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17 خرداد 1400

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

بورس، زیانده ترین بازار مالی در دو ماه و نیم گذشته

بازدهی منفی بازارها 
در بهار 1400

فرصت امروز: در حالی که س��ال گذش��ته در چنین روزهایی بازار سرمایه باالترین بازدهی را در بین همه بازارها 
از آن خود کرده بود، حاال کمترین بازدهی را با منفی 18 درصد در بین بازارهای مالی ایران داش��ته اس��ت که از 
پیشتازی بورس در بازدهی منفی طی دو ماه و نیم گذشته حکایت دارد. پس از بورس، رتبه دوم بیشترین بازدهی 
منفی در فصل بهار 1400 به دالر با منفی 8 درصد اختصاص دارد و در رتبه سوم نیز بازار سکه و طال با بازدهی 
منفی 4.5 درصد ایستاده است. در حالی که تحلیل سنتی افراد از بازارهای مالی عموما حکایت از آن داشته و دارد 

که احتماال بازدهی بازارهای طال، سکه، ارز و بورس در فصل بهار امسال به واسطه برگزاری سیزدهمین دوره...

در اولین مناظره نامزدهای انتخابات 1400 چه گذشت؟

بدون برنده
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بیشترین رشد هفتگی بازار سرمایه در 70 روز گذشته رقم خورد

سبزپوشی بورس در هفته  دوم خرداد
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اظهارنظر صریح برخی کاندیداهای ریاست جمهوری مبنی بر ضرورت آزادسازی واردات خودرو با هدف 

ارتقای کیفیت خودرو در حالی اسـت که نگاهی به تجارب سـایر کشـورهای موفق در صنعت 
خودرو نشان می دهد که مدیریت واردات و ممنوعیت آن در یک بازه زمانی از ضرورت های...

 آزادسازی واردات می تواند
مشکالت فعلی صنعت خودرو را حل کند؟

سرمقاله
 اجاره حساب بانکی؛

 به نام دیگران
و به کام رهزنان

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

هش��دار اخیر بانک مرکزی س��اده 
ام��ا تأمل برانگیز اس��ت: »هم وطنان 
از اج��اره کارت ملی خ��ود برای امور 
بانکی و ارزی خودداری کنند.« بانک 
مرک��زی همچنین چن��دی قبل به 
مردم هشدار داده بود که »هم وطنان 
مراق��ب پیش��نهاد اجاره حس��اب یا 
کارت بانکی باش��ند.« به  راستی چه 
اتفاقی در س��طح جامعه رخ می دهد 
ک��ه بانک مرک��زی و نظ��ام بانکی را 
ناچ��ار به صدور چنین هش��دارهایی 
می کند؟ از س��وی دیگر، چه عواقب 
و تبعات��ی در ای��ن پدی��ده در انتظار 
دارنده حس��اب و کارت بانکی خواهد 
بود؟  ابتدا باید دانس��ت که براساس 
مق��ررات بانک مرک��زی و همچنین 
مطابق دس��تورالعمل های ص��ادره از 
 Basle( کمیته نظ��ارت بانکی ب��ال
 Committee on Banking
تح��ت   )Supervision=BCBS
عنوان »سند شناسایی کافی مشتری 
از س��وی بانک ها« و همینطور »سند 
راهنمای کلی افتتاح حساب و تعیین 
هویت مش��تری«، گش��ایش هرگونه 
موسس��ات  و  بانک ه��ا  در  حس��اب 
اعتب��اری معموال مس��تلزم انجام دو 
فرآیند است؛ هویت سنجی مشتری و 

اعتبارسنجی وی.
ادامه در همین صفحه

26 شوال 1442 - س�ال هفتم
شماره   1794

8 صفحه - 5000 تومان

Mon.7 jun 2021

ادامه از همین صفحه
پس مدیران ش��عب بانک ها چه دولتی باش��ند و چه خصوصی 
مجاز نیس��تند که بدون احراز دقیق مشخصات هویتی اشخاص 
حقیق��ی و یا حقوقی مبادرت به گش��ایش حس��اب بانکی برای 
آنان و ارائه دس��ته چک و کارت بانکی نمایند. در حال حاضر به 
دلیل ارتباط سازمان یافته ش��عب بانک ها با سامانه سازمان ثبت 
احوال، احراز هویت مش��تریان بانک ها چندان پیچیده نیس��ت و 
تقریبا ظرف مدت چند ثانیه هویت مشتری قابل شناسایی است. 
حال مشتری ممکن است درخواست افتتاح حساب برای شخص 
خودش را داشته باشد و یا حساب را به نمایندگی شخص حقوقی 
و به عنوان صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی باز نماید. معموال 
برای ارتباط همیشگی بانک و مشتری نیاز به معرفی یک شماره 
تلفن همراه، شماره تلفن ثابت و حتی پست الکترونیک مشتری به 
بانک است. اگر در مرحله هویت سنجی مشتری کمترین مسامحه 
و قصوری توس��ط کارمندان بانک ص��ورت گیرد بدون تردید این 
مس��امحه و قصور اداری نه تنها تخلف اداری محس��وب می شود، 
بلکه ممکن است پیامد حقوقی و جزایی مترتب بر سوءاستفاده از 
حساب و کارت  بانکی برای انجام اقدامات مجرمانه نیز شامل حال 
آنان شود. با نگاهی آسیبشناس��انه، تخلفاتی که در فرآیند احراز 

هویت مشتری در بانک ها رخ می دهد معموال در موارد زیر است:
* پذی��رش کارت ملی دیگران از مش��تری و ثبت حس��اب به 
نام صاحب کارت ملی و تکمیل فرم افتتاح حس��اب به نام وی و 
امضای اس��ناد بانکی به جای وی. از این شیوه معموال در تشکیل 
ش��رکت های صوری ب��رای انج��ام ص��ادرات و واردات مبتنی بر 
نقل وانتقال ارزی اس��تفاده می شود. در این موارد کارگردان واقعی 
ش��رکت ها کسانی هستند که نام آنها به هیچ وجه به عنوان اعضای 
هیأت مدیره شرکت مطرح نشده و در روزنامه رسمی نیز به ثبت 
نرس��یده اس��ت. آنان برای نیل به مقاصد خود با گرفتن وکالت از 
هیأت مدیره قانونی ش��رکت، اقدامات موردنظر خود را به نام آنها 
 paper انجام می دهند. البته تشخیص شرکت صوری )اصطالحا

company( از شرکت واقعی چندان راحت و آسان نیست.
* عدم بررس��ی کافی در احراز س��مت قانونی اشخاصی که به 
نمایندگی از ش��خص حقوقی مبادرت به افتتاح حس��اب بانکی 
و گرفت��ن کارت عابر بانک می کنند. برای افتتاح حس��اب به نام 

اشخاص حقوقی ارائه اساسنامه قانونی و جدیدترین روزنامه رسمی 
حاکی از معرفی مدیران و صاحبان امضای مجاز شرکت و موسسه 
به بانک ضروری اس��ت. همچنین بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مأموریت مدیران، تمدید آن الزم و ضروری است. همه این 
امور به راحتی با استفاده از سامانه ثبت شرکت ها قابل احراز است. 
عدم احراز سمت مدیران و صاحبان امضای مجاز شرکت ها، مقدمه 
تخلفات بعدی خواهد بود که ممکن است وارد حیطه کالهبرداری 

نیز شود.
* تحویل اس��ناد بانکی، پرینت حساب، دسته چک و عابر بانک 
به ش��خصی غیر از دارنده حس��اب یا وکیل و نماینده قانونی وی. 
این تخلف یکی از عوامل موثر در گس��ترش پدیده منفی افشای 
حس��اب یا کارت عابربانک است که بانک مرکزی مکررا در مورد 

آن هشدار داده است.
* ع��دم اح��راز تعلق مالکیت ش��ماره تلفن هم��راه و ثابت به 
مشتری. در این زمینه به دالیل گوناگون به همکاران بانکی توصیه 
می شود که شماره های سیم کارت اعتباری را از مشتری نپذیرند و 
از مشتری درخواست کنند که شماره سیم کارت دائمی و همچنین 
ش��ماره تلفن ثابت خود را ارائه دهند. ای��ن رویکرد مانع از وقوع 

بسیاری از تخلفات در مورد کارت های بانکی خواهد شد.
* افتت��اح حس��اب و دادن کارت عابربان��ک به اش��خاصی که 
براس��اس ضوابط و دس��تورالعمل های بانک مرکزی یا به  موجب 
حکم و دستور مراجع ذی صالح قضایی محروم از گشایش حساب 

و داشتن کارت عابربانک هستند.
* افتتاح حس��اب برای اش��خاص حقوقی بدون احراز هویت و 

سمت قانونی نمایندگان و صاحبان امضای مجاز آنان. 
* افتتاح حس��اب برای اش��خاص حقوقی ک��ه مدت مأموریت 

قانونی مدیران آنان به اتمام رسیده است.
* افتتاح حساب برای اتباع خارجی بدون رعایت دستورالعمل 
و ضوابط ابالغ��ی بانک مرکزی در نحوه بهره مندی اتباع خارجی 

از خدمات بانکی.
* س��هولت و آس��ان گیری در گشایش حس��اب بانکی و دادن 
عابربانک که اس��تفاده از چنین حس��اب هایی به  عنوان »حساب 
واس��طه« زمینه ارت��کاب ان��واع جرائم مالی نظی��ر کالهبرداری 
اینترنتی، پولشویی و محل موقت نگهداری از خالی کردن حساب 

مردم را به  راحتی امکان پذیر می سازد.
* عدم ثبت به موقع اطالعات هویتی مشتری در سیستم داخلی 

بانک.
* مس��امحه در اعمال مراقبت های فنی الزم از اطالعات بانکی 
مش��تریان بانک ها و فقدان پوش��ش چند الیه ای امنیت سیستم 
الکترونیک به  منظور دسترسی ایمن و حفاظت از اطالعات بانکی 
مشتریان. سهل انگاری در این زمینه دسترسی به این اطالعات را 

برای سارقان و هکرها امکان پذیر می سازد.
بدیهی است در صورت رخ دادن هر یک از تخلفات اشاره شده 
در بانک ه��ای دولتی و خصوصی که منتهی به س��رقت اطالعات 
بانکی مردم و سوءاس��تفاده از این اطالعات به ضرر دارنده حساب 
ش��ود، ممکن است به تش��خیص مراجع قضایی و نظارتی حسب 
مورد مس��ئولیت های کیفری و حقوقی متوجه آن بانک و یا مدیر 
شعبه ش��ود، اما آنچه موضوع هشدارهای بانک مرکزی است، در 
واقع رخدادهای خارج از شبکه بانکی است که بانک ها معموال در 
پدید آمدن آنها نقش ندارند، بلکه به علت س��هل انگاری صاحبان 
کارت بانکی و س��اده انگاری آنان منتهی به سوءاستفاده از حساب 
و کارت بانکی مردم ش��ده و آنان را ب��ا مقوله های مجرمانه نظیر 
کالهبرداری، پولش��ویی و اس��تفاده از حس��اب بانک��ی به  عنوان 
حس��اب های واس��طه جرائ��م مال��ی مواجه می کن��د. مهمترین 
رخدادهای مورد بحث شامل اجاره کارت ملی، حساب بانکی و لو 

رفتن اطالعات کارت بانکی افراد است.
الف: اجاره حساب و کارت  ملی

اجاره کردن حساب و یا کارت ملی، پدیده ای است که در چند 
س��ال اخیر رواج پیدا کرده است. در این پدیده ایرادی قابل توجه 
بر عملکرد بانک ها متصور نیست. مشتری بانک با رعایت مقررات 
موفق به گش��ایش حساب و داشتن عابربانک می شود، اما به امید 
داش��تن درآمد بیشتر این حساب را به طور هفتگی و یا ماهانه به 
اش��خاص حقیقی و حقوقی اجاره می دهد و در ازای آن مبالغی را 
دریافت می کند. در مدت اجاره نیز اجاره کننده حس��اب می تواند 
انواع اقدامات بانکی را از طریق این حس��اب انجام دهد ولی نه به 
نام خود بلکه به نام و از طرف صاحب قانونی حس��اب. در واقع در 
بانک و مراجع نظارتی خارج از بانک تمامی تراکنش های حساب 
بانکی اجاره ای به نام صاحب حس��اب ثبت می ش��ود و به  پای او 

نوشته و محاسبه می شود. از نظر حقوقی صرف شاید اجاره حساب 
بانکی و گرفتن مبلغی به  عنوان حق اجاره، اشکال چندانی نداشته 
باشد، اما مسلما هدف کسی که حساب بانکی فرد دیگری را اجاره 
می کند، انجام امور معمولی بانکی نیس��ت، بلکه اموری است که 
وی مایل نیس��ت ردپا و نشانی از خود در این تراکنش های بانکی 
ب��ه جای گذارد. یعنی اقدامات مجرمانه ای مانند پولش��ویی، فرار 
مالیاتی و کالهبرداری های اینترنتی که نتیجه حتمی این جرائم، 
مواجه شدن دارنده حساب با تبعات و پیگرد جزایی این گونه جرائم 
خواهد بود. در نتیجه بانک مرکزی و ش��بکه بانک های خصوصی 
و دولتی بایس��تی مرتبا به مردم هش��دار دهند که از اجاره دادن 
حس��اب بانکی خود اکیدا خودداری کنن��د. افزون بر آن، از منظر 
موازین قانونی نیز بانک ها بایستی مجاز باشند به  محض اطالع از 
اجاره حساب بانکی نسبت به مسدودسازی آن سریعا اقدام کنند. 
کارت ملی نیز غالبا به منظور تاس��یس ش��رکت و عملیات بانکی 

اجاره می شود.
ب: لو رفتن و سوءاستفاده از اطالعات کارت  بانکی

بدون ش��ک لو رفتن اطالعات کارت بانکی نظیر رمز اول، رمز 
اینترنتی و cvv2 عابربانک، موجبات برداشت غیرمجاز از موجودی 
حس��اب و خالی کردن آن را ممکن می س��ازد. افش��ای اطالعات 
مش��تریان نیز معموال ناش��ی از عوامل مختلف در داخل و خارج 
از بانک است که مهمترین و شایع ترین این عوامل، ساده انگاری و 
اعتماد بیش ازحد مردم به افرادی است که موجب می شود این گونه 
اطالعات حس��اس بانکی ناخودآگاه و به طور ارادی توسط دارنده 
حساب در اختیار افراد مختلف قرار گیرد. ضمنا نباید فراموش کرد 
که در مورد خریدهای اینترنتی و استفاده از تاکسی های اینترنتی 
نیز مش��خصات کارت  بانکی یعنی حداقل شماره آن در سیستم 
داخلی فروش��نده ثبت و ضبط می ش��ود. بنابراین در مواردی که 
اطالعات حس��اس کارت  بانکی توسط دارنده آن براساس اعتماد 
بیش ازحد و ساده انگاری در اختیار افراد دیگر قرار می گیرد، بانک ها 
هیچ نقشی ندارند و حداکثر می توانند با درخواست دارنده حساب 
نسبت به مسدودسازی کارت و صدور کارت جدید اقدام کنند. حل 
این مشکل نیز نیازمند فرهنگ سازی عمومی است تا مردم مراقب 
باشند که اطالعات حساس کارت  بانکی خود را در اختیار دیگران 
قرار ندهند. بنابراین برای پرداخت های روزانه نیازی نیست حتما 

رمز کارت به فروش��نده گفته شود و یا از کارتی استفاده شود که 
حساب آن موجودی باالیی دارد.

اما در مواردی نیز لو رفتن اطالعات کارت  بانکی غیرارادی است 
و متکی به عملکرد دارنده کارت  بانکی نیست، بلکه اطالعات بانکی 
وی از طریق کالهبرداری اینترنتی، سرقت اموال شخصی، استفاده 
از دستگاه های پیشرفته اسکمیر و در مواردی سوءاستفاده عوامل 
بانک ها از موقعیت ش��غلی و نش��ت اطالعات بانکی مردم از این 
طریق صورت می گیرد که نتیجه لو رفتن غیرارادی اطالعات کارت 
 بانکی همانا خالی ش��دن موجودی و استفاده از حساب به عنوان 
حساب واس��طه جرائم مالی است. لذا مشتریان بایستی به محض 
اطالع از لو رفتن اطالعات کارت  بانکی شان سریعا به یکی از شعب 
بانک خود مراجعه و نسبت به ابطال کارت سرقت شده و گرفتن 
کارت جدید اقدام کنند. در کنار آن، بانک ها و موسسات اعتباری 
نیز باید سیستم های بانکی خود را چنان حفاظت شده و امن سازند 
که دسترسی به اطالعات کارت بانکی مردم از طریق دستگاه های 
اسکمیر غیرممکن و تقریبا محال شود؛ بنابراین منصفانه نیست 
که همه مشکالت ناشی از لو رفتن و افشای اطالعات کارت  بانکی 
را به گ��ردن بانک ها انداخت، زیرا در اغلب م��وارد، این اطالعات 
یا ناآگاهانه توس��ط دارنده کارت  بانکی افش��ا می ش��ود و یا آنکه 
در اثر س��رقت مدارک، اطالع��ات آن در اختی��ار نامحرمان قرار 
می گیرد. بنابراین در بخش فناوری ش��بکه بانکی کشور، بانک ها 
و موسسات اعتباری می بایس��تی افزون بر هشدارهای مربوط به 
سوءاستفاده های احتمالی از کارت عابر و اجاره حساب های بانکی، 
سیستم های بانکی خود را روزآمد و پیشرفته کنند تا امکان نشت 

اطالعات بانکی مردم و هک کردن سیستم بانک منتفی شود.
به هرحال نباید فراموش کرد که بانک ها و موسسات اعتباری که 
با منابع مالی مردم سروکار دارند، امین و مورد اعتماد مردم هستند 
و اعتماد و اطمینان خاطر مردم، شرط اساسی ادامه فعالیت آنان 
اس��ت. بنابراین در صورت رخ دادن هرگونه سوءاستفاده احتمالی 
کارکنان بانک از اطالعات بانکی و نشر آن، برخورد قانونی و فوری 
با کارمندان متخلف بانک ها و موسسات اعتباری در جهت حفاظت 
از منابع مردم و حفظ آبرو و موقعیت اجتماعی بانک بسیار ضروری 
اس��ت. حفظ اطالعات بانکی مردم و عدم افشای آن به اشخاص و 

افراد غیرمجاز ازجمله اصول بنیانی صنعت بانکداری است.

فرصت امروز: نزدیک به 10 روز تا برگزاری سیزدهمین انتخابات 
ریاس��ت جمهوری زمان باقی مان��ده و دو روز پیش اولین مناظره 
انتخاباتی نامزدها نیز برگزار شد؛ مناظره ای که عصر شنبه با موضوع 
اقتصاد بالغ بر سه ساعت و نیم طول کشید و مسائل پولی و بانکی 
از جمله موضوعات مطرح ش��ده در جریان مناظره نخست بود. در 
هفته ای که گذش��ت همچنین چند اتفاق مهم در حوزه بانکی رخ 
داد و خداحافظ��ی عبدالناص��ر همتی از بانک مرکزی به واس��طه 
نامزدی در انتخابات سیزدهم و همینطور واکنش ها به طرح بانکی 

مجلس ازجمله رخدادهای پولی و بانکی مهم هفته بودند.
پس از آنکه کلیات طرح قانون بانک مرکزی در صحن مجلس به 
تایید نمایندگان رسید، صاحب نظران پولی و بانکی به آن واکنش 

نشان دادند و نامه ها و بیانیه های مختلفی از سوی مدیران و فعاالن 
این حوزه درباره اش��کاالت ساختاری طرح بانکی مجلس منتشر 
شد. در هفته ای که گذشت، واکنش کارشناسان بانکی درباره طرح 
قان��ون بانک مرکزی ادامه داش��ت و همگی بر این امر متفق القول 
بودند که طرح تصویبی مجلس، استقالل بانک مرکزی را بیش از 
پیش کمتر می کند و این در حالی است که استقالل بانک مرکزی 
خود به تنهایی باعث حل بس��یاری از مشکالت اقتصادی و عامل 
موثر و مهم در شکل گیری نرخ ارز بهینه و واقعی در اقتصاد است.

از جمله بهزاد خس��روی آدینه وند، اقتصاددان به طرح انتقادات 
س��اختاری نس��بت به طرح بانک��ی مجلس پرداخ��ت و گفت که 
برخالف دیدگاه کارشناسی، مصوبه جدید مجلس استقالل بانک 

مرکزی را بیش از پیش تهدید می کند. ایمان اسالمیان، کارشناس 
اقتصادی نیز گفت که موضوع سیاس��ت گذاری و اس��تقالل بانک 
مرکزی در طرح قانون بانک مرکزی مجلس دشوارتر و نامتعارف تر 
ش��ده  و در نهایت بس��یاری از نیت ها و اهدافی ک��ه در این طرح 
وجود داشت دچار انحراف شده  است. بهاءالدین حسینی هاشمی، 
کارشناس بانکی هم با اشاره به اینکه طرح اصالح ساختار بانک ها 
که توسط مجلس ارائه شده، بررسی کارشناسی دقیقی ندارد، گفت 
که در صورت تصویب نهایی، مسائل نظام بانکی بیشتر خواهد شد. 
همچنین کامران ندری به دالیل صعودی ش��دن نقدینگی اش��اره 
کرد و گفت که برای کنترل نقدینگی عالوه بر لزوم استقالل بانک 
مرکزی، ی��ک راهکار دیگر، افزایش نرخ به��ره در بازار بین بانکی 

اس��ت. کمال طیبی، استاد اقتصاد نیز گفت که عامل موثر و مهم 
در ش��کل گیری نرخ ارز بهینه و واقعی در اقتصاد، اس��تقالل بانک 
مرکزی است. در این هفته همچنین بانک مرکزی از افزایش 43.7 
درصدی مانده سپرده ها و 49.2 درصدی مانده تسهیالت بانکی در 
پایان بهمن ماه 99 نس��بت به مقطع مشابه سال قبل گزارش داد. 
گزارش جدید بانک مرکزی از تحوالت مسکن پایتخت نیز از تعدیل 
تورم ماهانه مس��کن در س��ال 1400 حکایت دارد و بیانگر تداوم 
عقب نش��ینی قیمت ها در بازار مس��کن و کاهش انتظارات تورمی 
در اقتصاد ایران اس��ت. بانک مرکزی همچنین در هفته گذشته با 
تاکید بر وظیفه ذاتی این بانک درخصوص انتشار آمارهای اقتصادی 
اعالم کرد که هیچ ش��اخصی در سال های اخیر حذف نشده است. 

از س��وی دیگر در حالی شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری سیزدهم آغاز شده که دغدغه های پولی و بانکی 
نقش پررنگی در فهرست مطالبات و خواسته های بخش خصوصی 
از رئیس جمهوری آینده ایران دارد. رخدادی که با توجه به نامزدی 
غیرمنتظره رئیس کل بانک مرک��زی در این انتخابات بی گزند به 
مدیریت وی در بانک مرکزی نبود و پس از صحبت های یک هفته 
پی��ش همتی در کالب هاوس و غیبت او در جلس��ه هیأت دولت 
س��رانجام هیأت وزیران ب��ا توجه به ورود وی ب��ه عرصه تبلیغات 
انتخابات ریاست جمهوری، با خاتمه مسئولیتش در بانک مرکزی 
موافق��ت کرد و بدی��ن ترتیب، اکبر کمیجانی قائ��م مقام همتی، 

سرپرست بانک مرکزی شد.

نگاهی به اخبار مهم پولی و بانکی در هفته ای که گذشت
از وداع همتی با بانک مرکزی تا طرح بانکی مجلس

اجاره حساب بانکی؛ به نام دیگران و به کام رهزنان

بررسی تکنیک های کاربردی بازاریابی و سئو

مدیریت سئو در بازاریابی وبالگی
اگر تا به حال پس��تی در وبالگ بارگذاری کرده باش��ید، به خوبی با اهمیت مدیریت س��ئو در این حوزه 
آشنایی خواهید داشت. بسیاری از محتوای وبالگی به دلیل عدم جذابیت و رعایت نکات مربوط به مدیریت 
س��ئو بازدید بس��یار اندکی دریافت می کند. همین امر بس��یاری از برندها را نسبت به سهولت بازاریابی در 
این عرصه دچار تردید کرده اس��ت. برخی از برندها دیگر تمایلی برای س��رمایه گذاری در این حوزه نش��ان 
نمی دهند. شاید این امر بسیار ساده به نظر برسد، اما در عمل یکی از ابزارهای مفید و کاربردی برندها برای 
بازاریابی از دست ش��ان خارج می شود. امروزه بس��یاری از برندها برای بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف...



فرصت امروز: اولین مناظره تلویزیونی هفت نامزد سیزدهمین انتخابات 
ریاس��ت جمهوری با موضوع اقتصاد، عصر شنبه برگزار شد؛ مناظره ای که 
ب��ه اعتقاد اغلب ناظران و صاحب نظران، هیچ برنده ای نداش��ت و بیش از 
آنکه مجالی برای طرح برنامه و خط مش��ی اقتصادی نامزدها باشد، عمدتا 
به کلی گویی، اتهام زنی و تخریب علیه یکدیگر گذش��ت. با اینکه س��عید 
جلیلی، محس��ن رضایی، ابراهیم رئیس��ی، علیرضا زاکانی، امیرحس��ین 
قاضی زاده هاش��می، محس��ن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی در البه الی 
صحبت های خود کوش��یدند برنامه های اقتصادی ش��ان را شرح دهند، اما 
بیشتر به کلی گویی بسنده کردند و انتشار طرح و برنامه اقتصادی شان را به 
روزهای آینده حواله دادند. در این بین، بیشتر مدت زمان مناظره به انتقاد 
از عملکرد دولت حس��ن روحانی و همینط��ور مدیریت عبدالناصر همتی 
در بان��ک مرکزی گذش��ت. همتی نیز چهار کاندی��دای دیگر را به »نامزد 
پوششی« متهم کرد و پس از آنکه از سوی دیگران به عنوان نماینده دولت 
روحانی خوانده ش��د، آن را رد ک��رد و روحانی را فاقد »بینش اقتصادی« 
دانس��ت. صحبت های نامزدها در نقد عملکرد دولت روحانی باعث ش��د تا 
س��اعتی پس از پایان مناظره، علی ربیعی، سخنگوی دولت در نامه ای به 
رئیس سازمان صداوسیما خواستار در نظر گرفتن زمان برای پاسخگویی به 

»اتهام زنی ها و نشر اکاذیب و طرح مطالب ناروا« شد.
در مجموع، اولین مناظره انتخابات ریاس��ت جمهوری 1400 بیشتر از 
آنک��ه فضایی برای ارائه طرح و برنامه باش��د، مجالی برای حمله به دولت 
روحانی شد؛ همه نامزدها کمترین استفاده ای از زبان بدن نکردند و حتی 
نحوه ارتباط چشمی با دوربین را هم بلد نبودند.  آنها یا مشغول نشان دادن 
نمودار و اس��کناس بودند و از روی متن می خواندند و یا به صورت س��رد و 

بی روح به دوربین نگاه می کردند.
* س��عید جلیلی: او در ط��ول مناظره آرام بود و کمت��ر از دیگران وارد 
حاشیه شد. تمرکز خود را به ارائه برنامه و معرفی دیدگاه هایش گذاشت و 
اگر هم کسی می خواست وارد مشاجره با او شود، در دام نمی افتاد و حرف 
خودش را می زد. او با استناد به آنچه »دولت سایه« خواند، سعی داشت که 
بگوید در این هشت سال تمام اقدامات دولت روحانی را پیگیری کرده و با 
تمرکز بر نقاط ضعف و قوت آن، برای این انتخابات برنامه ریخته است. به 
طور کلی، جلیلی کمتر از نامزدهای دیگر وارد حاشیه شد و بیشتر به متن 
و طرح برنامه خود پرداخت. چهره اش هنگام صحبت جز تغییر در ش��کل 

ابرو، تغییری نداشت و از زبان بدنش هم استفاده نکرد.

* ابراهیم رئیس��ی: او نس��بت به س��ال 96 قدرت بیانش بهتر شده، اما 
همچنان گاهی تپق می زند. رئیس��ی در مناظره نخس��ت کوشید آرام و با 
طمأنین��ه صحبت کند، اما گاه��ی از کوره در رفت و صدایش بلند ش��د. 
تمرکزش را بیشتر بر روی عملکردش در قوه قضائیه گذاشت و سعی کرد 
تا رزومه خود را با اقداماتش در قوه قضائیه معرفی کند. او همچنین در بین 
س��خنانش گریزی به عملکرد دولت روحانی زد تا در این موضوع با چهار 
نامزد اصولگرای دیگر مشترک باشد. رئیسی در استفاده از زبان بدن ناکام 
بود؛ وقتی که صدایش را بلند می کرد با زمانی که تن صدایش پایین بود، 

تغییری در چهره اش دیده نمی شد جز درهم کشیده شدن صورت.
* محسن رضایی: او از ابتدای مناظره سعی کرد عملکرد دولت روحانی 
را زیر ضرب ببرد. رضایی از یارانه 450 هزار تومانی حرف زد ولی به صورت 
کارشناسی نگفت که منابع این یارانه هنگفت قرار است از کجا تامین شود. 
هرچند در ابتدا محکم شروع به صحبت کرد ولی در ادامه آرامش خود را 
از دست داد و وارد بازی دیگران شد. او مثال معروف هزار تومانی اش را باز 
هم روی صحنه آورد و دوباره از جیبش یک اس��کناس هزار تومانی بیرون 
کشید، اما این بار هزار تومانی اش تمیز و نو بود، برخالف دفعه قبل. رضایی 
هم آنچنان که باید از صورت و زبان بدنش استفاده نکرد؛ چهره ای که خط 

و خطوط ناشی از گذشت سن و سال در آن دیده نمی شد.
* علیرضا زاکانی: یکی از چهره های بداخالق مناظره نخس��ت بود و نحوه 
صحبت کردنش یادآور شیوه احمدی نژاد در مناظرات سال 88 بود؛ به همان 
بداخالقی که در سخنانش بگم بگم های جدیدی نهفته بود. او تا دلش خواست 
به دولت اتهام زد و انگار فضا را مناس��ب دیده بود که بدون ترمز علیه دولت 
روحانی سم پاش��ی کند. زاکانی در چند صحنه نمودارها و اینفوگرافی هایی را 
روبه روی دوربین گرفت که بیشتر شبیه به نقاشی بود؛  امری که باعث شد بیش 
از آنکه مورد توجه جدی قرار بگیرد، سوژه کاربران شبکه های اجتماعی شود؛ به 
خصوص ابرهای درون یکی از اینفوگرافی ها! زاکانی نیز همانند بقیه راه استفاده 

از زبان بدن را بلد نبود و تنها به حرکت دستانش اکتفا کرد.
* امیرحسین قاضی زاده هاشمی: او در مناظره  عصر شنبه آرام صحبت کرد، 
فارغ از دعواهای در جریان، به ارائه برنامه خود پرداخت، هرچند که بعضا گریزی 
هم به دولت می زد و عملکرد دولت روحانی را زیر سوال می برد. او سعی داشت 
اینطور القا کند که چند سال است به دنبال رقابت برای ریاست جمهوری است 
و با تحلیل و برنامه و آنالیز آمده است. این نامزد ریاست جمهوری هم نتوانست از 
زبان بدن استفاده درستی کند و میمیک صورتش را متناسب با لحن و محتوای 

صحبت هایش تغییر دهد. البته او در نخستین فیلم تبلیغاتی اش هم نشان داد 
که استعدادی در این زمینه ندارد.

* محسن مهرعلیزاده: کمتر از انتظارها ظاهر شد. با توجه به سوابقش که 
تا معاونت ریاست جمهوری پست و مقام داشت، انتظار این بود که بتواند به 
شکلی قانع کننده و جامع سخن بگوید، اما چنین نبود و از ابتدا شروع به 
روخوانی از متن کرد در حالی که سرش دائما پایین بود. از ابتدا مشخص 
کرد که قصد حمله به نامزدهای دیگر را دارد، در حالی که اگر کسی قصد 
حمله به نامزدی را دارد باید برای تاثیرگذاری بیش��تر به فرد موردنظرش 
نگاه کند تا هم صحبتش اثر داشته باشد و هم بتواند اعتماد به نفس طرف 
مقابل را بگیرد. اما مهرعلیزاده فاقد این ویژگی بود و مواقعی هم که سرش 
را از روی کاغذهایش بلند می کرد، نگاهی سرد و بی روح به دوربین داشت 
و از زبان بدنش هیچ اس��تفاده ای نکرد. مهرعلیزاده س��عی کرد تا با هدف 
گرفتن رئیس��ی یک دوقطبی بین خود و رئیس قوه قضائیه ایجاد کند که 

می توان گفت تقریبا موفق بود.
* عبدالناص��ر همتی: او هم مثل مهرعلی��زاده از ابتدای مناظره از روی 
متن خواند و چهره اش هنگام خواندن هیچ تغییری نداش��ت؛ کالمش نه 
محاوره ای بود و نه رسمی. چهره ای سرد و بدون واکنش در هنگام سخن 
گفتن داشت. زبان بدن اساسا جایی در نحوه سخن گفتنش همانند دیگران 
نداشت. نحوه نشستن و نگاه به رقبا به هیچ وجه به گونه ای نبود که بتواند 
طرف مقابل را تحت تاثیر قرار دهد، اما او هوش��مندانه یک دام برای پنج 
نامزد دیگر پهن کرد که اکثر آنها هم در دام او افتادند؛ یکی مثل جلیلی و 
قاضی زاده هاشمی کمتر و یکی هم مثل زاکانی و رضایی بیشتر. همتی با 
این کار قصد داشت انرژی نامزدهای حامی رئیسی را خالی کند که البته در 
مورد رئیسی و زاکانی و رضایی موفق شد. هرچند که از طرف دیگر سعی 
کرد بین خود و دولت روحانی خط و مرزی ترس��یم کند و حتی تعریضی 
هم به رئیس س��ابق خود داش��ت، آنجا که او را فاق��د »بینش اقتصادی« 
خواند. با این وجود، همتی هم ضعیف تر از حد انتظار ظاهر شد؛ تپق های 
گاه و بیگاهی که هنگام روخوانی از متن داش��ت باعث می ش��د که ارتباط 
کالمش با مخاطب مثل اینترنت قطع و وصل شود. او اما در ایجاد دوقطبی 
بین خود و رئیسی تا حدی به خواسته اش رسید. زاکانی نیز با حساسیت 
نشان دادن به لقب »نامزد پوششی«، نقطه ضعف خود را در معرض دید او 
گذاش��ت و همتی در صحبت های آخرش، ضربه نهایی را به او زد و وی را 

»سوپر پوششی« خطاب کرد.

در اولین مناظره نامزدهای انتخابات 1400 چه گذشت؟

بدون برنده

آخری��ن گزارش س��ازمان همکاری های اقتصادی و توس��عه نش��ان 
می دهد، با وجودی که چش��م انداز اقتصاد جهانی بهتر ش��ده است، اما 
ای��ن احتمال وجود دارد که بهبود اقتص��اد جهانی به صورت ناهمگون 
و وابس��ته به تاثیرگذاری برنامه های واکسیناس��یون کرونا باشد؛ با این 
حال، برخی کش��ورها بسیار سریع تر از دیگران در حال بهبود هستند و 
در سایر کش��ورها ازجمله اقتصادهای نوظهور که دسترسی به واکسن 
و حمایت های دولتی محدود است، بهبود اقتصادی آرام تر خواهد بود.

س��ازمان همکاری های اقتصادی و توس��عه )OECD( در تازه ترین 
گزارش خود، پیش بینی اش از رش��د اقتصاد جهانی را به واس��طه بسته 
مح��رک اقتصادی دول��ت ایاالت  متح��ده آمریکا افزایش داد و رش��د 
اقتصادی س��ال 2021 میالدی را 5.8 درصد تخمین زد )در مقایس��ه 
با رش��د 4.2 درصدی پیش بینی شده در دسامبر گذشته(. این سازمان 
همچنین پیش بینی خود از رش��د اقتصادی س��ال 2022 را هم بیشتر 
ک��رد و آن را 4.4 درصد تخمین زد )نس��بت به پیش بینی رش��د 3.7 

درصدی در ماه دسامبر(.
براس��اس گزارش جدی��د OECD، اقتصاد جهان اکنون به س��طح 
فعالیت قبل از همه گیری کرونا بازگش��ته اس��ت، ول��ی درآمد جهانی 
واقعی تا آخر س��ال 2022 حدود 3 ه��زار میلیارد دالر کمتر از حالتی 
اس��ت که اقتصاد جهانی تا قبل از وقوع کرونا واجد آن بود. از آنجا که 
س��هم زیادی از جمعیت جهان هنوز واکسینه نشده اند و ریسک شیوع 
مج��دد کرونا همچنان باقی اس��ت، بهبود اقتصادی ناهمگن و نس��بت 
به عقبگردهای جدید آس��یب پذیر است. برخی از محدودیت های رفت 
و آم��د و فعالیت ها ممکن اس��ت باقی بمانند به خصوص در س��فرهای 
خارجی که چشم انداز بهبود کامل را در تمامی کشورهای جهان تحت  
تاثیر قرار می دهد، حتی برای کشورهایی که واکسیناسیون را به سرعت 

دنبال می کنند و نرخ های ابتالی پایینی دارند.
تف��اوت بی��ن کش��ورها در راهبردهای بهداش��ت عمومی، س��رعت 

واکسیناس��یون، حمایت های مالی و پولی و اهمیت نس��بی بخش های 
س��خت آس��یب دیده از بحران کرونا در اقتصاد کش��ورها، مانند بخش 
گردش��گری اس��ت؛ در حالی که کره جنوبی و آمریکا در حال حاضر به 
س��طح درآمد قبل از وقوع همه گیری خود بازگش��ته اند، انتظار می رود 
بهبود اکثر کش��ورهای اروپایی یک س��ال دیگر به ط��ول بینجامد. در 
مکزیک و آفریقای جنوبی اما ممکن اس��ت بازگشت به درآمد پیش از 

وقوع کرونا سه تا پنج سال به طول بینجامد.
گرچ��ه ریس��ک در می��ان تاثیرات مثب��ت و منفی متعادل تر ش��ده 
اس��ت، نااطمینان��ی قابل مالحظ��ه ای در پیش بینی ه��ای این گزارش 
وجود دارد؛ در کش��ورهایی که واکسیناس��یون به  طور گسترده دنبال 
نمی شود، با ظهور احتمالی سویه های مقاوم به واکسن ویروس، ریسک 
افزایش ابتالها همچنان بس��یار باالست؛ این مس��ئله می تواند اقدامات 
محدود کنن��ده را افزایش دهد و بهبود اقتصادی را به تاخیر بیندازد. با 
این وجود، پس انداز باالی خانوارها در دوران کرونا با بازشدن اقتصادها 
می تواند آزاد ش��ود و مصرف و رش��د اقتصادی را به سطوحی باالتر از 

انتظار به ویژه در اقتصادهای پیشرفته برساند.
اما آزادش��دن تقاضا در اقتصادهای پیش��رفته همراه با اختالالت در 
زنجیره ه��ای تامین می تواند ت��ورم و نرخ بهره ب��ازار را افزایش دهد و 
قادر اس��ت بازارهای نوظهور و کش��ورهای در حال توسعه را در ریسک 
 ،OECD فشارهای مالی قرار دهد، اما طبق چشم انداز رشد اقتصادی
از آنجا که با عادی ش��دن ظرفیت های تولید و تعادل مجدد مصرف از 
کاالها به خدمات تا پایان س��ال اختالالت باید به مرور ناپدید ش��وند، 
جهش در تورم نیز احتماال متوقف خواهد ش��د. همچنین به  دلیل آنکه 
بس��یاری از مردم همچنان در اثر بحران کرونا بیکار هس��تند، س��یکل 

افزایش ناگهانی دستمزد و افزایش قیمت ها نامحتمل است.
الرنس بونه، اقتصاددان ارشد OECD می گوید: »آخرین پیش بینی 
ما این امیدواری را ایجاد می کند که مردم در بیش��تر کش��ورهایی که 

آس��یب های سختی در اثر کرونا متحمل ش��ده اند به  زودی قادر باشند 
ب��ه کار بازگردند و زندگی عادی خود را از س��ر گیرند؛ تولید واکس��ن 
و توزیع آن باید در جهان س��رعت بگیرد و با اس��تراتژی های بهداشت 
عموم��ی موث��ر تقویت ش��ود. تامین مناب��ع مالی و پزش��کی موردنیاز 
کش��ورهای کم درآمد جهان برای واکسیناسیون جمعیت خود نیازمند 
همکاری های بین المللی قوی تری اس��ت و تجارت محصوالت مرتبط با 

بهداشت و سالمت باید بدون محدودیت جریان داشته باشد.«
به اعتق��اد او، »حمایت ه��ای درآمدی از مردم و کس��ب و کارها باید 
ادامه پیدا کند، ولی همراه با ش��رایط اقتصادی و س��المت عمومی باید 
تعدیل شود. همزمان با برداشته شدن محدودیت ها، هدفمندشدن بهتر 
پش��تیبانی ها در مواردی که بیش��تر موردنیاز اس��ت، از جمله آموزش 
مجدد و جایگزینی ش��غلی، س��بب بهبود چش��م اندازها ب��ه  ویژه برای 
اف��راد کم مهارت و جوانان خواهد ش��د. پش��تیبانی ها همچنین باید بر 
کس��ب و کارهای قابل دوام متمرکز ش��وند تا حرکت از بدهی به سمت 
ارزش را تقوی��ت کنن��د، اش��تغال ایجاد ک��رده و در دیجیتالی س��ازی 
س��رمایه گذاری ش��وند. گرچه کمک های مالی دولتی در طول ش��یوع 
کرونا بدهی عمومی را در بیش��تر اقتصادهای جه��ان افزایش داد، این 
گزارش نشان می دهد که نرخ های بهره پایین سبب شده خدمات بدهی 
کنترل پذیرت��ر ش��وند و باید راه را برای س��رمایه گذاری در بخش هایی 
چون مراقبت های بهداش��تی، دیجیتالی س��ازی و مقابله با تغییرات آب 

و هوایی باز کند.«
بون��ه در پایان می افزاید: »پای��داری بدهی تنها زمانی باید در اولویت 
باشد که بهبود به خوبی پیش رفته است، ولی دولت ها باید برنامه ریزی 
برای پیاده س��ازی یک مدیریت مال��ی عمومی را آغاز کنند. این نه یک 
بحران عادی و نه یک بهبودی عادی اس��ت؛ سیاس��ت های پس��ابحران 
ب��رای تاثیرگذاری کاراتر ب��ر چالش های امروز و پی��ش رو باید عمیقا 

اصالح شوند.«

گزارش  OECD از دورنمای اقتصادی 2021

واکسن به داد اقتصاد جهانی می رسد

باشگاهاقتصاددانان

حلقه مفقوده مهار تورم به روایت سارجنت
تورم ریشه در اقتصاد سیاسی دارد

توماس جان س��ارجنت، اقتصاددان آمریکایی و اس��تاد دانش��گاه 
نیویورک است. تخصص او اقتصاد کالن، اقتصاد پولی و اقتصادسنجی 
مبتنی بر مجموعه های زمانی اس��ت. سارجنت به دلیل پژوهش های 
تجربی درباره رابطه علت و معلولی در اقتصاد کالن، در سال 2011 

میالدی به همراه کریستوفر سیمز برنده نوبل اقتصاد شد.
او در تابس��تان 1943 می��الدی در ش��هر پاس��ادنا ب��ه دنیا آمد. 
کارشناسی خود را در سال 1964 از دانشگاه برکلی گرفت و توانست 
دانش��جوی ممتاز دوره خود شود. همین مسئله راه او را برای دکترا 
به دانش��گاه هاروارد باز کرد و او نهایتا توانس��ت زیر نظر جان مایر 
در س��ال 1968 دکت��رای خ��ود را دریافت کند. پ��س از گذراندن 
دوران خدمت نظامی برای تدریس به دانش��گاه هایی نظیر شیکاگو، 
استنفورد و پرینستون رفت و در حال حاضر استاد دانشگاه نیویورک 
است. سارجنت توانست در س��ال 2011 با هم کالسی قدیمی خود 

کریستوفر سیمز، نوبل اقتصاد را دریافت کند.
یک��ی از نظریه های معروفی که در س��ال 1975 میالدی توس��ط 
سارجنت و نیل واالس مطرح شد، قضیه بی تاثیری سیاست ها است 
که براس��اس نظریه انتظارات عقالنی طرح ریزی شده است. براساس 
این قضیه، سیاس��ت های پولی نمی توانند به شکلی نظام مند سطوح 
تولید و اش��تغال را در ی��ک اقتصاد مدیریت کنن��د. تا پیش از این 
نظریه س��ارجنت و واالس، مدل ه��ای اقتصاد کالن عمدتا مبتنی بر 
فرضیات انتظارات تطبیق پذیر بودند. بسیاری از اقتصاددان ها چنین 
رویکردی را نادرس��ت می دانس��تند زیرا فرض ای��ن رویکرد آن بود 
که عامالن اقتصادی ممکن اس��ت به ش��کلی سیستمی اشتباهاتی 
را تکرار کنند و تنها می توانند به ش��کلی گذشته نگر انتظارات خود 
را اص��الح کنند. در فرضیه انتظ��ارات تطبیق پذیر، انتظارات خود را 
تطبیق نمی دهند حتی اگر دولت سیاستی را اعالم کند که مستلزم 
افزایش عرضه پول فراتر از سطوح رشد مورد انتظار است. تنها پس 
از اینک��ه این افزای��ش در عرضه پول رخ داد، اص��الح انتظارات رخ 
می ده��د و حت��ی در آن زمان هم عامالن اقتصادی تنها به ش��کلی 
تدریج��ی واکنش خود را نش��ان می دهد. طبق ای��ن رویکرد تعادل 
اقتص��ادی هرگز میس��ر نمی ش��ود، بلکه دائما به س��مت آن همگرا 
می ش��ویم. البت��ه پس از اینکه س��ارجنت و واالس ای��ن رویکرد را 
به چالش کش��یدند، خود آنها هم متوجه نقدهای فراوانی از س��وی 
بازه گس��ترده ای از اقتصاددان ها از جمله میلتون فریدمن، سانفورد 

گروسمن و جوزف استیگلیتز شدند.
س��ارجنت تا اندازه زی��ادی در ایران به دلی��ل گفت وگویی که با 
هفته نام��ه »تجارت ف��ردا« درباره اقتصاد ایران انجام داد، ش��ناخته 
شده اس��ت. این گفت وگو که پیرامون مسئله ابرتورم، سیاست های 
اقتصادی و اقتصاد سیاس��ی صورت گرفت، نکات بسیار زیادی دارد 

که در ادامه گزارش حاضر، بندهایی از آن را با هم مرور می کنیم.
»س��ارجنت می گوی��د: »باید اعتراف کنم که م��ن هیچ گاه حرف 
جدی��دی درباره تورم ن��زدم. من صرفا از حرف های کینز اس��تفاده 
کردم و در واقع کینز هم در سال 1923 میالدی حرف جدیدی نزد. 
او نیز از ادبیات اقتصاد کالس��یک اس��تفاده کرد.« از نظر سارجنت، 
این نتیجه بدیهی منتج از حس��ابداری س��اده بودجه دولت است و 
ای��ن نظریه، س��ازوکار توضیح  دهن��ده وجود و تداوم ت��ورم در همه 
کش��ورها و زمان ها اس��ت. این عقیده کینز هم هست، او در یکی از 
س��خنرانی هایش در مقابل کنگره آمریکا می گوید یک کش��ور فقیر 
می تواند پول قدرتمندی داش��ته باشد، درحالی که این امکان وجود 

دارد که یک کشور ثروتمند، دارای پول بی ارزشی باشد.
این س��خنان، س��ارجنت را وامی دارد تا به جست وجوی صحت و 
سقم آن برود و نهایتا او در این جست وجو دو مصداق می یابد: »رژیم 
صهیونیس��تی که در آن زمان کشوری ثروتمند بود اما پولش ارزش 
نداشت و در همسایگی اش اردن که کشوری فقیر بود اما دارای پول 
ملی ارزش��مند بود.« س��ارجنت اعتقاد دارد که حس��ابداری بودجه 
این مس��ئله را توضیح می ده��د. از نظر این اقتص��اددان آمریکایی، 
این رویکردهای متفاوت کش��ورها به این مسئله است که سرنوشت 
متفاوتی را رقم می زند. او در این زمینه به تجربه برزیل اشاره می کند 
ک��ه در هنگام ابرتورم، راه ثبات را در پیش گرفت و راه کنترل تورم 
را از مس��یر ایجاد نظم و ثبات مالی دولت پیدا کرد. نیروی محرکه 
این کار، وضعیت بازتوزیع درآمد بود، یعنی اقش��ار آسیب دیده بیش 
از دیگر اقشار، بار هزینه های مضاعف دولت را به دوش می کشیدند، 
چراک��ه تورم، مالیات تحمیلی بود که ب��ه گروه های ضعیف جامعه، 
ضربه بیش��تری وارد می کرد. آنها معتقد بودند که باقی اقشار جامعه 
نیز باید در هزینه های دولت، مس��ئولیت بپذیرند. آنها طرحی به نام 
»رئال« را اجرا کردند که وضعیت برزیل را از حالت ابرتورمی خارج 

کند و تورم را در اندازه 80 درصد به ثبات برساند.
از نظر س��ارجنت، هر کشوری راه متفاوتی را در پیش می گیرد و 
هر یک از این راه ه��ا، برنده ها و بازنده هایی دارد، چراکه اگر اقتصاد 
پایدار باشد، بس��یاری از مردم سود خواهند برد و بسیاری هم زیان 
خواهن��د دید، چرا که اثر هر مس��ئله اقتصادی ب��رای افراد مختلف 
متفاوت است. به طور کلی از نگاه سارجنت، تورم یکی از بزرگترین 
مشکالت یک اقتصاد می تواند باشد که مردم را نسبت به پول کشور 
بی اعتماد می کند. با این حال، مهمترین مس��ئله راجع به تورم، گره 
خوردن آن به منافع گروه های مختلف اس��ت که همین عامل باعث 
می شود گوش شنوایی نسبت به راه حل های اقتصادی وجود نداشته 
باش��د و اگر چنین نبود، راه حل های اقتصادی می توانستند در مهار 

تورم تاثیرگذار باشند.
ازجمل��ه آث��ار توماس س��ارجنت، کت��اب »انتظ��ارات عقالنی و 
روش های اقتصادس��نجی« است که در سال 1981 میالدی منتشر 
ش��د. فرضیاتی درباره این مسئله که انتظارات مردم درباره آینده هر 
نوع مدل اقتصادی دینامیکی را به ش��کل و شمایلی خاص دربیاورد 
در این کتاب به شکلی روشن بحث شده اند. برای گرفتن تصمیمات 
اقتصادی در ش��رایطی نامطمئن مردم معموال متغیرهایی نظیر نرخ 
ت��ورم آتی، نرخ مالی��ات و یارانه ها و برنامه ه��ای حمایتی دولتی را 
پیش بین��ی می کنند و پس از آن تصمی��م می گیرند. این کتاب این 
بح��ث را مطرح می کند که آم��وزه انتظارات عقالن��ی از روش های 
اقتص��ادی اس��تاندارد ب��رای توضی��ح دادن چگونگی ش��کل گیری 
آن انتظ��ارات اقتص��ادی به کار می آیند. این کت��اب جریانی خالف 
نگاه گذش��ته نگر درباره انتظارات اقتصادی ک��ه تحت عنوان انتظار 
تطبیق پذیر مطرح می ش��د، ب��ه راه انداخت که البته ریش��ه آن در 

مقاله های قدیمی تر سارجنت نهفته است.
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فرصت امروز: در حالی که سال گذشته در چنین روزهایی بازار سرمایه 
باالترین بازدهی را در بین همه بازارها از آن خود کرده بود، حاال کمترین 
بازدهی را با منفی 18 درصد در بین بازارهای مالی ایران داش��ته است که 
از پیشتازی بورس در بازدهی منفی طی دو ماه و نیم گذشته حکایت دارد. 
پس از بورس، رتبه دوم بیش��ترین بازدهی منفی در فصل بهار 1400 به 
دالر با منفی 8 درصد اختصاص دارد و در رتبه سوم نیز بازار سکه و طال با 

بازدهی منفی 4.5 درصد ایستاده است.
در حالی که تحلیل س��نتی افراد از بازارهای مالی عموما حکایت از آن 
داشته و دارد که احتماال بازدهی بازارهای طال، سکه، ارز و بورس در فصل 
بهار امسال به واسطه برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
مثب��ت خواهد بود، ام��ا این بازارهای مالی همگی در ط��ول دو ماه و نیم 
گذشته درجا زده اند. این بازدهی منفی بازارها بدان معناست که بازارهای 
محبوب مردم برای معامله، امسال از رونق افتاده اند و همانند سال گذشته 
بازدهی مثبتی نداش��ته اند. در این راستا و در شرایط رکود و نزول کنونی، 
سمت تقاضا نسبت به بهار سال گذشته کاهش پیدا کرده و قیمت ها عموما 

یا روند نزولی در پیش گرفته اند و یا درجا می زنند.
بازدهی شاخص بورس؛ منفی 18 درصد 

براساس آنچه اتاق بازرگانی ایران از بازدهی بازارهای مالی در فصل بهار 
امسال گزارش داده، بورس، زیانده ترین بازار مالی در دو ماه و نیم گذشته 

بوده اس��ت. شاخص بورس که در هفتم فروردین ماه امسال در ارتفاع یک 
میلیون و 300 واحدی قرار داشت در پایان روز 12 خردادماه سال جاری 
به رقم یک میلیون و 100 واحد رس��ید. بر این اساس، بورس در دو ماه و 
نی��م ابتدایی فصل بهار 1400، بازدهی منفی 18 درصدی را تجربه کرد و 
این در حالی بود که ش��اخص بورس در مدت زمانی مش��ابه سال قبل در 
حرکتی تمام صعودی از رقم حدود 500 هزار واحد در پایان 12 خردادماه 
1399 به عدد یک میلیون واحد افزایش پیدا کرده بود و در کارنامه خود، 

افزایش 50 درصدی را به ثبت رسانده بود.
بازدهی سکه؛ منفی 4.5 درصد

قیمت هر گرم طالی 18 عیار، کار خود را در ابتدای سال 1400 با رقم 
یک میلیون و 80 هزار تومان ش��روع ک��رد و در نهایت بعد از چند فراز و 
فرود بی رونق در پایان روز دوازدهم خردادماه امسال در حدود یک میلیون 
و 100 هزار تومان معامله ش��د. سکه تمام امامی هم که سال جدید را در 
هفتم فروردین ماه با رقم 11 میلیون و 200 هزار تومان شروع کرده بود، 
در نهای��ت با 4.5 درصد کاهش بازده��ی در عدد 10 میلیون و 700 هزار 
تومان ایس��تاد. این در حالی اس��ت که س��که امامی در مدت مشابه سال 
گذش��ته با طی کردن مس��یری تند و صعودی از قیمت 6 میلیون و 100 
هزار تومان به حدود 7 میلیون 400 هزار تومان رسیده بود و بازدهی 21 

درصدی را پشت سر گذاشته بود.

دالر 8درصد ارزان تر شد
دالر در فروردین ماه 1399، کار خود را با قیمت 14 هزار و 900 تومان آغاز 
کرد و بعد از گذشت حدود دو ماه و دو هفته در روندی تصاعدی و همانند سایر 
بازارها به 17 هزار تومان رسید تا 21 درصد گران تر شده باشد. اسکناس سبز 
آمریکایی اما در سال 1400 روند متفاوتی را به واسطه خبرهای مثبتی که از 
مذاکرات احیای برجام در وین اتریش مخابره می شد، طی کرد و در نهایت از 
قیمت 25 هزار و 200 تومان در ابتدای فروردین ماه با 8درصد کاهش بازدهی 

به حدود 23 هزار و 200 تومان در میانه خردادماه امسال رسید.
بررس��ی تح��والت قیمت��ی دالر در هفت��ه دوم خردادم��اه نیز حکایت 
از افزایش نس��بی این ش��اخص ارزی دارد. این تغیی��رات به گونه ای بوده 
که ش��اخص ارزی از کانال 22 هزار تومان در هفته نخس��ت خردادماه به 
کانال باالتر در پایان هفته گذشته رسید. بر این اساس، هر اسکناس دالر 
آمریکا در صرافی های بانکی از نرخ 22 هزار و 652 تومان در معامالت روز 
پنجش��نبه ششم خردادماه به رقم 23 هزار و 338 تومان در معامالت روز 
پنجش��نبه سیزدهم خردادماه افزایش یافت. رشد 686 تومانی نرخ فروش 
دالر آمریکا در حالی است که یورو دیگر ارز پرطرفدار بازار نیز در این مدت 
با افزایش 774 تومانی یک کانال افزایش داشت، به گونه ای که نرخ فروش 
یورو در صرافی های بانکی از رقم 27 هزار و 724 تومان در معامالت هفتم 

خردادماه به رقم 28 هزار و 498 تومان در روز پنجشنبه گذشته رسید.

بورس، زیانده ترین بازار مالی در دو ماه و نیم گذشته

بازدهی منفی بازارها در بهار 1400

11 روز تا انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری زمان باقی مانده و 
نخستین مناظره انتخاباتی نامزدها نیز در حالی برگزار شد که نگاه بسیاری 
از فعاالن اقتصادی به سمت تدبیر احتمالی رئیس جمهور آینده درخصوص 

تعیین تکلیف اف ای تی اف است.
ب��ه گزارش خبرآنالین، با وجود اینکه دول��ت روحانی حتی در ماه های 
پایانی عمر خود، تمام تالش خود را به  کار بس��ت تا بلکه س��رانجام لوایح 
اف ای تی اف مشخص شود، اما با این حال هیچ خبر مثبتی به گوش نرسید 

و همچنان مخالفان اف ای تی اف بر طبق دیدگاه های خود می کوبند.
لوایح CFT و پالرمو از دی ماه 1397 و پس از مخالفت شورای نگهبان با 
تصویب این لوایح در مجلس شورای اسالمی به مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ارجاع ش��د. مجمع نیز در روندی بی س��ابقه دست به بررسی مجدد 
مواد این لوایح در کمیسیون های اختصاصی زد که با به درازا کشیده شدن 
این روند، س��رانجام در اسفندماه س��ال 1398 و پس از پایان ضرب االجل 
تعیین ش��ده، ایران وارد لیست کشورهای پرریس��ک از نگاه FATF شد؛ 
اتفاقی که محدودیت های اقتصادی مضاعفی را برای اقتصاد ایران که تحت 
تحریم های بی سابقه دولت آمریکا نیز قرار داشت، وارد آورد. محدودیت هایی 
که البته پیش و حتی پس از ورود ایران به این لیست سیاه، در مورد میزان 
تاثیرگذاری آن بر فرآیندهای اقتصادی کش��ور در میان سیاس��تمداران و 

سیاست گذاران کشور اختالف نظرهایی جدی وجود داشته و دارد.
 FATF برخی معتقدند افراد و گروه هایی که مخالف پیوس��تن ایران به
هس��تند، باید مسئولیت وارد ساختن چنین هزینه ای به کشور را بپذیرند 
و خود پاس��خگوی این اتفاق باش��ند. در این میان، حتی برخی از فعاالن 
اقتص��ادی عنوان می کنند عدم عضوی��ت در اف ای تی اف، نام ایران را کنار 
صحرای غربی و سودان جنوبی قرار داد. این استدالل کارشناسان از آن رو 
مطرح می ش��ود که تداوم حضور ایران در لیست سیاه FATF به معنای 
تعمیق بیشتر بی اعتمادی بانک های جهانی و همچنین سرمایه گذاران به 
بانک های ایرانی خواهد بود. این پدیده در آینده و حتی پس از رفع کامل 
تحریم ها نیز تاثیرات بسیار منفی بر روندهای اقتصادی ایران خواهد داشت 
و به عنوان مثال، ارائه فاینانس ها و ری فاینانس ها در پروژه های آتی ایران 

با مشکالت فراوانی روبه رو می شود.
در چارچوب گروه ویژه اقدام مالی، کش��ورها در چهار فهرس��ت س��بز 
)کش��ورهای بی مش��کل(، خاکس��تری )همکار ولی دارای مشکل(، قرمز 
)غیرهم��کار( و س��یاه )غیرهم��کار و در معرض اقدام ه��ای تقابلی( جای 
می  گیرند. کش��وری که در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گیرد، از 
مناس��بات بانکی و اقتصادی با جهان محروم خواهد ماند. در تشریح لوایح 
چهارگانه FATF و سرنوشت هر یک از آنها در مجاری قانونی ایران الزم 
به یادآوری اس��ت که لوایح مذکور عبارتند از اصالح قانون مبارزه با تأمین 
مالی تروریسم، اصالح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق ایران به کنوانسیون 
جرایم سازمان یافته فراملی )پالرمو( و الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران 

به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم.
از چهار الیحه اشاره شده تاکنون لوایح »اصالح قانون مبارزه با تروریسم« 
و »اصالح قانون مبارزه با پولشویی« به تصویب رسیده اند، اما لوایح الحاق 
ای��ران ب��ه پالرمو و CFT ک��ه در دی ماه س��ال 1398 و در پی تصویب 
مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، 
همچنان بالتکلیف باقی مانده اند. سپس دی ماه پارسال لوایح  FATF  از 
س��وی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره مقام معظم رهبری مجددا 
در دست بررسی قرار گرفت. آیت اهلل آملی الریجانی، رئیس مجمع در آن 
زمان از آغاز بررسی مجدد لوایح FATF خبر داد و گفت: »حسب ارجاع 
مقام معظم رهبری، بررس��ی مجدد این لوایح در دس��تور کار مجمع قرار 
گرفت و اعضای مجمع فارغ از فضاس��ازی های مختلف از س��وی گروه ها و 
جریان های سیاسی و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور آن را بررسی 

خواهند کرد.«
در چنین ش��رایطی، در حال حاض��ر اف ای تی اف با توج��ه به اهمیتی 
ک��ه در سرنوش��ت کش��ور دارد، به یک��ی از موضوعات اصل��ی مباحث و 
مناظره های انتخاباتی تبدیل شده است؛ تا جایی که حتی این موضوع در 
نشس��ت انتخاباتی فعاالن اقتصادی با محسن رضایی، کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری در اتاق بازرگانی ایران مطرح شد. حسین سلیمی، رئیس 
انجمن س��رمایه گذاری های مشترک ایرانی و خارجی در این جلسه گفت: 
»من از ش��ما به عنوان عضو ارش��د مجمع تشخیص مصلحت نظام سوال 
می کن��م که علت اینکه ما اف ای ت��ی اف را که می تواند مراودات مالی ما را 
شفاف کند، نمی پذیریم، چیس��ت؟ اگر اف ای تی اف قانون بدی است، چرا 

195 کشور آن را پذیرفته اند و تنها هفت کشور خارج از آن مانده اند؟«
در ح��ال حاض��ر از می��ان هف��ت کاندی��دای س��یزدهمین انتخابات 
ریاس��ت جمهوری، یک گ��روه کامال مخالف با اف ای ت��ی اف و گروه دیگر، 
موافق پیوس��تن به اف ای تی اف هس��ت، اما نکته ای که وجود دارد، اینکه 
دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، محسن مهرعلیزاده و امیرحسین 

قاضی زاده هاشمی تاکنون دیدگاهی درباره اف ای تی اف مطرح نکردند.
ابراهیم رئیسی درباره اف ای تی اف گفته است: »برخی می گویند در این 
جنگ ها باید برای عدم بهانه به دش��من پیمان ها و کنوانسیون های آنها را 
عملی کنیم، چه کس��ی تضمین می کند که دشمن همچنان به دشمنی 
ادامه نده��د... می گویند ما تضمین نمی کنیم با امضای این کنوانس��یون 
مشکل اقتصادی حل ش��ود، سوال ما این است درخصوص اف ای تی اف ما 
قان��ون داخلی تنظیم کرده بودیم و گفته بودی��م مردمی که برای رهایی 
خود از مشکالت به پا خیزند، از دایره تروریسم مستثنی هستند که این را 
مجلس پذیرفت، اما اف ای تی اف بیانیه صادر کرد و گفت نباید هیچ قید و 
ش��رطی وجود داشته باشد! این چگونه است که آنها برای قانون داخلی ما 

بیانیه صادر می کنند؟«
محس��ن رضایی نیز درباره اف ای تی اف گفته است: »پرونده اف ای تی اف 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام باز است و اگر دولت من روی کار بیاید، 
به طور جدی ابهامات را در داخل کش��ور، خارج از کش��ور و در دبیرخانه 
اف ای تی اف دنبال می کنیم... دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها 
12 اقدام از 39 اقدام انجام ش��ده دولت را قبول کرده است. اگر هم هر دو 
الیحه در مجمع تصویب ش��ود با این دیپلماسی که دولت ما داشته، شاید 
پنج تا شش سال طول بکشد و وارد اف ای تی اف نشویم... من تضمین های 
الزم را می گیرم و س��عی می کنیم ابهامات برطرف ش��ود و اش��کاالتی که 
س��ر راه پیوستن به وجود آمده را دنبال می کنیم... درخصوص دالیل عدم 
تصویب اف ای تی اف در مجمع، دولت در این موضوع مقصر بود؛ 21 سوال 
به دولت داده شد تا پاسخ داده شود اما 24 ساعت مانده به جلسه پاسخ ها 
را ارس��ال کرد. در ضمن ایران 39 توصیه آن نهاد را عمل کرده و فقط دو 
توصیه مانده، اما آن نهاد تنها 12 مورد را پذیرفته است که مسئله مهمی 

است.«
همچنین عبدالناصر همتی درباره اف ای تی اف گفته است: »اف ای تی اف 
از ملزومات اداره کشور است، اما متاسفانه در ایران در گردنه سیاسی قرار 
گرفته اس��ت. من یک بار گفتم بیشترین نظر را در این زمینه باید رئیس 
بانک مرکزی بدهند، اما من کمترین نظر را داشتم. این ایده که اف ای تی اف 
را بپذیریم دیگر تحریم ها را نمی توانیم دور بزنیم، کامال غلط است. نزدیک 
200 نهاد و کشور عضو هستند، اما ما و یک کشور دیگر فقط می فهمیم و 
عضو نیستیم... اگر از من پرسیده بودند حتما اف ای تی اف را تایید می کردم، 

ولی من صاحب نظر نیستم و جای دیگر باید تصمیم بگیرند.«
علیرضا زاکانی هم درباره اف ای تی اف افزوده اس��ت: »اساسا اف ای تی اف 
یک نظام دقیق برای جایگزینی س��ازمان ها و نظاماتی اس��ت که س��لطه 
کش��ورهای پی��روز جنگ جهانی بر دنی��ا را تنظیم گ��ری می کردند و در 

سال های گذشته قدرت آنها کاهش پیدا کرده است. ما تا وقتی تحریم پذیر 
باش��یم، گردن ما را زیر پا خواهند شکس��ت و وقتی از مرز تحریم پذیری 
خارج شویم، دیگر نمی توانند حریف ما شوند... اف ای تی اف کمکی به رفع 
تحریم ها و انتقال پول به کشور و تسهیل مراودات کاری و پولی نمی کند، 
بلکه بندی به پای اقتصاد کشور است... اف ای تی اف آسیب پذیری ما را چند 
برابر می کند و اگر راهکاری برای دور زدن تحریم های ظالمانه وجود داشته 
باشد تا نفت را صادر و پول را به کشور منتقل کنیم، پذیرش اف ای تی اف 
مان��ع از آن می ش��ود. در واقع ب��ا پذیرش آن و به اصطالح شفاف س��ازی، 
دست های خود را در اقتصاد و دور زدن تحریم ها برای دشمن رو می کنیم 

و هیچ عقل سلیمی این را نمی پذیرد.«
موضع س��عید جلیلی هم درب��اره اف ای تی اف این چنین اس��ت: »عدم 
تدبیر نس��بت به موضوعات اصلی اقتصاد کش��ور و امید غیرواقعی به یک 
نهاد خارجی برای حل مش��کالت از یک طرف کم اعتنایی به فرصت های 
اقتصادی کش��ور، از طرفی دیگر معطوف س��اختن اف��کار عمومی به حل 

».FATF مشکالت از طریق پیوستن به

برنامه 7 نامزد ریاست جمهوری درباره پیوستن به FATF چیست؟

FATF در مدار انتخابات 1400

بانکنامه

یارانه جایی در مناظره نخست انتخاباتی نداشت
بی توجهی  1300 هزار میلیارد تومانی

از پرحاش��یه ترین مس��ائل مطرح شده از س��وی کاندیداهای 
ریاست جمهوری در مدت ش��روع تبلیغات آنها، یارانه ها و ارقام 
جدید آن بود؛ یارانه های پنهان و آش��کاری که ساالنه به 1300 
هزار میلیارد تومان می رس��د و سال هاست از معضالت اقتصادی 
ایران اس��ت، اما دریغ از طرح یک سوال در مورد آن در مناظره 

اقتصادی هفت کاندیدای ریاست جمهوری.
به گزارش ایس��نا، اینکه مبنای سواالت تعیین شده در جریان 
مناظره انتخاباتی چیست، مشخص نیست ولی در هر حال برخی 
مس��ائل مهم و قابل توجه، جاخالی پررنگی در مناظره اقتصادی 
کاندی��دای ریاس��ت جمهوری داش��ت که می توان ب��ه جریان و 
مواض��ع ارزی، اصالح نظام بانکی، ب��ورس و البته جریان خاص 
یارانه ها که خ��ود دربرگیرنده ابعاد اصالحات قیمت س��وخت و 

حامل های انرژی است، اشاره کرد.
این روزها کاندیداها در ش��عارهای خود یارانه را به عنوان یکی 
از ابزارهای تبلیغاتی انتخاب و با اعالم اعداد و ارقام  ظاهرا جذاب 
س��عی در جذب رأی دارند، از یارانه 450 هزار تومانی گرفته تا 
یک میلیونی. در حالی که این ارقام تاکنون از سوی کاندیداهای 
مربوطه برای مردم به طور ش��فاف توضیح داده نشده و مشخص 
نیس��ت قرار است چگونه پرداخت شود و چه تبعاتی در ازای آن 
برای مردم ایجاد می شود، انتظار می رفت یکی از سواالت مناظره 
نخست باشد، ولی این اتفاق نیفتاد و مناظره اقتصادی بدون این 

موضوع تمام شد.
در ای��ن بین فقط محس��ن رضایی باز ه��م از یارانه 450 هزار 
تومان��ی خود س��خن گف��ت و ب��رای آن تضمی��ن داد، ولی به 
مخاطبان نگفت که پولش را از کجا می آورد و قرار است در ازای 
آن نرخ سوخت و حتی دالر چه تغییری کند. این جای خالی در 
شرایطی بود که 10 سال است قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی 
ش��ده ولی خبری از تغییر در نحوه اجرای قانون که از کارشناس 
و نماین��ده مجلس گرفته تا خود مس��ئوالن دولتی به آن انتقاد 

دارند نیست.
طبق آمارهای دولتی، مردم ایران در سال 1300 هزار میلیارد 
توم��ان یارانه پنهان و آش��کار دریافت می کنند که بیش از 900 
ه��زار میلیارد آن پنهان و از این رقم ح��دود 600 هزار میلیارد 
یارانه س��وخت و انرژی بوده اس��ت. بعد از طرح این گزارش ها و 
اع��الم برای اصالح روند، در آبان 1398 دولت دس��ت به اصالح 
قیم��ت بنزی��ن زد و ن��رخ آن را افزای��ش داد و در حالی به نظر 
می رسید در مسیر اصالح یارانه پنهان حرکت کرده که در سوی 
دیگر بخش��ی از پول به دس��ت آمده را مجدد به سمت پرداخت 
نقدی برد، آن هم در شرایطی که یارانه نقدی خود از چالش های 
نظام یارانه ای ایران اس��ت و دولت نتوانس��ته بود چرخه معیوب 

پرداخت 78 میلیون نفری آن را اصالح کند.
در ای��ن مناظره حتی یک س��وال مطرح نش��د ک��ه این ارقام 
پرداختی وعده داده شده چگونه قابل توجیه است، کسی سوالی 
نپرس��ید که برای حداق��ل 1300 هزار میلی��ارد یارانه پنهان و 
آش��کار س��االنه ای که دولت پرداخت می کند کاندیدا چه نظر و 
دیدگاهی دارند و چگونه آن را اصالح خواهند کرد، از بزرگترین 
معض��ل یارانه ها یعنی غربالگری و حذف دهک های پردرآمد هم 
خبری نبود. در مجموع آنچه در مورد یارانه تاکنون اتفاق افتاده 
و نظرات جس��ته و گریخته کاندیداها مطرح شده، ظاهرا چیزی 
جز استفاده ابزاری برای جذب رأی نیست و با این روال نمی توان 
امیدوار بود دولتی که شکل می گیرد اقدام موثری در دستور کار 
داشته باشد. شاید اگر این گونه بود، تاکنون در جریان برنامه های 
متف��اوت و مصاحبه ه��ای مختلفی که هر ی��ک از هفت کاندیدا 
شرکت کرده اند از برنامه اساسی و کارساز خود در حوزه یارانه ها 

رونمایی کرده بودند.
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تغییر مالکیت های هفتگی در بورس نشان می دهد
 افزایش فعالیت سهامداران خرد

در زمین خرید
رس��یدن قیمت س��هام به محدوده جذاب و پشتیبانی متغیرهای 
بنیادی سبب شد تا شاهد فعالیت هرچه بیشتر سهامداران خرد در 
خرید سهام باشیم. به طوری که در کنار رشد 3.5 درصدی شاخص 
کل بورس در هفته گذشته، خالص فروش معامله گران حقیقی تنها 

به 70 میلیارد تومان رسید.
به گزارش سنا، هفته منتهی به 12 خردادماه با تقویت جریان تقاضا 
در بازار س��هام دنبال شد. نزدیک ش��دن به فصل مجامع، رشد مجدد 
قیم��ت دالر در کنار صعودی بودن رون��د قیمت های جهانی به عنوان 
یکی از مهمترین محرک های بنیادی و البته اخبار مساعد سبب شده تا 
بر خوش بینی ها نسبت آینده بازار افزوده شود. هرچند تداوم نگرانی ها 
درخصوص پایداری این وضعیت، س��ریعا فروش��ندگان را وارد میدان 
می کن��د و به این ترتیب جوی پایدار را ش��اهد نبودیم. جدالی که در 
نخس��تین روز کاری هفته با رکوردی تاریخی در کارنامه س��هامداران 
خرد آغاز ش��د و در میانه هفته با حمایت های حقوقی ها تداوم یافت و 
سرانجام آخرین روز کاری هفته نیز شاهد بازگشت نقدینگی به زمین 
سهامداران حقیقی بودیم. این امر سبب شد تا خالص فروش سهامداران 
خرد کاهش محسوسی را تجربه کند و در طول هفته تنها 70 میلیارد 
و 500 میلیون تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی معامله گران حقیقی 

به حقوقی جابه جا شود.
ش��نبه: معامالت نخستین روز هفته با رش��د قابل توجه متغیرهای 
تحلیلی بازار س��هام به اتمام رس��ید. در این روز خالص خرید حقیقی 
با رس��یدن به س��طح 486میلیارد تومان افزایش��ی قابل توجه نسبت 
به میانگین س��ال1400 را ثب��ت کرد. در این روز بخ��ش عمده ای از 
خریدهای صورت گرفته توسط س��هامداران خرد به جمع آوری سهام 
گروه فلزات اساس��ی تعلق داشت که با خالص خریدی در حدود 150 
میلیارد تومان دنبال شد. محصوالت شیمیایی و فرآورده های نفتی نیز 
دو گروه دیگری بودند که مورد توجه سهامداران خرد قرار گرفتند. به 
طوری که هر کدام از این دو صنعت با انتقال حدود 100 میلیارد تومان 

در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی روبه  رو شدند.
یکش��نبه: در جریان معامالت روز یکشنبه بورس تهران، شاخص 
کل با رشد 1.5 درصدی به محدوده یک میلیون و 156 هزار واحد 
بازگشت. این چهارمین روز متوالی بود که شاخص کل با سبزپوشی 
به کار خود پایان داد. این در حالی اس��ت که به رغم رش��د نماگر 
اصلی بازار، ش��اهد افزایش عرضه در برخی از نمادها بودیم. همین 
امر سبب ش��د تا حقوقی ها دوباره زمین نقدینگی را به سمت خود 
تغییر دهند. بر این اس��اس در جریان معامالت روز یکشنبه بالغ بر 
52 میلیارد تومان نقدینگی در مس��یر پرتفوی سهامداران حقیقی 

به حقوقی جابه جا شد.  
دوشنبه: بازار سهام معامالت روز دوشنبه را در حالی آغاز کرد که 
نماگرهای اصلی بورس از همان ابتدا روند نزولی را در پیش گرفتند. 
به طوری که پس از چهار صعود متوالی، ش��اخص کل بورس دوباره 
به رنگ قرمز درآمده و با افت 0.95 درصدی به کار خود پایان داد. 
در این روز ش��اهد تقویت مجدد عرضه ها از س��وی سهامداران خرد 
بودی��م و در نهایت س��هامداران عمده خالص خری��د 384 میلیارد 
تومان��ی را رقم زدند. در این روز هرچند س��هامداران خرد به خرید 
زیرمجموعه های��ی از گ��روه کانه های فلزی، س��ایر مع��ادن، رایانه، 
منس��وجات، محصوالت کاغذی و دس��تگاه های برقی عالقه نش��ان 
دادند، اما دیگر صنایع در لیست فروش این گروه از بازیگران بورس 
تهران قرار گرفتند. در صدر این لیس��ت، گروه بانک ها و موسس��ات 
اعتباری قرار داش��ت که شاهد جابه جایی سهامی به ارزش تقریبی 

120 میلیارد تومان در مسیر پرتفوی حقیقی به حقوقی بود.
سه ش��نبه: روز سه ش��نبه ش��اخص کل بورس ب��ا کاهش 0.47 
درصدی مواجه ش��د. در این ش��رایط همچنان سهامداران عمده به 
حمایت ه��ای خود ادامه دادند. به طوری ک��ه در معامالت این روز 

خالص فروش سهامداران خرد به حدود 210میلیارد تومان رسید.
چهارشنبه: آخرین روز کاری هفته با رشد 0.7 درصدی شاخص کل 
بورس به پایان رسید. در این روز مجدد شاهد چرخش نگاه سهامداران 
خرد به جمع آوری سهام بودیم. به طوری که حقیقی ها توانستند حدود 
90میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی خود منتقل کنند. در این میان 
بیشترین خرید معامله گران خرد در سهام فرآورده های نفتی بود که با 

خالص خرید 80 میلیارد تومانی این گروه دنبال شد.
در هفته ای که گذش��ت همچنین س��هامداران حقیقی بیشترین 
توج��ه را ب��ه خرید س��هام گ��روه فلزات اساس��ی نش��ان دادند. به 
ط��وری که خالص خری��د حقیقی ها در این گ��روه به بیش از 160 
میلی��ارد تومان رس��ید. در این میان بخش عم��ده ای از خریدها به 
جمع آوری س��هام فوالد مبارکه تعلق داش��ت. ب��ه طوری که 112 
میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی سهامداران خرد »فوالد« منتقل 
ش��د. فرآورده های نفتی نیز از دیگر صنایع مورد توجه س��هامداران 
خ��رد در هفته گذش��ته بودند که خالص خری��دی در حدود 150 
میلی��ارد تومان را از س��وی حقیقی ها تجربه کردن��د. در رأس این 
خریدها، تقاضا برای خرید س��هام پاالیش نفت اصفهان قرار داشت. 
به طوری که بیش از 133 میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی 
معامله گران حقوقی به حقیقی »شپنا« جابه  جا شد. در همین راستا 
»ش��بریز« نیز خالص خرید بیش از 22 میلیارد تومانی را از س��وی 

سهامداران خرد تجربه کرد.
در می��ان صنای��ع ش��یمیایی نیز بیش��ترین خرید در س��ه نماد 
»تاپیکو«، »شاراک« و »پارس��ان« رخ داد؛ به طوری که حقیقی ها 
در مجم��وع حدود 100 میلیارد تومان نقدینگی بابت خرید س��هام 
مزبور صرف کردند. در س��مت مقابل، حقوقی های بازار بیش��ترین 
حمایت را از س��هام گروه بانکی داش��تند. بر این اساس حدود 290 
میلیارد تومان نقدینگی بابت خرید س��هام مزبور از سبد سهامداران 
خرد خارج و به پرتفوی حقوقی های بازار منتقل ش��د. در صدر این 
خریده��ا نیز جمع آوری س��هام گروه بانک پاس��ارگاد قرار داش��ت. 
ب��ه طوری که خال��ص خرید حقوقی ها در نماد »وپاس��ار« به 126 
میلیارد تومان رس��ید. بانک ملت نیز با خالص خرید 72.6 میلیارد 
تومانی حقوقی ها همراه شد. در ادامه این روند نیز جمع آوری سهام 
بانک تجارت و بانک پارس��یان قرار داشت. به طوری که 53میلیارد 
تومان نقدینگی بابت خرید سهام »وتجارت« و 42.3 میلیارد تومان 
نقدینگی بابت خرید سهام »وپارس« به پرتفوی سهامداران حقوقی 

منتقل شد.

نگــــاه

فرصت امروز: بورس تهران، معامالت دومین هفته خردادماه را با بازدهی 
مثبت 3.5 درصدی پش��ت سر گذاشت تا بیش��ترین رشد هفتگی نماگر 

اصلی تاالر شیشه ای در 10 هفته اخیر رقم بخورد.
پس از آنکه ریزش های پیاپی بازار س��رمایه باعث ش��د در هفته نخست 
خردادماه ش��اخص بورس برای نخستین مرتبه به زیر یک میلیون و 100 
هزار واحد برس��د. ام��ا این اتفاق در هفته ای که گذش��ت، ادامه دار نبود و 
ش��اخص بورس در هفته دوم خرداد دوباره توانس��ت کانال یک میلیون و 
100 هزار واحد را فتح کند. بر این اس��اس، در روز ش��نبه هش��تم خرداد 
ش��اخص کل بورس با 30 ه��زار و 131 واحد افزایش به رقم یک میلیون 
و 139 واحد رس��ید. در روز یکش��نبه نهم خرداد هرچند که شاخص کل 
روندی پرنوس��ان را پشت سر گذاشت، اما در نهایت 17 هزار و 377 واحد 
افزای��ش یافت و رقم یک میلیون و 156 هزار واحد را ثبت کرد. این روند 
صعودی بورس در روز دوش��نبه دهم خرداد اما ادامه نیافت و در این روز 
شاخص کل بورس با 10 هزار و 963 واحد افت به رقم یک میلیون و 145 
هزار واحد رسید. در روز سه شنبه نیز شاخص کل بورس 5438 واحد دیگر 
اف��ت کرد و رقم یک میلی��ون و 140 هزار واحد را ثبت کرد، اما نهایتا در 
روز چهارشنبه چراغ سبز بورس دوباره روشن شد و شاخص کل بورس با 
8190 واحد افزایش در ارتفاع رقم یک میلیون و 148 هزار واحد ایستاد. 
در مجموع، شاخص بورس تهران در هفته دوم خردادماه با 39 هزار واحد 

رشد بازدهی 3.5 درصدی را  ثبت کرد.
برندگان و بازندگان هفته دوم خردادماه

شاخص کل بورس تهران در پایان معامالت هفته ای که گذشت، 39 هزار 
واحد رش��د کرد و به عدد یک میلیون و 148 هزار واحد رس��ید. شاخص 
کل )ه��م وزن( نیز از رقم 383 هزار و 140 واحد به 382 هزار و 36 واحد 
و شاخص قیمت )هم وزن( هم از 247 هزار و 608 واحد به عدد 246 هزار 
و 384 واحد رسید. نمادهای ایران خودرو )خودرو(، سایپا )خساپا(، صنعتی 
زرماکارون )غزر(، بهس��از کاش��انه تهران )ثبهس��از(، گروه دارویی برکت 
)برکت(  و ف��رآوری معدنی اپال کانی پارس )اپ��ال( نیز ازجمله نمادهای 

پرتراکنش بورس در هفته گذشته بودند.
نگاهی به عملکرد 38 صنعت فعال بورس��ی از رشد 17 گروه در مقابل 
افت میانگین قیمت ها در 21 صنعت بورس��ی حکایت دارد. ش��رایطی که 
سبب شد تا میزان افت نماگر هم وزن بورس تهران که نشانی از اثرگذاری 
یکسان نمادها دارد به 0.3 درصد محدود شود. به گزارش سنا، در هفته ای 
که گذش��ت صنعت س��ایر معادن با تک نماد »کماسه« رشد بیش از 20 
درصدی را ثبت کرد. نماد معامالتی ش��رکت تامین ماسه ریخته گری در 
چهار روز پایانی هفته گذشته با صف خرید همراه شد و به واسطه معامالت 
قاب��ل قبول و پرکردن حجم مبنا توانس��ت قیمت پایان��ی را نیز با آخرین 
دادوستدهای خود همراه کند. این شرکت روز دوشنبه با ارسال اطالعیه ای 
روی سامانه کدال از صدور مجوز برای افزایش سرمایه 739 درصدی خبر 
داد. به این ترتیب قرار است سرمایه »کماسه« از 220 میلیارد ریال فعلی 
به حدود یک هزار و 847 میلیارد ریال افزایش پیدا کند که بخش عمده 
از آن از محل مازاد تجدید ارزیابی و بخشی نیز از محل سودانباشته تامین 

خواهد شد.

دومین گروهی که در صدر صنایع مثبت بورس در هفته ای که گذشت، 
خوش درخش��ید نیز تک س��هم بود. به این ترتیب صنعت استخراج نفت 
و گاز با تک نماد »حفاری« هفته گذش��ته رش��د 14.1 درصدی را تجربه 
ک��رد. در ادامه نوبت به بزرگان کاالیی رس��ید. به این ترتیب فرآورده های 
نفتی 10.7 درصد، فلزات اساسی 5.7 درصد، کانه های فلزی 5.7 درصد و 
محصوالت ش��یمیایی 5.1 درصد رشد شاخص صنعت را ثبت و رتبه های 
س��وم تا شش��م جدول بازدهی صنایع بورس��ی در هفت��ه منتهی به 12 

خردادماه را از آن خود کردند.

در آن س��وی بازار صنعت نیز محصوالت چرمی که تنها »وملی« را در 
خود جای داده، افت 16.5 درصدی را تجربه کرد. نماد گروه صنعتی ملی 
که مدت هاس��ت با صف فروش دست و پنجه نرم می کنند در پایان هفته 
گذش��ته تا حدودی متعادل ش��د و از مازاد عرضه نجات یافت. محصوالت 
کاغذی نیز در هفته مورد بررسی با کاهش 11.9 درصدی میانگین قیمت 

سه سهم زیرمجموعه خود مواجه شد.
هفته گذش��ته ارزش معامالت خرد سهام اندکی بهبود یافت و حتی در 
یک روز به 5 هزار میلیارد تومان در مجموع بورس و فرابورس نیز رس��ید. 
در میان صنایع بورسی نیز پاالیشی ها با مجموع دادوستد 2090 میلیارد 
تومان رتبه نخس��ت را به خود اختصاص دادند و پس از آن نوبت به س��ه 

گروه فلزات اساسی، خودرو و بانک رسید تا به ترتیب شاهد معامله 2020، 
1432 و 1420 میلیارد تومانی باشند و از این منظر رتبه های دوم تا چهارم 

را در اختیار بگیرند.
جای خالی بورس در مناظره اول انتخاباتی

عصر شنبه این هفته اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد 
و هرچند که موضوع این مناظره به اقتصاد اختصاص داش��ت، اما برخالف 
انتظارها بورس جایی در بین صحبت های هفت نامزد انتخابات پیدا نکرد. 
به گزارش ایس��نا، بازار س��رمایه در س��ال 1399 به مهمترین بازار کشور 
تبدیل ش��د، چراکه آزادسازی سهام عدالت و صعود شارپی این بازار باعث 
شد پای 50 میلیون نفر از مردم به این بازار باز شود و سرمایه گذاران خرد 
س��رمایه خود را روانه این بازار کنند. اتفاقی که حواش��ی زیادی را در پی 
داشت؛ چراکه بسیاری نوک پیکان انتقاد را به سمت دولت گرفته و گفتند 
ک��ه چند دلیل مختل��ف ازجمله تامین مالی دولت از بازار س��رمایه باعث 
ریزش چشمگیر این بازار شد؛ به طوری که بازار از قله 2 میلیون واحد در 
مردادماه سال گذشته تا یک میلیون واحد در هفته گذشته سقوط کرد و 

طی این سقوط سرمایه مردم نیز از دست رفت.
در این شرایط و هرچند که انتظار فعاالن بازار سرمایه و سهامداران این 
اس��ت که دولت جدید همانند دولت فعلی در روند بازار س��رمایه دخالت 
نکند، اما انتظار می رفت حال که بازار سرمایه چه درست و چه غلط میزبان 
نیمی از مردم شده است، کاندیداهای ریاست جمهوری در برنامه  اقتصادی 
خود، س��رفصلی از این بازار مخصوصا در مورد تکمیل فرآیند آزادس��ازی 
سهام عدالت به مخاطب ارائه کنند، اما شرایط به گونه ای بود که در مناظره 
نخس��ت تنها امیرحسین قاضی زاده هاشمی به ضرورت حل مسئله بورس 
اشاره کرد و گفت: »بورس یک مسئله حاد و یک مسئله ساختاری و مزمن 
دارد که بخش ساختاری آن در مجلس در حال اصالح است و بخش حاد 
آن با س��ه دستورالعمل در سه، چهار روز اول دولت پیش بینی شده که به 

سمت بهبود بازار سرمایه برویم.«
همچنی��ن محس��ن رضایی فقط در پاس��خ به س��والی در م��ورد روند 
خصوصی سازی گفت: »خصوصی س��ازی در این دوران چگونه باید شکل 
می گرفت؟ کس��انی که کارخانجات دولتی را می گیرند و می برند، زمین را 
می فروشند و تجهیزات را هم می برند، چرا نظارتی بر آنها نبود؟ کسی که 
می خواهد وارد خصوصی س��ازی بشود باید اهلیت داشته باشد. در روسیه 
آیین نامه خصوصی س��ازی  100 صفحه ای وجود دارد که کارآمدی فرد را 

مدنظر قرار می دهد.«
این اشاره کوتاه از سوی کاندیداها در حالی صورت گرفت که شعار سال 
جاری هم مانند شعار سال های قبل، اقتصادی بوده و بازار سرمایه هم یکی 
از اصلی ترین بازارهای مالی کش��ور محس��وب می شود. بازاری که در سال 
1399 و در شرایطی که دولت به دلیل تحریم با کسری بودجه مواجه بود، 
به تامین بخش��ی از کسری بودجه کمک کرد و انتظار می رفت حداقل در 
شعارهای کاندیداها جایی داشته باشد. البته این خواسته به معنای دخالت 
دولت در بورس نیست بلکه دولت وظیفه دارد سازوکارهای قانونی بورس، 
وضعیت صنایع، شرکت ها، تس��هیالت و قیمت گذاری دستوری را تعیین 

تکلیف کند.

بیشترین رشد هفتگی بازار سرمایه در 70 روز گذشته رقم خورد

سبزپوشی بورس در هفته  دوم خرداد

براساس ابالغیه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، تا هفته دوم خردادماه 
بای��د 200 میلی��ون دالر از منابع ارزي حس��اب صندوق توس��عه ملي به 
صندوق تثبیت بازار س��رمایه واریز مي ش��د که تاکنون معادل ریالي مبلغ 
50 میلی��ون دالر به ارزش 1034 میلیارد تومان از جانب بانک مرکزي به 

حساب صندوق تثبیت واریز شده است.
براساس تصمیم های جلسه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت در هفتم 
اردیبهشت ماه، بانک مرکزی موظف به فروش تدریجی 200 میلیون دالر 
از منابع ارزی به حس��اب صندوق توس��عه ملی و واری��ز منابع حاصل به 
صندوق تثبیت بازار سرمایه شد. در تاریخ 26 اردیبهشت ماه، بانک مرکزی 
در خبری اعالم کرد که معادل ریالی ناش��ی از فروش 50 میلیون دالر از 
منابع ارزی حس��اب صندوق توس��عه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه 

واریز شده است.
به گفته عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی، مبلغ 200 میلیون 
دالر به صورت تدریجی فروخته و برای کمک به بورس به صندوق تثبیت 
بازار س��رمایه واریز می ش��ود که طبق این اقدام، در نخستین گام معادل 
ریال��ی 50میلیون دالر واری��ز و 150 میلیون دالر باقی مانده نیز به  تدریج 
واریز خواهد ش��د، اما در حالی که قرار بود مابقی این مبلغ نهایتا تا تاریخ 
11 خردادماه به صندوق تثبیت واریز ش��ود، این اقدام هنوز انجام نشده و 

خبری هم از زمان دقیق این واریزی اعالم نشده است.
در همین حال، رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تغییر 
رئیس بانک مرکزی نقشی در تاخیر این واریزی ندارد، گفت: اکنون بجد در 
حال پیگیری های الزم برای واریز باقی مانده منابع مالی از صندوق توسعه 
ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه هستیم و به احتمال زیاد در چند روز 

آینده این اقدام انجام خواهد شد.
محمدعل��ی دهقان دهنوی در پاس��خ به اینکه آیا تغیی��ر رئیس بانک 
مرکزی ممکن اس��ت در تاخیر این واریزی نقش داش��ته باشد یا خیر، به 
ایرنا گفت: تغییر رئیس بانک مرکزی هیچ ارتباطی به تاخیر یا عدم واریز 
منابع مالی به صندوق تثبیت بازار س��رمایه ندارد، زیرا از زمان عبدالناصر 
همتی رئیس سابق بانک مرکزی دستورات الزم به این بانک ابالغ شده بود.

او در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه بسیاری از فعاالن بازار معتقدند 
با توجه به خروجی نقدینگی که در زمان ریزش بازار انجام ش��ده، معادل 
ریال��ی 200 میلی��ون دالر چندان رقم قابل توجهی نیس��ت که بتواند بر 
بازگشت رشد به معامالت تاثیرگذار باشد، آیا ممکن است تصمیمات الزم 
برای واریزی بیش��تر اتخاذ شود یا خیر، گفت: در این مرحله معادل ریالی 
200 میلیون دالر به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می شود، در مصوبه 
اصلی رقم بیشتری برای واریزی در نظر گرفته شده است که در صورت نیاز 

اقدام ها و پیگیری های الزم برای واریز انجام خواهد شد.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در واکن��ش به اظهارنظر برخی از 
فعاالن بازار که معتقد بودند واریز ریالی 50 میلیون دالر به صندوق تثبیت 
بازار س��رمایه نتوانست نقش چندان موثری در بهبود وضعیت بازار داشته 
باشد، خاطرنشان  کرد: صحبت های مطرح شده در مورد عدم تاثیرپذیری 

بازار از این واریزی درس��ت نبود، زیرا به محض واریز نقدینگی به صندوق 
تثبیت بازار سرمایه، وضعیت بازار سهام نسبت به گذشته با تغییرات زیادی 

همراه شد و روند بهتری را به خود گرفت.
وی با بیان اینکه بازار در چند روز گذشته برای چند روز متوالی مثبت 
ش��د، گفت: عوامل متع��ددی در روند صعودی بازار تاثیرگذار هس��تند و 
نمی ت��وان رون��د بازار را به صورت روزانه در نظ��ر گرفت و روند صعودی و 

نزولی شاخص بورس را فقط وابسته به یک یا چند عامل دانست.
دهقان دهنوی با اش��اره ب��ه اینکه صندوق تثبیت بازار س��رمایه از یک 
اس��اس نامه و روش معامالتی برخوردار اس��ت، افزود: زمانی که بازار وارد 
فاز منفی ش��ود صندوق ها اقدام به عمل می کنن��د و فعالیت های الزم را 
ب��رای خرید انجام می دهند، در مقابل زمانی هم ک��ه بازار وارد فاز مثبت 
می ش��ود پول خود را نقد می کنند تا در شرایط منفی بازار دوباره اقدام به 

خرید کنند.

به گفته وی، کار اصلی صندوق تثبیت بازار سرمایه، تسهیل کننده روند 
بازار است و قرار نیست که این پول وارد صندوق تثبیت شود و بخواهد با 

آن اتفاقات دیگری انجام شود.
او با بیان اینکه صندوق تثبیت بازار س��رمایه در راستای وظایف خود با 
سرمایه هایی که در اختیار دارد به تثبیت شرایط بازار کمک می کند، گفت: 
تثبیت ش��رایط بازار وابسته به س��ایر عوامل اقتصادی است که در صورت 

کمک سایر پارامترها می توان شاهد روزهای خیلی بهتری در بازار باشیم.
دهقان دهنوی به تاثیر مالیات بر عایدی س��رمایه بر روند معامالت بازار 
سرمایه اشاره کرد و ادامه  داد: اکنون مالیات بر عایدی سرمایه فقط در حد 
طرح است، برای بازارهای موازی که غیرمولد هستند تصمیم اخذ مالیات 
گرفته ش��ده و با توجه به اینکه مالیات از بازار س��رمایه گرفته نمی ش��ود 
بنابراین این طرح برای معامالت بورس طرحی بسیار مثبت است و به نفع 

معامالت این بازار خواهد بود.

مهلت پرداخت منابع صندوق توسعه ملي به پایان رسید

منابع مالی در اتاق انتظار بورس

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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تامین مداوم اکسیژن بیمارستان ها با 
دستگاه های محققان کشور

با توجه به نیاز کنونی مراکز درمانی و بیمارستانی برای دسترسی 
مداوم به اکسیژن، گروهی از محققان یکی از شرکت های دانش بنیان 
دس��تگاه های اکسیژن ساز بیمارستانی را عرضه کردند که در فضای 
اندک قادر به تامین مداوم اکسیژن مراکز درمانی است، ضمن آنکه 
این دستگاه مراکز درمانی را از کپسول های اکسیژن بی نیاز می کند.

یحی��ی قاس��می از محققان این ش��رکت در گفت وگو با ایس��نا، 
محصوالت این ش��رکت را سیس��تم گازهای طبی و اکسیژن رسانی 
بیمارس��تانی دانس��ت و گفت: از زمان ش��یوع کرونا، این ش��رکت 
خدم��ات زیادی را به وی��ژه در زمینه تولید و عرضه دس��تگاه های 

اکسیژن ساز ارائه کرده است.
وی تولید دس��تگاه اکسیژن س��از را براس��اس تکنیک های جدید 
دانس��ت و اظهار کرد: در این زمینه گام های بزرگی در زمینه تولید 
سیستم های »بنک تایپ« برداش��ته شد و برای بیمارستان هایی که 
محدودیت فضا دارن��د و می خواهند با ظرفیت های محدود بهترین 
بهره برداری را داشته باشند، این دستگاه ها را تولید کردیم که نمونه 
آن در کش��ور وجود ندارد و این شرکت اقدام به تولید این دستگاه 

کرده است.
به گفته وی دس��تگاه اکسیژن ساز ماژوالر )بنک تایپ( قادر است 
اکسیژن را از هوا جداسازی کند تا این گاز را بتواند به طور مستقیم 
و یا به صورت ذخیره شده در مخازن تحت فشار، وارد فرآیند کند. 
ه��وای طبیعی محیط از 78 درصد نیتروژن، 21 درصد اکس��یژن و 
مقدار کمی گازهای کمیاب نظیر آرگون و دی اکسید کربن تشکیل 
ش��ده اس��ت. به منظور جذب نیتروژن و گازهای کمیاب از دستگاه 

اکسیژن ساز استفاده می شود.
قاس��می با تاکید بر اینکه این دستگاه برای بیمارستان ها و مراکز 
درمانی این امکان را فراهم می کند که بدون وابس��تگی به اکسیژن 
کپس��ولی بتوانند به طور پیوس��ته در محل مصرف اکسیژن تولید 
شود، یادآور ش��د: اطمینان کامل نس��بت به منبع دائمی اکسیژن 
و ع��دم نگرانی از تحویل نامنظم اکس��یژن، اطمینان کامل از تولید 
اکس��یژن در مواق��ع پیک مصرف و ایمنی ب��اال و جلوگیری از بروز 
احتمالی خطر انفجار کپس��ول ها از مزایای این دس��تگاه به ش��مار 

می رود.
ای��ن محقق ش��رکت دانش بنیان با بیان اینکه این سیس��تم های 
اکسیژن رس��انی تولید شده در این شرکت در حال حاضر در اختیار 
بیمارستان ها از جمله بیمارستان مسیح دانشوری قرار گرفته است، 
یادآور شد: تاکنون 100 دس��تگاه بیمارستانی اکسیژن ساز تولید و 
در بیمارس��تان های مختلف نصب کردیم و 50 دستگاه دیگر نیز در 

دست تولید داریم.
به گفته وی بیمارس��تان ها تاکنون از دستگاه های اکسیژن سازی 
اس��تفاده می کردند که نیاز به فضای زی��ادی دارند و این چالش از 

سوی این شرکت دانش بنیان مرتفع شده است.
قاس��می، اکسیژن را عنصر اصلی حیات بشر دانست و یادآور شد: 
این سیس��تم به کش��ورهای عراق و سوریه صادر ش��ده است و در 
این ش��رکت این آمادگی وجود دارد که براس��اس نیاز، دستگاه های 

اکسیژن ساز در ظرفیت های متنوعی تولید شود.

نماگربازارسهام

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی آخرین وضعیت بیمه رانندگان 
تاکس��ی را تش��ریح کرد و درباره جایگزینی رانندگان جدید در فهرس��ت 
بیمه ش��دگان گفت چون منابع مالی از محل س��ازمان هدفمندی یارانه ها 
تامین می شود در نامه های متعددی به ما اعالم کرده اند که افراد جایگزین 

هم نمی توانیم بپذیریم.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، مهرداد قریب 
درباره آخرین وضعیت بیمه رانندگان تاکس��ی توضی��ح داد و در این باره 
اظه��ار کرد: درباره رانندگان درون ش��هری و برون ش��هری دو تفاهم نامه 
ارسال کردیم، اما متاس��فانه دستگاه هایی که متولی تامین منابع هستند 
امضا نکردند و زیر بار نرفتند. جلساتی را پیرامون رانندگان برون شهری با 
حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار و در آنجا تصمیمات خوبی گرفته شده 
اس��ت. وی افزود: تفاهم نامه هایی آماده ش��ده که باید برای وزارت کشور، 
سازمان شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و س��ازمان هدفمندسازی یارانه ها ارسال ش��ود. اگر این تفاهم نامه ها امضا 
ش��وند و پرداخت حق بیمه رانندگان تاکسی جزو تعهد دولت قرار بگیرد 
طبیعی اس��ت که س��ازمان تامین اجتماعی هم نسبت به پوشش بیمه ای 

مشموالن جدید این قشر پرتالش اقدام خواهد کرد.
معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه منابع این بیمه 
از محل هدفمندی یارانه ها باید تامین شود، گفت: 50 درصد حق بیمه 27 
درصدی رانندگان تاکس��ی توسط خودشان پرداخت می شود و 50 درصد 
از محل هدفمندی یارانه ها تامین می شود. متاسفانه طی سال های گذشته 
س��ازمان هدفمندس��ازی یارانه ها به تکلیف خودش در ارتباط با پرداخت 

سهم 13.5 درصدی حق بیمه رانندگان عمل نکرده است.
قریب ادامه داد: سازمان هدفمندی طی سال های گذشته هیچ پرداختی 
نداش��ته اند و انباش��ت بدهی داری��م. 12 هزار میلیارد تومان از س��ازمان 
هدفمن��دی طلب داریم و برای اینکه این بیم��ه را ادامه دهیم با توجه به 
بودجه 1400 اگر این تفاهم نامه بین سازمان مدیریت برنامه ریزی، سازمان 
هدفمندی و وزارتخانه های کش��ور و راه و شهرس��ازی به امضا برسد همه 

رانندگان پشت خطی از 50 درصد کمک دولت بهره مند می شوند.
وی افزود: در ش��رایط فعلی رانندگان جدید با پرداخت 27 درصد حق 
بیمه می توانند خودشان را بیمه کنند، اما برای بهره مندی از کمک دولت با 
توجه به بودجه ای که مصوب شده، اگر تفاهم نامه امضا شود دیگر مشکلی 

در این باره نخواهیم داش��ت. معاون بیمه ای س��ازمان تامین اجتماعی در 
پاس��خ به اینکه اصرار تاکسیرانی بر به روز رسانی لیست رانندگان تاکسی 
و جایگزینی 7000 راننده فعال در حوزه حمل و نقل اس��ت، گفت: چون 
منابع مالی از هدفمندی یارانه ها تامین می ش��ود در نامه های متعددی به 
ما اعالم کرده اند که افراد جایگزین هم نمی توانیم بپذیریم زیرا باید تقبل 
مناب��ع الزم برای این امر را بکنند ضم��ن اینکه تاکنون هم به تعهد خود 

عمل نکرده اند.

آخرین وضعیت بیمه رانندگان تاکسی

آزادسازی واردات می تواند مشکالت فعلی صنعت خودرو را حل کند؟
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اظهارنظر صریح برخی کاندیداهای ریاس��ت جمهوری مبنی بر ضرورت 
آزادسازی واردات خودرو با هدف ارتقای کیفیت خودرو در حالی است که 
نگاهی به تجارب س��ایر کشورهای موفق در صنعت خودرو نشان می دهد 
ک��ه مدیری��ت واردات و ممنوعیت آن در یک بازه زمان��ی از ضرورت های 
رش��د صنعت به ش��مار می رود. به گزارش پدال نیوز، بیش از سه سال از 
ممنوعیت واردات خودرو به بهانه محدودیت های ارزی می گذرد و در این 
مدت خودروسازان با تکیه بر پروژه های بومی سازی و تعمیق ساخت داخل 
در ت��الش برای بهبود صنعت خودرو داخلی و تامین نیاز مصرف کنندگان 

بوده اند که ثمره آن در ماه های پایانی سال گذشته به منصه ظهور رسید.
شاید این ممنوعیت اجباری خودروسازان را برای توسعه بیشتر وا داشت، 
اما به طور قطع نیاز بخش��ی از مصرف کنندگان هیچ گاه تامین نشد. حال 
یک��ی از کاندیداها کیفی��ت پایین و قیمت های ب��اال در این صنعت را به 
ممنوعیت واردات نس��بت داده اس��ت و در این شرایط این پرسش مطرح 
می شود که آیا به راستی آزادسازی واردات می تواند مشکالت فعلی صنعت 

خودرو را حل کند؟
ابوالفضل خلخالی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با تاکید 
ب��ر اینکه آزادس��ازی واردات خودرو عاملی برای رش��د و یا عقب افتادگی 

صنعت خودرو به ش��مار نمی رود، می گوید: ممنوعیت واردات یک ش��رط 
الزم ب��رای تحول در صنعت خودرو به ش��مار می رود که در همه دنیا این 
روند دیده می ش��ود و نمونه آن ممنوعی��ت واردات در کره جنوبی در یک 
ب��ازه زمانی ب��ود. وی می افزاید: در کنار این موضوع ش��روط دیگری الزم 
اس��ت که در این س��ال ها و همزمان با ممنوعیت واردات محقق نشده اند 
به نظر می رس��د واردات بی رویه و بدون حس��اب و کت��اب به این صنعت 
لطمه وارد کرده و باعث از بین رفتن آن می شود، اما اگر تجارب 50 ساله 
و توانمندی هایی که در زمینه دانش فنی کس��ب شده را در نظر بگیریم و 
در جهت رش��د و توسعه آنها گام برداریم، باید برای موضوع واردات برنامه 

داشته باشیم تا مانع از واردات بی رویه شویم.
خلخالی با تاکید بر اینکه این روند نیز نباید طوالنی مدت باشد بلکه باید 
براس��اس یک برنامه زمان بندی شده نسبت به افزایش واردات اقدام کنیم، 
تصریح می کند: به طوری که در یک روند 10 ساله واردات از صفر به یک 
عدد مشخصی خواهد رس��ید و در طول این مدت برنامه های جدی برای 
صنعت خودرو داشته باش��یم که این برنامه ها بیشتر بر ساماندهی بخش 
خصوصی برمی گردد. این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: حمایت 
از این بخش با حذف موانع از مسیر فعالیت خواهد بود تا بخش خصوصی 

شکل بگیرد و برای رشد سریع تر این بخش باید نسبت به مدیریت واردات 
اقدام کرد. وی در ادامه فساد در صنعت خودرو را از دیگر چالش های این 
صنعت عنوان و اظهار می کند: از آنجا که این صنعت جزو معدود صنایعی 
بوده که موفق به حفظ خود شده و با تمام نامالیمتی ها زنده مانده بنابراین 
همیشه مورد توجه سیاس��یون و اقشار مختلف بوده و در این مجموعه ها 
دخالت کرده اند بنابراین اگر تمرکز روی مبارزه با فساد در صنعت خودرو 
معطوف کنیم تا رانت این بخش ریش��ه کن شود، حتی صنعت دولتی نیز 

می تواند رشد خوبی داشته باشد.
خلخالی با اش��اره به تجربیات و دانش فنی مس��اعد در صنعت خودرو 
می گوید: با تکیه بر این توانمندی زمینه مناس��بی برای توس��عه محصول 
وج��ود دارد ضمن آنک��ه توانمندی خوبی در صنعت قطعه ش��کل گرفته 
که می تواند کمک کننده باش��د بنابراین مدیریت واردات و حمایت زمانبر 

می تواند عاملی برای رونق بیشتر باشد.
این کارش��ناس صنعت خ��ودرو می افزاید: در بیش��ترین حالت واردات 
خودرو به 100 هزار دس��تگاه می رسد که با احتساب خودروهای مونتاژی 
ای��ن امکان وجود دارد که این میزان افزایش یابد، اما این روند باید زمانبر 
باشد تا در این مدت خودروسازان بتوانند نسبت به تقویت خود اقدام کنند.
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اخبار

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: با حضور مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان آذربایجان شــرقی، ۲۶ طرح آب و فاضالب شهری و 
روستایی با حدود ۲۳ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان هزینه به بهره برداری 
رســید. رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه همه این طرح ها از محل اعتبارات سال 
۱۳۹۹ اجرا شده است، اظهار کرد: آیین افتتاح پنج مورد از این ۲۶ طرح 
شامل »شبکه فاضالب شهرک زیباشهر«، »دیزل ژنراتور برق اضطراری« 
و تامین آب شــرب روستاهای »اسفستانج«، »قشــالق« و »آشان« به 

صورت نمادین و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار خواهد شد.
علیرضا ایمانلو به بهره برداری از طرح شبکه فاضالب و نصب انشعاب ها 
در شهرک زیباشهر مراغه اشــاره کرد و افزود: طول شبکه فاضالب در 
این شــهرک ۶ کیلومتر و ۸۰۰ متر است و برای اجرای آن ۳۵ میلیارد 
ریال از محل اعتبارات ســال ۱۳۹۹ هزینه شــد.  وی اضافه کرد: طرح 
انتقال و احداث ســاختمان دیزل ژنراتور برق اضطراری با ۸۱۰ کیلووات 
آمپر قــدرت نیز از جمله کارهای مانــدگار در جهت پدافند غیرعامل 
شهرســتان به شــمار می رود که با پنج میلیارد ریال هزینه اجرا شد و 
از ظرفیت راه اندازی کلیه الکتروپمپ های ایستگاه پمپاژ »ولی عصر ۱« 
برخوردار است. ایمانلو به طرح های آبرسانی روستایی نیز که به صورت 
نمادین افتتاح شد، اشــاره کرد و افزود: طرح تامین آب شرب روستای 
»اسفســتانج« از طریق تجهیز یک حلقه چاه، احداث مخزن ذخیره و 
نیرورسانی با ۹ میلیارد ریال هزینه اجرا شد. وی ادامه داد: طرح تامین 
آب شــرب روستای »قشالق« نیز با احداث شبکه داخلی و خط انتقال 
به طول ۳.۸ کیلومتر و احداث مخزن ذخیره و نیرورسانی در مجموع ۶ 

میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال هزینه در پی داشــت.  به گفته وی، تامین 
آب شــرب روستای آشــان با حدود ۶ میلیارد ریال هزینه اجرا شد که 
شامل ۱.۸ کیلومتر خط انتقال و تجهیز یک حلقه چاه بوده است. رییس 
هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
گفت: عالوه بر افتتاح ۲۶ طرح آب و فاضالب شهرستان، دو طرح شامل 
شبکه جمع آوری فاضالب روســتای علویان و آبرسانی به شهرک های 
امام حســن )ع( و شهرک الهیه شــهر مراغه نیز کلگ زنی شد. علیرضا 
ایمانلو با تاکید بر اینکه طرح شبکه جمع آوری فاضالب روستای علویان 
به دلیل مشارکت ۲ میلیارد تومانی اهالی و رستوران داران بلوار طبیعت 
در سطح آذربایجان شرقی الگو به شمار می رود، اضافه کرد: این طرح در 
مجموع با ۱۰ میلیارد تومان پیش بینی اعتبار آغاز خواهد شد.  به گفته 
ایمانلو، عملیات اجرایی طرح های آبرسانی به شهرک های امام حسن )ع( 
و شهرک الهیه شهر مراغه نیز در قالب احداث ۱۸ کیلومتر شبکه با هفت 

میلیارد تومان پیش بینی اعتبار در روز جاری آغاز می شود.  وی با اشاره 
به اجرای طرح های مختلف آب و فاضالب با ۴۴ میلیارد تومان هزینه در 
سال گذشته، اظهار داشت: پارسال با تالش  کارکنان این شرکت حدود 
۱۶ کیلومتر از شــبکه آب شرب روستایی اصالح شد و ۱۳ کیلومتر نیز 
توسعه یافت. این مقام مسوول ادامه داد: اجرای طرح شبکه جمع آوری 
فاضالب شــهرک زیباشهر با ۳.۵ میلیارد تومان هزینه به عنوان یکی از 
مطالبه های مردم این منطقه از جمله دستاوردهای شاخص این شرکت 
در سال ۱۳۹۹ بوده است. علیرضا ایمانلو اضافه کرد: احداث مدول سوم 
تصفیه خانه آب و زالل ساز نیز از جمله طرح های مهمی است که در سال 
گذشته عملیات اجرایی آن آغاز شد و با بهره برداری از آن تا پایان امسال 
ظرفیت الزم برای تصفیه آب مورد نیاز ۲۵ ســال آینده این شهرستان 
فراهم خواهد شد. وی دلیل احداث مدول سوم تصفیه خانه فاضالب شهر 
مراغــه را یادآوری کرد و ادامــه داد: ورودی این تصفیه خانه فاضالب از 
ظرفیت آن بیشتر بود که ابتدا طرح اصالح و در ادامه احداث مدول سوم 
در دستور کار قرار گرفت که به حدود ۱۸۷ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد 

و سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث آن می تواند راهگشا باشد.
ایمانلو افزود: با بهره برداری از مدول سوم تصفیه خانه فاضالب، می توان 
از پســاب تصفیه شــده به میزان حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ لیتر برثانیه برای 
استفاده در بخش صنعت شهرستان بهره گرفت. مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان آذربایجان شــرقی یادآوری کرد: در هفته دولت سال 
گذشته نیز طرح احداث مجتمع آبرسانی سراجوی غربی با حدود هفت 
میلیارد تومان هزینه به بهره برداری رسید و گام بزرگی در مسیر توسعه 

شبکه آبرسانی به روستاهای این شهرستان برداشته شد.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مرکز انتقال شماره ۲خط لوله 
۴۲ اینچ نفت خام گوره -جاسک راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
منطقه خلیج فارس؛ با حضور مهندس یارمحمدی مدیرعامل شــرکت 
خطــوط لوله ، مهندس علیزاده مدیر شــرکت خطــوط لوله ، مدیر و 
مسئولین منطقه خلیج فارس، مرکز  انتقال شماره ۲خط ۴۲اینچ نفت 

خام گوره - جاسک راه اندازی شد.
در این بازدید همچنین بخش های مختلف این خط مورد بازدید قرار 

گرفت و در خصوص مســائل این خط تصمیم گیری های الزم صورت 
گرفت.

گفتنی اســت؛ پروژه راهبری خط لوله ۱۰۰۰کیلومتری انتقال نفت 
گوره به جاسک با ظرفیت نهایی انتقال یک میلیون بشکه نفت در روز 
با تکیه بر توان داخلی مراحل ساخت خود را طی می کند که در همین 
راستا یکی از پروژه های عظیم زیر ساختی که زمینه بالفعل کردن یکی 

از ظرفیت های ژئوپلیتیکی کشور را به همراه دارد.
انتقال نفت خام از گوره به جاسک زمینه تمرکز زدایی و متنوع سازی 

پایانه های صادراتی و کاهش ریسک از تنگه هرمز رافراهم می کند و در 
کنار آن سبب ایجاداشتغال در منطقه مکران و توسعه پایدار خواهد شد.

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: فریبرز مرادی راهداری گیالن 
مدیر کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان گیالن گفت: با ابالغ 
سازمان راهداری در خصوص طرح راهداری محوری این طرح از ابتدای 
اردیبهشت ماه در محورهای شریانی و پرتردد شهرستان های استان گیالن 
شروع شد. فریبرز مرادی،مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
گیــالن در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی، 
در خصوص اجرای طرح راهداری محوری در این اســتان گفت: با ابالغ 
سازمان راهداری در خصوص طرح راهداری محوری این طرح از ابتدای 
اردیبهشت ماه در محورهای شریانی و پرتردد شهرستان های استان گیالن 
شروع شــد.  وی ادامه داد: در همین خصوص ادارات راهداری استان با 
توجه به امکانات، نیروی انسانی و ماشــین آالت راهداری موجود در هر 
منطقــه این طرح را وارد مرحله عملیاتی کردند که اجرای آن همچنان 
ادامــه دارد و امید داریم تا پایــان خردادماه بتوانیم این طرح را به اتمام 
برسانیم. وی در توضیح اقدامات انجام شده در این طرح ادامه داد: حدود 
۱۴ هــزار و ۸۱۲ متــر مربع لکه گیری، حذف چاله و خرابی آســفالت، 
۳۰۸ هزار و ۸۲۶ متر تصدیع حریم و اصالح شــیب شیروانی راه، ۴۰۵ 
کیلومتر پاک ســازی شانه و حاشیه راه، ۳۰ هزار و ۸۱۱ متر شانه سازی، 

تعریض و اصالح افتادگی شــانه راه، ۲ هزار و ۷۸۰ مورد اصالح، تعمیر و 
رنگ آمیزی پایه تابلوها، تجهیز روشنایی مصنوع و حذف تابلوهای نادرست 
و غیرضرروی، ۷۸ مورد اصالح و تخلیه قنوها و مصالح از حاشیه، کنار راه و 
پشت دیوارهای حائل، هزار و ۳۹ مورد شست وشو و رنگ آمیزی ابنیه فنی 
موجود مانند دیوارهای حائل، پل های عابر پیاده، گالری ها، دیواره تونل ها، 
حفاظ های بتونی و موارد مشابه، ۲۱۰ کیلومتر خط کشی با اولویت خطوط 
میانی که ۵۱ کیلومتر آن در راه های شریانی بود، ۱۰۷ مورد هدایت آب و 

رادیوبریدها، ۱۴ مورد نرده گذاری و درزگیری انبساط پل ها، ۱۳ کیلومتر 
روشــنایی نقطه ای و طولی تونل ها، اصالح و تعمیر ۳۷ مورد روشنایی 
نقطه ای، ۶۶۵ متر مربع رنگ آمیزی سرعتگاه ها، ۱۱۶ کیلومتر علف تراشی 
حاشیه محور و رفوژ میانی راه ها از جمله اقداماتی بود که در طرح راهداری 
محوری در اردیبهشت ماه در استان گیالن انجام شد و هم اکنون هم در 
حال انجام است.  مرادی در مورد مشکالت این طرح در استان هم افزود: 
کمبود نیروی انسانی به ویژه راهدار و عمر باالی ماشین آالت راهداری از 
جمله مشکالتی هست که در اجرای این طرح شاهد آن هستیم، با توجه 
به نوع اقلیم و وضعیت جغرافیایی استان گیالن راهداری محوری یکی از 
الزامات این استان است که رنگ آمیزی و شست وشوی پایه عالئم، بوته زنی 
و علف تراشی با توجه به نوع آب وهوا به سرعت باید انجام شود و نیاز است 
که همیشه به روز باشد. مدیر کل راهداری استان گیالن اضافه کرد: این 
مقدار کار در وســعت ۱۳ هزار کیلومتر راه استان توسط ۶۳ نفر کارگر 
راهدار صورت می گیرد و ۶۵ دستگاه ماشین آالت راهداری ما فاقد راننده 
هستند و به طور متوسط می توان گفت به ازای هر ۲۱۱ کیلومتر یک نفر 
راهدار داریم و با توجه به این حجم کار نیازمند تامین نیروی انسانی با 

تجربه کافی در این زمینه هستیم. 

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: مدیرعامل شــرکت شــیر 
پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی گفت: در ۲ماهه امسال یک میلیون 
دالر انــواع فراورده های لبنی از این شــرکت به چهار کشــور عراق، 
افغانستان، پاکستان و سوریه صادر شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
مرتضی اعیانی در نشســتی با خبرنگاران به مناسبت فرارسیدن روز 
جهانی شیر اظهار کرد: صادرات ۲۵ تن پودر بستنی از محصوالت جدید 
شرکت و ۳۰۰تن شیرخشک به سوریه در برنامه صادراتی شرکت پگاه 
تبریز است.  وی اعالم کرد: فروش محصوالت پگاه آذربایجان شرقی در 
سال جاری ۱۸۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته افزایش 
یافته اســت.  اعیانی ادامه داد: متوسط جذب شــیرخام روزانه ۳۷۶ 
کیلوگرم پیش بینی شــده است اما اکنون این میزان را در پگاه تبریز 
به ۴۱۴ تن رسیده که ۲۵درصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان 
می دهد.  وی یادآوری کرد: سرانه مصرف شیر در کشور ۸۵ کیلوگرم 
اســت که اختالفی محسوس با سرانه ۱۵۰ کیلوگرمی مصرف شیر در 
دنیا و ۳۰۰ کیلوگرمی در برخی کشــورهای اروپایی دارد. وی گفت: 
سرانه مصرف لبنیات در آذربایجان شرقی با ۹۵ لیتر، ۱۰ لیتر باالتر از 
متوسط کشوری است. اعیانی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۲۰ هزار 
تن شــیرخام از ۳۰۰ واحد دامداری و جمع آوری شیر از استان های 

آذربایجان شــرقی، غربی، قزوین و مغان خریداری شده است، گفت: 
صنایع شیر ایران براساس نظام نامه دامپزشکی محصوالت را خریداری 
می کند و سال گذشته ۴۰۹ تن شیر به دلیل آلوده بودن و پایین بودن 
از اســتانداردهای صنایع شیر ایران عودت داده شده است. مدیرعامل 
شرکت شیر پاســتوریزه پگاه آذربایجان شرقی همچنین از افتتاح ۲ 
واحد دامداری صنعتی با ظرفیت اســمی پنج هــزار راس دام تحت 
مدیریــت این مجموعه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با افتتاح این 
مجموعه ها که در هر طرح برای ۱۷۰ نفر اشتغالزایی می شود، شرکت 

پگاه به صورت مستقیم وارد حوزه تولید شیر می شود و بر این اساس 
ظرفیت تولید محصول شیر استریل خود را به ۳۶۰ تن خواهد رساند. 
اعیانی با بیان اینکه پگاه تبریز جزو چهار شرکت برتر در بین شرکت 
های هفده گانه کشــور است، گفت: در شرکت پگاه تبریز بیش از ۴۰ 
نوع محصول تولید می شود.  وی در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش 
قیمت محصوالت لبنی پگاه در طول یکســال گذشته نسبت به سایر 
برندهای ایرانی کشور، گفت: در موضوع قیمت گذاری، سازمان حمایت 
از مصرف کننده، تصمیم گیرنده نهایی است و شرکت های تولیدکننده 
نقشی در این زمینه ندارند. وی با بیان اینکه امسال برای افزایش قیمت 
محصوالت برنامه ای نداریم، ادامه داد: کیفیت محصوالت پگاه سرآمد 
اســت و بودجه ســال جاری ما ۱۲۵۰ میلیارد تومان و بودجه ثانوی 
۱۵۰۰ میلیارد تومان است که ۷۵ درصد اعتبارات در طول سال صرف 
خرید شــیرخام می شود.  الزم به ذکر است پگاه آذربایجان شرقی به 
عنوان دومین کارخانه شــرکت صنایع شــیر ایران، در سال ۱۳۳۹ به 
وســیله زنده یاد غالمرضا عدل در خیابان پاستور تبریز تاسیس شد. 
اول ماه ژوئن میالدی مصادف با ۱۲ خرداد به پیشنهاد سازمان جهانی 
خواروبار )FAO( و با اعالم ســازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی 

شیر نام گذاری شده است.

با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی؛

۲۶ طرح آب و فاضالب مراغه بهره برداری شد

راه اندازی مرکز انتقال شماره ۲نفت خام گوره -جاسک

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گیالن اعالم کرد: 

اهمیت طرح راهداری محوری به عنوان یک الزام در استان گیالن

مدیرعامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی:

لبنیات آذربایجان شرقی به چهار کشور دنیا صادر شد

رئیس کمیته عبور از پیک بار 1۴۰۰ خوزستان گفت:
عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه برق خوزستان کامل انجام شده است

اهواز - شبنم قجاوند: رئیس کمیته عبور از پیک بار ۱۴۰۰ خوزستان با بیان 
اینکه عملیات نگهداری و تعمیرات شــبکه برق خوزستان کامل به صورت کامل 
انجام شــده است، گفت: واحد چهار نیروگاه سد دز که از سال۱۳۹۶  برای بهینه 
ســازی از مدار خارج شده بود در خرداد ماه وارد مدار شد و به جمع نیروگاه های 
تولیدی برق آبی استان اضافه شد . محمود دشت بزرگ در چهارمین جلسه کمیته 
عبور از پیک بار ۱۴۰۰ خوزستان با حضور مدیران عامل کلیه شرکت های صنعت 
برق در شــرکت توزیع برق اهواز، با شــاره به کاهش حجم مخزن آب در بخش 
نیروگاه های برق آبی اظهار داشت: کاهش ۵۸ درصدی برق نیروگاهی برقابی باعث 
کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید نیروگاه های این بخش در استان شده و همین امر بر میزان تولید برق در استان و نیز در کل کشور تاثیر 
منفی گذاشت. وی با اشاره به فعالیت نیروگاههای حرارتی استان ادامه داد: واحدهایی از نیروگاه های حرارتی رامین و زرگان در اهواز درحال 
تعمیرات هستند که امیدواریم حداکثر تا پایان خرداد ماه به مجموعه تولید برق اضافه شوند تا کمبود برق را در سطح شبکه نداشته باشیم. 
رئیس کمیته عبور از پیک بار ۱۴۰۰ خوزستان خاطرنشان کرد: بنا است کاهش تولید نیروگاه های حرارتی که تا پایان این ماه در مدار قرار 
ندارند را از طریق نیروگاه های برقابی جبران کنیم و میزان تولیدی که در خرداد اضافه می شود را در شهریور ماه کاهش دهیم. دشت بزرگ 
افزود : خوشبختانه عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه برق منطقه خوزستان اعم از شبکه انتقال ، فوق توزیع و توزیع به صورت کامل انجام 
شده و آمادگی کامل برای تولید نیازهای مصرف در شبکه برق را دارند و هیچ گونه محدودیتی در این خصوص وجود ندارد. وی افزود : نیروهای 
شرکت توزیع برق اهواز و استان نیز در مرکز دیسپاچینگ و مرکز بهره برداری شبکه خوزستان بصورت شبانه روزی حضور دارند و در صورت 
بروز هرگونه مشکل در کوتاهترین زمان رسیدگی الزم را انجام می دهند. رئیس کمیته عبور از پیک بار ۱۴۰۰ خوزستان بیان کرد: بیش از ۸۰ 
درصد مصرف برق در فصل تابستان را لوازم سرمایشی و خانگی به خود تخصیص می دهند که امیدواریم با همکاری مردم و تغییر شعار »المپ 

اضافه خاموش« به »کولر اضافه خاموش« در این بخش کاهش مصرف را داشته باشیم. 

مدیرکل پست استان مرکزی خبر داد:
پست سیار در اراک راه اندازی شد

اراک- فرناز امیدی: مدیرکل پست استان مرکزی گفت: واحد پست سیار با 
هدف کاهش حضور شهروندان در مراکز پست و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، 
در اراک راه اندازی شــد. محمدرضا عباسی با اشاره به افزایش مرسوالت پستی 
افزود: با راه اندازی واحد پست سیار در شهر اراک برای ارسال مرسوالت نیازی به 
مراجعه حضوری نیست و پیک سیار از مقصد محموله را تحویل می گیرد. وی 
ادامه داد: طرح واحد پســت سیار از روزهای گذشته به صورت آزمایشی در شهر 
اراک اجرایی شــده که  نتایج رضایت بخشی در این راستا صورت می گیرد و در 
مرحله بعدی در شهر ساوه نیز راه اندازی می شود. مدیر کل پست استان مرکزی 
اظهار داشت: عالوه بر پوشش پست سیار در شهرهای برخوردار، هدفگذاری کسب رتبه نخست سنجه های کیفی، توسعه ارزش های افزوده 
از جمله سرویس خرید و فروش اینترنتی و توسعه این سرویس در روستاها و افزایش بهره وری نیروی انسانی از دیگر برنامه های اولویت دار 
این نهاد خدماتی در سال جاری است.  عباسی با اشاره به برنامه های اولویت دار سال جاری نیز گفت: اجرایی کردن طرح »جی نف« یکی 
از طرح های اقتصاد مقاومتی است که در این راستا، زیرساخت های  ۸۰ درصد از اماکن آماده سازی شده است و آمادگی کامل وجود دارد 
که اطالعات طول و عرض جغرافیایی اماکن مشخص شده را  به صورت رایگان در اختیار سازمان های خدمات دهنده دهد. وی بیان کرد: 
انتظار می رود شهرداری های استان برای تکمیل طرح جی نف زمینه را فراهم کنند که تا آخر امسال کل پالک های زوج و فرد اماکن در 
سطح شهر و روستا نصب شود. مدیرکل پست استان مرکزی ایجاد توسعه سرویس پست لجستیک و توسعه سرویس پست مستقیم را از 
دیگر برنامه های اولویت دار اداره کل پست استان مرکزی عنوان کرد و گفت: این طرح بانک اطالعاتی پست ۱۰ رقمی از بانک های اطالعاتی 
مهم کشور است که مثل کدملی و کد پستی دو بانک اطالعاتی مهم کشور هستند که هر فرد با کدملی هویت فرد و با کد پستی هویت 
مکانی شناخته می شود و با استفاده از این توسعه سرویس های مبتنی بر کدپستی می توان فعالیت فروشنده ها برای فروش محصوالت را 
تسهیل کرد.  عباسی اضافه کرد: مبادالت پستی روستاییان در حال حاضر به صورت یک روز در میان انجام می شود که امید می رود که 
با توسعه مبادالت پستی روستایی و سرویس تجارت الکترونیک این مهم همه روزه انجام شود. مدیرکل پست استان مرکزی در خصوص 
توسعه سرویس تجارت الکترونیک در روستاها نیز گفت: تفاهم نامه ای با سازمان ها،  دفتر امور بانوان استانداری، زنان سرپرست خانوار و 
تولیدکننده های شهر و روستا که فعالیت تولیدی انجام می دهند اما قادر به بازاریابی نیستند، منعقد شده تا به واسطه سرویس تجارت 
الکترونیک محصوالتشان را به فروش برسانند. عباسی افزود: اداره پست آمادگی دارد مرسوله های تمام ارگان ها و واحدهای تولیدی را به 
سایر نقاط کشور ارسال کند و مرسوله ها از زمان تحویل تا زمان توزیع قابل رهگیری و پیگیری است و محصوالت تحت پوشش بیمه نیز 

قرار می گیرند و این امکان خوبی برای تولید کننده است تا از سرویس پستی برای انجام مرسوالت استفاده کنند. 

ارجمندزاده خبر داد:
فاز اول مجتمع بندری نگین نیمه نخست امسال افتتاح می  شود

بوشــهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر گفت: تا 
پایان نیمه نخست سال جاری با اتمام فاز اول مجتمع بندری نگین، این مجتمع 
آماده پذیرش سرمایه گذاری در حوزه جنرال کارگو، کانتینری و نفتی می شود. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر، سیاوش 
ارجمندزاده روز سه شنبه به رسانه  ها اعالم کرد: در ۲.۵ سال گذشته تاسیسات 
زیربنایی، جاده های دسترسی به ترمینال ها، شبکه آبرسانی، برق، فاضالب، اطفاء 
حریق این مجتمع در دستور کار قرار گرفته و با جدیت در حال انجام است. وی 
بیان کرد: در حوزه کانتینری ظرفیتی معــادل ۶۰۰ هزار  تی.ایی.یو، در حوزه 
نفتی ۲ میلیون تن و در حوزه جنرال کارگو ظرفیتی معادل یک میلیون تن برای مجتمع بندری نگین دیده شده است. ارجمندزاده اظهار 
داشت: عالوه بر این یک میلیون تن نیز برای صادرات اسکله نفتی لحاظ شده تا ظرفیت تخلیه و بارگیری کاال هشت میلیون تنی بندر 
بوشهر به ۱۶ میلیون تن ارتقا یابد. وی افزود: در صورت سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی، امکان توسعه مجتمع بندری نگین در 
آینده باز هم وجود دارد. ارجمندزاده ادامه داد: با توجه به اینکه بندر بوشهر یکی از بنادر قدیمی کشور است، از نظر پشتوانه های اجتماعی  
و مردمی از شرایط مناسبی برخوردار و عالوه بر این دارای پسکرانه بندری است که بر ظرفیت های بندر اضافه می کند. وی اظهار داشت: 
پس از تکمیل فاز نخست مجتمع بندری نگین، امکان فعالیت های ارزش افزوده ای و لجستیکی فراهم می شود و با توجه به ترمینال های 

موجود امکان صادرات فراهم خواهد شد.

نبیان معاون وزیر راه وشهرسازی از بیمارستان جدید الحداث لنگرود 
بازدید کرد

رشت - خبرنگار فرصت امروز: معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیر عامل 
سازمان مجری ساختمانها وتاسیسات عمومی ودولتی ازطرح توسعه بیمارستان 
۱۳۷تختخوابی لنگرود بازدید کرد. به گزارش اداره ارتباطات واطالع رسانی راه 
وشهرسازی گیالن، علی نبیان مدیر عامل سازمان مجری ساختمانها وتاسیسات 
عمومی ودولتی در راس هیاتی وبا اتفاق مدیرکل راه وشهرسازی گیالن، فرماندار 
لنگرود ورییس بیمارستان تازه احداث شهید حسین پورلنگرود، از طرح توسعه 
این بیمارســتان بازدیدکردند. الزم به ذکر اســت بیمارستان شهیدحسین پور 
لنگرود در تابســتان ۹۹ همزمان با تشدید بیماری کرونا ونیاز مبرم به خدمات 
پزشکی، به علوم پزشکی گیالن تحویل گردیده ولی بطور رسمی افتتاح نشده است. این بیمارستان در زمینی به مساحت ۴۵ هزار متر مربع 
وزیربنای ۱۱ هزار متر مربع در ۳ طبقه احداث شده است که دارای بخش های تخصصی داخلی،جراحی ،زنان وزایمان ، نوزادان وکودکان 

رادیولوژی،آزمایشگاه ،درمانگاه تخصصی وعمومی است.

تداوم عملیات علف تراشی و پاکسازی زمین های خالی از سوی شهرداری گرگان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: معاون خدمات شهری شهرداری گرگان از انجام عملیات پاکسازی و الیروی رودخانه ها در منطقه 
یک شهر خبر داد.احمد ساالری با اعالم این خبر اظهار کرد: با نزدیک شدن به فصل گرما و افزایش دما در راستای ارتقای بهداشت عمومی 
و جلوگیری از رسوب گذاری و انباشت شن و ماسه و زباله در سطح رودخانه پاکسازی و الیروبی رودخانه های سطح شهر با جدیت بیشتر 
در دستور کار قرار گرفته است.ساالری تصریح کرد: انجام الیروبی به منظور ارتقای بهداشت و بخصوص کنترل بوی نامطبوع که در فصل 
گرما از سطح رودخانه متصاعد می شود در حال انجام است.وی از شهروندان خواست از ریختن ضایعات زباله و نخاله در داخل جداول و 
کانال های منتهی به رودخانه ها جدا خودداری کنند.ساالری همچنین از تداوم عملیات علف تراشی ، تسطیح و پاکسازی زمینه های خالی 
ســطح شهراز طریق انعقاد قرارداد با بخش خصوصی خبر داد.وی افزود: با توجه به اهمیت پاکسازی زمین های خالی که دارای پوشش 
گیاهی هستند و احتمال آتش سوزی آنها در فصل گرما وجود دارد این معاونت با استفاده از ادوات شهرداری عملیات علف تراش و پاکسازی 
گسترده زمین خالی را در دستور کاری خود قرار داده است.وی تصریح کرد: عملیات علف تراشی ،تسطیح و پاک زمین خالی در فضاهای 
شهری به منظور ارتقاء بهداشت و سالمت شهروندان به خصوص جلوگیری از آتش سوزی علفهای خشک در فصل گرما با استفاده از ادوات 
شهرداری در حال انجام است و همچنین در این طرح از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده شده است.معاون خدمات شهری شهرداری 
گرگان در پاکســازی زمین های خالی عالوه بر علف تراشــی ، خاک و نخاله و پسماند نیز جمع آوری می شود و انتظار داریم با همکاری 

شهروندان و شهرداری شاهد شهری پاک و زیبا باشیم.

ســاری – دهقان : یخکشی گفت: پروژه ســازگاری با کم آبی که 
ســندی ماندگار برای اســتان مازندران خواهد بود در سال گذشته با 
برگزاری بیش از ۳۵ جلسه فرا بخشی بین دستگاه های اجرایی توانست 
در سطح ملی مورد تصویب قرار بگیرد که زمینه ساز مدیریت مصرف آب 

در سطح استان می گردد.
بــه گزارش خبرنگار مازندران به نقــل روابط عمومی آب منطقه ای 
مازندران، اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان در سال ۱۴۰۰ 
با حضور رازجویان معاون هماهنگی و امور عمرانی اســتانداری و کلیه 
دستگاه های اجرایی در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با محوریت ارائه برنامه های 
ســازگاری با کم آبی و هماهنگی بین دستگاهی برای مدیریت بهتر در 
بخش آب برگزار گردید در ابتدای جلسه پس از ارائه گزارش از وضعیت 
موجود در استان مازندران توسط سازمان هواشناسی و جهادکشاورزی، 
رازجویان گفت : مشــکالت کم آبی و وضعیت موجــود مورد اهمیت 
اســتاندار بوده و در جلسه شورای تامین استان در خصوص این مسائل 
مباحثی مطرح گردید و مقرر شد با نظارت بیشتر موضوعات مربوط به 

کم آبی در شورای تامین استان نیز مورد بررسی قرار گیرد
وی افزود :  اگر بخواهیم آب منطقه ای را به تنهایی متولی آب بدانیم، 
این نگرشی اشتباه است و مدیریت در بخش آب مربوط به کلیه دستگاه 
های اجرایی است و هر سازمان همانطور که در پروژه سازگاری با کم آبی 
آمده است موظف به وظایفی هستند. رازجویان خاطر نشان کرد : در کنار 

مدیریت آب باید سیاستی اعمال شود تا کشاورز ترغیب به فعالیت های 
کشاورزی شود و سود خوبی در این حوزه بدست اورد که همین اقدامی 

پیشگیرانه برای جلوگیری از ویال سازی در مزارع کشاورزی خواهد بود.
در ادامه جلسه  یخکشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران با 
ارائه وظایف هر دستگاه در پروژه سازگاری با کم آبی گفت : آبیاری نوین 
در بخش کشاورزی، استفاده از پساب ها، توسعه کشت گلخانه ای، توسعه 

شبکه های آبیاری بخشی از این پروژه سازگاری با کم آبی خواهد بود
ایشان افزود : احیا و صیانت از آب های زیر زمینی از اهداف مهم این 
طرح ســازگاری با کم آبی است که با نصب کنتور هوشمند، قطع برق 
چاه های غیر مجاز، جدا ســازی پساب از آب شیرین برای استفاده در 
فضای سبز بخشــی دیگر برای احیای سفره های اب زیر زمینی است. 
دبیر کارگروه ســازگاری با کم آبی استان خاطر نشان کرد، بحث کشت 
دوم باید بصورت جدی ممنوع شــود و در مناطق کم آب بجای کشت 
برنج، نوع دیگر کشت مانند سویا، پنبه و دیگر کشت های مقاوم در برابر 

کم آبی مورد استفاده کشاورزان قرارگیرد. 

اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان در سال 1۴۰۰ برگزار  شد
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به قلم: کروتنی فیرهلر
کارشناس حوزه سئو در موسسه هاب اسپات

ترجمه: علی آل علی

اگر تا به حال پستی در وبالگ بارگذاری کرده باشید، 
به خوبی با اهمیت مدیریت س��ئو در این حوزه آشنایی 
خواهید داش��ت. بس��یاری از محت��وای وبالگی به دلیل 
عدم جذابی��ت و رعایت نکات مربوط به مدیریت س��ئو 
بازدید بسیار اندکی دریافت می کند. همین امر بسیاری 
از برندها را نس��بت به س��هولت بازاریابی در این عرصه 
دچار تردید کرده اس��ت. برخ��ی از برندها دیگر تمایلی 
برای سرمایه گذاری در این حوزه نشان نمی دهند. شاید 
این امر بس��یار س��اده به نظر برس��د، ام��ا در عمل یکی 
از ابزاره��ای مفی��د و کاربردی برندها ب��رای بازاریابی از 

دست شان خارج می شود.
ام��روزه بس��یاری از برندها برای بازاریاب��ی و تعامل با 
مخاطب هدف اقدام به استفاده از وبالگ می کنند. دلیل 
ای��ن امر تفاوت های معنادار وبالگ ب��ا دیگر پلتفرم های 
تعامل��ی اس��ت. همین ام��ر وبالگ را بدل ب��ه گزینه ای 
جذاب ب��رای بازاریابی کرده اس��ت. نکت��ه مهم در این 
میان تهی��ه محتوای مناس��ب و جذاب ب��رای مخاطب 
هدف است. اگر این امر مدنظر برندها قرار نداشته باشد، 
شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهند 
داشت. بسیاری از برندها عالوه بر رعایت نکات مربوط به 
جذابیت محتوا باید به بحث س��ئو نیز توجه نشان دهند. 
دلی��ل این امر جذب ترافیک بیش��تر ب��ه وبالگ در پی 

استفاده از تکنیک های سئو است. 
وقتی صحبت از سئو می شود، بسیاری از برندها نگران 
ش��یوه های اجرای آن هس��تند. اغلب اوق��ات پیچیدگی 
ح��وزه مدیریت س��ئو موج��ب ناامیدی افراد می ش��ود. 
بنابراین کس��ب و کارها در مواجه��ه با این حوزه باید به 
نکات متعددی توجه نش��ان دهند. شاید در نگاه نخست 
اجرای تکنیک های مربوط به حوزه س��ئو از س��وی یک 
برند به تنهایی بسیار سخت باشد. نکته مهم در این میان 
تالش ما در این مقاله برای ساده س��ازی فرآیند موردنظر 
اس��ت. در ادامه به بررسی بیش��تر این موضوع خواهیم 
پرداخت، اما پیش از آن باید معنای دقیق مفهوم س��ئو 

را درک کنیم. 
مدیریت سئو یا نگارش سئو به فرآیند تهیه محتوا، به 
طور معمول محتوای متنی، با هدف کسب رتبه های برتر 
در موتورهای جست وجو اش��اره دارد. بسیاری از برندها 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب از هدف از ش��یوه های 
س��ئو اس��تفاده می کنند. این امر موجب رتبه بندی بهتر 
س��ایت یا وبالگ برند در موتورهای جست وجو می شود. 
ام��روزه مهمترین موتور جس��ت وجو در می��ان کاربران 
گوگل است بنابراین توجه به این موتور جست وجو دارای 

اهمیت بسیار زیادی خواهد بود. 
اس��تفاده از کلیدواژه های پرکاربرد و اساس��ی در یک 
حوزه نقش مهمی در موفقیت اس��تراتژی سئو دارد. این 
امر ش��اید در ابتدا س��اده به نظر برسد. نکته مهم همین 
امر است. فرآیند مدیریت سئو چشم اندازی ساده اما نیاز 
به توجه مداوم دارد. اس��تفاده از کلیدواژه ها باید به طور 
مداوم با ارزیابی وضعیت بازار و ترندها تغییر کند. بر این 
اس��اس امکان اس��تفاده مداوم از یک مجموعه کلیدواژه 
برای برنده��ا وجود نخواهد داش��ت. براس��اس گزارش 
Search Engine Journal، استفاده از نکات مربوط 
به س��ئو تا 25 درصد بر روی کیفیت محتوای بازاریابی 
تاثیر مثبت خواهد داش��ت بنابراین کس��ب و کارها و به 
طور ویژه تیم های بازاریابی باید به این نکته توجه نشان 
دهن��د. در ادامه برخی از توصیه های مهم برای مدیریت 
س��ئوی بهتر در قالب بازاریابی وبالگی را مورد بررس��ی 

قرار خواهیم داد. 
استفاده درست از ِهدرها

مطالع��ه محتوا در س��ایت ها و وبالگ ها یک امر عادی 
محس��وب می شود. بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف اقدام به انتش��ار محتوای متنی 
می کنند. محت��وای متنی باتوجه به توس��عه فرمت های 
دیگ��ری نظی��ر ویدئو و عک��س هنوز ه��م جایگاهش را 

حفظ کرده است. وقتی کاربران در موتورهای جست وجو 
اقدام به مش��اهده نتایج می کنند، به طور معمول تمایل 
به مش��اهده اندک��ی از محت��وای موردنظر ب��ه صورت 
پیش نمایش دارند. این امر در گوگل در دو بخش صورت 
می گی��رد. بخش نخس��ت نمایش تیتر اصل��ی محتوای 
موردنظر برای کارب��ران و بخش دیگر چند خط ابتدایی 
متن اس��ت. ای��ن امر موجب مطالعه اندک��ی از محتوای 
موردنظر از س��وی کاربران می ش��ود. هدف اصلی گوگل 
از این امر کاهش اتالف وقت کاربران در زمینه مش��اهده 

محتوای مختلف است. 
کاربران با مش��اهده هر ک��دام از محتواه��ا و مطالعه 
هدره��ای آنها امکان انتخ��اب بهترین نمونه برای مطاله 
دقیق تر را خواهند داش��ت بنابراین نیازی برای عجله در 

این زمینه نخواهد بود. 

ام��روزه میزان بازدید روزانه هر وب��الگ یکی از نکات 
مهم در زمینه رتبه بندی سئو محسوب می شود بنابراین 
برندها تالش بس��یار زیادی برای جلب ترافیک با سایت 
و وبالگ شان دارند. نکته مهم در این میان تالش گوگل 
ب��رای واقعی س��ازی ترافیک هر س��ایت و وبالگ اس��ت 
بنابرای��ن با تاکید بر روی بخ��ش هدرها در تالش برای 
هدایت ترافیک به طور واقعی به هر کدام از سایت هاست. 
اگر یک برند در مورد محتوایش هدر درس��تی طراحی 
نکن��د، شانس��ی ب��رای تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب 
ه��دف نخواهد داش��ت. درس��ت به همی��ن خاطر تمام 
کارش��ناس های حوزه بازاریابی بر روی نگارش مناس��ب 
چند خط نخس��ت محتوای بازاریابی تاکید دارند. دلیل 
این امر نمایش ای��ن چند خطر به عنوان هدر در گوگل 
اس��ت. اس��تفاده از کلیدواژه ها در این میان نقش مهمی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد داشت. 

بهینه سازی محتوا برای پاسخ های گوگل
اگ��ر کاربران یک پرس��ش را در قالب جس��ت وجوی 
گوگل ش��ان طرح نمایند، الگوریتم گوگل بهترین پاسخ 
از نظر دقت و سادگی را در اختیار کاربران قرار می دهد. 
ای��ن امر به ط��ور معمول در قال��ب کادری ویژه صورت 
می گیرد بنابراین برندها ش��اید خودش��ان نسبت به قرار 
گرفتن محتوای بازاریابی ش��ان در این بخش اطالعی به 
دس��ت نیاورند. نکته مهم در این میان درج منبع پاسخ 
از س��وی گوگل است. بنابراین اگر محتوای وبالگ ما در 
ای��ن بخش قرار گیرد، از نظر اعتبار بس��یار مهم خواهد 
بود. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف از این نکته سود می برند. 
بدون تردید پاس��خگویی به پرس��ش های کاربران کار 

ساده ای نیس��ت. مهمترین نکته در این میان پیش بینی 
درس��ت پرسش های کاربران اس��ت بنابراین برندها باید 
در این راس��تا درس��ت عمل نمایند. ارزیاب��ی ترندها و 
کلیدواژه های پرکاربرد در زمینه جست وجوهای اینترنتی 
مهمترین ابزار در دسترس بازاریاب ها محسوب می شود. 
این امر به لطف خدمات گسترده گوگل امکان پذیر است 
بنابراین برندها باید به این نکته مهم توجه نشان دهند. 
مهمترین مس��ئله در زمینه طراحی پاسخ های مناسب 
به منظور جلب توجه گوگل رعایت اختصار است. مشکل 
بس��یاری از برندها تالش برای ارائه پاس��خ های طوالنی 
است. این امر از حوصله کاربران خارج خواهد بود. امروزه 
تمام کاربران به دنبال پاس��خ های کوتاه هستند. اگر این 
امر مدنظر برندها قرار نگیرد، شانس��ی برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف باقی نخواهد ماند. 

بدون تردید بسیاری از برندها در زمینه بازاریابی و ارائه 
پاس��خ های مناسب برای نمایش در گوگل مشکل دارند. 
راهکار مناس��ب در این میان ارزیاب��ی نمونه های موفق 
اس��ت. این امر درس های بس��یار زیادی ب��رای برندهای 
ت��ازه کار به همراه دارد. همچنی��ن موجب بهبود کیفیت 
محتوای تولیدی آنها نیز می شود. در هر صورت برندهای 
بزرگ دارای تجربه و توانایی باالتری برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف هستند. این امر باید همیشه مدنظر 
برندها قرار داشته باشد. در غیر این صورت شانسی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باقی نخواهد ماند. 
نگارش محتوا برای مخاطب انسانی، نه موتور 

جست وجو
محتوای بازاریابی در وبالگ ها در نهایت برای کاربران 
واقع��ی مفید خواهد بود. اش��تباه برخی از برندها تالش 
برای انتش��ار محتوا براس��اس اولویت های الگوریتم های 
گوگل است. این امر شاید در نگاه نخست جذابیت بسیار 
زیادی داش��ته باش��د، اما نتیجه ای به جز شکست برای 
برندها به همراه ندارد. کاربران امکان تاثیرگذاری بر روی 
وضعی��ت جاری کس��ب و کارها را دارند. ای��ن امر برای 
برندها حیاتی اس��ت. درست به همین خاطر برندها باید 
تمرکزش��ان بر روی کاربران واقعی باش��د. اگر در زمینه 
ارزیاب��ی وضعیت بازار به جای کارب��ران واقعی به دنبال 
الگوریتم گوگل یا هر موتور جست وجوی دیگری باشیم، 
در نهایت توانای��ی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 

از دست خواهیم داد. 
بازاریاب ه��ا بای��د فراتر از مع��ادالت رای��ج در زمینه 
بازاریابی و موتورهای هوش��مند را مدنظر قرار دهند. اگر 
این امر مدنظر آنها قرار نداشته باشد، در بلندمدت دیگر 
ارتباط معناداری با مش��تریان نخواهند داش��ت. این امر 
به تدریج تمام زحمات کس��ب و کارها را بی نتیجه باقی 

می گذارد. 
ش��اید در نگاه نخس��ت ایج��اد فاصله می��ان برندها و 
مخاطب هدف در طول زمان امر بس��یار عجیبی باش��د. 
بس��یاری از تیم های بازاریابی این امر را برای خودش��ان 
پیش بینی نمی کنند. درس��ت به همین علت نیز در برابر 
این حادثه بسیار آس��یب پذیر هستند. اگر برندها نسبت 
به این نکته واکنش مناس��ب نش��ان ندهند، مش��کالت 

بسیار زیادی در مسیر بازاریابی خواهند داشت. 
آگاهی از وضعیت مش��تریان بای��د در اولویت تیم های 
بازاریابی قرار داشته باشد. هر موضوع دیگری در مرحله 
بعدی اهمیت قرار خواهد داش��ت بنابراین برندها باید به 
این نکت��ه فراتر از اهمیت الگوریتم گوگل توجه نش��ان 
دهن��د اگر ای��ن امر مدنظر برندها قرار نداش��ته باش��د، 
مش��کالت بس��یار زیادی برای برندها ایجاد خواهد شد. 
تجربه ناکامی بس��یاری از برنده��ا در زمینه بازاریابی به 
خوب��ی گویای این امر اس��ت. ایجاد تغیی��ر در وضعیت 
بازاریاب��ی برنده��ا بای��د از همین حاال مدنظ��ر مدیران 
ارشدش��ان قرار داش��ته باش��د. در غیر این صورت شاید 

دیگر زمانی برای ایجاد تغییر باقی نماند. 
استفاده از کلیدواژه ها در متن

اس��تفاده از کلیدواژه ها در تیتره��ای اصلی به تنهایی 
کاف��ی نیس��ت. برخ��ی از برندها پ��س از کارب��رد چند 
کلی��دواژه در تیترها دیگر تمایلی برای اس��تفاده از آنها 
در متن نشان نمی دهند. این امر مشکالت بسیار زیادی 
برای هر برندی ایجاد خواهد کرد. امروزه هر برندی باید 

توانایی استفاده از کلیدواژه های حوزه کسب و کارش به 
بهترین ش��کل ممکن را داشته باشد. در غیر این صورت 

محتوایش برای مخاطب هدف جذاب نخواهد بود. 
گاهی اوقات کسب و کارها برای جذاب سازی محتوای شان 
ب��رای مخاطب هدف اقدام به اس��تفاده از ش��مار اندکی از 
کلیدواژه ها در تیتر اصلی می کنند. نکته مهم در این میان 
عدم ارتب��اط محتوای بازاریابی موردنظ��ر با کلیدواژه های 
موجود در تیتر اس��ت. این امر نوعی کالهبرداری در حوزه 
بازاریابی محسوب می ش��ود. نکته جالب اینکه کاربران به 
سرعت ماهیت تقلبی چنین محتواهایی را مورد شناسایی 
قرار می دهند بنابراین کمتر به استفاده از چنین محتواهایی 
تمایل نشان می دهند. اگر کسب و کارها به سرعت نسبت 
به ایجاد تغییر در وضعیت شان اقدام نکنند، در بلندمدت در 

دامنه برندهای مورد تنفر مشتریان خواهند بود. 

بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف دارای برنامه ه��ای زیادی هس��تند. اس��تفاده از 
کلیدواژه ه��ا ب��رای طراحی برنام��ه بازاریاب��ی و از همه 
مهمتر نگارش محتوا اهمیت دارد. مس��ئله اساس��ی در 
این میان اس��تفاده از کلیدواژه ها در سراس��ر متن است. 
این امر به معنای ارتباط دقیق میان متن و تیتر اس��ت. 
در غیر این صورت مسئله عدم اعتبار محتوا برای برندها 
پیش خواهد آمد. امروزه اگر کاربران نس��بت به صحبت 
محت��وای بازاریابی ی��ک برند تردید نمایند، به س��ختی 
دوباره به آن کس��ب و کار اعتم��اد خواهند کرد بنابراین 

برندها باید به این نکته مهم توجه کافی نشان دهند. 
افزودن متن به تصاویر

تصاویر تاثیرگذاری بس��یار مناس��بی بر روی مخاطب 
هدف دارد. درس��ت به همین خاط��ر در حوزه بازاریابی 
بس��یاری از برندها ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 
هدف اقدام به اس��تفاده از تصاویر می کنند. خوشبختانه 
امروزه سایت های بس��یاری زیادی در حال ارائه تصاویر 
اس��تاک به طور رایگان هستند. اس��تفاده از این تصاویر 
در ح��وزه بازاریابی به طور کامل رایگان اس��ت بنابراین 
برندها نیازی ب��رای پرداخت هزینه اضافی در این حوزه 

نخواهند داشت. 
اگرچه امکان استفاده از تصاویر استاک همیشه وجود 
دارد، با این حال برخی از کسب و کارها برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف اق��دام به تهی��ه تصاویر به طور 
اختصاصی می کنند. این امر موجب تاثیرگذاری بس��یار 
بیش��تر تصاویر بر روی مخاطب هدف می شود. موسسه 
هاب اسپات برای تولید محتوای آموزشی و بازاریابی در 
وبالگش از همین تکنیک استفاده می کند. این امر فقط 
در صورت در اختیار داش��تن ابزارهای عکاسی حرفه ای 
و همچنین بودجه مناس��ب باید اجرا ش��ود. در غیر این 
ص��ورت هزینه های اضافی بر روی دوش کس��ب و کارها 

قرار خواهد داد. 
اط��الع از ویژگی ه��ای تصوی��ر و همچنی��ن برخی از 
توضیح��ات تکمیل��ی در مورد آنها بس��یار مهم اس��ت. 
برخ��ی از برنده��ا به این نکت��ه در زمین��ه بازاریابی در 
وبالگ ش��ان توجه نش��ان نمی دهند. یکی از نکات مهم 
برای الگوریتم ه��ای بازاریابی در گوگل مربوط به همین 
امر اس��ت. هرچه توضیحات دقیق ت��ری در مورد تصاویر 
مورد اس��تفاده از محتوای متنی در وبالگ برندمان ارائه 
دهیم، نظر مس��اعد کاربران بیش��تر خواهد شد. این امر 
ب��رای بس��یاری از برندها جذاب به نظر می رس��د. نکته 
جالب اینکه در عمل بسیاری از برندها اجرای این امر را 
فراموش می کنند بنابراین برندها باید نس��بت به اجرای 

درست این شیوه توجه داشته باشند. 
ارائه توضیحات در مورد هر عکس باید به اندازه کافی 
کوتاه باش��د. تیم های بازاریابی در ای��ن زمینه فقط باید 
به اطالعات اساس��ی ارجاع دهن��د. همچنین در صورت 
تمای��ل کارب��ران برای آگاه��ی از اطالعات بیش��تر باید 
لینک های جانبی در اختیارش��ان قرار گیرد. در غیر این 
صورت تاثیرگذاری فرآیند بازاریابی برند به شدت کاهش 

خواهد یافت. 
جست وجو برای کلیدواژه های تازه

کلیدواژه ه��ای ح��وزه بازاریابی به طور م��داوم تغییر 
می کن��د. دلیل ای��ن امر تغیی��ر مداوم س��لیقه کاربران 
است. برخی از برندهای بزرگ برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاط��ب هدف یک تیم ویژه برای ارزیابی کلیدواژه های 
برتر ساماندهی می کنند. ش��اید این امر در نگاه نخست 
بس��یار عجیب به نظر برس��د، اما به دلیل اهمیت بحث 
س��ئو صرف هزین��ه ب��رای راه اندازی یک تیم مس��تقل 
منطقی به نظر می رسد. البته اگر کسب و کار شما دارای 
چنین بودجه ای نیست، باید از تیم بازاریابی برای اجرای 

این طرح کمک بگیرید. 
ابزاره��ای  مهمتری��ن  از  یک��ی  وردز  ک��ی  گ��وگل 
جس��ت وجوی کلیدواژه ها محس��وب می ش��ود. این ابزار 
ب��ه طور رایگان در دس��ترس برندها ق��رار دارد بنابراین 
اس��تفاده از آن باید مدنظر کس��ب و کارها قرار داش��ته 
باشد. بس��یاری از برندها برای اس��تفاده از خدمات این 
س��امانه نیاز ب��ه آموزش کارمندان ش��ان ندارن��د. دلیل 
این امر رابط کاربری بس��یار س��اده آن است. همین امر 
جذابیت بسیار زیادی برای این سامانه ایجاد کرده است. 
ام��کان جس��ت وجوی  تمای��ل  در ص��ورت  برنده��ا 
ترکیبی کلیدواژه ها و همچنین مش��اهده س��یر تغییر و 
تحول محبوبیت هر کلیدواژه را خواهند داش��ت. ش��اید 
این امر در نگاه نخس��ت بس��یار س��ختگیرانه باشد، اما 
دس��ت کم تاثیرگذاری مناس��بی بر روی مخاطب هدف 
خواهد داش��ت. امروزه در دنیای پ��ر از رقابت بازاریابی 
باید س��ختگیری های مناسبی صورت دهیم. در غیر این 
صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

نخواهیم داشت. 
گ��وگل ترن��دز یکی دیگ��ر از ابزارهای مناس��ب برای 
پیگیری وضعیت کلیدواژه ها محسوب می شود. بسیاری 
از برنده��ا ب��رای بازاریاب��ی و تولید محتوا ب��ه ترندهای 
برتر توجه دارند. این امر ش��اید در نگاه نخس��ت بس��یار 
سختگیرانه محسوب شود، اما دست کم اطالعات جامعی 
در م��ورد هر ترند در اختیار برندها قرار می دهد. ش��اید 
اس��تفاده از چنین اطالعاتی موجب خلق کلیدواژه های 

تازه از سوی بازاریاب ها شود.
مقاومت در برابر استفاده از کلیدواژه های کلیشه ای 
امروزه بس��یاری از برندها در زمینه بازاریابی به سوی 
کلیش��ه ها تمای��ل پیدا کرده اند. ش��اید این امر بس��یار 
طبیعی باش��د، اما نتیجه بازاریابی بس��یار نامناس��بی به 
هم��راه خواهد داش��ت. برخی از کس��ب و کارها در این 
می��ان برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف فقط به 
دنبال تولید محتوای بیش��تر هس��تند. این امر مشکالت 
بسیار زیادی برای برندها به همراه خواهد داشت. صرف 
هزینه ه��ای گزاف در ح��وزه بازاریابی باید دس��ت کم با 
اندکی نتیجه بخش��ی همراه باش��د. در غی��ر این صورت 
ام��کان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین خواهد 

رفت. 
اس��تفاده از کلیدواژه ه��ای کارب��ردی و ت��الش برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف به ط��ور کاربردی 
اهمی��ت بس��یار زی��ادی دارد. برخ��ی از برنده��ا برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاط��ب ه��دف چنین مس��یر 
طوالنی ای را طی نمی کنند. نتیجه این امر اس��تفاده از 
کلیش��ه های بازاریابی اس��ت. مقاومت در برابر این میل 
برای استفاده از کلیش��ه ها همیشه ضروری خواهد بود. 
در غیر ای��ن صورت برندها بس��یار زود از عرصه رقابت 
بازاریاب��ی حذف خواهند ش��د. مش��تریان هرگز تحمل 
مش��اهده محتوای بازاریابی بی کیفیت از سوی برندها را 
ندارند بنابراین در صورت انتشار مداوم چنین محتوایی 

با واکنش های منفی کاربران رو به رو خواهیم شد. 
اهمیت ارجاع به سایت های معتبر

اهمی��ت  داده ه��ای مختل��ف همیش��ه  از  اس��تفاده 
دارد. بس��یاری از برنده��ا ب��رای بهتر س��اختن کیفیت 
بازاریابی شان اقدام به استفاده از این شیوه می کنند. اگر 
در این میان اعتبار داده های مورد اس��تفاده برندمان زیر 
س��وال برود، کاربران اعتمادشان به کسب و کارمان را از 
دس��ت خواهند داد. درست به همین خاطر باید به طور 
مداوم نسبت به رعایت ارجاعات توجه داشته باشیم. این 
ام��ر اعتبار محتوای بازاریابی برن��د در وبالگ را افزایش 
خواهد داد. همچنین مانع بروز مش��کالتی نظیر شکایت 

نسبت به اظهارنظر نادرست می شود. 
س��ایت های معتبر بس��یار زی��ادی در زمینه انتش��ار 
آمارهای کاربردی در حوزه کس��ب و کار مشغول به کار 
هستند. استفاده از چنین سایت هایی باید در دستور کار 
هر برندی قرار گیرد. در غیر این صورت فرآیند بازاریابی 

به شدت دشوار می شود. 
توجه به پست های طوالنی

وبالگ محل��ی برای انتش��ار محتوای طوالنی اس��ت 
بنابراین باید رعایت اختصار را کنار گذاش��ت. بسیاری از 
برندها برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف به طور 
مداوم حجم محتوای شان را کاهش می دهند. این شیوه 
برای بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی یا سایت رسمی 
برند ایده جذابی خواهد بود، با این حال در وبالگ برندها 
کارب��ردی نیس��ت بنابراین برندها باید به دنبال انتش��ار 
محتوای جذاب و طوالنی در وبالگ ش��ان باشند. این امر 
از نقطه نظر س��ئو نیز تاثیرگذاری بسیار مطلوبی بر روی 
وضعیت کسب و کارها دارد. دلیل این امر توجه الگوریتم 
گ��وگل به ماهیت وبالگ و تمای��ل کاربران برای مطالعه 

محتوای طوالنی تر در این فضاست. 
کاهش حجم تصاویر برای بارگذاری سریع صفحات

س��رعت بارگ��ذاری صفح��ات یکی از ن��کات مهم در 
حوزه س��ئو محسوب می ش��ود. این امر باید در بازاریابی 
وبالگ��ی نیز مدنظ��ر قرار گیرد بنابرای��ن پیش از انتظار 
محتوای تان باید نس��بت به کاهش حجم تصاویر موجود 
در آن اق��دام نمایید. در غیر این صورت رتبه مطلوبی در 
انتظار وبالگ تان نخواهد بود. خوشبختانه امروزه کاهش 
حجم تصاویر تا حدودی بدون نیاز به کاهش چش��مگیر 
کیفیت ش��ان امکان پذیر اس��ت بنابراین در این مس��یر 

مشکلی پیش روی برندها نخواهد بود. 
منبع: هاب اسپات

بررسی تکنیک های کاربردی بازاریابی و سئو

مدیریت سئو در بازاریابی وبالگی

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

    دوشـنبه   17 خرداد 1400    شـماره 1794   صفحه8  

www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: مطهری، خیابان علی اکبری، پالک115

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 


