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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

آینده بازار خودرو در سال 1401 چه خواهد شد؟

 9 فرمان برای
بهبود صنعت خودرو

فرصت امروز: بازار خودرو در حالی س��ال و قرن جدید را با رش��د قیمت ها آغاز کرده اس��ت که جدا از عوامل 
ساختاری، حذف بند واردات خودروهای سواری از الیحه بودجه نیز در روند صعودی قیمت ها بی تاثیر نبوده است. 
پس از ابالغ قانون بودجه ۱۴۰۱ مش��خص ش��د که بند واردات محصوالت سواری از مصوبه واردات خودرو حذف 

شده و این موضوع اعتراض نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. در حالی که تصور می شد حذف این بند به...

نگاهی به وضعیت بازار مسکن پایتخت

خریداران مسکن برنده شدند
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32 هزار میلیارد تومان چک در بهمن ماه 1400 برگشت خورد

وضعیت زرد چک برگشتی

8
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4

فرصت امروز: اگرچه سـومین هفته سـال 1401 و دومین هفته معامالتی بورس تهران با رشد بیش از 2  
درصدی نماگر اصلی تاالر شیشه           ای سپری شد و شاخص بورس تهران با رشد 31 هزار واحدی در پایان 

ایـن هفته در ارتفاع یک میلیون و 463 هزار واحد ایسـتاد، اما این بازدهی قابل مقایسـه با 
صعود قدرتمند بورس در نوروز نبود و همین امر باعث افزایش تردیدها در تاالر شیشه ای و...

 چراغ قرمز بورس تهران روشن ماند

نوسان بورس در بیستمین روز 1401

یادداشت
علیه توسعه

 ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

بررس��ی عل��ل پیروزی ه��ا و 
شکس��ت های ی��ک جامعه در 
مس��یر حرکت به سمت توسعه 
و ریش��ه یابی آنها طبعا نیازمند 
یک مطالعه جامع و همه جانبه 
و بین رش��ته ای اس��ت و بای��د 
تیمی متش��کل از اه��ل فن در 
حوزه ه��ای مختلف به بررس��ی 
و تحلی��ل آن بپردازن��د. با این 
ح��ال، در یک بررس��ی اجمالی 
که می توان آن را مصداق به قدر 
تشنگی چشیدن آب دریا تلقی 
ک��رد، باید به س��ه ح��وزه مهم 
اشاره شود که عبارتند از حوزه 
فرهنگ��ی و اجتماع��ی، ح��وزه 
سیاست، مدیریت و حکومت و 

حوزه ثروت ها و فرصت ها.
1-حوزه فرهنگی و اجتماعی

باورها، رفتارها و ط��رز تلقی افراد 
جامعه از جهان پیرامون، تأثیر عمیقی 
در جریان توس��عه دارن��د. ازاین رو در 
ش��رایط برابر می توان جوامع مختلف 
را از نظر مستعد توسعه بودن مقایسه 
کرد.  به عنوان نمونه جامعه ای که در 
آن رعای��ت مق��ررات و قوانین مبدل 
به یک ارزش ش��ده و همگان خود را 
ملزم به رعایت خط��وط قرمز قانونی 
می دانن��د، ب��ا جامعه ای ک��ه در آن 
به اصط��الح دیواری کوتاه ت��ر از دیوار 
قانون نیست، شرایط بسیار متفاوتی از 

نظر مستعد توسعه بودن دارند. 
ادامه در همین صفحه

8 رمضان ۱۴۴3 - س�ال هفتم
شماره   ۱99۰

8 صفحه - 5۰۰۰ تومان

Sun.10 Apr 2022

ادامه از همین صفحه
در این ح��وزه ویژگی هایی چون سخت کوش��ی، نظم پذیری، 
داش��تن روحیه هم��کاری و کار گروهی، امی��دواری به آینده و 
مثبت اندیشی، علم باوری و اولویت قائل شدن به اهداف اجتماعی 

را می توان مورد توجه قرار داد.
بی تردید جامعه ایرانی در طول چند قرن گذشته از نظر باورها 
و رفتارهای رایج چندان مس��تعد توس��عه نبوده  است. هرچند با 
گس��ترش تمدن اسالمی مقدمات یک خیزش فرهنگی در ایران 
آغاز شد، اما شرایط خاص سیاسی حاکم بر جهان اسالم، فضایی 
را حاکم س��اخت که به تدریج تعالیم اصیل اسالمی از درون تهی 
ش��وند و موتور پیشرفت و پویایی جامعه از کار بیفتد. در جامعه 
امروز ایران با وجود حرکت های ارزش��مندی که گاه در گوش��ه 
و کنار کش��ور شاهد هس��تیم، رواج الگوهای رفتاری و باورهای 
ناس��ازگار با جریان توس��عه بیداد می کند. قانون گریزی به جای 
نظم پذیری س��که رایج ش��ده و حتی گاه از تریبون های رسمی 
ترویج می شود. علم ناباوری حتی در بین اقشار تحصیلکرده هم در 
مقیاس گسترده رایج است. بی تردید جامعه امروز ایران نسبت به 
یک قرن پیش تغییراتی را تجربه کرده و بیشتر از گذشته آماده 
جریان توسعه شده  است. به ویژه با افزایش درصد فارغ التحصیالن 
دانش��گاه ها و ارتقای س��طح دانش در جامعه، سرعت حرکت در 
مسیر مطلوب بیشتر ش��ده، اما باید دانست هنوز با موانع زیادی 
روبه رو هس��تیم و س��رعت آماده ش��دن جامعه برای درک بهتر 

تحوالت توسعه بسیار اندک است.
2-حوزه سیاست، مدیریت و حکومت

مروری بر تجربه توس��عه جوامع بشری در طول نزدیک به سه 
قرن اخیر نشان می دهد که دولت نقشی جدی در جریان توسعه 
داش��ته و با سیاس��ت گذاری خود موفق ش��ده بر سرعت جریان 
توس��عه افزوده و گاه حتی قطار توس��عه جامعه را متوقف نماید. 
از س��وی دیگر هر قدر به زمان حاضر نزدیک تر می شویم، قدرت 
تأثیرگذاری نهاد دولت در جریان توسعه نسبت به گذشته بیشتر 
و بیشتر می شود. حکمرانی خوب در یک جامعه درحال توسعه در 
گرو این اس��ت که دولتی توسعه گرا متولی مدیریت جامعه بشود 

تا بتواند حرکت اقتصاد ملی در مس��یر توس��عه را تسهیل کند. 
دولت توسعه گرا می تواند حتی جامعه ای را که از نظر شاخص های 
فرهنگی و اجتماعی چندان مستعد توسعه نیست، بر ریل توسعه 
قرار بدهد و موجبات پیش��رفت آن را فراهم سازد. به بیان دیگر، 
هرچند آمادگی جامعه از نظر فرهنگی و اجتماعی برای پذیرش 
تحول و توس��عه بسیار مهم اس��ت، اما عامل مدیریت و حکومت 
مدبران��ه می تواند تا حدودی این عدم آمادگی را جبران و درمان 

کند.
برای ی��ک دولت توس��عه گرا، اولویت اول، حف��ظ منافع ملی 
کش��ور است. میزان توجه به منافع ملی، رابطه مستقیم با درجه 
توس��عه گرا بودن دولت دارد. از س��وی دیگر، دولت توسعه گرا از 
طری��ق ارتباط تنگاتنگ با نخبگان جامع��ه تالش می کند درک 
درستی از توسعه و منطق حرکت در مسیر پیشرفت داشته  باشد. 
دولت توسعه گرا الجرم تالش خواهد کرد جمعیت نخبگان کشور 
را ب��ه میدان دعوت کن��د و با اس��تفاده از ظرفیت خرد جمعی، 
مس��یر حرکت خود را به سمت توس��عه و حمایت از منافع ملی 

کشور ترسیم نماید.
حال این سوال پیش می آید که نهاد دولت و حکومت در کشور 
ما طی قرون اخیر تا چه میزان توس��عه گرا بوده است؟ عملکرد و 
کارنام��ه نظام حکومتی ای��ران در دوران قاجار به گونه ای بود که 
تالش برای س��نجش درجه توس��عه گرا بودن آن بیش��تر به یک 
طنز تلخ ش��باهت دارد. در دوران پهلوی در دو دوره س��ال های 
اولیه شکل گیری و نیز دهه ۱3۴۰ تمایلی به استفاده از ظرفیت 
نخبگان مشاهده می شود و به ویژه در دهه ۱3۴۰ به دنبال آرامش 
نس��بی سیاسی کشور، حرکتی در جهت رشد اقتصادی مشاهده 
می شود. همچنین در دوران نهضت ملی شدن نفت نیز مقدماتی 
برای رشد هرچند برای دوره ای بسیار کوتاه فراهم شد. بااین حال 
نبود دولت توس��عه گرا در این دوران را نیز می توان مشاهده کرد. 
به ویژه در دهه ۱35۰ س��رعت حرکت حکومت وقت در مس��یر 
دیکتات��وری و حکومت فردی و همزمان با آن سیاس��ت گذاری 

متوهمانه بسیار مشهود است.
در دوران بع��د از پی��روزی انقالب اس��المی هرچند حکومت 
برآم��ده از انق��الب در س��الیان نخس��ت، تالش بس��یاری برای 

محرومیت زدایی و فراهم آوردن مقدمات توسعه منطقه ای به کار 
گرفت و جریانی عظیم از سازندگی راه انداخت، بااین حال به نظر 
می رس��د هر قدر از سالیان نخست انقالب دور شده ایم، نهادهای 
دولتی از معیار توسعه گرایی بیشتر فاصله گرفته اند. وقتی بسیاری 
از سخنوران و چهره های متنفذ جامعه بیشترین حساسیت را در 
مورد مس��ائل فرهنگی و حتی شیوه پوش��ش افراد جامعه دارند 
و اعتن��ای چندانی به این واقعیت تل��خ نمی کنند که طی چند 
دهه اخیر رش��د اقتصادی کش��ور در مقایسه با رقبای منطقه ای 
به شدت کاهش یافته و کشورمان درحال واگذار کردن موقعیت 
خود به رقبایش اس��ت، طبعا باید پذیرفت چنین شیوه مدیریتی 
نمی تواند مدعی توسعه گرا بودن باشد، زیرا دغدغه اولش به جای 
منافع ملی، مقوالت و موضوعات دیگری اس��ت. به بیان مختصر، 
در ش��رایطی که در طول دو قرن اخی��ر هیچ گاه جامعه ایرانی از 
نعمت دولت توسعه گرا به معنای واقعی آن برای یک دوره طوالنی 
برخوردار نبوده، طبعا نمی توان انتظار داش��ت حرکتی جدی در 

مسیر توسعه صورت گرفته  باشد.
3-حوزه ثروت ها و فرصت ها

مناب��ع و ثروت های طبیعی یک کش��ور می تواند به عنوان یک 
س��رمایه ارزشمند در جریان توس��عه مورد استفاده قرار گرفته و 
تس��هیل کننده این جریان باشد. به عنوان نمونه، دسترسی آسان 
به منابع سوخت فسیلی در کشور ما ازیک سو می تواند با کاهش 
هزینه ان��رژی مصرفی ب��رای تولیدکنندگان، قیمت تمام ش��ده 
کاالهای صادراتی مان را نس��بت به رقبا پایین تر بیاورد و مزیتی 
ایج��اد کند ی��ا درآمدهای ارزی ناش��ی از ص��ادرات نفت و گاز 
می تواند به تأمین سرمایه ارزی موردنیاز برای تکمیل پروژه های 
بزرگ صنعتی و زیرس��اختی کمک کند. از سوی دیگر، موقعیت 
جغرافیایی یک کش��ور و قرار گرفتن در مسیرهای نقل و انتقال 
کاال و مس��افر می تواند به عنوان یک دارایی ارزشمند تلقی شود. 
همچنین ش��رایط پیرامونی اعم از منطقه ای یا جهانی می توانند 
فرصت های ارزشمندی برای توس��عه در اختیار یک جامعه قرار 
بدهند یا همچون تحریم ها تهدیدی برای رش��د اقتصادی کشور 
باش��ند. با این حال باید دانست چنین مزیت هایی دائمی نیستند 
و این فرصت ها در دوره معینی مطرح می ش��وند و باید بالفاصله 

تشخیص داده شده و تا دیر نشده مورد بهره برداری قرار بگیرند.
کش��ور ما در ح��وزه ثروت ه��ا و فرصت ها از موقعیت بس��یار 
مطلوبی برخوردار بوده، اما امکان استفاده صحیح از این موقعیت 
مطلوب برای مان فراهم نش��ده  است. دسترسی صنایع کشور به 
انرژی ارزان قیمت، کمکی به افزایش قدرت رقابت صادرکنندگان 
وطنی در مقایسه با رقبای منطقه ای و جهانی نکرده و درآمدهای 
سرشار نفتی هم نتوانسته  است کمک چندانی به تسهیل جریان 
توسعه کند و حتی گاه گفته می شود اثر منفی بر جریان توسعه 

گذاشته  است.
در میدان استفاده از موقعیت کریدوری و فرصت های پیش آمده 
در دوره های مختلف زمانی نیز عملکرد خوبی نداشته ایم. به عنوان 
نمونه، در دوران جنگ س��رد و در ش��رایطی که ش��وروی سابق 
درگیر رقابت تس��لیحاتی با غرب بود، فرصت مناسبی برای ایران 
فراهم ش��ده  بود که با اس��تفاده از موقعیت کری��دوری خود و با 
تکمیل زیرس��اخت های الزم، خطوط هوایی شرق آسیا به غرب 
اروپ��ا را در اختیار خود بگیرد و با ارائه خدمات به ترافیک هوایی 
این مسیر، درآمد پایدار برای خود کسب کند یا با تکمیل خطوط 
آهن در مس��یر ش��رق و غرب، ارتباط ریلی هندوچین را با اروپا 
فراهم آورده و از این موقعیت استثنایی بهره گیرد. لیکن به دلیل 
تعلل چندده ساله کشورمان، فرصت کنترل ترافیک هوایی مسیر 
شرق و غرب به راحتی در اختیار ساحل جنوبی خلیج فارس قرار 
گرف��ت و این مزیت ارزش��مندمان رنگ باخت. ع��الوه  بر این، با 
تالش ترکیه برای برقراری ارتباط ریلی با چین از مسیری غیر از 
ایران، این مزیت نیز موردتهاجم قرار گرفت. عالوه  بر این، فرصت 
اس��تفاده از همکاری با کشورهای آس��یای میانه در قالب سوآپ 
نفتی را هم از دست دادیم. به بیان دقیق تر، شیوه برخورد جامعه 
ایرانی با منابع و ثروت ها و فرصت های ارزش��مند و تاریخی برای 
دس��تیابی به توسعه، بسیار نادرس��ت و نسنجیده بوده و معموال 
منتهی به از دست رفتن دارایی ها و سوختن فرصت ها شده  است.

جمع بندی
ب��ا تأم��ل دوباره در آنچه ذکر ش��د، می ت��وان دریافت عامل 
مهم در ناکامی های مکرر جامعه ایرانی در جریان دس��تیابی به 
توس��عه، مرتبط با حوزه دوم یعنی حوزه سیاس��ت، مدیریت و 

حکومت اس��ت. اگر در طول دو قرن اخیر دولتمردان کشورمان 
با نگاه درس��ت، تح��والت جهانی را تحلی��ل می کردند و برای 
اس��تقرار دولتی توس��عه گرا به تمام معنا تالش می کردند، این 
دولت توس��عه گرا و تحول خواه می توانست با استفاده سنجیده 
از ظرفیت های طبیعی و انس��انی کش��ورمان، قطار اقتصاد ملی 
را بر ریل توسعه و پیشرفت قرار دهد. در چنین شرایطی طبعا 
محدودیت در حوزه فرهنگی و اجتماعی نمی توانست در مقابل 
اراده دولت توس��عه گرای متکی به دانش نخبگان ایران دوس��ت 

مقاومت کند و مانع تحول شود.
کاستی های سیستم مدیریت در کشورمان طی دو قرن اخیر 
در سه دوره زمانی قابل بررسی است. در دوره قاجار، فساد دربار 
و جهل گسترده صاحب منصبان و نیز نفوذ قدرت های استعماری 
مانع از ش��کل گیری دولت توسعه گرا ش��د. در دوره پهلوی اول 
و دوم نیز تمایل حاکمان به اس��تقرار مناسبات حکومت فردی 
و بی اعتنای��ی به دان��ش و تفکر نخبگان ایران دوس��ت در کنار 
نفوذ قدرت های اس��تعماری، شرایطی را فراهم آورد که جریان 
توس��عه کش��ور تداوم نیابد و حتی حرکت ه��ای کوتاه مدت در 
مس��یر پیشرفت نیز به س��رعت متوقف ش��ود. به عنوان نمونه، 
ش��اه در دهه 5۰ از بدنه کارشناس��ی سازمان برنامه و بودجه با 
تعبیر »کمونیست های س��ازمان برنامه« یاد می کرد، زیرا آنان 
با برنامه های بلندپروازانه و متوهمانه ش��اه مخالفت داشتند. در 
دوران پس از پیروزی انقالب و به ویژه بعد از پایان یافتن جنگ 
تحمیلی به نظر می رسد سیطره سیاست بر اقتصاد موجب شده 
دولت و دولتمردان از معیار توسعه گرایی فاصله بگیرند. دشواری 
جدی که سیس��تم مدیریت اقتصاد کش��ور با آن مواجه است، 
همانا س��یطره سیاست بر میدان اقتصاد است. امروزه راه خروج 
اقتصاد ملی از ش��رایط رکودی فعلی و بازگشت به مسیر رونق 
و ش��کوفایی در قدم اول در گرو نجات اقتصاد کش��ور از حمل 
بار س��نگین و س��همگین سیاست اس��ت، زیرا در شرایطی که 
تقریبا همه کشورهای جهان سیاست خود را در خدمت اقتصاد 
خودشان قرار داده اند، ایران نمی تواند و نباید مسیری متفاوت با 
بقیه دنیا در پیش گرفته و اقتصاد ملی را خادم بی اراده سیاست 

بپندارد.

مسئله نابرابری درآمد همچنان چالشی جدی در بیشتر 
اقتصادهای در حال توس��عه است. نابرابری درآمد، قادر به 
تاثیرگذاری بر متغیرهای مختلف اقتصادی و اجتماعی مثل 
رشد اقتصادی، س��المت اجتماعی و روانی جامعه، میزان 
جرم و جنایت، کیفیت و محیط زیس��ت است. با توجه به 
اثرپذیری دیگ��ر متغیرها از نابرابری درآمد، می توان گفت 
ک��ه توزیع درآمد بر زندگی افراد جامعه در ابعاد اقتصادی، 

اجتماعی و زیست محیطی تاثیرگذار است.
ثب��ات اقتص��اد کالن ن��ه تنها ی��ک هدف مه��م برای 
دولت هاس��ت، بلکه می تواند به عنوان ی��ک عامل اثرگذار 
ب��ر توزیع درآمد هم مورد توجه قرار گی��رد. پیش از این، 
توزی��ع درآمد، تنها موضوع مهمی در می��ان اقتصاددانان 

و سیاس��ت گذاران از زمان کوزنتس در س��ال ۱955 بود، 
ام��ا پس از طرح اهداف توس��عه ای س��ازمان ملل، کاهش 
اختالف درآمد و بی ثباتی اقتصاد کالن، جزو اهداف اصلی 
در کش��ورهای عضو سازمان ملل قرار گرفت و پس از این 
ب��ود که نقش دیگر متغیرها بر توزیع درآمد از جمله ثبات 

اقتصاد کالن مورد توجه قرار گرفت.
بی ثباتی اقتصاد کالن به طور غیرمس��تقیم از سه مسیر 
بر نابرابری درآمد اثر می گذارد؛ مس��یر نخست، کانال فرار 
سرمایه است. در نظریات اقتصادی این باور وجود دارد که 
یکی از عوامل مهم فرار س��رمایه، افزایش بی ثباتی اقتصاد 
کالن است. با شروع فرار سرمایه از یک کشور انتظار می رود 
ب��ا افزایش تقاضا ب��رای ارزهای خارجی، ن��رخ ارز افزایش 

پیدا کند. در مس��یر دوم، دالری ش��دن بر نابرابری درآمد 
اث��ر می گذارد. اقتصادهای بی ثبات ک��ه عمدتا با تورم باال 
همراه است، با شرایطی مواجه می شود که برخالف تمایل 
مس��ئوالن، افراد برای حفظ قدرت خرید در برابر تاثیرات 
منفی ن��رخ باالی تورم، اقدام ب��ه جایگزینی پول خارجی 
با پول ملی می کنند. س��اده ترین پیامد این اقدام، افزایش 
تقاضای پول های خارجی اس��ت. در نظام های ارزی شناور 
و شناور مدیریت شده، انتظار این است که این رفتار افراد 
جامع��ه، با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی همراه 
شود. مسیر سوم نیز مربوط به سرمایه گذاران خارجی است. 
به طور کل��ی این باور وجود دارد که ب��ا افزایش بی ثباتی 
اقتصاد کالن، توانایی یک کش��ور در جذب سرمایه گذاری 

مس��تقیم خارجی کاهش پیدا می کند. اگر در یک کشور 
درحال توس��عه، در نیروی کار کم مهارت و در کشورهای 
توس��عه یافته در نیروی کار ماهر، فراوانی نس��بی بیشتری 
وجود داش��ته باش��د، انتظار م��ی رود که س��رمایه گذاری 
مستقیم خارجی، اثر معکوس��ی بر نابرابری درآمد داشته 
باشد. س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی در فعالیت هایی 
باید تمرکز کند که از نیروی کار کم مهارت در کشورهای 
درحال توس��عه بهره ببرد. بنابراین س��رمایه گذاری باعث 
افزایش تقاضا و افزایش دس��تمزد نی��روی کار کم مهارت 
ش��ده و این نابرابری درآمد را کاهش می دهد. با بی ثباتی 
اقتصاد کالن، میزان سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند و با 
کاه��ش تقاضا برای نیروی کار کم مهارت و کاهش حقوق 

آنها، نابرابری درآمد افزایش پیدا می کند.
در این راس��تا، یک پژوهش داخلی به بررسی اثرگذاری 
بی ثبات��ی اقتصاد کالن بر نابرابری درآمد از س��ال ۱35۰ 
تا ۱397 پرداخته اس��ت. نتایج این پژوهش نشان می دهد 
بی ثبات��ی اقتص��اد کالن در بلندم��دت، اث��ر نامطلوبی بر 
نابرابری درآمد دارد و با افزایش )کاهش( بی ثباتی اقتصاد 
کالن، وضعیت توزیع درآمد نابرابرتر )برابرتر( خواهد شد. 
پژوهش »تحلیل نق��ش بی ثباتی اقتصاد کالن بر نابرابری 
درآم��د در ایران« در انتها نتیجه می گیرد که کاهش ها در 
بی ثباتی اقتصاد کالن، نابرابری درآمد را به میزان سه برابر 
)بی��ش از آنچه افزایش ها در بی ثبات��ی نابرابری را افزایش 

می دهد( کاهش خواهد داد.

3 مسیر اثرگذاری اقتصاد کالن بر نابرابری درآمد
بی ثباتی با توزیع درآمد چه می کند؟

علیه توسعه

بازاریابی موفق و اصولی کدام است؟
تنوع شیوه های تبلیغات و بازاریابی این روزها چالش های بسیاری را برانگیخته  و سازمان ها بر سر انجام تبلیغات 
به صورت دیجیتال و در فضای آنالین یا انجام تبلیغات به صورت آفالین )س��نتی(  یا کالس��یک و ... مناقشاتی  
دارند و میزان اثرگذاری هر یک از انواع تبلیغات موضوع بحث و مورد سوال بوده است لذا نگارنده بر آن شد تا 
تحلیلی بر مصادیق موجود نماید. در ابتدا متذکر می گردد که استفاده از نظر افراد خبره می تواند تاثیرات بسزایی 
داشته باشد، چراکه به دلیل سلیقه ای بودن طرح های تبلیغاتی و اصوال تبلیغات در کشور ما، بخش عمده ای از 
هزینه اختصاص یافته به این امر دچار ابطال می گردد.  آنچه بیان گردید مشکل شرکت های کوچک نیست بلکه 
در برخی از ش��رکت های نامی نیز این معضل وجود دارد و به جای استدالل های دانشی، تفکر مدیر ارشد سایه 
بر تمام تصمیمات خواهد افکند و نتیجتا بودجه ای که بدین امر اختصاص می یابد »نفله« می شود. در رابطه با...



فرصت امروز: بازار خودرو در حالی سال و قرن جدید را با رشد قیمت ها 
آغاز کرده است که جدا از عوامل ساختاری، حذف بند واردات خودروهای 
سواری از الیحه بودجه نیز در روند صعودی قیمت ها بی تاثیر نبوده است. 
پس از ابالغ قانون بودجه ۱۴۰۱ مش��خص شد که بند واردات محصوالت 
س��واری از مصوب��ه واردات خ��ودرو حذف ش��ده و این موض��وع اعتراض 
نمایندگان مجلس را به دنبال داش��ت. در حالی که تصور می ش��د حذف 
این بند به خاطر مخالفت مجمع تش��خیص مصلحت نظام صورت گرفته، 
اما در ادامه مش��خص ش��د مخالفت هیأت عالی نظارت بر حس��ن اجرای 
سیاس��ت های کلی نظام )مستقر در مجمع تشخیص( موجب شده مجمع 
تشخیص عامل حذف مصوبه واردات خودروی سواری از الیحه بودجه تلقی 
ش��ود. حال آنکه برخی نمایندگان مجل��س تاکید کرده اند که این مصوبه 
توس��ط هیأت رئیسه مجلس حذف شده است. در واقع، اهالی بهارستان از 
آنجا که مطمئن بودند شورای نگهبان به دلیل مخالفت هیأت عالی نظارت 
ب��ا واردات خودرو، این مصوبه و طبعا قانون بودجه را تایید نمی کند، برای 

معطل نماندن قانون بودجه این بند را حذف کرده اند.
ف��ارغ از هیاهوی حذف واردات خ��ودرو از قانون بودجه، در حال حاضر 
تولید خودروس��ازان، وضعیت مناس��بی ن��دارد و مهمت��ر از آن، کیفیت 
خودروها نیز مورد انتقاد اس��ت. به نظر می رسد سال ۱۴۰۱ سالی حیاتی 
برای خودروسازان است و در حالی که ارتقای کیفی خودروهای داخلی به 
مطالبه ای عمومی تبدیل ش��ده است، لزوم تدوین نقشه راه بهبود صنعت 
خودرو الزامی اس��ت. در این راس��تا، بازوی پژوهشی وزارت صمت در یک 
گزارش، به وضعیت حاضر صنعت خودرو پرداخته و 9 راهکار برای نجات 

صنعت خودرو سازی  ارائه داده است.
نقشه راه نجات صنعت خودرو

صنعت خودرو یکی از صنایع پرحاشیه کشور است که نارضایتی باالیی 
ه��م از تولیدات و هم از کیفیت محصوالت آن وج��ود دارد. به طوری که 
وعده رشد تولید محصوالت کیفی در کنار متوقف ماندن واردات خودرو به 
مطالبه عمومی مردم تبدیل شده است. در این زمینه، موسسه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی به عنوان بازوی پژوهشی و تحقیقاتی وزارت صمت 
در ی��ک گزارش به ارزیابی مهمترین چالش های صنعت خودرو پرداخته و 
تالش کرده اس��ت تا نقشه راه بهبود صنعت خودروسازی کشور را ترسیم 
کن��د. در این گ��زارش، 9 راهکار برای نجات صنعت خودرو س��ازی  ارائه و 
پیشنهاد شده است که دولت سهام خود را در این شرکت ها بفروشد، نظام 
قیمت گذاری خودرو اصالح ش��ود و همکاری های بین المللی شرکت های 
خودرو س��ازی  با ترکیه، روس��یه و هند تقویت ش��ود. البته ش��رکت های 

خودرو س��ازی در حال حاضر، وضعیت مالی مناسبی ندارند و میزان زیان 
انباش��ته آنها از مرز ۱۰۰ هزار  میلیارد  تومان عبور کرده است. بنابراین در 
چنین ش��رایطی، سوال این است که راهکار نجات صنعت خودرو سازی  از 
بحران چیس��ت؟ در پاس��خ به این پرس��ش، 9 راهکار برای نجات صنعت 
خودرو ارائه ش��ده اس��ت که شامل اصالح س��اختار مالکیت، اصالح روش 
قیمت گذاری، توس��عه مش��ارکت های بین المللی، متنوع سازی  سبد مالی 
خودروس��ازان، متنوع س��ازی  س��بد محصوالت، بهره گیری از پنجره های 
فرصت فناورانه، توانمند سازی  قطعه سازان، تکمیل حلقه باالدست و تکمیل 

زنجیره ارزش می شود.
* اصالح ساختار مالکیت: مداخله مستقیم دولت در انتصاب مدیران دو 
شرکت سایپا و ایران خودرو و ترکیب دولتی هیأت مدیره این دو خودروساز 
بزرگ کشور موجب شده است که نگاه کوتاه در نظام مدیریتی و حاکمیتی 
این شرکت ها مسلط شود. همچنین این نگاه باعث شده تمرکز اصلی این 
شرکت ها به جای ارتقای فناوری و عرضه محصوالت متنوع و به روز عمدتا 
بر افزایش تولید و فروش متمرکز شود. به همین دلیل الزم است ساختار 
مالکیتی ش��رکت های خودرو س��از اصالح ش��ود. برای این کار باید سهام 
مستقیم و غیرمستقیم دولت در شرکت های خودرو ساز در قالب بسته های 
5درصدی به  صورت تدریجی به بخش خصوصی، به استثنای قطعه سازان 
واگذار ش��ود. همچنین الزم است میزان تملک شرکت های خودرو ساز در 

سهام خودشان کاهش یابد.
* اص��الح روش قیمت گ��ذاری: یک��ی دیگ��ر از موانع توس��عه صنعت 
خودرو س��ازی،  نظ��ام قیمت گذاری در این صنعت اس��ت. ب��ه طوری که 
نامناسب بودن مکانیسم قیمت گذاری در طول زنجیره تولید خودرو منجر 
به زیان خودروسازان و تحمیل بخشی از این هزینه ها به قطعه سازان شده 

است. بنابراین الزم است نظام قیمت گذاری اصالح شود.
* توسعه مشارکت های بین المللی: یکی دیگر از راهکارهای توسعه صنعت 
خودرو، توسعه مشارکت های بین المللی است. باال بودن هزینه های تحقیق 
و توس��عه، تولید و عرضه پلتفرم و محصول جدید در صنعت خودرو موجب 
شکل گیری مشارکت های بین المللی در زنجیره ارزش خودرو و تغییر فرآیند 
تولید از درون گرایی به تقس��یم کار بین المللی ش��ده اس��ت. بنابراین برای 
تامین قطعات، انتقال دانش و توس��عه بازار های صادراتی صنعت خودرو در 
ش��رایط تحریمی، استفاده از ظرفیت پیمان های منطقه ای و توافقنامه های 
دو یا چندجانبه با کش��ور های ترکیه، روس��یه و هند برای پیوند به زنجیره 
ارزش خودرو سازی  این کشور ها، راه حل مناسبی برای توسعه مشارکت های 

بین المللی و افزایش توان رقابت پذیری این صنعت در ایران است.

* متنوع س��ازی  س��بد مالی خودروس��ازان: یکی دیگ��ر از راهکار های 
افزایش توان رقابتی صنعت خودرو س��ازی  در ایران، متنوع س��ازی  س��بد 
مالی این صنعت اس��ت. با توجه به سهم باالی پیش فروش در تامین مالی 
خودروسازان و وابستگی ساختار مالی خودروسازان و قطعه سازان به نظام 
بانکی و نیز پر شدن حد اعتباری دریافت تسهیالت شرکت های خودرو ساز 
از بانک ها الزم اس��ت روش های تامین مالی صنعت خودرو سازی  متنوع تر 
ش��ود و برای این کار بهتر است از ابزار های مالی در بازار سرمایه ای کمک 
گرفته شود. در س��ال های گذشته به ظرفیت های موجود در بازار سرمایه 

کم توجهی شده است.
* متنوع س��ازی  س��بد محصوالت: طبق پیشنهاد موسس��ه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی، شرکت های خودرو ساز باید سبد محصوالت شان را 
متنوع تر کنند. برای این کار الزم است صندوق تخصصی پژوهش و فناوری 
خاص صنعت خودرو سازی  فعال و صندوق های پروژه تاسیس شوند. ضمن 
اینکه باید میزان داخلی س��ازی  خودرو از 2۰درص��د به ۴۰درصد افزایش 
یاب��د و قطعات و مجموعه های خ��ودرو در دو کالس A و B طبقه بندی و 

تولید شوند.
* بهره گی��ری از پنجره ه��ای فرص��ت فناورانه: همچنین الزم اس��ت با 
توجه به الزامات جهانی، فعالیت ش��رکت های خودرو س��از به سمت تولید 
خودرو های پاک افزایش یابد و تولیدات آنها در دوره های 5 یا ۱۰س��اله به 

سمت تولید این گونه خودرو ها سوق پیدا کند.
* توانمند س��ازی  قطعه سازان: بازوی پژوهشی وزارت صمت، یکی دیگر 
از مش��کالت صنعت خودرو س��ازی  را توس��عه نیافتن صنعت قطعه سازی  
متناسب با نیاز های این صنعت دانسته و گفته است که این موضوع توان 
ش��رکت های خودرو سازی  در برابر تحریم ها و همینطور عرضه محصوالت 
جدید را محدود کرده اس��ت. به همین دلیل صنعت قطعه سازی  در ایران 

باید توسعه یابد.
* تکمیل حلقه باالدس��ت: همچنین در کنار توانمند سازی  قطعه سازان 
الزم اس��ت س��رمایه گذاری برای تکمیل زنجیره تولید در بخش های ورق 
فوالد، پالستیک، شیشه، مواد شیمیایی و یا منسوجات موردنیاز در ساخت 

خودرو افزایش یابد.
* تکمیل زنجیره ارزش: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، یکی 
دیگ��ر از راهکار های نجات صنعت خودروس��ازی را تکمیل زنجیره ارزش 
اعالم و تأکید کرده اس��ت که برای انجام این کار باید زیرساخت های الزم 
برای اح��داث مراکز آزمون خودرو، آزمون مونتاژ خودرو، آزمون تصادف و 

آزمایشگاه تجهیزات ایمنی فراهم شود.

آینده بازار خودرو در سال 1401 چه خواهد شد؟

9 فرمان برای بهبود صنعت خودرو

بازار مسکن در نیمه دوم سال گذشته با رشد قیمتی کمتر از نرخ تورم، 
از منظر شاخص های اقتصادی در فاز تخلیه حباب قرار گرفت، تا اینکه در 
جریان معامالت اس��فندماه ۱۴۰۰ و با رشد ۶,2 درصدی میانگین قیمت 
مسکن ش��هر تهران، عمال نظریه تخلیه حباب با چالش مواجه شد. طبق 
گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مس��کونی در 
ش��هر تهران در پایان س��ال ۱۴۰۰ به رقم 35 میلیون و ۱2۰ هزار تومان 
رسید که نسبت به ماه قبل ۶,2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶ 
درصد افزایش را نش��ان می دهد. در این وضعیت همچنان به واسطه اینکه 
تورم نقطه به نقطه مس��کن از تورم نقطه به نقطه مصرف کننده کمتر است، 
می توان امیدوار بود که س��یر واقعی شدن قیمت این کاالی سرمایه ای از 

مسیر افزایش کمتر از نرخ تورم عمومی ادامه پیدا کند.
آمارها نشان می دهد با وجود رشد نسبتا پیوسته قیمت مسکن در شهر 
تهران که باعث ش��ده میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مس��کونی به 
رقم بی س��ابقه باالی 35 میلیون تومان برسد، همچنان بازار از نظر تعداد 
معامالت وضعیت نامس��اعدی دارد و تعداد آپارتمان های مسکونی معامله 
ش��ده در ش��هر تهران طی اسفندماه به ۶,8 هزار واحد مسکونی رسید که 
نس��بت به ماه قبل ۱9,9 درصد کاهش و نس��بت به ماه مشابه سال قبل 
29,۶ درصد افزایش داش��ت، اما هنوز فاصله زیادی با ش��رایط رونق بازار 
مسکن تهران دارد. برای فهم این نکته بد نیست یادآوری شود که میانگین 
تعداد معامالت مس��کن تهران در ش��رایط عادی بازار از س��ال 92 تا 9۶ 
حداقل ۱۴ هزار معامله بوده است. نکته دیگر اینکه تعداد بنگاه های مشاور 
امالک مجوزدار در تهران تقریبا از مرز ۱2 هزار بنگاه فراتر رفته و با حجم 
فعلی معامالت، به س��رانه معامله هر بنگاه حتی به یک معامله در ماه هم 

نمی رسد.
درباره وضعیت بازار مسکن پایتخت در پایان سال ۱۴۰۰، سعید آسویار، 
کارش��ناس اقتصاد مسکن به ایسنا، می گوید: علت افزایش قیمت مسکن 
شهر تهران در اسفندماه، تقاضای انباشته ای بود که به قصد ارزانی یک سال 

منتظر مانده بود و با توجه به احتمال تورم 3۰ درصدی کاالها و خدمات، 
کس��انی که خرید کردند برنده ش��دند. به عقیده آسویار، مردم از آنجا که 
دیدند برجام فعال به نتیجه نرسیده و قیمت دالر کاهش چشمگیری نیافته، 
مقداری نگران شدند و برای مصون ماندن از تورم احتمالی سال بعد اقدام 
به خرید مس��کن کردند. بدین ترتیب، اصلی ترین دلیل رش��د ۶ درصدی 
قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه، انجام خریدهایی بود که طی یک 
سال به امید ارزانی جمع شده بود. انتظارات تورمی همواره در اقتصاد ایران 
وجود دارد که اواخر س��ال بروز پیدا می کند. تصور عمومی این بود که در 
س��ال ۱۴۰۱ قیمت کاالها و خدمات ح��دود 3۰ درصد به طور میانگین 

افزایش می یابد.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به رشد تا 5۰ درصدی قیمت مصالح 
ساختمانی در یک سال گذشته توضیح می دهد: کسانی که در اواخر سال 
گذشته اقدام به خرید مسکن کردند به نظر من برنده شدند؛ چراکه قیمت 
تمام ش��ده س��اخت در س��ال جاری افزایش می یابد. طبق آمارها، قیمت 
مصالح ساختمانی 5۰ درصد و عوارض شهرداری ۴۰ درصد افزایش یافته 
است. زمین شهری قابل ساخت نیز وجود ندارد. بنابراین قیمت زمین باال 
می رود. نرخ دس��تمزد هم در ظاهر 57 درصد رشد داشته، اما عمال وقتی 
وارد نیروی کار می شود به 7۰ تا ۱۰۰ درصد می رسد؛ زیرا سازنده ای که به 
طور مثال ۱۰۰ نفر پرسنل در پروژه خود دارد، در مواقع بیکاری و بارندگی 

باید دستمزد بدهد.
او در تشریح وضعیت بازار ساخت و ساز در اواخر سال گذشته می افزاید: 
از نیمه دوم اسفندماه دالالن آهن، کاشی،  سرامیک و به طور کلی مصالح 
س��اختمانی از فروش خودداری می کردند؛ زی��را اگر می فروختند باید در 

اردیبهشت با قیمت های باالتری همان کاالها را می خریدند.
بیت اهلل س��تاریان، دیگر کارش��ناس اقتصاد مس��کن نیز درباره علت 
رش��د ۶,2 درصدی قیمت مس��کن شهر تهران در اس��فندماه می گوید: 
از نگاه س��رمایه ای همواره در ایران بازار مس��کن مورد توجه است که با 

ایجاد ثبات سیاس��ی و کم اثر ش��دن تحریم ها در اسفندماه شاهد سوق 
یافتن بخشی از س��رمایه ها به این بخش بودیم. با توجه به کم اثر شدن 
تحریم و ظهور جلوه هایی از ثبات سیاسی، سرمایه ها در ایران به سمت 
کاالهای س��رمایه ای سرازیر شده اس��ت. مسکن نیز نه از جهت مصرفی 
بلکه از نگاه سرمایه ای مورد توجه قرار دارد. به گفته ستاریان، از ابتدای 
سال گذش��ته پیش بینی می شد که دوره رکود بس��یار کوتاه تر از رکود 
س��ال های ۱392 تا ۱397 باشد. بازار مسکن مترصد شرایط باثبات بود 
که هم اکنون تا حدی این ش��رایط حاصل ش��ده است. ادامه روند رشد 
نقدینگی نیز به بزرگ تر ش��دن اقتصاد مس��کن کمک کرد و نشانه های 

رونق این بازار در اسفندماه بروز یافت.
او با بیان اینکه سال ۱۴۰۰ سالی متزلزل برای اقتصاد کشور بود، ادامه 
می دهد: به دلیل ش��رایط انتخابات و امیدواری ب��رای احیای برجام، بازار 
مسکن در حالت انتظار قرار گرفت و سرعت رشد قیمت در مقایسه با سال 
قبل از آن افت کرد، اما ش��رایط رکودی به معنای اثرپذیری از مختصات 
اقتصادی در بازار مس��کن وجود نداشت؛ چراکه تغییر چندانی در وضعیت 
اقتصادی ایجاد نش��ده اس��ت. از شش ماهه دوم س��ال گذشته مسکن به 
ش��دت در حالت انتظار قرار گرفت و منتظر ثبات پارامترهایی مثل برجام 
و تعیین تکلیف سیاس��ت های اقتصادی دولت بود. سپس به محض اینکه 
با یک ثبات در این زمینه مواجه ش��دیم، بازار مس��کن در اسفندماه نقش 

خود را نشان داد.
س��تاریان، دو سناریو را برای بازار مس��کن محتمل می داند و می افزاید: 
اگر مذاکرات وین به نتیجه برس��د مس��کن قطعا در شرایط رونق همراه با 
رشد قیمت قرار می گیرد، ولی چنانچه احیای برجام محقق نشود مسکن 
در ش��رایط رکود تورمی خواهد بود. یعنی در هر دو صورت با رشد قیمت 
مواجه می شود. با توجه به بودجه ای که تدوین شده و گزاره های اقتصادی 
موجود، رکود مس��کن بیش از یک تا یک و نیم س��ال طول نمی کش��د و 

طوالنی نخواهد بود.

نگاهی به وضعیت بازار مسکن پایتخت

خریداران مسکن برنده شدند

نگـــاه

»اکونومیست« بررسی کرد
چرا ماکرون مهم است؟

»اکونومیست« در سرمقاله این هفته خود به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 
پرداخته که امروز یکش��نبه دهم آوریل برگزار می ش��ود. این هفته نامه انگلیسی با 
طرح این س��وال که چرا سرنوشت ماکرون اهمیت دارد، می نویسد: رئیس جمهور 
فرانس��ه یک داس��تان هش��دار دهنده برای مرکزگرایان در همه جاست. به نوشته 
»اکونومیس��ت«، امانوئل ماک��رون پس از اینکه در س��ال 2۰۱7 برای اولین بار به 
عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب شد، بالفاصله به پرچمدار مرکزگرایی رادیکال 
تبدیل شد. او جوان، باهوش و فوق العاده منطقی بود. همچنین زمان وحشت برای 

لیبرال ها بود.
بریتانیا سال گذشته به خروج از اتحادیه اروپا رأی داده بود. آمریکا به تازگی دونالد 
ترامپ را انتخاب کرده بود. در سراسر اروپا، پوپولیست ها حتی در مکان های میانه رو 
مانند س��وئد، دانمارک و آلمان در نظرسنجی ها باال می رفتند. چپ های افراطی در 
یونان قدرت داشتند. لیگ شمالی ایتالیا به زودی به عنوان نیمی از یک ائتالف کامال 
پوپولیستی وارد دولت می شد که با خروج از یورو چانه زنی می کرد و از مهاجرانی که 
در دریای مدیترانه نجات می یافتند سر باز می زد. همچنین سیاستمداران ثروتمند 
جهان که وعده افزایش دیوارها، نادیده گرفتن کارشناسان و برگرداندن ساعت را به 
عصر طالیی خیالی داده بودند، در حال صعود بودند. جای تعجب نیست که پیروزی 

ماکرون در یکی از مهمترین کشورهای اروپایی، آه های آسودگی به همراه داشت.
در ۱۰ آوری��ل ماک��رون بار دیگر با رأی دهندگان مواجه خواهد ش��د. این بار او 
نه چندان براس��اس آرزوهای خود برای مرکز رادیکال، بلکه براساس سوابق خود به 
عنوان یک اصالح طلب سرسخت و مطابق دیدگاه خود برای امور جهانی و به عنوان 
یک رهبر که به سیاست فرانسه نیرو بخشیده است، پا به عرصه رقابت می گذارد. 
به نظر می رس��د ماکرون به زودی می تواند بگوید که س��ابقه اش ثابت شده است. 
مدل انتخاباتی »اکونومیست« به او شانس 98 درصدی برای حضور در دور دوم در 
2۴ آوریل و 78 درصد شانس پیروزی مجدد در انتخابات را می دهد. پیروزی یک 
دس��تاورد قابل توجه خواهد بود. از زمان شارل دوگل در سال ۱9۶5، فرانسوی ها 
دوباره رئیس جمهوری را انتخاب نکردند که اکثریت مجلس را داشته باشد. با این 
حال، هرچه بیشتر نگاه کنید، لیبرال های بیشتری در سراسر جهان باید ماکرون را 

به عنوان یک داستان اخطارآمیز ببینند.
در سیاست اقتصادی است که مرکزگرایی او بیشترین موفقیت را داشته است. او 
پیش از روی کار آمدن در سال 2۰۱7، استدالل کرد که درهای فرانسه باید به روی 
جهانی شدن باز باشد، اما او باید بیشتر تالش کند تا شهروندانش را به مهارت هایی 
که برای سازگاری با تغییرات نیاز دارند، مجهز کند. اصالحات نظارتی و کارگری او 
که طرفدار بازار بود، این فلسفه را تجسم کرد و به جهش چشمگیری در اشتغال و 
ایجاد مشاغل جدید منجر شد. او به جای تالش برای حفظ مشاغل اضافی، آموزش 
 ngeu و تحصیالت اولیه را تقویت کرد. در سطح اروپا، او نیروی محرکه ای در ایجاد
)نس��ل بعدی اتحادیه اروپا( بود، یک صندوق 75۰ میلیارد یورویی )8۱8 میلیارد 
دالری( که مشترکا تضمین شده بود به اقتصادهای ضعیف اروپا کمک کند تا خود 

را از چاله ای که کووید-۱9، آنها را در آن انداخته بود بیرون بیاورند.
با این حال، او در دوره دوم، کارهای زیادی برای انجام دارد. ماکرون برای دستیابی 
ب��ه اهرم های کنترل دولتی، چه مح��دود کردن قیمت برق یا مداخله در مدیریت 
هایپرمارکت ها مش��تاق بوده اس��ت. او با وجود همه شایستگی های فوق العاده اش 
نتوانس��ته امید را به چپ های فرانسه بازگرداند. اگرچه حامیان او سریعا می گویند 
که کووید مانع از آن ش��ده است، اما او نتوانسته سیستم بازنشستگی هزارتویی را 
اصالح کند. به عنوان یک دولتمرد بین المللی، ماکرون به درس��تی تهدیدی را که 
چین در حال ظهور و روس��یه خشمگین متوجه نظم غربی است، شناسایی کرد. 
راه ح��ل او، تالش برای تقویت اتحادیه اروپا ب��ود، حتی اگر این امر باعث تضعیف 
نهادهایی ش��ود که غرب را به هم پیوند می دهند. او به جای رویارویی با والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روسیه، برای ساخت پل ها بحث کرد. او می خواست با ایجاد یک 
همتای اروپایی، ناتو را که به »مرگ مغزی« متهم کرده بود، کم اهمیت جلوه دهد. 
با این حال، همان طور که جنگ در اوکراین نشان داد، نقش آمریکا در دفاع از اروپا 
ضروری است. گرچه تالش های او برای شکست جهادگران در »ساحل« شجاعانه 
و قابل س��تایش بود، اما نتایج اندکی به همراه داش��ته و اکنون در حال فروپاش��ی 
است. مراودات او با بریتانیای نابسامان پس از برگزیت، دلخراش بود و دقیقا همان 
چیزی بود که نخست وزیر غیرجدی بریتانیا می خواست. ماکرون بیش از همه در 
تقویت سیاست فرانسه کوتاهی کرده است. او در انتخابات سال 2۰۱7، مارین لوپن، 
ملی گرای نوس��تالژیک را با ۶۶ درصد به 3۴ درصد شکست داد. اگر او به دور دوم 
راه پیدا کند که محتمل است، نظرسنجی ها می گویند ماکرون تنها با اختالف 53 
درصد به ۴7 درصد پیروز میدان انتخابات خواهد شد. نسبت فرانسوی هایی که در 
نظرسنجی ها می گویند در دور اول به یکی از نامزدهای راست ناسیونالیست یا چپ 

ضد سرمایه داری رأی خواهند داد، 5۱ درصد است؛ اندکی بیشتر از سال 2۰۱7.
پنج سال حکومت توسط پرچمدار میانه رو جهان، حمایت از مرکز را از بین برده 
اس��ت. دالیل زیادی برای این امر وجود دارد. جنگ و همه گیری در فرانس��ه هم 
سیاست را قطبی کرده است. ماکرون همچنین گاهی اوقات رأی دهندگان را با شیوه 
مشتری مداری خود دفع می کند. منتقدان به او لقب »پرزیدنت ثروتمند« می دهند. 
این برچسب تا حدی به این خاطر است که او مالیات بر ثروت غیرقابل اجرای فرانسه 
را کاهش داده، اما بیشتر به این دلیل که رفتارش شبیه همان بانکدار بلندپایه ای 
اس��ت که زمانی بود. ماکرون همچنین با مش��کلی مواجه است که سیاستمداران 
مسئول همیشه هنگام رقابت با پوپولیست ها با آن مواجه هستند. او سیاست هایی را 
ارائه می کند که به طرز خسته کننده ای براساس واقعیت ایجاد شده اند. آنها می گویند 
این سیاست ها ش��امل هر چیزی است که رأی دهندگان را تحریک می کند، خواه 

درست باشد یا نه.
آخرین دلیل این اس��ت که ماکرون نس��بت به نهاده��ا بی توجهی غیرلیبرالی 
نش��ان داده اس��ت. اکنون احزاب چپ میانه و راست میانه به نمایش های فرعی در 
سیاست های ریاست جمهوری تبدیل شده اند. درست است، مسئولیت تجدید با آنها 
بود اما او با ش��کار بهترین استعدادهای ش��ان، کار آنها را سخت تر کرد. آنچه باقی 
می ماند، رقابتی اس��ت بین ماکرون و گروهی از افراط گرایان در چپ و راس��ت. در 
نتیجه، نزدیک ترین چیزی که فرانس��ه به یک رهبر اپوزیسیون دارد، مارین لوپن 
اس��ت؛ یک تحس��ین کننده تاریخی پوتین که قوانین اتحادیه اروپا را با حمایت از 
شهروندان فرانسوی برای همه چیز، از مسکن گرفته تا شغل زیر پا می گذارد. شانس 
2۱ درصدی او برای رئیس جمهور ش��دن به طرز نگران کننده ای باالست. در سال 
2۰۱۶ ماکرون نوشت: »اگر در پنج یا ده سال دیگر با هم همکاری نکنیم، لوپن در 
ق��درت خواهد بود.« مرکزگرایان باید از این واقعیت نگران کننده که با وجود تمام 
کارهایی که او انجام داده، س��خنان وی امروز هم مانند آن زمان درست است، چه 
تصمیمی بگیرند؟ یک درس این است که مبادالت پیچیده برای شکست شعارها 
تالش می کنند. سیاس��ت به قدری مربوط به قبایل و هویت است که منافع مادی 
از نظر شغل و رشد اقتصادی برای انتخاب مجدد الزم است، اما کافی نیست. دیگر 
اینکه یک نفر نمی تواند مرکز رادیکال را حفظ کند. این نه تنها به این دلیل است که 
در هر بار انتخاب مجدد و انتخاب جانشین بسیار زیاد است، بلکه به این دلیل است 
که همان طور که مرکزها می دانند، افراد دارای نقص هستند. مرکزگرایان فرانسوی 
و پسرعموهای لیبرال انگلیسی- آمریکایی آن سیستم هستند. آنها نیاز به تجدید 
دائم��ی از طریق بحث و رقاب��ت دارند. ماکرون هنوز هم رأی م��ا را دارد، اما او به 

همراهی نیاز دارد.
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فرص��ت امروز: گزارش بانک مرکزی از آخری��ن تحوالت چک در میانه 
فصل زمس��تان گذشته از رشد چک های برگش��تی با وجود اجرای قانون 
جدید چک حکایت دارد. جدا از افزایش حجم چک های برگشتی در بهمن 
ماه ۱۴۰۰، س��طح مبادالت چک نیز افت کرده و همچنین میزان وصول 
چک ها نیز کاهش یافته است. براساس آمارها، میزان چک های برگشتی در 
بهمن ماه پارسال 2,7 درصد افزایش را نشان می دهد و این مهم با وجود 
اجرای قانون اصالح صدور چک، نگران کننده به نظر می رس��د. از س��وی 
دیگر، میزان چک های مبادله ای نسبت به ماه قبل 35,5 درصد و نسبت به 
ماه مشابه سال قبل 2۶,8 درصد کاهش داشته است. میزان وصول چک ها 
نیز در این ماه نس��بت به ماه قبل ۴,۱ درصد و نس��بت به ماه مشابه سال 

قبل 27,5 درصد کاهش را نشان می دهد.
در مجموع، افزایش چک های برگشتی و کاهش سطح مبادالت چک و 
همینطور افت میزان وصول چک ها در بهمن ماه ۱۴۰۰، چشم انداز روشنی 
را در س��ال و قرن جدید ترس��یم نمی کند. رش��د 2,7 درصدی چک های 
برگش��تی در واپس��ین بهمن ماه قرن در حالی رخ داده است که از ابتدای 
این سال قانون اصالح صدور چک اجرا شده است. اگرچه تبعات اقتصادی 
بحران کرونا در افزایش حجم چک های برگش��تی و کاهش وصول چک ها 
در ماه های گذش��ته بی تاثیر نبوده اس��ت، اما با توجه به کمرنگ ش��دن 
همه گیری کرونا و گش��ایش اغلب کسب و کارها و همچنین اجرای قانون 
اصالح صدور چک از ابتدای سال۱۴۰۰، این آمارها قطعا نمی تواند بیانگر 

روند بهبود در اقتصاد ایران باشد.
جغرافیای استانی چک در بهمن ماه

براس��اس گزارش بانک مرکزی، حجم چک  های مبادله ای در بهمن ماه 
۱۴۰۰نس��بت به ماه گذش��ته 3,5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 
2۶,8 درصد کاهش داش��ته اس��ت. در این ماه در سراسر کشور در حالی 
بی��ش از ۶,3 میلیون فقره چک مبادله ش��ده که این می��زان در دی ماه 
حدود ۶,5 میلیون فقره چک بوده است. ارزش چک  های مبادله ای نیز در 
بهمن ماه پارس��ال بالغ بر 2۶5 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایس��ه با 
دی م��اه، کاهش ۱,۴ درصدی را نش��ان می دهد. بنابراین هم حجم و هم 
ارزش چک  های مبادله ای در بهمن ماه ۱۴۰۰ نس��بت به ماه قبل کاهش 

یافته است.
نگاهی به جغرافیای استانی چک  های مبادله ای نشان می دهد که حدود 
نیمی از چک  های مبادله ای کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان 
رضوی مبادله ش��ده است. به طوری که سهم تهران از چک های مبادله ای 
بهمن ماه 3۱,8 درصد، سهم اصفهان ۱۰,8 درصد و سهم خراسان رضوی 

7,5 درصد بوده اس��ت. همچنین بررس��ی ارزش چک های مبادله شده به 
تفکیک اس��تان ها بیانگر آن است که این س��ه استان مذکور ۶3,7 درصد 
ارزش چک  های مبادله ای کش��ور را به خود اختص��اص داده اند. به طوری 
که ارزش چک های مبادله ای در اس��تان ته��ران 5۰,8 درصد، در اصفهان 
7,7 درصد و در خراس��ان رضوی 5,2 درصد بوده اس��ت. براساس آمارها، 
در اس��تان تهران بیش از 2 میلیون فقره چک به ارزش ۱35 هزار میلیارد 

تومان در بهمن ماه مبادله شده است.
از س��وی دیگر، جغرافیای اس��تانی چک  های وصولی حاکی از آن است 
که بیش��ترین نس��بت تعداد چک  های وصولی به کل چک  های مبادله ای 
به اس��تان های گیالن، البرز و خوزس��تان اختصاص داشته است. یعنی در 
اس��تان گیالن 93,2 درصد، در البرز 92,2 درصد و در خوزس��تان 9۱,۶ 
درصد از چک  های مبادله ای وصول ش��ده اس��ت. طبیعتا کمترین میزان 
چک  های برگشتی نیز مربوط به این سه استان بوده است. در سوی مقابل 
اما پایین  ترین نسبت تعداد چک  های وصولی از آن استان های کهگیلویه و 
بویراحمد با 85 درصد و خراسان شمالی و لرستان هر کدام با 8۶,۶ درصد 
بوده است. به همین ترتیب، بیشترین میزان چک  های برگشتی نیز به این 

استان ها اختصاص یافته است.
چقدر چک در بهمن وصول شد؟

همانطور که گفته ش��د، عالوه بر افزایش چک های برگش��تی و کاهش 
چک ه��ای مبادله ای در بهمن ماه پارس��ال، می��زان چک  های وصولی نیز 
نسبت به ماه قبل یعنی دی ماه کاهش داشته است. براساس آمارها، حجم 
چک  های وصولی در دومین ماه از فصل زمس��تان ۱۴۰۰ به 5,7 میلیون 
فقره رس��ید که نسبت به ماه قبل، کاهش ۴,۱ درصدی را نشان می دهد. 
همچنین ارزش چک  های وصولی در بهمن ماه به مبلغ  233 هزار میلیارد 
تومان رس��ید که آن هم کاهش 2,5 درصدی را نس��بت به دی ماه نشان 
می ده��د. در مجموع، در بهمن پارس��ال 9۱ درصد چک ها از نظر تعداد و 

87,7 درصد چک ها از نظر ارزش وصول شده است.
مقایسه حجم و ارزش چک های وصول شده در بهمن ماه ۱۴۰۰ نسبت 
به ماه مش��ابه سال قبل نیز نش��ان دهنده افت قابل توجه است. به طوری 
که میزان چک  های وصول شده در بهمن ماه ۱399 از لحاظ تعداد 9۱,9 
درص��د و از لح��اظ ارزش 88,8 درصد بوده اس��ت. همچون ماه های قبل، 
شیوع بیماری کرونا و تبعات اقتصادی آن بر کسب و کارها، یکی از دالیل 
اصلی کاهش وصول چک  ها در بهمن ماه ۱۴۰۰ است. طبق آمارهای بانک 
مرکزی، بیش از ۶,۱ میلیون فقره چک در بهمن ماه پارس��ال در سراس��ر 
کشور وصول شده است که از این میان 5,7 میلیون چک عادی و بالغ بر 

۰,۴ میلیون فقره رمز دار بوده است. بررسی ارزش چک  های وصولی نشان 
می دهد در بهمن ماه 528 هزار میلیارد تومان چک وصول شده است که 
بال��غ ب��ر 233 هزار میلیارد تومان آن را چک ع��ادی و بیش از 29۴ هزار 
میلیارد تومان آن را چک رمزدار تشکیل می دهد. یعنی از نظر تعداد حدود 
93 درص��د از کل چک  های وصولی عادی و ح��دود 7 درصد رمز دار بوده 
است. از نظر ارزش نیز ۴۴,2 درصد از کل چک  های وصولی عادی و 55,8 
درصد رمزدار بوده اس��ت. طبق آمارها، حدود ۴28 هزار فقره چک رمزدار 
به ارزش بیش از 29۴ هزار میلیارد تومان در سراسر کشور طی بهمن ماه 
وصول شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد حدود ۶ درصد کاهش 

و از نظر مبلغ ۱,۱ درصد افزایش را نشان می دهد.
زنگ خطر افزایش چک برگشتی

نکته نگران کنن��ده از آمار مبادالت چک در بهمن م��اه، افزایش میزان 
چک های برگشتی است که طبیعتا از روند نامناسب فعالیت های اقتصادی 
حکای��ت دارد. در واق��ع، افزایش میزان چک  های برگش��تی در مقایس��ه 
ب��ا چک  های معامله  ای که به علت فقدان یا کس��ری موجودی برگش��ت 
خورده  ان��د، نش��ان می دهد ک��ه توان کس��ب و کارها برای پ��اس کردن 
چک  های ش��ان کاهش یافته اس��ت. مطابق آمارهای بانک مرکزی، حدود 
55۰ هزار فقره چک به ارزش بیش از 3۱ هزار میلیارد تومان در سراس��ر 
کشور در بهمن ماه به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است 
که نش��ان می دهد در کل کش��ور حدود 7۰ درصد چک  ها از لحاظ تعداد 

و حدود 97,2 درصد از نظر ارزش به این خاطر برگشت داده شده است.
براس��اس آمارها، در بهمن ماه پارس��ال بیش از 5۶7 هزار فقره چک به 
ارزش 32 هزار میلیارد تومان برگش��ت خورده است. به این ترتیب، میزان 
چک  های برگشتی به لحاظ تعداد 2,7 درصد و به لحاظ ارزش 7,۱ درصد 
نس��بت به ماه قبل افزایش یافته اس��ت. به عبارت دیگر، در بهمن س��ال 
گذشته از کل تعداد چک  های مبادله شده 9 درصد و از کل ارزش چک  های 
مبادله ش��ده ۱2,3  درصد برگش��ت خورده اس��ت. این در حالی است که 
میزان چک  های برگش��ت داده شده در بهمن ماه ۱399 از نظر تعداد 8,۱ 
درصد و از لحاظ ارزش ۱۱,2 درصد بوده است. در مجموع، افزایش میزان 
چک های برگشتی با وجود اجرای قانون جدید چک و جایگزینی چک های 
صیادی از ابتدای س��ال ۱۴۰۰، زنگ خطر را به صدا درآورده اس��ت. کما 
اینکه بررس��ی میزان چک  های برگشتی در سراس��ر سال گذشته حاکی 
از آن اس��ت که میزان چک  های برگشتی نس��بت به چک  های معامله  ای 
همواره باالتر از سطح 8 درصد بوده و بیشترین میزان چک  های برگشتی 

در مردادماه این سال رخ داده است.

32 هزار میلیارد تومان چک در بهمن ماه 1400 برگشت خورد

وضعیت زرد چک برگشتی

جنگ روس��یه و اوکراین، مشکالت زیادی را برای اقتصاد جهانی ایجاد 
کرده اس��ت. از یکس��و، افزایش قیمت کاالهای اساسی به خصوص قیمت 
نفت و گاز، اقتصاد جهان و صنایع وابس��ته را دچار چالش کرده و از سوی 
دیگر، تحریم های وضع شده علیه روس��یه باعث فشار تازه  ای به بازارهای 
مالی ش��ده است. همچنین رشد قیمت محصوالت کشاورزی، جهان را در 
وضعیت بحران غذایی و نگرانی از افزایش فقر و گرسنگی قرار داده و همه 
این تحوالت و ش��وک  های منفی به اقتصاد جهان در شرایطی اتفاق افتاده 

است که هنوز تبعات اقتصادی بحران کرونا کامال از بین نرفته است.
بانک جهانی در گزارش اخیر خود به بررس��ی شوک  های جدید اقتصاد 
دنیا پرداخت و نوشت: امروز اصلی  ترین و بزرگ ترین نگرانی اقتصادی دنیا 
از جانب جنگ روسیه و اوکراین است. این جنگ نه تنها اقتصاد دو کشور، 
بلک��ه اقتصاد تمامی دنیا را تحت تاثیر قرار می دهد، نرخ رش��د تجارت را 
کاهش می دهد و از نرخ رشد اقتصادی دنیا می  کاهد. در نتیجه این بحران، 
اقتصاد دنیا با روزهای س��خت  تری روبه رو خواهد ش��د و چالش  های مالی 

زیادی دامنگیر جهانیان می شود.

در ادام��ه این گزارش، بانک جهانی به تاثیر ای��ن بحران بر روی اقتصاد 
کش��ورهای در حال توسعه آسیا اش��اره کرد و افزود: ارزش تولید ناخالص 
داخلی کش��ورهای ش��رق آس��یا و پاس��یفیک در س��ال جاری نسبت به 
برآورده��ای قبلی کمت��ر خواهد بود. این وضعیت در کش��ورهای در حال 
توسعه منطقه ایجاد می شود و زمینه را برای افزایش نرخ فقر فراهم می  کند. 
از سوی دیگر، اقتصاد دیگر کشورهای آسیایی هم تحت تاثیر این درگیری 
با افت ارزش روبه رو می ش��ود. به عن��وان مثال، انتظار می  رود اقتصاد چین 
در س��ال 2۰22 میالدی با نرخ ۴ درصد رش��د کند، در حالی که پیش از 
شروع درگیری  های روسیه و اوکراین، متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور  
5 درصد اعالم ش��ده بود. نرخ رش��د اقتصادی کشورهای مالزی و اندونزی 
و ویتنام هم در س��ال جاری نس��بت به برآوردهای قبلی کمتر خواهد بود. 
بانک جهانی بر این باور است که کشورهای مالک ذخایر معدنی و کاالهای 
اساسی نسبت به کش��ورهای وارد کننده، وضعیت بهتری خواهند داشت و 
قدرت مقابله با ش��وک  های اقتصادی سال جاری را دارند. دلیل این مسئله 
هم تداوم روند افزایش قیمت کاالهای اساس��ی تا انتهای امس��ال است که 

می تواند اقتصاد را وارد مرحله تازه  ای کند، اما این بحران تنها کشورهای در 
حال توس��عه را درگیر نخواهد کرد، بلکه کشورهای صنعتی و توسعه یافته 
هم با شوک  های اقتصادی تازه  ای روبه رو می شوند. مرکز مطالعات اقتصادی 
آمریکا اخیرا مطالعه  ای انجام داده است تا انتظارات اقتصادی مردم را ارزیابی 
کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که 8۱ درصد از بزرگساالن آمریکایی 
انتظار دارند در س��ال جاری اقتصاد آمریکا وارد رکود ش��ود و این رکود تا 
سه سال ادامه داشته باشد. برمبنای این مطالعه، انتظار رکود اقتصادی در 
آمریکا در میان صاحبان کسب و کارهای کوچک بیشتر از دیگران است، زیرا 
الگوهای درآمدی آنها در س��ال های اخیر تغییر زیادی کرده است و شوک 
ناشی از افزایش قیمت کاالهای اساسی و تورم می تواند بر دامنه این بحران 
اضافه کند. در میان افرادی که تحصیالت بیش از لیسانس هم دارند، انتظار 
وقوع رکود اقتصادی در سال 2۰22 بیش از 7۶ درصد است. با این شرایط 
می توان ارزیابی کرد که اقتصاد جهان در نتیجه بحران روسیه و اوکراین با 
روزهای سختی مواجه خواهد شد و تبعات منفی این تنش هم کشورهای 

صنعتی و هم کشورهای در حال توسعه را درگیر می کند.

گزارش بانک جهانی از تبعات اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین

انتظار رکود اقتصادی در سال 2022

بانکنامه

پیش بینی کارشناسان از آینده بازار ارز
چرا دالر در سال 1401 گران شد؟

قیم��ت دالر پس از تعطیالت نوروزی در ب��ازار آزاد تهران، افزایش قیمت 
قابل توجه��ی را تجربه کرد و به کانال 27 هزار تومانی بازگش��ت. حاال چند 
روزی است که اسکناس سبز آمریکایی در همین کانال نوسان دارد؛ به طوری 
ک��ه چند روز قبل، قیمت آن از نیمه کان��ال 27 هزار تومان نیز عبور کرد و 
سپس با افت اندک به نوسان در این کانال ادامه داد. مهمترین دلیل افزایش 
قیمت دالر، اخبار مربوط به مذاکرات احیای برجام در وین عنوان می شود. به 
نظر می رسد معامله گران در برهه فعلی، اخبار مذاکرات وین را مثبت ارزیابی 
نمی کنند و بهای دالر که با انتش��ار خبرهای مثبت درباره شمارش معکوس 
احیای برجام، سیر نزولی به خود گرفته بود، حاال دوباره خیز برداشته است.

با این حال، کارشناس��ان فقط اخبار مذاکرات هس��ته ای را دلیل افزایش 
قیم��ت دالر بعد از تعطی��الت نوروز نمی دانند و از محدود ش��دن عرضه ارز 
در س��امانه نیما از س��وی صادرکنن��دگان عمده خبر می دهن��د که موجب 
ش��کل گیری بار روانی در بازار و افزایش قیمت ارز شده است. در این زمینه، 
کامران سلطانی زاده، رئیس س��ابق کانون صرافان بر این باور است که عالوه 
بر اثرگذاری خبرهای مرتبط با مذاکرات هس��ته ای بر روند افزایش��ی قیمت 
دالر، بازیگران عمده س��امانه نیما نیز با کاهش عرضه ارز، س��یگنال افزایش 
قیمت را به بازار داده اند. او با اش��اره به کاهش عرضه ارز در س��امانه نیما به 
همش��هری آنالین می گوید: مذاکرات بر قیمت دالر تأثیر مس��تقیم دارد، اما 
بع��د از تعطیالت نوروزی، درحالی که مذاکرات جدی تر ش��ده و قیمت نفت 
هم افزایش قابل توجهی داش��ته است، باز هم دالر روند افزایشی چشمگیری 

به خود گرفت.
وی افزایش پلکانی قیمت ارز در س��امانه نیما را دلیل مهمی برای افزایش 
قیمت ارز عنوان می کند و می افزاید: در حال حاضر عمده بازار ارز از س��وی 
بازارگردان مدیریت می ش��ود و گرچه ذخایر ارزی کش��ور نیز وضعیت نسبتا 
خوب��ی دارد، اما عمال صادرکنندگان عمده با کاهش عرضه در س��امانه نیما 
موجب افزایش قیمت ارز شده اند. این در حالی است که ما با افزایش تصاعدی 
قیمت درآمد نفتی مواجه بوده و مانند سایر کشورهای صادرکننده نفت مانند 
عراق، امارات و عربس��تان با افزایش ذخای��ر ارزی مواجهیم که مردم منتظر 
تأثی��ر مثبت آن در بازار ارز بودن��د؛ موضوعی که عمال اتفاق نیفتاد. به گفته 
سلطانی زاده، دسترسی دقیقی به اطالعات سامانه نیما نداریم، اما تا آنجا که 
می دانیم در دو هفته اول فروردین ماه، عرضه عمده ارز در این سامانه از سوی 

صادرکنندگان نداشته ایم.
رئیس س��ابق کانون صرافان با اش��اره به اینکه ش��رکت های پتروش��یمی 
به عنوان عرضه کننده عمده ارز در س��امانه نیم��ا، قیمت درهم را از ۶ هزار و 
2۰۰ تومان تا ۶ هزار و 3۰۰ تومان در سال گذشته به ۶ هزار و ۶۰۰ تومان 
رس��انده اس��ت که معادل افزایش حدود هزار تومانی در قیمت دالر اس��ت، 
توضیح می دهد: این موضوع موجب می ش��ود که صادرکنندگان دیگر هم ارز 
خود را با قیمت باالتر عرضه کنند یا به امید افزایش بیشتر قیمت، صبر کرده 

و اصال ارزی عرضه نکنند.
او همچنی��ن از گالی��ه صرافی های بخ��ش خصوصی از ش��یوه توزیع ارز 
خب��ر می دهد و می گوید: همکاران صراف ما در کل کش��ور از تأیید نش��دن 
درخواست های خرید خود گالیه مند هستند؛ چراکه درخواست های خرید ارز 
از سوی صرافی های خصوصی یا همان تضامنی از سوی عرضه کنندگان عمده 
مورد تأیید قرار نمی گیرد و ارز فقط به صرافی های بانکی عرضه می ش��ود. به 
گفته وی، عادالنه نبودن توزیع ارز بین صرافی های دولتی و تضامنی موجب 
می شود که بازار به لحاظ روانی دچار تنش شود؛ چراکه خریداران با مراجعه 
به صرافی های خصوصی با نبود ارز مواجه می شوند که آن را کمبود ارز معنا 
می کنند. از سوی دیگر، حذف دالر ۴هزار و 2۰۰ تومانی به  صورت ناگهانی و 
تأمین ارز این کاالها از محل سامانه نیما موجب افزایش تعداد خریداران در 
س��امانه نیما می شود که خود شوکی دیگر برای بازار است. این انتظار وجود 
داش��ت که حداقل با کاهش تقاضا برای ارز مسافری در ابتدای سال، قیمت 
ارز افزایش پیدا نکند، اما در عمل ش��اهد افزایش قیمت ها در بازار بودیم. در 
حقیقت با آغاز س��ال مالی که آغاز معامالت کاال و ارز اس��ت، عرضه ارز کم 
و س��یگنال افزایشی به بازار داده ش��د. به عقیده این کارشناس بازار ارز، جو 
روانی ایجادش��ده در بازار ارز کامال محس��وس است. سلطانی زاده با تأکید بر 
اینک��ه حتی اگر عرضه ارز افزای��ش پیدا کند، اما توزیع آن به  صورت همگن 
نباشد، باز هم قیمت در عمل کاهش نمی یابد، می افزاید: خریداری که نتواند 
ارز موردنیاز خود از صرافی های رس��می تهیه کند مجبور است آن را در بازار 
غیررس��می با قیمت باالتری بخرد. در این ش��رایط بازار غیررس��می به بازار 
رس��می جهت می دهد؛ در حالی که اگر ارز تک نرخی شود، با قیمت بهتری 
می ت��وان ارز را از صادرکنن��ده خرید و به خریدار عرضه کرد و س��ود آن نیز 
به جای دالل، نصیب صادرکننده می ش��ود. رئیس سابق کانون صرافان ادامه 
می دهد: افزایش عرضه عادالنه ارز در س��امانه نیما و کاهش تدریجی قیمت 
عرضه در این سامانه می تواند نرخ ارز را به تعادل برساند. البته درگیری میان 
روس��یه و اوکراین را نیز نمی توان از نظر دور داشت؛ چراکه هم ثبات امنیت 
منطقه، رابطه مس��تقیمی با اقتصاد دارد و هم تحریم های وضع ش��ده علیه 

روسیه به دلیل باالبودن حجم تجارت ایران با روسیه برای ما اثرگذار است.
او در پایان با اشاره به اینکه کف قیمت دالر از محدوده ۱5 هزار تومان در 
قانون بودجه ۱۴۰۰ به 23 هزار تومان در قانون بودجه ۱۴۰۱ رسیده است، 
می گوید: به نظر می رس��د با احیای برجام و حت��ی رفع تحریم های بانکی و 
برقرار شدن سوئیفت، قیمت دالر در اقتصاد ایران افت چندانی نخواهد داشت 
و صرف نظر از رفتارهای هیجانی بازار، به زیر 23 هزار تومان که نرخ ایده آل 
دولت در بودجه اس��ت، نمی رسد. همچنین سعید مجتهدی، دبیرکل کانون 
صرافان درباره وضعیت بازار ارز به ایسنا می گوید: با توجه به افزایش فروش و 
قیمت نفت که در ارزآوری تاثیر مثبتی دارد و تکانه جدی نیز در بازار دیده 
نمی شود، نمی توان برای آینده نزدیک بازار ارز نوسانات قابل توجهی را متصور 
شد. مالک بررسی وضعیت بازار ارز و پیش بینی آینده آن، بازار متشکل ارزی 
و تغییرات نرخ ها در این بازار اس��ت که نرخ ها در بازار متش��کل ارزی با نرخ 
پارسال تفاوتی نداشته است. با افزایش قیمت نفت که در اواخر سال گذشته 
ش��اهد آن بودیم و کنترل سیس��تم بانک مرکزی روی حساب های ریالی که 
توان انجام حوالجات باالی 2۰۰ میلیون تومان را ندارد، نمی توان برای آینده 
نزدیک بازار ارز نوسانات قابل توجهی را متصور شد. هرچند با احیای برجام، 

می توان انتظار کاهش قیمت ارز را داشت.
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واگذاری سایپا و ایران خودرو کلید می خورد؟
تاثیر واگذاری خودروسازان بر بازار سرمایه

پس از آنکه وزیر صمت اخیرا از بنگاهداری دولت در خودروسازان انتقاد 
کرد و از واگذاری ایران خودرو و س��ایپا به بخش خصوصی خبر داد، حاال 
یک تحلیلگر بازار س��رمایه با اشاره به احتمال واگذاری این دو خودروساز 
بزرگ کشور به بخش خصوصی معتقد است: اگر این مسیر جلو برود، یک 
س��ال دیگر سایپا و ایران خودرو دوباره سودده می شوند. روزبه شریعتی با 
اش��اره به صحبت های وزیر صمت در مورد واگذاری س��ایپا و ایران خودرو 
به بخش خصوصی به ایسنا می گوید: صحبت های اخیر وزیر صمت حاکی 
از وجود اراده قوی برای واگذاری س��هام س��ایپا و ای��ران خودرو به بخش 
خصوصی اس��ت. موضوعی که کلیت بازار نیز از آن تاثیر زیادی می پذیرد، 

چراکه هر دو سهم لیدر بازار محسوب می شوند.
او در م��ورد ارزش گذاری س��ایپا و ایران خ��ودرو توضیح می دهد: طبق 
ش��نیده ها، ۴۰ درصد س��ایپا در حال ارزش گذاری است. به نظر می رسد 
ارزش گذاری این دو مجموعه احتماال تا اواس��ط اردیبهش��ت تمام شود و 
ارزش سایپا حدود 7۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و ارزش ایران خودرو نیز 

حدود ۱۰۰ تا ۱2۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه واگذاری سایپا و ایران خودرو 
به بخش خصوصی اتفاق بس��یار مهمی اس��ت، می افزاید: به این دلیل که 
ترکیب سهامداری از دست دولت خارج می شود. حتی اگر نیروهای مسلح 
هم سهامدار شوند، شرایط بهتر می شود زیرا می توانند ساختار مالی را تغییر 
دهند. ش��نیده ها حاکی از این است که مبلغ به دل ایران خودرو و سایپا 
برمی گردد و بدهی بانکی تسویه می شود. اگر این مسیر جلو رود یک سال 

دیگر سایپا و ایران خودرو دوباره سودده می شوند.
شریعتی در مورد تاثیر واگذاری سایپا و ایران خودرو بر روی بازار سرمایه 
می گوید: این واگذاری تاثیر روانی مثبت دارد، چراکه بازار به آنها به عنوان 
لیدر نگاه می کند. در حال حاضر هر دو زیانده هس��تند و زیان س��نگینی 
دارند زیرا ساختار مدیریتی آنها تمام دولتی است. وزارت صمت و دولت به 
این نتیجه رسیده است که خود سایپا و ایران خودرو نباید مدیر خودشان 
باشند. این واگذاری می تواند اقتصاد را سوق دهد به سمت دنیای جدیدی 

که قیمت گذاری دستوری نداشته باشد.
وی با بی��ان اینکه کارشناس��ان کار ارزش گذاری را از عی��د نوروز آغاز 
کرده اند، اما اینکه عدد واگذاری اس��ت، خریدار کیس��ت و قرار است مبلغ 
چگونه پرداخت ش��ود، هنوز مبهم اس��ت، ادامه می دهد: همچنین هنوز 
مشخص نیست قرار است افزایش سرمایه داده شود و یا اینکه مبلغ برای 
تس��ویه بدهی ها به دل دو ش��رکت بازگردد. در مورد خریدار نیز شایعات 
مختلفی مطرح ش��ده است. از خودروسازان چینی گرفته )طبق توافق 25 
ساله ایران و چین( تا کنسرسیومی متشکل از چند شرکت بزرگ داخلی 

که البته هیچ کدام به صورت رسمی تایید نشده است.
این کارشناس بازار سرمایه در انتها با تاکید بر اینکه تقاضا برای خودرو 
بسیار زیاد است، می افزاید: اینکه هر دو شرکت بدهی بانکی و زیان انباشته 
دارند می تواند با واگذاری تغییر کند. سهامدار عمده جدید با مدیریت جدید 
می تواند شرایط خوبی را رقم بزند. همچنین با عرضه خودرو در بورس کاال 
که با شاهین در حال وقوع است، مکانیزم قیمت گذاری دستوری و اعدادی 
که در جیب واسطه می رود از بین خواهد رفت و مردم می توانند مستقیم 
از تولیدکننده در بورس کاال خریداری کنند. بررس��ی ها نشان می دهد که 
خودروسازان در سال گذشته بیشتر از آنکه تولید کنند، فروختند. به طوری 
که آنها در سال ۱۴۰۰ از سال ۱399 هم کمتر تولید کرده اند و نتوانستند 
آمار تولید و فروش را حتی به 9۰۰ هزار دستگاه هم برسانند؛ البته بزرگان 
خودروسازی کشور قریب به ۱3 هزار دستگاه بیش از میزان تولید، فروش 
داشته اند. بررس��ی صورت های مالی اعالم شده توسط ایران خودرو، سایپا 
و پارس خ��ودرو )به عنوان زیرمجموعه س��ایپا( به س��ازمان بورس نش��ان 
می دهد که در مجموع سال ۱۴۰۰ میزان تولید خودرو در کشور به 9۰۰ 
هزار دس��تگاه نیز نرسیده اس��ت. این در حالی است که طی سال ۱399 
میزان تولید با عدد 9۰۰ هزار و 7۱۴ دس��تگاه )بدون احتس��اب تولید در 
پارس خودرو( بسته شد. این نشان می دهد که طی سال های اخیر به جای 
آنکه خودروس��ازان بیشتر به شعارهای افزایش، جهش، رونق و حمایت از 
تولید نزدیک شوند، ناموفق تر پیش آمده اند. تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ در 
مجموع به 9۰۰ هزار دستگاه هم نرسیده و نسبت به سال ۱399 افت بالغ 
بر ۴ درصدی داش��ته است؛ این در حالی است که طی سال ۱399 تولید 
خودرو با رش��د ۴ درصدی نسبت به س��ال پیش از آن )۱398( از 9۰۰.5 
هزار دس��تگاه فراتر رفته بود. از س��وی دیگر نیاز بازار بیش از یک میلیون 
تومان برآورد شده است. تولید خودرو در سال۱۴۰۰ نسبت به سال ۱399 
در حالی افت ۴.۰7 درصدی داشته است که در سال ۱399 نسبت به سال 

۱398 با رشد ۴.33 درصدی همراه شده بود.

دریچه

فرصت امروز: اگرچه سومین هفته سال ۱۴۰۱ و دومین هفته معامالتی 
بورس تهران با رشد بیش از 2  درصدی نماگر اصلی تاالر شیشه           ای سپری 
شد و شاخص بورس تهران با رشد 3۱ هزار واحدی در پایان این هفته در 
ارتفاع یک میلیون و ۴۶3 هزار واحد ایستاد، اما این بازدهی قابل مقایسه با 
صعود قدرتمند بورس در نوروز نبود و همین امر باعث افزایش تردیدها در 
تاالر شیشه ای و دورنمای نماگرهای بورسی در ادامه سال شده است. البته 
ش��روع پرقدرت بازار سهام در ش��روع سال و قرن جدید مسبوق به سابقه 
بوده و تقریبا در تمام نوروزهای س��الیان اخیر، فضای بورس مملو از حال 
و هوای بهاری و صعود قدرتند ش��اخص ها بوده است. کما اینکه در نوروز 
امس��ال ارزش معامالت خرد به بیشترین میزان از مهرماه ۱۴۰۰ رسید و 

متوسط دادوستد روزانه رقم بیش از ۶ هزار میلیارد  تومان را ثبت کرد.
پ��س از آنکه چراغ قرمز بورس در آخرین روز معامالتی هفته گذش��ته 
روش��ن ش��د، این روند در اولین روز هفته جاری ادام��ه یافت و در پایان 
معامالت روز شنبه 2۰ فروردین ماه، شاخص بورس تهران با 5هزار و 99 
واح��د کاهش تا رقم یک میلیون و ۴58 ه��زار واحد عقب رفت. با وجود 
اینکه روند حرکت ش��اخص کل بورس در س��اعات ابتدایی معامالت روز 
گذشته نزولی بود و نماگر اصلی تاالر شیشه ای تا رقم یک میلیون و ۴5۱ 
ه��زار واحد کاهش یافت، اما در ادامه معامالت به روند صعودی برگش��ت 
و بخش��ی از افت روزانه خ��ود را جبران کرد، هرچند ک��ه در پایان چراغ 
قرمز بورس همچنان روش��ن ماند. برخالف ش��اخص کل بورس، شاخص 
کل ه��م وزن در این روز 728 واحد افزایش یافت و تا رقم 378 هزار و 7۶ 

واحد صعود کرد.
خودرو در صدر گروه های بورسی ایستاد

در جریان معامالت روز شنبه، شاخص کل بورس با کاهش 5 هزار و 99 
واحدی به رقم یک میلیون و ۴58 هزار واحد رس��ید. شاخص کل هم وزن 
نیز با 728 واحد افزایش، رقم 378 هزار و 7۶ واحد را به ثبت رس��اند. در 
این روز بیش از 9 میلیارد و 39۶ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش 5۱ هزار و ۶7 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد 
ش��د. شاخص بازار اول، کاهش 5 هزار و 798 واحدی و شاخص بازار دوم، 

کاهش 3 هزار و 89۱ واحدی را تجربه کردند.
گ��روه خودرو در جریان معامالت روز گذش��ته با ۱۱8 هزار و 7 معامله 
به ارزش ۱2 هزار و 5۰3 میلیارد ریال در صدر گروه های بورسی نشست. 
همچنی��ن گروه فرآورده های نفتی با ۴۴ ه��زار و 8۱7 معامله به ارزش ۴ 
هزار و 9۰۱ میلیارد ریال، گروه بانک ها با 28 هزار و 73۰ معامله به ارزش 
2 هزار و 87۱ میلیارد ریال، گروه فلزات اساس��ی با 37 هزار و 92 معامله 

به ارزش 2 هزار و ۶2۰ میلیارد ریال و گروه ش��یمیایی با 33 هزار و 9۴۰ 
معامل��ه به ارزش 2 هزار و ۴۱3 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار 

گرفتند.
ش��رکت پاالیش نفت تبریز با ۴52 واحد، بانک پارس��یان با 388 واحد، 
شرکت پاالیش نفت بندرعباس با 37۱ واحد، شرکت کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران با 2۴3 واحد و گروه بهمن با ۱89 واحد بیشترین تاثیر مثبت 
را بر رشد شاخص کل داشتند. در سمت مقابل نیز شرکت ایران خودرو با 
727 واحد، شرکت ملی صنایع مس ایران با 7۰2 واحد، بانک ملت با ۶23 
واحد، ش��رکت پاالیش نفت تهران با 597 واحد و فوالد مبارکه اصفهان با 

588 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر رشد شاخص داشتند.
در آن سوی بازار نیز شاخص کل فرابورس با افزایش 38 واحدی به رقم 
۱9 هزار و 889 واحد رسید. در این روز بیش از 3 میلیارد و ۱39 میلیون 
س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش 3۱ ه��زار و 2۱8 میلیارد ریال 
دادوس��تد شد. شرکت پلیمر آریاساسول با ۱8 واحد، شرکت پاالیش نفت 
الوان با ۱۱ واحد، ش��رکت سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات با 9 واحد، 
ش��رکت بهمن دیزل با ۴,7۴ واحد و شرکت زغال سنگ پروده طبس با ۴ 
واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص فرابورس داشتند. همچنین 
ش��رکت تولید نیروی برق دماوند با 7,۶3 واحد، ش��رکت فوالد هرمزگان 
جنوب با 7 واحد، ش��رکت سرمایه گذاری صبا تامین با 5,۶ واحد، شرکت 
پتروشیمی زاگرس با 5,3 واحد و شرکت پتروشیمی تندگویان با 5 واحد 

با بیشترین تاثیر منفی بر رشد شاخص همراه شدند.
چشم انداز بورس در ادامه هفته

ب��ازار س��هام در آخرین روز هفته گذش��ته و پس از چن��د روز کاری 
صعودی، با فش��ار عرضه ها و فروش��ندگان پرحجم��ی در صنایع بزرگ 
بخص��وص صنای��ع خودرویی و فل��زی و معدنی مواجه ش��د. همچنین 
بازگش��ایی خاص نماد خگستر با حواش��ی فراوان و عرضه های پرحجم، 

مزید بر افزایش عرضه ها شد و گروه های تاثیرگذار خودرویی و در ادامه 
کلیت بازار را با فش��ار فروش مضاعفی همراه س��اخت. این در حالی بود 
که در س��وی دیگر دادوستدها ش��اهد اقبال صنایع کوچک بودیم که از 
چرخش منطقی نقدینگی به سمت شاخص هم وزنی ها و نمادهای کمتر 
رش��د کرده حکایت داش��ت. بنابراین همانطور ک��ه در جریان معامالت 
اولین روز هفته جاری مش��اهده شد، پیش بینی می شود در ادامه هفته، 
این افزایش تقاضا و معامالت مثبت صنایع کوچک ادامه داش��ته باشد و 
هرچه به اواخر هفته نزدیک شویم تعادل بیشتری چه در صنایع بزرگ 

و چه در صنایع کوچک مشاهده کنیم.
در بین صنایع بورس��ی به نظر می رس��د صنایع بانکی، فلزی، معدنی و 
پتروپاالیش��ی همچنان می توانند معامالتی متعادل با گرایشی منفی را در 
اوایل هفته تجربه کنند، اما با ش��روع انتشار گزارشات ماهانه و فصلی )که 
قطعا گزارش��ات جذابی برای صنایع کامودیت��ی و دالرمحور خواهد بود( 
برگش��ت افزایش تقاضا و نوس��انات مثبت، امری دور از انتظار نیست که 
در این میان نمادهایی با pe پایین تر و کیفیت سودآوری مناسب تر قطعا 

از اقبال به مراتب بیشتری نسبت به هم گروهی ها برخوردار خواهند بود.
نکته مهم در چند هفته اخیر بازار سرمایه، ادامه افزایش حجم و ارزش 
دادوستدها اس��ت که از خروج رکود فرسایشی حدود دو ساله بازار و آغاز 
روند صعودی حکایت دارد و تا زمانی که افزایش ضریب پایه پولی و انتشار 
و تزری��ق پول قدرتمند در سیس��تم پولی و در نتیج��ه افزایش نقدینگی 
روزافزون و رش��د تورم را در کشور داشته باشیم، پیش بینی می شود بازار 
س��رمایه روند صعودی خود را ادامه دهد که در این بین رش��د قیمت های 
جهان��ی فلزات پایه و اکثر کامودیتی ها، ثبات نرخ ارز و کاهش نرخ س��ود 
بانکی، پتانسیل رشد بازار سرمایه پررنگ تر کرده است؛ تا جایی که بدون 
احیای برجام نیز برای بازار س��رمایه در سال جدید، بستر رشد قیمت های 

صنایع بنیادی محور را فراهم کرده است.

چراغ قرمز بورس تهران روشن ماند
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موتورسیکلت های برقی هم گواهینامه می خواهد
رئیس مرکز ص��دور گواهینامه پلیس راهنمای��ی و رانندگی گفت 
راکبین انواع موتورسیکلت  باید دارای گواهینامه رانندگی موتورسیکلت 
باش��ند و هیچ تفاوتی بین موتورسیکلت های کاربراتوری، انژکتوری و 

برقی وجود ندارد.
ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به نقل از صدا و س��یما، 
سرهنگ احمد کرمی اسد افزود: اخیرا در فضای مجازی کلیپی مبنی 
بر اینکه »اس��تفاده از موتورس��یکلت های برقی نی��ازی به گواهینامه 
ندارد« منتشر شده است. وی گفت: به استناد ماده ۱ آیین نامه صدور 
ان��واع گواهینامه رانندگی مصوب س��ال ۱39۰ هیأت محترم وزیران، 
رانندگ��ی با هر نوع وس��یله نقلیه موتوری زمینی مس��تلزم داش��تن 
گواهینامه رانندگی متناس��ب با آن وس��یله است. رئیس مرکز صدور 
گواهینام��ه پلیس راهور با تاکید بر اینکه موتورس��یکلت ها نیز از این 
قاعده مستثنی نیستند، افزود: راکبین انواع موتورسیکلت ها باید دارای 
گواهینامه رانندگی موتورس��یکلت باشند و در این میان هیچ تفاوتی 
بین موتورسیکلت های کاربراتوری، انژکتوری و برقی به لحاظ ضرورت 

داشتن گواهینامه رانندگی برای راننده آن وجود ندارد.
سرهنگ کرمی اسد گفت: مطابق ماده 723 قانون مجازات اسالمی 
)تعزیرات( رانندگی بدون داش��تن گواهینامه با هر نوع وس��یله نقلیه 
خودروی��ی و موت��وری تخلف نبوده بلکه جرم محس��وب می ش��ود و 
همکاران بنده در صورت مش��اهده، ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه، 

متخلف را به مراجع قضایی معرفی می نمایند.
وی درخصوص ش��رایط دریاف��ت گواهینامه موتورس��یکلت اظهار 
کرد: داش��تن ۱8 س��ال تمام، ارائه گواهی سالمت جسمی و روانی از 
مراجع صالحیت دار پزشکی، ارائه گواهی طی دوره های آموزش نظری 
و عملی از آموزش��گاه ها و یا مراکز مج��از آموزش رانندگی، قبولی در 
آزمون های تئوری و مهارت عملی از شرایط الزم برای اخذ گوهینامه 
موتورسیکلت می باشد. سرهنگ کرمی اسد در پایان گفت: در سراسر 
کش��ور بیش از ۱8۰ آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت وجود دارد که 
هموطنان عزیز می توانند با مراجعه به این آموزشگاه ها فرآیند دریافت 

گواهینامه موتورسیکلت را طی نمایند.

خودروسازی کشور پلتفرم بومی ندارد؟
 راه پیشرفت صنعت خودرو

برخی مدعی ش��ده اند که صنعت خودروس��ازی کش��ور با توجه به 
س��ال ها فعالیت نتوانس��ته است پلتفرم بومی بس��ازد، این ادعا صحت 
دارد؟ دلیل چیس��ت؟ به گ��زارش تجارت نیوز، برخی رس��انه ها مدعی 
هس��تند که صنعت خودروسازی کش��ور با وجود ۶۰ سال تجربه هنوز 
توان بومی سازی یک ساختار تشکیل دهنده خودروها را که بخش های 
فنی مختلف یک خودرو را ش��امل می شود، ندارد. فربد زاوه، کارشناس 
خودرو در گفت وگو با تجارت نیوز گفت: صنعت خودروسازی مانند سایر 
فعالیت ها مثل بافت فرش نیس��ت که باید بومی س��ازی شود. صحبت 
از س��اخت پلتف��رم بومی عقالنی نیس��ت. اگر پلتفرم س��اخت خودرو 
بومی سازی شود، قیمت خودرو بیشتر از قیمت کنونی افزایش می یابد. 
او ادامه داد: برخی می گویند صنعت خودروسازی کشور تنها سه موتور 
دارد، اما باید به این نکته توجه کرد که تولیدات خودروی کشور به یک 
میلیون می رس��د. ش��رکت های بزرگ مانند تویوتا با ۱۱ میلیون تولید 
محصول س��ه موتور دارد. زاوه گفت: سقف تولید خودرو در یک پلتفرم 
که کمتر از ۱۰ هزار دالر قیمت دارد، باید 5میلیون دس��تگاه باشد اما 
میزان تولید خودرو در کش��ور به این عدد نمی رسد. چه برسد به تولید 
یک پلتفرم بومی. زاوه ادامه داد: خودروسازهای بزرگ دنیا از پلتفرم های 
ش��رکت های دیگر نیز اس��تفاده می کنند تا هزینه های خود را کاهش 
دهند. این کارشناس خودرو توضیح داد: با تولیدات یک میلیون خودرو 
در بهترین حالت می توان یک پلتفرم مشترک با یک شرکت دیگر تولید 

کرد تا یک میلیون خودرو را در یک پلتفرم تولید کرد.

نماگربازارسهام

طبق اعالم وزیر صنعت، معدن و تجارت، در راس��تای اجرای طرح ویژه 
وزارتخانه مذک��ور برای مقابله با کاالهای قاچاق ک��ه با حوزه لوازم یدکی 
خودرو آغاز ش��د، طی اولین هفته اجرای آن بالغ بر ۶۰ هزار شناس��ه کاال 
صادر شده است؛ جمع آوری لوازم یدکی تقلبی و قاچاق شامل چند مرحله 
است که در مرحله نخست ضروری است فعاالن قطعات یدکی خودرو در 

سامانه جامع تجارت ثبت نام کنند.
به گزارش ایران اکونومیست، به دنبال اجرایی شدن طرح وزارت صمت 
برای مقابله با عرضه کاالهای قاچاق و تقلبی در حوزه لوازم یدکی خودرو 
که از ۱5 فروردین ماه به صورت ویژه پیگیری می شود، علیرضا شاه میرزایی 
با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شب گذشته )جمعه شب( ضمن 
اش��اره به اینکه جمع آوری لوازم یدکی تقلبی و قاچاق شامل چند مرحله 
اس��ت، اظهار کرد: در مرحله نخست بایستی فعاالن قطعات یدکی خودرو 
اع��م از تولیدکننده، واردکننده، توزیع کننده و خرده فروش ها در س��امانه 

جامع تجارت ثبت نام کنند.
معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت از ثبت نام 27۰ 
تولیدکننده و بیش از ۴۰ هزار خرده فروش در سامانه جامع تجارت تاکنون 
خبر داد و گفت: با توجه به جامعه آماری حدودا 7۰ هزار واحد خرده فروش 

لوازم یدکی، ثبت نام این میزان تاکنون نیز رقم قابل توجهی است.
وی خاطرنشان کرد: در مرحله دوم، کاالها بایستی شناسه دار شوند. در 
این رابطه هم تاکنون بیش از ۶۰ هزار شناسه کاال برای لوازم یدکی خودرو 

صادر شده که هر یک از این شناسه ها مربوط به یک نوع کاال با یک برند و 
ویژگی خاص است؛ فرآیند شناسه دار کردن کاالها بسیار دقیق است تا از 
کاالهای شبیه به خود متمایز شود. همچنین بیش از ۶۰ هزار شناسه کاال 
در زمینه قطعات خودرو صادر شده است. طرح ابتدایی مقابله با لوازم یدکی 
قاچاق و تقلبی با دو قلم کاالی باتری و کمک فنر اجرا می شود، اما همزمان 
شناسه گذاری 5۴ طبقه از گروه کاالهای لوازم یدکی نیز شروع  شده است. 
در مجموع گروه های کاالیی، برای 3۱۴ طبقه کاال، شناسه گذاری در حال 
انجام اس��ت. در دو قلم کاالی اعالم ش��ده در طرح، ۱۱۰۰ شناس��ه برای 
کمک فنر و 38۰۰ شناس��ه برای باتری موجود است که شامل انواع کاالها 

و برندهای آن می شود.
ش��اه میرزایی ضمن تاکید ب��ر اینکه اصل نبودن یا ع��دم کیفیت الزم 
بس��یاری از لوازم یدکی خودروها یکی از مسئل اصلی فعلی است، تصریح 
ک��رد: بنابراین اگر کاالها با س��طوح کیفی مختلف، شناس��ه های متفاوت 
بگیرند، عالوه بر حل مشکل قاچاق، هدف مهم جلوگیری از تقلب و افزایش 

کیفیت و استاندارد نیز حاصل می شود.
مع��اون تجارت و خدم��ات وزارت صمت توضیح داد: در مرحله س��وم، 
کاالها بایس��تی کد رهگیری دریافت کنند. ک��د رهگیری به ازای هر کاال 
صادر می شود، برای مثال در مورد کمک فنر، یک میلیون و ۱۰۰ هزار کد 
رهگیری و برای باتری نیز بیش از 35۰ هزار کد رهگیری صادر شده است 
که کد رهگیری یکتا است. به این معنا که هر کمک فنری با کمک فنر دیگر 

متفاوت اس��ت. کد رهگیری عالوه بر اینکه در مبارزه با کاالهای قاچاق و 
تقلبی می تواند مؤثر باشد، برای مصرف کننده نیز بسیار مفید است؛ زمانی 
که مصرف کننده باتری خودرو خریداری می کند، می تواند شناس��ه کاالی 
درج ش��ده را به سامانه پیامکی ارسال کند و س��امانه درباره اصالت باتری 

اطالع رسانی خواهد کرد.
وی اف��زود: مقابله با قاچاق کار س��اده ای نیس��ت، چراکه بحث چندین 
میلیارد دالر مطرح اس��ت که منافع برخی افراد اس��ت؛ ضروری است که 
با منافع نامش��روع مقابله ش��ود تا کس��ب وکارها رونق گیرن��د؛ البته تنها 
روش های برخوردی جوابگو نیست، بلکه باید انگیزه اقتصادی ایجاد کنیم 
تا شناسه گذاری به نفع فعاالن اقتصادی باشد. چنانچه اکثریت از این طرح 

استقبال کنند، می توانیم با اقلیت برخورد کنیم.
مع��اون تج��ارت و خدم��ات وزارت صمت بیان ک��رد: تاکنون همراهی 
اصن��اف و تولیدکنن��دگان در این ط��رح خوب بوده اس��ت، ضمن اینکه 
همراهی رس��انه سبب خواهد شد تا دس��تگاه ها با جدیت بیشتری طرح 
را اجرا کنند و همراهی مردم نیز بیش��تر خواهد ش��د. اس��تقبال مردم از 
این طرح موجب خواهد ش��د که خودبه خود توزیع کننده و تولیدکننده به 
این س��مت حرکت کنند. با دریافت کد رهگی��ری، »انکارناپذیری« ایجاد 
خواهیم کرد؛ در حقیقت بدین معنا که تولیدکننده نمی تواند تولید خود را 
انکار کند. همچنین سامانه های اینترنتی را تشویق کرده ایم که فعالیت شان 

کمک کننده به شفافیت توزیع و حتی نظارت بر کار تعمیرکار است.

صدور بالغ بر ۶0 هزار شناسه کاال برای لوازم یدکی خودرو
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اخبار

قائم مقام ستاد مناسبت های شهرداری مشهد اعالم کرد
پهن شدن سفره مهربانی در حاشیه شهر مشهد

مشهد- صابر ابراهیم بای: "علی نجفی" اظهار کرد: شهرداری مشهد در 
ماه مبــارک رمضان، 138 خدمت را برای زائران و مجاوران بارگاه رضوی آماده 
کرده است. وی توضیح داد: در حوزه خدمات شهری، شهرداری اقداماتی نظیر 
تهیه و نصب گل نوشــته ها و اســتیکر بر روی المان های گل جهت عید فطر، 
نظافت بافت پیرامون حرم مطهر علی بن موسی الرضا )ع( در ساعات قبل از افطار 
و سحرهای ماه مبارک رمضان، جمع آوری زباله ها در اطراف ایستگاه های صلواتی 
و آماده سازی ورودی های شــهر برای استقبال از زائرین بخشی از اقدامات این 

حوزه است.
نجفی تصریح کرد: همچنین خدمات شهری رفع نقص 231 هزار متر طول از آذین بندی ها، اکران 6 المان  گل و نور و صد چراغ گوبو 
در عید سعید فطر، قرمز شدن شهر در لیالی قدر، استقرار 10 دستگاه خودرو عملیاتی آتش نشانی در لیالی قدر و روز جهانی قدس، اکران 
تیزرهای مربوط به ماه رمضان در نمایشگرهای شهری، فضاآرایی کلیه فروشگاه های "شهرما"، بازارهای میوه و تره بار، ایست کارها و جشنواره 

فروش ویژه تخفیفات خاص فروشگاه "شهرما" را در دست اقدام دارد.
قائم مقام ستاد مناسبت های شهرداری مشهد درباره سرویس دهی اتوبوس رانی، اظهار کرد: طرح ویژه سرویس دهی 20 خط اتوبوس رانی 
در شــب های قدر، ســرویس دهی رایگان 180 دســتگاه اتوبوس ویژه راهپیمایان روز جهانی قدس در خطــوط منتهی به حرم مطهر، 
سرویس دهی ویژه نماز عید سعید فطر در خطوط منتهی به حرم مطهر با صد دستگاه اتوبوس، افزایش زمان سرویس دهی قطارشهری در 
شب های قدر به مدت "چهار ساعت"، کاهش سرفاصله زمانی سرویس دهی قطارشهری در شب های قدر به چهار دقیقه و افزایش زمان 

سرویس دهی قطارشهری در صبح روز عید فطر از نمونه اقدامات حمل ونقل درون شهری است.
نجفی در پایان برنامه "سفره مهربانی" را این گونه تشریح کرد: برنامه »یک سفره مهربانی« باهدف توزیع غذای گرم ویژه حاشیه شهر 

با مشارکت نیروهای دوام ثامن اجرا خواهد شد.

آبفای استان اصفهان موفق به دریافت گواهینامه برنامه ایمنی آب شد
اصفهان- قاسم اســد: آبفای اســتان اصفهان موفق به دریافت 

گواهینامه برنامه ایمنی آب شهر اصفهان شد.
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
گفت: با آغاز برنامه ایمنی آب از سال 1392 شناسایی و رفع رویدادهای 
مخاطره آمیز در تمام مراحل تامین آب آشــامیدنی در دستور کار قرار 
گرفت که در نهایت آبفای استان اصفهان موفق شد در اسفند ماه گذشته 
این گواهینامه را از ســوی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 

دریافت کند.
فهمیه امیری اعالم کرد: با اجرای برنامه ایمنی آب به عنوان مهمترین اقدام برای تضمین کیفیت آب شرب در شهر اصفهان، 
ارزیابی جامع ریسک و مدیریت آن  در حوضه آبریز، سامانه تصفیه آب، سامانه انتقال، ذخیره سازی، شبکه توزیع، شناخت 

مصرف کنندگان و نوع مصارف آب در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: در اجرای برنامه ایمنی آب شهر اصفهان، اقدامات شاخصی نظیر نصب آشغالگیر مکانیکی در آبگیر چم آسمان، 
نصب سنسور تشخیص مواد نفتی و هیدروکربن ها در مسیر رودخانه و آبگیر سد چم آسمان، نصب توری و حفاظ هواکش 

مخازن و مسدود کردن کلیه درز و شکاف ها در تصفیه خانه آب باباشیخعلی انجام شد. 
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب استان اصفهان هدف از اجرای این برنامه را بهبود کیفیت آب شرب، 
ارزیابی اولیه و ثانویه عوامل مخاطره آمیز درکیفیت آب و در نهایت توسعه و ارتقاء سامانه پایش و بهره برداری از منابع آبی 
عنوان کرد. اضافه می شــود برنامه ایمنی آب با همکاری دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز بهداشت استان، استانداری 
اصفهان، شرکت آب منطقه ای، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل حفاظت محیط زیست، سازمان صنعت، معدن و تجارت و 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به اجراء درآمد.

افزایش ۲۰ درصدی اقامت گردشگران در استان مرکزی
اراک- فرناز امیدی: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
اســتان مرکزی از  افزایش 20 درصدی اقامت گردشــگران در ایام نوروز1401 

نسبت به 2 سال گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اســتان مرکزی، مصطفی مرزبان  در جلسه شــورای اداری استان که با حضور 
استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی استان برگزار شد، گفت: در تعطیالت نوروز 
امسال میزان ضریب اشغال مراکز اقامتی اراک، محالت و دلیجان 100درصد بود 

که نسبت به مشابه سالهای گذشته 20درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: از ابتدای طرح تشــدید نظارت،  بیش از  457 مورد بازدید از 

تاسیسات گردشگری استان توسط تیم بازرسی و گشت مشترک قرار گرفت.
مرزبان با بیان اینکه در تعطیالت نوروز 80 هزار اقالم تبلیغاتی، فرهنگی میان 
مسافران توزیع شد، افزود: 13 هزار نفر از موزه های سطح استان بازدید کردند  که 

در ایام  20 راهنمای گردشگری در اماکن تاریخی و جاذبه های گردشگری و کیوسک های ورودی شهر مستقر و به مسافران و گردشگران 
ارائه خدمات می دادند. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت: در این ایام 32 هزار پیامک هشدارهای 

ایمنی از سوی به تلفنهای همراه خودروهای ورودی استان ارسال شد.
مرزبان ادامه داد: حضور گســترده گردشــگران در تعطیالت نوروز 1401 در اســتان مرکزی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان را بر آن داشت که با  ارائه بسته های ماسک بهداشتی و شعار سال 1401 با عنوان "سفرهای ایمن، مسئوالنه و هوشمند 
"همراه با پکیج های تبلیغاتی، نقشــه و بروشورهای راهنمای گردشگری در کیوسک اطالع رسانی ورودی شهر به مسافران و گردشگران 
پیامهای بهداشتی را برای یک سفر ایمن یاد آوری کنند. وی با اشاره به راه اندازی 13نوروزگاه در سطح استان گفت: در محل نوروزگاه ها 

اجرای برنامه های شاد و مفرح و بیش از 60 اجرای موسیقی سنتی، مراسم آئینی و بازیهای محلی برگزار شد.

آذربایجان شرقی - فالح: مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان گفت: 
میزان جابجایی مسافر از طریق ناوگان ریلی این منطقه در سال 1400 

نسبت به سال 1399، حدود 1.12 برابر )112 درصد( افزایش یافت.
محمدرضا قربانی، افزود: ســال گذشته از طریق ناوگان ریلی منطقه 
آذربایجان یک میلیون و 305 هزار و 945 مسافر جابجا شد، در حالی که 

تعداد مسافر جابجا شده در سال 99 حدود 614 هزار و 989 نفر است.
وی اظهار داشت: این تعداد مسافر جابجا شده از طریق ناوگان ریلی 
این منطقه در سال گذشته شامل یک میلیون و 199 هزار و 699 مسافر 

بین شهری و 106 هزار 246 مسافر حومه ای است.
مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان گفت: میزان افزایش تعداد مسافران 
بین شــهری و حومه ای جابجا شده در ســال گذشته از طریق ناوگان 
ریلی منطقه آذربایجان نســبت مدت مشابه سال قبل به ترتیب 1.15 

و 1.12 برابر است.
قربانی، ادامه داد: میزان صادرات بار از طریق حمل و نقل بین المللی 
ناوگان ریلی اداره کل راه آهن منطقه آذربایجان در سال گذشته نسبت 

به سال 1399 حدود 24 درصد افزایش یافته است.
وی بــا بیان اینکه در این مدت 273 هزار و 698 تن بار از طریق این 
ناوگان ریلی صادر و یک میلیون و 817 هزار و 460 تن بار حمل شــده 

است، یادآوری کرد: میزان بار صادر شده در سال 1399 از طریق ناوگان 
ریلی این منطقه 220 هزار و 184 تن بود.

مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان با اشــاره به اینکه میزان ترانزیت 
ناوگان ریلی منطقه آذربایجان نیز در سال گذشته نسبت به سال 1399 
حدود 21 درصد رشــد یافته است، گفت: در سال گذشته 268 هزار و 
886 تن بار از مبدا تبریز به مقصد ترکیه ترانزیت شده که این میزان در 

سال 1399 حدود 221 هزار و 509 تن بوده است.
قربانی، افزود: در ایام پیک نوروزی امسال نیز ظرفیت صندلی ایجادی 

در قطارهای بین شهری و حومه ای این منطقه 187 هزار نفر بوده که 
این میزان نســبت به ایام نوروز سال گذشــته حدود 1.35 برابر ) 135 

درصد( افزایش یافته است.
وی یــادآوری کرد: از این تعداد 166 هــزار نفر ظرفیت ایجادی در 
قطارهای بین شهری و 21 هزار نفر در قطارهای حومه ای بوده که این 
میزان نسبت به مدت مشابه ایام نوروز سال قبل به ترتیب حدود 1.5 برابر 

) 150 درصد( و یک برابر ) 105 درصد ( رشد کرده است.
قربانی، میزان بار حمل شده در ایام پیک نوروز امسال از طریق ناوگان 
ریلــی این منطقه را 85 هزار تن اعالم کرد و افزود: این میزان بار حمل 
شده نسبت به مدت مشــابه ایام نوروز سال گذشته 20 درصد افزایش 
یافته است. نخســتین خط راه آهن ایران 106 سال قبل در حد فاصل 

تبریز تا بندر شرفخانه دریاچه ارومیه توسط روس ها ساخته شد.
راه آهن آذربایجان به عنوان یکی از نواحی نوزده گانه راه آهن ایران در 
محورهای تبریز - میانه، تبریز- جلفا، تبریز- رازی، مراغه - ارومیه و در 
آینده نزدیک میانه - بستان آباد فعال است و خطوط ریلی این ناحیه به 

حدود یک هزار و 100 کیلومتر می رسد.
راه آهن آذربایجان به استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و 

اردبیل خدمت رسانی می کند.

ایالم-هــدی منصوری:رئیس مرکز وکالی اســتان ایالم گفت: 
طرح هر مســجد یک حقوقدان از سال گذشته با همکاری مرکز وکال 
،دادگســتری و سازمان بسیج حقوقدانان در استان در حال اجرا است.

محمد رضا مرادنژادی روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه 
به مناسبت بیست و دومین ســالگرد تأسیس مرکز وکال،کارشناسان 
رســمی و مشــاوران خانواده قوه قضائیه اظهار داشــت: این طرح در 
راستای تحقق اهداف سیاست های کلی قضایی و اجرایی نمودن بیانات 
مقام معظم رهبری در زمینه ارتقای ســواد حقوقی و قضایی جامعه و 
تأکیدات ریاســت محترم قوه قضایی بر گسترش میزان مشاوره های 
حقوقی در جامعه با هدف آشــنا کردن مردم با حقوق و وظایف خود 
و نهایتاً افزایــش کارآمدی نظام در عرصه قضایــی و ارتقای عدالت، 
کاهش مشکالت مردم و افزایش صلح و سازش،در استان کشور اجرایی 
شــد.وی ادامه داد: طرح هر مســجد یک حقوقدان با همکاری مرکز 
وکال، دادگســتری و سازمان بسیج حقوقدانان و دیگر نهادهای ذیربط 
در اســتان ایالم نیز در حال اجرا بــوده و حقوقدانان و وکالی مراجع 
مذکور به صورت رایگان به ارائه خدمات حقوقی به شهروندان نیازمند 
می پردازند.رییس مرکز وکالی استان ایالم گفت: در حال حاضر 320 

وکیل در مجموعه مرکز وکالی استان مشغول بکار می باشند که از این 
تعداد 240 وکیل پایه یک و 80 نفر کارآموز وکالت هستند.وی گفت: 
فلســفه وجودی مرکز، حمایت از حقوق عامه و تسهیل ارائه خدمات 
حقوقی به مردم و دسترسی آسان به وکیل دادگستری است.وی افزود: 
مطابق تفاهم نامه های فیمابین با نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی، 
کمیته امداد، اداره زندان ها و اداره کار افراد تحت حمایت و مددجویان 
آن نهادها که نیازمند برخورداری از خدمات حقوقی باشــند بصورت 

رایگان مورد حمایت قرار خواهند گرفت.رئیس مرکز وکالی قوه قضائیه 
ایالم ادامه داد: در حــال حاضر 320 وکیل در مجموعه مرکز وکالی 
اســتان مشغول بکار می باشند که از این تعداد 240 وکیل پایه یک و 
80 نفر کارآموز وکالت هستند.مرادنژادی تصریح کرد: در حال حاضر 
دو شعبه صلح و سازش، دادسرای انتظامی و یک شعبه دادگاه بدوی، 
در مرکز وکالی قوه قضائیه استان ایالم در راستای ایجاد صلح و سازش 
و رفع اختالفات وکال با موکلین فعال می باشــند.وی خاطرنشان کرد: 
جذب وکیل و اعطای پروانه کارآموزی وکالت از طریق برگزاری آزمون 
سراسری دو مرحله ای کتبی و شفاهی )مصاحبه حضوری( و تحقیق 
و گزینش )بررســی صالحیت عمومی( می باشد و هرساله در نهایت 
تعدادی از داوطلبین بر اســاس ظرفیت اعالم شــده استان ها پس از 
گذراندن مراحل مذکور موفق به اخذ پروانه کارآموزی وکالت می شوند.

رئیس مرکز وکالی قوه قضائیه ایالم یادآور شــد: مرکز وکالی استان 
ایالم دارای چند کمیســیون تخصصی از جمله کمیســیون فرهنگی 
اجتماعی، بانوان، بازرسی و نظارت، پژوهش، آموزش و اختبار، حمایت 
و صیانت و… می باشد که هر کدام در راستای امورات تخصصی خود 

فعال بوده و به ارائه خدمات به اعضای مرکز می پردازند.

اهواز شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون 
ضمن تبریک سال نو  و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان عالوه بر تقدیر از 
همت متعهدانه کارکنان شرکت، بر تالش در راستای تحقق شعار" تولید؛ 
دانش بنیان، اشــتغال آفرین" تاکید و اعالم کرد که برنامه تولید سال 
1400، علیرغم همه دشواری ها به میزان 100درصد برنامه ابالغی تحقق 
یافته است. مهندس حمید کاویان تالش های مستمر یکایک کارکنان را 
کلید حل همه مسائل فنی و عملیاتی دانست و اظهار داشت: بر اساس 
پیش بینی های انجام شده و ارزیابی سطح توانمندی کارکنان شرکت، 
رسیدن به نرخ تولید پیش از تحریم ها دشوار نخواهد بود و این آمادگی 

در همه سطوح سازمان قابل مشاهده است.
وی به دســتاورد بزرگ شرکت در ســال 1400اشاره کرد و افزود: با 
اجرای دقیق  و تداوم نگاه آینده نگر به طرح جمع آوری گازهای مشعل 
در نیمه دوم ســال 1400، میزان گاز ســوزی از 12به 8 درصد کاهش 

یافت، بدین معنی که در حال حاضر بیش از 92 درصد گازهای همراه به 
جای مشعل، جمع آوری و به مدار تولید بازگردانده می شود.

مهندس حمید کاویان میزان نفت سوزی در گودال های سوخت را نیز 
عددی نزدیک به صفر اعالم کرد و یادآور شد: با استفاده از دستگاه های 
فرآورش سیار نفت)MOT( و تفکیک گر سیار نفت)MOS(، بیش از 
125هزار بشکه نفت استحصال شد. مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مارون با بیان اینکه در ســال 1400 بیش از 99 درصد پساب های 
نمک زدایی نیز به چاه های دفعی تزریق شــده اســت، گفت: یکی از 
دستاوردهای خوب شرکت در سال گذشته، بومی سازی کاالی مورد نیاز 
ماشین آالت فرایندی بود که خوشبختانه با ساخت 347 قلم)5 هزار و 
207قطعه ( و تعمیر 169 قلم) 383قطعه( رکورد بی سابقه ای در بومی 
سازی کاالی مورد نیاز شرکت با همکاری بخش خصوصی ایرانی ثبت 
کردیم. وی همچنین کسب جایزه ملی مدیریت مالی ایران برای نخستین 

بار توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، انجام  تعمیرات اساسی  
40 تجهیز فرایندی تنها در بخش بهره برداری، تعمیر خطوط لوله 34 
حلقه  چاه جریاني، ایمن ســازي مجموعا حدود 21 هزار و 400 متر از 
خطوط  لوله جریانی و انتقال، ضخامت سنجی 115هزار و 140 موضع 
و ارزیابی 2 میلیون و 753 هزار و 325 دسیمتر مربع سطح تجهیزات و 
تاسیسات فرآیندی را از اهم اقداماتی بر شمرد که در راستای صیانت از 

تولید و پایداری آن به انجام رسید.

ساری - دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ســاری گفت : در ایام تعطیالت نوروز 1401، مسافرین 
نوروزی ومصرف کنندگان سوخت دراســتان مازندران دغدغه 

تامین سوخت نداشتند.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، ســبحان 
رجب پور مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری به میزان مصرف فرآورده های نفتی در منطقه ساری اشاره 
کرد و گفت : میزان مصرف بنزیــن از بازه زمانی 1400/12/25 
تا 1400/1/13 در مقایســه با مدت مشابه سال قبل 21 درصد 
افزایش داشــته اســت . وی افزود : در این مدت میزان مصرف 

بنزین درسطح منطقه ساری بیش از 72میلیون لیتر می باشد .
رجب پور بیان کرد : رشد 21 درصدی مصرف بنزین نسبت به 

مدت مشابه سال قبل به دلیل استقبال مسافرتهای نوروزی بوده 
اســت . مدیر منطقه ســاری عنوان کرد : میزان مصرف سی ان 
جــی ازبازه زمانی 1400/12/25 تا 1400/1/13 حدود 10.673 
میلیون کیلوگرم بوده که با مقایســه میزان مصرف سی ان جی 
مدت مشابه سال قبل استان 4/2 درصد رشد را به دنبال داشته 
اســت . رجب پور افزود : واحد های بازرســی ، نظارتی و کنترل 
های کمی و کیفی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری  بصورت مستقیم در ایام تعطیالت نوروزی 1401فعالیت 

می کردند تا رضایت شهروندان و مسافرین جلب گردد .

گرگان- خبرنگار فرصــت امروز: رییس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان مراوه تپه در حضور معاونت اداره کل منابع 
طبیعی تودیع و معارفه شد.با حضور معاونت اداره کل و رییس 
حراست اداره کل  از زحمات ابراهیم سراییلو تقدیر و قدردانی به 

عمل آمد و محمد برزین به عنوان سرپرست اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرستان مراوه تپه منصوب گردید.شجاعی معاون 
اداره کل ضمن تقدیر از زحمات ابراهیم ســراییلو به اهمیت و 
حساســیت های موجود در حوزه منابع طبیعی اشاره کرد و در 

ادامه با تاکید بر تکریم ارباب رجوع و ضرورت پیگیری مسائل و 
مشکالت مردم در سریع ترین زمان ممکن تاکید نمود.وی اظهار 
داشت: اراضی ملی و منابع طبیعی متعلق به آحاد مردم است و 
بایستی نسبت به پاسداری از آن اهتمام و جدیدت داشته باشید.

راه آهن منطقه آذربایجان:

جابجایی مسافر از طریق ناوگان ریلی آذربایجان ۱.۱۲ برابر افزایش یافت

اجرای طرح "هر مسجد یک حقوقدان" در استان ایالم

مدیرعامل شرکت بهره  برداری نفت و گاز مارون  اعالم کرد:
تحقق تولید حدود ۱۰۰ درصدی تولید نفت و گاز مارون در سال ۱۴۰۰

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

افزایش ۲۱ درصدی مصرف بنزین در تعطیالت نوروزی

تودیع و معارفه رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مراوه تپه

قم- خبرنگار فرصت امروز: شهردار قم گفت: یکی از اولویت های 
حرکت شهرداری قم در ســال جاری تسهیل دسترسی مردم و زائران 

کریمه اهل بیت)س( به حرم مطهر است.
به گزارشی، دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد در جلسه شورای مدیران 
شــهرداری قم با اشاره به محوریت شعار سال در اقدامات شهرداری قم 
اظهار داشت: شهرداری قم پذیرای افکار نو، دانش بنیان و اشتغال آفرین 
در حوزه مدیریت شهری است. وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت 
شرکت های دانش بنیان در اجرای برنامه های مدیریت شهری افزود: تمام 
معاونت ها و بخش های تخصصی برای تحقق شــعار سال برنامه ریزی و 

اقدام دقیق داشته باشند.
شهردار قم توجه به مسئله تأمین پارکینگ در شهر قم را یکی دیگر 
از اولویت های کاری شهرداری در سال جاری دانست و ابراز کرد: مسئله 
دیگر تسهیل گری در دسترسی زائران به حرم مطهر که باید به طور ویژه 

مورد توجه قرار بگیرد.

فعال شدن کمیته سیما و منظر استان
وی ســیما و منظر شــهری را از دیگر مســائل مهم شــهر قم و از 
اولویت های کاری شــهرداری قم در ســال 1401 دانست و افزود: برای 
طراحی الگوی معماری ایرانی اســالمی آماده همکاری با متخصصین 

شهرسازی و نهادهای حوزوی هســتیم. دکتر سقائیان نژاد گفت: بروز 
رسانی ضوابط اجرای نماهای ساختمانی با محوریت معاونت شهرسازی 
یکی از اقداماتی است که باید در اولویت قرار گرفته و از طریق تشکیل 
کمیته های تخصصی در سطح مناطق و شهرداری مرکز پیگیری شود. 
وی همچنین خواستار فعال شدن دوباره کمیته سیما و منظر استان با 
هدف ترسیم الگوی ایرانی اسالمی در معماری و بروزرسانی ضوابط اجرای 
نمای ســاختمان ها در شهر قم شد. شهردار قم پیگیری 17 پروژه نیمه 
تمام شــهرداری را از دیگر اولویت های مهم سال جاری دانست و عنوان 
کرد: معاونت های شهرداری قم برای اجرای این پروژه ها زمان بندی دقیقی 
اعالم کنند. وی به اهمیت بازآفرینی شهری در برنامه های شهرداری قم 
اشاره کرد و گفت: پروژه ساماندهی چهل اختران از اولویت های این حوزه 
است. دکتر سقائیان نژاد با تاکید بر اینکه رشد شهر قم نباید متوقف شود 
اظهار داشت: پروژه های جدید شهر قم مانند تقاطع کیوانفر و صدوق باید 

با برنامه ریزی دقیق پیش برود.

شهردار قم: 

لزوم تسهیل دسترسی زائران به حرم مطهر 

شماره 1989
شنبه
20 فروردین 1401
شنبه
20 فروردین 1401

شماره 1989



اصول استفاده از هشتگ در سال 2022

به قلم: آنا ساننبرگ / نویسنده حوزه کسب و کار  -  مترجم: امیر آل علی

هشتگ ها از جمله مهمترین ابزارهای موجود در فضای اینترنت محسوب می شوند که به اشتباه بسیاری از افراد کاربرد 
آن را تنها برای ش��بکه های اجتماعی می دانند. این امر در حالی اس��ت که شما در سایت ها، اپلیکیشن ها و... از این امکان 
استفاده می کنید. در این زمینه اینستاگرام به عنوان مهمترین شبکه اشتراک گذاری عکس، همواره تالش کرده است تا از 
هشتگ ها استفاده های نوآورانه و کاربردی تری را داشته باشد. همین امر باعث شده است تا با اصول سال های قبل، عمال 
نتوانید موفقیت خاصی را به دس��ت آورید. قبل از پرداختن به اصول جدید، بهتر اس��ت تا توضیحاتی در رابطه با اهمیت 
هشتگ ها داشته باشیم. درواقع امروزه در شبکه های اجتماعی مختلف، شاهد پست گذاشتن افراد مختلف هستیم که این 
امر باعث شده است تا شانس دیده شدن، به مراتب سخت شود. در این راستا هشتگ ها کمک می کنند تا پست های شما 
در دسته بندی های مختلف قرار گیرد و با این اقدام بتوانید نظر مخاطبانی که به کلمات کلیدی را جست و جو می کنند، 
جلب نمایید. در این رابطه چند اصل همیشگی نظیر عدم استفاده از هشتگ های غیرمرتبط وجود دارد که همواره الزم 
اس��ت تا آنها را رعایت نمایید و این موارد هیچ گاه تغییر نمی کند. در ادامه چهار اصلی را بررس��ی خواهیم کرد که باعث 

می شود تا در سال جدید، بهترین استفاده ممکن را از هشتگ ها داشته باشید. 
1-از نرم افزارها در پیدا کردن هشتگ های مناسب استفاده کنید 

بسیاری از افراد صرفا موارد ذهنی را به عنوان هشتگ های موردنظر خود انتخاب می کنند. درواقع کمترین زمان برای 
این اقدام صرف می ش��ود. این امر در حالی اس��ت که شما باید تحقیقات مداومی را داش��ته باشید. با این حال این اقدام 
می تواند زمانبر باشد و با توجه به این امر که صفحات تجاری باید به صورت مداوم فعالیت داشته باشند، این امر می تواند 
به یک چالش جدی تبدیل ش��ود. در این زمینه راهکار مناس��ب این اس��ت که از نرم افزارهای موجود برای پیدا کردن 
هشتگ های ترند استفاده کنید. درواقع این موارد می توانند به یک باره، بازدید پست های شما را به صورت انفجاری، افزایش 
دهند. در این زمینه بهتر اس��ت که به دنبال چهار نوع هش��تگ باشید. ۱-برند و نوع کسب و کار 2-کمپین ها و رویدادها 
3-نوع محصول و ویژگی های آن ۴-مکان فعالیت.  درواقع این چهار مورد، باید همواره موردنظر ش��ما باشد. در کنار این 
موضوع فراموش نکنید که شما تنها به هشتگ های کوتاه و تک کلمه ای محدود نیستید. درواقع شما می توانید یک شعار 
را به عنوان هشتگ استفاده کنید. درواقع توصیه می شود که حداقل از دو هشتگ بلند نیز استفاده کنید. همچنین بهتر 
اس��ت که از تمامی ظرفیت خود برای اضافه کردن هشتگ اس��تفاده کنید. در این رابطه نرم افزار RiteTag، یک گزینه 
کامال کاربردی محسوب می شود. این امر در حالی است که بسیاری از افراد، هشتگ های محبوب را از دل خود شبکه ها 
پیدا می کنند. اگرچه این اقدام تا حدی مناسب است. با این حال فراموش نکنید که با این اقدام، شما از بسیاری اطالعات 
دیگر نظیر س��رعت رش��د هشتگ ها، محروم خواهید شد. درواقع یک هشتگ بیش از حد رایج، به علت این امر که مورد 
استفاده مداوم اکثر افراد قرار می گیرد، ممکن است برای شما بهترین گزینه محسوب نشود. برای مثال اگر یک کسب و 

کار محلی را دارید، دیگر موارد جهانی، اولویت شما محسوب نمی شود. 
2-از هشتگ ها استفاده بیشتری داشته باشید 

درواقع اکثر افراد از هشتگ ها تنها برای پست های خود استفاده می کنند و این امر در حالی است که شما حتی برای ویدئو 
و استوری های خود می توانید از این بخش کمک بگیرید. در این راستا اضافه کردن لینک و منشن کردن نیز از جمله اقداماتی 
محسوب می شود که می تواند زیرمجموعه هشتگ گذاری دانست. به همین خاطر در سال جدید شما باید در تمامی اقدامات 
خود، هشتگ گذاری داشته باشید. در این راستا نوع هشتگ گذاری نیز بسیار مهم است. برای مثال برخی از صفحات، کلمات 
کلیدی کپشن ها را به صورت هشتگ وارد می کنند. این امر باعث می شود تا متن به علت تعداد باالی هشتگ هایی که معموال 
در پایین متن قرار می گیرد، طوالنی به نظر نرسد. درواقع آمارها در این زمینه حاکی از آن است که محتواهای بیش از حد 
طوالنی، شانس دیده شدن کمتری را دارند. این امر در حالی است که محتوا هرچه خالصه تر باشد، شانس کسب محبوبیت 
باالتری را هم پیدا می کند. در آخر فراموش نکنید که در بخش بیو خود نیز از هش��تگ اس��تفاده کنید. این امر شانس پیدا 

کردن صفحه شما را نیز افزایش خواهد داد و اولویت شما در جست و جوی صفحات، افزایش پیدا می کند. 
3-آمارها را بررسی کنید 

بدون شک هیچ هشتگی نمی تواند برای همیشه تاثیر اولیه خود را داشته باشد. برای مثال ممکن است یک مورد، صرفا 
در مقطعی کوتاه ترند شود و در این راستا استفاده آنها برای طوالنی مدت، بدون نتیجه خواهد بود و به همین خاطر شما 
باید همواره آمارهای دقیقی برای هر یک از هشتگ ها داشته باشید. برای مثال اینستاگرام، آمار کلی مخاطبان جذب شده 
از س��مت هش��تگ را اعالم می کند. با این حال این آمار، کلی بوده و دقیقا نمی دانید که بیشترین نتیجه را از کدام موارد 
داشته اید. تحت این شرایط شما نیاز به سایت و نرم افزارهایی دارید که این تحلیل ها را به صورت تخصصی انجام دهد. در 
این زمینه با توجه به این امر که نیاز است تا اطالعات صفحه نظیر رمز خود را در اختیار چنین برنامه هایی قرار دهید، الزم 
است تا از معتبر بودن آنها اطمینان داشته باشید. در این رابطه بهتر است که قبل از قرار دادن پست جدید، تحلیل را انجام 

دهید. در این بخش، بررسی اقدامات انجام شده از سوی رقبا نیز می تواند عملکرد شما را بهبود بخشد. 
4-استراتژی داشته باشید 

در آخر نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که برای هر اقدام خود باید اس��تراتژی داشته باشید. درواقع 
استراتِژی، براساس نیاز شما تعیین می شود. برای مثال ممکن است شما بخواهید صرفا بازدید باالتری را داشته باشید و مسئله 
فروش حداقل در شرایط فعلی، چندان مدنظر نباشد. در این زمینه یک استراتژی درست این است که هیچ گاه به دنبال تکرار 
هشتگ های قبلی خود نباشید. درواقع بسیاری از افراد، هشتگ های خود را به صورت مداوم تکرار می کنند و صرفا یک یا چند 
مورد را تغییر می دهند. با این حال این اقدام دیگر منسوخ شده و برای شما نتیجه ای را دربر نخواهد داشت. همچنین شما باید 
از مخاطبان خود بخواهید که از هشتگ های اختصاصی برند شما استفاده کنند. این مسئله نه تنها در افزایش تعامل تاثیرگذار 
است، بلکه در زمینه سئو نیز کامال سودمند خواهد بود. برای مثال هنگامی که هشتگ نام برند شما محبوبیت پیدا کند، بدون 
شک شانس دیده شدن شما نیز افزایش پیدا خواهد کرد و شما باید به دنبال استراتِژی هایی باشید که حمایت های الزم از سایر 
بخش ها نظیر سایت اصلی نیز صورت گیرد. برای آشنایی با انواع استراتِژی های استفاده از هشتگ، توصیه می شود که از مقاالت 

و پادکست های موجود، استفاده کنید که با یک جست و جوی ساده، نمونه های بسیاری را پیدا خواهید کرد. 
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دکتر لیال شیرازی
متخصص در مدیریت اجرایی و مدیریت بازاریابی

تنوع شیوه های تبلیغات و بازاریابی این روزها چالش های 
بس��یاری را برانگیخته  و سازمان ها بر سر انجام تبلیغات به 
ص��ورت دیجیت��ال و در فضای آنالین یا انج��ام تبلیغات به 
صورت آفالین )س��نتی(  یا کالس��یک و ... مناقشاتی  دارند 
و میزان اثرگذاری ه��ر یک از انواع تبلیغات موضوع بحث و 
مورد س��وال بوده اس��ت لذا نگارنده بر آن شد تا تحلیلی بر 

مصادیق موجود نماید.
در ابت��دا متذکر می گردد که اس��تفاده از نظر افراد خبره 
می تواند تاثیرات بس��زایی داش��ته باش��د، چراک��ه به دلیل 
سلیقه ای بودن طرح های تبلیغاتی و اصوال تبلیغات در کشور 
م��ا، بخش عمده ای از هزینه اختصاص یافته به این امر دچار 

ابطال می گردد. 
آنچه بیان گردید مشکل شرکت های کوچک نیست بلکه 
در برخی از ش��رکت های نامی نی��ز این معضل وجود دارد و 
به جای استدالل های دانشی، تفکر مدیر ارشد سایه بر تمام 
تصمیم��ات خواهد افکند و نتیجتا بودج��ه ای که بدین امر 

اختصاص می یابد »نفله« می شود.
در رابطه ب��ا تصمیم گیری بر نحوه اج��رای تبلیغات باید 
متذکر گ��ردد که امروزه  بازاریاب��ی و تبلیغات دیجیتال در 
مقایس��ه ب��ا انواع دیگر مق��رون به صرفه اس��ت و به همین 
دلیل سیر روی آوردن شرکت ها و تولیدکنندگان به اینگونه 
تبلیغات، صعودی با ش��یبی تند می باش��د، چ��ون تبلیغات 
کلیکی، وابسته )افیلیت(، بنری و ... در فضای آنالین عموما 

از هزینه های معقولی برخوردارند.
منتها آنچه در تمام فضاها می تواند بیش��ترین بازخورد را 
ایجاد نماید اس��تفاده از محتوایی تاثیرگذار است. این محتوا 
می تواند یک نوشته، تصویر یا ویدئو باشد حتی می تواند یک 
س��وال جذاب و چالشی باشد که روی یک بیلبورد یا صفحه 
نمایش گوش��ی یا یک بنر در گوشه وب سایت خبری یا یک 

الیت باکس در گوشه خیابان به نمایش درمی آید. 
اگ��ر محتوا صحی��ح و خاص انتخاب ش��ود قطعا می تواند 
انتش��ار ویروس��ی یافته و مجموعه را به س��رمنزل مقصود 
برس��اند، چراکه این انتش��ار مس��اوی است با انتش��ار برند. 
)متاس��فانه محتوای خالقانه و جذاب به ندرت دیده می شود 
ب��ه طوری که بعضا س��ناریوی تبلیغاتی که اجرا و منتش��ر 
می گردد را می توان در حد توهین به فهم و آگاهی مخاطب 

در نظر گرفت( 
نادیده گرفت��ن تحقیقات بازار به عن��وان مهمترین رکن 

بازاریابی ، پیش و پس از تبلیغات، طبیعتا اس��تخراج س��هم 
آگاه��ی از برند را مضمحل می کند و  مدارکی دال بر میزان 
تاثیرگذاری تبلیغات یا عدم آن را به دست نخواهد داد پس 
اگر به دنبال تاثیر بیش��تر هستیم باید سنجه های موجود را 

هم بررسی دقیق نماییم.
به طور کلی نکته حائز اهمیت توجه به ظرافت های خاص 
در انواع و اقسام تبلیغات می باشد که همواره باید لحاظ گردد.  
س��وال: آیا مورد هدف مجدد قرار دادن مش��تری )ریتارگت 
نمودن( برای بارهای بیشمار و نمایش سایر محصوالت یک 
برند به تعداد نامتناهی به یک کاربر فضای مجازی در دفعات 
پیاپی نش��ان از دقت است یا باعث عکس العمل منفی کاربر 

پیشین می گردد؟
وظیفه این تبلیغات ایجاد ثبات و اس��تحکام برند در ذهن 
مخاطب است. درست است که بگوییم یادآوری برند احتمال 
خرید را باال می برد و می تواند باعث وفاداری مشتری گردد، 
منتها یادآوری برند )brand recall( باید تعریف مشخصی 
 )brand harassment( داش��ته باشد تا به مزاحمت برند

در فضای مجازی منجر نگردد.
م��د نظر داش��ته باش��ید که به ط��ور اصولی کارش��ناس 
دیجیت��ال مارکتینگ باید با نظ��ارت و همفکری متخصص 
بازاریابی اقدام به بستن یک پکیج تبلیغات در فضای مجازی 
نماید تا تمامی نکات به نفع برند و کمپانی خاتمه یابد، شاید 
در این مقوله شخصی س��ازی محتوا و استفاده از امنی چنل 
مارکتینگ )omni channel( بهترین پاسخ را بدهد. برای 
این امر نیاز اس��ت اطالعات تیم بازاریابی از مشتریان بالفعل 
و بالقوه بسیار باال باشد و بتوانند یک تجربه کاربری یکپارچه 
ب��رای کاربر ایجاد نمایند و در هر نقط��ه تماس کاربر، پیام 
مطلوب و مربوط به همان درگاه ارتباطی را به او بدهند. امنی 
چنل مارکتینگ پیشنهاد خوبی است که توضیحات مفصل 

آن در این نوشتار نمی گنجد. 
متذک��ر می گردد ک��ه دیجیتال مارکتینگ و اس��تفاده از 
فضاه��ای آنالین ب��رای اس��تارت آپ ها و تجارت های نوپا به 
عنوان اولین انتخاب، مناس��ب است، آنها می توانند به یاری 
فناوری ه��ای جدید در این فضا و در کنار کس��ب و کارهای 
بزرگ و متوسط به نمایش برند و سرویس های خود بپردازند.
مارکتین��گ موف��ق و اصول��ی در دنیای ام��روز به تلفیق 
شیوه های س��نتی و مدرن می پردازد از استرا بورد تا فضای 
اینستاگرام، از ایمیل تا سمپلینگ محصول، از اصول مدیریت 
ارتباط با مش��تری تا رسیدگی به شکایات و دریافت صدای 
مش��تری، از انجام بازاریابی چریکی تا ارائه خدمات مهیج و 
ش��گفت انگیز و حتی حضور در بنگاه های خیریه و رویدادها 
همه و همه را در نظر می گیرد و همچنان تاکید بر ارتباطات 

بازاریابی یکپارچه دارد.  ش��اید  بت��وان  خیلی محکم  و به 
صدای رس��ا  گفت که رتبه  س��ئو یک کمپان��ی  مهمتر از 

کیفیت خدمات و قیمت گذاری محصوالتش نمی باشد. 
نوش��تن نظ��رات مثب��ت و منف��ی کارب��ران از دریاف��ت 
خدمات ی��ا محص��والت REVIEW(( در فضای مجازی، 
به راحت��ی می توان��د روی تصمیمات آتی مش��تریان تاثیر 
بگ��ذارد ل��ذا پرواضح اس��ت که چ��را می گویی��م ارتباطات 
 SOCIAL یکپارچه بازاریابی شامل تایید گروهی کاربران

CONFERMATION ( ( نیز می باشد. 
اصول  بیان ش��ده در فضای بازاریابی کش��ور ما نیز حاکم 
است، چنانچه به عنوان یک کاربر یا مشتری، قبل از اقدام به 
خرید از یک برند لباس یا کفش یا رفتن به یک رستوران و 
کافی شاپ خدمات، محصوالت و قیمت ها را به طرق مختلف 
)در فض��ای سوش��ال و دیجیتال( چک می کنیم و س��پس 

اقدام مان را نهایی می نماییم. 
در سراس��ر جهان نیز کمپانی های موفق چون مک دونالد، 
نایک، آمازون، علی  بابا و بسیاری دیگر همچنان بر این اصول 
پایبن��د بوده و بازاریابی را پروس��ه ای 3۶۰ درجه می دانند و 
بدینگونه بازارهای منطقه ای و بین المللی را تسخیر نموده اند. 
همین امروز، غول های تجارت همچنان بر سر تبلیغ روی 
بیلبوردهای خاص در میادین مش��هور شهرهای شهیر دنیا 
با هم در جنگ هس��تند و از دس��ت دادن هر نقطه تماس با 

مشتری را نقصان در تسلیحات نظامی خود می دانند. 
جالب آنکه استفاده از تکنولوژی دیجیتال و سه بعدی روی 
بیلبوردهای ش��هری به شدت در حال گسترش است؛ یعنی 
فناوری دیجیتال در خدمت تبلیغات به اصطالح آفالین قرار 
گرفته است تا تبلیغات مذکور به بهترین و خیره کننده ترین 
حالت ممکن  به صورت محیطی اجرا گردد. طراحی و اجرای  
تصاویر براس��اس سناریوی تهیه ش��ده آنگونه است که بین 
واقعی��ت و تصاویر س��اختگی روی بوردها نمی توان تمایزی 

قائل شد. 
متخصص��ان در نس��ل جدید بازاریابی کاری بس دش��وار 
برعهده دارند. با وجود مشتری های هوشمند، در انبوه فضاهای 
م��وازی و تو در ت��وی اطالعاتی باید با رقبا دس��ت و پنجه 
ن��رم کنند، حتی در جایی مجبورند برای یادآوری پرس��نال 
 INTERNATIONAL(برند در یک جایگاه بین المللی
BRAND RECALL(  ب��ه گوش مجری برنامه س��یلی 

بخوابانند. 
پی��ش از این مارکتینگ را جنگ بر س��ر تس��خیر ذهن 
مخاطب می خواندند، ولی امروز باید این تعریف تغییر کند و 
ش��اید تسخیر صرفا یک سلول از ذهن مخاطب موفقیت در 

مارکتینگ خواهد بود.

بازاریابی موفق و اصولی کدام است؟


