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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

بورس در چه شرایطی مثبت می شود؟

سیاست صبر و انتظار 
در بورس تهران

فرصت امروز: بورس به  عنوان یک بازار ضد تورمی، زیانده ترین بازار در شش ماه گذشته بوده است. مقایسه میزان 
بازدهی بازارها در نیمه نخست امسال نشان می دهد با وجود اینکه هیچ بازاری نتوانسته متناسب با سطح تورم رشد 
کند، اما تقریبا اغلب بازارها در طول شش ماه گذشته به طور میانگین بین 8  تا  28 درصد رشد کرده اند. در این مدت، 
شاخص کل بورس تهران که بیانگر بازده سرمایه گذاری در بازار سهام است، نه فقط رشد نکرده بلکه یک درصد افت هم 
داشته است. آمار ها همچنین نشان می دهد که از ابتدای سال تاکنون 22هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام...

براساس آمار 6 ماهه تجارت خارجی کشور

تراز تجاری ایران
یک میلیارد دالر منفی شد

5

4

2

چراغ  های خطر در بازارهای مالی چشمک می  زنند

وضعیت اورژانسی اقتصاد جهانی

8

مدیریتوکسبوکار
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فرصت امروز: طی دو دهه گذشـته تحوالت بنیادینی در حوزه اقتصاد توسـعه رخ داده و از یک رشته 
مبتنی بر اسـتدالل به رشته ای هرچه بیشـتر تجربی و مبتنی بر آزمایش های تجربی بدل شده است. 

آزمایشـگاه های سیاسـت گذاری که به نام های دیگری همچون مراکز اقدام، واحدهای تلنگر 
و آزمایشگاه های نوآوری نیز نامیده می شود، واحدهایی علمی و اجرایی هستند که رفتار...

چرا در طراحی سیاست های اقتصادی از آزمایش های تجربی استفاده نمی شود؟

آزمون و خطای سیاست گذاری

سرمقاله
گام به گام
با اوراق گام

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی 

کانون بانک ها

فعالی��ت بانک ه��ا را می توان 
از جهت��ی ب��ه دو ن��وع فعالیت 
پولی و فعالیت اعتباری تقسیم 
ک��رد که هر ی��ک قواعد خاص 
خ��ود را دارد. فعالیت اعتباری 
بانک ه��ا را می ت��وان در واق��ع، 
اعتباربخش��ی به مراودات مالی 
دانس��ت.  م��ردم  معام��ات  و 
بان��ک ب��ا ص��دور ضمانت نامه، 
کار اعتباری می کند و تعهدات 
ضمانت خواه را تضمین می کند. 
گواه��ی اعتبار مولد ی��ا همان 
اوراق گام را ه��م می توان نوعی 
بازده اعتباری بانک ها دانس��ت 
که بانک ها همانند ضمانت نامه، 
تولیدکنندگان  مال��ی  تعهدات 
را در مقاب��ل فروش��ندگان ی��ا 
ارائه دهن��دگان کاال و خدم��ات 
تضمین می کنند؛ با این تفاوت 
اساس��ی که ضمانت نامه بانکی 
ن��ه س��ند تج��اری محس��وب 
نقل وانتقال  قابلیت  نه  می شود، 
و نقدش��وندگی از طریق تنزیل 
اوراق گام براس��اس  ام��ا  دارد، 
دستورالعمل بانک مرکزی، هم 
سند تجاری است و هم قابلیت 
نقل وانتقال و نقدش��وندگی در 

بازار سرمایه را دارد.
ادامه در همین صفحه
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بانک پاس��ارگاد در ادام��ه فعالیت های فرهنگی خود در 
حوزه مس��ئولیت اجتماع��ی و با هدف توس��عه فضاهای 
آموزش��ی در نقاط مختلف کش��ور، مدرس��ه »پاسارگاد« 
را در روس��تاي زینبی شهرس��تان قشم اس��تان هرمزگان 
افتتاح کرد. در آیین افتتاح مدرسه پاسارگاد که روز شنبه 
2 مهرم��اه همزمان با اولین روز س��ال تحصیلی جدید با 
حضور دکتر مجید قاس��می، مدیرعامل بانک پاس��ارگاد و 
مس��ئوالن بومی و جمعی از اهالی این شهرس��تان برگزار 
شد، حس��ین دیرباز، مدیر آموزش  و پرورش قشم با بیان 
اینکه به  رس��م ادب به  نمایندگی از خانواده بزرگ آموزش 
 و پرورش شهرس��تان قش��م در این افتتاحیه حضور پیدا 
کرده، گفت: »ماه مهر و مهربانی را محضر همه شما و همه 
دانش آموزان عزیز و محترم تبریک و تهنیت عرض می کنم 
و چون در هفته دفاع مقدس هس��تیم، یاد و خاطره همه 
شهدای عزیز را گرامی می دارم و از خداوند متعال خواهانم 
که ان ش��اءاهلل به حرمت خون همه شهدای عزیزمان آنچه 
رسالت و وظیفه ماست یعنی ش��ادابی دل فرزندان مان را 
به سرانجام و به  منصه ظهور برسانیم. سپاسگزاری می کنم 
از ش��رکت گسترش انرژی پاس��ارگاد و جناب آقای دکتر 
قاس��می بزرگوار، مدیرعامل محترم بانک پاسارگاد و همه 
عزیزان��ی که دل در گرو عزت و عظمت و ارتقای فرهنگی 

دانش آموزان عزیزمان دارند.«
محم��د قویدل، مدی��رکل آم��وزش  و پرورش اس��تان 
هرمزگان نیز ضمن سپاس��گزاری از دکتر قاسمی، افتتاح 

مجموعه آموزش��ی فاخر پاسارگاد را فتح بابی برای توسعه 
فضای آموزش��ی این اس��تان عنوان کرد. محس��ن زارعی، 
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی هم با تشکر 
از کس��انی که در راستای مسئولیت اجتماعی، ساخت این 
مدرس��ه را در کوتاه ترین زم��ان ممکن انجام دادند، گفت: 
»دس��ت شما را می بوس��م که به این خطه و دانش آموزان 
آن خدمت می کنید تا فرزندان این شهرس��تان نیز بتوانند 
در کمال آسایش و آرامش، دوران تحصیلی شان را سپری 
کنند و تا مقطع دکترا نیز بورسیه تحصیلی دریافت کنند.«
همچنین دکتر احمد مرادی، نماینده اس��تان هرمزگان 
در مجلس با بیان اینکه س��اخت این مدرس��ه از مطالبات 
مهم امام جمعه، ش��ورا، دهیار و مردم روس��تا بود، از این 
اقدام بانک پاس��ارگاد قدردانی کرد و گفت: »متاس��فانه از 
گذشته های دور در جزیره قشم سرانه فضای فیزیکی کمی 
برای اس��تقرار دانش آموزان داشته ایم و شرایط آب وهوایی 
نیز به گونه ای بوده که اس��تهاک در آن بس��یار باالس��ت. 
ما در مرکز اس��تان به  عنوان پایتخت اقتصادی کش��ور، با 
کمبود مراکز آموزش��ی مواجهی��م و وقتی می بینیم برای 
مسکن مهري که 33هزار واحد مسکونی ساخته و قرار است 
150هزار نفر در آنجا مس��تقر شوند، مراکز آموزشی تهیه 
نشده، از تمام صنایع، پاالیشگاه ها و بانک ها تقاضا می کنیم 

به دولت کمک کنند تا این خواست مردم برطرف شود.«
شیخ محمدعلی امینی از علمای برجسته اهل سنت استان 
هرمزگان نیز ضمن تش��کر از دکتر قاسمی و همکاران شان 

گفت: »گام مبارک و خجسته ای که در راستای تامین یکی 
از خواسته های مهم اهالی برداشته اند، ساخت این مدرسه 
بوده که توفیق بس��یار بزرگی اس��ت و امیدواریم به  عنوان 
الگو در منطقه آزاد قشم پایه گذاری شود و سایر بنگاه های 
اقتصادی به خصوص بانک ها به مس��ئولیت اجتماعی شان 
در تامین نیازمندی ها و توس��عه زیرساخت ها عمل کنند.« 
حجت االسام و المس��لمین دکت��ر غامرض��ا حاجبی، امام 
جمعه شهرستان قشم هم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
گفت: »مردم ما شایس��ته بهترین ها هس��تند و هر چقدر 
بیشتر خدمت کنیم کم است. مسئولیت های اجتماعی که 
بخش��ی از آن را در فضاهای آموزش��ی و بهداشتی و راه ها 
می بینیم، کمک بزرگی برای کش��ور است؛ به خصوص در 

مناطق کم برخورداری مثل هرمزگان.«
ش��یخ عبدالرحیم خطیبی، امام جمعه اهل س��نت این 
شهرستان نیز با اش��اره به اینکه این حرکت بسیار ارزنده 
نش��ان داد می توان الگوی خوبی از احس��اس مس��ئولیت 
اجتماعی، خوب و سریع  کار کردن برای نهادها، شرکت ها 
و موسس��ات دیگ��ر ایجاد ک��رد، گفت: »بنا ب��ه فرمایش 
پیامبر)ص( خدمت در عرصه تعلیم و تعلم جهاد است و ما 
را به  یاد دوران صدر انقاب، دفاع مقدس و جهاد سازندگی 
می اندازد. این الگو و س��نت حس��نه می توان��د در دیگران 
نیز احس��اس مس��ئولیت ایجاد کند که در زیرس��اخت ها 
س��رمایه گذاری کنند؛ چون هرچه در حوزه تعلیم و تعلم 
هزینه شود، نوعی سرمایه گذاری برای آینده است و باقیات 

و صالحاتی خواهد شد.«
علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت گسترش انرژی 
پاسارگاد نیز درباره امکانات این مدرسه گفت: »این مدرسه 
شامل هفت کاس هوشمند، آزمایشگاه، کتابخانه و سالن 
اجتماعات است و در مساحت 1000 مترمربع ساخته شده 
 است. 5000 مترمربع نیز به  عنوان زمین فوتبال، بسکتبال، 
والیب��ال و فضای تجمع دانش آموزان در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. همکاران ما از 15 اردیبهشت، س��اخت مدرسه را 
شروع کردند و با تاش شبانه روزی قبل از اول شهریورماه 
توانستند ساخت مدرسه را تمام کنند تا مدرسه پاسارگاد 

با عشق، به این وسعت و با این استاندارد ساخته شود.«
در پایان مراسم نیز دکتر مجید قاسمی با ابراز خرسندی 
از حضور اهالی محترم قش��م و ب��زرگان این منطقه گفت: 
»مس��ئولیت اجتماعی، جنبه های مختلفی دارد و اول باید 
ذی نفعان یک بنگاه اقتصادی یا بانک را بشناسیم؛ ما نسبت 
به همه ملت ایران احس��اس مس��ئولیت می کنیم. درست 
است که ساخت این مدرسه با بودجه دولت نیست اما در هر 
صورت دو و نیم  میلیون نفر مستقیم و غیرمستقیم سهامدار 
و نزدیک به 12میلیون نفر غیرس��هامدار ذی نفع داریم؛ از 
سپرده گذار تا کسانی که از خدمات بانک پاسارگاد استفاده 
می کنن��د.« او ادام��ه داد: »پیش از ای��ن در این نزدیکی، 
پاالیشگاه، نیروگاه، آب شیرین کن قشم و پاالیشگاه جدیدی 
که در زمان بازدید ریاس��ت محترم جمهوری اس��امی از 
افتتاح پاالیش��گاه قبلی کلنگ زده شد با ظرفیت 60هزار 

بش��که ساخته ایم و ان ش��اءاهلل در توافقی که با وزارت نفت 
در حال انجام است پاالیشگاه 300هزار بشکه ای نیز آماده 
س��اخت ش��ود که می تواند از جهت احجام کار بزرگ ترین 
پاالیشگاه کشور باشد. شرکت گسترش انرژی پاسارگاد که 
عملیات اجرایی این مدرسه را برعهده داشته، در سایر نقاط 
کشور مثل اس��تان کرمان و سمنان زنجیره ای ایجاد کرده 
و موفق به بس��تن پرونده خام فروشی ش��ده است.« دکتر 
قاسمی با اش��اره به اینکه بانک پاسارگاد در حوزه سامت 
نیز هم اکنون طبق نظر وزارت بهداش��ت، ماموریت ساخت 
7500 تخت بیمارس��تانی در کشور را دارد، درباره فعالیت 
گروه مالی پاس��ارگاد در حوزه ه��ای دیگر گفت: »در حوزه 
آی س��ی تی بزرگ ترین مؤسس��ه که بیش از 7000 جوان 
صاحب فن و ن��وآوری در آن کار می کنند، ایجاد کرده ایم. 
در حوزه بیمه نیز 60هزار دفتر و بیش از 8میلیون نفر عضو 
بیمه عمر داریم و اینها همه جزو مسئولیت های اجتماعی 
اس��ت و ما باید از این پولی که س��رمایه گذاری می کنند و 
پیش ما امانت اس��ت استفاده کنیم.« به گفته وی، »بانک 
پاس��ارگاد جزو 300 بانک برتر دنیاس��ت و این قسمت از 
کار ما که مس��ئولیت اجتماعی است بخش امانت داری ما 
اس��ت و در همین حوزه حدود 18 کتابخانه و 40 مدرسه 
ساخته ایم که به بهره برداری رسیده و 8 مدرسه و 2کتابخانه 
در جریان س��اخت اس��ت و عما ظرف سه چهار سال، 70 
مدرسه و کتابخانه از سوی پاسارگاد ساخته و تحویل داده 

شده است.«

س��ابقه اوراق گام به زمان ریاس��ت عبدالناصر همتی در 
بانک مرک��زی برمی گردد. دکتر همت��ی، رئیس کل وقت 
بانک مرکزی در بهمن ماه 1390 در مراس��م آغاز عملیات 
اجرایی ط��رح گام گفت: »وظیفه بان��ک مرکزی، کنترل 
تورم و حمایت از رشد اقتصادی است، بانک مرکزی قصد 
دارد ب��ا این طرح به هر دو وظیفه خود عمل کند و بدون 
آنک��ه نقدینگی و تورمی در جامعه ایجاد ش��ود، از طریق 
ای��ن اوراق، تأمین مالی بنگاه ها را انج��ام خواهیم داد. در 
واقع، بانک ها را به پشت تأمین مالی بنگاه هایی خواهیم برد 
که به صورت زنجیره تولید به یکدیگر ارتباط دارند.« اما از 
اطاعیه 30 شهریورماه 1401 روابط عمومی بانک مرکزی 
در مورد اباغ دس��تورالعمل اس��تفاده از ابزارهای اعتباری 
در معامات بورس های کاالیی / انتش��ار 17 هزار میلیارد 
توم��ان اوراق گام در دو ماه اخیر و تاکید بر این مطلب که 
»این دستورالعمل برمبنای تکلیف مقرر در بند ع تبصره 2 
قانون بودجه 1401، با مشارکت بانک مرکزی، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و بورس کاال تهیه شده است«، خواننده 
تصور می کند اوراق گام، یکی از عملیات بانکی اس��ت که 
جدیدا وارد سیس��تم بانکداری کشور شده است؛ در حالی 
که از ورود این اوراق به صنعت بانکداری سال ها می گذرد و 

دستورالعمل اجرایی آن در فروردین ماه 1398 به تصویب 
شورای پول و اعتبار رسیده و در ابتدای سال 1401 مجددا 

اصاح شده است.
فارغ از این مباحث رس��انه ای، پرس��ش بسیاری در این 
زمینه آن اس��ت که اوراق گام چیست و چه کارکردی در 
سیس��تم بانکی کش��ور و بخش تولید دارد؟ گواهی اعتبار 
مولد یا هم��ان اوراق گام در واقع، نوع��ی کار اعتباری در 
سیستم بانکی کشور است. در بند الف قانون پولی و بانکی 
کش��ور، مصوب تیرماه 1351 آمده اس��ت: »بانک مرکزی 
ایرانی مس��ئول تنظیم و اجرای سیاس��ت پولی و اعتباری 
براساس سیاست کلی اقتصادی کشور است.« بند یک ماده 
ی��ک قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز بر »اس��تقرار نظام 
پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل ) با ضوابط اس��امی( 
به منظور تنظی��م گردش صحیح پ��ول و اعتبار در جهت 
سامت و رشد اقتصاد کشور« به عنوان یکی از اهداف نظام 
بانکی کشور تأکید نموده اس��ت. بنابراین فعالیت بانک ها 
صرفا معطوف به پرداخت انواع تس��هیات بانکی و گردش 
پول بین س��پرده گذاران، بانک ها و تس��هیات گیرندگان 
نیس��ت، بلکه تعهدات بانکی نیز یکی از فعالیت های اصلی 

نظام بانکی کشور است.

اوراق گام را می ت��وان یکی از انواع خدمات و تعهدات 
بانکی برشمرد. براساس دستورالعمل بانک مرکزی، اوراق 
گام، اسنادی تجاری با نام، غیرکاغذی، بدون کوپن سود، 
در قطعات استاندارد شده یک میلیون  ریالی، با سررسید 
حداق��ل یک م��اه و حداکثر 12 ماه اس��ت که توس��ط 
بانک ه��ای عامل در س��امانه مورد تأیی��د بانک مرکزی 
صادر می ش��ود و متقاضی می توان��د این اوراق را تا زمان 
سررسید نگه دارد یا در شبکه بانکی به دیگری با قیمت 
اس��می انتقال دهد، یا آنکه اوراق گام را به بازار سرمایه 
انتقال دهد؛ بنابراین اوراق گام چون جزو اس��ناد تجاری 
محسوب شده، قابل تنزیل معامله در بازار سرمایه است. 
صادرکنن��ده اوراق گام یک بانک عامل اس��ت، اما بانک 
عام��ل برای ص��دور اوراق گام چه اق��دام حقوقی انجام 
می ده��د و چه تعهدی را برعه��ده می گیرد؟ در واقع در 
صدور اوراق گام، بانک ها ابتدا به ساکن تسهیات بانکی 
یا پول به مش��تری نمی دهند، بلکه با ش��رایطی تعهدات 
مالی مش��تری دارای اعتبار خ��ود را از طریق اوراق گام 
تضمین می کنن��د. تولیدکنندگان برمبنای فاکتور خرید 
م��واد اولیه از بانک عامل درخواس��ت انتش��ار و تضمین 
گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده 

مواد اولیه تحویل می دهند. پس از دریافت درخواس��ت 
بنگاه متعهد، مؤسسه اعتباري عامل موظف است نسبت 
به اعتبارسنجی بنگاه متعهد در چارچوب مقررات مربوط 
اق��دام و در ص��ورت موافقت با ص��دور اوراق گام، وثایق 
و تضامی��ن کافی را اخذ نماید. دارن��ده می تواند گواهی 
را ت��ا زمان سررس��ید آن نزد خود نگ��ه دارد یا می تواند 
به فروش��نده م��واد اولیه خود تحویل ده��د یا اینکه در 
بازار س��رمایه تنزیل کند. بنابرای��ن فرآیند بانکی صدور 
اوراق گام به طور س��اده و مختصر بدین ترتیب است که 
تولیدکننده نیازمند به تأمین مالی با ارائه اس��ناد معتبر 
اع��ام می کند که به عنوان  مثال ب��رای خرید مواد اولیه 
طی قرارداد مبلغ ... ریال تعهد مالی در مقابل فروش��نده 
برعه��ده دارد. بانک نیز به عن��وان یک ضامن معتبر، این 
تعه��د مالی متقاض��ی را ب��ا ص��دور اوراق گام تضمین 
می کن��د. پس بان��ک عامل در واقع، با ص��دور اوراق گام 
در مرحل��ه نخس��ت هیچ پولی پرداخ��ت نمی کند، بلکه 
فق��ط تعهدات مالی متقاضی را به عنوان یک اقدام بانکی 
اعتباری تضمین می کند. به همین جهت دس��تورالعمل 
بانک مرک��زی، اوراق گام را »اوراق بهاداري که برمبناي 
عقد ضمان به عاملیت و ضمانت مؤسس��ه اعتباري صادر 

می گردد«، تعریف کرده اس��ت. متقاض��ی اوراق گام نیز 
می توان��د این اوراق را بفروش��د یا در ب��ازار بورس اوراق 
بهادار تنزیل نماید یا به جای پرداخت پول به فروشنده یا 

پیمانکار خویش واگذار نماید.
ضمنا در مورد اوراق گام، توجه بدین نکته ضروری است 
که سقف صدور اوراق گام توسط بانک های عامل نامحدود 
نیست، بلکه براساس مقررات بانک مرکزی، سقف اعتباري 
هر بن��گاه متعهد معادل 120 درصد از فروش س��ال آخر 
آن بنگاه برمبنای صورت های مالی حسابرس��ی شده پس 
از کس��ر مانده سه حالت مرتبط با تأمین مالی سرمایه در 
گردش بنگاه مربوطه و تعهدات ناش��ی از اوراق گام قبلی 
منتشره نزد شبکه بانکی تعیین می گردد. همچنین سقف 
اعتباري بنگاه متعهد در صورت دو بار ایفاي تعهد متوالی 
بنگاه متعهد در سررسید براي اوراق گام قبلی منتشره، به 
میزان 10 واحد درصد افزایش می یابد. این افزایش سقف 
تا میزان فروش س��ال آخر بنگاه متعهد، برمبناي آخرین 
صورت های مالی حسابرسی شده می تواند اعمال شود. نرخ 
کارمزد اوراق گام توسط هیأت عامل بانک مرکزي تعیین و 

به بانک های عامل اباغ خواهد شد. 
ادامه در صفحه 5

گام به گام با اوراق گام

مدیرعامل بانک پاسارگاد:

ساخت مدرسه پاسارگاد به  عنوان مسئولیت اجتماعی، بخشی از امانت داری ماست

سئو )SEO( چیست؟ 
نویسنده: علی آل علی: وقتی کسی سراغ گشت و گذار در گوگل می رود، در بهترین حالت فقط چهار تا لینک اول صفحه نتایج را 
زیر ذره بین خواهد برد. اگرچه گوگل در یک چشم به هم زدن چندین میلیون لینک برای کاربران پیدا می کند، اما کمتر کسی حتی 
حوصله مراجعه به صفحات بعدی را دارد؛ چه برسد به اینکه تمام نتایج را زیر و رو کند. بی شک 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. 
سئو از آن دست مفاهیمی است که خیلی از کارآفرینان در طول روز بارها از آن استفاده می کنند. بعید است این روزها در یک گپ 
و گفت دوستانه حرف به سئو و تکنیک های طایی آن کشیده نشود. به هر حال اینجا پای جذب کاربران میلیاردی گوگل در میان 
است و ماجرا اصا شوخی بردار نیست. البته ماجرا درباره سئو همیشه به همان سادگی که کارآفرینان فکر می کنند، پیش نمی رود. 
همانطور که خیلی از طرفدارهای ورزش والیبال کلی از قوانین یا ریزه کاری های این ورزش دوست داشتنی را بلد نیستند، کارآفرینان...



فرصت امروز: وال استریت ژورنال در گزارش تازه خود نسبت به وضعیت 
اورژانسی اقتصاد جهان هشدار داد و مقصران شرایط فعلی را تورم فزاینده، 
واکنش   شدید بانک  های مرکزی، سرمایه  گذاران مضطرب و جنگ روسیه و 
اوکراین معرفی کرد. به عقیده نویسندگان وال استریت ژورنال، رشد اقتصاد 
جهانی در حال کندشدن است و چراغ  های خطر در بازارهای مالی چشمک 
می  زنند. در نتیج��ه، کاهش فعالیت  های اقتصادی جه��ان اجتناب ناپذیر 
خواه��د بود. اگرچه اقتصاد ایاالت متح��ده آمریکا تا حد زیادی از بدترین 
عوامل مذکور رهایی یافته اس��ت، اما در شرایطی که افزایش قیمت  ها در 
بسیاری از نقاط از درآمدها پیشی گرفته، افزایش ارزش دالر به زیان سایر 

کشورهای جهان تمام شده است.
آماره��ا نش��ان می  دهد که فعالیت اقتصادی در اروپا طی ماه س��پتامبر 
به شدت کاهش یافته و این مسئله خطر رکود اقتصادی را افزایش می  دهد؛ 
چراک��ه دولت ها با تبعات جن��گ در اوکراین دس��ت  وپنجه نرم می  کنند. 
در انگلس��تان پس از پیش��نهاد دولت برای کاهش مالیات، ارزش پوند به 
پایین  ترین سطح از سال 1985 سقوط کرد. ارزش ین ژاپن هم درست یک 
روز پس از مداخله دولت برای حفظ ارزش آن در برابر دالر کاهش یافت. 
حجم تجارت در سراسر جهان در حال کاهش است و تورم، اعتماد خانوارها 
و کس��ب  وکارها را خرد کرده است. بازار مسکن چین دچار بحران شده و 
بحران انرژی اروپا به تولید کارخانه ها ضربه وارد کرده اس��ت. طرح کاهش 
مالیات انگلستان نیز نش��ان دهنده گزینه های محدودی است که دولت ها 
در تاش برای ایجاد تعادل در ش��رایط رش��د پایین و تورم باال در اختیار 
دارند. بانک  های مرکزی نیز به رهبری فدرال رزرو تنها دو سال پس از ارائه 
بس��ته های بزرگ محرک اقتصادی، مبارزه با ت��ورم را در اولویت قرار داده 
و به طور بی س��ابقه ای نرخ  های بهره را افزایش داده  اند. نتیجه این حرکت، 

تضعیف شدید فعالیت  های اقتصادی در بسیاری از مناطق جهان است.
مواجهه با رشد پایین و تورم باال

اقتص��اد جهانی در حال پراکندگی اس��ت و بازارهای مالی به رنگ قرمز 
چشمک می زنند؛ مسئله ای که نشانگر این احساس در وال استریت است 
که کاهش ش��دیدتر فعالیت های اقتصادی احتماال اجتناب ناپذیر است. به 
گزارش وال اس��تریت ژورنال، مقصران این وضعیت، تورم فزاینده، واکنش 
قوی بانک های مرکزی، سرمایه گذاران مضطرب و تاثیر جنگ در اوکراین 
هستند. اقتصاد ایاالت متحده تا حد زیادی از بدترین این بیماری ها رهایی 

یافت��ه اس��ت، اما افزایش قیم��ت دالر در زمانی که افزای��ش قیمت ها در 
بس��یاری از نقاط از درآمدها پیشی گرفته، بقیه جهان را مجازات می کند. 
عائم فشار گسترده اس��ت. آمارها نشان می دهد که فعالیت اقتصادی در 
اروپا طی ماه س��پتامبر به ش��دت کاهش یافته که خط��ر رکود اقتصادی 
را افزای��ش می دهد؛ زی��را دولت ها با اختاالت مربوط به جنگ دس��ت و 
پنجه نرم می کنند. در بریتانیا پس از پیشنهاد دولت برای کاهش مالیات 
در تاش برای ازس��رگیری رشد، پوند به پایین ترین سطح از سال 1985 
س��قوط کرد و بر نگرانی ها درباره تورم افزود. ین ژاپن نیز درست یک روز 
پس از مداخله این کشور برای افزایش ارزش آن برای نخستین بار از سال 

1998 کاهش خود را در برابر دالر از سر گرفت.
در سراسر جهان، حجم تجارت در حال فروپاشی است و تورم، اعتماد 
خانوارها و کس��ب وکارها را در هم می کوبد. بازار مس��کن چین در حال 
شکست است؛ در حالی که بحران انرژی اروپا به تولید کارخانه ها ضربه 
می زند. عدم پش��تیبانی بازار از طرح کاهش مالیات بریتانیا، گزینه های 
مح��دودی را که دولت ها برای ایجاد تعادل در مواجهه با رش��د پایین و 
تورم باال با آن مواجه هس��تند، برجس��ته می کند. بانک های مرکزی به 
رهبری فدرال رزرو تنها دو س��ال پس از ارائه بس��ته های بزرگ محرک 
اقتص��ادی، مب��ارزه با تورم را در اولویت ق��رار داده اند و نرخ های بهره را 
با س��رعتی که در دهه های گذش��ته مشاهده نش��ده، افزایش می دهند. 
نتیجه، تضعیف ش��دید فعالیت های اقتصادی اس��ت که با نوسانات بازار 
تقویت می شود و در برخی از موارد به سطوحی که آخرین بار در بحران 
مالی دیده شده اس��ت، بازمی گردد. ایاالت متحده تاکنون بهتر از سایر 
نقاط جهان، ت��ورم باال، کاهش تولید اقتصادی و تاثیر جنگ اوکراین را 
پش��ت سر گذاشته اس��ت. مخارج مصرف کننده و رشد شغلی همچنان 
قوی است و برخی تولیدکنندگان در حال تغییر تولید از خارج از کشور 
هس��تند و س��رمایه گذاری را تقویت می کنند. اخیرا جروم پاول، رئیس 
ف��درال رزرو گفت که »کاهش تورم در ای��االت متحده احتماال به نرخ 
بیکاری بیش��تر و یک دوره پایدار رش��د کمتر نیاز دارد. ما تا زمانی که 

مطمئن شویم کار انجام شده، به این روند ادامه خواهیم داد.«
رکود جهانی قریب  الوقوع است؟

در منطق��ه یورو اما وضعیت فرق می کند و دویچه بانک تخمین می زند 
که اقتصاد منطقه یورو ممکن است در سال آینده 2.2 درصد کوچک شود 

ک��ه در نتیجه انقباض 3.5 درصدی اقتص��اد آلمان اتفاق می افتد. کریس 
ویلیامس��ون، اقتصاددان ارشد کس��ب وکار در ش��رکت داده ای اس اندپی 
گلوب��ال مارکت اینتلیجنس می گوید: »اقتصاد آلم��ان، بزرگترین اقتصاد 
اتحادی��ه اروپا پس از همه گیری با نرخی رو به وخامت می رود که از زمان 
بحران مالی سال 2008 مشاهده نشده است.« اس اندپی گلوبال همچنین 
اعام کرد که عقب نش��ینی در فعالیت های اقتصادی در این کش��ور که به 
شدت به بخش ساخت وابسته است و یکی از کشورهای اروپایی در معرض 
بحران گاز است، به طرز ویژه ای چشمگیر بوده است. به عقیده ویلیامسون، 
»رکود اقتصادی منطقه یورو در راه اس��ت؛ چراکه شرکت ها از بدتر شدن 
ش��رایط تجاری و تشدید فش��ارهای قیمتی مرتبط با افزایش هزینه های 

انرژی گزارش می دهند.«
با این حال، تحلیلگران به طور فزاینده ای خوش بین هستند که منطقه 
یورو، گاز کافی برای فصل زمستان خواهد داشت، البته به شرطی که هوا 
خیلی سرد نباشد. براساس محاسبات اندیشکده بروگل مستقر در بروکسل، 
دولت های منطقه یورو بیش از 500 میلیارد یورو برای حمایت از خانوارها 
و مش��اغل در طول بح��ران انرژی هزینه کرده اند. این ب��ه رمز و راز آنچه 
بر س��ر اروپا خواهد آمد، می افزاید: ژئوپلیتیک خطرناک کنونی. والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روس��یه این هفته تهدید به حمات هسته ای کرد 
و به نیروهای ذخیره دستور داد تا پس از شکست های شدید در اوکراین، 
نیروهای خود را بسیج کنند. این امر نشان می دهد که مهمترین درگیری 

اروپا از زمان جنگ جهانی دوم می تواند طوالنی تر و یا تشدید شود.
بیشتر بانک های مرکزی آسیا نیز همانند همتایان خود در ایاالت متحده 
و اروپا، نرخ بهره را افزایش می دهند. استثناهای بزرگ در این میان، چین 
و ژاپن به عنوان اقتصادهای شماره دو و سه جهان هستند که کمتر تحت 
فشار تورم بوده و در حال مبارزه با رشد مایم هستند. بانک مرکزی ژاپن، 
تنظیمات سیاس��ت های پولی خود را در روز پنجشنبه ثابت نگه داشت و 
نشان داد که فکر نمی کند ژاپن از تله تورم منفی که سال ها در آن گرفتار 
شده است، خارج شود. داده های جدید همچنین نشان می دهد که کندی 
اقتصاد چین در ماه آگوس��ت تعدیل شده است. جروم هیگلی، اقتصاددان 
ارش��د در بیمه اتکایی س��وییس ری و یکی از مقامات سابق بانک مرکزی 
سوییس می گوید: »اقتصاد جهانی در اورژانس است و هر چیزی مانند یک 

فرود نرم، تبدیل به یک آرزو شده است.«

چراغ  های خطر در بازارهای مالی چشمک می  زنند

وضعیت اورژانسی اقتصاد جهانی

اگرچه تنها بازاری که در نیمه نخست امسال توانست بازدهی نزدیک 
به تورم به دس��ت آورد، بازار مسکن بوده است، اما جدیدترین آمار ها از 
حجم معامات مس��کن در ماه پایانی فصل تابس��تان نشان می دهد که 
بازار مسکن نیز در شهریورماه با رکود مواجه شده و احتماال در نیمه دوم 
امس��ال این رکود عمیق تر می شود. به اعتقاد کارشناسان، سیاست های 
پول��ی، یکی از مهمترین عواملی ب��وده که به مهاجرت نقدینگی به بازار 

مسکن و رشد قیمت ها در نیمسال اول 1401 منجر شده است.
در این میان، یک کارشناس اقتصاد مسکن با رد رکود در بازار مسکن 
می گوی��د: برخاف بخش س��اخت و س��از که در رکود به س��ر می برد، 
رک��ود در بخ��ش خرید و فروش مس��کن را قبول ن��دارم و روند هم به 
س��مت کسادی نیست؛ بخصوص چشم انداز خوبی را برای آپارتمان های 
کوچک متراژ در جنوب و حوالی تهران می بینم. معتقدم بازار مسکن در 
رکود قرار ندارد، بلکه عرضه و تقاضا معقول شده است؛ یعنی سازنده ها 
س��راغ متراژهایی می روند که مورد نیاز بازار اس��ت. رکود در آن بخشی 
اتفاق افتاده که آپارتمان های لوکس و بزرگ، بدون مصرف مانده است.

سعید آسویار در گفت وگو با ایسنا، ادامه می دهد: کسانی که آپارتمان 
لوکس دارند میل به مهاجرت پیدا کرده اند؛ زیرا با فروش یک آپارتمان 
در تهران می توانند س��ه تا چهار آپارتمان در اس��تانبول بخرند. از قبل 
ه��م در بخش واحده��ای لوکس، خرید و فروش��ی وجود نداش��ت. اما 
آپارتمان های متراژ کوچک در ش��هرهای تهران، کرج و پردیس از رونق 
مناس��بی برخوردار اس��ت. به عقیده این کارش��ناس بازار مسکن، مردم 
ب��ه این باور رس��یده اند که قیمت ه��ا کاهش نمی یاب��د. در حال حاضر 
متقاضیان مصرفی وارد بازار می شوند؛ زیرا این تصور وجود دارد که اگر 

نخرند از تورم عقب می مانند.
او لیزینگ را راهکاری برای رونق بخش مسکن می داند و می افزاید: اگر 
در س��اخت و ساز الگوی مصرف 75 متری رعایت شود و وام های یک تا 
دو میلیارد تومانی برای خرید پرداخت شود، بازار مسکن رونق می گیرد. 
خأل لیزینگ مسکن در کشور ما احساس می شود که بانک ها باید در این 
قسمت وارد شوند. مردم معموال دارایی های خود مثل طا را می فروشند 
و مس��کن می خرند. بنابراین بازار مس��کن نه تنها بخشی پیشران برای 
ایجاد تحرک در اقتصاد محس��وب می ش��ود بلکه ب��ازاری مطمئن برای 
بانک هاس��ت. اگر پروژه های مناسب با الگوی مصرف مسکن اجرا شوند، 
نه تنها رکود نخواهیم داش��ت بلکه تا قبل از مرحله س��فت کاری تمامی 

واحدها فروخته می شوند. مردم می دانند پیش خرید جلوی تورم آینده و 
بی ارزش ش��دن پول را می گیرد. مشکل پیش فروش هم با رعایت قانون 
و انعقاد قرارداد در دفترخانه قابل حل اس��ت. فروشندگانی که به دفاتر 
اس��ناد نمی آیند، می خواهند بحث فرار مالیاتی داشته باشند. این افراد 

عمدتا بخر و بفروش ها هستند.
آس��ویار با بیان اینکه برخی از س��ازندگان مس��کن، بخ��ر و بفروش 
ش��ده اند، می گوید: برخاف بازار که رونق دارد، بخش ساخت و ساز در 
رکود به س��ر می برد؛ زیرا سرعت رشد قیمت نهاده های بخش مسکن از 
رشد آپارتمان بیشتر است. اگر مسکن 20 درصد گران می شود، متریال 
50 درصد گران می شود. این روند به ضرر بخش ساخت و ساز است. به 
همین دلیل خیلی از س��ازنده ها از این شغل دست کشیده و وارد بخش 
پیش خرید ش��ده اند. در مرحله فونداس��یون می خرن��د و پس از تکمیل 
می فروش��ند. خیلی از افراد هم سراغ شغل های داللی رفته اند. االن اگر 
نهاده های س��اختمانی را خریداری و آن را نگه داری، س��ودش بیشتر از 

ساختمان س��ازی اس��ت. این تحلیلگر بازار مسکن، وضعیت این بازار در 
نیمه دوم س��ال ج��اری را این گونه پیش بینی می کن��د: با همین روند، 
تغییر خاصی در بازار مس��کن مشاهده نمی شود. پایین آمدن قیمت که 
تقریبا غیرممکن است. شاید تا پایان سال با افزایش تا 20 درصد قیمت 
واحدهای کوچک متراژ مواجه ش��ویم؛ زیرا به اندازه کافی در باالش��هر 
خانه س��اخته ش��ده و دیگر توجیهی ندارد کسی زمین را متری 300 تا 

400 میلیون تومان بخرد و آپارتمانی بسازد که دچار رکود شود.
گفتنی است متوسط قیمت هر متر خانه در مردادماه 1401 در شهر 
ته��ران 42.7 میلیون تومان در هر متر مربع بوده که در مقایس��ه با ماه 
گذش��ته 2.5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 38 درصد افزایش 
نش��ان می دهد. در مردادماه امسال همچنین 7 هزار و 825 فقره خرید 
و فروش مس��کن در شهر تهران انجام شد که نس��بت به تیرماه امسال 
24 درصد کاهش و در مقایس��ه با مردادماه پارس��ال 42 درصد افزایش 

داشته است.

برخی از سازندگان مسکن، بخر و بفروش شده اند

اقبال به کوچک متراژها

نگاه

یک فعال اقتصادی بررسی کرد
زیر و بم سیاست های مالیاتی

یک فعال اقتصادی به سهم اندک درآمدهای مالیاتی از اقتصاد 
ایران اش��اره کرد و پیش ش��رط های افزایش درآمدهای مالیاتی 
دولت را برش��مرد. مهراد عباد در یادداش��تی به الزامات افزایش 
درآمدهای مالیاتی دولت پرداخت و اصاح روش های تش��خیص 
مالیاتی، عدم اعمال سلیقه و عدم اجبار به توافق در کنار اعتماد 
ب��ه اظهارنامه های مالیاتی را به عن��وان راهکارهایی برای ایجاد 
اعتم��اد متقابل میان دولت و بخ��ش خصوصی معرفی کرد. این 
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در یادداشت خود با طرح این 
س��وال که افزایش درآمدهای مالیاتی چگونه محقق می ش��ود؟ 
می نویس��د: چندی پیش، رئیس س��ازمان ام��ور مالیاتی اعام 
کرد که س��هم مالیات در بودجه دول��ت افزایش خواهد یافت و 
راهکار ارائه ش��ده برای دریافت مالیات بیش��تر را اصاح قانون 
مالیات های مستقیم سال 1394 و جرم انگاری فرار مالیاتی بیان 
کرد. ظاهرا قصد بر این اس��ت که با اعمال قدرت در س��ه بخش 
شامل »عدم ثبت نام به عنوان مودی مالیاتی«، »کتمان درآمد« 
و »ثبت هزینه های غیرواقعی«، مالیات بیش��تری دریافت شود. 
همچنین اعام شده است که سازمان امور مالیاتی در سه حوزه 
فرار مالیاتی، فساد اداری و ضعف فرهنگ مالیاتی توفیقات قابل 
ماحظه ای داش��ته است، اما از دید یک مؤدی مالیاتی، از فساد 
اداری در روند اخذ مالیات کاس��ته نشده اس��ت و تنها با تغییر 
کارش��ناس ممیز، فس��اد از یک میز به میز دیگر منتقل شده و 
ترویج فرهنگ دریافت مالیات به وس��یله توافق با مؤدی در بین 
ممیزان گسترده تر شده اس��ت. درخصوص فرهنگ مالیاتی نیز 
تغییر چشمگیری در چند دهه اخیر رخ نداده است و شاهد افت 
فرهنگ در این حوزه نیز بوده ایم؛ به ترتیبی که به اذعان رئیس 
سازمان امور مالیاتی، بیش از 7هزار شرکت به صورت غیررسمی 
در س��طح کشور فعالیت  می کنند و ش��اید بتوان گفت که خیل 
عظیمی از ش��رکت ها دودفتره هستند و امکان یا ترجیح تبدیل 

شدن به یک دفتر برای آنان، امر عاقانه ای قلمداد نمی شود.
ب��دون تردید، بخش��ی از مش��کل مالیات، مش��کل فرهنگی 
اس��ت؛ فرهنگ پرداخت مالیات، فرهنگ مالیات س��تانی و نحوه 
هزینه کرد مالیات، س��ه حوزه ای است که باید به صورت یکسان 
بهینه و اصاح ش��وند. درخصوص فرهن��گ پرداخت مالیات نیز 
کاره��ای بنیادین بس��یاری باید انجام گیرد تا م��ردم با رغبت، 
حاضر به پرداخت مالیات خود ش��وند ؛ ب��ه نحوی که وقتی باور 
داش��ته باشند مالیات پرداختی صرف پیش��رفت کشور و بهبود 
محیط کسب وکارش��ان می ش��ود، آنگاه حاضرند ب��ا جان و دل 

مالیات بپردازند.
تص��ور تعداد زی��ادی از کارآفرین��ان جوان، این اس��ت که تا 
ج��ای ممکن بای��د از پرداخت مالی��ات دوری کنند و به همین 
دلیل، تعداد شرکت هایی که به صورت رسمی در کشور فعالیت 
نمی کنند، بس��یار است و ش��رکت ها و فعاالن اقتصادی تا زمانی 
که مجبور نباشند، کد اقتصادی خود را فعال نمی کنند و اگر هم 
فعال کنند، تعداد زیادی از آنها باور دارند که باید تمام حقیقت 
را به اداره مالیات نگفت تا مالیات هرچه کمتری پرداخت؛ حتی 
اگر مجبور باش��ند که معادل مالیات تعیین شده، برای پرداخت 
هزینه های جانبی هزینه کنند. بسیاری از این جوانان البته دست 
آخر متحمل زیان می ش��وند. باور بس��یاری از آنها، این است که 
مالیات در جای درس��ت هزینه نمی شود و در نتیجه از پرداخت 
مالیات امتناع می کنن��د. بنابراین جهت اصاح این رویه نیاز به 
کاری کارشناسانه در طی مدت  زمان طوالنی وجود دارد و حتی 
الزم اس��ت که در س��طح مدارس، فرهنگ مالیاتی ترویج شود، 
ام��ا در عین حال، اصاح نح��وه هزینه کرد مالیات نیز باید مورد 
پیگیری قرار گیرد. تا زمانی که مالیات پرداختی بخش خصوصی، 
صرف هزینه های اداری و جاری بخش دولتی می شود، نمی توان 

انتظار داشت که پرداخت مالیات افزایش پیدا کند.
طب��ق قوانین باالدس��تی، مالی��ات باید صرف تامی��ن رفاه و 
خدمات عمومی ش��ود. به طور مثال، مالیات باید صرف سیستم 
آموزشی، حمل ونقل عمومی، مدیریت انرژی و فاضاب و... شود؛ 
این در حالی اس��ت که س��طح این خدمات نه تنه��ا ارتقا نیافته 
اس��ت که ش��اهد تنزل کیفیت این خدمات نیز هستیم. تجربه 
اعمال سیاس��ت های مالی س��خت گیرانه در س��ایر اقتصادهای 
جهان نش��ان می ده��د که گاهی فش��ار برای دریاف��ت مالیات 
بیش��تر باعث تخریب بازار و رکود بیش��تر آن  می ش��ود و حتی 
 می تواند منجر به ناکارآمدی اقتصاد ش��ود. عاوه بر آن، در علم 
اقتصاد منحن��ی به نام الفر وجود دارد ک��ه بیانگر ارتباط میان 
ن��رخ مالی��ات و درآمد حاصل از مالیات دولت اس��ت؛ از این رو، 
توجه دولت مردان را بر این اصل علمی جلب می کنم که الزاما با 
افزایش نرخ مالیات نباید توقع افزایش درآمد مالیاتی را داش��ته 
باش��ند. حتی شاید به دلیل عدم وجود اعتماد متقابل و تضعیف 
س��رمایه اجتماعی در ایران، ممکن است هدف دولت در افزایش 
درآمده��ای مالیاتی تحقق نیافته و ای��ن درآمدها حتی کاهش 
پیدا کند. اگر اصاحات اقتصادی کش��ورهای در حال توس��عه و 
کش��ورهای همسایه را مورد بررس��ی قرار دهیم، درمی یابیم که 
وقتی هزینه کرد مالیات دریافتی در حوزه سرمایه گذاری عمومی 
)س��رمایه گذاری جهت افزایش رفاه عموم م��ردم( انجام گرفته 
اس��ت، اعتماد بخش خصوصی به دولت افزایش یافته و در ادامه 
افزایش درآمد مالیاتی نیز محقق ش��ده و آنجاس��ت که می توان 

کل بودجه دولت را از مالیات تامین کرد.
پیش��نهاد دیگر نی��ز اصاح روش ه��ای تش��خیص مالیاتی و 
عدم اعمال س��لیقه و ع��دم اجبار به توافق، در کن��ار اعتماد به 
اظهارنامه های مالیاتی اس��ت. این بخش  می تواند قدم نخس��ت 
جلب اعتماد به بخش خصوصی باش��د؛ حتی اگر در کوتاه مدت 
موجب کاهش درآمدهای مالیاتی ش��ود، ام��ا در بلندمدت و با 
در نظر گرفتن ضرایب ش��فاف و پایین مالیاتی، زمینه گسترش 
پایه ه��ای مالیاتی و ترغیب 7 هزار ش��رکت غیررس��می به ارائه 
اظهارنامه رس��می فراهم می ش��ود و این باع��ث افزایش درآمد 
مالیاتی خواهد ش��د. از طرف دیگر، قوانین پیچیده و غیرشفاف 
در ح��وزه مالیات باید ساده س��ازی ش��ود و با شفاف س��ازی در 
ضرایب مالیاتی، بس��تر پرداخت مالیات به صورت شفاف و آسان 

فراهم گردد.
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فرصت امروز: طی دو دهه گذش��ته تحوالت بنیادینی در حوزه 
اقتصاد توس��عه رخ داده و از یک رش��ته مبتنی بر اس��تدالل به 
رش��ته ای هرچه بیش��تر تجربی و مبتنی بر آزمایش های تجربی 
بدل ش��ده اس��ت. آزمایشگاه های سیاس��ت گذاری که به نام های 
دیگ��ری همچون مراکز اقدام، واحدهای تلنگر و آزمایش��گاه های 
نوآوری نیز نامیده می ش��ود، واحدهایی علمی و اجرایی هس��تند 
ک��ه رفت��ار بازیگ��ران اقتص��ادی را در موقعیت ها و تح��ت تاثیر 
سیاس��ت های مختلف بررس��ی کرده و از دل ای��ن رفتارها امکان 
اثربخشی و کارایی سیاست ها را پیش، حین و پس از اجرای آنها 
ارزیابی می کنند. در واقع، آزمایشگاه های سیاست گذاری، مسیری 
برای طراحی کاراتر سیاس��ت های اقتصادی است که با استفاده از 
آزمایش ها و اجرای سیاس��ت ها به ص��ورت پایلوت، امکان اصاح 
اشکاالت احتمالی سیاست ها را فراهم می کند و کارایی سیاست ها 
را به حداکثر می رساند. آزمایشگاه های سیاست گذاری با توجه به 
کارکردهای پرشماری که دارند، امروزه در سطح جهان گسترش 
پی��دا کرده اند و کمتر کش��وری را می توان یاف��ت که در طراحی 
و تدوین سیاس��ت های خود از ش��واهد تجربی این آزمایشگاه ها 

استفاده نکند.
ب��ا ای��ن وجود و ب��ه رغ��م اهمی��ت و کارایی آزمایش��گاه های 
سیاست گذاری اما متاس��فانه این گونه آزمایشگاه ها در کشورمان 
رواج چندانی ندارد و ایران فاقد آزمایشگاهی برای سیاست گذاری 
اس��ت. بنابراین با توجه به کاستی های سیاست گذاری اقتصادی و 
اجرای سیاست ها به شکل آزمون و خطا در ایران از یکسو و روند 
رو به گسترش استفاده از آزمایشگاه های سیاست گذاری در سطح 
جهان از سوی دیگر، لزوم راه اندازی یک آزمایش سیاست گذاری 

در کشور بیش از پیش احساس می شود.
خأل آزمایشگاه سیاست گذاری در کشور

نتای��ج یک گ��زارش رس��می نش��ان می دهد که پژوهش��کده 
ام��ور اقتص��ادی، گزینه مناس��بی ب��رای راه انداری آزمایش��گاه 
سیاس��ت گذاری در کشور است. بازوی پژوهشی وزارت اقتصاد در 
گزارشی با عنوان »در جایگاه، ضرورت و اهمیت ایجاد و استفاده 
از آزمایشگاه های سیاست گذاری در تدوین و اجرای سیاست های 
اقتصادی«، با اش��اره به فقدان آزمایش��گاه سیاست گذاری و لزوم 
اصاحات گس��ترده در اقتصاد ایران می گوید که آزمایش��گاه های 
سیاس��ت گذاری می تواند هزینه اصاحات مورد نیاز را به ش��دت 
پایین بیاورد. از آنجا که وابستگی به یک نهاد علمی )که در عین 
حال به یک مرکز تصمیم گیرنده و سیاس��ت گذار نزدیک باش��د(، 
مناس��ب ترین رویکرد برای راه اندازی آزمایش��گاه سیاست گذاری 
اس��ت، به نظر می رسد پژوهشکده امور اقتصادی به عنوان بازوی 
علمی و پژوهش��ی وزارت اقتصاد )در مقام نهاد سیاس��ت گذاری 

اقتصادی(، گزینه مناسبی برای راه اندازی این آزمایشگاه است.
اصطاح آزمایش��گاه سیاس��ت گذاری به اس��تفاده از ابزارهای 
مختلف برای پیش بینی نتایج سیاست گذاری گفته می شود. مثا 
تیم  های مس��تقر در س��ازمان های دولتی برای انجام فعالیت  های 
سیاس��ت گذاری، آزمایشگاه سیاس��ت گذاری محسوب می  شوند. 
در واقع، آزمایش��گاه های سیاست گذاری شامل تیم  ها و نهادهای 
تخصص��ی متمرک��ز بر طراحی سیاس��ت  های عموم��ی از طریق 
روش های نوآورانه هستند که تمام ذی نفعان را در فرآیند طراحی 
درگیر می  کنند. فعالیت آزمایشگاه های سیاست گذاری را می  توان 
ب��ه مثابه طراح��ی یا رویکردهای مبتنی بر ش��واهد توصیف کرد 
ک��ه کاربران نهایی قوانین را )که ش��هروندان هس��تند( در مرکز 
مرحل��ه  ای از سیاس��ت گذاری قرار می  دهند. در آزمایش��گاه های 
سیاس��ت گذاری تواف��ق بر این اس��ت که سیاس��ت  ها مبتنی بر 
شواهد باشند. آزمایشگاه های سیاس��ت گذاری نه  تنها به باالترین 
روش های علمی، بلکه به یک ذهنیت عملگرا نیز نیاز دارند که در 
جهت طراحی برنامه های یادگیری باش��د که بتواند تصمیم  گیران 

را از بخش های بوروکراتیک و سیاسی آگاه کند.
بررسی  ها نشان می دهد که عموما آزمایشگاه های سیاست گذاری 
به دنبال بهبود نتایج سیاس��ت از طریق س��ه حوزه به هم پیوسته 
هس��تند. این سه حوزه ش��امل به کار بردن تولید شواهد برای پر 
کردن ش��کاف دانش، ادغام این ش��واهد در برنامه ریزی، بودجه، 

ت��دارکات و فرآینده��ای مدیری��ت از عملک��رد و ایج��اد ائتاف 
در تم��ام ارکان دول��ت، دانش��گاه ها و جامع��ه ب��رای حمایت از 
سیاس��ت گذاری مبتنی بر ش��واهد اس��ت. می  توان گفت که هر 
آزمایش��گاه سیاست گذاری از نظر تشکیات، س��اختار، اهداف و 
برنامه ها منحصر به فرد اس��ت. بنابراین برخی از اندیشمندان سه 
معیار مهم را برای تعریف آزمایش��گاه های سیاست گذاری مدنظر 
قرار می  دهند؛ یعنی آزمایشگاه های سیاست گذاری با به کارگیری 
رویکرد خاقانه و اس��تفاده از بینش  های رفت��اری و دیدگاه های 
جدید یا کاربرمحوری به موضوعات سیاس��ت گذاری می  پردازند. 
همچنی��ن آزمایش��گاه های سیاس��ت گذاری ت��اش می  کنن��د 
آزمایش  هایی را برای س��نجش و محک سیاست  های پیشنهادی 
سازماندهی کنند. در نهایت آزمایشگاه های سیاست گذاری یا برای 
یک نهاد دولتی و  اداره دولتی کار می  کنند یا در ش��کل  گیری یا 

اجرای سیاست  های عمومی سهیم هستند.
حلقه مفقوده آزمایشگاه سیاست گذاری

اس��تفاده از آزمایش��گاه های سیاس��ت گذاری باع��ث ب��رآورد 
سیاس��ت  ها، کاه��ش هزینه ه��ا و تضمی��ن موفقیت سیاس��ت  ها 
می  شود. آزمایش��گاه ها فضایی برای حضور همه ذی نفعان فراهم 
می  کنن��د تا ب��ا رویک��رد خاقان��ه، دیدگاه های جدی��د و موقت 
خل��ق کنن��د و آنه��ا را بیازماین��د. مهمترین نکته در تاس��یس 
آزمایش��گاه های سیاس��ت گذاری در هر کش��وری، این است که 
راهکارهای مدیریت یک چالش در یک کش��ور، برای حل چالش 
مش��ابه آن در کش��ور دیگری کارساز نباش��د. بنابراین در چنین 
ش��رایطی لزوما سیاست  های اتخاذش��ده برای فائق آمدن بر یک 

چالش، قابل تسری به دیگر محیط  ها نبوده و الزم است فرآیندی 
تکرارپذیر از کش��ف و آموختن وجود داش��ته باشد که اثربخشی 
سیاس��ت  ها را به آزمون بگذارد؛ چراکه عوامل رفتاری و اجتماعی 
متعددی به طور بالقوه بر موفقیت یا عدم موفقیت یک سیاس��ت   
اثرگذارند. به همین دلیل، اکثر کش��ورها برای مقابله با مشکات 
پیچیده امروزی در حال استفاده از آزمایشگاه های سیاست گذاری 
مبتنی بر علوم رفتاری هس��تند؛ به ویژه در کشورهایی که تمرکز 
عمده فعالیت  ها در اختیار دولت اس��ت و اقتصاد تا حدود زیادی 
متأثر از سیاس��ت  های دولتی است، تدوین و اجرای سیاست  های 
نادرس��ت، تبعات اقتصادی و اجتماعی در پ��ی دارد. بنابراین در 
صورت تصمیم  گیری با مش��ارکت حداکثری عوامل و استقبال از 
دیدگاه ه��ای متعدد و آزمایش آنها و دس��تیابی ب��ه راه  حل بهتر، 
پیاده سازی برخی از سیاست  ها عاوه بر اثربخش بودن با مخالفت 

کمتری مواجه خواهد شد.
تاثی��ر تصمیم ه��ای اقتصادی سیاس��ت گذاران در کش��ورها با 
یکدیگر متفاوت اس��ت؛ مخصوصا در کشورهایی که دارای اقتصاد 
دولتی هس��تند و تصمیمات سیاس��ت گذاران مس��تقیما زندگی 
مردم را تحت تاثیر قرار می  دهد. ش��اهدمثال این موضوع، حذف 
ارز ترجیحی در بهار امس��ال اس��ت که تاثیر ملموس��ی در سبد 
خانوار ایرانی بجا گذاش��ت. به همین خاطر، بررسی تاثیر این نوع 
سیاس��ت گذاری  ها، پیش از اجرای آنها از اهمیت باالیی برخوردار 
اس��ت. ای��ران از جمله اقتصادهای در حال توس��عه اس��ت که با 
وجود س��ال ها برنامه ریزی در س��طوح مختلف، از دستیابی کامل 
به اهداف توس��عه  ای بازمانده است. گذش��ته از مشکاتی که در 
نظام اجرایی کش��ور وجود داش��ته و پدیدآورنده ناسازگاری  هایی 
بین سیاست  ها و اقدامات اجرایی متناسب با این سیاست  هاست، 
نقده��ای قابل توجهی نیز بر سیاس��ت  های دولت وارد می  ش��ود. 
گرچه بس��یاری از سیاس��ت  ها در ابتدای بررسی طرح، مناسب و 
کم نقص ارزیابی می  ش��وند، اما در مقام اجرا به دالیل مختلف از 
جمل��ه برآورد نادرس��ت از واکنش عامان اقتص��ادی، به مقصود 
نرس��یده و با کاس��تی  های اساسی همراه می ش��وند؛ تا جایی که 
در بیش��تر موارد، با آزم��ون و خطای سیاس��ت گذاری مواجهیم 
و عموما از خطاهای گذش��ته نیز برای اصاح سیاس��ت  ها درس 
نمی گیری��م. بنابرای��ن راه  ان��دازی آزمایش سیاس��ت گذاری یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر است و پژوهشکده امور اقتصادی پیشنهاد 

راه اندازی این آزمایشگاه را در ساختار خود داده است.

چرا در طراحی سیاست های اقتصادی از آزمایش های تجربی استفاده نمی شود؟

آزمون و خطای سیاست گذاری
بانکنامه

حباب سکه به یک و نیم میلیون رسید
ثبات قیمت سکه و طال در هفته اول مهر

در هفته  نخست مهرماه به دلیل تعطیات رسمی، سطح معامات 
در بازار س��که و طا کم بود و در نتیجه قیمت س��که و طا تغییر 

چندانی نداشت.
محمد کش��تی آرای، کارشناس بازار س��که و طا درباره تحوالت 
ای��ن بازار در هفته گذش��ته به ایرنا، گفت: از ابتدای هفته نخس��ت 
مهر، قیمت انس جهانی طا سیر نزولی داشت و تا 1620 دالر هم 
کاهش یافت، اما روز پنجشنبه دوباره افزایش یافت و به 1650 دالر 
رس��ید. بر این اساس به طور متوس��ط هر انس طا در هفته ای که 
گذش��ت، پنج دالر افزایش یافت. همچنین ن��رخ ارز در طول هفته 
گذش��ته ثابت بود و پس از اعام توقف مذاکرات از روز چهارش��نبه 
گذش��ته، سیر صعودی داش��ت و با توجه به این رشد قیمت، قیمت 

طا و سکه هم نسبت به ابتدای هفته با افزایش همراه بوده است.
او با اش��اره به تغییرات قیمتی انواع س��که در طول هفته گذشته 
افزود: س��که ط��رح قدیم و طرح جدید به طور متوس��ط 150 هزار 
تومان و نیم س��که، ربع س��که و س��که یک گرمی 50 هزار تومان 
در ی��ک هفته اخیر افزایش قیمت داش��ته اس��ت. قیمت هر مثقال 
طای آب ش��ده نیز 44 هزار تومان و ه��ر گرم طای 18 عیار هم 
10 هزار تومان در هفته ای که گذش��ت، افزایش پیدا کرد. به گفته 
کش��تی آرای، با ش��روع ماه ربیع االول، رونق بازار طا بهتر ش��ده و 

سطح داد و ستدها افزایش یافته است.
این کارش��ناس ب��ازار طا از افزایش حباب قیمتی س��که به یک 
میلی��ون و 580 هزار تومان خبر داد و پیش بینی کرد: این روزها با 
خروج از ماه صفر و ش��روع داد و س��تدها، حباب سکه هم در حال 
افزایش اس��ت و پنجشنبه گذشته با ش��روع مبادالت، یک میلیون 
و 580 ه��زار توم��ان بود و این موضوع نش��ان دهنده افزایش تقاضا 
برای خرید سکه است. پیش بینی می شود هفته پیش رو بهای انس 
جهان��ی طا با توجه به معادالت اقتصاد جهانی با نوس��ان یک تا 2 
درصد همراه باشد و قیمت طا و جواهر در بازار داخلی تحت تاثیر 

افزایش نرخ ارز صعودی شود.
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آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
م��ورخ 1401/06/16  رای 140160310006006948  براب��ر 
هی��ات اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور 
تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی بنام تورج امجدی نس��بت به 
شش��دانگ یک قطعه با بنای احداثی بمساحت 73. 201 متر مربع 
به پاک 3791 فرعی از 2 - اصلی واقع در ایزدشهر مازندران بخش 
10 ثبت نور محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه سراس��ری و محلی آگهی 
می گردد در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعام شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار اول 1401/07/09
تاریخ انتشار دوم 1401/07/23

شناسه آگهی 1386848
علی سعادتی- سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

88936651
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کدام کشورها باالترین تورم را دارند؟
ایران در رتبه سوم تورم جهان

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت برخی 
از شاخص های اقتصادی مانند تورم در بین تعدادی از کشورهای منتخب 
جهان پرداخت. براس��اس بررسی های انجام شده در ماه جوالی 2022 در 
قیاس با ماه مشابه سال قبل، کشور آرژانتین بیشترین تورم را داشته است. 
در طول این مدت میزان افزایش قیمت ها در این کش��ور آمریکای جنوبی 
نزدیک به 80 درصد بوده است. در رتبه دوم این جدول، ترکیه قرار گرفته 
و قیمت ها در فاصله یک س��ال 71 درصد در این کش��ور افزایش یافته اند. 
پس از آرژانتین و ترکیه نیز ایران در رتبه سوم تورم جهان قرار دارد. اگرچه 
ایران با تورم نقطه به نقطه 54 درصدی در تیرماه مواجه شده است، اما این 
عدد در اقتصاد ایران تغییر کرده و براساس برآوردی که مرکز آمار از تورم 
نقطه به نقطه شهریورماه داشته، این عدد به زیر 50 درصد بازگشته است. 
همچنین در طول این مدت تورم پاکس��تان حدودا 25 درصد، لهستان و 
روسیه 15 درصد، شیلی 13 درصد، ازبکستان 12 درصد و تورم گرجستان 

نیز 11 درصد بوده است.
در میان کش��ورهایی که کمترین تورم را داشته اند، عمان با 2.6 درصد 
صدرنش��ین است و پس از آن عربستان سعودی و چین با 2.7 درصد قرار 
دارند. اندونزی و قطر نیز تورمی کمتر از 5 درصد داشته اند و تورم عراق و 
هندوستان هم حدود 5 درصد بوده است. آمارها نشان می دهد که میانگین 
تورم در منطقه یورو حدودا 9 درصد، در آمریکا 8.5 درصد و در آلمان 7.5 

درصد بوده است.
بررسی  تورم اقام خوراکی و آشامیدنی در ماه آگوست نشان می دهد که 
زیمبابوه با ثبت عدد 353 درصدی، باالترین تورم را در این حوزه به خود 
اختصاص داده است. لبنان با 240 درصد، ونزوئا با 131 درصد و سریانکا 
با 91 درصد در رده های بعدی قرار گرفته اند. همچنین در این مدت تورم 
اقام خوراکی در ترکیه 90 درصد، ایران 81 درصد، آرژانتین 66 درصد و 

مولداوی 38 درصد بوده است.
اتاق بازرگانی تهران وضعیت رش��د اقتصادی پنج کش��ور در فصل دوم 
سال 2022 را نیز بررس��ی کرده است. در این مدت، رشد اقتصادی هند، 
جهش��ی جدید را تجربه کرده و عربستان سعودی نیز برای دومین فصل 
متوالی، رش��د اقتصادی دورقمی را ثبت کرده اس��ت. با وجود تحریم های 
آمریکا، رشد اقتصادی ایران نیز همچنان مثبت باقی مانده و از 2.2 درصد 
در فصل نخست سال جاری میادی به 3.8 درصد در فصل دوم این سال 

رسیده است.

در 5 ماهه امسال
بیش از 2500 بنگاه جدید راه اندازی شد

جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صمت نشان می دهد که در 
پنج ماهه امس��ال برای 2544 بنگاه پروانه بهره برداری صادر ش��ده که در 
نتیجه آن بیش از 48 هزار و 895 هزار اش��تغال صنعتی ایجاد ش��ده، اما 

آمارها در این زمینه نسبت به سال قبل کاهشی بوده است.
براس��اس آمارهای وزارت صمت در پنج ماهه امسال برای 9179 بنگاه 
جواز تاس��یس و برای 2544 بنگاه پروانه بهره برداری ایجادی و توسعه ای 
صادر ش��ده که نسبت به مدت مشابه س��ال قبل به ترتیب 38.6 درصد و 
12.1 درصد کاهش داشته است. سرمایه پیش بینی شده در این مدت برای 
جوازهای تاسیس معادل بیش از 520 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل حدود 5.3 درصد افزایش داشته است. میزان سرمایه 
پروانه های بهره برداری صادرشده در پنج ماهه امسال نیز بیش از 70 هزار 
میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 47 درصد کاهش 
داشته است. همچنین براساس آمارها، پیش بینی شده با اجرای پروژه هایی 
که جواز تاس��یس آنها در پنج ماهه امس��ال صادر شده، برای 244 هزار و 
729 نفر شغل ایجاد شود که نسبت به این رقم در مدت مشابه پارسال با 
کاهش 33.9 درصدی مواجه بوده است. پروانه های بهره برداری صادرشده 
در این مدت نیز زمینه اشتغال 48 هزار و 895 نفر را فراهم کرده که نسبت 

به پنج ماهه پارسال حدود 35.5 درصد کاهش داشته است.
گفتنی است که تعداد صدور جواز صنعتی به نوعی نشان دهنده تمایل 
س��رمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش تولید و پروانه های بهره برداری 
به معنای واحدهایی است که فعالیت خود را آغاز کردند. بنابراین براساس 
آمارها هم تمایل سرمایه گذاران و هم تعداد واحدهای جدید نسبت به مدت 

مشابه سال قبل کمتر بوده است.

چند درصد متقاضیان تسهیالت تولیدی 
دریافت کردند؟

براساس جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صمت، در پنج ماهه 
امسال 20.6 درصد متقاضیان تسهیات رونق تولید و 10 درصد متقاضیان 
تس��هیات برنامه تولید و اشتغال دریافت کردند. براساس این آمار در پنج 
ماهه امسال بیش از 7300 میلیارد تومان در قالب 1206 فقره تسهیات 
برای تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط و طرح های نیمه تمام 
با پیشرفت باالی 60 درصد، در راستای اقتصاد مقاومتی و بیش از 6800 
میلیارد تومان تسهیات برنامه تولید و اشتغال )تبصره 18( در قالب 755 

فقره به استان های مختلف پرداخت شده است.
در این مدت 5840 مورد ثبت نام برای اس��تفاده از تسهیات رونق تولید 
انجام ش��ده ک��ه 1973 مورد برای دریافت بی��ش از 23 هزار میلیارد تومان 
تسهیات به بانک ها معرفی شدند و در نهایت 1206 فقره تسهیات به ارزش 
بیش از 7300 میلیارد تومان پرداخت ش��ده است؛ یعنی حدود 20.6 درصد 
از کل ثبت نام کنندگان در پنج ماهه امسال موفق به دریافت این تسهیات 
شدند. همچنین در پنج ماهه امس��ال 7541 مورد ثبت نام برای استفاده از 
تس��هیات برنامه تولید و اشتغال انجام ش��ده که 1894 مورد برای دریافت 
تسهیات بیش از 15 هزار و 500 میلیارد تومانی به بانک معرفی شده اند. در 
نهایت 755 مورد پرداخت تس��هیات به ارزش 6800 میلیارد تومان صورت 
گرفته است؛ یعنی حدود 10 درصد از کل ثبت نام کنندگان موفق به دریافت 
این تسهیات ش��دند. الزم به یادآوری است که تسهیات تبصره 18 قانون 
بودجه با بهره 14 درصد پرداخت می شود که متقاضیان می توانند با ثبت نام 
در س��امانه بهین یاب از این ظرفیت در راس��تای تامین س��رمایه در گردش، 
نوسازی و بازسازی و یا تکمیل واحدهای تولیدی باالی 60 درصد پیشرفت 
فیزیکی استفاده کنند. براس��اس تفاهم نامه ای که اخیرا بین وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی درباره نحوه 
تامین مالی تولید در س��ال 1401 منعقد ش��ده، پرداخت 933 هزار میلیارد 
تومان س��رمایه در گردش و 234 هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت به بخش 

صنعت و معدن از سوی بانک ها در سال جاری هدف گذاری شده است.

خبرنــامه

فرصت امروز: ب��ورس به  عنوان یک بازار ضد تورمی، زیانده ترین بازار در 
شش ماه گذشته بوده است. مقایسه 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 
میانگی��ن بین 8  تا  28 درصد رش��د کرده اند. در این مدت، ش��اخص کل 
بورس تهران که بیانگر بازده س��رمایه گذاری در بازار س��هام است، نه فقط 
رش��د نکرده بلکه یک درصد افت هم داش��ته است. آمار ها همچنین نشان 
می دهد که از ابتدای سال تاکنون 22هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار 
سهام خارج شده و سطح معامات خرد نیز به پایین ترین حد خود در چهار 
س��ال گذشته رسیده اس��ت که بیانگر این واقعیت است که سهامداران و 
بورس بازان برای سرمایه گذاری در بورس دچار تردید  و سردرگمی شده اند؛ 
وضعیتی که یک کارش��ناس بازار س��رمایه از آن به سیاست صبر و انتظار 
در بورس تهران تعبیر کرده اس��ت. به نظر می رس��د که بخش عمده ای از 
نقدینگی خارج شده از بورس از اواخر سال گذشته وارد بازار مسکن شده 
و یکی از دالیل رش��د بازار مسکن در چند ماه گذشته نیز همین موضوع 

بوده است.
بورس سیاست صبر پیش گرفته

یک تحلیلگر بازار س��رمایه بر این باور اس��ت که با توجه به ابهاماتی که 
پیش روی بازار سرمایه قرار دارد، این بازار سیاست صبر را در پیش گرفته 
اس��ت. ولید هاالت با بیان اینکه هر زمانی که بر روی متغیرهای اساسی، 
چش��م انداز مبهمی وجود داش��ته باشد، بازار س��رمایه سیاست صبر را در 
پیش می گیرد، به ایسنا می گوید: اخیرا شاهد حرکت های رفت و برگشتی 
بازار بوده ایم؛ زیرا زمانی که ابهامات اساسی مطرح است و شفافیت حاکم 
نیست، تمایل به سمت پایین در بازار بیشتر است. به عنوان مثال، دورنمای 
توافق سیاسی که موضوع بسیار مهمی برای همه صنایع محسوب می شود 
همچنان مبهم است؛ چراکه روی سیاست های دولت در بودجه نویسی سال 
بعد تاثیر خواهد گذاشت. از طرف دیگر، رشد اقتصادی دنیا کند شده است 
و به همین دلیل ش��اهد این موضوع هستیم که بانک های مرکزی جهان 

برای مقابله با تورم در حال افزایش نرخ بهره هستند.
او با تاکید بر اینکه بازار س��رمایه در شرایط مبهم به کاهش قیمت و 
اصاح میل پیدا می کند، توضیح می دهد: از طرف دیگر، دامنه نوس��ان 
در ش��رکت های بزرگ و با ارزش بازار باالتر رش��د ک��رده و به 7 درصد 
رس��یده اس��ت؛ در حالی که ش��رکت های کوچک تر در بازار پایه دامنه 
نوس��ان دو تا س��ه درصدی دارند. این موضوع باعث شده است تا منابع 

از س��مت شرکت های بزرگ و متوسط به سمت ش��رکت های بازار پایه 
حرک��ت کنند. در حال حاضر نیز ارزش معامات ش��رکت های بزرگ و 
متوس��ط به شدت کاهش پیدا کرده است و توجه بدون پشتوانه و دلیل 
بنیادی روی ش��رکت های بازار پایه اس��ت. به گفته ای��ن تحلیلگر بازار 
س��رمایه، برای اینکه بازار از این وضعیت خاص ش��ود و ش��اخص کل 
تکلیف خود را بداند، رویکرد دولت به مسئله سیاست خارجی و ارتباطی 

که در بودجه با صنایع خواهد داشت، اهمیت زیادی دارد.
هاالت با تاکید بر اینکه فضای بازار سرمایه نسبت به چند ماه قبل، هیچ 
تغییری نکرده است، می گوید: در این شرایط طبیعی است که بازار حالت 
کسل کننده داشته باشد؛ در شرایطی که بازارهای موازی از جمله بازار سکه 
و مسکن بازدهی داشته اند و طبیعی است که سرمایه به این سمت – بازار 

سرمایه – نمی آید.
حجم معامالت؛ دماسنج بازار است

یک تحلیلگر دیگر بازار سرمایه نیز بر شرایط پرابهام بازار تاکید می کند 
و معتقد اس��ت که این باتکلیفی باعث ش��ده تا بازار روزهای بی رمقی را 
سپری کند. روزبه شریعتی به بررسی شروط الزم برای صعودی شدن بازار 
سرمایه پرداخته و می گوید: بازار سرمایه در شرایط پرابهامی به سر می برد 
و این باتکلیفی بازار باعث شده است روزهای بی رمقی را سپری کند. مثل 
همیش��ه حجم معامات مهمترین دماسنج بازار محسوب می شود. حجم 
معامات طی این روزها اکث��را در محدوده کمتر از 3000 میلیارد تومان 
است. بررسی ارزش معامات نشان می دهد که حجم معامات سه تا چهار 
هزار میلیارد تومان نش��ان از دوران رکود بازار اس��ت. حجم معامات بین 
چهار تا ش��ش هزار میلیارد تومان دوره متوسط رو به رونق بازار محسوب 
می شود؛ یعنی در این دوره پول در برخی صنایع پرقدرت می چرخد و بازار 
بی رمق نیس��ت. زمانی که ارزش بازار بین پنج تا شش هزار میلیارد تومان 

است، دوره رونق بازار محسوب می شود.
شریعتی با اشاره به دوره های رونق و رکود در بورس تهران طی سال های 
گذش��ته می افزاید: در چند س��ال گذش��ته به جز س��ال 1399 که یک 
دوره خاصی بود، در انتهای تابس��تان س��ال 1400 و در دوره کوتاهی در 
اردیبهشت سال جاری شاهد دوره رونق در بازار سرمایه نبوده ایم. به طور 
مثال، در اردیبهشت سال جاری در کنار شرایط خوب کامودیتی ها، بحث 
واگذاری بلوک خودروس��ازها مطرح بود و ای��ن موضوع در آن زمان هنوز 

آنقدر پرابهام نبود.
این کارش��ناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سرمایه از نگاه بنیادی، 

اصاح خ��ود را تمام کرده اس��ت، توضیح می دهد: بازار س��رمایه دوره 
اص��اح خود را تمام کرده؛ زیرا P/E TTM  ب��ازار هم اکنون به زیر 6 
واحد رسیده است؛ عددی که در مرداد و بهمن ماه 1397 تجربه کردیم. 
در چند سال گذشته که بازار در دوره هایی بسیار زیر ارزش بوده است، 
P/S TTM  بازار یعنی نس��بت قیمت به فروش ش��رکت ها در محدوده 
1.4 واحد قرار داشته است که مجددا در همان دوره مردادماه 1398 و 

بهمن ماه 1397 آن را تجربه می کردیم.
بورس به روند رشد برمی گردد؟

او در ادامه به ش��رایط اقتصاد جهانی و افزایش تورم اش��اره می کند و 
می گوید: اقتصاد دنیا به شدت باال و پایین می شود و در شرایط مبهمی 
به س��ر می برد. تورم آمری��کا علی رغم پیش بینی ها ب��ا یک دهم مثبت 
اتفاق افتاد و این منجر می ش��ود در جلس��ه پیش روی فدرال نرخ بهره 
ب��ه جای نیم درصد، 75 صدم افزایش یابد و به 3.25 درصد برس��د. با 
این اتفاق ش��اخص دالر مجددا تقویت شد و به کامودیتی ها فشار آورد. 
از طرف دیگر، پول پاشی های اروپا برای جلوگیری از رکود منجر به این 
شده است که تقاضا در بحث انرژی افزایش یابد. چین نیز به دلیل تورم 
پایین، نرخ بهره را پایین نگه داش��ته است و این باعث شده است برخی 
صنایع به ش��رایط ایده آل برگردند. به طور کلی نمی توان شرایط جهان 

را پیش بینی کرد.
ش��ریعتی با تاکید بر اینکه ش��رایط اقتصادی داخل کشور با ابهاماتی 
مواجه است، ادامه می دهد: مهمترین ابهام، بودجه کشور در سال آینده 
اس��ت. مشخص نیست که آیا قرار اس��ت نرخ خوراک مانند سال جاری 
س��قف 20 س��نتی خود را داشته باش��د یا خیر؟ نرخ گاز و برق چطور؟ 
وضعی��ت مالیات چگونه خواهد بود؟ اگر توافق صورت نگیرد و کس��ری 
بودجه ش��دید باش��د، میزان انتش��ار اوراق تا چه حدی است؟ در حال 
حاضر، نرخ بهره در سیس��تم بانکی به باالی 23 درصد رس��یده که این 
اتفاق منجر به رکود بازار ش��ده اس��ت. از طرف دیگر، نرخ دالر نیما به 
ب��االی 27 هزار تومان رس��یده که یک پالس مثبت برای ش��رکت های 
دالری اس��ت، اما به دلیل ابهامات مذکور، بازار در ش��رایط س��ختی به 
س��ر می برد. به گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه، از نگاه تحلیلگران 
تکنیکالیست اگر شاخص کل بورس بتواند محدوده یک میلیون و 430 
واح��د را پ��س بگیرد، همراه با گزارش های ش��ش ماهه برخی صنایع و 
همچنین اگر پالس های مثبتی در راس��تای کاهش ابهامات به بازار داده 

شود، بازار می تواند شرایط بهتری پیدا کند.

بورس در چه شرایطی مثبت می شود؟

سیاست صبر و انتظار در بورس تهران

در  حال��ی  ک��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید پروس��ه واردات 
خودرو در حال اجراس��ت، به نظر می رس��د به دلیل عدم احیای برجام و 
تردی��د بانک مرکزی بابت تامین ارز موردنیاز، واردات خودرو عما به کما 
رفته است. در این اوضاع و احوال، برخی نمایندگان مجلس شورای اسامی 
نی��ز ضمن نارضایت��ی از آیین نامه واردات خ��ودرو، از بازنگری در آن خبر 
داده  ان��د. با در کنار هم قرار دادن این دو اتفاق )مردد ش��دن دوباره بانک 
مرک��زی و احتمال بازنگری در آیین نامه واردات خودرو( به نظر می رس��د 
ورود خودرو به کش��ور مطابق با آنچ��ه در آیین نامه اعامی آمده، منتفی 

است )حداقل فعا(.
در اوایل شهریورماه امسال بود که هیأت دولت آیین نامه واردات خودرو 
را تایید کرد تا پس از حدود ش��ش ماه انتظ��ار، برنامه وزارت صمت برای 
ازس��رگیری ورود خودرو به کش��ور پس از چهار س��ال ممنوعیت واردات 
مش��خص شود. ش��هروندان و فعاالن عرصه واردات خودرو انتظار داشتند 
حاال که دولت رأی به ازس��رگیری ورود خودرو به کشور پس از ممنوعیت 
چهار ساله داده اس��ت، آیین نامه  ای رقابت زا با کمترین محدودیت تدوین 
شود تا به تنظیم بازار کمک کند. با  این حال، وزارت صمت آیین نامه ای پر 
از محدودیت و آغشته به سیاست های دستوری را تدوین کرد تا همگان )از 
شهروندان گرفته تا فعاالن عرصه واردات و حتی نمایندگان مجلس شورای 

اسامی( را بابت تنظیم بازار و ایجاد رقابت ناامید کند.

هرچند صدای اعتراض ها در این مدت به گوش وزارت صمت رس��یده و 
خیلی ها معتقدند که با آیین نامه فعلی اهداف ازس��رگیری واردات خودرو 
محقق نخواهد ش��د، با این حال ای��ن وزارتخانه زیر بار انتقادها نمی رود و 
حرفی از اصاحات نمی زند. وزارت صمت همچنین در آخرین موضع گیری 
خود اعام کرده که پروسه واردات خودرو در جریان است و امکان دارد در 
اواخر فصل پاییز نخس��تین محموله خودروهای خارجی وارد کشور شود؛ 
این در حالی است که وزارت صمت و البته بانک مرکزی بابت ازسرگیری 
واردات خودرو به کشور، حساب ویژه ای روی احیای برجام و لغو تحریم ها 
)در راس��تای تامین ارز موردنیاز واردات( باز کرده بودند. چند هفته پیش، 
ایران و آمریکا به توافق بر سر احیای برجام نزدیک شده بودند و اتفاقا در 
همان مقطع بود که آیین نامه واردات خودرو به تایید هیأت دولت رس��ید 
و توس��ط وزارت صمت رونمایی ش��د. همزمانی این دو اتفاق، این موضوع 
را به اذهان عمومی متبادر کرد که تایید آیین نامه واردات خودرو به دلیل 

محتمل بودن توافق بر سر احیای برجام بوده است.
تا پیش از آن هرچند رئیس جمهور دس��تور آزادس��ازی واردات خودرو 
را داده و وزارت صم��ت نی��ز ب��ه دنبال تدوین آیین نامه رفت��ه بود، با این 
ح��ال، مخالفت بان��ک مرکزی با اختصاص ارز، مانعی بزرگ بر س��ر ورود 
خودرو به کشور محسوب می شد؛ این در حالی بود که پس از جدی شدن 
توافق ایران و آمریکا در اوایل شهریورماه، بانک مرکزی نیز نظر موافق خود 

را اع��ام ک��رد؛ زیرا با احیای برجام، درآمد ارزی کش��ور افزایش می یافت 
و نگرانی چندانی بابت تامین ارز وجود نمی داش��ت. ش��رایط اما آنطور که 
وزارت صمت و بانک مرکزی انتظار داش��تند، پیش نرفت، چه آنکه ایران 
و آمریکا باز هم بر سر احیای برجام به توافق نرسیدند و لغو تحریم ها نیز 
منتفی ش��د. در نتیجه، تردید درباره تامین ارز واردات خودرو بار دیگر به 
جان بانک مرکزی افتاد؛ مس��ئله ای که گفته می شود واردات خودرو را به 
کما برده اس��ت. به اعتقاد برخی کارشناس��ان و فعاالن عرصه واردات، اگر 
این تردیدها برطرف نشود )به عبارتی برجام احیا نشده و تحریم ها پابرجا 
بماند( بعید به نظر می رس��د ورود خودرو به کشور از سر گرفته شود؛ اگر 
ه��م این اتفاق رخ بدهد، احتماال بازار با وارداتی ضعیف مواجه خواهد بود 
که کمکی به تنظیم بازار و ایجاد رقابت نخواهد کرد. در این اوضاع  و  احوال 
از مجلس ش��ورای اس��امی نیز خبر می رس��د که برخی از نمایندگان به 
دنبال بازنگری در آیین نامه واردات خودرو هستند. این دسته از نمایندگان 
معتقدند آیین نامه اباغی با اهدافی که مجلس��ی ها در مصوبه ساماندهی 
واردات ب��ه دنبال آن بودند، توفیر دارد. در این باره، یک عضو کمیس��یون 
صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسامی در گفت وگو با ایسنا عنوان کرده 
ک��ه مجلس به دنبال تنظیم بازار و ایجاد رقاب��ت با تصویب قانون واردات 
خودرو بود، اما با آیین نامه نوشته شده نه به نیاز بازار پاسخ داده خواهد شد 

و نه اهداف قانون گذار محقق می شود.

مانع برجامی در مسیر واردات خودرو

واردات خودرو به کما رفت؟

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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در 5 ماهه نخست امسال
مشتری سفته و برات زیاد شد

در پنج ماهه امس��ال بیش از 77.5 میلیارد تومان سفته و برات در شهر 
تهران فروخته ش��د که در مقایسه با دوره مش��ابه سال قبل، 74.1 درصد 
افزایش نش��ان می دهد. طبق اعام بانک مرکزی، در مردادماه سال جاری 
بالغ بر 19.1 میلیارد تومان س��فته و برات در ش��هر تهران فروخته شد که 
در مقایس��ه با ماه قبل و ماه مشابه س��ال قبل به ترتیب معادل 7 درصد و 
123.3 درصد افزایش یافت. همچنین در پنج ماهه س��ال جاری نیز بیش 
از 77.5 میلیارد تومان س��فته و برات در ش��هر تهران فروخته ش��د که در 
مقایس��ه با دوره مش��ابه سال قبل، رش��د 74.1 درصدی را نشان می دهد. 
در مردادم��اه امس��ال همچنین معادل 838 برگ س��فته و برات به مبلغی 
معادل 35.9 میلیارد تومان در ش��هر تهران برگش��ت خورد که در این ماه 
ش��اخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد 
104.6 و 194.9 رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد و مبلغ به 
ترتیب 84.2 درصد و 16.5 درصد افزایش داش��ت و نس��بت به ماه مشابه 
سال قبل از نظر تعداد و از نظر مبلغ نیز به ترتیب 139.4 درصد و 158.8 
درصد افزایش نشان می دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات 
واخواست ش�ده در مردادماه 1401 به عدد 186.4 رسید که عدد شاخص 
مذکور در سال 1400 معادل 172.4 بوده است. عاوه بر این، در پنج ماهه 
س��ال گذشته معادل 2761 برگ س��فته و برات به مبلغی 142.2 میلیارد 
تومان در ش��هر تهران برگش��ت خورد. در این دوره متوس��ط شاخص های 
تعداد و مبلغ س���فته و برات واخواس��ت ش��ده به ترتیب به اعداد 68.9 و 
154.3 رس��ید که نسبت به دوره مشابه س��ال قبل از لحاظ تعداد و مبلغ 
به ترتیب 6.2 درصد و 83.7 درصد افزایش نش��ان می دهد. از س��وی دیگر، 
ش��اخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در پنج ماهه 
س��ال 1401 به عدد 233.8 رسید که عدد شاخص مذکور در دوره مشابه 

سال گذشته معادل 140.6 بوده است.

سخنگوی بانک مرکزی خبر داد
صرفه جویی 2 میلیارد دالری با حذف ارز 4200

آمار بانک مرکزی نش��ان می دهد در نیمه نخست امسال با حذف 
ارز 4200 تومان��ی، صرفه جوی��ی 2 میلی��ارد دالری در تامی��ن ارز 

واردات کاالهای اساسی محقق شده است.
مصطفی قمری وفا، س��خنگوی بانک مرکزی روز جمعه در رشته 
توئیتی که در حس��اب کاربری خود منتش��ر کرد، نوشت: با اجرای 
سیاس��ت ح��ذف ارز ترجیحی، همانطور که انتظار می رفت ش��اهد 
کاه��ش قابل توج��ه در تقاضای ارز برای واردات کاالهای اساس��ی 
بوده ایم. به گفته وی، بررس��ی آمار تامین ارز کاالهای اساس��ی در 
ش��ش ماهه نخست س��ال نش��ان می دهد که نزدیک به 2 میلیارد 
دالر کاهش تقاضای ارز نس��بت به مدت مشابه سال گذشته وجود 
داش��ته و این به رغم این واقعیت اس��ت که تورم جهانی و افزایش 
قیمت کاالهای اساسی در نتیجه تحوالت بین المللی از جمله جنگ 
روس��یه و اوکراین باعث افزایش تقاضای ارز برای واردات این اقام 

در تمامی کشورها شده است.
قمری وف��ا ادام��ه داد:  ب��ه عبارت دیگ��ر، در حالی ک��ه تحوالت 
بین المللی در همه کش��ورهای واردکننده کاالهای اساس��ی موجب 
فش��ار به س��مت تقاضای منابع ارزی ش��ده، در ایران با سیاس��ت 
ح��ذف ارز ترجیحی نه تنها ش��اهد افزایش تقاض��ا نبوده ایم، بلکه 
کاه��ش تقاضا نیز رخ داده اس��ت. در عین حال، افزایش بهای نفت 
و فرآورده ه��ای نفتی موجب تقویت درآمدهای صادراتی کش��ور و 
افزایش عرضه ارز در بازار ش��ده است. در نتیجه این اقدامات شاهد 
رقابت میان صادرکنندگان برای فروش ارز در بازار نیما هستیم، به 
نحوی که تامین ارز در بازار نیما از حدود 11 میلیارد یورو در شش 
ماهه نخس��ت س��ال 1400 به نزدیک به 20 میلیارد یورو در سال 

جاری رسیده است.

نماگربازارسهام

کارنام��ه تجارت خارج��ی ایران در آخرین ماه فصل تابس��تان از تراز 
منف��ی یک میلیارد و 39 میلیون دالری این تجارت حکایت دارد؛ یعنی 
همزمان با افزایش صادرات و واردات کشور در نیمه نخست امسال، تراز 

تجاری کشور منفی تر شده است.
آماره��ای مقدمات��ی گمرک ایران نش��ان می دهد ک��ه ارزش تجارت 
خارجی کش��ور در شش ماه اول س��ال با رشد 13.2 درصدی در ارزش 
از مرز 50 میلیارد دالر گذش��ته است. مطابق آمارهای گمرک ایران، در 
این مدت 51 میلیون و 783 هزار تن کاال به ارزش 24 میلیارد و 251 
میلیون دالر صادر ش��د که این میزان صادرات از نظر وزنی، افت 12.5 
درصدی و به لحاظ ارزش، رش��د 13.32 درصدی را نش��ان می دهد. در 
عین حال، در همین مدت، 16 میلیون و 320 هزار تن کاال به ارزش 26 
میلیارد و 31 میلیون دالر وارد کشور شد که از حیث وزن، افت 14.72 
درصدی و از لحاظ ارزش نیز رش��د 13.15 درصدی را نش��ان می دهد. 
در واقع، آمار صادرات و واردات کش��ور در پایان نیمه اول س��ال 1401 
نش��ان می دهد که همزمان با افزایش صادرات و واردات در نیمه نخست 
امس��ال، تراز تجاری کشور منفی تر شد و به یک میلیارد و 780 میلیون 
دالر رس��ید؛ روندی که از تیرماه 1401 ش��روع ش��د و در ش��هریورماه 

1401 به اوج خود رسید.
جزییات تجارت خارجی ایران در ش��هریورماه حاکی از آن اس��ت که 
ص��ادرات غیرنفتی ایران به کش��ورهای هدف، افتی ح��دود 25 درصد 
داش��ته اس��ت. ایران در این مقط��ع زمانی، 3 میلی��ارد و 327 میلیون 
دالر کاال صادر کرده اس��ت؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال 
گذشته 4 میلیارد و 434 میلیون دالر کاال صادر شده بود. در این مقطع 
واردات کاال و خدمات نیز از کش��ورهای طرف معامله، افت بیش از 17 

درصدی داش��ته اس��ت. ایران در آخرین ماه فصل تابس��تان، 4 میلیارد 
و 366 میلی��ون دالر کاال وارد ک��رده اس��ت؛ در حالی ک��ه این رقم در 
تابستان سال گذش��ته 5 میلیارد و 291 میلیون دالر گزارش شده بود. 
براساس آمار مقدماتی گمرک ایران می توان پیش بینی کرد  که در این 
ماه همچون ماه های گذش��ته مبادالت تجاری ایران صرفا بر 12 شریک 

تجاری متمرکز بوده است.
اما پنج مقصد صادراتی ایران کجاست؟ گمرک ایران در گزارش خود 
درب��اره پن��ج قلم عمده صادرات در ش��ش ماهه امس��ال اعام کرد که 
پروپان مایع شده به ارزش 2 میلیارد و 17 میلیون دالر، متانول به ارزش 
یک میلیارد و 335 میلیون دالر، بوتان مایع ش��ده به ارزش یک میلیارد 
و 165 میلیون دالر، گاز طبیعی مایع شده به ارزش 977 میلیون دالر و 
پل��ی اتیلن گریدفیلم به ارزش 976 میلیون دالر، پنج قلم اول کاالهای 
صادراتی در این مدت بوده اند. حدود 26.5 درصد از ارزش کل کاالهای 
صادرات��ی ایران در این م��دت به پنج قل��م کاالی فوق الذکر اختصاص 
داش��ته است. در بخش��ی از گزارش گمرک ایران آمده است: کشورهای 
عم��ده مقصد کاالهای صادراتی ایران ش��امل چین با 7 میلیارد و 842 
میلیون دالر، عراق با 3 میلیارد و 382 میلیون دالر، امارات 3 میلیارد و 
112 میلی��ون دالر، ترکیه با 2 میلیارد و 626 میلیون دالر و هند 904 

میلیون دالر بوده است.
براساس این گزارش، پنج قلم اول کاالهای وارداتی به کشور در نیمه 
اول امسال شامل برنج به ارزش یک میلیارد و 218 میلیون دالر، گندم 
معمولی به ارزش یک میلیارد و 191 میلیون دالر، ذرت دامی به ارزش 
یک میلیارد و 171 میلیون دالر، دانه س��ویا به ارزش 925 میلیون دالر 
و گوش��ی تلفن همراه به ارزش 867 میلیون دالر بوده اس��ت. پنج قلم 

اول کااله��ای وارداتی حدود 20.63 درصد ارزش کل واردات را در این 
مدت به خود اختصاص داد. در این گزارش درباره پنج کش��ور اول مبدأ 
واردات در ش��ش ماهه امسال اعام شد که در این مدت امارات متحده 
عربی با 7 میلیارد و 206 میلیون دالر، چین با 6 میلیارد و 846 میلیون 
دالر، ترکیه با 2 میلیارد و 680 میلیون دالر، هند با یک میلیارد و 380 
میلیون دالر و فدراس��یون روس��یه با 876 میلیون دالر، پنج کشور اول 

مبدأ واردات بوده اند.

براساس آمار 6 ماهه تجارت خارجی کشور

تراز تجاری ایران یک میلیارد دالر منفی شد

ادامه از صفحه اول
بدیهی اس��ت در صورت نقدشدن اوراق گام، متقاضی بایستی در ظرف 
مدت مش��خص مطالبات بانک صادرکننده اوراق گام را بپردازد. در صورت 
عدم ایفاي تعهد توسط بنگاه متعهد، موسسه اعتباري عامل موظف است 
ضم��ن انجام اقدام��ات الزم جهت وصول مطالبات خ��ود از بنگاه متعهد 
اعم از اجرایی نمودن وثایق یا تضامین نس��بت ب��ه اقدامات ذیل مبادرت 
ورزد: 1-مطالبات مذکور را به اقام باالی خط ترازنامه خود و به سرفصل 
بدهکاران بابت گواهی اعتبار مولد گام )پرداخت شده به تفکیک دولتی و 
غیردولتی( انتقال دهد. 2-مؤسس��ه اعتباري موظف است در صورت عدم 
پرداخت اوراق گام توسط بنگاه متعهد، مطالبات مذکور را پس از دو ماه به 
طبقه مشکوک الوصول منتقل نماید. ذخیره گیری مطالبات ناشری از اوراق 
گام مطابق دس��تورالعمل نحوه محاس��به ذخیره گیری مؤسسات اعتباري 
قابل محاسبه است. ضمنا وجه التزام تأخیر تأدیه دین موضوع این بند برابر 
اس��ت با نرخ سود تسهیات غیرمش��ارکتی به عاوه 8 واحد درصد تعیین 

شده است.
به هر حال، اوراق گام جهت دهی اعتبارات بانکی به سوی بخش تولید و 
بازار سرمایه است. این سیاست بانکی، امری مثبت است. خبرگزاری تسنیم 

در شهریورماه امسال به نقل از مصطفی قمری وفا، سخنگوی بانک مرکزی 
گزارش داد: »با تس��هیل و ساده س��ازی انجام شده برای معامله اوراق گام، 
طی یک ماه و نیم اخیر حجم انتشار این اوراق به رقم 13.4 هزار میلیارد 
تومان رسید؛ در حالی که حجم انتشار این اوراق از زمان راه اندازی آن در 
بهم��ن ماه 1399 تا تیرماه 1401 مع��ادل 8.8 هزار میلیارد تومان بود.« 
معنای این آمار بانک مرکزی آن است که شبکه بانکی کشور فقط طی یک 
ماه بیش از 130 هزار میلیارد تومان به بخش تولید اعتبار داده است. البته 
این آمار به غیر از آمار تسهیات پرداختی به بخش تولید است. پرسش این 
است که از ابتدای راه اندازی اوراق گام تاکنون چه میزان اوراق گام توسط 
بانک های عامل صادر ش��ده و بیشتر آن در اختیار بخش صنعت یا بخش 
کش��اورزی قرار گرفته است و چه میزان از اوراق گام تاکنون نکول شده و 
بانک ها چه اقدامی برای وصول مطالبات معوق خود بابت اوراق گام انجام 
داده اند؟ نکته پایانی آنکه: در استفاده از ظرفیت های اعتباری شبکه بانکی 
کشور نیز همانند پرداخت تسهیات بایستی دقت داشت و با اعتبارسنجی 
مناسب بدین عرصه گام نهاد، تا خلق پول نشود و برای حل مشکات مالی 
برخی از صنایع  نظیر اتومبیل سازی، شبکه بانکی کشور با بحران مطالبات 

معوق مواجه نگردد.

گام به گام با اوراق گام
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اداره کل ثبت اس��ناد و اماک اس��تان گیان در نظر دارد فاز جدید اجرای پروژه انجام سیس��تم 
آرش��یو الکترونیکی پرونده های ثبتی گیان را از طریق مناقصه به ش��رکتهای واجد شرایط واگذار 
نماید. لذا از کلیه ش��رکتهایی که دارای س��وابق مرتبط با پروژه مذکور می باش��ند دعوت می گردد 
از تاریخ 1401/07/10 لغایت آخر وقت اداری مورخ 1401/07/24 جهت دریافت اس��ناد و ش��رایط 
مناقصه به آدرس س��ایت اداره کل ثبت اس��ناد و اماک گیان ب��ه آدرس www.gl.ssaa.ir و یا 

سامانه setadiran.ir مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه

اداره کل ثبت اسناد و امالک گیالن

 شنبه
9 مهر 1401

شماره 2097
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اخبار

مدیرکل هماهنگی و برنامه ریزی امور عمرانی شهرداری اصفهان خبر داد:
افزایش ۴ برابری اجرای آسفالت معابر اصفهان

اصفهان - قاسم اسد: مدیرکل هماهنگی و برنامه ریزی امور عمرانی 
شهرداری اصفهان از افزایش ۴ برابری اجرای آسفالت معابر اصفهان خبر 
داد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، محمد عبادی 
با اعالم این خبر گفت: با توجه به اینکه اجرای آسفالت در نیمه نخست 
ســال منجر به افزایش کیفیت اجرای آن می شود، تالش کردیم بخش 
زیادی از پروژه های آســفالت معابر شهر در این برهه زمانی انجام شود. 
او با اشاره به افزایش چهار برابری اجرای آسفالت معابر اصفهان نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته، اضافه کرد: از بودجه ۱۵۰ میلیارد تومانی 

سال جاری شهرداری در خصوص ترمیم و اجرای آسفالت معابر، مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان معادل ۸۸ درصد توسط معاونت 
عمران شهری و مناطق پانزده گانه در نیمه نخست سال تأمین اعتبار و عملیات اجرایی آن آغاز شده است. عبادی خاطرنشان 
کرد: پروژه های آسفالت در قالب روکش آسفالت معابر فرعی و اصلی، آسفالت تراشی، زیرسازی آسفالت، درزگیری و لکه گیری 

توسط معاونت عمران مدیریت اجرا می شود.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای استان خبر داد؛
بازگشت بیش از 7۰۰۰ زائر اربعین به گیالن 

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل گیالن سرپرســت اداره کل 
راهداری و حمل نقل جاده ای گیالن ضمن اعالم بازگشت بیش از ۷۰۰۰ زائر 
اربعین به استان اظهار داشت: روزانه ۵۰ اتوبوس برای بازگشت زوار استان به مرز 
عراق اعزام می شــوند. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی)گیالن(، 
غالمعلی نیک فهم گفت: بیش از ۷۰۰۰ زوار گیالنی با ۳۰۰ سفر ناوگان حمل 
و نقل عمومی وارد استان شدند. وی با اشاره به این که بیش از ۳۰درصد جابه 
جایی زوار اســتان توسط ناوگان حمل و نقل عمومی انجام گرفته، افزود: روزانه 
۵۰ دستگاه اتوبوس به مرزهای مهران و خسروی اعزام می شوند. سرپرست اداره 

کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیالن از زائران خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف با ۱۴۱ تماس و یا به همکاران این 
اداره کل در پایانه های مسافری استان مراجعه و ثبت شکایت کنند. الزم به ذکر است از ابتدای شهریور تاکنون ۸هزار و ۲۱۳ زائر استان 

با انجام ۶۵۳ سفر عازم مهران و خسروی شدند.

بازدید رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان کل کشور از موکب 
المعصومه کریمه دانشگاه صنعتی قم در کربال

قم- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی دانشــگاه: حجت 
االسالم و المسلمین دکتر مطهری پور رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان 
کل کشور از موکب المعصومه کریمه دانشگاه صنعتی قم در کربال بازدید کرد.
حجت االسالم دکتر مطهري پور ضمن اقامت در موکب دانشگاهیان صنعتي قم 
در شهر کربال در جریان فرایند خدمت رساني در این موکب قرار گرفت و بیان 
داشت: ایجاد موکب دانشگاهیان براي خدمت به زوار اربعین امری بسیار ارزشمند 
اســت . خدمت رساني به زوار سیدالشهدا علیه السالم در کربال به ویژه در ایام 
اربعین با محدودیتهاي فیزیکي و تردد وسایل نقلیه ، تعداد زیاد زوار کار بسیار 

دشوار و پرزحمتي است . وی با اشاره به اینکه اخذ مجوزهاي الزم و تاسیس موکب و همچنین ارائه خدمات در شأن و منزلت دانشگاهیان 
با دشواریهایي زیادی همراه است افزود: شناسایي دقیق تر محدودیتها، موانع و مشکالت بسیار ضروری است تا خادمان این موکب بتوانند 
سالهاي بعد با ابتکار عمل خدمات فرهنگي و رفاهي گسترده تري به دانشگاهیان و زوار اربعین ارائه دهند.دکتر مطهري پور گفت: طبیعتا 
بخش عمده اي از فعالیتهاي این موکب به صورت مردمي و با حمایتهاي خیرین و خادمین موکب انجام پذیرفته است و در این زمینه از 
حداقل امکانات دولتي استفاده شده است .در پایان نیز دکتر مطهري پور از زحمات خیرین، دکتر رضایي نور رئیس دانشگاه، حجت االسالم 
دکتر قرباني مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی قم ، خادمان موکب و دانشگاهیاني که در این موکب خدمت 
رسانی کرده اند، قدرداني و براي آنان توفیقات روزافزون آرزو نمود. الزم به ذکر است که در اربعین حسینی ۱۴۰۱، موکب المعصومه کریمه 
دانشگاه صنعتی قم به مدت ۱۰ روز در شارع الشهدا، تعریق البحر، حسینه سیداالسعار،توانست با حدود ۱۲ نفر خادم افتخاری روزانه به 

بیش از ۲۰۰ نفر زائر و مجموعا بیش از۲۰۰۰ زائر حسینی خدمت رسانی کند.

روح اله نوریان:
بیش از ۴ هزار خدمات بهداشتی و درمانی پاالیشگاه گاز ایالم به زائران اربعین

ایالم-هدی منصوری:مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم از ارائه بیش از ۴ هزار خدمات بهداشتی و درمانی به زائران 
اربعین توسط این پاالیشگاه خبر داد و گفت: این تعداد خدمات در قالب ۱۰ خدمات مهم به زوار اباعبداهلل الحسین )ع( ارائه 
شــده است. روح اله نوریان افزود: این خدمات شامل: تزریقات، سرم تراپی، تست فشار خون، معاینه و ویزیت، ارائه خدمات 
 HSE دارویی، بخیه و پانســمان، اکسیژن تراپی، تست قند خون و غیره بوده که توسط همکاران درمانگاه طب صنعتی و
شرکت پاالیش گاز ایالم به زائران اربعین ارائه شده است. وی اظهار داشت: بیش از ۷۰ قلم دارویی توسط بهداشت و درمان 
صنعت نفت غرب کشور تأمین و در اختیار همکاران درمانگاه و HSE این پاالیشگاه برای خدمات رسانی به زائران اربعین قرار 
گرفته است. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با بیان اینکه این خدمات بهداشتی و درمانی در مسیر رفت و برگشت زوار 
اباعبداهلل الحسین )ع ( ارائه شده است، تصریح کرد: عالوه بر این خدمات، یک دستگاه کانکس مجهز به همراه امکانات پزشکی 

و دو تخت بستری و یک دستگاه آمبوالنس مجهز  به تجهیزات پزشکی در موکب های این پاالیشگاه مستقر شده است.
نوریان خاطرنشان کرد: بیشتر مشکالت مراجعین شامل سرماخوردگی، دردهای اسکلتی و عضالنی، مشکالت گوارشی، 
آفتاب ســوختگی، مشــکالت بینایی، ضعف و بی حالی، تاول زدگی و جراحات ناشــی از پیاده روی در ناحیه پا بوده که 

خوشبختانه توسط همکاران درمانگاه طب صنعتی این پاالیشگاه مداوا و به سفر معنوی خود ادامه دادند.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان مرکزی خبرداد:
۲7۱ هزار و ۶۳۰ کیلوگرم پودر گوشت از استان مرکزی صادر شد

اراک- فرناز امیدی: سرپرست اداره کل دامپزشکی استان مرکزی گفت: ۲۷۱ هزار و ۶۳۰ کیلوگرم پودر گوشت امسال با نظارت 
اداره کل دامپزشکی این استان به خارج از کشور صادر شد. محمد فتاحی افزود: سال گذشته در همین بازه زمانی ۸۰ هزار کیلوگرم 
پودر گوشــت از اســتان مرکزی به خارج از کشور صادر شد که امسال بیش از سه برابر افزایش داشته است. وی ادامه داد: ۱۲۱ هزار و 
۹۵۶ قطعه آبزیان زینتی نیز از ابتدای سال جاری تاکنون با نظارت اداره کل دامپزشکی استان مرکزی به کشور ترکیه، عراق، پاکستان، 
افغانســتان و کویت صادر شــده  است. سرپرست اداره کل دامپزشکی استان مرکزی بیان کرد: ۴۱۹ هزار کیلوگرم آالیش مرغی نیز از 
ابتدای ســال جاری تاکنون به کشور عراق صادر شــد که صادرات این محصوالت نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ برابر 
افزایش یافته  اســت. فتاحی افزود: ۳۱۳ هزار کیلوگرم تخم مرغ خوراکی از ابتدای ســال جاری تاکنون با نظارت اداره کل دامپزشکی 
اســتان مرکزی به خارج از کشور صادر شد که صادرات این محصوالت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته 
است. وی اظهارداشت: ۵۶۸ هزار و ۶۰۰ عدد تخم مرغ نطفه دار گوشتی نیز امسال به کشور عراق صادر شد که صادرات این محصوالت 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته  است. سرپرست اداره کل دامپزشکی استان مرکزی گفت: ۲ هزار و ۵۰ تن 
خوراک و مکمل طیور نیز امسال به کشور عراق و ازبکستان صادر شد که صادرات این محصوالت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۸۲ درصد افزایش یافته  است. فتاحی با بیان اینکه ۴۰۰ هزار کیلوگرم گوشت مرغ منجمد امسال با نظارت اداره کل دامپزشکی استان 
مرکزی به کشور عراق صادر شده است بیان کرد: صادرات این محصول در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد 
افزایش نشــان می دهد. وی درپایان خاطرنشــان کرد: یک هزار و ۳۱۰ کیلوگرم عسل نیز امسال با نظارت اداره کل دامپزشکی استان 

مرکزی به کشور عمان صادر شد.

اداره کل راه و شهرسازی گلستان جزو دستگاه های برتر استان در 
جشنواره شهید رجایی

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: اداره کل راه و شهرسازی گلستان در جشنواره شهید رجایی جزو دستگاه های برتر استان در حوزه 
پیگیری و اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور به گلستان شد.بیست و سومین جشنواره شهید رجایی برگزار و دستگاه های اجرایی برتر در 
گلستان معرفی شدند.در این جشنواره براساس سامانه عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه های مختلف از جمله سه فاکتور مهم، اجرای 
مصوبات سفر رییس جمهور، بهبود فضای کسب و کار و میزان رضایتمندی مردم و ارزیابی قرار گرفته و از دستگاه هایی که بهترین عملکرد 
را داشتند تقدیر بعمل آمد.در جریان این جشنواره اداره کل راه و شهرسازی جزو دستگاه های برتر استان در حوزه پیگیری و اجرای مصوبات 
سفر رئیس جمهور به گلستان شد.گفتنی است مدیر کل راه و شهرسازی گلستان در حاشیه  جشنواره بیست و سوم شهید رجایی گفت: 
از مجموع مصوبات سفر هیأت دولت به استان، ۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به اداره کل راه و شهرسازی تعلق یافت که ۱۰۰ درصد 
این اعتبارات جذب شده است.مهندس مهدی ملک اظهار کرد: در شش ماه ابتدایی سال، عالوه بر جذب اعتبارات، حدود ۵۰ میلیارد تومان 
عملیات اجرایی مازاد در این اداره کل صورت گرفت.الزم به ذکر است بیست و سومین جشنواره شهید رجایی با حضور سید محمد حسینی 

معاون امور مجلس رئیس جمهور در محل استانداری گلستان برگزار شد.

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان با حضور در دفتر فرماندهی مرکز تعمیراتی شهید فرخ نیا 
نزاجا فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را به ایشان و ارتشیان دالور تبریک 
گفت . مهندس علیرضا هیهاوند که از سوی قاسم صالحی مورکانی رییس 
روابط عمومی و محمود خدادادی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج صنعت 
نفت مسجدسلیمان همراهی می شد ضمن تبریک هفته دفاع مقدس از 
نقش موثر و غیرقابل انکار رشادت ها و دالوری های ارتشیان در دوران 
دفاع مقدس تقدیر و  یاد و خاطره بیش از ۴۸۰۰۰ شهید گلگون کفن 

ارتش را گرامی داشت .  
مهندس هیهاوند همچنین به پاس جانفشــانی های ارتشــیان در 
حفاظت و حراست از کیان آب،خاک و فضای سرزمینی مان از فرمانده 
مرکز تعمیراتی شــهید فرخ نیا نیروی زمینی مســتقر در شهرستان 
مسجدسلیمان به عنوان نایب امرا و پرسنل جان بر کف ارتش جمهوری 

اسالمی ایران تقدیر کرد .
فرمانده مرکز تعمیراتی شهید فرخ نیا مسجدسلیمان نیز ضمن قدردانی 
از حضور مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان طی 

ســخنانی اظهار داشت: دفاع مقدس مقطعی درخشان و غرورآفرین در 
دفتر پربرگ تاریخ این مرز و بوم اســت، جایی که یک ملت با تکیه بر 
قدرت ایمان و همبســتگی و رهبری امام خمینی)ره( در برابر کشوری 
مجهز شــده از سوی غرب و شــرق مردانه و یک تنه ایستاد و با تقدیم 
هزاران شهید گلگون کفن نگذاشت ذره ای از خاک مقدس کشورمان در 

اشغال دشمن متجاوز باقی بماند .
سرهنگ حســن احســان نژاد اضافه کرد : هفته دفاع مقدس تنها 
مختص نیروهای نظامی نیســت بلکه بواسطه ی حضور همه جانبه ی 
مردم شــهید پرور در پشتیبانی از جبهه ها به همه ی آحاد ملت عزیز 

ایران تعلق دارد .
وی افزود : صنعت نفت نیز بعنوان صنعت پیشران کشور عزیزمان با 
تقدیم شهدای بسیار نقشی ارزنده در تأمین سوخت،انرژی و منابع مالی 

جهت حفظ ایستادگی و استقالل کشور عزیزمان ایفا نمود .

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل آموزش فنی و حرفه 
ای اســتان بوشهر گفت: این سازمان توانسته ۲۵ درصد مهارت آموزی 
را در محیط کســب و کار با هدف اشــتغال آفرینی برای افراد جویای 

کار افزایش دهد.
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان 
بوشهر، عبدالمجید دراهکی در نشست برنامه ریزی مهارت آموزی استان 
بوشهر با بیان اینکه بیش از ۶۵ درصد مهارت آموزان  با برنامه ریزی مدون 
انجام شــده وارد بازار کار، چرخه تولید و اشتغال می شوند،افزود: ترویج 
کسب مهارت های فنی و حرفه ای و آموزش های مفید و مؤثر عملی برای 

اشتغال نوجوان و جوانان در آینده، ضرورتی غیرقابل انکار است.
وی اظهار داشت: ۵۲ درصد از ورودی های حوزه مهارت آموزی فنی 
و حرفه ای بوشــهر، فارغ التحصیالن دانشگاهی هستند که این نشان 
می دهد در حوزه آکادمیک قابلیت های حرفه ای برای ورود به بازار کار 

در افراد ایجاد نمی شود.
دراهکی با اشاره به اجرای طرح توانمندسازی مهارتی دانشجویان در 
حین تحصیل، ادامه داد: در این طرح که با تعامل وزات علوم و سازمان 
فنی و حرفه ای اجرا می شود، دانشجویانی که درحال تحصیل هستند، 
مهارت الزم را  همراســتا با رشته تحصیلی خود برای ورود به بازار کار 

کسب می کنند .

وی با اشــاره به نقش مهم اصناف در آموزش مستقیم محیط واقعی 
کار، گفت: ما آموزش و ارتقای مهارت نیروی کار را در مراکز جوار و بین 
کارگاهی دنبال می کنیم و امید ما این اســت که هر کارخانه و صنعتی 
در استان بوشهر یک مرکز جوار کارگاهی داشته باشد همچنین به دنبال 

کیفیت افزایی این مراکز نیز هستیم.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشــهر توســعه مهارت آموزی در 
صنایع و بنگاه های اقتصادی و بروز رســانی مهارت شاغلین را از اهداف 
برجسته این طرح برشمرد و افزود: آموزش فنی و حرفه ای یعنی مرتبط 
کردن آمــوزش با دنیای کار و در این شــرایط اگر بخواهیم از آموزش 

کارگــران و کارکنان، به عنوان رکن بهره وری در ســازمان ها و اصناف 
کمک بگیریم، باید موضوع آموزش کارگاهی را جدی گرفته و برای آن 

برنامه ریزی داشته باشیم.
دراهکی با تاکید بر اینکه باید استعدادهای موجود در منطقه را تبدیل 
به دانش، علم و مهارت نموده و مهارت کســب شده را تبدیل به ثروت 
نمائیم، اضافه کرد: با آموزش اصولی می توانیم زمینه های اشتغال پایدار 
را فراهم نماییم و یکی از شاخصه های جهاد تبیین که مورد تاکید مقام 

معظم رهبری است در همین آموزش مهارت ها می توان خالصه کرد.
وی برگزاری دوره های مهارتی را مبتنی بر نیاز روز و بازار کار اســتان 
بوشهر دانست و اظهار داشت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان از 

تعامل با کارآفرینان استقبال می کند.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشــهر گفت: چنانچه فردی ایده 
کارآفرینی در کنار آموزش داشته باشد، می تواند به مراکز این اداره کل 

در سطح استان مراجعه کند.
دراهکی اجرای آموزش های مهارتی در مناطق محروم و حاشیه شهرها 
را از رســالت های خطیر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور عنوان و 
بیان کرد: ارائه آموزش های مهارتی به متقاضیان در مراکز آموزش فنی 
و حرفه ای اســتان، با حضور کارآفرینان مطــرح و به صورت تولیدی و 

آموزشی انجام می شود.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: علیــداد واحدی به عنوان 
سرپرست مدیریت روابط عمومی و بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج 
فارس منصوب شــد. به گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت نفت 
ســتاره خلیج فارس، با حکم علیرضا جعفرپور مدیرعامل شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس، »علیداد واحدی« به عنوان سرپرست مدیریت روابط 
عمومی و بین الملل و بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان منصوب 
شد. در حکم انتصاب وی آمده است: با عنایت به مراتب تعهد و تجارب 
ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان »سرپرست مدیریت روابط 
عمومی و بین الملل« شرکت نفت ستاره خلیج فارس منصوب می شوید. 
امید اســت با بهره گیری از توان و دانش علمی و فنی، استفاده بهینه از 
امکانات و تجهیزات موجود و برقراری ارتباطات مؤثر و همکاری سازنده 
با مخاطبان، در تحقق اهداف و مأموریت های مدیریت روابط عمومی و 

بین الملل خاصه در موارد ذیل، تالش و اهتمام ویژه ای معمول فرمایید:
۱. برنامه ریزی و نظارت بر اجرای فعالیت های مربوط به امور فرهنگی و 
اجتماعی، انتشارات و تبلیغات، ارتباطات و رسانه و به روز رسانی تارنمای 

شرکت
۲. هماهنگی و پیگیری امور تشریفات شرکت در چارچوب برنامه های 

مصوب
۳. تجزیه و تحلیل اخبار و اطالعات منتشره توسط رسانه های عمومی 

در ارتباط با فعالیت های شرکت و تهیه پاسخ و جوابیه الزم
۴. شناســایی زمینه همکاری و برقراری ارتباطات و توسعه تعامالت 
تخصصی در سطح بین المللی با هماهنگی مدیریت عامل و سازمان های 

ذی ربط و تهیه گزارشات الزم
۵. برپایی نمایشگاه ها، تهیه و توزیع بروشورها و جایگاه و تبیین جایگاه 

شرکت
واحدی فعال فرهنگی، مذهبی و رسانه ای استان هرمزگان است که 
پیش از این قریب به ۱۰ ســال در واحد فرهنگی روابط عمومی شرکت 

نفت ستاره خلیج فارس عهده دار مسئولیت بوده است
وی مدیریت دارالقرآن بســیج کارگری ســپاه امام سجاد )ع( استان 
هرمزگان، فرماندهی پایگاه بســیج ســردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مسئول فرهنگی جامعه اسالمی کارگران 

اســتان هرمزگان، نماینده امور ایثارگران در شرکت نفت ستاره خلیج 
فارس، عضویت در شورای امر به معروف و نهی از منکر پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس، عضویت در شورای فرهنگی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 

و ... را نیز در کارنامه دارد.
واحدی همچنین از مجریان استان و قاریان برتر آستان قدس رضوی و 
رسانه ملی است که دارای عناوین و رتبه های مختلف در این زمینه است.

ساری - دهقان : مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز از اتصال نهایی 
خط لوله ۳۰ اینچ نکا - رامسر در بستر رودخانه چشمه کیله در استان 

مازندران خبر داد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه ۹ عملیات 
انتقال گاز، محی الدین مفخمی در تشریح این عملیات اظهار کرد: طی 

بازدیدهای انجام شــده از مســیر خط لوله ۳۰ اینچ نکا- رامسر توسط 
همکاران مرکز بهره برداری نور، گزارشــی مبنی بر نمایان شــدن خط 
لوله در بستر رودخانه خروشان چشمه کیله در شهرستان تنکابن استان 

مازندران ارائه شد.
وی دلیل نمایان شدن خط لوله در بستر رودخانه چشمه کیله استان 
مازندران را وقوع سیالب های فصلی و برداشت های بی رویه مصالح بستر 
رودخانه برشمرد و افزود: مراتب جهت بررسی و ارائه راهکار به معاونت 
مهندسی اعالم شد که پس از مطالعات صورت گرفته به منظور انتقال 
ایمن، پاک و بهره ور گاز، طرح تعمیق خط لوله در دستور کار قرار گرفت.
مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز خاطرنشان کرد: به دلیل تک خط 
بودن مسیر انتقال گاز در شمال کشور و عدم امکان قطع گاز، با تالش 

شــبانه روزی همکاران منطقه خط جدیدی به طول حدود  ۲۵۴ متر 
طراحی و در بستر رودخانه چشمه کیله تعمیق گردید.

مفخمی در ادامه خاطرنشان کرد: پس از عملیات تعمیق خط لوله در 
بستر رودخانه، هماهنگی ها با شرکت گاز استان مازندران و دیسپچینگ 
شــرکت ملی گاز در راستای اخذ مجوز قطع گاز در محدوده مورد نظر 
انجام و در هفته جاری عملیات اتصال نهایی این خط در دو نقطه به خط 

۳۰ اینچ سراسری شمال با موفقیت اجرا شد.
مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ضمن قدردانی از همکاران در اجرای 
این پروژه مهم، یادآور شد: تمامی مراحل پروژه شامل طراحی، حفاری، 
جوشکاری، عایق کاری، تست خط لوله و در پایان اتصال نهایی آن، توسط 

همکاران توانمند منطقه ۹ عملیات انتقال گاز انجام شده است.

به مناسبت هفته دفاع مقدس انجام شد؛

 حضور مدیرعامل شركت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
در مركز تعمیراتی نزاجا مسجدسلیمان

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر:

افزایش  ۲5 درصدی مهارت آموزی در محیط کسب و کار واقعی در استان بوشهر

انتصاب سرپرست مدیریت روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس

اتصال نهایی خط لوله ۳۰ اینچ نکا - رامسر در بستر 
رودخانه خروشان چشمه کیله استان مازندران

قم- خبرنگار فرصت امروز: معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
قم با اشاره به کمبود سرویس مدارس و لزوم تغییر ساعات ادارات گفت: 
یکی از اقدامات مهم ســازمان حمل ونقل و ترافیک شــهرداری اجرای 
خط کشــی ها روبه روی مدارس بوده و تا امروز خط کشی چهار منطقه 
کامل شد و تمام خط کشــی ها، تابلوها و عالمت گذاری ها تا پایان مهر 
تمام می شود. با توجه به آغاز سال تحصیلی تمرکز مجموعه شهرداری 
بر روی سرویس مدارس، حمل ونقل ایمن دانش آموزان و نرخ سرویس 

مدارس است.
یکی از اقدامات مهم ســازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری اجرای 
خط کشی های روبه روی مدارس بوده که تا امروز خط کشی چهار منطقه 
کامل شد و تمام خط کشــی ها، تابلوها و عالمت گذاری ها تا پایان مهر 

تمام می شود.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم تأکید کرد: خط کشی ها از 
نوع باکیفیت باال و دوجزئی اســتفاده می شود و ایستگاه های اتوبوس و 
تاکسی ها نیز رنگ آمیزی می شود و با توجه به شرایط شهر قم که تقریباً 
هر هفته یک مناسبت داریم، حجم کار در حوزه ترافیک بسیار زیاد است.

وی به ســاعت بازگشایی مدارس نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه 
شــروع مدارس دارای توزیع زمانی خوبی بــوده که می تواند در کنترل 

ترافیک صبحگاهی مؤثر باشد و امسال با توجه به این که تعداد خودروها 
و رانندگان سرویس مدارس بعد از دو سال تعطیلی کافی نیست در حال 

برنامه ریزی راه های جدید هستیم.
با همکاری شــورای ترافیک استان و فرماندار قم در حال برنامه ریزی 
برای تغییر ســاعات اداری به ساعت ۸ صبح هستیم، تا والدین بتوانند 
فرزندان خود را به مدارس برسانند و این کمبود سرویس مدارس به این 

نحو مدیریت شود و امیدواریم استاندار قم این تغییر را بپذیرید.
وی سپس پل های عابر پیاده و مکانیزه شدن آن ها را موردتوجه قرارداد 

و تصریح کرد: در ابتدای مسئولیت من، برای تعدادی از پل های عابر پیاده 
نقطه یابی انجام شده بود، اما متأسفانه برای اجرای آن ها با مخالفت هایی 
روبه رو شدیم و تالش کردیم تغییراتی در آن ها ایجاد کرده و در مکان یابی 

برای آن ها سرعت بیشتری داشته باشیم.
معــاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری قم ادامــه داد: با توجه به 
این که قرارداد ساخت پل ها به صورت دو بخش ساخت و مکانیزه شدن 
منعقدشــده بود، بخش اول را تسریع کردیم و برای رضایت شهروندان 
باید مکانیزه شــود اما برای مکانیزه کردن پل ها مشــکالتی با توجه به 

تحریم ها داریم.
وی تغییر آیین نامه شــهری بر مبنای پیاده محوری را مطرح کرد و 
گفت: در طراحی های جدید شــهری بر عبور هم سطح تأکید می شود و 
اجرای سرعت کاه ها در دستور کار قرارگرفته و تا امروز دو نمونه در شهر 

اجراشده است.
در پایان از والدین درخواســت کرد: کــودکان زاویه دید محدودتری 
نســبت به بزرگ ساالن دارند یعنی وسایل نقلیه ای که از عرض خیابان 
رد می شــوند را دیرتر از بزرگ ســاالن می بینند بنابراین والدین هنگام 
پارک جلوی مدارس تا جایی ممکن نکات ایمنی را رعایت کرده و جلوی 

مدرسه پارک نکنند و کودکان را از آن طرف خیابان صدا نکنند.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم خبر داد
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نویس��نده: علی آل علی: وقتی کسی س��راغ گشت و گذار در گوگل 
م��ی رود، در بهترین حالت فقط چهار تا لینک اول صفحه نتایج را زیر 
ذره بین خواهد برد. اگرچه گوگل در یک چش��م به هم زدن چندین 
میلیون لینک برای کاربران پیدا می کند، اما کمتر کسی حتی حوصله 
مراجعه به صفحات بعدی را دارد؛ چه برسد به اینکه تمام نتایج را زیر و 
رو کند. بی شک 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 دست مفاهیمی است که خیلی از کارآفرینان در طول 
روز بارها از آن اس��تفاده می کنند. بعید است این روزها در یک گپ و 
گفت دوس��تانه حرف به سئو و تکنیک های طایی آن کشیده نشود. 
به هر حال اینجا پای جذب کاربران میلیاردی گوگل در میان اس��ت 
و ماجرا اصا ش��وخی بردار نیس��ت. البته ماجرا درباره سئو همیشه به 
همان س��ادگی که کارآفرینان فکر می کنند، پیش نمی رود. همانطور 
که خیلی از طرفدارهای ورزش والیبال کلی از قوانین یا ریزه کاری های 
این ورزش دوست داش��تنی را بلد نیستند، کارآفرینان زیادی هم در 
چهار گوشه دنیا فقط اسم سئو به گوش شان خورده است. اگر اینطور 
نبود، احتماال این همه برند شکست خورده در زمینه سئو به چشم ما 

نمی خورد، مگر نه؟
کارش��ناس های مختل��ف در دنی��ای کس��ب و کار ع��ادت دارند 
اس��تراتژی های مختلف را یا خیلی س��اده یا بی نهایت سخت ترسیم 
کنند. کافی است سری به دوره های آموزشی مختلف بزنید تا این تضاد 
عجیب را با گوشت و استخوان حس کنید. البته ما در روزنامه فرصت 
ام��روز اصا چنین تکنیک هایی را قبول نداریم. اگر از مخاطب های پر 
و پاقرص ما باش��ید، خیلی خوب می دانید ما همیشه استراتژی های 
مختلف را به زبان خودمانی و بدون جا انداختن نکات کلیدی توضیح 
می دهیم. اس��تراتژی س��ئو هم در این میان تافته جدابافته نیست. ما 
در این مقاله مثل یک کارآگاه حرفه ای س��یر تا پیاز س��ئو را بررس��ی 
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 سئو کسب و کار شما ماجراجویی مان را تمام خواهیم 
کرد. خب اجازه دهید بدون هیچ توضیح اضافه ای یک راس��ت برویم 

سراغ اصل مطلب.
سئو: یک تعریف برای شروع کار

کاس درس��ی را در نظ��ر بگیرید که در آن معل��م برای بیان یک 
مفه��وم کاما تازه آن را بخش بندی ک��رده و با حوصله ای مثال زدنی 
هر کدام از بخش ها را توضیح می دهد. اش��تباه نکنید، نه اینجا کاس 
درس اس��ت، نه شما به دوران مدرسه برگش��ته اید. در عوض ما فقط 
قصد داریم برای فهم بهتر س��ئو س��ری به پشت پرده اش بزنیم. سئو 
 Search( در حقیقت خاصه عبارت بهینه س��ازی موتور جست وجو
Engine Optimization( اس��ت. ش��اید در ابتدا این عبارت مثل 
اصطاحات تخصصی در ژورنال های علمی به نظر برسد، اما ماجرا اصا 
اینطوری نیست. از این نظر سئو مثل یک جنگجوی ناآشناست که علی 

رغم ظاهر غلط اندازش، قلبی از طا دارد.
ش��ما را نمی دانم، ولی ما که هنگام جس��ت وجو برای تعاریف سئو 
کلی تعجب کردیم، چراکه هر کس��ی از راه رس��یده یک تعریف برای 
این اس��تراتژی دست و پا کرده است. انگار تعریف سئو نوعی تفریح یا 
بازی سرگرم کننده است. از آنجایی که ما در روزنامه فرصت امروز سئو 
را هی��چ جوره نوعی ب��ازی در نظر نمی گیریم، تعریف خاص خودمان 
را از این مفهوم داریم. از این نظر س��ئو فرآیند کمک به یک س��ایت 
یا محتوای آناین برای کس��ب رتبه باالتر در نتایج گوگل است. مثا 
وقتی ش��ما عبارت ماشین اس��پرت را سرچ می کنید، احتماال چند تا 
لینک اول همیشه محتوای درجه یکی خواهد بود. دلیل این امر تاش 
بی وقفه سایت های مورد نظر برای تولید محتوایی بی عیب و نقص است. 
الگوریتم پیشرفته گوگل هم با مشاهده تاش چنین برندهایی بدون 

معطلی رتبه های برتر را به آنها هدیه می کند. ماجرا جالب شد، نه؟
بی ش��ک عبارت بهینه سازی موتور جست وجو فقط به گوگل اشاره 
ندارد. ش��اید ش��ما هم در بین دوستان تان کسانی را داشته باشید که 
هنوز 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 است 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 سری به مزایای آن بزنیم. کارآفرینان حرفه ای مثل تهیه کنندگان 
س��ینمایی 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 سئو خرج کنید، بد نیست سری به مزایای آن هم بزنیم. به هر 
ح��ال بی گدار به آب زدن هیچ وقت نتیجه نمی دهد. پس اجازه دهید 
قبل از اینکه تیم تان در لیگ قهرمانان کس��ب و کار آخر ش��ود، کمی 

مزایای سئو را با هم سبک و سنگین کنیم. 

ترافیک بیشتر برای سایت
چه کسی در دنیا مدیریت سایتی پرترافیک را دوست ندارد؟ حتی 
س��ایت های تفریحی هم افزایش تعداد کاربران را مثل رویایی شیرین 
تصور می کنند، چه برس��د به سایت های تجاری که 24 ساعته دنبال 
مش��تری جدید هستند. وقتی شما از سئو در تولید محتوا یا مدیریت 
س��ایت تان اس��تفاده می کنید، از همان لحظه اول انقابی در ترافیک 
سایت تان ایجاد خواهد شد. اجازه دهید قبل از اینکه توضیحات نظری 
ما حسابی حوصله تان را سر ببرد، از یک مثال دم دستی استفاده کنیم. 
فروشگاهی را در نظر بگیرید که در راسته پرمشتری بازار قرار دارد. اگر 
این فروشگاه تازه تاسیس باشد، احتماال کمترین مشتری در مقایسه با 
مغازه های قدیمی تر را خواهد داشت. 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 کشید. باور کنید 
یا نه، ماجرا درباره س��ئو هم به همین ترتیب اس��ت. پس اگر دوست 
دارید سایت تان همیشه پر از مشتریان دست به نقد باشد، هیچ جوره 

بی خیال سئو نشوید!
شهرت بیشتر در بازار

سئو همیشه با شهرت بیشتر برای برندها همراه است. از آنجایی که 
این روزها مردم برای سیر تا پیاز زندگی شان به گوگل تکیه می کنند، 
کسب رتبه های برتر در این غول دنیای آناین به معنای شهرت باالتر 
در بازار خواهد بود. احتماال برای ش��ما ه��م پیش آمده هنگام خرید 
ی��ک 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 شهرت 
برند اصا مس��ئله پیچیده ای نیست.  وقتی یک بازیگر صفر کیلومتر 
در فیلمی به کارگردانی اسکورس��یزی بازی می کند، بی برو برگش��ت 
اعتبارش دوچندان می ش��ود. 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 سادگی ها رتبه های برتر 
را به ش��ما نمی دهد. پس اگر دوست 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

بازگش��ت س��رمایه یکی از نکات کلیدی در دنیای س��ئو محسوب 
می شود. بس��یاری از برندها برای بازگشت سرمایه دست به هر کاری 
می زنن��د. ما در روزنامه فرصت امروز همیش��ه یک ش��عار قدیمی را 
س��رلوحه کارمان قرار می دهیم. شعار مخصوص ما »بازگشت سرمایه 
ب��ا فعالیت اصولی« اس��ت. به زبان خودمانی، ش��ما ب��ا رعایت دقیق 
تکنیک های برتر سئو بی برو برگشت سود هنگفتی به جیب خواهید 
زد. پس منتظر چه هستید؟ همین حاال کارتان در عرصه سئو را شروع 

کرده و سودتان را چند برابر کنید. 
از آنجای��ی ک��ه این روزه��ا خیل��ی از کارآفرینان با ه��زار زحمت 
سرمایه گذارهایی برای برندشان پیدا می کنند، تضمین بازگشت سرمایه 
بی نهایت مهم اس��ت. متاس��فانه خیلی از کارآفرین��ان در این ماراتن 
حساس شکست خورده و کارش��ان با کلی سرمایه گذار عصبانی گره 
می خورد. در چنین اوضاعی سئو 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 رضای خدا موش نمی گیرد. در 
دنیای کسب و کار هم برندها دست آخر دنبال سود خودشان هستند. 
البته این به معنای نگاه ابزاری صرف به مشتریان نیست. هرچه باشد 
برندهایی مثل اپل یا تویوتا آنقدر رفتار خوبی با مشتریان دارند که به 
مرور جزو بزرگی از زندگی آنها می شوند. نکته کلیدی در این بین جلب 
نظر مشتریان به طور حرفه ای است. ماجرا به بخش حساسش رسید، 
نه؟ برندهایی مثل گوگل اگر 100س��ال هم در بازار فعالیت نداش��ته 
باشند، باز هم چیزی از شهرت شان کم نمی شود. دقیقا به همین خاطر 
قرار گرفتن اسم برند شما در کنار آنها صفر تا صدش سود خواهد بود. 
سئو به شما کمک می کند تا با قرار گرفتن اسم تان در کنار گوگل، آن 
هم صفحه نخست نتایجش، حسابی دل مشتریان را ببرید. شاید فکر 
کنید چنین کاری مثل عبور از هفت خان رستم است، اما ماجرا اصا 
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 دنی��ای دیجیت��ال امروزی حتی س��اده ترین کاره��ا هم طوری 
تخصصی شده که نگو و نپرس. از آنجایی که سئو هم به نوعی فرزند 
خلف دنیای دیجیتال محس��وب می شود، بحث درباره انواع آن خیلی 
دور از ذهن نیس��ت. خب وقتی تولید محتوا کلی الگو یا دنگ و فنگ 
دارد، چرا سئو اینطور نباشد؟ ما در این بخش قصد داریم خیلی ساده و 
خاصه انواع سئو 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 اسمش پیداست، به اعمال تغییرات و 
بهینه سازی در ساختار یک صفحه از س��ایت اشاره دارد. فرض کنید 

شما در سایت تان مطلبی درباره تعمیر قهوه سازهای خانگی دارید. سئو 
داخلی در این رابطه ش��امل ویرایش محتوا با استفاده از کلیدواژه های 
برتر و همینطور استفاده از تصاویر مناسب است. نتیجه کار هم ارزیابی 
بهتر الگوریتم گوگل از وضعیت سایت تان و به چنگ آوردن رتبه های 

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

وقتی از س��ئو خارجی حرف می زنیم، پا را از محدوده س��ایت مان 
فراتر گذاش��ته و مثل مارکوپلو دنبال س��رزمین های تازه می گردیم. 
به زبان خودمانی، در س��ئو خارجی ش��ما با همکاری بقیه سایت ها یا 
حتی استفاده از پتانسیل شبکه های اجتماعی دنبال افزایش ترافیک 
س��ایت تان هستید. معموال چنین همکاری دوجانبه است. یعنی شما 
هم باید کمی س��ایت مورد نظر را به مشتریان تان معرفی کنید تا دو 

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

س��ئو تکنیکال به نوعی پدربزرگ همه الگوهای س��ئو محس��وب 
می ش��ود. شما در این حالت به جای اینکه تک تک صفحات سایت را 
بهینه س��ازی کرده یا دنبال همکاری با دیگران باشید، دستی به سر و 
گوش کل سایت تان خواهید کشید. مثا افزایش سرعت سایت یکی از 
مثال های سئو تکنیکال است. بی شک هرکاربری در صورت مواجهه با 
یک سایت کند در کسری از ثانیه سراغ رقیبی دیگر خواهد رفت. پس 
بهبود اوضاع س��ئو سایت از نظر سرعت شما را در المپیک کارآفرینی 
حسابی جلو خواهد انداخت. کارهای دیگری مثل بهبود امنیت سایت، 
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 سئو هم آشنا شدید، باید کم کم سراغ بخش اصلی 
کارمان برویم. فکر می کنم دیگر طاقت تان برای آشنایی با تکنیک های 
اساسی در دنیای سئو به سر رسیده باشد. از آنجایی که ما اصا دوست 
نداریم شما را منتظر بگذاریم، اجازه دهید بدون معطلی سراغ فهرست 
طایی مان برویم. البته قبل از اینکه کارمان را در آن بخش شروع کنیم، 
باید یک نکته مهم را با شما در میان بگذاریم؛ از همان نکاتی که مربی ها 

قبل از ورود ورزشکاران به زمین مسابقه بیان می کنند.
عرصه کس��ب و کار این روزها بیش از ه��ر زمان دیگری به دنیای 
دیجیتال نقل مکان کرده است. به همین خاطر تقریبا هر شرکتی در 
دنیا نماینده ای در این جهان مجازی دارد. ش��اید شما هنوز هم پیش 
خودتان فکر کنید س��ئو و حتی دیجیتال مارکتینگ فقط مخصوص 
کس��ب و کارهای آناین است. اگر اینطور فکر می کنید، باید حسابی 
ناامیدتان کنیم، چراکه این روزها س��ئو دیگر کسب و کار حضوری یا 
آناین نمی شناسد. پس لطفا بهانه های مختلف را کنار گذاشته و در هر 
کسب و کاری که هستید برای سئو بهتر آماده شوید. آن هم نه با هر 

تکنیکی، بلکه با دستپخت ویژه ما در روزنامه فرصت امروز!
پیدا کردن کلیدواژه های مناسب: شروع قدرتمند 

کار
س��رمربی فوتبال��ی را در نظر بگیرید که اولین جلس��ه تمرینش با 
استعدادهای نوجوان را پشت سر می گذارد. بی شک اگر سرمربی قصه 
ما همینطور بی مقدمه یک توپ جلوی بازیکنان قرار دهد، هر کس با 
بی نظمی تمام شروع به بازی خواهد کرد. شاید چنین جلسه ای تفریح 
بی نهایت جذابی برای بازیکنان باشد، اما بی شک هیچ نتیجه درستی 
از آن حاصل نخواهد ش��د. دقیقا به همین خاطر خیلی از سرمربی ها 
جلس��ات 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 استفاده را برد. اگر شما 
از آن دست کارآفرینانی هستید که خیلی اعتماد به نفس تان باالست، 
باید همیش��ه حواس تان به نیمه خالی لیوان هم باشد، چراکه همین 
اعتم��اد به نفس های کاغذ اغلب اوقات کار دس��ت آدم می دهد. ما در 
روزنامه فرصت امروز برای ش��روع ماجراجویی در دنیای سئو انتخاب 
کلیدواژه مناس��ب را برای تان کنار گذاشته ایم. قبول دارم آنقدر درباره 
سئو حرف های عجیب زده شده که خیلی ها آن را با نبردهای سخت 
اش��تباه می گیرند، اما ما کارمان را در دو مرحله بی نهایت ساده دنبال 

خواهیم کرد. 
مرحله اول کار ش��ما انتخ��اب کلیدواژه های مناس��ب و تهیه یک 
فهرس��ت دقیق از آن اس��ت. بی ش��ک روش های خیلی زیادی برای 
انتخاب فهرس��ت کلیدواژه ها وجود دارد، اما دردس��رهای هر کدام از 
دیگری بیشتر خواهد بود. توصیه ما در این بخش گذاشتن خودتان به 

جای مشتریان است؛ همین و بس!
وقتی ش��ما خودتان را جای مش��تریان می گذارید، خیلی خوب با 
کلیدواژه هایی که ممکن اس��ت از آنها اس��تفاده کنند، آشنا خواهید 
شد. از آنجا به بعد هم دیگر کافی است کلیدواژه هایی که به ذهن تان 
می رسد کنار هم قرار دهید تا فهرست تان رنگ واقعیت به خود بگیرد. 
مرحله دوم کار ش��ما اس��تفاده 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 ساده می شد. از آنجایی که در دنیای کسب 
و کار مفهومی به نام کار ساده وجود ندارد، شما باید کمی به خودتان 
 Word Stream زحمت بدهید. ابزار پیشنهادی ما متعلق به موسسه
است. این ابزار در کسری از ثانیه میزان محبوبیت یک کلیدواژه، سطح 
رقابت در آن و نمونه های مش��ابه را پیش چشم تان قرار می دهد. نکته 
جالب اینکه اس��تفاده از این ابزار پیش��رفته ب��ا هوش مصنوعی حتی 
یک دالر هم هزینه روی دس��ت تان نخواهد گذاشت. پس منتظر چه 
https://www.wordstream.« هس��تید؟ همین حاال ب��ه آدرس

com/keywords« بروی��د و کلیدواژه ه��ای موردنظرتان را ارزیابی 
کنید. قول می دهم دست آخر با چند تا کلیدواژه طایی به ادامه مسیر 

قهرمانی تان خواهید پرداخت. 
تولید محتوا برای کلیدواژه های انتخابی: وقتی همه 

چیز جدی می شود
خیلی ها فکر می کنن��د کلیدواژه ها فقط مخصوص محتوای اصلی 
سایت هس��تند. اگر شما هم جزو این دس��ته از کارآفرینان هستید، 
احتماال تا همین جای کار هم کلی از فرصت های درخشش در گوگل 
را از دس��ت داده اید. باور کنید یا نه، دیگر دوران س��ئو انحصاری برای 
محتوای سایت به تاریخ پیوسته است. این روزها شما باید حتی برای 
بخش »تماس با ما« در س��ایت تان هم کلیدواژه های خاصی داش��ته 

باشید. وگرنه کاه تان پس معرکه خواهد بود. 
ما در روزنامه فرصت امروز برای کارهای سخت همیشه میانبرهای 
کلیدی داریم. اگر شما دنبال طراحی ساختار سایت تان به طور اصولی 
هستید، باید از برندهای بزرگ الگوبرداری کنید. هرچه باشد این برندها 
کلی بودجه و تیم سئو 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 سایت به طور اصولی را شکست 
دادید، نوبت به تولید محتوا در س��ایت می رسد. البته نه هر محتوایی، 

بلکه محتوای مطابق با فهرست سئویی که در بخش قبل الک کردید. 
فرض کنید شما سایتی تخصصی در زمینه تیونینگ خودروهای اسپرت 
داری��د. در این صورت احتماال کلیدواژه هایی نظیر تیونینگ، آپگرید 
اتومبیل و اسم برندهای بزرگ تولید خودرو در سراسر دنیا فهرست تان 
را ش��کل می دهد. تولید محتوا پیرامون هر کدام از این کلیدواژه  ها به 

شما برای جلب نظر دامنه ای از مشتریان کمک خواهد کرد.
یادتان باش��د یک یا چند کلیدواژه هرگز قدرت تحول در وضعیت 
س��ایت شما را ندارد. پس یک فهرس��ت بلندباال الزم دارید تا با تولید 
محتواه��ای مختلف نظر هر کاربری را جلب کنید. اینطوری محتوای 
شما شبیه س��ه گانه پدرخوانده می ش��ود؛ در حالی که محتوای بقیه 
سایت ها دست کمی از س��ریال های کلیشه ای ندارد. بی شک در این 
ش��رایط تا آخرین کاربر عاقه 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 دست 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 کارشناس 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 درس��تی داری��د، هم اینکه 
محتوای مناسبی با استفاده از آنها تولید کرده اید. احتماال تا همین جا 
هم حس کامل شدن کارها به آدم دست می دهد، اما شما برای بهترین 
بودن باید کمی به راه تان ادامه دهید. حتی بعد از اینکه محتوای شما 
آماده ش��د، هیچ تضمینی برای قرار گرفت��ن در رتبه های برتر گوگل 
نیس��ت، چراکه درک الگوریتم این غول آناین با آنچه ش��ما 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 شود محتوای شما الکی یا سرکاری نیست. 
ما در روزنامه فرصت امروز فقط به جای گذاری کلیدواژه ها در تیتر 
اصلی محتوا توجه نداریم. همانطور که یک فیلم در تک تک سکانس ها 
رنگ و بوی مشخصی دارد، شما هم در سئو محتوا باید همه جانبه عمل 
کنید. این یعنی تمام بخش های سایت تان باید حس و حال محتوای 
تازه داشته باشد. وگرنه کارتان حسابی گره می خورد. اگر دوست دارید 
یک بار برای همیش��ه از ش��ر معمای جای گذاری کلیدواژه ها خاص 

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

مرورگر(
• اضاف��ه کردن کلیدواژه به آدرس URL س��ایت تا برای الگوریتم 

گوگل ساده تر به چشم بیاید. 
• اس��تفاده از کلیدواژه های مرتبط با سلیقه کاربران در 100 کلمه 
ابتدایی محتوای تان )در مورد محتوای ویدئویی باید در یک دقیقه اول 

از کلیدواژه ها استفاده شود(
• استفاده از بک لینک )Backlinks( برای افزایش کاربرد محتوای 

سایت و حفظ کاربران در سایت برای مدتی بیشتر
اگر شما برای مدیریت سئو تک تک نکات باال را با دقتی مثال زدنی 
دنبال کنید، خیلی زود کارتان خواهد گرفت. اینطوری دیگر الزم نیست 
نگران سختگیری های گوگل درباره رتبه دهی به لینک های سایت تان 
باش��ید. پس به جای اینکه فقط از کلیدواژه ها در تیتر اصلی استفاده 
کنید، تمام بخش های ممکن را مد نظر داشته باشید. 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!
آیا تا به حال پیش خودتان فکر کرده اید چرا بعضی از س��ایت ها با 
وجود محتوایی تقریبا شبیه به هم از نظر کیفی رتبه های متفاوتی در 
گوگل کسب می کنند؟ یک جواب دم دستی برای این سوال باگ های 
الگوریتم گوگل است. خب وقتی بازی های کامپیوتری و حتی ربات های 
چت با هوش مصنوعی باگ می خورند، چرا الگوریتم گوگل اینطوری 
نباش��د؟ البته ما در روزنامه فرصت امروز ج��واب دقیق تری برای این 
بح��ث داریم. از آنجایی که محتوای درجه یک در اینترنت خیلی زیاد 
اس��ت، گوگل فاکتورهای دیگری هم برای رتبه بندی س��ایت ها دارد. 
یک��ی از این فاکتورهای جانبی مهم هم مدت زمان حضور کاربران در 
سایت برندهاست. فکر می کنم حاال متوجه دلیل تفاوت وضعیت سئو 

سایت هایی با محتوای یکسان شده باشید، مگر نه؟
ش��ما به عنوان یک بازاریاب دیگر فق��ط تولید محتوای 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 س��اعت دقیق پیش خواهد رفت. فرمول طایی ما در این بخش 
برای حفظ مشتریان در صفحات سایت چیزی نیست به غیر از معجزه 

بک لینک ها. 
بک لینک ها در واقع ارجاعاتی هس��تند که شما از دل یک مطلب 
به مطالب دیگر سایت می دهید. مثا اگر شما در صنعت رستورانداری 
فعالیت دارید، تولید محتوا درباره دستور پخت غذاهای مختلف نظر هر 
عشق غذایی را جلب خواهد کرد. در این میان شما باید نیم نگاهی به 
توضی��ح اصطاحات و حتی معرفی غذاهای ت��ازه در دل محتوای تان 
داشته باشید. البته کار به همین جا ختم نمی شود، چراکه معرفی هر 
غذا یا به طور کلی ایده جدیدی باید همراه با یک محتوای پشتیبان در 
سایت تان باشد. وگرنه کاربران برای پیدا کردن محتوا درباره 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 شما 
حرف بزنیم. گوگل خیلی خوب رضایت کاربران از س��ایت ها را درک 
می کن��د. یکی از فاکتورهای مهم در این بین هم میانگین وقتگذرانی 
کارب��ران در سایت هاس��ت. منطق گ��وگل در اینجا مث��ل یک معلم 
ریاضی کاما روشن است؛ وقتی کاربران وقت بیشتری در یک سایت 
می گذرانند، یعنی از محتوای آن خوشحال 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 شما بیش��تر باشد، کارتان شبیه یک 
دایره المعارف بزرگ خواهد شد. به زبان خودمانی، محتوای بیشتر که 
اتفاقا با بک لینک های مختلف به هم مرتبط شده اند، کاربران را مدت 
زمان بیش��تری در سایت تان نگه خواهد داشت. البته در اینجا خبری 
از غل و زنجیر نیس��ت، بلکه پای محتوای جذاب و صدالبته کاربردی 

در میان است!

استفاده از بخش پیشنهادهای گوگل: میانبری 
کلیدی برای سئو بهتر

اگر از ابتدای مقاله با ما همراه بوده باش��ید، احتماال مشاهده بحث 
درباره کلیدواژه ها در اینجا حسابی غافلگیرتان خواهد کرد. هرچه باشد 
بحث درباره این نکات خیلی وقت است تمام شده و دیگر نباید خبری 
از آن باشد. پس این همه سر و صدا برای چیست؟ جواب ما به چنین 

سوال مهمی کوتاه ترین نمونه تاریخ است: تغییر سلیقه کاربران.
اگر از شما بپرسیم تغییر سلیقه کاربران را چطور پیگیری می کنید، 
چه جوابی خواهید داشت. شاید یک جواب حاضر و آماده کپی کردن 
از روی دست برندهای بزرگتر باشد. خب غول های بازار همیشه ترندها 
و تغییرات سلیقه مشتریان را زودتر از بقیه متوجه می شوند. البته این 
جواب خیلی چنگی به دل نمی زند، چرا که عما شما را یک گام از رقبا 
عقب تر نگه می دارد. میانبر ما در این میان نه چشم داشتن به حرکات 
مهره های حریف در شطرنج کارآفرینی، بلکه استفاده از اطاعات گوگل 

است. ماجرا به بخش هیجان انگیزش رسید، نه؟
اگر تا حاال حتی یک بار هم که شده در گوگل مطلبی را جست وجو 
کرده باش��ید، خیلی خوب می دانید هوش مصنوعی گوگل به محض 
اینکه یک کلمه را تایپ کنید کلی عبارت مناسب نشان تان می دهد. 
ای��ن عبارت ها در واقع جس��ت وجوهای پرطرفدار و مش��ابه کلیدواژه 
ابتدایی شماست. بنابراین اگر شما هم دنبال چنین محتوایی باشید، 

کارتان به سرعت راه خواهد افتاد؛ به همین سادگی!
بی ش��ک کارآفرینان ی��ا بازاریاب ها در دنیای کس��ب و کار دنبال 
جس��ت وجوی  راحت تر برای خودشان نیستند. در عوض عبارت های 
توصیه ش��ده 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 نس��بت به محتوای جدید احساس 

نیاز می کنند؟
اگر ش��ما وقت اضافه در طول روز دارید، اندکی گش��ت و گذار در 
گوگل کلی ایده دست اول برای تولید محتوای سئو شده جلوی پای تان 
قرار می دهد. این طوری شما هم از وقت های مرده  تان نهایت استفاده را 
برده اید هم دیگر با کابوس کمبود ایده برای تولید محتوای سئو شده رو 
به رو نخواهید شد. خب هرچه باشد تمام بازاریاب ها دوست دارند مثل 
رمان نویس های مشهور تک تک محتوای شان حسابی پربیننده باشد. 
ارزیابی جست وجوهای پیش��نهادی گوگل در این میان نوعی کمک 

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

خانه تکانی
بعض��ی از صفحات در س��ایت ش��ما نه تنها هی��چ ترافیکی جذب 
نمی کنند، بلکه فقط نقش سیاهی لش��کر را دارند. اینطور صفحات در 
حالت کلی بر روی سرعت بارگذاری سایت تاثیر منفی داشته و در یک 
کام بار اضافه هستند. همانطور که یک رمان نویس باید تا جای ممکن 
ش��خصیت های اضافی را از داستان حذف کند، شما هم باید هر چند 
وقت یکبار با خانه تکانی حسابی کارتان را بهبود بخشید. اینطوری بار 
اضافه محتوا از روی دوش تان برداشته خواهد شد. به عاوه، جای خالی 

برای محتوای تازه هم پیدا می شود. 
توصیه ما در این بخش بی نهایت س��اده اس��ت؛ ش��ما قرار نیست 
محتوای به درد نخور در سایت تان را تحمل کنید. همانطور که کاربران 
وقت اضافه برای مشاهده محتوای کلیشه ای شما ندارند، شما هم نباید 
با مماشات صفحات به درد نخور سایت تان را تحمل کنید، چراکه این 

کار فقط گوگل را نسبت به شما بدبین خواهد کرد، نه چیزی بیشتر!
شعار گوگل در رتبه بندی سایت ها اولویت کیفیت بر کمیت است. 
با این دست فرمان گوگل یک صفحه عالی در سایت شما را به هزاران 
صفحه بی کیفیت ترجیح خواهد 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. 
این روزها ابزارهای زیادی برای ارزیابی وضعیت صفحات سایت در 
دسترس بازاریاب ها قرار دارد. شاید مشهورترین ابزار در این میان گوگل 
آنالیتیکس )Google Analytics( باشد. این ابزار کلی امکانات ریز 
و درش��ت دارد که حتی به فکر بازاریاب ها هم نمی رس��د. یکی از این 
امکان��ات ارزیابی دقیق وضعیت صفحات مختلف س��ایت شماس��ت. 
اینطوری شما در یک چشم به هم زدن صفحات تنبل و به درد نخور 
سایت تان را پیدا خواهید کرد. از آنجا به بعد هم فقط باید روی دکمه 

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

قبلی
یک قهرمان افسانه ای در مسابقات تیراندازی روزی باالخره بازنشسته 
خواهد شد. آن وقت احتماال کیفیت بازی اش تا حدی پایین آمده که 
حتی بازیکن های آماتور هم او را شکس��ت می دهند. شاید فکر کنید 
چنین موقعیت هایی دیگر سیگنالی قوی برای بازنشستگی محسوب 
می شود، اما اگر قهرمان قصه ما یک بازنگری اساسی در تاکتیک های 
بازی اش داش��ته باشد، شاید چند س��ال دیگر هم در کورس قهرمانی 
باق��ی بماند. این مثال نه تنها برای دنی��ای ورزش، بلکه عرصه تولید 
محتوا یا سئو هم مصداق دارد.  هر محتوایی دیر یا زود از مد می افتد. 
آن وقت در بهترین حالت کنار بقیه پس��ت های آرشیوی سایت خاک 
خواهد خورد. توصیه ما در این میان آپدیت محتوای قدیمی در سایت 
با چاشنی اطاعات تازه است. اینطوری شما بدون هیچ زحمت خاصی 

محتوای  تر و تازه خواهید داشت. 
قبول دارم اضافه کردن اطاعات تازه به محتوای قدیمی کار خیلی 
س��اده ای نیست، اما هرچه باش��د این کار از تولید یک محتوای کاما 
جدید راحت تر خواهد بود. پس منتظر چه هستید؟ همین حاال دست 

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

دنیای س��ئو آنقدر بزرگ هست که هر کارآفرینی در آن حس یک 
گمش��ده را داشته باشد. البته ش��ما با این مقاله دیگر چنین استرس 
فرسایش��ی را نخواهید داش��ت. دس��ت کم یک تعریف دقیق از سئو، 
اهمی��ت و ان��واع آن را یاد گرفته اید. در کنار اینه��ا چند تا از بهترین 
تکنیک های سئو برای سایت برندتان را هم فوت آب هستید. از این به 

بعد همه چیز به تاش 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 بیشتر با شما همراه شویم. تا آن زمان اگر سوالی داشتید، از 

طریق یکی از پل های ارتباطی ما را در جریان بگذارید. 
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