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اشتغالبخشکشاورزیکاهشواشتغالخدماتوصنعتافزایشیافت

 مختصات
بازار کار 1400

فرص��ت امروز: نرخ بیکاری در پایان س��ال 1400 کاهش یافت و تک رقمی ش��د، ام��ا این کاهش نرخ بیکاری نه 
به واس��طه بهبود وضعیت اشتغال، بلکه تنها به دلیل کاهش نرخ مش��ارکت اقتصادی رخ داده است. افت مشارکت 
اقتصادی از نگاه اقتصاد کالن، اتفاق خوش��ایندی تلقی نمی شود، چراکه باعث کاهش عرضه کار و بالطبع تغییراتی 
در وضعیت عرضه کل می شود. تغییر در عرضه کل نیز به نوبه خود موجب تغییر در سطح قیمت ها و محصول کل 

اقتصاد خواهد شد. به اعتقاد برخی اقتصاددانان، ناامید شدن افراد از پیدا کردن شغل و خروج آنها از بازار کار، از...
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منتظرافزایشقیمتدربازارخودروباشیم؟
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مدیریتوکسبوکار

نگــــاه
فائوهشدارداد

ناامنیدربازارغذا
فائو  آخرین چشم انداز غذایی 
نش��ان می ده��د واردات جهانی 
م��واد غذای��ی در س��ال جاری 
می��الدی در مس��یر ثبت رکورد 
1.8 تریلی��ون دالری قرار دارد، 
اما بخش عمده این افزایش مورد 
انتظ��ار به افزای��ش قیمت مواد 
غذای��ی و هزینه      های حمل ونقل 
باالتر برمی گردد؛ چنانکه اقش��ار 
ازای  ب��ه  جه��ان  آس��یب پذیر 
غ��ذای کمتر، هزینه بیش��تری 

می پردازند.
گزارش جدید سازمان خواربار 
و کش��اورزی ملل متح��د )فائو( 
از چش��م      انداز ب��ازار جهانی غذا 
منتشر ش��د. فائو در این گزارش 
که هر ش��ش ماه یک بار منتشر 
می شود، نس��بت به نااطمینانی 
در ب��ازار غذا هش��دار می دهد و 
پیش بینی می کند که هزینه      های 
واردات غذا نس��بت ب��ه ۲0۲1 
می��الدی ت��ا 51 میلی��ارد دالر 
افزای��ش  یابد ک��ه از این میزان، 
49 میلیارد دالر منعکس      کننده 
افزایش قیمت هاست. فائو انتظار 
دارد کشورهای کمتر توسعه یافته 
در س��ال ج��اری ب��ا کاهش 5 
درص��دی در هزینه      های وارداتی 
خود مواجه باشند؛ در حالی که 
منطقه صحرای زیرآفریقا و گروه 
کش��ورهای درحال توس��عه که 
واردکننده صرف غذا هستند، با 

وجود کاهش در حجم 
9واردات مواد...
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فرصت ام��روز: ورود اقتصاددان��ان به مقوله ازدواج ش��اید ابتدا 
عجیب به نظر بیاید، اما ارتباط ازدواج با فرزندآوری، رشد جمعیت، 
عرضه نیروی کار، بهره وری و حتی میزان رش��د اقتصادی، ازدواج 
را به موضوع جالبی برای اقتصاددانان تبدیل کرده اس��ت. در حال 
حاضر، بازار ازدواج به دلیل وضعیت دش��وار اقتصادی، راکد ش��ده 
و ش��اهد افزایش و فزونی طالق نس��بت به ازدواج هستیم. فارغ از 
مس��ئله ازدواج به نظر می رس��د که نگرانی نسبت به آینده فرزند 
و س��خت بودن تربیت فرزند در پیمایش ه��ای مختلف به عنوان 
چالش برانگیز تری��ن علل تمایل نداش��تن خانواده ه��ای ایرانی به 

فرزند آوری معرفی شده است.
در این میان، یافته های نظرس��نجی ایسپا نشان می دهد 68.4 
درص��د مردم معتقدند داش��تن فرزند باعث خوش��بختی زوجین 
می ش��ود. باور به اینکه داش��تن فرزند باعث خوش��بختی زوجین 
می شود بین مردان )7۲.6 درصد( بیش از زنان )64.3 درصد(، بین 
ساکنان مناطق روس��تایی )76.7 درصد( بیش از ساکنان مناطق 
شهری )65.5 درصد( و بین افراد متأهل )7۲ درصد( بیش از افراد 
مجرد )59.9 درصد( است. جالب اینکه با افزایش سطح تحصیالت 
افراد، باور به تاثیر فرزند بر خوش��بختی زوجین کمتر می شود؛ به 
ط��وری که 74.8 درصد افراد با تحصی��الت کمتر از دیپلم بر این 
باورند که فرزند باعث خوشبختی می شود؛ در حالی که این میزان 
بین افراد با تحصی��الت دیپلم 69 درصد و بین افراد با تحصیالت 
دانش��گاهی 63.1 درصد اس��ت. در این نظرس��نجی همچنین با 
باالتررفتن پایگاه اقتصادی خانواده ها باور به اینکه داش��تن فرزند 
موجب خوشبختی زوجین می شود، کاهش پیدا می کند؛ چنانکه 
77.3 درصد افرادی که از لحاظ اقتصادی در پایین ترین گروه قرار 
دارند معتقدند داشتن فرزند موجب خوشبختی زوجین است؛ در 

حالی که این میزان بین گروه اقتصادی باال، 58 درصد است.
آیاهمهچیزبهاقتصادبرمیگردد؟

در نظرس��نجی ایس��پا که در دی ماه 1400 در مقیاس ملی و با 

شیوه مصاحبه تلفنی و تعداد نمونه 1584 نفر انجام شد، سالمندان 
بیش از جوانان معتقدند که فرزند باعث خوشبختی زوجین می شود. 
65.9 درصد جوانان 18 تا 35 س��ال معتقدند داشتن فرزند باعث 
خوشبختی زوجین می ش��ود؛ حال آنکه این میزان در گروه سنی 
باالی 50 س��ال 7۲.8 درصد اس��ت. برآیند نظرسنجی های ایسپا 
نشان می دهد باور به ثأثیر فرزند بر خوشبختی زوجین، بین جوانان 
رو به کاهش است. در سال 139۲، بیش از 7۲ درصد جوانان 18 تا 
35 ساله مجرد معتقد بودند داشتن فرزند باعث خوشبختی زوجین 
می شود. این رقم در سال 1397 به 68.3 درصد رسید و در آخرین 
نظرسنجی ایسپا، 60.4 درصد جوانان مجرد 18 تا 35 سال باور به 

تأثیر فرزند بر خوشبختی زوجین داشته اند.
آیا صرفا ش��رایط اقتصادی موجب این تغییر نگرش بوده است؟ 
به نظر می رسد نقش عوامل دیگر در کنار اقتصاد قابل چشم پوشی 
نیس��ت. مقایسه نگرش افراد در گروه های اقتصادی نشان می دهد 
طبقات ب��االی اقتصادی کمتر باور به تأثیر فرزند بر خوش��بختی 
زوجی��ن دارند. عالوه بر موضوع اقتص��اد، در بخش هایی از جامعه 
ایران، نوعی تغییر نگرش نسبت به فرزند آوری به چشم می خورد. 
بس��یاری از جوانان ام��روز ازدواج و فرزن��دآوری را بخش محتوم 
زندگی خود نمی دانند. هویت نس��ل ج��وان با نقش های مختلفی 
جدا از پدر یا مادر بودن هم ش��کل می گی��رد. تفاوت نگرش زنان 
ش��اغل و خانه دار نش��ان از دغدغه هایی فرات��ر از نگاه صرفا مادی 
به فرزندآوری دارد. در تمامی گروه های س��نی زنان، افراد خانه دار 
بیش از زنان ش��اغل معتقدند که داشتن فرزند باعث خوشبختی 
می ش��ود. 60 درصد زنان 18 تا 35 سال شاغل با این گویه موافق 
بوده ان��د؛ در حالی که این می��زان در زنان خانه دار 70 درصد بوده 
است. تفاوت بین نگرش گروه های مختلف تحصیلی، جنسی، سنی، 
اقتصادی و جغرافیایی به وضوح نشان می دهد که سیاست گذاری 

صرفا اقتصادی درباره موضوع فرزندآوری ناکافی است.
س��وال دیگری که معموال ایسپا در نظرس��نجی های مربوط به 

فرزندآوری می پرسد، تعداد فرزند مناسب است. در دی ماه پارسال، 
مردم به طور متوس��ط تعداد فرزند مناس��ب برای یک خانواده را 
۲.۲ دانس��ته اند. 1۲ درصد مردم گفته اند خانواده ها هیچ فرزندی 
نباید داشته باشند. ۲0.7 درصد یک فرزند، 3۲.7 درصد دو فرزند 
و 16 درصد س��ه فرزند را برای یک خانواده مناس��ب دانس��ته اند. 
17.۲ درص��د مردم نیز چهار فرزند یا بیش��تر را برای یک خانواده 
مناسب دانسته اند. نتایج تحلیلی ایسپا نشان می دهد با باالتر رفتن 
پایگاه اقتصادی افراد )افزایش س��رانه هزینه خانوار در ماه(، تعداد 
فرزندان مناس��ب از نظر افراد کاهش پیدا می کند. میانگین تعداد 
فرزند مناسب در پایین ترین گروه اقتصادی ۲.8 و در باالترین گروه 
اقتصادی 1.8 فرزند است. با افزایش سن، تعداد فرزند مطلوب برای 
خانواده هم بیشتر می ش��ود. افراد باالی 50 سال به طور متوسط 
۲.6 فرزند را مناسب می دانند، افراد 36 تا 49 سال ۲.۲ و میانگین 
تعداد فرزند مناس��ب بین جوانان 18 تا 35 س��ال تقریبا دو فرزند 

است.
رابطهفرزندآوریوپایگاهطبقاتی

در نظرسنجی اخیر ایسپا از افراد خواسته شد بگویند با در نظر 
گرفتن همه چیز، چند فرزند را برای خانواده ها مناس��ب می دانند. 
در نظرس��نجی دیگری که در س��ال 1399 بین جوانان 18 تا 35 
س��ال انجام شد، از جوانان پرسیده ش��ده بود: »اگر همه امکانات 
مادی فراهم باش��د، مایل به داشتن چند فرزند هستید؟« که با در 
نظر گرفتن قید برخورداری از امکانات مادی، میانگین تعداد فرزند 
مطلوب برای خانواده ۲.55 اعالم شده بود. البته که این میزان نیز 
بین مردان جوان، جوانان متأهل، جوانان فاقد تحصیالت دانشگاهی 
و س��اکنان مناطق روستایی بیش از سایر افراد است. در بین گروه 
سنی 18 تا 35 سال جوانان نیز با افزایش سن، تعداد فرزند مورد 
نظر با در نظر گرفتن فراهم بودن شرایط اقتصادی بیشتر می شود. 
در اسفندماه 1397 نیز میانگین تعداد فرزند مطلوب از نظر جوانان 
مجرد بدون تاکید بر قید برخورداری مالی، ۲.0۲ بوده که نزدیک 

ب��ه نظر جوانان در دی ماه 1400 )۲.05( بوده اس��ت. تفاوت 0.5 
نم��ره در تعداد مطلوب فرزند نش��ان می دهد که برخ��ورداری از 
امکانات مادی آن هم به طور کامل و نه سیاست های موقتی حمایت 
اقتصادی در ازای هر فرزند، بر افزایش تعداد فرزند مطلوب در نظر 
جوانان تاثیر مثبت دارد و این اثربخش��ی بیشتر بین طبقات فاقد 

تحصیالت دانشگاهی و مناطق روستایی خواهد بود.
اگر بخواهیم نگاهی جزئی تر به گروه س��نی 18 تا 35 س��ال در 
نظرس��نجی آخر ایس��پا داشته باش��یم؛ با ارتقای پایگاه اقتصادی 
جوانان 18 تا 35 س��ال، میانگین تعداد فرزن��دان مطلوب از نظر 
جوان��ان کاهش می یاب��د. در بین جوانان طبق��ه پایین اقتصادی، 
میانگی��ن تعداد فرزند مطلوب برای خانواده ۲.8 فرزند اس��ت؛ در 
حالی که این میزان بین جوانان طبقات باالی اقتصادی 1.5 فرزند 
اس��ت. در مناطق ش��هری نیز جوانان به طور متوسط 1.9 فرزند 
را مناسب دانس��ته اند که این میزان بین جوانان مناطق روستایی 

۲.5 فرزند است.
نکته مهم، درصد افرادی است که نداشتن فرزند را برای خانواده 
مطلوب دانسته اند. 1۲ درصد مردم عدد صفر را برای تعداد مطلوب 
فرزن��د انتخاب کرده اند. این میزان در جوانان 18 تا 35 س��ال که 
جامعه هدف سیاست  گذاری های فرزندآوری هستند، 13.4 درصد 
اس��ت. اگر جزئی تر نگاه کنیم، می توان گفت 16.7 درصد جوانان 
مجرد گروه س��نی 18 تا 35 سال و 9.8 درصد جوانان متأهل این 
گروه سنی، داشتن فرزند را مناسب نمی دانند. در نظرسنجی سال 
1397 ایس��پا از جوانان 18 تا 35 س��ال مجرد، 3.9 درصد گفته 
بودند داش��تن فرزند را مناسب نمی دانند و در سال 139۲ نیز این 
میزان 1.1 درصد بوده اس��ت. در نظرس��نجی دیگری که در سال 
1399 بین جوانان 18 تا 35 س��ال انجام ش��د، پرسیده شده بود: 
»اگر همه امکانات مادی فراهم باش��د مایل به داشتن چند فرزند 
هس��تید؟« که با در نظر گرفتن قید برخورداری مادی، 4.6 درصد 

گفتند مایل به داشتن فرزند نیستند.

چالشهایساختاری»جوانیجمعیت«
همچنین آخرین نظرسنجی ایسپا نش��ان می دهد که با افزایش 
می��زان نگرانی افراد از آلودگی ه��وا، افزایش جرم و ناامنی، بیکاری، 
فس��اد اقتص��ادی و اداری و همچنین تورم، متوس��ط تعداد فرزند 
مطلوب ب��رای خانواده از نگاه مردم کاهش پی��دا می کند. در واقع، 
افرادی که کمتر نگران این مسائل در جامعه بوده اند، تمایل بیشتری 
به تعداد فرزند باال دارند و در مقابل، افرادی که نگرانی بیش��تری از 
مسائل جامعه داشته اند، تعداد فرزند کمتر را برای خانواده ها مناسب 
می دانند. در نهایت طبق تحلیل اینگلهارت درباره تغییر فرهنگ ها، 
هر فرهنگ رهیافت مردم را در تطابق با محیط شان نشان می دهد و 
این رهیافت در بلندمدت تحت تأثیر دگرگونی های سیاسی، اقتصادی 
و تکنولوژیکی است. جهان بینی مردم تنها به آنچه بزرگتران شان به 
آنها می آموزند بس��تگی ندارد، بلک��ه جهان بینی آنها با تجارب کلی 
زندگی شان شکل می گیرد و گاهی تجارب سازنده  یک نسل عمیقا از 
تجارب نسل های گذشته متفاوت است. تغییرات محیطی و کالن در 
سیستم جامعه ایران به دگرگونی هایی در سطح فردی انجامیده که 
نمونه اش را می توان در تمایل به تعداد فرزندان کمتر دانست و حال 
این دگرگونی  در رفتار در سطح خرد دارای پیامدهایی برای سیستم 
شده است که منجر به طرح »جوانی جمعیت« شده است. نکته مهم، 
ض��رورت توجه همه جانبه به موض��وع فرزندآوری و توجه به نگرش 
مردم در امر سیاست گذاری است. سیاست های اقتصادی موقت برای 
تشویق به فرزندآوری منجر به تشویق بخشی از جامعه می شود که 
در مقایس��ه با س��ایر گروه ها، گرایش بیشتری به تعداد فرزندان باال 
دارند. همچنین این سیاس��ت ها بدون توجه به زیرساخت های الزم 
از یکس��و منجر به بازتولید نسلی می ش��ود که نیاز به حمایت های 
اجتماعی مادام العمر دارد و از سوی دیگر نگاه همسان انگار به اجرای 
سیاس��ت ها در بین تمام گروه های اجتماعی نه تنها مش��وقی برای 
ترغیب به فرزندآوری نمی ش��ود، بلکه به بروز آسیب های دیگری در 

حوزه فرزندآوری می انجامد.

دو داس��تان اغلب درباره ژاپن گفته می شود؛ اولی درباره کشوری است 
که با جمعیت پیر و رو به کاهش در حال افول اس��ت. دوم درباره جامعه 
جذاب با خرده فرهنگ های عجیب اس��ت که ارتباط کمی با دنیای بیرون 
دارد. به گزارش »اکونومیس��ت«، ژاپن یک امر دور از ذهن نیس��ت، بلکه 
یک پیشرو است. بسیاری از چالش هایی که این کشور با آن مواجه است 
از جمله پیری س��ریع، رکود سکوالریس��م، بالیای طبیعی و خطر گرفتار 
شدن بین چین و آمریکا، کشورهای دیگر را هم به زودی تحت تاثیر قرار 
می دهد. این واقعیت که برخی از این مش��کالت زودهنگام ژاپن را تهدید 
می کند، این کشور را به آزمایشگاه مفیدی برای مشاهده اثرات آنها و نحوه 

پاسخگویی تبدیل می کند.
یک درس این است که جوامع باید یاد بگیرند با ریسک زندگی کنند. 
ب��ا تغییر اقلیم و افزایش مخاطرات طبیعی، کش��ورها باید بتوانند پس از 
شوک ها خیلی سریع به حالت عادی برگردند. یک تجربه دردناک، ژاپن را 
به سمت سرمایه گذاری در ساخت و ساز ارتجاعی سوق داده است. پل ها و 
ساختمان ها برای مقاوم سازی در برابر زلزله به شیوه خاصی ساخته شده اند. 

پس از زلزله بزرگی که در س��ال 1995 کوبه را لرزاند و بس��یاری از مردم 
بدون آب ماندند، شهر به سیستم زیرزمینی برای ذخیره 1۲ روز آب مجهز 
شده است. اکثر مردم ژاپن می دانند که پاسخ به بالیا، مشکل همه است و 
نه فقط دولت. همین موضوع در طول همه گیری به کمک شان آمد؛ زدن 
ماس��ک تقریبا رویه جهانی بوده، اما در میان کشورهای گروه هفت، ژاپن 
کمترین میزان مرگ و میر ناشی از کرونا و باالترین سطح واکسیناسیون 

را انجام داده است.
درس دیگر درباره جمعیت شناس��ی است. اکثر جوامع در نهایت مانند 
ژاپن، پیر و کوچک خواهند ش��د. تا سال ۲050، یک نفر از هر شش نفر 
در جهان، باالی 65 سال سن خواهد داشت؛ در حالی که در سال ۲019 
یک نفر از 11 نفر در این س��ن قرار داش��ت. پیش بینی می شود جمعیت 
55 کشور از جمله چین از هم اکنون تا سال ۲050 کاهش یابد. هند نیز 
زودتر از حد انتظار کوچک می شود. همانند تغییرات اقلیمی، طبقه بندی 
جمعیتی، امری وسیع و تدریجی و انتزاعی به نظر می رسد و باز هم مانند 
تغییرات اقلیمی، این امر مس��تلزم دگرگونی نهادها و رفتار فردی اس��ت. 

فعال ماندن برای مدت طوالنی ضروری اس��ت. دولت ژاپن از ش��رکت ها 
می خواهد که کارکنان خود را تا 70 سالگی نگه دارند. بسیاری از افراد 70 
تا 74 ساله در حال حاضر مشغول به کارند که نسبت به یک دهه قبل، ۲3 

درصد افزایش یافته است.
تغییرات جمعیتی، چالش های اقتصادی بزرگی به همراه دارد. ژاپن رشد 
کند خود را تا حد زیادی مدیون کاهش جمعیتش است. با این حال، اگر 
به رفاه ژاپنی ها نگاه کنید، تصویر به مراتب بهتر اس��ت. در دهه ۲010 تا 
۲019، ژاپن س��ومین کشور با باالترین میانگین نرخ رشد تولید ناخالص 
سرانه در میان کشورهای گروه هفت بود و تنها از آلمان و آمریکا عقب تر 
قرار داشت. مردم ژاپن بیشتر از شهروندان هر کشور دیگری عمر می کنند. 
س��رزمین آفتاب تابان، خانه بزرگترین سرمایه گذاران فناوری و برندهای 
جهانی اس��ت. تخصص در ربات ها و حسگرها به شرکت های ژاپنی کمک 
می کن��د تا از طیف گس��ترده ای از فناوری های جدید صنعتی درآمدزایی 
کنند. از نظر ژئوپلیتیکی، ژاپن نقش محوری بین چین به عنوان بزرگترین 

شریک تجاری و آمریکا به عنوان شریک امنیتی اش ایفا می کند.

البته فقط اینها نیس��ت و اش��تباهات ژاپن، درس های دیگری به ما 
می دهد. زندگی با ریسک های زیاد، تعیین اولویت ها را سخت تر می کند. 
در مواجهه با بس��یاری از ریس��ک های احتمالی، ژاپن چشم خود را به 
تغییرات اقلیمی به عنوان بزرگترین فاجعه در حال وقوع بس��ته است. 
سال ۲0۲0 این کشور سرانجام متعهد شد که تا سال ۲050 به انتشار 
صفر کربن برس��د، اما جزییات در این باره ناقص اس��ت. سیاستمداران 
امید خود را به راه اندازی مجدد نیروگاه های هسته ای )که پس از حادثه 
فوکوش��یما در سال ۲011 تعطیل شد( بسته اند، اما تا زمانی که افکار 
عمومی خطرات انرژی هسته ای را بیش از حد ارزیابی کند، بعید است 
ای��ن اتفاق رخ ده��د. اغلب بوروکرات ها همچنان در م��ورد انرژی های 
تجدیدپذیر تردید دارند. بنابراین ژاپن همچنان زغال سنگ، کثیف ترین 

سوخت جهان را می سوزاند.
یکی از راه های کنار آمدن با کاهش جمعیت، این اس��ت که بیشترین 
بهره را از مردم ببرید. ژاپن هرگز از این پتانس��یل خود استفاده نکرد؛ در 
حالی که بسیاری از شهروندان با تحصیالت عالی این کشور از فرصتی برای 

زندگی در حد خود محروم هستند. ارتقای مبتنی بر سن در شرکت های 
س��نتی، همراه ب��ا تمکین بیش از حد به مس��ن ترها، ص��دای جوانان را 
خاموش و نوآوری را خفه می کند. به همین دلیل بسیاری از باهوش ترین 
فارغ التحصیالن جدید ترجیح می دهند در اس��تارت آپ ها کار کنند. ژاپن 
اخیرا اقداماتی برای جذب بیشتر زنان به عنوان نیروی کار انجام داده، اما 
آنها هنوز ش��انس کمی برای رشد دارند. یک سیستم کار دوگانه، جوانان 
و زنان را در مش��اغل پاره وقت مخاطره آمیز به دام می اندازد؛ مواردی که 

باعث می شود آنها تمایل کمتری به بچه دار شدن داشته باشند.
سیاستمداران همه اینها را تا حدی تحمل می کنند، چراکه فشار کمی 
برای انجام کارهای دیگر حس می کنند. حزب لیبرال دموکرات از س��ال 
1955 به لطف اپوزیسیون ضعیف تقریبا در قدرت باقی مانده است. معموال 
پیرها در س��مت های باالتر سیاس��ی، محافظه کارتر از مردمی هستند که 
ظاه��را آنها را نمایندگی می کنند. برای عموم، راحتی امروز انگیزه فش��ار 
برای فردایی روشن تر را از بین می برد. آخرین درس از ژاپن در مورد خطر 

از خود راضی بودن است.

آنچهجهانمیتواندازژاپنبیاموزد
آزمایشگاهپیریجمعیت

ایرانیانچگونهبهفرزندآورینگاهمیکنند؟

نسبتفرزندآوریوپایگاهاقتصادی

توصیههایبازاریابیبرایافراددرونگرا
بس��یاری از مردم دنیا خودش��ان را درونگرا ارزیابی می کنند. این امر برای بسیاری از مردم به مثابه یک 
سبک زندگی کامال متفاوت با آنچه به طور معمول فرض می شود، است. درست به همین خاطر اگر افرادی 
از این دس��ت به دنبال فعالیت در دنیای بازاریابی هس��تند، باید شرایط ویژه ای برای خودشان آماده کرده 
تا در این مس��یر با مش��کالت زیادی رو به رو نش��وند، در غیر این صورت شاید خیلی زود انگیزه شان برای 

بازاریابی را از دست داده و توانایی تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف را نیز پیدا نکنند. 
این روزها در دنیای بازاریابی خیلی ها به دنبال تعامل نزدیک با مخاطب هدف و ایجاد احساس صمیمیت 
برای مشتریان هستند. این امر به طور معمول بخش زیادی از برونگرایی را طلب می کند. با این حساب اگر 
شما برونگرایی الزم را نداشته باشید، شاید کارتان در این مسیر بی نهایت سخت شود. درست به همین...



فرص��ت ام��روز: نرخ بیکاری در پایان س��ال 1400 کاهش یافت و تک 
رقمی شد، اما این کاهش نرخ بیکاری نه به واسطه بهبود وضعیت اشتغال، 
بلک��ه تنها به دلیل کاهش نرخ مش��ارکت اقتصادی رخ داده اس��ت. افت 
مشارکت اقتصادی از نگاه اقتصاد کالن، اتفاق خوشایندی تلقی نمی شود، 
چراک��ه باعث کاهش عرضه کار و بالطبع تغییراتی در وضعیت عرضه کل 
می ش��ود. تغییر در عرض��ه کل نیز به نوبه خود موجب تغییر در س��طح 
قیمت ها و محصول کل اقتصاد خواهد شد. به اعتقاد برخی اقتصاددانان، 
ناامید ش��دن افراد از پیدا کردن ش��غل و خروج آنها از بازار کار، از جمله 
دالیل عمده کاهش نرخ مش��ارکت اقتصادی اس��ت. بنابراین کاهش نرخ 
بیکاری در سال گذشته لزوما به معنای بهبود بازار کار و وضعیت اشتغال 
نیست و این اتفاق به علت وضعیت بیکارانی بوده که از پیدا کردن شغل 
نومید ش��ده و از بازار کار و جمعیت مشارکت اقتصادی خارج شده اند. در 

نتیجه نرخ بیکاری پایین آمده است.
رخداد مهم دیگر، کاهش اش��تغال بخش کش��اورزی و افزایش اشتغال 
بخش خدمات در س��ال گذش��ته اس��ت. نتایج یک گزارش رسمی نشان 
می دهد در س��ال 1400 به همان اندازه که از اش��تغال بخش کشاورزی 
کاس��ته ش��ده، به اش��تغال بخش خدمات و صنعت افزوده شده است. بر 
همین اساس، بخش خدمات در سال گذشته با سهم حدود 50 درصدی 
بیش��ترین س��هم از اش��تغال را به خود اختصاص داده و پس آن بخش 
صنعت با س��هم 33.8 درصدی و بخش کشاورزی با سهم 16.3 درصدی 

قرار دارند.
معاون��ت بررس��ی های اقتصادی اتاق تهران در گزارش��ی با اس��تناد به 
آمارهای مرکز آمار ایران به ترس��یم مختصات بازار کار کش��ور در س��ال 
1400 پرداخ��ت و از کاه��ش اش��تغال در بخ��ش کش��اورزی خبر داد. 
یافته های این گزارش نشان می دهد که در سال گذشته بخش خدمات با 
سهم حدود 50 درصدی بیشترین سهم از اشتغال را داشته و بخش های 
صنعت و کش��اورزی نیز به ترتیب با س��هم 33.8 درصد و 16.3 درصد از 
ش��اغالن 15 ساله و بیشتر در مراتب بعدی قرار گرفته اند. در این گزارش 
آمده اس��ت که جمعیت فعال کشور در سال 1400 به ۲5.8 میلیون نفر 
رسیده که در مقایسه با سال 1399 افزایش 0.3 درصدی را تجربه کرده 
اس��ت. دلیل افزایش جمعیت فعال کشور در سال 1400 نسبت به سال 
1399، افزایش ۲37 هزار نف��ری جمعیت فعال مردان در مقابل کاهش 
15۲ ه��زار نفری جمعیت فع��ال زنان بوده اس��ت. از کل جمعیت فعال 
کش��ور در س��ال 1400، س��هم جمعیت فعال زنان 16.۲درصد بوده که 
با کاهش 0.6 واحد درصدی در مقایس��ه با س��ال 1399 و سهم جمعیت 
فعال مردان با افزایش 0.6 درصدی در مقایس��ه با س��ال 1399 به 83.8 

درصد رسیده است.
همچنین نرخ مش��ارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله و بیشتر در سال 
گذش��ته به 40.9 درصد رسید که نسبت به س��ال قبل از آن حدود 0.4 

واحد درصد کاهش داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان نیز 
به ترتیب 13.3 درصد و 68.7 درصد بوده که در مقایسه با سال 1399، 
این ارقام برای زنان با کاهش0.6 واحد درصدی همراه شده و برای مردان 
بدون تغییر بوده اس��ت. در ادبیات اقتصادی، ب��ه درصدی از افراد حاضر 
در س��ن اش��تغال که متقاضی کار )چه بیکار و چه شاغل( هستند به کل 
جمعیت حاضر در سن اشتغال )15 سال و بیشتر( نرخ مشارکت اقتصادی 
می گویند. اینکه نرخ مش��ارکت اقتصادی در س��ال گذشته 40.9 درصد 
بوده، بدین معناست که 40.9 درصد کسانی که در سن اشتغال قرار دارند 

در سال 1400 مایل به کار کردن بوده اند.
نرخ بیکاری نیز در سال 1400 با کاهش 0.4 واحد درصدی در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل به 9.۲ درصد رسیده است. نرخ بیکاری زنان هم 
در این مدت در مقایسه با سال 1399 با افزایش 0.4 واحد درصدی به 16 
درصد رسیده و این در حالی است که نرخ بیکاری مردان کاهش0.5 واحد 
درصدی را تجربه کرده و به 7.9 درصد رس��یده اس��ت. در واقع، کاهش 
نرخ بیکاری مردان منجر به کاهش نرخ بیکاری کل کش��ور ش��ده است. 
جالب آنکه همزمان با کاهش 90 هزار نفری تعداد مردان بیکار در کشور، 

تعداد شاغالن مرد تقریبا 3۲7 هزار نفر افزایش داشته است. اختالف نرخ 
بیکاری زنان و مردان در س��ال گذش��ته حدود هش��ت واحد درصد بوده 

که نشان دهنده نرخ بیکاری به مراتب باالتر زنان نسبت به مردان است.
سهمبخشهایاقتصادیازاشتغال

براس��اس آمارها، جمعیت بیکار کشور در سال 1400 با کاهش حدود 
99 هزار نفری در مقایس��ه با س��ال قبل از آن به حدود ۲.4 میلیون نفر 
رس��یده است. از این تعداد 669 هزار نفر معادل ۲8 درصد را زنان و 1.8 
میلیون نفر معادل حدود 7۲ درصد را مردان تش��کیل می دهند. جمعیت 
زنان بیکار در س��ال گذشته نسبت به س��ال قبل از آن حدود 9 هزار نفر 
)1.3 درصد( کاهش یافته و در مقابل جمعیت مردان بیکار نیز در همین 
سال با کاهش حدود 90 هزار نفری )5 درصد( نسبت به سال قبل مواجه 

شده است.
معاونت بررس��ی های اقتصادی اتاق ته��ران در ادامه گزارش خود، نرخ 
بیکاری جوانان 18 تا 35 س��ال در س��ال گذش��ته را 16.5 درصد عنوان 
کرده و آورده اس��ت: این نرخ در مقایس��ه با س��ال قبل از آن، 0.۲ واحد 
درصد کاهش یافته اس��ت. نرخ بیکاری زنان و مردان در گروه جوانان 18 
تا 35 ساله به ترتیب ۲8.3 درصد و 13.8 درصد است که نسبت به سال 
1399 به ترتیب 0.3 واحد درصد افزایش و 0.۲ واحد درصد کاهش یافته 
است. نکته مهم اینکه نرخ بیکاری زنان و مردان در گروه سنی 18 تا 35 
ساله، در مقایسه با نرخ بیکاری کل جمعیت 15 ساله و بیشتر به ترتیب 
حدود 1۲.3 واحد درصد و 5.9 واحد درصد باالتر بوده است. در سالی که 
گذش��ت حدود 70 درصد بیکاران کشور متعلق به گروه سنی 18 تا 35 
سال بوده و از این میزان 67 درصد را مردان تشکیل می دهند. همچنین 
حدود 40 درصد معادل حدود 957 هزار نفر از کل جمعیت بیکار کشور 
را در س��ال گذشته، فارغ التحصیالن دانشگاهی تشکیل می دهند که این 
رقم در مقایس��ه با س��ال قبل از آن با کاهش حدود 5.5 هزار نفری )0.6 
درصد( همراه بوده است. از این میزان، 50.۲ درصد را زنان و 49.8 درصد 

را نیز مردان تشکیل می دهند.
همانطور که اشاره ش��د، در سال گذشته بخش خدمات با سهم حدود 
50 درصدی بیش��ترین سهم از اش��تغال را به خود اختصاص داده و پس 
آن بخش صنعت با سهم 33.8 درصدی و بخش کشاورزی با سهم 16.3 
درصدی در رتبه های بعدی جذب ش��اغالن 15 ساله و بیشتر کشور قرار 
گرفته اند. همچنین در این س��ال از س��هم ش��اغالن بخش کشاورزی در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاسته شده )کاهش 1.1 واحد درصدی( 
و در مقابل به س��هم ش��اغالن بخش خدمات و صنعت هر کدام با حدود 
0.5 واحد درصد افزوده ش��ده است. خالص اش��تغال ایجادشده در سال 
1400 در مقایسه با سال 1399 حدود 183 هزار نفر بوده که برای بخش 
خدمات و صنعت مثبت و به ترتیب معادل ۲18 هزار نفر و 181 هزار نفر 

و برای بخش کشاورزی منفی ۲16 هزار نفر بوده است.

اشتغالبخشکشاورزیکاهشواشتغالخدماتوصنعتافزایشیافت

مختصات بازار کار 1400

اگرچ��ه قیمت یک واحد 50 متری در ش��هر تهران در حال حاضر به 
یک میلیارد و 800 میلیون تومان رسیده، در مناطقی از جنوب پایتخت 
می توان با حدود 900 میلیون تا یک میلیارد تومان آپارتمان خریداری 
کنید. به گزارش ایس��نا، متوس��ط قیمت مسکن در ش��هر تهران طبق 
آخرین گزارش بانک مرکزی به 36.3 میلیون تومان در هر مترمربع )در 
اردیبهشت ماه 1401( رسیده و این بدان معناست که یک آپارتمان 50 
متری حدودا یک میلیارد و 815 میلیون تومان ارزش دارد. با این حال، 
قیمت ها فقط در ش��ش منطقه تهران )مناطق 1 تا 6( باالتر از متوسط 
ش��هر اس��ت و در 16 منطقه خانه ها با قیمت کمتر از میانگین معامله 
می شوند. البته با توجه به ناهمگن بودن مسکن، خانه ها در یک منطقه، 
ی��ک محله و حتی ی��ک خیابان لزوما هم قیمت نیس��تند. مثال در حال 
حاضر قیمت واحدهای کمتر از پنج س��ال در منطقه تهرانپارس حدود 
35 ت��ا بی��ش از 45 میلیون تومان در هر مترمربع اس��ت و در محالت 
تهرانپارس غربی به باالی 50 میلیون تومان نیز می رسد. متوسط قیمت 
مس��کن در منطقه 4 که محله تهرانپارس در آن واقع ش��ده، متری 40 

میلیون و 707 هزار تومان است.
اگر نقدینگی ش��ما حدود یک میلیارد تومان یا کمتر اس��ت، می توانید 
در مناطق 15 تا ۲0 صاحب خانه ش��وید. میانگین قیمت مس��کن در این 
مناطق، متری 18 تا ۲1 میلیون تومان اس��ت. طبق آمار اردیبهشت ماه، 
میانگین قیمت خانه در منطقه 15 به میزان 19.9 میلیون تومان، منطقه 
16 معادل ۲0.۲ میلیون، منطقه 17 معادل 19 میلیون، منطقه 18 معادل 
18.3 میلیون، منطق��ه 19 معادل ۲1 میلیون و منطقه ۲0 معادل 19.۲ 
میلیون تومان در  هر مترمربع اس��ت. البته در آگهی های فروش، نرخ های 
پیشنهادی بعضا بیش از این مقدار است، اما نکته مهم، چیزی است که در 

قرارداد منعقد می شود.
بازار ملک در اردیبهشت ماه تا حدودی به رونق رسید. در این ماه 10.5 
هزار فقره معامله مس��کن در شهر تهران منعقد شد که نسبت به ماه قبل 
۲06 درصد و نس��بت به ماه مشابه سال قبل 166 درصد افزایش را نشان 
می دهد. متوسط قیمت نیز 36 میلیون و 350 هزار تومان بوده که نسبت 
به ماه قبل 6 درصد و نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل ۲6 درصد افزایش 
یافت. سعید لطفی، عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران امالک درباره علت 
رونق بازار می گوید: معموال در ماه های پایانی و ابتدایی هر سال بازار مسکن 
رونق می گیرد و غالبا با افزایش قیمت همراه اس��ت. به همین خاطر رشد 
معامالت مس��کن در اردیبهشت قابل پیش بینی بود. به گفته وی، امسال 
ی��ک عامل محرک نیز در هیج��ان بازار تاثیرگذار بود. ب��ا توجه به تغییر 
قیمتی که در کاالهای اساسی ایجاد شد و انتظارات تورمی، قیمت مسکن 
در تهران 6.1 درصد نس��بت به فروردین افزایش پیدا کرد. البته نرخ های 
پیشنهادی باالتر از این رقم بود اما لزوما قیمتی که مدنظر فروشنده است، 

در معامالت تحقق پیدا نمی کند.
او با بیان اینکه به نظر نمی رسد رشد هیجان گونه بازار در ماه های آینده 
ادام��ه یاب��د، می افزاید: چیزی که از کف بازار مش��اهده می کنیم، بازار در 
خردادماه افت کرده و با توجه به جهش سنگین قیمت خانه طی چهار سال 

گذشته بازار ملک ظرفیت افزایش شدید قیمت را ندارد.
رئیس کانون انبوه س��ازان نیز رش��د ت��ورم، افزایش قیم��ت نهاده های 
س��اختمانی و انتظارات تورمی را در س��وق یافتن سرمایه ها به سمت بازار 

ملک موثر می داند و می گوید: سال گذشته به دلیل حرکت بازار مسکن در 
محدوده کمتر از نرخ تورم، رغبت به خرید کاهش یافته بود که باعث ایجاد 
نوعی تقاضای پنهان شد و در اسفند و اردیبهشت بروز پیدا کرد؛ هم اکنون 
تورم ماهیانه مس��کن به حدود دو برابر نرخ تورم عمومی رسیده که باعث 
ش��ده تقاضای س��رمایه ای برای خرید ملک انگیزه پیدا کند. سیدمحمد 
مرتضوی ادامه می دهد: در اس��فند سال گذشته 6 درصد و در اردیبهشت 
نیز 6 درصد قیمت مس��کن ش��هر تهران افزایش پیدا کرد. این رشدهای 
نگران کننده در ش��رایطی اتفاق افتاد که تورم عمومی نس��بت به ماه قبل 
3.5 درصد بود و رشد ماهیانه قیمت مسکن به حدود دو برابر تورم عمومی 
رسید. همین مس��ئله انگاره های مربوط به ثبات سالیانه بازار مسکن را تا 
حدی زیر س��وال می ب��رد. اگر این روند ادامه یاب��د، احتماال دولت مجبور 
می ش��ود در نیمه دوم سال به سمت تقویت بخش تقاضا از طریق افزایش 
تسهیالت بانکی برود که آن هم اثراتی در تشدید تورم بخش مسکن ایجاد 

می کند.
وی مهمتری��ن راهکار کنترل بازار مس��کن در ش��رایط فعلی را افزایش 
ساخت و ساز می داند و اضافه می کند: سازندگان، انبوه سازان و توسعه گران 
باید حمایت ش��وند تا با افزایش تولید مسکن، مقداری تعادل ایجاد کنیم. 
در کنار آن، طرح نهضت ملی مسکن نیز هست. تقویت بخش های تولید و 

عرضه مسکن می تواند فشار تورمی را از بازار مسکن بکاهد.
همچنین حسن محتش��م، عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان استان 
تهران نیز با اشاره به رکود بخش ساخت و ساز می گوید: سال های قبل در 
تهران حدود 150 هزار واحد مسکونی احداث می شد که در سال گذشته 
به حدود 50 هزار واحد رس��ید. البته پروژه نهضت ملی مس��کن می تواند 
مقداری به بخش ساخت و ساز رونق بدهد، اما بعید است که دولت بتواند 
سالیانه یک میلیون واحد در کل کشور بسازد. اگر تولید مسکن به حدی 
برس��د که جوابگوی تقاضا باش��د، می توان در میان مدت به کنترل نسبی 

قیمت مسکن امیدوار بود.

با900میلیونمیتواندرتهرانخانهخرید؟
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نگـــاه

فائوهشدارداد
ناامنیدربازارغذا

آخرین چش��م انداز غذایی فائو نش��ان می ده��د واردات جهانی مواد 
غذایی در سال جاری میالدی در مسیر ثبت رکورد 1.8 تریلیون دالری 
ق��رار دارد، اما بخش عمده این افزایش م��ورد انتظار به افزایش قیمت 
م��واد غذایی و هزینه      های حمل ونقل باالتر برمی گردد؛ چنانکه اقش��ار 

آسیب پذیر جهان به ازای غذای کمتر، هزینه بیشتری می پردازند.
گ��زارش جدید س��ازمان خواربار و کش��اورزی ملل متح��د )فائو( از 
چشم      انداز بازار جهانی غذا منتشر شد. فائو در این گزارش که هر شش 
ماه یک بار منتش��ر می شود، نس��بت به نااطمینانی در بازار غذا هشدار 
می دهد و پیش بینی می کند که هزینه      های واردات غذا نسبت به ۲0۲1 
می��الدی تا 51 میلیارد دالر افزایش  یابد که از این میزان، 49 میلیارد 
دالر منعکس      کننده افزایش قیمت هاس��ت. فائو انتظار دارد کشورهای 
کمتر توس��عه یافته در س��ال جاری با کاهش 5 درصدی در هزینه      های 
وارداتی خود مواجه باش��ند؛ در حالی ک��ه منطقه صحرای زیرآفریقا و 
گروه کشورهای درحال توسعه که واردکننده صرف غذا هستند، با وجود 
کاه��ش در حجم واردات مواد غذایی ب��ا افزایش در هزینه      های واردات 
مواجه باشند. فائو می گوید این مس��ائل نشانه      های هشداردهنده      ای از 
منظر امنیت غذایی اس��ت که می تواند گویای دش��وارتر  شدن تامین 

هزینه واردات غذا برای کشورهای واردکننده باشد.
به گفته اوپالی گالکتی اقتص��اددان فائو، با افزایش قیمت نهاده      های 
تولید، نگرانی ها از بابت ش��رایط آب      وهوای��ی و افزایش نااطمینانی در 
بازار غذا بیش��تر ش��ده و این موضوع از تنش میان روس��یه و اوکراین 
نش��أت می گیرد. جدیدتری��ن پیش بینی      های فائو گوی��ای کمبود در 
بازارهای مواد غذایی و رسیدن هزینه      های وارداتی به رکوردهای جدید 
اس��ت. چربی      های حیوانی و روغن های نباتی، مهمترین عامل افزایش 
هزینه      های وارداتی غذا در سال ۲0۲۲ شناسایی شده      اند، گرچه غالت 
نیز نقش مهمی در هزینه      های وارداتی کشورهای در حال توسعه دارد. 
کشورهای در حال توسعه به طور کلی، در مسیر کاهش واردات غالت، 
دانه      های روغنی و گوش��ت هستند که نش��انگر ناتوانی آنها در پوشش 

افزایش قیمت مواد غذایی است.
طب��ق برآوردهای فائو، انتظار می رود تولید جهانی غالت اصلی برای 
اولین بار در طول چهار س��ال گذشته در سال ۲0۲۲ کاهش پیدا کند 
و مصرف جهانی غالت نیز برای نخس��تین بار در طول ۲0 سال اخیر با 
کاهش مواجه ش��ود. با این وجود، انتظار نمی رود مصرف مستقیم غذا 
توسط انسان تحت تاثیر قرار بگیرد، چراکه کاهش در مصرف کل ناشی 
از کاهش مصرف گندم، غالت سخت و برنج به عنوان غذای دام خواهد 
بود. از س��وی دیگر، امس��ال ذخایر جهانی گندم افزایش خواهد یافت 
که علت اصلی آن انتظار انباش��ت ذخایر در چین، روس��یه و اوکراین 
است. تولید و مصرف جهانی ذرت در سال جاری به رکوردهای جدیدی 
خواهد رس��ید، چراکه انتظار م��ی رود تولید اتانول در برزیل و آمریکا و 
تولید صنعتی نشاسته در چین افزایش یابد. فائو همچنین انتظار دارد 
مصرف جهانی روغن های نباتی از تولید س��بقت بگیرد؛ با وجودی که 

احتمال سهمیه      بندی تقاضا وجود دارد.
در حالی که انتظار می رود تولید گوشت در آرژانتین، اتحادیه اروپا و 
آمریکا کاهش داشته باشد، تولید جهانی گوشت با 1.4 درصد افزایش 
پیش بینی ش��ده است که علت عمده آن، افزایش تولید گوشت خوک 
از س��وی چین برشمرده شده است. فائو رش��د کندتری را برای تولید 
جهانی شیر نسبت به سال قبل پیش بینی می کند و علت اساسی آن را 
کاهش تعداد گله      های دام های شیرده و کاهش حاشیه سود در بسیاری 
از مناطق تولیدی ارزیابی می کند. فائو همچنین پیش بینی می کند که 
تجارت شیر امسال با کاهش مواجه باشد و تولید شکر پس از سه سال 
روند کاهشی، در سال جاری افزایش یابد. تولید آبزیان نیز با ۲.9 درصد 

افزایش نسبت به سال گذشته برآورد شده است.
طبق پیش بینی فائو، تولید غالت ایران نیز نس��بت به س��ال گذشته 
افزایش قابل توجهی می یابد و از 14.3 میلیون تن در س��ال ۲0۲1 به 
رقم 19.۲ میلیون تن در س��ال ۲0۲۲ خواهد رسید. همچنین واردات 
غالت ایران در س��ال زراعی ۲3-۲0۲۲ نس��بت به س��ال قبل از ۲1.6 
میلی��ون تن به 16.۲ میلیون تن کاهش پی��دا می کند. فائو همچنین 
انتظار دارد تولید گندم ایران در سال ۲0۲۲ با افزایش چشمگیر نسبت 
به سال گذشته از 9 میلیون تن به 13  میلیون تن برسد. واردات گندم 
اما با کاهش قابل توجه 4.5 میلیون تنی )57  درصدی( از 7.9 میلیون 
تن به 3.4 میلیون تن خواهد رس��ید. علت عم��ده این کاهش خرید، 
بهبود تولید نس��بت به کاهش س��طح تولید فصل گذشته بوده است؛ 
با این وجود خرید گندم ایران همچنان نس��بت به میانگین پنج س��ال 

گذشته باالتر است.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد همچنین تولید ذرت ایران در 
س��ال جاری را 1.3 میلیون تن پیش بینی می کند؛ این در حالی است 
که واردات ذرت نسبت به سال قبل بدون تغییر و همان 9 میلیون تن 
پیش بینی ش��ده اس��ت. تولید جو ایران نیز امسال افزایشی پیش بینی 
شده اس��ت، به طوری که از ۲ میلیون تن در سال ۲0۲1 به 3 میلیون 
تن خواهد رس��ید. همچنین روند واردات جو کاهشی پیش بینی شده 
است، به طوری که از 3 میلیون تن در سال زراعی ۲۲-۲0۲1 به حدود 
۲ میلیون تن کاهش خواهد یافت. فائو همچنین تولید برنج ایران را در 
س��ال جاری میالدی 1.9 میلیون ت��ن پیش بینی کرده و این در حالی 
است که این میزان در سال قبل حدود ۲ میلیون تن برآورد شده است. 
واردات برنج ایران اما افزایش��ی پیش بینی شده است، به طوری که فائو 

انتظار دارد از 0.9 میلیون تن به 1.8 میلیون تن برسد.
فائ��و در گزارش خود همچنین تولید کل محصوالت روغنی ایران را 
0.9 میلیون تن پیش بینی کرده و گفته است که واردات این محصوالت 
نیز با روند افزایش��ی از ۲.۲ میلیون تن در سال ۲0۲1-۲0۲0 به رقم 
۲.4 میلیون تن در سال ۲0۲۲-۲0۲1 خواهد رسید. طبق برآورد فائو، 
تولید گوش��ت ایران نیز از 3 میلیون و 86  هزار تن در س��ال ۲0۲1 به 
حدود 3  میلیون و 56  هزار تن در س��ال ۲0۲۲ می رسد. با این وجود، 
واردات گوش��ت ایران افزایشی پیش بینی شده و انتظار می رود از 100 
هزار تن در س��ال ۲0۲1 به حدود 1۲1  هزار تن در سال جاری برسد. 
صادرات گوشت اما کاهشی پیش بینی شده و انتظار می رود از 41  هزار 
ت��ن به 30  هزار تن کاهش پی��دا کند. فائو همچنین انتظار دارد تولید 
لبنیات ایران در سال ۲0۲۲ با روندی افزایشی از 7  میلیون و 749  هزار 
تن در س��ال قبل به 7  میلیون و 790  هزار تن در س��ال جاری برسد. 
مطابق پیش بینی فائو، واردات لبنیات ایران نیز از 103 هزار تن در سال 
۲0۲1 ب��ه حدود 104 هزار تن در س��ال ۲0۲۲ و صادرات محصوالت 
لبن��ی از یک میلیون و ۲۲0 هزار تن ب��ه یک میلیون و 401 هزار تن 

افزایش خواهد یافت.
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فرصت امروز: در حالی که هفته گذشته قرار بود دو خودروی یکی از 
خودروس��ازان خصوصی در بس��تر بورس کاال عرضه شود، وزارت صمت 
با ارس��ال نام��ه ای به بورس کاال، این فرآین��د را متوقف کرد. این اتفاق 
در چند روز گذش��ته باعث بحث های زیادی در رس��انه ها و ش��بکه های 
اجتماعی ش��ده و از قضا انتقادات زیادی ب��ه تصمیم وزارت صمت وارد 
ش��ده است. به گفته کارشناسان، ورود خودرو به بورس منجر به خروج 
دولت از قیمت گذاری دستوری می شود و این هم به نفع مصرف کننده و 
هم تولیدکننده است. با این حال، وزارت صمت این موضوع را در شرایط 
فعلی به صالح ندانس��ته و اخیرا در اطالعیه ای دالیل مخالفت خود را با 
عرضه خودرو در بورس کاال برش��مرده اس��ت. در این اطالعیه که مرکز 
ارتباط��ات وزارت صمت منتش��ر کرده، هفت دلیل مخالفت با بورس��ی 
ش��دن خودرو اعالم شده است: »ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو«، 
»سه قیمتی شدن خودروها«، »نادیده گرفتن شروط قبلی عرضه خودرو 
در بورس کاال«، »عرضه اندک«، »نادیده گرفتن نقش شورای رقابت در 
تعیین قیم��ت«، »عدم دریافت مجوز فروش از وزارت صمت« و »تردید 
در ش��فافیت«، از جمله دالیلی است که وزارت صمت در پاسخ به موج 

انتقادات مطرح کرده است.
وزارت صمت می گوید وقتی س��امانه یکپارچه فروش تش��کیل شده، 
عرضه خ��ودرو خارج از این پلتف��رم، توجیه ندارد. این س��امانه اکنون 
به   عنوان تنها مرجع تخصیص خودروهای سواری، تحت نظارت سازمان 
حمایت از مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان فعالیت می کند و با توجه 
به روند شکل   گرفته در افزایش تولید خودروهای کامل در خودروسازان 
داخلی و تداوم روند عرضه خودروس��ازان در آن، رضایتمندی مشتریان 
مبنی بر دسترس��ی شفاف به خودرو با قیمت های مناسب )کارخانه( در 
حال افزایش اس��ت. دلی��ل دیگر وزارت صمت ب��رای مخالفت با عرضه 
خودرو در بورس کاال، رشد نجومی قیمت ها به دلیل عرضه اندک است. 
در فروش تعلیق ش��ده هفته گذش��ته قرار بود 430 دس��تگاه خودروی 
گروه بهمن در بورس  کاال عرضه ش��ود. از نظر وزارت صمت، این تعداد 
بس��یار اندک است و با توجه به تقاضای زیاد برای خودروهای موردنظر، 

قیمت کشف شده آنها پس از عرضه در بورس، بسیار باال خواهد بود.
ای��ن اطالعی��ه همچنین دلی��ل دیگر مخالفت بابت بورس��ی ش��دن 
خ��ودرو را خطر وقوع پدیده »س��ه قیمتی« عن��وان می کند و می گوید 
عرضه خودروه��ای پرتقاضا و کم تعداد در ب��ورس کاال منجر به افزایش 
نجومی قیمت آنها و همچنین س��ه قیمتی شدن ش��ان می شود )قیمت 
پایه، قیمت کشف ش��ده در بورس و قیمت بازار(. در واقع وزارت صمت 
معتقد است با توجه به وجود شکاف بین عرضه و تقاضا، وقتی خودرو در 

بورس عرضه ش��ود، نتیجه آن رشد نجومی و غیر قابل کنترل خودروهای 
موردنظر خواهد بود. به عبارت بهتر، قیمت نهایی خودروهای عرضه شده 
در ب��ورس ب��ا توجه به عرضه اندک، فاصله ای بس��یار زیاد با قیمت پایه 
خواهد داشت. بر همین اس��اس، احتمال شکل   گیری قیمت سوم که از 
هر دو قیمت دیگر ش��امل پایه و بازار بیش��تر است، وجود دارد. در حال 
حاضر خودرو کاالیی دونرخی است که یک قیمت آن را قیمت دستوری 
)کارخانه ای( تشکیل می دهد و قیمت دیگر نیز مختص بازار است. حاال 
وزارت صم��ت می گوید وقتی خودروها با تی��راژ اندک راهی بورس  کاال 
ش��وند، عالوه بر دو قیمت قبلی، قیمت دیگری )قیمت کشف ش��ده در 
بورس( نی��ز گریبان خودروها را خواهد گرف��ت؛ بنابراین عرضه خودرو 
در ب��ورس  کاال عمال نه تنها از التهاب قیمت نمی کاهد، بلکه خودروها از 

کاالیی دونرخی به کاالیی سه نرخی تبدیل می شوند.
دیگ��ر دلی��ل وزارت صمت برای مخالفت با بورس��ی ش��دن خودرو، 

»نادی��ده گرفتن ش��روط قبلی عرضه خ��ودرو در بورس کاال« اس��ت؛ 
ش��روطی که به ادعای ای��ن وزارتخانه، نمایندگان مجل��س با توجه به 
آنها به دنبال عرضه خودرو در بورس  کاال بودند. اش��اره وزارت صمت به 
متن اولیه طرح س��اماندهی خودرو است که طی آن قرار بود اوال قیمت 
پایه توسط شورای رقابت تعیین و ثانیا ما به التفاوت قیمت پایه و قیمت 
کشف شده در بورس، به حسابی مجزا واریز و صرف توسعه زیرساخت و 
پرداخت تسهیالت به خودروسازان شود. در اطالعیه وزارت صمت آمده 
ک��ه طرح )اولیه( عرضه خودرو در بورس دارای دو بعد »کش��ف قیمت 
واقع��ی خودرو در بازار« و »صرف کردن اضافه قیمت فروش نس��بت به 
نرخ مصوب برای توس��عه زیرساخت خودرو« بود، اما در طرح ارائه   شده 
کنونی توسط خودروسازان در بورس، همه جوانب به    صورت جامع دیده 

نشده و تنها به اجرای پاره   ای از آن طرح بسنده شده است.
موض��وع دیگری که در اطالعیه وزارت صمت به عنوان یکی از دالیل 
مخالفت با بورسی شدن خودرو مطرح شده، عدم  اطالع رسانی قیمتی به 
ش��ورای رقابت است. در قانون ساماندهی خودرو آمده که »شرکت های 
خودروساز موظف هستند هنگام فروش قیمت تمام   شده خودرو،  درصد 
سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعالم کنند«. وزارت 
صمت معتقد اس��ت با توجه به این بند از قانون، هرگونه عرضه خودرو 
در بورس باید با در نظر گرفتن س��ازوکار موردنظر )اعالم قیمت و سود 
خودروس��ازان به ش��ورای رقابت( صورت گیرد؛ موضوعی که در عرضه 

تعلیق شده هفته گذشته اتفاق نیفتاده بود.
در نهای��ت وزارت صمت در بخش��ی دیگر از اطالعی��ه خود به قانون 
عرضه خودرو اش��اره ک��رده و می گوید که هرگونه عرض��ه خودروهای 
داخل��ی با توجه به آیین   نامه اجرایی قان��ون حمایت از مصرف کنندگان 
خودرو، منوط به بررسی ضوابط مرتبط از سوی مراجع ذی   صالح است. 
بر این اس��اس، خودروسازان کشور اعم از وابسته به دولت و خصوصی ها 
باید برای عرضه محصوالت خود به هر شکل و شیوه ای، مجوز الزم را از 

وزارت صمت دریافت کنند.
در مجم��وع، دی��دگاه وزارت صم��ت در حالی اس��ت که ب��ه عقیده 
کارشناس��ان، عرضه خودرو در بورس  کاال، ی��ک راهکار معتدل و میانه 
برای کش��ف و صالح قیمت خودرو است. تعیین قیمت خودرو در حال 
حاضر به عهده س��تاد تنظیم بازار است و همین قیمت گذاری دستوری 
نه تنها باعث زیان خودروس��ازان می ش��ود بلکه به نفع مصرف کنندگان 
واقعی هم تمام نمی ش��ود. کارشناسان و فعاالن صنعت خودرو خواستار 
رفع قیمت گذاری دستوری در این بازار هستند و به نظر می رسد عرضه 

خودرو در بورس کاال، بهترین راه برای سپردن قیمت به بازار است.

نگاهیبهاطالعیهوزارتصمت

چرا خودرو به بورس نمی رود؟
بانکنامه

سکه430هزارتومانارزانشد
بازگشتسکهبهکانال15میلیون

قیمت س��که طرح جدید با 430 هزار تومان کاهش در روز 
دوش��نبه به 15 میلیون و 870 هزار تومان رسید. سکه تمام 
بهار آزادی ط��رح قدیم نیز با قیمت 15 میلیون و 350 هزار 
تومان معامله ش��د. نیم س��که 8 میلی��ون و 980 هزار تومان، 
ربع س��که 5 میلیون و 980 هزار تومان و س��که یک گرمی 3 
میلیون و ۲70 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ 
هر گ��رم طالی 18 عیار به یک میلی��ون و 487 هزار تومان 
رس��ید و قیمت هر مثقال ط��ال 6 میلیون و 445 هزار تومان 
شد. قیمت اُنس جهانی طال نیز به یک هزار و 856 دالر و 80 

سنت رسید.
محمد کشتی آرای، نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران 
با اش��اره به بازگشت آرامش به بازار طال در پی اقدامات بانک 
مرکزی به ایرنا، گفت: در روزهای گذش��ته بازار طال هیجانی 
بود، اما روز دوش��نبه دوباره با اقدامات بانک مرکزی و کاهش 
ن��رخ ارز، آرام��ش به بازار طال و س��که بازگش��ت و قیمت ها 
کاهشی ش��د. به گفته وی، روز یکشنبه شاهد افزایش قیمت 
انواع س��که و طال بودیم و رکورد جدیدی ثبت ش��د. اما روز 
دوش��نبه با توجه به اقدامات بانک مرکزی درخصوص کنترل 
ب��ازار ارز و تزریق ارز به بازار باعث کاهش نرخ ارز ش��د و در 
کن��ار این افت قیمت، بهای انس جهانی طال نیز کاهش یافت 
که این دو عامل موجب کاهش قیمت طال و س��که در داخل 
ش��د. بدین ترتیب، س��که طرح جدید که روز یکشنبه با رقم 
16 میلیون و 500 هزار تومان معامله می ش��د، روز دوش��نبه 

15 میلیون و 870 هزار تومان دادوستد شد.
او ب��ا تاکید بر اینکه معامالت در ب��ازار طال در حالی روالی 
عادی داشت که روز قبل از آن، وضعیت بازار به دلیل افزایش 
قیمت ها هیجانی ب��ود، افزود: وقتی قیمت ها افزایش می یابد، 
خری��دار در ب��ازار وج��ود دارد، اما فروش��ندگان چون گمان 
می کنند قیمت ها افزایش می یاب��د، معموال تمایلی به فروش 
ندارند ولی حاال با س��یر نزولی قیمت ها ب��ازار به روال عادی 

برگشته است.
در همی��ن حال، قیم��ت دالر در صرافی های بانکی با 177 
توم��ان افزایش نس��بت به روز قبل، با رق��م ۲7 هزار و ۲17 
تومان به فروش رس��ید. نرخ فروش ی��ورو نیز در صرافی های 
بانکی با 91 تومان افزایش به ۲8 هزار و 56۲ تومان رس��ید. 
قیم��ت خرید هر دالر توس��ط صرافی های بانک��ی ۲6 هزار و 
946 توم��ان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲8 هزار و ۲77 تومان 

اعالم شد.
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منتظربهارصنایعصادراتیبورسیبااوراقارزیباشیم؟
نسبتاوراقارزیوبورس

ب��ا توجه به اینک��ه اوراق ارزی به صورت پروژه ای و ب��رای تامین مالی 
ش��رکت ها منتشر می ش��وند، می توان پیش بینی کرد که صنایع صادراتی 
بورس��ی در ردیف اول هدف سرمایه گذاری این پروژه ها باشند. به گزارش 
س��نا، اوایل خردادماه بانک مرکزی به طور رس��می اع��الم کرد که برای 
نخستین بار، طرح انتشار اوراق ارزی را در دستور کار قرار داده است. چندی 
بعد رئیس کل بانک مرکزی در تش��ریح س��ازوکار این اوراق دولتی جدید 
گفت: »انتش��ار اوراق ارزی پروژه ای اس��ت، یعنی پروژه ای برای این اوراق 
تعریف می ش��ود که هم درآمد ارزی و هم بازده قابل قبول داشته باشد تا 
بتواند بازپرداخت را هم ارزی انجام دهد.« علی صالح آبادی درباره سود اوراق 
ارزی نیز گفت: »این اوراق ارزی در قالب پروژه ای تعریف شده است یعنی 
نخست پروژه تعریف و سپس اوراق ارزی برای تأمین مالی آن پروژه منتشر 
می ش��ود.« او با اشاره به مش��خص بودن زمان پروژه ادامه داد: »سررسید 
اوراق، بسته به پروژه ای که تعریف می شود، معموال دو یا سه ساله خواهد 
بود. تأمین نقدینگی پروژه به شکل ارزی خواهد بود، یعنی بازپرداخت اصل 
و س��ود، ارزی خواهد بود. بنابراین پروژه ای تعریف و انتخاب می ش��ود که 
حتما درآمد ارزی و بازده قابل قبولی داشته باشد که بتوان بازپرداخت آن 

را به شکل ارزی انجام داد.«
در س��ال های اخی��ر هر از گاهی اخب��اری مبنی بر انتش��ار اوراق ارزی 
توس��ط بانک مرکزی منتشر شده و هر بار هم به دالیل مختلف این طرح 
به س��رانجام نرسیده اس��ت. در روزهای اخیر هم طرح این موضوع باعث 
واکنش های مختلفی از سمت فعاالن و نخبگان اقتصادی شده است. اوراق 
ارزی به شکل ساده، نوعی از اوراق است که یک نهاد آن را برای تامین مالی 
منتشر می کند. اینطور که پیداست سرمایه گذار برای خرید این اوراق نیاز 
به دالر دارد. نهاد ناشر تضمین می دهد که در تاریخ سررسید اوراق، میزان 
تغییرات ارزش دالر را به قیمت روز محاس��به ک��رده و مابه التفاوت زمان 
انتشار و سررسید را به خریدار پرداخت کند. در کنار این، سود مشخصی 
هم برای این اوراق مشخص می شود. البته تاکنون بانک مرکزی اطالعات 
دقیقی در رابطه با جزییات این اوراق ارائه نکرده اس��ت و توضیح یادشده 
صرفا الگوی کلی اوراق ارزی در ادبیات اقتصاد است. برخی گمانه زنی ها از 

سود 10 درصد برای این اوراق حکایت می کنند.
در ح��ال حاضر نیز یکی از راهکارهای دولت به منظور جبران کس��ری 
بودجه و تأمین منابع مالی مورد نیاز، انتشار اوراق بهادار بدهی است. دولت 
از دیرباز از ابزار اوراق مشارکت به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز خود 
بهره برده و در س��ال های اخیر اقدام به انتشار حجم نسبتا باالیی از اسناد 
مالی اس��المی کرده اس��ت. با توجه به اینکه تأمین منابع مالی مورد نیاز 
پروژه های زیرساختی، زیربنایی و توسعه ای از دغدغه های اصلی دولت در 
ش��رایط کنونی است، بنابراین اهمیت انتش��ار اوراق بهادار به ویژه انتشار 
اوراق ارزی با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی و همچنین مدیریت ارزی 
کشور، بیش از پیش نمود پیدا می کند. مزیت انتشار اوراق برای خریداران، 
کسب سود متناسب با تغییرات بازار دالر است. نفع این ابزار، برای شرکت ها 
و نهادهای ناشر، تامین منابع الزم بدون نهاد واسطه با پشتوانه سرمایه ارزی 
است. همچنین منفعت این تصمیم، برای سیاست گذار نیز معرفی یک ابزار 
جدید سیاست گذاری ارزی، در جهت کاهش تقاضا برای خرید اسکناس با 

هدف سفته بازی است.
ای��ن اوراق به دلی��ل ویژگی هایی که دارد فرصتی ب��رای ایجاد تنوع در 
دارایی ها و کسب سود است. می توان گفت اوراق قرضه ای که برمبنای ارز 
خارجی منتش��ر می شود، به انتشاردهنده این امکان را می دهد که ریسک 
خود را در مقابل نوسانات ارزی به صفر برساند. عالوه بر این، انتشار اوراق 
ارزی منجر به متنوع س��ازی منابع تامین مالی و مدیریت بهتر بازار بدهی 
می ش��ود. در این شرایط سیاست گذار نیز یک ابزار مناسب برای مدیریت 
بازار ارز دارد. در صورتی که فشار برای خرید ارز کاهش یابد و اوراق ارزی 
جایگزین آن ش��ود، رفتار سفته بازی با اسکناس کاهش می یابد و از سوی 
دیگر، دس��ت سیاس��ت گذار ارزی برای مدیریت بازار ارز باال می رود. یکی 
دیگر از منافع انتش��ار این اوراق این است که فشار برای تامین ارز در بازار 
نیز کاهش می یابد و شرکت ها برای نیاز ضروری و نه انگیزه حفظ سرمایه، 
به ب��ازار آزاد مراجعه می کنند. این موضوع برای س��رمایه گذاران خرد نیز 
صادق است. بررسی  آمار تورم در دهه 90 گویای آن است که در این دهه 
اقتصاد ایران ش��اهد تورمی پایدار و فزآینده ب��وده به طوری که میانگین 
ت��ورم در این دوره زمانی بیش از ۲0 درصد برآورد می ش��ود. دور از ذهن 
نیست که سرمایه گذاران برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی های خود 
اقدام به س��رمایه گذاری در ارزهای خارجی و حتی خروج سرمایه از کشور 
و س��رمایه گذاری در طرح های خارجی مانند خرید ملک در کش��ورهای 

همسایه کنند.

بورسنامه

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران پس از ورود موقت به س��طح یک 
میلیون و 600 هزار واحدی در ۲7 اردیبهش��ت ماه، از ابتدای خرداد روند 
نزولی در پیش گرفت؛ تا جایی که در هفته نیمه تعطیل گذشته به بازدهی 
منفی 1.5 درصدی رسید. این روند نزولی  بورس باالخره در این هفته قطع 
ش��د و شاخص کل بورس در روز یکشنبه بیش از 14 هزار واحد و در روز 
دوشنبه بیش از 39 هزار واحد قد کشید. سقف شکنی قیمت دالر در بازار 
آزاد ش��اید مهمترین دلیل رشد قیمت سهام در این روزها باشد که سایر 
بازارهای مالی را به واکنش واداشته است؛ کما اینکه به موازات رشد دالر، 
سکه نیز به سقف قیمتی جدیدی رسیده است، هرچند دیروز با 430 هزار 
تومان کاهش مجددا به کانال 15 میلیون تومان بازگشت. به نظر می رسد 
دالر مهمترین شاخص برای سنجش انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است 
و با توجه به سیگنال های منفی که از مذاکرات هسته ای مخابره می شود، 
هر برگ اسکناس سبز آمریکایی در روزهای گذشته از مرز 33 هزار تومان 
فراتر رفته اس��ت. افزایش قیمت دالر باعث افزایش ش��کاف قیمتی میان 
ارقام رس��می و غیر رسمی می ش��ود و دستمایه ای برای ایجاد نااطمینانی 
در اقتص��اد ایران خواهد بود. با توجه به افزای��ش انتظارات تورمی به نظر 
می رسد فعال خیال بورس بازان اندکی راحت شده و دست از ماشه فروش 
برداش��ته اند. تحلیلگران می گویند بازار سرمایه هم اکنون به لحاظ بنیادی 
در بهترین موقعیت سرمایه گذاری قرار دارد و با توجه به انتظارات تورمی، 

پتانسیل خوبی برای رشد آن فراهم شده است.
صعودچشمگیرشاخصهایبورسی

ش��اخص های بورس��ی در س��ومین روز هفته صعودهای چشمگیری را 
تجربه کردند و نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای بیش از 39 هزار واحد ارتفاع 
گرفت. در جریان معامالت روز دوشنبه ۲3 خردادماه، شاخص کل بورس 
ب��ا افزایش 39 هزار و 59 واحدی به رقم یک میلیون و 571 هزار واحد و 
ش��اخص هم وزن با 7 هزار و 738 واحد افزایش به رقم 4۲9 هزار و 160 
واحد رسید. در این روز بیش از 8 میلیارد و 486 میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش 55 هزار و 115 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار 
تهران دادوس��تد شد. شاخص بازار اول، افزایش 31 هزار و 157 واحدی و 

شاخص بازار دوم، افزایش 70 هزار و 758 واحدی را تجربه کردند.
ش��رکت توسعه معادن و صنعت معدنی خاورمیانه با 3 هزار و 36 واحد، 
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان با ۲ هزار و 660 واحد، شرکت ملی صنایع 
مس ایران با ۲ هزار و 5۲1 واحد، شرکت پتروشیمی پارس با یک هزار و 
680 واحد و ش��رکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با یک 
هزار و 6۲3 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رش��د شاخص کل داشتند. 
در س��مت مقابل نیز بیمه البرز با 37 واحد، ش��رکت ارتباطات سیار ایران 
با 35 واحد، ش��رکت حم��ل و نقل بین المللی خلیج ف��ارس با 31 واحد، 
گروه مدیریت سازه پویش با ۲5 واحد و شرکت فرآورده های غذایی و قند 

پیرانش��هر با 19 واحد با بیشترین تاثیر منفی بر رشد شاخص کل همراه 
شدند. گروه فلزات اساسی با 47 هزار و 809 معامله به ارزش 4 هزار و 949 
میلیارد ریال در صدر گروه های بورسی نشست. همچنین گروه شیمیایی 
ب��ا 45 هزار و 861 معامل��ه به ارزش 4 هزار و 804 میلی��ارد ریال، گروه 
خ��ودرو با 53 هزار و ۲04 معامله ب��ه ارزش 4 هزار و 578 میلیارد ریال، 
گروه فرآورده های نفتی با 36 هزار و 468 معامله به ارزش 3 هزار و 8۲1 
میلیارد ریال و گروه سیمان با 101 هزار و ۲09 معامله به ارزش ۲ هزار و 

501 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص کل فرابورس با افزایش 145 
واحدی به رقم ۲1 هزار و 4۲۲ واحد رسید. در این بازار بیش از 4 میلیارد 
و 100 میلی��ون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش یک میلیون و 
307 هزار و 779 میلیارد ریال دادوستد شد. بیمه پاسارگاد با 1۲.6 واحد، 
ش��رکت پلیمر آریا ساسول با 74 واحد، ش��رکت پتروشیمی تندگویان با 
۲4 واح��د، ش��رکت ف��والد هرمزگان جن��وب با 19.58 واحد و ش��رکت 
س��رمایه گذاری صبا تامین با 16 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رش��د 
شاخص داشتند. همچنین شرکت فرآورده های غذایی و قند چهار محال با 
1.6۲ واحد، شرکت حمل و نقل گهر ترابر سیرجان با 0.79 واحد، شرکت 
افرانت با 0.56 واحد، شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور با 0.47 واحد 
و شرکت آسیا سیر ارس با 0.44 واحد با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص 

فرابورس همراه شدند.
سقفشکنیشاخصهادرادامهسال

اکثر تحلیلگران معتقدند بورس تهران در نیمه دوم سال از سقف تاریخی 
خود عبور خواهد کرد. به عقیده یک کارش��ناس بازار سرمایه، ریسک های 
متعددی بازار را تهدید می کند که از این میان می توان به سیاست های آتی 
فدرال رزرو، قطعی برق صنایع، اختالف فاحش دالر نیما و آزاد و همچنین 
تخفیف های روسیه در بازار جهانی به واسطه تحریم ها اشاره کرد، اما به نظر 
می رسد با رشد شرکت های دالری محور و همچنین رشد شرکت هایی که 
سودسازی آنها از این محل است، در نیمه دوم امسال به سقف های تاریخی 

شاخص خواهیم رسید.
قاسم آزاد در پاسخ به این سوال که چه زمانی کار نقدینگی با بازارهای 

موازی تمام شده و نسبت به بازار سرمایه اقبال نشان خواهد داد، به بورسان 
گف��ت: این روزه��ا تورم در کاالهای مصرفی م��ردم و دریافت خدمات، به 
صورت محسوس و واضح مشاهده می شود، به طوری که تاثیر آن بر قیمت 
دالر، س��که و مسکن قابل لمس اس��ت. طبق آمار اردیبهشت ماه، حجم 
معامالت ارتقا یافته و قیمت ها 6 درصد نسبت به ماه گذشته رشد داشته 

است.
او با اش��اره به فاصله زیاد بین دالر نیمایی و دالر آزاد افزود: این فاصله 
به قله تاریخی خود رسیده، به طوری که شرکت ها، ارز خود را 30 درصد 
پایین تر و راحت در صرافی ها می فروشند و این امر، عدم اعتماد را در بازار 
ایجاد می کند. متاس��فانه دولت و بانک مرکزی توان کنترل این موضوع را 

ندارند و تنها بازار شاهد این اتفاق است.
آزاد با بیان اینکه در اثر تحوالت فوق، ترس س��رمایه گذار و عقب نشینی 
آن دور از انتظار نیس��ت، ادامه داد: ش��نیده می شود تا اواخر خرداد، بسته 
حمایت��ی جدی��د دولت درباره کنترل ت��ورم ارائه و یک��ی از ابزارهای آن، 
افزایش نرخ بهره خواهد بود. به طور کلی، تهدید شرکت های صادرات محور 
و بازارهای محدود صادراتی ش��رکت ها از س��وی ارزان فروش��ی روس��یه، 
قطع��ی برق صنایع، تولید محدود و نرخ های متفاوت و همچنین تحوالت 
قیمت های جهانی، ترس از بازار را برای سرمایه گذاران رقم زده و علی رغم 
اقبال به بازارهای موازی، مردم به دنبال حفظ پول های خود در برابر تورم 
هستند. به گفته وی، زمانی که دالر افزایش می یابد، در صورت امکان باید 
دالر ارزان قیمت تزریق ش��ود تا ش��اهد تغییرات تورمی محدودتری شد. 
دس��ت ناجوانمردانه ای که باعث ش��ده قیمت کاالها افت و یا رشد نکند، 
موجب رفتار محتاط بازار س��رمایه شده است. اگر بازار به این جمع بندی 
برسد که دالر نیما می تواند از محدوده 30 هزار تومان عبور کند، گپ دالر 

آزاد و نیما کاهش خواهد یافت.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان با اشاره به فروش محصوالت فوالدی 
و پتروشیمی روسیه در شرایط تحریمی و تخفیف های قابل توجه در بازار 
جهانی افزود: متاس��فانه بازارهای صادراتی برای شرکت های داخلی بسیار 
محدود است. بنابراین تاثیر منفی این اتفاق در نرخ های صادراتی کشور و 

در طوالنی مدت بسیار زیاد است.
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نقش»باندعباسآباد«درقرعهکشیخودروچیست؟
مدیرعامل ش��رکت مگا، مجری طرح های ف��روش اینترنتی خودرو 
می گوید برخی می گویند باندی به اس��م »باند عباس آباد« با استفاده 
از ربات، در سیس��تم فروش خودرو نفوذ کرده و این سیس��تم را هک 
می کند که باعث می ش��ود تعداد زیادی، خودرو ثبت نام کنند، اما این 
کار امکان پذیر نیس��ت. به گزارش خبرفوری، اگرچه این مس��ئله در 
هنگام انجام قرعه کشی های خودرو مطرح شده بود اما جعفر توحیدی 
می گوید ربات باند عباس آباد نمی تواند در سیستم جدید فروش خودرو 
نقش داش��ته باش��د. باند عباس آباد، خرید و فروش حواله های خودرو 
اختصاصی را در تعداد باال انجام می دهد که اکثر دفاتر این شرکت ها و 

افراد در خیابان شهید بهشتی )عباس آباد( مستقر هستند.
این افراد با ایجاد اکانت های گسترده در دیوار و باما تصمیم می گیرند 
هنگام توزیع حواله ها، قیمت را کاهش و خرید را رونق دهند که پس از 
خرید، قیمت ها افزایش یافته و خودرو را عرضه می کنند؛ در حقیقت 
سیستم قرعه کشی باعث شده س��ود آنها در تفاوت قیمت کارخانه با 
بازار تضمین ش��ود. این افراد با س��رمایه های بیش از هزار میلیاردی، 
باعث کالهبرداری در سیس��تم فروش خودرو می شوند و از طرفداران 
ویژه سیستم قرعه کشی و در تضاد با عرضه خودرو در بورس هستند.

در گذش��ته که فروش خودرو در س��ایت انجام می شد و سایت در 
عرض پنج دقیقه بسته می شد، بحث ربات باند عباس آباد مطرح شده 
بود، به طوری که در مرحله ای 300 هزار نفر خودرو ثبت نام می کردند 

و می گفتند ربات این کار را کرده اما اکنون این اتفاق رخ نمی دهد.
آنط��ور ک��ه توحیدی می گوید اکنون در سیس��تم ف��روش جدید، 
وضعیت خیلی بهتر شده است. در قدیم خودروساز خودرو را در اختیار 
نمایندگی قرار می داد و نمایندگی به هر کسی که می خواست خودرو 
را می فروخ��ت، اما اکنون 90 درصد افرادی که خودرو می خرند دالل 
نیس��تند و مردم واقعی هستند. فساد ناشی از اختالف قیمت کارخانه 
و بازار تاکنون پرونده های مش��هوری ایجاد کرده است. سال 99، رضا 
تقی زاده ماکویی معاون اسبق سایپا به جرم معاونت در اخالل در نظام 
توزیعی به 15 س��ال حبس و 61 ماه حبس تعزیری محکوم ش��دند. 
ع��الوه بر این، محمد عزیزی و فری��دون احمدی دو تن از نمایندگان 
مشهور مجلس نیز به حبس محکوم شدند. وحید بهزادی و همسرش 
نجوا الشیدایی هم به جرم اخالل کالن در بازار ارز و پیش خرید 6700 
خ��ودرو به اعدام محکوم ش��دند. همچنین در س��ال 98، خان کرمی 
معاون فروش ایران خودرو به دلیل ایجاد شبکه رانتی فروش اینترنتی 
فروش محصوالت ایران خودرو بازداشت شد. مدیرعامل شرکت مگا با 
بیان اینکه سیس��تم قبلی فروش خودرو بسیار مورد انتقاد مردم بود، 
گفت: سیس��تم قرعه کشی همراه با اعتراض های مردمی همراه بود به 
همین دلیل قرار ش��د که سیستم فروش خودرو به سیستم یکپارچه 
تخصیص خودرو تغییر کند. مجری طرح های فروش اینترنتی خودرو 
گف��ت: حدودا 4 میلیون و ۲00 هزار نفر در طرح فروش خودرو ثبت 
ن��ام کردند که نتایج در کمیته ای که س��ازمان های نظارت کننده هم 
حضور داشتند، اعالم شد. توحیدی با بیان اینکه یکی از ناهماهنگی ها 
در اجرای طرح سیستم یکپارچه خودرو در اعالم نتایج بود که هم از 
طریق وزارت صمت و هم از طریق شرکت خودروساز اعالم شد، گفت: 
در ابتدای اجرای طرح س��امانه یکپارچه تخصیص خودرو، تعدادی به 
عن��وان نفرات اصلی و برخی به عنوان رزرو انتخاب ش��دند که اکنون 

اعالم شده به تمامی نفرات خودرو اختصاص می یابد.

نماگربازارسهام

بازار خودرو مدت زمان طوالنی است که حال خوشی ندارد و این ناخوش 
احوالی بازار در سال جدید با افزایش های افسار گسیخته قیمت ها تا اواخر 
اردیبهش��ت بیش از پیش نمود پیدا کرد و با اعالم رسمی خبر آزادسازی 
واردات در اواخر اردیبهش��ت م��اه بود که بازار برای مدت��ی کوتاه روندی 
کاهش��ی ب��ه خود گرفت و این روزه��ا هم بازار خ��ودرو در ثبات کامل با 

افزایش ها و کاهش های مقطعی به سر می برد.
به گزارش اقتصاد آنالین، اواخر سال گذشته شنیده شدن شایعاتی مبنی 
بر آزادس��ازی واردات خودرو، بازار را در مقطعی که در س��الیان گذش��ته 
هم��واره زمان اوج خرید و فروش بود به رکود مطلق برد و قیمت ها هم تا 
وصول خبر نهایی بدون تغییر بودند. در ابتدای سال جاری هم دقیقا زمانی 
که بنا بر اخبار رسیده مبنی بر مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، واردات بیش از پیش غیرممکن به نظر می رس��ید، قیمت 
خودروهای پرمتقاضی با افزایش های چند ده میلیونی مواجه ش��دند. این 
افزایش ها به گونه ای بود که پژو ۲06 تیپ دو به قیمت 318 میلیون تومان 
هم معامله می شد. این افزایش ها تا اواخر اردیبهشت تا زمان اعالم رسمی 
آزادس��ازی واردات خودرو ادامه دار ب��ود. پس از آن هم قیمت ها در بازار با 
کاهش های اندکی روبه رو ش��دند به گونه ای پژو ۲06 که از ۲78 میلیون 
تومان به 318 میلیون تومان رس��یده بود با کاهش��ی 15 میلیونی در این 

مدت به 303 میلیون تومانی رسید.
اما س��وال همیش��گی پیرامون بازار خودرو و قیمت های اعالمی در آن 
وج��ود دارد ک��ه چگونه حتی اع��الم خبری بدون عملی ش��دن یا حتی 

ش��ایعه ای پیرامون واردات می تواند تا این اندازه بر روی قیمت ها و حجم 
معامالت در بنگاه ها اثرگذار باشد که اقتصادآنالین در صحبت با امیرحسن 

کاکایی کارشناس صنعت خودرو تالش کرد تا به آن پاسخ دهد.
کاکایی با عنوان فاصله گرفتن بازار خودرو از نقطه تعادل گفت: با وجود 
عرضه و تقاضا نامتناس��ب به معنای وجود تقاضای سرمایه گذاری یا همان 
تقاضا برای کس��ب سود در بازار آزاد شما نمی توانید از بازار انتظار روندی 
منطقی یا به دور از هیجان داشته باشید. در چنین شرایطی شما با تغییر 
ظاهری قیمت مواجه می شوید. تغییر ظاهری به این معناست که به دلیل 
رکود کامل در بازار خودرو قیمت ها به وسیله معامالت تعیین نمی شود و 
این هم به آن دلیل است که دولت با جایگزین کردن خود با بازار آن را به 
کاالیی س��رمایه گذاری تبدیل کرده و کوچکترین خبری حتی از بورس و 

ارزش ریال می تواند این بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
او با نقض عدد اعالمی نیاز کش��ور به یک و نیم میلیون دستگاه خودرو 
توسط مسئوالن گفت: بنا به تخمین کارشناسان و خودروسازان نیاز واقعی 
کش��ور چیزی ح��دود 700 تا 800 هزار خودرو اس��ت و دلیل این حجم 
از تقاض��ا، دخالت دولت در بازار اس��ت ک��ه آن را تبدیل به کاالیی جهت 
س��رمایه گذاری کرده است. این روند موجب می شود تمانی مردم به نوعی 

تبدیل به دالل شوند.
وی دلیل مشخص نبودن روند قیمت ها در بازار را عدم وجود بازار عنوان 
کرد و گفت: در ش��رایط رکود کامل فروش یک دس��تگاه خودرو در زیر یا 
باالی قیمت بازار روز گذش��ته می تواند قیمت ها در بازار آن روز را به طور 

کامل تحت تاثیر قرار دهد. این کارش��ناس صنع��ت خودرو پیرامون روند 
آین��ده بازار گفت: به دلیل عدم توانایی خودروس��ازان در افزایش تولید به 
دالیلی چون مش��کالت برق و گاز صنایع و مشکالت جهانی نیمه رساناها 
و همچنین مش��کالت ارزی احتمالی پیش روی آزادسازی واردات قیمت 
خودروها افزایش��ی خواهد بود. امیرحس��ن کاکایی همچنین گفت: بنا به 
اخبار رسیده مس��ئوالن به دنبال واردات خودرو به شکل CBU )واردات 
کامل خودرو( و CKD )مونتاژ( هس��تند که عمال به معنای نابودی تولید 
در داخل است؛ تولیدی که بنا به گفته او با سیاست های دستوری چند ده 

ساله دولت رو به نابودی گذاشته است.
حاال باید دید سیاست هایی همچون راه اندازی سامانه تخصیص خودرو 
و عدم توجه مسئوالن به حل مشکالت تولید تا چه زمانی ادامه دار خواهد 

بود و بازار چه واکنشی نسبت به آن نشان می دهد.

منتظر افزایش قیمت در بازار خودرو باشیم؟
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اخبار

در نشست مشترک سرپرست دانشگاه با وزرای علوم و نیرو؛
مشکالت دانشگاه مرتبط با وزارت نیرو مطرح شد

قم- خبرنگار فرصت امروز: در نشستی مشترک میان سرپرست دانشگاه، 
وزیر علوم و  وزیر نیرو مشــکالت دانشگاه مرتبط با وزارت نیرو مطرح و توسط 
وزیر نیرو پیگیری شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه حضرت 
معصومه)س(، مهندس علی اکبر محرابیان در این نشست در خصوص مشکالت 
مربوط به وزارت نیرو در مورد این دانشگاه قول مساعدت و همکاری داد و شخصا 
موضوع را از واحدهای زیرمجموعه خود پیگیری کرد. دکتر محمد علی زلفی گل، 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  در این دیدار ضمن تشــکر و قدردانی از حضور 
مهندس محرابیان در این وزارتخانه، گفت: "حضور ارزشمند شخص وزیر محترم 

نیرو در وزارت علوم، نشان از اهمیت دادن ایشان به علم و دانش و کرامت دانشگاه و دانشگاهیان از نظر ایشان دارد و از این بابت از آقای 
مهندس محرابیان بسیار ممنون و سپاسگزارم". وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دو وزارتخانه بخشی از مشکالت حوزه نیرو رفع و در 

راستای توسعه و پیشرفت کشور گام های اساسی برداشته شود.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای مازندران اعالم کرد:
میزان پرشدگی سدهای استان ۶۹ درصد است

ساری - دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای مازندران جواد طوسی مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 
آبی و برقابی این شرکت اعالم کرد با سپری شدن ۲۵۷ روز از سال آبی) ۱۴۰۱-
۱۴۰۰(، تــا ۱۶ خردادماه و با ثبت ۴۸۸ میلی متر  بــاران در این بازه ، ذخایر 
سدهای تامین کننده آب استان به ۲۲۶ میلیون متر مکعب رسیده که نسبت 
به مدت مشابه ســال آبی قبل از آن )۲۳۷ میلیون مترمکعب(، بیانگر کاهش 
۵درصدی ورودی آب به این مخازن است.  طوسی با بیان اینکه میزان متوسط 
بارش در استان از ابتدای فصل زراعی تاکنون ۸۴ میلیمتر بوده گفت: این میزان 

در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۲ درصد و در درازمدت ۳۴ درصد کاهش داشته است و به همین دلیل ذخیره آبی استان با کاهش 
مواجه شده است. وی گفت: سد شهید رجایی در حال حاضر ۷۵ میلیون مترمکعب آب ذخیره داشته و حجم آن نسبت به تاریخ مشابه سال 
گذشته ۲۵ درصد کاهش را نشان می دهد. طوسی ادامه داد: سدهای البرز و میجران به ترتیب ۹۴ و ۸۸ درصد، سد شیاده ۶۳ درصد، سد 
برنجستانک ۸۱ درصد، سد سنبل رود و الیماالت نیز ۹۲ و ۹۵ درصد و سد عباس آباد ۸۱ درصد آب دارد.  مدیر بهره برداری و نگهداری 
از تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای مازندران  با تأکید بر کمبود منابع آب افزود: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته برای عبور 

بدون تنش از فصل گرمای پیش رو، رعایت الگوی بهینه مصرف در همه بخش ها از جمله آب شرب، صنایع و کشاورزی ضروری است.

قطع برق ادارات پر مصرف در دستور کار توزیع برق استان مرکزی
اراک- فرناز امیدی: مدیر عامل شــرکت توزیع نیــروی برق توزیع برق 
اســتان مرکزی از قطع برق ادارات پرمصرف استان خبرداد. محمود محمودی 
گفت:همزمــان با افزایش دمای هوا و به دنبال ابالغ مصوبه هیات وزیران مبنی 
بر لزوم کاهش مصرف برق ادارات و دســتگاه های اجرایی، دستگاه های اداری 
و دولتی عمومی اســتان که اقدام به کاهش مصرف برق نکرده اند قطع خواهد 
شد. وی افزود: با توجه مصوبه هیات دولت و ابالغیه استانداری مرکزی به منظور 
صرفه جویی در مصرف برق در ساعات پیک بار ساعت کاری همه دستگاه های 
اجرایی اســتان از ۲۱خرداد ماه از ساعت ۶:۳۰ تا۱۳:۳۰ خواهد بود. مدیر عامل 

شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به اینکه تغییر ساعت کاری ادارات باعث صرفه جویی حداقل ۵ مگاوات در مصرف برق استان می 
شود، گفت: تخصیص پاداش به مشترکان خانگی در صورت کاهش مصرف برق، انعقاد تفاهم نامه همکاری با صنایع وکارخانجات استان به 
منظور کاهش مصرف برق در ساعات پیک، رایگان شدن برق چاه های کشاورزی در صورت همکاری با شرکت برق و کاهش ساعت کاری 
ادارات از جمله برنامه ها و اقدامات شرکت توزیع برق استان برای عبور از پیک تابستان می باشد. محمودی ادامه داد: کلیه ادارات استان باید 
مصرف برق خود را به میزان ۳۰ درصد در ساعات اداری و ۶۰ درصد در ساعات غیر اداری به نسبت دوره مشابه سال گذشته کاهش دهند 
در غیر این صورت با قطع برق مواجه خواهند شد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تاکید کرد: سامانه های سرمایشی 
تمامی اداراتی که با تالش کارشناسان این شرکت، مجهز به کنتور فهام شده اند نیز در صورت افزایش بار شبکه، از راه دور قطع خواهد شد.

بمناسبت هفته محیط  زیست:
کارکنان شرکت گاز استان پارک مّلت ایالم را پاکسازی کردند 

ایالم-هدی منصوری: سرپرست شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه کارکنان این مجموعه در برنامه فرهنگی پاکسازی پارک سراب 
ایالم شرکت و نسبت به جمع آوری زباله اقدام نمودند، گفت: این برنامه با هدف ترویج و توسعه فرهنگ حفاظت و استفاده صحیح از محیط 
زیست، تقویت حس مشارکت و مسئولیت پذیری کارکنان در حفاظت از محیط  انجام شده است. محمود کشاورز افزود: شرکت گاز استان 
ایالم همگام با توسعه گازرسانی و تاُمین گاز ایمن و پایدار، صیانت از محیط  زیست را در اولویت قرار داده و فرهنگ سازی، آموزش و حفاظت 
از محیط زیست به عنوان سرمایه ملّی را ضروری می داند. وی با بیان اینکه این شرکت همچون سالیان گذشته در هفته محیط زیست اقدام 
به برگزاری برنامه هایی جهت نکوداشت این هفته نموده است، اظهار داشت: همزمان با آخرین روز هفته محیط زیست که با عنوان " محیط 
زیست، فناوری های نوین، سمن ها و مشارکت های مردمی" نامگذاری شده، این مهم در دستور کار قرار گرفته است. سرپرست شرکت گاز 
استان ایالم با اشاره به اینکه اجرای اینگونه برنامه ها می تواند تاُثیر فراوانی در حفظ و نگهداشت طبیعت، محیط پارک ها و فرهنگ سازی در 
بین افراد جامعه از حیث عدم رها سازی زباله ها در محیط اطراف داشته باشد، اظهار داشت: در این برنامه ضمن رعایت پرتکل های بهداشتی، 
زباله و کیسه های پالستیکی رها شده در پارک مُلت ایالم جمع آوری و با  هماهنگی با شهرداری ایالم به محل جایگاه دفع زباله این منطقه 
منتقل شد. کشاورز با بیان اینکه پاکسازی طبیعت و با مناطق عمومی همچون پارک ها از سوی گروه های مردمی یکی از راههای اشاعه 
فرهنگ توّجه به محیط زیست است، تصریح کرد: محیط زیست به عنوان سرمایه ملّی، متعلق به نسل امروز و آینده و امانتی ارزشمند در 
دستان ما است که نیازمند حفاظت و صیانت همگانی بوده و فرهنگ سازی و آموزش در این مسیر ضروری است. وی یکی از راهکارهای 
موثر در صیانت از سرمایه  های محیط زیستی را فرهنگ  سازی عنوان کرد و گفت: برای نجات و حفظ محیط زیست از تهدیدات گوناگون  باید 

فرهنگ توّجه به اهمیت و ارزش محیط زیست سالم بین آحاد مردم ایجاد و تقویت شود.

نخستین جلسه قرارگاه جهادی با رویکرد محله محوری در شهرداری 
گرگان برگزار شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: شهردار گرگان از برگزاری نخستین جلسه قرارگاه جهادی با رویکرد محله محوری در شهرداری گرگان 
خبر داد.مهندس محمدرضا سبطی در این جلسه اظهار داشت: قرارگاه جهادی با انجام خدمات محله محور در سطح شهر گرگان با هدف 
تقویت هویت محالت در ابعاد مختلف عمرانی، زیباسازی ، فضای سبز، آتش نشانی و ایمنی، حمل و نقل، فرهنگی و ورزشی شروع به کار 
می کند.وی افزود: قرارگاه جهادی با رسالت شناسایی ظرفیتها و مشکالت محالت و مداخله های اندیشمندانه در راستای بازگشت هویت 
و تقویت علمی - اسالمی محالت در ابعاد مختلف گام بر می دارد.سبطی با اشاره به اینکه جلب اعتماد مردمی از اولویت های شهرداری 
گرگان در محالت است، خاطرنشان کرد: این قرارگاه جهادی در نظر دارد با حضور مدیران شهری برای پاسخگویی به مشکالت مردمی در 
محالت و جذب اعتماد و رضایتمندی مردمی تالش کند.وی با تاکید بر افزایش ارتباط مردمی در دوره جدید مدیریت شهری گفت: شیوه 
کار مسئوالن شهری در سال جاری تغییر پیدا کرده و مدیران شهری مستقیماً برای رسیدگی به مشکالت مردمی به محالت می روند و 
در قالب قرارگاه جهادی پس از شنیدن دغدغه های شهروندان به تبادل نظر دوسویه می پردازند.شهردار گرگان عنوان کرد: حضور منسجم 
مسئوالن شهری به دور از هرگونه جزیره ای عمل کردن در حوزه های مختلف زمینه ساز بهبود زیرساخت های محالت در ابعاد مختلف 
خدماتی، عمرانی و اجتماعی را با بهره مندی از ظرفیت پایگاه های بسیج و مساجد، خانه های فرهنگ و مدارس محالت فراهم می آورد.وی 
با اشاره به لزوم استفاده بهینه از ظرفیت محالت برای شهرداری گرگان گفت: ارتقا و شناسایی ظرفیت محالت و ایجاد شبکه گسترده ارتباط 
مردمی و بهره برداری از این شبکه مردمی برای جلب رضایتمندی شهروندان با پاسخگویی به مشکالت آنان و افزایش مشارکت مردمی 
تحقق می یابد.ســبطی تصریح کرد: قرارگاه جهادی محالت شهرداری گرگان متعلق به همه اقشار جامعه با هر گروه سنی و هر دیدگاه 
فکری و سیاسی در چارچوب قوانین کشور است و با حضور جامع و منسجم مدیران با نیت خدمت به شهروندان وارد میدان کار شده است.

ارائه خدمات درمانی رایگان در خانه های فرهنگ شهرداری گرگان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: سرپرســت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان گفت: خدمات رایگان پزشکی و 
درمانی برای شهروندان باالی ۳۰ سال در خانه های فرهنگ ارائه می شود.کریم علمی اظهار داشت: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری گرگان به منظور ارائه خدمات بیشتر به شــهروندان گرگانی طرح »ارائه خدمات پزشکی و درمانی برای افراد باالی ۳۰ سال 
)میانسال( و افراد باالی ۶۰ سال )سالمند( به صورت رایگان در خانه های فرهنگ« را با مشارکت مرکز بهداشت شهرستان اجرا می کند تا 
شهروندان در جریان سالمتی خود قرار بگیرند و با کنترل قند، چربی و فشارخون سالمتی خود را ارتقا دهند.علمی افزود: یکی از مراکزی 
که اجرای این طرح از سوی شهروندان مورد استقبال قرار گرفت خانه فرهنگ غدیر بود که با توجه به استقبال پرشور شهروندان منطقه، 
دکتر جوادی مسئول مرکز خدمات جامع سالمت شهری آمادگی خود را برای اجرای مجدد این طرح و خدمات رسانی به ساکنان منطقه 
اعالم کرد.به گفته وی، سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان همچون گذشته با اجرای این طرح در خانه های فرهنگ، 
شــهروندان را به تحرک، اهمیت ورزش و تغذیه مناســب متوجه می سازد و کمک شایانی به پیشگیری از بیماری های زمینه ای و تامین 

سالمت شهروندان می نماید.

آذربایجان شرقی - فالح: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربایجان شرقی اعالم کرد: در سفر هیئت دولت به استان نتایج خوبی 
حاصل شد و یک هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان برای تکمیل زیرساخت های 

صنعتی این استان تخصیص یافت که رقم بی سابقه ای است.
صابر پرنیان اظهار کرد: تامین و ایجاد زیرســاخت های شهرک های 
صنعتی آذربایجان شــرقی موجب ایجاد بســتر مناسبی جهت جذب 
سرمایه گذاری و تولیدات است و در این خصوص نیز اقدامات مناسبی 

انجام می شود.
وی با اشــاره به مطالبه عمومی برای تشکیل شرکت مس آذربایجان 
گفت: رئیس جمهور در این سفر بر این حق مردم آذربایجان تاکید کرد 
و برای اینکه تشکیل شرکت مس آذربایجان محقق شود به صورت جدی 

پیگیری خواهیم شد  تا مراحل اجرایی آن انجام شود.
وی همچنین گفت: بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 
برای طرح های نیمه تمام و واحدهایی که می خواهند توسعه پیدا کنند 
در قالب سرمایه در گردش پرداخت می شود که در طول تاریخ صنعت 

آذربایجان شرقی بی نظیر است.
وی افزود: چون آذربایجان شــرقی قطب صنایع غذایی کشور است و 

در این بخش نیاز به ســرمایه در گردش داشتیم با این اعتبار مشکالت 
واحدهای تولیدی این بخــش برطرف و کیفیت و کمیت آن ها حفظ 

می شود.
پرنیان همچنین با اشاره به جلسه ۳.۵ ساعته وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با فعاالن تمام رشته های صنعتی و معدنی استان، گفت: در این 
جلسه توافق شد تا صنعت خودروسازی در استان گسترش یابد و خط 

بدنه و رنگ ایران خودرو تبریز آغاز به کار کند.

زنجیره تولید خودروی سواری در آذربایجان شرقی تکمیل 
می شود

وی اعــالم کرد: بر این اســاس زنجیره تولید خودروی ســواری در 
آذربایجان شــرقی تکمیل می شــود و در ادامه موجب افزایش تولید و 

اشتغال رونق صنعت قطعه سازی آذربایجان شرقی می شود.
پرنیان ادامه داد: در بخش خودروهای تجاری نیز تقویت شرکت های 
چرخشگر و ماشین سازی تبریز مورد تاکید بود. وی یادآور شد: ماشین 
ســازی تبریز به علت اینکه در فهرست واگذاری قرار گرفته است نمی 
تواند توســعه یابد بر این اســاس تالش می کنیم این خسارت برطرف 
شود. پرنیان همچنین خاطرنشان کرد: از فردای سفر، مطالبات و پیگیری 
های خود را در خصوص مصوبات آغاز کردیم تا خواســته های به حق 
صنعتگران و مردم محقق و بی مهری های سال های گذشته در حق استان 
در این سفر رئیس جمهوری جبران شود. وی اضافه کرد: ما هم بستر را 
فراهم می کنیم تا کسب و کار در استان به سهولت ایجاد و فعالیت آن 
نیز تسهیل شود بر این اساس مانعی برای ایجاد کسب و کار و توسعه آن 
در استان نباشد. وی تاکید کرد: توسعه در آذربایجان شرقی متناسب با 
سهم و ظرفیت استان انجام شود و در این راستا باید تالش بسیار کنیم.

اصفهان - قاسم اسد: نمایشگاه بین المللی اصفهان در آخرین هفته 
خردادماه و در قالب هجدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات، مجموعه ها و 

صنایع وابسته خودرو میزبان شرکت های برتر کشور خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی شــرکت نمایشــگاه های بین المللی استان 
اصفهان، این نمایشــگاه که طی روزهای ۲۶ تا ۳۰ خردادماه و به مدت 
پنج روز برپا می شود، ۱۰۵ شرکت از ۱۵ استان کشور را گرد هم جمع 
می کند تا به ارائه دســتاوردها و توانمندی هــای فنی و خدماتی خود 
بپردازند. در نمایشگاه قطعات خودرو امسال اصفهان شرکت های مطرحی 
از استان های اصفهان، تهران، البرز، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، 
قم، فارس، گیالن، سمنان، یزد، مازندران، سیستان و بلوچستان، مرکزی، 
قزویــن و همدان حضور دارند و توانمندی های خود را در قالب قطعات 
و مجموعه های خودرو، قطعات موتور، اجزا و قطعات الکترونیک خودرو، 
ماشین آالت و تجهیزات قطعه سازی، تحقیقات و طراحی مهندسی، مواد 
اولیه و تجهیزات جانبی خودرو، بازرگانی و خدمات پس از فروش، لوازم 
تزئیناتی خودرو، تعمیر و نگهداری خودرو، محصوالت پاک کننده خودرو، 

سیستم شاسی، تیونینگ، خدمات پس از فروش و بیمه در معرض بازدید 
عالقمندان قرار می دهند.

هجدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته 
خودرو در حالی برگزار می شود که ۷۰ درصد شرکت های حاضر در این 
نمایشــگاه در حوزه تولیدی و ۳۰ درصد نیز در حوزه توزیع و خدمات 

مشغول به فعالیت هســتند. همچنین این نمایشگاه در قالب ۱۵ هزار 
مترمربع فضای نمایشگاهی برپا می شود که گستره جامعی از فعالیت های 

مرتبط با حوزه قطعات خودرو را در بر می گیرد.
حضور شرکت ساپکو با ۲۱ زیرمجموعه معتبر گروه خودروسازی سایپا 
در این نمایشگاه قطعی شده و مجموعه ها و برندهای مطرح دیگری مانند 
گروه عظام، گروه بازرگانی منتخب، ســپنتا توسعه تجارت پارس، سینا 
پارت، توکل پارت، طالئیه داران کویر زواره، گسترش خودرو کوشاوران، 

شاهین یدک و پارت لند نیز به ارائه دستاوردهای خود می پردازند.
حضور برندهای برتر و مطرح بیشتر نسبت به دوره گذشته و افزایش 
مشــارکت استان ها در این دوره از جمله ویژگی های برجسته نمایشگاه 

قطعات خودرو اصفهان در سال ۱۴۰۱ به شمار می رود.
عالقمندان بــه بازدید از هجدهمین نمایشــگاه تخصصی قطعات، 
مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو می توانند از ساعت ۱۰ تا ۱۸ روزهای 
۲۶ تا ۳۰ خردادماه به نمایشگاه بین المللی اصفهان واقع در کمربندی 

شرق، روبروی منطقه روشن دشت مراجعه کنند. 

آذربایجان شرقی - فالح: معاون حقوقی، امور مجلس و استان های 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی گفت: سیاست قطعی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی، حمایت از فرهنگ بومی و خرده فرهنگ های ایران 

زمین است.
سیدمحمد هاشمی در آیین اختتامیه جشنواره ملی تئاتر رضوی افزود: 
در همین راستا در نگاه بومی و استانی، نگاه توزیعی و عدالت محور حاکم 
شــده اســت و این نگاه در تمامی ارکان و اجزاء وزارتخانه، از بودجه و 
خدمات گرفته تا تصمیمات و اقدامات جاری است. مطمئنا ما از این نگاه 

عدالت محور چیزی جز خیر برداشت نخواهیم کرد. 
معاون حقوقی، امور مجلس و اســتان های وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی تاکید کرد: همین تبریز عزیز که ما درخدمت شما هستیم، هر 
قدر که توجه ویژه ای به فرهنگ و هنر خطه آذربایجان شده است چیزی 

جز سود ملی و همگانی نداشته است.
وی ادامه داد: عرصه فرهنگ و هنر آذربایجان و علی الخصوص شهر 
شما تبریز، مفاخر بسیاری را تحویل این آب و خاک داده است، از استاد 
عزیــز لزیری که از خادمان، مؤثران و بنیان گذاران تئاتر متعهد انقالب 
هستند تا عرصه عکس، استاد بهزاد پروین قدس و استاد قره باغی، همه 

و همه از مفاخر ملی این کشور محسوب می شوند. مفاخری که از این 
شهر برخاستند و هنر متعهد خودشان را نثار انقالب و معارف متعالی آن 
کردند. اینها همه، تنها بخشی از ارزش های بومی است که با توجه ویژه 
بــه همین خرده فرهنگ ها، محصوالت کالنی را برای فرهنگ عمومی 

کشور دربر خواهد داشت.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به سلسله جشنواره های 
ملی رضوی)ع( گفت: با توجه به بازنگری و برنامه ریزی های انجام شده، 

از سال آینده این سلسله جشنواره ها، هم از حیث موضوعی و هم از حیث 
محتوایی و هنری، دارای اتقان، فراگیری و اثرگذاری بیشتری خواهد شد. 
هاشمی اضافه کرد: این سلسله جشنواره های ملی رضوی و فعالیت 
های هنری مشابه آن که به عشق علی بن موسی الرضا)ع( شکل گرفته 
اســت، جلوه ای از ارادت عمیق مردم و هنرمندان این کشور به ساحت 
مقدس آن امام همام اســت. نه تنها تئاتر بلکه بسیاری از فعالیت های 
هنری کشور ما پر از استعاره های ادبی و هنری و همچنین ادای احترام 
به امام رضا علیه السالم است. همه این فعالیت ها به خودی خود، پاسخ 

قاطعی در مقابل معدود حرکت های ضد ارزشی و غیر انسانی است. 
معاون حقوقی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه با اشاره به فیلم 
موهن عنکبوت مقدس تاکید کرد: گرچه فیلم مذکور هیچ نســبت و 
ارتباطی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و همچنین قاطبه هنرمندان 
متعهد کشــورمان نداشت اما باید بدانید که پیگیری های حقوقی را تا 
ســر حد نتیجه، قاطعانه ادامه خواهیم داد تا هرگز شاهد تکرار چنین 

جسارت هایی نباشیم.
هاشمی در پایان برای اهالی فرهنگ، هنر و رسانه استان آذربایجان 

شرقی آرزوی توفیق کرد.

اهواز - شبنم قجاوند: رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه برق 
خوزســتان گفت: انتظار این است که تغییر ساعات اداری ۳۰۰ مگاوات 
تاثیر مثبت در پیک سایی شــبکه برق استان داشته باشد اما الزمه آن 

عملکرد مسئوالنه از سوی ادارات و دستگاه های اجرایی است.
محمود دشت بزرگ در پنجمین جلسه کمیته استانی مدیریت تولید 
و مصرف برق که با حضور معاون عمرانی استانداری، مدیران صنعت برق 
و صنایع در اســتانداری خوزستان برگزار شد، بیان کرد: شرایط دمایی 
خاص خوزستان در فصل گرم )ثبت ۱۰۲ روز دماهای ۴۷ تا ۵۰ درجه 
و باالتر در ســال گذشته( باعث شد تا تصمیم به تغییر ساعات اداری و 
شــناور کردن آن )دورکاری( گرفته شود تا از این طریق ۳۰۰ مگاوات 
تاثیر مثبت در پیک ســایی داشته باشد و شرایط مصرف برق را تعدیل 
کند. در حال حاضر تنها ۱۰۰ مگاوات کاهش حاصل شده که با همراهی 
سایر دستگاه ها، بانک ها، دانشگاه ها و ... انتظار تحقق ۷۵ درصدی برنامه 
کاهش بار اداری را داریم. وی افزود: انتظار این است که نظارت بیشتری 
در دســتگاه های اجرایی در این زمینه صورت بگیرد تا به اهداف تعیین 

شده در کاهش مصرف برق بخش اداری برسیم.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: پیک مصرف 

سال گذشته ۸۴۸۹ مگاوات بوده که در دمای ۵۲ درجه رخ داده و پیک 
امسال نیز روز گذشته در دمای ۵۰ درجه با مصرف ۷۹۸۲ مگاوات ثبت 
شــده که نشان می دهد مصرف برق با رشد ۲.۴ درصدی نسبت به روز 
مشابه در سال گذشته در حال افزایش است و باید برنامه های مدیریت 

مصرف را جدی تر دنبال کنیم.
دشــت بزرگ اضافه کــرد: ۱۰ درصد از مشــترکین بخش خانگی 

خوزستان پرمصرف و بدمصرف هستند و خارج از الگو مصرف  می کنند 
که باید طبق مصوبه هیئت وزیران شرکت های توزیع برای آنها کنتور های 
هوشمند نصب نمایند تا از این طریق رعایت الگو و مدیریت مصرف قابل 
کنترل باشــد.  وی با اشــاره به مصوبه هیئت وزیران در بخش تولید و 
مصرف برق، بیان کرد: نصب کنتورهای هوشمند برای مانیتورینگ شبکه 

و کنترل رمزارزها از جمله اقداماتی است که باید انجام شود.
رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزستان با بیان اینکه برای 
همه شــرکت های برق منطقه ای و توزیع در سراسر کشور سهمیه های 
مدیریت مصرف در نظرگرفته شــده و همه موظف به رعایت این الگو 
هستند، افزود: اگر سهمیه های ابالغی رعایت نشوند دستگاه های اجرایی 
با جریمه دو برابری تعرفه و در نهایت اخطار و قطع برق مواجه خواهند 
شد. دشت بزرگ گفت: امیدواریم که با تشکیل این کمیته و هماهنگی 
همه بخش ها برنامه ریزی های انجام شده عملیاتی شود و عبور موفقی از 

تابستان ۱۴۰۱ داشته باشیم.
همچنین در این نشست، گزارشاتی از وضعیت شبکه، میزان تولید و 
مصرف برق در بخش های مختلف، وضعیت هواشناسی و مقایسه آن با 

سال های قبل ارائه شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعالم کرد؛

تخصیص۱۲۹۰میلیاردتومانبرایتکمیلزیرساختهایصنعتیآذربایجانشرقی

گردهمایی برندهای مطرح قطعات خودرو کشور در نمایشگاه بین المللی اصفهان

معاون وزیر ارشاد مطرح کرد؛

حمایت از خرده فرهنگ های بومی، سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است

تغییر ساعات اداری 300 مگاوات در شبکه برق خوزستان پیک سایی می کند

رشت - خبرنگار فرصت امروز: رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع 
نیروی برق گیالن در حاشیه بازدید از سومین مانور سراسری و جهادی 
وصول مطالبات این شرکت اظهار داشت : هدف از برگزاری مانور وصول 
مطالبات مانع زدائی در ارائه خدمات حداکثری به مشترکین و متقاضیان 
بر اساس ابالغیه شرکت توانیر است . مهدیزاده گفت : در طی برگزاری این 
مانور همکاران امورهای اجرائی سراسر استان با اعزام گروه های ارشادی 
و پیگیــری مطالبات در محل با رعایت اصــول اخالقی و حفظ کرامت 
شــهروندان و همچنین تماس تلفنی و ارسال پیامک سعی در ترغیب و 
اقناع مشترکان برای پرداخت بدهی های معوق داشتند. مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق گیالن اظهار داشت: ارائه خدمات مطلوب به مردم منوط 
به پرداخت به موقع صورتحساب بهای برق مصرفی توسط مشترکان است 
و هرگونه تاخیر در این موضوع شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن را با 
محدودیت در خدمات رسانی به مشترکان مواجه می کند. وی افزود :عالوه 
بر نقش تالش های گســترده و شبانه روزی کارکنان این شرکت جهت 
تامین برق پایدار و مطمئن، یکی از مهمترین مسائل و اولویت ها جهت 
گذر از پیک سال جاری، مدیریت مصرف انرژی و رعایت الگوی مصرف از 

سوی مشترکین است. محمد تقی مهدیزاده در همین راستا تصریح کرد 
: دســتگاههای اجرایی و ادارات به کنتورهای هوشمند با قابلیت رؤیت 
پذیری و کنترل پذیری تجهیز شــده انــد و میزان مصرف آنها پایش و 

به نهادهای نظارتی گزارش میگردد . رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع 
نیروی برق گیالن گفت: برابر مصوبه هیات وزیران ، دستگاههای اجرایی 
موظفند که در ساعات اداری مصارف خود را ۳۰ درصد  و پس از ساعات 
اداری ۶۰ درصد کاهش دهند . وی ضمن تشکر از همراهی دستگاه های  
اجرایی اذعان داشت: مشارکت صحیح و هدفمند تمامی سازمان ها،ادارات 
و دســتگاه های اجرائی استان جهت اجرای موثر طرح فوق مورد انتظار 
است و درصورت عدم رعایت موازین فوق، این شرکت پس از صدور اخطار 
،ملزم به ایجاد محدودیت در مصرف انرژی و متعاقبا قطع انشــعاب این 
دستگاهها خواهد بود. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیالن در پایان 
به سامانه برق من اشاره و تاکید کرد: مشترکان برق با نصب اپلیکیشن برق 
من و ورود به این سامانه می توانند گزینه »انتخاب پله مصرف« را برگزیده 
و پله مصرفشان را تعیین کنند و با مراجعه به گزینه قبض، جزئیات قبض 
الکترونیک دوره قبل خود را مطالعه کرده و بر مبنای آن نسبت به انتخاب 
پلــه دوره آتی خود تصمیم گیری کرده و عالوه بر امکان پرداخت آنالین 
صورتحساب از تمامی خدمات شرکت توزیع نیروی برق گیالن بصورت 

غیرحضوری بهره مند شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن:

هدف از برگزاری مانور وصول مطالبات مانع زدائی در ارائه خدمات حداکثری است
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چراتجربهکارمندانازفعالیتدرشرکتمهماست؟

بهقلم:پاوانکومار
کارشناس مدیریت کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

تجربه کارمندان از همکاری با یک برند در طول سال های اخیر اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. امروزه 
بسیاری از برندها در بازار برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان از راهکارهای بسیار متنوع سود می برند. 
در این میان رضایت کارمندان نه تنها سیاس��ت های درون ش��رکتی را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه موجب 
تعامل بهتر اعضای شرکت با مشتریان نیز خواهد شد. این امر می تواند برای شما جذابیت های بسیار زیادی به 
همراه داشته و شرایط تان در بازار را نیز به طور چشمگیری تقویت نماید. یادتان باشد در سال های اخیر نرخ 
ریزش مشتریان در برندها به شدت افزایش پیدا کرده است. درست به همین دلیل بهره مندی از کارمندانی 
که از تمام توان شان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف سود می برند، اهمیت بسیار ویژه ای دارد. این امر 

می تواند به برند شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک زیادی نماید. 
بدون شک تجربه همکاری با کارمندانی که رضایت باالیی از شغل شان دارند، برای هر مدیری جذاب خواهد 
بود. درس��ت به همین دلیل هدف اصلی در مقاله کنونی بررسی این نکات برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی 

کارمندان شرکت است. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این راستا را مورد ارزیابی قرار می دهیم. 
حفظبهترکارمندان

کارمندان در صورتی که رضایت باالیی از شغل ش��ان داش��ته باشند، تمایل بیشتری برای ادامه همکاری با 
شما خواهند داشت. این امر می تواند برای شما به مثابه حفظ نیروی کار حرفه ای در بازار تمام شود. بسیاری 
از مردم در طول سال های اخیر به طور مداوم دنبال کاری مطابق با توانایی و سلیقه شان بوده اند. در این میان 
ش��رایط کار و مزایای آن نیز اهمیت بی نهایت زیادی دارد. اگر ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
ش��رایط تان را به طور مداوم تغییر ندهید، شاید به زودی کارمندان تان برای پیدا کردن یک شغل بهتر سراغ 
دیگر برندها بروند. در این صورت وضعیت شما در بازار به طور چشمگیری با بحران رو به رو خواهد شد. درست 

به همین خاطر باید همیشه رضایت کارمندان از وضعیت کاری شان را در کانون توجه قرار دهید. 
افزایشرضایتمشتریان

مشتریان در صورتی که با کارمندان خوشحال سر و کار داشته باشند، همیشه از برند شما راضی خواهند 
ب��ود. این امر می تواند وضعیت برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور چش��مگیری بهبود 
بخشد. یادتان باشد برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شما باید همیشه فکر تمام جوانب را نمایید. این 
امر می تواند برای شما موقعیت بسیار دشواری به همراه داشته و شرایط تان را نیز به طور حرفه ای محدود سازد. 

در این راستا بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شرایط دشواری دارند. 
افزایش رضایت کارمندان شرکت رابطه مستقیم با میزان رضایت مشتریان از برند شما دارد. به این ترتیب 
شما درگیر یک معادله کامال واضح هستید. هرچه توانایی تان در این میان برای اثرگذاری بر روی کارمندان 
باالتر برود، از سوی دیگر مشتریان راضی تری خواهد داشت. این امر اهمیت بسیار ویژه ای برای کار و فعالیت 

مناسب شما در شرکت دارد. 
تعاملبهترباکارمندان

آیا تا به حال برای تان پیش آمده کارمندان از نحوه فعالیت شما در بازار رضایت کافی را نداشته باشند؟ این 
امر به طور معمول برای بسیاری از برندها روی می دهد. نکته مهم در این راستا تالش برای اثرگذاری بر روی 
کارمندان با استفاده از شیوه های بهینه است. به عنوان مثال، شما باید برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان تان 
از شیوه های بسیار متنوعی سود ببرید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصت و شانس کافی برای بهره مندی 

از وضعیت تان را پیدا نکنید. 
توجه به سطح و میزان رضایت کارمندان از نحوه فعالیت یک برند اهمیت بسیار زیادی دارد. این امر می تواند 
به شما توانایی الزم برای غلبه بر هر مشکلی را بدهد. از سوی دیگر وقتی برند شما توانایی الزم برای اثرگذاری 
بر روی کارمندان را نداشته باشد، نه تنها سطح تعاملش با آنها کاهش پیدا می کند، بلکه دیگر توانایی تعامل 

با مشتریان را نیز نخواهد داشت. 
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بهقلم:الیمیرمن
کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات

ترجمه: علی آل علی

بس��یاری از م��ردم دنی��ا خودش��ان را درونگ��را ارزیابی 
می کنن��د. این ام��ر برای بس��یاری از مردم ب��ه مثابه یک 
س��بک زندگی کامال متفاوت با آنچه به طور معمول فرض 
می ش��ود، است. درس��ت به همین خاطر اگر افرادی از این 
دس��ت به دنبال فعالیت در دنیای بازاریابی هس��تند، باید 
ش��رایط ویژه ای برای خودشان آماده کرده تا در این مسیر 
با مش��کالت زیادی رو به رو نش��وند، در غی��ر این صورت 
ش��اید خیلی زود انگیزه شان برای بازاریابی را از دست داده 
و توانایی تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف را نیز 

پیدا نکنند. 
ای��ن روزها در دنیای بازاریاب��ی خیلی ها به دنبال تعامل 
نزدیک با مخاطب هدف و ایجاد احس��اس صمیمیت برای 
مشتریان هس��تند. این امر به طور معمول بخش زیادی از 
برونگرایی را طلب می کند. با این حساب اگر شما برونگرایی 
الزم را نداش��ته باشید، شاید کارتان در این مسیر بی نهایت 
س��خت ش��ود. درس��ت به همین خاطر یک باور سنتی در 
دنیای بازاریابی بر روی ناتوانی افراد درونگرا برای موفقیت 

در این صنعت تاکید دارد. 
ه��دف اصلی در ای��ن مقاله نمایش ام��کان فاصله گیری 
از برداش��ت های قدیمی در دنیای بازاریابی اس��ت. ش��ما 
می توانید به عنوان یک فرد درونگرا به اندازه کافی در بازار 
موفقیت آمیز عمل کنید. نکته مهم در این میان تالش برای 
اس��تفاده از تکنیک های مناسب و استفاده از روش هایی با 

ضریب اطمینان باالست.
بس��یاری از افراد ب��رای بازاریابی در دنی��ای امروز از هر 
ش��یوه ای س��ود می برند. این امر در عین حال که جذابیت 
بسیار زیادی دارد، می تواند دردسرساز نیز شود. شما وقتی 
نس��بت به یک ش��یوه بازاریابی اطمینان الزم را نداش��ته 
باشید، همیشه با مشکالتی برای ترغیب مخاطب هدف تان 
رو به رو خواهید ش��د. این امر می تواند دردس��رهای پیش 
روی ش��ما را به طور چش��مگیری افزایش دهد. همچنین 
شاید شیوه مورد نظر شما هرگز تاثیرگذاری یا نتیجه مورد 
انتظارتان را به همراه نداش��ته باش��د. در این صورت ش��ما 
مش��کالت بس��یار زیاد و متنوعی برای ادام��ه کار در بازار 
پی��دا می کنید. ه��دف اصلی ما در این مقال��ه مرور برخی 
از مهمتری��ن نکات برای بازاریابی مناس��ب و موفقیت آمیز 
از س��وی افراد درونگراس��ت. اگر ش��ما هم چنین وضعیت 
ش��خصیتی دارید، توصیه ه��ای مورد بح��ث در این مقاله 
می تواند برای تان بس��یار روشنگر باش��د. در ادامه برخی از 
مهمترین نکات در این راس��تا را م��ورد ارزیابی دقیق قرار 

خواهیم داد. 
طراحیتقویممحتوا

تقوی��م محتوا برای بس��یاری از افراد ایده بس��یار خوبی 
محس��وب می ش��ود. اگر ش��ما فرد درونگرایی هستید، به 
احتمال زیاد تعامل با دیگران در لحظه آخر کارها برای تان 
بسیار س��خت و حتی نشدنی خواهد بود. درست به همین 
دلیل باید همیش نس��بت ب��ه تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف با برنامه قبل��ی اقدام نمایید. تقویم محتوا به ش��ما 
برای آماده سازی محتوای مناسب برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف کمک ک��رده و موقعیت ت��ان را نیز در این 

میان به طور چشمگیری توسعه می دهد. 
وقتی یک بازاریابی تقویم محتوا دارد، به س��ادگی هرچه 
تمام ت��ر ام��کان پیش بینی بهترین موقعیت ه��ا برای تولید 
محت��وا و تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب ه��دف را خواهد 
داش��ت. این امر می تواند برای ش��ما دردس��رهای بس��یار 
کمتری در مقایس��ه با ضرب االجل های فوری که همیش��ه 
همراه با اس��ترس زیاد است، داشته باشد. یادتان باشد شما 
در دنی��ای بازاریاب��ی هرگز نباید اس��ترس زیادی را تجربه 
کنید. این امر می تواند ش��ما را در وضعیت بسیار ناگواری 
از نظر س��طح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف قرار دهد. 
در عوض توصیه ما برای ش��ما استفاده از راهکارهای کمتر 

دردسرساز است. 
تقویم محتوا در س��اده ترین ش��کل ممکن در قالب یک 
فایل اکس��ل اجرا می شود. بر این اساس شما باید روزهایی 
ک��ه مایل به تولید محت��وا هس��تید را در آن وارد کرده و 
از قبل موضوعات مناس��ب برای تولید محتوا را پیش بینی 
نمایید. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف کمک کرده و در صورتی که کار تولید محتوا را زودتر 
شروع کنید، به سرعت امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف را پیدا می کنید. 
بدون تردید وقتی بازاریاب ها فرصت بس��یار زیادی برای 
تولید محتوا داش��ته باشند، کارشان به شدت ساده تر از هر 
زمان دیگری می ش��ود. یادتان باش��د فعالیت همراه با یک 
برنامه درس��ت و مدون همیشه به ش��ما برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب ه��دف کمک خواهد ک��رد. در این میان 
نیز می توانید همیشه بر روی کمک و توصیه های کاربردی 
افراد حرفه ای حساب کنید. اینطوری دیگر نیازی به نگرانی 
نسبت به زمان محدود برای تولید محتوا و اشتباهات مکرر 
که ناش��ی از درونگرایی و ترکیب آن با زمان محدود است، 

نخواهید داشت. 
انتخابدرستافرادتیم

ه��ر بازاریاب��ی برای اینک��ه محتوای عالی در دس��ترس 
مخاطب ه��دف قرار دهد، باید یک تی��م بازاریابی دقیق و 
حرفه ای داش��ته باشد. این امر به کاربران برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شانس شما را به طور 
قاب��ل توجهی افزایش می دهد. نکته مهم اینکه ش��ما برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف نیازمند بهترین ایده ها 
هس��تید. ایده های مناس��ب بازاریابی نیز همیشه از سوی 
افراد حرفه ای در این میان تولید و طراحی می ش��ود. با این 
حساب اگر شما همیش��ه افرادی حرفه ای در کنار تیم تان 

داش��ته باشید، دیگر مشکلی از نظر س��طح تاثیرگذاری بر 
روی آنها پیش روی تان نخواهد بود. 

اعضای حرفه ای در یک تیم بازاریابی خیلی خوب منظور 
مدیران ارش��د و اهداف برن��د را درک می کنند. این امر به 
آنها برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف کمک کرده 
و به احتمال زیاد موقعیت ش��ما را نیز بهینه سازی خواهد 
کرد. یادتان باشد این روزها بسیاری از تیم های بازاریابی به 
جای استخدام نیروی حرفه ای بیشتر تمرکزشان را بر روی 
اجرای کمپین ها با هزینه تبلیغاتی باالتر می گذارند. توصیه 
ما به ش��ما در این شرایط تالش برای اس��تفاده از اعضای 
حرفه ای به جای هزینه های باالست. این امر می تواند برای 
ش��ما جذابیت بس��یار زیادی به همراه داشته و با هزینه ای 
کمتر امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به همراه 

دارد. 

ش��ما برای انتخاب اف��راد و اعضای درس��ت در تیم تان 
بای��د به ویژگ��ی درونگرایی تان نیز توجه نش��ان دهید. در 
ای��ن صورت افرادی که توانایی ش��ناخت اهداف به صورت 
درس��ت و همچنین درک منظورتان ب��دون توضیح اضافه 
را دارند، در اولویت خواهند بود. یادتان باش��د شرکت افراد 
در جلسات استخدامی همیشه ایده خوبی خواهد بود. شما 
ب��ا این کار ام��کان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف به 

ساده ترین شکل ممکن را پیدا خواهید کرد. 
مقایس��ه مهارت ها و توانایی افراد در جلسات استخدامی 
امر بس��یار مهمی محسوب می شود. این ایده برای بسیاری 
از اف��راد جذابیت باالیی دارد. نکته مهم در این میان اینکه 
بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
ت��الش زیاد به خ��رج می دهند. با این ح��ال به دلیل عدم 
یکدس��تی در تیم شان به ندرت توانایی تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف را پیدا می کنند. این ام��ر می تواند توانایی 
افراد برای فعالیت همراه با موفقیت در دنیای کس��ب و کار 
را به شدت کاهش دهد. بنابراین توصیه ما به شما برگزاری 
جلس��ه اس��تخدامی و همکاری با افرادی است که بهترین 
پاسخ ها و امتیازات را در جلسات مورد نظر کسب می کنند. 
در این میان نیز همیش��ه می توانی��د از افراد حرفه ای برای 
کسب راهنمایی کمک بگیرید. اینطوری افرادی با بهترین 

کیفیت کاری در تیم تان حضور خواهند داشت. 
برنامهریزیزمانیبرایپستها

پس��ت های بازاریابی به طور معمول براساس یک تقویم 
دقیق طراحی می ش��وند. این نکت��ه در اولین توصیه مقاله 
حاضر مورد بررس��ی قرار گرفت. نکته مهم دیگر اینکه شما 
برای بارگذاری محتوا نیز باید زمان شناس��ی دقیقی داشته 
باش��ید. حتی بهترین محتواهای بازاریاب��ی نیز در بدترین 
زم��ان ممکن ام��کان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
را ندارند. درس��ت به همین دلیل ش��ما ب��رای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف باید همیش��ه زمان درس��تی برای 
بارگذاری محتوا در نظر داش��ته باش��ید. ای��ن امر می تواند 
ش��انس ش��ما در میان س��ایر کاربران را به ط��ور حرفه ای 
افزایش دهد، در غیر این صورت ش��اید بس��یاری از برندها 
ن��کات مرتبط با توانایی تان برای تعامل با مخاطب هدف را 
ب��ه مثابه نقطه ضعف ارزیابی ک��رده و اعتبارتان در بازار به 

کلی از بین برود. 
زمان بندی برای انتش��ار محت��وای بازاریابی به عامل های 
مهمی بس��تگی دارد. ام��روزه به طور معم��ول کاربران در 
س��اعت های پایانی ش��ب فعالیت بیش��تری در شبکه های 
اجتماعی دارند. این امر می تواند به ش��ما برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف کمک کرده و ش��انس ش��ما را نیز 
افزای��ش دهد نکته مهم دیگر در این میان امکان بارگذاری 
پس در س��اعت های ابتدایی صبح اس��ت. دلیل این امر نیز 
کار کردن با گوش��ی همراه در ساعت های اول صبح است. 
این ام��ر می تواند برای ش��ما جذابیت های بس��یار زیادی 

داشته و شرایط تان در این میان را نیز به سرعت 
توسعه دهد. 

توصیه ما برای شما به منظور زمان بندی برای 
بارگذاری پس��ت ها انتخاب س��اعت های پایانی 
شب و ابتدای صبح است. این امر می تواند برای 
ش��ما اعتبار بیش��تری در بازار به همراه داشته 
و ش��رایط تان را نیز بی نهایت بهینه سازی کند. 
نکته مهم دیگر اینکه ش��ما باید ش��رایط خاص 
هر ش��بکه اجتماعی را نیز م��د نظر قرار دهید. 

این روزها بسیاری از پلتفرم ها آمار و اطالعات بسیار دقیقی 
پیش روی مخاطب هدف ق��رار می دهند. این امر می تواند 
جذابی��ت کار ش��ما را به طور چش��مگیری افزایش داده و 
ش��رایط تان را نیز بهینه س��ازی نماید. در این صورت شما 
مش��کل زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
نداش��ته و بس��یاری از موقعیت های برترتان برای بازاریابی 

حفظ خواهد شد. 
بدون ش��ک برای افراد درونگرا طرح پرسش های مختلف 
از کارش��ناس ها ی��ا حت��ی تماس ب��ا افراد مناس��ب برای 
اطالع از زمان درس��ت بارگذاری محتوا امر بس��یار سختی 
محس��وب می شود. درس��ت به همین دلیل توصیه ما برای 
ش��ما استفاده از گزارش های دقیق در شبکه های اجتماعی 
اس��ت. به عنوان مثال، اینس��تاگرام یا توییتر به طور منظم 
اطالعاتی درباره پلتفرم شان برای اکانت های تجاری منتشر 
می کنند. ش��ما می توانید با اس��تفاده از ای��ن پلتفرم ها به 
س��ادگی هرچه تمام تر شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را به طور چشمگیری توسعه دهید. 
پیداکردنپلتفرمهایمناسب

ش��ما ب��رای تولید محت��وا و تعام��ل ب��ا مخاطب هدف 
نی��از به ارتباط با پلتفرم های مناس��ب نی��ز دارید. این امر 
می تواند برای ش��ما جذابیت بسیار زیادی به همراه داشته 
و توانایی تان در این میان را نیز توس��عه دهد. یادتان باشد 
فعالیت در تمام شبکه های اجتماعی امری تقریبا غیرممکن 
به نظر می رس��د. درس��ت به همین خاطر ش��ما باید شیوه 
کارتان در این میان را به طور قابل مالحظه ای تغییر دهید. 
این امر ش��امل انتخاب بهترین پلتفرم های ممکن و تالش 
برای تاثیرگذاری بر روی آنهاس��ت. این امر به شما فرصت 
تعام��ل ب��ا مخاطب ه��دف در ش��بکه های اجتماعی مورد 
عالقه شان را فراهم خواهد س��اخت. نکته مهم دیگر اینکه 
شما برای تعامل با کاربران باید همیشه ایده های مناسب و 

تاثیرگذار به همراه داشته باشید. 
پیدا ک��ردن بهترین پلتف��رم برای بازاریاب��ی و تعامل با 
مخاط��ب ه��دف می تواند از ش��ما یک بازاری��اب همه فن 
حریف بس��ازد. درس��ت به همین دلیل باید همیش��ه همه 
جنبه ه��ای کار را در نظر گرفت��ه و فقط بعد از آن اقدام به 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نمایید. وگرنه ش��اید 
هیچ وقت موف��ق به پیدا کردن بهترین ایده برای تعامل با 

کاربران نشوید. 
خیل��ی از بازاریاب های درونگرا حوصل��ه صحبت کردن 
ب��ا مخاطب هدف برای پیدا ک��ردن بهترین پلتفرم ممکن 
را ندارن��د. این امر می تواند مش��کالت بس��یار زیادی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به همراه داشته و حتی 
وضعیت برندها را نیز به شدت تحت تاثیر قرار دهد. توصیه 
ما برای ش��ما در این ش��رایط تالش برای اس��تفاده از یک 
راه حل س��اده و بهینه اس��ت. بر این اساس شما می توانید 
به ساده ترین شکل ممکن س��راغ اجرای نظرسنجی بدون 
مزاحم��ت فراوان ب��رای مخاطب هدف تان بروی��د. در این 
صورت به احتمال زیاد اس��تقبال مخاطب هدف تان از روند 
کاری ش��ما بس��یار بهتر از هر زمان دیگری خواهد بود. در 
نتیجه می توانید بدون اینکه خودتان را وارد دردس��ر کنار 
آمدن با درونگرایی تان کنید، به س��اده ترین ش��کل ممکن 
بهترین ش��بکه های اجتماعی ب��رای بازاریابی را پیدا کنید. 
این امر در بلندمدت ش��ما را ب��دل به کارآفرین و بازاریابی 

حرفه ای خواهد کرد. 
دقتدرانتخابمحتوا

شما باید همیش��ه حواس تان به محتوایی که با مخاطب 
هدف به اش��تراک می گذارید، باشد. نکته مهم در این میان 
ت��الش برای تاثیرگذاری مناس��ب ب��ر روی مخاطب هدف 
است. این امر می تواند برای شما جذابیت های بسیار زیادی 
به همراه داش��ته باش��د. این روزه��ا برندهایی که محتوای 
بازاریابی شان را با دقت نظر بسیار زیادی انتخاب می کنند، 
معموال واکنش های بس��یار بهتری از سوی مخاطب هدف 
دریاف��ت خواهن��د کرد. این ام��ر می تواند برای ش��ما یک 
نقطه مزیت بس��یار مهم در فعالیت بازاریابی تان باش��د. به 
این ترتیب می توانید به س��ادگی هرچه تمام تر ش��انس تان 
ب��رای اثرگذاری بر روی مخاطب ه��دف را امتحان کرده و 
موقعیت تان در بازار را نیز توس��عه دهید. این امر برای شما 

مزایای بسیار زیاد و متنوعی به همراه خواهد داشت. 
شما برای انتخاب محتوای مناسب از نقطه نظر بازاریابی 
باید ب��ه طور مداوم در ت��الش برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب ه��دف به بهترین ش��کل ممکن باش��ید. این امر 
می تواند زیر نظر داشتن تغییرات مربوط به سلیقه مخاطب 
هدف را نیز ش��امل ش��ود. در این صورت شما باید همیشه 
آمادگ��ی الزم برای تعام��ل با مخاطب ه��دف در بهترین 
وضعیت ممکن را داش��ته باش��ید. این امر شما را در کانون 
توجه مشتریان در دنیای کنونی قرار خواهد داد. پس لطفا 
قب��ل از اینکه اق��دام عجیبی صورت دهی��د، خیلی خوب 
درب��اره صفر تا صد کاری که قص��د انجامش را دارید، فکر 

کنید. 
ب��دون ش��ک بازاریاب��ی ب��ه عنوان ی��ک ف��رد درونگرا 
س��ختی های خاص خ��ودش را داد. با این حال ش��ما قرار 
نیس��ت همیش��ه خودتان را به زحمت بیندازید. درست به 
همی��ن خاطر اس��تفاده از نکات مورد بح��ث در این مقاله 
می تواند ش��انس ش��ما در عمل را به طور قابل مالحظه ای 

توسعه دهد. 
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