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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

نگاهی به مهمترین برنامه های مسکنی وزیر راه

 موافقت وزیر راه و شهرسازی
با طرح مالیات بر عایدی مسکن

وزیر راه و شهرس��ازی از برنامه های خود در بخش مس��کن رونمایی کرد که در آن عالوه بر رونمایی از روش های 
متعدد تأمین مالی، بر تس��ریع در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه تأکید کرده است. به گزارش خبرنگار مهر، 
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی برنامه ها، راهبردها و راهکارهای چهارده گانه خود برای بخش مسکن را اعالم کرد. 
بخشی از اهم برنامه های قاسمی در حوزه مسکن، ساخت و ساز، شهرسازی، نوسازی بافت فرسوده، حاشیه نشینی و 
تأمین مالی بخش مسکن به شرح زیر است. بر این اساس، وزیر راه و شهرسازی معتقد است: نسبت خانه های خالی به 
کل موجودی واحدهای مسکونی کشور ۱۱ درصد است که نشان  می دهد از هر ۱۰ خانه در کشور یکی خالی است.

وی می گوید: تولید س��االنه مسکن از متوس��ط ۷۷۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۲ به متوسط ساالنه حدود ۴۰۰ هزار 
واحد از سال ۱۳۹۳ تاکنون کاهش یافته است. وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از کاهش پوشش دهی تسهیالت بانکی...

 چسبندگی قیمتی
خودرو و دالر در بازار داخل
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رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد
انحصار مجوز کارگزاری بورس پس از 1۲ سال شکسته شد
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معـاون امور بندری و اقتصادی سـازمان بنـادر و دریانوردی گفت میزان کاالهای اساسـی موجود در 
بنادر کشـور تا سـوم شـهریورماه امسـال به 4 میلیون و ۵۲7 هزار و 100 تن اسـت. به گزارش ایرنا، 

 از سـازمان بنادر و دریانوردی »فرهاد منتصر کوهسـاری«، درباره وضعیت کاالهای اساسـی
در بنادر کشور، اظهار کرد: تا پایان روز سوم شهریورماه امسال، میزان کاالهای اساسی در...

معاون سازمان بنادر اعالم کرد

 4/5 میلیون تن کاالی اساسی در بنادر کشور موجود است

یادداشت
پیشنهاد 

سرمایه گذاری 
 درآمدهای شستا
و تامین اجتماعی

حمید نجف
کارشناس حوزه کار

می رس��د  نظ��ر  ب��ه 
س��رمایه گذاری درآمده��ای 
شس��تا و تامین اجتماعی در 
جهت احیای بنگاه های راکد 
و ایجاد ش��غل برای جوانان 
می تواند بس��یار مفید باشد و 
مانع زدایی از تولید به عنوان 
مطالبه اصلی جامعه کارگری 
بای��د هرچ��ه س��ریع تر اجرا 
ش��ود. از وزیر محترم جدید 
تا  می کنیم  درخواس��ت  کار 
موانع تولی��د و قوانین زائد و 
مخل کسب و کار را از میان 

بردارد.
بای��د به راهکاره��ای تقویت 
ب��ازار کار در ش��رایط موجود 
توج��ه وی��ژه و مانع زدای��ی از 
تولی��د توس��ط وزی��ر کار بجد 
پیگیری ش��ود. امسال از سوی 
مق��ام معظ��م رهبری ب��ه نام 
مانع زدای��ی از تولید نام گذاری 
شده و چنانچه وزیر کار بتواند 
ای��ن موان��ع را از پی��ش روی 
تولید بردارد خ��ود به خود به 
ایجاد اش��تغال در کشور کمک 

می کند.
ادامه در همین صفحه

۲۰ محرم ۱۴۴۳ - س�ال هفتم
شماره   ۱8۴8

8 صفحه - 5۰۰۰ تومان
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براس��اس  گف��ت  س��رمایه  ب��ازار  کارش��ناس  ی��ک 
پیش بینی ه��ای ص��ورت گرفته به نظر می رس��د بازار به 
مرور از س��هام دالری محور که رش��د زیادی داشتند در 
حال ورود به س��هام کوچک باش��د که از لحاظ بنیادی 
شرایطی بهتر دارند و از عقب ماندگی بیشتری نسبت به 

سهام بزرگ برخوردارند.
»روزبه ش��ریعتی« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا، ب��ه تغییر روند معامالت بورس از مردادماه اش��اره 
کرد و افزود: بازار سهام از یک ماه گذشته شکل و روندی 
جدید به خود گرفت و خون در رگ های این بازار جاری 
ش��د که ریش��ه ایجاد چنین پویایی در معامالت بورس 
را می ت��وان مربوط به تغییر رون��د این بازار در خردادماه 

دانست.
وی به س��رانه خرید و ف��روش هر کد حقیقی در چند 
ماه گذشته اشاره کرد و گفت: در پنج ماه گذشته سرانه 
خری��د هر کد حقیق��ی ۱۰ میلیون توم��ان و در مقابل 

سمت فروش حدود ۲۲ میلیون تومان بود.
شریعتی با بیان اینکه در تیرماه سرانه خرید حقیقی ها 
در بازار رو به افزایش رفت و در این میان ش��اهد کاهش 
فروش س��هام از سوی س��هامداران در بازار بودیم، اظهار 
داش��ت: در این ماه سرانه خرید هر کد حقیقی به حدود 
۱۶ میلیون تومان و سرانه فروش به کمتر از ۱۴ میلیون 

تومان رسید. این کارش��ناس بازار سرمایه اظهار داشت: 
روند افزایش��ی می��زان خرید در بازار نس��بت به فروش 
همچن��ان بر مدار صعودی قرار داش��ت و در آخرین روز 
معامالتی مردادماه سرانه خرید هر کد حقیقی نزدیک به 

۱۹ میلیون تومان رسید.
 وی ب��ه چرخش معامالت ب��ورس در خردادماه تاکید 
ک��رد و گفت: از ۱۳ تیرماه به بع��د فقط پنج روز قدرت 
خریدار کمتر از فروش��نده ب��ود که چنین روندی هم در 

بازار طبیعی به نظر می رسد.
عدم همخوانی روند معامالت بورس با نرخ دالر

ش��ریعتی در ادامه به علت بازگشت رشد به معامالت 
بورس اش��اره کرد و گفت: معامالت بورس طی یک سال 
گذش��ته اصالح قابل توجه��ی را تجربه ک��رد و بازار به 
محدوده ای رس��ید که دیگر حتی با دالر ۲۰ هزار تومان 
همخوانی نداش��ت و کمت��ر از ارزش ذاتی خود در حال 

معامله بود.
 این کارشناس بازار س��رمایه به دیگر عامل تاثیرگذار 
در ایج��اد روند صع��ودی معامالت ب��ورس تاکید کرد و 
اظهار داش��ت: انتشار گزارش فصل بهار شرکت ها که در 
تیرماه منتشر شد باعث تغییر رنگ در معامالت این بازار 
ش��د و در این میان احتمال کاهش شدید قیمت دالر از 

بین رفت.

ش��ریعتی با تاکید بر اینکه س��هام شرکت ها با تغییر و 
ورود ب��ه فصل مجامع از صف فروش خارج ش��دند و نیز 
به قیمت تعادلی خود رسیدند، گفت: بازار از تیرماه روی 
دیگری را از خود نش��ان داد و با نزدیک شدن به اواسط 
تیرماه با شفاف س��ازی های صورت گرفته در معامالت و 
کاه��ش هیجان های صورت گرفته در میان س��هامداران 
رون��د ب��ازار رو به بهبود پیش رفت و باعث ش��د تا افراد 
ریس��ک گریز به مرور وارد بازار ش��وند و سرمایه هایی را 
ک��ه در بیرون از بازار نگه داش��ته بودن��د را دوباره وارد 

بازار کنند.
حجم معامالت، دماسنج معامالت بازار سهام

این کارشناس بازار سرمایه، حجم معامالت را دماسنج 
ای��ن ب��ازار اعالم ک��رد و گفت: در این م��دت بازار رنگ 
دیگری به خود گرفته اس��ت، میانگی��ن حجم معامالت 
ک��ه در فروردی��ن و اردیبهش��ت ماه بس��یار ناچیز و در 
روزهایی به صورت میانگی��ن حجم معامالت کمتر از ۲ 
هزار میلی��ارد تومان بود در خردادماه این عدد به حدود 
۳هزار میلیارد تومان رسید، اما در تیرماه حجم معامالت 
به بیش از 5 هزار میلیارد تومان دست پیدا کرد و حتی 
در روزهایی رکورد ۷ هزار میلیارد معامالت شکسته شد.

وی تاکی��د کرد: در مردادماه ب��ا توجه به تعطیلی های 
مک��رر و وجود ۱۶ روز کاری اما ب��ا رکوردهای عالی در 

حجم معامالت هم��راه بودیم و در برخی از روزها حجم 
معام��الت بی��ش از ۱۰ هزار میلیارد توم��ان بود که این 

موضوع نشان از وجود حال و روز جدید در بازار است.
شریعتی اظهار داشت: شاخص بورس در ابتدای مرداد 
از کان��ال یک میلی��ون و ۳۰۰ هزار واحد به یک میلیون 
و 5۰۰ ه��زار واحد رس��ید و نزدیک به ۱۶ درصد رش��د 
داشت که بس��یاری از کارشناسان این کانال را مقاومت 

جدی بازار می دانند.
تغییر مس��یر معامالت بورس از سهام دالری محور به 

سهام شرکت های کوچک
این کارش��ناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه شاخص 
ه��م وزن در مردادماه فقط حدود ۱۰ درصد رش��د کرد 
و ش��اهد وجود ی��ک عقب ماندگی در ش��اخص هم وزن 
هس��تیم، گفت: براساس پیش بینی های صورت گرفته به 
نظر می رسد بازار به مرور از سهام دالری محور که رشد 
زیادی را داشتند در حال ورود به سهام کوچک باشد که 
از لحاظ بنیادی ش��رایطی بهت��ر دارند و از عقب ماندگی 

بیشتری نسبت به سهام بزرگ برخوردارند.
وی ب��ا بیان اینکه اکنون بازار در نقطه ای قرار دارد که 
در انتظار نگرش تیم جدید دولت اس��ت، اظهار داش��ت: 
چند اتفاق در وضعیت فعلی بازار در حال رخ دادن است، 
اکنون ش��عار و اهدافی ک��ه  ارکان اقتصادی دولت با آن 

روبه رو هستند، نشان دهنده ذهنیت پویای اقتصاد است.
ش��ریعتی ادام��ه داد: صحبت ه��ای مط��رح ش��ده از 
س��وی ارکان اقتصادی دولت جدید نش��ان دهنده حذف 
قیمت گذاری دستوری، رانت زدایی و فساد ارز چندنرخی 
است که این نگاه ها به طور قطع کمک کننده به معامالت 
ب��ازار خواهد بود و باعث قوت قلب س��هامداران در بازار 

شده است.
ای��ن کارش��ناس بازار س��رمایه ب��ا بیان اینک��ه نقطه 
ایجادشده در بازار زمینه رشد شاخص هم  وزن را فراهم 
کرده است تا به مرور از معامالت شهریورماه عبور کنیم، 
افزود: به نظر نمی رس��د که بازار در آخرین ماه تابستان 
بتواند به بازدهی بیش از مردادماه دس��ت پیدا کند، مگر 
آنکه متغی��ر اصلی تاثیرگذار بر معام��الت بازار که دالر 
اس��ت با افزایش همراه ش��ود و زمینه رش��د بیشتر بازار 

را فراهم کند.
به گزارش ایرنا،  شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
در پایان معامالت هفته ای که گذش��ت )چهارش��نبه، ۳ 
ش��هریور ماه( در کان��ال یک میلی��ون و 5۰۰ هزار واحد 
ت��داوم پیدا کرد و ب��ا 5۰ هزار واحد افزایش نس��بت به 
هفت��ه پایانی مردادماه به ع��دد یک  میلیون و 55۰ هزار 
واحد رس��ید؛ بر این اساس رشد ش��اخص کل در هفته 

جاری بیش از ۳ درصد بود.

رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( اعالم  کرد نزدیک به ۳۰ 
طرح در بخش معدن و صنایع معدنی سراس��ر کشور با 
اعتبار یک میلیارد و ۹۱۶ میلیون دالر تا پایان امس��ال 

افتتاح می شود.
ب��ه گ��زارش ایرنا از ایمی��درو، »وجی��ه اهلل جعفری« 
با گرامی داش��ت هفت��ه دولت و یاد و خاطره ش��هدای 

واالمقام دولت به ویژه ش��هیدان رجای��ی و باهنر اظهار 
داش��ت: پیش بینی شده تا پایان اس��فندماه، طرح های 
توس��عه ای مختلفی در حوزه فوالد، مس، سرب و روی، 
نفلی��ن، طال، آنتیم��وان، فروکروم، زیرس��اختی و ... به 

بهره برداری برسد.
وی اف��زود: طرح های یادش��ده برای بی��ش از ۴ هزار 
و ۷۰۰ نفر اش��تغال مس��تقیم ایجاد می کند، همچنین 

با احتساب اش��تغال غیرمس��تقیم این طرح ها تا پایان 
امسال بیش از ۱8هزار و ۶۰۰ شغل ایجاد خواهد شد.

جزییات طرح های افتتاحی سال ۱۴۰۰
رئی��س هی��أت عامل ایمیدرو با اش��اره ب��ه جزییات 
طرح های قابل افتتاح تا پایان سال ۱۴۰۰ بیان  داشت: 
از جمل��ه این طرح ه��ا، واحد احیای مس��تقیم قائنات، 
واحد بریکت سازی فوالد شادگان، کنسانتره فوالد شرق 

کاوه، فاز نخس��ت تجهیز معدن و احداث کارخانه سرب 
و روی مهدی آب��اد، معدن مس ایجو و فاز ۳ کنس��انتره 

گهر زمین است.
وی ادام��ه  داد: بخ��ش دیگری از طرح ه��ای مذکور، 
کارخانه ط��الی هیرد، تولید کاغذ از س��نگ الیگودرز، 
طرح تولید س��یلیکومتال، تجهیز معدن، توسعه معدن 
سرچش��مه، راه اندازی سه پست اس��کله بندر پارسیان، 

کارخان��ه فلوتاس��یون مس سرچش��مه، کالف فوالدی 
چادرملو، معدن طالی دره اش��کی و تولید کود فسفاته 

است.
جعف��ری گف��ت: طرح ه��ای دیگ��ری در بخش های 
فروکروم، آهک هیدراته و زیرساختی )تامین آب، برق، 
جاده، تس��هیل ص��ادرات و ...( تا پایان امس��ال افتتاح 

می شود.

ادامه از همین صفحه
ممکن اس��ت یکس��ری موانع بین وزارتخانه ای یا بین 
قوه ای باشد یا بعضا به قانونگذاری جدید یا اصالح برخی 
قوانین مثل گمرک نیاز باش��د، ایشان می تواند در جهت 
اصالح یا حذف قوانین زائد و قوانین مخل کس��ب و کار 
از پیش روی تولیدکنن��دگان و کارآفرینان گام بردارد و 
از این طریق ضمن رفع موانع تولید به اش��تغال زایی در 

جامعه کمک کند.
بخش��ی از ب��ازار کار داخل��ی را می توانی��م ب��ا بردن 
ش��رکت های نیمه خصوص��ی و دولتی به ب��ورس رونق 
دهیم؛ ب��ا این کار هم برای جوان��ان جویای کار فرصت 

اش��تغال فراه��م می ش��ود و هم بخش��ی از س��رمایه ها 
برمی گردد. در س��ازمان تامین اجتماعی و شستا دو کار 
می توان در راس��تای واگذاری س��هام به شرکت ها دنبال 
کرد، اول اینکه درآمدهایی که از محل واگذاری س��هام 
ایجاد شده به حقوق و دس��تمزد بازنشستگان به عنوان 
موارد هزینه ای ببریم. راه دیگر این اس��ت که بخش��ی از 
این درآمدها را در داخل شس��تا برای آینده بیمه گذاران 
و س��هامداران تامین اجتماعی در یک سری کارخانه ها و 
کارگاه های تولیدی که در حال ورشکس��تگی هستند و 
توان بازپرداخت اقس��اط بانکی را ندارند، سرمایه گذاری 

و آنها را احیا کنیم.

این کار باعث می ش��ود به تدری��ج روی درآمدها تاثیر 
بگذارد و درآمدهای بیشتری را ایجاد کند و در دل خود 
منجر به ایجاد اش��تغال ش��ود و خیلی از جوانان و افراد 

جویای کار از این طریق مشغول کار شوند.
بای��د نظام شایسته س��االری در مجموع��ه وزارت کار، 
بهره گی��ری از تجارب نخبگان و متخصصان و اس��تفاده 
از اف��راد دارای صالحیت و توانمند مس��تقر ش��ود. برای 
آباد کردن کش��ور ب��ه همدل��ی جمعی نی��از داریم لذا 
توصیه من به وزیر کار این اس��ت ک��ه نگاه فراجناحی و 
شایسته ساالری را که رئیس جمهور بر آن تاکید دارد در 
دستور کار و خروجی عملکردها را مورد توجه قرار بدهد.

متاسفانه بعضا شاهد هستیم که به دالیل متعدد امکان 
برق��راری ارتباط با اف��راد کارآفرین و نخبه در بدنه صنعت 
و تولی��د ممکن نمی ش��ود در حال��ی که ارتب��اط با بدنه 
کارشناسی در اتخاذ تصمیمات اثرگذار الزم است بنابراین 
وزیر کار در وهله اول باید دایره پیرامون خود را به گونه ای 
انتخ��اب کند که مان��ع ارتباط وی با بخش ه��ای تولید و 
صنعت نشود و متخصصان و نخبگان و  فعاالن بخش های 
مختلف امکان گفت وگو و ارتباط با ایشان را داشته باشند.  
ضروری است جناب عبدالملکی از نتایج طرح ها و اقدامات 
صورت گرفته در دوره آقای شریعتمداری حداکثر استفاده 
را بکند. اقدامات خوبی در وزارت کار توس��ط وزیر س��ابق 

ص��ورت گرفته و آقای عبدالملکی به عنوان کس��ی که در 
زیرمجموعه ه��ای ای��ن وزارتخانه فعالیت داش��ته و با آن 
آشنایی دارد، می تواند در بخش هایی که توفیق حاصل شده 
یا س��ازمان ها و زیرمجموعه های موفق وزارت کار با درایت 
خود این موفقیت ها را ادامه ده��د. در صورتی که طرح ها 
و اقدامات��ی ک��ه در وزارت کار به اج��را درآمده بازخورد 
مثبتی داش��ته می توان این طرح ها و برنامه را همچنان 
دنبال کرد و نیازی به تکرار طرح های جدید نیس��ت ولی 
اگر این طرح ها یا برنامه ه��ا، اطالعات جامع و کاملی به 
ایش��ان برای تصمیم گیری بهتر ارائ��ه نمی دهد می تواند 
آنها را اصالح و تقویت کند.                   منبع:  ایسنا

به مناسبت هفته دولت انجام می شود:

افتتاح 30 طرح معدنی با سرمایه گذاری ۲ میلیارد دالری تا پایان امسال

پیشنهاد سرمایه گذاری درآمدهای شستا و تامین اجتماعی

تغییر احتمالی مسیر حرکت بورس از سهام دالر محور به سوی سهام کوچک بنیادی

راهکارهای مدیریت مشتریان بدحساب
فعالیت در عرصه کسب و کار همیشه برای کسب سود بیشتر صورت می گیرد. این امر انگیزه اصلی برای کار 
سخت تر و نوآوری های پشت سر هم کارآفرینان محسوب می شود. در این میان مسئله پرداخت هزینه خرید یا 
سفارش��ات از سوی مشتریان امر بسیار مهمی محسوب می شود. در برخی از کسب و کارها مشتریان در همان 
لحظه خرید هزینه محصول را پرداخت می کنند. با این حس��اب چنین برندهایی مش��کل زیادی از نقطه نظر 
دریافت هزینه خرید از مشتریان ش��ان ندارند. مس��ئله اصلی در این میان مربوط به کسب و کارهای خدماتی و 
برندهایی است که هزینه فروش محصوالت را با تاخیر دریافت می کنند.  تعامل با مشتریان بدحساب همیشه 
برای برندها نوعی کابوس محسوب می شود. اینکه یک برند در تالش برای توسعه کسب و کارش به طور مداوم 
با بدحسابی های مختلف رو به رو شود، انگیزه هر کارآفرینی را از بین می برد. با این حساب شما باید همیشه در...



معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت میزان 
کاالهای اساس��ی موجود در بنادر کشور تا سوم شهریورماه امسال به ۴ 
میلیون و 5۲۷ هزار و ۱۰۰ تن است. به گزارش ایرنا، از سازمان بنادر و 
دریانوردی »فرهاد منتصر کوهساری«، درباره وضعیت کاالهای اساسی 
در بنادر کش��ور، اظهار کرد: تا پایان روز سوم شهریورماه امسال، میزان 
کاالهای اساس��ی در ۱۲ بندر امیرآباد، نوشهر، انزلی، امام خمینی)ره(، 
ش��هیدرجایی، بوش��هر، چابهار، آس��تارا، فریدونکنار، لنگه، شهیدباهنر، 

خرمشهر، معادل ۴ میلیون و 5۲۷ هزار و ۱۰۰ تن بوده است.
وی ادامه داد: کاالهای اساس��ی ش��امل گندم، ذرت، جو، سویا، برنج، 

شکر، روغن خام و دانه های روغنی است.
 میزان تفکیکی کاالهای اساسی در 1۲ بندر کشور

معاون امور بندری و اقتصادی س��ازمان بن��ادر و دریانوردی در رابطه 

ب��ا میزان کاالهای اساس��ی به تفکیک بنادر، خاطرنش��ان کرد: در بندر 
امیرآباد ۳۱۳ هزار و ۱۶۹ تن، بندر نوش��هر ۱۷5 هزار و ۶۶۷ تن، بندر 
انزلی ۷۳ هزار و ۴۹۰ تن، بندرامام خمینی)ره( ۳ میلیون و ۲۹۰ هزار و 
۷۳۶ تن، شهیدرجایی ۴۴۱ هزار و ۷۶۰ تن، بندر بوشهر 5۳ تن، چابهار 
۱۴۳ هزار و ۷۲۱ تن، بندر آس��تارا ۱8 هزار و ۶۳ تن، بندر فریدونکنار 
۶۹ هزار و ۶۶۴ تن، بندر لنگه ۷۰ تن، بندر شهیدباهنر ۱۲۳ تن و بندر 

خرمشهر 58۴ تن است.
کوهساری در مورد شناورهای کنار اسکله در بنادر کشور تا پایان سوم 
ش��هریور ماه سال جاری، اظهار داش��ت: ۱8 فروند شناور کنار اسکله با 
تناژ ۴۱۷ هزار و ۲۷۱ تن قرار دارند و ۲۶ فروند ش��ناور نیز با تناژ یک 
میلیون و ۱۲5 هزار و ۴۰۳ تن تا تاریخ مذکور در لنگرگاه منتظر بودند.
وی در م��ورد تع��داد کامیون های خروجی از بنادر امیرآباد، نوش��هر، 

انزلی، امام خمینی)ره(، شهیدرجایی و خرمشهر نیز اعالم کرد: روز سوم 
شهریورماه س��ال جاری، ۳ هزار و ۳۹۹ کامیون با تناژ ۷۷ هزار و ۹۹8 

تن از این بنادر خارج شده اند.
معاون امور بندری و اقتصادی س��ازمان بن��ادر و دریانوردی افزود: از 
بنادر امام خمینی)ره( و ش��هیدرجایی ۱۴8 واگن با تناژ 8 هزار و 5۴۲ 

تن خارج شدند.
به گزارش ایرنا روز نهم مردادماه مدیرکل امور بندری س��ازمان بنادر 
و دریان��وردی »روانبخ��ش بهزادیان« درباره آخری��ن وضعیت کاالهای 
اساسی در بنادر کشور، گفته بود: تا پایان روز ۹ مردادماه امسال میزان 
کاالهای اساس��ی در ۱۲ بندر امیرآباد، نوشهر، انزلی، امام خمینی)ره(، 
ش��هیدرجایی، بوش��هر، چابهار، آس��تارا، فریدونکنار، لنگه، شهیدباهنر، 

خرمشهر، معادل ۴ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۱۰8 تن است.

معاون سازمان بنادر اعالم کرد

 4/5 میلیون تن کاالی اساسی در بنادر کشور موجود است

طرح جهش تولید و تامین مس��کن در حالی امروز به تایید ش��ورای 
نگهبان رس��ید که سازندگان می گویند در صورت عمل کردن دولت به 
وعده های خود و تکرار نشدن تجربه های گذشته حاضرند احداث واحدها 
را برعهده بگیرند؛ تامین آورده متقاضیان کم توان را نیز به ش��رط تهاتر 

تعدادی از واحدهای مسکونی می پذیرند.
به گزارش ایس��نا، روز گذشته س��خنگوی شورای نگهبان در توئیتی 
از تایید »طرح جهش تولید مس��کن« توس��ط شورا خبر داد. این طرح 
که به تصویب مجلس ش��ورای اس��المی رس��یده بود در مراحل قبل با 
ابهامات و اشکاالتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود که پس از 
انجام اصالحات در مجلس و بررسی مجدد در شورا مغایر شرع و قانون 

اساسی شناخته نشد.
بدین ترتیب همزمان با اس��تقرار دولت که وعده ساخت یک میلیون 
واحد مسکونی در سال را داده است، طرح جهش تولید و تامین مسکن 
با هدف گذاری احداث س��االنه یک میلی��ون واحد از دیروز کلید خورد. 
رستم قاسمی � وزیر راه و شهرسازی � که چند روز قبل برنامه خود را 
تحت عنوان »نهضت توسعه و شهرسازی مردم پایه مبتنی بر عدالت و 
پیشرفت« قرار داده است، قول داده تمام توان خود را برای تحقق وعده 
رئیس جمهور به کار گیرد. از جمله محورهای مدنظر قاس��می می توان 
به ایجاد صندوق ملی مسکن، برنامه آمایش سرزمین و توسعه بنگاه های 
اجاره داری حرفه ای که یکی از مباحث آن افزایش قراردادهای اجاره به 

۲ تا 5 سال است اشاره کرد.

او دو روز قبل نیز هنگام ورود به ساختمان وزارت راه و شهرسازی در 
جمع خبرنگاران اعالم کرد که مس��کن ملی )برنامه دولت دوازدهم( را 
ادامه می دهد و از تالش های محمد اسالمی � وزیر سابق راه و شهرسازی 
� در این خصوص تشکر کرد. قاسمی ساخت و تکمیل واحدهای مسکن 

ملی و مسکن مهر را از برنامه های خود اعالم کرد.
با این حال اما و اگرهایی از سوی کارشناسان درخصوص توانایی دولت 
برای احداث س��االنه یک میلیون واحد مس��کونی مطرح می شود. بیت 
اهلل س��تاریان � کارشناس اقتصاد مس��کن � می گوید که احداث ساالنه 
یک میلیون مس��کن به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی منابعی بیش 
از نقدینگی موجود در کش��ور نیاز دارد و تامی��ن آن در اقتصاد دولتی 

امکان پذیر نیست.
برخی فعاالن صنعت س��اختمان از جمله ای��رج رهبر � نایب رئیس 
انجمن انبوه سازان تهران � اما معتقدند که ساخت یک میلیون مسکن 
در ص��ورت تامین زمین از س��وی دولت و ارائه مش��وق های مالیاتی و 
قانونی، با استفاده از منابع بخش خصوصی امکان پذیر است. رهبر با بیان 
اینکه کانون انبوه سازان کشور و انجمن انبوه سازان استان تهران آمادگی 
خ��ود را برای همکاری با دولت در طرح جهش مس��کن اعالم کرده اند 
به ایس��نا، گفت: اگر دولت به تعهدات خود عمل و اعتمادس��ازی کند 
بخش خصوصی توانایی اجرای قانون »جهش تولید و تامین مس��کن« 

را خواهد داشت.
وی ب��ا ابراز گالیه از عدم تحقق وعده های دولت بخش مس��کن مهر 

خاطرنش��ان کرد: دولت قبل درخصوص معافیت ه��ای مالیاتی، تامین 
اجتماعی و پرداخت مازاد ۲۰ درصد هزینه های مسکن مهر قولهایی به 
سازندگان داده بود که متاسفانه به آن جامه عمل نپوشاند. دولت فعلی 
نیز در طرح جهش مس��کن نباید از ق��درت خود برای تحمیل نظرش 
به س��ازندگان اس��تفاده کند؛ چراکه این مس��ئله به بی اعتمادی و فرار 

سرمایه های بخش خصوصی منجر می شود.
نایب رئیس انجمن انبوه س��ازان استان تهران درباره عدم به روزرسانی 
قیمت مس��کن ملی از تابستان سال گذش��ته یادآور شد: با وجود آنکه 
قیم��ت نهاده های س��اختمانی بیش از ۱۰۰ درص��د افزایش یافته نرخ 
مسکن ملی از سه ماهه دوم سال گذشته که متری ۲.۷ میلیون تومان 
تعیین شد به روز نشده است. البته گفته می شود که نرخ نهایی براساس 
قیمت تمام ش��ده است و مش��کلی وجود ندارد، اما بسیاری متقاضیان 
طرح اقدام ملی از توانایی پرداخت آورده برخوردار نیس��تند که همین 

موضوع در سرعت اجرای پروژه تاثیر گذاشته است.
رهبر، تامین بخش��ی از منابع مالی متقاضیان از س��وی سازندگان را 
راهکاری برای پیش��رفت پروژه دانس��ت و گفت: برای اقشار ضعیف که 
توانای��ی کمتری در پرداخ��ت آورده دارند، می توان ع��الوه بر پرداخت 
تس��هیالت از منابع مالی سازندگان برای ساخت واحدها استفاده کند. 
دولت در قبال آن تعدادی از واحدها را با انبوه سازان تهاتر کند تا بتوانند 
در بازار به فروش برسانند. در این صورت دولت هم منابع چندانی وارد 

نمی کند و فشار زیادی به خط اعتباری بانک مرکزی وارد نمی شود.

جهش تولید مسکن به تایید شورای نگهبان رسید

آورده متقاضیان کم توان برعهده سازندگان مسکن

یادداشت

جزییات پرداخت وام به واحدهای صادراتی
معاون��ت ط��رح و برنام��ه وزارت صمت در گزارش��ی ضمن ارائه 
جزییاتی از نحوه پرداخت تس��هیالت به واحدهای صادراتی، اعالم 
ک��رد که از آغاز پرداخت تس��هیالت به واحده��ای صادراتی، یعنی 
خرداد ۱۳۹۹ تا نهم مرداد امس��ال نزدیک به ۱۹۰۰ میلیارد تومان 

تسهیالت به واحدهای صادراتی پرداخت شده است.
به گزارش ایس��نا، براس��اس گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت )صمت( در راس��تای هدایت منابع برای 
تحق��ق اهداف صادراتی و همچنین تس��هیل و تس��ریع در فرآیند 
پرداخت تس��هیالت س��رمایه در گردش به واحده��ای تولیدی –
صادراتی، س��امانه یکپارچه اعطای تسهیالت بسته موصوف از محل 
مناب��ع صندوق توس��عه ملی و تلفیق مناب��ع بانک های عامل طرف 
ق��رارداد در س��ایت بهین ی��اب وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به 
آدرس www.behinyab.ir راه اندازی شده است. این اقدام برای 
صادرات محصوالت اولویت دار به کشورهای هدف انجام شده است.
درخواس��ت متقاضیان پس از ثبت در س��امانه مذکور، به صورت 
خ��ودکار م��ورد پردازش ق��رار گرفته و پ��س از تایید ب��ه یکی از 
بانک ه��ای عامل )توس��عه صادرات ایران، صنعت و معدن، توس��عه 
تع��اون، خاورمیان��ه، کارآفرین، تجارت، ملی ای��ران، رفاه کارگران، 
صادرات ایران، بانک مشترک ایران و ونزوئال، کشاورزی و پارسیان( 
جهت تصویب و پرداخت تس��هیالت ارس��ال خواهد شد. منابع در 
نظر گرفته ش��ده برای تسهیالت بس��ته موصوف به صورت تلفیقی 
به نس��بت 5۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی و 5۰ درصد منابع 
بانک عامل بوده و نرخ سود تسهیالت به صورت میانگین نرخ سود 
تس��هیالت صندوق توسعه ملی و نرخ س��ود مصوب شورای پول و 

اعتبار است.
اولویت های پرداخت تسهیالت صادراتی

اولویت ه��ای اعطای تس��هیالت براس��اس اولویت ه��ای کاالیی، 
اولویت های کشوری، واحدهای تولیدی-صادراتی، اشخاص حقوقی، 
صادرکنن��دگان کاال از طری��ق توس��عه زنجی��ره ارزش در صنایع 

منتخب و محصوالت کشاورزی در نظر گرفته شده است.
براساس آمار اعالم شده از سوی معاونت طرح و برنامه تا تاریخ ۹ 
مردادماه س��ال جاری، حدود ۴۷ درصد از کل منابع در نظر گرفته 
شده برای این تسهیالت که رقمی نزدیک به ۱۹۰۰ میلیارد تومان 

است از طریق این سامانه به متقاضیان پرداخت شده است.
گفتنی اس��ت که براس��اس آمار دو ماهه امس��ال که با جزییات 
منتش��ر ش��ده، از ابت��دای پرداخت تس��هیالت صادراتی ت��ا پایان 
اردیبهشت امسال نزدیک به ۳۳ درصد متقاضیان موفق به دریافت 
تس��هیالت یادشده شده بودند. از بین اس��تان ها، آذربایجان شرقی 
بیش��ترین تس��هیالت واحدهای صادراتی را به خود اختصاص داده 
و هش��ت استان از جمله ایالم، سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و 

بویراحمد هیچ تسهیالتی دریافت نکرده بودند.

تعیین تکلیف داروهای بدون مجوز دپوشده 
با مذاکره وزرا

بعد از حواش��ی که در مورد تعیین تکلیف داروه��ای بدون مجوز در 
انبارهای گمرک ایجاد شده بود، طی رایزنی صورت گرفته از سوی وزیر 

اقتصاد با وزیر بهداشت این موضوع حل و فصل خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، بازدیدی که روز شنبه خاندوزی - وزیر اقتصاد - از 
گمرک امام خمینی )ره( داش��ت با تصمیم گیری هایی در رابطه با چند 
مورد همراه بود که از جمله آن می توان به بحث ترخیص کاالهای دپوشده 

و به ویژه دارو و اقالم کرونا اشاره کرد.
از مدتی پیش مسئوالن گمرک ایران اعالم کرده بودند که حجمی از 
دارو در گمرک امام خمینی )ره( دپو ش��ده که حدود ۱8 تن مربوط به 

اقالم مرتبط با کرونا است.
در همین راس��تا، بازدیدی از سوی دادستان و البته نمایندگان سایر 
دستگاه ها از جمله وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو صورت گرفت و 
مقرر شد که تعیین تکلیف و ترخیص اقالم دارویی در گمرک به سرعت 
صورت گرفته و براساس آن ترخیص این کاالها از جمله سرم یا واکسن 
و اقالم مرتبط با کرونا در صورت داشتن مجوز وزارت بهداشت به صورت 
حمل یکسره و بدون تخلیه در انبارهای گمرک ترخیص و تحویل شود 
که ترخیص داروهای دپوشده نیز با مجوز وزارت بهداشت در هفته های 
اخیر آغاز ش��د.   در این بین، اعالم مس��ئوالن سازمان غذا و دارو از این 
حکایت داش��ت که بخشی از داروهای دپوشده با مجوز وزارت بهداشت 
وارد گمرک نشده است و در نهایت اقدام موثری هم برای تعیین تکلیف 
آن صورت نگرفت. اما آنطور که معاون فنی گمرک ایران می گوید در این 
بازدید وزیر اقتصاد، وی در جریان شرایط دپوی کاال و از جمله داروهای 
وارد و دپوشده در گمرک امام خمینی)ره( قرار گرفته و بر تسریع ترخیص 
آن تاکید کرده است. ارونقی گفت که با رایزنی ای که وزیر اقتصاد با وزیر 
بهداش��ت داشته مقرر شد در مورد تعیین تکلیف بخش��ی از داروهای 
دپوشده که هنوز مجوز وزارت بهداشت را دریافت نکرده و وزارتخانه به آن 

ورود نکرده است، تصمیم گیری شود.
به گفته ارونقی، با مذاکره صورت گرفته تسریع تعیین تکلیف داروهای 
موجود در گمرک امام خمینی )ره( به زودی در دستور کار قرار خواهد 

گرفت.
در جریان تعیین تکلیف و ترخیص داروهای دپوشده در گمرک امام 
خمینی )ره( یکی از مس��ائلی که از سوی سازمان غذا و دارو مطرح بود 
به این برمی گش��ت که تاکید دارند نباید محموله های دارویی که هنوز 
مجوز وزارت بهداش��ت را دریافت نکرده و ثبت سفارش ندارد به گمرک 
وارد شود و گمرک باید جلوی آنها را قبال می گرفته است و در ادامه نیز 
از گمرک ایران خواستند تا مانع ورود این اقالم به گمرکات شود، این در 
حالی مطرح بود که اکنون رویه تجارت خارجی به نحوی است که در کنار 
کاالهایی که واردکننده با انجام ثبت سفارش و مجوز آن را به گمرک و 
بنادر می آورد بخش��ی از اقالم نیز ابتدا وارد گمرک و بنادر می شود و به 
دنبال آن واردکننده برای دریافت مجوزهای دستگاه های مربوطه اقدام و 

در صورت تایید ترخیص می شود.
هرچند که بارها انتقاداتی از سوی دستگاه های حوزه تجارت از جمله 
گمرک ایران در رابطه با این رویه نادرست مطرح بوده ولی هنوز اصالحی 
صورت نگرفته اس��ت و در نهایت بارها این مشکل ایجاد شده که حجم 
زیادی از کاالها از جمله دارو که حتی مجوز ورود به کش��ور را ندارند از 
س��وی واردکنندگان وارد و در گمرک و بنادر دپو می شود و گمرک نیز 

طبق قانون تا قبل از اظهار آنها مسئولیتی برعهده ندارد.
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وزیر راه و شهرس��ازی از برنامه های خود در بخش مسکن رونمایی کرد 
که در آن عالوه بر رونمایی از روش های متعدد تأمین مالی، بر تسریع در 

تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه تأکید کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، رس��تم قاسمی وزیر راه و شهرسازی برنامه ها، 

راهبردها و راهکارهای چهارده گانه خود برای بخش مسکن را اعالم کرد.
بخش��ی از اهم برنامه های قاس��می در حوزه مس��کن، س��اخت و ساز، 
شهرسازی، نوس��ازی بافت فرسوده، حاشیه نش��ینی و تأمین مالی بخش 

مسکن به شرح زیر است.
بر این اساس، وزیر راه و شهرسازی معتقد است: نسبت خانه های خالی 
به کل موجودی واحدهای مس��کونی کش��ور ۱۱ درصد اس��ت که نشان  

می دهد از هر ۱۰ خانه در کشور یکی خالی است.
وی می گوید: تولید ساالنه مس��کن از متوسط ۷۷۰ هزار واحد در سال 
۱۳۹۲ به متوس��ط س��االنه حدود ۴۰۰ هزار واحد از سال ۱۳۹۳ تاکنون 

کاهش یافته است.
دوره دسترسی به مسکن: 31 سال

وزیر راه و شهرس��ازی با انتقاد از کاهش پوش��ش دهی تسهیالت بانکی 
نسبت به هزینه مسکن و سهم بسیار کم بخش مسکن از تسهیالت بانکی 
بر این اعتقاد است که شاخص دوره انتظار مسکن از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹5 

از ۱5 سال به ۳۱ سال افزایش یافته است.
واگذاری زمین های دولتی به واجدان شرایط

قاس��می برای ایجاد تحرک در امر تولید و عرضه مس��کن راهبردهایی 

در نظر گرفته که برخی از آنها ش��امل »به روزرس��انی و اجرای طرح های 
جامع و تفصیلی ش��هرها و طرح های هادی روستاها، ارتقای صندوق ملی 
مسکن به منظور تأمین مالی و اجرای سیاست های حمایتی باهدف تأمین 
مالی عموم��ی و خرد، مدیریت یکپارچه زمین از طریق ایجاد بانک زمین 
و واگذاری گس��ترده اراضی دولتی موجود در محدوده و حریم ش��هرها به 

واجدان شرایط« می شود.
احیای ساالنه 10 درصد از بافت های فرسوده

از دیگر راهبردهای وزیر راه و شهرسازی، اجرای بند الف ماده 5۹ قانون 
برنامه شش��م توسعه مبنی بر احیا و بهس��ازی ساالنه حداقل ۱۰درصد از 
بافت های فرسوده شهری و تأمین مسکن اقشار کم درآمد شهری طبق بند 

ب ماده 5۹ برنامه ششم توسعه است.
سامانه امالک و اسکان به روز رسانی می شود

وی درخصوص برنامه های خود می گوید: تکمیل و به روزرسانی »سامانه 
امالک و اسکان کشور« برای ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع آوری 
و یکپارچه س��ازی اطالعات مربوط به  تمامی امالک و مستغالت و توسعه 
بازار تأمین مالی مس��کن و اعطای تسهیالت ساخت مسکن را در دستور 

کار دارم.
شرکت های بزرگ »ساخت مسکن اجاره ای« تأسیس می شود

قاس��می درخصوص بازار اجاره مس��کن نیز به دنبال ایجاد شرکت های 
بزرگ مقیاس خصوصی- عمومی س��ازنده مس��اکن اجاره ای در راس��تای 
اجرای ۲ قانون »جهش تولید مسکن« )پس از ابالغ قانون از سوی مجلس 

به دولت( و »ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن« است.
پیگیری تسریع تصویب مالیات بر عایدی سرمایه

وزیر راه و شهرسازی از موافقان تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه 
است؛ در برنامه های قاسمی آمده: تسریع در ارائه طرح و یا دریافت الیحه 
مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن برای جلوگیری از بورس بازی و 
خرید و فروش های س��وداگرانه مسکن و نیز اجرای ماده 5۴ مکرر و ماده 
۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم برای اخذ مالیات از خانه های خالی 
برای واردکردن این خانه ها به چرخه مصرف احداث مس��کن اس��تیجاری 

عمومی را پیگیری می کنم.
تراکم فروشی ممنوع

وی در برنامه های خ��ود آورده: جلوگیری از افزایش و همچنین فروش 
تراکم مازاد س��اختمانی در محدوده شهرها و رعایت سرانه های استاندارد 
ش��هری برای افزایش کیفیت دسترس��ی به خدمات با اس��تفاده از اصالح 
طرح های جامع و تفصیلی شهری در راستای اجرای بند یک سیاست های 

کلی نظام در امور مسکن در دستور کار است.
استفاده از ابزارهای بورسی در بخش مسکن

وزیر راه و شهرسازی درخصوص استفاده از ابزار بورسی نیز در برنامه های 
خ��ود از راه ان��دازی صندوق ه��ای »حمایتی خرید مس��کن« و »ضمانت 
تسهیالت مسکن«، راه اندازی صندوق های »امالک و مستغالت« و »زمین 
و ساختمان«، ایجاد قراردادهای واسپاری برای تأمین مالی بخش مسکن 

به عنوان راهکار نام برده است.

نگاهی به مهمترین برنامه های مسکنی وزیر راه

موافقت وزیر راه و شهرسازی با طرح مالیات بر عایدی مسکن

رئیس هیأت مدیره بانک مسکن اعالم کرد این بانک در راستای اهداف 
تامین مسکِن اقشار آسیب پذیر و سایر گروه های هدف، از همه فعاالن حوزه 

مسکن در دولت سیزدهم حمایت خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن، »عیسی کاظم نژاد« افزود: حمایت 
از ساخت وساز مسکن بدون توجه به حمایت مالی از فعاالن بخش مسکن 
به ویژه تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات س��اختمانی، نتیجه مطلوب که 
همان تولید و عرضه واحد مس��کونی متناس��ب با تقاضای موجود در بازار 

است را به دنبال نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه بخش تولید مس��کن خود از س��ایر بخش ها از جمله 
نهادهای تولید تاثیر می پذیرد، گفت: بر این اساس برنامه ریزی برای حجم 
مشخصی از ساختمان سازی در سال و ارائه حمایت مالی در این خصوص، 
ب��دون لحاظ امکانات تولید و توجه به عرض��ه به موقع مصالح و تجهیزات 
س��اختمانی، موجب افزایش تقاضا برای نهاده های تولید ش��ده و در ادامه 
افزایش قیمت نهاده ها را به همراه دارد که می تواند موجب افزایش قیمت 

مسکن شود.
کاظم ن��ژاد ادام��ه  داد: حمای��ت از تولیدکنندگان مصال��ح و تجهیزات 

س��اختمانی موجب افزایش حجم تولید مصالح و تجهیزات، کنترل قیمت 
آن و در نهایت جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده واحد مسکونی خواهد 
شد. رئیس هیأت مدیره بانک مسکن گفت: بانک مسکن در سال های اخیر 
به ویژه امس��ال، خدماتی متناس��ب با نیاز هر یک از فعاالن بخش مسکن 
از طریق اعطای انواع تس��هیالت س��رمایه در گ��ردش، خرید تجهیزات و 
ماشین آالت، خرید دین، خرید دفتر کار و تجهیزات دفتر کار، تعمیر دفتر 
کار، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی، تامین مالی از طریق بازار سرمایه و 

سایر خدمات بانکی ارائه و به طور جدی این سیاست را دنبال کرده است.
به گفته وی، نگاه و نگرش بانک مسکن از تامین مالی فقط حوزه ساخت 
واحد مسکونی تغییر کرده و امروزه این آمادگی وجود دارد که همه فعاالن 

بخش مسکن بتوانند از ظرفیت های بانک مسکن استفاده کنند.
کاظم نژاد به این نکته اشاره کرد که فعاالن بخش مسکن اعم از سازندگان 
واحدهای مسکونی، تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی )از قبیل 
سیمان، آهن، سنگ، ماسه، آجر، کاشی، سرامیک، شیرآالت، در و پنجره، 
شیش��ه،کابینت و ...( و س��ایر فعاالن بخش موص��وف، در صورت افزایش 
فعالیت های خود با بانک مس��کن، می توانند از خدم��ات ویژه این بانک و 

س��قف های تسهیالتی باالتر در قالب بس��ته بانکداری شرکتی در راستای 
تامین منابع مالی موردنیاز خود، اخذ تخفیف در نرخ کارمزد خدمات بانکی 

و سایر ظرفیت های بسته مذکور استفاده کنند.
وی افزود: طرح تامین مالی زنجیره بخش مس��کن که دارای س��ه جزء 
شناس��ایی زنجیره ای از فعاالن و برقراری ارتباط بین آنان در یک سامانه، 
شناسایی ابزارهای الزم تامین مالی زنجیره و ایجاد بازارگاه انجام مبادالت 

است، از دیگر فعالیت های بانک است که در دست اقدام است.
به گفته کاظم نژاد، پیش بینی می ش��ود که فاز نخست آن با استفاده از 
زیرس��اخت های موجود تا پایان نیمه  نخست س��ال جاری به بهره برداری 
برس��د. رئیس هیأت مدیره بانک مسکن تاکید کرد: بانک مسکن به دلیل 
سوابق 8۳ س��اله فعالیت در بخش مسکن، صاحب تجربیات گران قیمتی 
در بخش مسکن و س��اختمان بوده و این آمادگی وجود دارد که در ادامه 
راه، با توجه به اینکه یکی از مهم ترین برنامه های اعالم شده توسط دولت 
سیزدهم تامین مس��کن اقشار آسیب پذیر اس��ت، با هدف تامین مسکن 
گروه های هدف، از همه فعاالن بخش مس��کن و س��اختمان متناس��ب با 

امکانات و منابع اختیار از طریق بازار پول و بازار سرمایه حمایت کند.

رئیس هیأت مدیره بانک مسکن:

از همه سازندگان بخش مسکن حمایت می شود

حملونقلریلی

رشد آرام دالر در کانال ۲7 هزار تومانی
نرخ دالر در صرافی های بانکی روز ش��نبه، ۶ ش��هریورماه با 5۰5 
تومان افزایش در مقایس��ه با روز کاری گذش��ته به ۲۷ هزار و 8۴۲ 

تومان رسید.
به گزارش ایرنا، قیمت فروش یورو در ساعت ۱۳ دیروز در مقایسه 
با روز کاری گذشته پنجشنبه، ۴ شهریورماه  با ۴۰۴ تومان افزایش 

به ۳۲ هزار و 5۲۴ تومان رسید.
دی��روز قیمت خرید ه��ر دالر ۲۷ هزار و ۲۹۰ تومان و نرخ خرید 

هر یورو نیز ۳۱ هزار و 88۰ تومان بود.
عالوه ب��ر این، نرخ خرید دالر در بازار متش��کل ارزی ۲۶ هزار و 

۷5۱ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۹۹۴ تومان اعالم شد.
ن��رخ خرید یورو در این بازار ۳۱ هزار و 5۱5 تومان و نرخ فروش 

آن نیز ۳۱ هزار و 8۳8 تومان اعالم شد.
همچنین در س��امانه نیما در معامالت چهارش��نبه گذش��ته )۳ 
شهریورماه(، حواله یورو به قیمت ۲۷ هزار و ۱8۴ تومان فروخته و 

حواله دالر به قیمت ۲۳ هزار و ۴8 تومان معامله شد.
ب��ه گزارش ایرنا، قیمت دالر از خردادماه حرکت آرامی به س��وی 
کانال ۲5 هزار تومان ش��روع ک��رد و بیش از دو هفته در این کانال 
نوسان داش��ت و وارد کانال ۲۶هزارتومان ش��د و از روز چهارشنبه 
گذشته در صرافی بانکی به قیمت ۲۷ هزار تومان  فروخته می شود 

و در این کانال نوسان دارد.

معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت اعالم  کرد
رشد 13.3 درصدی صدور پروانه بهره برداری 

صنعتی تا پایان تیرماه
به دنبال اجرای سیاست های حمایتی از بخش صنعت در راستای 
تحقق اهداف اقتصادی کش��ور، در چهار ماهه نخست امسال، صدور 
پروانه بهره برداری در حوزه  صنعت کش��ور رش��د ۱۳.۳ درصدی را 
تجربه کرد که نش��ان دهنده افزایش جذب سرمایه به حوزه صنعت 

کشور است.
ب��ه گ��زارش وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، تع��داد پروانه های 
بهره برداری )ایجادی و توس��عه ای( صادرشده در چهار ماهه نخست 
امس��ال ۲ هزار و ۱۶۹ فقره اعالم شده است که در مقایسه با تعداد 
یک هزار و ۹۱5 فقره پروانه در چهار ماهه نخس��ت س��ال ۹۹، رشد 

۱۳.۳ درصدی داشته است.
براس��اس اطالعات منتشرش��ده از س��وی معاونت طرح و برنامه 
وزارت صنع��ت، بیش از 5۴ هزار فرصت ش��غلی به واس��طه صدور 
این پروانه ها در کش��ور ایجاد ش��ده است که در مقایسه با چهار ماه 
نخس��ت سال ۹۹، رشد نزدیک به ۴۶ درصدی را به خود اختصاص 

داده است.
همچنی��ن میزان س��رمایه گذاری ب��رای این پروانه ه��ا با افزایش 
۱۷۴.8 درصدی نس��بت به چهار ماه نخست سال قبل، رقمی بیش 

از 858 هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
معاون��ت ط��رح و برنام��ه وزارت صنعت در ادامه ای��ن گزارش از 
صدور ۱۲ه��زار و 55۳ فقره جواز تاس��یس در بخش صنعتی خبر 
داده اس��ت که به واسطه آن پیش بینی می ش��ود بیش از ۲۹۹ هزار 
و 5۰۰ فرصت ش��غلی در کش��ور ایجاد شود؛ این آمار در مقایسه با 
گزارش های مربوطه در بازه زمانی مش��ابه س��ال ۹۹، از نظر تعداد 
رش��د ۱۲.۱ درصدی و از نظر اش��تغال زایی رشد ۲۳.۴ درصدی را 

به ثبت رسانده است.
این در حالی اس��ت که میزان س��رمایه گذاری مجوزهای تاسیس 
صادرش��ده در حوزه صنعتی کش��ور در چهار ماهه نخست امسال، 
رقمی افزون ب��ر ۳ هزار و ۲۴5 هزار میلیارد ریال پیش بینی ش��ده 
اس��ت که در مقایسه با سرمایه گذاری یک هزار و ۱۹8 هزار میلیارد 
ریالی پروانه های صادرشده در چهار ماهه نخست سال گذشته، رشد 

بیش از ۱۷۰ درصد را تجربه کرده است.
در ادام��ه ای��ن گ��زارش و در بخش آم��ار مربوط ب��ه مجوزهای 
صادرش��ده حوزه معدن، به صدور ۲8۶ فقره پروانه اکتش��اف، ۱۴۳ 
فقره گواهی کش��ف و تعداد ۱58 پروانه بهره برداری )با ایجاد بیش 
از یک هزار و 55۰ فرصت شغلی( در سراسر کشور اشاره شده است.

به گزارش ایرنا، پیشتر معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به ایرنا، گفت: واکاوی آمارها و ثبت رش��د در بخش صنعت 
حاکی از افزایش عالقه مندی جامعه به س��رمایه گذاری و صیانت از 

ظرفیت های تولید است.

رئیس کل گمرک: 
تراز تجاری ایران مثبت شد

رئیس کل گمرک ایران از مثبت ش��دن تراز تجاری کشور معادل 
یک میلیارد دالر در پنج ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، مهدی میراش��رفی در حاش��یه 
بازدی��د دیروز وزیر امور اقتصادی و دارای��ی از گمرک فرودگاه امام 
خمین��ی)ره( به بیان چالش ها و مس��ائلی که گم��رک ایران با آنها 

درگیر است، پرداخت.
وی در ادامه آمار تجارت خارجی کشور در پنج ماهه ابتدایی سال 
جاری را اعالم و بیان کرد: خوش��بختانه تراز تجاری کش��ور در این 

مدت معادل یک میلیارد دالر مثبت شده است.
میراش��رفی افزود: به عبارت دیگر، در پنج ماهه اول س��ال جاری 
ب��ه میزان ۱۶.۶ میلی��ارد دالر واردات صورت گرفته که بیش از ۲۰ 
درصد از نظر ارزش رشد کرده است و معادل ۱۷.۶ میلیارد دالر نیز 
صادرات داشته ایم که از لحاظ ارزش رشد ۶۲ درصدی داشته است.
رئی��س کل گمرک ای��ران ادامه داد: این آم��ار از تجارت خارجی 
حاکی از آن است که هم آثار تحریم و هم آثار شیوع ویروس کرونا 

به حداقل رسیده است و امیدوارم این روند ادامه پیدا کند.
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صعود چشمگیر بورس در نخستین روز هفته
بازار س��رمایه نخستین روز هفته جاری را پرصعود آغاز کرد و هر 
س��ه ش��اخص کل بورس، ش��اخص کل با معیار هم وزن و شاخص 

فرابورس افزایش چشمگیر داشتند.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس در معامالت دیروز توانست با 
۱.۶5 درصد رش��د ۲5 هزار و 555 واحد افزایش یابد و تا رقم یک 

میلیون و 5۷5 هزار واحد صعود کند.
ش��اخص کل یا معیار هم وزن هم ۱۱ هزار و ۱۴۹ واحد افزایش 

یافت و به رقم ۴۶۷ هزار و 5۰۷ واحد رسید.
 در ای��ن بازار، ی��ک میلیون معامله ب��ه ارزش ۱۱۴ هزار و ۴۰۷ 

میلیارد ریال انجام شد.
از میان نمادهای بورسی ۳۳8 نماد مثبت و ۴۹ نماد منفی بودند 
و گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید، گسترش نفت و گاز پارسیان، 
معدنی و صنعت��ی چادرملو، پاالیش نفت اصفهان، س��رمایه گذاری 
تامی��ن اجتماعی و فوالد مبارکه اصفهان نس��بت به س��ایر نمادها 

بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس هم توانست با ۱.8۴ درصد رشد ۴۱۰ واحد 

افزایش یابد و به رقم ۲۲ هزار و ۷۲8 واحد برسد.
 معامله گ��ران این بازار نیز ۶۳۳ ه��زار معامله انجام دادند که 8۱ 

هزار و ۶8۶ میلیارد ریال ارزش داشت.
از می��ان نمادهای فرابورس��ی ۱۷۷نماد مثب��ت و ۷۷ نماد منفی 
بودند و بیمه پاس��ارگاد، س��نگ آهن گهرزمین، پتروشیمی مارون، 
پتروش��یمی زاگرس، فرابورس ایران و س��رمایه گذاری س��با تامین 
نس��بت به س��ایر نمادها بیش��ترین تاثیر مثب��ت را روی فرابورس 

گذاشتند.

یک کارشناس بازارهای مالی:
ابتدایی ترین راه برای حفظ امنیت در 

بازارهای مالی، داشتن رمز عبور پیچیده است
یک کارش��ناس بازارهای مالی تاکید کرد روش های زیادی برای 
ب��اال بردن امنیت حس��اب وجود دارد که ابتدایی ترین آن، داش��تن 
رمز عبود پیچیده و تعویض آن هر س��ه ماه یک بار است، همچنین 
 ۲FA باید از آنتی ویروس اس��تفاده کرده و ایمیل آنتی فیشینگ و

را فعال کرد.
مرتضی مختاری در گفت وگو با ایس��نا، بر لزوم تعویض پسورد و 
اطمینان از محل خرید vpn و vpsتاکید کرده و گفت: پهنای باند 
س��رورهای خانگی و محیط کار ب��رای انجام معامله در صف چندان 

مناسب نیست.

وی ادامه داد: به همین دلیل افرادی با استفاده از سیستم باالتر و 
پهنای باند بهتر به سرعت، خرید را انجام می دهند، در همین راستا 
ش��اهد تبلیغات زیادی به عنوان س��رور بورس هستیم که به عنوان 

vps یا سیستم عاملی در دیتاسنتر عمل می کند.
وی یادآور ش��د: م��ا در بحث ارزهای دیجیتال جزو کش��ورهایی 
هس��تیم که اجازه  دسترس��ی به صرافی های مط��رح دنیا را نداریم. 
بنابراین خطرات فعالیت در صرافی های مختلف در ارزهای دیجیتال 
در ایران زیاد اس��ت، وسیله ای که به واس��طه آن در زمینه ارزهای 
دیجیتال سرمایه گذاری می کنیم باید از امنیت الزم برخوردار باشد 

چراکه با یک اشتباه کوچک، کلیه سرمایه  ما از بین می رود.
مختاری ادامه داد: اخیرا سیستمی در سطح جهان راه اندازی شده 
که تمامی اطالعات مهم افراد را ثبت و به صرافی ها گزارش می دهد 
که در این راستا نیز FATF هر ساله جلسه ای در این زمینه برگزار 

می کند تا امنیت کار را افزایش دهد.
وی اظهار کرد: کش��ور ما در ش��رف قانون گذاری بازارهای مالی 
اس��ت تا تمام��ی تراکنش ها ثبت ش��ده و ت��ا چندین م��اه آینده، 

صرافی ها با مجوز امکان فعالیت خواهند داشت.
وی با بیان اینکه دیتاس��نترهای زی��ادی در ایران وجود دارد که 
ب��ا پهنای مناس��بی در ازای مبلغی، خدمات ارائ��ه می کنند، گفت: 
برخی افراد در رابطه با vpn خریداری ش��ده  خود اطالعات الزم را 
کسب نکرده و یا از vpn رایگان غیرایرانی استفاده می کنند که در 
این صورت صرافی های ارز دیجیتال مطرح دنیا شک خواهند کرد و 

ممکن است حساب فرد را مسدود کنند.
این کارش��ناس حوزه بالک چی��ن ادامه داد: vps یک ماش��ین 
 IP ،مجازی اس��ت که به عنوان سیستم عامل نصب شده در کشور
آن را در اختیار ما قرار داده و محیط کاری آن مانند سیستم عامل 

ویندوز است.
 vps  اضافه کرد: هزینه  vpsو vpn وی در رابط��ه با تفاوت های
زیاد بوده چراکه یک سیس��تم عامل را به ط��ور کامل در اختیار ما 
قرار می دهد اما vpn یک سیس��تم عامل را در اختیار چندین نفر 

قرار می دهد.
وی گفت: ریسک معامالت vps پایین بوده و با توجه به معامالتی 
که انجام می دهد، ارزش خرید را دارد که کش��ورهایی چون هلند، 
جمهوری چک و آمریکای جنوبی ریسک پایین و قوانین سبک تری 

در این زمینه دارند.
مخت��اری همچنی��ن تاکید کرد: اغلب افراد کدهای شناس��ایی و 
اح��راز هویت خود را در فضاهایی مث��ل تلگرام ذخیره می کنند که 
کار بس��یار اش��تباهی بوده و  احتمال لو رفتن تم��ام اطالعات فرد 

وجود دارد.
وی با بیان اینکه کد شناسایی نباید در گوشی و حساب متصل به 
آن ذخیره ش��ود، متذکر شد: تمامی حساب ها نباید در یک دستگاه 
باش��ند، استفاده از آنتی ویروس مناسب نیز بسیار مهم و همچنین 

بهتر است که متخصص این حوزه امنیت دستگاه را بررسی کند.

خبرنــامه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت هیأت مدیره این سازمان پس 
از ۱۲ سال مجوز تاسیس یک شرکت کارگزاری جدید را صادر کرد، با این 
اقدام انحصار از همه مجوزهایی که از س��وی س��ازمان اعطا می شد به طور 
کامل برداش��ته شد و دیگر استفاده از واژه انحصار در حوزه صدور مجوزها 

در بازار سرمایه معنا نمی دهد.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا از س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار، »محمدعل��ی 
دهقان دهنوی« با بیان اینکه در ۱۲ سال اخیر به دالیل مختلف با هیچ یک 
از درخواست های تاسیس ش��رکت کارگزاری موافقت نشده بود، افزود: با 
اجرا و پیاده سازی سیاست رفع انحصار در حوزه نهادهای مالی بازار سرمایه، 
مجوز یک ش��رکت کارگزاری جدید توسط هیأت مدیره سازمان بورس و 
اوراق به��ادار ص��ادر و بدین ترتیب زنجیره انحصار در حوزه ش��رکت های 

کارگزاری پس از ۱۲ سال با صدور این مجوز شکسته شد.
وی با اش��اره به اینکه چهار درخواس��ت در هیأت مدیره سازمان بورس 
مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت، گف��ت: تاکنون درخواس��ت های زیادی 
برای تاسیس ش��رکت کارگزاری دریافت شده که طبق آمار افزون بر ۳۰ 

درخواست است، اما در مرحله نخست چهار درخواست مورد بررسی شد.
دهقان دهنوی ادامه  داد: در این راستا همه مدارک و مستندات این چهار 
درخواست دریافت و مصاحبه های تخصصی آنها نیز انجام شد و پس از طی 
این مراحل در هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار طرح شد، از این 
چهار درخواست یک مورد به تصویب رسید که پس از آماده سازی و فراهم 
شدن امکانات و مقدمات الزم توسط موسسان آن، در آینده نزدیک شاهد 

شروع فعالیت این کارگزاری خواهیم بود.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار گفت: از بین این چهار درخواست، 
یک مورد به دلیل نداش��تن ش��رایط الزم رد و دو مورد دیگر نیز با هدف 
رفع اشکال ها برگشت داده شد تا متقاضیان نسبت به این موضوع و نقایص 
پرونده شان آگاه شوند و در صورت امکان، ایرادها را رفع کنند تا بتوانند بار 

دیگر در فرآیند امتیازدهی، امتیازات الزم را به دست آورند.
وی بیان  داش��ت: این نخس��تین جلس��ه ای ب��ود که با هدف بررس��ی 
درخواس��ت های تاسیس ش��رکت کارگزاری برگزار شد و به طور قطع این 
ش��روع کار است و ما به طور حتم درخواست های دیگر را نیز بررسی کرده 
و پس از دریافت مدارک و انجام مصاحبه های اختصاصی، در هیأت مدیره 

سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح خواهیم کرد.
دهقان دهنوی ادامه  داد: در این میان اگر درخواست های دریافتی امتیاز 
الزم را داشته باشند و تشخیص داده شود که وجود این شرکت ها در بازار 
سرمایه کمک کننده است و اثری مثبت بر فرآیند توسعه ظرفیت های بازار 

سرمایه خواهند داشت، مجوز آنها نیز صادر خواهد شد.
رفع انحصار، مهمترین ماموریت سازمان بورس در دوره جدید

وی در ادام��ه ب��ا تاکید بر اینکه رفع انحصار از مهمترین سیاس��ت های 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در دوره مدیریت وی بوده است، گفت: یکی 
از برنامه هایی که از ابتدای ورود من به س��ازمان بورس و اوراق بهادار و در 
دوره جدید مدیریت سازمان پیگیری و به عنوان یکی از اولویت ها معرفی 

شد، بحث رفع انحصار از مجوزهای بازار سرمایه بود.
رئی��س س��ازمان بورس و اوراق به��ادار گفت: هدف از رف��ع انحصار در 
نهادهای مالی و تس��هیل در صدور مجوزها، توسعه بازار سرمایه است زیرا 
نهادهای مالی، ابزارهای بازار س��رمایه برای توسعه هستند. وقتی یک نهاد 
مالی تاس��یس می شود، به معنای این است که سرمایه، سهامداران و افراد 
متخصص، کارشناس و خبرگان مالی متعددی در یک نقطه جمع شده اند 
ت��ا خدمات مختلفی به مردم ارائه کنند. این تجمیع س��رمایه ها، ایده ها و 
تخصص های مختلف، منجر به بهبود فرآیند خدمات رسانی در بازار سرمایه 

و در نهایت توسعه این بازار می شود.
وی با اش��اره به اینک��ه یکی از ای��ن نهادهای خدمات دهن��ده در بازار 
سرمایه، شرکت های کارگزاری هستند، افزود: با وجود نقش مهم و پررنگ 
شرکت های کارگزاری در ارائه خدمات به فعاالن بازار سرمایه، مدت زمان 
زی��ادی از صدور آخرین مجوز ش��رکت کارگزاری در بازار س��رمایه ایران 
گذشته بود، به طوری که  از ۱۲ سال پیش تاکنون هیچ مجوز جدیدی در 

حوزه کارگزاری صادر نشده بود.
دهقان دهنوی در پاسخ به اینکه چرا تسهیل در صدور مجوز شرکت های 
کارگزاری دیرتر از س��ایر نهادهای بازار س��رمایه انجام شد، گفت: در سایر 
مجوزهای مربوط به نهادهای مالی، جریان صدور مجوز وجود داش��ت، اما 
در حوزه شرکت های کارگزاری سال ها بود که در عمل فرآیند صدور مجوز 
متوقف شده بود، از این رو دستورالعمل را بازنگری کردیم که این بازنگری 

زمانبر بود.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داش��ت: پس از بازنگری در 
دس��تورالعمل، از فعاالن بازار نظرخواهی کرده و نظرات مختلف را درباره 
دستورالعمل جدید دریافت و دوباره براساس نظرات دریافتی بخشی از آن 
را اصالح کردیم و در نهایت طی یک فراخوان از افرادی که متقاضی صدور 

مجوز بودند دعوت به عمل آمد.
وی گفت: اکنون به طور رس��می اع��الم می کنیم که با صدور مجوز این 
کارگزاری پس از ۱۲ سال، موضوع انحصار از همه مجوزهایی که از سوی 

بازار س��رمایه اعطا می شد به طور کامل برداشته ش��ده و دیگر استفاده از 
واژه انحصار در حوزه صدور مجوزها در بازار سرمایه معنا نمی دهد، اکنون 
هیچ کدام از مجوزهای س��ازمان بورس مش��مول انحصار نیستند و مسیر 
برای درخواست و دریافت مجوز جدید در همه حوزه ها و در همه نهادهای 

مالی باز است.
بهبود کیفیت و کمیت خدمات کارگزاری با افزایش سطح رقابت 

بین آنها
دهق��ان دهنوی در مورد دالیل صادرنش��دن مجوز برای ش��رکت های 
کارگزاری طی این مدت طوالنی، گفت: صادر نشدن مجوز تاسیس شرکت 
کارگزاری، دالیل متعددی داش��ته اس��ت، برای مث��ال از یک منظر تلقی 
می ش��د که بازار سرمایه ظرفیت پذیرش تعداد بیش��تری از شرکت های 
کارگزاری را ندارد یا تلقی می ش��د که هرچه تعداد شرکت های کارگزاری 
کمتر باشد، نظارت بر عملکرد آنها نیز آسان تر خواهد بود ولی امروز با توجه 
به توس��عه بازار سرمایه و با توجه به حضور تعداد زیادی از افراد جامعه در 
این بازار، الزم است عالوه بر کیفیت، کمیت خدمات کارگزاری نیز در بازار 
س��رمایه ارتقا یابد که این ارتقا نیز جز در جریان رقابت بین ش��رکت های 

کارگزاری محقق نمی شود.
رئیس س��ازمان ب��ورس افزود: ارتق��ای کیفیت و کمیت ش��رکت های 
کارگزاری از طریق رقابت بیش��تر در این صنعت محقق می شود و طبیعی 
اس��ت که اگر رقابت در این صنعت به اندازه کافی وجود نداش��ته باش��د، 
انگیزه های نوآورانه، ارتقای کیفیت خدمات و ارائه خدمات بهتر به مشتریان 

نیز کمرنگ تر می شود .
وی در پاس��خ به این س��وال که راهکار ارتقای کیفیت در ش��رکت های 
کارگ��زاری چیس��ت، گفت: ارتقای کیفیت در این اس��ت که م��ا با ورود 

کارگزاری های جدید، رقابت را تقویت کنیم.
مزایای افزایش تعداد شرکت های کارگزاری

دهقان دهنوی در ادامه سخنان خود به مزایای افزایش تعداد کارگزاری ها 
و انتظاراتی که سازمان از کارگزاران جدید دارد، پرداخت.

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه افزوده ش��دن تعداد 
کارگزاران فقط یکی از مزایای صدور مجوزهای جدید است، گفت: یکی از 
مزایای مهم تاسیس کارگزاری های جدید این است که آنها با خود ایده های 
جدید می آورند. از این رو سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در اعطای مجوز 
به کارگزاران و تغییراتی که در دس��تورالعمل آورده اس��ت همین هدف را 
دنبال می کند زیرا بازار سرمایه، امروز نیازمند ایده ها و خدمات جدید است.

وی بیان  داشت: بر این مبنا ما از افرادی که درخواست تاسیس کارگزاری 
جدید دارند، چندین س��وال اساس��ی مطرح می کنیم. نخس��ت اینکه چه 
ارزش افزوده جدیدی برای بازار سرمایه دارند. چه فعالیت جدیدی در بازار 
سرمایه انجام خواهند داد و برای آنکه در این بازار موفق شوند، چه ایده و 
کسب و کاری پیش بینی کرده اند و در نهایت برمبنای پاسخ های دریافتی 

آنها را امتیازدهی می کنیم.
دهقان دهن��وی اف��زود: بر ای��ن مبنا درخواس��ت هایی مج��وز دریافت 
می کنند که با ایده های جدید وارد می ش��وند. ما  انتظار داریم موضوعاتی 
مانند فرهنگ س��ازی و آموزش، افزایش کیفیت خدم��ات و ارائه ابزارهای 
الکترونیک��ی که در معامالت اس��تفاده می ش��ود، تقویت ش��ده و بیش از 
پیش توس��عه یابد که در نهایت این توس��عه و تقویت می تواند به رقابت 
بیشتر در آن صنعت کمک کند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار یکی 
دیگر از مزایای ورود ش��رکت های کارگزاری جدید به بازار سرمایه را ورود 
سرمایه ها و امکانات جدید دانست و گفت: شرکت های کارگزاری جدید با 
خودشان س��رمایه جدید و امکانات جدید می آورند و بدین ترتیب کمیت 
خدمت رسانی هم بیشتر می ش��ود. راه اندازی کارگزاری های بیشتر، ایجاد 
نمایندگی های بیشتر را به دنبال داشته و پرسنل بیشتری در این صنعت به 
خدمت گرفته می شوند و در نهایت خدمت رسانی بیشتر و بهتری به عموم 

سهامداران صورت خواهد گرفت.
دالیل سهم نامتوازن کارگزاران از بازار

وی در ادامه این گفت وگو در پاسخ به این سوال که چرا سهم کارگزاران 
بازار سرمایه از بازار بسیار متفاوت است به طوری که برخی از آنها در عمل 
فعالیت زیادی ندارند، گفت: تعدادی از کارگزاران س��هم بس��یار اندکی از 
بازار س��رمایه دارند و در عمل فعال محسوب نمی شوند، در مقابل تعدادی 
از کارگزاران به طور قابل توجهی فعال بوده، در حال توس��عه هس��تند و 
خدمات خوبی نیز به فعاالن بازار ارائه می کنند و زمینه توسعه بیشتر را نیز 
دارند. بر این اس��اس سهم باالی کارگزاران می تواند ناشی از کیفیت خوب 
خدمات آنها باش��د که این امر هیچ اش��کالی ندارد ضمن اینکه مجوزهای 
جدید نیز به نس��بت قدرت مدیریت، قدرت نوآوری و توان سرمایه گذاری 

آنها صادر خواهد شد.
دهقان دهنوی خاطرنشان  کرد: اگر کارگزاری های جدید یا کارگزاری های 
موجود بتوانند استراتژی خوبی دنبال کنند، می توانند سهم بیشتری از بازار 
به دس��ت آورند و این امر خودبه خود باعث می شود سهم کارگزاران دیگر 
کاهش پیدا کند. این هنر کس��انی هس��ت که وارد این صنعت می شوند و 

می توانند خدمات آنها را گسترش دهند.

نظارت سازمان بر نهادهای مالی سختگیرانه تر می شود
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص نقش نظارتی س��ازمان 
بورس بر عملکرد نهادهای مالی گفت: در حوزه نظارت سازمان بر نهادهای 

مالی، موضوع مهمی وجود دارد که باید حتما به آن اشاره کنم.
وی بیان  داش��ت: استراتژی اتخاذشده در س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
در حوزه نهادهای مالی، تسهیل نظارت های پیشینی است به این معنا که 
تالش می شود راه باز شود تا افراد بتوانند با ایده و سرمایه خوبی وارد شده 
و خدم��ات متعددی را با کیفیتی باالتر ارائه کنند، اما این تس��هیل ایجاد 
شده که منجر به صدور مجوزهای بیشتر می شود یک مکمل نیز دارد و آن 
چیزی نیست جز »تقویت نظارت های پسینی« یعنی نظارت هایی که بعد 

از شروع فعالیت های نهاد مالی اتفاق می افتد .
دهقان دهنوی با اش��اره به فرآیند نظ��ارت بر عملکرد نهادهای مالی در 
سال های قبل افزود: پیشتر به این مقوله توجه زیادی نمی شد و اصوال باطل 
کردن یا حذف کردن مجوز نهادهای مالی امر رایجی نبود و اقدامی مقبول 
در بازار س��رمایه محسوب نمی شد، بر همین اساس سعی می شد به جای 

آن در جریان ورود نهادهای مالی جدید، سخت گیری زیادی انجام شود.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص این نوع اس��تراتژی که 
در گذشته در سازمان وجود داشته است، گفت: البته این استراتژی از یک 
جهت می تواند استراتژی درس��تی ارزیابی شود زیرا الزم است همواره در 
بازار سرمایه تعادل برقرار باشد و به همین جهت نه تعداد باالی نهادهای 
مالی یک مزیت اس��ت نه تعداد کم آنها، مهم این است که نهادهای مالی  

برندهای ارزشمندی داشته باشند.
وی بیان  داش��ت: وقتی یک نهاد مالی ارزش برند داش��ته باشد، خود به 
خود ریسک ها را بهتر مدیریت می کند و خودش نیز ریسک زیادی پذیرش 
نمی کند. این امر باعث می شود نظارت نیز راحت تر انجام شود، اما اگر تعداد 
نهادهای مالی زیاد باش��ند و نظارت بر آنها به اندازه کافی نباش��د، این امر 
می تواند ریسک های بیشتری ایجاد کند. دهقان دهنوی ادامه  داد: بنابراین 
حاال که این تصمیم در بازار س��رمایه وجود دارد که بازار توس��عه یافته و 
ایده های جدید، فرصت بروز، ظهور و اعمال پیدا کنند، الزم است نظارت، 
قوی تر ش��ود تا از بروز ریس��ک های جدید جلوگیری شود و در این راستا 
سازمان بورس هیچ ابایی ندارد از اینکه برخورد با متخلفان به سخت ترین 
شکل ممکن انجام شود و اشد مجازات را در هر تخلف انتخاب کند. رئیس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: قاعدت��ا اگر نهادهای مالی، چه 
نهادهای مالی ای که االن حضور دارند و چه نهادهایی که مجوز می گیرند 
اعم از کارگزاری، سبدگردان، مشاور و یا هر نهاد مالی دیگر، تخلفات شان 
به نحوی باشد که ادامه فعالیت شان به صالح نباشد، به سرعت مجوزشان 

باطل خواهد شد.
مسئولیت سهامداران نهادهای مالی در مقابل تخلفات و اشد 

مجازات برای متخلفان
وی در ادامه س��خنان خود، اشاره کرد که تمامی موارد نظارتی جدید و 
تخلفات به طور معین در دس��تورالعمل های جدید تعیین و تدوین شده و 
به زودی ابالغ می شود اما در عین حال نکته مهم دیگری را نیز یادآور شد.
ب��ه گفته دهقان دهنوی، در فرآیندهای جدید س��ازمان بورس در حوزه 
نظارت، س��هامداران نهادهای مالی مس��ئولیت جدی و اساس��ی در قبال 

تخلفات نهاد مالی خود برعهده خواهند داشت.
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در این باره گفت: س��هامداران 
نهادهای مالی نس��بت به یکدیگر یک نوع مسئولیت تضامنی دارند برای 
مثال وقتی در برخی موارد س��هامداران نهاد مالی حداقل س��ه نفر تعیین 
ش��ده یا دس��تورالعمل جدید کارگزاری ها به نحوی تنظیم شده است که 
حضور دست کم چهار تا پنج نفر خبره مالی برای کسب امتیاز الزم است، 
هدفی پش��ت این قضیه هس��ت. وی گفت: از نظر م��ا وقتی چند خبره و 
کارش��ناس یا ش��خص حقوقی در یک نهاد مالی حض��ور دارند، به نوعی 
ریس��ک های یکدیگر را هم کنترل می کنند و این امر موجب می شود که 

به نوعی نقش خودکنترلی و نظارت درونی در داخل نهاد مالی اجرا شود.
ب��ه گفته دهقان دهنوی، س��ازمان ب��ورس در نظ��ر دارد از این طریق 
مسئولیت پذیری شرکای نهادهای مالی را رسمی کرده و آنها را نسبت به 
رفتارهای یکدیگر آگاه کند. از این رو از این به بعد این گونه نخواهد بود که 
سهامداران نهادهای مالی فقط از منافع آن نهاد کسب منفعت کنند، اما در 

مقابل تخلفات آن نهاد، مسئولیتی نداشته باشند.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: سهامداران نهادهای 
مالی باید بدانند متناسب با منافعی که از نهاد مالی کسب می کنند، نسبت 
به رفتار بقیه شرکا و اتفاقاتی که در نهاد مالی رخ می دهد، نسبت به رفتار 
هیأت مدیره، قوانین حاکمیت شرکتی و رعایت اصول و هنجارهای رفتاری 
در بازار سرمایه مسئولیت دارند و این مسئولیت در صورتی که به درستی 
انجام نشود، می تواند عواقبی را برای هر کدام از سهامداران و اعضای هیأت 

مدیره نهادهای مالی به همراه داشته باشد.
وی در پای��ان تاکی��د کرد: با دس��تورالعمل ها و مقررات تعیین ش��ده، 
نظارت ها سختگیرانه تر شده و با نهادهای مالی متخلف برخوردهای شدید 

و جدی خواهد شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد

انحصار مجوز کارگزاری بورس پس از ۱۲ سال شکسته شد
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چرا اتومبیل های برقی به آرامی گسترش می یابند
خودرو های برقی با همه جذابیت های شان هنوز سهم کوچکی در بازار واقعی 
خودرو ه��ای جهان دارند. در این باره حداقل چهار دلیل عمده و مهم می توان 
برشمرد که در یادداشت محمدرضا هادیلو برای بازار، آنها را می خوانید: علی رغم 
اهمیت خودروهای برقی و نقش آنها در کاهش انتش��ار کربن، استفاده از این 
خودروها در مقیاس وس��یع به کندی صورت می گیرد و اگرچه در حال حاضر 
بی��ش از ۱۰ میلیون خودروی برقی در جاده ها وجود دارد، اما این تعداد برای 
آنچه جهان ش��اهد تغییرات بزرگ آب و هوا است بسیار کم است. دولت های 
بس��یاری از کشورها قرار اس��ت فروش خودروهایی که از سوخت های فسیلی 
استفاده می کنند را در دهه آینده ممنوع کنند، اگرچه گذار به خودروهای برقی 

بسیار کند اتفاق می افتد.
4 دلیل برای حرکت کند وسایل برقی در صنعت حمل و نقل

این روزها خبرهای بس��یاری درب��اره خودروهای برقی و خودران ش��نیده 
می شود، اما چرا به اندازه حجم مطالب تولید شده و جذابیت های برشمرده شده 
سهم بازار این خودروها آنطور که باید و شاید افزایش نمی یابد؟ به نظر می رسد 
هنوز دالیل متعددی وجود دارد که تولید این خودرو از لحاظ اقتصادی ترجیح 
به خودروهای هیبریدی و هیدروکربنی )گازوئیلی و بنزینی( ندارد. در ادامه به 

برخی از مهمترین دالیل این موضوع می پردازیم:
1- گران است

قیمت خودروه��ای برقی در حال حاضر گرانتر از خودروهایی اس��ت که با 
گازوئی��ل یا بنزین کار می کنند و این دلیل اصلی این اس��ت که بس��یاری از 
مردم نمی خواهند آنها را بخرند، اما طرفداران خودروهای برقی معتقدند که در 

درازمدت این خودروها براساس اقتصاد انرژی به صرفه تر خواهد شد. 
۲- نداشتن شارژر

با وجود افزایش روزافزون شارژرهای باتری خودروهای برقی در سراسر جهان 
و توسعه زیرساخت ها، هنوز تصوری وجود دارد که تعداد این دستگاه ها کافی 

نیست، اما این تصور به گفته برخی اشتباه است.
۳- عدم وجود تراشه های الکترونیکی

س��ومین عام��ل مهم ک��ه از بعد از کرونا به ش��دت نمود پیدا کرده اس��ت 
کمبود تراشه های الکترونیکی است که هم در بسیاری لوازم خانگی و صنعت 
خودروهای الکتریکی کارب��رد دارد. این صنعت اگرچه با بازاری ۳۷8 میلیارد 
دالری در س��ال ۲۰۲۰ و رش��دی چش��مگیر مواجه بود اما همچنان صنایع 
وابس��ته مانند صنایع خودروسازی در کشورهای جهان با کمبود قابل توجهی 
در تراشه های الکترونیکی در سراسر جهان روبه رو است که مانع تولید این نوع 

خودروها می شود.
4- خطرات آتش سوزی

اما عامل دیگری که تقریبا با نس��ل ۳ خودروی تس��ال بس��یار مورد توجه 
قرار گرفت، آتش س��وزی خودروهای برقی خودران حین رانندگی بود. مطالعه 
انجام ش��ده توسط ش��رکت خدمات حرفه ای دیلویت)Deloitte ( نشان داد 
که بزرگترین نگرانی مصرف کنندگان در مورد اتومبیل های برقی مسافت هایی 
اس��ت که می توان با یک بار ش��ارژ طی کرد و نبود ایس��تگاه های شارژ، اما در 
چین، ۳۱ درصد از افراد مورد بررس��ی نگرانی خود را در مورد ایمنی باتری ها، 
به ویژه با وقوع بس��یاری از حوادث مربوط به آتش س��وزی باتری خودروهای 

برقی، ابراز کردند. 
با این همه به نظر می رسد جلوی افزایش سهم خودروهای برقی را نمی توان 
در آینده گرفت و باید منتظر روزی بود که موتور این نوع خودروها با س��رعت 

زیاد تمام بازارهای جهان به ویژه بازارهای کشورهای عربی را درنوردد.

نماگربازارسهام

افزایش قیمت ها در بازار خودروهای س��اخت داخل تا حدی ش��وکه آور 
ش��ده  اس��ت که برآورد قیمتی واقعی نمی توان از فردای معامالت در این 
بازار داشت. به گفته عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، تا زمانی که نرخ ارز 
در بازار داخل صعودی اس��ت، قیمت خودرو نیز شانه به شانه آن افزایشی 

خواهد بود.
 بازار خودروهای داخلی، به تعبیری که س��ال های اخیر روزنامه نگاران و 
خبرنگاران آن را در رس��انه ها باب کرده اند، ترمز بریده است و تخت گاز به 
پیش می رود. داده ها از بازار نشان می دهد که قیمت برخی از خودروهای 
ساخت داخل طی یک ماه اخیر، از ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته 
و به نظر می رس��د که روند افزایش��ی قیمت در برخی تولی��دات ادامه دار 
است. در یک نمونه، خودروی سواری پژو تیپ 5 که ماه گذشته در چنین 
روزهایی، تا ۲۷۰ میلیون تومان در بازار معامله می ش��د، طی اولین هفته 

از شهریورماه به بیش از ۳۰۰ میلیون تومان و در برخی معامالت، تا ۳۰5 
میلیون تومان افزایش یافته است. خودروی سواری پراید ۱۱۱ نیز در حالی 
طی هفته اول مردادماه امس��ال حدود ۱۳8 میلیون تومان خرید و فروش 
می شد که در هفته اول شهریورماه تا ۱55 میلیون تومان برای آن قیمت 

خورده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران 
دلیل جهش ناگهانی قیمت ها در بازار خودروهای داخلی را افزایش دوباره 
نرخ دالر در بازار آزاد می داند. به گفته محمدرضا نجفی منش، قیمت تمام 
کاالها و خدمات در ایران، چس��بندگی معنا داری با نرخ دالر در بازار آزاد 

دارد و خودرو ساخت داخل نیز از این قاعده مستثنی نیست.
به گفته نجفی منش، قیمت کارخانه خودروها در داخل کشور، در مقایسه 
با آنچه که در بازار معامله می شود، به مراتب پایین است و از این رو، امروز 

خودروس��ازها با ضرر و زیان در حال تولید هس��تند به طوری که تفاوت 
قیمت کارخانه و بازار در خودروهای ساخت داخل به 5۰ تا ۱5۰ میلیون 
تومان رسیده  است. او در ادامه تصریح می کند که خودروسازها از افزایش 
قیمت ها در بازار خودرو، منفعتی نمی برند و در حالی با زیان و ضرر مشهود 
و قابل توجه به تولید مشغول هستند که پرداخت بدهی آنها به قطعه سازها 

نیز امکان پذیر نیست.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی در ادامه افزود: تا هر زمان که 
قیمت ارز در بازار آزاد افزایش یابد، قیمت خودرو نیز در بازار صعودی است 
و این تصور نیز که با کاهش قیمت ارز، می توان منتظر سقوط قیمت ها در 
بازار خودرو بود یا نه، به دلیل ماهیت چس��بندگی قیمت ها که در اقتصاد 
ایران ریش��ه دوانیده، نباید انتظار ش��وکه آوری از کاهش قیمت  خودرو در 

مدت زمان کوتاه و فوری متصور بود.

چسبندگی قیمتی خودرو و دالر در بازار داخل

دبیر کانونهای انجمنهای صنفی حمل کاالی کشور ضمن ابراز مخالفت با 
نرخ گذاری کامیون های وارداتی سه سال کارکرده براساس نرخ بازار از نحوه 
محاسبه هزینه های مازاد بر قیمت این کامیون ها انتقاد کرد. احمد کریمی 
در گفت وگ��و با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص آخرین وضعیت ترخیص 
کامیونهای سه س��ال کارکرده وارداتی از گمرکات کشور اظهار داشت: به 
رغم پیگیریها و هماهنگیهای انجام ش��ده، فقدان برنامه مناس��ب و اینکه 
مناسبات فی مابین واردکنندگان و خریدار تعریف نشده به طوری که هر 
واردکنندهای براساس سالیق شخصی عمل میکند، ترخیص کامیون های 

وارداتی را در همان بدو امر با مشکالتی مواجه کرد.
وی اف��زود: عملکرد س��ازمان راهداری و حملونق��ل جادهای در بحث 
نوس��ازی بسیار ضعیف اس��ت و از آنجایی که مس��ئولیت نوسازی با این 
س��ازمان است، میبایست تدابیری در این باره اندیشیده شود. ضمن اینکه 
به دلیل ناهماهنگیها و عدم همکاری سایر مراجع ذی ربط از جمله وزارت 
صمت و ش��رکتهای خودروس��ازی که منافع آنها در واردات این کامیونها 

است، این موضوع با چالشهای عدیدهای مواجه شده است.
دبی��ر کانونهای انجمنهای صنف��ی حمل کاالی کش��ور در واکنش به 
اظهارات آقای نعمتبخش دبیر انجمن خودروس��ازان ایران مبنی بر اینکه 
واردات کامیونهای کارکرده اروپایی را خیانت تلقی نمودند، گفت: واردات 
کامیونهای بیکیفیت چینی از سوی شرکتهای خودروسازی طی چند سال 
گذش��ته بدون توجه به نیاز بخش حملونقل به واردات کامیونهایی با نوع 
خاصی از کاربری، خسارات مالی و جانی متعدد، نیازمندی این کامیون ها 
به تعمیرات مکرر و تامین قطعات که موجب خروج ارز از کش��ور گردید، 
خود نوعی خیانت است. کریمی معتقد است: در حوزه کامیونهای وارداتی 
مش��کالتی وجود دارد که به نفع ش��رکتهای خودروس��از است. متاسفانه 

بحث ورود دالل به بازار خودروهای وارداتی نیز ش��کل گرفته که ش��رایط 
نامناس��بی را رقم زده است. مناسبات میان واردکننده و خریدار میبایست 
در چارچوبی باش��د که با حداقل نرخ، کامیون در اختیار مصرفکننده قرار 
بگیرد تا تبعات ناش��ی از خرید گران این دس��تگاهها متوجه آحاد جامعه 
نشود و به نظر میرسد که در صورت برنامه ریزی درست این امر امکانپذیر 
خواه��د بود. وی ادامه داد: بند ث ماده ۳۰ قانون اجرای برنامههای دائمی 
کش��ور مبنی بر واردات کامیونهای سه س��ال کارکرده اروپایی به منظور 
نوس��ازی ناوگان با منشأ ارز خارجی، به سود بخش حمل ونقل است، البته 
اگر درس��ت اجرایی ش��ود. دبیر کانونهای انجمنهای صنفی حمل کاالی 
کش��ور درخصوص وضعیت قیمت گذاری کامیون های وارداتی گفت: این 
کامیون ها به لحاظ آپشنها، مدل و میزان کارکرد قیمتهای متفاوتی دارند 
که از 5۰ هزار یورو تا ۹۰ هزار یورو را دربر می گیرد. اگر متوس��ط قیمت 
ای��ن کامیونه��ا را ۷۰ هزار ی��ورو بدانیم، نرخی مع��ادل ۲ میلیارد و ۱۰۰ 
میلیون تومان در گمرک قیمتگذاری می شوند. کریمی گفت: قیمت مازاد 
بر این میزان برای این کامیون ها، ناش��ی از هزینههایی اس��ت که پس از 
اظهار خودرو توسط واردکننده در گمرک اتفاق میافتد. بخشی از هزینهها 
ناعادالن��ه اس��ت که ارزش افزوده و پرداخت گمرک��ی آن با لحاظ قیمتی 
مع��ادل ۱۱۰ هزار یورو برای این کامیون ها، از جمله آنهاس��ت. وی افزود: 
انجمن پیشنهادی مبنی بر صدور فاکتور در کشور مبدأ و تایید آن از سوی 
س��فارت ایران در کش��ور موردنظر را مطرح کرده تا فاکتور صادره مبنای 
تعیین میزان و دریافت عوارض دولتی از س��وی مراجع ذی صالح در ایران 
باشد. دبیر کانونهای انجمنهای صنفی حمل کاالی کشور بیان کرد: مبحث 
دیگر، هزینههای کارشناس��ی برای اعمال استانداردها است. همچنین در 
حوزه خدمات پس از فروش، پرداخت ۳ درصدی به شرکتهای خودروساز 

بابت ارائه این خدمات مقرر شده بود، اما این شرکت ها بعضا نرخ خدمات 
را از 5 تا ۱۲ افزایش دادند. کریمی تصریح کرد: کلیه هزینه هایی که گفته 
ش��د، مبلغی حدود ۴۰۰ تا 5۰۰ میلیون توم��ان بر قیمت این کامیون ها 
می افزاید. در نهایت، نظارتی از س��وی س��ازمان حمایت و وزارت صمت بر 
قیمت کامیون های وارداتی وجود ندارد و واردکننده نرخ را براس��اس نرخ 

بازار اعالم می کند که به شدت با آن مخالف هستیم.

عوامل موثر بر گرانی کامیون های وارداتی تشریح شد
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به قلم: گرگ سایدز
طراح تبلیغات و کارآفرین مستقل

ترجمه: علی آل علی

طراحی تبلیغات در اینستاگرام یکی از عادت های مهم بازاریاب ها برای 
کس��ب موفقیت در این پلتفرم اس��ت. بس��یاری از برندها عالوه بر دنبال 
کردن بازاریابی ارگانی��ک به دنبال طراحی تبلیغات باکیفیت در این فضا 
نیز هس��تند. با این حساب ش��ما با کنار هم قرار دادن این دو نوع فعالیت 
شانس باالتری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان خواهید داشت. 
بی ش��ک طراحی تبلیغات همیشه کار س��اده ای نیست. شما باید دقیقا 
آنچه مش��تریان انتظارش را دارند، پیش روش ش��ان ق��رار دهید، در غیر 
این صورت هیچ شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی آنها نخواهید داش��ت. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین تکنیک ها و ایده های 
کاربردی برای طراحی تبلیغات در فضای اینس��تاگرام است. این ایده ها به 

شما برای افزایش کیفیت بازاریابی تان کمک شایانی خواهد کرد. 
ضرورت استفاده از طرح های ساده

طرح های س��اده، برخالف آنچه به نظر می رسد، ماندگاری بسیار بهتری 
در ذهن مخاطب هدف دارد. با این حساب وقتی شما از چنین طرح هایی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان اس��تفاده می کنید، به سادگی 

هرچه تمام تر امکان جلب نظرشان را خواهید داشت. 
امروزه در دنیای اینستاگرام محتوای تبلیغاتی بسیار زیادی در دسترس 
کارب��ران قرار دارد. نکته مهم در این میان تالش برای اس��تفاده از ایده ای 
منحصر به فرد برای ایجاد تمایز میان فعالیت برند و رقبا است. بهره گیری 
از طرح های ساده برای محتوای تبلیغاتی یکی از ایده های موردنظر است. 
شما با چنین کاری به سادگی هرچه تمام تر تفاوتی معنادار میان خودتان 

و رقبا ایجاد خواهید کرد. 
بس��یاری از برندها به جای توجه به کیفیت پیام اصلی محتوای شان به 
طور مداوم در تالش برای استفاده از طرح های عجیب و غریب هستند. این 
امر مشکالت بسیار زیادی پیش روی کسب و کارها خواهد گذاشت. با این 
حس��اب اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هستید، 
بای��د اول از همه به دنبال پیامی جذاب و س��پس یک طرح س��اده برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان باشید. 
استفاده از رنگ های روشن

رنگ های روشن نظر هر فردی را به خودش جلب می کند. این امر درباره 
رنگ های تیره کامال برعکس است. با این حساب اگر شما از رنگ های تیره 
در تبلیغات تان اس��تفاده کنید، به احتمال زیاد کمتر کاربری به آنها توجه 
نش��ان خواهد داد. با این حس��اب شما باید توجه بسیار زیادی به استفاده 
درست از رنگ ها داشته باش��ید. امروزه کاربران اینستاگرام از گوشی های 
هوش��مند آخرین مدل با پشتیبانی از طیف های رنگی بسیار زیاد استفاده 
می کنند. این امر انتخاب رنگ ها از س��وی کاربران را بدل به امری بس��یار 

مهم کرده است. 
مهمترین مس��ئله در زمینه طراحی تبلیغ��ات توجه به رنگ های اصلی 
لوگ��وی برند و همچنین محصول موردنظرتان اس��ت. این امر باید در تم 
کلی تبلیغ شما کامال مشخص باشد، در غیر این صورت شاید شانسی برای 

جلب نظر مخاطب هدف تان نداشته باشید. 
اس��تفاده از رنگ های روشن به طور قابل مالحظه ای در میان برندهای 
حوزه پوشاک رواج دارد. دلیل این امر ترغیب مشتریان برای خرید هرچه 
بیش��تر از برند است. اگر ش��ما به این نکته توجه نکنید، در همان ابتدای 

مسیر بازاریابی تان با مشکالت بسیار زیادی رو به رو خواهید شد. 
امروزه بسیاری از برندهای بزرگ از طیف های رنگی بسیار خالقانه برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان اس��تفاده می کنند. نکته مهم در این میان 
الگوبرداری از برندهای بزرگ است. چنین امری به شما برای تاثیرگذاری 
هرچه بهتر و مطمئن تر بر روی مشتریان کمک خواهد کرد. با این حساب 
شما باید همیشه به دنبال الگوبرداری از برندهای بزرگ و موفق در زمینه 

طراحی تبلیغات اینستاگرامی باشید. 
در کنار تجربه برندهای بزرگ، همیش��ه موسسه های حرفه ای نیز برای 
کمک به شما در دسترس هستند. اگر شما بودجه مناسبی برای طراحی 
محتوای تبلیغاتی در اینستاگرام دارید، همکاری با چنین موسسه هایی ایده 
جالبی خواهد بود. اینطوری شما از تجربه موسسه های موردنظر بهره مند 

خواهید شد. 
محصول تان را پیش چشم مشتریان قرار دهید

محصول ش��ما باید در تبلیغات تان کامال واضح و مش��خص باش��د. اگر 
ش��ما به این نکته مهم توجه الزم را نشان ندهید، شاید مشتریان آشنایی 
مناس��بی با محصوالت ش��ما پیدا نکنند. آن وقت فروش محصول بدل به 
دردس��ری بزرگ خواهد ش��د. امروزه یکی از مش��کالت برندها در زمینه 
طراحی تبلیغات و بازاریابی برای محصوالت شان همین مورد است. وقتی 
یک محصول در دید مش��تریان نباشد، هرگز تمایلی برای خرید آن نشان 
نخواهند داد. این امر در بلندمدت موجب کاهش فروش برند خواهد شد. 
این یعنی شما عالوه بر صرف هزینه های گزاف برای تبلیغات در اینستاگرام 

هیچ نتیجه مشخصی نیز به دست نیاوردید.
طراحی تبلیغات در اینس��تاگرام انواع مختلفی دارد. با این حساب شما 
باید خودتان را برای هر ش��رایطی آماده کنید. یک بخش مهم از کار شما 
در این میان تالش برای استفاده از بخش استوری است. شما در این بخش 
بای��د محصوالت تان را در مرکز عکس ی��ا ویدئوی کوتاه تان قرار دهید، در 
غیر این صورت ش��اید هرگز شانس��ی برای جلب نظر مخاطب هدف تان 
نداشته باش��ید. همچنین استفاده از انواع فیلترهای مختلف برای افزودن 
به جذابیت محصوالت نی��ز امر مهمی خواهد بود. برخی از برندها در این 
میان به چنین نکته ای توجه الزم را ندارند. درست به همین خاطر محتوای 
تبلیغاتی شان هیچ تاثیری از افزایش فروش محصوالت شان ندارد. این امر 
یعنی شما به طور مداوم هزینه خواهید کرد و در نهایت بهره موردنظرتان 

را نخواهید برد. 
استفاده از فرمت ویدئو

اینستاگرام در طول سال های اخیر به طور قابل مالحظه ای تغییر کرده 
است. دیگر ایده های تبلیغاتی سنتی در اینستاگرام کاربرد چندانی ندارد. با 
این حساب شما باید خودتان را برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به 
شیوه ای تازه آماده کنید. یکی از ترندهای محبوب در تبلیغات اینستاگرامی 
استفاده از محتوای ویدئویی است. این امر دارای اهمیت بسیار زیادی است. 
اگر ش��ما به طور مداوم از محتوای ویدئویی استفاده کنید، انگیزه کاربران 
برای توجه به پیام تبلیغاتی تان به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد 

کرد، در غیر این صورت باید دردس��رهای زیادی برای جلب نظر مشتریان 
پشت سر بگذارید.

اگرچه اینستاگرام امکان بارگذاری ویدئوهای طوالنی را نیز فراهم کرده 
اس��ت، اما در بخش استوری و پست باید از ویدئوهای کوتاه استفاده کرد. 
این امر به سرعت نظر مخاطب هدف را جلب کرده و هرگز حوصله کاربران 
را سر نمی برد. این امر مهمترین نکته در تعامل با مخاطب هدف محسوب 

می ش��ود. با این حس��اب اگر ش��ما 
ویدئوهای طوالنی پیش روی کاربران 
قرار دهید، هرگز شانسی برای جلب 

نظرشان نخواهید داشت. 
در اینجا هم الگوبرداری از برندهای 
بزرگ ایده جذابی محسوب می شود. 
ای��ن امر به ش��ما فرص��ت خوبی به 
منظور یادگیری نکات تازه را می دهد. 
با این حس��اب ش��ما باید همیش��ه 
حواس تان به دور و برتان باش��د، در 
غیر این صورت شانس چندانی برای 
جلب نظر مشتریان نخواهید داشت. 
تنوع محصوالت را نشان دهید

هر محصول��ی دارای تنوع زیادی 
از نظر رنگ و اندازه اس��ت. مشتریان 
نیز به هنگام خرید محصوالت به این 
نکات توجه زیادی می کنند. بنابراین 
اگر شما در محتوای تبلیغاتی تان به 
تنوع محصول تان اشاره کنید، شانس 
بس��یار باالتری ب��رای ف��روش آنها 
در یک چش��م به ه��م زدن خواهید 
داش��ت. ایراد برخی از برندها در این 
میان نمایش فقط یکی از محصوالت 
و تالش برای کس��ب فروش های باال 

براس��اس همان نکته است. این امر هرگز شما را بدل به یک برند محبوب 
در میان مش��تریان نخواهد کرد. بنابراین فقط مشکالت تان به طور مداوم 

افزایش پیدا می کند. 
اگر شما در تالش برای بارگذاری عکس به عنوان محتوای تبلیغاتی تان 
هس��تید، بای��د از چند عکس در کنار هم اس��تفاده کنید. ای��ن امر تنوع 
محصوالت ت��ان را به مش��تریان نش��ان خواه��د داد. بنابرای��ن بارگذاری 
عکس های تکی را برای همیشه فراموش کنید. این تکنیک شما را از شمار 
باالی برندهای کلیشه ای جدا می کند. با این حساب مشتریان انگیزه کافی 

برای توجه کردن به محتوای تان را خواهند داشت. 
به ویدئوی تان متن اضافه کنید

امروزه بس��یاری از کاربران در اینس��تاگرام به صدای ویدئوها توجه الزم 
را نش��ان نمی دهند. این امر تاثیر بس��یار منفی بر روی وضعیت بازاریابی 
و تبلیغ��ات برندها خواهد داش��ت. وقتی کاربران توج��ه الزم را به صدای 
ویدئوی شما نش��ان نمی دهند، در واقع بخشی از پیام تان هرگز به دست 
آنها نمی رس��د. تنها راهکار مناسب در این میان برای رفع چنین مشکلی 
تالش برای اس��تفاده از متن در کنار ویدئو اس��ت. این امر یعنی ش��ما به 
نوعی ویدئوهای تان را زیرنویس کنید. چنین امری به سادگی هرچه تمامتر 
کاربران��ی که صدای ویدئو را چندان مهم تلقی نمی کنند، مورد توجه قرار 

می دهد. 
ش��ما برای به دست آوردن توجه کاربران باید هر کاری که از دست تان 
برمی آی��د، انجام دهید، در غیر این صورت هیچ شانس��ی برای جلب نظر 
کاربران نخواهید داش��ت. بس��یاری از برندها در این میان کاربرانی که به 
صدای ویدئوها توجه نمی کنند را به سادگی مورد بی توجهی قرار می دهند. 

این امر در نهایت موجب کاهش فروش برند شما می شود. 
برخی از ویدئوها یا تصاویر تبلیغاتی دارای ماهیت سختی برای کاربران 
هستند. این امر موجب بدفهمی از محتوای شما می شود. اگر کسب و کار 
شما به دنبال پرهیز از چنین شرایطی است، باید به بهترین شکل ممکن 
در تالش برای اضافه کردن متن به محتوای بصری اش باش��د، در غیر این 
صورت ش��اید پیام ش��ما به طور وارونه ای برای کاربران نمایش داده شود. 
چنین اتفاقی حتی اعتبار و ش��هرت برندها را نیز به خطر می اندازد. پس 

شما هرگز نباید چنین ریسکی را قبول کنید. 
تولید مداوم محتوای تبلیغاتی

اینکه ش��ما برای مدت زمانی محدود محتوای تبلیغاتی تولید کنید، به 
هیچ وجه ایده مناس��بی نیست. بس��یاری از برندها به محض اینکه اولین 
تاثیرات مثبت تبلیغات در اینستاگرام را مشاهده می کنند، دیگر توجهی به 
این پلتفرم نشان نمی دهند. این امر موجب افول سریع دستاوردهای شما 
در این فضا خواهد شد. شما باید همیشه به طور مداوم برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف تولید محتوا کنید. 
ام��روزه بس��یاری از برندهای بزرگ همیش��ه در اینس��تاگرام محتوای 
تبلیغاتی دارند. شما هم باید دقیقا به همین شکل عمل کنید، در غیر این 
صورت ش��اید خیلی زود از یاد مشتریان بروید. این امر بدترین تجربه هر 

برندی در زمینه بازاریابی خواهد بود. 
عنصر تداوم در زمینه تبلیغات بسیار مهم است. اگر شما بودجه تان را در 
این میان به خوبی مدیریت نکنید، خیلی زود به مشکل می خورید. این امر 
شما را در میان برندهای محبوب مشتریان قرار نمی دهد. بنابراین از همان 
اول کارت��ان باید مقدار بودجه در دس��ترس را ب��رای مدت زمانی طوالنی 
مدنظر قرار دهید. این امر مهارت باال در زمینه برنامه ریزی را طلب می کند. 

استفاده درست از کپشن
محتوای تبلیغاتی در اینس��تاگرام بدون کپش��ن هیچ فای��ده ای ندارد. 
بسیاری از برندها اینقدر سرگرم تولید محتوا هستند که در عمل اهمیت 
کپشن را فراموش می کنند. این امر موجب ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف خواهد شد. با این حساب شما باید همیشه کپشن های عالی 
برای تعامل با مشتریان داشته باشید. 

نوش��تن کپش��ن های جذاب برای مخاطب هدف همیش��ه کار ساده ای 
نیس��ت. بسیاری از افراد توانایی نوشتن ش��ان بسیار عالی نیست. بنابراین 
ش��ما باید به دنبال افراد حرفه ای در ش��رکت تان ب��رای انجام این وظیفه 
باش��ید. اغلب کاربران در اینس��تاگرام پیش از اینکه یک پست را به طور 
کام��ل تماش��ا کنند، کپش��ن اش را 
مدنظر قرار می دهند. با این حس��اب 
اگر شما توضیحات درست و دقیقی 
درباره محتوای تان به مشتریان ارائه 
کنید، شانس بسیار باالیی برای جلب 

نظرشان خواهید داشت. 
کپشن ها دارای قدرت بسیار زیادی 
هستند. اگرچه بسیاری از بازاریاب ها 
از مرگ کپش��ن ها صحبت می کنند، 
اما ای��ن محتوا هنوز ه��م در کانون 
توجه کاربران قرار دارد. بنابراین شما 
نباید دست از نوش��تن کپشن برای 

محتوای تان بردارید. 
A/B استفاده از آزمون

آزم��ون A/B یک��ی از مهمترین 
روش ه��ا برای فهم س��لیقه مخاطب 
هدف اس��ت. بدون تردید همیش��ه 
امکان استفاده از اطالعات دقیق برای 
تولی��د محتوا وج��ود دارد، اما اغلب 
اوق��ات بازاریاب ه��ا در دوراهی های 
مختل��ف گی��ر می کنن��د. ای��ن امر 
مش��کالت بس��یار زیادی پیش روی 
برنده��ا قرار می دهد. با این حس��اب 
ش��ما باید همیشه اجرای این آزمون 
را مدنظر قرار دهید. نحوه اجرای آزمون A/B شامل انتشار دو نوع محتوای 
تبلیغاتی متفاوت برای سنجش نحوه بازخورد کاربران است. هر محتوایی 
که بازخورد بهتری داشته باشد، سلیقه کاربران را به بهترین شکل ممکن 
بازنمایی می کند. بنابراین شما بهترین معیار برای ارزیابی سلیقه کاربران 

را در دست خواهید داشت. 
اگر کسب و کار شما تا به حال چنین آزمونی را مدنظر قرار نداده است، 
باید به طور قابل مالحظه ای نسبت به فعالیت تان تجدیدنظر کنید. بی شک 
اجرای آزمون A/B برای اولین بار کار بسیار سختی خواهد بود، اما به مرور 

زمان تجربه و مهارت شما در این زمینه افزایش چشمگیری پیدا می کند. 
بنابراین شما دیگر نیازی به نگرانی در این رابطه نخواهید داشت. 

اگر دو نوع محتوای تبلیغاتی مدنظر ش��ما دارای شباهت بسیار زیادی 
به هم باش��ند، آزمون ش��ما نتیجه چندان مطمئنی نخواهد داشت. با این 
حس��اب شما باید نسبت به اس��تفاده از دو نوع محتوای دارای تفاوت های 
معن��ادار در این میان اقدام کنید. چنین امری ش��ما را به بهترین ش��کل 
ممکن در کانون توجه مشتریان قرار می دهد. همچنین انگیزه کاربران برای 

تعامل با محتواهای متفاوت شما نیز افزایش پیدا خواهد کرد. 
گاهی اوقات کاربران به انواع مختلفی از محتوا تمایل نشان می دهند. این 
امر همیش��ه اتفاق بدی نیست. شما با تولید محتوای متنوع امکان جلب 
نظر دامنه هرچه وسیع تری از کاربران را دارید. بنابراین گاهی اوقات تولید 

محتوای متنوع به سود کسب و کارتان خواهد بود. 
تبلیغ شما باید کاربردی باشد، نه بی عیب و نقص

هر بازاریابی در فرآیند طراحی محتوای تبلیغاتی در اینستاگرام به دنبال 
یک پس��ت بی عیب و نقص اس��ت. این امر موجب اختص��اص زمان قابل 
مالحظه از سوی بازاریاب ها می شود. شاید این امر در نگاه نخست جذاب 
به نظر برسد، اما در حقیقت به شما فرصت الزم برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را نمی دهد. شما بیشتر از اینکه به فکر عالی بودن تبلیغ تان 
باش��ید، باید ماهیت کاربردی اش را مدنظر قرار دهید. یک تبلیغ کاربردی 
به طور مستقیم به مشکالت مشتریان اشاره می کند. این امر موجب تقویت 
انگیزه مشتریان برای استفاده از محصوالت شما و خرید آنها خواهد شد. 

متاس��فانه گاهی اوقات تبلیغ��ات برندها در اینس��تاگرام بدل به نوعی 
س��رگرمی برای کاربران می ش��ود. این س��رگرمی هیچ تاثی��ری بر روی 
انتخاب های مشتریان به هنگام خرید ندارد. در چنین موقعیت هایی حتی 
اگر محتوای تبلیغات برند مورد نظر بی عیب و نقص هم باشد، باز هم تاثیر 
چندانی بر روی کلیت ماجرا نخواهد داشت. بنابراین شما باید همیشه به 

دنبال محتوایی جذاب و کاربردی برای کاربران باشید. 
توجه به مشکالت مشتریان کار چندان سختی نیست. اگر شما به سادگی 
هرچه تمام تر خودتان را به جای مش��تریان بگذارید، امکان تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف  با طراحی تبلیغات کاربردی را خواهید داشت. بنابراین 
باید تا جای ممکن خودتان را به مش��تریان نزدیک کنید. استفاده از انواع 
نظرسنجی نیز در این میان ایده کاربردی خواهد بود. اینطوری شما بدون 

هرگونه دردسری از سلیقه و خواسته اصلی مشتریان مطلع می شوید. 
امروزه تبلیغات در اینس��تاگرام امر بس��یار مهمی برای برندها محسوب 
می ش��ود. شما در این میان با اس��تفاده از تکنیک های مورد بحث در این 
مقال��ه امکان تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی مخاطب هدف تان را خواهید 

داشت. 
blog.hootsuite.com :منبع

چطور تبلیغات جذاب تری در اینستاگرام طراحی کنیم؟
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اخبار

رشــت- خبرنگار فرصت امروز:  مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب اســتان گیالن گفت: با اعتباری بیــش از ۵۸۱ میلیارد 
ریال، ۲۴ پروژه بطور همزمان در گیالن بهره برداری شــده است 
به گزارش دفتر روابط عمومی  و آموزش همگانی شــرکت آب و 
فاضالب اســتان گیالن در ســومین روز از هفته دولت با حضور 
اســتاندار گیالن و جمعی از  مقامات و مســئوالن شهرســتان  
رضوانشــهر وخانواده های معظم شــهدا در سایت بیجار کن این 
شهرستان ۲۴پروژه آبفای گیالن بطور همزمان در ۱۲شهرستان 
افتتاح شــد .براساس این گزارش در آیین بهره برداری این پروژه 
ها سید محسن حسینی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان گیالن با گرامیداشت هفته دولت و برشمردن 
یاد و خاطرات شــهیدان رجایی و باهنر با ارائه گزارشی گفت: در 
استان گیالن بیش از یک میلیون و ۸هزار نفراز آحاد خانوارتحت 
پوشــش قرار دارند ،که از این جمعیت۷۵۰ هزار خانوار شهری و 
۳۲۸ هزار خانوار روســتایی هستند . وی افزود:در مناطق شهری 
۹۹.۹۶درصد ودر مناطق روستایی ۷۷.۴۸درصد از آب آشامیدنی 

سالم برخودار ند. وی با اشاره به منابع تامین آب استان اضافه کرد: 
منابع تامین آب استان شامل ۵۸% آب های سطحی از محل سد 
ها و رودخانه ها است  و ۳۴ درصد از  محل چاه ها و ۸ درصد از 
محل چشمه در مناطق مختلف استان بهره می گیرد.مدیرعامل 
آبفای گیالن با توجه به خشکســالی و کمبــود منابع آبی گفت: 
تابستان امسال علی رغم خشکسالی و تنش آبی در ۳۳۴ روستا، 
پایداری آب در اســتان شرایط مناسبی داشت و در ۱۲۱ روستا با 

تانکر آبرسانی شــد که جا دارد از همکاری فرمانداران بخشداران 
و دیگر مسئوالن تشکر و قدردانی کنم.مدیرعامل آبفای گیالن با 
اشــاره به پروژه های هفته دولت که به ارزش ۵۸۱ میلیارد ریال 
تقدیم مردم استان شــد تصریح کرد: این پروژه ها شامل: اصالح 
و توســعه شبکه های آب و فاضالب، ایســتگاه های پمپاژ آب و 
ایســتگاه پمپاژ فاضالب ، مخازن ذخیره ، تجهیز چاه و بهسازی 
چشمه می باشد.وی همچنین افزود : هدف نهایی در بهره برداری 
از سایت بیجارکن در رضوانشهر ، تامین آب ۱۹ روستا با جمعیت 
۷هزار و۶۴۰,نفر  می باشــد که باید ۲ حلقه چاه حفر شــود و ۲ 
هزار و یکصد مترمکعب مخزن ســاخته شــود و همچنین ۲ باب 
ایستگاه پمپاژ احداث و ۱۸۰ متر لوله گذاری انجام شود.مهندس 
حسینی در ادامه گفت: هم اکنون مخزن ۲ هزار مترمکعبی زمینی 
و مخزن ۱۰۰ مترمکعبی هوایی و ۱ باب ایستگاه پمپاژ اجرا شد و 
۱ حلقه چاه نیز به بهره برداری رسید و پروژه آبرسانی به روستای 
چکچه پشت با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان به بهره برداری 

می رسد.

کرمان- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، عبدالوحید مهدوی نیا، مدیر 
عامل شــرکت توزیع نیروی برق جنوب استان ضمن تبریک هفته 
دولت و گرامیداشت روز کارمند در خصوص پروژه های قابل افتتاح 
به مناسبت این ایام، بیان نمود: برقرسانی به شش روستا و  ۸۳ خانوار 
در شهرستان های سیرجان بافت و عنبرآباد با اعتباری بالغ برق ۳۱ 
میلیارد ریال آماده بهره برداری می باشد.  وی گفت: توسعه و احداث 
شبکه های توزیع جهت برق رسانی به ۱۰۰۰۰متقاضی فاقد برق با 
حجم ۷۶ دستگاه پست توزیع و ۱۲۰ کیلو متر شبکه فشار ضعیف و 
۴۲ کیلو متر شبکه فشار متوسط و با اعتباری بیش از ۴۸۳ میلیارد 
ریال در ۱۶ شهرستان زیر مجموعه این شرکت از جمله پروژه هایی 
اســت که در این هفته افتتاح می شوند. مهدوی نیا همچنین اظهار 
کرد: اصالح و بهینه ســازی شبکه های توزیع جهت رفع افت ولتاژ 
۹۶ نقطه و قابلیت اطمینان شبکه های توزیع با تبدیل ۱۰۵ کیلومتر 

شــبکه فشار ضعیف مســی به کابل خود نگه دار نیز با اعتبار ۱۲۲ 
میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.این مقام مسئول از تعویض 
۷۰۰۰کنتور با کنتورهای هوشــمند خبر داد و افزود: این اقدام در 
راســتای اجرای طرح کاهش تلفات با اعتباری بیش از۴۲  میلیارد 
ریال در این هفته نصب می شوند و عالوه بر این تعداد ۸۰۰۰ کنتور 

نیز تا پایان سال جاری نصب خواهند شد.۲۵ روستاهای فاقد برق به 
مناسبت هفته دولت کلنگ زنی می شوند.مدیر عامل شرکت توزیع 
نیروی برق جنوب استان کرمان، همچنین از پروژه های آماده کلنگ 
زنی یاد کرد و گفت: برق رســانی به ۲۵ روســتای فاقد برق و ۱۷۱ 
خانوار در ۹ شهرستان ارزوییه، بافت، بردسیر، ریگان، سیرجان، عنبر 
آباد، قلعه گنج، جیرفت و نرماشــیر با اعتباری بالغ بر ۱۷۳ میلیارد 
ریال آماده کلنگ زنی می باشد.وی تصریح نمود: پروژه های توسعه و 
احداث شبکه های توزیع جهت برق رسانی به   ۹۰۰۰ متقاضی فاقد 
برق با حجم ۱۳۰ دستگاه پست توزیع و ۱۰۰ کیلو متر شبکه فشار 
ضعیف و ۵۰ کیلو متر شــبکه فشار متوسط با بیش از ۵۳۲ میلیارد 
ریال و همچنین اصالح و بهینه سازی شبکه های توزیع جهت رفع 
افت ولتاژ و قابلت اظمینان شبکه های توزیع با تبدیل ۳۰۰ کیلومتر 
شبکه فشار ضعیف مسی به کابل خود نگه دار با اعتبار ۵۵۰ میلیارد 

ریال نیز در این ایام آماده کلنگ زنی خواهند شد.

اهواز- شبنم قجاوند: جلسه بررسی رسیدگی به در خواست 
های شهروندی ثبت شده در سامانه ۱۳۷ با حضور معاونین مربوطه 
مدیران مناطق و ســازمان های شهرداری، بعد از ظهر چهارشنبه ۳ 
شــهریور ماه در سالن جلسات شهرداری اهواز برگزار شد. سرپرست 
شــهرداری اهواز در این جلسه با تاکید بر تسریع در رسیدگی به در 
خواست های شهروندان و نقش نیروهای خدماتی در شرایط کرونایی، 
گفت نیروهای خدمات شــهری و کلیه پرسنل شهرداری خود را در 
صف مقدم مبارزه با کرونا بدانند ، چرا که پاکیزگی شهر، و حفظ نشاط 
و ســرزندگی شهر در این شرایط بر عهده آنان است. ایشان با تأکید 
بر طرح ســاماندهی نخاله های ساختمانی و آغاز به کار طرح ترمیم 
آسفالت مناطق گفت، شاخص های خدماتی نیاز به جهش دارند تا 
مردم خدمات ملموس تری را درک کنند وی با تاکید بر اینکه گفتمان 
شــهرداری می بایست به سمت شهروند محوری و نظارت همگانی 
حرکت کند، افزود همدلی پرسنل شهرداری و مردم می تواند نجات 

بخش شهر از وضعیت فعلی باشد علیرضا عالی پور در خصوص روند 
حل مشکالتی که مردم از طریق سامانه ۱۳۷ اعالم می کنند، اظهار 
کرد: باید برخی مسائل در مجموعه ها به صورت درست جا بیفتد، و 
تا زمانی که برخی موانع بیجا و رویه ها اصالح نشــود، شاهد کندی 
حرکت و اتالف وقــت و نارضایتی مردم خواهیم بود وی اضافه کرد 
مقام معظم رهبری هم تأکیدشان بر مانع زدایی و  کار جهادی است، 

و تا وقت و انرژی مضاعف در امور به کار گرفته نشود، موانع برطرف 
نمی شــود و رضایت مردم حاصل نمی گردد.عالی پور با اشــاره به 
معضل نخاله های ساختمانی در سطح شهر گفت: نصب مخزن های 
مخصوص نخاله در محل های ساخت وساز، بازدید و بررسی مرتب 
اکیپ های اجراییات و خدمات شــهری از نقاطی که آلوده به نخاله 
ریزی هستند و همچنین نصب سیستم GPS بر روی خودروهای 
حمل نخاله، از راه های مقابله با معضل نخاله های ساختمانی است. 
عالی پور مشکالت برخی مناطق را ناشی از کمبود آموزش نیروهای 
شهرداری و آموزهای شهروندی دانست و گفت: با وجود کمبود ها اما 
بسیار مشاهده می شود که اموال شهرداری که متعلق به مردم است ، 
به دلیل عدم نگهداشت صحیح تخریب می شود. عالی پور در پایان، به 
پایش و ارزیابی عملکرد ها بر اساس گزارشات مردمی در سامانه ۱۳۷ 
اشاره کرد و گفت: مشکالتی که در این خصوص از سوی مردم اعالم 

می شود باید با رعایت اولویت فورا انجام شود.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مجید ســعیدی سرپرست 
شــهرداری گرگان با حضور در شــهرداری منطقــه یک با مدیر 
و کارکنان این شــهرداری دیــدار و گفتگو کــرد.در ابتدای این 
نشست، محســن کریمی سرپرست شهرداری منطقه یک ضمن 
خوشــامدگویی و تبریک به آقای سعیدی بابت انتخاب به عنوان 
سرپرست شهرداری گرگان، توضیحاتی پیرامون عملکرد، فعالیت 
های انجام شــده و طرح های در دست اقدام ارائه کرد.سپس هر 
یک از مدیران و مســئوالن واحدهای عمران، خدمات شــهری، 
شهرســازی و درآمد گزارشــی از وضعیت جاری و نحوه خدمت 
رســانی در حوزه هــای کاری خود ارائه کردنــد و به بیان نقطه 
نظرات و پیشنهادات خود در راستای بهبود کیفیت ارائه خدمات 
به شــهروندان پرداختند.در ادامه سرپرست شهرداری گرگان به 
تشریح برنامه ها و خواسته های خود از کارکنان شهرداری منطقه 
یک پرداخت و گفت: معتقدم کارکنانی باتجربه و با درایت در این 
منطقه مســتقر هســتند که هر یک از این افراد توانایی پیشبرد 
اهداف عالیه شهرداری را دارند.مجید سعیدی بیان داشت: تاکنون 

اقدامــات موثری در این منطقه صورت گرفتــه و انتظار می رود 
از ایــن پس نیز همــکاران با تمام توان و تــالش خود در جهت 
پیشرفت و آبادانی منطقه گام بردارند.سعیدی در ادامه از کارکنان 
خواســت تا با همدلی بیشــتر و رعایت اخالق حرفه ای، تعامل و 
ارتباط مســتمر با همکاران و شهروندان نسبت به ارتقاء و بهبود 
ارائــه خدمات تمامی تالش خود را به کار گیرند.وی تصریح کرد: 
نیاز است در مدت کوتاهی که با همدیگر کار می کنیم با تعامل، 
همــکاری و همفکری اقدامات جاری را پیــش ببریم و موجبات 

رضایت شــهروندان را فراهم کنیم.سرپرســت شهرداری گرگان 
با تببین اولویت های کاری اظهار داشــت: نــگاه ما هم افزایی و 
تشریک مســاعی در امور به منظور عدم کاهش سطح خدمات و 
همچنین با نگاه تســریع در امور خواهد بود.سعیدی خاطرنشان 
کرد: قطعاً با هماهنگی و تعامل بین بخشی تمامی ارکان و اجزای 
فعال و مستقر در واحدهای مختلف شهرداری منطقه شاهد رقم 
خــوردن بهترین نتایــج خواهیم بود.وی همچنیــن نکاتی را در 
خصوص بهبود و ارتقاء خدمت رســانی در حــوزه های خدمات 
شهری، عمران و شهرسازی یادآور شد.سرپرست شهرداری گرگان 
در پایان با بیان این مطلب که توســعه و موفقیت هر سازمانی به 
مشــارکت و همراهی کلیه کارکنان آن سازمان ارتباطی مستقیم 
دارد گفت: امیدواریم در ظل توجهات الهی و در ســایه مشارکت، 
همدلی و همراهی پرسنل شهرداری منطقه یک عالوه بر تسهیل 
بیش از پیش در ارائه خدمت به شــهروندان، ثبات رویه را در این 
منطقه شــاهد بوده و در راستای محقق نمودن اهداف عالیه برای 

رسیدن به شهری سالم و پویا قدم های موثری برداشته شود.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: رئیس اداره ایمنی و حفاظت 
دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر از نجات ۳۴۲ 
نفر در عملیاتهای امداد و نجات دریایی آبهای اســتان در ۵ ماهه 
گذشــته خبر داد.به گزارش روابط عمومی، حجت خسروی رئیس 
اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان 
بوشهر در اینباره گفت: تا پایان مردادماه سال جاری ۲۳ مورد سوانح 
دریایی را شاهد بوده ایم که ۱۴ مورد آن مربوط به لنج باری ۳ مورد 

لنج صیادی و ۶ مورد شامل دیگر شناورها میباشد.خسروی افزود : 
در این مدت همچنین ۳۹ عملیات امداد پزشکی در آبهای استان 
به ثبت رسیده است.رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان بوشهر در خصوص نجات یافتگان عنوان 
کرد:  در پنج ماه نخســت امســال و در عملیاتهای امداد و نجات 
دریایی، تعــداد ۳۴۲ نفر نجات یافتند و یک نفر فوتی نیز به ثبت 

رسید که مربوط به سانحه غواصی بوده است

گرگان- خبرنــگار فرصت امروز: پس از حضور آقای مجید 
سعیدی سرپرســت شــهرداری گرگان در رأس مدیریت شهری، 
احصاء و شناســایی مطالبات اصلی شهروندان در مناطق و محالت 
شهر گرگان و حل مشکالت شناسایی شده به عنوان یکی از اولویت 
های اصلی در دستور کار قرار گرفت.در همین راستا روابط عمومی 
شهرداری گرگان به شیوه میدانی و در راستای شناسایی مهم ترین 
مشــکالت شهری همراه با سرپرست محترم و با حضور در مناطق 

مختلف شــهر گرگان، اقدام به پیگیری و رفع مشکالت شهروندان 
نموده اســت.متعاقباً لکه گیری و آسفالت معابر شهری، پاکسازی 
ورودی شهر گرگان و همچنین نظافت باکس های زباله در محالت 
مختلف از اصلی ترین خواســته های کوتاه مدت شهروندان بوده و 
پاسخگویی به درخواست و رفع آن در کمترین زمان ممکن در حال 
انجام می باشد.قطعاً روابط عمومی شهرداری گرگان تالش می کند 
به طور شفاف و آگاهانه نسبت به جزئی ترین نیازهای شهروندان در 

حوزه شــهری اطالع پیدا کرده و بر این اساس ضمن ارائه اطالعات 
صحیح و جامع به مدیران شــهری در کاهش مشکالت شهروندان 
و کســب رضایت حداکثری آنها گامی موثر بردارد.در پایان ضمن 
تشکر از همراهی تمامی شهروندان ارجمند و گرامی شهر گرگان، 
خواهشمند است در راستای ارتقای کیفی زندگی شهری، مطالبات 
خود را به سامانه ۱۳۷ اطالع دهید و به لطف ایزد منان در کمترین 

زمان، مشکالت بررسی و رفع خواهد شد.

در سومین روز از هفته دولت؛

 ۲۴ پروژه آبفای گیالن بهره برداری شد

به مناسبت هفته دولت توسط شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان؛

افتتاح و بهره برداری از 1۸۶ پروژه برقی با اعتباری بالغ بر ۶۷ میلیارد تومان 

سرپرست شهرداری اهواز:

پرسنل شهرداری تسریع در رسیدگی به درخواستهای شهروندان را در اولویت قرار دهند

سرپرست شهرداری گرگان با شهردار و کارکنان شهرداری منطقه یک گرگان دیدار کرد

۳۴۲ نفر نجات یافته در عملیاتهای امداد و نجات دریایی بنادر استان بوشهر

احصاء وپیگیری مطالبات شهروندان جزو مهم ترین استراتژی های شهرداری گرگان است

افتتاح فاز نخست تقاطع غیرهمسطح میدان مقاومت اراک
اراک- فرناز امیدی: شــهردار اراک بیان داشــت: تقاطع غیرهمســطح 
مقاومت اراک یکی از اجزای اصلی رینگ دوم شــهری اراک است فاز نخست 
آن افتتاح شــد.محمد جعفرپور در این آیین اظهار کرد: فاز یک تقاطع غیر 
همســطح مقاومت شــامل مســیر روگذر محور بزرگراهی شهید آنجفی در 
آستانه هفته دولت آماده و زیر بار ترافیک قرار گرفت.وی افزود: مسیر روگذر 
شــامل ۲ خط تندرو ۲ خط کندرو است که طول مسیر رو گذر پروژه ۷۰۰ 
متر و عرض آن ۷۰ متر است.شــهردار اراک  ادامه داد: عملیات اجرایی پروژه شــامل زیرسازی، روسازی، پخش و توزیع ۶ 
هزار تن آسفالت، ۵ هزار متر جدول گذاری، ۳ هزار و ۵۰۰ متر مربع سنگ فرش، نصب ۴۰ پایه روشنایی، نصب تابلوهای 
ترافیکی و راهنمایی مســیر، نصب پایه المان منقش به تصویر پر افتخار ســردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید 
ابومهدی المهندس و احداث فضای سبز است.جعفرپور خاطرنشان کرد: هزینه اجرای این پروژه بالغ بر ۳۳ میلیارد تومان 
پیش بینی شــده اســت. وی افزود: طی یک ماه آینده فاز دوم پروژه شامل مسیر زیرگذر نیز تکمیل و تقاطع غیر همسطح 
مقاومت به صورت کامل به بهره برداری می رسد. شهردار اراک در پایان خاطرنشان کرد: اراک دارای سه رینگ اصلی شهری 
است که رینگ خارجی شهر شامل بلوار امام علی )ع(، کمربندهای جنوبی و شمالی است، رینگ بعدی بلوار شهید آنجفی 
و تقاطع غیر همسطح مقاومت را شامل می شود و رینگ بعدی شهر اراک از خیابان های سید الشهدا )ع( و ادبجو می گذرد.
شهرداری اراک با همکاری قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( اجرای ۶ تقاطع را در دستور کار دارد و یکی از این تقاطع ها، 

تقاطع غیر همسطح مقاومت در رینگ دوم ترافیکی اراک است.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم:
۴ روستای ملکشاهی به شبکه گازرسانی متصل شدند

ایالم- منصوری: مدیرعامل شــرکت گاز اســتان ایالم از گازدارشدن ۴ روستا از توابع شهرستان ملکشاهی به مناسبت 
هفته دولت خبر داد و گفت: ۴ روســتای دهســتان شوهان شهرستان ملکشاهی شــامل نادرآباد ،) توت،گراب،دول کبود( 
خوشــادول به شبکه گازرســانی متصل شدند. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم؛ عباس شمس اللهی افزود: 
با اتصال این روستاها به شبکه گاز بیش از ۲۰۰ خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند. وی اظهار داشت: تاکنون سه 
شــهر ارکواز، مهر و دلگشا و ۲۱ روستا از ۲۷ روســتای شهرستان ملکشاهی به شبکه گازرسانی متصل شده اند که تالش 
می شود سایر روستاها نیز در آینده نزدیک با رفع موانع قانونی گازدار شوند. شمس اللهی با اشاره به اینکه برای گازرسانی 
به این روســتاها در مجموع حدود ۴۵ کیلومتر خط تغذیه، ۱۲ کیلومتر شــبکه پلی اتیلن اجرا و ۱۵۰ انشــعاب علمک و 
نیز  ۲ ایســتگاه TBS نصب و راه اندازی شده اســت افزود: به استثنای هزینه اجرای خط تغذیه، در مجموع بیش از ۱۵ 
میلیارد ریال برای گازرسانی به این روستاها هزینه شده است.مدیرعامل شرکت گاز استان از فرماندارسابق و مدیر راهداری 

شهرستان ملکشاهی برای رفع معارضین و تسریع در اجرای پروژه تشکر کرد.

تشریح اقدامات صورت گرفته درحوزه  مهندسی سواحل و بنادر هرمزگان :
انجام  1۲000  کیلومتر هیدروگرافی در جزایر و 1۶بندر استان

بندرعبــاس - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل بنــادر و دریانوردی 
هرمزگان از انجام حدود  ۱۲۰۰۰  کیلومترهیدروگرافی با مقیاس   ۱:۱۰۰۰   
در۱۶ بندر و جزایر استان و پیگیری ۸۱ فقره پرونده  صدور مجوز بهربرداری  
خبرداد . به گــزارش روابط عمومی اداره کل بنــادر و دریانوردی هرمزگان 
"علی رضا محمدی "کرجی ران " ضمن تشــریح اقدامات صورت گرفته در 
حوزه مهندسی سواحل و بنادراستان هرمزگان از ابتدای سال جاری تا نیمه 
مردادماه اظهارداشت: اهم این  اقدامات  نظارت بر ساخت و صدور مجوز بهره برداری، پیگیری پروندها مربوط به ساخت و 
سازها و همچنین تداوم عملیاتهای هیدرو گرافی در سرزمین اصلی و جزایر استان بوده است .وی افزود: در بخش نظارتی  
بررسی و نظارت بر ساخت و صدور مجوز بهره برداری از بزرگترین ترمینال نفت خام کوه مبارک )شهرستان جاسک(  ونیز  
نظارت بر احداث کانال های آبگیر مزارع پرورش میگو در جزیره قشــم بوده است .  مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
نظارت بر ساخت و صدور مجوز بهره برداری تاسیسات دریایی شرکت سوخت رسانی ستاره قشم واقع در روستای سلخ این 
جزیره را از دیگر اقدام مهم در حوزه نظارتی عنوان کرد و افزود: یکی ازموارد بسیار حاضر اهمیت و مورد توجه ؛ پیگیری 
۸۱ پرونده و چک لیســت برای صدور  مجوز بهره برداری اســت که این امر  نیز با تدوین یک برنامه نظام مند ومشارکت 
دســتگاههای ذیربط در دســت انجام می باشــد . محمدی کرجی ران به انجام حدود  ۱۲۰۰۰  کیلومتر هیدروگرافی در 
مقیاس ۱:۱۰۰۰  نیز اشاره ای داشت و تصریح کرد :این مقدار هیدروگرافی انجام شده ۱۶  بندر در سرزمین اصلی و جزایر 

استان را در بر گرفته که با سیستمهای تک پرتوی و چند پرتوی به  اجرادرآمد .

گازرسانی به ۳1 واحد صنعتی گیالن در هفته دولت 1۴00
رشت- خبرنگار فرصت امروز: شرکت گاز استان گیالن با هدف رونق 
هرچه بیشتر کسب و کار در استان، در هفته دولت امسال ۳۱ واحد صنعتی 
را به شــبکه گاز متصل کرده اســت. به گزارش روابــط عمومی گاز گیالن، 
حســین اکبر مدیرعامل شرکت گاز اســتان گیالن درخصوص گازرسانی به 
واحدهای صنعتی استان گفت:  با برخورداری ۳۱ واحدصنعتی از نعمت گاز 
طبیعی در هفته دولت امسال، مجموع مشترکین صنعتی گاز در گیالن به ۶ 
هزار و ۱۰۷ واحد رسیده است.وی با اعالم این خبر اظهار داشت: حجم گاز جایگزین این واحدهای صنعتی بالغ بر ۱۷ هزار 
مترمکعب در ساعت می باشد و برای گازرسانی به  آنها بیش از ۱۵ میلیارد ریال هزینه شده است. حسین اکبر نقش گاز را 
در توسعه اقتصادی استان و رونق کسب و کار بسیار مهم برشمرد و بیان کرد: با گازرسانی به این واحدهای صنعتی در ۹ 
شهرســتان رشت، صومعه سرا، رودبار، لنگرود، آستانه اشرفیه، انزلی، رودسر، تالش و فومن زمینه رونق هرچه بیشتر تولید 
و افزایش اشتغال فراهم شده است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در خاتمه با بیان اینکه شرکت گاز تامین کننده ۷۴ 
درصد ســبد انرژی اســتان است، گفت: این شرکت عالوه بر گازرسانی گسترده به بخش ها و مناطق مختلف استان، توجه 
ویژه ای به افزایش سطح کیفی خدمات قابل ارائه به مشترکین گاز دارد که از جمله این طرح ها می توان به اجرای پروژه 

قرائت از راه دور مصارف ایستگاه های صنایع اشاره کرد.

اجرای طرح توزیع گوشت قربانی ویژه ماه محرم به میزبانی حرم امامزاده سید علی)ع(
قم- خبرنگار فرصت امروز: طرح توزیع گوشــت قربانی بین نیازمندان به 
میزبانی آستان مقدس امامزاده سید علی)ع( اجرایی شد.به گزارش روابط عمومی 
اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان قم، به همت موسسه حضرت خدیجه)س( 
و برنامه تلویزیونی »ســمت خدا« شبکه سه و با میزبانی آستان مقدس امامزاده 
سیدعلی )علیه السالم(، طرح قربانی ماه محرم اجرا و بر این اساس ۱۰ اتومبیل 
حمل گوشــت برای توزیع میان نیازمندان به سراسر کشور از این حرم مطهر به 
سراسر کشور اعزام شدند.گفتنی است طرح قربانی ماه محرم از محل نذورات و کمک های بانیان مردمی تهیه و موسسه حضرت 
خدیجه)س( مجری آن اســت. حجت االسالم فاطمیان مدیر اجرایی حرم مطهر امامزاده سید علی)ع( نیز در حاشیه ارسال این 
گوشت ها به سراسر کشور اظهار کرد: آستان مقدس امامزاده سید علی)ع( این توفیق را دارد که از چنین اقدام نیکویی میزبانی 
کند، کاری که با یاری و محوریت موسسه خیریه حضرت خدیجه)س( به انجام می رسد.وی افزود: کاروان توزیع گوشت قربانی 
برای خانواده های نیازمندان در سراســر کشور از طریق ۱۰ کامیون حمل گوشت برای استان های مختلف کشور به راه افتاده و 

امیدواریم این همت جهادی و خالصانه استمرار داشته باشد تا در همه ایام سال شاهد کمک به نیازمندان باشیم.

بهره مندی ۴0  روستاي استان اردبیل با 1500 خانوار 
از نعمت گاز طبیعی همزمان با هفته دولت

اردبیل- خبرنــگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اردبیل ضمن 
گرامیداشــت یاد و خاطره شهیدان رجایي و باهنر از افتتاح  پروژه هاي گازرساني به ۴۰ 
روســتاي استان اردبیل در طول هفته دولت خبر داد و افزود با بهره برداري از این پروژه 
ها بیش از یک هزار ۵۲۶ خانوار روستایي استان به جمع مشترکین گاز طبیعي خواهند 
پیوســت. سردار اسماعیلی ، مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل با اشاره به اینکه هفته 
دولــت فرصتی مغتنم برای ارایه گزارش عملکرد خدمات دســتگاه های اجرایی به مردم 
شریف استان است ، گفت : هفته دولت مهم  ترین مناسبت در سال برای دستگاه  های اجرایی است که مردم با نتایج تالش  های 
مجموعه نظام اسالمی بیشتر آشنا می شوند. به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان اردبیل در آستانه فرا رسیدن هفته دولت 
مهندس اسماعیلی به تشریح برنامه هاي شرکت گاز استان در این هفته پرداخت و اظهار داشت در هفته پیش رو، ۴۰ روستاي 
شهرســتانهای اردبیل ، اصالندوز ، بیله سوار ، خلخال ، گرمی نمین ، مشگین شهر و کوثر با اعتبار بالغ بر ۲۱۸ میلیارد ریال از 

نعمت الهي گاز طبیعي برخوردار خواهند شد.
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فعالیت در عرصه کس��ب و کار همیش��ه برای کسب سود 
بیشتر صورت می گیرد. این امر انگیزه اصلی برای کار سخت تر 
و نوآوری های پشت سر هم کارآفرینان محسوب می شود. در 
این میان مس��ئله پرداخت هزینه خرید یا سفارشات از سوی 
مشتریان امر بس��یار مهمی محسوب می ش��ود. در برخی از 
کسب و کارها مشتریان در همان لحظه خرید هزینه محصول 
را پرداخت می کنند. با این حس��اب چنین برندهایی مشکل 
زی��ادی از نقط��ه نظر دریافت هزینه خرید از مشتریان ش��ان 
ندارند. مس��ئله اصلی در این میان مربوط به کسب و کارهای 
خدماتی و برندهایی اس��ت که هزینه فروش محصوالت را با 

تاخیر دریافت می کنند. 
تعامل با مش��تریان بدحساب همیش��ه برای برندها نوعی 
کابوس محس��وب می ش��ود. اینکه یک برن��د در تالش برای 
توسعه کسب و کارش به طور مداوم با بدحسابی های مختلف 
رو به رو ش��ود، انگیزه هر کارآفرین��ی را از بین می برد. با این 
حس��اب شما باید همیشه در تالش برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان به منظور پرداخت به موقع هزینه استفاده از 

خدمات برندتان باشید. 
برخی از کارآفرینان برای یادآوری پرداخت به موقع هزینه 
محصوالت احساس ناخوشایندی دارند. شما باید در این میان 
بین تظاهر به رضایت از وضعیت تعامل تان با مشتریان و تالش 
برای توسعه کسب و کارتان یکی را انتخاب کنید، در غیر این 
صورت هرگز شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان 

نخواهید داشت. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از مهمترین نکات 
در زمینه مدیریت مش��تریان بدحساب است. این امر به شما 
ب��رای بهبود گردش مالی کس��ب و کار و کس��ب س��ودهای 
موردانتظارتان در زمان درس��ت کم��ک خواهد کرد. در ادامه 
برخ��ی از مهمترین نکات در این رابطه را مورد بررس��ی قرار 

خواهیم داد. 
شرایط خرید را از قبل مشخص کنید

مشتریان باید پیش از خرید محصوالت یا خدمات برند شما 
به خوبی از شرایط پرداخت هزینه آگاهی داشته باشند. گاهی 
اوقات بدحس��ابی مش��تریان در واقع نوعی واکنش طبیعی از 
س��وی آنها محسوب می شود. هنگامی که مشتری اطالعی از 
زمان بندی پرداخت هزینه محصوالت نداش��ته باشد، شاید تا 
مدت زمانی طوالنی در حالت سردرگمی به سر ببرد. این امر 

مشکالت بسیار زیادی برای برندها به همراه خواهد داشت. 
اطالع رسانی درست در دنیای کسب و کار امر بسیار مهمی 
محس��وب می شود. متاسفانه برخی از کسب و کارها در طول 
سال های اخیر نسبت به این نکته توجه الزم را نشان نداده اند. 
بنابراین شما باید برای ساده سازی فرآیند تعامل با مشتریان تان 
از همان گام نخست نسبت به روشن ساختن شرایط پرداخت 

هزینه محصوالت اقدام نمایید. 
مشتریان همیشه پیش از خرید توان پرداختی شان را مدنظر 
قرار می دهند. با این حس��اب ش��ما برای تعامل با مشتریان و 
ترغیب شان به سوی پرداخت هزینه خریدشان مشکل چندانی 
نخواهید داش��ت. مهمترین مس��ئله در این میان تالش برای 
جلب نظر مش��تریان با استفاده از یک فرم خرید دقیق است. 
این امر تاثیر بسیار مناسبی بر روی آگاهی مشتریان از زمان 
مناس��ب برای پرداخت هزینه محصوالت دارد. شما با چنین 
کاری بخش قابل مالحظه ای مشکالت تان برای دریافت هزینه 

فروش محصوالت تان به طور دقیق را حل خواهید کرد. 
دریافت پیش پرداخت

دریاف��ت پیش پرداخت یکی دیگر از راهکارهای مناس��ب 
برای مقابله با بدحسابی مشتریان است. بسیاری از مشتریان 
وقتی پیش پرداختی برای یک محصول داده باش��ند، همیشه 
حواس شان به شما خواهد بود. چنین امری هرگونه فراموشی 
پرداخت هزینه استفاده از محصوالت را از بین می برد. بنابراین 
ش��ما درس��ت در زمان مقرر ام��کان دریاف��ت هزینه فروش 
محصوالت تان را پیدا خواهید کرد. شاید این امر عجیب به نظر 
برسد، اما امروزه بسیاری از برندها چنین نکته مهمی را مدنظر 
قرار نمی دهند. درست به همین خاطر همیشه با مشتریان بر 

سر شیوه پرداخت هزینه خدمات شان کشمکش دارند. 
وقتی یک برند از مشتریانش پیش پرداخت دریافت می کند، 
به طور معمول یک رسید دقیق به آنها تحویل خواهد داد. این 
رسید شامل درج مبلغ پرداخت شده و میزان باقیمانده هزینه 
خرید است. اگر ش��ما در رسید موردنظر زمان پرداخت بقیه 
هزینه ها را نیز اطالع رس��انی نمایید، به سادگی هرچه تمام تر 

مشتریان خوش حسابی خواهید داشت.
اغلب اوق��ات پرداخت دیرهنگام هزین��ه خرید محصوالت 
ناشی از اطالع رسانی ضعیف برندهاست. بنابراین شما با تقویت 
وضعیت اطالع رس��انی و بخش رواب��ط عمومی تان به خوبی 

امکان جبران این اشتباهات را دارید. 
برخی از کسب و کارها برای پیشگیری از بروز مشکالت در 
زمینه پرداخت هزینه محصوالت اقدام به کارهای جذاب تری 
نیز کرده اند. این امر ش��امل ارسال رسید دیجیتال به آدرس 
ایمیل مشتریان و همچنین تقاضا برای انتخاب زمان پرداخت 
هزینه نهایی محصول اس��ت. این امر به طور قابل مالحظه ای 
احترام برند به مشتریان را نشان می دهد. در چنین شرایطی 
تمایل مش��تریان ب��رای خوش حس��اب بودن به ط��ور قابل 

مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. 
صورت حساب ها را ساده و مختصر طراحی کنید

صورت حس��اب مش��تریان باید آنقدر ساده باش��د که آنها 
برای مطالعه و فهم آن به دردس��ر نیفتند. بس��یاری از برندها 
صورت حساب های بس��یار دقیق و حرفه ای به مشتریان شان 
می دهند. اگرچه این امر جذابیت های زیادی دارد و جلوه برند 
را به عنوان یک کسب و کار حرفه ای مدنظر قرار می دهد، اما 
اگر شما یک فاکتور ساده را در کنار این گزارش تفصیلی قرار 
ندهید، به احتمال زیاد توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان 

را به طور کامل از دست خواهید داد. 
برخی از کس��ب و کارها در زمینه ارائه صورت حساب های 
ساده عملکرد چندان جالبی ندارند. وقتی از فاکتورهای فروش 
ساده صحبت می کنیم، منظورمان خالصه کردن تمام نکات 
در عین حفظ موارد اصلی اس��ت. بدون تردید مهمترین نکته 
برای ش��ما درج زمان پرداخت هزینه کل خدمات برند است. 
اگر خدمات شما به طور ماهانه عرضه می شود، باید یک زمان 
دقیق برای پرداخت هزینه خدمات را مشخص سازید. چنین 
تکنیکی شما را از شر بی برنامگی در حوزه مدیریت مالی نجات 
خواهد داد. بنابراین دیگر خبری از بدحسابی مشتریان نخواهد 

بود. 
اگر کس��ب و کار ش��ما در زمینه مدیریت صورت حس��اب 
مش��تریان عملکرد خوبی از خودش نش��ان ده��د و مفاهیم 
س��اده ای پیش روی مخاطبش قرار دهد، به س��ادگی هرچه 
تمام تر امکان جلب نظر مش��تریان را پی��دا خواهد کرد. این 
امر برای بس��یاری از کس��ب و کارها به معنای رهایی از ش��ر 
بدحسابی مداوم مشتریان خواهد بود. پس همیشه این نکته 

مهم را مدنظر قرار دهید. 

استفاده از افراد درست
گاه��ی اوقات صورت حس��اب های خرید بس��یار دیر برای 
مشتریان ارسال می ش��ود. این امر به طور طبیعی بدحسابی 
مشتریان را به همراه خواهد داشت. مقصر اصلی در این میان 
کسب و کار ش��ما خواهد بود. نکته جالب اینکه شاید در پی 
ارسال بدموقع رسید خرید حتی با شکایت مشتریان نیز رو به 
رو شوید. بنابراین اگر شما مایل به خوش حسابی مشتریان تان 
هس��تید، باید اول از همه خودتان هم عملکرد خوبی داشته 
باشید. این امر شامل ارس��ال به موقع رسیدهای خرید برای 

مشتریان است. 
کس��ب و کارها برای آنکه فاکتور فروش را به موقع تحویل 
مشتریان دهند، باید بهترین افراد را در تیم شان داشته باشند. 
اگر ش��ما یک کارمند فراموش کار و همچنین بی دقت دارید، 
اعطای وظیفه ارس��ال رسید خرید مش��تریان به وی بدترین 
ایده دنیا خواهد بود. شما با چنین کاری سرنوشت برندتان را 

حسابی به باد خواهید داد. 
راه��کار موردنظر م��ا برای بهبود وضعیت برند در ش��رایط 
بدحس��ابی مشتریان استفاده از یک تیم حرفه ای برای ارسال 
به موقع رس��ید خرید برای مشتریان است. البته در این میان 
نیازی به اس��تفاده از رسیدهای فیزیکی نیست، چراکه اغلب 
مردم به دریافت نسخه های دیجیتال با ایمیل عادت کرده اند. 
بنابراین تمام تالش ش��ما باید صرف ارسال به موقع ایمیل ها 
برای مشتریان باشد. این کار شما را به خوبی در میان برندهای 
م��ورد عالقه مش��تریان قرار می ده��د و از همه مهمتر اینکه 

بدحسابی مشتریان را نیز از بین خواهد برد. 
طراحی بازه های زمانی کوتاه تر برای پرداخت اقساط

برخی از برندها خدمات شان را به طور اقساطی در دسترس 
مش��تریان قرار می دهند. این ام��ر نقش مهمی در جلب نظر 
مش��تریان برای خرید ایفا می کن��د، اما از نقطه نظر مدیریت 
مالی همیشه امکان بدحس��ابی خریداران را به همراه خواهد 
داش��ت. با این حس��اب شما باید همیش��ه نسبت به طراحی 
بازه ه��ای زمانی دقی��ق برای پرداخت هزینه خرید از س��وی 

مشتریان دقت نمایید. 
توصیه ما در این بخش تالش برای استفاده از زمان بندی های 
کوتاه به منظور دریافت اقساط مختلف است. این امر احتمال 
بدحس��ابی مش��تریان را به حداقل خواهد رس��اند. برخی از 
برنده��ا برای تعامل با مشتریان ش��ان به طور م��داوم درگیر 
چنین فرآیندی هس��تند. بنابراین اگر شما در این راستا تازه 
کار محسوب می ش��وید، بهترین ایده تالش برای الگوبرداری 
از برندهای بزرگ اس��ت. چنین امری امکان استفاده از تجربه 
برندهای موفق بدون هرگونه دردسر اضافی را به همراه خواهد 

داشت. 
هرچه مشتریان زمان کمتری برای پرداخت اقساط مختلف 
داشته باش��ند، بیش��تر دغدغه آن را خواهند داشت. این امر 
امکان فراموش کردن اقس��اط برند ش��ما را ب��ه صفر خواهد 
رس��اند. با این حس��اب شما هیچ مش��کلی برای تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان تان و مدیریت حساب ها به طور استاندارد 

نخواهید داشت. 
توجه به چرخه پرداخت

اگر ش��ما مش��تریان بلندمدتی در کنار خودتان دارید، به 
احتمال زیاد بدحس��ابی های مقطعی آنها نکته بسیار مهمی 
نخواهد بود. یک مشتری وفادار آنقدر با ارزش است که حتی 
چنین اتفاقاتی هم چندان مهم نباشد. نکته مهم در این میان 
تالش برای تعامل مناسب با مشتریان وفادار برند و ترغیب شان 
برای خوش حس��ابی تا جای ممکن است. متاسفانه برخی از 
برندها برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان ش��ان دردس��رهای 
زیادی پیش رو دارند. این امر وقتی پای مش��تریان وفادار به 

بحث باز می شود، ابعاد بسیار پیچیده ای پیدا می کند. 
بدون تردید نحوه تعامل ش��ما با مش��تریان وفادارتان باید 
متفاوت از مش��تریان عادی باشد. با این حال بحث مربوط به 
پرداخت به موقع هزینه محصوالت هرگز شوخی بردار نیست. 

بنابراین شما باید به طور قابل مالحظه ای آن را مدنظر داشته 
باش��ید، در غیر این صورت شاید مشتریان وفادارتان در عمل 

بدل به بدحساب ترین خریداران دنیا شوند. 
یک��ی از تکنیک های مناس��ب ب��رای پرهیز از بدحس��ابی 
مش��تریان وفادار طراحی یک چرخه پرداخت اس��ت. این امر 
ش��امل جمع بندی تمام هزینه خرید مش��تریان در بازه های 
زمانی ماهانه یا ساالنه و سپس دریافت تمام هزینه ها به طور 
یکجاست. این امر امکان برنامه ریزی برای شما و مشتریان تان 
را ب��ه طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. بنابراین دیگر 

خبری از مشکالت پی در پی در این حوزه نخواهد بود. 
 ارائه گزینه های پرداخت متنوع

یکی از مشکالت اصلی در زمینه پرداخت هزینه محصوالت 
مربوط به فقدان تنوع کافی در میان گزینه هاست. وقتی شما 
فقط یک گزینه برای پرداخت هزینه خریدتان داشته باشید، 
هرگونه مشکلی در مسیر آن دردسرهای زیادی برای شما به 
همراه خواهد داش��ت. بنابراین کس��ب و کار شما باید به طور 
قابل مالحظه ای تنوع بخشی به گزینه های پرداخت را مدنظر 
قرار دهد. این امر انگیزه مش��تریان برای پرداخت به موقع را 
به ط��ور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. با این حس��اب 
دیگر خبری از دردس��رهای حوزه پرداخت هزینه محصوالت 

نخواهد بود. 
مش��تریان اغل��ب اوق��ات شکایت های ش��ان از محدودیت 
شیوه های پرداخت را به طور واضح بیان نمی کنند. در عوض 
نوعی واکنش سریع از سوی آنها برای بی توجهی به برندهای 
دارای چنین ش��رایطی ص��ورت می گیرد. بنابراین اگر ش��ما 
گزینه های متنوعی برای پرداخت هزینه خرید ارائه نکنید، در 
مدت زمانی کوتاه تمام مش��تریان تان را از دست خواهید داد. 
این امر نه تنها توسعه کسب و کارتان را به طور کامل متوقف 
خواهد کرد، بلکه شرایط بسیار وخیمی برای برندتان از نظر بقا 

در بازار ایجاد می کند.
ارائه تخفیف برای پرداخت پیش از موعد

برخی از کسب و کارها برای جلب نظر مخاطب هدف شان 
اقدام به تعیین بازه های زمانی طوالنی برای پرداخت اقس��اط 
مختلف خرید یا حت��ی ارائه مهلتی برای امتحان محصوالت 
می کنند. این امر ش��اید در نگاه نخست امر جذابی باشد، اما 
وقتی همراه با بدحس��ابی مشتریان گردد بدل به یک کابوس 

تمام عیار می شود. 
اگر شما قصد ترغیب مشتریان برای پرداخت هرچه سریع تر 
اقساط خریدشان را دارید، باید به سادگی هرچه تمام تر نسبت 
ب��ه ارائه تخفیف ب��رای پرداخت پیش از موعد اقس��اط اقدام 
نمایید. این امر ش��ما را به بهترین ش��کل ممکن بدل به برند 

مورد عالقه مشتریان خواهد کرد. 
امروزه همه مش��تریان از پرداخت هزینه خریدشان همراه 
با تخفیف های گس��ترده اس��تقبال می کنند. بنابراین شما با 
روانشناسی درست مشتریان امکان دور زدن هرگونه بدحسابی 
را خواهید داش��ت. ای��ن امر نه تنها مدیریت مالی کس��ب و 
کارتان را س��اده تر خواهد کرد، بلک��ه میزان محبوبیت تان در 
میان مشتریان را هم به طور قابل مالحظه ای تقویت می کند. 
با این حساب شما باید انگیزه باالیی برای ارائه تخفیف در این 

میان داشته باشید. 
نظرخواهی از مش��تریان ب��رای اطالع از بهتری��ن زمان به 
منظ��ور ارائ��ه تخفیف های مختلف و همچنین ن��وع آن ایده 
جذابی خواهد بود. این امر انگیزه مشتریان برای خوش حسابی 
و همچنی��ن پرداخت پیش از موعد هزینه خدمات را افزایش 

می دهد. 
استفاده از نرم افزارهای حرفه ای حسابداری

گاه��ی اوق��ات خود برندها هم نس��بت به زم��ان پرداخت 
هزینه محصوالت از س��وی مش��تریان بی اطالع هستند. این 
امر اوج بی نظمی در مدیریت کس��ب و کار را نش��ان می دهد. 
با این حساب ش��ما باید همیش��ه برای تاثیرگذاری مناسب 
بر روی روند حس��ابداری کس��ب و کارت��ان در کنار مدیریت 
مشتریان بدحس��اب اقدام نمایید. در غیر این صورت حتی با 
خوش حساب ترین مشتریان دنیا هم شما هیچ موفقیتی کسب 

نخواهید کرد. 
امروزه استفاده از نرم افزارهای حسابداری برای هر کسب و 
کاری یک امر ضروری محسوب می شود. چنین نرم افزارهایی 
امکان مدیریت تمام حس��اب ها و درآمدهای برند در کمترین 
زمان ممکن را فراهم می کند. با این حس��اب دیگر شما هیچ 
مش��کلی برای مدیریت مالی کسب و کارتان نخواهید داشت. 
همچنین همیش��ه از می��زان هزینه باقی مان��ده ای که باید 
مشتریان بابت خریدشان دریافت کنند هم مطلع خواهید بود. 
اگر کس��ب و کار ش��ما هن��وز هم به طور س��نتی و بدون 
ابزارهای حس��ابداری به کارش ادامه می دهد، به احتمال زیاد 
مش��کالت زیادی پیش روی ش��ما برای مدیریت مش��تریان 
بدحس��اب وجود خواهد داشت. وقتی شما خودتان نسبت به 
وضعیت مالی برندتان اطالع نداشته باشید، چطور از مشتریان 

انتظار خوش حسابی خواهید داشت؟
یادآوری های دوستانه به مشتریان

آخری��ن توصیه م��ا در این مقاله اس��تفاده از یادآوری های 
دوس��تانه برای دریافت به موقع هزینه محصوالت یا خدمات 
برند است. این امر اگر به طور درست دنبال شود، تاثیر بسیار 
زیادی بر روی مخاطب هدف خواهد داش��ت. بنابراین ش��ما 
با طراحی یک ایمیل س��اده برای جل��ب نظر مخاطب هدف 
امکان تاثیرگذاری بر روی آنها را خواهید داش��ت. نکته مهم 
در این میان اس��تفاده از عنصر ش��وخ طبعی اس��ت. این امر 
موجب دوستانه شدن پیام یادآوری تان می شود. به این ترتیب 

مشتریان احساس بدی نسبت به آن پیدا نخواهند کرد. 
راهکارهای مدیریت مش��تریان بدحس��اب همیشه سخت 
و دش��وار نیست. ش��ما گاهی اوقات با ساده ترین توصیه های 
ممکن هم امکان کس��ب س��ودهای قابل مالحظ��ه را دارید. 
بنابراین باید همیش��ه این نکته مهم را مدنظر قرار دهید و به 
دنبال راهکارهای ساده باشید. نکات مورد بحث در این مقاله 
برای شروع فرآیند مدیریت مشتریان بدحساب به شما کمک 

شایانی خواهد کرد. 
noobpreneur.com :منبع

راهکارهای مدیریت مشتریان بدحساب کسب درآمد در دنیای کسب و کار با مهارت نویسندگی

به قلم: جی جی هربرت
Mind Stir مدیرعامل موسسه رسانه ای

ترجمه: علی آل علی

نوشتن یک کتاب همیشه تجربه ای لذت بخش و هیجان انگیز است. بسیاری از مردم زندگی نویسنده ها 
را پ��ر از هیجان ه��ای تازه ارزیابی می کنند. این امر در حوزه کس��ب و کار نیز امکان پذیر اس��ت. ش��ما با 
مهارت نوشتن امکان انتقال ایده های تان به دیگران را خواهید داشت. چنین مهارتی در حوزه کسب و کار 
کاربردهای بسیار زیادی دارد و به شدت مورد استقبال برندها قرار می گیرد. بنابراین اگر شما مهارتی در 

این حوزه دارید، امکان درآمدزایی از آن به ساده ترین شکل ممکن پیش روی شما قرار دارد. 
در ادامه برخی از مهمترین حوزه ها برای درآمدزایی از مهارت نویسندگی را مرور خواهیم کرد. این امر 

به شما برای فعالیت چه به عنوان کارمند یک برند و چه کارآفرینی مستقل کمک خواهد کرد. 
ایجاد وبالگ 

اگر ش��ما میانه خوبی با نگارش محتوای داس��تانی داری��د، به خوبی امکان اس��تفاده از ایده راه اندازی 
وبالگ را خواهید داش��ت. مردم در سراس��ر دنیا عاشق داستان های خوب هستند. بنابراین شما با نگارش 
داس��تان های مناس��ب امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را خواهید داشت. این امر نکته بسیار 

مهمی برای تاثیرگذاری بر روی دامنه وسیعی از مخاطب ها در سراسر دنیا خواهد بود. 
داستان نویسی تنها ایده مناسب برای راه اندازی وبالگ نیست. شما امکان نگارش متن های جذاب درباره 
حوزه کسب و کار و معرفی مهارت ها و تکنیک های مختلف را نیز دارید. اگر متن شما به اندازه کافی روان 

و جذاب باشد، بسیاری از افراد جذب وبالگ تان خواهند شد. 
پیوستن به پروژه های بازاریابی

امروزه بسیاری از کسب و کارها برای پیشبرد اهداف بازاریابی شان فقط بر روی تیم بازاریابی خودشان 
تمرکز ندارند. یکی از نکات مهم در این میان همکاری با بازاریاب ها یا به عبارت دیگر افراد تاثیرگذار خارج 
از برندش��ان است. اگر ش��ما مهارت خوبی در زمینه نوشتن داشته باشید، به سادگی هرچه بیشتر فرصت 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان را خواهید داش��ت. با این حس��اب استقبال برندهای مختلف از شما ایده 
چندان دور از ذهنی نخواهد بود. این امر یک منبع درآمد بس��یار مطمئن برای ش��ما به عنوان کارآفرینی 
مس��تقل فراهم خواهد کرد. همچنین در صورت تمایل امکان پیوستن به تیم های بازاریابی مختلف را نیز 

خواهید داشت. 
راه اندازی پادکست

پادکست ها همیشه تاثیر بسیار خوبی برای مخاطب هدف دارد. شاید در نگاه نخست پادکست با فرمت 
صوتی چندان ارتباطی با مهارت نویس��ندگی که متن محور اس��ت، نداشته باشد. نکته مهم در این میان 
توجه به ضرورت در اختیار داش��تن یک متن اولیه برای اجرای پادکس��تی حرفه ای است. اگر شما این امر 
را مدنظر قرار ندهید، فرصت تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور قابل مالحظه ای افزایش 

پیدا می کند. 
امروزه بس��یاری از کارآفرینان مستقل در عمل پادکست های بسیار جذابی را طراحی می کنند. اگر شما 

هم به دنیای پادکست ها عالقه دارید، امکان استفاده از این فرصت طالیی را خواهید داشت. 
استفاده از خبرنامه شخصی

نویس��ندگان حرفه ای همیش��ه طرفدارهای زیادی برای خودشان دارند. این امر به آنها اعتبار باالیی در 
دنیای ادبیات و حتی کسب و کار می دهد. یکی از نکات مهم برای تبدیل شدن به فردی شناخته شده در 
این حوزه توجه به استفاده از خبرنامه است. این امر کانال ارتباطی مهمی برای شما و مخاطب هدف تان 
خواهد بود. هرچه افراد بیش��تری در خبرنامه شما عضویت داشته باشند، شانس شما برای تاثیرگذاری بر 

روی آنها بیشتر خواهد شد. 
انتش��ار محتوای مختلف در فضای آنالین به همراه دعوت از اعضای خبرنامه برای مطالعه اش به عنوان 
اولین خواننده ها اس��تراتژی بس��یار جذابی محسوب می شود. شما با چنین نکته ای امکان مطرح شدن در 

دنیای کسب و کار و همچنین ادبیات را خواهید داشت.
راه اندازی دوره های آموزشی آنالین

نویس��نده های حرفه ای و باکیفیت همیش��ه امکان اس��تفاده از مهارت ش��ان برای راه ان��دازی دوره های 
آموزش��ی را دارند. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان به بهترین ش��کل ممکن 

کمک شایانی خواهد کرد. همچنین منبع درآمد مناسبی هم برای شما محسوب می شود. 
دوره های آموزش��ی شما باید کیفیت باالیی داشته باشد، در غیر این صورت شرکت کنندگان خیلی زود 
صدای اعتراض شان بلند می شود. اگر در صورت امکان از یک یا دو همکارتان در زمینه نویسندگی نیز در 

اداره دوره تان کمک بگیرید، همه چیز مطابق میل تان پیش خواهد رفت. 
entrepreneur.com :منبع
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