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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

دهه تحریم ها

فراز و فرود اقتصاد ایران 
در دهه ای که گذشت

دهه 90 برای اقتصاد ایران، دهه تحریم ها بود. هرچند در س��ال های پیش از آن، تجربه تحریم های اقتصادی 
وجود داشت که بیشتر به محدودشدن صادرات نفت معطوف بود و البته برای عبور از آن نیز راه هایی وجود داشت، 

اما در دهه 90  شرایط تغییر کرد و مدل جدید تحریم های نفتی و بانکی بر اقتصاد ایران سایه افکند.
اولین تغییر در بازار نفت رخ داد و سپس برای نخستین بار مراودات مالی و بانکی ایران چنان محدود شد که 
در صورت دور زدن تحریم ها و فروش نفت نیز امکان انتقال درآمدهای آن وجود نداشت. این نوع تحریم، اقتصاد 
ایران را غافلگیر کرد تا سخت ترین رکود اقتصادی پس از جنگ تحمیلی، در سال 91 خود را نشان دهد. طبق 

گفته مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 91 به منفی 8.6 درصد رسید و این سقوط تولید ناخالص...

صندوق های سرمایه گذاری در بورس فعال تر می شوند

حذف قوانین مزاحم در بازار سرمایه
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رئیس اتاق ایران و چین:

 واردات واکسن توسط بخش خصوصی منطقی نیست
 احتمال تقلب وجود دارد

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار
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بورس در سـال 99 بیشترین بازدهی را در بین چهار بازار موازی به خود 
اختصاص داد و بازار مسـکن شـهر تهران در جایگاه بعـدی قرار گرفت. 

مقایسه بازدهی بازارهای موازی در آخرین سال از دهه 90 نشان 
می دهد که بازار سرمایه با رشد 155درصدی بیشترین بازدهی...

مقایسه 4 بازار موازی در سال 99

بورس اول شد، مسکن دوم

یادداشت

سناریوی تکراری 
مسکن

بیت اهلل ستاریان
کارشناس مسکن

آماره��ای  درب��اره  آنچ��ه 
منتشرش��ده در حوزه مسکن 
می ت��وان گف��ت، این اس��ت 
که ب��ا مرور آمار دو س��ه ماه 
ب��ازار  نمی توانی��م تح��والت 
ارزیاب��ی  را  ای��ران  مس��کن 
و پیش بین��ی کنی��م ک��ه در 
آین��ده چ��ه اتفاق��ی خواهد 
افت��اد. تحوالت بازار مس��کن 
به اقتصاد کالن مرتبط است 
و برداره��ای زی��ادی در این 
مس��یر اثرگذار اس��ت. حتی 
بع��د از دوره کرونا، بردارهای 
اقتص��ادی در ب��ازار مس��کن 
دخیل نبود، همه مش��اغل در 
کش��ور راکد بود، کارگاه ها در 
رک��ود بود اما مس��کن حدود 
6 الی 7درصد رش��د داشت. 
ش��اید پارامترهای بین المللی 
در آن اثر داش��ت و سرمایه ها 
به سمت مسکن سرازیر شد. 
مس��کنی که 50 سال مسئله 
دارد و نسبت به شاخص تمام 
کاالها، رش��د فزاینده داشته، 
چطور ادعا می شود که چنین 
و چنان خواهد شد. مسکن در 
مقایسه با س��ال قبل 60 الی 
150 درص��د افزای��ش قیمت 
داش��ته است. وقتی در آذرماه 

در برخی از ش��هرها 
2مسکن حدود...

5 رمضان 1442 - س�ال هفتم
شماره   1761

8 صفحه - 5000 تومان

Sun.18 Apr 2021

فرصت امروز: بیش��تر از 10 روز است که ثبت اطالعات در سامانه ملی 
امالک و اس��کان آغاز شده و تمامی مالکان و مستأجران تا 19 خردادماه 
فرصت دارند تا مشخصات ملکی خود را در این سامانه ثبت کنند، وگرنه 
مشمول جریمه هایی مثل ممنوعیت از انجام عملیات بانکی و پرداخت چند 
برابری مالیات خواهند شد. هدف از اجرای این طرح، شناسایی واحدهای 
مسکونی خالی و دریافت مالیات از آنها و همچنین جمع آوری آمار مسکن 
برای ساماندهی این بخش مهم اقتصادی است. البته بسیاری از شهروندانی 
که در روزهای گذشته برای ثبت اطالعات سکونت خود به سامانه وزارت 
راه و شهرس��ازی مراجعه کرده اند، با مش��کالتی در ثبت اطالعات امالک 
مواجه ش��ده اند. در گزارش حاضر به سؤاالت و مشکالت ثبت نام کنندگان 
در سامانه امالک و اسکان پرداخته ایم. اولین نکته، نشانی سامانه امالک و 
اس��کان است. شهروندان باید بدانند ثبت اطالعات مربوط به امالک فقط 
در س��امانه ای که وزارت راه و شهرسازی طراحی کرده مورد قبول است و 
آنها نباید به س��ایت هایی که از سوی مراجع غیررسمی معرفی می شود و 
بیش��تر جنبه سودجویی و اخاذی دارد، مراجعه کنند. در این راستا، برای 
خوداظهاری اطالعات مالکیت و سکونت سامانه ملی امالک و اسکان کشور 
با آدرس amlak.mrud.ir توس��ط وزارت راه و شهرسازی طراحی شده 
و دارای اعتبار است. نکته مهم دیگر برای شروع ثبت نام این است که برای 
ورود به سامانه الزم است با یک شماره همراه که مالکیت آن برای کدملی 

شما ثبت شده باشد وارد سامانه شوید.
چگونه امالک خود را در سامانه ثبت کنیم؟

در این س��امانه حتی کس��انی که ملک خود را فروخته یا اجاره داده اند 

ه��م باید اطالعات این امالک را ثبت کنن��د. برای ثبت واگذاری ملک در 
سامانه در کنار اطالعات ملک خود در لیست امالک تحت مالکیت، گزینه 
ثبت واگذاری ملک باید انتخاب ش��ود. اگر خانه در دست مستأجر است، 
در قسمت اطالعات سکونت، گزینه »شخص دیگری ساکن است« انتخاب 
و اطالعات مس��تأجر در آن وارد می شود. مشکل دیگر برخی مالکان برای 
ثبت اطالعات این اس��ت که با اینکه خانه خالی نیس��ت اما سامانه نشان 
می دهد خانه خالی اس��ت، در این صورت مالک باید وضعیت اقامت ملک 
خود را با انتخاب گزینه »ثبت یا تغییر س��اکن« مش��خص کند. با اینکه 
داشتن کد رهگیری در معامالت مسکن ضروری است، با این حال برخی 
افراد که ملک را فروخته یا اجاره داده اند، کد رهگیری ندارند اما وارد کردن 
کد رهگیری برای ثبت فروش یا سکونت ملک در سامانه امالک و اسکان 
الزامی نیس��ت. متاسفانه مهمترین مشکل افراد در واردکردن اطالعات در 
س��امانه امالک، این اس��ت که بعد از ثبت نهایی، در صورت انجام اشتباه، 
ام��کان ویرایش اطالعات را ندارد. به همین دلیل قبل از ثبت نهایی، باید 
اطالعات به دقت خوانده و سپس ثبت شود. هرچند محمود محمودزاده، 
معاون مس��کن و ساختمان وزارت راه و شهرس��ازی گفته که »به زودی 
امکان ویرایش اطالعات در س��امانه فراهم می ش��ود و کسانی که ثبت نام 

می کنند تا دو ماه آینده امکان ویرایش خواهند داشت.«
همچنین براس��اس برنامه ای که برای ثبت اطالعات امالک و اس��کان 
افراد در نظر گرفته شده است کسانی که مالک دو خانه هستند اگر یکی 
از خانه ها در شهری غیر از شهر محل سکونت باشد، خالی تلقی نمی شود 
بنابراین برای ثبت اطالعات در سامانه، اقامتگاه اصلی اقامتگاهی است که 

در آن زندگی می کنید و اقامتگاه فرعی اقامتگاه دوم است. از سوی دیگر، 
اگر وضعیت سکونت ملک تغییر کرده است برای ثبت آن در قسمت امالک 
تحت مالکیت در کنار ردیف ملک خود، روی گزینه »ثبت یا تغییر ساکن« 
کلیک کرده و وضعیت جدید سکونت ملک خود را ثبت کنید. اگر اقامتگاه 
خود را در س��امانه نمی بینید در قس��مت اقامتگاه ها روی گزینه »افزودن 
اقامتگاه« کلیک کرده و مشخصات آن را ثبت کنید. همچنین برای تغییر 
اقامتگاه و حذف اقامتگاه قبلی در قسمت اقامتگاه ها، در کنار ردیف اقامتگاه 
قبلی خود، روی گزینه »اتمام سکونت« کلیک کرده و تاریخ پایان سکونت 

در آن را درج سپس مشخصات اقامتگاه جدید خود را ثبت کنید.
براساس قانون اخذ مالیات از خانه های خالی، اگر واحد مسکونی به مدت 
120 روز به  صورت متوالی یا غیرمتوالی در طول سال مالیاتی خالی باشد، 
مش��مول مالیات بر خانه خالی خواهد ش��د. در این بین، برخی از مالکان 
می پرسند که اگر ملکی در طول سال، 120 روز خالی بماند، اما مالک آن را 
فروخته باشد، به طوری که بخشی از 120 روز زمان خالی ماندن، در اختیار 
مالک اول و مابقی در اختیار مالک دوم باش��د، در این صورت آیا مشمول 
مالیات می شود؟ در پاسخ باید گفت، طبق قانون اگر 120 روز زمان خالی 
بودن در اختیار »یک مالک باش��د« مشمول مالیات خواهد بود. همچنین 
برخی مالکان موضوع فرسودگی را مطرح می کنند مثال چنانچه ملکی به 
 دلیل فرس��ودگی قابلیت اجاره دادن نداش��ته باشد، مشمول مالیات خانه 
خالی اس��ت؟ براساس قانون، فرسودگی، دلیل برای عدم پرداخت مالیات 
نیست و به هر حال ملک مشمول مالیات خانه خالی است بنابراین پس از 
اینکه مالک اخطار مربوط به مش��مول مالیات خانه خالی بودن را دریافت 

کرد، باید به سامانه جهت خوداظهاری مراجعه کند.
در س��امانه ای که وزارت راه و شهرس��ازی طراحی کرده، نه تنها مالکان 
بلکه مستأجران هم باید اطالعات خود را در سامانه درج کنند. درصورتی که 
مستأجر اطالعات ملک را در سامانه درج نکرده باشد مالک می تواند با درج 
کد رهگیری اجاره نامه یا شناسه سند و رمز تصدیق اجاره نامه رسمی خود، 
از شمول مالیات خارج شود. همچنین اگر محل سکونت فرد تغییر کرد، او 
باید در مدت حداکثر یک ماه اطالعات محل سکونت جدید را در سامانه 
ثب��ت کند. در صورتی که مالک اقامتگاه اصلی یکی از اعضای خانوار )مثال 
همسر یا یکی از فرزندان سرپرست خانوار( است، سرپرست خانوار باید در 
قس��مت مالکیت ملک، آن عضو خانوار را به عنوان مالک معرفی کند. این 
عضو خانوار نیز الزم است به صورت جداگانه وارد سامانه شده و ملک خود 
را ثبت کند. در این حالت، هنگام ثبت ملک شخص ساکن باید در قسمت 
اطالعات س��کونت گزینه »خودم ساکن هس��تم« را انتخاب کند. اگر هم 
ملکی تازه معامله شده و هنوز سند به نام نشده الزم است در قسمت نوع 

سند گزینه »عادی« انتخاب شود.
این طرح چه تاثیری بر بازار مسکن دارد؟

از س��وی دیگر، سوال این اس��ت که اخذ مالیات از خانه های خالی چه 
تاثیری در بازار مسکن دارد؟ در پاسخ به این سوال، مصطفی قلی خسروی 
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک درباره موضوع مه��م ثبت امالک و اخذ 
مالیات از خانه های خالی می گوی��د: موضوع مالیات بر خانه های خالی از 
حدود 20 سال پیش در مجلس شورای اسالمی مطرح و مصوب شد، اما 
در این سال ها اجرا نشد. سپس در دولت دوازدهم بر مسئله اجرایی شدن 

این مصوبه پافشاری شد و اکنون نیز سامانه ای برای ثبت مشخصات مالکان 
و امالک تعریف شده و مالکان کمتر از دو ماه فرصت برای ثبت نام در این 
س��امانه دارند. اگر مالکان در این سامانه ثبت نام نکنند، مطمئنا مشمول 
جریمه و مالیات و... می شوند. به اعتقاد رئیس اتحادیه مشاوران امالک، در 
کشورهای پیشرفته و جهان اول و دوم سال هاست که برای خانه های خالی 
مالیات تعیین کرده و از مالکان این خانه ها مالیات می گیرند. میزان جریمه 
و مالیاتی که برای خانه های خالی در آن کشورها تعیین شده، باعث شده 

است تا مالکان جرأت نکنند امالک خود را خالی نگه دارند.
او با بیان اینکه این مصوبه قرار اس��ت پس از س��ال ها در کشور اجرایی 
شود و بسیار خوب است و حتی اخذ مالیات از عایدات مسکن نیز می تواند 
طرح موفق دیگری در این بخش باشد، ادامه می دهد: اخذ مالیات از خانه ها 
و خودروهای الکچری، طرح بسیار خوبی است و نشان می دهد می توان با 
اخذ صحیح چنین مالیات هایی به س��مت اقتصاد بدون نفت حرکت کرد؛ 
ضمن اینکه مالی��ات می تواند تعادل بین ثروت را در جامعه تامین نماید. 
از س��وی دیگر، صنعت اجاره داری نیز باید در کشور فعال شود. کما اینکه 
در همس��ایگی ما و در کش��ور ترکیه عده ای در محالت مختلف اقدام به 
ساخت خانه کرده اند که این واحدها زیر نظر دولت قیمت گذاری شده و به 
مستأجران داده می شود؛ در اصل زمین متعلق به دولت است که به سازنده 
واگذار شده و او زیر نظر دولت قراردادی با مدت زمان مشخص بین 10 تا 
20 سال با وزارتخانه و مراکز مربوطه منعقد کرده و براساس آن واحدها به 
مستأجران اجاره داده می شود. این روش اجاره داری حرفه ای است و چنین 

صنعتی در ایران هم باید فعال شود.

رئیس جمهور با اش��اره به اینکه موج های کرونا در ایران سنگین تر از 
موج های اروپا نیس��ت، هفته جاری را هفته سختی قلمداد کرد و گفت 
البته موج چهارم موج بلندتر و س��خت تری اس��ت ولی باید از تجربیات 
گذش��ته استفاده کنیم چراکه هفته جاری هفته سختی است و رعایت 

پروتکل ها باید به 90درصد برسد.
حسن روحانی روز گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان 
اینکه امروز ما با یک شدتی از جانب کرونا مواجهیم، افزود: طبق گزارش 
س��ازمان بهداشت جهانی در دو ماه گذشته هر هفته سرایت ویروس دو 
برابر شده است و این به دلیل همه گیری ویروس جهش یافته است. من با 
برخی از سران کشورهای همسایه که صحبت می کردم همه آنان گرفتار 

این موج تازه شده اند.
او با تاکید بر اینکه تنها رعایت یک پروتکل کافی نیست، گفت: فقط 
شس��تن دس��ت کافی نیست، فقط ماس��ک زدن و دست شستن کافی 
نیست، باید فاصله گذاری اجتماعی هم انجام شود و نیز باید از تجمعات 
دوری کرد. اینکه فکر کنیم فقط س��فر نرویم و این کافی اس��ت، نه. در 
ش��رایط فعلی فقط سفر نرفتن کافی نیست. پس هیچ کس نیاید و یک 
موضوع را بگوید و تأکید کند که مشکل فقط این یکی است. نه اینگونه 
نیس��ت. باید همه مش��کالت حل ش��ود و حل آن در یک جمله جمع 

می شود و آن تغییر سبک زندگی است.
روحانی با تاکید بر اینکه هیچ عاملی به تنهایی نمی تواند مسئله کرونا 
را حل کند، تصریح کرد: در شرایطی که مشکل ایجاد می شود، باید همه 
به فکر باش��یم و دست به دست هم دهیم. در تریبون ها باید هم هشدار 

باشد و هم آرامش. نباید تریبونی داشته باشیم که آرامش را بهم بریزد.
وی با اش��اره به اینکه موج های کرونا در ایران س��نگین تر از موج های 
اروپا نیس��ت، ادامه داد: البته موج چهارم موج بلندتر و سخت تری است 
ولی باید از تجربیات گذش��ته استفاده کنیم. هفته جاری هفته سختی 
است و همه باید مراعات کنیم؛ رعایت پروتکل ها باید به 90درصد برسد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه امروز )ش��نبه( وزارت بهداش��ت اعالم 
کرده که این واکسن چیزی نیست که مصونیت دوساله و حتی یک ساله 
ایجاد کند، یادآور ش��د: ما باید به فکر تهیه واکس��ن انبوه برای ماه ها و 
حتی سال بعد باشیم. یادمان نرود، برخی حافظه شان ضعیف شده است. 
یادمان نرود آن روزی که رفتیم از روسیه و چین واکسن تهیه کنیم، چه 
فضایی درس��ت شد. در روزنامه ها، فضای مجازی و برخی مراکز رسمی 
آدم هایی بودند که مس��ئولیت داشتند و آمدند پشت تریبون و با افتخار 
گفتند - چون برای شان خیلی مهم بود - که من این واکسن را نمی زنم! 
بسیار خوب نزن! دیگری متخصص بود و آمد گفت از روسیه اگر بیاورید 

من نمی زنم، آن یکی گفت اگر از چین بیاورید من نمی زنم.
رئیس جمهوری تاکید کرد: شما یادتان هست، نامه هایی که به خود 
من نوش��تند و پزش��کانی که آن را امضا کردند که هنوز نامه ها در دفتر 
من هس��ت. پزشکانی که امضا کردند و برخی از تشکیالت پزشکی نامه 
نوش��تند که از روس و چین واکسن نیاورید که خطرناک است و به درد 

نمی خورد.
وی با اشاره به اینکه آن روزی که ما می خواستیم واکسن تهیه کنیم 
شما آمدید و یک تزلزل ایجاد کردید، تصریح کرد: برای کسانی که دنبال 

خرید واکس��ن بودند و حتی می خواستید در وزارت بهداشت هم همین 
کار را کنید تا آنان را متزلزل کنید البته ما هم گوش نکردیم.

روحانی یادآور شد: برخی به ما نوشتند که واکسن فالن کشور مورد 
تایید س��ازمان بهداش��ت جهانی نیس��ت و اگر بخرید ما فالن و چنان 
می کنی��م. هنوز هم آن کش��ورهایی که ما از آنها واکس��ن می خریم را 
سازمان بهداشت جهانی تایید نکرده است. پس ما یادمان نرود که دیروز 
چه گفته ای��م و حاال چه می گوییم! همان آدم هایی که دیروز می گفتند 
نخرید ح��اال امروز آمده ان��د و می گویند چرا کم خریدی��د؟ چرا زودتر 
نخریدی��د؟ چ��را اینطور نخریدید؟ چرا از آنجا نخریدی��د و چرا از اینجا 

نخریدید؟
رئیس جمه��وری ادام��ه داد: بیاییم و منصفانه رفت��ار کنیم، ما همه 
می دانیم که واکسن االن یک ضرورت است. واکسنی هم که به دردبخور 
است و باید بخریم را حتما وزارت بهداشت ما باید تایید کند، ما که جای 
دیگ��ری را نداریم، آن واکس��نی که باید بخریم و مجاز اس��ت را وزارت 

بهداشت ما باید اعالم کند.
روحانی در بخش دیگری از س��خنانش با بیان اینکه وقتی در شرایط 
آرامش قرار می گیریم و وضع هم خوب و آمار مرگ ومیر دورقمی می شود 
و به رقمی زیر 50 می رس��د، مسابقه شروع می شود، تصریح کرد: در آن 
شرایط یکی می گوید من این کار را کردم، دیگری می گوید من این کار 
را کردم، یکی می گوید ستاد خیلی معجزه کرد، دیگری می گوید قرارگاه 
این کار را انجام داد و یکی هم می گوید فالن وزارتخانه معجزه کرد. از آن 

طرف هم می گویند محله محوری معجزه کرد.

رئیس جمهور یادآور شد: اما وقتی این شرایط برعکس می شود و مردم 
متاس��فانه پروتکل ها را مراعات نمی کنن��د و با یک ویروس جهش یافته 
مواجه می شوند، اینجا داستان تغییر می کند؛ هر کسی می خواهد این را 
به گردن دیگری بیندازد. یکی می گوید این بخش مقصر است، آن یکی 
می گوید بخش دیگر مقصر است و بخش دوم می گوید من خوب عمل 

کردم این بخش سوم است که مقصر است.
او با اش��اره به اینکه در شرایطی که مشکل پیش می آید همه باید با 
هم دست به دست هم دهیم، تاکید کرد: همه تریبون ها هم باید همراه 
با هش��دار و آرامش باش��د. نباید تریبونی داشته باشیم که آرامش را در 
نظ��ر نگیرد. تریبون هم باید به مردم آم��وزش و هم آرامش دهد و هم 
هش��دارهای الزم را به مردم ارائه کند و به طور متوازن رفتار کند تا به 

یک نقطه مطلوب برسیم.
روحانی با بیان اینکه در برخی استان ها رعایت پروتکل های بهداشتی 
در حد 70درصد است که باید به 90درصد برسیم تا موج چهارم را مهار 
کنیم، گفت: البته همه اس��تان ها یک رقم نیستند و بسیاری از آنها در 
موج رو به باال در حرکت هستند و در مسیر پیک باالتر قرار دارند و برخی 
استان ها کمتر است. اما در مجموع به همه ما هشدار می دهد که به طور 

کامل مسئله را مراعات و به آن توجه کنیم.
رئیس جمهوری همچنین با بیان اینک��ه قبال تاکید کردم و االن هم 
می گویم و وزیر بهداش��ت هم تایید می کند که اگر شرکت معتبری که 
مورد تایید وزارت بهداشت ما است و توان خرید و آوردن واکسن با قیمت 
نیمای��ی را دارد، وارد کند، گفت: در این صورت ما مش��کلی نداریم. اگر 

بیمارستان خصوصی یا شرکت و نهادی هست که می تواند بیاورد مشکلی 
ندارد، اما باید نوع واکسن و چارچوب از سوی وزارت بهداشت تایید شود.
وی ادام��ه داد: ما همه توان خود را می گذاریم که واکس��ن داخلی ما 
زودتر به نتیجه برسد. برای ما مهم است روی پای خود بایستیم و خیلی 
امید داریم تابس��تان بتوانیم از واکسن داخلی خود استفاده کنیم. در دو 
م��اه اول بهار که در روزهای پایانی آن هس��تیم باید هرچه می توانیم از 
خارج واکسن بخریم و بیاوریم. چه آن 16 میلیون که از کواکس گرفتیم 
را باید بیاوریم، چه از آن کشورهایی که قرارداد بستیم و بخشی را آوردیم 

باید بیاوریم.
رئیس جمهور با بیان اینکه خوش��بختانه مشخص شد تا پایان همین 
هفته تزریق نزدیک به یک میلیون و 400 هزار واکسن انجام می گیرد، 
تاکی��د کرد: گ��روه اولی که برای ما خیلی مهم بود واکس��ن را دریافت 
می کنند و وارد گروه دوم می شویم. یعنی حدود 9 میلیون نفر هستند که 
اگر بتوانیم واکسن را برای آنها بیاوریم و تزریق کنند که سن شان از 65 

به باال هست، شرایط خیلی متفاوت می شود.
روحانی با تاکید بر اینکه همه تالش ها بر این است که واکسن بیاوریم 
و در اختیار مردم قرار دهیم، گفت: مردم با اطمینان خاطر بیش��تری به 
آینده نگاه کنند. ما همچنین برای تخت بیمارستانی تالش خواهیم کرد. 
در این چند ماهه باقی مانده از دولت، ان شاءاهلل هزاران تخت بیمارستانی 
فراهم کنیم. وزارت بهداش��ت تخت ها را آماده کرده است و تزریق مالی 
الزم انجام می گیرد و بقیه تخت ها آماده می شود تا با آرامش بیشتر این 

هفته های سخت را پشت سر بگذاریم.

روحانی در ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد

هفته سخت کرونایی

مالیات بر خانه های خالی چه تاثیری بر بازار مسکن دارد؟

همه چیز درباره ثبت اطالعات در سامانه امالک

11 اصل برندسازی شخصی در لینکدین
با توجه به این امر که لینکدین شبکه تخصصی کسب و کار محسوب می شود، فضایی بسیار خوب جهت 
برندسازی شخصی شکل گرفته است، با این حال وجود پتانسیل الزم به معنای آن نیست که تمامی افراد 
در این زمینه درخشان ظاهر می شوند. براساس آمارهای منتشرشده، مهمترین دلیل عدم موفقیت کاربران 
لینکدین در ایجاد برند شخصی قدرتمند، انجام اقداماتی است که باالترین سطح نتایج را به همراه نداشته 
و یا برعکس تصورات دارای بار منفی هستند. در این راستا 11 اصلی را بررسی خواهیم کرد که در صورت 
رعایت تمامی آنها، بدون ش��ک به خواس��ته خود دس��ت پیدا خواهید کرد. نخستین چیزی که در هر شبکه 
اجتماعی مشاهده می شود، تصویر مخاطب است. در این راستا تمرکز افراد نیز به این سمت است. به همین...



فرصت ام��روز: مرکز آم��ار ایران در جدیدترین گزارش خ��ود به ارزیابی 
ش��اخص های عدال��ت اجتماعی پرداخ��ت و از کوچک تر ش��دن اقتصاد 
ایران در س��ال های پایان��ی دهه 90 گزارش داد. مرجع آماری کش��ور در 
این گزارش که در قالب ش��ماره نخست نشریه »عدالت اجتماعی« منتشر 
ش��ده، شاخص های عدالت اجتماعی را در هشت بعد اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی، آموزش��ی، سالمت، زیرساختی، جنس��یتی و عدالت بین نسلی 
بررسی کرده و کوشیده تا تصویری گویا از فضای مفهومی عدالت در قالب 

شاخص های آماری ارائه نماید.
ب��ه گفته مرکز آم��ار ایران، وضعیت ضریب جین��ي در دهه 90 همواره 
روند صعودي داشته و از افزایش نابرابري درآمدي حکایت دارد. بیشترین 
نابرابري درآمدي طی این دهه در س��ال 97 رخ داد و در این سال ضریب 
جیني به عدد 0.4093 رسید. از ضریب جیني در اقتصاد برای اندازه گیري 
میزان نابرابري درآمدي و به عبارت بهتر، سنجش کیفیت توزیع درآمدي 
در جامعه استفاده مي شود. ضریب جیني عددي بین صفر و یک است که 
در آن، صفر به معناي برابري کامل درآمدي و رقم یک به معناي نابرابري 
کامل درآمدي اس��ت. یعنی هرچه میزان نابرابري در جامعه اي بهتر باشد، 
رقم ضریب جینی به صفر نزدیک تر و هرچه وضعیت نابرابری بدتر باش��د، 
به یک نزدیک تر است. به گفته مرکز آمار، تنها در سال هاي 90، 91 و 98 
ضریب جیني در ایران از صفر دور شده )نابرابري درآمدي کمتر شده است( 
و در هفت سال دیگر دهه 90 شدیدترین نابرابري درآمدي رخ داده است.

اقتصاد ایران در تنگنای تحریم و کرونا
وضعیت شاخص هاي کالن اقتصادي در کنار تولید ناخالص داخلي نشان 
مي دهد که اقتصاد ایران از سال 96 تا 98 کوچک تر شده است. نرخ رشد 
اقتصادی در س��ال 98 منفی 6.8 درصد بود و کاهش س��هم هر ایراني از 
تولید ناخالص داخلي در این سال و نزدیک بودن این سهم به سرانه تولید 
در سال 94 نشان دهنده عقبگرد اقتصاد ایران در سال هایي است که آمریکا 
با خروج از برجام، تحریم ها را تشدید کرد و سپس شیوع کرونا بر مشکالت 

اقتصادی ایران افزود.
آس��یب پذیري اقتصاد ایران در کنار نامعلوم بودن زمان ریکاوري اقتصاد 
مي توان��د پیش بیني و حتي خوش بین��ي را حتي با فرض رفع تحریم ها با 
چالش مواجه کند. طبق آمارهاي رس��مي، در سال 96 سهم هر ایراني از 

تولید ناخالص داخلي 9 میلیون و 310 هزار تومان بود که در سال 98 به 8 
میلیون و 390 هزار تومان رسید. یعنی تقریبا مي توان گفت که در تنگنای 
تحریم و کرونا، س��هم هر فرد از تولید ناخالص داخلي کشور به سال هاي 
ابتدایي دهه 90 بازگش��ت که به معناي از دست دادن سال هاي طالیي و 
کاهش س��رمایه اجتماعي است؛ آنچه که از آن می توان به »دهه از دست 

رفته 90« تعبیر کرد.
کاهش س��هم اف��راد در تولید ناخالص داخلي در کنار ش��اخص فالکت 
45.4درصد که بیش��ترین رقم از س��ال 90 تا 98 است، نشان مي دهد که 
جامعه ایران به خصوص دهک هاي کم درآمد، وضعیت اقتصادي سختی را 
تجربه مي کنند که بر سایر بخش هاي زندگي شان مانند سالمت و بهداشت، 

تفریح، آموزش و... نیز تاثیرات مخربي خواهد گذاشت. 
براس��اس این گزارش، س��ال هاي 95 و 96 کمترین ش��اخص فالکت با 
19.3 و 20.3 درصد بود؛ در این س��ال ها نرخ ت��ورم اعالمي مرکز آمار به 
ترتیب 6.9 و 8.2 درصد گزارش ش��د. هرچند با خروج آمریکا از برجام و 
افزایش نرخ دالر، ش��اخص تورم که بیش��ترین تاثیر را بر شاخص فالکت 
دارد، ناگهان افزایش یافت و به حدود 27 درصد رس��ید تا شاخص فالکت 
را ی��ک تنه تا ح��دود 40درصد افزایش دهد. وضعیت براي س��ال 98 که 
اثر تحریم ها شدت بیشتري پیدا کرد نیز تعریف چنداني نداشت. افزایش 
مجدد تورم و ش��اخص فالکت به ترتیب به 34.8 و 45.4 درصد به خوبي 
نش��ان داد که ش��رایط اقتصادي ت��ا چه اندازه به ثب��ات و عدم تنش هاي 
خارجي وابس��ته اس��ت. در سال هاي 95 و 96 رش��د اقتصادي کشور نیز 
رکورددار دهه 90 و به ترتیب 13.9 و 4.1 درصد اعالم ش��ده بود. نهایتا با 
مقایس��ه اعداد و ارقام به نظر می رس��د که هر سال با شاخص فالکت باال، 
ضریب جیني نیز افزایش یافته که به معناي نابرابري بیشتر است بنابراین 
اقداماتي نظیر تامین کس��ري بودج��ه از طریق چاپ پول که در نهایت به 
افزای��ش تورم مي انجامد، نتیجه اي غیر از افزایش و تعمیق ش��کاف میان 

اقشار مختلف جامعه ندارد.
ضریب جیني همچنین در سال 98 نسبت به سال 97 کاهشي جزئي و 
یک صدم درصدي داش��ت که این امر به معناي بهترشدن شرایط کشور و 
کم ش��دن نابرابري نیست بلکه به معناي افت درآمد اقشار ثروتمند جامعه 
است. کما اینکه در سال 1398 ضریب جینی در نقاط شهری و روستایی به 

ترتیب 0.3828 و 0.3539 بود که نسبت به سال قبل به ترتیب 2.8 و 1.6 
درصد کاهش داشت. سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین 

نیز معادل 13.7 بود که نسبت به سال قبل 2.3 واحد کاهش یافت.
سهم هر ایراني از اقتصاد در طول دهه 90

آمارهاي رسمي کشور نشان مي دهد که بیشترین تولید ناخالص داخلي 
کش��ور در س��ال 96 با 780 هزار و 108 میلیارد تومان رقم خورد. در آن 
س��ال جمعیت کش��ور حدود 81 میلیون نفر بود که سرانه هر فرد از این 
تولید 9 میلیون و 620 هزار تومان اعالم شد؛ یعنی سهم هر ایراني از آنچه 
در اقتصاد تولید مي شود 9 میلیون و 620 هزار تومان بود، اما در سال 98 
و با افزایش حدود 2 میلیون نفري جمعیت، تولید ناخالص داخلي کاهش 
10.6 درصدي داش��ت و به 697 هزار و 166 میلیارد تومان رس��ید. سرانه 
هر ایراني از تولید کشور در سال 98 نیز 8 میلیون و 390 هزار تومان بود. 
براس��اس آنچه مرکز آمار در شماره نخست نش��ریه خود منتشر کرده، 
تفاوت نرخ تورم ساالنه دهک هاي اول و دهم درآمدي کشور در سال هاي 
96 ت��ا 98 از 1.3 واح��د درصد به 2.4 درصد افزایش یافت. س��ال 97 را 
مي توان به عنوان سالي نام برد که جهش تورم بسیار شدیدتر بوده که این 
امر قدرت انطباق با شرایط را از افراد دهک هاي درآمدي کمتر مي گیرد و 
باعث کوچک شدن ناگهاني سفره هاي آنها مي شود. طبق آمارها، در سال 
97 تورم زیرگروه خوراکي و آشامیدني 38.2 درصد گزارش شد که نسبت 
به اعالم سال 96 افزایشي 26 واحد درصدي را نشان مي دهد. هرچند این 
افزایش تورم در گروه کاالیي هاي مختلف دور از ذهن نبود، چراکه متوسط 
نرخ دالر در بازار آزاد در س��ال 97 نسبت به 96 افزایشي 155.6 درصدي 
داشت و از 4 هزار و 45 تومان به 10 هزا ر و 337 تومان رسید، گرچه این 

جهش براي سال 98 کمتر و حدود 25 درصد گزارش شد.
پس از س��ال 96 دومین افزایش ش��دید نرخ دالر به س��ال 91 با 92.1 
درصد تغییر نس��بت به س��ال قبلش بازمي گردد. مقایسه اعداد گفته شده 
در گزارش مرکز آمار نش��ان مي دهد متوس��ط قیمت سکه بیشتر از دالر 
جهش هاي بزرگي داش��ته هرچند مانند دالر بیشترین تغییر در سال 97 
و 168 درصد افزایش براي س��که تمام بهار آزادي به ثبت رسید، اما نباید 
از تغییرات 74.1، 80.2 و 91.4 درصدی در س��ال هاي 90، 91 و 96 نیز 

به سادگي گذشت.

نابرابري درآمدي در سال های پایانی دهه 90 تشدید شد

دهه از دست  رفته 90

دهه 90 برای اقتصاد ایران، دهه تحریم ها بود. هرچند در س��ال های 
پی��ش از آن، تجربه تحریم های اقتصادی وجود داش��ت که بیش��تر به 
محدودش��دن ص��ادرات نفت معطوف بود و البته ب��رای عبور از آن نیز 
راه هایی وجود داش��ت، اما در دهه 90  شرایط تغییر کرد و مدل جدید 

تحریم های نفتی و بانکی بر اقتصاد ایران سایه افکند.
اولین تغییر در بازار نفت رخ داد و سپس برای نخستین بار مراودات 
مالی و بانکی ایران چنان محدود ش��د که در صورت دور زدن تحریم ها 
و ف��روش نفت نیز امکان انتقال درآمدهای آن وجود نداش��ت. این نوع 
تحریم، اقتصاد ایران را غافلگیر کرد تا سخت ترین رکود اقتصادی پس 
از جنگ تحمیلی، در سال 91 خود را نشان دهد. طبق گفته مرکز آمار، 
نرخ رش��د اقتصادی ایران در سال 91 به منفی 8.6 درصد رسید و این 

سقوط تولید ناخالص داخلی تا پایان دهه 90 نیز جبران نشد.
پس از شوک سال 91، اقتصاد در سال 92 وضعیت بهتری پیدا کرد، 
چراکه آثار تحریم در اقتصاد تخلیه ش��د و همین موضوع باعث ش��د تا 
بخش های اقتصادی اندکی وضعیت خود را نس��بت به س��ال قبل احیا 
کنند. نتیجه این فرآیند ثبت رشد 2.5 درصدی برای سال 92 بود، اما 
میزان تولید ناخالص داخلی همچنان کاهش زیادی نسبت به سال 90 
داش��ت. همچنین جهش نرخ ارز در س��ال های 90 و 91، قدرت خرید 

جامعه را کاهش داد و شرایط برای تولید دشوارتر شد.
س��پس انتخابات ریاس��ت جمهوری در خرداد 92 و پیروزی حس��ن 
روحان��ی که برنامه تعامل با جهان را داش��ت، فضای مثبتی در اقتصاد 
ایجاد کرد. این فضا در سال 93 نیز ادامه یافت، مذاکرات بین  المللی آغاز 

شد و رشد 2.3 درصدی در این سال حاصل شد.
در س��ال 94 کمی ش��رایط تغییر کرد. هنوز تحریم ه��ا پابرجا بود و 

گش��ایش واقعی ایجاد نش��ده بود. اقتصاد امکان رشد بیشتر را نداشت. 
با تک  رقمی ش��دن نرخ تورم در سال 94 و رکود حاکم بر اقتصاد، نرخ 
رشد بار دیگر به سمت افول پیش رفت. سال 94 با وجود اجرای طرح 
محرک اقتصادی که اواخر سال از سوی دولت ارائه شد، با رشد نزدیک 
به صفر )0.1 درصد( به اتمام رسید.  سال های میانی دهه 90 اما نقطه 
اوج اقتصاد ایران بود. گشایش بین  المللی در اواخر سال 94 از راه رسید 
و تحریم ها را کنار زد. مذاکرات اقتصادی با هیأت های تجاری کشورهای 
مختلف به اصلی ترین برنامه اقتصادگردانان تبدیل ش��د و قراردادهای 
بین المللی بزرگی به امضا رسید. فروش نفت بالفاصله به باالی 2 میلیون 
بشکه در روز افزایش یافت و بخش خصوصی موفق شد مراودات خود با 
جهان را عادی  س��ازی کند. تثبیت نرخ ارز که از سال 92 آغاز شده بود 
در سال های 95 و 96 نیز ادامه یافت و اقتصاد توانست رکورد رشد تولید 
ناخالص داخلی را جابه جا کند، به طوری که نرخ رشد اقتصادی در سال 

95 به 13.9 درصد و در سال 96 به 4.1 درصد رسید.
اما در اواخر سال 96 بار دیگر ورق برگشت. ناآرامی در بازار ارز، نشانه 
نگران  کننده ای به حساب می آمد چه اینکه بعد از چهار سال آرامش در 
فضای بازار و اقتصاد، این دس��تاورد به خطر افتاد. رئیس جمهور آمریکا 
آنقدر علیه برجام صحبت کرد تا بازار ایران را به تحرک واداشت. بازار ارز 
چند ماه قبل از خروج ترامپ از برجام، موضوع را درک کرد. در ابتدای 
س��ال 97 آمریکا رس��ما از برجام خارج شد و تحریم ها را بازگرداند. ماه 
عسل اقتصاد ایران خیلی زود تمام شد. تحریم ها این بار سخت تر از دوره 
قبل بود. بازار نفت با کنار رفتن نفت ایران، چالشی را متحمل نمی شد 
و این موضوع دست تحریم  کنندگان را باز گذاشت تا هدف صفر کردن 
صادرات نفت ایران را دنبال کنند. هرچند موفق به این کار نش��دند اما 

صادرات نفت ایران از دوره قبل محدودتر ش��د. در برخی مقاطع اخبار 
تاییدنش��ده  ای منتشر شد که صادرات 300 هزار بشکه  ای نفت را اعالم 
می کرد. نقل و انتقاالت مالی نیز مس��دود شد و فضای غیررسمی رونق 
گرفت. بازارها با سوداگری شدیدتری نسبت به دوره قبل مواجه شدند. 
بهای دالر از 4 هزار تومان تا 30 هزار تومان پیش رفت که جهش بسیار 
بزرگ تری نسبت به تحریم های ابتدای دهه 90 محسوب می شد. همین 
موضوع اثبات می کند که تحریم ها بسیار سخت تر از دوره قبل بود. کما 
اینکه نرخ رش��د اقتصادی در سال 97 به منفی 4.1 درصد رسید و در 
س��ال 98 نرخ رشد منفی 6.8 درصدی به ثبت رسید تا رکود عمیق تر 
شده باشد. در نیمه نخست سال 99 نیز نرخ رشد منفی 1.9 درصدی از 
سوی مرکز آمار ایران برآورد شد. در ابتدای دهه 90 یک تغییر سیاسی 
از فضای داخلی، توانست شرایط را تغییر دهد و فضای روانی جامعه را 
بهبود بخش��د. در این دوره از تحریم اما از اخبار سیاسی مثبت خبری 
نبود. در آبان 99 که سومین سال رکود نیز ماه های پایانی خود را پشت 
س��ر می گذاشت، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد و با کنار 
رفتن ترامپ، بارقه های امید بار دیگر از راه رسید. شاید این بار تغییرات 
در سیاست کشور تحریم  کننده ایران، اوضاع را بهبود بخشد. امیدواری 
ب��رای احیای برجام و لغ��و تحریم ها تا حدودی بازاره��ای مالی را آرام 
کرد. بهای دالر از 30 هزار تومان به محدوده 25 هزار تومان بازگش��ت 
و از التهابات اقتصاد کاس��ته شد. با تغییر چشم انداز در روابط سیاسی، 
برآورد نرخ رشد اقتصادی در پایان سال 99 مثبت شده است. هم اکنون 
مذاکرات احیای برجام در وین در جریان اس��ت و شاید با گشایش های 
سیاسی و احیای برجام بتوان یک بار دیگر شرایط سال 95 را در اقتصاد 

تکرار کرد و رکورد رشد اقتصادی را برجای گذاشت.

دهه تحریم ها

فراز و فرود اقتصاد ایران در دهه ای که گذشت

یادداشت

سناریوی تکراری مسکن

بیت اهلل ستاریان
کارشناس مسکن

آنچه درباره آمارهای منتشرش��ده در حوزه مس��کن می توان 
گفت، این اس��ت که با مرور آمار دو سه ماه نمی توانیم تحوالت 
بازار مسکن ایران را ارزیابی و پیش بینی کنیم که در آینده چه 
اتفاقی خواهد افتاد. تحوالت بازار مسکن به اقتصاد کالن مرتبط 
اس��ت و بردارهای زیادی در این مسیر اثرگذار است. حتی بعد 
از دوره کرونا، بردارهای اقتصادی در بازار مس��کن دخیل نبود، 
همه مش��اغل در کش��ور راکد بود، کارگاه ه��ا در رکود بود اما 
مس��کن حدود 6 الی 7درصد رش��د داشت. ش��اید پارامترهای 
بین المللی در آن اثر داشت و سرمایه ها به سمت مسکن سرازیر 
شد. مسکنی که 50 سال مسئله دارد و نسبت به شاخص تمام 
کاالها، رش��د فزاینده داش��ته، چطور ادعا می شود که چنین و 
چنان خواهد شد. مسکن در مقایسه با سال قبل 60 الی 150 
درصد افزایش قیمت داش��ته اس��ت. وقتی در آذرماه در برخی 
از ش��هرها مسکن حدود یک یا دو درصد کاهش قیمت داشت، 
گفتند که مسکن در روند رکود افتاده است. آیا مشکل مسکن 
واقعا حل شده و آیا مسئله مسکن در یک ماه قابل حل است؟ 
مس��کن به برنامه میان مدت نی��از دارد و برنامه کوتاه مدت در 
صنعت س��اختمان ممکن نیست. نیمی از اقتصاد و نقدینگی و 
س��رمایه ها در این بخش متمرکز است. باالی 65 درصد جامعه 
در صنع��ت س��اختمان کار می کنند. یعنی حرف از س��وژه ای 
می زنی��م که نیمی از اقتصاد مملک��ت را در اختیار دارد. اینکه 
مش��کالت را به گردن بنگاه ها، دالل ها یا استارت آپ هایی مثل 
دیوار بیندازیم، درست اس��ت؟ قبال مسکن چرا رشد می کرد؟ 
آیا آن زمان اس��تارت آپ داشتیم؟ در طول تاریِخ مسکن در هر 
جای دنی��ا بنگاه ها و معامالت ملک��ی در کلیت اقتصاد حضور 
داش��ته اند، ولی اینکه اینها بزرگترین فاکتور اثرگذار هس��تند، 
ممکن نیس��ت. کل سوژه مسکن تحت تاثیر عوامل دیگر است. 
نباید دنبال مقصر بگردیم و سناریوی مقصریابی تکراری است.

نیمی از اقتصاد کش��ور درخصوص اقتصاد مسکن فعال است 
و بی��ش از 65درصد م��ردم در این بخش فعالی��ت می کنند و 
35درص��د دیگر در بخش دولتی و نفت و گاز و طال و... حضور 
دارند. این در حالی اس��ت که ب��ا توجه به وضعیت موجود باید 
نیمی از دولتی ها در این خصوص اطالعات کافی داشته باشند 

و در حوزه مسکن پژوهش کنند.
خریدوفروش ملک در کل کشور در 10 ماهه ابتدای سال 99 
رش��د نسبی را نش��ان می دهد که البته در دو ماه پایانی با افت 
مواجه شده اس��ت. از ابتدای سال تا پایان دی ماه 587 هزار و 
137 قرارداد خریدوفروش ملک در کل کش��ور به امضا رس��ید 
که رش��د 33درصدی را نس��بت به زمان مش��ابه سال گذشته 
نش��ان می دهد. البته حجم معامالت در دو ماه کاهش یافت به  
طوری که در آذرماه و دی ماه به ترتیب 32 و 30 درصد نسبت 
به ماه های مش��ابه سال قبل افت کرده است. از طرفی دولت ها 
وظیف��ه خود می دانند که حدود 40 تا 50 هزار مس��کن را هر 
س��اله تولید کنند و به  صورت برنامه ریزی ش��ده به دست افراد 
نیازمند برسانند. البته ما هم در ایران همین اقدام را می کنیم، 
ام��ا متأس��فانه ای��ن خانه ها به دس��ت افرادی ک��ه در طرح ها 
برنامه ریزی ش��ده، نمی رس��د. اجرای طرح های خاص س��اخت 
مسکن نظیر مسکن مهر و مسکن اجتماعی، جزو وظایف همه 
دولت هاس��ت و همه باید این سیاس��ت مهم را ب��ا برنامه ریزی 
صحیح ب��رای گروه های هدف پیگیری کنند. امروز ش��اهد آن 
هستیم که کشورهای توسعه یافته مشکل مسکن ندارند، چراکه 
این کش��ورها طرح هایی مانند خانه ه��ای اجتماعی و... را جزو 
برنامه های هر س��اله خود دارند و در آنجا مشکل مسکن نیست 
و قیمت مس��کن ه��م افزایش پیدا نمی کن��د. معموال در ایران 
مس��کن به دهک پایی��ن تعلق نمی گیرد و بی��ش از 50درصد 
جامعه ما درگیر مش��کل مسکن هستند و اگر دو نفر از اعضای 
خانواده ش��اغل و اجاره نشین باشند یک نفر باید همه حقوقش 
را برای پرداخت اجاره مس��کن اختصاص دهد. دولت س��االنه 
حدود 20 تا 40 هزار مس��کن در کش��ور تولی��د کرده، این در 
حالی اس��ت که س��االنه با ی��ک  میلیون و 300 هزار کس��ری 
مس��کن روبه رو هستیم و س��اخت 400 هزار مسکن اجتماعی 
از زمان درخواس��ت مجوزها تا طراحی و اتمام س��اخت حداقل 
هشت سال طول خواهد کشید و هیچ وقت چهار ساله به اتمام 

نمی رسد.
مشکالت حوزه مسکن در کشورمان بنیادین است. هر سالی 
که وزیری تغییر می کند یک س��ناریو دنبال می شود و ساخت 
مسکن مهر و مس��کن ملی و... مطرح می شود، درحالی که این 
طرح ها، طرح اصلی برای رفع مشکل مسکن نیست و مشکالت 
بنیادین و کالن تر باید در ابتدا حل ش��ود. ب��ه اعتقاد نگارنده، 
دهک های باالیی در کش��ور بی��ش از دهک های پایینی درگیر 
تهیه مسکن هستند و قدر مسلم هر قدر از این مسکن ها تولید 
ش��ود، دهک باالیی آن را از دس��ت ده��ک پایینی درمی آورد. 
هدف گذاری طرح های مس��کن فاقد مطالعه اس��ت درحالی  که 
دول��ت تصمیم گرفته ب��رای دهک های پایین جامعه مس��کن 
بس��ازد شاهد آن هس��تیم که این افراد ممکن است حتی غذا 
برای خوردن هم نداش��ته باش��ند و فوری فرد دیگری از دهک 
باالت��ر امتیاز آن را می خ��رد. این در حالی اس��ت که در اروپا 
خانه هایی با امکانات محدود س��اخته می شود و به افرادی داده 

می شود که درآمد محدودی دارند.
در ایران نمی توان هدف درس��تی برای حوزه مسکن انتخاب 
کرد، زیرا طبقات باالتر آن را به دست می آورند، مشکل مسکن 
ب��ا این تفاصیل همیش��ه ادامه دارد، این موض��وع غیرعلمی و 
غیرمنطقی نیست، اما مجموعه دولت نمی پذیرد، زیرا توان حل 
این مش��کل را ندارد و صورت مسئله بسیار بزرگ تر از آن است 
که یک کمیس��یون مجلس بتواند این مش��کل بزرگ کشور را 
حل کند. متأسفانه دولت اراده ای برای مطالعه در بخش مسکن 
ن��دارد تا این معضل را بتواند حل کند. در کل بدنه دولت تنها 
یک معاونت در وزارت مسکن وجود دارد و کل دولت حتی در 

وزارت اقتصاد و دارایی جایی برای مطالعه مسکن ندارد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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بورس در س��ال 99 بیش��ترین بازدهی را در بین چهار ب��ازار موازی به 
خود اختصاص داد و بازار مسکن شهر تهران در جایگاه بعدی قرار گرفت. 
مقایسه بازدهی بازارهای موازی در آخرین سال از دهه 90 نشان می دهد 
که بازار سرمایه با رشد 155درصدی بیشترین بازدهی را در بین بازارهای 
موازی داش��ت. بازار مسکن شهر تهران نیز با رشد 85 درصدی، رتبه دوم 
را در سال گذشته به دست آورد. البته این بازدهی 85 درصدی به افزایش 
قیمت ملک در س��ال 99 برمی گردد و در این محاسبه، بازدهی حاصل از 
درآمد اجاره ملک لحاظ نش��ده است. پس از بازار سرمایه و مسکن تهران، 
رتبه س��وم به بازار طال رس��ید که رشد 78درصد س��الیانه را در سالی که 
گذش��ت، به ثبت رس��اند و نهایتا کمترین میزان بازده��ی 99 به بازار ارز 
تعلق داشت که شاخص دالر رشد 57درصد را در این سال از خود برجای 

گذاشت.
در بازار مسکن شهر تهران چه گذشت؟

به گزارش ایس��نا، اطالعات به دس��ت آمده از سامانه کیلید حاکی از 
آن است که شاخص قیمت مسکن شهر تهران در سال 1399 نسبت به 
س��ال قبل از آن 85درصد افزایش داشته است. بیشترین میزان افزایش 
ماهانه قیمت به می��زان 12.5 درصد در مردادماه اتفاق افتاده و آذرماه 
بیشترین کاهش ماهانه قیمت با افت 8.1 درصد رخ داده است. مهرماه 
1399 ش��اخص سالیانه قیمت مس��کن ش��هر تهران 121درصد رشد 
داش��ته که بیش��ترین میزان افزایش نسبت به ماه مش��ابه سال قبل از 

آن بوده است.
از طرف دیگر، پنج محله گران قیمت ش��هر ته��ران در منطقه یک قرار 
دارند. در بین این محله ها زعفرانیه با میانگین قیمت 79.6 میلیون تومان 
در هر مترمربع رتبه اول از نظر قیمت مسکن را در اسفندماه 1399 به خود 
اختصاص داده اس��ت. باغ فردوس با متوس��ط متری 78.8 میلیون تومان 
رتبه دوم را دارد. سومین محله گران قیمت پایتخت، محمودیه با میانگین 
78.4 میلیون تومان اس��ت. ولنجک با متوسط 76.2 میلیون تومان مقام 
چهارم را دارد و کامرانیه با میانگین 74.8 میلیون تومان در هر متر مربع 

پنجمین محله گران قیمت در بازار مسکن شهر تهران است.
پنج محله ارزان قیمت تهران هم به ترتیب در مناطق 20، 15، 18، 15 
و 19 واقع ش��ده اند. تقی آباد در منطقه 20 با متوسط قیمت هر متر مربع 
10.3 میلیون تومان ارزان ترین محله در بازار مس��کن ش��هر تهران است. 
خاورش��هر در منطقه 15 با میانگین مت��ری 10.6 میلیون تومان در رتبه 
بعدی قرار دارد. قیمت مسکن در یافت آباد جنوبی واقع در منطقه 18 بالغ 
بر 11.2 میلیون تومان اس��ت که از لحاظ ارزانی مقام س��وم را دارد. محله 
قیامدشت در منطقه 15 با متوسط قیمت 11.8 میلیون تومان در جایگاه 
چهارم را دارد و دولتخواه جنوبی در منطقه 19 با متوس��ط 12.3 میلیون 

توم��ان در هر متر مربع جای��گاه پنجم را در بین محله های ارزان قیمت به 
شهر تهران به خود اختصاص می دهد.

درصد تغییرات شاخص قیمتی مسکن در مناطق شهر تهران نیز نشان 
می ده��د که منطقه 22 با متوس��ط 121درصد بیش��ترین میزان افزایش 
سالیانه رخ داده است. منطقه 4 در جایگاه دوم قرار داشته که 120درصد 
رشد س��الیانه قیمت را در سال 1399 تجربه کرد. منطقه 16 با میانگین 
رش��د قیمت سالیانه 118درصد رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. 
جایگاه چهارم از نظر میزان رش��د س��الیانه به منطقه 2 با متوس��ط رشد 
114درصد تعلق داشته و منطقه 21 با متوسط 112درصد افزایش قیمت 
س��الیانه رتبه پنجم را در بازار مس��کن شهر تهران در سال 1399 به خود 

اختصاص داده است.
کمترین میزان رشد سالیانه قیمت را نیز منطقه 18 از آن خود کرده 
که 60درصد افزایش س��الیانه قیمت را در س��ال 1399 به ثبت رساند. 
منطقه 11 با متوس��ط رشد 83درصد در جایگاه دوم پایین ترین میزان 
رشد س��الیانه قیمت قرار داشته است. رتبه سوم از نظر کمترین میزان 
رشد را منطقه 17 با 85درصد افزایش سالیانه به خود اختصاص داد. در 
منطقه 13 نیز میزان افزایش سالیانه قیمت مسکن در سال 1399 بالغ 
بر 89درصد بوده که مقام چهارم را از نظر کمترین میزان رش��د داشته 
است. رشد سالیانه قیمت مسکن در منطقه 12 نیز 90درصد بوده است 
ک��ه رتبه پنجم از نظر کمترین میزان رش��د را به خ��ود اختصاص داد. 
میانگین رشد س��الیانه قیمت مسکن در منطقه یک نیز 97درصد بوده 
که رتبه یازدهم را از نظر رش��د قیمت مس��کن شهر تهران دربر گرفت. 
متوسط افزایش سالیانه قیمت مسکن در منطقه 5 نیز 99درصد بود که 

جایگاه نهم را به خود اختصاص داد.
بررس��ی ها همچنی��ن نش��ان دهنده رش��د 101درص��د قیمت ه��ای 
پیش��نهادی در س��ال 1399 اس��ت، به طوری که میانگین قیمت های 
پیش��نهادی مس��کن ش��هر تهران از 26.3 میلیون تومان در اسفندماه 
1398 به 53 میلیون تومان در اس��فندماه 1399 رسیده که 101درصد 
افزایش قیمت را نش��ان می  دهد. بیش��ترین میزان کاهش ماهانه قیمت 
پیشنهادی مسکن در اسفندماه 1399 به میزان 3.4 درصد افت ماهانه 
اتفاق افتاده اس��ت. باالتری��ن میزان افزایش ماهانه قیمت پیش��نهادی 
نیز ب��ه میزان 20درصد در خردادماه رخ داد. بیش��ترین میزان افزایش 
پیش��نهادی قیمت نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل از آن نیز به میزان 

124درصد در مهرماه اتفاق افتاد.
مقایس��ه میانگین فصلی قیمت آگهی ه��ا در مناطق مختلف تهران نیز 
نشان می دهد که بیشترین میزان افزایش فصلی قیمت در تابستان 1399 
در منطقه 4 به میزان 57درصد در مقایس��ه با بهار رخ داده و بیش��ترین 

میزان کاهش فصلی قیمت پیش��نهادی آگهی ها در زمس��تان 1399 در 
منطقه 8 به میزان 14درصد افت فصلی اتفاق افتاده است.

رشد 103درصدی قیمت ها در بازار اجاره
آماره��ای بازار رهن و اجاره ش��هر تهران در س��ال 1399 هم از رش��د 
103درص��دی قیم��ت رهن پیش��نهادی در هر متر مرب��ع حکایت دارد. 
اسفندماه 1398 قیمت رهن پیشنهادی از طرف مالکان 3.4 میلیون تومان 
در هر متر مربع بوده که در اسفندماه 1399 به متری 6.9 میلیون تومان 
رسیده است. در این بین شهریورماه 1399 قیمت پیشنهادی رهن کامل 
نسبت به مردادماه 22درصد افزایش یافته که باالترین میزان رشد ماهانه 
را نشان می دهد. دی ماه 1399 نیز نرخ پیشنهادی رهن کامل 108درصد 
نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته که بیشترین نرخ رشد سالیانه 
بوده اس��ت. کمترین میزان افزایش قیمت رهن نسبت به ماه مشابه سال 
قبل به میزان 47درصد در مردادماه 1399 اتفاق افتاده و بیشترین کاهش 
قیمت رهن کامل به میزان 13.3 درصد کاهش در مردادماه 1399 نسبت 
به تیرماه اتفاق افتاده اس��ت. در مناطق ش��هر تهران منطقه 14 در پاییز 
1399 باالترین افزایش نرخ رهن کامل فصلی را به میزان 42درصد به خود 
اختصاص داد. منطقه 11 نیز در تابس��تان 1399 بیشترین کاهش قیمت 

رهن کامل فصلی به میزان 10درصد افت را نشان داد.
از س��وی دیگر، بررسی عرضه و تقاضا در س��ال 1399 در بخش خرید 
و فروش مس��کن حاکی از آن اس��ت که 47درص��د از کل تقاضای بالقوه 
)بازدید آگهی های شهر تهران( به متراژهای زیر 90 متر اختصاص داشته 
در صورتی که تنها 29درصد از عرضه )آگهی های ثبت ش��ده بخش خرید 
و فروش شهر تهران( در سال 1399 متراژ زیر 90 متر داشته اند. در بخش 
اجاره نیز 48درص��د از کل تقاضای بالقوه )بازدید آگهی های بخش خرید 
و فروش ش��هر تهران( متراژه��ای زیر 90 متر ب��وده در صورتی که فقط 
29درصد از عرضه )آگهی های ثبت ش��ده رهن و اجاره( در س��ال 1399 

متراژ زیر 90 متر داشته اند.
توزیع آگهی های ملک در س��ال 1399 براس��اس س��ن بن��ا نیز حاکی 
از آن اس��ت واحدهای تا پنج س��ال س��اخت 26درصد کل آگهی ها را به 
خ��ود اختصاص داده اند. در رتبه بعدی واحدهای 5 تا 10 س��ال به میزان 
21درصد و خانه های 15 تا 20 سال 19درصد از آگهی ها را دربر گرفته اند. 
خانه های باالی 30 س��ال نیز ب��ا 3.2 درصد کمترین میزان آگهی ها را به 
خود اختصاص دادند. همچنین نس��بت قیمت به اجاره در مردادماه سال 
1399 در بازار مس��کن شهر تهران به باالترین میزان خود یعنی عدد 34 
رسید. س��پس روند نزولی گرفت و تا اسفندماه به عدد 21 رسید. یکی از 
شاخص هایی که سرمایه گذاران مسکن در نظر می گیرند شاخص قیمت به 

اجاره است )P/R( که متناظر P/E بازار سرمایه است.

مقایسه 4 بازار موازی در سال 99

بورس اول شد، مسکن دوم

چشم انداز نامشخص، بی برنامگی، مدیریت های غیرتخصصی و ناکارآمد، 
عدم ش��فافیت، تعارض و انباش��ت قوانین از جمله مش��کالتی اس��ت که 
صندوق های بازنشس��تگی در ایران با آن دس��ت و پنجه نرم می کنند. تا 
جایی که صندوق های بازنشستگی به معضلی جدی در اقتصاد ایران تبدیل 
ش��ده اند. در س��ال های اخیر، افزایش جمعیت سالخورده و کاهش نیروی 
اش��تغال، نوسانات اقتصاد کالن و تبعیض و عدم تناسب دریافتی ها نیز به 

حساسیت مسئله صندوق های بازنشستگی افزوده است.
پیچیدگی معضل صندوق های بازنشس��تگی در ایران در حالی است که 
این صندوق ها در سراس��ر جهان به عنوان مهمترین وس��یله برای تامین 
معیشت جمعیت س��الخورده، نقش مهمی در سیاست های اقتصادی ایفا 
می کنند. عملکرد مناسب این صندوق ها، از عوامل مهم در مبارزه با فقر و 
کاهش فاصله طبقات اجتماعی است و در نهایت به تحقق عدالت اجتماعی 

در جامعه می انجامد که از آمال اعالمیه جهانی حقوق بشر است.
در این راستا، پژوهشگران ایرانی در یک مطالعه، وضعیت صندوق های 
بازنشستگی ایران را با نظام اداره این صندوق ها در اتحادیه اروپا مقایسه 
کردن��د. یافته های آنان نش��ان می ده��د صندوق های بازنشس��تگی در 

اتحادیه اروپا هرچند از سیاس��ت های دولت های متبوع پیروی می کنند، 
اما به عنوان نهادی فعال در عرصه مالی، براس��اس قواعد بازار ش��ناخته 
می شوند. در واقع، سیاس��ت های مداخله گرایانه حاکمیت ها سهم کمی 
در اداره این صندوق ها دارد. این درحالی اس��ت که مداخله دولت ها در 
امور صندوق های بازنشستگی از معضالت جدی این صندوق ها در ایران 
است. صندوق های بازنشستگی در کشورهای اروپایی در سال های اخیر، 
با توجه به سیاس��ت های دولت های رفاه به فعالیت خود ادامه می دهند. 
دولت رفاه پدیده ای اس��ت ناشی از حضور و مشارکت مردم که خواستار 
نقش های جدیدتر و افزایش مش��ارکت اجتماعی و سیاسی در اداره امور 
عموم��ی جامعه هس��تند. دولت رفاه، دولتی اس��ت ک��ه در آن تامین و 
ارتقای رفاه اجتماعی به عنوان وظیفه قانونی نهادهای قدرت برش��مرده 
می ش��ود. موج گسترده دولت رفاه در اروپا از س��ال 1942 تا 1954 با 
تغییر معنادار در سیاس��ت های کلی اقتص��ادی، اجتماعی و اداری آغاز 
ش��د. از س��ال 1970 به بعد، با توجه بیش��تر به حضور بهینه دولت در 
اقتصاد، رفاه در کنار عدالت اجتماعی، به خواسته ای مهم در اروپا تبدیل 
ش��ده است؛ خواس��ته ای که تحقق آن در گرو پیاده سازی نظام سیاسی 

دموکراتیک اس��ت. پژوهشگران در مقایسه صندوق های بازنشستگی در 
ای��ران و اتحادی��ه اروپا به این نتیجه رس��یدند که ای��ران باید عالوه بر 
تغییر سیاست ها و قانونگذاری ها درباره صندوق های بازنشستگی زمینه 
اعمال تغییر در سطوح اقتصادی و مالی را هم در صندوق ها فراهم کند. 
افزایش س��نواتی مس��تمری ها، تغییر وضعیت درآمد و دستمزد )سهم 
مش��ارکت( و اصالح حق بیمه دریافتی از موضوعاتی اس��ت که باید به 
آن پرداخت. آنها همچنین دریافتند که هر نوع تغییر نظام صندوق های 
بازنشستگی در کشور با توجه به الگوهایی مثل اتحادیه اروپا، باید با در 
نظ��ر گرفتن واقعیت های موجود در اقتص��اد ایران و مخاطرات پیش رو 
انجام ش��ود، چراکه در ایران صندوق ها به طور معمول به عنوان بخشی 
از دولت ها ش��ناخته شدند، دولت هایی که به درآمدهای نفتی وابستگی 
بیمارگونه دارند و با توجه به همین وابس��تگی، در امور صندوق ها ایفای 
نقش می کنند. گفتنی اس��ت ای��ن مطالعه با عنوان »س��اختار و قواعد 
صندوق های بازنشس��تگی در نظام حقوقی ایران و کش��ورهای اتحادیه 
اروپا از دیدگاه جامعه شناس��ی حقوق« در ش��ماره بهار امس��ال نشریه 

مطالعات جامعه شناسی منتشر شده است.

مقایسه تطبیقی صندوق های بازنشستگی در ایران و اروپا

صندوق های بازنشستگی را چطور اصالح کنیم؟

بانکنامه

حباب سکه بهار آزادی 37 هزار تومان شد
نوسان سکه در کانال 10 میلیونی

هر قطعه س��که تم��ام بهار آزادی طرح جدی��د در بازار تهران در 
اولین روز هفته با 70 تومان افزایش نس��بت به پنجش��نبه گذشته 
به 10 میلیون و 600 هزار تومان رس��ید. س��که تم��ام بهار آزادی 
طرح قدیم نیز 10 میلیون و 400 هزار تومان معامله شد. همچنین 
نیم س��که به��ار آزادی 6 میلی��ون و 300 ه��زار تومان، ربع س��که 
3میلی��ون و 950 هزار تومان و س��که یک گرم��ی هم 2 میلیون و 
200 ه��زار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 
18 عیار به یک میلیون و 43 هزار تومان رس��ید. هر مثقال طال نیز 
ب��ه قیمت 4 میلیون و 520 هزار تومان معامله ش��د. اونس جهانی 

طال هم یک هزار و 777 دالر فروخته شد.
به دلیل کاهش ش��دید تقاضا در نتیج��ه تعطیلی اجباری اصناف 
و واحدهای صنفی، در روز ش��نبه حباب س��که امامی به 233 هزار 
تومان، حباب س��که بهار آزادی به 37 هزار تومان، حباب نیم سکه 
ب��ه 111 ه��زار و 900 تومان، حباب ربع س��که به ی��ک میلیون و 
357 هزار تومان و حباب س��که های گرمی هم به 972 هزار تومان 

کاهش یافت.
همچنین نرخ دالر در صرافی های بانکی با س��ه تومان افزایش در 
مقایس��ه با پنجشنبه گذش��ته به رقم 23 هزار و 994 تومان رسید. 
قیم��ت فروش یورو نیز با افزایش 43 تومانی 28 هزار و 626 تومان 
اعالم شد. قیمت خرید هر دالر 23 هزار و 519 تومان و نرخ خرید 

هر یورو نیز 28 هزار و 59 تومان بود.

همه اقتصادها سقوط کردند جز ایران
تورم 39درصدی ایران در سال 2021

ات��اق بازرگانی ته��ران در جدیدتری��ن گزارش خود به بررس��ی 
وضعیت اقتصادی کش��ورهای منطق��ه در دوران کرونا پرداخته که 
نش��ان از رش��د اقتصادی ایران دارد. جهان در سال 2020 با شیوع 
سراسری ویروس کرونا مواجه شد و در کنار مشکالتی که در حوزه 
س��المت و تلفات قابل توجه انس��انی به وجود آم��د، اقتصاد نیز از 
این ویروس آس��یبی ج��دی دید. در ماه های ابتدایی ش��یوع کرونا، 
برآوردهای صندوق بین المللی پول نش��ان می داد که رش��د اقتصاد 
اکثر کش��ورهای جهان به ش��کل قابل توجهی منفی خواهد ش��د و 

میزان تجارت نیز افتی محسوس خواهد داشت.
با ای��ن وجود، چند ماه پس از ش��یوع کرونا، ب��ا ورود دولت ها و 
اجرای سیاس��ت های حمایتی جدید و از س��وی دیگر به روزرسانی 
سیاس��ت های تج��اری با وجود کرون��ا، برخی از تبع��ات منفی این 
همه گیری جهانی مدیریت ش��د، هرچند همچنان رش��د اقتصادی 

بسیاری از کشورهای جهان منفی باقی مانده است.
گ��زارش جدید اتاق بازرگان��ی تهران که با اس��تفاده از آمارهای 
صندوق بین المللی پول منتشرشده نشان می دهد که در سال2020 
میانگین رشد اقتصادی کشورهای جهان به منفی 3.6 درصد رسیده 
اس��ت، اما با بهبود نس��بی شرایط در س��ال 2021، رشد اقتصادی 
جهان به 5.8 درصد و در سال 2022 به 4.1 درصد خواهد رسید.

برآوردها نش��ان می دهد که در س��ال 2020، اقتصاد کشورهای 
توس��عه یافته رش��د منفی 4.7 درصد داش��ته و اقتصاد کشورهای 
خاورمیانه نیز رش��د منفی 4.1 درصد را به ثبت رس��انده است. در 
سال 2021، بیشترین رشد اقتصاد به کشورهای نوظهور آسیایی با 
8.4 درصد اختصاص خواهد داش��ت و کمترین رش��د نیز به جنوب 

صحرای آفریقا با 3.4 درصد تعلق دارد.
آنچ��ه که در این آم��ار توجه را به خود جل��ب می کند، وضعیت 
اقتص��اد ایران در س��ال 2020 اس��ت. در ش��رایطی ک��ه اکثریت 
کش��ورهای خاورمیانه در سال 2020 با رشد منفی اقتصادی مواجه 
بودند، ایران در کنار چهار کش��ور دیگر رشد مثبت اقتصادی داشته 
اس��ت. در میان این کش��ورها باالترین رش��د به تاجیکستان با 4.5 
درصد تعلق دارد و پس از آن مصر و ازبکستان قرار می گیرند. آمارها 
می گوید که رش��د اقتصادی ایران نیز در س��ال 2020، مثبت 1.5 
درصد بوده اس��ت. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که رشد 
اقتصادی منطقه خاورمیانه در سال 2021 به 3.7 درصد و در سال 
2022 به 3.8 درصد برس��د. ایران نیز در س��ال 2021 رشد مثبت 
2.5 درصد را ثب��ت خواهد کرد. در حوزه تورم نیز باالترین نرخ در 
خاورمیانه به لبنان با 88 درصد تعلق دارد و پس از آن ایران تورمی 
36درصدی را ثبت کرده است. همچنین پیش بینی می شود که نرخ 

تورم در سال 2021 برای ایران به مرز 39درصد برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی:
تعداد خانه های خالی ایران 10 برابر انگلیس است

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سرمایه های هنگفتی از 
کش��ور در 2.5 میلیون واحد خالی از سکنه حبس شده است، گفت 
ایران 10 برابر کش��ور انگلیس خانه خالی دارد. محمود محمودزاده 
ادام��ه داد: عالوه بر 2.5 میلیون واحد مس��کونی خالی، تعداد قابل 
توجهی زمین مس��کونی هم بدون اس��تفاده رها شده است. این در 
حالی اس��ت که برای ساخت هر واحد مسکونی، سرمایه های کشور 
مصرف می ش��ود. از طرف دیگر یک خانه تا بخواهد قابل س��کونت 
باش��د برای زیرس��اخت های آن از جمله خطوط انتق��ال آب، برق، 
گاز، مدرس��ه، بیمارستان، راه، سد و ... هزینه می شود بنابراین نباید 
بگذاری��م که واحدها خال��ی بماند. به گفته وی، اگ��ر خانه ها خالی 
بمانند حاکمیت باید ش��هرها را توس��عه دهد و مح��ل جدید برای 
ساخت و ساز نیازهای جدید ایجاد کند که هزینه مضاعفی از منابع 
عمومی می طبد بنابراین منطق اصالحیه ماده 54 قانون مالیات های 
مس��تقیم این اس��ت که واحدهای مس��کونی را خالی نگه نداریم تا 

کسانی که متقاضی مسکن هستند بتوانند استفاده کنند.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه هر کس می تواند هر 
چقدر که می خواهد ملک داش��ته باش��د، گفت: اینکه 1000 واحد 
مس��کونی در اختیار یک نفر باش��د به هیچ ک��س ربطی ندارد و اگر 
خالی نماند مش��مول مالیات نمی ش��ود. بنابراین هموطنان دغدغه 
ثبت امالک خود را نداش��ته باش��ند. در واقع فقط واحدهای اجاری 
ب��ا متراژ بی��ش از 150 مت��ر در ته��ران و بیش��تر از 200 متر در 
شهرستان ها مشمول مالیات اجاره است که رقم آن کمتر از مالیات 

واحدهای خالی است.
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لغو تحریم ها بر کدام صنایع بورسی تاثیرگذار است؟
دوگانه لغو تحریم ها در بورس

یک کارش��ناس بازار سرمایه با بیان اینکه تا زمان مشخص نشدن 
نتیجه مذاکرات مربوط به احیای برجام، روند قوی در بورس ش��کل 
نخواه��د گرفت، گفت نباید به همه س��هم ها در بازار با یک چش��م 
ن��گاه کرد، رفع تحریم ها برای برخی از ش��رکت ها مفید اس��ت، اما 

سودآوری برخی دیگر از شرکت ها را کاهش خواهد داد.
امیرعل��ی امیرباقری به احتمال بازگش��ت آمریکا به برجام و تاثیر 
آن ب��ر معامالت بورس اش��اره کرد و به ایرنا، گف��ت: انتظار می رود 
تا زمانی که ریس��ک برجام از س��ر بازار برداش��ته نشود، روند قوی 
در کلی��ت بازار ش��کل نگیرد و همچنان س��ایه مذاکرات برجامی و 
رفع تحریم ها بر س��ر بازار خواهد بود. در هفته ای که گذش��ت هم 
در ابت��دای هفت��ه ثبات نس��بی در معامالت بازار حاک��م بود اما از 
اواخر هفته به دلیل داغ شدن بحث مذاکرات وین، احتمال بازگشت 
آمریکا به برجام و لغو تحریم های برجامی دوباره شاهد فشار فروش 

در کلیت بازار بودیم.
به اعتقاد امیرباقری، س��والی که بسیار در بین فعاالن بازار مطرح 
شده اس��ت این است که برداشته شدن تحریم ها و بازگشت آمریکا 
به برجام باعث دسترس��ی کشور به منابع مالی و نهاده های تولیدی 
می ش��ود، پس علت اینک��ه این موضوع اثر معکوس بر بازار س��هام 
می گ��ذارد چه خواهد بود؟ در پاس��خ به این س��وال باید گفت که 

مهمترین عامل این موضوع بحث مالی است.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه صورت سود و زیان از 
دو بخش عملیاتی و مالی تقسیم شده است، افزود: ممکن است در 
بهب��ود بخش عملیاتی زمینه افزایش راندمان تولید و اهرم عملیاتی 
ش��رکت ها فراهم ش��ود، اما در بخش مالی با کاهش نرخ ارز همراه 
خواهی��م ش��د و از آنجایی که ش��رکت های بزرگ و شاخص س��از، 
ارزمحور هستند تاثیر منفی بر بخش مالی شرکت ها و کاهنده سود 
دارند. با توجه به مطرح ش��دن چنین مسائلی می توان اعالم کرد که 
در کل مذاکرات برجامی، بازگش��ت آمریکا به برجام و لغو تحریم ها 

باعث افزایش فشار فروش بر کلیت بازار خواهد شد.
امیرباقری خاطرنش��ان کرد: نکته دیگر که باید آن را مورد توجه 
قرار داد جدا ش��دن راه صنایع و س��هام از یکدیگر اس��ت و به هیچ 
عن��وان نباید به همه س��هم ها در بازار با یک چش��م نگاه کرد، زیرا 
بازگش��ت آمریکا به برجام و برداشته شدن تحریم ها برای برخی از 
ش��رکت ها مفید واقع خواهد ش��د. در این زمان راه بازار و سهام از 
یکدیگر جدا می ش��ود و از این به بعد تا چند سال آینده رشد گروه 

به گروه سهام را جدا از یکدیگر شاهد خواهیم بود.
او به نقش پررنگ صندوق های سرمایه گذاری در بازار سهام اشاره 
کرد و افزود: یکی از بحث هایی که اکنون در بازار س��رمایه داغ شده 
اس��ت بحث صندوق سرمایه گذاری مشترک اس��ت که دو هفته ای 
اس��ت مطرح ش��دن این موضوع در بازار پررنگ شده است. نکته ای 
ک��ه باید در مورد صندوق های س��رمایه گذاری به آن به طور جدی 
نگاه کرد این اس��ت که در کنار همه فراز و نش��یب های موجود در 
بازار در نهایت س��ود و منفعت صندوق های سرمایه گذاری بیشتر از 
زیان آن خواهد بود. صندوق های س��رمایه گذاری در کنار بازار برای 
پول های پارک ش��ده ای که قصد ورود به بورس را دارند به عنوان 
مأمنی امن تلقی می شوند، س��هامداران تا زمان تعیین تکلیف بازار 
دست نگه داشته اند بنابراین اکنون حفاظت از این صندوق ها و دقت 

در عملکرد آن بسیار واجب به نظر می رسد.
وی با اش��اره ب��ه اینکه برخ��ی از قوانی��ن و دس��تورالعمل های 
خلق الس��اعه مانند حد نصاب س��رمایه گذاری در س��هام، فشاری را 
بر این صندوق ها تحمی��ل کردند که در میان مدت برای صندوق ها 
مض��ر ب��ه نظر می رس��ند، گفت: صندوق ه��ا با هدف تعمی��ق بازار 
سرمایه، تنوع بخشی به ابزارهای بازار سرمایه و همگام سازی ریسک 
و بازده س��رمایه گذاران تعریف شدند. این کارش��ناس بازار سرمایه 
با بی��ان اینکه صندوق های با درآمد ثاب��ت، صندوق های مختلف و 
صندوق های س��هامی از تعریف و حدنصاب های خاص برخوردارند، 
اف��زود: اینک��ه بخواهیم الزامی را به صندوق ه��ا وارد کنیم مبنی بر 
اینکه 15درصد از منابع ریالی وارد صندوق ها س��رمایه گذاری شود 
ق��دری دور از تعریف صندوق س��رمایه گذاری با درآمد ثابت اس��ت 
و ای��ن امر برای کلیت بازار زیانبار خواه��د بود، چراکه این موضوع 
به م��رور زمان باعث حذف اب��زاری به نام صندوق س��رمایه گذاری 
ب��ا درآمد ثابت می ش��ود. او با تاکید بر اینک��ه اکنون و در وضعیت 
فعلی بازار، باید صندوق های س��رمایه گذاری مورد توجه بازار باشند 
و هیچ گون��ه دس��تکاری در امیدنامه و اساس��نامه آنها نباید صورت 
گیرد، خاطرنش��ان کرد: باید دقت ش��ود که بازار سرمایه به عنوان 
یک ماش��ین از اجزای مختلفی تشکیل ش��ده است که هر کدام از 
این اجزا دارای عملکرد و کارکرد خود هستند و نباید فقط با هدف 

هیجان زدایی مقطعی از بازار، اجزای این ماشین را مختل کرد.
 امیرباقری با بیان اینکه وضع قوانین خلق الساعه برای صندوق ها 
مفید نیست همانطور که تاثیرگذار بر کلیت بازار نبوده است، گفت: 
انتظار می رود نصاب صندوق ها و رویه های اجرایی معامالت به روال 
س��ابق بازگردد، تا بتوان در میان مدت و بلندم��دت بازاری معقول 

متناسب با شرایط اقتصادی شاهد باشیم.
وی صندوق ه��ای س��رمایه گذاری را بهتری��ن گزینه ب��رای ورود 
س��رمایه های مردم به ب��ورس خواند و ادامه داد: س��رمایه گذاران با 
توج��ه به اینکه بازار در حال حرکت به س��مت تحلیل محور ش��دن 
اس��ت باید از سرمایه گذاری مستقیم در سهام جلوگیری کنند یا به 
افراد متخصص رجوع کنند ت��ا از این طریق بتوانند از ظرفیت های 
بازار بهره مند ش��وند. این نکته باید در نظر گرفته شود که براساس 
قوانین بنیادین مالی، ریس��ک و بازده دارای تناسب مساوی هستند 
و نمی توان بازدهی بدون ایجاد ریسک را کسب کرد بنابراین باید به 
تنوع بخشی در سایر روش های مالی و سرمایه گذاری رجوع کرد و از 

ظرفیت صندوق ها استفاده کرد.
این تحلیلگر بازار س��رمایه در انتها به پیش بینی معامالت بورس 
در روزه��ای پایانی فروردی��ن ماه پرداخت و گف��ت: انتظار می رود 
معام��الت بورس در هفت��ه جاری، ادامه دهنده رویه هفته گذش��ته 
باش��د و ش��اهد روند تند و تیزی در جهت صعود و نزول نباش��یم. 
با توجه به محدودیت دامنه نوس��ان در محدوده منفی، امکان روند 
نزولی س��نگینی در بازار وجود ندارد و همچنان شاهد تداوم اصالح 
زمان��ی در معام��الت بورس خواهیم بود. در مح��دوده مثبت هم تا 
زمان وجود ریس��ک های سیاس��ی مانند انتخابات ریاست جمهوری 

ایران نباید انتظار روند صعودی پرشتابی در بازار داشته باشیم.

نگـــاه

فرصت امروز: بازار سرمایه بیست و هشتمین روز فروردین ماه را همچون 
اغلب روزهای س��ال جدید با چراغ قرمز پشت سر گذاشت و شاخص کل 
بورس بیش از 9 هزار واحد کاهش یافت. ش��اخص کل با این افت 9  هزار 
و 634 واحدی تا رقم یک میلیون و 233 هزار واحد عقب رفت. همچنین 
شاخص کل )هم وزن( با یک هزار و 121 واحد کاهش به 433 هزار و 336 
واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( ب��ا 730 واحد افت به 282 هزار و 197 
واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول 8 هزار و 752 واحد و ش��اخص بازار دوم 
13هزار و 602 واحد کاهش داش��تند. در معامالت روز شنبه بیش از یک 
میلیارد و 459 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 15 هزار و 

208 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نماده��ای ملی صنایع مس ای��ران )فملی(، ف��رآوری معدنی اپال کانی 
پارس )اپال(، سرمایه گذاری سیمان تامین )سیتا(، پتروشیمی بوعلی سینا 
)بوعلی(، س��یمان داراب )ساراب(، سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( 
و بانک ملت )وبملت( ازجمله نمادهای پُرتراکنش بودند. گروه بانک ها هم 
صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه 305 میلیون و 
460 هزار برگه سهم به ارزش یک هزار و 478 میلیارد ریال دادوستد شد. 
در آن س��وی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از 70 واحد کاهش 
داش��ت و بر روی کانال 17 هزار و 880 واحد ایس��تاد. در این بازار 412 
میلیون و 988 هزار برگه س��هم به ارزش 105 هزار و 566  میلیارد ریال 

دادوستد شد.
حذف مقررات مزاحم پیش روی صندوق ها

شاخص بورس تهران از ابتدای سال  1400 تا میانه هفته گذشته حدود 
6درصد افت داش��ته اس��ت. ش��اخص هم  وزن نیز طی همی��ن دوره یک 
درصد افت داش��ته و این به  معنای آن اس��ت که بیش��ترین افت در سال 
جاری مربوط به ش��رکت های بزرگ بازار س��رمایه است. حدود هشت  ماه 
از ریزش های بازار س��هام در مردادماه س��ال1399 می  گذرد. شاخص کل 
ب��ورس از آن زمان تا هفته گذش��ته حدود 42درص��د افت را تجربه کرده 
است؛ کاهش های شدیدی که در طول ماه های گذشته باعث شکل گیری 
صف ه��ای طوالنی فروش در بورس ش��ده و بازار س��رمایه را به فضایی نه 
چندان قابل اعتماد در نگاه س��رمایه گذاران بدل کرده اس��ت. همچنین از 
ابتدای سال تاکنون نوس��انات ارزی )به دلیل امیدهای تازه ایجادشده در 
مذاکرات احیای برجام( باعث افت شاخص کل بورس شده است. در چنین 
شرایطی مسئوالن بورس به تبعیت از شعار امسال به دنبال مانع زدایی در 

بازار سرمایه هستند.
طبق اعالم معاون س��ازمان بورس، قرار است پس از تأیید شورای عالی 
بورس، برخ��ی از مقررات مزاحم پیش روی صندوق های س��رمایه گذاری 
و کارگزاران برداش��ته  ش��ود. برآورد می ش��ود که حذف این مقررات زائد، 
اثر مطلوبی بر بورس داش��ته باش��د. مقررات بس��یار زیاد و دشواری های 

بوروکراتی��ک، یکی از وزنه ه��ای بزرگ بر پای اقتصاد ایران اس��ت و بازار 
سرمایه هم همراستا با سایر بخش های اقتصادی از این موضوع رنج می برد. 
اغلب اقتصاددانان بر این باورند که گام نخست برای افزایش تولید و بهبود 

فضای کسب وکار، حذف همین قوانین و مقررات مزاحم است.
آنط��ور ک��ه معاون س��ازمان بورس خبر داده اس��ت، برخ��ی ابالغیه ها 
و مصوب��ات مزاح��م در دو بخ��ش صندوق های س��رمایه گذاری و صنعت 
کارگزاری حذف ش��ده است که البته به تأیید شورای عالی بورس هم نیاز 
دارد. یکی از مقررات غیرعادی که در طول چند سال گذشته اعتراض های 
زیادی به  دنبال داشت، منع پرسنل شرکت های کارگزاری از سرمایه گذاری 
در بورس و ایجاد محدودیت معامالتی تا سقف 25 میلیون تومان برای آنها 
بود. طبق آخرین آمار موجود هم اکنون 108شرکت در صنعت کارگزاری 
فعالیت می کنند و تعداد کل نیروی انسانی افراد شاغل در این شرکت ها در 

سال گذشته از مرز 7 هزار نفر عبور کرده است.
همچنین از س��ال 85 و براس��اس ماده 31 آیین نام��ه معامالت بورس 
تهران، ش��رکت های کارگزاری فقط می توانس��تند به اندازه س��رمایه ثبت 
ش��ده یا 70 درصد حقوق صاحبان س��هام، س��هام بخرند، اما با اصالحات 
جدید شرکت های کارگزاری فاقد مجوز کارگزاری یا معامله گری، می توانند 
از طریق س��ایر شرکت های کارگزاری دیگر با رعایت دستورالعمل کفایت 
س��رمایه، به دادوس��تد اوراق بهادار به نام خ��ود بپردازند. یک عضو هیأت 
مدیره س��ازمان بورس در این  باره گفته است: یکی از مصوباتی که خیلی 
برای پرسنل کارگزاری ها مهم است، اصالح ماده 31 بود. در هیأت مدیره 
س��ازمان بورس تصویب ش��د محدودیت خرید سهام تا سقف 25 میلیون 
تومان برای اعضای هی��أت مدیره، مدیرعامل و کارکنان کارگزاری و افراد 
تحت تکفل آنها حذف شود و پرسنل کارگزاری ها و بستگان درجه یک آنها 
بتوانند بدون محدودیت در سهام و اوراق با درآمد ثابت و آپشن ها، معامله 
کنند. البته با این مصوبه از همکاران در کارگزاری ها انتظار داریم ش��فاف 

باشند و با کد خودشان معامله کنند.
محمدحسن ابراهیمی سروعلیا با بیان اینکه البته این مصوبه نیاز به تأیید 
ش��ورای عالی بورس دارد، اضافه ک��رد: در مورد محدودیت های معامالتی 
پرسنل نهادهای مالی و ارکان بازار، مصوبه ای تصویب نشده است، اما قرار 
شد بررسی حقوقی انجام شود و اگر امکان داشت در این مورد هم اقداماتی 
ص��ورت بگیرد. به هر حال امکان س��رمایه گذاری مس��تقیم برای اعضای 

نهادهای مالی و ارکان بازار فراهم نیست.
تزریق 24 هزار میلیارد تومانی در بازار سرمایه

اما از دیگر تمهیدات سازمان بورس برای جلوگیری از ریزش بازار سرمایه، 
تزریق 24 هزار میلیارد تومانی است. هفته گذشته بود که خبرهای مثبتی 
از تزری��ق منابع مالي جدید به بازار س��رمایه به گوش رس��ید و دولت در 
جدیدتری��ن اقدام خ��ود مصوب کرد تا 24 هزار میلی��ارد تومان منابع در 

قالب اوراق به بازار تزریق نماید. محمدعلي دهقان دهنوي، رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار در جلسه روز 23 فروردین با هلدینگ ها و شرکت هاي 
سرمایه گذاري فعال در بازار سرمایه از انتشار 24 هزار میلیارد تومان اوراق 
در بازار س��رمایه خبر داد و گفت: به محض آنکه موافقت اصولي با انتشار 

اوراق صادر شود این رقم به بازار سرمایه تزریق خواهد شد. 
 براس��اس آنچه رس��انه ها از محتوای این جلسه رئیس سازمان بورس با 
مدیران عامل هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه 
منتشر کرده اند، ظاهرا تزریق حدود 24 هزار میلیارد تومان به بازار سهام، 
توسط شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها با هدف انتشار اوراق برای 
خرید س��هام مورد توافق قرار گرفته اس��ت. گفته می ش��ود که به منظور 
اطمینان از تخصیص منابع به خرید سهام، این ارقام به صورت تدریجی به 
بازار تزریق می شود. به نظر می رسد سازمان بورس، برای جلوگیری از تداوم 
ریزش ش��اخص برای تزریق یک مسکن جدید به بازار دست به کار شده 
است و پرسش این است که آثار این مداخله تا چه زمانی در بازار باقی مانده 
و تا چه زمانی رسیدن شاخص به نقطه تعادل را به تعویق خواهد انداخت؟
در این رابطه عباس آرگون، نایب رئیس کمیس��یون بازار پول و سرمایه 
اتاق ته��ران در تحلیل این تصمیم س��ازمان بورس گفت: پرس��ش حائز 
اهمیت این اس��ت که چرا سیاس��تگذار اکنون که این میزان زیان و فشار 
بر س��هامداران تحمیل شده، چنین تصمیمی را اتخاذ کرده  است؟ فارغ از 
این مس��ئله، این تصمیم نشان می دهد که سیاستگذار همچنان به دنبال 
اصالحات جزئی بوده و از آسیب شناسی دقیقی که نشان دهد که چرا بازار 

سرمایه در چنین وضعیتی قرار گرفته  است، خودداری می کند.
او با بیان اینکه مهمترین عامل رش��د بازار سرمایه، اعتمادسازی است، 
ادامه داد: اگر بازار سرمایه از محدودیت هایی که با آن مواجه است، رهایی 
پیدا کند و قیمت گذاری دس��توری در بازار سرمایه پایان پذیرد و مداخله 
بیجا در فرآیندها صورت نگیرد و س��ازوکارهای درونی از جمله حجم مبنا 
و دامنه نوس��ان اصالح شود، نقدینگی خودبه خود وارد این بازار می شود تا 
اینکه سیاستگذار بخواهد این نقدینگی را با دستور به این بازار تزریق کند.
به اعتقاد آرگون، بازار س��رمایه از بلوغ کافی برخ��وردار بوده و چنانچه 
اعتمادس��ازی در این بازار صورت گی��رد، مردم برای ورود به بورس رغبت 

نشان خواهند داد و نیازی به این مداخالت غیرضرور نخواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه فعاالن، اعم از اش��خاص حقیقی و حقوقی چنانچه 
انتفاعی نداش��ته باش��ند، وارد بازار نمی ش��وند، گفت: دول��ت می خواهد 
چالش های اقتصادی را با دس��تور حل کند و گویی مشکالت بازار سرمایه 
نیز از این قاعده مس��تثنی نیست. در حالی که اقتصاد دستورپذیر نیست 
و باید به مکانیس��م بازار س��رمایه توجه نشان داد. تزریق منابع به بازار نیز 
اگرچه ممکن است در مقطع کوتاهی از تداوم ریزش ها در بازار جلوگیری 

کند، اما آثار آن در بلندمدت پایدار نخواهد ماند.

صندوق های سرمایه گذاری در بورس فعال تر می شوند

حذف قوانین مزاحم در بازار سرمایه

به عقیده یک فعال بازار س��رمایه، نامه اخی��ر وزیر اقتصاد و اقداماتی از 
جمله افزایش هزینه های مالیاتی در این خصوص سبب می شود تا بانک ها 
به س��مت کاهش نرخ س��ود بروند و درنتیجه جذابیت بازار پول و سپرده 
بانکی کاهش پیدا کند. در این ش��رایط احتمال ورود منابع به سمت بازار 

سرمایه و تولید و افزایش جذابیت این بازار بیشتر می شود.
مجتبی ش��هبازی، مدیر معامالت کارگزاری بانک پاسارگاد درخصوص 
تاثیر نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه به سنا، گفت: سال هاست به بیماری 
مزمنی دچار هس��تیم که سبب ش��ده تا نقدینگی به سمت تولید حرکت 
نکند، به طوری که بهره وری س��رمایه های مردم پایین اس��ت، زیرا اغلب 
ترجیح می دهند سرمایه های خود را به طور سپرده در بانک نگهداری کرده 

و به سمت بازارهای کارا حرکت نکنند.
او ادامه داد: نامه اخیر وزیر اقتصاد به مدیران عامل بانکی با این محور که 
سود پرداختی به سپرده های باالتر از 16درصد، هزینه قابل قبول مالیاتی 

نیس��ت نیز در جهت بهبود همین وضعیت اس��ت، تا از این طریق فضای 
ناکارایی س��رمایه از بی��ن رفته و جریان نقدینگی و س��رمایه ها به بخش 
تولید حرکت کنند. در این مس��یر یا می توان از مس��یر مس��تقیم حرکت 
کرد یا از طریق بازار سرمایه به این مهم دست یافت. شهبازی، سود زیادی 
که بانک ها ارائه می دهند را آس��یب زا دانس��ت و افزود: چراکه بانک ها نیز 
بن��گاه داری می کنن��د و بخش عمده منابعی را ک��ه در اختیار دارند، خود 
اس��تفاده می کنند و در نتیجه از ورود نقدینگی ها به سمت بانک استقبال 
می کنند بنابراین سیاس��ت گذاران باید مانع گسترش چنین رویه ای شوند 
تا اقتصاد مولد آس��یب نبیند. به گفته این کارش��ناس بازار سرمایه، بنا بر 
بررسی های انجام شده در همه بازارهای سرمایه گذاری، درمی یابیم که این 
بازارها به غیر از بازار سرمایه افق مناسبی ندارند، زیرا بازار سرمایه در چند 
ماه اخیر با ریزش همراه شده و این موضوع می تواند پتانسیل رشد بعدی را 
برای این بازار فراهم کند؛ موضوعی که بازار سرمایه را نسبت به سایر بازارها 

متمای��ز می کند، ایجاد »ارزش افزوده« در این بازار اس��ت که در بازارهای 
دیگر به این شکل وجود ندارد بنابراین روند رشد در سایر بازارها نمی تواند 
ادام��ه دار باش��د و البته اصالح هم در بازارهای دیگر پیش بینی می ش��ود، 

چراکه حتی بعد از کاهش دالر، این بازارها هیچ اصالحی نداشته اند.
او به سرمایه گذاران توصیه کرد: در نگاهی بلندمدت و با توجه به آمارهای 
رسمی موجود، در بازه های بیش از 5، 10 و 20 سال، بازار سرمایه کماکان 
پربازده ترین بازار سرمایه گذاری بوده است؛ براین اساس اگر سرمایه گذاران 
با چنین نگاهی وارد بازار شوند در بلندمدت از تمامی بازارها جلوتر خواهند 
بود. حتی در آمار سال 1399 شاهد بودیم افرادی که در ابتدای سال وارد 
این بازار ش��دند، حتی با ریزش ش��دید بورس در نیمه دوم سال، بازدهی 
مناسبی کس��ب کردند بنابراین توصیه می کنم سرمایه گذاران در ورود به 
این بازار به روند بازدهی آن توجه داشته باشند و با نگاه بلندمدت )بازه های 

بیش از یک سال( در این بازار باقی بمانند.

تاثیر نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه

بازار پول یا سرمایه، مسئله این است؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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رشد 61درصدی تولید آلومینیوم
در سال 99

ایمیدرو اعالم  کرد میزان تولید ش��مش آلومینیوم در سال 
گذش��ته با رشد 61درصدی در مقایسه با سال 98 به بیش از 

446 هزار و 800 تن رسید.
به گزارش ایرنا از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدن��ی ایران )ایمیدرو(، در 12 ماه س��ال 99 مجموع تولید 
ش��رکت های ایرالک��و، المهدی-هرمزآل، آلومین��ای ایران و 
آلومینیوم جنوب به 446هزار و 842 تن رسید، این در حالی 

است که تولید سال پیش از آن 278هزار و 318 تن بود.
در ای��ن میان ش��رکت ایرالک��و با تولید بی��ش از 185هزار 
تن بیش��ترین س��هم تولید را در اختیار گرف��ت و پس از آن 
المهدی-هرمزآل با تولید 163هزار تن در جایگاه دوم ایستاد.

همچنین، شرکت های س��الکو ) آلومینیوم جنوب( با تولید 
اف��زون بر 72.1 هزار تن و آلومینای ایران با تولید 25.4 هزار 

تن در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.
بر پایه این گزارش، تولید آلومینیوم در اس��فندماه سال 99 
نیز رش��د 38درصدی را تجربه کرد و به بیش از 41 هزار تن 
رس��ید، در حالی که مجموع تولید اسفندماه سال پیش از آن 

30 هزار تن بود.

رشد حدود 45درصدی جواز تاسیس صنعتی 
در سال »جهش تولید«

در حالی س��ال 99 را به پایان رساندیم که بررسی آمارهای 
رسمی وزارت صنعت حاکی از رشد 44.9درصدی صدور جواز 
تاس��یس صنعتی در همسنجی با سال 98است؛ آمارهایی که 

تحقق شعار جهش تولید را نوید می دهد.
به گزارش ایرنا، در س��ال 99 تع��داد 41 هزار و 343 فقره 
جواز تاس��یس صنعتی صادر شد که در مقایسه با سال پیش 
از آن و ص��دور 28 ه��زار و 538 فقره جواز تاس��یس، رش��د 

44.9درصدی را نشان می دهد.
سرمایه گذاری مجوزهای یادشده 687 هزار و 769 میلیارد 
تومان پیش بینی ش��ده که حاکی از رش��د 87درصدی است. 
همچنین مجوزهای صنعتی مذکور زمینه اشتغال 924 هزار 

و 395 نفر را فراهم می کند.
رشد 10درصدی پروانه های بهره برداری صنعتی

بر پایه این گزارش، در سالی که گذشت 7 هزار و 473 فقره 
پروانه بهره برداری صنعتی صادر ش��د که در مقایس��ه با سال 

98 رشد 10درصدی را نشان می دهد.
س��رمایه گذاری ای��ن پروانه ها با رش��د چش��مگیر بیش از 
200درصدی در مقایس��ه با س��ال 98 ب��ه 206 هزار و 967 

میلیارد تومان رسید.
رشد س��رمایه گذاری در مدت مذکور به دلیل صدور پروانه 
بهره برداری شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس، شرکت 
کود ش��یمیایی اوره لردگان، پاالیش نفت امام خمینی شازند 

و مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب است.
همچنی��ن اش��تغال 142 هزار و 141 نف��ری از محل این 
پروانه ه��ای بهره ب��رداری ایج��ادی و توس��عه ای پیش بینی 

می شود.
صدور هزار و 20 فقره پروانه اکتشاف معدنی

بررس��ی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنین 
حاکی از صدور یک هزار و 20 فقره پروانه اکتشاف معدنی در 

سال 99 و رشد 6.3 درصدی آن است.
پارس��ال صدور گواهی معدنی با رشد 5.7 درصدی به 536 
فقره و هزینه عملیات اکتش��اف نیز با رش��د 39.5درصدی به 

یک هزار و 549 میلیارد ریال افزایش رسید.
بررس��ی آمارها در سالی که گذشت، حاکی از صدور 680 
فق��ره پروانه بهره ب��رداری معدنی و رش��د 18.1درصدی آن 

است.
اش��تغال این پروانه ها نیز با رشد 15.4درصدی به 5هزار و 

516 نفر رسید.

حمایت از ایده های شناختی در رویداد ملی 
»ایده آزاد اسباب بازی«

س��تاد توس��عه علوم و فناوری ه��ای ش��ناختی از ایده های 
ش��ناختی در چهارمین رویداد ملی »ایده آزاد اسباب بازی« 

حمایت می کند.
ب��ه گزارش ایس��نا، ای��ن دوره از رویداد با رویکرد اس��باب 
بازی های ش��ناختی همراه است و به منظور آشنایی با اصول 
و مفاهیم پایه اس��باب بازی های محرک و تقویت کننده قوای 

شناختی، کارگاه ها و دوره های ویژه برگزار می شود.
برگزارکنن��دگان چهارمین رویداد ملی »ایده آزاد اس��باب 
ب��ازی« امیدوارند طراحان و ایده پردازان عرصه اس��باب بازی 
بتوانند در یک تعامل س��ازنده، بستر رش��د و پویایی صنعت 

اسباب بازی را در کشور فراهم آورند.
انتظ��ار می رود از میان ایده های دریافتی، حداقل 40 ایده 
به مرحله بعدی راه یافته و کمیته داوری متش��کل از چهار 
داور تخصص��ی در حوزه های تعلیم و تربیت، روانشناس��ی، 
طراحی، گرافیک و تصویرس��ازی ایده ه��ای برتر را انتخاب 

خواهند کرد.
مهمترین عامل موفقیت هر ایده در این رویداد نزدیکی آن 
به بازار هدف از نظر سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و داشتن 

شاخص های فرهنگ ایرانی است.
به گزارش س��تاد علوم شناختی، عالقه مندان به شرکت در 
این رویداد ملی می توانند تا اول اردیبهشت امسال با مراجعه 
به وب��گاه http://ideaazad.ir/ و مطالعه ش��رایط عمومی، 

نسبت به ثبت نام و بارگذاری ایده اولیه خود اقدام کنند.

نماگربازارسهام

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می گوید در ش��رایط فعلی، دش��وار به 
نظر می رس��د که بخش خصوصی بتواند در حوزه واردات گسترده واکسن 

به کشور کمک کند.
مجیدرضا حریری در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در تجارت بین الملل 
شرکت های بخش خصوصی در حوزه های مختلف با یکدیگر تعامل و خرید 
و فروش دارند و این مس��ئله در رابطه با دارو نیز صدق می کند و در تمام 
نقاط دنیا بخش خصوصی خرید و فروش دارو را پیگیری می کنند، اما وقتی 

در رابطه با واکسن کرونا صحبت می کنیم، فضا قدری متفاوت می شود.
وی ب��ا بیان اینکه از ابتدای بحث دس��تیابی به واکس��ن کرونا و توزیع 
آن، دولت ها نقش محوری را برعهده گرفتند، توضیح داد: امروز س��ازمان 
بهداش��ت جهانی می گوید حتی باید به سمتی حرکت کنیم که مدیریت 
واکسیناس��یون کرونا در سطح جهانی نیز واحد شود، اما ما توقع داریم در 

سطح ملی، نوع مدیریت تغییر کرده و بخش خصوصی در آن فعال شود!
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: حتی در کش��ورهایی مانند 
ایاالت متحده، انگلس��تان و کانادا که مظه��ر اقتصاد آزاد و فعالیت بخش 
خصوصی هستند، در حوزه واکسن، دولت ها نقش محوری را ایفا می کنند. 

این شانس وجود دارد که بخش خصوصی در حوزه هایی مانند جابه جایی 
یا تزریق واکسن پیمانکار دولت شود، اما اصل موضوع در حیطه مسئولیت 

و مدیریت دولت است و کسی در آن تردیدی ندارد.
حریری با بیان اینکه اختیار دادن به بخش خصوصی در حوزه ای چنین 
پیچیده با واقعیت های اقتصاد ایران ناسازگار است، تصریح کرد: ما در رابطه 
ب��ا اقتصادی صحبت می کنیم که در آن دولت در مورد مرغ و تخم مرغ و 
زولبیا و بامیه در بازار ورود کرده و با قیمت گذاری دستوری، اجازه فعالیت 
آزاد به اقتصاد را نمی دهد، آنگاه در حوزه ای مانند واکسن کرونا که در تمام 
جهان مدیریت دولتی انجام می شود، ناگهان می گویند که بخش خصوصی 
بیای��د و واردات کند! این ن��ه با منطق اقتصاد ما می خواند و نه با توجه به 

شرایط جهانی با واقعیت های بین المللی سازگار است.
وی ب��ا اش��اره به نحوه اختیار دادن دولت ب��ه بخش خصوصی در حوزه 
واکسن کرونا گفت: در صحبت های انجام شده، حتی مشخص نکرده اند که 
چه شرکتی و تحت چه شرایطی می تواند واکسن وارد کند. یعنی مثال هر 
کس که با چین مراوده اقتصادی داشت به پرس و جو درباره واکسن افتاده 
و این از هر نظر اشتباه و حتی خطرناک است. واکسن موضوعی تخصصی 

است که با سالمت مردم ارتباط دارد و شرکت ها و افرادی باید به آن ورود 
کنند که تجربه و صالحیت علمی الزم را داشته باشند؛ در غیر این صورت 
احتمال کالهبرداری و دریافت کاالی نامرغوب وجود دارد و قطعا در میان 

مشکالت فعلی ما دیگر به چنین مسائلی در ایران نیاز نداریم.
حریری خاطرنشان کرد: مدیریت واردات باید با دولت باشد و بحث بر سر 
اینکه بخش خصوصی واکسن بیاورد و آن را در بازار بفروشد نه تنها ممکن 
نیست که حتی اگر اجرایی شود نیز گامی جدید در مسیر نوکیسه پروری 
در ایران است. این ویروس جز با واکسیناسیون همگانی محدود نمی شود و 
در این مسیر فقیر و غنی باید یکسان دیده شوند و این مدیریت دولت در 

عرصه بهداشت است که کار را اجرایی می کند.
به گزارش ایسنا، از چند هفته قبل دولت اعالم کرده که بخش خصوصی 
می تواند با پیگیری در حوزه های مختلف، نس��بت به واردات واکسن کرونا 

اقدام کند.
ش��رکت های بخش خصوص��ی می گویند با توجه ب��ه محدودیت جدی 
واکسن در سطح جهانی و دیر اقدام کردن ایران در ارتباط گیری با برخی 

شرکت ها، واردات در شرایط فعلی کاری دشوار خواهد بود.

رئیس اتاق ایران و چین:

واردات واکسن توسط بخش خصوصی منطقی نیست؛ احتمال تقلب وجود دارد

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت در حال حاضر امور مربوط 
به اعزام رایزنان بازرگانی کش��ورهای چین، ارمنس��تان، عمان، جمهوری 
آذربایجان و روس��یه انجام ش��ده و به زودی افراد منتخب به کش��ورهای 

مربوطه اعزام می شوند.
به گزارش ایرنا از س��ازمان توسعه تجارت ایران، »حمید زادبوم« اظهار 
داشت: برنامه اعزام رایزن بازرگانی به کشورهای ترکیه، پاکستان و هند در 

دستور کار قرار دارد.
وی در مورد فرآیند انتخاب و اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای هدف 
صادراتی تصریح کرد: افراد منتخب مطابق دس��تورالعمل مربوطه مراحل 
گزینشی مختلفی را طی خواهند کرد و آزمون و مصاحبه زبان انگلیسی، 
آزمون تخصصی و مصاحبه اولیه در سازمان توسعه تجارت برگزار می شود.

وی افزود: بعد از دریافت اس��تعالم های الزم، افراد در کمیته ای متشکل 
از رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، معاون توسعه مدیریت و منابع، 
رئی��س مرکز نوس��ازی، رئیس ات��اق بازرگانی و رئیس ات��اق تعاون مورد 
مصاحبه و بررسی قرار می گیرند و همچنین اطالعات عمومی و تخصصی و 
برنامه این افراد مورد بررسی قرار می گیرد و نهایتا در صورت وجود قابلیت 
و توانمندی ه��ای الزم، برای فعالیت در کش��ورهای هدف به عنوان رایزن 

بازرگانی، اعزام صورت می گیرد.
معاون وزیر خاطرنش��ان ک��رد: افرادی که به عنوان رای��زن بازرگانی به 

کش��ورهای هدف اعزام می ش��وند، عالوه بر گذراندن دوره های آموزش��ی 
مرتبط با فعالیت بازرگانی، ملزم به گذراندن ش��ش ماه تا یک س��ال دوره 
کارورزی در معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت و کار 
در میز مربوطه کشورهای هدف هستند، اما افرادی که پیش از این در میز 
کش��ور هدف خدمت کرده اند، از گذراندن این دوره معاف هستند و باید با 
اتاق ه��ا، بخش خصوصی، انجمن ها و صادرکنندگان عمده به کش��ورهای 
هدف در ارتباط باشند و مشکالت و موانع صادرات و تجارت با این کشورها 
را بررسی کنند تا تجربه و اطالعات الزم در مورد کشور هدف را به دست 
آورن��د و در مراحل اعزام قرار گیرند. زادبوم اظهار داش��ت: در حال حاضر 
درخواس��ت حضور رایزن بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی بیشتر از 
ط��رف وزارت امور خارجه و بخش خصوص��ی از جمله اتاق های بازرگانی، 

انجمن ها و صادرکنندگان فعال صورت می گیرد.
وی با اش��اره به اهمیت حضور و فعالیت رایزنان بازرگانی در کشورهای 
هدف برای این دو بخش، خاطرنشان کرد: اهمیت فعالیت رایزنان بازرگانی 
برای بخش خصوصی از این بابت است که فعاالن اقتصادی بخش خصوصی 
رایزنان بازرگانی را به عنوان یاوران و همراهان خود در کش��ورهای هدف 
می دانند و معتقدند اگر این افراد در کشورهای هدف حضور داشته باشند، 
هزینه های صادراتی آنها به مراتب کاهش می یابد و می توانند از مشاوره های 
این افراد برای افزایش صادرات  و رفع موانع و مشکالت موجود بهره ببرند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: بخش دولتی و وزارت 
امور خارجه نیز با آگاهی از اهمیت فعالیت رایزنان بازرگانی معتقد اس��ت 
این افراد به دلیل گذراندن آموزش های الزم و داشتن تجربه کافی می توانند 

یاور خوبی برای سفرای ایران در کشورهای هدف باشند.
زادبوم خاطرنش��ان ک��رد: در حال حاضر رایزنان قبل��ی نیز که از محل 
ماموریت خود برگش��تند، کماکان می توانند مشاوران بخش خصوصی در 

سازمان توسعه تجارت ایران باشند.
وی افزود: اطالعات این افراد در حال حاضر در س��ایت س��ازمان توسعه 
تجارت ایران قرار دارد و تجار برای صادرات به کشورهای هدف الزم است 
قبل از هرگونه اقدامی مشورت الزم با این افراد را داشته باشند تا تصمیم 

و اقدام نسنجیده ای صورت نگیرد و هزینه های صادراتی آنها کاهش یابد.
به گزارش ایرنا، کارنامه تجارت ایران در مجموع 11 ماه سال 99، 134 
میلیون تن کاال به ارزش 65.5 میلیارد دالر بوده که س��هم صادرات 103 
میلی��ون و 90 هزار تن به ارزش 31 میلیارد و 198میلیون دالر و س��هم 
واردات 30 میلی��ون و 818 ه��زار ت��ن کاال ب��ه ارزش 34 میلیارد و 321 

میلیون دالر بوده است.
س��خنگوی گمرک افزود: کارنامه تجارت خارجی ایران در بهمن ماه، 6 
میلیارد و 817 میلیون دالر بود که سهم صادرات 3 میلیارد و 135 میلیون 

دالر و سهم واردات 3 میلیارد و 682 میلیون دالر بوده است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد

اعزام رایزنان بازرگانی به 5 کشور هدف صادراتی
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جزییاتی از امکان تازه یوتیوب
معرفی محصوالت جدید در یوتیوب 

به قلم: ماریا مونتروس / کارشناس بازاریابی و تبلیغات
ترجمه: علی آل علی

یوتی��وب به عن��وان بزرگترین پلتف��رم ویدئویی در سراس��ر دنیا 
ش��ناخته می ش��ود. نکته جالب اینکه ش��اید تا چند ماه دیگر تنوع 
خدمات قابل مالحظه ای در یوتیوب ش��اهد باشیم. براساس گزارش 
منتشرش��ده در وبالگ رس��می یوتیوب، این پلتفرم در حال کار بر 
روی س��رویس خودکار توصیه محصوالت مختلف به کاربران است. 
ای��ن امر با توجه به نوع ویدئوهای تماشاش��ده از س��وی کاربران و 
گردآوری برخی از داده ها از آنها صورت خواهد گرفت. این گردآوری 
داده براس��اس ادعای مطرح ش��ده در وبالگ یوتی��وب به طور کامال 
قانونی صورت خواهد گرفت.  س��رویس توصیه محصوالت به نوعی 
بس��تگی به شناسایی دس��تگاه هوش��مند کاربران نیز دارد. این امر 
موج��ب تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی کاربران می ش��ود. کمک به 
کارب��ران برای یافت��ن ویدئوهای بهتر و همچنی��ن کمک به خرید 
محصوالت باکیفیت از سوی یوتیوب یکی از اهداف جسورانه گوگل 
محسوب می شود. در دنیای شبکه های اجتماعی که اغلب پلتفرم ها 
به دنبال ارائه خدمات فروش هستند، یوتیوب نیز در این راستا گام 
برداش��ته اس��ت.  تمام کاربران آمریکایی یوتیوب ب��ه زودی امکان 
مشاهده سرویس تازه این پلتفرم را خواهند داشت. اگرچه جزییات 
بسیار اندکی از نحوه کار و همچنین زمان دقیق رونمایی از آن اعالم 
ش��ده اس��ت، اما بدون تردید تا پیش از نیمه سال 2021 این هدف 
اجرایی خواهد ش��د.  هنوز تکلیف کاربران جهانی یوتیوب در زمینه 
مشاهده توصیه محصوالت مشخص نیست. این امر بستگی به تجربه 
اجرای این سرویس در ایاالت متحده دارد. بنابراین کاربران جهانی 
باید مدت زمان بیش��تری برای مش��اهده این س��رویس تازه منتظر 
بمانند. گوگل در طول یک سال اخیر سرمایه گذاری بسیار زیادی بر 
روی ایجاد تنوع در خدماتش داشته است. برنامه کنونی نیز بخشی 

از فعالیت این شرکت برای توسعه خدماتش محسوب می شود. 
marketingdive.com :منبع

همکاری بازاریابی هول فودز و اپ ِهد اسپیس

به قلم: رابرت ویلیامز / کارشناس بازاریابی و تبلیغات
ترجمه: علی آل علی

هول ف��ودز در تازه ترین فعالیت بازاریابی اش اقدام به همکاری با اپ 
هد اسپیس کرده است. اپ موردنظر در زمینه تمرین های مدیتیشن و 
تس��لط بر اعصاب دارای شهرت بس��یار زیادی است. امروزه بسیاری از 
مردم برای تمرکز و آرامش اعصاب به س��راغ اپ های مش��ابه می روند. 
نکته مهم در این میان فراتر رفتن هد اس��پیس از کلیشه های رایج در 
زمینه حفظ تمرکز و آرامش است. این اپ با ارائه توصیه ها و ویدئوهای 
آموزشی به کاربرانش برای حفظ عملی تسلط بر اعصاب و روان شان در 
طول روز و موقعیت های مختلف کمک می کند. هول فودز در کمپین 
بازاریابی تازه اش به سراغ همکاری با این اپ جذاب در قالب ویدئوهای 
IGTV در اینس��تاگرام رفته است.  اس��تفاده از غذاهای مناسب برای 
بهبود وضعیت روحی و روانی افراد نکته تازه ای نیس��ت. هول فودز در 
کمپین تازه اش با سوفیا رو، سرآشپز مشهور و دکتر اوما نیدو، روانپزشک 
متخصص از دانشگاه هاروارد، همکاری داشته است. این امر به تنهایی 
برای فهم جذابیت کمپین تازه هول فودز کافی به نظر می رسد. هدف 
اصلی در مجموع��ه ویدئوهای این کمپین بررس��ی نحوه تاثیرگذاری 
غذاه��ای مختلف بر روی وضعی��ت روحی و روانی مردم اس��ت. نکته 
جالب اینکه در میان بررسی های مختلف بر روی مواد غذایی برخی از 
توصیه های مهم نیز مورد بررسی قرار می گیرد.  امروزه بسیاری از مردم 
به دنبال تغییر وضعیت روحی شان در کوتاه ترین زمان ممکن هستند. 
شاید این امر بسیار عجیب به نظر برسد، اما ایجاد تغییر در غذاهایی که 
میل می کنیم، نقش مهمی در این امر دارد. دلیل همکاری هول فودز با 
اپ هد اسپیس بخشی از خدمات این اپ تحت عنوان »آشپزی براساس 
اصول« اس��ت. ای��ن بخش به طور کامل به بررس��ی نقش مواد غذایی 
بر روی آرام��ش روانی می پردازد بنابراین کمپین تازه هول فودز و هد 

اسپیس در واقع توسعه این بخش محسوب می شود. 
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ورود شرکت نیکس به عرصه تولید شکالت

به قلم: مگان پوینسکی / کارشناس بازاریابی و تبلیغات
ترجمه: علی آل علی

ش��رکت س��وئی نیکس بیش��تر با ترکیب های مختلف بستنی اش 
برای مش��تریان سراسر دنیا شناخته می ش��ود. نکته مهم تغییر این 
ام��ر در طول ماه های آتی اس��ت. این برند در تازه ترین اس��تراتژی 
توسعه کسب و کارش نسبت به حضور در عرصه تولید شکالت اعالم 
موضع کرده است. این برند در زمینه تولید شکالت از ترکیب بومی 
سوئی سود می برد بنابراین اسنک های تازه نیکس دارای تفاوت های 
عمده ای با انتظارات مش��تریان خواهد بود. این امر اهمیت بس��یار 
زیادی برای توسعه کسب و کار این برند دارد.  استفاده از مواد اولیه 
مفی��د برای بدن و دارای ضرر کمت��ر در میان برندهای عرصه مواد 
غذایی بدل به نوعی ترند شده است. این امر مدنظر مدیران شرکت 
نیک��س نیز قرار گرفته اس��ت بنابراین محصول جدی��د این برند با 
180 کالری یکی از رژیمی ترین محصوالت چند سال اخیر محسوب 
می ش��ود.  بازار ایاالت متحده برای ش��رکت نیک��س دارای اهمیت 
زیادی اس��ت. این برند در طول س��ال های اخیر سهم قابل توجهی 
از این بازار نداش��ته است بنابراین بهبود ش��رایط نیکس در بازار با 
رونمایی از یک محصول تازه و باب میل مش��تریان آمریکایی اقدام 
جالبی است. شرکت نیکس دارای نزدیک به 4 هزار شعبه در سراسر 
دنیاست. این امر اهمیت بسیار ویژه ای از نظر ارائه محصوالت جدید 

این برند دارد. 
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به قلم: دبورا شان 
کارشناس حوزه بازاریابی

مترجم: امیر آل علی

به جرأت می توان گفت که شما می توانید هر روشی در زمینه بازاریابی را 
به غیر از تولید محتوا حذف نمایید. این امر به خوبی اهمیت چنین اقدامی 
را به اثبات می رس��اند. نکته ای که در این رابطه الزم اس��ت تا به آن توجه 
داشته باشید این اس��ت که اگرچه هر فردی می تواند تولید محتوا نماید، 
با این حال تنها برخی از افراد و برندها در این زمینه موفق می ش��وند. این 
موضوع ابدا به استعداد و یا امکانات ارتباطی نداشته و همه چیز در رعایت 
اصولی خالصه می ش��ود که شانس موفقیت را افزایش خواهد داد. در این 
رابطه فراموش نکنید که موفقیت به معنای آن نیست که شما طی چند ماه 
می توانید همه چیز را دگرگون س��ازید. درواقع این موضوع به پارامترهای 
مختلفی نظیر تعداد رقبا، میزان دقت ش��ما در رعایت مراحل و جذابیت 
حوزه ای دارد که انتخاب کرده اید. در این راس��تا هش��ت اصلی را بررسی 
خواهیم کرد که در صورت عدم رعایت آنها، ش��انس بس��یار کمی را برای 

کسب نتایج باال از تولید محتوای خود خواهید داشت. 
1- تعهد داشته باشید 

یکی از مشکالت رایج افراد این است که بنا به دالیلی نظیر مشغله های 
کاری، از رس��یدگی درس��ت به صفحه و یا صفحات خود غافل می شوند. 
این امر در حالی اس��ت که شما باید نظم خوبی را داشته باشید تا روند رو 
به رش��د، تداوم پیدا کند. به همین خاطر نیز بس��یاری از برندها مدیریت 
صفح��ات خود را به فردی دیگ��ر واگذار می کنند. نکته دیگری که باید به 
آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که از همان روز اول خود را نسبت به 
اهداف متعهد نمایید. این امر به معنای آن اس��ت که اگر قرار گذاش��تید 
در م��اه نخس��ت، هزار دنبال کننده را به دس��ت آورید، ای��ن طرح خود را 
هرگز فراموش نکنید. به صورت کلی مهمترین اقدام ش��ما در این بخش، 
اختص��اص زمان هایی در طول روز برای مدیریت درس��ت صفحه اس��ت. 
درواقع زمان بندی، باعث خواهد شد تا امکان انجام فعالیت ها شکل گیرد. 

2- تداوم داشته باشید 
از دیگر نکات بس��یار مهم این اس��ت که شما باید حتی در شرایطی که 
به نظر می رس��د در مسیر خود ناموفق هس��تید، تداوم را فراموش نکنید. 
این نکته را به خاطر داشته باشید که مسیر موفقیت برای تمامی افراد به 
یک ش��کل نخواهد بود. درواقع ممکن است صفحه برند دوست شما روند 
رشد به مراتب بهتری را داشته باشد. این موضوع اگرچه باید باعث شود تا 
بازنگری نسبت به اقدامات و طرح های خود داشته باشید، با این حال هرگز 
نباید باعث متوقف کردن اقدامات باش��د. آماره��ای جهانی در این زمینه 
حاکی از آن اس��ت که حتی اگر یک هفته فعالیت خود را متوقف نمایید، 
با ریزش بیش از 30 درصد مخاطبان خود مواجه خواهید ش��د که امری 
فاجعه بار محسوب می ش��ود. همچنین فراموش نکنید که شما در ابتدای 
مسیر، نباید منتظر بمانید که مخاطب شما را پیدا کند. در این راستا حتی 
ممکن است مجبور به دنبال کردن آنها، ارسال پیام و یا حتی همکاری با 

سایر برندها باشید. 
3-بر روی محتوا تمرکز نمایید 

از جمله اقدامات بسیار منفی افراد این است که از همان ابتدا در تالش 
برای تبلیغات گوناگون بوده و به هر طریقی س��عی می کنند که مخاطبان 
باالیی را به دس��ت آورند، با این حال چه دلیلی وجود دارد یک صفحه ای 
که هنوز به 10 پست اول خود هم نرسیده، چند هزار دنبال کننده داشته 
باش��د؟ در این راس��تا نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که جذب مخاطب جدید امری نسبتا ساده محسوب می شود، با این حال 
مسئله مهم تر، نگه داش��تن آنها است. درواقع اگر پتانسیل این موضوع را 
نداشته باشید، به سادگی مخاطبان جدید خود را حتی طی چند دقیقه از 
دس��ت خواهید داد. به همین خاطر نیز الزم است تا شما بر روی محتوای 
خود تمرکز نمایید. در این راس��تا بهترین حالت این است که شما حداقل 

تا سه پست آینده خود را از قبل آماده کرده باشید. برای سنجش محتوای 
مناسب، کافی است تا به مفید بودن در کنار جذابیت توجه نمایید. این امر 

کمک خواهد کرد تا شانس موفقیت بسیار باالیی را داشته باشید. 
4-محتواهای خود را دسته بندی نمایید 

از دیگر نکاتی که معموال مورد غفلت قرار می گیرد، دس��ته بندی محتوا 
اس��ت. در این رابطه شما باید بدانید که توییتر به چه نوع محتواهایی نیاز 
دارد. در لینکدی��ن چه عملکردی را باید از خود نش��ان دهید. این امر در 
حالی اس��ت که بس��یاری از برندها از یک محتوا برای شبکه های مختلف 
اس��تفاده می کنند. در این راس��تا اش��تباه دیگر افراد این است که خود را 
محدود به یک ش��بکه می کنند. این امر در حالی اس��ت که محدودکردن، 
تنها زمینه رشد را کاهش خواهد داد. برای درک بهتر اقداماتی که در هر 
شبکه باید انجام دهید، بهتر است که چند صفحه موفق را بررسی نمایید.  

5-استراتژی داشته باشید 
نداشتن استراتژی باعث خواهد ش��د تا اقدامات شما هماهنگی الزم را 
نداشته باشد. در این زمینه نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این 
اس��ت که شما به دو نوع اس��تراتژی بلندمدت و کوتاه مدت نیاز دارید که 
ش��امل اقدامات متنوع است. تحت این شرایط شما هر روز دقیقا می دانید 
ک��ه چه مواردی را باید انجام دهی��د. چنین نظمی کمک خواهد کرد که 
ش��ما هیچ گاه از فعالیت های خود خسته نشوید. در نهایت توصیه می شود 
که استراتژی های خود را به صورت مداوم مورد بررسی و تحلیل قرار دهید 
تا نسبت به درست بودن همه چیز، اطمینان داشته باشید. درواقع این امر 
بس��یار طبیعی است که ش��ما در طول مسیر، بارها نیاز به اعمال تغییرت 

داشته باشید. 
6-از قانون 60/20/20 استفاده نمایید 

براساس این قانون شما باید 60درصد از زمانی که برای شبکه های خود 
اختصاص می دهید را صرف آموزش نمایید. درواقع به صورت مداوم ترندها 
و شیوه های مختلفی معرفی می شود که توجه به آنها می تواند عملکرد شما 
را با نتایج به مراتب باالتری همراه سازد. در این راستا شما تنها به مقاالت 
محدود نبوده و خوش��بختانه تنوع آموزش��ی وجود دارد. برای مثال شما 
می توانید در دوره های تخصصی شرکت نمایید و یا صفحات افراد صاحب 
نظ��ر را دنبال نمایید. با این حال به ص��ورت کلی فعالیت والگرها در این 
زمینه جذابیت باالتری را به همراه دارد. درواقع این امر بسیار طبیعی است 
که مطالعه یک مقاله پنج صفحه ای، خارج از حوصله شما باشد. با این حال 
دیدن و یا گوش دادن به صحبت های یک فرد بادانش، بدون ش��ک گزینه 
راحت تری محس��وب می ش��ود. پس از این اقدام شما با 40 درصد از زمان 
باقی مانده مواجه خواهید شد که 20 درصد آن باید صرف انگیزه دادن به 
مخاطبان فعلی و تالش برای پیدا کردن مخاطبان جدید باشد. 20 درصد 
باقی مانده نیز به صورت اختصاصی باید صرف فروش شود. این امر در حالی 
است که بسیاری از افراد کامال عکس عمل کرده و در حدود 70 درصد از 

زمان خود را به فروش اختصاص می دهند. 
7-از عواطف انسانی غافل نشوید 

بدترین حالت در رابطه با مدیریت یک صفحه این اس��ت که افراد حس 
نمایند با یک ربات در ارتباط هس��تند. در این راس��تا شما باید از عواطف 
انسانی استفاده نمایید. این امر باعث خواهد شد تا مخاطب از تعامل با شما 
احساس خوبی را داشته باشد. تحت این شرایط شما باید به لحن کپشن ها 
و یا حتی گفته های خود در مواردی نظیر الیو، توجه داش��ته باش��ید و با 
توج��ه به ویژگی های جامعه هدف، در این زمینه اقدام نمایید. برای مثال 
اگر جامعه هدف شما دانشجوها هستند، بدون شک لحن شما با هنگامی 

که قصد جذب نوجوان ها را دارید، تفاوت خواهد داشت. 
8-اعتمادسازی را حیاتی بدانید 

تا چه حد برای اعتمادس��ازی تالش می کنید؟ درواقع در بستر اینترنت 
اعتماد کردن بس��یار سخت خواهد بود. اگرچه تکنولوژی های جدید نظیر 
AR کمک کرده تا افراد راحت تر خرید اینترنتی داشته باشند، با این حال 
هنوز هم در وضعیت ایده آل قرار نداریم. به همین خاطر نیز ش��ما باید به 
اعتمادسازی توجه ویژه ای داشته باشید. در این راستا تنها کافی است برای 

سوال چرا مشتری باید از شما خرید کند؟ حداقل پنج دلیل قانع کننده را 
داش��ته باشید. پس از طی کردن این مرحله، الزم است تا پاسخ های خود 
را به بهترین ش��یوه، در معرض نمایش مخاطبان خود قرار دهید. در این 
زمینه نظرسنجی نیز کمک خواهد کرد تا شما بتوانید به نظرات مخاطبان 
خود، دسترسی سریعی را داشته باشید. درواقع این نکته را فراموش نکنید 
که باورهای شما ممکن است اختالف فاحشی را با نظرات مخاطبان داشته 

باشد. 
در نهایت با رعایت این هش��ت اصل، بدون شک شما به موفقیت دست 
پی��دا خواهید کرد، با این حال فرام��وش نکنید که اگر رقبای متعددی را 

دارید، الزم است تا توقعات منطقی داشته باشید. 
smallbiztrends.com :منبع
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اخبار

اهواز - شــبنم قجاوند: وزیر نیرو گفت: ســال گذشته به صنایع 
بزرگ خوزســتان بیش از ۳۰ درصد نسبت به ســال ۹۸ عرضه انرژی 
داشتیم و امیدواریم در فصل گرم امسال در خوزستان بتوانیم این عرضه 
را به خوبی اجرایی کنیم و همچنین خاموشی نداشته باشیم تا مردم با 
آرامش فصل گرم را سپری کنند. رضا اردکانیان در مراسم افتتاح شش 
پروژه فوق توزیع برق خوزستان که امروز )۲۴ فروردین ماه( به صورت 
ویدئوکنفرانس برگزار شــد، با تشکر از اقدامات انجام شده در شرکت 
برق منطقه ای خوزستان، خطاب به مدیرعامل این شرکت، اظهار کرد: 
در ادامه این فعالیت ها و تالش ها، با هماهنگی شــرکت توانیر و برق 
حرارتی، برای فصل گرم خوزســتان تدارکات الزم را ببینید تا بتوانیم 
امسال نیز مانند دو سال قبل، تابستان بدون خاموشی را در همه کشور 
به ویژه اســتان خوزستان به خوبی اجرا کنیم و انرژی مورد نیاز را به 

همه بخش ها به ویژه به بخش صنعت عرضه کنیم. وی افزود: ســال 
گذشته به صنایع بزرگ خوزستان بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال ۹۸ 

عرضه انرژی داشــتیم و امیدواریم در فصل گرم امسال نیز این عرضه را 
به خوبی داشته باشیم. وزیر نیرو گفت: امیدواریم در فصل گرم امسال، 
رشد اوج بار در خوزستان در حد برنامه ریزی شده باقی بماند و خاموشی 
نداشته باشیم تا مردم این استان پهناور با آرامش و امنیت خاطر فصل 
گرم را سپری کنند. در پایان نیز به دستور وزیر نیرو، شش پروژه شرکت 
برق منطقه ای خوزستان شــامل فاز اول پست ۱۳۲ به ۳۳ کیلو ولت 
سردشــت دزفول به ظرفیت ۱۲ مگاولت آمپر و خط ورودی این پست 
به طول ۶۶ کیلومتر مدار، پست ۱۳۲ به ۱۱ کیلو ولت GIS بید بلند 
ماهشهر به ظرفیت ۵۰ مگاولت آمپر و خط ورودی این پست به طول ۳ 
کیلومتر مدار و پست ۱۳۲ به ۳۳ کیلو ولت پاک چوب شوش به ظرفیت 
۸۰ مگاولت آمپر و یک کیلومتر مدار با ارزش سرمایه گذاری چهار هزار 

و ۶۰ میلیارد ریال، افتتاح رسمی شدند.

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: تعمیرات واحد شــماره ۴ گازی 
نیروگاه شهید رجایی که به منظور انجام بازدید محفظه احتراق از مدار 
تولید خارج شده است به مراحل پایانی خود نزدیک می شود. به گزارش 
روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، بهنام کریمی 
مدیر امور تعمیرات مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی با اشاره به فعالیت 
تعمیرات واحد شماره ۴ گازی گفت: با آغاز فصل گرما و ضرورت آماده 
سازی واحدهای نیروگاه برای تولید برق پایدار به ویژه در پیک تابستان، 

تجهیزات و قطعات واحد شماره چهار گازی سیکل ترکیبی هم از سوی 
متخصصان تعمیرات مکانیک این نیروگاه در حال تعمیر و ســرویس 
کاری اســت که این فعالیت ها هم اکنون مراحل پایانی خود را سپری 
می کند. کریمی  افزود: انجام به موقع فعالیت های تعمیراتی به همراه 
اجــرای با کیفیت آن، برای حفظ وآمادگــی واحدها، وظیفه کارکنان 
تعمیرات اســت که در همین رابطه، بازدیداز ژنراتور و انجام انواع تست 
های مکانیکی و بازدید از بویلر و تجهیزات آن، بخشی از فعالیت هایی 

اســت که از سوی کارکنان این امور اجرا شده و یا در حال انجام است. 
کریمی بیان داشت: بازدید و تعویض نازل، بازدید از تجهیزات کمکی، 
بازدید از قطعات داغ توربین و بازدید و تعویض قطعات محفظه احتراق 
این واحد از دیگر فعالیت های شــاخصی اســت که از سوی کارکنان 
تعمیرات مکانیک انجام شــده اســت.  با پایان فعالیت های تعمیراتی 
واحدهای نیروگاه شهید رجایی، این نیروگاه آماده تولید برق پایدار در 

پیک تابستان می شود.

اصفهان – قاسم اسد: مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت 
در خصوص نقش شرکت فوالد مبارکه در توسعه صنعت فوالد کشور 
گفت: فوالدمبارکه یک شرکت فوالدی بسیار عظیم و تولیدکننده ورق 
برای کلیه مصارف کشــور است. این شرکت برای کل کشور شناخته 
شــده بوده و تولیــد، مصرف و میزان صادرات این شــرکت نیز کامال 
مشــخص اســت. ســیف اله امیری در گفت وگو با ایراسین در ادامه 
افزود: در شرایط فعلی نیز در صورتی که شرکت فوالد مبارکه نباشد، 
کلیه واحدهای ما تعطیل خواهند شــد، در واقع این شــرکت یکی از 
قدیمی ترین و بزرگترین شــرکت های فوالدی کشــور بوده و چشم و 

چراغ این ملت است.
نورد گرم 2 مشکل تامین مواد اولیه بسیاری از صنایع را حل 

خواهد کرد
وی درباره نقش شــرکت فوالد مبارکه در طرح های توسعه ای فوالد 
کشور نیز گفت: نقش شرکت فوالد مبارکه در رسیدن به اهداف تعریف 
شــده برای صنعت فوالد کشور در افق ۱۴۰۴ مثبت بوده و این شرکت 
اهداف خود در طرحهای توسعه ای را محقق کرده است، به ویژه با پروژه 
جدید این شرکت یعنی واحد نورد گرم ۲ که برنامه ریزی و تالش برای 
راه اندازی آن انجام داده، می تواند بخش عمده ای از مشکالت کشور را 

برای تامین مواد اولیه و انواع ورق را رفع کند.

باید مشکالت هرچه زودتر حل شود
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت درباره حمایت این وزارتخانه 
از راه اندازی پروژه نورد گرم ۲ فوالد مبارکه نیز گفت: پروژه نورد گرم ۲ 
فوالد مبارکه کار بسیار بزرگی است که کلنگ زنی آن در سال گذشته 
انجام شــد و اکنون جلسات مربوط به راه اندازی آن در ایمیدرو در حال 
برگزار شدن است. چند روز گذشته نیز جلسه ای در این زمینه مهندس 
جعفری رییس هیات عامل ایمیدرو نیز تشــکیل دادند. البته یکسری 
مشکالت برای راه اندازی آن وجود دارد که باید هرچه زودتر حل شود. 
هرچند خوشبختانه همت و تالش مهندس عظیمیان مدیرعامل شرکت 

فوالد مبارکه نیز بر این اســت که این پروژه هرچه زودتر انجام شــود. 
هرچند برای راه اندازی تمامی پروژه های تعریف شده برای صنعت فوالد 

یکسری مشکالت در مسیر راه وجود دارد که باید مرتفع شوند.
نورد گرم 2 و برطرف شدن دغدغه های بازار

به گفته امیری، همت وزارت صمت بر این است که هرچه زودتر پروژه 
نورد گرم ۲ شــرکت فوالد مبارکه راه اندازی شــود زیرا با اضافه شدن 
محصوالت تولیدی این واحد، مشکالت ورق گرم کشور حل خواهد شد 
و دیگر دغدغه های بازار همچون قیمتها وجود نخواهد داشــت. شایان 
ذکر است کلنگ پروژه نورد گرم ۲ شرکت فوالد مبارکه در سال گذشته 
توسط سرپرست وزارت صمت به زمین زده شده و طبق پیش بینی های 
انجام شــده، با راه اندازی و بهره برداری از این پروژه استراتژیک، میزان 
تولید ورق در کشــور به باالی ۷ میلیون تن خواهد رسید و صنایعی از 
جمله صنایع نفت و گاز، لوله سازی، خودروسازی و کشتی سازی و... برای 
همیشــه از واردات ورق بی نیاز شــده و جانی دوباره می گیرند. اکنون 
ســاالنه دو میلیون تن ورق فوالدی به کشور وارد می شود که با اجرای 
این پروژه نه تنها جلوی این حجم از واردات گرفته می شود بلکه توانایی 
صادرات نیز به وجود می آید. در واقع عالوه بر اینکه از خروج ساالنه ۹۰۰ 
میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری می شود بلکه با صادرات محصوالت 

این بخش، بخشی از ارز مورد نیاز کشور نیز تامین می شود.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش دفتر روابط عمومی و 
آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب استان گیالن؛ مدیر امور آب و 
فاضالب شهرستان شفت در جریان این بازدید گفت: با احداث مجتمع 
بداب به ۳۱ روستای شفت و ۲۳ روستای فومن آبرسانی می شود. علی 
دادرس افزود: با بهره برداری از این مجتمع آبرسانی، جمعیتی بالغ بر ۲۸ 
هزار نفر از نعمت آب شــرب سالم و بهداشتی برخوردار می شوند. وی 
گفت: در ســال ۹۹ اعتباری معادل ۱۲۰ میلیارد ریال از محل صندوق 

توسعه ملی و ردیف بودجه عمومی برای احداث مجتمع آبرسانی بداب 
شفت تصویب که قراردادی با همین مبلغ با پیمانکار منعقد شد.

دادرس تصریح کرد: اجرای این پروژه از ســال گذشته آغاز شده و در 
سال ۱۴۰۴ خاتمه می یابد. مدیر امور آب و فاضالب شهرستان شفت، 
حجم عملیاتی این پروژه را شــامل اجــرای ۶۵۰ کیلومتر لوله گذاری 
خطوط انتقال و توزیع، حفر ۱۰ حلقه چاه، احداث ۲ باب مخزن زمینی 

و هوایی و ایستگاه پمپاژ اعالم کرد.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: رییس اتاق بازرگانی تبریز گفت: 
روش های سنتی تجارت، جایگاهی در جهان نداشته و هم اکنون نیازمند 

به کارگیری روش های نوین تجارت هستیم.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، یونس ژائله در جلسه ویدیوکنفرانسی 
ســفیر جمهوری اسالمی ایران در هند با اســتاندار آذربایجان شرقی و 
جمعی از مســئوالن استانی گفت: بخش خصوصی کشور درگیر برخی 
بروکراسی های اداری بوده و همین امر کار را برای تمامی صادرکنندگان 
سخت کرده است. وی افزود: صدور بخشنامه ها و دستورات جدید و خلق 
الساعه، سبب عملکرد نامناسب تجار ایرانی در سطح جهانی خواهد شد. 
وی با تاکید بر لزوم تغییر در شیوه های تجارت گفت: روش های سنتی 
تجارت، جایگاهی در جهان نداشــته و هم اکنون نیازمند به کارگیری 
روش های نوین تجارت هســتیم تا در این خصوص از کل جهان عقب 
نمانیم. ژائله ادامه داد: تجارت ایران و هندوستان یک طرفه نبوده بلکه 

دوطرفه اســت و عالوه بر ضرورت بهبود صادرات به این کشور، قطعا به 
واردات برخی محصوالت از این کشور نیز نیاز خواهیم داشت و به همین 

دلیل باید به فکر توسعه تجارت دو جانبه با هندوستان باشیم.
رییس اتــاق بازرگانی تبریز، حمایت دولت را در این مســیر الزم و 
ضروری عنوان کرد و گفت: گاه اطمینان الزم برای فعالیت تجاری فعاالن 
حوزه تولید و صنعت استان ایجاد نشده و این تاجر نمی تواند وارد فضای 
رقابتی شــده و اطمینان الزم را در طــرف تجاری خود ایجاد کند. وی 
ادامه داد: تجارت با هندوستان نیازمند سیاست های خاص خود بوده و 
تالش مضاعفی می طلبد. ژائله افزود: برای شروع و گسترش تجارت با 
این کشور باید شرکتی را انتخاب کنیم که در این کشور سرمایه گذاری 
کرده و تمامی تجهیزات و امکانات الزم برای این تجارت را فراهم کند تا 
بدین وسیله شاهد ایجاد مرکز سرمایه گذاری برای استان باشیم. ژائله 
اضافه کرد: بخش خصوصی آذربایجان شرقی آمادگی الزم برای همکاری 
دوجانبه با کشور هندوستان را داشته و آماده تبادل هیات های تجاری 

با این کشور است.

وزیر نیرو:

امیدواریم امسال هم مانند سال قبل در خوزستان مشکل تامین انرژی نداشته باشیم

تعمیرات واحد شماره 4 گازی نیروگاه شهید رجایی به پایان نزدیک می شود

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در گفت وگو با ایراسین:

تالش وزارت صمت راه اندازی هرچه سریعتر پروژه نورد گرم 2 است

بازدید معاون امور عمرانی استانداری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن از 
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی بداب شهرستان شفت

رییس اتاق بازرگانی تبریز اعالم کرد؛

آمادگی بخش خصوصی آذربایجان شرقی برای توسعه تجارت با هند

۳۸۰۰ پُرس غذای گرم در بین نیازمندان پردیسان توزیع شد
قم- خبرنگار فرصت امروز: کمیته امداد پردیسان قم با توزیع ۳۸۰۰ پُرس 
غذای گرم در بین نیازمندان پیشتاز طرح اطعام مهدوی در قم شد. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، پردیسان نقطه شروع اطعام مهدوی در قم شد و 
در نخستین روز ماه مبارک رمضان ۳۸۰۰ پُرس غذای گرم در بین نیازمندان این 
منطقه قم توزیع شد. هم زمان با شروع ماه مبارک رمضان، کمیته امداد پردیسان 
قم ۳۸۰۰ پرس غذای گرم را که با مشــارکت آستان مقدس حضرت معصومه 
)س( پُخت و بسته بندی شــده بود در بین ایتام و محرومان مناطق پردیســان 
و کهــک توزیع کرد. این خبر حاکی از آن اســت که تا پایان ماه رمضان همه 
خانوارهای تحت حمایت این نهاد حداقل از یک وعده  افطاری و سحری بهره مند 
خواهند شــد و خانواده های ایتام و دارای بیمار صعب العالج در اولویت هستند. 
شایان ذکر است هم زمان با حلول ماه مبارک رمضان ۲۰۰ هزار پُرس غذای گرم 

در قالب طرح اطعام مهدوی، در سومین مرحله پویش ایران همدل در استان قم در حال برگزاری است.

اثر بخشی ۸6 درصدی آموزش های صورت گرفته توسط شرکت گاز استان بوشهر
بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مسئول آموزش شرکت گاز استان بوشهر 
گفت: یکی از اهداف اســتراتژیک شرکت گاز اســتان توانمند سازی و توسعه 
مشارکت کارکنان شرکت می باشد و در سال ۹۹ این شرکت موفق به برگزاری 
۱۶۲۰۳ نفر ســاعت آموزش شده اســت. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
اســتان بوشهر مسئول آموزش شرکت گاز استان گفت: در سال ۹۹ با توجه به 
شیوع ویروس کرونا برگزاری دوره های آموزشی حضوری برای کارکنان میسر 
نبود اما با توجه به اهداف و استراتژی این شرکت در بحث آموزش تالش کردیم 
تا با برگزاری دوره های آموزشی از طریق سامانه های ارائه شده شرکت ملی گاز 
و دیگر سامانه های مجازی آنالین و همچنین همکاری با موسسات آموزشی معتبر دوره های متعددی را برای همکاران شرکت گاز استان 
برگزار کنیم.  علوی تبار به حضور ۱۰۰ درصدی مدیران در دوره های آموزشــی اشــاره و گفت: در مجموع ۱۲۰ ساعت سرانه آموزشی 
مدیران این شرکت در سال ۹۹ می باشد  و ۹۸درصد نیروهای رسمی، ۵۴ درصد نیروهای قرار داد مستقیم از آموزش های شرکت در سال 
گذشته بهره مند  شدند.  وی با توجه به میانگین ۸۶ درصدی اثر بخشی آموزشها گفت:  در سالی که گذشت دوره های آموزشی تخصصی، 
همچنین آموزش هایی در زمینه های متعددی چون روانشناسی، ورزش ، سالمتی و تغذیه برای کارکنان و خانواده های آنان برنامه ریزی 
و اجرا شد. علوی تبار با توجه به تفاهم نامه منعقد شده فی مابین شرکت ملی گاز ایران و سازمان فنی و حرفه ای گفت: در سال گذشته 
برگزاری آزمون از نیروهای کنتور خوان و امداد گر و صدور گواهینامه برای نیروهای قبول شده در آزمون را به انجام رساندیم . وی به یکی 
دیگر از اقدامات صورت گرفته در سال ۹۹ اشاره و گفت:  با عقد قرارداد با یکی ازمراکز مشاوره اقدام به ارائه خدمات مشاوره به کارکنان و 

خانواده ای ایشان داشتیم که رضایت آنان را در پی داشت.

مردم استان گلستان در 6۰۰ روستا و 1۷ شهر سند مالکیت دریافت می کنند
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنیاد مســکن گلســتان از پایان نقشه برداری ۴۰۰ روستای تحت مالکیت بنیاد علوی و 
مقدمات صدور اسناد مالکیت برای روستاییان خبر داد و گفت: ۶۰۰ روستا و ۱۷ شهر استان جزو امالک بنیاد علوی هستند و تا آخر امسال 
سند ملکی برای مردم صادر می شود.سیدمحمد حسینی در نشست با تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی با موضوع احداث مسکن جامعه 
هدف این دستگاه ها اظهار داشت: ساخت و تأمین مسکن ارزان قیمت برای مردم به ویژه اقشار محروم و نیازمند رسال اصلی بنیاد مسکن 
است.وی گفت: ساخت ۳ هزار واحد مسکونی برای محرومان در سال گذشته در راستای فلسفه وجودی بنیاد مسکن انقالب اسالمی یکی 
دیگر از خدمات بزرگ و ماندگار بنیاد است که امیدواریم این طرح ها و خدمات مستمر باشد.مدیرکل بنیاد مسکن استان افزود: تا کنون بیش 
از ۲ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی محرومان در استان ساخته و به بهره برداری رسیده و بقیه واحدها نیز تا پایان بهار امسال ساخته می شود.
وی ادامه داد: سال گذشته یکهزار و ۵۰۰ پروژه طرح هادی در استان انجام شده که نقش زیادی در عمران و آبادانی روستاها داشته است.

حسینی یکی دیگر از اقدامات بنیاد مسکن استان را صدور سند مالکیت در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت اعالم کرد و گفت: 
۶۰۰ روستا و ۱۷ شهر در استان تحت مالکیت بنیاد علوی است که طبق تفاهم نامه سه جانبه بنیاد مسکن با بنیاد علوی و اداره ثبت برای 
نقشه برداری و کارسازی صدور اسناد مالکیت و واگذاری امالک واقع در اراضی بنیاد علوی اقدامات خوبی شده است.وی با اشاره به صدور 
۱۰۰ هزار جلد سند مالکیت در شهرها و روستاهای استان بیان داشت: نقشه برداری ۴۰۰ روستا و مقدمات صدور اسناد مالکیت در این 
روستاها به اتمام رسیده و امیدواریم تا پایان امسال بخش قابل توجهی از اسناد مالکیت را برای مردم صادر کنیم.مدیرکل بنیاد مسکن با بیان 
اینکه این بنیاد برای توسعه استان با دستگاه های دیگر همکاری می کند، ادامه داد: یکی از این همکاری ها پروژه جابجایی روستای جنگلده 
باال در مینودشت به عنوان دومین کار بزرگ بنیاد در تعامل با سایر دستگاه های اجرایی استان بود تا روند تکمیل سد نرماب تسریع شود.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران :
رنگ بندی فوق قرمز کرونایی وجود ندارد

 ساری – دهقان : در روزهای اخیر در برخی رسانه ها و همچنین شبکه های 
اجتماعی و مجازی تصاویری از نقشه کرونایی استان مازندران منتشر شده است 
که از ورود استان به رنگ بندی فوق قرمز یا تیره و همچنین سیاه حکایت دارد.

در این نقشــه جدید به طور مثال شهرستان ساری و آمل به رنگ تیره تر از 
قرمز درآمده اند که در فضای مجازی به عنوان وضعیتی فوق قرمز و در آستانه 
مشکی تعبیر شده است.  دکتر قاسم اویس سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشــکی مازندران گفت: چیزی به عنوان رنگ بندی فوق قرمز یا فراتر از 
قرمز برای وضعیت کرونایی تعریف نشده و اعالم چنین وضعیتی شایعات مجازی 
است.  وی وضعیت همه گیری ویروس در استان را بسیار وخیم توصیف کرد و افزود: اما این به معنای تعریف رنگ بندی جدید نیست و 
شرایط مازندران در خطرناک ترین وضعیت خود قرار دارد. سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران شرایط کنونی استان 
را برخالف موج های قبلی غیر قابل پیش بینی دانست و گفت: غلبه ویروس جهش یافته باعث شده که نتوانیم زمانبندی درستی برای 

فروکش موج جدید پیش بینی کنیم و این مسئله وضعیت را بسیار سخت تر خواهد کرد.
اویس خواستار اجرای کامل پروتکل های بهداشتی و همچنین مصوبات ستاد ملی و استانی مقابله با ویروس کرونا شد و تاکید کرد: در 
صورت اجرایی نشــدن کامل محدودیت ها باید انتظار داشت مدت طوالنی مازندران در وضعیت پرخطر قرار گیرد. وضعیت مازندران در 
روزهای اخیر وارد مرحله ای تازه از همه گیری ویروس کرونا شد و شمار بیماران بستری کووید۱۹ به مرز یک هزار و ۷۰۰ نفر رسیده است.

 دیدار مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن 
با فرماندار لنگرود

رشت - خبرنگار فرصت امروز: صبح امروز سه شنبه مورخ ۲۴ فروردین 
ماه ســال جاری مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن ، 
کورش باالدست ، با فرماندار شهرستان لنگرود ، رحیم حیدری ، دیدار و گفتگو 
کرد . به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
گیالن ؛ فرماندار لنگرود در این دیدار ضمن تبریک ســال نو از سوخترســانی 
مطلوب این شرکت در نیمه دوم سال گذشته و ایام نوروز تشکر کرد .  همچنین 
در این جلســه برنامه ریزی و تمهیدات این شرکت درخصوص سوخترسانی به 
ادوات کشاورزی برای فصل بهار نیز مورد بررسی  قرار گرفت .  فرماندار لنگرود 
ضمن تقدیر از عملکرد مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن طی دوره تصدی ایشان ،  از تعامل  این شرکت و خدمات 

رسانی مطلوب و به نحو احسن ناحیه نیز تشکر کرد .

 مصرف قریب به ۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعي 
در استان اردبیل طی سال گذشته

اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل از مصرف ۲۹۹۸ میلیون متر مکعب گاز طبیعي طي ۱۲ ماهه 
سال گذشته در استان خبر داد و گفت: مصرف گاز در استان در سال های اخیر با توجه به توسعه شبکه گاز و جذب مشترکین جدید ، 
افزایش داشته و هرسال نیز به میزان مصرف به ویژه در فصل زمستان افزوده می شود که این مهم بایستی با ارایه الگوهای بهینه مصرف، 
فرهنگسازی استفاده ایمن از گاز طبیعی ، مدیریت شود تا بتوانیم بنحو احسن از فرصت ایجاد شده در راستای تحقق شعار سال جدید 

بهره بگیریم.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت  با بیان اینکه در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ در 
بخش هاي خانگي، تجاري و صنعتي اســتان ۲۹۹۸ میلیون مترمکعب گاز مصرف شده، افزود: از کل گاز مصرف شده در استان، ۲۰۶۲ 
میلیون متر مکعب مربوط به مصرف خانگی و صنعتی و ۹۳۶ میلیون متر مکعب گاز نیز از سوی نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل مصرف 
شده است. وی در ادامه اظهار داشت: این میزان مصرف گاز طبیعی در استان ۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ رشد داشته که 
بخش خانگی و صنعتی با ۱۵۷ میلیون متر مکعب رشد و بخش نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل با ۱۵۳  میلیون متر مکعب رشد مصرف 

گاز نسبت به سال ۱۳۹۸ مواجه بوده است.
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آذربایجان شرقی – ماهان فالح: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان آذربایجان شــرقی در دیدار با شهردار منطقه یک تبریز، افزایش 

فعالیتهای فرهنگی را موجب کاهش آسیب های اجتماعی عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، سیدقاســم ناظمــی در این دیدار، 
همراهی و همکاری نهادهای مختلف را موجب همپوشانی توانمند ی آنها 
عنوان کرد و گفت: فضاهای فرهنگی موجود در انحصار یک اداره یا نهاد 
نیست بلکه این فضاها برای استفاده  عموم مردم است و نهادهای مختلف 
با همکاری و هم افزایی و اجرای برنامه های مشترک می توانند به بهترین 
نحو از این فضاها بهره گیرند. وی، اثربخشی برنامه های فرهنگی و هنری 
را از دیگر ثمرات هم افزایی نهادهای مختلف عنوان کرد. مدیرکل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی استان، از تالشــها و همکاری های شهرداری منطقه 
یک تبریز در جهت تقویت فضای ســبز مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن، 
تقدیر کرد و خواســتار بازطراحی فضای این مجموعه و همراهی بیش 
از پیش برای اجرای برنامه های فرهنگی شد. وی همچنین از مجموعه 
ی شهرداری منطقه یک تبریز برای ایجاد بسترهای مناسب در راستای 
هم پوشانی و همراهی هر دو مجموعه به منظور ارائه خدمات فرهنگی، 

اجتماعی به شهروندان، تقدیر کرد.
ناظمــی، افزایش فعالیتهای فرهنگی را موجب کاهش آســیب های 
اجتماعی عنوان کرد و گفت: فعالیت دستگاه های فرهنگی و اجتماعی 
برای کاهش آســیب های جامعه باید در یک مســیر و تکمیل کننده 
یکدیگر باشــد و ارگان های متولی فرهنگ استان برای کاهش آسیب 
های اجتماعی در جامعه باید مانند اجزای یک پیکر واحد حرکت کنند.

حل مشکالت جامعه با مسائل اجتماعی و فرهنگی
شهردار منطقه یک تبریز نیز در این دیدار پس از شنیدن نکته نظرات 
و پیشــنهادات هنرمندان و روسای انجمنهای هنری اظهار کرد: نقش 
هنرمندان در شــرایط فعلی و کرونائی بســیار حائز اهمیت بوده و می 
توانند در جهت تغییر چهره شــهر و تبدیل آن به محیطی بانشــاط و 
فرهنگی گامهای مؤثری بردارند. اکبر پورخردمند گفت: حل بســیاری 
از مشــکالت جامعه در گرو توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی است 
و هنرمندان در کنار شهرداری برای حل مسائلی از جمله ارتقاء کیفیت 
زندگی بویژه در مناطق کم برخوردار با ارائه خدمات بر اساس رسالت هنر 
می توانند پویایی بیشتری را ایجاد نمایند. الزم به ذکر است در این دیدار 
ضمن بررسی وضعیت فضاهای سبز موجود در محوطه مجتمع فرهنگی 
سینمائی و هماهنگی جهت رفع مشکالت و حفظ و حراست از آنها در 
چارچوب ضوابط و مقررات شــهرداری، مواردی از سوی شهردار منطقه 
یک تبریز اعالم و مقرر شــد پیگیریهای الزم به عمل آید. همچنین در 
این دیدار مقرر شــد تا تفاهم نامه ای دو جانبه تهیه و در ســال ۱۴۰۰ 
فعالیتهای ویژه ای در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و هنری انجام پذیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:

افزایش فعالیتهای فرهنگی موجب کاهش آسیب های اجتماعی می شود
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به قلم: وندی مارکس
کارشناس شبکه های اجتماعی

مترجم: امیر آل علی

با توجه به این امر که لینکدین ش��بکه تخصصی کسب و 
کار محسوب می شود، فضایی بسیار خوب جهت برندسازی 
شخصی شکل گرفته است، با این حال وجود پتانسیل الزم 
به معنای آن نیست که تمامی افراد در این زمینه درخشان 
ظاهر می ش��وند. براس��اس آمارهای منتشرشده، مهمترین 
دلیل عدم موفقیت کاربران لینکدین در ایجاد برند شخصی 
قدرتمند، انجام اقداماتی اس��ت که باالترین سطح نتایج را 
ب��ه همراه نداش��ته و یا برعکس تص��ورات دارای بار منفی 
هس��تند. در این راستا 11 اصلی را بررسی خواهیم کرد که 
در صورت رعایت تمامی آنها، بدون ش��ک به خواسته خود 

دست پیدا خواهید کرد. 
1-عکس پروفایل مناسبی را انتخاب نمایید 

نخس��تین چیزی که در هر ش��بکه اجتماعی مش��اهده 
می ش��ود، تصویر مخاطب اس��ت. در این راستا تمرکز افراد 
نیز به این سمت اس��ت. به همین خاطر نیز ضروری است 
ک��ه تصویری مناس��ب را برای خود ایج��اد نمایید. در این 
راستا تصویری واضح بدون استفاده از مواردی نظیر عینک 
آفتابی و فیلترهای مختلف از جمله الزامات اولیه محسوب 
می ش��ود، با این حال م��وارد دیگر نظیر عدم اس��تفاده از 
عینک آفتابی، پوش��یدن لباس رسمی و لبخندزدن، حس 
بهتری را در مخاطب ایجاد خواهد کرد. این نکته را همواره 
به خاطر داش��ته باش��ید که لینکدین تخصصی ترین شبکه 
اجتماعی جهان محسوب شده و افراد حاضر در آن همگی 
از حوزه های مختلف کس��ب و کار هستند. به همین خاطر 
نباید با تصورات قبلی خود نس��بت به یک شبکه اجتماعی، 

اقدام نمایید. 
2-از عکس پس زمینه غافل نشوید 

بس��یاری از افراد از اهمیت عکس پس زمینه غافل بوده و 
در این رابطه حتی از موارد پیش فرض اس��تفاده می کنند. 
این امر در حالی اس��ت که شما می توانید خالقیت بسیاری 
را در این رابطه داشته باشید. برای مثال می توانید تصویری 
پانوراما از دفتر کار خود را منتشر نمایید. به صورت کلی در 
این بخش الزم است تا به دنبال تصاویری باشید که بیانگر 
حوزه کاری ش��ما اس��ت. برای مثال یک حسابدار می تواند 
تصویری از ماشین حس��اب را قرار دهد. همچنین این مورد 
می تواند تغییر نیز داش��ته باشد. برای مثال همواره تصویر 

جدیدترین کتابی که مطالعه کرده اید را قرار دهید. 
3-از سئو غافل نشوید 

تصور اش��تباه بس��یاری از افراد این اس��ت که سئو برای 
ش��بکه های اجتماعی کارب��ردی ندارد. این ام��ر در حالی 

اس��ت که عدم رعایت ن��کات موجود در ای��ن رابطه باعث 
خواهد شد تا در جس��ت وجوی افراد، شانس دیده شدن به 
مراتب کمتری را داش��ته باش��ید. در این راس��تا مهمترین 
اصل پیداکردن کلمات کلیدی است. برای مثال باید بدانید 
که مدیران حوزه کاری ش��ما، معم��وال از چه عبارت هایی 
برای پیداکردن کارمندان جدید اس��تفاده می کنند. در این 
راس��تا از سئو محلی نیز غافل نشوید. این امر باعث خواهد 
ش��د تا شانس استخدام و یا پیداکردن شرکای مناسب تری 
را داش��ته باش��ید. به ص��ورت کلی موتور جس��ت و جوگر 
لینکدین به عناوی��ن همراه با توضیحات آن، توجه ویژه ای 
را دارد. ب��رای درک بهتر این موضوع، توصیه می ش��ود که 
مق��االت مرتبط با آن را مطالعه کنید تا بهتر با س��از و کار 

آن آشنا شوید. 
URL-4 شخصی سازی شده داشته باشید 

به ص��ورت خالصه، به این بخش نوار آدرس س��ایت گفته 
می ش��ود. در این راس��تا ش��ما باید به دنبال مواردی کوتاه و 
کامال واضح باش��ید تا همه افراد تعلق آن را به صفحه ش��ما 
حس نمایند. در این زمینه نام کامل شما حتما باید ذکر شود. 
خوشبختانه امروزه انواع نرم افزارها وجود دارد که دامنه را برای 
ش��ما کوتاه می کند. تحت این شرایط اشتراک گذاری صفحه 

شما به امری کامال ساده تبدیل خواهد شد.
5-توضیحات الزم را ارائه دهید 

با واردش��دن افراد به صفحه ش��ما، همه چیز باید کامال 
واضح باش��د. در این راستا توصیه می ش��ود که توضیحات 
الزم را بدون جا انداختن موردی، ذکر نمایید. در این زمینه 
به هر میزان که متن ش��ما جل��وه جذاب تر و در عین حال 
حرفه ای تری  داشته باشد، طبیعی است که شانس موفقیت 
باالتری را نیز داش��ته باش��ید. به صورت کل��ی، ذکر اعداد 
باعث جلب توجه بیش��تر خواهد ش��د. برای مثال به جای 
آنکه بگویید که در س��ال گذشته در زمینه فروش پیشرفت 
داش��ته اید، آن را با ذک��ر اعداد و مقایس��ه های الزم انجام 
دهید. برای درک بهتر این موضوع، تنها کافی است تا چند 
صفحه در لینکدین را مورد بررس��ی قرار دهید تا نسبت به 

این موضوع، به درک بهتری دست پیدا کنید.
6-مهارت های خود را برجسته نمایید 

لینکدین به صورت پیشفرض به شما این امکان را می دهد 
ک��ه حداکثر 50 مهارت را ذکر نمایی��د. این امر اگرچه در 
ابتدا ممکن است بسیار زیاد به نظر برسد، با این حال اکثر 
کاربران با کمبود در این زمینه مواجه می ش��وند. به همین 
خاطر نیز توصیه می ش��ود که از روز اول به دنبال پر کردن 
تمامی آنها نباش��ید. درواقع شما باید به مهارت هایی اشاره 
نمایید که در زمینه کاری ش��ما دارای ارزش هستند. برای 
مثال برای شغل حسابداری، ذکر مهارت های ورزشی بدون 
دلیل خواهد بود. فضای خالی به شما این امکان را می دهد 
ت��ا به درک بهتری از وضعیت خود دس��ت پیدا کرده و به 

دنبال افزایش مهارت های ضروری باش��ید. با یک جست و 
جوی ساده می توانید انواع مهارت های محبوب در لینکدین 

را پیدا کرده و آنها را مورد توجه قرار دهید. 
7-از ویدئو غافل نشوید

یکی از اش��تباهات بسیار رایج افراد این است که خود را 
صرف��ا به عکس و متن مح��دود می کنند. این امر در حالی 
اس��ت که بنا بر آمارهای جهانی، امروزه تمایالت به سمت 
ویدئوها بیش��تر اس��ت. علت این امر به این خاطر است که 
مشاهده از مطالعه، اقدامی ساده تر و در عین حال جذاب تر 
محس��وب می ش��ود. در این راس��تا حتی اگر توانایی تولید 
ویدئوهای موردنیاز را ندارید، می توانید از استراتژی ترجمه 

نیز استفاده کنید. 
8-مقاله نویسی را جدی بگیرید 

از دیگر اقداماتی که الزم اس��ت تا ب��ه آن توجه ویژه ای 
را داش��ته باشید، نوشتن مقاله اس��ت. در این راستا توصیه 
می ش��ود که به دنبال مطالب روز باشید تا تاثیر اقدام شما 
افزایش پیدا کند. درس��ت به مانند م��ورد باال، ترجمه نیز 
امری کامال س��ودمند خواهد بود. همچنین بهتر اس��ت که 

تنوع موضوعی خوبی را هم رعایت نمایید. 
9-برای افزایش مخاطبان اقدام نمایید

بس��یاری از افراد تصور می کنند که صرفا باید به عملکرد 
خ��ود توجه داش��ته باش��ند و مخاطب به ص��ورت طبیعی 
افزایش پیدا خواهد کرد، با این حال این موضوع در بیشتر 
مواقع رخ نمی دهد. تحت این شرایط شما باید دیگران را از 
وجود خود آگاه نمایید. در این راس��تا توصیه می شود برای 
افرادی را که به نظر می رس��د با ش��ما وجه اش��تراک هایی 
دارند، درخواست ارس��ال نمایید. این امر باعث خواهد شد 
تا شانس ایجاد روابط بهتری را نیز داشته باشید. همچنین 
به نظرات افراد در زیر پست های خود توجه داشته باشید و 
حتما به آنها پاسخ مناسب دهید. درواقع شما باید به دنبال 

افزایش تعامل با مخاطبان خود نیز باشید. 
10-از نرم افزارهای آنالیز استفاده نمایید 

یکی دیگر از اقدامات بسیار مهم این است که آنالیزهای 
الزم را داش��ته باشید. در این راس��تا با یک جست و جوی 
ساده به انواع موجود دسترسی پیدا خواهید کرد. تحت این 
شرایط با مقایس��ه آمار ماهانه خود، می توانید نقاط قوت و 
ضعف خود را شناس��ایی کرده و برنامه ریزی های به مراتب 

بهتری را انجام دهید. 
11-از بخش تبلیغات لینکدین استفاده نمایید 

در نهای��ت توصی��ه می ش��ود ک��ه از امکان��ات تبلیغاتی 
لینکدین برای نمایش بهتر صفحه خود استفاده نمایید. در 
این راس��تا ذکر این نکته ضروری اس��ت که در حال حاضر 
این شبکه بیش از 700 میلیون کاربر دارد. به همین خاطر 

نیز تبلیغ در آن با شانس موفقیت باالیی همراه است. 
business2community.com :منبع

11 اصل برندسازی شخصی در لینکدین

همکاری تبلیغاتی آدیداس و پلوتون در کمپین های مشترک

به قلم: دافنی هاولند / کارشناس بازاریابی و تبلیغات
ترجمه: علی آل علی

آدیداس و پلوتون دارای نقاط مشترک بسیار زیادی در عرصه کسب و کار هستند. هر دو برند در زمینه 
تولی��د لوازم ورزش��ی فعالیت دارند. ش��اید تنها تفاوت در این میان تولید ل��وازم حرفه ای نظیر تردمیل و 
دوچرخه ثابت از سوی پلوتون باشد. این امر همکاری میان دو برند را به نوعی همراه با زنجیره مشتریان 
می کند. همکاری تبلیغاتی میان برندهایی که به طور مستقیم رقیب هم هستند، اغلب اوقات به شکست 

منتهی می شود بنابراین انتخاب آدیداس و پلوتون برای همکاری با هم هوشمندانه است. 
بسیاری از مردم در طول دوران کرونا اقدام به انجام حرکات ورزشی در خانه کرده اند. این امر بازارهای 
ورزش��ی را بیش از هر زمان دیگری داغ کرده اس��ت. کس��ب و کارهای مختلف برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب ه��دف به طور ویژه ای در این عرصه حض��ور پیدا می کنند. آدیداس و نای��ک از جمله برندهای 
قدیمی در زمینه ارائه توصیه های ورزشی در اپ های رسمی شان هستند. این امر با همکاری تازه آدیداس 
و پلوتون وارد فاز جدیدی ش��ده اس��ت. نخس��تین کمپین بازاریابی مش��ترک این دو برند تحت عنوان 
»آدیداس و پلوتون SS21« به تازگی رونمایی ش��ده اس��ت. نکته جالب در این میان مدیریت مرکزی تیم 
بازاریابی پلوتون بر روی طراحی این کمپین است. چنین امری برای برندها دارای اهمیت محوری است. 
اس��تفاده از حرکات تمرینی کامل در خانه بس��یار مهم اس��ت. ورزش��کاران حرفه ای در دوران قرنطینه 
نی��از به تمرین��ات کاملی دارند. این امر در م��ورد مردم عالقه مند به ورزش نیز مص��داق دارد. به هر حال 
هیچ کس تمایلی به ورزش ناهماهنگ و غیرمتوازن ندارد. همین امر آدیداس و پلوتون را در زمینه طراحی 
برنامه ورزشی ش��ان به ش��دت س��ختگیر کرده اس��ت. این دو برند در فرآیند طراحی برنامه ورزشی شان از 
قهرمانان رشته های مختلف و مربی های حرفه ای کمک گرفته اند. این امر به اندازه کافی برای افزایش سطح 
حرفه ای کمپین این برند کافی به نظر می رس��د.  نخس��تین برنامه ورزش��ی آدیداس و پلوتون در کمپین 
تبلیغاتی مشترک شان شامل 11 مجموعه با توجه به شرایط مختلف کاربران است بنابراین در عمل نوعی 
شخصی س��ازی از س��وی تیم بازاریابی این دو برند را مشاهده می کنیم. امروزه استفاده از این نکات دارای 
اهمیت بسیار زیادی است. ورزشکاران در سطوح مختلف و مقیاس تمرینی مختلف امکان استفاده از یک 
برنامه مش��خص را ندارند. بنابراین باید به وضعیت هر کدام از ورزش��کاران برای ارائه تمرین های مختلف 
توجه نشان دهیم. در غیر این صورت توصیه های موردنظر هیچ عالقه ای در ورزشکاران ایجاد نخواهد کرد. 
آدیداس در رونمایی از کمپین تازه اش اقدام به رونمایی از هودی و کفش های ورزشی منحصر به فردی 
نی��ز کرده اس��ت. قیمت هر کدام از محصوالت وی��ژه این برند برای کمپین ت��ازه اش بین 30 تا 85 دالر 
تخمین زده می ش��ود. نکت��ه مهم اینکه آدیداس هنوز قیمت نهایی برای این محصوالت مش��خص نکرده 
اس��ت. دلیل این امر برنامه آدیداس و پلوتون برای رونمایی از کمپین ش��ان در هفته آینده است بنابراین 

هنوز برخی از نکات مهم در این رابطه از سوی این برند تعیین نهایی نشده است. 
برنام��ه کام��ل آدیداس و پلوتون برای ورزش��کاران در قرنطینه و محدودیت ه��ای کرونایی فقط محدود به 
مجموعه ای از تمرین های شخصی سازی شده نیست. نکته مهم در این میان تعیین برنامه غذایی و نظارت بر 
روی آن با اس��تفاده از اپ رسمی آدیداس و پلوتون اس��ت. این امر ورزشکاران را به زندگی حرفه ای نزدیک تر 
می کند. بس��یاری از مردم در طول دوران قرنطینه با مشکل اضافه وزن مواجه شده اند. این امر به طور ویژه ای 
از س��وی مدیران ارش��د آدیداس و پلوتون مدنظر قرار گرفته است. رژیم غذایی موردنظر برای ورزشکاران نیز 
از س��وی کارش��ناس های معتبر تغذیه و تیم های نظارتی آدیداس تایید شده است بنابراین تاثیرگذاری آن بر 
روی ورزشکاران به طور قابل مالحظه ای باال خواهد بود. چالش اصلی در این میان اعتماد مردم به استفاده از 
توصیه های رژیمی مختلف است. افراد غیرمعتبر در این حوزه به طور مداوم اظهارنظر می کنند بنابراین آدیداس 

با همکاری برخی از کارشناس های حرفه ای جایی برای شک و تردید باقی نگذاشته است. 
تمرین های ورزش��ی کمپین آدیداس و پلوتون شامل استفاده از محصوالت پلوتون نیز می شود. این امر 
تمرین هایی نظیر دویدن بر روی تردمیل و همچنین اس��تفاده از دوچرخه ثابت را ش��امل می شود. با این 

حساب همکاری موردنظر برای هر دو طرف مفید است. 
retaildive.com :منبع

ورود بایت دنس به عرصه گیم موبایل

به قلم: پیتر آدامز / کارشناس بازاریابی و تبلیغات
ترجمه: علی آل علی

ش��رکت بایت دنس در طول س��ال های اخیر به دلیل توس��عه پلتفرم تیک تاک به خوبی برای کاربران 
شناخته شده است. این امر بسیاری از کاربران را نسبت به دیگر خدمات این شرکت کنجکاو ساخته است. 
اکنون مدیران ارش��د این ش��رکت به طور رسمی گام مهمی برای ورود به عرصه گیم موبایلی برداشته اند. 
نُِورس��ی، ش��اخه مربوط به توس��عه گیم ش��رکت بایت دنس، در تازه ترین اقدامش ش��رکت مون تون را 
خریداری کرده است. شرکت مون تون در زمینه توسعه بازی های موبایلی فعالیت دارد. این خرید از نظر 
تاثیرگذاری بر روی بازار گوش��ی های هوشمند و همچنین توسعه دامنه فعالیت بایت دنس اهمیت بسیار 
زیادی دارد. نکته جالب اینکه قیمت خرید مون تون 4 میلیارد دالر بوده است، با این حساب بایت دنس 

برنامه های بسیار جدی ای برای عرصه بازی های موبایلی دارد. 
بایت دنس در طول سال های اخیر تالش های بسیار زیادی برای ورود به عرصه گیم موبایل داشته است، 
با این حال حضور رقیبی پرقدرت مانند تنس��نت کار را بر این ش��رکت بس��یار سخت کرده است. رقابت 
میان این دو غول چینی در طول س��ال های اخیر به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته است. نکته جالب 
در این میان برنامه تازه بایت دنس برای رقابت با تنسنت در عرصه گیم موبایل است. بر این اساس بایت 
دنس عالوه بر خرید مون تون، در تالش برای توسعه بازی های منحصر به فردی نیز هست. این امر برای 
تنسنت به مثابه ورود رقیبی تازه و قدرتمند خواهد بود بنابراین مدیران ارشد تنسنت نیز باید اقدام الزم 
برای مقابله با این ش��رایط را س��ازماندهی نمایند. در غیر این صورت شانسی برای حضور در بازار رقابتی 
گیم موبایلی نخواهند داشت.  استودیو بازی سازی مون تون بیشتر به خاطر توسعه بازی هایی نظیر موبایل 
لجندز در میان کاربران ش��ناخته ش��ده است. اکنون با سرمایه گذاری هنگفت بایت دنس وضعیت تولید و 
توسعه بازی از سوی این استودیو به طور کامل دستخوش تحول خواهد شد. مهمترین مسئله در این میان 

نحوه واکنش رقبای بایت دنس، نه تنها در بازار چین، بلکه در سراسر دنیا خواهد بود. 
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