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پیش بینی صادرات صنعتی 
در افق 1401

فرصت امروز: روندهای گذشته اشتغال صنعتی نشان می دهد که شوک های قیمتی نفت همواره به اشتغال زایی 
مناس��بی منجر نش��ده اس��ت و وجود رانت، موانع ورود زیاد، وقوع پدیده بیماری هلندی، فقدان دسترس��ی به 
تکنولوژی و سطح مقیاس و تنوع تولید باعث شده تا با وجود افزایش چشمگیر درآمدهای ارزی، اشتغال صنعتی 
اتفاق نیفتد. برآوردهای بازوی پژوهش��ی وزارت صمت نش��ان می دهد که صنایع کش��ور با لحاظ شرایط فعلی و 
سیاست   های کنونی، توان زیادی برای صادرات ندارند. بنابراین در صورتی می   توان به رشد صادرات بخش صنعت 
در پنج سال آینده امیدوار بود که برجام احیا شود، سیاست صنعتی درست و بسامانی برای کشور طراحی شود...
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روسیهواوکراینهشدارداد
تهدیدامنیتغذایی

فائو با تاکید بر اهمیت روس��یه و 
اوکراین در کش��اورزی جهان، نسبت 
به تبعات بحران ش��رق اروپا و ناامنی 
در ب��ازار جهان��ی غ��ذا هش��دار داد. 
س��ازمان خواربار و کش��اورزی ملل 
متح��د )FAO( در گزارش رس��می 
خود، ایجاد اختالل در کش��ت گندم 
و دان��ه روغن��ی در اوکراین به همراه 
بر  تج��اری  تهدی��د محدودیت های 
صادرات غالت و کاالهای اساس��ی را 
تهدیدی ب��رای امنیت غذایی جهان 
برشمرد و نس��بت به افزایش قیمت 
مواد غذایی و خوراک��ی ابراز نگرانی 
ک��رد. طبق ارزیابی فائ��و، میزان این 
افزایش قیمت اقالم غذایی بین 8 تا 

22 درصد برآورد شده است.
می��ان  در  اوکرای��ن  و  روس��یه 
مهمترین تولیدکنندگان محصوالت 
کش��اورزی جهان هستند. هر دوی 
ای��ن کش��ورها از صادرکنن��دگان 
خالص محصوالت کشاورزی هستند 
و هر دو از عرضه        کنندگان مهم مواد 
غذای��ی و ک��ود ش��یمیایی جهان 
محسوب می        شوند؛ محصوالتی که 
منابع صادراتی        شان اغلب در تعداد 
انگشت        شماری از کشورها متمرکز 
هستند. براس��اس گزارش سازمان 
خواربار و کشاورزی ملل  متحد، این 
تمرکز می تواند آس��یب        پذیری این 
بازارها را در برابر شوک        ها و نوسانات 
افزایش دهد. روسیه یا اوکراین )یا 

هر دوی این کشورها( در 
2سال 2021...
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حمله روس��یه به اوکراین به طور غیرمنتظ��ره ای اروپا را متحول کرده 
است. به نوشته »نیویورک تایمز«، پاسخ قاطعانه اروپا به تهاجم روسیه به 
اوکراین، امکانی را ارائه کرده است که تصور آن تا یک ماه قبل دشوار بود: 
اینک��ه اتحادیه اروپا به  عن��وان یک ابرقدرت می تواند نظم جهانی را تغییر 
ده��د و ارزش های لیبرال دموکراتیک را در سراس��ر جهان ترویج کند. تا 
قبل از جنگ، اتحادیه اروپا تا حد زیادی بر رشد اقتصادی متمرکز بود. این 
اتحادیه در برابر درخواس��ت ها به ویژه درخواست های ایاالت متحده برای 
افزایش هزینه های نظامی خود و خودکفایی بیشتر در دفاع از اروپا مقاومت 

می کرد.
اما تهاجم والدیمیر پوتین به اوکراین، کش��ورهای اروپایی را به س��مت 
رویکرد تهاجمی  تر سوق داد. آنها تحریم های سختی را اعمال کرده اند که 
به فلج کردن اقتصاد روس��یه کمک می کند و در تالش برای قطع تجارت 
با روسیه هستند. آنها اسلحه و سایر کمک ها را به اوکراین ارسال کرده اند. 
چندین کش��ور اقداماتی را برای افزایش هزینه های نظامی آغاز کرده اند و 
رهبران اتحادیه اروپا در چند روز گذشته برای هماهنگی تالش های خود 
در فرانس��ه مالقات هایی ترتیب داده اند. رهبران فرانسه و آلمان هم در 12 
مارس در یک تماس تلفنی بر پوتین فش��ار آوردند تا با آتش بس موافقت 
کند. تعهدات جدید اروپا می تواند با عقب نش��ینی دموکراتیک جهانی در 
15س��ال گذشته )یا بیش��تر( مقابله کند. ناکامی دموکراسی ها در دفاع از 
خود تا حدی این تغییر را ممکن کرد، اما یک اروپای سخت  تر و همچنین 
واکنش شدید سایر کشورها به تهاجم روسیه نشان می  دهد که دموکراسی  ها 
همچنان مایلند برای مقابله با دولت های اقتدارگرا از قدرت استفاده کنند. 
»مای��کل آبراموویتز«، رئی��س خانه آزادی که وضعیت دموکراس��ی را در 
سراسر جهان رصد می  کند، می گوید: »کشورهای دموکراتیک و مردمانش 
پیامی متحد به پوتین می  فرستند که دموکراسی مهم است و اقتدارگرایان 
نمی  توانند بدون مجازات دست به عمل بزنند و این پیامی قدرتمند است.« 
اتحادیه اروپا غالبا متفرق اس��ت و متشکل از ملل و گروه های قومی است 
که قرن  ها با یکدیگر جنگیده  اند و منافع و ارزش های متفاوت و گاه متضاد 
دارند. رأی بریتانیا در سال 201۶ به خروج از اتحادیه اروپا نشان می دهد 

که چنین اختالفاتی تا کجا می تواند پیش برود.
اما اتحادیه اروپا در طول زمان در جهت واحدتری حرکت کرده اس��ت. 
اگرچه این اتحادیه یک کشور واحد نیست، اما از بسیاری جهات مانند یک 
کش��ور عمل می کند. آنچه به  عنوان یک سازمان سست متشکل از شش 
کش��ور آغاز شد، اکنون بیش��تر جمعیت قاره را شامل می شود؛ به طوری 
که 2۷ کش��ور عضو آن هستند. اکثر آنها یک واحد پول مشترک دارند و 
مرزه��ای خود را به روی یکدیگر باز می کنند و همه آنها نمایندگانی را به 
قوه های مقننه، مجریه و قضائیه می فرستند که در تمام جنبه های زندگی 
اروپایی قدرت دارند. پاسخ اتحادیه اروپا به تهاجم روسیه به اوکراین، یک 
گام اتحادبخش دیگر بود؛ گامی که می تواند اروپا را از نقش منفعل خود به 

یک نیروی دموکراتیک با نفوذ در سراسر جهان سوق دهد.
انفعال قبلی اروپا البته ریشه در جنگ جهانی دوم دارد. پس از جنایات 
جنگ و هولوکاس��ت، آلمان به س��مت صلح طلبی گرایش پی��دا کرد و از 
ایجاد ارتش خاص یا ارس��ال س��الح به مناطق درگیری خودداری کرد. به 
 عنوان پرجمعیت ترین و ثروتمندترین عض��و اتحادیه اروپا، رویکرد آلمان 
تاثیر زیادی بر این قاره داش��ت. تهاجم روسیه به اوکراین ناگهان رهبران 
این قاره را وادار کرد تا با این چشم انداز مواجه شوند که موضع آنها در حال 
زیر و رو کردن یکی از اهداف اساسی اتحادیه اروپا است: یعنی ناکامی در 
جلوگیری از جنگ در اروپا. در چیزی که به نظر تناقض می رسد، اتحادیه 
اروپا ممکن است برای جلوگیری از جنگ بیشتر به قدرت نظامی بیشتری 
نیاز داش��ته باش��د. »جانا پوگلیرین«، کارشناس ارشد سیاست در شورای 
اروپایی روابط خارجی به »نیویورک تایمز« می گوید: »صلح امری مس��لم 
تلقی می ش��د«. به عقیده او، اما دیگر این طور نیست. آلمان طی چند روز 
پس از تهاجم، برای بازس��ازی ارتش خود هزینه بیش��تری را صرف کرد. 
سایر کشورها از جمله اتریش، دانمارک و سوئد در هفته گذشته تعهدات 
مشابهی داشتند. کارشناسان گفتند که بیشتر اعضای اتحادیه اروپا و ناتو 
احتماال از آن پیروی خواهند کرد و در همین مس��یر )افزایش هزینه های 

نظامی( حرکت خواهند کرد.
در بلندم��دت، ی��ک اروپای احیاش��ده می تواند به احی��ای نظم جهانی 
زخمی ش��ده به رهبری غرب دموکراتیک کمک کند. یکی از راه هایی که 
می تواند انجام ش��ود، این است که اروپا به  طور تهاجمی از خود محافظت 
کند. این امر می  تواند به آزادسازی منابع آمریکایی که اکنون به امنیت اروپا 
اختصاص داده ش��ده اس��ت، کمک کند که به نوبه خود به ایاالت متحده 
اجازه می  دهد تا برای کمک به مقابله با چین، تمرکز مجدد روی آس��یا را 

که مدت ها وعده داده بود، آغاز کند.
اروپ��ا به  عن��وان دومین اقتصاد ب��زرگ جهان می  توان��د از ثروت خود 
ب��رای مقابله با تهدیدات علیه خود یا دموکراس��ی در خارج )با تحریم  ها، 
س��رمایه  گذاری  های مالی و سیاست تجاری( اس��تفاده کند. اتحادیه اروپا 
پیش تر در گس��ترش نظم دموکراتیک جهانی نقش داش��ته است. پس از 
سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، آغوش گشودن اتحادیه اروپا 
به روی کش��ورهای اروپای ش��رقی باعث تقویت دموکراسی های جدید از 
بلغارستان تا لیتوانی شد. »تیموتی گارتون اش«، مورخ دانشگاه آکسفورد 
می گوید که »این اقدام یکی از بزرگ ترین پروژه های ترویج دموکراسی در 
تاریخ اخیر بود.« آینده به سادگی یک جنگ سرد جدید بین دموکراسی ها 
و دیکتاتوری ها نیست. هند به عنوان پرجمعیت ترین دموکراسی جهان با 
روسیه دوست است و از محکوم کردن جنگ پوتین در اوکراین خودداری 
کرده اس��ت. ایاالت متحده با جنبش غیرلیبرال خود س��ر و کار دارد. در 
داخل اروپا، نهادهای دموکراتیک در لهستان و البته به  شدت در مجارستان 
رو به وخامت گذارده اند. »مجتبا رحمان«، تحلیلگر گروه اوراس��یا معتقد 

است: »مشکالت داخلی جدی در اروپا وجود دارد.« یک سوال بزرگ بدون 
پاس��خ باقی می ماند: آیا قاطعیت جدید اروپا دوام خواهد آورد؟ اروپایی ها 
در نتیجه جنگ و تحریم های اعمال شده علیه روسیه با بحران پناهجویان 

و افزایش قیمت مواد غذایی و گاز مواجه هستند. این می تواند به واکنش 
ش��دید علیه سیاس��تمدارانی دامن بزند که به  ش��دت از اوکراین حمایت 

کرده اند و مسیری را که اروپا هم اکنون در آن قرار دارد، کوتاه کند.

تحولقارهسبزباحملهروسیهبهاوکراین
اروپابیدارمیشود

موفقیتدراینستاگرامباایجاد7پستمحبوب
اینستاگرام امروزه به عنوان یکی از پنج شبکه اجتماعی برتر شناخته می شود که به علت تمرکز بر روی ارسال 
عکس، بستری مناسب برای فعالیت های تجاری محسوب می شود. درواقع در شبکه ای نظیر توییتر، شرایط الزم 
و بس��ترهای مورد نیاز وجود ندارد. با این حال علی رغم مخاطبان میلیاردی و امکانات متنوع، همچنان بیش از 
۶0 درصد کس��ب و کارها، به نتیجه دلخواه خود در اینس��تاگرم نمی رسند. همین امر باعث شده است تا برخی 
از افراد، از فروش اینترنتی که نیاز مهم هر کس��ب و کاری در جهان امروز محس��وب می ش��ود، غافل باشند. در 
این راس��تا با توجه به ماهیت اصلی ش��بکه های اجتماعی که بر پایه سرگرم کردن افراد است. شما باید مواردی 
را برای ارائه داش��ته باش��ید تا افراد را به خوبی درگیر نماید. در این زمینه بررسی جدیدترین آمارها حاکی از آن 
اس��ت که هفت نوع محتوا، محبوبیت باالتری نسبت به س��ایرین دارند که در ادامه آنها را بررسی خواهیم کرد...



فرص��ت امروز: روندهای گذش��ته اش��تغال صنعتی نش��ان می دهد که 
شوک های قیمتی نفت همواره به اشتغال زایی مناسبی منجر نشده است و 
وجود رانت، موانع ورود زیاد، وقوع پدیده بیماری هلندی، فقدان دسترسی 
به تکنولوژی و س��طح مقیاس و تنوع تولید باعث شده تا با وجود افزایش 

چشمگیر درآمدهای ارزی، اشتغال صنعتی اتفاق نیفتد.
برآوردهای بازوی پژوهشی وزارت صمت نشان می دهد که صنایع کشور 
با لحاظ ش��رایط فعلی و سیاس��ت   های کنونی، توان زیادی برای صادرات 
ندارن��د. بنابراین در صورتی می   توان به رش��د ص��ادرات بخش صنعت در 
پنج س��ال آینده امیدوار بود که برجام احیا شود، سیاست صنعتی درست 
و بس��امانی برای کش��ور طراحی ش��ود و برنامه توس��عه تجارت در بازار 
همسایگان با قدرت بیشتری اجرا گردد. همچنین سیاست ارزی کشور به  
عنوان یک متغیر اثرگذار باید برخالف گذشته تنظیم شده و به شکلی موثر 
بر رش��د س��رمایه گذاری صنعتی و افزایش استفاده از ظرفیت   های کنونی 
تولید اثر بگذارد، چراکه طی چهار دهه گذشته عدم تعدیل به موقع نرخ ارز 
و ثابت ماندن آن موجب شده است صنعت از دو مسیر کاهش ظرفیت   های 
موجود تولید و عدم ایجاد ظرفیت   های جدید تحت فش��ار قرار گیرد. طبق 
پیش بینی موسس��ه مطالعات و پژوهش   های بازرگان��ی، پررونق   ترین بازار 
صادراتی بخش صنعت کشور تا پنج سال آینده کشور هند خواهد بود. پس 
از هند نیز کشورهای چین، عراق، ترکیه و امارات قرار دارند که بیشترین 
ظرفیت رشد صادراتی صنعتی کشور در فاصله سال های 1401 تا 1405 

به آنها اختصاص خواهد داشت.
صادراتصنعتیایراندر2سناریو

موسس��ه مطالع��ات و پژوهش   ه��ای بازرگانی در گزارش ت��ازه خود به 
»پیش بینی صادرات صنعتی در س��ال 1401« )با مالحظه رشد اقتصادی 
بازارهای هدف و تغییرات نرخ ارز( پرداخت و آینده تجارت صنایع کشور در 
دو افق زمانی 1401 و 1405 را ترسیم کرد. بازوی پژوهشی وزارت صمت 
در این گزارش، افزایش صادرات صنعتی را در گروی اجرای یک سیاس��ت 
صنعتی و حل چهار چالش »کاهش قدرت خرید خانوارها«، »کاهش سطح 
تقاضای موثر«، »کاهش توان واردات بنگاه   های تولیدی« و »کاهش قدرت 
رقابت   پذیری« برش��مرد و تاکید کرد که دولت در این سیاس��ت صنعتی 
باید به تحوالت نرخ ارز نیز توجه ویژه داش��ته باش��د، وگرنه صنعت   زدایی 
که پدیده رایج دهه90 بود، در س��ال های پیش   رو دوباره تکرار خواهد شد 
و ایجاد اش��تغال صنعتی که هدف مهم سیاست گذار بخش صنعت است، 

محقق نخواهد شد.
براساس این گزارش، نرخ ارز، اثر چشمگیری بر صادرات صنعتی دارد و 
اگر این نرخ ثابت بماند و اصطالحا سرکوب شود، در شرایط تورم بر توان 
صنایع ایران تاثیر س��وئی گذاشته و واردات را تقویت می کند. شرکت های 
داخل��ی نیز در نتیجه افزایش واردات، بازی را ب��ه رقبای خارجی در بازار 
داخل��ی و عرصه   ه��ای خارجی واگذار می کنند. در ش��رایط عادی اصل بر 

اثرگذاری نامتقارن نرخ حقیقی ارز بر صادرات کش��ور اس��ت؛ به این معنا 
ک��ه قطعا کاهش نرخ حقیقی ارز، تقاضای کاالهای صنعتی را در داخل و 
خارج کاهش داده و به عدم استفاده کامل از ظرفیت تولیدی منجر می شود 
و تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ حقیقی ارز و عاطل ماندن ظرفیت های 
صنعت��ی و واردات ارزان، تضعیف می ش��ود، اما انتظار بر این اس��ت که با 
پرش   ه��ای نرخ ارز نیز به دلی��ل ایجاد بازارهای م��وازی نامولد و انحراف 
جریان منابع سرمایه   ای به خارج از بخش صنعت، رونق تقاضای سفته بازی، 
افزایش قیمت نهاده   های وارداتی و اثرات تورمی، لزوما این افزایش موجب 
رشد میزان صادرات صنعتی نشود. تحلیل های کارشناسی برای اثرگذاری 
مثبت تعدیل های نرخ ارز حقیقی ش��رایطی مانند تدریجی بودن، بهنگام 

بودن و متناسب بودن را توصیه می کنند.
نتایج این مطالعه نش��ان می دهد که در یک س��ناریو فعالیت   های اصلی 
صادرات��ی ایران در حال حاضر به رونق    بازارهای اصلی واکنش��ی نش��ان 
نمی   دهد و از این جهت، برآورد برای رش��د صادرات صنعتی بس��یار کم و 
معادل 12میلیون دالر است. در سناریوی دوم نیز پیش بینی شده طی پنج 
 سال آینده با سناریوی پرش های 38درصدی نرخ ارز در هر سال )متوسط 
پنج  س��ال گذش��ته(، مجموع اشتغال ایجادش��ده در بخش   های منتفع از 
این س��ناریو ۶۶ هزار نف��ر خواهد بود؛ عددی که ب��ا توجه به حجم باالی 
فارغ   التحصیالن بیکار، دردی از سیاست گذاران عالقه مند به ایجاد اشتغال 
صنعتی دوا نخواهد کرد. بنابراین تا زمانی که تحریم رفع نشود و صنعت از 

این تحول مثبت اثر نپذیرد، حجم صادرات کشور رشدی نخواهد داشت.
وضعیتصادراتایرانبههمسایگان

در بخ��ش دیگری از این گزارش، اثر نوس��انات اقتص��اد جهانی )درآمد 
شش کشور مقصد صادراتی( بر صادرات صنعتی ایران بررسی شده است. 
البته منظور از اقتصاد جهانی، ش��رکای عمده صادراتی ایران نظیر چین، 
هند، ترکیه، امارات، عراق و افغانس��تان اس��ت. استراتژی توسعه صادرات 
غیرنفتی به بازارهای همسایه و همجوار به ویژه توسعه صادرات صنعتی در 
سال های اخیر مورد توجه بوده و هدف این بوده که صادرات به همسایگان 
به 50میلیارد دالر برسد، اما تا 9 ماهه امسال صرفا 18میلیارد دالر به 15 
کشور همسایه صادر شده که 53درصد صادرات است. یعنی این راهبرد به 

لحاظ بازارهای هدف و مقادیر صادراتی از اهداف خود فاصله دارد.
در س��ند تاکید ش��ده که در بین کشورهای همسایه، سه کشور عراق و 
ترکیه و امارات مهمترین بازارهای صادراتی هستند و از ظرفیت دیگر بازارها 
در جذب کاالی ایرانی اس��تفاده نشده است. سهم ارزشی مابقی 12کشور 
همس��ایه کمتر از 5 درصد صادرات است. در واردات هم 30 درصد واردات 
از امارات بوده و س��هم ترکیه 10 درصد است. مابقی 13کشور همسایه نیز 
سهم 4 درصدی در واردات دارند. بنابراین تا توسعه بازارهای تجاری منطقه 
فاصله زیادی داریم. در کنار کشورهای همسایه، ارزش صادراتی به چین و 
هند در 9 ماهه امسال 35 درصد رشد کرده و به 11میلیارد و 500میلیون 

دالر رس��یده که 33 درص��د کل صادرات اس��ت و ارزش وارداتی از آنها با 
22 درصد افت وزنی، به لحاظ ارزشی 9 درصد رشد کرده و به 9.5 میلیارد 
دالر رسیده که 25 درصد کل واردات است. رونق بازارهای صادراتی به ویژه 
بازارهای صادراتی اصلی همچنین می   تواند به زیربخش   هایی که طی یک 
 دهه گذشته شاهد کاهش اش��تغال یا اشتغال زایی ضعیف بوده   اند، کمک 
کن��د. به دلی��ل تحریم   ها در حال حاضر به ج��ز دو فعالیت تولید موتور و 
توربین و تولید کابل   های فیبر نوری، کشش   پذیری درآمدی زیادی نسبت 
به محصوالت ایرانی دیده نمی ش��ود. چهار زیربخشی که بیشترین کشش 
درآمدی را نس��بت به رونق بازارهای صادراتی دارند، طی یک دهه گذشته 
دچار کاهش اش��تغال بوده   اند. تنها درخصوص فعالیت س��اخت ملزومات 
و وس��ایل پزشکی و دندان پزشکی حساس��یت درآمدی پایین بازار هدف 
نسبت به محصول از وابستگی و نیاز بازار صادراتی به واسطه های تک بودن 
تولیدات حکایت دارد و برای سایر محصوالت کشش   پذیری پایین درآمدی 
می تواند عالوه بر تحریم، نش��ان دهنده وجود رقبای قوی در بازار صادراتی 

باشد که با افزایش درآمد تقاضای خریدار به سمت آنها می رود.
بازارهایصادراتیدر5سالآینده

بازاره��ای اصلی صادراتی ایران در پنج س��ال آینده همگی جز عراق از 
رونق مناس��بی برخوردار خواهند بود. هند نیز پررونق   ترین بازار صادراتی 
ایران تا سال 1405 خواهد بود. متوسط نرخ رشد هند در پنج  سال آینده 
۷ درصد اس��ت که در میان بازارهای صادراتی بیشترین رشد است. پس از 
هند، چین در جایگاه دوم است و هرچند طبق پیش بینی ها رشد اقتصادی 
چین در س��ال های آتی روند نزولی خواهد داش��ت و نرخ رشد 8 درصدی 
فعلی این کشور تا سال 1405 به 5 درصد خواهد رسید، اما به طور متوسط 
اقتصاد چین طی پنج سال آینده ساالنه 5.9 درصد رشد خواهد کرد. عراق 
و ترکیه نیز به لحاظ متوسط رشد اقتصادی طی پنج  سال آتی دو بازار مهم 
بعدی هستند که در رتبه   های سوم و چهارم قرار می گیرند؛ با این مالحظه 
که نوس��ان رش��د قابل توجهی برای این دو پیش بینی می شود. امارات در 
جایگاه پنجم قرار دارد و تا سال 1405 از نرخ رشد باثبات با متوسط 2.9 

درصد برخوردار خواهد بود.
با در نظر گرفتن این وضعیت به نظر می رسد فعالیت   های اصلی صادراتی 
ایران در حال حاضر به رونق بازارهای اصلی واکنش��ی نش��ان نمی   دهند. 
بنابراین حجم برآوردش��ده از میزان افزایش صادرات صنعتی مقدار اندکی 
برآورد می شود. تا زمانی که فعالیت های اصلی صادراتی ایران در نتیجه رفع 
تحریم   ها واکنش مناسبی نسبت به بازارهای صادراتی نداشته باشند، انتظار 
نمی رود تحوالت مثبت جهانی اث��ر مثبت قابل توجهی بر ارزش صادراتی 
صنعتی ایران داش��ته باشد. همچنین در س��ناریوی ادامه پرش   های ارزی 
مش��خص شد عموم اش��تغال   های جدید ایجادشده مربوط به فعالیت های 
منبع پایه تک محصولی به شدت متأثر از بازارهای جهانی است که پایداری 

چندانی ندارند.

هند،چین،عراق،ترکیهواماراتمهمترینمقاصدصادراتیهستند

پیش بینی صادرات صنعتی در افق 1401

مسکن به عنوان یک حوزه پیشران که با دست کم 134 بخش اقتصادی 
ارتباط دارد، س��ال 1400 را در ش��رایطی به پایان می رساند که با کمبود 
منابع مالی، رکود س��اخت و س��از، رکود معامالت، جهش قیمت فروش و 
اجاره دست و پنجه نرم کرد، اما اخبار امیدوارکننده ای برای رونق تولید از 
طریق طرح ساخت یک میلیون واحد در سال و تزریق 440 هزار میلیارد 

تومان به وزارت راه و شهرسازی شنیده می شود.
به گزارش ایس��نا، بازار مس��کن پس از سه سال رش��د متوالی قیمت،  
س��ال 1400 به ثبات نسبی رس��ید. این ثبات پس از آن رخ داد که سال 
1399 قیمت مسکن در ش��هر تهران به عنوان معیاری برای بازار مسکن 
کش��ور، پرش 94 درصدی قیمت را در اسفندماه به ثبت رساند. آنطور که 
رس��تم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی گفته است، مجلس برای سال آینده 
400 ه��زار میلی��ارد تومان منابع برای بخش مس��کن مصوب کرده و 40 
هزار میلی��ارد تومان نیز منابع ودیعه خواهد بود. اتکای قاس��می احتماال 
به 3۶0 هزار میلیارد تومان تس��هیالت مصوب سالیانه ای است که »قانون 
جهش تولید و تامین مس��کن« برعهده بانک ها گذاش��ته، اما تجربه نشان 
داده بانک ها منابع به این بزرگی در اختیار ندارند و تمایلی برای پرداخت 
تسهیالت بلندمدت 20 ساله این طرح نشان نمی دهند. چنانکه تا اواسط 
بهمن ماه فقط 948 میلیارد تومان به »نهضت ملی مسکن« از سوی بانک 

مسکن پرداخت شده و سایر بانک ها گزارشی ارائه نداده اند.
از آن طرف در بازار مس��کن اوضاع چندان مناس��ب نیست. کارشناسان 
می گویند به دلیل کس��ری عرضه در سال های اخیر با فشار تقاضا مواجه 
شده ایم و با اینکه قیمت ها در بخش فروش به ثبات رسیده، در بازار اجاره 

ظرفیت ایجاد التهاب وجود دارد. در بهمن ماه امس��ال نرخ رش��د سالیانه 
اج��اره به��ا در تهران 48 درصد و کل کش��ور 52 درصد گزارش ش��د که 
بیش از 10 درصد باالتر از رشد تورم عمومی است. به دلیل عقب ماندگی 
سرعت افزایش قیمت ها در بازار اجاره نسبت به قیمت مسکن، مقداری از 
این فاصله در سال 1400 جبران شد و احتمال ادامه این وضعیت در سال 

1401 وجود دارد.
افزایش قیمت ها در بازار اجاره، دولت را بر آن داشت تا در دی ماه تدوین 
بسته ای برای حمایت از اجاره نشینان را در دستور کار قرار دهد و مقرر شد 
س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت با هدف کنترل رشد اجاره  بها، سیاستی 
را تدوی��ن کند. پیش از آن هم دولت دوازدهم راهکارهایی را برای کنترل 
بازار اجاره )تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها تا سقف 25 درصد در 
تهران، 20 درصد در دیگر کالنشهرها و 15 درصد در سایر شهرهای کشور 
و همچنین تس��هیالت کمک ودیعه تا سقف ۷0 میلیون تومان( در پیش 

گرفته بود که البته آمارها بی تاثیری آن را به اثبات رساند.
از آن طرف در بخش س��اخت و س��از بخش خصوص��ی، اوضاع بر وفق 
مراد نیست. هم اکنون می توان در بسیاری از شهرها با نرخ هایی به مراتب 
پایین تر از هزینه های س��اخت، واحد مس��کونی خریداری کرد. به همین 
دلیل رغبت برای س��اخت و س��از کاهش یافته اس��ت. با این حال دولت 
قصد دارد از طریق »نهضت ملی مس��کن«، بخش خصوصی را فعال کند، 
اما اخت��الف نظرهایی بین بخش خصوصی با دولت دیده می ش��ود. مثال 
س��ازندگان، هزینه ساخت واحدهای »نهضت ملی مسکن« منهای قیمت 
زمین، طراحی و پروانه را متری 5.5 میلیون تومان ارزیابی می کنند و حتی 

برخی ها این عدد را بیش از ۷ میلیون تومان تخمین می زنند؛  در حالی که 
پیشنهاد دولت، متری 4.5 میلیون تومان است. دولت برای آنکه هزینه های 
این طرح را برای متقاضیان کاهش دهد و تکنولوژی ساخت را به روز کند، 
مذاکراتی را با برخی ش��رکت های خارجی از چین و ترکیه انجام داده که 

هنوز به نتیجه نرسیده است.
با توجه به پیش��ران بودن بخش مس��کن که 33 درصد از حجم اقتصاد 
کش��ور را دربر می گیرد، 12 درصد اش��تغال مس��تقیم ایجاد می کند و با 
دست کم 134 بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و پسین است، تحرک 
بازار مس��کن می تواند به رونق اقتصاد کمک کند. اهمیت بخش مسکن از 
این جهت بیش��تر جلوه می کند که بیش از 8 میلیون خانوار مس��تاجر در 
کشور وجود دارد و نرخ اجاره نشینی در شهر تهران که تا دو سال قبل 42 
درصد بود، حاال به باالی 50 درصد رس��یده اس��ت. یعنی بیش از نیمی از 
مردم تهران مستاجرند. در کل کشور نیز اجاره نشینی شهری از 18 درصد 

در سال 13۶5 به 38 درصد در سال 1395 رسیده است.
در س��ال های 1395 و 139۶ سهم مس��کن از هزینه خانوار 44 درصد 
اعالم شد و در سال 139۷ به 4۶.8 درصد و در سال 1398 به حدود 49.9 
درصد رسید. تحلیل ها نش��ان می دهد که این عدد در سال های 1399 و 
1400 نیز افزایش چشمگیری داشته و در حال حاضر احتماال بین 55 تا 
۶0 درصد از هزینه خانوار خرج هزینه مسکن می شود. با این حال، تزریق 
440 هزار میلیارد تومان منابع به بخش مسکن می تواند تحرکی را در این 
بخش به وجود بیاورد، چراکه بودجه هیچ حوزه ای در س��ال آینده تا این 

اندازه رشد نکرده است.

تزریق440هزارمیلیاردتومانمنابعبهبخشمسکن

لکوموتیومسکن،قطاراقتصادرامیِکشد؟

دریچــه

فائونسبتبهتبعاتجنگروسیهواوکراینهشدارداد
تهدیدامنیتغذایی

فائو با تاکید بر اهمیت روسیه و اوکراین در کشاورزی جهان، نسبت به تبعات 
بحران ش��رق اروپا و ناامنی در بازار جهانی غذا هش��دار داد. س��ازمان خواربار و 
کش��اورزی ملل متحد )FAO( در گزارش رسمی خود، ایجاد اختالل در کشت 
گندم و دانه روغنی در اوکراین به همراه تهدید محدودیت های تجاری بر صادرات 
غالت و کاالهای اساس��ی را تهدیدی برای امنیت غذایی جهان برشمرد و نسبت 
به افزایش قیمت مواد غذایی و خوراکی ابراز نگرانی کرد. طبق ارزیابی فائو، میزان 

این افزایش قیمت اقالم غذایی بین 8 تا 22 درصد برآورد شده است.
روس��یه و اوکراین در می��ان مهمترین تولیدکنندگان محصوالت کش��اورزی 
جه��ان هس��تند. هر دوی ای��ن کش��ورها از صادرکنندگان خال��ص محصوالت 
کش��اورزی هس��تند و هر دو از عرضه        کنندگان مهم مواد غذایی و کود شیمیایی 
جهان محس��وب می        ش��وند؛ محصوالتی که منابع صادراتی        ش��ان اغلب در تعداد 
انگشت        ش��ماری از کشورها متمرکز هستند. براس��اس گزارش سازمان خواربار و 
کش��اورزی ملل  متحد، این تمرکز می تواند آس��یب        پذیری این بازارها را در برابر 

شوک        ها و نوسانات افزایش دهد.
روس��یه یا اوکراین )یا هر دوی این کش��ورها( در س��ال 2021 در میان س��ه 
صادرکننده بزرگ گندم، ذرت، کلزا، دانه آفتابگردان و روغن آفتابگردان بوده        اند. 
روس��یه در این س��ال با صادرات حدود 33 میلیون تنی گندم و مسلین )مخلوط 
گن��دم و چاودار( بزرگ ترین صادرکننده گندم جهان بوده و 18 درصد از س��هم 
بازار این کاال را در اختیار داش��ته اس��ت. اوکراین نیز در سال  گذشته با صادرات 
20 میلیون تن گندم و مس��لین، پنجمین صادرکننده بزرگ گندم جهان بوده و 
10 درصد از بازار جهانی این کاال را به خود اختصاص داده اس��ت. این دو کش��ور 
همچنین روی هم رفته ۶9 درصد از بازار صادراتی روغن آفتابگردان جهان را در 
اختیار دارند. روس��یه در سال گذش��ته به  عنوان بزرگ ترین صادرکننده کودهای 
نیتروژنی و دومین عرضه        کننده کودهای فس��فر و پتاس��یم جهان شناخته شده 

است.
روس��یه و اوکراین هر دو از تامین        کنندگان اصلی اغلب کش��ورهایی هس��تند 
که وابس��تگی زیادی به واردات غذا و کود دارند. برخی از این کش��ورها در میان 
کشورهای کمتر توسعه یافته هستند، درحالی که بسیاری دیگر در گروه کشورهای 
کم درآمد با کمبود غذایی قرار دارند، به طوری که براس��اس اطالعات فائو، واردات 
گندم کشورهای شمال آفریقا، آسیای غربی و مرکزی تا حد زیادی به اوکراین و 
روسیه وابسته است، بنابراین احتمال باالی ایجاد اختالل در کشت گندم و دانه 
روغن��ی در اوکراین به همراه تهدید محدودیت ه��ای تجاری بر صادرات غالت و 
کاالهای اساس��ی، امنیت غذایی بسیاری از کشورهای جهان را در معرض خطر 
قرار می دهد. آمارهای شاخص قیمت مواد غذایی فائو نشان می دهند قیمت های 
صادراتی مواد غذایی از نیمه دوم سال 2020 تقریبا بدون وقفه در حال افزایش 
بوده        ان��د، به طوری که قیمت های اس��می در فوریه 2022 به بیش��ترین حد خود 
رس��یده        اند. گرچه قیمت تمام گروه های کاالهای اساسی موجود در شاخص فائو 
از اواخر سال 2020 افزایش داشته است، بازارهای غالت و روغن نباتی از جمله 
بازارهایی بوده        اند که بیشترین تاثیرپذیری را داشته        اند. در سال 2021 قیمت های 
بین        المللی گندم و جو حدود 31 درصد نس��بت به سال گذش��ته رشد داشته که 
عمدت��ا به دلی��ل افزایش تقاضای جهانی و ذخایر صادرات��ی محدود در برخی از 

کشورهای صادرکننده گندم و جو بوده است.
در اوکراین افزایش تنش ها باعث بسته شدن بنادر، متوقف شدن عملیات خرد 
کردن دانه        های روغنی و الزامات صدور مجوزهای صادراتی برای برخی محصوالت 
کشاورزی شده است که تمامی آنها می تواند بر صادرات غالت و روغن های نباتی 
در  ماه های آینده تاثیر منفی داشته باشد. با توجه به مشکالت فروش که ممکن 
است در نتیجه تحریم ها ایجاد شود، چشم        انداز صادرات روسیه نیز با نااطمینانی 

باالیی روبه روست.
از س��وی دیگ��ر، برآوردهای فائو از اثرات بالقوه کاهش ص��ادرات غالت و دانه 
آفتابگردان از س��وی این دو کش��ور نش��ان می دهد این کاهش تنها تا اندازه        ای 
می تواند در فصل تجاری 23-2022 توسط سایر کشورها جایگزین شود. ظرفیت 
بس��یاری از این کشورها برای افزایش تولید و صادرات نیز می تواند با هزینه        های 
باالی تولید محدود ش��ود، بنابراین شکاف عرضه جهانی می تواند قیمت جهانی 
مواد غذایی و خوراک را بین 8 تا 22 درصد نس��بت به س��طح فعلی آن افزایش 
دهد. از سوی دیگر، اگر درگیری میان این دو کشور، قیمت نفت را باال نگه دارد و 
کاهش صادرات این دو کشور طوالنی شود، بازار غالت و دانه آفتابگردان جهانی با 
شکاف عرضه قابل توجهی روبه رو خواهد شد. این مسئله سبب می شود قیمت های 

بین        المللی همچنان باالتر از سطوح پایه باقی بمانند.
به عالوه، این نگرانی وجود دارد که درگیری        ها در اوکراین به زیرس��اخت های 
حمل        ونقل، بنادر، انبارداری و فرآوری این کش��ور خسارت وارد کند. ظرفیت        های 
جایگزین        ه��ا چ��ون حمل        و نقل ریلی به ج��ای بنادر دریایی ی��ا امکانات فرآوری 
کوچک ت��ر به  جای امکانات م��درن خرد کردن دانه        های روغنی بس��یار محدود 
هس��تند. در حالت کلی        تر، نگرانی هایی نیز از بابت افزایش حق بیمه کشتی        هایی 
وج��ود دارد که به مقصد مناطق دریای س��یاه پهلوگی��ری می کنند، چراکه این 
مسئله می تواند هزینه حمل دریایی را افزایش دهد و به هزینه نهایی مواد غذایی 

که توسط واردکنندگان پرداخت می شود بیفزاید.
گرچه چش��م انداز تولید محصول زمس��تانی ب��رای دوره 23-2022 در هر دو 
کشور اوکراین و روسیه مثبت است، ولی در اوکراین درگیری ممکن است مانع از 
حضور کش��اورزان در زمین        های شان و کشت و بازاریابی محصوالت شود. اختالل 
در خدمات عمومی ضروری نیز می تواند بر فعالیت های کشاورزی تاثیرگذار باشد. 
ارزیابی        های اولیه فائو گویای آن هس��تند که ب��ه  دنبال حدود 20 تا 30 درصد از 
مناطق کشت زمستانی غالت، ذرت و دانه آفتابگردان در اوکراین در طول فصل 
23-2022 یا کش��تی صورت نخواهد گرفت یا برداشت نخواهد شد. در ارتباط با 
روسیه نیز نااطمینانی        هایی در ارتباط با تاثیرات تحریم های بین        المللی بر صادرات 
غذا وجود دارد. در میان        مدت، ازدس��ت رفتن بازاره��ای صادراتی می تواند درآمد 

کشاورزان را کاهش داده و بر تصمیمات آتی تولید تاثیر منفی داشته باشد.
از س��وی دیگر، روس��یه یکی از بازیگران اصلی بازار جهانی انرژی نیز هس��ت. 
با افزایش قیمت انرژی ناش��ی از این درگیری، کش��اورزی نیز به  عنوان یکی از 
انرژی        برترین صنایع تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. این صنعت به  طور مس��تقیم 
از طریق اس��تفاده از سوخت و گاز و برق و به  طور غیرمستقیم از طریق استفاده 
از کوده��ا و آفت        کش ها، انرژی        بری باالی��ی دارد. با افزایش قیمت کودها و دیگر 
محص��والت انرژی        بر انتظار می رود نهاده        های تولید کش��اورزی با افزایش قیمت 
قابل مالحظه        ای روبه رو شوند. افزایش قیمت این نهاده        ها، افزایش هزینه        های تولید 

و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی را به  دنبال خواهد داشت.
ب��ه عالوه، کاهش ارزش گریونا )پول رایج اوکرای��ن( در مقابل دالر آمریکا در 
اوایل م��اه مارس می تواند رقابت پذیری کش��اورزی اوکرای��ن را افزایش و توانایی 
وارداتی آن را کاهش دهد. انتظار می رود خسارات ناشی از جنگ به ظرفیت        های 
تولیدی و زیرس��اخت های این کش��ور، هزینه        های بازس��ازی باالیی را به همراه 
داشته باشد. تحریم های اقتصادی علیه روسیه نیز روبل روسیه را با کاهش ارزش 
قابل مالحظه        ای روبه رو کرده است. گرچه این موضوع می تواند صادرات کاالهای 
کشاورزی روسیه را مقرون به صرفه        تر کند، ولی پایداری کاهش ارزش روبل، تاثیر 

منفی بر چشم        انداز سرمایه        گذاری و رشد تولید در این کشور خواهد داشت.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه

25 اسفند 1400

شماره 1984



فرص��ت امروز: »اکونومیس��ت« در یک گزارش تحلیل��ی به تهدیدها و 
فرصت ه��ای کریپتو در میانه جنگ روس��یه و اوکراین پرداخته و با طرح 
این س��وال که چرا کریپتو برای تحریم ش��دگان مفید نیس��ت؟ نوش��ته 
اس��ت: ارز دیجیتال ممکن اس��ت بیش��تر به عنوان ابزاری برای کمک به 
تالش های اوکراین در جمع آوری کمک های مالی استفاده شود. به نوشته 
»اکونومیس��ت«، برای قهرمانان کریپتو، ارزهای رمزنگاری شده قرار است 
یک مدینه فاضله آزادیخواهانه باشد. توکن ها توسط شبکه های غیرمتمرکز 
رایانه های شخصی مستقر در ده ها کشور ایجاد و جابه جا می شود، بنابراین 
روی کاغ��ذ از کنت��رل و نظارت دولت ها و بانک ها آزاد هس��تند. منتقدان 
تامین مالی رمزنگاری، مدت هاست که این نگرانی را پررنگ و مخاطره آمیز 

جلوه داده اند.
با این حال، جنگ روس��یه و اوکرای��ن و تحریم های پس از آن که غرب 
علیه ش��رکت ها و شخصیت های روس��ی اعمال کرد، مس��ئله استفاده از 
رمزارزها را جدی تر از گذش��ته کرده است. هش��دارهای سیاستمداران و 
رگوالتورها در آمریکا و اروپا نش��ان می دهد آنها نس��بت به استفاده افراد 
و نهادهای تحریم ش��ده از ارزهای دیجیت��ال و صرافی های کریپتو نگران 
هس��تند. اگر تحریم شدگان روس��ی قادر به جابه جایی پول بدون رصد از 
س��وی دولت ها باشند، تا حد زیادی س��الح اصلی غرب علیه روسیه را از 

کار خواهند انداخت.
یکی از جذابیت های شبکه غیرمتمرکز رمزارزها، این است که دست کم 
در تئ��وری، فرامل��ی عمل می کند. مورد دیگر این اس��ت ک��ه در دنیای 
رمزارزها، حفاظت از حریم خصوصی افراد نس��بت به سیستم مالی سنتی 
قوی تر عمل می ش��ود. بالک چین های عموم��ی مانند بیت کوین و اتریوم، 
اطالعات تراکنش های خود را به طور علنی در همه دنیا اعالم می کنند، اما 
دارندگان آن را ناشناس نگه می دارند. در نظام بانکی، حریم خصوصی افراد 
و صاحبان پول با محرمانه نگه داشتن اطالعات تراکنش ها تضمین می شود، 
اما افراد طرف معامالت، قابل شناسایی هستند. در واقع، خطوط بین این 
دو رویکرد، مبهم تر از آن اس��ت که تحریم کنندگان ممکن اس��ت انتظار 
داشته باشند. شواهد بس��یاری وجود دارد که نشان می دهد مردم روسیه 
در هفته ه��ای اخیر به خرید رمزارزها تمایل پیدا کرده اند. حجم مبادالت 
جف��ت ارز روبل-بیت کوین در بایننس، بزرگ ترین صرافی ارز دیجیتال از 
نظر حجم به حدود 10 برابر سطح عادی خود و از 50 بیت کوین به ارزش 
20 میلی��ون دالر در روز به 500 بیت کوین رس��یده اس��ت، اما این اتفاق 
ممکن اس��ت در درجه اول از تمایل روس ها به نگهداری دارایی که ارزش 
آن کاهش نمی یابد، ناش��ی ش��ود. از روز 24 فوریه و با آغاز تقابل نظامی 
روسیه و اوکراین، ارزش روبل در برابر دالر آمریکا حدود 40 درصد کاهش 

یافته است.

برای یک الیگارش��ی که به دنبال گریز از تحریم های آمریکاست، تبدیل 
ث��روت ب��ه ارز دیجیتال در حالت ایده آل، یک ابزار و وس��یله اس��ت و نه 
هدف. در حال حاضر، خرید بیش��تر اقالم روزمره ی��ا دارایی های مالی به 
طور مستقیم با ارزهای دیجیتال امکان پذیر نیست. کریستوفر رای، مدیر 
اف بی آی در روز دهم مارس در جلسه استماع سنای ایاالت متحده درباره 
جنگ روس��یه و اوکراین گفت: »در نهایت چیزی که آنها واقعا باید انجام 
دهند، این است که به نوعی از ارزهای فیات دسترسی پیدا کنند که برای 

روس ها چالش برانگیز شده  است.«
واقعیت این اس��ت که برای تبدیل مجدد ارز دیجیتال به ارز فیات، نیاز 
به همکاری با یک صرافی اجتناب ناپذیر اس��ت، اما صرافی های رمزنگاری 
به همان اندازه که بزرگ تر و مهم تر ش��ده اند، بسیاری از آنها نیز زیر چتر 
نظ��ارت دولت ها قرار گرفته اند. برخی از بزرگ ترین  صرافی های کریپتو در 
حال حاضر به صورت عمومی اطالع رسانی شده اند و نام شان برای استفاده 

کاربران فهرست شده است. اکثر آنها در آمریکا و اروپا حضور دارند.
این موضوع، دو مشکل جدی را برای دورزنندگان تحریم ایجاد می کند؛ 
نخس��ت اینکه صرافی های رمزارز هویت مشتریان خود را می شناسند. در 
ش��روع به کار این صرافی های نوپا، آنها در براب��ر اجبار به اجرای اقدامات 
ضدپولشویی »مشتری خود را بشناسید« مقاومت می کردند، اما از هنگامی 
ک��ه دولت ها رمزارزها را جدی تر گرفتند، صنعت کریپتو را برای تش��دید 
رویه های نظام مند خود تحت فش��ار قرار دادند. صرافی بایننس در س��ال 
2021 خط مش��ی »مشتری خود را بشناس��ید« )KYC( را اجرا کرد و از 
کس��انی که از رمزارزها اس��تفاده می کنند، خواسته است تا خود را به این 
شرکت معرفی کنند. بایننس اعالم کرده که 3 درصد از مشتریانش را در 
نتیجه این اجبار از دس��ت داده است. مش��کل دوم این است که دولت ها 
برای اجرای دستورالعمل های ضدپولشویی موجود، فراتر از مبادالت پیش 
رفته اند و حال تنش نظامی روس��یه و اوکراین، این رویه را تس��ریع کرده 

است.
صنعت رمزارزها مدت ها منتظر دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا بود 
ک��ه برخی از اصول نظارت��ی این صنعت را تعیین می کن��د. این اتفاق به 
ط��ور غیرمنتظره در روز 9 مارس از راه رس��ید. این قانون به تنظیم گران 
و قانون نویس��ان این قدرت را می دهد تا استفاده غیرقانونی از رمزارز را به 
حداقل برس��انند. تنها دو روز بعد، کاخ سفید بیانیه مشترکی را با رهبران 
س��ایر کش��ورهای گروه هفت و اتحادیه اروپا صادر کرد که در آن متعهد 
به اتخ��اذ تدابیری برای شناس��ایی بهتر و جلوگی��ری از هرگونه فعالیت 
غیرقانون��ی با اس��تفاده از دارایی های رمزنگاری ش��دند و قانون گریزان را 
مجبور به »تحمل هزینه « کردند. به نظر می رسد این بیانیه بیش از همه، 
شخصیت های روسی که می خواهند از دارایی های دیجیتال برای افزایش و 

انتقال ثروت خود اس��تفاده کنند، هدف قرار داده است. هر دو صرافی های 
بزرگ رمزارز، بایننس و کوین بیس گفته اند که دارایی افرادی را که هدف 
تحریم ها قرار گرفته اند، مس��دود می کنند. اگرچ��ه هر دو تاکنون در برابر 

خروج کامل از روسیه مقاومت کرده اند.
ب��رای چنین افرادی، تبدیل ثروت و دارایی مالی به رمزارز، نقطه ضعف 
جدی دیگری نیز به  هم��راه دارد. اگرچه بالک چین های عمومی هنوز به 
طور گس��ترده در برابر چش��مان کنجکاو غیرقابل نفوذ به نظر می رسند، 
اما همچنان با این ویژگی خاص فاصله دارند. ش��فافیت داده های دفترکل 
تراکنش ها، س��رنخ های زیادی را ارائه می دهد که می تواند به یک بازپرس 
مصمم که امیدوار اس��ت اف��راد فراری از تحریم را بشناس��د، کمک کند. 
متخصص��ان دولتی، زمان و انرژی قاب��ل توجهی را برای پیوند دادن کیف 
پول های ظاهرا ناش��ناس با افراد و صاحب��ان واقعی آن صرف کرده اند که 
البته تا حدودی نیز کار آنها موفقیت آمیز بوده است. در ماه دسامبر گذشته 
اف بی آی موفق ش��د 3.۶ میلیارد دالر از دارایی های رمزنگاری شده مربوط 
به س��رقت از یک صرافی در س��ال 201۶ را توقیف کند. کریستوفر رای، 
مدیر اف بی آی می گوید: »تالش های مهمی صورت گرفته که آسیب پذیری 
ارزه��ای دیجیتال را به  عنوان راهی برای دور زدن تحریم ها آش��کار کرده 
است. توانایی روس ها برای دور زدن تحریم ها با استفاده از ارزهای دیجیتال 

احتماال بسیار بیش از حد واقعی برآورد شده است.«
با این حال، ممکن اس��ت رمزارزها برای کسانی که به دنبال فعالیت در 
فضای آزاد و شفاف هستند، مفیدتر باشد تا در سایه. در 2۶ فوریه حساب 
رسمی توییتر اوکراین، آدرس های کیف پول دیجیتالی را منتشر کرد که 
از طریق آن بیت کوین، اتریوم و س��ایر توکن ها را می پذیرد. تاکنون از این 
طری��ق تقریبا 100 میلیون دالر توکن از سراس��ر جهان به این کیف پول 
دیجیتال اهدا ش��ده اس��ت. به گفته الکس بورنیاکوف معاون وزیر تحول 
دیجیت��ال اوکراین، عمده مصرف توکن ه��ای اهدایی، صرف تامین برخی 

ادوات از جمله جلیقه های ضدگلوله و عینک های دید در شب می شود.
رمزارز، یک مزیت آشکار برای اهدای کمک های مالی و صرف پول برای 
برخی اقدامات از این دست محسوب می شود. توکن ها را می توان در ظرف 
چن��د ثانیه به کیف پول دیگری فرس��تاد، در حالی که نقل و انتقال بانکی 
بین المللی ممکن اس��ت چند روز طول بکش��د. همه اینها صنعت کریپتو 
را ب��ار دیگر در کانون توجه قرار داده اس��ت. اگرچه تح��والت رخ داده در 
اوکرای��ن، ریس��ک جنایات مال��ی را جدی تر کرده، ام��ا همچنین مزایای 
س��رعت و سهولت انتقال این نوع از پول جدید را نسبت به ارز فیات برای 
همگان به اثبات رسانده است. این جنگ نشان داد که استفاده های جدی 
از رمزارز وجود دارد، اما ش��اید باید انتظار داشت که با جدیت بیشتری از 

آن محافظت شود.

چراکریپتوبرایتحریمشدگانمفیدنیست؟

در خدمت و خیانت رمزارزها

اکنون مدت هاس��ت که ش��بکه پرداخت بانکی ایران یک دس��ت شده 
و از همی��ن رو ب��ه راحتی می توان ب��ا رصد اطالع��ات و داده ها به آمار 
پرداخت های بانکی و بین بانکی دست یافت. یکی از این آمارها، تعداد و 
مبلغ تراکنش های بانکی در ش��بکه پرداخت و سهم هر بانک پذیرنده از 
این مبادالت است و بررسی ها نشان می دهد بانک های ملت، ملی، سپه، 
صادرات، کش��اورزی، تجارت، پارس��یان، س��امان و رفاه بیشترین سهم 
را از تعداد تراکنش های ش��بکه پرداخت در دومین ماه فصل زمس��تان 

داشته اند.
بررس��ی آمار س��هم بازار هر یک از بانک های پذیرنده از تعداد و مبلغ 
تراکنش های ش��بکه پرداخت در بهمن ماه امس��ال نش��ان می دهد که 
بانک ملت با س��هم 19.۶۶ درصدی از تعداد تراکنش ها و سهم 19.44 
درص��دی از مبل��غ تراکنش ها همچنان با اختالف زیاد، باالترین س��هم 
از پذی��رش تراکنش های ب��ازار را به خود اختص��اص داده و در جایگاه 
نخس��ت در بین تم��ام بانک های پذیرنده قرار گرفته اس��ت. به گزارش 
ایِبن��ا، پ��س از بانک ملت نیز به ترتیب بانک های ملی، س��په، صادرات، 
کش��اورزی، تجارت، پارسیان، س��امان و رفاه کارگران بیشترین سهم را 
از تعداد تراکنش ها و همچنین بانک های ملی، صادرات، س��په، تجارت، 
کش��اورزی، سامان و رفاه، بیشترین سهم را از مبلغ تراکنش های شبکه 

پرداخت در بهمن ماه داشته اند.
در مجم��وع، آماره��ای بهمن ماه نش��ان می دهد که باالترین س��هم 
تع��دادی از تراکنش ه��ای اب��زار کارتخوان فروش��گاهی ب��ه ترتیب به 

بانک ه��ای ملت )19 درصد(، مل��ی )15 درصد(، س��په )10 درصد( و 
ص��ادرات )8 درصد( تعلق دارد. باالترین س��هم تعدادی از تراکنش های 
اب��زار پذیرش اینترنتی به بانک های ملی ای��ران )24 درصد(، ملت )1۶ 
درصد(، س��امان )12 درصد( و آینده )8 درصد( اختصاص داشته  است. 
باالترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی به بانک های 
مل��ت )38 درصد(، آینده )2۶ درصد(، اقتصاد نوین )13 درصد( و ملی 

)۷ درصد( تعلق دارد.
همچنی��ن از طرف دیگر، بررس��ی س��هم مبلغی بانک ه��ای پذیرنده 
از کل ب��ازار تراکنش ه��ای هر ی��ک از ابزارهای پذی��رش در بهمن ماه 
1400 حاکی از آن اس��ت که باالترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار 
کارتخوان فروشگاهی به بانک های ملت )19 درصد(، ملی )13 درصد(، 
صادرات )11 درصد( و سپه )9 درصد( تعلق دارد. باالترین سهم مبلغی 
از تراکنش ه��ای ابزار پذیرش اینترنتی ب��ه بانک های ملت )19 درصد(،  
آینده )14 درصد(، سامان )11 درصد( و ملی )8 درصد( اختصاص یافته 
اس��ت. باالترین س��هم مبلغی از تراکنش های ابزارهای پذیرش موبایلی 
ب��ه بانک های ملت )41 درص��د(،   آینده )23 درصد(، اقتصاد نوین )12 
درصد( و س��امان )4 درص��د( تعلق گرفته و این بانک ه��ا به ترتیب در 

مکان های اول تا چهارم جای گرفته اند.
گ��زارش اقتصادی ش��اپرک در بهم��ن ماه همچنین نش��ان می دهد 
که مبلغ تراکنش های بانکی در این ماه نس��بت به س��ال گذش��ته 25 
درصد افزایش پیدا کرده اس��ت. براساس آخرین داده های آماری، میزان 

تراکنش ه��ای بانکی در بهمن م��اه به بیش از 3 میلیارد و 223 میلیون 
تراکنش رس��ید که نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته 9.۷2 درصد 
رش��د داشته و نس��بت به دی ماه امس��ال هم تعداد تراکنش ها 4درصد 
رش��د کرده است. این تراکنش بیش از 3میلیاردی در بهمن ماه امسال 
از طری��ق بی��ش از 9.2 میلیون کارتخوان فروش��گاهی، ۶01 هزار ابزار 
موبایلی و 821 هزار ابزار پذیرش اینترنتی انجام ش��ده اس��ت. به لحاظ 
مبلغی نیز ارزش تراکنش های بانکی در بهمن ماه امس��ال نسبت به ماه 
قبل رشدی 1.5 درصدی و نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشدی 25 
درصدی را نش��ان می دهد؛ به طوری که در بهمن ماه ۶ میلیارد و 3۶1 
میلیون ریال تراکنش انجام ش��ده که نس��بت به ماه قبل 1.5 درصد و 

نسبت به بهمن ماه پارسال 25 درصد افزایش یافته است. 
در این دوره همچون برهه های قبل، بیش��ترین س��هم به کارتخوان ها 
رس��ید و بیش از 91 درصد از کل تراکنش ه��ا از طریق کارتخوان های 
فروش��گاهی بوده اس��ت. ابزار پذیرش اینترنتی ب��ا 4.99 درصد و ابزار 
پذیرش موبایلی با 3.32 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین 
مقایسه س��هم تعداد هر یک از این ابزارهای پذیرش فعال سیستمی از 
کل ابزارهای بازار در بهمن ماه 1400 نشان می دهد سهم کارتخوان های 
فروش��گاهی از بازار ۷۶.۷2 درصد بوده اس��ت که این میزان در دی ماه 
امس��ال، ۷5.84 درصد تعیین ش��ده بود و سهم ابزار پذیرش موبایلی از 
بازار در دومین ماه زمس��تان، به 5.۶1 درصد رس��یده که نسبت به دی 

ماه، کاهش پیدا کرده است.

کدامبانکهابیشترینتراکنشرادارند؟

سهمبانکهاازتعدادومبلغتراکنشها

بانکنـــامه

باافزایش100هزارتومانیدرروزگذشته
سکه12میلیونو570هزارتومانشد

قیمت س��که در ب��ازار تهران با افزایش 100 ه��زار تومانی در روز 
سه ش��نبه به 12 میلیون و 5۷0 هزار تومان رس��ید. هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید با قیمت 12 میلیون و 5۷0 هزار تومان 
و س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت 12 میلیون و 150 
هزار تومان معامله ش��د. نیم سکه بهار آزادی ۷ میلیون و 250 هزار 
تومان، ربع س��که 4 میلیون و 100 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 
میلیون و 500 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم 
طالی 18 عیار به یک میلیون و 232 هزار تومان رسید و قیمت هر 
مثق��ال طال نیز 5 میلیون و 340 هزار تومان ش��د. اُنس جهانی طال 
هم با قیمت یک هزار و 930 دالر و 35 س��نت معامله شد. همچنین 
قیمت دالر در صرافی ه��ای بانکی دیروز با 349 تومان افزایش، 24 
هزار و ۷۶3 تومان معامله شد. قیمت فروش یورو نیز با افزایش 431 
تومانی به 28 هزار و 40 تومان رسید. خرید هر دالر 24 هزار و 51۷ 

تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 2۷ هزار و ۷۶1 تومان اعالم شد.

در10ماههامسال
دولتبیشاز200هزارمیلیارداوراقفروخت

در 10 ماه س��ال جاری، مجموع اوراق بدهی منتشرشده در مقایسه 
با مدت مشابه س��ال قبل 2۷.1 درصد رشد داشته است. طبق اعالم 
بان��ک مرکزی، وضعیت فروش اوراق مالی اس��المی تا پایان دی ماه 
امسال نش��ان می دهد مجموع اوراق بدهی منتشرشده در این مدت، 
19 هزار و 800 میلیارد تومان بوده که در مقایس��ه با ماه گذش��ته با 
افزایش 5۶ درصدی مواجه ش��ده اس��ت. این در حالی است مجموع 
این اوراق در 10 ماه ابتدای س��ال ج��اری به رقم 21۶  هزار و ۷00 
میلیارد تومان رس��یده که نسبت به 10 ماه ابتدای سال قبل، 2۷.1 
درصد افزایش یافته اس��ت. عالوه بر این، میزان انتش��ار اوراق بدهی 
دولتی در دی ماه امس��ال با 18.9 درصد رشد نسبت به ماه قبل، 11 
هزار و 500 میلیارد تومان بوده اس��ت. این در حالی اس��ت که اوراق 
بدهی دولتی منتش��ر ش��ده در 10 ماه ابتدایی سال جاری با افزایش 
2۶.8 درصدی نس��بت به 10 ماهه سال گذش��ته به رقم 181 هزار 
و 100 میلیارد تومان رس��یده است. از س��وی دیگر، در بخش اوراق 
بدهی ش��هرداری در دی ماه امس��ال 1100 میلیارد تومان ش��ده و 
انتشار اوراق بدهی شهرداری در 10 ماهه ابتدای سال جاری با 92.4 
درصد افزایش نس��بت به 10ماهه ابتدای سال قبل، به رقم 10 هزار 
میلیارد تومان رس��یده است. همچنین در بخش اوراق بدهی شرکتی 
براس��اس اطالعات منتشرشده توسط بانک مرکزی، انتشار این اوراق 
در دی ماه به رقم ۷100 میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه قبل، 
138.۷ درصد افزایش داشته است. عالوه بر این، انتشار این اوراق در 
10 ماهه امسال نیز با افزایش 13.5  درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته به رقم 25 هزار و 400 میلیارد تومان رسیده است.

بانکهابهنرخسودمصوبپایبندباشند
بانکهایمتخلفزیرذرهبینهیأتانتظامی

بانک مرکزی در بخش��نامه ای به ش��بکه بانک��ی، ضمن تاکید بر 
اج��رای مقررات ناظر بر نرخ های س��ود علی الحس��اب س��پرده های 
س��رمایه گذاری م��دت دار اخطار داد با بانک ه��ای متخلف از طریق 
هیأت انتظامی برخورد قاطع خواهد کرد. طبق اعالم بانک مرکزی، 
پیرو بخش��نامه تیرماه سال گذشته درخصوص سقف نرخ های  سود 
علی الحساب س��پرده های س��رمایه گذاری مدت دار، براساس نتایج 
بازرس��ی های انج��ام ش��ده و همچنین بعضی گزارش ه��ای واصله، 
برخی بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی با توسل به روش ها 
و ش��یوه هایی خاص و نامتعارف به قص��د دور زدن مقررات ناظر بر 
نرخ های سود علی الحساب س��پرده های سرمایه گذاری مدت دار، در 
عمل از نرخ های مصوب ابالغی به شرح بخشنامه اشاره شده تخطی 
می کنند. بدیهی اس��ت تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم برای 
جذب س��پرده بیشتر و بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن افزایش 
بهای تمام ش��ده پول در ش��بکه بانکی کشور، موجب تضییع حقوق 
س��ایر ذی نفعان و همچنین تهدید ثبات، س��المت و استحکام مالی 
مؤسس��ه های اعتباری می ش��ود. براساس بخش��نامه بانک مرکزی، 
پرداخت س��ود س��پرده در همان ابتدای دوره به سپرده گذار انجام 
ش��ود. همچنین واریز مابه التفاوت س��ود باالت��ر از نرخ های مصوب 
ش��ورای پول و اعتبار در تاریخ های متفاوت به حس��اب های سپرده 
دیگر اعم از حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و همچنین 
به حس��اب های س��پرده قرض الحس��نه س��پرده گذار عالوه بر سود 
معم��ول پرداختی مطابق مصوبات ش��ورای پ��ول و اعتبار در تاریخ 
و موعد پرداخت س��ود به صورت ماهانه باش��د. براس��اس بخشنامه 
مذکور، واریز س��ود به حساب های سپرده قرض الحسنه سپرده گذار 
با مانده به ظاهر صفر که امکان رویت گردش واقعی حساب سپرده 
مذکور، فقط با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا مؤسس��ه اعتباری 
غیربانکی امکان پذیر است. افتتاح حساب های سپرده  سرمایه گذاری 
بلندم��دت با عناوین طرح های مختلف ک��ه در عمل دارای ماهیت 
کوتاه مدت بوده و واریز و برداش��ت وجوه در آنها امکان پذیر اس��ت 
و افتتاح حس��اب های مختص کارکنان مؤسسه اعتباری، با نرخ های 
سود ترجیحی و باالتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار است. 
در بخش��نامه بان��ک مرکزی، افتتاح حس��اب  س��پرده با ش��ماره  
مش��تریان متفاوت ب��رای یک ش��خص حقیقی   /حقوق��ی و  اعمال 
محدودیت های سیس��تمی و وضع محدودیت در س��طح دسترسی 
به سیس��تم نرم افزاری بانک   /موسس��ه اعتباری غیربانکی که امکان 
رویت و رصد برخی حس��اب های سپرده سپرده گذاران را از بازرسان 
س��لب می کند. بانک مرک��زی در پایان این بخش��نامه تاکید کرده 
است: مس��ئولیت حسن اجرای ضوابط و دس��تورالعمل های ابالغی 
برعهده هیأت مدیره و مدیران عامل بانک ها و مؤسسه های اعتباری 
غیربانکی اس��ت و بانک مرکزی بر رعایت نرخ های س��ود س��پرده، 
نظ��ارت الزم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیأت انتظامی 
بانک ه��ا برخورد قاط��ع خواهد کرد. بنابراین الزم اس��ت مراتب به 
قید تس��ریع و با لحاظ مفاد بخش��نامه به تمامی واحدهای ذی ربط 
بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی ابالغ شده و با اطالع رسانی 
مناسب و مقتضی به سپرده گذاران بر حسن اجرای آن نظارت دقیق 

انجام شود.
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باتصویبمجلسودرصورتتاییدشوراینگهبان
ساعترسمیکشورتغییرنمیکند

نمایندگان مجلس با کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور موافقت 
کردند. این طرح با 155 رأی موافق، ۷0 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع به تصویب 
رسید. بدین ترتیب، قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب سال 138۶ مجلس 
باطل می ش��ود و از این پس دیگر س��اعت رسمی کشور در بهار و تابستان یک 
ساعت به جلو و عقب کشیده نخواهد شد. البته مصوبه مجلس برای اجرا باید به 
تایید شورای نگهبان برسد. مجید انصاری، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس 
در توضیح جزییات این طرح گفت: »ایده ابتدایی تغییر س��اعت به سال 1895 
در زمان جنگ جهانی اول باز می گردد. به دنبال آن در سال 191۶ بحث تغییر 
ساعت در آلمان با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی اجرایی شد. کاهش مصرف 
ان��رژی، بهره برداری از زمان و کاهش ج��رم از دالیل موافقان برای اجرای تغییر 
ساعت بود. اما در ادامه تحقیقات نشان داد که نه تنها تاثیری بر کاهش مصرف 
انرژی نداش��ته بلکه حتی در مواردی به افزایش مصرف انرژی منجر شده است. 
پژوهش ها نشان می دهد تاثیر مخرب بر سالمت مردم و افزایش تصادفات از دیگر 
نتایج تغییر ساعت بوده است.« به گفته انصاری، »امروز ۷0 کشور دنیا از قانون 
تغییر س��اعت پیروی نمی کنند. خیلی از کشورهای اسالمی نیز به دلیل تعویق 
زم��ان افطار در ماه مبارک رمضان این قانون را اجرایی نمی کنند. اخیرا اتحادیه 
اروپا نیز با رأی قاطع به کش��ورهای عضو اجازه داده تا درخصوص تداوم اجرای 
تغییر ساعت یا توقف اجرای آن تصمیم گیری کنند. در نهایت نمایندگان مجلس 
با تصویب کلیات و جزییات طرح نسخ قانون تغییر ساعت کشور، مقرر کردند که 
ساعت کشور دیگر تغییر نکند.« در قانون تغییر ساعت رسمی کشور آمده بود که 
»ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین ماه یک ساعت به 
جلو کشیده می شود و در ساعت 24 روز سی ام شهریورماه به حال سابق برگردانده 
می شود.« اکنون با این مصوبه مجلس و در صورت تایید شورای نگهبان، قانون 

تغییر ساعت رسمی کشور نسخ می شود و ساعت در طول سال تغییر نمی کند.

کمترینقیمتطالیسیاهدر2هفتهگذشته
نفتبهمرز100دالرسقوطکرد

قیمت نفت در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی تحت تاثیر مذاکرات آتش بس 
میان روسیه و اوکراین و نگرانی ها درخصوص تقاضای چین پس از افزایش موارد ابتال 
به ویروس کرونا، به پایین ترین قیمت دو هفته اخیر سقوط کرد. بهای معامالت نفت 
برنت چهار دالر و 20 سنت معادل 3.9 درصد کاهش پیدا کرد و به 102 دالر و ۷0 
سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز قبل هم 5.1 درصد سقوط کرده بود. بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز برای نخستین بار از اول ماه مارس به 
پایین 100 دالر س��قوط کرد و با چهار دالر و 30 سنت معادل 4.2 درصد کاهش 
به 98 دالر و ۷1 س��نت در هر بش��که رسید. شاخص نفت آمریکا هم روز دوشنبه 
5.8 درصد سقوط کرده بود. توشیتاکا تازاوا، تحلیلگر شرکت فوجی تومی سکیوریتیز 
می گوی��د: »انتظ��ارات برای تحوالت مثب��ت در مذاکرات آتش بس میان روس��یه 
و اوکراین، امیدها به تس��هیل محدودیت عرضه در بازار جهانی نفت را برانگیخته 
است. قرنطینه های جدید برای محدودکردن شیوع پاندمی کووید19- در چین هم 
نگرانی هایی را نسبت به کندی رشد تقاضا به وجود آورده است.« دو منبع آگاه به 
رویترز اعالم کردند تولید نفت و میعانات گازی روسیه با وجود تحریم ها، در مارس 
به 11.12 میلیون بشکه در روز رشد کرده است. آمریکا هفته گذشته واردات نفت 
و فرآورده های نفتی روسیه را ممنوع اعالم کرد و انگلیس نیز به واردات از روسیه تا 
آخر سال 2022 خاتمه خواهد داد. اعضای اتحادیه اروپا همچنین با چهارمین بسته 

تحریم ها علیه روسیه موافقت کردند اما این تحریم ها شامل صادرات انرژی نشد.

خبرنامه

فرصت امروز: با طوالنی شدن مذاکرات احیای برجام و تعدیل قیمت ها در 
بازارهای جهانی در مجموع فضای رخوت و کم رمقی در آستانه آغاز سال و 
قرن جدید پیش روی بازار سهام گشوده شده است. شاخص بورس تهران 
در حالی هفته آخر سال را با افت 15 هزار واحدی آغاز کرد که این روند در 
روز دوم هفته با رشد کم رمق 2 هزار واحدی ادامه یافت و در روز دوشنبه 
با کاهش 595 واحدی و در روز سه شنبه با افزایش 2 هزار واحدی به رقم 
یک میلیون و 33۷ هزار واحد رسید. شاخص کل بورس، سال 1400 را با 
رقم یک میلیون و 30۷ هزار واحد آغاز کرده بود و حاال در شرایطی آخرین 
س��ال قرن را به پایان می برد که در حوالی همین محدوده در حال نوسان 
است و نس��بت به نقطه ابتدای سال حدود 2 درصد بازدهی داشته است. 
به نظر می رس��د زمستان امسال هر چقدر س��ردی و برودت هوا نداشت، 

دست کم در تاالر شیشه ای این سرما به چشم آمده است.
در معامالت آخرین سه ش��نبه سال و در حالی که شاخص بورس تهران 
در ساعات ابتدایی معامالت برای صعود خیز برداشته بود، در دقایق پایانی 
روند نزولی به خود گرفت و به رشد 2 هزار و 492 واحدی بسنده کرد تا در 
رقم یک میلیون و 33۷ هزار واحد بایستد. شاخص کل هم وزن نیز با یک 
هزار و 221 واحد افزایش به رقم 340 هزار و 1۷8 واحد رس��ید. شاخص 
بازار اول، افزایش 3 هزار و 3 واحدی و شاخص بازار دوم، افزایش یک هزار 
و 383 واحدی را تجربه کردند. در آن سوی بازار نیز شاخص کل فرابورس 

با 9 واحد کاهش در رقم 18 هزار و 129 واحد ایستاد.
چالشمهماینروزهایبازارسهام

بورس در روزهای پایانی س��ال نه توان صعود دارد و نه نزول اما کاهش 
خروج پول ب��ه عنوان مهمترین چالش این روزهای بازار س��هام می تواند 
خبری امیدوارکننده برای س��هامداران باشد. بورس تهران این روزها بدون 
تالطم و در حالت ایس��تا قرار گرفته اس��ت، نه صعود تاثیرگذاری در روند 
معام��الت وجود دارد و نه ن��زول خاصی بورس را تحت تاثیر قرار می دهد. 
هفته پایانی سال برای بازار سهام در آرامش خاصی در حال سپری شدن 
است و تنها نکته منفی این روزها، تداوم روند خروج پول حقیقی و افزایش 
آن در روزهای گذشته است. البته در جریان معامالت روز سه شنبه جریان 

خروج سرمایه از بورس تا حدودی کاهش یافت، اما هنوز مهمترین نشانه  
منفی معامالت این روزهای بازار سهام، همین موضوع است.

به نظر می  رسد در روزهای پایای سال بخش بزرگی از سهامداران حقیقی 
مایل به خروج سرمایه خود از بازار سهام هستند. با این حال، رشد قیمت  
دالر هم در روزهای گذش��ته نتوانست بازار سهام را با صعود همراه کند و 
همین مسئله باعث ش��ده است تا سهم های ریالی و دالری هم به صورت 
یک روز در میان به س��مت صعود و نزول حرکت کنند. در روزهای پایانی 
س��ال 1400، بیشتر نمادها در حال تکاپو برای کاهش نیافتن قیمت های 
خود هستند تا صعود و افزایش قیمت.  کامران رحیمی از تحلیلگران بازار 
س��هام در این باره به فارس می گوید: »خروج پول سهامداران حقیقی در 
روزهای پایانی سال، مهمترین چالش بازار است. امروز )سه شنبه( آخرین 
روز فروش سهامداران برای برداشت در سال جاری بوده است. در صورتی 
که سرمایه گذاران بخواهند پول خود را از بازار خارج کنند، این اتفاق برای 
س��ال آینده رخ خواهد داد. در معامالت روز سه ش��نبه ش��اخص کل و به 
طور کلی کلیت بازار در روندی تعادلی و متوازن قرار داش��ت. شاخص کل 
هم وزن نیز به مراتب وضعیت بهتری داش��ت و روند تعادلی خود را حفظ 
کرد. به نظر می رسد روند تعادلی معامالت در روزهای آینده نیز ادامه یابد و 
رشد یا افت شارپی در انتظار بازار نباشد.« در جریان معامالت روز سه شنبه 
24 اس��فندماه، در میان صنایع مختلف، پاالیش��ی ها عملکرد ضعیف تری 
داش��تند و با سرخپوشی به معامالت خود پایان دادند؛ پس از پاالیشی ها، 
نماده��ای معدنی قرمزترین گروه بازار بودن��د. در مقابل اما خودرویی  ها و 
بانکی  ها روند معامالتی بهتری را برای خود به ثبت رس��اندند. در این روز 
برای ششمین روز متوالی ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی 
بازار منفی شد و 203 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد؛ رقم 
خارج شده از بورس نسبت به روز قبل، افت 41 درصدی را نشان می دهد. 
در معامالت روز گذشته بیشترین خروج پول حقیقی به نمادهای پاالیشی 
اختصاص داشت. سهام شتران )شرکت پاالیش نفت تهران(، شپنا )شرکت 
پاالیش نفت اصفهان( و شبندر )شرکت پاالیش نفت بندرعباس( بیشترین 
خروج پول حقیقی را داشتند. سهم های خگستر )گسترش  سرمایه  گذاری 

 ایران  خودرو(، فنفت )صنایع تجهیزات نفت( و وبصادر )بانک صادرات( نیز 
بیشترین ورود پول حقیقی را به خود اختصاص دادند.
افزایشمعامالتخردبازارسهام

ارزش کل معامالت در بازار سهام به 9 هزار و 91۶ میلیارد تومان رسید. 
ارزش معام��الت اوراق بدهی در بازار ثانویه هزار و ۶0۷ میلیارد تومان بود 
که 13 درصد از ارزش کل معامالت بازار س��هام را تشکیل می دهد. ارزش 
معامالت خرد س��هام نیز رش��د کرد و با افزایش 5 درصدی نسبت به روز 
کاری قب��ل به رق��م 2هزار و ۷03 میلیارد تومان رس��ید که 2۷ درصد از 

معامالت کل بازار را شامل می شود.
در پایان معامالت  روز سه  شنبه، 2۶۶ نماد رشد قیمت داشتند، یعنی 54 
درصد بازار رشد قیمت را تجربه کردند. ارزش صف های خرید نیز نسبت به 
پایان روز کاری قبل 2 درصد رشد کرد و در رقم 92 میلیارد تومان ایستاد. 
نمادهای ورنا )ش��رکت س��رمایه گذاری رنا(، وساپا )شرکت سرمایه گذاری 
س��ایپا( و غدام )ش��رکت خوراک دام پارس( در صدر جدول تقاضای بازار 
ق��رار گرفتند. در پایان معامالت  دیروز همچنین 22۷ نماد کاهش قیمت 
داش��تند، یعنی 45 درصد بازار افت قیمت را ثبت کردند. ارزش صف های 
فروش پایانی بازار نسبت به روز قبل 2 درصد افزایش یافت و ۶1 میلیارد 
تومان شد. بدین ترتیب معامالت روز سه  شنبه با مازاد تقاضای 31 میلیارد 
تومانی بسته شد. بیشترین صف فروش به سهم های غدشت )شرکت دشت 
مرغاب(، سدبیر )شرکت س��رمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان( و 

توسن )شرکت توسعه سامانه نرم افزاری نگین( تعلق گرفت.
گروه خودرو نیز در معامالت دیروز در صدر گروه های بورسی نشست و 
در این گروه یک میلیارد و 958 هزار برگه س��هم به ارزش 4 هزار و 283 
میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین گروه فلزات اساسی با 25 هزار و 5۶۶ 
معامله به ارزش 2 هزار و 5۷۶ میلیارد ریال، گروه فرآورده های نفتی با 23 
هزار و 830 معامله به ارزش 2 هزار و 244 میلیارد ریال، گروه کانه  فلزی 
ب��ا 1۷ هزار و 14۷ معامله به ارزش یک هزار و 301 میلیارد ریال و گروه 
بانک ها با 14 هزار و 5۶ معامله به ارزش یک هزار و 2۶3 میلیارد ریال در 

صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.

نوسانبازارسهامدرهفتهآخرسالادامهدارد

اسفند سرد بورس
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بهقلم:ریاناریتچی
کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

دنی��ای مدرن برای کارآفرینان مزایای بس��یار زیادی به همراه داش��ته 
اس��ت. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف 
کمک کرده و ش��انس تان در بازار را نیز به شدت افزایش می دهد. شاید تا 
همین چند دهه پیش رقابت یک برند کوچک با غول های بازار امری کامال 
غیرممکن به نظر می رسید، اما امروزه کارآفرینان مستقل نیز با استفاده از 
ابزارهای فناورانه امکان به چالش کش��یدن برندهای بزرگ را دارند. شاید 
تنها چالش اساس��ی در این میان مس��ئله مدیریت زمان باشد. این بحران 
برای تمام کسب و کارها و کارآفرینان در دنیای کسب و کار به یک اندازه 
مصداق دارد. با این حساب اگر حتی یک لحظه نیز حواس تان از این مسئله 
پرت ش��ود، ش��اید دیگر هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان پیدا نکنید.  مدیریت زمان اغلب اوقات یکی از مهارت های اساسی 
برای تبدیل ش��دن به کارآفرینی حرفه ای محسوب می شود. در این میان 
بس��یاری از کارآفرینان به این مهارت مهم توجه الزم را نشان نمی دهند. 
درس��ت به همین خاطر همیشه کارهای ش��ان عقب مانده و شانس کافی 

ب��رای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف را ندارن��د.  هدف اصلی در این 
مقاله بررسی برخی از هک های مربوط به مدیریت زمان در دنیای کسب و 
کار است. این امر به شما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف 
کمک کرده و ش��انس تان را نیز در دنیای کس��ب و کار به شدت افزایش 
می دهد. درس��ت به همین خاطر اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان به شیوه ای حرفه ای هستید، باید همیشه استفاده درست 
از هک های رش��د را در کانون توجه قرار دهید، در غیر این صورت ش��اید 
کمتر فرصتی برای جلب نظر مخاطب هدف پیش روی تان قرار گیرد. در 
ادامه برخی از مهمترین نکات در این راستا را مورد ارزیابی قرار می دهیم. 

خداحافظیبافناوریهایپرتکنندهحواس
بس��یاری از فناوری های دیجیتال به کارآفرینان در دنیای کس��ب و کار 
کمک می کنند، اما برخی از آنها نیز فقط عامل حواس��پرتی هستند. یکی 
از واضح ترین نمونه ها در این میان گوش��ی های هوش��مند و ش��بکه های 
اجتماعی اس��ت. اغلب اوقات کارآفرینان بعد از چند ساعت کار در شرکت 
با هدف چند دقیقه استراحت سراغ اینستاگرام می روند و در عین ناباوری 
پس از س��اعت های گشت و گذار بی هدف در این پلتفرم دوباره به سر کار 
باز می گردند. این امر نوعی فاجعه از نظر مدیریت زمان محسوب می شود. 
توصیه ما در این بخش بسیار ساده است. شما باید در هنگام کار استفاده 
از گوشی های هوشمند و سرک کشیدن در شبکه های اجتماعی را متوقف 

سازید، در غیر این صورت شاید هرگز شانسی برای مدیریت زمان حرفه ای 
نداشته باشید. 

تعیینزمانبرایهرکار
ش��ما در دنیای کس��ب و کار هر کاری را باید در مدت زمانی مش��خص 
مدیریت کنید، در غیر این صورت شاید توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف به طور کامل از بین برود. نکته مهم اینکه شما برای جلب نظر 
مخاطب هدف یا مش��تری تان در بازار باید زمان بندی دقیقی داشته باشید. 
توصیه ما در این بخش تعیین زمان برای هر کدام از کارهای تان در بازار است. 
این امر به ش��ما برای جلب نظر کاربران به طور حرفه ای کمک خواهد کرد. 

همچنین در بازار نیز دیگر بدل به کارآفرین یا برندی بدقول نخواهید شد. 
طراحیفضاییبرایتمرکزبهینه

ش��رایط کار و فض��ای فعالی��ت ش��ما در ش��رکت بای��د ب��ه گونه ای 

شخصی س��ازی ش��ده باش��د. منظور ما در این میان طراح��ی دفتر کار 
ب��ه منظ��ور تمرکز بهینه اس��ت، در غیر این صورت ش��اید ش��ما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان به طور مداوم با مش��کل رو به رو 
ش��وید. به هر حال وقتی کارآفرینان در محل کار تمرکز الزم را نداشته 
باش��ند، تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف بدل به ام��ری غیرممکن 
می شود. در همین شرایط پیشبرد پروژه های گوناگون نیز بدل به امری 

بی نهایت دشوار می شود. 
امروزه شرکت های بزرگ و حرفه ای برای تاثیرگذاری بر روی روند کاری 
اعضای ش��ان دفترهای کار را به گونه ای بهین��ه برای تمرکز بهتر طراحی 
می کنند. این امر به ش��ما برای پیش��برد کارهای تان در قالبی حرفه ای و 

مدیریت زمان به طور کارآمد کمک خواهد کرد. 
entrepreneur.com:منبع

هک های مدیریت زمان برای کارآفرینان

5تولید و صنعت چهار شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
25 اسفند 1400

شماره 1984



مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir

بهقلم:هاویجونز
کارشناس فروش و امور مشتریان

ترجمه: علی آل علی

 فعالیت در حوزه فروش حساس��یت بس��یار زیادی برای کارآفرینان به 
همراه دارد. بسیاری از افراد در پی فعالیت در حوزه موردنظر خیلی زود با 
میزان رقابت باالی آن آشنا می شوند. معنای این امر ضرورت واکنش های 
سریع از سوی شما برای باقی ماندن در بین برندهای دارای سود باالست، 
در غیر این صورت رقبای تان به س��رعت جای ش��ما در ب��ازار را خواهند 
گرفت. این امر در رابطه با تعامل میان ش��ما و مشتریان نیز مصداق دارد. 
درس��ت به همین خاطر اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان هستید، باید قبل از هر نکته دیگری به دنبال جمع بندی معامله و 
فروش در کمترین زمان ممکن باشید، در غیر این صورت شاید خیلی زود 

توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان از بین برود. 
امروزه تش��کیل جلس��ات کاری و بیان نکات مهم در راس��تای فروش 
محصوالت دست کم در حوزه B2B امر رایجی محسوب می شود. بسیاری 
از کارآفرین��ان در این فضا ب��رای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان اقدام به 
اس��تفاده از گزارش ه��ا و ارائه های حرفه ای می کنن��د. چنین امری میزان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به ش��دت افزایش داده و به کس��ب 
و کاره��ا برای جمع بندی معامالت کمک ش��ایانی خواهد کرد. نکته مهم 
اینک��ه امروزه بس��یاری از برندها در دنی��ای B2B برای خرید محصوالت 
موردنیازش��ان اول از همه به کیفیت ارائه فروش��ندگان در جلسات کاری 
توجه نش��ان می دهد. بنابراین شما باید عملکرد خوبی از خودتان در این 
راس��تا نشان دهید، در غیر این صورت شانس��ی برای جلب نظر مخاطب 

هدف تان نخواهید داشت. 
ه��دف اصل��ی در این مقاله بررس��ی برخ��ی از مهمترین ن��کات برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در قالب ارائه های مربوط به فروش است. 
اگر ش��ما هم در این رابطه مشکل دارید یا اینکه مهارت های ارتباطی تان 
در سطح پایینی قرار دارد، نکات مورد بحث در مقاله کنونی به شما برای 

تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف تان کمک خواهد کرد. 
تعیینصداولحنمناسب

یکی از مهمترین نکات در جلسات کاری و مهارت های ارتباطی استفاده 
از لحن درس��ت است. ش��ما به عنوان یک فروشنده باید لحنی حرفه ای و 
اندکی دوستانه داشته باشید. بسیاری از افراد در جلسات کاری لحن شان 
بیش از اندازه صمیمانه یا در نقطه مقابل خیلی جدی اس��ت. این دو س��ر 
طیف برای جمع بندی فروش هرگز مناسب نیست. درست به همین خاطر 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید وضعیت تاثیرگذاری بر روی 

آنها را تغییر دهید. 
انتخاب یک لحن مناس��ب و دوس��تانه به شما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف کمک ش��ایانی خواهد کرد. این امر شانس تان در بازار را به 
ش��دت افزایش داده و امکان تعامل نزدیک تر با مشتریان را به همراه دارد. 
بدون تردید وقتی یکی از مش��تریان نس��بت به خدمات برندتان رضایت 
باالیی داش��ته باش��د، به سایر دوستان در دنیای کس��ب و کار نظر اطالع 
خواه��د داد. نتیجه این امر امکان تاثیرگ��ذاری حرفه ای بر روی مخاطب 

هدف در مدت زمانی محدود خواهد بود. 
یادتان باش��د لحن شما در جلس��ات کاری باید مثبت باشد. معنای این 
امر تالش برای مدیریت جلسه و گفت و گوها به سوی جمع بندی معامله 
و نهایی کردن آن در مدت زمانی کوتاه اس��ت. اگر ش��ما به این نکته مهم 
توجه الزم را نشان دهید، خیلی زودتر از آنچه فکرش را می کنید، معامله 

جمع بندی و نهایی خواهد شد. 
گاهی اوقات خریداران به دلیل لحن نامناس��ب ارائه دهنده در جلس��ات 
فروش هیچ سوال یا تعاملی نشان نمی دهند. این امر شانس شما در بازار را 
به شدت کاهش می دهد. همچنین با چنین کاری مشتریان بالقوه برندتان 

را به سادگی هرچه تمام تر پیش روی دیگر رقبا قرار خواهید داد. 
اهمیت10دقیقهابتداییوپایانی

براس��اس مطالعات صورت گرفته در موسس��ه هاب اسپات، 10 دقیقه 
ابتدایی و پایانی یک جلسه اهمیت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف دارد. معنای این امر تالش ب��رای برنامه ریزی حرفه ای به 
منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در بازه زمانی یادشده است. اگر 
شما توانایی الزم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان در زمان های 
موردنظر را نداش��ته باش��ید، خیل��ی زود در بازار به عنوان فروش��نده ای 

کلیشه ای شناخته خواهید شد. 
بدون تردید هر جلس��ه کاری مدت زمانی محدودی دارد. در این میان 
ش��اید خریداران نیز مایل به سخنرانی باش��ند. نکته مهم اینکه شما باید 
همیشه ابتدا و انتهای بحث را خودتان مدیریت کنید، در غیر این صورت 
10 دقیق��ه طالیی ابت��دا و انتهای صحبت را از دس��ت می دهید. این امر 
می تواند شانس تان در بازار را به شدت کاهش داده و موجب بروز مشکالت 
بسیار زیادی برای کسب و کارتان شود. به همین خاطر همیشه در هنگام 
سخنرانی ها نکات کلیدی و اساسی را در زمان های مورد بحث بیان نمایید، 
در غیر این صورت ش��اید هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف و بهینه سازی شرایط تان پیدا نکنید. 
طرحپرسشهایدرست

در طول س��خنرانی عوامل بسیار زیادی برای حواسپرتی مخاطب هدف 

وجود دارد. این امر حتی در سخنرانی های کوتاه به هنگام تشکیل جلسات 
کاری و فروش نیز امکان پذیر اس��ت. بنابراین شما باید برنامه ای ویژه برای 
مقابله با چنین شرایطی داشته باشید، در غیر این صورت شاید هرگز امکان 
تاثیرگذاری بر روی خریداران را پیدا نکرده و شرایط تان به طور مداوم بدتر 
شود. این امر شرایط تان در بازار را تغییر داده و امکان تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را از بین می برد. 
یادتان باش��د شما به عنوان یک فروش��نده باید همیشه از توجه دقیق 
مخاطب هدف در طول جلس��ه مطمئن ش��وید. این امر حتی در فرآیند 
فروش عادی نیز اهمیت دارد. وقتی شما از پشت تلفن مشغول بیان مزایای 
محصوالت تان هس��تید، همیشه امکان حواسپرتی از سوی مخاطب هدف 
وج��ود دارد. بهترین ایده در این میان طرح برخی از س��واالت کلیدی به 
منظور جلب همکاری مخاطب هدف خواهد بود. این امر به ش��ما امکانات 
بسیار گسترده ای برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داده و شانس تان 

را برای فروش باال تضمین خواهد کرد. 
بدون ش��ک طرح س��وال از مخاطب هدف در جلسات مربوط به فروش 
کار س��اده ای نیست. درست به همین خاطر شما باید به دنبال استفاده از 
ایده های مناس��ب و طراحی س��واالت کلیدی در این میان باشید، در غیر 
این صورت ش��اید هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و 

بهینه سازی شرایط تان پیش روی شما قرار نگیرد. 
توجه به سلیقه و ذهنیت مشتریان در طول فرآیند خرید همیشه برای 
ش��ما نکات تازه ای به همراه خواهد داش��ت. شما با چنین کاری به خوبی 
امکان طرح س��واالت دقیق و جلب همکاری مش��تریان را خواهید داشت. 
اینطوری دیگر دلیلی برای نگرانی نس��بت به میزان همکاری میان شما و 
مخاطب هدف در زمینه فروش نخواهد بود. امروزه بسیاری از فروشندگان 
بزرگ و حتی س��خنران های حرفه ای در طول جلسات شان به طور مداوم 
سواالت کلیدی از مخاطب هدف می پرسند. این امر شاید در نگاه نخست 
بس��یار ساده به نظر برسد، اما میزان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 
ب��ه طور قاب��ل مالحظه ای افزایش خواهد داد. بنابراین ش��ما هم در طول 
جلس��ات کاری تان باید همیشه طرح چنین سواالتی را در دستور کار قرار 
دهید، در غیر این صورت شاید خیلی زود توانایی تان برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف و جلب نظر وی کاهش پی��دا کند. این امر می تواند 
فرصت های پیش روی شما برای فروش مناسب و کسب موفقیت در بازار 
را به طور قابل مالحظه ای کاهش داده و شرایط تان در بازار را نیز بحرانی 

نماید. 
یادگیریاصولحضوردرجلسات

ش��ما برای حضور در جلس��ات رس��می بای��د از آداب و اصول خاصی 
پیروی کنید. این امر از ش��ما مدیر یا فروشنده ای حرفه ای در بازار خواهد 
س��اخت. بدون تردید همه ما تجربه حضور در جلساتی با مدیریت فردی 
غیرحرفه ای را داشته ایم. چنین تجربیاتی برای همه افراد ناگوار محسوب 
می ش��ود. بنابراین شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان باید به 
ط��ور قابل مالحظه ای از چنین اتفاقاتی پرهیز نمایید، در غیر این صورت 
شاید تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بدل به امری غیرممکن شود. این 
نکت��ه به دلیل ناتوانی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف و کاهش 

میزان فروش نوعی فاجعه محسوب می گردد. 
توصیه ما در این بخش توجه به نکات حرفه ای در زمینه تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف اس��ت. این امر به شما برای جلب نظر مخاطب هدف 
کمک کرده و فرآیند برگزاری جلسات را نیز به طور حرفه ای پیش خواهد 
برد. یادتان باش��د در جلس��ات فروش ش��ما باید مثل یک مدیر واقعی و 
همچنین با اعتماد به نفس بسیار زیاد حضور پیدا کنید. این امر شانس تان 
در ب��ازار را ب��ه طور قابل مالحظ��ه ای افزای��ش داده و موقعیت تان را نیز 

بهینه سازی خواهد کرد. 
امروز اغلب اوقات جلسات کاری پس از اندگی گفت و گو میان طرف ها 
برگزار می شود. شما باید پیش از برگزاری جلسه نسبت به آگاهی از تمام 
نقطه نظرها و انتظارات خریدارتان مطمئن ش��وید، در غیر این صورت در 
طول جلسه شاید کمتر موقعیتی برای تاثیرگذاری بر روی طرف موردنظر 
پیدا کنید. این امر شانس شما را به طور محسوسی کاهش داده و فرصت 

یک فروش خوب را از بین می برد. 
ب��دون تردید هر فروش��نده ای در بازار راهکاره��ای خاص خودش برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان را دارد. نکته مهم در این میان تالش برای 
اس��تفاده از راه و روش��ی حرفه ای و مودبانه برای تعامل با مخاطب هدف 
است، در غیر این صورت شاید خیلی زود توانایی شما برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف کاهش پیدا کند. 
بحثدربارهاهدافمشترک

هر برندی یا مشتری که قصد خرید از شما را دارد، برخی از اهدافش با 
کسب و کار ش��ما هماهنگ خواهد بود این امر امکان بحث های مشترک 
در طول جلسات را بی نهایت افزایش می دهد. بدون تردید هیچ کارآفرینی 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مایل به اس��تفاده از یک راهکار 
قدیمی نیس��ت. درس��ت به همین خاطر ش��ما باید به دنب��ال بحث های 
مش��ترک به عنوان راه��کاری تازه و حرفه ای باش��ید، در غیر این صورت 

شانس تان در بازار به طور مداوم کاهش پیدا می کند. 
وقتی ش��ما به خوبی از اهداف طرف مقابل تان در طول جلس��ه آگاهی 
پیدا کنید، امکان ارائه پیش��نهادهای شخصی سازی ش��ده بر این اساس را 
خواهید داشت. این نکته مهم شانس تان در بازار را بی نهایت افزایش داده و 
موقعیت تان را هم بهینه سازی خواهد کرد. یادتان باشد در طول سال های 

اخیر حتی برندهای بزرگ هم در زمینه فروش با مشکالت زیادی رو به رو  
ش��ده اند. بنابراین شما نباید هرگز به راهکار و شیوه های تعاملی تان کامال 
اطمینان داش��ته باشید. این امر فرصت جست و جو برای راهکارهای تازه 

را فراهم می کند. 
بحث درباره اهداف مشترک یا تمرکز ویژه بر روی اهداف خریدار یکی از 
راهکارهای مطمئن برای جلب اعتماد مشتریان محسوب می شود. این امر 
تمام گاردهای مشتریان نسبت به شما را از بین برده و امکان یک گفت و 
گوی س��ازنده را فراهم می سازد. نتیجه اغلب این گفت و گوها نیز فروش 
هرچه بیشتر محصوالت به مشتریان خواهد بود. بنابراین شما در این راستا 
امکان کس��ب نتایج بسیار مناسب و تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب 

هدف را خواهید داشت. 
برگزاریجلساتدرموقعیتمناسب

جلس��ات مربوط به فروش باید در موقعیت های زمانی مناسب صورت 
گی��رد. اگر ش��ما هن��وز در ابتدای راه ب��رای ف��روش محصوالت تان به 
مش��تریان هس��تید، تالش برای برگزاری یک جلسه کاری تاثیرگذاری 
چندانی بر روی فعالیت برندتان نخواهد داشت. نکته مهم اینکه بسیاری 
از کارآفرین��ان در ای��ن میان ب��رای جلب نظر مخاطب ه��دف اقدام به 
برگزاری جلس��ات در همان ابتدای کار می کنند. نتیجه این امر ناتوانی 
ب��رای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف و همچنی��ن عدم تمایل آنها 
برای ش��رکت در جلس��ات اس��ت. بنابراین ش��ما باید همیشه برگزاری 
جلس��ات را در زمان مناسب و با استفاده از ش��یوه های حرفه ای دنبال 
نمایید، در غیر این صورت خیلی زود توانایی و ش��انس تان برای کس��ب 

موفقیت در دنیای فروش از بین خواهد رفت. 
یادتان باش��د مش��تریان در دنیای کنونی خیلی دیر ب��ه برندها اعتماد 
می کنند. بنابراین ش��ما برگزاری جلس��ات را باید پس از ایجاد اعتماد در 
میان مش��تریان مورد بررس��ی قرار دهید، در غیر ای��ن صورت خیلی زود 
تبدیل به برندی کلیشه ای شده و در حاشیه بازار قرار می گیرید. این نکته 
می تواند شانس شما را به طور قابل مالحظه ای کاهش داده و موقعیت تان 

را نیز به شدت دستخوش تحول سازد. 
امروزه شمار زیادی از شرکت ها به جای برگزاری جلسات فروش متعدد 
به دنبال ایجاد رابطه ای عمیق با مشتریان و سپس دعوت از آنها هستند. 
این امر بازگشت سرمایه بسیار باالتری برای برندها به همراه دارد. درست 
به همین خاطر شما هم باید همین عملکرد را در بازار مدنظر قرار دهید، 

در غیر این صورت شاید خیلی زود مشتریان را از دست بدهید. 
توصیه نهایی ما در این بخش تالش برای کاهش میزان عجله در زمینه 
برگزاری جلسات کاری است. این امر موقعیت شما در بازار را بهینه سازی 
کرده و ش��انس تاثیرگذاری باال بر روی مشتریان در نهایت کار را می دهد. 
بنابرای��ن هر وقت فکر برگزاری جلس��ات فروش در هم��ان ابتدای کار به 

سرتان زد، باید همیشه تفکر بلندمدت را در نظر داشته باشید. 
صحبتازفروشنهاییدرپایانبحث

شما در طول بحث تان درباره محصوالت با مشتریان باید به مزایای آن و 
میزان کسب منفعت مشتریان از آن توجه کنید. در این میان نباید حتی 
یک کلمه درباره فروش حرف بزنید، در غیر این صورت ش��اید مش��تریان 
اعتمادش��ان را به شما از دس��ت داده و شروع به جست و جو برای برندی 
دیگر کنند. این امر شانس تان در بازار را به شدت افزایش داده و موقعیت 

مناسبی پیش روی تان قرار می دهد. 
وقتی ش��ما صحبت از فروش را به پایان بح��ث موکول کنید، میزان 
اعتبارت��ان در نگاه خریداران به ش��دت افزایش پی��دا می کند. این امر 
ش��اید نکته بسیار ساده ای به نظر برس��د، اما در نهایت شانس تان برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاط��ب هدف تان را به ش��دت بیش��تر کرده و 
موقعیت های بس��یار زیادی پیش روی تان برای تعامل با مش��تریان قرار 
می دهد. بدون تردید امروزه برندهای بسیار زیادی پیش روی مشتریان 
برای خرید قرار دارد. درس��ت به همین خاطر اگر ش��ما به دنبال کسب 
موقعیت مناس��ب در این میان هستید، باید از همان ابتدای امر به فکر 

ف��روش در قالبی حرفه ای باش��ید، در غیر این صورت همیش��ه برندی 
کلیشه ای و فروشنده ای مبتدی در بازار باقی خواهید ماند. 

استفادهازبازخوردمشتریان
مشتریان در طول جلسات یا حتی قبل از آن بازخوردهای بسیار مناسبی 
نس��بت به بحث و نحوه تعامل ش��ما ارائه می دهند. متاس��فانه بسیاری از 
فروشندگان فقط به دنبال تعامل با مخاطب هدف و فروش باالتر هستند. 
درس��ت به همین خاطر نکات مورد بح��ث در عمل میان گفت و گوهای 
گوناگون گم می شود. اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به طور حرفه ای هس��تید، باید همیشه اس��تفاده از بازخوردهای شان را در 

کانون توجه قرار دهید. 
بازخورد مش��تریان نسبت به عملکرد شما در بازار فروش همیشه نکات 
کلیدی برای تان به همراه دارد. این امر شانس شما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. در صورت امکان 
ش��ما باید به طور مداوم برنامه ای برای گ��ردآوری و تحلیل بازخوردهای 
مش��تریان تان داشته باشید. این امر از ش��ما فروشنده ای حرفه ای در بازار 

ساخته و موقعیت تان را به طور محسوسی توسعه می دهد. 
بی تردید امروزه موفقیت در دنیای فروش بس��یار سخت تر از هر زمان 
دیگری اس��ت. به همین خاطر شما باید نکات گوناگونی را در این میان 
مورد توج��ه و ارزیابی دقیق قرار دهید. بخش ه��ای مورد بحث در این 
مقاله برای تبدیل ش��ما به فروش��نده ای حرفه ای نقطه ش��روع مناسب 

خواهد بود. 
calendar.com:منبع
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اخبار

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیآذربایجانشرقی:
فرهنگوتفکرمدیریتسبزدردستگاههانهادینهوعملیاتیشود

آذربایجانشــرقی-ماهانفالح:رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شــرقی گفت: مدیریت سبز فقط در دوره های 
آموزشی، نوشتار و جلسه خالصه نشود؛ بلکه الزم است فرهنگ و تفکر مدیریت 

سبز در دستگاه ها نهادینه و عملیاتی شود.
محمد فرشــکاران ظهر امروز در ســمینار مدیریت سبز سازمان اظهار کرد: 
بررســی ها نشان می دهد مصرف انرژی بویژه آب و برق در کشور ما از میانگین 
مصرف کشورهای توسعه یافته باالتر و بیش از حد استاندارد است که همین امر 

ضرورت پیاده سازی مدیریت سبز را به اثبات می رساند
وی افزود: در این ارتباط بینش معنایی و فرهنگ سازی بسیار مهم بوده و صرفا 
نگاه مادی کفایت نمی کند؛ که اگر فرهنگ و بینش مدیریت سبز نباشد در مقابل 

مصرف بی رویه و تقاضا برای مصرف هیچ مانعی وجود نخواهد داشت.
فرشکاران تصریح کرد: با توجه به اهمیت پیاده سازی دولت سبز در سطح نظام اداری، ارزیابی عملکرد در نظام مدیریت سبز مولفه اصلی 
و هدایتگر کلیه فعالیت های مدیریتی در سازمان ها و موسسات کشور و پیامد آن یعنی رشد اقتصاد ملی مرهون سنجش، اندازه گیری، 

تجزیه و تحلیل، مقایسه و انجام اقدامات الزم در این زمینه است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی یادآور شد: برآوردهای نظام مدیریت سبز که در سطح محدودی از کشور انجام 
گرفته نشان می دهد جای صرفه جویی قابل توجهی در بخش های مختلف کشور وجود دارد و اشاعه فرهنگ نظام مدیریت سبز، تشکیل 
گروه های تخصصی سبز و رعایت موازیت و استانداردهای تعیین شده دولت سبز می تواند دستاوردهای بسیار مناسبی را در این زمینه به 
همراه داشته باشد. الزم به توضیح است در این سمینار آموزشی، دکتر امامی، رئیس انجمن مدیریت سبز ایران مطالبی را در ارتباط با اهمیت 

صرفه جویی در منابع، راهکارهای پیاده سازی مطلوب مدیریت سبز و فرهنگ مدیریت سبز ارائه کرد.

بوستان۲۰هکتاریزائرقمبهزودیافتتاحمیشود
قم-بوســتان زائر با مساحت 20 هکتار و اعتباری بالغ بر 250 میلیارد ریال 

به زودی به بهره برداری می رسد.
به گزارش شهرنیوز، در راستای برنامه های “قم در مسیر تحول” و اجرای طرح 
افتتاحیه ۱00 پروژه دیگر شــهری بااعتباری بالغ بر ۱0 هزار میلیارد ریال، قرار 
است در آخرین هفته این طرح بوستان زائر واقع در بلوار مرجعیت، خیابان ظهور 
افتتاح شــود. این بوستان با مساحت 20 هکتار و اعتباری بالغ بر 250 میلیارد 
ریال و باهدف ارتقاء فضای تفرجگاهی شــهر، ارتقاء ظرفیت و تکمیل زنجیره 
گردشگری، حفظ منظر طبیعی سایت پروژه و بهره گیری حداکثری از توپوگرافی 

سایت و همچنین توجه به اصول توسعه پایدار به لحاظ زیست محیطی ، اجتماعی و اقتصادی طراحی و اجراشده است.
الزم به ذکر اســت معماری این پروژه ســازگار با بستر و منطبق با الگوهای گردشــگری نوین طراحی شده و در آن انجام فعالیت های 
تفریحی ورزشی متناسب با بستر طبیعی و تأمین نیاز تمام اقشار جامعه و استفاده از الگوهای بومی و ایرانی در بوستان اعم از باغ ایرانی و 

مراکز گردهمایی  در نظر گرفته شده است.

مدیرکلراهداریوحملونقلجادهایگیالن:
برگزاریپویش»همراهانسفرایمن«ویژهنوروز14۰1

رشت-خبرنگارفرصتامروز:فریبرز مرادی  از برگزاری پویش »همراهان 
ســفر ایمن« ویژه نوروز ۱40۱ خبر داد و اظهار کرد: پویش »همراهان ســفر 
ایمن« همزمان با کشــور از 25 اســفند ۱400 لغایت ۱5 فروردین ۱40۱ در 

استان گیالن اجرا می شود.
وی با اشــاره به اجرای طرح پویش »همراهان سفر ایمن«، افزود: این پویش 
در راســتای اهداف و برنامه های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای  و در 
راستای فرهنگ سازی، ارتقای ایمنی تردد و کاهش سوانح رانندگی همزمان با 

سراسر کشور در استان گیالن به اجرا در می آید.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن ســپس در خصوص اهداف 
پویش همراهان سفر ایمن گفت:   کمک به افزایش ایمنی خودروهای شخصی 
و حمل و نقل عمومی و ترغیب رانندگان به توقف وســایل نقلیه در طول سفر 
با هدف رفع خستگی ناشی از رانندگی طوالنی در محورهای اصلی و منتخب، 
ارتقای دانش عمومی جامعه در خصوص ایمنی و فرهنگ درست رانندگی، را از 

اهداف این پویش دانست.
وی مخاطبان پویش »همراهان ســفر ایمن« را مســافران نوروزی شــامل 
راننــدگان و اعضای خانواده آنها به ویژه مادران، کودکان و نوجوانان و رانندگان 

ناوگان حمل و نقل عمومی دانست و بیان کرد: در استان گیالن  این پویش در مجتمع طلوع مهتاب واقع در محور رشت- قزوین  برگزار 
می شود تا ضمن ارائه آموزش های ترافیکی الزم به خانواده ها، نشاطی همگانی با اجرای برنامه هایی متنوع در زمینه های مختلف فرهنگی 

و هنری برای کاربران جاده ای به ارمغان آورد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن با تاکید بر این نکته که بهترین محل توقف و استراحت، در طول سفر های جاده ای 
مجتمع های خدماتی و رفاهی بین راهی هستند گفت: ۱۸مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی فعال در سطح محورهای مواصالتی استان 

آماده خدمت رسانی به کاربران جاده ای هستند تا خدمات الزم را در تمام ساعات شبانه روز به مسافرین نوروزی ارائه کنند.

درارزیابیعملکردمناطق37گانه:
شرکتملیپخشفراوردههاینفتیمنطقهگلستانموفقبهکسبمقام

برترشد
گرگان-خبرنگارفرصتامروز:در ارزیابی عملکرد مناطق 37 گانه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، منطقه گلستان با 
کسب باالترین امتیاز موفق به کسب مقام برتر شد.مدیر منطقه ضمن اعالم این خبر افزود: به استناد جدیدترین شاخصهای ارزیابی عملکرد 
مناطق 37گانه، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان با کسب باالترین امتیاز در دوره ارزیابی شش ماهه اول سال ۱400، 
رتبه نخست در بین مناطق هم سطح و تمامی مناطق را بدست آورد.عیسی افتخاری گفت: در این ارزیابی عملکرد منطقه در حوزه  عملیات، 
اچ اس ای، معاونت فنی، سامانه هوشمند، تامین و توزیع، برنامه ریزی، سی ان جی، منابع انسانی، مالی، بازرگانی، روابط عمومی و پژوهش 
و فناوری بررسی شده است.شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان با دارا بودن چهار ناحیه )گرگان، گنبدکاووس،کردکوی 
و مینودشت( وظیفه سوخترسانی به مجاری عرضه و مصرف کنندگان بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی، نیروگاهی و خانگی سطح 

استان را برعهده دارد.

نقشویژهادارهکلبنادرودریانوردیاستانبوشهردرتامینایمنی
دریاییخلیجفارس

بوشهر-خیرنگارفرصتامروز: مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
عنوان کرد: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با استقرار ۹2 عالمت کمک 

ناوبری نقش مهمی در تامین ایمنی دریایی خلیج فارس دارد
به گزارش روابط عمومی، ســیاوش ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی 
اســتان بوشــهر در اینباره گفت: با توجه به حوادث اخیر پیش آمده  در آبهای 
استحفاظی جنوب اســتان این مطلب الزم بذکر اســت که   سازمان بنادر و 
دریانوردی بعنوان مرجع دریایی کشــور، در حوزه تامین ایمنی ابراه برای تردد 
شناورها اهتمام ویژه داشــته و درجهت تحقق این امر در کرانه جنوبی استان 
بوشــهر، از جنبه های مختلف اعم از نصب عالئم کمک ناوبری، به روز رسانی 
نقشه های دریانوردی، احداث 5 ایستگاه رادیویی، استقرار 3 فروند شناور خاص 
جســتجو و نجات دریایی، انعقاد قرارداد برای استفاده از خدمات پهپادی، اعزام 
جایروپلین)پرنده ملکی سازمان( برای کیس های موردنیاز و استقرار بیش از 7 

فروند شناور اطفاحریق، اقدامات موثری را انجام داده است. ارجمندزاده افزود: در خصوص عالئم کمک ناوبری نیز اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر با استقرار ۹2 عالمت کمک ناوبری نقش مهمی در تامین ایمنی دریایی خلیج فارس دارد از اینرو در ابهای استحفاظی جنوب 
استان به جز بویه ابهای ایمن عسلویه، دیر، کنگان و بویه های لترال حوضچه پارس و پتروشیمی  که برای تردد کشتی های بزرگ مورد 
استفاده قرار میگیرد، 4 بویه special marks و دو فروند فانوس ساحلی نیز صرفا برای تردد شناورهای محلی در منطقه پر ریسک مطاف 
نصب شده است همچنین قایق نورانی راس مطاف نیز برای ایمنی مضاعف منطقه  مستقر شده است که البته همگی این  موارد در نقشه 

های دریانوردی جهت استفاده دریانوردان، درج شده است. 
وی اضافه کرد: در کنار نصب عالئم، سرویس و تعمیر و نگهداری عالئم نیز بسیار مهم بوده که در این خصوص این استان با دارا بودن 
امار روشنایی و اماده بکاری ۹۹درصد، عملکرد درخشانی داشته است، کما اینکه در نیمه دوم امسال نیزبا انتقال شناور بویه گذار مهر، حدود 

30 فروند از بویه های استان و همچنین قایق نورانی تعویض شده است.

آذربایجانشرقی-ماهانفالح:رئیس اداره گاز شهرستان میانه 
گفت: در حال حاضر شهرســتان میانه دارای ۸5 هزار مشــترك تحت 
پوشش گاز می باشد که نسبت به سال گذشته 30۱۸ مشترك افزایش 

یافته است.
علیرضا عباسیان افزود: تاکنون ۱00 درصد خانواری شهری و ۹7.۱6 
درصد از خانوارهاي روستایي مشتمل بر 2۹6 روستا از نعمت گاز طبیعي 

بهره مند شده اند.
وی در این خصوص ادامه داد: تعداد 2۱ روســتای این شهرستان در 

سال جاری گازدار شده است.
عباسیان از پروژه های مهم گازرسانی در شهرستان میانه خبر داد و 
اظهار داشت: به استثنای ۱7 روستا، تمامی روستاهای باالی 20 خانوار 
در شهرستان میانه گازدار گردیده که این ۱7 روستا نیز در مرحله انتخاب 

پیمانکار مجری و شروع عملیات گازرسانی می باشد.
وی اذعان داشت: با اتمام گازرسانی به ۱7 روستا، درصد بهره مندی 

روستایی به بیش از ۹۸.۸ درصد افزایش خواهد یافت.
عباســیان با اشاره به پروژه های عملیاتی در راستای ارتقای ظرفیت 
توزیع و پایداری جریان گاز مشــترکین شهرستان میانه تصریح کرد: از 
پروژه هاي در دست اجرا مي توان به پروژه تقویتي خط تغذیه ۱6 اینچ 
شهرستان اشاره نمود که هدف از اجراي آن جلوگیري از افت فشار گاز 
در روستاهاي دوردست بخش هاي مرکزي و کندوان بوده و با اتمام پروژه 
مذکور، بسترهای پایداري جریان گاز و ارائه خدمات بهینه به مشترکین 

منطقه، بیش از پیش فراهم خواهد شد.
رئیس اداره گاز شهرستان میانه خاطرنشان کرد: در سطح شهرستان 
تاکنون 262 واحد صنعتي به مدار مصرف گاز طبیعی متصل شده که 
از این تعداد، 22 واحد صنعتي در ســال ۱400 از نعمت گاز بهره مند 

شده اند.
بهرهمندی99.8درصدخانوارروستایيمرندازگازطبیعی

رئیس اداره گاز شهرستان مرند گفت: امسال با اتمام گازرسانی به 4 
روستای شهرســتان مرند، درصد بهره مندی خانوار روستایی به ۹۹.۸ 

درصد افزایش یافته و به اتمام گازرسانی خانگی نزدیک شده ایم.
یحیی قاسم زاده در تشــریح عملکرد گازرسانی در شهرستان مرند 

افزود: در حال حاضر این شهرستان با ۱۱2 هزار و ۹۱2 مشترك تحت 
پوشــش گاز طبیعی، از لحاظ گازرسانی در ردیف شهرستان های سبز 

قرار دارد.
وی اظهار داشت: برای تأمین این بهره مندی شهری و روستایی یک 
هزار و 6۸۹ کیلومتر شبکه گازرسانی در اقطار مختلف اجرا و 57 هزار و 

67۹ انشعاب گاز واگذار شده است.
قاسم زاده به اقدامات شاخص در حوزه حفظ پایداری گاز مشترکین 
اشاره وتصریح کرد: بمنظور حفظ پایداري جریان گاز مشترکین، پروژه 
افزایش ظرفیت ایستگاه هاي C.G.S مرند و C.G.S قرمزي قشالق و 
احداث ساختمان و شبکه و تاسیسات مکانیکال، یک ایستگاه T.B.S در 
شهر مرند، مراحل پیمانسپاري را طي نموده و در سال آتي اجرا خواهد 

شــد. همچنین پروژه لوپ محور صنعتي قرمزي قشالق به کشکسراي 
با اجراي ۱3 کیلومتر خط تغذیه ۱0 اینچ درحال اجرا بوده که ســهم 
مهمی در تأمین گاز صنایع و مراکز تولیدي و حفظ پایداري گاز مصرف 

کنندگان خواهد داشت.
رئیس اداره گاز شهرســتان مرند در بخش دیگری از سخنان خود به 
تشریح عملکرد گازرسانی به بخش تولیدی و صنعتی شهرستان پرداخت 
و خاطرنشان کرد: امسال جریان گاز 4۸ واحد تولیدي در قالب مصوبه 
شوراي اقتصاد تأمین گردیده و شمار کل تعداد واحدهای صنعتی گازدار 
شده از محل این طرح به ۱۸۱ واحد افزایش یافته است. همچنین پروژه 
گازرساني به شهرك صنعتي شماره 2 مرند با اجراي 54۸ متر خط تغذیه 

و احداث یک ایستگاه تقلیل فشار، به اتمام رسیده است.

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: استفاده بهینه از انرژی 
برق، جهان شمول بوده و مختص کشورمان نیست و باید 
در خصوص تمامی حامل های انرژی مد نظر قرار گرفته و 

بطور جدی و اساسی رعایت شود.
»بهمن داراب زاده« مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
گیالن گفت: از تمامی وســایل ارتباط جمعی باید جهت 
اطالع رســانی محتــوای تعرفه های برق بــه مردم عزیز 
و شــریف گیالن بهره بگیریم. بطور حتم آگاهی مردم از 
مفاد تعرفه های جدید برق، در استفاد بهینه از برق کمک 

شایانی به صنعت برق کشورخواهد کرد.
داراب زاده گفــت: کمبود چشــمگیر بــارش نزوالت 
جوی، خشکسالی و کاهش ذخیره منابع آبی تولید برق، 
روند ســریع رشد بار و  همچنین مصرف باالی تجهیزات 
سرمایشی در ســال آینده نیز می تواند صنعت برق را با 

چالش تامین انرژی در زمان پیک مواجه کند.
وی افزود: برای اینکه در ســال آتی مشکلی در تامین 
برق نداشته باشیم باید از تمامی ظرفیت های موجود در 
زمینه استفاده بهینه از انرژی بهره گیریم و آنها را تمام و 
کمال اجرا کنیم. استفاده از ظرفیت صدا و سیما، استفاده 
از ظرفیت تمامی وسایل ارتباط جمعی، استفاده از فضای 
مجازی، اســتفاده حداکثری از ظرفیــت صنایع و کاربرد 
راهکارهاي  بســیار ساده و بدون هزینه در زمینه استفاده 

بهینه از انرژی برق، باید بطور جد مد نظر قرار گیرد.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن گفت: مدیریت 
مصرف انرژی برق خاص کشور ایران نبوده و  یک ضرورت 
اجتناب ناپذیر اســت  و باید نه تنها در زمینه برق، بلکه 
در زمینه آب، گاز و ســایر مواهب خدادادی آنرا رعایت و 

اجرا کنیم.

آذربایجانشرقی-ماهانفالح:رئیس کمیسیون فرهنگی و 
اجتماعی شورای اسالمی شهر تبریز خواستار نصب المان و یادبودی 
در محل سقوط هواپیمای جت آموزشی توسط سازمان سیما، منظر 
و فضای سبز شهری شــد. حکیمه غفوری در جلسه شورای اسالمی 
شــهر تبریز با بیان این مطلب اظهار کرد: پیش از این مقرر شده بود 
مصوبات کمیته نامگذاری در شورای شهر طرح و به تصویب برسد. این 

نامگذاری ها لیست شده و به طور اجمالی تقدیم اعضا می شود.
غفوری افزود: لیســت دیگری نیز بــرای مصوبه های کمیته قبلی 
نامگذاری ارائه شده است. همچنین ۱3 مورد مصوبه ارائه شده است که 

تمام مواردی که نامگذاری شده، تقدیم اعضای شورای شهر می شود.
او با اشــاره به این موارد، تصریح کرد: تغییر نام کوچه رز به خیابان 
شهید محمد نوری زاده، کوچه شهید رحمان مصلحی در تقاطع پاستور، 
میدان شــهدای گمنام قطران، تغییر نام بن بســت دوم به نام شهید 
حسن امیرخیزی، کوچه شهید موسی فرشکار آذری، کوچه بهاران در 

رشدیه، نامگذاری شرکت اداری شرکت بهره برداری به نام شهید قاسم 
سلیمانی، نامگذاری ساختمان آموزشی شرکت بهره برداری قطار شهری 
به نام شهید فخری زاده، اصالح نوشتار محله کجوار که به کوجووار تغییر 
یافته است، کوچه شهید باقری، نامگذاری ورودی کرکج به نام شهید 
غالمعلی سالمی و کوچه شهید حسین پارسا از جمله این موارد است.

رئیس شــورای اسالمی شهر تبریز نیز در این خصوص اظهار کرد: 
یکی از همکاران ما که شــهید راه سالمت شد و فداکارانه ایستادگی 

کرده و از جان خود گذشت، شهید محمد قلیزاده است.
رســول برگی ادامه داد: باعث افتخار ما است که با توجه به بیماری 
زمینه ای دیابت آن مرحوم، شخصا در راس گروه های ضدعفونی در ایام 
شدید کرونا فعالیت می کرد. وی افزود: خواهشمندم کمیته نامگذاری 
یکی از کوچه ها، معابر و یا ابنیه موجود را به نام آن شــهید نامگذاری 
کند تا هم صبری برای خانواده آنها باشد و هم آتش نشانان بدانند که ما 

قدردان زحمات آنها هستیم.

رئیسادارهگازاینشهرستانخبرداد؛

3018 مشترک جدید به شمار مشترکین گاز میانه افزوده شده است

مدیرعاملشرکتبرقمنطقهایگیالن:

مدیریتمصرفانرژیبرق،یكضرورتاجتنابناپذیراست

رئیسکمیسیونفرهنگیواجتماعیشورایاسالمیتبریزخواستارشد؛

نصبالمانویادبوددرمحلسقوطهواپیمایآموزشی

اراک-فرنازامیدی:به گزارش اداره ارتباطات و امور 
بین الملل شــهرداری اراك، علیرضا کریمی درخصوص 
اقدامات شــهرداری درحوزه فضای سبز، سیما و منظر 
شهری جهت استقبال از نوروز و بهار ۱40۱ گفت:کاشت 
گیاهان زینتی جهت زیباســازی و طراوت بخشیدن به 
محیط شهری در تمام نقاط و مناطق اراك به ویژه نقاط 
پر تردد در حال انجام می باشد که در این زمینه می توان 
به کاشت گل های بنفشه، شب بو، میمون، اطلسی، گل 
مغربی، مینا آفریقایی در ســطح کلیه بوستان ها، معابر، 

بلوارها و میادین سطح شهر اشاره کرد.
وی در ادامه افزود: ســرویس های بهداشتی بوستان 
های سطح شهر فعال هستند که با ضدعفونی و گندزدایی 

آنها هیچ گونه مشکلی بابت استفاده از آنها وجود ندارد.
شهردار اراك بیان داشت: با توجه به اینکه آب نماها در 

ایجاد شــادابی و نشاط  به پارك ها و میادین شهری نقش مهمی دارند 
در همین راستا سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اقدام به تعمیر، 
راه اندازی و نظافت کلیه آب نما و آبگیری مجدد آنها نموده به طوری که 

تمام آب نماها فعال هستند.
کریمی گفت: حفظ و نگهداری پارك ها و فضای ســبز سطح شهر 
با انجام اقداماتی از جمله نظافت کلیه بوستان ها و فضای سبز، کاشت 
نهال، نظافت و ضدعفونی تجهیزات ورزشــی و وسایل بازی کودکان در 
کلیه پارك ها ، بهبود سیستم روشنایی بوستان ها و بهبود مبلمان پارکی 

و رنگ آمیزی آنها در دست اقدام است.
وی در ادامه از طراحی، جانمایی و نصب 60 المان نوروزی در ســطح 
شهر خبر داد و بیان داشت: این المان ها متناسب با نیاز جامعه و فرهنگ 
مردم و با کار کارشناســی طراحی و ساخته شده اند تا شهری زبیا برای 
مــردم در نوروز ۱40۱ ارمغان آورده شــود.نصب و جانمایی المان های 
نوروزی ســال گذشــته و نصب المان های موقت نوروزی و نیمکت در 
مسیر نوروزگاه منطقه گردشگری دره گردو و بهسازی مرمت المان های 
موجود ســطح شهر از دیگر اقدامات در دست اجرا شهرداری ویژه نوروز 

۱40۱ می باشد.
شــهردار اراك با اشاره به اینکه نورپردازی تقاطع های 
غیرهمسطح شهر اراك از جمله میدان انقالب، بلوار قدس 
و نورپردازی المان های سطح شهر در حال انجام است ، 
افزود: مبلمان شهری از قبیل: سطل های زباله، نیمکت ها، 
سرپناه اتوبوس، ترانس های برق و مخابرات، فالورباکس 
ها، نرده های فلزی  هندریل ها، پایه استندها و بیلبوردها، 
پایه پرچم ها و اســتاپرها برای اســتقبال از نوروز و بهار 

۱40۱ در حال انجام است.
علیرضا کریمی از نورپردازی درختان میدان شــهدا، 
المان سیب واقع در تقاطع غیرهمسطح شهیدان رجایی 
خبر داد و گفت: اجرای نقاشــی دیواری های بسیار زیبا 
توســط هنرمندان سازمان، ســیما، منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری اراك در دست اجرا می باشد.همچنین 
رنگ آمیزی شهری در طول سال انجام گرفته و در راستای استقبال از 

بهار رنگ آمیزی و پاالیش دیوارهای آلوده اجام شده است.
وی به نصب و جانمایی نیمکت های جدید درخیابان های شــهید 
رجایی، شهید بهشتی، میدان شهدا، خیابان محسنی، خیابان مخابرات و 
پیاده راه امیرکبیر اشاره کرد و افزود: برگزاری نمایشگاه عکس در گالری 
موزه خیابان شهید رجایی، بهسازی مسیر نورپردازی پیاده راه امیرکبیر 
و برگزاری جشــنواره رنگ آمیزی ماهی های عید نوروز از اقدامات این 

شهرداری برای نوروز ۱40۱ می باشد.

کریمیشهرداراراکخبرداد:

نصب6۰الماننوروزیدرشهراراک

شماره 1985
چهارشنبه
25 اسفند 1400
چهار شنبه
25 اسفند 1400

شماره 1984
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کارشناس حوزه شبکه های اجتماعی

مترجم: امیر آل علی

اینس��تاگرام امروزه به عنوان یکی از پنج ش��بکه اجتماعی برتر شناخته 
می ش��ود که به علت تمرکز بر روی ارس��ال عکس، بس��تری مناسب برای 
فعالیت های تجاری محس��وب می شود. درواقع در ش��بکه ای نظیر توییتر، 
شرایط الزم و بسترهای مورد نیاز وجود ندارد. با این حال علی رغم مخاطبان 
میلیاردی و امکانات متنوع، همچنان بیش از ۶0 درصد کس��ب و کارها، به 
نتیجه دلخواه خود در اینس��تاگرم نمی رسند. همین امر باعث شده است تا 
برخی از افراد، از فروش اینترنتی که نیاز مهم هر کس��ب و کاری در جهان 
امروز محسوب می شود، غافل باشند. در این راستا با توجه به ماهیت اصلی 
شبکه های اجتماعی که بر پایه سرگرم کردن افراد است. شما باید مواردی را 
برای ارائه داشته باشید تا افراد را به خوبی درگیر نماید. در این زمینه بررسی 
جدیدترین آمارها حاکی از آن است که هفت نوع محتوا، محبوبیت باالتری 

نسبت به سایرین دارند که در ادامه آنها را بررسی خواهیم کرد. 
1-محتوایمخاطبان

درواقع با توجه به این امر که نرخ تعامل، تنها معیار اصلی برای سنجش 
میزان موفقیت یک صفحه محسوب می شود. شما باید به دنبال اقداماتی 
باشید که باعث می شود تا این نرخ، افزایش پیدا کند. در این زمینه حمایت 
از محتواهای ایجادشده از سوی مخاطبان، بسیار مهم بوده و در این زمینه 
ش��ما باید ت��الش کنید تا به محتواهای مخاطبان خ��ود، جهت دلخواه را 
بدهید. این موضوع می تواند با انواع مس��ابقات و چالش ها، به راحتی انجام 
ش��ود. در کنار این موضوع، نکته دیگ��ری که باید به آن توجه نمایید این 
است که برای فعالیت در این زمینه، انواع ایده ها وجود دارد که بهتر است 

تا نگاهی به پیج های مشابه داشته باشید. درواقع مخاطب امروز، تمایل دارد 
که رابطه ای فراتر از مشاهده کننده اقدامات شما را داشته باشد و الزم است 
تا به این اصل، توجه ویژه داشته باشید و حتی می توانید اقداماتی فراتر از 

بستر اینترنت را هم انجام دهید. 
2-محتوایتعاملی

برای محتوای تعاملی انواع مختلفی وجود دارد. برای مثال نظرسنجی ها، 
از جمله س��اده ترین این موارد محس��وب می ش��ود. درواقع هر اقدامی که 
در آن، به صورت مس��تقیم نیاز به فعالیت مخاطبان وجود داش��ته باشد، 
محت��وای تعاملی نام برده می ش��ود. با این ح��ال فراموش نکنید که اقدام 
ش��ما باید به حدی جذاب باش��د که جذب حداکثری را برای شما ایجاد 
نماید. در کنار این مس��ئله حتی ممکن اس��ت ش��ما به تعیین جوایز نیز 
فکر کنید. برای این اقدام، اس��توری اینس��تاگرام بهترین گزینه محسوب 
می ش��ود. در این زمینه فراموش نکنید که استوری، پرکاربردترین قابلیت 
این شبکه محسوب می شود و نرخ بازدید باالتری حتی نسبت به پست ها 

و IGTV دارد. 
3-سبکزندگی

اگرچه ممکن اس��ت تصور کنید که این بخش تنها برای بالگرها کاربرد 
دارد، ب��ا ای��ن حال واقعیت این اس��ت که هر برندی می توان��د از این نوع 
محتواها اس��تفاده کند. درواقع نمایش کاربرد محصول در زندگی روزمره 
افراد، درست اقدامی است که شما باید در این بخش مورد توجه قرار دهید. 
درواقع مخاطب باید به خوبی بداند که محصول ش��ما برای چه اقداماتی 
مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال اگر در زمینه تولید یک ماده غذایی 
نظیر عس��ل فعالیت دارید، می توانید با نمایش انواع خوراکی های مختلف 
که با آن درس��ت می ش��ود، مخاطب را به خرید، متمایل تر نمایید. در این 
راستا برای سبک زندگی شما می توانید داستان سرایی هم داشته باشید و 
محصول را در دل آن قرار دهید. درواقع نیازی نیست که همواره به صورت 

مستقیم، اقدام به تبلیغ نمایید. در این زمینه آمارها حاکی از آن است که 
تبلیغ غیرمستقیم، نتایج به مراتب بهتری را هم به همراه دارد. 

4-داستانسرایی
همانطور که در بخش قبل نیز عنوان شد، شما می توانید محصول خود 
را در قالب داستان معرفی کنید. برای مثال داستان زندگی یک ورزشکار، 
برای برندهای ورزش��ی، کامال کاربردی خواهد بود و انگیزه س��از است. در 
این زمینه بس��یاری از دوره های آموزش��ی وجود دارد که به ش��ما نحوه 
داستان سرایی برای کسب و کارها را آموزش خواهد داد و توصیه می شود 
که یک نمونه محبوب آن را مورد توجه قرار دهید. در این زمینه بررس��ی 
اقدامات انجام شده از سوی برندهای موفق، از دیگر اقدامات مهم محسوب 
می شود. در این زمینه داستان سرایی صرف به معنای محتوای متنی نبوده 
و می توانید یک پادکس��ت، ویدئو، اینفوگرافی و ب��ه صورت کلی، هر نوع 

محتوایی را تولید نمایید. 
5-نمایشپشتصحنه

یک��ی از بهترین راهکارها ب��رای برقراری ارتباط ب��ا مخاطبان، نمایش 
اقداماتی اس��ت که در پشت صحنه انجام می شود. در این زمینه ایده های 
مختلفی وجود دارد. برای مثال می توانید یک ساعت از کار کارمندان خود 
را به صورت تایم لپس، نشان دهید. با این حال جذاب ترین بخش، اقدامات 
مهیج و حتی اتفاقات خنده دار محسوب می شود. در این بخش ایده گرفتن 
از فیلم های سینمایی، یک اقدام مناسب محسوب می شود. درواقع در حین 
ضبط، بس��یاری از اقدامات جالب رخ می دهد که بدون شک مشاهده آن 
برای مخاطب، س��رگرم کننده خواهد بود. به همین خاطر توصیه می شود 
که با یک دوربین دیگر که می تواند دوربین گوشی هوشمند شما نیز باشد، 
اتفاقات پشت صحنه را نیز ضبط نمایید. در این بخش نمایش پشت صحنه 
اقدامات تولید محصول نیز از دیگر مواردی است که در زمینه اعتمادسازی، 

بسیار مهم خواهد بود. 

6-طنزونقلقولها
بسیاری از افراد تصور می کنند که طنز مناسب محیط تجاری نبوده و این 
موضوع اشتباه بسیار بزرگی محسوب می ش��ود. درواقع با بررسی آمارهای 
اینستاگرام متوجه این موضوع خواهید شد که پیج های طنز، باالترین سرعت 
رشد را دارند. در این زمینه مشاهده مداوم محصول و اقدامات تجاری، بدون 
ش��ک مخاطب را خسته خواهد کرد و الزم است تا با وارد کردن طنز، فضا 
را متنوع ت��ر و جذاب تر نمایید. در این زمینه می توانید هر روز یک لطیفه را 
در بخش اس��توری به اشتراک بگذارید. همچنین نقل قول افراد مطرح نیز 
اقدامی بسیار مناسب محسوب می شود. با این حال بهتر است که افرادی را 
انتخاب کنید که ارتباط الزم با کس��ب و کار شما را دارند. برای مثال برای 
یک برند تولید لوازم کوهنوردی، استفاده از جمالت افراد مطرح این رشته، 
کامال مناسب و تاثیرگذار خواهد بود. در رابطه با هر یک از موارد معرفی شده، 
بررسی اقدامات صورت گرفته توسط برندهای دیگر، بسیار مهم خواهد بود. 

7-مشارکتبااینفلوئنسرها
ب��ا توجه به این ام��ر که امروزه فروش اینترنتی و در رأس آنها فعالیت در 
شبکه های اجتماعی، مهمترین اقدام هر کسب و کاری محسوب می شود و 
س��ود اصلی شما را به همراه دارد. الزم اس��ت تا در این زمینه از اختصاص 
بودجه غافل نشوید. درواقع هر برندی به یک ادمین حرفه ای و یک تیم تولید 
محتوا نیاز دارد. در این راس��تا اینفلوئنسرها به عنوان پادشاهان اینستاگرام 
شناخته می شوند و الزم است تا برای همکاری با آنها، برنامه داشته باشید. 
در این زمینه فراموش نکنید که اینفلوئنسرها در سه گروه میکرو اینفلوئنسر، 
اینفلوئنس��ر و مگا اینفلوئنسر قرار می گیرند و توصیه می شود که به صورت 
پله ای و با توجه به نیاز خود اقدام نمایید. درواقع این افراد به دلیل آگاهی از 
سلیقه مخاطب و محبوبیت باال، می توانند نتایجی خارق العاده را برای شما به 

همراه داشته باشند و مسیر موفقیت را به مراتب کوتاه تر نمایند. 
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موفقیت در اینستاگرام با ایجاد 7 پست محبوب


