
www.forsatnet . i r

چهارشنبه
26 خرداد 1400

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

چرا با وجود اقتصاد مقاومتی، درجه تاب آوری ایران پایین است؟

تاب آوری اقتصادها 
در سال 2021

گزارش تاب آوری اقتصادها در سال 2021 نشان می دهد که ایران از نظر تاب آوری اقتصادی با امتیاز 16.1 از 100 
و از بین 130 کشور در رتبه 128 جهان ایستاده است. درجه تاب آوری ایران در حالی است که ترکیه، همسایه غربی 
ایران در رتبه 60 جهان ایستاده و تنها دو کشور هائیتی و ونزوئال عملکرد بدتری نسبت به ایران به لحاظ تاب آوری 
اقتصادی داشته اند. رتبه ایران در سال 2021 با افت سه پله  ای همراه بوده و این ضعیف ترین عملکرد کشورمان در...

 بورس پس از انتخابات ریاست جمهوری
به کدام سو می رود؟

 رفتارشناسی بورس
در فردای انتخابات
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 استقبال از عرضه خودرو در بورس کاال
و خروج از نظام قیمت گذاری

بازاریابی ایمیلی با 10 استراتژی برتر
ایمیل مارکتینگ در طول بیش از دو دهه گذشته یکی از محبوب ترین الگوهای بازاریابی در میان بازاریاب ها 
بوده است. دلیل این امر سادگی ارسال ایمیل و مشاهده اش از سوی کاربران است. بسیاری از برندها در طول 
سال های اخیر با توسعه برخی از شیوه های بازاریابی در عمل از بازاریابی ایمیلی غافل شده اند. اگر شما هم در 
این زمینه نسبت به بازاریابی ایمیلی تردید دارید، باید به شما بگوییم که این شیوه هنوز هم تاثیرگذاری کافی 
را دارد.  س��االنه کس��ب و کارها هزینه بسیار زیادی برای بازاریابی انجام می دهند. این امر با توجه به ضرورت 
کاهش هزینه های بازاریابی از سوی کسب و کارها دارای اهمیت است. هرچه هزینه های بازاریابی شما کمتر 
شود، فرصت بیشتری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهید داشت. بازاریابی ایمیلی در میان الگوهای 
مختلف عالوه بر تاثیرگذاری باال دارای هزینه بسیار اندکی برای کسب و کارها نیز هست بنابراین شما با انتخاب...
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در میـان »حضـور افتخاری« دوج کوین در تلویزیون آمریکا و رشـد روزافـزون پذیرش بیت کوین در 
وال اسـتریت، رمزارزها بیش از هر زمان دیگری در گذشته مشتری پیدا کرده اند. حتما این قیمت های 

سربه فلک کشیده برای تازه واردها وسوسه انگیز است، اما پیش از گام نهادن در این وادی باید 
به مخاطرات آن آگاه بود. به گزارش کوین دسک، اگر تازه توجه تان به رمزارز جلب شده و...

10 نکته که پیش از ورود به بازار ارزهای دیجیتال باید بدانید

دنیای پررمز و راز رمزارزها

یادداشت
 سکته اقتصاد

در بزنگاه انتخابات

حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

»انتخاب« امری پذیرفته شده در 
سیاس��ت کشورمان اس��ت و کمتر 
کسی را می توان یافت که حق تعیین 
سرنوشت سیاسی خود را موکول به 
انتخاب دیگری کن��د مگر به اجبار 
و اضط��رار. اما »انتخ��اب« در حوزه 
اقتصاد کمتر در کش��ورمان جایگاه 
و شاید مقبولیت دارد. گروه بزرگی 
از شهروندان پذیرفته اند که این حق 
طبیعی خ��ود را ب��ه دیگری یعنی 
»دول��ت« و بوروکرات ه��ای  دولتی 
واگ��ذار کنند و آنان صرفا مجری یا 
بهره  بردار از انتخ��اب صورت گرفته 
توسط آن دیگری )دولت و دستگاه 
بوروکراتی��ك( باش��ند.  پیامد این 
اقتصادی  انتخ��اب  واگذاری ح��ق 
آن اس��ت که دولت ها نیز با تعیین 
قیمت مولفه های  اساسی اقتصادی 
نظی��ر نرخ ارز ،   س��ود بانکی ،   قیمت 
حامل های  انرژی و کاالها و خدمات 
و ن��رخ تعرف��ه و ممنوعیت ه��ا و 
محدودیت ه��ای  وارداتی و صادراتی 
عمال جامعه را به رعیت خود تبدیل 
کرده و به پشتوانه درآمدهای نفتی 
و با توزیع ان��واع رانت ها و امتیازها 
ش��هروندان را از حق طبیعی خود 
در اداره ام��ور اقتص��ادی مح��روم 
و اقتص��ادی تی��ول داری را ش��کل 

می  دهند.
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
 )در نظام تیول داری مدیریت بخشی از سرزمین مادر به تیول داران 
واگذار می شد که تقریبا به مفهوم واگذاری اختیار جان و مال رعایای 
این مناطق بود و تیول داران نیز متقابال متعهد به انتقال بخشی از عواید 

ناشی از باج و خراج دریافتی خود به دولت مرکزی بودند(
با شروع »انتخابات« ریاست جمهوری بازار شعارها و وعده و وعید ها 
از هر زمان دیگری داغ تر و مهمترین ترجیع بند این شعارها نیز طبق 
روال معم��ول وعده ه��ای  اقتصادی همچون ارزان��ی کاالها و افزایش 
درآمدها و ایجاد شغل و ساخت خانه و نابودی مفسدان و ایجاد عدالت 
و .  .. خواهد بود. البته طبق س��نت همیشگی البد چگونگی تحقق این 
وعده های  اقتصادی هم موضوعیتی ندارد و با تحقق شعارهای سیاسی 
و مثال بهبود روابط خارجی و افزایش درآمدهای نفتی و واردات کاالها، 
این مس��ائل هم خود به خود حل خواهد شد .   در این چارچوب کافی 
اس��ت شهروندان شخص مناس��بی را برای تحقق شعارهای سیاسی 
انتخاب کنند ،   باقی قضایا یعنی رش��د و توسعه اقتصادی و خروج و از 
تله فقر و محرومیت و... با تصمیمات رئیس جمهوری منتخب و خیل 
عظیم  بوروکرات ها حل و فصل می شود و نیاز به نگرانی و یا حضور و 
مشارکت جامعه نیست. با یك »انتخاب« در حوزه سیاست ،   »انتخاب« 

در حوزه اقتصاد بالموضوع و با یك تیر دو نشان زده می شود!
به نظر سرگذش��ت »انتخابات« ریاس��ت جمه��وری یا مجلس در 
دوره های  مختلف در چارچوب الگوی فوق قابل تعریف و معنایابی است 
و »سیاست« و خواست ها و مطالبات سیاسی تعیین کننده سرنوشت 
کش��ور و جامعه .   این دوره اما به نظر می رس��د ب��رای اولین بار در بر 
پاش��نه دیگری می چرخد ، چراکه با کاهش شدید درآمدهای نفتی و 
غیرنفتی و ادامه تحریم ها از یك س��و و عدم امکان مانور آنچنانی بر 
سر حل گره های  سیاست خارجی یا داخلی به عنوان پیش فرض حل 
خودبه خودی مش��کالت حاد اقتصادی ،   این خود »اقتصاد« است که 

محل نزاع واقع شده و کاندیداهای مختلف به اجبار می بایست به غیر 
از ش��عارهای اقتصادی مانند »آوردن پول نفت س��ر سفره مردم« و... 
   سیاست و راه حل سیاسی را ترسیم کنند که به راه حل های  اقتصادی 
و حل بحران ها و ابرچالش های  این حوزه  بینجامد. به عبارتی، اگر در 
دوره های  قبل راه حل مشکالت اقتصادی با اشاره سیاستمدار منتخب 
و دستگاه بوروکراتیك زیر امر او با صرف درآمدهای نفتی و توزیع پول 
نف��ت و واردات و اختصاص ران��ت و... قابل حل و فصل بود ،   این دوره 
بهبودی و اصالح و تغییر از مس��یر سیاستی می گذرد که در خدمت 

»اقتصاد« باشد.
البته در این میان یك خطر وجود دارد و آن این است که جریان های 
 سیاسی خوگرفته با س��نت معمول تیول داری در مسیر کژراهه های 
 دیگر قرار گیرند و  شعارها و راه حل هایی برای رفع مشکالت اقتصادی 
س��ر دهند که به تنش و تضاد های  اجتماعی هرچه بیشتر دامن زند؛ 
شعارهایی نظیر مبارزه با کاخ نش��ینان و ثروتمندان و باالشهری ها و 
گرفتن از پولدارها و دادن به فقرا و... روشی که در دوره قبل به نوعی از 
سوی یکی از کاندیداها با طرح شعار »چهار درصدی ها« سر داده شد 
اما به واسطه غلبه سیاست خارجی و موضوعات مربوط به آزادی های 
 سیاس��ی و فرهنگی چندان مورد اقبال قرار نگرفت. طرح ش��عارهای 
رویایی نظیر اینکه »با همت مردم و جوانان و ظرفیت های  نامکشوف 
و اس��تعدادهای گمنام و... بر مشکالت اقتصادی غلبه و فقر و بیکاری 
را یك شبه و دو سه روزه ریشه کن می کنیم« نیز امری بدیهی به نظر 
می رسد؛ شعارهایی بدون یك خط راهکار کارشناسی برای تحقق آنها.

در چارچوب مطالب فوق، اگرچه مهمترین مش��کالت امروز ایران ، 
  مش��کالت اقتصادی اس��ت و اگ��ر از مردم کوچه و خیاب��ان راجع به 
مهمترین مشکالت ش��ان س��وال شود بی ش��ك از گرانی و بیکاری و 
بی خانمانی و تبعیض، فغان سر خواهند داد ،   اما راه حل این مشکالت 
را در سیاستی خواهیم یافت که به بهبود وضعیت اقتصادی یعنی رشد 

سرمایه گذاری و تولید و بهبود فضای کسب و کار منجر شود. در واقع 
»اقتصاد« و »سیاست« در تعامل با یکدیگر فضای حیاتی یك جامعه 
را می س��ازند ، اقتصاد معطوف به پیشرفت از طریق نهاد بازار و جهت 
کسب منافع فردی است و سیاست معطوف به امر عدالت و از طریق 

نهاد دولت و در جهت خیر و منافع جمعی و عمومی .  
عجم اوغلو و رابینس��ون به  خوبی این تعامل اقتصاد و سیاس��ت را  
تعری��ف و عنوان می کنند: »نهادهای اقتصادی فراگیر نیازمند حقوق 
مالکیت و فرصت های اقتصادی برابر برای همه و نه قشر و طبقه خاص 
و آزادی انعقاد قراردادها و تبادل در بازارها و... اس��ت. مولفه  هایی که 
بر بنیانی شکل می گیرند که نهادهای سیاسی ایجادشان کرده است و 
تفاوت کشورها با یکدیگر در همراهی یا عدم همراهی نهادهای سیاسی 
آنها با باز ش��دن و فراگیر ش��دن نهادهای اقتصادی شان است.« )چرا 

کشورها شکست می خورند ،   عجم اوغلو و رابینسون(.
امروزه به گفته دکتر نیلی با دو مدل »اقتصاد در خدمت سیاست« 
و »سیاس��ت در خدمت اقتصاد« مواجهیم: »اگ��ر اقتصاد در خدمت 
سیاس��ت باش��د، رانت جویی و فعالیت های غیرمولد در آن مس��لط 
می شود و س��ودآوری به این حوزه ها می رود. درحالی که اگر سیاست 
معطوف به حل مش��کالت اقتصادی باش��د منجر به بهبود ساختارها 
می شود. در واقع بحث اصلی باید این باشد که سیاست معطوف به حل 
مشکالت اقتصادی باشد. از برنامه چهارم به بعد دائم رشد ساالنه را 8 
درصد تعیین کرده اند . برای آن ابتدا باید سرمایه گذاری زیادی صورت 
گیرد. این برنامه ریزی اقتصادی پیش فرض هایی سیاس��ی دارد؛ مثل 
اینکه با توجه به چشم انداز سیاسی، امکان سرمایه گذاری باالی بخش  
خصوصی فراهم می ش��ود یا بستر س��رمایه گذاری خارجی در مقادیر 
ب��اال ایجاد می ش��ود. در این برنامه ریزی، فرض اقتص��اد این بوده که 
دیپلماسی، راه را برای صادرکننده ایرانی باز می کند که بتواند حضور 
پایداری در بازارهای خارجی داشته باشد یا اینکه فضای سرمایه گذاری 

جذاب باشد به گونه ای که فعال اقتصادی ایرانی بتواند شریك خارجی 
برای سرمایه گذاری جذب کند. برنامه ریزی یا سیاست گذاری اقتصادی 
فروض��ی دارد و حس��اب و کتاب��ی را در نظر گرفته اس��ت که مبانی 
سیاس��ی دارد. سیاستمداری که در نهاد قانون گذاری، این محاسبات 
را تصویب و تایید می کند باید به این مس��ئله توجه کند که پایه این 
سیاس��ت گذاری اقتصادی بر سیاست گذاری سیاسی استوار است. در 
حالی که پیش فرض سیاستمدار در حال حاضر این است که هر اتفاقی 
که در حوزه سیاسی رخ داد، اقتصاد مستقال راه خودش را برود و رشد 
پیدا کند. نمی توانیم با شرایط سیاست خارجی کنونی جهت گیری های 
خودمان را داشته باشیم، اما انتظار داشته باشیم در اقتصاد رقم باالیی 

سرمایه گذاری خارجی محقق شود.«
برای ملموس شدن این تعامل اقتصاد و سیاست و فراتر رفتن از نگاه 
تك  بعدی به این ارتباط، بد نیست به خاطره ای از مرحوم رضا نیازمند، 
بنیان گذار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در عدم همراهی 
نهاد سیاس��ت با نهاد اقتصاد برای تحقق امر توس��عه در عصر طالیی 
صنعت کشورمان یعنی دهه 40  اشاره کنم؛ روایتی که تشریح کننده 
پایان خدمت و کناره گیری او از دولت نیز هست: »در سال آخری که 
در س��ازمان گسترش بودم، ش��اه کاری کرد که من دیگر تحمل کار 
کردن با او را نداشتم. او دکتر عالیخانی را که واقعا نجات دهنده کشور 
از رکود خانمان سوز امینی بود، وزیری که تکنوکراسی را در این کشور 
بوروکراس��ی متداول کرد و ایران را چنان در جاده رفاه انداخت که با 
ژاپ��ن رقابت می کرد، بدون دلیل از وزارت اقتصاد برداش��ت و رئیس 
دانشگاه تهران کرد و پس از مدت کوتاهی از آنجا هم برداشت و گفت 
ش��ما از کار خسته شده اید و بهتر است بروید و استراحت کنید. شاه 
با این حرکت، بی وفایی شدید خود را به کارکنان باوفایش نشان داد. 
حال من در انتظار بودم که یك روز نوبت من شود و من را هم اخراج 
کند و به س��طل خاکروبه بیندازد. اتفاقا چندی نگذش��ت که دومین 

نفری که همراه دکتر عالیخانی، اقتصاد ش��کوفای دهه 40 را درست 
کرده بود یعنی دکتر محمد یگانه، دوس��ت 40س��اله من را هم شاه 
اخراج کرد؛ اخراجی مفتضحانه. منزل یگانه نزدیك منزل من بود. یك 
روز اول ش��ب همس��ر آمریکایی یگانه تلفن کرد که بیا محمد سکته 
کرده، رفتم دیدم که آمبوالنس آمده و دکتر اسالمی رئیس بیمارستان 
تهران کلینیك هم آمده و دارند محمد را می برند. از خانمش پرسیدم 
چه شد؟ گفت: ما با محمد و بچه ها داشتیم تلویزیون تماشا می کردیم 
که تلویزیون هویدا نخست وزیر را نشان داد که در مقابل شاه ایستاده 
و دارد گزارش��ی را می خواند. هویدا گفت: شاهنش��اها برحسب اوامر 
ملوکانه که فرمودید کار وزرا ارزیابی ش��ود، ما کار همه وزرا را ارزیابی 
کردیم، کار محمد یگانه، وزیر آبادانی و مس��کن از همه بدتر بود، اگر 
اجازه فرمایید کار او به دیگری داده ش��ود. شاه هم تایید کرد. محمد 
که داستان را تماشا می کرد یك مرتبه فریاد زد و افتاد که ما به دکتر 
اس��المی تلفن کردیم، آمد و گفت سکته کرده و او را برد بیمارستان. 
این دو واقعه یعنی اخراج دو نفر از دوستان بسیار عزیز من چنان در 
من تاثیر گذاش��ت که دیگر نمی توانستم برای دستگاهی که شاه در 
رأس آن اس��ت، کار کنم و قب��ل از اینکه من را هم مفتضحانه اخراج 

کنند، خودم استعفا دادم.«
»س��کته« محمد یگانه در خاطره فوق، سکته پیکره »اقتصاد« 
بود از دس��ت سیاس��ت و سیاس��تمداران وقت .   پیکری که دیگر 
برنخاست و امواج انقالب را با خود آورد. امروز در آستانه انتخابات 
جدید، کشورمان در معرض آزمونی بزرگ قرار دارد که آیا باز قرار 
اس��ت اقتصاد خرج سیاست شود و با شعارهایی توخالی، نردبانی 
شود برای کسب قدرت افراد و گروه ها یا راه و مسیری شود برای 
توسعه و پیشرفت و رفاه و آزادی و آسایش این مردم و سرزمین .   
امید که این دومی واقع ش��ود و سکته دیگری این تن بیمار را به 

دهلیز مرگ نراند!

فرصت امروز: شمارش معکوس برای برگزاری سیزدهمین انتخابات 
ریاست جمهوری آغاز شده و بازار گمانه زنی ها و نظرسنجی ها از میزان 
مشارکت مردم و س��بد رأی نامزدهای دولت سیزدهم به اوج رسیده 
اس��ت. در حالی که به نظر می رسید برخی از کاندیداهای اصولگرا به 
نفع ابراهیم رئیس��ی در روزهای پایانی انتخابات کنار بکشند، اما این 
مهم هنوز رخ نداده و همین امر معادالت انتخابات ریاست جمهوری را 
پیچیده کرده است، چنانکه برخی از ناظران سیاسی از احتمال کشیده 
شدن انتخابات به دور دوم همچون انتخابات سال 84 سخن می گویند.

آخرین نظرسنجی ایس��پا پس از پایان مناظره سوم نامزدها نشان 
می دهد که 25 میلیون نفر تصمیم به مش��ارکت در انتخابات ریاست 
جمه��وری گرفته اند ک��ه 15 میلیون نفر از آنان به ابراهیم رئیس��ی 
رأی می دهن��د. به عبارت دقیق تر، پس از مناظره س��وم نامزدها 24 
میلیون و 910 هزار نفر تصمیم به مش��ارکت گرفته اند که این میزان 

شرکت کننده نرخ مشارکت در انتخابات را به 42 درصد می رساند.
موج یازدهم نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( 
نشان می دهد از مجموع مش��ارکت کنندگان 60.6 درصد به ابراهیم 
رئیسی رأی می دهند. با این حساب آرای رئیسی پس از مناظره سوم 
به حدود 15 میلیون و 100 هزار رأی رسیده، یعنی از 70 درصد در 

11 خردادماه به 60 درصد در 24 خردادماه رس��یده است. بررسی ها 
نش��ان می دهد هرچه نرخ مش��ارکت باال رفته از آرای رئیسی کاسته 
ش��ده و در مقابل به سبد رأی زاکانی و قاضی زاده هاشمی اضافه شده 

است.
همچنین عبدالناصر همتی که خود را رقیب اصلی رئیسی می داند، 
پس از مناظره س��وم رش��د رأی داشته اس��ت، اما درصد آرای او 3.7 
درصد از آرای مش��ارکت کنندگان را به خود اختصاص می دهد. یعنی 
با این حساب رأی همتی هنوز به یك میلیون نرسیده اگرچه از 2.4 
درصد به 3.7 درصد در 24 خردادماه رس��یده اس��ت. محسن رضایی 
نی��ز که پس از مناظره دوم نتوانس��ته بود س��بد رأی خود را بزرگتر 
کند، در پایان مناظره سوم حدود یك واحد درصد به رأی خود اضافه 
کرده تا پس از ابراهیم رئیس��ی، نفر دوم در میزان رأی آوری براساس 

نظرسنجی ایسپا باشد.
در حالی که اقبال به س��عید جلیلی در مناظره س��وم باال نرفته و 
نس��بت آرا ب��رای او همانن��د مناظره دوم بوده اس��ت، ام��ا زاکانی و 
قاضی زاده هاش��می توانسته اند آرای خود را افزایش دهند. نکته جالب 
این اس��ت که جهش آرای زاکانی پس از مناظره دوم و سوم رخ داده، 
به طوری که طبق نظرسنجی های ایسپا، زاکانی نیم درصد رأی در 11 

خردادماه داش��ت، اما این میزان در 24 خردادماه به 3درصد افزایش 
یافته است. محسن مهرعلیزاده هم در کنار ابراهیم رئیسی تنها نامزدی 
اس��ت که دچار ریزش رأی شده است؛ او که در مناظره دوم تا سطح 
ی��ك درصد باال آمده بود مجددا دچار ریزش رأی ش��د و به محدوده 

نیم درصد بازگشت.
با توجه به اینکه آرای م��ردد از 17 درصد به 17.4 درصد افزایش 
یافته، پیش بینی می شود حدود 4 میلیون و 334 هزار نفر بالتکلیف 
باش��ند. حال اگر این آرای مردد به س��بد رأی یك رقیب رئیسی هم 
ریخته ش��ود شانس��ی برای رقبای او طبق داده های 24 خرداد ایسپا 
نیست. براس��اس قانون انتخابات ریاس��ت جمهوری، رئیس جمهور 
منتخب بایس��تی اکثریت مطلق آرا را کسب کند. اکثریت مطلق آرا 
یعن��ی 50 درصد آرا به عالوه یك رأی. با این حس��اب یا باید رقبای 
آقای رئیس��ی بتوانند این نس��بت را به دس��ت بیاورند که در فرصت 
باقی مانده و با توجه به درصد آرای برآوردشده نامزدها از سوی ایسپا 
بعید به نظر می رس��د یا باید آرای رئیس��ی از این حد کمتر باش��د تا 

انتخابات به دور دوم برود.
رقبا زمان��ی می توانند انتخابات را به مرحل��ه دوم ببرند که میزان 
مش��ارکت به بیش از 30 میلیون نفر برس��د. یعنی در دو روز آینده 

سطح مشارکت تا 5میلیون نفر دیگر افزایش یابد یا با مشارکت کنونی 
از آرای ابراهیم رئیسی در چهار روز آینده نزدیك به 2 میلیون و 700 
هزار رأی کاس��ته ش��ود تا نصاب 50 درصد به عالوه یك را از دست 
دهد. ابراهیم رئیسی در فاصله دو نظرسنجی ایسپا 400 هزار رأی از 
دس��ت داده و جالب اینکه این میزان رأی به سبد زاکانی و قاضی زاده 
رفته است بنابراین احتمال کمی دارد در دو سه روز آینده ریزش آرای 
او سرعت باالتری نسبت به قبل پیدا کند. از سوی دیگر، اگر نامزدی 
به نفع رئیس��ی انصراف دهد، احتمال تقویت سبد رأی او با توجه به 
نزدیکی س��بد رأی وجود دارد. از این رو با آمار کنونی ایسپا می توان 
گفت کار انتخابات در دور اول تمام است، مگر اینکه میزان مشارکت 
سونامی وار باال برود یا از سبد رأی رئیسی جمعیت بزرگی خارج شود.

موج یازدهم نظرس��نجی انتخاباتی ایسپا به صورت حضوری و در 
سراسر کش��ور با تعداد نمونه 5094 نفر در روزهای 23 و 24 خرداد 
پس از مناظره س��وم انجام شد. از پاس��خ دهندگان پرسیده شد: »آیا 
شما مناظره سوم بین نامزدهای ریاست جمهوری که شنبه بعدازظهر 
برگزار شد را دیدید؟« که 34.8 درصد مردم سومین مناظره نامزدها 
را دیده اند و در مقابل 65.2 درصد آن را ندیده اند. همچنین از مجموع 
افرادی که گفته اند قصد مش��ارکت در انتخابات را دارند، 44.4 درصد 

س��ومین مناظره تلویزیونی را دیده اند. برآورد ایسپا در پایان مناظره 
س��وم از میزان مش��ارکت انتخاباتی حدود 42 درصد است. تمایل به 
مشارکت قطعی در انتخابات در مراکز استان ها 32.9 درصد، در سایر 
ش��هرها 42.9 درصد و در روس��تاها 51.3 درصد است. 39.3 درصد 
مردان و 43.2 درصد زنان گفته اند قطعا در انتخابات ریاست جمهوری 
مشارکت می کنند. 44 درصد افراد فاقد تحصیالت دانشگاهی و 35.3 
درصد افراد دارای تحصیالت دانشگاهی هم گفته اند قطعا در انتخابات 

پیش رو شرکت می کنند.
در همی��ن ح��ال، از اف��رادی که تمای��ل به ش��رکت در انتخابات 
دارند پرس��یده ش��د: »اگر همین االن انتخابات برگزار می ش��د شما 
از بین نامزدهای ریاس��ت جمهوری به کدام ی��ك رأی می دادید؟« که 
60.6 درصد ابراهیم رئیس��ی، 8 درصد محس��ن رضایی، 3.7 درصد 
عبدالناصر همتی، 3.5 درصد س��عید جلیلی، 3.1 درصد امیرحسین 
قاضی زاده هاش��می، 3 درص��د علیرضا زاکانی و 0.7 درصد محس��ن 
مهرعلیزاده را برگزیده اند. 17.4 درصد افراد هم به این س��وال پاسخ 
نداده اند. برآورد ایس��پا از میزان مشارکت انتخاباتی در پایان مناظره 
سوم در حالی 42درصد محاسبه شده که این برآورد در پایان مناظره 

دوم 41 درصد و در مناظره اول نامزدها 38 درصد گزارش شد.

آیا انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم به دور دوم کشیده می شود؟
برآورد مشارکت 42 درصدی در 28 خرداد

سکته اقتصاد در بزنگاه انتخابات
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گزارش تاب آوری اقتصادها در سال 2021 نشان می دهد که ایران از نظر 
ت��اب آوری اقتصادی با امتیاز 16.1 از 100 و از بین 130 کش��ور در رتبه 
128 جهان ایستاده است. درجه تاب آوری ایران در حالی است که ترکیه، 
همس��ایه غربی ایران در رتبه 60 جهان ایس��تاده و تنها دو کشور هائیتی 
و ونزوئ��ال عملکرد بدتری نس��بت به ایران به لحاظ ت��اب آوری اقتصادی 
داش��ته اند. رتبه ایران در س��ال 2021 با افت سه پله  ای همراه بوده و این 
ضعیف ترین عملکرد کشورمان در پنج سال گذشته به شمار می آید. ایران 
همچنین برای اولین بار در میان سه کشور با بدترین عملکرد در شاخص 
تاب آوری قرار گرفت که دلیل اصلی آن، س��قوط 14 پله ای در زیرشاخص 

بهره وری و افت هفت پله ای در زیرشاخص ریسك سیاسی بوده است.
ایران در س��ال 2017 در رتبه 122، در سال 2018 رتبه 121، در سال 
2019 رتبه 120، در س��ال 2020 رتبه 125 و در سال 2021 نیز با افت 
سه پله ای رتبه 128 را کسب کرده است. سوال این است که چرا با وجود 
طراحی پارادایم اقتصاد مقاومتی در سال های گذشته، کمتر به آموزه های 

آن عمل شده و درجه تاب آوری اقتصادی ایران کماکان پایین است؟
شاخص تاب آوری چگونه محاسبه می شود؟

ش��اخص تاب آوری جهانی موسس��ه بیمه دارایی ها از 12 زیرشاخص با 
وزن یکس��ان تشکیل شده و برای 130 کشور جهان محاسبه و رتبه بندی 
می شود. بررسی ساختار و تغییرات این شاخص به مدیران کسب و کار این 
امکان را می دهد تا منابع قدرت و آس��یب پذیری موجود در تاب آوری یك 
کش��ور را اعم از عوامل مختلف )اقتصاد، کیفیت ریسك و زنجیره تامین( 
شناسایی کنند. مولفه های ش��اخص تاب آوری اقتصادی شامل سه بخش 
»زنجیره تامین«، »کیفیت ریس��ك« و »اقتصاد« می شود که هر کدام از 

چهار زیرشاخص تشکیل شده اند.
»زنجی��ره تامین« به  عنوان اولین حلقه از ش��اخص تاب آوری اقتصادی 
شامل زیرشاخص های کنترل فساد، کیفیت زیرساخت، حکمرانی شرکت ها 
و میدان دید زنجیره تامین می ش��ود. همچنین »کیفیت ریسك« شامل 
زیرش��اخص های قرار گرفتن در معرض بالیای طبیعی، کیفیت ریس��ك 
بالیای طبیعی، کیفیت ریس��ك آتش س��وزی و ریس��ك س��ایبری بالقوه 
می ش��ود. در نهایت مولفه »اقتصاد« از چهار زیرشاخص بهره وری، ریسك 

سیاسی، شدت نفت و نرخ شهرنشینی تشکیل شده است.
از نگاه تحلیلگران ش��اخص تاب آوری، جهان در س��ال 2020 با بحران 
س��المت عمومی، درگیری سیاس��ی و بالیای طبیعی همراه بود و هر یك 
از این موارد می تواند تاب آوری محیط کس��ب وکار یك کشور را به چالش 
بکشد. با وجود این خطرات، نیاز به تقویت تاب آوری به شدت ذهن بسیاری 
از مدیران کسب وکارها را درگیر کرده است. عالوه بر بحران کرونا، جهان 
در سال 2020 شاهد اعتراضات گسترده مدنی بود و همچنین نشانه های 
تغییر ش��رایط آب و هوایی از بارش های ش��دید گرفته تا خشکسالی ها و 

آتش سوزی ها، آسیب های زیادی بر مناطق مختلف جهان وارد کرد.
ت��اب آوری زنجیره تأمی��ن به ویژه با تزلزل توزیع تجهیزات پزش��کی و 
تسریع واکسیناسیون، در خط مقدم نگرانی های مدیران قرار گرفته است. 
تغییر شرایط آب و هوایی نیز تهدیدی جدی در زمینه پویایی زنجیره های 

تأمین اس��ت بنابرای��ن درک مدیران از کیفیت زیرس��اخت )حمل و نقل 
و تاسیس��ات( در کشورهایی که بنگاه های ش��ان در آن فعالیت می کنند، 
معیار دیگری اس��ت که بر ش��اخص تاب آوری یك کش��ور تاثیر دارد. این 
تحوالت تنها چند مورد از نگرانی هایی اس��ت ک��ه بنگاه های جهانی را با 
ارزیابی دقیق، استراتژیك و روشمند انعطاف پذیری محیطی که در آن به 
فروش محصوالت، گسترش عملیات و به کارگیری تامین کنندگان جدید 

می پردازند، مواجه می کند.

جغرافیای شاخص تاب آوری در سال 2021
اروپای غربی امسال مجددا در میان 10 کشور برتر در شاخص تاب آوری 
قرار گرفت. دانمارک به دلیل بهبود کیفیت مقابله با تهدید آتش س��وزی 
براساس ارزیابی مجدد موسسه بیمه دارایی ها از ساختمان های این کشور، 
در ش��اخص ت��اب آوری جهانی 2021 از رتبه س��وم به رتبه اول رس��ید. 
همچنین منطقه یك ایاالت متحده )مناطق ش��رقی و جنوب شرقی( در 
شاخص تاب آوری از رتبه 10 به 17 سقوط کرد که نشان دهنده دو تغییر 
بزرگ در ش��اخص اس��ت؛ یکی کاهش 9 رتبه ای قرار گرفتن در معرض 
بالیای طبیعی و دیگری سقوط ریسك سیاسی برای کل کشور )که در این 
معیار از رتبه 41 به 50 کاهش یافت(. تغییر اخیر ممکن است بیانگر تقارب 

حزبی و درگیری شدید پیرامون مسائل عدالت اجتماعی باشد.
در س��ال 2021 همچنین انگلس��تان مجددا در بین 10 کشور برتر در 
شاخص تاب آوری ایستاد )صعود سه پله ای نسبت به سال 2020(، که در 
درجه اول ناشی از کاهش خطر سیاسی به دلیل پذیرش عمومی برگزیت 
است. رتبه سنگاپور نیز در شاخص تاب آوری از 22 در سال 2020 به رتبه 
12 در سال 2021 ارتقا یافته که دلیل اصلی آن، کاهش تهدید قرار گرفتن 

در معرض بالیای طبیعی است.
در بین 130 کش��ور م��ورد مطالعه، اوکراین بیش��ترین ارتقای رتبه در 
شاخص تاب آوری را تجربه کرده و از رتبه 84 به 63 رسیده است. منطقه 

یك چین )بخش شرقی( به دلیل افت 19 پله ای در رتبه بندی شدت نفت 
که نشان دهنده افزایش آسیب پذیری در برابر شوک نفتی است، در مجموع 
9 رتبه سقوط کرد و از جایگاه 68 به 77 رسید. هنگ کنگ هم با افزایش 
ریسك سیاسی به دلیل تنش های زیاد با چین )افت 56 رتبه ای در ریسك 
سیاس��ی از 25 به 81(، به طور کلی در رتبه بندی شاخص تاب آوری سال 
2021 با کاهش 9 پله ای نس��بت به س��ال 2019 به رتبه 26 تنزل یافت. 
مکزیك نیز به دلیل بدتر شدن ریسك سیاسی و افزایش ریسك سایبری 
بالقوه با گس��ترش دسترسی به اینترنت، هشت رتبه سقوط کرد و از رتبه 

67 به 75 رسید.
کش��ورهای ونزوئال، هائیتی و ایران نیز س��ه کش��ور انتهایی رتبه بندی 
تاب آوری سال 2021 را تشکیل می دهند. در مجموع، 56 کشور یا قلمرو، 
تغییرات قابل توجهی )حداقل 10 رتبه( در رابطه با قرار گرفتن در معرض 
بالیای طبیعی، 38 کش��ور در ش��دت نفت، 24 کشور در ریسك سایبری 
بالقوه و 17 کشور در عامل خطر سیاسی را در سال 2021 تجربه کرده اند. 
در این راس��تا، کش��ورهای دانمارک، نروژ، لوکزامبورگ، آلمان، سوئیس، 
فنالند، س��وئد، اتریش، آمریکا )مرکزی( و انگلس��تان به ترتیب 10 کشور 
برتر جهان در شاخص تاب آوری 2021 هستند. در سوی مقابل نیز هائیتی، 
ونزوئال، ایران، چاد، اتیوپی، لبنان، مالی، موزامبیك، نیکاراگوئه و هندوراس 
به ترتیب 10 کش��ور ضعیف از نظر ش��اخص تاب آوری به شمار می روند. 
همیشه چالش های غیرمنتظره ای در انتظار فعالیت های کسب وکار است 
که می تواند به دالیل گوناگون از جمله ریسك تغییرات اقلیمی، همه گیری 
بیماری، تحوالت سیاسی، حمالت سایبری و یا موارد دیگر باشد. شکست 
کس��ب وکار الزاما دس��تاورد بروز اتفاقات و مواجهه با تهدیدهای مختلف 
نیس��ت. در این میان، تاب آوری کس��ب و کار تقریبا یك انتخاب اس��ت و 
می توان با اس��تفاده از درایت و ابزارهای صحیح و به موقع، آن را مدیریت 

کرد.
وضعیت ایران در زیرشاخص های تاب آوری

ایران با رتبه 128 برای اولین بار در میان س��ه کشور با بدترین عملکرد 
در ش��اخص تاب آوری قرار گرفت که دلیل اصلی آن، سقوط 14 پله ای در 
بهره وری و هفت پله ای در ریس��ك سیاس��ی اس��ت. ایران در سال 2017 
در رتبه 122، س��ال 2018 رتبه 121، س��ال 2019 رتبه 120 و س��ال 
2020 رتبه 125 را کس��ب کرد. امتیاز ایران در پنج س��ال گذشته با فراز 
و نش��یب هایی همراه ب��وده و پس از آنکه در س��ال 2020 با امتیاز 21.1 
به رتبه 125 جهان رس��ید، در س��ال 2021 نیز مجددا سه پله دیگر افت 
کرد و با امتیاز 16.1 در جایگاه یکصد و بیست و هشتم جهان ایستاد که 

ضعیف ترین عملکرد پنج سال گذشته به حساب می آید.
ایران همچنین در میان 12 زیرشاخص اصلی شاخص تاب آوری، با رتبه 
68 و 72 به ترتیب در کیفیت ریس��ك بالیای طبیعی و کیفیت ریس��ك 
آتش س��وزی، بهترین عملکرد را داش��ته است. در عین حال، بدترین رتبه 
ایران به تاب آوری اقتصادی با امتیاز 9.2 و رتبه 129 مربوط بوده اس��ت. 
همچنین رتبه ریس��ك سیاس��ی هم در زیرمجموعه ش��اخص تاب آوری 
اقتص��ادی ایران، ضعیف و 127 اس��ت. حکمرانی ش��رکت ها نیز وضعیت 
مناسبی در این شاخص ندارد و رتبه 126 را داراست. در مجموع در سال 
2021، بدترین امتیازهای ایران مربوط به زیرشاخص های قرار گرفتن در 
معرض بالیای طبیعی )صفر(، کنترل فساد )12.6( ریسك سیاسی )14( و 

بهترین امتیاز متعلق به زیرشاخص نرخ شهرنشینی )69.5( است.

چرا با وجود اقتصاد مقاومتی، درجه تاب آوری ایران پایین است؟

تاب آوری اقتصادها در سال 2021
یادداشت

تا پایان تیرماه 35 هزار واحد جدید افتتاح می شود
مهلت ثبت نام مسکن ملی تا 12 امشب

دور جدید نام نویسی طرح مسکن ملی ساعت 12 امشب به پایان 
می رسد و آنطور که معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داده، تاکنون 
بی��ش از 200 هزار نفر در مرحله پنجم فراخوان طرح »اقدام ملی 
مس��کن« ثبت نام کرده اند. این مهلت ثبت نام س��اعت 24 امروز 

چهارشنبه 26 خردادماه 1400 به پایان می رسد.
مرحله پنجم ثبت نام طرح اقدام ملی مس��کن در 245 ش��هر از 
استان های کشور )به جز شهرهای استان های کردستان، کهگیلویه 
و بویراحم��د و خراس��ان جنوبی( از س��اعت 12 روز چهارش��نبه 
19 خردادماه 1400 آغاز ش��ده و به مدت ی��ك هفته ادامه دارد. 
tem.mrud. متقاضیان برای نام نویس��ی باید به سامانه اینترنتی

ir مراجعه کنند. متأهل یا زن خودسرپرس��ت به شرط داشتن 35 
سال سن، عدم استفاده از زمین یا مسکن دولتی از ابتدای انقالب 
تاکنون، عدم مالکیت از س��ال 1384 به بعد و سابقه سکونت پنج 
س��اله در شهر یا شهرهای نزدیك محل تقاضا از جمله شروط ثبت 

نام در این طرح است.
متقاضیان س��اکن در کالنش��هر تهران در این مرحله می توانند 
عالوه بر ش��هرهای جدید پرند، هش��تگرد و ایوانکی، در شهرهای 
نصیرش��هر، صفادش��ت و رباط کریم و قرچك نی��ز ثبت نام کنند. 
متقاضی��ان س��اکن در ش��هرهای بهارس��تان، قدس و م��الرد نیز 
می توانن��د در نصیرش��هر و  رباط کری��م و متقاضیان س��اکن در 
شهرری هم می توانند در ش��هر قرچك ثبت نام کنند. محل تامین 
زمین متقاضیان س��اکن در ش��هر مینوش��هر در استان خوزستان، 

شهر خرمشهر است.
یادآور می ش��ود پروژه مس��کن ملی از طری��ق آورده متقاضیان 
و 150 میلی��ون تومان وام بانکی با نرخ س��ود 18درصد س��اخته 
می ش��ود. آورده متقاضیان در مرحله اول حدود 40 میلیون تومان 
بوده اس��ت. میانگین قیمت این واحدها در کل کشور طبق آخرین 
محاسبات که اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اعالم کرده به 

3.7 میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است.
ب��ه گفته معاون وزیر راه و شهرس��ازی، مرحل��ه پنجم ثبت نام 
ط��رح اق��دام ملی که به مدت ی��ك هفته تعیین ش��ده بود از روز 
19 خردادماه 1400 آغاز ش��ده و مهلت نام نویسی ساعت 24 روز 
چهارش��نبه 26 خردادماه به پایان می رس��د. تاکنون بیش از 200 
هزار نف��ر در این مرحله ثبت نام کرده ان��د. محمود محمودزاده با 
بی��ان اینکه در این مرحله با تامین زمین، ظرفیت های جدیدی در 
بس��یاری از شهرها اضافه شده است، گفت: در برخی از شهرها که 
مراح��ل قبلی تقاضای پایینی داش��تند در مرحله پنجم مجددا به 
فراخوان گذاش��ته شدند. به طور کلی در 245 شهر ظرفیت ایجاد 
کردیم که حدود 120 هزار واحد فقط در این مرحله افزوده ش��ده 
است. محمودزاده درباره افتتاح جدید واحدهای اقدام ملی مسکن 
نی��ز گف��ت: تا پایان تیرماه ح��دود 35 هزار واحد ب��ه بهره برداری 
می رس��د. هم اکن��ون منتظ��ر اعالم زم��ان دقیق افتتاح هس��تیم. 
ب��ا توجه به ترافیك کاری و این مس��ئله که فقط پنجش��نبه ها به 
بح��ث افتتاحات اختصاص دارد درخصوص زمان بهره برداری دچار 
محدودیت هایی ش��دیم. البته تعداد واحدهایی که تکمیل می شود 
ب��ه طور دائم در حال افزایش اس��ت و تا پای��ان تیرماه از 35 هزار 

واحد فراتر خواهد رفت.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه

26 خرداد 1400
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در میان »حضور افتخاری« دوج کوین در تلویزیون آمریکا و رشد روزافزون 
پذیرش بیت کوین در وال اس��تریت، رمزارزها بیش از هر زمان دیگری در 
گذشته مشتری پیدا کرده اند. حتما این قیمت های سربه فلك کشیده برای 
تازه واردها وسوس��ه انگیز اس��ت، اما پیش از گام نهادن در این وادی باید به 

مخاطرات آن آگاه بود.
به گزارش کوین دس��ك، اگر تازه توجه تان به رمزارز جلب شده و احیانا 
تصمیم به سرمایه گذاری دارید، پیش از خرید باید این 10 نکته را بدانید؛ 
حتی اگر از قدیمی های این بازارید ش��اید کس��ی را بشناسید که در این 
زمینه کنجکاو است؛ چون جایی شنیده قیمت برخی »کوین« ها صعودی 

است و با خرید و فروش آن می شود به سرعت پولدار شد.
* بیش از حد سرمایه گذاری نکنید: رمزارز نسبت به اغلب سرمایه گذاری ها 
خطر بیش��تری دارد. در آن هیچ چیز غیر از نوس��ان تضمین شده نیست و 
شرکت بیمه سپرده گذاری دولتی  در کار نیست. قیمت رمزارزها دقیقه به 
دقیقه باال و پایین می رود. در حالی که بازار در حال حاضر دوران درخشان 
»گاوی« )وضعیت صعودی( را پش��ت س��ر می گذارد، پیش تر اصالح های 
طوالنی مدت و دردناکی را تجربه کرده و تقریبا می توان گفت باز هم تجربه 
خواهد کرد. خطر درجات مختلفی دارد. بیت کوین، رمزارز اصلی، بیش از 
یك دهه است که هس��ت و مشخصا احتمال ازبین رفتنش کمتر از اغلب 
کوین ها است، اما حتی بیت کوین هم بی خطر نیست بنابراین با مایملك یا 

پس انداز عمر خود روی هیچ کوینی قمار نکنید.
* کام��ال تحقیق کنید: پی��ش از آنکه مقدار مش��خصی از پول خود را 
در ارزهای دیجیتال س��رمایه گذاری کنید، ساعت ها صرف تحقیق درباره 
آن کنی��د. هر چیز مرتبط با این موضوع که می توانید پیدا کنید بخوانید؛ 
پیوسته پرس وجو کنید. اگر چیزی که می شنوید را درک نمی کنید ابایی 
نداشته باشید که از کسی سؤال کنید. اگر باز هم برای تان قابل فهم نیست 
فکر نکنید مش��کل از شماس��ت؛ اکثر آدم ها فقط بلدند دری وری بگویند. 
حتی اگر متقاعد ش��دید، دنبال آدم های شکاک بگردید و استدالل شان را 
بشنوید. این حرف جان استوارت میل را به یاد داشته باشید: »آن کس که 

تنها جانب خودش از موضوع را می داند، چیز زیادی نمی داند.«
* در براب��ر »ترس ازدس��ت دادن« مقاومت کنید: اگ��ر تنها هدف تان از 
سرمایه گذاری این است که از قافله عقب نمانید، تنها چیزی که در این راه 
از دس��ت نخواهید داد، ازدست دادن همه چیزتان است! ترس ازدست دادن 
)FOMO( راه مطمئنی اس��ت ب��رای نابودکردن تمام ثروتی که احتماال 
طی سالیان اندوخته اید. این واکنشی نسنجیده به چیزی است که ابتدا باید 
درباره اش تحقیق کرد. دادوستد از سر شکم، به زودی شما را به شکم درد 
رهنمون خواهد کرد! چیزی که می خرید را بشناسید؛ واقعا بشناسید. رفتن 
به یك اپلیکیشن دادوستد و دیدن اینکه یك ارز در 24 ساعت گذشته 30 
درصد یا بیش��تر رشد کرده، تحقیق محسوب نمی شود. ممکن است شما 
آن بدشانس��ی باشید که ناچار اس��ت یك رمزارز را در حال سقوط قیمت 
بفروش��د. هر کوینی »پامپر«هایی )کسانی که برای افزایش قیمت تالش 

می کنند( دارد؛ حتی بیت کوین. تس��لیم فشار همتایان خود نشوید. اینجا 
دبیرستان نیست. برای خودتان فکر کنید و موضوع را از نظر ارزندگی آن 

برای سرمایه گذاری ارزیابی کنید.
* اعتماد نکنید؛ بررسی کنید: درست مثل وال استریت، کنگره یا انجمن 
وکالی آمریکا، دنیای رمزارزها پر از ش��ارالتان اس��ت. بی��ش از حد الزم 
هستند کسانی که وعده می دهند پروژه  آنها همانی است که بیت کوین را به 
زیر خواهد کشید، اما آیا اینطور است؟ تنها یك راه برای فهمیدنش وجود 
دارد: تحقیق. حواس تان به خریدن تان باشد و در عین حال وام گرفتن تان 
را ه��م بپایید. برخی صرافی های رمزارزها، ب��االی 100 برابر »اهرم« ارائه 
می کنند؛ یعنی شما می توانید تا 99 برابر هزینه  یك سرمایه گذاری را وام 
بگیرید. اگر ارزش یك کوین صعودی ش��ود این کار می تواند سود شما را 

سرشار کند اما اگر راه دیگری برود به سرعت محو می شوید.
* هشیار باش��ید: کالهبرداران در این بازار فراوانند. در ماه های گذشته 
برخ��ی اهالی توییت��ر از حضور ایالن ماس��ك در یك برنام��ه  تلویزیونی 
سوءاس��تفاده کردند تا رمزارزهای مختلف به ارزش حدود 100 هزار دالر 
را با گلریزان تقلبی از مردم کالهبرداری کنند. جاعالِن حس��اِب توییتری 
آن برنامه  تلویزیونی، از قربانیان خود خواسته بودند تا مقادیر اندکی رمزارز 
برای تأیید آدرس شان به آنها ارسال کنند و اگر این کار را بکنند 10 برابرش 
را پ��س می گیرند! این موقعیت که ب��رای واقعی بودن زیادی خوب به نظر 

می رسد، یك عالمت هشدار است.
* مراقب »خطای واحد« باش��ید: صرف اینکه یك رمزارز حدود یك دالر 
دادوستد می ش��ود، به معنای این نیست که ارزان تر از بیت کوین است؛ همه  
کوین ها برابر خلق نش��ده اند. واقعیت این اس��ت که هزاران رمزارز وجود دارد 
ک��ه برخی در پی تقلید از بیت کوینند و برخی تالش می کنند مس��ئله ای را 
حل کنند. س��طح پشتیبانی توسعه دهندگان و غیرمتمرکز بودن همه  آنها با 
هم متفاوت اس��ت. تعیین قیمت یك کوین به معنای این است که بپرسیم 
از آن کوین چندتا و چرا خلق ش��ده اس��ت؛ کاربرد مفروض آن چیست؟ چه 
 کس��ی روی آن کار می کند؟ جامعه توس��عه دهندگان آن چه اندازه اس��ت؟ 
مرتب به روزرسانی می شود؟ نکته  بسیار مهم:  مدل امنیتی آن کوین چیست؟ 
»اثباِت کار)PoW(«، »اثباِت س��هم )PoS(« یا چیزی دیگر؟ اگر اولی است، 
»هش رِیت« آن در مقایسه با سایر کوین های »اثبات کار« چگونه است؟ اگر 

معنای این اصطالحات را نمی دانید، آماده سرمایه گذاری نیستید.
* کلید نباش��د کوینی در کار نیست: رمزارز هم مثل دارایی هایی نظیر 
پول نقد یا طال و جواهر است؛ یعنی فرض می شود که دارنده  آن، مالك و 
محق آن است. زمانی که دزدیده یا گم شود، از دست رفته است. به خاطر 
همین اس��ت که کاربران قدیمی تر توصیه می کنند کلید رمزنگاری ش��ده  
کیف پول ارزهای دیجیتال تان را در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار ندهید؛ 
چون بیش��تر این مؤسسات زیر نظارت قانون نیستند و ممکن است مورد 
هك یا اختالس قرار بگیرند. محافظت خودتان از کلیدهای تان، روی یك 
دس��تگاه سخت افزاری یا حتی تکه کاغذی که رش��ته ای از اعداد و حروف 

روی آن نوش��ته ش��ده، می تواند کار اعصاب خردکنی باش��د که به راحتی 
بر هم بریزد. به خاطر همین اس��ت که برخی ترجیح می دهند از متولیان 
ش��خص ثالث استفاده کنند و تاریخ دالیل کافی برای پرهیز از این کار به 
آنها خواهد داد. جدا از سوءاستفاده، صرافی ها ممکن است هر زمان به هر 
دلیل امکان برداش��ت سرمایه از حساب را برای شما مسدود کنند و حتی 
فراتر از آن، برخی صرافی ها زیرساخت الزم برای فعال ماندن در تمام اوقات 
را ندارند. اگر همچنان می خواهید از صرافی استفاده کنید؛ در این صورت 
حتما قرارداد کاربری را بررسی کنید و مطمئن شوید که در برابر احتماالت 

مختلف محافظت می شوید.
* می توان کسری از بیت کوین یا هر کوین دیگری را خرید: الزم نیست 
تمام یك کوین را بخرید. مثال بیت کوین تا هشت عدد اعشار قابل تقسیم 
است. اگر کنجکاوید که بدانید قضیه  بیت کوین از چه قرار است، می توانید 
به اندازه  10 دالر از آن بخرید و با همان سرگرم باشید. همانطور که مارک 
کیوبان میلیونر معروف اخیرا درب��اره  خرید مقدار اندکی دوج کوین گفت 
»این از خرید یك بلیت التاری خیلی باحال تر اس��ت«. البته متأس��فانه او 
بدون اینکه درباره  مالیات حرفی بزند مردم را ترغیب کرد که از دوج کوین 

در معامالت شان استفاده کنند.
* ب��ه پیامدهای مالیاتی توجه کنید: این قضی��ه به خصوص در ایاالت 
متحده مهم است؛ به چند دلیل: اوال اداره درآمدهای داخلی برای محاسبه 
مالیات، مایملك دیجیتال را مدنظر قرار می دهد، نه ارزها را. در نتیجه اگر 
کوینی را به قیمت یك دالر بخرید و ارزش آن دو برابر ش��ود و شما سود 
حاص��ل از آن را برای خرید یك بس��ته آدامس بادکنکی خرج کنید، باید 
میزان سود خود را گزارش کنید و مالیاتش را بپردازید. علی رغم تالش های 
صنعت رمزنگاری برای البی کردن، هیچ معافیت مالیاتی ای در کار نیست. 
همچنین صرافی های متمرکز معموال اطالعات حساب کاربری ما را برای 
اداره درآمدهای داخلی ارس��ال می کنند. البته رم��زارز به اندازه  بورس یا 
بانك قانونمند نیست. به هر رو، دولت فدرال با کسری عظیمی روبه روست 
و برای اینکه مأمورانی با عینك خلبانی آینه ای بفرس��تد س��راغ تان که از 

دادوستد رمزارزها سؤال جواب تان کنند، تردید نخواهد کرد!
* با »میانگین قیمت« کار کنید: بروید بیرون کمی هوای تازه بخورید، 
ب��ا خانواده وق��ت بگذرانید. می توانید هم��ه  این کاره��ا را بکنید »و« در 
رمزارزها هم س��رمایه گذاری کنید! بازارها روز به روز، س��اعت به ساعت و 
دقیقه به دقیقه نوسان دارند، اما هر رمزارزی یك قیمت کوفتی دارد. این 
یك ش��رط بندی بلندمدت است. اگر ترش��ح دوپامین دوست دارید بروید 
فیلم اکشن ببینید. بهترین راه برای سرمایه گذاری بدون دغدغه چیست؟ 
اس��تفاده از راهب��رد میانگین قیم��ت دالری )DCA(. از هر رمزارزی که 
دوس��ت دارید مقدار مش��خصی به دالر و در فواص��ل زمانی منظم خرید 
کنید؛ بگذارید کنار و نگاهش نکنید. اگر دید بلندمدت دارید با استفاده از 
راهبرد میانگین قیمت، در نوسانات کوتاه مدت تحت فشار قرار نمی گیرید 

که بفروشید یا بیشتر بخرید.

10 نکته که پیش از ورود به بازار ارزهای دیجیتال باید بدانید

دنیای پررمز و راز رمزارزها
بانکنامه

پرونده ابربدهکاران بانکی نتیجه پیگیری کمیته 
فرادستگاهی بود

واکنش بانک مرکزی به سخنان سخنگوی قوه 
قضائیه

سه روز پس از مناظره سوم و پایانی نامزدهای ریاست جمهوري، بانك مرکزی 
به سخنان سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد و تشکیل پرونده ابربدهکاران بانکی را 
نتیجه پیگیری های کمیته فرادستگاهی مطالبات غیرجاری بانك ها که از سال 

1393 در بانك مرکزی تشکیل شده است، دانست.
شاید مهمترین صحنه سومین مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری، 
آنجا بود که عبدالناصر همتي فهرس��تي از اسامي 11 ابربدهکار بانکي را روي 
میز ابراهیم رئیس��ي گذاشت و از او خواست که »اگر صالح مي داند نام آنها را 
در همین برنامه به مردم اعالم کند.« رئیس��ي هم گف��ت که »چرا زودتر این 
اتفاق نیفتاده اس��ت.« هرچند که رئیس س��ابق بانك مرکزي مي گوید »پیش 
از این اس��امي موردنظر به قوه قضائیه داده شده است.« حاال و با سخنان اخیر 
س��خنگوي قوه قضائیه به نظر می رس��د که اظهارات همتي درب��اره ارائه این 
فهرس��ت به قوه قضائیه درس��ت بوده اس��ت، چراکه هر یك از این 11 نفر با 
پرونده هاي سنگیني در قوه قضائیه روبه رو هستند و البته جریان رسیدگي به 

اتهامات آنها مدت هاست که ادامه دارد.
در همی��ن ح��ال، بانك مرک��زی در نامه ای به قوه قضائی��ه ضمن تاکید بر 
اهمیت موضوع پرونده های ابربدهکاران بانکی تش��کیل این پرونده ها را نتیجه 
پیگیری های کمیته فرادستگاهی مطالبات غیرجاری بانك ها در بانك مرکزی 
دانس��ت. بانك مرکزی اعالم کرد: »این بانك با ارسال نامه ای به قوه قضائیه با 
اشاره به تاریخچه و علل تشکیل کمیته فرادستگاهی مطالبات غیرجاری بانك ها 
و ترکیب اعضای آن متش��کل از نمایندگان دستگاه های مختلف شامل بانك 
مرکزی، دبیرخانه س��تاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارتخانه های 
اطالعات و امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاس��بات کش��ور، دادس��تانی کل 
کشور، دادستانی عمومی و انقالب تهران، سازمان ثبت اسناد، نیروی انتظامی 
و س��ازمان اطالعات س��پاه، فرآیند طرح و بررسی پرونده ها از نقطه آغازین در 
کمیته تا ارجاع آن به مراجع قضایی را به همراه اقدامات گسترده کمیته یادشده 
در ارتباط با یکایك پرونده های بدهکاران کالن بانکی و برگزاری جلسات متعدد 
و مس��تمر در بانك مرکزی به منظور حل مش��کالت موجود در مسیر وصول 
مطالبات از ایشان را تشریح و دستاوردهای ارزشمند حاصله را ثمره همکاری، 
همدلی و هم افزایی کم نظیر س��ازمان ها و نهادهای عضو و نتیجه اهتمام ویژه 
همه اعضای کمیته از جمله نمایندگان محترم قوه قضائیه عنوان کرده است.«

همچنین طبق آنچه بانك مرکزی اعالم کرده، »این بانك با ذکر این نکته 
که تعامل مناسب و نزدیك بانك مرکزی و قوه قضائیه در سطح مقامات ارشد 
دو نهاد زمینه نیل به توفیقات فراوانی را فراهم آورده، مراتب گله مندی شدید 
خود از اظهارات س��خنگوی قوه قضائیه و نادیده انگاشتن زحمات و اقدامات 
شبانه روزی بانك مرکزی، شبکه بانکی کشور و سایر سازمان ها در این زمینه 
که موجبات نگرانی مردم نس��بت به عملکرد دس��تگاه های مسئول را فراهم 
می کند، ابراز داشته و از تمام دست اندرکاران و مسئوالن خواسته است تحت 
تاثیر فضای انتخاباتی کشور از طرح مطالبی که با عملکرد واقعی دستگاه های 
مس��ئول در قوای مجریه و قضائیه تطابق نداشته و موجب دلسردی و تکدر 
خاطر خدمتگزاران واقعی نظام می ش��ود، پرهیز کنند.« بانك مرکزی اعالم 
کرده که »به رغم مطالب مطرح ش��ده در فضای مجازی، روز گذشته جلسه 
هفتگی کمیته فرادس��تگاهی مصمم تر از قبل و طبق روال معمول با حضور 
همه اعضا تش��کیل و موضوعات مربوط به پرونده چند بدهکار کالن بانکی، 
پیش��رفت های حاصله در امر وصول آنها و نهایتا برنام��ه آتی برای ادامه کار 

بررسی و تصمیم اتخاذ شد.«
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رئیس سازمان بورس در نشست اتاق تهران:
ذات بورس با ریسک همراه است

رئیس س��ازمان بورس روز گذش��ته در بیس��ت و چهارمین نشست هیأت 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران حاضر شد و به پرسش های حاضران در جلسه 
پاسخ داد. در این نشست، موضوعات مختلفی نظیر سیاست های سازمان بورس 
در ح��وزه برگزاری میز صنعت و تعامل با تولیدکنن��دگان و صاحبان صنایع، 
انتشار عمومی صورت های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، سازوکار صندوق 
تثبیت بازار، تقویت بازار اولیه و هدایت نقدینگی به سمت پروژه های تولیدی، 
طرح تحول بازار س��رمایه و همچنین موضوع ورود خودرو به معامالت بورس 
کاال مطرح شد. همچنین بنا به پیشنهاد محمدعلی دهقان دهنوی مقرر شد تا 
در سلسله جلساتی در قالب کارگروه های مشخص، موضوعات بورسی با حضور 

اعضای اتاق بازرگانی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
رئیس سازمان بورس در این جلسه و در پاسخ به این پرسش که آیا حباب 
ب��ورس در حال حاضر از بین رفته، گفت: عده ای از زمانی که ش��اخص بورس 
200 هزار واحد بود نس��بت به حباب هش��دار می دادند، در حالی که اکنون با 
کاهش قیمت ها، شاخص بورس چهار برابر باالتر از آن زمان است بنابراین ابتدا 
باید این پرس��ش را مشخص کنیم که دقیقا حباب چه مفهومی دارد و به چه 
شرایطی، حبابی گفته می شود. او ادامه داد: یکی از استدالل های نادرستی که 
در کنار استفاده از واژه حباب مطرح می شود، این است که رشد بورس را با رشد 
واقعی اقتصاد مقایسه می کنند؛ آیا اگر رشد اقتصادی 3 درصد باشد تولیدکننده 
راضی می شود کاالهای خود را فقط 3 درصد افزایش قیمت دهد و یا اگر رشد 
اقتصادی منفی بود حاضر است قیمت فروش محصوالتش را 3 درصد کاهش 
ده��د؟ زمانی که در مورد ب��ورس و دارایی ها صحبت می کنیم در مورد متغیر 
اس��می صحبت می کنیم و مقایسه یك متغیر اسمی با متغیر واقعی نادرست 
است. به گفته وی، قیمت دارایی ها تحت تاثیر عوامل زیادی تغییر می کند و من 
پرسشم این است که  اگر در سال گذشته در انتخابات آمریکا ترامپ رأی آورده 
بود و فشار حداکثری را بر اقتصاد ما ایجاد کرده بود، آیا همین امروز بسیاری 
از افراد از اینکه در بورس سهامی ندارند، پشیمان نمی شدند؟ واقعیت این است 
که قیمت دارایی ها نسبت به تورم انتظاری شکل می گیرد؛ در ماه های ابتدایی 
سال، انتظاراتی مبنی بر افزایش شدید قیمت دالر در اقتصاد شکل گرفت و در 
شرایطی که این انتظارات شکل می گیرد، نمی توان از واژه حباب استفاده کرد.

دهقان دهنوی، ریسك را جزو ذات بازار سرمایه دانست و افزود: جبران این 
ریس��ك نیز در خود بورس امکان پذیر اس��ت؛ از این رو باید درخصوص سواد 
مالی جامعه و افزایش فرهنگ س��رمایه گذاری بیش از گذش��ته تالش کنیم. 
همچنین باید سرمایه گذاری غیرمس��تقیم افراد و ورود آنها به بازار سرمایه از 

طریق صندوق های سرمایه گذاری را تسریع کرد.
او از جمله اقدامات انجام شده در راستای بهبود فعالیت ها در بازار سرمایه را 
س��رعت بخشی به اعطای مجوزهای سبدگردانی نام برد و گفت: طی پنج ماه 
اخیر، 12 مجوز در حوزه نهادهای مالی صادر شده است و با این کار ضمن از 
بین رفتن انحصار زمینه توسعه بازار سرمایه از مسیر توسعه نهادهای مالی نیز 
رخ خواهد داد. وی همچنین تسریع در جهت صدور مجوز فعالیت شرکت های 
مشاور سرمایه گذاری و شرکت های کارگزاری و همچنین راه اندازی شرکت های 
مشاور سرمایه گذاری نوع دوم را که کار آنها امور ترویجی و امور آموزشی است، 
یکی دیگر از فعالیت های س��ازمان در این حوزه دانس��ت و گفت: عالوه بر این 
موارد محدودیت های خرید و فروش پرسنل کارگزاری برداشته شد تا این افراد 
نیز بتوانند در فضایی ش��فاف فعالیت داش��ته باشند. دهقان دهنوی سپس به 
برگزاری میز صنعت اشاره کرد و گفت: در این جلسات ضمن بررسی مشکالت 
و چالش های صنایع بورسی راهکارهای الزم ارائه شده است و سعی خواهد شد 
تا این راهکارها و صدای صنایع به گوش قانونگذاران و تصمیم گیرندگان برسد.

او درخصوص اتکای بازار سرمایه به منابع صندوق توسعه بازار، تصریح کرد: 
صندوق تثبیت و توسعه بازار برای یك بازارِ در حال رشد است، چراکه یك بازار 
توسعه یافته به اندازه کافی مکانیزم و نهادهای تنظیم کننده دارد، همچنین در 
بازاری که منابع مالی محدودی وجود دارد، این صندوق های حمایتی می توانند 

در شرایط خاص به نقدشوندگی بازار کمك کنند.
رئیس سازمان بورس در پایان به طرح تحول بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: 
در این طرح مواردی نظیر تسهیل فرآیندها، توسعه نهادهای مالی، تقویت بازار 
اولیه و زیرساخت ها، شفافیت بازار، تقویت جریان اطالعات از سمت شرکت ها 
به س��هامداران در دس��ت بررسی است و از همین جا از همه فعاالن این حوزه 
دعوت می کنم تا در کارگروه های مربوط به این طرح تحول حضور یابند و بازار 

سرمایه را از نظرات کارشناسی خود بهره مند کنند.
وی درخص��وص پذی��رش خودرو در بورس کاال نیز گف��ت: خودرو از جمله 
محصوالت پرتنوع بوده و از این منظر مناس��ب خرید و فروش در بورس کاال 
نیست، اما چون بورس کاال مکانیزم شفافی دارد و ورود محصوالت مختلف به 
آن منجر به قیمت گذاری عادالنه و خروج از قیمت گذاری دستوری می شود، از 
آن استقبال می کنیم. بورس به شدت مخالف قیمت گذاری دستوری است و با 
طراحی مکانیزم هایی در تالش است تا ورود خودرو به بورس کاال را میسر کند.

رویداد

فرصت امروز: بازار س��رمایه چشم انتظار س��یزدهمین انتخابات ریاست 
جمهوری است و فعاالن بازار به دنبال ارزیابی تاثیرات احتمالی آن بر بازار 
س��رمایه هستند. در سراسر دنیا نیز انتخابات ریاست جمهوری به واسطه 
دامنه وس��یع و ابعاد تاثیرگذاری آن برای بازارهای سرمایه اهمیت خاصی 
دارد. هرچند بازار سرمایه ایران جدا از انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم 
گوشه چشمی به مذاکرات احیای برجام نیز دارد و در هفته های گذشته و 
با مخابره اخبار مثبت و منفی از وین، منحنی شاخص ها به سمت باال و یا 

پایین حرکت کرده است.
در حال��ی که دو روز تا انتخابات 28 خردادماه باقی مانده اس��ت، بورس 
ته��ران در روز سه ش��نبه ش��اهد دو نیمه متفاوت ب��ود و در حالی که در 
نخستین دقایق معامالت با صعودی نزدیك به 6 هزار واحد همراه شد، اما 
از نیمه دوم معامالت از شدت رشد این بازار کاسته و معامالت آن در دقایق 
پایانی وارد مدار منفی ش��د. نهایتا شاخص کل بورس به افت 45 واحدی 
بسنده کرد و در رقم یك میلیون و 150 هزار واحد رسید. شاخص کل با 
معیار ه��م وزن با 2 هزار و 946 واحد کاهش به 373 هزار و 374 واحد و 
شاخص قیمت )هم وزن( با یك هزار و 895 واحد افت به 240 هزار و 159 
واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول یك هزار و 761 واحد افزایش و شاخص 
بازار دوم 6 هزار و 237 واحد کاهش داشت. در آن سوی بازار سرمایه نیز 
شاخص فرابورس بیش از 98 واحد کاهش داشت و بر روی کانال 17 هزار 

و 359 واحد ایستاد.
نگاه بورس تهران به دولت سیزدهم

بورس تهران نزدیك به 10 ماهی اس��ت که در وضعیت نامتعادلی قرار 
دارد و حاال با نزدیك ش��دن به س��یزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، 
شرایط برای س��هامدارانی که ماه های طوالنی است متضرر شده اند، کمی 
حس��اس تر به نظر می رسد. جمعیت میلیونی س��هامداران حاال در عرصه 
سیاس��ت و اقتص��اد ایران به ح��دی اهمیت یافته اند ک��ه نامزدها مواضع 
بورسی خود را تقویت کنند. حتی صحبت های عبدالناصر همتی در دفاع 
از عملکرد بانك مرکزی با پاسخ های صریح وزیر اقتصاد روبه رو شد و فرهاد 
دژپسند در واکنش به گفته همتی که اختالف وزیر اقتصاد و وزیر نفت را 

عامل اولیه ریزش بورس دانسته بود، رد کرد.
کارشناس��ان معتقدند ریس��ك سیس��تماتیك حاکم بر بورس می تواند 
پس از برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری کاهش یابد. از این رو دو راه 
پیش روی بورس خواهد بود؛ راه اول، کاهش ریس��ك سیستماتیك بورس 
و قرارگیری ش��اخص در وضعیت پایدار و رش��د بطئ��ی و آرام و راه دوم، 
رفع بحران سیس��تماتیك بورس و قرارگیری ش��اخص در رشدی پایدار و 

ادامه دار است. در این باره، علی حیدری کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر 
اینکه هیجان منفی بورس در حال تخلیه است، به خبرآنالین می گوید: اگر 
دولت بعدی با سیاس��ت های حاکمیتی همسو باشد، سیگنالی که به بازار 
می رسد از بین رفتن تنش های زائد است، ولی دولت بعد، نقشی در مسائل 
اقتصادی نمی تواند داشته باش��د. زیرا عمده  سیاست های کالن اقتصادی 

توسط حاکمیت نوشته می شود و دولت تنها اجراکننده است.
حیدری درخصوص سمت و س��وی آینده بازار سهام ادامه می دهد: اگر 
آینده کوتاه مدت بازار را تا اواسط مردادماه بدانیم، بازار با همین شیوه کج 
دار و مریز ادامه خواهد داش��ت و تابع ش��ایعات داخلی و خارجی نوس��ان 
خواهد ک��رد. اگر هم به آینده بلندمدت بازار نگاه کنیم، بازار تا بهمن ماه 
وارد یك روند خنثی بودن می ش��ود و بیشتر مواقع نیز منفی خواهد بود، 

گرچه به نوع سهام و سرمایه گذاری هم بستگی دارد.
او با بیان اینکه برخالف گفته دیگران در حال حاضر سهم ها اصال ارزنده 
نیست، می افزاید: سهم ها دقیقا همان قیمتی است که باید باشد؛ نه بیشتر 

و نه کمتر.
همچنین فردین آقابزرگی، دیگر کارش��ناس بازار سرمایه نیز با تاکید بر 
اینکه به نظر می رسد تا پایان سال، بورس روند متعادل تری را نسبت به دو 
ماه ابتدایی سال تجربه کند، می گوید: ابهام های سیاسی و اقتصادی ناشی 
از انتخابات ریاس��ت جمهوری و احیای برج��ام در هفته های آینده زدوده 
می ش��ود، به  طوری  که دولت جدید از مردادماه مس��تقر شده، برجام نیز 

براساس آخرین تحلیل ها به  زودی احیا می شود.
ب��ه اعتقاد آقابزرگی، در چنین وضعیتی انتظ��ار می رود بورس دیگر به 
 اصطالح قفل صف فروش نشود و نمادهای متعادل معامله شوند و مهمترین 

رکن بازار سرمایه یعنی نقدشوندگی نیز تا حدودی جاری خواهد بود.
تاثیر انتخابات بر شاخص های بورسی

هرچند پیش از میلیونی ش��دن لش��گر س��هامداران، اف��کار عمومی با 

حساسیت باالیی تحوالت بورس را دنبال نمی کردند، اما همواره انتخابات 
تاثیری مستقیم بر روند بازار سرمایه به جا گذاشته است. بررسی ها نشان 
می دهد شاخص بورس در شش انتخابات گذشته چهار دوره با تغییر مثبت 
و دو دوره با تغییر منفی همراه بوده است. در سال 1376، شاخص بورس 
در فاصله ماه های اردیبهش��ت تا شهریورماه که زمان استقرار دولت جدید 
اس��ت منفی 14.5 درصد عقب نشست اما در انتخابات سال 1380 که به 
انتخاب مجدد س��یدمحمد خاتمی منجر ش��د، شاخص در فاصله ماه های 
اردیبهشت تا ش��هریور رش��دی برابر با 7.5 درصد را تجربه کرد. واکنش 
ش��اخص بورس به انتخ��اب احمدی نژاد در س��ال 1384 نیز منفی بود و 
کاهش��ی 19.5 درصدی در ش��اخص کل اتفاق افتاد، اما در س��ال 1388 
بورس رش��دی 31.5 درصدی را شاهد بود. همچنین در سال های 1392 
و 1396 نیز شاخص در حدفاصل اردیبهشت تا شهریور به ترتیب رشدی 
براب��ر ب��ا 46 درصد و 9 درصد را تجربه کرد. این بار اما تحوالت ش��اخص 
از پس ریزش یك میلیون واحدی ش��اخص کل بورس اوراق بهادار بسیار 

مهم تر از قبل شده است.
 در حال��ی که بس��یاری از کارشناس��ان بر این عقیده ان��د که بورس در 
وضعیتی متناسب با اقتصاد قرار دارد و قیمت سهم ها واقعی است، می توان 
انتظار رش��د بورس را پس از برگزاری انتخابات داش��ت. بورس در شرایط 
کنون��ی تحت تاثیر دو عامل بزرگ قرار دارد؛ اول انتخابات و دوم مذاکرات 
وی��ن. داده های بین المللی و داخلی نش��ان از بی تاثیر ش��دن تحریم ها در 
س��اختار اقتصادی ایران دارد. از این رو می توان انتظار داش��ت که در یك 
س��ال پیش رو اقتصاد ایران به مدار مثبت بازگردد. این امر سبب می شود 
شاخص بورس که در وضعیت عادی قرار دارد نیز متناسب با مثبت شدن 
ش��رایط اقتصادی، پذیرای رشد باشد. به این ترتیب می توان انتظار داشت 
که بورس تهران از پس 10 ماه تاریخی بار دیگر به مدار پایداری بازگردد؛ 

هرچند این بار رشد شارپی شاخص دور از انتظار است.

بورس پس از انتخابات ریاست جمهوری به کدام سو می رود؟

رفتارشناسی بورس در فردای انتخابات
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باتری خودرو تا 20درصد باال رفت
سرب در سال جاری 20 درصد گران شده است و به دنبال آن باتری 
خودرو نیز از ابتدای سال جاری رشد 20 درصدی قیمت را تجربه کرده 
است.  به گزارش پول نیوز به نقل از قطعه نیوز، به گفته فعاالن صنعت 
باتری خودرو از ابتدای س��ال جاری قیمت بات��ری دو مرحله افزایش 
داش��ته اس��ت، مرحله اول افزایش قیمت در اردیبهشت ماه و مرحله 
دوم در هفته جاری رخ داد که در مجموع در سال جاری قیمت باتری 

20درصد رشد داشته است.
علت این افزایش، باالرفتن قابل توجه قیمت سرب عنوان می شود.

سرب در سال جاری 20 درصد گران شده است و به دنبال آن باتری 
خودرو نیز از ابتدای سال جاری رشد 20 درصدی قیمت را تجربه کرده 
اس��ت. به گفته فعاالن صنعت باتری، سرب به کش��ور وارد و مازاد آن 
صادر می ش��ود. دولت در ماه هایی که برای این ماده اولیه تقاضای زیاد 
وج��ود دارد میزان صادرات آن را کاهش می دهد یا به طور کلی آن را 

ممنوع اعالم می کند.
با این حال در سال جاری صادرات سرب کم نشده است و کمبود این 
ماده در کشور قیمت آن را باال برده است که در نهایت این موضوع بر 

قیمت باتری اثر گذاشته است.
موضوع دیگر در بازار باتری بحث دامپینگ است که تولیدکنندگان 

این قطعه خودرو مدت ها است با آن دست به گریبانند.
زمستان سال گذشته، اعضای هیأت مدیره اتحادیه باتری سازان تهران 
هش��دار دادند که دامپینگ چند بنکدار باعث شده است بازار باتری با 
مشکالت جدی مواجه شود و زیرفروشی در بازار باتری، شغل بیش  از 

20 هزار نفر را تحت تاثیر قرار داده است.
ب��ه گفت��ه این فع��االن صنع��ت بات��ری، در س��ال های گذش��ته 
زیرفروش��ی)دامپینگ( در بازار باتری دیده می شد، اما این موضوع در 
س��ال 99 به اوج رس��ید، به طوری که برخی کارخانه ه��ا، باتری های 
تولی��دی را در قبال باتری فرس��وده، پول یا چ��ك به نمایندگان خود 
)بنکداران ( واگذار و در قبال هر باتری فرسوده که به نرخ روز محاسبه 

می شود، 9 درصد مالیات ارزش افزوده نیز پرداخت می کنند.
تولیدکنندگان باتری خبر می دهند که تعدادی از فعاالن این صنعت 
در حال پیگیری ماجرا از طریق نهادهایی مانند مجلس شورای اسالمی 

هستند و گزارش های آنها در دست بررسی است.
خریدار هم باید این 9درصد ارزش افزوده را به  حساب وزارت دارایی 
واریز کند، اما نکته مهم این است که این مالیات 9 درصد بر ارزش افزوده 
جابه جا نمی ش��ود بلکه فقط چند بنکدار به  اصط��الح با مانوری که از 
طریق مالیات ارزش افزوده می دهند، بازار باتری را با چالش های جدی 

مواجه کرده اند.
این موضوع در سال 1400 نیز همچنان به قوت خود باقی است، البته 
تولیدکنن��دگان باتری خبر می دهند که تعدادی از فعاالن این صنعت 
در حال پیگیری ماجرا از طریق نهادهایی مانند مجلس شورای اسالمی 

هستند و گزارش های آنها در دست بررسی است.

نماگربازارسهام

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر این نکته که س��ازمان 
بورس با قیمت گذاری های دس��توری که نمونه بارز آن در صنعت خودرو 
انجام شده مخالف است، گفت اگر ورود خودرو به بورس کاال با هدف رفع 
مشکالت فعلی، خروج از نظام قیمت گذاری و شفاف سازی مبادالت باشد از 

عرضه آن استقبال خواهیم کرد تا قیمت گذار ی ها شفاف شود.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، محمدعلی دهقان دهنوی روز 
سه شنبه در بیست و چهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران اظهار 
داش��ت: در چند وقت گذش��ته به صورت مکرر صحبت از واژه حباب در 
شاخص بورس شده است و افراد زیادی از واژه تخلیه حباب یاد کرده بودند.
وی اظهار داش��ت: از زمانی که ش��اخص بورس بر روی کانال 230 هزار 
واحد قرار داشت برخی هشدار از ورود شاخص بورس به مرحله حباب داده 
بودند، در حالی که اکنون ش��اخص ب��ورس در کانال یك میلیون و 200 
ه��زار واحد قرار دارد و تا چهار برابر آن زمان رش��د کرده اس��ت، در ابتدا 
باید مش��خص شود که مفهوم حباب چیست و به چه چیزی حباب گفته 
می شود. دهقان دهنوی با بیان اینکه یکی دیگر از استدالل های نادرستی 
که در کنار حباب عنوان شده بود مقایسه رشد بورس با رشد واقعی اقتصاد 
اس��ت، گفت: اگر در یك سالی رشد اقتصادی 3درصد بود تولیدکنندگان 
حاضر بودند فقط 3درصد افزایش قیمت داشته باشند یا اگر رشد اقتصادی 

3درصد منفی بود قیمت محصوالت خود را تا 3درصد کاهش می دادند؟
رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار گفت: زمانی که در مورد بورس و 
قیمت دارایی ها صحبت می ش��ود در مورد متغیر اسمی صحبت می شود، 
مقایس��ه یك متغیر اسمی با متغیر واقعی بسیار مقایسه نادرستی است و 

قیمت دارایی ها تحت تاثیر عوامل زیادی قرار دارد.
وی ادامه داد: واقعیت اقتصاد این اس��ت که قیمت دارایی ها نس��بت به 
تورم انتظاری و انتظاراتی که فعاالن اقتصادی از آینده اقتصاد دارند شکل 
می گیرد، این یك حقیقت تلخ اس��ت که در ماه های ابتدایی سال گذشته 
انتظاراتی مبنی بر رسیدن قیمت دالر به عددهای باالیی در اقتصاد شکل 
گرفته بود، زمانی که این انتظار وجود دارد نمی توان از واژه حباب استفاده 

کرد.

دهقان دهن��وی تاکید کرد: این اقدامی عقالنی اس��ت که وقتی فردی 
پیش بینی کند قرار است قیمت دالر با افزایش و ارزش پول ملی با کاهش 
همراه ش��ود س��رمایه های خود را برای حفظ ارزش دارایی خود به دارایی 

فیزیکی مانند ارز، مسکن و سهام تبدیل کند.
وی گف��ت: همه بازارها در چند وقت گذش��ته با نوس��ان قیمتی همراه 
بودند، افرادی بودند که س��که را در قیم��ت 16 میلیون خریداری کردند، 
اما اکنون قیمت آن به 10 میلیون رس��یده است که این آمار نشان دهنده 
کاهش قیمت سکه است بنابراین شاخص بورس هم همسو با دیگر بازارها 

حرکت کرده و حدود 40 درصد کاهش داشته است.
دهقان دهنوی افزود: اینکه بخواهیم واکنش فعاالن اقتصادی را نسبت 

به انتظاراتی که از اقتصاد دارند به حباب تفسیر کنیم کامال اشتباه است.
رئیس س��ازمان بورس گفت: جایگاهی که امروز بازار سرمایه در کشور 
پیدا کرده، جایگاهی ویژه در اقتصاد است، زمانی که رقابت های انتخاباتی 
را با چهار س��ال گذش��ته و دیگر سال ها مقایس��ه کنیم در آن زمان هیچ 
اسمی از بازار سرمایه وجود نداشت، اما اکنون جایگاه پیدا کرده و مطالبه 

مردم شده است.
وی ادامه داد: حضور مردم در بازار سرمایه ابزار جدیدی را در اختیار ما 
قرار داده است و از این ابزار جدید باید استفاده کرد تا نقص و اشکاالتی که 

در اقتصاد صنایع بورسی وجود دارد برطرف شود.
ورود بخش زیادی از مردم به بورس در تیر و مردادماه سال99

وی به نرخ بهره اشاره کرد و گفت: در هر جای دنیا زمانی که نرخ بهره 
کاهش پیدا می کند تمایل به سمت بازار دارایی ها با افزایش همراه می شود 

و پول از سمت سپرده ها به سمت بازار دارایی ها سوق پیدا می کند.
دهقان دهنوی با بیان اینکه مردم از بورس استقبال کردند و سرمایه های 
خ��ود را وارد ای��ن بازار کرده اند، افزود: بازار س��رمایه از محل حضور مردم 
توسعه فعالیت پیدا کرده است که در کنار آن نقش و جایگاه این بازار در 
اقتصاد کش��ور با افزایش همراه شده است، اما تعداد قابل توجهی از مردم 
که در قیمت های اوج و در ماه تیر و مرداد وارد بورس شدند به دلیل قرار 

گرفتن شاخص بورس در مسیر نزولی دچار ضرر و زیان سنگینی شدند.

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داش��ت: این موضوع برای ما 
ناراحت کننده اس��ت و به عنوان دغدغه محسوب می ش��ود، در این مورد 
فک��ر خواهیم کرد که چگونه می توان در آینده از بروز چنین مش��کالتی 

جلوگیری کرد.
وی ب��ا بیان اینکه ماهیت و جبران بورس در خود بورس اس��ت، گفت: 
اکنون شاخص بورس در محدوده کانال یك میلیون و 150 هزار واحد قرار 
دارد شاخص بورس بارها در سنوات گذشته هم ریزش داشته است، درست 
اس��ت که با این شدت ریزش نداش��ته، اما تا 20 درصد کاهش پیدا کرده 
اما حدود ش��ش ماه بعد از کانالی که ریزش داشت عبور کرد و از آن فراتر 
هم رفته است. باید فرهنگ سازی کنیم و به مردم آموزش دهیم تا ترغیب 
و ترویج کنیم کس��انی که از دانش کافی برای س��رمایه گذاری در بورس 
برخوردار نیس��تند روش سرمایه گذاری غیرمس��تقیم مانند صندوق های 

سرمایه گذاری و سبدگردان ها را انتخاب کنند.

استقبال از عرضه خودرو در بورس کاال و خروج از نظام قیمت گذاری
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اخبار

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: سورنا ستاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور در آیین رونمایی از طرح  های فناورانه در حوزه 
آب از طریق ویدئو کنفرانس با بیان اینکه محصوالت قابل توجهی در 
حوزه فناوری و شرکت های دانش بنیان در نقاط مختلف کشور تولید 
و به بازار عرضه می شود اظهار داشت: تولید آب از طریق فناوری های 
نوین در دستور کار قرار گرفته و شرکت های دانش بنیان پیشرفت های 
خوبی کرده اند که باید توســعه یابد.وی، باتأکید بر شناسایی منابع 
جدید تولیــد آب از طریق فناوری های نوین گفت: در این راســتا 
عقب ماندگی تاریخی فناوری های نوین در حوزه توسعه تأمین آب 
جبران می شود. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور وضعیت آب و 
هوایی ایران را در شــرایط خاص در عرصه تأمین آب دانست و بیان 
کرد: با توجه به اینکه وضعیت اقلیمی جغرافیایی و زیســت بوم آب 
و هوایی ایران باید اســتفاده از فناوری های نوین در عرصه تأمین و 
تولید آب توســعه یابد. ستاری با اشاره به دسترسی ایران به دریا و 
آب های آزاد در شمال و جنوب تصریح کرد: از این ظرفیت خدادادی 
در تأمین و تولید آب درســت استفاده نمی شود و باید فناوری های 
شیرین سازی آب دریا توسعه یابد.وی حل معضل تأمین آب شرب با 
استفاده از شیرین سازی آب دریا را یک ضرورت دانست و تأکید کرد: 
باید فناوری شیرین ســازی آب دریا بومی سازی شود که رونمایی از 
دستگاه نمک زدایی الکترودیالیز معکوس در بوشهر یکی از روش های 

بومی اســت که برای تولید آب شــیرین استفاده می شود و در دنیا 
بی نظیر است.معاون امور عمرانی استاندار بوشهر هم پیشرفت های 
علمی و فناوری در حوزه های مختلف را مورد اشاره قرار داد و تصریح 
کرد: یکی از راه های برون رفت از مشــکالت در بخش های مختلف 
تولیدی توجه به شرکت های دانش بنیان و حمایت از آنان است که 
این مهم در اســتان بوشهر مورد توجه ویژه قرار دارد.مهرداد ستوده 
یکی از مشکالت مهم استان بوشهر نبود منابع آب شرب دانست و 
با اشــاره به اجرا طرح های شیرین سازی آب دریا خاطر نشان کرد: 
وجود بیــش از ۹۰۰ کیلومتر مرز دریایــی با خلیج فارس ظرفیت 
مهم و قابل توجهی برای تأمین آب شــرب از طریق شیرین سازی 
فراهم کرده که این مهم در دســتور کار قرار گرفته است.وی نصب 

و راه اندازی تأسیســات آب شیرین کن را مورد تأکید قرار داد و بیان 
کرد: اجرا این پروژه ها در نوار ســاحلی اســتان بوشهر نقش مهم و 
قابل توجهی در حل مشــکالت مردم و اشتغال حوزه فناوری دارد 
که مورد حمایت ویژه قرار دارد.معاون استاندار بوشهر اجرا طرح های 
شیرین ســازی آب دریا را مورد رضایت مردم دانست و تصریح کرد: 
استان بوشهر آماده هرگونه همکاری با توسعه طرح های فناوری در 
تولید و تأمین آب اســت.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر هم با اشاره به شیرین سازی آب دریا خاطر نشان کرد: امروزه 
با توجه به کاهش روزافزون منابع آبی در سطح جهان، نمک زدایی 
از آب های شــور و لب شور برای تأمین آب شرب، بهداشتی به شدت 
مورد توجه قرار گرفته است. عبدالحمید حمزه پور، بحران و مشکل 
تأمین آب در بخش های مختلف را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: 
طرح نمک زدایی از آب دریا از مهمترین طرح های استان بوشهر برای 
تأمین آب آشامیدنی اســت.وی پروژه های نمک زدایی الکترودیالیز 
معکوس در اســتان را مورد اشــاره قرار داد و تصریح کرد: این پروژه 
برای تأمین آب روستاهای مختلف مورد توجه قرار گرفت که نصب و 
راه اندازی شد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با بیان 
اینکه دستگاه نمک زدایی الکترودیالیز معکوس در ۳ روستای استان 
بوشهر افتتاح شده اســت افزود: این پروژه در مجموع قادر است در 

شبانه روز ۳۵۰ مترمکعب آب را نمک زدایی و تصفیه کند.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: استاندار آذربایجان شرقی با 
بیان اینکه استفاده از آخرین یافته های علمی دنیا در حوزه محیط 
زیست ضروری اســت، گفت: همه باید در حفظ و حراست دقیق 
و مســووالنه از آن تالش کنیم. به گــزارش خبرنگار ما در تبریز، 
محمدرضا پورمحمدی در دیدار مدیرکل و مدیران حفاظت محیط 
زیست استان، اظهار کرد: هفته محیط زیست فرصتی مغتنم برای 
قدردانی از فعاالن و دغدغه مندان محیط زیســت و تبیین اهمیت 
موضوع به مردم و فرهنگ ســازی بیشــتر در این زمینه است.وی 
گفت: حمایت و حفاظت از محیط زیست، یک موضوع ضروری در 
کشور محسوب می شود که تحقق کامل آن، نیازمند همت بیشتر، 
عزم عمومی و افزایش بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد 
فعال در این زمینه اســت. پورمحمدی با بیان اینکه نسل امروزی 
باید بتواند محیط زیستی سالم و ایمن را به آیندگان تحویل دهد، 
ادامــه داد: بی توجهی به این موضوع مهــم، زندگی فرزندان ما را 
به شــدت تحت تاثیر قرار داده و با خطر مواجه کند.وی با تاکید 
بر اســتفاده از یافته های علمی در توســعه فعالیت های صنعتی، 
اظهار داشت: علم به حدی پیشرفت کرده که بزرگترین واحدهای 
تولیدی و صنعتی را در قلب شــهرها و بدون کوچکترین آســیب 
به محیط زیســت احداث می کنند که باید از این تجارب استفاده 

کرد. استاندار آذربایجان شرقی افزود: متولیان محیط زیست کشور 
باید بیش از گذشته از تجربیات موفق کشورهای دیگر در حفظ و 
حراست از محیط زیست استفاده کرده و یاری گر توسعه بخش های 
مختلف صنعتی و تولیدی باشــند. وی با بیان اینکه "مرجعیت" 
موضوعی مغفول در جامعه ماســت، گفت: متاسفانه هر فردی به 
راحتــی می تواند در هر موضوعی، اظهــار نظر کند؛ در حالی که 
به عنوان مثال، تمامی موضوعات مرتبط با محیط زیســت باید با 
شاخص های ســازمان حفاظت محیط زیست سنجیده و به مردم 
اعالم شــود.پورمحمدی با بیان اینکه تمامی واحدهای تولیدی و 
صنعتی باید الزامات و دستورالعمل های زیست محیطی را رعایت 

کنند، خاطرنشــان کرد: اداره کل محیط زیست با هر واحدی که 
به محیط زیســت، آســیب وارد کند، برخورد و متخلفان را وادار 
به جبران خســارت نسبت به طبیعت وادار کند.مدیرکل حفاظت 
محیط زیســت استان نیز در این جلســه گزارشی از عملکرد این 
اداره کل ارائه کرد و گفت: متاســفانه میزان برداشت از منابع آب 
های زیرزمینی به شدت افزایش یافته و طبیعت و محیط زیست را 
در معرض خطرات جدی قرار داده است.حسن عباس نژاد با اشاره 
به اقدامات انجام شــده در دولت تدبیر و امید برای احیای دریاچه 
ارومیه، گفت: بیش از ۹۰ درصد دریاچه در سال ۹۲، خشک  شده 
بود که با توجه ویژه دولت، خطر خشکی کامل آن رفع شد.وی به 
آخرین وضعیت کارخانه کاوه سودای مراغه نیز اشاره کرد و افزود: 
خوشبختانه الزامات زیســت محیطی توسط این کارخانه، رعایت 
می شود و تعامل خوبی با اداره کل محیط زیست دارد. عباس نژاد 
تصریح کرد: یکی از شرکت های دانش بنیان آماده کاهش پساب 
های تولیدی این کارخانه، تصفیه آب ناشی از پساب و استفاده از 
امالح دیگر در  تولید مواد مناســب برای نمک پاشــی های جاده 
ای است. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همچنین سایت 
فسیل شناسی مراغه و موزه طبیعی آذربایجان را از جمله پروژه های 

اولویت دار این اداره کل در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد.

بندرعباس - خبرنــگار فرصت امروز: معاون مدیر عامل 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به همــراه تنی چند از 
اعضای هیات مدیره این شــرکت به همراه مقامات پاالیشــگاه 
الوان و نفت فالت قاره راهکارهای تســهیل در پهلودهی کشتی 
ها و افزایش ایمنی اســکله های نفتی الوان را بررسی کردند.  به 
گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش فــرآورده های نفتی 
منطقه هرمزگان، حمید قاسمی ده چشمه معاون مدیر عامل در 
جلسه کارگروه تسهیل امور سوخت رسانی و ایمنی اسکله الوان 
گفت :  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با برنامه ریزی 
دقیق و تالش مستمر کارکنان و تعامل با شرکت های پیمانکار 
در بخش خصوصی خدمت رســانی و سوخترســانی به جزایر و 
بنادر کشــور را با قوت و قدرت انجام می دهد. در این جلسه که 

نمایندگان شرکت ملی نفت فالت قاره ایران در الوان و مسولین 
شرکت پاالیش نفت الوان هم حضور داشتند؛ راه کارهای افزایش 
ایمنی پهلودهی کشــتی ها در اســکله های نفتی شماره ۱ و ۲ 
فالت قاره بررســی شد.عباسی مدیر عملیات شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی کشور با تاکید بر ضرورت نگهداشت تجهیزات 
فنی با توجه به اقلیم خاص جزیره گفت: تعمیرات فندرهای این 
اســکله نفتی پس از برآورد هزینه و تامیــن بودجه آغاز خواهد 
شد. در ســفر به جزیره الوان، کشاورز مدیر مهندسی طرح ها، 
هاشــمی معاون مدیر تامین و توزیع، سلوکی مشاور مدیر عامل 
نیز قاسمی ده چشمه را همراهی کردند.  در اثر تصمیمات اتخاذ 
شده در این جلسه و بازدید میدانی و تخصصی از تجهیزات فنی، 
بارگیری کشتی های کاپوتاژی حمل فرآورده از مبدا اسکله نفتی 
الوان با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.  در ابتدای این بازدید 
سردشتی ریس ناحیه الوان  و ربیعی رییس تامین و توزیع منطقه 
هرمزگان گزارشی از وضعیت کاپوتاژ فرآورده در منطقه هرمزگان 

ارائه کردند.

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: رئیس شورای هماهنگی 
مدیران با تاکید بر حضور پر شــور در انتخابات و با اشاره به دستور 
محمد شــریعمتداری مقام عالی وزارت مبنی بر عدم اســتفاده از 
امکانات و ظرفیت دستگاه ها برای جانب داری از کاندیدا تاکید کرد. 
دومین جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه های زیر مجموعه 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شــد به گزارش روابط 
عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیالن: دومین 
جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه های زیر مجموعه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتانگیالن به ریاست عباس علیزاده، 
مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی مدیران و دیگر اعضای شورا در 
بانک توسعه تعاون استان برگزار شد. علیزاده در ابتدا ضمن تبریک 
دهه کرامت و تشکر از میزبانی بانک توسعه تعاون از مجموعه تالش 
های مدیران شورا در سه ماه نخست سال تقدیر کرد.رئیس شورای 
هماهنگی مدیران در این نشست ضمن تاکید بر حضور پر شور در 

انتخابات و با اشاره به دستور محمد شریعمتداری مقام عالی وزارت 
مبنی بر عدم اســتفاده از امکانات و ظرفیت دستگاه ها برای جانب 
داری از کاندیدا تاکید کرد.علیزاده در ادامه با اشاره به تبدیل شدن 
خمام از بخش به شهرســتان خواستار ارایه برنامه و سیاست های 
مدیران شورای هماهنگی برای راه اندازی ادارات تابعه خود در این 
شهرستان به دبیرخانه شورای هماهنگی مدیران شد. وی همچنین 

پیرو گزارش واسعی مدیریت شعب بانک توسعه تعاون مبنی بر ارایه 
تسهیالت و دیگر اقدامات انجام شــده بر اطالع رسانی به موقع و 
شفاف این فعالیت ها تاکید کرد. علیزاده با بیان اینکه دانستن حق 
مردم است تصریح کرد: اقدامات و خدمات بسیار موثری در دولت 
تدبیر و امید به ویژه توسط دستگاه های اجرایی زیر مجموعه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خدمت رسانی به مردم صورت گرفت 
که متاســفانه در برخی موارد عدم اطالع رســانی به موقع موجب 
کم لطفی به عملکرد دولت شد.رئیس شورای هماهنگی مدیران در 
همین راستا خواستار توجه و حمایت مدیران شورای هماهنگی از 
واحد روابط عمومی دستگاه های خود شد. وی تاکید کرد : تعامل 
و ایجاد انسجام در روابط عمومی شورای هماهنگی باعث شناسایی 
نقاط ضعف و قوت ســازمان می شود و از این طریق است که می 
توانیم با رفع ضعف های پنهان و تقویت توانایی ها بهترین و شایسته 

ترین خدمات را به جامعه هدف ارایه دهیم.

ایالم – منصوری: مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم گفت: 
استفاده از تکنولوژی های نوین در پیشبرد صنایع به ویژه در صیانت 
از محیط زیســت در اســتان ضرورت دارد. دکتــر روح اله نوریان 
بمناسبت هفته جهانی محیط زیســت در جلسه ای که با حضور 
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان و جمعی از صنایع استان 
برگزار شد با اشاره به اینکه پاالیشگاه گاز ایالم برای صیانت از محیط 
زیست قدمهای خوبی برداشته است، افزود: راه اندازی تصفیه خانه 
صنعتی پیشرفته،احداث جایگاه مکانیزه مدیریت و نگهداری تفکیک 
پسماند های صنعتی، راه اندازی دستگاه امحا المپ های مستعمل، 
راه اندازی کارخانه دانه بندی گوگرد پاستیلی، راه اندازی سیستم 

پایش آنالین خروجی پساب صنعتی و آالینده های زیست محیطی 
از اقدامات مهم این واحد صنعتی در صیانت از محیط زیست بوده 
است.وی به دیگر اقدامات در صیانت از محیط زیست اشاره و تصریح 
کرد: احداث ۲۵.۵ هکتار فضای سبز شامل کاشت ۱۱ هکتار چمن 
و بوته و ۱۴.۵ هکتار غنی ســازی جنگل های تملکی پاالیشــگاه 
متناســب با گونه های بومی احداث شــده اســت.وی ادامه داد: 
پاالیشــگاه گاز ایالم در راستای مسئولیت های اجتماعی و رسالت 
خــود مبنی بر تولید پاک، ایمن و بهره ور خود را مکلف به صیانت 
از محیط زیســت و ارزش های زیست محیطی می داند.مدیرعامل 
شــرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه محیط زیست همچون 

حقوق بشر برای نسل های فعلی و آینده است، گفت: رعایت الزامات 
زیست محیطی وجبران آالیندگی ها ازطرف صنایع امری اجتناب 
ناپذیراســت.نوریان افزود: به بهانه توسعه پایدار نمی شود تنها به 
منافع اقتصادی آن توجه کرد بلکه می بایســت به مبحث محیط 
زیست به عنوان رکنی از ارکان توسعه پایدار نگاهی ویژه داشت.وی 
به انقالب چهارم صنعتی و تحوالت متاثر از آن که در آینده ای نه 
چندان دور جامعه بشری را متحول خواهد کرد اشاره کرد و اظهار 
داشــت: از فن آوری های جدید که باعث بهره وری، رشد و توسعه 
پایدار می شود حمایت خواهیم کرد و همکاران را به تامل و تعمق 

در شعار" بازنگری، نوسازی و بازسازی " فرا می خوانم.

توسط معاون علمی فناوری ریاست جمهوری:
رونمایی ویدئو کنفرانسی طرح های فناورانه حوزه آب شرکت آب وفاضالب استان بوشهر 

استاندار آذربایجان شرقی:

حمایت و حفاظت از محیط زیست یک موضوع ضروری در کشور محسوب می شود

با حضور اعضای هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور: 

راهکارهای تسهیل در بهبود پهلودهی کشتی ها و ایمنی اسکله نفتی الوان بررسی شد 

با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیالن؛
دومین جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم:

استفاده از تکنولوژی های نوین در صنایع باعث صیانت از محیط زیست می شود 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم: 
حق بیمه تامین اجتماعی سه ماه بهار هنرمندان قمی به حساب هنر کارت واریز خواهد شد

قم - خبرنگار فرصت امروز - مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
قم گفت: حق بیمه و ســرانه درمان ســه ماه بهار ۹۰۰ نفر از هنرمندان استان 
به حســاب هنر کارت آنها واریز خواهد شــد.به گزارش روابط عمومی اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان قم، سیدموسی حسینی کاشانی اظهار داشت: 
پیرو اطالعیه های قبلی صندوق اعتباری هنر، امســال نیز مثل ســال ۹۹ حق 
بیمه تامین اجتماعی و ســرانه درمان فصل بهار هنرمندان استان قم پرداخت 
می شود.وی در ادامه گفت: مشمولین این طرح تمام بیمه شدگانی هستند که تا پایان اسفند ۹۹ )برابر اعالم رسمی سازمان تامین 
اجتماعی( بیمه آنها برقرار بوده است.وی اظهار داشت: حق بیمه فروردین حداکثر تا پایان خرداد، حق بیمه اردیبهشت تا پایان 
تیر و حق بیمه خرداد تا پایان مرداد ماه به حساب هنر کارت اعضاء واریز خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: تمامی بیمه شدگان 
برابر ضوابط، شرایط و در مهلت قانونی )طبق روال عادی( نسبت به پرداخت حق بیمه خود به حساب  سازمان تامین اجتماعی 
اقدام و از پیگیری دریافت کمک هزینه تا پایان مهلت های اعالم شده خودداری کنند و همچنین مبلغ حق بیمه و سرانه بیمه در 
زمان های مشخص شده، به حساب هنر کارت بیمه شده واریز خواهد شد. وی اظهار داشت: در مجموع ۱۱ میلیارد و 88۰ میلیون 

ریال حق بیمه هنرمندان استان قم در سه ماهه اول سال ۹۹ و ۱۴۰۰  پرداخت شده است.

5۲ طرح کشاورزی در استان مرکزی آماده بهره برداری است
اراک- فرناز امیدی: رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی اظهارداشت: 
۲۰ طــرح از مجموع این طرح ها در زمینه آب و خاک، ۲۲ طرح صنایع تبدیلی، 
یک طرح دام و طیور و ۹ طرح در حوزه شیالت همزمان با هفته جهاد کشاورزی 
در استان مرکزی به بهره برداری می رسد.آنجفی افزود: یک هزار و ۳۲۷ میلیارد و 
۳۶۲ میلیون ریال اعتبار برای بهره برداری از این طرح ها هزینه شده  است. رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: بهره برداری از این طرح ها 
برای ۵۱۵ نفر در این استان اشتغال مستقیم و ۳۳۹ نفر اشتغال غیر مستقیم به همراه داشته و ۹۵۷ خانوار از مزایای آنها بهره مند 
می شوند.آنجفی در ادامه گفت: این طرح ها در شهرستان های ساوه، آشتیان، اراک، خمین، شازند، زرندیه، کمیجان، فراهان، تفرش و 
دلیجان به بهره برداری می رسد.وی در پایان خاطرنشان کرد: استان مرکزی با وجود صنعتی بودن در زمره ۱۰ استان نخست کشور در 
بخش کشاورزی است و ۹۰ هزار بهره بردار شامل ۲۰ درصد شاغالن استان در این حوزه فعال هستند. ۶۷۰ هزار هکتار اراضی باغی 
و کشاورزی در استان مرکزی وجود دارد واین  استان با تولید حدود ۵۴ هزار تن گوشت سفید، ۵۳ هزار تن گوشت قرمز، ۳۲۰ هزار 

تن شیر، حدود ۴۱ هزار تن تخم مرغ از جایگاه ویژه ای در بخش کشاورزی و دامداری کشور برخوردار است.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای مازندران خبر داد :
پیشرفت 50 درصدی در احداث پل و جاده ارتباطی روستاهای باالدست سد گلورد

ســاری - دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی آب 
منطقه ای مازندران، دکتر غالمی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
و اقای شریعتی نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی از 
نحوه اجرا و پیشرفت جاده ارتباطی روستاهای باال دست سد گلورد بازدید نمودند 
و در این بازدید دکتر یخکشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران ضمن 
ارائه گزارش از اقدامات انجام شده گفت : در احداث پروژه جاده و پل دسترسی 
روستاهای باالدست سدگلورد مطالعات الزم برای انتخاب مسیر مناسب انجام گرفت و خوشبختانه توانستیم پروژه را به ۵۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی برسانیمرئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای مازندران با اشاره به هزینه ۱8۰ میلیارد تومانی 
این پروژه تصریح کرد : در حال حاضر تجهیزات الزم برای ادامه کار خریداری شده است اما برای ادامه عملیات با مشکالت مالی 
مواجه شــده ایمیخکشــی در پایان خاطرنشان کرد :  پروژه جاده و پل دسترسی که نزدیک به سه کیلومتر خواهد بود عالوه بر  

مسائل مالی نیازمند تایید سازمان میراث فرهنگی مازندران بوده که از سوی آن سازمان در حال بررسی است

"کولر اضافی خاموش"
اهواز – شبنم قجاوند: سخنگوی صنعت برق جنوب غرب کشور با اشاره به میانگین افزایش دما در کشور و افزایش مصرف برق در 
هفته جاری، از شهروندان خواست با "خاموش کردن کولرهای اضافی" تالشگران صنعت برق را در تامین برق یاری کنند. کیومرث زمانی 
بیان کرد: با توجه به بروز خشکسالی شدید در سال آبی جاری و کاهش ۶۰ درصدی تولید نیروگاه های برق آبی در استان، در ۱8 ساعت 
از شبانه روز بین ۱۰۰۰ تا ۳۵۰۰ مگاوات از توان برق مورد نیاز خوزستان از شبکه سراسری تامین می شود.وی افزود: از آنجایی که در 
هفته جاری متوسط دمای کل کشور ۱.۴ درجه افزایش خواهد داشت و به تبع آن مصرف برق در کشور افزایشی می شود، امکان کمک 
شبکه سراسری به شبکه برق خوزستان کاهش پیدا می کند. سخنگوی صنعت برق جنوب غرب کشور گفت: لذا برای جبران کمبود 
تولید برق، از شهروندان استان های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد تقاضا می شود تا حداکثر مدیریت در مصرف برق را به خصوص در 
سیستم های سرمایشی اعمال کنند.زمانی تاکید کرد: شعار "المپ اضافه خاموش" در طول سال های گذشته تاثیر شگرفی در کاهش 
مصرف برق داشته و باعث شد که پیک سراسری برق کشور که در شب رخ می داد به ظهر منتقل شود. هم اکنون نیز از هموطنان به 
خصوص شهروندان تحت پوشش شبکه برق منطقه ای خوزستان درخواست داریم تا با سرلوحه قرار دادن شعار " کولر اضافی خاموش" 

هم هزینه های اقتصادی خود را کاهش دهند و هم تالشگران صنعت برق را در خدمات رسانی بهتر به هموطنان یاری کنند.

مدیر توزیع نیروی برق رامیان معرفی شد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز -طی حکمی از ســوی مهندس علی اکبر نصیری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق گلستان، مدیر توزیع نیروی برق رامیان معرفی شد.مراسمـ تکریمـ و معارفه مدیر توزیع نیروی برق رامیان با حضور 
فرماندار شهرستان ،مدیرعامل، معاونین و مدیران ستادی در سالن اجتماعات فرمانداری رامیان برگزار گردید.در این مراسمـ طی 
حکمی از سوی مهندس علی اکبر نصیری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان، مهندس سید هاشم 
حسیني بعنوان مدیر توزیع نیروی برق رامیان معرفی شد.بنابراین گزارش در بخشی از این ابلـاغ آمده است: با توجه به تعهد،تخصص 
جنابعالي ومصوبه کمیته انتخاب و انتصاب مدیران شرکت، بدینوسیله به موجب این ابالغ به عنوان سرپرست مدیریت توزیع نیروي 
برق شهرســتان رامیان به ردیف سازماني ۵۱۳ منصوب مي گردید، تا زیر نظر اینجانب انجام وظیفه نمائید. امید است با اتکال به 
خداوند سبحان و با استفاده از تجربیات خود و  با بهره گیري از تمام توان و تالش سایر همکاران، با رعایت اصول اخالقي و اداري 
در انجام امور محوله، حداکثر اهتمام الزم را درجهت دستیابي به اهداف استراتژیک شرکت وتحقق شعار ۷۷۰۷ در چشم اندازسال 
۱۴۰۴معمول و انشاء اهلل درسایه توجهات حضرت ولي عصر )عج( در جهت پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران و 

صنعت برق استان گلستان، موفق و موید باشید. 

بیش از ۲1 هزار کیلومتر خطوط شبکه گازرسانی در گیالن
رشت - خبرنگار فرصت امروز - شرکت گاز استان گیالن از ابتدای فعالیت خود 
تاکنون برای بهره مند سازی متقاضیان گاز طبیعی در گیالن از این نعمت خدادادی، 
بیش از ۲۱ هزار ۳۷۰ کیلومتر عملیات شــبکه گذاری گاز به انجام رسانده است.به 
گزارش روابط عمومی گاز گیالن، حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن 
درخصوص عملیات گازرسانی در استان گفت: برای بهره مندی مناطق باقیمانده در 
گیالن از نعمت گاز، در فروردین و اردیبهشت سال جاری بالغ بر ۳۰ کیلومتر خطوط 
شبکه گاز اجرا شده است. مدیرعامل گاز گیالن اظهار داشت: با انجام عملیات شبکه گذاری در دو ماه اول سال جاری، مجموع طول 
خطوط گاز در گیالن به بیش از ۲۱ هزار ۳۷۰ کیلومتر رسیده است. حسین اکبر در بخشی دیگر درخصوص انشعابات گاز نصب شده 
در دو ماه ابتدایی ســال ۱۴۰۰ گفت: در فروردین و اردیبهشــت ماه امسال یک هزار و ۵۰۰ انشعاب )علمک( گاز در مناطق شهری و 
روستایی استان نصب شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است. وی با بیان این خبر افزود: با اجرای این 
عملیات، مجموع علمک های نصب شده در استان گیالن به بیش از ۶۰۹ هزار انشعاب افزایش یافته است. مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن در پایان گفت: علیرغم برخورداری ۹8 درصد خانوارهای شهری و روستایی گیالن از گاز طبیعی، و تمرکز ویژه این شرکت به امر 

کیفی سازی خدمات و بهبود مستمر خدمات، عملیات گازرسانی به مناطقه باقیمانده استان بر اساس برنامه ریزی با سرعت ادامه دارد.

دفاتر خدمات و اتفاقات شبکه برق شهرهای قرق و جلین افتتاح شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - دفاتر خدمات و اتفاقات شبکه برق در شهرهاي قرق و جلین گرگان با حضور نمایندگان مردم 
گرگان و آق قال در مجلس شورایاسالمي ،فرماندار گرگان ، بخشدار بهاران ، مدیران عامل شرکت توزیع نیروي برق گلستان و آبفا 
استان ، شهردار و اعضاي شوراي شهر قرق افتتاح شد.علي اکبر نصیري گفت : در راستاي برنامه استراتژیک شرکت توزیع نیروي برق 
استان گلستان و به منظور افزایش سرعت واحدهاي اتفاقات و عملیات، دو دفتر خدمات برق در شهرهاي قرق و جلین گرگان افتتاح 
شد.وي افزود : مشترکین محترم برق این دوشهر مي توانند بصورت شبانه روزي با این مرکز تماس گرفته و مشکالت روشنایي معابر 
،قطعي هاي برق ، حوادث و اتفاقات ناشي از برق را به ۱۲۱ اعالم نمایند تا در اسرع وقت ممکن بررسي و رفع گردد.نصیري اضافه کرد 

:بمنظور افزایش رضایتمندي مشترکین مکالمات مربوطه به تلفن ۱۲۱ ضبط شده وقابل پیگیري مي باشد.
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به قلم: والری کاُکوینکا
NetHunt کارشناس بازاریابی در موسسه

ترجمه: علی آل علی

ایمیل مارکتینگ در طول بیش از دو دهه گذش��ته یکی از 
محبوب ترین الگوهای بازاریابی در میان بازاریاب ها بوده است. 
دلیل این امر س��ادگی ارسال ایمیل و مش��اهده اش از سوی 
کاربران اس��ت. بس��یاری از برندها در طول سال های اخیر با 
توسعه برخی از شیوه های بازاریابی در عمل از بازاریابی ایمیلی 
غافل شده اند. اگر ش��ما هم در این زمینه نسبت به بازاریابی 
ایمیلی تردید دارید، باید به شما بگوییم که این شیوه هنوز هم 

تاثیرگذاری کافی را دارد. 
س��االنه کسب و کارها هزینه بس��یار زیادی برای بازاریابی 
انجام می دهند. این امر با توجه به ضرورت کاهش هزینه های 
بازاریابی از س��وی کس��ب و کارها دارای اهمیت است. هرچه 
هزینه های بازاریابی شما کمتر ش��ود، فرصت بیشتری برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهید داش��ت. بازاریابی 
ایمیل��ی در میان الگوهای مختلف عالوه ب��ر تاثیرگذاری باال 
دارای هزینه بس��یار اندکی برای کس��ب و کارها نیز هس��ت 
بنابراین ش��ما ب��ا انتخاب ای��ن رویکرد ش��انس باالیی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهید داشت. 
ه��دف اصل��ی در این مقاله بررس��ی برخ��ی از مهمترین 
اس��تراتژی ها برای بازاریابی ایمیلی اس��ت. این امر به ش��ما 
برای راه اندازی فرآیند بازاریابی ایمیلی تان کمك خواهد کرد 
بنابرای��ن در ادامه به برخ��ی از مهمترین نکات در این زمینه 

خواهیم پرداخت. 
شروع کار با ایمیل خوش آمدگویی

شروع فرآیند بازاریابی ایمیلی همیشه سخت و دشوار است. 
شما در گام نخست هیچ آشنایی با مخاطب هدف ندارید. این 
امر برخورد نخس��ت ش��ما با مخاطب هدف را بیش از اندازه 
مهم خواهد کرد. اگر ش��ما در گام نخست برخورد مناسبی با 
مخاطب تان نداشته باشید، شرایط بسیار سختی برای تعامل 
با آنها خواهید داش��ت. این امر در میان بسیاری از بازاریاب ها 

چالشی مهم محسوب می شود. 
اگر ش��ما هم دارای مش��کالت زیادی برای ش��روع فرآیند 
بازاریابی ایمیلی دارید، باید ارسال ایمیل های خوش آمدگویی 
را مدنظر قرار دهید. دسترسی به ایمیل کاربران به طور معمول 
از طریق خبرنامه برند ص��ورت می گیرد. برخی از برندها نیز 
در صورت خرید مش��تریان اق��دام به درخواس��ت برای اخذ 
آدرس ایمیل ش��ان می کنند. بنابراین شما برای دسترسی به 
ایمیل ها دردسر زیادی نخواهید داشت. بسیاری از برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پس از دریافت ایمیل شان 
هی��چ برنامه ای ندارند. ش��ما به راحتی با ارس��ال یك ایمیل 
خوش آمدگویی امکان ش��روع تعامل تان با آنها را دارید. شاید 
این امر اندکی عجیب به نظر برس��د، اما بهترین راهکار برای 

شروع ارتباط تان با مخاطب است. 
همانطور ک��ه گفتیم، اغلب برندها از طری��ق خبرنامه و یا 
فروش محصوالت به ایمیل مشتریان دسترسی پیدا می کنند 
بنابراین ش��ما برای ارس��ال ایمیل خوش آمدگویی مشتریان 
به برندتان مش��کل زیادی نخواهید داش��ت. این امر اهمیت 

مشتریان در کسب و کارتان را به مشتریان نشان می دهد. 
اگر مش��تریان یک��ی از محصوالت برند ش��ما را خریداری 
کرده اند، تالش برای تعامل با آنها براساس ویژگی های محصول 
موردنظ��ر ضروری خواهد بود. چنین امری انگیزه مش��تریان 
برای ارائه بازخورد به فعالیت شما را افزایش می دهد بنابراین 

شما باید عملکرد خاصی در این زمینه داشته باشید. 
مشتریان همیشه عالقه مند به آگاهی از وضعیت محصولی 
که خریده اند، هس��تند. این امر باید به بهترین شکل ممکن 
از س��وی کسب و کار ش��ما مورد توجه قرار گیرد در غیر این 
صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری مداوم بر روی آنها نخواهید 
داش��ت. بسیاری از برندها نسبت به این نکته مهم توجه الزم 
را نشان نمی دهند. درست به همین خاطر با مشکالت زیادی 

مواجه می شوند. 
با توجه به آنچه در بخش باال گفتیم، ارسال ایمیل بازاریابی 
براس��اس معرفی محصوالت تازه نیز برای مش��تریان جذاب 
خواهد بود. این امر ش��اید برای ش��روع تعامل با مش��تریان 
ب��ه اندازه کافی رایج نباش��د، اما برای ش��ما امکان جلب نظر 

مشتریان و افزایش فروش را خواهد داشت. 
شخصی سازی ایمیل ها

بازاریابی ایمیلی بدون ارس��ال ایمیل های شخصی س��ازی 
ش��ده هیچ فای��ده ای برای برنده��ا ندارد. بس��یاری از برندها 
برای جلب نظر مخاطب هدف بدون اینکه ایمیل های شان را 
شخصی سازی کنند، انتظار دریافت نتایج بسیار باال دارند. این 
امر همیش��ه با شکس��ت همراه خواهد بود بنابراین شما باید 
بهترین عملکرد در این حوزه را نش��ان دهید. شخصی سازی 
ایمیل ها فق��ط به معنای افزودن نام هر مش��تری در ابتدای 
ایمیل ها نیس��ت، بلکه باید مطالعه ای عمیق درباره گروه های 

مختلف مشتریان برند صورت گیرد. 
وقتی شما درباره مشتریان تان مطالعات گسترده ای داشته 
باش��ید، به خوبی امکان دسته بندی آنها را پیدا خواهید کرد. 
معنای این امر امکان شخصی س��ازی ایمیل ها برای هر گروه 
از مخاطب هدف براس��اس سلیقه ویژه اش است. بدون تردید 
شما با چنین عملکردی شانس بسیار باالتری برای جلب نظر 

مخاطب هدف در بلندمدت خواهید داشت. 
اگر اخبار و اطالعات مدنظر ش��ما در ایمی��ل بازاریابی تان 
به طور مناس��بی شخصی سازی نشده باشد، مشکالت عرصه 
بازاریابی برای شما به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد 
کرد. مهمترین مشکل در این راستا عدم اعتماد مخاطب هدف 

به شما خواهد بود. 
شخصی س��ازی ایمیل ها در گام های نخس��ت کار سختی 
محسوب می ش��ود. اگر ش��ما تجربه ای در این راستا ندارید، 
به احتمال زیاد مش��کالت بسیار متنوعی را پیش رو خواهید 
داش��ت. بهترین راهکار در این میان تالش برای اس��تفاده از 
تجربه دیگر برندها به منظور کاهش مشکالت تان است. چنین 

امری امکان استفاده از تجربه های گرانبهای دیگر برندها بدون 
نیاز به پرداخت هزینه اضافی را به همراه خواهد داشت. 

ارزیابی مداوم فهرست ایمیل های برند
ایمیل هایی که شما برای بازاریابی در اختیار دارید، به طور 
مداوم باید مورد ارزیابی قرار گیرد. ش��اید برخی از کاربران در 
طول زمان آدرس ایمیل ش��ان را عوض کنند. در این صورت 
ش��ما عمال ب��رای کاربرانی ک��ه وجود ندارند، ایمیل ارس��ال 
می کنید. چنین امری اهمیت بس��یار زیادی برای برندها در 

پی دارد. 
براساس گزارش موسسه میل چیمپ، 49 درصد از کاربران 
در ط��ول زمان اق��دام به تغییر آدرس ایمیل ش��ان می  کنند 
بنابراین شما باید هرچند وقت یك بار به طور کلی نسبت به 
ارزیابی ایمیل های در دسترس تان برای بازاریابی اقدام نمایید. 
در غی��ر این صورت ش��اید بر روی مخاطب هدف اش��تباهی 

هدف گذاری کرده باشید. 
ارزیابی وضعیت ایمیل های در دس��ترس برند کار س��ختی 
نیس��ت. امروزه بس��یاری از س��رویس های ایمیلی به برندها 
خدمات مربوط به ارزیابی وضعیت ایمیل ها را ارائه می دهند. 
بنابراین ش��ما به راحت��ی امکان اط��الع از اینکه یك ایمیل 
همچنان از سوی کاربران مورد استفاده قرار می گیرد یا خیر را 

به ساده ترین شکل ممکن خواهید داشت. 

ایجاد ارتباط عمیق با مشتریان پیش از فروش
ایجاد تعامل با مش��تریان و ایجاد رابطه ای عمیق با آنها امر 
بسیار مهمی محسوب می شود. بسیاری از برندها در این راستا 
عملکرد ضعیفی دارن��د. دلیل اصلی در این میان تالش برای 
فروش به هر قیمتی از س��وی برندهاست. شاید این امر هدف 
اصلی بازاریابی محس��وب ش��ود، اما بدون مقدمه چینی برای 
ش��ما هیچ فایده ای به همراه نخواهد داشت. برخی از برندها 
در این راس��تا عملکرد بسیار خوبی دارند. دلیل این امر ایجاد 
رابطه عمیق با مش��تریان از قبل است بنابراین هرچه تعامل 
ش��ما با مخاطب هدف بهتر باشد، در زمینه بازاریابی ایمیلی 
دردسرهای بسیار کمتری را تحمل خواهید کرد. با این حساب 
ش��ما باید پیش از ش��روع هر نوع کمپی��ن بازاریابی اقدام به 
ایجاد رابطه ای مناسب با مشتریان نمایید. در غیر این صورت 
دردس��رهای زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

خواهید داشت. 
تعامل با مشتریان کار سختی نیست. مهمترین نکته در این 
میان استفاده از مطالعات انجام شده درباره سلیقه مشتریان و 
اش��اره به ترندهای مورد عالقه آنها در این مسیر است. چنین 
ام��ری امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به س��ادگی 

هرچه تمام تر را فراهم خواهد کرد. 
ایراد بس��یاری از برندها ت��الش برای تعامل با مش��تریان 
بی عالقه به حوزه کس��ب و کارشان اس��ت. اگر شما در حوزه 
بازاریابی چنین عملکردی داشته باشید، خیلی زود مشکالت 
باالی��ی در زمینه بازاریابی پیدا خواهی��د کرد. به هر حال هر 
برندی باید در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفش 
باشد. وقتی شما برای کاربران بی عالقه به برندتان ایمیل ارسال 
می کنی��د، در عم��ل انگیزه آنها برای تعام��ل با برندتان صفر 
خواهد بود و حتی شاید از دست برندتان عصبانی نیز بشوند. 

استفاده از لحن مناسب برای تعامل با برند
اس��تفاده از زبان و لحن مشخص برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف امر بسیار مهمی خواهد بود. اگر شما در زمینه 
بازاریابی از لحن های کلیش��ه ای استفاده کنید، هیچ وقت در 
می��ان برندهای بزرگ قرار نخواهید گرفت. این امر بس��یار از 
برندها را در نگاه مشتریان بدل به یك برند کلیشه ای خواهد 
کرد بنابراین ش��ما باید همیشه نسبت به استفاده از عملکرد 

مناسب اقدام کنید. 
برندهای بزرگ مثل نایك یا اپل همیشه یك لحن مشخص 
برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف دارند. این امر نکته 
بس��یار مهمی محسوب می شود. شاید شما تا به حال به لحن 
برندتان توجه نکرده باشید، اما مشتریان همیشه به آن توجه 
دارند. هدف اصلی شما در این میان تالش برای ایجاد تفاوت 
در لحن تان برای مخاطب هدف اس��ت. اگر ش��ما بتوانید به 
خوبی از پس ماموریت بربیایید، توجه مخاطب هدف به شما 

به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد یافت. 
امروزه عملکرد متفاوت در حوزه بازاریابی ایمیلی از هر نکته 
دیگری مهمتر اس��ت. دلیل این امر عملکرد کلیشه ای اغلب 

برندها در این میان است. 
استفاده از مشاوره های تخصصی

بازاریابی ایمیلی برای اف��رادی که به تازگی وارد این حوزه 
شده اند، سخت و حتی غیرممکن به نظر می رسد. این نکته در 
مورد هر کار تازه ای برای افراد مصداق دارد. بهترین راهکار در 
این میان تالش برای استفاده از راهنمایی های تخصصی است. 
چنین امری شما را در مدت زمانی کوتاه بدل به برندی دوست 

داشتنی در میان مشتریان خواهد کرد. 

بس��یاری از برندها برای تعامل با مش��تریان همه کارها را 
خودش��ان ساماندهی می کنند. نکته مهم در این میان تالش 
برای اس��تفاده از کمك دیگران در زمان مناس��ب اس��ت. در 
غیر این صورت ش��ما هرگز شانسی برای جلب نظر مخاطب 
هدف نخواهید داش��ت. نکته جالب در این میان عدم نیاز به 
پرداخت هزینه به مشاورهاس��ت. دلیل این امر امکان انتخاب 
مدیران بازنشسته برای دریافت مشاوره است. این امر اگر کامال 
رایگان نباشد، دست کم هزینه بسیار پایینی برای شما به همراه 

خواهد داشت. 
تبدیل بازاریابی ایمیلی به نوعی بازی

اگر شما فکر می کنید بازاریابی ایمیلی هیچ جذابیتی ندارد، 
باید به طور کامل نگاه تان نس��بت به این الگو را تغییر دهید. 
بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فقط 
به محتوای متنی تکیه دارند. ش��اید این امر انتخاب مناسبی 
باشد، اما همیشه گزینه های متنوع تری نیز در دسترس شما 
قرار دارد. بر این اس��اس ش��ما امکان تعامل با مخاطب هدف 
به بهترین ش��کل ممکن را خواهید داش��ت. تبدیل محتوای 
بازاریابی در ایمیل ها به نوعی بازی ایده جذابی برای تعامل با 
مخاطب هدف محسوب می شود. این امر شاید در نگاه نخست 
بسیار ساده به نظر برسد، اما شانس شما برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف را افزایش خواهد داد. 
وقتی بازاریابی ایمیلی شما تبدیل به نوعی بازی شود، انگیزه 
کاربران برای تعامل بیش��تر با شما افزایش خواهد یافت. اگر 
تجربه ای در زمینه بازاریابی داش��ته باشید، به خوبی می دانید 
که دریافت بازخورد از س��وی مخاطب هدف امر بسیار سخت 
و دشواری محسوب می شود. بنابراین شما با موفقیت در این 
حوزه امکان ترغیب کاربران به سوی برندتان را خواهید داشت. 
اگر شما در تبدیل بازاریابی ایمیلی به بازی راه اندازی مسابقه 
آنالین را مدنظر قرار دهید، ش��انس بسیار زیادی برای جلب 
نظر مشتریان خواهید داشت. امروزه کمتر کاربری عالقه مند 
به حضور در بازی های مختلف و تعامل با مشتریان نیست. این 
امر برای کسب و کار شما امر بسیار مهمی محسوب می شود. 

ایمیل های طوالنی را فراموش کنید
بدون تردید پلتفرم ایمیل امکان انتقال پیام های طوالنی را 
فراهم می سازد، اما این امر به معنای ارسال ایمیل های طوالنی 
برای مشتریان نیست. ش��ما در زمینه بازاریابی باید عملکرد 
هوشمندانه ای داشته باش��ید. معنای این امر ضرورت ارسال 
ایمیل های کوتاه برای جلب نظر مخاطب هدف است. در غیر 
این صورت شما مسیر بسیار طوالنی برای جلب نظر مخاطب 

هدف خواهید داشت.
اگ��ر خودت��ان را به جای مش��تریان قرار دهید، مش��اهده 
ایمیل های طوالنی هرگز ایده جذابی نیست. بسیاری از افراد 
تنها واکنش شان به ایمیل های طوالنی حذف سریع شان است. 
این امر به معنای کاهش شدید تاثیرگذاری ایمیل های شما بر 

روی مخاطب هدف خواهد بود. 
استفاده از محتوای ویدئویی یا تصاویر جذاب برای افزایش 
جذابی��ت محتوای بازاریابی امر مهمی محس��وب می ش��ود. 
خوشبختانه امروزه دیگر مشکالتی در زمینه نمایش محتوای 
ویدئویی در ایمیل ها نیس��ت بنابراین گزینه های در دسترس 

شما به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا کرده است. 
اغلب بازاریاب ها در تولید محتوا همیشه نمونه های طوالنی 
را مدنظر قرار می دهند. اگر شما هم چنین عادتی دارید، تنها 
کاری ک��ه باید انجام دهید تالش برای خالصه س��ازی محتوا 
پس از تولیدش است. این امر به ساده ترین شکل ممکن امکان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به همراه خواهد داشت. 
استفاده از کمپین های قبلی برای طراحی محتوای تازه

ارزیاب��ی کمپین های قبلی همیش��ه امر مهمی محس��وب 
می شود. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف از چنین الگویی اس��تفاده می کنند. ش��ما در بازاریابی 
ایمیلی باید همیشه نگاهی به گذشته برندتان داشته باشید. 
در غیر این صورت شاید یك اشتباه را بارها و بارها تکرار کنید. 
اس��تفاده از تجربه کمپین های قبلی همیش��ه کار ساده ای 
نیس��ت. اگر شما مهارت الزم برای ارزیابی دقیق کمپین های 
قبلی ت��ان را نداری��د، باید از کمك دیگران به بهترین ش��کل 
ممکن اس��تفاده نمایید. در غیر این صورت ش��اید مشکالت 
بس��یار زیادی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف پیدا 
کنید. چنین کاری شاید هزینه زیادی برای کسب و کار شما 
به همراه داشته باشد، اما دست کم امکان تعامل با کاربران به 

طور حرفه ای فراهم می شود. 
هرچه مهارت ش��ما در رفع اش��تباهات قبلی تان در زمینه 
بازاریاب��ی مهارت پیدا کنید، ش��انس باالتری برای جلب نظر 
مخاطب هدف خواهید داشت. از آنجایی که اطالعات مربوط 
به بازاریابی ایمیلی برای همیش��ه در دسترس شما قرار دارد، 
باید به بهترین شکل ممکن در تالش برای تحلیل و استفاده 
عملی از آنها باشید. در غیر این صورت شانسی برای جلب نظر 

مخاطب هدف نخواهید داشت. 
درخواست بازخورد از سوی کاربران

معی��ار نهایی برای ارزیابی موفقی��ت کمپین های بازاریابی 
نظر کاربران اس��ت. اگر کاربران برند شما را کلیشه ای قلمداد 
نمایند، باید تمام تالش های تان در این حوزه را از اول ش��روع 
کنید. خوشبختانه اغلب اوقات چنین امری برای برندها روی 
نمی دهد. مهمترین مس��ئله در اینجا تالش برای اس��تفاده از 
انتقادات و نظرات کاربران به منظور بهینه سازی تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف است. چنین امری فقط با دریافت نظرات 

کاربران به بهترین شکل ممکن امکان پذیر خواهد شد. 
اگر ش��ما در تالش برای نظرس��نجی از کاربران هس��تید، 
بهترین راهکار عدم ارتباط مستقیم با آنهاست. دلیل این امر 
امکان عدم بیان واقعیت ها از سوی کاربران در این شرایط است 
بنابراین شما باید به طور غیرمستقیم اطالعات موردنیازتان در 

این رابطه را گردآوری نمایید.
بازاریابی ایمیلی هنوز هم یکی از تاثیرگذارترین شیوه های 
تعامل با مش��تریان محسوب می شود. توصیه های مورد بحث 
در این مقاله برای ش��ما راهنمای مناسبی محسوب می شود 
بنابراین همین حاال دس��ت به کار شده و وارد حوزه بازاریابی 

ایمیلی شوید. 

بازاریابی ایمیلی با 10 استراتژی برتر چگونه سفرهای کاری را برای کارمندان مان لذت بخش کنیم؟

به قلم: ایوان ویدجایا
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ترجمه: علی آل علی

سفرهای کاری هیچ وقت گزینه مورد عالقه کارمندان و حتی مدیران نیست. اینکه شما چند روز را دور 
از خانواده و برای امور کاری صرف کنید، هر کسی را به وحشت می اندازد. اغلب اوقات سفرهای کاری نه 
گزینه ای دلبخواهی، بلکه یك اجبار برای کارمندان است. درست به همین خاطر بسیاری از کارمندان از 

هر فرصتی برای شانه خالی کردن از زیر این مسئولیت سنگین استفاده می کنند. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از راهکارهای مناسب برای تبدیل تجربه سفر کاری به یك امر 
لذت بخش اس��ت. ش��ما به این ترتیب دیگر نیازی به مجبور کردن کارمندان تان برای سفر کاری نخواهید 
بود، بلکه آنها خودشان به سراغ تان خواهند آمد. در ادامه برخی از نکات مهم در این رابطه را مورد بررسی 

قرار خواهیم داد. 
هتل ها تعیین کننده هستند

اگر قرار بر سفری چند روزه برای کار باشد، یك هتل خوب نقش مهمی در کیفیت کلی سفر موردنظر 
دارد. بسیاری از برندها هیچ توجهی به هتل مدنظرشان برای کارمندان ندارند. همین که یك جایی برای 
خواب کارمندان فراهم باشد، بسیاری از مدیران را راضی خواهد کرد. هتل های بی کیفیت و بدون خدمات 
مناسب تجربه سفر کاری را بیش از هر زمان دیگری سخت و پیچیده خواهد کرد بنابراین شما باید توجه 
زیادی به هتل های در دس��ترس تان داشته باشید. در غیر این صورت هیچ شانسی برای تعامل با مخاطب 

هدف تان نخواهید داشت. 
امروزه برخی از هتل ها دارای یك بخش ویژه برای مسافران کاری هستند. اگر کسب و کار شما چنین 
اتاقی برای کارمندانش رزرو کند، اندکی از س��ختی های س��فر کاسته خواهد شد. خوشبختانه پیدا کردن 
یك هتل خوب کار س��ختی نیست. شما با جست وجویی ساده در اینترنت امکان پیدا کردن چندین هتل 

را خواهید داشت. 
برنامه ریزی برای گشت و گذار کارمندان در سفر

سفرهای کاری دارای اهداف مهمی است، اما نباید از گشت و گذار و سرگرمی کارمندان نیز غافل شویم. 
همانطور که در کارمندان در شرایط عادی فقط ساعت هایی در طول روز را به کار اختصاص می دهند، در 
سفرهای کاری نیز بخشی از روز باید در اختیار کارمندان باشد در غیر این صورت آنها انگیزه کافی برای 

همکاری با شما را از دست خواهند داد. 
برنامه ریزی برای گشت و گذار کارمندان داوطلب برای سفر کاری در شهر مورد نظر ایده جذابی به نظر 
می رس��د. این امر اندکی از س��ختی های مربوط به زندگی را پوشش می دهد بنابراین شما با این کار بدل 
به مدیریت دلس��وز و حتی محبوب در میان کارمندان تان خواهید ش��د. اغلب اوقات طراحی یك بروشور 
و ارائه آن به کارمندانی که باید به س��فر کاری بروند، به ان��دازه کافی تاثیرگذار خواهد بود بنابراین دیگر 

نیازی به اقدام بیشتر از سوی شما نخواهد بود. 
انتخاب بخش ویژه هواپیما

امروزه اغلب سفرهای کاری با هواپیما صورت می گیرد. اگر شما بخش ویژه هواپیما را برای کارمندان تان 
س��فارش دهید، ش��انس باالیی برای تاثیرگذاری بر روی آنها خواهید داشت. این امر تجربه سفر را بهبود 

بخشیده و جلوه حرفه ای تان در میان کارمندان را حفظ می کند. 
امروزه برندهای بزرگ از جت های خصوصی برای سفرهای کاری استفاده می کنند. بدون تردید این امر 
ب��رای برنده��ای کوچك و تازه کار بیش از اندازه لوکس و گران خواه��د بود بنابراین اتکا به بخش ویژه و 

همکاری با خطوط هوایی معتبر بهترین ایده در این میان خواهد بود. 
فراهم سازی کیت سفر کاری

اگر ش��ما برای کارمندان تان یك کیت ویژه س��فر کاری طراحی کنید، راحتی ش��ان در طول سفر را به 
بهترین شکل ممکن تامین خواهید کرد. این کیت امر عجیب و غریبی نیست. تنها نکته مهم در این میان 
فراهم سازی تمام لوازم موردنیاز کارمندان است. تعبیه یك هدیه کوچك در کیت موردنظر نظر کارمندان 
را نس��بت به مدیریت ش��ما در کس��ب و کار به طور ویژه ای جلب خواهد کرد. همچنین اگر وسایلی نظیر 
مسواک یا یك هدفون نیز برای آنها در کیت موردنظر قرار دهید، کارتان به بهترین شکل ممکن تکمیل 

خواهد شد. 
برخی از برندها در کیت های شان حتی لوازم الکترونیکی نظیر لپ تاپ نیز قرار می دهند. این امر تجربه 
س��فر کاری کارمندان را به طور قابل مالحظه ای ارتقا می دهد. ش��ما به طور کلی باید هر کاری که اندکی 
از س��ختی های س��فر را کاهش می دهد، مدنظر قرار دهید. این امر س��فر کاری را از یك کابوس عجیب و 

غریب بدل به گزینه ای جذاب خواهد کرد. 
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