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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

با قدرت گرفتن طالبان، صادرات ایران به افغانستان 85 درصد افت کرد

 ایست صادرات
به همسایه شرقی

فرصت امروز: هر روز خبرهای تازه ای منتش��ر می ش��ود که طالبان بخش های دیگری از خاک افغانس��تان را در 
اختیار گرفته اس��ت. در آخرین تحوالت نیز روز گذش��ته اعالم شد، چهارمین مرکز والیت افغانستان در حمالت 
طالبان سقوط کرد. آنطور که از گزارش ها برمی آید، طالبان در 48 ساعت گذشته مرکز والیت جوزجان و نیمروز 
را نیز تصرف کرده اس��ت، اما آنچه برای ما درباره تجارت خارجی مهم است، وضعیتی ناامنی و نگرانی هایی است 

که در مرزهای شرقی کشور رخ می دهد. چنانکه در پی اوضاع آشفته و جنگ داخلی هفته های گذشته در...

نبض بازار مسکن در دست اقشار متوسط

محبوب ترین ها در بازار مسکن پایتخت

2

2

3

صدرنشینی تهران در جغرافیای چک های مبادله ای

مبادالت با چک رونق گرفت

معامله در دنیای کسب و کار با تکنیک های کاربردی
مدیریت معامالت در دنیای کس��ب و کار امر ساده ای نیس��ت. بسیاری از برندها در زمینه فعالیت کاری 
همیش��ه با مش��کل ناکامی در زمینه مدیریت معامالت شان مواجه می ش��وند. شاید این امر در نگاه نخست 
امری طبیعی به نظر برس��د، اما اگر ش��ما راهکاری برای معامله ساده در دنیای کسب و کار نداشته باشید، 
وضعیت تان به طور قابل مالحظه ای به خطر خواهد افتاد. بسیاری از کسب و کارها درست در لحظه پایانی 
برای جمع بندی معامله به مشکل می خورند و دست شان از سودهای کالن کوتاه می ماند. بدون تردید این 
امر بدترین تجربه هر فروش��نده و به طور کلی کارآفرینی را شامل می شود. در عوض برخی دیگر از برندها 
به راحتی امکان فروش محصوالت شان در بازار را پیدا می کنند. نکته جالب اینکه این گروه از برندها حتی 
نیاز به تبلیغات زیادی هم برای فروش محصوالت شان ندارند. این امر سواالت بسیار زیادی درباره کیفیت...
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فرصت امروز: بازار سـرمایه در هفدهمین روز مردادماه روزی پرنوسـان را سـپری کرد و در حالی که 
شـاخص کل بورس تهران در ساعات ابتدایی معامالت یکشنبه روند کاهشی داشت، در ساعات میانی 

معامـالت رونـدی صعودی به خود گرفـت و در پایان با 10 هزار و 100 واحد رشـد در رقم یک 
میلیون و 417 واحد ایستاد. در معامالت این روز بیش از 7 میلیارد و 458 میلیون سهم...

جهش 10 هزار واحدی شاخص بورس تهران در هفدهمین روز مرداد

صعود دسته جمعی شاخص ها

یادداشت
پالس آرامش بخش  

به اقتصاد

سعید اشتیاقی
عضو اتاق بازرگانی تهران

با قوت گرفت��ن گمانه زنی ها 
درباره گزینه های تیم اقتصادی 
و  تاکی��د  و  دول��ت س��یزدهم 
خط مش��ی آنه��ا ب��ر اقتص��اد 
مقاومتی و تولید داخلی، برخی 
از فعاالن اقتصادی ابراز ناراحتی 
کرده و برخی از آن با امیدواری 
یاد کرده اند. بس��ی جای تأسف 
دارد که با گذش��ت بیش از 4٠ 
سال از انقالب هنوز نتوانسته ایم 
برای حکمرانی اقتصادی کشور 
نقشه راه ایجاد کنیم که فعاالن 
اقتص��ادی نی��ز از س��ردرگمی 
دربیایند و بتوانند براس��اس آن 
برای خود و شرکای تجاری خود 
برنامه ری��زی کنند. بدت��ر از آن 
می بینیم هنوز همان چهره های 
خس��ته  مدی��ران  و  تک��راری 
دولت های قب��ل در گزینه های 
وزارت این دولت جای گرفته اند؛ 
این در حالی اس��ت که جوانان 
ممت��از انقالبی و صاح��ب ایده 
اقتص��ادی کم نداری��م. در حال 
حاضر دنیا به این واقعیت رسیده 
است که موسم اعتماد به جوانان 
ف��را رس��یده و بس��یار می بینم 
رئیس جمه��ور ج��وان و وزرای 
جوان را، اما در ایران این مسئله 

در ح��د ح��رف باق��ی 
2مانده است...
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فرصت امروز: علیرضا زاکانی با کس��ب 18 رأی از مجموع 21 
رأی اعضای شورای شهر رس��ما به عنوان شهردار تهران انتخاب 
شد. اعضای ششمین دوره شورای شهر تهران روز یکشنبه علیرضا 
زاکان��ی را به عنوان نوزدهمین ش��هردار پایتخت پس از پیروزی 
انقالب برگزیدند. قبل از انتخاب زاکانی به عنوان ش��هردار تهران 
نیز علیرضا جاوید به عنوان سرپرست شهرداری پایتخت برگزیده 
شد تا فرآیند کس��ب تاییدیه زاکانی از مجلس شورای اسالمی و 
وزارت کشور انجام شود. البته اعضای شورای اسالمی شهر تهران 
پیش از این اعالم کرده بودند که در جلسه غیررسمی این شورا از 
بین سه گزینه علیرضا زاکانی، محسن پیرهادی و مازیار حسینی، 
زاکانی را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرده و رأی استمزاجی 
به وی داده اند و قرار است در جلسه یکشنبه او را رسما به عنوان 

شهردار تهران برگزینند.
براس��اس قانون، صالحیت ش��هردار منتخب اعضای ش��ورای 
ش��هر تهران برای فعالیت در این مس��ئولیت باید به تایید وزارت 
کشور نیز برسد تا او بتواند بر سکان شهرداری در خیابان بهشت 
پایتخت تکیه زند. علیرضا زاکانی، زاده 12 اس��فندماه 1344 در 
شهر ری، سیاستمدار اصولگراست که در حال حاضر رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی است. او که نماینده قم در 
دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی و عضو هیأت علمی دانشگاه 
علوم پزش��کی تهران نیز هس��ت، مسئول اس��بق سازمان بسیج 
دانشجویی و عضو ش��ورای عالی جمعیت هالل احمر بوده است. 

زاکانی همچنین نمایندگی تهران در دوره های هفتم، هشتم و نهم 
مجلس شورای اسالمی و ریاست کمیسیون ویژه بررسی برجام را 
برعهده داشته است. او همچنین نامزد سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاس��ت جمهوری نیز بود و عالوه ب��ر دو دوره عضویت در هیأت 
منصفه دادگاه مطبوعات، صاحب وب س��ایت خبری جهان نیوز و 

هفته نامه پنجره است.
زاکانی چگونه به ساختمان بهشت رسید؟

رئی��س مرکز پژوهش هاي مجلس، گزین��ه حضور در کابینه 
دولت س��یزدهم، نماینده مردم قم در مجلس، کاندیداي سابق 
انتخابات ریاس��ت جمهوري و... اینها بخش��ی از سابقه سیاسی 
علیرضا زاکانی است و حاال باید او را به عنوان نوزدهمین شهردار 
تهران نیز بجا بیاوریم. ش��امگاه چهارشنبه هفته گذشته بود که 
خبر انتخاب زاکاني به سکانداری پایتخت در نشست غیررسمي 
شوراي شش��م ش��هر تهران خیلي زود به خبر رسمي رسانه ها 
تبدیل ش��د، به طوري ک��ه خبرگزاري فارس رس��ما از انتخاب 
ش��هردار بعدي تهران خبر داد و این خب��ر در فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی بازتاب گس��ترده ای پیدا کرد. »ورود تانك 
به ش��هرداري«، »انتخاب شهردار انقالبي« و... ازجمله عناوین و 
القاب��ي بود که در کامنت های مرتبط با انتخاب زاکاني به عنوان 
شهردار جدید تهران در شبکه های اجتماعی به چشم می خورد. 
هرچند که رس��ما هنوز انتخابي ص��ورت نگرفته و تنها قرار بود 
برمبناي رأي گیري غیررس��مي در اولین جلسه رسمي اعضای 

شورای شهر، شهردار جدید پایتخت انتخاب شود. خبر انتخاب 
زاکانی به عنوان شهردار تهران البته بدون حاشیه و جنجال نبود 
و همه چیز از روش��ن ماندن میکروفن در صحن ش��ورای شهر 
آغاز ش��د. این گونه بود که گفت وگوي مهدي چمران و نرجس 
س��لیماني در داخ��ل صحن به راحتي پخش ش��د و همگان در 
جریان کم و کیف این انتخاب قرار گرفتند: »من دیشب تا صبح 
نخوابیدم. خیلي ناراحت ش��دم از اینکه اس��امي رفته و آن هم 
غل��ط و غلوط. آخه یعني چي، یك عده فش��ار مي آورند، اما به 
 لحاظ قانون رأي مخفي اس��ت. چرا یك عده اي را مي ترسانند و 
تهدیدشان مي کنند؟! گفته بودند رأي ندهید، همچین مي کنیم! 

در حالي که رأي مخفي بوده که من تذکر دادم.«
چمران که س��ابقه فراواني در ش��ورای ش��هر تهران دارد، گویا 
مانند نرجس سلیماني به گزینه سیاسي سفارش شده رأي نداده 
و این فایل صوتي جنجالي از فشارها بر اعضای شورای شهر تهران 
حکایت داش��ته است. رئیس شوراي شهر البته پس از پخش این 
فایل تالش کرد به نوعي اظهارات بیان ش��ده را تفس��یر و تلطیف 
نماید، اما باز هم تغییري در اصل ماجرا ایجاد نش��د تا ش��روع به 
کار ش��ورای ششم ش��هر تهران از همان آغاز با حاشیه و جنجال 

رقم بخورد.
فارغ از حواشی این انتخاب، مسئله اینجاست که زاکانی داراي 
تحصی��الت تخصصي مرتبط با حوزه مدیریت ش��هري نیس��ت. 
براس��اس آیین نامه اجرایي ش��رایط احراز تصدي سمت شهردار، 

تحصیالت مرتبط ازجمله شروط الزم براي انتخاب شهردار است 
که وزارت کشور بر همین اساس اقدام به انتشار رشته هاي موردنظر 
و شناخته شده به عنوان تحصیالت مرتبط نموده است. اما علیرضا 
زاکاني داراي مدرک تحصیلي مرتبط برمبناي این آیین نامه نبوده 
و انتخ��اب او از نظر قانوني چالش برانگیز می نماید. حال باید دید 
وزارت کش��ور چه واکنشی به این انتخاب خواهد داشت. براساس 
ماده 2 این آیین نامه در صورتي که وزیر کشور یا استاندار شهردار 
معرفي شده را واجد شرایط موضوع آیین نامه ندانند، شرایط را به 
شورا منعکس خواهند کرد و اعضاي شورا مکلف به انتخاب گزینه 

جدید خواهد بود.
اعتراض شوراي هماهنگي اصولگرایان قم

مانع بعدي زاکاني در مس��یر س��اختمان بهشت، نمایندگي او 
در مجلس ش��وراي اسالمي است. زاکاني ابتدا باید از عضویت در 
مجلس استعفا دهد، این استعفا مورد پذیرش قرار بگیرد و پس از 
آن براي دریافت حکم ش��هرداري اقدام کند و این در حالي است 
که ش��وراي شش��م حداکثر یك ماه براي انتخاب شهردار فرصت 
دارد. همین امر باعث اعتراض شوراي هماهنگي اصولگرایان استان 
قم شده و اعضای این شورا واکنش تأمل برانگیزي به این انتخاب 
نشان داده اند. در بخش هایي از نامه این شورا آمده است: »اي  کاش 
از قبل شوراي هماهنگي اصولگرایان استان قم را که دعوت کننده 
حضرتعالي به قم و مهمترین حامي تان در انتخابات مجلس بود و 
شاید بیشترین اقبال مردم به حضرتعالي به خاطر اطمیناني بوده 

که به اعضاي این شورا داشته اند، در جریان امر قرار مي دادید. آیا 
هجمه هاي مختلفي را که به این شورا به خاطر قمي نبودن تان شد، 
فرام��وش کرده اید؟ همین که برنامه داده اید به معناي آن اس��ت 
ک��ه آمادگي دارید پس��ت اصلي خود را که به دس��ت آورده و به 
عنوان نماینده شهر مقدس قم راهي مجلس شده اید، ترک کرده 
و یك س��وم از حق رأي مردم قم در مجلس ش��وراي اس��المي را 
)احتماال تا پایان مجلس( خالي بگذارید. این در حالي اس��ت که 
حضرتعالي را در ش��عار و در عمل پی��رو اوامر ولي فقیه مي دانیم. 
آیا این رفتار ش��ما مخالفت 1٠٠درص��د و عیني با این فرمایش 
صریح حضرت ایش��ان نیست که فرمودند: »یکي از آسیب ها این 
است که نماینده از اولي که وارد مجلس مي شود، نقشه رسیدن به 
فالن پسِت مثال اجرایي را در سر خودش بپروراند -که وزیر بشود، 
مدیر بشود، فالن ]مسئول[ بشود- نه، این وظیفه نمایندگي بسیار 
مهم اس��ت.« آیا اکنون در مملکت براي پس��ت شهرداري تهران 
قحط الرجال است که حضرتعالي براي این کار برنامه داده اید؟ آیا 
به اهمیت جایگاهي که در آن هستید واقف نیستید که به چنین 
فکري افتاده اید؟ مردم فهیم و هوش��مند ق��م آنقدر درایت دارند 
که دیگر روي شما به عنوان نماینده شهرشان هم حساب نکنند، 
چراکه به همه ثابت کرده اید که پست نمایندگي شهر قم براي شما 
از اولویتي برخوردار نیس��ت و یقینا باید در برابر خداوند و شهدا و 
تك تك آرایي که به نام تان در صندوق رأي ریخته شد، در قیامت 

پاسخگو باشید.«

 Global( »فرصت امروز: تازه ترین گزارش »احساسات جهانی
Emotions Report( که هرس��اله از س��وی موسس��ه گالوپ 
منتش��ر می ش��ود، نش��ان می دهد مردم جهان در س��ال 2٠2٠ 
میالدی بدترین ش��رایط روحی را تجرب��ه کرده اند. به طوری که 
در سال گذش��ته میالدی 4٠ درصد از شهروندان باالی 15 سال 
در جهان، روز قبل ش��ان را با نگرانی و اضطراب س��پری کرده اند. 
براس��اس گزارش موسسه گالوپ، مردمان کشورهای ترکیه با 4۶ 
درصد، لبنان 4۶ درصد، نپال با 5۶ درصد و پاکستان با 58 درصد 

کمترین میزان احساسات مثبت در یك روز را تجربه کرده اند.
موسسه نظرسنجی گالوپ هرساله میزان عواطف مثبت )تجربه 
احساس��ات مثبت فرد( و عواطف منفی )تجربه احساسات منفی 
فرد( را در س��طح جهانی می س��نجد و کش��ورها را از این حیث 
)ش��اخص عواطف مثب��ت و عواطف منف��ی( رتبه بندی می کند. 
آخرین گزارش این موسس��ه در س��ال 2٠21 منتشر شده و این 
گزارش نتایج نظرسنجی گالوپ در سال گذشته میالدی )2٠2٠( 
را موشکافی کرده است. سواالتی که گالوپ برای سنجش عواطف 
مثبت )Positive Affect( اس��تفاده می کند، شامل این موارد 
اس��ت: آیا احساس می کنید دیروز به خوبی استراحت کردید؟ آیا 
در طول دیروز با ش��ما به احترام رفتار شد؟ آیا تمام دیروز لبخند 
زدید یا خندیدید؟ آیا دیروز چیز جالبی یاد گرفتید یا انجام دادید؟ 

آیا دیروز لذت بردن از زندگی را تجربه کردید؟
نتایج آخرین نظرس��نجی  گالوپ نش��ان می ده��د که به طور 

میانگی��ن در س��ال 2٠2٠ می��الدی، 71 درصد از م��ردم جهان 
احساس��ات و عواطف مثب��ت را تجربه کرده اند. جالب اس��ت که 
این رقم در طول س��ه سال گذش��ته تغییری نکرده است. نتایج 
نظرس��نجی گالوپ نش��ان می دهد، 72 درصد از افراد باالی 15 
س��ال در 115 کش��ور جهان بیان کردند در طول دیروز به خوبی 
اس��تراحت کرده اند. 72 درصد گفته اند دیروز لذت بردن را تجربه 
کرده اند. گفتنی اس��ت 7٠ درصد از شهروندان جهان گفتند طی 
دیروز لبخند زده اند یا خندیده اند. 8۶ درصد بیان داشتند در طول 
دیروز احساس احترام را دریافت کرده اند و 49 درصد گفتند طی 

دیروز چیز جالبی را یاد گرفته و یا انجام داده اند.
نتایج نظرس��نجی موسس��ه گالوپ به تفکیك کشورها نشان 
می دهد کشورهای السالوادور با 82 درصد، فیلیپین با 81 درصد 
و نروژ با 81 درصد بیشترین احساسات مثبت را در سال گذشته 
تجربه کرده اند و در نقطه مقابل، کش��ورهای ترکیه با 4۶ درصد، 
لبن��ان 4۶ درص��د، نپال با 5۶ درصد و پاکس��تان ب��ا 58 درصد 
کمترین میزان احساسات مثبت را طی دیروز تجربه کرده اند. طبق 
نظرسنجی موسسه گالوپ، ۶1 درصد از مردم ایران نیز احساسات 

مثبت را تجربه کرده اند.
در س��وی مقابل نیز عواطف منف��ی )Negative Affect( با 
استفاده از سواالت ذیل سنجش می شود: آیا دیروز درد جسمانی 
تجربه کردید؟ آیا دیروز احساس نگرانی را تجربه کردید؟ آیا دیروز 
احس��اس غم را تجربه کردید؟ آیا در طول دیروز اس��ترس )فشار 

روانی( را تجربه کردید؟ آیا در طول دیروز عصبانی یا خش��مگین 
بودید؟

نتایج نظرس��نجی گالوپ نش��ان می دهد، مردم جهان در سال 
2٠2٠ میالدی بدترین ش��رایط روحی را تجربه کرده اند. شاخص 
عواطف منفی که شامل تجربه درد جسمانی، نگرانی، غم، استرس 
و خشم است نش��ان می دهد که به طور میانگین در سال 2٠2٠ 
میالدی، 32 درصد از مردم جهان احساس��ات و عواطف منفی را 
تجربه کرده اند. به عبارت دیگر، 32 درصد از شهروندان باالی 15 
س��ال در 115 کش��ور جهان به پنج سوال )عواطف منفی( پاسخ 
مثبت یا »بله« دادند. مطابق با نمودار خطی طی 15 س��ال یعنی 
بین س��ال های 2٠٠۶ تا 2٠2٠ میالدی، »32 درصد« یك رکورد 
جدید محس��وب می ش��ود و مردم جهان در سال 2٠2٠ میالدی 
بیشترین احساسات و عواطف منفی را تجربه کرده ا ند که بی ارتباط 
با بحران همه گیری کرونا و تبعات و پیامدهای گسترده آن نیست.
آمارها به تفکیك نش��ان می دهد در س��ال 2٠2٠ میالدی 4٠ 
درصد از شهروندان باالی 15 سال در جهان، روز گذشته نگرانی را 
تجربه کرده اند. همین عدد برای فشار روانی )استرس( نیز متصور 
اس��ت و از هر 1٠ نفر باالی 15 سال در 115 کشور جهان، چهار 
نفر دیروز فش��ار روانی را تجربه کرده است. 29 درصد گفتند در 
طول دیروز »درد جسمانی« را تجربه کرده اند. همچنین 27 درصد 
ش��هروندان گفتند در طول دیروز ناراحت و غمگین بوده اند و 24 

درصد بیان کردند، در طول دیروز عصبانی و خشمگین شده اند. 

نتایج نظرسنجی موسسه گالوپ نشان می دهد کشور »عراق« 
با 53 درصد بدترین وضعیت را در بین 115 کش��ور جهان دارد. 
یعنی 53 درصد از افراد باالی 15 س��ال در کش��ور عراق در سال 
2٠2٠ بیان کردند، عواطف منفی را تجربه کرده اند. این رقم برای 
کشورهای لبنان 51 درصد، پرو 51 درصد، مصر5٠ درصد و تانزانیا 
47 درصد است. در سمت مقابل، کشورهای تایوان با 13 درصد، 
قزاقس��تان با 15 درصد، موریتانی با 17 درصد، اس��تونی با 19 و 
روس��یه با 2٠ درصد کمترین تجربه احساس��ات منفی را در بین 
سایر کشورهای جهان داشته اند. براساس نتایج نظرسنجی موسسه 
گالوپ، 4۶ درصد از مردم ایران نیز در س��ال گذش��ته احساسات 
منفی را تجربه کرده اند. در ارتباط با گزارش »احساسات جهانی« 
موسسه گالوپ باید گفت، برخی از کارشناسان معتقدند عواطف و 
احساسات »داده های نرم« هستند در حالی که »داده های سخت« 
مانند تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری برای رقم زدن آینده هر 
کشور اهمیت بیشتری دارند. گزارش »احساسات جهانی« موسسه 
گالوپ به اس��تناد یك رویکرد، هشداری برای مدافعان این تفکر 
محسوب می شود: »اقتصاد رفتاری«. مطالعات این حوزه از اقتصاد 
نش��ان می دهد که تنها 3٠ درصد از رفتارهای افراد عقالنی و 7٠ 
درصد باقی مانده کامال هیجانی اس��ت و اگرچه سازمان ها تالش 
می کنند که این ایده را در سطح خرد در تصمیم سازی های خود 
مدنظر قرار دهند، اما دولت ها در به کارگیری آن در س��طح کالن 

بسیار کند و ناکارآمد عمل کرده اند.

موسسه گالوپ می گوید شاخص های ملی مانند نرخ بیکاری و یا 
تولید ناخالص داخلی به کار می آیند تا 3٠ درصد رفتارهای عقالنی 
را ارزیابی کنند، اما داده های کالن بس��یار کمی برای ارزیابی 7٠ 
درصد باقی مانده وجود دارد. تاکید و تمرکز زیاد بر داده های سخت 
مربوط به رفتارهای عقالنی می تواند توضیح دهد که چرا رهبران، 
اقتصاددانان و تحلیلگران سیاسی نتوانسته اند تحوالت اجتماعی 
نظی��ر بهار عربی، انقالب اوکرای��ن و پدیده برگزیت را پیش بینی 
کنن��د. داده های گالوپ در مورد 7٠ درص��د باقی مانده )یا همان 
رفتارهایی که برمبنای احساسات افراد شکل می گیرد( در هر مورد 

از این رویدادها حرف های دیگری برای گفتن دارد.
گ��زارش »احساس��ات جهانی« گال��وپ در نوع خ��ود یکی از 
بزرگ ترین مطالعات رفتاری جهان به ش��مار می رود. این مطالعه 
در 14٠ کش��ور جهان انجام می ش��ود و اگرچه مشابه بسیاری از 
پیمایش های نیروی کار اس��ت، اما به جای آنکه از پاس��خگویان 
بپرسد: آیا شما شاغل هستید؟ از آنها می پرسد: زندگی تان چطور 
پیش می رود؟ باز هم مانند آمارهای مربوط به بیکاری، نتایج این 
پرسش ها برای دستیابی به یك نتیجه در سطح ملی با هم تلفیق 
می شود. نتایج به دست آمده درواقع تصویری جامع از جنبه های 
احساسی و رفتاری زندگی در کشورها به دست می دهد. گزارش 
گال��وپ همچنین به رهبران کش��ورها کمك می کند تا تصویری 
واقع بینانه از ش��ادکامی و رفاه مردمان کشورشان داشته باشند و 

دریابند از نظر مردم چه نوع زندگی ارزش زیستن دارد.

نگاهی به گزارش »احساسات جهانی« در سال 2020
کرونا چه تاثیری بر احساسات مردم جهان گذاشت؟

با کسب 18 رأی از مجموع 21 رأی شورای شهر

علیرضا زاکانی شهردار تهران شد



فرص��ت امروز: ه��ر روز خبرهای تازه ای منتش��ر می ش��ود که طالبان 
بخش های دیگری از خاک افغانستان را در اختیار گرفته است. در آخرین 
تحوالت نیز روز گذش��ته اعالم ش��د، چهارمین مرکز والیت افغانستان در 
حمالت طالبان س��قوط کرد. آنطور ک��ه از گزارش ها برمی آید، طالبان در 
48 س��اعت گذش��ته مرکز والیت جوزجان و نیم��روز را نیز تصرف کرده 
است، اما آنچه برای ما درباره تجارت خارجی مهم است، وضعیتی ناامنی و 
نگرانی هایی است که در مرزهای شرقی کشور رخ می دهد. چنانکه در پی 
اوضاع آشفته و جنگ داخلی هفته های گذشته در افغانستان، صادرات کاال 

از ایران به این کشور همسایه 85 درصد کاهش پیدا کرده است.
آنطور که از گزارش های ات��اق بازرگانی تهران برمی آید، ارزش صادرات 
ایران به افغانس��تان در دو سال 1398 و 1399 افت داشته است. صادرات 
ایران به افغانستان در فصل نخست 14٠٠ نیز نسبت به فصل مشابه سال 
1399 ب��ا افزایش ارزش 15 درصد و کاهش می��زان 4.9 درصدی همراه 
بوده اس��ت. ایران مهمترین مبدأ واردات کاالیی در افغانستان است. با این 
وجود، از سهم ایران از کل واردات افغانستان در سال 2٠2٠ کاسته شده و 
به 17 درصد رسیده است. صادرات ایران به افغانستان طی سال 2٠2٠ در 
مقایسه با سال 2٠19 حدود 11 درصد کاهش داشته در حالی که واردات 
از کش��ورهای هند، روس��یه و امارات افزایش داشته است. ایران ششمین 
مقصد صادراتی افغانستان در سال 2٠2٠ است و واردات ایران از این کشور 

در سال 2٠2٠ با 47 درصد افت همراه بوده است.
کاهش 85 درصدی صادرات ایران به افغانستان

»اولین فاکتور موثر در بحث صادرات و تجارت فرامرزی، امنیت اس��ت 
ک��ه امکان صدور کاال را فراه��م می کند. لذا در هر جایی که اتفاقی بیفتد 
و امنیت رفت و آمد و امنیت س��رمایه به خطر بیفتد، قطعا تاثیرش را در 
تجارت خارجی چه در صادرات و چه در واردات می گذارد. ایران به عنوان 
صادرکنن��ده با اتفاقاتی که در مرزهای افغانس��تان رخ داده نگران حمل و 
ارسال کاال به س��ومین شریك تجاری خود است. اگر قرار باشد کاالیی از 
کشوری وارد شود و مسیر، مسیر همواری نباشد، در واردات هم ممکن است 
مشکالتی رخ دهد و تولید را با مشکل مواجه کند. بنابراین ناامنی هایی که 
در مرزهای کشورها اتفاق می افتد، تاثیر مستقیم بر تجارت خارجی دارد و 
بالطبع در افغانستان با توجه به اینکه سومین شریك تجاری ایران در بخش 
صادرات است، می تواند صادرات را با مشکل مواجه کند.« اینها صحبت های 
محمد الهوتی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران از چالش های صادرات به 
افغانستان با حضور طالبان است، کشوری که سومین شریك تجاری ایران 
اس��ت و متاس��فانه با حضور طالبان میزان صادرات کشورمان به همسایه 

ش��رقی افت 85 درصدی داشته است. این آمار را حسین سلیمی، رئیس 
اتاق مش��ترک ایران و افغانس��تان اعالم می کند و می گوید: در پی اوضاع 
آش��فته و جنگ داخلی هفته های گذشته در افغانس��تان، صادرات کاال از 

ایران به این کشور همسایه 85 درصد کاهش یافته است.
سلیمی از کاهش تردد کامیون های صادراتی کاالی ایرانی به افغانستان 
از 1٠٠ کامی��ون به 2 تا 3 کامیون در روز خبر می دهد و می افزاید: وقتی 
اغتشاش و درگیری یا جنگ در یك کشور برپا می شود اولین نقطه ای که 
آس��یب خواهد دید تجارت آن کشور اس��ت. متاسفانه اوضاع آنقدر خراب 
اس��ت که فعال نمی توان به راحتی پیش بینی ک��رد چه اتفاقاتی در انتظار 
ماس��ت. هنوز برآورد دقیقی از میزان خس��ارات واردش��ده به تجار ایرانی 

نداریم. باید ببینیم این وضع چه مدت طول خواهد کشید.
او در پاس��خ به این س��وال که اگر طالبان در نهایت کنترل را در دست 
بگیرد و آرامش برقرار ش��ود، باز هم روابط اقتصادی ایران و افغانس��تان به 
همین شکل ادامه خواهد یافت، می گوید: در هر شرایطی نیاز های آن کشور 
منتفی نمی شود. هر گروهی در افغانستان قدرت را به دست بگیرد باز هم 
افغانستان نیاز به مواد غذایی و مصالح ساختمانی و... خواهد داشت. بهترین 
گزینه آنها هم ایران اس��ت. چه مواد غذایی و چه اقالمی مثل فرش ایرانی 
برای آنها هم مطلوب تر است و هم در دسترس تر. ولی این داد و ستد ها در 
زم��ان آرامش برقرار خواهد بود. اینکه چه زمانی این ثبات بازگردد معلوم 
نیس��ت، اما اینکه این آرامش توس��ط چه گروهی فراهم شود در برقراری 

روابط اقتصادی چندان تاثیر مهمی ندارد.
س��لیمی درباره تغییر حجم صادرات ایران به افغانس��تان با باال گرفتن 
جن��گ در این کش��ور ادامه می ده��د: اگر این وض��ع دو هفته اخیر، یك 
م��اه دیگر ادام��ه پیدا کند امس��ال به 5٠ درصد ص��ادرات حجم معمول 
پیش بینی شده خودمان به افغانستان هم نخواهیم رسید. با ادامه این وضع 
ما نمی توانیم به 2 میلیارد و 7٠٠ میلیون دالری که امسال برای صادرات 
به افغانستان پیش بینی کرده بودیم برسیم. حداکثر ممکن است به نصف 

این پیش بینی برسیم.
به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، در دو هفته اخیر صادرات 
ما به افغانس��تان به 15 درصد میزان صادرات قبلی رسیده است. تقریبا از 
هر 1٠٠ کامیون که پیش از این روزانه به افغانس��تان می رفتند دو یا سه 
کامیون موفق می شوند به آنجا بروند. بیشتر این کاهش مربوط به کاال های 
پرریس��ك و یا کاال هایی مثل مصالح ساختمانی است که االن نیازی برای 
آنها وجود ندارد. اما از آنجا که مواد غذایی همیش��ه موردنیاز اس��ت فعال 

بیشترین حجم مواد صادراتی ایران به افغانستان را تشکیل می دهد.

آخرین تحوالت سومین شریک تجاری کشور
آخرین گزارش ها از روند تجارت خارجی ایران در حوزه محصوالت کشاورزی 
و غذایی حکایت از آن دارد که افغانس��تان در جایگاه دومین مقصد صادراتی 
کشور قرار گرفته است؛ به طوری که در فصل نخست امسال، افغانستان سهم 
11 درص��دی را در میان مقاصد صادراتی ایران به خود اختصاص داده و طی 
این مدت 29۶ هزارتن کاالی کشاورزی و غذایی به ارزش 134 میلیون دالر 
از ایران وارد کرده اس��ت که عمده اقالم وارداتی این کش��ور از ایران ش��امل 
محصوالتی چون گوجه فرنگی، س��یب، سیب زمینی، شیرینی ها و کنسانتره 
آبمیوه بوده اس��ت.  اما حاال به دلیل پیش��روی طالبان در مناطق مرزی این 
کش��ور با ایران، صادرات محصوالت ایرانی به این کش��ور تقریبا متوقف شده 
اس��ت. در این رابطه، احمدرضا فرشچیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران 
می گوید: در بررس��ی نوع صادرات به افغانستان باید این مسئله را مورد توجه 
قرار داد که افغانستان معموال کاالهایی با کیفیت پایین را هم می پذیرد و نکته 
دیگر آنکه به دلیل تحریم ها و س��ایر موانع موجود، افغانستان به محلی برای 
ترانزیت کاالهای ایرانی تبدیل شده و کاالهای ایرانی از این کشور به مقاصد 
دیگر ارسال می شد. حال شاید مسائل پیش آمده در مرزهای افغانستان سبب 
ش��ود که صادرکنندگان تالش مضاعفی را برای صادرات مستقیم محصوالت 
خ��ود ب��ه مقاصد اصلی به کار ببندند. واقعیت این اس��ت که تج��ار ایرانی از 
این مس��ئله که کاالهای شان ترانزیت می شد، رضایت چندانی نداشتند. البته 
صادرکنن��دگان به افغانس��تان، صادرکنندگان ایرانی نیس��تند بلکه معموال 
این تاجران افغانس��تانی بودند که کاالی موردنیاز خ��ود را از ایران خریداری 
می کردند که بخش��ی  از آن به مصارف داخلی این کش��ور رس��یده و بخشی 
هم به آس��یای جنوب شرقی و حتی اروپا صادر می شد. فرشچیان با اشاره به 
اینکه صادرکنندگان قدیمی و آنها که نسبت به صادرات محصوالت باکیفیت 
اقدام می کنند، از نوع صادرات به افغانستان رضایت نداشته اند، ادامه می دهد: 
ص��ادرات به افغانس��تان اگرچه برای ایران دارای مزیت اس��ت اما افتخارآمیز 
نیست. اینکه بازارهای رده نخست را از دست بدهیم و به بازار افغانستان اکتفا 
کنیم، افتخار نیس��ت. هرچند به دلیل مجاورت، صادرات به این کش��ور برای 
ایران مزیت دارد. او با بیان اینکه به هر حال بخشی از کاالهای صادراتی ایران 
دارای بازار مصرف در افغانستان بوده است، می افزاید: برای این بخش از کاالها 
باید به دنبال بازار جایگزینی در کشورهایی نظیر عراق و آسیای میانه بود. اگر 
نه ممکن است بخشی از کاالها که تا پیش از این به افغانستان صادر می شده 
روی دس��ت تولیدکنندگان بماند. ش��اید یکی از دالیلی که خرمای برخی از 
مناطق کشور از جمله خوزستان در انبار تولیدکنندگان مانده، کندی تجارت 

با افغانستان در ماه های گذشته بوده باشد.

با قدرت گرفتن طالبان، صادرات ایران به افغانستان 85 درصد افت کرد

ایست صادرات به همسایه شرقی

چهار ش��اخص قیمت کل، نرخ هر متر مربع، متراژ و مناطق پرتقاضا 
در بازار مس��کن شهر تهران نش��ان می دهد که عمده خرید و فروش ها 
توس��ط دهك های متوس��ط انجام می ش��ود و از ط��رف دیگر تقاضای 
س��رمایه ای بازار را ترک کرده اس��ت. به گزارش ایسنا، خانه های دارای 
قیمت 5٠٠ میلیون تا یك میلیارد تومان رتبه اول از نظر تعداد معامالت 
مس��کن شهر تهران را با 19.1 درصد از کل معامالت به خود اختصاص 
می دهن��د. جایگاه دوم نی��ز به واحدهای یك ت��ا 1.5 میلیارد تومان با 
سهم 17.4 میلیارد تومان مربوط می شود. چهار محدوده پرتقاضا نیز به 
ترتیب مناطق 5، 1٠، 2 و 4 هس��تند که 41.5 درصد از کل معامالت 
را در بین مناطق بیست ودوگانه شهر تهران به خود اختصاص می دهند. 
س��اکنان این مناطق اغلب از اقشار متوسط به باال هستند. از نظر متراژ 
نیز خانه های 5٠ تا ۶٠ متر با سهم 15.4 درصد رتبه اول، واحدهای ۶٠ 
ت��ا 7٠ متر با 13.9 درصد جایگاه دوم و آپارتمان های 7٠ تا 8٠ متر با 
سهم 11.۶ درصد جایگاه سوم را در معامالت مسکن شهر تهران دارند.

همچنین توزیع فراوانی براس��اس قیم��ت یك متر مربع حاکی از آن 
اس��ت که خانه های 15 تا 2٠ میلیون توم��ان در هر متر مربع با 17.2 
درصد رتبه اول، واحدهای دارای ارزش متری 2٠ تا 25 میلیون تومان 
با اختصاص 15.3 درصد از معامالت جایگاه دوم و خانه های 25 تا 3٠ 
میلیون تومان با س��هم 12.8 درص��د از قراردادهای خرید و فروش در 
جایگاه سوم قرار دارند. میانگین قیمت مسکن در تهران نیز 3٠ میلیون 
و 44 هزار تومان در هر متر مربع است. هم اکنون قیمت مسکن در شش 
منطقه تهران ش��امل مناطق 1 تا ۶ باالی نرخ متوسط و در 1۶ منطقه 

زیر میانگین شهر تهران قرار دارد.
چه��ار مولفه ذکرش��ده گویای آن اس��ت که معام��الت در محدوده 
اس��تطاعت اقش��ار متوس��ط به قصد تقاضای مصرفی و سکونت انجام 
می شود. تقاضای سوداگری از ابتدای امسال به دلیل رکود، بازار را ترک 
ک��رده و تقاضای مصرفی در جنوب تهران نیز توان خرید ندارد. به طور 
معمول 77 درصد معامالت مس��کن در ایران توس��ط سفته بازان انجام 
می شود و  این در حالی است که هم اکنون تعداد معامالت در تهران به 

یك سوم وضعیت نرمال رسیده است.
تیرماه امس��ال 5٠71 فقره معامله در تهران انجام ش��د؛ در حالی که 
طی س��ال های گذش��ته به طور متوس��ط هر ماه حدود 15 هزار فقره 
قرارداد خرید و فروش مسکن در تهران به امضا می رسد. این نمایه نیز 
نش��ان دهنده خروج تقاضای سرمایه گذاری از بازار است که واسطه های 
ملکی نیز آن را تایید می کنند. بازار ملك در تهران در رکود غیرتورمی 
به سر می برد و از اسفندماه سال گذشته در محدوده 3٠ میلیون تومان 
در هر متر مربع قرار دارد. یعنی طی پنج ماه گذشته بازار در یك قفس 
قیمت��ی قرار گرفته و تورم پنج ماه اخیر آن صفر بوده اس��ت؛ در حالی 
که تورم سالیانه به 44 درصد رسیده و اگر ثبات قیمتی در بازار مسکن 
در هف��ت ماه آینده ادامه پیدا کند به معنای کاهش بیش از 4٠ درصد 

قیمت واقعی مسکن خواهد بود.
در این باره، حسن محتشم کارشناس بازار مسکن می گوید: وضعیت 
آینده بازار مس��کن تا ح��د زیادی به تصمیمات تی��م اقتصادی دولت 
رئیس��ی بستگی دارد، اما آنچه از عملکرد گذشته و دیدگاه افراد اطراف 

رئیس جمهور س��یزدهم برداشت می ش��ود این است که احتماال دولت 
آینده بخشی از برنامه های خود را بر خلق پول، پرداخت یارانه و به طور 
کلی سیاست های انبساطی مالی می گذارد که اثرات تورمی در اقتصاد و 

به تبع آن بخش مسکن خواهد داشت.
به اعتقاد این کارشناس بازار مسکن، علت ثبات قیمت ها که از اواخر 
س��ال گذشته در بازار مسکن ایجاد شده، فروکش کردن حجم تقاضای 
سرمایه ای به این بخش است. تقاضای واقعی هم به دلیل کاهش قدرت 
خرید وارد بازار نش��ده و اگر دولت آینده مستقر شود، می توانیم حدس 
بزنیم که از ش��هریورماه به بعد مقداری بازار مس��کن به تحرک برسد. 
شرایط تحریم ها، نقدینگی بیش از حدی که همچنان در حال افزایش 
اس��ت، ناکارآمدی بخ��ش تولید و معلق بودن برج��ام کامال بر اقتصاد 
کشور تاثیر گذاشته و دولت هم منابع آنچنانی ندارد که بخواهد اوضاع 
اقتصادی را بهتر کند؛ حداقل در کوتاه مدت نمی توان چندان امیدوار بود 

و مسئوالن نیز به این موضوع اشاره دارند.
این عضو هیأت مدیره انجمن انبوه س��ازان اس��تان تهران درباره تاثیر 
رش��د قیمت س��یمان و فوالد بر بازار مس��کن نیز گف��ت: افزایش نرخ 
نهاده های ساختمانی به سرعت در بازار مسکن نمود پیدا نمی کند و در 
میان مدت خود را نشان می دهد، اما به هر حال وقتی سیمان از پاکتی 
35 هزار تومان به حدود 1٠٠ هزار تومان می رسد نمی توان توقع داشت 
سازندگان با ضرر، واحدهای خود را بفروشند. اثرات رشد بیش از 1٠٠ 
درصدی قیمت مصالح ساختمانی در آینده خود را نشان می دهد اما در 

شرایط فعلی چندان محسوس نخواهد بود.

نبض بازار مسکن در دست اقشار متوسط

محبوب ترین ها در بازار مسکن پایتخت

یادداشت

پالس آرامش بخش  به اقتصاد

سعید اشتیاقی
عضو اتاق بازرگانی تهران

ب��ا قوت گرفتن گمانه زنی ها درب��اره گزینه های تیم اقتصادی دولت 
س��یزدهم و تاکید و خط مشی آنها بر اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی، 
برخی از فعاالن اقتصادی ابراز ناراحتی کرده و برخی از آن با امیدواری 
یاد کرده اند. بس��ی جای تأسف دارد که با گذشت بیش از 4٠ سال از 
انقالب هنوز نتوانسته ایم برای حکمرانی اقتصادی کشور نقشه راه ایجاد 
کنیم که فعاالن اقتصادی نیز از سردرگمی دربیایند و بتوانند براساس 
آن ب��رای خود و ش��رکای تجاری خود برنامه ریزی کنن��د. بدتر از آن 
می بینیم هنوز همان چهره های تکراری و مدیران خس��ته دولت های 
قبل در گزینه های وزارت این دولت جای گرفته اند؛ این در حالی است 
ک��ه جوانان ممتاز انقالبی و صاحب ایده اقتصادی کم نداریم. در حال 
حاضر دنیا به این واقعیت رسیده است که موسم اعتماد به جوانان فرا 
رسیده و بس��یار می بینم رئیس جمهور جوان و وزرای جوان را، اما در 

ایران این مسئله در حد حرف باقی مانده است.
اگرچه فعاالن اقتصادی و کارآفرینان دیرگاهی اس��ت که امیدی به 
اصالح رویه ها نداش��ته و گوش شنوایی در این اواخر ندیده اند. تا پیش 
از این گفته می ش��د که دولت قبل عزمی برای حل مشکالت ندارد و 
در چند روز گذشته که رئیس جمهور سابق فرمودند اگر تحریم ها نبود 
اکن��ون دالر 5 هزار تومان بود، باید گفت که ایش��ان درکی از اقتصاد 
ندارن��د، اما دولت آینده چاره ای جز ح��ل معضالت بنیادی اقتصادی 
به خصوص در حوزه تجارت خارجی و حل مس��ئله ارز دولتی، گمرک، 
بیمه، بانك، گمرک و مالیات ندارد که اغلب این اصالحات در ید دولت 

است و نیازی به مجلس و دیگر ارکان نظام نیست.
در بخش تجارت خارجی، مقایس��ه اعداد و ارقام در سال 99 نسبت 
به سال 98، بسیاری از واقعیت ها را مشخص می کند. سال گذشته در 
مجموع 145 میلیون و 7٠٠ هزار تن کاال به ارزش 73 میلیارد دالر از 
مبادی کشور صادر و وارد شده که در سال 98 این عدد 1۶9 میلیون 
تن و به ارزش 85 میلیارد دالر بوده و سهم صادرات نیز 112 میلیون 
تن به ارزش 34.25۶ میلیارد دالر بوده اس��ت. این در حالی است که 
در سال 98 سهم صادرات 134 تن به ارزش 41.3 میلیارد دالر اعالم 
شده بود و 4 میلیون و 4٠٠ هزار تن کاال با ارزش 38 میلیارد و 4٠٠ 

میلیون دالر به بخش واردات اختصاص داشته است.
تراز تجارت س��ال گذشته با تفاوت 4 میلیارد دالر در واردات منفی 
بوده است و در مجموع 25 تن کاهش وزنی داشته است. صادرات ما به 
شریك سیاسی و تجاری یعنی کشور چین 8 میلیارد و 9٠٠ میلیون 
دالر بوده که نسبت به سال قبل افت 4٠٠ میلیون دالری داشته است. 
اگرچه دلیل این کاهش را به پاندمی کرونا نسبت می دهند که آن نیز 
س��وءمدیریت دولت در بخش بهداشت و درمان بوده که به اقتصاد ما 
سرایت کرده است، حال آنکه برخی کشورها با مدیریت کرونا در همین 

مدت رشد اقتصادی را تجربه کرده اند.
خط مشی تیم اقتصادی دولت سیزدهم اگر هم بر پایه تولید داخل 
باشد، نباید فراموش کرد که رشد تجارت خارجی یکی از عوامل رشد 
اقتصادی است. اشتباه دولت قبل در اخذ سیاست های انقباضی در قبال 
واردات نباید دوباره تکرار شود که باعث کمبود و گرانی و تورم می گردد. 
در قبال صادرکنندگان نیز سیاس��ت های تشویقی، بیشتر از اقدامات 
پلیسی جواب می دهد. س��ربازان جبهه اقتصادی خواستار آرامش در 
بازار هستند و صدور بخشنامه های مکرر باعث سردرگمی آنها می شود.

اقتص��اد ایران نیاز به س��رمایه گذاری خارج��ی دارد و این در حالی 
اس��ت که در حال حاضر آمار خروج سرمایه اعداد خوبی را به ما نشان 
نمی ده��د. جذب اعتماد ایرانیان مقیم خارج برای س��رمایه گذاری در 
داخل ایران و به دنبال آن، کس��ب رضایتمندی سرمایه گذاران داخلی 
راهگشاس��ت. در پایان امید اس��ت گزینه های کلیدی اقتصادی دولت 
سیزدهم تا زمان معرفی به مجلس به سمت تعالی تغییر کند؛ متشکل 
از مدیران کارآمد و آش��نا با معضالت اقتصاد ایران، سالم و توانمند که 
باعث رضایتمندی دلس��وزان، منتقدین و فعاالن اقتصادی ایران عزیز 

شود و پالسی آرامش بخش به جامعه دهد.

نظرسنجی اتاق تهران از 450 بنگاه تولیدی نشان می دهد
نارضایتی صنعتگران از خاموشی ها

جدیدترین نظرس��نجی معاونت کس��ب و کار اتاق بازرگانی تهران نشان از 
خسارت گسترده ناشی از قطعی برق در 45٠ بنگاه  اقتصادی کوچك و متوسط 
می دهد. در این نظرسنجی از مجموع 5٠٠ بنگاه با نرخ مشارکت 9٠ درصدی، 
45٠ بنگاه اقتصادی خس��ارات ناش��ی از قطعی برق در ماه های اخیر را اعالم 
کرده اند. نتایج این نظرس��نجی، درخصوص اهم خس��ارات ناشی از قطع برق 
ب��ه بنگاه های اقتصادی نش��ان می دهد 82 درصد از بنگاه ها فاقد زیرس��اخت 
جایگزین تامین انرژی هس��تند. میزان کلی خسارات وارده به بنگاه های مورد 

ارزیابی نیز بین 1٠٠ تا 5٠٠ میلیون تومان برآورد شده است.
در ای��ن بین تاثیرگذارترین عواقب این خاموش��ی ها بر بنگاه های اقتصادی 
»معیوب ش��دن دستگاه و تجهیزات تولید«، »از بین رفتن مواد اولیه تولید«، 
»کاهش کیفیت و بهداش��ت محصوالت«، »بیکاری نیروی انسانی در ساعات 
کاری و کاهش بهره وری«، »تاخیر در تحویل سفارش ها« و »تاخیر در فعالیت 
اداری و دولتی« بنگاه هاس��ت. واکاوی این گزارش نش��ان می دهد، در شهرک 
و نواحی صنعتی موضوع زیرس��اخت مورد غفلت قرار گرفته و همین کوتاهی 
منجر ش��ده به دنبال خاموش��ی های نامتعارف فصل بهار و تابستان، خسارات 
قابل توجهی به بنگاه ها تحمیل شود. برآیند گزارش معاونت کسب و کار اتاق 
تهران نشان می دهد، میزان رضایتمندی فعاالن اقتصادی از جدول زمان بندی 
قطعی برق بسیار پایین است. از مجموع 45٠ بنگاهی که در این طرح مشارکت 
کردند، تع��داد 3٠9 از زمان بندی اعالمی خاموش��ی ها ناراضی بودند. در این 
بین 291 بنگاه اعالم کردند »بس��یار ناراضی« بودند و 18 بنگاه مطرح کردند 
»ناراضی« بودند. به این ترتیب تنها 9۶ بنگاه از این موضوع رضایت داشتند. در 

ضمن تعداد 45 بنگاه از جدول زمان بندی اطالعی نداشتند.
براس��اس این مطالعه از مجموع 45٠ بنگاه م��ورد مطالعه ۶5درصد اعالم 
کرده ان��د که دس��تگاه ها و تجهیزات تولید آنها معیوب ش��ده اس��ت: به این 
ترتیب به واسطه قطعی برق آسیب های جدی به دستگاه ها و تجهیزات تولید 
291 بنگاه وارد ش��ده است. این مطالعه نشان می دهد، از مجموع 45٠ بنگاه 
اقتص��ادی که در این طرح مش��ارکت کردند، 4٠ درص��د آنها اعالم کردند به 
واس��طه خاموشی های مستمر در شهرک ها و نواحی صنعتی مواد اولیه تولید 

آنها از بین رفته است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه

18 مرداد 1400

شماره 1838



فرصت امروز: دامنه اس��تفاده از چك در اقتصاد ایران همیشه گسترده 
و متنوع بوده اس��ت، به طوری  که تقریبا می توان گفت راه اندازی و انجام 
فعالیت های اقتصادی بدون داش��تن دسته چك بانکی غیرممکن به نظر 
می رسد. چك به مرور زمان جایگاهی بیش از ابزار نقل و انتقال در مبادالت 
پولی را عهده دار ش��د و وظایف ابزارهای دیگری نظیر سفته را نیز برعهده 
گرفت، به طوری که چك به ابزاری برای تضمین حسن اجرای قراردادها و 

دادوستدها یا خرید مدت دار و اقساطی بدل گشت.
حال تازه ترین آماری که بانك مرکزی از جریان مبادالت چك منتش��ر 
کرده است، نشان می دهد مبادالت با چك در خردادماه 14٠٠ رونق گرفته 
و نرخ برگش��ت چك همچنان تك رقمی است. بر این اساس، در خردادماه 
امس��ال 8میلیون فقره چك صادر ش��ده که ارزش آنها در مجموع 222.۶ 
هزار میلیارد تومان است. در همین حال، 773 هزار فقره چك به ارزش 28 
هزار میلیارد تومان برگشت خورده و به این ترتیب، نسبت تعداد چك های 
برگش��تی به مبادله شده 9.7 درصد و نسبت ارزش چك های برگشتی به 
مبادله ش��ده 12.5 درصد است. در مقایسه با خردادماه پارسال که نسبت 
تعداد و ارزش چك های برگش��تی به مبادله شده به ترتیب 11.1 درصد و 
12 درصد بوده، در خرداد امسال نسبت تعداد چك های برگشتی با کاهش 
12.7 درصدی و نس��بت ارزش چك های برگشتی با افزایش 4.2 درصدی 
همراه بوده است. با این حال، همچنان نسبت به قبل از اصالح قانون چك 
و در سال 139۶، نسبت تعداد و ارزش چك های برگشتی با کاهش 39.4 

درصدی و 45.7 درصدی همراه است.
رونق اقتصاد در سومین ماه 1400

آنط��ور که بانك مرکزی مطابق روند هر ماه گزارش داده اس��ت، تعداد 
و ارزش چك های مبادله ش��ده در خردادماه نسبت به مقطع مشابه سال 
گذشته و ماه قبل افزایش یافته است که حکایت از رونق مبادالت اقتصادی 
همراه با افزایش اعتبار چك ها دارد. براس��اس گ��زارش بانك مرکزی، در 
خرداد سال جاری حدود 8 میلیون فقره چك به ارزش 222 هزار و ۶٠٠ 
میلیارد تومان مبادله ش��ده که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ 
به ترتیب ۶.4 و 14.۶ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، حدود 7.2 
میلیون فقره با ارزش 194 هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان از چك های مبادله ای 

وصول شده است که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 
5.5 و 13.5 درصد افزایش دارد. 

در کنار چك های وصولی 773 هزار فقره چك برگشت خورده که از نظر 
تعداد و مبلغ چك های برگشتی به ترتیب با 15.3 و 2٠.7 درصد افزایش 
داش��ته است. البته آمارها حاکی از آن اس��ت در سومین ماه سال 14٠٠ 
نس��بت چك های برگش��تی به چك های مبادله ای افزایش یافته است؛ به 
طوری که در خردادماه سال جاری تعداد چك های برگشتی به 9.7 درصد 
رس��ید تا نسبت به ماه گذشته رش��د را تجربه کند. این آمار حاکی از آن 
اس��ت که وضعیت وصول چك ها در خردادم��اه وضعیت نامطلوب تری را 
تجربه کرده است، اما با وجود رشد چك های برگشتی در خردادماه نسبت 
به اردیبهشت، نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد بهبود چشمگیری 
در این آمار هس��تیم. در خردادماه سال گذشته نسبت چك های برگشتی 
به چك های مبادله ای تقریبا 11.1درصد بوده که این نسبت در خردادماه 
س��ال جاری کاهش یافته اس��ت. از س��وی دیگر، افزایش تعداد چك های 
مبادله در خردادماه امس��ال نسبت به ماه قبل نشان می دهد که وضعیت 
سومین ماه بهار نسبت به ماه گذشته روبه بهبود بوده و رشد ۶.25 درصدی 
در تعداد چك های صادرش��ده نش��ان از رونق گرفت��ن اقتصاد دارد. عالوه 
بر این، ارزش چك های مبادله ش��ده در خردادماه س��ال جاری نس��بت به 
اردیبهش��ت ماه رشد 12.7 درصدی داشته است و ارزش چك های مبادله 
شده در سومین ماه سال جاری نسبت به خرداد سال گذشته، 3٠.۶ درصد 
زیاد شده که نشان می دهد حجم معامالت نسبت به مدت مشابه پارسال 

و ماه گذشته رشد کرده است.
همچنین آمار چك ها در اس��تان تهران نش��ان می ده��د که حدود 2.5 
میلیون فقره چك با ارزشی 111 هزار میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر 
صدرنشینی استان تهران در مبادله چك در سطوح کشور است. چك های 
وصول شده در تهران نیز بیش از 2.2 میلیون فقره به ارزش 99 هزار و 4٠٠ 
میلیارد تومان و چك های برگش��تی بیش از 213 هزار فقره به ارزش 11 

هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان گزارش شده است.
میزان چک های برگشتی به تفکیک علل 

رشد در تعداد و ارزش چك های مبادله ای درحالی رقم خورده است که 

قانون جدید چك از ابتدای امسال اجرا شده و مقررات جدید در کوتاه مدت 
ترم��زی برای اس��تفاده از اب��زار چك خواهند بود. مهمتری��ن ویژگی این 
قانون، الزام ثبت چك در سامانه صیاد بانك مرکزی است. سامانه  »صدور 
یکپارچه الکترونیکی دسته چك« که با هدف یکپارچه سازی فرآیند صدور 
دسته چك های بانکی راه اندازی شده است، اطالعات مربوط به چك شامل 
تاریخ سررس��ید، مبلغ و اطالعات هویتی ذی نف��ع باید عالوه بر اینکه در 
برگ چك درج می شود در سامانه صیاد نیز ثبت شود. دیگر ویژگی قانون 
جدید چك، الزام احراز هویت هر دو سوی فرآیند صدور یك چك است به 
این معنا که مبدأ و مقصد نهایی چك مشخص است و هویت صادرکننده 
و گیرنده نهایی مش��خص اس��ت. عالوه بر موارد یادشده برای هر صاحب 
دسته چك بانکی سقف اعتباری در نظر گرفته شده تا دارندگان دسته چك 

نتوانند با هر مبلغی چك صادر کنند.
در مجم��وع، چك به عنوان یکی از ابزارهای شناخته ش��ده و معتبر در 
نظام پرداخت نقش قابل توجهی در تس��ویه مب��ادالت خرد و کالن ایفا 
می کن��د و در دو دهه اخیر به دلیل گس��ترش اب��زار تجهیزات پرداخت 
الکترونیکی و توسعه سامانه های پرداخت جدید، تراکنش های بانکی به 
س��مت استفاده از سامانه ها و ابزارهای الکترونیکی رفته است و به مرور 
زمان این ابزارهای جدید جایگزین ابزارهای س��نتی مانند اس��کناس و 

چك شده است.
در ای��ن راس��تا، در خردادماه امس��ال از 749 ه�زار فق���ره چ�ك ب�ه 
ارزش 27ه���زار میلی�ارد تومان به دالیل کس��ری ی�ا فق�دان موج�ودی 
برگش���ت خ��ورده که از نظ��ر تع��داد و ارزش 9۶.9 و 9۶.۶ درصد از کل 
چك های برگشتی به دالیل کس��ری یا فقدان موجودی بوده است. آنطور 
که بانك مرکزی اعالم کرده، در میان علل برگشت خوردن چك ها فقدان 
موجودی حساب در صدر قرار دارد؛ به طوری که در خردادماه بیش از 9۶ 
درصد چك ها به دلیل فقدان موجودی کافی برگش��ت داده شده است. در 
اس��تان ته��ران نیز حدود 2٠5 هزار فقره چك ب��ه ارزش 11 هزار و 1٠٠ 
میلیارد تومان به دالیل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در 
اس��تان تهران از نظر تعداد 95.9 درصد و از نظر مبلغ 95.7 درصد از کل 

چك های برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

صدرنشینی تهران در جغرافیای چک های مبادله ای

مبادالت با چک رونق گرفت

بانك مرکزی اوراق بدهی منتشرشده در فصل بهار امسال را 274.۶ هزار 
میلیارد ریال اعالم کرد که 41.9 درصد رش��د نش��ان می دهد. به گزارش 
ایِبنا، یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نقدینگی بدون تشدید انتظارات 
تورمی جامعه، اتخاذ سیاست انقباضی در سیاست های پولی و بانکی است 
ک��ه در نهایت باید به نرخ بازدهی مثب��ت اوراق بدهی دولتی و غیردولتی 
بینجامد و در عین حال، با تامین نقدینگی موردنیاز بخش های مختلف، از 
تاثیر رشد پایه پولی بر تورم جلوگیری کند. سیاستی که به نظر می رسد، 
در چند س��ال اخیر، در کنار عملیات بازار باز، سپرده گذاری و اعتبارگیری 
قاعده مند، متعادل کردن ترازنامه بانك ها و همچنین انتشار نرخ  سود بازار 

بین بانکی و نرخ توافق بازخرید در اولویت بانك مرکزی قرار گرفته است.
از این رو، سیاست های بانك مرکزی در الزام بانك ها به نگهداری بخشی 
از دارایی های خود به ش��کل اوراق بدهی دول��ت و افزایش تدریجی اوراق 
دولتی و اس��ناد خزانه اس��المی در ترازنامه بانك ها و گس��ترش ظرفیت 
استفاده از ابزارهای مالی انقباضی برای جذب سرمایه موردنیاز بخش هایی 
از جمله شهرداری، موجب باالرفتن حجم عملیات بازار باز و متعاقبا تقویت 

انضباط در میان شبکه بانکی با بانك مرکزی شده است.
اطالعات وضعیت ف��روش اوراق بهادار تا پایان خردادماه امس��ال که از 
س��وی بانك مرکزی منتشر شده است، نشان می دهد در دوره اخیر، اوراق 
بدهی یکی از کارویژه های نظام بانکی برای کنترل نقدینگی و تامین بودجه 
دولت و س��ایر بخش ها از س��وی بانك مرکزی بوده و بازدهی خوبی را در 
سه ماهه بهار 14٠٠ تجربه کرده است. براساس آمار بانك مرکزی، مجموع 
اوراق بدهی منتشره در سه ماهه نخست سال 14٠٠؛ 274.۶ هزار میلیارد 

ریال بوده که در مقایس��ه با مدت مش��ابه در س��ال 99، با افزایش 41.9 
درصدی مواجه ش��ده است. اوراق بدهی دولتی در سه ماهه ابتدایی سال 
14٠٠ در مجموع 227.5 هزار میلیارد ریال بوده که 127.5 هزار میلیارد 
ریال آن در خرداد 14٠٠ به ثبت رسیده و درصد تغییرات سه ماهه 14٠٠ 

نسبت به سه ماهه 1399، 2۶.7 درصد بوده است.
همچنین در س��ه ماهه منتهی به خردادماه امس��ال بال��غ بر 2٠٠ هزار 
میلیارد ریال اس��ناد خزانه اس��المی منتشر ش��ده که در مقایسه با مدت 
مشابه با 185.7درصد رشد، افزایش چشمگیری داشته است. اسناد خزانه 
اس��المی، اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تسویه بدهی های 
خود بابت طرح های تملك دارایی های سرمایه ای با قیمت اسمی و سررسید 
معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می کند. اسنادی که تاکنون به صورت 
منظم حراج های دوره ای آن از س��وی بانك مرکزی اعالم و برگزار ش��ده 
اس��ت. اوراق مرابحه )یا اوراق صکوک( نیز در س��ه ماهه منتهی به خرداد 
امسال،  27.5 هزار میلیارد ریال ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه 

74.9 درصد کاهش را تجربه کرده است.
البت��ه در کنار اس��ناد خزانه اس��المی، بخش��ی از اوراق به��ادار نیز به 
ش��هرداری ها مربوط می ش��ود. اوراق قرضه شهرداری یك بدهی است که 
توسط یك سازمان غیرانتفاعی، یك شرکت خصوصی و یا یك نهاد دولتی 
مرتبط با مدیریت شهری با استفاده از وام برای پروژه های دولتی از جمله 
ساخت مترو، بیمارستان ها و بزرگراه ها صادر می شود تا شهرداری  یا شرکت 
تابعه آن، با تعهد نسبت به تامین سرمایه موردنیاز اقدام به بهره برداری از 
طرح های مدیریت ش��هری خ��ود کند. در این گ��زارش، رقم اوراق بدهی 

شهرداری که در قالب اوراق مشارکت عرضه می شود نیز منتشر شده است؛ 
رقمی که تا پایان س��ال گذش��ته 55.4 هزار میلیارد ریال بوده است و در 
س��ه ماهه منتهی به خرداد امسال هم ۶.1 هزار میلیارد ریال برآورد شده 

است و به نظر می رسد عرضه چنین اوراقی در دوره جدید نیز ادامه یابد.
همچنین اوراق بدهی شرکتی بخش پایانی این جدول است که نشان 
می دهد، انتش��ار اوراق بدهی شرکتی با 192.9 درصد رشد در سه ماهه 
منتهی به خرداد 14٠٠، به رقم 41 هزار میلیارد ریال رس��یده است که 
س��هم خرداد در آن 21 هزار میلیارد ریال بوده است. با اینکه پشتیبانی 
اوراق بدهی ش��رکتی معموال تعهد اعتباری و توانایی پرداخت ش��رکت 
از محل پولی اس��ت که از عملیات آینده به  دس��ت می آید و در برخی 
موارد، دارایی های فیزیکی ش��رکت ممکن اس��ت به عنوان وثیقه برای 
اوراق قرضه نزد بانك ها اس��تفاده ش��ود و به همی��ن خاطر، این بخش 
از اوراق بهادار دارای ریس��ك بیش��تری تلقی می ش��ود، اما بازدهی آن 
نش��ان می دهد که تا خردادماه 14٠٠، عرضه اوراق بدهی شرکتی مورد 

استقبال خوبی قرار گرفته است.
هرچند انتشار اوراق بدهی برای دولت، شهرداری و شرکت ها تعهد مالی 
ایجاد می کند که طرفین باید همواره برای آن برنامه ریزی دقیق و هدفمند 
داش��ته باش��ند، اما در مجموع می توان گفت، عرضه اوراق بدهی دولتی و 
غیردولتی که به عنوان یك اس��تراتژی پولی و بانکی در دس��تور کار بانك 
مرکزی قرار دارد، در س��ال اخیر، روند مثبتی را تجربه کرده است و رشد 
معامالت و بازدهی بازارهای مالی آن نش��ان می دهد، انتش��ار این اوراق با 

استقبال خوبی در نظام بانکی مواجه شده است.

انتشار 274.6 هزار میلیارد ریال اوراق در 3 ماه

فروش اوراق در بهار بیشتر شد

بانکنامه

نوسان سکه در کانال 11 میلیون تومانی
قیمت طال و ارز جهشی شد

قیمت طال، س��که و ارز در بازار تهران جهش��ی شد. در حالی که 
ه��ر دالر آمریکا روز یکش��نبه در بازار آزاد ته��ران 25 هزار و ۶99 
توم��ان قیمت خورد، ن��رخ دالر در صرافی های بانکی با 17٠ تومان 
افزایش به 25 هزار و 223 تومان رس��ید. قیمت فروش یورو نیز با 
57 تومان کاهش به 29 هزار و 41۶ تومان رسید. قیمت خرید هر 
دالر 24 ه��زار و 724 توم��ان و نرخ خرید هر ی��ورو نیز 28 هزار و 

878 تومان بود.
همچنین قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در 
ب��ازار تهران با افزایش ۶٠ هزار تومانی ب��ه رقم 11 میلیون و 21٠ 
هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 1٠ میلیون 
و 7٠٠ هزار تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی 5میلیون و 7٠٠ 
هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 58٠ هزار تومان و سکه یك گرمی 
نیز 2 میلیون و 2٠٠ هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ 
ه��ر گرم طالی 18 عی��ار به یك میلیون و 85 هزار تومان رس��ید. 
قیم��ت هر مثقال طال نی��ز 4 میلیون و 7٠4 هزار تومان ش��د. هر 
انس جهانی طال هم یك هزار و 7۶3 دالر و 82 سنت قیمت خورد.

نسبت تسهیالت به سپرده های بانکی
مردم در بانک ها چقدر پول دارند؟

میزان س��پرده ها و تس��هیالت بانکی تا پایان فروردین ماه امسال 
نس��بت به پایان س��ال گذش��ته معادل ٠.4 درص��د افزایش یافت. 
براس��اس گزارش بانك مرک��زی از وضعیت کل مانده س��پرده ها و 
تس��هیالت ریالی و ارزی بانك ها و مؤسس��ات اعتب��اری به تفکیك 
اس��تان در پای��ان فروردین ماه 14٠٠، مانده کل س��پرده ها به رقم 
389٠ هزار و 4٠٠ میلیارد تومان رس��یده است که نسبت به پایان 
سال قبل و  مقطع مشابه پارسال معادل ٠.4 و 4٠.1 درصد افزایش 
را نشان می دهد. همچنین باالترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان 
ته��ران با مانده 2٠81 ه��زار و 5٠٠ میلیارد تومان و کمترین مبلغ 
مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 99٠٠ میلیارد تومان 
اس��ت. عالوه بر این، مانده کل تس��هیالت در این زمان 28٠3 هزار 
و 3٠٠ میلیارد تومان اس��ت که نس��بت به فروردین و پایان س��ال 

گذشته به ترتیب معادل 43.3 و ٠.4 درصد افزایش داشته است.
طبق این گزارش، بیش��ترین مبلغ تسهیالت نیز مربوط به استان 
تهران ب��ا مانده 1784 هزار  و 4٠٠ میلیارد تومان و کمترین مبلغ 
مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 95٠٠ میلیارد تومان 
است. نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی 2.8٠ 
درصد اس��ت که نس��بت به مقطع مشابه در س��ال قبل 1.7 واحد 
درصد افزایش یافته است و در مقایسه با پایان سال گذشته تغییری 
را نشان نمی دهد که نس��بت مذکور در استان تهران 94.3درصد و 

استان کهگیلویه و بویراحمد 1٠8.3درصد است.
در ای��ن گزارش، یک��ی از علل مه��م باالبودن رقم تس��هیالت و 
سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها 
و مؤسس��ات تولیدی س��ایر استان ها در اس��تان تهران بیان شده و 
عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق ش��عب بانك ها و مؤسس��ات 

اعتباری استان تهران انجام می شود.

در 4 ماهه نخست امسال اتفاق افتاد
67 درصد واردات با ارز 4200

از مجم��وع 12.5 میلیون تنی واردات ص��ورت گرفته در ابتدای 
س��ال جاری بالغ بر ۶7 درصد آن با ارز 42٠٠ تومان بوده اس��ت؛ 
نرخی که به دلیل رانت و تبعات ناشی از آن در این حجم از واردات 

بسیار مورد نقد بوده ولی بالتکلیف است. 
به گزارش ایسنا، وضعیت واردات ایران در چهار ماه ابتدایی سال 
جاری نشان می دهد که از کل 5٠ میلیون تن تجارت خارجی ایران، 
12.5 میلی��ون تن کاال به ارزش 14 میلیارد و 5٠٠ میلیون دالر به 

واردات اختصاص دارد.
بررس��ی جزییات بیش��تر حاکی از آن است که از مجموع واردات 
صورت گرفت��ه،  9.4 میلیون تن یعنی حدود 75 درصد آن کاالهای 
اساس��ی در 25 گروه اس��ت و از این میزان  8.4 میلیون تن آن با 
ارز ترجیحی )42٠٠ تومان( وارد ش��ده است که ذرت، جو، کنجاله 
سویا، روغن خام، گندم، دانه های روغنی و همچنین دارو، تجهیزات 

و ملزومات پزشکی را دربر می گیرد. 
این در حالی اس��ت که تامی��ن ارز 42٠٠ برای ترخیص کاالهای 
اساس��ی همواره از چالش های واردات ای��ن بخش و افزایش دپو در 
گم��رک و بن��ادر بوده و با وج��ود مصوباتی در ای��ن رابطه از جمله 
ترخی��ص 9٠ درصدی ب��دون کد رهگیری ارز بان��ك، بازهم دپوی 
حج��م بیش از 5.5 میلی��ون تنی اقالم اساس��ی در گمرک و بنادر 

قابل تأمل است.
ام��ا جری��ان پرحاش��یه ارز ترجیح��ی به س��ال 1397 که دولت 
سیاست ارزی خود را تغییر و ارز 42٠٠ وارد چرخه تجاری و ارزی 
ایران شد برمی گردد که در ابتدا تمامی کاالهای وارداتی با این نرخ 
تامین ارز می ش��د، اما در فاصله کوتاه با توجه به رانت و فسادی که 
در نرخ 42٠٠ و حجم واردات وجود داشت، میزان واردات محدود و 
ارز 42٠٠ تومان به تدریج فقط به کاالهای اساسی اختصاص یافت.
ب��ه مروز زمان همان 25 قلم کاالی اساس��ی ک��ه با ارز ترجیحی 
وارد می ش��د محدودتر شده و اکنون مدت هاست فقط شش قلم به 
همراه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی با ارز 42٠٠ وارد می شود 
ولی در رابطه با همین میزان از واردات با نرخ 42٠٠ نیز با توجه به 
فاصله ای که با نرخ بازار آزاد و سامانه نیما که در حال حاضر حدود 
25 هزار تومان اس��ت وجود دارد و رانت س��نگینی ایجاد می کند، 
هم��واره انتقاداتی مطرح بوده و ای��ن تاکید وجود دارد که کاالهای 

اساسی مردم در نهایت با این ارز به دست شان نمی رسد.
بارها حذف ارز 42٠٠ مطرح ش��ده اس��ت و حتی در بودجه سال 
جاری مجل��س البته بدون برنامه مش��خص و کارآمد، بر آن تاکید 
داش��ت ول��ی دولت به ه��ر دلیلی از جمل��ه تورم ناش��ی از حذف، 
نپذیرفت. این روزه��ا بار دیگر موضوع حذف ارز 42٠٠ مورد توجه 
قرار دارد و زمزمه های آن شنیده می شود، ولی اینکه دولت سیزدهم 
چ��ه تصمیمی در ابتدای حضور خود در این رابطه اخذ کند باید در 

انتظار تشکیل کابینه و مواضع آنها بود.
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طبق آمار سجامی شده ها
تهرانی ها همچنان در صدر هستند

بررس��ی آمار افرادی که در سامانه سجام ثبت نام کرده اند، نشان می دهد 
که تهرانی ها همچنان و مانند ماه های گذشته در صدر این لیست قرار دارند 
و بیش از 18 هزار تهرانی در این سامانه ثبت نام کرده اند. به گزارش ایسنا، 
تازه ترین آمارها نش��ان می دهد که در تیرماه س��ال جاری، تعداد 89 هزار 
و 12٠ ثبت نام از س��وی س��رمایه گذاران حاضر در بازار سرمایه در سامانه 
»سجام« صورت گرفته و تعداد احراز هویت شده ها نیز با عبور از 112 هزار 
س��هامدار در این ماه به 112 هزار و 2۶3 مورد رس��یده است. بر این اساس، 
در خردادماه امس��ال تعداد ثبت نام در س��امانه س��جام 7۶ هزار و 214 و 
تعداد احراز هویت ش��ده ها نیز 1٠1 هزار و 1۶5 مورد بوده اس��ت. براساس 
این گزارش، تعداد نفرات ثبت نام ش��ده در س��امانه سجام هر استان حاکی 
از آن اس��ت که پنج استان تهران با 18 هزار و 88٠ مورد، اصفهان با ۶387 
مورد، خوزس��تان با ۶253 مورد، کرمان با ۶227 مورد و خراسان رضوی با 
5789 مورد در صدر بیش��ترین ثبت نام شده ها در کل کشور قرار دارند. از 
سوی دیگر براساس آمارهای منتشرشده، پنج استان ایالم با 555، کهگیلویه 
و بویراحمد با 5۶4، چهارمحال و بختیاری با ۶52، خراسان جنوبی با ۶7٠ 
و س��منان با 7٠2 مورد در انتهای لیست کمترین ثبت نام شده های در بین 
سایر اس��تان ها قرار دارند. این در حالی است که در خردادماه هم تهرانی ها 
با 1۶هزار و ۶۶1 مورد در صدر لیست ثبت نامی ها در سجام ایستاده بودند. 
گفتنی است سامانه سجام »سامانه جامع ثبت اطالعات مشتریان« به نشانی 
WWW.SEJAM.IR ، ب��رای الکترونیك کردن و خودکار کردن فرآیند 
جمع آوری و مدیریت اطالعات مشتریان است و عملیاتی شدن این سامانه 
باعث افزایش دقت، سرعت و بهره وری در زمینه جمع آوری اطالعات و ارائه 
خدمات عمومی و مهمتر از همه، یکپارچگی سامانه های اطالعاتی شده است.

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد
تامین بدون وقفه ارز برای واردات واکسن 

رئیس کل بانك مرکزی گفت تامین ارز برای واردات واکس��ن بدون هیچ 
مشکلی در جریان است و با وجود تمام مشکالت و کمبودها، ارز برای واردات 
واکسن تامین خواهد شد.  به گزارش بانك مرکزی، اکبر کمیجانی در بازدید 
از مراکز واکسیناس��یون کارکنان شبکه بانکی درخصوص تامین ارز واردات 
واکس��ن اظهار داشت: تامین ارز برای واردات واکسن بدون هیچ مشکلی در 
جریان اس��ت و باوجود تمام مش��کالت و کمبودها، ارز برای واردات واکسن 
تامین خواهد ش��د. وی افزود: بانك مرک��زی طبق وظیفه محوله، صرفا ارز 
الزم را برای واردات واکس��ن کرونا فراهم می کند و س��تاد مقابله با کرونا و 
وزارت بهداشت مطابق برنامه ریزی های کارشناسانه خود، اقدام به واردات و 
توزیع واکسن ها در کشور می کنند.  رئیس بانك مرکزی درباره واکسیناسیون 
کارکنان شبکه بانکی هم گفت: طی یك سال و نیم اخیر بیش از 3٠ هزار 
نف��ر از کارکنان بانکی گرفتار بیماری کرونا ش��ده اند و 2۶٠ تن از همکاران 
جان خود را در اثر ابتال به کرونا از دس��ت دادند و از این رو وزارت بهداشت 
و ستاد ملی مقابله با کرونا تشخیص دادند که همکاران بانکی نیز در معرض 
آس��یب جدی قرار دارند. وی با تاکید بر اینکه تمامی کارکنان شبکه بانکی 
در عملیات واکسیناسیون پوش��ش داده خواهند شد و هم اکنون در بیشتر 
استان ها و شهرستان ها عملیات واکسیناسیون شبکه بانکی رو به اتمام است، 
گفت: با توجه به اینکه ۶٠ درصد کارکنان ش��بکه بانکی در تهران مشغول 
هستند، 17 مرکز مجزا برای واکسیناسیون همکاران بانکی تعیین شده است 
و تا پایان این هفته عملیات واکسیناسیون با موفقیت به پایان خواهد رسید.

با حکم رئیسی
مخبر معاون اول رئیس جمهور شد

س��ید ابراهیم رئیس��ی طی حکمی محمد مخبر را به عنوان معاون اول 
رئیس جمهور منصوب کرد. محمد مخبر از سال 8۶ سمت ریاست ستاد 
اجرایی فرمان امام را برعهده داش��ته و پیش از این س��مت های همچون 
معاونت بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مس��تضعفان و ریاست هیأت مدیره 
بانك سینا و همچنین معاونت استانداری خوزستان را در کارنامه خود به 
ثبت رسانده است. مخبر که دانش آموخته دکترای حقوق بین الملل است 
پیش از فعالیت در بنیاد، در ِسمت هایی چون معاون اجرایی و مدیرعامل 
ش��رکت مخابرات خوزستان و مدیرعامل شرکت مخابرات دزفول مشغول 
به کار بوده اس��ت. او متولد دزفول و دارای س��وابق و فعالیت های انقالبی 
در دوران طاغوت و س��وابق مدیریتی پس از پیروزی انقالب است. مسئول 
بهداری س��پاه دزفول در زمان جن��گ، مدیرعامل مخابرات دزفول، معاون 
بازرگانی بنیاد مس��تضعفان بوده و از سال 138۶ تاکنون نیز ریاست ستاد 
اجرایی فرمان امام )ره( را برعهده داش��ته  اس��ت. از جمل��ه اقدامات او در 
ستاد اجرایی فرمان امام )ره( می توان به تاسیس بنیاد برکت، بنیاد احسان، 
موسسه دانش بنیان برکت، گروه توسعه اقتصادی تدبیر، راه اندازی قرارگاه 
محرومیت زدایی و پیشرفت در مسیر خدمت به محرومان و مستضعفین و 

تولید نخستین واکسن ایرانی کرونا )کوو ایران برکت( اشاره کرد.

در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد
تخلفات اجرایی قانون چک

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی گزارش تخلفات اجرای 
این قانون در جلسه یکشنبه این کمیسیون خبر داد. غالمرضا مرحبا در این 
خصوص گفت: در این جلسه قرار بود لیست اعضای پیشنهادی کابینه به 
کمیسیون ارائه شود و بررسی برنامه وزرای پیشنهادی در دستور کار قرار 
گیرد که این لیست ارائه نشد و ما به دستور کار عادی کمیسیون برگشتیم.
او اف��زود: در جلس��ه امروز طرح مالی��ات بر عایدی س��رمایه با حضور 
دستگاه های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان دستگاه ها نظرات 
کارشناسی خود را ارائه کرده، در مورد حجم و نوع تراکنش هایی که باید به 
سازمان مالیاتی ارسال شود و همین طور رویکرد قانون که تنظیمگری برای 
س��رمایه های غیرمولد یا درآمدی باشد مباحثی مطرح شد و در نهایت به 
مرکز پژوهش ها ماموریت داده شد تا پایان هفته ویرایش نهایی متن قانون 

را به کمیسیون ارائه کند تا بررسی نهایی انجام شود.
به گفته مرحبا، همچنین در این جلسه گزارش نظارتی تخلفات مربوط 
به اجرای قانون چك قرائت شد، نماینده بانك مرکزی توضیحاتی ارائه کرد 
و قرار شد استعالماتی از دستگاه های دیگر گرفته شود. با توجه به شرایط 
خاص کرونا و اینکه برخی تاخیرها در اجرای قانون ممکن اس��ت به علت 
تصمیمات ستاد مقابله با کرونا باشد قرار شد این موضوع بررسی شود و در 

جلسات آتی گزارش تکمیلی ارائه شود.

خبرخوان

فرصت امروز: بازار س��رمایه در هفدهمین روز مردادماه روزی پرنوسان 
را س��پری کرد و در حالی که شاخص کل بورس تهران در ساعات ابتدایی 
معامالت یکش��نبه روند کاهشی داشت، در ساعات میانی معامالت روندی 
صع��ودی به خود گرفت و در پایان با 1٠ هزار و 1٠٠ واحد رش��د در رقم 
یك میلیون و 417 واحد ایس��تاد. در معامالت این روز بیش از 7 میلیارد 
و 458 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 55 هزار و 225 
میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل هم وزن با 3 هزار و 53۶ 
واحد افزایش به 4٠7 هزار و 791 واحد و شاخص قیمت هم وزن با 2 هزار 
و 234 واحد رش��د به 257 هزار و ۶48 واحد رس��ید. شاخص بازار اول ۶ 
هزار و 793 واحد و شاخص بازار دوم 22 هزار و 223 واحد رشد داشتند.

گروه شیمیایی با 8٠ هزار و 8٠5 معامله به ارزش ۶ هزار و 72 میلیارد 
ری��ال، گروه فلزات اساس��ی با ۶٠ هزار و 7٠۶ معامله ب��ه ارزش 5 هزار و 
918 میلیارد ریال، گروه خودرو با ۶9 هزار و 5۶۶ معامله به ارزش 3 هزار 
و 87۶ میلی��ارد ریال، گ��روه بانك ها با 37 هزار و 247 معامله به ارزش 2 
ه��زار و 982 میلی��ارد ریال و گروه فرآورده های نفتی ب��ا 28 هزار و 474 
معامل��ه به ارزش 2 هزار و 58۶ میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار 
گرفتند. در آن س��وی بازار س��رمایه نیز روند صعودی آیفکس با ۶7 واحد 

رشد تداوم یافت.
رشد یکپارچه شاخص های بورس تهران

روند صعودی بورس تهران در جریان معامالت روز گذشته با رشد 1٠ 
هزار واحدی ش��اخص کل ادامه یافت و س��ایر شاخص ها نیز عملکردی 
صعودی داش��تند. در جریان معامالت ای��ن روز نمادهای فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( با 3 هزار و 243 واحد، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس 
)ف��ارس( با 2هزار و 753 واحد، گروه مپن��ا )رمپنا( با ۶78 واحد، گروه 
صنعت��ی و معدنی گل گهر )کگل( با ۶39 واح��د، پاالیش نفت اصفهان 
)ش��پنا( با 5۶٠ واحد، پتروش��یمی نوری )نوری( با 513 واحد، پاالیش 
نفت تبریز )شبریز( با 3۶9 واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( 
با 348 واحد و ش��رکت سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 283 واحد تاثیر 

مثبت بر ش��اخص بورس داش��تند. در س��وی مقابل نیز توسعه معادن 
و فل��زات )ومعادن( ب��ا 33٠ واحد، معدنی و صنعت��ی چادرملو )کچاد( 
ب��ا 327 واح��د، بانك پارس��یان )وپ��ارس( با 323 واح��د، ملی صنایع 
م��س ایران )فملی( ب��ا 295 واحد، بانك ملت )وبمل��ت( با 234 واحد، 
پتروشیمی شیراز )شیراز( با 212 واحد، گروه صنعتی پاکشو )پاکشو( با 
1۶5 واحد، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با 159 واحد، 
ایران خ��ودرو )خودرو( با 148 واحد و مخابرات ای��ران )اخابر( با 147 

واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.
همچنین نماد س��پید ماکیان )س��پید(، شرکت س��رمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شس��تا(، گ��روه دارویی برکت )برکت(، ف��والد مبارکه اصفهان 
)ف��والد(، گروه مدیریت ارزش س��رمایه صندوق بازنشس��تگی کش��وری 
)ومدیر(، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( و ملی صنایع مس ایران )فملی( از 
جمله نمادهای پُرتراکنش بودند. گروه شیمیایی هم در معامالت این روز 
صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 335 میلیون و 738 

هزار برگه سهم به ارزش ۶هزار و 72 میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از ۶7 واحد افزایش 
داش��ت و ب��ر روی کانال 2٠ هزار و 3٠8 واحد ثابت مان��د. در این بازار 3 
میلیارد و 25٠ میلیون برگه سهم به ارزش 49 هزار و 394 میلیارد ریال 
دادوس��تد شد. نماد پلیمر آریاساس��ول )آریا(، فرابورس ایران )فرابورس(، 
پاالیش نفت ش��یراز )شراز(، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، 
پاالیش نفت الوان )شاوان(، بیمه کوثر )کوثر(، پتروشیمی مارون )مارون(، 
گروه توس��عه مالی مهرآیندگان )ومهان(، بیم��ه تجارت نو )بنو(، صنعتی 
مینو )غصینو( و توس��عه و عمران اس��تان کرمان )کرمان( تاثیر مثبت بر 
شاخص فرابورس داشتند. همچنین پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، سنگ 
آهن گهرزمین )کگهر(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(،  بانك دی )دی(،   
بیمه سامان )بساما(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، موسسه اعتباری ملل 
)وملل( و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا( با تاثیر منفی بر شاخص 

فرابورس همراه بودند.

عملکرد بازار سهام در سال 1400
ارزش معامالت بورس در 21 روز کاری خردادماه در مقایسه با اردیبهشت 
ماه سال جاری، 48 درصد افزایش یافته است. ارزیابی وضعیت بازار سرمایه 
نش��ان می دهد به طور تقریب��ی ارزش معامالت بورس از ۶9 هزار میلیارد 
تومان در اردیبهش��ت ماه به 1٠2 هزار میلیارد تومان در خردادماه س��ال 
14٠٠ رسیده است. همچنین حجم سهام معامله شده از 92 میلیارد سهم 

به بیش از 151 میلیارد سهم رسیده که معادل ۶4 درصد افزایش است.
از آغاز س��ال جاری تاکنون حجم و ارزش معامالت بازار س��هام )اول و 
دوم( به ترتیب 3٠5 میلیارد س��هم و 18۶ هزار میلیارد تومان بوده است. 
در خردادماه امس��ال در مقایسه با ماه گذشته، دفعات معامالت بازار سهام 
هم به طور تقریبی 182 درصد رشد کرد و از ۶.7 میلیارد دفعه به حدود 
18.8 میلیارد دفعه رسید. در پایان خردادماه همچنین ارزش بازار نسبت 
به ماه گذش��ته یك درصد افزایش یافت و 44 هزار میلیارد تومان بیش��تر 
شد. ارزش بازار اکنون 4.۶۶۶ هزار میلیارد تومان است. در مجموع، میزان 
بازدهی کل بورس از آغاز س��ال جاری تا پایان خردادماه منفی 1٠ درصد 
گزارش ش��ده اس��ت. بیش��ترین ارزش معامالت در خردادماه سال جاری 
متعلق به ش��رکت های پاالیش نفت اصفهان، ایران خودرو، صنعت غذایی 
کورش، بانك ملت، ملی صنایع مس ایران، فوالد مبارکه اصفهان و س��ایپا 
بوده اس��ت. همچنین بیشترین حجم معامالت در نمادهای ایران خودرو، 
س��ایپا، گسترش س��رمایه گذاری ایران خودرو، بانك تجارت، بانك ملت و 
پارس خودرو گروه بهمن انجام ش��ده اس��ت. ش��اخص کل بازار سهام که 
اردیبهشت ماه را با رقم یك میلیون و 154 هزار واحد به پایان برده بود، در 
پایان خردادماه به رقم یك میلیون و 1۶8 هزار واحد رس��ید. درصد تغییر 
ساالنه شاخص کل بازار سهام منفی 1٠.۶3 درصد و درصد تغییر ماهانه آن 
1.2٠ درصد گزارش ش��ده است. از آغاز سال 14٠٠ تاکنون تنها 3 عرضه 
اولیه س��هام در بورس انجام ش��ده اس��ت. صنعت غذایی کورش، لیزینگ 
بانك کارآفرین و گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری 

سهام خود را در بورس عرضه کرده اند.

جهش 10 هزار واحدی شاخص بورس تهران در هفدهمین روز مرداد

صعود دسته جمعی شاخص ها

یك کارشناس بازار س��رمایه با بیان اینکه در شرایط فعلی، شاهد رشد 
قیمت س��هام به دلیل متعادل ش��دن معامالت بورس هستیم، گفت بازار 
سرمایه باید ابزار مختلفی را در اختیار طیف وسیعی از سرمایه گذاران قرار 
دهد تا از این طریق ش��اهد بازگشت سرمایه ها و افزایش سرمایه گذاری ها 

در این بازار باشیم.
امیرعل��ی امیرباق��ری در گفت و گو با ایرنا، به ایج��اد ثبات و تعادل در 
معامالت بازار سهام اشاره کرد و افزود: از هفته گذشته زمینه ایجاد ثبات 
در معامالت بازار سهام فراهم شد و شاهد بازگشت روند صعودی در پاره ای 
از صنایع و سهام شرکت های حاضر در بازار بودیم. با توجه به ایجاد ثبات 
نس��بی در شاخص بورس و به تعادل رسیدن تعداد زیادی از سهام حاضر 
در بازار، پیش بینی می شود که در کوتاه مدت و میان مدت همچنان شاهد 

وجود روند باثبات در معامالت بازار سهام باشیم.
امیرباقری با تاکید بر اینکه ایجاد ثبات در معامالت بازار س��هام نیازمند 
چن��د نکته اس��ت که باید به طور حتم برای بهب��ود روند معامالت بورس 
مدنظر فعاالن حاضر در بازار قرار بگیرند، ادامه داد: یکی از مهمترین نکات 
مدنظر برای ایجاد ثبات در بازار این اس��ت که سهامداران نباید در انتظار 

رشد شدید همه بازار باشند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه روند صعودی پرشتاب بازار 
عمدتا بر پایه رشد همه شرکت ها انجام می شود، گفت: این موضوع در تضاد 
با کارایی تخصیصی بازار اس��ت، در حالی که رشد میان مدت و کوتاه مدت 
ش��اخص بورس از مجرای تفکیك سهام و صنایع از یکدیگر و رشد سهام 

برتر در بازار صورت می گیرد.

وی چنین اتفاقی را به نفع کلیت بازار اعالم کرد و گفت: با این اتفاق یك 
گروه از س��هام، حرکت صعودی خود را آغاز می کنند و در نهایت در نقاط 
مقاومت به تعادل می رسند، این موضوع تاثیرگذار بر رشد شاخص بورس 
است و در میان مدت برای شاخص بورس و اصالح زیرساخت بازار سرمایه 

امری معقول تلقی خواهد شد.
به اعتقاد امیرباقری، در مراس��م تنفیذ ریاس��ت جمه��وری صحبت از 
ایجاد ثبات در بازار سرمایه به میان آمد، همچنین در مناظرات انتخاباتی 
بحث راه های بهبود معامالت بازار س��رمایه و رش��د و نزول س��نگین آن 
م��ورد بحث قرار گرفت که این موضوع نش��ان داد بازار س��رمایه در ذهن 
حکمرانان اقتصادی دس��تخوش تغییر و تحول شده است و می توان آن را 
به عنوان نقطه ای مثبت در فعالیت اقتصادی کش��ور تلقی کرد. همین امر 
می تواند به تغییر جایگاه بازار س��رمایه که همیش��ه به عنوان بازاری برای 
س��رمایه گذاری های کوچك مردم بود، کمك کند تا به جایگاهی مطلوب 
در کشور دست یابد. او با بیان اینکه جایگاه مطلوب بازار سرمایه در زمینه 
تامین مالی اس��ت که از مجرای ب��ازار اولیه صورت می گیرد، افزود: عمدتا 
نقش بازار اولیه در س��ایه بازار بانکی مغفول مانده است که تصور می شود 
به مرور زمان و با ثباتی که در کلیت فضای اقتصاد کش��ور حاکم می شود 
جایگاه بازار اولیه بهبود پیدا کند و نیز به دلیل تامین مالی از مجرای این 

بازار قابلیت مقایسه با بازار پول فراهم شود.
امیرباق��ری تامین نقدینگی را رس��الت اصلی بازار س��رمایه مطرح کرد 
و گف��ت: زمانی که بازار س��رمایه ب��ه عنوان یك فضای ش��فاف و قانونی 
برای س��رمایه گذاری شناخته ش��ود، به مرور زمان توجه طیف وسیعی از 

س��رمایه گذاران با وجود تنوع ابزارهای مالی به این بازار جلب می شود که 
این امر منجر به ارتقای معامالت بازار سرمایه خواهد شد.

به گفته وی، بازار سرمایه باید ابزار مختلفی را در اختیار طیف وسیعی از 
سرمایه گذاران قرار دهد تا از این طریق شاهد بازگشت سرمایه ها و افزایش 
س��رمایه گذاری ها در این بازار باش��یم. این کارش��ناس بازار سرمایه روند 
معامالت بورس را مورد پیش بینی قرار داد و افزود: براس��اس بررسی های 
انجام شده به نظر می رسد روند معامالت بازار سرمایه در کوتاه مدت و میان 

مدت با روندی معقول و منطقی ادامه یابد.
امیرباقری با تاکید بر اینکه رشد فعلی بازار سهام را باید از روند صعودی 
این بازار در ابتدای س��ال 99 جدا کرد، گفت: رش��د هیجانی سال گذشته 
بازار برمبنای چشم انداز س��نگین تورمی صورت گرفت در حالی که رشد 
فعلی بازار در بس��تر ثبات و واقعی شدن قیمت ها و با توجه به پارامترهای 

حال و آتی اقتصادی رخ خواهد داد.
او در پایان به تغییر قیمت های جهانی اش��اره و بیان کرد: شاخص دالر 
در بعد جهانی در ارقام فعلی تثبیت ش��ده اس��ت و قیمت کامودیتی ها با 
تغییر چندانی مواجه نشده اس��ت؛ بنابراین همچنان عوامل داخلی مانند 
تورم انتظاری، نرخ بازده مورد انتظار و نرخ ارز از جمله مس��ائل اثرگذار بر 

معامالت بازار سرمایه است.
گفتنی است شاخص کل در بازار بورس روز شنبه، 1۶ مردادماه یك هزار 
و 718 واحد رش��د داشت که در نهایت این شاخص به رقم یك میلیون و 
4٠7 هزار واحد رس��ید. شاخص کل در معامالت روز یکشنبه نیز با رشد 

1٠ هزار واحد و 1٠٠ واحدی در رقم یك میلیون و 417 واحد ایستاد.

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد

بازگشت سرمایه ها با متعادل شدن معامالت سهام

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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 بازار روغن موتور
در انتظار اشباع و افزایش تقاضا

رئیس اتحادیه فروش��ندگان الستیك، فیلتر، روغن و پنچرگیران 
گف��ت امیدواریم چهار تولیدکنن��ده فعال روغن موت��ور با افزایش 
عرضه یکسان و توزیع مویرگی موجبات اشباع بازار را فراهم نمایند.
داوود سعادتی نژاد در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، ضمن اشاره به 
اجرای مصوبه افزایش 41 درصدی قیمت روغن موتور در بازار از ابتدای 
مردادماه سال جاری درخصوص تاثیر آن بر بازار اظهار داشت: افزایش 
قیمت روغن موتور به همراه ش��رایط کرونایی که دچار آن هس��تیم و 
کاهش تردد خودروها ناش��ی از کرونا، بر کاهش تقاضا در بازار به طور 
حتم اثرگذار خواهد بود. اکنون خودروهای اسنپ و تاکسی ها بیشترین 

میزان تردد را به خود اختصاص می دهند.
وی با اش��اره به کمترین میزان مصرف روغن های موتور کنونی از 5 
هزار تا 2٠ هزار کیلومتر گفت: امیدواریم چهار تولیدکننده فعال روغن 
موتور با افزایش عرضه یکسان و مویرگی موجبات اشباع بازار را فراهم 
نمایند. رئیس اتحادیه فروشندگان الستیك، فیلتر، روغن و پنچرگیران 
از دپوی روغن موتور در انبارها تا قبل از افزایش قیمت روغن موتور خبر 
داد و گفت: افزایش قیمت روغن موتور غیرکارشناسی بوده و مشکالتی 
را در ارتب��اط با توزیع روغن های دپویی به بازار که قیمت های قدیم بر 
روی آن حك ش��ده و تفاوت آن ب��ا عرضه محصوالت با قیمت جدید 

ایجاد خواهد کرد.
س��عادتی نژاد ضمن اشاره به مصوبه س��ازمان حمایت مبنی بر سود 
مجاز 3 درصدی برای عمده فروش��ان روغن موتور و 1٠ درصدی برای 
خرده فروشان توضیح داد: هر کارخانه ای در استان تهران در مجموع از 
1٠٠ تا 3٠٠ نماینده در تهران، کرج، اسالم ش��هر و سایر نقاط استان 
برخوردار اس��ت و نمایندگی ها به عنوان مس��ئول پخش مویرگی، این 

محصوالت را به قیمت روز به فروش می رسانند.
وی درخصوص حیطه وظایف اتحادیه در بحث نظارت بر قیمت ها در 
بازار گفت: کمیسیون رسیدگی به شکایات در اتحادیه فعال است و در 
صورت ارجاع ش��کایت و ارائه فاکتور، اتحادیه نسبت به شکایات واصله 

رسیدگی خواهد کرد.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان الس��تیك، فیلتر، روغن و پنچرگیران 
درخصوص مصوبه انجمن تایرس��ازان مبنی ب��ر افزایش 15 درصدی 
قیمت تایر از ابتدای ش��هریورماه بیان کرد: پیش��نهاد افزایش قیمت 
می بایس��ت با سازمان صنعت، معدن و تجارت مطرح شود و سپس در 

سازمان حمایت به تصویب برسد.
سعادتی نژاد درخصوص وضعیت افزایش دستمزد تعویض روغنی ها 
و آپاراتی ها گفت: کلیه قطعات خودرو افزایش قیمت داشته اند، ضمن 
اینکه از س��ال 92 تا 99 هیچ گونه افزایش قیمتی در دستمزدها برای 
این واحدهای خدماتی مصوب نشد و تنها افزایش 3٠ درصدی در سال 
99 را داشتیم. ارائه خدمات با قیمت های کنونی برای واحدهای تعویض 

روغنی، مقرون به صرفه نیست.
وی در ادامه گفت: تقاضای افزایش قیمت دستمزد تعویض روغنی ها 
و آپاراتی ها با سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مطرح 

شده اما تاکنون به تصویب نرسیده است.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان الستیك، فیلتر، روغن و پنچرگیران با 
توجه به افزایش قیمت 35 تا 4٠ درصدی قطعه فیلتر هوا برند سرکان 
در هفته گذشته توضیح داد: به طور معمول سایر تولیدکنندگان نیز به 
دنبال افزایش قیمت برند س��رکان، این افزایش را تجربه خواهند کرد. 
مبنا و منشأ توافقات انجام شده نسبت به افزایش قیمت فیلتر سرکان از 
سوی اتحادیه پیگیری خواهد شد. فیلتر هوای غیربرند موجود در بازار 

ممکن است با افزایش قیمتی همراه نباشند.
س��عادتی نژاد در پای��ان درخص��وص قیم��ت فیلتر روغ��ن در بازار 
خاطرنش��ان کرد: فیلتر روغن یك قطعه تخصصی اس��ت و از س��وی 
کارخانجات دارای اس��تاندارد به تولید می رسد و هیچ یك از کاالهای 

روغن، تایر و فیلتر با کمبود در بازار مواجه نیستند.

نماگربازارسهام

دبی��ر انجمن خودروس��ازان ایران ضمن اش��اره به وضعی��ت کنونی و 
زیرس��اخت های موردنیاز برای تولید خودروهای برقی در راس��تای اجرای 
سند 14٠4 به بررسی آماری تولید خودروهای سواری خودروسازان و تاثیر 

آن بر قیمت ها در بازار پرداخت.
احم��د نعمت بخ��ش در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، ب��ا توجه به 
اینکه آزادس��ازی قیمت خودرو براساس سند توسعه صنعت خودرو تا افق 
14٠4 منوط بر تولید و توس��عه خودروهای برقی و هیبریدی شده است، 
اظهار داش��ت: شرکت های خودروسازی در حوزه تولید خودروهای برقی و 
هیبریدی ورود کرده اند و نمونه س��ازی نیز انجام شده، اما تولید انبوه این 

خودروها نیازمند زیرساخت هایی است که هنوز در کشور فراهم نیست.
وی افزود: یکی از ملزومات موردنیاز در راستای تولید خودروهای برقی، 
نصب پریز برق در پارکینگ های س��اختمان های مسکونی به منظور شارژ 
بات��ری این خودروها اس��ت، به طوری که پریز متصل ب��ه کنتور برق هر 
واحد آپارتمان  باشد. ضمن اینکه آمادگی وزارت نیرو برای تامین برق این 
خودروها به ویژه در تیراژ باال در شرایطی که اکنون با کمبود انرژی برق در 

کشور مواجه هستیم، یکی از ضروریات است.
نعمت بخ��ش همچنی��ن درخص��وص تجربه مش��ابه در ح��وزه تولید 
خودروهای گازسوز گفت: در زمان ورود به عرصه تولید خودروهای گازسوز 
نیز ایستگاه های تزریق گاز در سطح کشور بسیار محدود بود و مدت ها صف 

تزریق گاز در ایستگاه های تزریق گاز را شاهد بودیم.

دبیر انجمن خودروس��ازان ای��ران درخصوص اخب��اری مبنی بر توقف 
ف��روش فوق العاده خودروس��ازان و دالیل آن گفت: براس��اس فرمول کلی 
که بر طرح های فروش فوق العاده خودروس��ازان حاکم اس��ت، در صورت 
ب��روز تعهدات معوق و عدم تحویل محصوالتی ک��ه موعد تحویل آنها فرا 
رسیده، فروش فوق العاده اجرا نمی شود و اولویت با تحویل تعهدات قبلی به 
مشتریان است، ضمن اینکه اکنون نیز حدود 14٠هزار خودروی ناقص در 
پارکینگ خودروسازان در انتظار تامین قطعه است، اما خوشبختانه شرایط 
چندان بحرانی نیست، به طوری که مجموعه ایران خودرو و سایپا، طی دو 
هفته اخیر، طرح های پیش فروش را به مرحله اجرا گذاشتند و پس از پایان 
پروسه ثبت نام، قرعه کشی و واریز وجه، ثبت نام برای طرح فروش فوق العاده 

نیز آغاز خواهد شد.
نعمت بخ��ش در ادامه تصریح کرد: فروش فوق العاده موجب تنظیم بازار 
می ش��ود و خودروس��ازان زمانی اقدام به قبول تعهد جدید می نمایند که 
خودروی مازاد برای اجرای فروش  فوق العاده وجود داش��ته باش��د تا بدین 

ترتیب مدیریت بیشتر بازار محقق گردد.
وی با توجه به کاهش مابه التفاوت قیمت بازار و کارخانه طی هشت ماه 
گذش��ته و افزایش مجدد آن در تیرماه گفت: نرخ دالر در یك ماه گذشته 
افزایش یافت، ضمن اینکه افزایش تیراژ خودروهای ناقص تا پایان خردادماه 
که به 14٠ هزار دستگاه رسید نیز قطعا بی اثر نخواهد بود. افزایش عرضه 
و ورود 14٠ هزار دستگاه به بازار به برقراری ثبات در بازار کمك می کند، 

ضمن اینکه اصوال هر س��اله با افزایش سفرها در فصل تابستان، با افزایش 
قیمت خودرو مواجه هس��تیم و اوایل زمس��تان نیز اف��ت قیمت را تجربه 
می کنیم. دبیر انجمن خودروس��ازان ایران همچنین درخصوص وضعیت 
آماری تولیدات خودروسازان در تیرماه سال جاری به افت تولید در این ماه 
اش��اره کرد و یادآور ش��د: تولید 94 هزار و 398 دستگاه خودروی سواری 
در تیرماه س��ال 99 به 79 هزار و 2٠7 دس��تگاه در همین زمان در سال 
جاری کاهش یاف��ت. در بخش خودروهای تجمعی، آمار تولید 1.2درصد 
افزایش یافت، به طوری که تا پایان تیر 99، 292 هزار و 985 دستگاه به 
تولید رسید و خودروسازان تا پایان تیرماه 14٠٠، تولید 29۶ هزار و 5۶٠ 

دستگاه خودرو را به ثبت رساندند.
نعمت بخش افزود: در سال جاری در مجموع، ٠.8 درصد افزایش تولید 
در انواع خودروها به شکل تجمعی اتفاق افتاد، به طوری که تولید در چهار 
ماه نخست سال 99 معادل با 32٠ هزار و 228 دستگاه بود و در چهار ماه 

نخست سال جاری به 322 هزار و 919 دستگاه رسیده است.
وی در پای��ان با بیان اینکه کاهش میزان تولی��د متأثر از قیمت  گذاری 
دستوری است، خاطرنشان کرد: قیمت های تکلیفی موجب کاهش روزانه 
تولید خودروسازان که ناشی از عدم تامین قطعات موردنیاز خطوط تولید 
از سوی قطعه س��ازان به دلیل کمبود نقدینگی است، می شود و بر همین 
اساس متاس��فانه تاکنون نتوانستیم هدف گذاری های انجام شده مبتنی بر 

افزایش تولید را محقق نماییم.

دالیل افت و خیز قیمت خودرو در ماه های اخیر از منظر خودروسازان

کارش��ناس صنعت خودرو گفت با بیان اینکه آزادس��ازی قیمت خودرو 
نیازمند یك عزم ملی است، گفت در هر صنعتی که قیمت گذاری دستوری 
اجرا شده در ابتدا به صنعت و پس از آن به بازار آن آسیب وارد شده است.
امیرحسن کاکایی در گفت وگو با بورس نیوز، درباره سند سیاستی توسعه 
خودرو اظهار کرد: نکته مهم این اس��ت که این سند و استراتژی در زمان 
مناس��بی منتشر نشده است همچنین اس��تراتژی لزوما قانون نیست و به 

معنای اجراشدن هم نیست.
کارش��ناس صنعت خودرو افزود: مش��کلی که وزارت صمت در تدوین 
استراتژی ها دارد این است که تدوین آن زمانبر است و نهاده های مربوطه 

در سایر ارگان ها نیز باید در تدوین استراتژی حضور داشته باشند.
وی ب��ا بیان اینک��ه صنعت خودرو برای تدوین اس��تراتژی نیازمند یك 
اجماع در سطحی باالتر از وزارت صمت و حتی دولت است، گفت: حدود 

24 نه��اد تنظیمگ��ری در امر مدیریت صنعت خودرو دخیل هس��تند به 
عنوان مثال چند س��ال قبل س��بد سوختی تعیین ش��د که به واسطه آن 
خودروس��ازان موتور دیزل طراحی کنند، اما زمانی که کار به مرحله تولید 

رسید سازمان محیط زیست مانع آن شد.
کاکایی بیان کرد: تا زمانی که تناقصات برطرف نشود هیچ استراتژی در 

این صنعت کارساز نیست.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به قیمت گذاری در صنعت خودرو 
تصریح کرد: علی رغم اینکه بیش از یك سال است که همه سیاست گذاران 
در سطح نظام متوجه شدند که قیمت گذاری دستوری این صنعت را نابود 

کرده، اما همچنان به دلیل سیاسی زیر بار اصالح این روند نمی روند.
وی با بیان اینکه آزادس��ازی قیمت خودرو نیازمند یك عزم ملی است، 
خاطرنش��ان کرد: در هر صنعتی که قیمت گذاری دس��توری اجرا شده در 

ابتدا به صنعت و پس از آن به بازار آن آسیب وارد شده است.
کاکایی اف��زود: صنعت خودرو به دلیل اینکه به صورت متمرکز اس��ت 
دولت به راحتی زیان را به خودروس��از تحمیل و رانتی بیش از 1٠٠ هزار 

میلیارد تومان را توزیع می کند.
وی با بیان اینکه به نظر هم نمی رس��د موضوع قیمت گذاری خودرو در 
اولویت دولت جدید قرار داش��ته باشد، گفت: قیمت گذاری موضوع روزی 
اس��ت که دائما موجب تولید زیان در صنعت خودرو می ش��ود و کسی هم 

زیر بار آن نمی رود.
کارش��ناس صنعت خودرو بیان کرد: طبق اصول اقتصادی خودروسازان 
پول ندارند و ورشکست هستند، اما با زیان باالی 8٠ هزار میلیارد تومانی 
و بدهی باال فعال در حال تولید هس��تند و اینکه تا چه زمانی بتوانند دوام 

بیاورند مشخص نیست.

آزادسازی قیمت خودرو نیازمند عزم ملی است
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چگونه نتیجه بخشی بازاریابی دیجیتال 
برندتان را افزایش دهید؟

به قلم: برد اندرسون
ReadWrite ویراستار محتوا در موسسه

ترجمه: علی آل علی

بازاریاب��ی دیجیتال یک��ی از محبوب ترین الگوه��ای بازاریابی در 
سراس��ر دنیا محسوب می شود. براساس گزارش استاتیستا، در سال 
2٠2٠ نزدیك به 13 درصد از درآمد برندهای آمریکایی در بازاریابی 
دیجیتال س��رمایه گذاری ش��ده اس��ت. این امر به خوب��ی اهمیت 

بازاریابی دیجیتال در دنیای کنونی را نشان می دهد. 
بازاریاب ه��ا همیش��ه ب��ه دنبال افزای��ش نتیجه بخش��ی اقدامات 
بازاریابی ش��ان هس��تند. این امر دارای اهمیت بس��یار زیادی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. درس��ت به همین خاطر 
موض��وع اصل��ی مقال��ه کنونی در همین رابطه اس��ت. اگر ش��ما از 
برخ��ی تکنیك ه��ا و توصیه های کاربردی ب��رای بازاریابی دیجیتال 
اس��تفاده کنید، تاثیرگذاری کمپین های تان به طور قابل مالحظه ای 
افزایش پیدا می کند. اینطوری با س��طح یکس��انی از سرمایه گذاری 
در بازاریابی دیجیتال س��ود بسیار بیشتری را دریافت خواهید کرد. 
در ادامه برخی از مهمترین نکات در این راس��تا را مورد بررسی قرار 

خواهیم داد. 
توجه به نرخ تبدیل

مهمترین نکته در دنیای بازاریابی دیجیتال تبدیل مخاطب هدف 
به مشتریان واقعی است. در این میان ترافیك سایت، تعداد فالوورها 
در ش��بکه های اجتماعی و همچنین تع��داد تماس های دریافتی از 
س��وی خریداران مهم نیس��ت. اگر شما بیش��ترین تعداد فالوور در 
شبکه های اجتماعی را هم داشته باشید، اما خبری از مشتری واقعی 

نباشد کمپین تان با شکست رو به رو شده است. 
راهکار اصلی در زمینه فرار از شکس��ت کمپین بازاریابی دیجیتال 
تالش برای س��ازماندهی آن از همان گام اول برای تبدیل مخاطب 
هدف به مش��تریان اس��ت. نرخ تبدیل در این میان کمك ش��ایانی 
به ش��ما خواهد ک��رد. تنها نرخی که در دنی��ای بازاریابی دیجیتال 
اهمیت دارد، همین نرخ تبدیل اس��ت. اگر ش��ما این نرخ را افزایش 
دهید، یعنی در تبدیل کاربران به مشتریان برندتان موفقیت باالیی 
داشته اید، در غیر این صورت تالش های تان بدون نتیجه باقی مانده 

است. 
توصیه ما در این بخش برای ش��ما تالش برای بهینه س��ازی نرخ 
تبدیل برندتان اس��ت. بدون تردید این امر سختی های بسیار زیادی 
دارد. درس��ت به همی��ن خاطر ش��ما باید زمان قاب��ل مالحظه ای 
ب��رای آن اختصاص دهید. اگر کس��ب و کار ش��ما به ط��ور مداوم 
کمپین ه��ای قبلی بازاریابی دیجیتالش را م��ورد ارزیابی قرار دهد، 
امکان بهینه سازی کمپین های بعدی به بهترین شکل ممکن فراهم 
خواهد شد. اینطوری شما دیگر دردسرهای زیادی در زمینه تعامل 

با مشتریان تان نخواهد داشت. 
پیروی از داده های معتبر

شما تمام اقدامات تان در دنیای بازاریابی دیجیتال را باید براساس 
کاربرد داده ها بنا س��ازید. داده های دقیق و درست راهنمای خوبی 
برای ش��ما به منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محس��وب 
می شود. امروزه ابزارهای زیادی برای دسترسی به داده های موردنیاز 
برندها وجود دارد. با این حساب شما مشکلی در زمینه دسترسی به 

داده های موردنیازتان نخواهید داشت. 
نکت��ه مه��م در این میان پ��ردازش داده های موردنظر اس��ت. به 
عنوان مثال، اگر داده های مربوط به رفتار مشتریان استقبال شان از 
ترندی تازه را نشان می دهد، شما باید به خوبی از ترند موردنظر در 
تولید محتوای تان اس��تفاده نمایید. همچنین مدیریت سئو براساس 
داده های معتبر نیز نکته مهم دیگری اس��ت ک��ه باید آن را مدنظر 

قرار داد. 
توجه به استراتژی تصویر بزرگ

اس��تراتژی تصوی��ر بزرگ به اهمیت انس��جام می��ان کمپین های 
کوچك و کوتاه مدت برندها اش��اره دارد. امروزه اغلب برندها حوصله 
طراح��ی کمپین های بلندم��دت را ندارند. نکته مه��م در این میان 
ض��رورت توجه به تصویری اس��ت که هر ک��دام از کمپین های برند 
در کن��ار هم برای مخاط��ب هدف ایجاد می کند. اگ��ر تصویر مورد 
نظر جذابیت زیادی برای مش��تریان داش��ته باشد، تمام تالش های 

بازاریابی شما بی نتیجه باقی خواهد ماند. 
امروزه بس��یاری از برندها به این نکته مهم توجه نشان نمی دهند. 
درس��ت به همین خاطر کمپین های شان در بازاریابی دیجیتال هیچ 
پیوندی با هم ندارند. با این حس��اب ش��ما در کمپین های بعدی تان 

باید تصویر بزرگ برندتان را مدنظر قرار دهید. 
توجه به ماجراجویی مشتریان در کنار برندتان

تجربه مش��تریان از تعامل با یك برند اهمیت بس��یار زیادی دارد. 
اگر مشتریان تجربه لذت بخشی از تعامل و خرید از برند شما داشته 
باشند، احتماال دوباره میزبان آنها برای خرید بیشتر خواهید بود، در 
غیر این صورت شاید حتی یك بار دیگر هم آنها را نبینید. نکته مهم 
در این میان برنامه ریزی تمام جزییات ماجراجویی مشتریان در کنار 
برندتان اس��ت. ش��ما اینطوری امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف و شخصی سازی تعاملش با خودتان را خواهید داشت. استفاده 
از المان های جذاب و ترندهای تازه در ترسیم ماجراجویی مشتریان 

با برندتان بهترین نکته برای جلب نظر آنها محسوب می شود. 
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 دنی��ای بازی های کامپیوتری هیچ گاه تا این اندازه جذاب نبوده اس��ت. 
ام��روزه بس��یاری از افراد که حتی به طور رس��می گیمر نیس��تند، برای 
گذراندن اوقات فراغت شان از بازی های مختلف استفاده می کنند. این امر 
گردش مالی بسیار بزرگی در صنعت گیم ایجاد کرده است. بنابراین شما 
به بهترین شکل ممکن امکان استفاده از فرصت های موجود در این حوزه را 

دارید. یکی از فرصت های موردنظر مربوط به دنیای بازاریابی است. 
وقتی ی��ك عرصه مورد توجه مردم قرار گیرد، س��ر و کل��ه بازاریاب ها 
ب��ه س��رعت در آنجا پیدا می ش��ود. بنابراین حض��ور بازاریاب ها در دنیای 
گی��م و تالش برای تاثیرگذاری ب��ر روی گیمرهای مختلف امری طبیعی 
محسوب می شود. بازی های رایانه ای در طول یك دهه گذشته مجموعه ای 
از مس��ابقات و رقابت ه��ای آنالین تح��ت عنوان ورزش ه��ای الکترونیك 
)eSports( را س��ازمان داده اس��ت. بنابراین اگر شنیدید کسی در حوزه 

ورزش های الکترونیك فعالیت دارد، نیازی به تعجب بسیار زیاد نیست. 
صنعت ورزش الکترونیك ارزشی معادل 1.7 میلیارد دالر در سراسر دنیا 
دارد. این ورزش بیش از هر گروه س��نی دیگری افراد میانس��ال را درگیر 
کرده اس��ت. یکی از دالیل موفقیت اس��تودیوهای بازی سازی نیز همین 
هدف گذاری بر روی افراد میانسال است. دقیقا به همین خاطر امکان کسب 

سودهای کالن از سوی چنین استودیوهایی فراهم شده است. 
اگر بخواهیم خیلی شفاف درباره تاریخچه بازی های رایانه ای یا به عبارت 
بهت��ر ورزش های الکترونی��ك صحبت کنیم، باید به ردبول اش��اره کنیم. 
بی ش��ك وقتی پای یك مسابقه هیجان انگیز در میان باشد، ردبول نیز در 
آن دور و اطراف به چشم می خورد. همین امر به داستان ما جذابیت بسیار 
زیادی می بخشد. امروزه حتی برندهایی مثل مرسدس بنز و کوکاکوال نیز 
در این صنعت پرسود حضور چشمگیری دارند. با این حساب شما حوزه ای 

با حضور برندهای بسیار حرفه ای را انتخاب کرده اید. 
ردبول نخس��تین ب��ار برای جلب نظر گیمرها ب��ه محصوالتش اقدام به 
فعالیت به عنوان اسپانسر مسابقات ورزش های الکترونیکی کرد. نکته جالب 
اینکه امروزه ردبول تقریبا در هر مسابقه رایانه ای به عنوان اسپانسر حضور 
دارد. دقیقا به همین خاطر گیمرها از مش��تریان ثابت محصوالت این برند 

هستند. 
انتخ��اب ورزش ه��ای الکترونیك به عنوان یک��ی از حوزه های بازاریابی 
همیشه پرسش برانگیز است. مهمترین مسئله در این میان استقبال بسیار 
زیاد گیمرها از بازی های مختلف مسابقات ورزشی در این رشته است. با این 
حساب شما با فعالیت بازاریابی در بازی های رایانه ای فرصت تکرارنشدنی 
برای جلب نظر گیمرها خواهید داشت. امروزه جمعیت گیمرها در سراسر 
دنیا به طور روزافزونی در حال افزایش است. با این حساب شما باید توجه 

شگرفی به این حوزه نشان دهید. 
بسیاری از برندها برای پروموت کردن محصوالت شان دردسرهای زیادی 
را پشت سر می گذارند. این امر شامل تالش های بی پایان برای تاثیرگذاری 
بر روی مشتریان و همچنین جلب نظرشان به برند است. اگر شما در این 
میان به بازاریابی در مس��ابقات ورزش های الکترونیك یا گیم های مشهور 
توجه نشان دهید، به سادگی هرچه تمام تر فرصت بازاریابی و تاثیرگذاری 

بر روی مشتریان تان را خواهید داشت. 
ه��دف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از مهمتری��ن نکات در رابطه 
با بازاریابی در صنعت گیم یا به عبارت بهتر مس��ابقات الکترونیکی است. 
این امر شما را به سوی موفقیت چشمگیر در این حوزه راهنمایی خواهد 
کرد. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این رابطه را مورد بررس��ی قرار 

خواهیم داد. 
نمایش تبلیغات درون بازی ها

س��رمایه گذاری بر روی طراحی اس��تراتژی بازاریابی امر بس��یار مهمی 
محسوب می شود. بس��یاری از برندها برای طراحی یك استراتژی درست 
و حس��ابی کلی هزینه اضافی خرج می کنند. اگر ش��ما به دنبال راهکاری 
ساده و کاربردی برای شروع فعالیت تان در حوزه بازاریابی در صنعت گیم 
هس��تید، بهترین گزینه توجه به تبلیغات درون بازی های مختلف اس��ت. 
این امر شما را به طور مستقیم به برخی از بزرگترین مشتریان دنیا وصل 

خواهد کرد. 
همانطور که پیش از این اش��اره کردیم، بسیاری از مردم در سراسر دنیا 
از گیم های مختلف به عنوان سرگرمی و تفریح استفاده می کنند. اگر آنها 
در چنین شرایطی با تبلیغات برند شما مواجه شوند، واکنش بسیار بهتری 
نسبت به آنها خواهند داشت. بنابراین شما باید شانس تان در این حوزه را 

به طور قابل مالحظه ای امتحان نمایید. 
یکی از نکات مهم در طراحی تبلیغات درون برنامه ای برای گیمرها توجه 
به هوش باالی شان است. اگر تبلیغات شما ماهیت آزاردهنده یا بی کیفیت 
داشته باشد، گیمرها به سرعت آن را ریپورت خواهند کرد. نتیجه این امر 
عدم پذیرش تبلیغات شما از سوی بازی موردنظر در بلندمدت خواهد بود. 
بنابراین همیشه پیش از نهایی کردن وضعیت بازاریابی تان دست کم از یك 
کارش��ناس تبلیغات کمك بگیرید. اینطوری احتمال مواجهه با مشکل در 

زمینه بازاریابی به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. 
اشتباه بسیاری از برندها در زمینه بازاریابی درون عنوان های مختلف گیم 
عدم توجه به رده سنی مخاطب هدف شان است. اگر شما هنوز فکر می کنید 
گیم های مختلف فقط مخصوص کودکان است، سخت دراشتباهید. امروزه 
اغل��ب مردم دنی��ا از گیم ها به عنوان تفریحی جذاب ب��رای اوقات فراغت 

استفاده می کنند. با این حساب شما امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریانی 
با دامنه های س��نی مختلف در صنعت گیم را خواهید داشت. این امر باید 
شما را به سوی طراحی محتوای بازاریابی جذاب هدایت نماید، در غیر این 
صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
یک��ی از جذابیت های بازاریاب��ی درون عنوان های مختلف گیم فضاهای 
مختلف برای نمایش محتواس��ت. این امر آزادی عمل بس��یار زیادی برای 
ش��ما و تیم بازاریابی تان به همراه خواهد داشت. بنابراین شما باید در این 
راستا عملکرد بسیار دقیقی داشته باشید. وقتی فضای بازاریابی زیادی در 
اختیار شماست، باید به بهترین شکل ممکن در تالش برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان باش��ید، در غیر این صورت شاید عمر بازاریابی تان 

در گیم های برتر به یك سال هم نکشد. 
تبلیغات پویا 

تبلیغات پویا از چند س��ال گذشته به طور چشمگیری در میان برندها 
محبوبیت پیدا کرده و تقریبا هر مشتری به آنها روی خوش نشان می دهد. 
امروزه بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان به 
دنبال اس��تفاده از چنین تبلیغاتی هس��تند. بدون تردید این امر در نگاه 
نخست سختی های بسیار زیادی دارد، اما ارزش تحمل سختی های مختلف 

و اختصاص زمان طوالنی برای طراحی تبلیغات پویا را دارد. 
وقتی از تبلیغات پویا صحبت می کنی��م، چیزی فراتر از بازاریابی درون 
گیم ه��ا را مدنظر داری��م. کاربران در بازاریابی درون گیم پیش از ش��روع 
ب��ازی یك صفحه تبلیغاتی را مش��اهده می کنند، اما وضعیت در تبلیغات 
پویا به طور کامل متفاوت اس��ت. یکی از نمونه ه��ای موفق تبلیغات پویا 
در عنوان های بازی مربوط به مس��ابقات League of Legends اس��ت. 
برگزارکنن��دگان این س��ری مس��ابقات در عنوان ب��ازی بتلفیلد از برخی 
پرچم ها ب��ه عنوان تبلیغات پویا در داخل بازی اس��تفاده کرده اند. به این 
ترتیب برندهایی مثل مسترکارت امکان نمایش محتوای بازاریابی شان برای 
مخاطب هدف در این فضا را پیدا کردند. این امر ش��اید در نگاه نخس��ت 

بسیار ساده به نظر برسد، اما در نظر گیمرها اهمیت بسیار زیادی دارد. 
دلیل این امر برداشت گیمرها از توجه برندها به سلیقه شان و تالش برای 
حضور در کنار آنهاست. این امر در دنیایی که اغلب افراد گیم را مخصوص 
کودکان می دانند، نکته بسیار مهمی محسوب می شود. بنابراین شما باید 
در تالش برای حضور در کنار گیمرها به ویژه در بازی های مورد عالقه شان 
باشید.  اغلب اوقات تبلیغات پویا فقط در مسابقات ورزش های الکترونیکی 
روی می دهد. بنابراین ش��ما نیازمند همکاری نزدیك با چنین مسابقاتی 
خواهید بود. اینطوری امکان نمایش تبلیغات تان به بهترین ش��کل ممکن 

را به دست می آورید. 
مهمترین نکته در تبلیغات پویا تالش برای صرف نظر از محتوای متنی 
اس��ت. شما باید بیش از هر نکته دیگری به دنبال محتوای بصری باشید. 
دلیل این امر ماندگاری بیش��تر محتوای بصری و همچنین سازگاری شان 
با س��اختار بازی های رایانه ای اس��ت. محتوای متنی موجب برهم خوردن 
کیفیت بازی و همچنین لطمه به وجهه زیبایی گرافیکی بازی می ش��ود. 
بنابراین شما همیشه باید از محتوای بصری برای تبلیغات پویا در مسابقات 
ورزش های الکترونیکی استفاده نمایید، در غیر این صورت شاید موجی از 

اعتراض های گیمرها را دریافت نمایید. 
همکاری با اینفلوئنسرهای ورزش های الکترونیکی

اینفلوئنس��رها  در گوش��ه و کن��ار دنیا حض��ور دارند. ش��ما فقط باید 
اینفلوئنسرهای مناس��ب برای برندتان را پیدا کرده و اقدام به همکاری با 
آنه��ا نمایید. این امر امکان تعامل ب��ا مخاطب هدف و همچنین بازاریابی 
بهتر را به همراه خواهد داش��ت. امروزه مردم حرف شنوی بسیار بهتری از 
اینفلوئنسرها در مقایسه با خوشنام ترین برندهای بازار دارند. دلیل این امر 
هرچه باشد، شما باید اس��تفاده بهینه را از فرصت پیش آمده ببرید. شما 
با توجه به اینفلوئنس��رهای دنیای گیم ام��کان ایجاد هیجان باال در میان 
گیمرها را دارید. این امر به معنای فروش بیشتر و امکان تعامل هرچه بهتر 

با دامنه گسترده ای از گیمرها خواهد بود. 
برند ردبول نخس��تین تالش های خود ب��رای بازاریابی در دنیای گیم را 
با همکاری برخی از اینفلوئنس��رها مشهور ش��روع کرد. درست به همین 
خاطر دارای ش��هرت بسیار زیادی در میان گیمرهای سراسر دنیاست. اگر 
شما به دنبال یك گیمر مناسب برای پروموت کردن محتوای بازاریابی تان 
هستید، باید به دقت ویژگی های طرف مقابل تان را در نظر بگیرید. امروزه 
اینفلوئنسرها براساس سبك بازی شان دسته بندی می شوند. با این حساب 
ش��ما اول از هم��ه باید تعیین کنید به دنبال بازاریاب��ی در چه حوزه ای از 
بازی ه��ای رایانه ای هس��تید. این امر به ش��ما برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف تان کمك خواهد کرد. همچنین شانس باالیی به شما برای 

پیدا کردن اینفلوئنسر در کوتاه ترین زمان ممکن می دهد. 
ام��روزه برخی از برنده��ا برای پیدا کردن اینفلوئنس��ر موردنظرش��ان 
به س��ایت های مختلف اعتماد می کنند. پیش��نهاد ما در این میان تالش 
برای پیش��برد امور بدون اعتماد به دیگر موسسه هاست. شما باید خودتان 
اینفلوئنسر دلخواه تان را انتخاب کنید، در غیر این صورت هر لحظه امکان 
بروز مشکالت عمده فراهم خواهد شد. این امر کسب و کار شما را به طور 

قابل مالحظه ای توسعه می دهد. 
آخرین نکته ای که در همکاری با اینفلوئنس��رها باید مدنظر قرار گیرد، 
بحث هزینه همکاری اس��ت. اگر ش��ما در ابتدای کار برندتان دست روی 
یك اینفلوئنس��ر بزرگ بگذارید، مجبور به پرداخت هزینه بس��یار زیادی 
خواهید شد. این امر مشکالت بسیار زیادی برای برندتان به همراه داشته 
و ش��ما را در بازار حس��ابی عقب می اندازد. همچنی��ن هزینه مالی زیادی 

هم ب��رای برندتان به هم��راه دارد.  یکی از نمونه ه��ای موفق همکاری با 
اینفلوئنسرها مربوط به نوشیدنی های انرژی زای بنگ است. این نوشیدنی ها 
با همکاری برخی از اینفلوئنس��رهای دنیا گیم و با نام های اختصاصی شان 
تولید می شود. بنابراین گیمرها به هنگام خرید نوشیدنی های انرژی زا اول 

از همه سراغ این برند خواهند آمد. 
فعالیت به عنوان اسپانسر یک تیم 

مس��ابقات ورزش های الکترونیکی درست مانند سایر مسابقات ورزشی 
نیازمند استفاده هر تیم از یك لباس یکدست است. این امر فرصت مناسبی 
برای اسپانسرها به منظور جلب نظر دامنه وسیعی از طرفداران این حوزه 
فراهم می کند. بسیاری از برندها در این میان ارائه خدمات اسپانسرینگ در 
دنیای گیم را جذاب ارزیابی می کنند. دلیل این امر هزینه پایین اسپانسری 
در این حوزه و از طرف دیگر دامنه وسیع طرفدارهای مسابقات الکترونیکی 
اس��ت. تمام این نکات شما را به سوی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

سوق می دهد. 
فعالیت به عنوان اسپانسر یك تیم در مسابقات ورزش های الکترونیکی 
نیازمند هماهنگی کامل با تیم موردنظر است. شما باید دامنه حمایت تان 
از تی��م موردنظر و انتظارات تان از آنه��ا را بیان کنید. فقط در این صورت 
امکان ساماندهی یك همکاری مناسب فراهم می شود. مشکل بسیاری از 
برندها در این میام عدم هماهنگی اولیه و سپس مواجهه با مشکالت بسیار 

عمده در میان راه است. 
اگر ش��ما پیش از برگزاری مس��ابقات یك جلس��ه کامل با حضور تمام 
اعضای تیم داشته باشید، امکان دستیابی به توافق ساده تر از زمان دیگری 
می شود. به هر حال هر تیم ورزشی در زمینه همکاری با اسپانسرها دارای 
برخی انتظارات اولیه است. اگر شما در همان ابتدای همکاری از انتظارت 
یکدیگر آگاهی پیدا کنید، روند توسعه همکاری بسیار ساده تر خواهد شد. 
اغل��ب اوقات چنین همکاری هایی برای مدت زمانی طوالنی دوام می آورد. 

بنابراین شما باید به چنین شیوه ای توجه ویژه ای نشان دهید. 
اگر ش��ما دارای کس��ب و کار کوچك و بودجه محدودی هستید، اقدام 
برای اخذ اسپانسری یك تیم به تنهایی کار ساده ای نیست. این امر بحران 
مالی عمده ای نیز برای شما به همراه خواهد داشت. با این حساب شما باید 
به دنبال راهکار دیگری باش��ید. توصیه م��ا در این بخش تالش برای اخذ 
اسپانسری دیگر تیم های مسابقات ورزشی الکترونیکی به طور مشترک با 
یك یا چند برند دیگر است. این امر هزینه کار را به طور قابل مالحظه ای 
کاهش می دهد. همچنین به شما فرصت بسیار عالی برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف در ابتدای مسیر شروع کسب و کارتان خواهد داد. 
تبلیغات سنتی در دنیای گیم 

تبلیغات سنتی یکی از س��اده ترین شیوه های کسب موفقیت در دنیای 
کسب و کار است. این امر شامل فعالیت به عنوان سرمایه گذار یك بازی و 
همچنین وارد کردن یکی از شخصیت های اصلی برند به سیر داستانی بازی 
است. بهترین نمونه در این میان ورود برند برگرکینگ به سرمایه گذاری بر 
روی مجموعه بازی های کینگ بود. این مجموعه بازی ها با هدف س��رگرم 
س��اختن گیمرها با گرافیکی جذاب س��اخته ش��ده بود. نکته مهم اینکه 
همیشه یکی از شخصیت های اصلی این بازی ها مربوط به برگرکینگ بود 
یا دست کم ردپایی از محصوالت این برند در چنین بازی هایی پیدا می شد. 
اگر ش��ما در دنیای تبلیغات سنتی همچنان مهارت باالیی دارید، شاید 
امتحان آن برای برندتان ایده چندان بدی نباش��د. ش��ما به بهترین شکل 
ممکن ام��کان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را خواهید داش��ت. 
تنه��ا کاری که در این میان باید انجام دهید، هماهنگی با یك اس��تودیو 
بازی سازی برای طراحی یك گیم با سرمایه گذاری خودتان است. این امر 
ام��کان جلب نظر گیمرهای مختلف در سراس��ر دنی��ا را به همراه خواهد 
داش��ت. بنابراین شما به سادگی هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف با چنین ایده هایی را خواهید داشت. 
بدون تردید بسیاری از برندها تا به حال در دنیای ورزش های الکترونیکی 
اقدام به بازاریابی کرده اند و ش��اید برخی از آنها نیز با شکست مواجه شده 
باشند. نکته مهم در این میان تالش برای استفاده از توصیه های حرفه ای 
به منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهبود وضعیت برندتان است. 
اگر ش��ما در این میان توجهی به شیوه های مطمئن و تضمین شده نشان 
ندهید، ش��انس بس��یار کمی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
خواهید داشت. همچنین تمام هزینه های بازاریابی تان نیز بی اثر خواهد شد. 
امروزه بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان به 
دنبال راهکارهای مطمئن هس��تند تا ریسك شان به حداقل ممکن برسد. 
هدف اصلی در این مقاله نیز کمك به ش��ما برای کس��ب تجربه ای جذاب 
و هیجان انگیز در دنیای بازاریابی در ورزش های الکترونیکی است. این امر 
شما را به سوی سرمایه گذاری مطمئن سوق می دهد. بنابراین به ساده ترین 

شکل ممکن امکان کسب موفقیت در این حوزه را پیدا می کنید. 
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اخبار

قم- خبرنگار فرصت امروز: شهردار قم در آستانه فرا رسیدن 17 
مرداد ماه سالروز عروج شهید محمود صارمی و روز خبرنگار، در پیامی 

این روز به اصحاب خبر و رسانه را تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم ، دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد 
با صدور پیامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی، روز 
خبرنگار را به خبرنگاران و اصحاب خبر و رسانه تبریک و شادباش گفت.

متن پیام شهردار قم به این شرح است:
در گســتره ی جهان هستی و جامعه رسانه ای که انسان امروز در آن 
زندگی را تجربه می کند، آگاهی بخشی و اطالع رسانی وظیفه ای است پر 
اهمیت و دارای شأنیتی مقدس و واال که با راستی و درستی تؤامان است 
و با تالش بی  وقفه عجین؛ و اصحاب خبر و رســانه، آنان که این وظیفه 
خطیر را بر عهده دارند و با ابزار اندیشــه و قلم خود به این کارزار وارد 
شدند و در جهت اعتالی سطح آگاهی جامعه از هیچ کوششی فروگذار 
نمی کنند. تالش گرانی بی ادعا که حضور و همراهی شان می تواند ارتقاء 
سطح افکار و اندیشه های افراد جامعه را به دنبال داشته و تسریع کننده 

رشد و توسعه جوامع باشد و به هیچ عنوان نمی توان جای خالی شان را 
در دنیای رسانه ای امروز متصور شد.

مطالبه گری و تالش در راه انعکاس حق و حقیقت، بدون جهت گیری 
و قضاوت شاخصه هایی است که در میان انبوه شایعه ها و شائبه هایی که 
این روزها و به طرق مختلف منتشر می گردد، تفاوت خبرنگارانی را که 

با صالبت و محکم پای سوگند حرفه ای خویش ایستاده اند، با آنان که به 
دنبال دیگر مقاصد خود به این حرفه وارد شده اند را نمایان ساخته است.

یادآوری هر ساله سالروز شهادت شهید واالمقام محمود صارمی در 17 
مرداد ماه، فرصت و بهانه ای است تا بیشتر قدرشناس زحمات و خدمات 
اصحاب گرانقدر خبر و رســانه باشیم و با تجلیل از جایگاه خبرنگاری، 
زمینه حضور مؤثرتر آنان را در امور مختلف فراهم نماییم و با اســتقبال 
از آراء، نظرات و نقدهای منصفانه از این ظرفیت در مسیر رشد و تعالی 
استفاده نماییم. ضمن آرزوی توفیق و سالمتی برای عزیزان خبرنگار و 
فعاالن و اصحاب رســانه، از در گاه حضرت ســبحان، امیدوارم در دوره 
جدید مدیریت شهری، همچون گذشته شاهد همراهی و تعامل بیشتر 
این عزیزان با خادمان شــهر مقدس قم در اطالع رسانی امور شهری و 

انعکاس خواست و نظر شهروندان به مجموعه شهرداری باشیم.
سید مرتضی سقائیان نژاد
شهردار قم
1۶ مرداد ماه 1۴۰۰

رشت- خبرنگار فرصت امروز: انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران 
به یاد شــهید مدافع حریم سالمت زنده یاد دکتر فرشاد خیراندیش در 

گیالن مدرسه می سازد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوســازی مدارس استان گیالن به 
همت انجمن انکولوژی ایران تفاهم نامه احداث مدرســه ٣ کالسه ٢٢ 

بهمن املش به یاد شــهید مدافع حریم ســالمت زنده یاد دکتر فرشاد 
خیراندیش، متخصص آنکولوژی منعقد گردید.

مراســم انعقاد تفاهمنامه که با حضور مهندس علی دقیق مدیرکل 
نوســازی مدارس استان و مهندس اشــکان منصوری نماینده محترم 
انجمن انکولوژی ایران برگزار گردید مهندس دقیق ضمن تجلیل از اقدام 
ارزشمند این انجمن نیک اندیش خاطر نشــان کرد: احداث این بنای 
فرهنگی توسط انجمن انکولوژی ایران به یاد همکار فقیدشان زنده یاد 
مرحوم دکتر فرشاد خیراندیش که به عنوان »شهید خدمت« در مسیر 
مقابله با کرونا به فیض شــهادت نائل آمدند، اثری ماندگار در به تصویر 

کشیدن یاد و خاطره جاودانه آن شهید عزیز سالمت است.
وی با بیان اینکه نام این شــهید عزیز در قاموس اذهان دانش آموزان 
و مردم عزیز برای همیشه ماندگار خواهد شد، افزود: این عمل ماندگار 
انجمن نیک اندیش اقدامی در جهت اعتالی فرهنگ تکریم می باشد که 

باید قدر این نوع حرکات دانسته شود.
 مهندس دقیق خاطر نشــان نمود: مدرسه فوق با ٣ کالس درس و 
زیربنای 17۴ مترمربع با مبلغ تعهد 7 میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون 
ریال توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران بصورت خّیری در زادگاه 
آن شهید واالمقام در شهر املش، احداث و به بهره برداری خواهد رسید.

ساری – دهقان : سرپرست شرکت گاز مازندران گفت: اصالح الگوی 
مصرف انرژی، امری ضروری و نیازمند فرهنگ سازی ملی است.

به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی، " مقدم بیگلریان 
" در نشست با معاونت مهندسی سپاه کربال مازندران گفت: با توجه به 
اینکه نیروهای مسلح، تعداد مراکز زیرمجموعه و نیروها و سربازانی که 
در آن ها خدمت می کنند یکــی از بزرگترین مصرف کننده های گاز 
طبیعی محسوب می شوند، اصالح الگوی مصرف گاز در این مجموعه ها 
می تواند منجر به افزایش بهره وری و استفاده بهینه و مناسب از گاز در 

دیگر نقاط کشور شود.
سرپرست شرکت گاز مازندران با اشاره به اینکه این نشست به منظور 

بررسی راهکارهای همکاری مشترک برای اصالح الگوی مصرف انرژی 
برگزار شد، تصریح کرد: اصالح الگوي مصرف نیازمند فرهنگ  سازي است 
و این خود نیازمند راهکارهایي است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهاي 
اصالح مصرف را احســاس کنند و به تدریج این اصالح نهادینه شــده 
و بــه یک رفتار پایدار و در نهایت به یــک فرهنگ در تمام عرصه هاي 
مصرف تبدیل شود. وی بیان کرد: در راستای اصالح الگوی مصرف گاز 
در استان و کمک به تعدیل مصرف انرژی در مجموعه تأسیسات سپاه و 
در نهایت تسری امر به تمامی نیروهای مسلح، باید به یک الگوی مناسب 
برای مدیریت مصرف انرژی به خصوص گاز که با سختی های فراوانی از 
کیلومترها دورتر به دســت ما می رسد دست پیدا کنیم و برای این کار 

نیازمند برنامه ریزی دقیق، استفاده از کارشناسی دو طرف، همدلی، هم 
فکری و عزم جدی و ملی است. بیگلریان افزود: اصالح الگو ها و مصرف 
بهینه همراه با صرفه جویی می تواند کشور را در مسیر رشد بهتری در 

گازرسانی به بخش های صنعتی، تجاری و خانگی قرار دهد. 

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: معاون حمل و نقل اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی گفت: ناوگان حمل و 
نقل بار استان در چهار ماه امسال بیش از هفت میلیون تن بار به نقاط 
مختلف کشور حمل کرد. کاظم تیمورزاده، افزود: این میزان بار با صدور 
بیش از ۵۰۸ هزار و ۹۰۰ برگ بارنامه به نقاط مختلف حمل شــده که 
نســبت به مدت مشابه سال گذشــته ٢ درصد افزایش نشان می دهد. 

وی اظهار داشــت: در این مدت ناوگان حمل و نقل مسافر استان نیز با 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی یک میلیون و 1۰۰ هزار مسافر را با 
بیش از 1۶۰ هزار و ۸۰۰ سفر جابجا کرده است که این تعداد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۴1 درصد در تعداد مسافر و ٣۸ درصد در تعداد 
سفر افزایش یافته است. معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای آذربایجان شرقی گفت: در این بازه زمانی یک هزار و ۸۸٣ 
مورد با تخلفات اضافه بار در راه های ارتباطی اســتان برخورد شده که 
این تعداد ٢1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می 
دهد. تیمورزاده، ادامه داد: در این مدت تعداد برچسب معاینه فنی صادر 
شــده برای ناوگان باری و مسافری استان ٢۹ هزار و ۶۰۰ مورد بوده که 
نســبت به چهار ماه سال 1٣۹۹ حدود چهار درصد افزایش یافته است. 

وی با بیان اینکه هم اکنون ۶۹٣ دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل و نقل 
مســافری استان فعالیت دارند، یادآوری کرد: در زمان کنونی ٣٣ هزار و 
۵۰۰ دستگاه ناوگان باری استان دارای کارت هوشمند بوده و ٣7 هزار و 
۵۰ نفر از رانندگان باری نیز کارت هوشمند دریافت کرده اند. تیمورزاده، 
تعداد شرکت ها و موسسه های حمل و نقل کاالی استان را ٢۸۵ مورد، 
تعداد شرکت ها و موسســه های حمل و نقل مسافری را 1٢۰ مورد و 
تعداد شرکت های حمل و نقل بین المللی فعال کاال را 7٣ مورد و تعداد 
شرکت های حمل و نقل مســافری برون مرزی استان را ۶ مورد اعالم 
کرد. آذربایجان شرقی دارای ٢٣۵ کیلومتر آزادراه، ۴۵٣ کیلومتر بزرگراه، 
۹٢٢ کیلومتر راه اصلی، ٢ هزار و 7۵ کیلومتر راه فرعی و 1۰ هزار و ۴۴1 

کیلومتر راه روستایی است.

ایالم-منصوری: مدیرعامل شــرکت پاالیــش گاز ایالم در پیامی 
به مناسبت فرا رســیدن روز خبرنگار، ضمن تبریک این روز به تمامی 
خبرنگاران، از ســخت کوشــی، آگاهی رســانی و صداقت در رساندن 
اطالعات و اخبار صحیح قدردانی کرد. روح اله نوریان افزود: فرهیختگی 
جامعه متاثر از به خدمت درآوردن اندیشه اندیشمندان و اهتمام اهل قلم 

است وچه زیبا و بی بدیل است در راستای بیان حقیقت گام نهادن و قلم 
نگاشتن در مسیر آگاهی بشر، که خبرنگاران تالشگر تجلی این سعادت 
و افتخار هستند. وی اظهار داشت: هفدهم مردادماه فرصتی مغتنم برای 
قدردانی از تالش اصحاب قلم است؛ این وقایع نگارانی که همواره با شوقی 
بی تقلیل و بی انتظار از تجلیل با رسالتی تکریم برانگیز، به عنوان ذهن 

بیدارجامعه، با مســئولیت و آگاهی ایفاگر نقشی ماندگار وتاریخ ساز در 
به تصویر کشیدن حقایق بوده و هستند. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز 
ایالم تصریح کرد: دیرگاهیســت شرکت پاالیش گاز ایالم با اتکا به توان 
قلم و صداقت اصحاب رسانه، زحمات شبانه روزی کارکنان خدوم خود 

را منعکس کرده است، انتظار میرود که همچنان در کنار هم باشیم.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: معاون بهره برداری شرکت توزیع 
نیروی برق استان بوشهر گفت نشست تجزیه و تحلیل ایمنی و بهداشت 
محیط کار با حضور آقای مهندس مقیمی مدیرکل محترم دفتر ایمنی 
و بهداشــت شرکت توانیر و هیات همراه به مدت ٢ روز 1٢ و 1٣ مرداد 
ماه در این شــرکت تشــکیل گردید . به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان بوشهر، علیرضا صالحی  در تشریح این خبر 
اظهار داشت: برگزاری این نشست ها فرصتی است تا با برسی نقاط قوت 
و ضعف فعالیتها و آسیب شناسی و اشتراک گذاری تجارب،   از تکرار و 
وقوع مجدد  حوادث ناگوار جلوگیری شود . وی بیان کرد: در نشست های 

آموزشی و تجزیه و تحلیل ایمنی و بهداشت کار این شرکت توانسته با 
برگزاری صبحگاه های مشترک ایمنی ویژه پرسنل اتفاقات و مشترکین 
از بروز حوادث ناگوار جلوگیری نموده ، کمبودها و نارسایی های احتمالی 
را رفع نماید.  صالحی اظهار داشــت: شــرکت توزیع نیروی برق استان 
در راســتای رسالت اصلی خود در تامین برق مطمئن و پایدار از تمامی 
ظرفیت های خود برای ارتقاء و اموزش نیروهای عملیاتی و پیمانکاران 
مستقر در حوزه برق اســتان اقدام نموده و مجهزترین سایت آموزشی 
مختص نیروهای عملیاتی را در امور یک شهرســتان بوشهر دایر نموده 
اســت .  وی تاکید کرد: تحقق این مهم نیازمند توجه بیش از پیش به 

ایمنی و مواردمرتبط با آن است که در شرکت توزیع نیروی برق استان 
بوشهر به عنوان یک اصل دنبال می شود . 

پیام شهردار قم به مناسبت روز خبرنگار

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان گیالن خبر داد:
ساخت مدرسه توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران، به یاد 

شهید مدافع حریم سالمت زنده یاد دکتر فرشاد خیراندیش

سرپرست شرکت گاز مازندران؛
اصالح الگوی مصرف انرژی، نیازمند فرهنگ سازی است

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:
ناوگان باری آذربایجان شرقی هفت میلیون تن بار حمل کرد

پیام تبریک مدیر عامل شرکت پاالیش گاز ایالم به مناسبت فرا رسیدن روز خبرنگار

نشست  بررسی فعالیت های حوزه HSE و تجزیه و تحلیل ایمنی و 
بهداشت کار در شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر برگزار شد

عبدالحسین ارجمند سرپرست شهرداری بندرعباس شد
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: عبدالحسین ارجمند با رای اعضای 
شــورای اسالمی شهر، به عنوان سرپرست شــهرداری بندرعباس انتخاب شد. 
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری بندرعباس، شامگاه 
پنجشنبه 1۴ مردادماه، در نخستین جلسه علنی شورای ششم شهر بندرعباس، 
پس از برگزاری انتخاب هیات رئیســه، سرپرست شهرداری بندرعباس انتخاب 
شد . بر اساس این گزارش، در جلسه امشب این شورا، فاطمه جراره با 11 رای، 
اسماعیل بواشه با ۹ رای و اسماعیل رئیسی حسن لنگی با 11 رای به ترتیب به 
عنوان رئیس، نائب رئیس و منشی اول شورا برای مدت یک سال انتخاب شدند. 
در ادامه این جلسه، اعضای شورای ششم با 11 رای حسن رئیسی را بعنوان خزانه دار شورا و اسماعیل بواشه را با 1۰ رای به عنوان سخنگوی 
شورا انتخاب کردند. همچنین در این جلسه که بعد از انجام مراسم تحلیف و با حضور فرماندار بندرعباس برگزار شد، عبدالحسین ارجمند از 
میان سه گزینه مطرح شده، با هفت رای موافق به عنوان سرپرست شهرداری بندرعباس انتخاب شد. اضافه می شود، عبدالحسین ارجمند 
از مدیران با ســابقه شهرداری بندرعباس است که سابقه سرپرســتی مجموعه را در کارنامه دارد. وی همچنین قبال به عنوان معاون 
شهرداری بندرعباس، مدیر شهرداری های مناطق یک و دو و همچنین سایر مسئولیت های دیگر مشغول فعالیت بوده و تا پیش از این 

نیز مسئولیت معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس را بر عهده داشته است.

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خبر داد:
5555 دستگاه خودرو در گیالن رایگان گاز سوز شد 

رشت- خبرنگار فرصت امروز: مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گیالن ، کورش باالدســت ، اعالم کرد : » با اجرای طرح دوگانه ســوز 
کردن خودروهای عمومی ؛ ۵۵۵۵ دســتگاه خودرو در استان به صورت رایگان 
گازسوز شد . « به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گیالن ؛ مدیر منطقه ضمن اشــاره به اجرای طرح دوگانه ســوز کردن 
رایگان خودرهای عمومی افزود : » از ٢۴ خرداد ماه سال گذشته ؛ زمان شروع 
اجرای طرح دوگانه سوز کردن رایگان خودروهای عمومی تاکنون تعداد ۵۵۵۵ 
دســتگاه  خودرو در گیالن گازسوز شد و این رقم حاکی از رشد 1٣.۴درصدی 
اجرای این طرح نسبت به ماه گذشته و 1.٣ درصدی نسبت به هفته گذشته است «  . باالدست با اعالم اینکه بیشتر خودروهای عمومی 
اســتان گاز ســوز شــده اند و مابقی نیز در حال انجام  می باشند افزود : » تعداد ۵۰٣ دســتگاه  خودرو نیز تایید شده و در صف انتظار 
برای اعمال این طرح هســتند. « وی از مالکان خودروهایی که تاکنون برای ثبت نام اقدام ننموده اند و متقاضی اســتفاده ازطرح دوگانه 
 سوزکردن رایگان خودروهای عمومی هستند خواست که هر چه سریعتر نسبت به ثبت مشخصات و تکمیل فرآیند ثبت نام خود درسامانه  

HTTPS://GCR.NIOPDC.IR   اقدام نمایند. 

تودیع و معارفه معاون امور مالی و پشتیبانی و معاون فروش و خدمات 
مشترکین شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

کرمان- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق جنوب استان کرمان، این آئین با حضور مدیر عامل، معاونین، مدیران 
ستادی و همچنین مدیران 1۶ شهرستان تحت پوشش شرکت به صورت ویدئو 
کنفرانس صبح امروز 1۶ مردادماه سال جاری در سالن کنفرانس برگزار شد. در 
این مراســم، طی احکام جداگانه ای از سوی عبدالوحید مهدوی نیا، مدیرعامل 
شــرکت"مجید رســتمی" به عنوان معاونت امور مالی و پشتیبانی و "محمود 
محمودآبادی" به عنوان معاونت فروش و خدمات مشــترکین معرفی گردیدند. 
عبدالوحید مهدوی نیا در ابتدای این نشســت، ضمن عرض خداقوت به تمامی 
همکاران، برای تالش های شبانه روزی در شرایط سخت پیک تابستان امسال، اظهار نمود: خوشبختانه، هم اکنون شرکت برق جنوب استان 
کرمان، شاخص های مورد نیاز برای داشتن یک شرکت موفق را داراست و از آن به عنوان یک شرکت موفق و مطرح در میان شرکت های 
توزیع کشور یاد می شود. وی داشتن سرمایه اجتماعی را شرط الزم برای موفقیت یک سازمان دانست و افزود: با داشتن سرمایه اجتماعی، 
یک سازمان می تواند به باالترین سطح خود برسد که همکاران ما با داشتن پشتکار و صداقت، اعتماد افراد بیرون سازمان را که بخش اعظم 

سرمایه اجتماعی است را جلب نموده اند. 

شهردار گرگان:
3۰+ 1۰برنامه راهبردی و عملیاتی شهرداری گرگان تا سال 1۴۰۴

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: شهردار گرگان از تالش های مجموعه مدیریت شهری برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان و تبدیل 
این شهر به مقصد عالی برای گردشگران سخن گفت.

دکتر عبدالرضا دادبود در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته خبرنگار با تبریک پیشاپیش روز خبرنگار از همراهی ها و 
تالش های جامعه خبری استان نسبت به مجموعه مدیریت شهرداری قدردانی کرد.دکتر دادبود در ادامه به توضیح پروژه های کالن در 
دست احداث شهرداری پرداخت و گفت: یکی از پروژه های بزرگ در دست اقدام، مجموعه بزرگ تجاری و تفریحی »هفت شهر« است که 
فرصتی بی نظیر برای توسعه اقتصادی و صنعت گردشگری گرگان خواهد بود.وی ادامه داد: احیای بافت تاریخی از آن قبیل طرح هایی 
بود که شهرداری برای نخستین بار در سال ۹7 در دستور کار قرار داد و به واسطه آن بسیاری از محالت و محوطه های قدیمی سطح شهر 

مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت.
شهردار گرگان در خصوص پروژه شهر بازی گفت: ساخت و راه اندازی شهربازی مدرن یکی از خواسته ها و آرزوهای دیرینه مردم گرگان 
بود که با سرمایه گذاری شهرداری و مشارکت بخش خصوصی در زمینی به مساحت 1۸ هکتار در حال راه اندازی است.دکتر دادبود افزود: 
هم اکنون اسکلت های شهربازی سرپوشیده در حال ساخت و آماده سازی است و سورتمه ریلی در کشور چین مراحل نهایی تست فنی 
را پشت سر می گذارد.وی با اشاره به پروژه تله کابین بیان کرد: تمامی مجوزهای الزم برای ساخت تله کابین دریافت و سرمایه گذار بخش 
خصوصی انتخاب شده و منتظر عقد قرارداد نهایی سرمایه گذار هستیم تا کار ساخت آن آغاز شود.شهردار گرگان در ادامه به سایر پروژه 
ها در بخش های سرمایه گذاری، تفریحی، گردشگری، رفاهی، خدماتی، فرهنگی، ورزشی و پژوهشی شهرداری اشاره کرد.عبدالرضا دادبود 
همچنین به افزایش بودجه شــهرداری گرگان اشاره و اظهار کرد: بودجه شهرداری گرگان طی سال های 1٣۹7 تا 1۴۰۰ تا ۴۰۰ درصد 

افزایش داشته درحالی که در دوره مشابه قبل تنها ۵ درصد افزایش یافته بود.
دکتر دادبود با بیان اینکه طرح های ویژه ای برای ســال 1۴۰۴ پیش بینی کرده ایم گفت: ۴ ســال دیگر ســن شهرداری به عدد 
1۰۰ می رســد و بنا داریم برنامه های متنوع و مدونی برای آن ســال اجرا کنیم.وی در ادامه بیان کرد: هم اکنون 11۵ هزار خانواده 
در شــهر گرگان ســاکن هستند و ما تصمیم داریم از امسال تا سال 1۴۰۴ به ازای هر خانواده در سطح و یا حاشیه شهر یک درخت 
بکاریم.شهردار گرگان به تفاهمنامه های بین المللی اشاره کرد و گفت: شهرداری گرگان هم اکنون با شهر گوانگژو که از نظر اقتصادی 
ســومین )بعد از پکن و شــانگهای( شهر بزرگ کشور چین است عقد خواهرخواندگی بسته و دو شهر خدمات متقابلی را به یکدیگر 
ارائه می کنند.دکتر دادبود در خصوص حمایت از تیم بسکتبال شهرداری گرگان نیز تصریح کرد: امسال هم تیم بسیار خوبی روانه 
مسابقات خواهد شد و از این بابت نگران نیستیم. و امیدواریم همچون سه فصل گذشته عملکرد خوبی در مسابقات داشته باشیم.وی 
افزود: توجه به ورزش همگانی جزو اولویت های شهرداری گرگان است و در این راستا بسته ها و تجهیزات ورزشی بسیاری در اختیار 
محالت قرار گرفته است.شــهردار گرگان خاطرنشان کرد: شهرداری گرگان طرح ٣۰ - 1۰ را که به برنامه های راهبردی و عملیاتی 
اختصاص دارد و شامل 1۰ مگا پروژه و ٣۰ پروژه کالن است تهیه و تدوین کرده و مقرر شده تا سال 1۴۰۴ به بهره برداری برساند. 
دکتر دادبود افزود: با بهره برداری از طرح های در دست اقدام، شهر گرگان هم یک شهر با کیفیت برای زندگی شهروندان و هم یک 
شــهر مقصد عالی برای گردشگران خواهد بود.وی در پایان از اصحاب رسانه خواستار پیگیری مطالبات شهروندان در خصوص بهره 

برداری از طرح های در دست اقدام شهرداری شد.

گرمای خوزستان هم نتوانست مانع تالش متخصصین نیروگاه رامین اهواز شود
ساخت و بازسازی 18۶ قطعه تخصصی در نیروگاه رامین اهواز

اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز، از ساخت و بازسازی 
1۸۶ قطعه نیروگاهی توسط متخصصان بومی این مجموعه بزرگ صنعتی در 

اولین ماه تابستان خبر داد.
»خلیل محمدی« مدیر عامل نیروگاه رامین با اعالم این خبر گفت: تالشگران 
عرصه ســاخت و بازسازی قطعات همپای تولیدگران برق در نیروگاه رامین در 
نامالیم ترین شــرایط این روزهای تابستان گرم خوزستان سختی ها را به جان 
خریدند و با ساخت و بازسازی قطعات نیروگاهی گامهای مؤثری در جهت رفع 

نیاز تامین قطعات مورد نیاز واحدهای نیروگاه رامین برداشتند.
محمدی مجموع تعداد قطعات مورد ساخت و بازسازی در نیروگاه رامین را 
1۸۶ قطعه با تنوع 1٣7 قطعه ذکر نمود و افزود : با تکیه بر تجربه و توانمندی کارکنان کارگاه ساخت این نیروگاه در تیرماه در بخش ساخت 

تعداد ۸۸ قطعه و در بخش بازسازی تعداد ۹۸ قطعه مورد ساخت و بازسازی قرار گرفته اند.    
گفتنی است نیروگاه رامین اهواز با ۶ واحد تولیدی و با مجموع ظرفیت یک هزار و ۸۵۰ مگاوات ساعت بزرگترین نیروگاه بخاری کشور 
است و ضمن تولید پایدار انرژی حیاتی برق و پشتیبانی از شبکه سراسری، بخشی از قطعات مورد نیاز خود را با تکیه بر دانش، تجربه و 

تخصص کارکنان خود طراحی و مورد ساخت و بازسازی قرار می دهد.

آذربایجان شرقی –ماهان فالح: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه آذربایجان شــرقی از استقبال چشمگیر اجرای طرح 
تبدیل رایگان سوخت سی ان جی در استان با ثبت نام بیش از 11۵۵۰ 
خودروی عمومی باری و مسافری از آغاز طرح گازسوز نمودن خودروها 
در منطقه آذربایجان شرقی خبر داد. علی روح اللهی مدیر با اشاره به ثبت 
نام بیش از ۸7۵۰ خودروی عمومی باری و مسافری از آغاز این طرح در 
سال گذشته گفت: اجرای این طرح برای خودروهای مذکور در راستای 
بهره مندی از مزایای استفاده از سوخت پاک، کاهش آالینده های زیست 
محیطی و صرفه جویــی در هزینه ها  همچنان ادامه دارد. وی تصریح 
کرد: با تالش و همت کارکنان و کارشناســان منطقه تا تیر ماه 1۴۰۰ 
از خودروهــای ثبت نام نموده در این منطقه بیش از ۹۸۰۰ دســتگاه 

خودروی عمومی باری و مســافری در کارگاههای مجاز و فعال منطقه 
مراحل تبدیل سی ان جی را به انجام رسانده اند و بقیه خودروهای ثبت 
نام شــده که مجاز به بهره مندی از این طرح  هستند در نوبت تبدیل 
رایگان می باشــند. علی روح اللهی در ادامه افزود: مالکین خودروهای 
عمومی باری و مســافری در استان آذربایجان شرقی که تاکنون موفق 
به شرکت در این طرح نشده اند می توانند جهت بهره مندی از مزایای 
GCR.niopdc. طرح رایگان تبدیل سی ان جی با مراجعه به سایت
ir در این طرح ثبت نام  نموده و نســبت به دریافت نوبت تبدیل اقدام 
نمایند. مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان 
شرقی یادآور شــد: هم اکنون 1۴ کارگاه تبدیل سی ان جی در استان 
فعال بوده و از ٣۴۵ باب جایگاه عرضه سوخت 17٣ باب جایگاه سی ان 

جی جهت ارائه خدمات سوخت رسانی به خودروهای سی ان جی سوز 
آمادگی کامل دارند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اعالم کرد؛

استقبال از طرح تبدیل رایگان سوخت سی ان جی در آذربایجان شرقی
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ترجمه: علی آل علی

مدیری��ت معامالت در دنیای کس��ب و کار امر س��اده ای 
نیست. بس��یاری از برندها در زمینه فعالیت کاری همیشه 
با مش��کل ناکامی در زمینه مدیریت معامالت ش��ان مواجه 
می ش��وند. شاید این امر در نگاه نخس��ت امری طبیعی به 
نظر برس��د، اما اگر ش��ما راهکاری برای معامله س��اده در 
دنیای کسب و کار نداشته باشید، وضعیت تان به طور قابل 

مالحظه ای به خطر خواهد افتاد.
بس��یاری از کسب و کارها درس��ت در لحظه پایانی برای 
جمع بن��دی معامله به مش��کل می خورند و دست ش��ان از 
س��ودهای کالن کوتاه می ماند. بدون تردید این امر بدترین 
تجربه هر فروش��نده و ب��ه طور کلی کارآفرینی را ش��امل 
می ش��ود. در عوض برخی دیگ��ر از برندها به راحتی امکان 
فروش محصوالت شان در بازار را پیدا می کنند. نکته جالب 
اینکه این گ��روه از برندها حتی نیاز به تبلیغات زیادی هم 
برای فروش محصوالت ش��ان ندارند. این امر سواالت بسیار 
زی��ادی درباره کیفیت محصوالت موردنظر و نحوه مدیریت 

معامالت از سوی آنها مطرح می سازد. 
هدف اصلی در مقاله کنونی بررس��ی برخی از نکات مهم 
در رابطه با مدیریت معامالت در دنیای کس��ب و کار است. 
ای��ن ام��ر در تمام حوزه ه��ای کس��ب و کار دارای اهمیت 
روزافزونی اس��ت. اگر برند شما توانایی تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف و فروش مناسب را نداشته باشد، با مشکالت 
بس��یار زیادی رو به رو می شوید. یکی از مشکالت اصلی در 
این میان محدودیت های مالی برای برندتان است. بنابراین 
اگر به دنبال راهکاری برای معامله راحت تر در دنیای کسب 
و کار هس��تید، مقاله کنونی را از دست ندهید. در ادامه به 
برخ��ی از تکنیك های کاربردی برای بهبود وضعیت فروش 

و ساماندهی معامالت برندها اشاره خواهیم کرد. 
شنونده بهتری باشید

کارآفرین��ان در زمینه ف��روش و انج��ام دادن معامالت 
همیش��ه دوس��ت دارند صحبت های تفصیل��ی ارائه دهند. 
ش��اید این امر در نگاه نخست بسیار جذاب و حتی از نقطه 
نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مناس��ب باشد، اما 
در بلندم��دت نتیجه ای به جز ناتوانی برای فروش به همراه 
نخواهد داشت. امروزه بسیاری از برندها به دلیل عدم توجه 
به خواس��ته ها و نیازه��ای اصلی مش��تریان در عمل هیچ 

معامله ای را ساماندهی نمی کنند. 
وقتی درباره آگاهی از نیازها و خواس��ته های مش��تریان 
صحب��ت می کنی��م، هیچ نکته ای به ان��دازه گوش دادن به 
مش��تریان کارس��از نیس��ت. بدون تردید برندهای مختلف 
راهکاره��ای گوناگون��ی ب��رای مدیریت معام��الت مدنظر 
دارند، اما اگر در این میان جایگاه مناس��بی برای ش��نیدن 
صحبت های مشتریان وجود نداشته باشد، هیچ تغییری در 

کسب و کارها ایجاد نخواهد شد. 
مش��تریان ب��ا گفت وگ��و ام��کان بی��ان نقط��ه نظ��ر و 
خواسته های ش��ان به برندها را دارند. حاال اگر یك برند در 
این میان هیچ توجهی به خواسته های مشتریان نکند، چه 
وضعیت��ی پیش می آید؟ واکنش اولیه مش��تریان به چنین 
وضعیتی ناامیدی از برند موردنظر است. شما به این ترتیب 
بخش گسترده ای از مشتریان بالقوه تان را از دست خواهید 

داد. 
مهارت شنیدن صحبت های دیگران اهمیت بسیار زیادی 
دارد. متاس��فانه امروزه اغلب مردم چنی��ن توانایی ای را به 
طور طبیعی ندارند. بنابراین شما باید برای به دست آوردن 
آن حس��ابی تمرین کنید، در غیر این صورت شاید با چند 
دقیقه شنیدن صحبت های دیگران حسابی حوصله تان سر 
برود. در این صورت مش��تریان هم انگیزه گفت وگو با شما 

را از دست می دهند. 
مهمتری��ن نکت��ه در ش��نیدن صحبت دیگ��ران مربوط 
ب��ه فعالی��ت در طول آن اس��ت. ش��ما به هنگام ش��نیدن 
صحبت ه��ای دیگ��ران نباید کامال بی حرکت باش��ید، بلکه 
باید مش��ارکت فعالی در فرآیند شنیدن داشته باشید. این 
امر ش��امل اس��تفاده از زبان بدن، ترغیب ط��رف مقابل به 
ادام��ه صحبت و طرح برخی از پرس��ش های کوچك برای 
روشن تر شدن بحث می ش��ود. اگر شما به این نکات توجه 
نش��ان دهید، امکان پیشبرد یك سخنرانی بسیار جذاب را 
خواهید داش��ت. همچنین در پای��ان باید برخی از جمالت 
طرف مقابل را در قالب س��والی تکرار کنید تا مفهوم اصلی 
بحث به بهترین ش��کل ممکن روش��ن شود. اینطوری شما 
تجربه ای بس��یار عالی از گفت وگو با مشتریان تان و شنیدن 

صحبت های اصلی آنها را خواهید داشت. 
استفاده از یک روش دقیق و مشخص

آمادگ��ی برای ی��ك معامله مهمترین بخش کار اس��ت. 
اگر ش��ما ب��دون آمادگی قبلی در تالش برای س��اماندهی 
ی��ك معامله باش��ید، به احتم��ال زیاد با شکس��ت مواجه 
خواهید ش��د. ام��روزه معامله یك امر بس��یار مهم و البته 
حرفه ای محسوب می ش��ود. بنابراین اگر شما تالشی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نکنید، شانسی برای 

جلب نظر مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
انسان ها همیش��ه اطالعات مختلف را آنطور که ساختار 
ذهنی شان س��ازمان پیدا کرده، تفسیر می کنند. شاید این 
امر چندان به موضوع ما ربطی نداشته باشد، اما کارآفرینان 
نی��ز در پای معامله حرکات و جزییات مختلف را براس��اس 
ذهنیت شان تفسیر و مورد ارزیابی قرار می دهند. نکته مهم 
در این میان تالش برای اس��تفاده از یك س��اختار و روش 

درست برای پیشبرد معامله است. 
اگر ش��ما هر لحظه یك ش��یوه ای متف��اوت در تعامل با 
مشتری یا طرف مقابل در معامله داشته باشید، پیش بینی 
رفتارهای تان برای آنها دش��وار خواهد شد. این امر یکی از 
دالیل اصلی عدم تمایل مش��تریان برای خرید محصوالت 
ی��ك برند اس��ت. بنابرای��ن باید به طور ویژه ای نس��بت به 
روش��ن ساختن وضعیت تان در زمینه استفاده از یك روش 

دقیق واکنش نشان دهید، در غیر این صورت شاید توانایی 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان را از دست بدهید. 

امروزه روش های بس��یار زیادی در دنیای کس��ب و کار 
برای س��اماندهی معامالت در دسترس است. نکته مهم در 
این میان تالش برای اس��تفاده از شیوه ای است که معامله 
را ب��دل به بازی برد- برد کند. معنای این امر تامین منافع 
دو طرف در فرآیند معامله اس��ت. شما فقط در این صورت 
توانای��ی مدیریت یك معامل��ه به خوبی هرچ��ه تمام تر را 

خواهید داشت. 
ب��دون تردید هر برندی در فرآین��د مدیریت معامله های 
مختلف با اعتراض های طرف دیگر رو به رو می شود. این امر 
نش��انه ای از عدم توجه شما به بازی برد- برد است. بهترین 
ای��ده در این بین الگوبرداری از برندهای بزرگ اس��ت. این 
امر ش��ما را نسبت به تاثیر گذاری مناسب بر روی مخاطب 
هدف مطمئن خواهد کرد. به این ترتیب دیگر دلیلی برای 

کنار کشیدن طرف مقابل در میانه معامله نیست. 

آمادگی برای مصالحه احتمالی
گاه��ی اوقات ش��ما بهترین تکنی��ك در زمینه مدیریت 
معامل��ه را دارید، اما هنوز هم مش��کالتی در پیش��برد کار 
وج��ود دارد. کارآفرین��ان در چنی��ن موقعیت هایی نیاز به 
مصالحه و سازش با طرف مقابل دارند. شما برای دستیابی 
ب��ه توافقی مش��ترک گاهی اوقات بای��د از مواضع خودتان 
عقب نش��ینی کنید. نکته مهم در ای��ن میان رعایت تعادل 
اس��ت. بنابراین اگر ش��ما همیش��ه در معامله عقب نشینی 
نمایید، به تدریج دیگر توانایی ای برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان نخواهید داشت. اینطوری معامله فقط به 

سود طرف مقابل خواهد بود. 
انج��ام معامل��ه در دنی��ای کس��ب و کار به ط��ور کامل 
مرب��وط به آمادگی برای تاثیرگ��ذاری بر روی طرف مقابل 
و همچنین س��ازش در مواقع ضروری اس��ت. فقط در این 
صورت یك توافق مشترک حاصل می شود. متاسفانه برخی 
از برنده��ا در ه��ر معامله ای فقط به فکر منافع خودش��ان 
هس��تند. اینط��وری به ندرت یك معامله انجام می ش��ود و 
اغلب اوقات طرف مقابل بحث را نیمه کاره رها خواهد کرد. 
بنابراین شاید زمان تجدیدنظر در استراتژی معامله تان فرا 

رسیده باشد. 
اگر ش��ما در ت��الش برای فه��م هرچه دقیق تر آس��تانه 
عقب نش��ینی تان در ی��ك معامله هس��تید، بهترین راهکار 
تعیی��ن بخش های حیاتی معامل��ه و بخش های کمتر مهم 
اس��ت. اغلب برندها در بخش های کمتر مهم تمایل باالیی 
برای مصالحه و عقب نش��ینی دارند. با این حال بخش های 
مه��م باید به هر ص��ورت تامین ش��ود، در غیر این صورت 
معامله موردنظر برای ش��ما سود چندانی به همراه نخواهد 
داش��ت. بدون تردید حض��ور در چنین معامله ای برای یك 
برند چندان دلچسب نخواهد بود. بنابراین شما باید همیشه 
حواس تان به بخش های مختلف مورد توافق و خواسته های 

اصلی برندتان باشد. 
هن��ر انجام معامله در دنیای کس��ب و کار به طور کامل 
مربوط به عقب نش��ینی از خواسته های غیرضروری و تالش 
برای تامین مهمترین درخواست هاست. این امر یك معامله 
درس��ت و حس��ابی در دنیای کس��ب و کار را س��اماندهی 

می کند. 
اولویت بندی خواسته ها  در معامله

معامله یك مس��یر دوطرفه اس��ت. اگر ش��ما نس��بت به 
خواس��ته ها و نظرات طرف مقابل در ی��ك معامله بی توجه 
باش��ید، خیل��ی زود توانایی تاثیرگذاری ب��ر روی وی را از 
دس��ت خواهی��د داد. همچنی��ن در ص��ورت بی توجهی به 
خواسته های خودتان هم مش��کالت در پایان بندی معامله 
زیاد خواهد ش��د. تکنیك مهم برای رهایی از دردس��رهای 
معامله و رس��یدن به یك توافق مشترک چیزی نیست جز 
اولویت بندی خواس��ته ها. ش��اید ش��ما این کار را به خوبی 
انج��ام دهید، اما تا وقتی طرف مقابل هم این امر را مدنظر 
قرار ندهد، هیچ تغییری در وضعیت شما پدید نخواهد آمد. 
درس��ت به همین خاطر هر دو طرف معامله باید نسبت به 

این نکته مهم توجه الزم را نشان دهند. 
خواسته های اصلی برند ش��ما روی هوا شکل نمی گیرد. 
مهمترین مسئله در این بخش تالش برای ارزیابی وضعیت 
برند و تعیین اولویت ها براس��اس آن اس��ت. اینطوری شما 
از فرآیند معامله س��ود بس��یار زیادی به دس��ت می آورید. 
متاسفانه بسیاری از برندها در زمین تعیین اولویت های شان 
همیش��ه به الما ن های کلیش��ه ای توجه نش��ان می دهند. 
درس��ت به همی��ن خاطر کمتر فرصتی ب��رای موفقیت در 

جمع بندی و نهایی کردن معامالت پیدا خواهند کرد. 
امروزه ش��مار باالیی از برندها ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
طرف مقابل ش��ان به طور مداوم از خواسته های شان کوتاه 
می آیند. این امر معامله را برای ش��ما غیرس��ودمند خواهد 
کرد. با این حساب تالش برای ساماندهی چنین کاری فقط 

به کسب و کار خودتان ضربه خواهد زد. 
اولویت بندی خواسته ها از سوی دو طرف در فضایی سرد 

و بی روح امکان پذیر نیس��ت. توصیه اصلی ما در این بخش 
تالش برای ایجاد رابطه ای نزدیك و خودمانی با طرف های 
معامله اس��ت. اینطوری شما امکان بیان دیدگاه های تان به 
ساده ترین شکل ممکن و به دور از شیوه های رسمی دست 
و پاگیر را خواهید داش��ت. چنین نکته ای به نهایی ش��دن 

هرچه زودتر معامله کمك شایانی خواهد کرد. 
اولین پیشنهاد را بدهید

بس��یاری از افراد فکر می کنن��د در معامله ها نباید خیلی 
زود کارت های ش��ان را نش��ان دهن��د. این ام��ر نوعی باور 
س��نتی در میان مردم برای معامله ای خوب اس��ت. برخی 
از اف��راد برای چنین کاری م��دت زیادی صبر می کنند، به 
طوری که طرف مقابل به طور کامل انگیزه اش را از دس��ت 
می دهد. اگر شما در تالش برای تاثیرگذاری بر روی طرف 
مقابل تان هس��تید، باید به بهترین شکل ممکن نظرات تان 
را در بخش های مختلف معامله بیان کنید. به عبارت دیگر، 

اولین پیشنهاد باید از سوی شما ارائه شود. 
وقتی ش��ما پیشنهاد اول را مطرح می کنید، به طور قابل 
مالحظه ای روند بحث را ش��کل خواهید داد. این امر تاثیر 
مهم��ی بر روی ادامه مس��یر گفت وگو می گ��ذارد. بنابراین 
ط��رف مقاب��ل نیز در عمل در زمین ش��ما ب��ازی می کند. 
این امر موفقیت بزرگی برای برند ش��ما محسوب می شود. 

بنابراین باید همیشه آن را مدنظر داشته باشید. 
فرض کنید ش��ما در یك مراس��م ب��رای خرید خودروی 
دس��ت دوم ش��رکت کرده اید. اگر ش��ما منتظر باش��ید تا 
دیگ��ران قیمتی برای خ��ودرو تعیین کنند، ب��دون تردید 
مجبور می ش��وید با قیمت پیشنهادی آن را راه بیایید. ایده 
ج��ذاب ما در ای��ن میان تعیین یك قیم��ت حدودی برای 
خودروی موردنظر و تالش برای پیش��برد بحث براس��اس 
خواسته خودتان اس��ت. چنین امری تاثیر بسیار بهتری بر 
روی روند معامله خواهد داش��ت. اینطوری دس��ت کم تمام 

شرایط و قیمت ها دست شما خواهد بود. 
پیدا کردن مسئله اصلی

در برخی از معامله ها مش��کل و راه حل موردنیاز بس��یار 
واضح و ساده است. با این حال در برخی موقعیت های دیگر 
مس��ئله اصلی چندان هم واضح و آش��کار نیست. به همین 
خاطر ش��ما باید برای پیدا کردن مس��ئله اساسی و راهکار 

مناسب آن زمان قابل مالحظه ای را اختصاص دهید. 
ی��ك  مثال کاربردی در این میان وقتی اس��ت که ش��ما 
ب��ه کار فعلی ت��ان عالقه باالی��ی دارید، ام��ا در عین حال 
نیازمند اندکی زمان خالی بیش��تر برای پیش��برد کسب و 
کار مس��تقل تان هس��تید. بدون تردید بیان مس��تقیم این 
مس��ئله به تیم مدیریت ش��رکت و درخواس��ت برای زمان 
بیشتر هرگز کار س��اده ای نیست. شما در واقع امکان بیان 
مستقیم خواسته تان را ندارید. درست به همین خاطر پیدا 
کردن راهکار اصلی در چنین معامله ای امر بس��یار سختی 

خواهد بود. 
اولین گام برای پیدا کردن مسئله اصلی سوال کردن پی 
در پی از خودمان اس��ت. این ام��ر نوعی توفان ذهنی برای 
پیدا کردن مهمترین مس��ئله ممکن ایجاد می کند. ش��ما 
می توانید س��وال اصلی را با اینکه چه اتفاقی دارد می افتد، 
شروع کنید. چنین سوالی شما را برای ارائه نکات تفصیلی 
ترغی��ب خواهد کرد. در نهایت هم با بیان اینکه چرا چنین 
اتفاق��ی در فرآیند معامله افتاده اس��ت، می توانید مس��ئله 

اصلی و راهکاری مناسب را پیدا کنید. 
بدون تردید ش��یوه مورد بحث ما در س��طر قبلی چندان 
س��اده نیست، اما ش��ما برای زنده نگه داش��تن معامله تان 
گاهی اوقات باید کارهای سخت را نیز انجام دهید، در غیر 
این صورت ش��اید فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی طرف 

مقابل و ساماندهی معامله تان پیدا نکنید. 
توجه به منافع و خواسته های طرف مقابل

اگر ش��ما همیش��ه فقط به خواس��ته های خودتان توجه 
نش��ان دهید، کمتر فرصت��ی برای موفقیت پی��دا خواهید 
کرد. بس��یاری از برندها در چنین ش��رایطی به طور مداوم 
با پاس��خ های منفی دیگر برندها در فرآیند معامله رو به رو  
می ش��وند. نکته اساس��ی در این میان تالش برای توجه به 

منافع طرف مقابل است. 
بدون تردید در نظر گرفتن منافع طرف دیگر معامله امر 
س��اده ای نیس��ت. راهکار موردنظر ما برای این مشکل این 
است که خودتان را جای دیگران بگذارید. اینطوری امکان 
درک خواس��ته ها و نیازهای اساس��ی آنها به بهترین شکل 
ممکن فراهم می ش��ود. گاهی اوقات تنها نکته اساس��ی در 
دنیای کس��ب و کار درک طرف مقابل اس��ت. اگر شما این 
نکته را مدنظر قرار دهید، بس��یاری از مش��کالت تان برای 

ساماندهی معامله حل و فصل خواهد شد. 
ترک معامله در صورت نیاز

شما قرار نیست همیشه یك معامله را تحت هر شرایطی 
پیش ببرید. بس��یاری از معامالت در عمل نیمه کاره باقی 
می مان��د. دلیل این امر اختالف نظر اساس��ی میان طرفین 
اس��ت. شاید ش��ما در این میان تالش بس��یار زیادی برای 
پیشبرد معامله کنید، اما گاهی اوقات باید کامال قید معامله 
را زد. اغل��ب اوقات خواس��ته های فزاینده یکی از طرفین و 
ناتوانی دیگران برای کاس��تن از بار خواسته های مورد نظر 
دلیل اصلی تعطیلی معامله اس��ت. شما در چنین شرایطی 
کار زیادی از دست تان برنمی آید. بنابراین باید آمادگی الزم 
برای ترک معامله و جس��ت وجو برای مش��تری یا شریکی 
دیگر را داش��ته باشید، در غیر این صورت شاید یك معامله 
را با شرایطی بس��یار سخت و دشوار پیش ببرید. اینطوری 
منافع برند ش��ما در معامله موردنظر کام��ال نادیده گرفته 

می شود. 
اگر ش��ما به دنبال معامله ای خوب و عالی هس��تید، باید 
نس��بت به امکان تامی��ن منافع دو طرف مطمئن ش��وید. 
هرگاه امکان تامین چنین ش��رایطی وجود نداش��ته باشد، 
بهترین راهکار ترک معامله و تالش برای پیدا کردن طرف 

مقابل دیگری است. 
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معامله در دنیای کسب و کار با تکنیک های کاربردی
کسب و کارهای کوچک و مسئله پروموت برند در شبکه های اجتماعی

به قلم: لیندسی الفسون
کارشناس بازاریابی دیجیتال

ترجمه: علی آل علی

حضور در ش��بکه های اجتماعی در قالب یك برند با حضور در این فضا به طور عادی تفاوت دارد. ش��ما 
ب��رای جلب نظر کاربران در پلتفرم های مختلف نیاز به ایده های خالقانه و همچنین یك اس��تراتژی عالی 
داری��د. بی ش��ك صحبت کردن از چنی��ن نکاتی برای یك کار عادی امر عجیبی به نظر می رس��د، چراکه 

کاربران معمولی به سادگی امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان را دارند. 
اگر ش��ما به دنبال اس��تراتژی مناسب برای پروموت کردن کسب و کار کوچك تان در فضای شبکه های 

اجتماعی هستید، توصیه های ذیل را به هیچ وجه از دست ندهید. 
توجه به شبکه های اجتماعی از چشم انداز مشتریان

ش��ما برای اینکه خیلی خوب برندتان را پروموت کنید باید اول از همه از چش��م انداز مشتریان به ماجرا 
نگاه کنید. بس��یاری از برندها ای��ن نکته مهم را مدنظر قرار نمی دهند. به همین خاطر تبلیغات ش��ان در 

شبکه های اجتماعی هرگز موردپسند مشتریان قرار نمی گیرد. 
مزیت نگاه به بازار از چش��م انداز مش��تریان امکان درک نیازهای اساسی و خواسته های آنهاست. با این 
حس��اب طراحی محتوای بازاریابی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امر مناس��بی خواهد بود. اگر 
شما در این میان از برخی از مشتریان برندتان هم کمك بگیرید، کیفیت محتوای تان به طور چشمگیری 

افزایش پیدا خواهد کرد. 
اصالت و سادگی محتوا همه چیز است

محتوای بازاریابی ش��ما باید بی نظیر باش��د. اینکه شما از روی دست برندهای بزرگ کپی برداری کنید، 
خیلی زود برندتان را به عنوان یك کس��ب و کار کلیش��ه ای در بازار معرفی خواهد کرد. بنابراین شما باید 
به جای چنین کاری در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان به بهترین شکل ممکن باشید، در غیر 

این صورت شاید هرگز شانسی برای جلب نظر آنها پیدا نکنید.
یکی از اش��تباهات بزرگ بازاریاب ها در ش��بکه های اجتماعی و پروموت کردن برندهای کوچك تالش 
برای طراحی محتوای ش��لوغ و دارای المان های متعدد اس��ت. ش��ما با چنین کاری سطح تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف را به ط��ور قابل مالحظه ای کاهش خواهید داد. بنابرای��ن باید به جای چنین کاری 
در تالش برای حفظ س��ادگی محتوای تان باش��ید. امروزه محتوای ساده بیش از چیز دیگری نظر کاربران 

را جلب می کند. 
ب��دون تردید طراحی محتوای س��اده برای بازاریابی هایی که مدت ها ب��ه طراحی گونه های دیگر محتوا 
عادت کرده اند، کار بس��یار س��ختی خواهد بود. با این حساب شما باید پس از تمام شدن کار محتوای تان 
به بهترین شکل ممکن در تالش برای ساده سازی اش باشید. این امر در بلندمدت شما را بدل به بازاریابی 

حرفه ای خواهد کرد. 
تعامل با کاربران را فراموش نکنید

ش��ما برای اینکه یك برند محبوب در میان مش��تریان داش��ته باش��ید، باید به فکر تعامل با کاربران در 
شبکه های اجتماعی باشید، در غیر این صورت اکانت تان به هیچ وجه پروموت نخواهد شد. وقتی از تعامل 
با کاربران صحبت می کنیم، نیازی به استفاده از ایده های عجیب نیست. همینکه شما به کامنت های آنها 

خیلی سریع جواب دهید و نسبت به خواسته های شان توجه داشته باشید، کافی خواهد بود. 
متاس��فانه برخی از برندها تعامل با مش��تریان را در اولویت های آخرش��ان قرار می دهند. این امر انگیزه 
کاربران برای همکاری با برندها را به طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد. بنابراین ش��ما حتی با بهترین 

محتوای دنیا هم امکان تاثیرگذاری بر روی آنها و پروموت کردن برندتان را پیدا نخواهید کرد. 
توجه به عنصر تداوم

فعالیت ش��ما در زمینه پروموت کردن برندتان باید به طور مداوم دنبال ش��ود، در غیر این صورت شاید 
فق��ط برای مدت زمانی کوتاه برندتان در میان کاربران ش��بکه های اجتماعی محبوب گردد. بس��یاری از 
برندها پس از هزینه های گزاف در زمینه پروموت کردن برندش��ان خیلی زود دس��ت از کار می کشند. این 
امر برند شما را به سرعت از ذهن مشتریان پاک خواهد کرد. بنابراین شما باید عملکرد متفاوتی در زمینه 

پروموت کردن برندتان داشته باشید. 
هر برندی برای بازاریابی و کس��ب شهرت در فضای آنالین نیاز به یك برنامه بلندمدت دارد. این برنامه 
حضور ش��ما در کنار مش��تریان برای سال های سال را تضمین می کند. بنابراین اگر برند شما چنین امری 

را مدنظر قرار ندهد، شانسی برای موفقیت در این راستا نخواهد داشت. 
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