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تکالیف بودجه ای و شبه بودجه ای چه بر سر نظام بانکی می آورد؟

سلطه مالی
بر سیاست پولی

فرصت امروز: به تس��هیالتی که خارج از ضوابط بانکی به بانک ها تحمیل می ش��ود، اصطالحا تسهیالت تکلیفی یا 
دستوری گفته می شود. اگرچه تسهیالت تکلیفی با نیت خیر و با هدف اشتغال زایی و حمایت از تولید از سوی دولت 
و مجلس به بانک ها تکلیف می شود، اما هیچ تمهیدی برای منابع آن اندیشیده نمی شود و بانک ها در این زمینه هیچ 
استقاللی ندارند. با وجود اینکه تسهیالت تکلیفی، ریشه ناترازی بانک ها محسوب می شود و بدهی دولت به بانک ها 

را افزایش می دهد و به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی منجر می شود که یکی از عوامل افزایش پایه پولی و...

بازارها چگونه 6 ماه نخست سال را به پایان رساندند؟
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شـاخص کل بورس تهران پس از چند روز کاهش باالخره در دومین روز معامالتی هفته به مدار صعود 
بازگشـت و سبزپوش شد. دماسـنج اصلی تاالر شیشه ای در معامالت اولین روز کاری هفته نیز با افت 

بیش از 27 هزار واحدی مواجه شده بود تا بازار سهام، معامالت فصل پاییز را نزولی آغاز کند.
در جریان معامالت روز دوشنبه 4 مهرماه، شاخص کل بورس تهران با 6 هزار و 262 واحد...

با رشد 6 هزار واحدی دماسنج اصلی تاالر شیشه ای

رنگ سبز به تابلوی بورس بازگشت

سرمقاله
مناقشه سود بانکی

علی نظافتیان دبیر کمیسیون 
حقوقی کانون بانک ها

چن��دی پیش، رئیس ش��ورای 
فقهی بان��ک مرک��زی گفت که 
»سود کنونی در بانک ها مناقشه 
دارد، سود باید از تجارت و تولید 
باش��د.« در دنیای امروز، بانک نه 
یک صن��دوق پرداخت بلکه یک 
ش��رکت تجاری و انتفاعی است. 
س��ود بانک ه��ا  نی��ز حاص��ل از 
صنعت بانکداری اس��ت و صنعت 
بانکداری نیز قواع��د و چارچوب 
مختص ب��ه خ��ود را دارد؛ با این 
تفاوت که در ایران، عملیات بانکی 
بانک ها نبایستی آلوده به ربا باشد، 
بنابراین فرمایشات رئیس شورای 
فقهی بانک مرکزی مبنی بر آنکه 
»س��ود بای��د از تج��ارت و تولید 
باشد«، از این حیث منطقی است، 
اما جناب مصباحی مقدم توضیح 
نداده منظور از س��ود بانکی که از 
نظر وی، محل مناقشه است، کدام 
س��ود بانکی است و حکم شرعی 
ان��واع س��ودهای بانک��ی از نظر 
وضعی و حکمی چیس��ت؟  آیا از 
دیدگاه فقه معامالتی، بانکداری از 
مکاسب محلله محسوب می شود 
یا جزو مکاس��ب محرمه اس��ت و 
سود بانکداری و همچنین خرید و 
فروش سهام بانک ها بنا به فتوای 
فقهای صاحب فتوا، حالل اس��ت 
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 آیا گران بودن سود تسهیالت بانکی را فقط می توان از دریچه 
فقه حل نمود؟ اینها همه مباحث شرعی و حقوقی راجع به سود 
بانکی است که باید برای افکار عمومی روشن شود، اما فارغ از این 
ابهامات به طور کلی، انواع س��ودهای متصور در صنعت بانکداری 

فعلی ایران عبارت است از:
الف؛ سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام بانک ها

در حال حاضر، سهام بانک های غیردولتی و همچنین بانک های 
خصولت��ی )بانک های خصوصی اما ب��ا مدیریت دولتی( در بورس 
قابل دادوستد است؛ زیرا تصویب »قانون اجازه تاسیس بانک های 
خصوصی« در فروردین ماه 1379، به معنای آن است که شورای 
نگهب��ان، خرید و فروش س��هام بانک های غیردولت��ی را مغایر با 
موازین ش��رعی و اصول قانون اساسی تش��خیص نداده است. به 
همین دلیل برخالف بانک های دولتی، بانک های خصوصی تحت 
نظارت س��ازمان بورس قرار دارند. عملکرد مالی آنها نیز در کدال 
بورس، شفاف و برای همگان قابل دسترسی است. براساس شرایط 
بورس، معامله سهام بانک ها نیز ممکن است منتهی به کسب سود 
یا ضرر ش��ود. بانکداری یک شغل اس��ت و از نظر فقهی نیز جزو 
مس��ائل مستحدثه به ش��مار می رود. تا آنجایی که نگارنده اطالع 
دارد، از زمان پیدایش بانک در ایران تاکنون ش��واهدی در دست 
نیست که فقهای صاحب فتوا، خرید و فروش سهام بانک ها را جزو 
مکاسب محرمه محسوب و سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام 
بانک ها را حرام اعالم کرده باشند، اما از نظر فقهی و موازین قانون 
عملیات بانک��ی بدون ربا، عملیات بانکی بای��د کامال عاری از ربا 
باشد. به بیان بهتر، سود بانک ها بایستی از عملیات مشروع بانکی 
به دست آید و آلوده به ربا نباشد و خرید و فروش سهام این گونه 
بانک ها بایستی تنها از طریق بورس و تحت نظارت آن انجام شود. 
افزون بر آن، براس��اس مقررات سیاس��ت های کلی بند »ج« اصل 
چهل و چهار قانون اساسي )و سیاست های کلی توسعه بخش های 
غیردولت��ی از طریق واگذاری فعالیت ه��ا و بنگاه های دولت ابالغ 
ش��ده توسط مقام معظم رهبری به س��ران قوا در تیرماه 1385(، 
دولت جمهوری اس��المی ایران موظف شده اس��ت تا 80 درصد 
سهام بانک هاي دولتي به استثناي بانک مرکزي جمهوري اسالمي 
ای��ران، بانک ملي ایران، بانک س��په، بانک صنعت و معدن، بانک 
کشاورزي، بانک مس��کن و بانک توسعه صادرات را به بخش هاي 
خصوصي ش��رکت هاي تعاوني س��هامي عام و بنگاه هاي عمومي 

غیردولتي واگذار نماید.
بدین ترتیب، مستندات قانونی مورد اشاره همگی نشان می دهد 
که خرید و فروش س��هام بانک ها و کس��ب س��ود از آنها نه تنها 
مشکل و مناقشه شرعی و قانونی ندارد، بلکه از نظر شرعی، عملی 
مباح و از نظر موازین قانونی کسب و کار بانک ها و سرمایه گذاری 
و س��پرده گذاری در آنها، عملی ش��رعی و قانونی اس��ت. بنابراین 

مجل��س و دول��ت نیز وظیفه دارن��د نه تنها به رونق این کس��ب 
وکار  کمک کنند، بلکه بایس��تی از هرگونه سیاس��ت و تصمیمی 
که سهامداران بانک های غیردولتی را از دستیابی به سود حالل و 
واقعی سهام شان در بانک ها محروم کند، یا اعمال هرگونه تبعیض 
بین بانک های دولتی و بانک های غیردولتی در برخورداری از منابع 
خودداری نمایند. نتیجه آنکه با دولتی سازی هرچه بیشتر بانک ها، 

مناقشه سود بانکی حل نخواهد شد.
ب؛ سود سپرده گذاری مردم در بانک ها

بانک ها برای پرداخت تسهیالت و ارائه خدمات بانکی، به منابع 
مال��ی نیاز دارند. به همین دلیل، بیش��تر مناب��ع مالی بانک ها از 
سپرده های بانکی مردم تامین می شود، تا بانک کار و کسب درآمد 
کند. براس��اس موازین بانکداری بدون ربا، سود حاصل از عملیات 
بانکی، درآمد اختصاصی بانک ها نیست بلکه درآمد مشاع محسوب 
می شود که بایستی به نسبت مشخص بین بانک ها و سپرده گذاران 
تقس��یم شود. در مورد سپرده گذاری مردم، ماده 3 قانون عملیات 
بانکی بدون ربا، صراحتا مقرر داش��ته اس��ت: »بانک ها می توانند 
تح��ت هر ی��ک از عناوین ذیل به قبول س��پرده مبادرت نمایند: 
الف-سپرده های قرض الحسنه )جاری و پس انداز( ب-سپرده های 
سرمایه گذاری مدت دار. تبصره-سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 
که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل می باش��د، در امور مشارکت، 
مضارب��ه، اجاره به ش��رط تملی��ک، معامالت  اقس��اطی، مزارعه، 
مساقات، سرمایه گذاری مس��تقیم، معامالت سلف و جعاله مورد 

استفاده قرار می گیرد.«
بنابراین از نظر شرعی و قانونی: اوال، بانک ها وکیل و هم شریک 
سپرده گذاران محسوب می شوند. ثانیا، بانک ها بایستی سپرده های 
م��ردم را در عملی��ات مجاز بانکی به کار برن��د، اما به دلیل ایجاد 
جاذبه اقتصادی برای مردم در سپرده گذاری بانکی از همان سالیان 
نخست تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، رویه نظام بانکی بر 
این قرار گرفت که س��ود سپرده های بانکی در دو مرحله یا به دو 
شیوه به سپرده گذاران پرداخت شود؛ به صورت سود علی الحساب 
ماهیانه و به صورت س��ود قطعی پس از پایان س��ال مالی یا زمان 
خاتمه مدت س��پرده گذاری. میزان سود علی الحساب سپرده های 
بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، اما نکته حقوقی 
و بانکی س��ود س��پرده های بانکی، آن است که سود علی الحساب 
با س��ود قطعی س��پرده ها کامال متفاوت است. سود علی الحساب 
س��پرده های بانکی، دستوری است و تابع نرخ مصوب شورای پول 
و اعتبار اس��ت، اما میزان سود قطعی سپرده های بانکی به میزان 
س��ود عملیاتی بانک ها بستگی دارد و ممکن است میزان سود در 
هر بانک، متفاوت باش��د. لذا اگر س��ود علی الحساب سپرده های 
بانکی را همان س��ود قطعی حس��اب کنی��م، در آن صورت، این 
همان بانکداری غربی اس��ت که مورد نکوه��ش علما قرار گرفته 

است. نتیجه آنکه اگر بانک ها را صرفا صندوق پرداخت دولت تلقی 
کنیم، بانک سود به دست نمی آورد تا بتواند تعهدات مالی خود در 

برابر سپرده گذاران را انجام دهد.
پ؛ سود علی الحساب و سود قطعی تسهیالت بانکی

تس��هیالت بانکی در بانک��داری فعلی ایران به دو دس��ته کلی 
تس��هیالت مبادله ای و تسهیالت مشارکتی تقسیم شده است که 
هر یک قواعد بانکی و ش��رعی مخصوص به خود را دارد. برخالف 
بانکداری کالس��یک غربی، س��ود بانکی در بانک��داری ایران فقط 
بایس��تی از معامالت مشروع حاصل شده باشد؛ معامالتی که بین 
تسهیالت گیرندگان و بانک ها و بین سپرده گذاران و بانک ها انجام 
می گی��رد. در عملیات بانکی بدون ربا، بانک و تس��هیالت گیرنده 
طرفین اصلی معامله هستند و سود قطعی تسهیالت در معامالت 
با بازدهی متغیر بایس��تی از معامالت مش��روع حاصل شده باشد. 
لذا اظهارنظر رئیس محترم ش��ورای فقهی بان��ک مرکزی از این 
حیث که در بانکداری س��ود بایستی از تجارت حاصل شده باشد، 
کامال صحیح اس��ت. اما منابع بانک ها، خ��واه بانک های دولتی و 
خواه بانک های غیردولتی و خصولتی برای پرداخت انواع تسهیالت 
عمدتا از محل س��پرده گذاری مردم تامین می شود و منابع بانکی 
اختصاصی هر بانک در این مورد، س��هم قابل توجهی ندارند. پس 
هم بانک ه��ای دولتی و ه��م بانک های غیردولتی ب��ا پول مردم 
س��روکار دارند. بنابراین پرداخت تسهیالت بانکی باید به گونه ای 
طراحی و عملیاتی ش��ود که ریسک اعتباری ناشی از معوق شدن 
یا س��وخت شدن تسهیالت متوجه س��پرده های مردم نشود. نرخ 
سود مورد انتظار انواع تسهیالت بانکی توسط شورای پول و اعتبار 
تعیین و به بانک ها ابالغ می ش��ود. این نرخ سود همانند نرخ سود 
سپرده های بانکی در تس��هیالت دارای بازدهی نامشخص )مانند 
انواع تسهیالت مشارکتی( غیرقطعی است و سود نهایی و قطعی 
بانک ها به عملکرد تس��هیالت گیرنده بستگی دارد. غالبا بسیاری 
از اف��راد یا مراجع اجرایی، تفاوتی بین نرخ س��ود علی الحس��اب 
تسهیالت بانکی و نرخ سود قطعی تسهیالت بانکی قائل نمی شوند 
و سود قطعی تسهیالت بانکی را همان نرخی می دانند که شورای 
پول و اعتبار تعیین کرده اس��ت؛ در حالی که نرخ س��ود مصوب 
ش��ورای پول و اعتبار در واقع، حداقل تعهد تسهیالت گیرنده در 
مقابل بانک است و میزان سود قطعی بانک منوط به نتیجه سود 
پروژه مورد مشارکت خواهد داشت. بنابراین اگر ما به دنبال پیاده 
کردن موازین بانکداری بدون ربا باش��یم بای��د موجبات اطالع و 
دسترسی بانک های تسهیالت دهنده به تراز مالی واقعی پروژه های 
مورد مشارکت را فراهم آوریم، وگرنه در جایی که اشخاص مختلف 
برای فرار مالیاتی، حساب و کتاب خود را دودفتری می کنند، احراز 
س��ود و زیان و تراز مالی واقعی پروژه های مورد مشارکت بانک ها 

امکان پذیر نخواهد بود.

ی��ادآوری ای��ن نکته نی��ز ضروری اس��ت که از دیگ��ر عوامل 
موث��ر در کاهش توان تس��هیالت دهی و س��ود عملیاتی بانک ها، 
تس��هیالت تکلیفی اس��ت که بانک ها در اجرای مصوبات مجلس 
و اخیرا دستورات مقامات اجرایی ناچارند به مشموالن مورد نظر، 
تسهیالت پرداخت کنند. واقعیت آن است که تسهیالت تکلیفی 
در نهایت موجب محرومیت سهامداران و سپرده گذاران بانکها از 
دس��ت یابی به سود واقعی س��هام و همچنین سود سپرده گذاری 
آنان خواهد ش��د. ضمنا یکی از مش��کالت ساختاری نظام بانکی 
کشور، عدم توازن منطقی بین نرخ سود علی الحساب سپرده های 
بانکی و نرخ سود مورد انتظار تسهیالت بانکی است. بنابراین سود 
س��پرده گذاری در بانک ها خصوصا در تس��هیالت تکلیفی، محل 
مناقشه اس��ت. تصور می کنم برای حل مناقشه سود در عملیات 
بانکی باید بین ش��ورای فقهی بانک مرکزی و اقتصاددانان، تفاهم 
نظر به وجود آید؛ زیرا این یک مشکل اقتصادی است که راه حل 
آن نباید با موازین شرعی مغایرت داشته باشد. به اعتقاد نگارنده از 
نظر موازین بانکی، چند راهکار برای حل مناقشه سود تسهیالت 
بانکی قابل بررس��ی اس��ت: اول؛ مجلس در تعیین انواع و اقس��ام 
تس��هیالت تکلیفی بایس��تی نظرات بانک مرکزی در میزان توان 
تسهیالت دهی بانک ها، به نحوی که تسهیالت تکلیفی منتهی به 
تعیین تکلیف ماالیطاق به بانک ها نش��ود را رعایت و دولت را به 
عنوان ضامن این تسهیالت و سود مترتب بر آن تعیین کند تا در 
صورت سوخت شدن تس��هیالت تکلیفی، بانک ها، سپرده گذاران 
و س��هامداران بانک ها اطمینان داش��ته باشند دولت جبران زیان 
را خواه��د کرد. متاس��فانه تا آنجا که حافظه ی��اری می کند، این 
راه حل تاکنون در بیش��تر تس��هیالت تکلیفی رعایت نشده و به 
دلیل معوق ش��دن تسهیالت تکلیفی، بر میزان مطالبات معوق و 
ضرردهی بانک ها افزوده اس��ت. دوم؛ اگر تسهیالت تکلیفی مورد 
نظر مجلس، متضمن تفاوت نرخ سود مصوب مجلس با نرخ سود 
مصوب ش��ورای پول و اعتبار باشد، در این صورت، دولت بایستی 
براساس مصوبه مجلس مکلف شود این تفاوت نرخ سود را جبران 
نماید. خوش��بختانه این قاعده در بند ال��ف ماده 17 قانون برنامه 
ششم توسعه تا حدودی رعایت و مقرر شده است: »هرگونه تکلیف 
به بانک ها و مؤسس��ات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها 
در طول س��ال های اجرای قانون برنامه درخصوص تس��هیالت با 
نرخ س��ود کمتر، به جز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیش بینی 
مابه التفاوت نرخ س��ود مصوب ش��ورای پول و اعتبار و درج آن در 
قانون بودجه س��االنه اس��ت.« اما تا جایی که نگارنده اطالع دارد، 

تاکنون این تکلیف قانونی رعایت نشده است.
س��وم؛ فقط مجلس حق ایجاد تسهیالت تکلیفی برای بانک ها 
داش��ته باشد و نه نهادهای دولتی. نتیجه آنکه باید این واقعیت را 
پذیرفت که اگر بین س��ود علی الحساب تسهیالت بانکی و قیمت 

تمام شده بانکی توازن نباشد، حاشیه سود به ضرر سپرده گذاران و 
سهامداران ایجاد خواهد شد.

ت؛ سود تسهیالت بین بانکی
بانک ها برای رف��ع تنگنای مالی، تحت نظارت بانک مرکزی از 
همدیگر تس��هیالت می گیرند و در کوتاه مدت این تس��هیالت را 
تس��ویه می کنند. سود این گونه تس��هیالت نیز کامال تابع قواعد 
بازار س��رمایه است. این بازار از جمله نهادهای موثر برای مدیریت 
نقدینگی بانک ها توس��ط بانک مرکزی است. طبعا سود حاصل از 
عملیات بین بانکی نیز باید مشروع باشد. در هر صورت، همانطور 
که جناب مصباحی مقدم گفته، س��ود بانکی محل مناقشه است. 
حل این مناقش��ه نیز مستلزم بررسی و دس��تیابی به راهکارهای 
بانکی است؛ راهکارهایی که نباید با موازین شرعی مغایرت داشته 
باش��ند. به بیان ساده، مشکالت ساختاری بانک ها و مناقشه سود 
بانکی را نباید صرفا از دریچه فقه معامالتی بدون توجه به مباحث 
بانک��ی و اقتصادی آن نگاه کرد. قانون عملی��ات بانکی بدون ربا، 
ت��وازن منطقی بین حقوق همه افراد ذی نف��ع در عملیات بانکی 
بدون ربا از جمله س��پرده گذاران، تس��هیالت گیرندگان و بانک ها 
برقرار کرده، اما متاسفانه نظام بانکی کشور تاکنون موفق به حل 
مناقشه سود نشده است. نکته پایانی آنکه بانکداری، صنعت بسیار 
پیچیده ای اس��ت و حل مشکالت ساختاری بانک ها مثل مشکل 
ناترازی و فقدان توازن منطقی بین نرخ س��ود سپرده های بانکی 
و ن��رخ تورم، نیاز به دانش و تجربه بانکی دارد. در حال حاضر هم 
سود تس��هیالت بانکی و هم سود س��پرده های بانکی و هم سود 
سهام بانک های غیردولتی، محل مناقشه است. تسهیالت گیرنده 
در انتظار دریافت تس��هیالت  با نرخ س��ود ارزان اس��ت. همزمان 
سپرده گذار و سهامدار نیز از بانک، توقع سود باال از عملیات بانکی 
دارد. بی تردی��د ن��گاه غیراقتصادی  و غیربانک��ی )تک بعدی( به 
مشکالت ساختاری صنعت بانکداری ایران، قیمت تمام شده انواع 
محص��والت و خدمات بانکی را کاه��ش نخواهد داد. لذا نمی توان 
مناقشه سود بانکی را فقط از دید منافع تسهیالت گیرندگان حل 
و فصل کرد؛ زیرا این گون��ه راه حل های غیربانکی یکطرفه قطعا 
تضییع حقوق ش��رعی و قانونی س��پرده گذاران و سرمایه گذاران 
بانک ها را در پی خواهد داشت. زدودن ربا و آثار آن از فرآیندهای 
بانکی نیز یک ضرورت ش��رعی و قانونی اس��ت، ام��ا در این مهم 
باید توجه کنیم بانک نه یک صندوق پرداخت، بلکه یک موسسه 
عظیم اقتصادی اس��ت که عالوه بر تسهیالت گیرندگان، در مقابل 
س��پرده گذاران و صاحبان سهام نیز تعهدات شرعی و قانونی دارد. 
فراموش کردن س��ایر مش��کالت س��اختاری بانک ها و دور شدن 
تدریج��ی بانک��داری ایران از اص��ول بانکداری م��درن جهان نیز 
عقب ماندگی سیستم بانکی کشور را در پی خواهد داشت و نظام 

بانکی ایران را به ساحل مقصود نخواهد رساند.

بانک پاس��ارگاد در ادامه فعالیت ها و حمایت های فرهنگی 
خود در حوزه مسئولیت اجتماعی و با هدف توسعه فضاهای 
آموزش��ی در نقاط مختلف کشور، مدرس��ه »پاسارگاد« را در 
شهرستان قشم استان هرمزگان افتتاح کرد. به گزارش روابط 

عمومی  بانک پاس��ارگاد، آیین افتتاح مدرسه »پاسارگاد« در 
روز شنبه 2 مهر ماه 1401 مصادف با اولین روز سال تحصیلی 
جدید با حضور دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد 
و برخ��ی از اعض��ای هیأت مدیره و مدیران عال��ی این بانک، 

دکتر فتح الهی مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد قش��م، دکتر 
قوی��دل مدیرکل آموزش و پرورش اس��تان هرمزگان، دیرباز 
مدیر آموزش و پرورش قشم، دکتر هاشمی مدیرکل نوسازی 
مدارس استان هرمزگان، ائمه جمعه اهل تشیع و اهل سنت 

قشم، مرادی نماینده مجلس، دکتر محمد حسینی فرماندار و 
جمعی دیگر از مسئوالن محلی و اهالی شهرستان قشم برگزار 
ش��د. گفتنی است بانک پاسارگاد با احداث این مدرسه هفت 
کالسه در روستای زینبی شهرستان قشم، ضمن ایجاد فضای 

آموزشی شایس��ته و در نظر گرفتن امکاناتی چون کتابخانه، 
آزمایشگاه و کالس هوشمند تعاملی مجهز به رایانه و فراتاب 
ویدئو )پروژکتور(، زمینه تحصیل بیش از 400 نفر از فرزندان 

عزیزمان در این منطقه را فراهم کرده است.

مهر در مهر؛ مهر پاسارگادیان در مهرماه شامل حال دانش آموزان روستای زینبی قشم شد

مناقشه سود بانکی

چگونه تیک تاک به رشد کسب و کارها کمک می کند
تیک تاک از بدو ورود خود به دنیای شبکه های اجتماعی بسیاری از رکوردها را جا به جا کرده و در حال حاضر 
نیز بیش��ترین میزان کاربر جدید را دارد. درواقع با نگاهی به لیس��ت محبوب ترین محتواها متوجه این موضوع 
خواهید ش��د که ویدئوهای کوتاه، بیش��ترین میزان محبوبیت را دارد و مدیران این ش��بکه نیز به خوبی به این 
موضوع توجه نشان داده و ویدئوهای کوتاه را با انواع امکانات همراه کرده اند تا تیک تاکرها بتوانند در کنار سرعت 
باالی تولید محتوا، خالقیت باالیی را نیز داشته باشند که تمامی این موارد، به جذابیت هرچه بیشتر این شبکه 
منجر شده است. با این حال امروزه شبکه های اجتماعی صرفا بستری برای تفریح کردن و گذراندن اوقات فراغت 
محسوب نمی شود و مهمترین مکان فعالیت برندها می باشد. درواقع اولویت هزینه بازاریابی بسیاری از کسب و 
کارها، با توجه به شبکه های اجتماعی است. با این حال تیک تاک در ظاهر نخست، به نظر فضای مناسبی برای...
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فرصت امروز: به تسهیالتی که خارج از ضوابط بانکی به بانک ها تحمیل 
می ش��ود، اصطالحا تسهیالت تکلیفی یا دس��توری گفته می شود. اگرچه 
تس��هیالت تکلیفی با نیت خیر و با هدف اش��تغال زایی و حمایت از تولید 
از س��وی دولت و مجل��س به بانک ها تکلیف می ش��ود، اما هیچ تمهیدی 
برای منابع آن اندیش��یده نمی شود و بانک ها در این زمینه هیچ استقاللی 
ندارند. با وجود اینکه تس��هیالت تکلیفی، ریشه ناترازی بانک ها محسوب 
می ش��ود و بدهی دولت به بانک ها را افزایش می دهد و به اضافه برداشت 
بانک ها از بانک مرکزی منجر می شود که یکی از عوامل افزایش پایه پولی و 
نقدینگی است، اما در این سال ها همواره حجم زیادی از تسهیالت تکلیفی 
به ویژه در فصل بودجه ریزی به بانک ها تحمیل ش��ده اس��ت؛ تا جایی که 
سال گذشته در جریان تصویب الیحه بودجه 1401، محمدباقر قالیباف از 
دستور رهبری به کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر عدم تکالیف ماالیطاق 

)فراتر از توان( به بانک ها در بودجه خبر داد.
از س��وی دیگر، تخصیص منابع به س��بک تسهیالت تکلیفی، بهره وری 
الزم را ندارد و بازپرداخت آن هم با مشکالتی همراه است که ریشه ناترازی 
ترازنامه بانک ها و زیاندهی  آنها به ش��مار می رود. جالب آنکه تس��هیالت 
غیر تکلیف��ی بانک ه��ا که منطبق ب��ا ضوابط بانکی بوده، ب��ه مراتب تاثیر 
بیش��تری در رشد اقتصادی کشور داشته است. در همین حال، نتایج یک 
گزارش رس��می نش��ان می دهد که بودجه از مکانیسم  های دیگری نیز بر 
نظام بانکی سایه افکنده است؛ کما اینکه الزام شبکه بانکی به خرید اوراق 
قرضه دولتی باعث تشدید سلطه مالی بر سیاست پولی، کسری جریان نقد 

بانک  ها و کاهش درجه آزادی آنها در تسهیالت دهی شده است.
سلطه سه گانه بخش مالی بر پولی

پژوهش��کده پولی و بانکی در گزارش��ی به بررس��ی »تاثی��رات تکالیف 
بودجه ای و شبه بودجه ای در نظام بانکی و اقتصادی کشور« پرداخت. این 
گزارش با واکاوی تاثیر کانال  های مس��تقیم سلطه مالی بر بخش پولی از 
جمل��ه تکلیف بر بانک مرکزی، تکلیف به خرید اوراق از س��وی بانک  ها و 
تس��هیالت تکلیفی، به سلطه غیرمستقیم بر بخش پولی پرداخت و اثرات 
مخ��رب آن را بر تخصیص نابهینه منابع بانک  ها توضیح داد. طبق ارزیابی 
بازوی پژوهشی بانک مرکزی، با کاهش منابع نقدی بانک  ها، استفاده آنها 
از ب��ازار بین  بانکی افزایش می  یابد و نرخ بهره این بازار را افزایش می  دهد. 
س��لطه مالی به معنای همسوس��ازی جهت  گیری سیاس��ت  های پولی با 
سیاس��ت  های مالی و همچنین تامین   مالی   کسری بودجه دولت از طریق 
اس��تقراض از بانک مرکزی و گسترش پایه پولی است که موجب کاهش 
هزینه های استقراض و رشد انتظارات تورمی کوتاه  مدت در عرصه اقتصاد 

کالن می  شود.
تامین مالی دولت از طریق اس��تقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه 

پولی، شناخته ش��ده ترین نوع سلطه بخش مالی بر بخش پولی است که 
مس��تقیما قابل مشاهده است. در اقتصاد ایران، تاثیر سیاست  های مالی 
بر سیاس��ت پولی تنها در قالب انتقال عدم تعادل های پیوس��ته مالی و 
تامین  مالی   کس��ری بودجه دولت از طریق اس��تقراض مستقیم از بانک 
مرک��زی انعکاس پیدا نمی  کند، بلکه به   واس��طه س��هم غالب دولت در 
ب��ازار اوراق قرضه و تاثیرگذاری گس��ترده فرآیند تامین   مالی مذکور در 
متوسط بازدهی بازار اوراق بر جهت  گیری نرخ  های بهره در اقتصاد کالن 
و نرخ بهره سیاستی تاثیر مستقیم می  گذارد. در این راستا، تاثیرگذاری 
پیوس��ته مب��ادالت حاص��ل از خالص واگ��ذاری، موجب ش��کل  گیری 
دارایی  های مالی دولت به   ترتیب در متوس��ط بازدهی بازار اوراق قرضه 
و نیز ش��کاف نرخ  های بهره سیاس��تی و تجاری و س��لطه دوگانه مالی 
دول��ت بر ترازنامه بانک مرکزی در قال��ب دو مولفه خالص بدهی دولت 
و خالص بدهی بانک  ها ش��ده اس��ت. عالوه بر این سلطه دوگانه، سلطه 
س��ومی نیز از س��وی بخش مالی به بخش پولی تحمیل می  شود که در 
قالب تس��هیالت تکلیفی در متن قوانین برنامه های پنج  س��اله توسعه و 
همچنین بودجه س��االنه گنجانده ش��ده است. این تکالیف از یک   طرف 
جریان نقدی و نس��بت  های سالمت مالی نهادهای اعتباری بازار پول را 
کاهش می  دهد و از سوی دیگر، امکان نظارت مقامات بر کل  های پولی 
و تعادل بازار پول را مختل می  کند. این تسهیالت تکلیفی در قالب های 

مختلفی به تصویب می  رس��ند و اجرا می ش��وند؛ تعیین تسهیالت برای 
فعالیت  ه��ای اقتصادی یا افراد خاص با س��قف مش��خص و نرخ س��ود 

ترجیحی، شناخته  شده  ترین نوع این تسهیالت تکلیفی است.
سلطه غیرمستقیم بر بخش پولی

اثرگذاری سیاس��ت  های مالی در سیاست پولی در اقتصاد ایران صرفا از 
طریق تسهیالت تکلیفی، نرخ  های سود ترجیحی و نیز استقراض مستقیم 
بخش دولتی از نظام بانکی از طریق اخذ تس��هیالت و فروش اوراق قرضه 
صورت نمی  گیرد، بلکه سیاس��ت  های مالی در کنار تاثیر بر کانال  های نرخ 
سود و بازار دارایی  ها، در مکانیزم  های انتقال پولی و همچنین جهت  گیری 
سیاس��ت پولی اثرگذارند. زنجیره افزایش فروش اوراق قرضه دولتی که به 
ترتیب باعث رش��د نرخ  های بهره تجاری، گسترش شکاف میان نرخ  های 
بهره سیاس��تی و تجاری، افزایش ریسک س��بد اعتباری بانک  ها، کسری 
جریان نقدی ادواری بانک  ها، اضافه  برداش��ت ش��بانه آنها از بانک مرکزی، 
رش��د خالص بدهی بانک  ها به بانک مرکزی و در نتیجه انبساط پایه پولی 
می  ش��ود. در واقع، این افزایش در پایه  پول��ی و نقدینگی به   علت تاثیرات 
انتقالی غیرمس��تقیم این زنجیره در کسری جریان نقدی منابع و مصارف 
بانک  ه��ا رخ می  دهد. به طوری که با افزایش فروش اوراق قرضه از س��وی 
دولت به بانک  ها، منابع نقد بانک  ها کاهش می  یابد و نرخ بهره در بازار بین 
بانکی رش��د می  کند. از س��وی دیگر، افزایش عرضه اوراق موجب کاهش 

قیمت آن ش��ده و بازده اوراق قرضه را افزایش داده اس��ت. این موضوع با 
تحمیل زیان به بانک  ها، آنها را دچار کمبود منابع نقد می  کند تا ناگزیر به 
س��مت اس��تقراض از بانک مرکزی بروند؛ اتفاقی که در نهایت همان رشد 

نقدینگی و پایه پولی را به بار خواهد آورد.
در ش��رایطی که دولت از طریق اس��تقراض از بازاره��ای مالی در صدد 
تامین مالی کسری بودجه خود بوده و به ظاهر متعهد شده تا خالص بدهی 
دولت در ترازنامه بانک مرکزی را کنترل کند، به  دلیل افزایش سهم بازار و 
سهم معامالتی اوراق قرضه دولتی در بازار اوراق قرضه و نیز کمبود خالص 
منابع ورودی به این بازار، ش��بکه بانکی از سوی دولت ملزم شده است تا 
در حراج  های خرید اوراق قرضه دولتی شرکت کند. از سوی دیگر، بانک  ها 
موظفن��د بازده��ی اوراق قرضه را محدود کنند. این عوامل مس��تقیما در 
سیاست گذاری پولی اخالل ایجاد کرد و موجب تغییر دستوری تخصیص 
منابع اعتباری بازار پول در بازارهای مختلف مالی اقتصاد کالن ش��د. این 
وضعیت به شرایطی منجر شده که در آن رشد بیشتر خالص بدهی بانک  ها 
ب��ه بانک مرکزی و نیز ش��کاف میان نرخ  های بازار بی��ن بانکی و بازدهی 
اقتصادی )یا همان نرخ بازده اوراق قرضه دولتی( اجتناب ناپذیر شده است.

بازار کم عمق اوراق در کشور
چنی��ن اتفاقی به دنبال تمرکز همزمان روی دو سیاس��ت پولی مبتنی 
بر هدف  گذاری تورمی و نیز هدف  گذاری کل  های پولی رخ داده اس��ت که 
نهایتا موجب تضعیف موازی کارایی ابزارهای سیاست پولی و نیز گسترش 
شکاف میان اهداف سیاس��تی و عملکردی سیاست گذاری پولی می  شود. 
در چنین شرایطی، اتکای نامتناسب و گسترده به اوراق قرضه برای تامین 
مالی کس��ری بودجه، زمینه استمرار سلطه مالی غیرمستقیم دولت و نیز 
انح��راف از اهداف سیاس��ت گذار پولی را فراهم می  کن��د. به عبارت بهتر، 
جهت  گیری سیاست پولی در اقتصاد ایران از یکسو تحت تاثیر مستقیم و 
غیرمستقیم افزایش استقراض بخش دولتی از نظام بانکی است که در قالب 
رش��د خالص بدهی دولت و خالص بده��ی بانک ها به بانک مرکزی انجام 
می  ش��ود و از سوی دیگر، متأثر از رشد شکاف میان نرخ سود سیاستی و 
نرخ سود تجاری قرار دارد که از طریق افزایش سهم اوراق قرضه دولتی در 

معامالت و ارزش بازار اوراق رخ می  دهد.
این افزایش س��هم به دنبال رشد اتکای کسری بودجه دولت به خالص 
فروش اوراق قرضه به وقوع پیوسته و به ترتیب تاثیرات همسویی بر جریان 
وجوه میان بازارهای مالی و جهت  گیری سیاس��ت پولی داش��ته است. در 
تحلیل نهایی، س��لطه مالی بر سیاس��ت پولی حتی در ش��رایط مدیریت 
مستحکم کل  های پولی و پایش اندازه ترازنامه بانک مرکزی پابرجا خواهد 
بود و در متغیرهای عملکردی کالن رش��د اقتص��ادی، تورم و نرخ تامین 

مالی اثرگذار است.

تکالیف بودجه ای و شبه بودجه ای چه بر سر نظام بانکی می آورد؟

سلطه مالی بر سیاست پولی
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با رشد 6 هزار واحدی دماسنج اصلی تاالر شیشه ای
رنگ سبز به تابلوی بورس بازگشت

ش��اخص کل بورس ته��ران پس از چند روز کاه��ش باالخره در دومین 
روز معامالتی هفته به مدار صعود بازگشت و سبزپوش شد. دماسنج اصلی 
تاالر شیش��ه ای در معامالت اولی��ن روز کاری هفته نیز با افت بیش از 27 
هزار واحدی مواجه ش��ده بود تا بازار س��هام، معامالت فصل پاییز را نزولی 

آغاز کند.
در جریان معامالت روز دوش��نبه 4 مهرماه، شاخص کل بورس تهران با 
6 ه��زار و 262 واحد افزایش مع��ادل 0.47 درصد به ارتفاع یک میلیون و 
334 هزار واحد رس��ید. ش��اخص کل هم وزن نیز با یک هزار و 514 واحد 
افزایش معادل 0.39 درصد به تراز 388 هزار و 31 واحد رسید. در دومین 
روز کاری هفته بیش از 4 میلیارد و 223 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 
به��ادار به ارزش 22 هزار و 265 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران 

دادوستد شد.
گ��روه خ��ودرو در جریان معامالت ای��ن روز با 41 ه��زار و 598 معامله 
به ارزش 3 هزار و 373 میلیارد ریال در صدر گروه های بورس��ی نشس��ت. 
همچنین به ترتیب گروه فلزات اساس��ی با 23 هزار و 52 معامله به ارزش 
یک هزار و 536 میلیارد ریال، گروه شیمیایی با 17 هزار و 898 معامله به 
ارزش یک هزار و 111 میلیارد ریال، گروه بانک ها با 10 هزار و 323 معامله 
ب��ه ارزش 680 میلیارد ریال و گروه انبوه س��ازی با 9 هزار معامله به ارزش 

651 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
ش��رکت صنایع پتروش��یمی خلیج ف��ارس با 642 واحد، ش��رکت ایران 
خودرو با 609 واحد، ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان با 556 واحد، ش��رکت 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی با 472 واحد و شرکت سرمایه گذاری غدیر 
با 415 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند. در سمت 
مقابل نیز ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر با 157 واحد، شرکت توسعه 
مع��ادن و صنایع معدن��ی خاورمیانه با 167 واحد، بانک پاس��ارگاد با 137 
واحد، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با 62 واحد و شرکت داروپخش با 

45 واحد با تاثیر منفی بر رشد شاخص کل همراه شدند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با افزایش 37 واحدی 
به رقم 18 هزار و 154 واحد رسید. در این بازار بیش از 4 میلیارد و 380 
میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش یک میلیون و 357 هزار 
و 567 میلیارد ریال دادوس��تد ش��د. ش��رکت فرابورس ایران با 6.7 واحد، 
ش��رکت زغال س��نگ پروده طبس با 5 واحد، ش��رکت آهن و فوالد غدیر 
ایرانیان با 4.5 واحد، ش��رکت بهمن دیزل با 4.4 واحد و ش��رکت توس��عه 
سرمایه و صنعت غدیر با 3.8 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص 
داشتند. همچنین ش��رکت سنگ آهن گهر زمین با 7 واحد، شرکت تولید 
نیروی برق دماوند با 5.4 واحد، بیمه پاس��ارگاد با 5 واحد، شرکت صنعتی 
مینو با 2.7 واحد و ش��رکت س��رمایه گذاری صبا تامین با 2.2 واحد با تاثیر 

منفی بر رشد شاخص فرابورس همراه شدند.
گفتنی اس��ت در معامالت روز شنبه دوم مهرماه نیز شاخص های بورسی 
همچنان به روند نزولی هفته گذش��ته خود ادامه دادند و تابلو بازار سرمایه 
قرمزرنگ ماند. در اولین روز معامالتی پاییز، شاخص کل بورس با 27 هزار 
و 57 واحد کاهش روی یک میلیون و 328 هزار واحد ایس��تاد. ش��اخص 
کل ب��ا معیار هم وزن نیز با کاهش 9162 واح��دی، رقم 386 هزار و 515 
واحد را ثبت کرد. در این بازار 278 هزار معامله انجام ش��د که 29 هزار و 
135 میلیارد ریال ارزش داش��ت. بیمه اتکای��ی امین )اتکای( با 31 واحد، 
تامین سرمایه امین )امین( با 26 واحد، رادیاتور ایران )ختور( با 17 واحد و 
لیزینگ کارآفرین )ولکار( با 14 واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند. 
همچنین صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با یک هزار و 952 واحد، 
بانک پاس��ارگاد )وپاس��ار( با یک هزار و 637 واحد، فوالد مبارکه اصفهان 
)ف��والد( با یک ه��زار و 549 واحد، ملی صنایع مس ای��ران )فملی( با یک 
هزار و 276 واحد، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( با یک هزار و 
237 واحد و پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با یک هزار و 212 واحد با تاثیر 
منفی بر ش��اخص بورس همراه ش��دند. گروه خودرو هم صدرنشین برترین 
گروه های صنعت شد و در این گروه یک میلیارد و 117 میلیون برگه سهم 

به ارزش 3 هزار و 179 میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن س��وی بازار نیز ش��اخص کل فرابورس با 248 واحد کاهش، روی 
رقم 18 هزار و 148 واحد ایس��تاد. در این بازار 164 هزار معامله به ارزش 
34 ه��زار و 426 میلیارد ریال انجام ش��د. جن��رال مکانیک )رنیک(، بیمه 
تعاون )وتعاون(، هتل پارس��یان کوثر اصفهان )گکوث��ر( و لیزینگ ایران و 
شرق )ولش��رق( با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند، همچنین 
پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، پلیمر آریاساسول )آریا(، پاالیش نفت شیراز 
)ش��راز(، پاالیش نفت الوان )ش��اوان(، شرکت س��رمایه گذاری صبا تامین 
)صبا(، پتروش��یمی تندگویان )ش��گویا( و بان��ک دی )دی( تاثیر منفی بر 

این شاخص داشتند.

در نامه عشقی به مخبر مطرح شد
8 عامل رکود بازار سرمایه

رئیس س��ازمان بورس در نامه ای ب��ه معاون اول رئیس جمهور با 
بررسی ش��رایط کنونی بازار سهام، از هش��ت چالش عمده و شش 
پیشنهاد برای مدیریت نااطمینانی ها در بازار سرمایه رونمایی کرد. 
مجید عش��قی در این نامه خط��اب به محمد مخب��ر، از مهمترین 
چالش ها و عوامل ایجادکننده نگرانی های بازار س��هام در محورهای 
هش��ت گانه ش��امل »روند افزایش��ی نرخ س��ود بانکی و تاثیر آن بر 
خروج نقدینگی از بازار«، »کاهش حاشیه سود شرکت های ناشی از 
افزایش نرخ خوراک و حامل های انرژی«، »قیمت گذاری دس��توری 
محصوالت صنایع از قبیل خودرو، ش��وینده، الستیک و ...«، »انجام 
معامالت ش��رکت پاالیش و پخش در بورس انرژی«، »نوس��ان در 
ن��رخ ارز و تاثیر آن در افزایش نااطمینانی های صنایع برای توس��عه 
فعالیت«، »واگذاری س��هام در ش��رکت های خودروسازی«، »اتخاذ 
تصمیمات برای ش��رکت های صادرات محور ب��دون در نظر گرفتن 
منافع کالن اقتصادی« و »قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان 

و آثار منفی آن بر تولیدو بهای تمام شده« نام برد.
همچنی��ن در پایان این نامه هفت صفحه ای پیش��نهادهایی برای 
مدیری��ت نااطمینانی ها در بازار س��هام در ش��ش مح��ور با عنوان 
»تثبیت نرخ سود بین بانکی در کانال از پیش تعیین شده«، »حذف 
ن��رخ  هاب اروپای��ی از فرمول قیمت گذاری نرخ خوراک و س��وخت 
گاز«، »حذف قیمت گذاری دس��توری«، »شفاف شدن روابط مالی 
فیمابین دول��ت و بنگاه های اقتصادی«، »تعیی��ن تکلیف واگذاری 
س��هام خودروها« و »واریز مابقی تعهدات صندوق توس��عه ملی به 

صندوق تثبیت بازار« ارائه شده است.

بازارسهام

فرصت امروز: آمار ها نشان می دهد که با وجود رشد قیمت ها در بازارهای 
مس��کن، خودرو و حتی در مقاطع کوتاهی بازار طال و ارز، اما هیچ بازاری 
نتوانسته است در نیمه نخست سال 1401، بازدهی متناسب با تورم داشته 
باش��د. جالب آنکه بورس به عنوان یک بازار ضد تورمی، زیانده ترین بازار در 

نیمه نخست سال  جاری بوده است.
برخالف یک دوره پرتالطم در اقتصاد ایران که از ابتدای سال 1397 با 
خروج آمریکا از برجام آغاز ش��د و تا نیمه اول س��ال گذشته ادامه داشت، 
امسال همه بازارها به غیر از بازار مسکن، با رکودی فراگیر مواجه شده اند؛ 
به ط��وری که میزان گردش نقدینگی در این بازار ها با افت روبه رو ش��ده 
است. از ابتدای سال 1397 تا اواخر سال 1399، ورود و خروج نقدینگی در 
بازارها سرعت زیادی پیدا کرده بود و این موضوع به رشد شدید قیمت ها 
در بازار های مختلف منجر ش��ده بود، اما طبق آمارهای موجود در س��ال 
1401، جابه جای��ی نقدینگی در بی��ن بازارها کاهش یافته و فقط از اواخر 
س��ال قبل، بازار مسکن شروع به رش��د کرده و بخشی از نقدینگی به این 
بازار مهاجرت کرده است. به  نظر می رسد بخش عمده این رکود در بازار ها 
مربوط به سیاست های جدید پولی بانک مرکزی است. این سیاست ها که با 
افزایش نرخ بهره بین بانکی نیز همراه بوده، زیان هایی به  دنبال داشته و به 
افت شدید بازده بازار سهام به  عنوان یک بازار ضد تورمی منجر شده است.

اعداد و ارقام نشان می دهد که از ابتدای سال جاری هیچ بازاری نتوانسته 
اس��ت بازدهی متناسب با میزان تورم داشته باشد. براساس اطالعات مرکز 
آمار ایران، ش��اخص قیمت مصرف کننده که معیاری برای محاس��به نرخ 
تورم است، از ابتدای امسال تاکنون در حدود 30 درصد رشد کرده است، 
اما هیچ بازاری نتوانس��ته است تا این میزان رشد کند. یکی از مالک های 
مهم عملکرد بازار ها، مقایس��ه میزان بازده آنها در مقابل تورم اس��ت؛ زیرا 
س��رمایه گذاری در بازارها به این دلیل اتفاق می افتد که در درجه نخست، 

میزان قدرت خرید پول حفظ شود.

این اطالعات همچنین نش��ان می دهد تنها بازاری که در نیمه نخس��ت 
امسال توانس��ته بازدهی نزدیک به تورم به دست آورد، بازار مسکن است 
که با رشد 28.5درصدی مواجه شده است؛ با این حال، جدیدترین آمار ها 
از حجم معامالت انجام ش��ده در ش��هریورماه امسال نش��ان می دهد که 
بازار مس��کن نیز در ماه پایانی فصل تابس��تان با رکود مواجه ش��ده است؛ 
برخی محاسبات نش��ان می دهد که احتماال این بازار در نیمه دوم امسال 
با رکودی طوالنی مواجه می ش��ود. تحلیلگران و کارشناسان بر این باورند 
که سیاست های پولی نیمه نخست سال جاری، یکی از مهمترین عواملی 
بوده که به مهاجرت نقدینگی به بازار مسکن و رشد قیمت ها در این بازار 
منجر ش��ده اس��ت. در همین دوره زمانی، نقدینگی به طور بی سابقه ای از 
بورس خارج ش��ده و این بازار را به یک��ی از زیانده ترین بازارها در اقتصاد 

ایران تبدیل کرده است.
* بازار طال و ارز: آمار ها همچنین نشان می دهد که میزان رشد قیمت ها 
در بازار طال و ارز کمتر از میزان تورم بوده است. براساس آمارها، قیمت هر 
دالر آمریکا از ابتدای سال جاری تاکنون 5 هزار و 300 تومان معادل 20 
درصد رشد کرده که این میزان بالغ بر 10 درصد کمتر از نرخ تورم است. 
قیمت هر سکه طرح جدید نیز در نیمه نخست امسال با حدود 2 میلیون 
تومان رشد، 17 درصد افزایش داشته که بازده آن به  مراتب کمتر از رشد 
نرخ تورم بوده اس��ت. از ابتدای امسال بانک مرکزی برنامه های مختلفی را 
برای ایجاد ثبات در بازار ارز که یک بازار تورم زاس��ت، دنبال کرده است و 
همین عامل به ثبات نس��بی قیمت دالر منجر ش��ده و این موضوع روی 
قیمت طال هم که متأثر از قیمت ارز اس��ت، تأثیر گذاش��ته است. آمار ها 
همچنین نش��ان می دهد که قیمت هر گرم ط��الی 18عیار نیز از ابتدای 

سال جاری تاکنون 8 درصد افزایش داشته است.
* بازار خودرو: بازار خودرو یکی از بازار هایی است که در طول چند سال 
گذش��ته با تالطم های قیمتی زیادی مواجه شده و این موضوع، خودرو را 

به یک کاالی س��رمایه ای در اقتصاد ایران تبدیل کرده اس��ت. با این حال، 
تازه ترین آمار ها نش��ان می دهد که با افزایش تولید در س��ال 1401، رویه 
قبلی در حال اصالح است و انتظار می رود خودرو رفته رفته نقش سرمایه ای 
خ��ود را در میان بازارها از دس��ت بدهد. اعداد و ارقام نش��ان می دهد که 
از ابت��دای س��ال جاری ب��ه  دنبال افزایش س��طح تولید در ش��رکت های 
خودرو س��ازی ، ورق برگشته و س��طح قیمت ها به ویژه در چند ماه گذشته 
به یک ثبات نس��بی رسیده است. طبق این اطالعات، میانگین قیمت یک 
س��بد از خودرو های داخلی پرفروش از ابتدای سال تاکنون فقط 8 درصد 
رش��د کرده اس��ت و این موضوع با در نظر گرفتن نرخ تورم نشان می دهد 
که س��رمایه گذاری در بازار خودرو دیگر توجیه اقتصادی ندارد. در نتیجه 
چنانچه این روند ادامه پیدا کند، انتظار می رود که واسطه ها از بازار خودرو 
خ��ارج ش��وند و خودرو بار دیگر نقش اصلی خ��ود را به عنوان یک کاالی 

مصرفی در بین شهروندان احیا نماید.
* بورس در قعر بازارها: مقایس��ه میزان بازدهی بازارها در نیمه نخست 
امسال نشان می دهد با وجود اینکه هیچ بازاری نتوانسته متناسب با سطح 
تورم رش��د کند، اما تقریبا اغلب بازارها در طول ش��ش ماه گذشته به طور 
میانگین بین 8  تا  28 درصد رشد کرده اند. در این میان، شاخص کل بورس 
تهران که بیانگر بازده س��رمایه گذاری در بازار سهام است، در این مدت نه 
فقط رش��د نکرده بلکه یک درصد افت هم داش��ته است. آمار ها همچنین 
نش��ان می دهد که از ابتدای س��ال جاری تاکنون 22ه��زار میلیارد تومان 
نقدینگی از بازار سهام خارج شده و سطح معامالت خرد نیز به پایین ترین 
حد خود در چهار س��ال گذشته رسیده است که بیانگر این واقعیت است 
که سهامداران برای سرمایه گذاری در بورس دچار تردید  شده اند. به اعتقاد 
کارشناسان اقتصادی، بخشی از نقدینگی خارج شده از بورس از اواخر سال 
قبل وارد بازار مس��کن شده و یکی از دالیل رشد بازار مسکن در چند ماه 

گذشته نیز همین موضوع بوده است.

بازارها چگونه 6 ماه نخست سال را به پایان رساندند؟

روزهای خاکستری بازارها

رفتارشناسی بازار مسکن نشان می دهد که امسال به طور محسوسی از 
شتاب رشد بازار مسکن در تهران و کل کشور کاسته شده است. براساس 
آماره��ا، تورم ملکی در پایتخت از 94 درصد در اس��فندماه 1399 به 16 
درصد در پایان سال گذشته و 38 درصد در مرداد امسال رسیده که بخش 
قابل توجهی از این رش��د در ش��ش ماه اخیر اتفاق افتاده است. به گزارش 
ایسنا، بازار مسکن کل کشور پس از ثبات نسبی طی سال گذشته، در سال 
1401 تحت تاثیر تحرک این بازار در پایتخت قرار گرفته، هرچند رش��د 
شش ماهه و سالیانه آن به ترتیب 5.2 درصد و 5.4 درصد کمتر از تهران 
بود. بررس��ی ها نشان می دهد تورم مسکن در شش ماهه ابتدای امسال در 

شهر تهران 22.2 درصد و در کل کشور 17 درصد بوده است.
تورم نقطه به نقطه سالیانه در شهر تهران نیز 38 درصد و در کل کشور 
32.6 درصد به ثبت رسید. این نشان دهنده شتاب تورم مسکن در تهران 
طی ش��ش ماهه اخیر است. ش��ش ماهه دوم سال گذشته قیمت خانه در 
تهران به طور متوسط 10.7 درصد افزایش یافت؛ در حالی که در نیمه اول 
امس��ال این عدد به 22.2 درصد رسید. سال گذشته بازار مسکن در شهر 
تهران تحت تاثیر انتخابات و انتظارات کاهش��ی در ثبات قرار داشت. رشد 
س��الیانه قیمت مسکن پایتخت در پایان سال گذشته به 16 درصد رسید 
که کمترین مقدار از سال 1397 به بعد بود. مضافا اینکه 6.2 درصد از این 
عدد فقط در ماه اسفند اتفاق افتاد که از تحرکات سنتی این بازار در پایان 

سال و آغاز انتظارات افزایشی حکایت داشت.
آمار گویای آن اس��ت که رش��د نقطه به نقطه سالیانه قیمت مسکن در 
شهر تهران طی سال های 1397 تا1400 به ترتیب 85 درصد، 44 درصد، 
94 درصد و 16 درصد بوده اس��ت. مرداد امس��ال این عدد به 38 درصد 

رسید. از ابتدای سال جاری نیز تورم ماهیانه مسکن در تهران در فروردین 
به منفی 2.4 درصد، اردیبهش��ت 6.1 درصد، خرداد 8.4 درصد، تیر 5.8 
درصد، مرداد 2.5 درصد و طبق آمار غیررسمی در شهریور به 1.8 درصد 
رسیده است. اگرچه از نوسانات بازار مسکن شهر تهران در مقایسه با سال 
1399 که در مقاطعی قله رشد 100 درصدی رشد سالیانه را لمس کرد، 
تا حد زیادی کاس��ته شده، بازار مس��کن در مقایسه با سال گذشته دچار 
رکود تورمی ش��ده است. طی یک سال گذش��ته منتهی به مرداد امسال 
قیمت مس��کن در تهران 38درصد رشد داشته که 29 درصد آن در شش 
ماه گذشته اتفاق افتاده است. شتاب تورم خانه در پایتخت از اسفند سال 
گذشته که به یکباره بازار با افزایش 6.2 درصدی در مقایسه با بهمن مواجه 

شد، افزایش یافته اما به تدریج از تیرماه روند نزولی به خود گرفت.
در کل کش��ور اما آمار و ارقام، ریزنوسانات شش ماهه اخیر را به تصویر 
می کش��د. از فروردین تا شهریور امسال قیمت مسکن در ایران به ترتیب 
2.1 درص��د، 2.5 درصد، 2.3 درصد، 3.8 درصد، 2.8 درصد و 3.5 درصد 
افزایش یافت. تورم شش ماهه مسکن در ایران 17 درصد و سالیانه 32.6 
درصد بوده اس��ت. اعداد و ارقام گویای آن اس��ت که در ماه های خرداد و 

شهریور امسال بازار رشد بیشتری را تجربه کرده است.
طبق آمار بانک مرکزی در مردادماه 1401 متوس��ط قیمت مسکن در 
ش��هر تهران به 42.7 میلیون تومان در هر متر مربع رس��یده اس��ت. آمار 
غیررس��می از افزایش 1.8 درصدی قیمت در شهریورماه حکایت دارد. در 
صورتی که این رقم صحیح باشد، بازار ملک در پایتخت به کمترین میزان 
رش��د خود از فروردین امس��ال تاکنون رسیده است. با توجه به رفتار بازار 
مسکن در سال های گذشته که معموال در ماه های مهر تا دی، بازار در ثبات 

نس��بی قرار می گیرد، انتظار می رود در چهار ماه مذکور از تورم ملکی در 
تهران و کل کشور کاسته شود.

گفتنی است آنطور که مرکز آمار ایران اعالم کرده، قیمت مسکن در کل 
کش��ور در شهریورماه 1401 در مقایسه با ماه گذشته 3.5 درصد افزایش 
داش��ته است؛ در حالی که ماه گذش��ته این عدد 2.8 درصد بود. از سوی 
دیگر، بررس��ی افزایش قیمت مس��کن در شهریورماه 1401 نسبت به ماه 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( از افزایش 32.6 درصد حکایت دارد. 
تورم نقطه به نقطه در مرداد امس��ال نیز 32.6 درصد بود. شاخص قیمت 
مسکن کل کشور در 12 ماهه منتهی به شهریورماه امسال )تورم سالیانه( 
نیز رشد 29.4 درصد را به ثبت رساند که 12.7 درصد پایین تر از نرخ تورم 
عمومی بوده است. تورم سالیانه مسکن در مرداد بالغ بر 28.8 درصد بود.

آم��ار بخش اجاره نیز از افزایش تورم ماهیانه اجاره در کل کش��ور طی 
شهریورماه امسال نسبت به مردادماه حکایت دارد. در شهریورماه نرخ اجاره 
در کل کش��ور نس��بت به مرداد 3.5 درصد افزایش یافت. همچنین اجاره 
بها نسبت به شهریور پارسال 32.3 درصد رشد کرد. شاخص تورم سالیانه 
اجاره بها در کل کشور نیز رشد 29.1 درصد را نشان می دهد. این در حالی 
است که مرداد امسال شاخص تورم ماهیانه بخش اجاره 2.9 درصد، تورم 
نقطه به نقطه 32.3 درصد و تورم س��الیانه 28.6 درصد بود. بدین ترتیب، 
آمار و ارقام افزایش 0.7 درصدی تورم مس��کن و رش��د 0.6 درصدی تورم 
اجاره بها نسبت به ماه گذشته را نشان می دهد. با توجه به اینکه شهریورماه 
پیک جابه جایی بازار مس��کن محسوب می شود، نوس��انات آن تا حدودی 
قابل پیش بینی بود. انتظار می رود با ورود به نیمه دوم سال 1401، از تورم 

مسکن به ویژه در بخش خرید و فروش کاسته شود.

مسکن از تورم عمومی عقب ماند

رفتارشناسی بازار مسکن
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نویسنده: علی آل علی

وقتی کس��ی سراغ گش��ت و گذار در گوگل می رود، در بهترین حالت 
فق��ط چهار تا لینک اول صفحه نتایج را زیر ذره بین خواهد برد. اگرچه 
گوگل در یک چش��م به هم زدن چندین میلی��ون لینک برای کاربران 
پیدا می کند، اما کمتر کس��ی حتی حوصله مراجعه به صفحات بعدی را 
دارد؛ چه برس��د به اینکه تمام نتایج را زیر و رو کند. بی ش��ک اغلب ما 
چنین تجربیاتی در گوگل داشته ایم. بنابراین فهم اهمیت سئو در دنیای 

دیجیتال، دست کم برای من و شما، خیلی سخت نخواهد بود. 
س��ئو از آن دس��ت مفاهیمی اس��ت که خیلی از کارآفرینان در طول 
روز بارها از آن اس��تفاده می کنند. بعید اس��ت این روزها در یک گپ و 
گفت دوس��تانه حرف به س��ئو و تکنیک های طالیی آن کش��یده نشود. 
ب��ه هر حال اینج��ا پای جذب کاربران میلیاردی گوگل در میان اس��ت 
و ماجرا اصال ش��وخی بردار نیس��ت. البته ماجرا درباره س��ئو همیشه به 
همان س��ادگی که کارآفرینان فکر می کنند، پی��ش نمی رود. همانطور 
ک��ه خیلی از طرفدارهای ورزش والیبال کلی از قوانین یا ریزه کاری های 
این ورزش دوس��ت داش��تنی را بلد نیس��تند، کارآفرینان زیادی هم در 
چهار گوشه دنیا فقط اس��م سئو به گوش شان خورده است. اگر اینطور 
نبود، احتماال این همه برند شکس��ت خورده در زمینه س��ئو به چشم ما 

نمی خورد، مگر نه؟
کارش��ناس های مختل��ف در دنی��ای کس��ب و کار ع��ادت دارن��د 
استراتژی های مختلف را یا خیلی ساده یا بی نهایت سخت ترسیم کنند. 
کافی است سری به دوره های آموزشی مختلف بزنید تا این تضاد عجیب 
را با گوش��ت و اس��تخوان حس کنید. البته ما در روزنامه فرصت امروز 
اصال چنین تکنیک هایی را قبول نداریم. اگر از مخاطب های پر و پاقرص 
ما باش��ید، خیلی خوب می دانید ما همیشه اس��تراتژی های مختلف را 
ب��ه زبان خودمانی و بدون جا انداخت��ن نکات کلیدی توضیح می دهیم. 
اس��تراتژی سئو هم در این میان تافته جدابافته نیست. ما در این مقاله 
مثل یک کارآگاه حرفه ای س��یر تا پیاز سئو را بررسی خواهیم کرد. اول 
از همه هم کارمان را با تعریف دقیق این مفهوم شروع می کنیم. بعد که 
کمی جلوتر رفتیم زیر و بم مزایای س��ئو محتوا در گوگل را هم بررسی 
خواهیم کرد. در نهایت هم با چند تا تکنیک برای بهبود وضعیت س��ئو 
کسب و کار شما ماجراجویی مان را تمام خواهیم کرد. خب اجازه دهید 

بدون هیچ توضیح اضافه ای یک راست برویم سراغ اصل مطلب.
سئو: یک تعریف برای شروع کار

کالس درسی را در نظر بگیرید که در آن معلم برای بیان یک مفهوم 
کام��ال تازه آن را بخش بندی کرده و با حوصله ای مثال زدنی هر کدام از 
بخش ها را توضیح می دهد. اش��تباه نکنید، نه اینجا کالس درس است، 
نه ش��ما به دوران مدرسه برگشته اید. در عوض ما فقط قصد داریم برای 
فهم بهتر سئو س��ری به پشت پرده اش بزنیم. سئو در حقیقت خالصه 
Search Engine Optim هببارت بهین س��ازی موتور جست وجو )-

zation( است. شاید در ابتدا این عبارت مثل اصطالحات تخصصی در 
ژورنال های علمی به نظر برس��د، اما ماجرا اصال اینطوری نیست. از این 
نظر سئو مثل یک جنگجوی ناآشناست که علی رغم ظاهر غلط اندازش، 

قلبی از طال دارد.
ش��ما را نمی دان��م، ولی ما که هنگام جس��ت وجو برای تعاریف س��ئو 
کلی تعجب کردیم، چراکه هر کس��ی از راه رس��یده ی��ک تعریف برای 
این اس��تراتژی دست و پا کرده اس��ت. انگار تعریف سئو نوعی تفریح یا 
بازی س��رگرم کننده است. از آنجایی که ما در روزنامه فرصت امروز سئو 
را هی��چ جوره نوعی ب��ازی در نظر نمی گیریم، تعری��ف خاص خودمان 
را از ای��ن مفه��وم داریم. از این نظر س��ئو فرآیند کمک به یک س��ایت 

یا محتوای آنالین برای کس��ب رتبه باالتر در نتایج گوگل اس��ت. مثال 
وقتی ش��ما عبارت ماشین اس��پرت را س��رچ می کنید، احتماال چند تا 
لینک اول همیش��ه محتوای درجه یکی خواهد بود. دلیل این امر تالش 
بی وقفه سایت های مورد نظر برای تولید محتوایی بی عیب و نقص است. 
الگوریتم پیش��رفته گوگل هم با مش��اهده تالش چنین برندهایی بدون 

معطلی رتبه های برتر را به آنها هدیه می کند. ماجرا جالب شد، نه؟
بی ش��ک عبارت بهینه سازی موتور جس��ت وجو فقط به گوگل اشاره 
ندارد. ش��اید ش��ما هم در بین دوستان تان کس��انی را داشته باشید که 
هن��وز هم از یاهو یا موتور جس��ت وجوی بینگ اس��تفاده می کنند، اما 
تعداد این افراد روز به روز در حال کاهش است. از این نظر گوگل مثل 
قهرمان بوکس��ی اس��ت که در مقایس��ه با او حتی یک ورزشکار هم به 
چشم نمی آید. پس همین اول کاری تمرکزتان را فقط روی این قهرمان 

همیشه برنده بگذارید. وگرنه الکی وقت و پول تان را هدر داده اید. 
چرا سئو مهم است؟

حاال که یک تعریف جمع و جور از سئو را یاد گرفتید، نوبتی هم باشد 
باید س��ری به مزایای آن بزنیم. کارآفرینان حرفه ای مثل تهیه کنندگان 
سینمایی تا از کیفیت یک فیلمنامه مطمئن نشوند، حتی دست به سیاه 
و سفید هم نخواهند زد. بنابراین قبل از اینکه حسابی بودجه تان را پای 
س��ئو خرج کنید، بد نیست س��ری به مزایای آن هم بزنیم. به هر حال 
بی گ��دار به آب زدن هیچ وقت نتیجه نمی دهد. پس اجازه دهید قبل از 
اینکه تیم تان در لیگ قهرمانان کسب و کار آخر شود، کمی مزایای سئو 

را با هم سبک و سنگین کنیم. 
ترافیک بیشتر برای سایت

چه کس��ی در دنیا مدیریت س��ایتی پرترافیک را دوست ندارد؟ حتی 
س��ایت های تفریحی هم افزایش تعداد کاربران را مثل رویایی ش��یرین 
تصور می کنند، چه برس��د به س��ایت های تجاری که 24 س��اعته دنبال 
مش��تری جدید هستند. وقتی شما از س��ئو در تولید محتوا یا مدیریت 
س��ایت تان اس��تفاده می کنید، از همان لحظ��ه اول انقالبی در ترافیک 

سایت تان ایجاد خواهد شد.
اج��ازه دهید قب��ل از اینکه توضیحات نظری ما حس��ابی حوصله تان 
را س��ر ببرد، از یک مثال دم دس��تی اس��تفاده کنیم. فروشگاهی را در 
نظر بگیرید که در راس��ته پرمش��تری بازار قرار دارد. اگر این فروش��گاه 
تازه تاس��یس باشد، احتماال کمترین مش��تری در مقایسه با مغازه های 
قدیمی تر را خواهد داش��ت. حاال اگر مدیران فروشگاه قصه ما شروع به 
تبلیغات گسترده و بهبود کیفیت خدمات شان کنند، احتماال دیر یا زود 
تعداد مشتریان ش��ان سر به فلک خواهد کش��ید. باور کنید یا نه، ماجرا 
درباره س��ئو هم به همین ترتیب است. پس اگر دوست دارید سایت تان 
همیش��ه پر از مش��تریان دست به نقد باش��د، هیچ جوره بی خیال سئو 

نشوید!
شهرت بیشتر در بازار

س��ئو همیشه با شهرت بیشتر برای برندها همراه است. از آنجایی که 
این روزها مردم برای س��یر تا پیاز زندگی شان به گوگل تکیه می کنند، 
کس��ب رتبه های برتر در این غول دنیای آنالین به معنای شهرت باالتر 
در بازار خواهد بود. احتماال برای ش��ما هم پیش آمده هنگام خرید یک 
محصول به لینک های باالتر در گوگل اعتماد بیش��تری نش��ان دهید. با 
این حس��اب درک تاثیر رتبه باالتر در گوگل بر روی ش��هرت برند اصال 

مسئله پیچیده ای نیست. 
وقتی یک بازیگر صفر کیلومتر در فیلمی به کارگردانی اسکورس��یزی 
بازی می کند، بی برو برگش��ت اعتبارش دوچندان می شود. هرچه باشد 
کارگردان های بزرگ همین طور الکی با یک بازیگر همکاری نمی کنند. 
از این نظر گوگل هم مثل همان کارگردان س��ختگیری است که به این 
س��ادگی ها رتبه های برتر را به ش��ما نمی دهد. پس اگر دوس��ت دارید 

شهرتی در این میان برای خودتان دست و پا کنید، سئو ابزار اصلی شما 
خواهد بود. وگرنه همیشه نقش سیاهی لشکر در میدان نمایش برندهای 

بزرگ را خواهید داشت؛ همین قدر ناامیدکننده.
بازگشت سرمایه بیشتر

بازگشت سرمایه یکی از نکات کلیدی در دنیای سئو محسوب می شود. 
بس��یاری از برندها برای بازگشت سرمایه دست به هر کاری می زنند. ما 
در روزنامه فرصت امروز همیش��ه یک ش��عار قدیمی را سرلوحه کارمان 
قرار می دهیم. ش��عار مخصوص ما »بازگشت سرمایه با فعالیت اصولی« 
اس��ت. به زبان خودمانی، ش��ما با رعایت دقیق تکنیک های برتر س��ئو 
بی برو برگش��ت س��ود هنگفتی ب��ه جیب خواهید زد. پ��س منتظر چه 
هس��تید؟ همین حاال کارتان در عرصه س��ئو را ش��روع کرده و سودتان 

را چند برابر کنید. 
از آنجای��ی ک��ه این روزه��ا خیل��ی از کارآفرین��ان با ه��زار زحمت 
سرمایه گذارهایی برای برندشان پیدا می کنند، تضمین بازگشت سرمایه 
بی نهایت مهم اس��ت. متاس��فانه خیل��ی از کارآفرین��ان در این ماراتن 
حس��اس شکس��ت خورده و کارشان با کلی س��رمایه گذار عصبانی گره 
می خورد. در چنین اوضاعی س��ئو مثل یک قهرمان افسانه به شما برای 

بهبود اوضاع تان کمک خواهد کرد. 
مشتری بیشتر برای شما

از قدی��م گفته اند هیچ گربه ای برای رض��ای خدا موش نمی گیرد. در 
دنیای کس��ب و کار هم برندها دست آخر دنبال سود خودشان هستند. 
البته این به معنای نگاه ابزاری صرف به مش��تریان نیس��ت. هرچه باشد 
برندهای��ی مثل اپل ی��ا تویوتا آنقدر رفتار خوبی با مش��تریان دارند که 
ب��ه مرور جزو بزرگی از زندگی آنها می ش��وند. نکته کلیدی در این بین 
جلب نظر مش��تریان به طور حرفه ای اس��ت. ماجرا به بخش حساسش 

رسید، نه؟
برندهایی مثل گوگل اگر 100سال هم در بازار فعالیت نداشته باشند، 
باز هم چیزی از شهرت ش��ان کم نمی ش��ود. دقیقا به همین خاطر قرار 
گرفتن اس��م برند شما در کنار آنها صفر تا صدش سود خواهد بود. سئو 
به ش��ما کمک می کند تا با قرار گرفتن اس��م تان در کنار گوگل، آن هم 
صفحه نخست نتایجش، حسابی دل مشتریان را ببرید. شاید فکر کنید 
چنین کاری مثل عبور از هفت خان رس��تم اس��ت، اما ماجرا اصال این 
طوری نیس��ت، چراکه ما در کنارتان هستیم تا مثل آب خوردن دکمه 

سئو را برای برندتان فعال کنید!
آشنایی با انواع سئو

در دنیای دیجیتال امروزی حتی ساده ترین کارها هم طوری تخصصی 
شده که نگو و نپرس. از آنجایی که سئو هم به نوعی فرزند خلف دنیای 
دیجیتال محس��وب می ش��ود، بحث درباره انواع آن خیلی دور از ذهن 
نیست. خب وقتی تولید محتوا کلی الگو یا دنگ و فنگ دارد، چرا سئو 
اینطور نباش��د؟ ما در این بخش قصد داریم خیلی ساده و خالصه انواع 
س��ئو را به شما معرفی کنیم. اینطوری با دست پر به بخش اصلی مقاله 

راه پیدا می کنید. 
)On-page SEO( سئو داخلی

س��ئو داخلی همانطور که از اس��مش پیداس��ت، به اعمال تغییرات و 

بهینه س��ازی در س��اختار یک صفحه از سایت اش��اره دارد. فرض کنید 
شما در سایت تان مطلبی درباره تعمیر قهوه سازهای خانگی دارید. سئو 
داخلی در این رابطه ش��امل ویرایش محتوا با اس��تفاده از کلیدواژه های 
برتر و همینطور استفاده از تصاویر مناسب است. نتیجه کار هم ارزیابی 
بهتر الگوریتم گوگل از وضعیت س��ایت تان و به چنگ آوردن رتبه های 

برتر گوگل از سوی شماست. 
)Off-page SEO( سئو خارجی

وقت��ی از س��ئو خارجی حرف می زنی��م، پا را از محدوده س��ایت مان 
فرات��ر گذاش��ته و مثل مارکوپلو دنبال س��رزمین های ت��ازه می گردیم. 
به زبان خودمانی، در س��ئو خارجی ش��ما با همکاری بقیه س��ایت ها یا 
حتی اس��تفاده از پتانسیل ش��بکه های اجتماعی دنبال افزایش ترافیک 
سایت تان هستید. معموال چنین همکاری دوجانبه است. یعنی شما هم 
باید کمی س��ایت مورد نظر را به مش��تریان تان معرفی کنید تا دو کفه 

ترازو با هم تراز شود. 
)Technical SEO( سئو تکنیکال

سئو تکنیکال به نوعی پدربزرگ همه الگوهای سئو محسوب می شود. 
شما در این حالت به جای اینکه تک تک صفحات سایت را بهینه سازی 
کرده یا دنبال همکاری با دیگران باش��ید، دس��تی به س��ر و گوش کل 
س��ایت تان خواهید کشید. مثال افزایش سرعت سایت یکی از مثال های 
س��ئو تکنیکال است. بی شک هرکاربری در صورت مواجهه با یک سایت 
کن��د در کس��ری از ثانیه س��راغ رقیبی دیگر خواهد رف��ت. پس بهبود 
اوضاع س��ئو سایت از نظر سرعت شما را در المپیک کارآفرینی حسابی 
جلو خواهد انداخت. کارهای دیگری مثل بهبود امنیت س��ایت، ارتقای 
رابط کاربری یا حتی س��اختار طراحی س��ایت هم جزو س��ئو تکنیکال 

محسوب می شود. 
سئو در عمل: تکنیک هایی برای موفقیت در گوگل!

حاال که با انواع س��ئو هم آش��نا ش��دید، باید کم کم سراغ بخش 
اصلی کارم��ان برویم. فکر می کنم دیگر طاقت تان برای آش��نایی با 
تکنیک های اساس��ی در دنیای سئو به سر رس��یده باشد. از آنجایی 
که ما اصال دوس��ت نداریم شما را منتظر بگذاریم، اجازه دهید بدون 
معطلی سراغ فهرس��ت طالیی مان برویم. البته قبل از اینکه کارمان 
را در آن بخش ش��روع کنیم، باید یک نکته مهم را با ش��ما در میان 
بگذاریم؛ از همان نکاتی که مربی ها قبل از ورود ورزشکاران به زمین 

مسابقه بیان می کنند.
عرص��ه کس��ب و کار این روزه��ا بیش از هر زمان دیگ��ری به دنیای 
دیجیتال نقل مکان کرده اس��ت. به همین خاطر تقریبا هر ش��رکتی در 
دنیا نماینده ای در این جهان مجازی دارد. ش��اید ش��ما هنوز هم پیش 
خودت��ان فکر کنید س��ئو و حتی دیجیت��ال مارکتینگ فقط مخصوص 
کس��ب و کارهای آنالین اس��ت. اگر اینطور فکر می کنید، باید حسابی 
ناامیدتان کنیم، چراکه این روزها س��ئو دیگر کس��ب و کار حضوری یا 
آنالین نمی شناسد. پس لطفا بهانه های مختلف را کنار گذاشته و در هر 
کس��ب و کاری که هس��تید برای سئو بهتر آماده شوید. آن هم نه با هر 

تکنیکی، بلکه با دستپخت ویژه ما در روزنامه فرصت امروز!
ادامه در صفحه 6

سئو )SEO( چیست؟ همراه با بررسی مزایا و تکنیک های اجرای آن
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پیدا کردن کلیدواژه های مناسب: شروع قدرتمند کار
س��رمربی فوتبال��ی را در نظ��ر بگیرید ک��ه اولین جلس��ه تمرینش با 
اس��تعدادهای نوجوان را پشت س��ر می گذارد. بی شک اگر سرمربی قصه 
ما همینط��ور بی مقدمه یک توپ جلوی بازیکنان ق��رار دهد، هر کس با 
بی نظمی تمام ش��روع به بازی خواهد کرد. ش��اید چنین جلسه ای تفریح 
بی نهایت جذابی برای بازیکنان باش��د، اما بی شک هیچ نتیجه درستی از 
آن حاصل نخواهد شد. دقیقا به همین خاطر خیلی از سرمربی ها جلسات 
اول را به توضیح مفاهیم اصلی مثل سانتر، پاس در عمق یا ضربه کات دار 
اختصاص می دهند. اینطوری در جلسات بعدی دست کم بازیکنان حرف 

مربی شان را متوجه خواهند شد. 
در دنیای س��ئو هم باید از مثال باال نهایت اس��تفاده را برد. اگر شما از 
آن دس��ت کارآفرینانی هستید که خیلی اعتماد به نفس تان باالست، باید 
همیشه حواس تان به نیمه خالی لیوان هم باشد، چراکه همین اعتماد به 
نفس های کاغذ اغلب اوقات کار دست آدم می دهد. ما در روزنامه فرصت 
امروز برای ش��روع ماجراجویی در دنیای سئو انتخاب کلیدواژه مناسب را 
برای تان کنار گذاش��ته ایم. قبول دارم آنقدر درباره سئو حرف های عجیب 
زده ش��ده که خیلی ها آن را با نبردهای س��خت اش��تباه می گیرند، اما ما 

کارمان را در دو مرحله بی نهایت ساده دنبال خواهیم کرد. 
مرحله اول کار ش��ما انتخاب کلیدواژه های مناسب و تهیه یک فهرست 
دقیق از آن اس��ت. بی شک روش های خیلی زیادی برای انتخاب فهرست 
کلیدواژه ها وجود دارد، اما دردس��رهای هر کدام از دیگری بیشتر خواهد 
بود. توصیه ما در این بخش گذاش��تن خودتان به جای مش��تریان است؛ 

همین و بس!
وقت��ی ش��ما خودتان را ج��ای مش��تریان می گذارید، خیل��ی خوب با 
کلیدواژه هایی که ممکن است از آنها استفاده کنند، آشنا خواهید شد. از 
آنجا به بعد هم دیگر کافی اس��ت کلیدواژه هایی که به ذهن تان می رس��د 

کنار هم قرار دهید تا فهرست تان رنگ واقعیت به خود بگیرد. 
مرحله دوم کار ش��ما استفاده از یک ابزار ارزیابی کلیدواژه ها برای الک 
کردن داده های اولیه است. بی شک اگر قرار بود همه کلیدواژه ها به کارتان 
بیاید، کارتان خیلی س��اده می ش��د. از آنجایی که در دنیای کسب و کار 
مفهومی به نام کار س��اده وجود ندارد، شما باید کمی به خودتان زحمت 
بدهید. ابزار پیشنهادی ما متعلق به موسسه Word Stream است. این 
ابزار در کس��ری از ثانیه میزان محبوبیت یک کلیدواژه، س��طح رقابت در 
آن و نمونه های مش��ابه را پیش چشم تان قرار می دهد. نکته جالب اینکه 
استفاده از این ابزار پیشرفته با هوش مصنوعی حتی یک دالر هم هزینه 
روی دس��ت تان نخواهد گذاشت. پس منتظر چه هستید؟ همین حاال به 
آدرس »https://www.wordstream.com/keywords« بروید و 
کلی��دواژه های موردنظرتان را ارزیابی کنید. قول می دهم دس��ت آخر با 

چند تا کلیدواژه طالیی به ادامه مسیر قهرمانی تان خواهید پرداخت. 
تولید محتوا برای کلیدواژه های انتخابی: وقتی همه چیز جدی 

می شود
خیلی ها فکر می کنند کلیدواژه ها فقط مخصوص محتوای اصلی سایت 
هس��تند. اگر ش��ما هم جزو این دس��ته از کارآفرینان هستید، احتماال تا 
همین جای کار هم کلی از فرصت های درخش��ش در گوگل را از دس��ت 
داده اید. باور کنید یا نه، دیگر دوران س��ئو انحصاری برای محتوای سایت 
به تاریخ پیوس��ته اس��ت. این روزها شما باید حتی برای بخش »تماس با 
ما« در س��ایت تان هم کلیدواژه های خاصی داشته باشید. وگرنه کاله تان 

پس معرکه خواهد بود. 
م��ا در روزنامه فرصت امروز برای کارهای س��خت همیش��ه میانبرهای 
کلیدی داریم. اگر ش��ما دنبال طراحی س��اختار سایت تان به طور اصولی 
هس��تید، باید از برندهای بزرگ الگوبرداری کنید. هرچه باشد این برندها 
کلی بودجه و تیم س��ئو دارند. پس اگر ساختار سایت تان مثل آنها باشد، 

بدون حتی یک دالر هزینه اضافه رکورددار حوزه سئو خواهید شد. 
بعد از اینکه غول طراحی س��اختار س��ایت به طور اصولی را شکس��ت 
دادید، نوبت به تولید محتوا در سایت می رسد. البته نه هر محتوایی، بلکه 
محتوای مطابق با فهرس��ت س��ئویی که در بخش قبل الک کردید. فرض 
کنید شما سایتی تخصصی در زمینه تیونینگ خودروهای اسپرت دارید. 
در این ص��ورت احتماال کلیدواژه هایی نظیر تیونینگ، آپگرید اتومبیل و 
اس��م برندهای بزرگ تولید خودرو در سراس��ر دنیا فهرس��ت تان را شکل 
می ده��د. تولید محتوا پیرامون هر کدام از این کلیدواژه  ها به ش��ما برای 

جلب نظر دامنه ای از مشتریان کمک خواهد کرد.
یادتان باشد یک یا چند کلیدواژه هرگز قدرت تحول در وضعیت سایت 
ش��ما را ندارد. پس یک فهرست بلندباال الزم دارید تا با تولید محتواهای 
مختل��ف نظر هر کاربری را جلب کنید. اینطوری محتوای ش��ما ش��بیه 
س��ه گانه پدرخوانده می ش��ود؛ در حالی که محتوای بقیه سایت ها دست 
کمی از س��ریال های کلیشه ای ندارد. بی ش��ک در این شرایط تا آخرین 
کاربر عالقه مند به حوزه کاری تان سراغ سایت شما خواهد آمد؛ به همین 

راحتی.
وقتی شما مشغول تولید محتوا پیرامون کلیدواژه های تان هستید، باید 
کمی تخصص تان را به رخ دیگران بکشید. بی شک در گوگل کلی مطلب 
دس��ت دوم درباره هر موضوعی پیدا می شود. با این حال اگر شما کارتان 
را خیلی متفاوت جلو ببرید، ظاهر بهتری خواهد داش��ت. اگر هم با یکی 
دوتا کارش��ناس حرفه ای همکاری نمایید، دیگر مو الی درز محتوای تان 

نخواهد رفت. 
جاگذاری درست کلیدواژه ها: هر کلیدواژه سر جای خودش

ش��ما تا اینجای کار هم کلیدواژه های درستی دارید، هم اینکه محتوای 
مناسبی با اس��تفاده از آنها تولید کرده اید. احتماال تا همین جا هم حس 
کامل ش��دن کارها به آدم دست می دهد، اما شما برای بهترین بودن باید 
کمی به راه تان ادامه دهید. حتی بعد از اینکه محتوای ش��ما آماده ش��د، 
هی��چ تضمینی برای قرار گرفتن در رتبه های برتر گوگل نیس��ت، چراکه 
درک الگوریتم این غول آنالین با آنچه شما از سئو در سرتان دارید، زمین 

تا آسمان فرق دارد. 
گوگل وقتی با میلیون ها لینک مختلف رو به رو می شود، قبل از اینکه 
کیفیت هر کدام را ارزیابی کند، سراغ جای گذاری کلیدواژه ها می رود. این 
یعنی شما باید به غیر از متن اصلی تان، در تیترها نیز از کلیدواژه تان سود 
ببرید. اینطوری گوگل مطمئن می ش��ود محتوای ش��ما الکی یا سرکاری 

نیست. 
م��ا در روزنام��ه فرصت امروز فقط به جای گ��ذاری کلیدواژه ها در تیتر 
اصلی محتوا توجه نداریم. همانطور که یک فیلم در تک تک س��کانس ها 

رنگ و بوی مشخصی دارد، شما هم در سئو محتوا باید همه جانبه عمل 
کنید. این یعنی تمام بخش های س��ایت تان بای��د حس و حال محتوای 
تازه داشته باش��د. وگرنه کارتان حسابی گره می خورد. اگر دوست دارید 
یک بار برای همیشه از شر معمای جای گذاری کلیدواژه ها خالص شوید، 

شش دانگ حواس تان را به نکات ذیل بدهید:
استفاده از کلیدواژه اصلی در تیتر صفحات )همان تیتر هر تب در مرورگر(

اضافه کردن کلیدواژه به آدرس URL س��ایت تا برای الگوریتم گوگل 
ساده تر به چشم بیاید. 

اس��تفاده از کلیدواژه ه��ای مرتبط با س��لیقه کارب��ران در 100 کلمه 
ابتدایی محتوای تان )در مورد محتوای ویدئویی باید در یک دقیقه اول از 

کلیدواژه ها استفاده شود(
اس��تفاده از بک لین��ک )Backlinks( برای افزای��ش کاربرد محتوای 

سایت و حفظ کاربران در سایت برای مدتی بیشتر
اگر ش��ما برای مدیریت س��ئو تک تک نکات باال را با دقتی مثال زدنی 
دنبال کنید، خیلی زود کارتان خواهد گرفت. اینطوری دیگر الزم نیس��ت 
نگران س��ختگیری های گوگل درباره رتبه دهی به لینک های س��ایت تان 
باش��ید. پس به جای اینکه فق��ط از کلیدواژه ها در تیتر اصلی اس��تفاده 
کنی��د، تمام بخش های ممکن را مد نظر داش��ته باش��ید. اینطوری دیگر 

هیچ کس در دنیای کسب و کار به گردپای برندتان هم نخواهد رسید. 
حفظ کاربران در سایت برای مدت بیشتر: تکنیکی کلیدی و 

کمتر شناخته شده!
آی��ا تا ب��ه حال پیش خودتان فک��ر کرده اید چرا بعضی از س��ایت ها با 
وجود محتوایی تقریبا ش��بیه به هم از نظر کیف��ی رتبه های متفاوتی در 
گوگل کس��ب می کنند؟ یک جواب دم دس��تی برای این سوال باگ های 
الگوریتم گوگل اس��ت. خب وقتی بازی های کامپیوتری و حتی ربات های 
چ��ت با هوش مصنوعی ب��اگ می خورند، چرا الگوریت��م گوگل اینطوری 
نباش��د؟ البته م��ا در روزنامه فرص��ت امروز جواب دقیق ت��ری برای این 
بح��ث داریم. از آنجای��ی که محتوای درجه ی��ک در اینترنت خیلی زیاد 
اس��ت، گوگل فاکتوره��ای دیگری هم ب��رای رتبه بندی س��ایت ها دارد. 
یک��ی از ای��ن فاکتورهای جانبی مهم هم مدت زم��ان حضور کاربران در 
س��ایت برندهاس��ت. فکر می کنم حاال متوجه دلیل تفاوت وضعیت سئو 

سایت هایی با محتوای یکسان شده باشید، مگر نه؟
ش��ما به عنوان ی��ک بازاریاب دیگر فق��ط تولید محت��وای درجه یک 
وظیفه تان نیست. در عوض استفاده از هر تاکتیکی برای حفظ کاربران در 
سایت نیز به سلسله وظایف تان اضافه شده است. قبول دارم معمای حفظ 
کاربران در س��ایت برند برای مدت بیشتر خیلی عجیب به نظر می رسد، 
اما تا وقتی برنامه درستی برای این کار داشته باشید، کارتان مثل ساعت 
دقی��ق پی��ش خواهد رفت. فرم��ول طالیی ما در این بخ��ش برای حفظ 
مشتریان در صفحات سایت چیزی نیست به غیر از معجزه بک لینک ها. 
بک لینک ها در واقع ارجاعاتی هس��تند که ش��ما از دل یک مطلب به 
مطالب دیگر س��ایت می دهید. مثال اگر ش��ما در صنعت رس��تورانداری 
فعالیت دارید، تولید محتوا درباره دس��تور پخت غذاهای مختلف نظر هر 
عش��ق غذایی را جلب خواهد کرد. در این میان ش��ما باید نیم نگاهی به 
توضیح اصطالحات و حتی معرفی غذاهای تازه در دل محتوای تان داشته 
باش��ید. البته کار به همین جا ختم نمی شود، چراکه معرفی هر غذا یا به 
طور کلی ایده جدیدی باید همراه با یک محتوای پش��تیبان در سایت تان 
باش��د. وگرنه کاربران برای پیدا کردن محتوا درب��اره آن غذا یا خوراکی 

سراغ سایت های رقیب تان خواهند رفت. 
شاید فکر کنید بحث بک لینک ها خیلی به سئو سایت ربطی ندارد. در 
این صورت باید کمی موش��کافانه تر درباره الگوریتم گوگل با ش��ما حرف 
بزنی��م. گوگل خیلی خوب رضایت کاربران از س��ایت ها را درک می کند. 
یکی از فاکتورهای مه��م در این بین هم میانگین وقتگذرانی کاربران در 
سایت هاس��ت. منطق گوگل در اینجا مثل یک معلم ریاضی کامال روشن 
اس��ت؛ وقتی کاربران وقت بیشتری در یک س��ایت می گذرانند، یعنی از 
محتوای آن خوش��حال شده یا دست کم آن محتوا به کارشان آمده است 
پس هیچ دلیلی ندارد شما این معیار مهم را در سئو محتوا نادیده بگیرید. 
هرچه دامنه محتوای س��ایت ش��ما بیش��تر باش��د، کارتان شبیه یک 
دایره المعارف بزرگ خواهد ش��د. به زبان خودمانی، محتوای بیش��تر که 
اتفاق��ا با بک لینک های مختلف به هم مرتبط ش��ده اند، کاربران را مدت 
زمان بیش��تری در س��ایت تان نگه خواهد داشت. البته در اینجا خبری از 
غ��ل و زنجیر نیس��ت، بلکه پای محتوای ج��ذاب و صدالبته کاربردی در 

میان است!
استفاده از بخش پیشنهادهای گوگل: میانبری کلیدی برای سئو بهتر

اگر از ابتدای مقاله با ما همراه بوده باشید، احتماال مشاهده بحث درباره 
کلیدواژه ها در اینجا حس��ابی غافلگیرتان خواهد کرد. هرچه باش��د بحث 
درباره این نکات خیلی وقت اس��ت تمام ش��ده و دیگر نباید خبری از آن 
باش��د. پس این همه س��ر و صدا برای چیست؟ جواب ما به چنین سوال 

مهمی کوتاه ترین نمونه تاریخ است: تغییر سلیقه کاربران.
اگر از ش��ما بپرسیم تغییر س��لیقه کاربران را چطور پیگیری می کنید، 
چه جوابی خواهید داش��ت. ش��اید یک جواب حاضر و آماده کپی کردن 
از روی دس��ت برندهای بزرگتر باشد. خب غول های بازار همیشه ترندها 
و تغییرات س��لیقه مش��تریان را زودتر از بقیه متوجه می شوند. البته این 
جواب خیلی چنگی به دل نمی زند، چرا که عمال ش��ما را یک گام از رقبا 
عقب تر نگه می دارد. میانبر ما در این میان نه چش��م داش��تن به حرکات 
مهره های حریف در ش��طرنج کارآفرینی، بلکه استفاده از اطالعات گوگل 

است. ماجرا به بخش هیجان انگیزش رسید، نه؟
اگر تا حاال حتی یک بار هم که ش��ده در گوگل مطلبی را جس��ت وجو 
ک��رده باش��ید، خیلی خ��وب می دانید هوش مصنوعی گ��وگل به محض 
اینک��ه یک کلمه را تایپ کنید کلی عبارت مناس��ب نش��ان تان می دهد. 
این عبارت ها در واقع جست وجوهای پرطرفدار و مشابه کلیدواژه ابتدایی 
شماس��ت. بنابراین اگر ش��ما هم دنبال چنین محتوایی باشید، کارتان به 

سرعت راه خواهد افتاد؛ به همین سادگی!
بی ش��ک کارآفرین��ان ی��ا بازاریاب ه��ا در دنی��ای کس��ب و کار دنبال 
جس��ت وجوی  راحت تر برای خودش��ان نیس��تند. در عوض عبارت های 
توصیه شده گوگل ایده خوبی برای تولید محتوا از سوی آنها خواهد بود. 
هرچه باشد وقتی کاربران جست وجوهای جدید دارند، یعنی نیاز به نوعی 
محتوای تازه احس��اس می ش��ود. خب چه زمانی برای جلب نظر کاربران 

بهتر از وقتی که آنها نسبت به محتوای جدید احساس نیاز می کنند؟
اگر شما وقت اضافه در طول روز دارید، اندکی گشت و گذار در گوگل 
کلی ایده دس��ت اول برای تولید محتوای س��ئو شده جلوی پای تان قرار 
می ده��د. این طوری ش��ما ه��م از وقت های مرده  تان نهایت اس��تفاده را 
برده اید هم دیگر با کابوس کمبود ایده برای تولید محتوای س��ئو ش��ده 
رو به رو نخواهید ش��د. خب هرچه باش��د تمام بازاریاب ها دوس��ت دارند 
مثل رمان نویس های مشهور تک تک محتوای شان حسابی پربیننده باشد. 
ارزیابی جست وجوهای پیشنهادی گوگل در این میان نوعی کمک اضافی 

به شما خواهد بود. 
خداحافظی با صفحات به درد نخور: به وقت خانه تکانی

بعضی از صفحات در سایت شما نه تنها هیچ ترافیکی جذب نمی کنند، 
بلکه فقط نقش سیاهی لش��کر را دارند. اینطور صفحات در حالت کلی بر 
روی س��رعت بارگذاری سایت تاثیر منفی داشته و در یک کالم بار اضافه 
هس��تند. همانطور که یک رمان نویس باید تا جای ممکن شخصیت های 
اضاف��ی را از داس��تان حذف کند، ش��ما هم باید هر چن��د وقت یکبار با 
خانه تکانی حس��ابی کارتان را بهبود بخشید. اینطوری بار اضافه محتوا از 
روی دوش تان برداش��ته خواهد ش��د. به عالوه، جای خالی برای محتوای 

تازه هم پیدا می شود. 
توصیه ما در این بخش بی نهایت س��اده است؛ شما قرار نیست محتوای 
به درد نخور در سایت تان را تحمل کنید. همانطور که کاربران وقت اضافه 
برای مش��اهده محتوای کلیشه ای ش��ما ندارند، شما هم نباید با مماشات 
صفح��ات به درد نخور س��ایت تان را تحمل کنید، چراک��ه این کار فقط 

گوگل را نسبت به شما بدبین خواهد کرد، نه چیزی بیشتر!
ش��عار گوگل در رتبه بندی س��ایت ها اولویت کیفیت بر کمیت است. با 
این دس��ت فرمان گوگل یک صفحه عالی در س��ایت ش��ما را به هزاران 
صفحه بی کیفیت ترجیح خواه��د داد. پس بی خودی با طراحی صفحات 
مختلف وقت خود و دیگران را نگیرید. در عوض اختصاص وقت بیشتر به 

طراحی صفحات شما را بدل به برند محبوب گوگل خواهد کرد. 
ای��ن روزها ابزاره��ای زیادی برای ارزیابی وضعیت صفحات س��ایت در 
دسترس بازاریاب ها قرار دارد. شاید مشهورترین ابزار در این میان گوگل 
آنالیتیکس )Google Analytics( باش��د. این ابزار کلی امکانات ریز و 
درشت دارد که حتی به فکر بازاریاب ها هم نمی رسد. یکی از این امکانات 

ارزیابی دقیق وضعیت صفحات مختلف س��ایت شماس��ت. اینطوری شما 
در یک چش��م به هم زدن صفحات تنبل و به درد نخور سایت تان را پیدا 
خواهی��د کرد. از آنجا به بع��د هم فقط باید روی دکمه حذف صفحات به 

درد نخور کلیک کنید؛ همین و بس.
آپدیت محتوای قدیمی: بازآفرینی موفقیت های قبلی

یک قهرمان افس��انه ای در مسابقات تیراندازی روزی باالخره بازنشسته 
خواهد ش��د. آن وقت احتماال کیفیت بازی اش ت��ا حدی پایین آمده که 
حتی بازیکن های آماتور هم او را شکست می دهند. شاید فکر کنید چنین 
موقعیت هایی دیگر س��یگنالی قوی برای بازنشس��تگی محسوب می شود، 
ام��ا اگر قهرمان قص��ه ما یک بازنگری اساس��ی در تاکتیک های بازی اش 
داش��ته باشد، شاید چند س��ال دیگر هم در کورس قهرمانی باقی بماند. 
این مثال نه تنها برای دنیای ورزش، بلکه عرصه تولید محتوا یا س��ئو هم 

مصداق دارد. 
ه��ر محتوایی دیر یا زود از مد می افتد. آن وقت در بهترین حالت کنار 
بقیه پست های آرشیوی سایت خاک خواهد خورد. توصیه ما در این میان 
آپدیت محتوای قدیمی در سایت با چاشنی اطالعات تازه است. اینطوری 

شما بدون هیچ زحمت خاصی محتوای  تر و تازه خواهید داشت. 
قب��ول دارم اضافه کردن اطالعات تازه به محت��وای قدیمی کار خیلی 
ساده ای نیست، اما هرچه باشد این کار از تولید یک محتوای کامال جدید 
راحت تر خواهد بود. پس منتظر چه هس��تید؟ همین حاال دس��ت به کار 

شده و سری به آرشیو محتوای سایت تان بزنید. 
سخن پایانی

دنیای س��ئو آنقدر بزرگ هس��ت که هر کارآفرین��ی در آن حس یک 
گمش��ده را داش��ته باش��د. البته ش��ما با این مقاله دیگر چنین استرس 
فرسایشی را نخواهید داشت. دست کم یک تعریف دقیق از سئو، اهمیت 
و ان��واع آن را یاد گرفته اید. در کن��ار اینها چند تا از بهترین تکنیک های 
سئو برای سایت برندتان را هم فوت آب هستید. از این به بعد همه چیز 

به تالش خودتان بستگی دارد. 
من و همکارانم در روزنامه فرصت امروز امیدواریم نکات مورد بحث در 
این مقاله کمکی هرچند کوچک به شما برای آشنایی با سئو کرده باشد. 
قول می دهیم خیلی زود با توضیح بخش های جانبی این دنیای ناشناخته 
بیش��تر با شما همراه شویم. تا آن زمان اگر سوالی داشتید، از طریق یکی 

از پل های ارتباطی ما را در جریان بگذارید. 
منابع: 
/https://ahrefs.com/blog/seo-tips
/https://neilpatel.com/what-is-seo
https://www.wordstream.com/seo
https://backlinko.com/actionable-seo-tips

سئو )SEO( چیست؟ همراه با بررسی مزایا و تکنیک های اجرای آن

چهار شنبه
6 مهر 1401

شماره 2096



7ایران زمـــین www.forsatnet.ir7تلفن مستقیم: 86073290 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

اخبار

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی گفت:
 ۲ هزار و ۲۰۰ پایگاه در جشن عاطفه های استان مرکزی کمک های مردمی 

را جمع آوری می کنند
اراک - فرناز امیدی: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
مرکزی گفت: ۲ هزار و ۲۰۰ پایگاه در جشــن عاطفه ها با شعار» باهم 
مشق محبت بنویســیم « کمک های مردمی این استان را جمع آوری 
می کنند. مجید مومنی در نشست خبری با اصحاب رسانه، افزود: یک 
هزار و ۱۰۰ مدرســه، ۳۳۴ مرکزی نیکوکاری، ۶۰۰ پایگاه بسیج، ۱۰۰ 
مســجد و دفاتر امداد امام)ره( در این استان تا نیمه مهرماه آماده جمع 
آوری کمک های مردم هســتند. وی اظهار داشت: ۱۱ مهرماه نیز زنگ 
جشن عاطفه ها ساعت ۸ در یکی از مدارس منطقه یک آموزش و پرورش 

اراک با حضور جمعی از مسئوالن نواخته خواهد شد. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان مرکزی ادامه داد: ۲۵۰ 
میلیار ریال هرماه به عنوان مستمری به ۴۶ هزار خانوار مددجوی زیرپوشش این نهاد حمایتی واریز می شود. مومنی با بیان 
اینکه، امسال ۳۸۰ میلیارد ریال برای ایتام و محسنین کمک واریز شده است، افزود: ۱۵۰ هزار خانوار، حمایت از خانواده ایتام 
و محسنین زیر پوشش کمیته امداد استان مرکزی را برعهده دارند. وی عنوان کرد: نسبت به سال گذشته علیرغم مشکالت 
موجود مراکز فعال نیکوکاری افزایش داشته است و هم اکنون نزدیک به ۳۳۴ مرکز نیکوکاری فعال در سطح استان وجود 
دارد و شاهد رشد ۳۸ درصدی صدقات در استان بودیم و در مجموع بالغ بر ۲ هزارو ۴۲۰ میلیارد ریال در ۵ ماهه نخست به 
کمیته امداد کمک شده است و سرانه کمک به حامیان و ایتام یک میلیون و ۱77 هزار تومان است. مومنی شالوده کار کمیته 
امداد را کار فرهنگی دانســت و ادامه داد: اشــتغال و مسکن  دو بال توانمندسازی خانوارهای نیازمند است که در این راستا 
تاکنون چهار هزار خانواده در حوزه مسکن و اشتغال خودکفا شده اند و از گردانه حمایتی کمیته امداد خارج شده اند. مدیرکل 
کمیته امداد امام خمینی)ره( استان مرکزی بیان داشت: در بحث اشتغال در ابتدا شناسایی استعداد خانوارها انجام می شود و 
بعد بر اساس استعداد خانوارها آموزش می بینند و مستقیم وارد بازار کار می شوند که از ابتدای سال تا کنون هزار و ۳۰۰ نفر از 
خانوارها آموزش دیده اند و چیزی حدود هزار و ۶۵۴ طرح اشتغال برای خانوارهای ولی نعمت ایجاد شده است. مومنی تصریح 
کرد: تاکنون بیش از ۲ هزار و 97۲ مسکن شروع به کار و تحویل خانواده های ولی نعمت شده است و بنا بر این است 7۰۲ 
واحد نیز در شهر مهاجران در نظر گرفته شده که در مهرماه مراسم کلنگ زنی می شود که بین ۱۸ تا ۲۴ ماه خانه ها تکمیل 
و تحویل خانواده های ولی نعمت می شود. وی درپایان با بیان اینکه وعده زمین برای ساخت مسکن خانواده های ولی نعمت از 
سوی فرماندار داده شده افزود: در شهر اراک و ساوه مشکل تهیه زمین وجود دارد که از ۶۳۰۰ مستاجر بیشترین مستاجر 
در استان مربوط به شهرهای اراک و ساوه است که در سفر رئیس جمهور به استان مصوب شد ظرف سه سال هر سال 7۵۰ 

واحد برای خانواده ها ساخته شود بنابراین مشکل اعتباری وجود ندارد.

محمود کشاورز:
بیش از ۴۸ هزار پرس غذا توسط شرکت گاز ایالم در بین زائران اربعین 

توزیع شد
ایالم-هدی منصوری:مدیرعامل شــرکت گاز اســتان ایالم از توزیع بیش از ۴۸ هزار پرس غذای گرم در ۲ وعده نهار و شام در بین 
زائران اربعین حسینی)ع( در موکب این شرکت در شهرستان چرداول خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم؛ " محمود 
کشاورز" افزود: از این تعداد ۲۴ هزار پرس نهار، ۲۴ هزار پرس شام بوده که خوشبختانه رضایت مقامات استانی و همچنین زوار اباعبداهلل 

الحسین )ع( فراهم شده است. 
وی از توزیع ۱۰ هزار لیتر شربت و ۱۰ هزار بطری آب معدنی و نیز کمک به تاُمین اقالم مورد نیاز هیاُت های مذهبی شهرستان چرداول 
مستقر در این موکب، برای تهیه و توزیع ۱۲ هزار پرس صبحانه خبر داد و اظهار داشت: تالش های شرکت گاز استان برای خدمات رسانی 
به زائران اربعین در این موکب توسط برخی از مقامات ارشد استان از جمله نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم، فرماندار چرداول، 
جانشین فرماندهی سپاه امیرالمؤمنین )ع( استان بازدید و مورد تقدیر قرار گرفت. مدیرعامل شرکت گاز ایالم با اشاره به اینکه در راستای 
مســئولیت های اجتماعی، شرکت گاز استان ایالم برای اولین بار اقدام به استقرار و راه اندازی موکب برای خدمات رسانی به زائران اربعین 
نموده است، تصریح کرد: شرکت گاز استان با استفاده از امکانات زیرساختی آشپزخانه اردوگاه قدس سپاه استان ایالم، روزانه در ۲ وعده نهار 
و شام بیش از ۶ هزار پرس غذای گرم طبخ و در بین زائران توزیع کرده است. وی با بیان اینکه در جلسه ستاد اربعین استان، شرکت گاز 
ایالم بعنوان اداره معین در شهرستان چرداول انتخاب شده است، افزود: در راستای خدمت رسانی این مجموعه به  زائران اربعین حسینی )ع(، 
این موکب در مجموعه با استقرار در اردوگاه قدس سپاه استان و استفاده از امکانات زیر ساختی اولیه این مکان، راه اندازی شد و روزانه به 

بیش از ۱۰ هزار  نفر از زائرین خدمات رسانی کرده است. 
مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به اینکه همزمان با آغاز سفرهای زیارتی اربعین حسینی و به منظور استقبال و پذیرایی از زائرین 
کربالی معلی و ارادتمندان به ســرور و ساالر شــهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(، موکب این شرکت بعنوان مرکز اصلی پذیرایی از 
زائران اربعین در شهرســتان چرداول آغاز به کار کرد، اظهار داشت: در این ارودگاه، محل اسکان مجزا برای برادران و خواهران، نمازخانه، 
سرویس های  بهداشتی، چندین دوش حمام و پارکینگ اختصاصی برای زائران فراهم شد. وی با اشاره به اینکه موکب این شرکت با رعایت 
کامل دستورالعمل های بهداشتی، میزبان خیل عظیم عزاداران و زائران ابا عبداهلل الحسین)ع( بوده است، اظهار داشت: موکب شرکت گاز 
امســال برای اولین سال بصورت مستقل جهت پذیرایی زائرین کربالی معلی بر پا شد. کشاورز گفت: تأمین پارکینگ برای ۲۰۰ خودرو 
همکاران صنعت نفت، خدمات دهی تاکسیرانی خودروهای استیجاری به همکاران زائر از ایالم به مهران و بالعکس، اسکان بیش از یکهزار 
نفر از خانواده همکاران شــرکت ملّی گاز و صنعت نفت کشــور در مهمانسراهای ایالم و مهران شرکت گاز استان و نیز خرید 9 دستگاه 
دستشویی سیار جمعا به تعداد ۳۶ چشمه و اهدا به فرمانداری های چرداول، ایوان و مهران از دیگر اقدامات این شرکت برای خدمات رسانی 

به زائران اربعین بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:
پیوست سالمت صنایع به عنوان چالش جدی استان بوشهر است

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
بوشــهر با تأکید بر لزوم تغییر نگرش و نهادینه کردن نظام پیشگیری 
و مراقبت در جامعه گفت: پیوســت ســالمت صنایع به عنوان چالش 
جدی استان بوشهر است. دکتر قاسم برجوئی فرد در نشست با نماینده 
ولی فقیه در استان بوشهر و امام جمعه بوشهر اظهار داشت: نرخ باروری 
با توجه به اهمیت موضوع جوانی جمعیت باید بیشــتر مدنظر مردم و 

مسئولین قرار بگیرد.
وی بابیــان اینکه موضوع جوانی جمعیت با تغییر باورها امکان پذیر 

است گفت: متأسفانه موضوع جوانی جمعیت در حد گفتار باقی و مغفول مانده است. دکتر برجوئی فرد بابیان اینکه پیوست 
ســالمت صنایع به عنوان چالشی در درون استان بوشهر اســت گفت: ایجاد مراکز پایش سالمت مردم باید در دستور کار 
صنایع اســتان قرار بگیرد. معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تأکید بر اینکه صنایع نیز باید سالمت آن ها را 
تأمین کنند اضافه کرد: پایش سالمت مردمی که در همسایگی صنایع قرار دارند از جمله وظیفه و تکالیف قانونی است که 
بر عهده دانشــگاه علوم پزشکی بوشهر نهاده شده است. دکتر برجوئی فرد افزود: آالینده ها یکی از اصلی ترین دغدغه های 
نظام ســالمت و بهداشت در استان بوشهر اســت. وی تصریح کرد: بدون داشتن یک نقشه راه نمی توان بهداشت و درمان 
را پیش برد بنابراین نقشــه راه حوزه ســالمت در دستور کار تیم مدیریتی است و این چشم انداز تهیه و تدوین شده است. 
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: تغییر نگرش مردم و مسئولین در حوزه سالمت دارای اهمیت 
زیادی اســت که باید همه برای تغییر نگرش و نهادینه کردن نظام پیشگیری و مراقبت در جامعه دست به دست دانشگاه 
علوم پزشکی استان بدهند به عنوان مثال عبور از پیک ششم و هفتم کرونا به دلیل اهتمام دولت به نظام پیشگیری، تهیه 

واکسن و همکاری مردم بوده است.

تقدیر فرماندار علی آباد کتول از مدیر مخابرات منطقه گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: فرماندار شهرستان علی آباد کتول با حضور در اداره مخابرات این شهرستان و دیدار با مدیر مخابرات 
منطقه گلســتان از تالش های  انجام شــده تقدیر کرد.ابراهیم احمدی فرماندار شهرستان علی آبادکتول با حضور در اداره مخابرات این 
شهرستان  با دکتر غالمعلی شهمرادی دیدار و از اقدامات و تالشهای انجام شده در جهت توسعه مخابرات در مناطق روستایی و شهری 
قدردانی کرد.وی با ابراز نگرانی از سرقت های انجام شده  آمادگی و حمایت فرمانداری را از برنام های توسعه ای مخابرات در شهرستان علی 
آباد کتول اعالم کرد و گفت : با همکاری نهاد های ذیربط در راستای کاهش و پیشگیری از سرقت ها برنامه ریزی انجام شود تا اختالل در 

ارائه خدمات و سرویس های مخابراتی نیز کاهش شده و رضایت مردم جلب شود.

مالقات عمومی مدیر مخابرات منطقه گلستان با مردم شهرستان علی آباد کتول
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیر مخابرات منطقه گلستان با مردم شهرستان علی آباد کتول مالقات کرد.دکتر غالمعلی شهمرادی 
با حضور در اداره مخابرات شهرستان علی آباد کتول از نزدیک با مردم مالقات داشت .مدیر مخابرات منطقه گلستان با تاکید بر رفع مشکالت 
مخابراتی مردم در اسرع وقت و اهمیت آن در رضایتمندی حداکثری مردم گفت: شناسایی مشکالت و مالقات و گفتگو با مردم نقش موثری 
در سرعت بخشیدن به حل مشکالت داشته و فرصت ایجاد خواهد کرد تا بتوانیم در خواست های مردم را دانسته و در جهت تامین آنها اقدام 
نماییم .در مالقات عمومی مردم شهرستان علی آباد کتول بامدیر مخابرات منطقه گلستان ، مشکالت مخابراتی مراجعه کنندگان در بخش 

های روستایی و شهری مطرح و دستورات الزم جهت رفع آن صادر و هماهنگی هابرای تامین درخواست ها انجام شد.

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب به همراه رئیس HSE شــرکت ملی نفت ایران و سرپرست 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از عملیات به تولید آوری چاه 
شماره ۲۸ این شرکت که دچار آتش سوزی شده بود، بازدید کردند.
مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در تشریح حادثه 
مذکور گفت: ساعت  ۶ و ۲۰ دقیقه صبح روز سه شنبه ۲۲ شهریور 
ماه، چاه شــماره ۲۸ میدان شادگان که تحت راهبری شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مارون است، دچار آتش سوزی شد که با اقدام به 
هنگام تیم واکنش سریع این شرکت متشکل از کار گروه های فنی، 
عملیاتی و حراســت، ظرف مدت ۲ و ساعت و نیم یعنی ساعت ۸ و 

۵۲ دقیقه به طور کامل مهار شد.
مهندس علیرضا دانشی ضمن ابراز خرسندی از اینکه حادثه هیچ 
گونه خسارت انسانی در بر نداشــته است، افزود: علل و عوامل این 
رویداد در دســت بررسی است و انتظار می رود شرکت بهره برداری 

نفت و گاز مارون به ســرعت گزارش کاملی از کلیه ابعاد حادثه ارائه 
نماید تا بتوان با اتخاذ تدابیر ویژه، بروز اتقافات مشــابه را به حداقل 
رســاند. وی به جنبه زیست محیطی موضوع نیز اشاره کرد و یادآور 

شد: خوشــبختانه هیچگونه آسیب زیست محیطی به منطقه وارد 
نیامده و اندک نفتی که در پی حادثه نشــت پیــدا کرده، در حال 
پاکســازی است. مهندس دانشــی صنعت نفت را صنعتی مقید به 
رعایت کلیه الزامات زیست محیطی دانست و تاکید کرد: طرح های 
زیست محیطی مناطق نفت خیز جنوب در دولت سیزدهم شتاب 

فزاینده ای گرفته است.
مهندس قباد ناصری، سرپرســت شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مارون نیز ضمن تقدیر از تالش کارکنان این شرکت گفت: بالفاصله 
پس از مهار چاه، کلیه اتصاالت، شیرآالت و تسهیالت مورد نیاز تامین 
و درحال انجام عملیات به تولید آوری چاه در سریع ترین زمان ممکن 

با رعایت کامل دستور العمل های ایمنی و زیست محیطی هستیم.
شــایان ذکر است میدان شادگان یکی از ۳ میدان تحت راهبری 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون و شامل دو مخزن آسماری و 

بنگستان می باشد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان از ایجاد و توسعه زیرساخت ها در استان با هدف ارتقا کیفی و 

ایمنی مسافری و گردشگری دریایی خبرداد.
بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل بنادر و دریانــوردی هرمزگان، 
"حســین عباس نژاد" با اشاره به اهمیت توســعه طرح های دریامحور 
در بنادر این اســتان اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی به منظور 
بهره بــرداری همه جانبه از دریا، حفظ و اشــاعه فرهنگ مســافری و 
گردشگری دریایی و ارتقاء ایمنی ترددهای دریایی برنامه ها و طرح های 
متعددی در استان هرمزگان در دســتور کار دارد. وی در این رابطه به 
انجام مطالعات مهندسی توســعه بنادر  و ایجاد زیرساخت های بخش 
دریایی اشــاره کرد و از ایجاد و توســعه زیرســاخت های مســافری و 
گردشگری دریایی در استان هرمزگان با محوریت و اولویت توسعه بنادر 

مسافری شهید حقانی، هرمز و نخل ناخدا خبرداد. 
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در خصوص بندر شهید حقانی 
گفت: این بندر در حال حاضر به عنوان بزرگترین پایانه مسافری کشور 
به شــمار می رود که هر ســاله پذیرای خیل عظیمی از گردشگران و 

شــهروندان است که برای تجربه ســفرهای دریایی و یا انجام کارهای 
اداری و دانشــگاهی خود از این بندر تردد می کند . وی افزود: توســعه 
این بندر باید متناسب با  همه نیازهای هموطنان به ویژه در نیمه دوم 
ســال و اوج سفرها دریایی باشــد. عباس نژاد بیان کرد: ضرورت توسعه 
بندرحقانی به منظور پاســخ گویی به نیازهای مســافران و گردشگران 
روز به روز بیشــتر احساس می شود از سوی دیگر ظرفیت بسیار باالی 

مسافری و گردشــگری در جزیره هرمز و بنادر مجاور آن از قبیل بندر 
نخل ناخدا بســیار حائز اهمیت است. این مقام مسئول افزود: به منظور 
ارتقاء کیفیت ارایه خدمات مســافرت های دریایی و توسعه فعالیت های 
گردشگری دریایی با شرایط ایمن مطابق با استانداردهای بین المللی و 
با مشارکت وزارت میراث فرهنگی و استانداری هرمزگان، زیرساخت های 
بندری و دریایی درمحیط پیرامونی  بندر شــهید حقانی و بنادر هرمز 
و نخل ناخدا توســعه می یابد. مدیرکل بنــادر و دریانوردی هرمزگان، 
تســهیل گری در فرآیند صدور مجوزهای تاسیسات و سازه های آبی با 
محوریت و اولویت توسعه دریایی با هدف ارتقاء ایمنی ترددهای دریایی و 
حفظ و اشاعه فرهنگ گردشگری را از دیگر برنامه های مهم این اداره کل 
عنوان کرد. به گفته عباس نژاد؛ تامین و حفظ ایمنی دریانوردی و حفظ 
محیط زیست دریایی با استفاده از منابع طبیعی در سواحل برای خدمات 
رسانی بهتر به گردشگران از یک سو و ایجاد بستری مناسب برای سرمایه 
گذاری، توسعه منطقه ای و محلی و اشتغال پایدار به منظور ارتقای سطح 
زندگی ساحل نشینان از منظر دیگر اهمیت  طرح های توسعه ای در بنادر 

هرمزگان را دوچندان کرده است. 

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت شهرک های 
صنعتی اســتان قزوین گفت: عملیات اجرایــی احداث دو تصفیه خانه 
فاضالب شهرک های صنعتی خرمدشــت و آراسنج با سرمایه گذاری 
۴۰۰ میلیارد ریالی آغاز شده اســت. به گزارش روابط عمومی شرکت 
شهرک های صنعتی استان قزوین، " رضا صفاری " در حاشیه سومین 
سمینار و کارگاه آموزشی شناخت محیط زیست ویژه طالب و روحانیون 
که در سالن اجتماعات شرکت برگزار شده اظهار داشت: در راستای حفظ 
محیط زیست و ساماندهی پساب خروجی واحدهای تولیدی تاکنون در 
سه شهرک صنعتی کاسپین، لیا و حیدریه تصفیه خانه فاضالب احداث 
شده که بیش از 9۵ درصد واحدهای فعال مستقر در این شهرک های 
صنعتی به شــبکه تصفیه خانه فاضالب متصل بوده که پساب خروجی 
آنها بعد از ورود به تصفیه خانه فاضالب بازچرخانی و مجدد در واحدهای 

تولیدی و فضای سبز استفاده خواهد شد.
وی با اشــاره به احداث دو تصفیه خانه فاضالب در سالجاری افزود: 
عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضالب شــهرک صنعتی خرمدشت آغاز 

شــده و عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی 
آراسنج با انتخاب پیمانکار کمتر از دوماه دیگر شروع می شود.

رئیس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان تصریح کرد: 
 HSEE ( تاکنون طرح ممیزی ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی
( برای ۵۰۰ واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی مســتقر در شــهرکها و 

نواحی صنعتی تابعه با هدف ارتقاء سطح ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
انجام شده است.

رضا صفاری در پایان افزود: تهیه شناسنامه HSEE در کلیه شهرک 
ها و نواحی صنعتی تابعه، شناسایی کانون های مستعد خطر در شهرکها 
و نواحی صنعتی تابعه، شناسایی واحدهای صنعتی حساس و پر خطر از 
حیث ایمنی و پدافند غیر عامل، برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز 
در حوزه HSEE جهت پرســنل  واحدهای صنعتی، خرید دو دستگاه 
خودروی آتش نشــانی بهمراه تجهیزات برای شــهرک های صنعتی 
کاســپین۲ و خرمدشــت،  ، نظارت و کنترل فرایند تصفیه خانه های 
فاضالب در راســتای کاهش آالینده های زیست محیطی از مهمترین 

اقدامات در حوزه HSEE  در یکسال گذشته  بوده است.
گفتنی است سمینار آموزشی شناخت محیط زیست با حضور ۵۰ نفر 
از طالب و روحانیون استان، سعیده خضیر سرمرست اداره کل حفاظت 
محیط زیســت و رضا صفاری مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی 

استان قزوین برگزار شد.

قم- خبرنگار فرصت امروز: اداره کل اوقاف اســتان قم در قالب 
رزمایش مهر تحصیلی ۱۴۰۱، دو هزار و ۶۰۰ بسته نوشت افزار ایرانی را 
از محل عواید موقوفات برای توزیع بین دانش آموزان خانواده های نیازمند 

تدارک دیده است.
اداره کل اوقاف استان قم در قالب رزمایش مهر تحصیلی ۱۴۰۱، دو 
هزار و ۶۰۰ بسته نوشت افزار ایرانی را از محل عواید موقوفات برای توزیع 

بین دانش آموزان خانواده های نیازمند تدارک دیده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، آیین 
شروع رزمایش مهر تحصیلی ۱۴۰۱، پیش از ظهر امروز در سالن کوثر 

آستان مقدس امامزاده علی بن جعفر)ع( برگزار شد.
در این مراســم، عالوه بر مدیرکل، روســای مناطق و معاونان اوقاف 
استان قم، ابوالقاسم مقیمی معاون هماهنگی امور زائرین استاندار، عباس 
ذاکریان فرماندار قم، صادقخانی رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک قم و 

جمعی دیگر از مسئوالن شهری و استانی حضور داشتند.
حجت االسالم والمسلمین عباس اسکندری مدیرکل اوقاف استان قم، 
مقیمی معاون استاندار، صادقخانی رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک و 

حجت االسالم صمدانی رئیس اوقاف ناحیه یک شهرستان قم سخنرانان 
برنامه بودند.

گفتنی است رزمایش مهر تحصیلی با هدف توزیع نوشت افزار و لوازم 
مورد نیاز دانش آموزان خانواده های نیازمند برای شروع سال تحصیلی، 
یکی از برنامه های اجتماعی ســازمان اوقاف و امور خیریه اســت که با 

محوریت مراکز افق بقاع متبرکه اجرایی می شود.
در آستانه بازگشــایی مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ هم 
اداره کل اوقاف استان قم با همراهی مراکز افق و از محل عواید موقوفات 
مرتبط، ۲۶۰۰ بسته نوشت افزار ایرانی را با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 
۲۵۰ میلیون تومان )هر بسته به ارزش تقریبی ۴۸۰ هزار تومان( برای 
توزیع بین خانواده هایی که قبل از این شناســایی شده اند تدارک دیده 
است. ۱۶۰۰ بسته از این نوشت افزارها برای دانش آموزان دوره ابتدایی و 

هزار بسته هم برای دوره متوسطه آماده سازی شده است.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: جلسه بررسی تکمیل سوله های 
جدید شرکت کودآلی گیالن به ریاست سید امیر حسین علوی شهردار 
رشــت و با حضور نمایندگان شرکت سیف بنا پیمانکار پروژه و معاونین 
شهرداری برگزار شد. به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت - جلسه بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه ساخت و 
تکمیل سوله های جدید شرکت کودآلی گیالن صبح امروز ۲9 شهریور 
ماه ۱۴۰۱ به ریاســت سید امیر حسین علوی شهردار رشت و با حضور 

نمایندگان شرکت سیف بنا پیمانکار پروژه، خیابانی معاون حمل و نقل و 
امور زیربنایی، ماه پسند معاون مالی و اقتصادی و دیگر مدیران شهرداری 

برگزار شد.
گفتنی است که شهرداری رشت با همکاری مسئوالن استان گیالن 
درصدد است تا با تسریع در عملیات اجرای پروژه های مدیریت پسماند 
طبق برنامه زمانبندی گامهای الزم در این عرصه را برداشته و اعتبارات 

ملی این امر را تمام و کمال جذب نماید.

بازدید میدانی مدیر عامل مناطق نفت خیز جنوب از چاه ۲۸ نفت و گاز مارون

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد

تسهیل گری در فرآیند صدور مجوزهای تاسیسات و سازه های آبی

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین خبر داد

احداث دو تصفیه خانه فاضالب در شهرک های صنعتی خرمدشت و آراسنج

توسط اداره کل اوقاف استان قم صورت گرفت

توزیع ۲6۰۰ بسته نوشت افزار بین نیازمندان در رزمایش مهر تحصیلی

تکمیل سوله های جدید کودآلی گیالن

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: صولت مرتضوی معاون اجرایی 
رئیس جمهور همراه با اســتاندار و مدیرکل بنادر و دریانوردی استان از 
تاسیســات بندری و فرایند تخلیه و بارگیری بندر بوشهر بازدید کرد.  به 
گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و  دریانوردی استان بوشهر، محمد 
شکیبی نسب در این بازدید در تشریح طرح های توسعه ای بندر بوشهر 

اظهار کرد: بوشهر از بنادر باسابقه و خوشنام کشور است که از دیرباز مهد 
تجارت و بازرگانی بوده است. وی بیان کرد: به واسطه همجواری این بندر 
با فضای شهری، توسعه بندر بوشهر در مجتمع بندری نگین  دیده شده 
است. شکیبی نسب ادامه داد: در این مجتمع تاکنون ۳۰۰ متر پست اسکه 
احداث شــده و عملیات احداث جاده دسترسی و تاسیسات زیربنایی نیز 
در دســت اجرا است که اکنون پیشرفت جاده دسترسی به موازات جاده 
فعلی بیش از ۴۰ درصد و پیشرفت فیزیکی تاسیسات زیربنایی نیز به 9۰ 
درصد رسیده است. وی اظهار کرد: در مجتمع بندری نگین اجرا زون های 
متنوعی پیش بینی شده است که سرمایه گذاران مختلف داخلی و خارجی 
برا اجرا این پروژه ها اعالم آمادگی کردند. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر گفت: پروژه الیروبی مربوط به نگهداری کانال دسترسی بندر بوشهر 
نیز محقق شده و اکنون تجار و بازرگانان انتظار دارند زمینه افزایش عمق 

این کانال با هدف تردد کشتی های ۵۰ هزار تنی فراهم شود. وی افزود: در 
بنادر تابعه نیز برحسب الویت ها پروژه های ارزشمندی از شمال تا جنوب 
استان اجرایی شده است. شکیبی نسب تصریح کرد: در راستای میزبانی 
شایسته بندر بوشهر از مسافران جام جهانی ۲۰۲۲ فوتبال در کشور قطر 
عملیات تعمیرات اساسی پایانه بین المللی مسافربری دریایی در حال انجام 
است. وی یادآور شد: در بخش دریایی، اسکله این پایانه بین المللی احداث 
شده و تعمیرات اساسی سالن نیز که در هفته دولت با حضور مدیرعامل 
ســازمان بنادر و دریانوردی آغاز شده تا پایان مهرماه به اتمام می رسد تا 
بوشــهر با نهایت آمادگی به استقبال مسافران جام جهانی برود. شکیبی 
نسب ادامه اداد: هدف راهبردی مجموع این پروژه ها رونق اقتصادی بنادر 
در جهت تثبیت اشتغال و معیشت ساحل نشینان استان بوشهر است که 

این مهم با جدیت تمام دنبال می شود.

بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از بندر بوشهر
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چرا نوشتن کتاب برای هر کارآفرینی ضروری است

به قلم: تام فریلینگ
نویسنده حوزه مدیریت 

مترجم: امیر آل علی

یکی از دغدغه های همیشگی مدیران و کارآفرین ها این است که چگونه می توانند به سطوح باالتری دست 
پیدا کرده و در نهایت کارنامه درخش��ان تری را داش��ته باشند. در این زمینه اگرچه همواره از اصول مدیریت 
صحبت می ش��ود. با این حال اقدامات دیگری نیز وجود دارد که می تواند به خوبی وضعیت شما را به سمتی 
بهتر س��وق دهد. در این رابطه اگرچه در ظاهر عجیب به نظر می رس��د، با این حال نوشتن کتاب یکی از این 
موارد محسوب می شود. درواقع با نگاهی به تمامی کارآفرینان موفق جهان، متوجه این امر خواهید شد که آنها 
حداقل یک کتاب را منتشر کرده اند و این امر خود دلیل دیگری برای اهمیت این اقدام محسوب می شود که 

در ادامه دالیل اهمیت پرداختن به این موضوع، بررسی خواهد شد. 
1-به عنوان مرجعی در کسب و کار خود معرفی خواهید شد 

نوشتن کتاب اقدامی است که اعتبار شما و در نهایت برندی که در آن فعالیت دارید را با افزایش چشمگیر 
مواجه می سازد. در کنار این موضوع، نکته دیگری که باید به آن توجه نمایید این است که نوشتن کتاب، از 
جمله اقدامات تولید محتوا محس��وب می ش��ود که باعث خواهد شد تا مخاطبانی را به دست آورده و این امر 
به رشد برند شخصی و حتی برند کسب و کارتان، کمک شایانی را خواهد کرد. در این زمینه شما می توانید 
در ابتدا با اقداماتی نظیر تولید پادکس��ت و یا و یا مقاله نویس��ی کار خود را شروع کنید و پس از آن کتابی را 
منتش��ر نمایید. این امر باعث می ش��ود تا شانس دیده شدن کتاب شما نیز بیشتر شود. در این زمینه پس از 
انتظار کتاب خود، شاهد این امر خواهید بود که بسیاری از رسانه ها، با شما تماس خواهند گرفت تا مصاحبه 
و گفت و گویی را داش��ته باش��ند و به عنوان یک کارشناس در حوزه کاری خود معرفی خواهید شد. درواقع 
امروزه یکی از انتقادات جدی نسبت به بسیاری از مدیران این است که در زمینه معرفی خود، فعالیت کمی 
را انجام می دهند. در نهایت چنین اقدامی باعث خواهد شد تا افراد بهتر با اقدامات شما و داستان برندی که 
ایجاد کرده اید و یا مدیریت آن را برعهده دارید، آشنا شوند. در این زمینه شما حتی می توانید زندگینامه خود 

را در قالب یک کتاب درآورید. 
2-به یک منبع درآمد دیگر دست پیدا خواهید کرد 

اگر تصور می کنید که نویس��ندگی شغلی پردرآمد محسوب نمی شود، بدون شک سخت دراشتباه خواهید 
بود. در این زمینه فراموش نکنید که تا حتی پس از مرگ ش��ما، کتاب منتشرش��ده شانس فروش دارد و این 
امر به معنای یک جریان درآمدی مداوم اس��ت. در این زمینه اگر بتوانید مخاطبان زیادی را به دس��ت آورید، 
درآمدی را حتی در همان سال اول خواهید داشت که فراتر از حد تصور است. در نهایت کتاب شما زمینه ای 
خواهد ش��د که به انواع س��مینارها دعوت شوید و تمامی این اقدامات، می تواند برای شما درآمدهای دیگری 

را هم داشته باشد. 
3-کتاب یک ابزار بازاریابی چند منظوره محسوب می شود 

یکی از نیازهای هر کس��ب و کاری این اس��ت که به مشتریان و یا جامعه هدف خود، هدیه ای را بدهد که 
در این زمینه چه چیزی بهتر از کتابی که خودتان منتشر کرده اید؟ این اقدام می تواند باعث شود تا افراد به 
خوبی برند و دغدغه های شما را درک کرده و در مسیری قرار بگیرند که مدنظر شما است و در نهایت آنها را 
به مشتری تبدیل کنید. درواقع از کتاب می توان تحت عنوان روش های مختلفی برای تبلیغات، استفاده کرد. 

درواقع کتاب شما می تواند قوی ترین کارت ویزیت باشد. 
4-سئو سایت با رشدی بی نظیری همراه خواهد شد

با توجه به این امر که شما می توانید کتاب خود را در سایت های مطرحی نظیر آمازون قرار دهید، این امر 
باعث می شود تا در نهایت سئو سایت نیز رشد پیدا کند. درواقع براساس الگوریتم های تمامی موتورهای جست 
و جو، حضور در سایت های معتبر، بسیار مهم بوده و این امر بدون شک برای کسب و کار شما نیز اعتبار زیادی 
را به همراه خواهد داشت. در این زمینه اگر نسخه صوتی و الکترونیکی از کتاب خود تهیه کنید، باالترین حد 
نتایج را نیز به دست خواهید آورد. همچنین می توانید بخش هایی از کتاب را به صورت مقاله درآورید که خود 

به معنای محتواسازی برای سایت کسب و کارتان است.
5-به یک میراث دست پیدا خواهید کرد

یک��ی از تلخ ترین اتفاقات برای کارآفرینان و مدیران این اس��ت که پس از بازنشس��تگی، س��ریعا فراموش 
می شوند. این امر می تواند زمینه از دست رفتن تالش های شما برای ایجاد فرهنگ سازمانی مدنظر نیز باشد. 
با این حال چاپ کتاب می تواند راهنمای عمل مدیران جدیدتر محسوب شود و کارمندان را با اقدامات شما 
و طرز فکری که داشته اید، آشنا سازد. در این رابطه فراموش نکنید که شما می توانید کتاب خود را هر چند 

سال به روز کرده و اتفاقات جدید را به آن اضافه کنید. 
در آخر این نکته را به خاطر داش��ته باشید که شاید کتاب شما به اندازه نویسندگان مطرح حوزه مدیریت 
و اقتصاد، پرفروش نش��ود با این حال نتایج مثبت هرچند کوچک خود را به همراه خواهد داش��ت و این نکته 
را نیز به خاطر داش��ته باش��ید که اولین اقدام هر فردی، ممکن اس��ت یک ش��اهکار نباشد. با این حال شما 
می توانید در کتاب های بعدی خود، عملکرد به مراتب بهتری را داشته باشید. در این زمینه مطالعه کتاب های 
پرفروش مدیران و کارآفرینان دیگر، به ش��ما ایده های بس��یار خوبی را خواهد داد و شما را به فردی آماده تر 

برای نویسندگی، تبدیل می کند. 
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به قلم: کن ویسنفکی
نویسنده حوزه تکنولوژی و شبکه های اجتماعی

مترجم: امیر آل علی

تیک تاک از بدو ورود خود به دنیای ش��بکه های اجتماعی 
بس��یاری از رکوردها را جا به جا ک��رده و در حال حاضر نیز 
بیش��ترین میزان کاربر جدی��د را دارد. درواق��ع با نگاهی به 
لیس��ت محبوب ترین محتواها متوجه ای��ن موضوع خواهید 
ش��د که ویدئوهای کوتاه، بیشترین میزان محبوبیت را دارد 
و مدیران این شبکه نیز به خوبی به این موضوع توجه نشان 
داده و ویدئوه��ای کوت��اه را با انواع امکان��ات همراه کرده اند 
تا تی��ک تاکرها بتوانند در کنار س��رعت باالی تولید محتوا، 
خالقیت باالیی را نیز داش��ته باشند که تمامی این موارد، به 
جذابیت هرچه بیش��تر این شبکه منجر ش��ده است. با این 
حال امروزه ش��بکه های اجتماعی صرفا بستری برای تفریح 
کردن و گذراندن اوقات فراغت محسوب نمی شود و مهمترین 
مکان فعالیت برندها می باشد. درواقع اولویت هزینه بازاریابی 
بس��یاری از کس��ب و کارها، با توجه به شبکه های اجتماعی 
اس��ت. با این حال تیک تاک در ظاهر نخست، به نظر فضای 
مناسبی برای کسب و کارها نیست. با این حال محتوای شما 
در این شبکه می تواند رش��د ویروسی فوق العاده ای را داشته 
باش��د. فراموش نکنید که در ش��بکه هایی نظیر فیس بوک، 
اینس��تاگرام و حتی یوتیوب، ش��اهد بازنشر محتواهای تیک 
تاک هس��تیم. نکته جالب دیگر این است که امکان رشد در 
تیک تاک با توجه به الکوریتم ساده ای که دارد، بسیار مهیاتر 
است. این امر در حالی است که در شبکه ای نظیر اینستاگرام، 
وضعیت کامال متفاوت محسوب می شود. در این راستا سوال 
اصل��ی این اس��ت که چگونه می توان از تی��ک تاک، بهترین 
اس��تفاده را برای رشد کس��ب و کار خود داشت که در ادامه 

تمامی این موارد بررسی می شود. 
1-به نسل جوان دسترسی خواهید داشت

درواقع بیش��ترین شانس فروش ش��ما از بین گروه سنی 
جوان است که از 18 تا 35 سالگی را شامل می شود. درواقع 
ب��رای این اف��راد خرید کردن به مراتب س��اده تر ب��وده و در 

بس��یاری از موارد صرفا براس��اس حس خود، اقدام به خرید 
می کنند. در این رابطه تیک تاک بهتر از هر ش��بکه دیگری 
موفق ش��ده است تا قشر جوان را به سمت خود جذب کند. 
به همین خاطر ش��ما عمال نیاز ب��ه گروه بندی خاصی برای 
مخاطبان خود نخواهید داش��ت. در کنار این موضوع با توجه 
به ای��ن امر که در تیک تاک نیاز ب��ه متن و حتی زیرنویس 
بس��یار کم است، شرایط برای فعالیت جهانی کامال مهیاست 
و می توانید از این قابلیت برای پیدا کردن مشتری از سراسر 

جهان استفاده کنید. 
2-محکوم به تکنیک های درست فروش هستید 

امروزه تمامی بازاریاب ها بر این باور هستند که تکنیک های 
قدیمی فروش، دیگر جوابگوی بازار حال حاضر نبوده و الزم 
اس��ت تا در این زمینه تغییراتی اعمال ش��ود. نکته ای که در 
ای��ن بخش باید ب��ه آن توجه نمایید این اس��ت که در تیک 
تاک ش��ما با ویدئوهای چند ثانیه ای مواجه هستید که باعث 
می ش��ود تا نیاز به روش ه��ای خالقانه برای معرفی محصول 
خود داش��ته باش��ید. درواقع از روش های رایجی نظیر نقد و 
بررس��ی محصول، ابدا خبری نخواهد ب��ود و فراموش نکنید 
که دیدن یک تبلیغ، جذابیت بس��یار کمی را برای مخاطب 
دارد. به همین خاطر با اس��تفاده از تیک تاک ش��ما محکوم 
به اس��تفاده از روش های نوین و ارائه خالقیت هایی هس��تید 
که بدون ش��ک نتایج به مراتب بهت��ری را هم به همراه دارد 
و برند ش��ما را کامال مدرن نش��ان خواهد داد. در تیک تاک 
تعامل در باالترین حد قرار دارد و همواره ش��اهد چالش های 
مختلف هستیم که بسیاری از مخاطبان آن را تکرار می کنند. 
به همین خاطر محتوای ش��ما می تواند بارها با بازنشر مواجه 
شود و به نتایج اقتصادی فراتر از حد تصور دست پیدا کنید. 
ب��رای درک بهتر این موضوع تنها کافی اس��ت تا چند نمونه 
از برنده��ای موفق فع��ال در تیک تاک را مش��اهده کنید و 
آمارهای فروش آنها را با زمانی که هنوز در تیک تاک حضور 

نداشته اند، مقایسه نمایید. 
3-بیشترین ترافیک را به دست می آورید

از دیگ��ر مزیت های تیک تاک این اس��ت که فضای خوبی 
را برای لینک ش��دن با س��ایت ها ایجاد ک��رده و همین امر 
باعث می شود تا احتمال بازدید از سایت نیز زیاد باشد. برای 

مثال ممکن اس��ت شما یک کمپینی را طراحی کرده باشید 
ک��ه افراد ب��رای اجرای آن نیاز به خری��د یکی از محصوالت 
شما داشته باش��ند. تحت این شرایط طبیعی است که افراد 
بخواهند س��ریعا محصول را تهی��ه کنند که این امر می تواند 
به س��ادگی از طریق فروش در س��ایت اتف��اق بیفتد. در این 
زمینه تیک تاک اخیرا فضایی مانند یک ویترین دیجیتال را 
به ش��بکه خود اضافه کرده است که باعث می شود تا کاربران 
سریعا بتوانند محصوالت را مشاهده کرده و در صورت تمایل 
به خرید، پرداخت داش��ته باش��ند. این امر باعث می شود که 
ش��ما از دو بستر، ش��انس فروش باالیی را داشته باشید. در 
این زمینه امروزه تیک تاک به واسطه موفقیت های فوق العاده 
خود، مورد توجه جدی الگوریتم های مرورگرها نیز قرار گرفته 
و در صورت فعالیت در آن، طبیعی است که سایت شما رتبه 

باالتری را پیدا کند. 
4-با نسل جدیدی از اینفلوئنسرها همکاری خواهید داشت 
درواقع میانگین سنی اینفلوئنسرهای تیک تاک، به مراتب 
کمتر از س��ایر شبکه های اجتماعی بوده و با توجه به این امر 
که اکثر کاربران تیک تاک جوان هس��تند، باعث می شود تا 
تعامل بهتر و عمیق تری ش��کل گیرد. درواق��ع این امر یک 
واقعیت روان شناس��ی است که افراد با همسن های خود بهتر 
هماهنگ می ش��وند. در این رابطه س��ن کمت��ر تیک تاکرها 
باعث شده اس��ت تا این افراد انرژی و ریسک پذیری باالتری 
را داشته باشند که خود به تنوع بیشتر محتواها کمک کرده 
است. این امر در حالی است که در شبکه ای نظیر اینستاگرام، 
تقلید به اقدامی رایج تبدیل شده است. همچنین همکاری با 
تیک تاکرها، به مراتب مقرون به صرفه تر از اینفلوئنس��رهای 
شبکه های دیگر می باشد که علت اصلی آن، سال فعالیت به 

مراتب کمتر در مقایسه با رقبا است. 
در آخ��ر فرام��وش نکنید ک��ه اهمیت یک ش��بکه، باعث 
نمی شود که از توجه به سایر شبکه ها غافل شوید. به همین 
خاطر توصیه می شود که سایر شبکه ها را نیز جدی بگیرید. 
درواقع تیک تاک از معدود شبکه هایی محسوب می شود که 
از محتواهای آن می توانید در فضاهای دیگر نیز استفاده کنید 
و این امر فعالیت های دیگر شما را به مراتب ساده تر می سازد. 
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به قلم: جان اسمیت 
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

میزان اهمیت بازاریابی به حدی اس��ت که بسیاری از افراد 
از آن تح��ت عنوان مهمترین فعالیت هر کس��ب و کاری نام 
می برن��د. دلیل این ام��ر نیز به خاطر این اس��ت که تمامی 
تالش ه��ای هر ش��رکتی در نهایت برای به فروش رس��اندن 
محصول اس��ت. درواق��ع بدون این مرحل��ه، تمامی اقدامات 
بی معن��ا خواهد بود. در ای��ن زمینه یک بازاری��اب حرفه ای 
می توان��د وضعیت ف��روش را کامال دگرگون س��ازد. درواقع 
ممکن اس��ت ش��ما بهترین محصول و مجموعه فعالیت ها را 
داشته باشید. با این حال اگر در زمینه بازاریابی ضعیف عمل 
کنید، بدون ش��ک نتایج مورد نظر را به دست نخواهید آورد. 
تحت این شرایط س��وال اصلی این است که چگونه می توان 
مه��ارت بازاریابی خود را افزای��ش داد که در ادامه پنج اقدام 
ضروری و در عین حال ساده را بررسی خواهیم کرد که بدون 

شک هر فردی در این زمینه می تواند اقدام نماید. 
1-استراتژی های مختلف را یاد بگیرید

از جمله اولین اقدامات این است که استراتژی های مختلف 
را ب��ه خوبی یاد بگیرید. در این زمینه فراموش نکنید که هر 
ساله ممکن است چندین اس��تراتژی جدید معرفی شود. به 
همین خاطر یادگیری ش��ما در این بخش اب��دا به نقطه ای 
محدود نخواهد بود. در کنار این مسئله نکته دیگری که باید 
به آن توجه داش��ته باشید این اس��ت که به هر میزان تنوع 
انتخاب شما باالتر باشد، در نهایت تصمیم بهتری را می توانید 
اتخ��اذ نمایی��د. دلیل این ام��ر نیز به خاطر امکان مقایس��ه 
می باشد. در این رابطه بهتر است که برای هر استراتژی، چند 
مث��ال نیز مطرح نمایید و این موارد را می توانید به یک فایل 
متنی تبدیل کنید که در هر لحظه امکان استفاده از آن وجود 
دارد. درواقع این امر که بدانید یک استراتژی در کدام شرایط 
مورد استفاده قرار گرفته، به شما کمک خواهد کرد تا انتخاب 

بهتری را داش��ته باش��ید. در نهایت داشتن چنین فهرستی 
باعث خواهد ش��د تا بتوانید با ترکی��ب و یا اعمال اصالحات 

الزم، به استراتژی های بازاریابی جدیدی دست پیدا کنید. 
2-جمع آوری و تحلیل داده ها را جدی بگیرید 

برای تصمیم گیری درس��ت، الزم است تا منابع مناسبی را 
داش��ته باشید که در این زمینه هیچ چیز به اندازه داده، قابل 
اعتماد نخواهد بود. به همین خاطر اس��ت که امروزه تمامی 
شرکت های بزرگ، تیمی را برای این اقدام استخدام می کنند 
که وظیفه این افراد گردآوری اطالعات اس��ت. در این رابطه 
شما باید تفاوت منابع معتبر و غیرمعتبر را بدانید و فراموش 
نکنید که در برخی از شرایط نیاز به فعالیت های میدانی است 
تا اطالعات به دس��ت آید. درواقع تمامی م��وارد موردنظر را 
نمی توان از بانک های اطالعاتی به دس��ت آورد. نکته دیگری 
که در این بخش باید به آن توجه داشته باشید این است که 
داده های خام کاربرد الزم را ندارند و الزم است تا یک مرحله 
دیگر نیز جلو بروید. درواقع شما به تحلیل داده ها نیاز دارید 
تا نتایج الزم به دس��ت آید. در این زمینه ممکن است حتی 
نیاز به ادغام و مقایسه داده ها نیز وجود داشته باشد. در آخر 
فراموش نکنید که این اقدام مقطعی نبوده و به صورت مداوم 

باید انجام شود. 
3-ابزارها را بشناسید 

در هر زمینه ای نیاز اس��ت که ابزاره��ای الزم را در اختیار 
داشته باشید که بازاریابی نیز از این قائده مستثنی نیست. برای 
مثال برخی از ابزارها وجود دارد که امکان ارسال ایمیل ها در 
تعداد زیاد و به صورت گروه بندی شده را امکان پذیر می سازد 
که بدون ش��ک در اجرای یک کمپین، کامال ضروری خواهد 
بود. در کنار این مسئله فراموش نکنید که یک بازاریاب موفق 
باید دایره روابط گس��ترده ای را هم داشته باشد. درواقع این 
افراد باید بتوانند س��ریعا نیازهای شرکت را به افراد مناسب 
پیوند دهند تا اقدامات در کمترین زمان ممکن و با باالترین 
کیفی��ت انجام ش��ود. درواقع یکی از ضعف های بس��یاری از 
ش��رکت ها این است که برای پیدا کردن افراد مناسب، زمان 
زیادی را از دس��ت می دهند. درواقع ت��ا زمانی که در این دو 

بخش به مهارت الزم دست پیدا نکرده اید، بهتر است که خود 
را یک بازاریاب مناسب تلقی نکنید. 

4-به ترندهای جدید توجه داشته باشید
به صورت کلی ترندها را می توان جریان هایی دانست که در 
یک مقطع زمانی باعث می ش��ود تا توجهات زیادی به سمت 
آنها معطوف ش��ود. این موضوع درواق��ع یک فرصت ایده آل 
است تا افراد بتوانند با استفاده از این موارد، شانس دیده شدن 
خود را افزایش دهند. در این رابطه دلیلی وجود ندارد که شما 
همواره به دنبال ترندها باشید. درواقع بازاریاب های حرفه ای، 
خود ترندس��ازی را انجام می دهند. در این زمینه تنها کافی 
اس��ت تا بدانید که جامعه هدف ش��ما به سمت چه مواردی، 
تمایل بیش��تری را دارد تا با اس��تفاده از آنها بتوانید بهترین 

نتایج را به دست آورید. 
5-تمرین مهارت ها را جدی بگیرید 

اشتباه بزرگ بسیاری از بازاریاب ها این است که به صورت 
مداوم مهارت هایی را یاد گرفته و پس از به پایان رسیدن یک 
مورد، سریعا به س��راغ موارد دیگر می روند. این امر در حالی 
اس��ت که پیدا کردن مهارت در یک موضوع نیز بس��یار مهم 
خواهد بود. درواق��ع اگر بتوانید به خوبی از مهارت های خود 
اس��تفاده کنید، عملکرد الزم را هم نخواهید داش��ت. در این 
زمینه نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است 
که ش��یوه تمرین کردن کامال سلیقه ای محسوب می شود. با 
این حال بهتر است که این اقدام به صورت مداوم باشد. برای 
مثال پس از دو هفته تمرین، هر سه ماه تکرار داشته باشید. 

6-آموزش های جدید داشته باشید
در بازار به شدت متغیر حال حاضر طبیعی است که دانش 
حتی یک سال قبل نیز کاربرد الزم را نداشته باشید. به همین 
خاطر الزم اس��ت تا به صورت مداوم، آموزش هایی را داشته 
باشید. در این زمینه فراموش نکنید که نیاز شما تعیین کننده 
حج��م مناب��ع خواهد ب��ود. خوش��بختانه امروزه پیش��رفت 
تکنولوژی به حدی رس��یده اس��ت که می توان برای آموزش 
دیدن و افزایش مهارت ها، از روش های متنوعی استفاده کرد. 
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چگونه مهارت بازاریابی خود را افزایش دهیم

چگونه تیک تاک به رشد کسب و کارها کمک می کند


