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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

حداقل حقوق کارمندان 4/5 میلیون و سقف معافیت مالیاتی 5 میلیون تومان شد

معادالت بودجه 1401
فرصت امروز: جزییات بودجه س��ال 1401 نش��ان می دهد که حداقل حقوق سال آینده کارمندان از 3.5 میلیون 
تومان به 4.5 میلیون تومان افزایش می یابد و سقف معافیت مالیاتی نیز 5 میلیون تومان تعیین شده است. آنطور که 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ش��ورای اسالمی خبر داده، بودجه سال 1401 یکشنبه هفته آینده از سوی دولت 
به مجلس ارائه می شود. طبق آیین نامه داخلی مجلس، دولت تا 15 آذرماه باید الیحه بودجه سال بعد را به مجلس 
تقدیم کند. با این حساب روز دوشنبه )امروز( موعد ارائه الیحه است، اما از آنجایی که روز کاری مجلس سه شنبه است 
و همچنی��ن حج��م باالی کار بودجه در هیأت وزیران، زمان ارائه الیحه بودجه پنج روز کاری به تعویق افتاد و به روز 
یکشنبه آینده )21 آذرماه( موکول شد. اعداد و ارقام بودجه 1401 نشان می دهد حداقل حقوق بگیران دولتی در سال 
آینده 4.5 میلیون تومان دریافتی خواهند داش��ت. یک مقام آگاه در س��ازمان برنامه و بودجه در این باره به »فارس« 
می گوید: حداقل حقوق کارمندان در س��ال جاری 3.5 میلیون تومان اس��ت که برای سال بعد به 4.5 میلیون تومان 
افزایش می یابد. طبق بخش��نامه بودجه و تصمیمات گرفته شده متوسط افزایش حقوق کارمندان در الیحه بودجه...

چند ماه از وعده 2 هفته ای وزیر گذشت 
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شاخص بورس تهران پس از یک هفته سبزپوش شد

رشد دسته جمعی شاخص ها
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فرصت امروز: صنعت ساخت وسـاز و فعالیت سـاختمانی در حالی در وضعیت رکود به سـر می برد که 
چشـم انداز آینده آن از نگاه فعاالن و سرمایه  گذاران ساختمانی تیره و مبهم به نظر می رسد. دو هفته 

قبل بود که مرکز آمار ایران نتایج طرح »گرد آوري اطالعات پروانه هاي سـاختماني صادرشده 
توسط شهرداري هاي کشور« در فصل بهار امسال را منتشر کرد و از کاهش صدور پروانه های...

شاخص مدیران خرید ساختمان در میانه فصل پاییز نشان می دهد

درجه رکود در باالدست مسکن

یادداشت
هفته حساس دالر

رضا پدیدار
 عضو هیأت نمایندگان

اتاق تهران

وین  مذاک��رات  هفت��م  دور 
ای��ران و قدرت ه��ای جهان��ی 
بی نتیج��ه ب��ه اتم��ام رس��ید 
و بع��د از پن��ج روز مذاک��ره، 
دیپلمات های خارجی معتقدند 
پیش��رفتی رخ ن��داده اس��ت. 
البته ای��ران می گوید به آینده 
مذاک��رات خوش بی��ن اس��ت، 
ام��ا همی��ن صحبت ه��ا باعث 
ش��د که بازار ارز دوباره به هم 
بریزد و قیمت دالر به 30 هزار 
تومان هم برسد. البته برخی از 
س��ایت ها رقم 27 هزار تومان 
را اع��الم می کنند، اما این رقم 
خرید و فروش نمی شود. آنچه 
مشخص اس��ت، این است که 
ابعاد و س��رفصل های مذاکرات 
طرف ه��ای  و  ای��ران  می��ان 
برجامی هنوز مش��خص نیست 
و مقام��ات مس��ئول در وزارت 
خارجه و س��ایر مسئوالن هیچ 
ک��دام س��رفصل ها را عن��وان 
اش��اره  فقط  آنه��ا  نکرده ان��د. 
کرده ان��د که هدف ای��ران این 
اس��ت که آمری��کا تحریم ها را 
ب��ردارد و در گام دوم، ای��ران 
ب��ه تعه��دات خ��ودش پایبند 
باشد. همچنین گفته اند که ما 
پیش��نهاداتی داده ایم و منتظر 

هس��تیم مورد بررسی 
3طرف های مقابل...
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فرصت امروز: از آنجا ک��ه بیکاری یکی از ابرچالش های 
حال حاضر جامعه ایران است و بسیاری از تحصیلکردگان 
دانش��گاهی از یافتن کار عموما ناامید و دلس��رد شده اند، 
طبعا کمتر می توان با تجربه اس��تعفا و ترک خودخواسته 
ش��اغالن در بازار کار همذات پنداری کرد، اما این اتفاق در 
کش��ورهای غربی با توجه به بازخوردهای پاندمی کرونا به 
یک پدیده تبدیل ش��ده و بس��امد باالیی پیدا کرده است، 
چنانکه ترک ش��غل کارکنان در آمریکا اخیرا رکورد زده و 
این پدیده، »اس��تعفای بزرگ« نام گرفته است. همچنین 
در کش��ورهای دیگر نظیر بریتانیا نیز کارکنان از قیدوبند 
ماندگاری در یکجا خارج شده اند و در جست وجوی شغل 
بهتر استعفا می دهند. بنابراین چگونگی مدیریت »استعفای 
بزرگ« و نوع اس��تراتژی مواجهه با آن، به پرسش بسیاری 
از مدیران و کارفرمایان غربی بدل شده و آنها در این روزها 
می پرسند: چگونه »اس��تعفای بزرگ« را مدیریت کنیم؟ 
هفته نامه »اکونومیس��ت« در پاس��خ به این سوال، به لزوم 
بازنگری در اس��تراتژی  های حفظ کارکنان اشاره می کند و 
»مصاحبه ماندن« و به کارگیری اهرم های حفظ استعدادها 

را به مدیران توصیه کرده است.
ب��ه گزارش »اکونومیس��ت«، »در گذش��ته ن��ه چندان 
دور، مدی��ران خیلی نگران تامین نیروی کارش��ان نبودند. 
افرادی که تازه اس��تخدام می ش��دند، می توانستند سریع 
جذب فرهنگ ش��رکت شوند. کسی خانواده های کارکنان 

را نمی  شناخت و آنها دائما در تماس  های تصویری »زوم« 
اختالل ایجاد نمی کردند. کارکنان ش��غل داشتند، نه فقط 
یک صدا. حاال شرکت  ها باید به همه چیز، از محل دفتر کار 
گرفته تا نحوه ارتباط گرفتن پرسنل با یکدیگر فکر کنند. 
حفظ کارکنان، آخرین حوزه  ای است که به توجه نیاز دارد.
ای��ن روزه��ا جهش ترک ش��غل کارکن��ان در آمریکا که 
»اس��تعفای بزرگ« نام گرفته، به رکورد تازه  ای رسیده است، 
به ط��وری که 3 درصد نی��روی کار آمریکا در ماه س��پتامبر 
شغل  های خود را ترک کردند، اما کارکنان در کشورهای دیگر 
هم این روزها قید و بندی ندارند. استعفاهای مکرر می گویند 
چرا تغییر از این ش��غل به آن ش��غل در بریتانیا، در سه ماه 
سوم امس��ال به رکورد باالیی رسید. بخشی از این استعفاها 
و جابه  جایی  ها زودگذر اس��ت. وقتی اقتصاد کشورها در حال 
سقوط آزاد بود، نمی ش��د به نارضایتی شغلی سرکوب شده 
واکنش نشان داد و بنابراین پس از پاندمی این تغییرات شغلی 
شروع شد، اما ترک شغل بیشتر به معنای تغییر شغل مداوم 
در آینده نیست. »ملیسا سویفت« از شرکت مشاوره »مرسر« 
می گوید: »کارمندان اداری که هدف واالتری را جس��ت وجو 
می کنند، کارفرمای جدید خود را با دقت بیش��تری انتخاب 

می کنند و بیشتر ماندگار می شوند.«
اما دالیل��ی هم وج��ود دارد که بپذیری��م نرخ  های باالی 
جابه  جایی کارکنان ب��رای مدت طوالنی ماندگار خواهد بود. 
رواج دورکاری یعنی گزینه های ش��غلی بیشتری پیش روی 

جوین��دگان کار قرار دارد و پاندمی، تزلزل زندگی را حتی در 
پایین نردبان درآمدی مورد تاکید قرار داده است. نرخ استعفا 
در صنایعی مثل هتلداری که پر از کارکنانی با دستمزدهای 
پایین هستند و کار آنها سرشار از تماس رو در روی پرریسک 
با همکاران و مشتریان است، باالتر از همه است. یک راه حل 
مرسوم )یعنی شناسایی چند ستاره با بهترین عملکرد و دادن 
پول بیش��تر به آنها( وقتی گروه بزرگ��ی از نیروی کار درباره 
ش��غل خود متفاوت فکر می کنند، دیگر یک استراتژی برای 
حفظ نیروهای موجود محسوب نمی شود. پس مدیران باید 
چه کنند؟ اول، باید ریس��ک حفظ نیروها را که ش��رکت با 
آن مواجه است، به صورت سیستماتیک بررسی کنند. برای 
فهمیدن اینکه چه چیزی باعث شده افراد بروند، دیگر خیلی 
دیر شده است. شرکت  های آینده  نگر به جای انجام مصاحبه   
برای فهمیدن دلیل خروج کارکنان، »مصاحبه های ماندن« 
برگزار می کنند تا بفهمند هنوز چه چیزی باقی مانده که آنها 
را نگه می  دارد. تمرکز بر کوچک شدن تیم  ها در طول پاندمی 
هم یک تاکتیک دیگر است: در واحدهایی که خودشان تعدیل 
نیرو داش��ته  اند، نرخ ترک و جابه  جایی کارکنان باالتر است. 
فهمیدن آسیب  پذیری یک شرکت نسبت به کارفرمایان دیگر 
هم نکته مهمی اس��ت. وقتی غول  های بزرگی مثل آمازون و 
والمارت، دس��تمزدها را افزایش می دهند و یا پاداش و مزایا 

اضافه می کنند، اثراتش فراتر از خرده  فروشی نمایان می شود.
دوم، مدیران باید اهرم  های مختلفی را بکشند تا بتوانند 

انواع مختلفی از افراد را حفظ کنند. میزان حقوق برای همه 
مهم اس��ت، اما به  طور خاص برای نیروهایی که دستمزد 
کمتری دریاف��ت می کنن��د، مزایایی مث��ل مراقبت های 
بهداشتی نیز یک موضوع کلیدی است. نظرسنجی تازه  ای 
که بانک س��رمایه  گذاری جفری��ز )Jefferies( از جوانان 
آمریکایی انجام داده، نش��ان می ده��د نگرانی  های مربوط 
به س��المت، دلیل اصلی ترک شغل افرادی است که فقط 

تحصیالت دبیرستانی داشته  اند.
این ماجرا برای کار انعطاف  پذیر هم تکرار می شود. برای 
مشاغل اداری و دفتری، تفکیک قائل شدن بین دفتر کار و 
خانه مهم است. برای کارگران مشاغل یدی به  ویژه آنهایی 
که تک  والد هس��تند، برنامه  ریزی منظم بسیار مهم است؛ 
اینکه شیفت  های آنها چه زمانی شروع می شود و چه زمانی 
پای��ان می  یابد و چقدر آزادی عم��ل دارند تا زمان خود را 
مدیریت کنند. ش��رکت  ها همچنین باید درباره مسیرهای 
شغلی که کارکنان مبتدی طی می کنند، سختگیرانه  تر فکر 
کنند. در یک نظرس��نجی از شرکت  های بزرگ که توسط 
 »Corporate Productivity« موسس��ه تحقیقات��ی
انج��ام ش��ده، اکثریت اف��راد اذع��ان کرده  اند ک��ه درباره 
مهارت  ه��ای کارکنان خود داده ه��ای کافی ندارند که این 
موضوع شناسایی استعدادهای واقعی را سخت  تر می کند. 
یک چهارم این شرکت  ها هم گفته  اند اطالعات لینکدین از 
آنچه خودشان درباره قابلیت  های نیروی کارشان می  دانند، 

بیشتر است.
سوم، مدیران باید برای چگونگی پیدا کردن نیروی کار 
جدید برنامه  ریزی کنند. دورکاری باعث ش��ده از دس��ت 
دادن نیروها آس��ان  تر ش��ود، اما در ضمن می توان خیلی 
سریع فریلنسرها را جایگزین کرد. در لزوم شایستگی  های 
ش��غلی هم می توان تجدیدنظر کرد. شرکت »IBM« در 
س��ال های گذشته، ضرورت اس��تخدام افراد دارای مدرک 
لیسانس را در نیمی از آگهی  های شغلی خود حذف کرده 
اس��ت. بنابراین هیچ زمانی برای اینکه ش��رکت  ها قوانین 
احمقانه را هدف بگیرند، بهتر از حاال نیست. دولت بریتانیا 
در واکن��ش به کمب��ود رانندگان کامی��ون تصمیم گرفته 
تست  های جداگانه رانندگی کامیون  های مختلف را ترکیب 
کند. »اس��تعفای بزرگ« همچنین باید س��والی را که به 
ندرت پرسیده می ش��ود، مدنظر قرار دهد: چه سطحی از 
جابه  جایی نیروها دقیقا درس��ت است؟ استخدام نیروهای 
جدی��د گران  تر از حفظ نیروهای فعلی درمی  آید، اما با این 
منطق، شرکت  ها هرگز نمی خواهند هیچ  کس آنها را ترک 
کند. بنابراین ترکیب قدی��م و جدید اهمیت دارد. آنهایی 
که هس��تند، تعادل فرهنگی ایج��اد می کنند و آنهایی که 
تازه می  پیوندند، مهارت  ها و چش��م  اندازهای جدید با خود 
می  آورند. راضی نگه داش��تن کارکنان خوب، امری مهم و 
حیاتی است، اما انس��ان هم مثل آب نباید خیلی زیاد در 

جایی ثابت بماند.«

از جمعیت بیش از 7 میلیارد نفری جهان، حدود 15درصد با نوعی 
از معلولیت زندگی می کنند. براساس اهمیت این موضوع، روز سوم 
دسامبر )مصادف با دوازدهم آذرماه( از سوی مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد به عنوان »روز جهانی معلوالن« نام گذاری شده است. در 
این راستا شرکت شناسا، بازوی سرمایه گذاری خطرپذیر )VC( بانک 
پاسارگاد، اقدامات قابل توجهی در راستای توانبخشی معلوالن حرکتی 
و شنوایی انجام داده است. سازمان ملل متحد شعار سال 2021 »روز 
جهانی معلوالن« را »رهبری و مش��ارکت معلوالن به  سوی جهانی 
بدون تبعیض، قابل دسترسی و پایدار پس از پایان کرونا« اعالم کرده 
که نمایانگر رویکرد مشارکت جویی حداکثری از افراد معلول در جامعه 
اس��ت. از این رو ان��واع راه حل ها و فناوری هایی که به این افراد برای 
حضور در جامعه کمک کرده و باعث رفع تبعیض در حوزه معلولیت 
جس��می و حرکتی ش��ود، در کانون توجه شرکت های دانش بنیان 
قرار گرفته اس��ت. از س��وی دیگر، تحقیق و توسعه این محصوالت 
بس��یار هزینه بر، زمانبر و پرریسک اس��ت و لذا صاحبان ایده برای 
ابداع و تجاری س��ازی محصوالت توانبخشی مدرن، با مشکل یافتن 

سرمایه گذار و تجاری سازی ایده مواجه هستند.
شناس��ا )شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد(، نهادی است 
امیدوار، امیدبخش و تحول آفرین که به  عنوان بازوی سرمایه گذاری 
خطرپذیر بانک پاسارگاد و با اتکا به استعداد انسانی و بهره گیری از 
ظرفیت ها و فرصت های ملی و بین المللی، با شناخت ابعاد مختلف 

 VC کسب و کارهای نوآورانه خلق ارزش  می کند. این شرکت اولین
بخش خصوصی کشور به شمار می رود که با بهره گیری از دانش روز، 
انتخاب هایی اصولی را به شرکت های نوپا و به خصوص دانش بنیان 
پیش��نهاد می دهد. از جمله این ش��رکت های دانش بنیان و نوپا که 
با حمایت شرکت شناس��ا در حوزه سالمت و تجهیزات توانبخشی 
دس��ت به ابداعات و تولید محصوالت ارزشمندی زده اند می توان به 

شرکت های پداسیس، طنین پرداز پاسارگاد و فن آسا اشاره کرد.
پداسیس و ربات اسکلت بیرونی اکسوپد

پداسیس به عنوان یکی از شرکت های سرمایه پذیر شناسا در گروه 
پاسارگاد، اولین س��ازنده اسکلت بیرونی درمانی در ایران است. این 
دستگاه بیماران فلج کمربه پایین را قادر می س��ازد دوباره راه بروند. 
این فرآیند عالوه بر آنکه اثر روانی مثبتی برای فرد معلول دارد، اثرات 
مثبت بس��یاری نیز در کاهش عوارض نشستن دائم دارد. محصول 
پداس��یس، با نام تجاری »اکس��وپد« در دو محصول در دو ویرایش 
کلینیکی و شخصی ارائه شده است و دارای مجوز وزارت بهداشت، 
درم��ان و آموزش پزش��کی، گواهی ثبت اخت��راع و رتبه اول جایزه 
»KANZ2018« از بین 1045 شرکت کننده از کشورهای اسالمی 
است. تیم تحقیق و توسعه پداسیس در حال تکوین نسخه شخصی 
»اکسوپد« است و امید می رود به  زودی این نسخه را برای استفاده 

توانیابان عزیز کشورمان ارائه کند.
»اکسوپد« بر روی لباس های کاربر پوشیده می شود و قادر است 

وزن بیمار را تحمل کرده و به زمین انتقال دهد. »اکسوپد« از چهار 
موتور الکتریکی پرقدرت در مفاصل لگن و زانو بهره می برد که قادرند 
پاهای بیمار را با الگوهای حرکتی گوناگون و س��رعت های مختلف 
حرکت دهند. بدین ترتیب، کاربر قادر است بدون نیاز به صرف انرژی 
زیاد به کمک »اکس��وپد« راه برود. اس��تفاده از ربات اسکلت بیرونی 
به  عن��وان یک روش غیرتهاجمی، با تأمین قدرت الزم برای حرکت 
اندام تحتانی، حین ایستادن، راه رفتن، نشستن و باال رفتن از پله ها، 
پیشگیری و رفع مشکالت ثانویه در افراد دارای ضایعه نخاعی را در 
پی دارد. افرادی که دچار فلج پایین تنه )paraplegia( هس��تند و 
همچنی��ن افراد دچار ضعف عضالنی و یا اختالل حرکتی در ناحیه 
پایین تنه می توانند از ربات اسکلت بیرونی »اکسوپد« استفاده کنند. 
برای اس��تفاده از دستگاه الزم اس��ت کاربر توانایی کافی در کنترل 
بدن خود به  کمک دس��ت هایش را داش��ته باشد. س��رریز فناورانه 
محصول کلینیکی و محصول شخصی ربات اسکلت بیرونی، ظرفیت 
ارزشمندی در طراحی و عرضه سایر ابزارهای توانبخشی حرکتی نیز 

در شرکت پداسیس فراهم کرده است.
طنین دوباره امید برای درمان ناشنوایان

شرکت طنین پرداز پاس��ارگاد به عنوان یکی دیگر از شرکت های 
دانش بنیان و نوپای سرمایه پذیر شناسا در گروه پاسارگاد، با تمرکز 
بر مشکالت شنوایی با شعار »زندگی بدون ناتوانی و درد برای همه«، 
موفق به برداش��تن گام های امیدآفرین و نویدبخش��ی برای درمان 

معلوالن ش��نوایی شده است. این ش��رکت در زمینه سیستم های 
کاش��ت حلزون شنوایی، سیستم های تشخیصی نارسایی شنوایی، 
سیستم های تحریک الکتریکی و آکوستیکی، ارائه خدمات مشاوره 
مهندس��ی و... فعال است و ثبت دو اختراع »بخش بیرونی سیستم 
کاشت حلزون شنوایی« و »تحریک کننده الکتریکی شنوایی« را در 

کارنامه دارد.
عمل کاشت حلزونی برای افراد ناشنوایی صورت می گیرد که از دو 
گوش ناشنوا هستند و نمی توانند از وسایلی مانند سمعک استفاده 
کنند. به دلیل پیچیدگی این جراحی و هزینه س��نگین وارد کردن 
تجهی��زات خارجی آن، ای��ن عمل با اولویت افراد ناش��نوای کامل، 
مشمول سهمیه دولتی بوده است و در دسترس سایرین قرار نداشت. 
از افتخارات ش��رکت طنین پرداز پاس��ارگاد، دستیابی به تکنولوژی 
 )TAPPS+( تولید بخش بیرونی سیس��تم کاشت حلزون شنوایی
به صورت یکپارچه و با طراحی مدرن و قابلیت استفاده طوالنی مدت 
بدون نیاز به شارژ باتری است که موفق به اخذ استانداردهای الزم در 
کالس خطر D نیز شده است. این شرکت همچنین در حال توسعه 

فناوری های تکمیلی ایمپلنت کاشت حلزونی است.
در کنار این محصول، سیستم تحریک کننده الکتریکی برنامه پذیر 
این شرکت با کاربردی وسیع در حوزه تشخیص و توانبخشی شنوایی 
و تعادل و علوم اعصاب در حال حاضر مورد استفاده کلینیک ها و مراکز 
پژوهشی بالینی است. اپلیکیشن های متنوع با بهره گیری از هوش 

مصنوعی در تشخیص و مداخله در حوزه سالمت، تکمیل کننده سبد 
محصوالت و خدمات شرکت طنین پرداز پاسارگاد است.

ابزار دست بیماران مبتال به اختالل اعصاب
شرکت فناوری های هوشمند توانبخشی فن آسا نیز به عنوان یکی 
دیگر از ش��رکت های زیرمجموعه شناس��ا با هدف طراحی و تولید 
ابزارهای هوشمند توانبخش��ی غیرتهاجمی برای بیماران مبتال به 
اختالالت مغز و اعصاب شروع به فعالیت کرده است. این شرکت با 
استفاده از فناوری های به روز مهندسی، دست به طراحی، ساخت و 
عرضه ابزارهایی زده است که کیفیت زندگی بیماران را ارتقا می دهد 

و انجام امور روزانه را برای آنها ساده تر نماید.
محصول نخست این شرکت که تحت نام »قاشق یار« در بازار عرضه 
شده است، یک قاشق هوشمند است که به افرادی که بر اثر عوارض 
سالمندی، پارکینسون، سکته مغزی و ET به لرزش دست دچارند، 
کمک می کند با آس��ایش و راحتی و بدون خجالت در کنار اعضای 
خانواده غذا بخورند. این قاشق هوشمند، لرزش دست فرد را تشخیص 
داده و توسط سیستم های کنترلی هوشمند و موتورهای کوچکی که 
داخل بدنه خود دارد لرزش ها را خنثی می کند. »قاشق یار« می تواند 
ت��ا 85درصد از لرزش دس��ت را کم کند و در نتیجه محتویات غذا 
به راحتی در داخل قاشق باقی می ماند. تجربه فناورانه و نیز شناخت 
از نیازهای مخاطبان و حوزه کاربری در فن آسا، زمینه ساز طراحی و 

عرضه محصوالت متنوع آینده این شرکت است.

به مناسبت سوم دسامبر، روز جهانی معلوالن بررسی شد
اقدامات گروه پاسارگاد در توابخشی معلوالن

استراتژی  های حفظ کارکنان به بازنگری نیاز دارند

مدیریت »استعفای بزرگ«

بدترین اشتباهات بازاریابی دیجیتال
ما اکنون در عصر اینترنت زندگی می کنیم. بس��یاری از مردم به جای دیدارهای رو در رو یا تعامل حضوری 
به دنبال فعالیت در شبکه های اجتماعی هستند. این امر برای بازاریاب ها و برندها نیز جذابیت زیادی به همراه 
داشته است. درست به همین خاطر بازاریاب ها به طور فزاینده ای در شبکه های اجتماعی و به طور کلی فضای 
اینترنت حضور پیدا می کنند. استفاده از مزایای بازاریابی دیجیتال امر پیچیده ای نیست. با این حساب مشاهده 
برندهای متعدد در فضای آنالین امر عجیبی نخواهد بود.  بدون تردید بازاریابی دیجیتال هم مانند بسیاری از 
الگوهای مش��ابه دارای نقاط ضعف و قوت متفاوتی است. این امر برای برندها شرایط به شدت پیچیده ای ایجاد 
کرده اس��ت. متاسفانه بس��یاری از تیم های بازاریابی در عمل توانایی تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب شان 
را ندارند. همین امر شکس��ت های بازاریابی در عرصه دیجیتال را به طور قابل مالحظه ای افزایش داده اس��ت...



فرص��ت امروز: صنعت ساخت وس��از و فعالیت س��اختمانی در حالی در 
وضعی��ت رکود به س��ر می برد که چش��م انداز آینده آن از ن��گاه فعاالن و 
س��رمایه  گذاران ساختمانی تیره و مبهم به نظر می رسد. دو هفته قبل بود 
که مرکز آمار ایران نتایج طرح »گرد آوري اطالعات پروانه هاي ساختماني 
صادرشده توس��ط شهرداري هاي کش��ور« در فصل بهار امسال را منتشر 
کرد و از کاهش صدور پروانه های س��اختمانی خبر داد. اس��تمرار رکود در 
ساخت وساز مس��کونی، بارزترین نکته گزارش مرکز آمار است که از افول 
صنعت س��اختمان کشور حکایت دارد و نش��ان می دهد تعداد پروانه های 
صادرشده در شهرداری های کشور در فصل بهار امسال به 37 هزار و 755 
فقره رس��یده که 27 درصد کمتر از فصل گذش��ته )زمستان پارسال( و 7 
درصد کمتر از فصل مش��ابه س��ال قبل )بهار پارسال( است. 7.9 درصد از 
پروانه ه��ای صادره به افزایش بنا و مابقی به احداث بنای جدید اختصاص 
داش��ته و جالب اینکه تعداد پروانه های احداث بنای جدید هم نس��بت به 
فصل قبل 28درصد و نس��بت به فصل مش��ابه سال قبل 9 درصد کاهش 
نش��ان می دهد. در مجموع برای احداث 103 هزار و 410 واحد مسکونی 
در بهار امسال پروانه صادر شده که این تعداد نیز نسبت به فصل قبل 24 

درصد کاهش یافته است.
شدت رکود صنعت ساختمان را می توان در گزارش تازه شاخص مدیران 
خرید س��اختمان موسوم به »شامخ« نیز دریافت. این شاخص که دیدگاه 
سازندگان و سرمایه  گذاران ساختمانی درباره تحوالت بازار باالدست مسکن 
در یک ماه گذشته )آبان( و انتظارات آنها برای ماه بعد )آذرماه( را ارزیابی 
می کند، نشان دهنده نگاه متفاوت س��ازندگان با فروشندگان بازار مسکن 
اس��ت. س��ازندگان و انبوه س��ازان به عنوان کس��انی که در بازار باالدست 
معامالت مس��کن مشغول فعالیت هس��تند، در نظرسنجی آبان از یک  سو 
انتظارات شان نسبت به آینده را منفی  تر از مهرماه توصیف کرده و از سوی 
دیگر رکود بیشتر فعالیت ساختمانی در این ماه نسبت به ماه اول پاییز را 

گزارش کرده  اند.
نگاه بدبینانه سازندگان مسکن به آینده

نتایج تازه  ترین گزارش ش��اخص مدیران خرید س��اختمان موس��وم به 
»ش��امخ« از سوی اتاق تعاون ایران منتشر ش��د. نظرسنجی دوره  ای اتاق 
تعاون ایران تحت عنوان »شامخ ساختمان« با طرح چند پرسش مشخص 
از س��رمایه  گذاران ساختمانی، وضعیت کس��ب و کار و همچنین نگاه آنها 
به آینده ساخت و س��از را بررسی می کند. این گزارش نشان دهنده ارزیابی 
متفاوت سازندگان و فروش��ندگان بازار مسکن است. از یکسو، سازندگان 
به عنوان کسانی که در باالدست بازار مسکن فعالند، از رکود فعالیت های 

س��اختمانی در آبان ماه س��خن گفته و انتظارات شان نس��بت به آینده را 
منفی  تر از مهرماه بیان کرده اند؛ حال آنکه ارزیابی فروشندگان از آینده بازار 
مس��کن خوش بینانه و برآوردشان از قیمت ها در ماه های پیش رو کاهشی 
اس��ت. در واقع رش��د حجم معامالت مسکن در آبان ماه نسبت به مهرماه 
بیانگر این واقعیت بوده که فروش��ندگان در دومین ماه پاییز چش��م  انداز 
قیمت مسکن را کاهشی ارزیابی کرده و به اصطالح »فروشنده  تر« شده اند.
در نظرس��نجی اتاق تعاون ایران، 12 سوال از سازندگان درباره وضعیت 
بازار ساخت و  ساز مطرح می شود. در   صورتی که عدد شامخ در هر یک از 
پارامترها معادل 50 باش��د، نشان دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه 
قبل، باالی 50 نش��ان دهنده بهبود وضعیت و زیر 50 به معنای بدترشدن 
وضعیت نس��بت به ماه قبل است. به این ترتیب، هر چقدر عدد مربوط به 

یک پرسش منفی  تر شود، عمال بدترشدن وضعیت را منعکس می کند.
براس��اس این گزارش، در دومین ماه پاییز، ش��امخ انتظارات در ارتباط 
با فعالیت س��اختمانی در ماه آینده )آذرماه( منفی  تر ش��ده اس��ت. شامخ 
انتظارات در حالی در آبان ماه به رقم 39.38 رس��یده است که این میزان 
در مهرماه 45.38 بوده و افت محسوس آن نشان دهنده انتظارات بدبینانه 
درباره آینده ساخت و  ساز است. البته در گزارش شامخ مهرماه نیز این نگاه 
بدبینانه وجود داش��ت و عدد شامخ انتظارات پایین  تر از مرز بدبینی یعنی 
عدد 50 بود، اما شدت بدبینی در آبان ماه به مراتب بیشتر شده و این امر 
بیانگر درک متفاوت سازندگان نسبت به فروشندگان در بازار مسکن است. 
همچنین رقم شامخ کل که نشانگر میزان فعالیت  های انجام شده سازندگان 
در آبان ماه است، افت محسوسی نسبت به مهرماه داشته است. شامخ کل 
در واقع ش��اخص نشانگر میزان فعالیت س��اختمانی از سوی شرکت  های 
معتبر سرمایه  گذاری ساختمانی شرکت  کننده در این نظرسنجی است که 
در آبان 42.8 بوده و این در حالی اس��ت که در مهرماه رقم این ش��اخص 

56.92 گزارش شده بود.
بنابراین در حالی که میزان فعالیت س��اختمانی شرکت  های سازنده در 
نخس��تین ماه پاییز از م��رز رکود مقداری فراتر رفته و نس��بتا بهبود پیدا 
کرده بود  ، اما در آبان ماه مجددا این شاخص به زیر مرز رکود یعنی کمتر 
از 50 بازگش��ت. حتی ضلع دیگر بازار ساخت  وساز یعنی مالکان زمین نیز 
حس مثبتی نسبت به آینده نداشته  اند که همین امر موجب شده شاخص 
س��فارش س��اخت هم از رقم 55.39 به عدد 40.07 برس��د که از کاهش 
تمایل به تخریب و مشارکت در ساخت از سوی مالکان زمین حکایت دارد. 

2 چالش ساخت و ساز در بازار مسکن
ارقام این سه شاخص در گزارش شامخ آبان ماه در حالی بیانگر بدترشدن 

وضعیت فعالیت ساختمانی در میانه فصل پاییز است که برآورد سازندگان 
از قیمت مصالح در همین نظرس��نجی تغییر قابل توجهی نکرده است. به 
اعتقاد سرمایه  گذاران ساختمانی، سطح قیمت مصالح ساختمانی همچنان 
باالس��ت که ش��امخ مربوطه باالی 50 گزارش ش��ده، اما با توجه به اینکه 
این ش��اخص با ح��دود چهار واحد افت ب��ه 68.49 واحد تنزل پیدا کرده 
است، عمال با وجود اینکه سطح قیمت مصالح همچنان باالست، اما از نگاه 

سازندگان اوضاع این بازار اندکی بهبود پیدا کرده است.
همچنین ش��اخص قیمت تمام شده مسکن نیز یکی از موارد دوازده گانه 
مورد س��وال در این نظرس��نجی بوده که افزایش جزئی را نشان می دهد. 
به طوری که از رقم 61.15 در مهرماه به رقم 63.70 در آبان ماه رس��یده 
است. اگرچه قیمت تمام شده در این شاخص طبق گفته سازندگان اندکی 
افزایش پیدا کرده، اما افزایش شاخص آن محدود بوده است. در مجموع در 
آبان ماه امسال هزینه ساخت و قیمت تمام شده مسکن نسبت به مهرماه 
افزایش محسوس��ی پیدا نکرده است، اما با این حال مقایسه شامخ آبان و 
مهر نشان می دهد در مجموع وضعیت سازندگان در میانه فصل پاییز بدتر 
شده و آنها نسبت به آینده بدبین  تر شده  اند. سوال این است که در شرایط 
ثبات نسبی قیمت مسکن و بازگشت تدریجی فروشندگان که می تواند به 
تقویت جریان معامالت کمک کند و در نهایت به نفع سازنده ها تمام شود، 
چرا آنها از تحوالت اخیر س��یگنال مثبت دریافت نکرده  اند؟ قاعدتا رش��د 
معامالت باید سازندگان را هم خوشحال کند و آنها درباره درست کار کردن 
حلقه آخر زنجیره کسب و کار حوزه مسکن یعنی فروش طبعا آسوده خاطر 

شوند، اما چرا ظاهرا اینطور نشده است؟
شامخ ساختمان در آبان ماه دو گره ساخت و  ساز را که منجر به تسری 
این بدبینی ش��ده نش��ان می دهد؛ یک گره متوجه مالکان امالک کلنگی 
است که تقاضای تخریب و نوسازی از ناحیه آنها کاهش پیدا کرده و به نظر 
می  رسد زمین  داران تمایل دارند هرچه دیرتر وارد مشارکت شوند و احتماال 
برداشت و برآورد آنها این است که ممکن است قیمت زمین در آینده رشد 
کند. گره دوم ساخت و ساز نیز مربوط به سازندگان است. سازندگان اغلب 
بودجه کافی برای اینکه نس��بت به خرید زمین اقدام کرده و یا با پرداخت 
بالعوض وارد مش��ارکت با مالکان زمین شوند، در اختیار ندارند. آنها البته 
دارایی ملکی به ش��کل آپارتمان  های تکمیل ش��ده در اختیار دارند، ولی با 
توجه به سطح باالی قیمت زمین و برآورد آنها از زمانبر شدن فروش چند 
واحد مسکونی برای خرید یک قطعه زمین، عمال حاضر به پذیرش ریسک 
ت��ورم احتمالی زمی��ن در طول دوره چند ماهه ک��ه احتماال برای فروش 

آپارتمان  ها الزم است، نیستند.

شاخص مدیران خرید ساختمان در میانه فصل پاییز نشان می دهد

درجه رکود در باالدست مسکن

پس از سپری شدن یکی از پرالتهاب  ترین و پرتالطم  ترین سال  ها در 
تاریخ بازار نفت، از اوایل سال جاری میالدی روند رشد قیمت در بازار 
جهانی آغاز ش��د. این روند که البته با نوس��ان زیادی همراه بود، باعث 
شد تا قیمت هر بشکه نفت در اواخر ماه جوالی                                  از مرز 75 دالر بگذرد. 
ش��رایطی که از ابتدای سال 2018 تاکنون در بازار نفت بی سابقه بود. 
حال این س��وال مطرح می ش��ود که                                  افزایش قیمت نفت تا کجا ادامه 
پیدا می کند و آیا در آینده نزدیک شاهد عبور طالی سیاه از مرز 100 

دالر خواهیم بود؟
به گزارش »World Oil«، مقایسه قیمت نفت در هفت ماه ابتدای 
س��ال جاری نش��ان دهنده رشد 45 درصدی اس��ت؛ رشدی که سبب 
ش��د تا نه  تنها زیان تحمیل ش��ده به بازار در جریان همه گیری کرونا 
جبران ش��ود، بلکه رکورد قیمت سه سال گذش��ته نیز شکسته شود. 
در مورد دلیل رش��د قیمت نفت، گزارش های مختلفی ارائه شده است. 
برخی سیاس��ت  های بخش عرضه را دلیل رش��د قیمت نفت می دانند، 
ولی در اغلب گزارش  ها، رش��د تقاضا عامل اصلی رش��د قیمت معرفی 
شده است. رشد تقاضا به دلیل افزایش نرخ واکسیناسیون و امیدواری 
م��ردم دنیا به پایان یافتن بحرانی که                                  جهان را بالغ بر دو س��ال درگیر 

خود کرده است.
براس��اس گزارش منتشر شده از س��وی اداره اطالعات انرژی آمریکا، 
انتظ��ار می رود                                  در س��ال 2021 تقاضای نفت 5.4 میلیون بش��که در 
روز نس��بت به س��ال قبل رشد کند و در س��ال 2022 هم افزایش 3 
میلیون بشکه  ای تقاضا در هر روز را نسبت به سال 2021 تجربه کنیم. 

البته این پیش بینی در ش��رایطی ارائه شده که سویه های تازه ویروس 
کووید-19 در س��طح دنیا ش��ایع ش��ده و برخی کش��ورها درگیر آن 
هس��تند. در شرایط فعلی که اغلب کشورها درگیر جهش تازه ویروس 
هس��تند، به نظر می رس��د پیش بینی ارائه  شده توس��ط اداره اطالعات 

انرژی آمریکا در زمره پیش بینی  ها                                     ی بسیار خوش بینانه قلمداد شود.
نکت��ه مه��م دیگری که وج��ود دارد، ع��دم افزایش تولی��د نفت در 
کشورهای تولیدکننده نفت شیل به دنبال افزایش قیمت نفت در بازار 
است؛ مسئله ای که در شرایط عادی اتفاق می افتد ولی بررسی  ها                                      نشان 
داده است که ش��رکت  های تولیدکننده نفت شیل در شرایط فعلی                                  تم

ای��ل و انگیزه ای ب��رای آن ندارند و معتقدند رش��د کنونی قیمت نفت 
می                                     تواند موقتی باش��د. با این وضعیت می                                     توان انتظار داش��ت تصمیم 
اوپک در مورد میزان تولید بیش��ترین نق��ش را در                                  عرضه ایفا کند. در 
س��ال 2020 و در اوج بحران                                  کرونا کش��ورهای اوپک به همراه روسیه 
تصمیم گرفتند برای ممانعت از س��قوط بیش��تر قیمت نفت، تولید را 
کاهش دهند. طی چندین جلسه                                  حجم تولید این کشورها 10 میلیون 
بش��که در روز کاهش پیدا کرد ولی این رون��د موقتی بود و به تدریج 
شماری از کشورها اقدام به افزایش تولید کردند. هم  اکنون میزان نفت 
تولیدش��ده                                  توسط اوپک تنها 5.8 میلیون بش��که در روز کمتر از قبل 
از همه گیری کرونا اس��ت ولی اخی��را خبرهایی در مورد تصمیم اوپک 
پ��الس در افزایش میزان تولید به گوش می رس��د که می                                     تواند در بازار 

تغییرات زیادی ایجاد کند.
در این میان، تحلیلگران بازار نفت بر این باور هس��تند که در آینده 

نزدیک باید منتظر رس��یدن قیمت هر بش��که نف��ت به مرز 100                                  دالر 
باش��یم. بانک آمریکا در گزارش خود نوش��ته اس��ت: »با ازس��رگیری 
فعالیت  های اقتصادی و س��فرهای هوایی، تقاضای نفت رش��د خواهد 
کرد. نکته مهم این اس��ت که س��رعت افزایش تقاضا بیش از س��رعت 
افزایش عرضه خواهد بود و این مس��ئله موجب می شود تا قیمت نفت 

در بازار تا مرز 100 دالر افزایش پیدا کند.«
در این گزارش، رشد مصرف نفت در سال 2021 برابر با 5.6 میلیون 
بش��که در روز پیش بینی ش��ده اس��ت و انتظار می رود در سال 2022 
می��زان تقاض��ا 3.6 میلیون بش��که در روز ارتقا پی��دا کند. در صورت 
تحقق این پیش بینی، ما شاهد باالترین نرخ رشد ساالنه تقاضای نفت 
در دنیا از س��ال 1970 تاکنون خواهیم بود. گلدمن ساکس هم اخیرا 
پیش بینی کرده است که در پایان سال 2021 شاهد قیمت 80 دالری 
نفت خواهیم بود و در نهایت رسیدن قیمت هر بشکه نفت به مرز 100 
دالر                                  در فصل اول س��ال 2022 اتف��اق می افتد، هرچند که این قیمت 
در بازار دوام زیادی نخواهد داش��ت. در پایان باید در نظر داش��ت که 
پیش بینی بازار نفت، یکی از چالش  برانگیزترین پیش بینی ها                                     یی اس��ت 
که انجام می ش��ود، زیرا مس��ائل زیادی در این بازار دخیل و تاثیرگذار 
هستند. مس��ائلی از قبیل سیاست  های کشورهای تولیدکننده و حتی 
روابط تجاری کش��ورهای فعال در این صنعت می                                     تواند بر روی قیمت 
نهای��ی نفت در بازار تاثی��ر معناداری بر جای بگذارد. حال باید دید آیا 
پیش بینی سه رقمی شدن قیمت نفت در آینده نزدیک محقق می شود 

یا تثبیت قیمت نفت در بازه 70 تا 80 دالر را شاهد خواهیم بود.

گمانه زنی ها درباره عبور طالی سیاه از مرز 100 دالر

قیمت نفت 3  رقمی می                                      شود؟

نگـــاه

یک سوم مردم دنیا با اینترنت غریبه اند
نابرابری دیجیتالی در عصر کرونا

فرص��ت امروز: فناوری ها از هم��ان ابتدا نقش مهمی در مدیریت بحران کرونا 
داشتند و کووید-19 به مثابه یک کاتالیزور باعث گسترش بیش از پیش دنیای 
دیجیتال شد. تا جایی که اغلب کسانی که تا پیش از همه گیری کرونا با فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی بیگانه بودند و قرابت چندانی با تکنولوژی نداشتند، 
به ناگزیر به سمت دنیای دیجیتال حرکت کردند و تعداد کاربران جهان به طور 
قابل توجهی رشد کرد، اما به موازات رشد دنیای دیجیتال و گسترش بیش از پیش 
ابزارهای نوین ارتباطی در زندگی روزمره شهروندان، شکاف دیجیتالی و دسترسی 
نابرابر به اینترنت نیز همپای آن اتفاق افتاد؛ چنانکه گزارش تازه سازمان ملل از 
یک ش��کاف دیجیتالی بزرگ در س��طح جهان خبر می دهد و می گوید بیش از 
یک  سوم جمعیت جهان )نزدیک به 3 میلیارد نفر که برابر با 37 درصد از جمعیت 

کل دنیاست( هرگز آنالین نبوده اند و هیچ تجربه  ای از کار با اینترنت نداشته  اند.
برآوردهای اتحادیه بین المللی مخابرات )ITU( وابسته به سازمان ملل متحد 
در این گزارش نشان می دهد 96 درصد از جمعیت 2.9 میلیارد نفری که هرگز 
به اینترنت دسترسی نداشته  اند، در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. 
همچنین تعداد افرادی که در سراسر جهان آنالین شده  اند، از 4.1 میلیارد نفر در 
سال 2019 میالدی به 4.9 میلیارد نفر در سال 2021 رسیده و این همانا به  خاطر 
افزایش چشمگیر ارتباطات اینترنتی در دوران همه  گیری کرونا بوده است. البته با 
تمام این اوصاف ممکن اس��ت که در میان این 4.9 میلیارد نفر جمعیت آنالین، 
صدها میلیون نفر تنها گهگاهی آنالین شوند، از دستگاه های دیجیتال به صورت 
اشتراکی استفاده کنند و یا با مشکالت و اختالل  های متعدد در کیفیت و سرعت 
اینترنت مواجه شوند. »هولین ژائو« دبیرکل اتحادیه بین المللی مخابرات در این 
مورد می گوید: »اتحادیه بین المللی مخابرات همچنان تالش می کند تا مطمئن 
ش��ود که چه موانعی برای دسترسی آن جمعیت 2.9 میلیارد نفری به اینترنت 
وجود دارد. ما اینجا هس��تیم تا اطمینان پیدا کنیم که هیچ  کس از دسترسی به 

اینترنت باز نمی  ماند. «
شکاف دیجیتال به عمق دره »گرند کانیون«

براس��اس تخمین ها، 4.9 میلیارد نفر از مردم دنیا در س��ال 2021 از اینترنت 
اس��تفاده کرده  اند و این آماری است که اتحادیه بین المللی مخابرات در گزارش 
تازه خود آورده اس��ت. این بدان معناست که حدود 63  درصد از جمعیت جهان 
در حال حاضر آنالین هستند که رشد 17  درصدی را نسبت به سال 2019 نشان 
می ده��د؛ یعنی در این فاصله زمانی تقریبا 800 میلیون نفر به جمعیت آنالین 
جهان اضافه شده  اند. همچنین ضریب نفوذ اینترنت در آفریقا، آسیا - پاسیفیک و 
کشورهای کمتر توسعه  یافته طی دو سال گذشته به طور متوسط رشد 20 درصدی 

داشته است.
تقریبا همگان ب��اور دارند که ICT )فناوری اطالع��ات( و اینترنت در دنیای 
امروز، نقشی حیاتی در تداوم فعالیت های تجاری، اشتغال، آموزش، ارائه خدمات 
به ش��هروندان، س��رگرمی و توس��عه روابط اجتماعی دارد. پلتفرم ها و خدمات 
دیجیتال، نوآوری  های بی شماری ارائه می دهند که هزینه  های اجتماعی، اقتصادی 
و هزینه  های خدمات درمانی را کاهش داده و امکان بهبود و برگشت  پذیری در برابر 
بحران های آینده را فراهم می کنند. به همین دلیل هم بسیاری از اهداف هفده گانه 
توسعه پایدار جهانی، به ضرورت همه  گیری برجسته شده و در اولویت قرار گرفته اند 

تا هزینه  های باالی ناشی از محرومیت دیجیتالی کاهش پیدا کند.
اگر تا پایان دهه جاری در شرف تحقق اهداف توسعه پایدار باشیم، دستیابی 
جهانی به ارتباطات مفید و راهگشا به ضرب  االجلی مهم تبدیل خواهد شد؛ یعنی 
اگر ارزیابی درستی از شکاف دیجیتال وجود نداشته باشد، امکان کاهش آن هم 
وجود نخواهد داشت. کارشناسان اتحادیه بین المللی مخابرات معتقدند تا زمانی که 
مشخص نشود افرادی که دسترسی به اینترنت ندارند، چه کسانی هستند، کجا 
زندگی می کنند و چرا آفالین هستند، نمی  توان برآورد درستی از میزان موفقیت 

سیاست های جهانی برای کاهش شکاف دیجیتالی داشت.
گزارش اتحادیه بین المللی مخابرات درباره ش��کاف دیجیتالی نشان 
می دهد هرچند تالش  ها برای کاهش شکاف دیجیتال ادامه دارد و 95  
درصد از جمعیت جهان به اینترنت موبایل دسترسی دارند، اما همچنان 
نقاط کور زیادی باقی مانده که تحت پوشش شبکه  های اینترنت موبایل 
قرار نگرفته  اند. بدین ترتیب، نزدیک به 30  درصد از جمعیت روستایی 
قاره آفریقا همچنان تحت پوش��ش ش��بکه  های اینترن��ت موبایل قرار 
ندارن��د. جالب آنکه حتی اگر اکثریت مردم دنیا امکان دسترس��ی به 
اینترنت موبایل را داش��ته باشند، کمتر از دوسوم آنها واقعا از اینترنت 
موبایل استفاده می کنند. این آمارها نشان می دهد شکافی به عمق دره 
»گرند کانیون« )دره  ای عمیق در امتداد رود کلرادو در ایالت آریزونا در 
آمریکا( میان جمعیت بهره  مند از امکانات دیجیتال و جمعیت بی  بهره از 
آن وجود دارد، چنانکه 96 درصد از جمعیت 2.9 میلیارد نفری بی  بهره 

در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند.
شکاف نسلی و جنسی در فضای دیجیتال

شکاف دیجیتالی تنها محدود به جغرافیای سیاسی و مرزهای کشورها نیست 
و طبقات و اقشار مختلف یک جامعه نیز دسترسی نابرابری به امکانات دیجیتال 
دارند. طبق آمارهای اتحادیه بین المللی مخابرات، سهم کاربران اینترنت در مناطق 
شهری تا دو  برابر بیشتر از سهم این کاربران در مناطق روستایی است. شکاف نسلی 
در دسترسی به اینترنت نیز مشهود است و در حالی 71 درصد از جمعیت 15 تا 
24 ساله جهان از اینترنت استفاده می کنند که این میزان برای گروه  های سنی 

دیگر به 57  درصد می رسد. 
همچنین به موازات شکاف نسلی، شکاف جنسیتی هم در دسترسی به اینترنت 
وجود دارد و براساس آمارها، 62  درصد از مردان جهان از اینترنت استفاده می کنند، 
حال آنکه این رقم برای زنان به 57 درصد می رسد. هرچند به نظر می رسد ظاهرا 
شکاف جنسی دیجیتالی در سطح جهان در حال کاهش است، اما زنان همچنان 
در بس��یاری از کش��ورهای فقیر جهان از نظر دیجیتالی منزوی هستند، چراکه 
ارتباطات آنالین در این کشورها هنوز امکانی خاص محسوب می شود که در اختیار 

همگان قرار ندارد.
کاهش ش��کاف دیجیتالی به زبان ساده مترادف با دسترسی برابر برای آنالین 
شدن مردم جهان است. در شرایطی که پلتفرم ها و خدمات دیجیتال پیچیده  تر 
می  شوند، شکاف دیجیتالی در بین افرادی که توانایی برقراری درست و مفید از 
ارتباطات مدرن را ندارند، به س��رعت در حال افزایش است؛ توانایی که به عوامل 
مختلفی بستگی دارد که البته از میان آنها استطاعت مالی مهمتر است. کمیسیون 
پهنای باند برای توسعه پایدار، هدفی را مشخص کرده است که براساس آن تا سال 
2025 خدمات پایه اینترنت باید هزینه کمتر از 2 درصد درآمد سرانه خالص ملی 
ماهانه را به خودش اختصاص بدهد. با این وجود اما در نیمی از کشورها که امکان 
دسترسی به اطالعات آنها وجود دارد، این هدف هنوز محقق نشده است. عامل 
مهم دیگر، مهارت های دیجیتالی اس��ت که کمبود آنها، بسیاری از مردم جهان 
را از امکان آنالین ش��دن محروم می کند. در مقابل یادگیری این مهارت ها باعث 
می شود که افراد بهره بیشتری از کار با ابزارها و خدمات دیجیتال ببرند. در یک 
کالم، کم  سوادی دیجیتالی، مردم را در معرض خطرات بخش تاریک ارتباطات، 
از حمالت س��ایبری و کالهبرداری  های آنالین گرفته تا اخبار جعلی و محتوای 

مضر قرار می دهد.
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فرصت امروز: جزییات بودجه س��ال 1401 نش��ان می دهد که حداقل 
حقوق س��ال آینده کارمندان از 3.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان 
افزایش می یابد و سقف معافیت مالیاتی نیز 5 میلیون تومان تعیین شده 
اس��ت. آنطور که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ش��ورای اسالمی خبر 
داده، بودجه س��ال 1401 یکش��نبه هفته آینده از سوی دولت به مجلس 
ارائه می شود. طبق آیین نامه داخلی مجلس، دولت تا 15 آذرماه باید الیحه 
بودجه سال بعد را به مجلس تقدیم کند. با این حساب روز دوشنبه )امروز( 
موعد ارائه الیحه است، اما از آنجایی که روز کاری مجلس سه شنبه است 
و همچنی��ن حجم ب��االی کار بودجه در هیأت وزی��ران، زمان ارائه الیحه 
بودجه پنج روز کاری به تعویق افتاد و به روز یکش��نبه آینده )21 آذرماه( 

موکول شد.
اعداد و ارقام بودجه 1401 نشان می دهد حداقل حقوق بگیران دولتی در 
س��ال آینده 4.5 میلیون تومان دریافتی خواهند داشت. یک مقام آگاه در 
س��ازمان برنامه و بودجه در این ب��اره به »فارس« می گوید: حداقل حقوق 
کارمندان در س��ال جاری 3.5 میلیون تومان اس��ت که برای سال بعد به 
4.5 میلی��ون تومان افزایش می یابد. طبق بخش��نامه بودجه و تصمیمات 
گرفته شده متوسط افزایش حقوق کارمندان در الیحه بودجه سال 1401 
بالغ بر 10 درصد پیش بینی شده است. به عبارت دیگر، حداقل بگیران 29 
درص��د افزایش حقوق را تجربه می کنند و هر چقدر حقوق باالتر برود، به 
همان نسبت ضریب افزایش حقوق کاهشی می شود. همچنین به گفته وی، 
معافیت مالیاتی حقوق س��ال آینده در حالی 5 میلیون تومان پیش بینی 
ش��ده است که این رقم در قانون بودجه س��ال جاری، 48 میلیون تومان 

)ماهانه 4 میلیون تومان( تعیین شده بود.
آزمون دولت در اولین بودجه قرن جدید

گمانه زنی های زیادی درباره نخستین بودجه قرن جدید و اولین بودجه 
دولت سیزدهم صورت گرفته و دولت در حالی می گوید بودجه سال آینده 
را با هدف مهار تورم و با فرض باقی  ماندن تحریم ها بسته است که تازه ترین 
دور مذاک��رات وی��ن در هتل کوبورگ بدون هیچ نتیج��ه ای پایان یافت و 
گفت وگوها با وقفه ای هفت روزه مجددا از این هفته از سر گرفته می شود. 
درباره سمت و سوی بودجه سال آینده، وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی 
می گوید: »هر قدر هم بحث مذاکرات و تحریم ها را در بودجه س��ال آینده 
کنار بگذاریم، اقتصاد ایران به نحوی به آن وابسته است و امکان جداسازی 
این موضوع وجود ندارد. آبان س��ال آینده انتخابات کنگره و سنای آمریکا 
اس��ت و از هم اکنون جمهوری خواهان نسبت به مذاکرات موضع دارند. تا 
مذاکرات به سرانجام برس��د، دوباره شاهد شیطنت کنگره و سنا خواهیم 

بود، چون احتماال سنا و کنگره به دست جمهوری خواهان می افتد که این 
موضوع، ش��وکی به اقتصاد ایران از لحاظ انتظارات تورمی و صادرات نفت 

ایجاد می کند.«
او در نشست تخصصی »خبرآنالین« در کالب هاوس با موضوع »اولین 
بودجه دولت رئیس��ی بر بس��تر واقعیت یا گرفتار رویا«، با بیان اینکه »در 
س��ه ساله اخیر برای اولین بار رش��د هزینه های جبران استهالک از رشد 
س��رمایه گذاری ها فزونی گرفته یعنی صنایع در حال استهالک هستند«، 
گف��ت: »دولت مجبور اس��ت بودجه دالری را س��ال آینده کمرنگ کند و 
به س��مت فروش اموال مازاد و مولدس��ازی دارایی های دولتی و همچنین 
واگذاری ش��رکت ها و اخذ مالیات برود. البته کار دولت سیزدهم از حیث 
فروش اموال دولتی س��خت خواهد شد، چراکه تجربه ناخوشایندی را در 
حوزه واگذاری بنگاه های دولتی ش��اهد بودیم و این تجربه ناخوشایند در 
حالی پیش آمد که هیأت واگذاری داشتیم و سیاست های کلی اصل 44 از 
سوی رهبری ابالغ شده بود. قانون اصل 44 سال 88 از سوی مجلس ابالغ 
شده بود و هرچند هیأت واگذاری متشکل از وزرای اقتصاد و دادگستری، 
روس��ای س��ازمان برنامه و بودجه و دیگر ارکان حضور داشتند ولی شاهد 

بودیم در برخی واگذاری ها حرف و حدیث های زیادی ایجاد شد.«
ش��قاقی با بیان اینکه »برای مولدسازی به قانون نیاز داریم«، ادامه داد: 
»از س��ال 77 به بعد مدام در حوزه افزایش ریس��ک مبادالت و معامالت 
بخش خصوصی با دولت و واگذاری ها شاهد حرف و حدیث بودیم و اعتماد 
بخش خصوصی کاهش یافته و وارد مذاکره با دولت برای خرید اموال مازاد 
نمی شود و وقتی اعتماد سلب شود، کار سختی است که آن را برگردانیم. 
از این لحاظ نس��بت به فروش اموال مازاد خیلی امیدوار نیس��تم و هنوز 
دستگاه ها در اعالم این اموال به وزارت اقتصاد مقاومت می کنند. با این حال 
حتی اگر اموال اعالم ش��ود، دولت در فروش اموال کار سختی دارد. درباره 

اصل 44 هم ما شاهد این مسئله هستیم.«
به گفته وی، »در بحث مولدس��ازی دارایی های دولت هم نیاز به قانون 
مترقی زیادی داریم که فعال در اختیارمان نیست. فروش اموال هم نیاز به 
الزام��ات قانونی دارد و به این راحت��ی درآمدی از این طریق نصیب دولت 
نمی ش��ود. دولت در خوش بینانه ترین حالت بی��ن 15 تا 20 هزار میلیارد 
تومان از فروش اموال نصیب می برد. کس��ب درآم��د با فروش اموال مازاد 
و مولدس��ازی دارایی های دولت، س��ناریوی خوش بینانه با احتمال تحقق 

بسیار اندک است.«
کسری 500 هزار میلیاردی در سال آینده

این اقتصاددان س��پس به بحث مالیات اش��اره کرد و اف��زود: »در حوزه 

درآمدهای مالیاتی نیز برخی مسائل حل نشده است، ما گردش مالی افراد 
را نتوانستیم کنترل کنیم و تمام پایه های مالیاتی مثل مالیات بر مجموع 
درآمد و عایدی بر سرمایه و مالیات بر ثروت و یا هر پایه مالیاتی جدیدی 
که دولت می خواهد به سمت آن بروند، نیاز به اطالعات شفاف دارد و ما به 
این راحتی نمی توانیم سیستم بانکی را الزام کنیم اسناد گردش مالی افراد 
را کنت��رل کند و بتوانیم مالیات را ردیابی کنیم و در نتیجه به این راحتی 

پایه های جدید مالیاتی جواب نمی دهد.«
ش��قاقی درباره میزان درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده نیز گفت: 
»در حوزه نظام مالیاتی، کار بس��یار سخت است، مگر اینکه یک دگرگونی 
اساس��ی در نظام مالیاتی رخ دهد. این نظام مالیاتی کامال ناعادالنه رفتار 
می کند و بسیار غیرشفاف است و بسیاری از پایه های مالیاتی وجود ندارد. 
ش��اید در س��ال آینده در حالت خوش بینانه بی��ش از 400 تا 500 هزار 
میلیارد تومان نتوانیم درآمد مالیاتی کسب کنیم و کارشناسان نیز بر این 
باورند که در حالت تحریم ها در خوش بینانه ترین حالت نمی توانیم بیش از 

450 هزار میلیارد تومان مالیات ستانی کنیم.«
او با اش��اره به اینکه »در حال حاضر برای پوش��ش هزینه های جاری 
اوراق منتش��ر می کنیم ک��ه یک خطای راهبردی اس��ت«، توضیح داد: 
»دول��ت ت��الش می کند مبالغی بی��ن 7 تا 10 هزار میلی��ارد تومان در 
مقاطع مختلف اوراق منتش��ر کند و طبیعتا برای سال آینده این فروش 
س��خت تر می شود. در مجموع پیش��نهاد من این است که بودجه ریالی 
را از دالری جدا کنند. دولت گفته که حقوق و دس��تمزد را بیش از 10 
درص��د افزایش نمی دهد ولی با این هزین��ه هم باید حدود هزار و 300 
ت��ا هزار و 400 هزار میلیارد تومان ب��رای بودجه عمومی دولت در نظر 
بگیرید که با این حساب بیش از 400 تا 500 هزار میلیارد تومان دوباره 

دولت برای سال آینده کسری بودجه خواهد داشت.«
ش��قاقی در پایان با بیان اینکه »درآمد دولت در س��ال آینده از 900 
تا 1000 هزار میلیارد بیش��تر نمی ش��ود«، گفت: »این یعنی 500 هزار 
میلیارد تومان کس��ری داریم. دهه 1400 شرایطی است که ابرمشکالت 
ما بدون جراحی اقتصادی امکان رفع ندارند صندوق های بازنشس��تگی 
هر س��ال دچار ناترازی های ش��دیدتری خواهند ش��د و در حال حاضر 
متولدان دهه 50 و 60 خورش��یدی اگر به بازنشس��تگی برسند نیمی از 
بودجه دولت باید صرف صندوق های بازنشس��تگی ش��ود. بنابراین برای 
حفظ ناترازی های کش��ور در حوزه آب، انرژی، صندوق های بازنشستگی 
و... حداقل 400 میلیارد دالر نیاز داریم. ش��رایط پیچیده است و نیاز به 

جراحی اقتصادی دارد.«

حداقل حقوق کارمندان 4.5 میلیون و سقف معافیت مالیاتی 5 میلیون تومان شد

معادالت بودجه 1401

ماه های آخر س��ال که می ش��ود، بحث افزایش حداقل دستمزد حسابی 
داغ می شود. حاال مجلس طرح الحاق یک تبصره به ماده )41( قانون کار و 

همان حداقل دستمزد را بررسی کرده است.
براساس تعریف سازمان بین المللی کار در سال 2017، حداقل دستمزد، 
مقدار حداقل جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت 
طی دوره معین قرارداد است و براساس توافق یا نظر طرفین امکان تغییر 
این س��طح وجود ندارد. پس از اینکه در دهه 1980 و اوایل دهه 1990، 
انعطاف ناپذیری دستمزد به طور گسترده به عنوان یک »قاتل کار« مطرح 
شد، از اواخر دهه 1990، بسیاری از کشورها سیستم های حداقل دستمزد 
خود را اصالح کردند. در حال حاضر تعیین حداقل دس��تمزد، به سیاستی 
فراگیر در سراسر جهان تبدیل شده است. براساس گزارش سازمان جهانی 
کار، 90 درصد اعضای این س��ازمان )با عضویت 187 کشور( حداقل یک 
قاعده برای حداقل دستمزد وضع کرده اند و همچنین فراهم سازی اصالح 
س��اختار حداقل دس��تمزدها و نحوه تعیین آن، در تصمیمات سیاس��تی 
اولویت باالیی دارد. توجه به نقش دس��تمزد در تغییرات قیمت تمام شده، 
سرمایه گذاری و اش��تغال و درنهایت آثار مهم آن بر بخش های اقتصادی، 
امروزه بیش از هر مقوله دیگری موردتوجه سیاس��ت گذاران و کارفرمایان 
اقتصادی است. هدف اصلی سیستم های حقوق و دستمزدی، باید آن باشد 
که ضمن تأمین متناس��ب درآمد نیروی کار، نیروی انس��انی را از مشاغل 
کاذب به سمت مشاغل مولد حرکت دهد. اگر سیاست گذاران و کارفرمایان 
نتوانند از اهرم حقوق و دس��تمزد به نحو صحیح و منطقی استفاده کنند 
زیان فراوانی به اقتصاد وارد می شود؛ لذا نظام دستمزدی که به دقت طراحی 
ش��ده و اجرای آن براساس سیاس��ت ها و خط مشی های صحیح باشد، در 
س��المت اقتصاد، اجرای عدالت و برابری و همچنین به کارگیری درست و 

مؤثر نیروهای موجود، نقش مهمی خواهد داشت.
در ای��ران طب��ق ماده )41( قانون کار، دس��تمزد تعیین می ش��ود. این 
ماده هم می گوید: ش��ورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل 
مزد کارگران را برای نقاط مختلف کش��ور و یا صنایع مختلف با توجه  به 
معیارهایی تعیین کند. اولین معیار، حداقل مزد کارگران با توجه  به درصد 
تورمی که از طرف بانک مرکزی اعالم می شود؛ دوم هم اینکه حداقل مزد 
بدون آنکه مش��خصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول 

شده را موردتوجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که 
تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم می شود را تأمین کند. تبصره 
این قانون هم اعالم می کند: کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در 
ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده 
جدی��د پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضام��ن تأدیه مابه التفاوت مزد 

پرداخت شده و حداقل مزد جدید است.
حاال براساس همین قانون، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان 
حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه 
 به معیارهای درصد تورم و تأمین معیش��ت خانوار تعیین کند. با توجه  به 
ترکیب و ساختار شورای  عالی کار، ایران ازجمله کشورهایی است که در آن 
تعیین حداقل دستمزد در چارچوب چانه زنی سه جانبه نمایندگان دولت، 

نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران تعیین می شود.
در ای��ن می��ان، صحبت از الحاق یک تبصره به ای��ن ماده به میان آمده 
ک��ه در صدد تغییر ضوابط حداقل دس��تمزد در روس��تاها )با کمتر از 10 
نفر کارگر( است. طرح الحاق یک تبصره از این قرار است که »کارفرمایان 
مش��اغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از 10 نفر کارگر از شمول حداقل 
مزد موضوع تبصره »1« این ماده مس��تثنا می باش��ند. پرداخت مزد، حق 
بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران این مشاغل براساس قرارداد فی مابین 
بوده و صندوق تأمین اجتماعی متناس��ب با مبل��غ دریافتی، ملزم به ارائه 
خدمات است.« دلیل اصلی ارائه این طرح گستردگی مشاغل غیررسمی در 
روس��تاهای کشور و تفاوت هزینه های تولید در مناطق روستایی و شهری 

عنوان شده است.
اظهارنظ��ر مرک��ز پژوهش ها نش��ان می دهد که این ط��رح ضعف هایی 
دارد. نقاط ضعف  موجود در قانون کار و چالش های س��اختار فعلی تعیین 
حقوق و دستمزد، ضرورت ارائه راهکارهای جدید و پیشنهادهای اصالحی 
دراین خصوص را نشان می دهد و بر این  اساس ارائه طرح های این چنینی، 

درک این ضرورت و الزام برای اصالح آن را می رساند.
به طورکلی در این طرح پیش��نهاد شده است که قاعده حداقل دستمزد 
در بنگاه های زیر 10 نفر کارگر در مناطق روستایی حذف شود و دستمزد 
کارگران براس��اس توافق طرفین تعیین ش��ود که به دالیل مطرح ش��ده 
ازجمله امکان اجحاف در حق کارگران روستایی این پیشنهاد چندان قابل 

دفاع نیس��ت. همچنین این طرح به دلیل عدم پیش بینی الزامات اجرایی 
موردنیاز به ویژه تعبیه معیارهای مناس��ب ب��رای تعیین عادالنه و منطقی 
نرخ دس��تمزدها و همچنین س��ازوکاری برای تقویت تشکل های کارگری 

قدرتمند، واجد ایراد است.
بااین ح��ال مرک��ز پژوهش های مجلس موافق تعیین حداقل دس��تمزد 
متفاوت )چندنرخی ش��دن(، با استفاده از ظرفیت قانونی ماده )41( قانون 
کار برای مناطق و صنایع مختلف اس��ت. درمجموع این مرکز پیش��نهاد 
داده اس��ت که طرح ارائه شده از دس��تور کار خارج شود و به عنوان راهبرد 
جایگزین، نظارت بر اجرای کامل ماده )41( قانون کار و استفاده از ظرفیت 
ای��ن ماده تعیی��ن نرخ های متفاوت حداقل دس��تمزد در مناطق و صنایع 
مختلف از س��وی مجلس مطالبه شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

گزارش عملکرد اجرای این ماده قانونی را به صورت منظم ارائه کند.

مجلس در صدد تغییر ضوابط حداقل دستمزد

قانون حداقل دستمزد اصالح می شود؟

یادداشـــت

هفته حساس دالر

رضا پدیدار
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

دور هفت��م مذاکرات وین ای��ران و قدرت ه��ای جهانی بی نتیجه 
به اتمام رس��ید و بعد از پن��ج روز مذاک��ره، دیپلمات های خارجی 
معتقدند پیش��رفتی رخ نداده اس��ت. البته ایران می گوید به آینده 
مذاکرات خوش بین اس��ت، اما همین صحبت ها باعث ش��د که بازار 
ارز دوب��اره به هم بریزد و قیمت دالر به 30 هزار تومان هم برس��د. 
البته برخی از س��ایت ها رقم 27 هزار توم��ان را اعالم می کنند، اما 
این رقم خرید و فروش نمی ش��ود. آنچه مش��خص است، این است 
که ابعاد و س��رفصل های مذاک��رات میان ایران و طرف های برجامی 
هنوز مش��خص نیست و مقامات مس��ئول در وزارت خارجه و سایر 
مسئوالن هیچ کدام س��رفصل ها را عنوان نکرده اند. آنها فقط اشاره 
کرده اند که هدف ایران این است که آمریکا تحریم ها را بردارد و در 
گام دوم، ایران به تعهدات خودش پایبند باش��د. همچنین گفته اند 
که ما پیشنهاداتی داده ایم و منتظر هستیم مورد بررسی طرف های 
مقابل قرار بگیرد و سپس دور بعد مذاکرات را شروع خواهیم کرد.

از آنجای��ی که ب��ازار ارز در این چند دهه اخیر، ب��ازار هیجانی و 
التهابی بوده، شکی نیست که به صورت کامال غیرواقعی، غیرمنطقی 
و غیرمعقول تحت تاثیر هیجانات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار 
بگیرد. هیچ چیز منطقی برای این وضعیت وجود ندارد. از طرفی هم 
این هیجانات چیزی نبوده که امروز به آن رس��یده باش��ید. همیشه 
ای��ن وضعیت حاکم بوده اس��ت. البته باید دقت کرد که بخش��ی از 
وضعیت هیجانی بازار ارز همیش��ه از طرف س��ودجویان است که به 
دنبال س��ود بادآورده هستند. آنها به التهاب بازار ارز دامن می زنند، 
می گویند مذاکرات به نتیجه نرس��یده است و مدام بار منفی به بازار 
تحمیل می کنند. همین بار منفی هم مشکل س��از است و از عوامل 
تحریک کننده بازار محس��وب می ش��ود. با تمام این صحبت ها، این 
وضعیت بیش��تر جنب��ه هیجانی دارد تا منطقی. ما همیش��ه از این 
وضعیت لطمه خورده ایم و همانطور که می بینیم همچنان هم ادامه 
دارد. ب��ا توجه به این موارد، امکان پیش بینی آینده مقدور نیس��ت 
و هیچ کس نمی تواند پیش بینی ای داش��ته باش��د، چراکه اقتصاد بر 
بنیان های عقلی اس��توار اس��ت و بنیان های آن مبنای محاس��بات 
ریاض��ی دارد. زمانی که هی��چ کدام از این بنیان ها وجود نداش��ته 
باش��د، چطور می توان اظهارنظر ک��رد. بنابراین هرگونه اظهارنظری 
هم ش��تاب زده و یا برای کس��ب منافع گروه خاص بوده است. االن 
ب��ه وضعیت اقتص��اد ایران نگاه کنید. فک��ر می کنید با چنین رکود 
اقتص��ادی، آیا م��ردم نیاز به خرید ارز دارن��د؟ وقتی قیمت جهانی 
بس��یار گران است، کس��ی که بخواهد به س��فر خارجی برود، باید 
هزینه های سرسام آوری را تقبل کند. پس ما این میزان متقاضی ارز 
در کش��ور نداریم. البته که همه مردم برای سفر به دنبال خرید ارز 
نیس��تند و برخی برای تبدیل ریال به دالر و حفظ سرمایه خود ارز 
می خرند، اما همین اتفاق هم رفتار ناموزون اجتماعی است. شرایط 
اقتصادی کش��ور،  شرایط التهابی است، وگرنه این میزان خریدار ارز 

در کشور وجود ندارد و بیشتر آنها سوداگر بازار هستند.  

هر دالر 30 هزار و 2۹2 تومان
قیمت سکه رکورد زد

روند صعودی قیمت ها در بازار ارز و س��که ادام��ه دارد. پس از آنکه 
قیمت دالر در اولین روز هفته و در نخستین روز پس از پایان دور تازه 
مذاکرات هسته ای به کانال 30 هزار تومان و سکه به کانال 13 میلیون 
تومان رس��ید، این روند در دومین روز هفته نیز ادامه یافت و دالر در 
بازار آزاد تهران با رش��د 150 تومانی نسبت به روز شنبه به قیمت 30 
هزار و 292 تومان رسید. قیمت سکه هم رکورد زد و هر قطعه سکه با 
رشد یکصد هزار تومانی به رقم 13 میلیون و 150 هزار تومان رسید. در 
معامالت روز یکش��نبه قیمت دالر در بازار آزاد به رقم 30 هزار و 292 
تومان و قیمت یورو به 34 هزار و 200 تومان رس��ید. در همین حال 
قیمت دالر در صرافی های بانکی با 94 تومان کاهش نسبت به روز قبل 
به 27 هزار و 882 تومان و قیمت فروش یورو با 157 تومان کاهش به 
32 هزار و 324 تومان رسید. همچنین قیمت خرید هر دالر 27 هزار 
و 330 توم��ان و نرخ خرید هر یورو نیز 31 ه��زار و 531 تومان اعالم 
شد. قیمت سکه نیز به پیشروی خود در کانال 13 میلیونی ادامه داد و 
بدین ترتیب، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش 100 
هزار تومانی قیمت نس��بت به روز قبل به رقم 13 میلیون و 150 هزار 
تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم به قیمت 12 میلیون 
و 900 هزار تومان معامله ش��د. نیم سکه بهار آزادی 6 میلیون و 850 
هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 900 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 
میلی��ون و 350 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم 
طالی 18 عیار به یک میلیون و 304 هزار تومان رس��ید و قیمت هر 
مثقال طال نیز 5 میلیون و 650 هزار تومان شد. قیمت اُنس جهانی طال 
هم به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی در روز یکشنبه تغییری نداشت و 

در همان قیمت یک هزار و 783 دالر و چهار سنت باقی ماند.
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طبق اعالم مرکز آمار ایران
مسکن در تهران 20 درصد گران شد

براساس آمارهای رس��می، در آبان ماه امسال تورم در بخش مسکن به 
51.8 درصد رسیده و خریدار باید به طور متوسط بیش از 20 درصد نسبت 

به پارسال هزینه کند.
مرکز آمار ایران جزییات ش��اخص قیمت مسکن در آبان ماه 1400 در 
تهران را اعالم کرد و از کاهش تورم ماهانه و ساالنه خبر داد. به گفته مرکز 
آمار، در ماه گذشته شاخص قیمت امالک مسکونی شهر تهران )براساس 
ماه پایه فروردین 1395( به عدد 774.8 رسید که نسبت به ماه قبل 0.5 
درصد کاهش داشته است. همچنین نرخ تورم نقطه ای در آبان ماه به 20.2 
درصد رس��یده اس��ت؛ یعنی خریداران برای خرید یک واحد مسکونی در 
شهر تهران باید نسبت به آبان 1399 به طور متوسط 20.2 درصد بیشتر 
پرداخت کنند. تورم نقطه ای این ماه در مقایس��ه با ماه قبل نیز 2.2 واحد 
درصد کاهش داش��ته اس��ت. در آبان ماه 1400 تورم ماهانه به منفی 0.5 
درصد رس��یده اس��ت. تورم ماهانه آبان ماه در مقایسه با ماه قبل 4 درصد 
کاهش داشته است. منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین اعداد 
ش��اخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره 
مشابه سال قبل است که این شاخص در آبان امسال 51.8 درصد رسیده 
اس��ت که نس��بت به همین اطالع در ماه قبل)59.3(، 7.5 درصد کاهش 

داشته است.

۶ وزارتخانه حقوق را ثبت کردند اما زیرمجموعه ها نه
حقوق های پنهان نفتی

انتشار وضعیت ورود دس��تگاه های اجرایی به شفاف سازی پرداخت ها و 
ثبت اطالعات حقوق کارکنان نشان داد که در قوه مجریه، تنها وزارتخانه ای 
ک��ه در این رابطه اقدام نکرده، وزارت نفت اس��ت که ثبت اطالعات آن تا 
آبان ماه امس��ال صفر درصد بوده اس��ت، در حالی که در سایر وزارتخانه ها 
ورود اطالعات بین 50 تا 100 درصد متغیر بوده اس��ت. به گزارش ایسنا، 
ثبت اطالعات حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سامانه ثبت حقوق 
و مزایا یک حکم قانونی در اس��ناد باالدس��تی اس��ت و براساس ماده 29 
قانون برنامه ششم توسعه و همچنین به دنبال آن مصوبه قانون بودجه در 
سال های گذشته باید انجام شود اما با وجود راه اندازی سامانه در اواخر سال 
1396 و امکان ورود اطالعات همچنان گزارش ها نشان می دهد که برخی 
دستگاه ها در این رابطه اقدام جدی نداشته اند. اعالم گزارش مربوط به ورود 
دستگاه های اجرایی به سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان از ابتدای سال 
جاری تا آبان ماه حاکی از آن بود که در دس��تگاه های اصلی مربوط به قوه 
مجریه در بین 18 وزارتخانه، بخش های ستادی ورود اطالعات بین 50 تا 
100 درصد داشته اند؛ به طوری که برخی مانند وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت 
علوم و وزارت فرهنگ و ارش��اد به طور 100درصد اطالعات حقوقی را در 
سامانه وارد کرده اند. این در حالی است که در سازمان های وابسته و تابعه 
وزارتخانه ها، میزان ورود اطالعات عمدتا 50 درصد و کمتر است. بیشترین 
ورود اطالعات حقوق در سازمان های وابسته، مربوط به وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات با 84 درصد و بعد از آن وزارت نیرو با 65 درصد اس��ت 
و کمترین میزان ورود اطالعات دستگاه های تابعه به وزارت دادگستری با 
25 درصد و بعد از آن به وزارت کش��ور با 41 درصد، وزارت تعاون، کار و 
رف��اه اجتماعی 42 درصد و وزارت اقتصاد با 43 درصد اختصاص دارد، اما 
در بین تمامی وزارتخانه ها، وزارت نفت هیچ گونه اطالعاتی را در سامانه چه 
در بخش ستادی و چه در سازمان های وابسته و تابعه ثبت نکرده و میزان 
ورود اطالعات آن در سال جاری صفر درصد ثبت شده است. این در حالی 
است که در اواخر آبان ماه سازمان اداری و استخدامی دستگاه ها را مکلف به 
اجرای قانون برای ورود اطالعات کرده و در همین راس��تا تاکید داشت که 
هرگونه پرداخت حقوق مشروط به ثبت اطالعات است، اما با توجه به عدم 
ورود دستگاه ها مهلت دو هفته ای تعیین کرده بود که با مهلت دو هفته ای 
یعن��ی ت��ا 15 آذرماه اطالعات خود را تکمیل کنن��د. اینکه در این مهلت 
تعیین شده، دستگاه هایی مانند وزارت نفت ورود اطالعات داشته اند یا خیر 
به طور رسمی اعالم نشده، اما پیگیری ها نشان می دهد که همچنان اقدام 

جدی در این رابطه صورت نگرفته است.

قیمت تمام شده تولید چه شرایطی دارد؟
افت تب تورم پیش نگر

مرکز آمار ایران از کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه بخش تولید ایران به میزان 
14 واحد درصد در تابستان گذشته خبر داد، اما در عین حال اعالم کرد قیمت 
تمام  ش��ده تولید در تابستان، نسبت به بهار امسال، 1.6درصد و در یک سال 
منتهی به پایان تابس��تان امسال، نسبت به  مدت مشابه سال قبل، 4.6درصد 
افزایش داشته است. تورم تولیدکننده به  عنوان تورم پیش نگر معرفی می شود؛ 
زیرا تغییرات در این شاخص با یک وقفه به تورم مصرف کننده منتقل می شود. 
باال  بودن نرخ تورم تولید به  عنوان شاخص پیش نگر، روند نرخ تورم کاالهای 
تولیدی در بخش مصرف را به تصویر می کشد، حاال باید دید آیا روند کاهش 
محسوس هزینه تولید در فصل تابستان در فصل های بعدی تکرار خواهد شد؟ 

و آیا تورم تولید به کانال پایین  تر حرکت می کند؟ 
داده های جدید مرکز آمار ایران نشان می  دهد شاخص قیمت تولیدکننده 
در فصل تابس��تان امس��ال به 58.9درصد رسیده که نسبت به تابستان سال 
گذشته به میزان 73درصد، کاهش 14.1 درصدی را نشان می دهد. این گزارش 
نش��ان می دهد تورم تولید در تابستان امسال نسبت به بهار امسال با رشدی 
1.6درصدی به 11.7درصد رسیده که کمترین نرخ تورم مربوط به بخش تولید، 
انتقال و توزیع برق به میزان یک دهم درصد و باالترین نرخ تورم هم مربوط به 

بخش کشاورزی به میزان 21.7درصد بوده است.
باالترین نرخ تورم نقطه به نقطه تولید در تابستان امسال را باز هم بخش تولید 
و انتقال و توزیع برق به میزان 19درصد تجربه کرده و در مقابل هزینه تولید در 
بخش معدن در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته 101.6درصد 
رشد کرده است. افزون بر این نرخ تورم ساالنه در چهار فصل منتهی به تابستان 
امسال در بخش تولید ایران به 64.6درصد رسیده که نسبت به  مدت مشابه سال 
قبل 4.6درصد قد کشیده که باز هم کمترین رشد هزینه تولید به بخش تولید، 
انتقال و توزیع برق به میزان 37.7درصد اختصاص داشته در حالی  که فعاالن 
بخش معدن ایران شاهد رشد 116درصدی هزینه های خود بوده  اند. البته تورم 
تولید در شرایطی در تابستان کمی بهبود پیدا کرده که آخرین گزارش مرکز 
آمار از تورم آبان ماه هم نشان می دهد رشد این نرخ متوقف و شاخص قیمت 
مصرف کننده در این دوره کاهشی شده است. براساس این گزارش، نرخ تورم 
نقطه ای در آبان ماه برابر 35.7 درصد بوده است که در مقایسه با آبان ماه سال 

گذشته 3.5 واحد درصد کاهش داشته است.

خبرنــامه

فرصت امروز: ریزش بازار س��رمایه حاال ش��انزدهمین ماه خود را سپری 
می کند و از میانه مردادماه سال گذشته تاکنون نماگر اصلی تاالر شیشه ای 
فاصله قابل توجهی از قله 2 میلیون واحدی گرفته است. برخالف روزهای 
صعودی بورس تهران در نیمه اول سال گذشته که شاخص کل بورس در 
کمتر از پنج ماه به رش��د 300 درصدی رس��ید، حاال حدود 16 ماه است 
که دوره رکودی بورس به درازا کشیده و نماگرهای بورسی دچار فرسایش 
شده اند. چرخه نوسانی که برخی آن را به تورم و برخی دیگر به دستکاری 
نرخ بهره ربط می دهند و برخی هم چش��م انداز مبهم مذاکرات هسته ای و 
قیمت گذاری دس��توری را مطرح می کنند. شاخص بورس تهران از حوالی 
مهرم��اه تاکن��ون بین دو کانال 1.4 و 1.3 میلیونی م��دام در حال رفت و 
برگشت بوده و در دو ماه گذشته بیش از پنج بار به ابرکانال یک میلیون و 

400 هزار واحد رسیده و در ادامه آن را از دست داده است. 
در اولی��ن روز معامالتی ای��ن هفته و در نخس��تین روز پس از پایان 
دور جدید مذاکرات وین در هتل کوبورگ، ش��اخص بورس تهران تحت 
تاثیر وقفه ی��ک هفته ای مذاکرات احیای برجام و س��یگنال های منفی 
دیپلمات های اروپایی که پیش نویس ه��ای ایران را ناامیدکننده خوانده 
بودن��د )البت��ه ارزیابی چین و روس��یه از دور تازه مذاک��رات متفاوت از 
ترویی��کای اروپایی بود(، با افت بیش از 5 هزار واحدی مواجه ش��د و تا 
رق��م یک میلی��ون و 334 هزار واحد عقب رف��ت. در این روز همچنین 
قیمت دالر به کانال 30 هزار تومان و س��که به کانال 13 میلیون تومان 
رس��ید. در دومین روز معامالتی هفته اما ورق برگشت و شاخص بورس 
تهران پس از یک هفته ریزش باالخره به مدار مثبت بازگش��ت. آخرین 

بار یکشنبه 7 آذرماه بود که شاخص کل بورس سبزپوش شده بود.
شاخص بورس به مدار صعود بازگشت

پس از یک هفته که ش��اخص کل بورس در کانال 1.3 میلیون واحدی 
در حال پس��روی بود و هر روز بیش��تر به کف این کانال نزدیک تر می شد، 
باالخره در معامالت روز گذشته شاهد رشد دسته جمعی شاخص ها بودیم. 
در جریان معامالت روز یکشنبه 14 آذرماه، شاخص کل بورس با افزایش 8 
هزار و 486 واحدی به رقم یک میلیون و 343 هزار واحد رسید و شاخص 
هم وزن با 430 واحد افزایش، رقم 363 هزار و 347 واحد را به ثبت رساند. 
در ای��ن روز بیش از 3 میلیارد و 842 میلیون س��هم، ح��ق تقدم و اوراق 

بهادار به ارزش 26 هزار و 891 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران 
دادوس��تد شد. شاخص بازار اول، افزایش 6 هزار و 966 واحدی و شاخص 

بازار دوم نیز افزایش 14 هزار و 740 واحدی را تجربه کردند.
گروه شیمیایی با 40 هزار و 643 معامله به ارزش 2 هزار و 395 میلیارد 
ریال، گروه فلزات اساس��ی با 25 هزار و 528 معامله به ارزش یک هزار و 
613 میلی��ارد ریال، گروه خودرو ب��ا 30 هزار و 812 معامله به ارزش یک 
هزار و 592 میلیارد ریال، گروه فرآورده های نفتی با 24 هزار و 275 معامله 
به ارزش ی��ک هزار و 562 میلیارد ریال و گروه اداره بازارهای مالی با 13 
هزار و 370 معامله به ارزش یک هزار و 49 میلیارد ریال در صدر برترین 

گروه ها قرار گرفتند.
همچنین شرکت فوالد مبارکه اصفهان با یک هزار و 599 واحد، شرکت 
پاالیش نفت بندرعباس با 933 واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر با 821 
واحد، شرکت صنایع سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با 748 
واحد و ش��رکت پاالیش نفت اصفهان با 519 واحد بیشترین تاثیر مثبت 
را بر رش��د شاخص بورس داش��تند. در سوی مقابل نیز شرکت صنعتی و 
معدنی گل گهر با 397 واحد، ش��رکت سرمایه گذاری دارویی تامین با 98 
واحد، بانک تجارت با 83 واحد، شرکت آلومینیوم ایران با 67 واحد و بانک 
پارسیان با 66 واحد با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند.

در آن س��وی بازار س��رمایه نیز چراغ آیفکس سبز شد و شاخص کل 
فراب��ورس ب��ا افزایش 74 واحدی به رقم 19 هزار و 209 واحد رس��ید. 
در معام��الت دومین روز هفته در فراب��ورس ایران، بیش از یک میلیارد 
و 223 میلی��ون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار ب��ه ارزش 15 هزار و 
83 میلیارد ریال دادوستد ش��د. شرکت پلیمر آریاساسول با 14 واحد، 
ش��رکت پتروش��یمی تندگویان با 13 واحد، شرکت صنعتی مینو با 12 
واحد، شرکت پاالیش نفت الوان با 11 واحد و شرکت تولید نیروق برق 
دماوند با 9 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رش��د ش��اخص فرابورس 
داش��تند. همچنین ش��رکت مدیریت انرژی امید تاب��ان هور با 9 واحد، 
گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی با 5 واحد، ش��رکت پتروش��یمی 
م��ارون ب��ا 4 واحد، مجتمع صنایع الس��تیک یزد با 2 واحد و ش��رکت 
س��رمایه گذاری مس سرچش��مه با 2 واحد با بیش��ترین تاثیر منفی بر 

شاخص فرابورس همراه شدند.

از وعده های خوش بورسی آذرماه چه خبر؟
هرچند روند حرکت بازار سرمایه در روز معامالتی گذشته صعودی بود 
و ش��اخص بورس تهران پس از هفت روز مجددا به مدار صعودی رس��ید، 
اما در برآیند کلی هفته های گذشته بازار سرمایه روی ریل نوسان و نزول 
در حرکت اس��ت و این نوسان و نزول هر روز سرعت بیشتری می گیرد. با 
وجود آنکه مسئوالن اخیرا وعده های مختلفی برای به تعادل رسیدن بازار 
داده ان��د، با این حال، وضعیت بازار روز به روز حادتر می ش��ود. به گزارش 
ایسنا، سناریوی غم انگیز از دست رفتن سرمایه های سهامداران بورسی که 
از س��ال گذشته آغاز شد، تمامی ندارد. شاخص کل بورس برای چندمین 
مرتبه در ماه های گذشته به کانال یک میلیون و 300 هزار واحد رسیده و 
این درحالی است که مسئوالن برای بهبود اوضاع بورس وعده های زیادی 

داده اند.
ش��اید بتوان گفت یک��ی از مهمترین وعده ها، وع��ده ای بود که حدود 
یک ماه پیش از س��وی محس��ن رضایی، مع��اون اقتصادی رئیس جمهور 
داده ش��د. او یک ب��ار در نهم آبان ماه و در کمیس��یون اقتصادی مجلس 
گفت: »برنامه های جدیدی برای بهبود ش��رایط داری��م و به احتمال زیاد 
در آذرماه خبرهای خوبی به مردم خواهد رس��ید. دولت برای تقویت بازار 
س��رمایه اقدامات متعددی را پیگیری می کند؛ زیرساخت بازار سرمایه در 
حال تکمیل اس��ت، زیرا بس��یاری از ابزارهای موجود مربوط به 50 سال 
گذشته بوده و سنتی است و بازار نمی تواند انعطاف داشته باشد.« رضایی 
با بیان اینکه »از آنجا که بازار سرمایه را برای آینده اقتصادی کشور بسیار 
مهم می دانیم، اهمیت فوق العاده ای برای آن قائل هس��تیم و آن را تقویت 
می کنیم«، تصریح کرد: »سهامداران این بازار صبر و حوصله داشته باشند؛ 

آینده بورس بسیار خوب خواهد بود.«
او همچنین در تاریخ 13 آبان ماه و در پایان جلسه ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید در اس��تان خوزستان با بیان اینکه »بازار بورس تقویت خواهد 
شد«، گفت: »کل بازار بوس در حال برنامه ریزی و اصالحاتی است و دولت 
مصمم است که این اصالحات را ادامه دهد.« حاال نزدیک به یک ماه از این 
وعده ها گذشته و در آذرماهی قرار داریم که قرار بود سهامداران خبرهای 
خوش بورسی را بشنوند، هرچند که فعال به جز روزهای قرمز و سهم های 

قفل در صف فروش چیزی نصیب سهامداران نشده است.

شاخص بورس تهران پس از یک هفته سبزپوش شد

رشد دسته جمعی شاخص ها

پای��ش تحوالت اقتصادی منطقه و جه��ان از جاماندگی ایران از رقبای 
منطق��ه ای و جهانی حکای��ت دارد. بازوی پژوهش��ی بخش خصوصی در 
جدیدتری��ن گزارش پایش تحوالت تجارت جهان��ی، رویدادها و تحرکات 
اقتص��ادی را از منظ��ر تاثیرگذاری بر دیپلماس��ی اقتص��ادی و موقعیت 
ژئواکونومیک ایران بررسی کرده و به ابهام در آتش بس جنگ تجاری چین 
و آمریکا، رقابت اروپا و چین در آسیای مرکزی و تحرکات اقتصادی ترکیه، 

مصر، عربستان و امارات پرداخته است.
مرکز پژوهش ه��ای اتاق ایران در بخش نخس��ت چهاردهمین گزارش 
پایش تح��والت تجارت جهانی، بح��ث اجرایی ش��دن موافقت نامه جامع 
همکاری های اقتصادی- منطقه ای از ابتدای س��ال 2022 میان 10 عضو 
مجموعه آس��ه آن، چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، نیوزیلند و در غیاب 
هند و آمریکا را موش��کافی کرده است. همچنین مذاکرات تجاری آمریکا 
و چین، رقابت اروپا و چین در آس��یای مرکزی و تالش هند برای افزایش 
مبادالت تجاری با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از دیگر تحوالت 
مه��م الیه جهانی اس��ت. در بخش دوم و در ذی��ل تحوالت منطقه ای نیز 
کوشش عربستان برای تبدیل شدن به هاب لجستیک و تجاری در منطقه 
خلیج ف��ارس و ارتقای موقعیت خ��ود در اقتصاد جهان��ی از طریق ابتکار 
توانمندسازی ش��رکت های کوچک و متوسط بررسی شده است. همزمان 
ام��ارات با هدف تثبیت موقعیت خود به عنوان هاب منطقه ای تجارت آزاد 
جهانی، مذاکراتی را با رژیم صهیونیستی آغاز کرده و پیشنهاد ایجاد منطقه 
آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراس��یا را ارائه داده است. ترکیه نیز برای 
متنوع س��ازی صادرات به عراق و به ویژه افزای��ش صادرات صنعتی به این 
کش��ور است. مصر هم در راستای کاهش نفوذ ایران در لبنان و با حمایت 
آمری��کا در ت��الش برای احیای خط لوله گاز عربی اس��ت که از زمان آغاز 

جنگ سوریه، صادراتش متوقف شده بود.

براساس این گزارش، موافقتنامه جامع همکاري اقتصادي منطقه اي که 
بزرگترین موافقتنامه تجارت آزاد در جهان محسوب می شود، از اول ژانویه 
2022 اجرایی خواهد شد. این موافقتنامه در حالی سال گذشته در میان 
10 عضو مجموعه آس��ه آن و مهمترین ش��رکاي تج��اري آن یعنی چین، 
ژاپن، کره جنوبی، اس��ترالیا و نیوزیلند امضا شد که در یک سال اخیر در 
پارلمان هاي طیفی از این کشورها مورد تصویب قرار گرفت. این موافقتنامه 
که جمعیت 2.2 میلیارد نفری با تولید ناخالص بیش از 26 تریلیون دالر را 
دربر می گیرد، پس از تصویب در پارلمان استرالیا و نیوزیلند در هفته هاي 

اخیر، از ابتداي سال 2022 اجرایی خواهد شد.
مذاکرات پیرامون موافقتنامه جامع همکاري اقتصادي منطقه اي از سال 
2012 آغاز ش��د. چین همواره حامی ای��ن موافقتنامه بود و نقش مهمی 
در موفقی��ت آن ایف��ا کرد. با خروج دولت ترامپ از موافقتنامه مش��ارکت 
فراپاسیفیکی، چین فرصت یافت موافقتنامه جامع همکاري منطقه اي را به 
پیش ببرد. آمریکا تمایلی به مشارکت در این موافقتنامه نداشته و در عین 
حال عالقه اي به بازگشت به موافقتنامه مشارکت فراپاسیفیکی نشان نداده 
است. اجرایی شدن این موافقتنامه، نشانه مهمی از نفوذ فزاینده تجاري و 
اقتصادي چین در آسیا-پاس��یفیک محسوب می شود. افزون بر این نشان 
می دهد که آمریکا به س��مت حمایت گرایی گسترده تر در تجارت خارجی 
در حرکت است و عالقه اي به پیوستن به مکانیسم هاي منطقه اي تجارت 
آزاد ن��دارد. نکته مهم دیگر در آغاز اجرایی ش��دن این موافقتنامه، غیبت 
هند اس��ت. در مذاکرات س��ال گذش��ته، به دلیل اهمیت بازار هند، چین 
کوشش هاي بسیاري براي حضور دهلی در این موافقتنامه صورت داد، اما 
پیش شرط هاي هند از سوي کشورهاي مختلف پذیرفته نشد و نتیجتا این 

کشور الحاق به این موافقتنامه را رد کرد.
از س��وی دیگر، دولت عربستان اخیرا اعالم کرده که در راستاي توسعه 

توان شرکت هاي کوچک و متوسط و نیز افزایش ارتقای جایگاه این کشور 
در ش��اخص هاي دهگانه فضاي کس��ب و کار 1.4 میلیارد دالر اختصاص 
خواهد داد. ش��عار این ابتکار »تأمین مالی از ما، تولید صنعتی از ش��ما« و 
»س��رمایه گذاري از ما، تولید از شما« انتخاب شده است که آشکارا هدف 
کلیدي توانمندس��ازي این شرکت ها را نش��ان می دهد. در چارچوب این 
ابتکار، تولید 50 محصول در پنج بخش توسط شرکت هاي داخلی در قالب 
تأمین مالی و سرمایه گذاري مورد حمایت دولت این کشور قرار می گیرد. 
عربستان در سال هاي اخیر کوشش ها براي تبدیل شدن به هاب لجستیک 
و تجاري در منطقه خلیج فارس و ارتقای موقعیت این کش��ور در اقتصاد 
جهانی را افزایش داده است. در این راستا این کشور می کوشد در یک دهه 
آینده ریاض را به یکی از 10 ش��هر نخست در کسب و کار جهانی تبدیل 
نماید. ابتکاراتی از این دست در راستاي چشم انداز 2030 این کشور و نیز 

تبدیل کردن آن به بازیگري کلیدي در اقتصاد جهانی صورت می گیرد.
همچنی��ن وزیر صنعت و تجارت روس��یه اخیرا اعالم ک��رد که امارات 
پیش��نهاد ایجاد منطقه آزاد تجاري میان این کش��ور و اتحادیه اقتصادي 
اوراسیا را در نشست اخیر کمیسیون مشترک اقتصادي این کشور با روسیه 
مطرح کرده است. افزون بر این، امارات خواستار افزایش واردات از روسیه با 
هدف گسترش روابط با این کشور نیز شده است. در واقع امارات استراتژي 
تج��اري تهاجمی را دنبال می کند و می کوش��د ت��ا توافقنامه هاي تجارت 
آزاد و ایجاد مناطق آزاد تجاري را با تعداد هرچه بیش��تري از کش��ورها به 
امضا رس��اند تا موقعیت خود را به عنوان هاب منطق��ه اي تجارت آزاد در 
جهان پس از کرونا را تثبیت نماید. همچنین کوش��ش ترکیه براي حضور 
گس��ترده تر در پروژه هاي زیرساختی عراق و احیاي خط لوله گاز عربی از 
ابتداي سال 2022، از دیگر رخدادهای منطقه ای است که در این گزارش 

بدان اشاره شده است.

در متن اقتصاد سیاسی منطقه و جهان چه می گذرد؟

جاماندگی تجاری ایران از رقبای منطقه ای
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 چرا محصوالت کشاورزی ایرانی
برگشت می خورند؟

رئیس کمیس��یون کش��اورزی اتاق بازرگانی تهران ضمن بررسی چرایی 
برگش��ت خوردن فلفل های ایرانی از روسیه، هشدار داد که این اتفاق برای 
س��ایر محصوالت ایران نیز رخ خواهد داد. به گزارش ایسنا، چند روز قبل 
اعالم ش��د که محموله ای از فلفل های صادراتی ایران که به روسیه ارسال 
ش��ده، برگش��ت خورده و روس ها اعالم کرده اند که ای��ن محصول ایرانی 
گواهینامه باقیمانده س��موم کشاورزی ندارد و از این رو امکان ورود آن به 
خاک روسیه فراهم نیست. در ماه های گذشته خبر برگشت خوردن سیب 
زمینی ایران از ازبکستان و هندوانه ایران از برخی کشورهای حاشیه خلیج 
فارس نیز منتش��ر ش��ده بود که به نظر می رس��د ریش��ه در عدم مدیریت 
صحیح فرآیند سم پاش��ی به محصوالت دارد. رئیس  کمیس��یون  کشاورزی 
و صنایع تبدیلی اتاق تهران با بیان اینکه »روس��یه قوانین سخت گیرانه ای 
در م��ورد محصوالت غذایی که وارد این کش��ور می ش��ود، اعمال می کند 
و ح��د مجاز آالینده ها در مبادی ورودی به این کش��ور به ش��دت کنترل 
می ش��ود« ادامه داد: در کش��ور ما محصوالت کشاورزی بدون آنکه از نظر 
میزان آالیندگی مورد آزمایش قرار گیرند به بازار عرضه می شود. بنابراین، 
زمانی که محصولی مرجوع می ش��ود، درمی یابیم که در مورد اس��تفاده از 
کود یا آفت کش ها زیاده روی ش��ده و همین مس��ئله سبب می شود که این 
کااله��ا از مقاصد صادراتی عودت داده ش��ود. البته محصوالت صادراتی به 
روس��یه از اقصی نقاط جهان با این مسئله مواجه هستند؛ به این دلیل که 
این محصوالت به شدت کنترل شده و قوانین سخت گیرانه ای بر آن اعمال 
می ش��ود.   کاوه زرگ��ران با تاکید ب��ر اینکه، محصوالت کش��اورزی ایران 
معم��وال از نظر میزان آالیندگی مورد آزمایش ق��رار نمی گیرد، افزود: اگر 
فرآیند تولید به نحوی باش��د که میزان و دفعات اس��تفاده از آفت کش ها، 
آالیندگی محصول را افزایش دهد، طبیعی اس��ت که این محصول شانسی 
برای ورود به س��ایر کشورها نخواهد داش��ت. بنابراین، کشاورزان در انجام 
فرآیند کش��ت باید به نحوه اس��تفاده از س��موم و آفت کش ها توجه نشان 

دهن��د.
 رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران به سایت این اتاق،   
گفت: در مورد سطح استاندارد استفاده از سموم، قوانینی وجود دارد اما اجرا 
نمی ش��ود و محصوالت کش��اورزی با هر میزان آالیندگی از مزرعه برداش��ت 
می شود و بدون هیچ کنترلی به مصرف می رسد. سیدمهدی حسینی - رئیس 
انجمن واردکنندگان س��م و کود - نیز در واکنش به بازگش��ت محموله های 
صادراتی فلفل ایران به روس��یه که طی روزهای اخیر، خبرس��از ش��ده  است، 
یادآور شد که چندی پیش نیز سیب زمینی صادراتی ایران به ازبکستان نیز به 
دلیل آنچه که باقیمانده سموم از سوی این کشور اعالم شد، برگشت خورد در 
حالی که سال گذشته نیز برخی دیگر از محصوالت کشاورزی از جمله هندوانه 
و کشمش از چندین بازار صادراتی به همین دلیل مشخص، عودت داده شد.

وی با تاکید بر اینکه سم، یک تکنولوژی است و نه محصول، گفت: آنچه که 
در داخل کشور به عنوان سموم تولید می شود، از کیفیت مورد قبول و انتظار 
برای مصرف در محصوالت صادراتی در بخش کشاورزی برخوردار نیست و این 
در حالی است که سازمان حفظ نباتات مانع واردات سموم به کشور شده  است.

نماگربازارسهام

با وجود گذشت نزدیک به چهار ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، وزارت 
صمت هنوز هیچ برنامه دقیقی برای آینده این بازار ارائه نکرده و با وجود 
وعده های چند باره وزیر، هیچ تغییری در سیاس��ت های کالن این بخش 

مشاهده نمی شود.
هرچند ابهامات و مش��کالت صنعت خودرو در ایران عمری چند ساله 
دارد و بخش مهمی از تمرکز وزارت صمت دولت قبل در ماه های پایانی 
تالش برای همکاری با مجلس و ش��ورای رقابت برای بهبود شرایط این 
صنع��ت صرف ش��د، اما در نهایت دولت س��یزدهم خ��ودرو را در حالی 
تحویل گرفت که تقریبا هیچ یک از بازیگران بازار از شرایط خود راضی 

نیستند.
از س��ویی خودروس��ازان به زیان انباش��ته و بدهی 200 هزار میلیارد 
تومانی رسیده اند و تولید هر خودرو برای آنها با زیان جدید همراه است، 
از طرفی دولت هیچ خیری از س��پردن اختیار صنعت خودرو به شورای 
رقاب��ت ندیده و با افزایش فاصله قیمتی می��ان کارخانه و بازار، دالل ها 
در بازار خودرو جوالن می دهند و از س��وی دیگر با افزایش چند برابری 
قیمت خودرو در دوره ای کوتاه، بس��یاری از مردم یا توان خرید خود را 

از دست داده اند یا تنها با چند گزینه محدود داخلی مواجه هستند.
چالش قیمت گذاری دس��توری، ممنوعی��ت واردات و پایین بودن آمار 
تولید نس��بت به برنامه های ساالنه ارائه شده نیز بخش دیگری از مشکالت 

صنعت خودرو به ش��مار می رود که از دولت قبلی به وزارت صمت دولت 
سیزدهم به ارث رسیده است. 

فاطمی امین – وزیر صمت دولت س��یزدهم – در حالی کار خود را آغاز 
کرد که بس��یاری انتظار داش��تند این وزارتخانه در مدتی کوتاه برنامه ای 
جامع برای آینده بازار خودرو ارائه کند، اظهارنظرهای ابتدایی وزیر نیز به 

گمانه زنی ها دامن زد که تغییراتی بزرگ در راه است.
یک��ی از مهمترین اظهارنظرهای وزیر صمت به ش��هریور گذش��ته باز 
می گ��ردد؛ جایی که فاطمی امین با انتقاد از تلفیق حکمرانی و بنگاه داری 
اع��الم کرد ک��ه دلیل زیان انباش��ته خودروس��ازان ب��زرگ، دخالت های 
دستگاه های حاکم در صنعت خودرو است و برای عبور از این شرایط باید 

تغییراتی در این عرصه اجرایی شود.
ای��ن صحبت های وزیر امیدواری جدیدی ایجاد کرد که ش��اید دولت 
قصد داشته باشد که به تصدیگری خود در صنعت خودرو پایان دهد. با 
وجود آنکه بخش مهمی از سهام دو خودروسازی بزرگ کشور در بورس 
عرضه شده و این بنگاه ها الاقل بر روی کاغذ دولتی به حساب نمی آیند، 
اما همچنان تعیین مدیرعامل و اعالم سیاس��ت های کالن آنها از س��وی 
دولت انجام می ش��ود و به اعتقاد بس��یاری از کارشناسان راه حل کالن 
صنعت خودرو، خروج دولت از این عرصه است؛ موضوعی که هرچند در 
صحبت های ابتدایی وزیر صمت نیز منعکس شد اما در عرصه عمل هیچ 

تغیی��ری را به دنبال نیاورد. به دنبال ایجاد این توقعات، وزیر صمت در 
روزهای ابتدایی مهرماه امسال وعده ای دیگر را مطرح کرد. فاطمی امین 
گفت که طرحی برای ساماندهی بازار خودرو در این وزارتخانه به مراحل 
نهایی رس��یده و ظرف دو هفته آینده منتشر می ش��ود تا بازیگران این 
صنعت در جری��ان طرح های جدید پیش روی خود قرار بگیرند. هرچند 
وزی��ر توضیحی درباره جزیی��ات این برنامه ارائه نک��رد، اما این امید به 
وجود آمد که کار شورای رقابت در بازار خودرو به پایان رسیده و دولت 

به زودی طرحی جدید در این عرصه عرضه خواهد کرد.
با وجود گذش��ت دو م��اه از وعده فاطمی امین، هن��وز هیچ خبری از 
ط��رح وزارت صمت نیس��ت و فعاالن ای��ن صنعت نی��ز از جزییات آن 
اظه��ار بی اطالعی می کنن��د. تنها اتفاقی که در عمل ش��بیه به طرحی 
جدی��د به نظر می رس��ید در روزهای پایانی آب��ان و همزمان با افزایش 
قیمت محصوالت ایران خودرو و س��ایپا خود را نشان داد؛ جایی که این 
دو خودروس��از اع��الم کردند که قیمت محصوالت ش��ان بین 15 تا 19 
درص��د افزایش خواه��د یافت و به دنبال آن ف��روش فوق العاده هفتگی 
محصوالت ش��ان را آغاز می کنند. حت��ی در همان روزها یک دور جدید 
از فروش نیز کلید خورد، اما تنها ظرف 48 س��اعت و این بار با دس��تور 
رئیس جمه��وری این افزایش قیمت متوقف و قیمت ها به حالت س��ابق 

بازگشتند.

چند ماه از وعده 2 هفته ای وزیر گذشت 

کسی به داد بازار خودرو نمی رسد؟
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اگر خواهان شرکتی هستید که در آن جو سالم وجود داشته باشد، الزم 
اس��ت تا به مقوله آزادی بیان توجه نمای��د. در این زمینه چگونه می توان 
اطمینان داش��ت که در مکالمات کارمندان، این موضوع به خوبی جریان 
دارد؟ درواقع رعایت برخی از نکات باعث خواهد ش��د تا رس��یدن به این 
هدف، به مراتب ساده تر شود. در ادامه 9 اصل برای افزایش آزادی بیان در 

شرکت را بررسی خواهیم کرد. 
1-بازخوردها را مورد توجه قرار دهید 

آیا نظر قبلی افراد همان چیزی است که در هنگام مکالمه بیان می کنند؟ 
در این زمینه نباید با سوال کردن مستقیم نسبت به این موضوع آگاهی پیدا 
کرد. درواقع الزم اس��ت تا به بازخوردها توجه داشته باشید. در این رابطه 
یک��ی از رایج ترین مصادیق عدم وجود آزادی بیان، در ارتباط کارمندان با 
مدیران مش��هود اس��ت. در این زمینه توصیه می شود که از همکاران فرد 
موردنظر بخواهید تا نظر واقعی فرد را پیدا کنند. درواقع کارمندان معموال 
نظرات اصلی خود را با دوستان خود به اشتراک می گذارند. با این حال باید 
این اطمینان را بدهید که این اطالع رسانی، هیچ پیامد منفی را به همراه 
ندارد و اقدامی آزمایشی برای سنجش میزان آزادی بیان در شرکت است. 
در این زمینه پس از کسب نتایج، الزم است تا به دنبال دالیل عدم صداقت 

در مکالمات و راحتی در بیان نظرات باشید. 
2-ارتباطات را گسترش دهید 

درواقع یکی از اش��تباهات رایج مدیران این است که برای بهبود ارتباط 
کارمن��دان خود اقدامی را انجام نمی دهند. در این زمینه چه دلیلی وجود 
دارد که مدیریت به عنوان یک چهره ترسناک معرفی شود؟ بدون شک به 
هر میزان که ارتباط باالتری وجود داش��ته باشد، افراد به درک باالتری از 
یکدیگر دست پیدا خواهند کرد و دوستی ایجادشده باعث می شود تا بیان 
عقیده واقعی هم راحت تر شود. درواقع این امر که افراد بدانند همکاران آنها 
چه ویژگی های ش��خصیتی را دارند، باعث خواهد شد تا زمینه بسیاری از 
سوءتفاهمات از بین برود. در این زمینه فراموش نکنید که برای ایجاد یک 
جو درس��ت، شما به عنوان مدیر شرکت باید پیشقدم باشید. درواقع هیچ 
تالشی تا زمانی که خودتان آن را رعایت نکنید، نتیجه بخش نخواهد بود 

3-قوانین جدید داشته باشید 
این امر که کارمندان اطمینان داش��ته باش��ند نظ��رات آنها تاثیری در 
موقعیت شغلی نخواهد گذاشت و نقد کردن، اقدامی سودمند برای شرکت 
خواهد بود بدون ش��ک در زمینه آزادی بیان تاثیر بس��زایی را دارد و الزم 
اس��ت تا به آن توجه ویژه داشته باش��ید. همچنین باید آموزش های الزم 
را به تیم ش��رکت داشته باش��ید. درواقع لحن صحبت، بسیار مهم بوده و 
می تواند در واکنش افراد تاثیر بس��زایی را داشته باشد. خوشبختانه امروزه 
ش��یوه های آموزشی بسیار متنوع ش��ده و می توانید در این رابطه اقدامات 

خوبی را انجام دهید. 
4-اعتماد به نفس تیم خود را افزایش دهید 

این امر یک واقعیت است که در اکثر برندها، آزادی بیان به معنای واقعی 

آن وجود ندارد. به همین خاطر ممکن است به خاطر تجربیات قبلی، افراد 
اعتماد به نفس الزم برای چنین سطحی را نداشته باشند. تحت این شرایط 
کمک گرفتن از یک روانش��ناس کمک خواهد کرد تا شاهد سرعت باالتر 
در این تغییر باشید. درواقع شما باید به دنبال سطحی باشید تا افراد نظر 
واقعی خود را در قالبی مودبانه و بدون ترس بیان کنند. در این زمینه حتی 
می توانید از پاداش به عنوان محرک اس��تفاده کنید. برای مثال به بهترین 
نقدهای ماه، جایزه بدهید. این نکته را نیز فراموش نکنید که مرز مشخصی 
میان انتقاد سازنده و غر زدن وجود دارد. درواقع این حالت نه تنها نتایجی 

را به همراه ندارد، بلکه شادابی تیم شرکت را هم نابود خواهد کرد. 
5-شنونده خوبی باشید 

از دیگر مواردی که باید به آن توجه نمایید این است که شنونده خوبی 
باشید. درواقع این امر که به درستی بفهمید طرف مقابل در حال بیان چه 
موردی اس��ت، از مهارت های مهم محسوب می ش��ود. در این زمینه افراد 
معموال به دنبال پاس��خ دادن س��ریع هستند که همه چیز را نابود خواهد 
کرد. در این زمینه الزم است تا این فرهنگ را در شرکت خود ایجاد نمایید 
که افراد در برابر گفته ها، شنونده خوبی باشند و نسبت به موارد بیان شده 
حداقل یک روز فکر کنند و برای پاس��خ دادن عجله نداشته باشند. بدون 
ش��ک انتقاد کردن امری خوشایند محس��وب نمی شود و هر لحظه امکان 
واکنش احساسی وجود دارد. با این حال این مورد برای کسب و کار شما 

بسیار مهم بوده و الزم است تا تمرین ها الزم انجام شود. این امر که تیمی 
در اختیار داشته باشید که شنونده های خوبی هستند، بدون شک در سطح 

تیم تاثیر بسزایی را دارد. 
۶-سرزنش کردن را فراموش کنید 

قضاوت کردن و س��رزنش کردن از جمله موارد منفی محسوب می شود 
که باید سریعا کنار بگذارید. درواقع یک مکالمه باید پایانی داشته باشد و 
اگر بخواهید از آن در زمانی دیگر سوءاستفاده کنید، بدون شک در کسب 

نتایج خود ناموفق خواهید بود. 
7-اتاق گفت و گو داشته باشید 

بدون ش��ک صحبت ک��ردن در جمع خصوصا انتقاد، اقدامی نادرس��ت 
محس��وب می شود. درواقع هیچ فردی تمایل ندارد که با یک جمله منفی 
در جمع مواجه شود. به همین خاطر الزم است تا اتاقی در شرکت وجود 
داشته باشد تا افراد بتوانند به صورت خصوصی گفت و گو نمایید. همچنین 
شما باید مرجع حل مشکالت باشید تا در صورتی که افراد در مکالمه های 
خود اختالف نظر دارند، از توصیه های ش��ما به عنوان یک قاضی استفاده 

کنند. 
8-سختگیری را کنار بگذارید

بدون ش��ک یک تغییر بزرگ، اقدامی یک ش��به نخواهد بود. به همین 
خاطر نیز الزم اس��ت تا صبر کافی داشته باشید. در این زمینه تنها کافی 

است که اطمینان حاصل کنید که تغییرات خوبی در حال رخ دادن است. 
در این زمینه وجود صندوق انتقادات و پیش��نهادت در کنار وجود گروهی 
در شبکه های اجتماعی، کمک خواهد کرد تا افراد بتوانند راحت تر عقیده 
اصل��ی خود را بیان کنند. مزیت این اقدام این اس��ت ک��ه افراد می توانند 
پیام ها را در زمان مناسب مشاهده کنند. درواقع هنگامی که با حجم کاری 
باالیی مواجه باشید، طبیعی است که احتمال بروز یک واکنش احساسی 

نیز افزایش پیدا کند. 
۹-از برندهای دیگر یاد بگیرید 

بدون ش��ک شما به عنوان مدیر ش��رکت با مدیران مختلفی در ارتباط 
هس��تید. در این زمینه می توانید از تجربیات آنها استفاده کرده و الگوهای 
موفق آنها را در ش��رکت خود پیاده س��ازی نمایید. با این حال در صورت 
ع��دم وجود چنین افرادی، نباید ناامید ش��وید. درواق��ع مقاالت علمی و 
مصاحبه های مختلفی وجود دارد که می توان از آنها برای اتصال به مدیران 
موفق سراس��ر جهان، استفاده کرد. همچنین ممکن است در تیم شرکت 
افرادی وجود داشته باشند که خواهان همسو شدن با این تغییرات نیستند. 
تحت این ش��رایط شما باید آنها را کنار بگذارید. این موضوع باعث خواهد 
شد تا سایر افراد نیز بفهمند که آزادی بیان، یک ارزش بسیار مهم و معیار 

برای استخدام و حضور افراد در شرکت محسوب می شود. 
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اخبار

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان آذربایجان شرقی گفت: حوزه چاپ برای رشد و بالندگی نیازمند 
حمایت است و ما از نهادهای صنفی مرتبط می خواهیم با فرصت سازی 

برای فعالین این حوزه روند توسعه صنعت چاپ استان را شتاب بخشند.
سیدقاسم ناظمی در آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره صنعت چاپ 
اســتان که در تاالر خاقانی خانه فرهنگ تبریز برگزار شد، گفت: تبریز 
سوابق درخشانی در حوزه چاپ دارد و عالوه بر این سابقه تاریخی خدمات 
ویژه و کارهای خالقانه ای نیز در این حوزه از سوی فعاالن صنعت چاپ 
صورت گرفته است. وی گفت: فعاالن حوزه چاپ خدمت ویژه ای در حوزه 
فرهنگ و هنر انجام می دهند و علیرغم اینکه بخش اعظم حوزه چاپ و 
خدمات مرتبط با آن با  کسب و کار و اقتصاد این حوزه مرتبط است اما 
در عین حال چاپ یک صنعت مادر در حوزه فرهنگ و هنر به حساب می 
آید و بسیاری از خروجی های فرهنگ و هنر وامدار فعالیتهای چاپی است.
ناظمی افزود: اگر این حوزه به روز، کارآمد و توانمند نباشــد کتاب و 
مطبوعات و بســته بندی و ...  و بسیاری از فعالیتهای فرهنگی و هنری 
با مشکل مواجه می شــود. وی با اشاره به اهمیت صنعت چاپ و بسته 

بندی تصریح کرد: اهمیت این صنعت در حوزه اقتصاد به حدی اســت 
که گاه برخی محصوالت با کیفیت پایین از بســته بندی باکیفیت باال 
اســتفاده کرده و رشد نموده و در جریان اقتصادی سودآوری داشته اند. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان افزود: بخشی از جریان فرهنگی 
از طریق بسته بندی و چاپ منتقل می شود و هیچ حوزه ای از فرهنگ 
و هنر را سراغ نداریم که ازخدمات حوزه چاپ و صنایع مرتبط با آن بهره 
مند نباشند. وی با اشاره به پیشینه صنعت چاپ در آذربایجان شرقی و 
تبریز گفت: تبریز پیشقراول صنعت چاپ کشور است و باید تمهیداتی از 
ســوی نهادهای متولی و حامی این صنعت اندیشیده شود تا این روند را 
تقویت کنیم و تبریز جایگاه اصلی خود در این حوزه را باز یابد. وی تاکید 
کرد: علیرغم اینکه در حوزه چاپ توسعه کمی و کیفی داشتیم اما هنوز 
فاصله زیادی تا هدف غایی و مطلوب وجود دارد. ناظمی در این راســتا، 
همراهی بانکها و مجموعه کســانی که در رابطه با صادرات و واردات این 
حوزه موثرند را راهگشای رشد اقتصاد چاپ و نشر عنوان کرد. وی گفت: 
بیش از شــش هزار نفر به صورت مستقیم از طریق صنعت چاپ و نشر 
امــرار معاش می کنند و این ظرفیت بزرگی اســت که باید مورد توجه 
مدیریت اقتصادی استان باشد. اهمیت این مسئله زمانی بیشتر نمایان می 
شود که فضای کسب و کار و امرار معاش به طور مستقیم توسط فعاالن 
این حوزه برای شــش هزار خانوار فراهم شده است. ناظمی تاکید کرد: 
اگر دنبال این هستیم که این صنعت را ارتقا بدهیم باید سرمایه گذار ما 
احساس امنیت کند و فرصت سرمایه گذاری را برایش فراهم کنیم. وی 
افزود: ظهور و رشــد تکنولوژی در دنیا به گونه ای است که اندکی تعلل 

ما را از قافله پیشرفت به عقب خواهد راند و عقب ماندگی در این حوزه 
تاثیر مستقیمی به دیگر صنایع خواهد داشت به طوری که مثال اگر صنایع 
غذایی که ویترین و محل دیده شدن آنها چاپ و بسته بندی است نتواند 
خدمات خوبی از چاپ بگیرد به استانهای دیگر تکیه خواهد کرد و در این 
صورت غیر از اینکه سرمایه از استان خارج می شود موجب عقب ماندگی 
این صنعت هم خواهد شــد.  وی افزود: حوزه چاپ برای رشد و بالندگی 
نیازمند حمایت است و ما از نهادهای صنفی مرتبط می خواهیم با فرصت 
سازی برای فعالین این حوزه روند توسعه صنعت چاپ را شتاب بخشند. 
وی خواستار همراهی نهادهای متولی و حامی این صنعت برای تاسیس 
موزه ارزشمند چاپ در تبریز شد و گفت: باید تمهیدی اندیشیده شود تا 
این فرصت از این شهر دریغ نشود و آیندگان نیز از این امکان بهره مند 
شوند و یک سرمایه اجتماعی برای تبریز محقق شود. در پایان این مراسم 
از نفرات برگزیده پانزدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ آذربایجان شرقی 
تجلیل شــد. اسامی برگزیدگان پانزدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ 

آذربایجان شرقی بدین شرح است:
پرویز علمیه )پیشکسوت نمونه(، مسعود نیکخواه )پیشکسوت نمونه(، 
میر هاشــم هاشــمی صبح خیز )همکار نمونه(، محمد اکبرزاده چینی 
)کارآفرین و صادرکننده نمونه(، مجید ایمانی )تولید کننده و کار آفرین(، 
حسن ممی زاده )مبتکر و پژوهشگر نمونه(، حسن صادقی انور )صحاف 
نمونه(، صمد لطفی )برگزیده رسته چاپ دیجیتال(، محمدعلی خدایار 
)همکار پیشکوت تعاونی( و تجلیل ویژه از خانواده مرحوم صمد آئینه چی 

)مدیر اسبق چاپ سعدی تبریز(.

ساری- دهقان : سرپرست شرکت توزیع برق مازندران گفت : در نه 
ماهه نخست سال جاری 20 هزار کنتور نصب و 12 هزار کنتور معیوب 
در حوزه توزیع برق مازندران تعویض شــده است . یکی از برنامه های 
شرکت تعویض کنتورهای معیوب و راکد در سطح شرکت می باشد که 
هر ســاله بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این امر در امورهای 
توزیع صورت می گیرد. مهندس سید کاظم حسینی اظهار داشت : یکی 
از برنامه های شرکت تعویض کنتورهای معیوب و راکد در سطح شرکت 
می باشد که هر ساله بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این امر در 
امورهای توزیع صورت می گیرد.در همین راستا مامورین قرائت به عنوان 

همکارانی که در سال 6 بار برای قرائت به مشترکین مراجعه می نمایند 
در صورت مشاهده کنتورهایی که نیاز به تعویض دارند ، اطالعات آنها را 
در نرم افزار موبایلی قرائت کنتور ثبت نموده و متعاقباً با گزارش گیری 
این کنتورها تعویض می گردند. وی ادامه داد : به منظور مدیریت دارایی 
های شــرکت معموالً کنتورهای دیجیتال تعویض شده جهت استفاده 
از دوره خدمات پس از فروش جهت تعمیر به شــرکت های کنتورساز 
ارسال و مجدداً وارد چرخه استفاده می شود. حسینی تصریح کرد: فرآیند 
درخواست انشعاب متقاضیان جدید کامالً به صورت مکانیزه و به صورت 

غیرحضوری انجام می گیرد.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: فرمانده پایگاه مقاومت بســیج 
شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین گفت: این پایگاه با مشارکت موثر 
درمســئولیت های اجتماعی، امور جهادی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، 
امدادی و رزمایش های موفق بعنوان پایگاه مقاومت نمونه بســیج در 
وزارت نیرو مورد تقدیر قرار گرفت. مهرداد سلطانی در خصوص رویکرد 
بسیج در مســئولیت های اجتماعی اظهارداشت: بسیج به عنوان یک 
نهاد مردمی در امور اجتماعی نیز احساس مسئولیت کرده و در خدمت 
رسانی آماده است. وی اضافه کرد: پایگاه مقاومت بسیج شرکت توزیع 
نیروی برق استان قزوین به دلیل عملکرد موفق در فعالیت های جهادی، 
فرهنگی، مذهبی و مناسبتی، راه اندازی صندوق قرض الحسنه، برگزاری 
رزمایش دفاع از مقر، مســابقات ورزشی و اجتماعی در وزارت نیرو به 
عنوان پایگاه شــاخص و نمونه کشوری معرفی شده و تاکنون توانسته 
ضمن دریافت چند لوح تقدیر، با کمک بســیجیان متعهد و دلســوز، 

اقدامات موثری در عرصه های مختلف انجام دهد. سلطانی تصریح کرد: 
در شرایطی که به دلیل مصرف بی رویه معموال در پیک بار در زمستان 
و تابستان با مشکالت ناشی از کمبود برق و قطع آن مواجه می شویم 
لذا بسیجیان پایگاه با حضوردر بخش های صنعتی، کشاورزی، خانگی، 
خدماتی و عمومی با اطالع رسانی به مردم و سرکشی به ادارات، کارخانه 
ها، بانکها و بوستانها مصرف را کنترل کرده و از مردم درخواست کردیم 
در مدیریت مصرف مشــارکت کنند که ایــن همراهی موجب کاهش 
مصرف در ایام اوج مصرف شــد. فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شرکت 
توزیع برق استان قزوین یادآورشد: با راه اندازی میز خدمت در شهرها 
و روســتاها به همراه مدیران شرکت به مناطق مختلف عزیمت کرده و 
درخواســت های مردمی در حوزه برق را بررســی کرده و به مسئوالن 
منعکس می کنیم تا بســرعت به آنها رســیدگی شده و رضایت مردم 
جلب شــود. وی اضافه کرد: همچنین در سه محله ایران گاز، راه آهن 

و شیشه چی در شهر قزوین با تشکیل میز خدمت، به مشکالت مردم 
رسیدگی و درخواست های مردم در خصوص تامین برق بررسی و حل 
شــد. سلطانی اظهارداشت: در حوزه فرهنگی نیز با تشکیل حلقه های 
صالحین، برگزاری رزمایش بسیجیان، رزمایش کمک های مومنانه در 
ســه مرحله بیش از 27 میلیون تومان کمک نقــدی و تعدادی لوازم 
خانگی جمــع آوری و به نهادهای مردمی برای توزیع میان نیازمندان 
تحویل داده شــد. وی گفت: حضور بســیجیان پایگاه مقاومت بسیج 
شرکت توزیع نیروی برق در امدادرسانی در حوادث غیر مترقبه از دیگر 
خدمات مردمی این نهاد است و این رویکرد در سایر حوادث نیز موجب 
کمک رسانی به آســیب دیدگان شده است. سلطانی افزود: حضور در 
مناســبت های دینی و سیاسی، مشارکت در کارهای فرهنگی، دینی، 
آموزشی، از دیگر اقدامات پایگاه بسیج مقاومت شرکت توزیع نیروی برق 
استان قزوین است که با استقبال روبرو شده است. وی گفت: بسیجیان 
این پایگاه با شرکت در رزمایش »دفاع از مقر« در اجرای این رزمایش 
مهم در سطح ادارات استان برتر شناخته شدند و در شش سال متوالی 
توانستند به عنوان پایگاه نمونه شناخته شوند که از سوی فرمانده سپاه 
استان، مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه قزوین، شرکت توانیر ، وزارت 
نیرو و همچنین درجشــنواره مالک اشتر موفق به کسب لوح تقدیر و 

سپاس سازمانی نیز شده است.  

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: همکاریهاي مشترک منطقه 8 
عملیات انتقال گاز ایران با فرمانداریها و ســازمانهاي اجرایي استانهاي 

تحت پوشش، در رابطه با صیانت از سرمایه هاي ملي افزایش مي یابد. 
مدیر منطقــه 8 عملیات انتقال گاز ایران با اعالم این مطلب گفت: 
تعامــل و همکاري هاي تنگاتنگ و همچنین همفکري و همســویي 
با سیاســتهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي سازمانهاي اجرایي هر 
استان، زمینه رشد و شکوفایي هر چه بیشتر و ارائه خدمات مطلوب به 
هموطنان را تقویت مي کند. فیروز خدائي افزود: رعایت حریم ایمني 

خطوط و جلوگیري از ساخت و سازهاي غیرمجاز، به منزله صیانت از 
ســرمایه هاي ملي بوده و ضمن پایداري انتقال گاز، حضور به موقع و 
سریع نیروهاي عملیاتي را در مسیرهاي خطوط انتقال گاز هموار مي 
ســازد. مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز ضمن بیان موقعیت اقلیمي 
و اســتراتژیکي منطقه و نقش تعیین کننده انرژي پاک در تامین گاز 
خانگي، صنایع، نیروگاهها و همچنین ایجاد تعامل اقتصادي و سیاسي 
بین کشــورها، همکاري سازمانها، نهادها و ارگانهاي استان را درحفظ 
حریم و پایداري انتقال گاز ضروري دانســت. در ادامه این نشســت، 
فرماندار تبریز نقش این مدیریت در تأمین پایدار انتقال گاز را بســیار 
تعیین کننده خواند و گفت: نقش حیاتی و کلیدی این منطقه عملیاتي 
بسیار حساس اســت و انتظار می رود که با درایت، تجربه، تخصص و 
برنامه ریزی، بتوانید پایداری انتقال ایمن و بهینه گاز به سراسر کشور 
را تضمین کنیــد.  بهروز مهدوی افزود: در عصــر کنوني که افزایش 
آالینده ها و خطرات زیســت محیطــي بزرگترین تهدید براي جامعه 

انســاني بشــمار مي رود، هیچ محدودیتي براي تحقیق و پژوهش در 
رابطه با کاهش عوامل تهدید کننده محیط زیست وجود ندارد لذا نیاز 
است این منطقه عملیاتي در کاهش آلودگي هوا نهایت همکاري را با 
سایر نهادها داشته باشد. وی اظهار داشت: ایران بزرگترین ذخایر گازی 
را دارد و مردم کشورمان از این نعمت پاک بهره مند هستند و امیدوارم 
با تالش شــما عزیزان و مصرف بهینه هموطنان، زمستان امسال هیچ 
مشــکلی از بابت افت و قطعی گاز نداشته باشیم. مهدوي ضمن تشکر 
از همت و فداکاري هاي کارکنان شــرکت انتقال گاز و علي الخصوص 
منطقــه 8 عملیات، بحث امنیت و ایمني را بســیار مهم تلقي کرد و 
اظهار داشت: الزم است لیست مناطق حادثه خیز را در اختیار سیستم 
مانیتورینگ فرمانــداري قرار دهند تا در مواقع نیاز بدون فوت وقت و 
در حداقل زمان ممکن رسیدگي شود.  در ادامه این نشست، فرماندار 
تبریز از تاسیسات تقویت فشار گاز تبریز بازدید و از نزدیک در جریان 

فرایند انتقال گاز قرار گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:

تبریز پیشقراول صنعت چاپ کشور است

در نه ماه نخست سال جاری

12 هزار کنتور معیوب در حوزه توزیع برق مازندران تعویض شده است

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شرکت توزیع نیروی برق استان : 

فعالیت های فرهنگی پایگاه مقاومت بسیج شرکت 
توزیع نیروی برق قزوین در کشور شاخص است 

در قالب تعامالت فی مابین با فرمانداری تبریز محقق شد؛
فصل جدید همکاریهای مشترک منطقه 8 عملیات انتقال گاز

سرپرست بهینه سازی مصرف گاز شرکت خراسان رضوی:
گازبهای رایگان برای کم مصرف ها و قبوض پرمصرف ها سنگین خواهد بود

مشهد- صابر ابراهیم بای: سرپرست بهینه سازی مصرف گاز شرکت خراسان 
رضوی با اشاره به شیوه جدید محاسبه قبوض گاز گفت: در این شیوه مصرف گاز 
مشترکان به 12 پله تقسیم شــده که قبوض گاز کم مصرف ها تا سقف الگوی 
مصــرف)200 متر مکعب در ماه( رایگان و گازبهای پرمصرف ها بصورت پلکانی 
افزایش خواهد یافت. وی قبوض گاز کم مصرف ها تا سقف 200 مترمکعب در 
ماه را رایگان عنوان کرد و افزود: از پله چهارم به بعد تعرفه پله بعدی، ۴0 درصد 
نسبت به تعرفه پله قبلی افزایش می یابد تا اینکه در پله آخر که شامل مشترکان 
پرمصرِف است تعرفه گاز نسبت به تعرفه های قبلی چهار برابر می شود. افشون با 
بیان این مطلب که در اقلیم دو که شامل خراسان رضوی است تعرفه گاز تا ۴۵0 مترمکعب مصرف بدون تغییر است گفت: مشترکین پرمصرف 
در صورت عدم مدیریت مصرف بهینه گاز باید منتظر جریمه های سنگین در قبوض خود باشند. سرپرست بهینه سازی مصرف گاز شرکت 
خراسان رضوی ادامه داد: طبق این آیین نامه مشترکان گاز طبیعی بخش خانگی که مصرف گاز آنها دربازه زمانی 16 آبان ماه تا 1۵ اسفندماه 
هر سال، نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یابد، به ازای هر یک واحد درصد کاهش، مشمول پاداش صرفه جویی معادل سه واحد درصد 
و تا سقف ۴۵ درصد در گازبهای صورتحساب دوره خواهند شد. وی تصریح کرد: در بخش مشترکان خانگی، قطع گاز به عنوان شیوه ای 
برای جریمه مشترکان پرمصرف به کار برده نمی شود؛ بلکه همین محاسبه پلکانی عاملی بازدارنده است. این مقام مسئول به لزوم مدیریت 
مصرف بهینه گاز توسط ادارات و موسسات دولتی هم اشاره کرد و افزود: در همین راستا بخشنامه معاون رئیس جمهوری با موضوع مصرف 

بهینه گازطبیعی به ادارات و موسسات دولتی ابالغ شده و مسئوالن انرژی دستگاه ها باید نسبت به رعایت آن اهتمام جدی داشته باشند. 

بیش از 1 میلیون و 200 هزار خدمت مرتبط با گاز در گیالن ارائه شد
رشت- خبرنگار فرصت امروز: شرکت گاز استان گیالن در آبان 1۴00، 
یــک میلیــون و 206 هزار خدمت را از راه های غیرحضوری به مشــترکین و 
متقاضیان ارائه کرده اســت. به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، حسین اکبر 
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم ارائه بیش از 1 میلیون و 200 هزار 
خدمت مرتبط با گاز در گیالن، اظهار داشــت: این خدمات از راه های ســایت 
اینترنتی، نرم افزار موبایلی، تلفن گویا و دفاتر پیشخوان به مشترکین ارائه شده 
اســت. وی گسترش کمی و کیفی درگاه های ارائه خدمات الکترونیک را برای 
افزایش رضایتمندی مردم و مشــترکین ضروری دانست و گفت: این شرکت از 
سال 1398، کلیه خدمات مرتبط با گاز را به صورت الکترونیکي و غیرحضوری به مشترکین محترم ارائه می کند. اکبر با اشاره به افزایش 
روزافزون استفاده کنندگان از تلفن های هوشمند در جامعه بیان کرد: شرکت گاز استان گیالن با اصالح و به روزرسانی مستمر نرم افزار 
موبایلی )اپلیکیشن( خود و ارائه ۵37 هزار خدمت از این طریق، تا حد زیادی توانسته است در این حوزه، موثر عمل نماید. مدیرعامل گاز 
گیالن همچنین از ارائه بیش از 37۵ هزار خدمت مرتبط با گاز از طریق دفاتر پیشخوان دولت، 278 هزار خدمت بوسیله سایت شرکت و 
بالغ بر 16 هزار خدمت توسط تلفن گویایی 3۴1۴ خبر داد و گفت:  در آبان امسال، نمایش صورتحساب و پرداخت بدهی بیشترین خدمت 
ارائه شــده به متقاضیان بوده اســت. وی جلب رضایتمندی مردم را از اهداف بزرگ شرکت گاز عنوان کرد و گفت: به جهت اهمیت ویژه 
موضوع خدمت رسانی به مردم، گزارش خدمات ارائه شده به مشترکین و متقاضیان به صورت ماهانه دریافت و مورد تحلیل و پایش قرار 

گرفته و نسبت به شناسایی مشکالت و رفع هرچه سریع تر آنها اقدام الزم صورت می گیرد. 

تقدیر فرمانده سپاه قم؛
فضای سبز امروز شهر قم با گذشته قابل مقایسه نیست

قم- خبرنگار فرصت امروز: فرمانده سپاه علی بن ابیطالب)ع( گفت: فضای 
سبز شــهر قم اصالً با گذشته قابل مقایسه نیست و شاهد تحوالت بسیاری در 
این زمینه هستیم. ســردار محمدرضا موحد در گفت وگو با واحد خبر سازمان 
پارک ها و فضای ســبز شهرداری قم با اشاره به خدمات متقابل و مشارکت های 
شــهرداری و سپاه علی بن ابیطالب)ع( اظهار کرد: فضای سبز شهر قم اصالً با 
گذشته قابل مقایسه نیست و شاهد تحوالت بسیاری در این زمینه هستیم. وی 
ضمن قدردانی از تالش مدیریت شــهری و ســازمان پارک ها در توسعه فضای 
ســبز که باعث شادابی و طراوت شهر و شهروندان شده است تصریح کرد: یکی 
از ضرورت های این بخش این است که همکاری های شهرداری و سپاه افزایش یابد تا بتوان توسعه ها را در بخش های مختلف تقویت کرد. 
فرمانده سپاه علی بن ابیطالب)ع( خواستار مشارکت شهرداری در تکمیل و راه اندازی بوستان مقاومت، بوستان سرباز و شهربازی معارفی شد 
و گفت: امیدواریم همچون گذشته فعالیت های شهرداری و همکاری های متقابل با سپاه ادامه پیداکرده و شاهد رشد و توسعه شهر قم باشیم.

بازدید مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزي از کارخانه 
سهیل نسج

اراک- فرناز امیدی: مدیر عامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان مرکزي 
در ســفر به شهرک صنعتي کاوه از شرکت سهیل نسج بازدید کرد. مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی در این بازدید اظهارداشت: شرکت 
سهیل نسج با هدف تولید انواع نخ و محصوالت نوین نساجي و با بهره گیري از 
ماشین آالت و تجهیزات نوین صنعت نساجي در شهرک صنعتي کاوه مشغول به 
فعالیت است.   طیب میرزایی افزود: این شرکت به مساحت 19هزار متر مربع و با 
دو واحد داخلي ریسندگي و رنگرزي مشغول به فعالیت مي باشد و بیش از 300 
اشتغال پایدار دارد . وی در ادامه بیان داشت: همچنین این واحد صنعتي در نظر 
دارد شرکت خود را در زمینی به مساحت8/2 هکتار در شهرک صنعتي مامونیه توسعه دهد که هدف از این تصمیم ایجاد تولید و اشتغال 

بیشتر مي باشد. میرزایي مدیر عامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان مرکزي در این بازدید از بخش هاي مختلف کارخانه دیدن کرد.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گیالن با مدیرکل منابع طبیعی 
وآبخیزداری استان

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان گیالن، مهندس حامد دائمی مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان گیالن به اتفاق معاون عمران روستایی و کارشناس مسئول امور 
زمین با . مهندس حامد اختری مدیرکل منابع طبیعی وآبخیز داری استان دیدار 
و جرای ماده ۴ قانون ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن روستایی 
و ماده ۴۴ ایین نامه اجرایی به بحث وگفتگو پرداخت. در این جلســه مهندس 
دائمی ضمن تقدیر از تعامالت ســازنده اداره کل منابع طبیعی استان، بر لزوم 
همکاری بین دو دســتگاه برای تسریع در امور و اجرای طرح های هادی تاکید 
کرد مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی گیالن گفت&#۵8; تاکنون این نهاد با همکاری منابع طبیعی در زمینه عمران و آبادانی 
روســتاها، واگذاری زمین وانتقال اسناد آنها همکاری خوب وتنگاتنگی داشته است، لذا پیشنهاد داد دراین راستا موارد و موانع در هر دو 
ســازمان شناســایی شوند تا در اسرع وقت بعد از بررسی، موانع مرتفع گردد. در ادامه مهندس اختری با بیان اینکه با استفاده از ظرفیت 
بنیاد مسکن استان می توان گام های موثری برای توسعه روستاها و پیشبرد اهداف برداشته شود، اظهار کرد&#۵8; با همکاری و تعامل 
میان بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان و اداره کل منابع طبیعی، بسیاری از مشکالت مردم به ویژه روستائیان حل می شود. مدیرکل 
منابع طبیعی وآبخیز داری استان با اشاره به تعامل خوب با بنیاد مسکن درامر تأمین نیازهای این بنیاد برای خانه دارکردن افراد محروم 
درروستاهاگفت&#۵8; تأمین نیازهای بنیاد مسکن استان درقالب ماده ۴ قانون ساماندهی مسکن صورت می گیرد که دراین رابطه عملکرد 

خوبی توسط اداره کل منابع طبیعی تاکنون صورت گرفته است.

نشست بررسی طرح های کاهش خسارات سیالب سطح شهر گرگان 
برگزار شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: معاون خدمات شهری شهرداری گرگان از برگزار نشست بررسی اجرای موافقتنامه عملیات مطالعاتی 
کاهش خسارت ناشی از سیالب در اراضی شیب دار سطح شهر گرگان خبر داد.احمد ساالری با اعالم این خبر اظهار داشت: به منظور بررسی 
طرح کاهش خسارات ناشی از سیالب های شهری، نشست تخصصی با حضور اساتید مجرب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان 
مجری طرح و کارشناسان حوزه های تخصصی شهرداری )خدمات شهری، سازمان سیما منظر، برنامه ریزی( تشکیل شد و طرح مورد ارزیابی 
فنی قرار گرفت.ساالری افزود: در این طرح در گام اول تقویت بافت های سطح اراضی کوی عرفان با مشارکت اراضی در جهت جلوگیری از 
رانش خاک و سیالب شهری به مرحله اجرا گذاشته می شود.وی خاطرنشان کرد: این جلسه روز گذشته به دستور مهندس سبطی شهردار 
گرگان و در راستای اتخاذ تمهیدات الزم جهت جلوگیری از جاری شدن روان آب از تپه های مشرف به شهر گرگان در زمان بارندگی شدید 
و همچنین ایجاد مناظر و چشم انداز زیبا در اطراف شهر گرگان برگزار شد.معاون خدمات شهری شهرداری گرگان گفت: شهرداری به منظور 

جلوگیری از آلودگی زیست محیطی و تثبیت خاک، با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی قرارداد همکاری منعقد کرده است.

اهواز- شبنم قجاوند: مراسم اختتامیه چهارمین دوره جایزه محیط 
زیستی دکتر رادمنش با تقدیر از برگزیدگان همراه بود. ایمان کاهکش// 
چهارمین دوره جایزه محیط زیستی دکتر رادمنش هفته گذشته همراه 
با یادبود زنده یاد محسن خیرالهی تسهیلگر محیط زیست خوزستان در 
اهواز برگزار شد. دکتر رادمنش در این برنامه ضمن تقدیر از فعاالن محیط 
زیست گفت فعاالن این عرصه پاسدارانی هستند که حفاظت از محیط 
زیست را بدون هیچ گونه چشم داشتی انجام می دهند و این کار را وظیفه 
خود می دانند چرا که اگر محیط زیست ما آسیب ببیند زندگی برای همه 
سخت و غیر ممکن خواهد شد. وی در خصوص دوره چهارم جایزه محیط 
زیستی بیان داشت: در ابتدا برگزاری این جشنواره فقط در سطح استانی 
بود و هم اکنون از سراسر کشور این جشنواره شرکت کننده های گسترده 
دارد و امیدواریم این فعالیت روز به روز گسترده تر شود . این خّیر محیط 
زیستی فعالیت های زیست محیطی فعاالن محیط زیست را تاثیر گذار 
در جامعه دانست و گفت امروزه دیگر کسی شکار حیوانات را ارزش نمی 
داند بلکه رفتار شما در زمینه فرهنگ سازی در این حوزه باعث شده که 
این به عنوان یک رفتار غیر زیست محیطی شناخته شود. وی در بخش 
پایانی سخنان خود، ضمن قدردانی و گرامیداشت یاد و خاطره محسن 

خیراللهی اولین دبیر جشنواره گفت این جشنواره حاصل تالش ایشان بود 
و ما امروز نبودنش را در کنار خودمان احساس می کنیم و امیدواریم فعاالن 
بتواند ادامه دهنده راه او باشــد. اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست 
خوزستان نیز در این برنامه از تالش های دکتر رادمنش و برگزارکنندگان 
این جشــنواره قدر دانی کرد و گفت وضعیت زیست محیطی جهان با 
پیدایش پدیده تغییرات اقلیمی خوب نیست و انسان قرن بیستم امانتدار 
و میراث دار خوبی برای نسل بعد از خود نبوده و ابراز امیدواری کرد که 
نسل حاضر بتواند در حفاظت و صیانت از محیط زیست که متعلق به نسل 
های آینده است بهتر عمل نماید. اشرفی بیان داشت: مشارکت عالقمندان 
در این جشنواره نشانی از اهمیت حفاظت محیط زیست برای همه است 
و شاهد این هستیم که این جشنواره در ابتدا استانی بوده اکنون از سراسر 
کشــور شرکت کننده دارد و در حال تبدیل شدن به یک جشنواره ملی 
است و پیشنهاد کرد برای پیشرفت این جشنواره ، ضمن حفظ ماهیت 
غیردولتی بودن ، با تشکیالت قوی تر به عنوان یک برند برای استان تبدیل 
شــود و همان گونه که استان از لحاظ صنعتی و کشاورزی سرآمد است 
بتواند در حوزه فعالیت و پاسداشت از محیط زیست نیز به عنوان یک الگو 
در آید. وی همچنین یاد و خاطر اولین دبیر این جشنواره محسن خیرالهی 

را گرامی داشت و حضور خود را در این جشنواره عالوه بر قدردانی از دکتر 
رادمنش ، قدردانی از این فعال و تسهیل گر محیط زیست اعالم داشت و 
گفت امیدوارم همه عزیزان فعاالن بتواند ادامه دهنده راه او باشند . دکتر 
داودی نماینده تشــکل ها در شورای حمایت و توسعه با یادی از مرحوم 
خیرالهی بعنوان یک چهره ملی بیان داشت: امروزه تشکل ها بایستی با 
درنظر داشتن آداب و مقررات محیط زیست خود را توانمند سازند. چندین 
ماده از مفاد قانون حقوق شــهروندی مربوط به محیط زیست بوده و با 
آگاهی از آن می توان به شکلی اصولی مطالبه گری کرد. وی همچنین با 
اشاره به مشارکت تشکل ها در مدیریت بحران هایی همچون زمین لرزه 
و سیالب، تداوم حضور آن ها در مدیریت بحران های طبیعی را خواستار 
شد و ابراز امیدواری نمود تا برخی مدیران و مسئولین نیز حمایت های 

شایسته ای از تشکل ها صورت دهند. 

برگزاری اختتامیه چهارمین دوره جایزه محیط زیستی 
دکتر رادمنش یادبود زنده یاد محسن خیرالهی
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راهکارهایی برای کنترل وضعیت مالی 

به قلم: ایوان ویدجایا
noobpreneur.com کارشناس کسب و کار و مدیر سایت

ترجمه: علی آل علی

بسیاری از افراد همیشه با مشکالت مالی گسترده رو به رو هستند. این امر برای آنها مشکالت بسیار زیادی 
ایجاد می کند. اگر ش��ما در حوزه کارآفرینی فعالیت داش��ته باشید، بدون تردید مشکالت می تواند سرنوشت 
برندتان را تحت تاثیر قرار دهد. درست به همین خاطر هر کارآفرینی باید به بهترین شکل ممکن در تالش 
برای کاهش تاثیرات منفی مدیریت مالی شخصی اش باشد، در غیر این صورت آینده کسب و کارش به طور 

کامل دستخوش تغییر خواهد شد. 
امروزه کالس های آموزشی و دوره های تکمیلی بسیار زیادی در زمینه مدیریت و هوش مالی در سراسر دنیا 
برگزار می ش��ود. نکته مهم در این میان برنامه کاری فش��رده بسیاری از مدیران و کارآفرینان است که به آنها 
اجازه حضور در چنین دوره هایی را نمی دهد. با این حس��اب شما باید راهکار ساده تری برای کنترل وضعیت 

مالی تان پیدا کنید. 
هدف اصلی در این مقاله مرور برخی از مهمترین نکات در رابطه با کنترل وضعیت مالی کارآفرینان است. اگر 
شما هم به طور مداوم با مشکالتی در این راستا رو به رو هستید، مقاله کنونی می تواند به شما کمک شایانی 

کند. در ادامه برخی از مهمترین توصیه در این رابطه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
کسب اطالعات عمومی درباره حوزه مالی

شما برای شروع باید خودتان را ملزم به یادگیری برخی از نکات عمومی در حوزه مالی کنید. اینکه انتظار 
داش��ته باش��ید به طور ناگهانی اطالعاتی در این رابطه پیدا کنید، به هیچ وجه برای تان راهگشا نخواهد بود. 
درست به همین خاطر باید همیشه در تالش برای یادگیری نکات تازه باشید، در غیر این صورت خیلی زود 

از نظر مالی به مشکل خواهید خورد. 
امروزه مقاالت و کتاب های بسیار زیادی در زمینه یادگیری مهارت های مالی در دسترس قرار دارد. شما با 
استفاده از چنین منابعی می توانید دست کم اطالعات اولیه در حوزه مالی را پیدا کنید. این امر به شما برای 

مدیریت مالی حرفه ای کمک خواهد کرد. 
ب��دون تردید دغدغه های کاری اغل��ب اوقات مانع از اختصاص زمان مفید برای یادگیری مهارت های کافی 
می شود. درست به همین خاطر شما باید از هر زمان خالی در طول هفته استفاده کنید. اگر بتوانید هفته ای 
فقط 30 دقیقه برای یادگیری مهارت اولیه مالی اختصاص دهید، ظرف شش ماه اطالعات اولیه بسیار مناسبی 
را گردآوری خواهید کرد. به این ترتیب دیگر نیازی به طی دوره های سنگین و فشرده آموزشی نخواهد بود. 

ارزیابی بر نحوه خرج کردن درآمد
بسیاری از مردم درآمدشان را در کمترین زمان ممکن خرج می کنند. این امر حتی برای خود آنها نیز نکته 
بس��یار عجیبی محس��وب می ش��ود. توصیه ما در این رابطه ارزیابی دوباره وضعیت هزینه مالی و تالش برای 
بهینه سازی اش است. راهکار اساسی نیز در این میان ارزیابی دقیق نحوه خرج کردن درآمدتان است. اگر در 
این میان هزینه اضافی پیدا کردید، باید بدون معطلی آن را حذف کنید، در غیر این صورت توانایی تان برای 

مدیریت بهینه درآمد و حوزه مالی تان به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. 
بدون تردید کسب مهارت در هر حوزه ای از دنیای کسب و کار نیازمند تمرین و تکرار فراوان است. درست 
به همین خاطر شما هم برای حرفه ای شدن در زمینه مدیریت مالی باید از این فرمول پیروی نمایید، در غیر 

این صورت هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
عیب یابی فرآیند مدیریت مالی

اغلب افراد در اولین تالش های ش��ان برای یادگیری حوزه مدیریت مالی با مش��کالت بسیار زیادی رو به رو 
می شوند. این امر به آنها فرصت بسیار محدودی برای تاثیرگذاری بر روی وضعیت مالی خواهد داد. توصیه ما 
در این بخش ارزیابی مداوم و عیب یابی فرآیند مدیریت مالی است. این امر به شما برای فعالیت بهتر کمک 

خواهد کرد. 
یادتان باش��د هیچ مدیری از همان ابتدای کار مهارت باالیی در زمینه امور مالی نداش��ته است. درست به 
همین خاطر ش��ما باید از صفر کارتان را ش��روع کنید و هرگز هم ناامید نش��وید، در غیر این صورت توسعه 

مهارت تان را از دست می دهید. 
امروزه مدیریت مالی یکی از مهارت های مهم در زندگی ش��خصی و کاری افراد محسوب می شود. اگر شما 
ه��م به دنبال تقویت این مهارت در خودتان هس��تید، می توانید کارتان را با ن��کات مورد بحث در این مقاله 

شروع کنید. 
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به قلم: پیتی کپوتا
کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات

ترجمه: علی آل علی

ما اکنون در عصر اینترنت زندگی می کنیم. بسیاری از مردم 
به جای دیدارهای رو در رو یا تعامل حضوری به دنبال فعالیت 
در شبکه های اجتماعی هستند. این امر برای بازاریاب ها و برندها 
نیز جذابیت زیادی به همراه داش��ته اس��ت. درست به همین 
خاطر بازاریاب ها به طور فزاینده ای در شبکه های اجتماعی و به 
طور کلی فضای اینترنت حضور پیدا می کنند. استفاده از مزایای 
بازاریابی دیجیتال امر پیچیده ای نیست. با این حساب مشاهده 
برندهای متعدد در فضای آنالین امر عجیبی نخواهد بود.  بدون 
تردید بازاریابی دیجیتال هم مانند بس��یاری از الگوهای مشابه 
دارای نقاط ضعف و قوت متفاوتی اس��ت. این امر برای برندها 
شرایط به شدت پیچیده ای ایجاد کرده است. متاسفانه بسیاری 
از تیم ه��ای بازاریابی در عمل توانایی تاثیرگذاری مناس��ب بر 
روی مخاطب ش��ان را ندارند. همین امر شکست های بازاریابی 
در عرصه دیجیت��ال را به طور قابل مالحظ��ه ای افزایش داده 
است.  اگر برند شما به دنبال موفقیت در دنیای دیجیتال است، 
باید شناخت درستی از مشتریان داشته باشید. البته این امر به 
تنهایی برای بازاریابی دیجیتال کافی نیست. نکته مهم در این 
بین تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای خواهد 
بود. منظ��ور ما در این بخش پرهیز از برخی اش��تباهات رایج 
برای بازاریابی دیجیتال اس��ت. امروزه راهکارهای بسیار زیادی 
ب��رای بازاریابی حرفه ای پیش روی کارآفرینان قرار دارد. با این 
حال کمتر کسی درباره ریسک ها و اشتباهات رایج در این حوزه 
اطالعی به دست می آورد. این امر شما را در موقعیت به شدت 
دشواری قرار خواهد داد.  هدف اصلی در این مقاله تالش برای 
بررسی برخی از اشتباهات رایج در بازاریابی دیجیتال است. این 
امر برای برندها فرصت مناسبی به منظور به روز رسانی استراتژی 
بازاریابی دیجیتال خواهد بود. اگر شما هم در کسب و کارتان با 
مشکالت زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف رو به 
رو هستید، نکات مورد بحث در این مقاله کاربرد باالیی برای تان 
خواهد داشت. در ادامه برخی از مهمترین اشتباهات بازاریاب ها 
در عرصه بازاریابی دیجیتال را مورد بررس��ی قرار می دهیم. در 
این میان راهکارهای مناسب برای پرهیز از چنین اشتباهاتی را 

نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
نداشتن وبالگ مناسب

اس��تفاده از وبالگ برای بازاریابی دیگ��ر یک امر دلبخواهی 
نیس��ت. بسیاری از برندها در راس��تای استفاده از وبالگ برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ک و تردیدهای اساسی 
دارن��د. این ام��ر برندها را با مش��کالت جدی ب��رای فروش و 
تبلیغات دیجیتال رو به رو خواهد کرد. ابزار وبالگ نویس��ی به 
عنوان یک��ی از الگوهای قدیمی بازاریاب��ی دیجیتال هنوز هم 
تاثیرگ��ذاری وی��ژه ای بر روی مخاطب ه��دف دارد. نکته مهم 
اینکه تاثیرگذاری وب��الگ بر روی مخاطب عالقه مند به حوزه 
کاری برند دوچندان است. با این حساب شما باید برنامه ویژه ای 
برای بازاریابی در این حوزه داش��ته باشید، در غیر این صورت 
شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور قابل 
مالحظه ای کاهش پیدا می کند.  امروزه استفاده وبالگ در کنار 
کاربست تکنیک های سئو اهمیت بس��یار زیادی دارد. شما با 
اس��تفاده درست از کلیدواژه ها در مقاالت تان شانس جلب نظر 
دامنه وسیعی از کاربران را خواهید داشت. این امر اعتبار باالیی 
ب��رای برندتان به همراه می آورد. به عالوه، گوگل نیز در زمینه 
طبقه بندی برندها به فعالیت وبالگ شان توجه نشان می دهد. 
معنای این امر ضرورت راه اندازی یک وبالگ رس��می در کنار 
س��ایت برند است. این امر ش��ما را در مقایسه با رقبای تان در 
موقعیت بسیار بهتری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

قرار می دهد. 
اشتباه برخی از برندها راه اندازی یک وبالگ و سپس فراموش 
کردنش اس��ت. چنین امری نه تنها تاثیرگ��ذاری الزم بر روی 
مخاطب هدف را به همراه ندارد، بلکه شانس برندها برای جلب 

نظر مشتریان را نیز به طور چشمگیری کاهش می دهد. 
پرهیز از شبکه های اجتماعی

ش��بکه های اجتماعی دیگر جای تعامالت حضوری را گرفته 
است. این امر در دوران کرونا به خوبی خودش را نشان داد. با این 
حساب شما برای ادامه تعامل با مشتریان و مخاطب هدف تان 
چ��اره ای به غیر از حضور در ش��بکه های اجتماعی ندارید. اگر 
کسب و کارتان هنوز نسبت به عضویت در شبکه های اجتماعی 
توجه الزم را نشان نداده است، وقت زیادی در دسترس ندارید. 
امروزه عضویت در پلتفرم های مختلف هزینه بس��یار اندکی به 
همراه دارد. این امر ش��ما را در مقایسه با رقبا در کورس رقابت 
باقی نگه می دارد. به عالوه، شانس تعامل و بازاریابی کم هزینه 
با مش��تریان را نیز پی��دا می کنید.  اگر برند ش��ما هم از نظر 
بازاریابی در ش��رایط مالی خوبی نیس��ت، وقت سرمایه گذاری 
ب��ر روی الگوهای نوین بازاریابی فرا رس��یده اس��ت. این امر به 
ش��ما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف کمک 
خواهد کرد. شما با شبکه های اجتماعی به سادگی هرچه تمام تر 
امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان و جلب نظرشان برای خرید 
را داری��د. این امر با توجه به افزودن امکان خرید مس��تقیم از 
ش��بکه های اجتماعی برای تیم های فروش نیز جذابیت زیادی 

پیدا کرده است. 
فراموشی کاربران موبایل

دنیای دیجیت��ال دیگر فقط با کاربران رایانه های ش��خصی 
تعریف نمی شود. بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف شان به دنبال راهکارهای متنوع هستند. اگر شما 
در این میان به کاربران گوشی های هوشمند توجه نشان ندهید، 

تمام برنامه های تان ناکام خواهد ماند. 
صنعت گوشی های هوشمند در طول یک دهه اخیر به طور 
چشمگیری توس��عه پیدا کرده اس��ت. این امر امکان استفاده 
از گوشی های هوش��مند برای کارهای متنوع را فراهم ساخته 
اس��ت. با این حساب جست و جوی محتوا در اینترنت یکی از 
ساده ترین کارها برای کاربران این دستگاه های دیجیتال خواهد 
بود. با این حساب برندتان باید به طور قابل مالحظه ای توانایی 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را تقویت نماید. 
بازاریابی برای کاربران گوش��ی های هوش��مند از بس��یاری 
جهات شبیه به بازاریابی برای کاربران عادی است. با این حال 
تفاوت های مشخصی در این میان وجود دارد. مهمترین مسئله 
در این میان طراحی یک قالب جداگانه برای سایت و وبالگ به 
منظور بارگذاری سریع تر است. اگر شما به این نکته مهم توجه 
الزم را نشان دهید، شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف دوچندان خواهد شد.  یادتان باشد امروزه کاربران موبایل 
بخش بزرگی از دنیای اینترنت را شامل می شوند. با این حساب 
ناتوانی ت��ان ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف عواقب 
بس��یار خطرناکی به همراه خواهد داشت. این امر باید همیشه 
مدنظر ش��ما قرار گیرد، در غیر این صورت هیچ شانسی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان نخواهید یافت. 

بی توجهی به تخفیف های جذاب
همه مش��تریان از خرید همراه با تخفیف لذت می برند. این 
امر به بازاریاب ها فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی 
مشتری می دهد. با این حساب اگر شما به دنبال تعامل بهینه 
با مشتریان تان هس��تید، باید اول از همه تخفیف های مناسب 
را م��د نظر ق��رار دهید. این امر جلوه ای وی��ژه به برندتان اعطا 

خواهد کرد. 
امروزه بس��یاری از س��ایت ها از گزینه تبلیغات جذاب سود 
می برند. این امر شاید برای برند شما نیز اتفاق افتاده باشد. نکته 
مهم در این میان تالش برای شخصی سازی تبلیغات مربوط به 
تخفیف محصوالت است. شما با چنین کاری دو ارزش بی نظیر 
را پیش روی مشتریان قرار می دهید. در وهله نخست پیشنهاد 
ش��ما هماهنگی باالیی با نیاز مش��تریان دارد و از سوی دیگر 
همراه با تخفیف می تواند نظر هر مش��تری را به خودش جلب 
نمای��د. این امر وضعیت برندتان در بلندم��دت را به طور قابل 

مالحظه ای توسعه می دهد. 
به روز رسانی دیرهنگام کلیدواژه ها

مش��تریان احتمالی برند شما فقط در صورتی اقدام به خرید 
یا دس��ت کم تعامل با کسب و کارتان خواهند کرد که وضعیت 
سئو شما مناسب باش��د، در غیر این صورت هرگز در فهرست 
برندهای برت��ر گوگل قرار نمی گیرید. وقتی س��ایت یک برند 
جذابی��ت الزم برای الگوریتم گوگل را نداش��ته باش��د، خبری 
از رتبه ه��ای برتر نخواه��د بود. این امر موجب ریزش ش��دید 

مشتریان تان خواهد شد. 
اش��تباه اصلی بازاریاب ه��ا در این بخش بی توجهی مداوم به 
آپدیت کلیدواژه های بازاریابی ش��ان است. این امر در بلندمدت 
توانایی برندتان ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به 
شدت کاهش می دهد. شما به عنوان یک کارآفرین یا بازاریاب 
باید همیش��ه انگیزه کافی ب��رای به روز رس��انی کلید واژه های 
برندتان را داشته باشید، در غیر این صورت وضعیت تان از نظر 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان به طور مداوم بدتر می شود. 
اگر شما آخرین زمان به روز رسانی کلیدواژه های بازاریابی تان 
را به یاد ندارید، زنگ خطر برای برندتان به صدا درآمده است. 
این امر به معنای ضرورت استفاده از تکنیک های تازه به منظور 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. بسیاری از برندها در 
این شرایط فرصت کافی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب شان 

را از دست می دهند. 
توصی��ه ما در این بخش ب��رای بازاریابی بهت��ر تالش برای 
اس��تفاده از ابزارهای حرفه ای سئو است. هاب اسپات به عنوان 
یک ابزار حرفه ای تمام نیازهای ش��ما در زمینه سئو را پوشش 
می دهد. همچنین استفاده از ابزارهای گوگل مانند آنالیتیکس 
ی��ا کی وردز هم اهمیت باالیی دارد. ش��ما ب��ا چنین کاری به 
س��ادگی هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی مشتریان را 

پیدا می کنید. 
هدف گذاری بر روی دامنه وسیع مشتریان

هر برندی در زمینه بازاریابی دارای توانایی مش��خصی است. 
ب��دون تردی��د برندهای بزرگی مث��ل نایک در ط��ول زمان با 
توسعه کسب و کارشان موفق به هدف گذاری بر روی مخاطب 
بین المللی شده اند. اگر شما در این میان مایل به تاثیرگذاری بر 
روی دامنه وس��یعی از مشتریان باشید، به احتمال زیاد کارتان 
همراه با شکست خواهد بود. دلیل این امر نیز سختی های مسیر 
بازاریابی برای دامنه وسیعی از مخاطب هدف و از همه مهمتر 
هزینه های باالی آن اس��ت. درس��ت به همین خاطر شما باید 
همیش��ه تالش تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 
به صورت تعدیل شده انجام دهید، در غیر این صورت شانسی 

برای بازاریابی نخواهید داشت. 
اگ��ر برند ش��ما در مقیاس محلی مش��غول به کار اس��ت، 
هدف گذاری بر روی دامنه وس��یعی از مشتریان و تالش برای 
ورود به بازارهای تازه ریس��ک باالیی به همراه دارد. نکته مهم 

اینکه دامنه وس��یعی مشتریان در عمل به معنای هزینه باالتر 
بازاریابی نیز هس��ت. درست به همین خاطر شما باید عملکرد 
هوش��ندانه ای در این راستا داشته باش��ید. امروزه آژانس های 
بازاریابی بسیار زیادی برای کمک به برندها در سراسر دنیا وجود 
دارد. البت��ه توصیه ما در این می��ان هدف گذاری بر روی دامنه 
محدود و شخصی سازی شده مش��تریان است. این امر به شما 
برای بازگشت سرمایه  بهتر در حوزه بازاریابی کمک خواهد کرد. 

جدی نگرفتن خدمات مشتریان
بخش خدمات مش��تریان در طول س��ال های اخیر اهمیت 
زیادی برای جلب نظر مش��تریان به بهترین شکل ممکن پیدا 
کرده اس��ت. این امر جذابیت زیادی برای برند ش��ما به همراه 
خواهد داشت. اگر کس��ب و کارتان در این میان تمایل باالیی 
برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان دارد، باید بخش موردنظر 

را جدی قلمداد کنید. 
براس��اس گ��زارش موسس��ه ایمپکت پ��الس، 70 درصد از 
مش��تریان فقط در صورت حل مشکالت ش��ان از س��وی تیم 
خدمات مشتریان اقدام به ادامه تعامل یا خرید از شما خواهند 
کرد، در غیر این صورت ش��اید حت��ی محصول تان را در مدت 
زمان��ی کوتاه مرجوع نمایند. یک��ی از بحران های کنونی برای 
برنده��ا حج��م باالی محصوالت مرجوعی اس��ت. درس��ت به 
همین خاطر هدف گذاری درست بر روی مخاطب هدف امری 
اجتناب ناپذیر خواهد بود.  کسب و کار شما در کنار هدف گذاری 
درس��ت بر روی مخاطب هدف باید کیفیت خدمات جانبی را 
نیز به طور قابل مالحظ��ه ای افزایش دهد، در غیر این صورت 
شما تمایلی از سوی مشتریان به منظور خرید یا ادامه ارتباط با 

برندتان نخواهید دید. 
دست کم گرفتن سطح رقابت در بازار

بازارهای کنونی سطح باالیی از رقابت را به همراه دارند. این 
امر فعالیت در بازار را بدل به امری س��خت و پیچیده می کند. 
کس��ب و کار ش��ما در صورت تمایل برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف باید دس��ت کم شرایط ایده آل به منظور جلب 
نظر مشتریان را داشته باشد. این امر فقط از طریق باقی ماندن 
در بازار رقابتی امکان پذیر خواهد بود، در غیر این صورت ش��ما 
به س��ادگی در حاش��یه بازار قرار گرفته و هیچ شانس��ی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان نخواهید داشت. 
امروزه ارزیابی وضعیت رقبا یکی از ساده ترین کارها در حوزه 
بازاریابی محس��وب می شود. با این حس��اب شما باید همیشه 
ای��ن کار را جدی گرفته و در تالش ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب تان باش��ید. برخی از برنده��ا در این میان به همکاری 
با موسس��ه های حرف��ه ای در زمینه ارزیابی رقبا توجه نش��ان 
می دهند. توصیه ما در این بخش تالش برای استفاده از راهکاری 
مانن��د ارزیابی کمپین ه��ای رقبا و همچنی��ن وضعیت عرضه 
محصوالت شان اس��ت. با چنین کاری دیگر نیازی به پرداخت 

هزینه سنگین همکاری با موسسه های دیگر نخواهد بود. 
ادعای بی دلیل و مدرک در دنیای دیجیتال

مش��تریان در دنیای کنونی ادعای برندها را به سادگی قبول 
نمی کنن��د. این امر دالیل مختلفی دارد. نکته اساس��ی در این 
بین پیدا ک��ردن راهکاری برای اثبات درس��تی ادعاهای برند 
برای مشتریان است، در غیر این صورت شما خیلی زود بدل به 

برندی حاشیه ای برای مشتریان خواهید شد. 
توصی��ه ما در این بخش اس��تفاده از مطالعات موردی برای 
اثبات ادعاهای برند اس��ت. این امر به شما امکان نمایش تاثیر 
محصول ی��ا راهکارتان برای مش��تریان را می دهد. این راهکار 
درست مانند آزمون کیفیت خودروها پیش از عرضه به بازارهای 
جهانی اس��ت. بنابراین شما باید در این راستا ادعاهای تان را به 
هن��گام طرح در فضای دیجیتال به مطالع��ات موردی به طور 
دقیق ارزیابی نمایید. انتشار نتیجه این ارزیابی به طور عمومی 
اعتماد مش��تریان را به بهترین شکل ممکن جلب خواهد کرد. 
بنابراین دیگر نیازی به نگرانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف نیست. اگر شما هم در راستای جلب اعتماد مشتریان تان 
مشکل دارید، راهکار مورد بحث در این بخش برای تان ضروری 
خواهد بود. این امر شما را از شر بازاریابی همراه با سختی های 

فراوانش نجات می دهد. 
فقدان استراتژی مناسب

فعالیت های گوناگون بازاریابی برند شما باید در نهایت در یک 
مجموعه درست هماهنگ شود، در غیر این صورت بخش های 
مختلف بازاریابی تان هرگز هماهنگی الزم و تاثیرگذاری مناسب 
را به همراه نخواهد داش��ت. این امر اغل��ب اوقات برای برندها 

دردسرساز می شود. 
توصیه ما در این میان تالش برای ایجاد یک استراتژی عمده 
بازاریابی همراه با اهداف حرفه ای است. چنین امری شما را در 
مقایسه با فعالیت سنتی در بازار به شدت جلو می اندازد. یادتان 
باشد در زمینه تعیین اهداف باید همیشه واقع بینی را در دستور 
کار قرار دهید، در غیر این صورت خیلی راحت از اهداف مناسب 
منحرف ش��ده و شکست بازاریابی در انتظارتان خواهد بود. اگر 
پیش از تعیین یک اس��تراتژی به خوبی با همکاران تان درباره 
کیفیت آن گفت و گو نمایید، ش��انس تان برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف به طور چشمگیری افزایش پیدا می کند. 
طراحی قالب ضعیف سایت برند

س��ایت برند آیینه کس��ب و کارتان در برابر مشتریان است. 
برداشت اولیه مشتریان از یک برند در فرآیند بازدید از سایتش 
روی می دهد. با این حس��اب ش��ما باید عملکرد مناسبی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان داش��ته باش��ید. این امر فقط 
از طریق طراحی درس��ت و حرفه ای سایت امکان پذیر خواهد 
شد. با این حس��اب در تالش های بعدی تان برای به روز رسانی 
س��ایت برند حتما رفع ای��رادات قالب آن را نی��ز مد نظر قرار 
دهی��د. همچنین اگر قالب تان در طول چند س��ال اخیر هیچ 
تغییری نکرده است، اکنون زمان مناسب برای اعمال تغییرات 
فرا رس��یده اس��ت، در غیر این صورت ش��ما فرصت الزم برای 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان را به طور کامل از دست می دهید. 
بدون تردید بازاریابی دیجیتال در طول س��ال های اخیر بدل 
به ابزاری اساسی برای بازاریاب ها شده است. اگر شما هم برای 
موفقیت در این عرصه مش��کل دارید، پرهیز از مشکالت مورد 

بحث در این مقاله کارتان را ساده تر از هر زمانی خواهد کرد. 
منبع: هاب اسپات

بدترین اشتباهات بازاریابی دیجیتال


