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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

جانمایی اشتباه صنایع چگونه به بحران کم آبی دامن زد؟

کاستی های اقتصاد 
انرژی ایران

فرصت امروز: اینکه چگونه استان حاصلخیز و پرآبی همچون خوزستان به این نقطه از تنش آبی رسید و اینکه چطور 
بهم خوردن تراز تولید و مصرف برق باعث خاموشی های ادامه دار در هفته های گذشته شد، مثنوی هفتاد من کاغذ است 
و زنجیره ای از عوامل مختلف دس��ت به دس��ت هم داده اند تا نظام انرژی کشور به این مرحله بحرانی برسد. همینقدر 
می توان گفت که تالقی مسئله خاموشی و کم آبی در این روزهای داغ تابستان 1400 نشان دهنده این واقعیت است که 

پای اقتصاد انرژی در ایران می لنگد. در حالی که بیشتر از سه هفته از بروز تنش آبی در استان خوزستان می گذرد...

امید خریداران به افت قیمت خودرو

5

2

4

نهاد پژوهشی مجلس تجربیات جهانی ساماندهی مجوز کسب و کار را بررسی کرد

کسب و کارها در تنگنای مجوزها
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مدیریتوکسبوکار
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به گفته رئیس کل بانک مرکزی، سال گذشته به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذشده و مدیریت و مهار 
آثار تحریم ها، رشـد اقتصادی و رشـد تشکیل سـرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام 3.6 و 

2.5 درصد رسـید. به گزارش بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در شصت و یکمین اجالس سالیانه 
مجمع عمومی عادی بانک مرکزی که صبح یکشنبه به ریاست رئیس جمهور در محل...

رئیس کل بانک مرکزی در شصت و یکمین مجمع عمومی اعالم کرد

رشد اقتصادی سال گذشته به 3.6 درصد رسید

یادداشت
 چرا وضعیت

 آب خوزستان
به اینجا رسید؟

بنفشه زهرایی
دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی

تسهیم آب بین استان ها و ایالت های 
گوناگ��ون  کش��ورهای  در  مختل��ف 
از مبان��ی متفاوت��ی پی��روی می کند. 
تصمیمات باال به پایی��ن دولتی برای 
تس��هیم آب بین اس��تان ها و مناطق 
مختلف که با مرزهای سیاس��ی از هم 
مجزا شده اند، براس��اس شاخص های 
مختلف نظیر س��طح توس��عه یافتگی، 
جمعیت، مس��احت اراضی کشاورزی 
و قطب های صنعتی/معدنی و شهری 
و حق آبه ه��ای زیس��ت محیط��ی در 
اکث��ر کش��ورها از جمله ای��ران رواج 
داش��ته و دارد. در موارد محدودتری، 
توافق نامه های رس��می بین استان ها/

ایالت های باالدس��ت و پایین دس��ت، 
مبنای تسهیم آب بوده است.

رویکردهای نوین تری هم در برخی 
کشورها استفاده ش��ده است. به طور 
مث��ال، توافق نامه هایی با مکانیزم های 
مال��ی ه��م در م��ورد تس��هیم آب به 
کار برده ش��ده اس��ت. مثال کمیت و 
کیفیت مش��خصی برای آب تحویلی 
از اس��تان باالدس��ت به پایین دس��ت 
م��ورد توافق قرار گرفت��ه و چنانچه از 
ای��ن توافق تخطی صورت بگیرد، مثال 
کمی��ت ی��ا کیفی��ت آب تحویلی به 
استان پایین دست کاهش یابد، استان 

باالدس��ت بای��د ای��ن افت 
2کمیت و یا کیفیت را...

15 ذوالحجه 1442 - س�ال هفتم
شماره   1828

8 صفحه - 5000 تومان
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فرصت امروز: دولت دوازدهم در حالی تا چند روز دیگر به کار خود پایان 
می دهد که نتوانسته از مهمترین دستاوردش پاسداری کند. حسن روحانی 
در آخرین روزهای عمر دولت تدبیر و امید صراحتا گفت که فرصت دستیابی 
به توافق از دولتش گرفته ش��ده و این بدان معناس��ت که پرونده مذاکرات 
احیای برجام دس��ت کم در دولت دوازدهم بس��ته شده و به دولت سیزدهم 
سپرده شده است. او پنجشنبه گذشته در مراسم افتتاح خط لوله نفت گوره 
به جاس��ک نیز مصوبه مجلس را دلیل باقی ماندن تحریم ها توصیف کرد و 
گفت که اگر قانون مجلس جلوی ما را نگرفته بود، تقریبا قبل از عید نوروز، 

تحریم را برداشته بودیم.
اش��اره روحانی به مصوبه 11 آذرماه س��ال گذشته اس��ت که با تصویب 
نمایندگان مجلس و تایید ش��ورای نگهبان، طرح »اقدام راهبردی برای لغو 

تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران« به قانون تبدیل شد.
روحانی روز گذشته در شصت و یکمین مجمع سالیانه بانک مرکزی نیز 
با بیان اینکه اگر دس��ت و پای ما را نمی بس��تند قطعا در پایان س��ال ۹۹ 
می توانستیم در روند مذاکرات، تحریم را برداریم، گفت: اگر جنگ اقتصادی 

و کرونا نبود امروز قیمت دالر حدود 5 هزار تومان بود.
رئیس جمهور در این جلسه همچنین از اقدامات و برنامه های پولی و بانکی 
بانک مرکزی در طول هش��ت سال گذشته قدردانی کرد و افزود: با اقدامات 
و سیاس��ت گذاری های بانک مرکزی و اجرای برنامه های اقتصادی تا حدود 

زیادی توانستیم فشارهای جنگ اقتصادی را از روی مردم کم کنیم.
او با اش��اره به شرایط خاص و پرفراز و نشیب کشور در طول هشت سال 
گذشته، به جمع بندی عملکرد دولتش پرداخت و گفت: براساس آمار و ارقام 
وقتی در سال ۹2 دولت یازدهم شروع به کار کرد، رشد اقتصادی منفی 7.7 
درصد بود و در س��ال ۹4 نیز با معضل و ش��وک قیمت نفت مواجه شدیم و 
قیمت نفت که در آغاز کار دولت یازدهم بشکه ای 104 دالر بود در مقطعی 

حتی به ۳0 دالر رسید. لذا با شرایط خاصی مواجه بودیم.
رئیس جمهوری ادامه داد: بعد از اینکه در س��ال ۹4 توانس��تیم از تحریم 
عبور کنیم آثار اقتصادی مثبت آن در س��ال ۹5 مشاهده شد، به طوری که 
در این س��ال از رشد اقتصادی 12.5 درصد برخوردار شدیم و از آغاز دولت 

یازدهم تا اوایل س��ال ۹7 شرایط باثباتی در اقتصاد کشور را شاهد بودیم. از 
ابتدای دولت یازدهم تا اوایل س��ال ۹7 فرازونشیب آنچنانی در اقتصاد و به 
خصوص قیمت ارز نداش��تیم و از لحاظ تورم، رش��د اقتصادی، قیمت ارز و 
اشتغال دارای ثبات بودیم که ثبات اقتصادی برای داشتن شرایط مطلوب در 

سال های آینده برای کشور اهمیت دارد.
روحانی با اش��اره به اینکه از سال ۹۳ اشتغال خالص مناسبی را در کشور 
شاهد بودیم و تا سال ۹۶ به طور متوسط 550 هزار شغل ثابت در هر سال 
داش��تیم، افزود: تورم نیز از اواخر سال ۹4 تا اوایل سال ۹7 یک رقمی بود، 
اما با شروع جنگ اقتصادی شرایط تغییر کرد. دولت در طول چهار سال اول 
از انضباط مالی بسیار خوبی برخوردار بود و در هیچ شرایطی حتی در دوره 
جنگ اقتصادی نیز حاضر به استقراض از بانک مرکزی نشدیم همواره سعی 
کردی��م انضباط مالی دولت را رعایت کنیم ک��ه این موضوع در تورم و پایه 

پولی بسیار مهم است.
به گفته وی، از س��ال ۹۶ بانک مرکزی ناچار شد برای موسسات اعتباری 
غیرمجاز و نیز ادغام بانک های نیروهای مسلح از پایه پولی استفاده کند، اما 
استفاده از پایه پولی از طرف دولت هیچ گاه برمبنای بدهی و استقراض دولت 
نبوده است، اما در عین حال سال ۹8 نسبت به ۹7 و سال ۹۹ نسبت به سال 

۹8 بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته است.
او با بیان اینکه در سال ۹7 وارد شرایط جدیدی شدیم،  گفت: از مدیران و 
اقتصاددانان خواهش می کنم که شرایط اقتصادی سال ۹7 به بعد را برمبنای 
واقعیت های موجود برای مردم تش��ریح کنند. حوادثی که پس از این سال 
اتفاق افتاد ارتباطی به دولت نداشت، چراکه دولت برمبنای روال گذشته خود 
پیش می رفت و چنانچه جنگ اقتصادی سال ۹7 و کرونا نبود، همین روند 
ادامه پیدا می کرد و براس��اس محاسباتی که اقتصاددانان انجام دادند امروز 

قیمت دالر حدود 5 هزار تومان بود.
رئی��س جمهور با بیان اینکه جنگ اقتصادی س��ال ۹7 در تاریخ کش��ور 
بی نظیر و در تاریخ جهان کم نظیر اس��ت، ادامه داد: اینکه حتی فروش یک 
بشکه نفت نیز محدود شود و کل عملیات بانکی و منابع کشور کامال مسدود 
ش��ود، یک اقدام بی سابقه و کم نظیر اس��ت، اما در عین حال علی رغم همه 

محدودیت ها کش��ور اداره ش��د و کاالهای اساس��ی و ضروری به اندازه نیاز 
خریداری و وارد گردید و با همه این ش��رایط س��خت در سال ۹8 مشکالت 
اقتصادی تقریبا کنترل ش��د، اما متاسفانه در اواخر سال ۹8 با مشکل کرونا 

مواجه شدیم.
روحانی خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم به جای نفت که تامین کننده 
اصلی ارز کش��ور اس��ت جایگزین پیدا کنیم، فعالیت های خوبی در راستای 
صادرات غیرنفتی انجام دادیم و در این راس��تا اقدامات بانک مرکزی بسیار 
موث��ر بود و تقریبا کش��ور بدون نفت، بدون قحطی و کوپنی ش��دن کاالها 

اداره شد.
او سپس به اقدامات اقتصادی دولت در مواجهه با کرونا اشاره کرد و گفت: 
با اقدامات انجام ش��ده توانستیم تخت های بیمارستانی را برای مبتالیان به 
کرون��ا افزایش دهیم و تخت های ویژه را در طول یک س��ال و نیم به بیش 
از 2.5 برابر برسانیم، برای مردم و کسب و کارهای آسیب دیده هم کمک ها 
و تسهیالت بانکی ارائه دادیم و همچنین در همین شرایط توانستیم سهام 
عدالت را س��اماندهی کرده و بخش��ی از سهام را به مردم پرداخت کنیم. در 
زمینه تهیه واکسن نیز به رغم همه مشکالت امروز توانستیم به نقطه نسبتا 

مطلوبی برسیم و روند واکسیناسیون سرعت خوبی پیدا کرده است.
به گفته رئیس جمهوری، رش��د اقتصادی در س��ال ۹۹ که در بسیاری از 
کشورها منفی بود در کشور ما مثبت ۳.۶ درصد بود و این از افتخارات دولت 
است که در سخت ترین شرایط و جنگ اقتصادی قادر است دولت دوازدهم 
را با رش��د مثبت اقتصادی به دولت آینده تحویل دهد. براساس آمار و ارقام 
ارائه ش��ده در سه ماهه اول امسال شاهد شرایط مناسبی در بخش صادرات 
و واردات نس��بت به سه ماهه اول پارسال هس��تیم، صادرات بیش از ۶۹.2 
درصد و واردات حدود ۳7 درصد نسبت به سه ماهه اول سال گذشته اضافه 
شده است و شاهد تعادل بین صادرات و واردات هستیم و بی تردید این روند 
می تواند امیدوارکننده باشد، ضمن اینکه در شرکت های بزرگ اقتصادی نیز 

رشد 8.7 درصدی ایجاد شده است.
روحان��ی با بی��ان اینکه اگر دو کار در این مدت انجام ش��ده بود در اوایل 
1400 ش��اهد ش��رایط بهتری بودیم، اضاف��ه کرد: اگر دس��ت و پای ما را 

نمی بس��تند قطعا در پایان س��ال ۹۹ می توانستیم در روند مذاکرات تحریم 
را برداری��م، توافق بین ما و 1+5 در وین کامال روش��ن و اس��ناد آن موجود 
است و مشخص است که آنها و ما حاضر بودیم که اقداماتی انجام دهیم، اما 
مصوبه ای که در مجلس گذرانده ش��د نگذاش��ت ما کار خود را انجام دهیم. 
اقدام دوم در زمینه اف.ای.تی.اف بود که مش��کل بزرگی ایجاد کرد. در این 
زمینه دولت و وزارت اقتصاد کار خود را انجام داده بود و مجلس و ش��ورای 
نگهبان نیز کمک کرده بودند، اما یک جای دیگری برای ما مشکل درست 

کرد و هنوز هم مشکل ادامه دارد.
رئیس جمهور تصریح کرد: اگر همه تحریم ها هم برداشته شود ولی مشکل 
اف.ای.تی.اف حل نشود باز هم در فعالیت های بانکی با بانک های دنیا، روند 
عادی نخواهیم داشت؛ لذا برخی از مشکالت در اختیار دولت نیست و ربطی 
ه��م به دولت ن��دارد. اگر اختیارات الزم که قانون اساس��ی به ما می دهد را 
می توانستیم عملیاتی کنیم در آغاز 1400 تحریم نداشتیم. برخی از امور از 
جمله جنگ اقتصادی هم مربوط به دولت نیست و ناشی از اقدام یک نادانی 

است که از برجام خارج شد و تحریم را بر کشورمان تحمیل کرد.
او در پایان با بیان اینکه در برخی از امور دولت به تنهایی قادر نیست کاری 
انجام دهد و باید بقیه دستگاه ها و ارگان ها هم یاری کنند، گفت: باید برای 
مردم توضیح داده ش��ود که دولت در کجاها می تواند عمل کند و کجاها از 
اختیارات دولت خارج اس��ت. آنچه در توان مان بوده برای رفع مشکل مردم 
دریغ و کوتاهی نکردیم و برخی بر مواردی که در اختیار دولت بوده را حل و 
فصل کردیم و اجازه ندادیم در شرایط کرونا و تحریم، فعالیت های زیربنایی 

و اقتصادی و تولیدی تعطیل شود.
در شصت و یکمین مجمع سالیانه بانک مرکزی که روز یکشنبه با حضور 
رئی��س جمهور برگزار ش��د، صورت های مالی مجمع ب��ا اعمال اصالحاتی 
ب��ه تصویب رس��ید. در این نشس��ت رئیس کل بانک مرک��زی از عملکرد، 
جهت گیری های سیاستی و اقدامات پولی و بانکی بانک مرکزی و همچنین 
شاخص ها و متغیرهای اقتصادی در طول هشت سال دولت تدبیر و امید به 
ویژه سال ۹۹ گزارش داد. در این جلسه همچنین هیأت نظار بانک مرکزی 

درباره ترازنامه و صورت های مالی سال ۹۹ توضیحاتی ارائه داد.

استارت آپ های تک شاخ به سرعت رشد می کنند و تعداد آنها در طول هشت سال 
گذش��ته به بیش از 750 مورد رسیده است که روی هم رفته ارزشی 2.4 تریلیون 
دالری دارند. به گزارش »اکونومیست«، »آیلین لی«، سرمایه گذار ریسک پذیری که 
ش��رکت سرمایه گذاری »کابوی ونچرز« را تاسیس کرد، همان کسی است که برای 
اولین بار در سال 201۳ عبارت »تک شاخ« را مطرح کرد. او این عبارت را برای اشاره 
به استارت آپ های خصوصی به ارزش یک میلیارد دالر و بیشتر به کار برد. حاال این 
عبارت کامال رایج شده و بیشتر و بیشتر به کار برده می شود. به این ترتیب، کاربران 
و مصرف کنندگان هم از محصوالت و خدمات بهتر و ارزان تری بهره می برند. با این 
همه اما سرمایه گذاران همچنان ناچارند با احتیاط و دقت بیشتری روی تک شاخ ها 
سرمایه گذاری کنند. این در حالی است که تعداد استارت آپ های تک شاخ در جهان 
به سرعت رشد می کند و تعداد چنین شرکت هایی در جهان و در طول هشت سال 
گذش��ته به بیش از 750 مورد رسیده است که روی هم رفته ارزشی 2.4 تریلیون 
دالری دارند. در طول شش ماه اول سال 2021 استارت آپ های تکنولوژی در سراسر 
جهان چیزی حدود ۳00 میلیارد دالر سرمایه جذب کرده اند که این میزان تقریبا 

برابر کل س��رمایه گذاری های انجام ش��ده در این بخش در سال 2020 بوده است. 
براس��اس آمار ارائه شده از سوی موسسه تحقیقاتی »سی بی اینسایتز«، این حجم 
س��رمایه گذاری تنها در فاصله ماه های آوریل تا ژوئن به تاس��یس 1۳۶ استارت آپ 
تک شاخ جدید کمک کرده است. این در حالی است که در همین فاصله زمانی در 
سال گذشته میالدی میزان س��رمایه گذاری روی استارت آپ های تکنولوژی کمی 
بیش از 100 میلیارد دالر بوده که نشان می دهد حاال این رقم سه برابر شده است. 
این روند حتی به تقویت و غنی شدن اعضای قدیمی تر گروه تک شاخ ها هم کمک 
می کند؛ تا جایی که ۳0 شرکت از این گروه از ابتدای سال 2020 تاکنون با دریافت 
سرمایه گذاری  های بیشتر، ارزش بازار 10 میلیارد دالری یا بیشتر به دست آورده اند.
س��اختار اس��تارت آپ های جدید و محب��وب تکنولوژی حاال دیگر کمتر ش��بیه 
ش��رکت هایی مانند اوبر اس��ت که خدمات خودش��ان را کامال با مصرف کنندگان 
س��ازگار می کنند. در عوض این استارت آپ های جدید محصوالتی پیچیده را برای 
بازارهایی خاص و بی رقیب تر عرضه کرده یا می کنند. چیزی در حدود 25 درصد از 
سرمایه گذاری های انجام شده در فصل دوم امسال روی شرکت های فعال در بخش 

فین تک بوده و پس از آن بیش��ترین سرمایه گذاری ها بر روی استارت آپ های فعال 
در بخش های هوش مصنوعی، سالمت دیجیتال و امنیت سایبری بوده است. حاال 
استارت آپ هایی که چنین سرمایه گذاری هایی را هم دریافت می کنند، بیشتر و بیشتر 
به سمت جهانی شدن می روند. هرچند استارت آپ های آمریکایی و چینی همچنان 
بیشترین سهم از سرمایه گذاری های جهانی روی استارت آپ ها را در اختیار دارند و 
بزرگ ترین بازار این صنعت هس��تند، اما سهم سرمایه گذاری روی استارت آپ های 
فعال در بقیه کشورهای جهان هم رشد کرده و از حدود 25 درصد در سال 201۶ 
به 40 درصد در فصل دوم سال جاری میالدی رسیده است. غول تجارت الکترونیک 
هندی یعنی »فیلیپ کارت« در ماه جوالی امسال در یک مرحله ۳.۶ میلیارد دالر 
س��رمایه دریافت کرده و ارزش بازارش به ۳8 میلیارد دالر رس��یده است. از طرفی، 
اس��تارت آپ »Grab« هم که رقیب سوپراپ های چینی در جنوب شرق آسیاست، 
حاال امیدوار است که در سال جاری میالدی و با ارزش بازار 40 میلیارد دالری بتواند 

وارد بازار بورس نیویورک شده و سهامش را به عرضه عمومی برساند.
ادامه در صفحه 2

گزارش » اکونومیست« از سرمایه گذاری استارت آپی
تک شاخ های تکنولوژی می تازند

روحانی در شصت و یکمین مجمع سالیانه بانک مرکزی:

اگر جنگ اقتصادی و کرونا نبود امروز قیمت دالر حدود 5 هزار تومان بود

فروش بیشتر با اعتمادسازی در میان مشتریان
ایجاد اعتماد در میان مشتریان یکی از مهمترین نکات برای بازاریابی و فروش در دوره کنونی محسوب 
می ش��ود. نحوه رفتار و حتی سلیقه مشتریان در بازار به طور معناداری در حال تغییر است. اگر برندها در 
این میان اقدام به ایجاد تغییرات واضح در نحوه عملکردشان نکنند، خیلی زود با مشکالت اساسی در این 
راستا مواجه خواهند شد. یکی از نکاتی که در طول سال های اخیر کمتر مورد توجه کارآفرینان قرار داشته 
اس��ت، بحث اعتماد مشتریان به کس��ب و کارشان است. اگر شما اعتماد مشتریان را امری طبیعی قلمداد 
کنید، هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مشتریان تان نخواهید یافت. این امر مشکالت بسیار 
زیادی برای کسب و کار شما به همراه دارد.  براساس گزارش موسسه مارکتینگ چارتز، امروزه ۶7 درصد 
از برندها در سراسر دنیا با مشکل اعتماد مشتریان مواجه هستند. دلیل اصلی این امر بی توجهی مداوم به...



فرصت امروز: اینکه چگونه استان حاصلخیز و پرآبی همچون خوزستان به 
این نقطه از تنش آبی رسید و اینکه چطور بهم خوردن تراز تولید و مصرف 
برق باعث خاموشی های ادامه دار در هفته های گذشته شد، مثنوی هفتاد 
من کاغذ اس��ت و زنجیره ای از عوامل مختلف دست به دست هم داده اند 
تا نظام انرژی کش��ور به این مرحله بحرانی برسد. همینقدر می توان گفت 
که تالقی مس��ئله خاموش��ی و کم آبی در این روزهای داغ تابستان 1400 
نشان دهنده این واقعیت است که پای اقتصاد انرژی در ایران می لنگد. در 
حالی که بیشتر از سه هفته از بروز تنش آبی در استان خوزستان می گذرد، 
دالیل متعددی از سدسازی غیرکارشناسی و کشاورزی ناکارآمد گرفته تا 
خشکس��الی و سوءمدیریت و نظایر آن برای این بحران مطرح شده است، 
اما آنچه در این میان مغفول مانده و به نظر می رسد سهم غیرقابل انکاری 
در بح��ران آب دارد، عملکرد صنایع آب بری اس��ت که در مناطق ممنوعه 
و درگیر بحران آب س��اخته ش��ده اند و این اس��تقرار نامناسب و جانمایی 
اشتباه، اجرای پروژه های انتقال آب را به همراه داشته است. یک کارشناس 
اقتصادی در ای��ن باره می گوید: »صنایع پرمصرف در زمینه آب و برق در 
نقاط نامناس��بی مستقر ش��ده اند و از طرف دیگر صنایع سیمان، فوالد و 
کاشی خطوط تولید فرسوده ای که مصرف برق و آب بسیار باالیی دارند و 
هیچ کس در دنیا خریدار آنها نیست را از کشورهای دیگر می خرند؛ چراکه 

به آب، برق و گاز تقریبا رایگان دسترسی دارند.«
استقرار و جانمایی اشتباه صنایع در کشور

همانطور که اشاره شد، استقرار نامناسب و جانمایی اشتباه کارخانه های 
فوالد و پتروشیمی در مناطق ممنوعه و درگیر کم آبی، سهم غیرقابل انکاری 
در ب��روز تن��ش آبی دارد. به خص��وص که این طرح ها نه تنها اش��تغال زا 
نیس��تند، بلکه سرمایه بر، وابس��ته به مواد خام و مواد اولیه نیز هستند. در 
این زمینه میثم هاش��م خانی، کارش��ناس اقتصادی به »ایسنا«، می گوید: 
»ساختار دولت محور سبب شده که صنایع دارای مصرف باالی آب و برق 
در بخش های خاصی از کشور متمرکز شوند و همین موضوع سبب ایجاد 
پروژه های انتقال آب ش��ده اس��ت که برای اقتصاد کشور مفید نیست. به 
عبارت دقیق تر، استقرار کارخانه ها با مصرف باالی آب و برق در استان هایی 
مثل اصفهان و یزد و صرف هزینه باال برای انتقال آب به این استان ها، کار 

نادرست و اشتباهی است.«
به گفته وی، »این موضوع به سادگی قابل حل نیست و نمی توان گفت 
صنایع فوالد، کاشی س��ازی و س��ایر صنایع آب بر در جای دیگری مستقر 
ش��وند بلکه موضوع برمی گردد به اینکه قیمت آب و برق برای صنایع باید 
اصالح شود؛ چراکه در حال حاضر انرژی با هزینه تقریبا رایگان در اختیار 
آنها قرار گرفته و عالوه بر این پروژه های انتقال آب و نیروگاهی نیز به نفع 
آنها انجام می ش��ود که مجموع این شرایط باعث استقرار صنایع آب بر در 

نقاط نامناسب شده است.«
او ب��ا بیان اینک��ه »اصالح تدریجی قیمت ها ب��رای صنایع می تواند این 
شرایط را تغییر دهد«، می افزاید: »عالوه بر این، صنایع آب بر شامل فوالد، 
س��یمان و کاشی سازی، ماشین آالت و خط تولید فرسوده با مصرف باالی 

برق و آب را از کشورهای دیگر می خرند. این ماشین آالت عموما به قدری 
فرس��وده هستند که در کش��ورهای دیگر آهن قراضه محسوب می شوند. 
علت اس��تفاده از این وسایل فرسوده در ایران نیز دسترسی به آب، برق و 

گاز تقریبا رایگان است.«
هاشم خانی با بیان اینکه »این وضعیت فاجعه بزرگی است که بخشی از 
آن در بحران آب و برق فعلی دیده می شود«، ادامه می دهد: »بحران برق و 
آب در بخش هایی از کشور وجود دارد. سیاست گذاران نیز ارزان بودن آب، 
برق و گاز را نفی نمی کنند و به همین بهانه قیمت  فروش محصوالت این 
صنایع را کنترل می کنند. در حال حاضر بحث های مفصلی در بورس کاال 
مطرح است که محصوالت فوالدی باید پایین تر از قیمت بازاری آن فروخته 
ش��ود و ادعای سیاست گذاران این است که به دلیل ارزان بودن آب و برق 
و گاز، این امر باید محقق شود. در حال حاضر دو بحران بزرگ وجود دارد؛ 
اول اینکه صنایع پرمصرف در زمینه آب و برق در نقاط نامناسبی مستقر 
شده اند و معضل دوم مصرف باالی آب و برق خطوط تولیدی است که این 

صنایع به کشور وارد می کنند.«

وی ب��ا اش��اره به اینک��ه »این معض��الت فقط با اص��الح قیمت ها حل 
نمی ش��ود«، می گوید: »تنها راه این است که قیمت آب، برق و گاز صنایع 
کامال آزاد شود و دولت درباره 100درصد منابع آزادشده از این کار گزارش 
شفاف ارائه و همه این منابع را به صورت یارانه نقدی در اختیار مردم قرار 
دهد تا مردم مطمئن ش��وند دولت کیس��ه ای برای خودش ندوخته بلکه 

می خواهد مشکالت ریشه ای حل شود.«
لزوم آزادسازی قیمت انرژی در اقتصاد ایران

او درباره اینکه آیا برای آزادس��ازی و مقایس��ه قیم��ت انرژی نباید ابتدا 
حداقل درآمد در کشورهای موردنظر مورد توجه قرار گیرد؟ پاسخ می دهد: 
»با آزادسازی قیمت انرژی کامال مخالفم؛ مگر اینکه درباره کل پولی که به 
دس��ت می آید به طور شفاف گزارش داده شود و به صورت یارانه نقدی به 
مردم برگردد. همچنین برای آزادسازی قیمت انرژی باید حداقل درآمد در 
نظر گرفته شود، اما موضوع بحث اینجا آزادسازی قیمت انرژی فقط برای 
صنایعی است که در حال حاضر انرژی را هدر می دهند. در مراحل بعدی، 
منطقی اس��ت ک��ه قیمت آب و برق و گاز مصرفی م��ردم نیز به میانگین 
قیمت کش��ورهای همس��ایه برسد، اما تمام منابع آزادش��ده حاصل از آن 
باید به صورت یارانه نقدی به مردم برگردد. در چنین شرایطی با توجه به 
کاهش قدرت خرید مردم در س��ال های اخیر در پی تحریم، شیوع کرونا و 
سوءمدیریت، مردم با کسب منابع جدید شروع به خرید کاال می کنند که 

به نفع تولیدکنندگان است.«
ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی از پرداخت یاران��ه نقدی دف��اع می کند و 
می گوید: »اگر یارانه نقدی مبلغ باالیی بود، بسیاری از مسائل تحت عنوان 
جلوگیری از اس��تثمار نیروی کار، حمایت از نیروی کار و حتی حمایت از 
تولیدکنندگان حل می شد. به طور کلی حمایت از تولیدکنندگان به طور 
شفاف و بدون فساد این است که ورودی مردم افزایش پیدا کند؛ چراکه یا 
این پول پس انداز می شود و بانک ها می توانند آن را به صنایع وام دهند یا 
در بورس سهام صنایع را بخرند یا محصوالت خود صنایع را خرید کنند که 

در هر سه حالت صنایع منتفع می شوند.«
هاش��م خانی در م��ورد اینکه چ��را پرداخت یارانه ب��ه بخش تولید در 
کش��ورهای دیگر تا این حد مورد انتقاد نیست، می افزاید: »یارانه بخش 
تولید دو حالت دارد؛ یا ممکن اس��ت مانند سیس��تم فعلی غیرش��فاف 
باش��د و تولیدکنن��دگان گردن کلف��ت با البی، پول آب و ب��رق و گاز را 
ندهن��د، یا اینک��ه تولیدکننده ای که توانایی الب��ی و اعمال نفوذ ندارد، 
مجبور اس��ت این هزینه ها را بپردازد. تفاوت هزینه این دو گروه بس��یار 
متفاوت است. برخی می توانند البی کنند و با دریافت انرژی ارزان حتی 
بیت کوین تولید کنند، اما عده ای برای گرفتن انش��عاب آب و برق عادی 
حداقل دو سال باید در نوبت بمانند. این شیوه حمایت از تولید نیست، 
بلکه برای حمایت ش��فاف از تولید باید مالی��ات همه تولیدکنندگان به 
ط��ور یکنواخت کاهش پیدا کند و برعک��س مالیات بر کاالهای لوکس 
از جمل��ه خانه و خودروی لوک��س افزایش یابد که این روال در دنیا هم 

برقرار است.«

جانمایی اشتباه صنایع چگونه به بحران کم آبی دامن زد؟

کاستی های اقتصاد انرژی ایران

در روزهایی که خاموش��ی در کمین جامعه و صنعت کش��ور اس��ت، 
کارشناس��ان می گویند باید از ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر استفاده 
شود، اگرچه فعاالن این حوزه موانع و مشکالت آن را سد راه می بینند. 
در این باره فریدون حس��نوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی بر ضرورت توجه به تولید انرژی های تجدیدپذیر تاکید می کند 
و می گوید: »در برنامه ششم توسعه تکالیف قانونی برای دولت در بحث 
تولید برق توسط انرژی های تجدیدپذیر دیده شده است، بخشی از این 
تکالیف به تامین برق از طریق انرژی خورشیدی و بادی باز می گردد که 
متاس��فانه تا به االن حدود 800 مگاوات تولید برق از طریق انرژی های 
تجدیدپذیر داش��تیم که براس��اس قان��ون باید حدود 5 ه��زار مگاوات 

می بود.«
حس��نوند در گفت وگ��و با »ایس��نا«، ادامه می دهد: »بخش��ی از این 
عقب ماندگی به قوانین ما باز می گردد و بخشی مربوط به قیمت گذاری 
و بخشی مربوط به تاخیر در پرداخت مطالبات سرمایه گذاران و بخشی 
مرتبط با صادرات است. ما باید مس��یر صادرات را برای سرمایه گذاران 
این حوزه هموار کنیم و برای آنان امکان ارزآوری وجود داشته باشد تا 

بتوانند فعالیت خود را توسعه دهند.«
به اعتقاد رئیس کمیس��یون انرژی مجلس یازدهم، »باید از ظرفیت 
انرژی های تجدیدپذیر در زمان غیرپیک برای صادرات و در زمان پیک 
در شبکه سراسری استفاده کنیم، اگر این موارد مورد توجه قرار بگیرد، 
رغبت برای سرمایه گذاری در این حوزه بیشتر خواهد شد. همچنین باید 
فضای انحصار را بش��کنیم تا هم شرکت های خارجی و هم شرکت های 
داخلی توان رقابت در این حوزه را داش��ته باش��ند. بنابراین باید زمینه 
حضور آنان را با تکنولوژی جدید و منابع مالی فراهم کنیم تا بتوانیم از 

تمام ظرفیت هایی که در کشور وجود دارد، استفاده کنیم.«
این در حالی اس��ت که بارها فعاالن اقتصادی از فضای نامناس��ب در 
صنعت برق، انحصارها و دخالت دولت در قیمت گذاری گفته اند؛ از جمله 
پی��ام باقری، نایب رئیس هیأت مدیره س��ندیکای صنعت برق ایران در 
پانزدهمین نشس��ت هیأت نمایندگان اتاق ایران، گزارش��ی از وضعیت 
کمبود برق و خاموشی های اخیر ارائه داد و گفت که »صنعت برق ایران 
در رتبه اول توسعه در منطقه و رتبه 14 جهان قرار دارد و بیش از ۳7 

میلیون مشترک در کشور از این حوزه استفاده می کنند.«
باقری در این نشس��ت با بیان اینک��ه »84 درصد تولید برق ایران در 
س��ال ۹۹ متکی به نیروگاه حرارتی بوده و از نظر مصرف نیز یک س��وم 
مصارف برق در صنعت و یک س��وم در بخش خانگی و یک س��وم مابقی 
حوزه هاس��ت«، مس��ائلی نظیر وضعیت بارندگی ها، قیمت ارز و شرایط 
آب وهوا را ریشه اصلی مشکالت کمبود منابع برای سرمایه گذاری عنوان 
کرد و افزود: »5 هزار مگاوات تولید برق در س��ال طبق برنامه شش��م 
توس��عه حدود 5 میلیارد دالر سرمایه نیاز دارد؛ اما جدای از اینکه روند 
سرمایه گذاری در کشور نزولی است، عدم اشتیاق بخش خصوصی برای 

توسعه سرمایه گذاری در صنعت برق نیز مزید بر علت است.«
ب��ه گفته باق��ری، »از س��ال 1۳۹2 ب��ه بعد، بخش خصوص��ی وارد 
س��رمایه گذاری برق نمی ش��ود؛ چراکه این بخ��ش نمی تواند با دولتی 
ک��ه در صنعت برق ناظ��ر، داور، مصرف کننده، تولیدکنن��ده، طلبکار، 
بدهکار، س��رمایه گذار و نرخ گذار است رقابت کند. بحث سرمایه گذاری 
آث��ار بلندمدت دارد و هم زم��ان نگهداری و تعمی��ر نیروگاه ها در کنار 
س��رمایه گذاری برای س��اخت واحدهای جدید نیز دارای اهمیت است. 
براس��اس مصوبات باید 22 درصد رشد ظرفیت را تجربه می کردیم اما 

شاهد شیب نزولی جدید در سرمایه گذاری صنعت برق هستیم و در این 
شرایط خاموشی در تابستان 1400 محتوم بود که البته فشار عمده آن 
روی صنایع اس��ت.« به عقیده وی، »این بهره وری پایین ناش��ی از این 
است که در اقتصاد ایران انرژی یارانه ای است و 8۶ میلیارد دالر در حوزه 
انرژی یارانه پرداخت می شود که می توانست وارد سرمایه گذاری شود.«

باق��ری همچنین نظام حقوقی و ق��راردادی یکجانبه در صنعت برق 
را ازجمله مش��کالت این حوزه دانست و گفت: »متأسفانه قراردادهای 
س��لیقه ای به صنعت تحمیل ش��ده و حاال با 400 ق��رارداد تعلیقی در 
صنعت برق مواجه هستیم که مشکل بزرگی است و در نتیجه آن، بخش 
خصوصی روز به روز نحیف تر ش��ده و درنهای��ت با تعدیل نیرو کاهش 

ظرفیت تولید و ورشکستگی مواجه است.«
او عارضه اصلی صنعت برق را تصدیگری دولت خواند و افزود: »وزارت 
نیرو باید دس��ت از رقاب��ت با بخش خصوصی ب��ردارد و اجرای قوانین 
باالدس��تی مثل قانون ماده 12 و اصالح اقتصاد برق و افزایش تدریجی 

حامل های انرژی در دستور کار قرار گیرد.«
نایب رئی��س هیأت مدیره س��ندیکای صنعت برق ایران  با اش��اره به 
اینک��ه تبادل برق به معنای صادرات برق نیس��ت، گفت: »اینکه برق را 
از کشورهای شمالی که در پیک نیستند وارد کرده و به مقاصد دیگری 
ارس��ال کنیم، تجارت برق اس��ت و برای حل مش��کالت داخل باید به 
س��رمایه گذاری در این حوزه توجه شود. از سوی دیگر، در کشور حدود 
۳00 روز، هوا آفتابی اس��ت و می توان از ظرفیت خورش��ید برای تولید 
انرژی اس��تفاده کرد. نباید صرفا به سمت ایجاد نیروگاه های برق آبی یا 
سیکل ترکیبی رفت و اگر فضا برای سرمایه گذاری مناسب باشد، شاید 

شرایط این صنعت هم بهتر شود.«

ادامه از صفحه اول
این سیل سرمایه های سرازیر شده به سمت استارت آپ ها با دو عامل توجیه پذیر 
است. عامل اول مربوط به سرمایه های معلق سرمایه گذارانی است که معموال همان 
س��رمایه گذاران ریس��ک پذیر و در واقع حامیان اس��تارت آپ های تازه کار هستند؛ 
س��رمایه هایی که حاال تحت تاثیر ش��رایط همه گیری و موج دیجیتالیزه شدن، به 

سمت استارت آپ ها و به خصوص استارت آپ های تکنولوژی سرازیر شده اند.
جالب آنجاست که میزان خروج ها از طریق عرضه عمومی سهام و خریدها در یک 
سال گذشته بیش از دو برابر شده و به ۳ هزار عدد رسیده است. فرآیندهای برگشت 
به س��مت س��رمایه گذاری های ریسک پذیر جدید از ابتدای س��ال تا حاال و تنها در 
آمریکا برابر 74 میلیارد دالر بوده است و انتظار می رود که رکورد 81 میلیارد دالری 
این میزان در نیمه س��ال 2020 را بشکند. سرمایه گذاران ریسک پذیر نمی توانند با 
س��رعت ظهور این اس��تارت آپ های جدید همراه شوند. در سه ماهه منتهی به ماه 
ژوئن شرکت سرمایه گذاری بزرگ »تایگر گلوبال« به طور متوسط در هر روز کاری 
1.۳ معامله انجام داده اس��ت. دلیل دوم رش��د ارزش بازار استارت آپ ها، رقابتی تر 
شدن فضای حاکم بر سرمایه گذاران است. بازیگران تازه وارد به دنیای سرمایه گذاری 

روی استارت آپ های تکنولوژی مانند صندوق های بازنشستگی، صندوق های ذخیره 
ارزی و بنگاه ه��ای تج��اری خانوادگی، به س��رعت در حال پیش��روی در بازارهای 
خصوصی هس��تند که معموال حاکمیت آنها در اختیار شرکت های سرمایه گذاری 
ریس��ک پذیر است. در فصل گذشته س��رمایه گذاران غیرسنتی در آمریکا در حدود 
1800 معامله سرمایه گذاری شرکت کرده اند که ارزش آنها روی هم رفته برابر 57 
میلیارد دالر بوده است. بسیاری از این معامالت به دنبال موفقیت تازه کارانی متعلق 
به دنیای خارج از دنیای ش��رکت های سرمایه گذاری ریسک پذیر، انجام شده است. 
آمار منتشرشده از سوی موسسه آماری و تحقیقاتی »پیچ بوک« نشان می دهد که 
بازگشت سرمایه س��االنه این سرمایه گذاران از محل سرمایه گذاری های انجام شده 
روی اس��تارت آپ هایی که وارد بورس شده یا خریداری شده اند، به طور متوسط در 
یک دهه گذش��ته ۳0 درصد بوده اس��ت؛ رقمی که تقریبا دو برابر میزان بازگشت 

سرمایه برای سرمایه گذاران ریسک پذیر قدیمی و باتجربه این بازار است.
این جریانی اس��ت که در طول دو س��ال گذشته در میان استارت آپ های زیادی 
رواج داش��ته است. اس��تارت آپ هایی مانند اوبر و لیفت که رقیب یکدیگر هستند 
و یا حتی اس��تارت آپ های کوچک تری مانن��د »WeWork« که در زمینه اجاره 

فضای کار فعالیت می کند، توانس��تند به کمک سرمایه گذاری های بیشتر به ارزش 
بازار بیشتری هم رسیده و ورود پررنگ و تاثیرگذاری در بازار بورس را تجربه کنند، 

اما در ادامه ضرری نسبی را تجربه کرده اند.
براساس بررس��ی های انجام شده توس��ط »اکونومیست«، اس��تارت آپ هایی که 
در س��ال 2021 س��هام خود را به عرضه عمومی رس��انده اند، در مجموع و تا حاال 
ضرر 25 میلیارد دالری را ثبت کرده اند. ریسک ها و خطرات دیگری هم در فضای 
سرمایه گذاری وجود دارد که بعضی از آنها ناشی از دنیای سیاست هستند. از آنجایی 
که بس��یاری از قدرت های جهانی به دنب��ال قانونمندتر کردن صنعت تکنولوژی و 
نظارت بر غول های تکنولوژی هس��تند، بس��یاری از سرمایه گذاران نگران ضررهای 
احتمالی با بزرگ تر شدن این استارت آپ ها به خصوص در آمریکا هستند. شاید به 
همین دلیل است که استارت آپ های چینی در سال های اخیر محبوبیت بیشتری 
در میان سرمایه گذاران پیدا کرده اند. در واقع می توان گفت حاال دیگر سرمایه گذاران 
ب��ا دقت و احتیاط بیش��تری انتخاب می کنند تا عالوه ب��ر کاهش احتمال مواجهه 
با مقررات و قوانین دس��ت و پاگیر، بتوانند اطمینان بیش��تری از بازگشت سرمایه 

خودشان هم داشته باشند.

چرا سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت برق به خط پایان رسید؟

قیمت گذاری دستوری در اقتصاد یارانه ای

گزارش » اکونومیست« از سرمایه گذاری استارت آپی

تک شاخ های تکنولوژی می تازند

یادداشت

چرا وضعیت آب خوزستان به اینجا رسید؟

بنفشه زهرایی
دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی

تس��هیم آب بین اس��تان ها و ایالت های مختلف در کشورهای گوناگون از مبانی 
متفاوتی پیروی می کند. تصمیمات باال به پایین دولتی برای تسهیم آب بین استان ها 
و مناطق مختلف که با مرزهای سیاس��ی از هم مجزا شده اند، براساس شاخص های 
مختلف نظیر سطح توسعه یافتگی، جمعیت، مساحت اراضی کشاورزی و قطب های 
صنعتی/معدنی و ش��هری و حق آبه های زیس��ت محیطی در اکثر کشورها از جمله 
ایران رواج داشته و دارد. در موارد محدودتری، توافق نامه های رسمی بین استان ها/

ایالت های باالدست و پایین دست، مبنای تسهیم آب بوده است.
رویکردهای نوین تری هم در برخی کش��ورها اس��تفاده شده است. به طور مثال، 
توافق نامه هایی با مکانیزم های مالی هم در مورد تسهیم آب به کار برده شده است. 
مثال کمیت و کیفیت مشخصی برای آب تحویلی از استان باالدست به پایین دست 
مورد توافق قرار گرفته و چنانچه از این توافق تخطی صورت بگیرد، مثال کمیت یا 
کیفیت آب تحویلی به اس��تان پایین دست کاهش یابد، اس��تان باالدست باید این 
افت کمیت و یا کیفیت را با پرداخت پول به استان پایین دست جبران کند. از این 
مکانیزم های مالی در طرح های انتقال آب  بین حوضه ای هم بعضا در سایر کشورها 
استفاده شده است. این گونه راه حل ها اگرچه زمینه  توزیع بهتر و عادالنه  آب را بین 
مناطق مختلف حوضه های آبریز رودخانه ها که با مرزهای سیاسی از هم جدا شده اند، 
لزوما فراهم نمی کنند ولی زمینه س��از مدیریت مسائل سیاسی/اجتماعی و کاهش 

مشکالتی نظیر آنچه که امسال در خوزستان رخ داد، می توانند باشند.
در ایران از نظام های باال به پایین برای تسهیم آب بین استان ها استفاده می شود. 
ش��فافیت و جلب مش��ارکت ذی نفعان در این فرآیند از اهمیت زی��ادی برخوردار 
اس��ت چراکه توجیه نحوه تسهیم آب بین استان ها به خصوص در شرایط کم آبی و 
خشکسالی های شدید نظیر آنچه که در سال 1400 رخ داده است برای مردم محلی 
در استان های پایین دست مثل استان خوزستان، عمدتا باید توسط مقامات استانی 
صورت گیرد که اگر خود نسبت به فرآیند تسهیم آب توجیه نباشند، قطعا نمی توانند 
عادالنه بودن فرآیند را برای دیگران نیز تبیین کنند. در این مورد قطعا نیاز به کار 
بیشتری در بخش آب وجود دارد. مخالفت های جدی با گره زدن مکانیزم های مالی 
به تس��هیم آب و انتقال آب بین حوضه ای در مدیریت ارشد بخش آب ایران وجود 
دارد و به نظر نمی رسد فعال در سطوح عالی قوه مجریه هم پذیرش این سازوکارها 

وجود داشته باشد.
در فرآیند تس��هیم آب بین اس��تان ها که در وزارت نیرو صورت گرفته است هم 
مش��ابه تجربیات بین المللی، از شاخص های مختلف مثل جمعیت، سطح زیرکشت 
و نیازهای آبی بخش های مختلف مصرف کننده آب و حق آبه های زیس��ت محیطی 
رودخانه ها و تاالب ها استفاده شده است. صرفا از باب صحت سنجی فرآیند طی شده 
در وزارت نیرو، با همکاری یک تیم تحقیقاتی متش��کل از پنج نفر از دانش��جویان 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران، از یک مدل پیشرفته  برای تسهیم آب زاینده رود 
بین دو استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان که در سال های  اخیر محل مناقشه 

زیادی بوده است، استفاده کردیم.
سهم محاسبه شده برای دو استان از آورد رودخانه زاینده رود بسیار نزدیک بود به 
آنچه که وزارت نیرو تعیین کرده است. اگرچه به نظر می رسد رویکرد استفاده شده 
در وزارت نیرو، علمی و مس��تند به شاخص های قابل قبول ملی و بین المللی است، 
ام��ا در حوضه آبریز رودخانه های کارون، دز و کرخه، نارضایتی های زیادی در مورد 
تسهیم آب بین استان های غربی به خصوص لرستان، ایالم و خوزستان وجود دارد 
که مکررا در جلسات کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با موضوع بررسی برنامه های 
سازگاری با کم آبی این استان ها بروز پیدا می کرد. به نظر می رسد الزم است جزییات 
فرآیند تس��هیم آب بین این استان ها شفاف سازی شود و یک بار دیگر در این مورد 
اعتمادس��ازی شود تا در شرایطی مثل خشکس��الی  شدید سال 1400، منشأ دامن 

زدن به مجادالت نشود.
در سال جاری، سه استان کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و لرستان که همگی 
سرش��اخه های اصلی رودخانه های ورودی به اس��تان خوزستان را سیراب می کنند، 
با کاهش بارش حدود 250، 227 و 222 میلی متر نس��بت به متوس��ط درازمدت، 
در بین اس��تان های کشور رکورددار کاهش بارش هستند. این البته پدیده جدیدی 
در دهه های اخیر ایران نیس��ت. بررس��ی بخش��ی از گزارش ارائه شده توسط مرکز 
ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور به هیأت وزیران 
مربوط به تحلیل بارش 10 سال اخیر نشان  می دهد که خشکسالی هواشناسی بسیار 
شدید )کاهش بارش نسبت به متوسط درازمدت( در بخش های بزرگی از استان های 
کرمانشاه، ایالم، خوزستان و چهارمحال و بختیاری به وقوع پیوسته که تبعات آن به 
خوبی در وضعیت نابسامان تاالب ها، منابع آب سطحی و زیرزمینی و پوشش گیاهی 
این استان ها مشهود است. در حال حاضر ۶4درصد مساحت کشور تحت خشکسالی 

هواشناسی 10 ساله متوسط تا بسیار شدید است.
در چنین ش��رایطی، نقش س��دهای واقع بر رودخانه های کارون، دز و کرخه در 
تنظیم جریان و تعدیل شرایط کم آبی بسیار قابل توجه است. سدها اساسا مهمترین 
نقشی که در کشورهایی مثل ایران ایفا می کنند، تعدیل تغییرات شدید فصلی آورد 
رودخانه هاست و سدهای تنظیم کننده جریانات ورودی به استان خوزستان هم از این 
قاعده مستثنی نیستند. در تیرماه امسال سد کرخه نزدیک به پنج برابر آورد ورودی 
به خود در این ماه را تخلیه کرده که نشان می دهد اگر سدهایی نظیر کرخه وجود 
نداش��تند، در تابستان های بسیار خشکی نظیر امسال، جریان رودخانه های ورودی 

به استان خوزستان می توانست به مراتب کمتر از مقدار محقق شده تاکنون باشد.
مشکالت کیفیت آب سد گتوند هم دوباره در بحران خشکسالی امسال، به عنوان 
یکی از عوامل موثر در تشدید مسائل آب استان مطرح شده است؛ هرچند که به نظر 
می رسد این سد نقشی در تشدید مشکالت امسال ایفا نکرده است. اساسا مدیریت 
بهره برداری از سد گتوند در سال های اخیر به گونه ای بوده است که بخشی از شوری 
طبیعی رودخانه کارون هم در سد تله اندازی شده و آب با شوری کمتری از وضعیت 
طبیعی رودخانه، از سد تخلیه شده است؛ بنابراین به نظر می رسد بهره برداران از سد 
ترجیح داده اند با پذیرفتن ریسک تجمع بیشتر نمک در مخزن سد، آب با کیفیت 
بهتری به پایین دست تحویل بدهند. این رویکرد البته از این جهت مورد نقد است 
که مشکل عالج بخشی کیفیت آب موجود در سد و تخلیه تدریجی نمک موجود در 
سد را از طریق مدیریت بهره برداری از مخزن سد که راهکار پیشنهادی موسسه آب 

دانشگاه تهران نیز بود به تاخیر انداخته است.
راهکار اساسی برای افزایش تاب آوری استان در برابر کم آبی، مدیریت مصرف آب 
است. فاز اول برنامه های س��ازگاری با کم آبی استان خوزستان با صرفه جویی 250 
میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی و 1۶۳8 میلیون مترمکعبی از منابع آب 
س��طحی و در مجموع معادل 1888 میلیون مترمکعب در افق 1405 در چارچوب 
اعتبارات موجود، در فروردین ماه امس��ال مورد تصویب کارگروه ملی س��ازگاری با 
کم آب��ی قرار گرفت. در این برنامه همچنین از طریق جایگزینی آب خام با پس��اب 
در بخش های کشاورزی، فضای سبز و صنعت و ارتقای روش های پرورش ماهی در 
بخش ش��یالت، اصالح مصارف و بهبود کیفیت منابع آب به میزان 21۹.2 میلیون 
مترمکعب صورت خواهد گرفت. اجرای این برنامه باعث خواهد شد تاب آوری استان 
خوزستان در مواجهه با خشکسالی ها و کم آبی مزمن موجود در استان، تا پایان برنامه 

هفتم توسعه تا حدی زیادی ارتقا یابد.
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به گفته رئیس کل بانک مرکزی، سال گذشته به موجب تدابیر و اقدامات 
اتخاذش��ده و مدیریت و مهار آثار تحریم ها، رشد اقتصادی و رشد تشکیل 

سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام ۳.۶ و 2.5 درصد رسید.
به گ��زارش بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در ش��صت و یکمین اجالس 
س��الیانه مجمع عمومی عادی بانک مرکزی که صبح یکش��نبه به ریاست 
رئیس جمه��ور در محل بانک مرکزی برگزار ش��د، با بیان اینکه بررس��ی 
تحوالت رش��د اقتصادی در س��ال های ۹2 تا ۹۹، نمایانگر نوسانات و فراز 
و فرودهای این متغیر و تاثیرپذیری آن از ش��رایط پیرامونی اقتصاد است، 
گفت: دولت یازدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که رشد اقتصادی 
در س��ال 1۳۹1 به منفی 7.7 درصد رس��یده بود و با اتخاذ سیاست های 
جدید اقتصادی، این روند در س��ال 1۳۹2 متوقف و از س��ال 1۳۹۳ روند 
بهبود به نحو محسوس��ی پدیدار ش��د و رش��د تولید ناخالص داخلی )به 

قیمت های ثابت سال 1۳۹0( در این سال به ۳.2 درصد رسید.
فراز و فرود رشد اقتصادی در دهه 90

رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به تحوالت س��ال 1۳۹4 ادامه داد: در 
سال 1۳۹4 متأثر از افت محسوس قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، 
رشد اقتصادی منفی 1.۶ درصد رقم خورد، اما با اجرایی شدن برجام، زمینه 
بازگشت تبادالت مالی و تجاری بین المللی و صادرات نفت به روال طبیعی، 
در نتیجه بهبود عملکرد تجارت خارجی کشور و نیز تقویت ثبات اقتصادی 
فراهم شد و با توجه به مجموعه تحوالت رخ داده، رشد اقتصادی کشور در 
سال های 1۳۹5 و 1۳۹۶ به ترتیب به 12.5 و ۳.7 درصد رسید. سپس با 
خروج آمریکا از توافق برجام در اردیبهش��ت ماه 1۳۹7 و بازگشت مجدد 
تحریم های ظالمانه و محدودیت در مبادالت مالی و تجاری خارجی، تولید 
ناخالص داخلی طی سال های 1۳۹7 و 1۳۹8 به ترتیب کاهش 5.4 و  ۶.5 

درصدی را تجربه کرد.
کمیجانی با اش��اره به تدابیر اتخاذشده در س��ال 1۳۹۹ برای مدیریت 
و مه��ار آثار تحریم ها افزود: در س��ال 1۳۹۹ به موج��ب تدابیر و اقدامات 
اتخاذش��ده و مدیریت و مهار آثار تحریم ها، رشد اقتصادی و رشد تشکیل 
س��رمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام ۳.۶ و 2.5 درصد رسید و 
رش��د اقتصادی سال 1۳۹۹ در شرایطی رقم خورد که بسیاری از کشورها 
متأثر از پیامدهای منفی شیوع کرونا، با کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه 

شدند.
او با بیان اینکه به دنبال استقرار دولت یازدهم و همسو با تحوالت عرصه 
داخل��ی و بین المللی، انتظارات مثبت در بین فعاالن اقتصادی نس��بت به 
تحوالت در حوزه خارجی ش��کل گرفت، گف��ت: در گام بعدی درآمدهای 
ارزی متعاقب اجرایی ش��دن برجام افزایش قاب��ل مالحظه ای یافت که در 
نتیجه آن  برقراری آرامش نس��بی در بازار ارز را به دنبال داش��ت. تحوالت 
یادش��ده زمینه نزولی ش��دن نرخ تورم را ابتدا در بخش نقطه به نقطه و با 
وقف��ه چند ماهه در نرخ تورم 12 ماهه از همان ماه های ابتدایی اس��تقرار 
دول��ت یازدهم فراهم کرد، به طوری که در ادام��ه این روند، نرخ تورم در 

سال های 1۳۹5 و 1۳۹۶ تک رقمی شد.
کمیجانی افزود: با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، خروج از برجام 
و اعمال محدودیت های شدید در مبادالت مالی و تجارت خارجی کشور در 

قالب تحریم های اولیه و ثانویه انتظارات فعاالن اقتصادی نسبت به تحوالت 
بخش خارجی اقتصاد معکوس شد، تاثیر آنی تحوالت یادشده در بازار ارز 
منعکس و این بازار ثبات نسبی بازیافته خود را بار دیگر از دست داد که در 
نتیجه  با انتقال تحوالت بازار ارز به بازار کاالها و خدمات از همان ماه های 
ابتدایی سال 1۳۹7 دور جدیدی از روند افزایشی قیمت ها در اقتصاد کشور 

نمایان شد.
شیوع کرونا و تبعات اقتصادی ناشی از آن

رئیس کل بانک مرکزی به آثار اقتصادی ناش��ی از شیوع کرونا از اواخر 
سال 1۳۹8 اشاره و تصریح کرد: با شیوع این بیماری از اواخر سال 1۳۹8 
و به تبع آن افول فعالیت های اقتصادی در مقیاس جهانی منجر به کاهش 
تقاضا برای صادرات کشور و افت قیمت نفت به سطوح بسیار پایین شد و 
این مسئله عالوه بر محدودیت های تحریمی مزید بر علت شد تا درآمدهای 
صادراتی نفت در سال 1۳۹۹ بیش از پیش تنزل یافته و مدیریت بازار ارز 

با دشواری بیشتری مواجه شود.
وی تاکید کرد: البته با توجه به وابس��تگی تاریخی دولت به درآمدهای 
نفتی و چس��بندگی مخارج دولت، تامین کس��ری بودجه دولت واجد آثار 
پولی ش��د که در نهایت  در قالب رش��د پایه پولی و نقدینگی نمایان ش��د 
و الزم به توضیح اس��ت که متوسط رشد س��االنه نقدینگی طی سال های 
۹۶-1۳۹2 )پس از کسر اثر افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی( به مدد 
برقراری آرامش و ثبات در فضای اقتصادی کشور معادل 24.4 درصد بود. 
این در ش��رایطی است که متوسط رشد نقدینگی در 14 سال قبل از این 
دوره زمانی )سال های ۹1-1۳78( به میزان 27.1 درصد رقم خورده بود.

رئیس ش��ورای پول و اعتبار گفت: در س��ه س��ال اخیر متأثر از کاهش 
شدید درآمدهای نفتی دولت و تشدید کسری بودجه و نیز مشارکت فعال 
نظام بانکی در سیاس��ت های حمای��ت از تامین مالی بنگاه ها و خانوارهای 
آسیب دیده از بیماری کرونا، رشد نقدینگی ارقام باالتری را تجربه کرد، به 
طوری که متوسط رشد س��االنه نقدینگی طی سال های 1۳۹7 تا 1۳۹۹ 
به ۳1.5 درصد رس��ید که این میزان در مقایسه با متوسط رشد نقدینگی 
طی س��ال های 1۳78 تا 1۳۹1 )27.1 درصد( به میزان 4.4 واحد درصد 

باالتر بود.
وی تصریح کرد: از اهم اقدامات انجام ش��ده در حوزه سیاست های پولی 
در این س��ال می توان به اجرای سیاس��ت نوین پول��ی مبتنی بر عملیات 
ب��ازار باز و مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ س��ود در ب��ازار بین بانکی به 
سمت نرخ هدف سیاستی، تصویب اعمال سیاست احتیاطی کنترل رشد 
ترازنامه شبکه بانکی )سقف رشد ماهانه دارایی های مشمول برای بانک های 
تخصصی و تجاری به ترتیب 2.5 و 2.0درصد( و الزام بانک ها به نگهداری 
حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل س��پرده های بانک��ی به صورت اوراق 

اسالمی قابل معامله در بازار سرمایه اشاره کرد.
کمیجانی اظهار داش��ت: به دنبال پذیرش مس��ئولیت بانک مرکزی در 
فروش اوراق مالی اس��المی دولت، در س��ال 1۳۹۹ به منظور تامین مالی 
غیرپولی دولت در ش��رایط تنگنای مالی اخیر متأثر از ش��رایط تحریم، به 
میزان 1257 هزار میلیارد ریال از اوراق مالی اسالمی دولت به شبکه بانکی 

و نهادهای مالی فروخته شد.

پرداخت 18989 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
رئی��س ش��ورای پول و اعتب��ار درخص��وص عملکرد و اقدام��ات بانک 
مرکزی در س��ال 1۳۹۹ در حوزه اعتب��اری عنوان کرد: در حوزه اعتباری، 
اولویت بخش��ی به تامین س��رمایه در گردش واحده��ای تولیدی با هدف 
بهره برداری حداکثری از ظرفیت های خالی اقتصاد، تامین مالی بنگاه های 
کوچک و متوس��ط، تامین مالی صنایع پیشران و شرکت های دانش بنیان، 
پرداخت تس��هیالت قرض الحسنه )ازدواج(، خرید تضمینی گندم و تامین 
مالی بخش مسکن و همچنین پرداخت تسهیالت مقابله با آثار منفی کرونا 
ب��ه خانوارها و فع��االن اقتصادی مورد توجه بانک مرکزی بوده اس��ت. در 
س��ال 1۳۹۹ در مجموع حدود 18۹8۹ هزار میلیارد ریال تس��هیالت به 
بخش های مختلف اقتصادی پرداخت شده که در مقایسه با سال قبل از آن 

۹4.8 درصد افزایش نشان می دهد.
به گفته وی، اجرای موفق ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح )به 
عنوان پروژه ای مهم در راستای اصالح ساختاری نظام بانکی(، تدوین، ابالغ 
و عملیاتی کردن قانون صدور چک که منجر به کاهش نس��بت چک های 
برگش��تی جدید به ۳.5 درصد در مقایس��ه با نسبت 8.5 درصدی نسبت 
مزبور در چک های قدیمی صادره طی سه ماهه اول سال 1400 شده است، 
پیگیری افزایش سرمایه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بازنگری و 
به روزرسانی کارمزدهای خدمات بانکی در راستای اصالح ساختار درآمدی 
بانک ها از جمله اقدامات انجام شده در حوزه تقویت نظارت بانک مرکزی بر 

عملکرد شبکه بانکی بوده است.
کمیجانی با بیان اینکه حوزه ارزی بانک مرکزی در س��ال های گذش��ته 
به عن��وان خط مقدم مقابله فوری با تحریم های مال��ی و اقتصادی ایفای 
نق��ش کرده اس��ت، گفت: در س��ال 1۳۹۹ اقداماتی همچ��ون تصویب و 
اجرای مقررات تنبیهی و تش��ویقی به منظور سرعت بخشیدن به برگشت 
ارز حاصل از صادرات در ش��رایط تحریمی و تنگنای ش��دید ارزی، تامین 
ارز ترجیح��ی موردنیاز برای واردات بی��ش از 10.8 میلیارد دالر کاالهای 
اساس��ی و نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزش��کی، طراحی و عملیاتی 
کردن س��ازوکارهای ویژه )از جمله تهاتر( برای دریافت ها و پرداخت های 
ارزی کش��ور جهت مقابله با تحریم ها از مهمترین اقدامات در حوزه ارزی 

بوده است.
به گفته کمیجانی، راه اندازی سامانه های متعدد نظیر سامانه سیاح، صیاد، 
سمات و رفع تعهدات ارزی از مهمترین برنامه های به اجرا درآمده در حوزه 
فناوری های نوین به منظور افزایش ش��فافیت،  مبارزه با پولشویی، کاهش 
فرار مالیاتی و بهبود فضای کسب و کار برای فعاالن اقتصادی کشور بوده 
است. همچنین تولید اسکناس و ایران چک بین نسلی و توجه به استفاده از 
ویژگی های امنیتی جدید در تولید آنها و نیز اتمام پروژه انتقال حساب های 
دولتی به بانک مرکزی مورد اهتمام بانک مرکزی قرار داشته است. پیگیری 
پرونده های بین المللی و دفاع از منافع ملی از جمله درخصوص پرونده های 
مرب��وط به اموال بانک مرکزی در لوکزامب��ورگ و ایتالیا در کنار پیگیری 
حقوقی تعهدات ارزی واردکنندگان کاال و پیگیری پرونده های دالالن ارزی 
و صرافی های غیرمجاز نی��ز از عمده اقدامات حقوقی و امور مجلس بانک 

مرکزی بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در شصت و یکمین مجمع عمومی اعالم کرد

رشد اقتصادی سال گذشته به 3.6 درصد رسید

قیمت دالر در آخرین روز کاری قبل از تعطیالت ش��ش روزه تهران در 
آستانه عقبگرد به کانال 2۳ هزار تومان بود، حال با توجه به پایان تعطیالت 
و بازگشایی دوباره بازارها این سوال برای فعاالن اقتصادی مطرح است که 

نرخ دالر و انواع ارز به کدام سو می رود؟
ب��ه گزارش ایرنا، نرخ دالر از ابتدای س��ال 1400 ب��ا توجه به تحوالت 
سیاست خارجی و افزایش امیدواری به موفقیت مذاکرات وین، آزادسازی 
پول های بلوکه شده ایران در سایر کشورها و کاهش سفته بازی در بازار ارز، 
قیمت انواع ارز روند کاهشی داشته است و در روزهای پایانی فروردین ماه 
نرخ دالر در صرافی بانکی حدود 2۳ هزار و 500 تومان و در اردیبهشت ماه 
2۳ هزار و ۳۶۹ تومان بود. س��پس در خردادماه بهای دالر به سوی کانال 
24 هزار تومان خیز برداشت و تقریبا از اواسط تیرماه تاکنون در کانال 24 
هزار تومان نوس��ان داشته است و گاهی به سوی نرخ 25 هزار تومان خیز 
برمی دارد، اما دوباره در میانه کانال 24 هزار تومان ثابت می شود. در نهایت 
در 28 تیرماه بهای دالر در صرافی بانکی به 24 هزار و 5۹ تومان رسید که 

حکایت از عقبگرد آن به قیمت 2۳ هزار تومان است.

در این زمینه، محمود فراهانی کارشناس اقتصادی درخصوص پیش بینی 
نرخ دالر در روزهای آتی گفت: همیشه سه شاخص ورودی دالر به کشور، 
مذاک��رات برجام و هزینه ه��ای دولت عوامل مهم و تاثیرگذار بر قیمت ارز 
اس��ت. او درباره تاثیر تحریم ها بر قیمت دالر اف��زود: هرگاه تحریم ها کم 
می ش��ود ورود دالر بیش��تر شده و هرگاه تحریم ها ش��دت یابد ورود دالر 
س��خت تر می ش��ود که خود موجب تحریک تقاضا خواهد شد و در نتیجه 
نرخ دالر افزایش می یابد. این کارشناس اقتصادی مذاکرات برجام را از دیگر 
عوامل موثر بر بهای دالر دانست و گفت: زمانی که این مذاکرات رویه مثبت 

داشته است اثر آن بر قیمت دالر کاهشی است و بالعکس.
فراهان��ی درباره تاثیر انضباط مالی دول��ت به عنوان عامل موثر دیگر بر 
بهای دالر نیز بیان کرد: با توجه به اینکه هزینه های دولت موجب افزایش 
نقدینگی می شود آثار افزایشی بر قیمت دالر دارد. انضباط مالی به عنوان 
عامل موثر در قیمت دالر در کش��ور، نقش داشته اس��ت و ورودی دالر و 
مذاکرات برجام دو عاملی اس��ت که تاثیر کوتاه  مدت و میان مدت بر نرخ 
دالر دارد. وقتی آزادس��ازی برخی منابع در خارج از کشور مطرح می شود 

اثر کاهشی بر قیمت دالر دارد و به دلیل اینکه فعال مذاکرات احیای برجام 
نیز در تعلیق است، قیمت دالر مترصد کاهش است.

این کارش��ناس اقتصادی با اشاره به وضعیت موجود کشور ادامه داد: با 
توجه به تعلیق مذاکرات، یک دامنه نوسان محدودی را در هفته های آینده 
خواهیم داشت. به طور کلی پیش بینی ها نشان می دهد که تعلیق مذاکرات 
احیای برجام به س��مت گشایش است و طرف های خارجی مذاکره کننده 
نیز به دنبال این هستند که بدانند قرار است با چه گروهی مذاکره کنند و 
ترکیب دولت در حوزه  سیاست خارجی برای آنها مهم است. در واقع وزارت 
اقتص��اد به عنوان خزانه دار، بانک مرکزی به عنوان متولی دالر و نقدینگی 
و وزارت خارج��ه نی��ز به عن��وان دروازه بان روابط کش��ور برای طرف های 

مذاکره کننده مهم هستند.
او در پای��ان پیش بینی کرد: در روزهای آتی نوس��ان دالر رو به افزایش 
نخواهد بود و بعید اس��ت که تا استقرار دولت جدید اتفاق خاصی بیفتد و 
این تعلیق به سمت کاهش قیمت دالر است و چنانچه افزایشی هم باشد 

در دامنه نوسان یک تا دو هزار تومان خواهد بود.

قیمت دالر پس از تعطیالت کرونایی به کدام سو می رود؟

3 بازیگر بازار ارز

بانکنامه

از مانی ترون و پترزگروپ تا استنفورد گروپ
بزرگترین کالهبرداری های پانزی تاریخ

وعده پرداخت سود هنگفت، وجه مش��ترک اصلی کالهبرداری های بزرگ 
بوده اس��ت. به گزارش »ویژوال کپیتالیس��ت«، بازی پانزی به کالهبرداری از 
طریق تطمیع سرمایه گذاران از طریق وعده سودهای کالن اطالق می شود. در 
این طرح سود سرمایه گذاران قبلی از سپرده سرمایه گذاران جدید پرداخت شده 
و تا زمانی جوابگو است که سرمایه جدیدی وجود داشته باشد. در ادامه با برخی 

از بزرگترین کالهبرداری های پانزی تاریخ آشنا می شوید.
* مانی ترون 1۹۹1 میالدی: ژان پیر فان روسم فردی بود که ادعا کرد یک 
الگوی کامپیوتری ابداع کرده که مسیر آینده بازار بورس را پیش بینی می کند. 
سابقه وی در اقتصادسنجی باعث شد بسیاری از افراد از جمله برخی از اعضای 
خاندان سلطنتی بلژیک به وی اعتماد کنند و سرمایه های خود را در اختیار وی 
بگذارند. او در نهایت به پنج س��ال حبس محکوم شد. ارزش کل کالهبرداری 

صورت گرفته توسط این فرد حدود 8۶0 میلیون دالر برآورد می شود.  
* کاریت��اس 1۹۹4 میالدی: یان اس��تویچا فردی بود ک��ه با راه اندازی یک 
ش��رکت و وعده س��ود 800 درصدی پس از هش��ت ماه از دریافت وجه، پول 
کالنی از مردم رومانی به دس��ت آورد. پس از آنکه مش��خص ش��د وی حدود 
450 میلیون دالر بدهی دارد، دس��تگیر و به هفت س��ال زندان محکوم ش��د. 
ارزش کل کالهبرداری صورت گرفته توس��ط این فرد بین یک تا پنج میلیارد 

دالر برآورد می شود.  
* ام ام ام 1۹۹4 میالدی: س��رگی ماورودی از طریق تاس��یس یک شرکت 
واردات قطعات الکترونیکی وعده داد به هر کس که س��هام ش��رکتش را بخرد 
پس از یک سال 1000 درصد سود بدهد. او در سال 200۳ دستگیر و به چهار 
سال حبس محکوم شد.  ارزش کل کالهبرداری صورت گرفته توسط این فرد 

حدود 10 میلیارد دالر برآورد می شود.  
* گریت مینیستریز 1۹۹7 میالدی: جرالد پین از طریق راه اندازی یک بازی 
پان��زی در فلوریدا حدود 500 میلیون دالر کالهبرداری کرد. وی در نهایت به 

۳7 سال حبس محکوم شد.  
* پترزگروپ 2004 میالدی: تام پترز یک خرده فروش��ی را در مینه س��وتا 
تاس��یس کرد که پس از تامین س��رمایه اقدام به گمراهی س��هامداران خود و 
برداشتن برخی از این پول ها کرد. او در سال 2010 به 50 سال حبس محکوم 
ش��د. ارزش کل کالهبرداری صورت گرفته توسط این فرد حدود ۳.۶ میلیارد 

دالر برآورد می شود.  
* استنفورد گروپ 2012 میالدی: این گروه که در آنتیگوا در منطقه دریای 
کاراییب تاسیس شد از طریق وعده سود هنگفت مبلغ هنگفتی از شهروندان 
آمریکای��ی کالهبرداری کرد که ارزش آن حدود 7 میلیارد دالر بود. در نهایت 

آلن استنفورد، مدیرعامل این صندوق به 110 سال زندان محکوم شد.

تامین مالی از بازار سرمایه 24درصد کاهش یافت
رشد سهم بازار بدهی

تامین مالی از بازار س��رمایه در بهار امسال نسبت به مدت مشابه پارسال با 
کاه��ش 2۳.8 درصدی همراه بوده و در عین ح��ال تامین مالی از بازار بدهی 
افزایش یافته اس��ت. به گزارش مهر، تأمین مالی از بورس در فصل بهار باز هم 
درجا زد. آنگونه که آمار رس��می می گویند رشد تأمین مالی از بازار سرمایه در 
فصل بهار 1400 بالغ بر 2۳.8 درصد کاهش داشته است؛ در بهار امسال تأمین 
مالی از بخش س��رمایه ای 52 هزار میلیارد توم��ان و از بازار بدهی 27.5 هزار 
میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب، مجموع تأمین مالی بخش های مختلف 
اقتصادی از بازار سرمایه )سرمایه ای و بدهی(، در فصل بهار به 7۹ هزار میلیارد 
تومان رس��یده که نسبت به تأمین مالی 104 هزار میلیارد تومانی بهار 1۳۹۹ 
بالغ بر 2۳.8 درصد کاهش را به ثبت رسانده است. نکته قابل توجه این است 
که اگرچه تأمین مالی در مجموع از طریق بازار سرمایه کاهش داشته، اما دولت 
در ماه های پایانی کار خود، تأمین مالی از بازار بدهی را سرعت بخشیده است؛ 
به نحوی که تأمین مالی از بازار بدهی در فصل بهار 1400 حدود 8 هزار میلیارد 
تومان نسبت به بهار سال ۹۹ افزایش داشته است. عوامل اصلی تشکیل دهنده 
تأمین مالی طی سه ماهه نخست 1400 را انتشار اوراق با سهم ۳4 درصدی، 
افزایش سرمایه با سهم ۶4- درصدی و عرضه اولیه با سهم 2 درصدی تشکیل 
می دهند؛ ضمن اینکه دو عامل مهم افت منابع سرمایه ای طی سه ماهه ابتدای 
س��ال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افت عرضه اولیه از 11 هزار 
میلیارد تومان به 1.۳ هزار میلیارد تومان و افت افزایش سرمایه شرکت ها از ۹0 
هزار میلیارد تومان به 51 هزار میلیارد تومان بوده است که به ترتیب 88 درصد 
و 4۳ درصد کاهش را نش��ان می دهد. بر این اساس 50.8 هزار میلیارد تومان 
افزایش سرمایه از محل مجوزهای ارائه شده به میزان 17.۶ هزار میلیارد تومان 
و نیز ۳۳ هزار میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی صورت گرفته است.

در این میان 22.7 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی ش��امل 20 هزار میلیارد 
تومان اسناد خزانه اسالمی و 2.7 هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه عام منتشر 
ش��ده است؛ ضمن اینکه 4.1 هزار میلیارد تومان اوراق توسط شرکت ها انتشار 
یافته است. آمار منتشرش��ده حکایت از آن دارد که در خردادماه امسال 15.4 
هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده است که سهم اوراق دولتی 82.5 درصد 
و اوراق شرکتی 1۳.۶ درصد بوده است. نکته حائز اهمیت آن است که انتشار 
اوراق شرکتی در فصل اول 1400 به فصل مشابه سال قبل 2.۹ برابر شده است.

روزهای خوب ارزهای دیجیتالی در راهند؟
بیت کوین در کانال 34 هزار دالری

صعود بیت کوین به کانال ۳4 هزار دالری باعث افزایش امیدها به آغاز رالی 
جدید ش��ده است. به گزارش سی ان بی س��ی، مخالفت برخی از سیاستمداران 
آمریکایی با بیت کوین ادامه دارد و سناتور جمهوریخواه- چاک گرسلی- با اشاره 
به اس��تفاده گس��ترده بیت کوین در امور مجرمانه گفته امکان ناشناس ماندن 
معامله گران، ارزهای دیجیتالی را خطرناک س��اخته اس��ت.   صرافی باینانس 
که فعالیت آن تحت تاثیر اتخاذ رویکرد سختگیرانه برخی کشورها قرار گرفته 
اس��ت، تصمیم دارد برای پرهیز از وقوع اتفاق مش��ابه و از دس��ت رفتن بازار 
آمریکا، س��هام صرافی باینانس در آمریکا را در بورس این کش��ور عرضه کند. 
مدیرعامل باینانس با بیان اینکه مجموعه تحت مدیریتش الزامات و قوانین مالی 
کشورها را رعایت کند وعده داده است باینانس تالش کند با کمک گرفتن از 
مشاوره های حقوقدانان و فعاالن مالی، انتظارات نهادهای ناظر را برآورده سازد. 
صحبت های اخیر جک دورسی- مدیرعامل توییتر- و ایالن ماسک- مدیرعامل 
تس��ال- درخصوص ارزهای دیجیتالی باع��ث ورود موج تازه ای از تقاضا به بازار 
شده است. ایالن ماسک گفته احتمال پذیرش مجدد بیت کوین به عنوان ابزار 
پرداخت برای خرید خودروهای تسال وجود دارد، اما به شرطی که بیشتر انرژی 
الزم برای اس��تخراج رمزارزها از انرژی های پاک تامین شود. ماسک همچنین 
گفته اس��ت تس��ال در بیت کوین و خودش در بیت کوی��ن، اتریوم و دوج کوین 

سرمایه گذاری کرده اند.  
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رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پاسخ داد
فروش سهام عدالت از چه زمانی آغاز می شود؟

به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در صدد هستیم، آزادسازی 
س��هام عدالت را دوباره از صفر شروع کنیم تا دیگر شاهد تاثیر منفی این 
اقدام بر روند معامالت بازار نباش��یم و به دنبال این اتفاق آزادسازی سهام 

عدالت را از یک درصد آغاز خواهیم کرد.
محمدعلی دهقان دهنوی به زمان آغاز فروش سهام عدالت اشاره کرد و 
به ایرنا، گفت: معامالت سهام عدالت از همان ابتدا به دو روش مستقیم و 
غیرمستقیم تقسیم شد، سهامداران غیرمستقیم شرکت های استانی هستند 
ک��ه اکنون منعی برای فروش آنها وجود ندارد، اما نماد تعداد محدودی از 
ش��رکت های استانی )حدود چهار شرکت( به دلیل عدم همکاری مدیران 
شرکت ها برای ارائه صورت های مالی بسته است و فرآیند پذیرش آنها در 

بورس کامل نشد.
وی ب��ا بیان اینکه در این میان، نماد تعدادی از ش��رکت ها باز اس��ت و 
سهامداران می توانند اقدام به معامله سهام خود در بازار کنند، گفت: اکنون 
در تالش هس��تیم، سر و س��امانی را به معامالت س��هام عدالت در روش 
غیرمستقیم بدهیم تا انتخابات آنها برگزار و هیأت مدیره شرکت ها انتخاب 
ش��ود، از این طریق نماد باقی ش��رکت ها بازگش��ایی خواهد شد و افرادی 
که به دنبال فروش س��هام خود در بازار هستند می توانند خواسته خود را 

اجرایی کنند.
دهقان دهنوی با بیان اینکه این موضوع باید مدنظر سهامداران باشد که 
همیشه تاکید ما به ارزشمندبودن سهام عدالت بوده است، اظهار داشت: اگر 
فردی نیاز به نقدینگی ندارد نه تنها نباید اقدام به فروش سهام خود کند 
بلکه اگر از دارایی اضافی برخوردار است، می تواند با نگاه بلندمدت اقدام به 

سرمایه گذاری در این سهام ارزشمند کند.
ظرفیت بازار جوابگوی فروش سهام عدالت نیست

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه سهام عدالت افرادی که 
روش مس��تقیم را انتخاب کرده اند در اختیار خود سهامداران است، گفت: 
مس��ئله حائز اهمیت درخصوص فروش س��هام عدالت در روش مستقیم، 
باالبودن میزان حجم س��هام اس��ت، به همین دلیل اگر اجازه داده شود تا 
همه سهامداران اقدام به فروش سهام خود کنند طبیعتا حجم گسترده ای 
از عرضه وارد بازار می ش��ود، ظرفیت بازار نمی تواند جوابگوی این میزان از 

فروش سهام باشد و این امر منجر به ایجاد روند نزولی بازار خواهد شد.
وی به ریزش بازار س��هام در تابستان سال گذش��ته اشاره کرد و افزود: 
ش��روع ریزش بازار سهام در تابستان س��ال ۹۹ در مقطعی بود که فرآیند 
آزادسازی سهام عدالت از ۳0 به ۶0 درصد اجرایی شد؛ ایجاد چنین روندی 
در بازار باعث ش��د تا به سرعت اقدام به توقف فروش سهام عدالت و وقفه 
در معامالت آن کنیم تا از این طریق اجازه داده شود که بازار در وضعیتی 

مناسب قرار بگیرد.
دهقان دهنوی با اش��اره به اینکه اکنون بازار در حال حرکت به س��مت 
شرایطی باثبات تر و کس��ب آمادگی الزم برای فروش مجدد سهام عدالت 
است، اظهار داشت: در این مرحله از آزادسازی سهام عدالت دقت خواهیم 
داشت تا به هیچ عنوان آزادسازی به شکلی نباشد که تاثیر منفی بر روند 
معامالت بازار داش��ته باش��د و دوباره شاهد تکرار روند نزولی سال گذشته 

در بازار باشیم.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اگر قرار است فروش 
س��هام عدالت تدریجی آغاز شود باید تالش کرد تا این اقدام را به صورت 
ماهانه و با درصدهای کم اجرایی کنیم، گفت: به هیچ عنوان الزم نیس��ت 
که یکباره ۳0 درصد از سهام عدالت آزادسازی شود، در این زمینه می توان 
به منظور جلوگیری از تاثیر منفی آن بر معامالت بورس در هر مرحله یک 

درصد از آن را در بازار آزادسازی کنیم.
وی ادامه داد: در این میان به دنبال آن هس��تیم که روش غیرمستقیم 
را  در کنار فروش سهام عدالت در روش مستقیم قرار دهیم تا افرادی که 
مایل به فروش سهام خود هستند به جای فروش سهام، آنها را در اختیار 
صندوق ه��ا قرار دهند و یونی��ت صندوق ها را در اختیار بگیرند تا در پایان 

امکان آزادسازی یونیت صندوق ها فراهم شود.
به گفته دهقان دهنوی، تمهیداتی در دست طراحی است که به محض 

اجرایی شدن آنها امکان فروش تدریجی سهام عدالت داده خواهد شد.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار به زمان اجرایی شدن برنامه های در 
دس��تور کار سازمان بورس برای فروش س��هام عدالت اشاره کرد و گفت: 
زمان اجرایی شدن این تصمیمات وابسته به وضعیت بازار است، هر لحظه 
که احس��اس شود این اقدامات تاثیر منفی را بر بازار می گذارد اجرای آنها 

متوقف خواهد شد.
زمان آزادسازی 40 درصد باقیمانده سهام عدالت

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 40 درصد باقیمانده سهام عدالت 
چه زمانی آزادسازی خواهد شد، گفت: تا زمانی که طراحی های الزم برای 
عدم تاثیر منفی این اقدامات بر بازار به پایان نرس��د هیچ تصمیمی برای 
آزادسازی 40 درصد باقیمانده اتخاذ نمی شود، اما بعد از طراحی ابزارهای 

الزم، این اقدام به تدریج به مرحله اجرا خواهد رسید.
دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: اکنون در صدد هستیم، آزادسازی 
س��هام عدالت را دوباره از صفر آغاز کنیم تا دیگر شاهد تاثیر منفی 
ای��ن اقدام ب��ر روند معامالت بازار نباش��یم و به دنب��ال این اتفاق، 

آزادسازی سهام عدالت را از یک درصد آغاز خواهیم کرد.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار در ادامه به زمان پرداخت 
10درصد باقیمانده س��هام عدالت تاکید کرد و گفت: بخشی از 10 
درصد باقیمانده سود س��هام عدالت صرف افزایش سرمایه تعدادی 
از ش��رکت ها ش��د و به دنبال این اتفاق سهام در اختیار سهامداران 

قرار می گیرد.
وی ب��ا بی��ان اینکه دو ش��رکت س��هل انگاری هایی را درخصوص 
پرداخت س��ود سهام داش��تند، ادامه داد: در این راستا یک شرکت 
هیچ سودی را برای واریز به حساب سهامداران پرداخت نکرده است 
و شرکت دوم فقط بخشی از سود را واریز کرد که به طور حتم طبق 

ضوابط سازمان با آنها برخورد خواهد شد.
دهقان دهن��وی با بی��ان اینکه موض��وع مهمی که ب��ه دنبال آن 
هس��تیم این است که با آزادسازی سهام عدالت همه مسائل مربوط 
به این س��هام باید مانند دیگر س��هام حاضر در بازار س��رمایه شود، 
گفت: شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت نباید تفاوتی 
با دیگر شرکت های سرمایه گذاری داشته باشند، در غیر این صورت 
انگار آزادسازی صورت نگرفته است؛ بنابراین باید به سمتی باشد که 
این اتفاق رخ دهد. به دنبال این اقدام مانند هر ش��رکت دیگری که 
س��ود پرداخت نمی کند و با آنها برخورد صورت می گیرد، برای این 
دو ش��رکت هم در سازمان بورس پرونده انضباطی تشکیل می شود 

و بعد از بررسی های انجام شده حکمی برای آنها صادر می شود.

خبرنــامه

فرصت امروز: چرا با گذشت حدود 1۳ سال از الزام قانونی هنوز به نظام 
مجوزدهی مطلوب نرسیده ایم؟ این سوالی است که نهاد پژوهشی مجلس 
با طرح آن به آسیب شناسی نظام مجوزدهی در ایران پرداخته و با واکاوی 
تجربیات کش��ورهای موفق و توسعه یافته جهان در ساماندهی مجوزهای 
کسب و کار، توصیه ها و رهنمودهایی برای اصالح و بهبود نظام مجوزدهی 
کسب وکارها در ایران ارائه داده است. به گفته مرکز پژوهش ها، با مقایسه و 
تحلیل قوانین و برنامه های تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار کشورهای 
آلمان، مالزی، کره جنوبی، س��نگاپور، ایاالت متحده آمریکا، قزاقس��تان و 
آذربایجان می توان گفت که برای انجام اصالحات نظام مجوزدهی کس��ب 
وکار، لزومی به وضع و اصالح قانون نیست و اصالحات در قالب برنامه های 

دولت نیز می تواند انجام شود.
ب��ا این ح��ال، در ایران با وجود تکلیف قانونی دولت به ایجاد ش��فافیت 
و تس��هیل صدور مجوزهای کسب وکار )براس��اس ماده 7 »قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی« مصوب 18 بهمن ماه 1۳8۶( و 
با گذشت حدود 1۳ سال از این الزام قانونی و اصالحات مکرر قانون، هنوز 
نظام مجوزدهی مطلوبی برای کسب وکارها ایجاد نشده و حتی الزام تکلیف 
قانونی مبتنی بر شفافیت مجوزها نیز اجرا نشده است. این نظام مجوزدهی 
آش��فته در ایران نهایتا کار را به جایی رس��انده اس��ت که پدیده فروش و 
اجاره مجوز کسب وکارها رواج پیدا کرده و به عبارت بهتر، کسب وکار سیاه 

مجوزفروشی شکل گرفته است.
به گفت��ه مرکز پژوهش ها، برآین��د تحلیل و بررس��ی قوانین، مقررات، 
سیاس��ت ها و برنامه های تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشورهای 
آلمان، مالزی، کره جنوبی، س��نگاپور، ایاالت متحده آمریکا، قزاقس��تان و 
جمهوری آذربایجان را می توان در هفت نکته خالصه کرد: »برای اصالحات 
نظام مجوزدهی کسب و کار لزومی به وضع و اصالح قانون نیست«، »ایجاد 
پایگاه اطالع رس��انی برای شفافیت ش��رایط صدور مجوزهای کسب و کار، 
بررسی و بازمهندسی مجوزهای کسب و کار و الکترونیکی کردن فرآیندهای 
صدور مجوزهای کسب و کار سه گام تسهیل و اصالح مجوزدهی محسوب 
می شوند«، »متداول ترین روش ها برای کاهش بار اداری مجوزهای کسب و 
کار، ایجاد درگاه الکترونیکی، ادغام مجوزها و حذف مجوزهای غیرضروری 
بوده اند«، »درگاه الکترونیکی برای اطالع رسانی مجوزها در کمترین زمان 
ممکن در همه کشورهای مورد بررسی ایجاد شده است«، »مجوزها براساس 
سطح ریسک از نظر ایمنی، سالمت و بهداشت، حفظ محیط زیست و... به 
چند سطح و طبقه تفکیک ش��ده اند«، »استقرار نهادهای کارآمد و ایجاد 
فضای رقابت سالم در هر کشور، پیش نیاز حذف تدریجی الزام به اخذ مجوز 
است« و »نقش و مسئولیت نهاد متولی در فرآیند تسهیل مجوزها در هر 

کشور متناسب با ظرفیت آن نهاد در نظر گرفته شده است«.
نخس��ت؛ تجربه کشورها در اصالح نظام مجوزدهی کسب و کار حکایت از 
آن دارد که برای اصالح این نظام، لزومی به وضع و اصالح قانون نیست. برخی 
کشورها برای تسهیل نظام مجوزدهی کسب و کار قوانین ویژه ای به تصویب 
رسانده اند و برخی دیگر همچون کره  جنوبی، سنگاپور و مالزی، اصالحات را 
در قال��ب برنامه های کالن دولتی، بدون نیاز به تصویب قانون، طراحی و اجرا 
کرده اند. از این رو چنانچه اراده دولت بر انجام اصالح مجوزهای کس��ب و کار 

باشد، نیازی به وضع و اجبار قانون برای پیشبرد اصالحات نیست.
دوم؛ عملک��رد کش��ورهای دنیا نش��ان می ده��د برنامه ه��ای اصالح و 

تس��هیل نظام مجوزدهی کسب و کار را می توان در سه گام پیگیری کرد: 
اطالع رس��انی و ش��فافیت مجوزهای کسب و کار، بررس��ی و بازمهندسی 
مجوزهای کس��ب و کار و الکترونیکی کردن فرآیندهای صدور مجوزهای 
کس��ب و کار. در واقع همه کش��ورهای مورد بررس��ی اولین مرحله یعنی 
ایجاد درگاه های الکترونیکی برای شفاف شدن اطالعات مجوزهای کسب 
و کار را در کمتری��ن زم��ان ممک��ن ایجاد کرده اند و مراحل دوم و س��وم 
که می توانند همزمانی و تداخل داش��ته باش��ند به تدریج و به مرور زمان 
تکمیل شده اند. همچنین کشورهایی که موفق به ایجاد پنجره واحد صدور 
مجوزهای کسب و کار ش��ده اند، یعنی کره  جنوبی، سنگاپور، قزاقستان و 
آذربایجان، برنامه الکترونیکی شدن فرآیند صدور را ذیل برنامه های دولت 

الکترونیک اجرا کرده اند.
س��وم؛ در عین ح��ال متداول تری��ن روش ها ب��رای کاهش ب��ار اداری 
مجوزهای کس��ب و کار »ایجاد درگاه الکترونیک��ی«، »ادغام مجوزها« و 
»حذف مجوزهای غیرض��روری« بوده اند. ایج��اد درگاه الکترونیکی برای 
اطالع رس��انی و ش��فافیت و همچنین الکترونیک شدن فرآیندهای صدور 
مجوز تاثیر بس��زایی در تسهیل نظام مجوزدهی کشورها داشته اند. پس از 
به کارگیری خدمات دولت الکترونیک، روش »ادغام« یکی از متداول ترین 
روش ها برای کاهش بار مجوزها بوده اس��ت. فرآیند بازمهندس��ی مجوزها 
ش��امل حذف مج��وز، ادغام مجوزها، ح��ذف برخی مراح��ل اخذ مجوز، 
ساده س��ازی شرایط دریافت مجوز، تس��هیل روابط بین دستگاهی، تغییر 
ترتیب مراحل و... اس��ت. در حالی که درصد کم��ی از مجوزها در فرآیند 
بررسی ممکن است غیرضروری تشخیص داده شده و حذف شوند، تعداد 
زیادی از مجوزها در فرآیند اصالحات کش��ورهای مورد بررسی قابل ادغام 
بوده اند. آذربایجان با تفکیک »مجوز عمومی« از »مجوز ویژه« مجوز کسب 
و کارهایی که قابلیت قرار گرفتن در یک گروه کسب و کار را دارند با عنوان 
مجوز عمومی طبقه بندی کرده اس��ت. به این صورت برای انجام کسب و 
کارهای همگن نیازی به اخذ چند مجوز جداگانه نیست. قزاقستان، مالزی 
و س��نگاپور نیز از تکنیک ادغام در فرآیند اصالحات استفاده کرده اند. در 
ایاالت  متحده  آمریکا و مالزی به گونه دیگری از تعداد مجوزها برای شروع 
کسب وکار کاس��ته اند. مجوز عمومی در این کش��ورها برای احراز شرایط 
عمومی کارآفرین در فعالیت اقتصادی و شرایط عمومی مکان فعالیت صادر 
می ش��ود، به طوری که به اخذ مجوزهای خاص هر رش��ته فعالیت در همه 
کسب وکارها نیاز نیست و مجوزهای خاص منحصر به مقوله های مرتبط با 

ایمنی جامعه و فعالیت های پرریسک می شود.
چهارم؛ درگاه الکترونیکی برای اطالع رس��انی مجوزها در کمترین زمان 
ممکن در همه کش��ورهای موردبررسی ایجاد شده و امکان صدور مجوزها 
از درگاه واحد الکترونیکی در یک فرآیند تدریجی و چندساله در معدودی 
از کشورها ایجاد شده است. درگاه الکترونیکی برای ارائه اطالعات و ایجاد 
شفافیت مجوزهای کس��ب وکار در بسیاری از کش��ورها، بخشی از درگاه 
جامع تر برای ارائه خدمات مختلف و راهنمایی به کس��ب وکارهای کوچک 
اس��ت. اطالعات شامل ش��رایط و مدارک موردنیاز، هزینه، مبانی قانونی، 
مراجع صدور مجوز و پیوند آنهاس��ت و امکان جس��ت وجو برای متقاضی 
فراهم است. در برخی کش��ورها درگاه ویژه برای صدور مجوز وجود دارد. 
فرآیند صدور مجوزها در ایاالت  متحده، غالب کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
ازجمله آلمان و نیز مالزی تلفیقی از الکترونیکی و کاغذی است، در حالی 

که در کره جنوبی، س��نگاپور، قزاقس��تان و آذربایجان این فرآیند به  طور 
کامل الکترونیکی شده است.

پنج��م؛ بررس��ی های این گزارش حاکی از آن اس��ت ک��ه در جمهوری 
 آذربایجان و قزاقس��تان، مجوزها براس��اس س��طح ریس��ک برای جامعه 
طبقه بندی شده اند و فرآیند متفاوتی برای دریافت مجوز هر طبقه، از جمله 
محدودیت زمانی برای صدور طبقات مختلف تعیین ش��ده اس��ت. معیار 
تفکیک مجوزها در قوانین جمهوری  آذربایجان و قزاقستان، سطح ریسک 
فعالیت برای جامعه در زمینه هایی مانند سالمت، امنیت، محیط زیست و 
ایمنی محل کار و نوع فعالیت است. در قوانین ویژه مجوزهای قزاقستان و 
جمهوری  آذربایجان، همه کسب وکارها ذیل سه دسته مجوز، اجازه نامه و 
اعالن طبقه بندی شده اند و برای هر طبقه سقف زمانی برای صدور در نظر 
گرفته ش��ده است. مواردی که تنها نیاز به اعالن دارند در همه کشورهای 
مورد بررس��ی، محدود هس��تند و در مورد برخی فعالیت های آموزش��ی و 
پژوهشی در زمینه های خاص، فعالیت های هنری یا برخی مشاغل کوچک 
که ارتباطی با س��المتی و ایمنی ندارند و تهدیدی برای محیط زیس��ت و 

منابع طبیعی محسوب نمی شوند، از این شیوه استفاده می شود.
ششم؛ عالوه بر آنچه گفته شد، استقرار نهادهای کارآمد و ایجاد فضای 
رقابت س��الم در هر کشور، پیش نیاز حذف تدریجی نظارت پیشینی )الزام 
به اخذ مجوز قبل از ش��روع فعالیت( اس��ت. هر چقدر کش��ورها بتوانند با 
اس��تقرار نهادهای کارآمد، فضای رقابت س��الم را در اقتصاد ایجاد کرده و 
با اعطای مش��وق ، کسب وکارها را به س��مت اهداف توسعه ای کشور سوق 
دهند، نیاز به کنترل های پیشینی کاهش خواهد یافت و این امکان فراهم 
خواهد شد که روش »اعالن«، در فعالیت های اقتصادی بیشتری جایگزین 
فرآیندهای طوالنی اخذ مجوز ش��ود. به ط��ور مثال، در صورت وجود نظام 
مالیاتی کارآمد می توان با اعمال دقیق سیاس��ت های کاهش یا افزایش بار 
مالیاتی، کسب وکارها را به سمت فعالیت های مولد در جهت رشد اقتصادی 
کش��ور سوق داد؛ در ش��رایطی که بازار به طور خودکار انگیزه و سود کافی 
برای ورود به این نوع فعالیت ها ایجاد نکرده اس��ت و برعکس، س��ودآوری 
در فعالیت های نامولد را نشان می دهد، اما در شرایطی که محیط نهادی، 
مشوق رقابت و فعالیت های مولد نباشد، کشورها ناگزیر به ایجاد موانع ورود 

به فعالیت های نامولد با ابزارهایی ازجمله مجوز خواهند شد.
هفتم؛ نقش و مسئولیت نهاد متولی در فرآیند تسهیل مجوزها نیز باید 
متناسب با ظرفیت آن نهاد در نظر گرفته شود؛ این موضوعی است که از 
ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه مجوزدهی حاصل شده است. نهاد متولی 
تس��هیل مجوزها معموال در س��طح فدرال و کالن کشور جایابی می شود 
و قاعدتا باید مس��ئولیت هایی در زمینه توسعه کسب وکارها داشته باشد. 
 ،)SBA( به عنوان نمونه اداره کس��ب وکار کوچک ایاالت  متح��ده آمریکا
اداره اقتصاد، انرژی و کس��ب وکار سنا در آلمان و وزارت صنعت و تجارت 
سنگاپور متولیان اصلی بهبود نظام مجوزدهی کسب وکار در این کشورها 
هستند، اما معموال در مرحله الکترونیکی شدن فرآیندهای کسب وکار، نهاد 
متولی ایجاد و توسعه دولت الکترونیک، مسئول ایجاد پنجره واحد صدور 
مجوزهاس��ت. در کره  جنوبی، کمیته ویژه دولت الکترونیک مسئول ایجاد 
G4B بوده است و در سنگاپور مرجع توسعه اطالعات و ارتباطات سنگاپور 
و دفتر دولت دیجیتال برای ایجاد پنجره واحد الکترونیکی صدور مجوزها 

با وزارت صنعت و تجارت این کشور همکاری بسیار نزدیکی داشته اند.

نهاد پژوهشی مجلس تجربیات جهانی ساماندهی مجوز کسب و کار را بررسی کرد

کسب و کارها در تنگنای مجوزها

بحران برق در کش��ور طی یک ماه اخیر برخی صنایع از جمله س��یمان 
را با مشکل مواجه کرده و باعث شده میزان عرضه محصوالت سیمانی در 
بورس کاال به یک سوم برسد، در این راستا بورس کاال عرضه سلف سیمان 
را ب��ه عنوان راهکاری برای مدیریت این بحران معرفی کرده اس��ت که از 

هفته جاری آغاز خواهد شد.
 به گزارش ایس��نا، وزارت نیرو صنایع را سپر بالی بخش خانگی کرد تا 
میزان قطعی های برق پی در پی را کاهش دهد. در این راستا برق صنایع 
فوالدی و س��یمانی قطع و یا محدود ش��د و سرانجام این ماجرا به کمبود 
و گرانی س��یمان انجامید. به طوری که به دنبال کاهش ۹0 درصدی برق 
کارخانجات، قیمت س��یمان در تهران به پاکتی 70 هزار تومان رس��ید و 

شنیده ها از برخی شهرستان ها حکایت از سیمان 100 هزار تومانی دارد.
در این راس��تا چندی پیش حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کاالی 
ایران در نامه ای به اس��داله کش��اورز، معاون امور معادن و صنایع معدنی 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت اع��الم کرد که به دلیل اجرای برنامه های 
وزارت نی��رو در خصوص قطع یا ایجاد محدودیت در برق موردنیاز صنایع 

فوالد و سیمان، تولید شرکت های فعال در این دو صنعت به شدت کاهش 
یافته و به تبع آن عرضه محصوالت فوالدی و س��یمانی در بورس کاال به 
کمتر از یک سوم حالت عادی رسیده است و این کاهش عرضه سبب بروز 

التهابات جدی در بازار این محصول شده است.
یک��ی دیگر از دالیل ایجاد التهاب در بازار س��یمان، دوگانگی در فروش 
محصوالت است؛ به نحوی که بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان کماکان 
محصوالت خود را با قیمت های مصوب درب کارخانه می فروش��ند که به 
دلیل ش��کاف قیم��ت قابل توجه بین قیم��ت درب کارخانه و قیمت کف 
بازار، سود هنگفتی نصیب خریداران می شود. از طرف دیگر دوگانگی کانال 
فروش باعث شده است بخش اندکی از فروش صنعت )تقریبا 20 درصد( 
از طریق بورس انجام شود و به دلیل این عرضه اندک، رقابت شدیدی در 
بازار شکل بگیرد؛ در حالی که در صورت عرضه کامل محصول در یک بازار 

امکان کشف قیمت منصفانه و منطقی فراهم خواهد شد.
س��لطانی نژاد چهار پیش��نهاد را برای مدیریت بازار سیمان ارائه کرد که 
ش��امل  پیگیری تامین برق صنایع فوالد و سیمان به ویژه سیمان حداقل 

تا سطح 50 درصد و افزایش تولید، اعالم ممنوعیت فروش خارج از بورس 
جهت کش��ف قیمت منصفانه، تجمیع عرضه ها و انجام عرضه هر دو هفته 

یک بار و عرضه سلف سیمان )با موعد تحویل بیش از یک ماه( می شود.
همچنین س��یدجواد جهرمی، معاون عملیات و نظ��ارت بر بازار بورس 
کاالی ایران از عرضه س��لف س��یمان از هفته جاری خبر داد و در این باره 
توضیح داد: عرضه های س��لف عرضه هایی اس��ت که تحویل آن در آینده 
صورت می  گیرد و به افرادی کمک می کند که قرار است پروژه های شان در 
آینده اجرا شود و نیاز به سیمان دارند. این افراد می توانند سیمان خود را 
پیشاپیش خریداری کنند و  اطمینان داشته باشند که می توانند در زمان 
مقرر کاال را تحویل بگیرند. وی ادامه داد: درواقع پول را اکنون و به قیمت 
روز پرداخت می  کنند، اما مطمئن هستند که کاال را تحویل خواهند گرفت. 
سلف سیمان می تواند بخشی از تقاضا در بازار را کنترل و در نهایت قیمت 
را تعدیل کند. به گفته جهرمی شرکت ها در حال برنامه ریزی عرضه سلف 
سیمان هستند و این عرضه از هفته جاری صورت می گیرد و سررسید آن 

بین یک تا سه ماه است.

4 پیشنهاد بورس کاال برای مدیریت بازار سیمان
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از سلطان شکر و سکه به سلطان سیمان 
رسیدیم!؟

تنه��ا در 10 روز ک��ه برق کارخانجات قطع ش��ده، ب��ا فرض اینکه 
واسطه های سیمان بتوانند تولیدات 10 روز را در انبارهای خود دپو کنند 

امکان ایجاد حدود 1700 میلیارد تومان رانت در این بازار وجود دارد.
به گزارش ایسنا، عوامل مختلفی دست به دست هم می دهد تا قیمت 
س��یمان چندین برابر نرخ فروش درب کارخانه، به دس��ت س��ازندگان 
مس��کن برس��د. بعضی وقت ها دو برابر می شود. برخی برهه ها هم مثل 
ش��رایط فعلی که برق کارخانجات قطع ش��ده تا پنج برابر افزایش پیدا 
می کند. در حال حاضر هر پاکت س��یمان 70 تا 100 هزار تومان و در 
برخی مناطق دوردست تا 120 هزار تومان به دست سازندگان می رسد، 
اما در ش��رایط معمولی قیمت س��یمان در بازار تقریب��ا دو برابر قیمت 
کارخانه اس��ت. هر یک از فعاالن این حوزه هم س��عی می کنند منافع 

بیشتری را برای خود به دست بیاورند.
واسطه ها وجود مافیا در بازار سیمان را رد می کنند، اما تولیدکنندگان 
مدعی هس��تند که از 15 س��ال قبل ۳0 نفر دالل که مصرف کننده و 
تولیدکنن��ده را نابود کرده اند در این بازار حضور دارند. س��ازندگان هم 
وجود مافیا را تایید می کنند. فرشید پورحاجت � دبیر کانون انبوه سازان � 
به ایسنا گفت: ظاهرا از سلطان شکر و سکه به سلطان سیمان رسیده ایم.

البته توزیع کنندگان س��یمان مدعی هستند کارخانجات از فروردین 
امسال می خواستند قیمت هر پاکت سیمان را به 50 هزار تومان برسانند 
که قطعی برق بهترین بهانه را به دست ش��ان داد. صاحبان کارخانه اما 
می گویند درآمدهای شان کفاف هزینه ها را نمی دهد. البته کارخانجات 
از یارانه ه��ای دولتی و انرژی ارزان قیم��ت بهره می برند اما بعضا عنوان 
می کنند که 77 کارخانه س��یمان در کش��ور به دلیل کمک به مسائل 
اجتماعی، چندین برابر ظرفیت خود نیرو جذب کرده اند که بخش عمده 
هزینه های ای��ن واحدهای تولیدی را دربر می گیرد. از حق هم نگذریم 
سیمان در ایران قیمت چندانی ندارد. هر کیلو سیمان تقریبا هزار تومان 

قیمت دارد که حدود یک دهم یک کیلو ماست است.
پای صحب��ت یک��ی از توزیع کنن��دگان عمده مصالح س��اختمانی 
می نش��ینیم که از دید خ��ود حرف های منطقی را مط��رح می کند. او 
وجود دالل و مافیا را رد می کند و می گوید اگر س��یمان به اندازه کافی 
عرضه شود قیمت ها به تعادل می رسد و هیچ وقت فضای داللی شکل 
نمی گیرد. این فروشنده مدعی است که تولیدکنندگان سیمان بعضا از 
قطعی برق و گاز، سوءاستفاده می کنند و نرخ ها را باال می برند. حتی اگر 
نگاه بدبینانه را کنار بگذاریم و فکر کنیم هماهنگی در کمبود انرژی و 
کاهش عرضه وجود ندارد، صاحبان کارخانجات از قطع برق برای افزایش 

قیمت ها استفاده کرده و در واقع از آب گل آلود ماهی می گیرند.
در سوی دیگر تولیدکنندگان می گویند عمده سود سیمان به جیب 
دالالن می رود. یکی از راهکارهای تولیدکنندگان این است که سیمان 
در بورس عرضه ش��ود تا بدون واس��طه به دس��ت مصرف کننده برسد. 
تاکنون حدود 70 درصد شرکت های سیمانی وارد بورس شده اند و ۳0 
درصد مابقی نیز به تدریج در حال ورود هس��تند، اما طبیعی است که 

واسطه ها از بورسی شدن سیمان خوشحال نباشند.
رضا جمارانیان � رئیس انجمن تولیدکنندگان صنعت س��یمان � که 
چند شب قبل از انحصار بازار سیمان در دست ۳0 واسطه سخن گفته 
بود، موافق عرضه س��یمان در تاالر شیش��ه ای است. او می گوید: قبل از 
ورود سیمان به بورس، دالالن این محصول را پاکتی 22 هزار تومان از 
درب کارخانه می خریدن��د و ۶0 هزار تومان در بازار می فروختند، پس 
جای تعجب ندارد که نسبت به بورسی شدن سیمان هجمه وارد کنند.

در شرایط فعلی، سیمان به معادله ای چندمجهولی تبدیل شده است. 
پس از قطعی حدود یک هفته ای برق کارخانجات و رس��یدن ظرفیت 
تولید به 10درصد، طبق موافقت ش��رکت توانیر از روز ۳1 تیر تا س��وم 
مردادماه صنایع سیمان می توانند به صورت 24 ساعته بدون محدودیت 
برق و صنایع فوالدی از س��اعت 24 تا هشت صبح با 50 درصد دیماند 
مصرفی و از هشت صبح تا 24 شب با 10 درصد دیماند مجاز به فعالیت 

هستند.

نماگربازارسهام

اگرچه خریداران خودرو در انتظار اخبار مثبت و کاهش قیمت، دست از 
خرید کشیده اند، اما روند قیمت برخی خودروهای پرتیراژ صعودی است؛ 

فعاالن بازار می گویند احتمال نزولی شدن قیمت ها وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز، فعاالن بازار می گویند احتمال 
نزولی ش��دن قیمت  خودرو وجود دارد. بررسی های میدانی از بازار خودرو 
نش��ان می دهد که بنیان کنونی در بازار بر پایه »انتظار« اس��توار اس��ت. 
خری��داران اگرچه در بازار حضور دارند، ام��ا منتظر کاهش قیمت خودرو 
هستند و برای خرید دست نگه داشته اند. از آن طرف فروشندگان که معامله 
چندانی انجام نمی دهند منتظر ثبات قیمت ها هستند تا مصرف کنندگان 
به خرید ترغیب شوند. یکی از خریداران که برای ارزیابی قیمت ها به بازار 
آمده بود، گفت: قیمت ها در بازار خودروهای صفر باالست و تفاوت فاحشی 

با قیمت کارخانه دارد.
 من چند مرتبه در قرعه کش��ی خودروس��ازان ثبت نام کردم اما قرعه به 

ن��ام م��ن نیفتاد. وی افزود: از همین رو حدود یک ماه اس��ت که به دنبال 
خرید خودرو از بازار هس��تم، اما هر  بار که به بازار می آیم اکثر فعاالن بازار 
می گویند با توجه به نزدیک بودن اجرایی شدن توافق برجام و استقرار دولت 
جدید، منتظر کاهش قیمت  خودرو بمان. امروز هم یکی از فروش��ندگان 
معتقد بود که از روز سه شنبه به بعد قیمت ها در بازار شکسته خواهد شد. 
خرید و فروش خودروه��ای کارکرده هم در انتظار برای کاهش قیمت ها، 
تقریبا بدون معامله اس��ت و مردم صرفا قیمت ه��ا را ارزیابی می کنند. اما 
بررسی وضعیت قیمت ها نیز حکایت از آن دارد که اگرچه معامالت خاصی 
در بازار صورت نمی گیرد، اما اس��تفاده از لفظ صعودی یا نزولی برای بازار 
درست نیست؛ چرا که قیمت خودروهای پرتیراژ ایران خودرو در بازار روند 
افزایشی و قیمت خودروهای پرتیراژ سایپا کاهش نسبی داشته است. عمده 
خودروهای گروه خودروسازی ایران خودرو طی یک ماه گذشته 10 تا 20 

میلیون تومان در بازار رشد قیمت را تجربه کرده اند.

به عنوان نمونه اگرچه قیمت خودروی س��مند LX در 2۳ خرداد 1۹۳ 
میلیون تومان بود، اما قیم��ت کنونی این خودرو در بازار به 1۹۹ میلیون 
تومان رس��یده است. خودرو پژو 20۶ تیپ 2 نیز 2۳ خرداد 210 میلیون 
تومان قیمت داش��ت که هم اکنون به 211 میلیون تومان رس��یده اس��ت. 
قیمت دنا معمولی 2۳ خرداد 275 میلیون تومان بود که هم اکنون به 284 
میلیون تومان رس��یده اس��ت. قیمت خودروی پژو پارس سال نیز از 2۳2 
میلیون تومان به 2۳۶ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت تیبا از 
127 میلیون تومان در 2۳ خرداد به 12۹ میلیون تومان در ۶ تیر رسیده 
اس��ت. اما قیمت خودروهای پرتیراژ سایپا ش��اهد افت نسبتی قیمت در 
بازار بوده است به طوری که قیمت کوییک دنده ای از 151میلیون به 150 
میلیون تومان، ساینا از 145 میلیون به 14۳ میلیون تومان رسیده است، 
اما قیمت سایپا 111 از 1۳۳ میلیون به 1۳4 میلیون تومان افزایش یافته 

و تیبا دو روی 1۳7 میلیون تومان ثابت مانده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخش��ک ن��وزاد گفت تحریم ها منجر 
به افزایش هزینه های تولید شیرخش��ک نوزادان شده است، ولی سازمان 
حمای��ت این افزایش هزینه های تحمیل��ی را نادیده می گیرد و این نادیده 
گرفتن افزایش هزینه های تولید باعث ضرر دو شرکت و از کار افتادن خط 

تولید آنها شده است.
هانی تحویل زاده در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه تحریم ها هزینه های 
تولید را باال برده است و این افزایش هزینه های تحمیلی به تولیدکنندگان 
توس��ط س��ازمان حمایت دیده نمی شود، گفت: س��ازمان حمایت در نظر 
دارد که یا قیمت شیرخش��ک تغییر نکند یا ای��ن تغییر 10 تا 15 درصد 
باش��د در صورت��ی این میزان تغیی��ر، افزایش هزینه ه��ای تولیدکننده را 

پوشش نمی دهد. وی ادامه داد: تحریم ها مشکالتی را برای تولیدکنندگان 
شیرخش��ک نوزاد ایجاد کرده که در ضابطه س��ازمان غذا و دارو و حمایت 
نیست. آیتم هایی برای قیمت گذاری وجود دارد که در شرایط عادی معنادار 
است در حالی که شرایط در حال حاضر متفاوت است. یعنی در شرایطی 
ک��ه ارز برای واردات تخصیص داده نمی ش��ود و م��واد اولیه با ارز نیمایی 
وارد کش��ور می شوند و از آن طرف هزینه های گزاف حمل و نقل تحمیل 
می شود، گفته می ش��ود ضابطه ای برای در نظر گرفتن آنها وجود ندارد و 

این هزینه ها را به گردن شرکت ها می اندازند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد اضافه کرد: نادیده گرفتن 
افزایش هزینه های تولید شیرخش��ک نوزاد باعث ضرر دو شرکت و از کار 

افتادن خط تولید آنها شده است. وی تصریح کرد: از طرفی تعرفه وارداتی 
برخی از مواد اولیه تغییر و این مواد در گمرک رسوب کرده است و با وجود 
نامه نگاری های بسیاری که انجام دادیم و بین وزارت صمت و سازمان غذا 
و دارو پاسکاری شدیم ولی هنوز امکان ترخیص این مواد وجود ندارد. زیرا 
هنوز در گروه کاالیی یک قرار نگرفته و در گروه کاالیی دو دیده می شود.

به گفته او مواد اولیه تولید شیرخش��ک نوزاد بدون انتقال ارز و با اعتبار 
تجار وارد شده، ولی حاال که قرار است ترخیص شود می گویند باید با ارز 

نیمایی ترخیص صورت گیرد.
تحویل زاده در پایان گفت: مش��کل تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه 

تا 50درصد حل شده ولی هنوز کارخانه ها منتظر تخصیص ارز هستند.

امید خریداران به افت قیمت خودرو

دبیر انجمن قطعه سازان گفت آزادس��ازی واردات خودرو برای قطعه سازی 
می تواند مفید باشد و باعث انتقال دانش فنی می شود.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان  با اشاره به اینکه باید در دولت جدید 
بحث آزادس��ازی واردات خودرو بررسی شود، گفت: آزادسازی واردات خودرو 
برای قطعه سازی می تواند مفید باشد، چراکه اینگونه هم تیراژ تولید افزایش 

می یابد و قطعات مصرفی بیشتر می شود.
به گزارش ایران اکونومیس��ت، دبیر انجمن قطعه سازان تشریح کرد: برای 
آزادس��ازی واردات باید فاکتورهایی در نظر گرفت که باعث کنترل خروج ارز 
شود و باعث بروز مشکالت ارزی نشود. واردات خودرو محاسنی دارد که باعث 
می ش��ود از آن چشم پوش��ی نکنیم، یکی از این موارد به افزایش دانش فنی 

برمی گردد.
او تشریح کرد: آزادسازی واردات خودرو باعث می شود انواع خودروهای 
خارجی وارد کش��ور شوند و خودروسازان و قطعه سازان این خودروها را 
از نزدیک ببینند و با سیس��تم آن آشنا شوند و می تواند به انتقال دانش 
فنی آنها کمک کند. اکنون قطعه سازان می توانند برای انواع خودروهای 
پرتیراژ خارجی قطعه تولید کنند. دبیر انجمن قطعه سازان تشریح کرد: 
قطعاتی که اکنون قطعه س��ازان تولید می کنند ش��امل لنت ترمز، انواع 
فیلت��ر، رادیاتور و خنک کننده و ... اس��ت، همچنین انواع دیگر قطعات 

را ب��رای خودروه��ای لوکس نیز تولی��د می کنند و مش��کلی در تولید 
قطعات نداریم.  بیگلو با بیان اینکه اکنون ریش��ه مشکالت خودروسازی 
در قیمت گذاری دس��توری اس��ت و این رویه در روند کار قطعه س��ازان 
تاثیراتی گذاش��ته اس��ت، می افزاید: کمبود نقدینگی ب��ه قیمت گذاری 
دستوری مرتبط است و باعث بروز مشکالت متعددی شده است، چراکه 
با وجود کمبود نقدینگی خودروس��ازان نمی توانند بدهی قطعه سازان را 

بپردازند و قطعه سازان با مشکل تولید قطعه مواجه می شوند.
دبیر انجمن قطعه سازان با تاکید بر اینکه کمبود نقدینگی باعث تضعیف کار 
خودروس��ازان و قطعه سازان شده اس��ت، گفت: با ادامه این روند خودروساز و 
قطعه ساز نمی توانند افزایش بهره وری و کیفیت داشته باشند که عامل اصلی به 

همان قیمت گذاری دستوری برمی گردد.
دبیر انجمن قطعه سازان با بیان اینکه وقتی قرار است روی محصول نهایی 
قیمت گذاری انجام شود، باید کل زنجیره کاالیی قبل آن را نیز قیمت گذاری 
کرد، گف��ت: اگر می خواهید روی خودرو قیمت بگذاری��د باید مس، فوالد و 
پتروشیمی را هم که تولیدکننده مواد اولیه خودرو ها هستند، قیمت گذاری کرد.

گفتنی اس��ت، ادعای خودروس��ازان این است که ش��ورای رقابت به دلیل 
قیمت گذاری دستوری و عدم پوشش تمام و کمال هزینه های تولید، سال هاست 
زیان می بینند و این موضوع البته در صورت های مالی آنها نیز مشاهده می شود.

مدیر واحد ساماندهی طرح ها و محدوده های ترافیکی شهرداری تهران با 
اشاره به تعطیلی شش روزه پایتخت و تغییر ساعات طرح ترافیک در این 
ایام، گفت طرح ترافیک از روز دوشنبه چهارم مرداد از ساعت 8:۳0 تا 1۶ 
اجرا می شود. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایرنا، عمار 
سعیدیان فر توضیح داد: همچنین رانندگان از ساعت 1۳ به بعد یک خروج 

رایگان خواهند داشت.
وی ادامه داد: ساکنان محدوده طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا 
نیز از ساعت 1۳ به بعد یک ورود رایگان به محدوده طرح خواهند داشت.

به گزارش ایرن��ا، به طور معمول دو طرح »ترافیک« و »کنترل آلودگی 

هوا« یعنی زوج و فرد سابق و حلقه دوم طرح ترافیک در محدوده مرکزی 
ش��هر تهران اجرا می شود و ش��رط ورود به این محدوده ها و جلوگیری از 
جریمه مالکان خودروها، ثبت نام مالک و مش��خصات خودرو در س��امانه 

»تهران من« و شارژ حساب شهروندی است.
محدوده طرح ترافیک از شمال به خیابان مطهری، از جنوب به خیابان 
شوش، از غرب به خیابان کارگر و از سمت شرق به خیابان های شریعتی و 
17 شهریور است و از سوی دیگر طرح کنترل آلودگی هوا نیز از شمال به 
بزرگراه همت، از شرق به بزرگراه امام علی)ع(، از جنوب به بزرگراه بعثت و 

از غرب به بزرگراه نواب و چمران محدود می شود.

آزادسازی واردات خودرو باعث انتقال دانش فنی می شود

افزایش هزینه هایی که در تولید شیرخشک دیده نمی شود! 

رسوب مواد اولیه در گمرک

ساعت اجرای طرح ترافیک پایتخت اعالم شد
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به قلم: مسوما میمان
کارشناس فروش و کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

امروزه اغل��ب مردم به خوبی از اهمیت محتوای بص��ری در بازاریابی و 
ف��روش آگاهی دارند. بس��یاری از برنده��ا دیگر از محت��وای متنی برای 
بازاریابی و راه اندازی کمپین های فروش استفاده نمی کنند. این امر با توجه 
به افزایش تمایل کاربران برای مش��اهده محتوای بصری هماهنگی باالیی  
دارد. با این حساب برندهایی که در عصر کنونی به دنبال فروش بیشتر با 

استفاده از روش های سنتی باشند، محکوم به شکست هستند. 
ساختار مغز انسان محتوای بصری را بسیار بهتر از انواع محتوای متنی 
دریافت و پردازش می کند. این امر نکته ای رایج در حوزه بازاریابی و تبلیغات 
محس��وب می شود. نکته جالب اینکه با وجود ثابت شدن اهمیت محتوای 
بصری هنوز هم بسیاری از برندها در سایت رسمی شان از محتوای متنی 
اس��تفاده می کنند. بدون تردید محتوای متنی هم اهمیت خاص خودش 
را دارد، اما در دوره ای که کانون توجه کاربران معطوف به محتوای بصری 

است، باید میزان استفاده از متن را تا جای ممکن کاهش داد. 
ام��روزه بس��یاری از برندها اق��دام به فروش محصوالت در سایت ش��ان 
می کنند. در این میان خرده فروش��ی های آنالین بسیار زیادی هم مشغول 
به فعالیت هس��تند. این امر گزینه ای ج��ذاب برای کاهش نیاز به مراجعه 
حضوری مش��تریان به شعبه های مختلف برندهاس��ت. نکته مهم در این 
میان طراحی س��ایت به گونه ای جذاب برای مشتریان است. بدون تردید 
تمام بازدیدکنندگان یک س��ایت مشتری نهایی شما محسوب نمی شوند. 
گاهی اوقات کاربران در خرده فروش��ی ها فقط به دنبال آگاهی از جزییات 
محصوالت هس��تند. هنر بازاریابی در صنعت خرده فروشی آنالین تبدیل 
همین کاربران به مش��تریان پر و پا قرص برند اس��ت. ما در ادامه برخی از 

نکات اساسی در این رابطه را مورد بررسی دقیق قرار خواهیم داد. 
هدف اصل��ی در این مقال��ه راهنمایی بازاریاب ها و خرده فروش��ی های 
آنالین برای بازاریابی بهتر با محتوای بصری است. این امر موجب افزایش 
محبوبیت خرده فروش��ی آنالین ش��ما در میان کاربران و همچنین تجربه 
نرخ ه��ای باالتر فروش می ش��ود. بنابرای��ن در ادامه با ما همراه باش��ید تا 

تجربه ای منحصر به فرد در این رابطه کسب نمایید. 
شروع کار با محتوای باکیفیت و واضح

وقتی از محتوای بصری صحبت می شود، اول از همه عکس های رنگارنگ 
به ذهن افراد می رسد. امروزه عکس ها به اندازه هزاران کلمه معنا و مفهوم 
در خودشان پنهان کرده اند. اگر شما در این میان به جای جمالت طوالنی 
از یک عکس جذاب و کامال باکیفیت اس��تفاده نمایید، ش��انس تان برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا 

خواهد کرد. 
چالش��ی که بسیاری از خرده فروشی ها با آن مواجه هستند، عدم تمایل 
برای استفاده از تصاویر باکیفیت از سوی تیم های بازاریابی است. دلیل این 
امر اغلب اوقات بی توجهی به اهمیت کپی تصاویر است. این نکته نه فقط 
برای کاربران، بلکه برای موتورهای جس��ت وجو نیز حیاتی اس��ت. بر این 
اس��اس شما با انتخاب تصاویر باکیفیت ش��انس باالتری برای کسب رتبه 

سئو بهتر خواهید داشت. 
تصاویر باکیفیت به محصوالت برای دیده شدن در فروشگاه شما کمک 
می کنند. اگر این حرف را باور ندارید، به س��ادگی یک آزمایش ساده اجرا 
کنید. این آزمایش ش��امل یک گروه از محصوالت دارای تصاویر باکیفیت 
و گروهی دیگر بدون هرگونه عکس��ی اس��ت. بدون تردید در نهایت گروه 
دارای تصاویر باکیفیت میزان تعامل  فروش بیش��تری از س��وی کاربران 

دریافت خواهد کرد. 
بسیاری از خرده فروشی های آنالین در ابتدای مسیر فعالیت شان نگران 
هزینه های باالی بازاریابی هستند. یکی از نمودهای اصلی این امر در حوزه 
عکاسی نمایان می شود. اگر شما هم نگران هزینه های باالی استخدام یک 
عکاس حرفه ای هس��تید، کامال حق دارید. راهکار مناس��ب در این میان 
تالش برای استفاده از گوشی های هوشمند برای ثبت تصاویر است. اگرچه 
کیفیت دوربین گوش��ی های هوش��مند به هیچ وجه به پای دوربین های 
تخصصی نمی رسد، اما دست کم کار شما را برای مدتی راه می اندازد. نکته 
مهم در این میان اس��تفاده از زاویه مناس��ب برای ثبت عکس و همچنین 
توجه به بارگذاری تصاویر از تمام جهات یک محصول است. شما با توجه به 
چنین نکاتی امکان تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف تان را خواهید 

داشت. 
استفاده از تصاویر بزرگتر و فراهم سازی امکان زوم برای کاربران

کاربران همیشه دوست دارند از جزییات یک محصول باخبر شوند. شاید 
شما در این رابطه ایده متفاوتی داشته باشید، اما چاره ای جز هماهنگی با 
ترندهای روز دنیا ندارید. اش��تباه برخی از بازاریاب ها و اعضای تیم فروش 
ت��الش برای مقاومت بی نتیجه در برابر ترندهای برتر دنیای کس��ب و کار 
است. این امر اغلب اوقات نتیجه خوبی برای کسب و کارتان به همراه ندارد. 
بنابراین همین حاال باید به دنبال ایجاد تغییرات گسترده در وضعیت تهیه 

و ویرایش عکس های خرده فروشی تان باشید. 
اگر تجربه مراجعه به خرده فروش��ی های آنالین ب��زرگ مثل آمازون را 
داشته باشید، از هر محصول کلی عکس در دسترس کاربران قرار می گیرد. 
شاید این امر یک گزینه لوکس محسوب شود، اما در نهایت نتیجه بسیاری 
از خریدها را مشخص می سازد. اگر شما نسبت به این نکته مهم توجه الزم 
را نشان ندهید، در نهایت هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف پیدا نخواهید کرد. 
تصاویر بزرگ به کاربران اجازه زوم کردن تا بی نهایت را می دهد. اینطوری 
جزییات بسیار بیشتری از محصوالت در اختیار کاربران قرار می گیرد. شاید 
شما در ابتدای مسیر فروشگاه تان به چنین نکته ای بی توجه باشید، اما دیر 
یا زود باید به تصاویر بزرگ با امکان زوم گس��ترده بها دهید، در غیر این 

صورت خرده فروشی تان به زودی از دور رقابت کنار خواهد رفت. 
یکی از نکات جالب برای تقویت تجربه کاربران از زوم کردن در تصاویر 
مرب��وط به محص��والت ارائه برخی از توضیحات در قالب متن اس��ت. این 
توضیحات متنی باید چس��بیده به تصاویر باش��د. اینطوری کاربران با زوم 
کردن روی عکس محصوالت امکان آش��نایی ب��ا ویژگی های مختلف هر 
محص��ول را پیدا می کنند. با این حس��اب دیگر دلیل��ی برای کاهش نرخ 

فروش خرده فروشی آنالین شما در میان نخواهد بود. 
اگر ش��ما در محصول برندتان تمام جزیی��ات را به خوبی نمایش دهید 
و کاربران را با ویژگی های محتلف محصول موردنظر آش��نا س��ازید، دیگر 

دلیلی برای عدم موفقیت در زمینه بازاریابی در میان نخواهد بود. به عبارت 
بهتر، شما با چنین برنامه ای یکی از بهترین تجربه های بازاریابی در دنیای 

خرده فروشی آنالین را پشت سر خواهید گذاشت. 
توجه به گوشه و کنار محصول

محصوالت همیشه زوایایی دارند که در کاتالوگ های شرکتی کمتر مورد 
توجه قرار می گیرد. این امر ش��اید در نگاه نخس��ت بس��یار عادی به نظر 
برس��د، اما در نهایت تفاوت میان خرده فروش��ی های برنده و بازنده را رقم 
خواهد زد. بسیاری از برندها در این میان برای تاثیرگذاری هرچه بهتر بر 
روی مشتریان شان عکس های خوبی تهیه می کنند، اما شما به عنوان یک 
خرده فروش��ی آنالین باید پا را فراتر از این بگذارید. وظیفه اصلی شما در 
ای��ن میان تالش برای تهیه تصاویر از زاویه های مختلف یا به عبارت بهتر 

گوشه و کنار یک محصول است.
مش��تریان هرچه جزییات بیش��تری از یک محصول را در قالب تصاویر 
باکیفیت مش��اهده کنند، انگیزه باالتری ب��رای خرید محصوالت خواهند 
داش��ت. شاید این امر در نگاه نخست بسیار سخت و دشوار به نظر برسد، 
اما در نهایت موجب تمایز بنیادی میان خرده فروش��ی آنالین شما و رقبا 

خواهد شد. 
یکی از ایده های جذاب در این میان استفاده از تصاویر ۳۶0 درجه است. 
چنین تصاویری امکان مش��اهده یک محصول از ه��ر زاویه ای را می دهد. 
مش��تریان به این ترتیب به تمام جزییات یک تصویر دسترس��ی خواهند 
داشت. شاید ساخت یک تصویر ۳۶0 درجه خیلی سخت به نظر برسد، اما 
امروزه سایت های بسیار زیادی برای کمک به شما در راستای تهیه چنین 
تصاویری فعالیت دارد. بنابراین انتخاب یکی از سایت های موردنظر کار شما 

را بی نهایت ساده خواهد کرد. 
نمایش محصوالت در حالت استفاده

بس��یاری از محصوالت مانند پوش��اک تا زمانی که از س��وی مشتریان 
تست نشود، به سختی فروش خواهد رفت. این امر برای خرده فروشی های 
آنالین یکی از درس��رهای بزرگ محس��وب می ش��ود. ب��دون تردید هیچ 
خرده فروشی ای امکان راه اندازی فرآیند تست کردن محصوالتش، به ویژه 
در حوزه پوشاک، را ندارد. درست به همین خاطر چنین کسب و کارهایی 

باید به دنبال ایده ای دیگر باشند. 
یکی از ایده های ساده و راهگشا در این میان توجه به بارگذاری تصاویر 
مربوط به محصوالت در حال اس��تفاده است. این امر تمام محصوالت یک 
برند را ش��امل می شود. اگر شما چنین ایده ای را برای بازاریابی و تعامل با 
مخاطب ه��دف مورد توجه قرار دهید، مقاومت مش��تریان برای نخریدن 

محصوالت تان به شدت کاهش خواهد یافت.
وقتی یک مشتری از وضعیت محصول در حالت استفاده مطمئن شود، 
انگیزه بس��یار باالیی برای خرید نشان خواهد داد. متاسفانه این امر اغلب 
اوقات از س��وی برنده��ای بزرگ مورد بی توجهی ق��رار می گیرد. بنابراین 
مش��اهده ناتوانی برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب ه��دف امر عجیبی 

نخواهد بود. 
اگر ش��ما برای تهیه تصاویر مربوط به محصوالت فروشگاه تان در حالت 
استفاده تردید زیادی دارید، کافی است به آمازون یا دیگر خرده فروشی های 
بزرگ دنیا مراجعه کنید. چنین فروش��گاه هایی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف به بهترین ش��کل ممک��ن تصاویر و حت��ی ویدئوهایی از 
محصوالت شان در حال استفاده نمایش می دهند. با این حساب الگوبرداری 
از چنین برندهایی ایده مناسبی برای خرده فروشی تازه کار شما خواهد بود. 

طراحی ویدئو برای رونمایی از محصوالت
ویدئو از آن دس��ت محتواهایی است که در طول یک دهه اخیر به طور 
مداوم طرفدارهای زیادی پیدا کرده است. امروزه مردم تماشای ویدئو را به 
هر نوع فرمت دیگری ترجیح می دهند. بنابراین جهت گیری شما به سوی 

استفاده از ویدئوهای تاثیرگذار اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. 
امروزه برندهای بزرگ برای معرفی محصوالت مهم شان همیشه از ویدئو 
استفاده می کنند. واضح ترین نمونه در این میان نیز مربوط به برند سونی 
و مایکروس��افت در زمینه رونمایی از نس��ل جدید کنسول های بازی شان 
اس��ت. طراحی ویدئوهای جذاب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
امر تازه ای نیست. بسیاری از برندها در طول سال های اخیر چنین نکته ای 
را مدنظر قرار داده اند، اما در صنعت خرده فروشی آنالین به این نکته بسیار 

مهم کم توجهی می شود. 
اگر ش��ما در خرده فروش��ی آنالین تان از ویدئوهای جذاب برای معرفی 
محصوالت تازه اس��تفاده نمایید، تمام نگاه ها را به خودتان جلب خواهید 
کرد. بدون تردید منظور ما در اینجا اس��تفاده از ویدئوی رس��می هر برند 
برای محصوالتش نیست، بلکه شما باید خودتان دست به دوربین شوید. 

شما با اندکی ذوق هنری و عالقه به کار با دوربین به راحتی امکان تهیه 
فیلم های جذاب درباره محصوالت را خواهید داشت. نکته مهم در این میان 
ت��الش برای معرفی محصوالت موردنظر به طور دقیق و توجه به کوتاهی 
محتوای تان اس��ت. بدون تردید اگر محتوای ش��ما بیش از اندازه طوالنی 
باشد، شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهد داشت. 

بنابراین توجه به اختصار ویدئوها نکته بسیار مهمی خواهد بود. 
متاسفانه برخی از خرده فروشی ها در تهیه ویدئوی رونمایی از محصوالت 

به طور مداوم به اس��تفاده از اصطالحات تخصصی تمایل نشان می دهند. 
دلیل این امر هرچه باش��د، بسیاری از کاربران را نسبت به خرید محصول 
موردنظر ناامید خواهد کرد.  مشتریان باید به راحتی هرچه تمام تر منظور 
ش��ما در ویدئوه��ای بازاریاب��ی و رونمایی از محصوالت را متوجه ش��وند. 
بنابراین اس��تفاده از هرگونه اصطالح تخصصی باید همراه با توضیح دقیق 
آن باش��د، در غی��ر این صورت هیچ کاربردی به ویدئوهای ش��ما توجهی 
نشان نخواهد داد.  امروزه بسیاری از برندها به دلیل استفاده از عبارت های 
تخصصی در ویدئوی مربوط به محصوالت ش��ان دوباره اقدام به ضبط آن 
می کنند. بدون تردید هیچ کارآفرینی حوصله و حتی انگیزه ضبط چندباره 
ویدئوی مربوط به محصوالت را ندارد. بنابراین ش��ما باید در همان تالش 

اول تان تمام نکات را به خوبی مدنظر قرار دهید. 
طراحی تصایر سه بعدی

تصاویر سه بعدی جذابیت بسیار زیادی برای کاربران دارد. تفاوت اصلی 
چنین تصاویری در مقایسه با عکس های معمولی دوبعدی در بحث عمق 
تصویر نهفته اس��ت. خوش��بختانه ام��روزه بس��یاری از دوربین ها از تهیه 
عکس های سه بعدی پشتیبانی می کنند. بنابراین هیچ مانعی در این میان 

برای نمایش تصاویر موردنظر در سایت خرده فروشی تان نخواهد بود. 
امروزه نوآوری های بیشتر در زمینه خرده فروشی تکلیف نهایی یک برند 
را مشخص می سازد. بنابراین ش��ما باید نوآوری های بسیار مهم و جذابی 

برای مش��تریان داشته باشید. خرده فروشی های آنالین در طول یک سال 
و نیم اخیر به دلیل ش��یوع ویروس کرونا در معرض بیش��ترین انتظارات 
از سوی مش��تریان بوده اند. بنابراین مشاهده هرگونه ایرادی در این میان 

موجب ناامیدی شدید مشتریان خواهد شد. 
اگر کسب و کار شما با طرز تهیه تصاویر سه بعدی آشنایی کافی را ندارد، 
باید در این راس��تا بر روی کمک افراد حرفه ای حساب ویژه ای باز نمایید، 
در غیر این صورت شاید تالش های اولیه تان در این حوزه حسابی مشتریان 
را ناامید س��ازد. اینطوری شما بخش قابل مالحظه ای از مشتریان تان را از 

دست خواهید داد. 
نمایش واقعیت افزوده در تصاویر خرده فروشی

واقعیت افزوده یکی از فناوری های جدید و تاثیرگذار در زندگی روزمره 
مردم محسوب می شود. بسیاری از برندها برای استفاده از فناوری موردنظر 
نیاز به خرید گجت های عجیب و غریبی ندارند. شما با استفاده از گوشی 
هوش��مند ی��ا حتی رایانه امکان مش��اهده محت��وای دارای ای��ن فناوری 
را خواهید داش��ت.  تصاویر واقعیت اف��زوده در زمینه فروش محصوالتی 
نظیر لوازم آرایشی و همچنین انواع عینک کاربرد دارد. شما با استفاده از 
چنین فناوری در خرده فروشی های آنالین امکان مشاهده تاثیر و کیفیت 
محصوالت بر روی عکس خودتان را خواهید داشت. این امر اهمیت بسیار 

زیادی برای افزایش فروش محصوالت دارد. 
خرده فروش��ی های آنالین فقط به لطف اس��تفاده از ویژگی هایی نظیر 
واقعی��ت افزوده ام��کان رقابت با فروش��گاه های حض��وری در حوزه هایی 
خاص را دارد. این امر نکته بس��یار مهمی محس��وب می شود. بسیاری از 
خرده فروش��ی های آنالین به طور س��نتی از برخی از حوزه ها خودشان را 
محروم می کنند. این حوزه اغلب اوقات ش��امل لوازم آرایشی و بهداشتی و 
همچنین پوشاک می شود. بنابراین شما باید با استفاده از فناوری واقعیت 
افزوده وارد حوزه هایی شوید که رقبای تان کمتر در آن فعالیت دارند. چنین 

امری شما را به طور قابل مالحظه ای مورد توجه مشتریان قرار می دهد. 
کسب و کارها در هر حوزه ای باید به دنبال تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
با اس��تفاده از آخرین فناوری های در دس��ترس باشند، در غیر این صورت 
رقبای بزرگتر ش��ما را خیلی راحت از بازار بیرون خواهند کرد. استفاده از 
فناوری واقعیت افزوده شاید شما را به طور کامل در میان مشتریان مشهور 
و محبوب نکند، اما دست کم شروع فرآیند تاثیرگذاری بر روی مشتریان و 
ایجاد تمایز با رقبا خواهد بود. همین نکته شما را برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف آماده خواهد کرد. 
ایجاد تمایز میان کس��ب و کارهای مختلف اغلب اوقات نکته ای بس��یار 
مهم ارزیابی می ش��ود. اگر ش��ما در حوزه خرده فروشی آنالین این نکته را 
مدنظر داش��ته باشید، امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان در مدت زمانی 

کوتاه و تبدیل شدن به برندی بزرگ را خواهید داشت. 
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اخبار

منتخبان شــورای  امروز:  بندرعباس- خبرنــگار فرصت 
اسالمی شــهر بندرعباس از روند آبرســانی و جمع آوری فاضالب 
شــهر بندرعباس بازدید و برای ارتقای شاخص های این حوزه هم 
فکری کردند. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت 
آب و فاضالب هرمزگان، منتخبان شورای اسالمی شهر بندرعباس 
با همراهی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان از تصفیه خانه 
آب بندرعباس، آزمایشگاه کنترل کیفی آب و فاضالب، تصفیه خانه 
فاضالب و آب شیرین کن یکصد هزار متر مکعبی بندرعباس بازدید 
کردند. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و 
فاضالب هرمزگان، امین قصمی مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
هرمزگان با اشاره به بازدید منتخبان شورای اسالمی شهر بندرعباس 
از روند آبرسانی بندرعباس، افزود: این بازدید با هدف آشنایی اعضای 
جدید شــورای اسالمی شــهر با ظرفیت ها و موانع پیش روی آبفا 
در افزایش کمی و کیفی وضعیت آبرســانی و جمع آوری فاضالب 
صورت گرفت که امیدواریم بررســی میدانی این ظرفیت ها، زمینه 
ساز همکاری بیشتر این دو مجموعه شود. وی ادامه داد، شرکت آب 
و فاضالب هرمزگان، شــورای اسالمی شهرها و روستاها را به عنوان 
بازوی توانمند خود می داند که مشارکت و همفکری این دو مجموعه 
به تسهیل فرایند آبرسانی و ارتقای شاخص های جمع آوری فاضالب 
می انجامد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان در این بازدید 
بــه ظرفیت های موجود تصفیه خانه آب بندرعباس اشــاره کرد و 

افــزود: آبفا با هدف ارتقای کیفیت و پایداری آب بندرعباس زمینه 
هایی را فراهم کرده که خوشبختانه نتیجه این اقدامات قابل مالحظه 
و لمس اســت. قصمی با اشــاره به قطعی های اخیر برق افزود: در 
جریان قطعی برق هفته های گذشته، هیچ خللی در تصفیه و پمپاژ 
آب شــهر بندرعباس بوجود نیامد و این ناشی از آینده نگری هایی 
بــوده که برای تامین برق اضطراری  تصفیه خانه صورت گرفت. به 
گفته وی، بهره برداری از دیزل ژنراتور تامین برق اضطراری تصفیه 
خانه آب بندرعباس به عنوان یک اقدام اساسی در هفته های اخیر 
اهمیت آن را نشان داد و باعث شد شرکت آب و فاضالب با کمترین 
دغدغه، آب مرکز استان که جمعیت زیادی در خود جای داده است، 
تامین کند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان در عین حال 
از بازسازی 15 دستگاه دیزل ژنراتورهای از کار افتاده مناطق مختلف 

اســتان توســط اکیپ فنی آبفا خبر داد و گفت: با صرف هزینه ای 
بالــغ بر 800 میلیون تومان حدود 20 میلیارد تومان از قِبل تعمیر 
این دیزل ژنراتورها ارزش افزوده برای آبفا به دست آمد. مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب هرمزگان تصریح کرد، دستگاه های پیشرفته 
کنترل کیفیــت آب بندرعباس، آب هــای ورودی به تصفیه خانه 
بندرعباس از سدهای شــرق هرمزگان را بصورت لحظه ای رصد و 
در صورت بروز مشــکل هشدارهای الزم را می دهند. وی گفت: آب 
بندرعباس کامال سالم و باالترین کیفیت را داراست و این شرکت با 
انجام فرایندهایی، بو و طعم آن را به کمترین حد ممکن رســانده 
و کیفیت بــاالی آن را تضمین می کنــد. وی همچنین به بازدید 
منتخبان شــورای اسالمی شهر بندرعباس از تصفیه خانه فاضالب 
بندرعباس اشاره کرد و افزود:ارتقای شاخص های جمع آوری و دفع 
پساب تصفیه خانه فاضالب یکی از اقداماتی است که شرکت آب و 
فاضالب هرمزگان به عنوان یکی از مطالبه های عمومی بندرعباس 
در دســتور کار خود قرار داده اســت که خوشبختانه مقام عالیرتبه 
دولت و دستگاه قضا برای حل این مسئله پای کار آمدند و در حال 
حاضر شاهد پیشــرفت قابل قبولی در این زمینه هستیم. به گفته 
قصمی، شرکت زیر ساخت متشکل از صنایع بزرگ غرب بندرعباس، 
مسئولیت تصفیه، انتقال و شیرین سازی پساب تصفیه شده فاضالب 
بندرعباس را بر عهده گرفته که پســاب تولیدی آن در صنایع مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: مراسم تجلیل از بانوان 
همکار با حجاب برتر در هفته عفاف و حجاب با حضور مدیرعامل 
و مســئولین شرکت آب و فاضالب استان برگزار شد. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، مراسم تجلیل از بانوان همکار با حجاب برتر 
و صاحبان فرزنــد در هفته عفاف و حجاب با حضور مدیرعامل 
شرکت اب و فاضالب استان و قائم مقام، معاونان شرکت و مشاور 
مدیرعامل در امور زنان و مسئول امور فرهنگی در سالن کنفرانس 
شرکت آب و فاضالب اســتان به جهت شرایط خاص کرونایی 
بوجود آمده با رعایت فاصله گــذاری اجتماعی برگزار گردید و 
از تعدادی از بانوان همکار تجلیل شــد. مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی در این مراسم به جایگاه زن 
در دین مبین اســالم اشاره کرد و بیان داشت: عفت، اصالت زن 

و حجاب، حافظ آنان اســت و اجرای آن وظیفه شرعی و دینی 
همگان است. علیرضا ایمانلو با ذکر اینکه حجاب در ذات وجودی 
خود و در معنای واقعی دارای مصونیت است، افزود: پوشش در 

فرهنگ اســالمی آرامش روانی فرد و جامعــه را به دنبال دارد، 
که نتیجه آن اســتحکام بنیان خانواده و دوری از آســیب های 
اجتماعی اســت. وی ادامــه داد: آنچه که ما را متفاوت می کند 
تکیه بر ارزشهای مبتنی بر اهداف انقالب اسالمی است و رفتار 
ما بر گرفته از دین، احادیث و روایات ائمه معصومین )ص( است. 
شکری، مسئول امور فرهنگی شرکت آبفا آذربایجان شرقی نیز در 
این جلسه در خصوص اقدامات و برنامه های انجام شده در هفته 
عفاف و حجاب و همچنین امورات فرهنگی شــرکت گزارشی را 
ارائه کرد. در پایان جلســه در راستای ترویج و تحکیم فرهنگ 
اسالمی، ارزشــهای دینی و به منظور اعتالی فرهنگ حجاب و 
عفاف، بانوان نمونه و منتخب شرکت آب و فاضالب استان معرفی 

و تجلیل شدند.

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: 3 پروژه در بخش پست 
در مناطق جغرافیایی مختلف استان در هفته دولت سال جاری 
به بهره برداری خواهد رســید. »بهمن داراب زاده« مدیر عامل 
شرکت برق منطقه ای گیالن گفت: در هفته دولت سال جاری 
3 پروژه در بخش پســت با اعتباری به مبلغ 245 میلیارد ریال 
افتتاح و به بهره برداری می رسد. وی افزود: این پروژه ها امسال 
در مناطق جغرافیایی؛ رشــت،انزلی و املش بــا هدف برآورده 
شــدن نیاز بار واحد های صنعتی و به منظور برقرسانی پایدار 
و مطمئن شــهرک صنعتی رشت، تقویت و توسعه شبکه فوق 
توزیع، تعدیل بار ترانســفورماتورهای موجود در پست، افزایش 

قابلیت اطمینان تامین برق مشــترکان، تعدیل بار پست های 
مجاور و کاهش تلفات به بهره برداری خواهند رسید. مدیر عامل 

شــرکت برق منطقه ای گیالن با بیان اشتغال موقت برای 55 
نفر در اجرای این پروژه ها، گفت: پروژه افزایش ظرفیت پســت 
63.20 کیلوولــت بی بی حوریه انزلــی، پروژه افزایش ظرفیت 
پســت 63.20 کیلوولت املش و توسعه سه فیدر 20 کیلوولت 
پست 63.20 کیلوولت شهر صنعتی رشت از پروژه هایی است 
که افتتاح و به بهره برداری خواهند رســید. داراب زاده گفت: با 
توجه به تداوم گرمای بی سابقه در روزهای اخیر، انتظار می رود 
مشترکان محترم همچون گذشته در استفاده بهینه از برق کوشا 
باشند و با مدیریت مصرف برق، استفاده همگانی از نعمت برق 

را فراهم سازند. 

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: مدیرکل شرکت راه آهن 
آذربایجان شــرقی با بیان این که مشــاغل تخصصی راه آهن در 
رشته های دانشگاهی پیش بینی نشــده است، گفت: رشته های 
فنی مورد نیاز در هنرستان های استان ایجاد می شود. به گزارش 
خبرنــگار ما در تبریز، محمدرضا قربانی در مراســم عقد تفاهم 
نامه همکاری با آموزش وپرورش آذربایجان شرقی با بیان اینکه 
دانشــکده فنی راه آهن در راستای تامین نیروی متخصص مورد 
نیاز این حوزه تاسیس شده اســت، اظهار کرد: ضرورت ورود به 
دانشکده فنی داشتن دیپلم اســت. وی خاطرنشان کرد: بعد از 
مطالعات و بررســی های انجام شــده به این نتیجه رسیدیم که 
رشته های مرتبط با فعالیت های راه آهن در هنرستان ها ایجاد 

و دانش آموزانی از دوره اول متوسطه برای تحصیل در این رشته 
ها مشغول تحصیل شوند. مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان 

شــرقی نیز با بیان اینکه به جهت ماموریت سازمانی، مسوولیت 
تعلیم و تربیت نســل آتی  بر عهده آموزش و پرورش گذاشــته 
شده است، اظهار کرد: رویکرد آموزشی در دوره متوسطه توسعه 
رشته های فنی و حرفه ای است. جعفر پاشایی خاطرنشان کرد: 
160 رشته در شاخه کار دانش و 41 رشته در فنی حرفه ای در 
هنرستان های اســتان دایر هستند. وی اضافه کرد: حدود ۷50 
هزار دانش آموز و 40 هزار فرهنگی مشغول در دستگاه تعلیم و 
تربیت استان ظرفیت بسیار باالیی برای فرهنگ سازی و گسترش 
علم و دانش هستند. پاشایی اظهار کرد: امروز اگر بخواهیم برنامه 
ای آموزشی و فرهنگی تربیتی تدوین و عملیاتی کنیم، بهترین 

محل آموزش و پرورش و متن مدرسه است.

همدان- خبرنگار فرصت امروز: مدیر صندوق کارآفرینی امید 
همدان با حضور در جمع رســانه های متحد به بیــان ارائه گزارش 
عملکردی از این صندوق پرداخت و گفت: این صندوق از اوایل دهه 
هفتاد در راســتای حمایت از اشتغال روستایی،  پرداخت تسهیالت 
ازدواج و ... آغاز به فعالیت کرده اســت کــه در دولت نهم و دهم به 
صندوق مهر امام رضا)ع( تغییر نام داد و اکنون نیز در دولت تدبیر و 
امید به صندوق کارآفرینی امید معرفی شده است. محسن افروخته با 
بیان اینکه باالترین رکن صندوق کارآفرینی امید، هئیت امنا و هیات 
مدیره می باشد،  افزود: همچنین با حکم رئیس جمهور مدیر عامل این 
صندوق منصوب می شوند. وی تصریح کرد: مهمترین رسالت صندوق 
کارآفرینی امید حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک است که 
در بحث اشتغال و درآمدزایی بسیار حائز اهمیت خواهد بود و صندوق 
تنهــا منابع مالي در اختیار افراد قــرار نمي دهد بلکه مجموعه ای از 
خدمات مالی با هدف توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار ارائه می دهد. 
وی ادامه داد: صندوق کارآفرینی امید به صورت ذاتی به دنبال تقویت 
تولید داخلی و حمایت از کســب و کارهای کوچک و زودبازده است 
و اگر افرادی طرح های اشــتغالزایی داشته باشند تسهیالت ویژه ای 
برای آنها در نظر می گیریم. مدیر صندوق کارآفرینی امید همدان در 
مورد نرخ تسهیالت نیز گفت: در طول 30 سال گذشته که از فعالیت 
صندوق کارآفرینی امید سپری می شود اعطای تسهیالت به صورت 
قرض الحسنه و با کارمزد 4 % بوده که تاکنون توانسته با همین کارمزد 

مذکور خود را ابقاء و خدمات مالی را به مردم اعطاء کند. افروخته ابراز 
داشت: اشتغال پایدار روستایی و طرح های مشارکتی در روستاها نیز از 
دیگر طرح های در حال اجراست که از سوی منابع مشترک صندوق 
کارآفرینی امید و صندوق توســعه ملی تامین می شــود. وی گفت: 
تسهیالت برای مناطق روستایی طبق قانون اشتغال روستایی در سال 
96 که در مجلس مصوب شد برای روستاهای مرزی با نرخ کارمزد 4 
درصد، برای روســتاهای غیرمرزی و شهرها با نرخ 6 درصد پرداخت 
شود که میزان تسهیالت در روستاها تا سقف 4 میلیارد تومان برای 
یک بنگاه تأمین مالی می شود. مدیر صندوق کارآفرینی امید همدان 
با بیان اینکه در حال حاضر عملکرد این صندوق نســبت به گذشته 
متمایز شده است، گفت: در گذشته تسهیالت پرداختی صندوق 100 
میلیون تومان بوده و اکنون تا سقف 4 میلیارد تومان بسته به نیاز و 
توجیه مالی و اقتصادی طرح ها افزایش پیدا کرده است. وی تصریح 

کرد: در سال گذشته بیش از 110 میلیارد تومان از محل تسهیالت 
اشتغال پایدار روستایی به یک هزار و 160 طرح تسهیالت پرداخت 
شده که پیش بینی می شــود 2 هزار و 450 فرصت شغلی را ایجاد 
نماید.  افروخته افزود: با استفاده از منابع مشترک با معاونت اشتغال 
وزارت کار، طرح های تعاون و طرح های دانش بنیان و پیش ران که به 
توسعه منطقه ای و ملی کمک می کند در اولویت پرداخت تسهیالت 
هستند. وی با بیان اینکه 2هزار و 100 صندوق خرد محلی در سطح 
کشور توسط صندوق کارآفرینی و با مشارکت وزارت جهادکشاورزی 
تأمین اعتبار و راه اندازی شده است، گفت: صندوق های خرد محلی 
در استان همدان از سال 96 راه اندازی شده که اکنون 101 صندوق 
خردمحلی فعال می باشد که بین 50 تا 200 میلیون تومان تسهیالت 
به آن ها پرداخت شده است. وی بیان داشت: در طی سال های گذشته 
و در راستای استراتژی های صندوق، روستاهای کردآباد)پوشاک( ،  زاغه 
شهرستان بهار)کیف(، ماهیان رزن) قطعات الستیکی خودرو(، کاج 
قروه درجزین)قاب عکس و قاب آئینه( ، یســرلو )پوشاک(، ورقستان 
رزن)موزائیک(، خوشه چرم همدان و سفال و سرامیک از تسهیالت 
بهره مند شدند. وی ابراز داشت: صندوق های خردمحلی با مشارکت 
زنان روســتایی و با هدف توانمندســازی و ایجاد اشتغال برای زنان 
روستایی است که تســهیالت بسیار روان و قرض الحسنه به همراه 
آموزش های مختلف برای راه اندازی و ادامه فعالیت این صندوق ها 

توسط صندوق کارآفرینی امید صورت گرفته است.

مدیرعامل آبفا در بازدید منتخبان شورای شهر از روند آبرسانی و جمع آوری فاضالب شهر بندرعباس:

همکاری شورا با آبفا باعث بهبود شاخص های آبرسانی و جمع آوری فاضالب می شود

در راستای اقدامات فرهنگی انجام شد؛

بانوان نمونه شرکت آبفا آذربایجان شرقی تجلیل شدند

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن:

3 پروژه در هفته دولت سال جاری افتتاح و به بهره برداری می رسد 

مدیرکل شرکت راه آهن آذربایجان شرقی خبر داد؛

ایجاد رشته های فنی راه آهن در هنرستان های آذربایجان شرقی

مدیر صندوق کارآفرینی امید همدان:

مهمترین رسالت صندوق کارآفرینی امید حمایت از کسب و کارهای خرد است

معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی خبر داد: 
تحویل 45مولد برق خورشیدی به عشایر کوچ روی ساوه

اراک- فرناز امیدی: معاون مهندســی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی  از 
تحویل 45 سامانه مولد برق خورشیدی قابل حمل به عشایر کوچ رو درشهرستان ساوه 
خبــر داد. داود منصوری اظهار کرد: در حال حاضر صد درصد جمعیت شــهری و همه 
روستاهای باالی 10 خانوار استان مرکزی از نعمت برق برخوردار هستند و به دنبال آن 
هستیم که عشایر کوچ روی استان را نیز از نعمت برق بهره مند کنیم. وی افزود: 29سامانه 
مولد برق خورشــیدی قابل حمل  در سال جاری به عشایر استان  اختصاص داده شده 
است و بر حسب برنامه زمان بندی نصب خو اهد شد. معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: اعتبار این 
تعداد ســامانه، 450میلیون تومان و از محل اعتبارات عوارض برق مصرفی 1399تامین شده است، این سامانه های خورشیدی، 
100 وات برق تولید می کنند . منصوری با اشــاره به بحث پرداخت هزینه ســامانه ها بیان داشت: عشایر استان مرکزی تنها 10 
درصد از قیمت تمام شده این پنل های خورشیدی را پرداخت می کنند و باقی آن توسط شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی 

تأمین می شود.

جلسه هیأت ورزش شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد
اهواز- شبنم قجاوند: جلسه هیأت ورزش شرکت برق منطقه ای خوزستان در سال 
1400، با حضور اعضا این هیأت در دفتر معاونت مالی و امور پشتیبانی این شرکت برگزار 
شــد.  در این جلسه ضمن بررسی انجام مصوبات جلسه قبل، با توجه به بیماری کرونا 
و شــدت بیماری، تصمیم گیری و هم اندیشی جهت چگونگی فعالیت های ورزشی به 
صورت مجازی، برخط )آنالین( و در فضای آزاد برای همکاران انجام و تصمیم های الزم 
در این خصوص گرفته شد. بر اساس این گزارش، مهدی باسطی نیا )معاون مالی و امور 
پشتیبانی و نایب رئیس هیأت ورزش(، سیدعلیرضا شریفی )رئیس اداره ورزش و دبیر هیأت(، شهناز احمدی روزبهانی، یعقوب 
دانشی، فرشید چال اشتری، ملوک السادات احمدی، اسماعیل اسفندیاری و محمد باقر شریفی از جمله اعضای هیأت ورزشی 

شرکت برق منطقه ای خوزستان هستند.

دومین جلسه کمیته اطالع رسانی ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا 
گلستان تشکیل شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: دومین جلسه کمیته اطالع رسانی و تبلیغات ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا استان گلستان 
با حضور معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان و جمعی از اهالی رسانه در بستر مجازی تشکیل شد.در این 
جلسه احمد گلچین معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان ضمن قدردانی از اهالی پر تالش رسانه، 
به جریان سازی مستمر و  فرهنگ سازی در حوزه سالمت تاکید کرد.در ادامه حسن دیلم رییس گروه رسانه ی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی گلستان نیز به نقش تاثیر گذار رسانه اشاره کرد و گفت: از آنجایی که به دنبال این بودیم در شرایط کرونایی از 
نظرات تعداد بیشتری از اهالی رسانه بهره مند باشیم، برپایی جلسات در بستر مجازی شکل گرفت.وی با تاکید بر ترغیب مداوم 
مردم برای رعایت پروتکل های بهداشتی،افزود: امید با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و دستورالعمل ها بتوانیم از وضعیت قرمز 
کرونایی عبور کنیم.در ادامه ی جلسه هر یک از حاضران نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه کردند.یادآوری می شود تاکید 
بر اطالع رسانی مستمر در اعیاد قربان تا غدیر، ترویج سبک کرونایی  و عدم سفرهای غیر ضرور و نظارت رسانه های با حساسیت 

بیشتر به رعایت دستورالعمل ها از عمده ترین موارد مطروحه و تصویب شده در جلسه بود.

برگزاری نشست فوری کمیته مدیریت بحران کرونا ویروس دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران

ساری - دهقان : نشســت اضطراری کمیته مدیریت بحران کرونا ویروس دانشگاه 
علوم پزشکی ملزندران  با حضور اعضای ستاد کرونا و برخی از مدیران این دانشگاه برگزار 
شد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، در این جلسه با اشاره به بحران 
گســترش کرونای هندی در استان و افزایش شــمار مبتالیان و بستری های کرونا در 
مازندران و فشار مضاعفی که  به نیروهای بهداشت و درمان و مراکز درمانی استان وارد 
اســت بر ضرورت توجه جدی افراد و اصناف به هشدارهای بهداشتی تاکید شد تا مردم 
از عواقــب خطرناک این ویروس منحوس در امان بمانند. در صورت ادامه بی توجهی به 
رعایت پروتکل های بهداشتی احتمال بحرانی شدن مراکز درمانی بسیار باال است و باید 
برای پیشگیری از بروز شرایط وخیم تر ، اقدامات نظارتی و کنترلی بیشتری اعمال شود.   افرادی که عالیم مشابه سرماخوردگی 

و بدن درد دارند  باید به پزشک خانواده اطالع دهند  و این افراد قطعا باید از حضور در تجمعات پرهیز کنند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن :
در دولت دوازدهم شاهد خدمات شایسته ای توسط سازمان تامین 

اجتماعی و بهزیستی به جامعه هدف بودیم
رشت - خبرنگار فرصت امروز:مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن با بیان 
این مطلب گفت: طــرح 30۷0، دیجیتالی کردن اموارات تامین اجتماعی برای کاهش 
مراجعات حضوری و تقویت و تجهیز بیمارستان ها با توجه به شیوع ویروس کرونا توسط 
مدیریت درمان تامین اجتماعی و ایجاد اشــتغال برای هزار و ۷44 نفر توسط بهزیستی 
تنها بخشــی از این خدمات است. در دولت دوازدهم شاهد خدمات شایسته ای توسط 
سازمان تامین اجتماعی و بهزیستی به جامعه هدف بودیم به گزارش روابط عمومی اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیالن:امروز )شنبه( سومین جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه های زیر مجموعه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان گیالن به ریاســت عباس علیزاده، مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی مدیران و دیگر 
اعضای شورا در اداره کل بهزیستی استان برگزار شد. علیزاده در ابتدا با تبریک اعیاد گذشته و عید سعید غدیر پیش رو ضمن 
تشکر از میزبانی اداره کل بهزیستی از مجموعه تالش های ارزنده تامین اجتماعی و بهزیستی گیالن برای جامعه هدف در هفته 
تامین اجتماعی و بهزستی قدردانی کرد. وی در این جلسه با اشاره به جذب 59 میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزا توسط بهزیستی 
و با همکاری بانک های رفاه و توســعه تعاون از ایجاد اشــتغال برای هزار و ۷44 خبر داد. علیزاده اضافه کرد: در هفته بهزیستی 
با تخصیص اعتبار به مبلغ 6۷1 میلیارد ریال ؛۷2 پروژه شــامل 59 طرح اشــتغالزا،راه اندازی مراکز توانبخشــی،مراکز مشاوره، 
روانشــناختی و درمان به بهره برداری رسید و زمینه ایجاد اشتغال برای 139 نفر در استان فراهم شد. رئیس شورای هماهنگی 
مدیران گیالن با بیان اینکه معلولین بیشترین جامعه هدف بهزیستی را تشکیل می دهند؛ افتتاح صندوق حمایت از فرصت های 
شغلی را بستر مناسبی برای افزایش اشتغال عنوان کرد. وی همچنین با اشاره به اجرایی شدن تفاهمنامه مشترک بهزیستی و 
آموزش فنی و حرفه ای استان؛ از بهره مندی 302 نفر از مددجویان بهزیستی از خدمات این تفاهمنامه خبر داد. رئیس شورای 
هماهنگی مدیران گیالن در بخش دیگر از بیانات خود با اشاره به دیجیتالی کردن اقدامات سازمان تامین اجتماعی در راستای 
تحقق اهداف دولت الکترونیک گفت: این اقدام موثر موجب حذف دفترچه های کاغذی، کاهش هزینه ها و مراجعات حضوری 
شد. وی با اشاره به الکترونیکی شدن بیش از 143هزار پرونده مستمری بگیران، از الکترونیکی کردن کلیه پرونده های کارفرمایان 

تا پایان سالجاری خبر داد.  

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان :
طوفان و باران 3۹ میلیارد ریال به تاسیسات برق جنوب بوشهر خسارت زد

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: طوفان و باران 39 میلیارد ریال به 
تاسیسات برق شهرستان های مرکزی و جنوبی این استان خسارت زد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان 
بوشهر، غالمرضا حشمتی روز سه شنبه در تشریح این خبر افزود: در جریان ناپایداری جوی اخیر تاسیسات برق در شهرستان های 
بوشــهر عسلویه، دیر و کنگان  و دشتستان متحمل خسارت شد که این خسارت شامل تخریب پایه برق، سیم پارگی و خرابی 
برق گیر و ترانس در اثر برخورد صاعقه و رعد برق بوده اســت. وی بیان کرد: در خســارت وارده به تاسیسات برق مشترکان هم 
استانی در دیر ، کنگان و عسلویه  برای دقایقی قطع شد که با حضور به موقع نیروهای عملیاتی مشترکان یاد شده در کمترین 
زمان ممکن برق دار شــدند. حشمتی اظهار داشت: از روز جمعه تا دوشنبه همزمان با فعالیت سامانه جوی ناپایداری در استان 
پیش بینی الزم انجام شده و  تمام واحدهای عملیاتی و نیروهای کمکی در آماده باش کامل قرار گرفتند که این آمادگی منجر 
شد تا در اثر حوادث ناشی از طوفان و باران، عملیات رفع خاموشی و تامین برق پایدار مشترکان  در کوتاه ترین زمان ممکن انجام 
شــود. وی همچنین با اشاره به پیش بینی هواشناسی مبنی بر افزایش دما و رطوبت در استان بوشهر اظهار کرد: از هم استانی  
ها انتظار اســت در این چند روز نگاه ویژه به بحث صرفه جویی داشــته و از این طریق در پایداری هر پیش برق را سهیم شوند. 
حشمتی افزود: خاموش کردن کولر و المپ های اضافه، عدم  استفاده از دستگاه برقی پرمصرف مانند اتو، جاروبرقی، لباسشویی 
و... در بازه زمانی 12 تا 18، سرویس به موقع کولرها و همچنین استفاده از ظرفیت نور طبیعی برای روشنایی خانه در طول روز 

از جمله راهکارهای مهم در کاهش مصرف است که انتظار است هم استانی ها آن را جدی بگیرند.
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به قلم: بریتانی کی کینگ
G2 کارشناس بازاریابی محتوایی در موسسه

ترجمه: علی آل علی

ایج��اد اعتم��اد در می��ان مش��تریان یک��ی از مهمترین 
ن��کات برای بازاریاب��ی و فروش در دوره کنونی محس��وب 
می ش��ود. نحوه رفتار و حتی سلیقه مش��تریان در بازار به 
ط��ور معناداری در حال تغییر اس��ت. اگ��ر برندها در این 
میان اقدام به ایجاد تغییرات واضح در نحوه عملکردش��ان 
نکنند، خیلی زود با مش��کالت اساسی در این راستا مواجه 
خواهند ش��د. یک��ی از نکاتی که در طول س��ال های اخیر 
کمت��ر مورد توج��ه کارآفرینان قرار داش��ته اس��ت، بحث 
اعتماد مشتریان به کسب و کارشان است. اگر شما اعتماد 
مشتریان را امری طبیعی قلمداد کنید، هرگز فرصتی برای 
تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مش��تریان تان نخواهید یافت. 
این امر مش��کالت بس��یار زیادی برای کسب و کار شما به 

همراه دارد. 
براس��اس گزارش موسس��ه مارکتینگ چارتز، امروزه ۶7 
درصد از برندها در سراس��ر دنیا با مشکل اعتماد مشتریان 
مواجه هس��تند. دلیل اصلی این ام��ر بی توجهی مداوم به 
واکنش مشتریان نسبت به برندها و تالش برای ساماندهی 
تمام شرایط و وضعیت برند براساس کلیشه های رایج است. 
این امر موجب ریزش شدید مشتریان و کاهش آمار فروش 

برند می شود. 
ب��دون تردید ام��روزه دیگر روش های س��نتی در زمینه 
مدیریت کسب و کار کاربرد سابق را ندارد. کسب و کار شما 
ب��رای موفقیت در بازار کنونی نیازمند ش��یوه ها و ایده های 
تازه ای اس��ت. یکی از نکات مه��م در این میان تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان و جلب اعتمادشان به برند به 
طور متفاوت اس��ت. اگر کسب و کار شما به این نکته مهم 
توجهی نش��ان ندهد، در مدت زمانی ان��دک کامال از بازار 

ناپدید خواهید شد. 
مش��تریان در دوران کنونی فقط ب��ه دنبال خرید از یک 
برند که بدان عالقه دارند، نیس��تند. نکته مهم در این میان 
اعتماد مش��تریان به یک برند اس��ت. اگر برند شما اعتماد 
مش��تریان را جلب کند، امکان تاثیرگذاری به شدت باالیی 
بر روی آنها خواهید داشت، در غیر این صورت شاید حتی 
س��ال های متمادی فعالیت و تالش ت��ان در بازار هم نتیجه 

دلخواه را به همراه نداشته باشد. 
ام��روزه ما در دنیای فناوری زندگی می کنیم. معنای این 
امر ضرورت اس��تفاده هرچه بهتر از فناوری های نوین برای 
بهبود ش��رایط کس��ب و کار اس��ت. اگر برندها در شرایط 
کنونی امکان اس��تفاده از فناوری های م��درن برای بهبود 
وضعیت اعتماد مش��تریان به خودش��ان را نداشته باشند، 

بازنده اصلی بازار خواهند بود. 
براس��اس گ��زارش موسس��ه Inc، م��ردم در بازاره��ای 
مختلف بیش��تر به برندهای مورد اعتمادش��ان روی خوش 
نش��ان می دهن��د. بنابراین اگر برند ش��ما در ای��ن میان با 
مش��کالت زیادی رو به رو اس��ت، باید تجدی نظر اساسی 
در نحوه جلب اعتماد مش��تریان داش��ته باشید. درست به 
همین خاطر اغلب اوقات برندهای باس��ابقه در بازار فروش 
بس��یار بیشتری در مقایسه با رقبای ش��ان تجربه می کنند. 
عنصر اعتمادس��ازی در دنیای کسب و کار فروش به همین 

سادگی ها قابل چشم پوشی نیست.
بدون تردید تعامل رو در روی برندها با مشتریان اهمیت 
بس��یار زیادی ب��رای ایجاد اعتم��اد دارد. نکته مهم در این 
می��ان ناتوانی اغل��ب برندها در اجرای این ش��یوه به دلیل 
شرایط ناش��ی از کروناس��ت. بنابراین برند ش��ما در عمل 
شرایط بسیار دش��واری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف��ش دارد. اگر ش��ما در این میان ب��ه وضعیت برندتان 
توجه الزم را نش��ان ندهید، ش��اید خیلی زود مشتریان تان 

از شما ناامید شوند. 
بح��ران کرونا چال��ش برندها برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مش��تریان را روز ب��ه روز افزایش داده اس��ت. در این میان 
برندها نیاز به راهکاری اساس��ی برای تغییر ش��رایط دارند. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی ای��ن موضوع به بهترین 
ش��کل ممکن است. در ادامه برخی از نکات مهم در زمینه 
تغیی��ر روند فعالیت برندها و جلب اعتماد مش��تریان برای 

فروش بیشتر را مرور خواهیم کرد. 
تغییر در تجربه خرید مشتریان

تجرب��ه خرید مش��تریان اصطالحی تخصص��ی در حوزه 
فروش محس��وب می ش��ود. این امر اغلب اوق��ات به تجربه 
مش��تریان از تعام��ل با برنده��ا گفته می ش��ود. اگر تجربه 
موردنظ��ر خیلی خوب پیش ب��رود، در نهایت انتظار خرید 
مناس��ب می رود. متاس��فانه بس��یاری از برنده��ا در طول 
س��ال های اخیر نسبت به تغییر تجربه مشتریان توجه الزم 
را نش��ان نداده اند. درست به همین خاطر مشتریان روز به 

روز از برندها فاصله گرفته اند. 
تجرب��ه مش��تریان از برند در زمینه خری��د به طور کلی 
دارای چند مرحله اساس��ی اس��ت. در این راس��تا به نکات 

ذیل توجه نمایید:
• آگاهی بخش��ی: مشتریان تا زمانی که از وجود یک برند 
در بازار آگاهی نداش��ته باشند، اقدام به شروع تجربه تعامل 

با آن نخواهند کرد.
• ارزیابی برند: همیش��ه وقتی پ��ای تعامل و خرید پیش 
می آید، ارزیابی یک برند و مقایسه اش با دیگر کسب و کارها 
اولویت پیدا می کند. اگر برند ش��ما در ای��ن فرآیند موفق 

عمل کند، اعتماد مشتریان را جلب خواهد کرد. 
• تصمیم گیری: در نهایت مش��تریان باید با توجه به تمام 
نکات مربوط به برند شما اقدام به تصمیم گیری برای خرید 
نمایند. کانون توجه در این مرحله محصول یک برند است. 
وقتی برندها از تجربه مش��تریان در تعامل با خودش��ان 
آگاهی داش��ته باشند، امکان برنامه ریزی برای جلب اعتماد 
آنها به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. ایراد 

برخی از برندها تالش برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان 
ب��دون توجه به هیچ ک��دام از نکات مورد بحث اس��ت. این 
ام��ر ام��کان تاثیرگذاری بر روی مش��تریان را به طور قابل 
مالحظه ای کاه��ش می دهد. بنابراین ش��ما باید برنامه ای 
دقیق و حساب شده برای تعامل با مشتریان براساس تغییر 

تجربه شان از برندها در دست داشته باشید. 
ن��کات فوق در کن��ار افزایش انتظار مش��تریان از برندها 
دارای اهمیت بسیار زیادی است. امروزه مشتریان از برندها 
انتظارات بسیار بیشتری در مقایسه با دهه های قبل دارند. 
تاثیر همه گیری کرونا در این میان به طور قابل مالحظه ای 

به چشم می خورد. 
 اگ��ر برندها نس��بت به افزای��ش انتظارات مش��تریان از 
خودش��ان بی توجه باش��ند، خیلی زود با مشکالت اساسی 
برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان رو به رو خواهند ش��د. 
این امر چالش اعتماد مش��تریان ب��ه برندها را به طور قابل 
مالحظ��ه ای تش��دید می کند. هدف اصل��ی در ادامه مقاله 
کنونی بررس��ی برخی از تکنیک ها و توصیه های کاربردی 
برای اعتمادسازی در میان مش��تریان است. شما با چنین 
کاری به بهترین ش��کل ممکن ام��کان تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان و ساده سازی فرآیند فروش را خواهید داشت. 

مرحله اول: آگاهی بخشی به مشتریان
همانطور که پیش از این بیان شد، مشتریان تا زمانی که 
نس��بت به حضور یک برند در بازار آگاهی الزم را نداش��ته 
باشند اقدام به تعامل و خرید از آن نخواهند کرد. البته این 
مرحله عمق بیش��تری نیز دارد. چالش اصلی که مشتریان 
در ی��ک س��ال و نیم اخیر ب��ه طور ویژه ای با آن دس��ت و 
پنجه نرم می کنند، پیدا کردن یک برند قابل اعتماد است. 
مس��ئله اعتمادسازی در میان مش��تریان فقط برای برندها 
مهم نیس��ت، بلکه خود مش��تریان نیز به دنبال برندهایی 

قابل اعتماد هستند. 
وظیف��ه اصلی هر برند در این مرحل��ه تالش برای ایجاد 
جلوه ای قابل اعتماد از کس��ب و کارش است. این امر فراتر 
از صرف نشان دادن حضور برند در بازار است. بنابراین شما 
باید جهت گیری مناس��بی در زمینه نمایش امکان اعتماد 
مشتریان به برندتان داشته باشید، در غیر این صورت شاید 

هرگز شانسی برای تجربه فروش باال پیدا نکنید. 
برخی از مهمترین گام ها برای معرفی برند به عنوان یک 

کسب و کار قابل اعتماد به شرح ذیل است:
• ایج��اد وجهه آنالین قدرتمند: مش��تریان همیش��ه از 
برندهای قدرتمند خوش ش��ان می آید. وقتی شما با قدرت 
در دنی��ای آنالین حضور پیدا کنی��د، امکان تاثیرگذاری بر 
روی مشتریان به بهترین ش��کل ممکن را خواهید داشت. 
این امر ش��اید در نگاه نخست بسیار سخت و دشوار به نظر 
برسد، اما خوشبختانه ظرف مدت زمانی کوتاه شما را بدل 

به محبوب ترین برند در بازار می کند. 
• داستان س��رایی: افراد قابل اعتماد همیشه داستان های 
جذاب��ی برای تعریف کردن دارن��د. این امر در مورد برندها 
نیز مصداق دارد. هرچه ش��ما توانایی داستان سرایی بهتری 
داشته باشید، در نهایت مشتریان بیشتر جذب شما خواهند 
شد. بنابراین همیشه در این رابطه داستان سرایی را مدنظر 
داش��ته باشید، در غیر این صورت شاید خیلی راحت دیگر 

برندها جای شما در بازار را بگیرند.
• بیان راه حل برای مش��تریان: شناسایی دقیق مشکالت 
مشتریان و ارائه یک راه حل مناسب مهمترین گام در ایجاد 
اعتماد اس��ت. ش��ما با چنین کاری مشتریان را برای مدت 

زمان طوالنی نسبت به برندتان عالقه مند خواهید کرد. 
آگاهی بخشی به مش��تریان نباید به طور اجباری صورت 
گیرد. اگر برند ش��ما با تولید مداوم و پش��ت سر هم محتوا 
به دنبال جلب نظر مش��تریان باش��د، احتم��اال با واکنش 
منفی کاربران رو به رو خواهد ش��د. شما باید خیلی عادی 
ب��ا مش��تریان رفتار کنی��د. این امر یکی از اصول اساس��ی 
رفتار حرفه ای در زمینه فروش محس��وب می شود. بنابراین 

هرگونه عملکرد هیجانی و فوری را کنار بگذارید. 
گام دوم: ارزیابی برند از سوی مشتریان

پس از اینکه ش��ما توجه اولیه مشتریان را جلب کردید، 
آنها مشغول بررس��ی وضعیت برند شما خواهند شد. دلیل 
ای��ن امر تجربه های منفی گذش��ته مش��تریان از تعامل با 
برندهای دیگر اس��ت. اگر مش��تریان ارزیابی مس��اعدی از 
کس��ب و کار ش��ما داش��ته باش��ند، امکان ورود به مرحله 

فروش فراهم خواهد شد. 
وقتی مشتریان ارزیابی خوبی از برند شما پیدا می کنند، 
بیشترین آمادگی برای خرید از شما را خواهند داشت. این 
امر اهمیت بس��یار زیادی برای برندها دارد. اغلب اوقات در 
چنین موقعیتی امکان ارائه محتوای بازاریابی حرفه ای تر به 

مخاطب هدف وجود دارد. 
یک��ی از اش��تباهات فروش��ندگان در زمین��ه تعام��ل با 
مشتریان تازه تالش برای جوش دادن معامله به هر قیمتی 
اس��ت. اگر شما در این مرحله عجله زیادی به خرج دهید، 
مشتریان را به شک خواهید انداخت. این امر موجب صرف 
نظر مش��تریان از تعامل بیش��تر با برند شما در اغلب موارد 
می ش��ود. بنابراین ش��ما باید حواس تان را به شدت در این 

مرحله جمع کنید. 
آزادی عمل مشتریان در ارزیابی وضعیت برند شما نکته 
بسیار مهمی محسوب می شود. گاهی اوقات برندها به طور 

غیرمستقیم با تولید و ارسال محتوای بیش از اندازه آزادی 
عمل مش��تریان را س��لب می کنند. این امر موجب ناتوانی 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان و تعامل بهینه با آنها 
می شود. بنابراین شما باید همیشه این نکته مهم را مدنظر 
ق��رار دهید، در غیر این صورت ش��اید خیل��ی زود در این 

زمینه با مشکالت اساسی رو به رو گردید. 
برنده��ا اغلب اوقات در تعامل با مش��تریان اقدام به بیان 
ادعاهای مختلفی می کنند. اگر شما توانایی اثبات ادعاهای 
برندتان به بهترین شکل ممکن را نداشته باشید، مشتریان 
به س��رعت پس از تعامل اولیه با شما قید خرید را خواهند 
زد. بنابرای��ن همیش��ه حس��اب ش��ده و با دلی��ل و منطق 
صحبت کنید، در غیر این صورت هیچ شانسی برای تعامل 

با مشتریان نخواهید داشت. 
گام سوم: ترغیب مشتریان به خرید

وقتی مش��تریان ارزیابی کلی از برندتان را صورت دادند، 
تصمیم ش��ان درباره اعتماد به برندتان قطعی ش��ده است. 
مهمترین مس��ئله در این میان تالش برای به ثبت رساندن 
اولین فروش است. اگر برند شما هیچ فروشی نداشته باشد، 
نه تنها از نظر مالی، بلکه در تاثیرگذاری بر روی مش��تریان 
نیز دچار مش��کل خواهد شد. مشتریان به هر حال در بازار 
به دنبال خرید محصوالت مختلف هستند. این امر اهمیت 
بسیار زیادی برای برندها دارد. اگر کسب و کار شما در این 
میان توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفش را نداشته 
باش��د، به سرعت با مش��کالت اساسی رو به رو خواهد شد. 
با این حساب بهترین توصیه برای شما تالش برای ترغیب 

مشتریان به خرید در مرحله کنونی است. 
شاید مشتریان وقتی نوبت به خرید برسد، اندکی شک و 
تردید اضافی از خودش��ان نشان دهند. این امر اغلب اوقات 
نش��انه بدی نیس��ت. به هر حال هر کس��ی به هنگام پول 
خ��رج کردن تمام دقتش را به کار خواهد گرفت. مهمترین 
وظیفه شما در این میان فراهم سازی شرایطی برای تجربه 
رایگان مش��تریان از محصوالت تان اس��ت. این امر در مورد 
محصوالتی نظیر نرم افزارهای رایانه ای بیش��ترین کاربرد را 
دارد. شما امکان ارائه نسخه دمو )Demo( یا کد استفاده 
آزمایش��ی از محصول برای مدت زمانی مح��دود را دارید. 
اینطوری مش��تریان دس��ت کم تجرب��ه ای کوت��اه از کار با 

محصول شما پیدا خواهند کرد. 
ش��اید مهمتری��ن نکت��ه در زمینه ترغیب مش��تریان به 
خرید تالش برای شخصی س��ازی محصوالت براساس نیاز 
مشتریان باشد این امر اغلب اوقات از سوی مشتریان مورد 
توجه فراوانی قرار می گیرد. به هر حال وقتی یک محصول 
هماهنگی زیادی با نیاز مش��تری داش��ته باش��د، پرهیز از 

خرید امر بسیار نادری خواهد بود. 
شخصی س��ازی مشتریان همیش��ه گام سختی محسوب 
می ش��ود. بس��یاری از برندها ب��رای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مش��تریان اق��دام ب��ه اس��تفاده از کلیش��ه های مربوط به 
شخصی س��ازی می کنن��د. این امر نه تنه��ا تاثیری بر روی 
مش��تریان ندارد، بلکه کس��ب و کار ش��ما را به طور قابل 
مالحظه ای دچار مش��کل خواهد کرد. شیوه اجرای درست 
این مرحله شامل مطالعه درباره مشتریان یا حتی برگزاری 
نظرسنجی است. شما با استفاده از چنین کاری به بهترین 
ش��کل ممکن امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 

را خواهید داشت. 
اعتمادسازی پس از ثبت سفارش

وقتی مش��تریان نخستین سفارش ش��ان را ثبت کردند، 
فرآین��د خرید به پایان نمی رس��د. مهمترین نکته در حفظ 
اعتم��اد مش��تریان در گام پ��س از ف��روش نهفته اس��ت. 
متاسفانه بس��یاری از برندها پس از ثبت فروش به سرعت 
مشتری ش��ان را فرام��وش می کنند. این امر دردس��رهای 
بس��یار زیادی برای برندها به همراه دارد. بنابراین شما باید 
همیشه به دنبال بهترین راهکار برای تاثیرگذاری مداوم بر 
روی مش��تریان تان باش��ید، در غیر این صورت با مشکالت 
اساسی برای بهینه سازی وضعیت تان رو به رو خواهید شد.

اغلب اوقات اعتمادس��ازی در میان مشتریان پس از ثبت 
س��فارش برعهده بخش خدمات پس از فروش اس��ت. اگر 
مش��تریان در هر مرحله پس از ثبت سفارش با مشکلی رو 
به رو ش��وند، شما باید به بهترین شکل ممکن در کنار آنها 
باشید، در غیر این صورت شاید حتی با مرجوعی سفارشات 
هم رو به رو شوید. این امر بدترین نتیجه از نقطه نظر جلب 
اعتماد مش��تریان محسوب می ش��ود. بنابراین کسب و کار 

شما باید همیشه بدان توجه ویژه ای نشان دهد. 
آگاه��ی از ترندهای مربوط به خدمات پس از فروش کار 
دش��واری نیست. مهمترین نکته در این میان اراده مدیران 
ارشد یک ش��رکت برای اعمال تغییرات در خدمات پس از 
فروش براساس یافته های جدید است. این امر اغلب اوقات 
به دلیل عادت برندها به برخی از شیوه های اجرای خدمات 

پس از فروش مورد بی توجهی قرار می گیرد. 
بس��یاری از برندها در عمل آگاهی درس��تی از انتظارات 
مش��تریان در بخ��ش خدمات پس از ف��روش دارند، با این 
حال ب��رای اج��رای آن همیش��ه منتظر فرصت مناس��ب 
هس��تند. شما باید به محض اینکه انتظار مشتریان را مورد 
شناس��ایی قرار دادید، اق��دام به تاثیرگ��ذاری بر روی آنها 
ب��ا تغییر روند فعالیت تان کنید، در غیر این صورت ش��اید 
زمان مناسب برای اجرای این کار را به طور کامل از دست 
بدهید. آن وقت دیگر به سختی توانایی تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان تان را پیدا خواهید کرد. 
ام��روزه مش��تریان در بازاره��ای مختلف به ش��یوه های 
متفاوتی اعتمادش��ان نس��بت به برندها را نشان می دهند. 
اگر یک برند در این میان منتظر اعتماد مشتریان باشد، به 
احتمال زیاد موفقیت زیادی کسب نخواهد کرد. نکته مهم 
در این میان تالش برای جلب اعتماد مش��تریان در فرآیند 
خرید اس��ت. اس��تفاده از توصیه ها و ن��کات مورد بحث در 
این مقاله به ش��ما برای ش��روع کارتان در این حوزه کمک 

خواهد کرد. 
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فروش بیشتر با اعتمادسازی در میان مشتریان
بررسی دالیل ناکامی بازاریابی وبالگ ها

چرا وبالگ ها شکست می خورند؟

به قلم: تیموتی کارتر
کارشناس بازاریابی
ترجمه: علی آل علی

وبالگ ها یکی از گزینه های بازاریابی بس��یار مشهور در میان بازاریاب ها محسوب می شوند. امروزه اغلب 
برنده��ای بزرگ دنیا دارای وبالگ رس��می در کنار س��ایت و اکانت های متعدد در ش��بکه های اجتماعی 
هس��تند. با این حس��اب مشاهده سرمایه گذاری شمار هرچه بیش��تری از برندها در این حوزه امر عجیبی 

نخواهد بود. 
اگرچه ش��بکه های اجتماعی یکی از گزینه های بس��یار مشهور برای بازاریابی محسوب می شوند، اما نرخ 
شکس��ت برندها در این حوزه نیز بس��یار باالست. ساالنه بس��یاری از وبالگ ها به دلیل ناتوانی برای جلب 
نظر کاربران به تعطیلی کشیده می شوند. با این حساب سرمایه گذاری بر روی وبالگ ها همیشه گزینه ای 

مطمئن نیست. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از دالیل اصلی برای شکست وبالگ ها در عرصه بازاریابی است. 
ای��ن امر به ش��ما برای تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی مخاطب ه��دف کمک خواهد کرد. به عبارت بهتر، 
این مقاله به جای بررسی برخی از نکات کلیشه ای برای بهبود وضعیت بازاریابی برندها در وبالگ به طور 
مس��تقیم سراغ مشکالت رفته اس��ت. اگر شما فرصت پرهیز از مش��کالت در این عرصه را داشته باشید، 

موفقیت تان در بازاریابی وبالگی امر دور از انتظاری نخواهد بود. 
چرا وبالگ ها شکست می خورند؟

• فقدان اهداف: هدفمندی در زمینه فعالیت بازاریابی امر مهمی محس��وب می شود. اگر برند شما دارای 
اهداف درس��تی برای بازاریابی نباش��د، در کوتاه مدت شکست های س��نگینی خواهد خورد. همچنین فکر 
اینکه یک وبالگ بدون هدف توانایی حضور بلندمدت در بازار را داش��ته باش��د هم غیرممکن اس��ت. شما 
باید از همان ابتدای کارتان دالیل حضورتان در این فضا را مشخص سازید، در غیر این صورت شاید هرگز 
فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان پیدا نکنید. نیازی نیست در این راستا به سراغ اهداف عجیب 
و غریب بروید، همینکه نیازهای اصلی برندتان مثل تعامل با مش��تریان یا آگاهی بخش��ی پیرامون کسب و 

کارتان رفع شود، کافی خواهد بود.
• فقدان دقت نظر: دقت نظر در تولید محتوای بازاریابی امر مهمی محس��وب می ش��ود. امروزه به دلیل 
س��طح باالی رقابت در شبکه های اجتماعی امکان بارگذاری محتوای ساده و غیردقیق در پلتفرم ها وجود 
ندارد. وبالگ هایی که به کیفیت محتوای تولیدی شان توجه نکنند، خیلی زود شکست می خورند. یکی از 
دالیل اصلی شکس��ت وبالگ برندها نیز همین مس��ئله است. بنابراین شما باید با دقت نظر کافی اقدام به 

تولید محتوا در این عرصه نمایید. 
• ایده های کپی ش��ده: بازاریابی وبالگی بدون ایده های تازه و اصیل غیرممکن اس��ت. بسیاری از برندها 
برای ساده س��ازی فرآیند بازاریابی در عمل از ایده های تکراری اس��تفاده می کنند. این امر مشکالت بسیار 
زیادی برای چنین برندهایی به همراه خواهد داش��ت. یکی از دالیل اصلی شکس��ت وبالگ ها در بازاریابی 
همین کپی برداری از ایده رقبای ش��ان اس��ت. چنین امری ش��ما را خیلی زود از عرصه بازاریابی وبالگی 

حذف خواهد کرد.
• مطالع��ه ضعیف بازار: مطالعه بازار برای بازاریابی امری ضروری محس��وب می ش��ود. اگر ش��ما آگاهی 
مناس��بی از سلیقه و نیازهای کاربران نداشته باشید، هرگز شانسی برای تعامل بهینه با آنها پیدا نخواهید 
کرد. درس��ت به همین خاطر بسیاری از برندها در عمل وبالگ شان برای کاربران هیچ جذابیتی به همراه 
ندارد. اگر ش��ما به دنبال عملکردی متفاوت در این زمینه هستید، باید حتما مطالعه دقیق بازار را مدنظر 

قرار دهید، در غیر این صورت وضعیت تان مانند برندهای کلیشه ای در این راستا خواهد بود. 
• به روز رسانی های دیرهنگام: به روز رسانی وبالگ رسمی برند باید به طور منظم و سریع صورت گیرد. 
برخی از برندها هر چند هفته یک بار محتوای سایت شان را به روز رسانی می کنند. این امر مشکالت بسیار 
زیادی برای کاربران به همراه خواهد داش��ت. یکی از مش��کالت اصلی در این میان ناامیدشدن کاربران از 
پیدا کردن محتوای تازه و به روز در وبالگ تان اس��ت. چنین امری کاربران را به بهترین ش��کل ممکن به 

سوی رقبای تان هدایت خواهد کرد. 
• بی توجهی به توس��عه وبالگ: وبالگ ش��ما باید به طور مداوم توس��عه پیدا کند. اگر شما در این میان 
توجهی به توس��عه بخش های مختلف وبالگ و تولید محتوای هرچه دقیق تر در این راستا نداشته باشید، 
خیلی زود کس��ب و کارتان با شکس��ت مواجه خواهد ش��د. درس��ت به همین خاطر همیشه باید فعالیت 
بازاریابی تان در وبالگ را توس��عه دهید، در غیر این صورت به زودی وارد سراش��یبی عرصه بازاریابی و از 

بین رفتن اعتبار وبالگ تان خواهید شد. 
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