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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

شوک ها، رشد دستمزدها و انتظارات تورمی باعث ناکامی بانک های مرکزی شده است

3 موتور
تورم جهانی

فرصت امروز: با بروز پاندمی کووید-19 در بیشتر از دو سال گذشته و سپس جنگ روسیه و اوکراین در بیش از 
شش ماه اخیر، تورم همچون شیری غران بازگشته و اقتصاد جهانی به دنبال اوج گیری قیمت مواد غذایی و بهای 
انرژی، افزایش دســتمزدها و انتظارات تورمی در معرض دور جدیدی از تورم قرار گرفته اســت. بر همین اساس، 
بانک های مرکزی در بســیاری از کشــورهای جهان از آمریکا گرفته تا اروپا و آسیا در واکنش به افزایش قیمت ها 
و برای کنترل روند صعودی تورم در ماه های گذشــته به افزایش چند باره نرخ بهره دست زده اند؛ تا جایی که در 

سال 2022 میالدی تاکنون بیش از 50 بانک مرکزی، نرخ بهره خود را باال برده اند.  با این وجود...

مهمترین عامل افزایش اجاره، تورم باالست

اجاره مسکن در نقطه جوش
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شاخص کل بورس تهران به پیشروی در سطح 1.4 میلیون واحد ادامه داد

رخ سبز بورس در پایان آبان

8

مدیریتوکسبوکار

نگــــاه
ایران حلقه اتصال پاکستان 

و ترکیه می شود
فرصت ترانزیتی 

ایران
همسایگان و رقبای منطقه ای 
گســترش  حــال  در  ایــران 
کریدورهای تجاری و مسیرهای 
ترانزیتی هستند و این در حالی 
اســت که فرصت ایران در عصر 
کریدورها بــا وجود ظرفیت های 
فراوان و قرار گرفتن در مسیرهای 
ترانزیتی مهــم همچنان خالی و 
دست نخورده باقی مانده است. به 
اگر سیاست گذاران  نظر می رسد 
چالش هــای تجــارت خارجی و 
مشــکالت ناوگان حمل ونقل را 
برطــرف نکنند، ایــران تا چند 
صباحی دیگــر از ماراتن جهانی 
حذف می شود؛ چراکه دنیا معطل 
ایران نمی ماند و کشورها راه های 
ترانزیتی جایگزین پیدا می کنند. 
ترانزیتی  فرصت هــای  جمله  از 
ایران در حــال حاضر، همکاری 
تجاری ترکیه با پاکســتان و قرار 
گرفتن ایــران به عنــوان حلقه 
اتصال ایــن دو قدرت منطقه ای 
اســت. ترکیه به دنبال آن است 
تا ارزش تجارت خود با پاکستان 
را به رقم 5 میلیارد دالر برساند. 
بنابرایــن ایران بــه  عنوان حلقه 
وصل ترکیه و پاکستان می تواند 
با توسعه گفت وگوهای سه جانبه، 
نقش پررنگــی در این میان ایفا 
کند. بازوی پژوهشی اتاق ایران در 

چهل و نهمین گزارش 
2از سلسله گزارش های...

27 ربیع الثانی 1443 - سـال هفتم
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8 صفحه - 5000 تومان

Tue.22 Nov 2022

فرصــت امــروز: اگرچه تنوع اقلیمــی در ایران زمیــن، امکان تولید 
محصــوالت متنوعی در بخش کشــاورزی را فراهم ســاخته، اما اراضی 
قابل کشت برای کشاورزی بسیار محدود بوده و بین 12 تا 15 درصد از 
مساحت کشور را دربر می گیرد؛ این یعنی بخش کشاورزی ایران با وجود 
تنوع اقلیمی باال، از کمبود دو شاخص کلیدی آب و زمین حاصلخیز رنج 
می برد که البته ســوءمدیریت در استفاده از این منابع نیز شدت و حدت 
این مسئله را دوچندان کرده است. از جمله نشانه های این سوءمدیریت 
می توان به بی توجهی به الگوی کشت مناسب )با توجه به وضعیت منابع 
آبی منطقه( اشاره کرد که به بهره وری پایین عوامل تولید و حجم باالی 
ضایعــات در مراحل مختلف تولید تا مصرف و در نتیجه هدررفت منابع 
منتهی شده است. بررسی ها نشان می دهد که از کل زمین های زیر کشت 
کشور، بیش از 92 درصد به کشت آبی و بقیه به کشت دیمی اختصاص 
دارد. متاسفانه وزن کشت آبی در استان هایی که اقلیم گرم و خشک دارند 
و با بحران کم آبی دست و پنجه نرم می کنند، بیشتر و سنگین تر است؛ 
یعنی محصوالت آب بر عمدتا در مناطقی از کشــور کشت می شود که 
اقلیم گرم و خشک دارند و به عقیده کارشناسان، تولید این محصوالت در 

چنین مناطقی به هیچ وجه توجیه اقتصادی و منطقی ندارد.
حال به نظر می رســد پس از ســال ها تذکر کارشناسی باالخره حرف 
کارشناسان به کرسی نشسته و قرار است قانون اصالح الگوی کشت که 
حدود نیم قرن به دالیل مختلف روی زمین مانده بود، باالخره در دولت 
سیزدهم به مرحله اجرا برسد. در همین حال، مرکز پژوهش های مجلس 
در یک گزارش کارشناســی، به مشکالت و چالش های اجرای این قانون 
در ســال 1401 پرداخته و از دخالت دولت در بخش کشــاورزی، عدم 
تغییر رفتار کشــاورزان با اعطای یارانه            های جزئی، عدم امکان تشخیص 
محصوالت اساسی از غیراساسی بدون پایگاه داده            ای قابل اتکا و... به عنوان 

مهمترین چالش های آن یاد کرده است.
اصالح الگوی کشت در دستور کار

تدوین و پیاده       ســازی الگوی کشت در کشــور که مورد تاکید اسناد 
باالدســتی و همچنین تکلیف قانون بودجه  سال 1401 است، برای سال  
زراعی 1402 – 1401 در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته 
 اســت. این وزارتخانه نیز در مهرماه امســال از »سند کشت محصوالت 
استان ها « رونمایی کرد. یکی از اهداف اصلی مدنظر در این سند، حمایت 
از توسعه تولید محصوالت اساسی با هدف رفع وابستگی به واردات است. 
در قوانین بودجه  ســنواتی نیز ردیف       هایی تحت عنــوان »تدوین برنامه 
اصالح الگوی کشت و معیارهای فنی تولید محصوالت سالم و ارگانیک« 
از ســال1390 و »تهیه الگوی کشت ملی منطقه       ای یا طراحی و اجرای 
الگوی کشت« از سال139۶ به منظور تدوین و پیاده سازی الگوی کشت 
تعریف شد. همچنین به موجب بند  »ب « از تبصره 8 قانون بودجه  سال 
1401 کشور )مصوب 25 اسفندماه 1400(، وزارت جهادکشاورزی مکلف 
به ابالغ الگوی کشت پس از شش ماه از ابالغ قانون بودجه  شده  است. با 
وجود تکالیف قانونی ذکرشده و تخصیص اعتباراتی در قالب بودجه       های 
ســنواتی، موضوع تدوین و پیاده       سازی الگوی کشت در کشور به دالیلی 
از جمله نقصان و ناکارآمدی سیاست       ها، بی       توجهی به ظرفیت       های منابع 
پایه، نظام       مند نبودن توزیع محصــوالت و غلبه فرهنگ مصرف غلط، به 
نتیجه مطلوب نرسیده و در حد توصیه باقی  مانده است. نتایج مطالعات 
انجام شــده در این زمینه نیز به دلیل عدم لحاظ جنبه       های اجرایی مانند 
سیاســت       های حمایتی و تشویقی، آموزش و ارتقای مهارت بهره       برداران، 
ایجاد ســاختارها و صنایع پشــتیبان جهت بازاررســانی، تجاری       سازی 
و بازاریابــی محصــوالت و نبود ارتباط منطقی با سیا       ســت       های آمایش 
ســرزمین، مورد توافق ســازمان های ذی ربط نبــوده و به همین دلیل، 

پیاده       ســازی مقطعی الگوی کشــت در برخی از مناطق خاص، به نتایج 
مطلوب نرسیده است.

با رونمایی رســمی از »سند کشــت محصوالت استان ها « برای سال  
زراعــی 1402 - 1401 در تاریــخ 18 مهرماه امســال، اولین مرحله از 
پیاده       سازی الگوی کشت در کشــور کلید خورد. به منظور اجرایی       سازی 
این سند، مشوق       هایی در قالب یارانه نهاده       ها، تسهیالت، کمک های فنی و 
اعتباری و حمایت های بیمه       ای درنظر گرفته  شده  است. در جلسه شورای  
عالی آب در تاریخ 19 مهرماه نیز راهبری این موضوع از طریق تشــکیل 
»کمیته ملی اصالح الگوی کشت « به ریاست معاون اول رئیس جمهور به 
تصویب رسیده است. عالوه بر ایراد در راهبری پیاده سازی الگوی کشت در 
قالب کارگروهی، عدم لحاظ دقیق کلیه الزامات اجرایی و غفلت از الزامات 

اساسی، امکان عدم دستیابی به اهداف متصور را فراهم می کند.
دخالت های دولت در کشاورزی

طبق گــزارش مرکز پژوهش ها، راهبری موضوع پیاده       ســازی الگوی 
کشت از سوی کمیته       ای متشکل از نهادها و دستگاه های مرتبط زیر نظر 
معاون اول رئیس جمهور، مغایر با تکالیف قانونی موجود مبنی بر وظایف 
ذاتی وزارت جهادکشــاورزی و همکاری سایر دستگاه       ها و نهادها با این 
وزارتخانه در زمینه الگوی کشت است. محول کردن امور مرتبط با تدوین 
و پیاده       سازی الگوی کشت به کمیته مذکور، خالف اصول صحیح اداری 
بوده و موجب سلب مسئولیت از متولی اصلی خواهد شد. با اجرای این امر 
به صورت کارگروهی، مشخص نیست مسئولیت اصلی با کدام وزارتخانه        
است و دستگاه های مختلف می توانند کوتاهی یا ترک فعل خود را متوجه 
سایرین کنند. شــاید یکی از مهمترین علل پیش بینی تشکیل »کمیته 
ملی اصالح الگوی کشت «، ایجاد هماهنگی       های بین بخشی و مکلف کردن 
ســایر دستگاه های اجرایی به همکاری بیان شود؛ این در حالی است که 

اوال وظیفه تمشیت الگوی کشــت دچار خأل نهادی نبوده و این رسالت 
قانونا برعهده وزارت جهادکشاورزی قرار دارد و ثانیا قانون گذار تکالیف هر 
یک از دستگاه       ها را مشخص کرده  است و مجلس یا سایر نهادهای نظارتی 
می توانند در صورت ترک فعل یا تخلف، اقدامات الزم را انجام دهند. یکی 
از مهمتریــن مباحث نیز تخصیص بودجه مکفی و البته شــفاف و دارای 
اهداف کمی است که این موضوع نیز موقوف به تشکیل کارگروهی ذیل 

معاون اول رئیس جمهور نیست.
بخش کشــاورزی، غیردولتی ترین بخش اقتصادی کشــور، با حدود 
4 میلیون بهره بردار است؛ لذا افزایش اختیارات دولت و نگاه از باال به پایین 
در موضوع اجرای الگوی کشــت و متصل کردن امور مربوطه به باالترین 
مقام استان، موجب عدم دســتیابی به نتیجه مطلوب خواهد شد. تغییر 
رفتار کشــاورزان بدون ایجاد اطمینان از جبــران منافع اقتصادی برای 
ایشان، میسر نخواهد شد به ویژه اینکه کشت محصوالت اساسی به جای 
محصوالت غیر اساســی معموال منافع اقتصادی کمتری برای کشاورزان 
دربر دارد. هرچند تولید محصوالت با ارزش افزوده باال متضمن ریســک 
و ســرمایه گذاری باالتر می تواند باشد، ولی در موارد قابل توجهی، کشت 
محصوالت غیراساســی چندبرابر کشت محصوالت اساسی سود به دنبال 
دارد. عالوه بر این، درآمد حاصل از کشت محصوالت اساسی در بسیاری 
از موارد، به هیچ وجه تکافوی جبران هزینه های تامین نهاده و اجاره اراضی 
و حصول ســود مکفی برای کشــاورز را نمی دهد. در شرایطی که پایگاه 
داده       ای درخصوص تولید محصوالت کشــاورزی وجود ندارد، ســوال آن 
است که چگونه تولیدکنندگان محصوالت اساسی از غیر اساسی مشخص 
می شوند؟ همچنین یکی از الزامات اجرای الگوی کشت، تحویل حجمی 
آب توســط وزارت نیرو اســت که در این ســند، راهکاری برای آن ارائه 

نشده  است.

چگونگی تغییر رفتار کشاورزان
در راستای کاهش آســیب       پذیری تامین خوراک دام و طیور، الزم است 
در تدوین الگوی کشــت نیاز بخش دامپروری به اقالم خوراکی، مد نظر قرار 
گیرد و بیــن این بخش و بخش های زراعت و منابــع طبیعی ارتباط موثر 
برقرار شود. به عنوان نمونه سهمی برای محصوالت زراعی جدید و کم آب بر 
مانند ســورگوم در خوراک دام و کینوا در تغذیه انسانی در نظر گرفته شود 
یا اینکه قابلیت       های مراتع کشــور در تولید پایدار علوفه لحاظ شود. یکی از 
اهداف اصلی سند الگوی کشت، رفع ناترازی های تولید محصوالت کشاورزی 
در کشــور است. در این راستا باید به این موضوع توجه کرد که تغییر رفتار 
کشاورزان به       سادگی و با اعطای یارانه جزئی و تسهیالت تحقق       پذیر نیست و 
نیازمند تدوین برنامه جامع مشتمل بر توانمندسازی، ایجاد اشتغال مکمل 
در بخش غیرکشاورزی، آموزش مهارت های نوین، سرمایه گذاری خطرپذیر 
و تضمین عدم کاهش درآمد کشاورزان در نتیجه تغییر الگوی کشت است. 
هرچند تدوین الگوی کشــت و اقدام برای پیاده       ســازی آن پس از گذشت 
دهه       ها، اقدامی شجاعانه و درخور تقدیر است؛ به       ویژه        اینکه مفاهیمی ازجمله 
نظام نوآوری، اقتدار غذایی و استفاده از ظرفیت دیمزارها در این سند مطرح 
شده  است؛ با وجود این، سند الگوی کشت کنونی ظاهرا مبتنی بر این فلسفه 
بوده  است که چنانچه تمشیت الگوی کشت به باالترین مقامات دولتی پیوند 
زده شود، می توان به دستاوردهای متصوره دست پیدا کرد. این درحالی است 
که باید برنامه جامعی برای پشــتیبانی از کشاورزانی که برای رفع وابستگی 
کشور به واردات محصوالت اساسی اقدام به کشت این محصوالت می کنند، 
تدوین و اجرا شود. ضعف مزیت نسبی تولید محصوالت اساسی در مقایسه 
با تولید محصوالت غیراساســی، پاشنه آشیل سند تدوین شده خواهد بود؛ 
لذا اتخاذ راهبرد افزایش سودآوری و مزیت نسبی تولید محصوالت اساسی، 

امری بسیار ضروری است.

تغییــرات جمعیتی، چالش هــای اقتصادی بزرگــی به وجود 
می آورنــد. بــه همیــن خاطــر در کنــار جمعیت شناســان و 
جامعه شناســان، اقتصاددانان نیز تحــوالت جمعیتی را زیر نظر 
دارند. آخرین برآوردهای جمعیتی مرکز آمار ایران نشان می دهد 
که جمعیت کشورمان تا سال 1415 به بیش از 95.2 میلیون نفر 
افزایش خواهد یافت، به طوری که جمعیت ایران از حدود 81.07 
میلیون نفر در سال 139۶ با روندی افزایشی به 95 میلیون و 278 
هزار نفر در سال 1415 خواهد رسید. همچنین جمعیت زنان به 
مردان نزدیک تر می شــود و با وجود اینکه در سال 139۶ تعداد 
مردان حدود یک میلیون نفر از زنان بیشتر بوده و از کل جمعیت 
این سال، 41.04 میلیون مرد و 40.02 میلیون نفر زن بوده اند، اما 
در سال 1415 این ترکیب جمعیتی به نفع زنان تغییر می کند و 
جمعیت زنان به مردان نزدیک می شود، به طوری که شمار مردان 
به 47.9 میلیون نفر و شــمار زنــان به 47.3 میلیون نفر افزایش 
خواهد یافت. بنابراین زنانه شــدن سالمندی، کاهش سکونت در 
سطح روستاها و نزدیک شــدن جمعیت زنان به مردان از جمله 

مهمترین تحوالت جمعیتی ایران در افق 1415 است.
درباره پیش بینی جمعیت آینده جهان نیز برآوردهای مختلفی 
ارائه شــده و از جمله برآوردی که اخیرا ســازمان ملل متحد از 
جمعیت آینده جهان داشته، با واکنش های چالش برانگیزی مواجه 

شــده است که می گویند جمعیت جهان در حال افزایش نیست. 
در همین راســتا، روزنامه »وال اســتریت ژورنال« در گزارشــی 
به بررســی این نظرات جمعیتی پرداخته اســت. به نوشته »وال 
استریت ژورنال«، اینکه ســیاره زمین در آینده میزبان چند نفر 
خواهد بود همواره یکی از موضوعات جالبی اســت که بشــر در 
موردش گمانه زنی کرده اســت. پیش بینی ها حاکی از این است 
که در اواخر ســال 2022 میالدی، جمعیت جهان به 8 میلیارد 
نفر خواهد رسید و سازمان ملل متحد حتی تاریخ حدودی آن را 
هم میانه ماه نوامبر اعالم کرده؛ هرچند که نمی توان در موردش 

مطمئن بود.
از دهــه 19۶0 تاکنون، زمانی که تعداد جمعیت جهان از مرز 
3میلیارد نفر گذشت، تقریبا اوضاع اینطور بوده که با گذشت هر 
یک دهه، یک میلیارد نفر به جمعیت جهان اضافه شــده اســت. 
بنابراین طبیعی اســت که فرض کنیــم جمعیت جهان در حال 
رسیدن به 9 یا حتی 10 میلیارد نفر باشد. این همان پیش بینی ای 
اســت که توسط اداره آمار آمریکا و همینطور سازمان ملل متحد 
اعالم شده بود، اما حاال که داریم از مرز جمعیت 8 میلیارد نفری 
می گذریم، باید این نکته را در نظر بگیریم که جهان شــاید هیچ 
وقت به جمعیت 10 میلیارد نفری نرسد و حتی شاید جمعیت 9 
میلیارد نفری را هم تجربه نکند. مشکل جمعیتی دنیا هم اکنون 

افزایش بی رویه زاد و ولد نیست، بلکه افزایش سن جمعیت جهان، 
کاهش افراد در سن نیروی کار و موارد دیگر است. قرار نیست که 
جمعیت جهان به خاطر حمله بیگانگان فضایی یا برخورد شهاب 
ســنگ با زمین از بین برود و یا سناریوهای آخرالزمانی رخ دهد، 
بلکه بررسی های جمعیت شناختی نشان می دهد که نرخ زاد و ولد 
دارد با سرعت شدیدی در سراسر جهان کاهش می یابد و بنابراین 
ممکن است ظرف کمتر از یک نسل شاهد کاهش جمعیت جهان 
باشیم. در ســال های اخیر، برخی پیش بینی های غیرمتعارف در 
مورد آینــده جمعیت جهان مورد توجه قرار گرفته که مهمترین 
آنها را »ولفگانگ لوتس« از مرکز ویتگنشــتاین در دانشگاه وین 
انجام داده اســت. مطابق پیش بینی این موسسه، داریم به پیک 
جمعیت جهان نزدیک می شویم و بعد از آن با افول جمعیت جهان 
مواجه خواهیم بود. »لوتــس« در توضیح نظریاتش می گوید: دو 
سوال بزرگ در اینجا مطرح است. اول اینکه کاهش نرخ زاد و ولد 
در آفریقا چقدر سریع باشد. دوم اینکه آیا چین و سایر کشورهایی 
که نرخ زاد و ولد در آنها کاهش داشته، قادر به تغییر آن خواهند 

بود و احیای جمعیت در آنها صورت گرفت یا نه؟
سازمان ملل متحد از روندهای تاریخی برای بررسی هر کشور 
و همینطور بررســی شرایط مشابه کشــورهای دیگر در گذشته 
اســتفاده می کند تا دربــاره روندهای جمعیت شــناختی آینده 

به پیش بینی هایی برســد. »لیمان اســتون«، مدیر پژوهش های 
شــرکت مشــاوره دموگرافیک اینتلیجنس )اطالعات جمعیتی( 
از روشــی شــبیه به تحلیل تکنیکال بازار سهام استفاده می کند 
تا الگوهای تاریخی جمعیت شناســی را بررسی کند و پیش بینی 
کند که در آینده چه روندهایی رخ خواهند داد. یکی از مهمترین 
عواملی که تا اینجا در بررسی های جمعیت شناختی مورد بررسی 
بوده، تغییر وضعیت زنان اســت. زنان حاال فرصت های تحصیلی 
و شــغلی بیشتری در اختیار دارند که باعث می شود خانواده های 
کوچک تری در مقایسه با قبل داشته باشند. آیا این روند و تاثیر آن 

در فرزندآوری زنان همچنان ادامه خواهد داشت؟
یک عامل مهم دیگر نیز در تحلیل های مربوط به آینده جمعیت 
جهان، نقش زیادی بازی می کند. بنا بر پیش بینی ســازمان ملل 
متحــد، جمعیت آفریقا از حاال تا پایان قرن حاضر رشــد خواهد 
کــرد و از 1.3 میلیارد نفر به 3.9 میلیارد نفر خواهد رســید، اما 
پیش بینی های »لوتس« و همکارانش، نظر چالش برانگیز دیگری 
را مطــرح می کند؛ اینکه جمعیت آفریقا به دلیل افزایش ســطح 
تحصیالت و فرصت های شــغلی در جامعه به اندازه قبلی رشــد 
نخواهد کرد و احتماال تا پایان قرن حاضر تنها به 1.7 میلیارد نفر 
خواهد رسید. مرکز ویتگنشتاین معتقد است که این پیش بینی را 
نباید نشــانه زوال بشر دانست، بلکه باید آن را در چارچوب بهبود 

بهداشت و درمان و افزایش سطح تحصیالت در آفریقا بررسی کرد؛ 
چون این عوامل می توانند در کنار مهاجرت و سایر پیشرفت های 
اجتماعی حرکــت کنند و لزوما هم بــه افزایش جمعیت منجر 
نشــوند. »دنی دورلینگ«، استاد جغرافیا از دانشگاه آکسفورد در 
همین خصوص کتاب نوشته است. او هم پیش بینی های سازمان 
ملل متحد را به چالش کشیده و در کتاب خود می گوید، کاهش 
جمعیت جهان، چیزی اســت که حتی باید از آن استقبال کنیم؛ 
چراکه به سود اقتصاد، زندگی ما و حفظ سیاره زمین خواهد بود.

براســاس پیش بینی ســازمان ملل، نــرخ زاد و ولد در جهان 
بین ســال های 2022 تا 2030 در 50 کشــور باال خواهد رفت. 
مهمترین این کشورها هم چین اســت. پیش بینی شده که این 
افزایش به صورت غیرســریع در ادامه قرن حاضر هم ادامه داشته 
باشــد. با وجود تمام فرضیه ها در مورد آینده جمعیت جهان، به 
نظر می رســد که رســیدن به نظر قطعی در این خصوص دشوار 
اســت؛ به خصوص که پاندمی کرونا، تاثیر معیوبی روی تمام این 
پیش بینی ها داشــت و برخی از آنها را نقش بــر آب کرد. به یاد 
داشــته باشیم که ســازمان ملل پیش بینی کرده تا سال 2050 
جمعیت جهان از مرز 10  میلیارد نفر خواهد گذشــت. اگر این 
پیش بینی درســت از آب درآمد، آنــگاه به بقیه پیش بینی ها هم 

توجه خواهیم کرد.

توقف جمعیتی روی پله 8 میلیاردی
جمعیت زمین کم می شود؟

قانون اصالح الگوی کشت باالخره اجرا می شود؟

چالش 50 ساله الگوی کشت

چه زمانی باید از آژانس های بازاریابی کمک گرفت؟
دنیای بازاریابی عرصه ای بی نهایت جذاب برای کارآفرینان محسوب می شود. اغلب آدم ها مارکتینگ را با تولید 
انواع محتوا و تعامل نزدیک با مشتریان به یاد می آورند، اما سناریوی این حوزه همیشه اینقدر ساده و سرراست 
نیست. همانطور که مسابقات مهم فوتبال گاهی اوقات تبدیل به نبرد پیچیده تاکتیکی میان سرمربی ها می شود، 
حوزه بازاریابی هم هزارتوهای خاص خودش را دارد. چه بسا کارآفرینانی که با هزاران امید و آرزو وارد این میدان 
شده اند، بعد از مدتی مثل دانشجوهای تازه وارد یک کلمه هم از حرف استاد را متوجه نشوند. آن وقت هر تالشی 

از سوی بازاریابی های قصه مان فقط و فقط به بدتر شدن اوضاع کمک می کند؛ نه چیزی بیشتر.
بازاریابی به طور تخصصی کاری نیســت که شما در کنار بقیه وظایف تان انجام دهید. قبول دارم در قدم های 

اولیه که هنوز استارت آپ تان سر و سامان نگرفته، مدیریت بازاریابی کار سختی نخواهد بود. با این حال وقتی...



فرصت امروز: با بروز پاندمی کووید-19 در بیشــتر از دو سال گذشته و 
سپس جنگ روســیه و اوکراین در بیش از شش ماه اخیر، تورم همچون 
شــیری غران بازگشــته و اقتصاد جهانی به دنبال اوج گیری قیمت مواد 
غذایــی و بهای انرژی، افزایش دســتمزدها و انتظارات تورمی در معرض 
دور جدیدی از تورم قرار گرفته اســت. بر همین اساس، بانک های مرکزی 
در بســیاری از کشورهای جهان از آمریکا گرفته تا اروپا و آسیا در واکنش 
به افزایش قیمت ها و برای کنترل روند صعودی تورم در ماه های گذشــته 
به افزایش چند باره نرخ بهره دســت زده اند؛ تا جایی که در ســال 2022 

میالدی تاکنون بیش از 50 بانک مرکزی، نرخ بهره خود را باال برده اند. 
با این وجود، به نظر می رســد این تالش های ضدتورمی و سیاست های 
پولی انقباضی به ســه دلیل به ثمر ننشســته و امروز نظام مقابله با تورم 
با بزرگترین ناکامی خود مواجه شــده است؛ اول اینکه نحوه تامین مالی 
دولت ها در ســال های اخیر دستخوش تغییراتی شده و بار بدهی عمومی 
افزایش یافته اســت. محرک های مالی دوران پاندمی نشان داد که دست 
دولت ها برای افزایش مخارج تا چه اندازه باز اســت؛ این موضوع می تواند 
میــزان اعتماد به عملکرد بانک های مرکزی در ارتباط با عدم تأمین مالی 
مستقیم دولت ها را کاهش دهد و به افزایش شدید انتظارات تورمی منجر 
شود. دوم آنکه قیمت نیروی کار باال رفته و در غیاب ظرفیت خالی چین 
و هنــد که در دهه 80 میالدی به کنترل تورم کمک زیادی کرد، رشــد 
دســتمزدها به موتور دوم تورم تبدیل خواهد شد. دلیل سوم نیز به عدم 
امکان اصالحات گســترده اقتصادی در کشورهای جهان، همانند آنچه در 
دهــه 80 رخ داد و بهره وری را به  شــدت باال بــرد، برمی گردد. هفته نامه 
»اکونومیســت« این موضوع را مورد موشــکافی قرار داده و با استناد به 
گزارش تازه صندوق بین المللی پول، سه عامل شوک ها، رشد دستمزدها 
و انتظارات تورمی را موتور پایداری تورم باال در گزارش خود معرفی کرده 

است.
3 علت ماندگاری تورم باال

بیشتر از یک سال از بازگشت تورم های باال به اقتصادهای غربی می گذرد 
و هنوز تب تورمی فروکش نکرده اســت؛ تا جایی که این تقالی ادامه دار 
تــورم با وجود تمهیــدات ضدتورمی بانک های مرکزی، شــگفت انگیزتر 
از بازگشــت تــورم به اقتصادهای توســعه یافته جهان به نظر می رســد. 
»اکونومیســت« با اســتناد به گزارش صندوق بین المللی پول، سه عامل 
شوک ها و رشد دستمزدها و رشد انتظارات تورمی را باعث ماندگاری تورم 
باال دانسته و می نویسد: بحران کرونا را می توان یکی از تاثیرگذارترین وقایع 
دوران معاصر دانست که اثرات بلندمدت آن روندهای جهانی را دستخوش 
تحوالت عمیقی کرد. سیاست های بی سابقه اقتصادی و اجتماعی موجب 
شــد پدیده های تازه ای در سراسر جهان رخ دهد و اقتصاد از این موضوع 
مصون نماند. قرنطینه گسترده، رکود عمیق، بیکاری سرسام آور و دخالت 

بی ســابقه بانک های مرکــزی در ارائه کمک های مالــی از جمله اتفاقات 
بدیعی بودند که وحشــت ناشی از شــیوع کرونا بر اقتصاد جهان تحمیل 
کرد. با گذشت نزدیک به دو سال از آغاز واکسیناسیون کرونا و بازگشایی 
اقتصادهای جهان همچنان اثرات این اتفاق دست از سر مردم برنمی دارد و 

یکی از مهمترین این آثار مخرب همانا تورم است.
رشد شاخص قیمت های مصرف کننده با شتاب چشمگیری، رکوردهای 
چند دهه اخیر خود را می شکند و حتی معدود کشورهایی مانند چین که 
از گزند تورم مصون مانده اند، این دستاورد را به قیمت ایجاد محدودیت بر 
بازگشایی اقتصادشان به دســت آورده اند که اثرات مخرب آن کم از تورم 
ندارد. متهم ردیف اول تورم،  بسته های حمایتی سخاوتمندانه دولت  ها در 
دوران کروناســت. این کمک ها در کنار شرایط عجیبی که خانوارها با آن 
مواجه بودند منجر به تغییرات چشــمگیری در مصرف شد. این تغییرات 
در تقاضا ابتدا متوجه کاالها بود و ســپس به سمت خدمات چرخید. این 
مسئله موجب شد پس از تورم منفی کوتاهی که به دنبال رکود اقتصادی 
ایجاد شد، قیمت ها رشد بی سابقه ای را تجربه کنند. محاسبات تازه صندوق 
بین المللی پول نشان می دهد که 40 درصد از افزایش  قیمت ها در آمریکا  
و ۶۶ درصــد از تورم منطقه یورو به علت اختالل در تولید و قیمت باالتر 
مواد اولیه است. همچنین بسته های سخاوتمندانه محرک اقتصادی هم در 
اروپا و هم در آمریکا، سهم 30 درصدی در افزایش قیمت های اخیر دارد.

از شوک جنگ تا رشد دستمزد
شــاید مهمتر از مسئله بازگشــت تورم های دورقمی به اقتصاد جهان، 
مســئله ثبات آن است. کســانی که اثرات تورمی سیاست های انبساطی 
بانک های مرکزی را گوشــزد می کردند کم نبودند، اما کمتر کسی گمان 
می کرد این تورم حتی با وجود سیاســت های تهاجمی بانک های مرکزی 
جهان باز هم تا این حد از خود سماجت نشان دهد. در حالی که فدرال رزرو، 
انقباضی ترین سیاست هایش در چهار دهه اخیر را به نمایش می گذارد، نرخ 
تورم آمریکا چندان به آن واکنشــی نشان نمی دهد. برای پاسخ به چرایی 
این وضعیت باید به عوامل تاثیرگذار بر آن اشــاره کرد. شوک های متعدد، 
یکی از اصلی ترین عوامل پایداری تورم در ماه های اخیر به شمار می روند.

اقتصاد جهان هنوز از بار تورم ناشــی از مازاد تقاضا و اخالل در زنجیره 
تامین، کمر راســت نکرده بود که جنگ اوکراین ضربه تازه ای به ســطح 
قیمت ها زد. حمله 24 فوریه روســیه به اوکراین موجب شــد تا بار دیگر 
قیمت نفت، گاز و کاالهای کشــاورزی در اقتصاد جهان افزایش یابند. این 
وضعیت باعث شــد پیش بینی های صندوق بین المللی پول اشتباه از آب 
دربیاید. جنگ روسیه در کنار سیاست های تهاجمی فدرال   رزرو به افزایش 
سطح قیمت ها کمک زیادی کرده است؛ افزایش نرخ بهره از سوی فدرال 
رزرو، دالر را در برابر ســایر ارزهای جهان تقویت کرد و هزینه واردات این 
کشــورها را افزایش داد. سیاســت های انقباضی فدرال  رزرو از این کانال 

به تشــدید تورم در کشورهای جهان منتهی می شود. یکی از اقتصاددانان 
صندوق بین المللی پول می گوید که افزایش 10 درصدی ارزش دالر، تورم 
مصرف کننده در کشورهای خارجی را یک درصد افزایش می دهد. این رقم 

در اقتصادهایی که وابستگی بیشتری به واردات دارند، بیشتر است.
دومیــن مظنــون تــورم پایدار در کشــورهای غربی، رشــد ســطح 
دستمزدهاست. افزایش دستمزدها به افزایش مخارج مصرف کننده کمک 
می کند و مســتقیما به قیمت های باالتر بــرای خدمات نیروی کار منجر 
می شود. بسیاری از طرفداران سیاســت های انقباضی نگرانند که اقتصاد 
در مارپیچ قیمت-دستمزد گرفتار شود. در چنین وضعیتی، کارگران برای 
پوشش افزایش قیمت ها، دستمزد بیشتری طلب می کنند؛ زیرا شرکت ها 
قیمت ها را افزایش می دهند تا قبض های افزایش دســتمزد را پوشــش 
دهنــد. با وجود این، صندوق بین المللی پول هشــدار می دهد که اگرچه 
رشــد دستمزدها قوی و قابل توجه بوده، اما همچنان در افزایش نرخ بهره 

باید احتیاط کرد.
موتور تورم خاموش می شود؟

ماهیــت متفاوت و غیرعادی شــرایط کنونی موجب می شــود برخی 
کارشناسان امکان ارتباط دادن میان تجربه فعلی با تجارب تورمی گذشته 
را مشــکوک بدانند. به همین دلیل، کارشناسان با قاطعیت، سیاست های 
انقباضــی جدی تر را توصیه نمی کنند. از ســوی دیگــر، انتظارات درباره 
وضعیــت آتی تورم، نقش مهمی بازی می کنــد. این عامل تعیین کننده، 
وضعیتی غیرقابل پیش بینی دارد. باورهای مردم در مورد آینده بر مصرف 
و چانه زنی آنها بر ســر دســتمزد تاثیر می گذارد. اگر تجربه اخیر کرونا و 
تورم قابل توجه پس از آن، اثر قابل توجهی بر این باورها بر جا بگذارد، این 
وضعیت به توضیح پایداری تورم، کمــک زیادی می کند و کار بانک های 
مرکزی را برای کنترل تورم دشوار می کند. غلبه بر انتظارات تورمی شدید، 
گونه ای از سیاســت های انقباضی را می طلبد که نمونه اش را می توان در 
دهه 80 میالدی و در زمان ریاست پاول ولکر بر فدرال رزرو مشاهده کرد. 

سنجش باورها دشوار است، با این وجود، دالیلی برای نگرانی وجود دارد.
با وجود بیــش از چهار مرحله افزایش نرخ بهــره در آمریکا، نرخ تورم 
هسته این کشور همچنان صعودی است و به رکوردشکنی ادامه می دهد. 
تورم هسته، سطح قیمت ها را بدون احتساب انرژی و مواد غذایی محاسبه 
می کند. اگرچه معیارهای موجود برای سنجش انتظارات تورمی از وضعیت 
کمابیش مناســبی در آمریکا برخوردار اســت، اما خروجی این ابزارها در 
بریتانیا و اتحادیه اروپا کمتر مایه امیدواری اســت. این دقیقا همان دلیلی 
اســت که افزایش ادامه دار نرخ بهره را توضیح می دهد. به نظر می رســد 
بانک های مرکزی تا زمانی که تورم روند نزولی به خود نگیرد و با اطمینان 
نتوان گفت که آتش افزایش ســطح قیمت ها فرو نشســته است، تسلیم 

نخواهند شد.

شوک ها، رشد دستمزدها و انتظارات تورمی باعث ناکامی بانک های مرکزی شده است

3 موتور تورم جهانی

بازار مسکن با تعمیق رکود معامالتی در چند ماه گذشته مواجه شده و 
به موازات آن، اجاره بها در نقطه جوش قرار گرفته اســت. با جهش قیمت 
مسکن، افزایش تورم عمومی، افزایش نااطمینانی ها، تشدید رکود در بازار 
ساخت و ساز و افت شدید عرضه مسکن و... اجاره بها نیز تحت تاثیر قرار 
گرفته و در یکی دو ســال گذشته یکی از کم سابقه ترین نرخ های تورم را 
تجربه کرده است. براساس آمارها، بازار مسکن با رشد ۶.1 درصدی قیمت 
در مهرماه امســال مواجه شد که تقریبا دو برابر شهریورماه است. گزارش 
مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف کننده در مهرماه 1401 نشان می دهد 
قیمت مســکن در کل کشور در مقایسه با شــهریورماه ۶.1 درصد و در 
مقایسه با مهرماه سال گذشــته 3۶.3 درصد رشد کرده است. همچنین 
شــاخص سالیانه که رشد قیمت مســکن در 12 ماهه منتهی به مهرماه 
امسال را نشــان می دهد، از رشد 30.3 درصد حکایت دارد؛ این در حالی 
است که در شهریورماه 1401، رشد هر سه شاخص مذکور )ماهیانه، نقطه 
به نقطه و سالیانه( به ترتیب 3.5 درصد، 32.۶ درصد و 29.4 درصد بوده 
است. بنابراین بازار مسکن کل کشور در مهرماه نسبت به شهریور از نوسان 
قیمتی بیشتری برخوردار شده است. در بخش اجاره نیز آمار و ارقام مهرماه 
از افزایش ۶.1 درصدی نرخ اجاره بها نسبت به شهریور، رشد 3۶ درصدی 
در مقایسه با مهرماه پارسال و افزایش 31.1 درصد در 12 ماهه منتهی به 

مهرماه حکایت دارد.
گزارش های میدانی از بازار مســکن شــهر تهران نیز نشان می دهد که 
حجم معامالت نســبت به ماه قبل تقریبا نصف شــده است. اگرچه هنوز 
گزارش رســمی بانک مرکزی درباره قیمت مســکن و تعداد معامالت در 

آبان منتشر نشــده است، اما واسطه های ملکی می گویند که حجم خرید 
و فروش مسکن نســبت به ماه قبل تقریبا 50 درصد کاهش یافته است. 
در مهرماه در شــرایطی شاهد نوسان قیمت ها در بازار مسکن بوده ایم که 
بنا بر گزارش های غیررســمی، معامالت در تهران کساد شده و نرخ رشد 
قیمت نیز تا حد زیادی کاهش یافته است. از جمله تحوالت بازار مسکن در 
این ماه می توان به انتظارات تورمی، افزایش قیمت نهاده های ساختمانی، 
کاهش ساخت و ساز، کمرنگ شدن امیدها نسبت به اجرای به موقع طرح 
نهضت ملی مسکن و جبران عقب ماندگی قیمت خانه در کل کشور نسبت 

به شهر تهران اشاره کرد.
در بازار اجاره مســکن نیز قیمت ها در کل کشور 2.4 برابر نسبت به 
ســقف مجاز افزایش پیدا کرده اســت. به گزارش ایسنا، تالطمات بازار 
اجاره، دولت را به شناســایی عوامل رشد بیش از حد قیمت ها واداشته 
است. در شــهریور امسال مطابق آمار بانک مرکزی، اجاره بها در تهران 
41 درصد و مطابق گزارش مرکز آمار در کل کشور 3۶ درصد نسبت به 
سال گذشته افزایش داشته است؛ در حالی که ستاد تنظیم بازار، سقف 
مجاز افزایش اجاره در تهران را 25 درصد، دیگر کالنشــهرها 20 درصد 
و ســایر شــهرها را 15 درصد اعالم کرده بود. البته از زمان آغاز شیوع 
کرونا، دولت دوازدهم نیز در ســال های 1399 و 1400 برای اجاره بها 
ســقف 25 درصدی تعیین کرد که آمارها نشــان می دهد موفقیت آمیز 

نبوده است.
در ســال جاری نیز رشــد 2.4 برابری اجاره بها در کل کشور نسبت به 
نــرخ مصوب، عوامل مختلفی دارد که موضوع تورم، رکود بازارهای رقیب، 

مقایســه بازدهی اجاره نسبت به سود بانکی، کسادی بازار خرید و فروش 
مســکن که منجر به فشار بر بازار اجاره شده، کاهش 4۶ درصدی ساخت 
و ساز در تهران و 13 درصدی در کل کشور، بی توجهی به دریافت قرارداد 
با کد رهگیری، جبران عقب ماندگی بازار اجاره نسبت به قیمت مسکن و 
البته کم کاری دســتگاه های متولی درخصوص تحقق مصوبات دولت در 
قراردادهای تمدید از جمله این عوامل است. چندی پیش، ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت با بررســی موضوع افزایش غیرمجاز اجاره بها در تابستان 
امسال، دستگاه های مسئول در این زمینه را موظف کرد به وظایف قانونی 
خود عمل کنند تا از افزایش اجاره بها در ماه های آینده جلوگیری شود. از 
ســوی دیگر، کارشناســان بر این باورند که بازار اجاره به دالیلی همچون 
اثرپذیری از اقتصاد کالن و تورم عمومی و فراگیری گسترده با دستورالعمل 
و بخشنامه قابل کنترل نیست. همچنین هر نوع دخالت دستوری در این 
بازار می تواند به امتناع مالکان از اجاره دادن خانه های خود منجر شــود و 
فشار به بازار اجاره را افزایش دهد. گفتنی است در اواخر خردادماه امسال، 
رســتم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در نشســت با نمایندگان اصناف و 
مشــاوران امالک با اشاره به مصوبات سران قوا درخصوص ساماندهی بازار 
مســکن اعالم کرد که وظیفه ارائه کد رهگیری معامالت مسکن از وزارت 
صمت به وزارت راه و شهرســازی منتقل می شــود. با این حال، بررسی ها 
نشــان می دهد هنوز سرورهای مربوط به ســامانه کد رهگیری در وزارت 
صمت قرار دارد. بنابراین یکی از مهمترین ابزارها برای کنترل قیمت اجاره 
بها، با معطل ماندن وظایف بین دو وزارتخانه صمت و شهرسازی بالتکلیف 

مانده است.

مهمترین عامل افزایش اجاره، تورم باالست

اجاره مسکن در نقطه جوش

نگاه

ایران حلقه اتصال پاکستان و ترکیه می شود
فرصت ترانزیتی ایران

همســایگان و رقبای منطقه ای ایران در حال گســترش کریدورهای 
تجاری و مســیرهای ترانزیتی هســتند و این در حالی است که فرصت 
ایــران در عصر کریدورها با وجود ظرفیت هــای فراوان و قرار گرفتن در 
مســیرهای ترانزیتی مهم همچنان خالی و دســت نخورده باقی مانده 
است. به نظر می رسد اگر سیاســت گذاران چالش های تجارت خارجی 
و مشــکالت ناوگان حمل ونقل را برطرف نکنند، ایران تا چند صباحی 
دیگر از ماراتن جهانی حذف می شود؛ چراکه دنیا معطل ایران نمی ماند 
و کشورها راه های ترانزیتی جایگزین پیدا می کنند. از جمله فرصت های 
ترانزیتی ایران در حال حاضر، همکاری تجاری ترکیه با پاکستان و قرار 
گرفتن ایران به عنوان حلقه اتصال این دو قدرت منطقه ای است. ترکیه 
به دنبال آن اســت تا ارزش تجارت خود با پاکستان را به رقم 5 میلیارد 
دالر برساند. بنابراین ایران به  عنوان حلقه وصل ترکیه و پاکستان می تواند 

با توسعه گفت وگوهای سه جانبه، نقش پررنگی در این میان ایفا کند.
بازوی پژوهشــی اتاق ایــران در چهل و نهمین گزارش از سلســله 
گزارش هــای »پایش تحــوالت تجارت جهانــی« و در بخش تحوالت 
منطقه ای به تجارت ترکیه و پاکستان پرداخته و می نویسد: سفیر ترکیه 
در اسالم آباد اخیرا اعالم کرده که این کشور می کوشد تجارت با پاکستان 
را به حداقل 5 میلیارد دالر طی دو تا ســه سال آینده افزایش دهد؛ زیرا 
هر دو کشــور پتانسیل قابل توجهی برای گسترش تجارت در بسیاری از 
کاالها دارند. ایران حلقه وصل ترکیه و پاکستان محسوب می شود و بحث 
راه اندازی خط ریلی اسالم آباد- تهران- استانبول سال هاست مطرح شده 
اســت. کوشش این دو کشور برای توســعه روابط تجاری می تواند برای 
ایران به  عنوان حلقه اتصال ترکیه و پاکســتان از منظر ترانزیتی اهمیت 
زیادی باشد. توسعه گفت وگوهای سه جانبه بر محور روابط تجاری میان 
پاکســتان، ترکیه و ایران می تواند مسیر گسترش روابط را تسهیل کند. 
از دیگــر تحوالت مهم منطقه ای در این گزارش، افزایش حجم معامالت 
تجاری روســیه و عراق، گســترش همکاری ترکیه با عربستان سعودی 
و ســایر کشورها برای تبدیل شــدن به قطب انرژی اروپا و هدف گذاری 

عربستان برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است.
این گزارش همچنین در بخش تحوالت جهانی، به چشــم انداز انرژی 
جهان در سایه حمله روسیه به اوکراین پرداخته است. آژانس بین المللی 
انرژی در گزارش »چشــم انداز ساالنه انرژی جهان« که به تازگی منتشر 
شده، اعالم کرد این احتمال وجود دارد که در پی تحریم غرب در واکنش 
به حمله روسیه به اوکراین، روسیه »هرگز« قادر به بازیابی موقعیت خود 
در بازار جهانی انرژی نگردد. همچنین ادامه جنگ های اقتصادی آمریکا و 
چین از دیگر تحوالت مهم جهانی است که در گزارش مرکز پژوهش های 
اتاق ایران مورد بررســی قرار گرفته است. اخیرا ایاالت متحده آمریکا از 
اتحادیه اروپا خواسته است تا ممنوعیت صادرات نیمه هادی ها را به چین 
اعمال نماید. دولت بایدن از اتحادیه اروپا خواسته اطالعات صادرات این 
محصوالت به چین را به اشتراک بگذارد و اجرای آن را هماهنگ کند تا 
محدودیت های دوجانبه ایاالت متحده آمریکا در صادرات به چین، مشابه 
آنچه آمریکا و اتحادیه اروپا در اوایل امسال با مسکو انجام دادند، را تقویت 
کند. از آن ســو وزیر امور خارجه چین نیز به تازگی ایاالت متحده را به 
دلیل اعمال کنترل های جدیــد صادراتی بر پکن، ناقض قوانین تجارت 
آزاد دانست. از منظر وی، ایاالت متحده آمریکا مقررات جدیدی را برای 
کنترل صادرات به چین، محدود کردن ســرمایه گذاری در چین، نقض 
جدی قوانین تجارت آزاد و آسیب جدی به حقوق و منافع مشروع چین 

وضع کرده است که باید اصالح شود.
در چهل و نهمین گزارش »پایش تحوالت تجارت جهانی« همچنین 
اعالم شده است که کشــورهای اتحادیه اروپا به دنبال تقویت موقعیت 
خود در مذاکرات با تأمین کنندگان و »معقول« شــدن قیمت نهایی گاز 
هستند. در همین راستا، آنها از ارائه یک طرح »موقت« با هدف کاهش 
قیمــت گاز حمایت کرده اند و روند خرید مشــترک گاز خود را افزایش 
می دهند. در خبری دیگر و در پی ضرب االجل روســیه به  منظور تعیین 
تکلیف سهام شرکت ســودکو تا 11 نوامبر، این شــرکت انرژی ژاپنی 
تصمیم به حفظ 30 درصد از سهام خود در نهاد جدیدی که پروژه نفت 

و گاز ساخالین-1 در خاور دور روسیه را مدیریت می کند، گرفته است.
همانطور که اشاره شد، از جمله تحوالت منطقه ای که در این گزارش 
پرداخته شــد، هدف گذاری تجاری ترکیه و پاکســتان است و از آنجا 
که ایران حلقه مشــترک دو کشور به شــمار می رود، فرصت ترانزیتی 
ارزشمندی پیش روی ایران قرار گرفته است. سفیر ترکیه در اسالم آباد 
اخیرا گفته که ترکیه و پاکســتان ظرفیت قابل توجهی برای گسترش 
تجارت در بسیاری از کاالها دارند و آنکارا می کوشد تجارت با اسالم آباد 
را به دســت کم 5 میلیارد دالر در دو ســه ســال آینده افزایش دهد. 
ایران حلقه وصل ترکیه و پاکســتان محســوب می شــود و بحث خط 
ریلی اسالم آباد- تهران- استانبول نیز سال هاست که مطرح شده است. 
کوشــش این دو کشور برای توســعه روابط تجاری برای ایران به عنوان 
حلقه وصل از منظر ترانزیتی می تواند واجد اهمیت زیادی باشد. توسعه 
گفت وگوهای سه جانبه بر محور روابط تجاری میان پاکستان، ترکیه و 
ایران می تواند مسیر گسترش روابط را تسهیل نماید. همچنین افزایش 
حجم معامالت تجاری روســیه و عراق، گســترش همــکاری ترکیه با 
عربستان سعودی و سایر کشورها به منظور تبدیل شدن به قطب انرژی 
اروپا و تصمیم عربستان به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از دیگر اخبار 
مهم منطقه اســت که مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارش خود به 
آنها توجه کرده است. این گزارش در بخش داده های تازه نیز به تحلیل 
جدید صندوق بین المللی پول اشــاره کرده است که نشان می دهد که 
وقوع تنش های ژئوپلیتیکی، چشم انداز فروپاشی انسجام اقتصادی جهان 
را افزایــش داده و امکان غلبه رقابت اســتراتژیک و نگرانی های امنیت 
ملی بر مزایای مشــترک اقتصادی تجارت جهانی وجود دارد. از منظر 
صندوق بین المللی پول، به دلیل وابستگی متقابل بین اقتصادها، چنین 
چشم اندازی به ویژه برای قاره آسیا، بسیار پرهزینه خواهد بود. به عنوان 
مثال، آســیا حدود نیمی از واردات ایاالت متحده آمریکا و یک ســوم 
واردات اروپا را تأمین می کند. در واقع، کشورهای آسیایی تقریبا نیمی 
از تقاضای جهانی بــرای کاالهای کلیدی را تأمین می کنند. همچنین 
براساس داده های جدید وزارت دارایی عربستان سعودی، این کشور در 
9 ماهه سال 2022 میالدی بالغ بر 40 میلیارد دالر مازاد بودجه داشته 
اســت. با وجود اینکه درآمدهای نفتی در سه  ماهه سوم با کاهش 8.5 
درصدی مواجه شــده، اما در مجموع، جهش ساالنه 55 درصدی را به 
ثبت رسانده است. براســاس آمارها، درآمدهای غیرنفتی عربستان در 
ســه  ماهه سوم با 39 درصد کاهش به 72.8 میلیارد ریال و 24 درصد 

به صورت ساالنه کاهش یافته است.
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فرصت امروز: برخالف اقتصادهای پیشــرفته که حجم بازار سهام چند 
برابر بازار پول اســت، بازار ســهام در اقتصاد ایران نقش چندانی ندارد و 
بیشتر بار تامین مالی برعهده بانک ها قرار گرفته است. اصوال نقش بانک ها 
در اقتصاد براســاس ساختار اقتصادی کشــورها تعیین می شود و از آنجا 
که اقتصاد ایران، اقتصادی پول محور و بانک مدار اســت، بانک ها در این 
نظــام اقتصادی بیش از پیش قدرت یافته و به یکی از نهادهای اقتصادی 
مهم و به عبارت بهتر، مهمترین بازیگر اقتصاد ایران تبدیل شده اند. انتقاد 
از بنگاه داری بانک ها در این ســال ها همواره یکی از بحث های همیشگی 
در محافل کارشناســی بوده و اغلب اقتصاددانــان بدان نقد دارند؛ چراکه 
معتقدند بانک هــا به جای کار بانکداری و تســهیالت دهی، به گروه های 
سرمایه گذاری بدل شــده اند که خلق پول هم می کنند و تسهیالت را در 
درجــه اول به زیرمجموعه های خود تزریق می کنند. بدین ترتیب بانک ها 
در قالب نهادهای پولی، پا را از دایره تســهیالت دهی فراتر می گذارند و در 
سازوکارهای اقتصادی ایفای نقش می کنند. بنابراین هم می توانند موجب 
رشد و توسعه اقتصادی شوند و هم می توانند زمینه تخریب اقتصاد را فراهم 
آورنــد. بنگاه داری بانک ها، نقطه ثقل این موضوع و محل تقابل دو دیدگاه 

متفاوت درباره نقش بانک ها در نظام اقتصادی است.
به دلیل اهمیت نقش بانک ها در اقتصاد ایران، مشــکالت و چالش های 
نظام بانکی، اهمیت ویژه ای دارد و بســیاری از کارشناسان پولی و بانکی، 
گره کور رکود را دارایی های سمی بانک ها می دانند. همچنین مشکل تورم 
به عنوان مهمترین معضل اقتصاد ایران، ریشه در نظام بانکی دارد و از رشد 
فزاینده نقدینگی و خلق پول بانک ها ناشــی می شود. بنابراین اگر بانک ها 
موتور رشد نقدینگی معرفی می شوند، به دلیل کسری بودجه ای است که 
هر ساله رقم آن درشت تر می شود؛ به طوری که دولت در غیاب درآمدهای 
نفتی به دلیل تحریم ها ناگزیر برای پوشش کم و کسری بودجه به ماشین 

چاپ پول بانک مرکزی متوسل می شود.
انجماد دارایی ها در نظام بانکی

با اینکه مــوج جدید اصالح نظام بانکی از ســال 139۶ با تالش برای 
نزدیک شدن به استانداردهای مالی و ارتباط با بانکداری جهانی آغاز شد، 
اما به دلیل خروج آمریکا از برجام و بازگشــت تحریم ها از ســال 1397، 

ارتبــاط بانکی ایران و جهان به محاق رفت. نکته مهم در این میان، تأخیر 
و تعویق اصالح نظام بانکی اســت که حاال با تــالش برای فروش امالک 
مازاد بانک ها در بورس کاال، شــکل دیگری به خود گرفته اســت. بررسی 
صورت های مالی بانک ها نشان می دهد که 14 بانک در ایران زیانده هستند 
و مجموع زیان بانک ها به 270 هزار میلیارد تومان می رسد. براساس آمارها 
همچنین مجموع زیان بانک های دولتی 100 هزار میلیارد تومان است، اما 
سهم بانک های خصوصی هم در این بین کم نیست؛ چنانکه ۶2 درصد از 

زیان انباشته بانکی متعلق به بانک های خصوصی است.
از جمله چالش هــای جدی نظام بانکی کشــور، تجمیع دارایی ملکی 
بانک هاســت و به دلیل نوســان قیمتی در بازار مســکن، ایــن اقدام به 
انجماد دارایی بانک ها و کاهش توان تســهیالت دهی آنها دامن زده است. 
صورت های مالی 18 بانک بورسی نشان می دهد که در پایان سال 1399 
تقریبا 4 درصــد از دارایی 18 بانک به ارزش 121 هزار میلیارد تومان به 
بخش امالک و مستغالت اختصاص یافته است. این نسبت در پایان سال 
1393 تقریبا 3.7 درصد بود که نشــان می دهد بانک ها نه تنها تمایلی به 
فروش امالک ندارند بلکه دســت خوبی در ملک بازی و امالک داری پیدا 
کرده اند. بانک های موردنظر نزدیک به 14 هزار فقره زمین و ســاختمان 
با کاربری های متفاوت اداری، تجاری، مســکونی و کشاورزی به ابعاد 37 
میلیون مترمربع در اختیار دارند کــه 9 هزار و ۶29 فقره آن دارایی های 
ثابت بوده و 4 هزار و 107 فقره نیز دارایی های تملیکی اســت که بانک ها 
در ازای مطالبات معوق و عدم پرداخت اقســاط مشتریان به تملک خود 

درآورده اند.
براســاس آمار ها، میزان امالک و مســتغالت و تملــک وثایق تملیکی 
بدهــکاران حدود 22 هــزار و 500 میلیارد تومــان و مجموع دارایی نیز 
حدود ۶00 هزار میلیارد تومان ثبت شــده اســت. در واقع، شاخص های 
عملکرد بانک ها نشــان می دهد که بخش عمده ای از سپرده های بانک ها 
نه تنها توسط شــرکت های وابسته سرمایه گذاری نشــده، بلکه حتی به 
وام های بی بازگشت هم تبدیل نشده و به  خاطر عملکرد نامناسب بانک ها 
و تسهیالت گیرندگان، تبدیل به دارایی های غیرمولد و ثابت شده است که 
مصداق بارز آن، افزایش تعداد شــعب بانک ها، زمین و ساختمان و وثایق 

بانکی است.
کروکی مالیاتی خانه های خالی

میزان دارایی های بانکی با رشد 400 درصدی از ۶00 هزار میلیارد تومان 
در ســال 1393 به رقم 3000 هزار میلیارد تومان در سال 1399 رسیده 
اســت؛ در حالی که میزان دارایی های غیرمنقول )اعم از ثابت و تملیکی( 
در همین مدت تنها 170 درصد رشد داشته است. بنابراین می توان گفت 
که رشد مخرج کسر از صورت آن بیشتر بوده و موجب کاهش این نسبت 
شــده اســت؛ یعنی بانک ها بار دارایی های ملکی خود را در این ســال ها 
کاهش نداده اند. از سوی دیگر، تجمیع دارایی ملکی بانک ها به کاهش توان 
تسهیالت دهی آنها منجر شده است. بنابراین فروش امالک مازاد بانک ها 
جدا از آنکه به توان وام دهی بانک ها کمک می کند، در تنظیم سازوکار بازار 
مسکن نیز موثر است. براســاس آمارهای وزارت راه و شهرسازی، مالکان 
بیشترین واحدهای بزرگ و خالی همانا بانک ها و سپس شرکت های بزرگ 
هســتند که با استفاده از خأل اجرا نشــدن قانون اخذ مالیات از خانه های 

خالی، سودآوری زیادی نصیب آنها شده است.
با اینکه در یکی دو سال گذشــته برای اجرای این قانون تالش زیادی 
شــد و وعده زمانی دریافت مالیــات از مالکان خانه های خالی چندین بار 
تمدید شــد، اما نهایتا به دلیل نبود بانک اطالعاتی جامع، دقیق و کامل 
برای شناسایی خانه های خالی عمال نتوانست موفق باشد. البته بسیاری از 
اقتصاددانان و فعاالن بازار مسکن از همان ابتدا دریافت مالیات از خانه های 
خالی را نه تنها امری دشــوار و ناممکن )بــه دلیل نبود بانک اطالعاتی و 
فرهنــگ آماری ضعیف( اعالم کردند، بلکه ایــن روش دریافت مالیات را 
روشــی ناکارآمد برای تنظیم بازار مسکن می دانند. مطالعات کارشناسی 
نشان می دهد موثرترین، کم هزینه ترین و کاربردی ترین شکل تنظیم بازار 
مسکن و رفع انجماد ملکی با استفاده از اهرم مالیاتی، همان راهی است که 
پیش از این کشورهای توسعه یافته آزموده اند و بین 0.5 تا 1.5 درصد از 
ارزش روز امالک مسکونی را مالیات می گیرند. با دریافت مالیات ساالنه از 
امالک مسکونی و با افزایش هزینه های سفته بازی و مالکی همانا ریسک 
سفته بازی در بازار ملک افزایش یافته و خانه های خالی و واحدهای احتکار 

شده به بازار عرضه می شوند.

حجم دارایی های سمی بانک ها چقدر است؟

انجماد دارایی ملکی بانک ها

گزارش های متعددی درباره اثربخشی فروش اوراق ارزی بانک مرکزی در 
رسانه ها منتشر شده است، با این وجود، گزارش های میدانی نشان می دهد 
که قیمت دالر با وجود عرضه اوراق ارزی از ابتدای این هفته نه تنها افت 
نکرده بلکه در کانال 35 هزار تومان در بازار آزاد پایتخت باقی مانده است.
براســاس گزارش های منتشرشــده از بازار مبادالت ارزی، هر اسکناس 
دالر در آخریــن روز آبان مــاه با قیمت 35 هــزار و 324 تومان معامله 
شد. همچنین قیمت هر اســکناس یورو به 3۶ هزار و 4۶8 تومان رسید. 
درهــم امارات نیز تا زمان تنظیم ایــن گزارش، 9 هزار و ۶۶7 تومان و هر 
لیر ترکیه یک هزار و 910 تومان قیمت خورد. مشــاهده روند قیمت ارز 
در بازار آزاد تهران نشــان می دهد که پس از آغاز فــروش اوراق ارزی از 
ابتــدای هفته قیمت دالر نه تنها افت نکرده بلکه در کانال 35 هزار تومان 
پایداری می کند. عدم رشــد قیمت دالر در بازار آزاد با وجود فاصله قابل 
توجه نرخ ارز از رکوردهای افزایشــی پیش از این، در برخی از گزارش ها 
به اثربخشی اوراق گواهی ارزی و سیاست های مثبت بانک مرکزی تعبیر 
شده است؛ چنانکه »تجارت نیوز« در گزارشی می نویسد: »به نظر می رسد 
سیاســت های کنترلی بانک مرکزی در راستای تعادل بخشی به بازار ارز تا 
حدودی موثر واقع شده و از رشد قیمت دالر طی روزهای اخیر جلوگیری 
کرده است. با این حال اما قیمت فعلی دالر در مقایسه با قیمتی که رئیسی 

وعده داده بود، دست کم 30 هزار تومان فاصله دارد.«

همچنین وحید شقاقی شــهری، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با 
»خبرآنالین«، سیاســت اوراق ارزی بانک مرکزی را روشی با آثار کوتاه 
مدت در بازار ارز دانسته و می گوید: »بانک مرکزی اعالم کرده که شما 
ریال خود را بدهید و عمال اوراق ارزی برای سررسید سال آینده دریافت 
کنید و در آن سررسید هم به بانک مراجعه کنید و دالر خود را تحویل 
بگیریــد. این کار عمال بلوکه کردن نقدینگی مردم در شــرایط کنونی 
اســت که به بازار ارز مراجعه نکنند. به این شــکل، هم جلوی التهاب 

در بازار ارز گرفته می شود و هم اینکه نقدینگی عمال جمع می شود.«
پایداری نرخ اسکناس سبز آمریکایی در کانالی که انتظار خداحافظی دالر 
از آن از هفته گذشته تقویت می شد، با وجود اجرای سیاست های انقباضی 
در مواجهه با بازار ارز، تردیدها نســبت به اثربخشی این سیاست را بیشتر 
کرده است. پیش از این در دوره دولت های نهم و دهم، سپرده گذاری ارزی 
با بدعهدی بانک ها نســبت به حقوق سپرده گذاران همراه شد. این تجربه 
بســیاری از ســرمایه گذاران خرد و کالن در بازار را نسبت به خرید اوراق 
ارزی نامطمئن کرده است. همچنین قوانین مربوط به خرید اوراق  به ویژه 
دریافــت 7 درصد حق الوکاله برای تحویل دالر به خریداران این اوراق، به 

تردید هرچه بیشتر متقاضیان افزوده است.
در همین حال، بانک مرکزی متوســط قیمت دالر و یورو در شــش 
ماه ابتدای امســال را اعــالم کرده که نرخ فروش ایــن دو نوع ارز در 

مقایســه با مدت مشابه ســال گذشــته به ترتیب 1۶.7 درصد و 4.4 
درصد رشــد داشته اســت. در گزارش بانک مرکزی آمده است که در 
پایان شهریورماه امسال متوسط قیمت فروش یک دالر آمریکا در بازار 
آزاد تهران به 29 هزار و 589 تومان رسیده که در مقایسه با ماه قبل، 
1.2 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل، 9.1 درصد افزایش 
داشته است. البته حداقل و حداکثر نرخ فروش یک دالر آمریکا در ماه 
مذکور به ترتیب 28 هزار و 5۶9 تومان و 30 هزار و 919 تومان اعالم 
شده است. همچنین در شهریورماه 1401، متوسط قیمت فروش یک 
یورو در بازار آزاد تهران به 29 هزار و 915 تومان رسیده که در مقایسه 
با ماه قبل، کاهش 3.9 درصدی و در مقایســه با ماه مشابه سال قبل، 
کاهش ۶.5 درصدی را نشان می دهد. از سوی دیگر، حداقل و حداکثر 
نرخ فروش یک یورو در این ماه به ترتیب 29 هزار و 173 تومان و 30 
هزار و 988 تومان گزارش شــده است. بنابراین در شش ماهه ابتدایی 
سال جاری، متوســط قیمت فروش یک دالر آمریکا در بازار آزاد شهر 
تهران، 28 هزار و 724 تومان بوده که در مقایســه با دوره مشابه سال 
قبل 1۶.7 درصد رشد داشته اســت. همچنین میانگین قیمت فروش 
یک یورو در بازار آزاد شهر تهران در شش ماهه امسال، 30 هزار و 5۶1 
تومان بوده که نســبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد 4.4 درصدی 

را نشان می دهد.

با وجود عرضه اوراق ارزی، قیمت دالر پایین نیامد

پایداری دالر در کانال 35

بانکنامه

سکه 1۶ میلیون و 250 هزار تومان شد
افت 100 هزار تومانی سکه

در حالی قیمت دالر در معامالت غیررسمی و آزاد پایتخت کماکان در کانال 
35 هزار تومانی از خود پایداری نشــان می دهــد که نرخ دالر در صرافی های 
بانکی دیروز بدون تغییر قیمت نســبت بــه روز قبل در همان رقم 30 هزار و 
753 تومان به فروش رســید. همچنین هر یــورو در صرافی های بانکی بدون 
تغییر قیمت با رقم 30 هزار و 954 تومان معامله شــد. قیمت خرید هر دالر 
توسط این صرافی ها 30 هزار و 447 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 30 هزار و 
۶4۶ تومان گزارش شد. در آخرین روز آبان ماه و در بازار سکه و طال نیز شاهد 
کاهش قیمت ها بودیم، به طوری که هر قطعه سکه طرح جدید با کاهش 100 
هزار تومانی در روز دوشنبه با قیمت 1۶ میلیون و 250 هزار تومان معامله شد. 
ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز بدون تغییر قیمت نسبت به روز قبل با 
رقم 15 میلیون و 400 هزار تومان خرید و فروش شــد. نیم ســکه با افت 30 
هزار تومانی به 8 میلیون و 820 هزار تومان، ربع سکه با کاهش 14 هزار تومانی 
به 5 میلیون و 83۶ هزار تومان و سکه یک گرمی با کاهش 5 هزار تومانی به 
قیمت 3 میلیون و 345 هزار تومان رسید. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 
18 عیار به یک میلیون و 495 هزار تومان رســید و قیمت هر مثقال طال ۶ 

میلیون و 480 هزار تومان شد.

تحت تاثیر رشد ارزش دالر
سقوط طالی جهانی دنباله دار شد

طالی جهانی در روز دوشــنبه پس از ثبت بدترین هفته خود در پنج 
هفته اخیر، تحت فشــار افزایــش ارزش دالر در حالی کاهش یافت که 
معامله گران منتظر نشانه های بیشتر در مورد استراتژی نرخ بهره بانک های 
مرکــزی بودند. بهای هر اونس طال با بیش از ۶ درصد کاهش به 1744 
دالر و 70 سنت رسید و قیمت طالی آمریکا نیز با 0.37 درصد کاهش 
به 1745 دالر و 80 سنت رسید. طال در هفته منتهی به 18 نوامبر، 1.2 
درصد ســقوط کرد که بدترین قیمت از هفته منتهی به 14 اکتبر بود، 
علی رغم اینکه از اواســط آگوست تا 15 نوامبر به اوج خود رسید. »مت 
سیمپسون«، تحلیلگر ســیتی ایندکس می گوید: در حالی که هیچ خبر 
اقتصادی مهمی برای تحریک احساسات در آسیا وجود ندارد، معامله گران 
به دنبال حرف های تندروانه اعضای فدرال رزرو در هفته گذشــته که بر 
طال تاثیر می گذارد، به طور آزمایشــی نسبت به دالر صعودی هستند. 
شــاخص دالر 0.2 درصد افزایش یافت و باعث شد طال برای خریداران 
خارجی جذابیت کمتری داشته باشد. به عقیده سیمپسون، طال می تواند 
ســطوح حمایتــی 1735 و 1729 دالری را پیش از آخرین نشســت 
فدرال رزرو آمریکا در روز چهارشــنبه آزمایش کند و اگر در آستانه روز 
شــکرگزاری )تعطیالت( ایاالت  متحده در روز پنجشنبه، تندروتر از حد 
انتظار باشد، پتانسیل برای ادامه روند صعودی دالر وجود دارد. در مجموع، 
انتظار می رود بانک مرکزی همچنان نرخ ها را نیم درصد افزایش دهد که 
اخیرا توسط سایر مقامات فدرال رزرو نیز تأیید شده است. نرخ های بهره 

باال مانع از سرمایه گذاری در طالی بدون بازده می شود.

بازدهی منفی پادشاه رمزارزها ادامه دارد
بیت کوین در کانال 15 هزار دالر

بیت کوین، محبوب ترین توکن دیجیتــال جهان با بیش از 4درصد 
کاهش با رقم 15 هزار و 973 دالر معامله شد و به زیر مرز 1۶هزار دالر 
رسید. از سوی دیگر، اتر، سکه متصل به بالک چین اتریوم و دومین ارز 
دیجیتال بزرگ نیز با بیش از 8درصد کاهش به 1118 دالر رسید. به 
گزارش اینمنت، در حال حاضر، ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال به 
زیر مرز یک تریلیون دالر رســیده است؛ زیرا این میزان در 24 ساعت 

گذشته بیش از 5 درصد کاهش یافت و به 828 میلیارد دالر رسید.
بیت کوین، اتریوم و اکثر ارزهای رمزپایه به دلیل فشار شدید فروش 
در آخر هفته به معامالت پایین خود ادامه دادند. اگر خریداران بتوانند 
قیمت بیت کوین را به باالی خط روند کنونی سوق دهند ممکن است 
شــاهد روند صعودی باشیم. از ســوی دیگر، اتریوم نیز در آخر هفته 
8 درصد کاهش یافت. اگر فشــار فروش فروکش نکند، ممکن اســت 
شاهد کاهش اتر به 1080 دالر باشیم. »ادول پاتل«، مدیرعامل و یکی 
 Mudrex از بنیانگذاران پلتفرم جهانی ســرمایه گذاری ارز دیجیتال
می گوید که احتماال اتریوم تا زمانی که قیمت زیر خط روند باشد، تحت 
تهدید نزولی باقی خواهد ماند. در همین حال، قیمت دوج کوین با بیش 
از 11 درصد کاهش در 0.07 دالر معامله شد؛ در حالی که شیبا اینو نیز 

بیش از 7درصد کاهش داشت و به 0.000008 دالر رسید.
عملکرد دیروز ســایر قیمت های کریپتو نیز کاهش یافت و با روند 
کاهشــی در 24 ساعت گذشته معامله شدند. فروپاشی صرافی اف تی 
ایکس )FTX( بر بازار رمزارزها تأثیر گذاشته و نقدینگی شرکت هایی 
که زمانــی یکی از بزرگ ترین صرافی های رمزنــگاری جهان بودند را 
کاهش داده و موجب تحقیقات قانون گذاران در چندین کشــور شده 
است. اف تی ایکس، جدیدترین شرکت ارزهای دیجیتال در سال جاری 
است که تحت فشار مالی قرار گرفته؛ زیرا ارزش دارایی های رمزنگاری 
شده سقوط کرده اســت. افت قیمت بیت کوین در حالی رقم خورده 
که به نظر می رسد با خروج 1.2 میلیون بیت کوین از بازار، عرضه این 
ارز دیجیتال با کمبود روبه رو شــود. بررســی ها نشان می دهد که 14 
صرافی رمزارز در از دســت رفتن یک میلیون و 195 هزار بیت کوین 
مسئول هستند و این یعنی از مجموع 19.2 میلیون بیت کوین استخراج 
شــده، ۶.3 درصد از دسترس خارج می شود. به طور کلی، 21 میلیون 
بیت کوین وجود دارد که تا امروز 19.2 میلیون آن استخراج شده است. 
بنابرایــن با توجه به کمبود بیت کوین به دلیل عملکرد صرافی ها بعید 
نیســت که قیمت این ارز دیجیتال به زودی اوج بگیرد. با این وجود، 
معامله بیت کوین های جعلی از جمله تهدیدهایی است که معامله گران 

خرد را تهدید می کند.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 800.۶9 
میلیارد دالر برآورد می شــود که این رقم نسبت به روز قبل، 4 درصد 
کمتر شده است. در حال حاضر، 38 درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی 
در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز 0.41 درصد افزایش داشــته 
اســت. حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در 24 ساعت گذشته ۶1.73 
میلیارد دالر است که 88 درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور 
مالی غیرمتمرکز در حال حاضر 4.99 میلیارد دالر است که 8 درصد از 
کل حجم 24 ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های 
پایدار اکنون 59.۶4 میلیارد دالر است که 9۶ درصد از کل حجم 24 

ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.
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شفاف سازی استقالل در سامانه کدال
پول های بورسی صرف چه شد؟

پس از آنکه نماد باشــگاه اســتقالل به دلیل شفاف نبودن منابع 
مصرف شده توسط این باشگاه بسته شد، اکنون این باشگاه جزییات 
پول های برداشــت شده از حســاب را در سامانه کدال منتشر کرد. 
ورود باشگاه اســتقالل به بازار ســرمایه با پذیره نویسی سهام این 
باشــگاه آغاز و این پذیره نویسی باعث شد 359 میلیارد تومان عاید 
باشــگاه استقالل شــود. از همان ابتدا قرار شــد این پول زیر نظر 
کمیته ای ســه نفره متشکل از نماینده ســازمان خصوصی سازی، 
وزارت ورزش و باشــگاه پرسپولیس هزینه شود، اما به نظر می رسد 
آبی ها به تعهد پایبند نبودند و نماد استقالل به دلیل روشن نبودن 
منابع مصرف شــده حاصل از پذیره نویســی، دقیقا یک ماه بعد از 
قابل معامله شــدن نماد بسته شــد. در این راستا، هشتم آبان ماه 
باشــگاه اســتقالل در نامه ای با امضای علی فتح اهلل زاده مدیرعامل 
این باشــگاه، جزییات هزینه ای استقالل را منتشر کرد. در این نامه 
فتح اهلل زاده متعهد شــد پس از دریافت وجوه درآمدی باشــگاه از 
شــرکت های طرف قرارداد، اختالف حساب موجود جبران شود. در 
نهایت روز دوشنبه باشــگاه استقالل در اطالعیه »افشای اطالعات 
بااهمیت« در ســامانه کدال، جزییات پول های برداشــت شــده از 
حســاب را منتشــر کرد. طبق جداولی که باشگاه استقالل منتشر 
کرده اســت، بیش از 220 میلیــارد و 400 میلیون تومان از منابع 
حاصل از پذیره نویســی این باشگاه برداشت شده و 123 میلیارد و 

500 میلیون تومان موجودی بانک این باشگاه است.

رد استعفای ریاست سازمان بورس
عشقی در سازمان بورس ماندگار شد

در جلسه دیروز شــورای عالی بورس، رئیس سازمان بورس پس 
از ارائه گزارشــی از وضعیت بازار ســرمایه، استعفای مکتوب خود 
را تقدیــم شــورای عالی بورس کرد. ســپس در حالی که برخی از 
اعضای شــورای عالی بورس از جایگزینی محمد رضوانی فر به جای 
مجید عشــقی در سمت ریاست ســازمان بورس خبر داده بودند، 
نتیجه جلسه شورای عالی بورس از ماندگاری عشقی در این سمت 
حکایت دارد. صبح دیروز مجید عشــقی اســتعفای مکتوب خود را 
تقدیم شــورای عالی بورس کرد تا این اســتعفا در شورای مذکور 
مورد بررســی قرار بگیرد. ســپس اخباری از سوی برخی منابع در 
مورد پذیرش این اســتعفا از سوی وزیر اقتصاد و جایگزینی محمد 
رضوانی فر به جای مجید عشــقی در سازمان بورس منتشر شد، اما 
در نهایت توییتر مدیر روابط عمومی سازمان بورس نشان داد که با 
مخالفت اکثریت قاطع اعضای شورای عالی بورس، استعفای عشقی 
مورد قبول واقع نشــده و او در ریاست سازمان بورس باقی خواهد 
ماند. در این راســتا محمدهادی سلیمی زاده، رئیس روابط عمومی 
ســازمان بورس با بیان اینکه عشقی در سازمان بورس ماندگار شد، 
گفت که اعضای شــورای عالی بورس اســتعفای مجید عشــقی را 
نپذیرفتند و حتــی یکی از اعضا هم با این اســتعفا موافقت نکرد. 
سلیمی زاده با انتشار عکسی از جلسه شورای عالی بورس در توییتر 
خود اعالم کرد: اکثریت قاطع اعضای این شــورا با استعفای مجید 
عشقی مخالفت کرده اند و بدین ترتیب وی رئیس سازمان بورس و 

اوراق بهادار باقی خواهد ماند.

یک کارشناس بازار سرمایه بررسی کرد
مهر تاییدی بر ارزندگی سهام

به گفته یک کارشــناس بازار سرمایه، معیار ارزندگی سهام، روند 
و تداوم ســودآوری شرکت هاســت؛ کما اینکه نسبت P/E بازار در 
کف تاریخی 10 ســاله خود قرار گرفته و همین موضوع، خود گواه 

ارزندگی این بازار است.
علیرضا قدرتی، کارشــناس بازار ســرمایه و عضــو هیأت مدیره 
ســبدگردان هیوا در گفت وگو با پایگاه خبری بازار ســرمایه )سنا( 
درخصــوص وضعیت فعلی و پیش بینی آینده بازار ســرمایه گفت: 
براساس داده ها و اطالعات و آمارهای تاریخی، قطعا بازار سرمایه ما 
ارزنده اســت؛ چراکه معیار ارزندگی سهام، روند و تداوم سودآوری 
شــرکت ها است و نســبت P/E این بازار در کف تاریخی 10 ساله 
خود قرار گرفته و همین موضوع خود گواه ارزندگی این بازار است.
این کارشــناس بازار ســرمایه اضافه کرد: البته تفاوت اصلی بازار 
ســهام با بازار پول، در میزان ریســک های این بازار اســت. فعاالن 
و ســرمایه گذاران در بازار ســهام، میزان قابل قبولی از ریســک را 
پذیرفته اند و سال هاســت که بازیگران این بازار با طیف مختلفی از 
ریســک های اقتصادی، سیاســی و اجتماعی مواجه بوده اند و اتفاقا 
همین ریسک هاســت که موجب جذابیت بازار سرمایه برای عده ای 
از ســرمایه گذاران می شــود، اما در مجموع تصور می کنم با در نظر 
گرفتن ریسک های موجود در این بازار نیز قیمت سهام ارزنده است.
به گفته قدرتی، شــرایطی که در حال حاضر در بازار ســرمایه ما 
حاکم است، شــرایط خیلی نادر و عجیبی نیســت و در سال های 
قبل هم بازار ســرمایه با ریســک های مختلفی دست و پنجه نرم 
کرده اســت؛ ضمن اینکه در این سال ها همواره با نزدیک شدن به 
فصل ارائه الیحه بودجه به مجلس شــورای اســالمی، نگرانی هایی 
برای فعاالن بازار ســرمایه ایجاد شــده و امسال هم همین شرایط 
حاکم است، اما فعاالن این بازار در تمامی این سال ها از این شرایط 
بــا موفقیت گذر کرده اند و امیدواریم این بــار هم با اندکی صبر و 
بردباری از وضعیت فعلی گذر کنیم و بازار سرمایه به رشد و پویایی 
الزم برســد. این فعال بازار ســرمایه در رابطه با استراتژی مناسب 
برای سرمایه گذاری در بورس گفت: نمی توان فعاالن بازار سرمایه را 
تشویق به سرمایه گذاری با یک استراتژی خاص مثال سرمایه گذاری 
بلندمــدت و میان در بورس کرد. به هرحال بازار ســرمایه بازیگران 
کوتاه مــدت، میان مدت و بلندمــدت دارد و اینکه به تمامی فعاالن 
ایــن بازار توصیه کنیم با یک اســتراتژی اقدام به خرید و فروش و 
انتخاب سهم کنند، اشتباه است. بررسی ها نشان می دهد که غالب 
ســرمایه گذاران در بازار سهام کشور ما، سرمایه گذاران میان مدت و 
بلندمدت هستند، اما نکته اینجاست که سرمایه گذاران با استراتژی 
بلندمدت و میان مدت هم گاهی تحت تاثیر جو روانی بازار سرمایه، 
تصمیمــات کوتاه مــدت می گیرند و چنین رفتــاری قطعا بازدهی 

مطلوب برای سرمایه گذاران به همراه نخواهد داشت.

خبرنــامه

فرصت امروز: بورس تهران روزهای پرنوســانی را سپری می کند. پس از 
آنکه شاخص کل بورس تهران در پایان هفته اول آبان تا سطح یک میلیون 
و 241 هزار واحد افت کرد، در ادامه به واسطه اوج گیری قیمت دالر آزاد و 
افزایش جهانی قیمت کامودیتی ها و همچنین بسته حمایتی سیاست گذار 
بورسی، چند هفته صعودی را تجربه کرد و به سطح 1.4 میلیون واحدی 
رســید. سپس در آغاز معامالت هفته جاری، شاخص کل بورس به کانال 
1.3 میلیون واحدی سقوط کرد، اما در معامالت روز یکشنبه با رشد 0.83 
درصدی به این کانال برگشــت و در ارتفاع یک میلیون و 404 هزار واحد 
ایســتاد. در معامالت روز گذشــته و در آخرین روز معامالتی آبان ماه نیز 
شاخص کل بورس با رشد 0.32 درصدی به یک میلیون و 409 هزار واحد 

رسید و با سبزپوشی به استقبال معامالت آذرماه رفت.
به موازات نوسان نماگر اصلی بازار در مرز یک میلیون و 400 هزار واحد، 
نماگر هم وزن بازار نیز این روزها در محدوده 400 هزار واحد در نوســان 
است. نماگر هم وزن که نمای بهتری از وضعیت بازار را نشان می دهد و از 
همه نمادها به یک اندازه تاثیر می پذیرد، در معامالت شــنبه با افت 0.87 
درصدی به کمتر از مرز 400 هزار واحد رسید، اما در معامالت روز یکشنبه 
با رشــد 1.23 درصدی مجددا مرز 400 هزار واحد را پشت سر گذاشت 
و به تراز 402 هزار و 855 واحد رســید. این روند مثبت در معامالت روز 
دوشــنبه ادامه یافت و نماگر هم وزن با افزایش 0.43 درصدی، رقم 404 
هزار و 593 واحد را به ثبت رساند. مقایسه بازدهی دو شاخص اصلی بازار 
سهام در معامالت دو روز گذشته نشان می دهد که نماد هایی با ارزش بازار 
کمتر، توانسته اند رشد بهتری را نسبت به بزرگان بازار تجربه کنند. به نظر 
می رســد بورس تهران پس از شروع روند صعودی قدرتمند در چند هفته 

گذشته وارد دوره اصالح شده است.
پیش بینی بورس در ادامه سال

مقایسه بازدهی دو شاخص اصلی بازار سرمایه در معامالت دو روز پایانی 
آبان ماه نشــان می دهد که نماد هایی با ارزش بازار کمتر، توانسته اند رشد 
بهتری را نسبت به بزرگان بازار تجربه کنند. با نگاهی به روند نوسان نماگر 
اصلی تاالر شیشه ای می توان دریافت که احتماال این بازار پس از شروع یک 
روند صعودی قدرتمند و مداوم وارد یک دوره اصالحی شــده است. البته 
اصالح در روند های بازار های مالی، یک امر کامال طبیعی و جزو الزامات بازار 

است. اگر صعود در قیمت ها با اصالح همراه نباشد، طبیعتا نمی توان انتظار 
داشت که روند صعودی شکل گرفته بتواند در بلندمدت ادامه داشته باشد؛ 
چراکه اگر روند صعودی یا نزولی بازار به شکل طبیعی شکل گرفته باشد، 
به دم و بازدم حداقل چند روزه در میانه راه نیاز دارد و بدون آن ریســک 

سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند.
یک کارشناس بازار سرمایه درباره سمت و سوی آینده این بازار می گوید: 
به نظر می رســد در صورت عدم کاهش قیمت های جهانی، بورس پس از 
گذر از فصل بودجه دوباره صعودی خواهد شــد. سعید جعفری در مورد 
دالیل رشــد بازار ســرمایه طی دو هفته اخیر به ایسنا، توضیح داد: بین 
بازار سرمایه و نرخ ارز همبستگی وجود دارد؛ زیرا بسیاری از صنایع بزرگ 
وابســته به نرخ ارز هستند. بنابراین با رشــد قیمت ارز، بازار سرمایه هم 
صعودی می شود. هرچند که صنایع بورســی باید دالر خود را در سامانه 
نیمــا عرضه کنند و دالر نیمایی صعود قابل توجهی را تجربه نکرد اما این 

هم بستگی کماکان وجود دارد.
او بــا تاکید بر اینکه عالوه بر افزایش نرخ ارز در داخل شــاهد افزایش 
قیمت های جهانی بودیم، گفت: موضوع مهم دیگر این است که صندوق های 
درآمد ثابت ناچار به خرید ســهام هستند؛ یعنی باید حد نصابی از سهام 
را در این صندوق ها داشــته باشیم. افت شدید قیمت سهام در فاصله بین 
تیرماه تا اوایل آبان  ماه باعث شده بود این صندوق ها هم با مشکل مواجه 
شوند که رایزنی هایی انجام شد تا حمایتی از صندوق های درآمد ثابت انجام 

شود تا این صندوق ها به نقطه بحرانی نرسند.
جعفری با اشاره به ریزش بازار در روز شنبه درباره پیش بینی آینده بازار 
سرمایه افزود: طبیعی است که بازار بعد از رشد، کمی اصالح داشته باشد. 
به طور کلی، ادامه یافتن رشــد بازار، منوط به این اســت که قیمت های 
جهانی همچنان رو به باال باشد و از طرف دیگر نیز یا ریسک های سیاسی 
و اقتصادی کاهش یابند یا نرخ ارز افت زیادی پیدا نکند. اگر شــاهد افت 
قیمت جهانی نباشیم و بازار بتواند کف اوایل آبان خود را حفظ کند، پس 
از اینکه بازار به صورت سنتی در فصل بودجه در فاز احتیاط قرار می گیرد، 

از اواخر سال مجددا می توانیم شاهد رشد بورس باشیم.
سبزپوشی جمعی شاخص ها

ســوت پایان معامالت آبان ماه در حالی به صدا درآمد که شاخص کل 

بورس با افزایش 4 هزار و 441 واحد )0.32 درصد( به تراز یک میلیون و 
409 هزار واحد و شاخص هم وزن با یک هزار و ۶8۶ واحد )0.42 درصد( 
افزایش بــه رقم 404 هزار و 593 واحد رســید. در جریان معامالت روز 
 دوشــنبه 30 آبان ماه، بیش از 9 میلیارد و 74 میلیون ســهم، حق تقدم 
و اوراق بهــادار بــه ارزش 42 هزار و 945 میلیــارد ریال در بورس تهران 
دادوستد شد. گروه خودرو در معامالت این روز با 83 هزار و 820 معامله 
به ارزش 9 هزار و 942 میلیارد ریال در صدر گروه های بورســی ایســتاد. 
همچنین گروه فرآورده های نفتی با 17 هزار و 255 معامله به ارزش یک 
هــزار و 783 میلیارد ریال، گروه چند رشــته ای صنایع با 9 هزار و 980 
معامله به ارزش یک هزار و 484 میلیارد ریال، گروه شیمیایی با 15 هزار 
و 23 معامله به ارزش یک هزار و 242 میلیارد ریال و گروه فلزات اساسی 
با 1۶ هزار و 988 معامله به ارزش یک هزار و 202 میلیارد ریال به ترتیب 

در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
شــرکت ایران خودرو با 823 واحد، شرکت توســعه معادن و فلزات با 
717 واحد، شــرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با 48۶ واحد، شرکت 
ســرمایه گذاری گروه توســعه ملی با 471 واحد و شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان با 25۶ واحد، بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند. 
در مقابل نیز شرکت تامین سرمایه نوین با 112 واحد، کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران با 81 واحد، بورس کاالی ایران با 47 واحد، پتروشیمی شیراز 
با 35 واحد و بانک پارســیان با 29 واحد با تاثیر منفی بر رشــد شاخص 

همراه شدند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شــاخص کل فرابورس با افزایش 41.98 
واحدی به رقم 18 هزار و 510 واحد رسید. در این بازار بیش از ۶ میلیارد 
و 421 میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهــادار به ارزش یک میلیون و 
414 هزار و 387 میلیارد ریال دادوســتد شد. شرکت پلیمر آریا ساسول 
با 14 واحد، شــرکت صنعتی مینو با 8 واحد، شرکت مدیریت انرژی امید 
تابان هور با ۶ واحد، شرکت بهمن دیزل با 2 واحد و شرکت تولید نیروی 
برق دماوند با 1.7 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. 
همچنین شرکت پتروشــیمی مارون با 2.2 واحد، شرکت پویا زرکان آق 
دره با 1.4 واحد، شرکت فرابورس ایران 1.2 واحد و شرکت پیشگامان فن 
آوری و دانش آرامیس با یک واحد، با تاثیر منفی بر شاخص همراه شدند.

شاخص کل بورس تهران به پیشروی در سطح 1.4 میلیون واحد ادامه داد

رخ سبز بورس در پایان آبان

آخرین روز آبان ماه امســال در تاریخ بازار ســرمایه و صنعت خودروی 
کشور ماندگار خواهد شد؛ چراکه پس از سال ها قیمت گذاری های مختلف 
دســتوری و نیمه دستوری برای خودروهای پرتیراژ و عمومی، در این روز 
)دوشنبه 30 آبان ماه( هزار دستگاه پژو 207 در یک فرآیند شفاف و برپایه 
عدالت معامله شــد تا دولت نشــان دهد عزمی جدی برای احقاق حقوق 
تولیدکننده، مصرف  کننده و ســهامدار دارد؛ امروز برای همیشه در ذهن 
دالالن خــودرو نیز باقی خواهد ماند؛ چراکــه معامله پژو 207 در بورس، 
نقطه آغازی برای پایان دوران ســودهای بــادآورده و رانت های کالن در 

معامالت خودرو خواهد بود.
براســاس این گزارش، در روز گذشته هزار دستگاه پژو 207 با میانگین 
قیمتی 342 میلیــون و 842 هزار و 400 تومان پس از ۶0 دقیقه رقابت 
مورد معامله قرار گرفت که به احتساب هزینه های جانبی قیمت تمام شده 
207 در بورس به 391 میلیون تومان می رســد؛ این در حالی اســت که 
قیمت 207 در ســایت های خرید و فروش اینترنتی حدود 440 میلیون 
تومان است و به این ترتیب، خرید این خودرو در بورس حدود 50 میلیون 

تومان زیر قیمت بازار انجام شده است.
در تیرماه امســال بــود که طرح عرضه خودرو در بــورس کاالی ایران 
در شــورای عالی بورس مورد تصویب قــرار گرفت و طبق وعده وزیر امور 
اقتصــادی و دارایی، عرضه های خودرو کم تیراژ در بورس کاال آغاز شــد. 

بررســی آمار معامالت بورس کاالی ایران نشان می دهد عرضه خودرو در 
بورس کاال که با خودروی کارا دو کابین و تک کابین آغاز شــد، تا قبل از 
معامالت روز گذشــته در مجموع به حجم معامله 3 هزار و 80 دســتگاه 
خودرو در بورس کاال رسیده بود. در این مدت 742 دستگاه فیدلیتی گروه 
بهمن موتور، 731 دســتگاه هایما S7 گــروه صنعتی ایران خودرو، 594 
دســتگاه دیگنیتی بهمن موتور، 31۶ دستگاه کارا دو کابین بهمن موتور، 
140 دســتگاه کاراتک کابین، 200 دستگاه الماری ایما مجتمع صنعتی 
آرین پارس موتور، 121 دســتگاه کامیون کشنده امپاور بهمن دیزل، ۶9 
دستگاه کی ام سی T8 کرمان موتور، ۶8 دستگاه جک S5 کرمان موتور، 
۶4 دستگاه شاهین ســایپا و 35 دستگاه کامیون کشنده FAW معامله 

شده است.
حــاال با فروش خودروی پژو 207 از روز گذشــته، نوبت به خودروهای 
پرتیراژ رسیده اســت. پس از موفقیت معامالت خودروهای کم تیراژ و به 
نوعی غیرعمومی تر برای مردم، از روز دوشنبه عرضه پژو 207 ایران خودرو 
به عنوان نخســتین عرضه خودروی پرتیراژ در بــورس کاالی ایران آغاز 
شــد تا حذف قیمت گذاری دســتوری خودروهای عمومی پس از سال ها 
به طور رســمی و براســاس عرضه و تقاضا عملیاتی شود. در این روز بالغ 
بر هزار دســتگاه پژو 207 با میانگین قیمت 342 میلیون و 842 هزار و 
400 تومان پس از ۶0 دقیقه رقابت مورد معامله قرار گرفت تا مشــخص 

شود عرضه خودروها در بورس کاال به سود تولیدکننده و مصرف کننده و 
به زیان دالالن اســت. این قیمت حدود 50 میلیون تومان زیر قیمت بازار 
به فروش رســیده اســت. نگاهی به آگهی های منتشر شده در شبکه های 
اجتماعی و سایت های اینترنتی خرید و فروش بیانگر آن است که پژو 207 
معمولی با قیمتی حدود 430 تا 440 میلیون تومان به فروش می رسد اما 
مصرف کنندگانــی که دیروز در بورس کاالی ایران اقدام به رقابت و خرید 
207 کردند با میانگین قیمتی 342 میلیون تومان موفق به خرید شــدند 
تا مشخص شود وقتی به سازوکار بازار اعتماد می کنیم، به طور قطع، یک 

سمت برنده این سیاست، مصرف کنندگان واقعی هستند.
همچنین گفتنی است شرکت پارس خودرو به بازار پایه فرابورس منتقل 
شــد. اطالعیه شــرکت بورس تهران حاکی از آن است که شرکت پارس 
خودرو از 19 مهرماه از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران 
حذف شــده و قابل انتقال به بازار پایه خواهد بود که براســاس اطالعیه 
شــرکت فرابورس، این انتقال انجام شده است. مطابق اطالعیه فرابورس و 
به استناد مصوبه کمیته درج فرابورس ایران، شرکت پارس خودرو )سهامی 
عام( به عنوان دویست و هفتاد و چهارمین نماد معامالتی از تاریخ 28 آبان 
سال جاری در فهرست اوراق بهادار بازار پایه فرابورس ایران درج می شود. 
نماد معامالتی این شرکت خپارس بوده و در گروه خودرو و ساخت قطعات 

فعالیت می کند.

پژو 207 در بورس کاال 50 میلیون تومان زیر قیمت بازار به فروش رسید

عبور خودرو از قیمت دستوری
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نوسازی ناوگان عمومی و کاهش مصرف سوخت در 
صدر برنامه های مجلس و وزیر صمت قرار گرفت

عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اســالمی ضمن تاکید بر 
تسریع در نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی به ویژه تاکسیرانی گفت 
پس از رأی اعتماد مجلس به وزیر صمت مقرر شد، جهت گیری ها به 
سمت تسهیل فرآیند تولید، حمایت از تولیدکنندگان و واردات خودرو 

در راستای کاهش مصرف سوخت و آالیندگی باشد.
عادل نجف زاده در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با توجه به کمبود 
ناوگان حمل ونقل عمومی به ویژه تاکسیرانی و فرسودگی این ناوگان 
و اینکه فرآیند اخذ مجوز برای تولید خودرو طوالنی است، درخصوص 
اولویت تامین نیاز این ناوگان در مقایسه با خودروهای شخصی سواری 
اظهار داشت: از ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم یکی از رویکردهای 
این مجلس، بحث ســاماندهی موضوع خــودرو از لحاظ تیراژ تولید، 
تامین و ساماندهی قیمت بوده است. وی افزود: نیاز ناوگان حمل ونقل 
کشور در حال افزایش است و فرسودگی ناوگان موجب شده میلیون ها 
مترمکعب از منابع سوخت کشور به هدر برود. در حالی که اگر نوسازی 
در سریع ترین زمان ممکن عملیاتی شود، قطع به یقین میزان مصرف 
ســوخت از این طریق کاهش می یابد. وی افزود: پس از رأی اعتماد 
مجلس به وزیر صمت مقرر شــد، جهت گیری ها به ســمت تسهیل 
فرآیند تولید، حمایت از تولیدکنندگان و واردات خودرو در راســتای 
کاهش مصرف سوخت و آالیندگی باشد. هر چقدر این ناوگان تجهیز 
و به روزتر شود، صرفه جویی عمده ای در تمامی حوزه ها اتفاق می افتد.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسالمی گفت: اگر 
خودروساز داخلی بتواند با خودروساز خارجی جوینت شوند و قوانین 
تسهیل کننده داشــته باشیم، به سود ســاماندهی خودرو و نوسازی 

ناوگان حمل ونقل کشور خواهد بود.
نجف زاده در پاسخ به این پرســش که آیا قوانین مرتبط با کاهش 
مصرف ســوخت کافی هستند و اجرا می شــوند، تاکید کرد: یکی از 
دغدغه های اصلی کشور و مجلس موضوع سوخت است. ضمن اینکه 
اکنون 1۶ هزار دستگاه کامیون وارداتی در گمرکات به بهانه اسقاط در 
حال استهالک هستند، در حالی که اسقاط مرتبط با راننده نیست و 

در حیطه وظایف سازمان راهداری و دولت است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: واردات 1۶ هزار کامیون قطع به یقین 
موجب نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای و کاهش مصرف میلیون ها 
لیتر ســوخت است که تاثیر بسیار عمده ای بر تسهیل فضای کسب و 

کار و جریان حمل ونقل کاال خواهد داشت.
رئیس ســازمان شیالت گفت قبال بخش زیادی از تخم  چشم زده 
 ماهی از طریق واردات تامین می شــد، ولی امســال توانستیم 372 
میلیــون قطعه یعنی 77 درصد نیاز کشــور را در 47 مزرعه بخش 

خصوصی تولید کنیم.
سیدحســین حسینی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در سال 
1400 حدود یک میلیون و 259 هزار تن محصوالت شــیالتی در 
کشور تولید شده است، گفت: از این تعداد 702 هزار تن مربوط به 
صید و صیادی و 557 هزار تن نیز مربوط به آبزی پروری بوده است.
وی ادامه داد:140 هزار نفر در صنعت شیالت با 11 هزار شناور، 
70 بندر صیادی، 120 اســکله تخلیه آبزیان و 37 اســکله مردمی 

فعالیت می کنند.

نماگربازارسهام

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران از وضعیت نیمه تعطیل 
بــازار خودرو خبر داد و گفت بازار خودرو با توجه به اتفاقات اخیر از پایان 
هفته گذشــته تا به امروز در وضعیت نیمه تعطیل قرار گرفته و هم اکنون 

مبنای قیمتی برای اعالم قیمت خودروهای داخلی وجود دارد.
اسد کرمی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، از وضعیت نیمه تعطیل 
بازار خودرو خبر داد و گفت: بازار خودرو با توجه به اتفاقات اخیر از پایان 
هفته گذشــته تا به امروز در وضعیت نیمه تعطیل قرار گرفته و هم اکنون 

مبنای قیمتی برای اعالم قیمت خودروهای داخلی وجود دارد.

وی درباره آخرین قیمت خودروهــای داخلی عنوان کرد: قیمت فعلی 
دنا پالس اتومات 585 میلیون و قیمت شاهین 377 میلیون تومان است.

نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو تهران در ادامه درخصوص 
پیش بینی ها نســبت به آینده بازار خودرو اظهار داشت: افزایش قیمت در 
شــرایط فعلی بعید به نظر می رسد مگر اینکه رشــد نرخ ارز و یا مسائل 
سیاسی زمینه ســاز افزایش قیمت ها شود، اما معموال از دی ماه و هرچه 
به پایان ســال نزدیک می شــویم با افزایش قیمت خودرو در بازار مواجه 

خواهیم شد.

کرمی نســبت به وضعیت نگران کننده بازار خودرو هشــدار داد و 
گفت: در حال حاضر خرید و فروش خودروهای دســت دوم در بازار 
به شــدت کاهش پیدا کرده و معامالت عمدتا از طریق ســایت های 
مجازی انجام می شــود و به نوعی بازار خودرو در اختیار صفر فروشان 
قرار گرفته اســت و تداوم وضعیت فعلی می تواند موجب تعطیلی این 
صنف شــود کمااینکه 30 درصد نمایشــگاه داران به دلیل رکود بازار 
خــودرو و عدم توان پرداخت اجاره بها مجبــور به کناره گیری از این 

صنف شده اند.

تداوم رکود در وضعیت نیمه تعطیل بازار خودرو

عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی 
کشــورحصول نتایج بهتر در عبور مســتقیم تولید خودرو را مستلزم حذف 
قیمت گذاری دســتوری دانســت. ابراهیم احمدی در گفت وگــو با خبرنگار 
خبرخودرو، اولین و مهمترین گلوگاه عبور مستقیم تولید خودرو را قیمت گذاری 
دســتوری عنوان و بیان کرد: مهمترین عامل برای تداوم عبور مستقیم تولید 
حتــی با تیراژ فعلی حذف قیمت گذاری دســتوری اســت؛ چراکه با رفع آن 
بسیاری از موانع تولید ناخودآگاه برطرف خواهند شد؛ اما برای ارتقای کمی و 
کیفــی تولید موانع دیگری وجود دارد که رفع آنها در بلندمدت اتفاق خواهد 
افتاد. وی در ادامه تاکید کرد: به منظور حصول نتایج بهتر در عبور مســتقیم 
تولید حذف قیمت گذاری دستوری ضرورت دارد؛ چراکه تیراژ تولید را حداقل 
30 درصد افزایش می دهد. عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه سازی کشور با بیان اینکه هدف گذاری تولید یک میلیون و 
۶00 هزار دستگاه خودرو در سال جاری به راحتی امکان پذیر است، یادآور شد: 
این میزان تولید در وهله اول نیازمند 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی است 

و دلیل اینکه خودروسازان از برنامه تولید عقب مانده اند عدم تامین نقدینگی 
الزم و بالطبع عدم توان خرید قطعات منفصله و مواد اولیه است. بنابراین ریشه 
همه مســائل در صنعت خودرو را باید در قیمت گذاری دستوری جست وجو 
کرد. احمدی ادامه داد: کمبود ســرمایه در گردش خودروسازان، پرداخت به 
موقع مطالبات زنجیره تامین را نیز تحت تاثیر قرار داده است به طوری که در 
حال حاضر مطالبات قطعه ســازان 120 روز و یا از طریق خرید دین از سوی 
خودروساز پرداخت می شود در حالی که قطعه سازان مواد اولیه مورد نیاز خود 
را نقدا خریداری می کنند. عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه سازی کشور در پایان خاطرنشان کرد: تولیدی که از ابتدای 
سال تاکنون صورت گرفته نیز به واسطه فعالیت جهادی و فداکارانه کارگران، 
مهندسان و قطعه سازان محقق شده است و امیدواریم دولت تصمیمات درستی 
را در رابطــه با قیمت گذاری خودرو اتخاذ کند تــا خودرو به قیمت واقعی به 
فروش برســد چراکه حذف قیمت گذاری دستوری قطعا به ایجاد تغییراتی در 

صنعت خودرو کمک خواهد کرد.

حصول نتایج بهتر در عبور مستقیم تولید خودرو مستلزم حذف قیمت گذاری دستوری است
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به قلم: کنت بورک
کارشناس بازاریابی و فروش

مترجم: امیر آل علی
برای تبدیل شدن به یک فروشنده و بازاریاب موفق، بیش از 100 روش 
وجود دارد که پرداختن به تمامی آنها نیاز به زمان زیادی خواهد داشت. با 
این حال یکی از بهترین اقدامات این است که از تجربیات افرادی استفاده 
نمایید که به صورت مستقیم با مسائل و مشکالت مواجه بوده اند. این امر 
درســت به مانند توصیه های یک راننده حرفه ای است که شما از هیچ فرد 
دیگری نشــنیده اید. درواقع این امر بسیار بهتر اســت که برای بهبود در 
وضعیت خود، ابتدا به دنبال مواردی باشــید که بیشتر افراد نسبت به آنها 
بی خبر بوده و این امر باعث می شود تا مزیت رقابتی فوق العاده ای را به دست 
آورید. در زمینه بازاریابی که از آن به عنوان مهمترین بخش هر کسب و کار 
نام برده می شود، بسیار مهم است که موارد تاثیرگذار را یاد بگیرید که در 
جهان امروز که دوران پساکرونا است و تمامی کسب و کارها شروع مجددی 
را دارنــد، بهترین نتایج را رقم بزنید که در ادامه پنج مورد طالیی آنها که 

حاصل تجربه 20 سال فعالیت حرفه ای است را بررسی خواهیم کرد. 
1-با مشتری حتی در زمان عدم خرید در ارتباط باشید 

درواقع مشتری تا زمانی که به یک محصول نیاز مجدد نداشته باشد، تکرار 
خرید نخواهد داشت و به همین خاطر بسیاری از بازاریاب ها و تیم های فروش، 
این دسته از مشــتری ها را رها کرده و سخت به دنبال موارد جدید هستند. 
این امر در حالی است که عدم پیگیری های شما ممکن است باعث شود که 
مشتری به سمت برندهای دیگر جذب شده و شما را به صورت کامل فراموش 
کند. در این زمینه شــما باید مشتری را در شرایطی قرار دهید که برند شما 
برای وی به صورت مداوم تکرار شــود. همچنین این نکته را به خاطر داشته 
باشــید که هر فرد، از دوستان و آشنایان زیادی برخوردار است که می توانند 
برای شما مشتری های جدید را ایجاد نمایند. به همین خاطر شما می توانید 
افراد را به عنوان پلی برای پیدا کردن مشــتری های بیشتر نگاه کنید. تحت 
این شرایط دیگر خرید کردن و یا نکردن یک فرد مهم نبوده و شما سودهای 
به مراتب بیشتری را از ارتباط با آنها به دست خواهید آورد. نکته دیگری که 
باید در این بخش به آن توجه داشته باشید این است که عادت های اقتصادی 
افراد قابل تغییر است. به همین خاطر شما هیچ گاه نباید از خرید یک مشتری 
ناامید شوید. در آخر این امر که تکنیک های منحصر به فرد خودتان را داشته 
باشید بســیار مهم اســت. درواقع موارد تکراری ابدا افراد را تحت تاثیر قرار 

نمی دهد. 
2-تبلیغ مدام را جدی بگیرید 

تبلیغ برای بسیاری از کسب و کارها به این صورت است که آنها تنها 
در ماه هــای اول فعالیت خود و در زمان هــای رکود، این اقدام را انجام 
می دهند. این امر در حالی است که شما باید به صورت مداوم، تبلیغات 
داشــته باشید. این امر باعث می شــود تا در بازار به شدت رقابتی حال 
حاضر، امکان جذب مشــتریان جدید را داشته باشــید. در این زمینه 
بهتریــن نتایج را زمانی به دســت خواهید آورد که بــه دنبال تبلیغات 
خالقانه و نوآورانه باشــید. این امر باعث می شود که حتی با هزینه کم 
نیز بتوانید نتایج فوق العاده ای را به دســت آورید. برای مثال می توانید 
روز پایان هفته را به تبلیغ اختصاص دهید تا مهیای هفته جدید باشید. 

3-به یک محدوده قانع نشوید 
درواقع یــک بازاریاب موفق باید انواع روش هــا و بازارهای فروش را 
مدنظــر خود قــرار دهد. در این رابطه ممکن اســت محلی که انتخاب 
کرده اید، پس از مدتی دیگر ظرفیت رشــد را نداشــته باشد. به همین 

خاطر اقدام هوشــمندانه این اســت که از مدت ها قبــل خود را برای 
بازارهای جدید آماده کنید. در این رابطه بســیاری از برندها از وضعیت 
بد فروش خود گالیه دارند و این امر در حالی اســت که ابدا روش های 
مختلف را حتی امتحان نکرده انــد. درواقع برای فروش مداوم و موفق، 
شــما نیاز داریــد که روش ها و بازارهای مختلــف را امتحان کرده و به 
صورت مداوم به دنبال به روز رســانی شــیوه های خود باشید. به همین 

خاطر قانع بودن به یک محدوده، بزرگترین اشتباه شما خواهد بود. 
4-ترفندهای خاص خودتان را داشته باشید 

روش ها و قوانین رایج بازار، اقداماتی هســتند که تمامی افراد آنها را 
مورد اســتفاده قرار می دهند. به همین خاطر طبیعی اســت که نیاز به 
روش های خاص خودتان داشــته باشید. برای مثال هر راننده حرفه ای، 
بــرای خود ترفندهایی دارد که باعث می شــود تا قــدرت متمایز عمل 
کــردن را پیدا کنند. بــرای موفقیت در این بخش الزم اســت تا دید 
منتقدانه داشــته باشید و ســعی کنید که حتی نیازهای آتی مخاطبان 
خــود را مورد توجه قرار دهید. در این مســیر بررســی اقدامات انجام 

شــده از سوی سایرین، به شــما در عدم انجام اقدامات تکراری، کمک 
خواهد کرد. همچنین شما با به روز کردن و اعمال تغییرات در روش های 
دیگران نیز می توانید یک ترفند جالب بازاریابی و فروش را ایجاد نمایید. 

5-از اقدامات بزرگ غافل نشوید
ممکن است تصور کنید که اقدامات کوچک، کم ریسک بوده و سریعا 
می توانید آنها را انجام دهید. با این حال فراموش نکنید که این اقدامات 
نتایج کوتاه مــدت را به همراه دارد و اگر خواهان موفقیت طوالنی مدت 
هســتید الزم است تا دســت به اقدامات بزرگ هم بزنید. این امر باعث 
می شود تا در رده برندهای بزرگ قرار گرفته و این اقدامات را به فرهنگ 
ســازمانی شرکت خود تبدیل نمایید. برای مثال اگر بتوانید در راستای 
حفظ محیط زیســت گام های ســودمندی را بردارید، بدون شک این 
مســئله مورد توجــه جهانی قرار خواهد گرفــت و می تواند به فرهنگ 
ســازمان شما تبدیل شود. در این زمینه با بررسی اقدامات انجام شده از 
سوی سایر برندها، به ایده های بسیار مناسبی دست پیدا خواهید کرد. 
entrepreneur.com :منبع
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اخبار

قدردانی وزیر نیرو از مهندس حسینی کارنامی مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق مازندران

ساری - دهقان : علی اکبر محرابیان وزیر نیرو با اهدای لوح از سید کاظم 
حســینی کارنامی مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران بابت تالشهای وی و 
همکارانشــان  در تامین برق پایدار و گذر موفق از اوج بار تابستان سال 1401 
قدردانی کرد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق مازندران، در جلســه ای که با حضور وزیر نیرو، معاونین و مدیران 
ارشد صنعت برق و مدیران عامل شرکت های زیر مجموعه برگزار شد، تعدادی از 
شرکت ها از جمله توزیع نیروی برق مازندران موفق به کسب لوح تقدیر شدند.

در قسمتی از این لوح که به امضای وزیر نیرو رسیده است آمده :  
خدای متعال را شاکریم که در راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت خدمتگزار در نخستین سال دولت مردمی سیزدهم 
و تالشــهای جنابعالی و همکاران آن شــرکت توانستید با تامین برق پایدار در دوره اوج بار تابستان سال 1401 رضایت مردم عزیزمان را 
جلب نمایید.  به پاس قدردانی از اقدامات ارزشــمند آن شــرکت در راستای اجرای طرحهای مدیریت بار و تالش همه جانبه در استفاده 
بهینه از انرژی برق و تعامل موثر با مشترکین که موجب حفظ پایداری شبکه سراسری و تامین برق مطمئن شد، لوح تقدیری به رسم 

یادبود تقدیم می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:
۳۰ یونیت به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه شد

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از 
اضافه شــدن ۳0 یونیت به کلینیک دندانپزشــکی این دانشگاه خبر داد. دکتر 
حســن ملکی زاده در گفت وگو با خبرنگار وبدا در بوشهر اظهار داشت: با اضافه 
شدن این ۳0 عدد یونیت، تعداد یونیت های کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم 
پزشــکی بوشهر به ۷۳ یونیت افزایش پیدا می کند. وی تصریح کرد: هر یونیت 
دندانپزشکی بااعتبار 1۸0 میلیون تومان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی خریداری شده و در اختیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر قرار گرفته است. 
دکتر ملکی زاده از راه اندازی بخش الحاقی کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم 

پزشکی بوشهر خبر داد و اضافه کرد: جمعاً ۵ میلیارد و 400 میلیون تومان برای خرید این یونیت ها توسط وزارت بهداشت هزینه شده 
است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: افزایش یونیت های دندانپزشکی در امر آموزش دانشجویان و خدمات رسانی به 

مردم استان بوشهر نقش ویژه ای دارد.

درسازمان پایانه های مسافربری شهرداری قزوین صورت گرفت؛
مجید اسالمی به عنوان سرپرست سازمان پایانه های مسافربری شهرداری 

قزوین معرفی شد
قزوین - مسعود زارع: طی مراسمی با حضور موسوی معاون برنامه ریزی و 
توسعه سرمایه انسانی و عرشیان معاون حمل و نقل و ترلفیک شهرداری قزوین 
، مجید اســالمی، به عنوان سرپرست سازمان پایانه های مسافربری شهرداری 
قزوین معرفی شــد. به گزارش روابط عمومی ســازمان پایانه های مسافربری 

شهرداری قزوین؛ در این حکم آمده است:
با عنایت به تعهد و تجربه و شــناختی که از شــما سراغ دارم به موجب این 
ابالغ، جنابعالی را به عنوان سرپرست سازمان پایانه های مسافربری، منصوب می 
نمایم. امید است با استعانت از پروردگار یکتا و در راستای بهره گیری از استعداد 

و تمامی امکانات و ظرفیت های موجود و با سرلوحه قرار دادن اهداف شهرداری و اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها 
و ضوابط مدیریت بر امور ایستگاه ها، پایانه ها، باراندازها، انبارها، و توقفگاه های مربوط به بار و مسافر، برنامه ریزی جهت احداث پایانه های 
مشترک، نظارت بر مسائل ایمنی و بهداشتی پایانه ها و با بکارگیری شیوه های مناسب در خدمت صادقانه به شهروندان عزیز قزوین و نظام 

جمهوری اسالمی ایران در سایه توجهات حضرت ولی عصر )عج( و منویات مقام معظم رهبری؛ موفق و موید باشید.

 آزمون جذب نیروی حجمی اپراتور 
شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد

اهواز - شبنم قجاوند: معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای خوزستان 
از برگزاری آزمون استخدامی جهت جذب و بکارگیری ۵۳ نیروی حجمی اپراتور 
در این شــرکت خبر داد. کیوان خورسند بیان کرد: این آزمون به منظور تامین 
نیروی انسانی مورد نیاز و به استناد شیوه نامه های هماهنگی و نظارت بر واگذاری 
امور بهره برداری و نگهبانی از تاسیسات جدیداالحداث و در حال بهره برداری و با 
کسب مجوز از شرکت توانیر برگزار شده و شرکت نصب و تعمیرات نیروگاه های 

خوزستان پس از طی فرایندهای قانونی به عنوان پیمانکار انتخاب شده است .
وی افزود: ثبت نام واجدین شرایط در این آزمون ) دانش آموختگان کارشناسی 

برق_قدرت( در نیمه اول آبان ماه سال جاری پس از اطالع رسانی گسترده در رسانه ها و کانال های ارتباطی شرکت، از طریق مجمتع عالی 
آموزش و پژوهش صنعت برق انجام گرفت و ۶۳۲ نفر ثبت نام کردند. قائم آقایی سرپرست دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش شرکت 
برق منطقه ای خوزستان که مسئولیت برگزاری این آزمون را بر عهده داشت در این خصوص تصریح کرد: آزمون نهایی شرکت کنندگان 
پنج شنبه ۲۶ آبان در دانشگاه پیام نور اهواز برگزار شد و پس از اعالم نتایج، نفرات برتر آزمون به صورت دو برابر ظرفیت معرفی می گردند 
تا پس از انجام مصاحبه و گزینش کسانی که بیشترین امتیاز را کسب می کنند در پست های برق این شرکت در دو استان خوزستان و 

کهگیلویه و بویراحمد مشغول بکار شوند.

ایستگاه حفاظت کاتدیک دشت حلقه در منطقه 9 عملیات انتقال گاز احداث شد
ســاری - دهقان : مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از احداث ایســتگاه 
حفاظت کاتدیک دشت حلقه بر روی خط سرخس - رامسر در محدوده مرکز 
بهــره برداری خطوط لوله گرگان خبر داد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل 
روابــط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز، محی الدین مفخمی، با اعالم این 
خبر اظهار کرد: ایســتگاه حفاظت کاتدیک دشت حلقه در محدوده مرکز بهره 
برداری گرگان بر روی خط ۳0 اینچ سرخس _ رامسر توسط همکاران حفاظت 
کاتدیک منطقه 9 احداث شــد. وی با بیان اینکه با احداث این ایستگاه تعداد 
ایستگاه های حفاظت کاتدیک در محدوده مرکز بهره برداری گرگان به ۲۳ مورد 

رسیده است، افزود: ضعف پوشش در محدوده ایستگاه هاي کاتدیک کالله و آزادشهر و همچنین فاصله زیاد دو ایستگاه مذکور، موجب عدم 
تامین پتانسیل حفاظتی خط لوله در صورت از سرویس خارج شدن یکی از این ایستگاه ها می گردید که با احداث این ایستگاه مشکل 
بوجود آمده برطرف شده است. مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز ضمن قدردانی از تالش کارکنان این منطقه افزود: محدودیت در تنظیم 
جریان و ولتاژ خروجی ترانس رکتی فایر ایستگاه کاتدیک علی آباد به جهت بروز تداخل ولتاژی با شبکه گازرساني نیز از دیگر علل احداث 

این ایستگاه حفاظت کاتدیک بوده است.

چهارمین جلسه شورای پایگاه بسیج شهید گرزین گاز گلستان با هدف 
برگزاری برنامه های هفته بسیج برگزار شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: در راستای برگزاری هرچه باشکوهتر ویژه  برنامه های گرامیداشت هفته بسیج ، چهارمین جلسه 
شورای پایگاه بسیج شهید گرزین گاز گلستان  با حضور اکثریت ، اعضای شورای پایگاه ، روسا و فرماندهان پایگاههای ادارات گازرسانی 
برگزار شد.در ابتدای این جلسه درپس از قرائت قسمتی از وصیت نامه بسیجی شهید رحمت ا... گرزین ، علی طالبی مدیر عامل و فرمانده 
پایگاه بسیج شهید گرزین پیشاپیش ضمن تبریک گرامیداشت این ایام حماسی ، به تعهد مسوولین ، شناخت مسائل روز دنیا و عدالت 
اجتماعی اشاره نموده و در ادامه  بر جایگاه ارزنده و نقش اثرگذار بسیج در جامعه و انجام باشکوه ویژه برنامه های ایام حماسی بسیج در 
ستاد و ادارات گازرسانی تاکید کرد.   وی ضمن محکوم نمودن اغتشاشات  اخیر اظهار داشتند: بسیح یعنی با زمان حرکت کردن و هدف 
رامقدس شمردن و  بسیج بودن جز عبادتی عارفانه ،  عملی خالصانه ، قیامی مظلومانه و وصلی عاشقانه نیست.فرمانده پایگاه بسیج شهید 
گرزین گازگلستان در ادامه افزود: عالج کارها در خدمت رسانی است و باید سرلوحه اهداف  قرار  گیرد و بسیجیان این شرکت نیز در سنگر 
خدمت رسانی ، در طول سال بویژه در ایام سرد جهت پایداری جریان گاز با آماده نمودن ایستگاه ها و تاسیسات گازرسانی، مامور به انجام 
وظیفه بوده  تا با استمرار جریان گاز و توسعه گازرسانی ، خدمات شایسته خود را به مردم والیت مدار و همیشه در صحنه  انقالب هدیه 
نمایند.   طالبی با اشاره به  سرد شدن هوای استان تاکید کرد تا در این ایام سرما ، خانه کسی سرد نباشد و از بسیجیان شرکت خواست 
تا با روحیه بسیجی برای خدمات رسانی مناسب به مردم و همچنین تامین و پایداری  جریان گاز تالش  نمایند .    در ادامه جلسه ،پس از 

بحث و تبادل نظر تصمیماتی  در زمینه اجرای باشکوه برنامه های گرامیداشت هفته بسیج  برنامه ریزی و اتخاذ گردید.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: معاون وزیر راه  و  مدیرعامل 
سازمان بنادر با اشاره به جمع بندی کشور روسیه مبنی جابجایی بخشی 
از تجارت خارجی خود از مســیر ایران گفت: روسیه قصد دارد تا در دو 
مرحله ظرفیت جابجایی ترانزیتی را از مســیر ایران به ۵0 میلیون تن 
برساند. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، 
جلسه فوق العاده شــورای اداری استان هرمزگان به ریاست استاندار و 
نماینده ولی فقیه در این اســتان، رئیس و اعضای کمیســیون عمران 
مجلس شورای اسالمی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان 

بنادرو دریانوردی و دیگر مدیران استان هرمزگان برگزار شد.
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی در این نشست اظهار داشت: 
تحلیــل جامع مباحث حمل و نقلی ما را به این نتیجه می رســاند که 
بهترین شــرایط برای ارتقای ترانزیت مهیا شده است چرا که تحوالت 
جهانی مانند آنچه در شرق و جنوب آسیا و نیز بین روسیه و اوکراین رخ 
داده باعث شــده تا توجهات به سمت استفاده از ظرفیت ترانزیتی ایران 

سوق پیدا کند.
صفایی با اشــاره به جمع بندی کشور روسیه مبنی جابجایی بخشی 
از تجارت خارجی خود از مســیر ایران گفت: طبق صحبت های مشاور 
اقتصادی رئیس جمهور روســیه این کشور قصد دارد تا در مرحله اول 
1۵ میلیون تن کاالی ترانزیتی و در مرحله دوم به ۵0 میلیون تن کاالی 

ترانزیتی را از مسیر ایران جابجا کند.
مدیرعامل سازمان بنادر  با بیان اینکه روس ها تاکید زیادی برای انتقال 

کاال از طریــق راه آهن دارند و کمبود ناوگان دریایی در دریای خزر ابراز 
کرد: با این وجود امیدواریم با لحاظ تخصیص اعتبارات مناسب و تشویق 

سرمایه گذاران، توسعه ناوگان دریایی در دریایی خزر را داشته باشیم.
رضایی رییس کمیســیون عمران مجلس نیز در این جلســه گفت: 
استان هرمزگان با از ظرفیت بسیار خوبی با توجه به موقعیت جغرافیایی 
برخوردار اســت اما می بینیم آنچنان که باید از این ظرفیت به درستی 
استفاده نشده است لذا مسئولین باید همت بیشتر خود را بکار گیرند تا با 
توسعه اقتصاد دریا محور دیگر شاهد فقر و بیکاری مجاورین دریا نباشیم.
مهدی دوســتی اســتاندار هرمزگان نیز گفت: از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی درخواست داریم  تا مباحث تهاتر نفت برای توسعه بنادر 

کوچک استان و الیروبی آنها نیز صورت گیرد.

در ابتدای این نشســت ، کمالی مدیرکل راه و شهرســازی اســتان 
هرمزگان گزارشــی از آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن و همچنین 

وضعیت راه های و بزرگراه های در این استان ارائه کرد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان هم در سخنان  خود 
خواستار همکاری هرچه بیشتر دستگاه های مسئول در ترانزیت کاال از 
جمله گمرک برای اعمال هرچه بیشتر اهرم های کنترلی بر روند و ورود 
و خروج بار شد. عباس نژاد مدیرکل بنادر ودریانوردی استان هرمزگان 
نیز در ســخنانی ضمن خیر مقدم به مهمانان حاضر در جلسه با بیان 
ویژگی های مجتمع بندری شهید رجایی اظهار داشت: ظرفیت کانتینری 
بندر شهید رجایی ۵ میلیون TEU است که با اضافه شدن فاز سه به ۸ 

میلیون TEU خواهد رسید.
وی ادامــه داد: با همکاری اداره کل گمرک در بندر شــهید رجایی 
سامانه ایکس-ری را راه اندازی کرده ایم. عباس نژاد با اشاره به برقراری 
ارتباط خوب با کشــورهایی چون قطر وعمان و کشورهای cis گفت: 
تفاهمات خوبی با دو کشور روسیه و قزاقستان داشته ایم. مدیرکل بنادر و 
دریانوردی استان هرمزگان تصریح کرد: احداث سیلوی غالت به ظرفیت 
۲00 هزار تن را شروع کرده ایم و سرمایه گذار آن نیز مشخص شده است. 
عباس نژاد گفت: روز گذشته با حضور دکتر دهقان زمین های وزارت نفت 
تحویل به سازمان بنادر و دریانوردی بمنظور توسعه سواحل مکران شد. 
وی اعالم کرد می توان بندر چندمنظوره خمیر را در دهه فجر به صورت 

کامال عملیاتی افتتاح کرد که یک گشایش خوبی است.

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: رئیس اتاق بازرگانی و صنعت 
استان تومسک روسیه به همراه مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیالن 
در بازدید از زیرساخت ها و توانمندی های مجتمع بندری انزلی با اشاره 
به توســعه تبادالت تجاری و همکاری های دوجانبه بین ایران و روسیه 
گفت: بسیار مشــتاق هستیم که نمایشگاه مشترکی به منظور معرفی 

محصوالت تولیدی و کاالهای تجاری استان تومسک روسیه  در استان 
گیالن برگزار کنیم. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان گیالن، ماکسیم کاستارف؛ رئیس اتاق بازرگانی و صنعت استان 
تومســک روسیه در بازدید از زیرســاخت ها و توانمندی های مجتمع 
بندری انزلی با تاکید بر همکاری های دو طرفه اظهار داشــت: با توجه 
به ظرفیت های بندرانزلی بسیار مشتاق هستیم که نمایشگاه مشترکی 
به منظور معرفی محصوالت تولیدی و کاالهای تجاری استان تومسک 
روســیه در استان گیالن برگزار کنیم. وی با اشاره به توسعه زیرساخت 
های حمل و نقل دریایی استان گیالن خاطرنشان کرد: مطمئن هستم 

که تبادالت تجاری و همکاری های دوجانبه بین ایران و روسیه توسعه 
پیدا خواهد کرد. رئیس اتاق بازرگانی و صنعت اســتان تومسک روسیه 
در مورد سرمایه گذاری های مشترک بین تومسک روسیه و بندرانزلی 
تصریح کرد: پیشنهادات خوبی در بازدید امروز در راستای سرمایه گذاری 
های مشترک مطرح شد و باید موضوعات مطروحه را به روسیه انتقال 

دهیم و فکر می کنم طرف روسی نیز مشتاق این امر باشد.
گفتنی است، روز گذشته نیز معاون وزیر راه  و  مدیرعامل سازمان بنادر 
و دریانوردی از جابجایی بخشی از تجارت خارجی روسیه از مسیر ایران 

با ظرفیت ترانزیتی ۵0 میلیون تن خبر داد.

اراک- فرناز امیدی: اســتاندار مرکزی از پیشــرفت ساخت طرح 
نهضت ملی مسکن در اراک خبر داد و گفت: طرح ۸ هزار و 11۲ واحدی 
نهضت ملی مسکن این شهر با هدف بهره برداری به موقع شتاب گرفته  

است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشــهر ســازی) استان مرکزی(، 

استاندارمرکزی، مدیرکل راه وشهرسازی استان وسایر مسئولین استانی 
از روند اجرایی احداث بزرگترین پروژه طرح نهضت ملی مسکن کشور 

بازدید کردند.
اســتاندار مرکزی دراین بازدید دوره ای گفت: فناوری مورد استفاده 
در این طــرح از نوع قالب های تونلی بوده و اکنون تعدادی از قالب های 
مورد نیاز برای آغاز طرح به کارگاه وارد و نصب آنها در حال انجام است.

وی ادامه داد: بهره گیری از این فناوری در طرح هشــت هزار و 11۲ 
واحدی مسکن ملی اراک شتاب خوبی را در اجرای آن به همراه دارد.

استاندار مرکزی ادامه داد: نیاز است اداره کل راه و شهرسازی استان 

مرکزی به عنوان کارفرمای اصلی طرح هشت هزار و 11۲ واحدی نهضت 
ملی مسکن اراک سرکشــی های مرتب و منظمی به این پروژه داشته 
باشــند و عقب افتادگی هایی که مربوط به ماه های ابتدایی طرح بود را 
کنترل و با تمهیدهای الزم زمینه جبران این عقب افتادگی ها را فراهم 
کنند. حمید انعامی مدیرکل راه وشهرســازی استان دراین بازدید بیان 
داشت: این پروژه درقالب ۸ زون اجرا میگرددکه پروانه شهرداری ۲ زون 
اخذ و مابقی دردست اقدام است که به زودی صادرمی گردد و با پیگیری 
های صورت پذیرفته ســرعت عملیات اجرایی پروژه روز به روز افزایش 

پیداکند.

معاون وزیر راه  و  مدیرعامل سازمان بنادر خبر داد

هدف گذاری روسیه برای ترانزیت ۵۰ میلیون تنی از مسیر ایران

رئیس اتاق بازرگانی و صنعت استان تومسک روسیه در بازدید از زیرساخت های مجتمع بندری انزلی گفت:

 توسعه تبادالت تجاری و همکاری های دوجانبه 
بین ایران و روسیه

در بازدید از بزرگترین پروژه طرح نهضت ملی مسکن کشور عنوان شد؛

شتاب درپیشرفت پروژه ۸۱۱۲ واحدی نهضت ملی 
مسکن شهر اراک 

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شــرکت گاز استان 
اردبیل  بر اســتفاده از ظرفیت ســفیران ایمنی در سطح مدارس برای 

فرهنگ سازی مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اردبیل، میر سعید سید 
متین مدیر عامل این شــرکت در حاشیه جلســه  امضای تفاهم نامه 
فرهنگ سازی مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی فی ما بین شرکت گاز و 
آموزش و پرورش، استفاده از ظرفیت عظیم دانش آموزان بخصوص در 
مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی به منظور فرهنگ سازی در حوزه استفاده 
بهینه و ایمن از گاز طبیعی را فرصتی مغتنم برشــمرد و گفت: آموزش 
و پرورش از ظرفیت باالیی برای رشــد فرهنگ مصرف بهینه و استفاده 
ایمن از گاز طبیعی  برخوردار است و اگر واقع بینانه به جامعه نگاه کنیم 
تقریباٌ هر خانواده ای با تعلیم و تربیت سروکار دارد، این ارتباط به واسطه 
دانش آموزان و معلمان در همه خانواده ها ایجاد شده و بهترین بستر برای 

فرهنگسازی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گاز طبیعی را اصلی ترین انرژی 
مصرفی خانوار برشمرد و اظهار داشت: در حال حاضر تمامی ۲9 شهر و 
بالغ بر 9۷ درصد خانوار روستایی در استان اردبیل از نعمت گاز طبیعی 
برخوردارند و پروژه گازرسانی به 44 روستای استان نیز در دست اجراء 

می باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل با اشاره به حوادث رخ داده طی 

سالهای گذشته ، خطای انســانی را یکی از عمده ترین دالیل حوادث 
ناشــی از گاز طبیعی برشــمرد و افزود: همســو با توسعه شبکه های 
گازرسانی، مقوله فرهنگسازی از اهمیت بسزایی برخوردار است و در این 
بخش نیز شرکت گاز استان با بهره گیری از ظرفیت آموزش و پرورش و 
حضور کارشناسان و متخصصان ایمنی در مدارس درصدد ارتقاء فرهنگ 

مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی در منازل مشترکین می باشد.
سید متین در ادامه، مصرف بی رویه گاز طبیعی را بزرگترین معضل 
در حوزه رعایت الگوی مصرف برشمرد و ادامه داد: هر ساله شاهد افزایش 
میزان مصرف گاز طبیعی هســتیم که بواسطه جذب مشترک جدید و 
عدم رعایت دمای رفاه )1۸ تا ۲1 درجه سانتی گراد( عالوه برهزینه های 

هنگفت موجب هدر رفت منابع ملی می گردد و در این بخش نیز امید 
داریم با بهره گیری از ظرفیت سفیران ایمنی در مدارس و کاهش یک 
درجه حرارت در منازل انشــااهلل بیش از ۶ درصد در میزان مصرف گاز 

طبیعی صرفه جویی خواهیم داشت.
در ادامه این جلســه کالم اهلل صفری مدیــر کل آموزش و پرورش 
استان نیز با اشاره به تعداد دانش آموزان و معلمان در سطح استان، گفت: 
آموزش و پرورش به عنوان متولی امر آموزش در سطح جامعه پتانسیل 
بسیار بزرگی برای اشــاعه هرچه بهتر فرهنگ رعایت الگوی مصرف و 
استفاده ایمن از گاز طبیعی را در میان اقشار مختلف جامعه دارد و این 
قدم بزرگ فرهنگی را تنها نهاد آموزش و پرورش می تواند نقش آفرینی 
کند. وی به قابلیت های آموزش و پرورش در بهره گیری از ظرفیت های 
فناوری های جدید اشــاره کرد و افزود: آموزش و پرورش در زیست بوم 
جدید با استفاده از امکاناتی که اینترنت در اختیار قرار داده، شبکه شاد 
را ایجــاد کرده و این شــبکه از ظرفیت باالیی بــرای تولید محتواهای 
الکترونیکی و همچنیــن یاددهی و ایجاد نگرش نوین در دانش آموزان 

برخوردار است.
در پایان این جلسه تفاهم نامه همکاری فی ما بین آموزش و پرورش 
و شرکت گاز اســتان اردبیل در خصوص فرهنگسازی مصرف بهینه و 
ایمن گاز طبیعی به امضای مدیر عامل شرکت گاز و مدیر کل آموزش 

و پرورش رسید.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل گفت:

 بهره گیری از ظرفیت سفیران ایمنی در سطح مدارس 
برای فرهنگسازی مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی

شماره 3035
سه شنبه
اول آذر 1401

اهواز - شبنم قجاوند: وزیر نیرو از مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان به دلیل اقدامات این شرکت در خصوص آمادگی شبکه انتقال 
و فوق توزیع و اجرای برنامه های مدیریت بار و تامین برق پایدار تابستان 

1401 قدردانی کرد.
علی اکبر محرابیان در همایش مدیران صنعت برق که در راســتای 
برنامه ریــزی گذر از اوج مصرف برق در ســال 140۲ و تقدیر از عوامل 
اجرایی گذر موفق در ســال 1401 برگزار شــد، با اهدای لوح تقدیر از 
محمود دشت بزرگ مدیرعامل این شرکت به دلیل تامین برق پایدار در 

دوره اوج بار تابستان 1401 قدردانی کرد.
در لوح  تقدیر اهدایی وزیر نیرو آمده است:

خدای متعال را شاکریم که در راستای منویات مقام معظم رهبری 

و سیاست های دولت خدمت گزار در اولین سال دولت مردمی سیزدهم 
با تالش های جنابعالی و همکاران آن شــرکت توانستید با تامین برق 
پایدار در دوره اوج بار تابستان 1401 رضایت مردم عزیزمان را جلب 

نمایید.
لذا به پاس قدردانی از اقدامات ارزشمند آن شرکت در زمینه آمادگی 
شبکه انتقال و فوق توزیع در اجرای برنامه های مدیریت بار و همکاری و 
تعامل موثر دیسپاچینگ مناطق با دیسپاچینگ ملی که موجب حفظ 
پایداری شبکه سراسری و تامین برق مطمئن گردید، این لوح  تقدیر به 

رسم یادبود تقدیم می شود.
امید است با توکل به خداوند منان تداوم قعالیت ها و اقدامات، کماکان 
عملکرد برتر آن شرکت اســتمرار یابد و همواره در راه خدمت به نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق باشید.
بر اساس این گزارش، شرکت برق منطقه ای خوزستان با برنامه ریزی 
و تمهیدات اندیشیده شده در مدیریت شبکه و همکاری مشترکین در 
مدیریت مصرف برق، توانســت پیک بار تابســتان 1401 را با کمترین 

خاموشی پشت سر بگذارد.

 تقدیر وزیر نیرو از شرکت برق منطقه ای خوزستان 
به دلیل تامین برق پایدار در تابستان ۱۴۰۱

سه شنبه
1 آذر 1401

شماره 2134



قابلیت جدید یوتیوب برای تلویزیون های هوشمند

به قلم: برایان فردریک
نویسنده حوزه تکنولوژی 

مترجم: امیر آل علی

در چند سال اخیر تیک تاک به بزرگترین رقیب یوتیوب تبدیل شده در این مسیر قابلیت short را معرفی 
کرده اســت تا بتواند با این غول نوظهور چینی، رقابت نماید. در این زمینه اگرچه وضعیت حال حاضر برند 
آمریکایی، به مراتب بهتر بوده و بزرگترین بســتر اشــتراک گذاری ویدئو و دومین سایت پربازدید محسوب 
می شود. با این حال سرعت رشد تیک تاک به حدی بوده که تمامی ابربرندهای حوزه شبکه های اجتماعی را 
کامال نگران کرده است. نکته ای که در ابتدا باید به آن توجه داشته باشیم این است که تیک تاک با تمرکز بر 
ویدئوهای کوتاه و در اختیار قرار دادن امکانات ویرایش متنوع، یک سبک جدید را وارد شبکه های اجتماعی 
کرد. درواقع در این شبکه به صورت مداوم شاهد انواع چالش ها هستیم که مورد تقلید بسیاری از کاربران قرار 
می گیرد. به همین خاطر براساس آمارها، تیک تاک باالترین نرخ تعامل کاربران را دارد. به همین خاطر یوتیوب 
نیز یک سال قبل قابلیتی مشابه را رونمایی کرده که تاکنون موفق نشده است تا به عنوان رقیب جدی مطرح 
شود. درواقع بازار تشنه نوآوری بوده و با تکیه بر اقدامات سایر برندها، نمی توان نتایج فوق العاده ای را به دست 
آورد. به همین خاطر یوتیوب طی یک اقدام جالب، تالش کرده است تا از مزیت های خود نظیر فیلتر نبودن در 
کشورهایی نظیر آمریکا و هند استفاده کند و همکاری جدیدی با تلویزیون های هوشمند داشته باشد. درواقع 
ابعاد کوچک گوشی های هوشمند، باعث شده است تا درصد مخاطبان آن نسبت به تلویزیون، همچنان کمتر 
باشد. درواقع ابعاد بزرگ، حتی باعث می شود که یک ویدئو را بتوان به صورت گروهی مشاهده کرد. براساس 
خبرهای رسمی یوتیوب قصد دارد تا قابلیت short را در تلویزیون های هوشمند اضافه کند که خود می تواند 
باعث شود تا درصد مخاطبان این بخش، رشد انفجاری را داشته باشد. درواقع تاکنون هیچ شبکه ای، چنین 
طرحی را ارائه نکرده و همین امر باعث شده است تا بسیاری از تحلیلگران به تغییر امیدوار باشند. نکته ای که 
باید به آن توجه داشته باشید این است که یوتیوب، به تولیدکنندگان محتوای خود درصدی از سود تبلیغات 
را می دهد که سیاســتی اســت که هیچ شبکه ای آن را مورد توجه قرار نداده و به همین خاطر بهترین بستر 
برای فعالیت محســوب می شود. این امر در راستای شروع طرح جدیدی است که به واسطه آن افراد بتوانند 
ویدئوهای واقعیت مجازی را در یوتیوب مشاهده کنند. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که 
یوتیوب دو بازار پرجمعیت آمریکا و هند را در اختیار دارد و از نظر اقتصادی به مراتب قدرتمندتر از تیک تاک 
است. به همین خاطر ممکن است تا سه سال آینده، اوضاع کامال به نفع یوتیوب تغییر کند. نکته جالبی که 
این طرح را بســیار جذاب می کند این است که حالت پخش، به همان صورتی خواهد بود که در گوشی های 
هوشمند شاهد ویدئوهای بخش short هستید. تحت این شرایط با افزایش احتمالی مخاطبان، شاهد افزایش 
درآمد یوتیوبرها نیز خواهیم بود. به همین خاطر اکنون بهترین زمان برای شروع فعالیت در این شبکه و رشد 
کانالی که دارید، محسوب می شود. حال باید دید که این طرح در عمل تا چه حد می تواند موفقیت آمیز باشد. 
درواقع رویداد جام جهانی، می توانست نقطه شروع فوق العاده ای برای این تغییر مهم باشد. با این حال بعید به 

نظر می رسد که این اتفاق به تعطیالت سال نو موکول شود. 
searchenginejournal.com :منبع
https://www.searchenginejournal.com/youtube-shorts-now-available-on-
close#/470330/tv
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نویسنده: علی آل علی: دنیای بازاریابی عرصه ای بی نهایت 
جــذاب برای کارآفرینان محســوب می شــود. اغلب آدم ها 
مارکتینگ را با تولید انواع محتوا و تعامل نزدیک با مشتریان 
به یاد می آورند، اما سناریوی این حوزه همیشه اینقدر ساده 
و سرراست نیست. همانطور که مسابقات مهم فوتبال گاهی 
اوقات تبدیل بــه نبرد پیچیده تاکتیکی میان ســرمربی ها 
می شود، حوزه بازاریابی هم هزارتوهای خاص خودش را دارد. 
چه بسا کارآفرینانی که با هزاران امید و آرزو وارد این میدان 
شده اند، بعد از مدتی مثل دانشجوهای تازه وارد یک کلمه هم 
از حرف اســتاد را متوجه نشوند. آن وقت هر تالشی از سوی 

بازاریابی های قصه مان فقط و فقط به بدتر شدن 
اوضاع کمک می کند؛ نه چیزی بیشتر.

بازاریابی به طور تخصصی کاری نیســت که 
شما در کنار بقیه وظایف تان انجام دهید. قبول 
دارم در قدم های اولیه که هنوز استارت آپ تان 
ســر و ســامان نگرفته، مدیریت بازاریابی کار 
ســختی نخواهد بود. با این حال وقتی کورس 
رقابت داغ می شود، دیگر نباید خودتان را یک 
سوپرمن همه فن حریف قلمداد کنید؛ چراکه 
دنیای واقعی کســب و کار اصال شــوخی بردار 

نیست. 
مــا در روزنامــه فرصــت امــروز معتقدیم 
کارآفرینان باهوش همیشــه در زمان درست 
بی خیــال کار بر روی حوزه بازاریابی شــده و 
سراغ متخصص های این عرصه می روند. نکته 
کلیدی این وسط شناسایی زمان مناسب برای 
همکاری با موسســات بازاریابی اســت. هرچه 
باشد شما ســرمایه تان را از سر راه نیاورده اید 
تا با بی دقتــی محض هدر دهید. پس به جای 
اینکه خودتان را اذیت کرده یا فاتحه بودجه تان 
را بخوانید، به فکر زمانی مناسب برای استفاده 
از خدمات آژانس های بازاریابی باشید. از آنجایی 
که چنین کاری چندان راحت نیســت، ما در 
ادامه این مقاله کنارتــان خواهیم بود تا زمان 
مناســب را پیدا کنید. پس قلم و کاغذتان را 

بردارید تا نکات کنکوری را با هم مرور کنیم. 
کاهش فروش: مهمترین نشــانه شکست در 

بازاریابی
ماه گذشــته چقدر فروش داشــته اید؟ این 
سوال بیشتر شبیه کنجکاوی ماموران مالیات به 
نظر می رسد که در به در دنبال افزایش مالیات 
برندتان هستند. البته ما اصال قصد فضولی در 
کم و کیف فعالیت برندتان را نداریم، بلکه ماجرا 
ارزیابی اوضاع بازاریابی است. اگر فروش شما در 
طول ماه های اخیر یک سقوط آزاد تمام عیار را 
تجربه کرده است، باید کم کم خودتان را آماده 
ترک زمین بازاریابی کنید. به طور مشابه، وقتی 

فروش ماه جاری در مقایسه با زمان مشابه در سال های قبل 
افت محسوسی داشته، باید فکری به حال استفاده از نیروهای 
تازه در عرصــه بازاریابی کنید. اینطوری اوضاع تان در زمینه 
بازاریابی به شــدت بهتر شــده و بعد از مدت ها دوباره برند 

محبوب مشتریان خواهید شد. 
در دنیا کمتر کاری به اندازه تغییر سخت یا حتی غیرممکن 
به نظر می رسد. خیلی از کارآفرینان حاضرند سال های سال 
سود حداقلی از بازار ببرند، اما همه استراتژی های شان را بدون 
کوچک ترین تغییری ادامه دهند. قبول دارم تغییر همیشــه 
سخت است، اما این به معنای ضرر کردن برندتان نیست. این 
روزها بسیاری از کارآفرینان برجسته دنیا به امید کسب سود 
بیشتر دست به تغییرات اساسی در اوضاع برندشان می زنند. 
اینطوری شما می توانید بدون استرس اضافه سراغ آژانس های 
بازاریابــی رفته و به امید کمپین هــای بهتر با آنها همکاری 

داشته باشید. 
یادتان نــرود در دنیــای امــروز هیــچ کارآفرینی تمام 
مهارت های مورد نیاز برای موفقیت در بازار را ندارند. درست 
به همیــن خاطر اگر دنبال قهرمان بازی هســتید، باید آن 
را در دنیای بازی های کامپیوتــری دنبال کنید؛ چراکه این 
روزها هیچ خبری از قهرمان های افســانه ای در دنیا نیست. 
توصیه ما در این بخش بی نهایت روشــن است: وقتی میزان 
فروش تــان روز به روز کمتر می شــود، نشــانه مهمی برای 
همکاری با آژانس های بازاریابی در دست دارید. پس منتظر 
چه هستید؟ همین امروز سراغ یکی از موسسات مارکتینگ 

خوشنام بروید. 
بی عالقگی به حوزه مارکتینگ: هر کسی برای کاری ساخته 

شده است!
اگر همیــن حــاال از بازاریاب ها درباره میــزان هیجان و 
جذابیت کارشــان سوال کنید، احتماال کلی داستان مختلف 
درباره لذت کار به عنوان بازاریاب برای تان ســرهم خواهند 
کرد. فکر می کنم شما هم قبول داشته باشید تولید محتوا و 
تعامل با مشتریان کمی هیجان دارد، اما راستش را بخواهید 
همه قرار نیســت از این کار لذت ببرند. چه بســا کاری که 
بی نهایت شما را ســر ذوق می آورد، چیزی به غیر از عذابی 

طوالنی برای دیگران نباشد. 
ســاده ترین مثال درباره تفاوت ســلیقه آدم ها در سراسر 
دنیا مربوط به دنیای هنر اســت. در حالی که بعضی از مردم 
عاشق موسیقی هستند، عده ای دیگر هیچ چیز را با یک فیلم 
خوب عوض نمی کنند. بعضی ها هم عاشق گشت و گذار در 
گالری های عکاسی هستند. سلیقه های متفاوت این افراد در 
عمل بازار مناسبی برای هنرمندان سراسر دنیا فراهم می کند. 
بنابراین اگر شما بازاریاب خوبی نیستید، دلیل نمی شود کال 
بی خیال حوزه کارآفرینی شوید. چه بسا در دپارتمان روابط 
عمومی به خاطر مهارت های ارتباطی تان یک جای ویژه پیدا 

کنید!
از قدیم گفته اند »هر چیزی باید سر جای خودش باشد« 
و مــا هم در روزنامه فرصت امروز ایــن ضرب المثل را آویزه 
گوش مان کرده ایم. اگر شــما هم فکر می کنید بازاریابی کار 

درست و حســابی برای تان نیســت، کافی است با خودتان 
روراست بوده و این کابوس وحشتناک را تمام کنید. اینطوری 
با یک تیر دو نشــان می زنید؛ هــم اعصاب خودتان راحت تر 
خواهد بود، هم اینکه مشتریان کمپین های باکیفیت مشاهده 
خواهند کرد. خب خیــال نکرده اید که کارآفرینان بی عالقه 
به حــوزه بازاریابی می توانند کمپین های درجه یک طراحی 

کنند؟
فشردگی برنامه کاری: وقتی زمان در دسترس نیست

زمان عنصری بی نهایت مهم برای کارآفرینان محســوب 
می شــود. بدون مدیریت زمان درســت همه کارها روی هوا 

معلق می ماند و هیچ خبری از سودهای چند میلیون دالری 
نیز نخواهد بود. دقیقا به همین خاطر آدم های موفق همیشه 
مدیریــت زمان بی نظیری دارند. انــگار که همه چیز در این 
دنیا به مدیریت زمــان ربط پیدا می کند. ماجرا اینجا تقریبا 
شبیه یک مسابقه فوتبال است. همانطور که تیم ها باید در 90 
دقیقه کار را یکسره کرده و سه امتیاز را به دست بیاورند، شما 
هم نباید همه کارها را به فردا موکول کنید. چه بسا ایده هایی 
که امروز جذاب و هیجان انگیز به نظر می رسد، چند روز دیگر 

فقط در کتاب های تاریخی جا داشته باشند. 
بی شــک همه ما بارها و بارها توصیه های کلیشه ای درباره 
اختصاص زمان درســت برای بازاریابی به گوش مان خورده 
است. شما را نمی دانم، ولی برای من که این نصیحت ها هیچ 
ارزشــی ندارد؛ چراکه تا وقتــی آدم وقت خالی بین کارهای 
گوناگون نداشته باشد، بازاریابی هیچ جایی در حساب و کتاب 
آدم نخواهد داشت. باور کنید یا نه، شمار باالیی از کارآفرینان 
علی رغم مهارت های عالی در حــوزه بازاریابی اصال فرصت 
رسیدگی به این کارها را ندارند. هرچه باشد فعالیت به عنوان 
مدیر یک کســب و کار چندان هم کار ســاده ای نیست. به 
همین خاطر اگر سرتان خیلی شلوغ است و اصطالحا یک سر 
دارید و هزار سودا، وقت آن رسیده تا از آژانس های بازاریابی 

کمک بگیرید. 
هیچ تصمیمی در دنیا مثل برون ســپاری یک مسئولیت 
برای کارآفرینان سخت گیر عذاب آور نیست. انگار که با چنین 
کاری روح از بدن آدم خارج شــده و دیگر هیچ کنترلی روی 
اوضاع کسب و کارش ندارد. ما در روزنامه فرصت امروز چنین 
دغدغه هایی را کامال درک می کنیم، اما قرار نیست با این طرز 
فکر جلوی پیشرفت برندتان را بگیرید. در عوض سعی کنید 
مثل یک منتقد حرفه ای فقط موسسات بازاریابی درجه یک 
را زیر ذره بین قرار دهید. اینطوری بعد از چند روز تحقیق و 

پرس و جو بهترین انتخاب ممکن را خواهید کرد. 
عدم مشاهده نتایج بازاریابی: به وقت بازنشستگی از دنیای 

بازاریابی
هیچ ورزشــکاری نمی تواند تا ابد در زمین مسابقه خوش 
بدرخشــد و همه عنوان های تیمی یا فردی را درو کند. دیر 
یا زود بهترین های دنیا هم باید به فکر بازنشســتگی باشند. 
مثال برای بسکتبالیست ها وقتی دیگر پرتاب های سه امتیازی 
داخل سبد جای نگیرد، زنگ خطر به صدا درمی آید. آن وقت 
باید دنبال یک مراســم آبرومند بــرای خداحافظی از دنیای 

حرفه ای باشند. 
قبول دارم بازاریاب ها مثل ورزشــکاران حرفه ای از توانایی 
فیزیکی شــان کار نمی کشــند، اما قدرت ذهنی آدم ها هم 
در طول زمان دســتخوش تغییراتی می شــود. بنابراین اگر 
فکر کرده اید همیشــه بازاریابی عالی و بی عیب و نقص باقی 

می مانید، باید کم کم با واقعیت این عرصه رو به رو شوید. 
وقتی درباره نتایج بازاریابی صحبت می کنیم، هر کســی 
یکســری معیارهای خاصی مد نظر دارد. چه بسا حتی دو تا 
بازاریاب هم در سراسر دنیا درباره این معیارها با هم به توافق 
نرســند. اگرچه ما در روزنامه فرصت امروز تنوع دیدگاه ها را 

دوست داریم اما برای پیشبرد بحث سراغ چند تا از رایج ترین 
نتایج بازاریابی رفته ایم. پس لطفا شش دانگ حواس تان را به 

موارد زیر دهید:
بازگشت سرمایه )ROI( باال از تبلیغات 

نرخ بازشدگی باال درباره کمپین های ایمیل مارکتینگ
افزایش مداوم سطح تعامل کاربران با سایت برند

خرید مجدد مشــتریان و ورودشان به فهرست خریداران 
وفادار

فهرســت باال را با کلی ایده و گزینــه دیگر می توان ادامه 
داد. با این حال در اصل مطلب تفاوتی ایجاد نمی شــود. شما 
به عنوان یک بازاریاب باید همیشــه آمادگی 
الزم بــرای ارزیابی نتایج کمپین با اســتفاده 
از معیارهای اساســی را داشــته باشید. وقتی 
کمپین تان موفقیت چندانی در تحقق اهداف 
موردنظــر ندارد، ســیگنال مشــخصی بابت 
خداحافظی با این حوزه دریافت می کنید. اگر 
نظر ما را بخواهید، چنیــن موقعیتی بهترین 
فرصت برای خداحافظی بــا عرصه بازاریابی و 
شروع اســتفاده از خدمات موسسات حرفه ای 

خواهد بود. 
سردرگمی درباره تصمیم های مهم: هزارتویی 

به نام بازاریابی!
بعضی از تصمیم هــای زندگی آنقدر مهم یا 
سخت هست که آدم سراغ تراپیست یا مشاور 
متخصــص برود. هرچه باشــد آدم فقط یکبار 
فرصت زندگی دارد و اگر همه تصمیمات را با 
شیر یا خط بگیرد، ســر از ناکجاآباد درخواهد 
آورد. اگرچه بازاریابی در ابتدای امر شبیه یک 
جاده بی نهایت هموار به نظر می رســد، اما به 
موازات رشــد کســب و کارتــان تصمیم های 
مارکتینگ هم ســخت تر خواهد شد. تا جایی 
کــه یکهو به خودتان می آیید و با کلی تصمیم 
گیج کننده تنها می مانید. آن وقت نه کسی را 
دارید که کمک تان کنــد یا حتی مهارت های 

الزم برای حل مشکالت را خواهید داشت. 
فرمــول طالیی ما بــرای چنین بخش هایی 
اســتفاده از یک میانبر ســاده به جای درگیر 
شدن با مشکالت فراوان است. کافی است وقتی 
کم کم تصمیمات بازاریابی برای تان سخت شد، 
دنبال همکاری با موسســات بازاریابی بروید. 
اینطوری بدون هیچ دردســر اضافه ای امکان 
جلوگیری از یــک فاجعه تمام عیار را خواهید 

داشت. 
قبول دارم کلی از کارشــناس های بازاریابی 
نگاه مثبتــی به جبران اشــتباهات یا بازیابی 
مشــتریان از دســت رفتــه دارند امــا الزم 
نیســت حتما یک بازاریاب حرفه ای باشید تا 
ســختی های این ماموریت غیرممکن را درک کنید. شما را 
نمی دانم، ولی من که وقتی دور یک برند را خط بکشم دیگر 
محال است شانس دوباره ای به آن بدهم. پس تا قبل از اینکه 
حسابی روی اعصاب مشتریان رژه بروید، کار تولید محتوا را 
به اهلش بسپارید. مطمئنم کلی ُخرده کاری دیگر در شرکت 

هست که نیاز به توجه شما داشته باشد!
کمبود بودجه برای گسترش تیم بازاریابی: وقتی پای پول 

در میان است
آیا شــما هم رویاهای دور و درازی برای توســعه کسب و 
کارتــان دارید؟ قبول دارم خیلی از ایــن رویاها هرگز رنگ 
واقعیت را نمی بیند، اما ذهن آدم این چیزها سرش نمی شود. 
تبدیل شــدن به آدمی موفــق مثل جف بــزوس برای هر 
کســی در این دنیا بی نهایت جذاب اســت. با این حال همه 
توانایی دنبال کردن این مســیر جذاب را ندارند. مثال همین 
حــوزه بازاریابی را در نظر بگیرید؛ شــما برای رقابت موثر با 
برندهای بزرگ دنیا بایــد اول از همه یک بودجه بی عیب و 
نقص دم دست تان باشد. از آنجایی که سرمایه گذارها معموال 
پول هنگفتی در اختیــار برندها قرار نمی دهند، تامین مالی 
پروژه هــای مارکتینگ خودش یک هزارتوی تمام نشــدنی 

خواهد بود. 
مــا در روزنامه فرصــت امروز معتقدیــم کارآفرینان باید 
همیشــه همکاری با موسســات معتبر را به جای خرج های 
اضافه در دستور کار قرار دهند؛ چراکه موسسه های بازاریابی 
باکیفیت ترین کمپین های دنیا را با قیمتی منطقی برای شما 
طراحی خواهند کرد. شاید این کار به اندازه توسعه یک تیم 
همه فن حریف بازاریابی در داخل شرکت هیجان انگیز نباشد، 
اما دســت کم کارتان را تا زمانی که به سطح بودجه مناسب 
برســید، راه می اندازد. پس لطفا برای یک بار هم که شــده 
از ایده آل های فضایی تان دســت کشیده و در دنیای واقعی 
مارکتینگ زندگی کنید. این طــوری هم خودتان راحت تر 
به کار ادامه می دهید، هم کمپین های بهتری در دســترس 

مشتریان قرار می گیرد. 
خیلی وقت هــا بازاریاب ها ســینگال های مهمی از طرف 
مشــتریان دریافت می کنند اما دوست ندارند با واقعیت کنار 
بیایند. اگر شــما هم در طول ماه هــای اخیر نظرات منفی 
زیادی از طرف مشتریان پیرامون اوضاع بازاریابی تان دریافت 
کرده اید، زمان اعمال تغییرات اساسی فرا رسیده است. شاید 
فکر کنید کمی پافشــاری بر روی روش هــای قبلی در این 
شــرایط جواب دهد اما معموال چنین دست فرمانی برندتان 
را یک راست ته دره می فرستد. پس یک لطفی به خودتان و 
مشــتریان کرده و قبل از اینکه ماجرا خیلی دراماتیک شود، 

همکاری تان با یک آژانس بازاریابی را شروع کنید. 
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چه زمانی باید از آژانس های بازاریابی کمک گرفت؟


