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چگونه می توان سطح شفافیت را در ایران افزایش داد؟

طراحی الگوی 
شفافیت اقتصادی

فرصت امروز: ش��فافیت یکی از ش��اخص های حکمرانی خوب است که هم برای مردم و هم برای دولت، اهمیت 
ویژه ای دارد، چراکه ارتقای ش��فافیت اقتصادی دولت با پایین آمدن س��طح فس��اد دولتی شناخته می شود. البته 
شفافیت و فساد مفاهیم کامال منطبقی بر یکدیگر نیستند، اما در ادبیات اقتصادی، این دو مفهوم را دو روی یک 
س��که می دانند. به طوری که اندیش��مندان بهترین شاخص اندازه گیری شفافیت دولت را شاخص »ادراک فساد« 
)CPI( معرفی می کنند. هرچند ایران اقدامات ارزنده ای را برای ارتقای شفافیت انجام داده  و به عنوان مثال در...

سیمانی ها با اقبال حقیقی ها گروه سبزپوش بازار ماندند

 استراحت بورس
 در بیست و هفتمین
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قیمت اوراق مسکن در تهران و سایر شهرها

وام مسکن چند؟

8

مدیریتوکسبوکار

3

فرصت امروز: هرچند تا سـال 2000 میالدی کمتر کسـی تصور می کرد که حدود یک دهه بعد ارزهای 
دیجیتال به وجود بیایند و دو دهه بعد از چنین ارزشی برخوردار شوند، اما اقتصاددانان همان سال ها 

هم پیش بینی پول اینترنتی را می کردند که همانند بسیاری از چیزها در آن روزگار، بیشتر به 
خیال می ماند. حاال دیگر بیت کوین بر سر زبان ها افتاده و ارزهای مجازی یکی پس از دیگری...

ارزهای دیجیتال در دولت رئیسی به رسمیت شناخته می شوند؟

چالش رمزارزها در دولت سیزدهم

یادداشت
سیاست گذاری 

مسکن در دولت 
سیزدهم

مجید سلیمی بروجنی
کارشناس اقتصادی

ام��روز  دنی��ای  در  مس��کن 
مهمترین نی��از هر خان��وار پس 
از غذا به حس��اب می آید و سهم 
چش��مگیری از س��بد هزینه ای 
خان��وار را ب��ه خ��ود اختص��اص 
می ده��د. در چهار دهه گذش��ته 
به تناسب رش��د جمعیت، شاهد 
عرضه مس��کن به ب��ازار مصرفی 
بودی��م و این خود باعث ش��د که 
افزایش قیمت ها  همواره ش��اهد 
در این بازار باش��یم. تامین نشدن 
تقاضای حاصل از رش��د س��ریع 
جمعی��ت و مهاج��رت در چن��د 
دهه اخیر به ش��هرهای بزرگ به 
دلیل ثابت بودن مق��دار زمین و 
محدودی��ت عرضه موج��ب بروز 
رش��د مداوم قیمت مسکن شده 
و سبب می شود سرمایه گذاری در 
این حوزه به قصد کسب عایدی از 
رشد ارزش مسکن کامال معقول 
و کم ریس��ک به نظر آید. آنچه در 
س��ال های اخیر در کشور ساخته 
شده است، نصف آن رقمی است 
که باید باش��د. س��االنه در کشور 
نیاز به ساخت حداقل ۹۰۰ هزار 
واحد مسکونی است، در حالی که 
در این چند س��ال گذشته ساالنه 

کمتر از نصف این تعداد 
2ساخته شده است...
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فرصت امروز: با اینکه کرونا در بخش های مختلف اقتصاد ایران 
و جهان، چالش های بس��یاری به وجود آورده، اما در اکوسیس��تم 
اس��تارت آپی، تاثیر غیرقابل انکاری داشته است. طبق پیمایشی 
که سازمان فناوری اطالعات در سال گذشته از یکصد استارت آپ 
کشور درباره تاثیر شیوع کرونا بر کسب وکار آنها داشته، حوزه های 
مربوط به خدمات پزشکی نظیر تولید تجهیزات پزشکی و مشاوره 
آنالین بیش��ترین تاثیر مثبت را از کرونا گرفتند. همچنین حوزه 
خدمات آنالین همچون تاکسی های اینترنتی و شبکه های فروش 
اینترنتی بیشترین بازخورد منفی را از بحران کووید-1۹ داشتند. 
به زبان آماری، 41 درصد کس��ب وکارهای حوزه پزشکی از شیوع 
کرونا متضرر شده و 5۹ درصد سود بردند. در حوزه کسب وکارهای 
دیجیت��ال نیز تنها 2۹ درصد منتفع و ۷1درصد متضرر ش��دند. 
همچنین در حوزه خدمات تعداد کسب وکارهای منتفع 14 درصد 
بوده و 8۶ درصد آس��یب دیدند و در نهایت، کس��ب وکارهایی که 
نیازمند حضور کارکنان بوده اند، 25 درصد سود برده و ۷5 درصد 

دچار آسیب شدند.
کسب وکارهای نوپا یا همان استارت  آپ ها، یکی از محرک های 
اصلی رش��د اقتصادی و اش��تغال زایی محسوب ش��ده و در طول 
بح��ران کرونا نیز کماکان نقش مهم��ی در اقتصادها دارند. البته 
در اکوسیس��تم اس��تارت آپی ایران تنها کرونا نقش آوری نداشته 
و تحریم ها نیز به موازات کووید-1۹ در س��ال های گذشته باعث 
تحوالت مثبت و منفی زیادی در اکوسیس��تم اس��تارت آپی شده 
اس��ت. چنانچه گزارش جدید یونس��کو نش��ان می دهد با وجود 
تحریم ها و قطع ص��ادرات تکنولوژی همچنان تولید علم و رونق 
نوآوری ش��رکت های اس��تارت آپی حتی در دوران کرونا هم ادامه 

داشته است.
رشد اقتصاد دانش بنیان در سایه تحریم ها

»گزارش علم« یونس��کو هر پنج سال یک بار روندهای نوظهور 

در حوزه علوم و فناوری را در سراسر جهان رصد می کند تا دریابد 
کشورها  برای رسیدن به توسعه از چه مسیرها و گذرگاه هایی عبور 
می کنند. نسخه 2۰21 »گزارش علم« هفتمین سری منتشرشده 
از سوی یونسکو است و مشخص می کند که چگونه کشورها با هر 
سطح درآمد در پنج سال گذشته خود را با اقتصاد دیجیتال و سبز 
همس��و کرده اند. آمارها نش��ان می دهد گرچه زمان برای رسیدن 
به اهداف توس��عه ای تعیینش��ده در س��ال 2۰3۰ درحال تنگ تر 
ش��دن است، اما کشورها دریافته اند که رقابت اقتصادی با دیگران 
به س��رعت و میزان تبدیل شدن آنان به جوامع دیجیتال وابسته 
اس��ت. با این همه از هر 1۰ کشور، همچنان هشت کشور کمتر از 
یک درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای تحقیقات در حوزه 
فناوری اختصاص می دهند. در این گزارش به  طور مفصل بخش 
نوآوری در ایران مورد بررسی قرار گرفته و یونسکو تاکید می کند 
که به رغم س��ایه سنگین تحریم ها در ایران، تقاضای داخلی برای 
نوآوری در کنار خأل حضور شرکت های خارجی سبب شده است 
که ش��رکت های دانش بنیان س��هم خود را در بازار افزایش دهند. 
فضای تنفس��ی که بین سال های 2۰1۶ تا 2۰18 به واسطه توافق 
برجام ایجاد ش��د، این خالقیت درون زا را بیش از پیش تشویق و 
ترغیب کرده است، اما آنچه اکنون و در سال 2۰21 با آن روبه رو 

هستیم، کاهش درآمدهای حاصله این شرکت ها است.
در گزارش پیشین سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان 
ملل موسوم به »یونسکو« از روندهای علمی در ایران که در سال 
2۰15 منتشر شده بود، کش��ورمان در راستای کاهش وابستگی 
خود ب��ه منابع نفتی، بر آن بود که به س��وی اقتصاد دانش بنیان 
خیز بردارد. شاید برجسته ترین اقدام در این مسیر از سوی دولت، 
افزایش حمایت از اس��تارت آپ ها و س��ایر شرکت های مبتنی بر 
فناوری بود. روندی که از سال 2۰15 تاکنون طی شده را می توان 
به دو دوره زمانی تقسیم کرد؛ نخست از زمان لغو تحریم ها در سال 

2۰1۶ که به موجب آن، دشواری در دسترسی به فناوری خارجی 
سبب تحریک و تشویق حمایت از فناوری های درون زا شد. در این 
دوران، دولت ابزارهایی را برای حمایت از نوآوری از جمله راه اندازی 
»صندوق نوآوری و شکوفایی« و »ستاد ویژه توسعه نانو« تعریف و 
تبیین کرد. دولت همچنین شرکت ها را تشویق کرد تا مواد اولیه 
خود را از تولیدکنندگان داخلی تهیه کنند. دومین روندی که در 
این مدت طی ش��د، از زمان لغو تحریم ها از سال 2۰1۶ در سایه 
تواف��ق ایران با قدرت های جهانی بود که در پی آن دانش��مندان 
ایرانی با تکنولوژی های پیش��رفته فرام��رزی ارتباط نزدیکی پیدا 
کردند. گرچه این ارتباط س��بب افزایش خالقیت در ایران ش��د، 
اما با خروج آمریکا از برجام، تحریم ها بار دیگر بر مراکز تحقیقاتی 
و دانشگاهی ایران سایه انداخت و دانشمندان ایرانی حتی قادر به 

سفارش کتاب از خارج از کشور هم نبودند.
رونق نوآوری های درون زا در 5 سال گذشته

گ��زارش 2۰21 علم تایی��د می کند که با وج��ود تحریم های 
طاقت فرسای نفتی و بانکی در این دوران، پشتیبانی از شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ ها در ایران روندی رو به جلو داشته است. 
می توان گفت که بیش��ترین تاثیری که اعمال مجدد تحریم های 
آمریکا بر روندهای علمی و مهندسی ایران داشته، کاهش صادرات 
محصوالت با تکنولوژی پیش��رفته و متوسط بوده است. در فاصله 
س��ال های 2۰14 تا 2۰1۷ و تا پیش از اعمال تحریم ها در س��ال 
2۰18، صادرات کاالهای دانش بنیان رشدی پنج برابری را تجربه 
کرده بود. با اعمال تحریم ها اما  مشکالت مالی به همراه اختالل در 

تامین مواد اولیه، گریبان شرکت ها را گرفت.
به  طور کلی در پنج سال گذشته، ایران شاهد رونق نوآوری های 
درون زا بوده است. در سال 2۰15 اولین مراکز شتاب دهنده نوآوری 
در ایران تاس��یس شد و تا س��ال 2۰2۰ حدود 4۹ شتاب دهنده 
ن��وآوری کار خود را آغاز کردند. همچنی��ن 113 مرکز نوآوری با 

مش��ارکت پارک های علم و فناوری و دانشگاه ها افتتاح شدند. در 
این راستا، کمپانی ها از سوی دولت تشویق شدند که در حوزه های 
متفاوتی از جمله اقتصاد دیجیتال، آب، انرژی، لیزر و فتونیک، هوا 
و فضا، نرم افزار و... تمرکز کنند. نتیجه این سیاس��ت همانا صعود 
ایران به رتبه ۶1 »ش��اخص جهانی نوآوری« در سال 2۰1۹ بود، 
حال آنکه ایران در س��ال 2۰15 در رتبه 1۰۶ از بین 12۹ کشور 
جهان ایستاده بود. تا سال 2۰18 بالغ بر 524 شرکت بیوتکنولوژی 
در ایران فعال شده و فروش محصوالت نانو طی سه سال رشدی 
12 برابری پیدا کرده اس��ت. تولید داخلی دارو نیز از سال 2۰15 
روندی صعودی به خود گرفته اس��ت؛ در سال 2۰18 ارزش بازار 
داخلی دارو که ۷۰درصد از کل بازار را شامل می شد، بالغ بر 4.5 
میلیارد دالر بوده است. شرکت های داخلی در سال 2۰1۹ تسلطی 
۹5درصدی بر بازار پیدا کردند و بخش عظیمی از محصوالت خود 

را به 1۷ کشور به ویژه به اروپا صادر می کردند.
در پنج س��ال گذشته، اکوسیس��تم دیجیتال ایران شاهد رونق 
سیستم  های عامل آنالین بود و یونسکو برای مثال به تاکسی های 
آنالی��ن نظیر اس��نپ و تپس��ی، بازارهای آنالین همچ��ون دیوار 
و دیج��ی کاال  و پلتفرم هایی مثل آپارات و کافه بازار اش��اره کرده 
است. همه گیری کرونا نیز در این میان به افزایش عرضه و تقاضای 
خدمات آنالین دامن زده اس��ت. به طوری که استفاده از اینترنت 
موبایل که در س��ال 2۰15 تنها 4۰درصد بود در س��ال 2۰2۰ به 
۷۰درصد رسید. درحال حاضر بالغ بر دو  سوم از موبایل ها در ایران 
ب��ه اینترنت دسترس��ی دارند. همچنین در س��ال 2۰1۷ بودجه 
اختصاص داده ش��ده برای تحقیق و توسعه ۰.83 درصد از تولید 
ناخالص داخلی ایران را ش��امل می شد. »مرکز تحقیقات سیاست 
علمی کشور« بنا داشت که تا پایان برنامه پنجم توسعه و تا سال 
2۰1۷ این سهم را به 3 درصد افزایش دهد و این سهم را تا پایان 
برنامه شش��م توسعه و تا پایان س��ال 2۰21 به 4درصد از تولید 

ناخالص داخلی کشور برساند. با این حال به نظر می رسد انگیزه های 
بازار به اندازه کافی قوی نیستند تا بتوانند سرمایه گذاری تجاری در 
تحقیق و توسعه را تقویت کنند؛ در نتیجه سهم تحقیق و توسعه 
صنعتی کاهش یافته اس��ت. از سوی دیگر، ش��مار درخواست ها 
برای ثبت اختراع در »مرکز مالکیت معنوی ایران« روندی صعود 
داشته، هرچند تعداد اختراعات ثبت شده محلی کاهش پیدا کرده 
است. بس��یاری از مخترعان ایرانی، دستاوردهای خود را به دفاتر 
ثبت اختراع بین المللی ارائه می دهند. براس��اس »شاخص جهانی 
نوآوری«، ایران یکی از س��ه کش��ور برتر در زمینه پیش��رفت در 
نوآوری اس��ت و بیشترین دستاورد کش��ورمان مربوط به کیفیت 
 )ICT( زیرساخت ها به ویژه در مورد فناوری اطالعات و ارتباطات

برای ارائه خدمات عمومی است.
اقتصاد دانش بنیان ایران و پارادوکس نوآوری

مسئله انرژی های تجدیدپذیر نیز از منظر نویسندگان گزارش 
یونس��کو دور نمانده است. گرچه چش��م انداز 2۰ ساله ایران برای 
س��ال 2۰25، افزایش اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر تا 1.8 
درصد از کل سبد انرژی است اما همچنان حجم عظیمی از انرژی 
کشور از س��وخت های فسیلی تامین می شود. این در حالی است 
که برنامه شش��م توسعه ملی، س��هم بلندپروازانه 5درصدی برای 
انرژی های تجدیدپذیر تا سال 2۰21 در نظر گرفته است. در فوریه 
2۰2۰، بال��غ بر 12۰ نیروگاه بادی و خورش��یدی در ایران فعال 
بودند، اما این میزان، تنها سهمی یک درصدی از کل سبد انرژی 
را تامین می کنند. در س��ال 2۰1۷ دو قرارداد بزرگ برای ساخت 
نیروگاه های خورشیدی با شرکای خارجی منعقد شد. اولین مورد، 
قرارداد با یک شرکت نروژی برای تولید 2گیگاوات انرژی تا سال 
2۰22 و دیگری قراردادی به ارزش 5۰۰میلیون یورو با ش��رکتی 
بریتانیای��ی بود. البته ه��ر دوی این قراردادها به دلیل بازگش��ت 

تحریم های آمریکا از حیز انتفاع خارج شدند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید دولت آینده باید تالش کند 
با اصالح ساختارها، تکلیف رابطه سیاست و اقتصاد را روشن کند. 
این ساده اندیشی است که همه اتفاقات و مشکالت اقتصادی کشور 

را فقط و فقط به عملکرد رئیس جمهوری منتسب کنیم.
غالمحسین ش��افعی روز گذشته در پانزدهمین نشست هیأت 
نمایندگان اتاق ایران با برشمردن مشکالت اقتصادی و اجتماعی 
خواستار توجه دولت سیزدهم به منطق علم اقتصاد در اداره امور 
کش��ور و همچنین گفت وگوی صادقانه با مردم، نهادهای مدنی و 
گروه های مرجع برای عبور از مشکالت شد. رئیس پارلمان بخش 
خصوصی، مس��ائل اقتصادی کشور را نه منتسب به عملکرد یک 
ش��خص یا یک تیم، بلکه مرتبط با س��نت های غل��ط موجود در 
س��اختار تخصیص منابع دانست و مهمترین و کلیدی ترین اقدام 
برای بازگرداندن منطق به اقتص��اد را از طریق اجماع در دولت و 
کلیه ارکان نظام بر دو موضوع دانست؛ اول، رابطه اقتصاد و سیاست 

در سطح داخلی و بین المللی و دوم، افزایش رشد اقتصادی.

شافعی در این نشست مجازی، بخش مهمی از صحبت های خود 
را خطاب به رئیس جمهوری منتخب که بناس��ت ظرف هفته های 
آینده کار خود را آغاز کند، ایراد کرد. او که در هفته های گذش��ته 
نیز بارها از ل��زوم برنامه ریزی کالن برای تغییر در سیاس��ت های 
راهبردی اقتصادی کشور سخن گفته بود، بار دیگر تاکید کرد که 
همه معضالت اقتصاد ایران لزوما به عملکرد یک دولت یا یک فرد 
محدود نمی ش��ود. رئیس اتاق ایران با بیان اینکه شروع به کار هر 
دولت جدیدی، بارقه های امید به تغییر در جهت حل مش��کالت 
ازجمله مشکالت اقتصادی را در دل مردم و فعاالن اقتصادی پدید 
می آورد، گفت: البته نگاهی تاریخی به کارنامه دولت های پیش��ین 
نش��ان می دهد به رغم گرایش های مختلف جناح��ی و فکری در 
هر یک از دولت ها و زحمات فراوانی که مس��ئوالن کش��ور متقبل 
می شوند، در عمل گرفتاری ها و مشکالت اساسی کشور حل نشده 
است و با گذشت زمان به تعداد آنها نیز افزوده شده است. بازخوانی 
تجارب تاریخی کش��ور در سیاس��ت گذاری ب��رای بهبود وضعیت 

اقتصاد نشان می دهد مهمترین عامل توضیح دهنده توفیق کم در 
مسائل، غفلت از رعایت منطق علمی در سیاست گذاری ها ازجمله 
در حوزه مس��ائل اقتصادی بوده است. شافعی با اشاره به عملکرد 
دولت های پیشین ادامه داد: نه خواست آقای خاتمی بود که کشور 
را با میانگین رش��د اقتصادی حدود 4.5 درصدی تحویل بگیرد و 
با میانگین رشد 3.3 درصدی در طول دوره خود تحویل بدهد. نه 
خواس��ت آقای احمدی نژاد بود که کشور را با تورم 15 درصدی و 
ن��رخ دالر 85۰ تومانی تحویل بگیرد و با نرخ تورم 3۰ درصدی و 
ن��رخ دالر 35۰۰ تومانی تحویل دهد و نه خواس��ت آقای روحانی 
بود که زمان تحویل کش��ور نرخ تورم 42 درصد و نرخ دالر حدود 
25 هزار تومان باش��د. این ساده اندیشی است که همه این اتفاقات 
را فقط و فقط به عملکرد یک ش��خص یا یک تیم منتسب کنیم. 
واقعیت آن است که اگر افراد دیگری که هنر مدیریت بهتری دارند 
بازهم در ساختار تخصیص منابع موجود با سنت های غلط تحکیم 
شده در آن بنشینند، وضعیت بهبود نخواهد یافت. به نظر می رسد 

مس��ائل اقتصادی ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد، 
به میزان مقیدب��ودن به آموزه های دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و 
سیاس��ت مربوط است. رئیس اتاق بازرگانی ایران خطاب به رئیس 
دولت س��یزدهم، تاکید کرد: کشور به لحاظ رشد اقتصادی، تورم، 
توزیع درآمد و فقر، سرمایه گذاری، کسری بودجه و ناترازی منابع 
و مصارف بانکی و نظام بازنشستگی در وضعیت نامناسبی است. به 
اینها اضافه کنید مسائلی که کشور در منابع پایه مانند آب، خاک، 
محیط زیس��ت و انرژی با آن روبه روست. از همه اینها مهم تر، تنزل 
س��رمایه اجتماعی و امید به آینده مطلوب در کشور است. اعتماد 
مردم و همراهی آنها با دولت برای حل مسائل و امید به آینده، شرط 
کافی برای اجرای اصالحات س��اختاری است که متأسفانه چندان 
وضعیت مطلوبی ندارد. ش��افعی با بیان اینکه برون رفت از شرایط 
فعلی دو راهکار دارد، توضیح داد: اول، تعیین تکلیف رابطه اقتصاد و 
سیاست در سطح داخلی و بین المللی و دوم، افزایش رشد اقتصادی 
است. اگر اقتصاد اولویت اول کشور است، سیاست داخلی و سیاست 

خارجی باید در خدمت دستیابی به اهداف چنین اولویتی تنظیم 
ش��ود. واضح است که برای رفع بی ثباتی در اقتصاد کالن کشور و 
بهبود وضعیت معیشتی مردم، تنها رفع تحریم ها و رفع اختالف با 
کشورهای منطقه و قدرت های جهانی کافی نیست، اما صادقانه باید 
پذیرفت در شرایط تحریمی، رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی 
به وجود نخواهد آمد. به گفته وی، عملکرد اقتصاد کش��ور به طور 
مس��تقیم و غیرمس��تقیم از تحریم ها تأثیر پذیرفته است و بخش 
زیادی از انرژی مسئوالن تراز اول کشور به جای فرصت آفرینی برای 
استفاده از مزیت های کشور در عرصه بین المللی و منطقه ای، صرف 
مدیریت روزمره اقتصاد کشور و به اصطالح دور زدن تحریم ها شده 
است. تصمیم گیری درست درباره این موضوع، یکی از آزمون های 
مهم پیش روی دولت جدید اس��ت. حل مسائل کشور از کم آبی و 
حال ناخوش هورالعظیم گرفته تا بی برقی صنایع و معادن کش��ور 
و از مبارزه با کرونا گرفته تا تأمین سرمایه در گردش برای تولید، 

نیازمند بازیابی توان برنامه ریزی و توان اجرایی کشور است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی:
مشکل اقتصاد ایران احمدی نژاد و روحانی نیستند

یونسکو از رشد اقتصاد دانش بنیان در ایران گزارش داد

تاب آوری استارت آپی در تنگنای تحریم

چگونه کیفیت سئوی محتوای بازاریابی مان را تضمین کنیم؟
بازاریاب ها همیشه به دنبال راهکارهایی برای تولید محتوای بازاریابی با توجه ویژه به سئو هستند، با این 
حال اغلب اوقات در مس��یر چنین فعالیتی با شکس��ت مواجه می ش��وند. بسیاری از برندها در عمل نه تنها 
توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ان را ندارند، بلکه مش��کالت عمده ای در این راس��تا نیز پیش 
روی شان قرار می گیرد. همین امر موجب ناتوانی مداوم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می شود. 

هدف اصلی ما در این مقاله بررس��ی برخی از تکنیک ها برای تضمین کیفیت س��ئوی محتوای ش��ما در 
فرآیند بازاریابی اس��ت. این امر امکان جلب نظر دامنه وس��یعی از کاربران را به ش��ما می دهد. امروزه اگر 

یک برند بهترین محتوای بازاریابی را نیز داشته باشد، در صورت بی توجهی به حوزه سئو شانسی برای...



فرصت امروز: شفافیت یکی از شاخص های حکمرانی خوب است که هم 
برای مردم و هم برای دولت، اهمیت ویژه ای دارد، چراکه ارتقای شفافیت 
اقتصادی دولت با پایین آمدن س��طح فساد دولتی شناخته می شود. البته 
شفافیت و فساد مفاهیم کامال منطبقی بر یکدیگر نیستند، اما در ادبیات 
اقتص��ادی، ای��ن دو مفهوم را دو روی یک س��که می دانن��د. به طوری که 
اندیشمندان بهترین شاخص اندازه گیری شفافیت دولت را شاخص »ادراک 
فس��اد« )CPI( معرفی می کنند. هرچند ای��ران اقدامات ارزنده ای را برای 
ارتقای شفافیت انجام داده  و به عنوان مثال در سال 1388 به »کنوانسیون 
س��ازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد« پیوسته و همچنین شفافیت به 
عنوان یک رکن مهم در اسناد باالدستی کشور مانند سیاست های اقتصاد 
مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است، اما با این وجود، نتایج قانع کننده ای 

در زمینه شفافیت اقتصادی به دست نیامده است.
س��وال این است که چگونه می توان به ارتقای سطح شفافیت اقتصادی 
در دولت دس��ت یافت و فس��اد دولتی را کنترل کرد؟ یکی از عواملی که 
اندیشمندان و صاحب نظران در پاسخ به این سوال توصیه می کنند، توجه 
به الگوی حکمرانی برای ش��فافیت و مبارزه با فس��اد است، اما اینکه کدام 
الگوی حکمرانی )اداره عمومی س��نتی، مدیریت دولتی جدید و حکمرانی 
ش��بکه ای(، بهترین الگو برای ارتقای شفافیت است، چندان در مطالعات 

اقتصادی به آن اشاره ای نشده است.
شفافیت اقتصادی در ایران و سنگاپور

این موضوع ب��ه تازگی در مطالعه ای با عن��وان »طراحی الگوی ارتقای 
ش��فافیت اقتصادی« مورد بررس��ی قرار گرفته و چند تن از دانش��جویان 
مدیری��ت دولتی دانش��گاه ته��ران و تربیت مدرس ب��ه راهنمایی محمد 
خوش چهره، اس��تادیار اقتصاد دانش��گاه تهران به مقایسه مقوله شفافیت 
در ایران و س��نگاپور پرداختند. همانطور که اش��اره ش��د، ای��ران تاکنون 
قدم های متعددی برای دس��تیابی به ش��فافیت برداشته و در سال 1388 
به »کنوانس��یون س��ازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد« پیوسته است. 
همچنین شفافیت به عنوان یک رکن مهم در اسناد باالدستی کشور نظیر 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته و قوانینی همچون 
»قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد« وضع شده است، اما با 

وجود آن، نتایج مثبتی در زمینه شفافیت کسب نشده است.
بررس��ی رتبه بندی سازمان ش��فافیت بین الملل از سال 2۰12 میالدی 
تاکنون نشان می دهد که ایران در طول این مدت در دهک سوم قرار داشته 
و تغییر محسوسی در امتیازات کسب شده ایران در زمینه شفافیت حاصل 
نش��ده و نهایتا موفق به کس��ب امتیاز 3۰ شده اس��ت. این در حالی است 
که س��نگاپور با قرار گرفتن در دهک نهم، در جمع شفاف ترین کشورهای 

جهان قرار دارد و از سال 2۰12 تاکنون، کمترین امتیاز آن 84 بوده است.
بنابراین این سوال مطرح می ش��ود که چگونه می توان به ارتقای سطح 
شفافیت اقتصادی در دولت دست یافت؟ یکی از راهکارها، توجه به الگوی 
حکمرانی و تشکیل سیاس��ت های مطلوب و همراستا با الگوی حکمرانی 
برای ش��فافیت و مبارزه با فس��اد اس��ت، اما اینکه کدام الگوی حکمرانی، 
بهترین الگو برای ارتقای ش��فافیت اس��ت، در مطالعات اقتصادی چندان 
پرداخته نش��ده است. در این راس��تا، پژوهش حاضر، با هدف دستیابی به 
الگوی��ی برای ارتقای ش��فافیت اقتصادی دولت ش��کل گرفت و به تجربه 

کشورهای موفق از جمله سنگاپور در این زمینه ارجاع شد.
براساس این پژوهش، سنگاپور کشوری است که نتایج ارزنده ای را در 
ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد دولتی به دست آورده وتقریبا با اقتصاد 
ایران برابری می کند و همانند کش��ورمان در گذش��ته درگیر اس��تعمار 
غرب بوده است. در واقع، الگوی حکمرانی و سیاست های مناسب دولت 
سنگاپور موجب شده تا با ارتقای شفافیت اقتصادی، فساد کالن دولتی 
زمان مستعمرگی و ناشی از سیاست ها و فرآیندهای بریتانیایی که باعث 
فقر مردم این کش��ور شده بود، ریش��هکن گردد. براساس آمار صندوق 
بین المللی پول در سال 2۰18، تولید ناخالص داخلی سنگاپور به حدود 
34۷ میلیارد دالر رس��یده و این در حالی اس��ت که این کش��ور از نظر 
وس��عت کوچک تر از تهران اس��ت و مثل ایران نف��ت و گاز هم ندارد و 
به خوبی نماینده کش��ورهایی اس��ت که با ش��فافیت و مبارزه با فس��اد 
اقتص��ادی، اقتصاد خود را مقاوم س��اخته اند. به همین دلیل اس��ت که 
بسیاری از کشورهای جهان از جمله مالزی، تایلند، ویتنام و حتی چین، 
از سیاس��ت ها و روش های دولت سنگاپور به عنوان الگویی برای رشد و 

توسعه بهره برداری می کنند.
به سوی الگوی حکمرانی شبکه ای

در این مطالعه برای طراحی الگوی شفافیت ابتدا متن سندهای مرتبط با 
آن مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش 25۰ سند درخصوص کشورهای 
ایران و س��نگاپور که از منابع رس��می و معتبر مانند اس��ناد هیأت دولت، 
روزنامه های رسمی، قوانین و اسناد سازمان های عمومی به دست  آمده اند، 
مطالعه و تحلیل ش��د. همچنین پژوهش��گران با 13 نفر از خبرگان حوزه 
سیاست گذاری و مبارزه با مفاسد دولتی مصاحبه عمیق انجام دادند. سپس 
بع��د از انجام مصاحبه ها و پیاده س��ازی آنها، متن مصاحبه از نظر مفاهیم 
عنوان شده ، تحلیل و کدگذاری شد. مصاحبه شوندگان شامل رئیس دیوان 
محاسبات، حسابرس دیوان محاس��بات، پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی، 
کارمند سازمان بازرسی، کارمند سازمان حسابرسی، دادیار مجتمع قضائی، 
مش��اور مرکز مش��اوره معاونت اجتماعی انتظامی، کارمن��د وزارت دفاع، 

کارشناس رس��می دادگستری، کارمند س��ازمان حسابرسی وزارت دفاع، 
 وکیل پایه یک دادگستری، کارمند بازرسی وزارت دفاع و کارمند اداره کل 

امور بین الملل قوه قضائیه بودند.
در ادامه پس از استخراج مفاهیم، داده های به دست آمده در اختیار پنج 
نف��ر از خبرگان حوزه نظ��ارت و مدیریت دولتی ق��رار گرفت و اصالحات 
موردنظر در آنها اعمال شد. براساس نظر شرکت کنندگان در این تحقیق، 
کنترل فس��اد و ارتقای ش��فافیت اقتصادی دولت در حوزه سیاس��ت ها و 
خط مشی های اداری دارای ۹ بعد شامل »یکپارچگی هوشمند«، »افزایش 
مش��ارکت«، »نتیجه گرایی با محوری��ت ارزش های عموم��ی«، »افزایش 
انعطاف پذیری«، »نظارت و تعادل«، »شفافیت اجرایی«، »شهروندمداری«، 
»کارایی و اثربخش��ی« و »توانمندسازی« است. همچنین در این مطالعه 
عنوان ش��د که الگوی حکمرانی مطلوب برای ارتقای ش��فافیت اقتصادی 
دولت، الگوی حکمرانی شبکه ای است. در حالی که ماهیت خط مشی ها و 
سیاست های به کار رفته در ایران با الگوی اداره عمومی سنتی منطبق است.
بررسی ها نشان داد که در سنگاپور اداره فرماندهی شبکه مبارزه با فساد 
را CPIB برعهده دارد که تمامی مجریان، ش��هروندان و س��ایر بازیگران 
صحن��ه مبارزه با فس��اد در آن حضور فعال دارند. در حال��ی که در ایران 
مبارزه با فس��اد توسط س��ازمان های مختلفی )همچون سازمان بازرسی، 
دیوان محاس��بات، س��ازمان برنامه و بودجه و...( به صورت جزیره ای و در 
قالب ساختار سلسله مراتبی انجام می گیرد. به اعتقاد این خبرگان، در ایران 
 CPIB س��ازمان بازرسی کل کش��ور قابلیت انجام وظایفی همچون اداره

را دارد.
در پایان، پژوهش��گران شش توصیه برای ارتقای شفافیت در ایران ارائه 
دادند: »تغییر الگوی حکمرانی سازمان بازرسی کل کشور از نوع سنتی به 
حکمرانی شبکه ای«، »توانمندسازی مجریان مبارزه با فساد و سایر مجریان 
این ش��بکه«، »اش��تراک اطالعات و افزایش تعامالت سازمان بازرسی کل 
کشور با سایر سازمان ها و بازیگران شبکه برای ایجاد یک شبکه همکاری 
یکپارچه«، »افزایش مشارکت سازمان بازرسی با شهروندان و سایر بازیگران 
فعال در شبکه ضدفساد؛ مثال طراحی اپلیکیشن هایی برای سهولت ارسال 
گزارش��ات و مستندات شهروندان به ماموران س��ازمان بازرسی به صورت 
زنده«، »تمرکز س��ازمان بازرسی کل کشور به اصل نتیجه گرایی به جای 
تطابق ظاهری موضوعات با قوانین و ارزیابی اقدامات خود از طریق محوریت 
قرار دادن ارزش های عمومی« و »اس��تقبال سازمان بازرسی کل کشور از 
نظ��رات مردم و جلب اعتماد عمومی به منظور ش��هروندمداری«. گفتنی 
است یافته های این مطالعه در زمستان 13۹۹ در فصل نامه سیاست گذاری 

عمومی زیر نظر دانشگاه تهران منتشر شده است.

چگونه می توان سطح شفافیت را در ایران افزایش داد؟

طراحی الگوی شفافیت اقتصادی

در حال��ی وزیر راه و شهرس��ازی اعالم کرد اگ��ر خانوارها تا پایان 
ش��هریورماه اطالعات س��کونتی خود را ثبت نکنند مش��مول مالیات 
خانه ه��ای خالی می ش��وند که قبال هم بارها مس��ئوالن وزارتخانه به 
این موضوع تاکید داش��تند، اما تاکنون تنها 3 میلیون نفر در سامانه 

امالک و اسکان ثبت نام کرده اند.
به گزارش ایسنا، وزیر راه و شهرسازی اعالم کرده که اگر خانوارها 
در س��امانه امالک و اسکان ثبت نام نکنند از آنها مالیات اخذ خواهد 
ش��د. ای��ن موضوع را قبال ه��م وزارتخانه اعالم کرده ب��ود اما به نظر 
می رس��د در شناس��ایی واحده��ای خالی از س��کنه اب��زار و مکانیزم 
خاصی به جز خوداظهاری وجود ندارد. طبق سرشماری سال 13۹5 
ح��دود 2.۶ میلیون مس��کن در ایران خالی مانده اس��ت که دولت و 
مجل��س تالش دارند این تع��داد را به بازار مص��رف بیاورند، اما نبود 

زیرساخت های الزم باعث شده تاکنون به این هدف نرسند.
مردادم��اه 13۹۹ بود که س��امانه ملی امالک و اس��کان به منظور 
شناس��ایی وضعیت واحدهای مسکونی کش��ور به مرحله اجرا رسید. 
س��ال گذشته وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد که 1.3 میلیون خانه 
خالی را شناسایی و برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی 
کرده است. همچنین ش��امگاه شنبه 2۶ تیرماه محمد اسالمی، وزیر 
راه و شهرس��ازی گفت که سازمان امور مالیاتی از مردادماه نسبت به 
اخ��ذ مالیات از این واحدها اقدام خواهد کرد. البته معرفی این تعداد 
واحد خالی از بهمن ماه س��ال گذشته رس��انه ای شد، اما هنوز برای 

اعمال مالیات اقدامی صورت نگرفته است.

وزارت راه و شهرسازی از طریق تقاطع اطالعاتی در سامانه امالک و 
اسکان بنا داشت واحدهای خالی از سکنه را شناسایی کند که ظاهرا 
به طور تمام و کمال به هدف خود نرس��ید. نهایتا از 1۹ فروردین ماه 
امس��ال به خانوارها اعم از مالک و مس��تاجر دو ماه مهلت داده شد تا 
نس��بت به ثبت اطالعات سکونتی خود اقدام کنند و قانون، تنبیهاتی 

برای کسانی که این کار را انجام ندهند در نظر گرفته است.
براس��اس بند ۷ از تبصره 8 اصالحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات های 
مستقیم مصوب پنجم آذرماه 13۹۹ مجلس، دستگاه های اجرایی مکلفند 
خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و 
کمک معیشتی، تعویض پالک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و 
گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و براساس 
کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد 

در سامانه امالک و اسکان کشور ارائه کنند.
اما تاکنون خانواده ها اس��تقبال چندانی از س��امانه امالک و اسکان 
صورت نداده اند و به همین دلیل مهلت ثبت نام تا پایان ش��هریورماه 
تمدید شد. این در حالی است که وزارتخانه بارها اعالم کرده داشتن 
ده ه��ا و صده��ا واحد مس��کونی در صورت س��کونت خانوارها در آن 

ایرادی ندارد و مشمول مالیات خانه های خالی نخواهد شد.
با این حال طبق آماری که دو شب قبل وزیر راه و شهرسازی ارائه 
کرد تاکنون 3 میلیون خانوار در س��امانه جامع امالک و اسکان ثبت 
نام کرده اند و این در حالی اس��ت ک��ه برآوردها از وجود 28 میلیون 
واحد مس��کونی در کش��ور حکایت دارد. اسالمی از مردم تقاضا کرده 

حتما نس��بت به درج اطالعات سکونتی خود اقدام کنند و از رسانه ها 
خواسته تا خانوارها را نسبت به این موضوع تشویق و ترغیب کنند.

اولین و دومین گام مجل��س و دولت برای اعمال مالیات از مالکان 
واحدهای خالی از س��کنه در حالی تقریبا با شکست مواجه شده که 
کارشناس��ان معتقدند حتی با ورود 2.۶ میلی��ون خانه خالی به بازار 
مصرف، هیچ یک از مش��کالت حوزه مس��کن از جمله حاشیه نشینی، 

معضالت بازار اجاره و قیمت مسکن حل نخواهد شد.
در این باره بیت اهلل ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: 
وضع مالیات بر خانه های خالی هیچ تاثیری بر کاهش قیمت مس��کن 
نخواهد گذاشت. آمار 2.۶ میلیون مسکن خالی در واقع خالی نیست 
بلکه ضریب ذخیره اس��ت که در همه جای دنی��ا وجود دارد و برای 
معامالت ضرورت دارد. هیچ وقت هم وارد بازار نمی ش��ود و در طول 
سال متغیر اس��ت. یعنی واحد خالی، دارای س��کنه می شود و واحد 
دارای س��کنه، خالی می ش��ود. حتی اگر بر فرض محال بتوانند 2.۶ 
میلیون مس��کن خالی را وارد بازار مصرف کنند فقط مشکل کسری 
یک س��ال را حل کرده اند؛ در حالی که ما 1۰ س��ال کس��ری مسکن 

داریم.
او ب��ا بی��ان اینکه کاه��ش اخیر قیمت مس��کن در ش��رایط رکود 
معامالتی، ما را از کس��ری 5 میلیون واحد غافل نکند، می گوید: طی 
3۰ سال گذش��ته قیمت طال و دالر حدودا 18۰ برابر شده در حالی 
که مس��کن 12۰۰ برابر شده اس��ت که نشان می دهد این بخش ذاتا 

ظرفیت دارد و علت اصلی آن، کمبود عرضه نسبت به تقاضاست.

هشدار دوباره به کسانی که اطالعات سکونتی خود را ثبت نکنند

ثبت نام 3 میلیون نفر در سامانه امالک

یادداشت

سیاست گذاری مسکن در دولت سیزدهم

مجید سلیمی بروجنی
کارشناس اقتصادی

مس��کن در دنیای امروز مهمترین نیاز هر خانوار پس از غذا به حساب 
می آید و سهم چش��مگیری از سبد هزینه ای خانوار را به خود اختصاص 
می دهد. در چهار دهه گذش��ته به تناسب رش��د جمعیت، شاهد عرضه 
مس��کن به بازار مصرفی بودیم و این خود باعث ش��د که همواره ش��اهد 
افزایش قیمت ها در این بازار باشیم. تامین نشدن تقاضای حاصل از رشد 
سریع جمعیت و مهاجرت در چند دهه اخیر به شهرهای بزرگ به دلیل 
ثابت بودن مقدار زمین و محدودیت عرضه موجب بروز رشد مداوم قیمت 
مس��کن شده و سبب می شود سرمایه گذاری در این حوزه به قصد کسب 
عایدی از رش��د ارزش مسکن کامال معقول و کم ریسک به نظر آید. آنچه 
در س��ال های اخیر در کشور ساخته شده است، نصف آن رقمی است که 
باید باشد. ساالنه در کشور نیاز به ساخت حداقل ۹۰۰ هزار واحد مسکونی 
اس��ت، در حالی که در این چند س��ال گذشته ساالنه کمتر از نصف این 

تعداد ساخته شده است.
تورم باال، یکی از مشکالت فزاینده اقتصادی و اجتماعی در ایران است. 
روند پایدار تورم منجر به کاهش سطح رفاه و افزایش نابرابری می شود و 
رشد اقتصادی را مختل می کند. تقارن عوامل مختلفی چون کسری بودجه 
که بخشی از افزایش آن ناشی از تحریم های شدید تجاری و مالی آمریکا 
علیه ایران اس��ت، درآمد نفتی پایین و هزینه های اقتصادی و همه گیری 

کرونا می تواند منجر به اتخاذ سیاست های پولی انبساطی بیشتر شود.
جهش مکرر قیمت مسکن در فاصله سال های 13۹۷ تا 13۹۹ در حالی 
متقاضیان مصرفی و همچنین سیاست گذاران مسکن را برای احیای قدرت 
خرید خانه اولی ها در بازار ملک با استفاده از یک نظام تامین مالی مناسب 
به بن بست رسانده است که بازار مسکن از نیمه دوم سال 13۹۷ شرایط 
متفاوتی را تجربه کرد. در این دوره زمانی پارامترها و متغیرهای بیرونی و 
به ویژه رویدادهای سیاسی و اقتصادی بر بازار مسکن اثر گذاشت. از جمله 
این پارامترها می توان به خروج آمریکا از برجام، بازگشت اقتصاد به دوره 
ابهام و عدم پیش بینی پذیری، جهش ناگهانی نرخ ارز و رسیدن آن به مرز 
3۰ هزار تومان در سال 13۹۹ و نرخ تورم 3۰ تا 4۰ درصدی و همچنین 
رشد منفی اقتصادی و التهاب در اقتصاد کشور اشاره کرد. از سوی دیگر، 
درآمد واقعی خانوارها نزول کرد و جهش قیمت مسکن در قالب رشدهای 

شدید ۶۰ تا ۹۰ درصدی در کشور به وقوع پیوست.
برخی کارشناسان بر این باورند که پس از سه سال از روزهای پرتورم، 
بازار مس��کن وارد عصر جدیدی ش��ده است. با یک نگاه گذرا به وضعیت 
بازار مسکن در بهار امسال به چهار اتفاق برخواهیم خورد؛ تقاضای خرید 
به ش��دت کاهش یافته، قیم��ت در فایل های فروش افت ک��رده، تعداد 
فروشنده ها زیاد شده و قیمت معامالت قطعی نزول خفیفی داشته است. 
یکی از بازیگردانان اصلی بازار ملک در سال گذشته، نرخ دالر بود که هر 
زمان با شوک افزایشی روبه رو می شد، بازتاب آن در بازار مسکن به شکل 

جهش قیمت قابل رهگیری بود.
منحنی تغییرات نرخ ارز و قیمت مس��کن در تهران طی این مدت به 
خوبی اثرپذیری ماهانه ارزش امالک از تغییرات ماهانه نرخ دالر را نشان 
می دهد. شاید در تاریخ نوسانات ارزی گذشته، رابطه قیمت دالر و مسکن 
تا این حد محس��وس نبود. تجربه گذشته نشان می دهد که بازار مسکن 
همیش��ه تحت تاثیر مولفه انتخابات ریاس��ت جمهوری بوده است. عموم 
کسانی که س��ابقه ملک بازی در سال های گذشته را داشته اند، معتقدند 
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، هر دولتی با هر نوع سمت و 
سوی سیاسی یا برنامه اقتصادی که روی کار بیاید، شرایط بازار مسکن به 

سمت تعدیل قیمت آن هم کاهش قیمت اسمی پیش می رود.
با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیس��ی، دو اتفاق ممکن است بیفتد؛ 
خوش بین��ی عمومی به آینده که باعث از صحنه خارج ش��دن انتظارات 
تورمی می شود و حساس شدن دولت سیزدهم به جهش سه بازار بورس، 
ارز و مس��کن. برآیند هر دو رخداد به نف��ع برقراری آرامش در بازار ملک 
خواهد بود. مورد دیگر که می تواند نقش تعیین کننده در آینده بازار داشته 
باشد، به میدان آمدن تقاضای مصرفی است. خریداران مصرفی، دسته ای 
از طیف فعال و غیرفعال بازار معامالت مس��کن هس��تند که االن در بازار 
حضور ندارند و غایب بزرگ محسوب می شوند. بازیگردان دیگر این بازار، 
برجام است. مذاکرات برجام طی سه ماه گذشته روند خوبی را طی کرده 
و طرفین مذاکرات به نتیجه کار خوش بین هس��تند. بازار مسکن به این 

رویداد سیاسی، واکنش خوبی نشان داد و قیمت ها عقب نشینی کردند.
بازار مس��کن سابقه چنین عقب نشینی را در سال های 13۹4 تا 13۹۶ 
دارد. امضای برجام باعث ش��د تورم ماهانه مس��کن به صفر برسد و ثبات 
نس��بی قیمت در حوزه امالک برقرار ش��ود. این تغییرات در بیرون بازار 
مسکن برای اهالی این بازار به معنای تغییر اوضاع و بهبود شرایط است. 
فروکش کردن انتظارات تورمی فقط بر قیمت مسکن اثر کاهنده نخواهد 
گذاشت، بلکه قیمت سایر دارایی ها همچون زمین و همچنین سایر کاالها 

نظیر مصالح ساختمانی را تحت تاثیر قرار می دهد.
کارشناسان می گویند تقاضای س��رمایه ای برای خرید آپارتمان تا 5۰ 
درص��د در برخی مناطق کاهش پیدا کرده اس��ت. از طرف دیگر ش��اهد 
افزایش تعداد فروشنده ها بودیم. افت قیمت پیشنهادی فروش، عالمتی از 
تحلیل جدید س��مت عرضه نسبت به اوضاع است. به این ترتیب، شرایط 

کنونی بازار مسکن حکایت از حرکت به سمت تعدیل جدید دارد.
اگ��ر دولت ابراهیم رئیس��ی می خواه��د در بازار مس��کن ورود کند و 
برنامه ریزی برای آن داش��ته باشد، باید برای بخش سرمایه گذاری در این 
بازار تدبیری بیندیش��د. یعنی باید بسته های سرمایه گذاری برای توسعه 
اجاره داری تدوین و طراحی کند که ترکیب سوبسیدهای دولت و ساخت 
مس��کن های اجاره ای با سرمایه های بخش خصوصی بتواند در میان مدت 
مق��داری ن��رخ افزایش قیمت و اجاره بها را کنترل کن��د. در حال حاضر، 
تقاضای مصرفی به علت قیمت بسیار باال به کمترین مقدار خود رسیده 
و با افزایش س��قف وام و تس��هیالت تا 5۰۰میلیون تومان نیز گره کار باز 
نخواهد شد. درآمد خانوارهای متوسط و ضعیف جامعه بسیار پایین تر از 
آن اس��ت که ماهانه 8 میلیون تومان قسط وام دهند. برخی کارشناسان 
پیش��نهاد داده اند که دولت باید حداقل 1۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع 
بانکی را برای این کار تجهیز کند و آن را از محل آزادس��ازی سپرده های 
بانک��ی تامین نماید. دولت آینده باید به س��متی برود ک��ه با طرح های 
حمایتی، قیمت زمین و پروانه ساخت را حذف کند تا بخشی از تقاضای 
مصرفی بتواند با قیمت مترمربع 5 میلیون تومان صاحب خانه شوند. اگر 
دولت بتواند این مبلغ را وارد بازار مسکن کند و هزینه مسکن و پروانه را 
حذف نماید، می تواند با تس��هیالت تک رقمی به راحتی ساالنه 35۰ هزار 

واحد مسکونی تحویل خانه اولی ها دهد.
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فرصت امروز: هرچند تا س��ال 2۰۰۰ میالدی کمتر کسی تصور می کرد 
ک��ه حدود یک دهه بعد ارزهای دیجیتال به وجود بیایند و دو دهه بعد از 
چنین ارزشی برخوردار شوند، اما اقتصاددانان همان سال ها هم پیش بینی 
پ��ول اینترنتی را می کردند که همانند بس��یاری از چیزه��ا در آن روزگار، 
بیشتر به خیال می ماند. حاال دیگر بیت کوین بر سر زبان ها افتاده و ارزهای 
مجازی یکی پس از دیگری ظهور می کنند. پول غیرمتمرکز، پول اینترنتی، 
بیت کوین و یا ارز دیجیتال و رمزارز همگی عناوینی اس��ت که قرار اس��ت 
ساختارهای سنتی مبادالت مالی را متحول کند و شهروندان بدون نیاز به 
ش��ناختن هویت یکدیگر، بتوانند مبادله مالی انجام دهند؛ راهی که دیگر 
بازگش��تی از آن نیس��ت و دیر یا زود باید اقتصاددانان آن را به س��رفصل 

درس های خود اضافه کنند.
بازار رمزارزها در ایران نیز چند س��الی است که اقبال پیدا کرده و دلیل 
آن هم روش��ن است؛ مش��کالت اقتصادی، تحریم ها و ریزش بازار سرمایه 
بس��یاری را به س��مت بازار رمزارزها در یک سال گذشته سوق داده و این 
اقبال در کنار انرژی ارزان قیمت باعث ش��ده تا ایران براس��اس تخمین ها 
پنجمین کش��ور اس��تخراج کننده بیت کوین جهان باشد. به نظر می رسد 
دولت س��یزدهم حتما در این زمینه باید موضع مشخص و روشنی داشته 
باشد و این موضوع را خوب یا بد به رسمیت بشناسد و برای آن برنامه ریزی 

و قانون گذاری کند.
تدبیر دولت بعدی برای رمزارزها چیست؟

چند روز قبل بود که تحقیقات دانشگاه کمبریج، ایران را در جایگاه پنجم 
تولید بیت کوین جهان از نظر شاخص »هارش ریت« قرار داد. همچنین در 
یکی از نخس��تین نشست های کمیسیون اقتصاد کالن اتاق ایران در سال 
14۰۰، فرزین فردیس مش��اور کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق 
ایران گزارش��ی با عنوان »رمزارز، تهدید یا فرصت« ارائه داد. براساس این 
گزارش، »مردم« به عنوان یکی از سه ضلع مثلث بازیگران و ذی نفعان نظام 
مالی-پولی در مقایس��ه با دولت و کسب وکارها در زمینه رمزارزها پیشرو 
بوده اند. به گفته فردیس، همچنین 8۰ درصد مردم عالقه مند به نگهداری 
رمزارزها هس��تند؛ 8۶ درصد به خرید و تب��ادل در آینده فکر می کنند و 
۷۹ درصد به ش��روع فعالیت در این حوزه عالقه مندند. ۶2 درصد مردمی 
که رمزارز خریده اند، در ش��ش ماه منتهی به اردیبهشت 14۰۰ وارد بازار 

شده اند. همچنین حجم مبادله روزانه رمزارزها در پایان اسفندماه گذشته 
بین 5 تا 1۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود.

او درب��اره بازیگ��ران، ذی نفع��ان و وضعیت کس��ب وکارها نیز می گوید: 
»مهمترین پرس��ش این اس��ت که مردم برای خریدوف��روش رمزارز چه 
پلتفرم هایی را ترجیح می دهند؟ یا برای نگهداری رمزارز خریداری ش��ده 
خود بیش��تر از چه گزینه ای استفاده می کنند؟ البته مردم اکنون احساس 
امنیت نداش��تن هم می کنند؛ بهتر است که بدانیم ۶4 درصد مردم هنوز 
نمی دانند چگونه حمایت می شوند. باید به بازیگران کالسیک اجازه حضور 
و فعالیت داده ش��ود؛ آیین نامه این حوزه به سرعت تدوین و قواعد شفافی 

الزم االجرا شود.«
گرچه اس��تخراج ارزهای دیجیت��ال و بیت کوین در ایران به رس��میت 
ش��ناخته ش��ده، اما هنوز خریدوفروش آن رس��میت نیافته و همچنان به 
عنوان یک موضوع مبهم مطرح است. در واقع، یکی از بزرگترین چالش های 
حوزه رمزارزها، بالتکلیفی قانونی است که برای رفع آن الزم است قوانین، 
آیین نامه و نهاد رگوالتوری این حوزه تدوین ش��ود. به گزارش ایرناپالس، 
به رس��میت ش��ناختن دارایی های دیجیتال در کش��ور، ایج��اد آگاهی و 
آموزش ه��ای زیربنایی و نیز تقویت و تس��ریع رگوالت��وری حوزه فناوری 
بالک چین و رمزارزها می تواند مطالبه ای باش��د که عالوه بر فراهم کردن 
امنیت برای مردم، مس��یر آینده کس��ب وکارهای این حوزه را روشن کند. 
کس��ب وکارهای فعال در حوزه استخراج رمزارزها یکی از مصرف کنندگان 
انرژی هستند که حیات آنها به طور مستقیم به سیاست گذاری انرژی گره 
خورده است. در بسیاری از موارد قطعی برق در حداقل یک سال گذشته، 
کس��ب وکارهای مرتبط با اس��تخراج رمزارز از یک ط��رف به عنوان مقصر 
خاموشی ها معرفی ش��دند و از طرف دیگر یکی از خسارت دیدگان اصلی 

ناشی از این خاموشی ها بودند.
براس��اس آمارهای ارائه شده توس��ط امید علوی، نایب رئیس کمیسیون 
بالک چین و رمزارز س��ازمان نظام صنفی رایانه ای )نص��ر( در ایران، عدد 
ماینینگ قانونی 3۰۰ مگاوات است و اگر استخراج غیرقانونی را هم 3۰۰ 
م��گاوات در نظر بگیریم، مجموع اس��تخراج ح��دود ۶۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات 
می ش��ود و از نظ��ر درصدی، بی��ن 4 تا 5 درصد کل ش��بکه بیت کوین را 
می ت��وان ب��رای ایران در نظر گرفت که این ع��دد در دنیا و حتی در ایران 

عدد بزرگی نیست. تولید برق در ایران حدود ۶۰ هزار مگاوات است و ۶۰۰ 
مگاوات ب��رق مصرفی ماینینگ حدود یک درصد ب��رق تولیدی؛ بنابراین 
مش��کل قطعی برق و خاموشی های کش��ور چه در زمستان و چه تابستان 
با این موضوع حل نخواهد شد و خاموشی های کشور ارتباط مستقیمی با 

ماینینگ نخواهد داشت.
از اصالح قیمت گذاری برق تا تولید بیت کوین

آنچه که می تواند کس��ب وکارهای مرتبط با استخراج رمزارزها و در نگاه 
کالن، صنع��ت برق را از ش��رایط کنونی خارج کند، اصالح سیاس��ت های 
مربوط به قیمت گذاری برق اس��ت. اصالح قیمت گذاری برق از یک س��و، 
س��رمایه گذاری در صنعت برق را به لح��اظ اقتصادی توجیه پذیر می کند 
و از س��وی دیگر، می��زان مصرف برق به عنوان یکی از ان��واع انرژی و یک 
نهاده تولید اساس��ی در بخش صنعتی و تجاری تغیی��ر خواهد داد. دیگر 
پیامد مثبت اصالح قیمت گذاری برق، پدید آمدن روش های نوین تولید و 
نوآوری هایی در تولید است که ارتقای بهره وری در صنایع کشور را به همراه 
دارد و پاس��خی به دغدغه های محیط زیستی رشد پایدار اقتصادی خواهد 

بود.
اصالح قیمت گذاری نرخ برق برای ساماندهی به فعالیت کسب وکارهای 
مرتبط با اس��تخراج رمزارزها مورد توجه فعاالن اقتصادی بخش خصوصی 
نیز قرار گرفته اس��ت. چنانچه سعید نیک مهر مش��اور کمیسیون توسعه 
ص��ادرات اتاق ایران در نشس��ت ش��ورای راهبری بهبود مس��تمر محیط 
کس��ب وکار با ارائه نتایج مطالعه ای درباره رمزارزها، پیشنهاد داد ماینینگ 
را به عنوان صنعت در نظر گرفته و حامل های انرژی به صورت ریالی و به 
نرخ بورسی ارائه شود، امکان تولید برق تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر فراهم 

و تعهد ارزی براساس برق مصرفی محاسبه شود.
با این حال، کسب و کارهای فعال در این زمینه در نبود متولی مشخص 
و قانون گذاری و سیاس��ت گذاری درس��ت در حوزه انرژی، در برخی موارد 
برای ارائه خدمات به مردم با چالش هایی روبه رو هستند و در مواردی نیز 
حیات و ادامه کسب وکار آنها در ابهام قرار می گیرد. در نتیجه می توان گفت 
مهمترین مطالبه مردم و کسب وکارها از دولت سیزدهم در زمینه رمزارزها، 
رگوالتوری و اصالح سیاس��ت های اقتصاد انرژی اس��ت و در گام دوم، رفع 

بالتکلیفی قانونی از ارزهای دیجیتال در کشور.

ارزهای دیجیتال در دولت رئیسی به رسمیت شناخته می شوند؟

چالش رمزارزها در دولت سیزدهم

قیمت اوراق مس��کن طی دو هفته گذش��ته نس��بتا ثابت بوده اس��ت و 
براساس آخرین قیمت ها، متأهالن تهرانی برای این اوراق باید 28 میلیون 
و ۷52 هزار تومان پرداخت کنند. به گزارش ایسنا، بررسی آخرین وضعیت 
قیمت اوراق مس��کن نش��ان می دهد که هر برگ اوراق تسهیالت مسکن 
در مردادماه با قیمت 5۹ هزار و  5۰۰ تومان و در ش��هریورماه 13۹8 نیز 
با قیمت 5۹ هزار و۶۰۰ تومان داد و س��تد می ش��ود. قیمت اوراق مهرماه 
س��ال 13۹8 نیز 5۹ هزار و ۹۰۰، قیمت اوراق آبان ماه 5۹ هزار و ۷۰۰ و 
قیمت اوراق آذرماه نیز 5۹ هزار و ۷۰۰ بوده است. همچنین هر برگ اوراق 
تسهیالت مسکن در دی ماه، بهمن ماه و اسفندماه همان سال با قیمت 5۹ 

هزار و 1۰۰، 5۹ هزار و 3۰۰ و 5۹ هزار و ۶۰۰ تومان معامله می شود.
همچنین برای س��ال 13۹۹ تس��ه فروردین ماه 5۹ هزار و 2۰۰ تومان، 
تسه اردیبهشت ماه ۶۰ هزار تومان و تسه خردادماه 5۹ هزار و 5۰۰ تومان 
قیمت دارند. هر برگ از اوراق تس��هیالت مس��کن بانک مسکن در تیرماه 
سال گذشته با قیمت 5۹ هزار و ۷۰۰ تومان، در مردادماه 5۹ هزار و ۹۰۰ 

تومان و در شهریورماه 5۹ هزار و 8۰۰ تومان داد و ستد می شود. این اوراق 
در هر کدام از ماه های مهر، آبان  و آذرماه سال 13۹۹ نیز 5۹ هزار و 5۰۰ 
تومان قیمت دارند. اوراق تسهیالت مسکن در دی ماه سال گذشته با قیمت 
5۹ه��زار و 4۰۰ تومان، در بهمن ماه با قیمت 5۹ هزار و 5۰۰ تومان و در 
اسفندماه با قیمت 5۹هزار و ۹۰۰ تومان معامله می شود که این گزارش نیز 

براساس قیمت اسفندماه سال گذشته نوشته شده است.
بر این اس��اس، با توجه به اینکه مجردهای س��اکن تهران می توانند تا 
14۰ میلیون تومان تس��هیالت دریافت کنند که ش��امل 1۰۰ میلیون 
تومان تس��هیالت خرید مس��کن و 4۰ میلیون تومان جعاله می ش��ود، 
برای دریافت 1۰۰ میلیون تومان تس��هیالت باید 2۰۰ برگه تسهیالت 
مس��کن خریداری کند که هزین��ه این تعداد اوراق با تس��ه 5۹ هزار و 
۹۰۰ تومان��ی، 11 میلیون و ۹8۰ هزار تومان می ش��ود. همچنین با در 
نظ��ر گرفتن 4۰ میلیون توم��ان وام جعاله که ب��رای آن باید 8۰ ورق 
ب��ه مبلغ 4 میلیون و ۷۹2 هزار تومان خری��داری کنند مجموع هزینه 

خرید اوراق به 1۶ میلیون و ۷۷2 هزار تومان می رسد. زوج های تهرانی 
نیز برهمین اس��اس می توانند تا سقف 24۰ میلیون تومان شامل 1۰۰ 
میلیون تومان تس��هیالت خرید مسکن برای هر نفر و 4۰ میلیون توان 
وام جعال��ه دریافت کنن��د؛ بنابراین زوجین باید 4۰۰ برگه تس��هیالت 
مس��کن خریداری کنند ک��ه هزینه آن 23 میلی��ون و ۹۶۰هزار تومان 
می شود که همراه با هزینه 4 میلیون و ۷۹2 هزار تومانی وام جعاله که 
برای آن باید 8۰ ورق تسهیالت مسکن خریداری کنند در مجموع باید 

28 میلیون و ۷52 هزار تومان پرداخت کنند.
همچنین سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت 
بیش از 2۰۰ هزار نفر به 8۰ میلیون تومان رسیده است که برای آن باید 
1۶۰ برگه خریداری شود که هزینه آن ۹ میلیون و 584 هزار تومان است. 
این وام برای س��ایر مناطق ش��هری ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده 
است که باید برای آن 12۰ برگه خریداری شود که هزینه آن ۷ میلیون و 

188 هزار تومان می شود.

قیمت اوراق مسکن در تهران و سایر شهرها

وام مسکن چند؟

بانکنامه

مجمع عمومی بانک  پاسارگاد به زمان دیگری 
موکول شد

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک   پاسارگاد در تاریخ 2۷ تیرماه14۰۰، 
به اتفاق آرای حاضرین با اعالم تنفس به تاریخ دیگری موکول گردید. 
به  گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، مجمع عمومی عادی سالیانه 
س��ال مالی منتهی به 3۰ اس��فندماه 13۹۹ بانک  پاسارگاد، طبق نظر 
هیأت رئیس��ه با  عنایت به م��اده 1۰4 الیحه اصالحیه قانون تجارت و 
ب��ه اتفاق آرای حاضرین، اعالم تنفس کرد. همچنین مقرر گردی�د که 
جلسه بعدی رأس ساع�ت ۹ صب�ح روز یکشنبه اَمرداد14۰۰ در محل 

بانک پاسارگاد برگزار شود.

دالر در صرافی های بانکی 24 هزار و 200 تومان
سکه در میانه کانال 10 میلیونی

قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با 
کاهش 4۰ هزار تومانی در روز یکشنبه همراه بود و به رقم 1۰ میلیون و 
5۰۰ هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 1۰ میلیون 
و 4۰۰ هزار تومان معامله ش��د. نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 5۰۰ 
هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 45۰ هزار تومان و سکه یک گرمی 
نیز 2 میلیون و 2۰۰ هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر 
گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 5۰ هزار تومان رسید. قیمت هر 
مثقال طال نیز 4 میلیون و 55۰ هزار تومان شد. هر اونس جهانی طال 
نی��ز یک  هزار و 813 دالر قیمت خورد. نرخ دالر در صرافی های بانکی 
نیز با 51 تومان کاهش در مقایسه با روز شنبه به 24 هزار و 2۰۹ تومان 
رس��ید. قیمت فروش یورو هم با 51 تومان کاهش به 28 هزار و 835 
تومان رسید. قیمت خرید هر دالر 23 هزار و ۷3۰ تومان و نرخ خرید 
هر یورو نیز 28 هزار و 2۶4 تومان بود. همچنین نرخ خرید دالر در بازار 
متشکل ارزی 23 هزار و 8۹۹ تومان و نرخ فروش آن 24 هزار و 11۶ 
تومان اعالم شد. نرخ خرید یورو در این بازار نیز 28 هزار و 225 تومان 

و نرخ فروش آن هم 28 هزار و 481 تومان گزارش شد.

بررسی اجزای نقدینگی نشان می دهد
استقبال مشتریان از سپرده گذاری بلندمدت بانکی

بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می دهد که رشد 12 ماهه پول در پایان 
خردادماه س��ال 14۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری س��پرده ها 
و استقبال بیشتر از س��پرده گذاری بلندمدت در بانک هاست. به گزارش ایِبنا، 
براس��اس گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی و پایه پولی در 12ماهه منتهی 
به پایان خردادماه سال 14۰۰ به ترتیب به 3۹.4 درصد و 3۰.۷ درصد رسیده 
است. همچنین حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال 14۰۰ نسبت به پایان 
سال 13۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان می دهد که در مقایسه با رشد متغیر 
مذکور در دوره مشابه سال قبل )۷.5 درصد( به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش 
یافته اس��ت. از س��وی دیگر، پایه پولی در پایان خردادماه سال 14۰۰ نسبت 
به پایان س��ال 13۹۹ معادل ۹.2 درصد رش��د نشان می دهد که در مقایسه با 
رش��د متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل )8.۶ درصد( به میزان ۰.۶ واحد 
درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی اعالم کرده که افزایش رشد پایه پولی 
در خردادماه س��ال 14۰۰ نسبت به پایان سال 13۹۹ عمدتا به دلیل استفاده 
از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش س��قف مجاز استفاده از آن )از 
3 درصد به 4 درصد براس��اس مصوبه 14۰۰.3.2۶ هیأت وزیران( و همچنین 
پرداخ��ت 2۰ هزار میلیارد ریال تنخواه به س��ازمان هدفمندس��ازی یارانه ها 
)موضوع جزء )4( بند )الف( تبصره )14( قانون بودجه سال 14۰۰ کل کشور( 
به منظور پرداخت به ش��رکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید 
تضمینی گندم بوده است. هرچند در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط 
پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات 
بازار باز خنثی ش��ده اس��ت. در چند ماه اخیر همگام با تغیی��رات رخ داده در 
شرایط بین المللی و اصالح انتظارات فعاالن اقتصادی نشانه های خوبی از کاهش 
انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش س��یالیت پول نمایان ش��ده است. بررسی 
رشد اجزای نقدینگی نشان می دهد که رشد 12ماهه پول از نقطه حداکثر آن 
یعنی 88.۶ درصد در مهرماه س��ال 13۹۹ به 44.۶ درصد در پایان خردادماه 
س��ال 14۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده ها و استقبال 
بیشتر از سپرده گذاری بلندمدت در بانک هاست. بر این اساس، انتظار می رود با 
اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها، روند بهبود کنترل 
رش��د متغیرهای پولی در ماه های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در 
راستای حفظ ارزش پول ملی )ثبات قیمت ها( با موفقیت بیشتری همراه شود.

دبیر شورای هماهنگی بانک ها توضیح داد
ابهام پیامک های بانکی

در حالی که برخی از مش��تریان بانک ها پیامکی ب��رای اعالم رضایت 
خود برای تداوم سرویس پیامک ها دریافت نکردند، دبیر شورای هماهنگی 
بانک ها می گوید که این افراد در زمان درخواست برای بهرهمندی از این 
س��رویس اشتراک همه س��اله را انتخاب کرده اند و یا به دلیل مشکالتی 
چون قطعی برق، اختالل ارتباطی، خاموش بودن تلفن همراه و ... پیامک 
موردنظ��ر را دریافت نکرده اند.  به گزارش ایس��نا، یک��ی از خدماتی که 
بانک ها به مشتریان خود ارائه می کنند، سرویس پیامکی آنهاست تا افراد 
از تراکنش ها و مانده حساب خود مطلع شوند. در این بین، مشتریان برای 
بهره مندی از این خدمت به بانک ها درخواست می دهند و در بازده شش 
ماهه یا یک ساله هزینه این سرویس بانکی از حساب آنها کسر می شود. 
در حالی که مس��ئوالن بانک ه��ای دولتی و خصوصی اعالم می کنند که 
هزینه سرویس پیامکی در این بانک ها حداکثر 15 هزار تومان است، در 
مواردی دیده ش��ده است که بیشتر از این مبلغ دریافت می شود. اکنون 
یکی از مشتریان بانک ها از اینکه بانکی بدون اطالع مجدد به او با ارسال 
پیامک و اعالم رضایت، از حسابش برای سرویس پیامکی کسر می شود، 
گالی��ه می کند. از آنجا ک��ه بانک ها وظیفه دارند تا با ارس��ال پیامک به 
مش��تریان اعالم کنند که آیا تمایل به ادامه بهره مندی از این س��رویس 
بانکی دارند یا خیر؟ علیرضا قیطاس��ی دبیر شورای هماهنگی بانک های 
دولتی و نیمه دولتی می  گوید: اش��تراک سرویس پیامکی بانک ها شش 
ماهه یا یک ساله از حساب افراد کسر می شود که اگر شما اشتراک یک 
ساله را در زمان ثبت درخواست برای بهره مندی از این سرویس انتخاب 
کرده باشید، برای ش��ما پیامکی مبنی بر اعالم رضایت خود برای تداوم 
این سرویس ارسال می شود، اما اگر شما درخواست اشتراک همه ساله را 
برای بهره مندی از این خدمت بانکی انتخاب کرده باشید، پیامکی دریافت 
نمی کنید و به صورت خودکار این سرویس برای شما مجدد فعال می شود.
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در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
 بانک مرکزی

از وضعیت اقتصاد گزارش داد
دویس��ت و چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
روز یکش��نبه به ریاس��ت رئیس جمهوری برگزار شد. در این جلسه 
گ��زارش مقدمات��ی دس��تگاه های مختلف به ویژه بان��ک مرکزی و 
س��ازمان برنامه و بودجه از وضعیت اقتصادی کش��ور در س��ه ماهه 
اول س��ال جاری و پیش بینی آینده ارائه ش��د. در گزارش مقدماتی 
دس��تگاه های اقتصادی کش��ور متغیرهای تاثیرگذار مانند تحریم و 
کرونا بر ش��اخص های گوناگون اقتصادی و تدابیر اتخاذش��ده برای 

مقابله و مدیریت این عوامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی نیز با تاکید بر حساسیت و 
جدیت دولت تدبیر و امید بر ارائه گزارش های شفاف و دقیق از وضعیت 
اقتصادی کش��ور به مردم گفت: دولت خود را موظف می داند به مردم 
با ش��فافیت و صراحت از فعالیت خود گزارش دهد و در هش��ت سال 

گذشته این اقدام را به طور جدی پیگیری کرده است.
او ب��ا تاکید بر اج��رای دقیق این ماموریت اف��زود: دولت در کنار 
تعهد به مردم، با اتکا به نگاه ملی به انتقال مس��ئولیت تالش کرده 
است با واقع بینی نقش��ه کالن اقتصادی کشور را برای دولت آینده 

ترسیم و تشریح کند.
رئی��س جمهور ب��ا بیان اینکه تالش و تدابی��ر دولت برای گذر از 
مش��کالت و ساماندهی اقتصاد کشور باید با دقت ارائه و ثبت شود، 
ادام��ه داد: مردم حق دارند بدانند که چه گردنه ها و چه تکانه  هایی 
موجب بروز چه نوع مش��کالتی ش��ده اس��ت و دولت چ��ه راه هایی 
برای خنثی س��ازی تحریم و گذر از محدودیت های کرونایی در نظر 
گرفته اس��ت و همچنین الزم است مردم بدانند اگر تحریم و جنگ 
اقتصادی به کش��ورمان تحمیل نشده بود و کرونا نیز پدید نمی آمد 
امروز اقتصاد کشور در چه موقعیتی قرار داشت و حاصل این تجارب 

در اختیار مردم و مسئوالن دولت آینده قرار خواهد گرفت.

 توافق کاهش تولید نفت اوپک پالس
تمدید شد

اعضای اوپک پالس در جلس��ه نوزدهم خود توافق کاهش تولید را 
تا زمان بازگشت کامل 5.8 میلیون بشکه نفت تمدید کردند. به این 
ترتیب، توافق جدید کاهش تولید نفت اوپک پالس تمدید و مبنای 
تولید جدید فعال شد. براساس توافق جدید ماهانه 4۰۰ هزار بشکه 
در روز از ماه آینده میالدی به تولید نفت اوپک پالس اضافه خواهد 
ش��د، البته در افزایش تولید ش��رایط بازار در جلس��ات ماهانه مورد 
بررس��ی قرار می گیرد تا کل 5.8 میلیون بش��که نفتی که براساس 
توافق س��ال گذش��ته اوپک پالس همچنان از بازار خارج اس��ت، به 

تولید اعضا بازگردد.
ب��ا توجه به تصمیم اوپک پالس در جلس��ه روز گذش��ته، توافق 
کاه��ش تولید که قرار بود تا آوریل 2۰22 )فروردین- اردیبهش��ت 
14۰1( ادامه داش��ته باشد دست کم تا س��پتامبر 2۰22 )شهریور- 
مهر 14۰1( تمدید شد. مبنای تولید جدید البته به معنای رسیدن 
به این تولید در ش��رایط کنونی نیست و در پایان اجرای این توافق 
کشورها می توانند به آن تولید برسد. بر این اساس، ایران، ونزوئال و 

لیبی همچنان از این کاهش تولید معاف خواهند بود. 
گفتنی اس��ت سال گذشته اعضای اوپک پالس با توجه به کاهش 
ش��دید قیمت نفت، تصمیم گرفتند تا ۹.۷ میلیون بش��که از تولید 
نف��ت خ��ود را از بازار خارج کنند و این کاه��ش تولید به تدریج به 
بازار بازگردد. با این تصمیم قیمت نفت که به دلیل ش��یوع کرونا و 
ناکامی در ادامه فریز نفتی تا زیر 2۰ دالر در هر بش��که پایین آمده 
بود، افزایش یافت تا آنجا که قیمت نفت اکنون به باالی ۷۰دالر در 

هر بشکه رسیده است.

خبرنــامه

فرصت امروز: بورس تهران روز گذشته وارد روند اصالحی شد و شاخص کل 
بورس با افت 8 هزار و 32۶ واحدی به رقم یک میلیون و 3۰2 هزار واحد رسید. 
در معامالت روز یکش��نبه بیش از 8 میلیارد و 25۰ میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش ۶3 هزار و 53۰ میلیارد ریال دادوس��تد شد. همچنین 
شاخص کل با معیار هم وزن با 2 هزار و 2۶۰ واحد کاهش به 4۰۰هزار و 325 
واحد و شاخص قیمت هم وزن با یک هزار و 435 واحد کاهش به 254 هزار 
و 25۹ واحد رسید. شاخص بازار اول کاهش 11 هزار و 12۶ واحد و شاخص 

بازار دوم کاهش ۹5۷ واحدی را تجربه کردند.
گروه شیمیایی با 5۷ هزار و 32 معامله به ارزش 5 هزار و ۷58 میلیارد 
ریال، گروه خودرو با ۷5 هزار و ۶42 معامله به ارزش 5 هزار و 4 میلیارد، 
گروه فلزات اساس��ی ب��ا 4۹ هزار و 138 معامله ب��ه ارزش 4 هزار و 1۶3 
میلیارد ریال، گروه مواد دارویی با 4۶ هزار و ۹۰ معامله و به ارزش 3 هزار 
و ۹1۷ میلیارد و گروه چند رش��ته ای صنایع با 4۶ هزار و ۷54 معامله به 
ارزش 3 ه��زار و 8۶4 میلیارد در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند. در آن 
سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با 142 واحد کاهش، رقم 18 
هزار و 845 واحد را ثبت کرد. در این بازار 545 هزار معامله به ارزش ۹8 

هزار و ۶2۰ میلیارد ریال انجام شد.
بازار باالخره به فاز استراحت رفت

در جریان معامالت بیست و هفتمین روز تابستان، شرکت توسعه معادن 
و صنایع معدنی خاورمیانه با یک هزار و 1۹1 واحد، شرکت سرمایه گذاری 
نفت و گاز و پتروشیمی تامین با یک هزار و ۶4 واحد، شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی با یک هزار و 3۰ واحد، گروه صنعتی پاکشو با 3۰1 واحد 
و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با 231 واحد بیشترین تاثیر مثبت 
بر رش��د شاخص را داشتند. در سوی مقابل، شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
با یک هزار و 2۰4 واحد، ش��رکت پتروشیمی نوری با 822 واحد، شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر با ۷۰1 واحد، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس با ۶۹4 واحد و ش��رکت پاالیش نفت تهران با 5۹8 واحد بیشترین 

تاثیر منفی را بر شاخص بورس گذاشتند.
همچنین شرکت س��رمایه گذاری دارویی تامین با 4.۹۹ درصد، شرکت 
سیمان قاین با 4.۹۷ واحد، شرکت سیمان سپاهان با 4.۹5 درصد، شرکت 
س��یمان دورود با 4.84 درصد و ش��رکت سیمان ش��مال با 4.82 درصد 
افزایش بیش��ترین رش��د قیمت را داشتند. از س��وی دیگر، شرکت سازه 
پویش با ۹.۷4 درصد، ش��رکت لیزینگ کارآفرین با 4.۹ درصد، ش��رکت 
سرمایه گذاری استان گلستان و گروه صنعتی ملی با 4.8۶ درصد، شرکت 
نوس��ازی و ساختمان تهران با 4.۷۹ درصد و ش��رکت بورس اوراق بهادار 

تهران با 4.۷4 درصد بیشترین کاهش قیمت را ثبت کردند.
در آن سوی بازار سرمایه و در معامالت روز یکشنبه همچنین شاخص کل 
فرابورس با کاهش 142 واحد به رقم 18 هزار و 845 واحد رسید. در این روز 

بیش از ۶ میلیارد و 1۶۶ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 1۰1 
هزار و 4۰4 میلیارد ریال دادوستد شد. شرکت بانک دی با 12 واحد، شرکت 
پاالیش نفت ش��یراز با 1۰ واحد، شرکت پاالیش نفت الوان با ۹ واحد، بیمه 
دی با 3 واحد و شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان با 2 واحد 
بیشترین تاثیر مثبت بر رشد شاخص را داشتند. در مقابل، شرکت پلیمر آریا 
ساسول با 22 واحد، شرکت پتروشیمی زاگرس با 18 واحد، شرکت صنعتی 
مینو با 14 واحد، شرکت سنگ آهن گهرزمین با 13 واحد و شرکت مدیریت 
انرژی امید تابان هور با هشت واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص گذاشتند.
همچنین شرکت  پاالیش نفت الوان با 5 درصد، شرکت صنایع بهداشتی 
ساینا با 4.۹۹ درصد، شرکت پاالیش شیراز با 4.۹۷ درصد، شرکت شرکت 
س��یمان الر س��بزوار با 4.۹4 درصد و شرکت تولید و صادرات ریشمک با 
4.۷3 درصد بیش��ترین افزایش قیمت را داش��ته اند. از سوی دیگر، بیمه 
تجارت نو با 5 درصد، شرکت صنایع ماشین های اداری ایران با 4.۹ درصد، 
شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود با 4.8۹ درصد، شرکت  ذوب روی 
اصفهان با 4.88 درصد و ش��رکت سرمایه گذاری مس��کن تهران با 4.83 

درصد بیشترین کاهش قیمت را داشتند.
سیمانی ها؛ تنها گروه سبزپوش بازار

در معامالت دیروز س��یمانی ها همچنان از معدود گروه هایی بودند که از 
ش��روع معامالت و برخالف کلیت بازار سبزرنگ ماندند. پاالیشی ها نیز که 
با خبر تعدیل س��ودآوری، روز کاری شنبه را پرتقاضا اما پرعرضه به پایان 
برده بودند، در روز یکشنبه در محدوده منفی دادوستد شدند که البته نماد 
شاوان همچنان مورد اقبال بازار بود. نماد تاثیرگذار شبندر در مجمع حدود 
38۰ تومان سود به ازای هر سهم تقسیم کرد که بیش از حد تصور فعاالن 
بازار بوده اس��ت. به نظر می رسد بازگشایی خوبی در انتظار این نماد مهم 
بازار باشد. احتماال بازگشایی شبندر موجب تحریک تقاضا در وضعیت گروه 
می شود. هرچند شکل بازگشایی و قیمت مچ شدن آن نیز بسیار مهم است.

همچنین گروه فلزات اساس��ی یکدست قرمزپوش بودند که در این بین 
نمادهای کویر، فسرب و میدکو تنها نمادهای سبز گروه بودند و نمادهای 
فملی و فوالد هم همچنان خری��داران خاص خود را در منفی ها دارند. به 

نظر می رس��د با توجه به روند گزارش های ماهانه این گروه در فصل بهار، 
نگرانی بابت نوسانات مقطعی این گروه وجود ندارد.

در گروه بانکی نیز لیدرهای گروه ش��امل بانک ملت، تجارت و صادرات 
در انتهای بازار به منظور برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه بسته شدند. 
این گروه نیز همسو با کلیت بازار روز منفی را سپری کردند. بانک دی به 
مانند چند روز گذش��ته پرتقاضا ظاهر شد و بعد از معامالت 3.3 میلیارد 
سهمی نهایتا با صف خرید بسته شد. پترویی ها اما وضعیت بهتری نسبت 
به جو عمومی بازار داشتند و برخی نمادها در محدوده مثبت و برخی نیز 
از عرضه های بیش��تری برخوردار بودند. شبصیر در این گروه با اقبال بازار 
همراه بود و به صف خرید رس��ید. وپترو و ش��کربن هم س��بز بودند. نماد 
خراسان هم پس از انتشار گزارش سه ماهه خوب با صف خرید همراه شد. 
ش��وینده ها به مانند روز کاری ش��نبه پرتقاضا بودند و اکثر در مثبت های 
حداکثری دادو ستد شدند. نماد تاپیکو هم با اخباری مبنی بر انتشار تعدیل 
مثبت ش��رکت ستاره خلیج فارس با افزایش تقاضا در اواسط بازار به صف 
خرید رسید. نماد شستا هم به واسطه این خبر با قدرت خریداران به صف 
خرید خوبی رسید. به نظر می رسد تقاضا در روز دوشنبه و با وجود غیبت 
برخی بزرگان تقویت شود و نمادهای سبز بیشتری را در بازار شاهد باشیم.
دارویی ه��ا نیز در اواس��ط بازار و به لیدری نم��اد برکت به محدوده های 
مثبت رس��یدند و روز خوبی را برای س��هامداران خود رقم زدند. تیپیکو، 
دلقما، دش��یمی و کاس��پین از تقاضای بیشتری نس��بت به همگروهی ها 
برخ��وردار بودند. س��یمانی ها هم همچنان با ورود پ��ول حقیقی ها همراه 
هس��تند و از مع��دود گروه هایی بوده اند که از ش��روع معامالت و برخالف 
کلیت بازار س��بزرنگ بوده اند. گروه های کوچک این روزها از اقبال بهتری 
نسبت به شاخص سازها برخوردارند و به نظر می رسد تا مخابره گزارش های 
سه ماهه این روند نوسانی حفظ شود و نقدینگی در گروه های مختلف در 
چرخش باش��د. خودرویی ها هم دیروز یکدست قرمزپوش بودند که البته 
برخی نمادهای قطعه س��ازی مورد اقبال بودند. همچنین قندی ها بر مدار 
منفی، معدنی ها متعادل با گرایشات جزیی منفی و غذایی ها هم یکدست 

افت قیمتی را در بازار یکشنبه تجربه کردند.

سیمانی ها با اقبال حقیقی ها گروه سبزپوش بازار ماندند

استراحت بورس در بیست و هفتمین روز تابستان

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه

28 تیر 1400

شماره 1824



کاهش چشمگیر بهره برداری از واحدهای 
جدید در مناطق آزاد

در دو ماهه امس��ال نسبت به مدت مشابه سال قبل، در مناطق آزاد و ویژه 
صدور جواز تاس��یس کمتر از نصف و پروانه های بهره برداری کمتر از یک سوم 
شده است. به گزارش ایسنا، براساس جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت )صمت( در دو ماهه س��ال جاری برای ۶4۷1 بنگاه 
جواز تاس��یس و برای 8۹۹ بنگاه پروانه بهره برداری صادر ش��ده که نسبت به 
مدت مش��ابه س��ال قبل به ترتیب 2۷.5 درصد و حدود 3۰.۹ درصد افزایش 
داشته است. سرمایه پیش بینی شده در این مدت برای جوازهای تاسیس معادل 
131 هزار و 1۶۰ میلیارد تومان بوده که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل 
تقریبا دو برابر شده اس��ت. میزان سرمایه پروانه های بهره برداری صادرشده تا 
پایان اردیبهش��ت امسال نیز 1۰ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به 
مدت مشابه س��ال قبل از آن 1۶4.4 درصد افزایش داشته است. براساس این 
آمار پیش بینی شده با اجرای پروژه هایی که جواز تاسیس آنها در دو ماهه سال 
جاری صادر ش��ده برای بیش از 1۷4 هزار نفر ش��غل ایجاد شود که نسبت به 
این رقم در مدت مش��ابه سال قبل از آن با افزایش 51.2 درصدی مواجه بوده 
است. پروانه های بهره برداری صادرشده در این مدت نیز زمینه اشتغال 1۶ هزار 
و ۶41 نفر را فراهم کرده که نس��بت به دو ماهه سال قبل حدود ۶۹.8 درصد 

رشد داشته است.
در این میان از ۶4۷1 فقره جواز تاس��یس صادره در دو ماهه س��ال جاری، 
بیشترین تعداد مربوط به گروه »سایر محصوالت کانی غیرفلزی« با ۹۰۷ فقره 
و گروهی که کمترین جواز تاس��یس را به خود اختصاص دادند نیز »فاضالب، 
دفع زباله، بهداش��ت محیط و فعالیت های مش��ابه « و »استخراج ذغال سنگ 
ولینیت« بوده که برای هر کدام دو جواز تاس��یس صادر شده است. همچنین 
از 8۹۹ فقره پروانه بهره برداری، بیش��ترین پروانه در دو ماهه امس��ال با 12۹ 
فقره متعلق به گروه »س��اخت مواد و محصوالت ش��یمیایی« بوده و متوسط 
سرمایه گذاری برای راه اندازی یک واحد در این گروه 5 میلیارد و 4۰۰ میلیون 
تومان اعالم شده است. بیشترین اشتغال ایجادشده نیز در گروه »ساخت مواد 
و محصوالت شیمیایی« با حدود 2545 نفر است. کمترین پروانه بهره برداری 
نیز در گروه های »فاضالب، دفع زباله، بهداش��ت محیط و فعالیت های مشابه « 
و »فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل« و »استخراج کانه های فلزی« 
بوده که در مدت یادشده برای هر کدام تنها یک پروانه صادر شده است. در این 
میان جزییات اطالعات انواع جوازهای صادرشده در این مدت هم نشان می دهد 
بیشترین تعداد جواز تاسیس در استان های فارس، خراسان رضوی و آذربایجان 
غربی به ترتیب با 45۷، 454 و 444 فقره صادر شده است. کمترین تعداد جواز 
تاسیس نیز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با 14 فقره، کهگیلویه و بویراحمد و 
گیالن هر کدام با 2۹ فقره صادر شده است.  بیشترین تعداد پروانه بهره برداری 
صادره در بین اس��تان های کش��ور نیز مربوط به آذربایجان شرقی، اصفهان و 
خراسان رضوی با 85، ۶۹ و ۶5 فقره و کمترین مربوط به کهگیلویه و بویراحمد 
با چهار و بوش��هر، ایالم و خراسان جنوبی هر کدام با هفت فقره است. مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این مدت 2۰ پروانه بهره برداری صادر شده است.

نماگربازارسهام

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت در عین حال که 
توجه به نیروی کار داخلی و بومی س��ازی در صنعت خودرو ضروری است، 
آزادسازی واردات، خودروسازان را در جهت کاهش قیمت و ارتقای کیفیت 

محصوالت سوق می دهد.
علی رضایی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: وعده هایی 
مبنی بر به روزرس��انی اجرای تعهدات خودروسازان از سوی وزیر صمت و 
همچنین افزایش تیراژ تولید مطرح شده، اما هنوز در حد حرف بوده و بر 
روی کاغذ است. وی افزود: براساس گفته های وزیر صمت، با افزایش تولید، 

تش��کیل صف برای خرید و نوبت دهی برای تحویل خودروهای تعهدشده 
به مش��تریان برچیده خواهد شد. البته یکی از خودروسازی ها، بر افزایش 
حدودی تیراژ تولید اذعان داش��ته اس��ت. نماینده مردم کنگاور، صحنه و 
هرسین در مجلس شورای اسالمی معتقد است: کیفیت خودروهای داخلی 
می بایست ارتقا یابد تا امکان رقابت با خودروهای خارجی فراهم شود، اما 
مادامی که صنعت خودرو در انحصار دو خودروس��از بزرگ کش��ور است، 

ارتقای چندانی در کیفیت و همچنین تعادل قیمتی اتفاق نمی افتد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در پایان با بیان اینکه 

قیمت کنونی خودرو با کیفیت آن متناسب نیست، درخصوص آزادسازی 
واردات خودرو خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده، توجه به نیروی کار داخلی 
و بومی س��ازی در اولویت قرار دارد، اما آزادس��ازی واردات، خودروسازان و 
بازار داخلی خودرو را وارد عرصه رقابت خواهد کرد. تا زمانی که انحصار بر 
این صنعت حاکم است و انگیزه چندانی برای ارتقای کیفیت وجود ندارد، 
ایجاد ش��رایط رقابتی، خودروس��ازان را در جهت کاهش قیمت یا ارتقای 
کیفیت محصوالت هدایت می کند که متاس��فانه در حال حاضر شاهد این 

امر نیستیم.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید با واردات خودرو 
به صورت محدود و مش��روط بر ایجاد خط��وط تولید جدید، تکنولوژی و 

دانش فنی به کشور منتقل شده و انحصار بازار از بین می رود.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از خانه ملت، س��یدجواد 
حس��ینی کیا ممنوعیت واردات خودرو و نقدینگی س��رگردان موجود در 
جامع��ه را از جمله دالی��ل گرانی چهارچرخ ها برش��مرد و گفت: کیفیت 
نامطل��وب خودروه��ای تولیدی، ناکافی بودن تیراژ تولی��د، احتکار و نبود 
نظارت بر عملکرد خودروسازان دست به دست هم داده و آشفتگی کنونی 

بازار را رقم زده است.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسالمی افزود: پیش بینی می شود 
در ش��رایط فعلی و برای کنترل ب��ازار خودرو با واردات خودرو براس��اس 
مق��ررات، حتی ب��ه صورت محدود و ckd، قیمت خ��ودرو بین 3۰ تا 4۰ 

درصد کاهش یابد زیرا در وهله نخست انحصار بازار خودرو از بین می رود 
و از س��وی دیگر بار روانی این اقدام تاثیر مثبتی بر قیمت خودرو خواهد 

داشت.
وی با بیان اینکه واردات خودرو، خودروس��ازان را در معرض رقابت قرار 
می دهد، اضافه کرد: پش��ت پرده صنعت خودرو مافیایی هایی شکل گرفته 
اس��ت که تالش می کنند از واردات حتی براساس مقررات جلوگیری شود 
تا به صورت مافیایی خودروهایی با بدترین کیفیت و بیش��ترین قیمت به 

مردم تحمیل کنند.
ای��ن نماینده مردم در مجل��س یازدهم ادامه داد: ب��ا واردات خودرو به 
صورت محدود و مشروط بر ایجاد خطوط تولید جدید، تکنولوژی و دانش 

فنی به کشور منتقل شده و انحصار بازار از بین می رود.
حس��ینی کیا با اشاره به ضرورت ساماندهی نقدینگی موجود در جامعه، 

تصریح کرد: در حال حاضر س��یل نقدینگی موج��ود در جامعه هر روز به 
سمت یکی از بازارها روانه می شود. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس با اشاره به نبود نظارت بر بازار، افزود: دولت از کنترل بازار کاالها، 

شانه خالی می کند و این موضوع موجب نابسامانی قیمت ها شده است.

انحصار بازار خودرو باید از بین برود

کاهش قیمت و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی در گرو رقابت است
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به قلم: فالگونی جین
Hubilo بازاریابی محتوایی در موسسه

ترجمه: علی آل علی

برگ��زاری مراس��م های آنالی��ن در طول س��ال های اخیر ب��ه طور قابل 
مالحظه ای رونق گرفته است. یکی از نکات مهم برای افزایش رونق چنین 
مراسم هایی مربوط به شیوع ویروس کروناست. از زمان شیوع این ویروس 
وضعیت مراس��م های حضوری به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا کرده 
است. بنابراین راهکاری مناسب در این میان استفاده از مراسم های آنالین 

برای تعامل میان برندها با هم و مشتریان شان است. 
مهمترین مس��ئله در مورد مراس��م های آنالین مربوط به درآمدزایی از 
آنهاست. بسیاری از برندها از مراسم های حضوری درآمدهای بسیار زیادی 
کسب می کردند با این حال اکنون وضعیت مراسم های آنالین به طور قابل 
مالحظه ای در دس��ت تردید قرار دارد. این امر مسئله تعامل با مشتریان و 
تاثیرگذاری مناس��ب بر روی آنها را نیز بدل به چالشی بزرگ کرده است. 
اگر کسب و کارها توانایی درآمدزایی از مراسم های آنالین را نداشته باشند، 

برگزاری آنها فایده ای نخواهد داشت. 
ش��اید کسب و کار شما در زمینه برگزاری مراسم های آنالین یا شرکت 
در آنها توجهی به کسب درآمد نداشته باشد. این امر اغلب اوقات با توجیه 
فرآیند مورد نظر براساس افزایش شهرت برند و آشنایی با مشتریان دنبال 
می شود. نکته مهم در این میان نیاز تمام کسب و کارها به درآمدزایی در 

شرایط دشوار کنونی است. 
وقتی در مراسم های کاری دامنه وسیعی از برندهای همکار و مشتریان 
در دس��ترس یک برند قرار دارد، همکاری با آنها نکته مهمی خواهد بود. 
اگر شما فرصتی برای کسب درآمد در شرایط موردنظر داشته باشید، باید 
تمام تالش تان را انجام دهید، در غیر این صورت هیچ توسعه ای در کسب 

و کارتان پدید نمی آید. 
هدف اصلی در مقاله کنونی بررسی برخی از توصیه های کاربردی برای 
برگزاری هرچه بهتر مراسم های آنالین و درآمدزایی از این میان است. شما 
با اس��تفاده از نکات مورد بحث در ای��ن مقاله امکان ایجاد تحول در نحوه 

ایجاد یا شرکت برندتان در مراسم های آنالین را خواهید داشت. 
راهکارهای درآمدزایی از مراسم های آنالین

پیش از اینکه به طور مستقیم سراغ تکنیک های درآمدزایی از مراسم های 
آنالین برویم، باید الگوهای این روند را مورد بررس��ی قرار دهیم. بسیاری 
از برندها در این رابطه هیچ ایده مشخصی ندارند. نکته مهم در این میان 
آگاهی از الگوهای مختلف برای کسب درآمد از طریق برگزاری مراسم های 
آنالین و انتخاب بهترین گزینه اس��ت، در غیر این صورت ش��اید به طور 

مداوم شکایت مشتریان پشت سر برندتان باشد. 
امروزه به طور کلی چهار روش برای کس��ب درآمد از مراسم های آنالین 

در حوزه کسب و کار وجود دارد:
• فروش بلیت حضور در مراس��م های آنالین به مخاطب هدف که تمایل 

به حضور در مراسم دارد.
• دریاف��ت مبلغی به عنوان حق عضویت از برندهایی که مایل به حضور 

در مراسم هستند.
• پیدا کردن اسپانسر برای پوشش هزینه های مراسم و همچنین دریافت 

سود.
• تبلیغات در حین برگزاری مراسم.

ه��ر کدام از راهکاره��ای فوق موردنظر برخی از کارآفرین��ان قرار دارد. 
نکته مه��م در این می��ان انتخاب الگویی مناس��ب برای برندتان اس��ت. 
بنابراین در این بخش ش��ما باید اندکی الگوهای موردنظر را برای خودتان 
شخصی سازی کنید، در غیر این صورت هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر 

روی مشتریان تان نخواهید داشت. 
تکنیک هایی برای درآمدزایی در مراسم های آنالین

برگزاری یک مراسم آنالین خوب و جذاب به تنهایی برای برند شما هیچ 
سودی به همراه ندارد. شما تا زمانی که از برخی تکنیک های حرفه ای برای 
درآمدزایی در این راستا استفاده نکنید، شانسی برای تعامل با مشتریان تان 
نخواهید داش��ت. در ادامه برخی از تکنیک های حرفه ای در این زمینه را 

مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
فروش بلیت های مختلف

هیچ چیز به اندازه اینکه تمام بلیت های یک مراس��م به فروش برس��د، 
برای برگزارکنندگان مراس��م موردنظر خوشایند نیست. این امر در مورد 
مراس��م های حضوری به طور ویژه ای مدنظر بازاریاب ها قرار دارد. شاید در 
نگاه نخس��ت مراسم های آنالین نیازی به فروش بلیت نداشته باشد. به هر 
ح��ال امکان حضور چندین هزار کاربر به طور همزمان در مراس��م وجود 
دارد. نکته مهم در این میان تعیین محدودیت برای حضار به منظور حفظ 
کیفیت مراسم است، در غیر این صورت شاید کاربران از حضور در مراسم 

به اندازه کافی لذت نبرند. 
برندهای بزرگ همیش��ه برای حضور مشتریان در مراسم های شان اقدام 
به بلیت فروشی می کنند. این امر نوعی رقابت برای حضور در مراسم میان 
مش��تریان ایجاد خواهد کرد. همچنین به شما امکان درآمدزایی از فرآیند 

برگزاری مراسم موردنظر را نیز می دهد. 
برخی از مدل های بلیت که امکان فروش برای مراسم های آنالین را دارد، 

به شرح ذیل است:
• بلیت ه��ای معمولی: بلیت های معمولی به طور معمول رایگان و بدون 
دریافت هزینه از سوی کاربران عرضه می شود. مهمترین نکته در این میان 
درخواست برای ثبت نام کاربران در سایت برند و تهیه بلیت به طور رایگان 

است. 
• پیش فروش بلیت ها: برخی از مراسم های بزرگ از مدت ها قبل اقدام به 
بلیت فروشی می کنند. این امر به دلیل تمایل باالی مردم برای حضور در 
مراس��م و احتمال باالی اتمام بلیت هاست. بنابراین باید در بازه های زمانی 
طوالنی اقدام به فروش بلیت نمایید، در غیر این صورت شاید هیچ مزیتی 
برای کس��ب و کارتان نداشته باش��د. دریافت هزینه ای منطقی از کاربران 

برای فروش بلیت های در قالب پیش فروش گزینه ای جذاب خواهد بود. 
• بلیت یک روزه: مراسم های آنالین نیز دقیقا مثل مراسم های حضوری 
در چند روز برگزار می شود. گاهی اوقات مشتریان فقط مایل به حضور در 
یکی از روزهای مراسم هستند. بنابراین شما باید بلیت های یک روزه را نیز 

در فهرست فروش قرار دهید. 
• بلیت های کامل: بلیت های کامل برای تمام روزها و مراسم های مختلف 
عرضه می شود. این امر مهمترین منبع درآمد برندها محسوب می شود. اگر 

بلیت های رایگان فقط برای بخش��ی از سخنرانی ها و همچنین بلیت یک 
روزه برای روزی مش��خص است، در اینجا بلیت حضور در تمام بخش های 

مراسم به طور یکجا فروخته می شود. 
فراهم سازی فرصت های اسپانسری

اسپانسرها همیشه به دنبال حمایت از مراسم های برتر هستند. نکته مهم 
در این میان فراهم س��ازی شرایطی برای تعامل مناسب میان برند شما و 
اسپانسرهاست. اگر مراسم آنالین شما هیچ فضایی برای فعالیت اسپانسرها 
مدنظر قرار ندهد، همکاری موردنظر به طور قابل مالحظه ای دشوار خواهد 
ش��د. بنابراین شما همیش��ه باید فضایی برای همکاری با چنین برندهای 
مدنظر داشته باشید، در غیر این صورت شاید خبری از درآمدهای سرشار 

از اسپانسری نباشد. 
یکی از ایده های مناس��ب برای جلب اسپانس��ر به مراسم برند راه اندازی 
میزه��ای مجازی اس��ت. این امر به برندها امکان بازاریابی برای کس��ب و 
کارش��ان را می ده��د. اگر هر ک��دام از میزهای مجازی مراس��م را به یک 
اسپانسر اجاره دهید، درآمد بس��یار باالیی از مراسم تان به دست خواهید 
آورد. این امر هزینه های جانبی برای کس��ب و کار شما را نیز به طور قابل 

مالحظه ای کاهش می دهد. 
تعامل با اسپانس��رها ب��رای دریافت بهترین نتیجه همیش��ه امر مهمی 
محسوب می ش��ود. بس��یاری از برندها در زمینه فراهم سازی فرصت های 
اسپانس��ری به نظرات برندهای موردنظر هیچ توجهی نش��ان نمی دهند. 
نتیجه این ام��ر ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی اسپانس��رها خواهد بود. 
شما همیشه پیش از برگزاری مراسم باید هم اندیشی با اسپانسرها داشته 
باش��ید، در غیر این صورت وضعیت مراس��م تان به طور قابل مالحظه ای 

ناگوار خواهد شد. 
طراحی کادر تبلیغاتی

تبلیغات در س��ایت ها در قالب بنر و کادرهای مختلف همیشه گزینه ای 
جذاب محس��وب می شود. این امر از مدت ها قبل برای برندها جذاب بوده 
اس��ت. همین امر آن را بدل به گزین��ه ای جذاب برای بازاریابی و تعامل با 
مشتریان کرده است. اگر مراسم شما دارای سایت منحصر به فردی برای 
برگزاری آنالین است، بخش های مختلف سایت امکان طراحی بنر تبلیغاتی 
را دارد. این امر به ش��ما فرصت همکاری ب��ا برندهای کوچک که توانایی 

فعالیت به عنوان اسپانسر شما را ندارند، خواهد داد. 
امروزه طراحی فضای تبلیغاتی در س��ایت ها کار چندان سختی نیست. 
اگر ش��ما در این راستا با مشکالت بس��یار زیادی رو به رو هستید، کمک 
گرفتن از یک طراحی س��ایت ایده جذابی خواهد بود. مهمترین مس��ئله 
در این میان دریافت تمام مش��خصات و فایل تبلیغاتی از س��وی برندها و 
سپس بارگذاری شان برای مدت محدودی است. هزینه تبلیغات در مراسم 
ش��ما براس��اس نوع بنر و همچنین اندازه اش متفاوت خواهد بود. بنابراین 

گزینه های تبلیغاتی مختلفی را در دسترس برندها قرار دهید. 
یکی از نکات مهم در رابطه با نمایش تبلیغات در س��ایت مراسم مربوط 
به طراحی مناس��بش اس��ت. اگر تبلیغات موردنظر در عمل تجربه حضور 
کاربران در مراس��م آنالین را با مشکل مواجه سازد، باید به سرعت نسبت 
به تغییر شرایط اقدام نمایید، در غیر این صورت هیچ شانسی برای تعامل 

مناسب با مشتریان تان نخواهید داشت. 
بس��یاری از برنده��ا ب��ه دلیل نمایش محت��وای تبلیغاتی پرش��مار در 
مراس��م های آنالین ش��ان در عمل توجه کاربران را از دست می دهند. این 
امر ب��ه معنای ناتوانی ب��رای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان و ادامه روند 
مناسب برند در زمینه تعامل با مخاطب هدف خواهد بود. بنابراین همیشه 
تبلیغات ت��ان را به طوری در مراس��م نمایش دهید که نوعی المان مزاحم 

به نظر نرسد. 
راه اندازی فروشگاه آنالین در کنار مراسم 

اینکه مش��تریان امکان خرید به طور مداوم را داش��ته باش��ند، همیشه 
ایده جذابی محس��وب می شود. بسیاری از برندها برای تعامل با مشتریان 
همیشه به فکر فروش نیز هستند. مزیت اصلی مراسم های حضوری در این 
میان امکان خرید مس��تقیم مشتریان از هر برندی است. این امر در مورد 

مراسم های آنالین با شک و تردیدهای بسیار زیادی همراه است. 
توصی��ه ما در این بخش برای برگزاری هرچه بهتر مراس��م های آنالین 
طراحی یک فروشگاه اینترنتی در کنار آن است. این امر به کاربران امکان 
سفارش محصوالت موردپسندش��ان در کمترین زمان ممکن را می دهد. 
همچنی��ن اگر لینک مربوط ب��ه محصول هر برند در طول مراس��م را در 

دس��ترس قرار دهید، امکان مراجعه مس��تقیم کارب��ران به صفحه فروش 
برندها و خرید ساده فراهم خواهد شد. 

بدون تردید وقتی کاربران در یک مراس��م آنالین ش��رکت می کنند، تا 
ح��دودی تمایل به خرید نیز دارند. مهارت ش��ما در این میان جلب نظر 
کارب��ران به خرید محصوالت تان خواهد بود. این امر ش��ما را از دیگر رقبا 
متمایز خواهد کرد. اگر خبری از فروش س��اده محصوالت در مراسم های 

آنالین نباشد، بسیاری از برندها در عمل مراسم شان لنگ می ماند. 
اگر کس��ب و کار ش��ما در زمینه راه اندازی یک فروشگاه آنالین در کنار 
فعالیت فعلی برندش مشکالت زیادی دارد، باید به بهترین شکل در تالش 
برای حل آن با الگوبرداری از برندهای بزرگ باشید. شاید این امر در ابتدا 
برای ش��ما چندان خوشایند نباشد، اما در بلندمدت وضعیت برندتان را به 

طور قابل مالحظه ای بهبود خواهد بخشید. 
انتخ��اب برنده��ای بزرگ برای الگوب��رداری همیش��ه فرآیندی جذاب 
محسوب می شود. بنابراین شما باید با دست باز نسبت به انتخاب از میان 

برندهای مختلف و مشهور اقدام نمایید. 
برگزاری سخنرانی های ویژه

همیشه برخی از بخش های یک مراسم کاری تحت عنوان ویژه شناخته 
می ش��ود. ای��ن امر دالیل مختلف��ی دارد. از نقطه نظر مال��ی دلیل اصلی 
برگزاری سخنرانی و بخش ویژه کسب درآمد بیشتر است. این امر به طور 
معمول با ش��رکت سخنران های حرفه ای و همچنین کارآفرینان برجسته 
دنبال می شود. اگر شما امکان همکاری با چنین افرادی در کسب و کارتان 
را دارید، باید همین حاال اقدام به طراحی بخش ویژه در مراسم تان نمایید. 
بدون تردید بخش ویژه هر مراس��م هزینه اضافی روی دس��ت کاربران 
و عالقه من��دان می گذارد. بنابراین نکته اساس��ی در این میان تالش برای 
فراهم سازی ارزش اضافه برای بخش موردنظر مراسم است. اگر بخش ویژه 
شما هیچ نکته جذاب و منحصر به فردی نداشته باشد، هیچ کس حاضر به 
پرداخت هزینه برای شرکت در آن نخواهد شد. بنابراین شما باید همیشه 

این نکته مهم را مدنظر قرار دهید. 
اس��تفاده از کارآفرینان بزرگ در بخش ویژه مراسم امر ساده ای نیست. 
شما برای هماهنگی های الزم باید مدت ها قبل از برگزاری مراسم به سراغ 
افراد موردنظر بروید، در غیر این صورت ش��اید تمام برنامه های تان به هم 

بخورد. 
فروش محتوای پرطرفدار

محتواهایی که طرفداران زیادی در میان کاربران دارد، همیشه گزینه ای 
جذاب برای فروش در مراس��م های آنالین محس��وب می شود. بسیاری از 
برندها در این راس��تا مهارت الزم را ندارند. همین امر آنها را از یک منبع 
مهم برای فروش محروم می س��ازد. بنابراین ش��ما باید همیشه نظرتان به 
محت��وای پرطرفدار برای کاربران جلب باش��د، در غیر این صورت فرآیند 

بسیار دشواری برای تاثیرگذاری بر روی آنها را در پیش خواهید داشت. 
امروزه محتوای آموزش��ی در حوزه های مختل��ف طرفداران زیادی دارد. 
بنابراین مراس��م ش��ما هم باید برای تولید و ف��روش چنین محتوایی در 
قالب ه��ای مختلف اقدام نمای��د، در غیر این صورت ش��اید هرگز توانایی 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان را پیدا نکنید. 

همکاری با افرادی که مهارت های الزم برای فروش محتوای آموزش��ی 
جذاب را داشته اند، گزینه مناسبی برای طراحی یک بسته بسیار جذاب و 
تعاملی خواهد بود بنابراین همیش��ه کمک گرفتن از دیگران در این راستا 

را مدنظر قرار دهید. 
انتخاب سخنران های حرفه ای

س��خنران های حرفه ای و دارای تخصص در حوزه های مختلف کسب و 
کار همیشه کاربران را به مراسم های آنالین جلب می کنند. این امر به طور 
ویژه ای مدنظر برخی از برندها قرار دارد. به همین خاطر اغلب مراسم های 

بزرگ همراه با حضور چنین افرادی است. 
اش��تباه برخی از برندها در برگزاری مراس��م انتخاب س��خنران هایی با 
مهارت های یکس��ان است. این امر در عمل سخنرانی های مختلف مراسم 
را به ش��دت ش��بیه به هم می کند. بنابراین شما باید مهارت تان برای پیدا 
کردن سخنران های متفاوت را تقویت نمایید، در غیر این صورت هر دوره 

مراسم تان افراد کمتری را جذب خواهد کرد. 
برگزاری آزمایشی مراسم به منظور آشنایی سخنران ها با محیط آنالین 
و بررسی متن سخنرانی شان گزینه هایی ضروری برای اطمینان از کیفیت 
آن محسوب می شود. متاسفانه بسیاری از برندها در این راستا مهارت الزم 
را از خودشان نشان نمی دهند. بنابراین باید همیشه نگران کیفیت نهایی 

مراسم شان باشند. 
آمادگی برای فروش محصوالت

شما در نهایت باید برخی از محصوالت تان را در مراسم آنالین به فروش 
برسانید. این امر نیازمند بازاریابی مناسب و جذاب برای مشتریان است. اگر 
شما این امر را مدنظر قرار ندهید، هرگز شانسی برای کسب سود نخواهید 
داش��ت. همانطور که اشاره شد، بس��یاری از برندها از برگزاری مراسم به 
دنبال س��ود نیس��تند. این امر با توجیهاتی مثل افزایش آگاهی کاربران از 
برند دنبال می شود. نکته اساسی در این میان عدم تضاد آگاهی بخشی به 

مشتریان و فروش برخی از محصوالت است. 
آمادگ��ی برای ف��روش فقط ش��امل عرض��ه برخ��ی از محصوالت و 
کمپین ه��ای بازاریابی مناس��ب نیس��ت. یکی از نکات اساس��ی در این 
میان آمادگی برای س��واالت مختلف مش��تریان است. اگر شما آمادگی 
الزم برای مواجهه با چنین ش��رایطی را نداش��ته باش��ید، به طور قابل 
مالحظه ای دچار مشکل خواهید شد.  مشتریان همیشه از برندها سوال 
دارند. این امر حتی در مراسم های آنالین نیز دنبال می شود. به هر حال 
وقتی ش��ما در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هس��تید، 
باید به فکر سواالت شان نیز باشید. این امر در حوزه فروش به طور قابل 
مالحظه ای روی می دهد. بنابراین هرگونه ناآمادگی از س��وی ش��ما به 

معنای ضعف خواهد بود. 
com.learn.g2 :منبع

نکات طالیی برای بازاریابی حرفه ای

چگونه از مراسم های آنالین درآمدزایی کنیم؟
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اخبار

همدان - فاطمه اعظمی: مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان 
گفت:  میزان برق مصرفی در بخش خانگی ۳۵ درصد و با توجه به اینکه 
اســتان همدان در بخش کشاورزی فعال است ۳۴ درصد، 22 درصد در 
بخش صنعت و مابقی برق مصرفی برای روشنایی معابر، ادارات و بخش 
عمومی استفاده می شود. اگر مردم ۱۰ درصد در مصرف برق صرفه جویی 

کند، استان هرگز با قطعی برق مواجهه نخواهد شد.
شیرزاد جمشــیدی در خصوص دریافت هزینه های دریافتی برق از 
مشترکین همدانی گفت: ما سال گذشته توانستیم ۱۰۳ درصد از مطالبات 
خود را دریافت کنیم. از ابتدای سال جاری تا کنون ۱2۵ میلیارد تومان 
طلب داریم که ۳۰ درصد از این مبلغ برای خود شرکت توزیع برق استان 

است که در جهت توسعه شبکه توزیع استفاده خواهد شد .
نیروگاه همدان با مدیریت تولید برق حرارتی کشور همکاری دارد

مدیر عامل شــرکت منطقه ای برق استان همدان گفت: صنعت برق 
سه بخش دارد  تولید، بخش مدیریت  انتقال و بخش آخر توزیع را شامل 
می شــود که هر کدام مدیران تخصصی مربوط به خود را دارند. نیروگاه 

همدان با مدیریت تولید برق حرارتی کشور همکاری دارد.
جمشــیدی با توجه افزایش ناگهانی  دما درکشــور و کاهش شدید 
بارندگی هــا گفت: کاهش ۴۴ درصدی بــارش در منجر به افزایش ۴۰ 
درصدی مصرف برق شد که  دلیل آن استارت چاه های آب کشاورزی در 
فروردین ماه سال جاری بود . این چاه ها  همیشه در اواخر اردیبهشت وارد 
مدار می شدند. وی ادامه داد: در بخش کشاورزی نزدیک به 2۰6 درصد 
افزایش مصرف برق داشتیم و ۱۱ هزار مگاوات تولید برق آبی داریم که با 
کاهش بارندگی ها و کاهش آب پشت سدها نزدیک به ۳۵۰۰ هزارمگا وات 
الی۴ هزار مگا وات تولید برق را از دست دادیم. جمشیدی افزود: افزایش 

ناگهانی دما و کاهش بارندگی باعث اختالل توزیع برق در کل کشور شد. از 
آنجا که این موضوع با امنیت کشور ارتباط مستقیم داشت، مدیران صنعت 
برق نباید اجازه می دادند این اتفاق بیفتد بر همین اساس خاموشی ها بر 
اساس پیک مصرف استان ها قرار داده شد و در دیسپاچینگ ملی پیک ها 
محاسبه و بر اساس آن خاموشــی ها را در کشور اعالم شد. مدیر عامل 
شرکت توزیع برق استان همدان در خصوص تولید هزار مگاواتی تولید برق 
نیروگاه شهید مفتح گفت: مصرف برق استان از هزار مگا وات،7۵۰ مگا 
وات است و مابقی تولید در اختیار دیسپاچینگ ملی کشورقرار می گیرد 
و به رینگ اصلی شبکه تولید برق برمی گردد. خوشبختانه در حال حاضر 
با توجه به خنک تر شدن دما و صرفه جویی مردم مصرف پیک روزانه به 

697 مگا بایت و مصرف شبانه به 7۳۰ مگاوات رسیده است.
اختصاص 100 مگا وات برق برای اماکن ضروری

جمشــیدی ادامه داد: ما علیرغم مشــکالت موجود در زمان اعمال 
خاموشــی ها، برق بیمارســتان ها، پایگاه های نظامی، مناطق امنیتی و 

چاه های آب قطع نشدند و از سهمیه برقی که در اختیار استان قرار داده 
شده بود ۱۰۰ مگا وات آن به این مراکز اختصاص داده شد که امنیت و 
سالمت مردم حفظ شود و خوشبختانه هیچ گونه خاموشی در این مراکز 
نداشتند. وی ادامه داد:  تمام تالش پرسنل ما بر این بود که فروپاشی در 
شــبکه توزیع ایجاد نشود و علیرغم همه بی مهری های صورت گرفته از 

سوی مردم،بحران پیش آمده را صبورانه مدیریت شد.
70 درصد از شبکه برق جنوب استان فرسوده است

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان گقت: ۳۰ تا ۳۵ درصد از 
شــبکه برق استان همدان فرسوده است که از این ۳۰ درصد 7۰ درصد 
مربوط به جنوب استان است. جمشیدی با اشاره به اینکه تا کنون ۱2۵۰ 
متقاضی به ادارات اجرایی ما جهت دریافت خســارت مراجعه کرده اند، 
گفت: برای جبران خسارات 2 منبع پرداختی وجود دارد. یک بخش آن 
از قبضوض مردم بابت بیمه دریافت می گردد و بخش دیگر را خود وزارت 
خانه پرداخت می کند . وی ادامه داد: ســرقت از کابل های مسی برق در 
استان به دلیل برخورد قاطعانه دستگاه قضا کاهش قابل توجهی داشته 
است. جمشــیدی با اشاره به باال بودن قیمت کابل مسی گفت: شرکت 
توزیع برق کابل های آلومینیومی روکشــدار را جایگزین کابل های مسی 
کرده است که خوشبختانه در سال گذشته 2۵۰ کیلومتر و امسال ۵۰۰ 
کلیومتر در استان از آن استفاده شده است. مدیرعامل شرکت توزیع برق 
استان گفت: در استان همدان ما هیچ مزرعه ارز دیجیتالی مجوزدار نداریم 
و هرکسی که در این حوزه کار می کند عملکردش کامال غیرقانونی است. 
وی ادامه داد: 6۳ مزرعه رمز ارز در استان کشف شد که ۳9۱ ماینر درآن 
فعالیت داشته اند. میزان برق مصرفی آنها ۱ مگاوات بود که بابت این مقدار 

از برق مصرفی ۴ و نیم میلیارد تومان خسارت باید پرداخت کنند.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنادر و دریانوردی 
اســتان هرمزگان گفت: الیروبی بندرگاه جزیره الرک در راستای ایفای 
مسئولیت های اجتماعی سازمان بنادر و رونق بخشی به معیشت ساکنان 

جزایر خلیج فارس با همکاری نیروی دریایی سپاه در حال انجام است.
به گزارش روابــط عمومی اداره کل بنــادر و دریانوردی هرمزگان ، 
»علیرضا محمدی کرجی ران« با اشاره به توجه ویژه سازمان بنادر نسبت 
به رونق بخشی اقتصاد محلی و توسعه مناطق ساحلی کمتر برخودار از 
جمله جزایر خلیج فارس اظهار داشت: توسعه زیرساخت های بندری و 
حمل و نقل دریایی عالوه بر اشتغال زایی و توسعه اقتصادی و اجتماعی 
منطقه، تأثیر قابل توجهی در بهبود معیشت و زندگی ساحل نشینان و 
ساکنان جزایر خلیج فارس خواهد داشت. وی اضافه کرد: در همین راستا 
فاز نخست الیروبی بندرگاه الرک از جمله بنادر غیرملکی سازمان بنادر 

با حجم 6۰ هزار متر مکعب در سال 96 از محل اعتبارات استانی توسط 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان اجرا شد. کرجی ران افزود: 
فاز دوم الیروبی این بندرگاه در سال 99 از محل اعتبارات استانی با حجم 
67 هزار متر مکعب توسط گروه مهندسی شهدای خلیج فارس نیروی 
دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی شروع شد که تاکنون ۴2 هزار متر 

مکعب از آن به انجام رسیده است.
 CD وی تصریح کرد: انجام الیروبی تا عمق ۳.۱- متر نسبت به تراز
)ســطح تراز آب( و اتمام عملیات فاز دوم به حجم ۱2۰هزار مترمکعب، 
معضالت و مشکالت تردد ساکنین جزیره الرک و انتقال مصالح و مواد 
اولیه مرتفع و نیاز فعلی جزیره الرک در بحث تردد دریایی را برطرف می 
کند. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با بیان اینکه بندر الرک 
شامل حوضچه، بازوی اصلی و فرعی، دایک ساحلی جنوبی و شرقی است 

که در شمال جزیره ساخته شده است، گفت: عملیات احداث این بندرگاه 
در اواخر دهه ۱۳7۰ شمسی توسط معاونت توسعه و ساخت فرودگاه ها، 
بنادر و راه آهن وزارت راه و ترابری وقت آغاز و در ســال ۱۳8۴ به بهره 
برداری رســید. این در حالی اســت که تا قبل از سال ۱۳96 و حضور 
ســازمان بنادر در توسعه بندرگاه این جزیره، هیچ گونه الیروبی در این 

بندرگاه صورت نگرفته بود.

ساری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی 
منطقه 9 عملیات انتقال گاز، محی الدین مفخمی سرپرست منطقه 9 با 
حضور در  مرکز بهره برداری گرگان و تاسیســات تقویت فشار گاز قلعه 
جیق ضمن بازدید، با همکاران این ایســتگاه و مرکز بهره برداری دیدار 
و گفت وگو کرد. مفخمی در بازدید از مرکز بهره برداری خطوط لوله گاز 
گرگان در دیدار با همکاران این مرکز، ضمن قدردانی از تالش های آنان در 
راستای پایداری جریان گاز، با اشاره به رگبارهای ناگهانی و سیل خیز بودن 
منطقه در فصول اتی خصوصا در بستر رودخانه های خروشان، بر دقت و 
حساسیت بیشتر در فعالیت ها و پروژه های ایمن سازی جهت جلوگیري 
از خطرات ناشــي از سیل و آب بردگي برای خطوط لوله گاز تاکید کرد. 
وی در ادامه به پایش و شناسایی نقاط حادثه خیز در مسیرهای خط لوله 
اشاره کرد و احداث ابنیه فنی را موجب افزایش ضریب اطمینان حفظ و 

نگهداري خطوط لوله عنوان کرد. سرپرست منطقه  9 همچنین در بخش 
دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر  امادگی ماشین آالت و تجهیزات 
منطقه جهت مقابله با شرایط بحران به انجام ارزیابی ریسک فعالیتها و 
اجرای ایمن  عملیات های مهم از جمله پیگرانی وتعمیرات خطوط اشاره 
کرد سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز در ادامه، از تاسیسات تقویت 
فشار گاز قلعه جیق بازدید به عمل آورد و در جمع همکاران این ایستگاه با 
توجه به فعال نبودن تاسیسات، به آمادگی همکاران در صورت نیاز تاکید 
کرد و افزود: همکاران این تاسیسات با تجارب خوب و باالیی که دارند می 
توانند به عنوان یک واحد پشتیبان در منطقه عمل کنند وشرایط فعلی 
که تاسیسات غیر فعال می باشد توصیه کرد اتاق کار همکاران را به اتاق 
فکر کارشناسان مجرب تبدیل کنند وبا نظرات و پیشنهادات خود، ایده 
های نوینی را در این بخش و سایر تاسیسات به منطقه ارائه دهند ضمن 

اینکه آمادگی الزم برای در ســرویس قرار دادن ایستگاه در هر شرایط را 
نیز داشته باشــند.  در این بازدیدها، مفخمی ضمن تشکر از واحد های 
عملیاتی مرکز بهره برداری خطوط لوله گرگان و تاسیسات تقویت فشار 
قلعه جیق و واحد های پشتیبانی در جمع همکاران حاضر و پرسنل ضمن 
معرفی خود، اقدامات انجام شده و پیشنهادات، نظرات، مسائل و مشکالت 

مربوطه را بیان کردند.

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: دکتر محمد اسماعیل هنرمند 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیالن ضمن تشکر از همراهی مردم 
شریف استان، بر لزوم اعمال راهکارهای مدیریت مصرف برق تاکید کرد. 
هنرمند اظهار داشت: باتوجه به پیش بینی های سازمان هواشناسی طی 
هفته جاری هوایی بسیار گرم و شرجی را در استان گیالن شاهد خواهیم 
بــود و به طبع آن نیاز مصرف بــرق در گیالن افزایش خواهد یافت . وی 
تاکید کرد: با توجه به گرمای زودرس هوا، کاهش نزوالت جوی و کاهش 

تولید برق در نیروگاههای برقابی ، استخراج غیرمجاز رمزارزها و... صنعت 
برق کشور با شــرایط ویژه ای مواجه شده است و مصرف برق نسبت به 
ســال گذشته در استان بیش از 26 درصد افزایش یافته است. مدیرعامل 
توزیع برق گیالن گفت: ساعت پیک مصرف در استان در روز ۱2 الی ۱8 
و در شــب 2۰ الی 2۴ می باشد و مشترکین محترم می توانند با اعمال 
راهکارهای ســاده از جمله قرار دادن درجــه کولر روی 2۵ درجه )دمای 
آســایش(، عدم اســتفاده از لوازم برقی پرمصرف در ساعات اوج مصرف، 
خاموش کردن المپ های اضافی و استفاده حداکثری از روشنایی روز و... از 
خاموشی های احتمالی جلوگیری کنند. هنرمند به پویش مردمی مدیریت 
کولرها اشاره کرد و افزود: در این پویش نیاز است مردم شریف استان بین 
ســاعت 2 تا ۳ بعد ازظهر به مدت ۱۵ دقیقه کولرهای خودرا در خانه یا 
محل کار خاموش کنند و با این کار 2۰درصد مصرف برق کاهش پیدا می 

کند. وی تاکید کرد: هیئت وزیران بخشــنامه ای را تصویب کردند که بر 
اســاس آن ادارات می بایست ۵۰درصد مصرف انرژی برق خود را کاهش 
دهند و اگر این صرفه جویی توسط ادارات انجام نشود شرکت توزیع برق 
ملزم به قطع برق این ادارات میباشــد که از ابتدای سال و براساس رصد 
دقیق صورت پذیرفته بوسیله کنتورهای هوشمند، برق ادارات پرمصرفی 
که این بخشــنامه را رعایت نکرده اند با هماهنگی استانداری قطع شد. 
مدیرعامل توزیع برق گیالن تصریح کرد: بمنظور جلوگیری از آسیب جدی 
و فروپاشی شبکه و تاسیسات صنعت برق،  جداول مدیریت اضطراری بار و 
خاموشی های نوبتی بصورت سراسری در نظر گرفته شده تا از مشکالت و 
خاموشی های چندین روزه مشترکین پیشگیری  شود و برای اطالع مردم 
 www.gilanpdc.ir شریف استان از طریق سایت اینشرکت به آدرس

و اپلیکیشن "برق من" در دسترس می باشد. 

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان:

کاهش10درصدیمصرفبرقبهخاموشیهایاستانکمکمیکند

توجه به رونق معیشت ساکنان جزایر خلیج فارس

الیروبی بندرگاه الرک با همکاری سپاه

بازدید سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز از مرکز بهره برداری خطوط 
لوله گاز گرگان و تاسیسات تقویت فشار گاز قلعه جیق

پیش بینی هوایی بسیار گرم برای استان در هفته جاری

لزوم اعمال مدیریت مصرف برق بیش از گذشته

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک به مناسبت هفته تامین اجتماعی
اراک- فرناز امیدی: دکتر سید محمد جمالیان طی پیامی فرا رسیدن هفته 
تامین اجتماعی را به تمامی اعضای خانواده بزرگ این سازمان در استان مرکزی 

تبریک گفت.
بسمه تعالی

ســازمان تأمین اجتماعی با ارائه خدمات درمانی به بیماران و افراد نیازمند 
همیشه کمک حال بخش دولتی و بیمارستان های استان بوده است و به جد می 
توان گفت که اگر وجود این ارگان ارزشمند در کشور و استان نبود بی شک ارائه 
خدمات درمانی به مردم دچار اختالل می شد و حضور بیمارستان های تامین 

اجتماعی در استان مرکزی بازوی کمکی دانشگاه علوم پزشکی اراک در بخش درمان بوده و می باشند.
همکاران زحمتکش حوزه درمان اعم از پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان، کارکنان حوزه های تشخیصی، درمانی و پشتیبانی در سازمان 
تامین اجتماعی استان مرکزی، از اولین روزهای شیوع اپیدمی کرونا با توان حداکثری، تعهد و وفاداری، در حال ارائه خدمات شبانه روزی در 
بیمارستان ها و مراکز درمانی استان می باشند و در خط مقدم مبارزه با پاندمی کرونا از هیچ تالشی فروگذار نکرده اند، که قدردان ایثار و از 
خودگذشتگی  این عزیزان می باشیم. در این روزهایی که بیماری کرونا همگان را گرفتار کرده است، همکاران عزیز سازمان تامین اجتماعی 
علی الخصوص دکتر سهرابی، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی استان و دکتر اسماعیلی، رئیس بیمارستان امام خمینی)ره( دوشادوش 
مدافعان سالمت بوده و هستند و خدمات بسیاری را در این دوران ارائه کرده اند و با مدیریت آگاهانه و اختصاص یک بخش کامل و تخت 
های مراقبت ویژه به منظور ارائه خدمات با کیفیت به بیماران کرونایی، نقش بسزایی در کنترل این بیماری داشته اند و این حس همدلی 

و اتحاد، قوت قلب پزشکان و پرستاران و... برای نجات جان مردم از شر ویروس منحوس کرونا می باشد.
اینجانب ضمن تبریک مجدد هفته تامین اجتماعی خدمت مجموعه بزرگ این ســازمان به خصوص دکتر سهرابی، دکتر اسماعیلی، 
پزشکان و متخصصان، پرستاران و تمامی نیروهای خدوم سازمان تامین اجتماعی استان و همچنین گرامیداشت سالگرد عروج ملکوتی 
شــهید مدافع ســالمت استان »شهید علی شاه محمدی« اولین شهید مدافع سالمت استان که در این مسیر جان خود را در راه دفاع از 
سالمت هموطنان فدا کرد، از تمامی زحمات، تالش ها و ایثارگری های این بزرگواران تقدیر و تشکر نموده و امیدواریم با همدلی و اتحادی 

که در بین تمامی مردم و مسئولین استان وجود دارد هر چه زودتر شاهد ریشه کن شدن و مهار ویروس کرونا باشیم.

انتخابی تیم پومسه آقایان و بانوان خوزستان مجازی برگزار شد
اهواز- شبنم قجاوند: به منظور حضور در مسابقات قهرمانی کشور انتخابی 
تیم ملی، مسابقات بانوان و آقایان پومسه خوزستان بصورت مجازی برگزار شد. 

اسماعیل اسفندیاری رییس کمیته داوران تکواندو خوزستان در این خصوص 
گفت:  با توجه به شرایط حاد شیوع ویروس کووید ۱9 و همه گیری بیماری کرونا 
مسابقات بانوان و آقایان پومسه انتخابی  تیم خوزستان جهت حضور در مسابقات 

قهرمانی کشور  انتخابی تیم ملی بصورت مجازی برگزار شد.
همچنین اســفندیاری اظهار داشت؛  این مسابقات با حضور ابراهیم نصیری 
معاون فنی و توســعه قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان و همچنین 
حسن محمد زاده دبیر هیات تکواندو استان  و به استعداد ۱۱2 پومسه رو از تمام شهرستان های تابعه و اهواز در 7 گروه سنی زیر ۱2 سال.  
۱2 تا ۱۴ _. ۱۵ تا ۱7 _. ۱8 تا ۳۰ _. ۳۱ تا ۴۰ . ۴۱ تا ۵۰ و ۵۰ تا 6۰ سال به میزبانی اهواز و در سالن شهدای تکواندو ورزشگاه تختی 
اهواز برگزار شد. رییس کمیته داوران افزود ؛ نظر به اهمیت  این دوره از مسابقات ، قضاوت و انتخاب برترین ها  بر عهده  داوران بین المللی 
و طراز اول  استان که خود عناوین بین المللی و کشوری را یدک می کشند و در حضور معاون اداره کل ورزش و جوانان ،  دبیر هیات و 

رییس کمیته داوران تکواندو خوزستان بوده است.

مرمت و بازسازی مساجد صفی و اردبیلیان رشت رونمایی شد
رشــت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی اســتان گیالن در آیینی با حضور دکتر نوبخت رئیس سازمان 
برنامــه و بودجه و معــاون رئیس جمهور ،آیت اهلل رودباری ،اســتاندار گیالن، 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن و جمعی از دیگر مسئوالن 
مرمت و بازسازی مسجد صفی رشت و مسجد آقا سید ابراهیم )اردبیلیان رشت 
(رونمایی شد. این گزارش حاکی است مهندس اکبرزاده مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی استان گیالن در این آیین با برشمردن ویژگی های منحصر به 
فرد این بازســازی و مرمت گفت: کار مرمت و بازسازی مسجد صفی و مسجد 
آقا سید ابراهیم در طی۱2 ماه کاری به پایان رسید. وی افزود: ابتدا به بهانه مرمت سربندی با درخواست هیات امنا و دستور اکید دکتر 
نوبخت و موافقت آیت اهلل رودباری کار تعمیرات و مرمت و بازسازی مسجد صفی آغاز شد و همزمان نیز این کار در مسجد آقا سید ابراهیم 
)اردبیلیان(نیز کلید خورد. وی اضافه کرد: از دکتر نوبخت معاون رئیس جمهوری .مهندس تابش رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی .دکتر 
زارع استاندار گیالن. مدیرکل میراث فرهنگی و همه عزیزان که درمرمت و بازسازی این مساجد همراهی و پشتیبانی کردند صمیمانه تقدیر 
و تشکر می کنم. وی یاد آور شد: کار مرمت و بازسازی این مساجد بر اساس باستان شناسی و مستندات فنی و تاریخی به بهترین شکل 
ممکن انجام شده است. در ادامه این آیین دکتر محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهورو رئیس سازمان برنامه بودجه کشور طی سخنانی 
گفت: حسب وظیفه کاری در دو روز پایانی هر هفته در یکی از استان های کشور در بهره برداری از پروژه های کوچک و بزرگ حضور پیدا 
می کنم و پروژه های ماننداتصال راه آهن سراسری همدان به شبکه سراسری، راه آهن کرمانشاه به ارومیه ، راه آهن تبریز به سنندج که 
7 مرداد به شبکه سراسری متصل می شود و... ودر مجموع در طی این هشت سال گذشته شاهد شادمانی های بسیار زیاد مردم در مناطق 

مختلف کشور بودم ولی اقدامی که برای این مساجد انجام شد برایم از قداست . حالوت و ارزشمندی خاصی برخوردار است.

اختصاص ۴0 میلیون تومان از عواید موقوفات برای کمک هزینه ازدواج 
زوج های قمی

قــم- خبرنگار فرصت امروز: ۴۰ میلیون تومان کمــک هزینه ازدواج و 
خرید جهزینه از محل عواید موقوفات، به زوج های جوان قمی اختصاص یافت. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان قم، سیزدهمین 
جشنواره هلهله فرشــته ها به مناسبت ســالروز ازدواج امیرالمومنین علی)ع( 
با حضرت زهرا)س( در قم برگزار شــد. یکی از بخش های مهم این جشــنواره، 
جمع آوری کمک های خیرین برای تامین جهیزیه زوج های جوان است که همه 
ساله با استقبال گسترده نیکوکاران همراه است. امسال این جشنواره فرهنگی – 
اجتماعی با همکاری مرکز افق آستان مقدس امامزاده علی بن جعفر)ع( برگزار 
شــد. همچنین از محل عواید موقوفاتی با همین نیت، ۴۰۰ میلیون ریال کمک هزینه برای خرید جهیزیه در اختیار دســت اندرکاران 

جشنواره قرار گرفت.

مطالعات مرحله دوم طرح فاضالب عالیشهر در حال اجرا است
بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر با تاکید بر اجرای طرح فاضالب در عالیشهر اظهار داشت: مطالعات مرحله 
دو شــهر جدید عالیشــهر به طول ۱۳۰ کیلومتر در حال اجرا است. به گزارش 
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر : عبدالحمید 
حمزه پور با اشاره به اینکه نقشه های اجرایی شبکه جمع آوری فاضالب عالیشهر 
مربوط به فازهای یک، دو، چهار و شــش تهیه شــده گفت: طراحی شــبکه 
جمع آوری و تهیه نقشه های اجرایی فاز سوم نیز در مرحله پایانی قرار دارد. وی 
افزود: نقشه های اجرایی تصفیه خانه فاضالب نیز پس از تعیین تکلیف انتخاب 
محل احداث آن، با همکاری شرکت عمران شهر جدید عالیشهر تهیه می شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر بیان کرد: 
پس از تعیین محل احداث تصفیه خانه فاضالب، شرکت آبفای استان نسبت به تعیین مشاور برای انجام مطالعات ماده 2۳ به منظور تامین 

اعتبار اجرای طرح اقدام می کند.

نماینده مردم گرگان و آق قال:
 مردم گرگان خواهان اجرای طرح تله کابین هستند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مردم گرگان خواهان اجرای 
هرچه سریعتر پروژه تله کابین هستند گفت: پای اجرای این طرح محکم ایستاده ایم.رمضانعلی سنگدوینی در نشست نمایندگان مجلس 
با دکتر دادبود شــهردار گرگان اظهار داشت: با تقدیر از شهرداری گرگان برای اجرای پروژه های بزرگ و افزایش سرمایه گذاری در شهر 
گرگان، گفت: شهر گرگان به حق خود در طول این سال ها نرسیده و باید پروژه های بزرگ و اساسی در شهر اجرایی شود.سنگدوینی افزود: 
اجرای پروژه هایی مانند تله کابین ناهارخوران گرگان می تواند روند توسعه شهر گرگان را سرعت دهد.وی تصریح کرد: منتقدان اجرای این 
طرح اگر صحبت ها و نظرات کارشناسی دارند باید بیایند و اعالم کنند تا پاسخ داده شود و مسائل برطرف شوند و اگر نمی آیند بدانید که 
این افراد گرگانی نیستند و مخالف توسعه گرگان هستند.نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس بیان کرد: مردم گرگان پروژه تله کابین 

را می خواهند و ما به عنوان نماینده مردم محکم پای اجرای این طرح ایستاده ایم.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: جلسه کارگروه شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی آذربایجان شــرقی با موضوع بررسی مشکالت 
تامین مواد اولیه )ورق فوالدی( واحدهای تولیدی استان برگزار شد. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع »بررسی مشکالت 
تامین مواد اولیه )ورق فوالدی( واحدهای تولیدی استان« در اتاق تبریز 
برگزار شد. مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این جلسه گفت: 
مشکالت تامین ورق فوالدی پس از ابالغ دستورالعمل مدیریت عرضه 
و تقاضای ورق های فوالدی توســط وزارت صمت، ایجاد شده است. بر 
اساس این دستورالعمل عرضه و خرید انواع ورق فوالدی صرفا از بورس 
کاال امکان پذیر اســت که از طریق ســامانه بهین یاب درخواست و به 
میزان ســهمیه دو سال گذشته آنها از شــرکت فوالد مبارکه به بورس 
کاال اعالم می شــود. درخشانی ادامه داد: متاسفانه در این دستورالعمل 
مشــکالت ایجاد شده به وسیله شــیوع ویروس کرونا در سال گذشته 
مدنظر قرار نگرفته و میانگین ســهمیه تعیین شــده بر اساس دو سال 
گذشته از سوی وزارت صمت تعیین می شود که واحدهای تولیدی را با 
مشکل تامین ورق فوالدی مواجه ساخته است. واحدهایی نظیر موتوژن 
و تراکتورسازی که از صنایع مهم استان به شمار می آیند در حال حاضر 
با مشکل تامین ورق مواجه هستند. مدیر بازرگانی شرکت تامین خدمات 

تراکتورسازی نیز در این جلسه گفت: ورق مورد نیاز شرکت های تامین 
کننده تراکتورســازی در جهت کنترل قیمت ها از سال 9۰ به صورت 
مچینگ و مستقیم از فوالد مبارکه از طریق ال سی سفارش داده شده 
و برحســب نیاز تامین کننده ها، تامین می شد. سیفی ادامه داد: اما از 
اواخر ســال 99 مطرح شد که تمامی شــرکت ها باید از طریق بورس 
اقدام کنند. شــرکت تامین قطعات تراکتورسازی نیز به دلیل نداشتن 
پروانه بهره برداری امکان درخواست از بورس را نداشت لذا چندین ماه 
به همین دلیل امکان دریافت از بورس را نداشتیم و بعدا از طریق خود 
شــرکت تراکتور سازی اقدام کردیم.  ســیفی افزود: اما پروسه طوالنی 
خرید از بورس، از یکسو و سهمیه کم از سوی دیگر باعث ایجاد مشکالت 

در تامین ورق فوالدی برای این شــرکت شده است. رئیس خریدهای 
تخصصی شرکت تراکتورســازی نیز در این جلسه گفت: موارد مربوط 
به بورس باعث شده که برای تامین ماهانه مواد ورقی، حدود ۵ یا 6 ماه 
وقفه ایجاد شود که در این زمینه به مشکل برخوردیم. احمدی نیا افزود: 
در این خصوص با کارگزار مربوطه صحبت کردیم تا بتوانیم مواد ورقی 
که قادر به تهیه آن ها از بورس نبودیم را تهیه کنیم که پاسخ رسید این 
امر امکان پذیر نیست. عضو انجمن فوالد استان نیز در این جلسه گفت: 
فعال روش مچینگ از فوالد مبارکه امکان پذیر نیســت چرا که از طرف 
وزارت صمت محدود شده است. بهترین راه حل این است که مشکالت 
واحدهای مهم در سطح استان رفع شود. امامی ادامه داد: در حال حاضر 
۵/۳ درصد ورق تولید شده در فوالد مبارکه سهم استان ما می باشد که 
در مقابل سهم اصفهان، بسیار ناچیز است. متاسفانه واحدهای تولیدی به 
دلیل کمبود ورق فوالدی با 2۰ درصد ظرفیت فعالیت می کنند. امامی 
افزود: قبل از سال 97 این روند از طریق مچینگ انجام می شد ولی از سال 
97 شیوه نامه ای از طرف وزارت اعالم شد که آمار تولید 97 و 98 مدنظر 
است که چون در این بازه زمانی واحدها از ترس دارایی آمار کمتری ارائه 
دادند، به مشکل برخورد کردند. عضو انجمن فوالد استان گفت: در تیرماه 
99 آخرین دستورالعمل از طرف آقای نیارکی داده شد که به دو بند اشاره 

شده است که در بورس نیاز به پروانه مطرح شد.

بررسی مشکالت تامین مواد اولیه ورق فوالدی واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی؛

موتوژن و تراکتورسازی با مشکل تامین ورق مواجه هستند
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آذربایجان شرقی – ماهان فالح: مدیر اجرایی سازمان مدیریت صنعتی 
آذربایجان شرقی گفت: هفتمین دوره طرح رتبه بندی و معرفی برترین شرکت 
های غرب و شمال غرب کشور سیزدهم مرداد ماه سال جاری در تبریز برگزار 
می شود. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، جواد جهانگیر در نشست با خبرنگاران 
اظهار کرد: معرفی شرکت های برتر یاد شده با مشارکت اتاق بازرگانی تبریز برگزار 
می شود. وی با اشاره به شاخص های انتخاب شرکت های برتر ادامه داد: رشد 
و بازدهی، اثربخشی در بازارهای بین المللی، اشتغالزایی و استفاده هوشمندانه از 

دارایی های شرکت از شاخص های انتخاب شرکت های برتر است. 
ابراهیمی: با آموزش راه توسعه را می توان نشان داد

نایب رییس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این نشست گفت: اتاق با سالح و 
صالح روز باید بتواند از واحدهای صنعتی، تولیدی و مراکزی که برای تعالی 
کسب و کار فعالیت می کنند، حمایت کند و برای تحقق این هدف تالش 
می کند. ابوالفتح ابراهیمی ادامه داد: با آموزش راه توسعه را می توان نشان 
داد و در اقتصاد کشور مثمر ثمر واقع شد، طرح رتبه بندی شرکت های 
برتر شمال غرب و غرب کشور نیز رقابتی در افزایش بیالن، رشد شرکت ها، 

اشتغال زایی، صادرات و شایسته ساالری ایجاد کرده است. 
باقرزاده: توسعه با افزایش ظرفیت های مدیریتی محقق می شود

مدیر علمی س��ازمان مدیریت صنعتی استان آذربایجان شرقی و دبیر 

علمی هفتمین دوره طرح رتبه بندی و معرفی برترین شرکت های منطقه 
غرب و ش��مال غرب کشور نیز در تشریح طرح "ایران تک"، گفت: ایران 
تک رویداد صنعتی و رقابتی در غرب و شمال غرب کشور است که جایگاه 
مدیران و ش��رکت ها را نش��ان می دهد و راهی را که باید طی کنند تا از 
رقبای خود عقب نمانند و این موضوع زمینه مقایسه و رقابت بین شرکت 
ها را فراهم می کند.  مجید باقرزاده با اشاره به نقش و جایگاه مدیریت در 
توسعه کشور، گفت: اگر ظرفیت های مدیریتی افزایش یابد بسیاری از نقاط 
ضعف برطرف و توسعه ممکن می شود، چون توسعه با افزایش ظرفیت 

های مدیریتی محقق و مسیر تعالی دادن کسب و کار هموار می شود.

دیباور: 530 شرکت از 10 استان کشور در طرح ایران 
تک ثبت نام کردند

مدی��ر رواب��ط عمومی و توس��عه خدمات س��ازمان مدیریت صنعتی 
آذربایجان ش��رقی نیز اظهار کرد: طرح ایران تک در راس��تای مسئولیت 
اجتماعی این س��ازمان از سال ۹1 شروع ش��روع و تاکنون ۶ دوره برگزار 
ش��ده است. احمد اکبری دیباور افزود: بیش از 53۰ شرکت در این دوره 
از انتخاب برترین ش��رکت های تولیدی و صنعتی ثبت نام کردند که در 
24 گروه ارزیابی و داوری و در نهایت از هر گروه یک ش��رکت به عنوان 
برترین معرفی می شوند. اکبری دیباور اضافه کرد: این تعداد شرکت از 1۰ 
استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، مرکزی، قزوین، 
کرمانشاه، همدان، کردستان و گیالن ثبت نام کردند. وی در خصوص سه 
مزیت اصلی ایران تک گفت: روش شناسی )ترکیب روش های فرایند گرا و 
نتیجه گرا(، رایگان بودن این طرح که حتی یک ریال از شرکت ها دریافت 
نکردیم و حفظ و امانت داری از اسرار شرکت ها سه مزیت اصلی ایران تک 
محسوب می شود. احمد اکبری دیباور تصریح کرد: هزینه ی کامل برگزاری 
این رویداد برعهده سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی است و در 
همین راستا سال گذش��ته 48۰ میلیون تومان و امسال نیز حدود ۶۰۰ 

میلیون تومان هزینه برگزاری ایران تک خواهد بود.

مدیر علمی سازمان مدیریت صنعتی استان آذربایجان شرقی:

ایران تک رویداد صنعتی و رقابتی در غرب و شمال غرب کشور است
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به قلم: الکس کریس
Reliable Soft کارشناس سئو و موسس آژانس بازاریابی

ترجمه: علی آل علی

بازاریاب ها همیش��ه ب��ه دنبال راهکارهایی ب��رای تولید 
محت��وای بازاریابی با توجه ویژه به س��ئو هس��تند، با این 
ح��ال اغلب اوق��ات در مس��یر چنین فعالیتی با شکس��ت 
مواجه می ش��وند. بسیاری از برندها در عمل نه تنها توانایی 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف ش��ان را ندارند، بلکه 
مش��کالت عمده ای در این راس��تا نیز پیش روی شان قرار 
می گیرد. همین امر موجب ناتوانی مداوم برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف می شود. 
هدف اصلی ما در این مقاله بررس��ی برخی از تکنیک ها 
ب��رای تضمی��ن کیفیت س��ئوی محتوای ش��ما در فرآیند 
بازاریابی اس��ت. این امر امکان جلب نظر دامنه وس��یعی از 
کارب��ران را به ش��ما می دهد. امروزه اگر ی��ک برند بهترین 
محتوای بازاریابی را نیز داش��ته باشد، در صورت بی توجهی 
به حوزه سئو شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریانش 
نخواهد داش��ت. دلی��ل این امر ع��دم مش��اهده محتوای 
موردنظر از س��وی کاربران اس��ت. وقتی محتوای ش��ما به 
دس��ت کاربران نرس��د، چطور باید انتظ��ار تعامل و جلب 

نظرشان را داشت؟
اگر ش��ما هم از ناکام��ی در زمینه بازاریاب��ی و مدیریت 
س��ئو خسته ش��ده اید، مقاله کنونی مخصوص شماست. ما 
در ادامه به ش��ما برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف 
به بهترین ش��کل ممکن کمک خواهیم کرد. این کار شما 
را ب��دل به برندی مورد عالقه برای مش��تریان خواهد کرد. 
در ادامه برخی از نکات مهم در این راس��تا را مورد بررسی 

قرار خواهیم داد. 
1. بهینه سازی محتوا برای باکس پاسخ ها

جس��ت وجو در گوگل یک��ی از لذت بخش ترین کارهای 
دنیاس��ت. دلیل این ام��ر امکان یافتن نتایج بس��یار دقیق 
اس��ت. گاهی اوقات کاربران حتی سواالت ش��ان را در این 
موتور جس��ت وجو تایپ می کنن��د. الگوریتم گوگل در این 
صورت ب��ه دنب��ال دقیق ترین جواب های ممک��ن می رود. 
اگر ش��ما تمایل به دیده شدن برندتان در میان پاسخ های 
احتمال��ی برای کارب��ران دارید، باید محتوای ت��ان را برای 

باکس پاسخ ها آماده کنید. 
باکس پاس��خ ها از س��وی گوگل برای ارائ��ه جواب های 
درس��ت و برتر طراحی می ش��ود. کاربران با س��رچ کردن 
سواالت ش��ان ب��ه ط��ور معمول ب��ا چنین باکس��ی مواجه 
می ش��وند. به عنوان مثال، اگر ش��ما درباره طرز تهیه یک 
س��اندویچ مطلبی را جس��ت وجو کنید، یک باکس پاسخ با 
ساده ترین ش��یوه درست کردن س��اندویچ موردنظرتان را 

خواهید داشت. 
مهمترین نکته در طراحی محت��وای بازاریابی برای قرار 
گرفتن در باکس موردنظر مربوط به جواب دادن به سواالت 
خاص است. شما با جواب دادن به سواالت عمومی هرگز در 
باکس موردنظر قرار نمی گیرید. امروزه کاربران بیش از هر 
زمان دیگری س��واالت خاص و منحصر به فرد را از برندها 
مطرح می کنند. ای��ن امر به معنای ضرورت تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف خواهد بود. 
اس��تفاده از مطالعات صورت گرفته در رابطه با س��واالت 
پرتکرار در میان کاربران در حوزه های خاص به ش��ما برای 
طراحی محتوا به منظور پاس��خگویی به سواالت موردنظر 
کمک خواهد کرد. ش��ما با این کار به بهترین شکل ممکن 

مورد توجه الگوریتم گوگل قرار خواهید گرفت. 
نکته بع��د در رابطه با طراحی محتوا ب��رای قرار گرفتن 
در باکس جواب ها مربوط به اس��تفاده از لیست مشخص و 
کوتاه است. اگر پاسخ شما شامل یک لیست از کارها باشد، 
خیلی راحت تر در باکس گوگل قرار می گیرد. دلیل این امر 
تمای��ل کاربران برای پیدا کردن جواب ش��ان به کوتاه ترین 
شکل ممکن است. اگر ش��ما در این میان به جای نگارش 
محتوای طوالنی به یک فهرس��ت جمع و جور توجه نشان 
دهید، شانس بسیار بیشتری برای موفقیت خواهید داشت. 

2. تقویت لینک دهی داخلی سایت به مطالب مهم
کارب��ران در صورت مطالعه یک مطلب در س��ایت ش��ما 
انگیزه باالیی برای مشاهده دیگر مطالب مرتبط تان خواهند 
داش��ت. این امر اغلب اوقات به دلیل دشواری های مربوط 
ب��ه پیدا کردن مطلبی مرتبط مورد بی توجهی کاربران قرار 
می گیرد. اگر ش��ما سیستم خوبی برای لینک دهی و ایجاد 
ارتباط درونی میان مطالب مختلف سایت تان داشته باشید، 
توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور 

قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. 
وقتی ی��ک س��ایت لینک ده��ی درونی ب��رای محتوای 
مختلفش دارد، گوگل توجه بس��یار بیشتری به آن خواهد 
ک��رد. دلیل ای��ن امر تمایل گ��وگل برای ارائه پاس��خ های 
دقی��ق و دارای جواب های جانبی دیگر به کاربران اس��ت. 
یکی از گزینه های مناس��ب برای جواب های جانبی مربوط 
به دیگر مطالب س��ایت است. حاال اگر سایت شما سیستم 
لینک دهی مناسبی نداشته باشد، شانسی برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
اگر ش��ما در تالش بری لینک دهی به مطالب مناسب تان 
هستید، باید همیشه میزان بازدید از محتوای سایت تان را 
مدنظر داش��ته باشید. این امر به شما برای پیشنهاد کردن 
بهترین مطالب سایت به مشتریان کمک می کند. همچنین 
باید ارتباط موضوعی میان محتواهای مختلف را نیز مدنظر 
ق��رار دهید، در غیر این صورت ش��اید هیچ شانس��ی برای 
تعام��ل با مخاط��ب هدف تان پیدا نکنید. ب��دون تردید هر 
کاربری با مش��اهده پیش��نهاد مطالب غیرمرتبط به هنگام 
مطالعه ی��ک مقاله حت��ی انگیزه اش را ب��رای تمام کردن 
محتوای جاری نیز از دس��ت خواهد داد. بنابراین شما باید 
در این راس��تا بسیار هوش��مندانه عمل نمایید، در غیر این 

صورت وضعیت تان به شدت دشوار خواهد شد. 

ارزیاب��ی کیفی��ت لینک دهی داخلی س��ایت در بازه های 
زمانی مش��خص مهمترین کمک را به شما خواهد کرد. اگر 
شما ماهانه این امر را مدنظر قرار دهید، کیفیت لینک دهی 
درونی سایت تان به طور قابل مالحظه ای بهبود پیدا خواهد 
ک��رد. همچنین امکان رفع مش��کالت مربوط به لینک های 
خراب و از کار افتاده نیز فراهم می ش��ود. شما به طور کلی 
هر چقدر حواس تان بیش��تر به وضعیت لینک دهی درونی 
سایت تان باشد، کیفیت سئو بیشتری را تجربه خواهید کرد 
و کاربران رضایت بیشتری از تعامل با شما خواهند داشت. 

3. توجه به کپشن برای عکس ها
ام��روزه برنده��ای مختلف از عکس ه��ای گوناگون برای 
س��ایت و همچنی��ن اکانت ش��ان در ش��بکه های اجتماعی 
اس��تفاده می کنن��د. اگر ش��ما در راس��تای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب ه��دف به دنبال اس��تفاده از مزیت محتوای 
بصری هس��تید، باید همیشه به اضافه کردن کپشن به آنها 
دق��ت کنید، در غیر این صورت یک عکس به تنهایی هیچ 
جذابیتی برای کاربران نخواهد داشت. اغلب اوقات کاربران 
اطالعات درستی درباره یک عکس بدون توضیحات جانبی 
ندارند. درس��ت به همین خاطر تمایل ش��ان برای تعامل با 
ش��ما در طول زمان به طور قاب��ل مالحظه ای کاهش پیدا 

خواهد کرد. 

برندهای بزرگ همیش��ه از کپش��ن برای عکس های شان 
در حوزه بازاریابی اس��تفاده می کنند. ش��اید این امر بسیار 
س��اده و ابتدایی به نظر برس��د، اما تاثی��ر قابل مالحظه ای 
بر روی وضعیت س��ئو برندها دارد. شما هر وقت در تالش 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با مش��کلی مواجه 
ش��دید، باید ارزیابی دوباره کپش��ن های تان را مدنظر قرار 
دهید. بس��یاری از برندها در ش��بکه های اجتماعی همیشه 
این مش��کل را دارند. درست به همین خاطر توانایی بسیار 
اندکی از خودشان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

نشان می دهند. 
بدون تردید نگارش کپش��ن ب��رای محتوای بصری یکی 
از کارهای س��خت در دنیا محسوب می شود. نکته مهم در 
ای��ن میان ضرورت الگوبرداری از نمونه های موفق بازاریابی 
اس��ت. اگر ش��ما عملکرد برندهای بزرگ در زمینه انتخاب 
کپشن برای محتوای بصری ش��ان در شبکه های اجتماعی 
یا سایت ش��ان را مدنظر قرار دهید، ایده های بس��یار خوبی 
دس��تگیرتان خواهد ش��د. به این ترتیب دیگر نیازی برای 
نگرانی نس��بت به مش��کالت طراحی کپش��ن ب��رای برند 

نخواهد بود. 
بسیاری از کس��ب و کارها برای تهیه عکس های مناسب 
هیچ ایده ای ندارند. ش��اید این امر چندان مهم تلقی نشود، 
اما در صورت اس��تفاده از عکس دیگران بدون مجوز امکان 
مواجهه با مش��کالت کپی رایت را خواهید داش��ت. بهترین 
ایده در این میان تالش برای استفاده از عکس های رایگان 
و استاک است. این امر مشکالت کپی رایت را به طور کامل 
ح��ل و فصل خواهد کرد. همچنین اغل��ب اوقات تماس با 
ع��کاس موردنظر امکان اخذ اجازه برای اس��تفاده از اثرش 
ب��دون نیاز ب��ه پرداخت هزین��ه را در پی خواهد داش��ت. 
بنابراین هیچ مش��کلی پیش روی ش��ما برای این مس��ئله 

نخواهد بود. 
4. استفاده استراتژیک از کلیدواژه ها

اس��تفاده از کلیدواژه ها کار س��اده ای نیست. بسیاری از 
برندها در محتوای بازاریابی شان شمار باالیی از کلیدواژه ها 
را مدنظر قرار می دهند. شاید این امر در نگاه نخست بسیار 
جذاب و کاربردی به نظر برس��د، اما س��طح تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب ه��دف را به طور قاب��ل مالحظه ای کاهش 
می دهد. شما نیازی به استفاده از چندین کلیدواژه در کنار 
ه��م را ندارید، بلکه اس��تفاده از 2 ت��ا 5 کلیدواژه برای هر 
پس��ت کافی خواهد بود. نکته مهم در این میان پیدا کردن 
کلیدواژه های مناسب با ماهیت محتوای بازاریابی تان است. 
اگر شما به خوبی از پس این کار بربیایید، مسیر سئو محتوا 

برای کسب و کارتان هموار خواهد شد. 
ام��روزه بس��یاری از پلتفرم ه��ا در زمینه اطالع رس��انی 
ب��ه کارب��ران و برندها درب��اره کلیدواژه های برت��ر فعالیت 
دارن��د. بهتری��ن نمون��ه در این میان ابزار گ��وگل کی ورد 
)Keyword( اس��ت. ای��ن اب��زار به ش��ما ب��رای تحلیل 
کلیدواژه ه��ای مختل��ف و انتخاب بهتری��ن نمونه ها کمک 
خواهد کرد. بنابراین نیازی برای تحمل دردسرهای مختلف 
در این رابطه نخواهد بود. ش��ما عالوه ب��ر این نکته امکان 
اس��تفاده از گزارش های منظم ش��بکه های اجتماعی را نیز 

خواهید داشت. 
ش��بکه های اجتماعی به طور مداوم گزارش های دقیقی 
برای اکانت های تجاری منتش��ر می کنند. ش��ما در صورت 
تبدیل اکانت برندتان به نمونه تجاری امکان استفاده رایگان 

از چنین گزارش هایی را خواهید داش��ت. اگر محتوای یک 
ماه اخیر برندتان در شبکه های اجتماعی بازخورد مناسبی 
از س��وی کاربران دریافت کرده باش��د، ش��ما به ساده ترین 
ش��کل ممکن ام��کان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
را پی��دا می کنی��د. معنای ضمن��ی این امر کارب��رد باالی 
کلیدواژه های مورد اس��تفاده تان است. بنابراین نیازی برای 
تغییر مسیر وجود نخواهد داشت. در عوض اگر شما مسیر 
را اشتباه طی کرده باشید، به احتمال زیاد آمارهای برندتان 
در شبکه های اجتماعی چندان تعریفی نخواهد داشت. این 
امر به مثاب��ه یک زنگ خطر برای برندت��ان عمل می کند. 
شما با تجدیدنظر در وضعیت برندتان امکان تجدیدنظر در 

وضعیت بازاریابی و مدیریت سئو خود را خواهید داشت. 
5. فعال سازی کامنت ها 

اگر برند شما در شبکه های اجتماعی امکان درج کامنت 
از س��وی کاربران را مسدود کند، یکی از شانس های اصلی 
ب��رای تعام��ل با آنها را از دس��ت خواهید داد. بس��یاری از 
مشتریان تمایل به درج کامنت و اظهارنظر درباره محتوای 
بازاریابی برندها دارند. اگر شما در این میان به چنین نکته 
مهمی توجه نش��ان ندهید، مش��تریان یکی پس از دیگری 
برندت��ان را ترک خواهند کرد. همچنین در جس��ت وجوی 
درون ش��بکه های اجتماعی نیز رتب��ه برندتان به طور قابل 

مالحظه ای افت خواهد کرد. 
درج کامن��ت از س��وی کاربران ب��ه طور م��داوم امکان 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب ه��دف را به همراه دارد. این 
امر به دلیل امکان آگاهی از نظرات کاربران و تعامل با آنها 
براس��اس ایده های جذاب و تازه است. وقتی شما از نظرات 
کاربران اطالع دقیقی داشته باشید، شانس تعامل با آنها به 
س��اده ترین شکل ممکن را نیز پیدا خواهید کرد. شاید این 
مر در نگاه نخس��ت بسیار سخت و دشوار به نظر برسد، اما 
پس از مدت زمان��ی بدل به گزینه جذاب و هیجان انگیزی 

برای برندتان خواهد شد. 
بدون تردی��د نظرات کاربران همیش��ه درب��اره برندتان 
مثبت نیس��ت. گاهی اوقات مشتریان از یک اتفاق یا نحوه 
برخورد از سوی برند ش��ما ناراضی هستند. در این صورت 
اغلب کاربران نارضایتی موردنظر را در قالب کامنت نش��ان 
می دهند. اگر شما امکان درج کامنت در حساب رسمی تان 
در ش��بکه های اجتماعی را مس��دود سازید، به زودی دیگر 

هیچ شانسی برای تعامل با مشتریان نخواهید داشت. 
باز گذاش��تن ام��کان درج کامنت از س��وی کاربران ایده 
بس��یار جذابی محسوب می ش��ود. به ویژه اگر کسب و کار 
ش��ما رابطه خوبی با مشتریان داشته باشد. این امر از نقطه 
نظر س��ئو برای کسب و کارتان نکته بسیار مهمی محسوب 
خواهد شد. بنابراین هرگز فکر مسدودسازی بخش کامنت 

را هم نکنید. 
یکی از نکات بس��یار مه��م در زمینه تعامل با کاربران در 
قالب کامنت مربوط به پاس��خگویی سریع به آنهاست. اگر 
مش��تریان درب��اره یکی از محصوالت ی��ا برخی از خدمات 
برندتان س��والی را طرح کرده اند، باید خیلی س��ریع به آن 
ج��واب دهید، در غیر این صورت ش��اید تم��ام فرصت تان 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین برود. امروزه 
کارب��ران حوصله زی��ادی ندارند. بنابراین اگر ش��ما جواب 
سواالت ش��ان را خیلی س��ریع ندهید، به دردس��ر عجیبی 

خواهید افتاد. 
6. بهبود خوانایی محتوا

توج��ه به وضعیت خوانایی محتوا برای هر برندی اهمیت 
دارد. اساس��ی ترین کار در این میان تالش برای استفاده از 
قالبی مناس��ب در سایت رسمی و همینطور فونت معمولی 
اس��ت. اگر شما در این راس��تا ایده های عجیب و غریبی را 
مدنظر قرار دهید، به س��رعت با مش��کالت اساسی مواجه 
خواهید شد. بنابراین سعی کنید دقیقا مثل یک برند عادی 

عمل نمایید. 
اس��تفاده از جمالت ساده و بدون ابهام برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف و بهبود رتبه س��ئو سایت مهم است. 
برخ��ی از برندها به ط��ور م��داوم از اصطالحات تخصصی 
کس��ب و کارش��ان در محتوای بازاریابی استفاده می کنند. 
ای��ن امر نه تنها تاثیری بر روی جل��ب نظر کاربران ندارد، 
بلکه آنها را خیلی س��ریع و راحت نسبت به برندتان ناامید 

خواهد ساخت. 
کاربرد زبان ساده و خودمانی برای تعامل با کاربران فقط 
یک ایده بازاریابی خوب نیس��ت، بلکه در زمینه س��ئو نیز 
کاربرد دارد. اگر کاربران س��ایت شما را ساده و از نظر فهم 
محتوا اس��تاندارد قلمداد کنند، شهرت تان در بازار به طور 
قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین مشکلی 
در زمینه جلب نظر کاربران پیش روی کس��ب و کار ش��ما 
نخواهد بود. به عالوه موتورهای جست وجو مثل گوگل نیز 
ای��ن ویژگی مه��م را مدنظر قرار می دهند. ب��ه این ترتیب 
رتبه س��ئو برند ش��ما به طور قابل مالحظ��ه ای بهبود پیدا 

خواهد کرد. 
اگر کسب و کار شما نس��بت به میزان خوانایی محتوای 
بازاریاب��ی اش ش��ک و تردید دارد، بهتری��ن راهکار در این 
می��ان درخواس��ت از برخ��ی کارمن��دان به منظ��ور پیش 
مطالعه محتوای س��ایت است. این امر امکان ارزیابی دقیق 
از میزان خوانایی محتوای ش��ما و همچنین وضعیت قالب 
س��ایت را فراهم می کن��د. اگر همه چی��ز از این مرحله به 
خوبی و خوشی عبور کند، شما کامال آماده اجرای کمپین 

بازاریابی تان با سئو عالی خواهید بود. 
ب��دون تردید تعامل ب��ا مخاطب هدف یک��ی از کارهای 
س��خت و دش��وار در عرصه بازاریابی محس��وب می ش��ود. 
نکت��ه مهم در ای��ن میان توجه به تکنیک های س��ئو برای 
بهبود در دس��ترس بودن محتوای بازاریابی برند است. شما 
با اس��تفاده از توصیه های مورد بح��ث در این مقاله امکان 
ارتقای کیفیت سئو محتوای بازاریابی تان را خواهید داشت. 
اینطوری دس��ت کم تعداد کاربران بسیار بیشتری محتوای 

بازاریابی برند شما را مشاهده خواهند کرد. 
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چگونه کیفیت سئوی محتوای بازاریابی مان را تضمین کنیم؟ نکات عصب شناسی برای تعامل بهتر با مشتریان
راهکارهای جلب وفاداری مشتریان از زبان عصب شناسان

به قلم: دونا وبر
Springboard Solutions کارشناس موسسه

ترجمه: علی آل علی

گاهی اوقات مشتریان درست در لحظه ای که انتظار خرید یا موافقت با پیشنهادهای بازاریابی را دارید، 
به ش��دت با ش��ما مخالفت می کنند. شاید این امر اغلب اوقات یک اتفاق یا بدبیاری تلقی شود، اما امروزه 
عصب ش��ناس ها دالیل علمی و منطقی برای توضیح آن دارند. در واقع در چنین مواقعی نه پای ش��انس و 

اقبال، بلکه ساز و کارهای درونی مغز انسان در میان است. 
بس��یاری از بازاریاب ها و کارآفرینان در زمینه جلب نظر مش��تریان به برندش��ان و ایجاد نوعی وفاداری 
مش��کالت عمیق دارند. نکته جالب اینکه عصب ش��انس ها برای این مس��ئله نیز دالی��ل منطقی و جالبی 
دارند. هدف اصلی در این مقاله بررسی مشکل جلب وفاداری مشتریان به برند از منظر دستاوردهای علم 

عصب شناسی است. در ادامه برخی از نکات مهم در این رابطه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
اهمیت اولین برخورد مشتریان با برندها

هر برندی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان و جلب نظرشان فقط یک بار شانس دارد. این امر در قالب 
برخورد اولیه توضیح داده می شود. اگر نخستین تجربه تعامل مشتریان با برند شما مناسب و قابل مالحظه 

باشد، به احتمال زیاد روند موردنظر برای مدت زمانی طوالنی ادامه پیدا می کند. 
مهمترین احساس��اتی که مشتریان در برخورد با برندها پیدا می کنند، عصبانیت و عدم اطمینان است. 
دلیل این امر می تواند تجربه های نامناسب قبلی باشد. نکته مهم در این میان تالش برای پرهیز از انتقال 
چنین احساس��اتی به مخاطب هدف اس��ت. اگر ش��ما همین نکته ساده را مدنظر داش��ته باشید، به طور 

خودکار وفاداری باالیی از سوی مشتریان دریافت خواهید کرد. 
وقتی مشتریان برخورد اولیه مناسبی با برند شما دارند، ساختار ذهنی شان به دنبال یک پشتیبان مهم 
برای بهبود ش��رایط موردنظر نیز هس��ت. به عبارت ساده، شما باید یک نکته مهم و کلیدی در پی تعامل 
اولیه با مخاطب هدف تان در دست داشته باشید. این امر می تواند یک تخفیف مناسب یا حتی ثابت کردن 
کیفیت باالی محصوالت تان باش��د. اینطوری س��اختار ذهنی فرد موردنظر به خوبی با کس��ب و کار شما 

هماهنگ خواهد شد. 
احساس پشیمانی مشتری

خرید هر محصولی همراه با ریسک پشیمانی است. بسیاری از مشتریان درست در دقیقه ۹۰ یک خرید 
 B2B به این فکر می افتند و شاید به خاطر همین حس قید یک معامله را بزنند. این امر حتی در عرصه

و معامالت بزرگ نیز به چشم می خورد.
سیس��تم عصبی انسان در همه شرایط در تالش برای کاهش فش��ارهای روانی است. یکی از مهمترین 
فش��ارهای روانی در فرآیند خرید ش��امل پشیمانی از عمل موردنظر است. بنابراین یک واکنش طبیعی از 

سوی انسان ها تالش برای سختگیری یا حتی پرهیز از خریدهای مختلف تا جای ممکن است. 
مهمترین اقدامی که یک برند در شرایط موردنظر باید انجام دهد، تالش برای مطمئن ساختن مخاطب 
هدف از خدمات پس از فروش اس��ت. این امر نقش مهمی در اطمینان مش��تریان به برند و وفاداری شان 
دارد. اگر برند ش��ما خدمات پس از فروش مناس��بی داش��ته باش��د، به راحتی هرچه تمام تر نظر مساعد 
مش��تریان را جلب خواهید کرد. این امر در ذهن مش��تریان احس��اس اطمینان نسبت به امکان بازگشت 

هزینه خریدشان در صورت بروز هر مشکلی را خواهد داشت. 
نزدیکی شناختی

هرچه شناخت برندها از مشتریان و بالعکس بیشتر باشد، امکان به سرانجام رسیدن یک معامله بیشتر 
خواهد شد. بسیاری از برندها برای بهبود این امر راهکارهای مختلفی را در پیش می گیرند. نکته مهم در 

این میان تالش برای معرفی ماهیت کسب و کار به سادگی هرچه بیشتر است. 
وقتی یک کس��ب و کار به سادگی هرچه تمام تر در معرض شناسایی مشتریان قرار داشته باشد، تمایل 
افراد برای همکاری با برند موردنظر به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا می کند. این امر گارد اولیه افراد 

برای پرهیز از المان های غریبه را کاهش می دهد. 
اینکه یک برند بیش��تر در قالب یک دوس��ت صمیمی برای مش��تریان ظاهر ش��ود، کمک ش��ایانی به 
نزدیک ش��ناختی خواهد کرد. بنابراین ش��ما به عنوان کارآفرین باید همیشه این نکته مهم را مدنظر قرار 

دهید، در غیر این صورت شاید مشکالت تان در زمینه تعامل با مشتریان ادامه دار شود. 
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