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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

آیا بازار مسکن از رکود خارج شده است؟

 چرخه رونق
و رکود مسکن

فرصت امروز: گرچه گرانی این روزهای مس��کن در تاریخ این بازار بی س��ابقه به نظر می رس��د، اما تحلیلگران و 
پژوهشگران این دوره گرانی را هم در ادامه چرخه های رونق و رکود مسکن می دانند؛ چرخه هایی که در سال های 
گذشته از جمله دهه های 70، 80 و 90 پیامد نوسان در متغیرهای مشخصی بوده است. مطالعات نشان می دهد 
که رشد جمعیت شهری، درآمد خانوارها، نرخ بیکاری، متوسط هزینه برای تولید یک مترمربع بنا، تورم انتظاری، 
نابرابری درآمد، افزایش درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی و نرخ ارز از موثرترین متغیرها در الگوی تعیین قیمت...

نوسان شاخص بورس در سطح 1.5 میلیونی ادامه دارد

عقبگرد بورس
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سرمایه گذاری خارجی به سطح قبل از همه گیری کرونا رسید

موج نااطمینانی در اقتصاد جهانی

8

مدیریتوکسبوکار

5

عضو کمیسیون اصل 90 در مجلس با اشاره به بحث واردات خودرو، گفت واردات این محصول نمی تواند 
مشـکل قیمـت و کیفیت آن را حل کند کما اینکه ممکن اسـت تولید مولد را تحـت تاثیر قرار دهد و 

کشـور را وابسته کند.  سـیدمصطفی آقامیرسلیم عضو کمیسـیون اصل 90 و نماینده مردم 
تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس در گفت وگوی تفصیلی به صنعت...

 هیچ گاه از خودرو ساخت خارج در ایران استفاده نکردم

واردات خودرو لزوما منجر به کاهش قیمت و افزایش کیفیت آن نمی شود

نگـــاه
ترکیه در پی تغییر مسیر 

جاده ابریشم است
جاماندگی ایران از 
صحنه تجارت جهان

ایران  اتاق  پژوهش��ی  بازوی 
در سی ویکمین گزارش »پایش 
تح��والت تج��ارت جهانی« به 
آث��ار منطقه ای و جهانی جنگ 
روس��یه و اوکرای��ن پرداخ��ت 
و با اش��اره به غیب��ت ایران در 
اجالس بریکس پالس نوش��ت: 
بای��د هرچه س��ریع تر  ای��ران 
درخواس��ت عضوی��ت در گروه 
بریکس پ��الس را مطرح کند. 
بهره برداری  برای  ترکیه  تالش 
از ش��رایط جن��گ اوکرای��ن و 
تغیی��ر مس��یر کری��دور جاده 
ابریش��م، دیگر نکته ای اس��ت 
که در این گزارش بدان اش��اره 

شده است.
در بخش تحوالت منطقه ای 
آثار جن��گ اوکراین بر منطقه 
بس��یار قابل تأم��ل اس��ت. در 
گام اول این جن��گ تغییراتی 
فزاین��ده در ژئوپلیتیک جهانی 
ان��رژی ایج��اد ک��رده اس��ت. 
اتحادی��ه اروپا به ط��ور فزاینده 
در پی کاهش وابستگی به گاز 
روس��یه برآمده است و روسیه 
جایگزینی  بازارهای  می کوشد 
ب��رای گاز صادراتی به اتحادیه 
اروپ��ا بیابد. در ش��رایط جدید 
کش��ورهایی که از منابع گازی 
در  می توانن��د  برخوردارن��د 

ایفای  گاز  ژئوپلیتیک 
2نقش بیشتری کنند...

12 ذوالقعده 1443 - س�ال هفتم
شماره   2029

8 صفحه - 5000 تومان

Sun.12 Jun 2022

فرصت امروز: پرویز پیران، جامعه شناس و استاد دانشگاه 
از جمله صاحب نظرانی اس��ت که بر ارتباط جامعه شناسی 
و تاری��خ تاکید دارد. او چند هفته قبل در یکی از اتاق های 
کالب ه��اوس )به میزبان��ی کالب معماری مل��ی( درباره 
»س��ردرگمی در ش��ناخت ای��ران« صحبت ک��رد و اینکه 
از دل مت��ون تاریخی می توان به ش��ناختی بهتر از جامعه 
ایرانی رس��ید. پیران همچنین به اشتباهات مکرر تاریخی 
در ش��ناخت جامعه ایرانی اشاره کرد و بسیاری از نظریات 
غربی را که بدون توجه به ساختارهای سیاسی و اجتماعی 
درباره تاریخ ایران به کار می روند، مردود دانست. به عقیده 
این جامعه ش��ناس، ما و ناظران بیرونی در ش��ناخت ایران 
درگیر یک نوع س��ردرگمی و سرگش��تگی هس��تیم. علت 
اصل��ی آن هم این اس��ت که عموم افراد ت��الش نکردند تا 
ایران را با ش��ناخت مولفه های ایرانی اش بررس��ی کنند و 
اغلب یک شابلن علمی آزموده شده در یک جامعه دیگر را 
روی جامعه ایرانی گذاشتند؛ بدون اینکه مولفه های داخلی 
ایرانی را بررسی کنند. گزیده ای از صحبت های پرویز پیران 
در س��خنرانی آنالین »سردرگمی در شناخت ایران« را در 

ادامه می خوانید.
چطور می توانیم ایران را بشناسیم؟

ابتدا باید بگویم که به ش��دت معتقدم هیچ نسخه نهایی 
وجود ندارد. ما اینجا تنها سوال هایی مطرح می کنیم و باید 
ب��رای آن ب��اب گفت وگو و دیالوگ و نقد باز ش��ود تا همه 
درباره اش حرف بزنند تا شاید آن زمان به تصویری دقیق تر 
برس��یم که آن هم نسخه نهایی نیست؛ ولی تمرینی است 
برای گفت وگو و نقد. جامعه ایرانی به یک روان کاوی جمعی 
نیاز دارد. نخس��ت مس��ئله ای را مطرح کنم و آن اینکه در 
ش��ناخت جامعه، موضوع »علوم انس��ان« مورد توجه قرار 
می گیرد. »علوم انسان« را با »علوم انسانی« اشتباه نگیرید؛ 
چون اغلب من در س��خنرانی هایم می گویم علوم انس��ان و 
عده ای به اشتباه مدام آن را به علوم انسانی تبدیل می کنند. 
»علوم انس��ان« به مجموعه علومی می گویم که با موضوع 
علم ش��ان یعنی »انس��ان« کنش و واکن��ش دارند؛ یعنی 
همه علومی که با انس��ان در کنش و واکنش هستند. مثل 
جامعه شناسی، انسان شناسی، مباحث فرهنگی و... در همه 
این علوم با وجود چهره های برجس��ته و همچنین کارهای 
مهم و تحقیقات برجسته ما با یک سرگشتگی و سرگردانی 
مواجه هس��تیم. برای نمونه، اگر از معماران سرش��ناس و 
برجسته ایرانی که در فضای ایران کار می کنند، بپرسیم که 
آیا مسئولیت شهرهایی که در ایران شکل گرفته و ساخته 
ش��ده را می پذیرید؟ فکر نمی کنم هیچ معمار و شهرس��از 

متعهدی این مسئولیت را بپذیرد. ممکن است هر کدام شان 
تک س��تاره هایی داشته باشند که به آن ببالند، اما این تک 
س��تاره ها بریده بریده در سطح ش��هر پخش شده اند و در 
یک س��طح متصلی رخ نمی دهد و کسی مسئولیت شهرها 
را قبول نمی کند. این ش��رایط این س��وال را پیش می آورد 
ک��ه جامعه م��ا االن چه ش��رایطی دارد؟ چگونه می توانیم 
جامعه مان را بشناسیم؟ یکی از مشکالت شناختی ما، نگاه 
استبدادی مان در شناخت است که در درون ما خفته است 
و در ش��رایط کنونی بیدار شده است. من قصد دارم با هم 
گفت وگو کنیم تا بدانیم که چه کنیم جامعه ما مشکالتش 
را پشت سر بگذارد و مردم را از شرایطی که مناسب کرامت 
انسانی شان نیست، عبور دهیم. مردم باید به دست خودشان 
از این شرایط رها شوند. چاره ای نداریم که نگاهی به تاریخ 
داشته باشیم. البته همیشه تاریخ بازنویسی می شود. من از 
س��ال ها پیش احس��اس نیاز در این زمینه کردم و گروهی 
از دانش��جوها و جوان های زبده و تحسین برانگیز را گردهم 
آوردم تا بتوانیم برای شناخت بهتر ایران منابع تاریخی مان 
را تحلیل محتوایی کنیم. همینجا می گویم که همه اعتبار 
این کار برای این جوانان است؛ چراکه این هم یکی از آفات 
جامعه ایرانی است که دوست دارد همه چیز را به اسم یک 
نفر سند بزند ولی هر کس ابعاد تحلیل محتوایی این پروژه 
را ببیند می فهمد که به هیچ وجه کار یک نفر نیس��ت. در 
ای��ن پروژه منابع تاریخی را تحلیل محتوایی کردیم. از دل 
این تحلیل محتواها، چند روایت اس��تخراج شد که یکی از 

آنها »راهبرد و سیاست سرزمینی ایران« است.
اشتباهات تاریخی در شناخت ایران

وقتی می خواهیم در سطح کالن یک جامعه را بشناسیم، 
با چند نظریه مواجه هس��تیم که البته هیچ کدام در ایران 
کار نشده است؛ یعنی نظریاتی است که در کشورهای دیگر 
مطرح ش��ده و بعد آن را به ای��ران تعمیم داده اند. حتی در 
این تعمیم دادن شرایط داخلی ایران را هم مورد توجه قرار 
نداده ان��د. یک نظریه وجود دارد که ب��ه غلط به آن نظریه 
مارکس می گوین��د و آن »دوره بندی تاریخ اروپای غربی« 
اس��ت. جوامع اروپای غربی از کومون اولی��ه به برده داری، 
فئودالی و سرانجام به سرمایه داری ختم می شود. از آنجایی 
می گویم که به غلط به مارکس نسبت داده می شود؛ چراکه 
مارکس بعد از این فرآیند را تحلیل می کند، وگرنه موضوع 
برده داری که کش��ف مارکس نیس��ت که حاال اینجا هم به 
اسم او پیوند بخورد. مدتی روس ها تالش کردند که بگویند 
جامع��ه ایرانی هم از این نظریه پیروی می کند. برای نمونه 
چون دیدند یک کلمه کنیز و غالم در نوش��ته های تاریخی 

بود، پس گفتند جامعه ایرانی جامعه برده داری بوده، گرچه 
چنین نیست.

اصل برده داری در محدوده های کشاورزی نیمه صنعتی 
و صنعتی کارگاهی معنا پیدا می کند. مجموعه های عظیم 
خانواره��ای برده که در یک مقیاس بزرگ کار می کردند و 
محصولی که تولید می کردند نصیب شان نمی شد به معنای 
برده داری است. عالوه بر اینکه در اسناد تخت جمشید هم 
داریم که کارگران ساخت این بناها چه حقوقی داشتند که 
اصال قابل مقایسه با استفاده از برده ها در ساخت اهرام مصر 
نیست. برای همین اطالق دوره تاریخی برده داری به ایران 
اش��تباه است. حاال مسئله فئودالیس��م را بررسی کنیم. آیا 
می توان گفت جامعه ایرانی از نظر تاریخی، دوره ای فئودالی 
را پش��ت سر گذاشته است؟ فئودالیسم پنج محور دارد که 
هیچ کدامش در ایران دیده نمی شود. نظام فئودالیسم یک 
نظام قدرت پیازگونه اس��ت که از الیه های مختلف تشکیل 
شده است. سلسله مراتبی اس��ت که به صورت محلی کار 
می کند؛ این در حالی اس��ت که در ایران وقتی سیستم از 

هم می پاشد، قدرت محلی شکل می گیرد.
گروهی دیگر، نظریه »پاتریمونیالیسم« را به جامعه ایرانی 
نس��بت می دهند. نظام پاتریمونیالیسم هم هیچ ربطی به 
ای��ران ندارد. برخی ب��ه آن ارباب-رعیتی هم می گویند اما 
م��ا ب��ه آن نظام کفال��ت می گوییم. این جری��ان هم از دو 
مس��یر تاریخی شکل می گیرد. نخس��ت جریان پایان روم. 
آزادان شهروند فقیرشده خودشان را در اختیار اشراف قرار 
می دهن��د که در ازای غذا، خان��ه و پول دریافت کنند. این 
اما یک قرارداد اس��ت و ش��خص هرگاه بخواهد می تواند از 
این ق��رارداد بیرون بیاید. ما چنین چیزی در ایران نداریم. 
جریان دوم جریان شوالیه گری است که برای افتخار شکل 
می گی��رد؛ یعنی افراد خودش��ان را در اختیار اش��راف قرار 
می دهند برای کس��ب افتخار، جنگ آوری و افتخارآفرینی. 
ای��ن دو جریان با هم ترکیب می ش��ود و پاتریمونیالیس��م 
را ش��کل می دهد. به همین دلی��ل می گویم کفیل یا مورد 
کفالت. البته نباید فراموش کنیم که در امپراتوری عثمانی 
تحوالتی رخ می دهد که الگویی از پاتریمونیالیس��م به اسم 
»سلطانیسم« شکل می گیرد که به نظام استبدادی شرقی 
نزدیک اس��ت. این شباهت موجب می ش��ود که برخی به 

اشتباه بگویند در ایران پاتریمونیالیسم هم حاکم بوده.
جامعه ایرانی چطور جامعه ای است؟

نظری��ه دیگری که بس��یاری به ایران مرتب��ط می دانند، 
»شیوه تولید آسیایی« است. معتقدم »شیوه تولید آسیایی« 
در مورد هن��د، مصر یا بین النهری��ن موضوعیت دارد ولی 

ربط��ی به ایران ندارد. در جوامع��ی که رودخانه  های بزرگ 
و فراوان وجود ندارد و منطقه خشک و نیمه خشک است، 
مردم مجبورند با تأس��یس س��د و کانال کشی از آب اندک 
رودخانه ها برای کش��اورزی و امرارمعاش زندگی اس��تفاده 
کنند و همین مس��ئله هم پایه ری��زی حکومت و قدرت در 
جامعه شان را شکل می دهد. چیزی که در بین النهرین هم 
ش��اهدش بودیم. مهرداد بهار عزیز در مقاله ای این موضوع 
را بررسی می کند که نظریه  »شیوه تولید آسیایی« ربطی 
به ایران دارد؟ اگر داش��ت چرا هیچ نش��انه معماری از این 
کانال کشی و تأثیراتش نیست؛ این در حالی است که اگر به 
ایران بنگریم می بینیم جمعیت به صورت گسترده زیر سایه 
الب��رز و زاگرس در ایران پهن ش��ده اند و عموما از آب های 
س��طحی و نظام کاریزی و قناتی برای امرارمعاش استفاده 
می کنند. برای همین ایرانی ها قنات را به دنیا معرفی کردند 

و رومی ها با بردن آن به آفریقا آن را بین المللی کردند.
حال س��وال اینجاست که اگر جامعه ایرانی اینها نیست، 
پس چیس��ت؟ پاسخ را باید در چند چیز دانست، اما شاید 
کلیدی ترین عمل برای درک جامعه ایران، امنیت باشد. ما 
در بررس��ی تاریخی به هفت عامل پایدار ناامنی رس��یدیم. 
یک��ی از موضوعات��ی ک��ه در ش��ناخت ایران مهم اس��ت، 
جغرافیاست. اگر به افغانستان نگاه کنید، می بینید یک زائده 
در دل چین دارد که به »کریدور وخان« معروف است. یک 
طرف این کریدور، کوه وخان است و طرف دیگر هندوکش. 
در جریان تاریخی شکل گیری ایرانی که امروز می شناسیم، 
هیچ کس راهی نداش��ته برای رسیدن از شرق به غرب جز 
اینکه از ایران و از وخان بگذرد؛ چراکه اگر مس��یر ش��مال 
ایران را در پیش می گرفته، به سرمای روسیه می خورده که 
مناس��ب امکانات آن زمانش نبوده و اگر راهی جنوب ایران 
می شده، امکانات سفر دریایی چنان نبوده که این حجم از 
تجارت را پشتیبانی کند. برای همین همه مجبور بودند از 
ایران بگذرند. این گذش��تن چه بر سر ایران می آورد؟ برای 
نمونه آش��پزی ما را دگرگون می کند. قوت غالب ایرانی ها 
غ��الت، بل��وط و لبنیات ب��وده. چطور ملتی ک��ه غالت و 
لبنیات می خوردند، حاال دوس��تدار پلو و خورش هستند؟ 
چون از همین رفت و آمدها، ادویه را از هندی ها گرفتند و 
گوشت را از رومی ها و هر کدام را با تعادل ایرانی و کیفیت 
معیشتش درآمیختند و به چیزی که امروز می بینیم، تبدیل 
کرده اند؛ بنابراین وقتی از شناخت ایران حرف می زنیم، باید 
حواس مان به همه جزئیات باشد. این سر راهی بودن، ما را 
در معرض ان��واع تهاجم ها در ابعاد مختلف قرار می دهد. از 
سوی دیگر، این وس��عت عظیم، جامعه ایران را چندقومی 

می کند. ای��ن یکی از ارزش های جامعه ماس��ت که به آن 
توجه نمی شود.

حکومت هزار ساله ایالت بر ایران
از دیگ��ر نکاتی که در ش��ناخت جامعه ایرانی در س��یر 
تاریخی به آن توجه نمی ش��ود، حکومت هزار س��اله ایالت 
بر ایران اس��ت؛ روساخت ایالتی بر کش��وری با زیرساخت 
ش��هری، صنعتی و بوروکراتیک که منجر به تناقضاتی در 
جامعه ایرانی شده است. پس آن سرراهی بودن جغرافیایی، 
با این دست تناقض هایی که در جامعه ایرانی وجود داشته، 
منجر به یک »دیالکتیک فترات و امنیت« شده است. این 
فترات در بس��تر تاریخی، توسعه را متوقف یا ُکند و جامعه 
را درونگ��را می کند. این درونگرایی در همه چیز خودش را 
نشان می دهد. همچنین این فترات است که مسئله امنیت 
را جدی می کند؛ چون این جدایی موجب می ش��ود وقتی 
یک گروه قدرت بگیرد، دیگري را بکشد و برعکس. این تب 
و تاب دائما در جامعه ایرانی ادامه دارد و جامعه را س��وگوار 
می کند. در این وضعیت اس��ت که مکانیسم های انطباق و 
دفاعی ایرانی به میان می آید. شعر اینجا به کمک ایرانی ها 
می آی��د. جامعه خودش را بازتعری��ف و کنترل می کند. از 
چنین دیدگاهی است که شعرهایی همچون »چوب معلم 
گل اس��ت« در جامعه رواج پیدا می کند. مثال هایی از این 

دست هم فراوان است.
قدرت در ایران به س��ه رش��ته اس��توار می شود؛ صنایع 
دس��تی خانگی، صنای��ع کارگاهی و تولیدات کش��اورزی 
و دام��داری ایلیاتی. ما کوچ روی ای��الت را داریم. در کوچ 
ایل های کوچک مثل کردس��تان، مفهوم عش��یره ش��کل 
می گیرد، ولی در کوچ بلند بختیاری ها یا قشقایی ها مفهوم 
»قدرت ایلیاتی« شکل می گیرد. بحثی که اینجا وجود دارد، 
این اس��ت که به دلیل محدودیت ها در دسترسی به منابع 
آب، ما با پخشایش جمعیت روبه رو هستیم. این پخشایش 
جمعیت در بخش بزرگی از ایران با قدرت ایلیاتی به مشکل 
برمی خورد. برای مثال وقتی خشکسالی می شود، یک ایل 
بزرگ که اس��لحه، اس��ب و جنگاور دارد در باالدست چند 
روس��تا مستقر می شود و از منابع آب آنها استفاده می کند. 
این همان تناقض هایی است که یک نظام ایالتی بر جامعه 
ایرانی وارد می کند. چفت و بس��ت س��اختاری که ایلیاتی 
اس��ت، چگونه اس��ت؟ در اینجاس��ت که مذه��ب به میان 
می آید. اصال مذهب برای تعدیل قدرت می آید؛ از یکسو به 
آن مشروعیت می دهد و از سوی دیگر واسط می شود میان 
ق��درت و مردم. یکی از موضوعات مغفول در ایران، مطالعه 

رابطه قوم و مذهب است.

ساعت خدمت رسانی بانک ها به مشتریان از روز شنبه 
21 خردادماه تا 3 ش��هریورماه 1401 اعالم ش��د. طبق 
اع��الم مصطفی قمری وفا مدی��رکل روابط عمومی بانک 
مرکزی، س��اعت کاری جدید بانک ها طی روزهای شنبه 
تا چهارش��نبه در بانک های دولت��ی از 7:15 تا 13:15 و 

در بانک ه��ای خصوصی از 7:15 تا 13:30 اس��ت. ضمن 
اینکه در روز پنجشنبه تمام بانک های دولتی و خصوصی 

از ساعت 7:15 تا 12:30 فعالیت می کنند.
در همین راس��تا، بانک پاس��ارگاد اعالم کرد: براساس 
مصوبه  هیأت محترم دولت، با هدف مدیریت مصرف برق 

در ایام گرم سال، کلیه  واحدهای این بانک اعم از شعبه ها 
و واحدهای س��تادی )به جز استان های خراسان جنوبی، 
بوش��هر، فارس، گلس��تان و قزوین(، از تاریخ 21 خرداد 
تا 3 ش��هریورماه 1401، روزهای ش��نبه تا چهارشنبه از 
س��اعت 7:15 الی 13:30 و روزهای پنجشنبه از ساعت 

07:15 الی 12:30 آماده ارائه خدمات بانکی به مشتریان 
هس��تند. هم میهن��ان گرامی می توانند ب��ا بهره مندی از 
خدم��ات بانکداری  الکترونیک اع��م از بانکداری مجازی، 
همراه بانک پاس��ارگاد، پی پاد، ویپاد، تلفن بانک و سامانه 
#720* خدمات بانکی را به صورت غیرحضوری دریافت 

فرمایند. مرکز مش��اوره و اطالع رسانی بانک  پاسارگاد به 
شماره 82890 و همچنین سامانه CRM در سایت این 
بانک به آدرس https://www.bpi.ir/crm به صورت 
ش��بانه روزی آماده  پاس��خگویی به س��ؤاالت هموطنان 

هستند.

ساعت کاری جدید بانک ها

جامعه ایرانی به روانکاوی جمعی نیاز دارد

سردرگمی در شناخت ایران

اشتباهات برندسازی در کسب و کارهای کوچک
کس��ب و کارهای کوچک در طول سال های اخیر فضای بی نهایت رقابتی را پشت سر گذاشته اند. این امر از 
سویی به دلیل محدودیت های بازار و همچنین حضور برندهای بزرگ و از سوی دیگر دوران پساکرونا و تالش 
برندها برای کسب سود هرچه بیشتر است. این امر در نوع خودش برای برندها دردسر زیادی به همراه داشته 
و توانایی آنها در عمل را به ش��دت تحت تاثیر قرار می دهد. در این میان برخی از کس��ب و کارهای کوچک از 

برندسازی به مثابه راهکاری برای معرفی حرفه ای کسب و کارشان به مخاطب هدف سود می برند. 
امروزه مردم بیشتر از اینکه با محصوالت یا کارآفرینان سر و کار داشته باشند، درگیر برندهای مختلف هستند. 
این امر می تواند برای بسیاری از افراد جذابیت های بی نهایت زیادی داشته و حتی ذهن شان را برای مدت زمانی 
طوالنی درگیر کند. به همین خاطر در دنیای امروز کسب و کارهایی که برند قوی تری داشته باشند، همیشه...



فرصت امروز: کنفرانس تجارت و توس��عه س��ازمان مل��ل )آنکتاد( از 
بهبود س��رمایه          گذاری خارجی در سال 2021 و بازگشت به سطح پیش 
از پاندم��ی کرونا خبر داد، اما در عین حال هش��دار داد که به واس��طه 
نااطمینانی ها بعید اس��ت این روند در س��ال 2022 ادامه یابد. گزارش 
س��رمایه          گذاری جهانی آنکتاد در س��ال 2022 نشان می دهد که میزان 
س��رمایه          گذاری مستقیم خارجی در سال گذشته میالدی به حدود 1.6 
تریلیون دالر افزایش یافت، اما بعید به نظر می رسد که این روند در سال 

جاری میالدی ادامه یابد.
براس��اس گزارش آنکتاد، جریان س��رمایه          گذاری مستقیم خارجی در 
سال 2021 میالدی به سطح پیش از پاندمی کرونا بهبود یافت و به رقم 
1.58 تریلیون دالر رسید که نسبت به سال 2020، رشدی 64 درصدی 
را نش��ان می دهد، اما چشم          انداز امس��ال تیره          تر به  نظر می رسد. در این 
گزارش با عنوان »اصالحات مالیاتی و سرمایه          گذاری باثبات بین          المللی« 
آمده اس��ت که کشورهای در حال توس��عه برای دوام آوردن در فضای 
نااطمینانی          ه��ا و مقابله با ریس��ک          ها باید کم��ک قابل توجهی از جامعه 
بین الملل دریافت کنند. ربکا گرین          اس��پن، دبیرکل آنکتاد در این رابطه 
می گوید:           »سرمایه          گذاری در ظرفیت          های مولد، در اهداف توسعه پایدار 
س��ازمان ملل  متحد و در مقابله با تغییرات جوی و انطباق با آن بس��یار 
ضروری اس��ت. روندهای فعلی س��رمایه          گذاری در ای��ن حوزه          ها به طور 
هماهنگ مثبت نیس��تند. « به گفت��ه دبیرکل آنکتاد، »مهم اس��ت که 
همین حاال وارد عمل ش��ویم. با وجود اینکه کشورها با مشکالت بسیار 
هش��داردهنده و قریب          الوقوع ناش��ی از بحران هزینه          های زندگی روبه رو 

هستند، مهم است که بتوانیم برای درازمدت سرمایه          گذاری کنیم. «
براس��اس این گزارش، سه چهارم رشد س��رمایه          گذاری خارجی در سال 
2021 در اقتصادهای توس��عه یافته رخ داده اس��ت. جریان سرمایه          گذاری 
مستقیم خارجی که در سال 2020، سطح بسیار پایینی را به ثبت رساند، 
به مدد رونق ادغام          ها و خرید شرکت ها و رشد سریع تامین  مالی بین          المللی 
پروژه          ها که مرهون بس��ته          های محرک زیرس��اخت ها و سیاست های مالی 
تسهیلی بود، در سال 2021 رشد کرد. گرچه این احیای سرمایه          گذاری در 
همه مناطق قابل مشاهده بود، اما حدود سه چهارم این رشد در اقتصادهای 

توس��عه          یافته ش��کل گرفت؛ جایی که جریان س��رمایه          گذاری مس��تقیم 
خارجی، رش��دی 134 درصدی را به ثبت رساند. بر همین اساس، جریان 
س��رمایه          گذاری در اقتصادهای در حال توسعه افزایشی 30 درصدی داشت 
و به رقم 837 میلیارد دالر رسید؛ رقمی که باالترین رکورد در این زمینه 
بوده است. علت عمده این رکوردزنی، رشد قدرتمند این سرمایه          گذاری          ها 
در آسیا، احیای نسبی در آمریکای التین و حوزه کارائیب و خیز آفریقا در 
این زمینه بوده اس��ت. سهم کش��ورهای در حال توسعه در جریان جهانی 
سرمایه          گذاری در سطح باالی 50 درصد باقی ماند. به این ترتیب، فهرست 
10 اقتصاد برتر جهان در جذب سرمایه در سال 2021 میالدی به ترتیب 
ش��امل آمریکا، چین، هنگ          کنگ، س��نگاپور، کانادا، برزیل،           هندوس��تان، 

          آفریقای جنوبی، روسیه و مکزیک است.
آنط��ور ک��ه آنکت��اد گزارش داده اس��ت، امس��ال فضای کس��ب وکار و 
س��رمایه          گذاری به طور چش��مگیری تغییر کرده اس��ت؛ چراکه جنگ در 
اوکراین منجر به بحران سه گانه افزایش قیمت مواد غذایی، افزایش قیمت 
سوخت و سیاست انقباضی تامین مالی شده است. همچنین از دیگر عواملی 
که فضای س��رمایه          گذاری مس��تقیم خارجی را تیره و تار می کند می توان 
ب��ه اثرگذاری مج��دد پاندمی کرونا، احتمال افزایش بیش��تر نرخ بهره در 
اقتصادهای بزرگ، نرخ منفی رشد سرمایه          گذاری در بازارهای مالی و رکود 

بالقوه اشاره کرد.
با وجود سود باال، س��رمایه          گذاری شرکت های چندملیتی در پروژه          های 
جدی��د فرامرزی )به رغ��م منافع زیادی که در پ��ی دارد( هنوز یک پنجم 
کمتر از س��طح پیش از پاندمی کرونا بوده اس��ت. در کش��ورهای در حال 
توسعه، ارزش سرمایه          گذاری در پروژه          های بکر، بدون تغییر نسبت به سال 
قبل از آن باقی ماند. نش��انه هایی از ضعف در س��رمایه          گذاری از هم          اکنون 
قابل مش��اهده اس��ت. داده          های اولیه از فصل نخست س��ال 2022 نشان 
می دهد که سرمایه          گذاری در پروژه          ها در سطح جهان 21 درصد افت داشته 
اس��ت. ادغام و خرید ش��رکت ها 13 درصد و تعداد قراردادهای بین          المللی 

تامین مالی 4 درصد کاهش را نشان می دهند.
آنکت��اد در این گزارش پیش بینی می کند که روند رش��د س��ال 2021 
قابل تداوم نیس��ت و نمی توان��د ادامه یابد، به طوری ک��ه جریان جهانی 

سرمایه گذاری در سال 2022 احتماال در یک مسیر نزولی حرکت می کند 
و در خوش          بینانه          ترین حالت ثابت خواهد ماند.  با این حال به گفته آنکتاد، 
حتی اگر جریان س��رمایه به لحاظ ارزش نسبتا ثابت و بدون تغییر بماند، 
فعالی��ت در پروژه          های جدید احتماال به دلیل نااطمینانی س��رمایه          گذاران 

آسیب خواهد دید. 
تغییرات جغرافیای س��رمایه          گذاری خارجی در س��ال 2021 نش��ان 
می ده��د که س��رمایه          گذاری مس��تقیم خارج��ی در آفریق��ا رکورد زد 
و ب��ه رق��م 83  میلیارد دالر در این س��ال رس��ید. جریان س��رمایه در 
آفریقای جنوبی، ش��رق آفریقا و غرب این ق��اره افزایش یافت؛ در حالی 
که در آفریقای مرکزی بدون تغییر و در شمال آفریقا شاهد سقوط بوده 
اس��ت. همچنین آسیای در حال توس��عه که 40 درصد از سرمایه          گذاری 
مستقیم خارجی جهان را به خود جذب کرد، برای سومین سال متوالی 
ش��اهد افزایش جریان س��رمایه بوده و به رک��ورد تاریخی 619  میلیارد 
دالر دس��ت یافته است. سرمایه          گذاری مس��تقیم خارجی در چین رشد 
21 درصدی داش��ته و آس��یای جنوب ش��رقی تا 44 درصد رشد را شاهد 
بوده اس��ت، اما جنوب آسیا مسیری متفاوت را در پیش گرفت و شاهد 
افت 26 درصدی بوده اس��ت؛ چراکه جریان سرمایه به سمت هندوستان 
ب��ه 45 میلیارد دالر کاه��ش یافت. در آمریکای التی��ن و حوزه کارائیب 
نیز در س��ال 2021 ش��اهد افزایش س��رمایه گذاری مستقیم خارجی تا 

56 درصد بوده          ایم.
آنکتاد در پایان گزارش خود می نویس��د: انتظار می رود در سال 2022، 
جریان س��رمایه گذاری مستقیم خارجی به اقتصادهای در حال توسعه به 
ش��دت تحت تأثیر جنگ روس��یه و اوکراین و پیامدهای گسترده تر آن و 
عوامل کالن اقتصادی از جمله افزایش نرخ بهره قرار گیرد. فضای مالی در 
بس��یاری از کشورها به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت، به ویژه در 
اقتصادهای در حال توس��عه واردکننده نفت و مواد غذایی. اعمال حداقل 
مالیات بر س��رمایه          گذاری مس��تقیم خارجی جهان، اث��رات مهمی بر جو 
بین          المللی سرمایه          گذاری دارد، اما انتظار می رود هم کشورهای توسعه یافته 
و هم کش��ورهای در حال توس��عه از افزایش درآمد          های جمع          شده منتفع 

شوند.

سرمایه گذاری خارجی به سطح قبل از همه گیری کرونا رسید

موج نااطمینانی در اقتصاد جهانی

میانگی��ن فاصله زمانی خرید خان��ه برای خانواره��ای تهرانی به 96.6 
سال رس��یده که از میانگین سن امید به زندگی در پایتخت بیشتر است. 
حداقل آمارهای س��ال 1399 که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرس��ازی منتش��ر کرده، این موضوع را تأیید می کنند. براساس آمارها، 
ش��اخص دسترسی مس��کن در تهران برمبنای نسبت »قیمت مسکن به 
درآمد خانوار« در س��ال 1395 معادل 13.8 س��ال بوده و در سال 1399 
به 32.2 س��ال افزایش پیدا کرده اس��ت؛ یعنی در سال 1395 ارزش یک 
آپارتمان متوسط در تهران معادل 13.8 سال درآمد یک خانوار تهرانی بوده 

و این نسبت در سال 1399 به 32.2 سال رسیده است.
در این گزارش، تحوالت قیمتی بازارهای مس��کن و اجاره از سال 1395 
تا 1399 و همچنین ش��اخص دسترسی خانوارها به خرید واحد مسکونی 
منتشر شده است. مبنای این اطالعات، داده هایی است که بانک مرکزی از 
سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور استخراج کرده و به صورت 
دوره ای در قالب گزارش تحوالت بازار مس��کن منتشر شده است. براساس 
این گزارش که در پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی به انتشار رسیده، 
متوس��ط قیمت یک مترمربع زیربنای مس��کونی در ش��هر تهران در سال 
1395 معادل 4 میلیون و 372 هزار تومان بوده که با 10.3 درصد رشد به 
4 میلیون و 822 هزار تومان در س��ال 1396 رسیده است. سپس با شروع 
دوره جهش قیمت مسکن، قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی شهر تهران 
در س��ال 1397 معادل 70.9 درصد، در سال 1398 معادل 61.8 درصد و 
در سال 1399 معادل 80.3 درصد جهش کرده و در نهایت به 24 میلیون 
و 29 هزار تومان رسیده است. البته این پایان کار نبوده و در سال 1400 نیز 
این بازار تورم 30.2 درصدی را تجربه کرده و میانگین قیمت هر مترمربع 
زیربنای مس��کونی ش��هر تهران در پایان این سال، رقم 31 میلیون و 296 

هزار تومان ثبت شده است. طبق این آمارها، میانگین قیمت مسکن شهر 
تهران در سال 1400 حدود 616 درصد باالتر از میانگین قیمت آن در سال 
1395 بوده اس��ت. در سایه موج تورمی ش��دید در بازار مسکن، تورم بازار 
اجاره نیز به عنوان تابعی از قیمت مسکن وارد روند صعودی شده و میانگین 
قیمت های این بازار بین س��ال های 1395 تا 1400 معادل 262.4 درصد 
افزایش پیدا کرده اس��ت. طبق اطالعات بانک مرکزی، متوسط اجاره بهای 
یک مترمربع واحد مس��کونی در تهران در س��ال 1395 معادل 23 هزار و 
400 توم��ان ب��وده و با 20.5 درصد افزایش به 28 ه��زار و 200 تومان در 
سال 1396 رسیده است. همچنین این شاخص با رشد 29.1 درصدی، رقم 
36 هزار و 400 تومان را در س��ال 1397 ثبت کرده و در س��ال 1398 با 
رشد 30.5 درصدی به 47 هزار و 500 تومان رسیده است. در ادامه شتاب 
تورمی بازار اجاره بیشتر و میانگین اجاره بها در سال 1399 با 32.4 درصد 
افزایش به 62 هزار و 900 تومان و در س��ال 1400 با 34.8 درصد افزایش 
به 84 هزار و 800 تومان رسیده است. این روند در بازار اجاره کل مناطق 
ش��هری نیز حکم فرما بوده، به طوری که ش��اخص کرایه مسکن اجاره ای 
کلیه مناطق ش��هری در س��ال 1395 معادل 100، در سال 1396 معادل 
107، در س��ال 1397 معادل 127، در س��ال 1398 معادل 157، در سال 
1399 معادل 200 و در س��ال 1400 حدود 270 واحد ثبت ش��ده است. 
در س��ازوکار فعلی بازار سنتی اجاره که قیمت اجاره در میان مدت از ارزش 
مس��کن الگو می پذیرد و مؤسسات و ش��رکت های اجاره داری حرفه ای نیز 
وجود ندارند، اختالف تورمی بازارهای مس��کن و اجاره ناگزیر باید از مسیر 
کاهش قابل توجه قیمت مسکن یا جهش سنگین قیمت اجاره جبران شود. 
این مسئله ای است که گویا مسئوالن وزارت راه و شهرسازی به آن توجهی 
ندارند و برای ساماندهی بازار اجاره از گفتاردرمانی و اقدامات مقدماتی فراتر 

نمی روند. در همین حال، آنطور که در گزارش معاونت مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی اعالم شده است، شاخص دسترسی مسکن براساس 
نسبت قیمت به درآمد در سال 1395 معادل 13.8، در سال 1396 معادل 
13.1، در س��ال 1397 معادل 19، در سال 1398 معادل 24.6 و در سال 
1399 معادل 32.2 س��ال ثبت ش��ده است. ش��اخص دسترسی مسکن، 
معیاری اس��ت که دوره خرید مس��کن مورد نیاز خانوار را با مقایسه نسبت 
ارزش روز مس��کن با 100 درصد درآمد س��االنه خانوار می س��نجد. بر این 
اساس، شاخص دسترسی 32.2 سال برای سال 1399 به این معناست که 
ارزش مس��کن مورد نیاز یک خانوار تهرانی معادل کل درآمد آن خانوار در 
32.2 سال است. در این وضعیت، طول دوره انتظار این خانوار برای خرید 
خانه از طریق پس انداز کردن یک س��وم درآمد ساالنه خود معادل سه برابر 
ش��اخص دسترسی اس��ت؛ یعنی این خانوار به قیمت سال 1399 باید به 
مدت 96.6 سال، یک سوم کل درآمد خود را برای خرید خانه کنار بگذارد تا 
آرزوی خانه دار شدنش باالخره محقق شود. به عبارت بهتر، در شرایطی که 
سن امید به زندگی در ایران حدود 76.2 سال اعالم شده است، یک خانوار 
تهرانی باید اندکی کمتر از یک قرن برای خرید یک آپارتمان متوسط منتظر 
بماند. نکته مهم دیگر اینکه در اقتصاد مسکن، شاخص دسترسی باالی پنج 
سال بیانگر شرایط نامطلوب و شاخص باالتر از 10 سال نشانگر وقوع بحران 
در حوزه مس��کن است و در بس��یاری از کشورها، این شاخص در محدوده 
پنج س��ال و کمتر قرار دارد. به نظر می رسد در اقتصاد متورم ایران، مقصر 
اصلی وقوع این بحران بزرگ در حوزه مس��کن، سرمایه ای بودن این بازار و 
نبود ش��فافیت اطالعاتی و همچنین فقدان نظام مالیاتی کارآمد است و در 
نتیجه مهار این بحران نیز جز با اصالح اقتصاد کالن و مصرفی سازی کاالی 

مسکن در کشور امکان پذیر نیست.

آمارها از شتاب عجیب قیمت مسکن و اجاره خبر می دهند

یک قرن تا کلید خانه در تهران

نگاه

ترکیه در پی تغییر مسیر جاده ابریشم است
جاماندگی ایران از صحنه تجارت جهان

بازوی پژوهش��ی ات��اق ایران در س��ی ویکمین گ��زارش »پایش 
تحوالت تجارت جهانی« به آثار منطقه ای و جهانی جنگ روس��یه 
و اوکراین پرداخت و با اش��اره به غیبت ای��ران در اجالس بریکس 
پالس نوش��ت: ایران باید هرچه س��ریع تر درخواس��ت عضویت در 
گ��روه بریکس پالس را مطرح کن��د. تالش ترکیه برای بهره برداری 
از ش��رایط جنگ اوکراین و تغییر مسیر کریدور جاده ابریشم، دیگر 

نکته ای است که در این گزارش بدان اشاره شده است.
در بخ��ش تح��والت منطق��ه ای آثار جن��گ اوکراین ب��ر منطقه 
بسیار قابل تأمل اس��ت. در گام اول این جنگ تغییراتی فزاینده در 
ژئوپلیتی��ک جهانی ان��رژی ایجاد کرده اس��ت. اتحادیه اروپا به طور 
فزاینده در پی کاهش وابستگی به گاز روسیه برآمده است و روسیه 
می کوش��د بازارهای جایگزینی ب��رای گاز صادراتی به اتحادیه اروپا 
بیابد. در ش��رایط جدید کش��ورهایی که از منابع گازی برخوردارند 
می توانن��د در ژئوپلیتی��ک گاز ایف��ای نقش بیش��تری کنند. اقلیم 
کردس��تان عراق در همین راستا می کوشد تا خود را به عنوان یکی 
از گزینه ه��ای صادرات گاز به اروپا مطرح کند. این جنگ همچنین 
مهمترین دلیل رشد چش��مگیر درآمدهای کانال سوئز بوده است، 
زیرا از یک س��و باعث شده تا اتحادیه اروپا تمایل کمتری به واردات 
نفت از روس��یه داشته باش��د و واردات از کشورهای خلیج فارس را 
افزایش دهد و از دیگر س��و روسیه نفت بیشتری را راهی بازارهای 

آسیایی نماید.
تحرکات کش��ورهای همس��ایه برای گس��ترش تعامالت تجاری 
نیز شایس��ته توجه بیشتری اس��ت. ترکیه می کوشد با بهره برداری 
از ش��رایط ناش��ی از جنگ اوکراین مس��یر مهمترین کریدور جاده 
ابریش��م را تغییر داده و خود را به هاب مس��یر خش��کی این جاده 
مبدل کند. کریدور ترنس کاسپین از طریق دریای خزر، قزاقستان 
را به آذربایجان و گرجستان پیوند می زند و از طریق این دو کشور، 
به ترکیه متصل می ش��ود و از طری��ق ترکیه کاالها به اتحادیه اروپا 
راه می یابند. افزون بر این، افغانس��تان به دنبال فعال سازی کریدور 
ریلی ترانس افغان اس��ت که از ازبکستان آغاز شده و در افغانستان 
به پیشاور پاکستان می رسد. این مسیر که پاکستان نیز به  شدت در 
پی اجرایی شدن آن است مسیر جایگزین چابهار محسوب می شود. 
در پاکس��تان دولت ش��هباز ش��ریف برخالف دولت عم��ران خان، 
دیپلماس��ی اقتصادی را در کانون توجه خود قرار داده و می کوشد 
با طیف بیش��تری از کشورها مناسبات اقتصادی را افزایش دهد. در 
این راس��تا احیای روابط تجاری با هند به  عنوان یک رقیب دیرینه 
قابل توجه اس��ت. هدف گذاری ترکیه و قطر برای تجارت 5 میلیارد 
دالری، تالش امارات برای س��رمایه گذاری گسترده در هند و یونان 
و تالش طالبان برای خودکفایی نفتی از دیگر تحوالت اخیر است.

در بخش تحوالت جهان نیز رس��انه ها از گفت وگوهای درون دولت 
بای��دن برای اعمال تحریم های ثانویه علیه صنعت نفت روس��یه خبر 
داده ان��د. تحریم های آمری��کا علیه صنعت نفت روس��یه تحریم های 
اولیه اس��ت به این معنا که فقط در ایاالت  متحده قابل اعمال اس��ت 
و واردکنندگان نفت روس��یه در کشورهای دیگر می توانند به واردات 
غیردالری ادامه دهند، اما اعمال این تحریم ها نتایج موردنظر واشنگتن 

را تاکنون به همراه نداشته است.
در ادامه این گزارش، برگزاری دومین جلس��ه ش��ورای تجارت و 
فناوری آمریکا و اتحادیه اروپا در پاریس بررس��ی ش��ده است. این 
ش��ورا در س��ال پیش و برای تعمیق همکاری می��ان اتحادیه اروپا 
و آمری��کا در حوزه های تجاری و فناوری از یکس��و و مقابله با چین 
از س��وی دیگر تأس��یس شد، اما تحت تأثیر ش��رایط جدید تمرکز 
بیش��تری بر روس��یه یافته است. در نشست اخیر ش��ورا، دو طرف 
حل وفص��ل اختالفات در ح��وزه تعرفه ها به عنوان گام نخس��ت در 
تعمی��ق روابط و ش��کل دهی به یک بلوک تجاری منس��جم، دارای 
ارزش ه��ا و رویکردهای مش��ترک ب��رای مقابله ب��ا نیروهای مخل 
تج��ارت جهانی که از نظر آنها کش��ورهایی مانند چین و روس��یه 

محسوب می شوند را مورد تأکید قرار دادند.
اما یکی از پیش��نهاداتی که مرکز پژوهش های اتاق ایران در این 
گزارش مطرح کرده، این است که ایران باید درخواس�ت عضویت در 
گروه بریکس پالس را هرچه سریع تر ارائه نماید؛ آن هم در شرایطی 
ک��ه آمریکا از ط��رح کالن ایندو پاس��یفیک برای مقابل��ه با چین 
رونمایی کرده اس��ت. اخی�را چی�ن اج��الس وزرای ام�ور خارج�ه 
موس���وم ب�ه بریک�س پالس را برگ�زار ک�رد. در ای�ن اجالس ک�ه 
ب�ه ص���ورت آنالین و ب�ه میزبان�ی وزی���ر خارج�ه چی�ن برگ�زار 
ش���د، ای�ن کش���ور ع�الوه ب���ر اعض�ای گ�روه بریک�س ش���امل 
روس���یه، هن�د، برزی�ل و آفریق�ای جنوب�ی طیف�ی از کش�ورهای 
در ح�ال توس�عه را ب�ه انتخاب خ��ود ب��ه ای��ن اجالس دع��وت 
ک��رده ب��ود. از خاورمیان��ه کش����ورهای عربس��تان س��عودی و 
ام��ارات دع��وت ش���ده بودن�د. اف���زون ب�ر ای�ن و مهمت�ر آنک�ه 
چی�ن در ای�ن اجالس از زمین�ه س���ازی ب�رای گس�ترش اعض�ای 
گ���روه بریک�س س���خن گف�ت. دع���وت از کش���ورهایی چ�ون 
عربس�تان، ام�ارات، قزاقس�تان و مص�ر در کن�ار اندون�زی، نیجری�ه 
و آرژانتی�ن و س���نگال، نش���ان دهنده تمای�ل چی�ن ب�ه عضوی�ت 
ای�ن کش�ورها در بریک�س اس�ت. چی�ن، رئی�س دوره ای بریک��س 
اس�ت و پیش�نهاد بریک�س پالس و افزای��ش اعض��ای ای�ن گ�روه، 
نخس��تین ب��ار در س��ال گذش����ته توس��ط رئی��س جمه��ور 
چی��ن ارائ��ه ش��د. ع��دم تمای��ل چی��ن و همچنی��ن روس�یه 
ب�ه دع���وت از ای�ران در ای�ن اج��الس در حالی ک�ه ته�ران خ�ود 
را ش���ریک راهب�ردی ای�ن کش���ورها م�ی دان�د و مواض�ع بس�یار 
نزدی�ک ت���ری ب���ه آن�ان در قی���اس ب�ا عربس���تان و ام�ارات در 

سیاس�ت بی�ن المل�ل دارد، تعج�ب برانگی�ز اس�ت.
 گ����روه بریک����س نم����ادی از رژی��م س����ازی جدی����د در 
صحن����ه بی��ن الملل��ی ب��ه ش����مار م��ی آی��د ک��ه توس����ط 
ق�درت ه�ای در ح�ال ظه�ور عمدت�ا ب�ا اه�داف اقتص�ادی ش���کل 
گرفت�ه و رو ب�ه پیش���رفت اس�ت. آغ�از فرآیند گس�ترش اعض�ای 
ای�ن گ�روه، فرص�ت ه�ای مه�می ب���رای ای�ران فراه�م م�ی آورد. 
علی رغ�م ع�دم دع�وت از ای�ران ای�ن کش�ور نیازمن�د توج�ه وی�ژه 
ب���ه بریک�س و ت���الش ب�رای عضوی�ت در آن اس���ت؛ ب�ه دیگ�ر 
س�خن، ای�ران بای�د درخواس�ت عضوی�ت در ای�ن گ�روه را هرچ�ه 
س�ریع تر ب�ه اعض�ا ارائ�ه و آن را ب�ه عن�وان ی�ک مطالب�ه وی�ژه از 

چی�ن، روس�یه و هن�د در مذاک�رات آت�ی مط�رح کند.
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فرص��ت امروز: گرچ��ه گرانی این روزهای مس��کن در تاری��خ این بازار 
بی س��ابقه به نظر می رسد، اما تحلیلگران و پژوهش��گران این دوره گرانی 
را هم در ادامه چرخه های رونق و رکود مس��کن می دانند؛ چرخه هایی که 
در س��ال های گذش��ته از جمله دهه های 70، 80 و 90 پیامد نوس��ان در 
متغیرهای مشخصی بوده است. مطالعات نشان می دهد که رشد جمعیت 
ش��هری، درآمد خانوارها، نرخ بیکاری، متوس��ط هزینه ب��رای تولید یک 
مترمربع بنا، تورم انتظاری، نابرابری درآمد، افزایش درآمدهای نفتی، رشد 
نقدینگی و نرخ ارز از موثرترین متغیرها در الگوی تعیین قیمت مس��کن 
است و هر زمان که یکی از این متغیرها دچار نوسان شده، به اندازه سهم 

خود، بازار مسکن را دچار تالطم کرده است.
طب��ق آخرین گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت مس��کن در تهران 
طی اردیبهشت ماه امسال با رشد 6.1 درصدي به باالترین سطح در طول 
س��ال هاي گذشته رسیده و به طور متوسط متري 36 میلیون و 300 هزار 
تومان گزارش شده است که نسبت به فروردین ماه 2 میلیون و 100 هزار 
تومان معادل 6.1 درصد بیشتر شده است؛ یعنی در حال حاضر خرید یک 
خان��ه 100 متري در تهران به ط��ور میانگین به 3 میلیارد و 630 میلیون 
تومان بودجه نیاز دارد. براس��اس آمارها، متوس��ط قیمت مسکن در شهر 
تهران ظرف یک سال تقریبا 25 درصد رشد داشته و همزمان شاهد تغییر 
سلیقه خریداران در بازار مسکن پایتخت هستیم. قیمت مسکن در حالي 
در این مدت از 28 میلیون و 800 هزار تومان به 36 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 یافته است.
در بازار مسکن پایتخت چه گذشت؟

در حالی تا 10 روز دیگر تابس��تان آغاز می ش��ود و فصل نقل و انتقال 
مس��کن به اوج می رس��د که گزارش جدید بانک مرکزی نش��ان می دهد 
معامالت مسکن از ماه گذشته از رکود خارج شده و رفتار خریداران در بازار 
مسکن تغییر کرده است؛ به طوری که در اردیبهشت ماه امسال هم شاهد 
افزایش قیمت و هم افزایش حجم معامالت مسکن در تهران بوده ایم. طبق 
آمارهای بانک مرکزی، متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران 

طی اردیبهشت ماه به 36 میلیون و 350 هزار تومان رسیده که نسبت به 
ماه قبل 6.1 درصد و نس��بت به ماه مشابه سال قبل 26.2 درصد افزایش 
داشته است. حجم معامالت مسکن انجام شده در این ماه نیز حدود 10.5 

هزار فقره بوده که در مقایسه با ماه قبل 206.1 درصد زیاد شده است.
نگاهی به جزییات متوس��ط قیمت هر متر خانه و تعداد معامالت انجام 
ش��ده در مناطق بیست ودوگانه شهر تهران نش��ان می دهد که بیشترین 
قیمت ه��ر متر خانه با رقم 74 میلیون و 400 هزار تومان در منطقه 1 و 
کمترین آن با رقم 18 میلیون و 363 هزار تومان در منطقه 18 بوده است. 
عالوه بر این، در اردیبهشت ماه امسال در مناطق 1 و 18 تهران به ترتیب 
معادل 428 و 253 فقره خانه معامله شده که نسبت به ماه قبل با افزایش 
قابل توجهی مواجه شده است. بررسی گزارش بانک مرکزی از نظر تفاوت 
متوس��ط قیمت مسکن در مناطق بیست ودوگانه تهران در اردیبهشت ماه 
امس��ال نس��بت به فروردین ماه بیانگر این است که 20 منطقه از تهران با 
افزایش قیمت مسکن در ماه مورد نظر مواجه شده اند. در این میان، قیمت 
مس��کن در اردیبهشت ماه تنها در دو منطقه از تهران نسبت به فروردین 
ماه کاهش یافته که ش��امل مناطق 1 و 22 می شود. از سوی دیگر، تعداد 
معامالت مس��کن در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به فروردین ماه در 
22 منطقه تهران افزایش قابل توجهی داش��ته اس��ت که کمترین تعداد 
معامله مسکن به منطقه 19 با 73 معامله اختصاص دارد و بیشترین تعداد 
معامله مس��کن نیز به ترتیب به منطقه 5 با 1682 معامله، منطقه 10 با 
1053 معامله، منطقه 2 با 972 معامله و منطقه 4 با 812 معامله مربوط 
می شود. همچنین سهم خانه هایي با عمر بناي زیر پنج سال در معامالت 
اردیبهش��ت کاهش پیدا کرده و در عوض حجم معامالت مس��کن با عمر 
بناي بیش��تر از 20 سال افزایش داشته است. در اردیبهشت امسال حجم 
معامالت مس��کن با عمر بناي زیر پنج س��ال در تهران 29.6 درصد بود؛ 
در حالی که در یک س��ال قبل یعنی در اردیبهش��ت 1400 شاهد خرید 
و فروش 36 درصد از خانه هاي با عمر بناي زیر پنج س��ال در شهر تهران 

بودیم.
الگوی تعیین قیمت در بازار مسکن

نابرابری درآمد، رش��د درآمد نفتی، نرخ ارز، رفتار بازارهای موازی و... 

از مهمترین متغیرهای تعیین قیمت در بازار مسکن محسوب می شوند. 
به عنوان نمونه، نابرابری درآمد و کاهش قدرت خرید اقش��ار کم درآمد 
باعث می ش��ود خانه های بیشتری توس��ط افراد پردرآمد خریداری شده 
و در نتیج��ه نرخ واحدهای مس��کونی خالی افزایش یابد. افزایش درآمد 
خانوارهای ثروتمند، قیمت تعادلی مسکن را باالتر می برد، چراکه قیمت 
در بازار امالک و دارایی مسکن تعیین می شود و در نتیجه، نسبت قیمت 
مسکن به درآمد با افزایش نابرابری درآمد، باال می رود. همچنین افزایش 
نابراب��ری درآمد یا به دلیل افزای��ش درآمد دهک های باالی درآمدی یا 
کاهش درآمد دهک های پایی��ن درآمدی رخ می دهد. در واقع، افزایش 
نابرابری درآمد، قیمت کاالهای مصرف ش��ده توس��ط فق��را را افزایش 
می دهد و عملکرد ثروتمندان در بازار مس��کن بر تقاضای مس��کن افراد 

کم درآمد تاثیر دارد.
از س��وی دیگر، هر اندازه بازدهی بازارهای رقیب بیشتر شود، از تقاضا 
برای میزان مس��کن کاسته می شود. از آنجا که مسکن عالوه بر مصرف، 
جنبه س��رمایه گذاری هم دارد، قیمت س��ایر دارایی ها ب��ر تقاضای آن 
اثرگذار اس��ت. بنابراین قیمت س��که، شاخص س��هام و بازدهی نرخ ارز 
ه��م به عن��وان متغیرهایی با اثر منفی بر قیمت مس��کن در نظر گرفته 
می شوند. حال سوال این است که کدامیک از این متغیرها وزن بیشتری 
در رش��د قیمت مس��کن دارند؟ پژوهش��گران در یک مطالعه به بررسی 
»تعیین کننده های قوی قیمت مس��کن در ایران« بین سال های 1375 
تا 1396 پرداخته و بدین نتیجه رس��یده اند که نرخ رش��د شهرنشینی 
بیش��ترین اثر را بر افزایش قیمت مسکن داشته و تعدیل جمعیت مثل 
تغییر حجم و س��اختار آن باید مورد توجه سیاس��ت گذاران قرار بگیرد. 
اثر درآم��د خانوارها به جز تقاض��ای مصرفی، تقاضای س��رمایه گذاری 
عظیمی را در بازار مس��کن ایجاد کرده اس��ت و توسعه نامتعادل شهرها 
به تراکم جمعیت شهرنش��ینی در بعضی بخش ها منجر شده که همین 
زمینه نوس��ان قیمت مسکن و رشد افسارگسیخته آن را فراهم می کند. 
همچنین رونق فعالیت های اقتصادی در مناطق کم برخوردار برای تعادل 
قیمت مس��کن باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد تا اثر نابرابری 
درآمد بر دسترسی به مسکن کاهش پیدا کند و ثبات به بازار بازگردد.

آیا بازار مسکن از رکود خارج شده است؟

چرخه رونق و رکود مسکن

مبلغ تراکنش های ش��بکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در دومین 
ماه از سال 1401 به بیش از 667 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به 
فروردین م��اه به لحاظ تعداد 10.98 درصد و به لحاظ ارزش ریالی 22.77 

درصد افزایش داشته است.
براس��اس جدیدترین گزارش اقتصادی منتشرش��ده از س��وی شاپرک، 
مجموع تعداد تراکنش های انجام شده شاپرک در اردیبهشت ماه امسال به 
3547  میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنش ها در مجموع به بیش از 
667 هزار میلیارد تومان می رسد که نسبت به فروردین ماه معادل 10.98 
درصد در تعداد و معادل 22.77 درصد در ارزش ریالی رش��د داشته است. 
بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش های شاپرک در اردیبهشت سال 
جاری نس��بت به ماه گذش��ته معادل 22.77 درصد بوده است. همچنین 
در اردیبهش��ت ماه امس��ال، س��هم ابزارهای پذیرش اینترنت��ی در تعداد 
تراکنش های انجام ش��ده 4.89 درصد و ابزار پذیرش موبایلی 3.16 درصد 
بوده و این در حالی اس��ت که کارتخوان های فروشگاهی 91.96 درصد از 

کل تراکنش های انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

ام��ا از تعداد تراکنش های انجام ش��ده 88.07 درصد مربوط به خرید 
کاال و خدمات، 7.13 درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن 
همراه و معادل 4.8 درصد مربوط به مانده گیری بوده اس��ت. همچنین 
از مجموع کل تراکنش های انجام ش��ده در اردیبهشت ماه معادل 92.16 
درص��د موف��ق و 7.84 درصد ناموف��ق بوده، البت��ه تراکنش هایی که با 
س��وییچ ش��اپرک انجام ش��ده، 99.99 درصد موفق بوده است. از سوی 
دیگر از مجموع تراکنش های ناموفق انجام شده در این ماه، 1.03 درصد 
به دلیل خطای پذیرندگی، 0.15 درصد به دلیل خطای شاپرکی، 9.76 
درصد ب��ه دلیل خطای صادرکنندگ��ی، 88.57 درصد به دلیل خطای 

کاربری و 0.48 درصد به علت خطای کسب وکار بوده است.
براس��اس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی 
در اردیبهش��ت ماه س��ال جاری نیز 13.76 درصد بوده و این در حالی 
اس��ت که نسبت اس��کناس و مسکوک در دست اش��خاص به نقدینگی 
در این ماه فقط 1.63 درصد بوده اس��ت. بنا بر تحلیل آمارهای رسمی 
در اردیبهش��ت ماه امس��ال درباره متوس��ط تراکنش هر ی��ک ابزارهای 

پذیرش شاپرکی، ابزار پذیرش موبایلی با 716 تراکنش به ازای هر ابزار 
پذیرش موبایلی در مکان نخس��ت قرار می گی��رد و پذیرش اینترنتی با 
444 تراکنش به ازای هر ابزار و کارتخوان فروش��گاهی با 379 تراکنش 
ب��ه ازای هر ابزار فعال ب��ه ترتیب در مکان های بعدی ق��رار می گیرند. 
البته بیشترین س��هم تراکنش های ش��اپرکی در اختیار ابزار کارتخوان 
فروش��گاهی ب��ا 3 میلی��ارد و 547 میلیون و 911 ه��زار و 240 تعداد 
تراکنش است. افزون بر این، متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی 
در ماه مذکور نس��بت به مقدار مش��ابه در ماه گذش��ته افزایش 26.11 
واح��دی )7.23 درص��دی( را تجربه کرده اس��ت. همچنین بیش��ترین 
افزایش متوس��ط تع��داد تراکنش مربوط به ابزار پذی��رش موبایلی بوده 
است. ش��اخص مهم دیگر نیز شاخص متوسط مبلغ تراکنش ها به ازای 
هر ابزار پذیرش اس��ت که مطابق آمارهای رس��می، متوس��ط مبلغ هر 
تراکن��ش در ابزار پذیرش اینترنت��ی 223.9 میلیون تومان بوده که این 
عدد برای کارت خوان های فروش��گاهی 67 میلیون و 179 هزار تومان و 

برای پذیرش موبایلی 8 میلیون و 886 هزار تومان بوده است.

براس��اس بخشنامه بانک مرکزی به صرافی ها، فروش ارز مسافرتی به افراد دو 
تابعیتی و کس��انی که در خارج از کش��ور اقامت دارند، ممنوع است. در بررسی 
میدانی از برخی صرافی ها دیده ش��د که بخش��نامه ای از بانک مرکزی بر درب 
صرافی ها نصب ش��ده اس��ت و در یکی از بندهای آن ذکر ش��ده که به افراد دو 
تابعیتی ارز مسافرتی تعلق نمی گیرد. کامران سلطانی زاده، عضو کانون صرافان 
ایران درباره صحت و س��قم این موضوع به ایسنا می گوید: طبق بخشنامه بانک 

مرکزی، ارز مس��افرتی به اف��رادی تعلق می گیرد که فقط ویزای توریس��تی یا 
مس��افرتی داشته باش��ند و کسانی که در خارج از کش��ور اقامت داشته باشند، 
مش��مول دریافت ارز مس��افرتی نمی ش��وند. به گفته وی، افراد دو تابعیتی نیز 
نمی توانند ارز مس��افرتی دریافت کنند و صرافی ها نیز از فروش ارز به این افراد 
منع شده اند. در این زمینه، کسی که در خارج از کشور زندگی می کند یا اقامت 
کشوری به غیر از ایران را دارد، از آنجا که این فرد عمال در آن کشور درآمد دارد، 

به همین دلیل قرار نیست تا با تخصیص ارز مسافرتی به آنها بار هزینه مسافرت 
او بر ارز دولتی تحمیل ش��ود. گفتنی اس��ت براساس بخش��نامه بانک مرکزی، 
حداکثر میزان فروش ارز توسط شرکت های صرافی به هر ایرانی باالی 18 سال 
و یک بار در س��ال تا سقف مقرر برای کشورهای با ویزا به صورت هوایی معادل 
2000 یورو، برای کش��ورهای بدون ویزا به صورت هوایی 300 یورو و مسافرتی 

به صورت زمینی، ریلی و دریایی نیز 300 یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست.

در اردیبهشت ماه

تراکنش های الکترونیکی زیاد شد

فروش ارز مسافرتی به چه کسانی ممنوع است؟

بانکنامه

جنگ، بحران غذایی را شعله ور می کند
غذا در اغما

س��ه ترکیب بحرانی جنگ، کووید و تغیی��رات آب و هوایی به بحرانی دیگر 
می انجامند: گرس��نگی. به گزارش صندوق بین المللی پول، قیمت مواد غذایی 
در ماه های اخیر به رکوردی تازه رسیده است. این در حالی است که قیمت ها 
چند س��الی ثابت باقی مانده بود، اما در س��ال 2021 میالدی، 23 درصد رشد 
کرد. این رشد تا حدی به دلیل تغیرات آب و هوایی شدید بود که به برداشت 
محصوالت آسیب رساند و هزینه انرژی را افزایش داد. سپس حمله روسیه به 
اوکراین به میان آمد و شاخص قیمت مواد غذایی را به باالترین حد خود رساند. 
این جنگ، بنادر اوکراین در دریای سیاه را که زمانی پررفت و آمد بودند از کار 
انداخته و باعث شده مزارع بدون مراقب رها شوند، در عین حال توانایی روسیه 
برای صادرات را محدود کرده اس��ت. این دو کشور حدود یک چهارم صادرات 
جهانی گندم را به خود اختصاص داده اند و حدود یک هشتم کل کالری تجارت 

شده در جهان را تامین می کنند.
نکته مهم این اس��ت که قیم��ت مواد غذایی همراه با این رش��د و به دلیل 
چالش ه��ای دیگر جهانی باز هم در حال افزایش اس��ت. تورم در حال افزایش 
اس��ت و این بیماری همه گیر همچنان زنجیره تامین را بهم می زند؛ در حالی 
که تغییرات آب و هوایی تولید را در بس��یاری از مناطق کش��اورزی جهان با 
خشکسالی، سیل، گرما و آتش سوزی بیشتر تهدید می کند. جنگ فراتر از ایجاد 
اختالل در تولید و حمل و نقل مواد غذایی، آن هم عمدتا از طرف اوکراین، تولید 
جهانی غذا را هم از طریق تاثیرات آن بر تولید و قیمت کودها کاهش می دهد. 
این موضوع احتماال قیمت مواد غذایی را تا س��ال آینده باال نگه می دارد؛ زیرا 
در صورت استفاده از کود کمتر، عملکرد محصول کاهش می یابد و آنچه رشد 

می کند، هزینه بیشتری برای تولید خواهد داشت.
حمایت گرایی هم یک نگرانی عمده است. بسیاری از کشورها صادرات غالت 
و روغن ه��ای پخت و پز را احتماال از ترس ناآرامی ها متوقف کرده اند. به گفته 
موسسه تحقیقات بین المللی سیاست غذایی، تاکنون نزدیک به دوجین کشور 
به محدودیت های صادراتی روی آورده اند. این ترکیب شرایط، چشم انداز تیره 
و تاری برای گرسنگی جهانی ترسیم می کند. سطوح سوءتغذیه )تعداد افرادی 
که نمی توانن��د نیازهای مصرفی طوالنی مدت غذای ش��ان را تامین کنند( در 
س��ال 2020 میالدی، 118 میلیون نفر افزایش یافت؛ حال آنکه چند س��ال 
بدون تغییر باقی مانده بود. همچنین سطوح حاد گرسنگی )تعداد افرادی که 
نمی توانند نیازهای کوتاه مدت مصرف موادغذایی ش��ان را تامین کنند( س��ال 
گذش��ته نزدیک به 40 میلیون نفر افزایش یاف��ت. درگیری، عامل اصلی این 
گرسنگی شدید بود و حاال جنگ اوکراین خطر گرسنگی را برای میلیون ها نفر 
دیگر افزایش می دهد. حدود 24 کشور در معرض خطر باالی ناامنی غذایی یا 

خطر متوسط با شرایط بدتر قرار دارند.

رشد 10.3 درصدی ثروت جهان با وجود کرونا
گزارش یک موسسه تحقیقاتی نشان می دهد با وجود همه گیری کرونا و به 
لطف رونق بازارهای س��هام، کل ثروت جهان در س��ال گذشته با 10.3 درصد 
افزایش به 473 تریلیون دالر رسید. این مطالعه که توسط گروه مشاوره بوستون 
انجام شده است، حاکی است که رشد ثروت جهان در سال 2021، بزرگترین 
رشد در 10 سال گذشته بوده است. همچنین تعداد افراد ثروتمندی که دارایی 
آنه��ا کمتر از 100 میلیون دالر نیس��ت، نزدیک ب��ه 300 نفر افزایش یافت و 
ایاالت متحده با 25.8 هزار ثروتمند بیش��ترین تعداد افراد ثروتمند را به خود 
اختص��اص داد و پس از آن چین با 8500 نفر ثروتمند قرار گرفت و آلمان در 

رتبه سوم قرار گرفت.
ارزش دارایی های فیزیکی شامل امالک، آثار هنری و طال نیز در سال گذشته 
با 11 درصد افزایش به 13 تریلیون دالر رس��ید. علی رغم پیامدهای اقتصادی 
جنگ در اوکراین، گروه مش��اوره بوستون انتظار دارد که رشد ثروت در جهان 
ادامه یابد، به ویژه در آسیا رشد قوی انتظار می رود. اگر جنگ روسیه در اوکراین 
در سال جاری به پایان برسد، انتظار می رود که ثروت جهانی تا سال 2026 به 
طور س��االنه 5.3 درصد رشد کند. این امر پس از آن صورت گرفت که آمریکا 
در صدر فهرست »حساس ترین« کشورهای جهان برای فرار مالیاتی قرار گرفت 
و »بدترین امتیاز ثبت شده تاکنون« را در شاخص عدم اطمینان مالی که اخیرا 

توسط سازمان غیردولتی بریتانیا منتشر شد، کسب کرد.

یارانه های جدید قابل برداشت شد
سازمان هدفمندسازی یارانه ها از قابلیت برداشت یارانه های 300 
ه��زار و 400 ه��زار تومانی خبر داد و این مبالغ از س��اعت 24 روز 

یکشنبه 24 خرداد قابل برداشت شد.
س��ازمان هدفمندسازی یارانه ها در اردیبهش��ت ماه و همزمان با 
مرحل��ه 135، مبال��غ مرحل��ه 136 مربوط به خرداد را به حس��اب 
سرپرس��تان خانواره��ای که مش��مول یارانه بودند، واری��ز و امکان 
برداش��ت مبال��غ واری��زی را منوط به رس��یدن زمان مق��رر و طی 
اطالعی��ه ای بعدی اعالم ک��رد. مرحله 136 نیز مانند اردیبهش��ت 
و براس��اس دهک بندی وزارت تعاون برای سرپرس��تان خانوارهای 
دهک اول تا س��وم 400 ه��زار تومان و برای دهک ه��ای چهارم تا 
نهم به ازای هر نفر، 300 هزار تومان خواهد بود. همچنین اقس��اط 
تس��هیالت قرض الحس��نه 10 میلیون ریالی کمک معیشت نقدی و 
کرونا از سرپرس��تان خانواری که این تسهیالت را دریافت کرده اند، 

کسر شده است.

حق مسکن کارگران 550 هزار تومان شد
معاول اول رئیس جمه��ور در نامه ای به وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی و س��ازمان برنامه و بودجه، مصوبه هی��أت وزیران مبنی 
ب��ر افزایش حق مس��کن کارگ��ران را ابالغ کرد. هی��أت وزیران در 
جلسه 11 خردادماه به پیش��نهاد شورای  عالی کار و تأیید سازمان 
برنامه و بودجه کش��ور و به اس��تناد ماده 2 اصالحی قانون راجع به 
طبقه بندی مش��اغل و برای کمک هزینه مس��کن کارگری � مصوب 
1370 � تصویب کرد. کمک هزینه مس��کن کارگران مشمول قانون 
کار از ابت��دای فروردین ماه س��ال 1401 ماهان��ه مبلغ 5 میلیون و 
500 هزار ریال تعیین می ش��ود. پیش از این شورای  عالی کار، حق 
مس��کن کارگران را در سال 1401 به مبلغ 650 هزار تومان تصویب 
کرده بود در حالی که س��ال گذشته این رقم 450 هزار تومان بود، 
البته این مصوبه پیش��نهاد ش��ورای  عالی کار ب��ود که برای اجرایی 
ش��دن باید به تصویب هیأت وزیران می رسید، اما در بررسی هیأت 
وزیران، حق مس��کن کارگران برای س��ال 1401 معادل 550 هزار 

تومان تعیین شد.

3اقتصاد امروز یکشنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
22 خرداد 1401

شماره 2029



۶1 اقتصاددان هشدار دادند
در آستانه تورم سه رقمی

61 اقتصاددان در نامه ای سرگش��اده درباره ش��رایط اقتصادی و 
سیاس��ت های جراحی اقتصادی هشدار داده اند. به گفته آنها، مارپیچ 
افزای��ش نرخ ارز- تورم، کش��ور را در معرض خطر بروز تورم س��ه 
رقمی و افسار گس��یخته قرار داده است. این 61 اقتصاددان نسبت 
به ش��رایط اقتصادی و اجتماعی کشور و سیاست جراحی اقتصادی 
واکنش نش��ان داده و ریشه مش��کالت اقتصادی امروز را در عوامل 
غیراقتصادی دانسته اند. بنابراین از دیدگاه امضاکنندگان این بیانیه، 
اصالحات اقتصادی کش��ور نیازمند افق گش��ایی و بهبود حکمرانی 
اس��ت. در این بیانی��ه که به امضای برخ��ی از چهره های آکادمیک 
اقتص��ادی نزدیک ب��ه نهادگرایان رس��یده، نام محمد س��تاری فر، 
اقتصاددان و رئیس اس��بق س��ازمان برنامه و بودجه، محمدحسین 
شریف زادگان استاد دانشگاه بهشتی و وزیر اسبق رفاه، بهروز هادی 
زنوز اس��تاد دانشگاه عالمه طباطبائی و حجت اهلل میرزایی از همین 

دانشگاه نیز دیده می شود.
امضاکنندگان ای��ن بیانیه عنوان کرده اند: در آغاز س��ال 1401، 
روند آش��فتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تامین معیش��ت 
و پایداری کس��ب وکارهای خود، به مرحله انفجاری رس��یده است. 
از نظر آنه��ا، چیزی که »جراحی اقتصادی« نامیده ش��ده، افزایش 
نرخ ارز و ش��وک های متعدد و تش��دید بی ثباتی اقتصادی اس��ت و 
این جراحی در ش��رایطی رخ داده که »درب��اره آغاز و پایان، دامنه 
و چارچوب و عمق این جراح��ی و گام های بعدی یا پیامدهای این 
جراحی با مردم صحبت نش��ده اس��ت.« اقتصاددان��ان امضاکننده 
ای��ن بیانیه معتقدند: »مقدمات اجرایی الزم برای جبران خس��ارت 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بس��یار شتابزده اجرا شده و فقط 
یک اقدام موقت برای حل مش��کل عاجل کسری بودجه در شرایط 
تحری��م و بحران جهانی قیمت مواد غذایی اس��ت و آن را نمی توان 

برنامه اصالحات اقتصادی نامید.«
به عقیده این اقتصاددانان، »مارپیچ افزایش نرخ ارز- تورم، کشور 
را در معرض خطر بروز تورم س��ه رقمی و افسارگس��یخته قرار داده 
اس��ت.« ضمن آنکه »فس��اد گسترده و سقوط س��رمایه اجتماعی، 
تقویت مناسبات رانتی به ویژه در عرصه تجارت خارجی و بازارهای 
مالی، افت شدید س��رمایه گذاری در طول دو دهه گذشته همراه با 
تورم ش��دید، چشم انداز آینده اقتصاد ایران را تیره کرده و به خروج 
ناگزی��ر فزاینده، خس��ارتبار و غیرقابل جبران س��رمایه های مالی و 
فکری به کش��ورهای مختلف جهان انجامیده است.« از دیدگاه آنها، 
»وضعیت اقتصادی ایران براس��اس مجموعه گسترده ای از شواهد، 
بس��یار نگران کننده است و چش��م اندازی برای بهبود و برون رفت از 

آن نیز وجود ندارد.«
در بخشی از این نامه سرگشاده درباره سیاست جراحی اقتصادی 
دولت آمده اس��ت: »پس از موافقت مجلس ب��ا حذف ارز ترجیحی 
4200 تومان��ی، در خالل گفت وگوی رئی��س جمهوری در برنامه 
تلویزیونی نوزدهم اردیبهش��ت ماه س��ال 1401، برنامه »اصالحات 
اقتص��ادی« دولت آغاز ش��د. اصالحاتی ک��ه دالر 4200 تومانی را 
از گروه ه��ای کاالیی لبنیات، خ��وراک دام و تولید مرغ، تخم مرغ و 
روغن و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی حذف کرد. این کاالها با 
عنوان کاالهای اساسی در سبد خانوار شناخته می شوند. البته پیش 
از ای��ن تصمیم، با حذف یارانه آرد صنف و صنعت در فروردین ماه، 
کاالهای��ی مانند ماکارونی، انواع کیک، نان های حجیم و محصوالت 
قنادی نیز از لیس��ت مش��موالن دریافت ارز ترجیحی خارج ش��ده 
بودند. این سیاس��ت دولت که »جراحی اقتصادی« نام گذاری شده، 
بس��یار ش��تابزده و بدون تمهید مقدمات اجرایی الزم برای جبران 
خس��ارت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اجرا ش��ده و فقط یک 
اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم 
و بح��ران جهانی قیمت مواد غذایی اس��ت و آن را نمی توان برنامه 

اصالحات اقتصادی نامید.
دول��ت و مجلس در ش��رایطی ارز ترجیحی کاالهای اساس��ی را 
حذف و آن را به عنوان آغاز جراحی اقتصادی برگزیده اند که هزاران 
میلی��ارد تومان هزینه ه��ای غیرضروری و مبه��م و قابل حذف در 
بودجه ساالنه پیش بینی شده و حذف دایم یا موقت آن هیچ آسیبی 
نه به کلیت و ماموریت های اصلی دولت و نه معیشت عمومی مردم 
نخواه��د زد. همچنین این سیاس��ت پرخط��ر در نگران کننده ترین 
ش��رایط امنی��ت غذایی جهان )با وجود خطر بروز گرس��نگی و فقر 
غذایی در س��طح جهانی( اجرا شده است. تا امروز، هیچ اطالعی از 
چند و چون مالی این سیاست و منابع و مصارف و میزان ناترازی آن 
در دسترس نیست و حتی برای اولین بار در چند دهه اخیر، جداول 
اطالعات منابع و مصارف یارانه های آشکار )جدول تبصره 14 بودجه 
عمومی دولت( به همراه بقیه بخش های قانون بودجه انتشار نیافته 

و قابل ارزیابی و اظهارنظر نیست.
هش��دار ما به دولتمردان این اس��ت که وضعیت کش��ور بس��یار 
ش��کننده اس��ت و اصرار بر حذف یارانه ها در این دوران فالکت بار، 
کاس��ه صب��ر م��ردم را لبریز خواهد کرد. بدیهی اس��ت ک��ه بعد از 
بازگش��ت وضعیت عادی به اقتصاد کش��ور و بازارهای غذا در سطح 
جهانی و ایجاد پیش نیازها و لوازم مورد نیاز در کیفیت حکمرانی و 
برقراری ثب��ات اقتصاد کالن و کاهش تنش های اجتماعی، می توان 
براس��اس یک برنامه سنجیده نس��بت به انجام اصالحات اقتصادی 
از جمله یکسان س��ازی نرخ ارز و اصالح��ات در بازارهای چهارگانه 
اقتص��اد و س��اماندهی یارانه های مصرفی اقدام ک��رد. در آن حالت 
نیز قطعا حمایت از گروه های آس��یب پذیر باید مورد نظر قرار گیرد. 
اجرای موف��ق اصالحات اقتصادی نیازمند برخی پیش ش��رط های 
ضروری و ناگزیر در س��طح اقتصاد کالن ش��امل موارد زیر اس��ت: 
»برخورداری از درآمدهای صادراتی نفتی و غیرنفتی و ذخایر کافی 
و اطمین��ان بخش عرضه ارز ب��رای مدیریت نوس��انات احتمالی«، 
»تدوین سیاست های روش��ن و کارآمد برای ایجاد ثبات در اقتصاد 
کالن ب��ا کنترل عوامل مالی و بودجه ای تورم زا« و »دسترس��ی کم 
هزینه به بازارهای جهانی از جمله بازار کاالها و خدمات اساس��ی و 
نیز منابع و روش های مناس��ب و ک��م هزینه تامین مالی در صورت 

ضرورت«.
این 61 اقتصاددان در پایان این بیانیه با بیان اینکه »این ش��کل 
و فرآین��د سیاس��ت گذاری دس��ت کم ب��ا دیدگاه های هی��چ یک از 
رویکردهای علمی و شاخص اقتصاددانان در ایران مناسبتی ندارد«، 

پنج پیشنهاد برای برون رفت از این وضعیت ارائه کرده اند.

دریچه

فرصت امروز: شاخص کل بورس تهران مدت هاست که روی دور نوسان 
افتاده و هفته های متمادی است که در عبور از کانال 1.5 میلیون واحدی 
ناموفق اس��ت. بورس تهران در حالی در آخرین روزهای اردیبهش��ت ماه 
توانس��ت به مقاومت روانی یک میلیون و 600 هزار واحدی برسد که پس 
از آن در خردادم��اه روندی نزول��ی به خود گرفت و در هفته نیمه تعطیل 
گذش��ته با بازدهی منفی 1،5 درصدی به سطح یک میلیون و 520 هزار 
واحد رسید. در اولین روز معامالتی هفته جاری نیز شاهد افت دسته جمعی 
ش��اخص ها بودیم، به طوری که شاخص کل بورس با کاهش 2 هزار و 11 
واحدی به رقم یک میلیون و 518 هزار واحد و شاخص کل هم وزن با یک 
هزار و 536 واحد کاهش به رقم 419 هزار و 865 واحد رسید. در آن سوی 
بازار س��رمایه نیز شاخص کل فرابورس با افت بیش از 30 واحدی در رقم 

20 هزار و 915 واحد ایستاد.
تحلیلگران با وجود اصالح ش��اخص بورس در سومین ماه فصل بهار بر 
این باورند که بازار سرمایه هم اکنون به لحاظ بنیادی در بهترین موقعیت 
سرمایه گذاری قرار دارد و با توجه به انتظارات تورمی، پتانسیل خوبی برای 
رش��د آن فراهم شده است. واقعیت این اس��ت که نگاه برخی سهامداران 
به بازار در طول دو س��ال گذشته به دلیل رشد بی محابای شاخص بورس 
تغییر ک��رده و تصور می کنند که به  محض س��رمایه گذاری می توانند در 
مدت زمان کوتاهی س��ودآوری خوبی به دس��ت آورند؛ در حالی که چنین 
تصوری صحیح نیست و این سرمایه گذاران باید نگاه خود را به بازار سرمایه 

تغییر دهند.
5 میلیارد برگه بهادار جابه جا شد

با اینکه بازار س��رمایه هفته گذشته را با سبزپوش��ی به پایان برده بود، 
هفته جاری را با چراغ قرمز آغاز کرد. در جریان معامالت روز ش��نبه 21 
خردادماه، شاخص کل بورس تهران با کاهش 2 هزار و 11 واحدی به رقم 
یک میلیون و 518 هزار واحد رس��ید. ش��اخص کل هم وزن با یک هزار و 
536 واح��د کاهش، رقم 419 ه��زار و 865 واحد را ثبت کرد. در این روز 
بیش از 5 میلیارد و 367 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
34 هزار و 256 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوس��تد شد. 
ش��اخص بازار اول، کاهش 2 ه��زار و 244 واحدی و ش��اخص بازار دوم، 

کاهش یک هزار و 661 واحدی را تجربه کردند.

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 340 واحد، شرکت ملی صنایع 
مس ایران با 302 واحد، ش��رکت پتروشیمی شازند با 177 واحد، شرکت 
کشتیرانی جمهوری اس��المی ایران با 163 واحد و شرکت سیمان فارس 
و خوزس��تان با 137 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل 
داش��تند. در س��مت مقابل نیز ش��رکت ایران خودرو با 296 واحد، بانک 
ص��ادرات ایران با 247 واحد، بانک تجارت با 214 واحد، ش��رکت معدنی 
و صنعتی چادرملو با 180 واحد و ش��رکت سایپا با 167 واحد با بیشترین 

تاثیر منفی بر رشد شاخص کل همراه شدند.
گروه فلزات اساس��ی در جریان معامالت روز گذشته با 37 هزار و 161 
معامل��ه به ارزش 3 هزار و 302 میلیارد ریال در صدر گروه های بورس��ی 
نشس��ت. گروه خودرو ب��ا 49 هزار و 618 معامله ب��ه ارزش 3 هزار و 47 
میلیارد ریال، گروه ش��یمیایی با 34 هزار و 140 معامله به ارزش 2 هزار 
و786 میلیارد ریال، گروه سیمان با 22 هزار و 478 معامله به ارزش یک 
ه��زار و 698 میلی��ارد ریال و گروه فرآورده های نفتی ب��ا 19 هزار و 264 
معامله ب��ه ارزش یک هزار و 640 میلیارد ری��ال در صدر برترین گروه ها 
قرار گرفتند. در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با کاهش 
30.92 واحدی به رقم 20 هزار و 915 واحد رس��ید. در این بازار بیش از 
2 میلیارد و 214 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 36 هزار 
و 760 میلیارد ریال دادوس��تد شد. شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 
با 9.81 واحد، ش��رکت نفت ایرانول با 4.61 واحد، گروه توسعه مالی مهر 
آیندگان با 3.73 واحد، شرکت بهمن دیزل با 3.69 واحد و شرکت پخش 
البرز با 3.48 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رش��د ش��اخص داشتند. 
همچنین شرکت تولید نیروی برق دماوند با 6.86 واحد، بیمه دی با 2.97 
واحد، ش��رکت توسعه مسیر برق گیالن با 2.9 واحد، شرکت توسعه مولد 
نیروگاهی جهرم با 2.7 واحد و ش��رکت حمل و نقل گهرترابر سیرجان با 
2.68 واحد با بیشترین تاثیر منفی بر رشد شاخص فرابورس همراه شدند.

خواسته جامعه سهامداری از دولت
تاالر شیش��ه ای چند هفته متوالی اس��ت که قرمزپوش ش��ده و ارزش 
و حجم معامالت به کمترین س��طح از ابتدای س��ال رس��یده اس��ت. یک 
کارشناس بازار سرمایه درباره خواسته جامعه سهامداری از دولت می گوید: 
به نظر می رسد دولت باید برنامه هدفمندی برای توسعه بازار سرمایه داشته 

باش��د و تا زمانی که بازار سرمایه کش��ور بازار ثانویه فعال، فروشندگان و 
خریداران خوب نداش��ته باش��د، امکان فروش دارایی ها هم سخت خواهد 
ش��د. بی برنامگی دولت در عرضه سهام ش��رکت های دولتی به دوران بعد 
از عرض��ه برمی گردد به این معنا ک��ه وقتی دولت پول را دریافت می کند، 
به بعد از عرضه کاری ندارد و باید برای دوره تثبیت س��هام، برنامه داشته 
باشد. به عقیده ابراهیم ابراهیمی، ارکان سازمان بورس باید مقرراتی وضع 
کند که بخش مربوط به تثبیت سهام، از دولت گرفته شود. در این حالت 
می توان امیدوار بود که عرضه های دولتی هم موفق باشد. اینکه دولت چه 
راهکاری برای رونق بازار ثانویه و ایجاد مزیت  در این بخش داش��ته باشد، 
دور از ذهن اس��ت، اما دولت باید با کاهش مداخله گری در بخش مقررات 
و قیمت گذاری روی محصوالت ش��رکت ها و ی��ا مکانیزم های عملیاتی به 
توس��عه و رونق ش��رکت ها کمک کند که خروجی این رونق در آینه بازار 

سرمایه دیده می شود.
او با بیان اینکه با کاهش دخالت دولت در حوزه های تهدید س��ودآوری 
شرکت ها، بازار مس��یر خود را پیدا می کند، می افزاید: دولت مجبور است 
سیاست هایی به کار گیرد که ریسکی از لحاظ مقررات گذاری، بازار را تهدید 
نکند تا اقبال س��رمایه گذاران به بازار سرمایه برگردد. دولت باید فکری به 
حال صندوق دارایی یکم و پاالیش یکم کند زیرا بخش عمده ای از اعتماد 
مردم در این قس��مت از بین رفته است. بنابراین باید بخش های مربوط به 

بازارگردانی را فعال تر و تصمیمات مدونی گرفته شود.
ابراهیمی در پاس��خ به این سوال که رکود بازارهای سرمایه در جهان به 
بازار س��رمایه ایران هم س��رایت می کند یا خیر، می گوید: به نظر می رسد 
وضعیت بازار کامودیتی ها در جهان به دلیل تقاضا دچار تغییر و تحوالتی 
شده و به سمت رونق حرکت کند. بنابراین امکان اینکه در ماه های آینده 
بازار سرمایه دنیا از حالت رکود خارج شود، وجود دارد. اگر رکود جهانی در 
سه ماهه دوم ادامه داشته و یا فکری به حال آن نشود، بازار سرمایه کشور 
هم متأثر از رکود بازارهای جهانی خواهد ش��د، اما اثرپذیری بازار سرمایه 
ایران همانند دیگر بازارهای دنیا نیس��ت زیرا تعامالت کشور با آن بازارها 
زیاد نیست اما در بخش های مربوط به کامودیتی ها، در صورتی که قیمت ها 
به ثبات نرسد و رکود همچنان حاکم باشد، قطعا بورس ایران هم متأثر از 

رکود جهانی خواهد شد.

نوسان شاخص بورس در سطح 1.5 میلیونی ادامه دارد

عقبگرد بورس

هزینه وام مسکن نسبت به هفته قبل، روند افزایشی داشته و در حالی 
که متاهل های س��اکن تهران پیش از این با پرداخت حدود 124 میلیون 
تومان می توانس��تند نس��بت به خرید این اوراق اق��دام کنند، اکنون باید 
ح��دود 132 میلی��ون تومان بپردازند. نگاهی ب��ه آخرین وضعیت قیمت 
اوراق مس��کن در هفته جاری نشان می دهد که هر برگ اوراق تسهیالت 
مس��کن در فروردین و اردیبهش��ت و خرداد سال گذشته به ترتیب 137 
ه��زار و 400 تومان، 135 ه��زار و 300 تومان و 135 هزار و 400 تومان 
قیمت دارند. هر برگ اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر، مرداد 
و ش��هریور ماه سال گذشته با قیمت 135 هزار و 900 تومان، 137 هزار 
و 100 تومان و 136 هزار و 100 تومان داد و س��تد می ش��ود. همچنین 
این اوراق در ماه مهر س��ال گذش��ته 136 هزار و 600 تومان، در آبان ماه 
136 ه��زار و 200 تومان و در آذرم��اه نیز 137 هزار تومان قیمت دارند. 
اوراق تسهیالت مسکن در دی  و بهمن سال گذشته نیز با قیمت های 137 
هزار و 300 تومان و 137 هزار و 700  تومان معامله می شود. این اوراق 
در فروردین ماه س��ال جاری 138 هزار و 100 تومان قیمت دارد که این 

گزارش بر اساس همین قیمت نوشته شده است.
بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا 280 میلیون تومان 
تسهیالت دریافت کنند که ش��امل 200 میلیون تومان تسهیالت خرید 
مس��کن و 80 میلیون تومان وام جعاله می ش��ود؛ بنابراین برای دریافت 
200 میلیون تومان تسهیالت باید 400 برگه تسهیالت مسکن خریداری 
کنن��د که هزینه این تعداد اوراق با تس��ه 138 ه��زار و 100 تومانی 55 
میلیون و 240 هزار تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن 80 میلیون 
توم��ان وام جعاله که برای آن بای��د 160 ورق به مبلغ 22 میلیون و 96  
ه��زار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به 77 میلیون و 
336هزار تومان می رس��د. زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند 
تا س��قف 480 میلیون تومان شامل 200 میلیون تومان تسهیالت خرید 
مسکن برای هر نفر و 80 میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین 
زوجین باید 800 برگه تس��هیالت مس��کن خریداری کنند که هزینه آن 
110 میلیون و 480 هزار تومان می ش��ود که همراه با هزینه 22 میلیون 
و 96 هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید 160 ورق تسهیالت مسکن 
خریداری کنند، در مجموع باید 132 میلیون و 576هزار تومان پرداخت 

کنند.
از س��وی دیگر، سقف این تس��هیالت برای مراکز استان و شهرهای با 

جمعیت بیش از 200 هزار نفر برای مجردها به 160 میلیون تومان و برای 
زوجین به 320 میلیون تومان رسیده است که با توجه به اینکه مجردها 
باید 320 برگه تسهیالت مسکن و متاهل های ساکن این شهرها نیز باید 
640 برگه تس��هیالت مس��کن خریداری کنند، مجردها باید 44 میلیون 
و 192 ه��زار توم��ان و متاهل ها نیز باید 88 میلی��ون و 384 هزار تومان 

پرداخت کنند. همچنین این وام برای مجردهای س��ایر مناطق شهری به 
120 میلیون تومان و برای زوجین این مناطق نیز به 240 میلیون تومان 
رس��یده اس��ت؛ بنابراین مجردها باید با پرداخت 16 میلیون و 572 هزار 
تومان و متاهل ها نیز با پرداخت 33 میلیون و 144 هزار تومان برای خرید 

اوراق نسبت به اخذ این وام اقدام کنند.

قیمت اوراق مسکن افزایش یافت
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به شایعات توجه نکنید؛ کارت سوخت 
جایگاه داران حذف نمی شود

مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی ایران با تکذیب 
شایعات مطرح ش��ده درباره حذف کارت سوخت جایگاه داران، گفت 
هیچ ابالغیه ای درباره حذف کارت سوخت جایگاه داران از چرخه عرضه 

بنزین وجود ندارد و چنین طرحی در برنامه نیست.
علی اکبر نژادعلی در گفت وگو با ایس��نا، با بی��ان اینکه روال مانند 
گذش��ته بوده و هیچ تغییری در شرایط ایجاد نشده است، اظهار کرد: 
ش��ایعاتی که در این باره منتش��ر ش��ده واقعی نبوده و قرار نیست که 
از تیرماه، کارت س��وخت جایگاه داران برای سوخت گیری با نرخ آزاد 

حذف شود.
وی با بیان اینکه تغییری در نحوه توزیع بنزین در جایگاه های عرضه 
سوخت ایجاد نخواهد شد، گفت: بنزین یارانه ای با قیمت 1500 تومان 
و بنزین آزاد نیز همچنان با قیمت لیتری 3000 تومان عرضه می شود.

به گفته وی، سیس��تم سوخت رس��انی مانند روال س��ابق بوده و 
هیچ گونه تغییری حاصل نشده، شهروندان برای استفاده از سهمیه 
یارانه ای از کارت ش��خصی خودروی خود و برای استفاده از سهمیه 
آزاد می توانند از کارت ش��خصی خود و ه��م از کارت جایگاه داران 

استفاده کنند.
وی با بیان اینکه کارت س��وخت ش��خصی هر فرد 60 لیتر بنزین 
1500 تومان��ی و 250 لیت��ر بنزین آزاد 3000 تومان��ی دارد، گفت: 
استفاده از کارت س��وخت جایگاه داران الزامی نیست اما این کارت ها 

همچنان در جایگاه ها وجود دارند و برنامه ای برای حذف آن نیست.

مازاد تولید مرغ داریم
خطر تعطیلی برخی از مرغداری ها

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوش��تی کش��ور با اش��اره به اینکه 
م��ازاد تولید م��رغ اجازه نمی ده��د قیمت مرغ در ب��ازار به قیمت 
تمام ش��ده آن برس��د، گفت اگر قیمت مرغ واقعی نشود بسیاری از 
تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج خواهند شد. حبیب اسداهلل نژاد 
در گفت وگو با ایس��نا، در پاس��خ به این سوال که آیا بازار مرغ دچار 
رکود شده است یا خیر؟ گفت: افزایش تولید تا حدی باعث کاهش 
قیمت این کاالی پروتئینی ش��ده  اس��ت ولی آن موضوعی که بارها 
در مکاتبات به وزارت جهاد کش��اورزی هم اعالم کردیم این بود که 
ب��ا اصالح نظام یارانه ای و پیش بینی وضعیت بازار، تولید متناس��ب 
با حجم تقاضا کاهش یابد که متاس��فانه این درخواست مورد توجه 
واقع نشد و وزارت جهادکشاورزی نه تنها تولید را کاهش نداد بلکه 
افزایش تولید را هم رقم زد. وی ادامه داد: ما نگران این هستیم که 
واحدهایی که 15 روز آینده مرغ های شان وارد بازار می شود و با ارز 
نیمایی تولید کرده اند دچار ضرر و زیان شوند، زیرا قیمت تمام شده 
مرغ زنده ب��رای تولیدکنندگان بیش از 15 تا 20 هزار تومان باالتر 
از قیمت بازار اس��ت. مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوش��تی کشور 
تصریح کرد: قیمت مرغ زنده در بازار کیلویی 28 هزار تومان اس��ت 
و این در حالی اس��ت که قیمت تمام شده مرغ زنده برای مرغداران 
کیلویی بیش از 45 هزار تومان اس��ت. اگر قیمت مرغ زنده واقعی و 
براساس قیمت تمام ش��ده نباشد که البته مازاد تولید ممکن است 
این اجازه را ندهد. تولیدکنندگان بس��یاری ممکن است زیان کنند 

و از چرخه تولید خارج شوند.  
به گفته وی پیشنهاد حذف تدریجی ارز را داده بودیم که قیمت مرغ 
هم پلکانی باال رود ولی نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه دولت برای کنترل 

بازار، واردات و تولید را هم افزایش داد.
وی با اش��اره به اینکه پیش بینی کرده  بودیم اگر بس��ترهای تولید 
برای جذب جوجه های یکروزه فراهم نشود تولید مرغ کاهش می یابد، 
گفت: در 10 روز گذشته شاهد بودیم جوجه های یکروزه تولیدی کامال 

جذب نشد.  

نماگربازارسهام

عضو کمیس��یون اصل 90 در مجلس با اش��اره به بحث واردات خودرو، 
گف��ت واردات این محصول نمی تواند مش��کل قیمت و کیفیت آن را حل 
کند کما اینکه ممکن اس��ت تولید مولد را تحت تاثیر قرار دهد و کش��ور 

را وابسته کند.
به گ��زارش خبرگ��زاری خانه ملت، س��یدمصطفی آقامیرس��لیم عضو 
کمیس��یون اصل 90 و نماینده مردم تهران، ری، ش��میرانات، اسالمشهر 
و پردی��س در مجل��س در گفت وگوی تفصیلی به صنع��ت خودرو و تاثیر 
واردات ب��ر قیمت و کیفیت خودرو پرداخت و گفت: صرف واردات با توجه 
به ظرفیت هایی که کشور در این عرصه پیدا کرده است، بیشتر تولید مولد 

را تحت تاثیر قرار می دهد و کشور را وابسته می کند.
مش��روح گفت وگوی هفته نامه »ش��ما« با سیدمصطفی میرسلیم عضو 
کمیسیون اصل 90 و رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی به شرح 

زیر است:
تحلیل ش��ما درباره بازتاب های اجتماعی گس��ترده  نسبت به انتقادات 

جنابعالی درباره واردات خودرو، چیست:
کشور ما به دلیل اتخاذ سیاست نادرست مقابله با تورم در 10 سال گذشته 
گرفتار رکود تورمی ش��ده و البته تحریم های ظالمانه هم به آن دامن زده 
است و در نتیجه با تعطیلی بسیاری از کارگاه ها و بنگاه های تولیدی، رشد 
تولید ناخالص داخلی متوقف و در س��ال هایی حتی منفی شد. بکارگیری 
سیاست های اقتصاد مقاومتی می توانست راه نجات برای کشور باشد ولی 
دولت ه��ا در عمل و به طور جدی بدان اهتمام نورزیدند. مجلس یازدهم و 
دولت سیزدهم عزم کرده اند که با رونق دادن به تولید دانش بنیان و اشتغال 
مولد، کشور را از مصیبت رکود تورمی نجات بدهند. به عالوه می دانیم یکی 
از راهکارهایی که آمریکا در اجرای سیاست تحریمی خود صراحتا انتخاب 
کرده است به توقف کشاندن صنعت خودروسازی، به عنوان نیروی محرک 
فعالیت های صنعتی است. خوشبختانه این صنعت با تالش عالمانه ای که 
به ویژه از 25 سال گذشته، مهندسان و کاردانان و کارگران شریف از خود 

نشان داده اند، نه تنها به کوری چشم دشمنان، متوقف نشد بلکه حتی در 
س��ال های 92 و 96 به قله تولید خود یعنی 1.4 میلیون دستگاه رسید و 
توانس��ت خودرو ملی و خانواده موتور ملی را طراحی و با س��اخت داخلی، 
علی رغم مش��کالت عدی��ده، آن را به تولید انبوه برس��اند و ترفند آمریکا 
را خنثی کند. البته امالی ننوش��ته غلط ن��دارد و این تولیدات ملی نیز با 
وجود موفقیت ها، به دلیل محدودیت های چندگانه، با مشکالتی خصوصا 
در زمینه کیفیت مواجه شد، دشمنان ما همین ضعف ها و اشکاالت را بهانه 
قرار دادند برای زیر سؤال بردن اصل قابلیت ها و توانایی هایی که در شرایط 
نابرابر، کسب شده بود و عده ای از وارداتچی ها نیز برای دستیابی به منافع 
خصوصی و زودگذر خود به آن جوس��ازی های منفی دامن زدند و از هیچ 
دروغ، دغل، تزویر، تهمت، افترا، تحقیر و توهین نسبت به دست اندرکاران 

صنع��ت خودرو، دریغ نورزیدند تا اثب��ات کنند که راه حل برون رفت ما از 
کلیه اش��کاالت و نقص هایی که در زمینه های فنی و اقتصادی وجود دارد، 
واردات نامحدود است؛ آنها هجومی یکپارچه را علیه این جانب که مدافع 
سرس��خت سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده و هس��تم، آغاز نمودند. آن 
یورش برنامه ریزی شده، با نیت خیرخواهی و برای اصالح مشکالت واقعی 
صنعت خودرو نبود بلکه می خواستند یکی از شاخه های اصلی رونق تولید 
را، یعنی صنعت خودرو، به تعطیلی کامل بکشانند و ترفند شکست خورده 
تحریم های یکجانبه را حیات مجدد ببخشند. نصیحت من به آن دسته از 
واردکنندگان خودرو که دل ش��ان برای ایران می سوزد این است که امروز 
سرمایه ای را که اندوخته اند برای تقویت و پیشرفت صنعت داخلی به کار 

گیرند و مطمئن باشند که ثمربخش و افتخارآفرین خواهد بود.
آیا شما با هر نوع وارداتی مخالفید؟

در اقتصاد آزاد مخالفت کلی با واردات به مفهوم از دس��ت دادن امکان 
اس��تفاده از امتیاز ویژه دیگر کشورهاس��ت. هر کش��وری به لحاظ شرایط 
جغرافیایی و اجتماعی از امتیازاتی برخوردار است که موجب می شود بتواند 
مثاًل قطعاتی را با حفظ کیفیت به قیمتی ارزانتر تولید و عرضه کند و در 
مب��ادالت بین المللی به کارگیری ای��ن روش باعث رقابت پذیری و کاهش 
هزینه می شود و ما هم مخالف آن نیستیم ولی در حال حاضر تحریم های 
یکجانبه و ظالمانه بر ما تحمیل ش��ده اس��ت و مانع استفاده ما از امکانات 
رقابت پذیرکردن تولیدات مان می شود مثاًل برخی قطعات مورد نیازمان را 
تحریم می کنند ولی محصول نهایی را در اختیارمان می گذارند! تا صنعت 
خ��ودرو را از یک طرف مواجه با کاه��ش کیفیت و کاهش رقابت ناپذیری 
کنند و از طرف دیگر به تعطیلی بکشانند و اقتصاد کالن کشور را با بحران 
و پول ملی را با سقوط ارزش مواجه کنند. در این شرایط ما باید بکوشیم 
خود را به استقالل و خودکفایی نزدیک کنیم و به موازات آن، قطعات مورد 
نیازمان را از راه های میانبر که اغلب آس��یب پذیرتر و گران تر است تأمین 

کنیم تا مانع فروپاشی اقتصادی شویم.

 هیچ گاه از خودرو ساخت خارج در ایران استفاده نکردم

واردات خودرو لزوما منجر به کاهش قیمت و افزایش کیفیت آن نمی شود

به دنبال ابالغ قانون ساماندهی صنعت خودرو از سوی رئیس مجلس که 
ذیل آن به موضوع واردات خودرو نیز اش��اره شده است، برخی در رابطه با 
نوع خودروهای وارداتی و ویژگی های آن، اقدام به گمانه زنی هایی کرده اند 
ک��ه در این رابطه دبیر انجمن واردکنندگان خ��ودرو تاکید دارد تا زمانی 
که دس��تورالعمل نهایی ابالغ نشود، هیچ موردی قطعیت ندارد و هرگونه 

گمانه زنی کال اشتباه است؛ لذا بایستی منتظر ماند.
به گزارش ایسنا، هفته گذشته، رئیس مجلس شورای اسالمی در نامه ای 

قانون مجوز پنج ساله واردات خودرو را برای اجرا، به دولت ابالغ کرد.
براس��اس ماده 4 قانون س��اماندهی صنعت خودرو که توسط محمدباقر 
قالیباف ابالغ شده است، وزارت صمت بایستی آیین نامه واردات خودرو را 
تنظیم و تصویب کند. ساماندهی صنعت خودرو ابالغی با رویکردی جدید 
به واردات خودرو، به دولت ابالغ شده  و مجلس در این قانون ضمن تاکید 
بر واردات محص��والت برقی، کم مصرف و اقتصادی، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت را مامور کرده اس��ت ک��ه در آیین نامه اجرایی خود از نمایندگی 
رس��می خودروسازان خارجی برای واردات بهره گیرد. همچنین با در نظر 

گرفتن منابع ارزی سقفی برای واردات نیز تعیین کند.
ش��ایان ذکر است طرح س��اماندهی صنعت خودرو در اردیبهشت سال 
1398 مورد تایید نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار گرفت. این طرح 
بیش��تر در راستای آزادس��ازی واردات خودرو از سوی برخی از نمایندگان 
مجلس مطرح و در نهایت نیز در صحن مجلس مصوب شد. طرح  مذکور 

هفت  بار از س��وی شورای نگهبان برگش��ت داده شد و هر بار نیز مجلس 
پس از اصالحاتی آن را برای تصویب به شورای نگهبان ارسال کرده است.

در نهایت بحث و بررس��ی انجام ش��ده از ابتدای س��ال جاری، به ابالغ 
قانون ساماندهی صنعت خودرو منجر شد. براساس ماده 1 قانون ساماندهی 
صنعت خودرو، دولت مکلف اس��ت حقوق ورودی خودروهای س��واری را 
براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آالیندگی تعیین کند.

پ��س از ابالغ این قان��ون، گمانه زنی ها پیرامون نحوه و ش��رایط واردات 
خودرو آغاز ش��د. آنط��ور که برخی اعالم می کنند، تأیید منش��أ ارز مورد 
نیاز برای واردات خودرو از س��وی بانک مرکزی، مهمترین الزام پیش روی 
واردکنن��دگان خودرو خواهد بود. از ورود خ��ودرو به مرزهای جغرافیایی 
کشور پیش از ط�ی مراحل قانونی از جمله ثبت سفارش و تایید منشأ ارز 

از سوی بانک مرکزی جلوگیری خواهد شد.
همچنی��ن یکی از نمایندگان مجلس نیز اخی��را در گفت وگو با یکی از 
خبرگزاری ه��ا، از تعرفه زیر 10 درصد ب��رای خودروهای برقی در صورت 
تعرفه 60 تا 70 درصدی برای خودروهای پرمصرف خبر داده و گفته است: 
هنوز آیین نامه نهایی اعالم نش��ده است اما آنچه که در جلسه مطرح شده 
این است که سقفی برای قیمت خودروی وارداتی در نظر گرفته نشود، اما 
برای برخی حدود قیمتی مزیت های نس��بی تعریف می شود. به طور مثال 

برای خودروی زیر 20 هزار دالر تعرفه کمتر در نظر گرفته شود.
وی همچنین به واردات خودروی دس��ت دوم اشاره کرد و گفت: واردات 

خودروی دس��ت دوم در طرح س��اماندهی خودرو از سوی مجلس در نظر 
گرفته نش��ده، اما دولت بنا دارد در آیین نامه ابالغ��ی خود این موضوع را 
لحاظ کند ولی هنوز قطعی نیست. چنانچه قرار باشد خودروی دست دوم 
وارد شود، پیشنهاد می شود که واردات از برندهایی باشد که خدمات پس 

از فروش در کشور دارند و خودروها زیر سه سال باشند.
این موضوع در حال مطرح ش��ده اس��ت که پی��ش از این وزیر صنعت، 
معدن و تجارت به صراحت اعالم کرده اس��ت که برنام��ه ای برای واردات 
خودروهای دست دوم وجود ندارد و واردات خودروهای دست دوم همچنان 

ممنوع خواهد بود.
از دیگر مواردی که طی یک هفته بحث در رابطه با آن بسیار بوده است، 
نوع خودروهای وارداتی است. برخی سایت ها و صفحات مجازی در لیستی 

از تعدادی خودروها برای واردات از برندهای مختلف نام برده اند.
تا دستورالعمل واردات مشخص نشود، هیچ قطعیتی وجود ندارد

در رابط��ه با این گمانه زنی ها، مه��دی دادفر- دبیر انجمن واردکنندگان 
خ��ودرو- در گفت وگو با ایس��نا، تاکید کرد: تا زمانی که دس��تورالعمل به 
صورت جامع و نهایی منتشر نشود، اینکه بخواهیم بگوییم چه خودروهایی 
وارد خواهد ش��د یا چه خودروهایی ام��کان واردات ندارند، به صورت کلی 
اش��تباه اس��ت؛ چراکه تا زمانی ک��ه نرخ عوارض، ن��رخ تعرفه و همچنین 
دیگر موارد فزاینده قیمت تمام شده کاالهای وارداتی، تعیین نشود، هیچ 

قطعیتی وجود نخواهد داشت و نمی توان اظهارنظر کرد.

تا دستورالعمل نهایی واردات خودرو ابالغ نشود، هرگونه گمانه زنی اشتباه است
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اینس��تاگرام در طول س��ال های اخیر بدل به نوعی ابزار اساس��ی برای 
بازاریاب ها در راس��تای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهینه س��ازی 
شرایط شان ش��ده است. این امر با صرف پول های کالن از سوی برندهای 
بزرگ برای بازاریابی و تبلیغات در این فضا چهره تازه ای به خودش گرفته 
اس��ت. این روزها بس��یاری از افراد برای بازاریابی در اینستاگرام به دنبال 
صرف هزینه های بس��یار زیاد هس��تند. درست به همین دلیل اگر شما به 
دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هس��تید، ظاهرا راهی به غیر 
از ص��رف هزینه های باال در این پلتف��رم ندارید. نکته مهم اینکه بازاریابی 
ارگانیک در این ش��رایط به شما برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب 
هدف کمک کرده و موقعیت تان در بازار را نیز به طور چشمگیری توسعه 
خواهد داد. بازاریابی ارگانیک در طول س��ال های اخیر با توجه به افزایش 
هزینه های تبلیغات مورد توجه برندهای بس��یار زیادی قرار گرفته اس��ت. 
در ای��ن الگ��وی بازاریابی به جای اینکه برندها هزینه بس��یار زیادی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف انجام دهند، کارشان را با تولید محتوای 
فوق العاده با کیفیت دنبال می کنند. این امر به آنها برای اثرگذاری بهینه بر 
روی مخاطب هدف کمک کرده و هزینه های باال در زمینه تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف را نیز بهبود خواهد بخشید. 
اینس��تاگرام هر روز سرویس ها و خدمات تازه ای برای کاربران و به ویژه 
برندها به همراه دارد. این امر به کس��ب و کارها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف به شیوه های بهتر کمک کرده و شانس شان در مقابل دیگران 
را به شدت افزایش می دهد. یادتان باشد در دنیای امروز صرف هزینه های 
کالن برای بازاریابی تنها گزینه پیش روی ش��ما نیست. درست به همین 
دلیل شما می توانید کارتان را بسیار بهتر پیش ببرید. بازاریابی ارگانیک با 
تاکید بر روی کیفیت محتوای بازاریابی به برندها برای تاثیرگذاری بهتر بر 
روی مشتریان کمک می کند. این امر شما را در کانون مخاطب هدف قرار 

داده و بودجه تان را برای کارهای مهمتر پس انداز می کند. 
بدون تردید با امکانات گس��ترده در اینس��تاگرام، ای��ن پلتفرم بدل به 
عرصه ای رقابتی برای برندها ش��ده اس��ت. درس��ت به همین دلیل صرف 
هزینه باال برای بازاریابی و تبلیغات دیگر پاسخگوی نیاز شما نخواهد بود. 
نکته اساسی در این میان تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با 
استفاده از تولید محتوای کاربردی و دقیقا مطابق با سلیقه آنهاست. هدف 
اصلی در این مقاله مرور برخی از مهمترین نکات در رابطه با تولید محتوای 
حرفه ای و مناسب در شیوه بازاریابی ارگانیک است. اگر شما نیز به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از چنین شیوه ای هستید، 

می توانید در ادامه با ما همراه باشید. 
بهینه سازی محتوا

هر برندی برای تولید محتوا راهکارهای خاص خودش را دارد. این امر به 
آنها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و ش��انس شما را 
نیز به طور چشمگیری توسعه می دهد. درست به همین دلیل اگر شما به 
دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین شکل ممکن هستید، 

باید ابتدا تغییری در روند تولید محتوا صورت دهید. 
یادتان باشد محتوای معمولی کمتر کسی را بدون کمپین های تبلیغاتی 
جلب می کند. نکته مهم دیگر اینکه به طور معمول استفاده از کمپین های 
تاثیرگذار فقط برای مدت زمانی محدود در ذهن مخاطب هدف ماندگاری 
دارد. این امر می تواند برای ش��ما اهمیت بس��یار زیادی به همراه داشته و 
توانایی تان را نیز به شدت کاهش دهد. نکته مهم اینکه شما در این میان 
باید برای بهینه س��ازی ش��رایط تان به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف با استفاده از کیفیت باالتر محتوا باشید، در غیر این صورت بازاریابی 

ارگانیک از سوی برند شما با شکست رو به رو می شود. 
در بازاریابی ارگانیک خبری از صرف هزینه برای تبلیغ محتوا از س��وی 
اینس��تاگرام یا هر پلتفرم اجتماعی دیگری نیست. درست به همین دلیل 
شما در شرایط بسیار سختی برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف تان قرار 
می گیرید. این امر شما را در حاشیه بازار قرار داده و در صورتی که مزیت 
دیگری برای رقابت با دیگر برندها نداشته باشید، خیلی زود بدل به برندی 

کلیشه ای خواهید شد. 
مهمتری��ن نکته در زمینه بازاریابی ارگانیک مربوط به ایجاد آمادگی در 
برند برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. این امر شما را به طور 
چشمگیری از نظر تعامل با مخاطب هدف در شرایط ناگواری قرار می دهد. 
درست به همین دلیل باید همیشه فعالیت تان در این میان را بهینه سازی 
نمایید. یک شروع مناس��ب در این میان الگوبرداری از برندهای موفق در 
زمینه بازاریابی ارگانیک اس��ت. این امر به شما فرصت بسیار خوبی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داده و شرایط تان را به طور چشمگیری 

در بازار بهینه سازی خواهد کرد. 
بارگذاری مداوم محتوا

کاربران در شبکه های اجتماعی برندهایی که دیر به دیر پست بارگذاری 
می کنند، به سادگی فراموش خواهند کرد. این امر برای شما اهمیت بسیار 
زیادی داشته و امکان تاثیرگذاری قابل مالحظه ای بر روی مخاطب هدف 
را به همراه خواهد داشت. نکته مهم در این میان تالش برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به شیوه ای متفاوت و قابل تأمل است. برندهایی که 
دیر به دیر محتوا تولید می کنند، یا بی نهایت از اعتبار برندش��ان در میان 

مشتریان مطمئن هستند یا اینکه بی خیالی زیادی به خرج داده اند. 
اگر برند شما اعتبار بسیار زیادی در بازار دارید، بازهم بازاریابی در قالب 
تولید مداوم محتوا ایده خوبی خواهد بود. این امر دس��ت کم برند شما را 
برای همیش��ه در کانون توجه مش��تریان قرار می دهد و شانس رقبا برای 
رسیدن به ش��ما را نیز کاهش خواهد داد. از سوی دیگر اگر شما همیشه 
نسبت به وضعیت برندتان بی خیال هستید، باید خیلی زود شرایط را تغییر 
دهید، در غیر این صورت ش��اید به سرعت و خیلی زود توانایی تان در این 
میان کاهش پیدا کرده و حتی یک نفر نیز دیگر به برندتان نگاه هم نکند. 
بارگذاری مداوم محتوا در ش��بکه های اجتماعی ب��رای هر برند معنای 
متفاوتی دارد. برخی از کس��ب و کارها هفته ای دو تا سه پست را باگذاری 
می کنند. در وضعیتی دیگر، برخی از کسب و کارها نیز روزانه تا سه محتوا 
را به اشتراک می گذارند. تصمیم گیری درباره نرخ بارگذاری محتوا به طور 
کامل برعهده شما و تیم بازاریابی تان خواهد بود. نکته مهم اینکه شما باید 
همیشه وضعیت برندتان در تعامل با رقبا را در نظر داشته باشید. پس اگر 
رقبای شما خیلی زود پست منتشر می کنند، اینکه شما هفته ای یک یا دو 
پس��ت بارگذاری کنید، شاید بی نهایت غیرمنطقی باشد. درست به همین 

دلیل باید کارتان را توسعه داده و شرایط را متفاوت سازید. 
استفاده از هشتگ های مناسب

هش��تگ ها در طول س��ال های اخیر تاثیرگذاری بس��یار زیادی بر روی 

مخاطب هدف داشته اند. این هشتگ ها در اینستاگرام به کاربران برای پیدا 
کردن محتوای مورد عالقه شان، صرف نظر از اکانت های بارگذاری، کمک 
می کند. درس��ت به همین دلیل ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف هرگز بدون هشتگ ها شانسی نخواهید داشت. 
امروزه پیدا کردن هشتگ های مناسب از صرف استفاده آنها مهمتر است. 
درست به همین دلیل شما باید همیشه راهکارهای حرفه ای برای خودتان 
داشته باشید. در غیر این صورت هرگز فرصت تاثیرگذاری مناسب بر روی 

مخاطب هدف را پیدا نمی کنید. 
یکی از راهکارهای مناسب برای پیدا کردن هشتگ ها مربوط به استفاده 
از ابزارهای کمکی اس��ت. ش��ما می توانید همیش��ه بر روی کیفیت باالی 
هشتگ های مرتبط با دنیای کسب و کار حساب کنید. این امر شما را در 
کانون توجه مشتریان قرار داده و شرایط تان را نیز بهینه سازی خواهد کرد. 
ابزارهای گوگل برای پیدا کردن هشتگ های مناسب همیشه تاثیرگذاری 
بس��یار زیادی بر روی مخاطب هدف دارد. درس��ت به همین دلیل ش��ما 
می توانید از ابزارهایی نظیر گوگل ترندز یا گوگل کی وردز برای پیدا کردن 
هش��تگ های مناسب استفاده کنید. بی شک با جس��ت و جویی ساده در 
فضای اینترنت ش��ما به راحتی هرچه تمام ت��ر امکان پیدا کردن ابزارهای 
متنوع تری را نیز خواهید داشت. با این حال یادتان باشد بسیاری از خدمات 
ابزارهای گوگل به طور کامال رایگان عرضه می ش��ود. بنابراین باید به طور 
مداوم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف این نکات را در دستور کار 
قرار دهید.  اس��تفاده از هش��تگ ها باید به طور حرف��ه ای و دقیق صورت 
گیرد، در غیر این صورت شاید تاثیرگذاری اولیه را به طور کامل از دست 
داده و دیگر توانایی بهبود کس��ب و کارتان را نداش��ته باشد. توصیه ما در 
این میان استفاده از میانگین سه تا پنج هشتگ برای هر پست است. این 
امر نه تنها مخاطب هدف را گیج نخواهد کرد، بلکه موجب اذیت کاربران 
نیز نمی شود. درست به همین دلیل شما باید همیشه برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف کارتان را به بهترین شکل ممکن دنبال کنید، در غیر 
این صورت شاید با هشتگ های زیاد عمال مانع از تحقق اهداف برندتان در 

زمینه بازاریابی ارگانیک شوید. 
بی ش��ک بازاریابی ارگانیک از آنجایی که هزین��ه زیادی برای برندها به 
همراه ندارد، همیشه مورد جذابی محسوب می شود. با این حال شما نباید 
هرگز دست به اقدامات غیرمنتظره و تالش برای اثرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به طور غیرمنتظره بزنید. این امر می تواند برای ش��ما هزینه بسیار 
زیادی به همراه داش��ته و حتی اعتبار برندتان را نیز از بین ببرد. درس��ت 
به همین دلیل ما در زمینه استفاده از هشتگ ها همیشه توصیه ما رعایت 
تعادل اس��ت، در غیر این صورت هشتگ های زیاد هم کاربران را مشکوک 

می کند، هم برای شما هزینه زیادی به همراه دارد. 
استفاده از قدرت اموجی ها

اموجی ها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همیشه قدرت بسیار 
زیادی به همراه دارند. درس��ت به همین دلیل برخ��ی از بازاریاب ها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همیشه از اموجی ها استفاده می کنند. 
وقتی شما در بازاریابی ارگانیک بودجه ای برای تبلیغ محتوای تان ندارید، 
بای��د بی��ش از هر زمان دیگری از قدرت اموجی ها س��ود ببری��د. این امر 
می تواند برای شما جذابیت بسیار زیادی داشته و توانایی تان را نیز به نحو 

موثری افزایش دهد. 
اموجی ها اهمیت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
دارن��د. این امر می تواند ش��انس برندها برای اثرگ��ذاری بر روی مخاطب 

هدف را به طور چشمگیری بهبود بخشد. این نکته درباره برندهایی که در 
بازارهای جهانی اقدام به بازاریابی می کنند، مصداق بس��یار بیشتری دارد. 
درس��ت به همین دلیل اگر ش��ما به دنبال تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف هستید، می توانید وضعیت تان را به طور قابل مالحظه ای بهینه سازی 
نمایید.  اموجی ها برای تمام مردم در سراسر دنیا قابل درک است. به همین 
خاطر بس��یاری از بازاریاب ها حتی در متن های کپشن شان نیز از اموجی 
س��ود می برند. اگر ش��ما بتوانید در ویدئوهای بازاریابی تان نیز به نحوی از 

اموجی ها سود ببرید، دیگر کارتان بی عیب خواهد بود. 
در بازاریاب��ی ارگانیک اهمیت محتوای بصری بس��یار بیش��تر از س��ایر 
محتواست. درست به همین دلیل اگر شما به دنبال بهینه سازی شرایط تان 
برای بهبود روند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هس��تید، باید یک بار 
برای همیشه کارتان را با اموجی را پیش ببرید. پس از این به بعد در تولید 
محتوا حتی یک بار هم که شده استفاده از اموجی ها را فراموش نکنید، در 
غیر این صورت شاید هرگز فرصت دوباره ای برای تعامل با مخاطب هدف 

آن هم با هزینه ای بسیار اندک پیدا نکنید. 
استفاده از تگ کردن دیگران

تگ کردن دیگران در پس��ت های اینس��تاگرام هم به آنها اطالع دقیقی 
درباره محتوای شما می دهد، هم مکان به اشتراک گذاری اعتبار بازاریابی را 
فراهم می کند. این روزها برندهای بسیار زیادی در دنیای بازاریابی و کسب 
و کار با هم همکاری های نزدیک دارند. درس��ت به همین دلیل اس��تفاده 
از روش های مناس��ب برای سهیم ش��دن اعتبار بازاریابی با هم امر مهمی 
خواهد بود.  ش��اید در نگاه نخست اینستاگرام هیچ گزینه ای برای شریک 
شدن اعتبار میان برندها نداشته باشد. در این صورت باید اندکی دقیق تر به 
امکانات این پلتفرم نگاه کنیم. در این بخش ما به شما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف با استفاده از تگ کردن کاربران دیگر کمک می کنیم. 
بی شک شما قرار نیست هر کاربری را در پست های تان تگ کنید. نکته 
مهم در این میان تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شیوه ای 
حرفه ای و تاثیرگذار اس��ت. بنابراین تگ کردن کاربران در پس��ت ها باید 
ب��ا دقت نظر باالیی صورت گیرد. پیش��نهاد ما در ای��ن میان همکاری با 
برندهای مختلف و تگ کردن آنها زیر پس��ت های تان اس��ت. این امر شما 
را در کانون توجه برندها قرار داده و ش��رایط تان را نیز به طور چشمگیری 
توسعه می دهد.  وقتی شما همکاری تان با برندهای دیگر، در صورت امکان 
برندهای بزرگتر، را نشان می دهید بسیاری از مشتریان نسبت به خرید از 
ش��ما ترغیب می شوند. این امر می تواند شانس شما را به طور چشمگیری 
توسعه داده و در بازار اعتباری برای تان به همراه داشته باشد. یادتان باشد 
برندهای ب��زرگ به طور معمول تمایل زیادی برای همکاری با کس��ب و 
کارهای کوچکتر ندارند. این امر می تواند به شما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف کمک کرده و شانس شما را نیز به طور چشمگیری توسعه 

دهد. درست به همین دلیل شما برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف باید 
همیشه کارتان را به بهترین شکل ممکن دنبال کنید.  تگ کردن کاربران 
در زی��ر محتوای بازاریابی یک برند یا در داخل آن باید همیش��ه همراه با 
دقت نظر بس��یار زیادی صورت گیرد. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف به بهترین شکل ممکن کمک می کند. همچنین شما 
باید همیش��ه اجازه اولیه برای تگ کردن طرف مقابل را داشته باشید، در 

غیر این صورت به احتمال زیاد کارتان با مشکل زیاد رو به رو می شود. 
خیلی بر روی ویدئوها تاکید نکنید

بی ش��ک اینس��تاگرام یکی از بهترین پلتفرم ها برای بارگذاری ویدئو 
محسوب می شود. با این حال شما قرار نیست همیشه در این فضا ویدئو 
بارگذاری کنید. این امر می تواند دش��واری بس��یار زیادی برای شما به 
همراه داش��ته و حتی نظر کاربران را نیز نس��بت به برندتان عوض کند. 
توصی��ه ما در این میان تالش برای بارگذاری تصاویر با کیفیت در کنار 
ویدئو اس��ت. این امر ش��ما را بدل به برندی حرفه ای و دوست داشتنی 
برای مش��تریان می کند. ب��ه این ترتیب دیگر نیازی به نگرانی نس��بت 
به نحوه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیس��ت.  ویدئوهای مناسب 
نقش مهمی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دارد، اما اگر ش��ما 
یاد نگیرید به سلیقه مخاطب هدف احترام بگذارید، هیچ سودی از این 
اس��تراتژی نخواهید برد. توصیه ما در این می��ان تالش برای بارگذاری 
محت��وا به طور متنوع اس��ت. ش��ما می توانید حت��ی از اینفوگرافی های 
مختلف نیز برای توسعه کارتان استفاده کرده و شانس تان در این میان 

را بهبود بخشید. 
بارگذاری ویدئو در پلتفرم های مختلف

ش��ما قرار نیس��ت برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب ه��دف در قالب 
بازاریابی ارگانیک بر روی توانایی دیگر اکانت های تان حس��اب نکنید. این 
امر به معنای کالس��یک تبلیغات محسوب نمی ش��ود، چراکه شما در این 
میان هزینه ای برای پروموت کردن محتوای تان پرداخت نمی کنید. درست 
به همین دلیل اس��تفاده از گزینه بارگذاری محتوا در پلتفرم های مختلف 
می تواند به ش��ما کمک کن��د. این امر کیفیت بازاریابی ارگانیک ش��ما را 
افزایش داده و ش��مار باالیی از کاربران را به س��وی سایت برندتان هدایت 
می کند. نتیجه امر اینکه ش��ما می توانید کارتان را به خوبی دنبال نمایید. 
این امر برای بهبود وضعیت بازاریابی در دنیای امروز کس��ب و کار بس��یار 
مهم خواهد بود.  یادتان باشد سرمایه گذاری بر روی اینستاگرام به تنهایی 
ریس��ک بسیار بزرگی خواهد بود. درست به همین دلیل شما باید کارتان 
را ب��ه بهترین ش��کل ممکن با تمرکز ب��ر روی پلتفرم های مختلف دنبال 
کنید. این امر می تواند در بازاریابی ارگانیک نیز به ش��ما و برندتان کمک 

زیادی نماید. 
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اخبار

با نصب گاردریل؛
 جاده های همجوار تاسیسات شركت نفت و گاز آغاجاری 

ایمن سازی می شوند
اهواز - شبنم قجاوند: سرپرســت شرکت بهره برداری نفت و گاز 
آغاجاری از ایمن ســازی نقاط حادثه خیز جاده های عبوری شهرهای 
امیدیه، آغاجاری، ماهشهر، دیلم، هندیجان، بهبهان-رامهرمز و جایزان 
خبر داد. مهندس جواد تقی زاده با اعالم این خبر بیان کرد: در راستای 
عمل به مســئولیت های اجتماعی، افزایش ایمنی و کاهش تصادفات، 
جاده های عبوری بین شــهری همجوار تاسیسات شرکت آغاجاری با 
اســتفاده از گاردریل ایمن سازی می شوند. مهندس تقی زاده افزود: این 
پروژه با توجه به تعدد، پراکندگی و تراکم لوله های جریانی نفت و عبور 

این خطوط از جاده های اصلی بین شــهری و احتمال ایجاد خطرات جانی و مالی برای همشهریان و همچنین کاهش آثار 
مخرب محیط  زیستی ناشی از نفت ریزی در اثر انحراف خودرو های عبوری با اعتباری بالغ بر ۸۸ میلیارد ریال اجرایی می شود.

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری با اشاره به گستردگی جغرافیایی این شرکت عنوان کرد: مدت اجرای 
این پروژه یک ســال و محدوده جغرافیایی آن شامل نقاط حادثه خیز  واقع در جاده های اصلی امیدیه-آغاجاری-بهبهان، 

امیدیه-ماهشهر، امیدیه-اهواز، امیدیه-هندیجان، امیدیه-دیلم، امیدیه-جایزان و بهبهان-رامهرمز می باشد.

در جلسه با نمایندگان استانداری و صنایع استان مطرح شد:
 توزیع برق گیالن برای تعامل سازنده با مشتركین صنعتی 

آمادگی كامل دارد
محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل  رشت- خبرنگار فرصت امروز: 
توزیع برق طی جلسه ای با حضور نمایندگان استانداری گیالن و صنایع 
فعال در استان به تشــریح وضعیت مصرف برق و چالش های موجود 
پرداخت و زمینه های الزم برای فعالیت صنایع در زمان پیک بار مورد 
بررسی قرار گرفت. این جلسه که در امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق 
برگزار شــد مهدیزاده اعالم کرد: طی ســالیان اخیر ناترازی بین تولید 
و مصرف برق در ســطح کشــور موجب چالش شده اســت ، از این رو 
هماهنگی و همراهی همه به ویژه مشترکین مصارف سنگین و صنعتی 
ضروری است. وی تاکید کرد: با توجه به اقدامات کالن صورت پذیرفته 
از سوی وزارت نیرو و شرکت توانیر و به حول قوه الهی در تابستان پیش 
رو مشکالت نسبت به سالیان گذشته کاسته خواهد شد. مهدیزاده افزود: 
با کنترل پذیر کردن مشترکین از راه دور، قابلیت اعمال محدودیت بار 

مصرفی برای مشترکین پر مصرف در ایام پیک فراهم می شود که می تواند کمک بسزایی به پایداری شبکه و عدم قطع برق 
سایر مشترکین داشته باشد و نصب کنتورهای هوشمند برای رویت پذیری و کنترل پذیری مشترکین با سرعت درحال انجام 
است. وی به تشریح کامل وضعیت مصرف برق در تعرفه های مختلف در سطح استان پرداخت و افزود:  هدف اصلی توزیع 
برق گیالن جلب رضایت مشترکین محترم است و تالش می کند آسایش و رفاه مردم  به دلیل مشکالت حوزه برق دچار 

نقصان نشود، از این رو برای تعامل سازنده با مشترکین به ویژه مشترکین صنعتی آمادگی کامل دارد.
گفتنی است در این جلسه معاونت هماهنگی امور اقتصادی ، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیالن، مدیرکل سازمان 
صنعت ، معدن و تجارت استان گیالن بهمراه مدیران و کارشناسان این سازمان ، شرکت شهرک های صنعتی و مدیرعامل و 
معاونین شرکت برق منطقه ای حضور داشتند و بر اساس مذاکرات صورت پذیرفته مقرر شد با هدف کاهش تبعات به بخش 

تولید، همکاری و تعامل الزم برای برنامه زمانبندی تعدیل بار مشترکین صنعتی صورت پذیرد.

كشف ۴۴ دستگاه ماینر در شهرستان رامیان و بخش فندرسك
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: سرپرست شرکت توزیع نیروي برق گلستان از کشف و جمع آوري ۴۴دستگاه استخراج 
بیت کوین)ماینر( غیرمجاز طی دیروز و امروز در شهرستان رامیان. سید احمد موسوی افزود: طي گزارشات مردمی و رصد 
نیروهای اطالعاتی و انتطامی و بازرســي هاي صورت گرفته با محوریت شناســایي برق هاي غیر مجاز و بیت کوین ، در 
شهرستان رامیان ۴۴دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف و ضبط شد.موسوی گفت: دستگاههای استخراج رمزارز از عوامل 
مصرف بی رویه برق در این روزها می باشند. وی افزود:با عنایت به اینکه تامین برق مورد نیاز مشترکین عزیز استان گلستان 
برای این شرکت از اهمیت باالیی برخوردار میباشد و با توجه به دستورالعمل هاي ارسالی ازسوی شرکت توانیر و وزارت نیرو، 

فعالیت کلیه مراکز استخراج رمز ارزها ممنوع بوده و باخاطیان این امر برخورد خواهد شد. 
وی اضافه کرد از هم استانیهای عزیز تقاضا داریم چنانچه از مراکز استخراج رمز ارزها اطالعاتی دارند، این مراکز را به دفتر 
حراست یا از طریق اپلیکیشن برق من اطالع رسانی نمایند و از جوایز ارزشمند آن برخوردار شوند. سرپرست شرکت توزیع 
نیروي برق گلستان گذري هم بر جلسه مقابله با مراکز استخراج رمز ارزها زد و گفت: نیروهای اطالعاتی و انتظامی و دستگاه 
قضایی همچون گذشته کمک رسان مجموعه صنعت برق در کشف و برخورد با مراکز استخراج رمز ارز بوده که با افرادي که 
در این زمینه فعالیت دارند برخورد قانونی و اموال مکشوفه ثبت و ضبط و مراحل قانوني را طي خواهد نمود.موسوی افزود: 
اطالعات مشترکیني که از طریق داده کاوي شرکت توزیع نیروي برق استان مشکوک به استخراج رمز ارز یا برق غیر مجاز 

هستند توسط پلیس امنیت اقتصادي رصد مي شود.

مدیرمخابرات منطقه مركزی خبر داد:
 اتصال 23 روستا از روستاهای باالی 20 خانوار شهرستان  فراهان 

به شبکه ملی اطالعات 
اراک- فرناز امیدی: 23 روســتا از روســتاهای بــاالی 20 خانوار 

شهرستان  فراهان به شبکه ملی اطالعات متصل شدند.
مدیر مخابرات منطقه مرکزی گفت: از 5۴ روستای باالی 20 خانوار 
در سطح شهرستان  فراهان، تعداد ۴7 روستا، معادل ۸7  درصد روستاها 

به شبکه ملی اطالعات متصل هستند.
مهندس لطفی در نشست بررسی وضعیت پوشش ارتباطی شهرستان 
فراهان که با حضور نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسالمی، 
برگزار شد، ضمن تشریح اقدامات انجام شده جهت توسعه زیرساخت های 

ارتباطی در مناطق روســتایی این شهرســتان، میزان اتصال روستاهای شهرستان فراهان به شبکه ملی اطالعات را توسط 
مخابرات منطقه مرکزی 23 روستا اعالم کرد واظهار داشت: از 5۴ روستای باالی 20 خانوار در سطح شهرستان  فراهان، تعداد 
۴7 روســتا، معادل ۸7  درصد روستاها به شبکه ملی اطالعات متصل هستند که از این تعداد 23 روستا شامل 9 روستا از 
طریق همراه اول و تعداد  1۴ روستا از طریق شبکه کابل و اینترنت ثابت )ADSL( به شبکه ملی اطالعات متصل شده اند.

برق ادارات پرمصرف گلستان قطع می شود
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: به دنبال اخطارهای داده شده، از روز 
سه شنبه، انشعاب ادارات مستقر در گلستان که مصرف برق خود را بر اساس مصوبه ابالغی هیئت وزیران به شرکتهای توزیع 
و استانداران کاهش نداده اند براساس این مصوبه قطع خواهد شد.سید احمد موسوی در گفتگوی با خبرنگاران با اشاره به 
رشد 50درصدی در مصرف برق در استان گفت : جهت رفاه حال مشترکین ، براساس مصوبه استانداری؛ ساعات کار ادارات 
یک ساعت زودتر از حالت عادی شروع و همچنین به پایان می رسد تا در مصرف انرژی برق مدیریت شود که مشکلی برای 
مشترکین پیش نیاید.وی افزود : با این وجود باتوجه به رصد های صورت گرفته از طریق کنتورهای فهام، مشخص گردید 
که برخی ادارات مصرف برق خود را مدیریت نکرده، ؛ ضمن اعالم هشدار ،به آنها اعالم می گردد که درصورت عدم مدیریت 

، براساس مصوبه هیئت وزیران برق آنها قطع خواهد شد.

كسب رتبه برتر دفتر حراست توزیع نیروی برق گلستان در ارزیابی 
عملکرد سالیانه دفاتر حراست صنعت آب و برق كشور

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیر دفتر حراست توزیع برق گلستان منوچهر بهمنی نیا گفت :شرکت توزیع نیروی 
برق گلستان در ارزیابی عملکرد دفاتر حراست صنعت آب و برق کشور)پرسنلی ، فیزیکی، حفاوا، اسناد و آموزش( که توسط 
حراســت وزارت نیرو صورت پذیرفت رتبه برتر را کسب نمود .منوچهر بهمنی نیا افزود : این موفقیت درسایه الطاف الهی و 
توجهات حضرت ولی عصر عج و همدلی ، همراهی همه همکاران صنعت برق استان خصوصا مدیران ارشد و تالش ،خالقیت 
و کارگروهی همکاران حراست توزیع برق گلستان حاصل گردید.وی اضافه کرد : برخود وظیفه می دانم این موفقیت را به تک 
تک زحمتکشــان صنعت برق استان تبریک عرض نمایم و آرزو دارم خداوند سبحان به همه ما خادمان مردم شریف استان 

توفیق خدمت عنایت فرماید.

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: سید امیر حسین علوی 
شــهردار رشــت لزوم جدی تر شدن کمیســیون ماده 100 در 
برخورد با خالف  ســازیها و مقابله اصولی با این پدیده در سطح 
مناطق پنجگانه را خواستار شــد و گفت: در برخورد با تخلفات 

حوزه ساخت و ساز با احدی مماشات نخواهم کرد.
به گــزارش واحد خبر مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل 
شــهرداری رشت - سید امیر حسین علوی شهردار رشت امروز 
ســه شنبه 17 خرداد 1۴01 در جلســه بررسی خالف سازی  و 
موانع و چالش های موجود در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز 
که با حضور معاونین و مدیران مناطق برگزار شد، اظهار داشت: 
در شــهر رشــت با پدیده عمده خالف  سازی و شبکه ارتباطات 
غیررســمی در این حوزه مواجه هستیم که باید به هر شکل از 

استمرار این روند جلوگیری به عمل آوریم.
شهردار رشت جدی تر شدن کمیسیون ماده 100 در برخورد 
با خالف  سازیها و افزایش مسئولیت آنها در این حوزه را خواستار 
شــد و افزود: بنده به عنوان شهردار رشت در برخورد با تخلفات 
حوزه ســاخت و ساز با احدی مماشــات نخواهم کرد و در کنار 
حمایتهای همه جانبه، از مدیران مناطق هم میخواهم این عزم و 

اراده را در خود ایجاد کنند.
سید امیر حســین علوی ابراز داشت: شــهرداریهای مناطق 
پنجگانه، نواحی و معاونان باید موضوعات و مصادیق ســاخت و 

سازهای غیرمجاز در حوزه خود را به صورت جزء به جزء برطرف 
نمایند و شهرداری کل هم با ورود به موضوعات کلی تر و جامع تر 
حمایتهــای الزم را از آنان برای برخورد با خالف  ســازان انجام 

خواهد داد.
وی بــا تاکید بر اینکه در حــال حاضر تمامی منافع به جیب 
رشوه گیران و خالف سازان میرود، یادآور شد: انتظار دارم مناطق 
به صورت جدی پیگیر مکاتبه با شعبات کمیسیونها باشند تا در 
خصوص تخلفات ساخت و ساز در سطح شهر برخورد جدی تری 

لحاظ شود.
الزم به ذکر اســت مدیران مناطق شهرداری رشت نیز در این 
جلسه هر یک به صورت جداگانه موانع و چالش های پیش روی 

خود برای برخورد با خالف  سازیها را در سطح پنج منطقه تشریح 
کرده و خواســتار همکاری و مســاعدت هر چه بیشتر دستگاه  
قضایی، نیروی انتظامی و سایر نهادهای ذیربط با شهرداری شدند.
همچنین بعد از پایان جلســه بررســی خالف سازی و موانع 
و چالش های موجود، ســریعا جلسه بررســی اجرای پروژه های 
عمرانی مناطق پنجگانه برگزار شــد و در این جلسه نیز هر یک 
از مدیران مناطق در خصوص پروژه های در دست اجرای منطقه 
مربوطه، درصد پیشرفت پروژه ها و موانع موجود گزارشاتی را ارائه 
کردند. اصالح چارت تعمیرگاهی معاونت عمران، پیگیری جدی تر 
رنگ آمیزی جداول بدون فوت وقت به ویژه در محالت و استفاده 
از نیروهای فضای ســبز و رفت و روب و شهربانی در این حوزه، 
ســرعت بخشیدن هر چه بیشتر به روند اجرای پروژه ها با توجه 
به شرایط مناسب جوی، انتقال کلیه ماشین آالت شهرداری به 
سازمان عمران و لزوم پیگیری و تقسیم کار در بخشهایی نظیر 
موضوعات خرد، بحث درآمدی، زیباسازی و مسائل مالی توسط 
معاونان و مدیران از جمله موضوعاتی بود که در این جلســه بر 

ضرورت آنها تاکید شد.
گفتنی است در پایان جلسه بررسی اجرای پروژه های عمرانی 
مناطق پنجگانه، شهردار رشت از معاونین و مدیران شهرداری به 
جهت حجم زیاد کار تشــکر و قدردانی به عمل آورد و بر تالش 

بیشتر آنها در وظایف محوله تاکید کرد.

قم- خبرنگار فرصت امروز: سرپرســت سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری قم گفت: به دنبال برگزاری هفته 
تاریخی ســایر شــهرها در قم و به تبع آن هفته تاریخی قم در 

شهرهای دیگر هستیم. 
به گزارش شــهرنیوز، حجت االسالم والمســلمین سید احمد 
طباطبایی نژاد در آیین اختتامیه نخستین رویداد فرهنگی شیراز 
در قم که در ســالن امام علی)ع( فرمانداری کهک برگزار شد، با 
تبریک فرارسیدن میالد امام رضا)ع(، برگزاری این هفته فرهنگی 
را فرصتی برای تبادالت بین دو شهر قم و شیراز دانست و اظهار 
داشــت: این برنامه در قالب تفاهم نامه دو ســال قبل سه شهر 

مذهبی قم، مشهد و شیراز اجرایی شده است. 
وی با بیان اینکه تالش شد این هفته باکیفیت خوبی علیرغم 
مشکالت اجرایی شود، ابراز کرد: با وجود مشکالت و نبود تجربه 
در این حــوزه، ولی برنامه های این هفته بــا بهترین کیفیت و 

هماهنگی بین دستگاهی اجرایی شد. 
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم 
ادامه داد: مســئوالن شــهرداری و هنرمندان شیراز در بازدید از 
امامزاده موسی مبرقع)ع(، خانه موزه شهیدان زین الدین و خانه 

تاریخی مالصدرا و دیگر اماکن اســتان، بر تازگی آشنایی با این 
جاذبه های سفر در استان تأکید داشتند و آن ها را بسترساز جذب 

مسافر و توریسم می دانستند.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه بـه دنبـال برگـزاری هفتـه تاریخی 
سـایر شـهرها در قم و به تبع آن هفته تاریخی قم در شـهرهای 
دیگـر هسـتیم، تصریـح کـرد: ایـن هفتـه علیرغم اسـترس ها، 
خسـتگی ها و لـزوم ایجـاد هماهنگی هـا، ولی بسـیار دل نشـین 
و شـیرین برای مجموعه سـازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشـی 

شـهرداری قـم بود.
طباطبایی نژاد یادآور شد: برپایی نمایشگاه صنایع دستی، استیج 
فرهنگی، پرده خوانی، اجرای هنر تعزیه، محافل ســه گانه ادبی و 
شــعرخوانی، معرفی ظرفیت ها و نشست تاریخی دو شهر قم و 
شیراز، برپایی کارگاه خوشنویسی، غبارروبی جلوه های زیبای این 

هفته فرهنگی در قم بود.

ایالم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز 
ایالم با اشاره به اینکه دریافت خوراک پایدار از چاه های باالدستی 
باعث افزایش تولید در این واحد صنعتی می شود،گفت: پاالیشگاه 
گاز ایالم نســبت به طراحی اولیه 15 درصد خوراک از چاه های 

باالدستی کمتر دریافت می کند.
به گزارش روابط عمومی، روح اله نوریان در بازدید مدیرعامل 
وعضو اصلی هیأت مدیره شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران از 
پاالیشگاه گاز ایالم افزود: دریافت خوراک پایدار، مستمر و مناسب 
در افزایش کمی و کیفی تولیدات این پاالیشگاه گازی موثر است 
که انتظار مــی رود نفت مرکزی تمهیــدات الزم برای دریافت 

خوراک مورد نیاز از چاه های باالدستی فراهم کند.  
وی با بیان اینکه با تالش و کوشــش همکاران و در راســتای 
تحقق نامگذاری ســال ، میزان تولیدات پنجگانه این شرکت در 
سال گذشته نسبت به ســال ماقبل افزایش چشمگیری داشته 
اســت،اظهار داشت: با اجرایی شدن فازدوم این مجتمع صنعتی 
می بایست دریافت خوراک از چاه های باالدستی افزایش یابد که 

خوشبختانه نفت مرکزی مقدمات این کار را فراهم کرده و برای 
توسعه آن برنامه دارد.  مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم تصریح 
کرد: با ارســال خوراک پایدار و کافی، تعهدات این واحد صنعتی 
به شرکت پتروشیمی ایالم محفق خواهد شد و خوشبختانه هم 
اکنون در ارســال محصوالت به شرکت پائین دستی هیچگونه 

مشکلی وجود ندارد.

همچنین مدیرعامل وعضو اصلی هیأت مدیره شــرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران در این بازدید گفت: خوراک پایدار فاز اول و 
دوم پاالبشگاه گاز ایالم از طریق چاه های باالدستی از سوی نفت 
مناطق مرکزی تضمین می شود و در این زمینه هیچگونه مشکلی 

وجود نخواهد داشت.
مهدی حیدری عضو اصلی هیأت مدیره شرکت نفت مناطق 
مرکــزی ایران افــزود: در حال حاضر 5 حلقه چــاه در مناطق 
باالدســتی پاالیشــگاه گاز ایالم حفرگردیده و برنامه چاه های 
پشتیبانی به منظور تامین خوراک پایدار این پاالیشگاه گازی در 

دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه ظرفیت خالی خوراک پاالیشــگاه گاز ایالم 
جبران می شــود، اظهار داشت: هم اکنون 6 میلیون خوراک به 
این واحد صنعتی ارسال می شود و در صورت اجرایی شدن فاز 
دوم این میزان خوراک به 11 میلیون افزایش خواهد یافت و این 
مجتمع صنعتی می تواند با آرامــش خاطر به تعهدات خود به 

شرکت های پائین دستی عمل کند.

قزویـن- خبرنـگار فرصـت امـروز: بـا حضـور نماینده 
مـردم قزویـن در مجلس شـورای اسـالمی، راهکارهـای اجرای 
مـاده 16 قانـون کسـب و کار در سـازمان سـاماندهی مشـاغل 
شـهری و فرآورده هـای کشـاورزی شـهرداری قزویـن بررسـی 

. شد

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان سـاماندهی مشـاغل 
شـهری و فرآورده هـای کشـاورزی شـهرداری قزویـن؛ اصغـر 
الهیـاری اظهـار کـرد: در راسـتای اجرایـی شـدن مـاده 16 
قانـون بهبود مسـتمر محیط کسـب و کار به منظور بـاال بردن 
دسترسـی تولیـد کننـدگان کوچک و متوسـط ایرانی بـه بازار 
مصـرف، جلسـه ای با حضور محمدبیگی نماینـده مردم قزوین 

در مجلـس شـورای اسـالمی برگزار شـد.
او در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از مهمتریـن وظایـف 
سـازمان سـاماندهی مشـاغل شـهری ایجـاد بازارهـای محلـی 

اسـت، گفـت: در ایـن نشسـت راهکارهـای مختلفـی از جملـه 
واگـذاری اراضـی دولتـی به سـازمان سـاماندهی بـرای احداث 

روزبـازار و ایجـاد شـغل مـورد بررسـی قـرار گرفت.
الهیـاری در پایـان یـادآور شـد: بـا همراهـی نماینـده مـردم 
قزویـن در مجلـس شـورای اسـالمی و دسـتگاه هـای دولتـی، 
امیدواریـم تعـداد بازارهـای هفتگـی و محلی را افزایـش داده و 
در راسـتای فرمایش هـای مقـام معظـم رهبـری که امسـال را 
بـه نـام تولیـد، دانش بنیـان و اشـتغال آفرین مزین نمـوده اند 

گام برداریـم.

شهردار رشت در جلسه بررسی پروژه های عمرانی و چالش های موجود در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز مطرح كرد :

سرعت بخشیدن به روند اجرای پروژه های عمرانی مناطق پنجگانه 

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم عنوان كرد:

تالش برای برگزاری هفته های فرهنگی قم در سایر شهرهای كشور

روح اهلل نوریان :

دریافت خوراک پایدار باعث افزایش تولید در پاالیشگاه گاز ایالم می شود

با حضور نماینده قزوین در مجلس؛

نحوه اجرای ماده ۱۶ قانون كسب و كار در سازمان 
ساماندهی مشاغل قزوین بررسی شد

ساری - دهقان : مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران از 
آغاز برنامه های مدیریت پیک بار 1۴01  خبر داد .  

مهندس سید کاظم حسینی گفت : با توجه به ضرورت مدیریت 
پیک بار تابستان 1۴01 ، در راستای مصوبه هیئت محترم وزیران 
و سیاست های ابالغی وزارت نیرو و شرکت توانیر ،  برنامه های 

این شرکت در 33 سرفصل تدوین و ابالغ گردید .
وی پیگیــری مدیریت مصرف برق در ادارات ، بانکها ، صنایع، 
کشــاورزی، خانگی ، مرغداری ، مجتمع های تجاری ، پالژهای 
ســاحلی ، تابلوهای تبلیغاتی ، رمز ارزها ، تغییر ســاعات کاری 
ادارات ، پیاده سازی بستر IOT ،  استفاده از ظرفیت نیروگاههای 
تولید پراکنده ،اقدامات فرهنگسازی اطالع رسانی و آگاهسازی 
عمومی مردم ، پیگیری و هماهنگی با صدا و سیما جهت پخش 
برنامه های مدیریت مصرف از شبکه استانی ، انعقاد تفاهم نامه با 
نیروهای مسلح ، شناسایی و پیگیری مشترکان پرمصرف ، جلب 
مشارکت مشترکین صنعتی با دیماند باالتر از 500 کیلووات خارج 

از شهرک های صنعتی ،به کارگیری مولدهای دیزلی خود تامین ، 
پیگیری انشعابات مربوط به چاههای کشاورزی ، پیگیری استفاده 
از پتانسیل جایگاههای CNG و....  را از جمله برنامه های شرکت 

در گذر از پیک تابستان 1۴01 برشمرد .
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران افزود : شرکت توزیع برق 

مازندران حدود یک میلیون و 500 هزار مشترک  دارد که از این 
تعداد 75 درصد ان خانگی ، 6 درصد کشاورزی ، و کمتر از یک 

درصد را مشترکین صنعتی تشکیل  می دهند .
حسینی به برنامه ریزی شرکت در خصوص مدیریت مصرف 
در بخش صنعتی اشاره کرد و ادامه داد : تعداد مشترکین شهرک 
های صنعتی استان 1592 مشــترک با 133 مگاوات مصرف ، 
مشــترکین خارج از شــهرک صنعتی با قدرت باالتــر از 500 
کیلووات 110 مشترک با 53 مگاوات مصرف ، مشترکین صنعتی 
خارج از شهرک 2165 مشترک با 22 مگاوات مصرف می باشد 
که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر گردید برای هر روز 
مشــترکین صنعتی مدیریت مصرف برق را براساس تفاهم نامه 

منعقده داشته باشند .
وی گفت : طبق تفاهم نامه ای که با شــرکت آبفای مازندران 
بسته شــد مقرر گردید 150 دیزل ژنراتور در ساعات پیک وارد 

مدار گردد.

مدیر عامل شركت توزیع برق مازندران خبر داد :

آغاز برنامه های اجرایی قرارگاه گذر از اوج بار ۱۴0۱ در شركت توزیع برق استان
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بازاریابی ویدئویی و آمار و ارقام مهم آن

به قلم: اوساما خاباب
کارآفرین و کارشناس بازاریابی دیجیتال

ترجمه: علی آل علی

بازاریابی ویدئویی در طول سال های اخیر محبوبیت بسیار زیادی در میان برندها و از همه مهمتر کاربران در 
دنیای آنالین داشته است. این امر برای بسیاری از برندها جذابیت های مربوط به عنصر فیلم و سینما را یادآور 
می ش��ود. در هر صورت ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان در این روزها نیاز مبرمی به ویدئو 
دارید. نکته مهم دیگر اینکه شما باید ویدئوی تان را با باالترین کیفیت پیش روی مخاطب هدف قرار دهید. 

امروزه هنوز هم بسیاری از کارآفرینان و برندها نسبت به جذابیت و تاثیرگذاری بازاریابی به سبک ویدئویی 
ش��ک دارند. این امر موجب پرهیز آنها از تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به ش��یوه ای مدرن می شود. اگر 
شما به دنبال بهینه سازی وضعیت تان در این میان هستید، باید از همین امروز آخرین شک و تردیدهای تان 

را کنار بگذارید. 
هدف ما در این مقاله مروری بر برخی از آمار و ارقام مهم در زمینه بازاریابی ویدئویی است. این امر می تواند 
به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک ویژه ای نماید. به این ترتیب شانس تان در عمل برای 
جلب نظر مخاطب هدف و کسب موفقیت کاری به طور فزاینده ای افزایش پیدا می کند. این امر می تواند شما 
را در کانون توجه مشتریان قرار داده و موقعیت تان را برای مدت زمانی طوالنی ثابت نگه دارد. در ادامه برخی 
از مهمترین نکات از نقطه نظر بازاریابی ویدئویی را مرور خواهیم کرد. این امر به شما برای انتخابی بهتر در 

این زمینه کمک می کند. 
دنیای موبایل در عرصه ویدئو

آیا تا به حال از خودتان سوال کرده اید مخاطب اصلی ویدئوها در دنیای آنالین کیست؟ بی شک برای این 
سوال یک عالمه جواب ریز و دقیق وجود دارد. با این حال یک پاسخ کوتاه به این مسئله می تواند شامل اشاره 
به کاربران موبایل باشد. این امر اهمیت بسیار ویژه ای در دنیای بازاریابی دارد. درست به همین دلیل شما باید 

همیشه مخاطب هدف تان در قالب کاربران موبایل را در یاد داشته باشید. 
متاس��فانه بسیاری از برندها در عمل مخاطب هدف ش��ان را به سادگی فراموش می کنند. این امر می تواند 
جذابیت های کارتان برای مخاطب هدف را به طور چش��مگیری کاهش داده و ش��انس تان را نیز از بین ببرد. 
درست به همین دلیل در ادامه کارتان باید خیلی رک و راحت به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با 
تمرکز ویژه بر روی کاربران موبایل باشید، در غیر این صورت خیلی زود کمپین های تان یکی پس از دیگری 

شکست می خورد. 
گوشی های هوشمند این روزها الگوریتم مشترک فراوانی دارند. همین امر بهینه سازی ویدئو برای نمایش در 
گوشی های هوشمند را بسیار ساده می کند. اگر شما این نکته را مد نظر داشته باشید، دامنه وسیعی از کاربران 

را به لیست مخاطب هدف تان اضافه خواهید کرد. 
اهمیت ویدئوهای کوتاه

مردم دیگر حوصله ویدئوهای بلند و طوالنی را ندارند. این امر برای برخی از برندها حس��ابی دردسرس��از 
شده است. از آنجایی که بسیاری از برندها و تیم های بازاریابی در عمل عادت به تولید محتوای طوالنی دارند، 
تمرکز کاربران بر روی محتوای کوتاه حسابی دردسرساز شده است. شما باید دیر یا زود با این تغییر مهم کنار 
بیایید. در این میان اگر سرعت عمل باالیی داشته باشید، کارتان همیشه ساده تر از هر زمان دیگری خواهد 
بود. پس یک بار برای همیشه عادت های قدیمی تان برای تولید محتوای طوالنی را کنار گذاشته و نمونه های 

کوتاه تر را مد نظر قرار دهید. 
اهمیت الیم استریم

ویدئوها دیگر فقط در قالب از پیش ضبط ش��ده در مقابل مخاطب هدف قرار نمی گیرد. ش��ما می توانید به 
سادگی از ویدئوهای زنده در قالب الیو استریم نیز سود ببرید. براساس پیش بینی های موسسه هاب اسپات، 
تا سال 2027 نزدیک به 247 میلیون دالر از سوی برندها در حوزه بازاریابی با ویدئوهای الیو سرمایه گذاری 
خواهد شد. این امر می تواند جذابیت های بسیار زیادی برای برندها داشته و حتی عرصه بازاریابی ویدئویی را 

نیز به طور کامل تغییر دهد.
نکته مهم اینکه بازاریابی با ویدئوهای الیو هزینه بسیار کمی برای شما به همراه خواهد داشت. درست به 

همین خاطر بسیاری از برندها از همین حاال بدان روی خوش نشان داده اند. 
entrepreneur.com :منبع
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کس��ب و کارهای کوچک در طول س��ال های اخیر فضای 
بی نهایت رقابتی را پشت سر گذاشته اند. این امر از سویی به 
دلیل محدودیت های بازار و همچنین حضور برندهای بزرگ 
و از س��وی دیگر دوران پساکرونا و تالش برندها برای کسب 
س��ود هرچه بیشتر است. این امر در نوع خودش برای برندها 
دردس��ر زیادی به همراه داش��ته و توانایی آنها در عمل را به 
شدت تحت تاثیر قرار می دهد. در این میان برخی از کسب و 
کارهای کوچک از برندس��ازی به مثابه راهکاری برای معرفی 

حرفه ای کسب و کارشان به مخاطب هدف سود می برند. 
امروزه مردم بیشتر از اینکه با محصوالت یا کارآفرینان سر 
و کار داشته باشند، درگیر برندهای مختلف هستند. این امر 
می تواند برای بس��یاری از افراد جذابیت های بی نهایت زیادی 
داش��ته و حتی ذهن شان را برای مدت زمانی طوالنی درگیر 
کند. به همین خاطر در دنیای امروز کسب و کارهایی که برند 
قوی تری داش��ته باشند، همیشه مشتریان را جلب می کنند. 
نکت��ه مهم در این رابط��ه ضرورت اس��تفاده از تکنیک های 
درست است. هر استراتژی بزرگی اگر با تکنیک های نادرست 
دنبال شود، چیزی به غیر از شکست به همراه نخواهد داشت. 
در مورد کس��ب و کارهای کوچک بسیاری از اوقات کاربرد 
تکنیک ه��ای نادرس��ت در زمین��ه مدیریت کس��ب و کار و 
همچنین برندس��ازی مشکل ساز می ش��ود. این امر می تواند 
دردس��رهای مربوط به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف یا 
ایج��اد چهره ای بی نهایت ج��ذاب از برند را به طور تصاعدی 
افزایش دهد. یادتان باش��د در دنیای امروز بسیاری از برندها 
حتی پ��س از اینکه هزینه های سرس��ام آور ب��رای تعامل با 
مخاط��ب هدف انجام می دهند، توانایی تاثیرگذاری نهایی بر 
روی مخاطب هدف را پیدا نمی کنند. این امر به دلیل ماهیت 
برند آنها و س��اختار نادرس��تش روی می ده��د. هدف اصلی 
در ای��ن مقاله مرور برخی از مهمترین اش��تباهات در زمینه 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و اس��تفاده از راهکارهای 
متفاوت است. این امر به شما امکان تصمیم گیری هرچه بهتر 
درباره وضعیت برندسازی کسب و کارتان را می دهد. در ادامه 
برخی از مهمترین نکات در این راستا را با هم مرور خواهیم 

کرد. 
فقدان استراتژی برند

برندس��ازی بدون یک اس��تراتژی دقیق و برنامه ای مدون 
هیچ وقت ب��ا موفقیت همراه نخواهد ب��ود. این امر می تواند 
ب��رای برنده��ای مختلف جذابیت زیادی به همراه داش��ته و 
توانایی آنها را نیز به طور چش��مگیری توس��عه دهد. یادتان 
باشد برنامه ریزی برای برندسازی همه امور را تحت یک نظم 
واحد درمی آورد. این امر می تواند در ادامه مس��یر برای شما 

جذابیت های بسیار متعددی به همراه داشته باشد. 
گاهی اوقات برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
همیشه با مش��کالتی نظیر کاهش انگیزه مشتریان رو به رو 
می شوند. دلیل این امر فقدان برنامه ای درست و دقیق برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. چنین امری شانس 
شما در عمل را به طور چشمگیری کاهش خواهد داد. یادتان 
باشد در دنیای کسب و کار شما برای هر کاری باید برنامه ای 
دقیق داش��ته باش��ید، در غیر این صورت ش��اید خیلی زود 
توانایی تان در این میان کاهش ش��دیدی پیدا کند. آن وقت 
دیگر هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و 

بهبود شرایط تان پیدا نمی کنید. 
بس��یاری از برندها در شرایط کنونی برای طراحی برنامه یا 
استراتژی برند از موسسات حرفه ای کمک می گیرند. این امر 
می تواند برای شما مزایای زیادی به همراه داشته و کارتان را 
نیز بی نهایت س��اده تر از هر زمان دیگری سازد. نکته مهم در 
این راس��تا توجه به بودجه در دس��ترس برند است. اگر شما 
بودجه خوبی برای برندس��ازی دارید، می توانید به ساده ترین 
شکل ممکن از توصیه های حرفه ای در این میان سود ببرید. 

این امر شما را در کانون توجه مخاطب هدف قرار می دهد. 
بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
همیش��ه بودج��ه کافی را ندارن��د. در این صورت ش��ما باید 
اس��تراتژی برندس��ازی تان را خودتان تهیه یا طراحی کنید. 
این امر شاید اندکی سخت تر باشد، اما دست کم یک مهارت 
تازه به شما یاد خواهد داد. نحوه فعالیت در این میان شامل 
تالش ب��رای گردآوری اهداف مختلف در زمینه برندس��ازی 
است. سپس شما باید اهداف خودتان را انتخاب کرده و شروع 
به طراحی یک نمای ظاهری از برندتان براس��اس آن اهداف 

کنید. 
ظاهر یک برند باید همیش��ه اه��داف و ارزش های آن را به 
بهترین شکل ممکن بیان کند. مثال در لوگوی تان باید همیشه 
از طراحی های مرتبط با ح��وزه کاری و همچنین اهداف تان 
س��ود ببرید. این امر ش��ما را در کانون توجه مش��تریان قرار 
می دهد. درس��ت به همین دلیل در صورتی که شما مهارت 
الزم برای شناسایی اهداف مناسب برای برندسازی و ترکیب 
آنها با ویژگی های ظاهری برندتان را داش��ته باش��ید، دیگر 
مسیر دش��واری پیش روی تان نخواهد بود. این امر می تواند 
برای شما جذابیت های بسیار زیادی به همراه داشته و حتی 

شانس تان در این میان را نیز تقویت نماید. 
عدم مطالعه درباره رقبا

وارد ش��دن به دنیای برندسازی بدون مطالعه دقیق درباره 
رقبا ریسک بسیار بزرگی محسوب می شود. امروزه برندهای 
بس��یار زیادی در بازار فعالیت داشته و همگی به دنبال جلب 
نظر مخاطب هدف هس��تند. این امر باید برای شما به مثابه 
ی��ک اخطار بی نهایت مهم لحاظ ش��ود. در ای��ن صورت اگر 
ش��ما مهارت کافی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
را داشته باشید، کارتان به شدت ساده تر می شود. این آگاهی 
و مه��ارت برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف، فقط و 
فقط از طریق مطالعه و ارزیابی وضعیت رقبا به دست می آید. 
بی تردید بسیاری از برندها در بازار فعالیت دارند. با این حال 

شما قرار نیست برندتان را مانند دیگر رقبا توسعه دهید. البته 
گاهی اوقات برخی از اس��تراتژی های رقبا جذابیت زیادی به 
همراه داش��ته و ش��ما می توانید از آن الگ��و بگیرید. در عین 
حال باید تمام تالش تان در راستای پرهیز از اشتباهات دیگر 

رقبا باشد. 
در زمینه کسب و کارهای کوچک بروز اشتباهات به سرعت 
روی می دهد. این امر می تواند برای شما دردسرهای زیادی به 
همراه داشته و حتی شانس تان را نیز بی نهایت کاهش دهد. 
بسیاری از برندها در چنین شرایطی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف مس��یر دشواری را طی می کنند. توصیه ما در 
این راس��تا تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با 
اس��تفاده از راهکارهای نوین اس��ت. یکی از راهکارهای مهم 
در ای��ن میان ارزیابی دقیق عملکرد رقبا و تالش برای پرهیز 
از اس��تراتژی های ناموفق آنها در بازار اس��ت. این امر به شما 
فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

و بهبود وضعیت کاری تان خواهد داد. 
یادتان باش��د ارزیابی وضعیت رقبا امری پیچیده یا خیلی 
س��خت نیست. درست به همین دلیل ش��ما باید خودتان را 
به ساده ترین ش��کل ممکن در این میان عادت دهید. گاهی 
اوقات برندها کارهای بی نهایت س��خت و پیچیده ای به اسم 
ارزیاب��ی رقبا انجام می دهند. این امر نه تنها کمکی به ش��ما 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف نمی کند، بلکه در 
بازه های زمانی طوالنی موجب شکس��ت کسب و کارتان نیز 
خواهد شد. درست به همین دلیل شما باید همیشه وضعیت 
کاری و فعالیت برندتان را با دقت بس��یار زیادی انجام دهید. 
در عین حال ایده های ساده همیشه موارد و گزینه های بدی 
نیستند. درس��ت به همین دلیل شما باید حواس تان به این 

بخش از فعالیت برندتان نیز جمع باشد. 
ش��ما امروزه ب��رای ارزیابی وضعیت رقبا ابزارهای بس��یار 
متنوعی دارید. به عبارت بهتر، شما دیگر الزم نیست به طور 
سنتی در تالش برای مطالعه درباره مخاطب هدف تان یا رقبا 
باشید. در عوض موسسات و سایت های تحلیلی بسیار زیادی 
در خدمت شما هستند. نکته جالب اینکه در بسیاری از موارد 
خدم��ات پایه ابزارهایی مثل گوگل آنالیتیکس به طور کامال 
رایگان در دسترس شما قرار می گیرد. با این حساب شما برای 
ارزیابی وضعیت رقبا مشکالت زیادی نخواهید داشت. این امر 
می تواند ش��ما را در کانون توجه مخاط��ب هدف قرار داده و 

وضعیت تان را به طور چشمگیری بهبود بخشد. 
بی ش��ک هر کارآفرینی توانایی های مح��دودی دارد. این 
امر باید موجب اس��تفاده درست شما از ابزارهای پیرامون تان 
گردد. درس��ت به همین خاطر شما باید همیشه کارتان را با 
بهترین ابزارهای ممکن دنبال کنید، در غیر این صورت خیلی 
زود رقبای تان از ش��ما جلو زده و دیگر توانایی تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف تان را پیدا نخواهید کرد. 
عدم شناخت درست مخاطب هدف

مخاطب ه��دف تمام برنامه ه��ا و موفقیت برند را ش��کل 
می دهد. در حوزه برندس��ازی ش��ما باید همیشه نیم نگاهی 
به مش��تریان هدف یا مخاطب هدف داش��ته باشید. فعالیت 
براساس س��لیقه و نیاز آنها همیشه چاره کارتان خواهد بود. 
این امر می تواند برای شما جذابیت های بسیار زیاد و متنوعی 
داشته باشد. یادتان باشد مشتریان در بازار با برندهای بسیار 
زیاد و متنوعی رو به رو هس��تند. درست به همین دلیل اگر 
ش��ما اندکی غفلت به خرج دهید، به س��ادگی هرچه تمام تر 
شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را از دست 
می دهید. این امر می تواند حتی به قیمت اعتبار برندتان نیز 
تمام شود. درست به همین دلیل باید همیشه تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را با برندسازی مشتری محور دنبال کنید. 
هم��ان طور که یک برند به طور مداوم وضعیت رقبا را مد 
نظر دارد، برای برندسازی موفق باید وضعیت مخاطب هدف را 
نیز زیر ذره بین قرار دهید. اینطوری بسیاری از مشکالت تان 
به طور خودکار حل ش��ده و توانایی تاثیرگذاری گسترده بر 
روی مخاطب هدف را پیدا می کنید. گاهی اوقات در مس��یر 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ما باید از بس��یاری از 
موقعیت های پیش روی تان بگذرید. این امر به معنای ترجیح 
دادن مشتریان به بقیه عوامل موجود در بازار است. اگر شما 
چنین رفتاری در بنگاه تان نداشته باشید، خیلی زود مشتریان 
از برند ش��ما ناامید شده و سراغ دیگر کسب و کارها خواهند 
رفت. این امر می تواند در بلندمدت اعتبار برندتان را به شدت 
کاهش دهد. پس به همین خاطر باید همیشه نیم نگاهی به 
وضعیت رقبا در بازار داش��ته باشید، در غیر این صورت شاید 
خیلی زود وضعیت تان به طور چش��مگیری تحت تاثیر قرار 
گیرد. این امر به شما برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب 

هدف هیچ شانسی نخواهد داد. 
در بازارهای امروز وقتی یک برند اشتباهات زیادی صورت 
دهد، خیلی زود از صحنه رقابت حذف می ش��ود. اگر در این 
میان ش��ما به عنوان یک کسب و کار کوچک در بازار باشید، 
وضعیت تان به ش��دت دشوارتر می ش��ود، چراکه یک اشتباه 
کوچک در حوزه برندسازی برای کنار گذاشته شدن برندتان 
ب��ه طور دائمی کافی خواهد بود. این امر می تواند ش��ما را با 
مش��کالت بسیار زیادی رو به رو س��اخته و شرایط تان را نیز 
تغییر دهد.  یادتان باش��د در دنیای امروز بسیاری از برندها 
برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف مش��کالت زیادی 
دارند. در این راس��تا اگر ش��ما خودتان تالشی برای کاهش 
این مش��کالت نداشته باشید، هیچ کس توانایی کمک کردن 
به ش��ما را ندارد. ارزیابی وضعیت مخاطب هدف و برندسازی 
براساس نیازهای آنها یکی از شیوه های مناسب برای کمک به 
کسب و کارتان است. این امر شما را در کانون توجه مشتریان 
قرار داده و وضعیت برندس��ازی تان را بی نهایت ساده تر از هر 
زمان دیگری می کند.  وقتی شما به مخاطب هدف تان احترام 
می گذارید، آنها تمایل باالتری برای همکاری با تعامل با شما 
خواهند داشت. درست به همین دلیل امروزه برندهای بزرگ 
هر لحظه آمادگی تغییر شرایط در پی جلب رضایت مشتریان 
را دارند. این امر می تواند ش��ما را به س��رعت بدل به برندی 
دوست داش��تنی در دنیای امروز سازد. پس همیشه این نکته 
مهم را در خاطر داشته باشید، در غیر این صورت شاید خیلی 
زود شرایط تان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان با مشکالت 
زیادی رو به رو ش��ود. در این میان نیز برندتان اولین قربانی 

خواهد بود. 
عدم تداوم در برندسازی

برند ش��ما مثل ی��ک موجود زنده به طور م��داوم نیازمند 
مراقبت و رس��یدگی اس��ت. برندهایی که ب��رای مدت زمان 
طوالن��ی مورد بی توجهی ق��رار می گیرند، به م��رور زمان از 
بین رفته و جای خودش��ان را به رقبای تازه نفس می دهند. 
درست به همین دلیل شما اگر به دنبال تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف به بهترین شکل ممکن هستید، باید همیشه 
اس��تراتژی های تان را ب��ا دقت باالیی دنبال ک��رده و به فکر 

آپدیت مداوم برندتان باشید. 
همان ط��ور که یک محص��ول در طول زم��ان باید به روز 
رسانی های زیادی را دریافت کند، شما هم برای اینکه برندتان 
همیشه محبوب مشتریان باش��د نیازمند آپدیت جزییات یا 
حتی تغییرات کلی در طول زمان هس��تید. این امر ش��ما را 
برای مدت زمانی طوالنی ت��ر در کانون توجه مخاطب هدف 
قرار خواهد داد. در نتیجه ش��انس تان ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف به طور مداوم افزایش پیدا می کند. این 
امر می تواند ش��ما را به طور چش��مگیری ب��دل به یک برند 
دوست داش��تنی برای مش��تریان کرده و حتی در طول زمان 
رقبای ت��ان را برای کس��ب جایگاه تان ب��ا چالش های جدی 
رو به رو س��ازد.   وقتی ش��ما در برندس��ازی تداوم باالیی از 
خودتان نش��ان دهید، ش��انس تان برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف دوچندان خواهد شد. دلیل این امر نیز کامال 
مشخص است. وقتی مشتریان خبرهای بیشتری درباره شما 
می ش��نوند، تمایل شان برای همکاری و خرید از شما بسیار 
بیشتر می شود. با این حساب شما دیگر مشکلی از نظر سطح 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش رو نخواهد داشت. 
بی توجهی به گردآوری بازخوردها

بازخوردها برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان در بازارهای 
امروزی امر بسیار مهمی محس��وب می شود. امروزه بسیاری 
از برندها ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��رایط 
دشواری را طی می کنند. یکی از دالیل این امر ساختاربندی 
برند بدون توجه به نظر و سلیقه مشتریان است. چنین امری 
در نهایت شما را برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در 
شرایط بسیار دشواری قرار خواهد داد. این امر می تواند شما 
را به چالش بزرگی دچار کرده و حتی شانس تان برای تعامل 
با مخاطب هدف را نیز به شدت کاهش دهد. درست به همین 
دلیل شما باید همیشه نظرات مشتریان را در کانون توجه قرار 
دهید. در غیر این صورت ش��اید خیلی زود توانایی تان برای 

اثرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین برود. 
برندهای بزرگ و محبوب در بازار همیش��ه توانایی بس��یار 
خوبی برای جلب نظر مشتریان دارند. این امر می تواند برای 
آنها یک تحول بزرگ در دنیای کس��ب و کار محسوب شود. 
درست به همین دلیل اگر شما به دنبال تاثیرگذاری حرفه ای 
بر روی مخاطب هدف و ایجاد یک برند کامل هس��تید، باید 
همیش��ه نظرات و بازخوردهای آنه��ا را در کانون توجه قرار 
دهید. نکته مهم در این میان نح��وه گردآوری بازخوردهای 

مشتریان است. 
بس��یاری از مشتریان در تعامل با برندها تمایلی برای ارائه 
بازخورد ندارند. این امر در شکل های بسیار مختلفی خودش 
را نش��ان می دهد. درس��ت به همین دلیل شما باید همیشه 
پیش از اینکه کارتان را ش��روع کنید، نسبت به سطح تمایل 
مشتریان برای ارائه بازخورد مطمئن شوید. اگر مشتریان شما 
تمایلی برای ارائه نظر در این رابطه ندارند، ش��ما باید دست 
به کار ش��ده و خودتان نظر آنها را جل��ب کنید. در غیر این 
صورت ش��اید خیلی زود مش��کالت تان در این حوزه به طور 
چش��مگیری افزایش پیدا کرده و دیگر شانس��ی برای تعامل 

مناسب با مخاطب هدف تان نداشته باشید. 
یادت��ان باش��د حضور در ش��بکه های اجتماع��ی می تواند 
همیش��ه مزیتی مهم برای برند ش��ما محسوب شود. در این 
صورت ش��ما می توانید به ساده ترین ش��کل ممکن اقدام به 
تعامل با مخاطب هدف و ترغیب وی به ارائه نظرات ش��ان به 

بهترین شکل ممکن کنید. 
یک��ی از نکات مهمی که ش��ما در این می��ان باید مد نظر 
داشته باش��ید، ضرورت پرهیز از دریافت بازخورد از دوستان 
یا اعضای خانواده اس��ت. این دس��ته از افراد به دلیل ارتباط 
شخصی که با شما دارند، به طور معمول نظرات اصلی شان را 
بیان نمی کنند. درست به همین خاطر شما باید فقط به دنبال 

نظرات مشتریان و مخاطب هدف برندتان باشید. 
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