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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

چگونه می توان کیفیت و کارایی سرمایه گذاری را سنجید؟

عیارسنجی 
سرمایه گذاری خارجی

فرصت امروز: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، یکی از مهمترین منابع تامین مالی دولت هاست و طبق برآوردها، 
هر  ماه تقریبا ۱۸۰  هزار ش��غل در سراس��ر جهان از این محل خلق می ش��ود. بنگاه های خارجی بازدهی بیشتری 
نس��بت به بنگاه های داخلی دارند، دستمزد بیش��تری می پردازند و فرصت های بیشتری برای پیشرفت شغلی در 
اختیار زنان قرار می دهند. با این حال، ارزیابی کیفیت س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی نشان می دهد که اثرات 
توسعه پایدار سرمایه گذاری مستقیم خارجی همیشه مثبت نیست، به طوری که برخی از کشورها بیشتر از دیگر 
کشورها سود می برند و در داخل کشورها هم بخش هایی از جمعیت از کسب منافع سرمایه گذاری خارجی عقب...

بازدهی بازارها در 5 ماه نخست امسال نشان می دهد

مسکن در صدر، خودرو در قعر
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دماسنج اصلی تاالر شیشه ای 12 هزار واحد افت کرد

رکود معامالتی در بورس تهران

8

مدیریتوکسبوکار

3

کنترل نقدینگی، ثبات اقتصاد کالن، کاهش تورم، افزایش سـاخت و ساز و اعمال پایه های مالیاتی در 
بخش مسـکن، پنج راهکاری اسـت که به اعتقاد یک کارشناس بازار مسـکن می تواند منجر به ایجاد 

آرامش در این بازار شـود. محمد عدالت خواه با بیان اینکه بازار مسـکن در پنج سال گذشته 
به قدری رشد کرده که تصور می شود دیگر ظرفیت ندارد اما تورم مانع از ثبات این بخش...

سبقت تورم مسکن از تورم عمومی متوقف می شود؟

5 راه برای کاهش قیمت خانه

سرمقاله
چرایی رشد تخلفات 

اقتصادی

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی

روزهای گذش��ته خبری  در 
در رسانه ها منتشر شد که یک 
واحد اقتص��ادی با مرمت لوازم 
خانگ��ی دس��ت دوم، مبادرت 
ب��ه فروش آنها به عن��وان لوازم 
خانگی نو می کرد. در این ماجرا 
یک��ی از مس��ئوالن مربوطه با 
بیان اینک��ه واحد مذکور مجوز 
سمس��اری داش��ته، از تکلیف 
قانونی خود در نظارت و کنترل 
آن واحد صنفی به راحتی شانه 
خال��ی ک��رد و در نهایت اعالم 
شد که آن واحد، پلمب و برای 
رس��یدگی قانونی ب��ه تعزیرات 
حکومتی معرفی ش��ده اس��ت. 
عموما  پرونده ها  این گونه  پایان 
در کش��ورمان می توان��د پلمب 
و دریاف��ت جریم��ه نق��دی از 
مجرمان باشد و احتماال ماجرای 
اخیر نیز به همین ش��کل تمام 
می ش��ود. حال تصور کنید این 
تخل��ف در یکی از کش��ورهای 
توسعه یافته مثل س��وئد اتفاق 
می افت��اد؛ در ای��ن صورت، چه 
هزینه ه��ا و تبعات س��نگین و 
غیرقاب��ل تص��وری )از نظر ما( 
نه تنها ب��رای متخلف که برای 
دس��تگاه نظارت کنن��ده و همه 

عوامل ذی ربط رقم می خورد. 
ادامه در همین صفحه

7 صفر ۱443 - س�ال هفتم
شماره   2۰۸3

۸ صفحه - 5۰۰۰ تومان

Sun.4 Sep 2022

از منظر قان��ون حمایت از مصرف کنندگان در کش��وری 
همانند س��وئد، این موضوع نه تنها یک تخلف س��اده بلکه 
جرمی بسیار سنگین محسوب می شود که می توانست جان 
اف��راد زیادی در جامعه را به خطر بیندازد. در نتیجه مراجع 
قضای��ی با چنین رویکردی وارد رس��یدگی ب��ه این پرونده 
می شدند. در ابتدای این فرآیند نیز کلیه عملیات های مالی 
مجرم و شرکتش مسدود می شد. سپس با ورود نهاد حمایت 
از مصرف کننده و پوش��ش رس��انه ها، پیگیری گسترده تری 
اتف��اق می افت��اد. در یک کالم، تمام زندگی ف��رد مجرم باد 
هوا می ش��د و یک جست وجوی وسیع در تمام ابعاد زندگی 
اجتماع��ی و اقتصادی او برای شناس��ایی تخلفات احتمالی 
دیگ��ر آغ��از می گردید. نتیجه این تخلف نی��ز صدور احکام 
س��نگین از قبیل حبس های طوالنی، جرائم سنگین نقدی، 
مس��دود کردن تمام دارایی ه��ا و مالکیت های فرد مذکور و 
احتماال استعفای گسترده متولیان نهادهای نظارت کننده و 
اتحادیه های مربوطه ای بود که در شناسایی و رفع این تخلف 
کوتاه��ی کرده بودند. بدین ترتی��ب، دیگر هیچ بانکی اجازه 
افتتاح حساب برای مجرم را نداشت و شرکت های بیمه تمام 
س��رمایه او را به عنوان هزینه خس��ارت وارده تحت کنترل 
درمی آوردن��د. همچنین تمام خریداران شناس��ایی ش��ده، 

خس��ارت آنها تمام و کمال پرداخت می ش��د و تالش برای 
جبران خسارت های روحی و جسمی وارده تا کسب رضایت 
آنها ادامه می یافت. برخالف تصور برخی از فعاالن اقتصادی 
که دنیای غرب و جوامع توسعه یافته را سرزمین آزادی برای 
تجارت و کس��ب و کار آزاد مدنظرش��ان می دانند، باید این 
نکته را متذکر ش��د که این آزادی و آرامش اقتصادی زمانی 
می توان��د برای یک واحد اقتصادی تصور ش��ود که آن واحد 
تمام قوانین و مقررات را در حوزه تجارت، کسب و کار، بیمه، 
مالیات، استخدام، کنترل همه جانبه کیفیت و مرغوبیت کاال 
با استانداردهای بسیار سختگیرانه به شکل مو به مو و دقیق 
رعایت کند. در کنار این موضوع، کنترل و نظارت های زیادی 
هم از س��وی نهادهای ذی ربط بر فعالیت های آنها به صورت 
اتوماتیک انجام می ش��ود تا آن واحد با سالمت فعالیت کند. 
ع��دم رعایت هر یک از این قوانین و مق��ررات می تواند این 

بهشت موعود ذهنی را به عذاب الیم و جهنم تبدیل نماید.
واقعی��ت امر آن اس��ت که در کش��ورمان به س��بب برخی 
ش��رایط سیاس��ی و اقتصادی و خألهای قانونی ناشی از عدم 
به روزآوری جرائم و مجازات های قانونی، بستر ایجاد تخلفات 
عدیده اقتصادی وج��ود دارد و مجازات های مندرج در قانون 
عموم��ا و عم��ال نمی توان��د بازدارندگی الزم را ب��رای امنیت 

اقتصادی داش��ته باش��د. بنابراین هزینه تخلف پایین می آید، 
نهادینه می ش��ود و قبح آن می ش��کند؛ در حالی که در سوئد 
برای یک تخلف کوچک، هزینه بس��یار سنگینی بر متخلفان 
تحمیل می ش��ود تا از فکر تکرار آن )ن��ه عمل تکرار آن( هم 
متخلفان وحشت کنند. به عنوان مثالی دیگر، در گفت وگویی 
که چندی پیش با یکی از واحدهای صنفی ش��هر اس��تکهلم 
که اتفاقا یک ایرانی االصل بود داش��تم، او می گفت بازرس��ان 
در ی��ک م��ورد بازرس��ی از واحد صنفی وی )ک��ه به صورت 
نامحس��وس انجام ش��ده بود( به عدم ارائه فاکتور به خریدار 
اش��اره می کنند. در واقع، او علی رغم صدور فاکتور خرید اما 
آن را ب��ه خریدار ارائه نمی کند. در نتیجه بازرس��ان بالفاصله 
س��ر می رسند و با معرفی خود، گزارشی از تخلف و نوع آن را 
تنظیم و به مراجع ارس��ال می کنند. نتیجه آنکه همین مورد 
کوچک باعث مش��کالت بزرگی برای آن واحد صنفی ش��د و 
فرد مذکور مجبور ش��د هزینه سنگین وکیل و نوشتن لوایح 
متعدد و... را به جان بخرد. در پایان با توجه به ارفاق قانون به 
سبب عدم تخلف قبلی و نوع تخلف و اذعان بازرسان به صدور 
فاکتور و سالمت کسب کار، تمام تراکنش های مالی آن واحد 
صنفی برای مدتی معلق گردید. خرید اعتباری کاال معلق شد، 
هزین��ه بیمه افزایش پیدا کرد و ب��ه مبلغ ۱۰ هزار کرون هم 

جریمه نقدی محکوم شد. نهایتا این مشکالت چنان عرصه را 
بر او تنگ کرد که عطای کار را به لقای آن بخش��ید و مجبور 
به تعطیلی واحد مذکور و اعالم ورشکس��تی و تغییر ش��غل 
ش��د. حال سوال این اس��ت که آیا واحدهای اقتصادی ایران 
می توانند تصور هزینه نظارت و کنترل در این سطح را داشته 
باشند؟ آیا می توانند تصور کنند که با یک اشتباه سهوی چه 
هزینه های کالنی در انتظار آنها و واحد اقتصادی شان خواهد 
بود؟ متاسفانه در کشورمان ساالنه صدها هزار تخلف اقتصادی 
فقط با مجازات محدودی مواجه می ش��وند که این مجازات ها 
بازدارندگی الزم را ندارند. در نتیجه بسیاری از این واحدها به 
کرات مبادرت به تخلفات مختلف می کنند و این کار را نوعی 
افتخار هم می دانند. س��ابقه سال ها تحقیق و تفحص در این 
حوزه نشان می دهد که سهم جرایم و مجازات های متخلفان 
در کشور ما به مراتب کمتر از حجم و میزان عوارض تخلفات 
انجام شده است. حتی در مواردی مشاهده می شود که هزینه 
تش��کیل یک پرونده تعزیراتی حدود 75۰ هزار تومان است، 
ول��ی میزان تخلف صادره این پرون��ده در حد 2۰ هزار تومان 
بوده اس��ت. نتیجه این وضعیت همین می ش��ود که برخی از 
بنگاه ها می توانند نسبت به تکرار تخلف احساس نگرانی نکنند 
و با توجه به خألهای قانونی موجود با کمترین هزینه بیشترین 

ام��کان برای کس��ب منافع و س��ودهای ب��ادآورده از راه های 
غیرقانونی را داش��ته باشند و سالمت مردم و اقتصاد کشور را 
به راحتی تهدید کنند. تصور کنید فقط یک تخلف مهم برخی 
از واحدهای اقتصادی، یعنی احتکار و امتناع از عرضه کاال در 
زمان تورم س��ه چهار سال گذشته، چه مصائب و مشکالتی را 
در ح��وزه لوازم خانگی و خودرو بر اقتصاد ایران تحمیل نمود 
و مسببان این موضوع نیز هم اکنون به راحتی به کسب و کار 
خود مش��غولند. متاسفانه تبلیغات سوء زیادی وجود دارد که 
کس��ب درآمد و فعالیت صنفی و تولیدی در خارج از ایران را 
بس��یار آس��ان و س��اده تر از ایران جلوه می دهد؛ در حالی که 
بررس��ی ها به خوبی اثبات می کند که آزادی عمل یک واحد 
اقتصادی در حوزه کسب و کار نه تنها هرگز به سادگی مطرح 
ش��ده نبوده بلکه مشکالت و دش��واری های بسیاری خصوصا 
برای ایرانیان در آن کش��ورها به همراه خواهد داشت. اگر این 
قانونمداری که ایرانیان ش��اغل در خارج از کش��ور مجبورند 
از خود در آن کش��ورها نش��ان دهند، در ایران از خود نشان 
می دانند، شاید امروز ایران از این منظر شرایط بسیار بهتری از 
رفاه و توسعه را تجربه می کرد. البته چالش های اقتصاد ایران از 
جمله خألهای قانونی و سلیقه ای عمل کردن برخی مجریان 

و تبعیض های ناروا را نباید از نظر دور داشت.

فرصت ام��روز: هفته گذش��ته میخائیل گورباچ��ف، آخرین 
رهبر اتحاد جماهیر ش��وروی در س��ن ۹۱ س��الگی در مس��کو 
درگذش��ت. گورباچف بین س��ال های ۱۹۸5 تا ۱۹۹۱ دبیرکل 
حزب کمونیست ش��وروی بود که در دسامبر ۱۹۹۱ بعد از یک 
کودتای داخلی موس��وم به »کودتای آگوست« سرانجام استعفا 
داد و بدین ترتیب، اتحاد جماهیر ش��وروی فرو پاشید. به همین 
بهانه »اکونومیست« در مطلبی به آخرین مصلح عصر کمونیسم 
پرداخت و او را »مرد خوب« نامید. »اکونومیست« در این گزارش 
با طرح این س��وال که »گورباچف چگونه به جنگ س��رد پایان 
داد؟« نوشت: »پسر دهقان رئیس حزب کمونیست شد، مردمش 

را از 7۰ سال دروغ آزاد و اتحاد جماهیر شوروی را دفن کرد.«
به نوشته »اکونومیس��ت«، »در 23 دسامبر ۱۹۹۱، میخائیل 
گورباچف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی و بوریس یلتسین، 
اولین رئیس جمهور روس��یه به مدت هش��ت ساعت برای بحث 
در م��ورد انتقال قدرت مالقات کردند. الکس��اندر یاکولف، یکی 
از متح��دان نزدیک گورباچف به یاد م��ی آورد که گورباچف که 
احس��اس ناخوش��ایندی داش��ت، به دفتر خود رفت و هم زمان 
یلتس��ین با قدم های بلند مانند یک رژه از آنجا خارج شد. وقتی 
یاکولف به دیدن رفیق قدیمی خود رفت، او را دید که روی مبل 
دراز کش��یده و اشک هایش جاری ش��ده است. گورباچف که به 
تازگی شغلش را به عنوان رئیس جمهور شوروی و کشور همراه 
با آن از دس��ت داده بود، گفت: »می بینی، اوضاع این گونه پیش 
می رود.« یاکولف س��عی کرد او را دل��داری دهد، اما او نیز خفه 
می شد. »احساس اینکه اتفاق ناعادالنه ای رخ داده بود، مرا خفه 
می کرد. مردی که تغییرات فاحشی را در جهان به ارمغان آورده 

بود، قربانی بی پناه ظلم و هوس بازی تاریخ بود.«
ای��ن تاریخی بود که خ��ود گورباچف به راه انداخت��ه بود. از 
زمان پایان اتحاد جماهیر ش��وروی، پرس��ش »چ��را« در ذهن 
غرب، روس��یه و چین باقی مانده است. چرا مردی در رأس یک 
ابرقدرت، اقتدار خودش را تضعیف کرد؟ آیا او نتوانس��ت عواقب 
اعمال خود را درک کند یا از روی شجاعت و بینش عمل کرد؟ 
چگونه گورباچف، پسر یک دهقان به رئیس حزب کمونیست و 
دولتمردی تبدیل شد که مردم خود را از 7۰ سال دروغ و ترس 
آزاد کرد، به جنگ س��رد پایان داد و شوروی را دفن کرد؟ آیا او 
طبق ادعای خودش، محصول سیس��تم شوروی بود، یا »خطای 
ژنتیکی« آن؟ تعبیری که آندری گراچف، زندگینامه نویس قبلی 

او به کار برده بود. چه چیزی گورباچف را گورباچف کرد؟
اینها پرس��ش هایی اس��ت که ویلیام تاوبمن، دانش��مند علوم 
سیاس��ی آمریکا به دنبال پاسخ آنها در گزارش جامع و خواندنی 
خود از زندگی گورباچف است با عنوان »درک گورباچف سخت 
اس��ت«. این جمله ای بوده که رهبر س��ابق شوروی به نویسنده 
گفته است. تاوبمن با دیدی تولستویی به تاریخ اخیر روسیه نگاه 
ک��رده و در ارزیابی خود از زندگی مملو از سیاس��ت گورباچف، 
حساسیت خاصی نش��ان می دهد. این ادامه منطقی زندگینامه 
آقای تاوبمن از نیکیتا خروشچف است که در سال 2۰۰4 جایزه 
پولیت��زر را برد. تاوبمن، فصل اول کتابش را »کودکی، پس��ری 
و جوانی« )برگرفته از عنوان س��ه گانه اتوبیوگرافی تولس��توی( 
می نامد و به برخی از مس��ائل پاسخ می دهد. گورباچف در سال 
۱۹3۱ در روس��تای پریولنویه در اس��تپ جنوبی روسیه به دنیا 
آمد، س��الی که نقطه شکستی در تاریخ روسیه بود و پیامد های 

آن از بسیاری جهات حتی شدیدتر از انقالب ۱۹۱7 بود. استالین 
در این س��ال قدرت مطلق خود را تثبیت کرد و گروهی س��ازی 
وحشیانه را به راه انداخت که جان دو تن از عمو های گورباچف و 

یک عمه را گرفت و دهقانان روسیه را نابود کرد.
یکی از پدربزرگ هایش جمعی سازی را رد کرد، نماد ارتدکس 
را در خانه اش نگه داشت و در سال ۱۹34 به دلیل انجام ندادن 
دس��تور کاشت دستگیر شد، هرچند بذری برای کاشت نداشت. 
پدربزرگ دیگر کمونیس��تی بود که از جمع س��ازی اس��تقبال و 
به آن کمک کرد، پرتره های اس��تالین و لنی��ن را به دیوار خود 
آویخت و با این حال در س��ال ۱۹37 در پاک س��ازی های بزرگ 
استالین دستگیر ش��د. به طرز معجزه آسایی هر دو پدربزرگ و 
مادربزرگ جان س��الم به در بردند، اما بی رحمی جمع س��ازی و 
شکنجه پدربزرگ کمونیست، احساس بی عدالتی پایداری را در 

آنها برجای گذاشت.
یک��ی دیگر از خاطرات مهم، خاطره جنگ بود. گورباچف ۱۰ 
س��اله بود که پدرش، مردی مهربان و دوست داش��تنی به جبهه 
رفت و روس��تایش توس��ط نازی ها تسخیر ش��د. پدر گورباچف 
که به اش��تباه اعالم شد کشته شده سرانجام در سال ۱۹45 به 
خانه بازگش��ت. همانطور که تاوبمن می گوید، جان به در بردن 
پدربزرگ و مادرب��زرگ و پدرش از تراژدی ها، حس خوش بینی 
و اعتماد به نفسی را در پسر القا کرد که گاهی اوقات نیز از بین 
می رفت. او مفتخر بود که می توانست روزی 2۰ ساعت با پدرش 
در مزارع با کمباین بزرگ کار کند. همین سختکوشی گورباچف 
به او کمک کرد تا فرمان پرچم سرخ را دریافت کرده و با کمک 
آن وارد دانشگاه دولتی مسکو شود و در آنجا با همسرش، رایسا 

آشنا ش��د. فروپاشی ش��وروی، آخرین چیزی بود که گورباچف 
می خواست. او آمده بود تا آن را نجات دهد. از قضا همان قدرت 
دبیرکلی و ترس تدارکاتچی های حزب از توهین به او بود که به 
گورباچف اجازه داد آن کار را به سرانجام برساند. او با یک برنامه 
اس��تراتژیک کالن به رهبری حزب نرسیده بود )که اگر اینطور 
بود، مدت زیادی دوام نمی آورد(. او صرفا می خواس��ت ش��رایط 
اس��فبار زندگی هموطنانش را بهبود بخش��د، چیزی که برایش 
مهم ت��ر از وضعیت ژئوپلیتیکی ش��وروی به عنوان یک ابرقدرت 
ب��ود. غریزه اش ب��ه او می گفت که اگر کش��ور از کنترل افراطی 
در داخل و رویارویی طوالنی با غرب رها ش��ود، تحت رهبری او 
امکان اصالحات مستمر وجود خواهد داشت. سیاست خارجی او 
از همین باور سرچشمه گرفته بود. این انسانیت او و نه اظهاراتش 
بود که مارگارت تاچر را متقاعد کرد او مردی است که می تواند 

با او تجارت کند.
از آنج��ا که این کتاب در مورد توانای��ی گورباچف برای غلبه 
بر دگم اندیش��ی ایدئولوژیک اس��ت، به همان اندازه آشکار است 
که چگونه رهبران غربی نتوانس��تند یا نمی خواس��تند او را باور 
کنند. این امر در دوران ریاست جمهوری جورج بوش پدر آشکار 
شد که برخی از مش��اورانش که خود را »واقع گرا« می خواندند، 
اس��تدالل می کردن��د اصالح��ات گورباچف او را به ط��ور بالقوه 
خطرناک تر از اس��الفش کرده اس��ت. برنت اسکوکرافت، مشاور 
امنیت ملی بوش گفت که او »سعی می کرد با مهربانی ما را خفه 
کن��د«. حتی زمانی که گورباچف فروپاش��ی دیوار برلین، اتحاد 
آلمان و در نهایت عضویت آن در ناتو را پذیرفت، بوش با ضعف 
گورباچ��ف بازی می کرد، اما هیچ تعهدی ب��رای کمک مالی به 

روس��یه یا سازگاری سیاسی با او احساس نمی کرد. او خطاب به 
هلموت کهل، صدراعظم آلمان گفت »به جهنم! ما پیروز شدیم. 
آنها نش��دند. ما نمی توانیم اجازه دهیم که ش��وروی از شکست، 
پیروزی بسازد.«. این پیروزی نابجا بود و بعدها به آمریکا نتیجه 

معکوس داد.
تاوبمن اس��تدالل می کند که صاحبان ق��درت در غرب فاقد 
چشم انداز و اراده برای گسترش طرحی از نوع مارشال به شوروی 
گورباچف )و بعدا به روس��یه یلتسین( بودند. کسانی که چنین 
دیدی داشتند دیگر در قدرت نبودند. در سال ۱۹۹۱ خانم تاچر 
از بوش درخواست کرد: »ما باید به میخائیل کمک کنیم. همین 
چند س��ال پیش، من و ریگان حاض��ر بودیم هر کاری بکنیم تا 
همین اتفاقاتی که او رقم زده بیفتد. اگر غرب به کمک گورباچف 

نرود، »تاریخ ما را نخواهد بخشید.«
زندگ��ی گورباچف – برخ��الف همه رهبران ش��وروی – در 
قدرت به پایان نرس��ید و زندگینامه تاوبمن نیز همینطور. برای 
سیاستمداران مدرن روسیه، گورباچف تقریبا با دستان خالی از 
ریاست جمهوری خود خارج شد. او از تبلیغات کیف های دستی 
پیتزا هات و لویی ویتون درآمد کس��ب می ک��رد، اما بزرگترین 
فق��دان او، فقدان همس��ر و همکار محبوبش، رایس��ا بود که در 
سال ۱۹۹۹ بر اثر س��رطان خون درگذشت. در آخرین روز های 
زندگی مشترک، گورباچف با پوشیدن یک ماسک استریل شده 
او را در آغ��وش گرفت و زندگی مشترک ش��ان را به او یادآوری 
کرد. بازنشستگی آبرومندانه گورباچف - بسیار بیشتر از سیاست 
او - توضیح می دهد که گورباچف چطور گورباچف ش��د: مردی 

خوب از اتحاد جماهیر شوروی.«

درگذشت آخرین مصلح عصر کمونیسم
گورباچف چگونه به جنگ سرد پایان داد؟

چرایی رشد تخلفات اقتصادی

)VR( بهترین کمپین های بازاریابی واقعیت مجازی
این روزها تب متاورس در بین مردم حسابی داغ است و همه درباره اش حرف می زنند. اگر تا همین چند سال 
قبل زندگی در دنیایی کامال مجازی بیشتر شبیه سناریوی بازی های کامپیوتری بود، این روزها بدل به ایده ای 
کامال پولس��از ش��ده که یک عالمه برند دنبالش هستند. با این حساب اگر همین فردا کلی آدم با دوربین های 
مخصوص فیلم های علمی- تخیلی جلوی راه تان س��بز ش��دند، الزم نیس��ت یاد آدم فضایی ها بیفتید، چراکه 
هدست های واقعیت مجازی )همان VR خودمان( مهمترین ابزار برای تعامل در دنیای متاورس و هزار و یک 
تجربه جذاب دیگر است.  قبل از اینکه متاورس تبدیل به موضوع اصلی بحث کارآفرینان شود، واقعیت مجازی 
نزدی��ک یک دهه قبل دل همه مردم را برده بود. این فناوری برمبنای دوربین های واقعیت مجازی و ارائه یک 
تجربه تعاملی به کاربران ساخته شده است. اجازه دهید تا حرف های مان خیلی کسل کننده نشده، از یک مثال...



فرصت امروز: س��رمایه گذاری مستقیم خارجی، یکی از مهمترین منابع 
تامین مالی دولت هاس��ت و طبق برآوردها، هر  ماه تقریبا ۱۸۰  هزار شغل 
در سراس��ر جهان از این محل خلق می ش��ود. بنگاه های خارجی بازدهی 
بیشتری نسبت به بنگاه های داخلی دارند، دستمزد بیشتری می پردازند و 
فرصت های بیشتری برای پیشرفت شغلی در اختیار زنان قرار می دهند. با 
این حال، ارزیابی کیفیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان می دهد که 
اثرات توسعه پایدار سرمایه گذاری مستقیم خارجی همیشه مثبت نیست، 
به طوری که برخی از کش��ورها بیش��تر از دیگر کشورها سود می برند و در 
داخل کش��ورها هم بخش هایی از جمعیت از کسب منافع سرمایه گذاری 
خارجی عقب می مانند. بنابراین همانقدر که میزان سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی جذب شده مهم است، به همان اندازه و شاید بیشتر از آن، کیفیت 

این سرمایه گذاری خارجی اهمیت دارد.
تا پیش از همه گیری کووید-۱۹ برآورد ش��ده بود که برای دستیابی به 
اهداف توس��عه پایدار س��االنه به 2.5 هزار  میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز 
اس��ت، اما حاال در شرایط کنونی برآورد می شود که شکاف سرمایه گذاری 
م��ورد نیاز ت��ا 7۰  درصد افزایش یافته و جهان برای دس��تیابی به اهداف 
توس��عه پایدار، با ش��کاف 7۰  درصدی در س��رمایه گذاری خارجی مواجه 
اس��ت. در این شرایط در سطح جهان بنگاه های خارجی ۶۰  درصد بیشتر 
از بنگاه ه��ای داخلی تمایل به س��رمایه گذاری در حوزه تحقیق و توس��عه 
و دو براب��ر داخلی ها گرایش به اس��تفاده از فناوری ه��ای جدید دارند، اما 
در اقتصادهای در حال توس��عه جذب س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی 
در فعالیت ه��ای با س��طح فناوری ک��م و بهره وری پایین متمرکز اس��ت. 
س��ازمان همکاری و توس��عه اقتصادی )OECD( ب��رای ارزیابی کیفیت 
س��رمایه گذاری خارجی، جعبه ابزاری طراحی ک��رده که حول پنج محور 
حکمرانی، تنظیم گری داخلی و بین المللی، پشتیبانی فنی و مالی، خدمات 

اطالع رسانی و تسهیلگری و توسعه همکاری تنظیم شده است.
عملکرد شرکت های داخلی و خارجی

آثار سرمایه گذاری مستقیم خارجی )FDI(  از طریق چند کانال منتقل 
می شود. بنگاه های خارجی از طریق فعالیت های خود مستقیما بر توسعه 
پایدار تاثیر می گذارند. به روز رس��انی ش��اخص های کیفیت سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در سال  2۰22 نشان می دهد که برای مثال، شرکت های 
خارجی به احتمال زیاد ایجاد فرصت های آموزش رسمی، سرمایه گذاری در 
تحقیق و توسعه و گنجاندن مسائل زیست محیطی را در اهداف استراتژیک 
خود دارند. عملیات بنگاه های خارجی همچنین دارای اثرات س��رریزی بر 
مشاغل داخلی است و بنگاه های خارجی اغلب مولدتر، از نظر فناوری برتر 
و مهارت بیشتری هم دارند و ممکن است منافع به شرکت های داخلی نیز 
سرایت کند. جهت و بزرگی ترکیب اثرات مستقیم و سرریز FDI ممکن 
است نه تنها در بین کشورها، بلکه از حیث نتایج پایداری نیز متفاوت باشد. 

شرایط، چارچوب میزان تاثیرات مستقیم و سرریز را تعیین می کند.
بنگاه های خارجی در جهان، ۶۰  درصد بیشتر از بنگاه های داخلی تمایل 
به س��رمایه گذاری در حوزه تحقیق و توس��عه و دو برابر داخلی ها گرایش 
به اس��تفاده از فناوری های جدید دارند، اما در اقتصادهای در حال توسعه 
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فعالیت های با سطح فناوری کم و 
بهره وری پایین متمرکز است. همچنین 3۰ درصد از سرمایه گذاری جهان 
در زمینه انرژی های تجدیدپذیر در س��ال 2۰2۰ مربوط به سرمایه گذاری 
خارجی بوده، با این  حال در برخی کش��ورها همچنان بخش قابل توجهی 
از س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی در حوزه تولید برق از س��وخت های 
فسیلی صورت  گرفته است. همچنین اکثر جریانات سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی به بخش هایی هدایت می شوند که سهم کمتری از نیروی کار زنان 
را دارن��د، با این حال بنگاه های خارجی تمایل زیادتری به جذب بیش��تر 

نیروی کار زنان در مقایسه با شرکت های مشابه داخلی دارند.
برآورد عملکرد شرکت های خارجی و داخلی در حوزه توسعه پایدار نشان 
می دهد، عملکرد شرکت های خارجی در زمینه مشارکت زنان در مالکیت 
33  درصد و در بخش داخلی 37  درصد اس��ت. مش��ابه این عملکرد را در 
بخش مدیران ارشد زن می توان دید، عملکرد مدیران ارشد زن شرکت های 
خارج��ی ۱۹  درصد و داخلی 2۰  درصد اس��ت، اما عملکرد ش��رکت های 
خارج��ی در ارائه آموزش های رس��می 5۰  درص��د و در داخلی 34  درصد 
برآورد شده است. هزینه تحقیق و توسعه نیز در شرکت های خارجی بیش 
از شرکت های داخلی است. این رقم برای شرکت های خارجی ۱۹  درصد و 
برای شرکت های داخلی ۱2  درصد است. معرفی محصول یا خدمت جدید 
نی��ز در بخش خارجی 44  درصد و در بخش داخلی 35  درصد اس��ت. در 
استفاده از فناوری تحت لیسانس شرکت خارجی نیز عملکرد 3۱  درصدی 
برای ش��رکت های خارجی و ۱4  درصدی برای ش��رکت های داخلی ثبت  
شده است. عملکرد شرکت های خارجی درخصوص به کارگیری روش هایی 
برای کاهش اثرات منفی زیست محیطی 77  درصد و عملکرد شرکت های 
داخلی 5۹  درصد برآورد ش��ده است. درخصوص پایش مصرف انرژی نیز 
عملکرد بخش خارجی 54  درصد و عملکرد بخش داخلی 34  درصد اعالم  

شده است.
5 اصل کیفیت سنجی سرمایه گذاری

جعبه ابزار ارزیابی کیفیت سیاس��ت ها در ح��وزه FDI حول پنج اصل 
»حکمرانی«، »تنظیم گری داخلی و بین المللی«، »پشتیبانی فنی و مالی«، 
»خدمات اطالع رسانی و تس��هیلگری« و »توسعه همکاری« تنظیم شده 
اس��ت. اولی��ن اصل، »حکمرانی« اس��ت. محیط نهادی حاکم بر مس��ائل 
نوظهوری از جمله دیجیتالی سازی، تغییرات اقلیمی و آینده کار است که 
توسط سرمایه گذاری مستقیم خارجی با هدف توسعه پایدار می تواند بسیار 
پیچیده باش��د و احتمال شکس��ت هماهنگی را افزایش دهد. استراتژی ها 

و برنامه های س��رمایه گذاری و اهداف باید منس��جم و مرتبط با چشم انداز 
فراگیر برای توس��عه پایدار باش��د تا از این طریق بده - بس��تان های میان 
اهداف سیاستی گوناگون را به حداقل برسانند. در همین راستا به کارگیری 
مکانیزم ه��ای هماهنگی فراگیر تر بین  وزارتی و س��ازمانی برای طراحی و 
اجرای موثر این چارچوب های اس��تراتژیک ضرورت دارد. حکمرانی خوب 
همچنین مستلزم مش��اوره عمومی، گفت وگوی اجتماعی و مکانیزم های 
نظارت و ارزیابی سیاست های موجود و ترویج راه حل های خارجی هدایت 

یا تقویت هستند.
اصل دوم، »تنظیم گری داخلی و بین المللی« اس��ت. سیاس��ت های باز، 
ش��فاف و بدون تبعیض، پایه و اساس فضای سرمایه گذاری را برای توسعه 
پایدار فراهم می کنن��د، اما برای مقابله با چالش های اجتماعی و محیطی 
کافی نیس��تند. یک ش��رط الزم برای س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی 
پایدار این اس��ت که قوانین و مقررات داخلی، اس��تانداردهای بین المللی 
مربوط به اقدام اقلیمی، کیفیت ش��غل و برابری جنسیتی را رعایت کنند 
یا اس��تانداردهای مل��ی را به نحوی تعیین کنند که حت��ی بلند پروازانه از 
اس��تانداردهای بین المللی باشد. همس��ویی قراردادهای سرمایه گذاری و 
کسب وکار با اهداف سرمایه گذاری پایدار نیز برای تقویت قوانین داخلی و 
تش��ویق رفتار کسب وکار مسئوالنه مهم است. اصل سوم، »پشتیبانی فنی 
و مالی« است. ممکن است اعمال حمایت هدفمند برای رفع نارسایی های 
بازار که مانع سرمایه گذاری پایدار می شوند، تضمین شوند، اما ارائه چنین 
طریقی از پش��تیبانی باید ش��فاف و مشمول بازبینی منظم باشد. دولت ها 
اغلب از مش��وق های مالیاتی یا تخصیص وام ها و کمک های یارانه ای برای 
ترویج س��رمایه گذاری در فعالیت ها، بخش ها و مکان های خاص اس��تفاده 

می کنند.
اصل چهارم، »خدمات اطالع رس��انی و تس��هیلگری« اس��ت. اطالعات 
ناکافی، نادرس��ت یا پرهزینه می تواند موانعی برای س��رمایه گذاری ایجاد 
کند یا منجر به تصمیم گیری های نامطلوب توسط فعاالن اقتصادی شود. 
آژانس های تشویق سرمایه گذاری بازیگران کلیدی در پر کردن شکاف های 
اطالعاتی هستند که ممکن است مانع تحقق سرمایه گذاری های خارجی و 
تاثیرات بالقوه آن بر توسعه پایدار شود. اصل پنجم نیز »توسعه همکاری« 
اس��ت. شرکای توسعه، بخش قابل توجهی از منابع خود را برای حمایت از 
بخش خصوصی با تامین  مالی طرح هایی برای بهبود فضای سرمایه گذاری، 
توس��عه ظرفیت های کسب وکار و ایجاد زیرساخت های فیزیکی اختصاص 
می دهن��د. دولت ها و جوامع پش��تیبان  باید برای شناس��ایی راه حل های 
مبتن��ی بر ارائه کمک های مالی و فنی برای حمایت از اصالحات و اجرای 
سیاس��ت ها، ارتقای همسویی با استانداردهای بین المللی، کاهش احتمال 
قرار گرفتن در معرض تهدیدهای اجتماعی و زیست محیطی و حمایت از 

بخش خصوصی، با یکدیگر همکاری کنند.

چگونه می توان کیفیت و کارایی سرمایه گذاری را سنجید؟

عیارسنجی سرمایه گذاری خارجی

در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد، پنج ریس��ک »بحران اشتغال و 
معیشت«، »سرخوردگی جوانان«، »رکود اقتصادی طوالنی مدت«، »بحران 
منابع طبیعی«، »از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم« برای 
اقتصاد ایران شناسایی شده است. در این گزارش تأکید شده است که در 
دهک های اول تا پنجم روس��تایی و دهک های اول تا سوم شهری متوسط 
درآمد خانوار از هزینه های آن کمتر است. این مسئله ضمن آنکه نابرابری 
در توزیع درآمد را در سطح جامعه نشان می دهد، دشواری تأمین معیشت 
و پرداخت هزینه ها را برای درصد قابل توجهی از جمعیت گوشزد می کند. 
نگرانی های عمده در س��طح جهان نیز در این گزارش عبارتند از: مس��ائل 
اجتماع��ی و محیطی، کاهش همکاری در حل چالش های جهانی ناش��ی 
از بهبود اقتصادی متفاوت، تش��دید نابرابری ها در اثر تغییرات نامنظم آب 
و هوایی، افزایش تهدیدات س��ایبری در اثر افزایش وابس��تگی دیجیتالی، 
تشدید ناامنی جهانی در اثر موانع وضع شده بر روی جابه جایی افراد بین 
مرزها، مشکالت در استفاده از فرصت های فضایی و تاثیرات همه گیری بر 

تاب آوری کشورها.
وحید ش��قاقی شهری، کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به گزارش اخیر 
مجمع جهانی اقتصاد به فرارو گفت: اقتصاد ایران با اَبَرچالش های مختلفی 
روبه روس��ت. هرچند در گ��زارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد نس��بت به 
چالش هایی نظیر وضعیت وخیم معیشتی مردم، رکود اقتصادی و تعمیق 
آن و همچنین بیکاری هش��دار داده ش��ده، اما این چالش ها همواره طی 
س��ال های گذش��ته با ایران بوده اند، ول��ی در حال حاضر ب��ا چالش های 
نوظهوری روبه رو هستیم؛ از سویی ریشه برخی از این بحران ها به دهه 5۰ 
خورشیدی برمی گردد و مربوط به امروز و دیروز نیست. این چالش ها تداوم 

پیدا کرده و امروز انباش��ت آنها باعث به وجود آمدن بحران های اقتصادی 
ش��ده و به نوعی به ُدَمل های چرکینی تبدیل شده است، اما این چالش ها 
در برابر اَبَرچالش هایی که امروز با آن روبه رو هس��تیم، در سطح نازل تری 
قرار دارد. به بیان دیگر، گزارش مجمع جهانی اقتصاد به این بحران ها هیچ 
اشاره ای نکرده، این در حالی است که بحران هایی که در دهه ۱4۰۰ ایران 
با آنها روبه روست، بسیار عمیق و حاد هستند و اگر برای آنها کاری انجام 

نشود، ایران را گرفتار مشکالت زیادی خواهند کرد.
ش��قاقی ادام��ه داد: بحران های نوظه��ور در ایران بس��یار پیچیده تر از 
بحران هایی است که مجمع جهانی اقتصاد به آنها اشاره کرده، بحران هایی 
نظیر آب، محیط زیس��ت »ریزگرد ها و آلودگی هوا«، فرونشس��ت زمین و 
خشکسالی، پیری جمعیت، صندوق های بازنشستگی و فرسودگی اقتصادی 
از جمله اَبَرچالش های ایران در دهه پیش رو قلمداد می شوند. هرچند شاید 
در نگاه اول بحران های مذکور، ارتباطی با اقتصاد نداش��ته باشند، اما باید 
توجه داشت که برای رفع آنها به منابع مالی عظیمی احتیاج است. به گفته 
این اقتصاددان، بحران هایی که به آنها اشاره شد، در حال حاضر از اهمیت 
بیشتری نسبت به بیکاری، اشتغال و تورم برخوردارند، زیرا آنها منابع دولت 
و کشور را برای حل شدن خواهند بلعید. حل آنها عالوه بر بودجه هنگفت، 
ب��ه زمان زیادی نیز نیاز دارد و طبیعتا دولت باید مس��ائل را اولویت بندی 
کند، زیرا منابع مالی کشور محدود است و نمی توان انتظار داشت که دولت 

بتواند همزمان برای رفع تمامی این چالش ها برنامه ریزی کند.
این اس��تاد دانش��گاه با اش��اره به اینکه ایران برای رفع این بحران ها در 
چهار س��ال آینده نیازمند سرمایه گذاری 4۰۰ میلیارد دالری است، ادامه 
داد: برای حل مش��کل کم آبی، ریزگرد ها و آلودگی هوا، س��امان دادن به 

صندوق های بازنشستگی، سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
و... به منابعی حدود 4۰۰ میلیارد دالر نیاز است تا بتوان وضعیت کشور را 
در تمامی ابعاد سروس��امان داد، بنابراین در چنین وضعیتی باید سه اقدام 
را انج��ام داد. در وهله اول باید دول��ت این بحران ها را اولویت بندی کند و 
برای حل آنها برنامه ریزی صورت گیرد، در وهله دوم نیز باید فکری به حال 
منابع مالی و تامین آنها ش��ود، دست آخر نیز باید گفت وگو و اجماع ملی 
در کشور صورت پذیرد. متاسفانه ما در هیچ موردی گفت وگو نمی کنیم که 
این موضوع بسیار بد است، زیرا در گفت وگو می توان هم افزایی انجام داد و 

برای بررسی مشکالت راهکار های بهتری ارائه کرد.
وی با اشاره به اینکه خشکس��الی و بحران آب از مهمترین بحران هایی 
اس��ت که در سال های آینده در ایران تشدید می ش��ود، خاطرنشان کرد: 
طبق گزارش های بین المللی در س��ال های پیش رو در کش��ور های حوزه 
خلیج فارس به دلیل خشکسالی امکان سکونت وجود ندارد و این موضوع 
باع��ث موج مهاجرت در ایران نیز خواهد ش��د که این موضوع نیز به یک 

برنامه ریزی برای این موج مهاجرتی نیاز دارد.
شقاقی با بیان اینکه جمعیت سالمند در ایران رو به افزایش است، گفت: 
در ابت��دای دهه آینده با توجه به جمعی��ت ۹۰ تا ۹5 میلیونی ایران، بین 
25 تا 3۰ میلیون س��المند وجود خواهد داشت که تامین هزینه های این 
افراد چه در بحث بازنشستگی و چه سالمت با اما و اگر روبه روست، همین 
امروز صندوق های بازنشستگی با بحران ورشکستگی روبه رو هستند و اگر 
کمک دولت از طریق بودجه عمومی نباش��د، این صندوق ها از پس تامین 
هزینه های خود برنمی آیند، بنابراین صندوق های بازنشس��تگی کشوری و 

لشکری نیاز به اصالحات جدی دارند.

ایران به 400 میلیارد دالر سرمایه گذاری در 4 سال آینده نیاز دارد

ابرچالش های ایران در دهه آینده

دریچه

»اکونومیست« بررسی کرد
ایاالت متفرقه آمریکا

اکونومیس��ت: دو حالت ذهن��ی کامال متف��اوت. در 25 اوت ایالت 
کالیفرنیا فروش خودروهای بنزینی را از س��ال 2۰35 ممنوع کرد که 
می  تواند صنعت خودرو را متحول کند، انتش��ار کربن را کاهش دهد 
و ش��بکه برق این ایالت را با فشار روبه رو کند. در همین روز در ایالت 
تگزاس، س��قط از لحظه لقاح به طور قانونی ممنوع شد؛ آن هم بدون 
اس��تثنا برای موارد تجاوز یا زنای با محارم. کس��انی که سقط جنین 

انجام می دهند، تا ۹۹ سال زندان محکوم خواهند شد.
ممکن است این دو رویداد نامرتبط به نظر برسند، ولی نشانه  ای از 
یک روند مهم هس��تند. ایالت  های مختلف با س��رعت زیادی در حال 
اتخاذ سیاست هستند. به لحاظ تئوریک این چیز بدی نیست. آمریکا 
در 5۰ ایال��ت خ��ود، 5۰ مرکز برای آزمون سیاس��ت  ها دارد. مردم و 
ش��رکت ها می  توانند در مکان  هایی ق��رار گیرند که ترجیحات آنها در 
قوانین محلی منعکس ش��ده اس��ت، همان طور که بسیاری در طول 
دوران کرون��ا این کار را انجام دادند و به ایالت  هایی با محدودیت  های 
کمت��ر نقل مکان کردند. هر ک��دام از ایالت  ها می  توانند بین مالیات و 
سخاوت در خدمات عمومی، سیاست خود را داشته باشند و هر ایالت 
می  تواند از همس��ایگانی که مدارس و قوانین کسب  وکار بهتری دارند 
بیاموزند. با این وجود، این ش��کل سازنده از فدرالیسم چیزی نیست 
که سیاس��تمداران ایالتی امروز دنبال می  کنند و به جای آن در حال 
جنگ با فرهنگ ملی هستند؛ تجویز مواردی که در کالس  های درس 
می  تواند درباره آن بحث کرد؛ تعیین حدود برای خرید و حمل اسلحه، 
مداخالت پزش��کی برای نوجوانانی که به عنوان تراجنسیتی شناخته 
می  شوند و مزایای مهاجران غیرقانونی، مواردی از این دست هستند. 
میانه  روها ممکن است جنجال کمتر و ترمیم جاده ها را ترجیح دهند، 
ولی بیش��تر سیاس��تمداران ایالتی می  توانند به راحتی آنها را نادیده 

بگیرند.
این مس��ئله به این دلیل اس��ت که 37 ایال��ت از 5۰ ایالت آمریکا 
توس��ط یک حزب اداره می  ش��ود. تعداد ایالت هایی که یک طرف هم 
مجال��س قانون گذاری و هم عمارت  های فرمان��داری را اداره می  کنند 
در طول 3۰سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. این ایالت  های تک 
حزبی ماندگار هستند؛ چراکه برندگان آنها، نقشه های انتخاباتی را به 
نفع خود ترسیم می کنند. سیاستمداران انگیزه های خطایی دارند. آنها 
نگران باختن در انتخابات عمومی نیستند و تنها در انتخابات مقدماتی 
اس��ت که در آن طرفداران متعصب به دلیل انگیزه بیش��تر برای رأی 
دادن تعیین کننده هس��تند و راه جذب این طرفداران متعصب پرهیز 

از سازش است.
به این دلیل اس��ت که افراط گرایی گسترش یافته است. مثال اغلب 
تگزاس��ی  ها گم��ان می کنند که قوانین جدید س��قط جنین بس��یار 
سختگیرانه اس��ت، با وجودی که بیش��تر افراد معتقدند قوانین ملی 
قدیمی زیادی آس��ان  گیر هس��تند. اگر تگزاس یک ایالت تک حزبی 
نب��ود، قانون گذاران ممکن بود به مصالحه برس��ند. ه��دف برخی از 
ایالت  ها، مجازات کسانی است که به دنبال سقط جنین یا جراحی  های 
تراجنس��یتی در ایالت  های دیگر هستند. ایالت  های آبی )که به حزب 
دموکرات رأی می  دهند( ش��کایت علیه س��ازندگان اسلحه را تشویق 
می  کنند و ایالت  های سرخ )که به حزب جمهوری خواه رأی می  دهند( 
به دنبال این هستند که تعیین استانداردهای انتشار گازهای گلخانه  ای 
آمریکا را مورد تعقیب قانونی قرار دهند. برخی مش��ت زنی  های حزبی 
نیز تا حد زیادی نمایش��ی هستند؛ گرگ ابوت، فرماندار تگزاس برای 
علن��ی کردن دی��دگاه خود مبنی ب��ر اینکه ایالت های آب��ی در برابر 
مهاجرت  های غیرقانونی بس��یار نرم هستند، تعداد زیادی از آنها را به 
نیویورک فرستاد. ولی تمرکز بیش از اندازه بر مناقشات ملی در بهترین 
حالت حواس  ها را از مشکالت محلی پرت می  کند که سیاست  مداران 
ایالتی برای حل آنها انتخاب ش��ده  اند. این نبردها تفرقه افکن هستند 
و به این تصور قوت می بخش��ند که ایالت  های آب��ی و قرمز آمریکا با 
وجود تفاوت  های ش��ان نمی  توانند با هم کنار بیایند. این مسئله یک 
گفت وگ��وی ملی ناخوش��ایندتر و تندتر ایجاد می  کند و کس��ب  وکار 
در آمریکا را نیز دش��وارتر می  کند. با وجودی  که زمانی این کش��ور در 
حالت کلی بازار واحد بسیار بزرگی بود، اما اکنون کالیفرنیا و نیویورک 
شرکت ها را به سمت سبز شدن سوق می  دهند؛ درحالی که تگزاس و 
ویریجین��ای غربی آنها را به دلیل طرفداری از انرژی های تجدیدپذیر 
نسبت به نفت و گاز جریمه می  کنند. اخیرا تگزاس تا آنجا پیش رفته 
که ۱۰ش��رکت مالی را به  دلیل سبز ش��دن در لیست سیاه قرار داده 
است. بزرگ ترین نگرانی این است که حزب  گرایی می  تواند دموکراسی 
آمری��کا را تضعیف کند. بس��یاری از جمهوری خواهان نمی  توانند در 
انتخابات مقدماتی پیروز شوند؛ مگر اینکه ادعای دونالد ترامپ مبنی 
بر شکس��ت جو بایدن در انتخابات ریاس��ت جمهوری 2۰2۰ را تایید 
کنند. آن س��ال ائتالفی از دادستان  های کل ایالت  های جمهوری خواه 
از ایالت  های دیگر شکایت کردند تا آرای آنها را باطل کنند. هر اتفاقی 
که در انتخابات میان  دوره  ای بیفتد، این مشاجرات ممکن است افزایش 
یابد. آمریکا قرار نیست به جنگ داخلی دیگری وارد شود، اما متحمل 
خش��ونت سیاسی شده است که ممکن اس��ت بدتر شود. ناکارآمدی 
آمریکا ریسکی را برای جهان به همراه دارد؛ به طوری  که احتمال دارد 
آمری��کا نظم مبتنی بر قوانین را حفظ کند، متجاوزان نظامی را مهار 

کند و نمونه  ای از حکومت دموکراتیک را ارائه دهد.
»اکونومیست« معتقد اس��ت که دولت آمریکا باید از بی توجهی به 
مس��ئولیت  های خود دست بردارد. برای مثال، سیاست  های مهاجرت 
و تغییرات آب  وهوایی باید در سطح ملی تنظیم شوند، ولی ورای این 
مسائل آمریکا بیش از هر چیز نیاز به اصالحات انتخاباتی دارد. آمریکا 
باید به روش جری مندرینگ )تعیین غیرمنصفانه حوزه های انتخاباتی( 
پایان دهد که به سیاس��تمداران اجازه می  دهد رأی دهندگان خود را 
انتخاب کنند. ایالت  ها باید از طریق کمیس��یون  های مستقل مجددا 
تقسیم بندی ش��وند تا این روند سیاست  زدایی ش��ود. در این صورت 
احزاب، کار دش��وارتری برای تحکیم خود خواهند داش��ت و با ایجاد 
مناطق رقابتی  تر، سیاس��تمداران بیشتری را وادار می  کند تا به سمت 

مرکز جذب شوند.
حوزه های انتخاباتی که چند عضو در مجلس قانون گذاری دارند هم 
می  توانند مفید باشند. این مسئله به جای تقسیم مناطق و اجازه دادن 
به آنها برای انتخاب تنها یک نماینده، تنوع صداها را در مجالس ایالتی 
و کنگره افزایش می  دهد. رأی دهندگان نیز مسئولیتی دارند. در عصر 
رسانه های اجتماعی، نادیده گرفتن کوالک کینه توزی و رأی دادن به 
رهبرانی که می خواهند کار انجام دهند، ممکن است سخت باشد، اما 
جایگزین آن گسستی بیشتر است که به جای خوبی منتهی نمی  شود.
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فرصت امروز: آنطور که آمار ها نشان می دهد بازار مسکن از ابتدای سال 
تاکنون با بیشترین رشد قیمت مواجه شده و با 3۰ درصد رشد در پنج ماه 
نخست امسال در صدر همه بازار ها قرار گرفته است. روند رشد قیمت ها در 
بازار مسکن حتی از نرخ تورم هم بیشتر بوده است. مطابق داده های مرکز 
آمار ایران، ش��اخص قیمت مصرف کننده که بیانگر نرخ تورم است در پنج 
ماه س��ال جاری 2۸ درصد رش��د کرده است که این میزان کمتر از میزان 

رشد قیمت ها در بازار مسکن است.
بررس��ی بازدهی بازارها نشان می دهد که بیشترین رشد قیمت در میان 
همه بازار ها از ابتدای س��ال تاکنون مربوط به بازار مس��کن بوده و رش��د 
قیمت مس��کن حتی از تورم عمومی هم پیشی گرفته است؛ این در حالی 
است که با نزول قیمت خودرو در یک ماه گذشته بازده سرمایه گذاری در 
بازار خودرو برای نخس��تین بار از س��ال ۱3۹7 تاکنون منفی شده است. 
از ابتدای س��ال جاری تحت تأثیر تغییر سیاس��ت های اقتص��ادی، بازارها 
دس��تخوش تغییر و تحول شده اند، به طوری که آمار ها نشان می دهد روند 
رش��د قیمت ها در بازار طال و ارز متوقف ش��ده است و بازار خودرو هم که 
در طول چند س��ال گذشته با رشد قیمت زیادی مواجه شده بود، با ثبات 
مواجه شده و حتی در یک ماه گذشته با افت قیمت مواجه شده است. در 
چنین شرایطی اما قیمت مسکن برخالف سایر بازار ها با رشد مواجه شده 
و روند رش��د قیمت ها در این بازار همچنان ادامه دارد. تنها بازاری که در 
این مدت با تغییر چندانی مواجه نش��ده، بازار سهام است که همچنان در 

رکود فرسایشی قرار دارد.
مسکن در صدر بازدهی بازارها

آنطور که آمار ها نش��ان می دهد بازار مس��کن از ابتدای سال تاکنون با 
بیشترین رش��د قیمت مواجه شده و با 3۰ درصد رشد در پنج ماهه سال 
جاری در صدر همه بازار ها قرار گرفته اس��ت. روند رش��د قیمت ها در بازار 

مس��کن حتی از نرخ تورم هم بیشتر بوده اس��ت. براساس داده های مرکز 
آمار ایران، ش��اخص قیم��ت مصرف کننده که بیانگر نرخ تورم اس��ت، در 
پنج ماه س��ال جاری 2۸ درصد رش��د کرده که این میزان کمتر از میزان 
رش��د قیمت ها در بازار مسکن اس��ت. به نظر می رسد که تحت تأثیر تغییر 
و تحوالت اقتصادی، نقدینگی در پنج ماه گذش��ته به س��مت بازار مسکن 
حرکت کرده و همین عامل از جمله دالیل رشد نجومی قیمت مسکن بوده 
اس��ت؛ این در حالی است که از سال ۱3۹7تا میانه های سال قبل، بخش 
قابل توجهی از نقدینگی به س��مت بازار س��هام، طال، ارز و خودرو حرکت 
کرده بود، اما سیاست های اعمال شده برای ثبات در بازار طال و ارز منجر 

به تغییر جهت نقدینگی شده است.
خودرو در قعر جدول بازارها

با وجود آنکه از سال ۱3۹7 تا پایان سال قبل، بخش زیادی از نقدینگی 
به س��مت بازار خودرو حرکت می کرد، تازه ترین آمار ها نش��ان می دهد به 
 دلیل ثبات قیمت ها از ابتدای سال تاکنون حجم سرمایه گذاری واسطه ای 
در این بازار کمتر ش��ده است. آمارها همچنین نشان می دهد که به  دلیل 
افت قیمت خودرو به  ویژه در یک ماه گذشته، بازده سرمایه گذاری در این 
بازار برای نخستین بار در طول سه سال گذشته منفی شده است. طبق این 
اطالعات، میانگین قیمت یک سبد از خودرو های پرفروش داخلی از ابتدای 
امس��ال تاکنون با ۱5.2درصد افت مواجه شده اس��ت؛ یعنی بازار خودرو 
از نظ��ر میزان بازدهی بازارها در قعر جدول قرار گرفته و برآورد می ش��ود 
که س��رمایه گذاری در این بازار دیگر برای سرمایه گذاران توجیه اقتصادی 

نداشته باشد و نقدینگی به سمت این بازار حرکت نکند.
به  نظر می رس��د علت اصلی نزول قیمت در بازار خودرو به ویژه در یک 
ماه گذشته، برنامه دولت برای آغاز واردات خودرو از مهرماه امسال و انتظار 
برای کاهش قیمت دالر تحت تأثیر مذاکرات هس��ته ای است. ضمن اینکه 

تالش های زیادی از س��وی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت برای افزایش 
تیراژ تولید در دست انجام است. سرمایه گذاران واسطه ای انتظار دارند که 
با آغاز واردات و رشد تولید، حجم عرضه خودرو در بازار افزایش پیدا کند. 
از طرف دیگر، با توجه به انتشار خبر هایی در مورد نتایج مذاکرات احیای 
برجام، انتظار می رود که هزینه س��اخت داخل کاهش یابد و این موضوع، 
اثر خود را در بازار خودرو نمایان کند. چنانچه رویه فعلی ادامه پیدا کند، 
می تواند پرونده رش��د بی وقفه قیمت خودرو را که از س��ال ۱3۹7 تا سال 

۱4۰۰رخ داده است، بسته شده تلقی کرد.
بازدهی بازار طال، ارز و بورس

برخالف بازار مسکن که سطح رشد قیمت ها در آن حتی از میزان تورم 
عمومی هم بیشتر بوده است، بازار های طال، ارز و سهام نتوانسته اند رشدی 
حتی معادل نرخ تورم داش��ته باش��ند. این موضوع ب��رای بازارهای طال و 
ارز، رویدادی امیدوار کننده محسوب می شود، اما برای بازار سهام نامطلوب 
است؛ چراکه بازار های طال و ارز تورم زا هستند، اما بورس بازاری ضد تورمی 

است و نزول آن برای اقتصاد کشور، اثرات مثبتی ندارد.
آنط��ور ک��ه آمار بازده��ی بازارهای مالی نش��ان می دهد، میزان رش��د 
قیمت دالر و س��که در طول پنج ماه نخست س��ال جاری ۱۰درصد بوده 
اس��ت ک��ه فاصله زیادی با ت��ورم 2۸درصدی پنج ماه گذش��ته دارد؛ این 
یعنی س��رمایه گذارانی که از ابتدای امس��ال تا پایان مردادماه در این بازار 
سرمایه گذاری کرده اند نتوانسته اند از دارایی های خود در برابر تورم حفاظت 
کنند. نکته مهم تر اما این اس��ت که میزان رش��د ش��اخص کل بورس که 
بیانگر میزان بازده س��رمایه گذاری در بورس تهران است، در طول پنج ماه 
گذشته در حدود 4درصد بوده است. مقایسه این رقم با نرخ تورم عمومی 
نشان می دهد که س��رمایه گذاران در طول پنج ماه گذشته با ضرر و زیان 

مواجه شده اند.

بازدهی بازارها در 5 ماه نخست امسال نشان می دهد

مسکن در صدر، خودرو در قعر

کنت��رل نقدینگی، ثبات اقتصاد کالن، کاهش تورم، افزایش س��اخت و 
ساز و اعمال پایه های مالیاتی در بخش مسکن، پنج راهکاری است که به 
اعتقاد یک کارش��ناس بازار مسکن می تواند منجر به ایجاد آرامش در این 
بازار شود. محمد عدالت خواه با بیان اینکه بازار مسکن در پنج سال گذشته 
به قدری رشد کرده که تصور می شود دیگر ظرفیت ندارد اما تورم مانع از 
ثبات این بخش می ش��ود، به ایسنا گفت: یکی از دالیل اینکه در مردادماه 
بازار ملک به ثبات رسید می تواند حبابی باشد که در این بازار ایجاد شده 
است. در مقاطعی نرخ ها باال می رود و در مواقعی کنترل می شود. این یک 
وضعیت طبیعی در سال های اخیر در بازار ملک بوده اما به طور کلی فرآیند 
افزایشی بوده است. دولت باید تالش کند تا برنامه  ساخت 4 میلیون واحد 
مسکونی را به نتیجه برساند. اخیرا هم اعالم شده به کسانی که تمایل به 
ساخت وساز دارند زمین تعلق می گیرد اما پیش زمینه  این اقدام باید کنترل 
تورم و ثبات بازار  نهاده های ساختمانی باشد. به عقیده عدالت خواه، با این 
قیمت های کاذب اگر یک زوج سال ها هم کار کند نمی تواند خانه بخرد. لذا 
برنامه ای که دولت برای تامین مسکن اقشار متوسط و پایین در دستور کار 
قرار داده، نشان دهنده این است که راه حل درست تشخیص داده شده اما 

در اجرا دچار مشکالتی است که باید آنها را رفع کند.
او بازار امالک را دچار نوعی رونق کاذب دانست و درباره علت ثبات بازار 
در هفته های اخیر نیز گفت: ب��ه هر حال مدار صعودی هر بازار نمی تواند 
ب��رای همیش��ه ادامه پیدا کند. یک س��خنرانی یا یک خبر ب��ر بازار تاثیر 
می گذارد و به همین دلیل شاهد نوسانات مقطعی هستیم. عالوه بر گرانی 
مسکن در کالنش��هرها، قیمت زمین در بسیاری از نقاط خوش آب و هوا 
نیز رشدهای چش��مگیری داشته است. آگهی هایی مرتبا به شکل پیامک 
ارس��ال می شود که مردم را به خرید زمین ترغیب می کنند. برخی از این 
زمین ها قبال کشاورزی بوده که تغییر کاربری داده شده و قیمت آن چند 

برابر شده است.
این کارش��ناس بازار مس��کن درباره راهکارهای کنترل این بازار به پنج 
راهکار اش��اره کرد و افزود: به نظر می رسد که دیگر راهکار خاصی به نظر 

نمی رس��د. البته راه حل وجود دارد ول��ی مادامی که تورم ادامه پیدا کند، 
نمی ت��وان راهکار ارائه داد. انتظارات تورم��ی، هر نوع تحلیل و راه حلی را 
بی اثر می کند. اقداماتی که باید انجام شود مشخص است؛ کنترل نقدینگی، 
ثبات اقتصاد کالن، کاهش تورم، افزایش س��اخت و ساز و اعمال پایه های 
مالیاتی در بخش مس��کن می تواند منجر به ایجاد آرامش در بازار مسکن 

شود.
مهدی روانش��ادنیا، دیگر کارش��ناس بازار مسکن نیز راهکار اصلی را در 
کنترل تورم عمومی و افزایش ساخت و ساز عنوان کرد و گفت: امیدواریم 
در نیمه دوم سال ۱4۰۱ به یک فضایی برسیم که نرخ رشد قیمت مسکن 
پایین تر از تورم عمومی باشد؛ راهکار اصلی، کنترل تورم عمومی و افزایش 
س��اخت و ساز است. در حال حاضر بازار مسکن در یک نوع ابهام و انتظار 
اس��ت. در نتیجه در این شرایط  قاعدتا ریزنوساناتی را شاهد هستیم. نرخ 
افزایش ماهیانه قیمت مسکن در تهران از ۸ درصد در تیرماه به ۱.۸ درصد 
در مردادماه رسیده که کمترین میزان در سال ۱4۰۱ به جز فروردین ماه 
اس��ت و نش��ان می دهد بازار در حال انتظار به سر می برد. کنشگران بازار 
مس��کن می خواهند ببینند ش��رایط بازارهای موازی به چه صورتی پیش 

می رود و به تبع آن بخش مسکن هم تحت تاثیر قرار می گیرد.
این کارش��ناس بازار مسکن با اش��اره به کاهش ساخت و ساز در کشور 
افزود: هم اکنون تعداد پروانه های ساختمانی و پایان کار بسیار محدود شده 
اس��ت. باید تعقلی در وضعیت ساخت و ساز بخصوص مسکن متناسب با 
تقاضا به وجود بیاید. نهضت ملی  مسکن تا زمانی که وارد بازار نشود و قابل 
بهره برداری نباشد، اثرگذاری چندانی بر قیمت ها نخواهد داشت. ما تجربه  
مسکن مهر را داشتیم که بعضا می بینیم برخی پروژه ها با گذشت بیش از 
۱۰ سال هنوز آماده تحویل نشده است. متقاضی مسکن که امروز به خانه 
نیاز دارد، نمی تواند از طریق مسکن دولتی نیاز خود را تامین کند، بنابراین 

نرخ ها در بازار خود را نشان می دهد.
روانشادنیا، کنترل تورم و افزایش تولید مسکن را دو راهکار اصلی برای 
ساماندهی بازار مسکن دانست و ادامه داد: باید به سمت محرک هایی برویم 

که وضعیت تولید مسکن بهبود پیدا کند. سابقا بازار مسکن دوره های رونق 
و رکود داش��ت که معموال در یک بازه ش��ش ماهه تا یک س��اله قیمت ها 
افزای��ش می یافت، بعد برای یک دوره س��ه تا پنج س��ال قیمت ها تثبیت 
می شد و از نرخ تورم جا می ماند، اما در حال حاضر که روند رشد قیمت ها 
از اواخر س��ال ۱3۹۶ ش��روع شده، به جز سال ۱4۰۰ متاسفانه شاهد این 
هستیم که افزایش قیمت ها وجود داشته است. به گفته وی، سال ۱4۰۱ 
به صورت خاص عوامل بخش عرضه ناشی از قیمت نهاده های ساختمانی 
و اصالح نظام یارانه ای منجر به ایجاد تورم در بازار مس��کن ش��د. از طرف 
دیگر وقتی بازارهای موازی روند افزایشی به خود گرفتند متقاضیان خرید 
مس��کن چه از قشر س��وداگر و چه مصرف کننده، این  بازار را مستعد رشد 

دیدند.
او در انته��ا درباره پیش بینی بازار مس��کن در نیمه دوم امس��ال گفت: 
امیدواریم در نیمه دوم س��ال ۱4۰۱ به یک فضایی برس��یم که نرخ رشد 
قیمت مس��کن پایین تر از تورم عمومی باش��د. راهکار اصلی کنترل تورم 
عمومی و افزایش س��اخت و ساز است. ثبات بازار در مردادماه را نمی توان 
یک تحول اساسی در اقتصاد مسکن دانست؛ فقط می توان از واژه های ابهام 

و انتظار برای آن استفاده کرد که ان شاءاهلل در آینده برطرف شود.
گفتنی است متوس��ط قیمت وزنی هر مترمربع آپارتمان های مسکونی 
ش��هر تهران در مردادماه امس��ال 45 میلیون و ۱4۸ هزار تومان بوده که 
در مقایس��ه با تیرم��اه افزایش ۱.۸ درصدی را نش��ان می دهد. مرکز آمار 
همچنین متوسط حس��ابی قیمت مسکن در تهران را 42 میلیون و ۸3۹ 
هزار تومان اعالم کرد. در مردادماه تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان های 
مسکونی شهر تهران به عدد 44 درصد رسید. تورم نقطه به نقطه این ماه 
در مقایسه با ماه قبل )45.2 درصد( حدود ۱.2 واحد درصد کاهش داشته 
است. با این حال شاخص قیمت در یک سال منتهی به این ماه نسبت به 
شاخص دوره مش��ابه سال قبل )تورم سالیانه( به عدد 2۸.4 درصد رسید 
که نس��بت به همین اطالع در ماه قب��ل )27.۱ درصد(، ۱.3 واحد درصد 

افزایش داشته است.

سبقت تورم مسکن از تورم عمومی متوقف می شود؟

5 راه برای کاهش قیمت خانه

بانکنامه

بانک مرکزی اعالم کرد
رشد 18 درصدی دالر در 4 ماه

بانک مرکزی متوس��ط قیمت دالر و ی��ورو در چهار ماهه ابتدایی 
امسال را اعالم کرد که نرخ فروش این دو نوع ارز در مقایسه با دوره 
مش��ابه س��ال قبل به ترتیب ۱۸.7 درصد و 7.7 درصد رشد داشته 
اس��ت. طبق اعالم بانک مرکزی، در تیرماه امس��ال متوسط قیمت 
ف��روش یک دالر آمریکا در بازار آزاد ش��هر تهران، 2۹ هزار و ۸۹3 
تومان بوده که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 
3.۹ درص��د و 2۱.۹ درصد افزایش داش��ته اس��ت. البته حداقل و 
حداکثر ن��رخ فروش یک دالر آمریکا در م��اه مذکور به ترتیب 2۹ 

هزار و 4۶3 تومان و 3۰ هزار و 355 تومان اعالم شده است.
همچنین در تیرماه س��ال جاری متوسط قیمت فروش یک یورو 
در بازار آزاد شهر تهران، 3۱ هزار و ۶۰4 تومان بوده که در مقایسه 
با ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۰.2 درصد و ۸ درصد 
افزایش داش��ته است. از س��وی دیگر، حداقل و حداکثر نرخ فروش 
ی��ک یورو در ماه مذکور به ترتی��ب 3۱ هزار و ۹3 تومان و 32 هزار 
و 2۸۹ توم��ان بوده اس��ت. بنابراین در چهار ماهه ابتدای امس��ال، 
متوسط قیمت فروش یک دالر آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر 
تهران به ترتیب 2۸ هزار و ۱5۹ تومان و 3۰ هزار و 5۸۶ تومان بوده 
است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱۸.7 درصد 

و 7.7 درصد رشد را نشان می دهد.

آخرین تغییرات در بازار بین بانکی
سود بین بانکی باز هم صعودی شد

آخرین وضعیت س��ود در بازار بین بانکی حاکی از آن اس��ت که 
این نرخ به 2۰.74 درصد رسیده و در هفته های اخیر روند صعودی 

داشته است.
س��ود بین بانکی در اواخر تیرماه امس��ال رشد را تجربه کرد و به 
2۱.3۱ درصد رس��ید که با واکنش منفی بورس��ی ها مواجه شد. در 
پی این واکنش، در جلس��ه مس��ئوالن بانک مرکزی با فعاالن بازار 
س��رمایه بر کنترل نرخ س��ود بین بانکی در چارچوب سیاست های 
پولی تاکید شد که پس از این جلسه و مصوبه آن، روند کاهشی این 
نرخ آغاز ش��د و به 2۱.۱3 درصد رسید. س��پس سود بین بانکی تا 
اواس��ط مردادماه به نرخ 2۰.5۹ درصد رسید، اما در هفته های اخیر 
باز هم روند صعودی این نرخ شروع شده و براساس آخرین تغییرات 

در سود بین بانکی، این نرخ به 2۰.74 درصد رسیده است.
فعاالن بازار س��رمایه، افزایش س��ود بین بانک��ی را بر روند منفی 
ای��ن بازار و خروج س��رمایه از آن تاثیرگ��ذار می دانند، درحالی که 
کارشناس��ان پولی و بانک��ی معتقدند این نرخ  تاثی��ری بر تحوالت 
ش��اخص بورس ندارد و روند افزایش��ی این ن��رخ در ماه های اخیر 
نیز ناش��ی از فشار تورمی بوده و نه سیاس��ت های ضدتورمی. سود 
بی��ن بانکی که به عنوان یکی از ان��واع نرخ های بهره در بازار پول به 
نرخ های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می دهد، در واقع قیمت 
ذخایر بانک هاس��ت و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه مدت 
اع��م از روزانه یا هفتگی، دچار کس��ری ذخایر می ش��وند، از س��ایر 

بانک ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می کنند.

در سال جاری نسبت به سال گذشته رخ داد
رشد 50 درصدی سرمایه گذاری خارجی

رئی��س انجمن س��رمایه گذاری های مش��ترک ای��ران و خارجی 
با اش��اره به افزایش 5۰ درصدی س��رمایه گذاری خارجی در س��ال 
جاری نس��بت به سال گذشته گفت امس��ال حدود 4 میلیارد دالر 
مجوز س��رمایه گذاری صادر شده که به نسبت سال گذشته نزدیک 
به دو برابر اس��ت. سیدحس��ین س��لیمی در م��ورد افزایش میزان 
سرمایه گذاری خارجی به ایلنا، گفت: نسبت به سال گذشته رشدی 
بالغ بر 5۰ درصد را در زمینه سرمایه گذاری خارجی تجربه کردیم. 
البته باید تا پایان پروژه ها و تا پایان سال منتظر بمانیم؛ زیرا امکان 
آن وجود دارد که س��رمایه گذاری خارجی در شش ماه نخست سال 
باال بوده باش��د و در ش��ش ماهه بعدی تعدیل شده یا باز هم اضافه 

شود، اما به نسبت شش ماه دوم سال گذشته ما رشد داشتیم.
او درخصوص میزان س��رمایه گذاری خارجی نیز گفت: امس��ال 
ح��دود 4 میلیارد دالر مجوز س��رمایه گذاری صادر ش��ده که به 
نس��بت سال گذشته نزدیک به دو برابر است و البته قانع نیستیم 
چ��ون تصور می کنیم که الزم اس��ت حدود 3۰-4۰ میلیارد دالر 
که متناس��ب با جمعیت مان است، جذب سرمایه خارجی داشته 
باش��یم. باید توجه داش��ت که تمام کش��ورهایی که به این ارقام 
دس��ت پیدا کردن��د، دارای امکاناتی کمتر از ما هس��تند. به هر 
صورت در حال رشد در جذب سرمایه گذاری از طریق ارتباط های 
بین الملل��ی و توافق��ات برجامی هس��تیم؛ زی��را خارجی ها برای 
س��رمایه گذاری و خریداری کاال و ارسال به ثبات اقتصادی کشور 
مقص��د توجه می کند. ما به دالیل مختلف نظیر حذف ارز 42۰۰ 
تومان��ی و تبدیل آن به 2۶ ه��زار تومان برای داروها، به تغییرات 
7-۶ برابری می رسیم که پذیرش این موضوع برای طرف خارجی 

دشوار است.
رئیس انجمن س��رمایه گذاری های مشترک ایران و خارجی ضمن 
تایید رشد ۱۰۰ درصدی جذب سرمایه گذاری خارجی در یک سال 
اخیر، خاطرنشان کرد: آمار گفته شده صحیح بوده و صدور مجوزها 
دو برابر پارس��ال ش��ده اس��ت. ارتباط دولتمردان با خارج از کشور 
نس��بت به گذشته گسترده تر شده و به عنوان مثال حضور چینی ها 
در ایران پررنگ تر ش��ده که پیش از این، ش��اهد چنین مس��ئله ای 
نبودیم. به گفته س��لیمی، در مقایس��ه با ترکیه به عنوان یک کشور 
همس��ایه که 4۰-3۰ میلیارد دالر در س��ال جذب سرمایه خارجی 
دارد و مهم ترین علت آن نیز توریس��م اس��ت، ما نیز تمام ش��رایط 
توریس��م را داریم، اما به دلیل مش��کالت ارتباطات بین المللی نظیر 
ویزا و روادید، دچار چالش هس��تیم. به علت وجود تحریم ها، نقل و 
انتقاالت بانکی و مالی برای ما میسر نیست که در صورت لغو شدن 
آنها، قوانین بانکی برای نقل و انتقال پول تس��هیل می شود. در حال 
حاضر 4-3 مرحله برای انتقال پول باید طی کرد تا بتوان سرمایه ای 
را ب��رای خرید کاالیی انتقال داد که این موضوع هزینه ها را افزایش 
می دهد؛ زیرا س��رمایه گذار خارجی عالقه مند به کسب بهترین سود 

و خرید با بهترین قیمت است.
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رشد درآمد از تسهیالت اعطایی »وپاسار« در 
گزارش اَمرداد 1401

بانک پاس��ارگاد با نماد »وپاس��ار« از گروه بانک ها و مؤسسات اعتباری 
با س��رمایه ثبت ش��ده ۱3۱ هزار میلیارد ریال در بورس تهران توانس��ت 
اَمرداد ۱4۰۱ را با ترازی مثبت از مجموع درآمد عملیاتی به دس��ت آورد. 
به گزارش نبض بورس، بانک پاس��ارگاد در گزارش منتشرش��ده خود در 
کدال در تاریخ ۶ اَمرداد ۱4۰۱، درآمد محقق شده خود حاصل از مجموع 
سپرده گذاری ها، تسهیالت اعطایی و درآمد کارمزدها را اعالم کرد که ارقام 
گزارش شده از درآمدی مثبت در بازه زمانی اَمرداد از خود نشان می دهد. 
گزارش منتشرش��ده، درآمد تس��هیالت اعطایی اَمرداد را 3.4۹۰ میلیارد 
تومان اعالم می کند که این درآمد در مقایس��ه ب��ا جمع درآمد چهار ماه 
امس��ال، رش��دی 22درصدی دارد و جمع درآمد چهار ماه، رقمی معادل 
۱5.۸3۱ میلیارد تومان اعالم می شود. با این ارقام اعالمی، مجموع درآمد 
پاس��ارگاد از تس��هیالت اعطایی در پنج ماهه ۱4۰۱ نزدیک به ۱۹.32۱ 
میلیارد تومان است. همچنین در گزارش عملکرد یک ماهه پاسارگاد آمده 
اس��ت که مجموع درآمد حاصل از سپرده گذاری ها از ابتدای سال مالی تا 
پایان 3۱ اَمرداد ۱4۰۱ رقمی معادل 5۱۸ میلیارد تومان محقق شده است. 
درآمد حاصل از کارمزدها نیز رشد 25درصدی در عملکرد یک ماهه نسبت 
به چهار ماهه س��ال ۱4۰۱ نشان می دهد؛ این ارقام در اَمرداد برای درآمد 
ناشی از کارمزدها 22۹ میلیارد تومان بوده؛ در حالی  که جمع کارمزد چهار 

ماه امسال ۸۸4 میلیارد تومان اعالم می شود.
مجموع سود س��پرده سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی تا پایان اَمرداد 
۱4۰۱ با رشد 2۶درصدی نسبت به جمع چهار ماه سال جاری در گزارش 
منتشر ش��ده اس��ت. به عبارتی، این س��ود در عملکرد چهارماهه معادل 
۱2.37۹ میلیارد تومان بوده اس��ت که برای اَمرداد امس��ال رقمی معادل 
3.244 میلیارد تومان برآورد می ش��ود که مجموع این ارقام س��ود سپرده 
۱5.۶23 میلیارد تومانی را نشان می دهد. گزارش این بانک در کدال حاکی 
از آن است که مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ 3۱ اَمرداد در 

دوره پنج ماهه ۱4۰۱ رقمی معادل ۹22 میلیارد تومان بوده است.

دست دالالن به خودروهای وارداتی نمی رسد
3 مزیت عرضه خودرو در بورس کاال

آیین نامه واردات خودرو پس از ماه ها انتظار سرانجام در نخستین روزهای 
شهریورماه منتشر ش��د. این دستورالعمل ۹ بند دارد که درباره هر یک از 
آنها بحث های کارشناس��ی خاصی وجود دارد. در ای��ن میان، الزام عرضه 
خودروه��ای وارداتی در ب��ورس کاال، از جمله موارد چش��مگیر آیین نامه 
واردات خودروس��ت که پرس��ش های گوناگونی را به دنبال داش��ته است. 
برخی معتقدند عرضه خودرو در بورس کاال باعث شفافیت و رقابتی شدن 
قیمت ها می شود، اما برخی هم برخالف این موضوع، نظر دیگری دارند. در 
این زمینه، یک کارشناس بازار سرمایه »خلع ید دالالن خودرو«، »کشف 
قیمت حقیقی« و همچنین »ایجاد شفافیت در فرآیند معامله خودروهای 
وارداتی« را سه مزیت عرضه این خودروها در بورس کاال برشمرد و گفت: با 
دخالت نکردن سوداگران در عرضه خودروهای خارجی، قیمت هایی حقیقی 

و متناسب با قدرت خرید مصرف کنندگان تعیین خواهد شد.
رض��ا کاهه در گفت وگو با کاالخبر، درباره مزیت های عرضه خودروهای 
خارج��ی در ب��ورس کاال توضیح داد: بورس کاال بازاری ش��فاف اس��ت و 
تجربه موف��ق اخیر عرضه خودروهای دیگنیتی و فیدلیت��ی در این بازار، 
منعکس کننده این پیام است که عرضه خودروهای خارجی در بورس کاال 
با همان موفقیتی روبه رو خواهد ش��د که درخص��وص خودروهای مذکور 
ش��اهد بودیم. این کارش��ناس بازار سرمایه با بیان اینکه همزمان با عرضه 
خودروهای داخلی، سود سوداگران قطع شده است، افزود: اکنون با در نظر 
گرفتن وجود چنین مزیتی می توان انتظار داشت که با عرضه خودروهای 
واردات��ی در ب��ورس کاال،  این قبیل اتومبیل ها نیز مانند دیگر خودروهای 

عرضه شده در این بازار از گزند داللی سوداگران در امان باشد.
او »کش��ف قیمت حقیقی خودرو  های واردات��ی« را از دیگر مزیت های 
عرضه خودرو در بورس کاال عنوان کرد و گفت: همزمان با خلع ید دالالن 
بازار خودرو از سیستم توزیع اتومبیل های وارداتی، فرآیند کشف قیمت این 
خودروها روندی معقول و متناسب را طی خواهد کرد. به بیان ساده تر، به 
دلیل عدم دخالت س��وداگران در عرضه خودروهای خارجی، قیمت هایی 
حقیقی و متناس��ب با قدرت خرید مصرف کنن��دگان برای این اتومبیل ها 
تعیین خواهد ش��د. کاهه همچنین »ایجاد ش��فافیت در زنجیره عرضه و 
تقاض��ای خودروهای وارداتی« را از دیگ��ر مزیت های عرضه اتومبیل های 
واردات��ی در ب��ورس کاال بی��ان کرد و ادام��ه داد: همزمان با انتش��ار خبر 
آزادس��ازی واردات خودرو، عده ای بر این ب��اور بودند که در فرآیند اجرای 
چنین سیاستی تنها افرادی خاص منتفع خواهند شد و مصرف کنندگان 
اصلی از مزایای واردات خودرو بی نصیب خواهند ماند؛ این در حالی اس��ت 
ک��ه با الزام عرض��ه خودروهای وارداتی در ب��ورس کاال، روند معامالت در 

تمامی مراحل شفاف و واضح خواهد بود.

شفافیت بورس باعث تخصیص درست منابع می شود
به سوی توسعه بورس های کاالیی

یک کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به گام مهم و موثر عرضه خودرو در 
بورس کاال معتقد اس��ت با توجه به اینک��ه می دانیم این موضوع مخالفان 
جدی داشته و ممانعت های شدیدی برای آن شده اما به هر حال این تابو 

شکست و عرضه خودرو از طریق بورس کاال در حال انجام است.
محس��ن یگانه با بی��ان اینکه اغلب بورس های توس��عه یافته جهان متکی 
بر بورس های کاالیی هس��تند، به س��نا گفت: اگر می خواهیم بازار س��رمایه 
توسعه یافته ای داشته باشیم و به دنبال آن اقتصاد کشور نیز از آن منتفع شود، 
چاره ای نداریم جز اینکه بورس های کاالیی را توس��عه دهیم. به گفته مشاور 
اتاق بازرگانی، خوش��بختانه زمینه و پتانسیل این موضوع در کشور به لحاظ 
موقعی��ت خاصی که در بحث انرژی و موارد دیگر وجود دارد، بس��یار فراهم 
است. بنابراین این موضوع را به فال نیک می گیریم؛ زیرا کمک بزرگی به بازار 
سرمایه و اقتصاد کش��ور خواهد کرد. مسئوالن بازار سرمایه باید بورس های 
کاالیی را از طریق س��ایر ابزارهای مالی به ویژه ابزارهای مشتقه بازار تعمیق 
دهند تا مابین بازار سرمایه یعنی معامالت اوراق و معامالت نقد، یک پیوستگی 
ایجاد شود و این موضوع بتواند بازار سرمایه را توسعه داده و در نتیجه اقتصاد 
از آن منتفع شود. یگانه در پایان با تاکید بر اینکه شفافیت بورس کاال باعث 
تخصیص درست منابع می شود، افزود: به طور قطع شرکت هایی که در تولید 
خودرو فعالیت می کنند زمانی که با شفافیت قیمت ها از طریق کشف قیمت 
در بورس کاال مواجه می شوند، از این قضیه منتفع می شوند. بنابراین تخصیص 

درست منابع راهی جز شفافیت از طریق بورس ندارد.

خبرنــامه

فرص��ت ام��روز: بورس تهران هفته نخس��ت ش��هریورماه را در حالی با 
افت ۰.2 درصدی دماس��نج اصلی تاالر شیش��ه ای پشت سر گذاشت که 
شاخص کل هم       وزن به  عنوان نماینده گروه های کوچک تر بازار سهام با ثبت 

کمترین رشد هفتگی از نیمه مردادماه ۰.۸۹ درصد افزایش ارتفاع داد.
در حالی که مذاکرات فرسایش��ی احیای برجام همچن��ان ادامه دارد و 
پاس��خ برجامی ایران ب��ه اتحادیه اروپا با واکنش منف��ی طرف های غربی 
مواجه شده اس��ت، شواهد نش��ان می دهد بورس بازان تمایل بیشتری به 
سرمایه گذاری در نمادهای کوچک پیدا کرده اند. برجام مهمترین مسئله ای 
است که آینده اقتصاد ایران و بازار سهام به آن گره خورده و ابهام در روند 
مذاک��رات احیای برجام، بازارهای مالی و س��رمایه گذاران را در بالتکلیفی 
و س��ردرگمی قرار داده اس��ت. از همین رو، معامالت بازار س��هام به دنبال 
ابهامات چندوجهی حول محور مس��ائل سیاست خارجی کشور و مباحث 
مرتبط با اقتصاد کالن همچنان نوس��انی دنبال می شود. بررسی وضعیت 
بورس تهران در دو ماه گذش��ته نش��ان می دهد که رون��د بازار تحت تاثیر 
اخبار مذاکرات هس��ته ای و انتظارات احتمالی با در دستور کار قرار دادن 
استراتژی احتیاط از سوی سرمایه گذاران در وضعیت کم رمق به  سر می       برد. 
در نتیجه معامالت بورس در فصل تابستان ریزش و نوسان منفی قیمت ها 
را در کارنامه خود ثبت کرده اس��ت. با توجه به تکرار این روند در روزهای 
گذشته به        نظر می رسد بازار سرمایه در هفته جاری نیز به حرکت در مدار 
نوسانی ادامه دهد؛ اتفاقی که در اولین روز هفته رخ داد و همه شاخص های 

بورسی کاهش یافتند.
افت دسته جمعی شاخص ها

بازار سهام هفته دوم شهریورماه را نزولی آغاز کرد و دماسنج اصلی تاالر 
شیش��ه ای بیش از ۱2 هزار واحد کاهش ارتف��اع داد. در جریان معامالت 
روز شنبه ۱2 شهریورماه، شاخص کل بورس تهران ۱2 هزار و 4۶۰ واحد 
کاهش یافت و در ارتفاع یک  میلیون و 42۶ هزار واحدی ایستاد. شاخص 
کل هم وزن نیز که گروه های کوچک تر بازار سهام را نمایندگی می کند، با 
3 هزار و ۹27 واحد کاهش به 4۰7 هزار و ۹73 واحد و شاخص قیمت با 
2 هزار و 34۹ واحد افت به 244 هزار و ۱43 واحد رس��ید. ش��اخص بازار 
اول، کاهش ۱2 هزار و 2۰4 واحدی و شاخص بازار دوم، کاهش ۱5 هزار 

و ۸2۰ واح��د کاهش را تجربه کردن��د. در معامالت بورس تهران، بیش از 
4 میلیارد و ۸۰۹ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 2۸ هزار 
و 53۶ میلیارد ریال معامله شد. شرکت پتروشیمی پردیس )شپدیس( با 
43۶ واحد، گس��ترش نفت و گاز پارسیان )پارس��ان( با ۱5۰ واحد، گروه 
سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس )پترول( با 
۱۱۱ واحد و پتروش��یمی خراسان )خراسان( با ۸5 واحد با تاثیر مثبت بر 
ش��اخص بورس همراه شدند. در سوی مقابل نیز شرکت ملی صنایع مس 
ایران )فملی( با ۸5۰ واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با 74۹ واحد، 
کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با 7۱۰ واحد، پاالیش نفت 
اصفهان )ش��پنا( با 7۰۶ واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 7۰4 واحد 
و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با ۶۰۸ واحد تاثیر منفی 
بر شاخص بورس داشتند. سایپا )خساپا(، ایران خودرو )خودرو(، گسترش 
س��رمایه گذاری ایران خودرو )خگستر(، بورس کاالی ایران )کاال(، شرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( و فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( در 
گروه نمادهای پُرتراکنش قرار داش��تند. گروه خودرو هم در معامالت این 
روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه یک میلیارد 
و 253 میلیون برگه س��هم به ارزش 3 هزار و ۶۰4 میلیارد ریال دادوستد 
شد. در آن سوی بازار نیز شاخص کل فرابورس بیش از ۱4۹ واحد کاهش 
داش��ت و به ۱۹ هزار و ۱۶۰ واحد رس��ید. در این بازار 3 میلیارد و ۱57 
میلیون برگه س��هم و اوراق مالی دادوستد ش��د و تعداد دفعات معامالت 
فرابورس بیش از ۱۸۶ هزار و ۶۶۶ نوبت بود. ش��رکت سرمایه گذاری صبا 
تامی��ن )صبا(، بیمه کوثر )کوثر(، بیمه تج��ارت نو )بنو( و نیروگاه زاگرس 
کوثر )بزاگرس( با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه شدند و همچنین 
پلیمر آریا ساسول )آریا(، فرابورس ایران )فرابورس(، سنگ آهن گهرزمین 
)کگهر(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، بهمن دیزل )خدیزل(، آهن و فوالد 
غدیر ایرانیان )فغدیر( و بانک دی )دی( تاثیر منفی بر این شاخص داشتند.

گام های سه گانه مهار تورم
یک اس��تاد دانشگاه با بیان اینکه تورم باالی 5۰ درصد به یکباره از بین 
نمی رود، گفت: مسیر کنترل تورم در ایران مانند بسیاری از کشورها از سه 
گام کنترل رش��د پول مازاد بر ظرفیت اقتصاد ایران، ثبات بخش��ی به بازار 

ارز با هدف کنترل تورم وارداتی و درنهایت، احیای رشد اقتصادی با هدف 
افزایش عرضه کاالها و خدمات و افزایش ظرفیت اقتصاد تشکیل می شود. 
عباس علوی راد با تاکید بر اینکه اولویت اقتصاد کشور باید مهار تورم باشد 
به س��نا، گفت: کاهش نرخ فعلی تورم با توجه به انتظارات تورمی مشکل 
اس��ت. میزان کسری بودجه تخمین زده شده توسط کمیسیون اقتصادی 
مجلس و تحوالت پولی نشان می دهد مهار تورم به یکباره میسر نمی شود.
او با اش��اره به اینکه برای مهار تورم باید ب��ه صورت گام به گام حرکت 
کرد، افزود: سیاست های مهار تورم باید در همه جهات در نظر گرفته شود، 
زیرا تورم ب��االی 5۰ درصدی را نمی توان به یکباره از بین برد. دولت باید 
برآوردی از عملکرد بودجه را به صورت کامال ش��فاف به جامعه اعالم کند 
و س��پس این برآورد را برای ماه های پایانی س��ال نیز انجام دهد. در این 
میان دولت باید قاعده کلی برای تامین سیاست های مالی خود داشته و به 
اجرای آن پایبند باشد. اگر دولت برای تامین کسری نیازهای مالی خود به 
بانک مرکزی تکیه نکند، قسمتی از انتظارات تورمی جامعه تحقق می یابد. 
با کنترل نقدینگی می توان تورم را کاهش داد. به عقیده علوی راد، مس��یر 
کنترل تورم در ایران همانند بس��یاری از کشورها، از سه گام کنترل رشد 
پول مازاد بر ظرفیت اقتصاد ایران، ثبات بخشی به بازار ارز با هدف کنترل 
ت��ورم وارداتی و درنهایت، احیای رش��د اقتصادی ب��ا هدف افزایش عرضه 
کااله��ا و خدمات و افزایش ظرفیت اقتصاد تش��کیل می ش��ود که با آغاز 

سیاست های مهار تورم، انتظارات تورمی هم تعدیل خواهد شد.
این کارش��ناس اقتص��ادی، تعدیل انتظ��ارات تورمی را من��وط به آغاز 
سیاس��ت های مهار تورم دانس��ت و تصریح کرد: تا زمانی که ریش��ه تورم 
خش��کانده نشود، تورم همچنان پابرجاست. ریشه و منشأ گرانی ها دو بعد 
داخلی و بین المللی دارد ک��ه در حوزه بین المللی قیمت کاالهای جهانی 
افزایش پیدا کرده و از آنجا که ایران نیز کشوری واردکننده است، بخشی از 
این تورم به اقتصاد ایران هم تحمیل می شود. مسائل فرسایشی و حل نشده 
در اقتص��اد نیز اجازه تعدیل انتظارات تورمی را نمی دهد، از این رو اقتصاد 
کشور در این حوزه همچنان دستخوش تالطم است که با سیاست گذاری 
و مدیریت درس��ت از سوی سیاس��ت گذاران کشور می توان شاهد کاهش 

انتظارات تورمی بود.

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای 12 هزار واحد افت کرد

رکود معامالتی در بورس تهران

داس��تان واردات خودرو س��رانجام از مرحله تصوی��ب و ابالغ آیین نامه 
گذش��ت. براس��اس آنچه معاون  اول رئیس جمهور در سوم شهریورماه به 
عنوان تصویب نامه هیأت وزیران ابالغ کرد، واردات خودرو تحت ش��رایطی 
مجاز ش��مرده ش��ده اس��ت. در آیین نامه واردات خودرو، س��قف قیمتی 
خودروه��ای وارداتی 2۰ هزار یورو تعیین ش��ده اس��ت و البته اولویت با 
خودروه��ای زیر ۱۰ هزار یورو خواهد بود. از دیگر ش��رایط واردات خودرو 
این اس��ت که این خودرو ها صرفا در بورس کاال عرضه می ش��وند. در عین 
حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف اس��ت با هدف توس��عه تولید 
خودرو های اقتصادی )حداکثر ۱۰ هزار یورو( ضمن پیش بینی مشوق های 
س��رمایه گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات 
به س��مت تولید و افزایش س��اخت داخل را به عمل آورد. همچنین منابع 
ارزی موردنی��از این تصویب نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارایی، 
س��رمایه گذاری خارجی )با تایید سازمان س��رمایه گذاری خارجی( و سایر 
منابع م��ورد تایید بانک مرکزی تامین خواهد ش��د. این آیین نامه تعیین 
نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی را به کارگروهی با مسئولیت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه 

کشور محول کرده است.
در روزهای گذش��ته نقدهای بس��یاری به آیین نامه واردات خودرو وارد 
ش��ده اس��ت؛ انتقاداتی در مورد تعیین س��قف برای قیم��ت خودروهای 
وارداتی و اینکه با تعیین قید انتقال دانش فنی، تنها خودروسازان قادر به 
واردات خواهند بود. از دیگر ایراداتی که به این آیین نامه وارد ش��ده، تعدد 

دستگاه های دخیل در این فرآیند است و به عقیده برخی از ناظران، تعدد 
نهادهای مداخله گر تنها به افزایش بوروکراسی در واردات خودرو می انجامد. 
در ای��ن خصوص، محمدرضا نجفی من��ش، فعال بخش خصوصی و رئیس 
کمیسیون بهبود محیط  کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران 
بر این باور است که وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، 
سازمان سرمایه گذاری خارجی و بانک مرکزی در آیین نامه واردات خودرو 
دخیل ش��ده اند و نتیجه این افزایش مداخالت نیز پیچیده ش��دن فرآیند 

واردات خواهد بود.
او با بیان اینکه در صنعت خودرو کشورمان ظاهرا فقط نماینده سازمان 
ملل حضور ندارد، می گوید: هر دستگاه اجرایی براساس قاعده یا قانون به 
نوعی در این صنعت دخال��ت دارد. در آیین نامه واردات خودرو نیز وزارت 
صمت، وزارت اقتصاد، س��ازمان برنامه و بودجه، س��ازمان س��رمایه گذاری 
خارجی و بانک مرکزی دخیل شده اند و نتیجه افزایش مداخالت، پیچیده 

شدن فرآیند واردات خواهد بود.
نجفی من��ش ب��ا بیان اینکه در ح��ال حاضر حدود 2۹ نه��اد از قبیل 
پلیس، س��ازمان حفاظت محیط زیست، سازمان استاندارد و مجلس در 
صنعت خ��ودرو دخالت می کنند، در گفت وگو با وب س��ایت اتاق تهران 
می افزاید: بس��اط این مداخالت باید برچیده ش��ود و صفر تا صد مسائل 
این صنعت باید به یک نهاد نظیر وزارت صمت س��پرده شود تا به سایر 

نهادها پاسخگو باشد.
این فعال بخش خصوص��ی با تایید این نکته که طبق آیین نامه واردات 

خودرو، خودروسازها بیشتر امکان واردات خواهند داشت، توضیح می دهد: 
به هر حال این واحدها امکان تعمیق ساخت داخل را دارا بوده و می توانند 
زمینه انتقال تکنولوژی را فراهم کنند. البته انتقال تکنولوژی در این گونه 
مراودات مسبوق به سابقه است؛ یعنی در مقابل یک خرید کالن، امتیازی 
هم باید از فروش��نده دریافت ش��ود و این یک امتیازگیری به نفع کش��ور 
اس��ت. به عقیده وی، نکته حائز اهمیت، توجه ج��دی به خدمات پس از 
فروش خودروهای وارداتی اس��ت؛ این یک خواس��ته طبیعی اس��ت و اگر 
خودرویی وارد شود که خدمات پس از فروش نداشته باشد، مردم با مشکل 
مواجه می شوند. جالب اینکه تکلیف این مسئله در آیین نامه واردات خودرو 
مشخص نشده و تدوین دستورالعمل های اجرایی این تصویب نامه از جمله 
در مورد چگونگی تأمین و تخصیص ارز، مش��خصات فنی، خدمات پس از 
فروش، انتقال فناوری و تعیین صالحیت های فنی و حرفه ای واردکنندگان 

به بانک مرکزی و وزارت صمت محول شده است.
نجفی منش همچنین در مورد الزام عرضه خودروهای وارداتی در بورس 
کاالی ای��ران می گوی��د: الزام عرضه در بورس کاال برای آن اس��ت که این 
خودروها بازار آزاد پیدا نکند. از این رو به نظر می رس��د تا زمانی که بازار 
خودرو متعادل نش��ده عرضه خودروها در بورس کاال یکی از مناسب ترین 
راهکارها برای مدیریت قیمت باشد، اگرچه این راهکار شاید برای بلندمدت 
قابل اتکا نباش��د. راهکار اصلی و اساس��ی آن است که به دخالت دولت در 
قیمت گذاری و عرضه خودرو پایان داده ش��ود؛ در این صورت بازار نیز به 

تعادل خواهد رسید.

انتقادها از آیین نامه واردات خودرو باال گرفت

روند پیچیده واردات خودرو
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معجزه اقتصادی شرق آسیا تکرار می شود؟
ویژگی های دولت توسعه گرا

پس از محور تاریخی توس��عه )اروپای غربی و آمریکای شمالی(، تنها چند کشور 
ش��رق آسیا به فاصله چند دهه توانس��تند به جمع کشورهای توسعه یافته بپیوندند. 
مطالعات زیادی پیرامون معجزه اقتصادی شرق آسیا شکل گرفته و دو رویکرد در این 
خصوص مطرح اس��ت؛ رویکرد اول، مسیر توسعه شرق آسیا را مبتنی بر دیدگاه های 
بازارمحور و اس��تفاده از آنچه در دهه های اخیر تحت عنوان »اجماع واشنگتن« طرح 
ش��ده است، می داند و رویکرد دوم، مسیر توسعه ش��رق آسیا را مبتنی بر مداخالت 
جدی تر دولت می داند؛ این رویکرد تحت عنوان »دولت توسعه گرا« شناخته می شود. 
در واقع، جنگ روایت ها میان این دو رویکرد وجود دارد و بررسی دقیق مسیر توسعه 
کش��ورهای شرق آسیا نشان می دهد که بسیاری از اقدامات دولت ها در این کشورها 
مغای��ر با دیدگاه ه��ای بازارمحور بوده اس��ت. اخیرا عادل  آذر، مش��اور رئیس   جمهور 
و مس��ئول تهیه س��ند راهبردی صنعت ۱4۱۰ گفته که حلقه مفقوده بزرگ توسعه 
صنعتی در ایران، نه برنامه   های مناس��ب و متوازن بلک��ه بحران اجرای برنامه   ها بوده 
است. به همین دلیل در پیش   نویس سند راهبردی صنعت، ایجاد نهادی با نام استعاری 
»جزیره شایستگی« پیشنهاد شده که کارش، نظارت بر اجرای اهداف سند راهبردی 
صنعت است. حال سوال این است که جادوی »آژانس راهبر« واقعی است؟ آیا دولت 
می تواند کاتالیزور توس��عه صنعتی باشد؟ مرور ادبیات توسعه صنعتی نشان می دهد 
که ردپای چنین تفکری به تجربه کش��ورهای ش��رق آسیا برمی   گردد؛ وگرنه اقتصاد 
نئوکالس��یک و رهیافت   های مبتنی بر آزادی اقتصادی، موافقت چندانی با اثربخشی 
دولت در مسیر توسعه صنعتی ندارد. شرق آسیا البته یک الگوی مخصوص به خود در 
زمینه تحول تولید دارد. ژاپن، کره جنوبی، تایوان و برخی از همسایگان این کشورها 
در تجربه تحول اقتصادی و توسعه بخش صنعت خود از نهادهایی با عنوان »آژانس 
راهبر« اس��تفاده کرده   اند. فواید ساخت چنین نهادی در شرق آسیا در گزارش جامع 
مرکز پژوهش   های مجلس با عنوان »مروری بر ش��کل   گیری ادبیات دولت توسعه   گرا؛ 
بازاندیشی در نقش و اهمیت آژانس   های راهبر« با جزییات دقیقی ارائه شده است. این 
نهاد برای ژاپنی   ه��ا وزارت صنعت و تجارت بین الملل ژاپن )MITI( بوده؛ در حالی 
در کره جنوبی این نقش را هی��أت برنامه   ریزی اقتصادی کره جنوبی )EPB( برعهده 
داش��ته است. در تایوان نیز شورای برنامه   ریزی و توس��عه اقتصادی )CEPD( مهار 
توسعه صنعتی را به مدت طوالنی در دست داشته است. این نهادها با آزادی عمل باال 
)خودگردانی بوروکراتیک( با این هدف به وجود آمده اند که به اجماع خواست و توان 
بخش خصوصی کمک کنند، ابتکار عمل بخش خصوصی را مورد حمایت قرار دهند 
و ضمن اتخاذ رویکرد استراتژیک بر دامنه   ای از اهداف عملیاتی مثل تنوع در صنایع و 
بازارها، کاهش واردات مواد اولیه، رشد اشتغال صنعتی و فهم اثر سیاست   های مختلف، 
بر روند توسعه نظارت کنند. تاکید سند تهیه شده از سوی مرکز پژوهش   ها این است 
که اتخاذ سیاس��ت صنعتی در دولت   های شرق آس��یا از ناحیه باالترین مقام اجرایی 
یعنی رئیس   جمهور بوده و با هدفی باالتر از خواس��ت سیاس��ی صورت گرفته است. 
مراد از خودگردانی بوروکراتیک در این گزارش، آن اس��ت که سازمان های دولتی در 
اجرای سیاست صنعتی تحت فشار مقامات، جناح   های سیاسی و همچنین ذی نفعان، 
چ��ه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی نب��وده و اختیارات کافی برای اجرای 
سیاست صنعتی را داشته باشند. تعامل نزدیک این سازمان ها با بخش خصوصی، این 
امکان را به آنها می دهد که تجویزاتی موثر و مبتنی بر زمینه خاص آن کشورها داشته 
باشند. البته این همکاری اگر فراتر از حدی باشد، سازمان های دولتی به اجرای همان 
اهداف بنگاه   های خصوصی تقلیل پیدا خواهند کرد و اگر از س��طحی پایین   تر باشد، 
سیاست گذاری س��ازمان های دولتی به دلیل عدم تعامل شایسته با بخش خصوصی، 
تناسب کافی را با زمینه سیاست گذاری نداشته و ثمربخش نخواهد بود. این گزاره که 
مرز باریکی میان موفقیت و عدم موفقیت تعامل سازمان های دولتی با بخش خصوصی 

وجود دارد، در آثار بسیاری از پژوهشگران توسعه صنعتی بازتاب دارد.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: با گذش��ت نزدیک به ۱5 سال  از قیمت گذاری دستوری 
در بازار خودرو، این روزها نش��انه هایی به چشم می خورد که از احتمال 
لغو یا تعدیل این سیاس��ت پرخس��ارت حکایت دارد. از ایراد شرعی به 
تعیین دس��توری قیمت ها گرفت��ه تا صحبت های مس��ئوالن اقتصادی 
دولت و اقداماتی نظیر عرضه خودرو در بورس کاال، همه و همه مسائلی 
هستند که نش��ان می دهند پشت قیمت گذاری دستوری به خصوص در 
حوزه خودرو در حال خالی شدن است. البته پروسه حذف قیمت گذاری 
دس��توری به  نوعی از اواس��ط سال گذشته آغاز شد و باید منتظر ماند و 
دید آیا دولت س��یزدهم جسارت الزم برای به س��رانجام رساندن آن را 
دارد یا نه. این پروسه با حذف شورای رقابت از قیمت گذاری آغاز شد و 
با عرضه خودرو در بورس کاال ادامه یافت و انتظار می رود به آزادس��ازی 
قیمت ختم ش��ود. اگر این اتفاق رخ دهد، پس از حدود یک و نیم دهه 
قیمت گذاری دس��توری، سایه سنگین این سیاس��ت از سر بازار خودرو 

برداشته خواهد شد.
سیاس��ت های دس��توری در تعیین قیمت کاال، موضوعی اس��ت که از 
س��الیان دور در کشور وجود داش��ته و از اواسط دهه ۸۰ پس از یک دوره 
آزادس��ازی، ب��از  هم گریبان صنعت خودرو را گرف��ت. در دهه 7۰ بود که 
مرحوم محمدهادی نژادحس��ینیان، وزیر صنایع سنگین دولت سازندگی 
توانست به نوعی قیمت خودرو را از بند  سیاست های دستوری آزاد کرده و 
به بازار )نظام عرضه و تقاضا( بسپارد. این سیاست که به گفته کارشناسان و 
فعاالن صنعت خودرو، به اصطالح جواب داده و مورد رضایت تولیدکننده و 
مصرف کننده نیز قرار داشت، با روی کار آمدن دولت نهم، متوقف و سیاست 
دستوری جایگزین آن شد. در آن دوران سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان مسئولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را برعهده گرفت. 
روال کار به این ش��کل بود که خودروس��ازان اسناد و مدارک هزینه تولید 
محصوالت شان را در اختیار سازمان حمایت می گذاشتند و این سازمان نیز 
قیمتی )معموال نزدیک به هزینه تولید( تعیین می کرد و خودروسازان در 
مجموع از این روند رضایت نسبی داشتند؛ هرچند البته خواست اصلی آنها 

فروش خودرو در حاشیه بازار بود.
در اواخ��ر س��ال ۹۱ ک��ه مصادف ب��ا  ماه ه��ای پایانی دول��ت دهم بود، 
رئیس جمهور مجوز آزادس��ازی قیمت خودرو را صادر کرد و خودروسازان 
مج��از به افزایش قیمت )در حاش��یه بازار( ش��دند؛ ای��ن در حالی بود که 
آزادس��ازی قیمت حدودا یک  ماه بیشتر طول نکشید و رئیس دولت دهم 
با بیان جمله معروف »پراید کیلویی چند«، تعیین قیمت در حاشیه بازار 
را لغ��و و همزمان ش��ورای  رقابت را وارد عرصه قیمت گ��ذاری کرد. طبق 
تصمیم دولت، شورای رقابت مسئولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را 
برعهده گرفت تا خودروسازی وارد دوران تاریک قیمت گذاری شود. هرچند 
روال کلی تعیین قیمت خودروها شبیه دوران مسئولیت سازمان حمایت 
بود و قیمت ها براس��اس اس��ناد و مدارک خودروسازان لحاظ می شدند، با 
این حال شورای رقابت معموال در صدور مجوز افزایش قیمت سختگیرانه 
عمل می کرد. به  عبارت بهتر، ش��ورای رقابت همچون سازمان حمایت که 
قیمت هایی نزدی��ک به هزینه تولید را در  نظر می گرفت، عمل نمی کرد و 
طبق ادعای خودروس��ازان، نرخ هایی بس��یار پایین تر را در نظر می گرفت. 
خودروس��ازان می گویند همین سیاست ش��ورای رقابت بود که سبب شد 
آنه��ا طی یک دهه گذش��ته دچار زیاندهی ش��وند و نتوانند متناس��ب با 
ظرفیت موجود، کیفیت و کمی��ت را باال ببرند. هرچند تالش های زیادی 
برای لغو قیمت گذاری دس��توری و س��پردن قیمت به بازار انجام گرفت و 
یک بار نیز کار به ش��به آزادس��ازی کش��ید، اما دوامی نیافت. مانند دولت 
دهم که جسارت پافشاری بر اجرای تصمیمش مبنی بر حذف قیمت گذاری 

دستوری را نداشت، دولت بعد نیز نتوانست پای آزادسازی بایستد.
حاال نوبت دولت س��یزدهم است که نشان دهد در این ماجرا چند مرده 
حالج اس��ت و آیا می تواند و اصال می خواهد به سیاست های دستوری در 
حوزه قیمت خودرو پایان دهد یا بناس��ت این شیوه خسارت بار و زیان ساز 
همچن��ان ادامه یابد؟ اگر م��الک پیش بینی را نش��انه های فعلی در نظر 
بگیری��م، این احتمال می رود که قیمت گذاری دس��توری در حوزه خودرو 
کنار گذاشته شده و خودروها در بازار تعیین  قیمت شوند. این نشانه ها در 

گذشته وجود نداشته یا اینکه بسیار کمرنگ بودند و به همین دلیل، حذف 
قیمت گذاری دستوری در حوزه خودرو را می توان اتفاقی محتمل دانست، 
مگر اینکه سیاس��ت گذار بنا بر شرایطی که پیش خواهد آمد، صالح را در 

ادامه اعمال این سیاست بداند.
اما نش��انه های حذف احتمالی قیمت گذاری دس��توری چیس��ت؟ در 
مجموع می توان س��ه م��ورد اصلی و مهم را به عنوان نش��انه هایی که از 
احتمال خداحافظی با سیاس��ت های دس��توری در حوزه قیمت گذاری 
خودرو خبر می دهند، برش��مرد. ایراد شرعی به قیمت گذاری دستوری، 
اظهارنظ��ر برخی مقامات اقتصادی دول��ت مبنی بر لزوم خروج دولت از 
پروس��ه تعیین قیمت خودرو و همچنین اقداماتی مانند حذف ش��ورای 
رقاب��ت و عرضه برخ��ی خودروها در بورس  کاال را می توان نش��انه های 
مهمی دانست که احتمال می رود مقدمات آزادسازی قیمت باشند. البته 
پروسه حذف قیمت گذاری دستوری خودرو عمال از اواسط سال گذشته 
و با حذف ش��ورای رقابت )از قیمت گذاری( کلی��د خورد. در آن مقطع 
با تصمیم ش��ورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای رقابت رسما از 
تعیین قیمت خودروهای داخلی س��لب مس��ئولیت شد. این شورا البته 
یک ب��ار دیگ��ر نیز در ش��هریورماه ۱3۹7 از قیمت گ��ذاری خودرو کنار 
گذاش��ته شده بود، با این حال وزارت صمت چون نتوانست بازار خودرو 
را کنترل کند، مقدمات بازگشت این شورا را به قیمت گذاری فراهم کرد 
و در نهایت شورای رقابت در اردیبهشت ماه ۱3۹۹ دوباره افسار تعیین 

قیمت خودروهای داخلی را به  دست گرفت.
با بازگش��ت ش��ورای رقابت و در تصمیمی هماهنگ با وزارت صمت، 
سیستم قرعه کشی برای فروش خودرو در نظر گرفته شد؛ سیستمی که 
کماکان ادامه دارد. هدف این بود که به واس��طه قرعه کشی، بازار خودرو 
تنظی��م و آرام گیرد، ام��ا این اتفاق رخ نداد و آنطور که خودروس��ازان 
می گویند، بر زیان انباشته ش��ان طی دو سال  و چند  ماه گذشته افزوده 
ش��ده اس��ت. پس از آنکه ش��ورای رقابت از قیمت گ��ذاری خودرو کنار 
گذاشته شد، ستاد تنظیم  بازار مسئولیت تعیین قیمت را برعهده گرفت 
و هرچند ش��روعی امیدوارکننده برای خودروسازان داشت، اما در ادامه 
نش��ان داد بر سیاس��ت های دس��توری تاکید دارد. اولین و آخرین باری 
که س��تاد تنظیم  ب��ازار قیمت خودرو را افزایش داد، آبان سال گذش��ته 
بود. این س��تاد در اواسط آبان پارسال مجوز افزایش ۱۸ درصدی قیمت 
خ��ودرو را صادر کرد و انتظار می رفت خرداد امس��ال نیز دومین مجوز 

را به خودروسازان بدهد، اما تا به امروز چنین اتفاقی رخ نداده است.
پس از حذف ش��ورای رقابت از قیمت گذاری خ��ودرو که می توان آن را 
نقطه صفر حذف سیاس��ت های دس��توری در حوزه قیمت خودرو دانست، 
عرض��ه خودرو در بورس  کاال را می توان نخس��تین نش��انه جدید در این 
ماجرا دانس��ت. به اعتقاد کارشناسان، عرضه خودرو در بورس کاال عمال به  
عنوان راهکاری شاید آزمایشی برای عبور نرم از قیمت گذاری دستوری در 
حال تست از س��وی دولت است. در بورس کاال امکان اعمال سیاست های 
دس��توری قیمتی وجود ندارد، بنابراین خودروسازان می توانند محصوالت 
خود را حداقل متناس��ب با هزینه تولید و بدون زیان بفروش��ند. اگر تمام 
خودروهای داخلی در بورس  کاال عرضه ش��وند، عمال ش��اخ قیمت گذاری 
دس��توری شکسته خواهد ش��د و خودروس��ازان نیز با خروج از زیاندهی 
می توانند به س��مت تحصیل س��ود عادالنه نیز برون��د، از همین رو به  نظر 
می رس��د وزارت صمت نیز چندان مایل به ادامه سیاست های دستوری در 
حوزه قیمت خودرو نیست و بنا دارد به واسطه عرضه در بورس  کاال، خیلی 
نرم از آن عبور کرده و با س��نجش واکنش های اجتماعی و همچنین بازار 
به  تدریج به سمت حذف کامل این سیاست گام بردارد. اتفاقا چندی پیش 
نیز مس��ئوالن وزارت صمت در واکنش به این انتقاد که چرا مجوز صدور 
همه خودروهای داخلی در بورس  کاال صادر نمی ش��ود، تلویحا از احتمال 
آزادسازی قیمت خودرو صحبت به  میان آورده بودند. به گفته آنها، ممکن 
است وزارت صمت بخواهد در آینده سیاست جدیدی )احتماال آزادسازی( 
را در حوزه تعیین قیمت خودرو در نظر بگیرد و آنگاه عرضه تمام و کمال 

خودروها در بورس  کاال مانعی برای آن باشد.
دومین نش��انه ای که می توان بابت احتمال آزادس��ازی قیمت خودرو 

به آن اش��اره کرد، ایرادات شرعی به تعیین دستوری قیمت هاست. مثال 
برخی اساتید اقتصادی عنوان کرده اند؛ پیامبر اسالم موافق قیمت گذاری 
دس��توری کاال نبوده و در ش��رع نیز بر این موضوع تاکید نش��ده است. 
اخیرا نیز غالمرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
قیمت گ��ذاری کاال از دی��دگاه فقهی را »بدعت« دانس��ته و تاکید کرده 
پیامبر اس��الم نیز معتقد بوده اند بازار باید قیمت را مشخص کند. او در 
گفت وگوی اخیر خود با »ایسنا« گفته که »آزادسازی قیمت      در دو حوزه 
فکری اقتصادی قابل پیگیری اس��ت. یکی در حوزه اقتصاد سرمایه     داری 
و یکی در حوزه اقتصاد اسالمی. در حوزه اقتصاد اسالمی، فقه و روایات 

ائمه حکایت از این دارد که بازار باید قیمت ها را تعیین کند.«

آیا قیمت گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف می شود؟

قیمت گذاری خودرو در پیچ آزادسازی
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کارشناس بازاریابی در شبکه های اجتماعی

ترجمه: علی آل علی

اگر قرار باشد شما ماهیت برندتان را فقط در ۱۶۰ کاراکتر بیان کنید، چه ترکیبی 
را م��ورد توج��ه قرار خواهید داد؟ بدون تردید برای بس��یاری از اف��راد کاراکترهای 
بی نهایت نیز برای توضیح وضعیت برندش��ان کم اس��ت. این دسته از کارآفرینان به 
ط��ور معمول در تالش برای طراحی محتوای بس��یار طوالنی و تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف شان با استفاده از این نوع الگوی بازاریابی هستند. چنین امری شاید 
در نگاه نخست بسیار جذاب به نظر برسد، اما دست کم برای طراحی بیو اکانت برند 
در شبکه های اجتماعی هرگز کافی نخواهد بود. در این میان حتی توییتر نیز با آن 
همه دست و دلبازی در زمینه نگارش بیو استثنایی برای شما محسوب نخواهد شد. 
طراحی بیو برای بسیاری از برندها در عرصه بازاریابی امر مهمی محسوب می شود. 
این نکته تاثیرگذاری بس��یار زیادی بر روی کاربران و جلب نظرش��ان به اکانت شما 
خواهد داش��ت. درست به همین دلیل اگر شما به دنبال جلب نظر بهتر کاربران در 
حوزه بازاریابی هستید، باید به طور قابل مالحظه ای از چنین راهکاری سود ببرید، در 
غیر این صورت حتی یک کاربر هم جلب اکانت تان در شبکه های اجتماعی نخواهد 
ش��د. چنین امری در بلندمدت ش��ما را بدل به برندی کلیشه ای در دنیای بازاریابی 

توییتر خواهد کرد. 
توییت��ر با میلیون ه��ا کاربر فعال و به عنوان یک��ی از اولین پلتفرم های اجتماعی 
محبوبیت بس��یار زیادی در می��ان کاربران دارد. امروزه بس��یاری از افراد برای بیان 
نظرش��ان در قالب متن های کوتا از توییتر سود می برند. نکته مهم اینکه شما حتی 
ام��کان بارگذاری عک��س و ویدئو را نی��ز در این پلتفرم داری��د. همچنین برخالف 
اینستاگرام، هیچ محدودیتی برای به اشتراک گذاری لینک های مختلف در این میان 
وجود ندارد. با این حس��اب شما باید به طور حرفه ای در تالش برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف باشید. 
بسیاری از کسب و کارها به محض اینکه وارد دنیای توییتر می شوند، متوجه تفاوت 
آن با دیگر پلتفرم ها خواهند شد. در این پلتفرم شما باید اول از همه بر روی فرمت 
متنی تمرکز داشته باش��ید، در غیر این صورت خیلی راحت مخاطب هدف شان از 
دست خواهد رفت. چنین امری برای بازاریاب هایی که به طور مداوم در تالش برای 
استفاده از فرمت های دیگر هستند، اندکی گیج کننده خواهد بود. درست به همین 

دلیل شما باید پیش از ورود به دنیای توییتر خودتان را حسابی آماده نمایید. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از بهترین راهکارها برای طراحی یک بیو 
حرفه ای در توییتر است. این امر به شما برای آشنایی بهتر با کاربران کمک کرده و 
تاثیرگذاری اولیه خوبی بر روی آنها به همراه خواهد داشت. امروزه بسیاری از برندها 
در برخورد اولیه با مشتریان مشکالت بسیار زیادی دارند. این امر امکان تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را از آنها گرفته و هرگونه تالشی برای تاثیرگذاری بر روی کاربران 
را غیرممکن می س��ازد. نکته مهم در این میان تالش ش��ما برای استفاده از بهترین 
توصیه ها در این میان است. در ادامه برخی از توصیه های کاربردی برای تاثیرگذاری 

مناسب بر روی مخاطب هدف در قالب بیو حرفه ای را مورد بررسی قرار می دهیم. 
نمایش وجهه حرفه ای برند

هر برند بزرگی در توییتر به دنبال نمایش ماهیت حرفه ای و تخصصی اش است. 
درست به همین دلیل بخش بیوگرافی به طور معمول به نگارش بخش های حرفه ای 
اختصاص پیدا کرده است. به عنوان مثال، استارباکس در اکانت رسمی اش در توییتر 
به طور مشخص هدفش برای کمک به مردم در راستای خالقیت و الگوگیری بهینه 
در زندگی را بیان کرده است. این امر در کنار شعار دیگر این برند محبوب مبنی بر 
رساندن قهوه و انواع نوشیدنی های دیگر به دست تمام مردم جلوه ای زیبا به بیو این 
برند داده است. شما با چنین کاری نه تنها شعار برندتان را به خوبی بیان می کنید، 
بلکه امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف را نیز خواهید یافت. این امر 
در بلندمدت از شما برندی به شدت حرفه ای در بازار ساخته و شانس تان برای تعامل 

با مشتریان را نیز به شدت افزایش می دهد. 
یکی از نکات اساسی در زمینه بازاریابی در توییتر مربوط به استفاده از شعارهای 
درست است. اگر در این میان کسی شعارهای شما را مشاهده نکند، تمام تالش های 
قبلی شما نقش بر آب خواهد شد. این نکته اهمیت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف دارد. بنابراین انتخاب بخش بیو ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف امر بسیار مهمی محسوب می شود. شما با چنین شیوه ای به راحتی 
هرچ��ه تمام تر امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و جلب نظر کاربران را پیدا 
می کنید. چنین امری شانس تان در عمل برای جلب نظر مخاطب هدف را به شدت 

افزایش خواهد داد. 
اضافه کردن آدرس برند

امروزه برندها همیشه دارای آدرس مشخصی هستند. این امر برای تاثیرگذاری بر 
روی مش��تریان امر بی نهایت مهمی محسوب می شود. اگرچه خرید آنالین در طول 
سال های اخیر ترند بسیار مهمی بوده است، اما هنوز هم برخی از مشتریان مایل به 
خرید حضوری از برندها هستند. درست به همین دلیل شما باید در بیو توییترتان 
بخش مربوط به آدرس را نیز با دقت باالیی پر کنید. نکته جالب در این میان امکان 
همگام سازی آدرس با گوگل مپ برای نمایش هرچه بهتر آن است. این امر به شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شانس تان در این میان را به 

شدت افزایش خواهد داد. 
اضافه کردن آدرس برند در توییتر به معنای اعتبار برندتان در بازار خواهد بود. این 
امر اغلب اوقات برای برندها بسیار مهمی تلقی می شود. بنابراین شما هم باید از این 
روند حمایت کنید. مشتریانی که در همان برخورد اول از برند شما استقبال می کنند، 
ب��ه طور معمول مایل به خرید حضوری نیز خواهند بود. این ترند به طور ویژه پس 
از پایان شرایط سخت گیرانه کرونا متحول نیز شده است. بنابراین شما می توانید به 

سادگی هرچه تمام تر از ترندهای مربوط به خرید حضوری مشتریان نهایت استفاده 
را ببری��د. نکته مهم در این میان اضافه کردن آدرس دقیق برند به بخش بیوگرافی 
است. این امر شما را بدل به برندی تاثیرگذار در راستای جلب نظر مشتریان خواهد 
کرد. با این حس��اب مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش 

روی تان نخواهد بود. 
استفاده از هشتگ های مرتبط با برند

هشتگ ها فقط برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان در بخش پست نیست. امروزه 
بسیاری از برندها در بیو اکانت شان هم از چنین المان هایی سود می برند. هشتگ ها 
به دلیل کمک به کاربران برای مشاهده محتوای مورد عالقه شان به طور دسته بندی 
شده، دارای محبوبیت بسیار زیادی هستند. بنابراین شما با استفاده از این بخش در 
بیو توییترتان به س��ادگی امکان نمایش ارتباط برند با حوزه های مختلف را خواهید 

داشت. 
امروزه بسیاری از کاربران برای پیدا کردن محتوای دلخواه شان دیگر از شیوه های 
سنتی برای جست و جو استفاده نمی کنند و در عوض کاربرد هشتگ ها در این میان 
بسیار واضح تر از هر زمان دیگری است. شما با چنین کاری به سادگی هرچه تمام تر 
فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا می کنید. با این حساب دیگر دلیلی 
برای نگرانی نس��بت به نحوه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و جلب نظر آنها به 

برندتان نخواهد بود. 
یک��ی از ن��کات مهم در رابطه با اس��تفاده از هش��تگ ها توجه ب��ه ماهیت آنها و 
ارتباط شان با برندتان است. اگر شما هشتگ های صرفا محبوب و فاقد ارتباط معنایی 
ب��ا فعالیت برندتان را مدنظر ق��رار دهید، خیلی زود برندت��ان جذابیت کافی برای 
مش��تریان را نخواهد داشت. با این حساب شما باید همیشه در راستای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف اقدام به اس��تفاده از شیوه های درست و حرفه ای نمایید. این 
امر با جست و جویی ساده در ابزارهای حرفه ای گوگل یا خود توییتر به منظور پیدا 
کردن هش��تگ های ترند و مرتبط با حوزه کاری تان صورت می گیرد. به این ترتیب 
دیگر خبری از شکایت یا نارضایتی کاربران نسبت به هشتگ های موجود در بخش 

بیو برندتان نخواهد بود. 
اضافه کردن مشخصات شخصی تر

برندها نباید همیشه هویتی بسیار خشک و بی روح از خودشان ارائه دهند. شاید 
این امر جذابیت های زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داشته باشد، اما 
خیلی زود توانایی شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را از بین خواهد برد. 
این امر مشکالت شما برای جلب نظر کاربران را به شدت افزایش داده و موقعیت تان 
از نقطه نظر تاثیرگذاری بر روی کاربران در توییتر را نیز همراه با چالش های فراوان 
خواهد کرد. توصیه ما در این میان تالش برای شکاندن یخ های موجود میان برندتان 
و مشتریان است. این امر با اضافه کردن چند خط توضیحات شخصی تر درباره برند 
در قالبی صمیمانه صورت می گیرد. با این حس��اب شما دیگر مشکلی از نظر سطح 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
یادتان باش��د مشتریان در طول سال های اخیر بیش از هر نکته دیگری به میزان 
صمیمیت برندها با مش��تریان توجه نشان داده اند درست به همین خاطر شما باید 
رفتار به شدت حرفه ای در این میان از خودتان نشان دهید، در غیر این صورت شاید 

هرگز فرصت الزم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را پیدا نکنید. این امر 
می تواند در بلندمدت شما را بدل به یکی از برندهای خشک و بی روح در بازار سازد. 
درست به همین دلیل باید همیشه نکات مربوط به تاثیرگذاری بر روی مشتریان به 

طور حرفه ای را در خاطر داشته باشید. 
آگاه��ی از حوزه های مورد عالقه مخاطب هدف و تالش برای تاثیرگذاری بر روی 
آنها با اس��تفاده از چنین نکاتی همیشه امر جذابی محسوب می شود. شما با چنین 
کاری فاصله میان برندتان و مشتریان را به طور قابل مالحظه ای کم کرده و فرصت 
تعامل بهتر با مشتریان را فراهم می سازید. چنین امری در طول سال های اخیر یکی 
از ترندهای خدشه ناپذیر در دنیای کسب و کار را شکل داده است. با این حساب شما 
هم باید اندکی توضیحات خودمانی در بخش بیو برندتان را در خاطر داشته باشید، 
در غیر این صورت هرگز فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا نمی کنید. 

اضافه کردن موفقیت ها و دستاوردهای برند
همانطور که قهرمان های ورزش��ی در بیو توییترشان از افتخارات خود می گویند، 
شما هم به عنوان یک برند باید در بخش بیو از افتخارات برندتان حرف بزنید. این امر 
مشتریان را بیش از هر زمان دیگری به برندتان عالقه مند خواهد کرد. یادتان باشد تا 
شما خودتان نسبت به بیان موفقیت های قبلی برند اقدام نکنید، هرگز شانسی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. این امر می تواند شرایط شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به ش��دت تغییر داده و حتی توانایی تان 
برای ادامه فعالیت در بازار را نیز تحت تاثیر قرار دهد. درست به همین دلیل شما باید 

همیشه این نکته مهم را در خاطر داشته باشید. 
هر برندی در طول سال های متمادی فعالیت دارای برخی از موفقیت های گوناگون 
اس��ت. این امر ش��اید برای شما بسیار مهم باش��د، اما تا زمانی که مشتریان به طور 
مش��خص و دقیق با آن آش��نا نش��وند بدل به مزیتی در بازار نخواهد شد. البته در 
این میان تکلیف برندهای بسیار مشهور کامال مشخص است. چنین برندهایی اصال 
نیازی به تعریف و تمجید از خودش��ان ندارند. در عوض این ش��ما هس��تید که باید 
ب��ه طور حرفه ای و دقی��ق در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با بیان 

موفقیت های تان باشید. 
بخش بیو توییتر یکی از بهترین نقاط برای بیان موفقیت ها و دستاوردهای قبلی 
برند است. این امر شما را به طور مشخص در کانون توجه مشتریان قرار داده و امکان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز بی نهایت بیشتر می کند. بنابراین شما باید 

هرچه زودتر بیو اکانت تان را با استفاده از شرایط موردنظر به روز رسانی نمایید. 
اضافه کردن لینک سایت برند

امروزه تمام برندها دارای س��ایت رسمی هستند. چنین سایت هایی برای برندها 
به مثابه شناسنامه ش��ان محسوب می ش��ود. امروزه مشتریان به برندهایی که دارای 
سایت رسمی نیستند، توجه الزم را نشان نمی دهند. با این حساب اگر شما نسبت به 
بی توجهی مشتریان به برندتان گله مند هستید، باید سری به سایت تان بزنید. اینکه 
یک برند فقط دارای سایت به طور استاندارد باشد، برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف کافی نیست. سایت شما باید عالوه بر مشخصات دقیق برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف نیز به طور حرفه ای طراحی شده باشد، در غیر این صورت شاید شما 

هرگز شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا نکنید. 

اضافه کردن آدرس سایت در بخش بیو درست مانند اضافه کردن آدرس فروشگاه 
است. این امر نقش مهمی برای دیده شدنن برندتان در توییتر دارند. نکته مهم دیگر 
اینکه توییتر برای رتبه بندی نتایج نمایشی به کاربران به میزان تکمیل بودن بیو امتیاز 
می دهد. با این حساب اگر بیو شما فاقد بخش سایت باشد، امتیاز چندان زیادی در 

این میان نصیب تان نخواهد شد. 
امروزه برخی از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از شیوه های بسیار 
متنوعی س��ود می برند. این امر اغلب اوقات هزینه های زیادی نیز روی دست برندها 
می گذارد. نکته مهم اینکه شما در این میان می توانید با اضافه کردن آدرس سایت 
به بیو توییترتان و همچنین بهینه س��ازی اکانت تان براساس اصول سئو بسیاری از 
هزینه ها را کاهش داده و میزان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز به ش��دت 
افزایش دهید. این امر ش��انس ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز 

بی نهایت بیشتر خواهد کرد. 
نمایش لینک محصوالت برند

گاهی اوقات شما به غیر از آدرس سایت مایل به استفاده از یک لینک جانبی دیگر 
نیز هستید. در این صورت باید تصمیم گیری درستی درباره لینک مورد نظر داشته 
باشید، در غیر این صورت خیلی زود تالش های تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف با شکس��ت رو به رو خواهد شد. توصیه ما در این میان استفاده از لینک  های 
خالصه شده برای معرفی محصوالت برند است. این امر می تواند به کاربران انگیزه ای 
مضاعف برای اس��تفاده از محصوالت تان یا خرید آنه��ا به طور آنالین بدهد. چنین 
اس��تراتژی ای به طور معمول از سوی برندهایی نظیر نایک به خوبی دنبال می شود. 
ش��ما با چنین کاری به س��ادگی هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف و بهبود شرایط تان را خواهید داشت. این امر شما را از نظر تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف در شرایط بسیار بهتری قرار می دهد. 
ش��ما برای معرفی محصوالت تان به مش��تریان می توانید از یوتیوب نیز استفاده 
کنی��د. نکته مهم اینکه لینک ویدئوی یوتیوب بای��د در بیو توییترتان نمایش داده 
شود. اینطوری به سادگی امکان بازاریابی میان پلتفرمی را نیز خواهید یافت. چنین 
امری به بازاریابی در پلتفرم های مختلف و انتقال ترافیک از یک شبکه اجتماعی به 

نمونه های دیگر است. 
استفاده از کلیدواژه های دقیق

شما برای نمایش بهتر اکانت تان به مخاطب هدف باید به غیر از هشتگ ها و دیگر 
نکات جانبی به کلیدواژه ها نیز توجه نشان دهید. استفاده از کلیدواژه های مرتبط با 
حوزه های کاری اهمیت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دارد. 
نکته مهم اینکه شما باید برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور گسترده ای 
به فکر استفاده از کلیدواژه های مرتبط با برندتان باشید. این امر میزان تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. 
پیدا کردن کلیدواژه ها در دنیای امروز کار س��ختی نیست. شما فقط باید در ابتدا 
حوزه کاری تان را با دقت مشخص نمایید و سپس در تالش برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف با استفاده از کلیدواژه های مرتبط با حوزه کاری تان باشید. این طوری 

سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شدت افزایش پیدا می کند. 
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در پنج ماهه نخست امسال:
بیش از ۴7 میلیارد تومان وام اشتغال به ۵7۰ نیازمند بیکار پرداخت شد

قم- خبرنگار فرصت امروز: معاون اشــتغال و خودکفایی 
کمیته امداد اســتان قم از پرداخت بیــش از ۴۷ میلیارد تومان 
تســهیالت اشــتغال به۵۷۰ نیازمند بیکار در پنج ماهه نخست 
امســال خبر داد. به گزارش پایگاه اطالع رســانی کمیته امداد، 
مهرداد مصلح، معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد، 
با اشــاره به اینکه در پنج ماهه نخست امسال ۵۷۰ نفر متقاضی 
دریافت تسهیالت اشتغال از این نهاد بوده اند گفت: وام پرداختی 
به این افراد از ابتدای امســال تا پایان مردادماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۷ 
میلیارد تومان است. وی با بیان اینکه این تسهیالت از محل قرض 

الحسنه صندوق امداد والیت، بانک مهرایران و آستان قدس رضوی به افراد نیازمند متقاضی پرداخت شده است افزود: در این 
مدت، با اعتباری نزدیک به ۵۰ میلیون تومان هم از طریق مراکز کاریابی برای ۱۵۸ نفر از افراد نیازمند جویای کار، اشتغال 
ایجاد شد. مصلح آموزش را یکی از مهمترین ارکان کسب و کار عنوان و اظهار کرد: برای ارتقاء سطح علمی و تخصص ۸۸۹ 
نفر از این متقاضیان نیز با اعتباری بالغ بر ۱۸۵ میلیون تومان، آموزش های مرتبط با حرفه شــغلی آنها برگزار شد. معاون 
اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان قم ادامه داد: از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه ۲۸۷ نفر به درآمد پایدار رسیده و 

خودکفا شده اند.

با حضور مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی  در حوزه فرهنگی صورت گرفت؛
اولین نشست مسئولین حوزه فرهنگی بنادر کشور به میزبانی اداره کل 

بنادر و دریانوردی استان گیالن
رشت- خبرنگار فرصت امروز: اولین نشست مسئولین حوزه 
فرهنگی بنادر کشــور به میزبانی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان 
گیالن و با حضور مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی  در حوزه 
فرهنگی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
اســتان گیالن، صبح چهارشنبه ۹ شهریور ماه اولین نشست مسئولین 
حوزه فرهنگی بنادر کشــور با حضور مشاور مدیرعامل و مسئول حوزه 
فرهنگی سازمان بنادر و دریانوردی، مسئولین حوزه فرهنگی بنادر کشور 
و معاونین برنامه ریزی و توســعه و فنی و مهندســی اداره کل بنادر و 
دریانوردی اســتان گیالن به میزبانی این اداره کل برگزار شــد. در این 

نشســت ضمن ابالغ نظرات و برنامه های مورد نظر مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی در پیشبرد اهداف حوزه فرهنگی، موضوعاتی 
چون بررسی عملکرد حوزه های فرهنگی بنادر، ارائه راهکارها و پیشنهادها جهت پیشبرد فعالیت های این حوزه،  آسیب شناسی فرهنگی، 

عفاف و حجاب در ادارات، امر به معروف و نهی از منکر و همچنین برگزاری برنامه های منسجم دربنادر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ارزیابی سال  ۱۴۰۰شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی؛
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز موفق به کسب رتبه برتر صنعت برق 

حرارتی کشور شد
اهواز - شبنم قجاوند: به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز 
: در ارزیابی ساالنه روابط عمومی های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی 
تولید برق حرارتی ، روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز موفق به کســب 

رتبه برتر » اول« در سال ۱۴۰۰ شد.
در چهارمین گردهمایی مدیران روابط عمومی صنعت برق حرارتی که 
با حضور مهندس پیشاهنگ مدیرعامل این شرکت ، علی اکبر کاظمی 
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل وزارت نیرو و تعدادی از مدیران 
عامل سایر شرکتها برگزار شــد از داوود سلیمانی مدیر روابط عمومی 
نیروگاه رامین و ســایر مدیران روابط عمومی های برتر تقدیر و تجلیل 

بعمل آمد .در این ارزیابی که در عرصه های اطالع رسانی ، ارتباطات درون و برون سازمانی،انتشارات رسانه ای ، تبلیغات محیطی و برنامه 
های فرهنگی و اجتماعی صورت گرفت، دفتر روابط عمومی نیروگاه رامین با کسب ۹۳ امتیاز توانست رتبه برتر » اول« را از آن خود کند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان:
ظرفیت بندر تخصصی مواد معدنی و پتروشیمی کشور به ۴.۵ میلیون تن 

می رسد
بندرعبــاس- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامــل منطقه ویژه 
اقتصادی پارســیان گفت: ظرفیت تخلیه و بارگیــری بزرگترین بندر 
تخصصی صنایع معدنی و پتروشیمی کشور به ۴.۵ میلیون تن در سال 
رســید. به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، سید 
علی اصغر عالمه ضمن تبریک به مناســبت فرارســیدن هفته  دولت و 
گرامیداشت یاد و خاطره  شهیدان باهنر و رجایی بیان داشت: هفته دولت 
فرصتی برای نمایش دســتاوردهای دولت مردان و تالش های انقالب 
اسالمی در راستای خدمات رسانی به مردم و محرومیت زدایی در مناطق 
محروم اســت. وی عنوان کرد: دولــت مردان تالش می کنند تا با بهره 

گیری از ظرفیت های موجود داخلی شرایط مناسب اقتصادی، صنعتی را برای افزایش شاخص های اقتصادی و رفاه اجتماعی و معیشتی 
مردم شریف ایران اسالمی فراهم کنند. در این سال ها کوشش شد تا در شهرستان پارسیان غربی ترین نقطه از استان هرمزگان ظرفیت 
های صنعتی و نفتی به یک فرصت در راستای محرومیت زدایی تبدیل شود. عالمه خاطرنشان کرد: در این راستا ظرفیت بندری مناسبی 
در شهرستان پارسیان وجود داشت که با سرمایه گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بندری با ظرفیت تخلیه و 
بارگیری ۴۰ میلیون تن مواد اولیه و محصوالت تولیدی در افق بلند مدت با هدف واردات مواد اولیه و صادرات محصوالت تولیدی در منطقه 
ویژه اقتصادی پارسیان و مناطق ویژه همجوار در استانهای بوشهر، فارس و سایر نقاط کشورفراهم شود. وی با بیان اینکه اسکله شماره پنج 
بندر پارسیان سال ۱۳۹۹ مورد بهره برداری قرار گرفت، بیان داشت: اسکله شماره پنج با هدف تخلیه و بارگیری مواد اولیه آلومینیوم جنوب 
مورد بهره برداری قرار گرفت. ظرفیت این اسکله ۱.۲ میلیون تن مواد فله است. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با تاکید بر اینکه 
احداث پروژه بندر در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان یک طرح ملی است، تصریح کرد: اسکله های شماره هفت و هشت این بندر با ظرفیت 
تخلیه و بارگیری ۳ میلیون تن کاال آماده بهره برداری است. که ان شاهلل شاهد افتتاح رسمی این پروژه خواهیم بود. وی اعتبار احداث اسکله 

های هفت و هشت را ۳۰ میلیون یورو عنوان کرد.

 ۴66 هکتار نهالکاری دستاورد اجرای طرح ترسیب کربن 
در حوضه آبخیز گالیکش

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گالیکش گفت: ۸۸ هزار اصله نهاد مثمر در مدت پنج سال با 
اجرای پروژه ترسیب کربن با هدف کمک به کاهش گازهای گلخانه ای و گرمای هوا در ۴۶۶ هکتار از حوضه آبخیز شهرستان های گالیکش و 
مینودشت کاشته شد.ساسان فرامرزی اظهارداشت: پروژه ترسیب کربن به عنوان برنامه ای مشترک بین دولت جمهوری اسالمی ایران، سازمان 
ملل متحد و تسهیالت جهانی زیست محیطی )GEF( در راستای بیابانزدایی و توسعه مدل مدیریت مشارکتی مراتع در مناطق خشک و نیمه 
خشک و احیای جنگل ها با هدف محرومیت زدایی و افزایش جذب کربن خاک طراحی شده است.وی بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی 
جوامع محلی، کاهش فقر و بهبود شاخص توسعه انسانی با استفاده از توانمندسازی گروه های توسعه را از دیگر اهداف منطقه ای این پروژه 
برشمرد.رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گالیکش بیان کرد: پروژه ترسیب کربن از سال ۱۳۹۶ با اعتباری بالغ بر ۴۶ میلیارد و ۴۱۰ 
میلیون ریال از محل اعتبارات طرح جامع مقابله با بیابانزایی در حوضه آبخیز اوغان با ۲۷ هزار و ۱۴۷ هکتار مشتمل بر ۱۸ روستا با جمعیتی 
بالغ بر۹ هزار و ۶۵۶ نفر واقع در ۲ شهرستان گالیکش و مینودشت با انجام مطالعات مشارکتی و نیازسنجی، تحلیل درخت مشکالت، برگزاری 
نشست با جوامع محلی و انسجام سازمانی در بازه زمانی پنج ساله اجرا شد.فرامرزی ادامه داد: نهالکاری در سطح ۴۶۶ هکتار با ۸۸ هزار اصله 
نهال مثمر گردو، توت، بیدمشک، گالبی، گیالس، آلبالو، به، خرمالو و آلوشابلون و نهال غیرمثمر صنوبر و بلوط و بوته کاری مشارکتی با غرس 
۱۳۱ هزار اصله نهال گل محمدی، اویشن، به لیمو، اسطوخودوس، رزماری، گل گاوزبان و گل ختمی در سطح ۱۳۴ هکتار در روستاهای 
هدف حوزه اوغان با رویکرد جذب کربن توسط درختان و آزادسازی اکسیژن بیشتر در طبیعت از جمله برنامه های اجرایی شاخص در مدت 
پنج ســال بوده است. فرامرزی اظهارداشت:  مدیریت پسماند روستایی در سطح ۱۶ روستای هدف حوضه اوغان شامل اقدامات آموزشی و 
ترویجی به منظور تغییر نگرش جوامع محلی و ترویج تفکیک زباله از مبدا و آشنایی آنان با شیوه مدیریت زباله ها و پسماندها برای تهیه 
کمپوست های کشاورزی در کنار تهیه و توزیع ۱۸ عدد سطل زباله و ۶۰ کیلوگرم گونی جمع آوری زباله های خشک از دیگر دستاوردهای 
موفق پروژه ترسیب کربن در منطقه به حساب می آید.رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گالیکش گفت: در این مدت ۴۰ صندوق اعتباری 
خرد محلی ترسیب کربن در روستاهای هدف حوضه آبخیز اوغان با هزار و ۱۵۰ عضو تشکیل و ۴۶۲ کارگاه و جلسات آموزشی و ترویجی 

برای اعضا برگزار و ۳۲۵مورد تسهیالت به میزان چهار میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال پرداخت و زمینه اشتغال پایدار برای ۹۴ نفر فراهم شد.

مشهد- صابر ابراهیم بای: مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان 
رضوی از تحقق برنامه های این شرکت فراتر از سیاست های تکلیفی در 
سال گذشــته خبر داد و گفت: این مهم نشان دهنده توجه به موضوع 
بهره وری، اصول فنی و مهندســی و مدیریتی در شــرکت گاز اســتان 

خراسان رضوی است.
حسن افتخاری با اعالم این مطلب، اظهار کرد: براساس تکلیف تعیین 
شــده توسط شــرکت ملی گاز ایران، نصب ۲۵۵۰۰ انشعاب و پذیرش 
۶۹۵۰۰ اشتراک جدید و جایگزینی ۱۳۰۰۰۰ مترمکعب گاز در ساعت 
گازطبیعی در بخش صنایع استان برای سال ۱۴۰۰ تعیین شده بود که 
شرکت گاز استان خراســان رضوی به ترتیب ۲۷۳۷۹ علمک، ۹۷۶۶۳ 
اشتراک و ۱۵۲۰۴۰ مترمکعب در ساعت جایگزینی گازطبیعی در بخش 

صنایع را طی سال گذشته محقق کرد.
وی افزود: نکتــه حایز اهمیت در این خصــوص، تحقق برنامه های 
شــرکت گاز استان خراســان رضوی فراتر از سیاست های ابالغی و در 
سقف اعتبارات تعیین شده است که این مهم نشان از توجه به مقوله بهره 

وری و اصول فنی، مهندسی و مدیریتی توسط کارکنان و مدیران دارد.
مدیرعامل شــرکت گاز استان خراسان رضوی با بیان این مطلب که 
در حال حاضر ۹۶.۴ درصد خانوار روستایی واجد شرایط و ۹۹.۹ درصد 
جمعیت شهری خراسان رضوی از نعمت گاز برخوردار است تصریح کرد: 
از مرداد ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه امسال ۱۱۸۱ کیلومتر شبکه گازرسانی 

در استان اجرا شد که ۱۰۵۶کیلومتر سهم بخش روستایی بود.
وی افــزود: طی این مدت، ۲۶۶۸۴ انشــعاب جدیــد گاز با مجموع 
۹۱۱۲۴ مورد اشتراک پذیری نیز در سطح شهرها و روستاهای خراسان 

رضوی اجرا شد.
افتخاری ادامه داد: در راســتای حمایت از کار و اشتغال از مردادماه 
سال گذشته تا خرداد امسال، ۷۱۱ صنعت به صورت مصوبه ای گازرسانی 
شد که با این اقدام، زمینه صرفه جویی ۱۴۲ میلیون مترمکعب سوخت 
مایع ممکن شد. وی به طرح ها و پروژه های پژوهشی شرکت گاز استان 
خراسان رضوی مرتبط با شرکت های دانش بنیان هم اشاره کرد و گفت: 
طراحی، ایجاد و راه اندازی آزمایشــگاه برچســب انــرژی و آزمون های 

حرارتی تجهیزات گازســوز، تدوین اســتاندارد تعیین بازده حرارتی و 
راهنمای مصرف انرژی دســتگاه گرمکن آبی غیرمستقیم گاز، پایلوت 
پروسه عملکرد تجهیزات گازرساني )کنتور و رگوالتور( با قابلیت تست و 
مشاهده پذیري مکانیزم داخلي، طراحی و ساخت باکس کنترل هیترهای 
ایستگاه های تقلیل فشار، ساخت اولین نمونه دستگاه ثبت مانیتورینگ و 
ارسال فشار ورودی و خروجی ایستگاه ها و طراحی و ساخت نمونه اولیه 
دســتگاه ثبت و مانیتوینگ فشار و تصحیح کننده حجم کنتورهای دو 

پوندی، بخشی از این اقدامات است.
افتخاری افزود: شــرکت گاز خراســان رضوی در حوزه تکنولوژی و 
پژوهش در حال حاضر ۱۱ هزار میلیون ریال قرارداد پژوهشی با موضوع 
طراحی و ســاخت ســامانه الکترونیکی نگهداری، تعمیرات و تحلیل 
وضعیت شیرهای صنعتی شامل گریس پمپ الکترونیکی، آچار مجهز 
به تورک سنسور و نرم افزار ثبت و پردازش داده ها با رویکرد نگهداری و 
تعمیرات پیش بینانه )PDM(  با مراکز علمی و پژوهشی استان منعقد 

کرده که این اقدام با هدف تحقق عملی نامگذارهای سال می باشد.
وی گفت: شــرکت گاز خراسان رضوی به عنوان یکی از شرکت های 
دانشــی و باتجربه در حوزه دانش و فناوری برای رفع نیاز های فناورانه و 
بومی سازی تجهیزات و فناوری های صنعت گاز به صورت همه جانبه از 
طرح ها و ایده های شرکت های دانش بنیان، فناور و استارتاپ های فعال 

حمایت می کند.

اراک- فرناز امیدی:  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
مرکزی گفت: شرکت های تعاونی این استان در یک سال گذشته )هفته 
تعاون پارســال تاکنون( ۱۴ میلیون دالر از تولیــدات خود را به نقاط 
مختلف جهان صادر کردند. جمشید امیدی به مناسبت هفته تعاون و 
با تبریک هفته دولت در جمع خبرنگاران در اراک، افزود: ۱۴ شــرکت 
تعاونی در این استان در زمینه صادرات فعال است. وی ادامه داد: تاکنون 
پنج هزار و ۸۶۲ شــرکت تعاونی در استان ثبت شده که از این تعداد ۲ 
هزار و ۳۶۱ شرکت تعاونی فعال است و بیشترین آنها در اراک و کمترین 
در خنداب اســت. امیدی اظهار داشــت: ۲ هزار و ۴۱۶ شرکت تعاونی 
اســتان مرکزی غیرفعال، ۶۶۱ تعاونی منحــل و ۴۲۴ تعاونی نیز راکد 
شده اند و بیشترین تعاونی های ثبت شده این استان در بخش خدماتی، 
صنعتی و کشــاورزی است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
مرکــزی تصریح کرد: در نتیجه، از محل خط اعتباری ۲۰ هزار میلیارد 
ریالی با عاملیت بانک توسعه تعاون، از سهم ۴۴۰ میلیارد ریالی استان 
مرکزی، حدود ۲ هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال برای ۴۱ تعاونی توسط کمیته 
اســتانی و ملی تایید و به بانک توسعه تعاون معرفی شده است. امیدی 

افزود:کمک به ۶ تعاونی متعارف متشــکل از ســه دهک اول درآمدی، 
حمایت از پنج شرکت تعاونی فرش دستبافت، کمک مالی به ۱۱ شرکت 
تعاونی برای انجام امور حسابرسی، پیگیری و بررسی شکایات واصله در 
حوزه شرکت های تعاونی برای ۲۷ شرکت تعاونی، انجام نظارت عمومی 
بر ۳۵۰ شرکت  تعاونی فعال، نظارت بر مجامع ۱۷۵ تعاونی، انجام بازدید 
مالی از ۶۰ تعاونی استان، از دیگر اقدامات انجام شده در یکسال گذشته 

اســت. وی ادامه داد: برگزاری ۲ هزار و ۷۷۰ نفر ساعت دوره آموزشی، 
مهارتی و مدیریتی و آموزش مهارتی و تخصصی به ۲ هزار و ۳۶۰  نفر 
ســاعت از تعاونگران و برگزاری ۲ هزار و ۳۶۰ نفر ساعت دوره آموزشی 
مهارتی و حقوقی و هفت هزار و ۱۲۹ نفر ساعت دوره آموزشی مجازی 
برای تعاونگران بخش دیگری از  اقدامات انجام شده در این مدت است.

امیدی عنوان کرد: تســهیالت مشاغل خانگی یکی از موارد مهم در 
راستای افزایش اشتغال است و هدف اصلی سامانه مشاغل خانگی صدور 
مجوز به صورت الکترونیکی برای فعالیت های مشــاغل خانگی اســت. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان مرکزی گفت: در ســامانه 
مشــاغل خانگی ۵۱۵ رشته تعریف شــده که ۲۷ رشته مجوز محور و 
۴۸۸ رشته ثبت محور است. امیدی افزود: سهم اعتبارات مشاغل خانگی 
امسال این استان حدود ۷۰۰ میلیارد ریال، تسهیالت مرتبط با کمیته 
امداد امام خمینی)ره( چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال و تسهیالت مرتبط 
با بهزیستی ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال است. رئیس اتاق تعاون استان 
مرکزی نیز در این نشست خبری اظهار داشت: ۲۵۰ هزار نفر از ساکنان 

استان مرکزی عضو تعاونی های این استان هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی 

شرکت گاز استان خراسان رضوی در سال 1400 فراتر از برنامه های تکلیفی عمل کرد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت:

صادرات  ۱۴ میلیون دالری شرکت های تعاونی استان مرکزی 

رشت- خبرنگار فرصت امروز: سرپرست شهرداری رشت از 
انتخاب سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت به 
عنوان عضو اصلی هیئت مدیره اتحادیه سازمان های حمل و نقل بار 

شهرداری های کشور خبر داد.
ســید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت گفت: 
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت به عنوان 
عضــو اصلی هیئت مدیره اتحادیه ســازمان های حمــل و نقل بار 

شهرداری های کشور انتخاب شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت - ســید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت 
اظهار داشــت: در ســی و نهمین مجمع عمومی ســالیانه اتحادیه 

تاکسیرانی های شــهری کشــور و دومین مجمع عمومی سالیانه 
اتحادیه ســازمان های حمل و نقل بار شهرداری های کشور به تاریخ 

۲۷ مرداد ۱۴۰۱ در وزارت کشور، سازمان مدیریت حمل و نقل بار 
و مسافر شهرداری رشت به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره اتحادیه 

سازمان های حمل و نقل بار شهرداری های کشور انتخاب شد.
سرپرست شهرداری رشــت ضمن قدردانی از نظر مثبت رئیس 
ســازمان حمل و نقل بار شهرداری های کشور یادآور شد: امیدواریم 
سطح تعامالت دو جانبه تقویت شود تا از این رهگذر شاهد توسعه 
زیرساخت های حمل و نقلی شهر رشت به ویژه در حوزه بار و مسافر 
باشیم. همچنین از ریاست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
رشــت نیز انتظار دارم تا از این ظرفیت کشوری ایجاد شده جهت 
ارتقای سطح خدمات حمل و نقل عمومی به شهروندان شهر رشت 

استفاده نماید.

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت به عنوان عضو اصلی 
هیئت مدیره اتحادیه سازمان های حمل و نقل بار شهرداری های کشور انتخاب شد
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اهواز - شبنم قجاوند: با حضور معاون حقوقی، پشتیبانی و امور 
مجلس وزیر نیرو و مشــاور ستاد اربعین و ایثارگران وزارت نیرو نشست 

قرارگاه اربعین صنعت آب و برق خوزستان برگزار شد.
نشســت قرارگاه اربعین صنعــت آب و برق خوزســتان با موضوع 
خدمات رســانی به زائرین اربعین با حضور مدیــران صنعت و آب برق 
خوزستان،احمد حیدری معاون حقوقی، پشتیبانی و امور مجلس وزیر 
نیرو، سید یعقوب مرادی مسئول ایثارگران و ستاد اربعین وزارت نیرو و 
محمد خانچی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان برگزار 
شد .در این نشست محمود دشت بزرگ مدیرعامل این شرکت گزارشی 

از اقدمات شرکت برق منطقه ای خوزستان در تامین برق پایدار پایانه های 
مرزی چذابه و شلمچه، خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی ارائه کرد 
و از آمادگی این شــرکت برای هرگونه خدمات رسانی در تسهیل تردد 
زائران و اسکان آنها را اعالم کرد .دیگر مدیران حاضرین در این نشست 
نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در تامین آب و برق پایانه های مرزی 

شلمچه و چذابه و دیگر خدمات رسانی به زائرین ارائه کردند.
در ادامه این نشســت، قرارگاه اربعین صنعت آب و برق خوزستان و 
هیئت اعزامی از وزارت نیرو، از مرزهای شلمچه و چذابه بازید و وضعیت 
پایداری شبکه آب و برق در این پایانه های مرزی و دیگر خدمات رسانی 

صنعت آب و برق استان به زائران مانند اسکان و پذیرایی از آنها را بررسی 
کردند .در این بازدید مقرر شــد که تامین آب و برق پایدار به پایانه های 
مرزی و خدمات رسانی به زائران بیش از پیش ادامه داشته باشد تا زائران 

اربعین حسینی کم و کاستی از این نظر نداشته باشند.

بازدید معاون وزیر نیرو و اعضای قرارگاه اربعین 
صنعت آب و برق خوزستان از پایانه های مرزی

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: به گــزارش روابط عمومی 
اداره کل پست استان هرمزگان، امروز دو شنبه هفتم شهریور ماه جاری 
و مصادف با ششــمین روز از هفته دولت، مســئولین خانه مطبوعات و 
رســانه های استان هرمزگان با حضور در دفتر مدیرکل پست استان با 
عبداله عبدلی دیدار و گفتگو نمودند. "عبداله عبدلی" مدیرکل پســت 
استان هرمزگان در ابتدا ضمن تبریک روز خبرنگار و عرض خوش آمد 
گویی بابت حضور اصحاب رســانه در مجموعه پست استان، به تشریح 
اقدامات پست درباره هوشمندسازی، همکاری با شرکت های دانش بنیان 
و غیره پرداخت. عبدلی تصریح نمود: پست جزو معدود نهادهای دولتی 
هست که با شیوع کرونا، بدون تعطیلی به کار خود ادامه داد و کارمندان 
پست بدون مرخصی و استفاده از دور کاری با تمام محدودیت هایی که 
وجود داشــت، کلیه مراسالت  را در کشــور جا به جا کردند. مدیرکل 
پســت استان هرمزگان افزود: پست، نقش مهمی در برقراری ارتباطات 
بین جوامع بشری داشــته و همواره به منزله تأمین کننده این نیاز، در 
زندگی اجتماعی انسان ها حضور داشته است و ما در این نهاد دیرینه، با 
کاهش فاصله ها و استفاده بهینه از زمان، با مجهز شدن به پیشرفته ترین 
امکانات، برخــورداری از فناوری های نوین و بهره گیــری از دانش روز، 
ایفاگر نقش بزرگ تری در زندگی اجتماعی انسان ها هستیم. عبدلی در 

این دیدار، ضمن اشــاره به اهمیت رسانه ها براي اطالع رساني اقدامات 
دولت، خاطرنشان کرد: رسانه ها در انعکاس عملکرد و اقدامات دستگاه 
ها و شــفاف سازي افکار عمومي همواره مورد توجه بوده اند. عبدلی در 
پایان گفت: کار با عشق، عالقه، نگاه خدمت و نگاه مقدس اطالع رسانی، 
می توانــد در کاهش جرایم و تخلفات و ارتقای توانمندی مدیران، نقش 
ایفا کند، توضیح داد: ما هم عالقه مند هستیم توسط مجموعه ی رسانه ای 
منصفانه نقد بشویم، رسانه ها مطالب خوب و انتقادی را بیان می کنند و 
این از مواردی است که همه ی ما باید استقبال کنیم، زیرا نقد منصفانه 
موجب ارتقای کشور و جامعه است و در حوزه ی پست نیز همین رویکرد 
وجود دارد. علی اکسیر، مدیر عامل خانه مطبوعات و رسانه های استان 
هرمزگان نیز با اشــاره به اینکه نقش پست در توسعه خدمات بی نظیر 
است، گفت: صنعت پست، به عنوان قدیمی ترین و مردمی ترین نهاد در 
کشــور همچنان شبکه ارتباطی موثری است. وی با بیان اینکه خدمات 
ارزشمند پست بر هیچکس پوشیده نیســت،اظهار داشت: بهره گیری 
از فناوری اطالعات در شــرکت ملی پست و اســتفاده از ظرفیت های 
این شــبکه مهمترین عامل توســعه و تحول در استان است. اکسیر با 
تاکید بر تاثیر روز افزون اســتفاده از ظرفیت شــبکه پستی بر شاخص 
های تولیدی، اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان، تصریح کرد: با توجه 

به وضعیت کنونی حاکم بر جامعه ناشــی از شیوع ویروس کرونا، پست 
با بهره گیری از فناوری اطالعات و بستر سازی مناسب در جهت تحقق 
دولت الکترونیک به خوبی توانســته، زمینه ســاز تغییر و تحولی نوین 
و شــگرف در خصوص ارائه خدمات پســتی و نیابتی به مردم و مرتفع 
نمودن بســیاری از نیازمندیهای عمومی آنها در جامعه باشد. خانم پور 
باقری، رییس هیأت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های استان هرمزگان 
نیز با بیان اینکه وجود پســت، زمینه ساز ارتقا سطح خدمات و افزایش 
رضایت و رفاه عمومی در جامعه شده است، خاطرنشان کرد: در شرایط 
کرونایی، گســترش شبکه پستی به عنوان یکی از ارکان توسعه جامعه 
قلمداد شــده و موجبات حذف فاصله هــا و بهره مندی از فرصت ها را 
فراهم آورده است. حســین فریدونی، سر دبیر هفته نامه صدف نیز در 
ادامه این نشســت افزود:: صنعت پست با ایجاد شبکه عظیم انسانی و 
برخورداری از کارکنانی متعهد و دلسوز با ارائه خدمات متنوع، روزآمد، 
فراگیر و کاهش فاصله ها و بهره وری زمان، در توســعه خدمات عمومی 

نقش ویژه ای را ایفا کرده است. 

دیدار اصحاب رسانه با مدیرکل پست استان هرمزگان در ششمین روز از هفته دولت

 مسئولین خانه مطبوعات و رسانه های استان هرمزگان 
با مدیرکل پست استان هرمزگان دیدار نمودند
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این روزها تب متاورس در بین مردم حس��ابی داغ است 
و هم��ه درباره اش حرف می زنند. اگر تا همین چند س��ال 
قبل زندگی در دنیایی کامال مجازی بیشتر شبیه سناریوی 
بازی ه��ای کامپیوتری بود، این روزها بدل به ایده ای کامال 
پولس��از ش��ده که یک عالمه برند دنبالش هستند. با این 
حس��اب اگر همین فردا کلی آدم با دوربین های مخصوص 
فیلم های علمی- تخیلی جلوی راه تان س��بز ش��دند، الزم 
نیس��ت یاد آدم فضایی ه��ا بیفتید، چراکه هدس��ت های 
واقعیت مجازی )همان VR خودمان( مهمترین ابزار برای 
تعامل در دنیای متاورس و هزار و یک تجربه جذاب دیگر 

است. 
قبل از اینک��ه متاورس تبدیل به موض��وع اصلی بحث 
کارآفرینان شود، واقعیت مجازی نزدیک یک دهه قبل دل 
همه مردم را برده ب��ود. این فناوری برمبنای دوربین های 
واقعیت مجازی و ارائه یک تجربه تعاملی به کاربران ساخته 
شده است. اجازه دهید تا حرف های مان خیلی کسل کننده 
نشده، از یک مثال جذاب استفاده کنیم. فرض کنید امشب 
فین��ال لیگ قهرمانان در ورزش��گاه ومبلی لن��دن برگزار 
می ش��ود. احتماال چند ده هزار آدم خوش ش��انس فرصت 
تماش��ای بازی از نزدیک را خواهند داش��ت. تا اینجا همه 
چیز عادی به نظر می رس��د، اما تکلیف چند صد میلیون 
هوادار دیگر که نه وقت و حتی پول سفر به لندن را ندارند، 

چه خواهد شد؟
بی شک سوال باال برای آن دسته از آدم هایی که همیشه 
با عین��ک واقع گرایی ب��ه ماجراها نگاه می کنند، بیش��تر 
ش��بیه نوعی شوخی اس��ت. خب مگر می شود همه مردم 
دنیا یک بازی فوتبال را از نزدیک تماش��ا کنند؟ باور کنید 
یا نه، جواب دانش��مندانی که دوربین های واقعیت مجازی 
را طراحی کرده اند به چنین س��والی ی��ک »بله« قاطعانه 
است. اشتباه نکنید، چنین دانشمندانی مثل سریال ریک 
و مورتی ایده های عجیب برای س��فر در زمان ندارند، بلکه 
با هدست های واقعیت مجازی کاری می کنند تا همه مردم 

تجربه شبیه س��ازی شده حضور در اس��تادیوم ها یا هزاران 
نقطه دیگر در چهار گوشه دنیا را داشته باشند؛ همینقدر 

جذاب و هیجان انگیز!
مثال باال درباره تجربه تماشای شبیه سازی شده فوتبال 
در اس��تادیوم ها در هزاران ش��رایط دیگر هم کاربرد دارد. 
از آنجایی که بازاریاب ها همیشه دنبال چنین فرصت های 
طالیی برای میخکوب کردن مشتریان هستند، خیلی زود 
پای برندهای بزرگ به کمپین های واقعیت مجازی باز شده 
است. فکر می کنم ش��ما هم قبول داشته باشید برندهای 
ب��زرگ هیچ وقت بی گدار به آب نمی زنند. با این حس��اب 
بازاریابی با چاش��نی واقعیت مجازی باید واقعا ارزشش را 

داشته باشد.
م��ا در روزنامه فرصت امروز معتقدیم ورود به یک حوزه 
تازه از بازاریابی همیش��ه کار س��خت و دشواری است. در 
مورد واقعیت مجازی هم برای اینکه شما حس و حال یک 
راننده فرمول یک را پیدا نکنید که شب مسابقه تازه برای 
اولین ب��ار با اتومبیل غول پیکر حریف رو به رو می ش��ود، 
چند تا کمپین موفق بازاریابی با چاش��نی واقعیت مجازی 
را آم��اده کرده ای��م. آن هم نه هر کمپین��ی، بلکه کمپین 

برندهای بزرگ دنیا.
بازاریابی + واقعیت مجازی: فهرست طالیی 

کمپین های موفق
آزمون و خطا همیشه الگویی همه فن حریف برای پیدا 
کردن نقشه گنج دنیای بازاریابی بوده است. در طول تاریخ 
یک عالمه کارآفرین با اس��تفاده از همی��ن فرمول به رمز 
رس��تگاری در عرصه مارکتینگ دست پیدا کرده اند. البته 
این ش��یوه دردس��رهای خاص خودش را ه��م دارد. مثال 
شما تا وقتی شکستی در کار نباشد، همیشه محبوب دل 
مشتریان خواهید بود، اما کافی است فقط یک بار امتحان 

را خراب کنید تا مشتریان دیگر حتی نگاه تان هم نکنند!
اگ��ر از مخاطب هدف پ��ر و پا قرص ما باش��ید، خیلی 
خوب می دانید ما همیشه برای مشکالت میانبرهای خاص 
خودمان را داری��م. در مورد بازاریابی با چاش��نی واقعیت 
مجازی هم به جای توصیه های خشک و خالی یک راست 
رفته ایم سراغ تجربه برندهای بزرگ دنیا. پس اگر شما هم 

دوست دارید مثل شرلوک هولمز سر از کار برندهای بزرگ 
دربیاورید، در ادامه با ما همراه باشید. 

شهر گوچی: گشت و گذار در شهری لوکس
گوچی همیشه به خاطر پوشاک حیرت انگیز و صدالبته 
گرانش شهرت داشته است. خیلی از مردم در سراسر دنیا 
حتی دیدن کاتالوگ های این برند را هم به گشت و گذاری 
بی پایان در پاس��اژهای رنگارن��گ ترجیح می دهند. هرچه 
باشد اینجا پای لباس هایی در میان است که نه تنها مارک 
گوچ��ی دارند، بلکه خرید آنها ش��ما را تبدیل به یک آدم 
دیگر می کند! حاال اگر قرار باشد شانس قدم زدن در شهر 

گوچی را داشته باشید، چه حسی پیدا می کنید؟
ش��ما را نمی دانم، ولی من که گش��ت و گذاری بی پایان 
در ش��هر گوچی با کل��ی ماجراجویی مختل��ف را با هیچ 
چیزی در دنیا عوض نمی کنم؛ حتی اگر این گشت و گذار 
کامال مجازی باش��د. داستان کمپین گوچی در استفاده از 
هدست های واقعیت مجازی دقیقا به همین سادگی است. 
بازاریاب های این برند برای میخکوب کردن مخاطب هدف 
یک ش��هر تمام عیار طراحی کرده اند. ش��ما در این شهر 
امکان گش��ت و گذار در فضاهای مختل��ف، بازدید از انواع 
گالری های هنری و همینطور مش��اهده آخرین مدل های 

لباس گوچی را دارید. 
ش��اید فکر کنید ش��هر مج��ازی گوچی ش��بیه همان 
بازی های س��نتی سیمز اس��ت که بعد از چند روز طوری 
حوصله آدم را س��ر می برد که نگو و نپرس. در این صورت 
باید ش��ما را ش��گفت زده کنیم، چراکه گوچی اصال دنبال 
بازی های ساده نبوده است. در عوض این برند خوشنام در 
متاورس کارش را شروع کرده است. این یعنی شهر گوچی 
بخشی از دنیای بزرگ و چند میلیارد دالری متاورس است 

که حاال حاالها از جایش تکان نخواهد خورد. 
ایده گوچی برای بازاریابی با هدست های واقعیت مجازی 
آنقدر شس��ته و رفته است که آدم فقط دوست دارد آن را 
تماشا کند. مدیران این برند به خوبی از اهمیت روزافزون 
مت��اورس در زندگی مردم خب��ر دارند. برای همین هم به 
جای حاشیه رفتن و آزمون و خطای بی خودی یک راست 
روی این فضا دس��ت گذاشته اند. قبول دارم متاورس هنوز 
کارب��ران خیلی کمی دارد، اما دیر یا زود میلیاردها نفر در 
آن زندگی مجازی شان را ش��روع می کنند. آن وقت شهر 
گوچی جذابیتی در حد نیویورک برای مردم خواهد داشت. 
این یعنی ش��هر گوچی امروز و فرداست که تبدیل به یک 
کالنش��هر بی عیب و نقص تبدیل شود؛ همینقدر جذاب و 

وسوسه کننده. 
کیوسک سفورا: اول امتحان محصوالت، بعد خرید!

آیا تا به حال برای تان پیش آمده چشم بسته محصولی را 
سفارش دهید و بعدا کلی ناراحت شوید؟ شما را نمی دانم، 
ولی م��ن که گاهی اوق��ات از خریدهای حض��وری ام هم 
پشیمان می شوم. هرچه باشد در دنیای دیجیتال امروزی 
آنق��در محصوالت رنگارنگ وج��ود دارد که آدم حس گیر 
افت��ادن در یک هزارتوی بی پای��ان را پیدا می کند. در این 
بین برند سفورا برای فروش لوازم آرایشی- بهداشتی سراغ 
یک تکنیک قدیمی رفته اس��ت. اگر یادتان باشد، قدیم ها 
رستوران ها برای نش��ان دادن کیفیت غذای شان تکه های 
کوچکی از آن را به ط��ور رایگان به مردم هدیه می دادند. 
اینط��وری هم مزه غذاها زیر زبان مش��تریان می رفت، هم 

اینکه دیر یا زود رستوران قصه ما حسابی شلوع می شد. 
س��فورا در یک دهه اخیر خیلی به اس��تراتژی امتحان 
محصوالت��ش قبل از خری��د افتخار می کرد. راس��تش را 
بخواهی��د، این کار دقیقا مثل آن بود که یک تیم قهرمان 
موتور جی پی قبل از ش��روع مسابقه تک تک مشخصات 
فنی موتورسیکلتش را روی دایره بریزد تا همه شگفت زده 
ش��وند. البته این اس��تراتژی طالیی فقط تا قبل از دوران 
کرونا حس��ابی درخش��ش خود را حفظ کرده بود؛ چراکه 

کرونا طوری حس��اب و کتاب برنده��ا را به هم ریخت که 
هنوز ه��م خیل��ی از کارآفرینان زیر ب��ار بدهی کمر خم 

کرده اند!
ماجرای کمپین جدید س��فورا از آنجا ش��روع ش��د که 
مش��تریان دیگ��ر به خاط��ر کرونا دور خری��د حضوری را 
خط کش��یدند. آن وقت نه تنها اس��تراتژی قدیمی سفورا 
ب��ه تاریخ پیوس��ت، بلکه می��زان فروش این غ��ول لوازم 
آرایشی- بهداشتی هم یک سقوط آزاد تمام عیار را تجربه 
کرد. ش��اید فکر کنید این پایان کار سفورا در بازار بود، اما 
برندهای بزرگ اصال میانه خوبی با کنار کشیدن ندارند. به 
همین خاطر خیلی زود ایده کیوسک سفورا جای خودش 
در دل مش��تریان را باز کرد. کیوس��ک سفورا در واقع یک 
فرص��ت مجازی برای مش��تریان به منظور تس��ت کردن 
محصوالت این برند اس��ت. اگر ش��ما از منتقدان سفت و 
سخت فناوری های دیجیتال باشید، احتماال پیش خودتان 
می گویید تس��ت مجازی لوازم آرایشی احتماال چنگی به 
دل نخواه��د زد. جواب ما برای چنین حدس و گمان هایی 
اش��اره به موفقیت کیوسک سفوراس��ت. زمانی نه چندان 
دور دنیای مجازی حس��ابی گیج کننده بود. بی شک شما 
هم تجربه ه��ای اعصاب ُخردک��ن از کمپین های واقعیت 
مج��ازی برندها در اوایل دهه قبل را دارید. اینطور وقت ها 
آدم دوس��ت داشت سرش را از ش��دت عصبانیت به دیوار 
بکوبد. البته از آن وقت تا حاال همه معادالت در بازار عوض 
شده است. توسعه دهندگان فناوری واقعیت مجازی هم با 
کوله باری از تجربه مشکالت قدیمی را یکی پس از دیگری 
به س��طل زباله هدایت کرده اند. این یعنی ش��ما با خیال 
راحت امکان تجربه کیوس��ک سفورا با باالترین کیفیت را 
دارید. پس منتظر چه هس��تید؟ آس��تین ها را باال بزنید و 

دنبال تجربه ای مشابه برای برند خودتان باشید!
وندیز: مبارزه طرفداران پیتزا و برگر در فورتنایت

صنعت فس��ت فود از زمان های خیلی دور مشکل سرو 
سریع وعده های غذایی را حل کرده است. اگر تا ۱۰۰ سال 
قبل ش��ما برای یک وعده ناهار س��اده باید چند ده دقیقه 
وقت ت��ان را تلف می کردید، حاال مک دونالد، وندیز و هزار 
و یک برند دیگر کنارتان هس��تند تا با سرعت دونده های 
المپیکی غذای تان حاضر ش��ود. البته در این بین پزشکان 
مهمترین منتقد این س��بک زندگی محسوب می شوند. از 
نظر آنها فست فودها با استفاده از مواد اولیه منجمد و گاها 
بی کیفیت سالمت مردم را به بازی می گیرند. همین نکته 
کافی ب��ود تا ایده درجه یک بازاریاب��ی وندیز رنگ و بوی 

واقعیت بگیرد. ماجرا جالب شد، نه؟
وندیز برای اینکه یک کمپین بازاریابی درجه یک پیش 
پای مشتریانش قرار دهد، س��راغ همکاری های عجیب با 
حوزه های بی ربط نرفت. استدالل اصلی آنها عالقه گیمرها 
به غذاهای فس��ت و ف��ود بود. به زبان خودمانی، س��بک 
زندگی گیمرها شباهت زیادی با کسب و کار وندیز داشت. 
همانطور که وندیز مهارت باالیی در تهیه سریع انواع پیتزا 
دارد، گیمرها هم زندگی ش��ان با سرعت گره خورده است. 
نتیجه کار هم کمپین وندیز در بازی فورتنایت ش��د. ایده 
وندی��ز مبارزه قدیم��ی میان طرفداران پیت��زا و برگر بود. 
بازاریاب های وندیز خیلی زود اثرات منفی برگرها بر روی 
بدن به خاطر استفاده از گوشت های یخ زده را بیان کردند. 
از طرف دیگر همه طرفداران وندیز می دانند این برند هیچ 
وقت از گوش��ت یخ زده استفاده نمی کند. به همین خاطر 
خیل��ی زود کمپین وندیز بال و پر گرفت. از آن زمان تا به 
حال هنوز هم میلیون ها کاربر از هشتگ وندیز و فورتنایت 
برای نش��ان دادن عالقه شان به پیتزاهای مشهور این برند 

استفاده می کنند. 
واقعیت مجازی بازاریاب ها را از شر ایده های گران قیمت 
خالص کرده است. شما این روزها دیگر نیازی به همکاری 
با س��لبریتی ها ندارید. در عوض راه انداختن یک کمپین 

س��اده با همکاری فورتنایت کلی طرف��دار برای تان جفت 
و جور می کند. البته باید حواس تان باش��د کمپین ش��ما 
با س��لیقه مش��تریان جور درآید. وگرنه چیزی به جز موج 

سیل آسای اعتراضات مشتریان نصیبت تان نخواهد شد!
آدیداس: ماجراجویی در دل کوه ها!

هر کار س��ختی در این دنیا وقتی تجهیزات و ابزارهای 
درست دم دست آدم باشد، بدل به یک پا تفریح لذت بخش 
می شود. کافی است ورزش کوهنوردی را در نظر بگیرید تا 
متوجه اصل مطلب شوید. ساالنه میلیون ها نفر برای صعود 
به قله های بلن��د دنیا ماجراجویی دور و درازی را ش��روع 
می کنن��د. از آنجایی که آدیداس یک��ی از تولیدکنندگان 
معتبر لوازم ورزشی و صدالبته کوهنوردی است، مشاهده 
کمپین بازاریابی این برند نباید خیلی ش��وکه کننده باشد. 
البت��ه آدیداس در این می��ان یک کمپین همه فن حریف 
جلوی چشم مش��تریانش قرار داده است: تجربه صعود به 

قله با چاشنی واقعیت مجازی.
ای��ده بازاریاب های آدیداس انتق��ال تجربه هیجان انگیز 
کوهنوردی با آدم های حرفه ای بود. به همین خاطر کمپین 
آنه��ا با نمایش چش��م اندازهای حیرت انگیز کوهنوردی با 
حضور افتخاری بن روئک و دالنی میلر س��رهم بندی شد. 
اگر از آن دس��ته آدم هایی باش��ید که اهل گش��ت و گذار 
در دامنه کوه ها هستید، بی شک این دو کوهنورد حرفه ای 
را می شناس��ید. این دو ورزش��کار نه تنها در ش��بکه های 
اجتماعی حس��ابی طرفدار دارند، بلکه مستندهای زیادی 
هم درب��اره کوهن��وردی و صخره نوردی س��اخته اند. فکر 
می کنم شما هم قبول داشته باشید که تجربه ماجراجویی 
با چنین ورزشکارهای کاردرستی دل هر آدمی را می برد، 

مگر نه؟
تا اینج��ای کار با ی��ک کمپین تقریبا ع��ادی رو به رو 
هس��تیم. آنچه ایده آدی��داس را متمایز می کند، نه زرق و 
برق کمپینش، بلکه استفاده عالی از واقعیت مجازی است. 
طرف��داران آدیداس در این کمپین فرص��ت دنبال کردن 
یک ماجراجویی تمام عی��ار کوهنوردی و صخره نوردی را 
داش��تند؛ آن هم به طور 3۶۰ درجه! در طول کمپین هم 
ب��ن و دالنی بارها و بارها از تجهیزات کوهنوردی آدیداس 
استفاده کردند. اینطوری هم مخاطب تجربه ای درجه یک 
از کوهنوردی نصیبش شد، هم آدیداس تبدیل به قهرمان 
کوهنوردها در سخت ترین ش��رایط ممکن شد؛ به همین 

سادگی.
 برند آدیداس برای مردم سراس��ر دنیا همیش��ه یکی از 
کسب و کارهای نوآور محسوب می شود. مشتریان به خرید 
انواع تجهیزات ورزشی ساخته شده با آخرین فناوری های 
روز دنیا از طرف آدیداس عادت کرده اند. البته در این یک 
م��ورد خالقیت این غول آلمانی ن��ه در طراحی محصولی 
بی عیب و نقص، بلک��ه رونمایی از یک کمپین بازاریابی با 
محوریت واقعیت مجازی ب��ود. اینطوری نه تنها آدیداس 
بیش از پیش از رقبا متمایز شد، بلکه یک عالمه مخاطب 

تازه نفس هم برای خودش جفت و جور کرد. 
سخن پایانی

بازاریابی با چاش��نی واقعیت مجازی معجونی جدید در 
فهرس��ت طالیی بازاریابی ها محس��وب می شود. خیلی از 
کارآفرین��ان هنوز به این بازیکن تازه نفس اعتماد کافی را 
ندارن��د. با این حال ما با مرور کمپی��ن برخی از برندهای 
سرش��ناس در دنیا گامی هرچند کوچک برای تغییر این 
ذهنیت برداش��تیم. باور کنید یا نه، واقعیت مجازی دیگر 
آینده دنیای کس��ب و کار یا بازاریابی نیست، بلکه همین 
حاال هم بدل به ضرورتی اجتناب ناپذیر ش��ده است. اگر از 
ما می شنوید، بیشتر از این وقت تان را با شک و تردیدهای 
الکی تلف نکنید. در عوض همین امروز دست به کار شده، 
کمپین مارکتینگ ت��ان را طراحی کنی��د؛ البته با حضور 

افتخاری واقعیت مجازی در ترکیب اصلی تیم تان!

درس های بازاریابی مدرن از برندهای بزرگ

)VR( بهترین کمپین های بازاریابی واقعیت مجازی


