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 پرش تولید
از سکوی تورم

فرصت امروز: ش��اخص مدیران خرید اقتصاد ایران در اردیبهش��ت ماه امسال هم به  واسطه خروج کسب وکارها از 
تعطیالت فروردین و هم به واسطه رشد تقاضا از ترس تورم های آتی، به بیشترین مقدار در 32 ماه اخیر رسید. اگرچه 
ش��دت این افزایش تا حدود زیادی به دنبال عادی ش��دن فعالیت کسب وکارها بعد از تعطیالت فروردین ماه بوده، اما 
به عقیده فعاالن اقتصادی، عالوه بر رونق سفارش��ات پس از تعطیالت فروردین، بخشی از افزایش تقاضا نیز ناشی از 
تعجیل مشتریان در خرید قبل از باالرفتن قیمت هاست. از نکات جالب در گزارش شامخ اردیبهشت ماه، این است که...
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فرصت ام��روز: هنگ کنگ برای 
سومین س��ال متوالی به عنوان نه 
چندان خوش��نام گران ترین ش��هر 
جهان انتخاب ش��د. هفته گذشته 
س��ازمان »اکا اینترنش��نال« ک��ه 
خدمات مش��اوره ای درباره وضعیت 
کار و معیش��ت کارمن��دان ارائ��ه 
می دهد، گزارش ساالنه گران ترین 
ش��هرهای جهان را منتشر کرد. در 
این گزارش، هنگ کنگ بار دیگر در 
صدر ایستاده و شهرهای نیویورک، 
ژن��و و لن��دن در رتبه ه��ای بعدی 
ق��رار گرفته اند. با نگاهی به گزارش 
»اکا اینترنش��نال« می توان آسیا را 
گران ترین قاره نامید؛ چراکه عالوه 
بر هنگ کنگ، چهار ش��هر آسیایی 
توکیو، ش��انگهای، گوانگژو و سئول 
نیز جزو 10 ش��هر گ��ران جهان به 
ش��مار می روند. البته اگر تل آویو را 
که در رده شش��م این فهرست قرار 
گرفته، شهری آس��یایی به حساب 
بیاوریم، آن وقت تعداد ش��هرهای 
آس��یایی فهرست 10 ش��هر گران 

جهان به شش شهر می رسد.
»اکا  امس��ال  رتبه بن��دی  در 
اروپایی  پایتخت های  اینترنشنال«، 
از صدر ج��دول فاصل��ه گرفته اند؛ 
مثال پاریس که معموال در گذشته 
در ب��االی لیس��ت ق��رار داش��ت، 
دیگر در بین 30 ش��هر اول جهان 

حضور ندارد. تقریبا همه 
2شهرهای بزرگ منطقه...
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فرص��ت امروز: چالش های اقتصادی جهان تمامی ندارد و پس 
از فروک��ش کردن موج همه گیری کووید-19 و کمرنگ ش��دن 
تبعات اقتصادی ناش��ی از بحران کرونا، حاال نوبت جنگ روسیه 
و اوکراین اس��ت که به انحای مختلف، اقتصاد جهان را زمینگیر 
کند. با ش��روع جنگ در اوکراین، کمتر کس��ی تصور می کرد که 
این درگی��ری نظامی تا این اندازه بر زندگی مردم جهان اثرگذار 
باشد و دامنه این بحران فراتر از مرزهای اروپایی که چندین دهه 
هیچ جنگ و خونریزی به خود ندیده بود، بگذرد و تمام جهان را 
درنوردد، اما این اتفاق افتاد و با توجه به س��هم و نقش دو کشور 
روسیه و اوکراین – که به سبد نان اروپا شهره است - در تولید و 
صادرات بسیاری از کاالهای اساسی به ویژه محصوالت کشاورزی 
و مواد غذایی، طولی نکشید که تمام بازارهای جهانی تحت تأثیر 
قرار گرفت و چشم انداز امنیت غذایی جهان – زیر تیغ جنگ – 
تضعیف شد؛ تا حدی که برخی اقتصاددانان آن را با بحران سال 

2008 میالدی مقایسه کرده اند.
اثرات جنگ روس��یه و اوکراین بر اقتص��اد جهانی انکارناپذیر 
است و همانطور که بانک جهانی در جدیدترین گزارش چشم انداز 
اقتصادی جهان هشدار داده است، تبعات اقتصادی این جنگ به 
عالوه تبعات همه گیری کرونا منجر به افول رشد اقتصادی و رشد 
فزاینده تورم جهانی خواهد شد، به طوری که تالقی این دو عامل، 
خطر بروز رکود تورمی را دوچندان می کند. حال سوال این است 

که تا چه زمانی سایه جنگ بر تجارت جهان باقی خواهد ماند؟
شبحجنگبرفرازبازارها

»رصد و پایش تحوالت اقتصادی جهان و ایران« از سوی بازوی 
پژوهش��ی وزارت صمت نش��ان می دهد که رون��د مثبت تجارت 
بین المللی در س��ال  2021 میالدی عمدتا نتیجه افزایش قیمت 
کااله��ا، کاه��ش محدودیت های همه       گیری و بهب��ود قابل توجه 
تقاضا به دلیل بس��ته       های محرک اقتصادی بوده اس��ت. با توجه 

ب��ه اینکه کاهش این روندها قاب��ل پیش بینی بود، انتظار می رود 
روند تجارت بین المللی در طول س��ال  2022 عادی شود. به باور 
کارشناس��ان، تحول تجارت  جهانی در س��ال  2022 تحت تاثیر 
پنج عامل »رشد اقتصادی کندتر از حد انتظار«، »ادامه چالش       ها 
برای زنجیره       ه��ای تامین جهان��ی«، »موافقت نامه       های تجاری و 
روندهای منطقه       ای       سازی«، »گذار به سوی اقتصاد جهانی سبزتر« 

و »افزایش نگرانی در مورد پایداری بدهی« قرار خواهد گرفت.
براس��اس گزارش موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 
اولین عامل موثر بر وضعیت تجارت جهان در سال جاری، »رشد 
اقتصادی کندتر از حد انتظار« خواهد بود. پیش بینی       های رش��د 
اقتصادی برای س��ال  2022 ب��ا روندی کاهش��ی و رو به پایین 
بازبینی ش��ده اس��ت. به  عنوان مثال، صن��دوق بین       المللی پول 
پیش بینی رشد اقتصادی جهان برای سال  2022 را به دلیل تورم 
مداوم در ای��االت  متحده و نگرانی های مربوط به بخش امالک و 
مس��تغالت چین 0.5 واحد کاهش داد. بر این مبنا می توان روند 
تجارت  جهانی را هماهنگ با روندهای کالن اقتصادی، با رشدی 

کمتر از حد انتظار پیش بینی کرد.
عامل دومی که در س��ال  2022 بر اقتص��اد جهان اثر خواهد 
گذاش��ت، »ادام��ه چالش       ها ب��رای زنجیره       ه��ای تامین جهانی« 
اس��ت. همه گیری کووید-19 منجر به فش��ارهای بی       سابقه       ای بر 
زنجیره       های تامین شد. اختالالت لجستیک، کمبود نیمه هادی ها 
و افزای��ش قیمت انرژی بیش از پی��ش منجر به کمبود عرضه و 
افزایش هزینه       های حمل ونقل ش��د، در نتیجه شرکت های بزرگ 
به  ش��دت بر بهبود قابلیت اطمینان و مدیریت ریس��ک       ها برای 
شبکه       های تامین خود متمرکز شده       اند، اما با این وجود، تاخیرها 
همچن��ان ادامه دارد. تالش برای کوتاه کردن زنجیره       های تامین 
و تنوع بخش��یدن به تامین       کنندگان می تواند بر الگوهای تجارت 

 جهانی در طول سال  2022 تاثیر بگذارد.

همچنین س��ومین عامل موثر بر بهبود تجارت جهان در سال 
 ج��اری، »موافقت نامه       های تجاری و روندهای منطقه       ای       س��ازی« 
اس��ت. در اول ژانویه 2022، توافق نامه مشارکت اقتصادی جامع 
منطقه       ای الزم االجرا شد. این توافق تجاری، تجارت بین بسیاری از 
اقتصادهای آسیای شرقی و اقیانوس آرام را تسهیل می کند و انتظار 
می رود تجارت بین اعضا را به واسطه اقداماتی نظیر منحرف کردن 
تجارت از کشورهای غیرعضو، به میزان قابل توجهی افزایش دهد. 
همچنین انتظار می رود که منطقه       ای شدن جریان       های تجاری در 
سایر بخش های جهان در راستای سایر ابتکارات منطقه       ای مانند 
منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا و همچنین به دلیل افزایش اتکا به 

تامین       کنندگان نزدیک تر از نظر جغرافیایی افزایش یابد.
امنیتغذاییجهاندراغما

از نگاه کارشناس��ان، »گذار به  س��وی اقتصاد جهانی سبزتر«، 
یکی دیگر از عواملی اس��ت که در س��ال جاری بر اقتصاد جهان 
اثر قابل توجهی خواهد گذاش��ت. انتظار می رود الگوهای تجاری 
در س��ال  2022 منعکس کنن��ده افزایش تقاض��ای جهانی برای 
محصوالتی باشد که از نظر زیست محیطی پایدار هستند. چنین 
الگوهایی ممکن اس��ت توسط سیاس��ت های دولتی که تجارت 
محصوالت پر کربن را تنظیم می کند نیز حمایت ش��ود. عالوه  بر 
این، الگوهای تجارت  جهانی می تواند تحت تاثیر افزایش تقاضای 
کاالهای اس��تراتژیک مورد نیاز برای حمای��ت از جایگزین       های 
انرژی س��بزتر مانند کبالت، لیتیوم و فل��زات خاکی کمیاب قرار 
گیرد. »افزای��ش نگرانی در مورد پایداری بده��ی« نیز از عوامل 
موثر بر تجارت  جهانی اس��ت. با توجه به سطوح بی       سابقه بدهی 
جهانی، نگرانی ها در مورد پایداری بدهی در نیمه نخست 2022، 
به دلیل فشارهای تورمی فزاینده تشدید خواهد شد. شرایط مالی 
نامس��اعد، فشار بر دولت       های دارای بدهی باال را افزایش می دهد 
و با تش��دید آسیب       پذیری       ها، بر س��رمایه       گذاری       ها و جریان       های 

تجارت بین       المللی نیز تاثیر منفی می       گذارد.
در ای��ن میان، یکی از مهمترین کانال های اثرگذاری جنگ در 
اوکراین به تهدید امنیت غذایی جهان برمی گردد. برآیند گزارش 
بازوی پژوهش��ی وزارت صمت از س��هم 1۶  درصدی روس��یه و 
اوکراین از بازار غالت جهان و جایگاه مهم این دو کش��ور در بازار 
محصوالت کش��اورزی حکایت دارد. فدراسیون روسیه و اوکراین 
در می��ان اصلی       تری��ن بازیگران جهان��ی در بازارهای محصوالت 
کشاورزی هس��تند. هر کدام از این کش��ورها حدود 8  درصد از 
بازار 120  میلیارد دالری غالت جهان در س��ال  2020 را به خود 
اختصاص داده اند و پس از آمریکا با سهم 1۶  درصدی، رتبه های 
دوم و سوم را به خود اختصاص داده       اند. بیشترین میزان صادرات 
9.4 میلیارد دالری اوکراین به کشورهای چین و مصر به ترتیب 
با س��هم 20  درصد و 12  درصد اس��ت. در این بی��ن اندونزی با 
5.8 درصد، اس��پانیا با 5.8 درصد، هلند ب��ا 5.5 درصد و ترکیه 
با 5  درصد از دیگر مقاصد مهم صادراتی اوکراین اس��ت. اوکراین 
همچنین تامین کننده 20  درصد از نیاز کشورهای چین، اسپانیا، 
هلن��د به غالت و همچنی��ن 2۶  درصد از نیاز مصر، 24  درصد از 
نیاز اندونزی و 12 درصد از نیاز ترکیه را تامین می کند. ایران نیز 
تنها یک درصد از واردات غالت خود را از اوکراین تامین می کند؛ 
زیرا کشورهای هند، امارات  متحده عربی، روسیه، ترکیه و انگلیس 

مهمترین مبادی وارداتی غالت ایران هستند.
تجارتجهانیزیرتیغجنگ

از نگاه کارشناس��ان همه       گیری کرونا نیز بر کاهش پیش بینی 
رش��د تجارت  جهان��ی از 4.7 درصد به 2.5 درصد اثر گذاش��ته 
است. بانک جهانی نیز رشد اقتصاد جهان را که پیش از این 4.1 
درصد پیش بینی کرده بود، به واسطه پیامدهای اقتصادی بحران 
اوکراین به 3.2 درصد کاهش داد. گفتنی اس��ت بانک جهانی در 
جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان، این رقم را بار دیگر 

به 2.9 درصد تقلیل داده اس��ت. در حال حاضر 35 کشور از 55 
کشور آفریقا، گندم و غالت خود و 22 کشور کود خود را از روسیه 
و اوکرای��ن وارد می کنند. طبق ارزیابی بانک توس��عه آفریقا، در 
حال حاضر در بسیاری از کشورهای آفریقایی، قیمت مواد غذایی 
بی��ن 20 تا 50  درص��د افزایش یافته اس��ت. از نگاه تحلیلگران، 
اثرگذاری بحران اوکراین بر اقتصاد جهانی به واس��طه اختالل در 
زنجیره تامین کاالهای اصلی، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی 
و افزایش هزینه های حمل ونقل بین       المللی است. براساس برخی 
تخمین       ه��ا، بحران کنونی منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی 
روسیه به میزان 1.5 درصد در سال 2022 میالدی و 2.۶ درصد 
تا پایان سال  2023 خواهد شد و تورم روسیه بیشتر از 20  درصد 
افزایش خواه��د یافت. اوکراین و روس��یه تامین       کنندگان اصلی 
برخی کاالها از جمله تیتانیوم، پاالدیوم، گندم و ذرت هس��تند. 
اخت��الل در زنجیره تامین این کاالها قیمت ها را باال نگه می       دارد 
و ب��رای کاربران این کاالها از جمله خودروس��ازان، گوش��ی های 
هوش��مند و هواپیماسازان مش��کالت قابل توجهی ایجاد خواهد 
کرد. در عین حال، تشدید قابل توجه قیمت انرژی به دلیل اینکه 
روس��یه یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت و صادرکنندگان 
انرژی در جهان است، منجر به تورم باالتر خواهد شد. همچنین 
تحریم های ش��دید بین المللی بر تجارت با روسیه که شدیدتر از 
تحریم های اعمال ش��ده در سال  2014 اس��ت، در کنار افزایش 
هزینه       ه��ای حمل ونقل بین       المللی، کانال       های دیگری اس��ت که 
از طریق آن اقتصاد جهانی با مش��کل مواجه می ش��ود. تخریب 
برخی از زیرساخت های حمل ونقل بنادر قابل توجه در اوکراین و 
تحریم های مالی بر صادرات روسیه، مشکالت موجود در زنجیره 
تامی��ن را به دلیل همه گیری تش��دید کرده اس��ت. از زمان آغاز 
جنگ اوکراین، هزینه       های حمل ونقل اساس��ی حدود 400 درصد 

افزایش یافته است.

نتایج یک گزارش رس��می نش��ان می دهد در سال گذشته 
به همان اندازه که از اش��تغال بخش کش��اورزی کاسته شده، 
به اشتغال بخش خدمات و صنعت افزوده شده است. معاونت 
بررس��ی های اقتصادی اتاق تهران در گزارش��ی با اس��تناد به 
داده های مرکز آمار ایران به ترسیم مختصات بازار کار ایران در 
س��ال 1400 پرداخت و از کاهش اشتغال در بخش کشاورزی 
خب��ر داد. یافته های این گزارش نش��ان می دهد که در س��ال 
1400 بخش خدمات با س��هم حدود 50 درصدی بیش��ترین 
س��هم از اش��تغال را به خود اختص��اص داده و پس آن بخش 
صنعت و بخش کش��اورزی به ترتیب با س��هم 33.8 درصد و 

1۶.3 درصد از شاغالن 15 ساله و بیشتر، قرار گرفته اند.
در این گزارش آمده اس��ت که جمعیت فعال کشور در سال 
1400 به 25.8 میلیون نفر رس��یده که در مقایس��ه با س��ال 
1399 افزای��ش 0.3 درص��دی را تجرب��ه کرده اس��ت. دلیل 
افزایش جمعیت فعال کش��ور در س��ال 1400 نسبت به سال 
1399، افزایش 237 هزار نفری جمعیت فعال مردان در مقابل 

کاهش 152 هزار نفری جمعیت فعال زنان بوده اس��ت. از کل 
جمعیت فعال کشور در سال 1400، سهم جمعیت فعال زنان 
1۶.2درصد بوده که با کاهش 0.۶ واحد درصدی در مقایس��ه 
با س��ال 1399 و س��هم جمعیت فعال مردان ب��ا افزایش 0.۶ 
درصدی در مقایس��ه با س��ال 1399 به 83.8 درصد رس��یده 
است. همچنین نرخ مش��ارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله و 
بیشتر کشور در سال گذشته به 40.9 درصد رسید که نسبت 
به سال قبل از آن حدود 0.4 واحد درصد کاهش یافته است. 
نرخ مش��ارکت اقتص��ادی زنان و مردان نیز ب��ه ترتیب 13.3 
درصد و ۶8.7 درصد بوده که در مقایس��ه با سال 1399، این 
ارقام برای زنان با کاهش0.۶ واحد درصدی همراه شده و برای 

مردان بدون تغییر بوده است.
نرخ بیکاری در سال 1400 با کاهش 0.4 واحد درصدی در 
مقایسه با مدت مش��ابه سال قبل به 9.2 درصد رسیده است. 
نرخ بیکاری زنان در مدت مذکور در مقایس��ه با س��ال 1399 
ب��ا افزای��ش 0.4 واحد درصدی به 1۶ درصد رس��یده؛ این در 

حالی اس��ت که نرخ بیکاری مردان کاهش0.5 واحد درصدی 
را تجربه کرده و به 7.9 درصد رس��یده است. در واقع، کاهش 
نرخ بیکاری مردان منجر به کاهش نرخ بیکاری کل کشور شده 
اس��ت. گفتنی اس��ت همزمان با کاهش 90 هزار نفری تعداد 
مردان بیکار در کشور، تعداد شاغالن مرد تقریبا 327 هزار نفر 
افزایش داشته است. اختالف نرخ بیکاری زنان و مردان نیز در 
سال گذش��ته حدود 8 واحد درصد بوده که نشان دهنده نرخ 

بیکاری به مراتب باالتر زنان نسبت به مردان است.
جمعیت بیکار کش��ور با کاهش حدود 99 ه��زار نفری در 
مقایس��ه با س��ال قبل از آن به حدود 2.4 میلیون نفر رسیده 
اس��ت. از این تع��داد ۶۶9 هزار نفر مع��ادل 28 درصد را زنان 
و 1.8  میلیون نفر معادل حدود 72 درصد را مردان تش��کیل 
می دهند. جمعیت زنان بیکار در س��ال 1400 نسبت به سال 
قب��ل از آن حدود 9 هزار نف��ر )1.3 درصد( کاهش یافته و در 
مقابل جمعیت مردان بیکار نیز در همین سال با کاهش حدود 
90 هزار نفری )5 درصد( نسبت به سال قبل مواجه شده است.

معاونت بررس��ی های اقتصادی اتاق تهران در ادامه گزارش 
خود، نرخ بیکاری جوانان 18 الی 35 س��ال در س��ال گذشته 
را 1۶.5 درصد عنوان کرده و آورده اس��ت: این نرخ در مقایسه 
با س��ال قبل از آن، 0.2 واحد درصد کاهش یافته اس��ت. نرخ 
بیکاری زنان و مردان در گروه جوانان 18 تا 35 ساله به ترتیب 
28.3 درصد و 13.8 درصد است که نسبت به سال 1399 به 
ترتی��ب 0.3 واحد درصد افزای��ش و 0.2 واحد درصد کاهش 
یافته است. شایان ذکر است نرخ بیکاری زنان و مردان در گروه 
س��نی 18 تا 35 ساله، در مقایسه با نرخ بیکاری کل جمعیت 
15 ساله و بیشتر کشور به ترتیب حدود 12.3 واحد درصد و 
5.9 واحد درصد باالتر بوده اس��ت. در سال گذشته حدود 70 
درصد بیکاران کشور متعلق به گروه سنی 18 تا 35 سال بوده 

و از این میزان ۶7 درصد را مردان تشکیل می دهند.
همچنی��ن ح��دود 40 درصد معادل ح��دود 957 هزار نفر 
از کل جمعی��ت بیکار را در س��ال گذش��ته، فارغ التحصیالن 
دانش��گاهی تش��کیل می دهند که این رقم در مقایسه با سال 

قبل از آن با کاهش حدود 5.5 هزار نفری )0.۶ درصد( همراه 
بوده اس��ت. از رقم مذکور، 50.2 درصد را زنان و 49.8 درصد 

را نیز مردان تشکیل می دهند.
در س��الی که گذش��ت، بخش خدمات با س��هم حدود 50 
درصدی بیشترین سهم از اش��تغال را به خود اختصاص داده 
و پ��س آن بخ��ش صنعت با س��هم 33.8 درص��دی و بخش 
کش��اورزی با س��هم 1۶.3 درصدی در رتبه های بعدی جذب 
شاغالن 15 س��اله و بیشتر کشور قرار گرفته اند. همچنین در 
سال گذشته از سهم ش��اغالن بخش کشاورزی در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل کاسته شده )کاهش 1.1 واحد درصدی( 
و در مقابل به سهم شاغالن بخش خدمات و صنعت هر کدام 
حدود 0.5 واحد درصد افزوده ش��ده اس��ت. خالص اش��تغال 
ایجادش��ده در سال 1400 در مقایسه با س��ال 1399 حدود 
183 ه��زار نفر بوده که برای بخش خدمات و صنعت مثبت و 
ب��ه ترتیب معادل 218 هزار نفر و 181 هزار نفر و برای بخش 

کشاورزی منفی 21۶ هزار نفر بوده است.

اشتغالبخشکشاورزیکاهشواشتغالخدماتافزایشیافت
مختصاتبازارکاردرسال1400

پسلرزههایجنگروسیهواوکراینادامهدارد

پنجضلعیتجارت2022

راهکارهاییبرایدریافتمحتوایتولیدیکاربراندردنیایبازاریابی
استفاده از محتوای تولیدی کاربران در دنیای بازاریابی امر تازه ای نیست. بسیاری از برندها مایل به استفاده 
از محتوای تولیدی کاربران و طرفدارهای برندشان در عرصه بازاریابی هستند. در این میان نیز همیشه برندهای 
بزرگ شانس بهتری برای تعامل با مخاطب هدف دارند. درست به همین دلیل شمار بسیار بیشتری از محتوای 
تولیدی کاربران برای چنین برندهایی در دس��ترس قرار دارد.  بدون ش��ک برندهای کوچک و محلی نیز مایل 
به اس��تفاده از استراتژی محتوای تولیدی کاربران هس��تند. این امر می تواند تاثیرگذاری بسیار زیادی بر روی 
مخاطب هدف داشته و هزینه های بازاریابی را نیز به طور چشمگیری کاهش دهد. نکته مهم اینکه شما برای 
اثرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف باید به طور مداوم اقدام به اس��تفاده از استراتژی های تازه کنید، در 
غیر این صورت ش��اید کمتر کاربری نس��بت به ارائه یا تولید محتوا پیرامون برند شما روی خوش نشان دهد...



فرصت امروز: ش��اخص مدیران خرید اقتصاد ایران در اردیبهش��ت ماه 
امس��ال هم به  واس��طه خروج کس��ب وکارها از تعطیالت فروردین و هم 
به واسطه رشد تقاضا از ترس تورم های آتی، به بیشترین مقدار در 32 ماه 
اخیر رسید. اگرچه شدت این افزایش تا حدود زیادی به دنبال عادی شدن 
فعالیت کسب وکارها بعد از تعطیالت فروردین ماه بوده، اما به عقیده فعاالن 
اقتصادی، عالوه بر رونق سفارش��ات پس از تعطیالت فروردین، بخشی از 
افزایش تقاضا نیز ناش��ی از تعجیل مش��تریان در خری��د قبل از باالرفتن 
قیمت هاس��ت. از نکات جالب در گزارش شامخ اردیبهشت ماه، این است 
که شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده به بیشترین مقدار در 
19 ماه گذشته رسیده و همین مسئله به کاهش شاخص میزان موجودی 
مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در هر سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات 
و کشاورزی دامن زده اس��ت. البته با وجود رکوردشکنی شاخص مدیران 
خرید اقتصاد در اردیبهش��ت ماه، ش��اخص انتظ��ارات در ارتباط با میزان 
فعالیت اقتصادی در خردادماه کاهش��ی ش��ده که نش��ان دهنده انتظارات 
کاهش��ی فعاالن اقتصادی به ویژه در بخش خدمات و کشاورزی است. در 
مجم��وع، عملکرد ش��اخص مدیران خرید صنعت در دومین ماه از س��ال 
1401 نش��ان می دهد که ترس از جهش قیم��ت در ماه های پیش رو، به 
شکل گیری حجم قابل توجهی از تقاضا منجر شده و میزان فروش صنایع را 
در اردیبهشت ماه افزایش داده است. بدین ترتیب، این تقاضای هیجانی که 
به افزایش چش��مگیر سفارش های جدید صنعتی منتهی شده، رقم شامخ 

صنعت را به بیشترین میزان خود در 24 ماه گذشته رسانده است.
شامخچگونهمحاسبهمیشود؟

از میان شاخص های متنوع و گوناگونی که توسط کشورها و سازمان های 
 Purchasing( بین المللی منتش��ر می ش��وند، ش��اخص مدیران خرید
Manager’s Index( یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی است که 
مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرار دارد و در 
ح��ال حاضر برای حدود 29 هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش��تر از 40 
کشور دنیا محاسبه می ش��ود. این شاخص در فارسی به اختصار »شامخ« 
نامگذاری شده و مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران ماموریت محاسبه 

و انتشار آن را به عهده دارد.
شاخص مدیران خرید یا همان ش��امخ براساس پایش پرسشنامه ای به 
دس��ت می آید و تصویر جامع و ملموسی از ش��رایط اقتصاد کالن به ویژه 
وضعی��ت رونق و رکود در بخش های صنعت و خدم��ات ارائه می دهد. در 
طرح شامخ از پاسخ دهندگان خواسته می شود به 12 پرسش مطرح شده 
در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش )بهتر شده، بدتر شده و یا 

تغییری نکرده اس��ت( پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه 
قبل عدد یک، گزینه بدون تغییر عدد 0.5 و گزینه کمتر از ماه قبل عدد 
صفر برای آن پرسش ثبت می شود. مجموع حاصلضرب درصد پاسخگویان 
به هر یک از گزینه ها در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ در آن پرسش 
است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص، عددی بین صفر تا صد است. 
ع��دد صفر و صد به ترتیب بدین معناس��ت که 100 درصد پاس��خگویان 
گزینه »بدتر شده است« و »بهتر شده است« را انتخاب کرده اند. عدد 50 
نیز نش��انگر عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، باالی 50 نشانه بهبود 
وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر 50 به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت 
به ماه قبل است. بر این اساس، چنانچه عدد محاسبه شده زیر 50 باشد اما 
از عدد محاسبه شده ماه قبل بیشتر باشد، نشان می دهد که سرعت بدتر 
شدن وضعیت کاهش یافته اس��ت. در مقابل، چنانچه عدد محاسبه شده 
باالی 50 باش��د اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می دهد که سرعت 

بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کم شده است.
شامخاقتصاددرقله32ماهه

آنط��ور که بازوی پژوهش��ی اتاق ای��ران گزارش داده، ش��اخص مدیران 
خرید )تعدیل فصلی نشده( برای کل اقتصاد ایران در اردیبهشت ماه، رقم 
5۶.17 محاس��به شده که بیش��ترین مقدار از ابتدای شروع طرح )32 ماه 
گذشته( است. البته شدت این افزایش عمدتا به دلیل کاهش شدید فعالیت 
کسب وکارها در تعطیالت فروردین ماه رخ داده است. در اردیبهشت به غیر 
از موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری ش��ده سایر مؤلفه های اصلی باالی 
50 ثبت ش��ده اند. شرکت های صنعتی در این ماه، افزایش قابل توجهی در 
فعالیت ها داشتند؛ در حالی که بخش ساختمان با رکود و کاهش در فعالیت 
روبه رو بوده  اس��ت. به طور کلی، روند شاخص کل در اردیبهشت ماه، طبق 
روال اردیبهشت س��ال های قبل افزایشی بوده، اگرچه در بخش خدمات و 
کشاورزی فعالیت ها با کاهش رشد روبه  رو شده اند. افزایش شدید قیمت مواد 
اولیه بر روی قیمت فروش محصوالت تأثیرگذار بوده و با توجه به شاخص 
انتظارت پیش بینی می ش��ود که در ماه آینده فعالیت های بخش خدمات و 
کش��اورزی با کاهش رشد مواجه شود. همچنین بسیاری از فعالیت ها برای 
حفظ تقاضای مشتریان، قیمت ها را متناسب با افزایش هزینه های تمام شده 
بنگاه افزایش نداده اند. به دلیل ش��رایط نابس��امان قیمتی و کمبود شدید 
نقدینگی، بنگاه ها با مشکل تأمین مواد اولیه روبه رو هستند. از طرف دیگر، 
فعالیت هایی که وابس��ته به ارز ترجیحی بوده اند، به واسطه باالرفتن قیمت 
مواد اولیه با کمبود شدید نقدینگی مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه روبه رو 
هس��تند و قادر به ادامه تولید در قیمت های دستوری نیستند. در مجموع، 

تولید در اردیبهشت ماه وضعیت نسبتا خوبی داشت و ترس از هجوم دوباره 
تورم به اقتصاد باعث ش��د تا تقاضا باال برود و صنعت طعم رونق را بچشد. 
این موضوع را به عینه می توان در آخرین گزارش شامخ دید. با وجود جهش 
ملموس در شاخص مدیران خرید در دو بخش صنعت و اقتصاد، اما سطحی 
از نااطمینانی و ابهام نسبت به آینده در نگاه فعاالن اقتصادی وجود دارد. با 
اینکه وضعیت تولید در اردیبهشت ماه مناسب بوده، ولی افت دوباره امید به 
آینده تولید و کس��ب وکار در خردادماه نشان می دهد که این احیای تولید، 

موقتی بوده و بسته به شرایط تورمی رخ داده است.
رکوردشکنیشامخبخشصنعت

ش��امخ صنعت نیز در اردیبهش��ت در حالی به رقم ۶3.21 رس��یده که 
مطابق انتظارها بعد از تعطیالت فروردین ماه، در اردیبهشت افزایش داشته 
و این بیش��ترین مقدار در 24 ماه گذشته )از اردیبهشت ماه 1399( بوده 
اس��ت. در این ماه همه شاخص ها به جز موجودی مواد اولیه خریداری شده 
باالی 50 ثبت ش��ده اند. همچنین در میان همه صنایع، شرکت های فعال 
در صنعت الستیک و پالس��تیک با کاهش شاخص و میزان تولید روبه رو 
بودند و صنایع نس��اجی نیز بیش��ترین میزان رشد ش��اخص و تولید را به 
ثبت رساند. افزایش قیمت خرید مواد اولیه و محصوالت به همراه افزایش 
س��ایر نهاده های تولید مانند دستمزد و قیمت انرژی و همچنین باالرفتن 
هزینه حمل ونقل باعث شده تا هزینه تمام شده تولید همچنان مقدار زیادی 
داش��ته باشد و در نتیجه بسیاری از صنایع توان رقابت برای صادرات را با 
سایر کشورها نداشته باشند. بنابراین پیش بینی می شود در ماه های آینده 
افزایش ش��دید قیمت م��واد اولیه با اندکی تأخیر ب��ر روی قیمت فروش 
محصوالت تأثیرگذار باش��د؛ چراکه در بعضی صنایع این افزایش قیمت به 

دلیل حفظ مشتریان تاکنون اعمال نشده است.
چالش عمده فعاالن اقتصادی در اردیبهشت ماه، کمبود شدید نقدینگی و 
باال بودن قیمت مواد اولیه بوده است. کمبود شدید نقدینگی در تأمین مواد 
اولیه به دلیل افزایش شدید قیمت خوراک دام و طیور منجر به پیامدهایی 
می شود که ممکن است طی چندین ماه آتی نشان داده شود. با آزاد شدن 
ص��ادرات مواد غذایی نیز به دلیل باالبودن هزینه تمام ش��ده تولید، امکان 
رقاب��ت وجود ندارد )کش��اورزی(. باالبودن قیمت م��واد اولیه و ورود مواد 
اولی��ه نامرغوب در بازار نیز کیفیت تولید را با مش��کل روبه  رو خواهد کرد 
)صنایع ش��یمیایی(. همچنین باالبودن قیمت ارز، باالرفتن دس��تمزدها و 
افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی ها، باعث افزایش هزینه تمام شده تولید 
و در نتیجه کاهش صادرات در صنایع ش��یمیایی، الس��تیک و پالستیک 

شده است.

ترسازآیندهقیمتهاباعثافزایشتقاضاشد

پرش تولید از سکوی تورم

قیمت مس��کن در تهران و سایر شهرها مدام رو به افزایش است و گویا 
هیچ س��دی برای آن وج��ود ندارد. طبق آخرین آماره��ای بانک مرکزی، 
میانگین قیمت مس��کن در تهران طی اردیبهشت ماه امسال با رشد ۶.1 
درصدي به باالترین س��طح در طول س��ال هاي گذش��ته رسیده و به طور 
متوس��ط متري 3۶ میلیون و 300 هزار تومان گزارش شده است که این 
رقم نسبت به فروردین ماه 2میلیون و 100 هزار تومان معادل ۶.1 درصد 
بیش��تر ش��ده اس��ت. به  این ترتیب، در حال حاضر خرید یک خانه 100 
متري در تهران به طور میانگین به 3 میلیارد و ۶30 میلیون تومان بودجه 

نیاز دارد.
آخرین داده های قیمتی بانک مرکزی نش��ان می دهد متوس��ط قیمت 
مس��کن در ش��هر تهران ظرف یک  س��ال تقریبا 25 درصد رشد داشته و 
همزمان ش��اهد تغییر س��لیقه خریداران در بازار مسکن پایتخت هستیم. 
قیمت مس��کن در تهران در حالي در این مدت از 28 میلیون و 800 هزار 
تومان به 3۶ میلیون و 300 هزار تومان رسیده که سهم خانه هایي با عمر 
بناي زیر پنج سال در کل معامالت رسمي پایتخت کاهش پیدا کرده و در 
عوض حجم معامالت مسکن با عمر بناي بیشتر از 20 سال افزایش داشته 
اس��ت. براساس آمارها، در اردیبهشت ماه امسال حجم معامالت مسکن با 
عمر بناي زیر پنج سال در تهران بالغ بر 29.۶ درصد بود؛ در حالی که در 
یک س��ال قبل یعنی در اردیبهش��ت ماه 1400 شاهد خرید و فروش 3۶ 

درصد از خانه هاي با عمر بناي زیر پنج سال در شهر تهران بودیم.

در طرف مقابل، هرچه از س��هم خانه هاي با عمر بناي زیر پنج س��ال 
کاهش پیدا کرده، به همان اندازه بر حجم خانه هاي با عمر بناي بیشتر 
از 20 س��ال افزوده شده اس��ت؛ چنانکه خانه هایي با عمر بناي بیشتر از 
20 س��ال در اردیبهشت سال گذشته س��همی 13 درصدی از معامالت 
مس��کن پایتخت را به خ��ود اختصاص داده بودند و حاال این س��هم به 
ح��دود 20 درصد افزایش پیدا کرده اس��ت. همچنین س��هم خانه هایي 
ب��ا عمر بناي ۶ تا 10 س��ال در این م��دت از 21 درصد به 17.5 درصد 
کاهش پیدا کرده اس��ت. خانه هایي که عمر بنایي بین 11 تا 1۶ س��ال 
داش��تند نیز در اردیبهشت پارسال 13.5 درصد و در اردیبهشت امسال 
1۶ درصد از س��هم ب��ازار را به خود اختصاص داده اند. همچنین س��هم 
خانه هایي با عمر بناي 1۶ تا 20 سال در این مدت تقریبا روي رقم 17 

درصد ثابت باقي مانده است.
آنطور که آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد، در اردیبهشت ماه امسال 
ش��اهد افزایش قیمت و تعداد معامالت مسکن در شهر تهران بوده ایم؛ به 
طوری که در این ماه قیمت خانه فقط در مناطق 1 و 22 با کاهش قیمت 
نس��بت به ماه قبل مواجه شده و باقی مناطق تهران شاهد افزایش قیمت 
بوده اند. براس��اس آخرین آمارها، متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در 
ش��هر تهران طی اردیبهشت ماه به 3۶ میلیون و 350 هزار تومان رسیده 
که نس��بت به ماه قبل ۶.1 درصد و نس��بت به ماه مشابه سال قبل 2۶.2 
درصد افزایش داش��ته است. حجم معامالت مسکن انجام شده در این ماه 

نی��ز حدود 10.5 هزار فقره بوده که در مقایس��ه با ماه قبل 20۶.1 درصد 
زیاد شده است.

همچنی��ن نگاهی ب��ه جزییات متوس��ط قیمت هر متر خان��ه و تعداد 
معامالت انجام ش��ده در مناطق بیست ودوگانه شهر تهران نشان می دهد 
که بیش��ترین قیمت هر متر خانه با رقم 74 میلی��ون و 400 هزار تومان 
در منطق��ه 1 و کمتری��ن آن با رق��م 18 میلیون و 3۶3 ه��زار تومان در 
منطقه 18 بوده اس��ت. عالوه بر این، در اردیبهشت ماه امسال در مناطق 
1 و 18 ته��ران به ترتیب معادل 428 و 253 فقره خانه معامله ش��ده که 
نسبت به ماه قبل با افزایش قابل توجهی مواجه شده است. بررسی گزارش 
بانک مرکزی از نظر تفاوت متوسط قیمت مسکن در مناطق بیست ودوگانه 
تهران در اردیبهشت ماه امسال نسبت به فروردین ماه بیانگر این است که 
20 منطقه از تهران با افزایش قیمت مسکن در ماه موردنظر مواجه شده اند. 
در این میان، قیمت مسکن در اردیبهشت ماه تنها در دو منطقه از تهران 
نس��بت به فروردین ماه کاهش یافته که شامل مناطق 1 و 22 می شود. از 
س��وی دیگر، تعداد معامالت مسکن در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت 
به فروردین ماه در 22 منطقه تهران افزایش قابل توجهی داشته است که 
کمترین تعداد معامله مسکن به منطقه 19 با 73 معامله اختصاص دارد و 
بیشترین تعداد معامله مسکن نیز به ترتیب به منطقه 5 با 1۶82 معامله، 
منطق��ه 10 با 1053 معامله، منطقه 2 با 972 معامله و منطقه 4 با 812 

معامله مربوط می شود.

تغییراتقیمتخانهدر22منطقهتهران

قیمتمسکنازمتری36میلیونگذشت

دریچه

هنگکنگباردیگردرصدرایستاد
گرانترینشهرهادرسال2022

فرصت امروز: هنگ کنگ برای س��ومین س��ال متوالی به عنوان نه چندان 
خوش��نام گران ترین ش��هر جهان انتخاب ش��د. هفته گذشته س��ازمان »اکا 
اینترنش��نال« که خدمات مشاوره ای درباره وضعیت کار و معیشت کارمندان 
ارائه می دهد، گزارش س��االنه گران ترین ش��هرهای جهان را منتشر کرد. در 
این گزارش، هنگ کنگ بار دیگر در صدر ایستاده و شهرهای نیویورک، ژنو و 
لندن در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. با نگاهی به گزارش »اکا اینترنشنال« 
می توان آسیا را گران ترین قاره نامید؛ چراکه عالوه بر هنگ کنگ، چهار شهر 
آس��یایی توکیو، شانگهای، گوانگژو و سئول نیز جزو 10 شهر گران جهان به 
ش��مار می روند. البته اگر تل آویو را که در رده ششم این فهرست قرار گرفته، 
ش��هری آسیایی به حساب بیاوریم، آن وقت تعداد شهرهای آسیایی فهرست 

10 شهر گران جهان به شش شهر می رسد.
در رتبه بندی امسال »اکا اینترنشنال«، پایتخت های اروپایی از صدر جدول 
فاصل��ه گرفته اند؛ مثال پاریس که معموال در گذش��ته در باالی لیس��ت قرار 
داش��ت، دیگر در بین 30 شهر اول جهان حضور ندارد. تقریبا همه شهرهای 
بزرگ منطقه یورو امسال شاهد سقوط بوده اند؛ چراکه یورو در 12 ماه گذشته 
بدتر از دالر آمریکا و پوند انگلیس عمل کرده اس��ت. دو ش��هر ژنو )رتبه 3( و 
زوریخ )رتبه 7( نیز که در باالی فهرس��ت قرار دارند، هرچند اروپایی هستند 
اما از فرانک سوئیس به عنوان واحد پول استفاده می کنند. در گزارش امسال 
عالوه بر همه گیری کرونا، حمله روس��یه ب��ه اوکراین و تهدید امنیت غذایی 
جهان نیز در رده بندی شهرها نقش داشته و باعث شده تا پایتخت روسیه در 

جایگاه ۶2 و سنت پترزبورگ در رده 147 قرار گیرند.
تهرانبیستونهمینشهرگراندنیا

پیشتر واحد اطالعات اکونومیست )EIU( نیز لیست گران ترین شهرهای 
جهان در س��ال 2021 را براساس شاخص هزینه زندگی منتشر کرده بود که 
در آن تل آویو گرانترین ش��هر برای زندگی شناخته شده و پاریس، سنگاپور، 
زوریخ و هنگ کنگ در رده های بعدی قرار داش��تند. در گزارش سال 2021 
اکونومیست، تهران بیست و نهمین شهر گران جهان و رکورددار جهش هزینه 
زندگی ش��ناخته شد. پایتخت ایران که در گزارش سال 2020 نیز بیشترین 
جهش )از رتبه 10۶ به رتبه 79( را داشت، در سال گذشته میالدی با 50 پله 
صعود به رتبه 29 جهان رسید که نشانگر تاثیر »تحریم ها« در »تداوم کمبود 

کاال و افزایش قیمت واردات« است.
»اکونومیست« دو بار در سال از هزینه زندگی )به دالر آمریکا( در شهرهای 
مختل��ف جهان گزارش می دهد و هزینه زندگی در ش��هرها را به روزرس��انی 
می کند. در گزارش س��ال گذش��ته این هفته نامه، 173 شهر جهان براساس 
»هزینه کاال و خدمات« مقایس��ه ش��دند و هرچند »هزینه مسکن« در این 
گزارش لحاظ نش��د، اما قیم��ت 200 کاال و 400 داده قیمتی در آن در نظر 
گرفته ش��د. به گفته اکونومیست، تورم در شهرهای دنیا براساس پول محلی 
5.3 درصد افزایش یافت که بیش��ترین میزان افزایش در پنج سال اخیر بوده 
اس��ت. همچنین بیش��ترین افزایش قیمت به هزینه حمل و نقل اختصاص 
داش��ت؛ چراک��ه قیمت یک لیتر بنزین در 173 ش��هر دنیا به طور متوس��ط 
21درصد افزایش یافت. در گزارش ساالنه واحد اطالعات »اکونومیست«، 173 
ش��هر جهان براساس 1۶0 شاخص از جمله هزینه پوشاک، خوراک، حمل و 
نقل و هزینه درمان رتبه بندی شدند. افزایش تورم و اخالل در زنجیره تامین 
از مهمترین عواملی بوده اند که طبق گفته »اکونومیست«، باعث گران تر شدن 
هزینه زندگی در بسیاری از شهرهای مختلف جهان شده اند. در این گزارش، 
متوسط هزینه زندگی در نیویورک به عنوان شاخص معیار و برابر با 100 واحد 
در نظر گرفته ش��د و س��پس هزینه سایر شهرها بر طبق درصدی از متوسط 
هزینه زندگی در نیویورک لحاظ ش��د. برای مثال، عدد 107 بدان معناس��ت 
که متوسط هزینه های زندگی در یک شهر 7 درصد بیشتر از نیویورک است 
و از س��وی دیگر، عدد 93 به معنای 7 درصد کمتر از متوسط هزینه زندگی 

در شهر نیویورک است.
»اکونومیست« در گزارش خود، شهر تل آویو را گران قیمت ترین شهر جهان 
معرفی کرد. فهرست گران ترین شهرهای جهان به ترتیب شامل تل آویو )10۶ 
واح��د(، پاریس )104 واحد(، س��نگاپور )104 واحد(، زوری��خ )103 واحد(، 
هنگ کنگ )101 واحد(، نیوی��ورک )100 واحد(، ژنو )99 واحد(، کپنهاگن 
)97 واح��د(، لس آنجلس )9۶ واحد( و اوزاکا )94 واحد( اس��ت. همچنین در 
س��وی دیگر این فهرس��ت، ارزان ترین ش��هرها برای زندگی به ترتیب شامل 
دمش��ق )12 واح��د(، طرابلس )23 واحد(، تاش��کند )30 واحد(، تونس )33 
واحد(، آلماتی )35 واحد(، کراچی )3۶ واحد(، احمدآباد )37 واحد(، الجزیره 

)38 واحد(، بوینس آیرس )39 واحد( و لوساکا )39 واحد( شدند.
شهر تهران نیز با متوسط هزینه زندگی 81 در رتبه بیست و نهم گران ترین 
ش��هرهای جهان و همچنین رتبه نخست بیش��ترین جهش در هزینه کاال و 
خدمات در بین 173 ش��هر قرار گرفت. پایتخ��ت ایران که در ادبیات معاصر 
داستانی با عنوان »تهران مخوف« )نوشته مرتضی مشفق کاظمی( و »تهران، 
ش��هر بی آسمان« )نوشته امیرحسن چهلتن( از آن یاد شده است، در گزارش 
س��ال 2020 هم بیش��ترین جهش را داش��ت و از رتبه 10۶ به رتبه 79 دنیا 
رسید. تهران در حالی صعود 27 پله ای را در این سال تجربه کرد که در سال 
2021 نیز با 50 پله صعود از رتبه 79 به رتبه 29 گرا ن ترین ش��هرهای دنیا 
رسید. این جهش هزینه زندگی عمدتا از تاثیر »تحریم ها« در »تداوم کمبود 

کاال و افزایش قیمت واردات« حکایت دارد.
تاثیرکرونابرهزینهزندگیشهری

»اکونومیس��ت« در حالی ش��هر تل آویو را به عنوان گران قیمت ترین شهر 
جهان معرفی کرد - البته این ش��هر در گزارش امس��ال »اکا اینترنش��نال« 
ششمین شهر گران جهان به حساب می آید - که شهر دمشق، پایتخت کشور 
جنگ زده س��وریه کماکان جای خود را به  عنوان ارزان ترین ش��هر دنیا حفظ 
کرد. پس از دمشق نیز رتبه های بعدی ارزان ترین شهرهای دنیا به ترتیب به 
شهرهای طرابلس پایتخت لیبی )23 واحد(، تاشکند پایتخت ازبکستان )30 
واحد(، تونس پایتخت تونس )33 واحد( و آلماتی بزرگ ترین شهر قزاقستان 
)35 واحد( رسید. شهرهای کراچی در پاکستان )3۶ واحد(، احمدآباد در هند 
)37 واح��د(، الجزیره در الجزای��ر )38 واحد(، بوینس آیرس در آرژانتین )39 
واحد( و لوس��اکا در زامبیا )39 واحد( نیز دیگر ش��هرهای ارزان دنیا به شمار 
می روند. همچنین هزینه زندگی در برخی از ش��هرها به گفته اکونومیس��ت 
کاهش داش��ته که در می��ان آنها دبی در امارات یکی از بیش��ترین افت ها را 
داشت و از رتبه 82 به رتبه 74 جهان تنزل پیدا کرد. »اکونومیست« در پایان 
گزارش خود به تاثیر همه گیری کرونا بر رده بندی ش��هرها پرداخت و نوشت: 
با اینکه اقتصاد بیشتر کشورها هم اکنون رو به سوی بهبود می رود و جمعیت 
زیادی از مردم واکس��ن زده اند، کرونا همچنان در شهرهای بزرگ دنیا گهگاه 
شیوع پیدا می کند و باعث اعمال مجدد محدودیت های اجتماعی می شود. این 
موضوع در بسیاری از شهرها تامین مواد غذایی را مختل کرده و باعث کمبود 
و گرانی شده است، چنانکه باال و پایین رفتن نامنظم تقاضا بر عادت های خرید 
تاثیر گذاشته، ارزش پول های ملی پایین آمده و اینها خود باعث افزایش بیشتر 

قیمت ها در شهرها شده اند.
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فرصت امروز: بانک جهانی در گزارش تازه خود از افول رش��د اقتصادی 
جهان خبر داد و اعالم کرد اقتصاد جهانی در حال ورود به دوره ای طوالنی 
از رش��د ضعیف و تورم افزایشی است. طبق پیش بینی بانک جهانی، رشد 
اقتصادی جهان از 5.7 درصد در س��ال 2021 به رقم 2.9 درصد در سال 
2022 می رس��د که به طور قابل توجهی پایین تر از پیش بینی رش��د 4.1 
درص��دی این نهاد در ماه ژانویه اس��ت. جالب اینکه بانک جهانی قبال نیز 
پیش بینی خود از رش��د اقتصادی جهان را به رقم 3.2 درصد کاهش داده 
بود. به عقیده کارشناسان بانک جهانی، علت افول رشد اقتصادی جهان به 
بازخوردهای اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین به عالوه تبعات همه گیری 
کرون��ا باز می گردد. اقتصاد جهان در ش��رایطی در ح��ال ورود به دوره ای 
طوالنی از رشد ضعیف و تورم افزایشی است که این امر می تواند خطر وقوع 
رکود تورمی را افزایش دهد و پیامدهای بالقوه زیانباری برای اقتصادهای با 
درآمد پایین و متوسط داشته باشد. البته شوک رکود تورمی تنها محدود 
به سال 2022 نخواهد بود و طبق پیش بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی 
جه��ان در س��ال های 2023 و 2024 نیز در حوالی همی��ن ارقام خواهد 
بود؛ چراکه تنش نظامی میان روس��یه و اوکراین، فعالیت و سرمایه گذاری 
و تج��ارت را در کوتاه م��دت مختل می کند، تقاض��ا را کاهش می دهد و 
انطباق سیاس��ت پولی و مالی برداشته می شود. به واسطه خسارات ناشی 
از همه گی��ری کرونا و جنگ در اوکراین همچنین س��طح درآمد س��رانه 
اقتصادهای در حال توسعه در سال جاری حدود 5 درصد پایین تر از روند 

پیش از همه گیری کرونا خواهد بود.
رشد3.7درصدیایراندر2022

آخرین گزارش بانک جهانی از چش��م انداز اقتصادی جهان می گوید که 
جهان در حال ورود به دوره ای طوالنی از رشد ضعیف و تورم افزایشی است 
و ای��ن امر عالوه بر آنک��ه خطر رکود تورمی را افزایش می دهد، پیامدهای 
بالقوه مخربی برای اقتصادهای با درآمد متوس��ط و پایین خواهد داش��ت. 
پیش بینی می ش��ود که رشد اقتصادی جهان از 5.7 درصد در سال 2021 
به رقم 2.9 درصد در س��ال 2022 کاهش یاب��د که به طور قابل توجهی 
کمتر از پیش بینی رش��د 4.1 درصدی این نهاد در ماه ژانویه است. جالب 
اینکه بانک جهانی قبال نیز پیش  بینی خود از رش��د اقتصادی جهان را به 
رقم 3.2 درصد کاهش داده بود. به عقیده کارشناسان بانک جهانی، علت 
عمده این کاهش در چش��م  انداز رش��د اقتصادی به افزوده شدن خسارات 
ناشی از عملیات نظامی روسیه در اوکراین به اثرات همه  گیری کووید- 19 

بر اقتصاد جهانی برمی گردد. برآیند رشد اقتصادی ضعیف و رشد فزاینده 
تورم می تواند خطر وق��وع رکود تورمی را افزایش دهد و پیامدهای بالقوه 

زیانباری برای اقتصادهای با درآمد پایین و متوسط داشته باشد.
همچنین انتظار می رود که رش��د اقتصادی جهان در س��ال های 2023 
تا 2024 در حوالی همین ارقام باش��د؛ چراکه تنش نظامی میان روسیه و 
اوکراین، فعالیت و سرمایه  گذاری و تجارت را در کوتاه  مدت مختل می  کند، 
تقاضا را کاهش می  دهد و انطباق سیاس��ت پولی و مالی برداشته می  شود. 
به دنبال خسارات ناشی از همه  گیری کرونا و جنگ در اوکراین، همچنین 
سطح درآمد سرانه در اقتصادهای در حال توسعه در سال جاری حدود 5 

رصد پایین  تر از روند پیش از وقوع همه  گیری کرونا خواهد بود.
ب��ه گفته دیویس مالپس، اقتصاددان آمریکای��ی و رئیس بانک جهانی، 
عواملی چون عملیات روس��یه در اوکراین، قرنطینه ه��ای کرونایی چین، 
اخت��الل در زنجیره عرضه و خطر رکود تورمی به رش��د جهانی آس��یب 
زده اس��ت و برای بسیاری از کش��ورهای جهان وقوع رکود اجتناب ناپذیر 
خواهد بود. با توجه به اینکه بازارها نگاه به آینده دارند، بنابراین تش��ویق 
تولید و اجتناب از محدودیت  های تجاری، تغییرات در سیاست  های مالی، 
پولی، آب و هوایی و بدهی برای مقابله با تخصیص نادرس��ت س��رمایه و 
نابرابری ضروری اس��ت. به موازات کاهش نرخ رش��د اقتصادی جهان، اما 
رشد اقتصادی ایران در سال 2022 میالدی، مثبت 3.7 درصد پیش بینی 
ش��ده است که البته نسبت به گزارش قبلی بانک جهانی تغییری نداشته 
است. فروکش کردن موج همه  گیری کرونا و افزایش قیمت جهانی نفت از 
جمله دالیل رشد 3.7 درصدی اقتصاد ایران در سال جاری است؛ هرچند 
انتظار می رود که رشد اقتصادی ایران در سال های بعد به دلیل چالش  های 
س��اختاری حل نشده و س��رمایه  گذاری ثابت ضعیف، محدود شود. طبق 
پیش بینی بانک جهانی، رش��د اقتصادی ایران در سال 2023 میالدی به 

2.7 درصد و در سال 2024 نیز به 2.3 درصد خواهد رسید.
ازکاهشرشدتاافزایشتورم

بانک جهانی رش��د اقتصادی منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا را 5.3 
درصد پیش  بینی کرده که سریع ترین نرخ رشد در طول یک دهه است و 
ب��ه دلیل افزایش صادرات نفت و کاهش تاثیرات همه  گیری کرونا رخ داده 
اس��ت؛ هرچند که انتظار می رود این رشد اقتصادی در سال های 2023 و 
2024 ناگهان کاهش یابد. همچنین رش��د اقتص��ادی بازارهای نوظهور و 
اقتصادهای درحال توسعه در س��ال جاری به 3.4 درصد کاهش می  یابد؛ 

زیرا تاثیر منفی تنش روسیه و اوکراین، افزایش صادرات کاالهای پایه ناشی 
از افزایش قیمت انرژی را خنثی کرده است. از سوی دیگر، با وجود شوک 
منفی به فعالیت اقتصادی جهان در س��ال 2022، در س��ال آینده اساسا 
بهبودی پیش  بینی نش��ده و رش��د اقتصادی حدود 3درصد در نظر گرفته 
ش��ده است؛ چراکه انتظار می  رود بس��یاری از عوامل منفی به ویژه افزایش 
قیمت کاالهای پایه و ادامه روند سیاست پولی انقباضی در سال آینده نیز 
ادامه پیدا کند. چشم  انداز رشد اقتصادی همچنین با ریسک  های کاهشی 
بسیاری از جمله تشدید تنش  های ژئوپلیتیک، افزایش اثرات رکود تورمی، 
رشد ناپایداری مالی، ادامه اختالل  ها در زنجیره عرضه و بدتر شدن ناامنی 
غذایی مواجه اس��ت. از س��وی دیگر با توجه به بازگشت تقاضای جهانی، 
تنگناهای عرضه و افزایش قیمت انرژی و غذا، تورم جهانی نسبت به اواسط 
سال 2020، افزایش قابل مالحظه  ای داشته است. انتظار بازارها این است 
که تورم در میانه سال 2022 به قله خود برسد و سپس روند کاهشی خود 
را آغاز کند؛ ولی طبق پیش بینی  ها حتی پس از فروکش کردن ش��وک  ها، 
تورم باال خواهد بود و سیاس��ت  های پولی نیز انقباضی  تر خواهد شد. رشد 
جهانی در جهت مخالف حرکت کرده اس��ت؛ به طوری که از ابتدای س��ال 
به  ش��دت کاهش یافته و انتظار می  رود ب��رای باقی قرن حاضر پایین  تر از 

میانگین آن در دهه 2010 باقی بماند.
در سایه این رویدادها، خطر وقوع رکود تورمی افزایش داشته است. بهبود 
از رکود تورمی در دهه 1970 منجر به افزایش قابل مالحظه نرخ  های بهره 
از س��وی بانک  های مرکزی اقتصادهای پیشرفته ش��د که رکود جهانی و 
زنجیره  ای از بحران  های مالی در اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال 
توسعه را به دنبال داشت. اگر فشارهای رکود تورمی اخیر شدت پیدا کنند، 
اقتصادهای نوظهور و کش��ورهای در حال توسعه احتماال دوباره با چالش 
مواجه خواهند شد؛ چراکه انتظارات تورمی کمتر تثبیت شده این کشورها، 
آسیب  پذیری مالی را افزایش داده و پایه های رشد را تضعیف خواهد کرد.

با این وجود، بانک جهانی می گوید که ش��رایط پیش  رو با شرایط 1970 
متفاوت اس��ت؛ دالر امروز نس��بت به دهه 1970 بسیار قدرتمندتر است؛ 
نرخ رشد قیمت کاالهای پایه کمتر از آن زمان است؛ موسسات مالی مهم 
نیز ترازنامه قدرتمندی دارند. مهمتر اینکه برخالف دهه 1970 بانک  های 
مرکزی اقتصادهای پیشرفته و اکثر اقتصادهای در حال توسعه دستورات 
روش��نی برای پایداری قیمت  ها دارند و در طول س��ه دهه گذشته سابقه 

معتبری برای رسیدن به اهداف تورمی  شان ایجاد کرده  اند.

بانکجهانیهشدارداد

شوک رکود تورمی

سارقان صندوق امانات بانک ملی دستگیر شده اند و طبق اعالم فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ، بخش اعظمی از اموال به س��رقت رفته کشف شده 
است. این سارقان در حالی 1۶2 صندوق اجاره ای از شعبه دانشگاه تهران 
را سرقت کردند که بانک ملی تعهد کرده خسارات مالباختگان را پرداخت 
می کند. بررسی قوانین بانکی کشورها درباره صندوق امانات نشان می دهد 
که این صندوق ها در کشورهای دیگر نیز بیمه نیستند و بانک در قبال آنها 
در زمان وقوع حادثه مانند به سرقت رفتن محتویات داخل آن مسئولیتی 

ندارد.
پس از آنکه صندوق امانات ش��عبه دانشگاه بانک ملی مورد سرقت قرار 
گرفت، نحوه پرداخت خس��ارت ب��ه دارندگان این صندوق ه��ا به یکی از 
مباحث مهم محافل در چند روز گذشته تبدیل شد. بانک ملی اعالم کرده 
که در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام می کند 
و نحوه پرداخت خس��ارت را بدین شرح اعالم کرده: »میزان 50 درصد از 
اموال صندوق براساس خوداظهاری صورت گرفته در حضور بازپرس پرونده 
برای دارندگان صندوق همراه با مسدودی حساب پرداخت می شود«، »این 
پرداخت در 21 خردادماه و در حضور بازپرس خواهد بود«، »پرداخت 50 
درصد باقیمانده خس��ارت با نظر مقام قضایی ص��ورت می گیرد«، »مبالغ 
مسدودی بدون اذن مقام قضایی برای طرفین قابل برداشت نخواهد بود«، 
»مالک حسابرس��ی خسارات در روز تسویه نهایی قرارداد است«، »قیمت 

محاسبه ارزی مالباختگان طبق قیمت بازار ارز آزاد خواهد بود« و... .
به گزارش ایسنا، براس��اس اصول و مبانی حقوقی در این سرقت ظاهرا 
هیچ مسئولیتی متوجه بانک ملی ایران نباید باشد؛ زیرا بانک ملی فقط یک 
محل مطمئن برای نگهداری اشیا به مشتری اجاره داده و فرض آن است 
که بانک از محتویات داخل صندوق ها اطالع نداش��ته اس��ت. اگر موضوع 

اهمال یا قصور بانک در حفظ اموال مشتری یا رعایت استانداردهای امنیتی 
ش��عب مطرح باشد، بدون شک در صورت اثبات قضایی فعل یا ترک فعل 
مجرمانه، بانک از نظر مالی مسئول جبران خسارات وارده به مشتری تلقی 

می شود.
در این بین، برای بررسی این موضوع که قرارداد صندوق امانات بانک ها 
در س��ایر کش��ورها به چه صورت اس��ت و بانک در زمان وقوع سرقت چه 
مس��ئولیتی در قبال این موض��وع دارد، در ادامه قوانین بانک های س��ایر 
کش��ورها در این زمینه بررسی شده اس��ت. در مقررات دادورزی خدمات 
بانکی آفریقای جنوبی )OBS( در مورد س��رقت از صندوق های امانات که 
عمدتا برگرفته از سیس��تم حقوقی صنعت بانکداری انگلس��تان است، در 
خصوص تعهدات بانک آمده اس��ت: � ما تعهد می کنیم که خدمات بانکی 
قاب��ل اطمینانی را ارائه کنیم و مراقبت متع��ارف و معقولی را درخصوص 
امنیت این خدمات انجام دهیم. در ادامه این دستورالعمل ذکر شده اگرچه 
مش��تریان اغلب بر این باورند که صندوق ها بیمه هس��تند اما در حقیقت 
اش��یای داخل صندوق ها مشمول هیچ بیمه ای نیستند و فقدان یا سرقت 

اشیای صندوق ها تحت پوشش بیمه ای نمی باشد.
به گفته ویرات دیوانجی، معاون اجرایی ارش��د بانکداری شعبه مرکزی 
بانک کوتاک ماهیندرا با مسئولیت محدود که حدود 200 هزار قفسه دارد 
که ۶0 تا ۶5 درصد آنها استفاده می شوند، در صندوق های اجاره ای، رابطه 
بین بانک ها و مشتریان مشابه رابطه مالکان و مستاجران است. در مورد یک 
صندوق اجاره ای، بانک ها از محتویات یک صندوق مطمئن نیستند. بانک ها 
نمی توانند برای چیزهایی که نمی دانند پوشش بیمه ای بگیرند. از این رو، 
بانک ها برای اش��یای باارزشی که در داخل قفسه نگهداری می شوند، بیمه 
نمی گیرند. بانک ها پوشش بیمه ای محل بانک خود را می گیرند. به عنوان 

مثال، برای رایانه ها و فضای ذخیره سازی )محل صندوق ها( در محل بانک 
بیمه نام��ه می گیرند، اما این بیمه برای محتویات داخل صندوق ها نخواهد 
بود. در بانک های آمریکایی، اروپایی نیز ش��کل حقوقی قرارداد منعقدشده 
میان مشتری و بانک، قرارداد امانت نیست بلکه مشتری بانک، فضای مورد 
نیاز خود را در ازای پرداخت دوره ای ماهانه یا ساالنه از بانک اجاره می کند. 
بنابراین بانک ها به عنوان مالک، مس��ئولیتی در قبال مفقودی یا س��رقت 
محتوای صندوق های اجاره ای ندارند. حتی برخی بانک ها در قرارداد اجاره 
صندوق به صراحت اعالم می کنند، محتویاتی که اجاره کننده در صندوق 
قرار می دهد، بیمه نیس��ت و مشتری طرف قرارداد بهتر است یک قرارداد 
بیمه مناسب نیز برای محتویات صندوق با شرکت مورد عالقه خود منعقد 
کن��د. همچنین بانک آمریکایی ول��ز فارگو در قوانین خود تاکید کرده که 
محتویات نقد صندوق ها مشمول قانون بیمه سپرده های بانکی که معموال 
از سوی بانک های مرکزی اعمال می شود، نمی شود. نتیجه پرونده شکایات  
قضایی مالباختگان آمریکایی صندوق های اجاره ای در قضیه سرقت بانک 
ولز فارگو نشان می دهد، با توجه به اینکه مرجعی مسئول و قادر به برآورد 
خس��ارت مورد ادعای اجاره کننده صندوق ها نیست، وصول این رقم ها نیز 

تقریبا غیرممکن است.
در قرارداده��ای بانک HDFC با مس��ئولیت مح��دود و بانک فدرال با 
مسئولیت محدود، هر دو به وضوح می گویند که بانک مسئولیتی در قبال 
محتویات صندوق اجاره ای نخواهد داش��ت. بنابراین رابطه در مورد قفسه 
سپرده امن، رابطه مستأجر و موجر است و نه رابطه بانکدار و مشتری. بانک 
به دارن��ده صندوق امانات توصیه می کند که هر اقالم باارزش��ی را که در 
آن س��پرده شده بیمه کند، این بیمه با هزینه شخصی و بنا به درخواست 

مشتری خواهد بود.

چهکسیمسئولصندوقاماناتسرقتشدهبانکهاست؟

رمزگشاییازصندوقاماناتبانکها

بانکنامه

گزارشبانکجهانینشانمیدهد
رشد350درصدینفتدر2سال

براس��اس گ��زارش بانک جهان��ی، قیمت نفت فقط در دو س��ال 
گذشته 350  درصد رشد کرده که بیشترین افزایش دو ساله قیمت 
نفت در بازار جهانی در حدود 50 س��ال گذشته است. بانک جهانی 
در جدیدترین گزارش چش��م   انداز اقتصاد جهانی گفته است قیمت 
نفت در دو سال گذشته 350 درصد افزایش یافته که بیشترین رشد 
قیمت نفت در یک بازه دو س��اله از س��ال 1973 تاکنون به ش��مار 
م��ی رود. بانک جهان��ی در این گزارش افزوده ک��ه قیمت نفت خام 
نس��بت به آوریل سال 2020، در ماه آوریل سال  جاری 350 درصد 
رشد کرده است. به طور کلی، قیمت تمام حامل   های انرژی در سال 
2022 افزایش یافته اما نسبت به نفت، قیمت گاز و زغال سنگ رشد 

بیشتری داشته و به باالترین میزان در تاریخ رسیده است.
قیمت نفت نس��بت به س��ال 2021 در حالی به طور متوسط 42 
درصد باال رفته که کارشناسان بانک جهانی در عین حال پیش بینی 
کرده   اند برای س��ال 2023 و 2024 ش��اهد کاه��ش به ترتیب                                                                   8 و 
13درصدی قیمت نفت خواهیم بود. به گفته بانک جهانی، متوسط 
قیمت نفت برای س��ال 2022، صد دالر در هر بشکه معامله خواهد 
ش��د و قیم��ت گاز در اروپا افزایش چش��مگیری داش��ته و حتی از 
قیم��ت آن در بحران اقتصادی س��ال 2008 هم فراتر رفته اس��ت. 
کارشناس��ان بانک جهانی همچنین پیش بین��ی کرده   اند که قیمت 

نفت در کوتاه   مدت همچنان باال بماند.

روندصعودیطالمتوقفشد
کاهشحبابسکه

من��ع معام��الت کاغذی و فردایی ارز، روند رش��د قیمت طال را متوقف 
ک��رد. محمد کش��تی آرای، نای��ب رئیس اتحادیه ط��ال و جواهر تهران با 
بیان این مطلب درباره وضعیت هفته گذش��ته بازار سکه و طال می گوید: 
بهای انس جهانی طال در هفته گذشته نوسان کمی داشت و در محدوده 
1840 تا 1850 دالر معامله می شد، در نتیجه قیمت طال در کشور تحت 
تاثی��ر نرخ ارز بود. نرخ ارز با وج��ود اینکه تحت کنترل بانک مرکزی بود 
اما در برخی روزها در فضای غیرواقعی سیر صعودی داشت و در این ایام 
ب��ا اطالعیه های بانک مرکزی مبنی بر من��ع معامالت کاغذی و معامالت 
فردای��ی ارز، روند رش��د قیمت طال متوقف ش��د. به گفته کش��تی آرای، 
س��که طرح قدیم 300 هزار تومان و س��که طرح جدید 350 هزار تومان 
کاه��ش قیمت و نیم س��که و ربع س��که هر کدام 200 ه��زار تومان افت 
قیمت داش��تند. سکه های یک گرمی بانک مرکزی نیز بدون تغییر قیمت 
داد و س��تد ش��دند. هر مثقال طالی آب ش��ده 50 هزار تومان و هر گرم 
طال 15 هزار تومان افزایش قیمت داش��ت. اینکه در هفته گذشته قیمت 
انواع س��که کاهش و طال افزایش یافت، به دلیل کاهش حباب س��که بود 
ک��ه به دلیل اقدامات بانک مرکزی ب��رای کنترل بازار ارز و منع معامالت 
کاغذی  و فردایی بود. رشد نرخ ارز در بازار نیز به دلیل جو روانی و اخبار 
سیاسی رخ داد که بر قیمت طال نیز تاثیر گذاشت. بهای انس جهانی طال 
در هفته های گذش��ته تغییری نداش��ت و پیش بینی می شود افزایشی هم 
نباشد و دیگر متغیر موثر بر قیمت طال، نرخ ارز است که باید منتظر ماند 

و دید چگونه خواهد شد.

آمارهایسالگذشتهنشانمیدهد
اجارههرمترخانهدرتهران84هزارتومان

در شرایطی که هم اکنون متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به متری 
3۶.3 میلیون تومان رس��یده، طبق اعالم وزارت راه و شهرس��ازی، در سال 
گذش��ته متوس��ط اجاره بهای یک متر مربع واحد مسکونی در پایتخت 84 
هزار و 800 تومان بوده اس��ت. هفته گذش��ته گزارش تحوالت بازار مسکن 
ش��هر تهران توسط بانک مرکزی اعالم و مشخص ش��د در اردیبهشت ماه 
1401 متوس��ط قیمت هر متر مربع مس��کن در شهر تهران به 3۶ میلیون 
و 312 هزار تومان رس��یده که نس��بت به فروردین امسال ۶.1 درصد و در 
مقایس��ه با اردیبهشت پارس��ال 2۶.2 درصد افزایش یافته است. همچنین 
رش��د س��الیانه اجاره بها در تهران 4۶ درصد و در کل کش��ور 50.۶ درصد 

اعالم شد.
س��ه روز پس از گزارش بانک مرکزی، معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرس��ازی نیز در گزارش��ی تحت عنوان شاخص دسترسی خانوارها 
به خرید و اجاره واحد مس��کونی براساس نسبت قیمت به درآمد اعالم کرد 
که اطالعات سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور نشان می دهد، 
متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال 1400 
مع��ادل 31 میلیون و 29۶ ه��زار تومان بوده و میانگین اجاره هر متر خانه 
نیز در س��ال گذش��ته 84 هزار و 800 تومان بوده است. همچنین متوسط 
قیمت یک متر مربع واحد مس��کونی در شهر تهران در سال 1395 معادل 
4 میلی��ون و 372 هزار تومان، در س��ال 139۶ مع��ادل 4 میلیون و 822 
هزار تومان، در س��ال 1397 معادل 8 میلیون و 241 هزار تومان، در سال 
1398 مع��ادل 13 میلیون و 330 هزار تومان، در س��ال 1399 معادل 24 
میلیون و 29 هزار تومان و در سال 1400 معادل 31 میلیون و 29۶ هزار 

تومان ثبت شده است.
از س��وی دیگر، طبق اطالعات بانک مرکزی، متوسط اجاره بها برای یک 
مترمربع واحد مس��کونی در ش��هر تهران در سال 1395 معادل 23 هزار و 
400 تومان، در س��ال 139۶ معادل 28هزار و 200 تومان، در سال 1397 
معادل 3۶ هزار و 400 تومان، در سال 1398معادل 47 هزار و 500 تومان، 
در س��ال 1399 معادل ۶2 هزار و 900 تومان و در سال 1400 معادل 84 
هزار و 800 تومان گزارش ش��ده است. شاخص کرایه مسکن اجاره ای کلیه 
مناطق شهری نیز در سال 1395 معادل 100، در سال 139۶ معادل 107، 
در س��ال 1397 معادل 127، در سال 1398 معادل 157، در سال 1399 

معادل 200 و در سال 1400 معادل 82 هزار و 900 ثبت شده است.
تعداد معامالت واحدهای مس��کونی در شهر تهران براساس سامانه ثبت 
معامالت امالک و مس��تغالت نیز در سال های 1395 تا 1400 حاکی است 
که در سال 1395 معادل 151 هزار و 3۶3 معامله، در سال 139۶ معادل 
1۶0 هزار و 345 واحد، در سال 1397 معادل 111 هزار و 1۶9 واحد، در 
سال 1398 معادل 74 هزار و 802 واحد، در سال 1399 معادل 72 هزار و 
29 واحد و در سال 1400 معادل ۶4 هزار و 721 معامله ثبت شده است. 
بر همین اس��اس، شاخص دسترسی نس��بت قیمت به درآمد در سال های 
1395 معادل 13.8، در س��ال 139۶ معادل 13.1، در سال 1397 معادل 
19، در سال 1398 معادل 24.۶ و در سال 1399 معادل 32.2 سال ثبت 

شده است. در این گزارش شاخص سال 1400 اعالم نشده است.
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نگاهیبهآخرینوضعیتETFها
وعدهدادهشد،نمادسبزنشد!

بیش از دو ماه از پیش��نهاد سه گانه سازمان بورس برای نزدیک تر 
شدن صندوق های پاالیش یکم و دارا یکم به ارزش ذاتی می گذرد؛ 
پیشنهادهایی که تاکنون سرانجامی نداشته و ETF ها همچنان در 
ضرر هستند. به گزارش ایسنا، تبعات تصمیماتی که در مورد بورس 
در س��ال 1398 و 1399 گرفته ش��د همچنان دامن سهامداران را 
گرفت��ه و بس��یاری از س��هام از جمله ETF ها هن��وز هم با وجود 

وعده های فراوان در ضرر هستند.
ماجرا از سال 1399 آغاز شد، در روزهایی که شاخص کل بورس 
برای گذر از مرز 2 میلیون واحد کمین کرده بود، وعده عرضه س��ه 
صندوق دولتی در قالب ETF از س��وی دولتمردان داده و قرار شد 
صندوق نخس��ت بانکی و بیمه ای، صندوق دوم پاالیشی و صندوق 
س��وم خودرویی و فلزی باش��د. در واقع، دولت بنا داشت باقیمانده 
س��هم خود در برخی بانک ها، بیمه ها، پاالیش��گاه ها، ش��رکت های 
خودرویی و فوالدی را در بازار عرضه و از این طریق س��هام خود را 
به مردم واگذار کن��د. این صندوق ها با 20 تا 30 درصد تخفیف به 
مردم واگذار شد و هر ایرانی دارای کد ملی می توانست خریدار آنها 
باش��د. نکته جالب این بود که وزیر س��ابق اقتصاد در آن زمان بارها 
تاکید کرد که ای��ن صندوق ها فرصت خوبی برای توزیع ثروت بین 
آحاد ایرانی اس��ت. همچنین اعالم ک��رد که با توجه به تخفیف 20 
درصدی این صندوق اگر فردی 5 میلیون تومان سهام پاالیشی یکم 
بخرد، یک میلیون تومان تخفیف خواهد گرفت و در واقع به میزان 

یک میلیون تومان از ثروت بهره مند خواهد شد.
آخرینوضعیتصندوقها

در این راس��تا صندوق اول با نام دارا یکم در اوایل تابس��تان سال 
1399 عرضه و در سوم تیرماه قابل معامله شد. در واقع وزارت امور 
اقتص��ادی و دارایی از طریق این واگذاری، ب��ه نمایندگی از دولت، 
باقیمانده س��هام خود در بانک های ملت، تج��ارت و صادرات ایران 
و بیمه ه��ای البرز و اتکای��ی امین را واگذار کرد. در پذیره نویس��ی 
صن��دوق دارایکم بیش از 4میلیون نفر مش��ارکت کردند. صندوقی 
که همراس��تا با روزهای صعودی بازار سرمایه، بازدهی چشمگیری 
داش��ت و تا 200 درصد س��ود هم پیش رفت. سوددهی دارایکم به 
گونه ای بود که حتی با وجود سقوط چشمگیر شاخص کل بورس از 
2 میلیون واحد به کمتر از یک میلیون واحد، این صندوق همچنان 
در سود قرار داشت، اما عمر این سود طوالنی نبود و سقوط های پی 
در پی بازار این صندوق را هم به ته چاه کشاند. طبق آخرین آمارها، 
ه��ر واحد از صندوق دارایکم حدود 10 ه��زار و 700 تومان قیمت 
دارد. این در حالی اس��ت ک��ه NAV این صندوق 15 هزار و 700 
تومان بوده و قیمت هر واحد این صندوق هنوز فاصله چش��مگیری 

با NAV دارد.
 اما مس��یر سوددهی پاالیشی یکم از همان ابتدا کامال از دارایکم 
جدا ش��د. پاالیشی یکم باقیمانده س��هام دولت در چهار پاالیشگاه 
ته��ران، تبریز، اصفه��ان و بندرعباس بود که عرض��ه آن با اختالف 
بی��ن وزارت نفت و وزارت اقتصاد کلید خورد و بهانه ای برای ریزش 
بازار ش��د! این صندوق عرضه ش��د اما عرضه آن همزمان با ریزش 
ب��ازار بود. هر واحد این صندوق نی��ز در روز عرضه 10 هزار تومان 
قیمت داش��ت اما در روزهای ریزش��ی بازار به 5000 تومان، یعنی 
نصف قیمت روز عرضه نیز رسید. قیمت این صندوق در آخرین روز 
معامالت در هفته جاری به حدود 7400 تومان رس��ید. درحالی که 

قیمت NAV آن 11 هزار و 700 تومان است.
سرانجامپیشنهادسهگانهسازمان

 در ای��ن راس��تا ح��دود دو ماه، س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
راهکارهای س��ه گانه ای را در راس��تای نزدیک تر شدن صندوق های 
پاالی��ش یک��م و دارا یک��م به ارزش ذات��ی خود در هی��أت مدیره 
جمع بن��دی و پیش��نهاد کرد. براس��اس این پیش��نهاد، اش��خاص 
غیردولتی س��هامدار این صندوق ها باید بتوانند در صندوق ها اعمال 
رأی کنن��د. پیش از این تنها دولت امکان تاثیرگذاری مس��تقیم در 
مجمع صندوق ها را داش��ت و سایر سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی 

امکان مشارکت در تصمیم گیری این صندوق ها را نداشتند.
سازمان بورس در پیشنهادی دیگر مطرح کرد که این ETF ها به 
صندوق های فعال و بخشی تبدیل شوند؛ به این معنا که صندوق ها 
می توانند ترکیب سبد س��هام را تغییر داده و بازارگردان نیز داشته 
باش��ند. این در حالی اس��ت که پیش از این در سبد سهام صندوق 
پاالیش یکم تنها چهار نماد شتران، شپنا، شبندر و شبریز و در سبد 
س��هام صندوق دارایکم نمادهای وبملت، وبصادر، وتجارت، اتکام و 
البرز وجود داش��ت و با مدیری��ت غیرفعال )عدم ام��کان تغییر در 
تعداد سهام موجود و خرید و فروش نماد جدید( اداره می شد، اما با 
اجرای پیش��نهاد حاضر امکان تغییر ترکیب سبد سهام و استفاده از 

پتانسیل بازارگردان نیز برای آنها فراهم خواهد شد.
امکان ف��روش واحدهای ممتاز این صندوق ه��ا در یک مزایده و 
واگذاری آن به بخش خصوصی برای جذب نقدینگی بیش��تر، یکی 
دیگر از پیشنهادهای مطرح شده در این خصوص است. این پیشنهاد 
نیز در راستای پیش��نهاد اول بوده و امکان فروش واحدهای ممتاز 
را ب��ه منظور جذب مناب��ع جدید و به کارگیری در اداره صندوق به 
منظور افزایش قدرت مانور س��رمایه گذاری مطرح ش��ده است. این 
راهکارها برای اجرایی شدن همچنان در انتظار تصویب شورای عالی 
بورس اس��ت اما س��ازمان پیش بینی کرده بود با اجرایی ش��دن این 
پیش��نهادها، صندوق ه��ای دارایکم و پاالیش یک��م به 95 درصد از 
ارزش ذاتی خود برس��ند؛ تصمیمی که هنوز توس��ط شورا تصویب 

نشده و اصال مشخص نیست سرانجام آن چه خواهد شد.

دریچه

فرص��ت امروز: هفته گذش��ته هم برای س��هامداران هفته خوبی نبود و 
شاخص کل س��هام برای سومین هفته متوالی عقب        نشینی کرد. دماسنج 
بازار سهام در هفته ای که گذشت، 1.42 درصد )1.41 در بورس و 1.29 در 
فرابورس( از ارتفاع خود را از دست داد تا بازار برای چندمین هفته پیاپی، 
کار خود را با کاهش ش��اخص ها به پایان برس��اند. خروج یک هزار و 719 
میلیارد تومانی پول حقیقی در کن��ار کاهش 12درصدی میانگین ارزش 
معامالت خرد و کاهش 22درصدی حجم کل معامالت از جمله آمارهای 
هفته گذشته است که نشان می دهد بازار سهام در این روزها انتخاب اول 
سرمایه گذاران نیست و افزایش فعالیت ها در بازارهای موازی، بر روی رونق 

این بازار تأثیر گذار است.
شواهد از افزایش انتظارات تورمی حکایت دارد و قیمت دالر نیز به صعود 
ادامه می دهد. در بازار سهام اما شرایط متفاوت است؛ تا جایی که دماسنج 
بورس تا به اینجای کار، سومین ماه بهار را با افت 4 درصدی سپری کرده 
اس��ت. این در حالی است که شاخص بورس تهران در دو ماه نخست سال 
از بازدهی خوبی برخوردار بود و در صدر جدول بازدهی بازارهای مالی قرار 
گرفت، اما از فردای روز سه ش��نبه 27 اردیبهش��ت که شاخص کل بورس 
پ��س از نزدیک به 20 ماه به مقاومت مهم 1.۶ میلیون واحدی رس��ید، با 
عقب نش��ینی خریداران به تدریج کاهش پلکانی بورس آغاز شد. شاخص 
بورس تهران در هفته گذش��ته بیش از 21 هزار واحد کاهش یافت تا )با 
ایستادن در ارتفاع یک میلیون و 520 هزار واحد( عملیات ناموفق عبور از 

این کانال پردست انداز کماکان ادامه داشته باشد.
سمتوسویبورسدرادامهسال

ش��اخص کل بورس تهران مدت هاس��ت که روی دور نوس��ان افتاده و 
هفته های متمادی اس��ت که در عبور از کان��ال 1.5 میلیون واحد ناموفق 
اس��ت. یک کارشناس بازار س��رمایه درباره وضعیت این بازار در فصل بهار 
می گوید: بازار س��رمایه از بهمن ماه س��ال گذشته تا اواخر اردیبهشت ماه 
امس��ال، رشد نس��بتا خوبی را تجربه کرده و این امر باعث افزایش قیمت 
اکثر ش��رکت ها بین 40 تا 50 درصد ش��ده است. با این حال، دخالت ها و 
تصمیماتی چون عوارض مختلف، مالیات ها و یا برخی سیاست گذاری های 
دولت برای اقتصاد و در صنایع مختلف، به عنوان اصلی ترین ریسک ها، بازار 

سهام کشور را طی ماه های آینده تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
علیرضا کدیور با اش��اره به اینکه همزمان با رش��د بازار سرمایه، شاخص 
بورس حدود 33 درصد و ش��اخص هم وزن حدود 42 درصد رشد کرد، در 
گفت وگو با س��نا توضیح می دهد: ش��اخص بورس به دو دلیل، رشد قابل 
توجه و اصالح نس��بتا سریعی پس از افت سال 99 و 1400 داشت. دلیل 
نخست، انتشار اخباری راجع به معامله سهام شرکت های خودرویی است، 
به طوری که تاثیر مثبتی به لحاظ روانی روی معامالت این گروه در کلیت 
بازار سهام داشت و باعث شد در ابتدا سهام شرکت ها و گروه مورد نظر رشد 
و پس از آن، رش��د بر س��ایر گروه ها و سایر شرکت ها )به ویژه شرکت های 
کوچک و متوسط( نیز تسری پیدا کند. دلیل دوم، افزایش قیمت کاالها در 
سطح بین المللی و داخل کشور بوده است. بعد از تنش اوکراین و روسیه، 
قیمت کامودیتی ها در سطح جهان و بعد از حذف ارز 4200 تومانی، قیمت 
اکثر کاالهای داخلی در کش��ور افزایش یافت و رشد برخی شرکت ها را به 
همراه داشت. او درباره آینده بورس می گوید: در بازار دارایی ها، بازار سرمایه 
جزو ارزان ترین بازارها در مقایس��ه با سایر بازارها به شمار می رود. در بازار 
س��هام ریسک های بزرگی وجود دارد که روی س��ودآوری شرکت ها تاثیر 
منفی دارد، اما علی رغم این اتفاق می تواند در میان مدت و بلندمدت، باعث 
رش��د بازار سهام شود. ریسک های فوق را می توان دخالت ها و تصمیماتی 
چون عوارض مختلف، مالیات ها و یا سیاست گذاری های دولت برای اقتصاد 
و در صنایع مختلف عنوان کرد که به عنوان اصلی ترین ریسک، بازار سهام 
کشور را طی ماه های آینده تحت تاثیر خود قرار می دهد. به گفته کدیور، 
موضوع بعدی ش��امل سیاست هایی درخصوص افزایش نرخ بهره و تبعات 
آن اس��ت به طوری که باع��ث افت و یا اصالح قیم��ت جهانی کامودیتی 
می ش��ود. این دو عامل بازار س��رمایه را تحت تاثی��ر منفی قرار می دهد و 
در مقاب��ل عامل اصل��ی »افزایش نرخ ارز« ب��ازار را تحت تاثیر مثبت قرار 
داده و در میان مدت و بلندمدت بازار س��هام را رش��د می دهد. با توجه به 
بحث های سیاسی درباره پرونده هسته ای ایران و تنگناهای مالی دولت در 
س��ال جاری، به نظر می رس��د روند نرخ ارز )در بازار آزاد( در سال جاری، 
صعودی ش��ود و این امر ارزندگی و ارزان بودن سهام شرکت ها را برجسته 

کرده و عاملی برای رشد خوب قیمت سهام خواهد بود.

پیشبینیرشدبورستاپایان1401
فردین آقابزرگی، دیگر کارش��ناس بازار سرمایه نیز با بیان اینکه بورس 
در وضعیت فعلی با مش��کلی مواجه نیست و اصالح جزیی از روند طبیعی 
بازار است، به ایرنا می گوید: به صورت مستقیم نمی توان شخص یا اشخاص 
حقیقی یا حقوقی را در زمان افزایش عرضه س��هام، مقصر افت ش��اخص 
بورس دانس��ت، بلکه تعیین روند بازار ناشی از چند عامل است که ممکن 
است زمینه ساز اصالح ش��اخص بورس باشند. با این حال، بازار سرمایه تا 
پایان س��ال روزهای خوبی را تجربه می کند و رش��د بسیار خوبی خواهد 

داشت.
او ب��ا تاکید بر اینکه برخی از مس��ائل حقوقی ها را به طور غیرمس��تقیم 
آماده فروش می کند، می افزاید: اش��خاص حقوقی دارای پس انداز نیستند، 
بلکه باید حتما در صورت نیاز یا زمان خرید سهام و اوراق، اقدام به فروش 
بخش��ی از سهام خود کنند؛ بنابراین بخش��ی از این اتفاق در بازار طبیعی 
به نظر می رس��د. عرضه های اولیه ای که اکنون در حال انجام اس��ت و در 
اختی��ار حقوقی، صندوق ه��ا و نیز نهادهای مالی حرف��ه ای قرار می گیرد؛ 
می تواند زمینه ساز فشار فروش در بازار باشد. این نهادها از محل نقدینگی 
اج��ازه خرید ندارند، بلکه باید اقدام به فروش س��هام و نیز مش��ارکت در 
عرض��ه اولیه کنند. به عقیده آقابزرگی، اکنون زمان مناس��بی برای انجام 
عرضه اولیه نیس��ت. برخی، حقوقی ها را مقصر نوس��ان ایجادشده در بازار 
می دانند؛ درحالی که حقوقی ها برای تامین منابع مجبور به فروش س��هام 

برای مشارکت در عرضه اولیه هستند.
وی با بیان اینکه بازار به لحاظ بنیادی در بهترین موقعیت سرمایه گذاری 
قرار دارد و با توجه به انتظارات تورمی، پتانس��یل خوبی برای رش��د بازار 
فراهم ش��ده اس��ت، ادامه می دهد: شاخص بورس در س��ال 1401 روند 
مثبتی خواهد داش��ت و حتی ممکن است رکوردش��کنی هم کند، البته 
س��هامداران باید به دنبال کسب بازدهی معقول از این بازار باشند و نباید 
به نوسانات ایجادشده در مقطع فعلی توجه کنند. بنابراین بازار سرمایه تا 
پایان سال 1401 روزهای خوبی را تجربه می کند و پیش بینی می شود تا 
پایان فصل زمس��تان امسال روند مثبتی داشته باشد و حتی ممکن است 

شاهد رکوردشکنی های شاخص بورس و دستیابی به کانال خوبی باشیم.

بازدهیبورسازابتدایسالتاکنونبه4درصدرسید

سومین هفته نزولی بورس

در حال��ی که ثبت س��فارش دو خودروی فیدلیت��ی و دیگنیتی از 
11 خردادم��اه آغاز ش��د و ق��رار بود تا معامالت ای��ن دو خودرو در 
بس��تر بورس کاال از 18 خردادماه صورت بگی��رد، اما با نامه وزارت 
صمت، عرضه خودرو تا اطالع ثانوی در بورس کاال تعلیق شد. این در 
حالی اس��ت که ورود خودرو به بورس کاال، اقدامی مناسب در مسیر 
ایجاد ش��فافیت و حذف قیمت گذاری دستوری بود. در واقع، عرضه 
ش��فاف خودرو در بورس کاال، خط بطالنی بر التاری  خودروس��ازان 
بود تا عالوه بر ش��فافیت در قیمت گذاری، س��ازوکار ناقص عرضه و 
فس��اد ناشی از آن عیان ش��ود؛ موضوعی که دلیل اصلی آن به گفته 
اغلب کارشناس��ان، ناکارآمدی شرکت های خودرویی کشور شناخته 
می ش��ود. در این زمینه، احس��ان عسکری کارش��ناس بازار سرمایه 
معتقد اس��ت: تصمیم هایی از جمله تعلی��ق عرضه خودرو در بورس 
کاال، تنها می تواند بس��تر بروز رانت و معامالت غیرشفاف را در بازار 
خودرو تعمیق کند و این موضوع به زیان تولیدکنندگان و سهامداران 
و مصرف کنندگان است. عس��کری با اشاره به ماجرای تعلیق عرضه 
خودرو در بورس کاال به ایس��نا، می گوید: همه کارشناسان و فعاالن 
بازار س��رمایه به این امر واقفند که بورس کاال به دلیل بهره گیری از 
سازوکار عرضه و تقاضا با بیش��ترین موقعیت شفافیت روبه رو است. 
عرض��ه خودرو در بورس کاال می تواند ب��ه تولیدکنندگان خودرو در 
زمینه فروش محصوالت و کش��ف نرخ های واقع��ی و عادالنه کمک 
کرده و نقش��ه راه جدیدی پی��ش روی صنعت خودرو برای خروج از 
التهاب ه��ا و ناکارآمدی ها برای تامین رضایت مصرف کنندگان نهایی 

فراهم کند.
این کارش��ناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه تعلیق عرضه خودرو 
در بورس کاال س��واالت بی پاس��خی را پیش روی م��ان قرار می دهد،  
ادامه می دهد: نخس��ت آنکه، هزینه های قیمت گذاری دس��توری در 
صنعت خودرو به زیان و نفع کدام گروه ها خواهد بود؟ در پاس��خ به 
این پرس��ش ها هم باید بگویم واضح است،  زیان دیدگان این تصمیم 
سهامداران شرکت های خودرویی و درنهایت مصرف کنندگان نهایی 

خودرو هس��تند؛ چراکه با وجود ادعای حمای��ت دولت ها از صنعت 
خودرو در کشور، قیمت گذاری دستوری، شرکت ها را با زیان مواجه 
کرده و س��ود و یا عایدی هم برای س��هامداران در پی نداشته است. 
در واق��ع، نف��ع تعلیق عرضه خ��ودرو در بورس کاال ب��رای دالالن و 
رانت بازانی اس��ت که در پش��ت پرده هستند و از محل قیمت گذاری 
دس��توری و رانتی که شکل می گیرد،  بیش��ترین نفع را می برند. به 
عقیده عس��کری، در مکاتبات وزارت صم��ت با بورس کاال دلیل این 
تعلیق، تصمیم های صورت گرفته و مصوبه های اخذش��ده در شورای 
هماهنگی اقتصادی عنوان ش��ده اس��ت که این موضوع ها باید مورد 
بحث و بررس��ی قرار گیرد، اما اکنون باید به این موضوع توجه شود 
ک��ه اگر از س��ازوکار ب��ورس کاال در این بخش بهره گرفته نش��ود و 
قیمت گذاری دس��توری تداوم یابد، آن وقت ناکارآمدی ها در اقتصاد 

بیشتر تعمیق می یابد.
این کارش��ناس بازار سرمایه با طرح این سوال که مخالفان عرضه 
خ��ودرو در ب��ورس کاال باید به این پرس��ش ها پاس��خ دهند که آیا 
ع��دم عرضه ه��ر کاالیی در بورس کاال به ش��فافیت اقتصادی منجر 
می شود و آیا تصمیم مذکور به نفع اقتصاد کشور، مردم و سهامداران 
اس��ت؟ پاسخ می دهد: به عنوان فعال بازار سرمایه متاسفانه معتقدم 
دس��ت های پشت پرده صنعت خودرو بس��یار قوی تر از سازوکارهای 

شفافیت و معامله مبتنی بر عرضه و تقاضا عمل می کنند.
عس��کری با بیان اینکه در ش��رایط فعلی خودروس��ازان مجاب به 
واگ��ذاری خودرو در قالب قرعه کش��ی به مردم هس��تند، می افزاید: 
درحالی که این خودرو در بازار 30 درصد و بعضا تا 50 درصد باالتر 
از قیمت ه��ای کارخانه اس��ت و منفعت آن به جای س��هامداران، به 

جیب عده ای دالل می رود.
او در پای��ان ب��ا بیان اینک��ه راهکار دولت برای تامی��ن نیاز داخل 
می توان��د موافقت با واردات خودرو باش��د، می گوی��د: تصمیم هایی 
همچ��ون تعلیق عرضه خ��ودرو در بورس کاال ب��رای نظام اقتصادی 
کش��ور جای بس��ی تأس��ف دارد که ش��فافیت را قربانی یکس��ری 

مالحظات و مصال��ح کوتاه مدت می کند؛ در حالی که به هیچ عنوان 
این مصالح و مالحظات به نفع اقتصاد کشور نیست.

بازندهتصمیمجدیدخودروییکیست؟
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قیمتبازاریخودروبهطورغیرمنطقیباالاست
دبی��ر انجمن صنایع همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودروی 
کش��ور معتقد اس��ت که تصدیگری دولتی و عملکرد جزیره ای ارکان 

تصمیم گیر و سیاست گذار، دو معضل کالن صنعت خودرو است.
»آرش محبی ن��ژاد« در گفت وگو با خبرنگار اقتص��ادی ایرنا، اظهار 
داشت: برنامه افزایش 50 درصدی تولید خودرو در سال جاری نسبت 
به سال 1400 که خودروسازان داوطلبانه افزایش بیش از ۶5 درصدی 
را وعده داده اند، دست یافتنی است اما الزامات و پیش شرط هایی دارد.

وی بیان  داش��ت: در س��ال های 90 و 9۶ تیراژ حدود 1.۶ میلیون 
دس��تگاهی خودرو محقق شد و بر این اساس هدف گذاری امسال نیز 

چندان نأمانوس و دور از ذهن نیست.
این مقام صنفی یادآور ش��د: توان بالقوه صنعت قطعه سازی )البته 
برای قطعاتی اس��ت که به تولید انبوه رس��یده اند( تامین قطعه برای 
حدود 2.2 میلیون دس��تگاه خودرو در سال است، البته این ظرفیت و 
قطعاتی همچون ECU، ایربگ یا سنس��ورهای خاص که باالجبار در 
زمان تحریم ها داخلی س��ازی شده و هنوز به ظرفیت کامل نرسیده اند 

را شامل نمی شود.
وی گف��ت: با این حال مش��کالتی در اجرا وج��ود دارد، همچنین 
الزاماتی برای دستیابی به اهداف برنامه موردنیاز است که از آن جمله 
اصالح ش��یوه قیمت گذاری دس��توری قابل اشاره اس��ت، زیرا بهبود 

کیفیت و افزایش تیراژ را نمی توان به صورت دستوری محقق کرد.
باالبودن غیرمنطقی قیمت بازاری خودرو

محبی نژاد خاطرنش��ان کرد:  البته وقت��ی از قیمت خودرو صحبت 
می کنی��م، قیمت بازاری منظور نیس��ت و در ای��ن زمینه باید گفت 

»قیمت ها به شکل بیهوده  و غیرمنطقی باال است.«
وی، الزام دیگر دس��تیابی به اهداف افزایش تیراژ امس��ال را تامین 
نقدینگی برش��مرد و گفت:  با توجه به متوس��ط تورم 40 درصدی در 
جامعه و افزایش قیمت نهاده های تولید، افزایش تیراژ نیازمند نقدینگی 

زیادی است.
دبی��ر انجمن صنایع همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودروی 
کش��ور تاکید ک��رد: تصدیگری دولت��ی )و به ج��ای آن هدایتگری و 
سیاست گذاری( و عملکرد جزیره ای دولتی ها، مجلسی ها و سایر ارکان 
تصمیم گیر و سیاست گذار صنعت خودرو، دو معضل کالن این صنعت 
است. وی ابراز امیدواری کرد تصمیم سازان با اتخاذ تصمیمات واحد و 
یکسان، همچنین پرهیز از تشتت آرا، این صنعت را به سرمنزل مقصود 
برسانند، زیرا حتی وجود یک قانون هرچند معیوب، بهتر از چند قانون 
است و امید می رود در این مسیر به آرا و نظرات بخش خصوصی بهای 

بیشتری داده شود.
محبی نژاد در پایان گفت: اکنون جمع مطالبات تعیین تکلیف نشده 
قطعه سازان از خودروسازان به 47 هزار میلیارد تومان رسیده که 18.5 
هزار میلیارد تومان آن را مطالبات تعیین تکلیف نشده معوق تشکیل 
می دهد. به گزارش ایرنا، برنامه امسال طراحی شده برای خودروسازان 
تولید یک  میلیون و ۶00 هزار دستگاه خودرو است که یک  میلیون و 

400 هزار دستگاه آن بر پایه پلتفرم های داخلی خواهد بود.
در این راس��تا، سهم 750 هزار دستگاهی برای ایران خودرو و سهم 
۶50 هزار دس��تگاهی برای س��ایپا در نظر گرفته ش��ده و با احتساب 
تولیدات سایر خودروسازان کوچک و خصوصی، تیراژ به یک  میلیون و 

۶00 هزار دستگاه خواهد رسید.
بااین ح��ال کارشناس��ان معتقدند تحقق تیراژ یادش��ده مس��تلزم 
ملزوماتی است که عدم تامین آنها می تواند برنامه یادشده را با چالش ها 

و مشکالتی همراه کند.
بررسی آمارهای منتشرش��ده در سامانه ُکدال حاکی از تولید 122 
هزار و 317 دس��تگاه خودرو توسط سه خودروساز بزرگ کشور یعنی 
ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت ماه 
است. این میزان تولید در مقایسه با آمار مدت مشابه سال قبل )تولید 
118 هزار و 59۶ دستگاه خودرو( رشد 3.13 درصدی نشان می دهد.

نماگربازارسهام

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسالمی ضمن 
اشاره به توامندی قطعه سازان و تاکید بر جلوگیری از ورود هرگونه قطعات 
خودرو به کش��ور عنوان کرد واردات قطعات می تواند جایگاه قطعه سازان 
در صنع��ت خودرو را به خطر انداخت��ه و زمینه واردات قطعات بی کیفیت 

به کشور را فراهم کند.
محمدصال��ح جوکار در گفت وگ��و با خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص 
تصمیم اخیر دولت مبنی بر آزادسازی واردات خودرو با هدف ایجاد تحول 
در صنعت خودرو اظهار داش��ت: واردات خودرو تنها به شرط رقابت پذیری 
می توان��د در صنعت خودرو تحول ایجاد کند ام��ا اگر نگاه به واردات تنها 

تامین نیاز طبقه ای خاص از جامعه باش��د نه تنها راهگش��ا نیست بلکه به 
صنعت خودرو و قطعه کشور آسیب وارد خواهد کرد.

 وی با تاکید بر اینکه واردات خودرو باید متناس��ب با درآمد عموم افراد 
جامعه و در راستای پاسخ به نیاز آنها صورت بگیرد، یادآور شد: با آزادسازی 
واردات خودرو خودروسازان نیز برای تولید خودروهای به روز، با کیفیت و 

ارزان قیمت باید مورد حمایت قرار بگیرند.
نماینده مردم یزد در مجلس ش��ورای اسالمی بر واردات خودرو در ازای 
صادرات خودرو و قطعات در راستای حفظ منافع قطعه سازان داخل تاکید 
و بیان کرد: به جرأت می توان گفت قطعه سازان ما دارای توانمندی بسیاری 

هس��تند به طوری که بخش��ی از تولیدات آنها به کشورهای اروپایی صادر 
می ش��ود. بنابراین در راس��تای تقویت ظرفیت صنعت قطعه سازی کشور 
حمایت از قطعه سازان و ارائه مشوق های الزم برای تسهیل فرآیند صادرات 

قطعات ضرورت دارد.
رئیس کمیس��یون امور داخلی و ش��وراهای مجلس شورای اسالمی در 
پایان خاطرنش��ان کرد: به منظور حفظ جایگاه قطعه س��ازان باید از ورود 
هرگونه قطعات خودرو به کش��ور جلوگیری ک��رد، چراکه واردات قطعات 
می تواند جایگاه قطعه سازان در صنعت خودرو را به خطر انداخته و زمینه 

واردات قطعات بی کیفیت به کشور را فراهم کند.

جلوگیری از واردات قطعات خودرو به کشور ضرورت دارد

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد بیش از 90 درصد مخاطبان 
از واگذاری خودرو از طریق سامانه یکپارچه استقبال کرده اند.

وزارت صمت اعالم کرد، در پی اس��تقبال از عرضه خودرو در س��امانه 
یکپارچ��ه تخصیص خودرو و رضای��ت بیش از 90 درصدی مخاطبان از 
این ش��یوه واگذاری، روند واگذاری خودرو همزمان با افزایش نرخ تولید 
خودرو ه��ای کامل، تداوم خواهد یافت و دور بعدی تخصیص نیز در تیر 

انجام می شود.

براس��اس اعالم ای��ن وزارتخانه، درخصوص طرح های فروش��ی که در 
اولین دوره از قرعه کشی خارج شده اند، به زودی اطالع رسانی الزم انجام 

خواهد شد.
آقای منوچهر منطقی، معاون صنای��ع حمل ونقل وزارت صمت گفته 
اس��ت: در پی افزایش تولید خودرو های کامل در خودروسازان داخلی و 
افزایش عرضه خودرو در سال 1401 به میزان بیشتر از 200 درصد در 
س��ال 1400 و در پی مباحث مرتبط با اعالم اسامی برندگان نخستین 

مرحل��ه تخصیص خودرو از طریق س��امانه یکپارچ��ه تخصیص خودرو، 
به دس��تور وزیر صمت مقرر ش��د به همه منتخبان اصل��ی و ذخیره که 
نام ش��ان در س��امانه یکپارچه تخصیص خودرو اعالم شده است، خودرو 

تخصیص داده شود.
به گفته او، درخصوص واگذاری خودرو به منتخبان فهرس��ت ذخیره 
)رزرو( پ��س از اتمام مهلت ثبت نام منتخب��ان اصلی در روز 25 خرداد، 

اطالع رسانی تکمیلی انجام خواهد شد.

دومینمرحلهعرضهخودروباسامانهیکپارچهدرتیرانجاممیشود
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چطورتجربهمشتریانازبرندراارتقادهید؟

بهقلم:فیلپراسر
کارشناس مدیریت کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

تجربه مش��تریان از برند امر بس��یار مهمی محس��وب می ش��ود. 
بسیاری از مردم برای خرید دوباره از یک برند دلیل بسیار محکمی 
نی��از دارن��د. این ام��ر می تواند به ش��ما فرصت بس��یار خوبی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف داده و حتی ش��رایط تان را نیز 
بهینه س��ازی نماید. البته در این میان همیشه برخی از برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مشکالت زیادی دارند. این امر از 
ارائه تجربه ای نامناس��ب شروع شده و به کیفیت پایین محصوالت و 

سایر فعالیت ها ختم می شود. 
ه��دف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از مهمترین نکات برای 
تعام��ل بهینه ب��ا مخاطب ه��دف و ایجاد تجرب��ه ای حرفه ای برای 
آنهاس��ت. بی ش��ک در مقاله کنونی امکان بررس��ی ن��کات مربوط 
ب��ه کیفیت محصوالت نیس��ت. با این حال م��ا در چارچوب تجربه 

مشتریان به توصیه های حرفه ای و دقیق خواهیم پرداخت.
انجامعملوکمکبهمشتریان

برندهای��ی ک��ه در مقاب��ل مش��تریان هیچ عم��ل خاصی صورت 
نمی دهند، کارش��ان همیشه س��خت و دش��وار خواهد بود. این امر 
می تواند بس��یاری از برندها را به دردس��ر انداخته و توانایی شان در 
این میان را نیز با مشکالت زیادی رو به رو سازد. وقتی شما در برابر 
مشکالت یا تجربه مشتریان از برند واکنش خاصی نشان نمی دهید، 
به طور مداوم انگیزه آنها برای تعامل با شما کاهش پیدا می کند. این 
امر در نهایت موجب بروز اختالف های اساسی در زمینه فعالیت برند 
ش��ده و کارتان را با مش��کالت زیادی همراه خواهد کرد. درست به 
همین دلیل اگر برند شما از همان ابتدا فعالیتش را به طور دقیق و 
همراه با اقداماتی اساسی در برابر مشتریان دنبال کند، تاثیرگذاری 
بس��یار بهتری به همراه خواهد داشت. این امر می تواند در بلندمدت 
شما را بدل به یک برند جذاب و دوست داشتنی برای مشتریان کند. 
یادتان باش��د مشتریان همیشه برندهایی که در برابرشان اقدامات 
مناس��بی انجام داده اند، به یاد می آورند. این امر باید همیش��ه برای 
ش��ما مهم و کلیدی محسوب شود، در غیر این صورت شاید خیلی 

زود توانایی تان در این میان به طور کامل از بین برود. 
نکته مهمی که برندها باید به طور معمول در خاطر داشته باشند، 
مربوط به سطح فعالیت و پاسخگویی به مشتریان است. اگر همیشه 
خودتان را به جای مش��تریان قرار دهید، این مس��ئله خیلی راحت 
برای تان حل می ش��ود. پس یادتان باشد همیشه کمی از زاویه دید 

مشتریان به مسئله نگاه کنید. 
ارزیابیمیزانپیشرفتورضایتمشتریان

رضایت مش��تریان امر بس��یار مهمی در زمینه خدمات مشتریان 
محس��وب می گ��ردد. این ام��ر به ش��ما فرصت بس��یار خوبی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد داد. نکته مهم اینکه شما 
باید همیش��ه میزان رضایت مشتریان را به دقیق ترین شکل ممکن 
ارزیابی نمایید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصت و شانسی برای 

اثرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا نکنید. 
برخی از برندها بدون اینکه معیار یا مدرک درس��تی برای ارزیابی 
وضعیت رضایت مش��تریان داشته باش��ند، با خیال راحت وضعیت 
خود را مناسب ارزیابی می کنند. غافل از اینکه در یک لحظه امکان 
فروپاش��ی کامل برندش��ان وجود دارد. ش��ما در س��اده ترین شکل 
ممکن می توانید به س��ادگی و با خیال راحت اقدام به نظرخواهی از 
مشتریان نمایید. این امر می تواند وضعیت شما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را بهبود بخش��د. در این صورت شما به سادگی 
فرص��ت تعامل با مخاطب هدف را پی��دا کرده و وضعیت تان در این 

میان متحول خواهد شد. 
تقویتروحیهکارکنان

ی��ک تی��م کاری ب��دون روحی��ه کاف��ی هرگز فرصت و ش��انس 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا نمی کند. این امر می تواند 
برای بس��یاری از کارکن��ان به معنای نقطه پایان��ی همکاری با یک 
برند باش��د. درس��ت به همین دلیل ش��ما باید برای تقویت روحیه 
کارمندان برنامه ویژه ای داش��ته باشید. وقتی کارمندان شرکت شما 
از فعالیت در برندتان رضایت باالیی داش��ته باش��ند، شما می توانید 
نس��بت به تاثیرگذاری مناسب بر روی مشتریان نیز مطمئن باشید. 
این امر در بسیاری از مواقع موجب نزدیکی بیشتر میان اعضای تیم 
مدیریتی و کارکنان شرکت به طور حرفه ای می شود. در این صورت 
دیگر نیازی برای نگرانی نس��بت به ارائه یک تجربه مناس��ب از برند 

به مشتریان نخواهد بود. 
entrepreneur.com:منبع

رهبری

بهقلم:اشلیسگورا
نویسنده حوزه بازاریابی و فروش 

مترجم: امیر آل علی

به صورت کلی بازاریابی یکی از موقعیت های شغلی محسوب می شود که استرس 
بسیار زیادی را دارد. دلیل این امر نیز به این خاطر است که مهمترین بخش شرکت 
یعنی فروش وابسته به تصمیمات این افراد خواهد بود. در این رابطه فروش اینترنتی، 
به مراتب سخت تر بوده و اعتمادسازی یک چالش جدی محسوب می شود. به همین 
خاطر افراد باید اقدامات بیشتری را هم انجام دهند. تمامی این دالیل باعث می شود 
تا افراد استرس باالیی را داشته باشند و این شرایط، فشار زیادی را به همراه خواهد 
داشت. بدون شک این امر که به افراد توصیه کنید که آرام باشند، بیش از حد ساده و 
حتی غیرکاربردی خواهد بود. درواقع استرس زیاد خصوصا در طوالنی مدت، افراد را 
با انواع بیماری ها مواجه می سازد و زمینه نفرت از کار را به همراه دارد. در این زمینه 
شناسایی دالیل اصلی استرس بازاریاب های اینترنتی، باعث خواهد شد تا مشکالت 
به خوبی شناسایی شود و در گام بعد بتوان برای هر یک از آنها راهکار مناسب پیدا 
کرد که در ادامه هفت علت اصلی بررسی خواهد شد. نکته ای که باید به آن توجه 
داشته باش��ید این است که برای هر یک از این موارد، توصیه هایی نیز مطرح شده 

است تا بتوانید به خوبی شرایط را مدیریت کنید. 
1-بررسیزودهنگامنتایج

یکی از عادت های کامال اشتباه این است که افراد نتایج را بسیار زود مورد بررسی 
قرار می دهند و این امر باعث می شود تا استرس زیادی به آنها منتقل شود. این امر 
در حالی است که هر اقدام، محدوده زمانی خاص خود را دارد و الزم است تا به این 
نکته توجه داشته باشید. برای مثال ممکن است کمپین حال حاضر، نتایجی در سال 
آینده داشته باشد. به همین خاطر همواره تمامی افراد دخیل نظیر سرمایه گذارها را 
نسبت به زمان بروز نتایج قانع کنید. در کنار این مسئله توصیه می شود که خود را 
درگیر اقدامی دیگر نمایید تا فرصتی برای سنجش نتایج وجود نداشته باشد. با این 
حال این امر به معنای رها کردن همه چیز هم نبوده و الزم است تا نسبت به این 
موضوع اطمینان داشته باشید که تمامی اقدامات مورد نیاز، در حال انجام است. در 
کنار این موضوع یکی از دالیل دیگر بروز استرس، نبودن معیارهای مشخص است. 
این امر باعث خواهد شد تا هر اقدام، ریسک باالیی را به هر ماه داشته باشد و امکان 
مقایسه شکل نگیرد. تحت این شرایط طبیعی است که فشار زیادی را متحمل شوید. 
درواقع هنگامی که نس��بت به تصمیمات خود اطمینان نداشته باشید، بدون شک 

استرس از شما دور نخواهد شد. 
2-عدموجودبودجهکافی

این موضوع بس��یار طبیعی است که بودجه کافی برای اقدامات مورد نیاز خود را 
نداشته باش��ید و یا در اواسط کار، شرکت توان تامین هزینه های موجود را برطبق 

برنامه نداشته باشد. همچنین ممکن است با شکست در یک کمپین، بودجه اقدامات 
دیگر را از دس��ت بدهید. تحت هر ش��رایط، تمامی این موارد باعث خواهد ش��د تا 
ش��رایط بسیار بدی را تجربه کنید. در این راس��تا توصیه می شود که همواره چند 
برنامه داشته باشید تا در صورت عدم توان برای اولویت اول، همه چیز از دست نرود. 
همچنین الزم است تا با اخالق مدیر شرکت و یا کارفرمای خود آشنا شوید تا بتوانید 
نس��بت به احتماالت، آشناتر باش��ید. در نهایت توصیه آخر در این بخش، صحبت 
کردن با س��ایر کارمندان و خصوصا مدیر شرکت اس��ت تا آنها را نسبت به شرایط 
جدید به خوبی آگاه سازید. درواقع نباید اجازه دهید که در آخر شما تنها گناهکار 
تلقی شوید. این اقدام باعث خواهد شد تا در صورت نیاز، برنامه ریزی جدید داشته 

باشید و یا به دنبال پیدا کردن سرمایه گذار بروید. 
3-تغییراتسریع

درواقع تغییراتی که در بخش های مختلف ش��کل می گیرد، افراد را در موقعیتی 
جدید قرار می دهد که می تواند استرس زا باشد. برای مثال آبدیت های مداوم گوگل 
و تغییراتی که در زمینه الگوریتم به وجود می آید، بدون ش��ک سخت خواهد بود. 
دلیل این امر نیز به این خاطر اس��ت که افراد به ش��یوه های قبل عادت کرده اند. در 
این راستا بهترین اقدام این است که اخبار را به صورت مداوم بررسی کنید. درواقع 
تغییرات حداقل یک هفته قبل اطالع رسانی خواهند شد و شما می توانید نسبت به 
آنها آگاه شده و آمادگی الزم را داشته باشید. در این زمینه ممکن است شما به یک 
دوره جدید آموزشی هم نیاز داشته باشید و ابدا نباید این را نشانه ضعف تلقی کنید. 
درواقع یک بازاریاب هیچ گاه نباید به س��طح خود قانع باشد. با یک جست و جوی 
س��اده می توانید گروه هایی را پیدا کنید که در آن افراد حرفه ای حوزه کاری ش��ما 
حضور دارند و می توانید از تجربیات و نظرات آنها اس��تفاده کنید و سریعا به پاسخ 

سواالت جدید خود دست یابید. 
4-مسئولیتهایمختلف

در بسیاری از شرکت ها، برای صرفه جویی تالش می شود تا یک کارمند، اقدامات 
مختلف��ی را انجام دهد. برای مثال بازاریاب ها در زمینه هایی نظیر تولید محتوا نیز 
اقدام می کنند. این امر در حالی است که موقعیت شغلی شما به اندازه کافی پرحجم 
خواهد بود و الزم اس��ت تا هر اقدام توس��ط افرادی انجام گیرد که تجربه کافی را 
دارند. در این راستا نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که از همان 
ابتدا وظایف خود را مشخص کند. در این رابطه شما می توانید افرادی را به صورت 
قراردادی به ش��رکت اضافه کنید تا نیازهای موجود را تامین نمایند. این امر باعث 
خواهد ش��د تا به علت تمرکزی که بر روی کار اصل��ی خود دارید، نتایج به مراتب 
بهتری را هم به دست آورید. درواقع حجم کاری بیش از حد نیز استرس باالیی را 

به همراه خواهد داشت. 
5-عدمتوسعه

راضی بودن به شرایط حال حاضر، به یک استراتژی نادرست بسیاری از مدیران 
تبدیل ش��ده است. با این حال واقعیت این است که با چنین رویکردی، به زودی 

س��هم خود را از بازار از دس��ت خواهید داد. تحت این ش��رایط شما باید همواره 
براس��اس اصول اقدام نمایید. در این زمینه هنگامی که ابزارهای شرکت و سطح 
دانش افزایش پیدا کند، بدون ش��ک می توانید با چالش های جدید نیز به خوبی 
مواجه ش��وید. در این زمینه فراموش نکنید که اگر زیرساخت های توسعه را برای 
ش��رکت ایجاد نکنید، مجبور به پرداخت هزینه های مختلفی خواهید بود. در این 
رابطه بسیاری از طرح ها، بودجه هایی فراتر از نیاز واقعی دارند. به همین خاطر الزم 
اس��ت تا تمامی موارد را مجددا بررس��ی کرده و به دنبال راهکارهای کم هزینه تر 
هم باش��ید. درواقع ش��تاب زدگی برای اجرای یک کمپین و یا هر اقدام دیگر، ابدا 

هوشمندانه نخواهد بود. 
6-عدمفروشمناسب

از دیگر دالیل استرس باالی بازاریاب ها، عدم فروش مناسب است. در این رابطه 
فراموش نکنید که همیشه ایراد از تکنیک ها نبوده و ممکن است با مشکالت دیگر 
مواجه باش��ید. برای مثال عدم کیفیت الزم محص��والت و کاهش قدرت خرید، از 
جمله رایج ترین این موارد محس��وب می ش��ود. با این حال این امر نباید باعث شود 
که دچار غرور شوید. درواقع ممکن است که ایراد از تکنیک نامناسب هم باشد. در 
این زمینه برای کاهش قدرت خرید، فروش اقس��اطی یک راهکار کاربردی خواهد 
بود. درواقع ش��ما در چنین ش��رایطی الزم است تا به دنبال دلیل باشید و فراموش 
نکنید که با ناراحت کردن خود، مش��کلی برطرف نخواهد شد. درواقع الزم است تا 
آرام باشید و از مدیر شرکت بخواهید که زمانی را برای بررسی اوضاع و دالیل حال 

حاضر به شما بدهد. 
7-اشتباهاتگرامری

هم��ه افراد تجربه آن را داش��ته اند که یک متنی را با اش��تباهات گرامی و یا 
تایپی منتش��ر نمایند. درواقع این مس��ئله حتی برای اکانت های ش��خصی نیز 
ناراحت کننده خواهد بود. درواقع فراموش نکنید که ش��ما نماینده یک شرکت 
هس��تید و یک اشتباه ش��ما به پای کل تیم نوشته خواهد شد. به همین خاطر 
الزم است تا از ابزارهایی نظیر grammerly استفاده کنید تا نسبت به درست 
بودن اقدامات خود، اطمینان داشته باشید. با این حال اگر بنا به هر دلیلی متن 
اشتباهی را ارسال کردید، ساکت ماندن اوضاع را بدتر خواهد کرد. درواقع شما 
باید س��ریعا اقدام به ویرایش کرده و عذرخواهی رسمی داشته باشید. این اقدام 
س��ریع و مسئوالنه، باعث خواهد شد تا اوضاع به سرعت به نفع شما تغییر پیدا 
کند. در آخر فراموش نکنید که محتواها را قبل از انتش��ار حداقل یک بار مورد 

بررسی قرار دهید.
در آخر اقداماتی نظیر یوگا، اس��تراحت کاف��ی، مصرف دمنوش و گوش دادن به 
موسیقی از دیگر اقداماتی است که باعث خواهد شد تا بتوانید آرامش تان را در مدت 
زمان کوتاهی به دست آورید. همچنین نتایج جدیدترین تحقیقات حاکی از آن است 

که ورزش مداوم باعث می شود تا آستانه تحمل فشار نیز بیشتر شود. 
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اخبار

پست برق فوق توزیع دشت الله در رامهرمز توسعه یافت
اهواز - شــبنم قجاوند: مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان از 
توسعه پســت ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت دشت الله در شهرستان رامهرمز با ارزش 
سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد ریال خبر داد. محمود دشت بزرگ اظهار کرد: عملیات 
تعویض CT و اصالح طرح حفاظت و توسعه پست ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت دشت 
الله در جهت اتصال به رینگ، با ارزش سرمایه گذاری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال به 
پایان رسید و برق دار شد. وی با اشاره به اهداف بهره برداری از این پروژه تصریح 
کرد: تکمیل رینگ ۴ کلیدی پســت و کمک به کاهش خاموشــی ها، افزایش 
قابلیت مانور در تعمیر و نگهداری ترانس مصرف داخلی و افزایش قابلیت مانور 

کلید زنی در خطوط شرکت سیمان خوزستان و ترانس قدرت، از جمله اهداف برنامه ریزی و بهره برداری از این پروژه بوده است. بر اساس این 
گزارش، از مهرماه ۱۴۰۰ تاکنون ۶۵۵ مگاولت آمپر در بخش انتقال و فوق توزیع به ظرفیت شبکه تحت نظارت این شرکت در استان های 
خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه شد. گفتنی است، شرکت برق منطقه ای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در شبکه انتقال و 
فوق توزیع در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد. مذکور دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را نیز بیان نموده و همکاری 

خود را جهت گذر از پیک بار سال جاری اعالم کردند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان  خبر داد
تامین انرژی پایدار در منطقه طارم را در اولویت قرار می دهیم

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
استان قزوین گفت: در راستای محرومیت زدایی با ایجاد خطوط مانوری جدید 
و اصالح و تعمیر شبکه موضوع تامین انرژی پایدار در طارم را در اولویت برنامه 
ها قرار می دهیم. مسعود خواجه وند در مراسم آغاز اقدام جهادی سرویس و 
بهینه ســازی خطوط فشار متوسط در طارم سفلی اظهارداشت: منطقه طارم 
وضعیت جغرافیایی خاصی دارد و در ایام ســال بــا حوادث طوفان و بادهای 
شدید مواجهیم که گاهی موجب بروز حوادث و قطع برق می شود که تالش 
می کنیم با بهره گیری از همه ظرفیت ها مشکالت آن برطرف شود. وی بیان 

کرد: اکیپ های فنی الزم اســت در طول ســال برنامه های منظمی داشته باشند تا مشــکالت به حداقل برسد که در این راستا باید 
خطوط اصالح شود تا خاموشی ها به کمترین میزان برسد که دراین راستا از این اقدامات جهادی در سرتاسر شهرستانها پیش بینی 
شــده و اجرایی خواهد شــد تا با تداوم خدمت رسانی، رضایت مردم جلب شود. خواجه وند گفت: دستگاههای خدمات رسان بایستی 
برای تامین زیرســاخت در طارم و مناطق کم برخوردار تالش بیشــتری کنند و ما نیز آمادگی داریم از محل اعتبارات استانی شرکت 

برای خدمت رسانی اقدام کنیم.
وی یادآور شد: رفع محرومیت به اعتبارات کافی نیاز دارد که با استفاده از اعتبارات  استانی می توانیم برای احداث خطوط مانوری در 

منطقه طارم بیشترین استفاده را داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین تصریح کرد: اگر مسئوالن استانی به طارم سفر کنند و در جریان مشکالت قرار گیرند 
حتما همراهی بیشتری در تامین نیازها خواهند داشت و ما علیرغم این که بیش از ۱۲ هزار کیلومتر شبکه برق داریم ولی آماده ایم به 

طارم توجه بیشتری شود و در این میان همراهی مدیران برنامه و بودجه در تامین اعتبارات مورد نیاز نیز می تواند تعیین کننده باشد.
وی گفت: در طارم سفلی تعداد ۴ پست برق در گیلوان،سیاهپوش، لوشان و بکندی مستقر کرده ایم تا نیازها تامین شود اما در زمستان 
و فصل بارش تردد در مسیرهای دسترسی دشوار است و خدمت رسانی را طوالنی و مشکل می کند که امیدواریم با کمک نمایندگان و 

مسئوالن استانی وضعیت راهها بهتر شود تا بتوانیم در شرایط مطلوب تری به مردم منطقه خدمت رسانی کنیم. 
خواجه وند تصریح کرد: از اعتبارات استانی برای کاهش مشکالت استفاده خواهیم کرد تا رضایت مردم جلب شود البته هیچ قولی نمی 

دهیم که عمل نشود اما در دو تا سه سال آینده امیدواریم بتوانیم مشکالت توزیع برق را در طارم سفلی به حداقل برسانیم.
وی افزود: از بیان مطالبات نگران نیستیم و پیگیری بخشدار و مردم برای حل مشکالت را مغتنم می شماریم و به آن اهمیت می دهیم 
و در حد توان و امکانات خود در رفع نیازهای مردم و ایجاد زیزساختهای انرژی تالش خواهیم کرد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان قزوین به نیروهای اقدام جهادی توصیه کرد حتما به نکات فنی و توصیه های ایمنی اهمیت دهند تاحادثه ای برای نیروها ایجاد نشود 
و این مانور به سالمت به پایان برسد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین گفت: در راستای محرومیت زدایی با ایجاد خطوط 

مانوری جدید و اصالح و تعمیر شبکه موضوع تامین انرژی پایدار در طارم را در اولویت برنامه ها قرار می دهیم.
مسعود خواجه وند در مراسم آغاز اقدام جهادی سرویس و بهینه سازی خطوط فشار متوسط در طارم سفلی اظهارداشت: منطقه طارم 
وضعیت جغرافیایی خاصی دارد و در ایام سال با حوادث طوفان و بادهای شدید مواجهیم که گاهی موجب بروز حوادث و قطع برق می شود 
که تالش می کنیم با بهره گیری از همه ظرفیت ها مشکالت آن برطرف شود. وی بیان کرد: اکیپ های فنی الزم است در طول سال برنامه 
های منظمی داشته باشند تا مشکالت به حداقل برسد که در این راستا باید خطوط اصالح شود تا خاموشی ها به کمترین میزان برسد که 
دراین راستا از این اقدامات جهادی در سرتاسر شهرستانها پیش بینی شده و اجرایی خواهد شد تا با تداوم خدمت رسانی، رضایت مردم 
جلب شود. خواجه وند گفت: دستگاههای خدمات رسان بایستی برای تامین زیرساخت در طارم و مناطق کم برخوردار تالش بیشتری کنند 

و ما نیز آمادگی داریم از محل اعتبارات استانی شرکت برای خدمت رسانی اقدام کنیم.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی خبرداد:
صادرات خوراک و مکمل ماهیان از استان مرکزی پنج برابر افزایش یافت

اراک- فرناز امیدی: مدیرکل دامپزشــکی استان مرکزی گفت: صادرات 
خوراک و مکمل ماهیان از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته پنج برابر افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشــکی استان مرکزی، دکتر محسن 
شانقی افزود: ۸۰۰ هزار کیلوگرم خوراک و مکمل ماهیان از ابتدای سال جاری 
تاکنون در قالب چهار محموله با نظارت اداره کل دامپزشکی استان مرکزی به 
عراق صادر شد که صادرات این محصوالت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
روند افزایش داشته  اســت. وی ادامه داد: ۱۵۰ هزار کیلوگرم خوراک و مکمل 

ماهیان در ۲ ماه ابتدای ســال گذشــته با نظارت اداره کل دامپزشکی اســتان مرکزی از این استان به خارج از کشور صادر شد. مدیرکل 
دامپزشکی استان مرکزی خاطرنشان کرد: ۵۱ هزار و ۶۸۰ قطعه ماهی زینتی و زنده نیز در قالب چهار محموله با نظارت این اداره کل به 
کشورهای عراق، افغانستان، کویت و ترکیه صادر شد. شانقی افزود: ۱۶۳ هزار کیلوگرم آالیش مرغی نیز امسال با نظارت اداره کل دامپزشکی 
استان مرکزی در قالب هفت محموله به کشور عراق صادر شد که صادرات این محصوالت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد 
افزایش داشته است. وی درپایان بیان داشت: یک هزار و ۶۱۰ کیلوگرم عسل نیز در قالب یک محموله با نظارت اداره کل دامپزشکی استان 

مرکزی از این استان به کشور عمان صادر شد.

  دومین جلسه مدیریت بحران با محور مدیریت تامین، توزیع و مدیریت 
مصرف آب در شهر ایالم برگزار گردید

ایالم-هدی منصوری: در دومین جلسه مدیریت بحران شرکت آب و فاضالب استان که با حضور مدیرعامل و اعضای کمیته بحران 
برگزار شد بر انجام برنامه ها و راهکارهایی جهت خدمات رسانی مطلوب و مستمر، مقابله با بحران کم آبی و نحوه تامین آب شرب مناطق 
دارای تنش در تابستان پیش رو تاکید شد. در این جلسه در خصوص میزان برداشت آب از منابع استحصالی سد ایالم، چشمه گل گل و 
برداشت آب از چاه ها، بررسی آخرین وضعیت برداشت و بررسی مکانیکی و الکتریکال تجهیزات ایستگاه های پمپاژ و موضوعات مختلف، 
بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.  پرویز ناصری با تاکید بر اینکه باید تاسیسات آبرسانی حیاتی شهر ایالم از نظر انشعابات غیرمجاز و 
شکستگی ها مورد پایش قرار گیرد، گفت: برای تامین و توزیع مناسب آب باید تصمیمات موثری گرفته شده تا بهتر بتوانیم به مردم خدمت 
کنیم.  مدیرعامل شــرکت آبفای اســتان خواستار اصالح موارد ذکر شده به صورت اورژانسی شد و افزود: بررسی ها و برنامه های الزم در 

خصوص ربط خط انتقال اجرا شده و نحوه بهره برداری از آن، تهیه و در جلسات آتی مورد بحث و تبادل قرار گیرد.
وی همچنین اظهار داشت: جهت افزایش میزان برداشت از آب چشمه گل گل به دلیل افت ولتاژ برق مقرر گردید با شرکت انتقال برق 
مذاکره و اقدامات الزم انجام شود. ناصری در پایان سخنانش خاطرنشان ساخت: مجموعه شرکت آب و فاضالب استان، تمام تالش خود را 

جهت مدیریت مصرف، تامین و توزیع آب سالم و بهداشتی برای گذر از تابستان ۱۴۰۱ را در سرلوحه کار خود قرار داده است.
الزم به ذکر است در این جلسه در خصوص شناسایی و قطع تمام انشعابات غیرمجاز، قطع تمام انشعابات فضای سبز چه به صورت مجاز 
و چه غیرمجاز تا پایان فصل تابستان ۱۴۰۱ ، بروز نمودن رفع اتفاقات و شکستگی ها جهت کاهش هدرفت آب، انجام عملیات اصالح شبکه 
های فرسوده و استانداردسازی انشعابات فرسوده، پایش لوله های عبوری از روی مسیل های داخل شهر، تشکیل پلیس آب جهت برخورد 

با عوامل مصرف غیرمجاز و در نهایت اشاعه فرهنگ مصرف و صرفه جویی، مباحث کاربردی و عملیاتی مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

کوهنوردی کارکنان بسیجی اداره گاز شهرستان علی آباد کتول به 
ارتفاعات روستای دیدنی چینو

گرگان- خبرنگار فرصت امروز:   به مناســبت گرامیداشــت سوم خرداد سالروز آزادســازی خرمشهر ، کارکنان بسیجی اداره گاز 
شهرســتان علی آباد  به ارتفاعات روســتای چینو واقع در دهنه زرین گل شهرستان  صعود کردند.درهمن رابطه ،عباس سیاوشی رئیس 
به همراه تعدادی از کارکنان اداره گاز  شهرســتان  علی آباد کتول به منظور بزرگداشــت ایام سوم خرداد ، برنامه کوهنوردی به ارتفاعات 
روستای بسیار زیبای و دیدنی چینو را اجرا نموده و  از فضای بسیار پر طراوت و جذاب منطقه  به نحو مطلوبی بهره مند شده  و این ایام 

حماسی را گرامی داشتند.

قم - خبرنگار فرصت امروز: اســتاندار قم: کمیته امداد، 
مجموعه ای موفق و شایســته است و کمیته امداد استان قم 
با همراهی مردم و تالش امدادگران این نهاد، از مجموعه های 
خوب کشور است. به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، 
سیدمحمدتقی شــاهچراغی، اســتاندار قم در جلسه شورای 
مدیران کمیته امداد اســتان، با قدردانی از خدمات امدادگران 
این نهاد در اســتان گفت: کمیته امداد استان قم در کشور از 
مجموعــه های خوب این نهاد اســت. وی لزوم بهره مندی از 
ظرفیت های بی نظیر نیروی انسانی خوش فکر و با انگیزه در 
اســتان در خدمت رسانی به نیازمندان را خواستار شد و تأکید 

کرد: ادارات دولتی هم باید با هم افزایی و هم پوشانی توانایی ها و امکانات 
خود نسبت به بهبود شرایط مادی و معنوی مددجویان تالش کنند.

شاهچراغی ضرورت توزیع مناسب و عادالنه ی کمک های معیشتی و 
معنوی به مددجویان و محرومان را خاطرنشان و اظهار کرد: دستگاه های 

حمایتی در خدمت به محرومان، نباید جزیره ای عمل کنند. استاندار قم 
کسب مرجعیت آماری به واسطه ی جمع آوری و تجمیع آمار دستگاه 
های حمایتی را خواســتار شــد و گفت: کمیته امداد می تواند در این 
راستا پیشگام باشــد تا توزیع عادالنه ی کمک های مالی و حمایتی از 

مددجویان ارتقاء یابد. وی همچنین کاهش معضالت اجتماعی 
را از ماموریــت های کمیته امداد عنوان و تصریح کرد: در این 
راستا می بایستی برنامه ریزی عملیاتی انجام شود. در ابتدای 
این جلسه محسن مسعودیان راد، مدیرکل کمیته امداد استان 
قم، گزارشی از فعالیت های سال گذشته کمیته امداد استان و  
برنامه های این اداره کل  در سال ۱۴۰۱ ارائه کرد. وی افزود: از 
شاخص ترین خدمات کمیته امداد استان قم می توان به ارتقاء 
رتبه نوزدهم سال گذشته این نهاد در اشتغال آفرینی به رتبه 
نخست در دو ماهه سالجاری اشاره کرد. مدیرکل کمیته امداد 
استان قم، پیگیری مقابله با فقر مطلق استان را از برنامه های 
مهم این نهاد در سال ۱۴۰۱ عنوان و اظهار کرد: برای تحقق این طرح 
مهم دولت، گام نخست آن در روستای کوه سفید برداشته شده است و 
امیدواریم با اقدامات انجام شده در این روستا، این روستا به روستای نمونه 

کشور در اشتغال صد در صدی اهالی روستا گام تبدیل شود.

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: علوی شــهردار رشت به همراه 
احمدی نماینده شهرستانهای رشت و خمام در مجلس شورای اسالمی و 
مسئوالن شهرستانی بر روند اجرای پروژه بهسازی و تصفیه خانه سراوان 
نظارت کردند. به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری رشت - در سی و پنجمین روز از روند بهسازی سراوان سید 
امیر حسین علوی شهردار رشت ، محمد رضا احمدی سنگری نماینده 
مردم شهرســتانهای رشت و خمام در مجلس شورای اسالمی به همراه 
روسای ادارات محیط زیست و آبفای شهرستان رشت و تعدادی از معاونین 
و مدیران شــهری از روند بهسازی لندفیل سراوان و تصفیه خانه بازدید 
به عمل آوردند. محمدرضا احمدی سنگری نماینده مردم شهرستانهای 
رشــت و  خمام در مجلس در حاشیه این بازدید از شهردار رشت و کلیه 
کارکنان شهرداری که در این مدت برای بهسازی سراوان تالش کردند، 
تقدیر و تشکر کرد و عنوان داشت: تمام سعی ما این است تا بتوانیم حجم 
مشــکالت مردم و اهالی منطقه را در حوزه پسماند و شیرابه های سمی 
ناشی از آن کاهش دهیم. احمدی سنگری بازتاب مشکالت اشاره شده در 
سطح ملی را هدف از انجام چنین بازدیدهایی اعالم کرد و گفت: متاسفانه 
به علت جاری شدن شیرابه های سمی در رودخانه های شهر رشت شاهد 
بروز انواع بیماریهای پوســتی و ســرطان در این منطقه هستیم. وی با 
بیان اینکه محصوالت صیفی و کشاورزی توسط آب آلوده رودخانه های 

گوهررود و زرجوب آبیاری می شوند، اذعان کرد: از همه مسئوالن استانی 
و کشــوری میخواهم کمک کنند تا معضل سراوان و رودخانه های آلوده 
شهر رشت حل شود. سید امیر حسینی علوی شهردار رشت نیز در این 
نظارت میدانی ضمن تشکر از همه شخصیتهایی که پیگیر رفع معضالت 
زیست محیطی پسماند سراوان و رودخانه های آلوده شهر رشت هستند، 
ابراز داشت: امیدوارم خروجی نظارتهای اینچنینی به بهتر شدن شرایط 
محیط زیست شهر رشت و استان گیالن بیانجامد. شهردار رشت تصریح 
کرد: بر اساس برنامه ریزی که شهرداری رشت و شورای اسالمی شهر برای 
مدیریت لندفیل سراوان تدارک دیده بود، بهسازی و اجرای پوشش خاکی 

تاج باالیی لندفیل را از یک ماه قبل با ظرفیت لجستیکی شهرداری رشت 
آغاز کردیم. سید امیر حسین علوی با تاکید بر اینکه برنامه اول شهرداری 
رشت در بحث بهسازی لندفیل سراوان تقریبا به نقطه انتهایی خود رسیده 
است، ابراز داشت: با ورود پیمانکار ذیصالح جدید انتظار داریم تا فرآیند 
بهسازی کل پروژه سراوان با احداث حوضچه های جدید جمع آوری شیرابه 
و تکمیل تصفیه شیرابه موجود در یک پروسه ۱۲ ماهه به انجام برسد. وی 
اذعان کرد: بدون تردید با تکمیل زنجیره مدیریت پسماند پهنه مرکزی 
استان گیالن شامل رشت و شهرستانهای اطراف، فرآیند مدیریت در این 
بخش بهتر از گذشته به پیش خواهد رفت. شهردار رشت در مورد کارخانه 
کودآلی الکان هم مواردی را ذکر کرد و افزود: ظرفیت کارخانه کود آلی 
الکان ظــرف دو ماه آینده به حدود ۸۰۰ تن ارتقاء پیدا خواهد کرد و با 
انجام این کار بخش عمده ای از زباله های ورودی پردازش می شوند. علوی 
اظهار داشت: با تکمیل زباله سوز سراوان که بخش انتهایی زنجیره مدیریت 
پسماند در شهر رشت محسوب می شود ما کمترین آسیب را در سالهای 
آینده در حوزه تخریب محیط زیســت خواهیم داشت و قطعا این امر در 
کنار مشارکت مردم به همراهی ویژه مسئوالن منطقه ای و ملی در حوزه 
تخصیص اعتبارات نیاز دارد. الزم به ذکر اســت شهردار رشت  و نماینده 
مردم شهرستانهای رشت و خمام با هیات همراه در پایان از روستای کچا 

نیز بازدید به عمل آوردند.

مشهد - صابر ابراهیم بای: سید عبداهلل ارجائی در سی و دومین 
نشست معاونین فنی وعمران کالن شــهرها، اظهار کرد: در جایی مانند 
مشهد و شهرهای مشابه ارتباط بین معنویت و عمران شهری باید چگونه 
باشد؟ توسعه اماکن پیرامونی مضجع امام هشتم از فضای بسیار کم در 
سده گذشته، امروز به بنای فاخر قابل استناد و مباهات برای کشور چه از 

نظر وسعت و چه از نظر سبک معماری تبدیل شده است.
وی با طرح این سوال که حرم کجاست؟ افزود: اگر گیت های ورودی 
به جای فلکه آب در چهارراه دانش واقع می شــد ما کدام در و دیوار را 
می بوسیدیم؟ چرا معنویت را در حصار عمران محصور می کنیم؟ چطور 
دلمان می آید امام رضا )ع( را محدود به گیت های آستان قدس رضوی 

کنیم؟
شــهردار مشهد بیان کرد: دوره ششم مدیریت شهری مشهد را حرم 
شهر می داند و هر فعالیت عمرانی باید با این فلسفه ذاتی همخوانی داشته 
باشــد، درحال حاضر حرم کانون کالبدی شــهر نیست و شهرسازی و 

عمران مطابق با فلسفه ذاتی شهر پیش نرفته است.

ارجائی خاطرنشان کرد: برخی معتقد به افرایش عرض خیابان، ساخت 
تقاطع های غیرهمسطح در راستای تسهیل عبور و مرور هستند همچنین 
مانع ورود خودرو شخصی به مرکز شهر هستند، آیا تسهیل زیارت شرط 

است یا رعایت دستورالعمل های خارجی در شهر؟

وی اضافه کرد: گاهی گرفتار تقدم سرعت بر دقت و کیفیت می شویم 
که آفت بزرگ در شهرداری ها است؛ فداکردن کیفیت، دقت و مطالعات 
پای ســرعت محصوصا در سال های پایانی آن چیزی است که آیندگان 

ما را نخواهند بخشید.
شهردار مشهد گفت: موضوع بعدی ایمنی در فعالیت های عمرانی است 
که در این زمینه مشــکالت قانونی وجود دارد که در این مجمع باید به 
بحث گذاشته شود و به ساختارهای باالدستی ارائه شود به عنوان مثال 
ضوابط آتش نشانی براساس پایانکار مورد بررسی قرار می گیرد در صورتی 
که نقشــه در زملن پروانه مورد تایید قرار گرفته و بعد از احداث پروژه 

ضوابط تغییر می کند؛ این گره کور را چه کسی باز می کند؟!
ارجائی ضمن اشــاره به اینکه امروز مردم بین حرف های متناقص ما 
درگیر هستند، تصریح کرد: انتظارم این است کتابچه ای از راهکارها ایجاد 
و چند نفر پیگیر حل آن شوند، شهرداری ها عرصه وسیعی برای خدمت 
به مردم هستند و خادمین نیز در خط مقدم جبهه اثبات کارآمدی اسالم 

قرار دارند که پیشانی آن ها حوزه عمران است.

ساری - دهقان : مهندس سید کاظم حسینی کارنامی در جلسه 
قــرارگاه عملیاتــی گذر از اوج بار ۱۴۰۱ شــرکت توزیــع نیروی برق 
مازندران که با محوریت بررســی اقدامات نمایندگان پایش مصرف برق 

در دســتگاههای اجرایی برگزار شد با بیان اینکه برای مدیریت مصرف 
اقدامات گســترده ای انجام شده است ، تاکید کرد : امسال مصرف برق 
ادارات به طور ویژه و با نصب کنتور هوشــمند کنترل می شود. رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی بــرق مازندران افزود : 
براساس مصوبه هیئت دولت ، ادارات باید مصرف برق خود را ۳۰ درصد 
در ســاعات کاری کاهش دهند و در صورتی که مصرف خود را کاهش 

ندهند ، در مرحله نخســت اخطار دریافت می کنند و در صورت عدم 
دعایت ، برق ادارات پرمصرف قطع خواهد شد. مهندس حسینی کارنامی 
یادآور شــد : این اقدامات به منظور تامین پایدار برق مشترکان خانگی 
و تــداوم روند تولید ادامه خواهد یافت و به همیــن دلیل ، ادارات باید 
پس از پایان ساعات کاری نسبت به خاموشی سیستم های سرمایشی و 

روشنایی های غیر ضروری اقدام نمایند .

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: علی طالبی مدیرعامل شرکت گاز 
استان گلستان در این خصوص گفت: در هر سازمانی، ارتباط با مشتری از 
اهمیت زیادی برخوردار بوده و یکی از کلیدی ترین و بهترین بخش ارتباط 
مجازی با مشــتری، روشی است که در سریع ترین زمان ممکن بتواند به 
سؤاالت و مشکالت موردنظر مشــتریان پاسخ دهد.وی با اشاره به اینکه 
امروزه انتظارات مشتریان در حال رشد است افزود: مشتریان انتظار دارند با 
ساده ترین و سریع ترین روش ممکن به درخواست هایشان رسیدگی شود 
که سرویس چت آنالین یا گفتگوی برخط در وب سایت ها برای ایجاد ارتباط 
دوسویه و به عنوان یکی از سریع ترین و مؤثرترین ابزار، زمینه های تسهیل 
در برقراری ارتباط با مشتری ها را بهبود بخشیده و رضایت مندی آن ها را به 
همراه دارد.طالبی اظهار داشت: این شرکت در راستای مسئولیت اجتماعی 

و بهبود خدمات و بهره مندی هرچه بیشتر از ظرفیت های الکترونیکی، این 
امکان را برای مشــتریان به وجود آورده است که بالفاصله پس از روبه رو 
شــدن با مشکل، ســؤال خود را از طریق گفتگوی برخط مطرح کرده و 
در فاصله زمانی کوتاهی جواب خود را دریافت کنند. مدیرعامل شــرکت 
گاز اســتان گلستان به بیان برخی از مزیت های راه اندازی چت آنالین در 
سایت این شرکت اشاره کرد و گفت: کم شدن مراجعات مردمی به شرکت، 
کاهش هزینه ها و صرف وقت مردم، ثبت و درج سریع درخواست ها توسط 
مردم، رسیدگی به موقع به مطالبات و تقاضاهای مطرح شده، برقراری ارتباط 
دوسویه و آنالین، ارائه مشاوره و راهنمایی الزم، فراهم شدن هرچه بیشتر 
رضایت مندی مشتریان و موارد مرتبط دیگر ازجمله مزایای این نرم افزار 
اســت.طالبی در ادامه ضمن تشــکر از کارکنان امور فن آوری اطالعات و 

ارتباطات شــرکت که در راه اندازی این نرم افزار و ســایر نرم افزارها تالش 
کردند، اظهار داشــت: در حال حاضر این شرکت سامانه های الکترونیکی 
زیــادی را در بخش های مختلف اشــتراک پذیری، درخواســت نصب و 
جایی علمک، وصول مطالبات، مشاهده وضعیت صورتحساب و راهنمای 
پرداخت، محاسبه گاز بهاء، پرداخت قبوض، دریافت شکایات و انتقادات و 
پیشنهاد ها، اپلیکیشن اندروید خدمات الکترونیکی، CRM، نظرسنجی، 
صدور مجوز کار، اعالم شــماره کنتور، پرتال راهنمای مشترکین، آدرس 
دفاتر پیش خوان دولت، سامانه پیام کوتاه و موارد مرتبط دیگر اشاره کرد 
که در ســایت شــرکت راه اندازی کردیم تا مردم شریف استان بتوانند با 
مراجعه بــه آدرس www.nigc-golestan.ir، از خدمات الکترونیکی 

ارائه شده به نحو مطلوبی استفاده کنند.

استاندار قم:

کمیته امداد استان قم از مجموعه های خوب کشور است

در سی و پنجمین روز از روند بهسازی سراوان ؛

نظارت بر عملیات اجرایی پروژه توسط شهردار رشت و نماینده مجلس

شهردار مشهد: تقدم سرعت بر دقت و کیفیت آفت بزرگ در شهرداری ها است

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران : 
برق اداراتی که مصرف خود را رعایت نکنند قطع خواهد شد

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان : 

راه اندازی نرم افزار گفت وگوی برخط در بستر اینترنت

اهواز - شبنم قجاوند: جلســات هماهنگی عبور از پیک بار سال 
۱۴۰۱ بــا هدف برنامه ریزی و هماهنگی بیشــتر مابین شــرکت برق 

منطقه ای خوزستان و صنایع سیمانی و فلزی برگزار شد.
جلســات تصمیم گیری در خصوص مدیریت بار شــبکه در تابستان 
امسال با حضور مدیران این شرکت و صنایع فوالدی و سیمانی با دستور 
کار بررسی و پیگیری مصوبه هیئت وزیران در خصوص مدیریت مصرف و 
کنترل بار شبکه برق در تابستان و سهمیه ابالغی مصارف برق در تابستان 

جاری مطابق توافق وزارت های صمت و نیرو برگزار شد.
کیومرث زمانی معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای 
خوزستان در این نشست با تشریح وضعیت موجود و پیش بینی بار سال 

جــاری، راهبردهای وزارت نیرو و اقداماتی که الزم اســت برای گذر از 
تابستان ۱۴۰۱ جهت پایداری شــبکه برق انجام شود را ارائه و بر الزم 

االجرا بودن این مصوبه تاکید کرد.
وی همچنین در خصوص شرکت های وابسته و تابعه سازمان صنعت، 
معدن و تجــارت و پیک بــار و تفاهم نامه وزارت هــای صمت و نیرو، 

توضیحاتی ارائه کرد.
در این جلسات که در دو نوبت و به تفکیک صنایع فوالدی و سیمانی 
به صورت حضوری و ویدئو کنفرانسی برگزار شد، برخی از مدیران عامل 
و نمایندگان شرکت های مذکور دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را نیز بیان 
نموده و همکاری خود را جهت گذر از پیک بار سال جاری اعالم کردند.

در شرکت برق منطقه ای خوزستان صورت گرفت:

برگزاری جلسات هماهنگی و برنامه ریزی با صنایع جهت عبور از پیک بار سال ۱۴۰۱
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بهقلم:نائومیگریک / کارشناس مدیریت کسب و کار - ترجمه: علی آل علی

تبدیل ش��دن به یک رهبر تجاری برای بس��یاری از افراد آرزوی مهمی محسوب می شود. این آرزو برای آنها بی نهایت جذاب و 
تاثیرگذار بوده و تمام توانایی شان را در این میان تحت تاثیر قرار خواهد داد. امروزه در دنیا شمار بی نهایت زیادی از رهبران تجاری 
بزرگ وجود دارند. نکته مهم در این میان نحوه رفتار و فعالیت این رهبران تجاری در بازار است. شما به راحتی امکان تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف در این میان را دارید. با این حال برخی از رهبران تجاری پا را فراتر از این گذاش��ته و حتی اس��م خودشان 
هم موجب جلب نظر مش��تریان در تمام حوزه ها می ش��ود.  یکی از نکات مهم درباره رهبران تجاری اهمیت برند شخصی شان در 
این میان است. به عبارت بهتر، رهبران تجاری بزرگ دنیا به غیر از یک عنوان سازمانی برای مدیریت کسب و کارشان در تالش 
برای مدیریت برند شخصی شان نیز هستند. این امر می تواند به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شانس 
شما را نیز به سرعت توسعه دهد. یادتان باشد شما برای اثرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف باید همیشه از بهترین شانس ها 
و فرصت های تان سود ببرید. به همین خاطر توجه به اهمیت برند شخصی داشته باشید.  هدف اصلی در این مقاله مرور برخی از 
مهمترین نکات برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف در دنیای کسب و کار است. این امر می تواند به شما برای بهینه سازی 
فرصت های بازاریابی تان کمک کرده و موقعیت تان را نیز به طور چشمگیری توسعه دهد. یادتان باشد امروزه بسیاری از افراد برای 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان به دنبال روش های کاریزماتیک هستند. در این میان شاید برند شخصی بتواند این نکته را برای شما 
فراهم سازد. در ادامه برخی از مهمترین نکات برای مدیریت برند شخصی و همچنین تبدیل شدن به یک رهبر تجاری به کمک 

آن را مرور خواهیم کرد. 
برند ش��خصی ش��ما قرار نیس��ت کامال مرتبط با حوزه کاری رسمی تان باش��د. این امر می تواند برای شما مشکل ساز شود. اگر 
مش��تریان حس کنند برند ش��خصی شما یک نسخه ناش��یانه و کپی کاری از برند اصلی اس��ت، دیگر هیچ توجهی به شما نشان 
نمی دهند. با این حساب هنر اصلی شما در این میان تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده از طراحی یک برند 
شخصی متمایز است. یکی از بهترین مثال ها در زمینه برند شخصی مربوط به ایالن ماسک است. وی برخالف حوزه های کاری اش، 
در برند ش��خصی خود دغدغه برای بهبود وضعیت کلی انس��ان ها و همچنین توس��عه مرزهای نوآوری را در کانون توجه قرار داده 
است. درست به همین خاطر طرفدارهای بسیار زیادی در سراسر دنیا دارد. این امر می تواند به شما برای اثرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان کمک کرده و موقعیت تان را بی نهایت بهینه سازی نماید. 
هر کارآفرینی به جز فعالیت کاری و رس��می به حوزه های متفاوت دیگری نیز عالقه دارد. این امر می تواند برای وی جذابیت 
بسیار زیادی به همراه داشته باشد. درست به همین خاطر شما باید حوزه های کاری متفاوتی را در کانون توجه قرار دهید. به به 
عبارت دقیق تر، شما باید توانایی الزم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به ساده ترین شکل ممکن با راهکارهای ابتدایی را 
داشته باشید. این امر می تواند از تمرکز بر روی عالیق آنها شروع شود. با این حال توصیه ما استفاده از عالیق خودتان است. این امر 
کارتان را بسیار باورپذیرتر از هر زمان دیگری خواهد کرد.  صحبت کردن درباره عالیق برای همه مردم کار ساده ای نیست. بسیاری 
از مردم مشکالت بسیار زیادی با صحبت کردن درباره خود و عالقه های شان دارند. همین امر می تواند مشکالت زیادی برای آنها 
در مس��یر تبدیل ش��دن به یک کارآفرین بزرگ ایجاد کند. اگر شما به دنبال تبدیل توانایی های تان به مهارت های مورد نیاز برای 
یک رهبر تجاری هستید، باید به طور قابل مالحظه  ای پیش دستی را در دستور کار قرار دهید. این امر شامل تالش برای تعامل با 
مخاطب هدف به شیوه ای حرفه ای و بهینه است. شاید در ابتدا صحبت مستقیم درباره اموری که دوست دارید خیلی سخت باشد، 

اما به مرور زمان توانایی های تان در این میان به طور چشمگیری توسعه پیدا خواهد کرد. 
بسیاری از برندها پس از ورود به دنیای آنالین وضعیت شان به طور کامل تغییر کرده است. این امر می تواند برای شما نیز تحوالت 
زیادی به همراه داش��ته باشد. بس��یاری از افراد تا قبل از اینکه وارد دنیای آنالین نشده اند، افرادی کامال معمولی بودند. به عنوان 
مثال، همین ایالن ماسک را در نظر بگیرید. توییت های وی به طور مداوم بازار کسب و کار و حتی فرهنگ عمومی را تحت تاثیر 
قرار می دهد. با این حساب هیچ عجیب نیست در میان کارآفرینان برجسته و موفق جایی همیشگی برای او مشاهده کنیم. این امر 
می تواند برای شما و بسیاری از همکاران تان جذاب و هیجان انگیز محسوب شود. نکته مهم اینکه شما باید همیشه آمادگی الزم 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را در خودتان زنده نگه دارید، در غیر این صورت شاید به سادگی هرچه تمام تر جای تان با 

برندهای بزرگ عوض شود. آن وقت مشتریان دیگر حتی یادی از برند شما نیز نخواهند کرد. 
اگر شما یک گوشی موبایل هوشمند دارید، برای ثبت نام در شبکه های اجتماعی حتی الزم به استفاده از رایانه های شخصی نیز 
نیست. امروزه بسیاری از کاربران با استفاده از گوشی همراه اکانت رسمی شان را ثبت نام می کنند. این امر می تواند جذابیت های 
بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به همراه داشته و توانایی شما را به طور چشمگیری توسعه دهد. در این میان 
برای بهبود وضعیت تان می توانید پس از ثبت نام اولیه در شبکه های اجتماعی درخواست دریافت نوار آبی تایید حساب کاربری را 
دهید. این امر به طور معمول اکانت های رسمی را از نمونه های عادی یا فیک متمایز خواهد ساخت. به این ترتیب شما می توانید با 
خیال راحت شروع به تعامل با مخاطب هدف در فضای شبکه های اجتماعی نمایید. این امر شما را در کانون توجه مشتریان قرار 
می دهد. همچنین در صورت نیاز می توانید از اکانت های رسمی تان در شبکه های اجتماعی به مثابه ابزاری برای انتقال پیام تان در 
قالب یک رهبر تجاری استفاده نمایید.  نگارش کتاب هرگز کار سخت یا پیچیده ای نیست. این امر برای کسانی که سال ها تجربه در 
دنیای کسب و کار یا ایده ای متمایز برای بیان دارند، هرگز مشکل بزرگی محسوب نمی شود. نکته مهم اینکه شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف تان باید به طور مداوم از راهکارهای تازه سود ببرید. نگارش کتاب نیز در این میان راهکار مناسب و جذابی 
محسوب می شود. این امر به شما فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی افراد عالقه مند به حوزه کاری تان می دهد.  یادتان 
باشد اگر شما برای نگارش کتاب مشکالت زیادی دارید، همیشه می توانید از کمک های تخصصی دیگران نیز بهره مند گردید. این 
امر ش��اید س��ختی های بیشتر پیش روی تان را خیلی کاهش ندهد، اما دست کم به شما اطالعات بسیار خوبی برای ادامه کارتان 
خواهد داد. اینطوری می توانید به س��ادگی هرچه تمام تر بر روی مخاطب هدف تان تاثیرگذاری الزم را داش��ته باشید. یادتان باشد 
برای تبدیل ش��دن به یک رهبر تجاری واقعی ش��ما به نکات بس��یار زیادی نیاز دارید. یکی از این نکات نگارش کتاب است. پس 
در کنار سایر کارها به این مسئله نیز توجه ویژه ای داشته باشید.  شروع پادکست در یوتیوب می تواند یک کار جذاب دیگر برای 
کارآفرینان و رهبران تجاری باشد. این امر به شما امکانات الزم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را داده و شانس تان را نیز 
به طور ویژه ای توسعه می دهد. یادتان باشد در دنیایی که همه به دنبال تبدیل شدن به ستاره دنیای کسب و کار هستند، استفاده 
از یک پادکست مناسب نقش مهمی در تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دارد. پس شما می توانید با خیال راحت این استراتژی را 
دنبال کرده و به دنبال تعامل با مخاطب هدف تان باشید.  در پادکست یوتیوب شما باید مسائل مهم برای افراد عالقه مند به حوزه 
کاری تان را بیان کنید. این امر می تواند برای شما جذابیت های بسیار زیادی به همراه داشته و کارتان را نیز ساده سازد. درست به 
همین دلیل اگر توانایی الزم برای دعوت از افراد حرفه ای در دنیای پادکست را دارید، نباید حتی یک دقیقه هم در این راستا درنگ 
کنید. این امر می تواند برای شما جذابیت های بسیار زیادی به همراه داشته و مهارت تان را نیز به طور شگفت انگیزی افزایش دهد. 
درست به همین دلیل طراحی پادکست با استفاده از حضور دیگران را به طور مداوم مد نظر قرار دهید.  شبکه های اجتماعی امکان 
گردش سریع اطالعات و خبردار شدن از جزییات مختلف امور را برای مردم به همراه دارد. این نکته برای بسیاری از مردم جذابیت 
بی نهایت زیادی داشته و به آنها فرصت خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان می دهد. رهبران تجاری به طور معمول 
برای افزایش شهرت شان امکان استفاده از شبکه های اجتماعی برای کسب اطالع درباره رویدادهای مهم و حتی حضور مجازی در 
آنها را دارند. این امر جذابیت های فرآیند مورد نظر را به طور قابل مالحظه ای افزایش داده و امکان تعامل بهینه با افراد گوناگون 
را به طور چشمگیری توسعه خواهد داد. درست به همین دلیل اگر شما به دنبال توسعه شهرت و اعتبارتان به عنوان رهبر تجاری 

هستید، باید همیشه این نکته مهم را در خاطر داشته باشید. 
entrepreneur.com:منبع

بهقلم:کوینپین
کارشناس بازاریابی
ترجمه: علی آل علی

استفاده از محتوای تولیدی کاربران در دنیای بازاریابی امر 
تازه ای نیست. بسیاری از برندها مایل به استفاده از محتوای 
تولیدی کاربران و طرفدارهای برندش��ان در عرصه بازاریابی 
هس��تند. در این میان نیز همیش��ه برندهای بزرگ ش��انس 
بهتری برای تعامل با مخاطب هدف دارند. درس��ت به همین 
دلیل ش��مار بسیار بیشتری از محتوای تولیدی کاربران برای 

چنین برندهایی در دسترس قرار دارد. 
بدون شک برندهای کوچک و محلی نیز مایل به استفاده از 
استراتژی محتوای تولیدی کاربران هستند. این امر می تواند 
تاثیرگذاری بس��یار زیادی بر روی مخاطب هدف داش��ته و 
هزینه های بازاریابی را نیز به طور چش��مگیری کاهش دهد. 
نکته مهم اینکه شما برای اثرگذاری مناسب بر روی مخاطب 
هدف باید به طور مداوم اقدام به اس��تفاده از اس��تراتژی های 
تازه کنید، در غیر این صورت ش��اید کمتر کاربری نسبت به 
ارائه یا تولید محتوا پیرامون برند شما روی خوش نشان دهد. 
وقتی کارب��ران در پیرامون یک برند اس��تفاده از محتوای 
تولیدی کاربران را مش��اهده می کنند، واکنش بسیار بهتری 
ب��ه آن کس��ب و کار و محصوالت��ش خواهند داش��ت. این 
امر می تواند برای بس��یاری از برندها یک نش��انه عالی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باشد. در این صورت شما 
به سادگی هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف و بهینه سازی شرایط تان را پیدا می کنید. 
متاس��فانه بس��یاری از برندها در دنیای ام��روز توانایی یا 
قدرت الزم برای ترغیب کاربران به سوی تولید محتوا درباره 
برندش��ان را ندارند. این امر نه تنها دردس��رهای زیادی برای 
یک برند به همراه دارد، بلکه بار مالی گسترده ای نیز به همراه 
خواهد داش��ت. درست به همین دلیل در مقاله کنونی ما به 
دنبال یک راهکار س��اده و تاثیرگذار برای ترغیب کاربران به 
س��وی تولید محتوا پیرامون برندها هستیم. این امر می تواند 
جذابیت از دست رفته برند شما را بازیابی کرده و شرایط تان 
را نیز به طور چش��مگیری توسعه دهید. در این رابطه برخی 
از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بسیاری از 
شرایط ش��ان را توس��عه داده و با استفاده از محتوای تولیدی 
کاربران اعتباری دوباره پیدا می کنند. اگر ش��ما هم دوس��ت 
داری��د در میان برندهای بزرگ و حرفه ای باش��ید، می توانید 
به س��ادگی هرچه تمام تر اس��تفاده از ش��یوه های متفاوت را 
در دس��تور کار قرار دهید. ما در ادام��ه قصد داریم برخی از 
مهمترین نکات برای ترغیب کاربران به س��وی تولید محتوا 

پیرامون برندها را مورد بررسی قرار دهیم. 
درخواستبرایبازخوردکاربران

بسیاری از مردم درباره برندها کنجکاوی پایان ناپذیری دارند. 
این امر می تواند ش��امل ارزیابی دقیق عملکرد برندها و حتی 
مقایسه آنها با هم باشد. در این صورت شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان تازه به طور مداوم به بازخوردهای کاربران 
در شبکه های اجتماعی نیاز خواهید داشت. این بازخوردها به 
شما فرصت بس��یار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف داده و فرصت تان در این میان را افزایش می دهد. 
از  متمای��زی  برنده��ا چش��م انداز  از  بس��یاری  ام��روزه 
مشتریان ش��ان دارند. درست به همین دلیل نیز در بسیاری 
از اوق��ات فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف یا 
بهینه سازی رابطه شان با مشتریان پیدا نمی کنند. اگر شما به 
دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با شیوه ای حرفه ای 
هستید، می توانید از همان ابتدا از کاربران یا مشتریان وفادار 
برندتان درباره بازخوردش��ان نسبت به فعالیت های مختلف 
کسب و کار خود درخواست نمایید. این درخواست ها به طور 
معمول برای مشتریان بی نهایت جذاب و هیجان انگیز است. 

وقتی ش��ما بازخوردهای اولیه مشتریان را دریافت کردید، 
در واقع یک نقش��ه راه برای طراحی ش��یوه ای تازه به منظور 
رفع اش��تباهات گذشته در دنیای بازاریابی را خواهید داشت. 
این امر می تواند برای شما هزینه های بسیار زیادی به همراه 
داش��ته و توانایی تان را نیز در این میان به طور چش��مگیری 

افزایش دهد. 
پس از اینکه مش��تریان برند شما واکنش صریحی نسبت به 
فعالیت تان در دنیای بازاریابی نش��ان دادند، شما می توانید به 
ساده ترین شکل ممکن امیدوار به تولید محتوا پیرامون کسب و 
کارتان از سوی آنها باشید. این امر نه تنها درباره برند شما، بلکه 
هر برندی که راه و روشی مشابه را در پیش گیرد مصداق دارد. 
مش��تریان وقتی سطح تعامل باالیی با یک برند پیدا می کنند، 
به طور معمول تمایل ش��ان برای همکاری با برند مورد نظر به 
طور چش��مگیری افزایش پیدا خواهد کرد. شما در این صورت 
می توانید به ساده ترین شکل ممکن در تالش برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف عمل نمایید. یادتان باشد در دنیای امروز 
بسیاری از برندها فقط با یک تکنیک ساده توانایی تاثیرگذاری 
بر روی دامنه وسیعی از مشتریان را پیدا می کنند. بنابراین شما 
الزم نیس��ت برای دریافت محتوای تولیدی کاربران یا ترغیب 
آنها به این سوی خیلی خودتان را به زحمت اندازید. تنها نکته 
مه��م و تاثیرگذار در این رابطه تالش ب��رای اثرگذاری بر روی 

مخاطب هدف به شیوه ای خالقانه است. 
ایجادهشتگهایمناسب

ایجاد هش��تگ های مناس��ب یک��ی دیگ��ر از راهکارهای 
تاثیرگذار برای تعامل با مخاطب هدف محس��وب می ش��ود. 
امروزه بس��یاری از برندها برای تعامل با مخاطب هدف ش��ان 
برنامه های بسیار متنوعی دارند. این امر نه تنها برای برندهای 
بزرگ، بلکه برندهای کوچک نیز مهم خواهد بود. ش��ما باید 
همیشه در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از 
بهترین شیوه ها سود ببرید. این امر می تواند شامل ایجاد یک 
هش��تگ کاربردی نیز شود. بس��یاری از برندها برای فعالیت 
بازاریابی یک هش��تگ یا چند نمونه مش��خص دارند. شما با 
این کار به سادگی امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

را پیدا می کنید. 

وقتی کاربران مایل به استفاده از محتوای برند شما هستند 
و در جواب تمایل شان برای تولید محتوا پیرامون شما افزایش 
پیدا می کند، باید یک راهکار ارتباطی سریع داشته باشند، در 
غیر این صورت خیلی زود انگیزه ش��ان کاهش پیدا می کند. 
یک هشتگ مناسب می تواند ساده ترین راهکار تعاملی میان 
برند شما و مشتریان باشد. به این ترتیب دیگر نیازی به طی 
مراحل بس��یار طوالنی یا حتی ارسال محتوا در قالب ایمیل 
برای ش��ما نیس��ت. بس��یاری از برندها امروزه به ساده ترین 
شکل ممکن با یک هشتگ هزاران محتوای تولیدی کاربران 
در ط��ول روز دریافت می کنند. این یعنی دسترس��ی به یک 
منب��ع مهم و معتبر برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف. 
یادتان باش��د هرچه محتوای دریافتی ش��ما بیشتر می شود، 
باید معیارهای سختگیرانه تری برای انتخاب بهترین نمونه ها 
داشته باشید، در غیر این صورت شاید خیلی زود توانایی تان 
برای اثرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف از بی��ن برود. در آن 

صورت دیگر هیچ فرصتی برای بهینه سازی شرایط تان در بازار 
پیش روی شما نخواهد بود. 

برگزاریمسابقاتدراینستاگرام
برگ��زاری مس��ابقات در اینس��تاگرام یک��ی از روش های 
پرطرفدار و بس��یار جذاب برای بازاریابی محس��وب می شود. 
امروزه بس��یاری از برندها نیاز به تعام��ل نزدیک با مخاطب 
هدف دارند. البته در دنیای ش��لوغ اینس��تاگرام بس��یاری از 
برندها هرگز فرصتی برای دیده ش��دن پیدا نمی کنند. دلیل 
این امر نیز کامال روش��ن اس��ت. اگر مش��تریان شما سرگرم 
محتوای جذاب تر و کاربردی تر باش��ند، هرگز به ش��ما توجه 
نخواهن��د کرد. در این میان یک مس��ابقه ج��ذاب می تواند 
انگیزه های آنها را به طور چشمگیری افزایش دهد. درست به 
همین دلیل شما باید به طور مداوم حواس تان به این بخش 

از فعالیت تان باشد.
بسیاری از برندها امروزه از مسابقات جذاب در اینستاگرام 
برای جلب نظر مخاطب هدف سود می برند. این امر بسیاری 
از برندها را بدل به موتورهای ایجاد مس��ابقات خالقانه کرده 
اس��ت. با این حساب اگر ش��ما مایل به تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان هس��تید، می توانید یک��ی از همین نمونه 

مسابقات را طراحی کنید. 
یادتان باش��د برای تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب 
هدف مس��ابقات ش��ما باید دارای مراحل جذاب و همچنین 
جایزه های معتبر باشد، در غیر این صورت شاید هرگز فرصت 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف پیش روی ش��ما قرار 
نگیرد. این امر می تواند برای بس��یاری از برندها به مثابه یک 
امر بی نهایت غم انگیز محس��وب ش��ود. اگر برند شما در این 
میان خیلی راحت از برندهای بزرگ برای برگزاری مسابقات 
الگوبرداری کند، مسیر بسیار ساده تری برای اثرگذاری بر روی 

آنها خواهد داشت. 
یادتان باشد ش��ما برای دریافت محتوای تولیدی کاربران 
در مس��ابقه تان باید همه تالش خ��ود را انجام دهید. این امر 
می تواند ش��امل تعیین مراحل مس��ابقه بر مدار تولید محتوا 
از سوی ش��رکت کنندگان باش��د. در نهایت نیز باید یکی از 
محصوالت ارزن��ده برندتان را به عنوان جایزه به مش��تریان 
بدهید، در غیر این صورت شاید کمتر کسی مایل به شرکت 

در مسابقه برند شما گردد. 
گوشدادنبهگفتوگویمشتریان

بسیاری از مش��تریان درباره برندها در شبکه های اجتماعی 
اظهارنظر می کنند. این امر در پلتفرم هایی مثل توییتر با شدت 
بس��یار باالیی جری��ان دارد. کاربران به ط��ور معمول در قالب 
توییت نظرشان پیرامون رویدادهای مختلف را بیان می کنند. 
در این میان وضعیت برندها یا کیفیت عملکردشان امر بسیار 
مهمی محسوب می شود. نکته مهم اینکه شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف باید همیش��ه روند تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را به طور جدی دنبال نمایید. 
گ��وش دادن ب��ه مخاطب هدف در ش��بکه های اجتماعی 
می تواند ایده بس��یار خوبی برای آگاهی از نظرات آنها باشد. 
این امر ش��ما را به منبعی مستقیم از نظرات مشتریان درباره 
برندتان وصل می کن��د. به این ترتیب دیگر نیازی به نگرانی 
نسبت به تغییر رفتار خرید یا حتی سلیقه مشتریان نیست، 
چراکه شما همیشه به عنوان اولین نفر از این تغییرات باخبر 
خواهید ش��د. این امر می تواند در بلندمدت شانس شما را به 
طور چش��مگیری در بازار توس��عه دهد. در این صورت دیگر 
نیازی به نگرانی نسبت به نحوه تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف در دنیای امروز بازاریابی نیست. 
یادتان باشد شناخت شما از مخاطب هدف تان امر بی نهایت 
مهمی محس��وب می شود. این نکته می تواند تمام تالش های 
شما در دنیای بازاریابی را تحت تاثیر قرار داده و وضعیت تان 
را نیز متحول سازد. درست به همین خاطر اگر شما به دنبال 
تاثیرگذاری حرفه ای بر روی کاربران هس��تید، باید همیشه 
نیم نگاهی به تغییر روش فعالیت شان در بازار داشته باشید. 

این امر می تواند شما را در مدت زمانی کوتاه بدل به یکی از 
برندهای پرطرفدار در بازار نماید. 

یادتان باشد گوش دادن به گفت و گوی مخاطب هدف در 
فضای آنالین باید با اجازه کامل آنها صورت گیرد، در غیر این 
صورت شاید نارضایتی های عمیقی از نحوه فعالیت برندتان را 
به دنبال داشته و توانایی شما را نیز به طور چشمگیری کاهش 
دهد. درست به همین خاطر باید همیشه در راستای گردآوری 
اطالعات از اجازه رس��می آنها اس��تفاده کنید. همچنین پس 
از گردآوری اطالعات می توانید به س��ادگی با مخاطب هدف 
درباره آنها صحبت کرده و شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را امتحان کنید. این امر شما را بدل به یکی از 

برندهای دوست داشتنی در بازار خواهد کرد. 
یکی از مشکالت برندها در زمینه جلب نظر کاربران مربوط 
به استفاده از شیوه های درست برای دریافت چنین محتوایی 
اس��ت. اگر ش��ما گفت و گوهای کاربران را به طور دقیق زیر 
نظر داشته باشید، به سادگی امکان فهم و درک نقطه مناسب 
ش��روع گفت و گو را خواهید داش��ت. این امر شما را بدل به 

یکی از برندهای جذاب در دنیای بازاریابی خواهد کرد. 
همکاریبااینفلوئنسرها

همکاری با اینفلوئنسرها می تواند اتفاق بسیار مهمی برای 
برند شما باشد. این امر کاربران را به سوی توجه بیشتر به برند 
شما و همچنین تولید محتوا درباره تان سوق می دهد. یکی از 
نکات مهم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در دنیای 
امروز مربوط به توجه مداوم به آنهاست. از آنجایی که بسیاری 
از کاربران عالقه باالیی به اینفلوئنسرها در دنیای امروز دارند، 
شما می توانید با اطمینان خاطر بسیار باال برای تاثیرگذاری 

بر روی مشتریان تان از چنین افرادی سود ببرید. 
امروزه به طور معمول اینفلوئنس��رها تمای��ل باالیی برای 
همکاری با برندها دارند. همین امر نیز شرایط را برای اجرای 
این همکاری بسیار ساده می سازد. تنها نکته مهم در این میان 
تالش برای استفاده از شرایط همکاری مناسب است. این امر 
به معنای عقد یک قرارداد رسمی و تعیین میزان پرداختی از 

سوی شما و شیوه تولید محتوا از سوی فرد موردنظر است.
اگر همکاری میان ش��ما و اینفلوئنس��رها ب��ه طور حرفه ای 
دنبال شود، شما به سادگی هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف را پیدا می کنید. این امر می تواند برای 
ش��ما دردسرهای زیادی را از پیش پای شما کم کرده و حتی 
ش��رایط تان را نیز به شدت توس��عه دهد. یادتان باشد برندها 
در دنیای امروز برای بس��یاری از کارهای ش��ان نیاز به ارزیابی 
وضعیت مشتریان دارند. همکاری با اینفلوئنسرها به شما کمک 
می کند تا جذابیت برندتان برای مشتریان را محک زده و آن را 
توسعه دهید. نتیجه امر اینکه مشتریان با تمرکز بر روی نحوه 
متفاوت فعالیت برند ش��ما می توانن��د تجربه ای لذت بخش از 
تعامل با برندتان را به دست بیاورند. این امر به سادگی هرچه 

تمام تر شما را در کانون توجه مشتریان قرار می دهد. 
درگیرکردنکارمندانشرکت

کارمندان یک ش��رکت به طور معمول بهترین گروه برای 
تولید محتوا درباره آن کس��ب و کار محسوب می شوند. این 
دس��ته از افراد درگیری مس��تمری با مش��تریان داشته و به 
خوبی از نقطه نظرات آنها آگاهی دارند. درست به همین دلیل 
ش��ما برای اثرگذاری بر روی مشتریان باید یک راست سراغ 
این دس��ته از افراد بروید. بس��یاری از مردم وقتی کارمندان 
خوشحال یک برند را مشاهده می کنند، نظرشان درباره کل 
آن کسب و کار عوض می شود. بنابراین شما باید تالش کنید 
مشتریان بهترین وجهه از برندتان را مشاهده نمایند، در غیر 
این صورت ش��اید هرگز فرصتی برای تاثیرگ��ذاری بر روی 

مخاطب هدف پیدا نکنید. 
کارمندان شرکت شما در صورتی که مایل به تولید محتوا 
پیرامون برندتان باشد، به سادگی توانایی جلب نظر مشتریان 
را نیز دارند. درس��ت به همین دلیل ش��ما بای��د خودتان را 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین ش��کل 
ممکن آماده س��ازید. این امر می تواند شما را در کانون توجه 
مشتریان قرار داده و وضعیت تان را نیز متحول سازد. درست 
به همین خاطر بای��د هرچه در توان دارید ب��رای اثرگذاری 
بهین��ه بر روی مخاطب هدف در ای��ن میان صرف کنید، در 
غیر این صورت هرگز فرصتی برای بهینه س��ازی شرایط تان 
پیدا نمی کنید. همکاری با مخاطب هدف در زمینه بازاریابی 
می تواند امری دشوار باش��د. با این حال کارمندان برند شما 
توانای��ی ساده س��ازی این فرآیند را دارند. درس��ت به همین 
خاطر باید همیشه خودتان را برای همکاری با آنها آماده نگه 
دارید، در غیر این صورت ش��اید هزینه بسیار سنگینی برای 
بازاریابی پرداخت کنید. این امر می تواند ش��رایط ش��ما را به 
طور چشمگیری تحت تاثیر قرار دهد. درست به همین دلیل 
توصیه ما برای شما تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف با شروع کار از کارمندان شرکت است. 
یادتان باش��د در دنیای امروز هر فردی شیوه خاصی برای 
کار ک��ردن در یک ش��رکت دارد. ش��ما بای��د از دیدگاه های 
مختلف کارمندان تان برای روایت جذاب و متنوع از وضعیت 
شرکت س��ود ببرید. این امر می تواند جذابیت کار شما را به 
طور چش��گیری افزای��ش داده و موقعیت تان در ب��ازار را نیز 

تقویت نماید. 
بی تردی��د امروزه کارمندان نیز انتظارات ش��ان از برندها به 
مانند مش��تریان باال رفته است. در این راستا شما باید توجه 
ویژه ای به کارمندان تان داشته باشید. این امر می تواند کمک 
ویژه ای به ش��ما کرده و موقعیت تان را نیز به شکل استثنایی 
تغییر دهد. وقتی کاربران ش��اهد رواب��ط خوب و عالی میان 
ش��ما و کارمندان تان باشند، عالقه شان برای همکاری با برند 
ش��ما به طور ناخودآگاه بیشتر می ش��ود. این امر می تواند در 
بخش های مختلفی از فعالیت برندتان خودش را نشان دهد. 
درست به همین دلیل باید همیشه همکاری با کارمندان برای 
بهینه سازی موقعیت برند را در خاطر داشته باشید. استفاده 
از توصیه های مورد بحث در این مقاله می تواند شروع خوبی 
برای کار ش��ما در راس��تای بازاریابی بهتر با کمک محتوای 

تولیدی کاربران باشد. 
socialpilot.co:منبع
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