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سیاست های اقتصادی دولت ها چگونه در قبل و بعد از انتخابات تغییر می کند؟

کنترل نمایشی 
تورم و ارز

فرصت امروز: رفتار دولت ها در قبل و بعد از هر انتخاباتی متفاوت اس��ت. سیاس��ت های اقتصادی دولت ها پیش 
از انتخابات به طور معمول انبس��اطی اس��ت. دولت ها در این دوره تالش می کنند میزان مالیات ها را کاهش دهند 
و از نرخ بیکاری بکاهند. همچنین افزایش مصرف س��رانه و پرداخت بیشتر یارانه ها از دیگر وعده های دولت ها در 

آستانه برگزاری انتخابات است، اما پس از هر انتخاباتی مجددا سیاست های محدودکننده و انقباضی دولت ها...

آیا خرید و فروش بیت کوین
قانونی می شود؟

نظر همتی درباره
خرید و فروش رمزارزها
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نگاهی به مهمترین مصوبات سیزدهمین نشست بررسی بودجه 1400

آخرین تصمیمات بودجه ای مجلس

بانک پاسارگاد، حافظ امنیت تراکنش های مجازی شما
آیا قبل از شروع استارت آپ از شغل خود استعفا دهیم؟
راهکارهای تقویت اعتمادبه نفس به عنوان رهبر تجاری

اشتباهات بازاریابی که باید از آنها پرهیز کرد
توسعه کسب و کار با ترکیب بازاریابی پارتیزانی

خودروی جدید لکسوس مخصوص گیمر  ها

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

انتقاد رئیس مایکروسافت
از آمازون به  دلیل سکوت

SolarWinds درباره حادثه

دریچـه
»اکونومیست« کشورهای 
برگزیده سال را معرفی کرد
به سوی دموکراسی

»اکونومیس��ت«  هفته نامه 
همیش��ه در آخرین روزهای 
را  س��ال میالدی، کش��وری 
ب��ه عن��وان کش��ور منتخب 
انتخ��اب  برگزی��ده س��ال  و 
امس��ال  البت��ه  می کن��د. 
فق��ط تالش  همه کش��ورها 
بدتر  کش��ور  که  می کردن��د 
نباشند. در واقع بحران کرونا 
می��الدی،   2020 س��ال  در 
ش��رایطی را ایج��اد کرد که 
همه کش��ورهای جهان تنها 
می خواس��تند به نوعی از این 
مهلکه بگریزند، اما یک کشور 
در ای��ن می��ان، عملک��ردی 
تحس��ین برانگیز  و  متف��اوت 
داش��ت. به اعتقاد تحلیلگران 
کش��وری  »اکونومیس��ت«، 
منتخب اس��ت ک��ه مردمش 
ب��رای دموکراس��ی در آن به 
پ��ا خاس��ته اند. در فهرس��ت 
کش��ورهای  هفته نامه،  ای��ن 
نیوزیلن��د، تای��وان و بولیوی 
ب��ه   تحسین ش��دگان  ج��زو 
ش��مار می آین��د، ام��ا جایزه 
اصل��ی ب��ه کش��ور م��االوی 
در جن��وب آفریقا می رس��د 
نگذاش��تند  مردم��ش  ک��ه 
انتخابات فرمایشی، سرنوشت 
کشورش��ان را تعیی��ن کن��د. 
به گ��زارش »اکونومیس��ت«، 

کشورهای مختلف در 
2سال های متفاوت...
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فرص��ت امروز: چهره پرس��روصدای این روزه��ای دنیای فناوری در ح��ال کار بر روی 
فضاپیمایی است که جغرافیای س��فرهای فضایی را زیرورو خواهد کرد. »استارشیب« که 
فضاپیمای ش��رکت »اس��پیس ایکس« به مدیریت ایالن ماسک است، یک سیستم حمل 
ونقل فضایی چندبار مصرف است که می تواند تا یکصد نفر را به مریخ ببرد. ویژگی بنیادین 
ش��رکت خصوصی ایالن ماس��ک که در حوزه س��فر فضایی فعالیت می کند، این است که 
حیات را چندس��یاره ای کند. این برنامه تا حدی نشأت گرفته از تهدیدهای وجودی مثل 
تصادف س��یارک ها به زمین اس��ت که به اندازه کافی تهدید بزرگی ب��رای نابودی حیات 
بش��ر است. سکونت در سیاره های دیگر می تواند تخم مرغ های حیات بشر را در سبدهای 
مختلفی قرار دهد تا اگر روزی یکی از این س��یاره ها با فاجعه بزرگی روبه رو ش��د، تمدن 

بشری محفوظ بماند.
در سال 2016، این کارآفرین در یک کنفرانس بین المللی در مکزیک گفت: »تاریخ در 
حال دوشاخه شدن در دو جهت است. یک مسیر این است که تا همیشه روی زمین بمانیم 
و بنابراین با یک حادثه که در نهایت منجر به انقراض انس��ان می شود مواجه شویم. مسیر 
جایگزین این اس��ت که تبدیل ش��ویم به یک تمدن که در فضا س��فر می کند و یک گونه 

چندسیاره ای. من امیدوارم توافق کنیم که این راه درستی است که باید برویم.«
ماسک اغلب از رویای خود برای شهرسازی در مریخ حرف زده است. او بر این باور است 
که برای سکونت در ماه باید افراد زیادی در مریخ مستقر شوند تا این سیاره بتواند خود را 
به یک محیط پایدار برای زندگی انسان تبدیل کند. تحقق این رویا نیاز به وسیله ای دارد که 
این کار را بکند. »استارشیپ« ترکیبی از راکت و فضاپیما است که می تواند بیش از یکصد 
نفر را در یک مرتبه روی سیاره سرخ ببرد. این سیستم کامال قابلیت استفاده مجدد را برای 
سفر فضایی دارد و به این معناست که عناصر سخت افزاری سفینه دیگر الزم نیست که روی 
دریا فرود بیایند یا در فضا بسوزند و نابود شوند. این تجهیزات سخت افزاری می توانند سالم 
فرود بیایند و دوباره شلیک شوند و به این ترتیب هزینه سفر فضایی بسیار کاهش می یابد.

این س��فینه از دو تکه ساخته شده اس��ت؛ یکی بخش راکتی که »سوپر هوی« نامیده 
می ش��ود و یکی که بخش فضاپیمای این سفینه اس��ت و »استارشیپ« نام دارد. کل این 

دو بخش که در امتداد هم به یکدیگر متصل می ش��وند 120 متر طول دارد و به مجموع 
آن »استارش��یپ« گفته می شود. بخش فضاپیمای آن از جنس استیل ضدزنگ است که 
یادآور موشک های نسل طالیی داستان های علمی-تخیلی است و در نوک این ترکیب قرار 
می گیرد و اجناس و افرادی که می خواهند به عمق فضا بروند در آن مستقر می شوند. در 
بخش پایینی موشک نیز منبعی از متان و اکسیژن قرار دارد که نقش سوخت راکت را بازی 
می کنند. متان معموال سوختی نیست که برای فضاپیماها استفاده شود اما توانسته اعتماد 
سازندگان را جلب کند. البته سازندگان گفته اند که متان برای سطح کره مریخ که انتظار 
می رود حیات در آن یافت شود نیز مناسب تر است. اسپیس ایکس حدود یک دهه است که 
روی رسیدن به سوخت مناسب برای موشک های مریخ پیما مطالعه می کند. دانشمندان این 
شرکت دارند سعی می کنند سوخت فضاپیمای »استارشیپ« را برای برگشت به زمین از 
منابع موجود در سیاره مریخ تهیه کنند. اگر بتوانند موفق شوند می توانند به سوختی دست 
یابند که از نظر هزینه اقتصادی است. در مورد موشک این سفینه هم باید گفت که طول 
موش��ک که در بخش پایین قرار دارد 70 متر است و 28 موتور مخصوص دارد و سوختی 
می تواند با خود حمل کند که در نهایت بتواند 100 تا 150 تن بار را در مدار پایین زمین 
جابه جا کند. این موشک همانطور که گفته شد »سوپر هوی« نام دارد، بسیار قدرتمندتر از 
موشکی است که توانست فضاپیمای ناسا را در دهه های 1960 و 1970 در ماموریت های 
آپولو به ماه بفرستد. مهمترین ویژگی »استارشیپ« این است که بعد از نشستن روی سطح 
مریخ دوباره به زمین برمی گردد. این موشک همینطور می تواند به عقب برگردد و مجددا 

روی محوطه ای برگردد که از روی آن پرتاب شده بود.
حاال بحثی که پیش می آید، این اس��ت که »استارشیپ« و فضاپیمای شرکت اسپیس 
ایکس اساس��ا برای چه کار و چه هدفی س��اخته شده اس��ت. ایالن ماسک می خواهد این 
فضاپیما برای رفتن و برگش��تن به مریخ استفاده ش��ود و هر مسیر رفت یا برگشت طبق 
محاس��باتی که انجام ش��ده، حدود 9 ماه طول می کشد. ماسک به دنبال آن است که 40 
کابین در بخش حمل مسافر و بار که در قسمت نوک وسیله نقلیه است، قرار دهد و افراد 
را در این کابین ها جای دهد. او می گوید: »ش��ما اگر واقعا بخواهید که مردم را در آنها به 

طور فشرده ساکن کنید، می توانید تا پنج یا شش نفر را در هر کابین مستقر کنید، اما فکر 
می کنید ما بیشتر انتظار داریم که بین دو تا سه نفر را در هر کابین داشته باشیم بنابراین به 

طور اسمی در هر سفر به مریخ نزدیک به 100 نفر را با خود می بریم.«
محل حمل مسافر طوری طراحی شده است که مسافران بتوانند به راحتی ساکن شوند 
و همچنین یک الیه محافظ دارد که مس��افران را از توفان های خورشیدی که برای انسان 
پیامدهای خطرناکی خواهد داشت، در امان نگه می دارد. فضاپیمای »استارشیب« در برنامه 
فضایی »آرتمیس« ناس��ا هم نق��ش پررنگی بازی خواهد کرد. هدف این برنامه اس��تقرار 
طوالنی مدت انسان روی کره ماه است. در سال 2020، شرکت اسپیس ایکس 135 میلیون 
دالر از ناسا هدیه گرفت تا بتواند طراحی استارشیپ را توسعه بدهد با این مقصود که این 

فضاپیما در حمل ونقل فضایی به ماه به کمک برنامه ناسا بیاید.
در نس��خه ای که »استارش��یپ« برای برنامه »آرتمیس« طراحی می شود، قطعاتی که 
برای بازگشت فضاپیما به زمین الزم است به کار نرفته است، اما در عوض، سیستم حمل 
انسان »استارشیپ« بعد از اینکه پرتاب مقدماتی اش از زمین انجام شد، در فضا می ماند تا 
به دفعات متعدد بتواند انتقال مسافر را در بین مدار ماه و سطح ماه انجام دهد. این نسخه 
از »استارش��یپ« که بدون خدمه کار خود را انجام می دهد، برای حمل بار یا مس��افر مثل 
دهان یک کروکودیل باز می ش��ود. این قابلیت باعث می شود که از این ابزار برای خدماتی 
مثل پرتاب ماهواره در فضا هم استفاده شود. به عالوه، خدماتی همچون نصب تلسکوپ های 
غول پیکر هم در این ش��رایط مهیا خواهد ش��د. از س��وی دیگر، انتظار می رود که چنین 
کارهایی باعث شود برخی از حوزه های دانش مثل رباتیک نیز پیشرفت قابل توجهی کنند. 
همچنین یکی از مزایای جانبی این پیش��رفت هایی فضایی حتی می تواند این باشد که از 
پیشرفت های به دست آمده برای ایجاد مسیرهای حمل و نقل فوق سریع روی زمین هم 
اس��تفاده شود. ایالن ماس��ک ابراز امیدواری کرده است که پروژه »استارشیپ« در نهایت 
بتواند افراد را به مقصدهایی »بزرگتر در منظومه شمس��ی« نیز ببرد، برای نمونه به سیاره 

مشتری، اما این تالش برای رسیدن به اهداف از زمره برنامه های بلندمدت است.
مهندسان فضایی برای این منظور که بتوانند فضاپیماها را به زمین بازگردانند، تاکنون 

متکی به چتر بوده اند یا وس��ایل نقلیه ای را طراحی می کردند که بتواند روی باند بنشیند، 
اما قطعه باالیی »استارشیپ« از یک شیوه متفاوت استفاده می کند. وقتی که این وسیله 
آماده نشستن است، سفینه اول با زاویه 60 درجه وارد اتمسفر می شود و بعد در وضعیت 
افقی با شکم روی زمین می نشیند. این شکل از برگشتن به زمین باعث می شود که کاهش 
سرعت وسیله نقلیه کامال بستگی به اتمسفر داشته باشد. نقطه ضعف این شیوه این است 
که »استارشیپ« ذاتا حالتی بی ثبات پیدا می کند بنابراین »استارشیپ« از چهار لبه فوالدی 
استفاده می کند که در قسمت های جلویی و عقبی فضاپیما تعبیه شده اند برای اینکه بتوانند 
سرعت را کنترل کنند. این کار درست مثل یک پرنده شیرجه آزاد است که از دست ها و 

پاهایش استفاده می کند برای اینکه بتواند سرعت خود را کنترل کند.
در چند س��ال گذشته »اسپیس ایکس« الگوهای اولیه مختلفی را برای قسمت فوقانی 
»استارش��یپ« در تگزاس آزمایش کرده اس��ت. در دسامبر سال 2020، شرکت »اسپیس 
ایکس« یک نمونه را امتحان کرد که اولین نمونه از نوع خود بود. پس از اینکه این وسیله 
به مدار 12.5 کیلومتری زمین رسید، به زمین برگشت و داده های ارزشمندی برای شرکت 
ایجاد کرد که برای پروژه »استارشیپ« خیلی مفید بود. البته این پرواز یک پرواز آموزشی 
بود، اما بازگش��ت سفینه به زمین کمی سریع و سخت انجام شد و باعث شد که صدماتی 
به بار بیاید. ایالن ماس��ک در اکتبر 2020 گفت که »اسپیس ایکس« برنامه دارد در سال 
2024 »استارش��یپ« را بدون خدمه به سمت مریخ ارسال کند. درباره »اسپیس ایکس« 
باید گفت که یک شرکت تولیدکننده محصوالت صنایع هوافضایی تجاری در آمریکا است 
که در سال 2002 در کالیفرنیا شکل گرفت و امروز در حال گسترش است. در این شرکت 
در 30 مه 2020 فضاپیمای کرو دراگون دمو 2 به فضا پرتاب شد و برای نخستین بار دو 
فضانورد ناسا با یک فضاپیمای خصوصی راهی مدار زمین شدند. این نخستین بار از زمان 
بازنشستگی ناوگان شاتل ناسا در سال 2011 است که آمریکا توانسته فضانوردان را از خاک 
خود به فضا اعزام کند و به همین دلیل این پرتاب توجه زیادی به خود جلب کرد. همچنین 
نخس��تین بار است که ناسا از یک ش��رکت خصوصی یعنی »اسپیس ایکس« برای انتقال 

فضانوردان به مدار استفاده می کند.

25 دقیقه از نیمه ش��ب پنجش��نبه گذش��ته به وقت ایران گذش��ته بود که کاوشگر 
»پش��تکار« پس از س��فری هفت ماهه به مریخ رسید. مریخ همیشه برای انسان جذاب 
و کنجکاوی برانگیز آمده اس��ت و حاال با ارس��ال این کاوش��گر به س��یاره سرخ منظومه 
شمسی بیشتر می توان به ایده سکونت انسان در مریخ اندیشید. چهارمین سیاره منظومه 
خورش��یدی که اتمسفر آن س��رخ رنگ است و در مدار طوالنی تر و با سرعت کمتری از 
زمین به دور خورش��ید می چرخد، در فارسی »بهرام« و در زبان عربی و یونانی »مریخ« 
نامیده می شود. مریخ در لغت به معنای تیر بدون پر است که در حرکت خود پیچ و تاب 
می خورد و این سیاره نیز به خاطر همین چپ و راست رفتن در حرکت به این نام خوانده 
ش��ده اس��ت. حاال با فرود کاوشگر »پشتکار« بر مریخ، نخستین گام عملی برای بررسی 
امکان زندگی انس��ان در سیاره سرخ برداشته شد. محل فرود »پشتکار« بر سطح مریخ، 
دش��وارترین موقعیتی بود که تاکنون برای فرود روی این سیاره انتخاب شده بود و این 
فرود به قدری دشوار و پیچیده بود که سازمان فضایی ناسا از آن به عنوان »هفت دقیقه 
وحشت« یاد کرد. »پشتکار« )Perseverance( در این بازه زمانی باید سرعت خود را 
از 20 هزار کیلومتر در ساعت به صفر می رساند تا بتواند روی سطح مریخ بنشیند. این 
کاوش��گر به فناوری های پیچیده و منحصربه فردی مجهز ش��ده است که برای اطمینان 
از پرتاب موفقیت آمیز، زنده ماندن در آب، فعالیت در هوای س��خت مریخ و تالش برای 
جست وجوی عالئم حیات در مریخ مورد استفاده قرار می گیرند. سازمان فضایی ناسا حاال 
با گذش��ت بیش از یک هفته، پنج فناوری که باعث ش��د »پشتکار« مأموریت خود را با 

موفقیت به انجام برساند، معرفی کرده است.

 IEEE« کاوشگر »پشتکار« بدون کمک دوستانش نمی توانست به مریخ برسد. مجله
Spectrum« در این زمینه نوشت: »زیر واگن برقی این مریخ نورد یک دستگاه هلیکوپتر 
خودران کوچک به نام »Ingenuity« تعبیه شده است، اگر همه چیز طبق برنامه پیش 
برود، این نخستین دستگاه پرنده است که بر فراز سیاره دیگری به پرواز درمی آید و در 
آسمان غیر از کره زمین حرکت می کند.« پرواز پهپاد بدون سرنشین در مریخ به دلیل 
ش��رایط آب و هوایی سخت و هوای کم، چالش��ی بزرگ است. حتی وزش باد ساده هم 
می تواند برای هلیکوپتر کوچک مشکل س��از باش��د، زیرا فشار جو مریخ یک صدم فشار 
جوی زمین است. به گفته مجله »IEEE«، »این کاوشگر به اندازه یک دستگاه اتومبیل 
ساخته شده و وزن آن 1025 کیلوگرم است. هلیکوپتر بدون سرنشین مخصوص آن نیز 
تنها 1.8 کیلوگرم وزن دارد و اندازه آن معادل یک جعبه دستمال کاغذی است. بال های 
دوگان��ه آن از جنس فیبر کربنی روی هم قرار می گیرند و در جهت مخالف 2400 دور 
در دقیقه می چرخند که میانگین س��رعت آنها پنج برابر بیشتر از سرعت هلیکوپترهای 
زمینی است. اگر سرعت آنها کندتر باشد، وسیله نقلیه خودران نمی تواند از سطح مریخ 
بلند شود؛ هرچه این بال های کوچک سریع تر بچرخند، امواج شوک ایجاد می کند و باعث 

پایداری این بالگرد خودران می شوند.«
در این مأموریت پیچیده نه تنها بالگرد هوشمند »Ingenuity« به صورت خودران 
و بدون کنترل انس��ان عمل می کند، بلکه کاوش��گر »پشتکار« نیز نمونه پیشرفته تمام 
فناوری های هوشمندی است که هم اکنون در اتومبیل های خودران به کار رفته است. به 
گفته ناسا، مهندسان برای »پشتکار« بیش از تمام مریخ نوردها سیستم های هوشمندانه  

خودران را در نظر گرفته اند تا این کاوشگر بتواند طیف گسترده تری از عملیات  روزانه را 
پوشش دهد و بدون اینکه منتظر دستور مهندسان زمینی بماند، به صورت خودکار وارد 
عمل شود. »پشتکار« به گونه ای طراحی شده که پیچیده ترین مأموریت ها را هم می تواند 
به تنهایی انجام دهد، زیرا بدنه آن، حس��گرها و الگوریتم های یادگیری ماش��ینی را در 
خود جا داده است که تمامی آنها در نهایت به دو رایانه متصل می شوند و اینها دو قطب 
اصلی تصمیم گیری برای مریخ نورد جدید هستند. این دو رایانه به قدری هوشمند عمل 
می کنند که امکان عبور کاوشگر از سخت ترین مناطق سطح مریخ را هم فراهم می آورند.
»پش��تکار« در اصل به عنوان یک متخصص زمین شناس عمل می کند. این کاوشگر 
به منظور جست وجوی حیات در مقیاس میکروبی یک دستگاه طیف سنج تجزیه لیزری 
از راه دور با نام »SuperCam« و با دقت 1064 نانومتر را مورد استفاده قرار می دهد و 
از آن برای بررسی سنگ و خاک استفاده می کند. به گفته ناسا، »این سیستم به گونه ای 
طراحی شده که می تواند برای مطالعه اهداف سنگی کوچک تر از نقطه ای که با مداد روی 

کاغذ سفید ترسیم می کنید از فاصله دورتر از هفت متری اشعه لیزر را شلیک کند.«
روش دیگر »پشتکار« برای جمع آوری داده ها از طریق بازوی روباتیکی انجام می شود 
که 213 سانتی متر طول دارد. این ابزار هوشمند مشابه بازوی انسانی با اتصاالت متحرک 
ساخته شده و به »پشتکار« امکان می دهد با استفاده از ابزارهای ویژه به استخراج هسته 
از سنگ ها بپردازد، تصاویر میکروسکوپی تهیه کند و ترکیبات معدنی سنگ ها و خاک 
مریخ را تحلیل نماید. این بازوی روباتیک که از آن با نام »برج متحرک« یاد می ش��ود، 

چندین دوربین هوشمند و پیشرفته را در خود جا داده است.

ناسا 5 فناوری مریخ نورد »پشتکار« را معرفی کرد

7 دقیقه وحشت بر فراز مریخ

درباره بلندپروازانه ترین پروژه فضایی چه می دانید؟

سفر به سیاره سرخ با فضاپیمای ایالن ماسک



فرصت امروز: مجمع جهانی اقتصاد هر س��اله در اواخر ژانویه در دهکده 
داووس سوئیس، اجالسی پنج روزه برگزار می کند تا در آن، سیاستمداران و 
مدیران کسب و کارهای بزرگ دنیا سخنرانی کنند، با هم گپ بزنند و البته 
در ارتفاعات آلپ اس��کی کنند. نشست داووس به خاطر شرکت کنندگان 
مهمش همواره مورد توجه رسانه ها و مطبوعات قرار می گیرد، اما منتقدان 
می گویند س��خنان این فوق ثروتمندان که ارتباط خود را با جوامع شان از 
دست داده اند، ارزش خاصی برای دنیا ندارد و بیشتر اهداف تبلیغاتی پشت 
آن نهفته است. مثال توجه کنید که در سال 2017 هزینه ساالنه عضویت 
افراد در مجمع 67 هزار دالر و هزینه عضویت ش��رکت ها 340 هزار دالر 

بود، یعنی ورودی اجالس هم جدا حساب می شد: نفری 19 هزار دالر.
البته نشس��ت امس��ال داووس به خاطر بحران کرونا برگزار نش��د. تنها 
نس��خه ای محدود از اجالس در روزهای 25 تا 29 ژانویه به صورت آنالین 
برگزار ش��د و در آن سخنرانان از همان کشور خود جلوی وبکم سخنرانی 
کردند. داووس امس��ال جز یکی دو س��خنرانی، جنجال��ی برپا نکرد؛ یکی 
سخنان شی جین پینگ، رئیس جمهور چین بود که نسبت به آغاز جنگ 
س��رد جدید هشدار داد و در س��خنانی احتماال خطاب به بایدن گفت که 
ت��الش برای تهدید ی��ا مرعوب کردن دیگران فقط باعث چندپاره ش��دن 
بیش��تر دنیا می شود. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هم از وضعیت 
کنونی دنیا ابراز نگرانی کرد و گفت که میزان تنش های جهانی یادآور دهه 

1930 است که به جنگ جهانی دوم ختم شد.
مهمترین ریسک های 2021 اقتصاد جهانی

ش��اید نشست امسال بی رمق برگزار ش��د، اما مجمع جهانی اقتصاد هر 
سال در آستانه برگزاری داووس، گزارش جالبی منتشر می کند که در آن 
از اعضایش درباره ریسک های آینده نظرسنجی کرده است. این گزارش با 
نظرس��نجی از بیش از 800 نفر از تجار، سیاستمداران، اساتید دانشگاه و 
فعاالن اجتماعی تهیه شده و همگی آنها روی یک نکته توافق دارند؛ اینکه 
تاثیرات بلندمدت کرونا بر اقتصاد و جامعه شدیدتر از آن چیزی است که 

تصور می کنید.
به گفته مجمع جهانی اقتصاد، کرونا س��ال ها پیشرفت در حوزه کاهش 
فقر و نابرابری را تهدید کرده و باعث فرس��ایش انس��جام اجتماعی ش��ده 
و همکاری ه��ای بین المللی را ضعیف کرده اس��ت. از بین رفتن مش��اغل، 
باالرفتن ش��کاف دیجیتال، مختل ش��دن تعام��الت اجتماعی و تحوالت 
ناگهانی در بازارها می تواند عواقب س��نگینی برای جوامع داش��ته باشد و 
فرصت ه��ای س��وخته فراوانی را برای بخش بزرگ��ی از جمعیت جهان به 
ارمغان بی��اورد. پیامدهای چنین روندی، ناآرامی های اجتماعی، ش��کاف 
سیاس��ی و تنش ه��ای ژئوپلیتیکی خواهد بود ک��ه می تواند واکنش ما به 
دیگر تهدیدات دهه آینده را تضعیف کند؛ تهدیداتی مثل حمالت سایبری، 

سالح های کشتارجمعی و مهمتر از همه، گرم شدن زمین.
طبق نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد، بحران کرونا باعث شده چندین 
ریس��ک تبدیل به تهدیداتی جدی علیه دنیا شود که احتمال دارد در دو 
س��ال آینده با آنها روبه رو شویم که مهمترین آنها، بیکاری فزاینده، بحران 
معیش��ت، نارضایتی جوانان، رکود، فرس��ایش انس��جام اجتماعی و نهایتا 
حمالت تروریستی خواهد بود. در حوزه تهدیداتی که در میان مدت یعنی 
سه تا پنج با آنها روبه رو خواهیم شد می توان به شکستن حباب بازارهایی 
نظیر مس��کن، بورس یا طال اش��اره کرد. در مورد ریس��ک های بلندمدت 
یعنی 5 تا 10 س��ال نیز مش��کل اصلی همچنان مشکل گرم شدن زمین، 

بحران های آب و هوایی و نابودی تنوع زیستی خواهد بود.
کرونا همچنین باعث ضعیف ش��دن اقتصادها و همچنین افزایش شکاف 

اجتماعی ش��ده و این دو عامل به افزایش نابرابری های موجود در حوزه های 
درمان، آموزش، ثبات مالی و تکنولوژی دامن زده اس��ت. این امر باعث ش��ده 
کرونا بر روی بعضی گروه های اجتماعی و کشورها تاثیر شدیدتری بگذارد. کرونا 
نه تنها بیش از 2 میلیون قربانی )تا زمان انتشار گزارش مجمع جهانی اقتصاد( 
برجای گذاش��ته است که تاثیرات اقتصادی بلندمدتی بر جوامع گذاشته که 
فاجعه به بار خواهد آورد. اگر کاهش ساعات کار در دنیا را حساب کنیم، ما فقط 
در س��ه ماهه دوم 2020 چیزی حدود 495 میلیون شغل را از دست داده ایم 
و این ضربه ناگهانی بالفاصله باعث افزایش نابرابری می شود و در نتیجه احیای 
اقتصاد متوازن نخواهد بود. طبق برآوردها فقط 28 کشور جهان در سال 2020 
رشد اقتصادی را تجربه کردند. حدود 60 درصد از اعضای مجمع جهانی اقتصاد 
در این نظرس��نجی، »بیماری های واگیردار« و »بحران معیشت« را دو تهدید 
کوتاه مدت اصلی برای دنیا توصیف کرده اند. از بین رفتن افراد به خاطر کرونا و 
بحران معیشت ناشی از آن برای خانواده ها، ریسک »فرسایش انسجام جامعه« 

را در کوتاه مدت باال می برد.
انقالب چهارم صنعتی و تغییرات آب و هوایی

نکته اینجاست که کرونا انقالب چهارم صنعتی را سرعت بخشیده است. 
برخی نشانه های انقالب چهارم را می توان در این چهار دسته تقسیم کرد: 
گسترش دیجیتالیزه شدن تعامالت انسانی، گسترش تجارت الکترونیک، 
آموزش آنالین و دورکاری. هر چهار مورد پیش از کرونا وجود داش��ت، اما 
در دوران کرونا س��رعت گرفت و این تحوالت، تاثیر خود را در س��ال های 
بعد از پای��ان کرونا هم حفظ خواهد کرد. تاثی��ر این تحوالت البته کامال 
مثبت نیست و ریس��ک تشدید نابرابری را با خود دارد. پاسخ دهندگان به 
نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد، »نابرابری دیجیتال« را به عنوان تهدید 
جدی کوتاه مدت قلمداد کرده اند. شکاف رو به گسترش دیجیتال می تواند 
ش��کاف های اجتماعی را بدتر کند و دورنمای احیای اقتصادی برای همه 

گروه های جامعه را تضعیف نماید.
از س��وی دیگر، ما با نس��لی از جوانان روبه رو هس��تیم که روند طبیعی 
زندگی ش��ان در حساس ترین زمان مختل شده و بحران کرونا فرصت های 
آنها را سوزانده است. اگرچه حرکت به سمت جهان دیجیتال برای گروهی 
از جوانان فرصت های شغلی خوبی به وجود آورده، اما تعداد زیادی از افراد 
نسل جوان در عصر یخی بازار کار به سن کار می رسند. نوجوانان و جوانان 
در سراس��ر دنیا در حال تجربه دومین بحران عظیم جهانی طی یک دهه 
اخیر هس��تند. آنها در برابر تخریب محیط زیس��ت قرار گرفته اند، تبعات 
بحران مالی سال 2008 را حس کرده اند، با نابرابری فزاینده دست و پنجه 
نرم کرده اند و با دنیایی مواجه ش��ده اند که به سرعت به لحاظ صنعتی در 
حال تغییر است. این نسل با چالش های جدی در حوزه آموزش و سالمت 

روان روبه روست و دورنمای اقتصادی روشنی ندارد.
نکته اینجاس��ت که ریسک »سرخوردگی جوانان« تقریبا توسط جامعه 
جهانی نادیده گرفته شده و در کوتاه مدت به تهدیدی جدی تبدیل خواهد 
شد. اگر نسل کنونی مسیر مناسبی برای رسیدن به فرصت های آینده پیدا 
نکند و ایمانش را به نهادهای سیاس��ی و اقتصادی کنونی از دست بدهد، 
جامعه با مشکل جدی نارضایتی و اعتراض و شورش روبه رو خواهد شد و 

دستاوردهای اجتماعی کشورها به راحتی از بین خواهد رفت.
موضوع دیگر این است که هیچ کدام از ما در برابر تغییرات آب و هوایی 
ایمن نیس��تیم و گرم شدن زمین همچنان ریس��کی فاجعه بار به حساب 
می آید. با آنکه تعطیلی ها و قرنطینه های جهانی ناشی از کرونا باعث کاهش 
تولید گازهای گلخانه ای در نیمه اول س��ال 2020 ش��د، بررس��ی شرایط 
مشابه در دوران رکود بحران مالی 2008 نشان می دهد که تولید گازهای 

گلخان��ه ای احتماال به حالت قبل برمی گردد. حرکت به س��مت اقتصادی 
س��بزتر را نبای��د تا زم��ان پایان کرونا ب��ه تاخیر انداخ��ت. از دید اعضای 
مجمع جهانی اقتصاد، »ناتوانی جهان در جلوگیری از گرم ش��دن زمین« 

تاثیرگذارترین ریسک بلندمدت بر زندگی ما خواهد بود.
شوک کرونا به اقتصاد همچنین دولت ها را مجبور کرده به کسب و کارها 
کمک کنند تا جلوی ورشکس��تگی دس��ته جمعی آنها را بگیرند. مسئله 
اینجاس��ت که با پایان یافتن کرونا، کسب وکارها با دنیای جدیدی روبه رو 
خواهند ش��د. این بحران باعث خواهد ش��د که روندهای موجود س��رعت 
بیشتری بگیرند؛ دولت ها از تولیدات داخلی حمایت بیشتری خواهند کرد 
و این یعنی واردات دش��وارتر خواهد ش��د. همزمان تحوالت تکنولوژیک و 
اتوماس��یون باعث خواهد ش��د که ش��کل کار کردن تغییر کند و حرکت 
به س��مت کار در خانه )دورکاری( تش��دید ش��ود. رفتار مصرف کننده هم 
که در دوره کرونا دس��تخوش تغییرات فراوان شده و در بسیاری مواقع به 
حالت قبل از کرونا برنخواهد گش��ت. این روندها ریسک های کسب و کار 
را افزایش خواهد داد و به خصوص در کشورهای در حال توسعه شاهد به 

هم ریختگی خواهیم بود.
مدیریت ریسک و ژئوپلیتیک خطرناک کرونا

کس��ب و کارهای کوچک از این روند بیشترین ضربه را خواهند خورد، 
چون برای مقابله با بحران ها سرمایه مالی و انسانی اندکی دارند و ورشکسته 
خواهند ش��د. این یعنی افزایش شکاف میان شرکت های بزرگ و کوچک 
و در نتیج��ه کاهش پویایی بازار و تقویت نابرابری و این امر برای دولت ها 
به معنای دش��وارتر شدن دستیابی به هدف توسعه پایدار است. البته همه 
چیز تیره و تار نیست. همچنان فرصت های خوبی برای دولت ها و شرکت ها 
وجود دارد تا از بحران کنونی فرصت بسازند و روی رشد هوشمند، پاک و 
فراگیر سرمایه گذاری کنند. البته نباید فراموش کرد که با وجود آنکه چند 
کش��ور توانس��تند در مواجهه با کرونا اراده، انسجام و نوآوری نشان دهند، 
اکثریت دولت ها در مدیریت بحران بد عمل کردند. هرچند بخش خصوصی 
در مواردی بهتر توانس��ت بحران را مدیریت کند. کرونا نش��ان داد یکی از 
مهمترین جنبه های مدیریت، مدیریت ریسک است و دولت ها می توانند از 

شرکت ها در این زمینه ایده بگیرند.
همچنی��ن ن��وع واکنش ب��ه کرونا، تنش ه��ای تازه داخل��ی و خارجی 
)ژئوپلیتیک��ی( به وج��ود آورده که می تواند ثبات را تهدید کند. ش��کاف 
دیجیتال و همچنین ظهور »نسل گمشده« دوران کرونا می تواند انسجام 
اجتماع��ی جامعه را مورد تهدید قرار دهد و در خارج از کش��ور هم باعث 
تضعیف اقتصاد جهانی و تقویت ش��کاف ژئوپلیتیکی شود. )نسل گمشده 
اولین بار به نس��لی گفته ش��د که در طول جنگ جهانی اول به سن بلوغ 
رس��یدند(. اینجاست که اعضای مجمع جهانی اقتصاد، دو تهدید »سقوط 
چندجانبه گرایی« و »س��قوط حکومت ها« را جزو ریس��ک های بلندمدت 

ناشی از کرونا دسته بندی می کنند.
قدرت های متوس��ط )دولت های پرنفوذی که در کنار هم اقتصادشان از 
مجموع دو ابرقدرت اقتصاد چین و آمریکا بزرگ تر می شود( عموما مدافع 
همکاری های چندجانبه در حوزه های بازرگانی، دیپلماسی، محیط زیست، 
امنیت و اخیرا بهداشت جهانی هستند، اما اگر تنش های ژئوپلیتیک کنونی 
ادامه پیدا کند، قدرت های متوسط نمی توانند به کمک هم احیای اقتصاد 
بین المللی را آس��ان تر کنند و جهان را برای بحران بعدی آماده تر س��ازند. 
به همین خاطر است که ش��رکت کنندگان در نظرسنجی داووس 2021، 
»ش��کاف در روابط میان کشورها« و »ژئوپلیتیکی ش��دن منابع« را جزو 

ریسک های اساسی سه تا پنج سال آینده توصیف کرده اند.

مجمع جهانی اقتصاد از مهمترین ریسک های جهان گزارش داد

پیش بینی های داووس ۲۰۲۱

دانشمندان سازمان بهداش��ت جهانی در تحقیقات خود با کسی که 
می تواند »بیمار صفر« )اولین فرد( مبتال به کووید-19 باش��د، صحبت 
کردن��د. اگ��ر او اولین فردی باش��د که در معرض وی��روس قرار گرفته 
بنابرای��ن مکان اولی��ن انتقال ویروس به یک فروش��گاه مواد غذایی در 

ووهان برمی گردد و نه به بازار بدنام هونان.
به گزارش »بی جی آر«، اولین تحقیقات رس��می س��ازمان بهداش��ت 
جهان��ی در مورد کرون��ا چند هفته پیش به پایان رس��ید، هرچند این 
تحقیقات همچنان نتوانست پاسخ مناسبی برای منشأ کووید-19 بدهد. 
پس از چند ماه برنامه ریزی محققان دریافتند که محتمل ترین توضیح 
ممکن برای گس��ترش کرونا، انتقال حیوان به انسان است، اما مشخص 
نیس��ت این ویروس از چه حیوانی و چه زمانی وارد بدن انسان ها شده 

اس��ت. ماجرای این »بیمار صفر« نش��ان می دهد که انتقال کووید-19 
ممکن است قبل از ماه دسامبر 2019 یعنی زمانی که اولین مورد ابتال 

گزارش شد، رخ داده باشد.
مجله »وال اس��تریت« می نویسد: مقامات س��ازمان بهداشت جهانی 
فردی را که احتمال دارد »بیمار صفر« باش��د در ووهان مالقات کردند. 
این مرد 40 ساله و کارمند یک شرکت خصوصی است. به نظر می رسد 
او در 8 دسامبر به ویروس آلوده شده باشد. این »بیمار صفر« به سازمان 
بهداش��ت جهانی گفته که خانواده اش از فروشگاه غذایی دیگری خرید 
می کردند و نه از بازاری که به عنوان آغازگر شیوع ویروس شناخته شده. 
چین نیز ماه ها پیش اعالم کرد که این بازار منبع کووید-19 نبوده است.

البته دانش��مندان نتوانس��تند اطالعاتی از بازاری ک��ه این مرد ادعا 

می کرد از آن خرید می کند به دس��ت آورند. آنها می خواهد بفهمند آیا 
از 174 مورد ابتال در ماه دس��امبر 2019 کسی به این بازار رفت و آمد 
می کرده یا خیر. ووهان حدود 400 مرکز فروش مواد غذایی دارد که به 

جمعیتی 400 میلیونی غذا می رسانند.
محققان سازمان بهداشت جهانی می گویند در بازار هونان حداقل دو 
نوع حیوان که می توانند انتقال دهنده ویروس باش��د، پیدا شده: راسوی 
سرنواری و خرگوش. محققان همچنین می گویند ممکن است این مرد 
40 س��اله »بیمار صفر« نباشد بلکه مردی مسن تر که اول ماه دسامبر 
عالئمی از بیماری را نش��ان داد، می تواند نخستین مبتال به کووید-19 
باشد. سازمان بهداشت جهانی در روزهای آینده گزارش کاملی در این 

زمینه منتشر خواهد کرد.

شاید یک مرد 40 ساله نخستین مبتال به کووید-19 باشد

شناسایی بیمار صفر کرونا

دریچه

»اکونومیست« کشورهای برگزیده سال را معرفی کرد
به سوی دموکراسی

هفته نامه »اکونومیس��ت« همیش��ه در آخرین روزهای سال 
میالدی، کش��وری را به عنوان کش��ور منتخب و برگزیده سال 
انتخاب می کند. البته امسال همه کشورها فقط تالش می کردند 
که کش��ور بدتر نباش��ند. در واقع بحران کرونا در س��ال 2020 
میالدی، ش��رایطی را ایجاد کرد که همه کشورهای جهان تنها 
می خواس��تند به نوعی از این مهلکه بگریزند، اما یک کشور در 
این میان، عملکردی متفاوت و تحسین برانگیز داشت. به اعتقاد 
تحلیلگران »اکونومیس��ت«، کشوری منتخب است که مردمش 
برای دموکراسی در آن به پا خاسته اند. در فهرست این هفته نامه، 
کش��ورهای نیوزیلند، تایوان و بولیوی جزو تحسین ش��دگان به  
شمار می آیند، اما جایزه اصلی به کشور ماالوی در جنوب آفریقا 
می رسد که مردمش نگذاش��تند انتخابات فرمایشی، سرنوشت 

کشورشان را تعیین کند.
به گزارش »اکونومیس��ت«، کش��ورهای مختلف در سال های 
متفاوت، در مس��یرهای مختلفی پیشرفت می کنند، اما در سال 
2020 میالدی، قضیه فرق داش��ت، زیرا مرگ های زودهنگام و 
کاهش رشد اقتصادی به وضعیِت عادِی جدیدی در دنیا تبدیل 
ش��ده است. اکثر کش��ورها هم تنها بلندپروازی ش��ان این بوده 
اس��ت که به وضعیت بدتر دچار نشوند. به همین دلیل است که 
فهرست امس��ال ما درباره بهترین کشورهای جهان فقط شامل 
آن دسته ای از کشورها می شود که توانسته اند جلوی بدترشدِن 

اوضاع را در بحران کرونا بگیرند.
کمتر کس��ی را پیدا می کنید که بتواند ادعا کند نیوزیلند در 
س��ال 2020 جای بهتری نسبت به سال 2019 بوده است، اما 
نکته مهم این اس��ت که این کش��ور توانس��ت ویروس کرونا را 
مهار کند. زمانی که تنها 100 مورد ابتال به ویروس کووید-19 
در این کش��ور گزارش شد، جاس��یندا آردرن، نخست وزیر این 
کشور همه مرزها را بس��ت، تعطیلی های گسترده در کشورش 
اع��الم کرد و از »تیم 5 میلیون نفری اش« )منظور کِل جمعیت 
این کش��ور است( درخواست کرد که با یکدیگر خوب و مهربان 
باش��ند. به این ترتیب، تنها 25 نفر از مردم این کشور به دلیل 
ابتال به بیماری کرونا جان خود را از دس��ت دادند. وقتی فصل 
به پایان رسید، استادیوم های ورزشی هم پر بود از تماشاچیانی 
که در س��الن ها فریاد شادی و سرور سر می دادند. خانِم آردرِن 

محبوب هم با اکثریت آرا دوباره از سوی مردم انتخاب شد.
در ای��ن میان، تایوان از نیوزیلند هم بهتر عمل کرده اس��ت، 
ب��ه ط��وری که در این کش��ور تنه��ا 7 نفر جان خ��ود را بابت 
ابت��ال به بیماری کرونا از دس��ت دادند. عملک��رد اقتصادِی این 
کشور هم نس��بت به نیوزیلند بسیار بهتر بوده است. این کشور 
توانس��ت بدون تعطیلِی مدرس��ه ها، رس��توران ها و فروشگاه ها، 
ویروس کووید-19 را مهار کند. اقتصاد این کش��ور جزو معدود 
اقتصادهای جهان اس��ت که پیش بینی می شود در سال 2020 
میالدی رش��د کرده باش��د. نکته مهم دیگر این اس��ت که این 
کشور کامال بی تفاوت نس��بت به تهدیدهای بی رحمانه پکن، با 
شجاعت و جس��ارت به مس��یر خودش ادامه داده است. دولت 
چی��ن تهدید خ��ود را به حدی پیش برد ک��ه حتی جنگنده ها 
را در مرزه��ا به پرواز درآورد، ام��ا رأی دهندگان تایوانی هم در 
این ش��رایط به کسی رأی دادند که اصال به دنبال روابط گرم و 
صمیمانه ای با چین نیس��ت و در عوض، کس��ی را که به دنبال 
پیون��د و نزدیکی ب��ا چین بود، انتخاب نکردن��د. تایوان یکی از 
کشورهایی است که به ما یادآوری می کند فرهنگ چینی کامال 

سازگار با لیبرال دموکراسی است.
هرچن��د همه موفقیت های این کش��ورها در این س��ال ما را 
تحت تاثیر قرار می دهد، ام��ا باز هم نمی توان تالش برای مهاِر 
همه گیری را دس��تمایه ای برای قضاوت کردن در مورد وضعیت 
کشورها در س��ال 2020 قرار داد، چراکه مسائلی مانند ژنتیک 
و جغرافیا نیز در بحران کرونا دخیل هس��تند. تجربه ثابت کرده 
اس��ت که برخی از نژادها کامال نس��بت ب��ه ویروس های کرونا 
مقاوم هستند و همچنین عموما جزیره ها عملکرد بهتری نسبت 
به کش��ورها در مواجهه و مهار این ویروس داشته اند. در نتیجه 
بد نیست که سایر کشورها را هم در این گزارش بررسی کنیم.

ابتدا به س��راغ آمریکا می رویم. عملکرد ایاالت متحده آمریکا 
در واکنش به کرونا حتی از کش��ورهای بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا 
هم بدتر بود، اما این کش��ور عملیاتی برای س��اخت واکسن در 
دس��تور کار قرار داد که تحس��ین برانگیز بوده است. در بولیوی 
ه��م مردم کارهایی انجام دادند که می توان آن را مثبت ارزیابی 
کرد. اما به رغم همه این صحبت ها، جایزه بهترین کش��ور سال 
به یک کشور در جنوب آفریقا تعلق می گیرد. طبق گزارش های 
خانه آزادی، امس��ال در بیش از 80 کشور جهان، دموکراسی و 
احترام به حقوق بشر در مسیر افول قرار گرفت. به ویژه از زمان 
ش��یوع کرونا، دموکراس��ی به کلی نابود ش��د، اما یک کشور در 

جهت کامال معکوس پیش رفت: ماالوی.
ب��رای اینکه بفهمید دقیقا در ماالوی چه اتفاقی افتاده اس��ت 
باید نگاهی به گذش��ته این کشور بیندازید. در سال 2012 بود 
که رئیس جمهوری این کش��ور درگذشت، اما مرگ او همچون 
فیلم های س��ینمایی از مردم مخفی ش��د و جس��دش با عنوان 
»درمان ه��ای پزش��کی« به کش��وری دیگر در جن��وب آفریقا 
فرس��تاده ش��د تا از این طریق بتوانند زمان بخرند و برادرش را 
به قدرت برس��انند. آن برادر، پیتر موتاریکا بود. او دو س��ال بعد 
در انتخاب��ات به قدرت رس��ید، اما مردم ای��ن انتخابات را قبول 
نداش��تند. در نتیجه آرا مجددا ش��مارش شد و ناظران خارجی 
به رغم تردیدهای بسیار بار دیگر این رأی گیری را تایید کردند، 
ام��ا مردم باز هم موافق نتیجه انتخابات نبودند و در اعتراض به 
انتخابات به خیابان ها آمدند و دست به اعتراضی گسترده زدند. 
باالخره تابس��تان امس��ال انتخابات مجددا برگزار شد. قاضی ها 
ای��ن بار رش��وه را نپذیرفتند و باالخره نماین��ده منتخب مردم 
به قدرت رس��ید. الزاروس چاکورا اکن��ون در ماالوی به قدرت 
رس��یده است. البته ماالوی هنوز هم کشوری بسیار فقیر است، 
اما مردم این کش��ور، شهروندانی هس��تند که از حقوق انسانی 
برخوردارند بنابراین از آنجا که مردم این کش��ور، دموکراسی را 
در منطقه ای اقتدارگرا احیا کرده اند، شایس��ته است که ماالوی 

را به عنوان کشور ساِل »اکونومیست« انتخاب کنیم.
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فرصت امروز: رفتار دولت ها در قبل و بعد از هر انتخاباتی متفاوت است. 
سیاست های اقتصادی دولت ها پیش از انتخابات به طور معمول انبساطی 
است. دولت ها در این دوره تالش می کنند میزان مالیات ها را کاهش دهند 
و از نرخ بیکاری بکاهند. همچنین افزایش مصرف سرانه و پرداخت بیشتر 
یارانه ها از دیگر وعده های دولت ها در آس��تانه برگزاری انتخابات است، اما 
پس از هر انتخاباتی مجددا سیاست های محدودکننده و انقباضی دولت ها 
برقرار می ش��ود. البته این حرف هایی نیست که مردم کوچه و بازار بر زبان 
بیاورند، بلکه یافته ای علمی است که در نظریه سیکل های تجاری-سیاسی 

مطرح شده است.
ای��ن نظریه یک��ی از تئوری ه��ای بحث برانگیز در بی��ن نظریات مدرن 
اقتصادی اس��ت که در آن، اثر ادوار انتخاباتی به عنوان یک عامل سیاسی 
بر روند متغیرهای اقتصادی بررس��ی می شود. مطابق با نظریات اقتصادی، 
سیاست های اقتصادی دولت ها پیش از انتخابات از نوع انبساطی است که 
به مالیات های کمتر منجر می شود و نرخ بیکاری را کاهش می دهد، هرچند 
که پس از برگزاری انتخابات دوباره سیاست های محدودکننده و انقباضی 
جایگزین می شوند. در این بین، پژوهشگران ایرانی در یک مطالعه، اثر ادوار 
انتخاباتی )سال قبل و بعد از انتخابات( بر متغیرهای کالن اقتصاد ایران را 
در فاصله س��ال های 1358 تا 1394 بررسی کردند. یافته های این مطالعه 
نش��ان می دهد تورم و نرخ ارز از متغیرهایی در اقتصاد کالن اس��ت که از 

انتخابات اثر می پذیرد.
وقتی تورم و ارز موقع انتخابات مهم می شود

در ای��ران به طور معمول، انتخابات ریاس��ت جمه��وری در خردادماه یا 
تیرم��اه انجام می ش��ود و دولت منتخب در ش��هریورماه کار خ��ود را آغاز 
می کند. بررسی روند متغیرهای اقتصادی در ادوار انتخاباتی نشان می دهد 
دولت هایی که احتمال انتخاب دوباره آنها در دوره چهارس��اله وجود دارد، 
در س��ال آخر از چهارسال نخست مدیریت کشور، بر کاهش تورم بیش از 
کاهش نرخ بیکاری و افزایش رش��د اقتصادی تمرکز می کنند. با توجه به 
اینکه درآمدهای صادراتی حاصل از فروش نفت برای دولت، به انحصار در 
عرض��ه ارز انجامیده، دولت ها با کنترل نرخ ارز ب��ه راحتی تورم را در بازه 
موردنظ��ر خود نگه می دارند. به این ترتیب، امور اقتصادی مثل تس��هیل 
فضای کسب وکار، اصالح نظام پاداش دهی به نفع تولید و باالبردن هزینه 
فعالیت های غیرمولد در کشور در سیاس��ت دولت ها به ویژه در دوره دوم 
آنها جایی ندارد. افت سطح کیفی زندگی مردم و تنزل وضعیت اقتصادی 

خانوارها در پایان دوره دوم همه دولت ها ثبت شده است.
در همین حال، پژوهش��گران ایرانی در یک بررس��ی ت��الش کردند اثر 
ادوار انتخاباتی بر متغیرهای کالن اقتصاد ایران را از سال 1358 تا 1394 

بررسی کنند. یافته های آنها نشان می دهد در اقتصاد ایران، تورم و نرخ ارز 
از متغیرهایی در اقتصاد کالن اس��ت ک��ه در ادوار نزدیک به انتخابات، از 
انتخابات اثر می پذیرد. متغیر کنترلی دولت ها در اقتصاد ایران برای رسیدن 
به هدف موردنظرشان، متغیر تورم و نرخ ارز است. دولت ها در ایران عمدتا 
با در نظر گرفتن حافظ��ه کوتاه مدت مردم تالش می کنند با کنترل تورم 
و نرخ ارز در یک س��ال پیش از انتخابات، احتم��ال انتخاب دوباره خود را 
افزای��ش دهند. از آنجایی که کاهش نرخ بیکاری به برنامه ریزی بلندمدت 
و ایجاد رش��د اقتصادی نیاز دارد، دولت ها در ایران کمتر سراغ این متغیر 
می روند. آنها به خوبی می دانند جامعه به افزایش قیمت حس��اس اس��ت 
بنابرای��ن تورم هم از متغیرهای موردنظر دولت ها در س��ال های انتخابات 

است.
در ی��ک مطالعه که با عنوان »تاثیر وقوع ادوار انتخاباتی بر فضای کالن 
اقتصاد؛ مطالعه موردی ایران« از س��وی حس��ین امیری و فرزانه صمدیان 
انجام ش��ده، رفتاره��ای اقتصادی دولت ها در دوره های انتخابات بررس��ی 
شده اس��ت. همانطور که گفته شد، سیاست های اقتصادی دولت ها پیش 
از انتخابات از نوع انبس��اطی است که به مالیات های کمتر منجر می شود 
و ن��رخ بی��کاری را کاهش می دهد، هرچند پس از ه��ر انتخاباتی دولت ها 
دوباره سیاس��ت های محدودکنن��ده و انقباضی در پیش می گیرند. در این 
پژوهش، نظریه ها و مدل های اصلی توصیف می شود و سیکل های سیاسی 
و اقتصادی در دوره زمانی 1358 تا 1394 بررسی می گردد. نهایتا  نتیجه 
گرفته می شود که ادوار انتخاباتی بر روند متغیرهای اقتصاد کالن ازجمله 

تورم و نرخ ارز اثرگذار است.
از سیاست های دولت ها تا متغیرهای کالن اقتصادی

امروزه پژوهش های بین رشته ای از جمله بررسی ادوار تجاری-سیاسی 
در قال��ب اقتصاد سیاس��ی به یکی از مهمترین و جذاب ترین ش��اخه های 
علوم تبدیل شده است. مدل سیکل های تجاری- سیاسی به بررسی رفتار 
متقابل رأی دهندگان و دولت می پردازد. طبق این نظریه عوامل اقتصادی 
تاثیر بس��زایی در الگوی رفتاری رأی دهندگان دارن��د. از این رو، دولت ها 
با اتخاذ سیاس��ت های اقتصادی مختلف سعی می کنند به نحوی رضایت 
رأی دهندگان را فراهم کنند. افراد و احزاب سیاس��ی برای آنکه در قدرت 
باق��ی بمانند، با رفتارهای اقتصادی ش��ان رأی دهندگان را تحت تاثیر قرار 
می دهن��د تا دوباره آنها را انتخاب نمایند. هدف از پژوهش حاضر، واکاوی 
تاثیر وقوع ادوار انتخاباتی بر متغیرهای کالن اقتصاد کش��ور اس��ت. برای 
پیگیری این هدف، به دنبال تحلیل این موضوع هستیم که آیا تغییر دولت 
در ادوار انتخاباتی می تواند به صورت سیس��تمی بر روند متغیرهای کالن 
اقتصادی مانند رش��د اقتصادی، تورم، بیکاری و نرخ ارز تاثیرگذار باشد و 

روند این متغیرها را دستخوش تغییر نماید؟!
نتایج این مطالعه نش��ان می دهد که در میان متغیرهای اقتصادی، تورم 
و ن��رخ ارز از ادوار نزدی��ک به انتخابات تاثیر می پذیرن��د. در واقع، متغیر 
کنترلی دولت ها در اقتصاد ایران رسیدن به هدف مورد تمایل خویش یعنی 
متغیر تورم و نرخ ارز اس��ت. دولت ها با در نظر داش��تن حافظه کوتاه مدت 
رأی دهندگان س��عی می کنند با کنترل تورم و نرخ ارز در یک سال پیش 
از انتخاب��ات، احتمال انتخاب مجدد خویش را در انتخابات افزایش دهند. 
درخصوص دالیل تمایل دولت ها به کنترل تورم و نرخ ارز در ادوار نزدیک 
به انتخابات باید گفت که مدیریت تورم نسبت به ایجاد اشتغال سهل تر و 
در بازه زمانی کوتاه تر در اقتصاد نمود می یابد و تحقق اهدافی چون کاهش 
بیکاری یا ایجاد رشد اقتصادی، فرآیندی بلندمدت است. جامعه به افزایش 
قیمت بسیار حساس تر است، زیرا افزایش قیمت ها از طریق کاهش قدرت 
خرید افراد، به تنزل وضعیت اقتصادی خانوارها و افت سطح کیفی زندگی 

منجر می شود.
همچنین درآمدهای نفتی دارای ارتباط مثبت با نرخ رش��د اقتصادی و 
نرخ تورم و دارای ارتباط منفی با نرخ بیکاری است. متغیر ادوار انتخاباتی بر 
بیکاری ارتباط مثبت دارد و دارای ارتباط منفی با نرخ تورم است. در عین 
حال، اثر متغیر ادوار انتخابات بر نرخ رش��د اقتصادی منفی دارد. مطابق با 
نظریات اقتصادی نیز نرخ بیکاری و نرخ تورم دوره پیشین بر رشد اقتصادی 
اثر منفی دارد. همچنین ارتباط بین تورم با بیکاری دوره پیشین و بیکاری 

با تورم دوره پیشین مثبت است.
مسئولیت بانک مرکزی در اقتصاد کالن ایران

اگر دولت ها، سیاس��تهای خود را در راستای کسب بیشترین آرا با تکیه 
ب��ر حافظه کوتاه مدت مردم تنظیم نمایند، اهداف مهم اقتصادی از جمله 
ایجاد اش��تغال و رش��د اقتصادی را در اولویت های بعدی قرار می دهند. از 
این رو، در راس��تای ایج��اد ثبات در اقتصاد و کاهش اث��ر ادوار انتخاباتی 
بر متغیرهای کالن اقتصادی پیش��نهاد می ش��ود بانک مرکزی به عنوان 
متول��ی ایجاد ثب��ات، کنترل قیمت ها و حفظ تع��ادل در تراز پرداخت ها، 
سیاست های اقتصادی را به طور مستقل و براساس اهداف بلندمدت تنظیم 
کند تا منافع بلندمدت جامعه تحت تاثیر سیاست های انتخاباتی قرار نگیرد. 
بانک مرکزی با تعهد به نرخ ارز مش��خص و دامنه محدود نوسان های آن، 
انگیزه ه��ای منفعت طلبانه را در نامزدهای انتخابات��ی برای تغییر در نرخ 
ارز محدود می س��ازد؛ دولتهایی که احتمال انتخاب مجدد آنها برای دوره 
چهارس��اله دوم وجود دارد، باید فقط در صورت پاسخگو بودن به مجلس 
درخصوص عملک��رد خود در زمینه وضعیت متغیرهای رش��د اقتصادی، 

اشتغال و تورم از امکان شرکت مجدد در انتخابات بهره مند گردند.

سیاست های اقتصادی دولت ها چگونه در قبل و بعد از انتخابات تغییر می کند؟

کنترل نمایشی تورم و ارز

در سیزدهمین جلسه بررسی الیحه بودجه 1400 در مجلس، نمایندگان 
مجلس موضوع مهم شفاف سازی اطالعات اداری و میزان پاداش پرداختی 

به مدیران را بررسی و تصویب کردند. 
به گزارش خبرآنالین، س��یزدهمین جلسه بررسی الیحه بودجه 1400 
ظهر دوش��نبه به پایان رسید و در جریان این جلسه وزارت اقتصاد مکلف 
شد امکان دسترسی به اطالعات سامانه »پاکنا« را به صورت آنالین برای 
س��ازمان های برنامه و بودجه کش��ور و اداری و استخدامی کشور و دیوان 

محاسبات کشور فراهم کند.
نماین��دگان مردم در خانه ملت تمام  ش��رکت های دولت��ی، بانک ها و 
مؤسسات انتفاعی وابس��ته به دولت را مکلف کردند در طول سال 1400 
متناوباً و هر س��ه ماه یک بار نس��بت به ثبت و به روزرس��انی همه اطالعات 
خود و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطالعات نیروی انسانی، 
بودجه و صورت های مالی در سامانه یکپارچه اطالعات شرکت های دولتی 
و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی اقدام 
کنند. همچنین وزارت اقتصاد مکلف اس��ت امکان دسترسی به اطالعات 
این س��امانه را به صورت آنالین برای س��ازمان های برنامه و بودجه کشور 
و اداری و اس��تخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. اعضای 
هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت های مشمول این جزء نیز باید در زمان 
مقرر دریافت هرگونه پاداش ساالنه را از طریق این سامانه اعالم کنند، در 

غیر این صورت به مجازات حبس محکوم خواهند شد.
نمایندگان مجلس در ادامه این نشس��ت ب��ا تصویب بند »ز« تبصره 2 
الیحه بودجه که هرگونه توثیق سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری 
نزد مؤسس��ات مالی و اعتباری جهت أخذ تسهیالت را جز با تأیید کتبی 

وزیر اقتصاد ممنوع می کند، موافقت کردند.

در ادامه این جلس��ه بهارستان نشینان بند )و( تبصره 2 ماده واحده این 
الیحه درباره تس��ویه بدهی ه��ای دولت به تأمین اجتماع��ی را به منظور 
بررس��ی بیشتر به کمیس��یون تلفیق ارجاع دادند. قالیباف رئیس مجلس 
با اش��اره به وجود 300 پیش��نهاد درباره نحوه تسویه بدهی های دولت به 
تأمین اجتماعی، گفت: »هر کدام از نمایندگان می خواهند دس��تگاهی را 
به این بند جهت اس��تفاده از بودجه آن اضافه کنند، اما با توجه به اینکه 
سقف در نظر گرفته شده صرفاً 150 هزار میلیارد تومان بیشتر نیست، این 
سوال مطرح است که چطور می توان تمام این دستگاه ها را اضافه کرد و به 
جمع بندی رسید، لذا پیشنهاد می کنم این بند به کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه ارجاع ش��ود تا کمیسیون دقیقا مشخص کند این بودجه متعلق به 
چه سازمان هایی است و با بررسی مجدد پیشنهادات، جدول آن تهیه شود 

تا ما در صحن بدانیم باید چه کاری انجام دهیم.«
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب بند الحاقی تبصره 2 ماده واحده 
الیح��ه بودجه به دولت اجازه دادند تا با فروش اموال و دارایی های خود تا 
س��قف 300 هزار میلیارد ریال نسبت به اجرای طرح های تملک دارایی و 
س��رمایه ای و طرح های نوسازی و بازسازی نیروگاه ها و تاسیسات فرسوده 
شبکه برق اقدام کند. نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه ای 
الیح��ه بودج��ه با تصویب بند الحاق��ی تبصره 2 ماده واح��ده این الیحه، 
مقررات ویژه ای را برای ش��فافیت و انضباط بودجه ای ش��رکت های دولتی 

تعیین کردند.
براس��اس این مصوبه؛ به منظور اصالح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه 
شرکت های دولتی، بانک ها و موسس��ات انتفاعی وابسته به دولت مندرج 
در پیوس��ت ش��ماره)3( این قانون، شامل ش��رکت هایی که شمول قانون 
و مقررات عمومی به آنها مس��تلزم ذکر یا تصریح نام اس��ت، شرکت های 

تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه 
آنها، اقداماتی انجام خواهد ش��د. البته س��ازمان ها و شرکت های دولتی و 
سازمان ها و شرکت های وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی 
و شهرداری ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو 

هیأت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی هستند.
در ادامه این نشس��ت همچنین نمایندگان ب��ا الحاق یک بند به تبصره 
2 م��اده واحده الیح��ه مصوب کردند تا مبلغ 10 ه��زار میلیارد تومان به 
منظور حمایت از نوس��ازی و بهسازی بنگاه های تعاونی و ایجاد اشتغال و 

کارآفرینی، در بخش تعاون در نیمه اول سال 1400 تخصیص یابد.
بهارستان نش��ینان س��پس با تصویب بند ج تبصره 3 ماده واحده الیحه 
بودجه با اخذ تس��هیالت از بانک های توس��عه ای خارج��ی از جمله بانک 
توسعه  اس��المی، بانک سرمایه گذاری زیرس��اخت های آسیایی)AIIB( و 
بانک توس��عه و تجارت اکو موافقت کردند. نمایندگان مجلس همچنین با 
تصویب بند د تبصره 3 ماده واحده الیحه بودجه 1400، دولت را مجاز به 
تخصیص 2 میلیارد دالر از تس��هیالت مالی خارجی برای ساخت خطوط 

قطار شهری و طرح های کاهش آلودگی هوا و مدیریت پسماند کردند.
نمایندگان خانه ملت در جریان بررس��ی بخش هزینه ای الیحه بودجه 
سال 1400، همچنین با پیشنهاد محسن زنگنه درخصوص الحاق یک بند 
به تبصره 2 ماده واحده درباره مشوق های مالی برای فرزندآوری و افزایش 
جمعیت موافقت کردند؛ از این رو دولت مکلف ش��د به ازای هر فرزند که 
از ابتدای س��ال 1400 متولد می شود، 10 میلیون ریال سهام به نام فرزند 

اختصاص دهد.

نگاهی به مهمترین مصوبات سیزدهمین نشست بررسی بودجه 1400

آخرین تصمیمات بودجه ای مجلس

رویداد

روحانی در آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت نفت 
مطرح کرد

توطئه دنیا برای شکستن کمر برجام
رئیس جمهور با بیان اینکه اقدامات این دولت در احقاق حقوق مردم فقط در 
برجام نبوده است، گفت افزایش بهره برداری از منابع مشترک نفتی و گازی از 

کارهای بزرگ در احقاق حقوق مردم است که در این دولت انجام شد.
حسن روحانی در پنجاه و سومین هفته پویش ملی تدبیر و امید و در آیین 
بهره ب��رداری از طرح ه��ای ملی وزارت نفت با بیان اینک��ه طرح های زیادی در 
ش��رایط تحریم و کرونا در سال 99 افتتاح ش��د، گفت: امروز پنجاه و سومین 
برنامه افتتاح ماست. البته ما افتتاح ها را پنج شنبه ها انجام می دهیم. آخر سال 
وقت کم آوردیم و آنقدر پنج ش��نبه نداریم بنابراین روزهای دیگر را هم اضافه 

کردیم که برنامه های ما به افتتاح برسد.
ب��ه گفته روحانی، در طول دولت یازده��م و دوازدهم کارهای بی نظیری در 
بخش نفت انجام گرفت و اگر به تاریخ کشور نگاه کنیم مقدار گازی که در دولت 
تدبیر و امید افزوده ش��ده، باالی هزار میلیون متر مکعب است؛ یعنی از 600 
میلیون متر مکعب در روز امروز به باالی هزار میلیون یعنی باالی یک میلیارد 

مترمکعب رسیده که کار بسیار بزرگی است.
او یادآور ش��د: در برداشت از منابع مشترک کار عظیمی انجام گرفته است. 
بعضی ها فکر می کنند که دولت یازدهم و دوازدهم در احقاق حقوق مردم فقط 
در سایه برجام کار کرده است. البته برجام کار بسیار بزرگی برای احقاق حقوق 
مردم بوده اس��ت و از بس بزرگ بوده اس��ت دنیا توطئه کرد که کمر برجام را 
بشکند. آدم خاصی مثل ترامپ آمد و مجری توطئه های صهیونیست ها و ارتجاع 

در منطقه علیه برجام شد.
رئیس جمه��ور با بیان اینکه کار دولت برای احقاق حقوق مردم فقط برجام 
نبوده است، افزود: یکی از مواردی که برای احقاق حقوق مردم تالش شده است 
مس��ئله بهره برداری از منابع مشترک نفتی و گازی است که در این بخش کار 
بس��یار بزرگی انجام گرفته است. در منطقه پارس جنوبی که میدان مشترک 
ایران با قطر اس��ت، قطر دو برابر اس��تفاده می کرد و ما عقب بودیم و امروز هم 

تراز و حتی یک مقدار جلوتر از این منابع عظیم مشترک استفاده می کنیم.
روحانی با بیان اینکه در سال های اخیر ما در شرایط تحریم و شرایط جنگ 
اقتصادی قرار داشتیم و ناچار بودیم درآمد ارزی را از غیرنفت به دست بیاوریم، 
گف��ت: یک��ی از جاهایی که ما را یاری کرد و یکی از افتخارات ما در این دولت 
این بود که صادرات غیرنفتی مان تقریبا هر س��ال افزایش پیدا کرد. البته آغاز 
امس��ال به دالیل کرونا با کاهش صادرات غیرنفتی مواجه بودیم اما با بررس��ی 
آمار و ارقام در جلس��ه اقتصادی روز یکش��نبه خوشبختانه در این دو ماه آخر 
مشابه پارسال شده است. در آغاز به دلیل کرونا برای صادرات مشکل داشتیم 
و امروز شرایط ما حل شده است و می توانیم صادرات غیرنفتی را انجام دهیم و 
تاکنون 31 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشته ایم که تا پایان سال این رقم 

باالتر هم خواهد رفت.
او همچنین به آغاز کار طرح بزرگ دیگری با ارزش 2 میلیارد دالر اشاره کرد 
و گفت: این طرح در دولت بعد به افتتاح می رسد و آن مورد بسیار مهم هم در 

بخش پتروشیمی ماست.

وزیر نفت خبر داد
تا پایان دولت همه میادین مشترک تعیین 

تکلیف می شوند
وزیر نفت با اشاره به اینکه ایران در تمامی میادین مشترک نسبت به 
همس��ایگان وضعیت بهتری دارد، گفت تا پایان دولت تدبیر و امید همه 

میادین مشترک تعیین تکلیف خواهند شد.
بی��ژن زنگنه در مراس��م بهره برداری از دو ط��رح نفتی و آغاز عملیات 
احداث پتروشیمی کیان عسلویه که با حضور رئیس جمهوری به صورت 
ویدئو کنفرانس برگزار ش��د، با بیان اینکه طبق قراری که تعیین ش��ده 
بود این طرح ها به بهره برداری می رس��د، ادامه داد:  امروز دو طرح میدان 
مش��ترک آذر و پتروپاالیش کنگان با سرمایه گذاری 2.6 میلیارد تومان 

داشتند که بهره برداری می رسند.
او با اش��اره به اینکه میدان نفتی آذر نخس��تین طرح اس��ت که امروز 
بهره برداری خواهد شد، افزود: این میدان نفتی مشترک در منطقه دهلران 
و در اس��تان ایالم قرار دارد. با تدبیر و سیاست دولت تدبیر و امید مبنی 
بر اولویت بهره برداری از میادین مش��ترک نفت و گاز و تعهد وزارت نفت 
در این دوره بر تعیین و تکلیف و توس��عه همه میادین مشترک تا پایان 
دولت،  تمامی میادین مشترک مانند پارس جنوبی یا به بهره برداری بسیار 
مطلوبی رسیده اند و یا با وجود همه تحریم ها، صاحب قرارداد و پیمانکار 
ش��ده اند. به گفته وزیر نفت، خوشبختانه در تمامی میادین مشترک در 
وضعیت مناسبی نسبت به همسایگان هستیم تا آنجا که در میادین غرب 
کارون از تولید 70 هزار بشکه در سال 92 به  400 هزار بشکه در شرایط 
فعلی رسیدیم. وی با اشاره به اینکه تولید نفت از میدان مشترک آذر در 
ابتدای دولت تدبیر و امید صفر بود، گفت: قراردادی در قالب بیع متقابل 
با یک ش��رکت ایرانی به نام »سروک آذر« که عمده سهام آن متعلق به 
صندوق بازنشستگی نفت بوده در سال 91 منعقد شد و پیشرفت طرح در 

سال 92 به 6 درصد رسید.  
زنگن��ه با تاکید بر اینکه توس��عه میدان مش��ترک آذر در دو فاز اجرا 
شده، ادامه داد: هدف گذاری در فاز اول 30 هزار بشکه تولید بوده که در 
اردیبهشت 96 عملیاتی شد و فاز دوم که رسیدن به تولید 65 هزار بشکه 
در روز  بوده از دی ماه عملیاتی شده و تولید انباشتی از این میدان تاکنون 

بالغ بر 36 میلیون بشکه نفت است.
او هزینه توسعه این میدان را  1.6 میلیارد دالر عنوان کرد که با توجه 
ب��ه تولید نفت از این میدان به طور کامل بازگش��ته اس��ت و ادامه داد: 
نفت تولید از میدان مش��ترک آذر از 19 حلقه چاه با عمق 4 هزار متر و 
در یک س��اختار زمین شناسی پیچیده انجام می شود و بعد از فرآورش و 
جداس��ازی نفت و گاز در واحد فرآورش ایجاد شده و به مصرف داخلی و 

صادرات می رسد.
وزیر نفت با اشاره به اینکه نکته مهم در بهره برداری از این میدان این 
اس��ت که تکمیل زنجیره ارزش در آن دیده شده است، گفت:  گاز همراه 
این میدان که گاز ترش است بعد از استخراج به مرکز جمع آوری دهلران 
رفته و همراه گازهای دیگر منطقه ش��امل چش��مه خوش،  پایدار غرب، 
پایدار ش��رق، دهلران و دانان در ان. جی. ال 3100 جمع می ش��ود که با 
س��رمایه گذاری 890 میلیون دالری در حال اجرا است و تاکنون نیز 58 

درصد پیشرفت دارد و سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
به گفته زنگنه، گازها در این واحد، شیرین س��ازی و جداسازی شده و 
بخشی به شبکه سراسری گاز تزریق می شود و بقیه به عنوان خوراک یک 
واحد پتروش��یمی با ظرفیت یک میلیون تن در دهلران استفاده خواهد 

شد.
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روند کاهشی دالر در کانال 24 هزار تومانی
نوسان سکه در کانال 11 میلیونی ادامه دارد

ه��ر دالر در یازدهمین روز اس��فندماه در صرافی ه��ای بانکی به 
قیمت 24 هزار و 794 تومان معامله ش��د که قیمت آن نس��بت به 
روز قب��ل کاهش اندکی داش��ت. قیمت فروش ه��ر یورو نیز در روز 
دوش��نبه به 29 هزار و 594 تومان رسید که با کاهش 250 تومانی 
نس��بت به روز یکشنبه همراه بود. در این روز قیمت خرید هر دالر 
24 هزار و 290 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 29 هزار و هش��ت 

تومان اعالم شد.
هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدی��د در بازار تهران نیز 
ب��ا افزایش 190 هزار تومانی نس��بت به روز قب��ل همراه بود و 11 
میلیون و 210 هزار تومان به فروش رس��ید. سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم نیز 10 میلیون و 800 هزار تومان معامله شد. همچنین 
نیم س��که بهار آزادی 6 میلی��ون و 300 هزار تومان، ربع س��که 4 
میلیون تومان و س��که یک گرمی هم 2 میلیون و 350 هزار تومان 
قیم��ت خورد. در بازار طال نیز ن��رخ هر گرم طالی 18 عیار به یک 
میلیون و 84 هزار تومان و هر مثقال طال به 4 میلیون و 700 هزار 

تومان رسید.

در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی
قیمت طال باال رفت

قیمت طال در معامالت روز دوش��نبه بازار جهانی به دنبال تصویب 
بسته کمک کرونایی 1.9 تریلیون دالری در آمریکا و افت ارزش دالر، 
از پایین ترین رکورد هش��ت ماه اخیر که روز جمعه به آن صعود کرده 
بود، بهبود یافت و یک درصد صعود کرد. بر این اساس، بهای هر اونس 
طال برای تحویل فوری با 0.9 درصد افزایش به 1749 دالر و 77 سنت 
رسید. بهای معامالت این بازار روز جمعه تا مرز 1716 دالر و 85 سنت 
س��قوط کرده بود. در بازار معامالت آتی آمریکا نیز هر اونس طال یک 

درصد صعود کرد و به 1746 دالر و 70 سنت رسید.
قیمت طال روز جمعه 3درصد نزول کرده بود و تحت تاثیر رشد بازده 
اوراق قرض��ه آمریکا، در فوری��ه بزرگترین کاهش ماهانه خود از نوامبر 
س��ال 2016 تاکنون را ثبت کرد. به گفته استفن اینس، استراتژیست 
ارشد بازار در شرکت اکسی کورپ، معکوس شدن روند صعودی بازده 
اوراق قرضه و دالر ضعیف تر به طال اجازه داد اندکی باالتر رود. بس��ته 

محرک مالی آمریکا هم از صعود قیمت طال پشتیبانی کرد.
حاال با تصویب بسته کمک کرونایی 1.9 تریلیون دالری در مجلس 
آمریکا که روز شنبه روی داد، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا نخستین 
پیروزی خود در عرصه قانونگذاری را کسب کرد. به گفته رویترز، دالر 
از باالترین قیمت یک هفته اخیر که روز جمعه به آن صعود کرده بود، 
عقب نشس��ت و جذابیت طال را برای خریداران غیرآمریکایی افزایش 
داد. طال پناهگاه امن دارایی در برابر تورم است که نتیجه اجرای تدابیر 
مالی گسترده است، اما بازده باالتر اوراق قرضه، هزینه نگهداری این فلز 
ارزشمند که بازدهی ندارد را افزایش می دهد و جذابیت سرمایه گذاری 

در آن را کمتر می کند.
به اعتقاد اس��تفن اینس، س��طح 1700 دالر از نظر روانی برای بازار 
اهمیت زیادی دارد در حالی که طال در محدوده 1760 تا 1765 دالر 
برای صعود بیشتر با مقاومت روبه روست. در این بین، موجودی طالی 
»اس پی دی آر گلد تراس��ت« که بزرگترین صندوق س��رمایه گذاری 
تحت پشتوانه طال در جهان است، روز جمعه 0.6 درصد کاهش یافت 
و به پایین ترین میزان از ماه مه سال 2020 رسید. در بازار سایر فلزات 
ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با 0.8 درصد افزایش به 26 
دالر و 82 سنت رسید. هر اونس پاالدیوم برای تحویل فوری نیز با 1.2 
درصد افزایش، 2345 دالر و 96 سنت معامله شد. هر اونس پالتین هم 
برای تحویل فوری با 2 درصد افزایش به 1212 دالر و 33 سنت رسید.

برگشت ارزهای بلوکه شده چه تاثیری بر 
اقتصاد ایران دارد؟

پس از آنکه بخشی از منابع بلوکه شده ایران توسط کره جنوبی آزاد 
ش��ود، این سوال پیش می آید که تاثیر آن بر اقتصاد کشور چه خواهد 
بود؟ کارشناس��ان معتقدند که چنانچه ادامه یاب��د، کاهش تورم را به 

دنبال خواهد داشت.
به گزارش ایِبنا، برجس��ته ترین رفتار دونالد ترامپ پس از در دست 
گرفتن مقام ریاس��ت جمهوری آمریکا خ��روج از برجام یا همان توافق 
هس��ته ای بین ایران با  گروه 5+1 بود. این کار تازه وارد کاخ سفید نه 
تنها ایران بلکه به مذاق اروپایی ها هم خوش نیامد و رئیس وقت اتحادیه 
اروپا واکنش تندی نس��بت به آن نش��ان داد، اما یک قسمت از نتیجه 
سخت این تصمیم برای ایران مسدود شدن غیرقانونی 7 میلیارد دالر 

پول ناشی از فروش نفت در دو بانک کره جنوبی بود.
البته کره جنوبی تنها کش��وری نبود که قسمتی از پول های حاصل 
از ف��روش نفت ایران را بلوک��ه کرد چین، عراق، عم��ان و ژاپن نیز با 
وج��ود اینکه رابطه تجاری قوی با ایران داش��تند و حتی برخی از این 
کشورها نسبت به دیگری دوست تر هم بودند، اما در برابر فشار ترامپ 
تسلیم شدند. برهمین اساس عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی 
ضمن آنکه سفرهای فراوانی به عراق، عمان، کره جنوبی و چین در این 
خصوص داشته، بارها احتمال اتخاذ اقدامات فراقانونی برای دسترسی به 
پول های مسدودشده را مورد تاکید قرار داده است. او در پاسخ مکتوب 
به بلومبرگ در این  باره گفت: »ناراحت کننده است که ببینیم بانک های 
کشور کره به راحتی تعهدات خود و توافق های مالی بین المللی را نادیده 
می گیرند و تصمیم گرفته اند وارد بازی سیاس��ی شوند و از تحریم های 

غیرقانونی و یکجانبه آمریکا تبعیت کنند.«
اما فش��ارهای همه جانبه ایران به کره جنوب��ی در  نهایت به نتیجه 
رس��ید و پس از دیدار رئیس کل بانک مرکزی با سفیر این کشور این 
خبر منتشر شد که در گام اول در حد یک میلیارد دالر از منابع ارزی 
بانک مرکزی ایران توسط دولت کره جنوبی آزاد خواهد شد. بدون شک 
جدی ش��دن موضوع آزادسازی دارایی های ایران در سئول، بیانگر دور 
جدید دیپلماس��ی جمهوری اسالمی ایران در روابط خارجی است، اما 
با توجه به شرایط اقتصادی کشور انتشار خبر مورد اشاره این سوال را 
به وجود آورد که آیا در چند ماه آینده وضعیت ایران از نظر دسترسی 
به منابع خارجی ارزی بهتر خواهد شد و اساسا شرایط اقتصادی رو به 

بهبودی گام برمی دارد؟  

بانکنامه

فرصت امروز: در هفته های گذشته و همزمان با افزایش محسوس قیمت 
بیت کوین، تعداد زیادی از شهروندان ایرانی نیز راهی بازار رمزارزها مخصوصا 
بیت کوین ش��ده اند و یک کوچ دسته جمعی از بازار سرمایه به سمت بازار 
ارزه��ای دیجیتال در ایران به راه افتاد. در همین حال، کالهبرداران با داغ 
ش��دن بازار رمزارزها، ارزهای تقلبی به مردم فروخته و سرمایه های آنها را 
به س��رقت می برند؛ نمونه بارز آن هم فروش بیت کورن به جای بیت کوین 
اس��ت و از این دس��ت کالهبرداری ها اخیرا در سطح کشور افزایش یافته 
اس��ت. هنوز قانونی در ایران برای خری��د و فروش بیت کوین وجود ندارد، 
اما نکته مبهم ماجرا اینجاست که دولت به ماینرها اجازه فعالیت داده ولی 
هنوز مشخص نیست تکلیف بیت کوین های تولیدشده چه می شود؟! فعاالن 
این حوزه می گویند که دولت باید فورا  موضع خود را درخصوص بیت کوین 
روشن کند تا مردم بدانند که اگر خرید و فروش بیت کوین قانونی است، از 

کدام صرافی مجاز و دارای مجوز معامالت خود را انجام دهند.
حاال همزم��ان با افزایش خرید و فروش بیت کوین در س��طح کش��ور، 
رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته توضیحاتی درباره مجاز بودن یا نبودن 
مبادله رمزارزها داد و گفت: »خرید و فروش بیت کوین آزاد نمی ش��ود، اما 
آنهایی که به طور رسمی استخراج کرده اند، برای واردات کاال می توانند از 

آن استفاده کنند.«
عبدالناصر همتی درخصوص امکان خرید و فروش رمزارزها در کش��ور 
توضی��ح داد: »در این خصوص مصوبه هیأت وزیران را گرفته ایم که اخیرا 
اصالحاتی هم روی آن انجام ش��د و مقرر شده افرادی که به طور قانونی و 
رس��می رمزارز تولید کنند، امکان این را داش��ته باشند که برای واردات از 

آن استفاده کنند.«
همتی درباره مبادله رمزارزها در سطح کشور نیز گفت: »به زودی برای 
بیت کوین صرافی هایی را مشخص می کنیم که فقط برای مبادالت تجاری 

بتوان از آن اس��تفاده کرد. البته خرید و فروش بیت کوین آزاد نمی شود و 
فقط آنهایی که به طور رس��می بیت کوین اس��تخراج کرده اند، تنها برای 

واردات کاال می توانند از آن استفاده کنند.«
رئی��س کل بانک مرک��زی همچنین از برخ��ورد با س��ایت های قمار و 
ش��رط  بندی خب��ر داد و افزود: »مش��خصات 20 ه��زار کارت بانکی مورد 
اس��تفاده سایت های قمار و ش��رط بندی پس از مسدودش��دن به منظور 
برخورد قضایی به قوه قضائیه داده شده است. همچنین به صاحبان بیش 
از 450 هزار کارت بانکی هم هش��دار و اخطار داده شده است و در نهایت 

معرفی به دستگاه قضا را در دستور کار داریم.«
صحبت ه��ای همتی در حالی اس��ت ک��ه در هفته های گذش��ته موج 
گس��ترده ای از گرایش س��رمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران خرد به 
فعالیت در بازار خرید و فروش رمزارزها به ویژه بیت کوین ش��کل گرفته و 
حتی بسیاری از خانم ها در مراسم ازدواج به جای سکه، بیت کوین را مهر 
خود قرار می دهند. البته خیز سرمایه گذاران برای خرید و فروش رمزارزها 
صبغه جهانی دارد و تنها محدود به ایران نیس��ت، هرچند در کش��ورمان 
همه چیز به سرعت رنگ و بوی هیجان به خود می گیرد. جالب اینجاست 
ک��ه تعداد زیادی از ایرانیانی که راه��ی بازار رمزارزها مخصوصا بیت کوین 
شده اند، کامال با قواعد ارزهای دیجیتال ناآشنا و بیگانه هستند و این خطر 

وجود دارد که بخش مهمی از سرمایه خود را از دست بدهند.
به اعتقاد کارشناسان، اتفاقی که در ماه های گذشته در بازار سرمایه رخ 
داد و بخش زیادی از مردم در بورس، دارایی های خود را از دس��ت دادند، 
حاال در بازار رمزارزها در حال تکرار ش��دن اس��ت. در این بین، نکته مهم 
این اس��ت که بازار رمزارزها عالوه بر ریسک زیاد و پیش بینی پذیری کم، 
چندین برابر بازار سرمایه پیچیده و تخصصی بوده و همین موضوع باعث 
می شود افرادی که دانش کافی و الزم را ندارند، با ورود به این بازار سرمایه 

خود را از دس��ت بدهن��د. خبرها و گزارش های اقتصادی نش��ان می دهد 
که در هفته های اخیر و با نزول ش��دید ش��اخص بورس تهران، بخشی از 
سرمایه گذاران، منابع مالی خود را از بورس خارج کرده و به سرمایه گذاری 

در حوزه رمزارز روی آورده اند.
عالوه بر اینها، نکته مهم دیگری که وجود دارد، نبود قانون مناسب برای 
فعالیت در حوزه خرید و فروش و تولید رمزارزها در کش��ور اس��ت. هنوز 
قانونی در ایران برای خرید و فروش بیت کوین وجود ندارد و همین موضوع 
باعث می ش��ود که این بازار اقتصادی زیرزمینی باشد. یکی از خواسته های 
مهم فعاالن اقتصادی در این شرایط، تصویب قوانین الزم و اعالم نظر دولت 
درباره خرید و فروش بیت کوین اس��ت. به اعتقاد اقتصاددانان، مش��خص 
ش��دن صرافی ه��ای قانونی برای خرید و ف��روش بیت کوین با مجوز بانک 

مرکزی می تواند شفافیت را در این بازار حاکم نماید.
هم اکنون تنها قانونی که در حوزه رمزارزها وجود دارد، درباره استخراج 
رمزارزه��ا با دریافت مجوز اس��ت. 13 مردادماه امس��ال بود که اس��حاق 
جهانگی��ری مع��اون اول رئیس جمه��وری، آیین  نام��ه اجرایی اس��تخراج 
فرآورده های پردازش��ی رمزنگاری  ش��ده در کش��ور را ابالغ ک��رد. در این 
آیین نامه، ضمن قانونی ش��مردن فعالیت ماینرها در ایران، حق و حقوقی 
برای آنها در نظر گرفته و همچنین ش��رط و ش��روطی برای شان گذاشته 
ش��د. در یک��ی از مهمترین بندهای این آیین نامه ضمن اینکه اس��تخراج 
رمزارز به عنوان صنعت شناخته شده است، تأمین برق متقاضیان استخراج 
رمزارزه��ا صرفا با دریافت انش��عاب برق از ش��بکه سراس��ری یا با احداث 
نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می گیرد. گفتنی است تعرفه 
برق متقاضیان اس��تخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها 
)ماینینگ( با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما 
که توسط وزارت نیرو تعیین و اعالم می شود، محاسبه و اعمال خواهد شد.

آیا خرید و فروش بیت کوین قانونی می شود؟

نظر همتی درباره خرید و فروش رمزارزها

به گفته معاون اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی، اگر در س��ال 1400 
بتوانیم 2 میلیون و 500 هزار بش��که نفت صادر کنیم، قیمت دالر معادل 
15 هزار تومان می شود و در غیر این صورت، نرخ ارز در سال آینده باالی 
30 هزار تومان خواهد بود. رضا بوس��تانی در نشس��ت موسسه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی با عنوان »چشم انداز نرخ ارز در سال 1400« گفت: 
اینکه نرخ ارز تحت تاثیر چه عواملی قرار می گیرد، بس��یار مهم اس��ت که 
طبق تئوری  برابری قدرت خرید وابس��ته به این اس��ت چه س��ال پایه ای 
انتخاب و چه نرخ تورمی در نظر گرفته می شود. از فروردین ماه 1369 تا 
دی ماه 1399 نرخ ارز تعادلی که از این طریق به دست می آید در دو قله 

14 تا 15 هزار تومان و 22 تا 23 هزار تومان قرار دارد.
او با بیان اینکه صادرات نفت یکی از متغیرهای کلیدی موثر بر نرخ ارز 
است، ادامه داد: در این زمینه صادرات نفت یکی از متغیرهای کلیدی موثر 
بر نرخ ارز است به گونه ای که هر زمان میزان صادرات نفت کم شده، نرخ 
ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کرده اس��ت. عالوه بر این، نرخ ارز تحت تاثیر 
تورم نیز هس��ت که تاکنون امکان مدیریت آن فراهم نشده است بنابراین 

در کنار متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، نقدینگی و سیاس��ت های پولی و 
ارزی در راس��تای نرخ ارز باید به صادرات نفت هم توجه شود که خارج از 
کنترل ایران اس��ت. معاون اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی با اشاره به 
اینکه عرضه و تقاضا تنها عامل تعیین کننده در نرخ ارز نیس��ت، افزود: با 
توجه به اینکه بین اکتشاف نفت، تولید و صادرات نفت وقفه 5 ساله وجود 
دارد، اما زمانی که خبری مبنی بر اکتش��اف نفت منتشر می شود، نرخ ارز 
ش��روع به کاهش قیمت می کند. بنابراین یک متغیر به شدت اثرگذار در 
کنار تورم های داخلی و خارجی که صادرات نفت اس��ت، نوس��انات ارز را 
ایجاد می کند. به اعتقاد بوس��تانی، باید با وجود تحریم ها و سیاسی شدن 
صادرات نفت در س��ال های اخیر یک محل درآمد هموارش��ده ای از نفت 
داشته باشیم که این راه هموار شده از طریق اصالح بودجه می تواند محقق 
شود که دولت و مجلس در حال حاضر در رابطه با بودجه رویکردهای کامال 
متفاوتی دارند. از س��وی دیگر، قوانین و مقررات شبه بودجه ای وجود دارد 
که در بودجه ذکر نمی شود. به عنوان مثال، برای تامین خسارات یک زلزله 
از صندوق ذخیره ارزی برداش��ته می شود بنابراین حتی اگر بودجه را هم 

اصالح کنیم، آنقدر فعالیت های شبه بودجه در قوانین دیگر وجود دارد که 
بودجه را با چالش مواجه می کنند.

وی ب��ا تاکید بر اینکه تنها راه حلی که می توان با آن س��ایر مش��کالت 
اقتصادی را حل کرد، کنترل تورم است، اضافه کرد: تبعات کنترل تورم هم 
در بودجه، مدیریت نهادهای مالی و هم در نرخ ارز خود را نشان می دهد و 
هیچ هدفی مهمتر از این امر نباید باشد که ثبات اقتصادی به وجود آید که 

مهمترین مولفه آن همانا مدیریت و کنترل تورم است.
او در پایان درباره چشم انداز نرخ ارز در سال آینده نیز گفت: اگر در سال 
1400 بتوانیم 2 میلیون و 500 هزار بش��که نفت صادر کنیم، قیمت دالر 
معادل 15 هزار تومان می شود و در غیر این صورت، نرخ ارز در سال آینده 
باالی 30 هزار تومان خواهد بود. از آنجا که اقتصاد کشور در سال آینده دو 
موقعی��ت و احتمال 50 درصدی رفع تحریم یا ثبات تحریم ها را در پیش 
رو دارد، بهترین کار برای تولیدکننده با این افق نااطمینان این اس��ت که 
فعالیتی انجام ندهد، زیرا هر یک از این دو موقعیت، استراتژی خاص خود 

را می خواهد و می طلبد.

مجلس ش��ورای اسالمی به بانک های تجاری و تخصصی مجوز داد تا مبلغ 3 
میلیارد دالر تسهیالت به سرمایه گذاران داخلی برای اجرای طرح های توسعه ای 
و زیربنایی با اولویت مناطق محروم و کمترتوس��عه یافته اختصاص داده ش��ود. 
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر دوشنبه و در ادامه بررسی بخش 
هزینه ای الیحه بودجه 1400، بند الف تبصره 4 ماده واحده این الیحه را تصویب 
کردند. طبق این مصوبه، به بانک های تجاری و تخصصی اجازه داده می شود در 
س��ال 1400 از محل منابع در اختیار نسبت به مشارکت و یا اعطای تسهیالت 

ارزی- ریالی با رعایت مقررات شورای پول و اعتبار به موارد زیر اقدام کنند:
* ت��ا مبلغ 3 میلیارد دالر به س��رمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و 

نهاده��ای عمومی غیردولتی و قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبی��اء برای طرح های 
توس��عه ای باالدستی نفت و گاز با اولویت میادین  مشترک برای افزایش ضریب 
بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع آوری گازهای همراه بدون انتقال 

مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.
* طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن 
و بخش برق و منابع آب با مشارکت حداقل 51 درصدی بخش های خصوصی و 
تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه یافته براساس مزیت های منطقه ای 

و با تکیه بر جهت گیری های آمایش سرزمین.
* به سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی 

و بسیج سازندگی برای طرح های صنایع تکمیلی و تبدیلی محصوالت کشاورزی 
و دامی و صنایع پتروش��یمی، تس��هیالت طرح های صنای��ع تکمیلی و تبدیلی 
کشاورزی، با اولویت بهسازی و نوسازی واحدهای فعلی، طرح های آب و فاضالب 
کل کش��ور و استان خوزستان و سیستان و بلوچستان، احداث واحدهای جدید 
در نواحی روستایی و عشایری و در کنار قطب های تولید محصوالت کشاورزی و 

مناطقی که قابلیت کشت پاییزه دارند، اعطا می شود.
* به سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی 
و قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء برای طرح های زیربنایی راه نظیر آزادراه ها و 

بزرگراه ها و راه های اصلی.

با فروش 2.5 میلیون بشکه نفت، قیمت دالر 15 هزار تومان می شود

چشم انداز نرخ ارز در سال 1400

مجلس به بانک های تجاری برای ارائه تسهیالت به سرمایه گذاران مجوز داد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات 20 اسفندماه
جزییات برگزاری مجامع الکترونیک سهام عدالت

برگزاری مجامع الکترونیک ناشران بورسی با استفاده از درگاه یکپارچه مجامع 
الکترونیک »دیما« ش��رکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، 
زمینه ساز یک تحول تاریخی برای س��هامداران در عصر ارتباطات شده است. 
به گزارش ایرنا، با توسعه روزافزون بازار سرمایه و استقبال همگانی و گسترده 
مردم، برای اولین بار در تاریخ عمر بیش از 50 ساله بازار سرمایه امکان حضور 
و مشارکت س��هامداران در مجامع شرکت ها به روش الکترونیک با استفاده از 
سامانه »دیما« فراهم شده است. درخصوص مزایای مجامع الکترونیکی در ابتدا 
باید به این نکته اشاره کرد که با حذف محدودیت های جغرافیایی، بستر حضور 

و مشارکت سهامداران خارج از کشور و از سراسر جهان مهیا می شود.
»دیم�����ا« با بهره گیری از فناوری های نوی��ن، امکان حضور امن، آنالین و 
الکترونیکی در مجامع عمومی ش��رکت های بورس��ی و ثبت شده نزد سازمان 
بورس و اوراق بهادار را فراهم می کند و این سامانه با مکانیزه کردن فرآیندهای 
قبل، حین و بعد از برگزاری مجمع در چهار بخش س��هام��داران، ناش���ران، 
هیأت رئیسه مجمع و نهاد ناظر به ارائه خدمت می پردازد. همچنین سهولت در 
احراز هویت، شفافیت باال و نظارت آسان، حضور و مشارکت همزمان در چند 
مجمع، ارتباط مؤثر میان س��هامداران و نماین��دگان، پنل مدیریت و برگزاری 
مجمع و ارتباط الکترونیکی با سایر س��امانه ها از دیگر مزایای سامانه »دیما« 
به شمار می رود. افزون بر این، نظارت بر عملکرد مدیران و کنترل بیشتر روی 
سرمایه گذاری خود، مشارکت بیشت�ر در رأی گی�ری و تعیین مصوبات شرکت، 
تمرکز بیش��تر روی حاکمیت و ارزش های کلیدی شرکت، سرعت و شفافیت 
بیشتر در کارکرد ارکان مختلف شرکت به  ویژه مجامع درگاه یکپارچه مجامع 

الکترونیک را به یک سیستم یکپارچه تبدیل کرده است.
درخصوص فرآیند عملیاتی درگاه یکپارچه مجامع الکترونیک روش به این 
صورت است که »سامانه دیما« در ابتدا شناسایی هر یک از سهامداران را )اصیل 
یا نماینده( از طریق مکانیزم احراز هویت چند عامله انجام می دهد و در ادامه 
با رعایت الزامات قانون و تجارت، پس از محاسبه حد نصاب حضور سهامداران 

احرازشده، فعال سازی مجمع الکترونیک صورت می پذیرد.
از سوی دیگر، »دیما« از طریق فرآیندهای احراز هویت و مدیریت دسترسی، 
امکان حضور الکترونیک در مجمع را فراهم آورده به طوری که وقتی سهامداران 
حضور خود را در دیما قطعی می کنند، در لیست حاضران ثبت می شوند و دیگر 
نی��از به امضای کاغذی و ارائه مدارک و کپی آنها نخواهند داش��ت. همچنین 
اعطای نمایندگی تنها با چند کلیک در درگاه یکپارچه ذی نفعان بازار سرمایه، 
دری�افت اطالعات هویت�ی راستی آزمایی شده سهامداران و نمایندگان از طریق 
سامانه »سجام«، رجیستری سهامداران از طریق زیرساخت کالن داده و تبادل 
اطالعات س��مات و اعطای مجوز ورود به مجمع توس��ط زیرس��اخت مدیریت 
یکپارچه دسترسی کاربران از جمله قابلیت های سامانه »دیما« به شمار می رود.
در همین حال در زمان برگزاری مجمع از طریق سامانه »دیما« مستندات 
ضروری در پیش��برد مجمع از قبیل صورت های مالی، گزارش بازرس قانونی، 
دس��تور جلسه و ... در اختیار س��هامداران قرار می گیرد و پیام هیأت مدیره و 
گزارش های مدیریتی به صورت چندرسانه ای برای سهامداران پخش می شود، 
گزارش ه��ا و مصوبات به همراه بولتن مجمع به س��امانه های مرتبط ارس��ال 
می ش��ود. در زمان برگزاری مجمع مشاهده دستورجلسه، بارگذاری و مشاهده 
کلیه مس��تندات شرکت و مجمع، ارس��ال مصوبات و گزارش ها به سامانه های 
ثبتی و کدال، بارگذاری اس��الیدهای ارائه س��خنرانان، ارائه گزارش های جامع 
به ذی نفعان و مش��اهده آمار دقیق مشارکت به تفکیک سهامداران؛ حضوری/ 
الکترونیک��ی، حقیق��ی/ حقوقی و اصیل/ نماینده از طریق س��امانه »دیما« به 
سهولت صورت می گیرد. از دیگر قابلیت های درگاه یکپارچه مجامع الکترونیک 
نیز بخش پرسش و پاسخ و تاالر گفت وگو است به طوری که سهامداران قادر 
خواهن��د بود چند روز قبل از برگ��زاری مجمع در تاالر گفت وگو با یکدیگر به 
تبادل نظر بپردازند و از هماهنگی جمعی در تصمیمات استفاده کنند. همچنین 
امکان ارتباط با نمایندگان ش��رکت، پرسش، ارائه نظر یا پیشنهاد قبل و حین 
برگزاری وجود دارد. پخش زنده مراسم برای سهامداران میلیونی بازار سرمایه 
یکی از مهمترین قابلیت های س��امانه »دیما« اس��ت به طوری که برگزاری و 
پخش زنده مجامع ب�ه صورت همزمان، امکان مشاهده و بازنگری هر لحظه از 
مراسم مجمع در هر زمان و قرارگیری بر روی شبکه توزیع محتوای اختصاصی 
بازار س��رمایه )CSD-CDN( دسترسی عمومی و ساده ای را برای مشارکت 
سهامداران در مجمع فراهم می کند. رأی دهی به موارد دستور جلسه در سامانه 
»دیما«، تنها توس��ط سهامدار یا نماینده واجد ش��رایط وی امکان پذیر بوده و 
هر رأی در سیس��تم منحصر به فرد اس��ت و از س��وی دیگر امکان ایجاد فرم 
رأی گی��ری به صورت دو یا چندگزین��ه ای با تعداد انتخاب متغیر و رأی گیری 
تجمعی وجود دارد. گزینه های رأی گیری در زمان برگزاری مجمع به صالحدید 
هیأت رئیس��ه قابل تغییر است و ثبت رأی هر سهامدار با روش های امن قابل 
استناد و انکارناپذیر است و در عین حال، بازه زمانی رأی گیری در سامانه شناور 

بوده و با توجه به الزامات قانونی برگزاری مجمع قابل تنظیم است.
همچنین نتایج آراء پس از به حد نصاب رسیدن مجمع و خاتمه هر دستور 
جلسه با احتساب »تأیید اصالت و رأی گیری امن، شمارش الکترونیکی و دقیق، 
مبتنی بر پایگاه داده و یا دفتر توزیع ش��ده و مشارکت حداکثری سهامداران« 
توسط هیأت رئیس��ه اعالم می ش��ود و کلیه رأی ها فارغ از مشارکت حضوری 
ی��ا الکترونیکی، تجمیع ش��ده و نتایج به تفکیک هر گزینه و نوع مش��ارکت 
نمایش داده خواهد ش��د. الزم به ذکر اس��ت س��هامداران قب��ل از حضور در 
مجامع الکترونیک ملزم به ثبت نام در س��امانه »سجام« و احراز هویت هستند 
تا دسترسی آنها از طریق درگاه یکپارچه ذی نفعان بازار سرمایه برای حضور و 

مشارکت در جلسه مجمع الکترونیک در سامانه »دیما« فراهم شود.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: روند نزولی بورس تهران همچنان ادامه دارد و شاخص کل 
بورس در یازدهمین روز اسفندماه بیش از 3 هزار واحد افت کرد. شاخص 
کل با این افت 3 هزار و 944 واحدی تا رقم یک میلیون و 181 هزار واحد 
عقب رفت. همچنین ش��اخص کل )هم وزن( با 974 واحد کاهش به 431 
هزار و 416 واحد و ش��اخص قیمت )ه��م وزن( با 636 واحد افت به 281 
هزار و 826 واحد رس��ید. شاخص بازار اول 2هزار و 957 واحد و شاخص 
بازار دوم 7 هزار و 731 واحد کاهش داشت. در معامالت روز دوشنبه بیش 
از 4 میلیارد و 198 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 54 

هزار و 947 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، پاالیش نفت 
اصفهان )ش��پنا(، ملی صنایع مس ایران )فملی(، پتروشیمی بوعلی سینا 
)بوعلی(،  فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( 
و بانک تج��ارت )وتجارت( ازجمله نمادهای پربیننده بودند. گروه بانک ها 
هم صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 626 میلیون 
و 707 هزار برگه س��هم به ارزش 2 هزار و 923 میلیارد ریال داد و س��تد 
ش��د. در آن س��وی بازار سرمایه نیز ش��اخص فرابورس بیش از پنج واحد 
افزایش داش��ت و بر روی کانال 16 هزار و 925 واحد ایستاد. در این بازار 
963 میلیون و 259 هزار برگه س��هم به ارزش 199 هزار و 228 میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
رفتارهای تاریخی سهامداران در بازار سرمایه

سال 99 را به جرأت می توان پرنوسان ترین سال تاریخ بازار سرمایه ایران 
دانست. برای آن دسته از سهامدارانی که در نیمه نخست این سال شاهد 
صعودهای شارپی و کانال شکنی های متعدد شاخص بورس بودند، به هیچ 
وجه قابل پیش بینی نبود که در نیمه دوم امس��ال ورق بازار برمی گردد؛ تا 
جایی که 11 روز از اسفندماه گذشته است و هنوز بورس تهران در آخرین 

ماه سال به مدار رشد بازنگشته است.
در همین حال، همایون دارابی به عنوان کارشناس و فعال بازار سرمایه 
در برنامه به وقت تحلیل اس��تودیو فرابورس به بررسی رفتارهای تاریخی 
بازار سرمایه در اسفندماه پرداخت و گفت: تحقیقات مالی نشان می دهد در 
همه بازارها اثرات تاریخی س��نتی در مقاطع خاصی از سال وجود دارد که 
منجر به شکل گیری رفتارهای مشابهی می شود. چنین موضوعی برای بازار 
سرمایه کش��ور ما هم اتفاق می افتد و در ماه های خاصی مثل ماه مبارک 
رمضان، اس��فندماه یا هفته ابتدای فروردین ماه معموال ش��اهد رفتارهای 

مشابهی هستیم.
دارابی در بررس��ی رفتارهای تاریخی سنتی بازارهای مالی با ذکر مثالی 
ادام��ه داد: به عنوان مثال در بورس آمریکا اثری به نام اثر ژانویه داریم که 

همیشه در هفته اول سال میالدی بازارهای مالی رشد دارند. در کشورهای 
اسالمی هم معموال شاهد یک افت در ماه رمضان هستیم.

او ب��ا تاکید بر اینکه در بازارهای مالی همیش��ه مناس��بت های تاریخی 
اثرگذار وجود دارد، گفت: همیشه یک بخش عمده بازارها را رفتار انسان ها 
ش��کل می دهد، برای بازار س��رمایه ایران نیز معموال طی اسفندماه کمتر 
ش��اهد رشد هس��تیم و به طور معمول طی س��ه تا چهار روز ابتدای سال 

جدید شاهد بازاری بهتر هستیم.
این کارش��ناس بازار س��رمایه، دلیل فش��ار فروش و عرضه اسفندماه را 
ساختار مالی شرکت های بازار دانس��ت و افزود: این شرکت ها در روزهای 
پایانی س��ال پرداخت های خاصی دارند و به همین دلیل معموال شرکت ها 
در اسفندماه بیشتر فروشنده هستند و بعد از اتمام دوره تسویه و در هفته 

پایانی سال شاهد بهبود تقاضا هستیم.
دارابی وضعیت بازار امس��ال را بسیار متفاوت تر از سایر سال ها دانست و 
گفت: امسال شرایط خاص تری است، کمبود بودجه دولت و عرضه پرحجم 
اوراق دولتی این روزها نقش مهمی در بازار داش��ته اس��ت. در این شرایط 
ش��رکت ها و بانک ها با توجه به جذاب بودن نرخ اوراق، اقدام به خرید آن 
می کنند و نقدینگی برای سهام باقی نمی ماند. به همین دلیل امسال این 
عدم تعادل در عرضه و تقاضا طی اسفندماه با شدت بیشتری دیده می شود.

به اعتقاد این سبدگردان، بازار سرمایه امسال حتی برای فعاالن قدیمی 
و کهنه کار بازار نیز سالی بسیار عجیب و بی سابقه بوده است. او با تاکید بر 
اینکه در سال جاری شاهد اتفاق های عجیبی در کل اقتصاد کشور بودیم، 
گف��ت: اپیدمی کرونا، انتخابات س��ال آینده، انتخاب��ات آمریکا و تحریم ها 
همگی نشان می دهد که آثار اقتصاد سیاسی در تمامی بازارهای کشور ما 
امسال پررنگ بود و باعث شد اقتصاد یک مدار بی ثباتی در تمامی بازارها 

را تجربه کند.
این کارشناس بازار سرمایه درخصوص پیش بینی روند بازار نیز گفت: در 
ش��رایط امروز هیچ اجماعی برای پیش بینی بازار وجود ندارد، به خصوص 
اینکه س��ال آینده انتخابات ریاس��ت جمهوری را در پیش داریم که باعث 

می شود سطح اتفاق های سیاسی باال رفته و اقتصاد به حاشیه برود.
وی در انته��ا ب��ه س��رمایه گذاران توصیه کرد که ن��گاه بلندمدتی برای 
سهامداری داشته باشند و گفت: هرچند در کوتاه مدت روند بازار غیرقابل 
پیش بینی است اما بررس��ی عملکرد 10 ساله گذشته بازار سرمایه نشان 
می دهد که میانگین بازدهی ش��اخص کل از ابتدای س��ال 1390 تا پایان 
معامالت امروز 50 برابر ش��ده است. این متغیر در ابتدای سال 90 حدود 
20 هزار واحد بوده که امروز در س��طوح بیش از یک میلیون نوسان دارد 
بنابراین این موضوع نش��ان می دهد که جدا از مسائل سیاسی و اقتصادی، 

در بلندمدت بازار س��رمایه همیشه بازدهی های باالیی داشته است، اما در 
کوتاه مدت باید منتظر انتخابات سال آینده رئیس جمهوری باشیم.

بورس تهران چه زمانی صعودی می شود؟
همچنین به اعتقاد یک کارش��ناس دیگر بازار سرمایه، در صورت حذف 
برخی از محدودیت های معامالتی می توان امیدوار بود که بازار از اواس��ط 
اس��فندماه روند رو به رش��دی را بیابد، اما تا آن زمان معامالت این بازار با 

نوسان همراه خواهد بود.
نوید قدوسی به تداوم روند منفی معامالت بورس در اسفندماه اشاره کرد 
و گفت: بازار از چند وقت گذش��ته با ریس��ک الیحه بودجه همراه بود که 
کلیات آن تصویب و اختالفات موجود بر سر بودجه برطرف شد. همچنین 
نگرانی هایی برای کاهش نرخ ارز وجود داش��ت که اکنون در بازار شاهدیم 
ک��ه برای تثبیت نرخ دالر در محدوده های 25 هزار تومان مش��کل وجود 
دارد بنابرای��ن نمی توان انتظار کاهش قیمت دالر تا نرخ 15 هزار تومان را 
داش��ت و این موضوع می تواند عامل محرکی برای بازگشت روند صعودی 

به بازار باشد.
به گفته وی، در کنار برطرف شدن ریسک الیحه بودجه و نوسان قیمت 
دالر در محدوده های 25 هزار تومان، اکنون قیمت های جهانی در موقعیت 
خوبی قرار دارند و برخی از کاالها مانند قیمت مس در سقف تاریخی خود 

قرار گرفته است.
او با بیان اینکه اکنون همه خطرهای تهدیدکننده بازار برطرف ش��ده و 
بازار به لحاظ بنیادی در موقعیت خوبی قرار دارد، ادامه داد: قیمت س��هام 
با افت خوبی همراه بوده و با توجه به پیش بینی سودی که شرکت ها ارائه 
داده اند، می توان به آینده ش��رکت ها و همچنین ب��ازار امیدوار بود. اکنون 
مس��ائلی که باید به عنوان عامل محرک بازار باش��د در جهت مثبت قرار 
دارند، اما جو ترس و هیجان حاکم ایجاد شده در بازار، روند معامالت را با 
هیجان همراه کرده و نمی توان شاهد پیش روی معامالت بورس در مسیر 

واقعی خود باشیم.
قدوسی با بیان اینکه به لحاظ سنتی و تجربه، روند بازار سهام در بهمن 
ماه سال های مختلف معقول نبوده و همچنین همیشه معامالت این بازار 
در اس��فندماه  تا روز بیس��تم این ماه روند خوبی را در پیش نمی گیرند، 
گفت: علت این موضوع به سهامداران حقوقی بازمی گردد. با توجه به اینکه 
سال مالی آنها 29 اسفندماه است تمایل به سمت فروش سهام و شناسایی 
س��ود افزایش پیدا می کنند که این موضوع فشار فروشی را در بازار ایجاد 
می نماید. س��هامداران عمدتا در اسفندماه معامالت خود را در هفته دوم و 
سوم این ماه انجام می دهند تا بعد از فروش حقوقی ها، بازار روند صعودی 

را در پیش بگیرد.

ادامه ریزش بازار سرمایه در یازدهمین روز اسفندماه

چراغ بورس قرمز ماند

یک کارشناس بازار سرمایه، دلیل عدم کارایی تغییر دامنه نوسان بورس 
را تشریح کرد و گفت قبال بازار بورس بین دامنه متقارن مثبت پنج و منفی 
پنج )10 درصد( در حال نوس��ان بود، اما اکنون این مقدار به منفی دو و 
مثبت ش��ش )8درصد( تغییر کرده است. این اقدام باعث شده تا بورس از 
اصالح و رکود قیمتی به س��مت اصالح و رکود زمانی برود، یعنی به جای 
اینکه دارایی ها روزانه حداکثر با 5درصد منفی به س��طوح حمایتی پایینی 
برس��ند، اکنون حتی یک کندل صع��ودی را هفت کندل نزولی نمی تواند 
پوشش  دهد و س��طح فروش سهام، نقدینگی و قدرت نقدشوندگی سهام 
بازار کاهش یافته و به حدی رس��یده که اص��ال نقدینگی در بورس وجود 

ندارد.
به اعتقاد محمدحس��ن قزوینیان، این تغییر دامنه نوس��ان بورس، فقط 
در روز اول اجرا، بورس را به رنگ س��بز و مثبت رساند، اما در باقی روزها، 
ه��ر روز 2درصد منف��ی  خورد و وارد اصالح زمانی ش��د ک��ه یک حالت 

خسته کننده و بی تحرکی را تحمیل می کند.
قزوینیان با اشاره به سیاست های دولت برای بهبود وضعیت بازار سرمایه 
به ایس��نا، گفت: اگر دولت و نهادها و س��ازمان های ذی ربط واقعا به دنبال 
بهبود وضعیت و حمایت از بورس باش��ند و در این راس��تا اقداماتی را آغاز 
کنند، حداقل تا شهریورماه سال بعد طول می کشد تا تغییرات اساسی در 
وضعیت بازار س��رمایه ایجاد ش��ود، اما به نظر نمی رسد که از االن به بعد، 

حمایتی از بورس انجام بگیرد.
او به موعد زمانی اسفندماه و عید نوروز اشاره کرد و افزود: معموال طیف 
گس��ترده ای از سرمایه گذاران حقیقی در این ماه، به نقدینگی نیاز دارند و 
طی روال سال های گذشته افراد به فکر فروش سهام خود هستند، اما االن 

این نقدینگی در بازار وجود ندارد و نمی توانند سهام خود را بفروشند.

این کارش��ناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه مشکل اصلی بورس، عدم 
اعتماد مردم به سیاست های دولت است، ادامه داد: وقتی کسی نمی تواند 
اعتماد کند تا پول خود را وارد بورس کند، نمی توان از بورس انتظار دیگری 
جز پوش��یدن رنگ سرخ را داش��ت. بورس تبدیل به یک کوره پول سوزی 
شده و االن هر شخصی که پول خود را وارد بورس  کند، مدتی بعد سرمایه 
خود را می بازد و باید پول خود را هرچه زودتر خارج کند و یا چند س��ال 

صبر کند تا ببیند که وضعیت بهبود می یابد یا نه. 
وی با تاکید بر اینکه احتمال دارد چند س��ال طول بکش��د تا به سقف 
قبلی بازگردیم، گفت: سقف قبلی و شاخص های باالی یک میلیون و 500 
هزار را یک روز خواهیم دید ولی مش��خص نیس��ت که این روز چه زمانی 
خواهد بود، زیرا اعتماد به بورس آنقدر کم شده که حتی اگر دامنه نوسان 
را بین صفر تا شش درصد هم کنند، باز مردم در وضعیت صفر درصد هم 

می خواهند سهام خود را بفروشند.
به گفته قزوینیان، مردم طی هفت ماهه گذشته، آنقدر از بورس دلسرد 
ش��ده اند که می خواهن��د فقط پول خود را خارج کنن��د و یا معموال همه 
منتظر هستند تا اندکی وضعیت بهتر شود و سریعا سهام خود را بفروشند 
و از بورس خارج ش��وند. این وضعیت باعث می ش��ود تا س��طوح مقاومت  
بیش��تری در پیش روی بازار ایجاد شود، چراکه اگر فردا شاخص به میزان 
یک میلیون و 200 هزار واحد برسد، کسانی که قبال در این شاخص سهام 
خود را خریده بودند، اقدام به فروش می کنند. اگر ش��اخص اندکی نیز باال 
رود و ب��ه یک میلیون و 300 هزار واحد برس��د هم گروه دیگری اقدام به 
فروش می کنند و این روند ادامه خواهد داش��ت و به همین دلیل، فش��ار 

فروش تخلیه نمی شود.
او با بیان اینکه تغییر دامنه نوسان بورس تنها باعث کاهش نقدینگی بازار 

ش��ده است، گفت: بورس نیاز به ورود پول هوشمند و جدید دارد، حداقل 
باید چند روز ارزش مالی معامالت بازار به طور مس��تمر باالی 15 الی 20 
هزار میلیارد تومان باشد تا بتوان امید به بهبود داشت، اما متاسفانه این امر 
عملی نیس��ت، زیرا پول جدید دیگری وارد بورس نمی شود و اکنون فقط 
پول های قبلی دس��ت به دست می ش��وند و یا مقداری خارج می شود که 

نشان از بی اعتمادی سرمایه گذاران است.

چرا تغییر دامنه نوسان، بورس تهران را سبز نکرد؟

کوره پول سوزی بورس
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موز چقدر گران شد؟
به دنبال نوسان تند در بازار موز، این کاال نسبت به پارسال تا بیش 

از 193 درصد گران شده است.
به گزارش ایس��نا، در مدت اخیر قیمت موز در بازار نوس��ان زیادی 
داش��ته و با  رش��د قابل توجه تا بیش از 60 ه��زار تومان نیز فروش 

رفته است.
این در حالی است که بررسی تازه ترین گزارش مرکز آمار از وضعیت  
قیمت کاالهای خوراکی نشان می دهد که در بهمن ماه پارسال قیمت 
هر کیلو موز به طور متوسط حدود 15 هزار و 100 تومان بوده که در 

بهمن امسال به متوسط 44 هزار و 500 تومان رسیده است.
حداقل قیمت هر کیلو موز حدود 25 هزار و 900 تومان و حداکثر 
آن 55 هزار و 800 تومان در بهمن و متوسط 33 هزار و 400 تومان 

در دی ماه ثبت شده است.
بر این اس��اس قیمت هر کیلو موز در بهمن امس��ال نسبت به دی 
ماه 33 درصد و در مقایسه با بهمن پارسال 193.2 درصد گران شده 

است.
نوسان تند قیمت موز در حالی رخ می دهد که انحصار در واردات و 
یا موانع ورود این کاال از عوامل موثر اعالم شده بود، این در حالی است  
که از ابتدای سال جاری با تصمیم وزارت صمت و به دلیل محدودیت 
ارزی م��وز در گروه 27 کاالیی با اولویت ارزی غیرفعال قرار گرفت و 

امکان ثبت سفارش جدید و یا واردات وجود نداشت.
در ادامه واردات موز منوط به صادرات س��یب و تامین ارز از این 
محل ش��د، اما اخیرا و به دنبال تش��دید نوس��ان در بازار تصمیم بر 
آزادس��ازی واردات موز البته به صورت مش��روط به صادرات سیب 

گرفته شد.
وضعیت واردات موز در س��ال جاری و  براس��اس آمار گمرک ایران 
نش��ان می دهد که با وجود ممنوعیت ه��ای واردات، در 10 ماهه اول 
امس��ال 333ه��زار و 632 تن موز وارد ش��ده ک��ه ارزش این واردات 
227میلی��ون و 54 هزار و 267دالر بوده اس��ت ولی اینکه این حجم 

باال آیا در مقابل صادرات سیب بوده مشخص نیست.

دالالن سیمان به جان بازار مسکن افتاده اند
دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه قیمت هر پاکت سیمان 
درب کارخانه 18 هزار تومان است و 48 هزار تومان به دست 
سازندگان می رسد، گفت برای کمک به کاهش قیمت مسکن 
بای��د خانه بس��ازیم اما ی��ک روز با دالالن ف��والد، روز دیگر 
با دالالن س��یمان مواجهی��م و در این گی��ر و دار پروژه های 
ساختمانی به دلیل رشد قیمت مصالح دچار مشکل شده اند.

فرش��ید پورحاجت در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: آنچه 
در بازار مس��کن اتفاق می افتاد انعکاس ش��رایط اقتصاد کالن 
اس��ت، اما رکود بازار مس��کن از س��ه علت نش��أت می گیرد. 
ه��م اکنون گ��روه متقاضیان مصرفی از ی��ک طرف با کمبود 
نقدینگی مواجهند و از طرف دیگر در انتظار تحوالت سیاسی 
و اقتصادی هس��تند. وزارت راه و شهرس��ازی نی��ز به عنوان 
متولی بخش مس��کن به جای اینکه به تسهیل فرآیند ساخت 
و س��از و خرید و فروش مسکن کمک کند، مکررا طی حدود 

یک سال و نیم گذشته توصیه نخریدن را دنبال کرده است.
وی با بیان اینکه علی رغم کاهش معامالت مس��کن شاهد 
افزایش قیمت ها هس��تیم، گفت: هم اکنون خرید و فروش در 
بازار مس��کن بس��یار کاهش یافته و طبیعتا باید نرخ ها پایین 
بیاید اما رش��د قیمت زمین و مصالح ساختمانی، این بازار را 
به س��مت رکود تورمی کشانده است. بازار مصالح ساختمانی 
تقریبا به حال خود رها شده و در یک فرآیند رانت گونه قیمت 
بعضی مصالح بعد از خروج از درب کارخانه توسط واسطه ها و 

دالالن سه تا چهار برابر می شود.
این کارشناس بازار مسکن با بیان این ادعا که دستگاه های 
متولی نظارت در حوزه مصالح س��اختمانی مداخالت الزم را 
ص��ورت نداده اند، افزود: همه م��ا به اقتصاد آزاد باور داریم اما 
متاسفانه بعضی از سطوح اقتصاد کشور ما غیرشفاف است. به 
طور مثال در حوزه صنایع مادر، فوالد یا سیمان انحصار را به 
وضوح می بینیم و دس��تگاه های انحصارگر شرایط را بر بخش 
تولید س��خت کرده اند. این باعث می ش��ود مس��کن به عنوان 
کاالیی که توس��ط بخش خصوصی تولید می ش��ود با قیمت 

باالیی به دست مصرف کننده برسد.
پورحاج��ت گفت: در آش��فته بازار کنونی، دالالن س��یمان 
چه ها که نمی کنند. س��یمان درب کارخان��ه 18 هزار تومان 
اس��ت اما تا به دست سازنده برس��د 48 هزار تومان می شود. 
این تخم مرغ نیس��ت که کسی نتواند رصدش کند. ورودی و 
خروجی کارخانجات و افرادی که در این حوزه فعال هس��تند 

مشخص است.
وی تاکید ک��رد: االن کارگاه های س��اختمانی نیاز مبرم به 
س��یمان دارند، اما اولویت بعضی مس��ئوالن صادرات سیمان 
به کشورهای دیگر اس��ت. بازار مسکن طی سه سال گذشته 
ب��ه اندازه کافی متالط��م بوده و مهمترین عام��ل در کنترل 
این بازار افزایش س��اخت و ساز است. ما نمی گوییم صادرات 
مصالح نداش��ته باشیم اما اولویت باید تامین نیاز داخلی باشد 
و مازاد مصرف را صادر کنیم. در غیر این صورت اجازه دهند 
واردات س��یمان هم داشته باش��یم تا حداقل بتوانیم مصالح 

موردنیاز خود را تهیه کنیم.
دبی��ر کانون انبوه س��ازان درب��اره پیش بین��ی از آینده بازار 
مس��کن گفت: دیدیم که با وجود افت شدید معامالت قیمت 
مس��کن ش��هر تهران در بهمن ماه به میانگین 28.3 میلیون 
تومان رس��ید. رش��دهای 2 تا 3 درصدی برای بازار مس��کن 
غیرمنطقی نیس��ت اما نگرانی ما این اس��ت که رشد تدریجی 
ادامه پیدا کند. اگر س��اخت و س��از به همین منوال در رکود 
بمان��د افزایش قیمت، محتمل تری��ن گزینه در ماه های آینده 
اس��ت. البته پیش بینی می کنیم ش��رایط س��اخت و ساز در 
سال آینده بهتر ش��ود، اما با توجه به کمبود 5 میلیون واحد 
مسکونی به این زودی نمی توان تقاضای بازار مسکن را پاسخ 
داد، ب��ا ای��ن حال می ت��وان افزایش قیمت را ب��ا برنامه ریزی 
مناس��ب برای تولید مس��کن و کاهش هزینه های باالس��ری 

حوزه ساخت، کنترل کرد.

اخبـــار

با وجود رد و تاییدهای مربوط به حواشی کاالهای گروه 27، معاون فنی گمرک 
ایران از تعیین تکلیف این گروه شامل حدود 40 میلیون دالر کاالی ورودممنوع که 
در آستانه فساد قرار گرفته بودند در جلسه ای با حضور مسئوالن مربوطه از جمله 
وزارت صمت خبر داد و اعالم کرد که صاحبان کاال به زودی می توانند نس��بت به 
ترخیص کاالی خود اقدام کنند.به گزارش ایسنا، گروه 27، گروه کاالیی با اولویت 
ارزی غیرفعال اس��ت که ب��ا وجود دریافت اغلب مجوزه��ای قانونی از جمله ثبت 
سفارش وزارت صمت با محدودیت هایی مواجه شده و امکان ترخیص پیدا نکردند.
گمرک:40 میلیون دالر کاال با وجود مجوز در آستانه فساد است

چندی پیش بود که مهرداد جمال ارونقی- معاون فنی گمرک ایران- از 
قرار گرفتن 40 میلیون دالر کاالهای گروه 27 در معرض فساد و یا متروکه 
ش��دن خبر داده و تاکید کرده بود که یکس��ری سیاس��ت ها و تصمیمات 
اخذش��ده در مورد محدودیت ورود برخی کاالها نه تنها مانع از خروج ارز 
نش��ده بلکه با ورود کاال از کانال قاچ��اق، موجب محرومیت دولت از اخذ 
حقوق ورودی شده است، از این رو الزم است دستگاه های مربوطه با توجه 
به مجوزهای صادره در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.
صمت: کاالها ثبت سفارش ندارند اگر هم دارند مشکل ارز دارند

به دنبال این اعالم اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت)صمت( به نوعی 

تاکید کرده که اغلب این کاالها ثبت سفارش نداشته و یا اگر هم دارند با 
مشکل تایید منشأ ارز و صدور کد رهگیری بانک جهت ترخیص مواجه اند.
وزارت صمت اعالم کرده که براس��اس ماده 8 قان��ون مقررات واردات و 
صادرات ورود کاال به کشور منوط به دریافت ثبت سفارش و اخذ مجوزهای 
فنی و بهداشتی اس��ت در حالی که اکثر کاالهای رسوبی در گمرک فاقد 

ثبت سفارش و یا جزو کاالهای ممنوعه در گروه های 4 و 27 قرار دارند.
تعیین تکلیف گروه 27 و امکان ترخیص در روزهای آینده

ب��ا این وجود  تازه ترین اظهارات معاون فنی گمرک ایران به ایس��نا، نه 
تنها نش��ان می دهد که این 40 میلیون دالر کاالی مورد اش��اره در گروه 
27 دارای ثبت س��فارش بوده و وزارت صمت بارها در مورد تعیین تکلیف 
و ترخیص آنها رایزنی هایی داشته است، بلکه اخیرا طی جلسه ای با حضور 
مس��ئوالن س��ازمان های مختلف از جمله گمرک، بانک مرکزی و وزارت 
صم��ت، وضعیت کااله��ای گروه 27 تعیین تکلیف ش��ده و صاحبان کاال 

می توانند برای ترخیص اقدام کنند.
ارونقی در این باره اعالم کرد که در روز گذش��ته )یکشنبه( در کارگروه 
تخصی��ص ارز وزارت صمت موض��وع کاالهای گروه 27 مط��رح و با ارائه 
مس��تندات تعیین تکلیف شده است. بر این اساس قرار است کاالهایی که 

ثبت س��فارش آنها قبل از ممنوعیت و محدودیت انجام ش��ده و با شرایط 
م��اده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات مطابقت دارند تعیین 
تکلیف و ترخیص ش��ود. وی توضیح داد: براساس مفاد ماده 11 آیین نامه 
اجرایی قان��ون مقررات صادرات و واردات وقتی کاالیی مش��مول افزایش 
س��ود بازرگانی یا ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت شود اگر شرایط الزم را 
داشته باشد باید نس��بت به ترخیص آن با شرایط قبل از ممنوعیت اقدام 
شود بنابراین در صورت مطابقت این کاالها با این شرایط، تعیین تکلیف و 
ترخیص با هماهنگی دستگاه های مربوطه از جمله گمرک، وزارت صمت و 

بانک مرکزی انجام خواهد شد.
مستندات 500 اظهارنامه و صدور ثبت سفارش از سوی وزارت 

صمت برای این کاالها
مع��اون فنی گمرک ایران در رابطه با اعالم وزارت صمت مبنی بر اینکه 
اغلب این کاالها ثبت س��فارش ندارند تاکید کرد که تمامی مس��تندات و 
مدارک در رابطه با ثبت س��فارش این کاالها موجود اس��ت؛ به طوری که 
بیش از 500 فقره اظهارنامه برای آنها صادر ش��ده اس��ت. اگر این کاالها 
ثبت سفارش نداشتند صاحبان کاال نمی توانستند کاالی خود را به گمرک 

اظهار کنند.

ترخیص 40 میلیون دالر کاالی ورودممنوع

صمت هم ثبت سفارش کرده بود هم رایزنی!

در روزهایی که مردم فش��ار اقتصادی زیادی را به دوش می کش��ند و 
قیمت کاالهای مصرفی و اساسی روز به روز افزایش پیدا می کند، گوشت 
مرغ نسبت به گوش��ت قرمز و ماهی مهمان منصفانه تری می تواند برای 
س��فره های مردم باشد. این در حالی اس��ت که قیمت مرغ در یک سال 
گذش��ته نوسانات زیادی داش��ته و با وجود تالش مسئوالن برای تنظیم 
بازار و عرضه آن با قیمت مصوب، قیمت این محصول در بعضی مواقع از 

کیلویی 40 هزار تومان نیز فراتر رفته است.
در حال حاضر ماجرای مرغ نیز چیزی شبیه به موضوع دو نرخی شدن 
ارز شده، مرغ با قیمت مصوب و قیمت آزاد. در مشهد برای هر کیلو مرغ 
باید حدودا 30 تا 35 هزارتومان هزینه کنید البته اگر فروشگاهی تخلف 
کند و بتواند مرغ را برخالف قیمت تصویب شده به فروش برساند، اما اگر 
قرار اس��ت مرغ با قیمت مصوب 20 هزار و 400 تومان خریداری کنید 
باید آماده باشید تا در شرایط کرونایی که امروز با آن مواجه هستیم چند 
س��اعتی در صف های طویل و پرازدحام مردم��ی که جز »مرغ« انتخاب 
دیگری ندارند بایستید، چراکه این محصول با قیمت مصوب تنها در چند 

فروشگاه محدود عرضه می شود.
آنچه در ادامه می خوانید گزارش میدانی خبرنگاران ایس��نا، اس��ت از 
میدان استقالل مش��هد که یکی از مراکز عمده عرضه گوشت و مرغ در 

مشهد است؛
وارد خیابان استقالل می شویم، اکثر فروشگاه های عرضه مواد پروتئینی 

مملو از گوشت  گوساله و گوسفند هستند، اما دریغ از یک کیلو مرغ، بازار 
فروش گوشت گوسفند، گوساله و ماهی تقریبا کساد بود و در این میان 

تنها دو فروشگاه شلوغ وجود داشت که صف های طویلی داشتند.
به س��مت یکی از فروش��گاهایی ک��ه مرغ را با قیم��ت مصوب عرضه 
می کنند رفته و  در کنار مردمی که بدون هیچ فاصله گذاری اجتماعی در 
صف بودند قرار می گیریم. س��المندان زیادی در صف به چشم می خورند 

که مثل سایر مردم ناراضی، شاکی و عصبی هستند.
یک ساعت و نیم در صف ایستاده ام برای فقط دو عدد مرغ!

زن مس��نی با دو بسته مرغ در دست از فروش��گاه خارج می شود از او 
درب��اره مدت زمانی که در صف ایس��تاده بود پرس��یدیم، می گوید: یک 
س��اعت و نیم در صف ایس��تاده ام. خسته و هالک ش��دم و حاال دو مرغ 
به قیمت کیلویی 20 هزار و 400 تومان خریده ام  که بس��یار کوچکند و 
هر دوتای ش��ان با هم شاید اندازه یک مرغ معمولی شوند. اصال برای مان 

به صرفه نیست.
پیرمردی شاکی و عصبانی از ما پرسید: گزارش تهیه می کنید؟ گزارش 
ش��ما مگر برای ما نان و آب می ش��ود؟ مگر جلوی شرمندگی ما جلوی 

خانواده مان را می گیرد؟
یک زن میانس��ال به جمع می پیوندد و می گوید: با این شرایط کرونا، 
ناچاریم در چنین صف شلوغ و پرازدحامی بایستیم چون پول نداریم که 
م��رغ را ب��ه قیمت آزاد خریداری کنیم. دیروز ه��م همینجا آمدم و مرغ 

نداش��تند، برای همین امروز آمده ام. او ادامه می دهد: مرغ با قیمت آزاد 
کیلویی 35 هزار تومان است، وضع مالی خوبی نداریم که مرغ آزاد بخریم 

وگرنه هرگز این همه در صف نمی ایستادیم.
زن میانس��ال دیگری که با کالفگی از فروش��گاه خارج ش��ده اس��ت، 
می گوید: دو ساعت بود که در صف شلوغ برای خرید مرغ ایستاده بودم، 
حاال سه کیلو مرغ خریدم و قیمت آن شده 68 هزار تومان، شرایط واقعا 

سرسام آور است. ای کاش کسی به داد ما می رسید.
م��رد ج��وان دیگری می گوید: دو ع��دد مرغ برای ی��ک خانواده چهار 
نف��ره کفاف خوراِک یک هفته  را هم نمی دهد، اما برای خریدش باید در 
این ش��رایط کرونا و عدم رعایت پروتکل ها، ساعت ها در یک صف شلوغ 

بایستیم. چون در توان مان نیست مرغ را با قیمت آزاد تهیه کنیم.
زمزمه هایی میان مردم است که می گویند که همین دو عدد مرغ را با 
کارت ملی می دهند. از فروش��نده مغازه می پرسیم که آیا کارت ملی هم 

برای خرید مرغ الزامی است؟ می گوید: خیر.
زن جوانی می گوید: نیم  ساعتی هست که آمده ام اما می دانم تا به جلو 

صف برسم دو ساعتی معطل می شوم.
س��اعت یازده و نیم ظهر است و این صف مدام طوالنی تر می شود، در 
این میان چش��م مان به یک پیرزن ناتوان خورد که با چهره ای خس��ته و 
درهم رفته در اواس��ط صف ایستاده بود. از او پرسیدیم »ساعت چند به 

این صف ملحق شدید« گفت: از ساعت 9صبح.

پیش از این مدیرعامل بانک ملی اعالم کرده بود که 70 هزار کارت 
اعتباری س��هام عدالت از س��وی این بانک برای متقاضیان صادر شده 
اس��ت که صدای اعتراض و انتقادات ش��دید متقاضی��ان را بلند کرد. 
بان��ک ملی در پاس��خ به آنها دلیل مش��کالت ایجادش��ده در دریافت 
کارت اعتباری س��هام عدالت را مربوط به مشکالت فنی و زیرساختی 

اپلیکیشن مربوطه دانست.  
به گزارش ایس��نا، از 25 بهمن س��ال جاری دارندگان سهام عدالت 
می توانند با مراجعه به اپلیکیش��ن دو بانک ملی و تجارت )ایوا و زمرد( 
به ش��کل الکترونیکی و ب��دون مراجعه حضوری ب��ه بانک معادل 50 
درصد ارزش این س��هام را توس��ط کارت اعتب��اری دریافت کنند که 
زمان بازپرداخت این تس��هیالت سه س��اله است و هیچ گونه مدرک یا 
ضامنی غیر از مدارک هویتی نیاز ندارد و س��هام عدالت ضامن این وام 

خواهد شد.
در این راستا، مدیر عامل بانک ملی به ایسنا اعالم کرده بود که 70 

هزار کارت اعتباری سهام عدالت صادر شده است.  
پس از اع��الم این خبر، انتقادات و واکنش ه��ای متقاضیان دریافت 
کارت اعتباری سهام عدالت مبنی بر اینکه موفق به دریافت این کارت 
اعتباری نشده اند و با مش��کالت اپلیکیشن های مربوطه دست و پنجه 

نرم می کنند، شدت گرفت.

عده زی��ادی از متقاضی��ان دریاف��ت کارت اعتباری س��هام عدالت 
می گویند که با هر بار مراجعه به اپلیکیش��ن بانک ملی با خطا مواجه 

شده اند و نتوانسته اند اطالعات خود را ثبت کنند.
ی��ک متقاض��ی دیگر نیز گفته ک��ه در حین ثبت اطالع��ات خود با 
خطای تایید وثیقه مواجه ش��ده اس��ت درحالی که این کارت اعتباری 
طبق اعالم مسئوالن نیازی به وثیقه و ضمانت ندارد و فرد دیگری هم 
می گوید که اپلیکیش��ن ایوا هر بار به او اعالم می کند که ش��نبه برای 
ثب��ت نام مراجعه کند و هر ب��ار در این زمان موفق به ثبت اطالعات و 

دریافت کارت اعتباری نمی شود.
برخ��ی دیگر از س��هامداران عدالت نیز اع��الم کرده اند که حضوری 
به بانک مراجعه کرده اند و موفق به دریافت کارت اعتباری نش��ده اند، 
درحال��ی ک��ه روش دریافت ای��ن کارت تنها غیرحض��وری و از طریق 
اپلیکیش��ن های ایوا، بله و ش��صت بان��ک ملی و زم��رد بانک تجارت 

امکان پذیر است.
در ای��ن زمینه، متقاضی��ان کارت اعتباری س��هام عدالت بدانند که 
در ص��ورت مواجه ش��دن ب��ا مش��کل در زمینه ثبت نام ب��رای کارت 
اعتب��اری می توانند با مرکز ارتباط مردمی ش��رکت َس��داد با ش��ماره 
تلف��ن 02183386 و مرکز ارتباط مردمی بانک ملی با ش��ماره تلفن 
02164140 و تلفن 02142739000 پش��تیبانی اپلیکیش��ن ایوا در 

شرکت پرداخت الکترونیک َسداد نیز تماس بگیرند.
عالوه بر این، تنها کسانی می توانند کارت اعتباری سهام عدالت خود 
را از بان��ک ملی یا تجارت دریافت کنند ک��ه این دو بانک  را به عنوان 
کارگزار س��هام عدالت ش��ان انتخاب کرده و در این بانک ها نیز حساب 

داشته باشند.
از س��وی دیگر، بان��ک ملی به ایس��نا درباره انتقادات و مش��کالت 
ایجادش��ده برای مردم به منظور دریافت کارت اعتباری س��هام عدالت 
توضی��ح داد ک��ه اپلیکیش��ن های مربوط��ه بانک چون ایوا یکس��ری 
مشکالت فنی و زیرساختی دارد که موجب شده تا مقداری ُکند عمل 
و خطاهایی اعالم کند، اما همچنان بر روی ارتقا و بهبود این اپلیکیشن 
کار می ش��ود به گونه ای که روزگذشته اپلیکیشن ایوا به روز رسانی شد 
تا آخرین تغییرات در آن اعمال ش��ود که روند دریافت کارت اعتباری 

سهام عدالت تسهیل شود.
طب��ق اعالم این بانک از آنجا که در سراس��ر کش��ور ح��دود 70 تا 
80 درص��د کارگزاری س��هام عدالت به بانک ملی مربوط می ش��ود، با 
وجود مشکالت فنی در اپلیکیشن از جمعیت حدود 48 میلیونی سهام 
عدالت همچنان عده ای در حال دریافت این کارت اعتباری هس��تند و 
با اینکه عده ای این کارت را دریافت نکرده اند اما براس��اس آخرین آمار 

70 هزار نفر دریافت کرده اند و این ارقام نیز در حال افزایش است.

دریغ از یک کیلو مرغ

چرا متقاضیان نمی توانند کارت اعتباری سهام عدالت بگیرند؟  
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LPG به صورت رسمی به سبد سوخت اضافه شد
ب��ا موافقت نمایندگان با بند الحاق��ی 2 تبصره یک ماده واحده 
الیح��ه بودجه، از س��ال آینده LPG به صورت رس��می به س��بد 

سوخت کشور اضافه خواهد شد.
ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به نقل از ف��ارس، نمایندگان 
مجلس در نشست علنی نوبت دوم یکشنبه )10 اسفندماه( مجلس شورای 
اسالمی در جریان بررسی بخش هزینه ای الیحه بودجه سال 1400، با بند 
الحاقی 2 تبصره یک م��اده واحده الیحه بودجه موافقت کردند. با تصویب 
این بند، از سال آینده LPG به صورت رسمی به سبد سوخت کشور اضافه 

خواهد شد.
در بند الحاقی 2 تبصره یک ماده واحده الیحه مذکور آمده است:

»وزارتخانه های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه ها و زیرساخت 
اس��تفاده قانونمند از س��وخت گاز مایع )LPG( در ناوگان حمل و نقل با 
اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش های خصوصی و عمومی، 

تا سقف مجموع 2 میلیون تن در سال فراهم کنند.
وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط مجاز به خرید گازمایع از 
کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از شرکت ملی نفت ایران و 
یا سایر شرکت های تابعه وزارت نفت است و معادل وزنی گازمایع خریداری 
یا تهاتر شده، نفت گاز یا بنزین صادر می نماید تمام عواید حاصل، به حساب 

شرکت تابعه ذی ربط آن وزارتخانه واریز می گردد.
در اجرای این بند رعایت شرایط ذیل الزامی است:

1- قیمت هر کیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت های توزیع کننده برابر 
دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه ای تعیین می گردد. منابع حاصل از 
اجرای این بند ابتدا به عنوان یارانه سوخت گازمایع برای خانوارهای ساکن 
در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و باقیمانده آن مطابق جدول تبصره 
)14( برای توس��عه زیرساخت اس��تفاده از گازمایع در ناوگان حمل و نقل 

استفاده می شود.
2- س��ازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوارهای 
س��اکن مناطق فاقد لوله کش��ی گاز طبیعی یارانه ای مع��ادل 33 کیلوگرم 

گازمایع در هر ماه اختصاص دهد.
3- یاران��ه هر کیلوگرم گازمایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام ش��ده 
هر کیلوگرم از آن برای مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی 
معادل قیمت نیم )0.5( لیتر بنزین سهمیه ای محاسبه می شود و به حساب 
بانکی سرپرس��ت خانوار واریز می گ��ردد و صرفا جهت خرید گازمایع قابل 

استفاده است.
4-وزارت نفت موظف اس��ت خودروهای دارای اولویت برای اس��تفاده از 
سوخت مایع و همچنین میزان کارمزد جایگاه های توزیع آن را تعیین نماید.
5- آیین نام��ه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ این قانون، 
توسط وزارتخانه های نفت و کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران 

می رسد.«

ضوابط تبلیغات درون تاکسی ها در گرو 
تصویب شورای عالی ترافیک کشور

مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های ش��هری کشور گفت ضوابط 
تبلیغات درون تاکسی ها در گروی تصویب شورای عالی هماهنگی 
ترافیک ش��هرهای کش��ور اس��ت. به گزارش پایگاه خبری »عصر 
خودرو« به نقل از ایس��نا، مرتضی ضامنی در تش��ریح روند اجرای 
تبلیغات درون تاکسی ها و پیگیری این حوزه گفت: تبلیغات داخل 
تاکسی ها موضوعی اس��ت که چندین سال پیگیر آن هستیم و به 
اس��تناد ماده 208 آیین نامه راهنمای��ی و رانندگی تبلیغات مجاز 
دانس��ته شده است، البته مش��روط بر اینکه ضوابط آن در شورای 

عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به تصویب برسد.
وی افزود: یک بار موضوع به تصویب رسید، اما مشکالتی داشت 
که هم پلیس مالحظاتی داشت و هم به علت اینکه تبلیغات بیرونی 

خودرو را دربر نگرفته بود مورد استقبال آنچنانی قرار نگرفت.
وی ادامه داد: در کارگروه هایی که داش��تیم موضوع تحت عنوان 
ضواب��ط تبلیغات به تصویب رس��ید و پیش نوی��س آن در مرحله 
بررسی در ش��ورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور است 

که امیدواریم زودتر بررسی و به تصویب برسد.

سقف سود اوراق مشارکت صنعت خودرو را 
باید خودروساز تعیین کند

اگر قرار اس��ت اوراق مش��ارکت در تولید به کمک خودروس��ازی 
بیاید، باید اجازه بدهند تا سقف 10هزار میلیارد تومان خودروسازان 
اوراق بفروش��ند. اوراق مش��ارکت به مفهوم واقعی و با هر نرخی که 
خود خودروساز صالح می داند و برای شان سود دارد باید به مشتریان 
فروخته ش��ود. به گزارش پ��دال نیوز، اختالف س��لیقه بین دولت و 
مجلس درخصوص قیمت گذاری خودرو مدتی اس��ت خبرس��از شده 
است. بیشتر کارشناسان معتقدند قیمت گذاری محصوالت این صنعت 
باید در اختیار تولیدکنندگان آن قرار بگیرد تا دست واسطه ها از سود 
این بنگاه های اقتصادی کوتاه ش��ود و منافع آزادسازی قیمت خودرو 
به جیب مصرف کننده نهایی برود. البته ش��رط و ش��روطی هم برای 
این آزادس��ازی عنوان می شود؛ ازجمله افزایش تولید به میزان مکفی 
برای پاسخگویی به تقاضای بازار و فعال سازی لیزینگ ها برای باالبردن 

قدرت خرید مصرف کنندگان.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به قانونی بودن 
حق ش��رکت های خودروس��ازی درخصوص آزادسازی قیمت خودرو 
گف��ت: »در مدتی که دولت قانون ممنوعیت واردات خودرو را اعمال 
ک��رده و بازار را به  صورت انحصاری و مونوپل در اختیار ش��رکت های 
خودروسازی داخلی قرار داده، نوس��انات بازار خودرو چند برابر شده 
اس��ت. البته برخی صاحب نظران قیمت خودرو را وابس��ته به نرخ ارز 
می دانند، اما شاهد بودیم حتی با کاهش قیمت دالر در مقطعی قیمت 

خودروهای وارداتی و داخلی آنطور که باید نزولی نشد.«
 به  نظر ش��ما باتوجه به زیان انباشته خودروس��ازان، حمایت های 
دولتی و پیگیری طرح تحول صنعت و بازار خودرو از س��وی مجلس، 

چقدر معضالت این صنعت را کاهش خواهد داد؟
آزادبودن قیمت خودرو یک امر بدیهی است و مجلس هم باید این 
را بپذیرد، اصال در این شک نکنید. یکی از دالیلی که صنعت خودرو 
ما با بحران و ورشکس��تگی مطلق مواجه شده، موضوع قیمت گذاری 

دستوری محصوالت در صنعت خودرو است.

 دبی��ر انجمن واردکنن��دگان خودرو اظهار کرد در ای��ن دولت احتمال 
آزادس��ازی خودرو اصال وجود ندارد، اما در نیمه دوم سال 1400 و پس از 

تعیین دولت بعدی می توان منتظر آزادسازی واردات بود.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از گس��ترش نیوز، این 
روزه��ا بحث دریاف��ت مالیات از خودروهای باالی ی��ک میلیارد تومان در 
حالی مطرح می شود که هنوز ابهاماتی در این خصوص وجود دارد. اینکه با 
وجود تعرفه باالی واردات خودرو، دریافت عوارض سالیانه و افزایش شدید 
قیمت ها چرا رقم یک میلیارد تومان برای دریافت مالیات اعالم شده است 
نیز جای سوال دارد. عالوه بر این در شرایطی که واردات خودرو همچنان 
ممنوع است اتخاذ چنین تصمیمی چه تاثیر بر روند بازار خواهد گذاشت؟

برای بررسی بیشتر این موارد گفت و گویی با مهدی دادفر، دبیر انجمن 
واردکنن��دگان خ��ودرو انجام دادیم ک��ه در ادامه گزارش مش��روح آن را 
می خوانید. دادفر ابتدا اظهار کرد: انجمن واردکنندگان خودرو موافق اخذ 
مالیات از افرادی که بیش��تر از خدمات عمومی یا امکانات کشور استفاده 
می کنند اس��ت، اما نکته این اس��ت وقتی دولت ب��ا اقدامات غیرمنطقی 

قیمت ه��ا را به نحوی افزایش می دهد و هزین��ه زندگی را باال می برد اخذ 
مالیات از خودروهای باالی یک میلیارد تومان بس��یار اشتباه است چراکه 

شاخص آن صحیح نیست.
وی ادام��ه داد: پیش پا افتاده ترین خودروی وارداتی یک میلیارد تومان 
است. شاخص لوکس بودن به نوعی اشتباه در نظر گرفته شده است و روی 
بازار خودروهای وارداتی تاثیر می گذارد. در ابتدا قیمت ها کاهشی می شود 
و بعد از آن تمام کسانی که خودروی خارجی دارند مالیات سالیانه را روی 
قیمت خودرو اضافه می کنند. در نتیجه این تصمیم به صورت غیرمستقیم 

هزینه خانوارها را باال می برد.
چه تعداد خودروی لوکس در کشور داریم؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره آمار مدل های لوکس در کشور 
گفت: کاالی لوکس در جهان تعریف دارد. خودروی بنز لوکس نیست مگر 
مدل هایی از آن که مشخص است. ما در کل کشور بیشتر از 2 الی 3 هزار 
خودروی لوکس نداریم که ش��امل مواردی نظیر فراری، مازراتی، بنز اس 
کالس، ب ام و سری 7 و.... می شود. بقیه خودروها معمولی هستند که این 

براس��اس منطق و استانداردهای جهانی مطرح می ش��ود. شاید اگر از آن 
خودروهای لوکس مالیات بگیریم کار صحیحی باش��د، اما باید این را نیز 
در نظر داش��ت که نحوه هزینه کرد معین باشد. اگر مقصد هزینه کرد این 
مالیات ها مش��خص نباشد هیچ آورده ای برای مردم نخواهد داشت و فقط 

هزینه ها را باال می برد.
وی ادامه داد: قاعدتا لیستی از خودروها توسط سازمان امور مالیاتی اعالم 
و گفته می شود که این خودروها قیمت یک میلیارد تومان به باال دارند و 

از صاحبان آنها مالیات گرفته خواهد شد.
زمان آزادسازی واردات خودرو

دادفر در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آزادسازی واردات خودرو 
چه زمانی انجام می شود؟ گفت: در دولت فعلی واردات خودرو به هیچ وجه 
آزاد نخواهد شد. یعنی این اجازه داده نمی شود که واردات خودرو در دولت 
فعلی صورت گیرد. به نظر می رسد که دولت بعدی به عنوان پیشنهاد ویژه 
در بدو ورود واردات خودرو را آزاد کند بنابراین در نیمه دوم س��ال 1400 

احتمال آزادسازی واردات خودرو زیاد خواهد بود.

زمان احتمالی آزادسازی واردات خودرو

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منطقه ای وزارت کش��ور 
گفت بومی س��ازی قطعات در خط تولید جدید کارخانه سایپا پرس با 
هزینه ای در حدود 10 درصد از هزینه واردات قطعات همراه اس��ت و 

تولیدات قطعات 30درصد در داخل کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
به گ��زارش خبرگزاری تس��نیم از ری، بابک دین پرس��ت ش��امگاه 
یکش��نبه در حاش��یه بازدید شبانه از فعالیت ش��یفت شب واحدهای 
تولیدی ش��هرک صنعتی شمس آباد در شهرس��تان ری اظهار داشت: 
در راس��تای مصوبات جلسات ستاد تس��هیل از واحدهای تولیدی که 
به دلیل تملک ش��بکه بانکی، مشکالت مدیریتی، ورشکستگی، شمول 
مالیاتی، محیطی و دالیل دیگر تعطیل شدند بازدید و مشکالت آنها را 

بررسی و پیگیری می کنیم.
وی گفت: دومین اقدامی که در راستای جلسات ستاد تسهیل انجام 
می دهیم بازدید از واحدهای تولید فعال اس��ت برای اینکه به موانع و 

مش��کالتی که در مسیر توسعه دارند رسیدگی شود و از بروز مشکالت 
پیشگیری کنیم.

معاون وزیر کشور کارگران را سربازان واقعی جنگ اقتصادی دانست 
و افزود: کارخانه س��ایپا پرس در شرایط تحریم 1400 کارگر دارد و با 
سه شیفت کاری کار می کند که نیروهای شیفت شب در بخش تولید 

و خدمات و پشتیبانی حدود 300 نفر است.
دین پرس��ت ادامه داد: این کارخانه ت��ا دو ماه پیش تولیدات 1100 
قطعه ای در ماه داشت که اکنون به 1700 قطعه تولیدی و افزایش 25 

درصدی تولید رسیده است.
وی نکته مهم را موضوع بومی سازی قطعات عنوان کرد و افزود: خط 
تولید جدید در این کارخانه طی 20 روز آینده راه اندازی می ش��ود که 

در پی آن 30 درصد تولیدات افزایش پیدا خواهد کرد.
قائم مق��ام رئیس س��تاد تس��هیل بیان ک��رد: برخی قطع��ات که از 

کش��ورهای دیگر وارد می ش��د و نزدیک ب��ه 150 میلیارد هزینه بابت 
خرید، حمل ونقل و نصب به همراه داش��ت که با تولید این قطعات در 
داخل کشور، با 10 درصد این هزینه توسط مهندسان کشورمان تولید 

و نصب می شود.
دین پرس��ت در ادامه تصریح کرد: پس از برجام اولین تحریم آمریکا 
صنع��ت خ��ودرو بود ام��ا امروز می بینیم ک��ه تحریم ها اثر نداش��ته و 
واحدهای تولید قطعات خودرو در س��ه شیفت کاری قطعات موردنیاز 

خودروی کشور را تأمین می کنند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه با تمام قوا برای بررس��ی و رفع موانع 
و مشکالت اقدام می کنیم، خاطرنش��ان کرد: همه نهادها و دستگاه ها 
باید از س��ربازان جنگ اقتصادی که در ش��یفت ش��ب برای تولیدات 
صنعت خودرو به عنوان صنعت پیشران کشور، تا صبح مشغول فعالیت 

هستند حمایت کنند.

ب��ا در نظ��ر گرفتن تعرف��ه 86 درصدی مصوب مجل��س که بیش از 
تعرفه ه��ای فعلی )مربوط ب��ه واردات خودروه��ای دارای حجم موتور 
حداکثر 2 هزار سی س��ی( اس��ت، مجلس��ی ها عمال دی��وار حمایتی از 
خودروسازان داخلی را باالتر برده اند. به گزارش خودروتک، این موضوع 
از دو جهت قابل نقد اس��ت، نخست اینکه خالف اقداماتی است که در 
کش��ورهای صاحب صنع��ت خودرو انجام می ش��ود و دیگر آنکه انتظار 
می رف��ت با توجه به رش��د ن��رخ ارز و ضعف رقابت در ب��ازار خودرو و 
همچنین صعود ش��دید قیمت محصوالت داخلی، تعرفه واردات کاهش 
پیدا کند. با این حال مجلسی ها به جای آنکه اوال تکلیف واردات خودرو 
را )از حیث تداوم ممنوعیت یا آزادس��ازی( برای س��ال آینده مشخص 
کنن��د و ثانی��ا حمایت تعرف��ه ای را کاهش دهند، اول��ی را رها کرده و 

دوم��ی را هم افزای��ش دادند. بازار خودروهای وارداتی طی دو س��ال و 
ح��دودا 9 ماه��ی که از ممنوعی��ت واردات می گذرد، با رش��د نجومی 
قیمت مواجه ش��ده اس��ت. هرچند یکی از دالیل اصلی انفجار قیمتی 
در بازار خودروهای وارداتی، به رش��د ش��دید نرخ ارز در دوران تحریم 
مربوط می شود، با این حال ممنوعیت واردات نیز نقشی اساسی در این 
ماجرا داش��ته است. در دوران ممنوعیت واردات، کسب و کار بسیاری از 
شرکت های واردکننده خودرو عمال تعطیل شد، ضمن آنکه رشد قیمت 
خودروهای خارجی در کش��ور، منحنی قیمت داخلی ها را نیز تحریک 
ک��رد. همچنین ان��دک رقابتی نیز که ب��ا ورود خودروهای خارجی، در 
بازار کش��ور وجود داش��ت، با ممنوعیت واردات حذف ش��د تا انحصار 
خودروسازان داخلی قوی تر شود. در این شرایط، انتظار می رفت مجلس 

شورای اسالمی به اصل مس��ئله واردات خودرو ورود کرده و با سبک-
س��نگین کردن شرایط کشور، راهی برای لغو ممنوعیت واردات خودرو 
پیدا کند، نه اینکه دس��ت روی تعرفه کاالیی ممنوعه بگذارد و تازه آن 
را عم��ال افزای��ش نیز بدهد. هرچند کاهش یکباره و بدون زیرس��اخت 
تعرفه ها می تواند به تولید داخل آسیب بزند، اما آن روی سکه را هم که 
کوتاه کردن دیوار حمایتی س��بب ارتقای کیفی تولیدات داخل خواهد 
ش��د، باید دید. به اعتقاد بسیاری از کارشناس��ان، با کاهش تعرفه ها و 
به اصطالح گشودن دروازه ها به سوی خودروهای خارجی، شرکت های 
داخلی برای ارتقای بهره  وری خود تحت فش��ار قرار می گیرند و ناگزیر 
به کاهش قیمت ها می  ش��وند. همچنین، ش��هروندان نیز این امکان را 

می یابند که خودرویی بهتر و استاندارد سوار شوند. 

تولیدات قطعات خودرو در داخل کشور 30 درصد افزایش پیدا می کند

افزایش تعرفه واردات خودرو وقتی واردات ممنوع است
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 Digital Marketing Center  مایکروسافت ابزار جدیدی در قالب پروژه
راه اندازی کرده اس��ت که به کاربران امکان می دهد به طور  رایگان وب س��ایت 

برای کسب و کارشان بسازند.
به گزارش زومیت، مایکروسافت به تازگی ابزار 
جدید رایگانی برای ساخت وب سایت راه اندازی 
کرده است. سرویس س��اخت وب سایت بخشی 
 Digital( از پ��روژه  مرک��ز بازاریابی دیجیت��ال
Marketing Center( مایکروسافت محسوب 
می ش��ود و امکان می دهد وب س��ایت را از صفر 
بسازید و محتواهای شبکه های اجتماعی را در آن 
وارد کنید یا پویش تبلیغاتی راه بیندازید. طبق 
گزارش خبرگزاری ویندوزس��نترال، هدف اصلی 
پروژه  جدید مایکروسافت کمک به کسب و کارهای 
کوچک است تا بتوانند فرآیند بازاریابی را مؤثرتر 
انج��ام دهند. مایکروس��افت در بیانیه  جدیدش 
می گوید براس��اس اطالع��ات به دس��ت آمده از 

اتحادی��ه  کس��ب و کار کوچ��ک )Small Business Association( بیش 
از 36 درص��د از کس��ب و کارهای این چنینی وب س��ایت اختصاص��ی ندارند. 
 Blue نداشتن وب س��ایت می تواند مشکل ساز شود؛ زیرا براس��اس داده های

Corona، بی��ن 70 ت��ا 80 درصد از مردم پیش از مراجعه به کس��ب و کار یا 
خرید محصول، در ابتدا برای دیدن س��ابقه  آن کس��ب و کار آنالین جست و جو 
می کنند. به منظور استفاده از ابزار ساخت وب سایت مایکروسافت باید در بخش 
حس��اب   Digital Marketing Center
کاربری ایجاد کنید. پ��س از واردکردن برخی 
اطالع��ات، روی گزین��ه  My Website در 
بخش باال س��مت راست صفحه کلیک کنید و 
در صفحه  جدیدی که باز می ش��ود، وب سایت 
بسازید. اگر تصمیم بگیرید وب سایت را برپایه  
صفحه ای در شبکه های اجتماعی ایجاد کنید، 
ابزار مایکروس��افت اطالعات الزم نظیر تصاویر 
را از صفح��ه اس��تخراج می کند تا وب س��ایت 
ایجاد شود. درصورت تمایل، می توانید عنوان و 
توضیح نیز به وب سایت اضافه کنید، گزینه هایی 
نظیر تماس و ارس��ال ایمیل قرار دهید، تصویر 
کاور انتخ��اب کنید و بخش های نظیر گالری و 
لینک های اجتماعی و اطالعات تماس با ش��رکت را بگذارید. کارشناس رسانه  
ویندوزس��نترال می گوید چند دقیقه با ابزار مایکروس��افت کار کرده و متوجه 

سهولت استفاده از آن شده است.

شرکتی دانش بنیان با اتکا به توان دانشی خود به تامین کننده  مطمئن و برتر 
محصوالت و خدمات مربوط به توربین و سایر تجهیزات دوار بدل شد.

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا یکی از مجموعه های فناوری است که 
برای رفع نیازهای بومی کشور، با تولید و تحویل 
بیش از 300 واحد توربین گاز و بخار نیروگاهی 
به بازار ای��ران و منطقه خاورمیانه به یک بازیگر 

بین المللی در صنعت توربین بدل شد.
 توربین  و تجهیزات جانبی آن از جمله نیازهای 
صنعت��ی در کش��ور اس��ت. این نیاز با تالش��ی 
دانش بنیان بومی س��ازی شد و در اختیار صنایع 
نیروگاه��ی و نفت و گاز قرار گرفت. پیش از این 

واردات تنها مسیر تامین این نیاز در کشور بود.
توربین های صنعتی انواع مختلفی دارند که از 
مهمترین آنها می توان به توربین های بخار، گاز، 
احتراقی و بادی اشاره کرد که هر کدام بسته به 
موقعیت و نوع کاربرد در موارد گوناگون استفاده 

بعد  انرژی جنبشي متحرک  توربین، دستگاهي است که در آن  می ش��وند. 
از برخورد با پره به انرژی مکانیکي تبدیل مي  شود. ای��ن تجهی��ز کارب��ردی در 
صنایع نفت و گاز و پتروشیمي به عنوان محرک ژنراتور، کمپرسور و پمپ و در 

نیروگاه های حرارتي به عنوان محرک ژنراتور استفاده ميشود. یکی از مهمترین 
پروژ ه  های این مجموعه دانش بنیان، بازطراحي و ارتقا اساسي اجزای داغ توربین 
براي نخستین بار است که با هدف بهبود عملکرد توربین ها پیاده سازی و اجرا 
شده است. این پروژه راندمان بخش توربین را 

به صورت قابل مالحظه ای افزایش می دهد.
»بهب��ود مس��یرهای خنک ک��اری و انتقال 
حرارت داخل پره ها«، »ارتقای اجزای سیستم 
جریان هواي ثانویه توربین در طراحي پره ها« و 

... از جمله مزایای اجرای این پروژه است.
به گفت��ه مجی��د بهمن��ی، مدیرعامل این 
شرکت دانش بنیان محص��والت این مجموعه 
در حوزه های تولید برق و صنعتی کاربرد دارد.

این فع��ال دانش بنی��ان ادام��ه می دهد: ما 
محص��والت و خدم��ات خ��ود را ب��راي طیف 
وسیعی از مشتریان داخل و خارج از کشور ارائه 
می دهی��م و بر ارتقای عملکرد و کاهش هزینه 
در راه  حل  های دانش بنیانی تمرکز کرده ایم. در واقع ما امروز به عنوان یکی از 
بزرگترین تامین کنندگان محص��والت و خدمات حوزه نیروگاه های حرارتی و 

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شناخته شده ایم.

توربین های صنعتی ایران ساخت تولید برق می کندمایکروسافت ابزار رایگان ساخت وب سایت راه اندازی کرد
 حرکت در مسیر قطع واردات

سان��دار پیچ��ای، مدیرعامل گوگ��ل 1085 برابر و ساتیا ن��ادال، مدیرعامل 
مایکروساف��ت 249 برابر بیشتر از میانگی��ن پرداختی کارمندان شرکت خود 

حقوق و پاداش دریافت می کنند که به باور برخی ناعادالنه است.
به گ��زارش دیجیاتو، بدون شک مدیران عامل شرکت هایی که در لیس��ت 
»اس اندپی 500« قرار دارند از درآمد بس��یار خوبی برخوردار هستند، اما این 
دستمزده��ا گاهی به حدی زیاد است که نس��بت به درآمد میانگین کارکنان 
آن شرکت یا حتی از دید سهامداران بیش از حد به نظر می رسد. اخیرا بنیاد 
غیرانتفاع��ی »As You Sow« ب��رای بررسی این مس��ئله فهرستی از 100 
مدیرعام��ل را منتشر کرده که در مقایس��ه با کارکن��ان بیشترین حقوق را از 

شرکت های خود دریافت می کنند.
این مطالعه سه عامل اصلی را در نظر گرفته است. مقدار دستمزد اضافه ای 
که مدیرعامل نسبت به عملکرد و پرداخت شرکت در گذشته دریافت می کند، 
تعداد سهامدارانی که علیه بسته های حقوق و دستمزد مدیرعامل رأی داده اند 

و در نهایت مقایسه دستمزد مدیرعامل با متوسط حقوق کارمندان شرکت.
براس��اس نتایج ای��ن بررسی به ط��ور تصادفی باالترین حق��وق متعلق به 
مدیرعاملی است که بیشترین مقدار اضافه پرداخت را هم دارد. ساندار پیچای، 
مدیرعامل گوگل و آلفابت حدود 280 میلیون دالر دستمزد دریافت می کند. با 
این وجود که میانگین حقوق و دستمزد کارگران آلفابت 258 هزار دالر است 
می ت��وان نتیجه گرفت مدیرعامل این شرک��ت 1085 برابر بیشتر از میانگین 
پرداختی کارمندان حقوق دریافت می کند. این گزارش درآمد مازاد پیچای را 

266 میلیون دالر محاسبه می کند.
مایکروساف��ت نیز به عنوان یکی دیگ��ر از غول های فناوری در رتبه 24 این 
لیس��ت قرار دارد. ساتیا نادال رئیس مایکروسافت، 42 میلیون دالر درآمد دارد 
بنابر این گزارش، درآمد اضافی نادال 27 میلیون دالر است. از آنجا که میانگین 
حقوق کارمندان مایکروسافت 172 هزار دالر است می توان نتیجه گرفت نسبت 

حقوق مدیرعامل به کارمندان در مایکروسافت 249 به یک است.
رسانه های  اجتماعی بسیار زیادی در »سیلیکون ولی« فعالیت دارند، اما تنها 
فیس بوک در این لیست حضور دارد. »مارک زاکربرگ« مدیرعامل فیس بوک، 
در جایگاه 73 این لیست قرار دارد. او حدود 23 میلیون دالر دستمزد دارد که 
طبق این گزارش، بیش از 9 میلیون درآمد مازاد به او تعلق می گیرد. متوسط 
حق��وق و دستمزد کارمندان فیس بوک 247 هزار دالر است بنابراین نس��بت 

حقوق زاکربرگ به کارمندان این شرکت 94 به یک است.
براساس این گزارش لیس��ت پردرآمدتری��ن مدیران عامل  شرکت های حوزه 

تکنولوژی به شرح زیر است:
• رید هستینگز - مدیرعامل نتفلیکس

• حقوق ماهیانه: 38 میلیون دالر
• مازاد: 23 میلیون دالر

• میانگین حقوق و دستمزد کارمندان: 202 هزار دالر
• رندال ال. استفنسون - مدیرعامل شرکت ای  تی اند تی

• حقوق ماهیانه: 32 میلیون دالر
• مازاد: 19 میلیون دالر

• میانگین حقوق و دستمزد کارمندان: 98 هزار دالر
• ساتیا نادال - مدیرعامل مایکروسافت

• حقوق ماهیانه: 42 میلیون دالر
• مازاد: 27 میلیون دالر

• میانگین حقوق و دستمزد کارمندان: 172 هزار دالر
• استیون مولنکاف - مدیر ارشد اجرایی کوالکام

• حقوق ماهیانه: 23 میلیون دالر
• مازاد: 9 میلیون دالر

• میانگین حقوق و دستمزد کارمندان: 90 هزار دالر
• رابرت سوان - اینتل

• حقوق ماهیانه: 66 میلیون دالر
• مازاد: 53 میلیون دالر

• میانگین حقوق و دستمزد کارمندان: 96 هزار دالر
• ساندار پیچای - آلفابت

• حقوق ماهیانه: 280 میلیون دالر
• مازاد: 266 میلیون دالر

• میانگین حقوق و دستمزد کارمندان: 258 هزار دالر
طبق این گزارش، عملکرد شرکت هایی که به طور مداوم در این لیست حضور 
دارند، نسبت به شرکت های دیگر از وضعیت بسیار بدتری برخوردار هستند. از 
سال 2015 این گزارش به صورت ساالنه اعالم می شود و 9 مدیرعامل هر سال 
در این لیس��ت دیده می شوند که بالغ بر 2 میلیارد دالر درآمد کسب کرده اند. 
با این حال، این 9 شرکت نسبت  به شرکت هایی که هرگز در این لیست دیده 

نشده اند از بازده ساالنه کمتری برای سهامداران برخوردار هستند.
پرداخت اضافی و مداوم به مدیران عامل این شرکت ها دغدغه های مختلفی 
را در پی دارد. مس��ئولیت ضعیف، ضعف حاکمیت و عدم نگرانی برای منافع 
سهامداران می تواند از جمله این دغدغه ها باشد، با این حال طبق گفته »روزانا 
لندیس ویور« نویسنده این گزارش سهامداران بیشتری در حال جمع آوری رأی 
علیه حقوق و دستمزدهای سنگین مدیران عامل هستند و این روند به زودی 

برد اسـمیت ضمن اشـاره به اقدامات مایکروسـافت در زمینه حادثه هک گسـترده تغییر پیدا خواهد کرد.
SolarWinds، از عملکرد آمازون به  شدت انتقاد کرده است. 

بـه گـزارش زومیت برد اسـمیت، رئیـس مایکروسـافت،  هنگام حضـور در مجلس 
 AWS نماینـدگان ایاالت متحده  آمریکا از واحد خدمات تحت وب آمازون موسـوم به
به دلیل ندادن پاسـخی شفاف به حادثه  هک سوالر ویندز )SolarWinds( انتقاد کرد؛ 
حادثه ای که بیش از 18،000 شـرکت را متأثر کرده اسـت. براسـاس گزارش خبرگزاری 
MSPoweruser، واحد خدمات تحت وب آمازون چند روز پیش اعتراف کرد هکرهای 
 Elastic Compute( برای حمالت سـایبری گسترده، از سرویس وب SolarWinds

Cloud )EC2 استفاده کرده اند.
برد اسـمیت می گوید شـرکت های دیگری وجـود دارند که برخـی از آنها بزرگترین 
شـرکت های صنعـت رایانـش ابـری محسـوب می شـوند و همـه می داننـد در اتفاق 

SolarWinds دخیـل بوده اند، اما این شـرکت ها به  صورت عمومـی نگفته اند که چه 
احساسـی درباره  این ماجرا دارند. اسـمیت در ادامه می گوید هیچ مدرکی وجود ندارد 
که نشـان دهد این شـرکت ها مشتریان شـان را از حادثـه  SolarWinds باخبر کرده 

باشند.
برد اسـمیت به کنگره  آمریکا اعالم کرد مایکروسـافت 32 پسـت با محوریت حادثه  
SolarWinds در وبالگ رسـمی اش منتشـر کرده، اما تعداد پسـت های منتشرشده  
آمازون به یک عدد هم نمی رسد. گفته می شود آمازون از شهادت دادن در برابر اعضای 
مجلس نمایندگان خودداری کرده اسـت و برخـی از نمایندگان مجلس تهدید کرده اند 

که احضاریه برای نمایندگان آمازون ارسال می کنند.
به گفته جو اسـلوویک، محقـق امنیتی ارشـد در شـرکت DomainTools،  واحد 
خدمات تحت وب آمـازون می تواند جزییاتی درباره  این موضوع ارائه دهد که هکرهای 

رهبران آلفابت، مایکروسافت، اینتل و کوالکام
در فهرست 30 مدیرعامل با بیشترین دستمزد

SolarWinds انتقاد رئیس مایکروسافت از آمازون به  دلیل سکوت درباره حادثه

دریچــه

کت��اب »نق��ش مالی رفت��اری در بهب��ود مدیریت سرمایه گ��ذاری« نوشته 
توماس هوارد و جیس��ون ووس ترجمه ایوب گودرزی در 226 صفحه توسط 
انتش��ارات چالش منتشر شده است. در این کت��اب شما با معادالت ریاضی و 
نظریه ه��ای مختل��ف کالسیک برای سهام مناسب سروک��ار نداشته بلکه قرار 
است یاد بگیرید که در برخورد با مسائل مالی چگونه از روانشناسی ذهن خود 
استف��اده کنید تا انتخاب درستی داشته باشید. »دیوانگی است که فکر کنیم 
انسان ها همیشه منطقی عمل می کنند« جمله ای معروف از آقای ریچارد تالر 
از بنیانگذاران علم رفتاری است. این جمله را می توان خالصه تمام روانشناسی 

انسان دانست. 

کتاب »نقش مالی رفتاری در بهبود 
مدیریت سرمایه گذاری« منتشر شد

سه شنبه
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شرکت ه��ای دانش بنیان گوناگونی در حوزه سالمت فعالیت می کنند که با 
ورود ب��ه حوزه فناوری های رباتیک، توانس��ته اند نیاز صنعت پزشکی را تامین 
کنند. یکی از شرکت های فناور فعال در حوزه تجهیزات رباتیک و الکترونیک، 

توانس��ته است با ساخت رب��ات کمک پزشکی 
ایران ساخ��ت، در ارتقای سالمت بیماران از یک 

سو و کادر پزشکی از سوی دیگر، راهگشا باشد.
 علی قره خانی، مدیرعامل شرکت رویال توسعه 
پایدار، تامین نیازهای فناورانه در حوزه کنترل و 
رباتیک با فناوری بومی و تولیدات ایران ساخت را 
مح��ور اصلی فعالیت شرکت عنوان کرد و گفت: 
در این شرکت فناور، ضمن بومی سازی تجهیزات 
حوزه های الکترونیک و چاپی، ربات های پزشکی 
در نس��ل های گوناگون عرضه شده است که در 
ارائ��ه خدمات بهتر به بیم��اران و حفظ سالمت 

کادر درمان نقش آفرینی می کند.
این فع��ال فناور با بیان اینک��ه ربات  پزشکی 

ایران ساخ��ت ارائه راهکارهای نوآوران��ه در ارائه خدمت به بیم��اران را دنبال 
می کند، ادامه داد: ربات پزشکی ایران ساخت، برای ارائه خدمت به حوزه درمان 
ب��ه ویژه در دوران کرونا نقشی اثربخش ایفا کرده است. به طوری که با کاهش 

تماس ها و حضور ک��ادر درمانی برای جلوگیری از ابتال به بیماری های واگیر، 
عملک��ردی قابل قبول را در محیط ه��ای بیمارستانی یا سیر محیط هایی که 
امکان حضور نیروی انسانی ممکن نیست، ارائه می کند. قره خانی، به استفاده 
از حسگرهای اندازه گیری عالئم حیاتی بیماران 
در رب��ات ایران ساخت اش��اره کرد و گفت: این 
محصول همچنی��ن از امکان برقراری ارتباط با 
پزشکان به کمک برق��راری تماس تصویری و 
امکان حمل غذا و دارو به اتاق های گوناگون در 
هر مرحله از کارکرد ربات با وجود ساختار چند 

طبقه آن برخوردار است.
این فعال فناور، با بیان اینکه ربات های فعال 
در حوزه توان بخشی ب��ه بخشی جدایی ناپذیر 
از پزشک��ی تبدیل شده اند، اف��زود: با توجه به 
اهمیت باالی فناوری های نو در حوزه سالمت 
و توان بخش��ی، با استفاده از دانش فنی بومی و 
تخصص فعاالن فناور این شرکت دانش بنیان، 
طیف وسیعی از ربات های توانبخشی را برای بازو، مچ و پا طراحی و تولید شده 
اس��ت و در حوزه پژوهش نیز در حوزه ساخ��ت و بومی سازی ربات کارتزین، 

ربات های تحقیقاتی و صنعتی متنوعی گام برداشتیم.

هم��راه اول برای اولین ب��ار از شبکه G5 خ��ود در پایتخت کشور 
رونمای��ی کرد. در مراسمی که برای تس��ت ای��ن سایت در ساختمان 
ستاره ونک )همراه اول( برگزار شد، این اپراتور توانست رکورد سرعت 

اینترنت در ایران را بشکند و به سرعت 3.6 
تا 3.9 گیگابیت بر ثانیه دست پیدا کند.

به گزارش دیجیاتو، در ابتدای این مراسم 
»مه��دی اخوان« مدیرعام��ل همراه اول با 
ذک��ر این نکته که کل تیم این اپراتور برای 
رسیدن به ه��دف امروز تالش کردند اعالم 
ک��رد موض��وع افزایش ترافی��ک و افزایش 
تقاض��ا از سمت کاربران در ایام کرونا باعث 
شده که ک��ل کشور به سم��ت استفاده از 
فناوری های نوین بروند: »چه بخواهیم چه 
نخواهی��م باید به سم��ت تکنولوژی جدید 

رفت.«
به گفته اخوان هم��راه اول قصد دارد در 

فواصل زمانی کوتاه توسعه G5 را در تهران ادامه دهد و تا پایان سال 
ع��الوه بر ایجاد ای��ن فناوری در نقاط دیگری از ته��ران به شهرهایی 

چون تبریز و مشهد و اهواز و اصفهان و همچنین شیراز برود.

او تاکی��د ک��رد که این اپراتور ب��ا وجود اینکه مطالع��ات تحقیق و 
توسعه روی G5 را از سال 96 و با کمک دانشگاه شریف شروع کرده 
ول��ی در این مدت به هی��چ وجه حرکت نمایشی ب��رای این فناوری 
نشان نداده است: »م��ا حداکثر بهره وری 
را از نس��ل چهارم و G4.5 کردیم و االن 
واقعا به سایت های نس��ل پنجم نیاز داریم 
ت��ا بتوانیم در مس��یر تکنول��وژی حرکت 

کنیم.«
اخوان تاکید ک��رد که سرمایه موردنیاز 
در این فناوری بسیار بیشتر از نسل چهارم 
اینترن��ت سیار است و ابراز امیدواری کرد 
این چال��ش را با کمک دولت و مجلس از 

سر بگذرانند .
ب��ه گفته اخوان پهنای باندی که همراه 
اول در دوران کرون��ا ب��ا آن روب��ه رو شد 
قریب به 2 هزار گیگابیت بر ثانیه بوده که 
در شبکه اصلی این اپرات��ور تحمل شده است: »دیتاسنترهای همراه 
اول در س��ال جاری چندی��ن برابر گذشته ترافی��ک درست کردند و 

داخل شبکه ارتباطی کشور بسیار فعال بودند.«

فناوری بومی در حوزه سالمت توسعه یافت و ربات  ایران ساخت به کمک 
بیماران آمد

شبکه G5 همراه اول رکورد سرعت اینترنت ایران را شکست

گرچ��ه صورت های مالی می توانن��د نشان دهنده وضعیت جاری یک 
شرکت باشند، اما ذی نفعان اغلب تمایل دارند که از صورت های مالی، 
اطالعات بیشتری کسب کنند. شرکت ها می تواند در مورد صورت های 
مالی خود، از تجزیه و تحلیل نس��بت های مالی که فرمول های ریاضی 
هستند، استفاده کند. گرچه این مقیاس می تواند اطالعات ارزشمندی 
را فراهم کن��د، اما در مورد استفاده از آن نی��ز محدودیت هایی وجود 
دارد. بعضی از قابل توجه ترین این محدودیت ها عبارتند از: کاستی های 
بالق��وه در اطالع��ات حس��ابداری، نیاز به یک نقطه مرج��ع و احتمال 
بی معناشدن نسبت ها. شرکت ها باید این کاستی ها را به منظور از بین 
بردن محدودیت  های تجزیه و تحلیل نسبت ها در فرآیند تصمیم گیری 

درخصوص شرکت، برطرف کنند.
اطالعات و داده های حس��ابداری همیشه عاری از کاستی نیس��تند. 
گرچ��ه در هر کشوری حس��ابداران تالش می کنند ت��ا اطالعات مالی 
هر شرک��ت را با توجه استانداردهای حس��ابداری گ��زارش کنند، اما 
در برخ��ی از ای��ن دستورالعمل ها  انعطاف پذیری نی��ز وجود دارد. این 
انعطاف پذیری ه��ا، خود یک نقطه  شروع ب��رای محدودیت های تجزیه 
و تحلیل نس��بت های مالی هستند. برای مثال، تشخیص فرآیند پیش 
از موعد درآمد، می تواند منجر به افزایش نس��بت های سودآوری شود. 
بنابراین گرچه بعضی از نسبت ها با توجه به این فرآیند می تواند درست 
هستند، اما نسبت های دیگر اطالعات گمراه کننده ای را نشان می دهند.

ب��ه منظور جلوگی��ری از محدودیت های مربوط ب��ه تجزیه و تحلیل 
نسبت های مالی، استفاده از یک نقطه مرجع ضروری است. برای مثال، 

ممکن است شرکتی در هنگام محاسبه نس��بت های مربوط به گردش 
دارایی، برخی موارد مانند گردش موجودی کاال و گردش حس��اب های 
دریافتنی را مشخص کند. به همین منظور، اکثر شرکت ها از استاندارد 
صنع��ت به منظور نقط��ه مرجع استفاده می کنند، ب��ه این صورت که 
وضعیت بهتر یا بدتر خود را نسبته به آن می سنجند. هنگامی که این 
نقطه مرجع در دسترس نباش��د، شرکت باید معیار دیگری را انتخاب 
ش��ود. فقدان نقطه مرج��ع یا انتخاب نقطه مرج��ع نادرست، می تواند 

باعث انحراف در نتایج مورد استفاده شود.
همچنین نسبت های مالی هنگامی که به تنهایی مورد محاسبه قرار 
می گیرند، می توانند بی معنا باشند. اگر یک شرکت از حسابداران خود 
بخواه��د که بعد از تهی��ه صورت های مالی، این نس��بت ها را محاسبه 
کنند، این محدودیت خود را نشان می دهد. نتایج هر یک از نسبت های 
مالی، به تنهایی معن��ای خاصی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، نتایج 
به دست آمده چیزی به جز اعداد و ارقام اضافی نیس��تند. شرکت باید 
برای محاسبه و استفاده از نس��بت های مال��ی اهداف به خوبی تعریف 
شده، داشته باشد. در نهایت، هدف تجزیه و تحلیل نس��بت های مالی، 
مقایس��ه اطالعت مال��ی شرکت های مختلف طی ی��ک دوره مشخص 
اس��ت. هنگامی که اطالعات مالی براس��اس فرمت های گوناگون تهیه 
شده باشند، مقایس��ه به سختی صورت می گیرد. بنابراین تا زمانی که 
این محدودیت ها در مورد تجزیه و تحلیل نسبت های مالی وجود دارد، 

تجزیه و تحلیل آنها ممکن است خیلی مفید نباشد.
modirinfo :منبع

کاربرد فناوری فوتونیک به قدری گس��ترش یافته که به حوزه های گوناگون راه 
یافته و در حال تبدیل شدن به بازیگر اصلی در صنعت کشاورزی و غذا است.

فناوری فتونیک با استفاده از ویژگی سرعت و دقت منابع نوری به کشاورزان و 
متخصصان غذا برای بهبود محصوالت شان کمک چشمگیری می کند. با استفاده 
از روش های پیشرفته سنجش ن��وری، فوتونیک می تواند به کشاورزان در تعیین 
سطح پروتئین در برداشت گندم، غربال کردن آالینده ها در میوه ها، سبزیجات و 
کودهای مورد استفاده و مشاهده کیفیت آب برای اندازه گیری سالمت دام، طیور 
و آبزیان کمک زیادی کند. به طور کلی، کاربردهای اپتیک و فوتونیک برای اهداف 
کشاورزی را می توان به تصویربرداری، طیف سنجی و ارتباطات پرسرعت اشاره کرد.

1- اندازه گیری های بزرگ مقیاس
سامانه های��ی که با استفاده از فناوری های تشخیص نور و رادار ساخته شده اند، 
می توانند به  کمک سیگنال های نوری برای نقشه برداری دقیق از زمین های بزرگ 
و مزارع استفاده شوند. به عنوان مثال می توان تجهیزات یادشده را در هواپیما نصب 
ک��رد تا میزان محصوالت کش��اورزی، پراکندگی ها و وضعیت زمین را در مقیاس 

بزرگ در مناطق کشاورزی اندازه گیری کند.
2- سنجش ماهیت فرآورده ها

یکی دیگر از کاربردهای قابل توجه فناوری فوتونیک، ارتقای توانمندی توانایی 
سنج��ش و اندازه گیری مواد و اجزای محص��والت، مانند عناصر موجود در غذا یا 
فرآورده کشاورزی اس��ت. این فناوری، در شناخت کامل از رفتارها و خصوصیات 
مواد در اثر فعل و انفعال نور و مواد کاربردهای فراوانی دارد و تجزیه و تحلیل کمی 

و کیفی غذا یا محصوالت کشاورزی را امکان پذیر می کند.
3- بررسی کیفیت و ارزش مواد غذایی

با کمک طیف سنجی می توان خواص فرآورده های غذایی را که با چشم غیرمسلح 
قابل مشاهده نیس��تند، مشاهده کرد. اطالعات قاب��ل اعتنایی هنگام تعامل نور با 

پدی��ده مورد مطالعه به دست می آید که اساس کار طیف سنجی را شکل می دهد. 
طیف سنجی براساس ماهیت برهم کنش بین منبع نور و نمونه طبقه بندی می شود.

 4- تشخیص آلودگی ها
غذای آلوده ساالنه بیش از 2 میلیارد بیماری ایجاد می کند. روش های فناورانه 
حوزه فوتونیک بسیار کارآمدتر از تجزیه و تحلیل آزمایشگاه شیمیایی موجود برای 
اندازه گیری آلودگی مواد غذایی و آب هستند. زیرا فوتونیک قادر است دامنه مادون 
قرمز را مشاهده کند، جایی که به راحتی مولکول ها و ایزوتوپ های آلوده را می توان 
شناسایی کرد. خصوصیات م��واد باقیمانده خطرناک در مواد غذایی با استفاده از 
طیف سنجی نوری امکان پذیر شده و می تواند در شناخت بهتر مواد غذایی و میزان 

آلودگی آنها کارگشا باشد.
5- ارائه محصوالت با ایجاد ارتباطات از راه دور

ب��ا توسعه فناوری فیبر نوری، کاربردهای حوزه اپتیک در دانش و فناوری ها به 
قدری گسترش یافت که حوزه  فوتونیک ابعاد گسترده کاربردهای خود را توسعه 
داد و حوزه های��ی چون الکترونیک، مخاب��رات و فیزیک به یاری فوتونیک توسعه 
یافتند. فناوری فوتونیک در حوزه مخابرات مبتنی بر فیبر نوری کاربردهای بسیار 
زیادی یافته است. با استف��اده از زیرساخت های پرسرعت ارتباطی، زمینه عرضه 
محصوالت بر بس��تر نرم افزارهای کاربردی و توسعه اقتصاد این حوزه ممکن شده 
اس��ت.  بنابراین سهم فن��اوری  فوتونیک در برنامه های کش��اورزی برای شناخت 
کمی��ت و کیفیت فرآورده ها، استقرار راهکارهای نوآورانه و کارآمد در کشاورزی و 
برداشت محصول کیفی حائز اهمیت باالیی است. در همین راستا نیز ستاد توسعه 
فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری، از طرح های فناورانه و نوآورنه ح��وزه فوتونیک با هدف تجاری سازی 
ای��ن طرح ها و کمک به توسعه این حوزه، منطبق ب��ا اولویت های فناورانه کشور 

حمایت می کند.

SolarWinds دخیـل بوده اند، اما این شـرکت ها به  صورت عمومـی نگفته اند که چه 
احساسـی درباره  این ماجرا دارند. اسـمیت در ادامه می گوید هیچ مدرکی وجود ندارد 
که نشـان دهد این شـرکت ها مشتریان شـان را از حادثـه  SolarWinds باخبر کرده 

باشند.
برد اسـمیت به کنگره  آمریکا اعالم کرد مایکروسـافت 32 پسـت با محوریت حادثه  
SolarWinds در وبالگ رسـمی اش منتشـر کرده، اما تعداد پسـت های منتشرشده  
آمازون به یک عدد هم نمی رسد. گفته می شود آمازون از شهادت دادن در برابر اعضای 
مجلس نمایندگان خودداری کرده اسـت و برخـی از نمایندگان مجلس تهدید کرده اند 

که احضاریه برای نمایندگان آمازون ارسال می کنند.
به گفته جو اسـلوویک، محقـق امنیتی ارشـد در شـرکت DomainTools،  واحد 
خدمات تحت وب آمـازون می تواند جزییاتی درباره  این موضوع ارائه دهد که هکرهای 

SolarWinds چگونـه در ازای دسترسـی بـه سـرویس های آمـازون پـول پرداخت 
کرده اند. داده های ترافیک شـبکه می توانند نشـان دهند هکرها بر بسـتر اینترنت با 
چه کسـانی تعامل برقرار کرده اند و ازطرفی دیگر داده های ذخیره شده روی سرورهای 
AWS می توانند مشخص کنند هکرها چه کارهای دیگری کرده و سراغ استفاده از چه 

ابزارهای دیگری رفته اند.
برد اسـمیت در ادامه گفت نگران اسـت تعدادی از شـرکت های دیگر در این زمینه 
تحقیقاتی کامال جدی انجام نداده باشـند. طبق اعالم او، اگر جست و جو نکنید، چیزی 
پیـدا نمی کنیـد و در همین حین، بـا خیال راحت به رختخـواب می روید و با خود فکر 
می کنید مشکلی در سـرویس ها وجود ندارد، اما حقیقت خالف این موضوع است. برد 
اسـمیت در پایان اعالم کرد سـکوت نمی توانـد آمریکا را قوی تر کنـد؛ به همین دلیل، 

شرکت ها به ارائه  گزارش هایی درباره  وقایع این چنینی باید ملزم شوند. 

محدودیت تجزیه و تحلیل نسبت های مالی چیست؟

5کاربرد فناوری فوتونیک در صنعت کشاورزی و غذا کدام است

SolarWinds انتقاد رئیس مایکروسافت از آمازون به  دلیل سکوت درباره حادثه

یادداشـت

فراخوان��ی منتشر شد ت��ا از تولید و توسعه محص��والت و خدمات خالق و 
نوآوری در حوزه علوم شناختی حمایت شود.

ست��اد توسع��ه عل��وم و فناوری¬ های شناخت��ی معاونت علم��ی و فناوری 
در چارچ��وب سیاست ه��ا و راهبرده��ای مصوب، ب��ا انتشار ای��ن فراخوان از 
استارت آپ ه��ا و شرکت های خالق در راستای اولویت های تعیین شده حمایت 

می کند.
در این فراخوان تاکید شده است که از  استارت آپ  ها و شرکت های خالق و 
فناوری حمایت می شود که دارای ایده نوآورانه و مس��ئله  محور در زمینه علوم 
و فناوری های شناختی، تیم کامل و مدل کسب و کار بوده و نیازمند سرمایه 

در مراحل اولیه باشند.

استارت آپ ها و شرکت های خالق علوم شناختی 
حمایت می شود و محصوالت نوآور به بازار می آید



بازاریابی دیجیتال دیگر یک گزینه لوکس برای برندها نیست. بسیاری از 
کس��ب و کارها پیش از این برای بازاریابی  و تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف نسبت به استفاده از بازاریابی دیجیتال تردید داشتند. این امر درست 
در ابتدای دوره شکوفایی شبکه های اجتماعی بود. تمام کسب و کارها در 
زمین��ه استفاده از الگوهای ت��ازه بازاریابی اندکی تردید به خرج می دهند. 
این امر واکنشی طبیعی از سوی کس��ب و کارها محسوب می شود. برخی 
از برنده��ا در این میان هنوز هم در زمینه استف��اده از بازاریابی دیجیتال 
تردید دارند. این امر مشکالت بس��یار زیادی ب��رای برندها به همراه دارد. 
ب��دون تردید شمار باالیی از برندها در زمینه استف��اده از الگوی بازاریابی 
دیجیتال تردید زیادی ندارند. این امر با مشاهده شمار برندهای حاضر در 
ح��وزه بازاریابی دیجیتال قاب��ل درک است. نکته مهم در این میان تالش 
برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف است. برخی از برندها در زمینه 
بازاریابی دیجیتال در عمل از تکنیک های نادرستی استفاده می کنند. این 
امر در بلندمدت مشکالت بسیار زیادی برای برندها به همراه خواهد داشت 

بنابراین باید نسبت به کاهش مشکالت این عرصه اقدام کرد. 
ه��دف اصلی مقاله کنونی بررس��ی برخی از اشتباه��ات رایج در حوزه 
بازاریاب��ی دیجیت��ال است. بدون تردید شمار باالی��ی از بازاریاب ها چنین 
توصیه های��ی را باره��ا و بارها مطالع��ه کرده اند. نکته مه��م در این میان 
جمع بن��دی از توصیه های قبلی و در نظ��ر گرفتن شرایط به روز بازارهای 
جهان��ی است بنابراین در ادام��ه برخی از مهمترین اشتباه��ات بازاریابی 
دیجیتال برای پرهیز از سوی بازاریاب ها و کس��ب و کارها را مورد بررسی 

قرار خواهیم داد. 
1. عدم شناخت درست مخاطب هدف

نخس��تین اشتباه مهم در زمین��ه بازاریابی دیجیت��ال مربوط به فقدان 
شناخ��ت درست از مخاطب ه��دف است. این مشکل باره��ا و بارها برای 
برندها تکرار می ش��ود. تالش برای رونمایی از کمپین بازاریابی در صورت 
بی توجهی به مخاطب هدف بدل به شکستی تمام عیار خواهد شد. بسیاری 
از برندها در مس��یر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف درگیر فرآیند مهم 
شناسایی و طبقه بندی ش��ان نمی شوند. نتیجه این امر تولید محتوا بدون 
تمرک��ز ب��ر روی دامنه مشخصی از مشتریان اس��ت. ویژگی اصلی چنین 
محتوایی ناتوان��ی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف است. چنین 
امری در طول بازه های زمانی طوالنی مشکالت بس��یار زیادی برای برندها 

به همراه خواهد داشت. 
شناسای��ی مخاطب هدف در حوزه بازاریابی کار سختی نیس��ت. امروزه 
هر محصول��ی دارای دامنه مشخصی از مشتریان است. اگر کس��ب و کار 
شما دردسرهای بس��یار زیادی برای جلب نظ��ر مخاطب هدف دارد، باید 
نس��بت به ارزیابی وضعیت رقبا اقدام نمایی��د. این امر فرآیند تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب ه��دف را به طور قابل مالحظه ای تس��ریع خواهد کرد. 
بس��یاری از برندها به دلیل فقدان تجربه در زمین��ه بازاریابی با مشکالت 
زی��ادی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف مواجه می شوند. این امر 
وضعیت طبیعی را بازنمایی می کن��د. نکته مهم در این میان تالش برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف براساس جبران اشتباهات گذشته در 
سریع ترین زمان ممکن است. کس��ب و کارهای نوپا باید به سرعت نسبت 
به جب��ران اشتباهات گذشته شان اقدام نمایند. در غیر این صورت شانس 

دوباره ای برای فعالیت بازاریابی نخواهند یافت. 
2. فقدان وبالگ رسمی برای برند

ب��دون تردید محتوا سلط��ه انکارناپذیر بر حوزه بازاریاب��ی دارد. امروزه 
بسیاری از کارشناس ها و بازاریاب ها اهمیت فرمت متن در زمینه بازاریابی 
را نادیده می گیرند. اگرچه امروزه فرمت ویدئویی محبوبیت بس��یار زیادی 
در میان کاربران دارد، اما معنای آن فقدان کاربرد فرمت های دیگر نیست، 

با این حساب باید نسبت به فرمت متن نیز توجه ویژه ای نشان دهیم. 
وقت��ی از فرمت متن صحبت می شود، وبالگ مهمترین گزینه بازاریابی 

خواه��د بود. بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
نی��از به بیان برخی از نک��ات در قالب متن دارند همچنین تولید محتوای 
تخصصی را نیز باید در دستور کار قرار داد. این امور فقط در قالب وبالگ 
امکان پیگیری خواهد داشت بنابراین باید به بهترین شکل ممکن نسبت 
به پیگیری امور در این فرمت اقدام کرد. برخی از برندها بدون هیچ توجیه 

مناسبی در تالش برای پرهیز از راه اندازی وبالگ رسمی هستند. 
امک��ان تولید محت��وا در وبالگ رسمی برند بس��یار ساده تر از هر نمونه 
دیگری اس��ت. نکته جالب در این میان امکان انتشار محتوای ویدئویی یا 
صوت��ی در وبالگ است. بنابراین امکان ف��را رفتن از الگوی سنتی در این 

میان مطرح می شود. 
3. فراموشی رقابت با دیگر برندها

سط��ح رقابت در حوزه بازاریابی دیجیتال همیشه باالست. بس��یاری از 
برنده��ا در زمینه بازاریابی و تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف همیشه 
برخ��ی از نک��ات را فراموش می کنند. این امر در اغل��ب موارد دردسرساز 
می ش��ود. بازاریاب ها باید همیشه نیم نگاهی به وضعیت رقبا داشته باشند. 
پیگی��ری ایده های تازه از سوی رقبا به معن��ای ناتوانی دیگر برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان شان است. هرچه عملکرد یک برند در زمینه 
بازاریاب��ی بهتر باشد، رقبایش تجربه سخت تری را خواهند داشت بنابراین 
باید همیشه نس��بت به عملکرد دیگر برندها هوشی��ار باشیم. در غیر این 

صورت شرایط بسیار سختی را تجربه خواهیم کرد. 
اگر مطالعه نس��بت به رقبا در برنامه بازاریابی یک برند قرار ندارد، باید 
نس��بت به تمام فرآیند بازاریابی اش تجدیدنظر نماید. هیچ کسب و کاری 
بدون احس��اس فش��ار رقابت امکان کس��ب موفقیت در ح��وزه بازاریابی 
را نخواه��د داش��ت. این امر با اندکی مس��امحه در م��ورد تمام حوزه های 
کارآفرین��ی مصداق دارد. اغلب اوقات برنده��ای بزرگ با فشار رقبای شان 
اقدام به نوآوری و جلب نظر مشتریان می کنند. بنابراین باید از فشار رقابت 

برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان نهایت استفاده را برد. 
4. فراموشی مشتریان پس از یک بار خرید

وقتی مشتریان برای نخستین بار از برندمان خرید می کنند، تازه ماجرای 
می��ان آنها و م��ا شروع شده است. برخی از کس��ب و کارها پس از فروش 
محصوالت شان به مشتریان دیگر به دنبال تعامل با آنها نیس��تند. این امر 
شانس تکرار خرید و همچنین کسب مشتریان وفادار را تا حد زیای کاهش 
خواه��د داد. وقتی مشتریان پس از خرید یک محصول شاهد توجه مداوم 
برند موردنظر باشند، ارزیابی بسیار بهتری از فرآیند بازاریابی پیدا خواهند 

کرد. این امر تاثیرگذاری بسیار مطلوبی بر روی مشتریان به همراه دارد. 
تعامل با مشتریان باید در تم��ام مراحل صورت گیرد. مشتریان پس از 
خرید وارد مرحله بس��یار مهمی از تعامل با برند می شود. اگر به هر دلیلی 
مشکل��ی در زمینه استفاده از محصوالت برند ب��رای مشتریان روی دهد، 
کیفیت خدمات پشتیبانی کلیدی خواهد بود. این امر برای هر برندی دارای 
اهمیت باالیی است. درست به همین خاطر برندهای بزرگ پس از فرآیند 

خرید توجه بسیار باالتری به مشتریان نشان می دهند. 
5. بی توجهی به مزیت محتوای انیمیشنی

محت��وای انیمیشنی در حوزه بازاریابی طرفدارهای بس��یار زیادی دارد. 
متاسفانه کمتر برندی نسبت به استفاده از چنین محتوایی برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف استفاده می کند. اغلب اوقات دالیل برای پرهیز از 
کاربرد انیمیشن به عنوان محتوای بازاریابی اصلی براساس اختصاص اش به 
کودکان صورت می گیرد. امروزه عنوان های انیمیشنی بزرگ نیز دیگر برای 
کودکان به صورت انحصاری ساخته نمی شود. مخاطب فیلم های انیمیشنی 
تمام رده های سنی را دربر می گیرد بنابراین تولید محتوا برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف در عرصه بازاریابی ب��ا استفاده از چنین محتوایی 

ضروری خواهد بود. 
ام��روزه بس��یاری از طراح ه��ای گرافیک و انیمیشن آم��اده همکاری با 
برندهای بزرگ هس��تند. شاید این امر در نگاه نخست بسیار ساده به نظر 
برس��د، اما برخی از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به 
محت��وای متفاوت دارند. بهترین راهکار برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

ه��دف با محتوای متفاوت سرمایه گذاری ب��ر روی انیمیشن است. امروزه 
افراد بسیار حرفه ای در زمینه تولید انیمیشن در دسترس برندها قرار دارد 

بنابراین باید از چنین ظرفیتی به بهترین شکل ممکن استفاده کرد. 
6.توجه اندک به شبکه های اجتماعی

وقت��ی از بازاریابی دیجیتال صحبت می ش��ود، بی توجهی به شبکه های 
اجتماعی غیرممکن خواهد بود. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان نیاز به حضور در شبکه های اجتماعی دارند. پلتفرم های اجتماعی 
در طول یک دهه اخیر سبک زندگی مردم سراسر دنیا را تغییر داده است 
بنابرای��ن حضور برنده��ا در این فضا امری ضروری خواه��د بود. برخی از 
برندها در این می��ان فقط در یک پلتفرم حضور پیدا می کنند. این امر به 
اندازه حضور در تمام شبکه های اجتماعی همراه با ایراد و ضرر خواهد بود. 
مهمترین مسئله در این میان تالش برای انتخاب پلتفرم های مناسب برای 

حضور براساس سلیقه مشتریان است. 
برندها باید در پلتفرم های مورد عالقه مشتریان شان حضور داشته باشند 
بنابرای��ن حضور در دیگر پلتفرم ها ایده جذاب��ی نخواهد بود. هرچه رابطه 
میان یک برند و مشتریانش بهتر باشد، امکان تشخیص پلتفرم های مناسب 
برای حضور در عرصه بازاریابی ساده تر خواهد شد. با این حساب در زمینه 

تعامل با مشتریان برند باید به این نکته نیز توجه نشان دهیم. 
یکی از نکات کلیدی در زمینه بازاریابی در شبکه های اجتماعی مربوط 
به بارگذاری محتوا به طور مداوم است. برخی از برندها پس از مدت زمانی 
اندک دیگر پس��تی در شبکه های اجتماعی بارگ��ذاری نمی کنند. این امر 
مشکالت بس��یار زی��ادی برای برندها به همراه خواهد داشت. اگر کس��ب 
و کار شما هفته ای کمتر از یک پس��ت در شبکه های اجتماعی بارگذاری 
می کند، باید به طور کامل نس��بت به ایجاد شرایط مساعد برای بازاریابی 
و تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف اقدام نمایی��د. در غیر این صورت 
مشکالت بسیار زیادی برای برندتان ایجاد خواهد شد. واضح ترین مشکل 
در این میان ریزش سریع مخاطب هدف برند است. این امر شاید در نگاه 
نخس��ت ساده به نظر برسد، اما در مدت زمانی کوت��اه تمام اعتبار اکانت 

رسمی برند را از بین خواهد برد. 
7. فقدان خالقیت و نوآوری

بازاریاب��ی دیجیت��ال و به طور کلی تمام الگوه��ای بازاریابی در پیوند با 
توانایی هر برند برای خالقیت است. برخی از کسب و کارها به طور مداوم 
در زمین��ه ایجاد موقعیت های خالقانه و همچنی��ن تولید محتوای همراه 
ب��ا المان های نوآورانه مشک��ل دارند. این امر در بلندمدت برای بس��یاری 
از برنده��ا مشکل ساز می شود. بدون تردید همیشه امک��ان الگوبرداری از 
برندهای بزرگ وجود دارد. نکته مهم در این میان مرز میان اقتباس از دیگر 
برندها و معرفی کس��ب و کارمان به عنوان یک برند خالق است. بسیاری 
از کس��ب و کارها به این نکته مهم توجه نشان نمی دهند بنابراین به طور 
مداوم با مشکالتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مواجه می شوند. 

این امر بسیاری از برندها را دچار مشکالت اساسی می کند. 
مشاه��ده روند تولید محتوا از سوی برندهای بزرگ همیشه ایده جذابی 
است. مهمترین نکته در این میان تالش برای استفاده از عادت های برندها 
و تیم ه��ای بازاریابی موفق برای تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی مشتریان 
است. تیم های بازاریابی هرچه از برندهای بزرگ نکات تازه تری یاد بگیرند، 
توانایی بس��یار بهت��ری برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف خواهند 
داش��ت. این امر یکی از نکات اساسی برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف با نوآوری هرچه بیشتر است. 
امروزه بازاریابی دیجیتال برای تمام برندها دارای اهمیت است. نکته مهم 
در این میان تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس پرهیز 
از برخی اشتباهات است. متاسفانه بس��یاری از برنده��ا اشتباهات رایج و 
تکراری در حوزه بازاریابی مرتکب می شوند. این امر هزینه های بسیار زیادی 
برای هر برند به همراه دارد بنابراین با پرهیز از اشتباهات رایج امکان بهبود 
عملک��رد برند فراهم خواهد شد. استفاده از توصیه های مورد بحث در این 
مقاله شروع مناسبی برای پرهیز از اشتباهات رایج در این راستا خواهد بود. 
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چالش نگارش بیوگرافی مناسب برای برند در 
شبکه های اجتماعی 

بازاریابی در اینس��تاگرام همیشه گزینه بس��یار جذابی محس��وب 
می ش��ود. امروزه اغلب برنده��ا برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 
ه��دف دارای اکانت رسمی در این پلتفرم محبوب هس��تند. یکی از 
چالش ه��ای اساسی در زمینه بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف در 
اینس��تاگرام مربوط به نگارش بخش مربوط به بیوگرافی برند است. 
ای��ن بخش همیشه برای مخاطب ه��دف دارای اهمیت است. نکته 
جالب اینکه بس��یاری از برندها نس��بت به نگ��ارش نکات جذاب و 
بیان کننده ماهیت کسب و کارشان توجه نشان نمی دهند. در ادامه 
برخی از نکات مهم در این راستا را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

اهداف نگارش بیوگرافی در اینستاگرام
نگارش بیوگرافی در اینس��تاگرام به منظور بیان هویت هر اکانت 
ص��ورت می گیرد. بدون تردید اهداف متعددی پشت یک متن ساده 
در بخ��ش بیوگرافی قرار دارد. برخ��ی از نکات مهم در این راستا به 

شرح ذیل است:
• نمایش هویت و ماهیت منحصر به فرد کسب و کار به مخاطب هدف
• فراهم س��ازی شناخ��ت و اطالعات مناسب نس��بت ب��ه برند برای 

مشتریان
• ترغی��ب مخاطب هدف به س��وی عملی خاص با اشاره به آن در 

بخش بیوگرافی
ب��دون تردید نگارش بخش بیوگرافی برای هر برندی دشوار است. 
استف��اده از برخی توصیه های کلی��دی در این میان راهگشا خواهد 

بود. برخی از توصیه های مهم در این راستا به شرح ذیل است.
استفاده از زبان ساده و صریح

برخ��ی از برندها ب��رای بخش بیوگراف��ی از زبان بس��یار رسمی 
استفاده می کنند. این ام��ر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به 
ط��ور قابل مالحظه ای کاهش می دهد. کس��ب و کارها باید همیشه 
از زب��ان ساده و صریحی استفاده نمایند. این امر یکی از اصول اولیه 
بازاریابی محس��وب می شود، با این حس��اب تخطی از آن در عرصه 

نگارش بخش بیوگرافی رفتار غیرحرفه ای خواهد بود. 
کاربرست هشتگ برند

اینس��تاگرام در طول یک سال اخیر آپدیت های بس��یار زیادی را 
روان��ه بازار کرده است. یکی از مهمتری��ن نکات در این میان امکان 
درج هشت��گ در بخ��ش بیوگراف��ی است. استف��اده از هشتگ های 
رسمی برند در بخش بیوگرافی امکان یادآوری سریع تر ماهیت برند 
از سوی مشتریان را به همراه خواهد داشت. این امر امروزه از سوی 
بس��یاری از برندها دنبال می شود بنابرای��ن مشاهده یادآوری سریع 

ماهیت کسب و کار از سوی مشتریان امر عجیبی نخواهد بود. 
استفاده از کلیدواژه ها

استفاده از کلیدواژه های ضروری در حوزه بازاریابی اهمیت بسیار 
زی��ادی دارد. ای��ن امر حت��ی در مورد بخ��ش بیوگرافی هم صحت 
دارد بنابراین استف��اده از کلیدواژه  های مناسب در این راستا دارای 
اهمیت بسیار زیادی خواهد بود. کلیدواژه های مناسب برای هر برند 
براس��اس حوزه ک��اری اش مشخص می  شود. بنابرای��ن باید پیش از 
کاربس��ت کلیدواژه های مناسب نس��بت به ارزیاب��ی وضعیت بازار و 

حوزه کاری مان اقدام نماییم. 
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خودروی جدید لکسوس مخصوص گیمر  ها
لکسوس، برند لوکس تویوتا، با همکاری کاربر سرویس پخش زنده 
ویدئوی »توییچ«، موسوم به »فسیل«، برای خلق یک نسخه اصالح 
ش��ده از خودروی سدان »آی اس 350 اف اسپرت« به نام »گیمرز 
آی اس« همکاری کرده است. نس��خه جدی��د شامل یک کامپیوتر 
مخص��وص ب��ازی در صندوق عقب، یک مانیت��ور منحنی اچ دی بر 
روی صندلی مس��افر، یک صفحه کلید، ی��ک ماوس جمع شونده و 
یک کنترلر چاپ سه بعدی می  شود. به گزارش ام بی ای نیوز، با این 
ح��ال به این زودی انتظار نداشته باشید که این خودرو   به دست تان 
برسد. به گفته سخنگوی لکسوس، این خودرو احتماال پس از تولید 
ب��ه یک خودروی نمایش��ی تبدیل خواهد ش��د و در نمایشگاه  های 
اتومبی��ل نمونه  هایی از آن را مشاه��ده خواهیم کرد. ظاهرا هدف از 

انجام این کار جلب نظر مهمترین گروه گیمر  ها است.
هون��دا اخی��را در توییچ از خ��ودروی مدل سیوی��ک جدید خود 
رونمای��ی کرد. ای��ن در حالی است ک��ه فورد از ای��ن پلتفرم برای 
برگزاری »رویداد پخش زن��ده رانندگی« استفاده می  کند. در قالب 
این روی��داد کاربران می  توانند با یک خودروی »موستانگ مچ-ای« 
در ی��ک پیس��ت تعاملی 9 هزار و 200 متر مربع��ی رانندگی کنند. 
بررسی  ه��ای اخیر نشان می  دهند که نس��ل ج��وان لزوما تمایلی به 
داشتن اتومبی��ل یا حتی رانندگی ندارند در نتیجه بازاریابی خودرو 
در سایت  ه��ای بازی از سوی خودروس��ازان به منظور افزایش عالقه 

نسل جوان به اتومبیل انجام می  شود.
ب��ا توجه به اینک��ه 67درص��د از بینندگان توییچ زی��ر 35 سال 
هس��تند، ترفند بازاریابی این خودروسازان منطقی به نظر می  رسد. 
لکس��وس در تالش است تا نس��بت ب��ه خودروی م��دل »آی اس 
2021« خ��ود ایج��اد عالقه کند. به گفته برند، ه��دف از انجام این 
ک��ار دسترسی به جوان ترین گروه از جامع��ه هدف است. خودروی 
م��دل آی اس مخص��وص گیمر  ها در قالب کمپی��ن »All In« در 
ماه ژانویه به بازار عرضه گردید و شامل »میکرو اینفلوئنس��ر  ها«، از 
جمله کلکس��یونر  های کفش  های ورزشی، عالقه مندان به موسیقی، 

شیک پوشان و گیمر  ها می  شود.
در همین حین، ماه گذشته فس��یل میزبان یک برنامه پخش زنده 
بود که در جریان آن بیش از 554 هزار نفر بیننده منحصر به فرد به 
ویژگی  هایی رأی دادند که باید در یک خودرو وجود داشته باشد. از 
جمله این ویژگی  ها می-توان به بسته بندی بیرونی با مضمون بازی، 
یک دستگاه مه ساز و طراحی فضای داخلی به سبک »نئون توکیو« 
اشاره کرد که لکس��وس به این ترتیب به توصیف آن می  پردازد: »از 
لحاظ علم زیبایی شناسی این اثر نمونه  ای از هنر پاپ ژاپنی به شمار 

می  رود که در آن شاهد انفجار نورون  ها هستیم.«

به قلم: مارکوس کولمن نویسنده و کارشناس حوزه بازاریابی
ترجمه: علی آل علی
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شروع یک کس��ب و کار تازه و بازاریابی برای توسعه اش دو امر متفاوت 
است. بسیاری از کارآفرینان ایده های جذابی برای شروع یک کسب و کار 
تازه دارند. با این حال پس از توسعه کسب و کار دیگر ایده ای برای ارتقای 
آن ندارند. این امر مشکالت بس��یار زیادی برای برندها به همراه می آورد. 
درست به همین خاطر بسیاری از برندهای نوپا به طور مداوم دچار شکست 
می شوند. هدف اصلی در این مقاله معرفی شیوه ای تازه برای توسعه کسب 
و ک��ار با ترکیب الگوی بازاریابی پارتیزانی )Guerrilla Marketing( و 
استفاده از شبکه های اجتماع��ی است. در ادامه برخی از نکات اساسی در 

این راستا را مورد توجه قرار خواهیم داد. 
بازاریابی پارتیزانی به چه معناست؟

ب��دون تردید استفاده از عبارت پارتیزان��ی در حوزه بازاریابی عجیب به 
نظر می رسد. بس��یاری از کارآفرین��ان در مواجهه با این مفهوم تردیدهای 
بس��یار زی��ادی را نشان می دهند. ه��دف از استفاده چنی��ن مفهومی در 
ح��وزه بازاریابی اشاره به ماهیت غیرمنظم الگوی بازاریابی پارتیزانی است. 
گروه ه��ای پارتیزان��ی به نب��رد غیرمنظم در عرصه جنگ شه��رت دارند. 
کسب و کارها با استفاده از الگوی بازاریابی پارتیزانی در تالش برای جلب 
نظ��ر مخاطب هدف و فعالیت تبلیغاتی به ط��ور غیرمنظم و با استفاده از 
المان ه��ای سورپرایز خواهند داش��ت. درست به همین خاطر تاثیرگذاری 

الگوی بازاریابی پارتیزانی بسیار بیشتر از هر الگوی دیگری است. 
استف��اده از شبکه های اجتماعی در طول سال های اخیر توسعه بس��یار 
زیادی داشته است. بس��یاری از کس��ب و کارها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف به طور مداوم از این ابزار استفاده می کنند. مهمترین مسئله 
در این میان افزایش رقابت در میان برندهای مختلف است. با این حساب 
نیاز برای استفاده از الگوهای متنوع در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. یکی از الگوهای مناسب 

در این میان ایجاد ترکیب میان بازاریاب پارتیزانی در شبکه های اجتماعی 
است. این امر مزیت های بسیار زیادی برای برندها به همراه خواهد داشت. 
مهمتری��ن مزیت در این میان امک��ان غافلگیری مشتریان و بهره گیری از 

هیجان ناشی از آن است. 
تکنیک های استفاده از بازاریابی پارتیزانی در شبکه های اجتماعی

1-اعطای هدیه های جذاب به کاربران
امروزه ابزارهای تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی به طور قابل مالحظه ای 
افزایش یافته است. کس��ب و کارها دیگر نیازی برای تولید محتوا و جلب 
نظر مخاطب هدف به شیوه ارگانیک ندارند. اگر رویداد مهمی برای کسب 
و کارمان پیش روی اس��ت، امکان همکاری تبلیغاتی با برندهای مختلف 
همیشه پی��ش روی مان خواهد بود. شاید این ام��ر اندکی عجیب به نظر 
برسد، اما گاه��ی اوقات همکاری تبلیغاتی و صرف اندکی هزینه در حوزه 

بازاریابی ایده چندان نامناسبی نخواهد بود. 
اعطای هدیه به کاربران در شبکه های اجتماعی ایده تازه ای نیست. اغلب 
برندها با برگزاری بازی های هیجان انگیز اقدام به اعطای هدیه به مشتریان 
می کنن��د. این امر موجب ایج��اد هیجان باال در می��ان کاربران می شود. 
همچنین امکان دعوت از کاربران برای مراجعه به سایت برند یا ثبت نام در 

خبرنامه به منظور دریافت هدیه ها وجود دارد. 
انتخاب هدیه مناسب اهمیت بسیار زیادی دارد. برخی از برندها در زمینه 
انتخاب هدیه همیشه دچار اشتباه می شوند. هدیه مناسب برای جلب نظر 
مخاطب هدف باید ارتباط مفهومی با برندمان داشته باشد. همچنین تالش 
ب��رای توجه به سلیقه مخاطب هدف نی��ز ضروری خواهد بود. در غیر این 

صورت تاثیرگذاری مناسب به همراه نخواهد داشت. 
سرمایه گذاری بر روی مشتریان

دعوت از مشتریان برای معرفی کس��ب و کارم��ان به دوستان شان ایده 
بس��یار جذابی محس��وب می شود. امروزه کمتر مشتری انتظار مواجهه با 
درخواس��ت برندها ب��رای همکاری در راستای تاثیرگ��ذاری بر روی دیگر 
مشتری��ان بالقوه را دارد بنابراین امکان غافلگی��ری مشتریان با این شیوه 

بس��یار باالست. مهمترین نکته در این میان تالش برای ارائه پیشنهاد به 
مشتریان درست است. بهترین گزینه شروع با مشتریان وفادار برند خواهد 
بود. این دسته از مشتریان اغلب اوقات تمایل بسیار باالیی برای همکاری با 
کسب و کار نشان می دهند بنابراین احتمال مواجهه با پاسخ منفی از سوی 

چنین مشتریانی بسیار کم خواهد بود. 
اشتباه برخی از برندها ش��روع ماجرا با سرمایه گذاری بر روی مشتریان 
تازه کسب و کار است. بدون تردید مواجهه با پاسخ منفی در پی درخواست 
ب��رای همکاری مشتریان تازه در فرآیند بازاریابی امر عجیبی نخواهد بود. 

انتخاب استراتژیک در این میان اهمیت بسیار زیادی دارد. 
استفاده  خالقانه از فرمت ویدئو و تصویر

بازاریاب��ی با استفاده از المان های بصری شاید ایده نوآورانه ای نباشد، اما 
امک��ان ترکیب خالقیت با چنین الگوی رایجی از بازاریابی همیشه فراهم 
است. کاربران در شبکه های اجتماعی همیشه تمایل باالیی برای مشاهده 
ویدئوهای بازاریابی جذاب و خالقانه نشان می دهند. مهمترین مس��ئله در 
این میان برای کسب و کارها تالش برای فراتر رفتن از کلیشه های عرصه 
بازاریابی است. این امر اهمیت بسیار زیادی برای برندها دارد بنابراین اگر 
کس��ب و کار شما توانای��ی فراتر رفتن از شرایط کنون��ی را نداشته باشد، 

مشکالت بسیار زیادی پیش رویش قرار خواهد گرفت. 
اغلب کسب و کارها برای تولید محتوای جذاب در عرصه بازاریابی اقدام 
ب��ه الگوبرداری از رقب��ای بزرگ شان می کنند. این امر مزیت های بس��یار 
زی��ادی به همراه دارد. برندهای ب��زرگ اغلب تکنیک های مطمئنی برای 
تولی��د محتوا دارند. الگوب��رداری از برندهای بزرگ به معنای کاهش زمان 

موردنیاز برای طراحی ایده و استفاده از یک میانبر مطمئن خواهد بود.
بس��یاری از کسب و کارها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شرایط 
بسیار دشواری را تجربه می کنند. ترکیب الگوی بازاریابی پارتیزانی و استفاده 
از شبکه های اجتماعی شاید در نگاه نخست بسیار پیچیده باشد، اما به راحتی 
امکان اجرا را دارد بنابراین باید همیشه از سوی کسب و کارها مدنظر قرار گیرد. 
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بازاریاب��ی ایمیلی پس از گذشت چن��د سال، هنوز هم به عنوان یکی از 
موثرترین روش های تبدیل چشم اندازها به واقعیت و مشتری های فعلی به 

فروش و درآمد واقعی به شمار می رود. با یوکن همراه باشید.
زمانی که زمان می گذارید و لیست ایمیل خود را تهیه می کنید، در واقع 
شرایط��ی را فراهم می کنید که در هر مح��دوده زمانی، به مخاطبان خود 
دسترس��ی داشته باشید. مشتری ها و مخاطبان شما در 7 روز هفته و 24 
ساعت روز را با دستگاه ه��ای موبایلی خود کار می کنند. بازاریابی ایمیلی 
همچنین می تواند داده های بیشماری را در اختیار شما قرار دهد تا بتوانید 

از آنها برای ارزیابی عملکرد و پیشرفت استفاده کنید.
حال س��وال اینجاست که چگونه می توان عملک��رد بازاریابی ایمیلی را 
بهبود بخشید تا از تمامی مزایای یکی از موثرترین فرم های بازاریابی آنالین 
بهره مند شد؟ در ادامه با هشت راهکاری آشنا می شوید که باالترین بازده 

را از تالش های بازاریابی ایمیلی در اختیار شما قرار می دهد.
1. به طور منظم باید لیست ایمیل های خود را بررسی و 

به روزرسانی کنید
جان رمپت��ون، بنیانگذار Due در این باره می گوی��د: »زمانی که افراد 
ایمیل خود را به لیس��ت شما اضافه می کنند، این احتمال وجود دارد که 
اشتب��اه کنن��د، ایمیل تقلبی را ارائه دهند و یا اینک��ه بعد از مدتی از یک 
ایمیل دیگر استفاده کنند. این مسئله می تواند تاثیرات منفی را در عملکرد 
تحویل ایمیل ه��ا داشته باشد؛ چراک��ه ایمیل ها می توانن��د پرش داشته 
باشند، مس��تقیما به فولدر اسپم وارد شده و یا حتی شما را به عنوان یک 
اسپم کننده شناسایی کنند. از خدمات تاییدکننده ایمیل ها استفاده کنید 
و مطمئن شوید که ایمیل ها حقیقی هس��تند، این ک��ار را به طور منظم 
انجام دهید و مطمئن شوید که همیشه با یک لیست دقیق کار می کنید.«

2. ایمیل ها را برای هر پذیرنده، شخصی سازی کنید
مت بهنک��ه، مدیرعام��ل Orthotic Shop  در این ب��اره می گوید: »به 
ایمیل ه��ای تبلیغاتی که هر روز دریافت می کنید فکر کنی��د؛ افرادی که در 
لیست شما هستند نیز از این قائده مستثنی نیستند. باید بدانید که حتی اگر 
افراد ایمیل شما را باز کنند، احتماال قبل از خواندن ادامه مطلب، آن را حذف 
خواهند کرد؛ مگر اینکه توجه آنها را به خود جلب کنید. شخصی سازی ایمیل با 
استفاده از عبارت ساده  »سالم... با نام صاحب ایمیل« می تواند در ایجاد تعامل 

با خواننده مفید باشد تا حداقل آنها را به خواندن ادامه مطلب ترغیب کند.«
3. از یک قالب ایمیل پاسخگو استفاده کنید

ران رادزی��د، مدیرعام��ل Loom & Leaf در این باره می گوید: »اکثر 

مشترک��ان شم��ا، ایمیل های ارسالی شم��ا را روی دستگاه ه��ای خود باز 
خواهند کرد، بنابراین بسیار مهم است که از قالب خبرنامه پاسخگو استفاده 
کنی��د. اگر از خدماتی مثل MailChimp استف��اده کنید، از قالب های 
پاسخگوی آنها برخوردار خواهید بود که پیام شما را مس��تقیما در سراسر 
دستگاه ها با هر اندازه نمایشگر، ارسال می کنند. یک قدم به جلو بردارید و 
از ی��ک قالب سفارشی طراحی شده استفاده کنید تا ایمل های تان بتوانند 
توانایی ماندگ��اری و نمایش خود را داشته باشند. این کار هزینه چندانی 
را دربر ندارد و به شما کمک می کند که ظاهر حرفه ای تری را به بازاریابی 

ایمیلی خود ببخشید.«
4. چندین زمان را برای ارسال ایمیل امتحان کنید

جیم رافلی، مدیرعامل Wabash Power در این باره می گوید: »یکی 
از بدتری��ن کارهایی که می توانید انجام دهید ای��ن است که ایمیلی را به 
لیست پذیرنده های خود ارسال کنید و فکر کنید که همه آن را می خوانند. 
شم��ا دائما باید زمان های ارسال متف��اوت را آزمایش کنید. ایمیل را برای 
نیمی از لیس��ت پذیرنده ها در طول روز ارس��ال کنید و بعدازظهر را برای 
ارس��ال ایمیل به مابقی پذیرنده ها اختصاص دهی��د. از اینجا باید نظارت 
کنید که کدامیک معیارهای قوی تری داشته و سپس فواصل زمانی دیگر 
را امتحان کنید. برای مثال اگر میزان باز شدن ایمیل هایی که در بعدازظهر 
ارسال کرده اید بیشتر است، پس ارسال ایمیل ها را در بازه های زمانی این 

محدوده بیشتر کنید تا بتوانید بهترین عملکرد را پیدا کنید.«
5. دومین لیست opt in را بسازید

ریچارد سلر، شریک مدیریتی در Richard Celler Legal در این باره 
 opt می گوید: »بیشتر افراد احساس خوبی نسبت به ساخت دومین لیست
in ندارن��د؛ برداشت آنها این است که این تالش های اضافی برای به دست 
آوردن لیست خالصه تر، خوشایند نخواهد بود. لیست های خالصه تری که 
تناسب بیشتری با ایمیل های شما داشته باشند، ارزشمندتر از لیست بلند 
باالیی از افرادی است که هرگز ایمیل های شما را باز نمی کنند. اگر کسانی 
ب��ا کمال میل بخواهند که ایمی��ل خود را در اختیار شما قرار دهند، بدان 

معناست که به کار شما عالقه مند هستند.«
6. لیست ایمیل های خود را بخش بندی کنید

النا ابروشکینا، مدیرعامل  Boston Executive Limo Service در 
این باره می گوید: »بخش بندی لیس��ت ایمیل باعث می شود که میزان باز 
ش��دن ایمیل و کلیک کردن روی لینک های مربوط به آن افزایش یابد. با 
ارسال پیام به گروه های هدف گذاری شده، مخاطبان متوجه می شوند که 

پیام های شما مرتبط تر است که در نهایت، نتیجه بهتری را برای شما رقم 
می زند. در تمامی لیست ها کسانی وجود دارند که مشترک شما بوده و به 
پیشنهادهای مختلفی که ارائه می دهید، عالقه مند هستند. بخش بندی در 
واق��ع شرایطی را برای شما فراهم می کن��د تا همان چیزی که مشترکان 

می خواهند را به آنها ارائه دهید.«
7. از یک قالب ایمیل پاسخگو استفاده کنید

ران رادزی��د، مدیرعام��ل Loom & Leaf در این باره می گوید: »اکثر 
مشترک��ان شم��ا، ایمیل های ارسالی شم��ا را روی دستگاه ه��ای خود باز 
خواهند کرد بنابراین بسیار مهم است که از قالب خبرنامه پاسخگو استفاده 
کنی��د. اگر از خدماتی مثل MailChimp استف��اده کنید، از قالب های 
پاسخگوی آنها برخوردار خواهید بود که پیام شما را مس��تقیما در سراسر 
دستگاه ها با هر اندازه نمایشگر، ارسال می کنند. یک قدم به جلو بردارید و 
از ی��ک قالب سفارشی طراحی شده استفاده کنید تا ایمل های تان بتوانند 
توانایی ماندگ��اری و نمایش خود را داشته باشند. این کار هزینه چندانی 
را دربر ندارد و به شما کمک می کند که ظاهر حرفه ای تری را به بازاریابی 

ایمیلی خود ببخشید.«
7. در قسمت موضوع ایمیل، از ایموجی ها استفاده کنید

هارون مینک، بنیانگذار Defamation Removal Law در این باره 
می گوی��د: »اموجی ها در همه جا وجود دارند. آنها یک روش جالب و موثر 
برای برقراری ارتباط هس��تند. به آخرین پیامی ک��ه در گوشی همراه تان 
داری��د نگاه کنی��د، حتما شما نیز از آنها استفاده ک��رده و شاهد تاثیر آن 
بوده ای��د. ایمیلی که ب��رای پذیرنده های خود ارس��ال می کنید، در میان 
چندی��ن ایمیل دیگر وج��ود دارد؛ استفاده از اموجی در قس��مت موضوع 
ایمیل می تواند شاخصه شما باشد؛ در نتیجه تعداد افرادی که ایمیل را باز 

می کنند، بیشتر خواهد بود.«
8. یک کال تو اکشن واضح را برای هر ایمیل در نظر بگیرید

ترور نیس، مدیرعامل PC Login Online در این باره می گوید: »اگر 
از ک��ال تو اکشنی که به خوبی تعریف نشده برخوردار نیس��تید، بنابراین 
کمتری��ن نتیجه را دریافت خواهید ک��رد. مشترکان شما وقت کافی برای 
خوان��دن تمامی مت��ن طوالنی ایمیل ها را ندارن��د؛ بدین ترتیب پیشنهاد 
می کنیم که پیشنهاد خود و یا چیزی که آنها نیاز دارند را به صورت شفاف 
مشخص کنید. اگر پذیرنده نتواند تنها در عرض چند ثانیه، پیام ایمیل شما 

را درک کند، به سرعت آن را حذف خواهد کرد.«
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ایستگاهبازاریابی

توسعه کسب و کار با ترکیب بازاریابی پارتیزانی و شبکه های اجتماعی
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به قلم: موریتز بائر کارشناس خرده فروشی آنالین و عضو تیم ناظر آمازون
ترجمه: علی آل علی

ارزهای دیجیتال اقتصاد کشورهای در حال 
توسعه را رونق می دهد

بیت کوین به عنوان ابزاری قوی برای توسعه  بس��یاری از کشورها 
عم��ل کرده است. در این مقاله به اهمیت تاثیر بیت کوین، چگونگی 
پذیرش آن توس��ط کشورهای در حال توسعه و چگونگی اثرپذیری 
کس��ب و کار ه��ا از حضور بیت کوی��ن اشاره خواهیم ک��رد. ارزهای 
دیجیتال به غی��ر از بیت کوین نیز جایگاه خاصی در بازار واحد های 
پولی به دست آورده اند. رمزارزها یقینا پول های دیجیتالی هس��تند 
ک��ه از طریق آنها می ت��وان معامالت را فقط در فض��ای اینترنت به 
انج��ام رساند، ولی کشوره��ای در حال توسع��ه در دنیای در حال 
توسعه به نقطه ای رسیده اند که قادر هستند خودشان را با رمزارزها 
سازگ��ار کنند. این کشورهای در حال توسع��ه چنین روش هایی را 
پذیرفته اند و از آنها به عنوان ستون حمایتی برای حرکت در مسیر 

توسعه استفاده می کنند.
فرصت های��ی که رمزارزها برای کشوره��ای در حال توسعه ایجاد 

کرده اند
براساس تحلیل ها و پژوهش های��ی که اقتصاددانان در کشورهای 
در ح��ال توسعه انج��ام داده اند، آنه��ا به این نتیج��ه رسیده اند که 
رمزارزه��ا می توانن��د سرعت فرآیند رسیدن ب��ه توسعه را به شدت 
افزایش دهند. استفاده از خدمات اینترنت در کشورها عمدتا به این 
دلیل گس��ترش یافته است که آنها به طور تصادفی فرصت مناسبی 
را برای اتصال به جهان به دست آورده اند. زیرا کاربران اینترنت قادر 
هس��تند از طریق رمزارزها به تجارت نی��ز بپردازند. افزایش کاربرد 
اینترن��ت به تبادل ایده ها و فناوری میان کشورهای در حال توسعه 

و کشورهای توسعه یافته منجر شده است.
پ��ردازش رمزارزه��ا و تبادل پول از طریق ای��ن رمزارزها آسان تر 
و ارزان ت��ر است. از این رو، کشورهای مختل��ف متوجه شده اند این 
روش برای آدم های��ی که در سطح استاندارده��ای متوسط زندگی 
در کشورهای در حال توسعه به سر می برند، مقرون به صرفه است.

بس��یاری از کسب و کار هایی که به دنبال انجام معامالت مختلف 
هس��تند، حس��اب بانکی ندارند. آنها بر بسترهای صنعتی با مقیاس 
کوچک متکی هستند و بنابراین، می توانند در معامالت بین المللی در 
مقیاس کوچک شرکت کنند. اکنون می توان روش ها و سیستم های 
سنت��ی تجارت الکترونیک را کنار گذاش��ت، زیرا آدم ها می توانند از 
طریق مبادله  بیت کوین به تج��ارت بپردازند. آنها از گنجایش مالی 
بیشت��ری بهره مند خواهند بود، زیرا کشورهای در حال توسعه دیگر 
مجبور نیس��تند پول هنگفتی را ص��رف ایجاد زیرساخت های بانکی 
کنن��د. این وضعیت خطر فق��ر را کاهش می دهد. تمامی مبادالت و 
معامالت از طریق رمزارز و به وسیله  اتصال اینترنت انجام می پذیرند  

بنابراین دیگر نیازی به افزایش امکانات زیرساختی وجود ندارد.
ب��رای استف��اده از رمزارزها به کی��ف پول نرم اف��زاری نیاز است 
بنابرای��ن بس��یاری از آنهایی که برای ایجاد حس��اب بانکی با موانع 

متعددی مواجه هستند، می توانند به رمزارزها رو بیاورند.
طی پژوهشی که توسط موسس��ه  پاندی – پلتفرمی که از طریق 
امکانات و پایانه  فروش مبتنی بر بالک چین خود به تحول کس��ب و 
کار ه��ای خرده فروشی کمک می کند – به عمل آمد، به تقریبا 100 
نفر از کشورهای مختلف به طور رایگان دارایی های رمزنگاری شده ای 
اعط��ا شد. به آنها قول داده شد اگر بتوانند سایرین را به استفاده از 
دارایی ه��ای رمزنگاری شده ترغیب کنن��د، رمزارزهای بیشتری به 
آنها اهدا خواهد شد. واکنش افراد در اندونزی و روسیه بسیار بیشتر 
از کشورهای دیگر بود. این مس��ئله ثابت می کند کشورهای در حال 
توسعه حتی به مبلغ اندکی پول نیز اولویت می دهند تا بتوانند تاثیر 

بیشتری را بر رمزارزها بپذیرند.
براس��اس اطالعات به دست آم��ده از نظرسنجی مصرف کنندگان 
جهانی توسط موسسه استاتیستا در 65 کشور، مردم نیجریه دارای 
بیشترین میزان رمزارز هستند. این مسئله نشان می دهد، کشورهای 

در حال توسعه به پیروی از مسیر رمزارزها تمایل دارند.
نتیجه

براساس آمار بانک جهانی، 1.7 میلیارد نفر به دلیل فقدان مدارک 
الزم یا وجود سایر موانع، از داشتن حس��اب بانکی محروم هس��تند. 
چنی��ن آدم هایی عمدت��ا در کشورهای در ح��ال توسعه ای زندگی 
می کنن��د که سیس��تم بانکی شان آنقدر گس��ترده نیس��ت و دارای 
محدودیت هس��تند. به همین دلیل نی��ز کشورهای در حال توسعه 

پیش از سایر کشورها به پذیرش رمزارزها رو آورده اند.
بنابر گزارش وب سایت هکرنون، ونزوئال، زیمبابوه و ایران از جمله 
کشورهایی هس��تند که شمار قابل توجهی از کاربران بیت کوین )و 
سای��ر رمزارزه��ا( را در خود جای داده اند. عاملی ک��ه در میان این 
سه کش��ور مشترک است و دلی��ل اصلی استفاده  گس��ترده  آنها از 
بیت کوی��ن عقب ماندگی بازار داخلی و کم ارزش بودن پول ملی شان 

است.
بنابرای��ن داده ها گرای��ش روزافزونی را به پذی��رش و استفاده از 
رمزارزه��ا در کشورهای در حال توسعه نشان می دهند. پلتفرم هایی 
نظر پی پل به دنبال افزودن ویژگی هایی هس��تند که به کاربران شان 
امکان می دهند در معامالت داخلی و همچنین برای تجارت خارجی 

بتوانند مبالغ موردنظرشان را از طریق رمزارز نیز پرداخت کنند.
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راهکارهای تقویت اعتمادبه نفس به عنوان 
رهبر تجاری

اعتمادبه نف��س ب��رای رهبران تج��اری دارای اهمیت بس��یار 
زی��ادی است. اگر یک رهبر تج��اری دارای اعتمادبه نفس کافی 
نباشد، امک��ان تاثیرگذاری بر روی دیگ��ران را از دست خواهد 
داد. ام��روزه بس��یاری از مدیران به دلیل ناتوان��ی برای نمایش 
اعتمادبه نفس شان سطح پایینی از تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف را تجرب��ه می کنن��د. این امر ب��ه طور مداوم ب��رای آنها 

دردسرساز می شود. 
برخی از افراد ب��ا مشاهده کارآفرینان و رهبران تجاری دارای 
اعتمادبه نف��س نس��بت به ارزیابی این امر ب��ه عنوان استعدادی 
ذاتی اقدام می کنند. نکته جالب در این میان عدم اعتمادبه نفس 
بس��یاری از رهبران تجاری به صورت ذاتی است. اعتمادبه نفس 
نیز درس��ت مانند سایر مهارت های اجتماع��ی قابل یادگیری و 
تقلید است. هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از نکات مهم 
برای یادگیری یا تقلید اعتمادبه نفس از سوی رهبران تجاری را 

مورد بررسی قرار می دهیم. 
تمرکز بر روی آنچه به شما اعتمادبه نفس می دهد

انجام برخی از کارها به اف��راد اعتمادبه نفس قابل مالحظه ای 
می ده��د. رهب��ران تج��اری ب��رای تقوی��ت اعتمادبه  نفس شان 
باید نس��بت ب��ه شناسایی این امر اق��دام نمایند. اگ��ر این امر 
مدنظ��ر کارآفرینان قرار نداشته باشد، ب��ه طور مداوم با مشکل 

اعتمادبه نفس مواجه خواهند بود. 
گاهی اوق��ات حضور در موقعیت هایی خاص یا انجام برخی از 
تفریحات به افراد اعتمادبه نف��س قابل مالحظه ای می دهد. این 
ام��ر باید در صورت نیاز برای تقوی��ت اعتمادبه نفس مدنظر قرار 
گیرد. متاسفانه هیچ فرمول جادویی برای تمام افراد وجود ندارد 
بنابراین باید نس��بت به کشف فعالیت های مناسب برای تقویت 
مهارت م��ان اق��دام نماییم. در این می��ان هیچ کس کمکی به ما 

نخواهد کرد. 
بهبود محیط اطراف

گاه��ی اوقات محیط دفتر کار برای رهبران تجاری آزاردهنده 
اس��ت. این ام��ر شامل طراح��ی نامناسب دکور ی��ا حتی سر و 
ص��دای بیش از اندازه محی��ط است. اگر شم��ا تمایل به حفظ 
اعتمادبه نفس ت��ان و تقویت ای��ن امر دارید، باید ب��ه طور قابل 
مالحظ��ه ای نس��بت به محی��ط اطراف تان توجه نش��ان دهید. 
محی��ط اطراف برای بس��یاری از کارآفرینان منبع اصلی تقویت 
اعتمادبه نف��س اس��ت بنابرای��ن بای��د در ص��ورت نی��از محیط 

اطراف مان را به طور قابل مالحظه ای دستخوش تغییر کنیم.
برخ��ی از کارآفرینان نس��بت ب��ه اعمال تغیی��رات در محیط 
اطراف ش��ان تردیدهای مداومی دارند. این ام��ر باید به سادگی 
از س��وی اف��راد ص��ورت گی��رد. در غی��ر این ص��ورت شرایط 

اعتمادبه نفس شان به ندرت تغییر خواهد کرد. 
تقلید از دیگران

برخی از رهبران تجاری دارای اعتمادبه نفس بسیار زیادی در 
محیط کار هستند. نکته جالب اینکه همان افراد در محیط های 
عادی چنین اعتمادبه نفس��ی را ندارن��د. نکته مهم در این میان 
تالش ب��رای تقلید از چنین رهبرانی ب��ه منظور بهبود وضعیت 
اعتمادبه نفس م��ان اس��ت. اگر ای��ن نکته مدنظ��ر کارآفرینان و 
رهب��ران تجاری ق��رار گیرد، بس��یاری از مشک��الت مربوط به 

اعتمادبه نفس حل خواهد شد.
بدون ش��ک اعتمادبه نفس بی��ش از ان��دازه در زندگی عادی 
دردسرس��از خواه��د ش��د. بنابرای��ن بای��د نس��بت ب��ه تقویت 
اعتمادبه نف��س در محیط ک��ار مشخص مانند مح��ل کار اقدام 
کرد. این امر به طور قابل مالحظه ای مدنظر برخی از بزرگترین 
رهبران تجاری قرار دارد. شم��ا نیز با تقلید از آنها امکان بهبود 

اعتمادبه نفس تان را خواهید داشت.
entrepreneur.com :منبع

رهبری
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  در روزهای��ی که همه از عدم حضور افراد در شعبه های بانک ها سخن 
می گویند، استفاده از خدمات مجازی بانک ها تبدیل به اصلی غیرقابل انکار 
شده  است. شرایطی که از حدود یک سال پیش بر دنیا حاکم شد، بانک ها 
را بر آن داشت که تأکید بیشتری بر خدمات غیرحضوری خود، جهت رفاه 
حال مشتری��ان و کمک به سالمتی آنها، داشت��ه باشند. برهمین اساس، 
طی یک سال گذشت��ه حفظ سالمت مشتریان، کارکنان و خدمت رسانی 
مناسب، رسالت اصلی بانک ها شده و بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.

آنچ��ه که به نظر می رسد، این است ک��ه دنیا تجربه جدیدی را با کرونا 
آغ��از ک��رد و پس از ای��ن در شرایط جدیدی که به  وج��ود آمده، بانک ها 
به  عنوان یک��ی از پرمراجعه ترین سازمان ها بای��د تمرکز اصلی خود را بر 
بانکداری مجازی معطوف کنند. در حقیقت بانکداری مجازی تاکنون یک 
اصل رقابتی برای بانک ها بود، اما اکنون تبدیل به یک ضرورت شده است.

در شرایط کنونی و حتی پیش از آن نیز بانک پاسارگاد با ایجاد زیرساخت 
بانکداری مجازی، طیف وسیعی از خدمات بانکی را در هر زمان و هر مکان 
برای مشتریان خود فراهم کرده  است. مشتریان بانک پاسارگاد، تنها با در 
اختیار داشتن یک نام کاربری و رمز عبور و اتصال به اینترنت می توانند از 
چندی��ن خدمت بانکداری مجازی استفاده کنند. نقطه شروع دریافت این 

https://www.bpi.ir :خدمات، کلیک بر این لینک است
چگونه از خدمات بانکداری مجازی به شیوه امن تری بهره ببریم؟

  یک��ی از دغدغه های مشتریان برای استفاده از بانکداری مجازی، ترس 
از امن نبودن این تراکنش ها است، اما بانک پاسارگاد در ادامه ارائه خدمات 
متنوع مجازی، امکان بهره برداری امن از ترکنش های شما را فراهم می کند.

برای اینکه با آرام��ش خیال از خدمات بانکداری مجازی استفاده کنید 
الزم است نکات عمومی زیر را رعایت کنید:

*دقت کنید که آدرس سایت بانکداری مجازی در نوار آدرس مرورگر با 
»https» آغاز شده باشد. در صورت مشاهده هشدار عدم اعتبار گواهی در 

مرورگر خود حتما از ادامه عملیات خودداری کنید.
* ب��ه آدرس بانکداری مج��ازی دقت کنید، ه��ر آدرس دیگری غیر از 

) https://ib.bpi.ir سامان��ه فارس��ی( و https://iben.bpi.ir )سامانه 
انگلیسی( نامعتبر است.

*تا آنجا که می توانید از مکان های عمومی مانند کافی نت ها برای ورود به 
بانکداری مجازی استفاده نکرده و در صورت استفاده از مکان های عمومی 

جهت ورود به بانکداری مجازی از صفحه کلید امن استفاده کنید.
*پ��س از استف��اده از رایانه های عمومی و هر زم��ان که دیگر نیازی به 
استفاده از بانکداری مجازی ندارید، ابتدا در گوشه سمت چپ باالی صفحه 

از سیستم خارج شده و سپس پنجره مرورگر را ببندید.
*اگر تالش جهت ورود مشکوک به حس��اب تان دیده شد، می توانید با 
مشاه��ده جزییات فعالیت در صفحه بانکداری مج��ازی خود این مورد را 
بررسی کنید؛ در صورت مشاهده آدرس آی پی مشکوک، نام کاربری و رمز 

عبور خود را از طریق منوی »تنظیمات« تغییر دهید.
*از آنج��ا که استف��اده مجدد از رمز عبور مهمتری��ن عامل در به خطر 
افتادن حساب ها یا افراد است، سعی کنید تا حدامکان از رمز عبور بانکداری 

مجازی خود در سایت های دیگر مجدد استفاده نکنید.
*هرگ��ز از طریق لینک های موجود در سایت های دیگر به سایت بانک 
مراجعه نکنید، همچنین تاحدامکان از جست وجوی نام بانک در موتورهای 
جس��ت وجو خودداری فرمایید، امن ترین روش برای ورود به سایت بانک 

تایپ کردن آدرس سایت در محل مناسب است.
*بانک پاسارگاد هیچ گاه در محل دیگری غیر از صفحه رسمی بانکداری 
مجازی نام کاربری و رمز عبور شما را مطالبه نمی کند بنابراین به هیچ وجه 

نام کاربری و رمز عبور خود را در جای دیگر وارد نکنید.
*نام کاربری و رمز عبور خود را به گونه ای انتخاب کنید که قابل حدس 
زدن توس��ط دیگ��ران نباشد. برای مثال در انتخ��اب آن از نام، سال تولد، 
شماره شناسنامه، نام شخصیت محبوب، مکان مورد عالقه استفاده ننمایید.
*تعداد حروف رمز عبور خود را کمتر از هشت نویس��ه در نظر نگیرید 
و حتم��ا در گ��ذرواژه خود از ح��روف کوچک و بزرگ به هم��راه اعداد و 

نویسه های ویژه استفاده کنید.

*هنگام استفاده از شبکه ه��ای بی سیم، احتمال خطر رهگیری بیشتر 
می شود. تنها زمانی از اتصاالت بی سی��م )Wireless( استفاده کنید که 

کامال از امنیت ارتباط اینترنتی خود مطمئن هستید.
*مطمئ��ن شوید که برنامه هایی همچون ضدبداف��زار بر روی رایانه تان 

به روز شده باشد.
*هرگز اطالعات مهم خود مانند شماره حس��اب، رمز، تاریخ تولد و ... را 
از طری��ق پیام کوتاه ارسال نکنید. همچنی��ن از ارسال تصویر کارت بانکی 
خود در شبکه های اجتماعی به دلیل اینکه حاوی اطالعات حساسی است، 

خودداری فرمایید.
*قبل از اینکه تلفن همراه خود را در اختیار دیگران قرار دهید یا آن را 
بفروشید، تمام اطالعات شخصی و رمز و شماره حساب های بانکی خود را 

از حافظه آن پاک کنید.
*هم��راه بانک پاسارگاد و سای��ر نرم افزارهای ارائه دهنده خدمات بانکی 
را فق��ط از وب سایت بانک و بازارچه های مجاز ف��روش برنامک دریافت و 

نصب فرمایید.
*همواره درخصوص پیامک های دریافتی حاوی لینک های نامعتبر دقت 

داشته باشید و از این لینک ها استفاده نکنید.
 استفاده از رمز دوعاملی برای امنیت بیشتر

  مشتری��ان بان��ک پاسارگاد جه��ت افزایش امنیت خ��ود در بانکداری 
مج��ازی، می توانند از روش دوعاملی استف��اده کنند. در این روش پس از 
وارد کردن رمز ورود بانکداری مجازی، یک کد تأیید اعتبار یک بار مصرف 
از طریق تلفن همراه خود )پیامک( دریافت کرده که با وارد کردن آن کد، 

امکان ورود به سامانه بانکداری مجازی را خواهند داشت. 
مزیت ای��ن روش، افزایش امنیت در ورود ب��ه سامانه بانکداری مجازی 
)اینترنت بانک( خواهد بود و عالوه بر دانستن رمز، در اختیار داشتن شماره 
همراه ثبت شده در سیستم بانکی نیز جهت استفاده از اینترنت بانک الزامی 
اس��ت. جهت دریافت رمز دوعاملی می توانید ب��ه یکی از شعبه های بانک 

پاسارگاد مراجعه کنید.

بانک پاسارگاد، حافظ امنیت تراکنش های مجازی شما
Seo.co به قلم: تیموتی کارتر کارآفرین و مدیر اجرایی موسسه

ترجمه: علی آل علی
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اخبار

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: در مراسمی با حضور وزیر 
نیرو از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس و با حضور استاندار هرمزگان، 

طرح آبرسانی به 57 روستای هرمزگان به بهره برداری رسید.
در این مراسم که به صورت نمادین در روستای "گوربند" شهرستان 
میناب برگزارشد، اهالی 57 روستای واقع در شهرستان های حاجی 
آباد، بســتک، رودان، جاسک، بندرلنگه، رودان، بندرعباس، میناب، 
خمیر و پارسیان از نعمت آب شرب پایدار بهره مند شدند. "فریدون 
همتی" اســتاندار هرمزگان در مراســم بهره برداری از طرح بزرگ 
آبرســانی به 57 روستا،  با اشــاره به اینکه آبرسانی به روستاهای 
هرمزگان به دلیل پراکندگی بســیار دشوار است، افزود: آبرسانی به 
برخی از مناطق اســتان از جمله بشاگرد شرایط سختی دارد اما با 
تالش های صورت گرفته، گام های خوبی در حوزه آبرسانی هرمزگان 
برداشــته شده است. وی افزود: استان هرمزگان تا پایان سال شاهد 

بهره برداری از پروژه های بزرگ آبرســانی خواهد بود که وضعیت 
آب مناطق مختلف شهری و روستایی را بهبود خواهد بخشید.  در 
ادامه این مراسم، "امین قصمی" مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان با اشــاره به اینکه هرمزگان در واپسین روزهای سالجاری 

شاهد بهره برداری از پروژه های شاخصی در حوزه آبرسانی خواهد 
بود، گفت: امروز شــاهد بهره برداری یکی از این پروژه ها بودیم که 
توانست بیش از 11 هزار خانوار روستایی استان را در یک وضعیت 
مناسب آبرسانی قرار دهد. وی افزود: براي اجراي این طرح آبرسانی، 
در مجموع یکهزار و 746 میلیارد ریال هزینه شــده است. به گفته 
وی، آبرسانی به 57 روستای هرمزگان در قالب 13 مجتمع آبرسانی 
صــورت گرفته و جمعیتی بالغ بر 42 هــزار و 79 نفر از نعمت آب 
پایدار بهره مند شدند. وی با اشاره به جزئیات این طرح گفت: برای 
آبرســانی به این روستاها، 111 کیلومتر خط انتقال، 305 کیلومتر 
توســعه و اصالح شبکه، چهار ایســتگاه پمپاژ، 15 باب مخزن، دو 
هزار و 920 متر شــبکه برق و 14 حلقه چاه احداث شده است. وی 
ابراز امیــدواری کرد، تا پایان دولت تدبیر و امید میزان بهره مندی 

روستائیان هرمزگان از آب شرب پایدار به باالی ۸0 درصد برسد.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: در هفته چهل و سوم پویش 
هرهفته- الف- ب- ایران به طور همزمان از 35 طرح ســاز و کاری 

وزارت نیرو بهره برداری شد.
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت 
آبفای گیالن؛ وزیر نیرو در آئیــن افتتاح این طرح ها که به 
صورت ویدئوکنفرانس برگزار شــد، گفت: با تالش کارکنان 
صنعت آب و برق، تاکنون 22۸ طرح ســاخت و سازی و 53 

طرح ساز و کاری در کشور به بهره برداری رسیده است.
رضا اردکانیان اعتبار هزینه شده برای این طرح ها را بیش از 
26۸ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: اصلی ترین وظیفه 
وزارت نیرو ایجاد تحول در ســاز و کارهاست که از ابزارهای 
موجود به واسطه تغییر نگاه شکل گرفته است. وی افزود: 50 
طرح ســاز و کاری و 200 طرح ساخت و سازی دیگر نیز در 

قالب پویش هرهفته- الــف- ب- ایران در مدار بهره برداری 
قرار خواهد گرفت.

گفتنی اســت؛ در این مراسم ضمن تشریح ساز و کارهای 

ایجاد شــده در صنعت آب و برق از سوی شرکت های مادر 
تخصصی، به دستور وزیر نیرو از طرح های ساز و کاری صنعت 
آب و برق کشور در هفته چهل و سوم پویش هرهفته- الف- 
ب- ایران رونمایی شد. از این 35 طرح ساز و کاری رونمایی 
شده، ســه طرح مربوط به ســازمان انرژي هاي تجدیدپذیر 
و بهره وري انرژي )ســاتبا(، ســه طرح مربوط به شــرکت 
مادرتخصصــي تولید نیروي برق حرارتي، هفت طرح مربوط 
به شرکت مادرتخصصي مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروي 
برق )توانیر(، سه طرح مربوط به شرکت مدیریت شبکه برق 
ایران، 6 طرح مربوط به شرکت مادرتخصصي مدیریت منابع 
آب ایران و 6 طرح مربوط به شرکت مادرتخصصي مهندسی 
آب و فاضالب کشور بوده و در حوزه ستادي وزارت نیرو نیز 7 

طرح ساز و کاری رونمایی شد.

ســاری – دهقان: نخســتین مجموعه گردشــگری آبی استان 
مازنــدران در محیــط پیرامونی ســد صالح الدیــن کال با حضور 
ویدئوکنفرانســی وزیر نیرو و در قالب هفته چهل و ســوم پویش 
#هرهفته_الف_ب_ایران به بهره برداری رســید. به گزارش روابط 
عمومی آب منطقه ای مازندران ، این مجموعه گردشــگری آبی در 
محیط پیرامونی ســدها در وســعت حدود 40 هکتار در فاز اول با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی بالغ بر 2۸ میلیارد تومان افتتاح شد. 
"محمد ابراهیم یخکشی" مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران 
در رابطه با این طرح گفت: ســعی ما بر این اســت تا در اســتان از 
ظرفیت همه تاسیسات آبی برای مباحث گردشگری استفاده کنیم. 
در همین راستا امروز عالوه بر سد صالح الدین کال به طور همزمان 

بهره برداری از فاز اول گردشــگری آبی مجموعه سد برنجستانک و 
همچنین عملیات اجرایی گردشگری آبی دو پروژه دیگر از جمله سد 

الیماالت و آب بندان اسب چین آغاز شد.
وی ارزش سرمایه گذاری این پروژه ها را 160 میلیارد تومان اعالم 
کرد و افــزود: در فاز اول این پروژه ها بالغ بر وی 160 نفر به صورت 

مستقیم مشغول به کار خواهند شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران در پایان مدت بازگشت 
ســرمایه این طرح ها را کمتر از پنج ســال ذکر کــرد و گفت: این 
مجموعه ها فرصت مناسبی را برای گذراندن اوقات فراغت برای مردم 
ما فراهم خواهند کرد و ما نیز می توانیم از تاسیســات آن استفاده 

بهره ورانه و چند منظوره داشته باشیم.

مشهد - صابر ابراهیم بای : رییس روابط عمومی شرکت گاز 
خراسان رضوی گفت: هم اســتانی های گرامی می توانند با مراجعه 
به درگاه  های ارتباطی http://egas.ir یا ســامانه تلفنی 1۸94 از 
خدمات غیرحضوری این شرکت همانند استعالم و پرداخت آنالین 
قبوض اســتفاده کنند. حسن خیراندیش با اعالم این مطلب اظهار 
کرد: درگاه اینترنتی http://egas.ir دارای امکاناتی همانند استعالم 
سوابق قبض، خدمات غیرحضوری، مشاهده و پرداخت آخرین قبض 
و خوداظهاری اعالم رقم کنتور است. وی افزود: شهروندان گرامی می 
توانند با ورود به بخش استعالم سوابق قبض در درگاه اینترنتی و ورود 
شماره اشتراک نسبت به مشاهده آخرین وضعیت قبض گاز، سوابق 
مصرف ماه و سالهای های گذشته و مشاهده میزان بدهی اقدام کنند. 
خیراندیش گفت: امکان مشاهده قبض الکترونیک و پرداخت آنالین 

نیز از دیگر گزینه این درگاه است که شهروندان می توانند به صورت 
غیرحضوری هزینه گازمصرفی خــود را به صورت آنالین پرداخت 
کنند. ســخنگو و رییس روابط عمومی شرکت گاز خراسان رضوی 

ادامه داد: از دیگر امکانات این درگاه خوداظهاری رقم کارکرد کنتور 
می باشــد که نقش موثری در ارایه بهتر خدمات و استفاده از دانش 
روز خواهد داشــت. این مقام مســئول در بخش دیگری از سخنان 
خود تصریح کرد: شرکت گاز خراسان رضوی پیش از نیز برای اولین 
بار در بین تمام شــرکت های گاز استانی کشور با راه اندازی سامانه 
تلفنی 1۸94 امکان برقراری ارتباط دوطرفه مشترکین با کارشناسان 
این شرکت برای ارائه خدمات الکترونیک، ثبت نظرات و پیشنهادات 
و پیگیری آســان مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه گاز طبیعی را 
فراهم کرده است. رییس روابط عمومی شرکت گاز استان خاطرنشان 
کرد: توسعه خدمات الکترونیک و استفاده از دانش روز موجب تکریم 
و ایجاد رضایتمندی بیشتر شــهروندان شده و امکان ارائه خدمات 

سریع و باکیفیت بیشتر را ممکن می کند.

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل کمیته امداد استان قم 
امسال، با حضور در 11 برنامه رادیویی و تلویزیونی با عنوان بی تعارف 
به 96 درخواست مطرح شده هم استانی های گرامی رسیدگی کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، محمود تلخابی، رئیس 
اداره روابط عمومی و اطالع رسانی کمیته امداد استان قم با اشاره به 
اینکه کمک به رفع مشکالت نیازمندان استان قم، دغدغه مدیرکل 
محترم اســتان است گفت: هر زمانی که صدا و سیمای مرکز قم از 
وی برای پاسخگویی و رسیدگی به مشکالت مطرح شده در برنامه 
های رادیویی و تلویزیونی دعوت کرده است، از این موضوع استقبال 
کرده و در برنامه های مورد نظر حاضر شده است. وی با بیان اینکه 
برنامه »بی تعارف« در صدا و ســیمای قم، پل ارتباطی خوبی بین 

مردم و مسئوالن استان است افزود: آقای میرشکار، مدیرکل کمیته 
امداد استان قم، امسال 11 مرحله در استودیو این برنامه حاضر شد 

و به صورت زنده به ســواالت مطرح شــده از طرف مردم پاسخ داد. 
تلخابی لزوم انعکاس و پیگیری مطالبات مردم در چنین برنامه هایی 
را خاطرنشان و تصریح کرد: در سالی که پشت سر گذاشتیم 96 فقره 
درخواست مردمی در این برنامه عنوان شد که بالفاصله پس از اتمام 
هر برنامه با دستور مدیرکل محترم، پیگیری مشکالت مطرح شده در 
دستور کار فوری ادارات تابعه قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه بیشتر 
پیامک های ارســالی و تماس های تلفنی مردم با موضوع حمایتی، 
معیشت، مسکن، درمان، اشــتغال و تحصیل بوده است بیان کرد: 
ادارات پنجگانه استان، همه درخواست های مطرح شده را رسیدگی 
و برای درخواســت هایی که در چارچوب ضوابط جاری امداد بوده، 

اقدام الزم انجام شد.

اهواز - شبنم قجاوند: خلیل محمدی مدیرعامل این نیروگاه 
گفت: واحد هــای 305 و 315 مگاواتی نیروگاه از پیچیده ترین نوع 
نیروگاه در جهان هســتند که این موضوع بهره برداری، نگهداری و 
تعمیرات این واحد ها را با چالش های زیادی مواجه کرده اســت. او 
با اشــاره به ساختار و سیســتم این نوع نیروگاه ها افزود: با توجه به 
اینکه بسیاری از قطعات و تجهیزات واحد های تولیدی این نیروگاه در 
بازار های داخلی و یا خارجی به سختی تامین می شود، تصمیم گرفتیم 
تا با تکیه بر دانش و تجربه ارزشــمند کارکنان خود بسیاری از این 
قطعات را بازسازی کرده و مورد استفاده مجدد قرار دهیم. محمدی 

با اشاره به نقش مهم قطعات بازسازی شده در کاهش زمان تعمیرات 
تجهیزات نیروگاهی، اظهار داشت: در این زمینه بازسازی 200 قطعه 
نیروگاهی در کارگاه های مســتقر در نیروگاه با همت تالشــگران و 
متخصصان این نیروگاه در بهمن ماه امســال انجام شد و در چرخه 
تولید قرار گرفتند. نیروگاه رامین اهواز با 6 واحد تولیدی و با مجموع 
ظرفیت یک هزار و ۸50 مگاوات ســاعت بزرگترین نیروگاه بخاری 
کشور اســت و ضمن تولید پایدار انرژی حیاتی برق و پشتیبانی از 
شبکه سراسری، بسیاری از قطعات مورد نیاز خود را با تکیه بر دانش، 

تجربه و تخصص کارکنان خود طراحی و مورد ساخت قرار می دهد.

از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس با وزیر نیرو و با حضور استاندار هرمزگان:

 طرح بزرگ آبرسانی به ۵۷ روستای هرمزگان بهره برداری شد

 در هفته چهل و سوم پویش هرهفته- الف- ب- ایران؛ 
35 طرح ساز و کاری وزارت نیرو افتتاح شد

در قالب هفته چهل و سوم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران؛

مجموعه گردشگری آبی سد »صالح الدین کال« در استان مازندران افتتاح شد

استعالم و پرداخت الکترونیکی قبوض گاز در خراسان رضوی

با حضور ماهانه در برنامه رادیویی و تلویزیونی بی تعارف قم:
مدیرکل کمیته امداد قم، مسئول بی تعارف استان است

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز گفت:
بازسازی بیش از ۲۰۰ قطعه و تجهیزات نیروگاهی به دست متخصصان بومی انجام شد

موفقیت نسخه الکترونیک نیازمند همراهی همه اجزای درمانی است
بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: سرپرست مدیریت درمان 
تامین اجتماعی بوشهر گفت:با توقف فرآیند صدور دفترچه جدید 
برای بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی تحت پوشش 
ســازمان تامین اجتماعی از ابتدای اسفند99 ارائه خدمات درمانی 

وارد فاز تازه ای شده است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی 
استان؛ دکتر سید جواد رکابپور سرپرست مدیریت درمان تامین 
اجتماعی اســتان بوشهر در نشست هم اندیشی  با رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بوشهر و مدیر کل بیمه سالمت ایرانیان در خصوص 
نسخه الکترونیک گفت:با فراهم شدن بسترهای صدور نسخه الکترونیک در مراکز تشخیصی و درمانی گامی نو در ارائه خدمات 

درمانی برداشته خواهد شد و قطعا در موفقیت این طرح همراهی همه اجزای درمانی الزم و ضروری می باشد.
دکتر رکابپور گفت: مشــکالتی احتمالی برای خدمت گیرندگان در ابتدای فرآیند توقف صدور دفترچه با همفکری و همیاری 
همه اجزای درمانی استان قابل بر طرف شدن می باشد و در این راه همگرایی ارائه دهندگان خدمت امری اجتناب ناپذیر می باشد.

سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی اظهار داشت :مدیریت درمان تامین اجتماعی استان در راستای اجرای موفقیت آمیز 
این طرح ملی آماده پذیرش راهکارها و پیشنهادهای همه دستگاههای مرتبط با موضوع می باشد.

دکتر رکابپور در این نشست ضمن قدردانی از تمامی ارائه دهندگان خدمت به جامعه تحت پوشش تامین اجتماعی گفت:طرح 
توقف صدور دفترچه تامین اجتماعی در راستای تکلیف قانونی الکترونیکی شدن خدمات درمانی است و سازمان تامین اجتماعی 

خود را موظف به اجرای این طرح می داند.

مدیرعامل شرکت گاز گیالن:
 1۰ درصد صرفه جویی، موجب 15 درصد تخفیف گازبها می شود

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: مشترکین گاز طبیعی در 
صــورت افزایش 15 درصدی میزان مصرف گاز نســبت به مدت 
مشابه سال های 96 و 97، مشــمول افزایش 15 درصدی هزینه 

گاز خواهند شد.
روابط عمومی گاز گیالن- حســین اکبر مدیرعامل شرکت گاز 
استان گیالن با اشاره به تصویب نامه هیئت وزیران به ریاست معاون 
اول ریاست جمهوری درخصوص هزینه گاز اظهار داشت: از ابتدای 
زمستان امسال بجهت نهادینه شدن فرهنگ صرفه جویی در جامعه، 
مقرر شد تا مشترکین کم مصرف گاز از پرداخت هزینه معاف شوند.

وی با بیان این موضوع اظهار داشت: این تصویب نامه به معنای رایگان شدن کامل هزینه گاز نبوده و تنها برای مشترکینی می 
باشد که کمتر از 200 مترمکعب در ماه گاز مصرف نمایند. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن همچنین درخصوص دستورالعمل 
های جدید برای مصارف باالتر از 200 مترمکعب گفت: بر اساس این تصویب نامه، مشترکینی که در مقایسه با مدت مشابه سال 

های 1396 و 1397 ، 10 درصد کاهش مصرف داشته اند مشمول 15 درصد تخفیف در گازبها خواهند شد.
حســین اکبر ادامه داد: مشترکین گاز طبیعی در صورت افزایش 15 درصدی میزان مصرف گاز و بیشتر از آن نسبت به مدت 
مشــابه ســال های 96 و 97، مشمول افزایش 15 درصدی هزینه گاز خواهند شد که این مورد در قبوض گاز تحت عنوان بدهی 
گذشته درج می شود. وی تصریح کرد: این قوانین مربوط به فصل سرد سال یعنی از 16 آبان تا 15 فروردین سال آینده می باشد 
و  نحوه محاسبه تخفیف و یا افزایش مبلغ گازبها در فصل گرم متفاوت بوده که شرح آن به صورت مبسوط در تصویب نامه مذکور 

قابل مشاهده می باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در پایان گفت: مشترکین محترم می توانند برای مشاهده کامل دستورالعمل اجرایی، تصویب 

نامه های هیئت وزیران در تاریخ های یازدهم و بیست و سوم آذرماه 99 را مشاهده نمایند.

افتتاح متمرکز ۲۶ هکتار گلخانه و آغاز عملیات اجرایی 5۰ هزار هکتار 
زهکشی جدید در اراضی استان گلستان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: در مراسمی با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و دکتر حق شناس استاندار 
گلســتان، به صورت ویدئو کنفرانس، 26 هکتار از گلخانه های استان به صورت متمرکز افتتاح و عملیات اجرایی 50 هزار هکتار 
زهکشی جدید اراضی استان شروع شد.در مراسم افتتاحیه در محل پروژه ها، مهندس اکبری معاون وزیر جهادکشاورزی در امور آب 
و خاک و دکتر مهاجر رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان حضور داشتند.این گلخانه ها به تعداد 45 واحد با اعتبار 1۸20 
میلیارد ریال و پیش بینی 7۸00 تن تولید مورد افتتاح قرار گرفت که با افتتاح آن ها برای 7۸0 نفر فرصت شغلی جدید فراهم و 45 
خانوار از نعمت آن بهره مند شدند.در این مراسم همچنین، عملیات اجرایی فاز دوم طرح بزرگ زهکشی 2۸0 هزار هکتاری اراضی 

استان در سطح 50 هزار هکتار با اعتبار  6500 میلیارد ریال با بیش از 10هزار بهره بردار شروع شد.

اهتمام وزارت راه برای کمک به احیای خلیج گرگان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تشکیل کمیته ای مشترک برای حل مشکالت راه آهن ایران و 
ترکمنستان گفت: تاکنون بسیاری از مشکالت دو کشور برای از سرگیری مراودات تجاری برطرف شده است.محمد اسالمی در ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی گلستان با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری اظهار داشت: یکی از این مشکالت، کوتاه 
و بلند بودن عرض خط آهن به طول تقریبی 200 متر بود که این مشکل با برطرف شدن موانع حقوقی به زودی برطرف می شود.

وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: با برطرف کردن مسایل موجود بین ایران و ترکمنستان تالش می کنیم زمینه استقرار مراکز 
تجاری و شهرک های صنعتی مشترک در اینجه برون فراهم شود.

اسالمی با اشاره به عزم جدی دولت برای تجهیز لجستیکی اینچه برون گفت: ارتقای زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه تجارت 
در این منطقه از راهبردهای وزارت  راه و شهرسازی است تا با ایجاد یک شهر جدید روند رشد اقتصادی گلستان بهبود یابد . وی به 
اهتمام وزارت راه و شهرسازی برای کمک به احیای خلیج گرگان و میانکاله اشاره کرد و گفت: اجرای هر تصمیمی در میانکاله و 
خلیج گرگان منوط به تصمیم "کارگاه مدیریت و هماهنگی تاالب ها" است و پس از اتخاذ تصمیم در شورای عالی حفاظت محیط 

زیست رویکردهای پیش بینی شده اجرا خواهد شد.

شهردار بندرعباس:
مهندسی پیاده سازی ساختارهای عملیاتی با علم روز است

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار بندرعیاس 
همزمان با فرا رسیدن پنجم اسفند ماه و گرامیداشت»خواجه نصیر 
الدین طوسی« این روز را به مهندسین این مرز و بوم تبریک گفت و 
افزود: حرفه و تخصص مهندسی همواره تالش می کند یک ساختار 

عملیاتی را از یک مفهوم خاص پیاده سازی کند.
به گــزارش مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری 
بندرعباس، عبــاس امینی زاده بــا بیان اینکه پنجم اســفندماه 
گرامیداشت یکی از بزرگترین چهره های علمی جهان اسالم،»خواجه 
نصیرالدین طوســی« اســت، اظهار کرد: این مناسبت به نام»روز 
مهندس« در تقویم ملی ایران آمده و در واقع یادآور تالش جوانان انقالبی و با استعداد ایران اسالمی برای به ثمر رسیدن تالش ها 

و فعالیت های اثر بخش آنان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مهندسی و مهندسین خدمت رسان در هشت سال 
دفاع مقدس، خاطر نشان کرد: همه ی اقشار، گروه ها و سنین در جنگ تحمیلی شهید داده اند که در این میان، جامعه مهندسی 
کشور نیز از این امر مستثنی نیست و بنا بر آمارهای موجود، مهندسان در دوره جنگ هشت ساله، حدود 2000 شهید تقدیم کشور 

کرده  و دین خود را به انقالب ادا کرده اند.
شــهردار بندرعباس ادامه داد: نامگذاری پنج اسفند و روز برزگداشــت»خواجه نصیرالدین طوسی« به نام روز مهندس روزی 
ارزشمند و موعدی برای پاسداشت تعهد و تفکر مهندسانی است که توسعه ساز و تحول آفرین بوده اند و با تکیه بر اندیشه و عمل خود 

جامعۀ امروز را ممتاز و متمایز از گذشته ساخته اند.
امینی زاده همچنین با تبریک این روز پرافتخار و ارزشمند به تمامی مهندسین کشور، گفت: از جامعه بزرگ مهندسین شهرداری 
بندرعباس که همواره در راه رشد و توسعه شهر بندرعباس تالش کرده و از هیچ کوششی در مسیر تعالی، رشد و آبادانی این شهر 

فروگذار نکرده اند کمال تشکر و قدردانی را دارم.
امینی زاده در بخش پایانی سخنان خود یادآور شد: رشد و پیشرفت و دستاوردهای نوین علمی با تکیه به دانش داخلی و با هدف 

رونق و توسعه در تولیدات ملی امکان پذیر است که در این مهندسین سهم قابل توجهی دارند.
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شم��ا تصمیم گرفته اید که ی��ک استارت آپ راه اندازی کنید، بس��یار 
خوب. ح��ال این سوال مطرح می شود آیا بای��د شغل فعلی خود را رها 
کرده و به کس��ب و کار شخصی بپردازید و یا بهتر است که کمی از کار 

را پیش برده و سپس اقدام به ترک شغل نمایید؟
زمانی که شما تصمیم می گیرید که کسب و کار شخصی خود را آغاز 
کنید، معموال وسوسه انگیز است که شغل کارمندی را رها کرده و تمام 
وقت و توجه خود را صرف کس��ب و کار جدیدتان کنید، اما این چالش 
نی��ز وجود دارد که قبل از رسی��دن استارت آپ به درآمد، در ابتدا شاید 

نیاز به یک منبع مالی داشته باشید.
مالحظات زیادی قبل از شروع هر کسب و کار وجود دارد که باید آنها 
را در نظر گرفت. مهم نیس��ت که چه ک��اری را شروع کرده اید، همیشه 
ی��ک فاز اولیه در استارت آپها وج��ود دارد که در این فاز برای به دست 
آوردن ه��ر ریال باید تالش کرد. ای��ن جنبه از کار، منحصر به سرویس 
یا محصول ویژه ای نیس��ت، همیشه ابتدای کار، کسب درآمد با سرعت 
بس��یار پایین و به سختی ص��ورت می گیرد. در ادام��ه قصد داریم پنج 
نکت��ه ای که باید قبل از استعف��ا دادن از شغل فعلی و صرف تمام زمان 

خود برای استارت آپ مورد توجه قرار گیرند را با هم بررسی کنیم.
به جز آنهایی که به صورت موروثی ثروتمند هستند، بیشتر افراد برای 
کس��ب درآمد کار می کنند، زیرا مجبورند که نیاز مالی خود را برطرف 
سازند. در این حالت، زمانی که استارت آپی را راه اندازی می کنید، ترک 
کردن شغل فعلی، وابسته به این خواهد بود که برای مدتی، منبع درآمد 
دیگ��ری برای گذراندن امورات روزانه خ��ود داشته باشید تا استارت آپ 
شما رشد کرده و درآمد ایجاد کند. در غیر این صورت باید کمی بیشتر 

تأمل کنید.
ب��رای اینکه پاسخ به س��وال »آیا باید قبل از شروع یک استارت آپ از 
شغ��ل فعلی خ��ود استعفا دهیم؟« را به درست��ی بدهید، 5 نکته وجود 
دارد ک��ه قبل از شروع یک استارت آپ باید به آن توجه کنید، در ادامه 

با بررسی این نکات می توانید تصمیم بهینه تری بگیرید.
1. ابتدا ببینید که آیا پس انداز قابل توجهی دارید؟

اگر تا به اینج��ا پول کافی پس انداز کرده باشید که بتوانید به واسطه 
آن، چند ماهی در شروع کسب و کار شخصی جدید خود، امورات مالی 

خود را بگذرانید، پس می توانید مدتی بدون دریافت حقوق سپری کنید 
و ب��ه جای گذراندن وقت روی شغ��ل دیگر، تمام توجه خود را معطوف 
به کس��ب و کار جدیدتان کنید، اما باید ببینید که پس انداز شما تا چه 
زمان��ی کافی خواهد ب��ود؟ حداقل باید بتوانید خ��رج شش ماه خود را 
ب��ا آن تامین کنید. مس��ئله حائز اهمیت دیگر ای��ن است که آیا مجرد 
هس��تید و یا ازدواج کرده اید و به طور مثال دو فرزند دارید؟ باید بسته 
به این شرایط، خرج زندگی خود را حداقل برای شش ماه تخمین بزنید 
و بررس��ی کنی��د که آیا میزان پس انداز شما ب��رای این شش ما کفایت 
می کن��د یا خی��ر. با یک نگاه کل��ی به وضعیت زندگی خ��ود می توانید 
محاسب��ه کنید که به صورت ماهانه چ��ه مقدار هزینه دارید، سپس آن 
را در 6 ی��ا 9 ض��رب کنید، اگر پس انداز بانکی شم��ا به این میزان بود، 
در ص��ورت تمای��ل می توانید شغل فعلی خود را ت��رک کرده و با خیال 

راحت تری بر روی استارت آپ خود تمرکز کنید.
2. نکته دومی که قبل از ترک شغل فعلی باید به آن توجه کنید این 

است که آیا مشتریانی دارید که در انتظار محصول شما باشند؟
اگر در حال حاضر مشتریان دست به نقد دارید که در انتظار محصول 
یا سرویس شما هس��تند، می توانید به استعف��ا از شغل فعلی خود فکر 
کنی��د. در حالت ایده آل، صدور صورت حس��اب ب��رای همه مشتریان، 
بای��د درآمدی ایجاد کند که حداق��ل بتواند هزینه های شخصی، حقوق 
کارکن��ان، مالیات و دیگر هزینه های کار را پوشش داده و سپس سودی 
برای صاحب کس��ب و ک��ار به جای بگذارد که معم��وال در ابتدای کار، 
احتمال چنین صورت حسابی از سوی مشتریان کم است. با این شرایط 
بهتری��ن سناریو این اس��ت که تا زمان جذب کردن تع��داد مناسبی از 
مشتری��ان بالقوه صبر کنید، آنها را به مشتری��ان دائمی تبدیل کرده و 

سپس منبع درآمد خارجی خود را قطع کنید.
3. آیا برای استارت آپ خود سرمایه گذار دارید؟

وقتی کس��ی بر روی ک��ار شما سرمایه گذاری می کن��د، این انتظار را 
دارد که به صورت تمام وقت روی استارت آپ خود زمان بگذارید و تمام 
توجه خود را معطوف به این کار کنید. تنها استثنائی که ممکن است در 
این بین وجود داشته باشد این است که این سرمایه گذار، یکی از اعضای 
خان��واده و یا از دوستان نزدیک شما باشد و این شانس را به شما بدهد 

که وقت خود را گاهی برای شغل دیگری صرف کنید. طبیعی است که 
در غیر این صورت، شخصی که سرمایه مالی خود را در اختیار شما قرار 
داده، به دنبال کسب حداکثر توانایی و مزایای شما و ایده شما باشد. اگر 
شما سرمایه گذار خارجی )خ��ارج از نزدیکان خود، خانواده و دوستان( 
داشت��ه باشید، قطعا ایده آنها ای��ن است که حدود 80 تا 90 ساعت در 

طول هفته برای استارت آپ مشترک تان وقت بگذارید.
4. شغل فعلی که به آن مشغول هستید، یک کار تمام وقت است 

یا پاره وقت؟
اگر به صورت پاره وقت کار می کنید و در کنار آن یک کس��ب و کار 
راه انداخته ای��د، از خود بپرسید که چه مقدار زم��ان مفید برای اجرا و 
پیشبرد کسب و کار خود نیاز دارید. اگر می توانید در زمان آزاد به امور 
مربوط به کس��ب و کار جدیدتان نیز بپردازید نیازی نیست که حتما به 
سرع��ت از شغل پاره وقت خود، استعفا دهید. می توانید تا زمانی که به 
درآمد مطلوب و قابل قبولی در استارت آپ خود می رسید، منتظر بمانید 

و سپس شغل فعلی را رها کنید.
البته توجه داشت��ه باشید که حفظ شغل فعلی، گاهی می تواند منجر 
ب��ه ن��زاع با کارفرما ش��ود، مثال در صورت��ی که توانای��ی و تمرکز شما 
تحت الشع��اع شروع کار جدید قرار گیرد، ممکن است به صالح نبوده و 
گاه��ی غیرممکن باشد که به شغل فعلی خود ادامه دهید. همچنین در 
برخ��ی موارد ممکن است از کار اخراج شوید که پیامدهای روحی بدی 

برای شما به همراه خواهد داشت.
5. منافع شغلی فعلی در مقابل زمانی که برای آن صرف می کنید 

چه مقدار است؟
منافع شغلی خود را در مقابل فرصت های کسب و کار شخصی جدید 
خ��ود، تخمین بزنید. باالخ��ره شما باید تصمیم بگیری��د که چه کاری 
اهمیت بیشتری دارد و بهتر است که چه تصمیمی بگیرید. آیا باید وقت 
خ��ود را تماما صرف کس��ب و کار شخصی خود کنی��د و یا یک کارمند 
خوب باق��ی بمانید؟ در اغلب موارد، باید منتظر باشید تا سرمایه  خوبی 
از شغل خود برای ادامه  زندگی کس��ب کرده و سپس شغل قبلی تان را 
ترک کنید. در بعضی موقعیت های نادر، ممکن است آنقدر خوش شانس 
باشید که با وجود رهاکردن شغل فعلی بتوانید به زندگی ادامه دهید و 

تمام وقت خود را صرف کسب و کار جدید کنید. گاهی نیز ادامه دادن 
به شغل فعلی ب��رای مدتی مزایایی برای شما دارد که بهتر است مدتی 
آن را ادامه دهید و پس از رشد نسبی استارت آپ خود، شغل کارمندی 
را ره��ا کنید. با بررسی این نکات می توانی��د تصمیم بهتری بگیرید. به 
خاطر داشته باشید که پاسخ درست به تمام این سواالت تنها وابسته به 
خود شماست. البته گاهی این شانس وجود دارد که خانواده و اطرافیان 
به شما در گذراندن امور روزانه کمک کنند و مدتی نیاز به منبع درآمد 
نداشته باشید. به هر حال این شما هس��تید که بیشتر از هر کس دیگر 
از زندگ��ی شخصی و اهداف تان آگاهید. تمامی آنها را کنار هم بگذارید، 
بس��نجید و در نهایت بهترین تصمی��م را برای وضعیت شغلی تان اتخاذ 

کنید.
ucan :منبع

آیا باید قبل از شروع یک استارت آپ از شغل فعلی خود استعفا دهیم؟
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ب��ه گفته تحقی��ق »ریس��ک نادی��ده گرفت��ن بازخورد 
 The Risks Of Ignoring Employee( »کارمندان
Feedback(، اغل��ب کارفرمایان، اص��ال شنوندگان خوبی 
نیس��تند. برای مثال، تنها در 23 درصد از مواقع، هنگامی 
که مردم مشکالت کاری خود را با کارفرمایان خود در میان 
می گذارند، کارفرمایان هیچ تالشی برای حل مشکالت شان 
نمی کنند. از آن ط��رف هم، 17 درصد مردم می گویند که 

کارفرمای شان هرگز به حرف های شان اهمیت نمی دهد. 
اگ��ر شنونده  ضعیفی باشید، در آین��ده تاثیرات مخربش 
را می بینید. همچنین متوج��ه شدیم که آن تعداد افرادی 
که کارفرمای شان سعی می کند مشکالت شان را حل کند، 
ح��دودا تا 12 برابر بیشتر تمایل دارند که پیش شرکت، از 

کارفرمای شان تعریف کنند.
ح��اال چطور می توانید توانایی ه��ای شنیداری خود را به 
سرع��ت باال ببرید؟ اولین قدم، این است که این سه جمله 

را به کل از ذهن خود پاک کنید.
برای ت��ان یک مث��ال می زنم: فرض کنی��د با یک دوست 
قدیمی در حال صحبت هستید. شرکتی که این دوست تان 
در آن کار می کند، در حال حاضر در مرز ورشکس��ت شدن 

است.
دوست ت��ان می گوید: »نگرانم که به م��اه آینده نرسیده، 
شغلم را از دست بدهم. اصال از استرس شب و روز ندارم.«

و شما در جواب می گویید: »وضعیت شرکت من هم چند 
سال پیش همین گونه بود.«

آی��ا پاسخی که می دهی��د از روی همدلی است؟ یکی از 
سوال های یک آزمون آنالین ای��ن است که »آیا می توانید 
شنونده ای همدل و دلس��وز باشید؟« و حاال پس از تجزیه 
و تحلیل های فراوان هزاران پاسخ مختلف، ما دریافتیم که 
در ح��ال حاضر، ح��دود 40 درصد از م��ردم فکر می کنند 
پاسخ��ی که در مثال باال داده ش��د، از روی همدلی است، 
ام��ا متاسفانه، اشتباه می کنی��د، در این پاسخ اصال اثری از 

همدلی وجود ندارد.
ح��اال چرا این پاسخ غلط اس��ت؟ در اینکه با این جواب، 
طرف مقابل حس می کند تنها کسی نیست که این مشکل 

را دارد و خیال��ش راح��ت می ش��ود، شکی نیس��ت. اما با 
گفتن ای��ن حرف، انگار دارید به دوست خود می گویید که 
وضعیت��ش آنقدرها هم وخیم نیس��ت، و این گونه بحث به 

جای دوست تان، به شما کشیده می شود.
حاال که با ای��ن مثال شروع کردیم، سه عبارت دیگر نیز 
وجود دارد که برای شنونده  قابلی شدن ، باید حذفش کنیم.

عبارت غلط 1: »فکر ک��ردی فقط خودت این مشکل را 
داری؟«، یا »من هم یک بار...«

هنگامی که کس��ی سعی می کند با شم��ا سختی  هایش 
را در می��ان بگذارد، نباید تمام نگرانی ه��ای خود را سر او 
خالی کنید، انگار که از او مهمتر هس��تید. وقتی به شخص 
دیگری گ��وش می دهید، باید تمام حواس ت��ان به آن فرد 
و حرف های��ش باش��د بنابراین اینکه برگردی��م و به طرف 
بفهمانیم که »حرف هایت برایم ذره ای اهمیت ندارد، بیا به 
جایش درباره  من حرف بزنیم« ، حرکت بسیار زشتی است.
یکی از نشانه هایی که با آن می فهمید که دارید بحث را به 
خودت��ان می کشید، استفاده از ضمیرهای اول شخص)من، 
هس��تم، و...( اس��ت. اگ��ر واقع��ا حواس م��ان کامال جمع 
دوست مان است، فکرمان به سمت خودمان و وضعیت مان 
کشی��ده نمی شود بنابراین هرگ��اه حواس تان پرت گذشته 
خودتان شد، یعنی همه  حواس تان به دوست تان نیس��ت و 

به طور کامل به او گوش نمی دهید.
عبارت غلط 2: »نگران نباش، این نیز بگذرد«

در برخ��ی از عب��ارات، واقعا همدلی احس��اس نمی شود. 
وقت��ی این ح��رف را بزنی��د، انگار می خواهی��د زیرپوستی 
بگویید: »نیاز نیس��ت مشکالتت را با من در میان بگذاری، 
یواش ی��واش یادت می رود.« یک ب��ار گروهی از مردم که 
در روان پزشک��ی حرف های همدالنه و دلس��وزانه را تمرین 
می کردن��د را زی��ر نظر داشت��م. آنها باید م��ادری را تصور 
می کردند که فرزن��دش را به تازگی از دست داده و سپس 
بای��د سعی می کردند ب��ه او حرف های��ی از روی همدلی و 
دلس��وزی بزنند. یکی از آنها ب��ه هنرپیشه ای که نقش آن 
م��ادر را بازی می کرد، گفت: »نگران نباش، االن احس��اس 
بدی داری، ام��ا کم کم با آن کنار می آی��ی.« احتماال شما 

ه��م وقتی این ج��واب را شنیدید، مثل م��ن مو به تن تان 
سیخ شد.

عبارت غلط 3: »شاید حکمتی در آن بوده«
گاه��ی اوقات ، استفاده از ای��ن عبارت جایز است، چراکه 
این عب��ارت، یک توجیه منطقی فوق العاده برای کم کردن 
ناراحتی های ش��ان در شرایط بس��یار دشوار اس��ت. اما در 
بقیه  م��وارد مثل این است که بگویی��د: »درست است که 
در همای��ش هفته  گذشته آبروی��ت را بردم، اما به جای غر 
زدن، هم��ه چیز را ب��ه فال نیک بگیر. اگ��ر سر هر چیزی 
عین��ک خوش بینی بزنی، دیگر الزم نیس��ت به حرف هایت 

گوش دهم.« 
ام��ا در مواقع درست، پشت این عبارت حس��ن نیت قرار 
دارد. زمانی ک��ه دوست ما می گوید نگران آینده شغلی  اش 
است، ممکن است واقعا نگرانش شویم، و بعد هم بخواهیم 
به او کم��ک کنیم ت��ا بتواند مشکالت��ش را فراموش کند 
و ب��ه جل��و حرکت کن��د، به دنب��ال کار جدی��دی باشد و 
رزوم��ه موردنیازش را آماده کن��د. به شخصه می خواهم به 
دوستانم کمک کن��م تا ترس و اضطراب را کنار گذاشته و 

مشکالت شان را پشت سر بگذارند.
ام��ا ی��ک مشکلی هس��ت؛ شاید آنه��ا هنوز ب��رای حل 
مشکالت شان آماده نیس��تند، همه  چیزی که می خواهند، 
ی��ک گ��وش شنوا اس��ت و بس، کس��ی ک��ه ب��ه افکار و 
احس��اسات شان گوش دهد و ب��ا آنها همدل��ی کند. فقط 
چون نگران دوستان مان هستیم ، دلیل نمی شود که آنها را 
وادار کنیم همه چیز را به فال نیک بگیرند. در حال حاضر، 
م��ا فقط باید یک شنون��ده  خوب باشیم. هرگ��اه نیاز شد،  
خودشان برای حل مشکالت شان از شما کمک می خواهند.

مهارت های شنوایی عالی، ب��رای پیشرفت نیازمند زمان 
زیادی هس��تند، اما با حذف همین جمله ها و عبارت هایی 
ک��ه عام م��ردم از آن استفاده می کنن��د، می توانیم خود را 
وادار ب��ه همدل��ی بیشتر کنیم و این به نوب��ه خود، به طور 
چشمگی��ری مهارت های شنوایی ما را بهبود می بخشد، آن 

هم بدون اینکه سال ها برای بهبودش تالش کنیم.
Forbes/ucan :منبع

اگر می خواهید مهارت های شنیداری  فوق العاده ای داشته باشید، هرگز این 3 جمله را بیان نکنید

مصوبه جنجالی مرکز ملی فضای مجازی: آیا کاربران با K5 دنبال کننده 
باید مجوز بگیرند؟

هفته گذشته مصوبه ای از سوی شورای عالی فضای مجازی برای مقابله با اخبار جعلی مطرح شد و در بخشی از آن به 
اکانت های پرمخاطب و شناساندن آنها به عنوان درگاه نشر اشاره شده بود. مطابق مصوبه این شورا حساب های پرمخاطب در 

شبکه های اجتماعی باید مورد نظارت سیستماتیک قرار بگیرند و قوانین برای تعقیب قضایی افراد آسان تر شود.
ب��ه گ��زارش دیجیاتو، اما تا چه حد امکان تحقق این موضوع وجود دارد و آیا می توان مصوبه اخیر این مرکز را پایانی بر 
فعالیت بدون مجوز اکانت های پرفالوور در شبکه های اجتماعی دانست؟ آیا واقعاً قرار است به این شکل بر عملکرد افرادی 

که از دنبال کننده های باالیی در شبکه های اجتماعی برخوردار هستند، نظارت شود؟
»رض��ا ایازی« کارشناس کهنه کار حقوق فناوری در گفت وگو با دیجیاتو، می گوید که تعبیر »نظارت و نیازمندی مجوز 
اکانت ه��ای پرفال��وور« از متن مصوبه ای که منتشر شده درست است و آن را چنین تشریح می کند: »صحبتی که در متن 
مصوبه شده این است که هر اکانتی در هر شبکه اجتماعی چه داخلی و چه خارجی که بیشتر از 5 هزار فالوور داشته باشد، 

برای فعالیت خود باید مجوز داشته باشد چراکه به عنوان درگاه نشر محسوب می شوند.«
ایازی در پاسخ به این پرسش دیجیاتو که به نظر او اساسا چرا چنین طرحی مطرح شده می گوید که این اقدام برای مقابله 
با فیک نیوز انجام شده، اما از طرفی او تاکید می کند که خود تعریف فیک نیوز هنوز در کشور دارای ابهام های زیادی است:

»بعضی از چیزهایی که به تعبیر نهادهای دولتی و حاکمیتی فیک نیوز تلقی می شوند، روش های خبری رسانه ها است و 
نه فیک نیوز. بازی با تیترها و لیدها از جمله اقداماتی است که رسانه ها انجام می دهند و لزوما خبر جعلی نیست، اما نهادهای 

دولتی و حاکمیتی با این روش ها نیز مخالفت های تندی دارند.«
ایازی تاکید دارد که دولت نمی تواند با تیترزنی های خاص مقابله کند و همه رسانه ها و افراد را مجبور کند که با ادبیات 
مقبول آنها صحبت رسانه ای کنند. این کارشناس حقوق فناوری با اشاره به طرح شامد که از سوی وزارت ارشاد برای دریافت 

مجوز کانال های تلگرامی پربازدید مطرح شده بود می گوید که آن طرح هم در همان زمان شکست خورد:
 »شامد یک موضوع اختیاری بود و نه یک موضوع اجباری. البته شاید با فیلتر نشدن تلگرام، شامد هم مانند ای نماد که 
اوایل اختیاری بود و بعد اجباری شد، به این سمت و سو می رفت ولی تا آخرین روزهای فعالیت تلگرام در ایران، اجباری 
در دریافت آن نبود ولی به نظر می رسد مجوزهای فعلی که برای کاربران با بیشتر از 5 هزار فالوور مطرح شده رنگ و بوی 

اجبار دارند.«
ایازی در پاسخ به این پرسش که احتمال اجرایی شدن این مصوبه در کشور چقدر است به دیجیاتو، می گوید که اجرایی 
شدن این مصوبه بسیار دور از ذهن است. او مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی را فاقد اثر اجرایی می داند: »در واقع 
این مصوبه تنها سیاست گذاری انجام داده است. تا زمانی که قوه قضائیه، وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت و سایر نهادهای 
مربوط در این مصوبه نظیر وزارت ارشاد اقدامات الزم را انجام ندهند و آیین نامه های مربوطه را صادر نکنند و همچنین تا 

زمانی که مجلس مصوبه را بررسی نکند، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.«
ایازی می گوید با توجه به اینکه تهیه لوایح و آیین نامه های مرتبط با این مصوبه نیازمند تغییرات برخی از قوانین و مقررات 
کشور و بازتعریف یک سری موارد است، به نظر می رسد این مصوبه در حد یک مصوبه سیاست گذاری باقی بماند : »در واقع 
تصور می کنم که در نهایت در اجرا این مصوبه دچار تغییرات عمده ای شود. جوسازی فعلی که پیش آمده و گفته می شود 

که به زودی اکانت های باالی 5 هزار فالوور باید مجوز فعالیت بگیرند یک واکنش زودهنگام است.«
ای��ازی ب��ا اشاره به تغییر دولت طی ماه های آینده نیز تاکید دارد که تعیین آیین نامه ه��ا و... بیشتر از زمان عادی طول 
می کشد و بسیار محتمل است که مانند بسیاری از طرح های مطرح شده، در نهایت این مصوبه نیز به مرحله اجرایی نرسد.
»پوریا قهرمانی« وکیل دادگستری نیز در گفت وگو با دیجیاتو، می گوید که این تفاسیر برای مقابله با فیک نیوز است و 
تاکید دارد که در قانون مجازات اسالمی، برخورد با نشر اکاذیب وجود دارد و فیک نیوز را باید در زیرمجموعه همین موارد 
دانست: »نشر اکاذیب و انتشار مطالب دروغ جرمی است که امکان تحقق آن در فضای مجازی و حقیقی و از طریق ابزار و 

وسایل مختلف وجود دارد.«
قهرمانی در پاسخ به این سوال که در قانون برای مقابله با نشر اکاذیب چه چیزی مطرح شده می گوید به موجب ماده 
698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی، »هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به 
وسیله نامه یا شکواییه یا مراسالت یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی 
اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخالف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات 
رسمی تصریحاً یا تلویحاً نس��بت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود 

یا خیر، عالوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شالق تا 74 ضربه محکوم شود.«
نشر اکاذیب باید توسط مدعی اثبات شود

به گفته قهرمانی باید جرم نشر اکاذیب اظهارشده قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد؛ یعنی اینکه اثبات کذب 
بودن اظهارات مطرح شده برعهده مدعی است و افراد می توانند ثابت کنند موضوعی که مطرح شده و برچسب فیک نیوز 
خورده، مورد کذبی نیس��ت. قهرمانی تاکید دارد که این موارد وقتی به فضای مجازی منتهی می شوند، وارد وادی دیگری 
شده و مطالب دروغ در بس��تر فضای مجازی مربوط به جرائم رایانه¬ ای است مقررات ماده 18 قانون جرایم رایانه¬ ای در 

مورد آن اعمال می شود:
»همچنین ماده 17 جرائم رایانه ای نیز به انتشار تصاویر و ویدئوهای خصوصی دیگران می پردازد که آن هم جرم است، اما 
بستگی دارد که چه نوع عکسی و به چه منظوری منتشر شده باشد. انتشار این تصاویر باید منجر به ضرر یا هتک حیثیت 

قربانی شود، پس انتشار تصویر عکس رسمی افراد در فضای مجازی مجازاتی در پی ندارد.«
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا بازنشر اخبار کذب نیز مصداق نشر اکاذیب است تاکید دارد که مسئله 
نشر اکاذیب مصادیق مختلفی دارد و به عنوان مثال اگر شخصی یک خبر را بدون آنکه مطلع باشد که خبر کذب است یا 
خیر، بازنشر نماید، دچار نقض قانون نشده است. او در این رابطه می گوید: »همین موارد باعث می شود که مصوبه شورای 
عالی فضای مجازی به چالش بخورد؛ فردی که دارای 5 هزار فالوور باشد بازهم ممکن است تنها یک خبر را بازنشر نماید 
که قانون هنوز به طور 100درصدی این افراد را مجرم ندانسته است. این اکانت ها می توانند ادعا کنند خبر را از یک کانال 

تلگرامی که معلوم نیست چه کسی صاحب آن است برداشته اند.«
و اما مسئله اصلی: احراز هویت    قهرمانی همچنین به موضوع ایرانیان خارج از کشور تاکید دارد و می گوید که این قوانین 
شامل حال آنها نمی شود: »بسیاری از خبرها که دولت و حاکمیت با آنها مشکل دارد هم از بستر این افراد منتشر می شود.« 
او با تاکید بر این موضوع که در مصوبه اخیر به نقش وزارت امور خارجه برای شناسایی این اکانت ها اشاره شده به دیجیاتو، 

می گوید که قوانین بین المللی در این زمینه همکاری های خاصی را می طلبد که بعید است انجام شود.
قهرمانی در پاسخ به این سوال که مس��ئله احراز هویت افراد در شبکه های اجتماعی که به وزارت ارشاد سپرده شده را 
چطور ارزیابی می کند به دیجیاتو، می گوید عدم احراز هویت حقیقی و واقعی بسیاری از اکانت ها در شبکه های اجتماعی 
رایج است و می گوید: »هنوز همکاری خاصی بین توییتر و بسیاری از شبکه های اجتماعی با نهادهای قضایی داخلی کشور 
ما نیست و نماینده ای از آنها در داخل کشور وجود ندارد. چه کسی می داند اکانتی با نام مستعار دقیقا متعلق به چه کسی 
اس��ت؟ این موارد در زمانی بحرانی می شود که شبکه های اجتماعی تعامل خوبی با سیاستمداران کشورها داشته باشند و 

اطالعات شخصی کاربران شان را به آنها بدهند.«
قهرمانی در بهترین حالت اجراشدن این مصوبه را طی چند سال آینده و در فاز اول روی پیام رسان ها و پلتفرم های بومی 
متصور می شود: »امکان اجرایی شدن آن در تمامی پلتفرم ها چالش های زیادی دارد که باید دید آیا حاکمیت می تواند آنها 

را حل و فصل کند یا خیر.«

تبلیغـاتخالق مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت
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