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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

رکوردزنی بازارهای مالی
در اسفندماه

فرصت امروز: قیمت ســکه طال در دومین روز هفته به کانال 33 میلیون تومان رسید. در جریان دادوستدهای 
روز یکشنبه، قیمت سکه امامی با رشد 6 درصدی نسبت به روز قبل به رقم 33 میلیون و 158 هزار تومان رسید 
و هــر گــرم طالی 18 عیار تا زمان تنظیم این گزارش، 2 میلیون و 816 هزار تومان قیمت خورد. قیمت ســکه 
 تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به 30 میلیون و 100 هزار تومان رســید. همچنین نیم ســکه با افزایش بیش از 
6 درصدی در روز گذشــته با قیمت 17 میلیون و 450 هزار تومان خرید و فروش شــد و قیمت ربع سکه نیز با 
رشد 2.93 درصدی تا رقم 11 میلیون و 425 هزار تومان افزایش یافت. هر مثقال طال در بازار داخلی، 12 میلیون 
و 200 هزار تومان ارزشــگذاری شده اســت، ضمن اینکه قیمت هر اونس طال در بازار های جهانی به یک هزار و 
811 دالر رســیده است. قیمت دالر در بازار غیررسمی نیز در حوالی 56 هزار تومان گزارش شد. از روز یکشنبه 
همچنین فروش ارز با کارت ملی آزاد شد و به گفته صرافان، تغییری در بخشنامه فروش ارز با کارت ملی صورت...

رشد عجیب قیمت مسکن در جنوب شهر تهران

یخ بازار اجاره کی آب می شود؟
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تورم کاالهای خوراکی به بیش از 70 درصد رسید

تورم خوراکی در نقطه جوش
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براساس آخرین جزییات اعالم شده از مصارف ارزی خدماتی شصت و سه گانه اعالم شده از سوی مرکز 
مبادله ارز و طالی ایران، تغییراتی در نحوه و چگونگی دریافت ارز مســافری توسط مردم اعمال شده 

است که می توان به تعیین ارز برای ســفرهای زمینی - ریلی و دریایی و کاهش شرط سنی 
دریافت ارز مسافرتی اشاره کرد. به گزارش ایسنا، در جدیدترین مجموعه مقررات ارزی ابالغ...

شرط سنی مسافران ۵ سال کاهش یافت

تغییرات جدید ارز مسافری

نگـــاه
رشد فراتر از انتظار

در سال 2022
تجارت جهانی درگیر 

جنگ نشد
گــزارش جدید ســازمان تجارت 
)WTO( نشان می دهد که  جهانی 
تجارت جهانی در ســال گذشــته با 
وجود تبعات جنگ روسیه و اوکراین، 
فراتــر از حد انتظار عمــل کرد و از 
پیش بینی 3درصدی این نهاد باالتر 
ایســتاد. رمز رشــد فراتــر از انتظار 
تجارت جهانی در سال 2022 از نگاه 
تقویت تجارت  ناظر تجارت جهانی، 
چندجانبه است. برآوردهای سازمان 
تجــارت جهانی در گــزارش »یک 
تاثیر  ارزیابی  اوکراین:  ســال جنگ 
بر تجارت و توســعه جهانی« نشان 
می دهد که تجــارت جهانی در یک 
سال گذشته انعطاف پذیر باقی مانده 
و بهتــر از پیش بینی هــای بدبینانه 
عمل کرده است؛ زیرا اقتصادهایی که 
به شــدت تحت تأثیر جنگ اوکراین 
قرار داشــتند، منابع جایگزینی برای 
عرضه پیدا کرده اند. شبیه سازی های 
جدید سازمان تجارت جهانی، اهمیت 
تقویت سیستم تجاری چندجانبه را 
نشان می دهد، به طوری که در صورت 
بین المللی،  همکاری های  شکســت 
احتماال  کم توســعه یافته  کشورهای 
بیشــترین ضربه را متحمل خواهند 
شــد. به گفته این نهاد بین المللی، 
اجتنــاب کشــورها از ممنوعیــت 
صادراتــی و انجام تجارت چندجانبه 
کاهش  موجــب  کشــورها  میــان 

چشــمگیر اثــرات منفی 
2جنگ اوکراین بر...
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 )ILO( فرصت امروز: کنوانسیون شماره 138 سازمان جهانی کار
حداقل سن کار را برای کارهای سبک 13 سال، برای کارهای عادی 
15 ســال و برای کارهای خطرناک 18 ســال تعیین کرده اســت. 
بنابراین کار کودک، کاری است که در سنین پایین تر انجام می شود. 
با این وجود، همچون ســایر کنوانسیون های بین المللی، این مورد را 
هم می توان زیر پا گذاشــت. پدیده کــودکان کار، پدیده ای جهانی 
است و تنها در کشورهای جهان سوم اتفاق نمی افتد، بلکه در جوامع 
توســعه یافته هم ردپای آن دیده می شود؛ کما اینکه اخیرا در ایاالت 
متحده آمریکا، اســتفاده از کودکان کار در کارخانه های زیرمجموعه 
شــرکت »هیوندای«، ســرو صدای زیادی به پا کرد و پای پلیس و 
مراجع قضایی به ماجرا باز شــد. در همین زمینه، »رویترز« در یک 
گزارش میدانی به قلم »میکا روزنبرگ« به بررسی ابعاد این رسوایی 

در خودروساز معروف کره ای پرداخته است.
به گزارش »رویترز«، حداقل چهار تأمین کننده قطعات شــرکت 
»هیوندای موتور« و شــرکت زیرمجموعه اش، »کیا« در ســال های 
گذشــته از کودکان کار در کارخانه های آالبامای آمریکا اســتفاده 
کرده اند. یک دختر 14 ساله گواتماالیی در مه 2022 به گفته پدرش 
و مقامات قضایی، در کارخانه ای متعلق به شرکت »هواشین آمریکن« 
)از تأمین کنندگان قطعات دو خودروســاز معروف در جنوب آالباما( 
در بخش مونتاژ بدنه کار کرده اســت. یکی از مهندسان سابق بخش 
تولید در کارخانه های متعلق به شرکت کره ای تولید قطعات خودرو 
»آجین« در شــرق آالباما نیز به »رویتــرز« گفته که با حداقل 10 
کودک خردســال کار کرده است. شش نفر دیگر از کارمندان سابق 
»آجین« هم گفته اند که آنها هم با چندین کارگر زیر ســن قانونی 

کار کرده اند.
»هواشــین« و »آجیــن« در دو بیانیه جداگانــه گفته اند که در 
خط مشــی آنها، استخدام کارگر زیر ســن قانونی ممنوع است و »تا 
جایــی که می دانیم« از کارگر زیر ســن قانونی اســتفاده نکرده اند. 
این اولین بار اســت که گزارشی از اشتغال کودکان در کارخانه های 

»هواشین« و »آجین« منتشر می شود. این گزارش در ادامه گزارش 
ژوئیه 2022 »رویترز« می آید. در آن گزارش برمال شــده بود که در 
شرکت »اسمارت آالباما« از زیرمجموعه های »هیوندای« در جنوب 
آالبامــا، کودکان کار اســتخدام شــده اند. وزارت کار آمریکا در ماه 
اوت اعالم کرد که شــرکت »اس ال آالباما« از دیگر تأمین کنندگان 
»هیوندای« نیز کارگران زیر سن قانونی از جمله یک کارگر 13ساله 

را به کار گرفته است.
گروهی از بازرســان وزارت کار و ایالت آالباما در 22 اوت به طور 
ســرزده به یکــی از کارخانه های »آجین« رفتنــد. به محض اینکه 
بازرســان وارد کارخانه شدند، کارگران با عجله از در پشتی، محل را 
ترک کردند. »اریک لوسرو«، سخنگوی وزارت کار به »رویترز« گفت 
که پرونده دســتمزدها و ساعت کار در »آجین« باز است، ولی طفره 
رفت و تأیید نکرد که آیا این تحقیقات ربطی به کار کودکان دارد یا 
نه. در بیانیه شرکت »آجین« آمده بود که با هرگونه تحقیقات قضایی 
»کامــال همکاری خواهد کرد«. »هیونــدای« نیز به »رویترز« گفت 
که »زیر بار نقض قانون کار نمی رود« و »تأمین کنندگان و شــرکای 
تجاری ما ســفت و سخت پایبند قانونند.« شرکت »کیا« هم به نوبه 
خود گفت که »قویا هر شــکل از کار کــودکان را محکوم می کند.« 
»هیوندای« و »کیا«، دو خودروساز بزرگ کره جنوبی، از شرکت های 
زیرمجموعه گروه مادر »هیوندای موتور« هســتند. هر دو شرکت به 
»رویترز« گفتند که در حال بررسی روال استخدامی در شرکت های 

تأمین کننده  قطعات شان هستند.
افشای خبر کار کودکان در کارخانه های تأمین کننده »هیوندای« 
در آمریکا می تواند ضربه ای جدی به اعتبار سومین خودروساز بزرگ 
آمریکا وارد کند. گزارش های قبلی درباره کودکان کار، توجه مأموران 
را به این شرکت جلب کرد. طبق خط مشی داخلی هر دو شرکت در 
زمینه حقوق بشر که به صورت آنالین منتشر شده است، کار کودکان 
در کارخانه های »هیوندای« و »کیا« و نیز در تأمین کنندگان قطعات 
آنهــا ممنوع اســت. قانون ایالت آالباما و ایــاالت متحده نیز کار در 

کارخانه را برای افراد زیر 16 سال محدود می کند و همه کارگران زیر 
18 سال را از بسیاری مشاغل خطرناک در کارخانه های خودروسازی 
منع می کند، در جاهایی که پرس های فلزی و ماشــین های برش و 
لیفتراک های پرســرعت ممکن است زندگی و اعضای بدن فرد را به 
خطر بیندازند. »خوزه مونوز«، مدیرعامل »هیوندای« پس از انتشار 
گزارش قبلی »رویترز« درباره کار کودکان در شرکت های »اسمارت« 
و »اس ال« گفت که به بخش خرید شــرکت دســتور داده معامالت 
خود را با تأمین کنندگان ذکرشــده در این گزارش »در اسرع وقت« 

متوقف کنند.
اما »هیونــدای« اکنون دارد از مواضع »مونوز« عقب می کشــد. 
»هیونــدای« در بیانیــه اخیــر خود اعــالم کرد که قصــد دارد با 
تأمین کنندگانی که از کارگران زیر ســن قانونی اســتفاده کرده اند، 
قطع همکاری کند. در این بیانیه آمده که »اســمارت« و »اس ال«، 
دو شــرکت تأمین کننده قطعات »هیونــدای« در قطع همکاری با 
موسســات کاریابی ای که مشکل ساز تشــخیص داده اند، دست به 
»اقداماتی تأدیبی« زده اند. »هیوندای« با اشــاره به »نقش اقتصادی 
مهمی« که قطعه ســازان در اکثر شهرهای کوچک ایالت آالباما ایفا 
می کنند، افزود: »نظارت بیشــتر در حال حاضــر، راهکار به مراتب 

بهتری از قطع همکاری با تأمین کنندگان است.«
»رویتــرز« بــرای درک اینکه چگونــه کار کــودکان در زنجیره 
تأمین قطعات یکی از موفق ترین خودروســازان جهان و در بازار کار 
ثروتمندترین کشور جهان ریشه دوانده است، با بیش از 100 کارگر 
و مدیر کارخانه، مقامات ایالتی و فدرال مصاحبه کرده است. »دیوید 
ویل«، مدیر ســابق بخش دستمزد در وزارت کار آمریکا درخصوص 
حضور گســترده کــودکان کار در کارخانه ها گفت که »تکان دهنده 

است. این یک تخلف آشکار است.«
در سراســر ایالت آالباما، شبکه گسترده و تاحدی به هم پیوسته از 
تأمین کنندگان قطعات و موسسات کاریابی که اکثرشان هم کره ای 
هستند، در خدمت برندهای »هیوندای« وجود دارد. »هیوندای« یک 

کارخانه مونتاژ در مونتگِمری مرکز ایالت آالباما دارد. »کیا« هم یک 
خط تولید خودرو در وســت پوینت، جورجیــا دارد. هر دو ایالت با 
قوانینی که دارند، خودروسازان و ســرمایه گذاران را در سال جاری 
جذب کرده اند و آنها از میلیاردها دالر معافیت  مالیاتی و مشوق های 
دیگر منتفع شده اند. از ارکان اصلی شبکه تأمین قطعات »هیوندای« 
می تــوان به توانایی تحویل »به موقع و دقیق« قطعات اشــاره کرد. 
»هیوندای« می توانــد تأمین کنندگان را بابت هر تأخیر )گاه هزاران 
دالر بــه ازای هر دقیقه( جریمه کند تا مبادا لحظه ای خطوط مونتاژ 
متوقف شوند. چندین کارمند فعلی و سابق شرکت های تأمین کننده 
»هیوندای« گفته اند که فشــار برای تحویل قطعات در ســال های 
اخیــر به دلیل کمبود نیروی کار و تدارکات که تولیدکنندگان را در 

همه گیری کرونا زمین گیر کرد، تشدید شده است.
کمبــود نیروی کار در بخش تولید و دســتمزد اندکی که برخی 
کارخانه هــا و نمایندگی ها در ازای مشــاغل کارخانــه ای پرداخت 
می کنند، اغلب اقشــار آســیب پذیر را جذب این مشــاغل می کند، 
باالخص مهاجران بی اوراق قانونی و خردســاالن را. تاکنون شرکت 
»اس ال« تنها تأمین کننده قطعات »هیوندای« یا »کیا« اســت که 
به نقض قوانین کار کودکان متهم شــده اســت. مقامات اداره کار و 
مجریان قانون در 9 اوت 2022، هفت کارگر 13 تا 16 ســاله را در 
بخش تولیدی کارخانه پیدا کردند. وزارت کار آمریکا براســاس یک 
پرونده قضایی اعالم کرد که شرکت »اس ال آالباما« بارها قانون را با 
»به کار گرفتن ظالمانه کودکان کار« نقض کرده و این شرکت را 30 
هزار دالر جریمه کرد. اداره کار ایالت آالباما نیز شــرکت »اس ال« و 

یکی از موسسات کاریابی آن را مجموعا 36 هزار دالر جریمه کرد.
»رویترز« باخبر شده که در میان کودکانی که در کارخانه مشغول 
به کار بودند، دو برادر گواتماالیی 13 و 15 ســاله حضور داشتند که 
توســط مقامات فدرال تحت بازداشت حفاظتی هستند. برادران در 
زمان کار در شــرکت »اس ال«، دور از والدین شان و با سایر کارگران 
کارخانــه در خانه ای بدون تجهیزات زندگی می کردند که متعلق به 

رئیس موسسه کاریابی ای بود که آنها را استخدام کرده بود. به گفته 
کارمندان فعلی و ســابق، از اولین گزارش »رویترز« درباره اشتغال 
کودکان کار در زنجیره تأمین قطعات »هیوندای«، کارگران خارجی 
را از حداقل پنج کارخانه اخراج کرده اند، باالخص آنهایی که برای کار 
قانونی در کارخانه ها خیلی جوان به نظر می رسند. این اخراج ها، روند 

تحقیقات را دشوارتر کرده است.
»هیونــدای« کارخانه عظیم مونتاژ خــودرو مونتگِمری در مرکز 
آالباما را در دسامبر 2005 افتتاح کرد. کارخانه »کیا« در 100 مایلی 
شــرق جورجیا نیز پنج سال بعد افتتاح شــد. در حمایت از این دو 
برند، چندین تأمین کننده قطعات »هیوندای« از کره در این منطقه 
راه اندازی شدند و کارخانه هایی ساختند که اقتصاد محلی را احیا کرد. 
»هیوندای« و »کیا« اکنون ده ها تأمین کننده قطعات در آالباما دارند. 
مقامات اولین بار در اوایل سال 2021 به کار کودکان در کارخانه های 
تأمین کننده قطعات خودرو پی بردند. کارکنان یکی از مدارس در باتلِر 
آالباما به مقامات ایالتی خبر داد که ظاهرا برخی از کودکان )از جمله 
یک دختر مهاجر 12 ساله( در کارخانه »هواشین« کار می کنند. این 
شرکت که قطعات فلزی بدنه خودرو را در کارخانه ای به اندازه چهار 
زمین فوتبال آمریکایی می سازد، اکنون بزرگترین کارفرما در شهری 
است که زمانی بیشتر به خاطر کشت پنبه معروف بود. بعد از این بود 
که به »رویترز« خبر رســید، تحقیقات در کارخانه »هواشین« آغاز 
شده است. حتی زمانی که مقامات مشغول تحقیق بودند، یک مهاجر 
14 ساله در بخش تولیدی کارخانه »هواشین« استخدام شد. اکنون 
بازرســان ایالتی و فدرال در حال بررسی این هستند که آیا ممکن 
است کودکانی که در کارخانه های تأمین کننده قطعات »هیوندای« 
کار می کردند، از طریق شــبکه های قاچاق انسان به آالباما رسیده و 
سر از این کارخانه ها درآورده باشند؟ در یادداشت هایی که »رویترز« 
از پرونده های پناهجویان به دســت آورده، آمده است: »خردساالن، 
بخشی از پرونده قاچاق کودکان کار هستند. برخی کودکان براساس 

اظهارات مقامات شرکت ترسیده بودند که از آمریکا اخراج شوند.«

انجمن اتیســم ایران در اولین »جشن پنجره ها« از گروه مالی 
پاسارگاد به  عنوان حامی و همراهی که پنجره های محبت بسیاری 
را بر روی کودکان اتیســم گشوده است، تقدیر کرد. اولین جشن 
پنجره های انجمن اتیسم ایران در 26 بهمن ماه 1401 با هدف ارائه 
گزارش عملکرد همکاری های مشترک گروه پاسارگاد و این انجمن، 
بررسی حمایت های انجام شده از ابتدای سال 1399 تاکنون و بیان 
نیازمندی های انجمن اتیسم ایران با حضور مدیران گروه پاسارگاد، 
مسئوالن انجمن اتیسم ایران و تعدادی از خانواده های دارای فرزند 
طیف اتیسم در محل دانشگاه خاتم برگزار شد. دکتر مجید قاسمی، 
مدیرعامل بانک پاسارگاد در این مراسم با تأکید بر اهمیت فلسفه 
و تأثیر آن در رشــد سیر تحول دانشی و فکری در جهان، توسعه 
فرهنگی را به  عنوان زیرساخت رشد و توسعه اقتصادی مطرح کرد 
و توضیحاتی در مورد فرهنگ ســازمانی پاسارگاد ایفاد نمود و در 
این خصوص گفت: در جوامع پیشرفته، توسعه فرهنگی به  عنوان 
زیرساخت رشد و توسعه اقتصادی شناخته می شود. یکی از عوامل 
توسعه یافتگی در جوامع بشری، رشد و توسعه امر خیرخواهانه فردی 

و ســازمانی است و خیرخواهی به منزله همدلی و اتحاد افراد یک 
سرزمین برای رسیدن به اهداف مختلف انسانی است.

دکتر قاسمی، مهمترین دستاورد های مسئولیت های اجتماعی 
را پاســخگویی، قانون مداری، ارتقای عملکرد ســازمان ها، رعایت 
اخالق حرفه ای، ترویج ســالمت اداری، توسعه برند و خوشنامی 
و ارزش آفرینی اجتماعی برشــمرد و افزود: پیامد نهایی تمام این 
دستاورد ها، خوب زیســتی و رفاه اجتماعی اســت. او به تشریح 
فعالیت های مجموعه پاسارگاد در حوزه های مختلف مسئولیت های 
اجتماعی از جمله ساخت بیش از 60 مدرسه و کتابخانه  در مناطق 
محروم و ســیل زده کشور، حمایت از نخبگان و جوانان در بخش 
توسعه علمی و اثرگذاری بر مهاجرت معکوس نخبگان، توجه ویژه به 
حوزه سالمت و تأسیس بیش از 7500 تخت بیمارستانی با امکانات 
ویژه، تأسیس دانشگاه خاتم و احیای نام مدارس دارالفنون در مراکز 
اســتان ها، بر اهمیت توسعه و کاربرد دانش در توسعه فرهنگی و 

اقتصادی کشور تأکید کرد.
همچنین در این مراســم، مهندس مجتبی خسروتاج، رئیس 

هیأت مدیره انجمن اتیســم ایران ضمن بیان مراتب سپاسگزاری 
از مجموعه مدیران گروه پاســارگاد که همــواره در کنار انجمن 
اتیسم هستند، درخصوص پیشبرد برنامه های آتی انجمن با تکیه 
بر حمایت های بانک پاسارگاد و سایر حامیان ابراز امیدواری کرد. 
رئیس هیأت مدیره انجمن اتیســم به ظرفیت های گسترده بانک، 
گروه پاسارگاد و دیدگاه سازنده و تعالی گرایانه مدیران آن اشاره کرد 
و افزود: مجموعه این عوامل باعث شد که حمایت های بانک پاسارگاد 
صرفا به بخش مالی خالصه نشده و ابعاد مختلف و زیرساختی را 
دربر گیرد. او تقویت سرمایه معنوی انجمن با الگوبرداری از بانک 
پاسارگاد را بسیار ارزشمند دانست و از گروه پاسارگاد قدردانی کرد.

در ادامه این رویداد، مســیر حرکت انجمن اتیسم، فعالیت ها و 
دستاوردهای به دست آمده توسط کارشناسان این انجمن ارائه شد 
که بر اساس آمارها و اطالعات بیان شده، پنجره های بازشده توسط 
گروه پاســارگاد، تأثیر چشمگیر و ســازنده ای در توسعه خدمات 
انجمن داشته که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: »تمرکز 
بر شناســایی زودهنگام کودکان طیف اتیسم که از 64 کودک در 

ســال 1399 به 739 کودک در سال جاری افزایش یافته است«، 
»ارتقای پرونده های الکترونیک ثبت شــده پس از ایجاد ســامانه 
رجیستری توسط گروه پاسارگاد )از 39 پرونده به 3175 پرونده( 
و توســعه گســتره ثبت پرونده ها در بخش های مختلف کشور«، 
»افزایش 117 درصدی در پذیرش کودکان زیر شــش ســال«، 
»صدور کارت هوشمند برای 2271 فرد دارای اتیسم؛ این کارت با 
ویژگی های خاصی طراحی شده است که عالوه بر قابلیت کارت های 
بانکی معمولی جهت واریز مبالغ مشخصی برای فرد تحت پوشش، 
قابلیت استفاده به عنوان کارت شناسایی، قابلیت اتصال به پرونده 
سامانه الکترونیک ســالمت فرد )اطالعات شناسنامه ای، دارویی، 
وضعیت خانواده و پرونده پزشکی( را با استفاده از QRکد طراحی 
شــده بر روی کارت دارد«، »ارزیابی جامع پزشــکی و توانبخشی 
کودکان طیف اتیســم توسط گروه پاسارگاد«، »توسعه چشم گیر 
آگاهی بخشی عمومی جهت پذیرش و درک خانواده های اتیسم در 
جامعه )از 5 درصد به 26 درصد جمعیت(« و »راه اندازی واحد مرکز 
مشاوره تلفنی اتیسم و پاسخگویی به بیش از 187200 تماس در 

سال که منجر به کاهش40 درصدی در مراجعه حضوری به انجمن 
شده است.«

در ادامــه پس از ارائه گــزارش در مورد توانبخشــی کودکان 
تحت حمایت، پنجره های بســته مانده کودکان زیر هفت ســال 
کشــور )کودکانی که نیاز به توانبخشی دارند ولی حمایتی از آنها 
صورت نپذیرفته است( مرور و ظرفیت های انجمن اتیسم ایران و 
همچنین برنامه های سال 1402 مطرح شد. در انتهای مراسم به 
پاس حمایت های بی دریغ و الگوسازی جهت امیدبخشی به دنیای 
متفاوت کودکان اتیسم، لوح شاخص دوستدار اتیسم به جناب آقای 
دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل محترم بانک پاسارگاد اهدا شد و 
همچنین با اهدای لوح به دکتر راحله شــهرابی مدیر امور حوزه 
راهبری و روابط عمومی بانک پاســارگاد، دکتر شهاب جوانمردی 
مدیرعامل هلدینگ فنــاپ، دکتر علیرضا صادق آبادی مدیرعامل 
شــرکت گسترش انرژی پاسارگاد و دکتر سجاد مخبر مدیرعامل 
هلدینگ نسیم سالمت پاسارگاد از همراهی خالصانه و همیشگی 

گروه پاسارگاد تقدیر شد.

انجمن اتیسم ایران در »جشن پنجره ها« از گروه پاسارگاد تقدیر کرد

گزارش تحقیقی »رویترز« از رسوایی خودروساز معروف

خط تولید کودکان کار در کارخانه هیوندای

بازاریابی رشد )Growth Marketing( چیست؟ 
جلب نظر مشتریان در بازاری که هیچ رقیبی سر و کله اش پیدا نشده، یکی از راحت ترین کارهای دنیاست. 
در چنین سناریو رویایی شما الزم نیست محصول خیلی عجیب یا نوآورانه ای داشته باشید. به عالوه، جور کردن 
بودجه بازاریابی و تبلیغات هم کامال بی مورد خواهد بود؛ چراکه مشــتریان چاره ای به غیر از خرید محصوالت 
شما ندارند. متاسفانه این رویای خوش در بازارهای کنونی با هزاران برند رنگارنگ هیچ معنایی ندارد. به همین 
خاطر کارآفرینان عالوه بر یک محصول درجه یک باید برنامه ای ویژه برای بازاریابی نیز داشــته باشند. وگرنه 
در هیاهوی برندهای مختلف به سادگی گم خواهند شد.  حاال که مشتریان انواع و اقسام ابزارها برای مقایسه 
محصوالت و برندها با یکدیگر را دارند، انگار بازاریابی نیاز به یک آپدیت تازه دارد؛ چراکه با همان دست فرمان 
قدیم دیگر هیچ خریداری دست به جیب نشده و محصوالت روی دست کارآفرینان باد می کند. خوشبختانه...



فرصت امروز: انتظارات تورمی در روزهای پایانی سال به اوج خود رسیده 
است. جدیدترین گزارش رخدادهای تورمی مرکز آمار ایران نشان می دهد 
کــه تورم خوراکی ها در نقطه جوش قــرار گرفته و با وجود کاهش اندک 
تورم ماهانه در بهمن ماه اما تورم ساالنه و نقطه به نقطه همچنان به تاخت 
و تاز خود ادامه داده اند. این در حالی اســت که قیمت دالر در بازار آزاد و 
غیررسمی از مرز 50 هزار تومان گذشته و به نظر می رسد اثر افزایشی آن 

هنوز در بازار کاالهای اساسی بروز نیافته است.
تورم نقطه ای در بهمن ماه به ســطح 53.4 درصد رســیده و مهمتر از 
آن، تــورم خوراکی ها با 1.3 درصد افزایش در این ماه نســبت به دی ماه 
به 70.5 درصد رســیده اســت. همچنین تورم کاالهــای غیرخوراکی با 
رشــد 2.3 درصدی نســبت به دی ماه، به 43.5 درصد رسیده است. در 
گروه خوراکی ها، بیشــترین افزایش قیمت در گروه سبزیجات ثبت شده 
اســت. در گروه خوراکی ها مردم مجبور شدند در بهمن ماهی که گذشت 
نسبت به بهمن ماه پارسال، 68 درصد بیشتر برای خرید کاالهای موردنیاز 
هزینه کنند. این نرخ در گروه ســبزیجات نسبت به سال گذشته به 61.2 
درصد رسیده و نسبت به ماه گذشته 65.6 درصد تغییر را نشان می دهد. 
همچنین تورم ســاالنه در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده های آن به 
56.2 درصد رســیده اســت؛ در حالی که تورم نقطه به نقطه این گروه از 
کاالها نســبت به دی ماه، 79.9 درصد تغییر کرده است. با وجود افزایش 
نرخ تورم نقطه ای، مرکز آمار ایران می گوید که در بهمن ماه امســال نرخ 
تورم ماهانه کاهش یافته اســت. نرخ تورم ماهانه در بهمن ماه، 3.5 درصد 
گزارش شــده که در مقایســه با دی ماه، 0.8 درصد کمتر شده است. این 
رقم برای کاالهــای خوراکی 4.7 درصد و برای کاالهای غیرخوراکی 2.7 

درصد بوده است.
فراز و فرود تورم خوراکی ها

تورم نقطه به نقطه کاالهای خوراکی از ابتدای فصل تابســتان و تحت 
تاثیر حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی به رقم 86 درصد رسید. پس از این 
جهش شــدید تورم ماهانه کاالی خوراکی در تیرماه 1401، رفته رفته اثر 
افزایش قیمت ها رو به کاهش گذاشت و تورم کاالی خوراکی در آذرماه به 

65.3 درصــد کاهش یافت، اما روند تورمی کاالی خوراکی نه تنها متوقف 
نشــد، بلکه در بهمن ماه به بیش از 70 درصد هم رسید. البته باید توجه 
کــرد که تورم کاالی خوراکی در مقیاس ماهانه در آذرماه صفر بود، اما در 
دی ماه به 4.1 درصد رسید و حاال در بهمن ماه به 4.7 درصد افزایش یافته 
است. این بدان معناست که با وجود روند کاهشی تورم ماهانه خوراکی ها 
که آن را به حدود صفر درصد در آذر رساند، دوباره تورم این دسته از کاالها 
فعال شده است. در این میان، تورم خوراکی ها به غیرخوراکی ها نیز سرایت 
کرد. وقتی خوراکی ها با تورم باال مواجه باشــند،  بخش خدمات و کاالی 
غیرخوراکی نیز به موازات آن حرکت می کنند. تورم کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات پس از وقفه ای کوتاه، شــروع به افزایش کرد و در آذرماه امسال 
تورم نقطه ای آن به عدد 38.9 درصد رسید؛ رقمی که باالترین رقم پس از 
خردادماه 1400 به شمار می رفت. این رقم اما در دی ماه باالتر رفت و تورم 
نقطه ای کاالی غیرخوراکی خانوارهای کشــور به 41.2 درصد رسید. این 
پایان کار نبود و با ادامه رشد تورم در این بخش، تورم غیرخوراکی ها به رقم 
43.5 درصد در بهمن ماه افزایش یافت. در واقع، تورم کاالهای غیرخوراکی 
از خردادمــاه تاکنون همواره در حال صعود بوده اســت. این کاالها تاثیر 
مســتقیم چندانی از حذف ارز ترجیحی نمی گیرند و رشد تورم و متوقف 
نشدن آن در بخش غیرخوراکی نشان می دهد موتور اصلی رشد قیمت ها 

)رشد نقدینگی و ناترازی بانک ها( همچنان فعال هستند.
به نظر می رسد پس از تخلیه حباب تورمی حاصل از حذف ارز ترجیحی، 
هر دو دسته کاالهای خوراکی و غیرخوراکی در رشد تورم همراستا با هم 
حرکت می کنند؛ اتفاقی که بی شــک به عوامل بنیادین تولیدکننده تورم 
وابسته است؛ عواملی مانند فشار به پایه پولی و رشد نقدینگی که بارها در 
گزارش های کارشناســی نسبت بدان هشدار داده شده است. ضمن اینکه 
انتظارات تورمی در سطح جامعه کماکان باالست و صدالبته رشد انتظارات 

تورمی در ماه های پایانی سال دوچندان اوج می گیرد.
تورم دهک ها در میانه زمستان

تورم نقطه ای بهمن ماه در حالی به ســطح 53.4 درصد رسید که سطح 
تورم نقطه ای دهک ها در این ماه در بازه 53.1 تا 58.7 درصد متغیر است. 

دهک اول درآمدی، بیشترین تورم نقطه ای را با رقم 58.7 درصد و دهک 
نهــم، کمترین تورم نقطه ای را با عــدد 53.1 درصد در میان دهک های 
درآمدی تجربه کرد. همچنین دهک های درآمدی هشــتم، نهم و دهم با 
3.8 درصد، بیشــترین تورم ماهانه کاالهــا و خدمات مصرفی خانوارهای 
کشور در ماه گذشته را شاهد بوده اند. به این ترتیب می توان گفت که کفه 
ترازوی تورم ماهانه دهک های درآمدی در بهمن ماه به ســمت دهک های 

پردرآمد سنگینی کرده است.
گزارش مرکز آمار ایران نشــان می دهد که ســهم کاالهای خوراکی در 
ســبد مصرفی دهک های کم درآمد بیشــتر و در سبد مصرفی دهک های 
پردرآمد کمتر بوده اســت؛ به طوری که یک خانــوار دهک اول، 42.34 
درصد از درآمد خود را به کاالهای خوراکی و آشامیدنی اختصاص می دهد. 
این در حالی اســت که در دهک دهم درآمدی، سهم کاالهای خوراکی از 
ســبد خانوار تنها 17.01 درصد بوده اســت. این بدان معناست که سهم 
هزینه کاالهای خوراکی در دهــک اول از کل مخارج خانوار، حدودا دو و 
نیم برابر همین نسبت به دهک دهم است. این موضوع، نقش بسیار مهمی 
در تورمــی دارد که دهک های مختلف درآمــدی تجربه می کنند. همین 
مهم باعث می شــود در دوره هایی که تــورم کاالهای خوراکی از کاالهای 
غیرخوراکی سبقت می گیرد، دهک های کم درآمد متحمل تورم بیشتری 

شوند و این تورم فشار کمتری به دهک های پردرآمدتر وارد می کند.
در نقطه مقابل، تورم کاالهای غیرخوراکی و خدمات، تورم بیشــتری را 
متوجه دهک های پردرآمد می کند. این بدان معناست که در هنگام افزایش 
قابل توجه قیمت دارایی های سرمایه ای و مصرفی، این دهک های پردرآمد 
هستند که سطح تورم باالتری را به ثبت می رسانند. در آمار تورم بهمن ماه 
نیز می توان این نکته را به خوبی مشــاهده کرد. اقدام دولت سیزدهم در 
حذف ارز ترجیحی و پرداخت مســتقیم یارانه ها در اردیبهشت ماه موجب 
شد تا کاالهای خوراکی با افزایش قیمت مقطعی مواجه شوند. این موضوع 
باعث شده تا تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها در ماه های اخیر، سطح باالیی 
را تجربه کند و کفه تورم نقطه ای دهکی به سمت دهک های کم درآمدتر 

سنگین شود.

تورم کاالهای خوراکی به بیش از 70 درصد رسید

تورم خوراکی در نقطه جوش

این روزها خرید و فروش مســکن در تهران رونق نسبی پیدا کرده، اما 
در بخش اجاره، قرارداد چندانی منعقد نمی شــود؛ به همین دلیل نرخ ها 
در این بازار از نوســان کمتری برخوردار است. مشاوران امالک می گویند 
جابه جایی مستاجران معموال از اواخر بهار آغاز می شود. به گزارش ایسنا، 
بازار اجاره در آخرین هفته های سال با آرامش نسبی همراه است. با توجه 
به اینکه جابه جایی مســتاجران معموال از اواخر بهار آغاز می شــود هنوز 
نرخ های جدیــد در بازار اجاره بروز نکرده اســت؛ چراکه تعداد قراردادها 
چندان زیاد نیســت که مبنایی برای نرخ گذاری باشد. واسطه های ملکی 
می گویند که نوســانات بازار اجاره در نیمه دوم سال جاری شدت چندانی 
نداشته است. در هفته های قبل از عید معموال بازار اجاره کساد می شود و 
قراردادهای خرید و فروش مسکن در مقایسه با قراردادهای اجاره از رونق 
بیشتری برخوردار است. این مسئله هم از انتظارات تورمی نشأت می گیرد 

و مسکن همواره به عنوان یک دارایی امن در برابر تورم شناخته می شود.
نرخ های اجاره و ودیعه در بازار مســکن شــهر تهران براساس موقعیت، 
سن بنا و امکانات خانه ها متفاوت است. در روز شنبه ششم اسفندماه نرخ 
رهن یک آپارتمان 40 متری در محله  سلسبیل در منطقه 10 با سن بنای 
16 سال واقع در طبقه  دوم دارای انباری، 230 میلیون تومان تعیین شده 
اســت. اگر در همان منطقه به دنبال اجاره آپارتمان با سن بنای پایین و 
امکانات کامل هســتید باید پول بیشتری بپردازید. مثال طبق یک آگهی 
در محله سلســبیل، رهن کامل آپارتمانی 40 متری با سن بنای دو سال 
و دارای امکانات کامل شــامل آسانسور، پارکینگ و انباری، 350 میلیون 

تومان تعیین شده است.
گزارش مرکز آمار از افزایش 41.6 درصدی اجاره بها در کل کشور طی 
بهمن امســال نسبت به بهمن سال گذشته حکایت دارد. شاخص ماهیانه 

هم افزایش 2.3 درصد را در مقایســه با دی ماه نشــان می دهد. در شهر 
تهران نیز بررسی های میدانی از رشد حدود 40 درصدی اجاره بها نسبت 
به ســال گذشته حکایت دارد. این در حالی است که آخرین گزارش مرکز 
آمار نشان می دهد قیمت هر متر خانه در تهران در مقایسه با دی ماه سال 

قبل، افزایش 66 درصدی یافته است.
در همین حال، به نظر می رسد رشد قیمت مسکن در مناطق جنوبی و 
مرکزی شهر تهران نسبت به مناطق باالی شهر بیشتر بوده است. به گزارش 
مهر، میانگین ارزش خانه های منطقه یک از متری 100 در دی ماه به 150 
میلیون در اسفندماه رسیده است. افزایش 15 درصدی قیمت مسکن در 
گران ترین منطقه تهران در حالی اتفاق افتاده که این عدد کمترین میزان 
رشــد نسبت به تمام مناطق پایتخت است و در سه منطقه 16، 18 و 20 
شاهد جهش 40 تا 43 درصدی ارزش خانه ها بودیم. بررسی ها همچنین 
نشــان می دهد که رشد قیمت مســکن در مناطق غربی تهران نسبت به 
شرق پایتخت بیشــتر بوده است. قیمت مسکن در مناطق جنوبی تهران 
بین 22 تا 43 درصد رشــد داشته اســت. در منطقه 16 متوسط قیمت 
مسکن از متری 20 میلیون به 40 میلیون افزایش پیدا کرد تا جهش 43 
درصدی ارزش خانه ها در این نقطه نســبت به تمام مناطق تهران بیشتر 
باشد. در منطقه 20 تهران، میانگین ارزش آپارتمان های مسکونی به متری 
50 میلیون رسید. میزان رشد قیمت مسکن در مناطق جنوبی 43 افزایش 

درصد برآورد شده است.
قیمت مســکن در شرق تهران نیز بین 20 تا 24 درصد ارتقا پیدا کرده 
است. در منطقه پیروزی شاهد رشد 24 درصدی قیمت بوده ایم. ارزش هر 
متر آپارتمان در منطقه شــرق از 40 میلیون به 84 میلیون تومان رسید. 
به صورت میانگین در منطقه شــرق قیمت مسکن بین 20 تا 24 درصد 

افزایش داشته است. قیمت مســکن در مناطق غربی تهران هم بین 28 
تا 37 درصد رشــد داشته است. خرید هر مترمربع آپارتمان مسکونی در 
منطقه غربی 104 میلیون است که در قیاس با مهرماه 30 درصد افزایش 

داشته است.
بیت اهلل ستاری، کارشناس مســکن درخصوص قیمتگذاری در مناطق 
مختلف می گوید: عموما خرید و فروش مســکن قاعــده خاصی ندارد و 
براساس معامالتی است که در مناطق صورت می گیرد. ارزش یک منطقه و 
افزایش قیمت ها براساس تقاضا است بنابراین سرمایه گذار است که تعیین 
می کند قیمت آن منطقه چگونه باشــد و هر جا که رشد و توسعه وجود 
داشته باشد، ســرمایه گذار نیز وجود خواهد داشت به طور مثال در حال 
حاضر، برخی مناطق مانند منطقه یک و دو رشد 8 تا 10 درصدی دارند؛ 
چراکه پیشــرفت داشــته اند و انتظاراتی برای رشد اقتصادی وجود ندارد، 
بنابراین سرمایه گذار در این مناطق کم شده است. او درباره مناطق شرقی 
و غربی نیز می افزاید: در حال حاضر سرمایه گذاری در مناطق شرق، غرب 
و جنوب بیشتر صورت می گیرد؛ چراکه این مناطق در حال رشد توسعه ای 
هستند. بنابراین سرمایه گذاری و ساخت و ساز در این مناطق زیاد خواهد 
شد. در حال حاضر حتی سرمایه گذاران شروع به ساخت و ساز از حاشیه 
کرده اند؛ چراکه با این افزایش ها حاشــیه شهر نیز گران خواهند شد و با 
توجه به اینکه رشــد منطقه یک به ســختی صورت می گیرد اما مناطق 
دیگر همچنین حاشیه شهرها به راحتی افزایش خواهند داشت. بنابراین 
قیمت مسکن در مناطق دیگر به صورت صعودی افزایش پیدا خواهد کرد. 
هم اکنون ساخت و ساز در مناطق جنوبی پایتخت آغاز شده و این می تواند 
شروع رشد قیمتی در مناطق دیگر به جز منطقه یک باشد. باید دید بازار 

مسکن به روند افزایش قیمتی چه واکنشی نشان می دهد.

رشد عجیب قیمت مسکن در جنوب شهر تهران

یخ بازار اجاره کی آب می شود؟

نگاه

رشد فراتر از انتظار در سال 2022
تجارت جهانی درگیر جنگ نشد

گزارش جدید ســازمان تجارت جهانی )WTO( نشــان می دهد که تجارت 
جهانی در ســال گذشــته با وجود تبعات جنگ روســیه و اوکراین، فراتر از حد 
انتظار عمل کرد و از پیش بینی 3درصدی این نهاد باالتر ایستاد. رمز رشد فراتر از 
انتظار تجارت جهانی در سال 2022 از نگاه ناظر تجارت جهانی، تقویت تجارت 
چندجانبه است. برآوردهای سازمان تجارت جهانی در گزارش »یک سال جنگ 
اوکراین: ارزیابی تاثیر بر تجارت و توسعه جهانی« نشان می دهد که تجارت جهانی 
در یک سال گذشته انعطاف پذیر باقی مانده و بهتر از پیش بینی های بدبینانه عمل 
کرده است؛ زیرا اقتصادهایی که به شدت تحت تأثیر جنگ اوکراین قرار داشتند، 
منابع جایگزینی برای عرضه پیدا کرده اند. شبیه سازی های جدید سازمان تجارت 
جهانی، اهمیت تقویت سیستم تجاری چندجانبه را نشان می دهد، به طوری که 
در صورت شکســت همکاری های بین المللی، کشورهای کم توسعه یافته احتماال 
بیشــترین ضربه را متحمل خواهند شــد. به گفته این نهاد بین المللی، اجتناب 
کشــورها از ممنوعیت صادراتی و انجام تجارت چندجانبه میان کشورها موجب 
کاهش چشــمگیر اثرات منفی جنگ اوکراین بر ارزش تجارت شده است؛ وگرنه 
محدودیت های تجاری می توانســت عواقب وخیمی برای تجارت جهان داشــته 
باشد؛ چنانکه در یک سناریوی بدبینانه اگر کشورها به محدود  کردن صادرات و 

واردات روی می آوردند، قیمت ها بسیار بیشتر از سطح کنونی بود.
بدین ترتیب، عملکرد مناســب تجارت جهانی و مقاومت آن در مقابل جنگ 
به دلیل سیاست های چندجانبه     گرایانه کشورهای عضو این سازمان، کشورها را 
هرچه بیشتر ترغیب کرده تا از وضع محدودیت های صادراتی و وارداتی اجتناب 
کننــد و از ایجاد محدودیت در امر تجارت بپرهیزند. اصوال کشــورها در هنگام 
بحران های جهانی نظیر جنگ، سیاست های تجاری خود را تغییر می دهند. عمده 
این تغییرات در جهت بسته کردن تجارت به واسطه وضع قوانین محدودکننده، از 
جمله در صادرات محصوالت اساسی است. این موضوع، تاثیری منفی بر تجارت 
می گــذارد و قیمت ها را افزایش می دهد. با آغاز جنگ اوکراین نیز بســیاری از 
برآوردهــا و پیش بینی ها از افزایش ســطح قیمت و افــت ارزش تجارت جهانی 
حکایت داشــت. با این وجود، گزارش تازه سازمان تجارت جهانی در یک سالگی 
جنگ  روســیه و اوکراین نشان می دهد که تجارت جهانی در یک سال گذشته 

بسیار بهتر از پیش بینی ها عمل کرده و حتی شاهد رشد بوده است.
براساس گزارش سازمان تجارت جهانی، سال ثبات تجارت از زنجیره های تامین 
جهانی و از رشــد 4 درصدی کاالهای واســطه ای در سه  ماهه دوم سال  2022 
)نسبت به مدت مشابه سال قبل( مشهود است. با شروع جنگ، سازمان تجارت 
جهانی تخمین زد که بحران اوکراین، رشد تولید ناخالص جهان را به رقم 0.7 تا 
1.3 درصد خواهد رساند و رشد تولید ناخالص جهان از پیش بینی 4.7 درصدی 
به حدود 2.4 تا 3 درصد خواهد رســید. ســناریوهای بدبینانه حتی تا رقم 0.5 
درصد نیز می رسید. هرچند این ارقام چندان هم پر بیراه نبود، اما تولید و تجارت 
به طور قابل توجهی از تاثیرات جنگ برکنار ماند. این عملکرد مناسب تجاری را 
می تــوان به عوامل متعددی نظیر تقاضای باالی مصرف کننده، بازار کار قوی در 
کشورهای توسعه     یافته، حمل ونقل و کاهش فشار بر زنجیره عرضه نسبت داد، اما 
مهمترین عامل همچنان سیاســت گذاری است. با این حال، به نظر می رسد که 
تجارت 2023 عمدتا به دلیل سیاســت های پولی انقباضی، رشد کندی داشته 
باشــد. همچنین تجارت کاالیی و کشورهایی که بیش از همه در معرض جنگ 
بودند، به شکل چشمگیری در  برابر این تهدید مقاوم شدند. با وجود اختالل     های 
غیرمنتظره در زنجیره عرضه، عمده کاالهایی که تحت تاثیر مستقیم جنگ قرار 
داشتند، با به میدان آمدن عرضه     کنندگان جایگزین از این تاثیرات برکنار ماندند.
شبیه     ســازی     ها در بلندمدت، اهمیت تقویت نظام تجارت چندجانبه را نشان 
می دهد. آخرین شبیه     ســازی اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی نشان می دهد 
که عواید حاصل از آزادسازی چندجانبه تجارت در سطح جهان بسیار زیاد است. 
هزینه     فرصت کشورها برمبنای آزادسازی تجارت به شکل میانگین، 8.7 درصد از 
درآمد واقعی آنها است که از 6.4 درصد برای کشورهای توسعه     یافته شناور است تا 
10.1 درصد برای کشورهای درحال توسعه و 11.3 درصد برای کشورهای کمتر 
درحال توسعه. مزیت های جهانی     سازی دوباره نه تنها در درآمد کشورها موثر است، 
بلکه مقاومت و امنیت کشــورها در  برابر اختالل در زنجیره عرضه را باال می     برد. 
عملکرد تجاری مثبت کشــورهایی که بر واردات کاالها از کشورهای درگیر در 
جنگ وابسته بودند، به واسطه تجارت از طریق تغییر مسیر واردات از کشورهایی 

که درگیر این جنگ نیستند، تسهیل شد.
با وقــوع جنگ، صادرات کاالیی اوکراین به لحاظ ارزش 30  درصد در ســال 
 2022 ســقوط کرد. این سقوط با عملکرد شرکای تجاری اوکراین نیز همخوان 
اســت، هرچند برخی کشورهای همســایه اوکراین نظیر مجارستان و لهستان 
واردات خود را از این کشــور افزایش داده اند. این افزایش واردات بیشــتر شامل 
محصوالت کشــاورزی نظیر دانه     های روغنی، روغن، گوشت و لبنیات بوده است. 
افزایــش قیمت محصوالت صادراتی موجب افزایــش 15.6 درصدی درآمدهای 
صادراتی روســیه برحسب ارزش شــده، اما طبق تخمین ها احتماال میزان وزنی 
این صادرات با اندکی کاهش مواجه شــده است. افزایش ارزش صادرات روسیه 
عمدتا به واســطه نقش کاالهای اساسی نظیر ســوخت، انواع کود و غالت بوده 
است. افزایش به نسبت اندک ارزش صادراتی روسیه در مقایسه با افزایش شدید 
قیمت این کاالها بیانگر این مســئله است که احتماال کاالهای صادراتی روسیه 
با کاهش در وزن همراه بوده اســت. در مقابل، جریان تجارت کاالهای صنعتی، 
کاهشی چشمگیر داشته است؛ از جمله کاالهایی نظیر موتور وسایل نقلیه، داروها 

و قطعات مربوط به هواپیما که احتماال اثر تحریم ها بوده است.
جنگ بیشتر از هر چیز موجب افزایش قیمت      اقالم کاالیی شد، اما این افزایش 
قیمت ها به نســبت چیزی که در ابتدای جنگ پیش بینی می شد، کمتر است. 
افزایش قیمت از 4.4 درصد برای کاالیی نظیر پاالدیوم )از وسایل مورد  استفاده 
در صنعت خودرو( آغاز می شود و تا 24.4 درصد برای ذرت باال می رود. اجتناب 
نسبی اعضای سازمان تجارت جهانی از تحمیل ممنوعیت صادراتی احتماال نقشی 
کلیدی در کنترل افزایش قیمت ها داشــته است. آخرین رصد تجارت این نهاد 
بین المللی )از نیمه اکتبر 2021 تا نیمه اکتبر 2022( نشان می دهد، تمهیدات 
تســهیل     کننده صادرات که توسط کشورهای عضو این سازمان اتخاذ  شده است، 
یک هزار و 38  میلیارد دالر از کل تجارت این کشورها را پوشش می دهد که بسیار 
بیشــتر از تمهیدات محدودکننده تجارت با رقم 163.5 میلیارد است. این نکته 
عالوه بر افزایش اندک قیمت غالت نشــانگر موفقیت سیاست های این سازمان 
درباره کاهش تاثیرات جنگ بر امنیت غذایی است. روسیه و اوکراین نسبتا نقش 
حداقلی در اقتصاد جهان دارند، با یک اســتثنا؛ این دو کشــور صادرکننده مهم 
برخی کاالهای کشاورزی و صنعتی هستند. پیش بینی می شد که عرضه غالت، 
ذرت، دانه     های روغنی، کود و سوخت پس از جنگ کاهش یابد، اما چنین اتفاقی 

نیفتاد و در روندی کامال مخالف، تجارت این اقالم افزایش یافت.
رصد تجارت جهانی در یک ســال گذشته از سوی این نهاد بین المللی نشان 
می دهد که تمهیدات محدودکننده صادرات در ماه های ابتدایی جنگ نسبت به 
رکود سال 2007 علی رغم پیش بینی های بدبینانه، محدود بوده است. براساس 
محاسبات سازمان تجارت جهانی، تقویت چندجانبه     گرایی در تجارت می تواند در 
بلندمدت و در سال 2050 به افزایش بیش از 3  درصدی درآمد جهانی منجر شود. 
بیشترین سهم از این افزایش درآمد، نصیب کشورهای با درآمد پایین خواهد شد.
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فرصت امروز: قیمت سکه طال در دومین روز هفته به کانال 33 میلیون 
تومان رســید. در جریان دادوستدهای روز یکشنبه، قیمت سکه امامی با 
رشد 6 درصدی نسبت به روز قبل به رقم 33 میلیون و 158 هزار تومان 
رســید و هر گرم طالی 18 عیار تا زمان تنظیم این گزارش، 2 میلیون و 
816 هزار تومان قیمت خورد. قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 
به 30 میلیون و 100 هزار تومان رسید. همچنین نیم سکه با افزایش بیش 
از 6 درصدی در روز گذشته با قیمت 17 میلیون و 450 هزار تومان خرید 
و فروش شد و قیمت ربع سکه نیز با رشد 2.93 درصدی تا رقم 11 میلیون 
و 425 هزار تومان افزایش یافت. هر مثقال طال در بازار داخلی، 12 میلیون 
و 200 هزار تومان ارزشگذاری شده است، ضمن اینکه قیمت هر اونس طال 

در بازار های جهانی به یک هزار و 811 دالر رسیده است.
قیمت دالر در بازار غیررسمی نیز در حوالی 56 هزار تومان گزارش شد. 
از روز یکشنبه همچنین فروش ارز با کارت ملی آزاد شد و به گفته صرافان، 
تغییری در بخشنامه فروش ارز با کارت ملی صورت نگرفته و تنها قیمت 
باالتر رفته اســت. درحالی که فروش ارز با کارت ملی متوقف شده بود، از 
صبح دیروز با مجوز بانک مرکزی، صرافی ها به هر فرد 5 هزار یورو یا معادل 
آن به سایر ارزها می فروشند. صرافان می گویند هیچ تغییری در بخشنامه 
روال فروش ارز با کارت ملی انجام نشــده و فقط قیمت باالتر رفته است. 
در روز گذشــته صرافی ها دالر با کارت ملی را در کانال 52 هزار تومان به 
متقاضیان فروخته اند. رکوردزنی نرخ ها در این روزها به بازارهای مالی نیز 
رسیده و نرخ سود به رکوردهای تاریخی دست پیدا کرده است؛ ارقامی که 
در سال های برگزاری سه بازار مهم سابقه نداشته است. بسیاری معتقدند 
این رکوردزنی ها در ادامه رشــد نرخ بهره بین بانکی و سیاست های بانک 

مرکزی در باالبردن این شاخص رخ داده است.
رکوردزنی تاریخی بازارهای مالی

نرخ ســود در بازارهای مالــی طی هفته اخیر بــه رکوردهای تاریخی 
رسیده است؛ ارقامی که پیشتر در این بازارها سابقه نداشته است. برخی از 
صاحبنظران بر این باورند که این رکوردزنی ها در ادامه رشد نرخ بهره بین 

بانکی و سیاست های بانک مرکزی در باالبردن این شاخص رخ داده است. 
روند نرخ سود در بازارهای مالی به نوعی می تواند عالمتی از وضعیت رونق 
در بازارها و سیاســت های کالن اقتصادی را دربر داشــته باشد. در همین 
خصوص در هفته های اخیر، بانک مرکزی سیاســت خود را بر رشــد نرخ 
بهره بین بانکی چیده اســت. در این رابطه نیز بانک مرکزی در ابتدا نرخ 
سود سپرده های بانکی را ارتقا داد؛ رویدادی که در ادامه به افزایش دامنه 
نرخ بهره بین بانکی منجر شــد و این دامنه را از 14 تا 22 درصد به 17 
تا 24 درصد رساند. در شرایط تورمی به باور بسیاری، رشد نرخ بهره بین 
بانکی، اثری مهم در کاهش تورم خواهد داشــت یا حداقل از رشد بیشتر 

آن جلوگیری خواهد کرد.
رشد نرخ بهره بین بانکی در ادامه، خیز بازارهای مالی را به همراه داشته 
است. پس از آنکه در هفته نخست از آخرین ماه سال 1401، نرخ سود بین 
بانکی قله هفت ساله را فتح کرد، نرخ سود در بازار باز نیز به رکورد بی سابقه 
رسید. اتفاق مهمی که کاهش استقراض بانک ها را در پی داشت. در ادامه 
نیز دولت بی سابقه ترین انعطاف خود را در بازار اولیه نشان داد. بازار اولیه 
اوراق بدهی، معامالتی اســت که در آن، دولت بــا فروش اوراق نقدی به 
بانک ها و بورسی ها ســعی در درآمدزایی غیرتورمی دارد. باالتر بودن نرخ 
ســود اوراق بدهی دولتی در این بازار به نوعی سودآورتر کردن مشارکت 
در تامین کسری بودجه برای مشتریان است. در همین رابطه، دولت نرخ 
ســود را به سطحی بی سابقه رسانده که مشارکت باالی خریداران اوراق را 
به همراه داشــت. به گزارش اکو ایران به نقل از اقتصادنیوز، روند نرخ سود 
در بازارهای مالی کشــور برای دومین هفته متوالی رکوردزنی کرده است. 
بررسی ها مجموعا در سه بازار تشکیل شده در هفته اول اسفندماه، روایت 
از رکوردهایی تاریخی دارد که تاکنون تجربه نشده بود. نخستین بازاری که 
این رکورد را تجربه کرده، بازار اولیه اوراق بدهی است که در آن دولت به 

تامین کسری بودجه خود می پردازد.
از رکورد اوراق بدهی تا بازار باز

در هفته منتهی به ســوم اسفندماه، حراج اوراق بدهی دولتی به مرحله 

چهلــم خود در ســال جاری رســید. در این بازار دولــت اوراق بدهی به 
مشتریان خود می فروشد تا از این طریق بتواند نیازهای مالی خود را تامین 
کند. آنچه مهمترین عامل جذاب برای مشــارکت مشــتریان در این بازار 
قلمداد می شود، نرخ سود اوراق عرضه شده است. در همین رابطه در هفته 
منتهی به سوم اسفندماه، اراد 124 با نرخ سود 25.5 درصد به فروش رفته 
که در دامنه معامالت سال های اخیر، بیشترین رکورد این شاخص را دارا 
بوده است. افزایش نرخ سود از سوی دولت در ادامه باعث رشد قابل توجه 
معامالت در بازار اولیه شــده و بانک ها و بورسی ها با سهمی برابر مجموعا 
نزدیک به هزار میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کرده اند. اوراقی که 
بانک ها در این بازار خریداری می کنند، ابزاری مهم در جهت قرض پول از 

بانک مرکزی در بازار باز محسوب می شود.
همچنین براســاس داده های بانک مرکزی در عملیــات بازار باز هفته 
نخســت اســفندماه 1401، حدود 105 هزار میلیارد تومان نقدینگی در 
بانک ها تزریق شــد. این رقم نســبت به هفته قبل، 15 همت کمتر شده 
است. دادوستد در این بازار تاریخ سررسید یک هفته ای داشته و با خرید و 
فروش اوراق میان بانک ها و بانک مرکزی انجام می شود.  براساس داده های 
ثبت شده در بانک مرکزی، نرخ سود معامالت بازار اولیه برابر با 23 درصد 
بوده و رکورددار در تاریخ برگزاری بازار بوده است. افزایش این نرخ به نوعی 
از حجم معامالت این بازار کاســته و در ادامه رشد نرخ بهره بین بانکی را 

دربر داشته است.
با رشــد نرخ سود بازار باز، نرخ بهره بین بانکی نیز روندی صعودی پیدا 
کرد. این شــاخص در بازار شبانه به دست می آید که مبتنی بر بده بستان 
بانک های دارای مازاد و بانک های دارای کسری در این بازار است. اعتبارات 
قاعده مند در این بازار که نشــان دهنده مشارکت بانک مرکزی در تزریق 
کوتاه مدت پول در بانک ها است، در سطح 5 هزار میلیارد تومان رقم خورده 
اســت. با این حال، داده های بانک مرکزی نشــان می دهد نرخ بهره بین 
بانکی در این مقطع به 23.01 درصد رسیده که در بازه هفت سال گذشته 

بی سابقه بوده است.

رکوردزنی بازارهای مالی در اسفندماه

براســاس آخرین جزییات اعالم شده از مصارف ارزی خدماتی شصت و 
سه گانه اعالم شده از ســوی مرکز مبادله ارز و طالی ایران، تغییراتی در 
نحوه و چگونگی دریافت ارز مســافری توسط مردم اعمال شده است که 
می توان به تعیین ارز برای سفرهای زمینی - ریلی و دریایی و کاهش شرط 
ســنی دریافت ارز مسافرتی اشــاره کرد. به گزارش ایسنا، در جدیدترین 
مجموعه مقررات ارزی ابالغ شده از سوی بانک مرکزی، تعداد سرفصل های 
مصارف ارز خدماتــی )غیربازرگانی( از 38 مورد به 63 مورد افزایش پیدا 
کرده و تغییراتی در این سرفصل ها اعمال شده است. یکی از سرفصل های 
مصارف ارزی شــصت و سه گانه مرکز مبادله ارز و طالی ایران، مربوط به 
ارز مسافرتی است که با تغییراتی از سوی بانک مرکزی نسبت به آخرین 
به روزرســانی قوانین و مقررات )که در مردادماه امســال انجام شده بود( 
مواجه شــده اســت. مهمترین تغییر در این زمینه، تفکیک ارز مسافرتی 
هوایی و زمینی - ریلی و دریایی اســت که در به روزرسانی جدید )که در 

دوم اسفندماه امسال انجام شد( اتفاق افتاده است.
چهل وچهارمین ســرفصل نیازهای ارز خدماتی مربوط به ارز مسافرتی 
هوایی است که براســاس آن، مسافران هوایی یکبار در سال می توانند به 
میزان 500 یورو یا معادل آن نســبت به ســایر ارزها، ارز دریافت کنند. 

همچنیــن مدارک مورد نیاز در زمان مراجعه به بانک و ارائه درخواســت 
خرید ارز، گذرنامه معتبر، بلیت مســافرت هوایی اعم از یکسره یا دو سره 
)کاغذی یا الکترونیکی( و رســید پرداخت عوارض خروج از کشور است. 
همچنین مدارک مذکور برای نظارت بازرســان در بانک نگهداری خواهد 
شــد. یکی دیگر از تغییراتی که در ارز مسافرتی اعمال شده است، کاهش 
سن قانونی برای دریافت ارز است که در مقررات ارزی گذشته، مسافران با 
سن قانونی کمتر از 18 سال نمی توانستند این ارز را دریافت کنند، اما در 

قوانین جدید حاال این سن به پنج سال کاهش پیدا کرده است.
این تغییرات در حالی اتفاق افتاده است که در مقررات ارزی گذشته که 
از مردادماه 1401 ابالغ شده بود، 500 یورو ارز مسافرتی برای کشورهای 
با ویزا بود و همه ارزها براســاس آنچه اعالم شده و برای مسافران هوایی 
در نظر گرفته شــده بود. همچنین مســافران هوایی می توانســتند برای 
کشورهایی که نیازی به ویزا ندارند، 300 یورو یا معادل آن نسبت به سایر 
ارزها دریافت کنند، اما هم اکنون در تغییرات جدید صورت گرفته که هفته 
گذشته انجام شد، مسافران زمینی، ریلی و دریایی می توانند تا 300 یورو 
یا معادل آن نســبت به ســایر ارزها به صورت اسکناس ارز دریافت کنند. 
همچنین مدارک موردنیاز برای مسافران ریلی و دریایی با مسافران هوایی 

تفاوتی ندارد و هر دو نوع ارز مسافرتی از هوایی تا زمینی، ریلی و دریایی 
در صورت امکان قابلیت پرداخت به صورت کارت، حواله و ... را نیز دارند.

یکی دیگر از تغییرات صورت گرفته در این زمینه، آن است که در مقررات 
ارزی ابالغ شده در مردادماه امسال بانک های ملی، ملت، سامان، تجارت و 
پارســیان به عنوان تامین کنندگان این نوع ارز معرفی شده بودند، اما در 
ابالغیه جدید اســمی از بانک های عامل به میان نیامده است. البته یکی 
دیگر از تغییراتی که بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طالی ایران در این 
ســرفصل ارز خدماتی به آن اشــاره کرده اند، دریافت ارز مسافرتی پس از 
گیت خروجی در فرودگاه های بین المللی مانند فرودگاه امام خمینی )ره( 

از طریق خودپردازهای تعبیه شده در آن سالن ها است.
گفتنی است قیمت دالر در بازار غیررسمی که روند افزایشی در روزهای 
گذشــته پیدا کرده بود، در میانه روز یکشنبه تغییر مسیر داد و با حدود 
4 هزار تومان کاهش مواجه شــد. قیمت دالر در ادامه روند صعودی هفته 
گذشته و بدون توجه به نرخ رسمی مرکز مبادله که این روزها حوالی 42 
هزار تومان اعالم شــده است، دیروز در بازار غیررسمی تا نزدیک 60 هزار 
تومان هم رسید، اما در ادامه ساعاتی با حدود 4 هزار تومان کاهش همراه 

شد و به حدود 56 هزار تومان رسید.

شرط سنی مسافران ۵ سال کاهش یافت

تغییرات جدید ارز مسافری

بانکنامه

آخرین وضعیت بازار رمزارزها
بیت کوین رکورد زد

قیمــت بیت کوین به پایین ترین میزان 10 روزه ســقوط کرد. به 
گزارش کریپتــو، داده های کوین تلگراف مارکــت و تریدینگ ویو 
نشــان می دهند که بیت کوین تالش می کند تا در مورد سرنوشت 
23 هزار دالری تصمیم بگیرد. بیت کوین در 24 فوریه در حالی که 
دالر افزایش یافته بود تقریبا یک هزار دالر از دســت داد و هفته را 
در وضعیت ضعیفی همراه با ســهام ایاالت متحده به پایان رســاند. 
با وجود معامالت خارج از ســاعات کاری تا روز دوشــنبه، شانس 
کاهش نقدینگی برای جرقــه حرکت های بارزتر افزایش می یابد. با 
تجزیه و تحلیل وضعیت دفتر ســفارش بایننس، شاخص نظارت بر 
منابع، ادامــه وجود خط اصلی پشــتیبانی را تأیید کرد که به طور 
غیررســمی به نام »بدنام B.I.D« و دیوار بزرگ شناخته می شود. 
اگــر این خط در 22 هزار و 250 دالر قرار بگیرد، بخشــی از بازی 
نهنگ در آخر هفته خواهد بود و انتظار داشته باشید که بیت کوین 
قبل از یک بازار گاوی قانونی، پایین ترین قیمت ها را مجددا آزمایش 
کند یا احتماال به ســمت کشــف قیمت حرکت کنــد. معامله گر و 
تحلیلگر رکت کپیتال در عین حال 23هزار و 300 دالر را به عنوان 
سطح مهمی برای حفظ منافع گاوها تعیین کرد. همانطور که کوین 
تلگراف گزارش کرد، هم ســختی و هم نرخ هش با وجود کندی در 
بهبود قیمت همچنان به سطوح رکورد جدیدی می رسند. مارتون، 
یکی از تحلیلگران پلتفرم داده های زنجیره ای کریپتو کوانت گفت: 

استخراج بیت کوین 10 درصد دشوارتر شد.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 1.06 
تریلیون دالر برآورد می شــود که این رقم نسبت به روز قبل، .017 
درصد بیشــتر شده اســت. در حال حاضر 42.19 درصد کل بازار 
ارزهــای دیجیتال در اختیار بیت کوین بــوده که در یک روز 0.07 
درصد افزایش داشته است. حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در 24 
ساعت گذشته 36.52 میلیارد دالر است که 35.81 درصد کاهش 
داشــته اســت. حجم کل در امور مالی غیرمتمرکز در حال حاضر 
4.52 میلیارد دالر اســت که 12.37 درصد از کل حجم 24 ساعته 
بازار ارزهای دیجیتال اســت. حجم تمام ســکه های پایدار اکنون 
32.31 میلیارد دالر است که 88.48 درصد از کل حجم 24 ساعته 

بازار ارزهای دیجیتال است.

پیش بینی بازارهای جهانی طال
طالی جهانی از دالر عقب افتاد

بــازار طال همچنان عقب مانده اســت اما شــاهد تحرک اندکی 
اســت زیرا افزایش تورم همچنان یک تهدیــد دائمی برای اقتصاد 
و بســیار باالتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو اســت. قیمت طال 
همچنان تحت فشــار اســت، اما تا حد زیادی داده های تورم داغ تر 
را نادیده می گیرد؛ چراکه شــاخص هزینه های مصرف شخصی در 
ژانویــه 0.6 درصد و تورم ســاالنه 4.7 درصد افزایش یافت. وزارت 
بازرگانــی ایاالت  متحده روز جمعه اعالم کرد که شــاخص قیمت 
اصلی هزینه های مصرف شــخصی این کشــور در ماه گذشته 0.6 
درصد افزایش یافته که نســبت به دسامبر 0.4 درصد بیشتر شده 
است. تورم باالتر از حد انتظار بود و پیش بینی های اجماع به دنبال 
افزایــش 0.4 درصدی بودند. اقتصاددانان انتظار داشــتند که تورم 
ســاالنه با مقدار بسیار کمتری 4.3 درصد افزایش یابد. بازار طال تا 
حد زیادی آخرین داده های تــورم را نادیده می گیرد زیرا همچنان 
شاهد برخی فشارهای فنی فروش است. هر اونس طال آخرین بار با 
0.31 درصد کاهش به 1821 دالر و 10 سنت رسید. تحلیلگران ارز 
می گویند که در واکنش اولیه به داده های تورم، شاخص دالر آمریکا 
در باالترین ســطح معامله می شــود. دالر آمریکا در برابر سبدی از 
ارزهای جهانی به باالترین حد ســه ماه اخیر معامله می شود. برخی 
از اقتصاددانــان معتقدند که داده های تورمــی داغ تر از حد انتظار 
می تواند فدرال رزرو را مجبور کند تا بار دیگر به شدت نرخ  بهره را 
افزایش دهد. انتظارات برای افزایش نرخ بهره طوالنی مدت همچنان 
بــر قیمت طال تاثیــر می گذارد زیرا طال بــا پنجمین زیان هفتگی 

متوالی خود به آخر هفته  رسید.
ایــن گزارش همچنین نشــان داد که مصرف کننــدگان در کنار 
افزایش مــداوم قیمت ها، همچنان به پس انداز خود برای پوشــش 
هزینه های خود ادامه می دهند. درآمد شخصی در ژانویه 0.6 درصد 
افزایش یافته اســت، در حالی که در دســامبر 0.2 درصد افزایش 
یافته اســت. با این حــال، داده ها انتظارات را از دســت دادند زیرا 
اقتصاددانــان به دنبال افزایش یک درصــدی بودند. در عین حال، 
مصرف شــخصی در ماه گذشته 1.8 درصد افزایش یافته؛ در حالی 
که در دسامبر 0.2 درصد کاهش یافته است و مصرف قوی تر از حد 

انتظار بود؛ زیرا پیش بینی های اجماع 1.4 درصد افزایش داشت.

چهارشنبه اطالعیه عرضه منتشر می شود
فروش بدون قرعه کشی از هفته آینده

در حالی که طبق اعالم یکی از مسئوالن وزارت صنعت، معدن و 
تجارت قرار بود از چهارشــنبه هفته جاری طرح فروش محصوالت 
خودروسازان داخلی )دولتی و خصوصی( به صورت هماهنگ و با قید 
»بدون قرعه کشــی« انجام شود، این موضوع با اعالم سخنگوی این 
وزارتخانه بدین صورت اصالح شــد: روز چهارشنبه اطالعیه فروش 
منتشر خواهد شــد و عرضه هفته آینده انجام می شود. به گزارش 
ایســنا، علی رغم اینکه صحبت هایی از عرضه خودروهای داخلی از 
طریق ســامانه یکپارچه و بدون قرعه کشــی در هفته جاری مطرح 
بود، این موضوع توسط عبداهلل توکلی الهیجانی، مدیرکل خودرویی 
وزارت صمت اعالم شــد که طرح پیش فــروش خودروهای داخلی 
خارج از فرآیند قرعه کشــی برای همه خودروها )حتی محصوالت 
ایران خودرو( از روز چهارشــنبه هفته جاری )10 اســفندماه( آغاز 

می شود و در این طرح همه متقاضیان خودرو دریافت می کنند.
اما اکنون این خبر توسط امید قالیباف- سخنگوی وزارت صمت در 
گفت وگو با ایسنا اصالح شد. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در ایــن باره تصریح کرد: اطالعیه طرح مذکور که طی آن محصوالت 
خودروســازان داخلی )دولتی و خصوصی(، از طریق سامانه یکپارچه 
تخصیص خودرو، در روز چهارشنبه هفته جاری )10 اسفندماه( منتشر 

خواهد شد، هفته آینده این طرح اجرایی می شود.
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کانون کارآفرینان برتر تاسیس شد
شناسایی 200 کارآفرین ملی

مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت کار با اشاره 
به تاسیس کانون ملی کارآفرینان برتر در کشور از شناسایی 200 کارآفرین 
برتر اســتانی در 31 استان کشــور خبر داد. علی زندوکیلی در گفت وگو با 
ایســنا با اشاره به تاســیس کانون کارآفرینان برتر گفت: کانون کارآفرینان 
برتر رســمی ملی و استانی براســاس بند 8 مصوبه شورای عالی اشتغال و 
اساسنامه جدید تشکیل شده و به عنوان هیأت اندیشه ورز و شبکه مشاوران 
کارآفرینی در سراســر کشور فعالیت خواهد کرد. او افزایش اعتماد به نفس 
و روحیه خودباوری در جوانان، مشــارکت کارآفرینان در توسعه اقتصادی و 
ایجاد فضای تعامل میان فعاالن عرصه های مختلف اقتصاد از طریق عضویت 
در کانون کارآفرینان برتر رســمی را مورد اشاره قرار داد و افزود: همه ساله 
جشنواره کارآفرینان برتر در استان ها برگزار می شود و برگزیدگان جشنواره 
در کانون کارآفرینان برتر به فعالیت های صنفی خود ادامه می دهند. امسال 
در اساســنامه کانون نقاط ضعف برطرف شده تا زمینه تامین منافع صنفی 
کارآفرینان تقویت شود. به گفته زندوکیلی، افراد منتخب در هیأت امنایی 
با ریاست اســتاندار و حضور مدیران کل اقتصادی استان گرد هم می آیند 
و دستگاه هایی همچون ســازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی 
به عنوان اندیشــه ورز و کمک کننده به جریان توسعه کارآفرینی در استان 
این مرکز حضور دارند. مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در عین حال از شناســایی 200 کارآفرین برتر استانی در 31 
استان کشــور خبر داد و گفت: تاکنون با برگزاری 13دوره جشنواره 200 
نفر کارآفرین به جامعه معرفی شدند. وی با اشاره به برگزاری چهاردهمین 
جشنواره کانون کارآفرینان برتر ملی توضیح داد: جشنواره کارآفرینان برتر هر 
سال در دو سطح ملی و استانی در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات 
تشکیل می شود و امسال نیز بخش های کارآفرینی اجتماعی و تعاون به آن 
اضافه شــدند. در این جشنواره شرکت کنندگان با شاخص های دقیق و طی 
چند مرحله داوری حضوری و مجازی انتخاب می شوند و سپس افراد منتخب 
در کانون کارآفرینان برتر رسمی فعالیت های خود را دنبال می کنند. به گفته 
زندوکیلی، اشــتغال، نوآوری، صادرات، مســئولیت اجتماعی و شخصیت 

کارآفرینی از مهمترین شاخص های انتخاب کارآفرینان برتر ملی است.

فوربس پیشنهاد داد
راه اندازی استارت آپ بدون پول

هیاهوی رسانه ها درباره جذب ســرمایه در استارت آپ ها، ممکن است 
بعضی صاحبان ایده را درباره آغاز کسب وکارشان دچار تردید کند. اینکه 
در مرحله طرح ایده، همه تالش خود را به جذب ســرمایه معطوف کنید، 
یک اشــتباه بزرگ اســت. به ویژه زمانی که گزینه ای برای خروج موفق 
سرمایه گذار در طرح کسب وکارتان وجود ندارد. سرمایه گذاران تنها زمانی 
حاضرند خطر کنند که کششی واقعی در کسب و کاری وجود داشته باشد. 
این کشش نسبت به محصول یا خدمت، پس از مرحله اعتبارسنجی ایده 
خود را نشان می دهد. بنابراین صاحب ایده باید مرحله اعتبارسنجی ایده اش 
را بدون جذب ســرمایه خارجی بگذراند. اگر ایده ای دارید و پولی ندارید، 
باید بدون هزینه کردن، این پول را جور کنید. نکته مهم در کسب وکارهای 
نوپا، ساختن نسخه ای اولیه از محصول یا خدمات برای اعتبارسنجی است. 
هرچند این کار ممکن است به نظر گران تمام شود، اما در بسیاری از موارد، 

راه هایی برای گذر از این مرحله با کمترین هزینه وجود دارد. 
عبدو ریانی در فوربس به چند راه برای صاحبان ایده ای که پول ندارند، 
اشــاره کرده است. او می نویســد: فروش چیزی بدون داشتن چیزی، این 
روزها به اســتانداردی در فضای صنعت تبدیل شده است. یکی از راه های 
امن برای اعتبارســنجی ظرفیت ایده ها همین است. ساختن یک صفحه 
برای فروش در فضای مجازی به دانش فنی خاصی نیاز ندارد و  ابزارهای 
زیادی برای ساخت این صفحه ها وجود دارد. همچنین می توان از ابزارهای 
بدون کد اســتفاده کرد. این ابزارها در سال 2023 بیشتر مورد توجه قرار 
گرفته اند. هوش مصنوعی به کمک آمده و ظرفیت های این ابزارها را توسعه 
داده اســت. با اســتفاده از این ابزارها امکان آماده سازی یک نسخه آلفا از 

محصول و خدمت استارت آپ ها وجود دارد و هزینه آن هم کم است.
از دیگــر راه های کم هزینه برای اعتبارســنجی، ایده مشــارکت تیم فنی 
در ســاخت و فروش نسخه اولیه محصول اســت. می توان با افزایش تعداد 
بنیانگذارها از مهارت و تجربه آنها استفاده کرد و مسیر اعتبارسنجی و ساخت 
نســخه اولیه را با هزینه کمتری پیمود. نکته آخر، بازاریابی است. بازاریابی 
مرحله ای اســت که می تواند هر بودجه ای را ببلعد. به همین دلیل انتخاب 
استراتژی هایی در بازاریابی که بتواند با کمترین  هزینه اجرا شود، در اولویت 
اســت. به عبارت دیگر، باید در کارهایی در مرحله بازاریابی تمرکز کنید که 
امکان اجرای آن بدون هزینه و به طور رایگان توسط خود شما وجود داشته 
باشد. همچنین شرکایی را پیدا کنید که بتوانند محصول شما را بفروشند، آن 
هم براســاس پرداخت برمبنای تبدیل. این روش از پرداخت پول به دیگران 
برای تبلیغ سخت تر است، اما گاهی تنها گزینه شماست. همچنین از آنجایی 
که هدف شما اعتبارسنجی ایده و جلب توجه اولیه است، هر شریک و همکار 

کوچکی می تواند به یک مبلغ بزرگ برای شما تبدیل شود.

سونامی اخراج به هکرها رسید
به نظر می رسد هکرها و سایر عوامل تهدیدهای باج افزاری، جدیدترین 
کارکنان صنعت فناوری هســتند که با اخراج روبه رو می شوند. به گزارش 
وال اســتریت ژورنال، تقویت نظارت بازرسان وزارت دادگستری آمریکا و 
شرکت های امنیتی بر تهدیدهای امنیت سایبری، آسیب حمالت باج افزاری 
که طی آنها هکرها از قربانیان شــان باج می گیرند را تعدیل کرده اند. بنا بر 
اظهارات گروه های امنیت سایبری، این هوشیاری فزاینده، به کاهش شمار 
حمالت باج گیری آنالین و باج پرداختی به آنها منجر شده است. به گفته 
شــرکت اطالعاتی »رِد سنس«، گروه هکری »ُکنتی« پس از اینکه مراکز 
تماس نتوانســتند درآمدزایی کنند، سال گذشته 45 اپراتور مرکز تماس 
را اخراج کرد. هک های باج افزاری، می تواند ریســک باالیی داشته باشد به 
خصوص وقتی هکرها از قربانیان خود برای برگرداندن اطالعات خصوصی 
کــه گروگان گرفته اند، باج طلب می کنند. وزارت دادگســتری آمریکا در 
ســال های اخیر، بر افزایش نظارت بر جرایم سایبری تاکید داشته است. 
این نهاد در سال 2021، گروه های جدیدی شامل تیم اجرایی رمزارز ملی، 
نیــروی ویژه اخاذی دیجیتالی و باج گیری را ایجــاد کرد. این اقدامات به 
وزارت دادگســتری آمریکا در تحقیقات و استرداد هکرها به آمریکا کمک 
کرده است. براساس گزارش بیزنس اینسایدر، انتظار می رود حدود یک سوم 
از کشورها، تا سال 2025 قوانینی را در ارتباط با باج افزارها تدوین کنند در 

حالی که آمار مذکور در سال 2021، کمتر از یک درصد بود.

کارآفرینی

فرصت امروز: بازار ســهام با دو بال دالر و تورم در مسیر صعودی قرار 
گرفته و این ســوال بار دیگر در اذهان بورس بازان مطرح شده است که 
آیا قله تاریخی بازار سهام تا پایان سال فتح می شود؟ رکوردشکنی های 
بــورس تهران در اســفندماه همچنان ادامه دارد و پــس از آنکه نماگر 
اصلی بورس در اولین روز هفته به سطح 1.7 میلیون واحدی رسید، روز 
گذشــته در دومین روز هفته و هفتمین روز اسفندماه، مرز 1.8 میلیون 
واحــدی را هم فتح کرد. شــاخص کل بورس در پایان دادوســتدهای 
یکشــنبه، 65 هزار و 520 واحد معــادل 3.77 درصد باال تر از روز قبل 
ایســتاد و به ســطح یک میلیون و 804 هزار واحد رسید. شاخص کل 
هم وزن نیز با رشــد 10 هــزار و 706 واحد معادل 2.04 درصد در تراز 
536 هزار و 370 واحد ایســتاد. شــاخص کل فرابورس هم سبزپوش 
شــد و با افزایش 549 واحد تا رقــم 22 هزار و 757 واحد باال آمد. در 
معامالت روز گذشــته ارزش معامالت خرد سهام به باالترین میزان در 
سال 1401 رســید. ارزش معامالت خرد سهام با افزایش 53 درصدی 
نســبت به روز قبل بــه رقم 15 هزار و 775 میلیارد تومان رســید که 
بیشترین رقم در سال جاری به شمار می رود. با این حال، ارزش خالص 
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شــد و 283 میلیارد تومان 

پول حقیقی از بورس خارج شد.
بازار سهام در یک هفته گذشته در حالی با روند صعودی بازارهای دارایی 
همصدا شده اســت که بورس در دو سال گذشته کمتر در کوتاه مدت به 
این میزان رشد رسیده بود. پیشروی قیمت دالر غیررسمی تا مرز 60 هزار 
تومان از جمله دالیل عمده رشد شاخص ها و تمایل بیشتر سرمایه گذاران 
به خرید ســهام شرکت های صادراتی عنوان شده است. همچنین افزایش 
ریســک در بازارهایی مثل بازار ســکه به دلیل احتمال کاهش قیمت در 
کوتاه مدت و حباب زدگی بازار از دیگر دالیل توجه سرمایه گذاران حقیقی 
به بازار سهام است. با وجود نوسان های کوتاه مدت که خریداران سهام را به 
سودهای سه ماهه امیدوار کرده است، توصیه اصلی کارشناسان به مردم، 
سرمایه گذاری برای رســیدن به سودهای طوالنی مدت در تاالر شیشه ای 

است.

شاخص بورس به قله رسید
تاالر شیشــه ای در آغاز این هفته، روزی تاریخی را پشت سر گذاشت. پس 
از تحمل یک ماه بی رمق و رکود عمیق در میانه فصل زمستان، بورس تهران 
هفته نخست اسفندماه را با رشد هفتگی 8.64 درصدی پشت سر گذاشت تا 
دماسنج اصلی تاالر شیشه ای پس از گذشت هفت هفته متوالی به بیشترین 
رشد هفتگی دست یابد و در نیمه کانال 1.6 میلیون واحدی بایستد. شاخص 
کل هم وزن نیز در هفته ای که گذشــت، با رشد 6 درصدی بیش از 28 هزار 
واحد افزایش ارتفاع داد و در تراز 503 هزار و 232 واحد ایستاد. نماگر اصلی 
بــورس تهران در اولین روز معامالتی هفته جاری نیز به بازدهی روزانه 4.96 
درصدی رسید تا با رسیدن به سطح یک میلیون و 700 هزار واحد، سومین 
رشــد تاریخی در مقیاس روزانه را به ثبت برساند. نماگر هم وزن بازار هم در 
آغــاز معامالت این هفته 22 هزار و 461 واحــد معادل 4.46 درصد افزایش 
ارتفاع داد و در ســطح 525 هزار و 663 واحد ایستاد. در ادامه این روند و در 
جریان معامالت روز یکشنبه، شــاخص کل بورس به رشد 3.77 درصدی و 
نماگر هم وزن بازار به رشد 2.04 درصدی رسید تا قطار بازار سهام همچنان با 
شتاب به حرکت خود ادامه دهد. با جهش تاریخی اخیر بورس، میزان بازدهی 

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای از ابتدای سال تاکنون به مرز 30 درصد رسید.
در جریان معامالت روز یکشــنبه، شاخص کل بورس تهران به قله یک 
میلیون و 800 هزار واحدی صعود کرد و ارزش معامالت خرد به بیشترین 
رقم در ســال جاری رسید. شاخص کل با صعود 65 هزار و 520 واحدی، 
3.77 درصد باالتر از روز قبل ایســتاد و تا سطح یک میلیون و 804 هزار 
و 303 واحد باال آمد. شــاخص کل هم وزن نیز با رشــد 10 هزار و 706 
واحــدی، بازدهی 2.04 درصدی را ثبــت کرد و در تراز 536 هزار و 370 
واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( با افزایش 549 
واحدی در ســطح 22 هزار و 757 واحد قرار گرفت. شاخص کل هم وزن 
فرابورس نیز هزار و 356 واحد رشد کرد و به رقم 95 هزار و 7 واحد رسید. 
در پایان معامالت  روز گذشته، 335 نماد رشد قیمت و 322 نماد کاهش 
قیمت داشتند. به عبارت دیگر، 51 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 49 

درصد بازار افت قیمت را متحمل شدند.

خروج پول حقیقی از بورس
ارزش خالــص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار نیز منفی شــد و 
283 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. بیشترین خروج پول 
حقیقی به سهام شبندر )شرکت پاالیش نفت بندرعباس( اختصاص داشت 
کــه ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقــی آن 53 میلیارد تومان بود. 
وغدیر دومین رتبه خروج را داشت و پس از آن، نمادهای حکشتی، شپنا 
و پخش بیشترین خروج پول حقیقی را ثبت کردند. در سوی دیگر، فوالد 
بیشــترین ورود پول حقیقی را داشت و شستا و نوری در رتبه های بعدی 
بودنــد. نمادهای فوالد، فملی و فارس بیشــترین تأثیر مثبت و خبهمن، 

وتجارت و خودرو بیشترین تاثیر منفی را در رشد شاخص کل داشتند.
ارزش معامالت کل بازار ســهام به 24 هزار و 35 میلیارد تومان رسید. 
ارزش معامــالت اوراق بدهی در بازار ثانویه هزار و 718 میلیارد تومان بود 
که 7 درصد از ارزش کل معامالت بازار را شــامل می شود. ارزش معامالت 
خرد سهام نیز با افزایش 53 درصدی به رقم 15 هزار و 775 میلیارد تومان 
رسید که بیشترین رقم در سال 1401 است. نماد شستا بیشترین ارزش 
معامالت بازار را داشت و فوالد و شپنا رتبه های دوم و سوم را داشتند. در 
جدول حجم معامالت نیز سهام شستا در صدر قرار گرفت. خودرو در رتبه 
دوم بیشــترین حجم معامالت بازار ایســتاد و رتبه سوم به دی رسید. در 
معامالت یکشنبه، 103 نماد صف خرید داشتند و 64 نماد با صف فروش 
مواجه شــدند. ارزش صف های خرید با افت 62 درصدی به 926 میلیارد 
تومان رســید و ارزش صف های فروش نیــز با 4 درصد کاهش، رقم 356 
میلیارد تومان را به ثبت رســاند. در پایان معامالت نماد تاپیکو )شــرکت 
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین( با صف خرید 227 میلیارد 
تومانــی در صدر جدول تقاضای پایانی بازار قــرار گرفت. پس از تاپیکو، 
نمادهای خزامیا )شرکت زامیاد( و کاوه )شرکت فوالد کاوه جنوب کیش( 
بیشــترین صف خرید را داشتند. در ســوی دیگر در پایان معامالت نماد 
حفارس با صف فروش 14 میلیارد تومانی بیشترین صف فروش را داشت 
و کســاپا، غدانه، چکارن و باالس دیگر نمادهایی بودند که بیشترین صف 

فروش را به خود اختصاص دادند.

شاخص کل بورس تهران به سطح 1.8 میلیون واحدی رسید

رکورد جدید معامالت خرد سهام

دو ماه از زمستان گذشت، دمای هوا رو به افزایش است و کم کم روزهای 
بهــاری در راهند. هرچند کــه بارش های هفته اخیــر کوه های تهران را 
سفیدپوش کرده، اما مسئوالن تامین آب می گویند هنوز آوردی به شکل 
روان آب برای تهران نداشته است. به گزارش ایسنا، براساس آخرین آمارها، 
میزان ذخایر سدهای پنج گانه تامین کننده آب استان تهران 226 میلیون 
مترمکعب بوده که این رقم در زمان مشــابه ســال گذشته بیش از 310 
میلیون مترمکعب بوده اســت. حجم آب سدهای استان تهران 25 درصد 

نسبت به روز مشابه سال گذشته کاهش نشان می دهد.
درســت چند هفته پیش از انتشــار این آمار، آمار دیگری نیز از سوی 
استانداری تهران منتشر شد مبنی بر اینکه جمعیت تهران به 19 میلیون 
نفر رسیده اســت. علیرضا فخاری، استاندار تهران هفته پیش اعالم کرد: 
برخورداری های تهران زمینه مهاجرت را فراهم می کند و امروز با احتساب 
اتباع خارجی حدود 18.5 تا 19 میلیون جمعیت در تهران داریم و سالی 
حدود 5 درصد به جمعیت اســتان اضافه می شود که این امر قابل توجه 

و تأمل است.
افزایش 5 درصدی ســاالنه جمعیت تهران در حالی اســت که استان 
تهران، پس از اســتان سیستان و بلوچســتان، فقیرترین استان به لحاظ 
برخورداری از منابع آبی بوده و حدود 18 درصد جمعیت کشــور را خود 
جای داده اســت. تهران برخالف سایر پایتخت های بزرگ جهان هیچ رود 
پرآبی در حاشیه خود ندارد و سیستم تامین آب این کالنشهر صرفا وابسته 
به بارش برف و باران اســت. از سوی دیگر برخالف شبکه برق که امکان 
انتقال منطقه ای آن وجود دارد، یکی از دشواری های تامین آب، نبود امکان 
انتقال آب از حوضه های آبریز داخلی و از یک استان به سایر استان ها است.

اتابک جعفری، مدیرعامل شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشور نیز 
چندی پیش به حساســیت، گســتردگی و جمعیت باالی استان تهران 

اذعان کرد و گفت: مشــکلی که امروز با آن دســت به گریبانیم، فقدان 
پروژه های جایگزین و پدافندی تامین آب در اســتان تهران اســت. او 
صراحتــا تاکید کرد که بــا راهکارهای کوتاه مدت مشــکل تامین آب 
تهران برطرف نخواهد شــد و این کالنشهر نیازمند پروژه های اضطراری 
جایگزین اســت. این درحالی اســت که چندی پیش رئیس ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان تهران آب را دومین چالش پیش روی این 

استان بعد از مهاجرت دانست.
از سوی دیگر سهم اســتان تهران در نهضت ملی مسکن 500 تا 600 
هزار واحد اســت که مشخص نیست آیا برای تامین آب شرب این میزان 
بارگذاری جمعیت در دومین اســتان فقیر کشــور به لحــاظ منابع آبی، 
برنامه ریزی شــده است یا نه. تراکم باالی جمعیتی در تهران موجب شده 
است تا مصرف آب شرب در تهران تا این اندازه باال و نسبت به منابع آبی 
این استان ناهمخوان باشد. تهران سومین سال خشکسالی پیاپی را تجربه 
می کند و بارش های آن که عمدتا به شکل برف بوده است هنوز تبدیل به 
روان آب نشده و نتوانسته سدهای تشنه این شهر را سیراب کند. آمارهای 
رســمی نیز گواه این ادعاست، براســاس آخرین آمار وزارت نیرو، میزان 
بارش های استان تهران نســبت از ابتدای سال آبی حدود 101 میلی متر 
بارش در تهران ثبت شــده در حالی که بارش ها در بلندمدت حدود 137 

میلی متر بوده است.
پاییز خشک امسال و نبود باران و روان آب در این فصل، منابع آبی تهران 
را دچار تنگدســتی کرد و بارش های زمستانی نیز که عمدتا به شکل برف 
بوده، تا زمان کاهش دما در ارتفاعات و آب شدن برف ها، کمک چندانی به 
تامین آب این روزهای تهران نخواهد کرد. این در حالی است که وضعیت 
مصرف آب در پایتخت هیچ تناســبی با مقدار بارندگی ها و میزان ذخایر 
ندارد، آن گونه که آبفای استان تهران اعالم کرده است، بیش از 60 درصد 

مشترکان تهرانی پرمصرف و بدمصرف هستند و این موضوع در کنار سایر 
موارد مطرح شده، شرایط استان تهران را بغرنج کرده است. چندی پیش 
علی اکبر ملکوتی، مدیر بهره برداری از تاسیســات آبی آبفای استان تهران 
گفت: هرچند وارد ماه پایانی زمســتان و سال شده ایم، اما مصرف آب در 
تهران با روزهای گرم سال برابری می کند، این مسئله ای است که بسیاری 
از کارشناسان را نگران کرده است. به گونه ای که در چند روز اخیر مصرف 
لحظه ای آب در تهران حدود 50 مترمکعب بر ثانیه بوده است، اما این عدد 

با میزان مصرف آب در گرم ترین روز تابستان برابری می کند.
از سوی دیگر، شرایط آبی تهران متفاوت با سایر استان هاست. در بیشتر 
اســتان های کشور سهم شــرب از آب مصرفی کشور بین 7 تا 10 درصد 
است، اما در تهران 45 الی 50 درصدی مصرف آب مربوط به حوزه شرب و 
بهداشت است. به عبارت دیگر تقریبا معادل مصرف آب در حوزه کشاورزی 
در بخش شرب هم آب مصرف می کنیم و این نکته ای است که کمتر مورد 
توجه قرار می گیرد و شهری را که به دور از رودخانه بنا نهاده شده است را 
به یکی از پرریسک ترین پایتخت ها در زمینه منابع آبی تبدیل کرده است. 
واکاوی آمارهای بیان شده، پرده از حقایق تلخی برمی دارد که نیازمند تأمل 
است. جمعیت تهران رو به افزایش و منابع آب آن محدود بوده، خشکسالی 
دو ســال اخیر این کالنشهر، مسئوالن را در برداشت از آب های زیرزمینی 
برای تامین آب پایتخت ناگزیر کرده و فرونشست با دشت های آن عجین 
شده است و با ادامه این روند دیر یا زود از رانش زمین گریزی نیست! بهبود 
وضعیت موجود نیازمند برنامه ریزی جامع و اجرای اقدامات کوتاه مدت تا 
بلندمدت اســت. تاکنون اقدامات کوتاه مدت زیادی برای تامین و افزایش 
منابع آب شــهر تهران انجام شده اما کافی نبوده و این موضوعی است که 
نیازمند سیاســتگذاری کالن و اجرای پروژه های کالن برای این کالنشهر 

حساس و پرمخاطره است.

سومین سال خشکسالی پیاپی در پایتخت

تهران تاب  بی آبی ندارد
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حقوق ورودی تلفن همراه باالی ۶00 دالر 
حداقل 1۵ درصد شد

نمایندگان مجلس در مصوبه ای حقوق ورودی واردات گوشــی های 
تلفن همراه خارجی باالی 600 دالر را حداقل 15 درصد تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر دیروز 
)یکشــنبه( بند )ط( تبصره 7 در بخش درآمدی الیحه بودجه 1402 
را تصویب کردند. بر این اســاس، حقــوق ورودی رویه )برند( تجاری 
واردات گوشــی های تلفن همراه خارجی باالی 600 دالر حداقل 15 
درصد تعیین می شود، واردات گوشی در سایر رویه ها به  مأخذ دو برابر 
محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی )گمرک 
جمهوری اسالمی ایران( مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم 
را به ردیف درآمدی 110410 واریز کند. واردات این کاالها از طریق 

مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم می شود.

عوارض خروج از کشور در سال آینده افزایش 
پیدا نمی کند

نمایندگان مجلس شورای اسالمی بند مربوط به افزایش 20 درصدی 
عوارض خروج از کشــور در سال آینده را از الیحه بودجه سال 1402 
حذف کردند. به گزارش ایســنا، در جلســه علنــی نوبت عصر دیروز 
)یکشــنبه( احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد حذف بند 
الحاقی 6 به تبصــره 6 را مطرح کرد. وی توضیح داد: دولت در الیحه 
بودجه پیشنهاد افزایش عوارض خروج از کشور را نداده است پس چرا 
باید مجلس شورای اسالمی چنین پیشنهادی را مطرح کند و بعد دولت 
بگوید که نمایندگان گران کرده اند لذا این بند حذف شــود تا عوارض 
خروج از کشــور زیاد نشــود. بر این اساس نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی با 120 رأی موافق، 65 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 
219 نماینده حاضر در مجلس بند الحاقی 6 تبصره 6 را حذف کردند. 
در این بند آمده بود که تعرفه عوارض خروج از کشور 20 درصد نسبت 

به سال 1401 افزایش پیدا می کند.

مصوبه »اختصاص سهمیه بنزین به 
خانواده های فاقد خودرو« از دستور کار 

مجلس خارج شد
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از حذف مصوبه کمیسیون 
تلفیق مبنی بر تخصیص سهمیه سوخت به خانواده های فاقد خودرو خبر داد. 
هادی بیگی نژاد در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درباره آخرین وضعیت 
مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اختصاص سهمیه بنزین به خانواده های فاقد 
خودرو عنوان کرد: تخصیص سهمیه سوخت به خانواده های فاقد خودرو از 
آن دسته مصوبه هایی بود که برای تصویب نیاز به دو سوم رأی موافق داشت 
و پس از اینکه تعداد آرا به حد نصاب نرســید این مصوبه نیز از دستور کار 
کمیسیون خارج شد. نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی یادآور 
شــد: این مصوبه که از سوی کمیسیون انرژی مجلس برای طرح در صحن 
علنی مجلس پیشنهاد شــده بوده تکلیفی برای دولت نبوده و قرار بود در 
صورت مهیا بودن شرایط دولت با هدف اصالح نظام توزیع یارانه بنزین نسبت 

به تخصیص سهمیه سوخت به خانواده های فاقد خودرو اقدام کند.

درآمد حاصل از واردات خودرو در سال آینده 
3 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد

نمایندگان مجلس شورای اســالمی مصوب کردند که درآمد حاصل از 
حقوق ورودی خودرو در ســال آینده 3 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. به 
گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایســنا، نمایندگان مجلس 
شــورای اسالمی در جلســه علنی نوبت دوم دیروز )یکشنبه( و در جریان 
بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه 1402 ، بند الحاقی 12 تبصره 6 الیحه 
را به تصویب رساندند. براساس بند الحاقی 12؛ درآمد پیش بینی شده برای 
ردیف 110402 )حقوق ورودی خودرو( مبلغ 30 هزار میلیارد ریال افزایش 
می یابد. سیدشــمس الدین حسینی در جریان بررسی این بند، تاکید کرد: 
اینجا بحث از افزایش تعرفه یا عوارض ورودی خودرو نیســت بلکه درآمد 
مربوط به واردات خودرو 3 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می کند. به دنبال 
این مصوبه واردات خودرو افزایش پیدا خواهد کرد. به هیچ وجه این مصوبه 

درخصوص افزایش قیمت خودرو یا تعرفه ورودی نیست.

نماگربازارسهام

ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشــاره به لغو فروش 
خودرو در هفته جاری، گفت فروش خودروی همه شرکت های خودروساز 
در سامانه یکپارچه از هفته آینده انجام می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، 
امید قالیباف در یک گفت و گوی رادیویی اظهار کرد: برنامه خودروسازان 
بزرگ دولتی که قرار بود این هفته فروش بدون قرعه کشــی داشته باشند 
لغو و قرار شد که هفته آینده تمام خودروسازان در سامانه یکپارچه فروش 
داشته باشند. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: این طرح از 
بزرگترین برنامه های فروش خودرو است که همه خودروسازان محصوالت 
خود را به صورت یکپارچه در یک سامانه عرضه می کنند. قالیباف ادامه داد: 

در صورتی که تقاضا برابر عرضه خودرو باشــد خودرو بدون قرعه کشی در 
اختیار متقاضیان قرار می گیرد و در صورتی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، 
متقاضیان در لیســت انتظار قرار می گیرند. وی تصریح کرد: جزییات این 
طرح عرضه گسترده خودرو به صورت یکپارچه چهارشنبه طی اطالعیه ای 

به اطالع عموم می رسد.
وزارت صمت مقصر گرانی خودروهای خارجی نیست

وی همچنین در ارتباط با عرضه خودرو در بورس کاال اظهار کرد: عالوه 
بر خودروهای چینی قرار است که خودروهایی از دیگر کشورها مانند کره 

جنوبی در بورس کاال عرضه داشته باشیم اما میزان آنها کم است.

قالیباف گفت: با توجه به اینکه از ابتدا برنامه فروش خودروهای اقتصادی 
در بورس کاال مطرح بود عمده خودروهای عرضه شــده در بورس کاال نیز 
چینی و زیر هزار دالر هستند، اما اینکه اکنون قیمت باالیی به تومان دارند، 

وزارت صنعت مقصر نیست.
گفتنی است، عبداهلل توکلی الهیجانی مدیرکل خودرویی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفته بود که پیش فروش خودروهای داخلی )ایران خودرو، 
ســایپا و بخش خصوصی( از روز چهارشنبه هفته جاری انجام خواهد شد 
و در این طرح همه ثبــت نام کنندگان خودرو دریافت می کنند، اما زمان 

تحویل خودرو بین سه ماه تا یک سال متفاوت خواهد بود.

فروش خودروها در سامانه یکپارچه از هفته آتی

فروش این هفته لغو شد
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اخبار

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی اعالم کرد؛
پنج هزار فرصت شغلی در بخش خانگی آذربایجان شرقی ایجاد شد

تبریز - فالح: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: 
طی ســال جاری با پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی در استان برای پنج هزار 
نفر فرصت شغلی ایجاد شد. دکتر حسین فتحی با اشاره به اینکه سهم تسهیالت 
مشاغل خانگی استان در سال جاری ۱۲۷ میلیارد تومان می باشد، گفت: تمام 
آن جذب شده و ۹۰ درصد تسهیالت به متقاضیان معرفی شده توسط بانک های 
عامل پرداخت شده است. وی با اشاره به عملکرد و اقدامات قرارگاه رصد و پایش 
اشتغال استان اظهار کرد: اطالعات بیش از ۵۰ هزار نفر در سامانه رصد اشتغال 
ثبت شــده است و از اقدامات مهم این قرارگاه بررسی و راستی آزمایی و پایش 

اشتغال در استان است. فتحی با اشاره به تعهدات ۱۳ دستگاه متولی در حوزه اشتغال نقش آفرینی، گفت: ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار اشتغال زایی این دستگاه هاست که اکثر طرح ها توسط دستگاه های اجرایی به بانک های عامل معرفی شده و در مرحله پرداخت 
تسهیالت هستند. دبیر کارگروه اشتغال استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: عملکرد برخی از بانک های عامل در این زمینه رضایت بخش 
بوده و به سرعت تسهیالت را پرداخت می کنند و برخی از بانک ها تاکنون تمایلی برای پرداخت این تسهیالت نداشته اند. وی با اشاره به 
اینکه به ازای هر ۱۵۰ میلیون تومان یک فرصت شغلی ایجاد می شود، گفت: اگر تمامی تسهیالت یاد شده دستگاه ها پرداخت شود در 
حوزه خود اشتغالی و توسعه و تکمیل طرح های اشتغال زا بیش از ۱۷ هزار فرصت شغلی ایجاد می شود. در ۱۰ ماهه سال جاری ۴۸ هزار 

و ۵۸۳ فرصت شغلی در استان آذربایجان شرقی ایجاد شده است

اهم عملکرد اخیر شهرداری بندر بوشهر در حوزه خدمات شهری:
از المان طاووس چوبی تا کاشت 150 هزار گل و نشاء فصلی 

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری 
بندر بوشــهر اهم عملکرد اخیر این حوزه در راستای زیباسازی محیط شهری را 
تشــریح کرد. به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری بندر بوشهر، محمد حسن محمدی در تشریح عملکرد حوزه معاونت 
اجرایی و خدمات شــهری شهرداری بندر بوشهر اظهار کرد : در محدوده خیابان 
حافظ تنه خشــکیده درخت که چندین ســال بدون استفاده مانده بود با هنر و 
ظرافتی خاص تبدیل به المان طاووس چوبی شــد که منظره ای چشم نواز برای 
شهروندان ایجاد کرده است. وی بیان کرد: در راستای پویایی بافت های بی جان 
شــهری ساخت المان های چوبی از تنه های خشکیده و بدون استفاده در سطح 
شــهر همچنان تداوم می یابد. همچنین در راستای افزایش تجهیزات پارک ها 
نســبت به جانمایی و نصب ۱۱۰ نیمکت پشتی دار، ۱۰۰ نیمکت بدون پشتی 
و ۱۰ نیمکت ویژه توانیابان در ســطح پارک ها و معابر شهری بوشهر اقدام شده 

است. وی عنوان کرد: جانمایی ۱۶۰ سطل زباله از دیگر اقدامات حوزه معاونت خدمات شهری با هدف افزایش سطح پاکیزگی و نظافت شهری 
است. معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری بندر بوشهر ادامه داد با توجه به تأکید شهردار بندر بوشهر جهت آماده سازی شهر بوشهر با 
هدف استقبال از سال نو و ایجاد طراوت و نشاط محیط های شهری اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است. از جمله این اقدامات 
نقاشی دیواری به مساحت سه هزار و ۳۳۴ مترمربع  است که با بازخورد بسیار خوبی از سوی شهروندان همراه شده است. وی یادآور شد: از 
جمله دیوارهای نقاشی شده در سطح شهر بوشهر می توان به خیابان باغ زهرا )دیوار جنب آتش نشانی(، میدان رئیسعلی دلواری )دیوار جنب 
ساختمان شهرداری مرکزی(، حد فاصل میدان معلم تا چهارراه دادگستری، رنگ آمیزی ساختمان آتش نشانی، رنگ آمیزی جداره خیابان 
شهدای دریایی و نقاشی جداره حسینیه کوی سرتل اشاره کرد. محمدی اظهار کرد: با توجه به نقش ارزنده نقاشی های دیواری در زیباسازی 

محیط شهری فازهای نخست این طرح نیز یکی پس از دیگری در نقاط متعدد شهر اجرایی می شود. 

افزایش 321 درصدی عملیات تخلیه و بارگیری در بندر سیریک
بهبود جاده دسترسی این بندر متناسب با حجم عملیات درحال انجام است

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز- مدیر بنادر و دریانوردی شــهید 
باهنر و شــرق هرمزگان گفت: بیش از ۸۱ هزار تن کاال از ابتدای سال جاری تا 
نیمه بهمن ماه در بندر سیریک تخلیه و بارگیری شده که این میزان جابجایی 
افزایش ۳۲۱ درصدی را به دنبال داشــته است.   به گزارش روابط عمومی اداره 
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان؛ "حمیدرضا محمدحسینی تختی"، اظهارکرد: 
از ابتدای امسال تا نیمه بهمن ماه ۸۱ هزار و ۶۸ تن کاال شامل میوه و تره بار و 
انواع حبوبات در بندر سیریک تخلیه و بارگیری شده است.   وی میزان کاپوتاژ 

کاالی غیرنفتی طی این مدت از بندر سیریک را ۸۰ هزار تن اعالم کرد و گفت: عمده کاالهای کاپوتاژ شده به جزایر استان شن و ماسه بوده 
است.   مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان گفت: در این بخش نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۶۷ درصد افزایش 
به ثبت رسیده است.   محمدحسینی تختی در ادامه با اشاره به نقش مهم و استراتژیک بنادر کوچک در راهبرد توسعه اقتصاد دریامحور 
و پیشبرد اهداف کالن سازمانی بیان کرد: توسعه بنادر کوچک به صورت هدف مند و با سرعت در حال انجام است.  وی در این باره گفت:  
بندرگاه چند منظوره ســیریک بعنوان یکی از بنادر مهم شرق هرمزگان و سواحل مکران  تکمیل شده و عملیات بهبود جاده دسترسی 
متناسب با حجم عملیات  تخلیه و بارگیری درحال انجام است .   مدیر بندر شهید باهنر اضاف کرد: آنچه مسلم است بنادر شرق از ظرفیت 
های باالیی برخوردار بوده که توسعه این بنادر می تواند در ایجاد اشتغال مولد افزایش راندمان اقتصادی منطقه و عدم تکیه اقتصاد مردمی 

به کاالهای نفتی نقش بسزایی ایفا نماید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم عنوان کرد:
 ساالنه یک هزار نفر به بیماران بدخیم سرطانی ایالم افزوده می شود

ایالم - هدی منصوری: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم گفت: تعداد بیماران سرطانی در استان افزایش یافته و بر اساس آمارها 
ساالنه یک هزار نفر به تعداد بیماران بدخیم افزوده می شود. جاسم محمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم گفت: بر اساس آخرین 
ارزیابی های صورت گرفته ساالنه حدود یک هزار نفر به تعداد بیماران سرطانی بدخیم در استان اضافه می شود و این مسئله با افزایش 
سن افراد رابطه مستقیمی دارد و هرچه سن باالتر برود، این بیماری ها نیز بیشتر خواهد شد. وی افزود: یکی از اصلی ترین نیازهای درمانی 
در استان ایالم ایجاد مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم ادامه داد: اگر بتوانیم ابنیه مرکز رادیوتراپی 
را احداث کنیم، وزارتخانه تجهیزات مورد نیاز را در اختیار استان قرار خواهد داد، ضمن اینکه ایجاد این مرکز به ویژه در حوزه هسته ای 
می تواند به مکانی برای جذب گردشگری سالمت در استان با توجه به نبود آن در کشورهای عربی همسایه بخصوص اتباع عراقی تبدیل 
شود. محمدی افزود: بخشی از نیازهای بیماران سرطانی با مواد رادیواکتیو سر و کار دارد که متاسفانه در استان وجود ندارد و تامین آن نیز 
با توجه به محدودیت های اعتباری وزارتخانه در شرایط کنونی امکان پذیر نبود. وی در پایان گفت: برای حل این مسئله رایزنی هایی با 
شرکت های نفت و گاز مستقر در استان از طریق نماینده استان در مجلس شورای اسالمی صورت گرفت که پس از توجیه این نیاز درمانی 
برای کارشناسان وزارت نفت تفاهم نامه ای بین وزارت بهداشت، وزارت نفت و دانشگاه علوم پزشکی استان برای رفع این مشکل منعقد شد 

که در صورت نهایی شدن این مرکز در بیمارستان رازی ایالم مستقر خواهد شد.

شهردار گرگان : اختصاص کیوسک به توانخواهان ذهنی »بهکوش«
گرگان - خبرنگار فرصت امروز- شهردار گرگان اختصاص یک باب کیوسک به مرکز توانبخشی معلوالن ذهنی بهکوش را وعده داد.سید 
محمدرضا سیدالنگی شهردار گرگان به همراه عارف کیانی مدیرکل بهزیستی گلستان از مرکز جامع توانبخشی معلوالن ذهنی »بهکوش« بازدید 
کرد.مریم گیالسیان مدیر این مرکز در این دیدار گفت: این مرکز در سال ۱۳۷۵ بعنوان اولین مرکز توانبخشی پسران کم توان ذهنی باالی ۱۵ سال 
در کشور تأسیس شد.وی با اشاره به تالش های این مرکز برای نزدیک شدن زندگی این افراد به زندگی انسان عادی، افزود: پس از گذشت ۲۷ سال 
تاکنون ۳۰۰ نفر از این مرکز ترخیص شده اند و در حال حاضر ۹۶ نفر آموزش و یادگیری صنایع دستی، فعالیتهای هنری، ورزشی، معرق و قیطان 
بافی، مهارت زندگی و موسیقی در این مرکز را فرا می گیرند.شهردار گرگان در این جلسه همچنین بابت اختصاص یک باب کیوسک در پارک شهر 
برای فروش محصوالت هنرهای دستی این معلوالن و بخشی از ظرفیت های تبلیغات شهری برای معرفی و نیز جمع آوری مشارکت های مردمی 
به این مرکز را وعده داد.در ادامه این دیدار شهردار گرگان از بخش ها و کارگاه های مختلف و همچنین گروه موسیقی این مرکز بازدید بعمل آورد.

انتقال بیش از 4 هزار سرویس خاک و نخاله از سطح شهر گرگان به معدن توسکستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز- معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری گرگان از انتقال بیش از ۴ هزار سرویس خاک و نخاله 
به معدن توسکستان خبر داد.احمد ساالری با اعالم این خبر گفت: در راستای حذف زوائد بصری و جلوگیری از تخلیه غیر مجاز خاک و نخاله در 
معابر شهری با هماهنگی و برنامه ریزی انجام شده انتقال و تخلیه خاک و نخاله در معدن توسکستان روند افزایشی داشته است.وی ادامه داد: در 
یک ماهه بهمن ماه ۱۴۰۱ با تدابیر و کنترل انجام شده روزانه بالغ بر ۱۳۰ سرویس کامیون خاک و نخاله به معدن توسکستان انتقال داده می شود 
که با توجه به آمار ماه های گذشته این عدد ۲ برابر شده است.ساالری همچنین گفت: در بهمن ماه ۱۴۰۱ تعداد ۱۴۰۰ سرویس خاک و نخاله 
توسط خودروهای سبک در ایستگاه موقت خاک و نخاله واقع در جرجان ۲۸ انتقال داده شده که توسط پیمانکار طرح با استفاده از ۱۶۵ سرویس 
کامیون به معدن توسکستان انتقال داده شد.معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری گرگان از شهروندان درخواست کرد از هرگونه تخلیه 
خاک و نخاله در زمین های خالی و مکان های غیر مجاز سطح شهر پرهیز نمایند تا عالوه بر جلوگیری از آلودگی زیست محیطی و برهم زدن 

چهره بصری شهر، شهرداری را در تحقق شعار سال ۱۴۰۲ )گرگان شهر پاک و زیبا( کمک و همراهی نمایند.

مشهد - صابر ابراهیم بای: رئیس امور پژوهش و فناوری شرکت 
گاز خراســان رضوی با بیان این مطلب که گاز می تواند به ســه حالت 
گرمایشی، احتراقی و خوراکی استفاده شود گفت: صرفه جویی در مصرف 
گاز در بخش خانگی موجب گازرسانی بیشتر به دیگر بخشهای مصرفی 
و ایجاد ارزش افزوده برای این انرژی می شود. حمیدرضا افشون با اعالم 
این خبر اظهار کرد: مشترکان خانگی و تجاری استان حدود ۴۲درصد 
گاز را ساالنه مصرف می کنند. در بعضی از استان ها مصرف گاز در بخش 
صنعت غالب است؛ اما در استان ما مصرف خانگی بر مصارف دیگر غلبه 
دارد. وی ادامه داد: در کشــورهای اروپایــی به ازای یک واحد معمولی 
۱۰۰متر مربعی در سال حدود هزار و ۲۰۰مترمکعب گاز مصرف می شود؛ 
اما در اســتان خراســان رضوی این عدد در طول سال حدود ۲ هزار و 
۴۰۰مترمکعب است. یک آپارتمان در مشهد در مقایسه با یک آپارتمان 
در کشــور اروپایی تقریباً در سال دو برابر انرژی مصرف می کند که این 
به نحوه ساخت و ســاز، رعایت نشدن استانداردها و راندمان تجهیزات 
گرمایشی بستگی دارد. رئیس امور پژوهش و فناوری شرکت گاز استان 
خراسان رضوی یادآور شد: در حال حاضر همه بخاری هایی که مشترکان 
ما استفاده می کنند، رده انرژی فوق العاده پایینی دارند و راندمانشان بین 

۵۰ تا ۶۰درصد اســت، در صورتی که بخاری های رده Aو Bراندمانی 
باالی ۸۰ درصد دارند و یک بخاری بدون کیفیت در همین مقایسه در 
بهترین حالت ۲۰درصد بیشتر مصرف انرژی دارد. افشون عنوان کرد: در 
سال ۱۳۹۳شورای اقتصاد، طرحی با عنوان بهینه سازی مصرف انرژی در 
ساختمان ها شــامل خانگی، تجاری و اداری مصوب کرد. بخشی از این 
مصوبه، بهینه سازی موتورخانه ها و جایگزینی بخاری ها را شامل می شد. 
از سال ۹۳ اتفاقی نیفتاد تا اینکه در سال ۹۹ نخستین طرح بهینه سازی 

موتورخانه ها توسط شرکت ملی گاز با هزینه این شرکت شروع شد. بند 
جایگزینی بخاری ها در ســال های ۹۶ و ۹۹ اصالحیه داشت و همچنان 
بدون آیین نامه اجرایی اســت. هر چند این طرح ها هزینه زیادی دارند؛ 
اما با توجه به مصرف باالی انرژی در بخش خانگی می توانند در استان 
ما کمک کننده باشند. رئیس امور پژوهش و فناوری شرکت گاز استان 
خراســان رضوی با تشــریح انواع مصرف گاز گفت: گاز می تواند به سه 
حالت گرمایشی، احتراقی و خوراکی استفاده شود. گرمایشی یعنی گاز 
برای گرم کردن محیط استفاده شود، احتراقی یعنی مصرف گاز در بخش 
صنعت مانند گرم کردن کوره ها، خوراک یعنی با اســتفاده از گاز، ماده 
دیگری مانند صنایع پتروشیمی را تولید کردن. هر چقدر سهم خوراک 
بیشتر باشد؛ یعنی ما با گاز، ارزش افزوده ایجاد می کنیم. برای همین در 
کشــورهای دیگر گاز برای گرمایش استفاده نمی شود. وی تصریح کرد: 
در حــال حاضر مصرف گاز در بخش خوراک بیشــترین قیمت را دارد 
و حدود ۵ هزار تومان در بخش پتروشــیمی است و کمترین قیمت در 
بخش خانگی لحاظ می شود. میزان مصرف گاز در سال ۱۴۰۰در استان 
حدود ۱۳/۵ میلیارد مترمکعب بود که ۴۲ درصد برای گرمایش سوزانده 

شده است.

رئیس امور پژوهش و فناوری شرکت گاز خراسان رضوی عنوان کرد:

ایجاد ارزش افزوده در گازطبیعی با صرفه جویی در بخش خانگی

اراک- فرناز امیــدی: دکتر علیرضا کریمی گفت:بودجه ســال 
۱۴۰۲ شــهرداری اراک بر اساس دستورالعمل های ابالغی طرز تهیه 
و تدوین، اجرا و تفریغ بودجه شــهرداریها مورخ۱۷/۱۰/۱۳۹۷ توسط 
وزارت کشور و بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداریها ابالغی از سوی 
سازمان شهرداریها ۲۸/۰۸/۱۴۰۱ و همچنین سیاست ها و راهبردهای 
شورای اسالمی شهر و برنامه راهبردی چشم انداز ۲۰ ساله، برنامه پنج 
ساله عملیاتی و برش یکساله سال دوم برنامه عملیاتی، به مبلغ ۳۲۰۰ 
میلیارد تومان با ســهم ۷۰ درصدی تملک ســرمایه ای، سهم ۵/۲۸ 
درصدی هزینه و سهم ۵/۱ درصدی تملک مالی تدوین و تصویب شده 
اســت. وی در ادامه افزود: پیش بینی حداکثر ۵٪بودجه جهت هزینه 
کرد در ردیف حوادث غیرمترقبه، پیش بینی اعتبار جهت اجرای برنامه 
های مطالعاتی، آموزشــی و پژوهشی مدیران و کارکنان شهرداریها به 
میزان حداقل ۱٪ و حداکثر ۳٪ اعتبارات هزینه ای، رعایت نصاب ماده 
۶۸ قانون شهرداری)حداقل ۴۰ درصد نسبت بودجه عمرانی(، رعایت 
ضوابط حقوق و دستمزد)درصد افزایش حقوق، تسهیالت رفاهی، اعتبار 
تشــویق کارکنان و...(، رعایت ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات 
)کدینگ تنظیم بودجه،روش پیش بینی درآمدها، پرداخت نیم درصد 
از درآمدهای وصولی به انجمن کتابخانه های شهر، پیش بینی اعتبارات 
کمکهای بالعوض حداکثر معادل ۲٪ اعتبارات هزینه ای و ..(، رعایت 
ضوابط تامین بودجه شورای اسالمی شهر، پیش بینی بودجه سازمانهای 
وابسته که به اســتناد ماده ۵۴ تاسیس شده اند درون بودجه عمومی 

شهرداری، رعایت ضوابط اجرایی بودجه شامل دستورالعمل خزانه داری، 
تنظیــم و تبادل موافقت نامه های بودجــه ای و...، تکالیف بودجه ای 
و ضوابط مهم در تنظیم الیحه بودجه ســال آینده شهرداری براساس 
بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ است. دکتر کریمی با بیان اینکه سیاست ها و 
راهبردهای ابالغی شورای اسالمی شهر در بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری 
اراک در نظر گرفته شــده، افزود: بودجه ریزی عملیاتی، محله محوری 
و عدالت شــهری، اخذ مطالبات شــهرداری، اصالح ردیفهای بودجه، 
توزیع عادالنه اعتبارات بین مناطق، نیازســنجی و امکان سنجی پروژه 
های جدید، تدوین ساز و کار اجرا و نظارت بر پروژه های توسعه محله 
ای در حــوزه برنامه و بودجه و حقوقی، اتمــام پروژه های نیمه تمام، 
هوشمندسازی ماشین آالت عمرانی، ایجاد یا بهبود ترمینالهای شهری، 

تداوم پروژه پیاده راه ســازی و خط ویژه دوچرخه ســواری، بازطراحی 
میدان اصلی شهر، پیگیری پروژه دره گردو، احداث پارکینگهای سطح 
شهر، روانســازی ترافیک در حوزه عمرانی وشهرسازی، از الویت های 
شورای اسالمی شهر می باشــد که در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ شده 
است. شهردار اراک بیان داشت: عمل به تکالیف شهرداری در راستای 
قانون هوای پاک، توجه به اصل تاب آوری شــهری، مدیریت بحران و 
پدافند غیرعامل، توجه به مدیریت آب در شــهرداری، شهر هوشمند و 
مدیریت شهری فناورمحور، انتقال صنوف مزاحم شهری، افزایش سرانه 
فضای سبز در حوزه خدمات شهری ،ارتقاء فرهنگ شهروندی، هویت 
شهری، احداث زیرساختهای ورزش همگانی در سطح شهر،مشارکت در 
طرح های پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توجه به مقوله رویدادگرائی 
فرهنگی، عمل به مســئولیتهای اجتماعی شــهرداری در حوزه های 
اجتماعی و فرهنگی، توجه به پروژه های نشــاط اجتماعی در شــهر، 
افزایش مشــارکتهای اجتماعی و توسعه سرانه های فرهنگی هنری و 
اجتماعی فرهنگی، توســعه فرهنگ ایثار وشهادت در حوزه فرهنگی و 
اجتماعی، صیانت و حفظ بناهای تاریخی و هویتی شهر اراک، بازگشایی 
معابر ) طرح ۲۴ متری (، شفافیت و تهیه بانک امالک شهرداری، تالش 
برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی،حمایت از سرمایه گذاری 
درحوزه گردشگری شهری و حفظ باغات سطح شهر در حوزه امالک، 
گردشــگری و سرمایه گذاری از دیگر الویت های شورای اسالمی شهر 

می باشد که در بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری لحاظ شده است.

قم - خبرنگار فرصت امروز- دبیرخانه چهارمین جشنواره ملی 
مهدویت به همت جهاد دانشگاهی قم؛ اولین فوتوماراتن مهدوی کشور 
را با هدف توسعه فرهنگ متعالی مهدویت برگزار می کند. به گزارش 
پایگاه خبری تحلیلی جمکران، ابراهیم سلیمانی، دبیر بخش عکس 
چهارمین جشــنواره ملی مهدویت و رئیس انجمن عکاسان استان 
قم طی گفت وگویــی از برگزاری فوتو ماراتن ملی مهدوی خبرداد و 
اظهار کرد: اردوی عکاسی ویژه چهارمین دوره جشنواره ملی مهدویت 
)فوتو مارتن مهدوی( برای اولین بار به صورت کشوری برگزار می شود. 
رئیس انجمن عکاســان استان قم تصریح کرد: فوتوماراتن به معنای 
ایجاد رقابتی عکاســانه در مدت زمان و مکان محدود است تا افراد با 
تکیه بر خالقیت  خود به ثبت تصاویر بپردازند. وی هدف از برگزاری 
این فوتو ماراتن را تقویت و افزایش کیفیت و غنا ی آثار ارســالی در 
جشنواره، ایجاد بستر رقابتی ویژه عکاسان سراسر کشور جهت شرکت 
در مســابقه، ایجاد فرصت و ظرفیت شرکت در مسابقات ملی ویژه 
عکاسان حرفه ای و دانشجویان عکاسی استان عنوان کرد. دبیر بخش 
عکس چهارمین جشنواره ملی مهدویت با بیان اینکه این جشنواره با 

محوریت مسجد مقدس جمکران از تاریخ ۱۷ تا ۱۹ اسفندماه برگزار 
می شــود، ادامه داد: متقاضیان و هنرمندان جهت شرکت در اردو و 
ارسال رزومه تا تاریخ ۱۰ اسفندماه فرصت دارند. وی افزود: متقاضیانی 
که ثبت نام آنان نهایی شــود از روز ۱۷ اسفندماه، همزمان با میالد 

آقا امام زمان)عج( پذیرش می شــوند و به مسابقه می پردازند و تا روز 
۱۹ اســفندماه مهمان جشنواره خواهند بود. سلیمانی گفت: در این 
دو روز شرکت کنندگان ضمن شرکت در فوتو ماراتن، از کارگاه های 
آموزشی که در حوزه عکاسی آیینی ترتیب داده شده است بهره مند 
خواهند شد. وی بیان کرد: پس از پایان مسابقه نیز شرکت کنندگان، 
آثارمنتخب خود را به دبیرخانه جشنواره تحویل داده و عالوه بر ثبت 
آثار در قسمت عکاسی جشنواره، دو نفر از شرکت کنندگان بعنوان 
برگزیدگان فوتو ماراتن انتخاب خواهند شد. رئیس انجمن عکاسان 
اســتان قم با اشــاره به برگزاری چندین کارگاه آموزشی عکاسی با 
دوربین حرفه ای و موبایل ویژه دانشــجویان اســتان قم، تأکید کرد: 
قصد داریم فوتو ماراتن مهدوی دانشــجویی ویژه دانشجویان استان 
قم را نیــز برگزار کنیم. وی تصریح کرد: عالقه مندان برای کســب 
اطالعات بیشتر و ارســال رزومه می توانند از وبسایت جشنواره ملی 
مهدویــت بــه آدرس MAHDAVIATFEST.IR، ادمین ایتا 
بــه آدرس @Mahdaviyatfest_admin و ایمیــل به آدرس 

MAHDAVIATFEST@ACECR.IR استفاده کنند.

تبریز - فالح: اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شــرقی از تداوم 
وضعیــت بهبودی مدیــرکل این مجموعه و احتمــال ترخیص وی از 

بیمارستان شهید باهنر کرمان در روزهای آتی خبرداد.
بر اســاس این گزارش، طبق آخرین خبر رســیده از معاون توسعه 
مدیریت و منابع اداره کل ورزش و جوانان اســتان که در بیمارســتان 
شــهید باهنر کرمان حضور دارد، عمل جراحی لگن حبیب ستوده نژاد 
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان موفقیت آمیز بوده و حال عمومی وی 

مساعد است.
دکتر احمدنژاد پزشــک جراح مدیــرکل ورزش و جوانان آذربایجان 
شرقی نیز اعالم کرد: وضعیت حبیب ستوده نژاد رو به بهبودی است و 
در صورت تداوم وضعیت بهبودی، ظرف چند روز آینده امکان ترخیص 

وی از بیمارستان میسر خواهد بود. روز چهارم اسفند ۱۸ سرنشین بالگرد 
حامل وزیر ورزش و جوانان در نتیجه سانحه هنگام نشستن در ورزشگاه 

بافت صدمه دیدند.
در این حادثه مشــاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتــی این وزارتخانه 
متاسفانه به علت شدت صدمه درگذشت و وزیر ورزش، مدیرکل ورزش 
و جوانان استان های تهران و آذربایجان شرقی سه مصدوم این سانحه، به 
بیمارستان شهید باهنر کرمان اتقال یافتند. وزیر ورزش به همراه دیگر 
مدیران این وزارتخانه در اســتان ها، به منظور شــرکت در گردهمایی 
اختتامیه مدیران این وزارتخانه در کرمان حضور یافته بودند و پس از آن 
به قصد بازدید از پروژه های شهرســتان های رابر و بافت به این منطقه 

رفته بودند. شهرستان بافت در فاصله ۱۶۰ کیلومتری کرمان قرار دارد

شهردار اراک خبر داد:

 محله محوری و عدالت شهری دو رکن مهم در بودجه سال 1402 شهرداری اراک

اولین فوتوماراتن مهدوی کشور در قم برگزار می شود

دکتر احمدنژاد پزشک جراح:

وضعیت عمومی مدیرکل ورزش آذربایجان شرقی رو به بهبود است

تبریز- فالح: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی 
با بیان این که آذربایجان شــرقی قطب اول فوالد خصوصی کشور است، 
گفت: امیدواریم با رفع موانع تولید بتوانیم جایگاه بخش فوالد استان را 
بیش از گذشته را ارتقا دهیم و به سمت تولید محصوالت با ارزش افزوده 
باال گام برداریم. صابر پرنیان در نشست هم اندیشی بررسی چالش های 
حوزه فوالد که با حضور اعضای هیات رئیسه جدید انجمن فوالد استان 
برگزار شــد، افزود: بر خالف موضوع فوالد هراسی که در کشور و به ویژه 
در اســتان ایجاد شــده در حال حاضر استان قطب اول فوالد خصوصی 
کشور است. وی ادامه داد: یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورهای 
صنعتی، تولید و تکمیل زنجیره های فوالد است. رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت آذربایجان شــرقی گفت: در دیداری که مردم آذربایجان 
در ۲۹ بهمن امسال با مقام معظم رهبری داشتند ایشان یک مدال افتخار 
به صنعت فوالد کشور دادند که در این زمینه بخش بزرگی از این افتخار 
مربوط به اســتان است. پرنیان با بیان اینکه بخش خصوصی با قوانین و 

دستورالعمل های متعددی درگیر است، تاکید کرد: در خصوص حمایت 
از بخش فوالد، تامین انرژی پایدار، مواد اولیه و مشکالتی که در صادرات 
وجود دارد رسالت سنگینی داریم که در این زمینه با تمام توان از فعاالن 
اقتصــادی این بخش حمایت می کنیــم. وی پایداری اقتصاد بر مبنای 

سیاســت های اقتصاد مقاومتی را با پرچم داری بخش خصوصی امکان 
پذیر دانست و گفت: با توجه به این که رسالت دستگاه های دولتی تسهیل 
گری است بنا بر این تالش می کنیم فضای مناسبی برای فعالیت کسب 
و کارها ایجاد کنیم. رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان 
شرقی اضافه کرد: در بخش معدن به صورت جدی پیگیر تعیین تکلیف 
معادن بالتکلیف و تعطیل هستیم و در این زمینه تالش می کنیم زنجیره 
معدن و صنعت را به یکدیگر وصل کنیــم. پرنیان از ثبت اطالعات ۹۵ 
درصد معادن استان در سامانه جامع تجارت خبر داد و گفت: بهره گیری 
از ظرفیت سامانه جامع تجارت و درج اطالعات در این سامانه اقدام بزرگی 
در راســتای شفاف ســازی در حوزه معدن است. وی با تقدیر و تشکر از 
فعالیت های هیات مدیره انجمن فوالد آذربایجان شرقی ادامه داد: انجمن 
فوالد استان، انجمنی پویا، مطالبه گر و حامی تولید است به طوری که در 
خصوص موضوع عوارض محصوالت فوالدی، این انجمن به عنوان پیشتاز 

بخش فوالد کشور نقش موثری در اصالحات انجام شده ایفا کرد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

انجمن فوالد آذربایجان انجمنی پویا و حامی تولید است
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نویسنده: علی آل علی
جلب نظر مشــتریان در بازاری که هیچ رقیبی ســر و 
کله اش پیدا نشــده، یکی از راحت ترین کارهای دنیاست. 
در چنین سناریو رویایی شما الزم نیست محصول خیلی 
عجیب یا نوآورانه ای داشــته باشید. به عالوه، جور کردن 
بودجــه بازاریابی و تبلیغات هم کامال بی مورد خواهد بود؛ 
چراکه مشــتریان چاره ای به غیر از خرید محصوالت شما 
ندارند. متاســفانه این رویای خوش در بازارهای کنونی با 
هــزاران برند رنگارنگ هیچ معنایی ندارد. به همین خاطر 
کارآفرینان عالوه بر یک محصول درجه یک باید برنامه ای 
ویژه برای بازاریابی نیز داشــته باشند. وگرنه در هیاهوی 

برندهای مختلف به سادگی گم خواهند شد. 
حاال که مشــتریان انواع و اقســام ابزارها برای مقایسه 
محصوالت و برندها با یکدیگر را دارند، انگار بازاریابی نیاز 
به یک آپدیت تازه دارد؛ چراکه با همان دست فرمان قدیم 
دیگر هیچ خریداری دســت به جیب نشده و محصوالت 
روی دست کارآفرینان باد می کند. خوشبختانه بازاریاب ها 
خیلــی زود به این جمع بندی رســیده و نســخه تازه ای 
از بازاریابــی را درســت کرده اند. اشــتباه نکنید، ما اصال 
شوخی مان نگرفته است. در عوض منظور ما از این نسخه 

دوم »بازاریابی رشد« است. 
اگر شما هم فکر می کنید الگوهای فعلی بازاریابی دیگر 
پاسخگوی نیاز مشتریان نیست، این مقاله کامال مخصوص 
شماست. ما در ادامه قصد داریم روش های مدرن بازاریابی 
را به اتفاق شــما زیر و رو کنیم. پس کمربندها را محکم 
ببندید تا سفرمان به سوی نسخه دوم مارکتینگ را شروع 

کنیم. 
بازاریابی رشد: یک تعریف جمع و جور

کتاب های درســی معموال هر چند ســال یکبار مورد 
بازبینی اساســی قرار می گیرند تا همچنان حرف تازه ای 
برای مخاطب داشته باشند. اینطور وقت ها نویسنده کتاب 
از اطالعات تازه برای افزایش بار آموزشــی اثرش استفاده 
می کند تا یک وقت در برابر رقبا کم نیاورد. شــبیه همین 
اتفاق در دنیای بازاریابی هم رخ داده است. این روزها خیلی 
از برندها دیگر بازگشت سرمایه ای از تبلیغات در شبکه های 
اجتماعی یا ایمیل مارکتینگ به دست نمی آورند. به همین 
خاطــر تیم های بازاریابی در برندهای بزرگ چند ســالی 
هســت سراغ روشی تازه برای حل این مشکل رفته اند. در 
این روش قبل از هر چیزی اســتفاده از اطالعات دســته 
اول، هوش مصنوعی و به طور کلی هر ابزاری که به تولید 

محتوای هدفمند کمک کند، مهم خواهد بود. 
براســاس آنچه تا اینجا گفتیم، بازاریابی رشــد در واقع 
فرآیند اســتفاده از روش های مختلف برای عبور از صرف 
تولید محتوا و جلب وفاداری مشــتریان است. اجازه دهید 
تــا بحث مان خیلی گیج کننده نشــده، از یــک مثال دم 
دستی اســتفاده کنیم. دو برند حوزه تعمیرات خودرو را 
در نظر بگیرید. برند نخســت براساس تجربه قبلی شروع 
به تولید محتوا با حضور ســتاره های فرمول یک یا حتی 
نمایش پشت صحنه کسب و کارش می کند. در عین حال 
برند دوم به جای پیروی کورکورانه از ترندهای بعضا از مد 
افتاده سراغ تحلیل رفتار مشتریان در بازار، آنالیز داده های 
مربوط به مشــتریان برند و همچنین کاربرد تکنیک های 
ســئو برای جذب ترافیک بیشتر می رود. بی شک در قصه 
ما این برند دوم است که همیشه وضعیت بهتری در بازار 
خواهد داشت؛ چراکه قبل از اینکه با تولید محتوا بی گدار 
به آب بزند، حسابی وضعیت را سنجیده و با دست پر وارد 

بازار شده است. 
همانطور که می بینید، بازاریابی رشد در واقع یک مرحله 
قبل از تولید محتواســت. دلیل تاکید بر روی این فرآیند، 
صرف نظر از رقابت باال در بازار، افزایش شــدید انتظارات 
مشــتریان اســت. ترجمه این فکت به زبــان خودمانی، 
سختگیری بیشتر مشــتریان قبل از خرید یک محصول 
است. پس باید طوری کمپین های بازاریابی مان را طراحی 
کنیــم که دیگر جایی برای اما و اگر نزد مشــتریان باقی 
نماند. این کار به لطف بازاریابی رشــد از قالب یک چالش 

نفسگیر به نوعی سرگرمی جذاب تبدیل می شود. 
بازاریابی رشد چه فرقی با بازاریابی سنتی دارد؟

بعد از اینکه تعریفی دقیق از بازاریابی رشــد به دســت 

آوردیم، باید کمی درباره تفاوت آن با الگوی کالسیک فکر 
کنیم. اگر بخواهیم یک جواب بی نهایت کوتاه به این مسئله 
بدهیم، باید گفت در بازاریابی رشــد این آمار و اطالعات 
هســتند که تکلیف همه چیز را روشن می کند. در عوض 
بازاریاب های کالســیک بیشتر روی تجربه های قبلی شان 

حساب باز می کنند. 
اگر در بازاریابی کالسیک هر کانال ارتباطی به طور مجزا 
مورد بررسی و اســتفاده قرار می گرفت، حاال در بازاریابی 
رشد صفر تا صد کار از یک چشم انداز وسیع مورد بررسی 
قــرار می گیرد. بــه طوری که تکنیک هایــی مثل آزمون 
آ/ب )A/B Testing( صرفــا بــرای ارزیابی اطالعات و 

نظرخواهی دقیق از مشتریان مورد توجه قرار می گیرد. 
بی شک در بازاریابی کالســیک هم جایی برای تحلیل 
داده ها وجود دارد. با این حال چنین توجهی در بازاریابی 
رشــد وارد مرحله ای تازه می شود. راســتش را بخواهید، 

این مفهوم اصــال از زمانی که هوش مصنوعی و یادگیری 
ماشینی به عنوان فناوری های تازه پا به میدان گذاشتند، 
تبدیل به یک اســتراتژی محبوب شد؛ چراکه حاال بدون 
دردسر خاصی امکان بهینه ســازی کمپین های بازاریابی 
فراهم شده است. فکر می کنم حاال دیگر فرق بین بازاریابی 
رشد و الگوی کالسیک مارکتینگ را متوجه شده باشید، 

مگر نه؟
المان های اصلی در بازاریابی رشد

وقتی درباره بازاریابی رشــد حرف می زنیم، یک روش 
ساده یا سرراست را مد نظر نداریم. در عوض تکنیک های 
مختلفــی در این میان به بازاریاب ها برای پیشــبرد بهتر 
کارشــان کمک خواهند کرد. ما در ادامه ماجراجویی مان 
در دنیای بازاریابی رشــد، قصد داریم بعضی از المان های 
اصلی را زیر ذره بین ببریم. اینطوری بازاریابی رشد از یک 
زمین بازی کامال ناشناخته تبدیل به خانه شما خواهد شد. 
ما در روزنامه فرصت امروز مهمترین نکات در بازاریابی 

رشد را به این صورت خالصه کرده ایم:
همکاری همه در فرآیند بازاریابی رشد

اجرای آزمون آ/ب
تحلیل بازخورد مشتریان

انعطاف پذیری و استقبال از تغییرات
بازاریابی چندکاناله

همانطور که می شــود حدس زد، ما در ادامه به بررسی 
هــر کدام از این اجرای بازاریابی رشــد خواهیم پرداخت. 
یادتان باشد، بازاریابی رشد فقط در صورتی جواب می دهد 
که تمام این اجزا در کنار هم اجرا شــود. پس همین حاال 
هر فکر و خیالــی برای اجرای دلبخواهانه هر کدام از آنها 

را فراموش کنید. 
 همکاری همه در فرآیند بازاریابی رشد

رشــد کســب و کارها در دنیای بازاریابی کاری نیست 
که یک نفر تــک و تنها از پس آن بربیاید. در عوض همه 
اعضای شــرکت باید دست به دست هم داده و این مسیر 
دشوار را برای خودشان هموار کنند. به همین خاطر ما در 
روزنامه فرصت امروز اولین عنصر اساسی در بازاریابی رشد 

را همکاری همه جانبه اعضای شرکت می دانیم. 
بعضی ها فکر می کنند هرجا که اسمی از بازاریابی وسط 

باشــد، فقط تیم مارکتینگ باید نگران شــده و خودش 
را درگیــر ماجرا کند. اگر شــما هم اینطور فکر می کنید، 
ناکامی های ســریالی تان در بازار اصال جای تعجب ندارد. 
پس همین حاال این عادت قدیمی را کنار گذاشته و آماده 

اجرای یک استراتژی تازه در شرکت شوید. 
اولین تیمی که در کنار بازاریاب ها باید وارد گود شــود، 
تیم توســعه و تحقیقات )R&D( اســت. هرچه باشــد 
نیازهای مشــتریان و تغییرات مربوط به محصوالت بقیه 
برندها با ارزیابی های مداوم این بخش شناسایی می شود. 
به عالوه، همکاری میان تیم بازاریابی و توسعه و تحقیقات 
موجب ارزیابی بهتر از کمپین ها می شــود. به طوری که 
دیگر خبــری از اشــتباهات تکراری در تولیــد محتوا و 

کمپین های برند نخواهد بود. 
بعــد از اینکه تکلیف تــان با تیم توســعه و تحقیقات 
روشن شد، باید ســراغ بخش خدمات مشتری نیز برویم. 

ارتباط نزدیک با مشــتریان همیشه اطالعات دست اولی 
برای آپدیت روندهای کاری به دســت می دهد. پس اگر 
فکر کرده اید بی توجهی به مشــتریان شما را به موفقیت 
می رساند، سخت دراشتباهید. یادتان باشد، تصمیم گیرنده 
نهایی در بازار مشتریان هستند. پس کمپین های بازاریابی 
شما هم باید مطابق سلیقه آنها باشد. وگرنه کاله تان پس 

معرکه خواهد بود. 
آخرین بخش مهمی که باید پای ثابت بازاریابی رشــد 
باشد، تیم فروش اســت. خیلی ها فکر می کنند بازاریابی 
و فــروش دو بخش کامال مجزا هســتند؛ در صورتی که 
این دو تیم تقریبا دو روی یک ســکه هســتند. به طوری 
کــه در برندهای بزرگ معموال اعضــای این دو دپارتمان 
مشــترک بوده و همکاری شــان هم کامال نزدیک است. 
استفاده از اطالعات مربوط به فروش به تیم بازاریابی کمک 
می کند تا بیشــتر روی محصوالت پرفروش و ویژگی های 
نوآورانه محصوالت مانور دهــد. اینطوری دیگر خبری از 
اعتراض های گاه و بی گاه مشتریان نخواهد بود. خب وقتی 
همه چیز مطابق انتظار مشــتریان پیش برود، مگر دلیلی 

هم برای نگرانی باقی خواهد ماند؟
یادتان باشــد، همکاری میــان تیم هــای مختلف در 
فرآیند بازاریابی رشد همیشگی است. پس حتی دور و بر 
ایده هایی مثل تشکیل جلسه های هفتگی هم نروید. چراکه 
چنین ایده هایی فقط نوعی شــانه خالی کردن از زیر بار 
مسئولیت تان خواهد بود. در عوض توصیه ما کمک گرفتن 
از فرهنگ سازمانی است. کســب و کارهایی که فرهنگ 
ارتباط نزدیک میان کارمندان شان دارند، خیلی راحت تر از 
پس بازاریابی رشد برمی آیند. البته اگر شما چنین فرهنگی 
در شــرکت تان ندارید، الزم نیســت خیلی نگران شوید؛ 
چراکه همیشه فرصت برای ایجاد چنین فرهنگ کاربردی 
در شرکت وجود دارد. پس همین امروز دست به کار شده 

و اوضاع را به نفع خودتان تغییر دهید. 
اجرای آزمون آ/ب

امروزه به لطف پیشــرفت حیرت انگیز تکنولوژی دیگر 
مقایســه امور با هم کار چندان سختی نیست. اگر زمانی 
نه چندان دور بازاریاب ها باید آستین ها را باال زده و یک به 
یک نظر مشتریان را به طور حضوری جویا می شدند، حاال 
دیگر همه چیز رنگ و بوی تازه ای به خودش گرفته است. 
کافی است شــما میانه خوبی با ابزارهای دیجیتال داشته 
باشید و ســر و گوشی هم در دنیای استراتژی های جدید 
آب دهید. آن وقت خیلی زود به آزمون آ/ب خواهید رسید. 
آزمون آ/ب در میان بازاریاب ها و به طور کلی کارآفرینان 
برای مرور سیستماتیک نتایج دو ایده مختلف مورد استفاده 
قرار می گیــرد. مثال تیم بازاریابــی را در نظر بگیرید که 
تردیدهای جدید بر سر انتخاب بهترین قالب برای خبرنامه 
برند دارد. در این صورت بهترین روش ارائه دو نمونه نهایی 
از قالب خبرنامه به دو دســته مختلف از مشتریان است. 
اینطوری مشــکل موردنظر بدون هیچ دعوا و جر و بحثی 
حل خواهد شد؛ چراکه بازخورد بهتر هر گروه از مشتریان 

به قالب پیشنهادی مالک نهایی کار خواهد بود. 
بدون شک مثال باال یکی از مثال های ساده و دم دستی 
برای آزمون آ/ب محســوب می شود. با این حال اگر شما 
نکات مربــوط به آزمون فوق را خوب یــاد بگیرید، دیگر 
مشــکلی در اجرای آن نخواهید داشت. مسئله اصلی در 
اینجا چک کردن ایده های خودمان با نظرات مشــتریان 
است. به همین خاطر باید از بین ایده های مختلف دست 
کم دو تا از بهترین ها را سوا کرده و مورد ارزیابی مشتریان 

قرار دهیم. 
همانطور که می بینید، دسترسی به داده های دست اول 
درباره نظرات مشــتریان کار خیلی پیچیده یا غیرممکنی 
نیست. کافی است چندباری اجرای آزمون آ/ب را امتحان 
کنید تا چم و خم کار دســت تان بیاید. فقط یادتان باشد، 
شــما قرار نیســت دو تا موضوع کامال متفاوت را جلوی 
مشــتریان گذاشــته و انتظار نظرات دقیق از آنها داشته 

باشــید. پس سعی کنید از این شــیوه فقط درباره نکات 
شبیه به هم استفاده کنید. وگرنه کارتان حسابی بیخ پیدا 
خواهد کرد. به عالوه، هیچ وقت کمک گرفتن از دوستان 
یا آدم های حرفه ای جای خجالت ندارد. پس الکی خودتان 
را سرزنش نکنید؛ چراکه با این کار عمال به خود و برندتان 

کمک بیشتری خواهید کرد. 
تحلیل بازخورد مشتریان

آیــا تا حاال پیش خودتان فکر کرده اید نظر مشــتریان 
درباره کمپین هــای بازاریابی تان چیســت؟ باور کنید یا 
نــه، خیلی از بازاریاب ها آنقدر درگیر تکنیک های مختلف 
هســتند که اصال فراموش می کنند نظر مشتریان را جویا 
شــوند. انگار همین که مدیران ارشد برند به طور ضمنی 
کمپین ها را تایید کنند، دیگر هیچ مشکلی وجود نخواهد 
داشــت. فکر می کنم شــما هم با ما هم عقیده باشید که 
چنین طــرز فکری نتیجه ای به غیر از شکســت نخواهد 

داشت، مگر نه؟
حاال که صحبت از بررســی بازخورد مشتریان شد، باید 
راهکارهــای عملی نیز برای این شــیوه پیدا کنیم. وگرنه 
کارمان شــبیه مشــاورهای کارآفرینی می شود که فقط 
یکسری کلیشه ها را پشــت سر هم تکرار می کنند. اولین 
توصیه ما در اینجا استفاده از گوگل آنالیتیکس است. این 
ابزار کاربردی به شــما برای تحلیل نظرات مردم در بازار 
کمک می کند؛ آن هم بدون اینکه الزم باشد دست به سیاه 
و ســفید بزنید. از آنجایی که این روزها مردم جواب همه 
سواالت شان را در گوگل جســت وجو می کنند، ابزارهای 
این غول دیجیتال اطالعات دقیقی در اختیار کاربران قرار 
می دهد. پس الزم نیســت حتی یک ثانیه درباره کیفیت 
اطالعــات گوگل آنالیتیکس شــک و تردید به دل تان راه 

دهید. 
اگرچه دنیای آمار و ارقام با چاشــنی گوگل آنالیتیکس 
حرف هــای زیاد برای کارآفرینــان دارد، اما همه چیز در 
نمودارها خالصه نمی شــود. مــا در روزنامه فرصت امروز 
همیشــه کیفیت را به کمیت ترجیح می دهیم. به همین 
خاطر توصیه بعدی مان توجه به نظرســنجی های مختلف 
اســت. البته نباید انتظار داشــته باشــید بقیه در نهایت 
ســخاوت این کار را برای تان انجــام دهند. در عوض باید 
آســتین ها را باال زده و خودتان دســت بــه کار طراحی 
نظرسنجی برای مشتریان شوید. پیشنهاد ما در این میان 
 Survey Monkey استفاده از خدمات میل چیمپ یا
است. اینطوری شما به راحت ترین شکل ممکن اطالعات 
موردنیازتان را از مشتریان به دست می آورید. از این مرحله 
به بعد کافی اســت اطالعات مختلف را کنار هم گذاشته 
و یک جمع بندی نهایی از آنها داشــته باشید؛ دقیقا مثل 
آنالیزوری یک تیم ورزشی که بعد از تماشای عملکرد رقبا 

باید گزارشی دقیق بنویسد!
قبل از اینکه با عجله سراغ اجرای ایده های باال بروید، بد 
نیست نیم نگاهی به سایت تان هم داشته باشید. خیلی از 
مشتریان در سایت برندها نظرات گوناگونی درج می کنند. 
به عالوه، اگر در فهرست کانال های ارتباطی آدرس ایمیل 
هم درج کرده اید، نباید آن را به حال خودش رها کنید. در 
عــوض چک کردن مداوم ایمیل تان امری ضروری خواهد 
بود؛ چراکه با این عمل ساده به موقع اطالعات دست اول 

نصیب تان می شود. 
آخریــن توصیه ما در ایــن بخش توجــه مضاعف به 
شــبکه های اجتماعی است. بی شــک درج کامنت در زیر 
پست برندها یکی از ساده ترین کارهای دنیاست. به همین 
خاطر خیلی از مشتریان یا حتی کسانی که اوضاع برندتان 
را با دقت تجزیه و تحلیل می کنند، از این ایده اســتفاده 
خواهند کرد. قبول دارم زیر و رو کردن کامنت های مختلف 
اصال کار هیجان انگیزی نیســت، اما یادتــان نرود گاهی 
اوقات برای موفقیت در دنیای کســب و کار باید کارهای 

خسته کننده را هم به جان خرید!
انعطاف پذیری و استقبال از تغییرات

تا اینجای کار شما تکنیک های مختلفی برای دسترسی 
به اطالعــات دســت اول و ارزیابی اوضــاع بازاریابی یاد 
گرفته اید. حاال دیگر نوبتی هم باشــد باید فکری به حال 
تغییر وضعیت جاری کنیم. هرچه باشــد این همه تالش 
برای زیر و رو کــردن داده های مختلف اگر به یک تغییر 

واقعی منجر نشود، کامال ناامیدکننده خواهد بود. 
این روزها کمتر کارآفرینی در دنیا پیدا می شود که میانه 
خوبی با تغییر اســتراتژی یا حتی عملکرد برندش داشته 
باشــد. دلیل آن هم کامال روشن است: تغییر همه دشوار 

است!
همانطــور کــه راننده های قدیمــی دوســت دارند با 
ماشین های کالســیک همه جا بروند، کارآفرینان هم دل 
خوشی از تغییرات تازه ندارند؛ چراکه تغییرات مورد بحث 
همیشــه به آنها احساس ناامنی خواهد داد. پس چه بهتر 
که همیشه با روش های قدیمی کارمان را ادامه دهیم. البته 

این دست فرمان هیچ وقت به موفقیت ختم نخواهد شد. 
به همیــن خاطر ما در روزنامه فرصت امــروز اصال آن را 
قبول نداریم. در عوض شــما باید همیشه خودتان را برای 
تغییرات مهم آماده نگه داریــد. وگرنه دیر یا زود کارتان 

بیخ پیدا می کند. 
بازاریابی رشــد بر پایه واکنش های ســریع به تغییرات 
شگل گرفته است. پس اگر فکر کرده اید بدون واکنش های 
ســریع شانســی برای موفقیت در بازار دارید، سخت در 
اشتباهید. البته ما اصال منکر سختی های این راه نیستیم. 
با این حال شما باید بین موفقیت در دنیای مارکتینگ و 
تبدیل شدن به برندی کلیشــه ای یکی را انتخاب کنید؛ 

همینقدر ساده و شفاف!
یادتان باشــد شــما ایده ها یا روش های تازه را همیشه 
براســاس بازخورد مشــتریان امتحان می کنید، پس الزم 
نیست نگرانی زیادی داشــته باشید. هرچه باشد اقدامات 
شما مطابق با خواست مشتریان خواهد بود. پس چرا الکی 
به خودتان شــک راه می دهید؟ توصیه مــا در این میان 
تمریــن مداوم برای اعمال تغییر در دنیای کســب و کار 
اســت. اینطوری به مرور زمان دیگر به واکنش های سریع 
عادت خواهید کرد. آن وقت اســت که کم کم سر و کله 

مشتریان راضی پیدا خواهد شد. 
بازاریابی چندکاناله

بازاریابــی چندکاناله به اســتفاده از روش های مختلف 
بازاریابی برای جلب نظر مشــتریان اشاره دارد. این روزها 
معمــوال بازاریاب ها خودشــان را طوری با شــبکه های 
اجتماعی سرگرم می کنند که دیگر جایی برای هیچ روش 
دیگری باقی نمی ماند. به همین خاطر ما در این بخش بر 
روی بازاریابــی چندکاناله تاکید داریــم تا بازاریاب ها را از 
چارچوب تنگی که برای خودشــان ساخته اند، دربیاوریم. 
خب چرا نباید از اســتراتژی هایی مثل ایمیل مارکتینگ، 
 Event( بازاریابــی پیامکی یا حتی الگــوی رویدادمحور

Marketing( استفاده کرد؟
آیــا تا حاال درباره یــک اســتراتژی بازاریابی به عنوان 
نســخه ای از مد افتاده فکر کرده ایــد؟ احتماال خیلی از 
بازاریاب ها در طول زندگی شان از این مدل فکرها کرده اند. 
به همین خاطر هــم الگوهایی مثل ایمیــل مارکتینگ 
همیشه در مظان اتهام قرار دارند. اگر شما هم فکر می کنید 
در دنیــای امروز فقط بازاریابی در شــبکه های اجتماعی 
جواب می دهد، باید بگوییم سخت دراشتباهید؛ چراکه در 
بازاریابی رشــد حتی از قدیمی ترین روش های مارکتینگ 

هم برای اثربخشی بهتر استفاده می شود. 
اولین کاری که شــما برای ایجاد تغییرات اساســی در 
اوضــاع مارکتینگ تــان باید انجام دهیــد، تغییر نگرش 
نســبت به ایمیل مارکتینگ اســت. این روزها برندهای 
بزرگ خبرنامه بی نهایت شــلوغی دارند؛ چراکه مشتریان 
بیش از هر زمانی مایل به دریافت ایمیل از سوی برندهای 
مورد عالقه شان هســتند. پس بد نیست شما هم چنین 

استراتژی ای را جدی بگیرید. 
یکی دیگر از روش های بازاریابی که باید همیشه گوشه 
ذهن تان داشته باشید، میزبانی از رویدادهای کلیدی است. 
بی شــک در هر حــوزه ای جا برای برگــزاری رویدادهای 
مهم وجود دارد. پس بــه جای اینکه منتظر دیگر برندها 
برای پیش قدم شــدن باشید، خودتان برای برگزاری یک 
مراســم پیشقدم شوید. البته الزم نیست از همان اول کار 
با یک مراســم بی عیب و نقص وارد بازار شوید. همین که 
به مشتریان بهانه ای برای آشنایی بیشتر با برندتان بدهید، 
کافــی خواهد بود. یادتان نرود، اینجا هم باید از اطالعاتی 
که در بخش های قبل کسب کردید، استفاده کنید. وگرنه 
مراسم تان با یک شکست تمام عیار تفاوتی نخواهد داشت. 
نکتــه دیگری که در این بخش بایــد حواس تان به آن 
باشد، مدیریت هزینه هایی اســت که برای بازاریابی رشد 
انجــام می دهید. مثال در مورد برگزاری رویداد همیشــه 
امــکان زیاده روی وجــود دارد. به ویژه اینکــه این روزها 
کلــی رویداد درجه یک نیز در دنیا برگزار می شــود. پس 
یک لطفی بــه خودتان کرده و اصال کســب و کارتان را 
با رقبای بزرگ مقایســه نکنید. ایــن کار نه تنها فایده ای 
برای تان ندارد، بلکه کل کسب و کارتان را درگیر یک بازی 

گران قیمت خواهد کرد. 
نکته کلیدی که در این بخش باید شش دانگ حواس تان 
را به آن دهیــد، ایجاد کانال های متنوع بــرای بازاریابی 
است. شــما قرار نیست همیشه از یک یا دو الگوی خاص 
استفاده کنید؛ چراکه همیشه مشتریانی هستند که شما 
نتوانســته اید درست روی شان ســرمایه گذاری کنید. این 
یعنی جست وجو برای یافتن کانال های بازاریابی بهتر باید 
همیشه ادامه پیدا کند. وگرنه دیر یا زود با یکسری روش 

بازاریابی از مد افتاده تنها خواهید ماند. 
آخریــن توصیه ما در این بخش بــرای یافتن ایده های 
تــازه در زمینه بازاریابــی چند کاناله اســتفاده از مزیت 
رقباســت. بی شک همه ما رقبای بزرگی در بازار داریم که 
چشم دیدن شــان را هم نداریم. در این صورت باید کمی 
به خودتان ســخت گرفته و سراغ همین رقبای سرسخت 
برویــد، البته نه بــرای مبارزه. در عوض ماموریت شــما 
الگوبرداری از کانال های بازاریابی اســت که آنها استفاده 
می کنند. هرچه باشــد برندهای بزرگ خیلی بهتر از بقیه 
کســب و کارهای کوچک الگوهای بازاریابی را شناسایی 
می کنند. پس به جای اینکه الکی خودتان را اذیت کنید، 
قبل از هر کار عجیبی سراغ رقبای تان رفته و سیر تا پیاز 

استراتژی شان را زیر و رو کنید؛ به همین سادگی.
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