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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

بانک مرکزی اعالم کرد

تحوالت بازار مسکن 
در مردادماه 1400

 طبق اعالم بانک مرکزی، در مردادماه امس��ال متوس��ط قیمت یک متر مربع مس��کن در شهر تهران ۳۰ میلیون و
۹۷۰ هزار تومان بوده که نس��بت به ماه قبل و مدت مش��ابه در س��ال قبل به ترتیب ۳ ۱. و ۳۴ درصد افزایش یافته 
اس��ت.  گزارش تحوالت بازار مس��کن در شهر تهران که از س��وی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در 
مردادماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی تهران ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳.۱ درصد و...

 قیمت خودرو باز هم
شیب صعودی گرفت
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وزیر صمت خبر داد

خصوصی سازی ایمیدرو در دستور کار

چرا بازاریابی مکان محور برای هر کسب و کاری مهم است؟
اگر ش��ما در حوزه بازاریابی فعالیت داشته باشید، خیلی خوب از ترند بازاریابی مکان محور اطالع دارید. 
بسیاری از برندها برای افزایش میزان فروش شان به طور انحصاری بر روی مشتریان حاضر در یک محدوده 
جغرافیایی متمرکز می شوند. شاید این امر در نگاه نخست بسیار عجیب به نظر برسد، اما در عمل مزایای 
بس��یار زیادی برای کس��ب و کارها به همراه دارد.  امروزه بس��یاری از برندها به دنبال اس��تفاده از الگوی 
بازاریابی مکان محور هستند. نکته مهم در این میان ورود به این حوزه با آگاهی دقیق از شرایط آن است. 
اگر ش��ما به طور دقیق نس��بت به مزایای این روش آگاهی نداش��ته باشید، ش��اید در هر مرحله نسبت به 
ادامه آن ناامید ش��وید. اینطوری یک اس��تراتژی کاربردی در حوزه بازاریابی را به طور ناقص اجرا کرده اید.  
هدف اصلی ما در این مقاله بررسی برخی از مهمترین مزایای بازاریابی مکان محور برای بازاریاب هاست...
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یک کارشـناس بازار سـرمایه گفت کاهش نرخ بهره بین بانکی از جمله عواملی است که برای رسیدن 
شـاخص کل به سـقف قبلی خود می تواند کمک کننده باشـد. اکبر ادهم، کارشـناس بازار سرمایه در 
گفت وگو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشـگاه خبرنگاران جوان، در پاسـخ به این پرسـش که چه 

عوامل و فاکتور هایی الزم اسـت که شـاخص کل بورس به سـقف قبلی خود یعنی 2 میلیون 
واحد برسد؟ اظهار کرد: عوامل و فاکتور های مهمی برای رسیدن به سقف قبلی شاخص کل...

چه تصمیماتی شاخص کل بورس را باالی ۲ میلیون واحد می برد؟

یادداشت
مدت زمان خرید مسکن در 

ایران چقدر است؟

بازار مسکن در رکود 
با یک حساب سرانگشتی، با 
توجه به اینکه تورم تقریبا همه 
بودجه خانوار را بلعیده اس��ت 
ب��ه حداقلی ترین  و پس ان��داز 
ش��کل ممکن رس��یده است و 
طبق آمار رس��می در بهترین 
حالت بیش از ۳۰ س��ال طول 
می کش��د تا فرد بتواند خانه ای 
نقلی بخ��رد.  مدت زمان خرید 
مس��کن چقدر افزای��ش یافته 
اس��ت؟ الزم نیس��ت در ای��ن 
خصوص ب��ه گزارش ها مراجعه 
کرد، ای��ن عدد را تنها می توان 
با یک حس��اب سرانگش��تی از 
میزان تفاوت حقوق و افزایش 
قیم��ت مس��کن دریاف��ت. به 
گ��زارش خبرآنالی��ن، در حال 
حاض��ر بن��ا ب��ه گزارش ه��ای 
رسمی، متوس��ط قیمت خرید 
و فروش یک مترمربع زیربنای 
واحد مس��کونی ۳۰ میلیون و 
۹۷۰ ه��زار تومان اعالم ش��ده 
اس��ت. این یعنی اگر یک فرد 
تصمیم به خری��د خانه بگیرد، 
تنه��ا ب��رای خرید ی��ک واحد 
نقلی ۵۰ متری باید حدود یک 
میلیارد و نیم هزینه کند. یک 
میلی��ارد و نیم خانه با توجه به 
حقوق ه��ای کمتر از ۵ میلیون 
توم��ان، یعنی خری��د خانه به 
رویای��ی بعی��د تبدی��ل ش��ده 

براساس  چراکه  است؛ 
2افزایش ۳۹ درصدی...

2۱ محرم ۱۴۴۳ - س�ال هفتم
شماره   ۱8۴۹

8 صفحه - ۵۰۰۰ تومان
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مدی��ر توانمندس��ازی صندوق نوآوری و ش��کوفایی با 
بی��ان اینکه ب��رای حض��ور ش��رکت های دانش بنیان در 
نمایشگاه های خارجی ۷۰ درصد هزینه ها تا سقف ۱2۰ 
میلی��ون تومان در س��ال حمایت خواهد ش��د، از اقدام 
برای راه اندازی نمایش��گاه های دائمی در هش��ت کشور 
دیگر خبر داد. به گزارش ایس��نا، دکتر مرضیه شاوردی 
روز گذشته در سلسله نشس��ت های صادراتی با موضوع 
نشس��ت تج��اری ایران-عمان که به ص��ورت آنالین در 
محل صندوق نوآوری و ش��کوفایی برگزار ش��د، بس��ته 
خدمات صادراتی این صندوق را ش��امل »توانمندسازی 
صادرات��ی«، »شبکه س��ازی صادرات��ی« و »تامین مالی 
صادراتی« عنوان کرد و افزود: در بخش توانمندس��ازی، 
خدماتی چون آموزش و مش��اوره صادراتی، استانداردها 
و مجوزهای تخصص��ی و صادراتی و حفاظت از مالکیت 

فکری ارائه می  شود.
ب��ه گفت��ه وی در زمین��ه آم��وزش داخلی از س��وی 
صندوق نوآوری تا سقف ۱۰ میلیون تومان )حمایت ۹۰ 

درصدی( ب��رای آموزش داخلی پرداخت می ش��ود و در 
صورتی که شرکت ها از اساتید خارجی برای ارائه آموزش 
در ای��ران دعوت کنند و یا در دوره های آموزش��ی خارج 
از کشور بهره مند شوند، صندوق حمایت ۹۰ درصدی تا 

سقف ۵۰ میلیون تومان اعطا خواهد کرد.
وی اخذ اس��تانداردها در ش��رکت های دانش بنیان را 
از دیگ��ر خدمات حمایتی این صن��دوق نام برد و یادآور 
ش��د: این صندوق برای دریافت استانداردهای صادراتی 
۷۰ درصد هزینه ها تا س��قف 2۰۰ میلیون تومان و برای 
تمدی��د اس��تانداردها ۷۹درصد هزینه ها تا س��قف ۱۰۰ 

میلیون تومان را پرداخت خواهد کرد.
ش��اوردی با بیان اینکه صندوق ۷۰ درصد هزینه های 
تاییدیه ه��ای مل��ی تا س��قف ۶۰ میلیون توم��ان و ۷۰ 
درص��د هزینه تمدید آن تا س��قف ۳۰ میلیون تومان را 
به ش��رکت ها اعطا می کند، خاطرنش��ان کرد: ۷۰ درصد 
خدم��ات آزمایش��گاه تا س��قف ۳۰۰ میلی��ون تومان از 
دیگر خدمات صادراتی ما اس��ت، ضمن آنکه ۷۰ درصد 

هزینه های اخذ اس��تانداردهای تخصصی-سیس��تمی تا 
سقف ۶۰ میلیون تومان و ۷۰ درصد تمدید آن تا سقف 

۳۰ میلیون تومان پرداخت می شود.
مدی��ر توانمندس��ازی صن��دوق نوآوری و ش��کوفایی 
با اش��اره ب��ه خدمات این صن��دوق در زمینه حفاظت از 
مالکی��ت فکری با بی��ان اینکه 8۵ درص��د تا ۹۰ درصد 
هزینه ه��ای ثب��ت اختراع خارج کش��ور تا س��قف 2۰۰ 
میلیون تومان پرداخت می شود، یادآور شد: پرداخت 8۵ 
درصد هزینه های ثبت نشان تجاری خارج کشور تا سقف 
۱۰۰ میلیون تومان در سال و 8۵ درصد هزینه های ثبت 
طرح صنعتی خارج کش��ور تا س��قف ۴۵ میلیون تومان 
از دیگر بس��ته های حمایتی صادراتی صندوق نوآوری به 

شمار می رود.
وی حمای��ت از حض��ور ش��رکت های دانش بنیان در 
نمایشگاه های بین المللی را از دیگر خدمات این صندوق 
ذکر کرد و گفت: از س��ال ۱۳۹8 تاکنون ۱۶۳ نمایشگاه 
خارج��ی در فهرس��ت حمایت��ی صندوق ق��رار دارد که 

در فن��اوری اطالعات و ارتباطات، نفت و گاز، س��المت، 
مواد پیش��رفته، صنعت حمل و نق��ل، گیاهان دارویی و 
کشاورزی، صنعت و ماشین آالت، نیرو، صنعت ساختمان، 
صنایع معدنی، صنایع فرهنگی و خالق، نساجی و صنایع 

غذایی است.
ش��اوردی ب��ا بی��ان اینکه ب��رای حضور ش��رکت های 
دانش بنی��ان در این نمایش��گاه ها ۷۰درص��د هزینه ها تا 
س��قف ۱2۰ میلیون تومان در سال حمایت خواهد شد، 
ادامه داد: عالوه بر آن تاکنون ۱۵ پاویون نمایش��گاه های 
خارجی راه اندازی ش��ده که سقف حمایتی صندوق برای 
حضور شرکت ها ۹۰ درصد هزینه ها تا سقف ۱۵۰میلیون 

تومان در سال است.
مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری با اشاره به اقدامات 
این صندوق در راه اندازی نمایش��گاه های دائمی خارجی 
با هدف تجاری س��ازی محص��والت دانش بنیان داخلی، 
گفت: این نمایش��گاه ها در کش��ور ارمنس��تان راه اندازی 
ش��ده که تاکنون شش شرکت فعال هس��تند. عالوه بر 

آن در نمایش��گاه دائمی عراق )بغداد( ش��ش ش��رکت، 
در افغانس��تان 2۳ ش��رکت، در چین ۱2 ش��رکت و در 

آذربایجان ۱۶ شرکت فعال هستند.
وی با بیان اینکه برای راه اندازی نمایش��گاه دائمی در 
کش��ورهای ترکیه، سوریه، روس��یه، عراق )کربال(، کنیا، 
امارات متحده عربی و هند اقدام شده است، خاطرنشان 
کرد: س��قف حمایتی ما از ش��رکت ها ش��امل ۷۰ درصد 

هزینه ها تا سقف ۱2۰ میلیون تومان در سال است.
ش��اوردی، راه ان��دازی صندوق ه��ای س��رمایه گذاری 
خطرپذی��ر مش��ترک، ان��واع تامی��ن مالی ش��رکت ها و 
پروژه های صادراتی، تس��هیالت نمونه س��ازی، تسهیالت 
راه ان��دازی خط مونتاژ در خارج از کش��ور و تس��هیالت 
جایزه صادراتی را از خدم��ات تامین مالی صادراتی این 
صندوق ن��ام برد و اظه��ار کرد: اعزام هی��أت تجاری از 
دیگر خدمات حمایتی این صندوق اس��ت که ۹۰ درصد 
هزینه ه��ای اعزام هیأت تا س��قف ۶۰ میلیون تومان در 

سال پرداخت خواهد شد.

دبیرکل اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و عمان با اشاره 
ب��ه زمینه  تبادالت تج��اری ایران با کش��ور عمان گفت 
ش��رکت های ایرانی باید متوجه باش��ند که این کش��ور 
دارای رک��ود اقتصادی اس��ت، ول��ی از آن می توانند به 
عنوان هاب صادراتی به آفریقای ش��مالی استفاده کنند. 
به گ��زارش ایس��نا، آرزو جمالی نظری روز گذش��ته در 
سلس��له نشس��ت های یکش��نبه های صادراتی با موضوع 
نشست تجاری ایران-عمان که به صورت آنالین در محل 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی برگزار ش��د، با بیان اینکه 

عمان از نظر وسعت بعد از عربستان بزرگترین کشور در 
منطقه است، افزود: این کشور در میان کشورهای منطقه 
کش��ور فقیر با رکود اقتصادی محسوب می شود؛ چراکه 

منابع نفت این کشور محدود و فاقد منابع گاز است.
وی با اش��اره به مبادالت تج��اری ایران و عمان، اظهار 
ک��رد: مبادالت دو کش��ور ت��راز مثب��ت دارد و کاالهای 
صادراتی ایران به عمان شامل کاالهای فلزی چون مس، 
روی و چدن، مواد معدنی و صنایع غذایی اس��ت. جمالی، 
ب��ه بیان زمینه های صادراتی ش��رکت های دانش بنیان به 

عمان پرداخت و یادآور شد: شرکت هایی که در حوزه های 
فناوری هایی چون نانو، IT، ICT فعال هستند، می توانند 
با این کش��ور مبادالت تجاری برقرار کنند. دبیرکل اتاق 
بازرگانی مشترک ایران و عمان با بیان اینکه شرکت های 
استارت آپی امکان ثبت شرکت به دلیل باالبودن هزینه ها 
را ندارند، گفت: از این رو توصیه می ش��ود که ش��رکت ها 
تک به تک نس��بت به ثبت ش��رکت در این کشور اقدام 
نکنند، بلکه با ایجاد کنسرسیومی از شرکت های فعال در 
یک حوزه با محصوالت متنوع، می  توانند محصوالت خود 

را تجاری س��ازی کنند. وی تجهیزات پزش��کی را یکی از 
نیازهای کشور عمان نام برد و یادآور شد: عمان در زمینه 
پزش��کی فقیر اس��ت و س��رمایه گذارانی که قصد ساخت 
بیمارستان در این کشور را داشته باشند، امکان آن فراهم 
اس��ت. جمالی، عمان را یکی از پایگاه های مناس��ب برای 
صادرات ل��وازم یکبار مصرف بیمارس��تانی و مکمل های 
دارویی دانست و یادآور شد: فعاالن این عرصه باید توجه 
داشته باشند که کشور عمان را با دید یک کشور صادرات 
ن��گاه نکنند، ولی این کش��ور هاب مناس��بی برای صدور 

محصوالت ایرانی به س��ایر کش��ورها از جمل��ه آفریقای 
ش��مالی اس��ت. به گفته وی، آفریقای ش��مالی در حالی 
که می تواند بازار مناس��بی برای ایران باشد، ولی ایران به 
دلیل نداشتن خط هوایی مستقیم به این بازار دسترسی 
ن��دارد. وی همچنین بر حضور ش��رکت های تولیدکننده 
در نمایش��گاه های عمان تاکید کرد و گفت: مردم کشور 
عمان بیش��تر مردم دیداری هستند و عرضه محصوالتی 
در حوزه هایی چون دکوراسیون و ماشین آالت صنعتی در 

تجاری سازی آنها مؤثر خواهد بود.

رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور اظهار داشت 
هوشمندسازی و تحقق عدالت مالیاتی، نیازمند همکاری 
س��ه ق��وه و اجم��اع ارکان مختلف نظ��ام در حمایت از 

طرح ها و برنامه های نظام مالیاتی است.
به گزارش ایرنا از سازمان امور مالیاتی کشور، »امیدعلی 
پارس��ا« در نشست روز گذش��ته مدیران این دستگاه با 
سیداحس��ان خان��دوزی وزیر امور اقتص��ادی و دارایی و 
هیأت همراه، گفت: امروز نظام مالیاتی در س��خت ترین 
شرایط جنگ اقتصادی، ایفاگر نقش هایی برجسته و مهم 
در میدان اقتصاد اس��ت و این امر، ضرورت توجه هرچه 
تمام تر به توان حداکثری نظام مالیاتی در خنثی س��ازی 

تحریم ها و توسعه پایدار اقتصادی را می طلبد.
وی در این مراس��م، ب��ه مهمتری��ن کارکردهای نظام 
مالیاتی در اقتصاد اش��اره کرد و گفت: تامین منابع مالی 

بودج��ه عمومی دولت تنه��ا یک��ی از کارکردهای مهم 
نظام مالیاتی اس��ت. نباید از س��ایر کارکردهای اساسی 
مالی��ات، از جمل��ه بازتوزیع درآمد و ثروت و گس��ترش 
عدالت اجتماعی، کمک ب��ه تنظیم گری اقتصاد و مقابله 
با س��وداگری های اختالل زا، شفافیت اقتصاد و حکمرانی 

داده و در نهایت حکمرانی شایسته غافل شد.
پارس��ا با بیان اینکه هوشمندس��ازی نظ��ام مالیاتی و 
برقراری عدالت مالیاتی جزو برنامه های کلیدی س��ازمان 
ام��ور مالیاتی محس��وب می ش��ود، تصریح ک��رد: تداوم 
راهبرد وصول با اصول درآمدهای مالیاتی و اجرای کامل 
هوشمندس��ازی نظام مالیاتی، یگانه مس��یر تحقق همه 

اهداف نظام مالیاتی است.
رئیس کل س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور، در تبیین 
راهبرد وصول با اصول خاطرنشان کرد: راهبرد وصول با 

اصول مجموعه اقداماتی را ش��امل می شود که در نهایت 
تحقق کامل درآمده��ای مالیاتی و افزایش نقش مالیات 
در اقتصاد را از طریق هوشمندسازی فرآیندها، تکریم و 
جلب رضایت مودیان، تمرکز بر پرونده های بزرگ، وصول 
معوق��ات، رعایت دقیق قوانین و مقررات، پیش��گیری و 
مب��ارزه قاطع با ف��رار مالیاتی، ارتقای س��المت اداری و 
حمایت محدود، مش��روط و تضمین دار از تولیدکنندگان 

واقعی و شناسنامه دار به دنبال می آورد.
وی در ادامه اظهار داش��ت: نظام مالیاتی مدرن، کارا و 
عادالنه، تامین کنن��ده بخش اعظم منابع بودجه عمومی 
دولت و یکی از اصلی ترین زیرساخت های توسعه پایدار و 
استقرار عدالت اجتماعی در کشور است و گذار از وضعیت 
مالیات س��نتی به وضعیت مالیات هوشمند )I.Tax (که 
مهمترین ویژگ��ی آن داده مبنا ب��ودن، یکپارچه بودن، 

مودی محور ب��ودن و متکی بودن ب��ر فناوری های نوین 
مالیاتی و حسابرسی برمبنای ریسک مودیان است، تنها 

راه رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی است.
پارس��ا، ضمن بیان اینک��ه همکاری و حمایت هر س��ه 
قوه از دس��تگاه مالیاتی ضامن موفقیت نظ��ام مالیاتی در 
تحقق اهداف ترس��یم ش��ده، به ویژه هوشمندسازی نظام 
مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی اس��ت، عن��وان کرد: امروز 
مالیات س��تاندن یا دخل کش��ور یک ط��رف قضیه و تمام 
امور حاکمیتی یا خرج کش��ور در طرف دیگر اس��ت. باید 
بپذیریم که کار مالیات س��تانی در شرایط فعلی که رکود و 
تورم و شیوع کرونا اقتصاد را تهدید می کند، کاری سخت و 
پرمسئولیت است و توفیق نظام مالیاتی، منوط به همکاری 

حداکثری ارکان نظام با سازمان امور مالیاتی کشور است.
معاون وزی��ر امور اقتص��ادی و دارای��ی، کار جهادی، 

عالمانه و هوش��مندانه را سه عنصر کلیدی برای پیشبرد 
برنامه ه��ای نظ��ام مالیاتی برش��مرد و گف��ت: همکاران 
س��ازمان امور مالیاتی کشور طی س��ال های اخیر ضمن 
ت��الش وصف ناپذی��ر و با در نظر گرفتن این س��ه عنصر 
اساسی، باعث شدند تا این دس��تگاه به توفیقات بزرگی 
نائ��ل آید ک��ه تحقق حداکث��ری درآمده��ای مالیاتی با 
رعای��ت راهبرد وصول ب��ا اصول در س��ال های اخیر، از 

مهمترین این توفیقات به شمار می رود.
وی در ادامه به س��ایر اقدام��ات صورت گرفته در حوزه 
نظ��ام مالیاتی از قبیل تدوین لوایح قانونی و تصویب آنها 
در مجلس، به ویژه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مودیان اش��اره کرد و اظهار داشت: این قانون، مهمترین 
گام نظام مالیاتی برای هوشمندشدن به شمار می رود که 

ظرف سال جاری به سرانجام خواهد رسید.

توصیه هایی به شرکت های دانش بنیان برای صادرات محصوالت ایران ساخت

رئیس سازمان امور مالیاتی:
هوشمندسازی و تحقق عدالت مالیاتی همکاری 3 قوه را می طلبد

حمایت ۷0 درصدی صندوق نوآوری برای اخذ استانداردهای تخصصی 



طبق اعالم بانک مرکزی، در مردادماه امس��ال متوس��ط قیمت یک متر 
مربع مسکن در شهر تهران ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بوده که نسبت 
به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۳ ۱. و ۳۴ درصد افزایش 
یافته است. به گزارش ایسنا، گزارش تحوالت بازار مسکن در شهر تهران که 
از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در مردادماه متوسط 
قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی تهران ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بوده 
که نس��بت به ماه قبل و ماه مشابه س��ال قبل به ترتیب ۳.۱ درصد و ۳۴ 
درصد افزایش دارد.   عالوه بر این، تعداد معامالت انجام ش��ده در این ماه 
معادل ۵.۵ هزار فقره بود که نس��بت به ماه قبل 8.۴ درصد افزایش و در 
مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۳۹.۴ کاهش را نشان می دهد و بررسی 
توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر 
بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۳.2 درصد 

بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.
گران ترین قیمت خانه در تهران چند؟ 

ای��ن در حالی اس��ت که در میان مناطق بیس��ت ودوگانه ش��هر تهران 
بیشترین قیمت هر متر خانه ۶۴ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان در منطقه یک 

و کمترین آن با ۱۴ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان در منطقه ۱8 بوده است که 
هر یک از آنها با افزایش 22.2 درصدی در منطقه یک و ۴۷.8 درصدی در 
منطقه ۱8 مواجه شده اند. توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله 
شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در مردادماه امسال نیز حاکی از آن 
اس��ت که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۵ تا 2۰ میلیون تومان به 
ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۷.2 درصد بیشترین سهم از تعداد معامالت 
ش��هر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی 2۰ تا 2۵ و 2۵ تا 

۳۰ میلیون تومان با ۱۵.۹ و ۱2.۷ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.
از س��وی دیگر در مرداد امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی 
معامله شده براس��اس ارزش هر واحد نشان دهنده آن است که واحدهای 

مس��کونی با ارزش ی��ک میلیارد تا یک میلی��ارد و ۵۰۰ میلیون تومان با 
اختصاص س��هم ۱8.۳ درصد بیش��ترین س��هم از معامالت انجام شده را 

داشته اند.
وضعیت اجاره خانه در تهران 

همچنین، توزیع معامالت انجام ش��ده مس��کن براساس مناطق شهری 
در تهران حاکی از آن اس��ت که منطقه ۵ با ۱۶.۱ درصد از کل معامالت، 

بیشترین سهم معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده است.
عالوه بر این، بررس��ی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در 
کل مناطق ش��هری در مرداد امسال نش��ان دهنده رشدی معادل ۳۷.8 و 

۴۱.2 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

بانک مرکزی اعالم کرد

تحوالت بازار مسکن در مردادماه 1400
یادداشت

مدت زمان خرید مسکن در ایران چقدر است؟
بازار مسکن در رکود 

با یک حساب سرانگشتی، با توجه به اینکه تورم تقریبا همه بودجه خانوار را بلعیده 
اس��ت و پس انداز به حداقلی ترین شکل ممکن رسیده اس��ت و طبق آمار رسمی در 
بهتری��ن حالت بیش از ۳۰ س��ال طول می کش��د تا فرد بتواند خان��ه ای نقلی بخرد.  
مدت زمان خرید مس��کن چقدر افزایش یافته اس��ت؟ الزم نیست در این خصوص به 
گزارش ها مراجعه کرد، این عدد را تنها می توان با یک حس��اب سرانگش��تی از میزان 
تفاوت حقوق و افزایش قیمت مس��کن دریافت. به گزارش خبرآنالین، در حال حاضر 
بنا به گزارش های رسمی، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد 
مسکونی ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان اعالم شده است. این یعنی اگر یک فرد تصمیم 
به خرید خانه بگیرد، تنها برای خرید یک واحد نقلی ۵۰ متری باید حدود یک میلیارد 
و نی��م هزینه کند. یک میلیارد و نی��م خانه با توجه به حقوق های کمتر از ۵ میلیون 
تومان، یعنی خرید خانه به رویایی بعید تبدیل ش��ده اس��ت؛ چراکه براساس افزایش 
۳۹ درصدی حداقل دس��تمزد در سال ۱۴۰۰، در حال حاضر کارگران در مجموع  ۴ 
میلیون و ۱۱۱ هزار و ۴۱۷ تومان هر ماه دریافت می کنند. با یک حساب سرانگشتی، با 
توجه به اینکه تورم تقریبا همه بودجه خانوار را بلعیده است و پس انداز به حداقلی ترین 
ش��کل ممکن رسیده است، به نظر می رس��د بیش از دو قرن طول خواهد کشید که 
یک فرد بتواند یک خانه نقلی خرید کند. براس��اس اطالعات منتشرشده توسط بانک 
مرکزی،  در اردیبهش��ت امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای 
واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران۳۰ میلیون 
و ۹۷۰ هزار تومان بود. در مردادماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد 
مس��کونی نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در س��ال قبل به ترتیب ۳ ۱. و ۳۴ درصد 
افزایش یافته است. بر همین اساس، در میان مناطق بیست ودوگانه شهرداری تهران، 
بیشترین متوس��ط قیمت یک مترمربع زیربنای مس��کونی معامله شده معادل۶۴.۵ 
میلیون تومان به منطقه یک و کمترین آن با  ۱۴.۴ میلیون تومان به منطقه ۱8 تعلق 
داشته است. این وضعیت حکایت از آن دارد که بازار مسکن با کندی آهنگ رشد تورم 
روبه  رو ش��ده است، اما مسئله مهم اینجاست که خطر رونق بازار با ورود سرمایه های 
سرگردان به این بخش، در صورت افزایش انتظارات تورمی وجود دارد، اما در شرایط 
کنونی بازار در رکود به سر می برد. برای محاسبه دوره دسترسی خانوارها به مسکن، 
دو شاخص »زمان انتظار برای خرید مسکن« که نشان دهنده تعداد سال هایی است که 
فرد با پس انداز ۱۰۰ درصد درآمد خود به صورت ساالنه قادر به خرید مسکن خواهد 
بود و همچنین طول زمانی صاحبخانه شدن با پس انداز طبیعی معادل یک سوم درآمد 
ساالنه خانوارها، مالک قرار می گیرد و براساس آن طول دوره ای که فرد برای دسترسی 
به مسکن باید منتظر بماند، محاسبه می شود. آخرین گزارشی که درخصوص شاخص 
دسترسی به مسکن شهری بر روی سایت وزارت راه و شهرسازی دیده می شود، مربوط 
به سال ۱۳۹۵ است. براساس جداولی که منتشر شده، در سال ۱۳۹۵ متوسط درآمد 
س��االنه خانوار ۳۱ میلیون و ۷2۰ هزار تومان و متوس��ط قیمت مسکن ۱۹۱ میلیون 
و ۵۳۴ هزار تومان اعالم ش��ده بود. به این ترتی��ب، طبق این اعداد طول دوره انتظار 
دسترسی مسکن به ۱8 سال رسیده است. اما براساس تحلیلی که چندی پیش منتشر 
شد، در یک حالت بینابینی اگر یک فرد اقدام به پس انداز کند، دقیقا بیش از یک قرن 
زمان برای خانه دار ش��دن مورد نیاز اس��ت. یعنی در ش��رایطی که فرد با هدف خرید 
مسکن اقدام به پس انداز 2۰درصد درآمد ساالنه خود کند، ۱۰۹ سال طول می کشد تا 
بتواند صاحبخانه شود. این در حالی است که با توجه به افزایش تورم و کاهش پس انداز 
به ۱۰ درصد، دوره انتظار برای خرید مس��کن افزایش شدید خواهد یافت. در واقع با 
نرخ پس انداز ۱۰ درصدی، در شهر تهران، 2۱۹ سال طول خواهد کشید که فرد بتواند 
یک واحد مسکونی ۱۰۰ مترمربعی در پایتخت تملک کند. البته با فرض اینکه قیمت 
مس��کن در طول دو قرن تغییر نکند یا رشد قیمت مسکن در این مدت معادل رشد 
درآمد س��االنه فرد متقاضی باشد. رستم قاسمی زمان خانه دار شدن را ۳۱ سال اعالم 

کرده در حالی که برخی کارشناسان این رقم را ۴۰ سال می دانند.
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وزیر جدی��د صنعت، معدن و تجارت )صم��ت( ضمن وعده کنترل و 
مدیریت قیمت ها، از اضافه ش��دن س��االنه دو پلتف��رم جدید به صنعت 
خودرو، خصوصی س��ازی ایمیدرو خبر داد و گفت مذاکره ای با وزیر کار 
برای اصالح س��از و کار تامین اجتماعی انجام شده که اخبار آن پس از 

قطعی شدن، منتشر می شود.
به گزارش ایسنا، س��یدرضا فاطمی امین در برنامه تیتر امشب اظهار 
ک��رد: اگر بخواهیم ق��درت اقتصادی، ارزش افزوده باال و اش��تغال قابل 
توجهی داشته باشیم باید بر سه مقوله تجهیزات الکترونیکی، صنعتی و 

وسایل حمل و نقل متمرکز شویم.  
وضعیت مالیات و تامین اجتماعی در دولت جدید

وی ب��ا بیان اینکه 8۰ درصد مش��کالت واحده��ای اقتصادی مربوط 
ب��ه تامین مال��ی، بیمه تامین اجتماعی و مالیات اس��ت، تصریح کرد: از 
وعده های دولت سیزدهم حمایت از واحدهای تولید و کاهش مالیات از 

2۵ درصد به ۱۰ درصد طی چهار سال آینده است.  
او همچنین از مذاکره با وزیر کار برای اصالح ساز و کار تامین اجتماعی 

خبر داد و گفت که اخبار آن پس از قطعی شدن، منتشر می شود.
مقابله با امضاهای طالیی، حیات خلوت ها و سلطان ها 

وزی��ر صم��ت در ادامه درباره مبارزه با فس��اد در دولت س��یزدهم از 
راه اندازی س��امانه قواعد و مجوزها تا پایان س��ال خبر داد و اظهار کرد: 
راه ان��دازی س��امانه قواعد و مجوزها ب��رای مقابله ب��ا امضاهای طالیی، 
حیات خلوت ها و س��لطان ها خواهد بود. در این خصوص طرح هایی برای 
شفاف س��ازی فعالیت های تولی��د و توزیع کاال و پیش��گیری از قاچاق، 

احتکار و تقلب ارائه کرده ایم.  
به گفته وی یک کاال از کارخانه تا مصرف کننده حداکثر باید ۱۳درصد 

افزایش قیمت داشته باشد، اما در عمل اینطور نیست.  
فاطمی امین »قیمت دس��توری« اجناس و یا »رهاس��ازی« قیمت ها را 
اشتباه خواند و گفت: با این کار تولید دچار مشکل می شود و یا سودهای 
هنگفتی ایجاد می ش��ود. باید ضوابط قیمت گذاری ایجاد شود. الزمه این 
کار شفاف س��ازی بورس به خاطر قیمت فوالد است. بسیاری از پروژه های 

پیش بینی شده نیاز به ابزارهای الزم دارد.
 وی در ادامه حضور بازرس��ان و ناظران بر عملکرد بنگاه های اقتصادی 
را غیرحرفه ای خواند و گفت: اگر جریان کاال و مالی کنترل ش��ود سازمان 
حمایت به طور خودکار به آسانی می تواند اعمال قانون کند و با گرانفروشی 

برخورد کند.
قیمت ها را کنترل می کنیم 

 وزیر صمت همچنین طرح صندوق مکانیزه فروش را شکس��ت خورده 
عن��وان کرد و گفت: اطمینان می دهم با اش��راف بر کاالی مصرفی خانوار 

قیمت ها را کنترل و مدیریت کنیم.
وی درباره حضور دالالن و تاثیر آنها در افزایش قیمت ها گفت: هزینه ها 
در نظام توزیع مانند انبارداری و حمل و نقل باال است که اصالح آن حدود 
دو سال زمان می برد. بخشی از مشکل هم حضور دالالن است. طبق قانون 
درصد عمده فروش��ی ۳ و خرده فروش��ی ۱۰ درصد اس��ت، اما ابزار کنترل 
قیمت وجود ندارد که س��امانه جامعه تجارت این ابزار را به ما خواهد داد. 
البته یکی از عوامل اصلی تورم نقدینگی اس��ت و هرچه نظام توزیع بهینه 
شود، اثر نقدینگی کاهش پیدا می کند. اما درمان کامل مدیریت نقدینگی 

است.
سناریوی 3ماهه برای مرغ

وزی��ر صمت همچنین با بی��ان اینکه باید زنجیره کاالی��ی مثل مرغ را 
بررسی کنیم و برای بازار آن تا سه ماه آینده سناریو داشته باشیم، تصریح 
ک��رد: این امکان وجود دارد که نظام قیمت هم به نفع مصرف کننده و هم 
به نفع تولیدکننده باشد. می توانیم با ایجاد بستر اطالعاتی شفاف و اشراف 
به جریان توزیع کاال، افزایش قیمت نامعقول را شناسایی و مشکل را رفع 

کنیم.

کسری 13 هزار مگاواتی برق
فاطمی امین در ادامه با اش��اره به کس��ری ۱۳ هزار مگاوات برق، گفت:  
باید زنجیره تامین تولید برق شکل بگیرد و در چند سال آینده تولید برق 

در شهرک های صنعتی شکل می گیرد.
تا حد امکان ایمیدرو را واگذار می کنیم

فاطمی امین در ادامه درخصوص وضعیت معادن با اش��اره به پراکندگی 
معادن در کش��ور، تصریح کرد: اگر در این حوزه تحولی صورت بگیرد در 
اکثر اس��تان ها گشایش حاصل می شود، اما در بحث اکتشاف معادن عقب 
هس��تیم، داده های زمین شناس��ی به روز نیس��ت و در بحث استخراج هم 
مش��کالتی داریم و حقوق دولتی به خوبی دریافت نمی شود. همچنین در 
بحث فرآوری هم ضعف هایی وجود دارد و اگر در این حوزه سرمایه گذاری 

نشود خام فروشی صورت می گیرد.
وزیر صمت با بیان اینکه رش��د بخش معدن ۱۰ درصد تا س��ال  ۱۴۰۴ 
هدف گذاری شده، اظهار کرد: دولت تصدیگر خوبی نیست و باید به سمت 
حکمرانی دولت حرکت کنیم. به س��متی حرکت می کنیم که طبق اصل 

۴۴ قانون اساسی تا حد امکان مالکیت و مدیریت ایمیدرو واگذار شود.

ساالنه 2 پلتفرم جدید به صنعت خودرو اضافه می شود
فاطم��ی امین در زمینه صنعت خ��ودرو نیز از تولید حدود یک میلیون 
دس��تگاه خودرو در س��ال جاری خبر داد و گفت: برنامه سال آینده تولید 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه و تا سال ۱۴۰۴ حدود ۳میلیون دستگاه 
است. همچنین سالی دو پلتفرم جدید به خودروهای داخلی اضافه می شود.

وی افزود: مجبوریم تا س��ال ۱۴۰۴ به تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو 
برس��یم چون صنعت خ��ودرو در صورت تولید کم، به صرفه نیس��ت. اگر 
بخواهیم قیمت و کیفیت در صنعت خودرو به حد قابل قبول برس��د باید 
افزای��ش مقیاس تولید، رقابتی کردن بازار و اصالح س��اختار مدیریتی در 
این بخش انجام ش��ود. بنابراین تا سه سال آینده صنعت خودروی کشور 
ب��ه افتخار ملی تبدیل می ش��ود چون ظرفیت آن وج��ود دارد و به لحاظ 
فنی چیزی کم نداریم، فقط باید اصالح س��اختار مدیریتی ش��کل بگیرد 
که زمانبر نیست. فاطمی امین در پایان تاکید کرد که برنامه های طراحی 
شده در حوزه صنعت و تولید با فرض ادامه دار بودن تحریم هاست و گفت: 
هرچند به دنبال رفع تحریم هس��تیم، اما منتظر نمی مانیم و برنامه ریزی 

خود را داریم.

وزیر صمت خبر داد

خصوصی سازی ایمیدرو در دستور کار
حملونقلریلی

وزیر اقتصاد: 
اجرای عدالت مالیاتی از اولویت های وزارت 

اقتصاد است
خان��دوزی گفت اجرای عدالت مالیاتی، ابزار و قوانین الزم را دارد 

که بررسی این قوانین در مجلس آغاز شده است.
ب��ه گ��زارش خبرنگار اقتص��اد و انرژی گ��روه اقتصادی باش��گاه 
خبرن��گاران جوان، طبق گزارش مرک��ز پژوهش های مجلس که در 
سال ۹8 بر پایه اطالعات سال ۱۳۹۷ محاسبه و منتشر شده است. 
مجم��وع یارانه های پنهان در اقتصاد ایران ۵۹۳ هزار میلیارد تومان 
در س��ال ارزیابی شده است؛ در مشروح این گزارش آمده است که، 
دهک دهم جامعه یعنی ثروتمندترین قش��ر، به ازای هر نفر بیش از 

2۱ میلیون تومان از یارانه های پنهان سهم می برند.
این در حالی اس��ت که سهم ضعیف ترین قش��ر اقتصادی، یعنی 
ده��ک اول جامع��ه فقط ۳ میلیون تومان اس��ت. تفس��یر این آمار 
نشان دهنده آن است که ثروتمندانی که حتی به این یارانه ها نیازی 

ندارند، هفت برابر قشر ضعیف از آنها بهره مند هستند.
گفتنی اس��ت، یارانه های پنهانی به معنای تخفیف و ارزان فروشی 
یکسان به همه افراد جامعه بر روی کاالی اساسی، سوخت و انرژی 

است.
همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ش��ورای اس��المی در 
آذرماه سال ۹۹ در گفت وگویی تلویزیونی، رقم یارانه های پنهان در 
اقتصاد ایران را به نقل از محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و 

بودجه ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعالم کرد.
برنامه وزارت اقتصاد و موضع احسان خاندوزی وزیر جدید اقتصاد 
را در قبال این معضل اقتصادی جویا شدیم؛ که در پاسخ به باشگاه 
خبرن��گاران جوان اظهار کرد: اجرای عدال��ت مالیاتی ابزار و قوانین 
الزم را دارد که در مجلس با طراحی قوانین مرتبط آغاز ش��ده، اما 
اجرای آن زمانبر است. همچنین پیگیری این موضوع از اولویت های 

وزارت اقتصاد است.
الزم به ذکر اس��ت، درخصوص لزوم اصالح این معضل اقتصادی، 
دو س��ال قبل در سال ۹8 باش��گاه خبرنگاران جوان مصاحبه ای با 
احسان خاندوزی به عنوان کارشناس اقتصادی انجام داد که در آن 
مصاحبه، وزیر فعلی اقتصاد برای حل این مش��کل راهکاری را ارائه 
داد. خاندوزی گفت: باید برای طبقات پایین تر با قیمت های بس��یار 
ترجیح��ی و تخفیفی و برای طبقات باالتر درآمدی، قیمت کاال های 
یاران��ه ای از جمله س��وخت و انرژی را باالتر و ب��ا قیمت واقعی آن 

اعمال و محاسبه کرد.

واکنش وزیر کار به حقوق اندک کارگران و 
بازنشستگان

وزی��ر کار ب��ا بی��ان اینکه از میزان دس��تمزد کارگ��ران و حقوق 
بازنشس��تگان باخب��ر اس��ت، تاکید ک��رد برای آنک��ه دخل و خرج 
کارگران و بازنشستگان با هم بخواند و سفره آنها رنگین تر شود باید 

کاهش و کنترل نرخ تورم اتفاق بیفتد.
ب��ه گزارش ایس��نا، وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی در بحث 
معیش��ت و حقوق کارگران و بازنشس��تگان اعالم کرده که از میزان 

دستمزد کارگران و بازنشستگان با خبر است.
او گفته اطالع دارد که کارگران درآمد کمی دارند و میزان حقوق 
بازنشس��تگان هم نسبت به قبل افزایش داش��ته ولی باید کاهش و 
کنترل تورم صورت گیرد تا دخل و خرج این اقش��ار با هم بخواند و 

سفره های آنها رنگین تر می شود.
آنطور که وزیر کار گفته سیاس��ت های کالن کشور باید به نحوی 
اصالح ش��ود که تورم نداشته باش��یم چون تا زمانی که این چرخه 
معیوب اصالح نش��ود، نرخ تورم باال می رود و اقشار مختلف تقاضای 

افزایش درآمد و حقوق دارند.
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وضعیت بورس پس از استقرار دولت سیزدهم
اشتیاقی معتقد است که p/e شرکت های بورسی به کمتر از پنج واحد 
کاهش پیدا کرده است. این مسئله نشان از اصالح شدید سهام بود که به 
س��طوح ارزنده و زیر ارزش ذاتی خود رسیدند. احمد اشتیاقی، کارشناس 
بازار س��رمایه در گفت وگو با »افکارنیوز« ضمن اشاره به روند فعلی بورس 
اظهار کرد: اگر بخواهیم دالیل رشد بورس در ماه های اخیر را بررسی کنیم 
به موارد متعددی برخورد خواهیم کرد. نخستین دلیل رشد بورس این بود 
که p/e شرکت ها به کمتر از پنج واحد کاهش پیدا کرده بود و این مسئله 

خودش انگیزه ای برای حضور سرمایه گذاران در بازار بود.
وی افزود: چراکه این عدد از p/e تاریخی بازار سرمایه که ۶.۵ بود کمتر 
شده بود. این مسئله نشان از اصالح شدید سهام بود که به سطوح ارزنده و 

زیر ارزش ذاتی خود رسیدند. 
اعالم اخبار کاهش قیمت دالر در ماه های اخیر بر بورس تاثیر گذاشت

اش��تیاقی گفت: علت دوم که از یک ماه گذشته باعث افزایش و تشدید 
خریدها انجام ش��د این بود که اهالی بازار س��رمایه برداشت شان در مورد 
دالر به ریزش آن به زیر 2۰ هزار تومان بود و باتوجه به اینکه دولت وقت 
اعداد پایین تر از 2۰ هزارتومان را برای دالر اعالم می کرد در سرمایه گذاران 
تاثیرگذار بود. این کارش��ناس معتقد اس��ت که اعالم اخبار کاهش قیمت 
دالر در ماه های گذشته بر اهالی بازار تاثیرگذار بود و فکر کردند که در این 
صورت بخش قابل توجهی از س��ود شرکت ها از دست می رود و در نهایت 

سعی کردند که نقد باشند و خرید نکنند.
او اظهار کرد: نشانه هایی که از یک ماه پیش بروز داد که از ناحیه کسری 
بودجه و طوالنی شدن روند مذاکرات برجام بود. برآورد اهالی بازار این بود 
که با فرض احیای برجام به هیچ وجه دالر کمتر از 22 هزار تومان نخواهد 

شد و به همین دلیل شروع کردند به خرید.
اشتیاقی گفت: زمانی که دیدند احتمال کاهش دالر ندارد ترس کاهش 
سودآوری شرکت ها نیز از بین رفت. درنتیجه این مسئله مزید بر علت اول 

بود و خودش به دلیل دوم تبدیل شد.
وی بیان کرد: آنچه این روزها باعث می شود بازار به روند افزایشی خودش 
ادامه دهد انتظارات تورمی است که در حال ایجاد است. اکنون به واسطه 
افزای��ش نرخ دالری که در بازار آزاد صورت گرفت و کش��ف نرخ جدیدی 
که برای دالر نیمایی صورت گرفته که در کانال 2۴ هزارتومان پیش بینی 

می شود، به نظر می رسد روند دالر نیمایی افزایشی است.
ای��ن تحلیلگر خاطرنش��ان کرد: نکته بعدی نیز این اس��ت که از ناحیه 
کسری بودجه ۴۰۰ هزارمیلیارد تومانی نیز هیچ راهکاری ارائه نشده است 

که قرار است برای کسری بودجه چه تصمیمی گرفته شود؟
اش��تیاقی عنوان کرد: کسری بودجه آثار افزایش نقدینگی خودش را به 
اقتصاد ایران تحمیل می کند و از ناحیه افزایش نقدینگی نیز با افزایش تورم 
مواجه هس��تیم و این تورم انتظاری، نگه داش��تن ریال را توجیه نمی کند 

بنابراین به خرید دارایی از جمله سهام مراجعه خواهیم کرد.

خبرنــامه

یک کارش��ناس بازار سرمایه گفت کاهش نرخ بهره بین بانکی از جمله 
عواملی اس��ت که برای رس��یدن شاخص کل به سقف قبلی خود می تواند 

کمک کننده باشد.
اکبر ادهم، کارش��ناس بازار سرمایه در گفت وگو با خبرنگار بورس گروه 
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این پرسش که چه عوامل و 
فاکتور هایی الزم است که شاخص کل بورس به سقف قبلی خود یعنی 2 
میلیون واحد برس��د؟ اظهار کرد: عوامل و فاکتور های مهمی برای رسیدن 
به س��قف قبلی شاخص کل وجود دارند؛ یکی از این عوامل افزایش ارزش 
معامالت روزانه سهام به باالی 2۰ هزار میلیارد تومان است، یا اینکه شاهد 
ورود پول روزانه حقیقی ها به مبلغ تقریبی هزار میلیارد تومان در چندین 

روز متوالی و یا طی یک هفته متوالی باشیم.
این کارش��ناس بازار س��رمایه در ادامه افزود: همچنین اتفاقات سیاسی 
و گش��ایش های بین المللی از جمله برداش��ته شدن تحریم ها که سیگنال 
مثبتی برای بازار سرمایه محسوب می شود، موردی است که در میان مدت 
می تواند در این مس��یر به بازار کمک کند. البته افزایش نرخ دالر و ناتوان 

ماندن دولتمردان در کنترل تورم واقعی و انتظاری در جامعه نیز می تواند 
شاخص کل را حتی به فراتر از سقف قبلی خود ببرد.

این کارش��ناس بازار س��رمایه در ادامه گفت: کاه��ش نرخ بهره بانکی و 
خروج س��پرده های راکد از بانک ها به سوی بازار سرمایه، که از طریق بازار 
س��رمایه مستقیم یا غیرمستقیم وارد گردونه تولید می شود، یکی دیگر از 
عواملی اس��ت که برای نزدیک ش��دن به سقف ش��اخص کل باید در نظر 

گرفته شود.
او گف��ت: تش��ویق س��رمایه گذاری غیر مس��تقیم در ب��ورس از جمل��ه 
صندوق های س��رمایه گذاری، س��بدگردان ها و اس��تفاده از اظهارنظر های 
کارشناسی و بدون جانبداری در رسانه های عمومی در مورد بازار سرمایه و 
اصالح زیرساختار های بازار و لغو قیمت گذاری دستوری در برخی از صنایع 
نیز از جمله عواملی است که به روند بازار و تثبیت آن در رسیدن به سقف 

شاخص کمک مطلوبی خواهد کرد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه در ادامه اظهار کرد: حضور رئیس سازمان 
بورس اوراق بهادار در جلس��ات هیأت دولت و عضویت در ش��ورای پول و 

اعتب��ار با حق رأی، جهت دفاع از منافع س��هامداران و ایفای نقش اصلی 
بازارگردان ه��ا برای ایج��اد تعادل در بازار س��رمایه و همچنین تخصیص 
خطوط اعتباری کافی برای نهاد های مالی و سرمایه گذاران، همراه با نظارت 
دقیق و کامل و حمایت های حقوقی هایی که در س��قف شاخص بیشترین 
فروش سهام را داش��تند نیز از مواردی است به رسیدن به این هدف بازار 

کمک خواهد کرد.
او بیان کرد: عدم اتخاذ تصمیم و قوانین جدید تاثیرگذار بر بورس بدون 
هماهنگی با شورای عالی بورس و توسعه بیشتر ابزار های مالی و همچنین 
ایجاد جریمه مالی و محدودیت برای افرادی که سعی در دستکاری قیمت 
و معامالت دارند؛ از جمله موارد دیگری است که باید برای رسیدن شاخص 

به سقف خود و حتی عبور از آن در نظر گرفته شود.
ادهم در پایان اظهار کرد: به نظر اگر معیار های بیان ش��ده رعایت نشود 
و بازار س��رمایه جزو اولویت ها و بازار های برتر در تامین مالی، مهار تورم و 
کنترل نقدینگی نباش��د، تحقق سقف قبلی شاخص کل با نوسانات بسیار 

زیادی به سرانجام خواهد رسید.

چه تصمیماتی شاخص کل بورس را باالی ۲ میلیون واحد می برد؟
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مطابق با اصل 44 قانون اساسی آزادسازی 
قیمت خودرو الزامی است 

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت اصل ۴۴ قانون اساسی 
آزادس��ازی قیمت خودرو را ایجاب می کند زیرا بدین وسیله توازن در زنجیره 
ارزش ایجاد می شود. امیرحس��ن کاکایی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، 
اظهار داش��ت: اگر ب��ه تمرکزگرایی و کنترل گرایی معتقد هس��تیم به طوری 
که همه چیز تحت کنترل دولت باش��د، اکنون این موازنه برقرار نیس��ت، زیرا 
قیمت مواد اولیه از جمله فوالد آزاد است اما قیمت خودرو به شکل دستوری 
تعیین می شود. وی افزود: چارچوب فکری سیاست گذاران حائز اهمیت است. 
چارچوب فکری حاکم بر قانون اساسی کشور و آیین نامه ها و دستورالعمل های 
مرتبط، فرض بر این است که تصدیگری بسیاری از صنایع می بایست به بخش 

خصوصی واگذار شود و دولت تنها به وظیفه حاکمیت و تنظیم گری بپردازد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: از چندین سال گذشته 
در بخش صنایع فوالد و آلومینیوم رشد را تجربه کرده ایم و حرکت های بزرگی 

نیز در کشور به وقوع پیوسته اما درخصوص خودرو تناقضاتی وجود دارد.
کاکای��ی بیان کرد: تجربیات بنده نش��ان می دهد، در بیش��تر بازارهایی که 
قیمت گذاری دستوری اعمال شد، نتیجه معکوس حاصل شده و به سود مردم 
نبوده است. وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و کلیت نظام فکری اسالمی 
که مالکیت بخش خصوصی را محترم می ش��مارد، گفت: این اصل آزادسازی 
قیمت خودرو را ایجاب می کند زیرا بدین وسیله توازن در زنجیره ارزش ایجاد 
می شود. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: نظام اقتصادی غیراصولی و در 
مجموع قوانین تجارت داخلی که به ش��دت حامی داللی است، نشان می دهد 
تولید آنچنان که باید در تمامی زمینه ها رشد نکرده که این وضعیت بر بخش 
خودرو نیز تس��ری یافته است. کاکایی گفت: مشکالت کنونی با قیمت گذاری 
دستوری مرتفع نمی شود زیرا مسئله اصلی جای دیگری است و از آنجایی که 
سیاس��ت گذاران و دولتمردان توان مقابله و رفع آن مشکالت را ندارند، بخش 
تولی��د را به دلیل خاصیت فیزیکی آن، در دس��ترس بودن و قابلیت کنترل با 
اقداماتی نظیر اخذ مالیات، پلمب و ... هدف قرار می دهند و این اقدامات مورد 
حمایت نظام تجاری کشور نیز قرار دارد. وی اذعان داشت: می بایست از طریق 
آزادس��ازی قیمت، توازن برقرار شود و کمبودها نیز با اصالح نظام بانکداری و 
تجاری کشور مرتفع گردد زیرا خألهای موجود در نظام بانکداری و در نتیجه 
فضای تورمی کشور، نقدینگی افراد را به سمت بازار داللی و همچنین بانک ها 

سوق می دهد به جای اینکه سرمایه گذاری در بخش تولید صورت بگیرد.
عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ایران گف��ت: مواجهه دولت ها با 
ت��ورم واقع��ی و پایین بودن میزان تولید واقعی، کش��ور از طریق چرخه باطل 

تورم اداره می شود.
کاکایی ضمن مقایسه صنعت موتورسیکلت سازی با خودروسازی بیان کرد: 
قیمت گذاری دس��توری در صنعت موتورس��یکلت وجود ن��دارد و این صنعت 
نی��ز در حال حاضر در اوضاع مس��اعدی به س��ر می ب��رد و بخش خصوصی با 
همکاری یکدیگر این صنعت را مدیریت می کنند. هرچند بخشی از کارخانجات 
موتورسیکلت سازی به دلیل نادیده گرفتن به تعطیلی کشیده شده اند، اما اکنون 
شاهد ظهور تعدادی موتورسیکلت ساز بزرگ در کشور هستیم و تعادل قیمتی 

نیز وجود دارد.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: در صنعت خودرو تنها دو خودروس��از بزرگ 
حضور دارد و تمامی مش��کالت بر آنها بار می شود. نتیجه آن می شود که این 
صنعت آنچنان که باید و ش��اید رش��د نمی کند و همانند بسیاری از کاالهای 
دیگر که قیمت گذاری دستوری در آن پیاده می شود، این صنعت در یک کالم 

سردرگم باقی می ماند.

نماگربازارسهام

طب��ق برآورد ه��ای صورت گرفت��ه از وضعیت صنعت خ��ودرو، قیمت 
محصوالت باید تک نرخی شود.

 به گزارش ش��عار س��ال، خودرو دوباره سوار بر اسب گرانی  شده و در 
حال تاخت وتاز اس��ت؛ به طوری که اکنون پراید به بیش از ۱۵۰میلیون 
تومان رس��یده و در ش��بکه های  اجتماعی گفته می شود یک کارگر باید 
چن��د س��ال را بدون خورد و خوراک س��پری کند تا بتوان��د ارزان ترین 
خودروی کش��ور را بخرد. مش��کل خودرو در ایران تا قبل از س��ال۹۷ 
ملموس نبود و اگر گالیه ای وجود داش��ت نسبت به کیفیت محصوالت 
بود. س��ال۹۴ کمپینی با موضوع نخریدن خودروی صفر راه اندازی ش��د 
و م��ردم از خرید خودروی صفر خودداری کردند، اما محمدباقر نوبخت، 
رئیس س��ابق س��ازمان برنامه وبودجه، علی طیب نیا، وزیر وقت اقتصاد و 
ولی اهلل سیف، رئیس کل وقت بانک  مرکزی در یک نشست خبری اعالم 
کردند خودرو با نرخ بازپرداخت هفت ساله عرضه خواهد شد و آن زمان 
2۵هزار دستگاه به فروش رفت. حاال برای دریافت همان خودرو با همان 
کیفیت باید در قرعه کشی شرکت کنید و اگر فردی برنده شود باید یک 
 س��ال در صف انتظار بماند. برخی کارشناس��ان دلی��ل گرانی خودرو را 
افزای��ش نرخ ارز می دانند و برخی دیگر بر این باورند اگر تولید و عرضه 
به میزان کافی انجام می شد وضعیت بازار خودرو تا این حد آشفته نبود.

خودرو از اواس��ط مرداد تخت گاز در حال گران شدن است و بررسی ها 
نشان می دهد این وضعیت همچنان ادامه داشته باشد. خودرو در حالی 
رون��د صعود قیمت را پیش گرفته که بازار این بخش در رکودی عجیب 
به سر می برد؛ البته این رکود نه تنها در بازار خودرو بلکه در همه بازار ها 
وج��ود دارد و خری��د و فروش به پایین ترین حد خود رس��یده اس��ت. 
پراید۱۱۱ مرداد س��ال  گذش��ته در بازار آزاد با قیمت ۹۱میلیون تومان 
به دس��ت مصرف کننده می رس��ید و در همان زمان برخی کارشناس��ان 
هش��دار دادند که اگر به خواس��ته خودروسازان رس��یدگی نشود قطعا 
پرای��د ب��ه بی��ش از ۱۰۰میلیون تومان می رس��د. پرای��د در اول مرداد 
امس��ال ۱۴۰ میلیون تومان و دی��روز ۱۵۶ میلیون تومان قیمت خورد. 
همچنی��ن پژو2۰۶ تیپ2 که یک��ی از پرتیراژترین خودرو های تولیدی 
کشور محسوب می شود مرداد سال  گذشته با قیمت ۱۵۴میلیون تومان 
در بازار آزاد عرضه می ش��د و اول مرداد امس��ال ب��ا قیمت 22۵میلیون 
تومان فروخته شد. دیروز نیز قیمت این خودرو 2۵2میلیون تومان بود. 
ش��واهد نشان می دهد در یک ماه گذش��ته خودرو ها به صورت میانگین 
۱۰تا ۱۵درصد رش��د قیمت را تجربه کردند و کارشناسان بر این باورند 
اگر نرخ ارز در مس��یر صعود قرار داش��ته باش��د قطع��ا قیمت خودرو و 
کاال هایی که به ارز وابستگی دارند افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد. 
محمدرضا نجفی منش، کارش��ناس صنعت خ��ودرو به خبرنگار ما گفته 
کلید گران��ی صنعت خودرو در خیابان میرداماد اس��ت و بانک  مرکزی 
باید نس��بت به مدیریت قیم��ت ارز اقدامات موثری انجام دهد تا کاال ها 
در مس��یر رشد نرخ قرار نگیرند. وی همچنین گفته با کاهش قیمت ارز 
کاال هایی که گران ش��ده اند به راحتی پایی��ن نمی آیند در نتیجه دولت 

باید یک برنامه ریزی مدون برای نرخ ارز داشته باشد.
عرضه قطره چکانی؟

برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند عرضه قطره چکانی خودرو در 
بازار باعث بروز مشکالتی ش��ده است. اظهارنظر بسیاری از کارشناسان 

خبرنگار ما را بر آن داشت تا نسبت به دپوی خودرو های تولیدی توسط 
خودروسازان راهی غرب تهران شود. پس از بررسی ها مشخص شد چند 
ده هزار خودرو در پارکینگ های ش��رکت های تولی��دی ایران خودرو و 

سایپا قرار دارد و خودرو های تولیدشده در آنجا دپو می شود.
ش��هرام صالحی، معاون سیستم جامع تولید ایران خودرو به خبرنگار 
ما درباره عکس های منتشرش��ده مبنی ب��ر دپوی خودرو ها توضیح داد: 
در ش��رایط عادی بین ۱۰تا ۱۵هزار دستگاه کف کارخانه وجود دارد به 
این دلیل که از زمان پایان تولید تا آماده شدن مدارک، مدتی زمان نیاز 
است، اما شرایط تولید پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها 

تغییر کرد و در سال های ۹8و ۹۹ با کسری قطعات روبه رو شدیم.
آنط��ور ک��ه صالحی گفته ای��ران خودرو ب��ا اینکه برخ��ی قطعات را 
در دس��ترس نداش��ت، اما خط  تولید خود را س��رپا نگه داش��ت و طبق 
برآورد ه��ای صورت گرفته اکنون بیش از ۷۰ هزار خودروی تولیدی این 
کارخانه به دلیل کسری قطعات در پارکینگ های این شرکت قرار گرفته 
اس��ت. پس از اینکه قطعات تامین ش��ود دوباره به س��الن تولید منتقل 
خواهد ش��د و پس از تکمیل به مش��تریان تحویل می شود. البته آمار ها 
نش��ان می دهد تولید و عرضه خودرو توس��ط ایران خودرو در سال ۹۹ 
نسبت به سال ۹8 رشد ۳۵ درصدی داشته است. معاون سیستم جامع 
تولید ایران خودرو کسری قطعات را تنها به ایران و شرکت ایران خودرو 
ربط نمی دهد و معتقد اس��ت از اواخر سال گذشته قطعات الکترونیکی 
مانند ای سی یو )رایانه خودرو( و تراشه های الکترونیکی با مشکل تولید و 
عرضه روبه رو شد و همه خودروسازان جهان با این مشکل روبه رو شدند، 
اما ایران به دلیل اینکه در شرایط تحریمی قرار دارد کمبود این قطعات 
نمود بیشتری داشت. هرچند به گفته این مقام ایران خودرو، این بحران 
تا نیمه اول س��ال ادامه دارد، اما ظاهرا رویکرد وزارت صمت نس��بت به 

تامین قطعات تغییر خواهد کرد.
صالحی نس��بت ب��ه قیمت گ��ذاری خودرو نی��ز انتقاد ک��رد و گفت: 
خودروس��ازان قربان��ی یک تصمیم غلط هس��تند و اکن��ون قیمت یک 
تردمیل پیش��رفته با یک خودروی 2۰۶ براب��ری می کند. خودرویی که 
اکنون حداقل ۱۷۰ میلیون تومان مواد مصرف می کند و باید هر دستگاه 
را بی��ن ۶۰ ت��ا ۷۰ میلیون تومان پایین تر از قیمت تمام ش��ده فروخت. 
مس��ئوالن باید توجه داش��ته باشند هیچ ش��رکتی نمی تواند با زیان به 

حیات خود ادامه دهد.
چاره کار، تک نرخی شدن است

طب��ق برآورد ه��ای صورت گرفت��ه از وضعیت صنعت خ��ودرو، قیمت 
محصوالت باید تک نرخی شود. اکنون این کاال دارای دو نرخ کارخانه و 
بازار اس��ت و همین موضوع باعث شده خودروی ارزان به مصرف کننده 
واقعی نرس��د. به این صورت که اکنون خودرو با یک قیمت مشخص به 
خریدار تحویل می ش��ود و در همان زمان خودرو در بازار دو برابر قیمت 
دارد. درست است که سند تا یک سال در رهن بانک می ماند و اگر سه 
ماه از گارانتی آن اس��تفاده نکند گارانتی باطل می ش��ود، اما باز هم این 
م��وارد بازدارنده نبوده و تعداد زی��ادی از خریداران، خودرو های خود را 
دپو نگه داش��ته اند تا یک س��ال بعد دو برابر سود کنند. با توجه به اینکه 
اکنون یک خودروی 2۰۶ حدود ۱۵۰ میلیون تومان سود طی یک سال 
نصیب خریدار می کند هر کس��ی را وسوس��ه می کند ت��ا در زمان ثبت 

نام مراحل مختلف را بگذراند. حس��ین کاظمی طرقی، معاون بازاریابی 
و فروش س��ایپا گفته قیمت هایی که ب��رای خودرو ها در بازار آزاد اعالم 
می ش��ود، به نوعی عددسازی دالالن و واس��طه ها است و قیمت مصوب 

خودرو در شرکت های خودروساز بسیار کمتر از این اعداد است.
وی می گوی��د: در روز های اخیر قیمت پراید همچون س��ایر خودرو ها 
در بازار دچار نوس��ان شده که متأس��فانه برخی آن را منتسب به سایپا 
دانس��ته اند، این در حالی است که س��ایپا یک سال است که تولید انواع 
پرای��د را متوق��ف کرده و خودروی پراید را به بازار عرضه کرده و پس از 

آن، هیچ فروشی نداشته است.
مع��اون بازاریاب��ی و ف��روش س��ایپا از افزایش عرضه خودرو توس��ط 
خودروس��ازان در ماه ه��ای اخی��ر خب��ر داده و گفت��ه این ش��رکت با 
برنامه ریزی های مؤثر در زمینه افزایش تولید و عرضه، موفق شده است 
تا توازنی در عرضه و تقاضا ایجاد کند، به شکلی که برخی از محصوالت 
این گروه خودروس��ازی در طرح های فروش اخیر، از فرآیند قرعه کشی 

خارج شده و به تمامی متقاضیان خودرو تعلق گرفته است.

قیمت خودرو باز هم شیب صعودی گرفت

مدیرعامل س��تاد معاینه فنی خودرو های تهران ب��ا تایید مردودی ۳۱ 
درص��دی خودرو های مراجعه اولی در مراکز معاینه فنی تهران گفت گران 
ش��دن خدمات و قطعات خودرو یکی از مهمتری��ن علل افزایش این آمار 

است.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی شبکه خبر، حس��ین مقدم در ارتباط با 
برنامه روی خط خبر شبکه خبر افزود: از آغاز سال ۱۴۰۰ تا آخر مردادماه، 
۵2۳ هزار مراجعه اولی در مراکز معاینه فنی تهران ثبت شد که ۴۹8 هزار 

دستگاه موفق به اخذ گواهی معاینه فنی خودرو شدند.
وی افزود: از این تعداد، حدود 2۵ هزار دس��تگاه در معاینه فنی خودرو 
مردود ش��دند و از این رو ۳۱ درصد این خودرو ها باید رفع ایراد و مجددا 

مراجع��ه کنن��د. آقای مق��دم یکی از مهمتری��ن علل افزای��ش مردودی 
خودرو ه��ای مراجعه اولی را در مراکز معاینه فنی گران ش��دن خدمات و 
قطعات خودرو عنوان کرد و افزود: هر چقدر س��رویس نگهداری خودرو را 

بهتر انجام دهیم میزان خرابی خودرو کمتر خواهد بود.
وی تصری��ح کرد: با توجه به افزای��ش روزافزون قیمت قطعات خودرو و 
خدمات آن، ش��رایط نگهداری خودرو نیز دش��وارتر شده است و در برخی 
موارد متاسفانه شهروندان هنگام مراجعه اول به مراکز معاینه فنی خودرو 

متوجه از کارافتادگی قطعات خودرو می شوند.
وی به شهروندان توصیه کرد برای تعمیرات به مراکز سرویس های مجاز 

همان خودرو مراجعه کنند.

مردودی 31 درصدی خودروهای مراجعه اولی در معاینه فنی
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اخبار

آذربایجان شــرقی - فرصت امروز: رییس انجمن صنفی دفاتر 
نمایندگی روزنامه های سراسری استان آذربایجان شرقی گفت: اولویت 
امور این انجمن، ساماندهی و پیگیری مسائل و حقوق صنفی اعضا است.

اسد فالح با اعالم این مطلب اظهار کرد: مدیران دفاتر نمایندگی جراید 
سراسری در استان بلحاظ تقویت و توسعه جریان رسانه های مکتوب و 
فعالســازی دفاتر با هزینه های سنگین و اعتبارات مالی شخصی، نقش 

مهمی در بازتاب ملی اخبار استانی و محلی ایفا می کنند.
سرپرستان، پرجمعیت ترین اقشار رسانه 

وی رونق اشتغال در این بخش از جامعه رسانه استان را متوجه عملکرد 
قریب به یکصد سرپرستی دارای پروانه فعالیت دفتر نمایندگی از ارشاد 
عنوان کرد و افزود: با احتســاب تنها یکنفر کارکن طرف همکار با دفاتر 
سرپرستی می توان جمعیت ۲۰۰ نفری فعاالن این بخش را از پرجمعیت 
ترین اقشار رسانه استان نامید.فالح، رویکرد انجمن صنفی دفاتر نمایندگی 
روزنامه های سراسری را فعالیت مستقیم زیرنظر اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و تعامل و همکاری با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
چارچوب اساسنامه این نهاد رسانه ای جدیدالتاسیس عنوان کرد و گفت: 
مطالبات و امور صنفی سرپرستان جراید کشوری در تمامی حوزه های 
کاری، از آغــاز فعالیت هیئت مدیره و بازرســان منتخب مورد اهتمام و 
پیگیری جدی بوده است. وی همچنین افزود: سرپرستان جراید سراسری 
جزو اقشار خوداتکا و پرجمعیت خانواده رسانه استان محسوب می شوند.
ضرورت تسهیل و تسریع در تمدید اجاره نامه و پروانه فعالیت 

دفاتر سرپرستی روزنامه ها
وی با اشــاره به شیوه نامه همکاری با دفاتر سرپرستی و نمایندگی 

های رســانه ها، خواستار اجرای دقیق مفاد این شیوه نامه در خصوص 
مزایای مصرح ماده ۷ شد و اظهار داشت: با توجه به مصوبات ستاد ملی 
کرونا، انتظار می رود همکاری های الزم برای تســهیل امور مربوط به 
تایید مجدد اجاره نامه های بارگذاری شــده یکسال گذشته در سامانه 
جامع رســانه ها جهت تمدید پروانه فعالیت دفتر نمایندگی رسانه ها، 

صورت گیرد.
ظرفیت سازی برای ساماندهی توزیع جراید سراسری

وی با برشمردن ظرفیت های جاری، ساماندهی و بهینه سازی روند 
توزیع جراید سراســری در استان آذربایجان شــرقی را از جمله موارد 
قابــل اجرا در آینده نزدیک عنوان کرد. فــالح، در ادامه از برنامه های 

پیشنهادی انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های سراسری برای 
گســترش تعامالت و همکاری های مشترک با ارشاد استان مواردی را 
برشــمرد و گفت: در حالیکه شاهد اقبال و حضور بیش از ۹۰ درصدی 
جراید کشوری بر روی پیشخوان کیوسک های فروش مطبوعات استان 
هستیم لیکن علیرغم این ویژگی و پوشش یومیه اخبار استان در جراید 
سراسری، تناسبی با میزان سهم روزنامه های سراسری در برخورداری از 
آگهی های دولتی توزیع شده به استناد آمار موجود سامانه جامع رسانه 

ها، مشاهده نمی شود.
آگهی های دولتی و ثبتی عادالنه تخصیص و توزیع شوند

وی، اضافــه کرد: بیالن اخیر مربوط به فقدان پنج ماهه توزیع آگهی 
های دولتی برای اکثریت قریب به اتفاق روزنامه های سراســری دارای 
پروانه دفتر سرپرستی در اســتان، قابل افتخار نیست و انتظار می رود 
شاهد عدالت در توزیع و تخصیص انواع آگهی های دولتی و ثبتی، طبق 
ضوابط جاری باشیم. رییس انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های 
سراسری استان آذربایجان شرقی، بر تمرکز توزیع و تقسیم عادالنه کلیه 
آگهی ها توسط ارشاد تاکید کرد و خواستار مشارکت شهرداری تبریز و 
مناطق دهگانه و ســازمان های تابعه با اداره کل فرهنگ و ارشاد استان 
در این زمینه شــد. وی همچنین از پیش بینی تدوین بسته حمایتی - 
اقتصــادی و ارائه طرح ویژه این انجمن با موافقت و همکاری تعدادی از 
روزنامه های سراسری برای تخصیص فضا و افزایش سرانه اخبار تولیدی 
اســتانی و نیز کاهش قابل توجه هزینه های نشــر آگهی های ضروری 
ارگان های دولتی و دســتگاه های اجرایی با بهره مندی از تسهیالت و 

تخفیفات ماخوذه خبر داد.

اهواز- شــبنم قجاوند: مدیر بازار برق شــرکت برق منطقه ای 
خوزســتان گفت: در ۵ ماه نخست سال جاری ۱۹ هزار و ۸۳ گیگاوات 
ساعت برق در خوزستان تولید شده که در مقایسه با سال قبل ۱۱ درصد 
کاهش داشــته است. فرامرز شادفر بیان کرد: از این میزان برق تولیدی 
۳۱.۹ درصد سهم نیروگاه های برق آبی و ۶۶.۷ درصد سهم نیروگاه های 
حرارتی و سیکل ترکیبی بوده است. نیروگاه های تولید پراکنده نیز ۱.۴ 
درصد از میزان برق تولیدی را به خود اختصاص دادند. وی افزود: از برق 
تولیدی نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی، ۴۲ درصد توسط بخش 
دولتی )نیروگاه رامین و ماهشهر( و ۵۸ درصد توسط نیروگاه های بخش 
خصوصی ) زرگان، آبادان، خرمشهر، شهدای پیروز بهبهان و فجر( تولید 

و به شــبکه تحویل شده اســت. مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای 
خوزستان تصریح کرد: انرژی مصرفی در پنج ماهه ابتدایی سال جاری 
۲۱ هزار و ۵۸۸ گیگاوات ســاعت بوده که نشان دهنده حدود ۸ درصد 
افزایش مصرف نسبت به مدت مشــابه در سال قبل است. پیک مرداد 
ماه نیز به میزان هشــت هزار و ۳۰۵ مگاوات بوده که نســبت به پیک 
بار سال قبل ۲.۵ درصد رشد داشته است. شادفر تاکید کرد: با توجه به 
رشــد بسیار باالی بار و انرژی مصرفی، مدیریت مصرف برق و جابجایی 
مصارف غیر ضروری از ســاعات اوج مصرف ) ساعت ۱۴ تا ۱۸ و ۲۱ تا 
۲۲( به سایر ساعات شبانه روز توسط کلیه مصرف کنندگان امری الزم 

و ضروری است.

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: جلســه کمیسیون 
صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز با حضور اعضای 

شورای راهبری کنسرسیوم  های صادراتی تشکیل جلسه داد.
در ابتدای جلســه میریوسف حســینی، رئیس کمیسیون 
صادرات و مدیریــت واردات اتاق بازرگانــی تبریز بر ضرورت 
تعمیق و باور به شــکل گیری کنسرسیوم های صادراتی برای 
پیشبرد صادرات استان تاکید کرد. وی ادامه داد: اتاق بازرگانی 
تبریز پیش قدم شده است تا در کنار فعاالن بخش خصوصی، 
تسهیل کننده و بسترساز شکل گیری این کنسرسیوم ها باشد و 
در گام اجرایی می توان با شــکل دهی به مجموعه های سهامی 

خاص به ســمت اجرایی کردن آن ها رفت. جعفر محرم پور، مدیر واحد 
کسب  وکار اتاق بازرگانی تبریز نیز گزارشی از جلسات قبلی کمیسیون 
ارائه کرده و گفت: در جلســات قبل با توجه به پیشنهاد اعضا مبنی بر 
عدم تعریف کنسرسیوم در قانون تجارت و وجود مشکالت مالیاتی ارزش 
افزوده، تصمیم بر تشکیل شرکت های سهامی خاص با مشارکت صنوف 
مختلف شــد که در این راستا با توجه به مزیت های استان، ۱۵ گروه و 
صنف شناسایی و نمایندگان آن ها جهت تشکیل شورای راهبری انتخاب 
شــدند. در ادامه جلســه، عبداالحد فرج زاده، نائب رئیس کمیسیون 
صادرات و مدیریت واردات اتاق با اشاره به اینکه در تشکیل کنسرسیوم 
به صورت صنوف همگن، مشــکالتی از قبیل بازارهای هدف مشترک، 
بحث ســهام، هیئت مدیره و منافع در بازار هدف به وجود خواهد آمد، 
گفت: لذا تشکیل کنسرسیوم با ترکیب صنوف غیرهمگن ضروری است و 
همچنین استفاده از پتانسیل شرکت های مدیریت صادرات تخصصی که 
از معاونت علمی ریاست جمهوری مجوز دارند نیز در این راستا به نظر 
ضروری می رسد. محمدعلی سلطانی، رئیس انجمن صنایع همگن برق 

و الکترونیک استان نیز بر تشکیل کنسرسیوم با ترکیب صنوف همگن و 
نیز بر ضرورت پرداختن به موضوع توسعه صادرات جهت حفظ و پایداری 
بنگاه های تولیدی تأکید کرد. امیر نراقی، رئیس انجمن صنایع همگن 
سلولزی استان نیز در خصوص مشکالتی که صادرات ریالی به کشورهای 
عراق و افغانستان در بحث بازگشت ارز صادراتی در سامانه جامع تجارت 
بر تولیدکنندگان داشــته است مطالبی بیان و مشارکت با شرکت های 
مدیریت صادرات ترکیه که اخیراَ در کشور، دفاتری تأسیس کرده اند را 

جهت نفوذ به بازارهای آفریقایی مؤثر ارزیابی کرد.
حســن قالیچه باف، فعال صادراتی نیز پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم 
را در ۲ یا ۳ صنعت و رشــته به صورت آزمایشــی و غیرثبتی با تفاهم 
بین شرکت های داوطلب مطرح کرد. جعفر صبحی، فعال بخش صنایع 
الکترونیک هم تشکیل کنسرســیوم در قالب صنوف و صنایع همگن 
را ضروری برشــمرد و تشــکیل آن را در کاهش هزینه های بازاریابی، 
بازارســازی و رســیدن به منافع مشــترک در بازارهای هدف و حذف 
رقابت منفی مابین صادرکنندگان ضروری دانست. حسن صدیقی، دبیر 

انجمن کانی غیرفلزی اســتان نیز با تأکید بر اینکه هر حرکت 
اســتانداردی یک الگویی دارد، تشکیل کنسرسیوم به  صورت 
صنفی و لزوم الگوگیری از تجربه هــای موفق دنیا را ضروری 
برشمرد. اسماعیل چمنی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قالی 
استان، مطالبه گری مؤثر اتاق از دولت و پیگیری جهت ارتباط 
مؤثر با دنیا با حفظ چارچوب های دیپلماسی کشور و عدم اکتفا 
به کشورهای همسایه در توســعه صادرات و توسعه بازارهای 
هدف جهانی را ضروری شــمرد. رضا جعفــری، دبیر انجمن 
صنایع غذایی استان با تاکید به اینکه برخی واحدهای صنایع 
غذایی، بخش عمده تولیدات خود را به کشورهای همسایه صادر 
می کنند، بر لزوم اتخاذ تدابیری جهت حفظ بازارهای صادراتی موجود در 
کشورهای همسایه جهت حفظ اشتغال این واحدها تاکید کرد. آقازاده 
خیابانی، عامل توسعه خوشه و کنسرسیوم صادراتی لوازم خانگی با اشاره 
به اینکه اکثر صنایع ما کوچک و متوسط هستند، گفت: اگر این واحدها 
به صورت منفرد به بازارهای صادراتی وارد شوند، قدرت چانه زنی نخواهند 
داشــت اما اگر این اتفاق به صورت گروهی و در قالب کنسرسیوم انجام 
شود، موجب افزایش توان رقابت پذیری خواهد شد. محمدزاده، نماینده 
انجمن صنایع همگن نساجی با اشاره به اینکه این انجمن، تجارب موفقی 
را در تشــکیل خوشه کســب وکار و تعاونی تأمین نیاز صنایع نساجی 
داشته اســت، موافقت این انجمن را با تشــکیل کنسرسیوم صادراتی 
اعالم و خواستار مساعدت بیش از پیش سازمان صمت در این خصوص 
شد. مرندی، نماینده انجمن صنایع همگن نساجی استان نیز گفت: در 
هدف گذاری صادراتی در کنسرســیوم، کاالهایی که کشــش صادراتی 
دارند، لحاظ شــوند و برای ۱۱ محوری که وزیر صمت برای نیمه دوم 

سال ۱۴۰۰ هدف گذاری کرده است، برنامه عملیاتی ارائه دهیم.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: در هفته دولت  سال۱۴۰۰، طی مراسمی 
با حضور معاون محترم سیاسی امنیتی استانداری گیالن، فرماندار و رییس اداره 
گاز آســتارا و جمعی از مسئولین شهرستانی، شعله گاز در روستای کوهستانی 
ســیج برافروخته شد. به گزارش روابط عمومی گاز گیالن– محمدرضا صدقکار 
رئیس اداره گاز آســتارا در مراسم افتتاح گازرسانی به ۲ روستای صعب العبور و 
کوهستانی سیج و دگرمانکشی اظهار داشت: با برافروخته شدن مشعل گازرسانی 
به این روستاها در هفته دولت امسال، مجموع روستاهای بهره مند از گاز در آستارا 
به ۳۹ روســتا و درصد بهره مندی خانوارهای روستایی شهرستان به ۹۳ درصد 

رسیده است. صدقکار با بیان اینکه برای گازرسانی به این روستاها بیش از یک 
میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال هزینه شده است گفت: با گازرسانی به ۱۸۰ خانوار 
در این دو روستا، مجموع مشترکین روستایی گازدار در آستارا به بیش از۸ هزار 
و۱۰۰ خانوار افزایش یافته است. رئیس اداره گاز آستارا در خاتمه از برنامه ریزی 
شــرکت گاز برای گازرسانی به ۵ روستای دیگراین شهرستان در آینده خبر داد 
و گفت: با اجرای طرح مذکور درصد بهره مندی روســتایی شهرستان آستارا به 
باالی ۹۸ درصد خواهد رسید و آستارا بعنوان شهرستان سبز در حوزه گازرسانی 

معرفی می شود.

رئیس انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های سراسری خواستار شد؛

آگهی های دولتی و ثبتی عادالنه تخصیص و توزیع شوند

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:

کاهش 11 درصدی تولید برق و افزایش ۸ درصدی مصرف انرژی در خوزستان

با حضور اعضای شورای راهبری کنسرسیوم  های صادراتی برگزار شد؛
جلسه کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز 

شعله گاز در ارتفاعات آستارا برافروخته شد

رشد 3/۸ درصدی تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه شهید رجایی  قزوین
قزوین- خبرنگار فرصت امروز: نیروگاه شهید رجایی با تولید بیش از ۵ 
میلیارد  و ۵۰۰ میلیون کیلووات ســاعت انرژی خالص در ۵  ماهه امسال، ۳/۸ 

درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد تولید داشته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی علی فرهور 
مدیرعامل شــرکت در تشریح این خبر گفت: در پنج ماهه امسال، ۵ میلیارد و 
۵۰۱ میلیون و ۲۵۳ هزار کیلووات ســاعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و 

سیکل ترکیبی این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.
فرهــور افزود : ازاین میــزان انرژی، ۲ میلیارد و ۶۶۵ میلیــون و ۵۰۲ هزار 
کیلووات ساعت انرژی در ۹ واحد نیروگاه سیکل ترکیبی و ۲ میلیارد و ۸۳۵ میلیون و ۷۵۱ هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای۲۵۰ 
مگاواتی نیروگاه بخار تولید شده است.  مدیر عامل نیروگاه شهید رجایی در ادامه بیان داشت: با این میزان تولید انرژی خالص در ۵ ماهه 
امســال، این نیروگاه شاهد رشــد ۳/۸ درصدی تولید انرژی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است. نیروگاه۲۰۴۰ مگاواتی شهید 
رجایی قزوین با تولید سالیانه ۱۲میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی نقش مهمی در تامین برق کشور و پایداری شبکه سراسری دارد.

تقدیر وتشکر مخابرات منطقه مرکزی از زحمات کارکنان نیروی انتظامی 
اراک- فرناز امیدی: در راستاي پیشگیري از سرقت و حفاظت از تجهیزات 
مخابراتي ،از زحمات وتالش های کارکنان نیروی انتظامی اراک تقدیر و تشکر به 
عمل آمد . به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات مرکزی، فراهانی مدیر دفتر 
مدیر مخابرات منطقه مرکزی  با حضور در کالنتری های ۱۱،۱۲،۱۶ و۱۷ اراک  
از همکاری و تعامالت نیروی انتظامی در جهت پیشگیری از سرقت وحفاظت 
از تجهیزات مخابراتی تقدیر وتشکر کرد . برپایه این گزارش در این دیدار های 
صمیمی مدیر دفتر مدیر منطقه مرکزی ضمن تقدیر از عزیزان پرتالش ناجا،آنان 
را حافظان نظم و امنیت و مایه دلگرمی مردم عنوان کرد وگفت: به نمایندگی از 
طرف مهندس لطفی مدیر مخابرات منطقه مرکزی،کمال تشکرو قدردانی را از 
مجموعه که زحمات و تالش های ارزنده کارکنان خدوم نیروی انتظامی استان 
بویژه رئوســای کالنترهای ۱۱،۱۲،۱۶ و۱۷ اراک که نهایت همکاری و مساعدت الزم را درجهت پیشگیری از سرقت وحفاظت تجهیزات 
مخابراتی به عمل آوردند ابالغ می کنم . گفتنی است در پایان این دیدارهای جداگانه با اهدای لوح تقدیر از سوی مهندس لطفی مدیر 

مخابرات منطقه ،از زحمات این عزیز ان تقدیر وتشکر به عمل آمد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن خبر داد: 
جایگزینی CNG به عنوان سوخت پاک و ارزان به جای بنزین

رشت- خبرنگار فرصت امروز: به نقل از مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه گیالن، کورش باالدســت ، بــا جایگزینی CNG به عنوان 
سوخت پاک و ارزان به جای بنزین طی ۵ ماه ابتدای سال جاری نزدیک به ۱۳۹ 

میلیون لیتر در مصرف بنزین گیالن صرفه جوئی شد .
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن 
؛  از ابتدای فروردین لغایت پایان مرداد ماه سال جاری حدود ۱۵۱ میلیون متر 
مکعب CNG در اســتان گیالن به مصرف رسید که این رقم نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته رشد  ۷.۲ درصدی را نشان می دهد . مدیر منطقه گیالن 
گفت : » متوسط مصرف روزانه CNG در این مدت نزدیک به یک میلیون متر مکعب بوده که از طریق یکصد باب جایگاه CNG  فعال 
) ۳۸ باب دو منظوره و ۶۲ باب تک منظوره ( در استان توزیع می شود. « این مقام مسئول اظهار کرد : »  در حال حاضربالغ بر ۲۵۰۰ باب 

جایگاه CNG در سطح کشور فعال است و گیالن با دارا بودن ۱۰۰ باب جایگاه در رتبه ششم از نظر تعداد قرار دارد «  .

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مازندران خبر داد:
بهره برداری از 66 پروژه هفته دولت در امورهای توزیع نیروی برق

ســاری – دهقان : به گــزارش خبرنگار مازندران به نقــل روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق مازندران ، سیدکاظم حسینی کارنامی با گرامیداشت 
فرارسیدن هفته دولت، گفت: ۶۶ پروژه برق رسانی بااعتباری بالغ بر ۱۴۳ میلیارد 

ریال  در هفته دولت به بهره برداری می رسد.
وی بــا تأکید بر اولویت خدمت رســانی و تامین برق مطمئــن و پایدار در 
پروژه هــای هفته دولت، گفت: این پروژه ها با محوریت اصالح و بهینه ســازی 
شبکه برق،کاهش تلفات،رفع ضعف ولتاژ و... در ۱۲ امور توزیع برق در شهرستان 

های استان به بهره برداری می رسد.

دیدار فرمانده پایگاه بسیج امام حسن مجتبی)ع( اداره گاز با رئیس شورای 
اسالمی شهر گرگان 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: حسن شعبانی فرمانده پایگاه بسیج امام حسن مجتبی)ع( اداره گاز گرگان  بهمراه سروان ترشیزی 
فرمانده حوزه بسیج ادارات واصناف سپاه ناحیه گرگان با صفرعلی پایین محلی رئیس شورای اسالمی شهر گرگان دیداروگفتگو کردند.

دراین دیدار،فرماندهان پایگاه بسیج امام حسن مجتبی)ع( اداره گازوحوزه بسیج ادارات واصناف سپاه ناحیه گرگان هرکدام ضمن تبریک 
این انتخاب شایسته ،آرزوی سربلندی و توفیقات ارزنده در راستای انجام خدمات مطلوب به مردم شریف و والیت مدار شهرگرگان داشتند.

درادامه این جلســه همچنین شعبانی فرماندهان پایگاه بسیج امام حسن مجتبی)ع( اداره گازگرگان خواستار حمایت شورای اسالمی از 
شرکت گاز درراستای انجام برنامه های مرتبط با رعایت الگوی مصرف وهمکاری برای آمادگی ورود به ایام سرد سال شدند.    درادامه رئیس 
شورای اسالمی شهرگرگان نیزضمن خوشآمدگویی،ازمحبت ابرازشده تقدیرنموده وقول مساعد داد تا شرکت گازرا درانجام برنامه های مورد 

نظر بویژه درفصل سرما  یاری رساند.   

برگزاری جلسه کمیته درآمدی منطقه یک
اسالمشهر- خبرنگار فرصت امروز: با هدف پیگیری مطالبات شهرداری ، راهکارهای بهبود و افزایش درآمد، جلسه کمیته درآمدی 
منطقه یک برگزار شد. به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر ، در این جلسه که با حضور مدیر، معاونین و سایر مسئولین واحدهای 
درآمدی و شهرســازی و کنترل نظارت برگزار شــد، هر یک از مسئولین گزارشــی اجمالی از فعالیت های اخیر واحد خود را به صورت 
اسالیدهای نموداری ارائه نمودند و در ادامه بر مواردی همچون محاسبات دقیق عوارض، اجرای دقیق قوانین شهرسازی، شفاف سازی امور 

درآمدی، پیگیری وصول مطالبات، جذب درآمدهای پایدار و ... تاکید شد.

  شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم:
مدیریت اضطراری بار تا پایان شهریور ماه

ایالم- منصوری: همانگونه که می دانید با شــروع فصل بهار و افزایش دمای هوا شــاهد افزایش مصرف برق بودیم، از سویی دیگر به 
کرات با از مدار خارج شدن نیروگاه های تولید برق و پایین آمدن میزان تولید نیرو روبرو شده ایم و هر بار با همراهی مردم و رعایت الگوهای 
صحیح مصرف به حفظ پایداری شــبکه برق کشــور منتهی شده اســت. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم 
براساس مکاتبات صورت گرفته از سوی شرکت مدیریت شبکه برق ایران به شرکت های توزیع برق سراسر کشور ابالغ گردیده است کلیه ی 
برنامه های پاسخگویی بار تا انتهای شهریور ماه تمدید گردیده است.بدیهی است رعایت سقف پیک با اجرای پاسخگویی بار تا اعالم عدم نیاز 
شبکه سراسری به اجرای برنامه های پاسخگویی بار الزامی است. یکبار دیگر نیازمند مشارکت هم استانی ها در کاهش مصرف برق با رعایت 
الگوهای صحیح مصرف هستیم. شهروندان گرامی؛ در ساعت های طالیی بین ساعت ۱۲ تا ۱۸ و ساعت ۲۰ تا ۲۳ شب به دلیل تقاضای 
مصرف برق، از بکارگیری وسایل پرمصرف مانند جاروبرقی، لباسشویی، ماکروویو و... پرهیز کنند. کولر گازی روی درجه ۲۵ و باالتر تنظیم 
گردد و کولر آبی روی دور ُکند قرار گیرد.  برای اطالع از برنامه خاموشی ها بر روی سایت شرکت به نشانی www.bargh-ilam.ir و یا 

اپلیکیشن »برق من« مراجعه نمایید.

دیدار مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان با پزشک معتمد صنعت نفت استان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز:  به مناسبت بزرگداشت زاد روز دانشمند فرزانه ابوعلی سینا و روز پزشک علی طالبی مدیرعامل شرکت 
گازاستان گلستان و همراهان   با حضور در درمانگاه صنعت نفت استان  با پزشک معتمد این مرکز دیدار کردند.دراین دیدارعلی طالبی  با 
تبریک روز پزشک ،این روز ارزشمند را به جامعه پزشکی و تالشگران عرصه بهداشت ودرمان  بویژه دکترتوکلی پزشک معتمد صنعت نفت 
استان تبریک وتهنیت گفت.وی با اشاره به اهمیت شغل طبابت بویژه دراین دوره بسیارحساس کرونا اظهارداشت:زحمات پزشکان بویژه دراین 
ایام که شیوع ویروس کرونا به باالترین حد خود رسیده وحجم زیاد بیماران مراجعه کننده بسیارمحسوس وقابل تقدیرمی باشد که شما عزیزان 

برای خدمت و   درمان  ناراحتی ها ومشکالت  آنان  تالش مضاعف کرده که این خدمات همواره  قابل تحسین است.

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل منابع انســانی شهرداری قم 
از آغاز واکسیناســیون کرونا ویژه کارکنان این شــهرداری در مناطق و 

سازمانهای این شهرداری خبر داد.
ســیدعلی بیگدلی در گفت و گو با شهرنیوز، اظهار داشت: نیروهای 
خدوم شــهرداری در سازمان ها و مناطق مختلف از ابتدای شیوع کرونا 
همواره در کنار عوامل اجرایی و مدافعان سالمت بوده و به ارائه خدمت در 
بخش های مختلف از جمله آرامستانها، حمل و نقل عمومی، آتش نشانی، 
پسماند و سایر بخش ها پرداخته اند. وی افزود: در این راستا و به منظور 
پیشگیری از ابتالی کارکنان شــهرداری به کرونا مجوز واکسیناسیون 

ایشــان علیه بیماری کرونا توسط دانشــگاه علوم پزشکی قم صادر و از 
چهارم شــهریور ۱۴۰۰ فرآیند مذکور آغاز شد. بیگدلی تصریح کرد: با 
توجه به هماهنگی صورت گرفته و ارائه اطالعات کارکنان شــهرداری 
به دانشــگاه علوم پزشکی تمام کارکنان شــهرداری قم در بخش های 
مختلف می توانند با کارت ملی به مرکز واکسیناســیون واقع در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی مراجعه و نسبت به تزریق واکسن اقدام 
کنند. وی بیان کرد: اجرای طرح واکسیناسیون کارکنان شهرداری تا روز 
یکشنبه هفتم شــهریورماه ادامه دارد و در صورت لزوم نیز قابل تمدید 
اســت. در پایان دکتر بیگدلی از مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی و سایر 

مسئوالن اســتانی به ویژه حمایت های شهردار محترم به منظور انجام 
واکسیناسیون کارکنان شهرداری قدردانی نمود.

آغاز واکسیناسیون کارکنان شهرداری قم علیه کرونا
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ــه  ــه مناســبت هفت ــروز: ب ــت ام ــگار فرص ــرگان- خبرن  گ
ــرب  ــد ع ــراه محم ــال بهم ــدار آق ق ــراوی فرمان ــور غ دولت،عبدالغف
لولــه ۱۶  اداره گاز شهرســتان،ازعملیات اجــرای خــط  رئیــس 
ــات  ــر تســریع در انجــام عملی ــد نمــوده و ب ــچ کمربنــدی بازدی این
ــا حــدود  تاکیــد کردنــد. اجــرای ایــن پــروژه بطــول ۸ کیلومتــر  ب

ــقر  ــتای س ــاده روس ــدی ج ــا ابت ــی ت ــرفت فیزیک ــد پیش ۱۵ درص
ــان گاز  ــتمرار جری ــداری و اس ــدف پای ــا ه ــه ب ــه دارد ک ــه ادام تپ
شهرســتان آق قــال بــرای ایــام ســرد ســال ،پوشــش صنایــع منطقــه 
شــمالی شــهر و تقویــت گاز شــهرک صنعتــی اتــرک برنامــه یــزی و 

در حــال اجــرا مــی باشــد.

بازدید فرماندار آق قال از روند 
اجرای خط لوله گاز کمربندی 
شهرستان 
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به قلم: سید بلخی
کارشناس بازاریابی
ترجمه: علی آل علی

اگر ش��ما در حوزه بازاریابی فعالیت داشته باشید، خیلی 
خوب از ترند بازاریابی مکان محور اطالع دارید. بس��یاری از 
برندها برای افزایش میزان فروش شان به طور انحصاری بر 
روی مش��تریان حاضر در یک محدوده جغرافیایی متمرکز 
می شوند. ش��اید این امر در نگاه نخس��ت بسیار عجیب به 
نظر برس��د، اما در عمل مزایای بسیار زیادی برای کسب و 

کارها به همراه دارد. 
امروزه بس��یاری از برنده��ا به دنبال اس��تفاده از الگوی 
بازاریابی مکان محور هس��تند. نکته مهم در این میان ورود 
به این حوزه با آگاهی دقیق از ش��رایط آن اس��ت. اگر شما 
به طور دقیق نس��بت به مزایای این روش آگاهی نداش��ته 
باشید، شاید در هر مرحله نسبت به ادامه آن ناامید شوید. 
اینطوری یک اس��تراتژی کاربردی در حوزه بازاریابی را به 

طور ناقص اجرا کرده اید. 
ه��دف اصلی ما در این مقاله بررس��ی برخی از مهمترین 
مزای��ای بازاریابی مکان محور برای بازاریاب هاس��ت. با این 
حال پیش از پرداختن به موضوع اصلی باید نگاهی کوتاه به 
ای��ن مفهوم بیندازیم. بازاریابی مکان محور یکی از الگوهای 
حرفه ای در زمینه هدف گذاری بر روی مش��تریان محسوب 
می ش��ود. ای��ن الگو براس��اس اهمیت تعامل با مش��تریان 
نزدی��ک به برند از نظر موقعی��ت جغرافیایی تکیه دارد. به 
این ترتیب ش��ما به عن��وان بازاریاب در ص��ورت تعامل با 
مشتریان اطراف تان شانس بسیار باالتری برای تاثیرگذاری 
بر روی آنها و جلب نظرش��ان را خواهید داش��ت. اینطوری 
دیگ��ر نیازی به ص��رف هزینه های گ��زاف و بازاریابی برای 
مخاطبی که ش��اید حتی امکان خرید از شما را هم نداشته 

باشد، نیست. 
نکته مهم در رابطه با بازاریابی مکان محور امکان استفاده 
از ابزارهای بسیار متنوع در آن است. کسب و کارها به طور 
کلی هی��چ محدودیتی برای اس��تفاده از ابزارهای مختلف 
در راس��تای بازاریابی مکان محور جغرافیایی ندارند. شما به 
عنوان بازاریاب ابزارهایی نظیر ایمیل، پیامک، ش��بکه های 
اجتماعی و همچنین س��ایت رس��می برندتان را در اختیار 
دارید. همچنین فضاهای تبلیغات��ی مثل بیلبوردها نیز در 
اختیار ش��ما قرار دارد. با این حس��اب بازاریابی مکان محور 
در عمل هر دو الگوی آنالین و آفالین را ش��امل می ش��ود. 
این امر به ش��ما آزادی عمل مناس��بی به منظور تعامل با 

مشتریان و تاثیرگذاری بر روی آنها می دهد.
بازگشت س��رمایه در الگوی بازاریابی مکان محور یکی از 
جذاب ترین بخش ها برای هر بازاریابی محس��وب می شود. 
ش��ما در این حوزه نیاز به س��رمایه گذاری عجیب و غریب 
نداری��د. در ع��وض بازگش��ت س��رمایه تان به ط��ور قابل 
مالحظ��ه ای ب��اال خواهد بود. اگر ش��ما هم ب��ه دنبال یک 
الگوی مطمئن برای س��رمایه گذاری و بهره مندی از مزایای 
بازاریابی هس��تید، به هی��چ وجه بازاریاب��ی مکان محور یا 
جغرافیایی را از یاد نبرید. در ادامه برخی از مهمترین مزایا 
و اهمیت ه��ای این الگو برای کس��ب و کارهای مختلف را 
بررس��ی خواهیم کرد. این امر به ش��ما برای انتخاب هرچه 

دقیق تر این الگو کمک خواهد کرد. 
هدف گذاری بر روی مشتریان اطراف تان

ش��روع کار هر کس��ب و کار از یک ب��ازار محلی صورت 
می گیرد. ش��ما امکان ش��روع به کار در بازارهای جهانی از 
همان ابتدای مس��یر کس��ب و کارتان را ندارید. درست به 
همین خاط��ر باید پیش از هر نکته دیگری در تالش برای 
درک اهمیت بازار محلی و مشتریان حاضر در آن باشید. 

اگر یک برند توانایی جلب نظر مش��تریان حاضر در بازار 
محلی اش را داش��ته باش��د، امکان توسعه س��ریع کسب و 
کارش را پی��دا می کند، در غیر این صورت ش��اید س��ال ها 
در ی��ک بازار محلی فعالیت کند، اما باز هم شانس��ی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب��ش پیدا نکند. این امر اهمیت 
بس��یار زیادی برای هر کس��ب و کاری دارد و شما باید به 
هن��گام انتخاب الگ��وی بازاریابی مکان مح��ور به آن توجه 

ویژه ای داشته باشید.
بازاریابی جغرافیایی به ش��ما ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مش��تریان حاض��ر در اطراف ت��ان کمک ش��ایانی می کند. 
درس��ت به همی��ن خاطر برندهای کوچ��ک و محلی بیش 
از س��ایر کس��ب و کارها به این الگو توجه نشان می دهند. 
اگر ش��ما هم در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
هدف تان هس��تید، باید این الگوی کاربردی را مدنظر قرار 

دهید. 
بی شک دسترس��ی به موقعیت مکانی مشتریان نیازمند 
اخذ مجوز مستقیم از خودش��ان است. البته شما در اینجا 
خیلی با چنین مسئله ای سر و کار ندارید. یکی از مثال های 
س��اده از بازاریابی مکان مح��ور درج تبلیغات در اپ گوگل 
م��پ و نمایش آن براس��اس موقعی��ت جغرافیایی کاربران 
است. چنین امری شما را به بهترین شکل ممکن در کانون 

توجه مشتریان قرار می دهد. 
اغل��ب اوقات بازاریاب ه��ا برای افزایش س��طح تعامل با 
مش��تریان نی��ز از بازاریابی مکان محور س��ود می برند. این 
الگ��و به دلیل اینکه مش��تریان را در نگاه نخس��ت غافلگیر 
می کند، کاربردهای بس��یار زیادی به همراه دارد. بنابراین 
ش��ما در یک چش��م انداز کلی امکان جلب نظر مش��تریان 
دور و اطراف تان با اس��تفاده از غافلگیری مش��اهده آگهی 
شخصی سازی شده تان از نظر جغرافیایی را خواهید داشت. 

جلب نظر مشتریان رقبا
هر کس��ب و کاری در بازار شمار باالیی رقیب دارد. این 
امر در تم��ام بازارهای کنونی مصداق دارد. بنابراین ش��ما 
برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان بای��د در عمل به فکر 
رقابت با دیگر برندها باشید. یکی از ایده های جالب در این 
میان تالش برای جلب نظر مشتریان رقبای اصلی تان است. 

این امر نه تنها تعداد مش��تریان شما را بیشتر خواهد کرد، 
بلکه در عمل رقبای تان را در شرایط دشواری قرار می دهد. 
درست به همین خاطر شما باید همیشه نیم نگاهی به این 

مسئله داشته باشید. 
مهمترین نکته در زمینه جلب نظر مشتریان رقبا مربوط 
به هدف گذاری بر روی آنها براس��اس موقعیت مکانی ش��ان 
اس��ت. به عبارت دقیق تر، ش��ما باید بر روش مشتریان که 
دقیقا اطراف تان هس��تند، س��رمایه گذاری کنید. به عنوان 
مثال اگر رقیب اصلی ش��ما در بازار محلی یک برند جهانی 
است، ش��ما فقط باید مشتریان این برند در بازار محلی تان 
را مدنظر قرار دهید، مگر اینکه خودتان هم مثل رقیب تان 

یک برند جهانی باشید. 
بازاریاب��ی مکان مح��ور از طری��ق ارس��ال ایمی��ل برای 
مش��تریان حاضر در بازار به ش��ما فرص��ت نمایش مزایای 
کس��ب و کارتان به طور مس��تقیم را می دهد. این امر نکته 
بازاریابی بس��یار مهم��ی در رابطه با جلب نظر مش��تریان 
رقبا محس��وب می شود. بنابراین اگر شما تا به حال فرصت 
نمایش مزایای کس��ب و کارتان به مشتریان را نداشته اید، 

بازاریابی جغرافیایی بهترین گزینه برای شما خواهد بود. 
اش��تباه برخی از برندها در زمینه بازاریابی با هدف جلب 
نظر مشتری رقبای شان عدم هدف گذاری دقیق است. شما 
باید کامال از رقبای اصلی تان در بازار آگاهی داشته باشید، 
در غیر این صورت هرگز امکان هدف گذاری بر روی آنها را 
پیدا نخواهید کرد. بازاریابی مکان محور به شما این فرصت 
را می دهد ت��ا به طور دقیق از وضعی��ت رقبای تان آگاهی 
پیدا کنید. چنین امری ش��ما را به ط��ور قابل مالحظه ای 
نسبت به رقبای تان متمایز خواهد کرد و نظر مشتریان شان 

را جلب می کند. 

استفاده از بازخورد مشتریان
وقتی شما با مش��تریان محلی در ارتباط هستید، امکان 
تاثیرگذاری بهینه بر روی آنها را خواهید داش��ت. بسیاری 
از کس��ب و کارها در عم��ل برای جلب نظر مش��تریان به 
بازخوردهای قبلی توجه نمی کنند. این امر مشکالت بسیار 
زیادی برای آنها به همراه دارد. مشکل نخست در این رابطه 
تکرار اش��تباهات قبلی در تعامل با مش��تریان است. اعتبار 
کس��ب و کارها در چنین مواقع��ی به طور قابل مالحظه ای 
کاهش پیدا خواهد کرد. با این حساب شما باید همیشه در 

تالش برای گردآوری بازخوردهای مشتریان باشید. 
بازاریابی مکان محور به ش��ما امکان گ��ردآوری بازخورد 
مشتریان دور و اطراف تان را می دهد. بدون تردید بازخورد 
مش��تریان حاضر در بازارهای دیگر به درد شما نمی خورد. 
بنابراین باید نس��بت به دریافت نظرات مش��تریان در بازار 
خودتان اطمینان کس��ب کنید. تنها معیار هم در این میان 

بازاریابی مکان محور است.
 ام��روزه تولی��د محت��وا در ش��بکه های اجتماعی همراه 
با قابلیت های بس��یار متنوعی اس��ت. یک��ی از نکات جالب 
در این می��ان امکان نمایش محت��وای تبلیغاتی برند برای 
کاربران حاضر در موقعیت جغرافیایی خاص است. این امر 
به طور مش��ابه در مورد تبلیغات گوگل نیز مصداق دارد. با 
این حس��اب ش��ما فرصت تاثیرگذاری بر روی مشتریان به 

بهترین شکل ممکن را پیدا خواهید کرد. 
بازخورد مش��تریان نس��بت به برندها در صورت مشاهده 
محت��وای بازاریاب��ی شخصی س��ازی ش��ده و مرتب��ط ب��ا 
نیازهای شان به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا می کند. 
درس��ت به همین خاطر هر برن��دی در تالش برای نمایش 
محتوایش به مشتریان حاضر در بازار هدفش است، در غیر 
این صورت ش��ما هزینه تان را بی جه��ت در حوزه بازاریابی 

صرف کرده اید. 
پس از اینکه مشتریان نسبت به محتوای شما بازخوردهای 
مختلف ارائه کردند، کار اصلی ش��ما برای اس��تفاده از آنها 
شروع می شود. بس��یاری از برندها به بازخورد مشتریان به 
مثاب��ه یک امر لوکس و فانتزی نگاه می کنند. اگر ش��ما در 
این میان از این منبع اطالعات برای بهبود وضعیت کس��ب 
و کارتان استفاده کنید، در مدت زمانی کوتاه امکان بهبود 

وضعیت کسب و کارتان را خواهید یافت. 
اغل��ب اوق��ات مش��تریان در تعام��ل ب��ا برنده��ا تمام 
خواسته های ش��ان را مط��رح می کنن��د. اگر ش��ما پس از 
دریافت بازخورد مشتریان نسبت به تغییر روند فعالیت تان 
اق��دام نمایید، ش��انس باالی��ی برای جلب نظر مش��تریان 
خواهید داش��ت، در غی��ر این صورت ذهنیت آنها نس��بت 
به ش��ما تغییر خواهد کرد. با این حس��اب اگر نس��بت به 
توانایی تان برای اعمال تغییرات در وضعیت فعالیت برندتان 
در پی گردآوری بازخوردهای مش��تریان مطمئن نیستید، 
اندکی زمان بیش��تر برای فراهم سازی پیش نیازها و سپس 

دریافت بازخورد مشتریان تعیین کنید. 
ایجاد پایگاهی مطمئن در میان مشتریان محلی

هر برن��دی در بازار باید دامنه مش��تریان وفادارش را به 
طور قابل مالحظه ای توس��عه دهد. مش��تریان وفادار منبع 
اصلی درآمد کس��ب و کارها محسوب می شوند. بسیاری از 
برندهایی که دارای دامنه وسیعی از مشتریان وفادار بودند، 
در جری��ان همه گیری کرونا امکان حفظ س��طح مناس��ب 
درآمدش��ان را پیدا کردند. بنابراین ش��ما باید به طور قابل 

مالحظ��ه ای در تالش برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف تان باشید. 

بازاریابی مکان محور به ش��ما امکان سرمایه گذاری دقیق 
بر روی مش��تریان عالقه مند به کسب و کارتان را می دهد. 
بس��یاری از برندها در این راستا ابتدا بازارهای هدف شان را 
مش��خص کرده و س��پس با بازاریابی مکان محور در تالش 
ب��رای تاثیرگذاری صرف بر روی همان ها هس��تند. این امر 
ش��اید در نگاه نخست بسیار سخت به نظر برسد، اما نتیجه 
حیرت انگیزش در زمینه افزایش س��طح تعامل با مشتریان 

هر برندی را وسوسه خواهد کرد. 
یکی از اش��تباهاتی که بس��یاری از خرده فروشی های به 
نس��بت بزرگ انج��ام می دهند، فراموش کردن مش��تریان 
محلی اس��ت. ای��ن امر به معنای تالش ب��رای توجه صرف 
ب��ه بازارهای بزرگ و واگذاری رقابت در بازارهای محلی به 
دیگر خرده فروشی هاست. اگر شما بازاریابی مکان محور یا 
جغرافیایی را مدنظر قرار دهید، به ساده ترین شکل ممکن 
ش��انس تاثیرگذاری بر روی مشتریان در بازارهای محلی را 

خواهید داشت. 
وقت��ی یک برن��د در بازاره��ای هدفش موفق ب��ه ایجاد 
پایگاهی مناسب در میان مشتریان شود، به سادگی هرچه 
تمام تر س��ودش تضمین خواهد ش��د. این ام��ر مهمترین 
دس��تاورد برای یک برن��د در بازارهای مختلف محس��وب 
می ش��ود. اگر کسب و کار شما هم در چنین شرایطی قرار 
دارد، بای��د به طور قابل مالحظ��ه ای در تالش برای ایجاد 
پایگاه مشتریان در بازارهای محلی باشید. این امر حتی در 
بدترین شرایط نیز حاشیه مطمئن سودتان را حفظ خواهد 
کرد. با این حس��اب دیگر کمتر چالش��ی در بازار امکان به 
هم ریختن برنامه های شما به طور اساسی را خواهد داشت. 
ایج��اد ارتباطی قوی و معنادار با مش��تریان در بازارهای 
محل��ی اغلب اوقات مورد بی توجه��ی برندها قرار دارد. اگر 
ش��ما به طور مداوم در تالش برای جلب نظر مشتریان تازه 
باش��ید، ش��اید در عمل دیگر مجالی برای حفظ مشتریان 
موردنظر پیدا نکنید. این امر تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
را بدل به کاری به ش��دت دشوار و حتی غیرممکن خواهد 
ک��رد. امروزه معیار اصل��ی موفقیت برنده��ا در بازار تعداد 
مشتریان وفادارشان است. با این حساب شما با استفاده از 
بازاریابی مکان محور باید در تالش برای تاثیرگذاری بر روی 
مش��تریان در بُعد محلی باش��ید، در غیر این صورت شاید 

آینده تان در بازار با کلی مشکل مواجه شود. 
صرفه جویی در زمان و هزینه ها

ه��ر بازاریابی در زمینه انتخاب یک اس��تراتژی و الگوی 
بازاریابی مناس��ب باید به بحث هزینه و زمان توجه ویژه ای 
داش��ته باش��د. امروزه بودجه بازاریابی برندها به طور قابل 
مالحظه ای محدود شده است. همین امر صرف هزینه های 
گ��زاف در زمین��ه بازاریاب��ی را با مش��کل اساس��ی مواجه 
کرده اس��ت. ش��ما باید برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف پیش از هر نکته دیگ��ری از یک تکنیک کم هزینه 
اس��تفاده کنید. در این میان هیچ ایده ای به اندازه بازاریابی 
مکان محور به ش��ما برای صرفه جوی��ی در هزینه ها کمک 
نخواه��د کرد. ش��ما با اس��تفاده از چنی��ن تکنیکی امکان 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان به بهترین ش��کل ممکن را 
خواهید داش��ت. همچنی��ن از نقطه نظر مال��ی نیز هزینه 

چندانی نخواهید کرد.
اش��تباه برخی از برندها در زمین��ه بازاریابی تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی تمام مش��تریان است. وقتی شما فقط 
روی برخ��ی از بازارها س��رمایه گذاری نمایید، در نهایت با 
هزین��ه ای کمتر امکان جلب مش��تریان بیش��تر را خواهید 
یاف��ت. این امر یکی از مهمترین ن��کات در زمینه بازاریابی 

مکان محور محسوب می شود.
کاهش هزینه های بازاریابی به شما امکان سرمایه گذاری 
بر روی بخش های دیگر کس��ب و کارتان را می دهد. با این 
حساب شما به س��ادگی هرچه تمام تر امکان توسعه سریع 
کسب و کارتان را پیدا می کنید. این امر در بازارهای رقابتی 
کنونی باید مدنظر همه کارآفرینان قرار داش��ته باش��د، در 
غیر این صورت پیشبرد اهداف برند بدل به امری غیرممکن 

خواهد شد. 
نکته مهم بع��دی در رابطه با بازاریابی مکان محور امکان 
صرفه جوی��ی در زمان اس��ت. بس��یاری از برنده��ا از نقطه 
نظر زمانی مش��کالت بس��یار زیادی ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی مشتریان ش��ان دارند. این ام��ر اغلب اوقات در ارتباط 
با ش��لوغی س��اعت های کاری کارآفرینان است. به همین 
خاطر اس��تفاده از الگوه��ای بازاریابی ک��ه در عین هزینه 
اندک امکان تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف را 
به همراه داشته باشد، امر بسیار کلیدی محسوب می شود. 
بازاریابی مکان محور به شما امکان صرفه جویی در زمان تان 
به خاطر هدف گذاری بر روی ش��مار کمتری از مش��تریان 
می دهد. البته این امر به معنای بازدهی پایین چنین الگوی 
بازاریابی نیس��ت. ش��ما همچنان امکان اس��تفاده از الگوی 
بازاریاب��ی مکان محور با صرفه جوی��ی در زمان و همچنین 

بازدهی باال را خواهید داشت. 
وقت��ی ش��ما از الگ��وی بازاریاب��ی مکان محور اس��تفاده 
می کنی��د، در حقیقت به ج��ای هدف گذاری بر روی دامنه 
وس��یعی از مش��تریان فقط به آنهایی که ارتباطی با کسب 
و کارتان دارند و به محصوالت تان عالقه مند هس��تند توجه 
خواهید کرد. درست به همین خاطر امکان صرفه جویی در 

هزینه ها و همچنین زمان را خواهید داشت.
صرفه جویی در زمان درس��ت در وضعیتی که بسیاری از 
تیم های بازاریابی با مش��کل مدیریت زمان مواجه هس��تند 
برای هر برندی پیش��نهاد جذاب��ی خواهد بود. بنابراین اگر 
ش��ما هم در عرصه کس��ب و کار با چنین مش��کلی رو به 
رو هس��تید، باید به طور قابل مالحظ��ه ای در تالش برای 
اس��تفاده از الگوی بازاریابی مکان محور باشید. توصیه های 
م��ورد بحث در این مقاله برای ش��روع فرآین��د بازاریابی از 

سوی شما کاربردی خواهد بود. 
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چرا بازاریابی مکان محور برای هر کسب و کاری مهم است؟ چالش مدیریت هزینه های کسب و کار

به قلم: پیتر دایسیم
نویسنده حوزه اقتصاد
مترجم: امیر آل علی

اگرچه کارآفرینی یکی از ش��غل های محبوب محسوب می شود، با این حال بسیاری از افراد ابدا به سراغ آن 
نمی روند. مهمترین دلیل در این رابطه هزینه های زیاد ش��روع یک کس��ب و کار و ریسک های موجود در این 
رابطه است. اگرچه ممکن است تصور نمایید که این هزینه ها الزمه کار محسوب شده و راه فراری وجود ندارد، 
با این حال واقعیت کامال متفاوت بوده و می توان آنها را تا حد قابل توجهی کاهش داد. این مسئله باعث می شود 
که ش��ما بودجه الزم برای انجام اقدامات به مراتب مهمتری داش��ته باشید و در ابتدای کار خود نیاز به جذب 
سرمایه گذار و از دست رفتن سهام شرکت، وجود نداشته باشد. این نکته را هرگز فراموش نکنید که در شروع 
کار شما، طبیعی است که ارزش برند پایین باشد. این امر به معنای از دست دادن سهام شرکت به قیمتی بسیار 
پایین است. تحت این شرایط توصیه می شود که حداقل تا زمانی که به جایگاه مناسب نرسیده اید و نمی توانید 
س��رمایه گذار را نس��بت به رقمی مناس��ب قانع نمایید، خود را درگیر هزینه های زیاد نکنید. این مسئله حتی 
برای برندهای جا افتاده نیز مهم است. درواقع صرفه جویی در هزینه ها باید اقدامی همیشگی باشد. تحت این 
شرایط شما از بسیاری بحران های احتمالی دور خواهید ماند و این امر که بتوانید اقدامات را با هزینه ای کمتر 
انجام دهید، بدون شک انتخابی هوشمندانه است. در این راستا شش توصیه طالیی برای برطرف کردن چالش 

مدیریت هزینه های کسب و کار را بررسی خواهیم کرد. 
1-بازنگری در هزینه ها و بودجه داشته باشید 

نخستین اقدامی که باید انجام دهید این است که تمامی هزینه های آتی و مواردی که در حال حاضر وجود 
دارد را فهرس��ت کرده و آنها را مورد بررس��ی قرار دهید. در رابطه با هر یک از آنها پاس��خ دادن به این س��وال 
بسیار مهم است که آیا راهکار ارزان قیمت تری هم وجود دارد؟ اولویت بندی موارد براساس اهمیت نیز به شما 
کمک خواهد کرد تا انتخاب های به مراتب بهتری را داش��ته باشید. در این رابطه بررسی هزینه های یک سال 
آینده، بدون ش��ک بس��یار مهم خواهد بود. این نکته را فراموش نکنید که از زمان شروع پاندمی کرونا، برندها 
مجبور شدند که بیش از ۵۰ درصد از هزینه های خود را کاهش دهند. این امر در حالی است که برندهایی که 
هزینه های خود را به خوبی مدیریت کرده اند، در این زمینه تنها مجبور به کاهش کمتر از ۱۰ درصد هزینه های 
خود بودند. تحت این ش��رایط طبیعی است که کسب و کار ش��ما، به مراتب سودآورتر باشد. برای این امر که 
به خوبی هزینه ها کنترل شود، توصیه ما این است که بودجه ساالنه خود را مورد ارزیابی قرار داده و آن را به 
حداقل ممکن برسانید. با این اقدام به ظاهر ساده، متوجه بسیاری از اقدامات خواهید شد که ابدا ضرورتی برای 
اختصاص بودجه برای آنها وجود ندارد. برای این امر که به ایده های بهتری برسید، می توانید اقدامات انجام شده 

از سوی سایر برندها برای کنترل هزینه ها را نیز مطالعه نمایید. 
2-حقوق را براساس عملکرد قرار دهید 

بسیاری از شرکت ها تصور می کنند که پایه حقوق برای یک کار، امری ثابت است و باید این مورد رعایت شود. 
این امر در حالی است که اگر کارمندان شما نسبت به سقف حقوق خود اطمینان داشته باشند، طبیعی است 
که انگیزه آنها برای نمایش بهترین نسخه خودشان، به مراتب کمتر باشد. با این حال حقوق براساس عملکرد، 
باعث می ش��ود تا فضای عادالنه تری ش��کل بگیرد و امکان افزایش حقوق هم مهیا باشد. تحت این شرایط در 
راندمان کاری شرکت نیز انقالبی رخ خواهد داد. همچنین الزم است تا تمامی پرداختی های خود به کارمندان 
را مورد بررسی قرار دهید تا نسبت به درست بودن همه چیز، اطمینان داشته باشید. این مسئله خصوصا برای 
شرکت های بزرگ امری رایج است که استخدام هایی غیرضروری دارند و این امر هزینه هایی را برای شرکت به 
همراه خواهد داشت. با این حال مشکلی که باعث تداوم این ایراد می شود، توهمی است که به خاطر درآمد باال 
رخ می دهد. درواقع شرکت هایی که درآمد بسیار باالیی دارند، دیگر این هزینه ها را مورد توجه قرار نمی دهند. 
این امر در حالی است که شما این هزینه ها را می توانید برای سرمایه گذاری در بخشی سودمند استفاده نمایید و 
در صورت بروز بحران، با مشکالت به مراتب کمتری مواجه خواهید شد. به صورت یک استاندارد کلی، شما باید 

به نحوی هزینه ها را مدیریت نمایید که بدون درآمد حتی برای یک سال، مشکلی را نداشته باشید. 
3-از ابزارهای موجود استفاده نمایید 

ش��رایط کار در جهان امروز با گذش��ته تفاوت بس��یاری را پیدا کرده و بسیاری از اقدامات را می توان از 
طری��ق اتوماس��یون های اداری انجام داد. درواقع حتی اپلیکیش��ن های متنوعی نی��ز وجود دارد که انجام 
بس��یاری از کارها را س��اده کرده است. به همین خاطر ش��ما باید تا حد امکان به این بخش توجه داشته 
باشید. این موضوع باعث خواهد شد تا انقالبی در کاهش هزینه های شرکت رخ دهد. با یک جست و جوی 
ساده می توانید با انواع این ابزارها آشنا شوید. با این حال با توجه به این امر که به صورت مداوم به تعداد 

آنها افزوده می شود، توصیه می شود که جست و جوی مداومی را داشته باشید. 
4-به صورت پروژه ای همکاری نمایید 

ای��ن نکته را فراموش نکنی��د که حقوق کارمندان باید هر ماه پرداخت ش��ود و این امر ابدا ارتباطی به 
وضعیت شرکت ندارد. تحت این شرایط حتی در ماه هایی که حجم کار بنا به دالیلی به مراتب کمتر است 
هم شما باید این اصل را رعایت نمایید. تحت این شرایط طبیعی است که کارمندان ضرورتی برای انجام 
س��ریع کارها نداشته باش��ند. در این راستا شما می توانید با برون س��پاری و همکاری به صورت پروژه ای، 
تمامی این مش��کالت را برط��رف نمایید. آمارها در این رابطه حاکی از آن اس��ت که چنین اقدامی باعث 

افزایش کیفیت و سرعت کارها می شود. 
5-با استعدادها همکاری داشته باشید 

همواره توضیح دادن مسائل با مثال امری بسیار لذت بخش و ساده است. در این رابطه مقوله همکاری با 
استعدادها درست به مانند یک تیم ورزشی است که به جای جذب ستاره ها، بر روی افرادی سرمایه گذاری 
می کن��د ک��ه توانایی الزم برای پیش��رفت را دارند. این امر باعث می ش��ود تا با هزینه ه��ای کم، آینده ای 
فوق العاده را داشته باشند. در این زمینه نیز شما باید تالش کنید تا به دنبال همکاری با استعدادها باشید. 
این افراد که در حال س��اخت روزمه کاری خود هس��تند، باالترین انگیزه را دارند و توقعات آنها نیز بسیار 

پایین است که خود مزیت بزرگی برای شما محسوب می شود. 
6-استراتژی جایگزین داشته باشید 

این امر یک واقعیت است که حتی در بهترین شرایط نیز ممکن است همه چیز مطابق انتظار جلو نرود. 
به همین خاطر نیز ضروری است تا استراتژی جایگزین داشته باشید تا سریعا بتوانید مسیر را تغییر دهید. 
همچنین فراموش نکنید که ش��ما باید از قانون اقیانوس آبی اس��تفاده کنید که براس��اس آن شما باید به 
حوزه هایی توجه نمایید که رایج نیست. این امر باعث می شود تا در آن بخش کامال بی رقیب و یا با شدت 
رقابت به مراتب کمتری مواجه ش��وید. در این زمینه فراموش نکنید که انتخاب شما باید با برنامه درست 

و اهداف مشخص باشد، در غیر این صورت نتیجه ای را به دست نخواهید آورد. 
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