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ارزیابی۸104فعالاقتصادیدرپایانسالگذشتهنشانمیدهد

 بهبود حلزونی
امنیت سرمایه گذاری

فرص��ت امروز: ارزیابی 8104 فعال اقتصادی از بهبود حلزونی امنیت س��رمایه گذاری در پایان س��ال گذش��ته 
حکایت دارد. پایش تازه نهاد پژوهش��ی مجلس نشان می دهد هرچند امنیت سرمایه گذاری در فصل زمستان 99 
نس��بت به فصل قبل از آن اندکی بهتر ش��ده، اما در مقایسه با فصل مش��ابه در سال 98، بدتر ارزیابی شده است 
و کماکان س��طح بی   اعتمادی فعاالن اقتصادی به دولت در س��طوح ملی و محلی به دلیل وعده   های بی   س��رانجام 

مدیران باالست. نکته ای که بیانگر سخت تر شدن شرایط سرمایه گذاری در زمستان 1399 نسبت به زمستان...
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طرحممنوعیتترددشـبانهیکسالاستکهدرتهراناجراییمیشود.عدهایاینطرحرابیتاثیر
دانستهوخواستارلغوآنهستندوبرخیهممیگویندباتوجهبهواکسیناسیونطرحهوشمندشود.
بهگزارشپایگاهخبری»عصرخودرو«بهنقلازفارس،طرحممنوعیتترددشـبانهیکسـالاسـت

کهدرتهرانبرایجلوگیریازشـیوعکرونااجراییشـدهاسـت.برخیازمسئوالنباتوجه
بهواکسیناسیونخواستارلغواینطرحشدندوعدهایهممعتقدنداجرایاینطرحبرای...

طرح ممنوعیت تردد شبانه هوشمند می شود؟

سرمقاله
محرومیتازگواهی
عدمپرداختچک

علینظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی 

کانون بانک ها

خواس��ته بحق مش��تری دارنده 
چ��ک بانکی در مراجعه به ش��عب 
بانک ها این اس��ت: »یا چک را نقد 
کن یا اگر نقد نمی ش��ود، »گواهی 
ع��دم پرداخت« صادر ک��ن!« این 
درخواس��ت دارنده چک مبتنی بر 
مقررات م��اده 3 قانون صدور چک 
مصوب 1355 است که مقرر داشته 
اس��ت: »هرگاه وجه چک به علتی 
از عل��ل مندرج در ماده 2 پرداخت 
نگردد بانک مکلف اس��ت در برگ 
مخصوصی که مش��خصات چک و 
هویت و  نش��انی کامل صادرکننده 
در آن ذکر شده باشد، علت یا علل 
عدم پرداخ��ت را صریحا قید و آن 
را امض��ا و مهر نم��وده و به دارنده 
چک تس��لیم نماید. در برگ مزبور 
باید مطابقت امضای صادرکننده با 
نمون��ه امضای موجود در بانک ) در 
ح��دود عرف بانک��داری( و یا عدم 
مطابقت آن از طرف بانک تصدیق 
ش��ود. بانک مکلف است به منظور 
اطالع صادرکننده چک فورا نسخه 
دوم این برگ را به آخرین نش��انی 
صاحب حساب که در بانک موجود 
اس��ت ارس��ال دارد. در برگ مزبور 
بای��د نام و نام خانوادگی و نش��انی 

کامل دارنده چک نیز قید گردد.«
ادامهدرهمینصفحه
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ادامهازهمینصفحه
عرف بانکی از س��الیان قبل در م��ورد چک مطابق این 
قاعده اینطور اقدام کرده اس��ت: در صورت موجودی کافی 
در حساب جاری، چک قابل پرداخت است و بانک بایستی 
با حس نیت مبلغ آن را در وجه آورنده چک کارس��ازی و 
پرداخ��ت نماید یا چک در چارچ��وب مقررات قانون چک 
قاب��ل پرداخت نیس��ت که در این حال��ت بانک باید بنا به 
درخواس��ت دارنده چک، »گواهی ع��دم پرداخت« صادر 
کن��د. بنابراین تاکنون راهکار و منع صریح قانونی در مورد 
خ��ودداری بانک ها از صدور »گواهی عدم پرداخت« وجود 
نداش��ته است. به همین جهت بانک ها نمی توانند به بهانه 
هماهنگی با صادرکننده چک، عدم مطابقت امضا با امضای 
صادرکننده، احتمال جعلی بودن چک و نظایر آن، مشتری 
را معط��ل و بالتکلیف نگه دارن��د و از صدور »گواهی عدم 
پرداخت« چک های بالمحل و پرداخت نشدنی سر باز بزنند. 
این رویه سال هاس��ت که عرف مسلم بانکی بوده است، اما 
متاسفانه ابهام حقوقی موجود در تبصره 1 ماده 21 مکرر 
قانون جدید چک مصوب 1397، ش��بکه بانکی کش��ور را 
بالتکلیف نموده و این بالتکلیفی قانونی بانک ها در مواردی 
مردم را از حق مس��لم قانونی ش��ان یعنی داشتن »گواهی 

عدم پرداخت« محروم کرده است.
البت��ه قانونگذار و جامعه هر یک نگاه متفاوتی به پدیده 
چک بانکی دارند؛ نگاهی که چک را از اس��ناد دیگر بانکی 
نظیر س��فته و برات کامال متمایز می س��ازد. از دید قانون 
تجارت براس��اس ماده 310، »چک نوشته ای است که به 
موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد 
کال یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.« بنابراین 
از نگاه قانون تجارت، چک س��ندی اس��ت هم ردیف سفته 
و برات که صرفا دس��تور صادرکننده اس��ت به بانک برای 
واگ��ذاری و پرداخت مبلغ چک به ش��خصی که چک در 
وجه او صادر ش��ده اس��ت؛ ولو آنکه ذی نفع یا دارنده چک 
خود صادرکننده و صاحب حس��اب جاری یا شخص ثالث 
معین و مش��خص باشد. هرچند قوانین فعلی، صدور چک 
در وجه حامل )یا صدور چک در وجه ش��خص نامشخص( 
را ممنوع کرده است. بدین ترتیب، اگر چک را صرفا دستور 
پرداخ��ت صادرکنن��ده تلقی کنیم، در ای��ن صورت چک 
برخالف س��فته، ایجاد تعهد مدت دار نمی کند و به همین 
جهت در چک »تاریخ سررسید« معنایی ندارد، بلکه تاریخ 
صدور چک مهم اس��ت. از نظر جامع��ه حقوقی نیز چک 
س��ندی دارای وصف تجریدی، الزم االجرا و دارای ضمانت 
اجرای کیفری اس��ت که هم صادرکننده و هم ضامنین و 
ظهرنویس��ان مسئول پرداخت وجه آن هستند، اما جامعه 
عم��ال چ��ک را فراتر از یک س��ند حقوقی، بلکه وس��یله 
پرداخت بهای معامالت مختلف و در مواردی حتی وسیله 
تضمین معامالت و تس��هیالت بانکی می داند. بر این مبنا، 
چک را نمی توان صرفا یک دستور پرداخت ساده تلقی کرد.
به دلیل اهمیت چک بانکی در سطح جامعه، قانونگذار از 
سال ها پیش، مقررات ویژه ای راجع به چک تصویب کرده 

اس��ت؛ مقرراتی که از جمله صدور چک، پشت نویس��ی و 
تضمین چک و همچنین پرداخت نش��دن چک به دالیل 
مختل��ف را تبیین کرده و وظایف و مس��ئولت های قانونی 
صادرکننده، ضامن و ظهرنویس��ان، دارنده چک و بانک ها 
را دقیقا مش��خص نموده اس��ت. همانگونه که گفته شد، 
براساس مقررات مورد اشاره، دارنده با حسن نیت چک در 
صورت مراجعه به بانک ح��ق دارد یا وصول مبلغ چک را 
از بانک درخواست نماید، یا چنانچه به هر دلیلی پرداخت 
تمام یا بخش��ی از مبل��غ چک برای بانک مقدور نباش��د، 
دارنده چ��ک حق دارد از بانک درخواس��ت کند پرداخت 
نشدن مبلغ چک را در فرمی مشخص موسوم به »گواهی 
ع��دم پرداخت« تایید نماید. بر این اس��اس، »گواهی عدم 
پرداخ��ت«، گواهی قانونی و س��ند پرداخت نش��دن چک 
و بی��ان دالیل عدم پرداخت اس��ت. بنابراین بانک ها قانونا 
وظیفه دارند در صورت��ی که وجه چک به هر دلیلی قابل 
پرداخت نباشد، طبق درخواست دارنده چک »گواهی عدم 
پرداخت« صادر کنن��د و آن را در اختیار دارنده چک قرار 
دهند. البته دالیل پرداخت نش��دن وج��ه چک، متفاوت 
اس��ت و از جمله ش��ایع ترین این دالیل، فقدان موجودی 
حس��اب جاری صادرکننده چک اس��ت. همچنین دستور 
مراجع قضایی، درخواست ذی نفع چک برای عدم پرداخت 
چک در چارچوب ماده 14 قانون صدور چک و بسته بودن 
حس��اب جاری صادرکننده چ��ک از دیگر دالیل پرداخت 

نشدن چک ارائه شده به بانک است.
دارندگان حس��اب جاری باید دقت داش��ته باش��ند که 
در زم��ان ارائه چک به بانک، حساب ش��ان حداقل معادل 
مبلغ چک صادرش��ده، موجودی کافی داشته باشد، وگرنه 
در صورت عدم موج��ودی کافی، چک آنان بالمحل تلقی 
خواهد ش��د. ماده 2 قانون صدور چک در این مورد گفته 
اس��ت: »صادرکننده چک بای��د در تاریخ ص��دور معادل 
مبلغ چک در بان��ک محال علیه محل ) نقد یا اعتبار قابل 
اس��تفاده( داشته باش��د و نباید تمام یا  قسمتی از وجهی 
را ک��ه به اعتبار آن چک صادر ک��رده، به صورتی از بانک 
خارج نماید یا دس��تور عدم پرداخ��ت وجه چک را دهد و 
نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی 
از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا 
اخت��الف در مندرجات چک و امث��ال آن، از پرداخت وجه 

چک خودداری نماید.«
حال س��وال این است که »گواهی عدم پرداخت« صادر 
شده توس��ط بانک ها چه مزایای قانونی برای دارنده چک 
بالمحل و پرداخت نش��ده دارد؟ در پاسخ بدین پرسش به 
طور س��اده و خالصه می توان گفت، هرگون��ه اقدام اداری 
و قضای��ی در مورد وص��ول مبلغ چک پرداخت نش��ده و 
خسارت وارده ناش��ی از نقد نشدن و بالمحل بودن چک، 
مستلزم داشتن »گواهی عدم پرداخت« است. دارنده چک 
پرداخت نش��ده با در اختیار داشتن الشه چک و »گواهی 
عدم پرداخت« می تواند ب��رای وصول وجه چک پرداخت 

نشده، اقدامات زیر را انجام دهد:

بانک��ی  اس��ناد  ج��زو  س��فته  برخ��الف  چ��ک  اول؛ 
الزم االجراست، یعنی سندی است که دارنده چک می تواند 
بدون نیاز به اقدام قضایی مس��تقیما به اداره ثبت اس��ناد 
محل مراجعه و تقاضای صدور اجراییه نماید. این را قانون 
صدور چک می گوی��د. »چک  های صادره عهده بانک هایی 
که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند 
و همچنین ش��عب آنها در خارج از کش��ور در حکم اسناد 
الزم االجرا اس��ت و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک 
و عدم دریافت تمام یا قس��متی از وجه آن به علت نبودن 
محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگش��ت چک و 
ع��دم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های 
مربوط به اجرای اس��ناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن 
را از صادرکنن��ده وصول نماید. برای صدور اجراییه دارنده 
چ��ک باید عین چ��ک و گواهی نامه مذک��ور در ماده 4 و 
ی��ا گواهی  نامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت اس��ناد 
محل تس��لیم نماید. اجرای ثبت در صورتی دس��تور اجرا 
ص��ادر می کند که مطابقت امض��ای چک به نمونه امضای 
صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده 
چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام 
او پشت نویس��ی شده یا حامل چک )در مورد چک های در 
وجه حامل( یا قائم مقام قانونی آنان«. بنابراین برای وصول 
مبلغ چ��ک از طریق اجرای ثبت، داش��تن »گواهی عدم 

پرداخت« الزامی است.
دوم؛ م��اده 23 قانون اص��الح قانون صدور چک مصوب 
1397، راه��کار جدی��دی برای اس��تفاده از »گواهی عدم 
پرداخت« جهت وصول چک ارائه داده است: »دارنده چک 
می تواند با ارائه گواهینامه ع��دم پرداخت، از دادگاه صالح 
صدور اجراییه نسبت به کس��ری مبلغ چک و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف 
است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب 

حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر نماید.
الف–در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی 
نشده باشد؛ ب–در متن چک قید نشده باشد که چک بابت 
تضمین انجام معامله یا تعهدی اس��ت؛ ج–گواهینامه عدم 
پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده )1۶( این 
قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد. صادرکننده مکلف 
است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ اجراییه، بدهی خود 
را بپ��ردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت 
آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ 
در غیر این  صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام 
دادگستری، اجراییه را طبق »قانون نحوه محکومیت های 
مالی مصوب 1394/3/23« به مورد اجرا گذاشته و نسبت 

به استیفای مبلغ چک اقدام می نماید.«
س��وم؛ یک��ی دیگ��ر از مزای��ای داش��تن »گواهی عدم 
پرداخ��ت«، امکان توس��ل به مراجع جزای��ی برای وصول 
مبلغ چک و خس��ارات وارده است، زیرا چک بالمحل تنها 
با شرایطی خاص واجد وصف کیفری است. ماده 11 قانون 
اصالح قانون صدور چک در این مورد تاکید دارد: »جرایم 

مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب 
نیس��ت و در صورتی که دارنده چک تا ش��ش ماه از تاریخ 
صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف 
ش��ش ماه از تاری��خ صدور گواهی عدم پرداخت ش��کایت 

ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.«
مطالبی که بیان ش��د، تنها گوش��ه ای از مزایای قانونی 
»گواهی عدم پرداخت« است که وصول مبلغ چک را برای 
دارنده یا ذی نفع چک تسهیل می کند. حال تصور کنید که 
بانک ها به دلیل ابهامات قانونی در قانون جدید صدور چک، 
در مورد دس��ته خاصی از چک ها از ص��دور »گواهی عدم 
پرداخت« خودداری نمایند. نتیجه این ابهام قانونی همانا 
محروم ش��دن دارندگان چک از حقوق قانونی ش��ان و عدم 
بهره مندی از مزایای قان��ون جدید چک خواهد بود. ابهام 
حقوق��ی مورد بحث از مفاد تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون 
جدید چک حاصل ش��ده است. در قانون مورد اشاره آمده 
است: »در مورد برگه چک هایی که از دسته چک های ارائه 
شده پس از پایان اس��فندماه سال 1399 صادر می شوند، 
تس��ویه چک صرفا در سامانه تسویه چک )چکاوک( طبق 
مبل��غ و تاریخ مندرج در س��امانه و در وجه دارنده نهایی 
چک براس��اس استعالم از سامانه صیاد انجام خواهد شد و 
در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، 
مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه 
آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت نویس��ی 
چک در وجه حامل ممنوع اس��ت.« ابه��ام موجود در این 
قان��ون به عبارت »در صورتی که مالکیت آنها در س��امانه 
صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها 
مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند« برمی گردد 
و ای��ن پرس��ش را در ذهن متبادر می کند ک��ه آیا از این 
عب��ارت می توان اس��تنباط کرد که در ص��ورت عدم ثبت 
چک های صیادی در سامانه بانک مرکزی، بانک ها عالوه بر 
تکلیف نپرداختن مبلغ این قبیل چک ها، نبایستی »گواهی 

عدم پرداخت« صادر کنند؟
پاسخ عده ای به این سوال، منفی است، زیرا به اعتقاد آنان، 
عبارت »مشمول این قانون نبوده«، چک های ثبت نشده در 
س��امانه را از ش��مول مقررات و مزایای پیش بینی شده در 
قانون چک از جمله صدور »گواهی عدم پرداخت« به طور 
کلی خارج می کند. لذا صدور »گواهی عدم پرداخت« برای 
این قبیل چک ها، صحیح و قانونی نیست و بانک ها مجاز به 
صدور »گواهی عدم پرداخت« برای چک های ثبت نش��ده 
در سامانه صیاد یا سامانه چکاوک نیستند. در سمت مقابل، 
عده دیگری معتقدند که ص��دور »گواهی عدم پرداخت« 
از ابداع��ات و امتی��ازات جدید قانون اص��الح قانون صدور 
چک مصوب 1397 نیست، بلکه »گواهی عدم پرداخت«، 
موضوع  ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355 اس��ت و 
در ماده 4 قانون اصالح قانون صدور چک نیز بدین ش��رح 
مورد تاکید قرار گرفته اس��ت: »هرگاه وجه چک به علتی 
از عل��ل مندرج در م��اده )2( پرداخت نگردد، بانک مکلف 
اس��ت بنا بر درخواست دارنده چک فورا غیرقابل پرداخت 

بودن آن را در س��امانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید 
و ب��ا دریافت کد رهگی��ری و درج آن در گواهینامه ای که 
مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن 
ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و 
آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه 
فاق��د کد رهگیری و فاقد مهر ش��خص حقوقی در مراجع 
قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود. در برگ مزبور باید 
مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای 
موج��ود در بانک )در حدود عرف بانکداری( از طرف بانک 
گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطالع صادرکننده 
چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب 
حس��اب که در بانک موجود است، ارس��ال دارد. در برگ 
مزبور باید نام و نام خانوادگی و نش��انی کامل دارنده چک 

نیز قید گردد.«
به این ترتیب، مالحظه می ش��ود ک��ه در قانون جدید 
نی��ز عدم ثبت چک در س��امانه صیاد ب��ه عنوان یکی از 
موان��ع قانونی صدور »گواهی عدم پرداخت« در س��امانه 
صی��اد یا چکاوک م��ورد تصریح قرار نگرفته اس��ت. لذا 
ب��ا وجود تصریح قوانین مورد اش��اره نمی ت��وان صرفا با 
استنباط حقوقی، مشتریان بانک ها را به صرف عدم ثبت 
چک در س��امانه صیاد یا چکاوک از حقوق قانونی ش��ان 
محروم نم��ود و برای آنان »گواهی عدم پرداخت« صادر 
نک��رد. واقعیت آن اس��ت که قانون اص��الح قانون صدور 
چک مصوب س��ال 1397 مجلس شورای اسالمی دارای 
ابهامات حقوقی بسیاری است و این ابهامات، سرگردانی 
حقوقی ش��بکه بانکی کش��ور را به دنبال داش��ته است. 
نگارنده به دالیل مختلف حقوقی معتقد است که بانک ها 
بایس��تی همانند س��ایر انواع چک ها، بنا به درخواس��ت 
ذی نفع »گواهی عدم پرداخت« چک های ثبت نشده در 
سامانه صیاد یا چکاوک را هم صادر کنند، زیرا عدم ثبت 
چک در س��امانه بانک مرکزی از ش��رایط ماهوی اعتبار 
قانونی چک نیست و افزون بر آن، با وجود حاکمیت ماده 
3 قانون صدور چک نمی توان دارندگان چک را از حقوق 
قانونی ش��ان محروم کرد، اما از آنجا که توصیه همیشگی 
یکی از مدیران ارش��د و پیشکس��وت »کان��ون بانک ها و 
موسسات اعتباری خصوصی« این است که در این قبیل 
موارد، پیشنهاداتی مش��خص به بانک مرکزی ارائه شود 
تا راهگش��ای اقدامات بعدی باشد، لذا برای رفع ابهامات 
حقوقی مورد بحث پیشنهاد می کنم این موضوع مشترکا 
با همفکری کمیس��یون های حقوقی »شورای هماهنگی 
بانک های دولتی« و »کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوص��ی« و همچنین اداره بررس��ی های حقوقی بانک 
مرکزی مورد بررس��ی دقیق حقوق��ی قرار گیرد و نتیجه 
ای��ن همفک��ری حقوقی توس��ط بانک مرک��زی به کلیه 
بانک ه��ای دولت��ی، خصوصی و خصولتی ابالغ ش��ود تا 
م��ردم صرفا با اس��تنباط حقوقی از حقوق قانونی ش��ان 
و بهرهمن��دی از مزایا و امتی��ازات قانونی »گواهی عدم 

پرداخت« محروم نشوند.

محرومیتازگواهیعدمپرداختچک

توصیههایوبالگنویسیبرایجلبمخاطببیشتر
 بازاریاب��ی با اس��تفاده از وبالگ یک��ی از راهکارهای قدیمی و همچنان تاثیرگ��ذاری برای جلب نظر کاربران 
محسوب می شود. بسیاری از برندها در کنار سایت رسمی و اکانت در شبکه های اجتماعی یک وبالگ نیز دارند. 
شاید بسیاری از افراد وبالگ ها را دیگر ابزاری مناسب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ارزیابی نکنند، اما 
شما در صورت طراحی یک استراتژی درست برای تولید محتوا در این پلتفرم به راحتی امکان جلب نظر مشتریان 
را خواهید یافت.  مش��کل بس��یاری از برندها تالش برای وبالگ نویسی براساس ترندهای قدیمی است. این امر 
نه تنها هیچ موفقیتی برای برندها به همراه نخواهد داشت، بلکه وضعیت شان را هم روز به روز بدتر می کند. با 
این حساب شما باید اول از همه به دنبال طراحی یک استراتژی کاربردی و سپس ورود به عرصه وبالگ نویسی 
برای برندتان باشید، در غیر این صورت به احتمال فراوان نتیجه ای به غیر از شکست در انتظارتان نخواهد بود...



فرصت ام��روز: ارزیابی 8104 فعال اقتص��ادی از بهبود حلزونی امنیت 
سرمایه گذاری در پایان سال گذشته حکایت دارد. پایش تازه نهاد پژوهشی 
مجلس نشان می دهد هرچند امنیت سرمایه گذاری در فصل زمستان 99 
نس��بت به فصل قبل از آن اندکی بهتر شده، اما در مقایسه با فصل مشابه 
در س��ال 98، بدتر ارزیابی شده است و کماکان سطح بی   اعتمادی فعاالن 
اقتصادی به دولت در س��طوح ملی و محلی به دلیل وعده   های بی   سرانجام 
مدیران باالست. نکته ای که بیانگر سخت تر شدن شرایط سرمایه گذاری در 

زمستان 1399 نسبت به زمستان 1398 است.
داده   های گزارش مرکز پژوهش   ها نش��ان می دهد 8104 فعال اقتصادی 
از امنیت سرمایه گذاری در کش��ور رضایت چندانی ندارند. با اینکه امتیاز 
۶.22 )10 بدترین وضعیت است( در زمستان بهتر از امتیاز ۶.37 در پاییز 
سال 99 بوده، اما همچنان با امتیاز 5.84 در زمستان سال 98 فاصله دارد. 
طبق اعالم فعاالن اقتصادی، سه مولفه »عمل مسئوالن ملی به وعده   های 
داده ش��ده«، »اعمال نفوذ و تبانی در معامالت ادارات« و »عمل مسئوالن 
اس��تانی و محلی به وعده   های اقتصادی داده ش��ده« ب��ه ترتیب با نمرات 
8.52، 8.39 و 8.24 از 10، بدترین وضعیت را در بین 38 مولفه آماری و 
پیمایشی این گزارش داشته   اند. همچنین سه مولفه »سرقت مالی«، »رواج 
توزیع کاالی قاچاق« و »استفاده غیرمجاز از نام و عالئم تجاری یا مالکیت 
معن��وی« به ترتیب با نم��رات 4.59، 4.۶0 و 4.94 از 10، مناس��ب   ترین 
وضعی��ت را در بین همه مولفه   های این گزارش به خود اختصاص داده اند. 
نکته جالب اینکه در گزارش پاییز 1399 نیز عینا همین مولفه   ها به عنوان 
نقاط قوت و ضعف سرمایه گذاری در ایران از سوی فعاالن اقتصادی اعالم 

شده بود.
جغرافیای استانی امنیت سرمایه گذاری

شاخص امنیت س��رمایه گذاری در زمس��تان 99 به تفکیک 31 استان 
و 9 حوزه کس��ب و کار از س��وی مرکز پژوهش   های مجلس به روز ش��د. 
تصویر امنیت س��رمایه گذاری در زمس��تان پارس��ال براس��اس داده   های 
پیمایشی نش��ان می دهد، فعاالن اقتصادی در اس��تان   های »کهگیلویه و 
بویراحمد«، »کرمانش��اه« و »ایالم« نامناس��ب   ترین وضعیت و استان   های 
»خراس��ان جنوبی«، »قزوین« و »گلس��تان« مناس��ب   ترین وضعیت را در 
کشور تجربه کرده   اند. البته با تلفیق داده   های آماری و پیمایشی، وضعیت 
اندکی تغییر می کند، ب��ه طوری که »کهگیلویه و بویراحمد«، »تهران« و 
»اصفهان« نامناس��ب   ترین و استان   های »خراس��ان جنوبی«، »سمنان« و 
»قزوین« مناس��ب ترین وضعیت را از نظر ش��اخص امنیت سرمایه گذاری 
در زمس��تان 1399 کس��ب کرده   اند. نکته جالب، فاصله اندک استان   های 
با ش��رایط مناسب و نامناسب اس��ت، چنانکه این فاصله برای دو استان با 

بهترین و بدترین شرایط سرمایه گذاری تنها 1.13 واحد است.
براس��اس این گزارش، صنایع و رشته   فعالیت   های مرتبط با بخش معدن 
)به   ج��ز نفت و گاز( مناس��ب   ترین ش��رایط را در ای��ن دوره زمانی تجربه 
کرده   ان��د و از آن س��و، بخش ارتباطات و توزیع ش��امل همه فعالیت   های 
مرتبط با حمل   ونقل، انبارداری، عمده   فروشی و خرده   فروشی در زمستان99 
نامناسب   ترین وضعیت را در بین همه بخش   ها از نظر امنیت سرمایه گذاری 
داش��ته اند. فعاالن اقتص��ادی همچنین در چهار بخش »می��زان وفای به 
عه��د در اجرای قرارداد در بازار«، »س��رقت مالی اع��م از پول نقد، کاال و 
تجهیزات«، »اس��تفاده غیرمجاز از نام تجاری و مالکیت معنوی« و »رواج 
توزیع کاالی قاچاق« وضعیتی مناسب را گزارش کرده   اند. در عین حال اثر 
دو مولفه »بی   ثباتی قیمت    مواد اولیه« و »بی   ثباتی در قوانین و مقررات« بر 
جهت   گیری سرمایه گذاران به شدت جدی بوده است. برای نمونه بی   ثباتی 
قیمت    مواد اولیه در همه صنایع نرخی باالتر از 7 داش��ته که این موضوع 
به معنای وضعیت بس��یار بد تورم و نوس��انات قیمت بر بخش تولید بوده 
اس��ت. اثر این موضوع چنانکه گزارش ش��ده بر بخش   ه��ای بیمه، بانک و 
تولید شدیدتر از باقی صنایع بوده است. در عین حال این مولفه در استان 
سیستان و بلوچس��تان بیش از هر جای دیگری احساس شده که فعاالن 

سرمایه گذاری نمره 1۶/ 8 را به آن داده   اند.
از سوی دیگر، تورم قوانین و صدور مقررات خلق   الساعه و بخشنامه   های 
متعدد در همه صنای��ع آزاردهنده بوده، به طوری که بیش از 8هزار فعال 
اقتص��ادی در 9صنعت مختلف به آن نمره ۶ و بیش از آن داده   اند. اثر این 
موضوع چنانکه گزارش شده بر بخش   های آب، نفت و گاز شدیدتر از باقی 
صنایع بوده است. در این بخش زنجان با کسب نمره 7.30 بدترین وضعیت 
را در بین 31 اس��تان داشته است. مولفه عمل مسئوالن ملی به وعده   های 
داده ش��ده در ایالم در بین 31 استان در خالل ارزیابی 21مولفه پیمایشی 
بدترین نمره را با 8.90 کسب کرده که عدد به  شدت باالیی است. اعمال 
نفوذ و تبانی در ادارات نیز در استان کرمانشاه نمره 8.73 را دریافت کرده 

که یکی از بدترین اعدادی است که در گزارش وجود دارد.
خط سیر زمانی امنیت سرمایه گذاری

بازوی پژوهش��ی مجلس در پایان این گزارش با برش��مردن چند نکته 
مه��م می نویس��د: اول اینکه اطالعات استخراج ش��ده از ش��اخص امنیت 
سرمایه گذاری و مقایسه دو شاخص پیمایشی و آماری، وجود شکاف میان 
آمارهای رسمی و ارزیابی فعاالن اقتصادی را نشان می دهد. از این اختالف 
می توان نتیجه گرفت که اتکای صرف به آمارهای رس��می ممکن اس��ت 
تحلیل   ها و تفس��یرهای امنیت س��رمایه گذاری را دچار خطا کند. این امر 
ممکن است به تاخیر داده   های آماری مورد استفاده نیز مرتبط باشد. آنچه 

فعاالن اقتصادی برای س��رمایه گذاری مالک تصمیم گیری قرار می دهند، 
احساس و ادراک آنها از شاخص   های مورد بررسی است، نه آمارهای رسمی.
دوم اینکه بررسی شاخص امنیت سرمایه گذاری از فصل پاییز 1397 با 
کمیت ۶.43، فصل زمس��تان 1397 با کمیت ۶.18، فصل بهار 1398 با 
کمیت ۶.07 و فصل تابستان با کمیت ۶.07 بیانگر بهبود وضعیت نسبی 
این ش��اخص تا تابس��تان 1398بوده، اما در پاییز 1398 با کمیت ۶.12 
مجددا روند نامناسب شدن شاخص امنیت سرمایه گذاری بازگشته است، 
اما در پایش زمستان 1398 شاخص امنیت سرمایه گذاری با کمیت 5.84 
مناسب ترین وضعیت را طی 13 فصل از ابتدای این مطالعات نشان می دهد. 
البته مجددا در بهار 1399 وضعیت امنیت س��رمایه گذاری نامناسب شده 
و به کمیت ۶.1۶ و در تابس��تان 1399 با نامناسب   ترین شاخص به ۶.4۶ 
رسیده و درنهایت در پاییز 1399 با کمیت ۶.37 روند نامناسب شدن آن 
متوقف و قدری بهتر ش��ده است و نهایتا برای پایش فصل زمستان1399 

با رسیدن شاخص به ۶.22 روند بهبود نسبی شاخص ادامه یافته است.
س��وم اینکه در زمس��تان 1399 همانند چند پایش قبلی در این سال، 
نماگ��ر »عملکرد دولت« با کمیت 7.۶3 مجددا به عنوان نامناس��ب   ترین 
نماگر ارزیابی ش��ده اس��ت؛ ب��ه عبارتی وضعیت این نماگر نامناس��ب در 
پایش   های اخیر به شدت با روند نامناسب   تر شدن ارزیابی شده است. ادامه 
ای��ن روند و بررس��ی آن در گزارش   های آتی می تواند پیام   ها و تحلیل   های 
قابل توجهی برای تصمیم گیران و سیاس��ت گذاران داشته باشد. مولفه های 
تش��کیل دهنده نماگر عملک��رد دولت عبارتند از: س��هولت احقاق حقوق  
قانونی ش��هروندان در ادارات )مولفه پیمایشی(، اختالل در کسب و کار بر 
اثر تحریم   های جدید خارجی )مولفه پیمایشی( و حمایت و همراهی واقعی 
مقامات استانی از داوطلبان سرمایه گذار )مولفه پیمایشی(. در عین حال در 
زمستان 1399 مصونیت جان و مال نیز مانند چند مطالعه گذشته، مجددا 

مناسب ترین نماگر در میان سایر نماگرها بوده است.
چه��ارم؛ نماگر ثب��ات اقتصاد کالن در زمس��تان 1399 با کمیت ۶.77 
دومین نماگر نامناس��ب ارزیابی شده اس��ت. این نماگر در پاییز 1399 با 
کمیت7.1۶، در تابستان 1399 با کمیت 7.40 و در بهار 1399 با کمیت 
۶.۶9 مانند زمس��تان 1399 دومین نماگر نامناس��ب از میان هفت نماگر 
دیگر ارزیابی شده بود. نه تنها این نماگر جایگاه دومین نماگر نامناسب را در 
چند پایش اخیر حفظ کرده، بلکه با توجه به شرایط کالن اقتصادی ایران 
و همچنین روند اتفاقات در زمس��تان 1398و چهار فصل سال 1399، از 
جهش   های ارزی تا تعطیلی   های اجباری بنگاه   ها و نوسانات ناگهانی بورس و 
آثار شدید شیوع بیماری کرونا، همچنان برآیند ارزیابی   ها، نامناسب   تر شدن 

مولفه   های نماگر ثبات اقتصاد کالن نسبت به سایر مولفه   ها بوده است.
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بهبود حلزونی امنیت سرمایه گذاری

عملکرد بازارها در دوره س��ه ماهه فعالیت دولت سیزدهم نشان می دهد 
که از نیم��ه مردادماه تاکنون دالر 10.8 درصد، س��که 13.2 درصد، طال 

1۶.7 درصد، بورس 3.4 درصد و مسکن 5.2 درصد گران شده است.
به گزارش خبرآنالین، »تغییر اعداد« اتفاقی است که در سه ماه گذشته 
در بس��یاری از بازارها شاهد آن هستیم. کمتر کاالیی را در این بازه زمانی 
س��ه ماهه می بینیم )و شاید هیچ کاالیی را پیدا نکنیم( که جهش قیمتی 
نداشته باشد. این اتفاق در حالی رخ داده است که یکی از وعده های رئیس 
دولت سیزدهم همانا رساندن نرخ تورم به نصف میزان فعلی و پس از آن، 
تک رقمی کردن تورم بوده اس��ت، اما طب��ق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم 
مهرماه به رقم 45.4 درصد رسیده است. تغییر محسوس قیمت دالر، طال، 
س��که، خودرو و مسکن در سه ماه گذش��ته به حدی بوده است که امروز 
کارشناس��ان به دولت هشدار می دهند که در صورت ادامه روند کنونی به 
زودی ماه عس��ل دولت تمام خواهد ش��د؛ تا جایی که به تازگی موجی از 
انتق��ادات هم در میان کارشناس��ان و هم در می��ان نمایندگان مجلس از 
عملکرد اقتصادی دولت ش��نیده می شود. همانطور که اشاره شد، عملکرد 
بازارها در دوره س��ه ماهه فعالیت دولت سیزدهم نشان دهنده رشد 10.8 
درصدی قیمت دالر، رشد 13.2 درصدی قیمت سکه، رشد 1۶.7 درصدی 

قیمت طال، رشد 3.4 درصدی بورس و رشد 5.2 درصدی مسکن است.
* دالر 10.8 درصد گران شد: افزایش حدود 2 هزار و 78۶ تومانی قیمت 
دالر از نیمه مردادماه تاکنون منجر به تغییر رفتار بس��یاری از بازارها شده 
اس��ت. دولت دوازدهم در نیمه مردادماه، بازار ارز را با دالر 25 هزار و ۶38 
هزار تومانی به دولت س��یزدهم تحویل داد و هم اکنون عددی که از قیمت 

دالر در بازار ارز دیده می شود، در حدود 28 هزار و 424 تومان است؛ یعنی 
اسکناس سبز آمریکایی در سه ماه گذشته 10.8 درصد گران شده است.

* سکه 13.2 درصد گران شد: در بازار سکه نیز رشد یک میلیون و 481 
هزار تومانی را از نیمه مردادماه تاکنون شاهد بوده ایم. هر قطعه سکه امامی 
در نیمه مردادماه 11 میلیون و 143 هزار تومان قیمت داش��ت و حاال در 
بازار باید سکه امامی را با قیمت 12 میلیون و ۶24 هزار تومان خریداری 
کرد. یعنی در این بازه زمانی هر قطعه سکه امامی 13.2 درصد رشد قیمتی 

را تجربه کرده است.
* طال 1۶.7 درصد جهید: بازار طال نیز از نیمه مردادماه تاکنون از رشد 
قیمت ها بی نصیب نمانده است؛ تا جایی که قیمت هر گرم طالی 18عیار 
در حدود 181 هزار تومان گران ش��ده اس��ت. در نیم��ه مردادماه هر گرم 
ط��الی 18عیار با قیمت یک میلیون و 82 ه��زار و 800 تومان خریداری 
می ش��د و این در حالی اس��ت که این رقم در حال حاضر در بازار به یک 
میلیون و 2۶3 هزار و 800 تومان رس��یده اس��ت، یعن��ی هر گرم طالی 

18عیار از نیمه مردادماه تاکنون جهش 1۶.7 درصدی داشته است.
* بورس فقط 3.4 درصد رش��د کرد: بازار س��هام در س��ه ماه گذشته، 
کمترین س��هم را از رشد قیمت ها داشته اس��ت. این در حالی است که با 
وجود وعده دولت سیزدهم، انتظار می رفت تغییر محسوس شاخص بورس 
اتفاق بیفتد. 47 هزار و 717، عددی است که بازار سهام از نیمه مردادماه 
تاکنون به خود دیده اس��ت. شاخص کل بورس در نیمه مردادماه در رقم 
یک میلیون و 407 هزار و 7۶2 واحد ایس��تاده بود و حاال شاخص کل در 
پایان هفته س��وم آبان ماه به رقم یک میلی��ون و 45۶ هزار و 479 واحد 

رسیده است؛ این یعنی رشد 3.4 درصدی بورس در سه ماه گذشته.
* بازار خودرو تکان خورد: تکان قیمت ها در بازار بی مشتری خودرو از نیمه 
مردادماه تاکنون شدید بوده؛ تا جایی که اعداد و ارقام، لرزه به جان خریداران 
انداخته است. رشد 20 میلیون تومانی قیمت پراید، رشد 25 میلیون تومانی 
قیمت پژو405، رش��د 5۶ میلیون تومانی قیمت پژوپارس س��اده، رش��د 23 
میلیون تومانی تیبا هاچ بک و رش��د 35 میلیون تومانی ساینا، اعدادی است 
ک��ه بازار خودرو به خود دیده اس��ت. البته این خودروه��ا، تنها پنج نمونه از 
خودروهایی است که در بازار خودرو گران شده است. گزارش ها نشان می دهد 
ک��ه پراید در نیم��ه مردادماه 143 میلیون تومان، پ��ژو 405 در حدود 220 
میلیون تومان، پژوپارس 254 میلیون تومان، تیبا هاچ بک 151 میلیون تومان 
و س��اینا 152 میلیون تومان قیمت داش��ت. این در حالی است که هم اکنون 
پراید در بازار با قیمتی در حدود 1۶3 میلیون تومان، پژو405 با قیمت 245 
میلی��ون تومان، پژوپ��ارس 310 میلیون تومان، تیب��ا هاچ بک 174 میلیون 
تومان و ساینا 178 میلیون تومان به فروش می رود. بر همین اساس، از نیمه 
مردادماه تاکنون پراید 13.9 درص��د، پژو405 حدود 11.3 درصد، پژوپارس 

22 درصد، تیبا هاچ بک 15.2 درصد و ساینا 17.1 درصد گران شده است.
* مسکن 5.2 درصد گران شد: هم راستا با بازارهای طال، سکه، ارز و خودرو، بازار 
مس��کن نیز در سه ماه اخیر حرکتی صعودی داشت؛ این را می شود در گزارش های 
بانک مرکزی مشاهده کرد. براساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع 
واحد مسکونی در شهر تهران در تیرماه 30 میلیون و 44 هزار تومان اعالم شده بود 
و این در حالی است که در مهرماه این عدد به 31 میلیون و ۶31 هزار تومان افزایش 

یافته است. به عبارتی در این مدت قیمت خانه 5.2 درصد رشد کرده است.
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دریچــه

تبعاتتغییرساعتازنگاه»اکونومیست«
چراتغییرساعتمحبوبنیست؟

مطالع��ات نش��ان می دهد که تغییر در س��اعات رس��می می تواند 
بهره وری افراد را کاهش دهد. از س��وی دیگر، تغییر س��اعت می تواند 
احتمال تصادفات رانندگی را افزایش دهد و س��المت افراد جامعه را 
در معرض خطر قرار دهد. اتحادیه اروپا با ترتیب دادن نظرسنجی در 
میان ش��هروندان خود پی برد که بیش از 80درصد از پاسخ دهندگان 
خواهان لغو تغییر س��اعت بودند. به گزارش »اکونومیس��ت«، برخی 
اوقات تصمیم   گیری درباره تغییر ساعات در کشورها می   تواند مسئله   ای 
سیاسی باش��د. تمامی نقاط چین با وجود وس��عت زیاد آن براساس 
س��اعت پکن کار می   کنند؛ تصمیمی که توسط مائو در سال 1949 با 
هدف القای وحدت در این کش��ور گرفته شد. این در حالی ا  ست که 
برای س��اکنان منطقه شین جیانگ در غربی   ترین نقطه چین، گاهی 
خورش��ید تا ساعت 10 صبح طلوع نمی   کند. همچنین نزدیک به سه 
سال تا سال 2018، کره شمالی منطقه زمانی خاص خود را داشت که 
نیم ساعت عقب   تر از همسایه جنوبی   اش بود و تمایالت انزواطلبانه   اش 
را حفظ می   کرد. ولی اغلب کشورها برای دستکاری زمان، دالیل عملی 
دارند. حدود 70 کش��ور جهان که بیشترش��ان در آمریکا و اروپا قرار 
دارند، از تغییر س��اعت در ماه   های تابستان استفاده می   کنند. ساعات 
بیش��تر آمریکایی   ها )به غیر از آریزونا و هاوایی که از تغییر س��اعت   ها 
انصراف داده   اند( این هفته مجددا به عقب کش��یده می   شود، ولی این 
کار واقعا الزم اس��ت؟ بنجامین فرانکلی��ن در قرن هجدهم ایده جلو 
کش��یدن س��اعت   ها در تابس��تان را مطرح کرد ولی این کار در طول 
جنگ جهانی اول عملی شد. انگلستان، فرانسه و آلمان حساب کردند 
که اضافه ش��دن یک ساعت به ساعات روز در بعدازظهر، می   تواند در 
مصرف زغال س��نگ صرفه جویی ایجاد کند که به نوبه خود می   تواند 
به جنگ کمک کند. مزایای دیگر هم بعدها مش��خص شدند. افزایش 
س��اعات روشنایی روز می   تواند با تش��ویق خریداران به بیرون ماندن 
برای مدت طوالنی تر، هزینه مصرف کنندگان را افزایش دهد. با وجود 
همه اینها، تغییر ساعت محبوب نیست. پارلمان اروپا در سال 2019 
به متوقف کردن تغییر ساعت از  سال 2021 رأی داد )گرچه مشکل 
همه گیری کرونا اجرای آن را به تعویق انداخته است(. اتحادیه اروپا با 
ترتیب دادن نظرسنجی در میان شهروندان خود نزدیک به 5 میلیون 
پاس��خ دریافت کرد. بی��ش از 80 درصد از پاس��خ دهندگان خواهان 
لغو تغییر س��اعت بودند و دلیل خوبی هم برای آن داش��تند. گرچه 
این موضوع به طور قطع اثبات نش��ده    اس��ت، بسیاری از دانشمندان 
معتقدند که تغییر س��اعت   ها، ریتم بیولوژیک بدن را مختل می   کند. 
ای��ن موض��وع می   تواند خطر حمله قلبی و س��کته را افزایش دهد. از 
سوی دیگر، تغییر س��اعت می   تواند احتمال تصادفات رانندگی را نیز 
افزای��ش ده��د، چراکه افرادی که به رانندگ��ی در روز عادت کرده   اند 
ناگهان مجبور می   ش��وند در ش��ب رانندگی کنند )یا برعکس(. تغییر 
ساعت می   تواند بهره   وری را نیز کاهش دهد. شاید ناخوشایندترین چیز 
برای کس��ب وکارها این باشد که کشورها ساعات خود را در زمان   های 
متفاوت تغییر دهند. بیش��تر نقاط اروپا، در س��ی ویکم اکتبر ساعات 
خود را عقب می   کش��ند. هر ش��رکت اروپایی که با محدودیت زمانی 
آمریکایی کار می   کند باید برنامه کاری کارمندان خود را یک س��اعت 
جلو بکشد، و از روز دوشنبه این روند را کنار گذاشته و به همان روتین 
قبلی خود بازگردد. آیا تغییرات س��اعت تابستانی باقی خواهد ماند؟ 
هیچ نش��انه      ای مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا به زودی تغییر س��اعت را 
لغو خواهد کرد وجود ندارد. در آمریکا، گروهی دو حزبی از سناتورها 
الیحه   ای به نام »قانون حفاظت از نورآفتاب 2021« را ارائه کرده   اند که 
طبق آن ساعات تابستانی در تمام طول سال حفظ می   شوند؛ ولی به 
موفقیت چندانی دست پیدا نکرد. 19مجلس قانونگذار ایالتی قوانینی 
را با همین مضمون به تصویب رساندند که ایالت   های کالیفرنیا، فلوریدا 
و واش��نگتن در میان آنها هس��تند. ولی ع��دم موافقت کنگره به این 
معناس��ت که س��اکنان این ایالت   ها هم باید ساعت   های خود را عقب 

بکشند. بنابراین تغییر ساعات تابستانی هنوز تمام نشده است.

جشنکارآفرینیدرماهنوامبر
هفتهجهانیکارآفرینیمبارک

از دومی��ن دوش��نبه ماه نوامب��ر، هفت��ه جهان��ی کارآفرینی برای 
بزرگداش��ت کارآفرینان در سراس��ر جهان برگزار می شود. این رویداد 
را می ت��وان بزرگترین روی��داد برای ترویج کارآفرینی دانس��ت که در 
ایران از 17 تا 23 آبان همزمان با بیش از 190 کش��ور دیگر در جهان 
برگزار می شود. تشویق نس��ل جوان به راه اندازی کسب وکار شخصی 
از مهمترین اهدافی است که برگزارکنندگان هفته جهانی کارآفرینی 
در هم��ه کش��ورهای جهان دنبال می کنند. برای نخس��تین بار هفته 
کارآفرینی در سال 2007 در ایاالت متحده آمریکا و در سال 2008 در 
انگلستان برگزار شد. از آن زمان بیش از 10 میلیون نفر در 170 کشور 
جهان، در رویدادهای مربوط به هفته کارآفرینی شرکت می کنند. 1۶5 
کشور هفته کارآفرینی را مثل یک رویداد ملی برگزار می کنند و تقریبا 
نزدیک به 35 ه��زار برنامه و رقابت در جریان هفته کارآفرینی برگزار 
می ش��ود. هفته جهانی کارآفرینی برای بیش از نیم دهه در ایران هم 
برگزار می شود. از روزهای گذشته استان های مختلف کشور برنامه های 
خود را برای بزرگداشت کارآفرینی و تشویق جوانان به راه اندازی کسب 
وکار اعالم کرده اند. همچنی��ن در تهران، در پارک فناوری پردیس به 
مناس��بت هفته جهانی کارآفرینی رویدادهایی با حضور استارت آپ ها، 
فعاالن اقتصادی و دولتمردان برگزار می شود. »کارگاه آموزشی نوآوری 
در کس��ب و کارهای خانگی« در همکاری با موسسه پویش هم افزایی 
ژنو در 27 آبان ماه برگزار می ش��ود. همچنین از 3 تا 5 آذرماه، پارک 
فن��اوری پردیس میزان تعداد زیادی از برنامه نویس��ان، صاحبان ایده، 
گرافیست ها، سرمایه گذاران، عاشقان استارت آپ، مدیران و بازاریاب ها 
برای بحث و بررس��ی درباره تازه ترین ایده هاس��ت. تقویت اکوسیستم 
جهانی کارآفرینی از مهمترین اهداف برگزاری هفته جهانی کارآفرینی 
در کش��ورهای مختلف جهان است. با همه گیری کرونا و توجه بیشتر 
بش��ر به قابلیت های فناوری، تقویت اکوسیس��تم جهانی کارآفرینی و 
اس��تارت آپ ها اهمیت بیشتری یافته است. در ایران با توجه به شرایط 
تحریم ها و محدودیت های ناشی از تبادالت مالی به دلیل عدم پذیرش 
اف ای تی اف، شرایط برای توسعه صادرات استارت آپ ها و شرکت های 
نوپای ایرانی محدود است. با این حال، این امید وجود دارد که با کاهش 
تنش های ناشی از تحریم ها، اس��تارت آپ های ایرانی فرصت بیشتری 

برای عرضه در بازارهای جهانی پیدا کنند.
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س��اماندهی ارز 4200 تومانی، یکی از مهمتری��ن مباحث این روزهای 
اقتصاد ایران اس��ت که در نشس��ت اخیر رئیس جمهور با اقتصاددانان نیز 
مش��هود بود. با خروج آمریکا از برجام بود که ارز 4200 تومانی در اقتصاد 
ایران متولد شد و در سه سال و نیم گذشته با تخصیص ارز 4200 تومانی 
ب��ه کاالهای اساس��ی، دولت تالش کرد از تالطم قیمتی در س��فره مردم 
جلوگی��ری کند. با پایان فعالیت دولت دوازده��م و روی کار آمدن دولت 
سیزدهم، انتقادها از فساد و رانت ارز ترجیحی به اوج خود رسید و سه شنبه 
هفته گذش��ته سیدابراهیم رئیسی برای دومین بار میزبان اقتصاددانانی از 
نحله های مختلف فکری بود تا درباره مهمترین مسائل اقتصادی کشور و در 

صدر آن، چگونگی ساماندهی ارز 4200 تومانی هم اندیشی کنند.
رئیس جمهور در این نشس��ت با طرح چند سوال از اقتصاددانان پرسید: 
»چرا ش��اخص های کالن اقتصاد کش��ور مطلوب نیس��ت؟ چرا تورمی که 
قرار بود تک رقمی ش��ود اتفاق نیفتاده است؟ چرا ده ها میلیارد دالر یارانه 
پنهانی که دولت پرداخت می کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود 
نمی بینند؟ چرا با وجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در هشت 
س��ال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته ایم؟ اینها سؤاالتی 
است که در جامعه وجود دارد، اما طبق نظر اقتصاددانان در درون و بیرون 
دولت تغییر ش��رایط اقتصادی کشور امکانپذیر است... درخصوص مناسب 
نبودن شیوه فعلی پرداخت یارانه ارزی همه اتفاق  نظر دارند، لکن معتقدم 
که باید در زمینه ارز ترجیحی کامال مدبرانه و حساب ش��ده عمل ش��ود.« 
فردای این نشست بود که معاون امور مجلس رئیس جمهور از تقدیم الیحه 
»تأمین مطمئن کاالهای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی 
و سیاس��ت های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر« با قید 
دوفوریت به مجلس خبر داد و به این ترتیب به نظر می رسد روزهای پایانی 

ارز دولتی نزدیک است.
حذفارز4200تومانیدرزمانمناسب

ح��ذف ارز 4200 تومان��ی در زم��ان مناس��ب، ترجیع بند صحبت های 
اقتصاددانان حاضر در نشست با رئیس جمهور بود. در این جلسه برخی از 
اقتصاددانان مانند پرویز داوودی، احمد توکلی و حس��ین راغفر انتقادهای 
خود را نسبت به الیحه موردنظر دولت برای حذف ارز 4200 تومانی مطرح 
کردند. برخی دیگر از اقتصاددانان حاضر در نشست نیز با تاکید بر ضرورت 

حذف ارز 4200 تومانی نسبت به آثار تورمی آن ابراز نگرانی کردند. چنانکه 
ابراهیم ش��یبانی، رئیس کل اس��بق بانک مرکزی با اعالم موافقت خود با 
حذف ارز 4200 تومانی گفت که »در مجموع با حذف ارز 4 هزار و 200 
تومانی موافقم، اما در شرایط فعلی زمان مناسبی برای این کار نیست. در 
اینکه اختصاص ارز، رانت زا و فس��ادآور اس��ت، هیچ شکی نیست ولی در 
ش��رایط فعلی که با رشد نرخ تورم به خصوص مواد غذایی مواجه هستیم، 

حذف ارز ترجیحی موجب فشار به اقشار کم درآمد خواهد شد.«
داوود دان��ش جعفری، وزیر پیش��ین اقتصاد نیز با بی��ان اینکه »بودجه 
عدالت مح��ور با ح��ذف ارز ترجیحی تناق��ض دارد«، گف��ت که »چنین 
سیس��تمی فسادزاست و منافع ارز ترجیحی در سفره گروه های هدفی که 
مدنظر دولت است، دیده نمی شود.« احمد توکلی هم با طرح این سوال که 
»آیا صالح است ارز 4200 تومانی که برای پنج تا هفت قلم کاالی اساسی 
پرداخت می ش��د، ادامه یابد یا حذف ش��ود«، پاسخ داد: »بستگی دارد که 
دولت چگونه تصمیم بگیرد.« س��یدمهدی زریباف نی��ز حذف ارز 4200 
تومانی را اولویت دولت ندانست و گفت که »این مسئله هم معایبی دارد و 
هم منافعی، اما پیشنهاد می شود که دولت فعال با توجه به وضعیت کشور 
از حیث سیاسی، اقتصادی و امنیتی این موضوع را در اولویت قرار ندهد.«

همچنی��ن در ادامه این نشس��ت، غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام، تورم را مس��ئله روز کش��ور خوان��د و گفت که 
»مهمترین مس��ئله امروز کشور در حوزه اقتصاد، تورم و عدم ثبات قیمت 
کاالهای اساس��ی است. در تبیین منش��أ بروز این معضل باید به ناترازی 
بودجه و کسری قابل توجه آن اشاره کرد که می بایست برای رفع مشکالت 
بودجه برنامه ریزی دقیقی صورت بگیرد.« حسین راغفر نیز کنترل تورم را 
یک شبه امکان پذیر ندانست و گفت که »کنترل تورم موضوع زمانبری است 
و یک شبه اتفاق نمی افتد، اما باید توجه کنیم که موضوع نشدنی نیست و 
قابلیت اجرا دارد به ش��رط اینکه یک عزم ملی صورت گیرد و این موانعی 

که روبه روی تولید در کشور است باید کم شود.«
ارزدولتیچگونهحذفمیشود؟

به نظر می رس��د روزهای پایانی ارز پر سر و صدای 4200 تومانی در راه 
است. انتهای هفته گذشته بود که سیدمحمد حسینی، معاون امور مجلس 
رئیس جمهور از تقدیم الیحه »تأمین مطمئن کاالهای اساسی، نهاده های 
دامی، دارو و تجهیزات پزش��کی و سیاس��ت های جبرانی برای حمایت از 
معیش��ت اقشار آس��یب پذیر« با قید دوفوریت به مجلس خبر داد و گفت: 
»در این الیحه به دولت اجازه داده می ش��ود تا نس��بت به افزایش س��قف 
اعتب��ار موضوع جزء »3« بند »ب« تبص��ره »1« ماده واحده قانون بودجه 

س��ال 1400 جهت تخصیص ارزش سهام با مبادله منابع ارزی حاصل از 
صادرات نفت و گاز اقدام کند و درآمد حاصل از تغییر نرخ کاالهایی را که 
با ارز ترجیحی تأمین شده است، به میزان و روشی که توسط دولت تعیین 

می شود، به افراد مشمول پرداخت کند.«
به گفت��ه وی، »دس��تگاه های ذی ربط هم موظفند سیاس��ت گذاری و 
فرآیند تخصیص، توزیع و م��وارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجرا و 
نظارت کنند که کاالها و خدمات مش��مول،  بهنگام و با قیمت مناس��ب با 
نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برس��د«، ضمن آنکه دولت مجاز 
ش��ده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص یافته برای پرداخت یارانه، 
مابه التفاوت را از محل جابه جایی ردیف های جدول تبصره 14 قانون بودجه 
سال 1400 تأمین کند. الیحه دولت البته منتقدانی هم دارد، اما منتقدان 
هم به دلیل حساسیت موضوع، با احتیاط درباره آن سخن می گویند. کما 
اینکه در نشس��ت اخیر اقتصاددانان با رئیسی، اغلب آنها نسبت به تبعات 
تورم��ی حذف ارز 4200 تومانی نگران بودند. برخی از نمایندگان مجلس 
نیز جزو منتقدان الیحه دولت هس��تند. از جمله رحمت اهلل نوروزی، عضو 
کمیس��یون کش��اورزی مجلس گفت که »در چنین ش��رایطی حذف ارز 
4200 تومانی باعث افزایش قیمت ها می شود و یارانه مدنظر جایگزین این 

حذف هم جبران کننده این شرایط نیست.«
عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی نیز با در نظر گرفتن جانب 
احتیاط به برخی ایرادهای احتمالی این طرح اشاره کرد. او در مطلبی که 
در صفحه ش��خصی خود در فضای مجازی منتشر کرد، نوشت: »آن گونه 
که اعالم ش��ده اس��ت ارز ترجیحی دارو، تجهیزات پزشکی و گندم قطعا 
به دلی��ل اهمیت دارو و درم��ان و نیز ضرورت کنترل قیمت نان، در برنامه 
ح��ذف قرار ندارن��د؛ بنابراین در این صورت سیس��تم ارز دونرخی با همه 
ایراداتش همچن��ان ادامه خواهد یافت؛ بنابراین ب��ا در نظر گرفتن تداوم 
خشکس��الی و نیاز به تأمین واکس��ن کرونا، همچنان ضرورت تخصیص و 
تأمی��ن رقمی بیش از ۶ میلی��ارد دالر ارز ترجیحی باقی خواهد ماند.« اما 
مهمترین مس��ئله همتی، »نحوه جبران و میزان پرداخت مابه التفاوت به 
مردم است. اوال مابه التفاوت به چه گروه هایی از مردم پرداخت می شود؟ آیا 
براس��اس آنچه گفته می شود با پرداخت به 40 میلیون نفر مقصود حاصل 
می ش��ود؟ آیا اطالعات و آمار دقیق از جامعه ه��دف مورد حمایت وجود 
دارد؟ آیا جبران به  صورت یارانه نقدی خواهد بود یا کارت خرید کاالیی؟ 
توجه ش��ود که هرگونه نقص سیستم تأمین یارانه کاالیی می تواند اجرای 
طرح را با شکست روبه رو کند. اگر هم نقدی پرداخت می شود، آیا در موارد 

هزینه کرد آن انحراف ایجاد نمی شود؟«

دولتالیحهاصالحنظامتخصیصارزدولتيرابهمجلسفرستاد

چالش حذف ارز 4200 تومانی

قیمت انس جهانی طال در هفته گذش��ته به باالترین رش��د هفتگی در 
ش��ش ماه گذشته رسید و همین امر موجب شد تا رکورد باالترین قیمت 
سکه و طال در شش ماه گذشته شکسته شود. به این ترتیب، قیمت سکه 
با افزایش 800 هزار تومانی در هفته ای که گذشت به 12 میلیون و ۶00 
هزار تومان رسید و همچنین مثقال طال با افزایش 400 هزار تومانی و عبور 

از مرز 5 میلیون تومان به 5میلیون و 478 هزار تومان رسید.
همانطور که اش��اره شد، در پی بیش��ترین رشد قیمت طال در بازارهای 
جهانی طی شش ماهه اخیر و همچنین نوسانات افزایشی نرخ ارز در بازار 
داخلی، قیمت س��که و طال نیز در این هفته به بیش��ترین میزان خود در 
شش ماهه اخیر رسید. این در حالی است که عامل تقاضا در این افزایش 
قیمت ها تاثیری نداشت؛ چراکه میزان تقاضا در بازار در پایین ترین حالت 
خود قرار دارد و بازار در رکود به سر می برد و همین موضوع سبب کاهش 

حباب سکه در عین افزایش قیمت ها شده است.
در این زمینه، محمد کشتی آرای نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران 
در مورد وضعیت یک هفته گذشته بازار سکه و طال به ایسنا، می گوید: در 
طول هفته ای که گذشت، قیمت طال در بازارهای جهانی افزایش داشت، به 
طوری که اونس جهانی طال باالترین رشد هفتگی را در شش ماهه گذشته 
در این هفته تجربه کرد و با حدود 44 دالر افزایش همراه ش��د. از س��وی 
دیگر با توجه به فعل  و انفعاالت صورت گرفته در بازار ارز، نرخ ارز نیز حدود 

700 تومان در این هفته افزایش داش��ته است. نایب رئیس اتحادیه طال و 
جواهر تهران ادامه داد: بنابراین دو عامل افزایش قیمت جهانی طال و نرخ 
ارز این هفته سبب افزایش قیمت سکه و طال در داخل شد؛ به گونه ای که 
طی ش��ش ماه گذشته، افزایش قیمت سکه و طال به این حد را نداشتیم. 
این افزایش قیمت ها در حالی شکل گرفت که در بازار طال و سکه به هیچ 
عنوان تقاضایی وجود نداش��ت؛ بنابراین به دلیل همین نبود تقاضا، حباب 
س��که با 140 هزار تومان کاهش هفتگی مواجه ش��د. این کاهش حباب 
نش��ان دهنده این است که عامل تقاضا یا سوادگری، سبب افزایش قیمت 
سکه و طال نشده است؛ بلکه دو شاخص اصلی قیمت اونس جهانی و نرخ 

ارز در داخل منجر به افزایش قیمت سکه و طال شده است.
این مقام صنف��ی درباره تحوالت قیمتی در پایان هفته س��وم آبان ماه 
نس��بت به ابتدای هفته ادامه می دهد: در یک هفته اخیر ارزش هر قطعه 
س��که تمام طرح جدید با 800 هزار توم��ان افزایش به رقم 12 میلیون و 
۶00 هزار تومان و سکه تمام قدیم نیز با افزایش 750 هزار تومانی در پایان 
هفته به 12 میلیون و 450 هزار تومان رس��یده اس��ت. نیم سکه نیز پس 
از افزایش قیمت ها به ۶میلیون و 450 هزار تومان صعود قیمت داش��ته و 
بدین ترتیب نسبت به ابتدای هفته 300 هزار تومان افزایش قیمت داشته 
است. ربع سکه با افزایش 200 هزار تومانی به 3 میلیون و 850 هزار تومان 
رس��یده است و سکه های یک گرمی نیز با افزایش 70 هزار تومانی نسبت 

ب��ه ابتدای هفته، 2 میلیون و 350 ه��زار تومان قیمت دارد. به گفته وی، 
همچنین قیمت هر مثقال طالی آب شده )17 عیار( که مبنای معامالت 
طال است، در این هفته 400 هزار تومان باال رفته و با عبور از مرز 5میلیون 
تومان به 5 میلیون و 478 هزار تومان رس��یده اس��ت. در نهایت هر گرم 
طالی 18 عیار در پایان این هفته با قیمت یک میلیون و 2۶5 هزار تومان 
دادوس��تد شده و بر این اس��اس هر گرم طالی 18 عیار به نسبت ابتدای 
هفته با افزایش 75 هزار تومانی مواجه ش��ده است. کشتی آرای سپس به 
کاهش حباب س��که با وجود افزایش قیمت ها اش��اره می کند و می گوید: 
علی رغم این افزایش قیمت ها اما همانطور که اشاره شد، نبود تقاضا سبب 
ش��د تا حباب سکه با 140 هزار کاهش در این هفته روبه رو شود. در حال 
حاضر حباب سکه در محدوده 150 هزار تومان قرار دارد که این خود یک 
رکورد جدید به حس��اب می آید و نش��ان  می دهد که معامالت سوداگرانه 
در بازار وجود ندارد؛ بلکه براس��اس شاخص های اقتصادی، قیمت ها دچار 
نوس��ان شده اس��ت. نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران همچنین به 
پیش بینی قیمت ها در هفته پیش رو می پردازد و می افزاید: به نظر می رسد 
که قیمت اونس جهانی با توجه به تحوالت اقتصادی )به ویژه شاخص های 
اقتصادی آمریکا( و مس��ائل سیاس��ی، دچار تغییراتی شود، اما احتماال با 
مدیریت دولت و بانک مرکزی، قیمت ارز کنترل شود و نرخ ارز در همین 

محدوده قیمتی باقی بماند.

کاهشحبابسکهباوجودافزایشقیمتها

رکوردقیمتسکهوطالشکست

بانکنامــــه

3.5میلیارددالرمنابعمسدودایراندر
دسترسقرارگرفت

یکی از اعضای تیم رسانه ای دولت در توییتی اعالم کرد که کمتر از 100 روز 
پس از آغاز دولت سیزدهم، اخیرا بیش از سه و نیم میلیارد دالر از منابع مسدود 
ایران در یکی از کشورها در دسترس قرار گرفته است. علی نادری، مدیرعامل 
خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( در حساب کاربری خود در صفحه توییتر به 
تازگی نوشت: کمتر از 100 روز پس از آغاز دولت سیزدهم، اخیرا بیش از 3.5 
میلیارد دالر از منابع مسدود ایران در یکی از کشورها در دسترس قرار گرفته 

و بخش قابل توجهی از این منابع در حال ورود به چرخه تجاری کشور است.

مردانمجردباالی45سالثبتنامکنند
مشارکتمجردهادر»نهضتملیمسکن«

معاون وزیر راه و شهرس��ازی از شرایط جدید مشارکت مجردها در »نهضت 
ملی مس��کن« خبر داد و گفت با تصویب هیأت وزیران امکان ثبت نام مردان 
مجرد باالی 45 س��ال و بیماران خاص مجرد در طرح »جهش تولید و تامین 
مسکن« فراهم شد؛ پیشنهاد ثبت نام سایر مجردها که سن کمتری دارند نیز 
به شرط تأهل در زمان تحویل ارائه شده که به زودی نتایج آن اعالم می شود. 
محمود محمودزاده با بیان اینکه با تصویب هیأت دولت دو گروه دیگر ش��امل 
مردان مجرد باالی 45 سال و بیماران خاص مجرد به گروه های مجاز برای ثبت 
نام در طرح »جهش تولید و تامین مسکن« افزوده شدند، گفت: در حال حاضر 
پنج گروه شامل خانم های باالی 35 سال، افراد دارای معلولیت باالی 20 سال، 
نخبگان علمی، مردان مجرد باالی 45 س��ال و بیماران خاص، بدون داش��تن 
شرط تأهل می توانند در »نهضت ملی مسکن« ثبت نام کنند. پیشنهادی هم 
از سوی وزارت راه و شهرسازی برای ثبت نام مردان مجرد کمتر از 45 سال به 
هیأت دولت ارائه  شده که به زودی نتایج آن اعالم می شود. البته این افراد باید 
در زمان تحویل واحد متأهل ش��ده باش��ند.  او با بیان اینکه درخصوص شرط 
س��ابقه مالکیت نیز تغییراتی ایجاد شده است، افزود: با تصویب هیأت وزیران، 
اختیاری به وزارت راه و شهرسازی داده شده که براساس شهر، استان و شرایط 
موج��ود در این زمینه تصمیم بگیرد. به این صورت که مطابق ش��اخص هایی 
مث��ل تعداد افراد خانوار، دهک های درآمدی و ... ، امکان مجاز ش��دن ثبت نام 
خانوارهایی که سابقه مالکیت داشتند فراهم می شود. به طور مثال افراد تحت 
پوشش نهادهای حمایتی که دهک های اول تا سوم هستند و خانواده های دارای 
سه فرزند و بیش��تر در اولویت این طرح قرار می گیرند. تا پیش از این کسانی 
که از ابتدای فروردین 1384 دارای مالکیت خصوصی بودند و در واقع خانه به 
نام شان بود، امکان نام نویسی در طرح »جهش تولید مسکن« را نداشتند که با 
مصوبه اخیر اصالحاتی در این زمینه صورت گرفت. به گفته محمودزاده، از روز 
28 مهرماه تاکنون یک میلیون و 100 هزار نفر در »نهضت ملی مسکن« ثبت 

نام کرده اند و نام نویسی تا 28 آبان ادامه دارد.

دولتبرایجبرانکسریبودجهاوراقمنتشرنمیکند
مناقشهاوراقبدهی

15 آبان ماه بود که نوزدهمین مرحله حراج اوراق مالی اس��المی دولتی لغو 
ش��د. با اینکه بانک مرکزی پیش از این برگ��زاری مرحله نوزدهم حراج اوراق 
مالی اس��المی دولتی ب��رای فروش به بانک ها، موسس��ات اعتباری غیربانکی، 
صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های بیمه ای و شرکت های تأمین سرمایه 
را اع��الم کرده بود، اما چندی بعد از لغو حراج نوزدهم به فرمان وزارت اقتصاد 
خبر داد. در این راستا چهارشنبه هفته گذشته وزارت اقتصاد نسبت به گالیه ها 
و نقدهایی که در رسانه ها و فضای مجازی ایجاد شده، واکنش نشان داد و در 

چند بند موضع خود را مشخص کرد.
وزارت اقتصاد در این اطالعیه اعالم کرد: آخرین عرضه اوراق دولت س��ی ام 
شهریور 1400 برگزار شده و از ابتدای مهرماه سال جاری اوراقی از سوی دولت 
منتش��ر و عرضه نشده است. بنا بر اطالعیه منتشره از سوی وزارت اقتصاد، در 
هفت ماهه س��ال جاری در ازای دریافت مبل��غ 441 هزار و 481 میلیارد ریال 
بابت فروش ش��ش ماهه اول سال جاری اوراق مالی اسالمی، مبلغ 4۶8 هزار و 
798 میلیارد ریال برای تسویه اصل و سود اوراق مذکور از سوی خزانه داری کل 
کشور پرداخت شده است. بنا بر این اطالعیه، در مجموع مبلغ 27 هزار و 371 
میلیارد ریال مازاد بر دریافتی برای تسویه اصل و سود اوراق پرداخت شده است.
در مت��ن کامل اطالعی��ه وزارت اقتصاد آمده اس��ت که ظرفیت 
پیش بینی ش��ده در بندهای قانون بودجه س��ال 1400 کل کشور 
برای تأمین مالی دولت از محل انتش��ار اوراق مالی اس��المی مبلغ 
یک میلیارد و 325 میلیون ریال اس��ت ک��ه از رقم مذکور تا پایان 
ش��هریورماه جمعا مبلغ 1.2۶5.000 میلیارد ریال، منتش��ر ش��ده 
اس��ت. در این میان از ابتدای مهرماه س��ال جاری اوراقی از س��وی 
دولت منتش��ر و عرضه نش��ده و حجم عم��ده ای از مبالغ مربوط به 
معامالت اوراق مالی اس��المی در بازار س��رمایه در راستای عملیات 
بازار باز بانک مرکزی جمهوری اس��المی ای��ران )در قالب معامالت 
ریپ��و و ریپو معکوس( به منظور کنترل نرخ س��ود بازار بین بانکی 
اس��ت و اساسا ارتباطی به فروش و عرضه اولیه اوراق از سوی دولت 
به  منظور جبران کسری بودجه در بازار سرمایه ندارد. وزارت اقتصاد 
تأکید کرده اس��ت که موضوع مذکور مربوط به فعل و انفعاالت ذیل 
عملیات ب��ازار باز بانک مرکزی با اس��تفاده از اوراق دولتی در بازار 
ثانوی��ه بوده و فاقد ظرفیت تأمی��ن مالی دولت برای جبران ناترازی 
بودج��ه اس��ت. همچنین وزارت اقتصاد یادآور ش��ده اس��ت، خزانه 
اسالمی منتش��ره، برمبنای واگذاری تدریجی از سوی دستگاه های 
اجرایی بدهکار و از طریق دارندگان آن امکان معامله در بازار ثانویه 
را پیدا می کنند و اساس��ا انتشار اس��ناد مذکور به منزله جمع آوری 

نقدینگی برای دولت معادل رقم منتشره نیست.
در بن��د دیگ��ر اطالعیه وزارت اقتصاد آمده طی ش��ش ماهه اول 
س��ال جاری مبلغ 385.419 میلیارد ری��ال برای بازپرداخت اصل و 
س��ود اوراق مالی اسالمی به دارندگان اوراق یاد شده پرداخت شده 
است که مقایس��ه آن با مبلغ دریافتی از محل اوراق نقدی منتشره 
به مبلغ 441.481 میلیارد ریال نش��ان دهنده این است که خالص 
دریافتی دولت از محل انتش��ار اوراق مالی اسالمی در شش ماه اول 
مبلغ ناچیز 5۶.0۶2 میلیارد ریال است. شایان ذکر است در مهرماه 
س��ال جاری، مبلغ 83.379 میلیارد ریال صرف تسویه اصل و سود 
اوراق مالی اس��المی شده است که با احتساب آن، در مجموع مبلغ 
27.317 میلی��ارد ریال مازاد پرداختی دولت نس��بت به دریافتی از 
محل فروش اوراق مالی اس��المی خواهد بود، لذا تراز عملیات هفت 
ماهه ابتدای سال جاری بابت دریافت وجوه نقد از محل انتشار اوراق 
مالی اسالمی و پرداخت وجوه برای تسویه اصل و سود اوراق مذکور، 

منفی است.
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حذفارز4200تومانیبابورسچهمیکند؟
واکنشسنجیبورسبهحذفارزدولتی

احتمال حذف ارز 4200 تومانی قوت گرفته و گفته می شود دولت قصد 
دارد در جهت اصالح س��اختار بودجه ب��ه زودی الیحه ای با قید دوفوریت 
ب��رای اصالح ارز 4200 تومانی تقدیم مجلس کند؛ موضوعی که موافقان و 
مخالفان زیادی دارد. یک کارش��ناس بازار سرمایه در این باره معتقد است: 
اگر حاش��یه سود شرکت های بورسی بعد از حذف ارز 4200 تومانی حفظ 
شود، از آنجا که پیش از این، تاثیر مثبت حذف ارز ترجیحی بر بازار سرمایه 

مثبت بوده، واکنش بورس به این اتفاق مثبت خواهد بود.
روزبه شریعتی با بیان اینکه موضوع ارز ترجیحی همیشه در کشور مطرح 
بوده، به ایسنا، می گوید: در سال های ابتدایی بعد از انقالب، نرخ ارز ترجیحی 
هفت و قیمت دالر در بازار آزاد 120 تومان بوده اس��ت، زیرا سیاس��ت گذار 
همیش��ه دارای این ذهنیت بوده که می تواند به واس��طه یارانه پنهان روی 
ماده های اولیه کاالهای اساسی، قیمت را برای مصرف کننده پایین نگه دارد. 
در این چرخه این موضوع که آیا همه فرآیند طبق اصول خود پیش می رود 
یا نه در نظر گرفته نمی ش��ود. اگر واقعا ارز 4200 تومانی برای تولیدکننده 
کاالی اساسی تهیه شود و این تولیدکننده کاال را با همان ارز تهیه و تولید 
و ب��ا قیمت مصوب در بازار عرضه کند. زمانی که قیمت واقعی ارز باال رود، 
قیمت آن کاال به صورت دالری پایین تر از نرخی است که در کشور عرضه 
می شود، این اتفاق باعث قاچاق کاالهای اساسی خواهد شد، زیرا هر کسی 
که دارنده این کاال باش��د می تواند این کاال را به دالل های خارجی بفروشد 

و به جایش ارز بگیرد.
او با اش��اره به فس��ادزایی ارز دونرخی می افزاید: حتی ممکن است خود 
تولیدکننده ای که ارز 4200 تومانی دریافت می کند وارد چرخه فساد شود، 
زی��را کنترل کردن تک به تک افراد و اینکه واقعا ارز 4200 تومانی را برای 
تولید یا واردات کاالی اساس��ی مصرف می کند بس��یار دشوار است، چراکه 
ذات چندنرخی بودن فس��ادزا اس��ت. نمی توان کل زنجیره را ایزوله کرد و 
مرزهای کشور را بست که قاچاق نشود. راه حل این است که دولت همان 
میزان یارانه ای که بابت ارز 4200 تومانی پرداخت می کند، به صورت کارت 
اعتباری یا یارانه مستقیم به اقشار کم درآمد جامعه پرداخت و به شرکت ها 
اعالم کند ماده اولیه را براس��اس ارز تک نرخی یا نرخ سامانه نیما تامین و 
تولید کند. ش��ریعتی با تاکید بر اینکه ارز تک نرخی رانت و فس��اد ندارد و 
جل��وی دالل و قاچاقچی را می گی��رد، ادامه می دهد: لزومی ندارد دولت به 
80 میلیون نفر که س��طح درآمدی یکسان ندارند یارانه پرداخت کند. باید 
اطالعات دهک بندی ها شفاف شود. چتر حماتی نباید روی سر همه مردم 
باش��د. یارانه ای که پرداخت می شود، از جیب آدم ضعیف گرفته و به جیب 
آدم پولدار واریز می ش��ود. وی با بیان اینکه در س��ال 1400 معادل 19.5  
دالر ارز 4200 تومانی در نظر گرفته ش��ده است، توضیح می دهد: نزدیک 
18 میلیارد دالر روتین کاالی اساسی بوده و مابقی برای واکسن کروناست. 
اگر برای س��ال آینده اقشار ضعیف جامعه شناسایی شوند می توان به افراد 
کم درآمد جامعه یارانه معیشتی پرداخت کرد. شرکت هایی که تولیدکننده 
محصوالت هس��تند هم می توانند ارز خود را در س��امانه نیما تهیه کنند و 
متناسب با بهای تمام شده افزایش نرخ دهند، نه افزایش نرخی که حاشیه 
سود را بیشتر کند. این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه انتظار بازار 
این است که حاشیه سود حفظ شود، می گوید: حاشیه سود حفظ شود اما 
چون عدد فروش بزرگ شده است، سودآوری داشته باشند. بازار سرمایه به 
خبر حذف ارز 4200 تومانی واکنش مثبت نشان داد و سهم ها صف خرید 
شدند. ذهنیت بازار سرمایه این است که دهه ها است ارز ترجیحی داشتیم و 
هر زمانی این نرخ افزایش پیدا کرد، به همان میزان افزایش نرخ به شرکت ها 
داده شد. به اعتقاد شریعتی، پس نمی توان گفت ارز 4200 تومانی شرکت ها 
حذف ش��ود اما افزایش نرخ داده نشود و حاش��یه سود کم شود. اگر اجازه 
افزایش نرخ داده نشود، احتمال دارد تولیدکننده ها از تولید دست بکشند. 
اگر شرکت مواد اولیه را با نرخ نیما تهیه می کند، به همان نسبت هم باید 
افزایش نرخ بدهد که حاش��یه سود شرکت منطقی باشد و حفظ شود. اگر 
این حاشیه سود حفظ شود، درآمد ریالی شرکت رشد می کند. برای مثال 
قیمت محصول یک شرکت 1000 تومان، جمع بهای تمام شده 900 تومان 
و سود ناخالص نیز 100 تومان است. اگر بهام تمام شده 1800 تومان و نرخ 
فروش 2000 تومان ش��ود، حاشیه سود 10 درصد حفظ می شود، اما عدد 

سود ناخالص از 100 تومان به 200 تومان افزایش می یابد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه عدم افزایش نرخ بع��د از حذف ارز 4200 تومانی 
به ش��رکت ها آس��یب می زند، می افزاید: در صورت حذف ارز دولتی باید به 
ش��رکت ها اجازه افزایش نرخ داده شود و به قشر ضعیف نیز یارانه یا کارت 
معیشتی ارائه شود. شرکت های بورسی همواره بعد از حذف ارز ترجیحی از 
نظر ریالی س��ودآوری قابل توجهی داشته اند و این اتفاق با شرط مذکور در 

بازار سرمایه باز هم تکرار می شود.

نگـــاه

فرصت امروز: ش��اخص کل بورس تهران در آخرین روز معامالتی هفته 
سوم آبان ماه با رشد 8 هزار واحدی و ثبت بازدهی 0.۶1 درصدی از میانه 
کان��ال 1.4 میلیون واحدی عبور کرد تا در مجموع هفته با 58 هزار واحد 
افزای��ش و بازده��ی 4.1 درصدی نهایتا در رقم ی��ک میلیون و 45۶ هزار 
واحد به کار خود پایان دهد و شاهد سبزپوشی بورس در میانه فصل پاییز 
باشیم. به نظر می رسد که بورس تهران به شکلی آهسته و پیوسته در حال 
پیش��روی بر روی نمودار شاخص کل است. نماگر اصلی تاالر شیشه ای در 
یک هفته اخیر در حالی به یکباره به روند صعودی بازگشت که تا قبل از 
آن افتی غیر منتظره را ش��اهد بود. در آن روزها افزایش هیجان فروش که 
به دلیل نامش��خص بودن آینده بازارها شکل گرفته بود، زمینه افت سریع 
قیمت    س��هام و در نتیجه عقبگرد ش��اخص بورس را فراه��م آورده بود. با 
این حال به س��بب آنچه حمایت کالمی دولت از سهامداران خوانده شد و 
همچنین نشست وزیر اقتصاد با مدیران هلدینگ های بزرگ بازار سرمایه، 
ورق اش��باع عرضه در بازار برگش��ت و موجی از تقاضا برای سهام، بورس 
تهران را فراگرفت. از آن روز به بعد شاخص بورس حدود 9 درصد رشد کرد 
و در نهایت بازار سهام را به سمتی برد که در پایان معامالت روز چهارشنبه 
هفته ای که گذشت، شاهد عبور شاخص بورس از میانه کانال 1.4 میلیون 

واحد و ایستادن در رقم یک  میلیون و 45۶ هزار واحد بودیم.
سمتوسویشاخصهادرهفتهسومآبان

در حالی که در هفته گذشته، وضعیت نابسامان بازار سرمایه پای رئیس 
س��ازمان بورس و وزیر اقتصاد را به مجلس باز کرد، روند حرکت این بازار 
برخالف هفته قبل از آن صعودی شد و شاخص کل بورس توانست از مرز 
یک میلیون و 450 هزار واحد نیز گذر کند. بازار س��رمایه هفته سوم آبان 
را صعودی آغاز کرد؛ به طوری که ش��اخص کل بورس در روز ش��نبه )15 
آب��ان( با 42 هزار و 221 واحد افزایش ب��ه رقم یک میلیون  و 440 هزار 
واحد رس��ید. شاخص کل فرابورس نیز در این روز روندی صعودی داشت 
و توانست با 507 واحد افزایش به کانال 20 هزار واحد بازگردد و رقم 20 
هزار و 3۶0 واحد را ثبت کنند، اما در روز یکش��نبه )1۶ آبان( بازار دوباره 
ریزش��ی ش��د؛ به طوری که ش��اخص کل بورس در این روز 9۶89 واحد 
کاهش یافت و به رقم یک میلیون و 430 هزار واحد رس��ید. روند حرکت 
شاخص کل فرابورس نیز در این روز نزولی بود، به طوری که با 128 واحد 

کاهش در رقم 20 هزار و 231 واحد ایستاد.
بورس در روز دوشنبه )17 آبان( نوسانی شد؛ به طوری که شاخص کل 
بورس در س��اعات ابتدایی معامالت تا یک میلی��ون و 42۶ واحد کاهش 
یافت، اما در نهایت توانس��ت با 3499 واح��د افزایش، رقم یک میلیون و 
434 ه��زار واح��د را ثبت کن��د. در این روز ش��اخص کل فرابورس نیز با 
117 واح��د افزایش تا رقم 20 هزار و 349 واحد صعود کرد. روند حرکت 
شاخص کل بورس در روز سه شنبه )18 آبان( نیز صعودی بود؛ به طوری 

که در این روز ش��اخص کل بورس 13 هزار و 298 واحد افزایش یافت و 
تا رقم یک میلیون و 447 واحد صعود کرد. در این روز ش��اخص فرابورس 
هم توانس��ت با 223 واحد افزایش به رقم 20 هزار و 572 واحد برسد. در 
نهایت در روز چهارش��نبه )19 آبان( بازار سرمایه توانست با چراغ سبز به 
روند هفتگی خود پایان دهد و شاخص کل بورس با 8855 واحد افزایش 
رقم یک میلیون و 45۶ هزار واحد را ثبت کند. شاخص کل فرابورس نیز 

در این روز 74 واحد افزایش یافت و به رقم 20 هزار و ۶47 واحد رسید.
روند حرکت بازار س��رمایه در حالی صعودی شد که روز سه شنبه هفته 
گذشته مجید عش��قی، رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین 
سیداحس��ان خان��دوزی، وزیر اقتصاد برای پاس��خگویی در مورد وضعیت 
بازار س��رمایه به بهارستان رفتند و به س��واالت نمایندگان مجلس پاسخ 
دادند. رئیس س��ازمان بورس در صحن مجلس از ل��زوم برنامه ریزی برای 
مدیریت نوسانات کوتاه مدت، برنامه ریزی برای افزایش سهم بازار بدهی و 
همکاری بورس و بانک مرکزی، رش��د سودآوری 70 درصدی شرکت های 
فعال بورسی و تسریع وضعیت شرکت های حقوقی سخن گفت. همچنین 
وزیر اقتصاد از حمایت دولت از س��هامداران خرد س��خن گفت و افزود که 
کمک به سرمایه گذاران خرد، وظیفه دولت است و وضعیت بازار سرمایه با 

همکاری همه وزارتخانه ها بهبود می یابد.
ورودسهامبورسیبهمنطقهجذابقیمتی

معام��الت بورس تهران پس از مدت ه��ا از دو هفته پیش و تحت تاثیر 
حمایت ه��ای دول��ت به م��دار صعودی وارد ش��د و س��هامداران بار دیگر 
امیدوار ش��دند. با توجه به تداوم صعود شاخص بورس، سهامداران نگران 
بازگشت احتمالی روند نزولی به معامالت بورس هستند که در این زمینه، 
کارشناسان معتقدند که بورس بعد از مدت ها ریزشی که تجربه کرده است، 
هم اکنون جا برای رش��د دارد و بازدهی معقولی را تا پایان سال در اختیار 
س��هامداران قرار می دهد. یک کارش��ناس بازار سرمایه در این باره معتقد 
است: قیمت بس��یاری از سهام بر روی تابلوی بورس، کمتر از ارزش ذاتی 
است که توصیه می شود سهامداران در اینگونه سهام سرمایه گذاری کنند 

تا بتوانند در میان و بلندمدت، بازده معقولی را از این بازار کسب کنند.

عرفان هودی با بیان اینکه خطری معامالت بورس را تهدید نمی کند، به 
ایرنا، می گوید: با توجه به بازگش��ت شاخص بورس به مدار صعودی تحت 
تاثیر حمایت ها به نظر می رسد که روند معامالت بازار تا یکی دو ماه آینده 
با روند فعلی ادامه داش��ته و تهدید زیادی،  تهدیدکننده معامالت بورس 

نباشد.
به اعتقاد او، سهامداران نباید نگران وقفه های موقتی در مسیر معامالت 
بورس باشند، زیرا شاخص بورس پس از چند روز صعود، ممکن است برای 
مدتی موقت وارد مدار نزولی شود و بعد از توقفی کوتاه مدت، خود را آماده 
صعود دوباره کند. به نظر می رس��د بازار سرمایه تا پایان آبان ماه با نوسان 
مثبت و منفی همراه اس��ت و ش��اهد تداوم روند منفی ب��ازار در چند روز 
متوالی نخواهیم بود و نزدیک شدن شاخص بورس به محدوده یک میلیون 

و 500 هزار واحد هم خیلی دور از دسترس نیست.
وی ب��ا بی��ان اینکه گاهی ش��اهد رفتارهای ش��دید هیجانی از س��وی 
س��هامداران در بازار بوده ایم، ادامه می دهد: زمانی که حمایت از س��هام به 
هر دلیلی در بازار از دست می رود حد ضرر فعال می شود و سهامداران به 
سرعت با استفاده از استراتژی معامالتی خود اقدام به فروش سهام در بازار 
می کنند. این رفتار س��هامداران را نباید ناشی از رفتار هیجانی سهامداران 
دانس��ت بلکه زمانی که س��هامدار با وجود ارزنده بودن س��هام خود شاهد 
تداوم ریزش قیمت س��هام است و چنین پیش بینی می کند که این سهم 
را می تواند طی روزهای آینده با قیمت پایین تر خریداری کند؛ بنابراین به 
سرعت در قیمت باال اقدام به فروش می کند تا بتواند طی روزهای آینده آن 
را با قیمت پایین تر خریداری کند به همین دلیل، این تصمیم سهامداران را 

نمی توان به رفتار هیجانی آنها ربط داد.
هودی با بیان اینکه س��هامداران باید توجه کنن��د که نباید کلیت بازار 
سرمایه را ارزنده دانست و نمی توان چنین انتظاری را از بازار داشت که روند 
صعودی به کل س��هام حاضر در بورس و بازار بازگردد، می گوید: بسیاری 
از س��هام در بازار وجود دارند که قیمت آنها بر روی تابلوی بورس کمتر از 
ارزش ذاتی اس��ت و بهتر است سهامداران در اینگونه سهام سرمایه گذاری 

کنند تا بتوانند بعد از مدتی بازده معقولی را از این بازار کسب کنند.
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تجارتایرانواوراسیاآزادمیشود
براس��اس جدیدترین اطالعات ارائه شده از سوی سازمان توسعه 
تجارت ظرف دو سال آینده امکان ایجاد تجارت آزاد میان ایران و 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، از آبان 1398 عضویت موقت ایران در اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا آغاز شد و براساس توافق دو طرف بنا شد بعد از 
س��ه سال با بررسی عملکرد امکان عضویت دائم و آزادسازی کامل 

روابط تجاری وجود داشته باشد.
در ط��ول این س��ال ها ایران توانس��ته با اس��تفاده از تعرفه های 
ترجیحی، صادرات خود به برخی از کش��ورهای اوراسیا را افزایش 
ده��د و همچنین واردات برخی مواد اولیه و کاالهای اساس��ی نیز 
از کشورهای اوراس��یا ادامه داشته است. در این مدت تراز تجاری 
ای��ران در رابطه با کش��ورهای اوراس��یا مثبت ب��وده و تنها میزان 

واردات از روسیه بیشتر از صادرات به این کشور بوده است.
سازمان توسعه تجارت اعالم کرده که از چند ماه قبل بررسی ها 
برای رسیدن به یک موافقت نامه تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا 
آغاز ش��ده و در این حوزه پیشرفت های قابل توجهی نیز به دست 

آمده است.
در نشست اخیر اتاق بازرگانی ایران و قزاقستان نماینده سازمان 
توسعه تجارت با اش��اره به پیشرفت قابل قبول در متن توافق نامه 
اعالم کرده که تاکنون 80 درصد از متن نهایی ش��ده و 20 درصد 

باقی مانده نیز در نشست آتی تکمیل خواهد شد.
براس��اس پیش بینی ها، در صورتی که پارلمان کش��ورهای عضو 
اوراس��یا با این توافق مخالفتی نداشته باشند ظرف دو سال آینده 

مقدمات تجارت آزاد میان دو طرف فراهم خواهد شد.
در ای��ن متن از س��ویی اقدام��ات غیرتعرفه ای و از س��وی دیگر 
فهرس��ت کاالها بررسی می شود تا موانع برای تجارت آزاد به صفر 
برس��د. از طرف ایران تعهدات تعرفه ای شامل 390 قلم کاال است 

که 150 قلم آن بدون تخفیف خواهد بود.
به گزارش ایس��نا، در شش ماهه نخست سال 1400 میزان کل 
تجارت ایران با اوراس��یا 2.4 میلیارد دالر بوده که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل افزایشی 39 درصدی را نشان می دهد.
میزان ص��ادرات ایران در این بازه زمانی 514 میلیون دالر بوده 
که افزایش 35 درصدی را نش��ان می ده��د و همچنین ایران 1.9 
میلی��ارد دالر واردات داش��ته ک��ه در این حوزه نیز افزایش��ی 40 
درصدی به ثبت رس��یده اس��ت. در حوزه کااله��ای ترجیحی نیز 
افزایش��ی 2۶ درصدی در تجارت مشترک میان دو طرف به ثبت 

رسیده است.
پس��ته، فلفل، سیب و کشمکش اصلی ترین محصوالت صادراتی 
ایران به اوراس��یا محسوب می ش��ود و روغن خام، جو، ذرت دامی 
و چوب نیز اصلی ترین محصوالت  وارداتی ایران از حوزه اوراس��یا 

بوده است.

نماگربازارسهام

طرح ممنوعیت تردد ش��بانه یک س��ال اس��ت که در ته��ران اجرایی 
می ش��ود. عده ای این طرح را بی تاثیر دانسته و خواستار لغو آن هستند 

و برخی هم می گویند با توجه به واکسیناسیون طرح هوشمند شود.
ب��ه گ��زارش پای��گاه خبری»عصر خودرو« ب��ه نقل از ف��ارس، طرح 
ممنوعیت تردد ش��بانه یک سال اس��ت که در تهران برای جلوگیری از 

شیوع کرونا اجرایی شده است.
برخی از مس��ئوالن با توجه به واکسیناس��یون خواستار لغو این طرح 
شدند و عده ای هم معتقدند اجرای این طرح برای پولدارها است و آنها 

با دادن جریمه به راحتی در خیابان ها تردد می کنند.
مسئوالنمستنداتعلمیتاثیرگذاریاینممنوعیتدر

جلوگیریازشیوعکروناراارائهنکردهاند
برخی از مدیران پیش��نهاد هوشمندش��دن ممنوعیت تردد ش��بانه را 
دادند، ولی اس��ماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و عضو ستاد 
مدیریت بیماری کرونا در این باره می گوید: مسئوالن تاکنون مستندات 
علم��ی تاثیرگذاری این ممنوعیت در جلوگیری از ش��یوع کرونا را ارائه 

نکرده اند.
وی ادامه داد: موضوع منع تردد شبانه در جلسه ای مطرح و پیشنهاد 
شد این طرح نیز هوشمندسازی ش��ود یعنی افرادی که واکسن زده اند 
کد ملی ش��ان به پلیس راهور اعالم ش��ود تا این ممنوعیت ش��امل آنها 
نش��ود و اف��رادی که واکس��ن نزده اند در صورت نقض ای��ن ممنوعیت، 

جریمه شوند.
این مقام مسئول گفت: در حال حاضر هنوز سند علمی که این طرح 
تا چه اندازه در جلوگیری از ش��یوع بیماری نقش داش��ته؛ ارائه نش��ده 
اس��ت. بارها از وزارت بهداشت و س��تاد کرونا خواسته ایم درباره اجرای 
این طرح س��ند علمی ارائه کنند اما این کار را انجام نداده اند. ما از وزیر 
بهداشت خواس��ته ایم این س��ند علمی را ارائه دهند... دالیل شان برای 
اجرای این طرح این اس��ت ک��ه میهمانی های ش��بانه و دیدو بازدیدها 

می تواند در شیوع ویروس کرونا تاثیرگذار باشد.

هوشمندسازیاینطرحبهترازایناستکههمهمردمرا
جریمهکنند

اس��ماعیلی ادامه داد: در حال حاضر هوشمندسازی این طرح بهتر از 
این اس��ت که همه مردم را جریمه کنند، اما باز هم قرار شد آقای وزیر 
دالیل کارشناس��ی و س��ند علمی درباره اجرای این طرح ارائه دهند که 
اگر طبق این س��ند مشخص شود این طرح هیچ تاثیری در شیوع کرونا 
نداش��ته متوقف شود و حتی هوشمندس��ازی آن هم اجرا نشود، اما اگر 
تحقیقات علمی به ما نشان دهد که طرح در جلوگیری از شیوع بیماری 
تاثیرگذار بوده است باید هوشمندسازی آن اجرا شود. ترافیک در تهران 
ش��دید شده است و شهروندان س��اعت های زیادی را در ترافیک گرفتار 
هس��تند. برخی مدیران خواس��تار لغو این طرح ش��دند. علیرضا زاکانی 
شهردار تهران می گوید: در جلسه شورای عالی ترافیک، همه ما با طرح 
محدودیت تردد ش��بانه مخالف و قائل به لغو این طرح بودیم. پیشنهاد 
لغو محدودیت این طرح را به ستاد ملی کرونا ارائه می دهیم.  وی ادامه 
داد: قرار اس��ت با هم افزایی بین دس��تگاهی در پایتخت و در یک برنامه 
چهار س��اله معضالت اجتماعی این کالنشهر دنبال و در یک مقطع سه 
تا چهار ماهه ش��هر از این آس��یب ها منزه ش��ود. برخی از کارشناس��ان 
معتقدند که اجرای طرح ممنوعیت تردد ش��بانه تاثیری در کاستن آمار 

مربوط به مبتالیان و متوفیان کرونا نداشته است.
برایلغویاادامهاجرایطرحممنوعیتترددشبانهبایدکار

کارشناسیانجامگیرد
مهدی چمران، رئیس ش��ورای ش��هر تهران با اش��اره ب��ه اینکه طرح 
ممنوعیت ش��بانه ترافیک س��نگینی را در پایتخت قب��ل از اجرای این 
ط��رح به هم��راه دارد، گفت: به نظر من این طرح کارایی و تأثیر الزم را 

به همراه نداشته است.
وی ادام��ه داد: در مورد این موض��وع باید کار تخصصی انجام گیرد از 
ظاهر قضیه که مشخص است اجرای این طرح تأثیر چندانی در کاستن 
آمار مربوط به مبتالیان و متوفیان کرونا نداش��ته اس��ت. مهدی چمران 

بیان کرد: عموما هم بیان شده که این طرح تأثیرگذار نبوده البته اکنون 
برای لغو یا ادامه اجرای آن باید کار کارشناسی انجام گیرد و نظرات در 

این زمینه تجمیع شود.

طرح ممنوعیت تردد شبانه هوشمند می شود؟
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یوتیوب امروزه دومین سایت پربازدید در سراسر دنیا محسوب می شود. 
با این حس��اب استقبال گس��ترده اینفلوئنس��رها و همچنین بسیاری از 
کارآفرینان برای حضور در این پلتفرم به هیچ وجه امر عجیبی محس��وب 
نمی شود. شمار باالیی از کاربران در این فضا به طور مداوم به دنبال تبدیل 
ش��دن به یوتیوبر هس��تند. این امر صرف نظر از میزان باالی اعتباری که 
برای کارآفرینان به همراه دارد، منبع درآمد مناسبی نیز محسوب می شود. 
یوتی��وب ب��ا داش��تن 2 میلیارد کاربر فع��ال در ماه یک��ی از بزرگترین 
ش��بکه های اجتماعی و محبوب ترین س��رویس خدماتی گوگل محسوب 
می شود. همین امر س��رمایه گذاری بر روی یوتیوب برای بازاریابی و حتی 
تولید محتوای س��رگرم کننده را بدل به امری بس��یار مناسب کرده است. 
امروزه ش��مار باالیی از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به 
دنبال جلب نظر مش��تریان به هر قیمتی هس��تند. یوتیوب نیز به خاطر 
پش��تیبانی عالی از محتوای ویدئویی بدل به اولین گزینه بازاریابی ها برای 
بارگ��ذاری ویدئوهای مربوط به محصوالت ش��ان ش��ده اس��ت. این امر به 
بازاریاب ها برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان و حتی رونمایی جذاب تر از 

محصوالت شان کمک می کند. 
اس��تفاده از یوتی��وب در میان بازاریاب ها ترند بس��یار داغی محس��وب 
می ش��ود. در این میام اینفلوئنسرها نیز برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف ش��ان اقدام به جلب نظر کاربران می کنن��د. نکته مهم در این میان 
آرزوی ه��ر دو گروه فوق برای تبدیل ش��دن ب��ه یوتیوبر به معنای واقعی 
کلمه است. درست به همین خاطر ما در این مقاله به سراغ مفهوم یوتیوبر 
و شیوه های تبدیل شدن به یک یوتیوبر حرفه ای رفته ایم. این امر به شما 
برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف کمک شایانی خواهد کرد. 
اگر ش��ما هم به دنبال آگاهی از چیس��تی یوتیوبری و همچنین میزان 
درآمد این دس��ته از افراد هس��تید، این مقاله پاسخ های جذابی برای شما 
دارد. در ادامه با ما همراه باش��ید تا پاس��خ این سواالت به همراه برخی از 

رهکارهای تبدیل شدن به یک یوتیوبر حرفه ای را دریافت نمایید. 
یوتیوبرکیست؟

یوتیوبر به فردی گفته می ش��ود که در شبکه اجتماعی یوتیوب مشغول 
تولید محتواس��ت. امروزه حوزه های بس��یار زیادی ب��رای تولید محتوا در 
یوتیوب وجود دارد. برخی از حوزه ها مانند س��رگرمی، پوشش رویدادهای 
ورزش��ی و حتی ارزیاب��ی محصوالت مختلف دیجیت��ال دارای محبوبیت 
روزافزونی اس��ت. در عین حال هر فردی با ایده ای تازه برای تولید محتوا 

می تواند تبدیل به یوتیوبر شود. 
در س��ال 2021 مفهوم یوتیوبر بیش��تر از هر چیز دیگری با افرادی که 
مشغول آنباکس محصوالت مختلف بوده و درآمدهای چند میلیون دالری 
دارند، گره خورده اس��ت. این امر برای بس��یاری از افراد منبع اصلی عالقه 
به یوتیوبر ش��دن اس��ت. نکته مهم اینکه بس��یاری از یوتیوبرها نه تنها از 
خود پلتفرم یوتیوب پول دریافت می کنند، بلکه با پیدا کردن اسپانسرهای 
مناسب نیز برای مدت زمانی طوالنی خیال شان بابت کسب درآمد راحت 
خواهد بود. همه این نکات تبدیل شدن به یوتیوبر را برای بسیاری از افراد 

بدل به گزینه ای جذاب و هیجان انگیز کرده است. 
یوتیوبرهاچقدردرآمددارند؟

بدون تردید درآمد واقعی یوتیوبرها همیشه محل شک و تردید است. این 
امر به دلیل عدم تمایل آنها برای بیان جزییات مربوط به سطح درآمدشان 
اس��ت. درست به همین خاطر بیش��تر گمانه زنی ها در این رابطه حدودی 
محسوب می ش��ود. ما در این بخش به جای اینکه یک رقم نهایی را برای 
شما مورد بررسی قرار دهیم، به سراغ منابع کسب درآمد این دسته از افراد 
رفته ایم. اگر شما هم دوست دارید منابع درآمدی یوتیوبرها را مورد بررسی 

قرار دهید، به این نکات توجه فرمایید:
کسب اسپانس��ر تبلیغاتی برای بسیاری از افراد منبع اصلی  	•
درآمد محس��وب می شود. این امر به یوتیوبرها امکان تولید محتوا به طور 
تخصصی و در کنار آن تبلیغی کوچک برای اسپانسرشان را می دهد. چنین 

امری درآمد بسیار باالیی برای یوتیوبرها به همراه دارد. 
فروش مستقیم از طریق یوتیوب نیز یکی دیگر از راهکارهای  	•
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. این امر بس��یاری از برندها را 
نس��بت به ایجاد حساب کاربری رس��می در یوتیوب و تبلیغ برای فروش 
محصوالت شان ترغیب می کند. اگر شما هم به دنبال تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان هستید، هرگز یوتیوب را فراموش نکنید. این ابزار به شما 

امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف تان را خواهد داد. 
جم��ع آوری پ��ول از طری��ق کمک ه��ای مردم��ی یکی از  	•
ش��یوه های مناس��ب برای موسس��ه های خیریه یا اف��راد عالقه مند برای 
فعالیت های عام المنفعه محس��وب می شود. یوتیوب با پشتیبانی از گزینه 
دونی��ت )Donate( ب��ه تمام کاربران امکان گردآوری میزان مش��خصی 
پول از سوی دنبال کنندگان شان را می دهد. به این ترتیب این امر نه تنها 
برای موسسه های خیریه، بلکه تولیدکنندگان حرفه ای محتوا نیز گزینه ای 
محبوب محس��وب می شود. ش��ما با چنین کاری به بهترین شکل ممکن 

امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را خواهید داشت. 
بدون تردید تبدیل ش��دن به یوتیوبر با توجه به نکاتی که مورد بررسی 
قرار دادیم، آرزوی هر فردی است. این امر منبع درآمد بسیار مناسبی برای 
برندها و همچنین کارآفرینان مستقل خواهد بود. بنابراین شما باید همیشه 
نسبت به حضور مناسب در این فضا توجه نشان دهید، در غیر این صورت 

از ترندهای محبوب در دنیای کسب و کار عقب خواهید افتاد. 
چگونهتبدیلبهیکیوتیوبرحرفهایشوید؟

تبدیل شدن به یوتیوبر امر ساده ای نیست. بسیاری از افراد فکر می کنند 
تولید محتوا به هر شکلی برای کاربران جذابیت دارد. با این حال در عمل 
تولید محتوا باید مطابق سلیقه کاربران و همچنین با کیفیت بسیار باالیی 
صورت گیرد. در غیر این صورت شما هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان نخواهید داش��ت. امروزه بسیاری از افراد به دلیل تلقی 
بیش از اندازه سادهانگارانه شان از فضای یوتیوب به طور مداوم با شکست 
در این زمینه مواجه می ش��وند.  اگر ش��ما به دنبال یک راهنمای مطمئن 
برای تبدیل شدن به یوتیوبر هستید، مقاله کنونی مخصوص شماست. ما 
در ادامه به بررسی برخی از مهمترین نکات در زمینه تبدیل شدن به یک 
یوتیوبر حرفه ای خواهیم پرداخت. این امر به شما برای انتخاب های درست 

در زمینه تبدیل شدن به یوتیوبر کمک می کند.

انتخابحوزهایمشخصبرایشروعکار
اولین نکته ای که باید مدنظر ش��ما قرار داش��ته باشد، انتخاب حوزه ای 
مشخص برای ش��روع به کار در قالب یوتیوبر است. این امر اهمیت بسیار 
زیادی دارد. متاسفانه بسیاری از یوتیوبرها در ابتدای کارشان اقدام به تولید 
هر نوع محتوایی می کنند. شاید این امر بسیار ساده و کم اهمیت باشد، اما 
در بلندمدت کانال ش��ما را بدل به گزینه ای کلیشه ای برای تمام کاربران 
خواهد کرد. این امر به مرور زمان انگیزه کاربران برای حضور در کانال تان 

را به طور قابل مالحظه ای کاهش خواهد داد. 
اگر ش��ما به دنبال مثال های مناسب در راستای تبدیل شدن به یوتیوبر 
 )Unbox Therapy( هستید، اول از همه سری به کانال آنباکس تراپی
بزنید. این کانال به طور تخصصی در زمینه آنباکس محصوالت مختلف و 
اظهارنظر کارشناسی درباره ش��ان فعالیت دارد. همین ایده به ظاهر ساده 
در بلندم��دت برای صاحب این کانال درآمد چند میلیون دالری به همراه 
داشته است. نمونه دیگر در این میان کانال فان توی )Fun Toy( است. 
این کانال از سوی یک هنرمند عالقه مند به شخصیت های کارتونی دیزنی 
مدیریت می ش��ود. ش��ما در این کانال نه تنها با انواع مجسمه های اسباب 
بازی دیزنی آشنا می شوید، بلکه آموزشی کامل در راستای استفاده از آنها 
را نیز دریافت خواهید کرد. این امر به ش��ما برای یادگیری مهارت الزم به 

منظور مجسمه سازی نیز کمک می کند. 
چرادریوتیوبحضوردارید؟

شما به عنوان یک یوتیوبر باید به خوبی توانایی پاسخگویی به این سوال 
که چرا در یوتیوب حضور دارید را داشته باشید. بسیاری از کاربران در یک 
کانال جدید به دنبال محتوای تازه یا دس��ت کم نوعی ایده س��رگرم کننده 
هستند. اگر شما هیچ جوابی برای این گزینه ها نداشته باشید، هرگز امکان 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان را نخواهید داشت. 
بسیاری از هنرمندان برای نمایش کارهای شان و جلب نظر عالقه مندان 
ب��ه این عرصه در یوتیوب حضور پیدا می کنن��د. برخی دیگر از افراد برای 
طراحی محتوای خنده دار و تبدیل شدن به یک کمدین در این فضا عضو 
می شوند. اگر با دقت به اطراف تان نگاه کنید، هر کانال محبوبی در یوتیوب 
دست کم یک دلیل مشخص برای حضور در این پلتفرم دارد. بنابراین شما 
هم باید دلیل مشخصی برای حضور در این فضای شلوغ داشته باشید، در 
غیر این ص��ورت هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان پیدا 

نخواهید کرد. 
اموزه هر فردی برای تبدیل شدن به یک یوتیوبر حرفه ای باید دست کم 
یک دلیل مشخص برای حضور در این فضا داشته باشد، در غیر این صورت 
به احتمال زیاد در مراحل بعدی کارش با مش��کالت بس��یار زیادی رو به 

رو می شود. 
شناختمخاطبهدف

ش��ما به محض اینکه هدف تان از حضور در یوتی��وب را به خوبی مورد 
بررسی قرار دادید، باید به دنبال راهکارهایی برای بهینه سازی عضویت تان 
در این فضا هم باش��ید. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف کمک خواهد کرد. اولین توصیه ما در این راس��تا ش��ناخت درست 
مخاطب هدف اس��ت. ش��ما تا زمانی که به درس��تی مخاطب تان را مورد 
شناسایی قرار ندهید، هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان 
نخواهید داش��ت. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف دارد. اگر شما به این نکته مهم توجه الزم را نشان ندهید، 

هرگز شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان پیدا نخواهید کرد. 
ش��ما براساس نوع محتوایی که قصد تولیدش را دارید، باید به سواالتی 
درب��اره پرس��ونای مخاطب تان جواب دهید. این س��واالت به ش��ما برای 
شناس��ایی بهترین مخاطب ممکن کمک خواهد کرد. بسیاری از برندهای 
بزرگ نیز در یوتیوب کارشان را با همین نکته ساده شروع می کنند. شما 
به این ترتیب امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را پیدا خواهید 

کرد. 
وقتی ش��ما ش��ناخت درس��تی از مخاطب هدف تان داش��ته باشید، به 
س��اده ترین ش��کل ممکن فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان را پیدا 
می کنی��د. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای جلب نظر مش��تریان دارد. 
امروزه بس��یاری از مشتریان در تعامل با برندها همیشه به دنبال محتوای 
مورد عالقه شان هستند. با این حساب اگر شما به عنوان یک یوتیوبر دقیقا 
از سلیقه مخاطب تان خبر داشته باشید، فرآیند تاثیرگذاری بر روی آنها به 

ساده ترین شکل ممکن پیش خواهد رفت. 
آگاهیازمیزانرقابت

میزان رقابت در یوتیوب حتی از بازارهای واقعی نیز بیشتر است. بسیاری 
از برنده��ا برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همیش��ه دردس��رهای 
زیادی را متحمل می شوند. این امر شاید در نهایت حتی موجب صرف نظر 
برخی از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیز شود. اگر شما 

به این نکات توجه الزم را نشان دهید، همیشه فرصتی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان خواهید داشت. این امر به شما کمک شایانی برای 

جلب نظر مشتریان و افزایش بازدید از ویدئوهای تان خواهد کرد. 
برخ��ی از یوتیوبرها به گمان اینکه در این پلتف��رم رقابت زیادی وجود 
ندارد، وارد این فضا می شوند. شاید این امر در نگاه نخست بسیار ساده به 
نظر برسد، اما خیلی زود واقعیت رقابت شدید در این حوزه شما را ناامید 
خواهد کرد. درست به همین خاطر باید همیشه به دنبال راهکارهایی برای 

بهینه سازی وضعیت فعالیت تان باشید. 
توصیه ما در این بخش توجه به میزان باالی رقابت در یوتیوب به هنگام 
تولید محتواس��ت. این امر ساده به شما برای تاثیرگذاری مناسب بر روی 
مخاطب هدف و همچنین تولید محتوای مناس��ب کمک خواهد کرد. این 
طوری همیش��ه حواس تان به رقابت باالی موج��ود در بازار خواهد بود. به 
این ترتیب هیچ مانعی پیش روی فعالیت تان در این راستا شکل نمی گیرد. 
یکی از نکات مهم برای حضور مناسب در یوتیوب توجه به ایجاد تمایز 
از رقباست. این امر اهمیت بسیار زیادی برای جلب نظر کاربران دارد. اگر 
شما به عنوان یوتیوبر دقیقا محتوایی که دیگران تولید می کنند، در اختیار 
دیگران قرار دهید دیگر حتی یک کاربر هم به ش��ما روی خوش نش��ان 
نخواه��د داد. پس همیش��ه با توجه به رقابت باال در ب��ازار به دنبال تولید 

محتوای متمایز باشید. 
ایجادکانالرسمیدریوتیوب

شما پس از اینکه تمام ایده ها و برنامه های مورد نیاز برای طراحی محتوا 
را مورد بررسی قرار دادید، باید در نهایت کانال یوتیوب تان را نیز راه اندازی 
کنید. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک خواهد 
کرد. به این ترتیب کاربران به سادگی امکان پیدا کردن شما و محتوای تان 

را خواهند داشت. 
ام��روزه هر کاربری که در یوتیوب عضویت پیدا می کند، به طور معمول 
فقط امکان مشاهده ویدئوهای دیگران را دارد. شما برای جلب نظر کاربران 
و انتش��ار محتوای تان باید همیش��ه یک کانال داشته باش��ید. این امر به 
کاربران برای پیدا کردن شما و ارتباط نزدیک با برندتان کمک خواهد کرد، 
در غی��ر این صورت تعامل با کاربران بدل به یکی از س��خت ترین کارهای 

دنیا می شود. 
شما برای راه اندازی کانال باید نام، لوگو، بنر و تم رنگ اصلی آن را با دقت 
باالیی انتخاب نمایید. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف کمک خواهد کرد. 
استفادهازتقویممحتوا

تقوی��م محتوا ب��ه یوتیوبرها برای تهیه و انتش��ار محت��وا در زمان های 

مناس��ب کمک می کند. امروزه بسیاری از افراد به دلیل دغدغه های کاری 
یا فراموشی نکات مختلف در عمل امکان بارگذاری مداوم محتوا را از دست 
می دهند. این امر ش��اید در نگاه نخس��ت چندان مهم نباشد، اما کاربران 
عالقه مند به برندتان را حسابی ناامید می کند. درست به همین خاطر شما 
باید همیش��ه بارگذاری محتوا به بهترین ش��کل ممکن را مد نظر داشته 
باشید، در غیر این صورت شانس تان برای تعامل با مخاطب هدف به طور 

قابل مالحظه ای کاهش پیدا می کند. 
امروزه تقویم های محتوای بس��یار زیادی در فض��ای آنالین وجود دارد. 
ابزار Hootsuite نیز تقویم مناسبی در اختیار بازاریاب ها و یوتیوبرها قرار 
می دهد. وقتی ش��ما یک تقویم مناسب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان داش��ته باشید، جلب نظر آنها همیشه امر ساده و راحتی خواهد 

بود. این امر به شما برای تعامل بهینه با مشتریان کمک خواهد کرد. 
تهیهویدئوهایپیشازموعدمقرر

وقتی ش��ما برای زمان های مختلف برنامه بارگ��ذاری محتوا دارید، باید 
همیشه جلوتر از برنامه تان باشید. این امر به معنای تهیه ویدئوها و سپس 
بارگذاری ش��ان در زمان مقرر اس��ت، در غیر این صورت ش��اید حتی یک 
مش��کل کوچک نیز شما را حس��ابی از برنامه تان عقب بندازد. این طوری 
بدقولی تان موجب بی اعتمادی کاربران و کاهش تعداد فالوورهای کانال تان 

خواهد شد. 
شما برای تولید پیش از موعد محتوای ویدئویی نیز به یک تقویم مناسب 
نیاز دارید. خوش��بختانه تقویم محتوا در این رابطه نیز نیاز شما را پوشش 
می ده��د. به ای��ن ترتیب نیازی به تهیه یک تقوی��م جداگانه نخواهد بود. 
امروزه بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور 
مداوم محتوای شان را پیش از موعد مقرر تهیه کرده و سپس در شبکه های 
اجتماعی بارگذاری می کنند. این امر به آنها برای تاثیرگذاری بهینه بر روی 
مخاطب هدف کمک می کند. به این ترتیب شما با رعایت این توصیه ساده 

همیشه امکان جلب نظر مخاطب هدف تان را خواهید داشت. 
استفادهازCTAدرویدئو

اگر ش��ما به عنوان یک برند در یوتیوب حضور دارید، دعوت به عمل یا 
هم��ان CTA بخش مهمی از تولید محتوای ویدئویی تان خواهد بود. این 
بخش به کاربران برای خرید از برند یا تحقق هر هدف دیگر ش��ما کمک 
می کند. نکته مهم در ای��ن میان قرار دادن CTA در بخش پایانی ویدئو 
و درخواس��ت حرفه ای از کاربران برای دنبال کردن آن اس��ت، در غیر این 

صورت هیچ کس به درخواست شما توجهی نخواهد کرد. 
امروزه باز اریابی و تولید محتوا در یوتیوب بدل به امری پیچیده ش��ده 
است. اگر شما در این رابطه مشکالت زیادی دارید، توصیه های مورد بحث 
در این مقاله به تبدیل شدن تان به یک یوتیوبر حرفه ای کمک خواهد کرد. 
blog.hootsuite.com:منبع
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اخبار

اصفهان- قاسم اسد: بهمن خلیلی، مدیر عملیات مجتمع فوالد 
سبا با اعالم رکورد روزانه 37 ذوب در کوره های قوس الکتریکی شماره 
1 و 2 مجتمع فوالد ســبا، افزود: این رکورد روزانه که در سوم آبان ماه 
به ثبت رسید، مبین هماهنگی کامل بین واحدهای مختلف تولیــدی 
و پشتیبانی اعم از خرید و آهن ســازی، فوالدسازی، ریخته گری، نورد، 
نسوز، جرثقیل ها، کنترل کیفی، برنامه ریزی و کنترل روش های تولید، و 

واحدهای مختلف فوالد مبارکه است.
وی تصریح نمود: پس از انجام نوسازی خط قدیم مجتمع فوالد سبا 
و انجام تعمیرات اساســی به صورت هم زمان و با رفع موانع پایین دستی 
کوره های قوس، شــاهد روان تر شدن کار عملیات در واحدهای مختلف 

هستیم.
مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا خاطرنشان کرد: این رکورد در حالی 
اتفاق افتاد که این مجتمع در حال طی کردن شــیب آموزشی پس از 
انجام نوسازی خط است، ضمن اینکه همکاران با تالش مضاعف در حال 
برطرف کردن موارد مربوط به راه اندازی و تثبیت شرایط بهینه برای خط 
تولید نیز هستند. ضمن اینکه روش های جدید و نوآورانه در فرایندهای 
تولیدی و تعمیراتی توسط کارکنان پرتالش ناحیه از عوامل تأثیرگذاری 
 API و X60 API اســت که باعث شــده گریدهای جدیدی ازجمله

X70 با موفقیت در ماه جاری تولید گردد.
احسان عباد، رئیس فوالدســازی نیز در این خصوص یادآور شد: در 
سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی« با همت و پیگیری های مدیریت 
مجتمع فوالد سبا و مدیریت عالی شرکت فوالد مبارکه و اجرای موفق 
تعمیرات ســالیانه و رفع اشــکاالت ناشی از توســعه واحد فوالدسازی 
و بهینه سازی قســمت های فرسوده، تولید کیفی آهن اسفنجی توسط 
واحد آهن سازی مجتمع فوالد سبا، بهبود شرایط برقی کوره و تنظیمات 
آن و همچنین همت و تالش کارکنان خدوم واحد فوالدسازی و بهبود 

دستورالعمل های تولیدی موفق به تخلیه 37 ذوب شدیم و امید داریم 
با رفع ســایر مشکالت و اجرای پروژه های بهینه سازی در دست اقدام و 
همچنین رفع مشکل SVC کوره یک در آینده نزدیک زیربنای تولید 

حداکثری در مجتمع فوالد سبا مهیا گردد.
سیروس اسدی رئیس واحد حمل مواد نیز تصریح کرد: واحد حمل 
مواد به عنوان واحد باالدســتی فوالدسازی، هم راســتا با این واحد و با 
هماهنگی و همدلی کامل کارکنان دو واحد، با تدارک و توزیع به موقع 
کلیه مواد اولیه موردنیاز فوالدســازی برای تولید گریدهای موردنظر و 
همچنین افزایش آماده به کاری و کاهش توقعات اضطراری کلیه تجهیزات 
خط )شامل غبارگیرهای اصلی کوره ها و تجهیزات انتقال و ذخیره سازی 

و...( نقش خود را در تحقق این رکورد ایفا کرد.
در ادامه مهدی ناظم الرعایا رئیس نورد گرم مجتمع فوالد سبا عوامل 
دست یابی به این رکورد را برنامه ریزی دقیق و شبانه روزی کارکنان در این 
خصوص و همچنین تشکیل جلسات منظم تولید، تعمیرات و پشتیبانی 
دانست و افزود: این رکورد جدید زمانی محقق شد که تولید نورد پس از 
اجرای توسعه که شامل نصب قفسه 7 و ریومپ کامل اتوماسیون جدید 
نورد بود از نقطه صفر شروع شد و خوشبختانه پس از گذشت زمان کمی 

از راه اندازی به این رکورد دست یافتیم.

قم- خبرنگار فرصت امروز:  مدیر عامل مخابرات منطقه  قم گفت: 
استان قم دارای رتبه نخست در پوشش جمعیتی تلفن همراه در سطح 
کشور است. محمد حاج عینی در گفتگویی در خصوص اهمیت ارتباطات 
و توسعه زیرساختها در قم اظهار داشت: در بحران کرونا نقش ارتباطات 
بسیار مهم بود و آموزش در سطح مدارس و دانشگاهها و مراکز علمی و 

حوزوی از طریق فضای مجازی رقم خورد.
مدیر عامل مخابرات منطقه قم افزود: در این باره تالش شد ارتباطات 
با کیفیت خوبی اتفاق بیفتد و به خصوص با برنامه شــاد که ویژه دانش 
آموزان است زیرساختهای الزم برای ارتقای کیفیت فراهم شود، در این 
راســتا ارتباطات موجب کاهش تردد در سطح شهر و کسب و کارهای 

زیادی از این طریق احیا شد.
وی در خصوص عملکرد یک سال اخیر بیان کرد: شماره های منصوبه 
سوئیچ تلفن ثابت 627 هزار و 241 پورت و شماره های مشغول به کار 
تلفن ثابت 499 هزار و 101 شماره است و در حال حاضر محدودیتی در 

واگذاری تلفن  ثابت نداریم.
حــاج عینی عنوان کرد: ضریب نفوذ تلفن ثابت 34.8 درصد و تعداد 
شماره های تلفن همراه یک میلیون و 974 هزار و 527 مورد و ضریب 

نفود تلفن همراه 137.86 درصد است.
وی خاطرنشان کرد: ســه نوع تکنولوژی شامل توجی و تری جی و 
فورجی در استان قم داریم که 542 تکنولوژی در قم توجی و 954 تری 

جی و فورجی است.
مدیــر عامل مخابرات منطقه  قم گفت: در زمینــه همراه اول 99.9 
پوشش در استان وجود دارد و استان قم دارای رتبه نخست در پوشش 

جمعیتی تلفن همراه در سطح کشور است.

وی افــزود: اینترنــت ای دی اس ال 135 هزار و 500 مورد نصب  و 
117 هزار مورد مشغول به کار است، در بحث اف تی تی اچ  که سرعت 

بیشتری دارد منصوبه 17 هزار و مشغول به کار 14 هزار است.
حاج عینی تصریح کرد: 179 روســتای قم دارای ارتباط اســت و از 
شاخصه کشوری جلوتر هستیم روستاهایی که اینترنت دارند غیر از بستر 
همراه اول 161 مورد و روستاهایی که ارتباطشان فیبر است 102 مورد 

است.
وی خاطرنشــان کرد: زیرســاخت های مخابراتی استان قم مطلوب 
اســت و بیش از 2 هزار کیلومتر فیبر داریم، با این وضعیت با توجه به 
اینکه ارتباطات استراتِژیک است باید به توسعه آن توجه شود و بتوانیم 

تکنولوژی روز را بیاوریم.
مدیر عامل مخابرات منطقه قم بیان کرد: در این باره مطالباتی از مردم 
داریم که همراهی الزم را داشته باشند، دغدغه دیگر عدم تناسب درآمد 
با هزینه است که یکی از موانع جدی توسعه شبکه مخابرات به شمار می 
رود و نیاز به اصالح تعرفه داریم و اگر تحقق نیابد نمی توانیم توسعه و 
پیشرفتی داشته باشیم، البته هدف گرانی نیست و باید حداقل هایی را 

برای نگهداری تلفن ها بپردازیم.

ساری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی 
شرکت آب منطقه ای مازندران ، با توجه به بارش باران در هفته گذشته 
و در روزهای 13 و 14 آبان ماه ، تقریبا همه رودخانه ها سیالبی گردید 
که مهندس خلردی مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت در این خصوص 
گفت : میانگین بارش ها از غرب تا شــرق استان 40 میلیمتر بوده که 
بیشترین بارندگی در قائمشهر با 120 میلیمتر و در حوزه تاالر گزارش 
شــد که همین شدت بارش ها منجر به سیالبی شدن اکثر رودخانه ها 
گردید و منطقه بهنمیر دچار آبگرفتگی شد. وی افزود: متوسط بارش در 

غرب 42 میلیمتر ، در مرکز استان 43 و در شرق با 25 میلیمتر بوده که 
به لحاظ منطقه ای در غرب، شهر تنکابن و در شرق ساری، با 82 میلیمتر 
پس از شهرستان قائمشهر بیشترین بارندگی را داشتند. فرهاد خلردی 
خاطرنشان کرد : سیالبی شدن رودخانه ها 17 میلیون متر مکعب آب 
را برای ســدهای استان به ارمغان آورده که با این آبگیری کاهش حجم 
ذخیره سد ها از 28- درصد به 21- درصد نسبت به سال گذشته رسیده 
است. مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای مازندران اضافه 
کــرد: حدود 800 قطعه آببندان در اســتان وجود دارد که تقریبا 400 

میلیون متر مکعب آب را می توانند در خود جای دهد که با بارندگی اخیر 
40 میلیون متر مکعب آب به آببندان های استان نیز وارد شده است.

شهریار - غالمرضا جباری:  به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ 
وارشاداسالمی شهریار  ، این جلسه در آبان با حضور نادر نیک خواه رئیس 
اداره و مســئول کمیته فرهنگی و اعضا آغاز و در ادامه وی با اشــاره به 
مصوبات جلسه قبلی توضیحاتی را بیان داشت. در ادامه جلسه نمایندگان 
ادارات و شهرداریها به ارائه توضیحات از فعالیتهای انجام شده  در حوزه 
خود و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادت پرداختند. از مهمترین پیشنهادات 

مطرح شده در این  جلســه می توان به : همکاری ادارات شهرستان با 
پلیس امنیت اقتصادی، هماهنگی دستگاهها در خصوص شناسنامه دار 
کردن انبارها، جلوگیری از تبلیغ و فروش کاالی قاچاق در فضای مجازی 
اشاره کرد. دومین جلسه کار گروه فرهنگی کمیسیون مبارزه قاچاق کاال 

و ارز با سه مصوبه به کار خود پایان داد. 
برگزاری دومین نشست کار گروه فرهنگی ستاد امر به معروف و 

نهی از منکر شهرستان شهریار 
همچنین با حضور کارشناسان و معاونین فرهنگی دستگاههای عضو 
کار گروه فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان، دومین 
نشســت حول محور امنیت اجتماعی و مقابله با سگ گردانی در دفتر 
رئیس اداره برگزار شد. در این نشست نیک خواه ضمن قرائت مصوبات 

جلســه قبل از اعضاء خواســت به بیان اقدامات بپردازند. معاونت های 
فرهنگی شــهرداریها به اتفاق نصب بنر عدم سگ گردانی در پارکها و 
فضاهای عمومی را بال اثر دانسته و ضمن ارائه گزارش از بنرهای نصب 
شــده در بوستانها، خواســتار اقدامات موثرتر و بازدارنده در این زمینه 
شدند. نادر نیک خواه نیز پیشنهاد ارسال پیامک جریمه برای خودروهای 
شخصی و اینترنتی گه حامل ســگ هستندشد. اکثر اعضا نبود قانون 
مدون جهت مقابله با این نوع رفتار ناهنجار را از مشکالت نیروی انتظامی 
و ساکنین مجتمع ها برشــمردند. دکتر قره باغی مشاور ارشد سازمان 
بهزیستی و یعقوبلو معاون فرهنگی شهرداری وحیدیه اجرای برنامه های 
فرهنگی در کنار عوامل بازدارنده را از اقداماتی بر شمردند که در آینده 

نتایج مطلوبتری را بهمراه خواهد داشت.

ایالم- منصوری: مدیرکل دفتر روابــط عمومی و امور بین الملل 
شــرکت توانیر از دبیر جشــنواره اســتانی نمایش های کوتاه )رووژنا( 
تقدیر و قدرانی کرد. در متن "ابوذر صالحی" آمده اســت: بدینوســیله 
از مســاعدت های جنابعالی و مساعی آن شرکت به ویژه برادر ارجمندم 
جناب آقای "محمد محمدیان شمالی" سخنگوی شرکت توزیع نیروی 

برق اســتان ایالم در زمینه برنامه ریزی مطلوب و اطالع رسانی مناسب 
و انعکاس رسانه ای جشــنواره اســتانی نمایش های کوتاه )رووژنا( که 
با هدف پیشــبرد برنامه های مدیریت مصرف برق برگزار شــد تشکر و 
قدردانی می گردد. امید اســت با همکاری مجموعه صنعت برق کشور 
همچنان بتوانیم در زمینه آگاهی بخشی و فرهنگ سازی و ارتقای نگرش 

و تغییرات رفتاری مثبت پایــدار بین کودکان و خانواده ها در جهت به 
کارگیری الگوهای صحیح مصرف انرژی گام برداریم.

گفتنی است جشنواره استانی »رووژنا« با موضوع مصرف بهینه برق و 
با هدف افزایش سطح مشارکت کودکان در رابطه با بهینه سازی مصرف 

برق در ایالم برگزار شد.

دستاوردی دیگر در مجتمع فوالد سبا:

دست یابی به ركورد روزانه 37 ذوب در كوره های قوس الكتریكی شماره 1 و 2

مدیر عامل مخابرات منطقه قم:

استان قم دارای رتبه نخست در پوشش جمعیتی تلفن همراه در سطح کشور است

مهندس خلردی مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای مازندران :
با بارندگی اخیر17 میلیون مترمکعب آب وارد سدهای مازندران شد

دومین  جلسه کارگروه فرهنگی تبلیغاتی کمیسیون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز شهرستان شهریاربرگزار شد

تقدیر مدیرکل روابط عمومی توانیر از دبیر جشنواره استانی رووژنا

رئیس اداره پژوهش و فناوری سازمان  صنعت، معدن و تجارت هرمزگان:
4 مجوز فنی مهندسی  صادر شد

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: رئیس اداره پژوهش و فناوری سازمان  صنعت، 
معدن و تجارت هرمزگان اعالم کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون یک پروانه فنی مهندسی 

و 3 جواز تاسیس فنی مهندسی  در استان صادر شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت معدن وتجارت هرمزگان حسین انصاریان افزود: 
صدور مجوزهای فنی مهندســی در راستای اجرای مفاد یک قانون تمرکز امور صنعت و 
معدن و ساماندهی، نظارت بر ایجاد توسعه واحدهای فنی مهندسی است. انصاریان در ادامه 
افزود: مجوزهای فنی مهندسی برای کلیه متقاضیان و فعاالنی که دارای مهارت و ایده های 
نــو و خالقانه در زمینه های علمی و تخصصی مرتبط با حوزه های صنعتی و معدنی بوده 
قابلیت صدور دارد. رئیس اداره پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان بیان داشت: این فرآیند بصورت الکترونیکی و از 
طریق سامانه ملی بهین یاب )behinyab.ir( انجام می شود و در صورت احراز شرایط الزم در متوسط سه روز کاری صادر می شود. وی 
افزود: کلیه دارندگان جواز فنی مهندسی می توانند پس از گذشت یک سال جهت تبدیل جواز خود به پروانه فنی مهندسی اقدام نمایند. 

مدیر عامل شرکت گاز گیالن:
 افزایش ۲۹ درصدی مصرف گاز مشترکین خانگی گیالن

رشت- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت گاز گیالن گفت: در مهر 
ماه امسال مصرف گاز در میان مشترکان خانگی گیالن 29 درصد افزایش یافته 
است. به گزارش  روابط عمومی گاز گیالن - حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز 
اســتان گیالن شامگاه دوشنبه 17 آبان در گفتگو با بخش خبری شبکه باران 
با اشــاره به اینکه امسال شاهد فرا رسیدن ســرمای زودرس در استان گیالن 
بودیم، گفت: با توجه به این شرایط تنها در مهر ماه امسال مصرف گاز در میان 
مشترکان خانگی گیالن 29 درصد افزایش یافته است. وی با بیان اینکه در نیمه 
نخست آبان ماه امسال نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد 15 
درصدی مصرف گاز هستیم، اظهار داشت: با توجه به این شرایط، نیازمند مدیریت مصرف در استان گیالن هستیم. مدیر عامل شرکت گاز 
گیالن با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون 4.4 میلیارد متر مکعب گاز در استان مصرف شده است، افزود: بالغ بر 50 درصد از این میزان 
متعلق به نیروگاه های گیالن بوده است. حسین اکبر در ادامه با تأکید بر اینکه تالش می کنیم تا در زمستان امسال شاهد قطعی نباشیم، 
گفت: خط قرمز ما قطعی گاز در مشترکان خانگی است و همه تالش خود را برای پایداری جریان گاز در استان انجام می دهیم. مدیر عامل 
شرکت گاز گیالن در خاتمه از همه شهروندان گیالنی درخواست کرد تا با رعایت دمای آسایش )18 الی 21 درجه( و استفاده از لباس های 

مناسب و ضخیم تر در ایام سرما، پایداری جریان گاز را در سایر حوزه های مصرف استان، تضمین نمایند.

GIS ثبت اطالعات بیش از 7۲0هزار مشترک برق استان مرکزی در سامانه
اراک- فرناز امیدی: معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از ثبت اطالعات بیش 

از 720هزار مشترک عادی برق  در سامانه GIS این شرکت تاکنون  خبرداد.
داود منصوری گفت: ثبت 1010 مورد طرح متقاضیان برق در سامانه مدیریت پروژه های نیرورسانی، 
عقد قرارداد 533 متقاضی با پیمانکاران تایید صالحیت شده ونظارت ، بررسی واصالح طرح های بهینه 
سازی شبکه با کابل خودنگهدار در سطح استان به منظور استاندارد سازی وکاهش هزینه ها را از جمله 

اقدامات انجام شده از ابتدای  سال جاری تاکنون  برشمرد.
وی پیگیری مستمر ادامه اجرای پروژه های سیالب مربوط به شهرستان پلدختر، طراحی بیش از 
30 دستگاه پست زمینی پاساژ، اصالح و تجهیز 4پست زمینی عمومی ، بررسی طرح های تامین برق 
شهرک های صنعتی در سال جهش تولید و نظارت بر اجرای پروژه تبدیل 120 کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار را از دیگر فعالیت 
های صورت گرفته عنوان کرد. معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی ، ایجاد اپیلکیشن ثبت کانون خطر و حریم در بستر 
موبایل GIS،ثبت اطالعات بیش از 720هزار مشترک عادی در سامانه GIS، ترسیم پلیگون های تغذیه پست عمومی و اختصاصی اجرای 

طرح هما و ایجاد ماژول مدیریت بارگیری پستهای اختصاصی در سامانه Web Gis از سایر اقدامات ذکر کرد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان:
 ۹0 درصد شهرکها و نواحي صنعتي قزوین داراي سند مالکیت

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گفت: بیش از 90درصد از شهرکها و نواحي 
صنعتي تابعه استان قزوین داراي سند مالکیت مي باشد. بنابرگزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي استان قزوین« حمید رضا خانپور 
» در دیدار با اعضاي جدید هیئت مدیره شرکت خدماتي ناحیه صنعتي دانسفهان اظهار داشت: در آبان ماه سالجاري سند مالکیت 137 
هکتار از اراضي شهرک صنعتي لیا و نواحي صنعتي الموت و اسفرورین اخذ شده و بیش از 4700 هکتار از اراضي صنعتی شهرکها و نواحي 
صنعتي تابعه استان دارای سند مالکیت و سندتفکیکی هستند. وي با اشاره به اینکه مهمترین دغدغه سرمایه گذاران داخلي و خارجي 
مستقر در شهرکها و نواحي صنعتي، تعیین تکلیف اسناد تفکیکي بوده تصریح کرد: تاکنون براي بیش از 800  هکتار از اراضي شهرکها و 
نواحي صنعتي کاسپین1و2، لیا، آراسنج، آبیک، حکیمیه، شال، دانسفهان، الموت، طارم، اسفرورین، آوج  سند تفکیکي صادر شده و این 
شرکت با تمام ظرفیت هاي خود بدنبال مستند سازي و رفع موانع دریافت سندهاي مالکیت تفکیکي و تک برگي است تا با واگذاري آن به 
خود واحدهاي تولیدي نسبت به تامین بخشي از نیازهاي فعاالن اقتصادي اقدام شود. رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهاي صنعتي استان 
افزود: در حال حاضر اســناد تفکیکي تک برگي شهرک صنعتی خرمدشت که بزرگترین شهرک صنعتي مي باشد در مرحله اخذ اسناد 
تفکیکی بوده که به واحدهاي تولیدي مستقر در آن واگذار خواهد شد. خانپور با اشاره به مزیت اسناد تفکیکي گفت: تثبیت و امنیت  سرمایه 
گذاران ، اعمال ارزش واقعي واحدهاي صنعتي و افزایش قدرت سرمایه در گردش آنها، صدور اسناد، نقل و انتقال و جذب شریک تجاري ، 
مالکیت تفکیکي در جهت تسریع و تسهیل کار واحدهاي صنعتي بهره بردار که مشکالت بانکي در خصوص اخذ تسهیالت و ترهین محل 
اجرای طرح و وثیقه قرار دادن سند مالکیت دارند بسیار حائز اهمیت است که با این اقدام مشکالت آنان در سال مانع زدایی حل خواهد شد.

استارت دوباره مانور تست و بازرسي کنتورهاي برق در گلستان کلید خورد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان گفت: در راستای شناسایی انشعابات غیرمجاز ، 
با برگزاري مانورهاي جهادي کنتورهاي خراب، راکد و مشکوک به دستکاري در مدیریت هاي توزیع برق استان، 59 مورد تست و بازرسي 
قرار گرفته اســت که در حال حاضر در مدیریت کردکوی صورت پذیرفت و مقرر گردید این مانور در تمام مدیریت های 15گانه اســتان 
صورت گیرد.مهندس علي اکبر نصیري اظهار داشت:  شرکت توزیع نیروي برق گلستان نخستین مرحله از حرکت جهادي تست و بازرسي 
کنتورها در مدیریت هاي توزیع در ابتدای سال اتفاق افتاد و توسط مامورین تست و بازرسي مدیریت ها و پیمانکاران تست و بازرسي شرق 
و غرب استان، انشعاب هاي نیازمند تعویض، دستکاري، نقص فني تشخیص داده شد و کنتور هاي قدیمي با کنتورهاي 3تعرفه جایگزین 
شد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان در ادامه با اشاره به کنار گذاشتن کنتورهاي قدیمي و جایگزیني آن با کنتورهاي سه 
تعرفه اي جدید تصریح کرد: تمامي کنتورهایي که در مانورهاي تست و بازرسي به هر نحو مشکوک تشخیص داده مي شوند کنار گذاشته 
شده و به جاي آن کنتورهاي سه تعرفه اي دیجیتال نصب مي شود.وي یادآوري کرد: صحت کارکرد کنتور و تحقق اهداف پیک سایي از 
مهم ترین مزایاي اجراي این است.مهندس نصیري هدف از تست و بازرسي لوازم اندازه گیري،  مشترکین را حصول اطمینان از کارکرد 

صحیح لوازم اندازه گیري، سنجش پذیري و تحویل انرژي الکتریکي مورد نیاز مشترکان مطابق استانداردهاي شرکت توانیر اعالم کرد.

اجرای طرح اقدام ملی مسکن در 10 شهر استان گیالن
رشــت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان گیالن، دکتر جعفر برزگر سرپرست بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان گیالن، در بازدید از طرح اقدام ملی مسکن شهر رشت تازه ترین 
اقدامات بنیاد مســکن را در خصوص اجرا و پیشرفت فیزیکی طرح اقدام ملی 
مسکن، اعالم کرد. وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این طرح در شهرهای 
زیر 100 هزار نفر جمعیت زیر نظر بنیاد مسکن ساخته می شود، اظهار داشت: در 
این شهرها بیش از 17000 نفر در سامانه ثبت نام کردند که از این تعداد 4033 
نفر از آنها تایید فرم های سه گانه )عدم استفاده از تسهیالت زمین و مسکن دولتی 
و یارانه ای، عدم مالکیت خصوصی و تاهل( را دارند. و 1467 نفر تایید نهایی شدند. وی با بیان اینکه اجرای طرح اقدام ملی و تولید مسکن 
در سه دسته تقسیم بندی می شوند، افزود: در طرح نخست، گروه ساخت زمین مشاعی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود و آن ها با 
دریافت تسهیالت واحدهای خود را زیر نظر بنیاد احداث می کنند. سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن تصریح کرد: دسته 
دوم طرحهای بنیاد ساخت است که همه مراحل عملیات ساخت و نظارت ساخت آن بر عهده بنیاد مسکن است که تا به امروز یک طرح 
624 واحدی در شهر رشت و یک طرح 60 واحدی در شهر بندرانزلی برای آن تعریف شده و عملیات اجرایی آن در قالب تهیه و اجرای 
نقشه، تجهیز کارگاه پی کنی و پی سازی در حال انجام است. وی خاطرنشان کرد: دسته سوم طرحهایی است که توسط انبوه سازان اجرا 
می شود و با انجام فراخوان و برگزاری مناقصه پس از انجام امور قانونی برای ساخت و استفاده حداکثری از ظرفیت تولید کنندگان مسکن 
به جامعه هدف در ماه های آینده انجام می شود. دکتر برزگر افزود: تاکنون 56 قطعه زمین به مساحت 28/16418 متر مربع در 10 شهر 
)کیاشهر-لنگرود- صومعه سرا-رودسر-بندر انزلی-رشت-شفت-ماسال-سیاهکل-مرجقل( تحویل گردید و بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان نسبت تهیه نقشه ها ی معماری پروژه های طرح اقدام ملی مسکن به تعداد 1574 واحد در شهرهای تعریف شده و اخذ تاییدات 

مربوطه از مراجع ذیربط و دریافت پیش پروانه های ساختمانی اقدام نموده است.

اهواز- شبنم قجاوند:  مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
به همراه نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسالمی از روند 

اجرایی پروژه های انتقال و فوق توزیع این شهرستان ها بازدید کردند.
محمود دشت بزرگ در این بازدید که با حضور سهراب گیالنی نماینده 
مردم شوشتر و گتوند در مجلس و مسئولین محلی برگزار شد، در جمع 
خبرنگاران گفت: یک چهار راه انرژی برای شوشــتر و گتوند با مرکزیت 
شوشــتر طراحی و برنامه ریزی شده و برای این امر در اطراف این شهر، 

احداث پست های برق فوق توزیع در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در همین راستا با حضور نماینده مجلس از پروژه های انتقال 
و فوق توزیع ) پســت های 132 به 33 کیلوولت میان آب، خط ورودی 
پست میان آب، پست آبشار، پست شهید چمران، پست شهید منجزی( 
بازدید انجام شــده و اگر منابع مالی استمرار داشته باشد در مدت زمان 

معین آنها به پایان می رسند.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزســتان در بخش دیگری از 
صحبت های خود با اشاره به سفر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور 
به خوزســتان، اظهار کرد: پیشنهاد داده ایم که با سرمایه گذاری ستاد 

اجرایی فرمان امام )ره( یک پست در شعیبیه و یک نیروگاه 25 مگاواتی 
در منطقه شوشتر احداث شود. همچنین با هماهنگی های انجام شده با 
یک سرمایه گذار بنا شده یک نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی در شوشتر 

که بزرگترین نیروگاه خورشیدی خوزستان است، احداث شود.
دشــت بزرگ بــا قدردانی از تعامل مثبت نماینده مردم شوشــتر و 
گتوند در مجلس با صنعت برق و پیگیری های وی در خصوص توسعه 

زیرساخت های برق در منطقه، ادامه داد: همه مسائلی را که ممکن است 
در حوزه برق در یک منطقه مورد نیاز باشد را لحاظ و برنامه ریزی کرده 
ایم و امیدواریم با همکاری و پشتیبانی آقای گیالنی در مجلس و تعامل 
با وزارت نیرو، منابع الزم برای اجرای این پروژه ها را بتوانیم تامین کنیم.
ســهراب گیالنی نماینده مردم شوشــتر و گتوند در مجلس شورای 
اســالمی نیز در این بازدید، پروژه های فعال شــرکت برق منطقه ای 
خوزســتان در منطقه را زیرساختی و حیاتی دانست و از پیگیری های 

انجام شده تقدیر و تشکر کرد.
بر اساس این گزارش، پست 132 به 33 کیلوولت میان آب به ظرفیت 
100 مگاولت آمپر، در فاز اول پیشرفت فیزیکی 90 درصدی دارد و 10 
درصد باقیمانده مربوط به کارهای اتصال و راه اندازی است که تکمیل آن 
به خط ورودی این پست موکول شده است. سایر پروژه ها نیز عملیات 

اجرایی آنها فعال و در جریان است.
با بهره برداری از این پروژه ها و انتقال بار مناطق پایین دست شوشتر 
به این پســت ها، بار مرکز شهر شوشتر بهبود پیدا می کند و همچنین 

رینگ بین پست ها برقرار و تبادل انرژی در منطقه متعادل می شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان:

چهار راه انرژی الکتریکی شوشتر و گتوند اجرایی می شود
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اشتباهاترایجبازاریابیدرشبکههایاجتماعی

بهقلم:حاماداکبر/کارشناس بازاریابی دیجیتال - ترجمه: علی آل علی

امروزه میلیاردها کاربر فعال در شبکه های اجتماعی حضور دارند. این امر فضای بازاریابی را برای برندها به شدت 
جذاب کرده است. حضور در شبکه های اجتماعی در طول سال های اخیر تبدیل به رویکردی رایج در میان کسب 
و کارها شده است. شاید در نگاه نخست بازاریابی در شبکه های اجتماعی بسیار ساده تر از دیگر الگوهای رایج باشد. 
با این حال مسئله مهم در این میان بروز برخی از اشتباهات در این رویکرد به ظاهر جذاب است. درست به همین 
خاطر شما باید نسبت به پرهیز از برخی اشتباهات رایج در این میان اقدام نمایید، در غیر این صورت هیچ شانسی 
برای جلب نظر مشتریان نخواهید داشت.  هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین نکات در رابطه با 
بازاریابی در شبکه های اجتماعی است. ما در این میان به جای تمرکز بر روی رویکردهای سنتی به اشتباهات رایج 
در این میان پرداخته ایم. این امر به شما به عنوان بازاریاب برای پرهیز از چنین اشتباهاتی کمک خواهد کرد. در 

ادامه برخی از مهمترین اشتباهات بازاریابی در شبکه های اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهیم. 
بازاریابیباچشمهایبسته

مهمترین اشتباه بازاریابی در شبکه های اجتماعی بی توجه به تغییرات در محیط پیرامون است. این امر شما 
را برای مدت زمانی طوالنی از ترندها و راهکارهای نوین بازاریابی دور خواهد کرد. نکته مهم اینکه در شبکه های 
اجتماعی با سرعت تغییرات باال هماهنگی با این روند رو به رشد بسیار سخت است. بنابراین اگر شما حتی یک 

روز هم نگاه تان را از شبکه های اجتماعی بردارید، خیلی زود بدل به برندی کلیشه ای خواهید شد. 
هدفگذاریبررویمخاطباشتباه

هدف گذاری بر روی مخاطب درست یکی از بخش های مهم برای بازاریابی مناسب است. این امر به برندها 
امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف را می دهد. با این حساب هدف گذاری بر روی مخاطب هدف 
به طور حرفه ای امر مهمی خواهد بود.  امروزه ابزارهای بسیار زیادی برای شناسایی مخاطب درست در عرصه 
بازاریابی وجود دارد. با این حس��اب ش��ما باید از این ش��یوه برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف استفاده 
نمایید. توصیه ما در این بخش استفاده از ابزارهایی مثل گوگل آنالیتیکس برای هدف گذاری مناسب بر روی 

مخاطب هدف است، در غیر این صورت شما به سادگی امکان انتخاب مخاطب اشتباه را خواهید داشت. 
توجهبهمدیریتسئوحتیدرشبکههایاجتماعی

مدیریت س��ئو امری ضروری برای تمام برندها محسوب می شود. اینکه محتوای بازاریابی شما در رتبه های برتر گوگل 
قرار گیرد، امری اساسی و مهم است. نکته مهمتر در این میان توجه به سئو حتی در شبکه های اجتماعی است. این امر 
به برند شما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد.  برخی از نکات پایه ای سئو در شبکه های 
اجتماعی شامل انتشار محتوای باکیفیت و همچنین توجه به بهینه سازی آنها از طریق استفاده از کلیدواژه های کاربردی 

است. چنین امری کسب و کار شما را به بهترین شکل ممکن در کانون توجه مشتریان قرار خواهد داد. 
استفادهبیشازاندازهازتبلیغاتدرونپلتفرمهایاجتماعی

شما با تبلیغات درون شبکه های اجتماعی امکان جلب نظر کاربران به محتوای تان را پیدا خواهید کرد. نکته مهم در این 
میان استفاده از این رویکرد به طور متعادل است، در غیر این صورت به سرعت از برند محبوب مشتریان تبدیل به کسب 
و کاری کلیشه ای خواهید شد. امروزه بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور مداوم از تبلیغات 
پولی در شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. این امر در مدت زمانی کوتاه برندتان را تبدیل به کسب و کاری کلیشه ای 

خواهد کرد. بنابراین باید تعادل را در استفاده از این گزینه رعایت نمایید. 
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6دلیلبرایهمکاریباحرفهایهایحوزهتولیدمحتوا

بهقلم:آمانداکالرک / نویسنده حوزه کسب و کار - مترجم: امیر آل علی

بدون شک امروزه تولید محتوا مهمترین اقدام در زمینه بازاریابی محسوب می شود. در این زمینه اگرچه ممکن است 
تصور کنید که بهتر است کار را با تیم خود شروع کرده و با این اقدام در هزینه ها صرفه جویی داشته باشید، با این حال 
آیا این اقدام بهترین گزینه موجود است؟ درواقع در بازار به شدت رقابتی حال حاضر، هر برندی باید به دنبال شروعی 
قدرتمند و تداوم روند رو به رش��د خود باش��د. تحت این ش��رایط عملکرد ضعیف باعث خواهد شد تا مورد کم توجهی 

قرار بگیرید. در ادامه شش دلیل برای ضرورت همکاری با حرفه ای های حوزه تولید محتوا را بررسی خواهیم کرد. 
1-حضورکمرنگیدارید

نبود نیروی متخصص در هر زمینه ای باعث خواهد ش��د تا ضعف های بس��یاری را شاهد باشید. درواقع برنامه ریزی، 
اجرا و پیگیری از جمله اقدامات مهمی محسوب می شود که طبیعتا از شما زمان زیادی را خواهد گرفت. این امر در 
حالی است که شما به خرید تجهیزات هم نیاز پیدا خواهید کرد. تحت این شرایط همکاری با فردی متخصص، اقدامی 
مقرون به صرفه تر خواهد بود و می توانید انتظارات باالیی را داشته باشید. به صورت کلی، هنگامی که حضور شما در 

بستر اینترنت کمرنگ است، یکی از دالیل مهم برای شروع همکاری با حرفه ای ها خواهد بود. 
2-ازاصولسئوباخبرنیستید

ممکن است شما تجهیزات الزم برای تولید محتوای باکیفیت را در اختیار داشته باشید ولی نسبت به اصول سئو، 
اطالعات کافی نباش��د. حتی در این ش��رایط نیز شما از تالش های خود نتیجه الزم را به دست نخواهید آورد. درواقع 
مهمترین اصل این است که محتوای شما به خوبی دیده شود که در بستر اینترنت، بدون رعایت اصول سئو، این امر 
امکان پذیر نخواهد بود. تحت این شرایط شما می توانید به جای استخدام فردی که همه کارهای تولید محتوا را انجام 
دهد که طبیعی اس��ت هزینه باالتری را نیز باید بپردازید. صرفا فردی را اس��تخدام نمایید تا اصول س��ئو را برای شما 

انجام دهد. این اقدام می تواند به صورت پروژه ای و دورکاری هم باشد تا در هزینه ها صرفه جویی شود. 
3-تولیدمحتوابدوناستراتژیاست

برای بس��یاری از برندها تولید محتوا به معنای انتخاب موضوع و فرمت اس��ت. با این حال اقدامات شما باید در یک 
راستای مشخص باشد، در غیر این صورت نتیجه بزرگی را نمی توان از دل آنها انتظار داشت. درواقع یکی از اقدامات 
مهم، تعیین اس��تراتژی اس��ت. این موضوع به وضعیت حال حاضر بازار، س��لیقه مخاطبان و نیاز شرکت بستگی دارد 
و می توان انواع اس��تراتژی های کوتاه و بلندمدت را مثال زد. در این زمینه افراد حرفه ای حوزه تولید محتوا حتما به 

این موضوع توجه دارند. درواقع عدم وجود برنامه ریزی مشخص، یکی از نشانه های این موضوع محسوب می شود. 
4-ذهنخالقوتوانایینوشتنباالییندارید

در زمینه تولید محتوا خالقیت و توانایی نوش��تن س��ناریوهای جذاب، اقدامی بسیار مهم بوده و می تواند مرز میان 
موفقیت و شکس��ت شما را تعیین نماید. درواقع مهمترین اصل در زمینه مطرح شدن یک پست، سناریوی آن است. 
در این راستا طبیعی است که به خاطر مشغله های مدیریتی، نتوانید عملکرد درخشانی را در این رابطه داشته باشید. 
نکته ای که هرگز نباید فراموش کنید این است که تولید محتوا یک رشته تخصصی بوده و نباید آن را ساده تصور کرد. 

5-درتمامبخشهاموفقنیستید
ممکن اس��ت شما در بازاریابی ایمیلی و مدیریت ش��بکه اجتماعی اینستاگرام خود تا حد زیادی موفق 
ظاهر شده باشید. با این حال هنوز هم روش های دیگری وجود دارد که می تواند مشتریان شما را افزایش 
دهد. تحت این ش��رایط نیز ش��ما به حضور فردی حرفه ای نیاز خواهید داش��ت تا از استفاده حداکثری از 

قابلیت های اینترنت اطمینان داشته باشید و در زمینه تولید محتوا، به کامل ترین صورت اقدام نمایید. 
6-زمانکافیوجودندارد

این امر که زمان کافی برای انجام یک اقدام نداش��ته باش��ید. خود باعث خواهد ش��د تا عملکرد ش��ما 
تضعیف شود. در این راستا تالش برای انجام کارها توسط تیم خودتان، تنها باعث خواهد شد تا فرصت ها 
را از دست بدهید و با نارضایتی هایی نیز مواجه باشید. درواقع فعالیت افراد در حوزه هایی که آگاهی الزم 
وجود ندارد، درست به مانند یک کابوس واقعی خواهد بود. با این حال شما می توانید برخی از افراد تیم را 
business2community.com:انتخاب کرده و برای آنها دوره های آموزشی برگزار نمایید.     منبع
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 بازاریابی با اس��تفاده از وبالگ یکی از راهکارهای قدیمی 
و همچنان تاثیرگ��ذاری برای جلب نظر کاربران محس��وب 
می شود. بسیاری از برندها در کنار سایت رسمی و اکانت در 
ش��بکه های اجتماعی یک وبالگ نیز دارند. شاید بسیاری از 
افراد وبالگ ها را دیگر ابزاری مناسب برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف ارزیابی نکنند، اما شما در صورت طراحی یک 
استراتژی درست برای تولید محتوا در این پلتفرم به راحتی 

امکان جلب نظر مشتریان را خواهید یافت. 
مشکل بسیاری از برندها تالش برای وبالگ نویسی براساس 
ترندهای قدیمی اس��ت. این امر نه تنها هیچ موفقیتی برای 
برنده��ا به همراه نخواهد داش��ت، بلکه وضعیت ش��ان را هم 
روز به روز بدتر می کند. با این حس��اب شما باید اول از همه 
به دنبال طراحی یک اس��تراتژی کاربردی و س��پس ورود به 
عرصه وبالگ نویسی برای برندتان باشید، در غیر این صورت 
به احتمال فراوان نتیجه ای به غیر از شکس��ت در انتظارتان 
نخواه��د بود.  امروزه توجه به نکات س��ئو در تولید محتوا و 
مدیریت وبالگ بدل به یکی از ضرورت های انکارناپذیر شده 
است. اگر شما در زمینه تولید محتوا و توسعه وبالگ به سئو 
توجه الزم را نشان ندهید، حتی بهترین ایده ها هم مشکلی از 

برندتان حل نخواهد کرد. 
ه��دف اصلی در این مقاله بررس��ی برخ��ی از توصیه های 
کاربردی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده 
از وبالگ نویسی است. در این مسیر نه تنها نکات کاربردی در 
حوزه سئو، بلکه سایر توصیه های عمومی برای وبالگ نویسی 

کاربردی نیز مورد بررسی قرار خواهد کرد. 
چراوبالگهاشکستمیخورند؟

قبل از اینکه س��راغ تکنیک های موفقیت در وبالگ نویسی 
برویم، باید اندکی درباره دالیل شکست وبالگ ها نیز صحبت 
کنی��م. ام��روزه بس��یاری از وبالگ ها در ت��الش برای جلب 
نظر مخاطب هدف با شکس��ت های بس��یار سنگینی مواجه 
می شوند. ش��اید ش��ما در این میان به عنوان یک کارآفرین 
خیلی درگیر بحث های مربوط به شکس��ت نباشید و بیشتر 
تمرکزتان بر روی موفقیت در این حوزه باشد. در این صورت 
به احتمال زیاد شما با مش��کالت فراوانی در مسیر موفقیت 
در وبالگ نویس��ی رو به رو خواهید ش��د.  ما در این بخش با 
بررسی برخی از دالیل شکست وبالگ ها به شما برای کسب 
آمادگی کافی و ورود ب��ه مرحله مربوط به تکنیک های الزم 

برای موفقیت در این حوزه کمک خواهیم کرد. 
اولویتدادنکاربراندسکتاپبهموبایل

ام��روزه بی��ش از 50 درصد کارب��ران اینترن��ت از طریق 
گوش��ی های هوش��مند به این فضا متصل می ش��وند. با این 
حساب در زمینه وبالگ نویسی و به طور کلی بازاریابی آنالین 
تفاوتی میان کاربران دسکتاپ و موبایل نیست. متاسفانه هنوز 
هم بس��یاری از بازاریاب ها در زمینه تولید محتوا اول از همه 
به کاربران دسکتاپ توجه نشان می دهند. شاید این امر بسیار 
ساده به نظر برسد، اما در بلندمدت هزینه های بسیار زیادی 
برای برندها به همراه خواهد داش��ت. با این حساب شما باید 
ب��ه طور قابل مالحظه ای در تالش ب��رای ایجاد تعادل میان 

کاربران دسکتاپ و موبایل در زمینه وبالگ نویسی باشید. 
س��اده ترین راهکار در این میان بهینه س��ازی وبالگ برند 
ب��رای کاربران موبایل اس��ت. این امر مانع از ریزش ش��دید 
مخاطب های شما می شود. بدون تردید وقتی کاربران با افت 
کیفیت یک وبالگ در تجربه موبایلی ش��ان رو به رو ش��وند، 
دیگر انگیزه ای برای بازگش��ت به س��ایت موردنظر نخواهند 
داش��ت. این امر یکی از بدترین شکس��ت های بازاریابی برای 

هر برندی خواهد بود. 
سرعتبارگذاریپایینصفحات

وبالگ شما باید سرعت بارگذاری مطلوبی داشته باشد، در 
غیر این صورت کمتر کس��ی حوصله انتظ��ار برای بارگذاری 
محتوای ش��ما را خواهد داشت. بس��یاری از برندها در طول 
س��ال های اخیر ب��ه خاطر همین نکته تغییرات اساس��ی در 
زیرس��اخت های برندش��ان صورت داده اند. اگر ش��ما هم به 
دنبال راهکاری مشابه هستید، باید اول از همه نحوه طراحی 
سایت تان را مورد ارزیابی قرار دهید.  بدون تردید هر سایتی 
پس از چند سال نیاز به به روز رسانی دارد، در غیر این صورت 
تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف بدل به امری دش��وار و 
حتی غیرممکن خواهد ش��د. درس��ت به همین خاطر شما 
باید همیش��ه به روز رسانی س��ایت تان را مد نظر قرار دهید. 
همچنین در صورت نیاز استفاده از طراح های سایت حرفه ای 

برای به روز رسانی وبالگ نیز ضروری خواهد بود. 
ترجیحکمیتبهکیفیتدربازاریابی

اینکه شما در طول ماه چند محتوا تولید کرده و در اختیار 
کاربران قرار می دهید، معیار اصلی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف نیست. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف به طور مداوم دنبال تولید محتوای بیشتر 
هستند. ش��اید این امر در نگاه نخست ایده بسیار جذابی به 
نظر برس��د، اما اگر همراه با محتوای باکیفیت نباش��د، هیچ 
تاثی��ری بر روی رون��د بازاریابی تان نخواهد داش��ت. این امر 
بسیاری از برندها را از نقطه نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف در ش��رایط نامناسبی قرار می دهد.  محتوای باکیفیت 
همیش��ه کاربران را به سوی خود جلب می کند. این امر برای 
بسیاری از کاربران به مثابه معیاری برای تشخیص برندهای 
باکیفیت از نمونه های کلیشه ای است. با این حساب شما باید 
همیش��ه فکری به حال کیفیت محتوای ت��ان نمایید. در این 
مس��یر حتی اگر تعداد مح��وای تولیدی تان هم کاهش پیدا 

کرد، مشکل چندان بزرگی پیش روی تان نخواهد بود. 
تولیدمحتوابدونتوجهبهسئو

محتوایی که از نقطه نظر سئو بهینه سازی نشده باشد، حتی 
نظر یک نفر را هم جلب نخواهد کرد. با این حساب شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید همیش��ه استفاده از 

تکنیک های س��ئو را مد نظر قرار دهید. این امر به وبال گ تان 
برای کس��ب رتبه های برتر در موتورهای جست و جو کمک 
می کند. نکته مهم اینکه ش��ما حتی با بهترین محتوای دنیا 
هم در صورتی که به سئو توجه نمایید، شانسی برای موفقیت 
نخواهید داش��ت. پس دس��ت کم همیش��ه از کلیدواژه های 
کاربردی در حوزه کارتان اس��تفاده نمایید. این امر به ش��ما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فرصت بس��یار عالی 

خواهد داد.

توصیههاییبرایوبالگنویسیبهتر
بدون تردید وبالگ نویس��ی راهکاره��ای خاص خودش را 
دارد. بس��یاری از بازاریاب ها براس��اس تجربه شیوه ای خاص 
برای نگارش محتوا در این میان پیدا کرده اند. اگرچه این امر 
جذابیت های بس��یار زیادی برای برندها به همراه دارد، اما در 
صورت بی توجهی به س��ایر تکنیک ها و توصیه های کاربردی 
سطح پایینی از تاثیرگذاری را برای برندها به ارمغان خواهد 
آورد. ه��دف ما در این بخ��ش مرور برخی از مهمترین نکات 
در رابطه با وبالگ نویسی حرفه ای همراه با رعایت نکات سئو 
اس��ت. اگر شما هم در راس��تای تولید محتوای سئوشده در 
وبالگ تان مشکل دارید، توصیه های مورد بحث در این مقاله 

را از دست ندهید. 
مخاطبرادرکانونتوجهقراردهید

ش��ما به عنوان بازاری��اب در وبالگ تان قرار نیس��ت برای 
ربات ها یا الگوریتم موتورهای جست و جو مطلب تهیه کنید. 
مخاطب هدف شما کاربران واقعی هستند. بنابراین قبل از هر 
نکته ای باید به س��لیقه و نیازهای آنها توجه نشان دهید، در 
غیر این صورت شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. امروزه 
بس��یاری از برندها برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف 
اول از همه تکنیک های سئو را مد نظر قرار می دهند. این امر 
در نهایت موجب تولید محتوایی بی ارتباط با سلیقه مخاطب 

هدف می شود. 
اولین اصل در زمینه سئوی محتوا مربوط به شناخت دقیق 
مخاطب هدف اس��ت. اگر شما به این امر توجه الزم را نشان 
ندهید، هرگز محتوایی با استانداردهای باال طراحی نخواهید 
کرد. یک توصیه ساده در این میان طراحی پرسونای مشتری 
و تالش برای آگاهی از س��لیقه مخاطب هدف براس��اس آن 
است. ش��ما با این کار همیش��ه محتوایی جذاب پیش روی 

مخاطب هدف تان قرار خواهید داد. 
جستوجوبرایکلیدواژهها

پیدا کردن کلیدواژه های مناس��ب کار س��اده ای نیس��ت. 
بس��یاری از برندها برای مدت زمانی طوالنی از یک مجموعه 
ثابت از کلیدواژه ها اس��تفاده می کنند. شاید این امر در نگاه 
نخست بسیار ساده و کاربردی به نظر برسد، اما به مرور زمان 
انگیزه کارب��ران برای مطالعه محتوای ت��ان را از بین می برد. 
همچنین رتبه س��ئو وبالگ تان نیز در گ��وگل به طور قابل 

مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. 
امروزه پیدا کردن کلیدواژه های مناس��ب در عرصه س��ئو 
کار چندان س��ختی نیس��ت. ارائه ابزارهای کاربردی در این 
میان کار ش��ما برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را 
ساده تر از هر زمان دیگری کرده است. ابزارهایی مثل گوگل 
کیوردز یا گوگل آنالیتیکس به راحتی هرچه تمام تر اطالعات 
موردنیازتان درباره کلیدواژه ه��ای محبوب در میان کاربران 
را فراه��م می کند. با این حس��اب ش��ما هیچ بهان��ه ای برای 

بی توجهی به کلیدواژه های تازه نخواهید داشت. 
توجهبهجزییات

بدون تردید هدف اصلی از نگارش محتوای وبالگی تعامل 
با مش��تریان و ترغیب انگیزه ش��ان برای خرید است، اما اگر 
در ای��ن میان ب��ه جزییات روند توجه نکنید، هیچ شانس��ی 
برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف نخواهید داش��ت. 
توصی��ه ما در این بخش برای بهبود وضعیت وبالگ نویس��ی 
و س��ئوی محتوا ش��امل توجه ب��ه تیتر و پاراگ��راف ابتدایی 
مقاله وبالگی تان اس��ت. این بخش ها اغلب اوقات بیش��ترین 
تاثیرگذاری را بر روی مخاطب هدف دارد. نکته جالب اینکه 
کاربران در نگاه نخست اول به تیتر و سپس پاراگراف ابتدایی 
یک مقاله توجه می کنند. با این حس��اب اگر ش��ما عملکرد 
خوبی در این بخش ها داشته باشید، شانس بسیار باالیی برای 

جلب نظر مخاطب هدف پیدا خواهید کرد. 
دستچینکردناعضایتیمبازاریابیوسئو

امروزه حوزه بازاریابی و س��ئو نزدیکی بسیار زیادی به هم 
پیدا کرده اند. درس��ت به همین خاطر صاحبان کسب و کار 
در صورت تمایل برای تش��کیل تیم بازاریابی باید همکاری با 
برخی از کارشناس های سئو را نیز مد نظر قرار دهند، در غیر 

این صورت محتوای شان هیچ جذابیتی برای مخاطب هدف 
نخواهد داشت. 

ش��ما برای اس��تخدام نیروی کار بای��د معیارهای دقیقی 
داش��ته باش��ید، در غیر این صورت هیچ شانسی برای جلب 
نظر مخاطب هدف پیدا نخواهید کرد. این امر مشکالت بسیار 
زی��ادی پیش پای ت��ان قرار می دهد. بهتری��ن راهکار در این 
بین توجه به س��ابقه فعالی��ت بازاریاب ها و همچنین توضیح 
دقیق انتظارات تان از کارشان است. به این ترتیب شما امکان 
همکاری مناسب با بازاریاب های حرفه ای را پیدا خواهید کرد. 

بهروزماندندرحوزهسئو
حوزه س��ئو نیز مانند بس��یاری از حوزه های دیگر به طور 
مداوم در حال تغییر است. این امر برای بسیاری از برندها به 
معنای ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب در بلندمدت 
است. تنها راهکار مناسب برای شما در این میان به روز رسانی 
مداوم دانش تان در این حوزه خواهد بود، در غیر این صورت 
خیلی زود تکنیک های س��ئوی ش��ما قدیمی و از مد افتاده 

می شود. 
خوش��بختانه امروزه کالس های آموزش��ی بس��یار زیادی 
در زمینه س��ئو برگزار می شود. ش��ما برای به روز نگه داشتن 
اطالعات تان درباره این حوزه همیشه امکان شرکت در یکی 
از این کالس ها را خواهید داش��ت. البته یادتان باشد کالس 
آموزشی موردنظر باید از سوی موسسه ای معتبر برگزار شود، 
در غیر این صورت ش��اید اطالعات تک��راری و حتی غلط به 

دست تان برسد. 
نگاهکلیبهوبالگ

ارزیابی دقی��ق وضعیت وبالگ و تالش ب��رای پیدا کردن 
نقاط ضعف فعالیت بازاریابی یک��ی از قدیمی ترین راهکارها 
برای رقابت مناس��ب در بازار محسوب می شود. بدون تردید 
هیچ کس به اندازه خودتان توانایی ارزیابی انتقادی از وضعیت 
وب��الگ برند را ندارد. به همین خاط��ر هرچند وقت یک بار 
باید نس��بت ب��ه نگاهی کلی ب��ه وضعیت س��ایت تان اقدام 
نمایید. چنین امری به شما امکان ارزیابی درست از وضعیت 

وبالگ تان در مقایسه با دیگر رقبا را می دهد. 
نکته مهم در ارزیابی وضعیت وبالگ نگاه کلی به وضعیت 
آن است. اگر این امر مد نظر شما قرار داشته باشد، به سادگی 
هرچه تمام تر امکان اس��تفاده از نتایج ارزیابی تان را خواهید 
داشت، در غیر این صورت حتی اگر بارها و بارها نیز وضعیت 
سایت تان را مورد ارزیابی قرار دهید، بازهم نتیجه مناسبی از 

آن به دست نخواهید آورد. 
طراحیرابطکاربریودستهبندیسادهمحتوا

کاربران وقتی به وبالگ شما سر می زنند، باید به ساده ترین 
شکل ممکن به محتوای مورد عالقه شان دسترسی پیدا کنند. 
این امر موجب تاثیرگذاری مناس��ب ش��ما بر روی مخاطب 
هدف خواهد شد. اگر در این میان وبالگ شما رابط کاربردی 
عجیب و غریبی داش��ته باش��د، به احتمال زیاد کاربران پس 
از یک بار حضور در وبالگ تان دیگر پش��ت سرش��ان را هم 
نگاه نخواهند کرد. به همین خاطر باید همیش��ه در راستای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ساده سازی رابط کاربری را 

مورد توجه قرار دهید. 
مرحله بعد در این میان دسته بندی ساده محتوای وبالگ 
اس��ت. چنین امری به ش��ما برای جلب نظر کاربران در هر 
ش��رایطی کمک خوهد کرد. وقتی کارب��ران خیلی راحت به 
محتوای مورد عالقه شان دسترسی داشته باشند، دیگر دلیلی 
برای ترک وبالگ تان وجود نخواهد داش��ت. اینطوری ش��ما 
تبدیل به یکی از وبالگ های مورد عالقه کاربران شده و دامنه 

مناسبی از ترافیک ثابت را پیدا می کنید. 
تولیدمحتوایمرتبطبافعالیتبرند

محت��وای تولیدی ش��ما در وبالگ برندتان باید همیش��ه 
ارتباط منطقی با فعالیت برندتان داش��ته باش��د، در غیر این 
صورت کاربران خیلی زود نس��بت به دنبال کردن آن ناامید 
خواهند شد. اگر برند شما در حوزه تولید لوازم خانگی فعالیت 
دارد، مطالب وبالگ تان باید در رابطه با همین کس��ب و کار 
طراحی شود. اش��تباه برخی از بازاریاب ها تالش برای تولید 
دامنه وس��یعی از محتوا برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف اس��ت. این امر برند شما را به عنوان یک کسب  و کار 
غیرحرفه ای در میان مشتریان معرفی خواهد کرد. بی تردید 
همین ش��هرت منفی برای ناتوان��ی در زمینه تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف کافی خواهد بود. 
همیشهبهبهینهسازیمحتواادامهدهید

بهینه س��ازی محتوا از نقطه نظر س��ئو ام��ری پایان ناپذیر 
اس��ت. شما باید همیش��ه محتوای تان را با اس��تفاده از کلی 
واژه ه��ای محب��وب و همچنین ارتقای س��طح اس��تفاده از 
ترنده��ای تازه طراحی کنی��د، در غیر این صورت خیلی زود 
جذابی��ت وبالگ ت��ان ب��رای مخاطب هدف از بی��ن می رود. 
بس��یاری از برنده��ا در این میان برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف همیش��ه به دنبال ترندهای تازه هستند. اگر 
ش��ما مایل به موفقیت بلندمدت در حوزه سئو هستید، باید 
چنی��ن عملکردی را مد نظر ق��رار دهید، در غیر این صورت 
شانس تان برای ادامه مس��یر رو به رشد وبالگ تان به شدت 

کاهش پیدا می کند. 
ارزیابیعملکردرقبا

شما در بازار و حوزه وبالگ نویسی هیچ وقت تنها نیستید. 
همیشه برندهای موفق تری هس��تند که بسیاری از کاربران 
همیش��ه به وبالگ شان سر می زنند. یکی از راهکارهای ساده 
و کاربردی برای ش��ما در این میان الگوبرداری از وبالگ های 
موفق اس��ت. این امر به ش��ما ش��انس تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف به ساده ترین شکل ممکن را خواهد داد. شما 
ب��ه این ترتیب امکان تعامل با مخاطب هدف به س��اده ترین 

شکل ممکن را خواهید داشت. 
بدون تردید بازاریابی در قالب وبالگ نویسی هنوز هم یکی 
از ایده های کاربردی در سراس��ر دنیا محس��وب می شود. اگر 
ش��ما به دنبال راهکاری برای ش��روع فعالی��ت در این حوزه 
هس��تید، توصیه های مورد بح��ث در این مقال��ه نقطه آغاز 

مناسبی برای تان خواهد بود. 
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توصیه های وبالگ نویسی برای جلب مخاطب بیشتر


