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توسعه بازار ارزهای دیجیتال چه فرصت ها و تهدیدهایی به همراه دارد؟

 فرار مالیاتی
با رمزارزها

فرصت امروز: توسعه بازار رمزارزها، فرصت های اقتصادی تازه ای نظیر امکان پرداخت سریع و ساده، ارائه خدمات مالی 
خالقانه و رهایی از نظام مالی وابسته به بانک ها پدید آورده است، اما این دنیای تازه عالوه بر فرصت ها، تهدیداتی نیز 

در اقتصاد جهانی به وجود آورده است؛ خطراتی که می تواند در میان مدت ساختار مالی دنیا را نابود کند. کما اینکه...
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بانک جهانی از آثار رفاهی اصالحات تجاری در 5 کشور در حال توسعه گزارش داد
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فرصت امروز: بازار سرمایه در واپسین روز آبان ماه، روندی نوسانی داشت و در حالی که شاخص بورس 
تهران در ساعات ابتدایی معامالت روز یکشنبه از رقم یک میلیون و 385 هزار واحد گذر کرد، اما در 

ساعات میانی تا رقم یک میلیون و 381 هزار واحد کاهش یافت و نهایتا با روندی صعودی به 
رقم یک میلیون و 38۶ هزار واحد رسید، تا در پایان آخرین روز معامالتی ماه آبان به رشد...

شاخص بورس تهران در پایان آبان ماه در سقف کانال 1/3 میلیونی ایستاد

ترک چهار باره کانال 1/4 میلیونی در 2 ماه گذشته

یادداشت

آینده فیس بوک

روبرت رایش
استاد سیاست گذاری عمومی 

دانشگاه برکلی

در هفته های گذش��ته اخباری از 
دیوان عالی آمریکا منتش��ر شد که 
دوره جدیدش ش��روع ش��ده است. 
ف��درال رزرو نیز اعالم کرده اس��ت 
که می خواهد ن��رخ بهره را افزایش 
ده��د. همچنین فیس ب��وک پس 
از اینکه ش��ش س��اعت ب��ا قطعی 
تم��ام پلتفرم های��ش درگی��ر بود، 
شاهد افش��اگری بود که در جلسه 
با س��نا ادع��ا می کرد این ش��رکت 
به ط��ور عم��دی در جس��ت وجوی 
عصبانی کردن مردم آمریکا و شکاف 
انداختن در جامعه آمریکا اس��ت تا 
بتوان��د افراد را بیش��تر درگیر کند 
و بیش��تر آگهی اینترنتی بفروشد. 
س��رنخ اصل��ی ای��ن اخب��ار ظاهرا 
جداگانه این اس��ت که هر سه این 
نهادها تبدیل شده اند به مرکز اصلی 
ق��درت در زندگی ه��ای ما و حتی 
از گذش��ته نیز مس��ئولیت پذیری 
کمت��ری در قب��ال م��ا ب��ه خرج 
اس��ت که  این چنی��ن  می دهن��د. 
آنه��ا ب��ه چال��ش بنیادین��ی برای 
دموکراسی بدل شده اند. فیس بوک 
و س��ه هیوالی دیگر حوزه فناوری 
یعن��ی آمازون، گ��وگل و اپل دارند 
نقش های��ی را ب��ازی می کنند که 
زمانی در دست دولت بود؛ از امنیت 

سایبری گرفته تا تجسس 
2در فضای شخصی...
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فرصت ام��روز: بورس ه��ای اوراق بهادار دارای ان��واع بازارها یا 
تابلوهای معامالتی هستند که هدف اصلی آن، تفکیک شرکت ها 
براساس وضعیت سرمایه، وضعیت مالی و ترکیب سهامداری است. 
در برخی از بورس های اوراق بهادار، هر یک از بازارها دارای قواعد 
معامالتی مختص به خود هس��تند ک��ه از جمله مهمترین قواعد 
معامالتی می توان به دامنه  نوس��ان روزانه اشاره کرد. طبقه  بندی 
بازارها در اکثر بورس های اوراق بهادار به گونه  ای است که شرکت ها 
ب��ا هر اندازه  ای از جمله   ش��رکت های کارآفرین و در حال رش��د 
بتوانند در بازارهای س��رمایه فعالیت کرده و زمینه برای توس��عه 
این ش��رکت ها را نیز فراهم کنند. ش��رکت ها برای پذیرش در هر 
ی��ک از بازارها باید الزامات پذیرش مربوط ب��ه آن بازار را رعایت 
کنند. از جمله مهمترین این الزامات می توان به حداقل س��رمایه 
ش��رکت، حداقل نرخ سهام شناور آزاد، ارزش بازاری سهام شناور 
آزاد، وضعیت سودآوری، سابقه فعالیت شرکت، نحوه گزارش  دهی 

و افشای اطالعات اشاره کرد.
در این زمینه، مدیریت تحقیق و توس��عه شرکت بورس تهران 
در یک گزارش تحلیلی با عنوان »طبقه بندی بازارها در بورس های 
اوراق بهادار و قواعد معامالتی در این بازارها« به بررس��ی شرایط 
پذیرش در برخی از بورس های اوراق بهادار شامل بورس های اوراق 
بهادار وین، استانبول، یورونکست، مالزی و شانگهای پرداخته است. 
همچنی��ن برخی از قواعد معامالتی مربوط به ه��ر یک از بازارها 

در بورس های اوراق بهادار یادشده مورد بررسی قرار گرفته است.
شرایط پذیرش در بورس های اوراق بهادار

بورس های اوراق به��ادار دارای بازارهای مختلفی برای پذیرش 
سهام شرکت ها هستند و شرکت ها با توجه به اندازه و اهداف خود 
و ب��ا رعایت الزامات پذیرش بازار مربوطه می توانند در این بازارها 
پذیرفته شوند. تنوع بازارها در بورس های اوراق بهادار این امکان را 
فراهم می کند تا شرکت ها با هر اندازه  ای بتوانند به بازارهای سرمایه 
دسترسی داشته و منابع مالی الزم را از طریق این بازار تامین کنند. 
برخی از بورس های اوراق بهادار دارای یک بازار برتر هس��تند که 
شرکت ها برای پذیرش در آن باید الزامات سختگیرانه ای را رعایت 
کنند. از طرفی دیگر، در بسیاری از بورس ها، بازاری برای پذیرش 
ش��رکت های کوچک و متوس��ط، کارآفرین و در حال رشد وجود 
دارد که دارای الزامات پذیرش س��اده  تری نس��بت به سایر بازارها 
است و این امکان را به این شرکت های نوپا می دهد تا بتوانند برای 
انجام پروژه های خود منابع الزم را جذب کنند. از جمله مهمترین 
الزامات پذیرش که در اکثر بورس های اوراق بهادار مورد توجه قرار 
گرفته است، می توان به حداقل سرمایه شرکت، حداقل نرخ سهام 
ش��ناور آزاد، ارزش بازاری سهام شناور آزاد، سابقه فعالیت شرکت 
و اس��تانداردهای حسابداری اشاره کرد. این بدان معناست که در 
اکثر بورس های اوراق بهادار، شرکت ها برای پذیرش در بازارها باید 
دارای س��ابقه فعالیت بوده و قبل از درخواس��ت پذیرش، حداقل 
یک دوره زمانی )مثال یک الی س��ه سال( فعالیت عملیاتی انجام 
داده باشند. از طرفی شرکت های متقاضی پذیرش باید درصدی از 
سهام منتشره خود را به صورت سهام شناور آزاد در اختیار عموم 
م��ردم قرار دهند که در برخی از بورس ها این الزام نیز وجود دارد 
که سهام شناور آزاد باید دارای ارزش بازاری قابل قبول بورس نیز 
باشند. به عنوان مثال، ش��رکت هایی که در بازار برتر بورس اوراق 

بهادار وین پذیرفته می شوند باید نرخ سهام شناور آزاد آنها حداقل 
۲5 درص��د بوده و ارزش ب��ازاری آن باید حداقل ۲0 میلیون یورو 
باشد، درصورتی که نرخ سهام شناور آزاد کمتر از ۲5 درصد باشد، 

ارزش بازاری سهام شناور آزاد باید حداقل 40میلیون یورو باشد.
از دیگ��ر الزامات پذیرش در برخی از بورس ه��ای اوراق بهادار، 
داش��تن سابقه سودآوری اس��ت به این معنا که شرکت ها قبل از 
پذیرش در بورس باید حداقل برای یک دوره زمانی )مثال دو سال 
مالی آخر قبل از پذیرش(، سود خالص ایجاد کرده و سودآور بوده 
باشند. همچنین ش��رکت های متقاضی پذیرش مطابق با الزامات 
تعیین شده توسط برخی از بورس های اوراق بهادار باید دارای تعداد 
سهامدار کافی باشند؛ به این صورت که سهام شرکت باید در اختیار 

تعداد حداقلی از سهامداران )مثال 1000 سهامدار( قرار گیرد.
قواعد معامالتی در بورس های اوراق بهادار

مطالعات نش��ان می ده��د که برخ��ی از قواع��د معامالتی در 
بورس های اوراق بهادار برحسب نوع بازار یا نوع سهم متفاوت است 
که از مهمترین این قواعد می توان به دامنه نوس��ان و تیک س��ایز 
اشاره کرد. مثال در برخی از بورس های اوراق بهادار همچون بورس 
اوراق بهادار وین، مقادیر دامنه نوسان پویا و ایستا برای هر سهم و 
به طور جداگانه توسط بورس تعیین می شود و به طور پیوسته مورد 
بازبینی قرار می گیرد. در این بورس، مقادیر دامنه نوسان براساس 
اینکه معامالت به صورت پیوسته یا حراج تک قیمتی انجام شوند، 
متفاوت اس��ت. در برخی دیگر از بورس های اوراق بهادار همچون 
بورس یورونکس��ت نیز دامنه نوسان به صورت پویا و ایستا تعریف 
می ش��ود که معیار تعیین آنها، بودن یا نبودن س��هام در شاخص 
اصلی بورس اس��ت. در بورس هایی از قبیل بورس مالزی عالوه بر 
بودن یا نبودن سهم در شاخص اصلی، قیمت مبنای سهم نیز در 
تعیین دامنه نوسان پویا و ایستا تاثیرگذار است. در برخی بورس ها 
همچون بورس استانبول و شانگهای نیز دامنه نوسان به صورت عدد 
ثابت و براساس نوع بازار تعیین می شود و به قیمت سهم، بودن یا 

نبودن در شاخص و روش معامالتی بستگی ندارد.
ویژگی های بورس اوراق بهادار وین

بورس اوراق بهادار وین ش��امل دو بازار تحت عنوان بازار رسمی 
و بازار سوم است که هر یک از شرکت ها با رعایت الزامات پذیرش 
تعریف ش��ده در قانون بورس اوراق بهادار اتریش می توانند در این 
بازارها پذیرفته ش��وند. بازار رسمی بورس اوراق بهادار وین، تحت 
نظارت و قوانین اتحادیه اروپا است و شرکت هایی که در این بازار 
قرار دارند باید الزامات وضع ش��ده توس��ط اتحادیه اروپا را رعایت 
کنند. از طرفی ش��رکت هایی که در بازار سوم بورس اوراق بهادار 
وین هستند، تحت قوانین و الزامات وضع شده توسط خود بورس 
اوراق بهادر وین هستند. بازار رسمی بورس اوراق بهادار وین به دو 
بازار ش��امل بازار برتر و بازار استاندارد تقسیم می شود. همچنین 
بازار س��وم بورس اوراق بهادار وین که به عنوان س��امانه معامالت 
چندجانبه عمل می کند نیز به سه بازار شامل بازار مستقیم ممتاز، 
بازار مس��تقیم و بازار فراگیر تقسیم می ش��ود. بورس اوراق بهادار 
وین برای پذیرش شرکت ها در بازارهای خود، برخی الزامات کلی 
را در نظر می گیرد که می توان به اندازه شرکت، انواع اوراق بهادار 
قابل معامله، روش معامالتی و وجود بازارگردان اش��اره کرد، فقط 
ش��رکت های با اندازه بزرگ یا متوس��ط می توانند در بازار برتر و 

اس��تاندارد بورس اوراق بهادار وین پذیرش ش��وند و شرکت های 
کوچک و در حال رش��د می توانند در بازار مس��تقیم ممتاز و بازار 
مستقیم بورس اوراق بهادار وین پذیرفته شوند. از طرفی پذیرش 
س��هام ش��رکت ها در بازار برتر و بازار استاندارد منوط به پذیرش 
در بازار رس��می بورس اوراق بهادار وین تحت قوانین اتحادیه اروپا 
اس��ت و ش��رکت هایی که در این بازارها پذیرفته می ش��وند باید 
الزامات وضع شده توسط اتحادیه اروپا با بیشترین الزامات شفافیت 
اطالعاتی را رعایت کنند. این در حالی اس��ت که پذیرش س��هام 
شرکت ها در بازار مستقیم ممتاز و بازار مستقیم منوط به پذیرش 

در بازار سوم تحت قوانین داخلی بورس اوراق بهادار وین است.
بورس اوراق بهادار وین همچنین برای پذیرش سهام شرکت ها 
در ه��ر  یک از بازارهای خود دارای برخی الزامات پایه  ای ش��امل 
پیش��ینه فعالیت شرکت، حداقل نرخ سهام ش��ناور آزاد، حداقل 
س��رمایه شرکت، نحوه گزارش��گری مالی و انتشار امیدنامه است. 
در بورس اوراق بهادار وین، مقادیر دامنه نوس��ان پویا و ایستا برای 
هر س��هم و به طور جداگانه توسط بورس تعیین می شود و به طور 
پیوس��ته و در هر زمانی مورد بازبین��ی قرار می گیرد. الزم به ذکر 
است که مقادیر دقیق دامنه نوسان به ازای هر سهم توسط بورس 
افشا نمی شود بلکه بورس یک محدوده را برای دامنه نوسان پویا و 
ایستا به ازای بازار معامالتی، روش معامالتی و دامنه قیمتی سهم 

تعیین می کند.
ویژگی های معامالتی در بورس استانبول

بورس استانبول از چهار بازار اصلی شامل بازار سهام، بازار اوراق 
بدهی، بازار مشتقه و بازار الماس و فلزات گرانبها تشکیل شده است 
که هر یک دارای چندین بازار فرعی هس��تند. بازار س��هام بورس 
استانبول دارای هفت بازار فرعی شامل بازار ستارگان، بازار اصلی، 
بازار SubMarket، بازار تحت نظر، پلتفرم معامالتی بازار فرعی یا 
پلتفرم معامالتی آزاد، بازار محصوالت ساختاریافته و صندوق های 
سرمایه  گذاری و بازار سهام برای سرمایه  گذاران حرفه  ای هستند. 
بازار ستارگان به  عنوان بازار برتر بورس استانبول شناخته می شود 
و سهام شرکت هایی در این بازار معامله می شوند که ارزش بازاری 
س��هام شناور آزاد آنها حداقل 300 میلیون لیر ترکیه باشد. برای 
پذیرش در بازارهای س��تارگان، اصل��ی و SubMarket بورس 
استانبول، شرکت ها باید معیارهای مختلفی از جمله حداقل نرخ 
سهام ش��ناور آزاد، حداقل ارزش بازاری سهام شناور آزاد، الزامات 
س��ودآوری و سابقه فعالیت را رعایت کنند. نرخ سهام شناور آزاد 
 SubMarket ش��رکت های حاضر در بازار س��تارگان، اصل��ی و
بورس اس��تانبول باید به ترتیب حداقل 15، ۲0 و ۲5 درصد بوده 
و ارزش بازاری سهام شناور آزاد آنها در این بازارها به ترتیب 30، 
۷5 و 40 میلیون لیر ترکیه باشد. همچنین شرکت های حاضر در 
بازارهای س��تارگان، اصلی و SubMarket بورس استانبول باید 
دارای سابقه فعالیت عملیاتی و سودآوری باشند به این صورت که 
شرکت های متقاضی پذیرش در هر یک از این بازارها باید حداقل 
دو سال سابقه فعالیت عملیاتی داشته و مطابق با صورت های مالی 
حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل، طی دو سال آخر مالی 

دارای سود خالص باشند.
از دیگ��ر ش��رایط پذی��رش در بازاره��ای س��تارگان، اصلی و 
SubMarket بورس استانبول می توان به مواردی همچون اینکه 

هیچ گونه محدودیتی برای اس��تفاده سهامدار از حقوق مربوط به 
سهام خودش وجود نداشته باشد، هیچ گونه محدودیتی در مورد 
انتقال و گردش سهام مورد معامله در بورس در اساسنامه شرکت 
وجود نداشته باشد، وضعیت مالی شرکت باید به گونه  ای باشد که 
شرکت قادر به انجام و ادامه عملیات تجاری خود به روش مناسبی 
باشد. شرکت نباید طی یک  سال گذشته، فعالیت و عملیات تجاری 
خود را برای بیش از س��ه  ماه متوقف کرده باش��د، در صورتی که 
ش��رکت متقاضی پذیرش در بازار س��تارگان، ش��رط سودآوری 
خالص را رعایت نکن��د، در صورت رعایت برخی دیگر از معیارها 
همچون داشتن سود عملیاتی در سال آخر طبق صورت های مالی 
حسابرسی شده و داشتن سهام شناور آزاد با ارزش بازاری حداقل 
500 میلیون لیر ترکیه، هیأت مدیره بورس می تواند دستور پذیرش 
در این بازار را بدهد، اش��اره کرد. بازارهای فرعی بازار سهام بورس 
استانبول دارای برخی قواعد معامالتی متفاوت و مختص به خود 
هستند. معامالت در بازارهای ستارگان، اصلی و SubMarket به 
صورت حراج پیوسته انجام شده و در بازارهای تحت نظر و پلتفرم 
معامالتی آزاد به صورت حراج تک قیمتی )پنج بار در روز( است. 
یکی از مهمترین قواعد معامالتی در بورس استانبول، دامنه نوسان 
روزانه است. دامنه نوس��ان در بازارهای بورس استانبول به صورت 
یک  درصد ثابت تعیین می شود که قیمت سهم طی روز نمی تواند 
بیشتر از آن مقدار، نوسان داشته باشد. مطابق با اطالعات به دست 
آمده دامنه نوس��ان روزانه برای بازار ستارگان برابر ۲0 درصد، بازار 
اصل��ی 15 درصد و بازاره��ای SubMarket، تحت نظر و پلتفرم 
معامالتی آزاد برابر 10 درصد اس��ت. همچنین با توجه به شرایط 
بازارهای س��هام استانبول، فروش استقراضی و معامالت اعتباری 
فقط در بازارهای ستارگان و اصلی مجاز بوده و  درصد اعتبار مجاز 
برای س��رمایه گذاران در بازار س��تارگان و اصل��ی به ترتیب 90 و 

۷5 درصد است.
قواعد معامالتی در بورس یورونکست

بورس یورونکس��ت، بزرگ ترین گروه بورس ه��ای اوراق بهادار 
در اروپا به ش��مار می رود و یکی از بزرگ ترین بورس ها در سراسر 
جهان اس��ت. بورس یورونکست در سال ۲000 میالدی و با ادغام 
بورس های اوراق بهادار آمس��تردام، پاریس و بروکسل ایجاد شد و 
در ادامه بورس های اوراق بهادار دوبلین، لیس��بون، اس��لو و لندن 
نی��ز به این گروه بورس��ی اضافه ش��دند. اخی��را در آوریل ۲0۲1 
میالدی، یورونکست بورس میالن ایتالیا را نیز تملک کرده است. 
در حال حاض��ر انواع ابزارهای مالی ش��امل س��هام، صندوق های 
قابل معامل��ه در بورس، وارانت ها و گواهی ه��ا، اوراق قرضه، اوراق 
مشتقه و ... در این بورس معامله می شوند.   شرکت های متقاضی 
پذی��رش در هر یک از بازارهای بورس یورونکس��ت، باید الزامات 

مربوطه را رعایت کنند.
 از جمله الزامات پذی��رش در هر یک از این بازارها می توان به 
حداقل س��هام ش��ناور آزاد، دوره زمانی انتشار صورت های مالی و 
نحوه گزارشگری مالی اشاره کرد. برای پذیرش سهام شرکت ها در 
بازار Euronext، حداقل سهام شناور آزاد باید ۲5 درصد یا ارزش 

بازاری سهام شناور آزاد باید حداقل 5 میلیون یورو باشد.  
در بورس یورونکست، دامنه نوسان به صورت پویا و ایستا تعریف 
شده است که برای سهام شامل در شاخص های اصلی بورس های 

عضو یورونکست و س��ایر سهام متفاوت است. مطابق با اطالعات 
منتشر ش��ده توسط بورس یورونکس��ت، دامنه نوسان پویا و ایستا 
 ،)AEX( برای سهام شامل در شاخص اصلی بورس های آمستردام
 )ISEQ ۲0( دوبلین ،)CAC 40( پاریس ،)BEL ۲0( بروکسل
و لیسبون )PSI ۲0( به ترتیب 3 و 8 درصد و برای سایر سهام به 
ترتیب برابر 5 و 10 درصد اس��ت. الزم به ذکر است برای سهامی 
که معامالت آن به صورت پیوسته انجام می شود اگر نوسان قیمت 
سهم بیش��تر از حد آستانه مجاز باشد معامالت آن سهم متوقف 
می ش��ود که حداقل مدت زمان توق��ف معامالت در هر دو حالت 

دامنه نوسان پویا و ایستا سه دقیقه است.
الزامات پذیرش شرکت ها در بورس مالزی

بورس مال��زی به عنوان یکی از بزرگ تری��ن بورس های منطقه 
آسیای جنوبی، دارای انواع ابزارهای مالی است که از جمله می توان 
به س��هام، اوراق بدهی، ابزارهای مشتقه )قراردادهای آتی و اختیار 
معامله(، صندوق های قابل معامله در بورس، وارانت های ساختاریافته 
و صندوق های س��رمایه گذاری امالک و مس��تغالت اش��اره کرد. 
همچنین بورس مالزی به منظور توس��عه محصوالت بازار سرمایه 
منطبق با شریعت، بازاری تحت عنوان بازار اسالمی راه اندازی کرده 
است و تیمی حرفه ای تحت نظر بورس مالزی نیز برای ارتقای مالزی 
به عنوان قطب بین المللی تامین مالی اسالمی به آن اختصاص داده 
شده است.  هر شرکتی که به دنبال پذیرش در تابلوی اصلی بورس 
مالزی است باید با رویه ها و الزامات کمی تعیین شده توسط بورس 
مالزی و کمیس��یون اوراق بهادار مال��زی )نهاد ناظر بورس مالزی( 
مطابقت داش��ته باشد. یک متقاضی پذیرش که فعالیت اصلی آن 
انجام پروژه های زیرس��اخت نیس��ت باید یکی از دو آزمون مربوط 
به س��ودآوری یا ارزش بازاری را رعایت کند، درصورتی که فعالیت 
اصلی متقاضی پذیرش، انجام پروژه های زیرساخت باشد، متقاضی 
باید آزمون مربوط به شرکت پروژه زیرساخت را رعایت کند. برای 
پذیرش سهام شرکت ها در بازار اصلی بورس مالزی، حداقل سهام 
شناور آزاد باید ۲5 درصد باشد که در هنگام پذیرش باید 50 درصد 
از سهام شناور آزاد به سرمایه گذاران مالزیایی تخصیص یابد. این در 
حالی است که حداقل سهام شناور آزاد برای شرکت های حاضر در 
بازار ACE و LEAP به ترتیب برابر ۲5 و 10 درصد است و الزامی 
در نحوه تخصیص سهام شناور آزاد به سرمایه گذاران وجود ندارد. 
ش��رکت های پذیرفته شده در بازار اصلی و ACE بورس مالزی به 
ترتیب باید حداقل دارای 1000 و ۲00 س��هامدار باش��ند که هر 
یک حداقل دارای 100 سهم است. تعیین دامنه نوسان در بازارهای 
بورس مالزی به قیمت مبنای آن س��هم و بودن یا نبودن سهم در 
شاخص اصلی بورس مالزی بس��تگی دارد، درصورتی که سهام در 
ش��اخص FBMKLCL قرار داش��ته باشد و قیمت سهم حداقل 
یک رینگیت مالزی باش��د، حد پایین قیمت برابر 15 درصد و حد 
باالی قیمت برابر 30 درصد اس��ت و اگر قیمت سهم کمتر از یک 
رینگیت مالزی باشد، حد پایین قیمت برابر 15 سنت و حد باالی 
قیمت برابر 30 س��نت اس��ت. از طرفی، برای تمام سهامی که در 
داخل شاخص قرار ندارند و قیمت سهم حداقل یک رینگیت مالزی 
باش��د، حد باال و پایین قیمت برابر 30 درصد اس��ت و اگر قیمت 
س��هم کمتر از یک رینگیت مالزی باش��د، حد باال و پایین قیمت 

برابر 30 سنت است.

مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران بررسی کرد

بورس بازی در بورس های جهانی

چگونه فروش آخر سال برندتان را افزایش دهید؟
همیشه وقتی به ماه های پایانی سال نزدیک می شویم، مهمترین نکته افزایش فروش برندها به منظور کسب 
س��ود مناسب است. مشتریان در این زمان تمایل بسیار باالتری برای خرید از خودشان نشان می دهند. درست 
به همین خاطر کسب و کارها امکان عرضه محصوالت به طور حرفه ای را دارند. با این حساب اگر شما به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هس��تید، این بازه زمانی را نباید از دس��ت دهید. سال ۲0۲1 از نظر مالی 
برای بس��یاری از برندها دارای اهمیت اس��ت. امسال پس از مدت ها بس��یاری از برندها به طور کامل از ظرفیت 
کاری ش��ان اس��تفاده کرده و حضور مناسبی در بازار داشته اند. این امر از نقطه نظر پایان بحران مالی کرونا برای 
بسیاری از حوزه ها مهم است. با این حساب مشاهده تالش کارآفرینان برای جبران ضررهای هنگفت سال های 

قبل امر عجیبی نخواهد بود. برند شما هم در این میان باید برنامه ای ویژه برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی...



فرصت امروز: اصالحات تجاری چه منافعی برای کش��ورها دارد و ایران 
چگونه می تواند از اصالحات تجاری در کش��ورهای در حال توس��عه درس 
بگیرد؟ ب��ازوی پژوهش��ی وزارت صمت در گزارش تازه خود به بررس��ی 
آثار رفاهی اصالحات تجاری در پنج کش��ور مکزیک، بنگالدش، آفریقای 
جنوبی، برزیل و سریالنکا پرداخته و برآیند این تجربیات جهانی را با عنوان 
»درس هایی از اصالحات تجاری در کش��ورهای در حال توس��عه« معرفی 
کرده اس��ت. البته این گزارش، ترجمه فصل س��وم کتاب »اثرات توزیعی 
تجارت: نوآوری های تجربی، ابزارهای تحلیلی و پاسخ های سیاستی« است 

که از سوی بانک جهانی در سال ۲0۲1 منتشر شده است.
موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با طرح چهار س��وال در این 
گزارش، تجربی��ات اصالحات تجاری در کش��ورهای مکزیک، بنگالدش، 
آفریقای جنوبی، برزیل و س��ریالنکا را موشکافی کرده است. سوال نخست 
این اس��ت که اثرات طوالنی مدت درآمد حاصل از اصالحات تجاری که در 
برزیل مشاهده می شود، چقدر در مورد سایر اقتصادهای نوظهور نیز اعمال 
می شود و آیا اجزای به خصوصی از هزینه  های تعدیل وجود دارد که بتواند 
به تاثیرات ماندگار درآمدی منجر شود؟ سوال دوم این است که آیا غیر از 
دستمزد و اشتغال، کانال  های مهم دیگری برای تعدیل بازارهای کار وجود 
دارد؟ س��وال سوم به اثرات صادرات به کش��ورهای ثروتمند بر بازار کار و 
کارگران کشورهای نوظهور اش��اره دارد و می پرسد که کدام گروه ها سود 
یا ضرر بیش��تری می کنند؟ در گام چهارم نیز تاثیرات مصرفی و درآمدی 
حاصل از صادرات بیشتر کشورهای کم درآمد به کشورهای ثروتمند مورد 
مداقه قرار گرفته اس��ت و این پرسش مطرح شده که چگونه این تاثیرات 
در توزیع های گوناگون درآمد متفاوت اس��ت؟ بخش پایانی گزارش نیز به 

درس های اصالحات تجاری برای ایران اختصاص دارد.
آثار توزیعی تجارت در اقتصادهای نوظهور

مطالعات نش��ان می دهد آثار رفاهی اصالحات تجاری می تواند از منظر 
مکانی و زمانی در یک جامعه متفاوت باش��د. در دهه های اخیر، پیشرفت 
قابل توجهی در کش��ف رابطه نظری و تجربی بین اثرات توزیعی اصالحات 
تجاری بر رفاه رخ داده اس��ت. این پیش��رفت ها نش��ان داده اند که چگونه 
ای��ن تاثیرات می تواند از منظر مکانی )س��طح محلی یا ملی( و زمانی )در 
کوتاه م��دت و بلندم��دت( متفاوت باش��د. همچنین تاثیرات ش��وک های 
تجاری بر خرده مناطق یک جامعه نس��بت به س��ایر مناطق، بسته به نوع 
ش��وک، می تواند منفی یا مثبت باش��د. در برزیل و هند، رقابت با واردات 
باعث کاهش گس��ترده دستمزدها و اشتغال و گسترش بخش غیررسمی 
در مناطق رقیب واردات نس��بت به مناطق دیگر ش��ده اس��ت. در چین، 
هند و ویتنام نیز صادرات بیش��تر باعث کاهش فقر، بهبود دس��تمزدها و 
جابه جایی مجدد نیروی کار از مش��اغل غیررس��می به س��مت رسمی در 
مناطقی که بیش��تر در معرض صادرات هستند شده است. تاثیر منفی یا 
مثبت بر اش��تغال و دس��تمزد بخش هایی از مناطق یک جامعه که بیشتر 

در معرض شوک های تجاری هس��تند، طی زمان پابرجاتر خواهد بود. در 
برزیل، مناطقی که با کاهش تعرفه های بیش��تری روبه رو بوده اند، کاهش 
اشتغال و درآمد را در بخش رسمی نسبت به سایر مناطق تجربه کرده اند. 
به همین ترتیب، مناطقی در هند که بیش��تر در معرض افزایش صادرات 
بودند، به افزایش مداوم دس��تمزدها و کاهش بخش غیررس��می گرایش 
داش��تند. محققان دریافتند هزینه های ضمن��ی و صریحی که نیروی کار 
یا بنگاه متحمل می شود، تا حدی ناشی از موانع متعدد موجود بر سر راه 
تحرک نیروی کار اس��ت. در برخی دیگر از کشورها، هزینه های تعدیل از 
هزینه های واقعی جابه جایی موردنیاز برای یافتن یا ش��روع یک کار جدید 
ناشی می شود. در شیلی، چین و مکزیک، مقررات بازار کار و سیاست های 
مربوط به مس��کن باعث افزای��ش این هزینه ها و کاهش س��ود حاصل از 
تجارت می ش��ود. اشتغال غیررسمی صرف نظر از نوع شوک تجاری که در 
معرض آن است، می تواند کانال مهمی برای تعدیل کارگران در اقتصادهای 
نوظهور باش��د. ط��ی میان مدت در برزیل، مناطقی که بیش��تر در معرض 
کاهش تعرفه ها بوده اند، افزایش اشتغال غیررسمی را داشته اند. در مقابل، 
تحقیقات در مورد هند و ویتنام نش��ان می دهد در مناطقی که بیشتر در 
معرض صادرات گرایی هس��تند، کارگران از اشتغال غیررسمی به اشتغال 
رسمی روی آورده اند. آزادسازی تجارت می تواند به جای خسران درآمدی 
از طریق کاهش قیمت موجب منفعت فقرا شود که این منتفع سازی فقرا 
از ناحیه آزادس��ازی، بیش��تر در کانون توجهات مطالعات قرار دارد. ضمن 
اینکه ش��واهدی مبنی بر منافع مصرفی فق��را در نتیجه اصالحات تجاری 
در کش��ورهای مختلف وجود دارد، زیرا کاالهای قابل مبادله در مقایس��ه 
ب��ا کاالها و خدمات غیرقابل مبادله، س��هم قابل توجه��ی از بودجه خانوار 
کم درآمد، به ویژه در اقتصادهای نوظهور را تشکیل می دهند. منافع حاصل 
از قیمت های پایین تر ناش��ی از اصالحات تجاری، بس��ته به عواملی مانند 
ویژگی ه��ای جغرافیایی مناطق، کارایی بازاره��ای محصوالت و مارک آپ 
ممکن اس��ت کامال به مصرف کنندگان منتقل نشود. شواهدی از اتیوپی و 
نیجریه نشان می دهد که واسطه ها بیشتر این مازاد منافع حاصل از تجارت 

را به دست می آورند.
تجربه اصالحات تجاری از آسیا تا آفریقا

یافته های این گزارش نشان می دهد که صادرات کاالها و خدمات مکزیک 
از 96.۷ میلیارد دالر در سال 1990 میالدی به 480میلیارد دالر در سال 
۲018 افزایش یافت )سهم 18.۷ درصدی صادرات از تولید ناخالص داخلی 
این کشور به 39.۲  درصد رسید(، اما این جهش صادراتی به بهبود فقر در 
س��طح مناطق این کشور منجر نشد که دالیل اصلی آن شامل بی توجهی 
به تقویت پیوندهای بین بخشی، جلوگیری از ورود سایر بنگاه ها به صنعت 
داخلی، پایین بودن تخصیص اعتبار مالی به بخش خصوصی و روند طوالنی 

و پرهزینه حل وفصل اختالفات بین کارگران و کارفرمایان بوده است.
بنگالدش نیز در ده��ه 1990 از طریق کاهش مالیات بر واردات، کاهش 

تعداد س��طوح تعرفه ای و کاهش متوس��ط نرخ تعرف��ه غیر وزنی، گام های 
اساسی برای آزادسازی تجارت خارجی خود برداشت. درنتیجه صادرات این 
کش��ور بین سال های 1990 تا ۲016 افزایش ۲هزار درصدی را تجربه کرد. 
آزادسازی تجارت در این کشور موجب کاهش اختالف درآمدی زنان و مردان 
و همچنین اختالف درآمدی بین مناطق مختلف ش��د. از جمله دالیل این 
موفقیت ها می توان به ادغام پی درپی بخش غیررسمی با بخش رسمی بازار 
کار به دلیل پایین بودن هزینه های جابه جایی نیروی کار از بخش غیررسمی 
به بخش رسمی، تفاوت اندک مهارت زنان با مردان در صنعت پوشاک )که 
از مهمترین صنایع تولیدی و صادراتی این کش��ور اس��ت( و توجه به نقش 
واردات مواد خام صنعتی و ماشین آالت سرمایه ای برای افزایش تولید صنعت 
پوش��اک اشاره کرد. همچنین آفریقای جنوبی پس از انتخابات دموکراتیک 
1994، ب��ه اقتص��اد بازتری روی آورد و در پ��ی آن، تعداد خطوط تعرفه ای 
خ��ود را از بی��ش از 1۲ هزار خط در ابتدای ده��ه 1990 میالدی به 64۲0 
خط تعرفه ای در س��ال ۲006 کاهش داد. این آزادسازی، قیمت نهاده های 
وارداتی را کاهش داد و در نتیجه به صادرات بیشتر منجر شد. با این حال، 
بازارهای کار در مناطقی که فعالیت های تولیدی به اندازه بیشتری متأثر از 
کاهش تعرفه ها ش��ده بودند، رشد کندتر اش��تغال و درآمد سرانه را تجربه 
کردند که برخی از دالیل آن به این ش��رح اس��ت: حرکت الگوهای تولید به 
سمت تولید سرمایه بر و مهارت بر و در نتیجه، افزایش نابرابری، عدم مدیریت 
واردات و جایگزینی محصوالت وارداتی از چین با تولید بخش های کاربر این 
کشور. برزیل نیز دوره های عمده اصالحات آزادسازی تجاری را در دهه های 
1990 و ۲000 طی کرد. منافع رفاهی حاصل از آزادس��ازی این کش��ور در 
کل مطلوب بوده که دلیل اصلی آن، پایین بودن هزینه های صادرات صنعتی 
به خاطر کارایی نهادها و توس��عه زیرساخت هاست. مطالعات نشان می دهد 
که کاهش هزینه های تولید موجب سود بیشتر تولیدکننده و در نتیجه نفع 
بیش��تر نیروی کار شده است. کاهش تعرفه ها و همچنین هزینه حمل ونقل 
به میزان 30درصد، رفاه یک کارگر برزیلی را معادل 4 درصد افزایش حقوق 
واقع��ی باال خواهد برد. ای��ن افزایش رفاه برای کارگران صنعتی بیش��تر از 
کارگران س��ایر بخش ه��ا خواهد بود. همچنین کاه��ش هزینه های تجارت 
محصوالت صنعتی به طور متوسط باعث افزایش اشتغال در حدود 6 درصد 
می ش��ود که باز هم بخش صنعت، افزایش اشتغال بیشتری را در مقایسه با 
سایر بخش ها تجربه خواهد کرد. نهایتا اعمال تعرفه های فرعی تک منظوره 
در س��ریالنکا موجب پیچیدگی و غیرقابل پیش بینی شدن ساختار مالیات 
بر واردات این کش��ور ش��ده و در نتیجه، اصالحات تجاری تاثیر پیچیده ای 
بر اقتصاد سریالنکا گذاشته اس��ت، اما به واسطه تسهیل تجارت، آزادسازی 
تجارت در این کش��ور می تواند به نهاده ه��ا و کاالهای مصرفی ارزان  تر برای 
تولیدکنن��دگان و مصرف کنندگان منجر ش��ود که ای��ن اتفاقات در نهایت 
تحریک تجارت، رشد اقتصادی و تخصیص مجدد منابع به سمت بخش های 

مولدتر را در پی خواهد داشت.

بانک جهانی از آثار رفاهی اصالحات تجاری در 5 کشور در حال توسعه گزارش داد

الگوی جهانی اصالحات تجاری

از ابت��دای ده��ه 1350 ب��ود که ای��ران گام هایی جدی ب��رای ایجاد 
محیط زیس��تی سالم برداشت. هرچند کس��ی انتظار نداشت که ایران، 
رش��د اقتصادی را فدای محیط زیس��ت کند. بنابرای��ن برخی اصول در 
قانون اساس��ی لحاظ ش��دند که باعث ش��د برنامه های کنترل آلودگی 
و حفاظت محیط زیس��ت با برنامه های جاری توس��عه ترکیب ش��ود تا 
اطمینان حاصل ش��ود که فعالیت های زیست محیطی بخشی از توسعه 
ملی تلقی می ش��وند، اما نگاهی به بودجه محیط زیس��ت در برنامه های 
توسعه کشور نشان می دهد که به طور مثال، سهم بودجه محیط زیست 
در برنامه شش��م توس��عه تنها 0.1 درصد بوده است. این در حالی است 
که بحران های زیس��ت محیطی در این س��ال ها دست از سر ایران زمین 
برنداش��ته و برنمی دارد و هر روز رود و دریاچه ای خش��ک می شود و یا 
جنگل��ی آتش می گی��رد، اما راه حل این بحران ها ت��ا به االن هیچ بوده 

است.
آنطور که نهاد پژوهش��ی مجلس در گزارش »پیش��نهادهای سیاستی و 
اجرایی به دولت سیزدهم در حوزه محیط زیست« عنوان کرده است، میزان 
سهم بودجه امور محیط زیست طی سال های برنامه ششم توسعه در میان 
ام��ور دهگانه تنها 0.1 درصد اس��ت و تنها در الیحه بودجه س��ال 1400 
به حدود 0.۲ درصد رس��یده اس��ت، این در حالی اس��ت که محیط زیست 
یکی از اولویت های کش��ور بوده و در قوانین باالدستی کشور ازجمله قانون 
برنامه ششم توسعه، آب و محیط زیست مورد توجه جدی قرار گرفته است. 
از س��وی دیگر باید اذعان کرد که اگر عملکرد و تحقق اهداف س��ال های 
گذش��ته به علت کمبود اعتبارات، پایین بوده است، در این  صورت افزودن 

مقداری بر بودجه س��ال گذشته گره گش��ا نیست؛ زیرا این افزایش ناشی از 
توجه ویژه به مباحث زیست محیطی نیست و نشأت گرفته از تورم اقتصادی 
کشور است. البته آلوده کنندگان یا خسارت زنندگان محیط زیست، بخشی از 
هزینه های خسارت را می پردازند، اما اغلب این هزینه ها در جاهای دیگری 
مصرف می ش��وند که نمی تواند پاسخگوی مشکالت زیست محیطی کشور 
باش��د. در این راستا ضروری است سازوکارهای مالی و اقتصادی در بخش 
محیط زیست با استفاده از راهکارهای مختلف ارتقا یابد تا بتوان بر چالش ها 

و محدودیت های موجود غلبه کرد.
براس��اس گ��زارش مرک��ز پژوهش ها، ای��ران در حوزه محیط زیس��ت با 
چالش های متعددی نظیر تعدد قوانین و مقررات زیست محیطی، عدم وجود 
ضمانت اجرایی قوی و محکم، عدم تناسب اعتبارات با وظایف در برنامه های 
توسعه، عدم تناسب جرائم با خسارات وارده بر محیط زیست و عدم تعیین 
دقیق ارزش های اقتصادی و اجتماعی عوامل زیس��ت محیطی روبه رو است. 
شاید بتوان این وضعیت را به نگاه مدیران و حکمرانان به مقوله محیط زیست 
طی دهه های اخیر به عنوان مس��ئله ای حاشیه ای و فرعی نسبت داد. البته 
باید توجه داش��ت که نجات محیط زیس��ت پیش از آنکه به بودجه و منابع 
انسانی نیاز داشته باشد، به برنامه و عزم ملی و نگاه و رویکرد تحول خواهانه 
نیاز دارد. هدف اصلی در این حوزه حفظ محیط زیس��ت و توان اکوسیستم 
کش��ور با لحاظ چارچوب ها، محدودیت ها و اه��داف اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی در سطح ملی است.
ایران ب��ه دلیل ظرفیت های اقلیمی و موقعی��ت جغرافیایی خاص، از 
ش��رایط ویژه محیط زیس��تی برخوردار اس��ت که بین کشورهای جهان 

کم نظیر است. این در حالی است که در سالیان اخیر کشورمان متأسفانه 
ش��اهد تخریب و نابودی عناصر محیط زیس��ت خود بوده اس��ت. با روند 
فعلی تخریب رو به گسترش در کشور، دور از انتظار نیست که وضعیت 
محیط زیست در اندک زمان پیش��رو با وضعیت غیرقابل برگشتی مواجه 
شود. بحران های زیس��ت محیطی موجود درصورتی که مدیریت نشده و 
توازن زیس��ت محیطی کشور احیا نشود، می تواند حتی به تهدید امنیت 
ملی تبدیل ش��ود. از ش��واهد و مس��تندات این گونه برمی آید که ایران 
در حال حرکت به یک بحران زیس��ت محیطی چندجانبه اس��ت، چراکه 
مسائل اقتصادی، سیاس��ی، فرهنگی و اجتماعی با محیط زیست ارتباط 
دوسویه دارند. هر سیاستی که برای محیط زیست اتخاذ شود، پیامدهای 
قابل توجهی بر روی حوزه های دیگر خواهد داش��ت. پرواضح اس��ت که 
کم توجهی به چالش های زیس��ت محیطی هم هزینه های جبران ناپذیری 
ب��ه جامعه وارد می کند. این ارتباطات درهم تنیده به پیچیدگی مس��ئله 
می افزاید. کما اینکه در ماه های گذش��ته اعتراض ها به بحران کم آبی در 
سراس��ر کش��ور )از جمله تجمع اخیر کش��اورزان اصفهانی برای احیای 
زاینده رود( نش��ان دهنده اهمیت محیط زیس��ت در ابعاد کالن کش��ور 
اس��ت. در این راستا، »ایجاد رویکرد فرابخش��ی برای مدیریت یکپارچه 
س��رزمین«، »ارتقای س��ازوکارهای مالی و اقتص��ادی در بخش محیط 
زیس��ت«، »اصالح و بازنگ��ری قوانین و مقررات و س��امانه های نظارت 
محیط زیس��تی کش��ور« و »ارتق��ای س��ازوکارهای اجتماعی در بخش 
محیط زیس��ت«، چهار راهبرد پیش��نهادی مرک��ز پژوهش ها به دولت 

سیزدهم است.

چرا برنامه های توسعه در بهبود محیط زیست ناکام بوده اند؟

سهم 0.1 درصدی محیط زیست از برنامه ششم

یادداشت

آینده فیس بوک

روبرت رایش
استاد سیاست گذاری عمومی دانشگاه برکلی

در هفته های گذش��ته اخباری از دیوان عالی آمریکا منتش��ر شد که دوره 
جدیدش شروع شده است. فدرال رزرو نیز اعالم کرده است که می خواهد نرخ 
بهره را افزایش دهد. همچنین فیس بوک پس از اینکه شش ساعت با قطعی 
تمام پلتفرم هایش درگیر بود، ش��اهد افش��اگری بود که در جلسه با سنا ادعا 
می کرد این شرکت به طور عمدی در جست وجوی عصبانی کردن مردم آمریکا 
و شکاف انداختن در جامعه آمریکا است تا بتواند افراد را بیشتر درگیر کند و 
بیشتر آگهی اینترنتی بفروشد. سرنخ اصلی این اخبار ظاهرا جداگانه این است 
که هر س��ه این نهادها تبدیل شده اند به مرکز اصلی قدرت در زندگی های ما 
و حتی از گذشته نیز مسئولیت پذیری کمتری در قبال ما به خرج می دهند. 
این چنین اس��ت که آنها به چالش بنیادینی برای دموکراس��ی بدل شده اند. 
فیس بوک و سه هیوالی دیگر حوزه فناوری یعنی آمازون، گوگل و اپل دارند 
نقش هایی را بازی می کنند که زمانی در دس��ت دولت بود؛ از امنیت سایبری 
گرفته تا تجسس در فضای شخصی ما. اما مشکل اینجاست که این شرکت ها 
مسئولیت ناپذیر هستند. این تصمیم که کدام سیاستمدار اجازه داشته باشد 
با مردم ارتباط برقرار کند و کدامیک از دروغ هایی که آنها می گویند جلویش 
گرفته شود، عواقب خیلی زیادی خواهد داشت و بستگی به این دارد که این 
ش��رکت ها، قواعد دموکراتیک را در پیش بگیرند یا قواع��د اقتدارگرایانه. در 
ماه ژانویه س��ال جاری میالدی، مارک زاکربرگ ظاهرا به نیک گلگ، معاون 
سابق نخست وزیر بریتانیا و معاون فعلی شرکت فیس بوک محول کرده بود که 

تصمیم بگیرد آیا دونالد ترامپ به این پلتفرم بازگردد یا نه.
بدتر از همه اینکه آنها باعث رش��د و ترویج و نش��ر نفرت پراکنی می ش��وند. 
همان طور که در هفته های گذش��ته فرانسیس هوگن، یکی از دانشمندان علوم 
داده که سابقا در فیس بوک کار می کرد، در مقابل سنا شهادت داد، الگوریتم های 
این پلتفرم طوری طراحی ش��ده اند تا محتواهای��ی را انتخاب کنند که کاربر را 
عصبانی می کند، چون عصبانیت باعث می ش��ود کاربر بیش��ترین درگیری را با 
پلتفرم داش��ته باش��د و درگیری کاربر با پلتفرم دالرهای تبلیغاتی بیش��تری را 
نصیب شرکت می کند. این مقام سابق فیس بوک، مارک زاکربرگ و شرکتش را 
متهم کرد که آگاهانه و برای افزایش سود خود، محصوالتی را تبلیغ می کنند که 
به کودکان و نوجوانان آسیب می رسانند. او گفت که »به اعتقاد من، محصوالت 
فیس بوک به کودکان آسیب می رساند و باعث تفرقه می شود. رهبری این شرکت 
می داند چگونه فیس بوک و اینس��تاگرام را امن تر کند، اما تغییرات الزم را انجام 
نمی دهد، چون س��ودهای عظیم خ��ود را بر مردم ترجی��ح می دهد.« به گفته 
هوگن، اقدامات کنگره در این خصوص الزم است و آنها بدون کمک نمایندگان 
کنگره این بحران را حل نمی کنند. جلس��ه ش��هادت در مقابل نمایندگان سنا، 
س��ه هفته پس از آن آغاز ش��د که روزنامه وال اس��تریت ژورنال براساس اسناد 
و مدارک جمع آوری ش��ده هوگن، چندین گزارش افشاگری را منتشر کرد. این 
افشاگری ها شامل این حقایق است که محققان اینستاگرام که فیس بوک مالکیت 
آن را برعهده دارد، از اثر اپلیکیش��ن خود بر انتش��ار ذهنیت ناخوشایند از بدن 
نوجوانان و وخامت سالمت روانی آنها آگاهی داشته اند، اما عامدانه این تأثیرات را 
کم اهمیت جلوه داده اند. هوگن در طول نزدیک به دو س��ال کار با فیس بوک در 
مقام مدیر محصول تیم مدنی صداقت فیس بوک فعالیت می کرد و بر جلوگیری 
از دخال��ت در انتخابات و مقابله با اطالعات غلط متمرکز ب��ود. او در ماه آوریل 
س��ال کنونی میالدی از فیس بوک اس��تعفا داد و هزاران صفحه از اسناد داخلی 
این ش��رکت را با خود خارج کرد. به احتمال خیلی زیاد، الگوریتم های مشابهی 
نیز در شرکت های گوگل و آمازون و اپل استفاده می شود تا کاربران را عصبانی 
کنند و آنها بیش��تر درگیر پلتفرم شوند. چنین عصبانیت هایی به جامعه کمانه 
می کند و خشم و تنفر و اختالف ایجاد می کند. با این حال، این شرکت ها قدرت 
خیلی زیادی دارن��د، به طوری که دولت نمی داند باید چطور آنها را کنترل کند. 
فک��ر می کنید چند دفعه مدیران فیس بوک در حضور نمایندگان کنگره آمریکا 
در چهار سال اخیر شهادت داده اند؟ جواب: 30 دفعه. حال فکر می کنید کنگره 
برای آنک��ه فیس بوک را محدود کند، چند قانون تصویب کرده اس��ت؟ جواب: 
صفر. هیچ یک از این شرکت ها در قبال بازار مسئولیت پذیری نشان نمی دهند. 
آنها اکنون بازار را می س��ازند. آنها حتی در قبال خودش��ان هم مسئولیت نشان 
نمی دهند. کمیته نظارت بر فیس بوک به یک جوک بی مزه تبدیل ش��ده است. 
مسئله این است که فیس بوک و دیگر پلتفرم های مشابه باید به هر طریق ممکن 
کنترل شوند و دولت دوباره تسلط خود را بر مردم و برجسته سازی اولویت های 
اجتماعی و سیاسی در دست بگیرد. برای این کار هم باید قانون گذاری کرد و هم 
سیاستمداران به اجماع برسند که باید این کار را خاتمه داد. آینده فیس بوک باید 

از طریق سیاسی حل شود و قدرت در دست شرکت ها متمرکز نشود.
منبع: گاردین

چند دامنه  فارسی تاکنون به ثبت رسید؟
1.5 میلیون دامنه فارسی در ایران

از ابتدای ثبت دامنه های فارس��ی در کش��ور تاکنون یک میلیون و 50۲ هزار 
و ۲11 دامنه ثبت ش��ده که از میان آنها، پس��وند ir با یک میلیون و 493 هزار 
دامن��ه  فع��ال در صدر ق��رار دارد. دامین یا دامنه )Domain(، نامی اس��ت که 
وب سایت از طریق آن قابل دستیابی بوده و به طور کلی از دو بخش نام و پسوند 
تش��کیل شده اس��ت. نام دامنه بخشی اس��ت که گویای نام برند یا فعالیت شما 
بوده و آن را به دلخواه خود انتخاب می کنید. پس��وندهای مجاز و معتبر در واقع 
پس��وندهایی هستند که توسط کمیته مخصوص تأیید و تصویب پسوندها یعنی 
 com، org تأیید شده باشند. نمونه های پسوندهای متداول )ICANN( آیکن
و ir هس��تند و انتخاب نام دامنه مناسب و ساده بسیار مهم بوده و همچنین در 
رتبه بندی )Ranking( نتایج جست وجوی گوگل نیز تأثیرگذار است. پژوهشگاه 
دانش های بنیادی از جمله مراکز ثبت دامنه های اینترنتی در ایران اس��ت و هر 
کاربری که تمایل به ثبت دامنه ای برای بازگشایی سایت خود داشته باشد، باید 
به س��ایت این مرکز و یا یکی از نمایندگان فعال آن مراجعه کند. این پژوهشگاه 
همچنین آماری دقیق از دامنه های ایرانی را به دست می دهد. طبق آخرین آمارها 
در مرکز ثبت دامنه کشوری ایران، از ابتدای ثبت دامنه های فارسی تاکنون یک 
میلیون و 50۲ هزار و ۲11 دامنه ثبت شده است و از بین پسوندهای ثبت شده  
فارسی، پسوند ir با یک میلیون و 493 هزار و 85۲ دامنه  فعال در صدر قرار دارد 

که نشان می دهد بیشترین سهم متعلق به همین پسوند است.
پس از دامنه ir نیز دامنه co.ir با 4134 مورد، دامنه ایران با 1590 مورد 
و دامنه ac.ir با 1۲31 دامنه فعال هستند. همچنین دامنه های دیگری وجود 
دارند که کمتر از هزار مورد به نام آنها ثبت ش��ده اس��ت: دامنه id.ir با 645 
 gov.ir با ۲48 مورد و دامنه sch.ir با ۲۷4 مورد، دامنه org.ir مورد، دامنه
با ۲10 مورد در رتبه های بعدی قرار دارند. کمترین دامنه ثبت شده نیز متعلق 

به دامنه net.ir با ۲۷ دامنه فعال است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: توس��عه بازار رمزارزها، فرصت های اقتصادی تازه ای نظیر 
امکان پرداخت سریع و ساده، ارائه خدمات مالی خالقانه و رهایی از نظام 
مالی وابس��ته به بانک ها پدید آورده اس��ت، اما این دنی��ای تازه عالوه بر 
فرصت ها، تهدیداتی نیز در اقتصاد جهانی به وجود آورده اس��ت؛ خطراتی 
که می تواند در میان مدت ساختار مالی دنیا را نابود کند. کما اینکه صندوق 
بین المللی پول در گزارش اخیر خود با اشاره به این فرصت ها و تهدیدهای 
تازه می نویس��د: »نظام مالی دنیا با تحوالت زیادی روبه رو ش��ده اس��ت و 
حرکت در این مس��یر می تواند ما را وارد دنیای تازه ای کند. بنابراین باید 

برای این تغییرات آماده بود و جزییات آن را شناخت.«
در بخش نخست این گزارش، ارزش بازار دارایی های مجازی در سپتامبر 
۲0۲1 بالغ بر ۲ هزار میلیارد دالر ارزیابی شده است که نسبت به ماه های 
اول سال ۲0۲0 نزدیک به 10 برابر شده است. در نتیجه تحوالت سریع در 
دنیای رمزارزها می توان اینطور گفت که کل اکوسیستم رمزارزها در حال 
شکوفایی و رشد است، هر روز خبری در مورد تغییرات این بازار به گوش 
می رسد و زیرساخت های این صنعت با سرعت متحول می شود. قانونگذاران 
در کشورهای غربی به دنبال یافتن راهی برای افزایش نظارت بر مبادالت 
انجام ش��ده در این فضا هس��تند و دریافت مالیات بر ارزش مبادالت را در 
دستور کار قرار داده اند؛ ولی همزمان با این تالش های پیگیر، شرکت ها و 
موسس��ات مالی بیش از پیش رمزارزها را به عنوان پول مورد استفاده در 
مبادالت می پذیرند؛ شرکت هایی نظیر تسال که امکان مبادله محصوالتش 
با اس��تفاده از رمزارزها را فراهم کرده و همینطور آمازون و والمارت که به 
دنبال راهی برای قرار دادن رمزارزها در فهرست ارزهایی هستند که برای 

فروش محصوالت شان کاربرد دارد.
چالش های اقتصاد جهانی با رمزارزها

سازمان های بین المللی در مورد رشد سریع بازار ارزهای مجازی هشدار 
داده ان��د و ای��ن بازار را تهدیدی ب��رای نظام پایدار مال��ی و اقتصادی دنیا 
می دانند. عدم دسترس��ی به اطالعات مرتبط با حجم و ارزش مبادالت در 
این بازارها، میزان پذیرش آنها و عدم وجود اطالعات کافی در مورد افرادی 
که در این زمینه فعالیت می کنند، مس��ئله ای اس��ت که باعث چالش های 
اقتصادی زیادی ش��ده اس��ت. روس��ای بانک های مرکزی در کش��ورهای 
صنعت��ی بر این باورند که عدم وجود پش��توانه مالی برای ب��ازار رمزارزها 
خطری جدی است، چراکه ارزش این بازار به دلیل فعالیت های سفته بازی 
ایجاد ش��ده اس��ت و ارزش واقعی برای آن نمی ت��وان متصور بود. موضوع 
نگران کننده تر این است که سرعت پذیرش رمزارزها در کشورهای در حال 

توس��عه و بازارهای در حال گذار بیش از کش��ورهای صنعتی است. رشد 
مبادالت رمزارزها در کش��ورهای در حال توسعه در سال ۲0۲1 با سرعت 
زیادی افزایش پیدا کرده و این در حالی اس��ت که س��طح آگاهی در مورد 

عملکرد این بازار در این کشورها کمتر است.
پیش بینی می ش��ود تداوم روند پذیرش رمزارزها در کشورها، تهدیدی 
جدی برای نظام مالی دنیا باشد. این مسئله باعث می شود که اقتصادهای 
دنیا دالریزه شوند و شهروندان به جای پول ملی کشور خود از رمزارزها )که 
با واحد دالر سنجیده می شود( برای خرید محصوالت خود استفاده کنند. 
حاکم ش��دن رمزارزها در بازار پول کش��ورهای در حال توسعه همچنین 
باعث می شود که قدرت بانک های مرکزی برای اجرای سیاست های پولی 
و مال��ی کاهش پیدا کن��د و این امر به دنبال خود افزایش خطرات مالی و 

تضعیف ثبات مالی را به همراه دارد.
صن��دوق بین المللی پول در ادامه گزارش خ��ود به ایجاد فرصت فرار 
مالیاتی بعد از توس��عه استفاده از رمزارزها به عنوان تهدید برای اقتصاد 
جهانی اشاره می کند و ادامه می دهد: »دارایی های مجازی بستر را برای 
فرار مالیاتی فراهم می کند. بررسی ها نشان داده در یک سال اخیر شمار 
زیادی از شرکت های بزرگ برای فرار مالیاتی اقدام به سرمایه گذاری در 
بازار رمزارزها کرده اند. از این طریق هم توانس��تند س��ود کسب کنند و 
ه��م از پرداخت مالیات فرار کنند. به همین دلیل اس��ت که دولت های 
غربی به دنبال راهی برای نظارت بیش��تر و دقیق تر بر عملکرد این بازار 
هستند. برخی بر این باورند که با ایجاد قوانینی که باعث افزایش نظارت 
بر بازار رمزارزها می ش��ود، استقبال از این بازار و سرمایه گذاری در آنها 
کمتر می شود، زیرا سهم زیادی از سرمایه های موجود در این بازار برای 
خارج ش��دن از سیس��تم نظارتی دولتی وارد این بازار شده است. حتی 
اگ��ر این دیدگاه صحیح باش��د، باید به این نکته توجه داش��ت که دنیا 
ب��رای حفاظت از زیرس��اخت های مالی خود چاره دیگ��ری ندارد و باید 
ای��ن بازار را مدیریت کند.« همچنین نکت��ه دیگری که در این گزارش 
مورد بررسی قرار گرفته، حجم باالی انرژی مصرفی در فرآیند استخراج 
رمزارزها و مبادله آن اس��ت که ای��ن صنعت را در زمره صنایع انرژی بر 

جهان قرار داده است.
چگونگی مدیریت بازار ارزهای دیجیتال

به عنوان اولین گام برای مدیریت بازار رمزارزها، باید بستری برای نظارت 
بر این بازار فراهم شود. رصد پیشرفت های سریع صنعتی در اکوسیستم های 
مجازی در دنیا، اولین و مهمترین سیاس��ت است. از طرف دیگر، افزایش 

نظارت بر این بازار در کنار قانونمندسازی فعالیت در این صنعت از اهمیت 
باالیی برخوردار است. قانونگذاران باید اجرای استانداردهای جهانی کنونی 
برای مبادل��ه در بازار رمزارزها را به عنوان زیربنای فعالیت در این صنعت 
در نظ��ر بگیرند و به دنبال راهی برای تقوی��ت قدرت نظارت خود بر بازار 
باش��ند. با این کار است که امکان اس��تفاده از سرمایه های موجود در این 
بازار برای پولشویی و فعالیت های مالی غیرقانونی از بین می رود و مدیریت 
سرمایه های موجود در این بازار با نظارت سیستم مالی کشورها به درستی 
انجام خواهد شد. همچنین با توجه به توسعه سریع بازار استیبل کوین ها 
در دنی��ا، قانونگذاران موظف هس��تند که نظارت دقیقی ب��ر این بازار هم 
داشته باشند تا خطراتی را که ممکن است برای اقتصاد سنتی داشته باشد، 
بشناسند و از فرصت های موجود در این بازار برای تقویت جایگاه اقتصادی 

خود استفاده کنند.
در برخ��ی از کش��ورهای در حال توس��عه و بازاره��ای در حال گذار، 
افزای��ش پذی��رش رمزارزه��ا ب��ا تضعیف ق��درت بانک ه��ای مرکزی و 
آس��یب پذیری این دستگاه مهم اقتصادی کش��ور همراه خواهد بود. در 
این کش��ورها، دولت ها باید تقویت زیرساخت های کالن اقتصادی را به 
عن��وان یک اصل مهم اقتصادی در دس��تور کار خود قرار دهند و ایجاد 
ارزهای دیجیتال ملی را به عنوان سیاس��تی مهم اجرا کنند. با توس��عه 
اس��تفاده از ارزهای دیجیتال ملی می توان انتظار داشت که استقبال از 
بازار رمزارزها کمتر شود و پول ملی داخلی محبوبیت بیشتری پیدا کند. 
البته این وضعیت در شرایطی ایجاد می شود که بازار پول داخلی کشور 

باثبات باشد و اقتصاد کشور دالریزه نشده باشد.
اما برای مقابله با توس��عه س��ریع بازار رمزارزها و مقابله با تهدیداتی 
که این بازار برای اقتصاد دنیا ایجاد می کند، بانک های مرکزی کش��ورها 
می توانند سیس��تم های مال��ی تازه ای را ایجاد کنند که س��رعت انتقال 
پ��ول در س��طح بین المللی را افزای��ش و هزینه انتقال پ��ول را کاهش 
می دهد و کارایی نظام مالی را بیشتر می کند. افزایش شفافیت در نظام 
پرداخت های مالی بین المللی هم مس��ئله ای است که باید در این دوره 
مورد توجه قرار بگیرد. مس��ئله بااهمیت این اس��ت که معضل اقتصادی 
ایجادشده در اثر توسعه استفاده از ارزهای مجازی، مشکلی جهانی است 
و برای مقابله با آن هم باید تمامی کشورهای دنیا همسو شوند. بنابراین 
باید تالش شود تا با ابزارهای مالی قابل اعتماد، فضایی برای بهره گیری 
از مزایای بازار رمزارزها فراهم شود و در عین حال خطراتی که این بازار 

برای اقتصاد ایجاد می کند، به حداقل ممکن برسد.

توسعه بازار ارزهای دیجیتال چه فرصت ها و تهدیدهایی به همراه دارد؟

فرار مالیاتی با رمزارزها

قیمت اوراق تسهیالت مسکن در این هفته نسبت به هفته قبل افزایش 
یافت و براساس آخرین قیمت ها، متأهل های تهرانی برای اوراق تسهیالت 
مسکن و دریافت وام 480 میلیون تومانی بایستی ۷9 میلیون و ۲96 هزار 
تومان پرداخت کنند. نگاهی به آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان 
می دهد که هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در فروردین و اردیبهشت سال 
گذشته 81 هزار و 800  و هر برگ از این اوراق در خرداد سال گذشته نیز 
8۲ هزار و 100 تومان قیمت دارند. همچنین هر برگ از اوراق تسهیالت 
مسکن بانک مسکن در تیر و شهریورماه سال گذشته با قیمت 81 هزار و 
800 و در مردادماه نیز با قیمت 8۲ هزار و 300 تومان دادوستد می شود. 
این اوراق در ماه مهر س��ال 1399 نیز معادل 8۲ هزار و 300 تومان و در 
ماه های آبان و آذر همان سال نیز 81 هزار و 900 تومان قیمت دارند. اوراق 
تس��هیالت مسکن در دی  و بهمن و اسفند سال گذشته هم با قیمت 8۲ 

هزار تومان معامله می شود.
تغییرات قیمتی اوراق مسکن از فروردین تا مهرماه امسال نشان می دهد 
که این اوراق در فروردین و اردیبهش��ت و خرداد سال 1400 به ترتیب با 
قیم��ت 8۲ هزار و 100 تومان، 8۲ هزار توم��ان و ۷8 هزار و 600 تومان 
معامله می ش��ود. قیمت این اوراق همچنین در تیرماه با قیمت 8۲ هزار و 
100 تومان و در مرداد و ش��هریورماه نیز با قیمت 8۲ هزار و ۲00 تومان 
معامله می ش��ود. نهایتا اوراق تسهیالت مس��کن در مهرماه نیز 8۲ هزار و 
600 تومان قیمت دارد که گزارش حاضر براس��اس قیمت مهرماه نوشته 

شده است.
براساس این گزارش، مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۲80 میلیون 
تومان تس��هیالت دریافت کنند که ش��امل ۲00 میلیون تومان تسهیالت 
خرید مسکن و 80 میلیون تومان وام جعاله می شود. بنابراین برای دریافت 
۲00 میلیون تومان تسهیالت باید 400 برگه تسهیالت مسکن خریداری 
کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه 8۲ هزار و 600 تومانی برابر با 33 
میلیون و 40هزار تومان می ش��ود. همچنین با در نظر گرفتن 80 میلیون 
توم��ان وام جعاله که برای آن بای��د 160 ورق به مبلغ 13 میلیون و ۲16 
ه��زار تومان خریداری کنند، مجم��وع هزینه خرید اوراق به 44 میلیون و 

۲56 هزار تومان می رسد.
زوج های تهرانی نیز برهمین اس��اس می توانند تا س��قف 480 میلیون 
تومان ش��امل ۲00 میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و 
80 میلیون توان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید 800 برگه 
تس��هیالت مس��کن خریداری کنند که هزینه آن 66 میلیون و 80 هزار 
تومان می شود که همراه با هزینه 13 میلیون و۲16 هزار تومانی وام جعاله 
که برای آن باید 160 ورق تس��هیالت مسکن خریداری کنند، در مجموع 

باید ۷9 میلیون و ۲96هزار تومان پرداخت کنند.
همچنین س��قف این تس��هیالت برای مراکز اس��تان ها و شهرهای با 
جمعی��ت بی��ش از ۲00 هزار نفر برای مجردها ب��ه 160 میلیون تومان 
و ب��رای زوجین به 3۲0 میلیون تومان رس��یده اس��ت ک��ه با توجه به 

اینکه مجردها باید 3۲0 برگه تسهیالت مسکن و متأهل های ساکن این 
ش��هرها نیز باید 640 برگه تسهیالت مس��کن خریداری کنند، مجردها 
بای��د ۲6 میلیون و 43۲ هزار توم��ان و متأهل ها نیز باید 5۲ میلیون و 
864 ه��زار تومان پرداخت کنند. این وام برای مجردهای س��ایر مناطق 
ش��هری به 1۲0 میلیون تومان و ب��رای زوجین این مناطق نیز به ۲40 
میلیون تومان رس��یده است. بنابراین مجردها باید با پرداخت 9 میلیون 
و 91۲ ه��زار توم��ان و متأهل ها نیز با پرداخت 19 میلیون و 8۲4 هزار 

تومان نسبت به اخذ این وام اقدام کنند.
حال س��وال این اس��ت که علت گرانی اوراق تسهیالت مسکن در این 
روزها چیس��ت؟ برخی از کارشناس��ان اقتصادی، عل��ت افزایش قیمت 
اوراق تس��هیالت مس��کن را افزایش تقاضای خرید این اوراق با توجه به 
افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن از ابتدای مهرماه امسال و افزایش 
تحرکات در بازار مس��کن عنوان می کنند. هرچند که براس��اس گزارش 
بانک مرکزی از وضعیت بازار مس��کن در مهرماه امسال، تعداد معامالت 
مس��کن 54۷1 فقره بود که نس��بت به ماه قبل از آن یعنی شهریورماه 
امسال با انجام ۷۷89 فقره معامله، کاهش حدودا 30 درصدی را نشان 
می دهد؛ با این حال برخی گزارش های میدانی اگرچه از کاهش ش��دید 
قدرت خرید مسکن حکایت دارد، اما با توجه به نابسامانی سایر بازارها، 
از احیای خریدهای سرمایه ای در بازار مسکن خصوصا با اعمال افزایش 
سقف تسهیالت خرید مسکن در بانک تخصصی این بخش حکایت دارد.

نگاهی به هزینه وام 480 میلیون تومانی

قیمت اوراق مسکن به مرز 80 هزار تومان رسید

بانکنامـــه

افت 30 هزار تومانی سکه در آخرین روز آبان
دالر باز هم عقب رفت

روند قیمت ها کماکان در بازار ارز و س��که کاهشی است و در حالی 
قیمت هر دالر در بازار آزاد تهران به کف کانال ۲8 هزار تومان رسیده 
است که قیمت اسکناس سبز آمریکایی در صرافی های بانکی به پسروی 
در کانال ۲6 هزار تومان ادامه می دهد. بر این اس��اس، قیمت هر دالر 
در صرافی های بانکی در روز یکشنبه 30 آبان ماه با افت 46 تومانی در 
مقایسه با روز قبل به رقم ۲6 هزار و 805 تومان رسید. قیمت فروش 
یورو نیز با 131 تومان کاهش در رقم 30 هزار و 56۲ تومان دادوستد 
شد. قیمت خرید هر دالر ۲6 هزار و ۲۷5 تومان و نرخ خرید هر یورو 
نیز ۲9 هزار و 95۷ تومان اعالم شد. همچنین قیمت سکه در آخرین 
روز آبان ماه با افت 30 هزار تومانی همراه شد. به طوری که ارزش هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 30 هزار تومان کاهش به رقم 
1۲ میلیون و 3۲0 هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
نیز به قیمت 1۲ میلیون و 100 هزار تومان معامله شد. نیم سکه بهار 
آزادی 6 میلیون و 350 هزار تومان، ربع س��که 3  میلیون و 650 هزار 
تومان و س��که یک گرمی ۲ میلیون و ۲50 هزار تومان قیمت خورد. 
در ب��ازار ط��ال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عی��ار به یک میلیون و ۲38 
هزار تومان و هر مثقال طال به 5میلیون و 366 هزار تومان رسید. اُنس 
جهانی طال نیز با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی در روز یکشنبه ثابت 

ماند و در همان رقم یک هزار و 846 دالر ارزش گذاری شد.

در پرداخت ودیعه مسکن
بانک ها سنگ اندازی می کنند

با وجود اینکه بانک ها باید تا پایان بهمن ماه امسال وام کمک ودیعه 
مس��کن را به متقاضیان پرداخت کنند، همچنان سنگ اندازی برخی 
بانک ها برای مشتریان در این زمینه وجود دارد و تمایلی به پرداخت این 
وام ندارند. به گزارش ایسنا، تکلیف دولت به بانک ها برای پرداخت وام 
کمک ودیعه مسکن در راستای حمایت از مستاجران است که از سال 
گذشته تاکنون رقم آن تغییر کرد و برای امسال سقف وام ودیعه مسکن 
در تهران از 50 به ۷0 میلیون تومان و در دیگر کالنش��هرها و س��ایر 
شهرها نیز به ترتیب 40 و ۲5 میلیون تومان شد، اما شواهد و گفته های 
متقاضیان این وام حاکی است که برای دریافت وام کمک ودیعه مسکن 
با چالش های مختلفی دست و پنجه نرم می کنند و عمده این چالش ها 
حول معرفی ضامن به بانک می چرخد که برخی بانک ها ضامنی باالی 

10 سال سابقه کار را از مردم درخواست می کنند!
یکی دیگر از چالش های متقاضیان کمک ودیعه مسکن، این است که 
برخی از افراد پس از ثبت درخواس��ت خود در سامانه مربوطه و دریافت 
کد و بارگذاری مدارک، زمانی که به شعب بانک برای انجام سایر مراحل 
مراجعه می کنند، با این پاسخ مواجه می شوند که این بانک دیگر ودیعه 
مسکن را پرداخت نمی کند.  اینها صحبت های یکی از متقاضیان کمک 
ودیعه مسکن است که به شعبه یکی از بانک های عامل مراجعه کرده و 
با این پاس��خ مواجه شده است. پیش از این نیز یکی دیگر از متقاضیان 
گفته بود که تمام مراحل دریافت کمک ودیعه مسکن را انجام داده است، 
اما پس از معرفی ضامن خود به بانک با این پاس��خ مواجه شده که فعال 
این وام پرداخت نمی شود. این در حالی است که در آن زمان با مراجعه 
به سامانه ثبت نام دریافت کمک ودیعه مسکن، همچنان این دو بانک به 
عنوان بانک عامل به نمایش گذاش��ته می شدند. در صورتی که سهمیه 
بانکی به اتمام رس��یده باش��د، آن بانک به عنوان بانک عامل در سامانه 
ثبت نام دریافت کمک ودیعه مسکن نمایش داده نمی شود تا پس از شارژ 
سهمیه بانک موردنظر از سوی بانک مرکزی دوباره در سایت نمایش داده 
ش��ود. البته تنها در صورتی که بانک موردنظر تمام س��همیه خود برای 
وام کمک ودیعه مسکن را پرداخت کرده باشد، می تواند بگوید که دیگر 
ودیعه مسکن پرداخت نمی کند، زیرا تکلیف خود انجام داده است که در 
این صورت، مش��تری باید بانک دیگری را به عنوان بانک عامل انتخاب 
کند اما تا زمانی که آن بانک در سایت به عنوان بانک عامل وجود دارد، 
باید این وام را پرداخت کند.  عالوه بر این، طبق اعالم مس��ئوالن بانکی 
متقاضیانی که در سامانه موردنظر طبق موارد ذکرشده اقدام به ثبت نام 
برای دریافت کمک ودیعه مس��کن کرده اند و در زمان مراجعه به بانک 
عامل با مشکالت و سختگیری های نامعقول مواجه شدند، باید در سایت 
بانک مربوطه شکایت خود را ثبت و بانک ملزم است تا ظرف ۲4 ساعت 
به این شکایت رسیدگی کند. این در حالی است که طبق مصوبه ستاد 
ملی کرونا و بخش��نامه بانک مرکزی، مهلت ثبت نام متقاضیان دریافت 
تسهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن در سامانه tem.mrud.ir تا پایان 
آذرماه است و بانک ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان بهمن 

ماه 1400 تسهیالت مذکور را پرداخت کنند.

حق بیمه تولید 37 درصد بیشتر شد
عملکرد صنعت بیمه در سال گذشته

براس��اس آخرین آمارها، مبلغ حق بیمه تولید در س��ال گذشته 8۲0 
ه��زار میلی��ارد ریال بوده که در مقایس��ه با س��ال 1398 افزایش 3۷.9 
درصدی داشته است. بیمه مرکزی، گزارش عملکرد بیمه را منتشر کرد 
که براس��اس آن 33.6 درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار بیمه 
در سال گذشته به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، 19.3 درصد به بیمه 
درمان و 15.3 درصد به بیمه زندگی )عمر( تعلق دارد. طبق اعالم بیمه 
مرکزی، س��هم بخش غیردولتی از حق بیم��ه تولیدی 68.1 درصد بوده 
است. طبق تعریف بیمه مرکزی، حق بیمه تولیدی، بیمه نامه هایی است 
که توسط موسسات بیمه صادر شده اند. این مبالغ در بیمه های غیرزندگی 
براس��اس حق بیمه صادره و در بیمه های زندگی برمبنای حق بیمه های 
وصولی محاس��به می شود. سال گذشته حق بیمه تولیدی در بخش های 
شخص ثالث، درمان و زندگی به ترتیب با ۲۷5 میلیارد ریال، 158 میلیارد 
ریال و 1۲5 میلیارد ریال بیشترین سهم را در بین دیگر بخش ها داشت. 
بررسی آمارها همچنین نشان می دهد شرکت های بیمه در سال گذشته 
در مجموع 439 هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده اند که نسبت به 
سال 1398 حدود 30.5 درصد رشد داشته است. سهم بخش غیردولتی 
از خسارت پرداختی صنعت بیمه 66.6 درصد است و 33.4 درصد دیگر 
به شرکت بیمه ایران )بخش دولتی( اختصاص دارد. 40 درصد از خسارت 
پرداختی در بازار بیمه طی این سال به رشته بیمه شخص ثالث و آزاد، ۲۷ 
درصد به بیمه درمان و 9.5 درصد به بیمه زندگی)عمر( مربوط می شود. 
همچنین در س��ال گذشته خسارت های پرداخت شده در بخش شخص 

ثالث 1۷6 میلیارد ریال و درمان 118 میلیارد ریال بود.
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هر گردشگر خارجی چقدر با خود پول می آورد؟
گردشگری ایران در آستانه ورشکستگی

هجدهمین نشس��ت هیأت نمایندگان اتاق ایران دی��روز با حضور وزیر 
میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی برگزار شد و فعاالن بخش 
خصوصی، مس��ائل و مشکالت فعالیت های گردش��گری را برشمردند. در 
این نشس��ت، غالمحسین شافعی از صنعت ورشکس��ته گردشگری ایران 
سخن گفت؛ علی اکبر عبدالملکی، صنعت گردشگری را بهترین جایگزین 
درآمدهای نفتی دانس��ت و به این موضوع پرداخت که هر گردشگر چقدر 
با خود در ایران پول می آورد؛ همچنین محمد امیرزاده با بیان اینکه ترکیه 
30 درصد اقتصاد س��وریه را گرفته و ای��ران تنها 3 درصد را، از عدم فعال 

شدن ظرفیت های اقتصادی کشور انتقاد کرد.
ابت��دا رئی��س ات��اق بازرگانی ایران، گردش��گری ای��ران را در آس��تانه 
ورشکستگی خواند و گفت که بی توجهی به ظرفیت های عرصه گردشگری 
در کنار مشکالتی که تحریم و کرونا به وجود آورده اند، باعث شده بسیاری 
از فعاالن صنعت گردش��گری ایران در آستانه ورشکستگی قرار بگیرند. به 
گفته غالمحسین شافعی، ایران از نظر ظرفیت های بالقوه گردشگری شرایط 
بس��یار مطلوبی دارد و در صورت اس��تفاده از این ظرفیت ها، ما می توانیم 
در میان اصلی ترین مقاصد گردش��گری منطقه قرار بگیریم، با این وجود 
متاس��فانه تاکنون به ظرفیت های این بخش توجه چندانی صورت نگرفته 

است.
او با اشاره به سهم اقتصاد گردشگری از تولید ناخالص داخلی ایران، افزود: 
شورای جهانی سفر و گردش��گری در آخرین ارزیابی خود اعالم کرده که 
سهم گردشگری از اقتصاد ایران حدودا 4.۲ درصد است که این عدد نسبت 
به بس��یاری از کشورهای منطقه نیز بسیار پایین است. در همین گزارش 
اعالم ش��ده که سهم گردش��گری در اقتصاد ترکیه 5درصد، در عربستان 
س��عودی ۷.1 درصد و در قطر ۷.5 درصد بوده اس��ت. همچنین کل سهم 
صنایع گردش��گری از اشتغال ایران حدودا 6.5 درصد ارزیابی می شود. این 
ع��دد در امارات متحده عربی 9.5 و در ترکیه 8.1 درصد بوده اس��ت. این 
آمارها نشان می دهد که ما نتوانس��ته ایم از ظرفیت های گردشگری ایران 

برای رقابت با کشورهای منطقه نیز به درستی استفاده کنیم.
به گفته شافعی، در شاخص رقابت پذیری گردشگری، از میان 140 کشور 
جهان، ایران در رده 89 قرار داشته که نشان می دهد ما مقدمات الزم برای 

سرمایه گذاری در این حوزه را نیز فراهم نکرده ایم.
وی با بیان اینکه گردش��گری ایران برای احیا نی��از به یک برنامه ریزی 
دقیق دارد، گفت: اس��تفاده نکردن از ظرفیت های موجود در کشور، عمال 
یک ثروت ملی را به فراموش��ی سپرده است. بخش خصوصی معتقد است 
برای استفاده از این ظرفیت باید یک برنامه دقیق ارائه شود. عدم استفاده 
از ثروت های ملی در عرصه گردشگری باعث شده تاثیر تحریم و کرونا نیز 
در این بخش بس��یار زیاد باش��د و همین موضوع فشاری جدی بر فعاالن 
این صنعت وارد کرده اس��ت. ما امیدواریم با فعال کردن دوباره این بخش، 
شاهد افزایش سرمایه گذاری در گردشگری و بهره بردن تمام اقتصاد ایران 

از توانایی های این بخش باشیم.
علی اکبر عبدالملکی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران نیز 
صنعت گردشگری را بهترین گزینه برای جایگزین کردن درآمدهای نفتی 
خواند و گفت: برآوردها نش��ان می دهد که در عرصه جهانی، 11 درصد از 
کل اشتغال کشورها در حوزه گردشگری تعریف شده است و در ایران نیز 
این عدد پایین نیست. از این رو فعال کردن ظرفیت های ایران در این حوزه 

باید به عنوان یک اولویت جدی در نظر گرفته شود.
او با بیان اینکه با پایان یافتن ذخایر نفتی، بهترین گزینه توسعه صنعت 
گردش��گری خواهد بود، توضیح داد: برآوردها نش��ان می دهد که ورود هر 
گردش��گر خارجی به ای��ران، حدود هزار دالر ارزآوری برای کش��ور دارد و 
در ش��رایطی که ما با محدودیت های تحریمی مواجه هستیم، این فرصتی 

مطلوب برای دسترسی به منابع ارزی جدید است.
رئیس کمیس��یون گردش��گری ات��اق ایران ادام��ه داد: یک��ی دیگر از 
دس��تاوردهای مهم صنعت گردش��گری برای اقتصاد ایران، پایان دادن به 
ایران هراسی است که برخی کشورها ایجاد کرده اند. به وجود آوردن بستری 
که تعداد گردشگران خارجی واردشده به ایران را افزایش دهد، در این حوزه 

نیز برای کشور منافع قابل توجهی خواهد داشت.
عبدالملکی با اشاره به ظرفیت گردشگری مذهبی در ایران، تصریح کرد: 
با توجه به تاریخ طوالنی مدت همزیستی مسالمت آمیز ادیان در ایران، ما 
در حوزه گردشگری مذهبی امکانات بالقوه قابل توجهی داریم. پیشنهاد ما 
این است که با محوریت وزارت گردشگری و با حضور علما و تایید مراجع، 
کمیته فقه گردش��گری تشکیل شود تا امکان بازنگری در برخی شرایط و 

افزایش توان جذب گردشگران خارجی در دستور کار قرار گیرد.
ب��ه گفت��ه وی، گردش��گری به عنوان ی��ک صنعت مهم و ب��ا توجه به 
ظرفیت های این بخش در آینده با همراهی هیأت رئیسه اتاق ایران عنوان 
گردشگری به نام اتاق ایران اضافه شود و در دوره آینده حضور حداقل یک 
نفر در هیأت نمایندگان اتاق اس��تان ها و اتاق ایران از بخش گردشگری از 

پنج نفر بخش صنعت در هیأت رئیسه اتاق ایران داشته باشیم.
همچنین محمد امیرزاده، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه 
ترکیه 30 درصد اقتصاد سوریه را گرفته و ایران 3درصد را گفت: تا زمانی 
که کش��ور در حوزه دیپلماسی اقتصادی فعالیت های خود را اصالح نکند، 
امکان استفاده از بسیاری از ظرفیت های اقتصادی وجود نخواهد داشت. به 
گفته امیرزاده، وقتی از گردشگری صحبت می شود، همه می دانند که ایران 
چه ظرفیت گسترده ای در این بخش دارد و ما از طبیعت و تاریخ گرفته تا 

گردشگری سالمت توانایی بسیار باالیی داریم.
او با بیان اینکه اس��تفاده از این ظرفیت ها منوط به تقویت دیپلماس��ی 
اقتصادی کشور است، افزود: وقتی از دیپلماسی اقتصادی صحبت می کنیم، 
یعنی باید بس��تری فراهم کنیم تا س��رمایه گذاران و تجار ایرانی در فضای 
بین المللی کمترین آسیب را ببینند و مذاکرات طوری پیش برود که دست 

آنها برای فعالیت در عرصه های مختلف باز شود.
امی��رزاده با بی��ان اینکه کاهش تنش با جهان و ت��الش برای تعامل 
سازنده در این حوزه، باید اولویت مهم ایران باشد، توضیح داد: متاسفانه 
ما در بس��یاری از بزنگاه ه��ای تاریخی به جای آنک��ه تعامل را انتخاب 
کنیم، چالش و تنش را انتخاب کرده ایم و نتایج این انتخاب بارها خود 
را در شاخص های مختلف نشان داده است. چرا نرخ تورم عراق باید یک 
ششم و پاکستان یک پنجم ایران باشد؟ ضعف در دیپلماسی اقتصادی 
باعث ش��ده ما حتی در حوزه هایی که حضور قدرتمندی داشته ایم نیز 
نتوانیم عملکرد قابل دفاعی داش��ته باشیم. سهم ایران از اقتصاد سوریه 
تنها 3 درصد است اما ترکیه 30 درصد تجارت این کشور را در اختیار 
گرفته اس��ت. این نشان دهنده ضعف ما در دیپلماسی اقتصادی است و 
چه در گردش��گری و چه در س��ایر بخش ها، اگر قصد تغییر داریم، باید 

نخستین گام ها را در این حوزه برداریم.

رویداد

فرصت امروز: بازار س��رمایه در واپس��ین روز آبان ماه، روندی نوس��انی 
داش��ت و در حالی که ش��اخص بورس تهران در ساعات ابتدایی معامالت 
روز یکشنبه از رقم یک میلیون و 385 هزار واحد گذر کرد، اما در ساعات 
میانی تا رقم یک میلیون و 381 هزار واحد کاهش یافت و نهایتا با روندی 
صعودی به رقم یک میلیون و 386 هزار واحد رس��ید، تا در پایان آخرین 
روز معامالتی ماه آبان به رشد کم رمق 3 هزار و 480 واحدی بسنده کند. 
ش��اخص کل بورس در روز شنبه ۲9 آبان ماه نیز با افت ۲۷ هزار واحدی 
برای چهارمین بار در دو ماه گذشته کانال 1.4 میلیون واحدی را از دست 
داد تا بدین ترتیب، پرونده بورس تهران در دومین ماه فصل پاییز با سقوط 

به کانال 1.3 میلیون واحدی بسته شود.
به اعتقاد کارشناس��ان، از دس��ت دادن چهار باره ابرکانال 1.4 میلیون 
واحدی در دو ماه اخیر بیش از هر چیز تحت تاثیر فضای نااطمینانی اقتصاد 
کالن رخ داده است که در آخرین پرده آن،  اصرار به قیمت گذاری دستوری 
در صنایعی نظیر خودرو، سودسازی شرکت های بزرگ بورسی را زیر سوال 
برده اس��ت. در حال حاضر پس از آنکه افزایش قیمت فروش خودروسازان 
ب��رای خروج از زیان در هاله   ای از ابهام ق��رار دارد، ترس از حمایت از این 
صنعت به قیمت دست اندازی به سود صنایعی نظیر پتروشیمی و فوالد با 
نگاه دس��توری افزایش یافته اس��ت. این فضا در حالی تقویت می شود که 
مجددا طرفداران س��رکوب قیمت ها با نادی��ده گرفتن اصوال اولیه اقتصاد، 
فرض را بر آن گذاشته اند که می توان مبنای ریالی تولید را دلیلی بر فروش 

ارزان دارایی   ها نسبت به قیمت های جهانی دانست.
االکلنگ شاخص کل و شاخص کل هم وزن

در جری��ان معامالت روز یکش��نبه 30 آبان ماه، ش��اخص کل بورس با 
افزای��ش 3 ه��زار و 480 واحدی به رقم یک میلی��ون و 386 هزار واحد و 
ش��اخص کل با معیار هم وزن نیز با 198 واحد کاهش به رقم 383 هزار و 
3۲8 واحد رسید. در معامالت دومین روز هفته، بیش از 5 میلیارد و ۷68 
میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 40 هزار و 133 میلیارد 
ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد. شاخص بازار اول، افزایش 
۲ ه��زار و ۷64 واح��دی و ش��اخص بازار دوم نیز افزای��ش 6 هزار و 340 

واحدی را تجربه کردند.
ف��والد مبارکه اصفه��ان )فوالد( با یک ه��زار و 3۷4 واح��د، نفت و گاز 
پتروشیمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و 14۷ واحد، شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا( با 8۷6 واحد، پتروشیمی فناوران )شفن( با 5۲۷ 
واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 395 واحد، بهمن خودرو )خبهمن( 
با 309 واحد و پاالیش نفت تهران )ش��تران( با ۲93 واحد بیشترین تاثیر 
مثبت را بر ش��اخص بورس داشتند. در سمت مقابل نیز معدنی و صنعتی 

چادرملو )کچاد( با ۲46 واحد، گس��ترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با 
۲40 واح��د، بورس اوراق بهادار تهران )بورس( با ۲31 واحد، گروه دارویی 
برکت )برکت( با ۲19 واحد، پتروشیمی پردیس )شپدیس( با 195 واحد، 
پتروش��یمی شازند )ش��اراک( با 193 واحد، سایر اش��خاص بورس انرژی 
)ان��رژی 3( با 183 واحد و بورس کاالی ایران )کاال( با 146 واحد با تاثیر 

منفی بر شاخص بورس همراه شدند.
همچنین شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد(، سایر اشخاص بورس انرژی )انرژی 3(، بورس اوراق بهادار 
تهران )بورس(، گروه بهمن )خبهمن(، گروه پتروش��یمی س��رمایه گذاری 
ایرانیان )پترول( و گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر( از جمله 
نمادهای پُرتراکنش بودند. گروه خودرو با 45 هزار و 433 معامله به ارزش 
3 ه��زار و 650 میلیارد ریال، گروه اداره بازارهای مالی با 38 هزار و 905 
معامله به ارزش 3 هزار و 5۲3 میلیارد ریال، گروه ش��یمیایی با 49 هزار 
و 3۷۲ معامله به ارزش 3 هزار و 193 میلیارد ریال، گروه فلزات اساس��ی 
ب��ا 40 ه��زار و 1۲4 معامله به ارزش ۲ ه��زار و ۷3۲ میلیارد ریال و گروه 
چندرش��ته ای صنایع با ۲1 هزار و 8۲8 معامله به ارزش یک هزار و 689 

میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با افزایش ۲9 واحدی، 
کانال ۲0 هزار واحدی را بازپس گرفت و به رقم ۲0 هزار و 1۷ واحد رسید. 
در معام��الت دومین روز هفته در فراب��ورس ایران، بیش از یک میلیارد و 
3۷۷ میلیون س��هم، ح��ق تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش ۲0 هزار و 333 
میلیارد ریال دادوس��تد شد. شرکت پلیمر آریاساسول با 34 واحد، شرکت 
پتروش��یمی زاگرس با ۲3 واحد، گروه صنعتی مینو با 18 واحد، ش��رکت 
س��رمایه گذاری صبا تأمین با 10 واحد و شرکت مدیریت انرژی امید تابان 
هور با 9 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. همچنین 
ش��رکت س��نگ آهن گهر زمین با 3۷ واحد، بیمه اتکایی ایرانیان با 5.48 
واحد، شرکت پاالیش نفت الوان با 5 واحد، بیمه تجارت نو با 3.93 واحد 
و ش��رکت فرابورس ایران با 3 واحد بیش��ترین تاثیر منفی را بر ش��اخص 

فرابورس داشتند.
هیجان و شتاب زدگی؛ آتش زنه سبد سهام

پرون��ده بورس تهران در آبان ماه با ایس��تادن ش��اخص کل در س��قف 
کانال 1.3 میلیون واحدی بس��ته ش��د تا نماگر تاالر شیشه ای در دو ماه 
اخیر چهار بار کانال 1.4 میلیونی را ترک کرده باش��د. در این زمینه، یک 
کارش��ناس بازار سرمایه هیجان و شتاب زدگی سهامداران را آتش زنه سبد 
سهام می داند و می گوید: بازار سرمایه بسیار پیچیده است اما سرمایه گذاری 
در بازار سرمایه می تواند آس��ان ترین و مطمئن ترین شکل سرمایه گذاری 

باشد. متاسفانه سال گذشته تبلیغات گسترده ای جهت ورود عموم به بازار 
سرمایه، تراژدی سقوط بازار پس از صعودی اغواکننده را به دنبال داشت و 
با حبابی بودن شاخص های کل، ضربه جبران ناپذیری به سرمایه و اعتماد 

مردم وارد شد.
مجید حق پرس��ت با اش��اره به اینکه س��هامداران تازه وارد نباید دچار 
رفتارهای هیجانی شوند، به سنا گفت: سهامداران تازه وارد با توجه به اینکه 
هیچ اطالعی از بازار نداشته و بدون مطالعه اقدام به خرید و فروش سهام 
کردند، اتفاق های ناخوشایند در بازار سرمایه شکل گرفت. سرمایه گذاران 
در گام اول برای ورود به بازار باید ضمن مطالعه، مشورت با افراد حرفه ای، 
توجه به اصول سرمایه گذاری را مدنظر قرار دهند زیرا برای سرمایه گذاری 

در بورس مطالعه و شناخت درباره بازار بسیار مهم است.
به گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه، س��رمایه گذاران ب��رای ورود به 
ش��رکت های پذیرفته شده در بورس باید نگاه بلندمدتی داشته باشند زیرا 
ذات بورس با نوس��ان همراه اس��ت. بنابراین در مواجهه با افت و خیزهای 
مقطعی بازار هیچ گاه نباید به صورت شتابزده، هیجانی و  یا بر پایه تحرکاتی 
که در دنیای مجازی همچون تلگرام، اینستاگرام، واتس اپ و مواردی دیگر 
وجود دارد، عمل کرد. برای ش��روع کار در بازار سرمایه باید از سرمایه های 
مازاد اس��تفاده کرد و ورود سرمایه اصلی زندگی، اقدام صحیح برای ورود 

به بازار سرمایه نیست.
او با بیان اینکه تالطم موجود در بازار س��رمایه، مردم، س��بدگردان ها و 
حتی س��هامداران بزرگ را دچار سردرگمی می کند و موجب نوسان های 
غیرعادی و سینوسی می شود، افزود: کسب سود و حفظ سرمایه در مقابل 
تورم، قابلیت نقدش��وندگی مناسب، امکان س��رمایه گذاری با هر مبلغی، 
مش��ارکت در شرکت های پذیرش شده در بورس از مزایای سرمایه گذاری 
در بازار س��رمایه است. اما اینکه س��رمایه گذار، چگونه؟ کی؟ و کجا سهام 
خریداری کند، بسیار حائز اهمیت است و باید توسط افراد آگاه و آگاهانه 
خریداری ش��ود تا ارزش دارایی افراد در مقابل تورم حفظ و فرد نسبت به 

سهام خود در دارایی شرکت سهیم باشد.
به گفته حق پرس��ت، بدون ش��ک رفتار س��رمایه گذاران ب��ا افق زمانی 
س��رمایه گذاری های آنها، بسیار مهم اس��ت و اگر سرمایه گذاران با دیدگاه 
کوتاه مدت وارد بازار شوند، به طور قطع دچار ترس و اضطراب، سودهای 
ک��م و کوت��اه بدون دانش و آگاهی می ش��وند و بازار س��رمایه را به عنوان 
ی��ک بازار بلندم��دت در نظر نمی گیرن��د، اما س��رمایه گذارانی که با افق 
سرمایه گذاری بلندمدت وارد بازار سرمایه می شوند، بر هیجان و اضطراب 
خود غلبه کرده و گزارش ها و عملکرد ش��رکت را با دقت بررس��ی و تداوم 

فعالیت و کیفیت سود شرکت ها را در نظر می گیرند.

شاخص بورس تهران در پایان آبان ماه در سقف کانال 1.3 میلیونی ایستاد

ترک چهار باره کانال 1.4 میلیونی در 2 ماه گذشته

کاهش اختالف ارز نیما و سنا و حرکت به سمت ارز تک نرخی و مجوز 
فروش ارز صادراتی بنگاه های بزرگ در سامانه نیما به صورت رقابتی )مشابه 
سایر شرکت ها(، یکی از درخواست های اصلی فعاالن اقتصادی در نشست 
مشترک این ماه با صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی بود که این موضوع 

خواسته اهالی بازار سرمایه نیز هست.
علی حیدری، کارش��ناس بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفت و گو 
با خبرنگار پایگاه خبری بازار س��رمایه، گفت: از آنجایی که بازار سرمایه به 
س��بب حضور برخی صنایع صادراتی، به نرخ دالر واکنش نش��ان می دهد 
بهتر است که فاصله نرخ دالر نیما با نرخ دالر آزاد برابر شود و به طورکلی 
 p/e تک نرخی ش��ود، چون در این صورت است که شاهد بهبود وضعیت

سهم های حاضر در بازار خواهیم بود.
او درخصوص اقدامات دولت و وزارت اقتصاد برای بازگشت اعتماد مردم 
به بازار س��رمایه، گفت: اگر نرخ گذاری های دستوری به طور کامل از تمام 
صنایع حذف شود به طور قطع شاهد بازگشت اعتماد مردم به بازار سرمایه 

و تزری��ق نقدینگی به این بازار مالی خواهیم ب��ود. حیدری در مورد تاثیر 
مصوبه آزادسازی واردات خودرو بر سهم های خودرویی نیز گفت: مسئله ای 
که در بحث مصوبه آزادس��ازی واردات خودرو وجود دارد این است که در 
شرایط کنونی ابهامات چندانی بر آن وارد است به گونه ای که امکان ایجاد 
ران��ت وجود دارد، اما در صورت ش��فافیت این مصوبه و آزادس��ازی کامل 
قیمت خودرو می توان امیدوار بود که عالوه بر واقعی ش��دن قیمت خودرو 
و از بین رفتن رانت، در بلندمدت ش��رکت های خودروسازی از زیان خارج 
شوند. به اعتقاد این فعال بازار سرمایه، در شرایط فعلی برای سر و سامان 
دادن به وضعیت بازار سهام و صنعت خودرو بهتر است مسئوالن ذی ربط 
در مجلس شورای اسالمی همزمان با آزادسازی قیمت خودرو قانونی را در 
راس��تای کاهش سطح تعرفه های واردات خودرو مصوب کنند، این امر به 
مرور س��بب ایجاد رقابت بین خودروسازان داخلی با خودروسازان خارجی 
خواهد ش��د. وی در مورد تاثیر افزایش نرخ س��ود بین بانکی بر بدنه بازار 
س��رمایه، توضیح داد: براساس تحقیقات صورت گرفته بین نرخ سود بین 

بانکی با شاخص بازار سرمایه همبستگی معکوس دارد، به گونه ای که طبق 
مس��تندات، هر زمان که نرخ س��ود بین بانکی افزایش پیدا کرده شاخص 
کل ب��ورس و p/e س��هام ها روند نزولی به خود می گیرند. بر این اس��اس 
سیاس��ت گذاران اعم از وزارت اقتص��اد و بانک مرکزی به منظور کمک به 
این بازار مالی باید اقداماتی را در راستای کنترل نرخ سود بین بانکی انجام 
دهند، زیرا در غیر این صورت ممکن است شاهد اتفاقات ناخوشایند در این 

بازار و به طور عام در اقتصاد کشور باشیم.
حیدری درخصوص تاثیر قطع گاز بر سهام شرکت های صنعتی نیز افزود: 
به طور حتم قطع گاز بر تولید و درآمد بسیاری از شرکت های تولیدی به 
ویژه صنعت فوالد تاثیر خواهد داشت، همان گونه که در تابستان مشابه این 
اتفاق در پی قطع برق، بر صنایعی مثل س��یمان مشاهده شد. به گونه ای 
که حتی کاهش درآمد فروش بین 5 تا 15درصدی در برخی شرکت های 
سیمانی صورت پذیرفت. بنابراین اکنون بهتر است مسئوالن مربوطه برای 

جلوگیری از تکرار اتفاقات مشابه برنامه ریزی درستی را انجام دهند.

تا پایان مهرماه امس��ال تعداد انواع کارت های بانکی در کش��ور به بیش 
از 408 میلیون رس��ید. طبق اع��الم بانک مرکزی، مانده کارت های بانکی 
صادرشده بانک ها تا پایان مهر امسال حاکی از آن است که در حال حاضر 
مع��ادل 408 میلیون و 853 هزار و 630 عدد کارت بانکی در قالب کارت 

برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور وجود دارد.
بررس��ی آمار بانک مرکزی نش��ان می دهد که بانک ملی با صدور انواع 
کارت بانک��ی در رده نخس��ت صدور انواع کارت بانکی ق��رار دارد. تا پایان 
مهر س��ال ج��اری بالغ بر ۲6۷ میلی��ون و 145 ه��زار و 840 عدد کارت 

بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد که بانک ملی ایران با تعداد 46 
میلیون و ۷0۲ هزار و ۲۷۷ کارت، بیشترین صدور کارت برداشت در میان 
بانک ها و موسسات اعتباری کشور را داشته است. بانک های صادرات، ملت 
و سپه در رده های بعدی قرار دارند و بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت 
برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است. همچنین طبق آخرین اعالم 
بانک مرکزی معادل 8میلیون و 5۲۲ هزار و 868 عدد کارت بانکی از نوع 
اعتباری در شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی با تعداد 4میلیون و ۲96 
هزار و 3۲۷ عدد کارت، بیش��ترین صدور کارت اعتباری در میان بانک ها 

و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است. عالوه بر این، آمار بانک 
مرکزی نش��ان می دهد 131 میلیون و ۲0۲ هزار و ۲۲۷ عدد کارت خرید 
یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی ایران 
با صدور 34 میلیون و 13۷ هزار و 116 عدد کارت هدیه در رتبه نخست 
این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک های پارسیان و ملت قرار دارند. 
طبق این گزارش، معادل یک میلیون و 98۷ هزار و 695 عدد کارت پول 
الکترونیک نیز تا پایان مهرماه س��ال جاری در کشور وجود دارد که عمده 

بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.

مهمترین درخواست فعاالن اقتصادی در این روزها چیست؟

دوستی صمیمی تر نیما و َسنا

چقدر کارت بانکی داریم؟

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه

1 آذر 1400

شماره 1905



 طرح های کوتاه مدت
دلیل گرانی اخیر خودرو است

یک کارش��ناس صنع��ت خودرو ش��روط اصل��ی در کاهش قیمت 
خودرو های وارداتی را بیان کرد. مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو 
در گفت و گو با خبرنگار باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به علت 
افزایش قیمت خودرو های وارداتی طی یک ماه گذشته تاکنون، گفت: 
قیمت برخی از خودروهای وارداتی در بازار از یک ماه گذش��ته تاکنون 
 C3 ثابت مانده و برخی نیز افزایش یافته است به طور مثال سیتروئن
و پژو ۲008 بین 10 تا 15 میلیون تومان از یک ماه گذش��ته تاکنون 
افزایش یافته اس��ت. او بیان کرد: تویوتا راو4 نیز حدودا با افزایش 30 
تا 40 میلیون تومانی همراه است که اگر بخواهیم قیمت آن را نسبت 
به اردیبهش��ت ماه امسال مقایسه کنیم، می توان گفت که این خودرو 
نزدیک به ۷0 میلیون تومان افزایش نرخ داشته است؛ این روند صعودی 
قیمت برای تیگوان فولکس واگن ۲008 نیز بوده اس��ت که نزدیک به 

100 میلیون تومان گران شده است.
این کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد: کیا سورنتو ۲018 جی 
تی الین ح��دود 500 میلیون تومان، لکس��وس ان ایکس هایبرید 
۲01۷ نزدیک به 100 میلیون تومان، ولوو ایکس س��ی 90، ۲01۷ 
نزدی��ک به 350 میلیون تومان و بی ام و س��ری ۷، ۲018 وی آی 
پ��ی حدود ۲00 میلیون تومان از یک ماه گذش��ته تاکنون افزایش 

یافته است.
این کارش��ناس صنعت خودرو تشریح کرد: مش��اهده کردیم که 
پ��س از انجام برخی مصاحبه که قرار اس��ت با آزادس��ازی  قیمت 
خودروهای وارداتی کاهش 80 درصدی داش��ته باش��د، سبب بروز 

شوک در بازار شد.
او تش��ریح کرد: قیمت خودرویی مانند مرس��دس بنز اس 500، 
۲014 که نزدیک به 9 س��ال از عمر آن می گذرد، در کش��ور ما با 
آپش��ن های مختلف بین 14 تا 1۷ میلیارد تومان معامله می ش��ود 
ی��ا تویوتا لندکروز را در حال��ی می توان بین ۷0 تا 100 هزار درهم 
خریداری کرد که با تبدیل به 500 تا ۷00 میلیون تومان می شود، 

در کشور ما بین 3.5 تا 4 میلیارد تومان معامله می شود.
افزایش ۲ تا 6 میلیون تومانی قیمت خودرو در بازار

این کارش��ناس صنعت خ��ودرو ادامه داد: تغییرات��ی در بند های 
طرح واردات خودرو اعمال شده است که هر فرد حقیقی و حقوقی 
می تواند در برابر برخی ش��رایط واردات را انجام دهد، وقتی صحبت 
از صادرات نیرومحرکه و خدمات می کنیم، باید دید آیا خدمات مان 

در کشور مناسب است که بخواهیم آن را صادر کنیم؟
فرزانه تش��ریح کرد: اکنون خودروسازان دچار مشکالت مختلفی 
هس��تند که همین امر س��بب می ش��ود که خودرو ه��ای زیادی در 
پارکینگ آنها دپو ش��وند و مش��کالتی را برای بازار ایجاد کند، این 
در حالی اس��ت که چطور می توان در نظر داشت که صادرات قطعه 

داشته باشیم در صورتی که در داخل مشکالت داریم.
او با بیان اینکه در ادامه روند گرانی باید گفت که در هیچ کجای دنیا 
با اعالم دس��تور های مختلف بازار کنترل نمی شود، گفت: عدم تزریق 
خودرو به بازار به میزان مناس��ب، رشد نرخ ارز، عدم کارایی طرح های 
پیش بینی  شده برای اداره و کنترل بازار و عدم توجه به اقتصاد دستوری 

و طرح های کوتاه مدت دلیل گرانی اخیر خودرو است.

نماگربازارسهام

با دس��تور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری وضعیت خودروهای دپوشده 
در گمرک، پیش نویس پیشنهادی از سوی گمرک ایران جهت تصویب در 
هیأت وزیران، به وزارت اقتصاد ارائه ش��ده تا در هیأت دولت مورد بررسی 
قرار گیرد. در صورت تصویب، مهلت ش��ش ماه��ه ای در اختیار صاحبان 
خودروهای رس��وبی قرار می گیرد تا طبق ضوابط تعیین ش��ده نس��بت به 
ترخیص اقدام کنند. به گزارش ایس��نا، با دس��تور رئیس جمهور مبنی بر 
پیگیری وضعیت خودروهای دپوشده در گمرک، پیش نویس پیشنهادی از 
سوی گمرک ایران جهت تصویب در هیأت وزیران، به وزارت اقتصاد ارائه 
شده تا در هیأت دولت مورد بررسی قرار گیرد. در صورت تصویب، مهلت 
شش ماهه ای در اختیار صاحبان خودروهای رسوبی قرار می گیرد تا طبق 

ضوابط تعیین شده نسبت به ترخیص اقدام کنند.
جری��ان تعیین تکلیف خودروهای دپوش��ده در گمرک ب��ه 1۲ هزار و 
۲61 خودرویی که طی س��ال های گذشته وارد گمرک و بنادر شد ولی به 
دلیل تغییر سیاست دولت و ممنوعیت واردات امکان ترخیص پیدا نکرد، 
برمی گ��ردد که در نهایت بعد از چند دوره مصوبه هیأت دولت، 10 هزار و 

1۲ دستگاه ترخیص و ۲۲49 دستگاه باقی مانده است.
در دولت س��یزدهم بار دیگر تعیین تکلیف این خودروها مطرح ش��د و 
گمرک نیز چندی پیش گزارشی از وضعیت خودروهای رسوبی به وزارت 
اقتصاد ارائه کرد. این در حالی است که به تازگی با توجه به دستور رئیس 
جمهور مبنی بر پیگیری جدی برای تعیین تکلیف این خودروها، گمرک 

ایران، پیش نویس مصوبه برای ترخیص خودروهای رس��وبی را آماده و به 
وزارت اقتصاد ارائه کرد تا در دولت مطرح شود.

ثبت سفارش باید باز شود
پیش نوی��س پیش��نهادی برای تصوی��ب در هیأت وزیران که از س��وی 
ارونقی- معاون فنی گمرک ایران - به اسماعیلی-مشاور وزیر اقتصاد - ارائه 
شده است، بر لزوم باز شدن ثبت سفارش برای تعیین تکلیف بخش زیادی 
از این خودروها تاکید دارد؛ به طوری که اعالم ش��ده اس��ت ثبت سفارش 
برای واردات خودروهای سواری که تا تاریخ 16 دی ماه 139۷ دارای قبض 
انبار اماکن گمرکی و مناطق ویژه و آزاد هستند به صورت بدون انتقال ارز 
و از مح��ل ارز متقاضی با اظهار منش��أ ارز به بانک مرکزی بالمانع خواهد 
بود، بنابراین کلیه ثبت سفارش های قبلی خودرو اعم از بانکی و غیربانکی 

لغو خواهد شد.
خودروهای��ی که تا 16 دی ماه 139۷ دارای قب��ض انبار بوده و با رویه 
بانکی تأمین ارز ش��ده  اس��ت نیز با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی 
با نرخ س��امانه نیما و با ثبت س��فارش بانکی قابل ترخیص است و هر نوع 

تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش ها ممنوع خواهد بود.
سود بازرگانی 40 درصد مازاد برای ترخیص

همچنین اعالم ش��ده است خودروهای با ارزش بیش از 40 هزار دالر با 
محاسبه و پرداخت 40 درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی 

قابل ثبت سفارش و ترخیص هستند.

امکان ترخیص باالی 2500 سی سی نیست مگر...
در مورد خودروهای س��واری با حجم موتور باالتر از ۲500 سی سی نیز 
با تاکید بر اینکه امکان ترخیص وجود ندارد، موارد استثنا مطرح و تاکید 
ش��ده است خودروهای سواری مربوط به جانبازان طبق مصوبه بهمن ماه 
138۷ و اصالحات بعدی آن که تا شهریور ماه 1393 وارد گمرک شده و 
دارای ثبت سفارش هستند، از این موضوع مستثنی بوده و امکان ترخیص 

خواهند داشت.
امکان ورود باالی 2500 سی سی به مناطق آزاد

در مناطق آزاد نیز ترخیص خودروهای س��واری ب��دون الزام به رعایت 
محدودیت حجم موتور ۲500 س��ی سی که تا 31 مرداد 139۷ برای آنها 
توسط مناطق آزاد قبض انبار صادر شده با رعایت مقررات مربوطه، جهت 
ش��ماره گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین ش��ده در مناطق آزاد قابل 

ترخیص است.
ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی مشمول قید زمان نیست

در حالی مهلت تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای رس��وبی شش ماه 
تعیین ش��ده که خودروهای دارای پرونده قضای��ی را از لحاظ زمانی دربر 
نمی گی��رد؛ به طوری که در پیش نویس آمده انجام تش��ریفات گمرکی و 
ترخی��ص خودروهای دارای پرونده قضایی ک��ه رأی قطعی منع پیگرد یا 
برائت آنها از سوی مرجع رسیدگی کننده صادر می شود مشمول قید زمانی 

برای ترخیص نیست و با رعایت مقررات ترخیص می شود.

ترخیص خودرو های وارداتی جدی شد
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اخبار

ساری- دهقان: روند اجرایی پروژه پیاده سازی مدیریت دانش در 
منطقه 9 عملیات انتقال گاز با حضور تیم اجرایی پروژه آغاز شد.

به گــزارش خبرنگار فرصت امروز به نقــل روابط عمومی منطقه 9 
عملیات انتقال گاز، جلســه پیاده ســازی مدیریت دانش در منطقه 9 
با حضور محی الدین مفخمی سرپرســت، معاونین، روسای واحدهای 
ستادی منطقه، همکاران ستاد انتقال گاز و تیم اجرایی پروژه مدیریت 
دانش با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن کنفرانس ستاد منطقه 

برگزار شد.
محی الدین مفخمی سرپرســت منطقه 9 ضمن عرض خیرمقدم به 
همکاران ستاد انتقال و تیم اجرایی پروژه، با اشاره به اهمیت و ضرورت 
اجرای مدیریت دانش در شــرکت انتقال گاز ایران اظهار کرد: فعالیت 
های گوناگونی در سطح شرکت انتقال گاز، از جمله منطقه 9 در جریان 
اســت که در چارچوب مدیریت دانش قرار خواهند گرفت اما به دلیل 
اینکه چرخه دانشی این فعالیت ها به صورت سیستماتیک انجام نمی 
شــد دارای کاستی ها و نواقصی بود که امید است پیاده سازی سیستم 
مدیریــت دانش  باعث کاهش ریســک فعالیت ها، کاهش هزینه های 

عملیاتی و در نهایت افزایش بهره وری در سازمان گردد.
سرپرســت منطقه 9 افزود: یک نمونه عملــی از درس آموخته های 
مدیریت دانش، اقدامات انجام شده و استفاده از توان شرکت های داخلی 
در شرایط تحریم برای بازسازی و نوسازی قطعات ساخت داخل و انجام 
تعمیرات اساسی توربوکمپرسور تاسیسات قلعه جیق است که با صرفه 
جویی بســیار زیادی از نظر ارزی و ریالی انجام گرفته و در حال نصب و 

بهره برداری است.
مفخمی با ابراز خرســندی از آغاز روند اجرایی پروژه مدیریت دانش 
در منطقه و اعالم آمادگی جهت حمایت و پشــتیبانی از اجرای پروژه، 
از انتخاب این منطقه به عنوان پایلوت برای پیاده سازی پروژه مدیریت 
دانش اســتقبال کرد و این امر را دلیل بر کارایی و توانمندی همکاران 

منطقه 9 عملیات انتقال گاز دانست.
در ادامه جلسه، غالمرضا خوانساری رییس پژوهش و فناوری شرکت 
انتقال گاز، اهداف و ســاختار پروژه و گزارشی اجمالی از اقدامات انجام 
شــده را ارائه کرد و تیم اجرایی پروژه نیز مراحل اســتقرار نظام جامع 
مدیریت دانش در شــرکت انتقال گاز ایران، انتظارات از اعضای کمیته 

پشتیبان، شناسایی و معرفی سفیران دانش را تشریح کردند.
در پایان جلســه نیز معاونین و روسای واحدهای ستادی منطقه در 
ارتبــاط با پــروژه مدیریت دانش با تیم اجرایی بــه بحث و تبادل نظر 

پرداختند.
الزم به ذکر است، منطقه 9 عملیات انتقال گاز به همراه منطقه 2 و 8  

به عنوان پایلوت استقرار پروژه مدیریت دانش انتخاب شده اند.

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل کمیته امداد استان قم: بافت 
قدیمی اشتغال استان باید تغییر کند و با ایجاد کانون های اشتغالزایی 
در محله های کم برخوردار قم می توان مشــکالت بسیاری از خانواده 
های نیازمند را حل کرد. در اجرای منویات مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی(، رویداد بزرگ محله محوری قیام در گام دوم انقالب در استان قم 
برگزار شد و مدیرکل کمیته امداد استان قم سخنران راهبردی استانی  
این همایش بود. به گزارش پایگاه اطالع رســانی کمیته امداد، محسن 
مســعودیان راد، مدیرکل کمیته امداد اســتان قم با اشاره به اینکه در 
مناطق کم برخوردار حاشیه شهرها علیرغم مشکالت موجود فرصت های 
ویــژه ای نیز وجود دارد گفت: گوهرهایی در این مناطق و خانواده های 
محروم وجود دارند که اگر این اســتعدادها به خوبی شناسایی و شکوفا 

شود می توان اقدامات مؤثر و بزرگی انجام داد.
وی تفکر و راهبرد غلط و ناکارآمد مکاتب غربی در مدیریت فقر و فقر 
زدایی را خاطرنشان و اظهار کرد: فقرزدایی و رفع اختالف طبقاتی فقط 
با تزریق پول امکان پذیر نخواهد بود بلکه باید به راهبرد مترقی اسالم و 

قرآن کریم و آموزه های دینی متوسل شد.
مسعودیان راد اتصال اغنیا به فقرا و حرکت های خودجوش مردمی را 
مهمترین و کلیدی ترین دستور الهی برای مدیریت فقر عنوان و تصریح 
کرد: نکته مهمی که در این مسیر نباید از آن غفلت شود والیت و رهبری 

واحد و متمرکز امت اسالمی برای ریشه کنی فقر است.
مدیرکل کمیته امداد استان قم با بیان اینکه خداوند متعال در آیات 
قرآن کریم، خمس، صدقات، زکوات و وجوهات شرعی را به عنوان منابع 
مالی از بین بردن فقر برشمرده است افزود: یک مدیر قوی فقرزدا باید به 
دنبال ارزش افزوده مادی در منابع مالی و ارزش افزوده معنوی در تقویت 
مهر و محبت مردم نسبت به والیت جامعه باشد. وی حرکت های محله 
محور را به عنوان اقدامات نقطه زن در حوزه فقر دانســت و بیان کرد: 
باید اقدامات فقرزدایی در این مسیر برای مردم هر محله کامال ملموس 
و مشخص باشد. مسعودیان راد با بیان اینکه این حرکات محالت محور 

مورد تأیید مقام معظم رهبری اســت بیان کرد: الزم است حاکمیت و 
مدیران باالدستی در این عرصه ورود کنند تا برخی موسسات خیریه در 

حوزه فقرزدایی اقدامات خنثی کننده و تقابلی نداشته باشند. 
مدیرکل کمیته امداد استان قم با اشاره به حدیث لَو کاَن الَفقر َرجاًل 
لََقلـَتلَُه بَِسیفی از امیرمؤمنان تأکید کرد: مدیران فقرزدایی کشور با کمک 
هــای بالعوض و غیر تخصصی خود نبایــد فقرنوازی کنند بلکه باید با 

شکوفا کردن و توانمندسازی این خانواده ها فقرستیزی کنند.
مســعودیان راد با قرائت آیه شریفه الّتی َجَعَل اهللُ لَُکم قیاماً تشریح 
کرد: کمک ها و حمایت های مشــترک سازمان های حمایتی و گروه 
های جهادی باید موجب قیام، قوام، تحرک و پویایی در جامعه باشد نه 
اینکه موجب قعود، خمود و رکود آنها شود تا بتوان آنها را به نقطه متعالی 
نجعلم ائمه و نجعلم الوارثین رساند. وی با بیان اینکه در این حرکت ها 
باید جهانی فکر کنیم و محله ای عمل کنیم گفت: فلسفه وجودی مراکز 
نیکوکاری این نهاد هم همین سیاست و خط مشی است. مدیرکل کمیته 
امداد استان قم مراکز نیکوکاری استان را حلقه واسط این نهاد با فعاالن 
اجتماعی و گروه های جهادی دانست و افزود: مراکز نیکوکاری در محله 

ها را حتما تقویت خواهیم کرد.

اصفهان- قاسم اســد: منصور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان در نظر سنجی که از سوی موسسه پلنر برگزار شد با ۳8۰۰ رای 
مستقیم از سوی فعاالن ، دست اندرکاران و مسئولین صنعت فوالد کشور 

برای دومین بار به عنوان مرد سال صنعت فوالد انتخاب شد . 
لوح مرد ســال فوالد ایــران 2۵ آبان ماه در در کنفرانس بین المللی 
بررســی صنعت فــوالد و مــواد اولیــه )PLANEX 2۰2۱ ( از طرف 
نمایندگان مختلف زنجیره فوالد کشور از جمله تولید کنندگان ، فعاالن 
حوزه سنگ آهن ، تامین کنندگان و بازار صنعت فوالد به منصور یزدی 

زاده اهداء شد . 
شایان ذکر است منصور یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در 
کنفرانس استیل پرایس نیز از طریق نظر سنجی از فعاالن بازار فوالد و 
مواد اولیه سال ۱۳98 به عنوان مرد سال فوالد ایران معرفی شده بود . 

گفتنی است مهندس یزدی زاده از شهریور سال 9۶  تا خرداد 9۷ به 
عنوان مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران فعالیت می نمود .

وی از ســال ۷۳ در ذوب آهن اصفهان سمت هایی چون مدیرعامل ، 

عضو هیات مدیره ، معاون برنامه ریزی و توسعه ، معاون بازاریابی و فروش 
، مدیرفروش داخلی و ... را تجربه نموده اســت .  یزدی زاده در شــکل 
گیــری بورس کاالی ایران و همچنین اجرای پروژه ریل ملی ذوب آهن 

نقش مهمی ایفا کرده است.
بخش از رزومه این مدیر و فعال صنعت فوالد کشور بدین شرح است :

* سال ۱۳۷2 دریافت مدرک مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی 
از دانشگاه علم و صنعت ایران 

* سال ۱۳۷۳ آغاز کار در ذوب آهن اصفهان ) مدیریت فروش( 
*سال ۱۳۷۳ سرپرست برنامه ریزی و کنترل فروش 

* سال ۱۳8۰ معاون مدیر فروش داخلی شرکت 
* سال ۱۳8۱ تا ۱۳8۴ مدیر بازاریابی و فروش داخلی 

* سال ۱۳8۴ تا ۱۳92 معاون بازاریابی و فروش شرکت  
* سال ۱۳9۰عضو هیات مدیره شرکت بورس کاالی ایران 

* سال ۱۳9۱ عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی نورد ایران 
* سال ۱۳92 ریاست هیات مدیره شرکت بورس کاالی ایران 

* سال ۱۳9۳ معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت 
* سال ۱۳9۴ عضو هیات مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان 

* سال ۱۳9۶ مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران 
* 2۱ خردادماه ســال ۱۳9۷ تا کنون مدیرعامل شرکت ذوب آهن 

اصفهان 

اراک- فرناز امیدی: سید محمد جمالیان در جلسه با اعضای شورای 
حوزه شهید مطهری و معارفه اعضاء شورای حوزه و پایگاه شهید مطهری 
گفت : بســیج در هر زمانیکه به حضورش نیــاز بوده، ورود پیدا کرده و 
خوشبختانه با درخشش و مدیریت بحران مربوطه، کارنامه درخشانی از 

خود به جای گذاشته است.
وی افزود : هفته ی بسیج فرصت مناسبی است تا دستاوردهای بسیج 
به خصوص در دوران کرونا و کمک های شایانی که انجام داده اند بیان 

شود و از زحمات این عزیزان تقدیر گردد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد : از روزهای ابتدایی که 
کمبودهایی در تامین زیرســاخت ها و برخی تجهیزات وجود داشت تا 
تخصصی شدن کمک ها در طرح شهید سلیمانی، طرح غربالگری، طرح 
خانه به خانه و پــس از آن نقاهتگاه در مان بیماران کرونایی و در حال 
حاضر امر واکسیناسیون و غیره، همواره بسیجیان استان و دانشگاه علوم 
پزشکی اراک  با تفکر و با اخالص خود کمک حال دانشگاه علوم پزشکی 

و بهداشت و درمان استان بوده و هستند.
جمالیان در ادامه خاطر نشان کرد: بسیج همواره برای جامعه در حوزه 
های مختلف که سالمت یکی از ابعاد آن است، به عنوان بازویی کمکی 

عمل کرده و می کند.
مهدی ستوده مســئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
ناحیه بسیج دانشجویی استان مرکزی  در این جلسه تاکید کرد : تفکر 
بســیجی و عملکرد بسیجی وار، باعث می شود در مواقعی که عقل نیز 
حکم بر عدم انجام کاری می دهد، برای پیشــرفت و توسعه آن کار، با 

جدیت هر چه تمام تر توسط بسیجیان با اخالص انجام شود.
قاسملویان،مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک هم 
در پایان جلســه گفت: در صدد راه اندازی مرکز واکسیناسیون سیار در 
مناطق حاشیه شهر اراک هستیم و در ایام فاطمیه در هیات بزرگ شهر 

میز واکسیناسیون راه اندازی خواهد شد
وی افزود: برگزاری دعای ندبه، زیارت آل یاســین، شــب شعر انار، 
مســابقات ورزشــی، همکاری با هیات های بزرگ و مذهبی شهر برای 
سرعت بخشــیدن در امر واکسیناســیون از مهمترین اقدامات بسیج 

دانشجویی با همکاری بسیجیان و دانشجویان می باشد.

آغاز روند اجرایی پروژه مدیریت دانش در منطقه 9 عملیات انتقال گاز

مدیرکل کمیته امداد استان قم:

مدیران، فقرستیز باشند نه فقرنواز

منصور یزدی زاده برای دومین بار مرد سال صنعت فوالد شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک :
هفته ی بسیج فرصت مناسب برای تقدیر از زحمات و دستاوردهای بسیج به خصوص در دوران کرونا

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان با شهردار شهرکرد
شــهر کرد- خبرنگار فرصت امروز: مهندس فرشــید ریاحی مدیرکل 
و معاونین بنیاد مســکن انقالب اسالمی اســتان در دیدار با دکتر محمدتقی 
جاپلقی شــهردار شهرکرد بر هم افزایی و هماهنگی بیشتر شهرداری برای حل 
مشکل مسکن و استفاده از ظرفیت های این دو نهاد برای سامان دهی وضعیت 
مسکن در ساخت و ســاز و تعامل بیشتر در زمینه های مختلف تاکید کردند.
مهندس فرشید ریاحی مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان در این دیدار 
اظهارداشت:عمران، آبادانی و توسعه اســتان ازجمله اهداف همه دستگاه های 
اجرایی اســت که در این راستا باید دست در دست هم دهیم تا اهداف محقق 
شــوند. وی با اشاره به طرح احداث مسکن ملی افزود: رویکرد جدید دولت احداث یک میلیون مسکن در قالب طرح اقدام ملی است که 
می طلبد در این راســتا از نگاه های بخشی پرهیز و موانع برداشته شود. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان تصریح کرد: مسکن 
می تواند در اجرای طرح های عمرانی و احداث پروژه های دولتی به دســتگاه های اجرایی کمک کند و انتظار داریم که شــهرداری ها نیز از 
توان فنی و مهندســی بنیاد در اجرای طرح های خود بیشتر اســتفاده کنند. وی با بیان اینکه بنیاد در حوزه مسکن روستایی و شهری 
عملکرد مناسبی داشته است و آماده همکاری با شهرداری ها می باشد، افزود: خوشبختانه بنیاد مسکن نقش ویژه ای در محرومیت زدایی 
به ویژه در روستاها داشته است.  دکتر جاپلقی درادامه این دیدار تأمین زیرساخت ها را مهم ترین اصل در اجرای پروژه های مختلف دانست 
و اظهارداشت: برنامه ها و اقدامات در دست اجرای شهرداری نمایشی نیست و به دنبال ایجاد زیرساخت های مناسب برای پروژه های آتی 
هستیم. وی بر ضرورت مدیریت یکپارچه شهری تاکید کرد و افزود: باید از نگاه های جزیره ای پرهیز و همه دستگاه های اجرایی استان برای 
توســعه زیرساخت ها و رونق اقتصاد شهری به ویژه در حوزه مسکن همکاری الزم را داشته باشند تا مشکالت شهر مرتفع گردد. شهردار 
شهرکرد اقتصاد و تجاری سازی شهر را به عنوان یکی از مهم ترین مسائل شهرداری عنوان و بیان کرد: عدم وجود مکانی به عنوان تفرجگاه 
محوری یکی از مشکالت شهری است که با وجود پارک های مختلف در شهر در صورت وجود طرح مناسب و کارآمد اقتصادی می توان از 
تجربه خوب بنیاد مسکن استفاده کنیم. جاپلقی ادامه داد: شهرداری آمادگی دارد تا جهت اجرای پروژه های مختلف با بنیاد مسکن استان 

همکاری کند و بنیاد مسکن به عنوان مجری عملیات اجرایی، برای شهرداری پروژه ها را انجام دهد.

جریمه سنگین در انتظار متخلفان برای دستکاری کنتور برق در ایالم
ایالم- منصوری: مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان ایالم گفت: با کسانی که اقدام به سرقت برق و دستکاری کنتور های 
خود می کنند، قاطعانه و قانونی برخورد می شود. هادی شیرخانی در مراسم اختتامیه سی و چهارمین جشنواره تئاتر استان ایالم اظهار 
داشت:جای بسی خرسندی است که در شرایط سخت کنونی و وجود مشکالت اقتصادی و اجتماعی بسیار در کشور، تئاتر رسالت حال 
خوش بخشیدن و همدرد بودنش را نه در دلداری دادن، که در بازتاب مسائل روز پی می گیرد و هنرمندان این عرصه برای حیات فرهنگی 
جامعه از هیچ تالشی دریغ نکرده اند. وی برگزاری چنین رویدادهای هنری را موجب تکاپوی گروه های نمایشی استان ایالم دانست و افزود: 
وجه تمایز تئاتر با دیگر رشته های هنری در این است که تئاتر، زبان و هنر مردمی است که شرایط اجتماعی و اقتصادی را نقد کرده و زبان 
مطالبه و خواسته مردم از مسئوالن می شود. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم در ادامه با اشاره به برنامه های مدیریت مصرف و 
مدیریت تقاضا در توزیع برق ایالم گفت: برای مدیریت مصرف انرژی و کاهش هزینه ها، به همراهی و همکاری مردم و رسانه ها نیازمندیم. 
شیرخانی عمده ترین چالش این شرکت را سرقت برق و بدحسابی برخی مشترکان عنوان کرد و تاکید کرد: با کسانی که اقدام به سرقت 
برق و دستکاری کنتور های خود می کنند، قاطعانه و قانونی برخورد می شود. این مسئول با تقدیر از رسانه های استان که با آموزش، اطالع 
رسانی و فرهنگ سازی، شرکت توزیع برق استان ایالم را در پیشبرد اهداف عام المنفعه یاری کرده اند، تاکید کرد: امیدواریم در آینده ضمن 

اصالح الگوی مصرف، شاهد ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مردم و رضایتمندی بیش از پیش مردم باشیم. 

شهردار گرگان از راننده وظیفه شناس اتوبوس شهری تقدیر کرد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: شهردار گرگان از راننده وظیفه شناس اتوبوس درون شهری که اقدام به اطفاء حریق یک دستگاه 
خودرو نموده بود، تقدیر کرد.در روزهای اخیر ویدئویی در شبکه های اجتماعی به ویژه در شهرستان گرگان در حال وایرال شدن است؛ 
ویدئویی که یک شهروند فداکار را در تالش برای خاموش کردن آتش خودروی پژو پارس نشان می دهد.»محمود رحیمی« نام این شهروند 
وظیفه شــناس است که از قضا سابقه ۱۳ ساله در واحد اتوبوسرانی ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری گرگان دارد و اکنون در مسیر 
شهرداری به سمت شهرک شهریار و بالعکس به خدمت مشغول است.رحیمی روز حادثه نیز مشغول انجام وظیفه بوده که در بدو حرکت 
از ایستگاه متوجه آتش سوزی خودرو در حوالی میدان شهرداری می شود.او پس از مشاهده صحنه آتش سوزی بالدرنگ اتوبوس را متوقف 
می کند و در یک اقدام متهّورانه و جسورانه با استفاده از کپسول آتشنشانی که در اتوبوس تعبیه شده به آن سوی خیابان رفته و در مدت 
زمان کوتاهی پیش از رسیدن خودروهای آتشنشان، اقدام به اطفاء حریق می نماید.این حادثه ساعت ۱۶ و 2۰ دقیقه عصر روز سه شنبه 
2۵ آبان به وقوع پیوست و از آن روز تاکنون بارها در صفحات مختلف فضای مجازی بازنشر و پربازدید شده است.با گذشت کمتر از ۴ روز 
از این اتفاق جالب توجه، مهندس محمدرضا سبطی در دفتر خود پذیرای این راننده دلسوز و وظیفه شناس بود و با اهدای لوح تقدیر از 

این اقدام خیرخواهانه او قدردانی نمود.

با همت و پشتیبانی ویژه استاندار محترم بوشهر 
عملیات اجرایی خط انتقال آب مناطق شمالی شهر بوشهر آغاز شد

بوشهر – خبرنگار فرصت امروز: پروژه عملیات اجرایی خط انتقال آبرسانی 
مناطق شمالی شهر بوشهر با حضور استاندار بوشهر و هیات همراه آغاز گردید. 
در مراسم آغاز به کار این پروژه مهم که نقش زیادی در پایداری و توزیع مناسب 
آبشرب در مناطق شمالی شهر بوشهر خواهد داشت ، استاندار بوشهر ضمن تقدیر 
و تشکر از مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر و کلیه دست اندرکاران 
این پروژه بر سرعت و تکمیل به موقع عملیات اجرایی آن تاکید نمود . در ادامه 
مراسم آغاز به کار این پروژه معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با تأکید بر تسریع 
اجرا طرح های آبرسانی اظهار داشــت: زمانی اجرا طرح ها به کام مردم شیرین 
می شود که از آن بهره برداری کنند. محمدهادی رستمیان اجرا طرح خط انتقال آب مناطق شمالی شهر بوشهر را مورد اشاره قرار داد و 
اضافه کرد: تسریع در اجرا با کیفیت این پروژه در اولویت قرار دارد که تالش برای راه  اندازی آن قبل از برنامه زمان بندی مورد توجه ویژه قرار 
دارد. وی با بیان اینکه مردم شهر بوشهر سال ها است از کمبود آب شرب رنج می برند تصریح کرد: تکمیل این طرح آبرسانی نقش مهمی در 
رفع مشکالت آبرسانی بوشهر و حذف جیره بندی آب دارد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر نیز با تشریح وضعیت آبرسانی در 
شهر بوشهر بیان کرد: این شهر به سبب توپوگرافی و مسطح بودن زمین و فرسودگی شبکه  های آبرسانی، مشکالتی در تأمین آب مشترکان 
آب ایجاد کرده است. عبدالحمید حمزه پور با اشاره به مشکالت هیدرولیکی شبکه آبرسانی بوشهر افزود: از ۶۰۰ کیلومتر شبکه آبرسانی شهر 
بوشهر بخش زیادی از آن فرسوده و یا دارای مشکالت است که نیاز به تعویض و نوسازی شبکه آبرسانی است و عملیات خط انتقال آب 
مناطق شمالی شهر بوشهر در راستای حل مشکالت آبرسانی در نقاط مختلف شهر بوشهر اجرا شده است. وی از تدوین طرح جامع آبرسانی 
و شناسایی نقاط بحرانی شبکه آبرسانی شهر بوشهر خبر داد و تصریح کرد: با اجرایی شدن طرح جامع آبرسانی بوشهر مشکالت تأمین و 
توزیع عادالنه آب در این شهر برطرف می شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به اجرا طرح های آب شیرین کن در 
تأمین آب شرب شهروندان بوشهری خاطر نشان کرد: هم اکنون در شبانه روز 22 هزار و ۵۰۰ مترمکعب آب با شیرین سازی آب دریا در 
شبکه آبرسانی بوشهر توزیع می شود که این میزان با تکمیل و بهره برداری از طرح های در دست اجرا تا سال آینده به 8۰ هزار مترمکعب 
افزایش می یابد. حمزه پور با بیان اینکه عقب ماندگی تاریخی بوشهر در مشکالت آبرسانی برطرف می شود افزود: هدر رفت آب از شبکه  های 

آبرسانی بوشهر بسیار باال است که با اجرا طرح خط انتقال آب مشکل دیرینه این شهر برطرف می شود.

مساحت آتش سوزی عرصه های منابع طبیعی چهارمحال وبختیاری 
۷۶درصد کاهش یافت

شهر کرد- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحــال و بختیاری با اشــاره به اقدامات پیشــگیری از اطفــاء حریق در 
عرصه های جنگلی، مرتعی و منابع طبیعی اســتان گفت: مساحت آتش سوزی 
در این عرصه های امسال ۷۶ درصد کاهش داشته است. سید اسماعیل صالحی 
افزود:امسال 2۷ هکتار از این عرصه های منابع طبیعی طعمه حریق شد که این 
میزان در مدت مشــابه پارسال بیش از ۱۱۵ هکتار بود. به گفته وی، از ابتدای 
امســال تاکنون 22 فقره آتش سوزی در عرصه های جنگلی و مرتعی استان به 
وقوع پیوست که این میزان نسبت به پارسال که هشت مورد بود، از لحاظ تعداد 
وقوع حریق ۱۷۵ درصد افزایش داشت ولی از نظر سطح حریق ۷۶ درصد کاهش سطح حریق رخ داده است. صالحی افزود: امسال ۱۱ فقره 
آتش سوزی در جنگل، ۱۰ فقره در مرتع و یک فقره در مرتع مشجر ثبت شده است. وی علت کاهش سطح حریق را شبکه سازی همیاران 
طبیعت در پارســل های حفاظتی با اولویت مناطق بحرانی، نیمه بحرانی و عادی به تعداد ۳۴۰ نفر در قالب ۴۰ گروه و تشــکیل جلسه و 
ایجاد تعامل و هم افزایی بین نیروهای حفاظتی و همیاران طبیعت، آموزش آنها و تجهیز نسبی این افراد به وسایل اطفاء حریق و برقراری 
گروه های گشت و مراقبت و اطفاء حریق به صورت 2۴ساعته در سطح شهرستان ها و سرجنگلبانی ها، نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد 
نیروهای حفاظتی و گروه های اطفاء حریق دانست.  صالحی گفت:امسال ۳۰۰ کیلومتر آتش بُر در مناطق بحرانی از جمله مراتع و جنگل ها 
عرصه های منابع طبیعی شهرستان های لردگان، خانمیرزا، اردل، بروجن و شهرکرد با مشارکت جوامع محلی اجرا شد. مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: هم اکنون ۷۴۰ هزار هکتار وسعت استان شامل جنگل ها و مراتع متراکم و نیمه متراکم با تراکم 
پوشش بیش از 2۵ درصد در شرایط بحرانی آتش سوزی قرار دارد که با اجرای طرح پهنه بندی و تعیین مناطق دارای خطر آتش سوزی باال 

و تعیین این مناطق عوامل تسریع و وسعت سطح آتش سوزی را مدیریت و موجب کاهش خسارت به منابع طبیعی خواهد شد.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: دکتر اعالیی استاندار جدید قزوین 
عنوان داشت: اولین اقدام در راستای صرفه جویی در مصرف آب نهادینه 

کردن نحوه صحیح مصرف است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین مدیران ارشد 
صنعت آب و برق اســتان قزوین ضمن دیدار و گفتگو با استاندار جدید 

این استان گزارشی از وضعیت منابع آب و انرژی در استان ارائه کردند.
دکتر عالیی استاندار جدید استان قزوین در این نشست صمیمانه با 
اشاره به نحوه مصرف آب در استان اظهار داشت: اولین اقدام در راستای 
صرفه جویی در مصرف آب نهادینه کردن نحوه صحیح مصرف است که 
این مهم باید از طریق فرهنگ سازی و اطالع رسانی و با همکاری شرکت 
آب منطقه ای قزوین و ســازمان جهاد کشاورزی صورت پذیرد چرا که 
اگر در این خصوص اقدام مناسبی صورت نگیرد در آینده ای نه چندان 

دور با چالش بزرگی در بحث تامین آب در استان مواجه خواهیم بود.
مهندس ملکی رئیس شــورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق 
استان قزوین نیز در این جلسه با اشاره به اهداف تشکیل این شورا عنوان 
داشت: این شورا با هدف انسجام بیشتر در بین مدیران صنعت آب و برق 
و همچنین انجام اقدامات مشــترک در راستای خدمت رسانی به مردم 

تشکیل شده و همواره در تالش بوده تا مشکالت و چالش های موجود در 
حوزه آب و برق را با همکاری و همفکری همه شرکت های تابعه وزارت 

نیرو در استان حل و فصل نماید.
مهندس ملکی مدیر عامل شــرکت آب منطقــه ای در ادامه با ارائه 
گزارشــی از روند پروژه های در دســت اجرا توسط این شرکت گفت: 
مطالعات پروژه های بزرگ و زیربنایی در حوزه آب در اســتان در دهه 
هشــتاد شروع و در اواسط دهه نود این مطالعات وارد فاز اجرایی شدند 
که در آن زمان به دلیل تحریم ها و شــرایط اقتصادی حاکم بر جامعه 
پروژه ها از روند اجرایی مناســبی برخوردار نبودند اما در سال گذشته 
با پیگیری های بعمل آمده توانســتیم اعتبارات بسیار مناسبی را برای 
پروژه های عمرانی شرکت جذب نماییم و با تزریق این اعتبارات به پروژه 
ها توانستیم سد نهب را در سال گذشته آبگیری کرده و در حال حاضر 
نیز با فعال نمودن همه جبهه های کارهای باقیمانده این سد به دنبال آن 
هستیم تا بتوانیم در سال آینده سد نهب را که با هدف کنترل سیالب 
هــای فصلی رودخانه خررود و تامین آب مــورد نیاز ۳۶8۰۰ هکتار از 

اراضی پایین دست در حال ساخت است، به بهره برداری کامل برسانیم.
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای با اشــاره به وضعیت آب شرب 

استان نیز عنوان داشــت در حال حاضر تمام آب شرب استان از منابع 
آب زیرزمینی در حال تامین می باشد و ما با تعریف دو پروژه بسیار مهم 
و بزرگ به دنبال آن بودیم که این وابســتگی را قطع و آب شــرب را از 
منابع آب سطحی که هم پایدار بوده و هم دارای کیفیت مناسب تری می 
باشد تامین نماییم. وی افزود: یکی از این دو پروژه احداث سد باالخانلو 
در منطقه جنوب استان می باشد که با هدف تامین آب شرب ۵ شهر و 
۳۰ روستای استان با پیشرفت ۷۰ درصدی بر روی رودخانه حاجی عرب 
در حال احداث است و پروژه دیگر نیز انتقال ۶۰ میلیون متر مکعب آب 
از سد طالقان برای ۱۵ شهر و ۱9۴ روستای استان است که فاز اول آن 
یعنی آبرســانی به شهر آبیک با پیشرفت حدود 8۵ درصد در حال اجرا 
می باشــد و فقط ۴ کیلومتراز لوله گذاری آن باقی مانده و مابقی پروژه 
که شامل دیگر شهرها و روستاها می شود با مشارکت بخش خصوصی 

بزودی عملیاتی خواهد شد.

دکتر اعالیی استاندار جدید قزوین عنوان کرد :

نهادینه کردن نحوه صحیح مصرف، اولین اقدام در 
راستای صرفه جویی در مصرف منابع آبی است

شماره 1906
دوشنبه
اول آذر 1400
دوشنبه
1 آذر 1400

شماره 1905



8 راهکار کسب درآمد برای عالقه مندان بازی های رایانه ای

به قلم: اشلی انریز
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

همه ما با این جمله بارها آش��نا هس��تیم که بازی ک��ردن، اتالف وقت خواهد بود. ب��ا این حال امروزه 
بسیاری از افراد با این اقدام حتی درآمدهایی را دارند که فراتر از تصور است. درواقع شما می  توانید از این 
تفریح خود کسب درآمد داشته باشید و یا در بدترین حالت، به عنوان شغل دوم و یا منبعی برای افزایش 
درآمد خود، نگاه نمایید. با این حال سوال اصلی در این زمینه، نحوه کسب درآمد است که در ادامه هشت 

راهکار اصلی را بررسی خواهیم کرد.
1-نمایش آنالین بازی ها 

بس��یاری از افراد تمایل دارند که صرفا مش��اهده کننده بازی باشند. دلیل این امر نیز به این خاطر است 
که برخی از افراد این اقدام را به زیبایی انجام می دهند و واکنش های آنها حین بازی، سرگرم کننده است. 
همچنین برخی از افراد نیز ترجیح می دهند که با مش��اهده، اطالعات خود را نس��بت به یک بازی افزایش 
دهند و س��پس نس��بت به خریدن آن اقدام نمایند. در این زمینه ش��ما می توانید درس مانند سایت هایی 
نظیر توییچ و یوتیوب، با این اقدام جامعه مخاطب تشکیل داده و در سود تبلیغات سهیم شوید. با مدتی 
فعالیت و کسب شهرت، برندهای بازی سازی از شما به عنوان سفیر برند خود نیز استفاده خواهند کرد. 

2-آزمایش کردن بازی ها
در بس��یاری از صنایع افرادی وجود دارند که صرفا با امتحان کردن محصول، کس��ب درآمد دارند. برای 
مثال منتقدهای س��ینما و تسترهای غذا در این گروه قرار دارند. در زمینه بازی نیز شما می توانید چنین 
اقدامی را انجام داده و نقد ویدئویی و یا متنی تهیه نمایید. بس��یاری از برندها هس��تند که به این دسته از 
محتواها نیاز دارند و می توانید برای آنها فعالیت نمایید. پس از کس��ب ش��هرت، شما قبل از عرضه بازی، 
می توانید محصول را به صورت تخصصی بررسی نمایید تا خروجی کار، بدون ایراد باشد. آن دسته از افراد 
نیز درآمدهای قابل توجهی دارند. در این زمینه ش��ما تنها به بازی ها محدود نخواهید بود و کنس��ول های 

بازی، اکشن فیگورها، لباس ها و... از دیگر گزینه های شما محسوب می شود. 
3-فروش دستاوردها

در هر بازی با طی کردن مراحل مختلف، شما امکانات باالتری را نیز خواهید داشت. در این راستا بدون 
شک افرادی را می توان پیدا کرد که تمایل دارند از همان ابتدا، به چنین امکاناتی دسترسی داشته باشند. 
برای مثال بازی موبایل کال آف دیوتی، برای بازیکنانی که رتبه باالتری دارند، امکانات بیشتری را تعیین 
کرده است. همچنین این افراد می توانند در گروه ها نیز شانس حضور بیشتری را داشته باشند. تحت این 
ش��رایط ش��ما می توانید اکانت خود را به فروش رسانده و از این طریق کس��ب درآمد داشته باشید. برای 
مثال برخی از سالح های بازی کانتر، بیش از 1500 دالر به فروش می رسند. در این زمینه ذکر این نکته 
ضروری است که امروزه این حوزه، یکی از پنج صنعت با باالترین میزان سود در جهان محسوب می شود. 

4-روایتگر داستان بازی ها باشید 
تنه��ا بازی کردن برای افراد جذابیت نداش��ته و بس��یاری از موارد نظیر نکات پنهان، داس��تان بازی و 
اطالعات جانبی وجود دارد که بدون ش��ک سرگرم کننده محس��وب می شود. شما می توانید با روایت این 
موارد، مخاطبان زیادی را به دست آورده و با این شهرت خود، کسب درآمد داشته باشید. نکته جالب این 
اس��ت که می توانید ویدئوهای اسپانسری نیز تهیه نمایید. برای مثال هنگام بررسی داستان سه گانه بازی 

مافیا، می توانید از خود این برند و یا برندی دیگر به عنوان اسپانسر استفاده نمایید. 
5-در مسابقات حضور پیدا کنید 

بس��یاری از بازی ها نظیر کال آف دیوتی را می توان پیدا کرد که اگر در مس��ابقات آن حضور پیدا کنید 
و رتبه ای را به دس��ت آورید، صدها هزار دالر به حس��اب شما واریز خواهد شد که رقم قابل توجهی است. 
در کنار این موضوع در هر کش��وری انواع مسابقات برای بازی های مختلف برگزار می شود که می توانید با 

حضور در آنها، نتایج بسیار خوبی را داشته باشید. 
۶-پشتیبان بازی ها شوید 

بدون ش��ک گیمرها با مش��کالتی مواجه خواهند شد که نیاز به پاسخگویی س��ریع وجود دارد. در این 
راس��تا ش��ما می توانید به پشتیبان تبدیل ش��ده و به علت تسلط خود بر روی یک بازی، سریعا سواالت را 
پاسخ دهید. درواقع این اقدام کامال به صورت دورکاری امکان پذیر بوده و به همین خاطر برای هر فردی 

امکان پذیر است. 
7-به یک مربی تبدیل شوید 

بازیکنان حرفه ای به مربیانی نیاز دارند تا تاکتیک های موردنیاز را به آنها انتقال دهند و آنالیزهای الزم 
نس��بت به رقبا را داش��ته باشند. در این زمینه ش��ما می توانید یکی از این افراد باشید. این موضوع کمک 
خواهد کرد تا گیمرها در مسابقات خود عملکرد به مراتب بهتری را داشته باشند. در این زمینه رقم های 

بسیار باالیی نظیر 180 دالر به ازای هر ساعت فعالیت نیز پرداخت می شود. 
8-آموزش داشته باشید 

این امر که به س��ایرین آموزش دهید که چگونه به مهارت های هر بازی دس��ت پیدا کنند هم از دیگر 
اقداماتی اس��ت که می تواند برای ش��ما درآمدهایی را داش��ته باش��د. همچنین در این بخش می توانید از 
تجربیات خود نیز استفاده کرده و آن را در اختیار دیگران قرار دهید. بهتر است که از این اقدام، به دنبال 
کسب درآمد از طریق تبلیغات باشید. علت این امر به این خاطر است که کمتر کسی را می توان پیدا کرد 
که حاضر به پرداخت چنین هزینه ای باش��د. در این زمینه صرفا به پیدا کردن موارد آموزش��ی از طریق 

خودتان محدود نیستید و می توانید نمونه های جهانی را به زبان کشور خود، ترجمه نمایید. 
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Optin Monster
ترجمه: علی آل علی

همیش��ه وقتی به ماه های پایانی س��ال نزدیک می ش��ویم، 
مهمترین نکته افزایش فروش برندها به منظور کس��ب س��ود 
مناسب است. مشتریان در این زمان تمایل بسیار باالتری برای 
خرید از خودشان نشان می دهند. درست به همین خاطر کسب 
و کارها امکان عرضه محصوالت به طور حرفه ای را دارند. با این 
حساب اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 

هستید، این بازه زمانی را نباید از دست دهید. 
س��ال ۲0۲1 از نظ��ر مالی برای بس��یاری از برندها دارای 
اهمیت است. امسال پس از مدت ها بسیاری از برندها به طور 
کامل از ظرفیت کاری شان استفاده کرده و حضور مناسبی در 
بازار داش��ته اند. این امر از نقطه نظر پایان بحران مالی کرونا 
برای بس��یاری از حوزه ها مهم اس��ت. با این حساب مشاهده 
ت��الش کارآفرینان برای جبران ضررهای هنگفت س��ال های 
قبل امر عجیبی نخواهد بود. برند ش��ما هم در این میان باید 
برنامه ای وی��ژه برای تاثیرگذاری حرف��ه ای بر روی مخاطب 

هدف داشته باشد. 
افزای��ش فروش در ماه های پایانی س��ال ب��رای هر برندی 
دشوار است. دلیل این امر نیز دوری بسیاری از کسب و کارها 
از فرآیند فروش باال در طول سال های اخیر است. با این حال 
اگر برند شما در طول این ماه ها توانایی کسب سود مناسبی 
نداشته باشد، سال ۲0۲1 به بدترین شکل ممکن برای شما 
تمام خواهد شد. درست به همین خاطر شما باید خودتان را 

برای فروش عالی در این میان آماده نمایید. 
 ه��دف اصلی در مقاله کنونی بررس��ی برخ��ی از نکات و 
توصیه های کاربردی برای فروش باال در عرصه کس��ب و کار 
اس��ت. این امر به طور ویژه ای با تمرکز بر روی شرایط پایان 
س��ال جاری مورد بررس��ی قرار می گی��رد. در ادامه برخی از 
مهمترین نکات برای تجربه فروش مناسب در این بازه زمانی 

را با هم مرور خواهیم کرد. 
)Black Friday( آمادگی برای جمعه سیاه

نزدیک ش��دن به پایان سال همیشه به معنای جمعه سیاه و 
جذابیت های آن برای مشتریان اس��ت. بسیاری از برندها برای 
جمعه سیاه برنامه های بسیار زیادی در سر دارند. این امر به آنها 
فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف به طور حرفه ای را 
می دهد. نکته جالب اینکه برخی از مشتریان نیز فرآیند خریدشان 
را موکول به این زمان می کند. دلیل آن هم کامال روشن است. در 
جمعه سیاه امکان خرید با تخفیف های شگفت انگیز وجود دارد. با 
این حساب اگر شما به دنبال یک تجربه عالی برای خرید هستید، 

حتما جمعه سیاه را مدنظر داشته باشید. 
اگرچه جمعه س��یاه بیش��تر در بازارهای اروپا و آمریکای 
ش��مالی محبوبیت دارد، اما در ط��ول دهه های اخیر به طور 
قاب��ل مالحظه ای در دیگر بازارها نیز رواج پیدا کرده اس��ت. 
همین امر به تیم های بازاریابی امکان سرمایه گذاری بر روی 
این مناس��بت را می دهد. اگر شما در عرصه کسب و کارتان 
به جمعه س��یاه توجه الزم را نش��ان ندهی��د، هرگز توانایی 
تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را پیدا نخواهید کرد. به 
این ترتیب همیشه در ماه های منتهی به پایان سال با فروش 

شدید رقبا و ناتوانی تان برای کسب سود مواجه می شوید. 
بدون شک سال های اخیر برای بسیاری از برندها و البته مردم 
از نظر مالی دشوار بوده است. درست به همین خاطر جمعه سیاه 
فرصت خوبی برای مشتریان به منظور خرید در حجم باالست. 
برندها نیز برای خالی کردن انبارشان و آمادگی برای سال جدید 
باید از تخفیف های موردنظر نهایت استفاده را ببرند. این امر به 
برندها فرصت کافی برای کس��ب سود مناسب در پایان سال و 

همچنین برنامه ریزی برای آینده را می دهد. 
جمعه سیاه ش��اید برای بس��یاری از بازاریاب ها مناسبتی 
تکراری باشد، اما مشتریان به دلیل مواجهه با رویدادهای مهم 
در طول دو سال اخیر نگاه ویژه ای به این بازه زمانی دارند. اگر 
شما قصد استفاده از این رویداد برای افزایش فروش برندتان 
را دارید، باید اول از همه به دنبال راهکارهای غیرکلیش��ه ای 
باشید، در غیر این صورت مشتریان هیچ توجهی به برندتان 

نخواهند کرد. 
پشت سر گذاشتن بحران مالی شدید کرونا برای هیچ کس 
س��اده نبوده است. بنابراین شما به منظور استفاده درست از 
جمعه س��یاه باید اندکی به این مسئله نیز توجه نشان دهید. 
چنی��ن کاری کمپین ش��ما را به طور ش��گفت انگیزی برای 
مخاطب هدف جذاب خواهد کرد. شما به این ترتیب فرصت 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را خواهید داشت. 
توصیه های��ی که در ادامه ب��رای بازاریابی و فروش بهتر در 
طول ماه های پایانی س��ال مورد بررسی قرار خواهیم داد، به 
طور ویژه ای برای جمعه س��یاه نیز کاربرد دارد. بنابراین اگر 
ش��ما به دنب��ال ارائه تجربه ای منحصر به ف��رد از برندتان به 

مشتریان هستید، نکات این مقاله را از دست ندهید. 
ارائه تخفیف های گسترده به مشتریان

هیچ مش��تری از کنار تخفیف های جذاب و هیجان انگیز به 
س��ادگی عبور نمی کند. این امر درباره ماه های پایانی سال نیز 
مصداق دارد. درس��ت به همین خاطر همه مردم جمعه س��یاه 
را به عنوان یکی از مناس��بت های مهم برای خرید محصوالت 
موردنیازشان دوست دارند. اگر شما به دنبال تاثیرگذاری حرفه ای 
بر روی مشتریان تان هس��تید، باید به دنبال ارائه تخفیف های 
کاربردی در این بازه زمانی باشید، در غیر این صورت هیچ شانسی 

برای رقابت با دیگر برندها در این میان نخواهید داشت. 
امروزه برخ��ی از برندها برای رونمایی از محصوالت تازه یا 
س��ری قدیمی تر آن از تخفیف های جذاب استفاده می کنند. 
چنین امری تمایل مشتریان برای خرید را به طور چشمگیری 
افزایش می دهد. با این حس��اب اگر شما هم در زمینه فروش 
محصوالت ت��ان به طور مداوم با مش��کل رو به رو هس��تید، 

استفاده از تخفیف های جذاب به سودتان خواهد بود. 
وقتی صحبت از تخفیف های مناسب می شود، باید همیشه 

به مشتریان وفادار برند نیز توجه کرد. این امر به شما امکان 
تاثیرگذاری بر روی فرآیند فروش را می دهد. مشتریان وفادار 
دامنه ای از خریداران را ش��امل می ش��ود که به طور مداوم از 
شما خرید می کنند. امروزه بخش اصلی سود برندها از همین 
مشتریان به دست می آید. با این حساب شما باید همیشه به 
فکر آنها باشید، در غیر این صورت در مدت زمانی کوتاه تمام 

مشتریان وفادارتان را از دست خواهید داد. 
اس��تفاده از تخفیف ه��ا در ماه های پایانی س��ال ۲0۲1 از 
نظر پایان بحران مالی کرونا نیز دارای اهمیت اس��ت. اگرچه 
بسیاری از برندها دیگر شرایط دشوار دو سال قبل را ندارند، 
اما هنوز هم فش��ارهای مالی زی��ادی بر روی برندها و همین 
طور م��ردم عادی وج��ود دارد. به همین خاطر اس��تفاده از 
تخفیف های گسترده ایده ای مناسب برای تمام کسب و کارها 
خواه��د بود. ش��ما با چنین کاری به س��ادگی هرچه تمام تر 
فرصت جلب نظر مشتریان در بازار را خواهید داشت. بنابراین 
باید از هر موقعیتی برای ارائه تخفیف های بیشتر به مشتریان 
س��ود ببرید، در غیر این صورت دیگر رقبا به سادگی هرچه 

تمام تر شما را کنار خواهند گذاشت. 

مش��تریان در بازه زمانی کنونی به دلیل فش��ارهای مالی 
ش��رایط کرونایی کمتر تمایل ب��ه خرید محصوالت مختلف 
دارند. تنها ابزار ش��ما در این میان برای ترغیب مشتریان به 
خرید هم تخفیف های جذاب خواهد بود. بنابراین شما باید در 
مقایسه با سال های دیگر تخفیف های متنوع و هدفمندتری را 
در دستور کار قرار دهید. به عنوان مثال، ارائه شرایط پرداخت 
س��اده یا حتی تخفیف بیش��تر بر روی محصوالت موردنیاز 
مشتریان ایده های مناسبی خواهد بود. اگر در این میان یک 
نظرس��نجی کوتاه از مشتریان وفادارتان انجام دهید، شرایط 
فروش تان در این بازه زمانی ساده تر از هر زمان دیگری خواهد 
ش��د. بنابراین همیشه این نکات را مدنظر قرار دهید، در غیر 
این صورت هیچ شانس��ی ب��رای ادامه فعالی��ت در بازارهای 

رقابتی کنونی نخواهید داشت. 
بهینه سازی کمپین برای کاربران موبایل

کارب��ران موبایل برای خرید محص��والت مختلف مایل به 
مش��اهده کمپین های شخصی س��ازی ش��ده و هماهنگ با 
دستگاه های هوشمندشان هس��تند. یکی از اشتباهات رایج 
برنده��ا در ای��ن می��ان ارزیابی مخاطب هدف ش��ان به طور 
محدود است. معنای این امر توجه صرف به کاربران رایانه های 
شخصی و فراموشی کامل کاربران گوشی های هوشمند است. 
امروزه میزان اس��تفاده از گوش��ی های هوش��مند درست 
به اندازه رایانه های ش��خصی اس��ت. بنابراین شما در صورت 
بی توجهی به این دامنه از مشتریان بخش قابل مالحظه ای از 
مشتریان بالقوه بازار را نادیده گرفته اید. نتیجه این امر ناتوانی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و تجربه فروش های 

باال در بازه زمانی پایان سال است. 
کارب��ران موبایل در طول دوران کرونا به طور قابل توجهی 
افزایش پیدا کرده اند. این امر از یکسو ناشی از افزایش تمایل 
کاربران برای اس��تفاده از گوش��ی های هوش��مند و از سوی 
دیگ��ر دوری افراد از محیط های کاری اس��ت. وقتی افراد در 
محیط های کاری حضور دارند، استفاده از رایانه ها برای جست 
و جو در اینترنت گزینه ساده تری به حساب می آید. بنابراین 
در دوره کنون��ی ش��ما باید هدف گ��ذاری دقیق تری بر روی 

کاربران رو به رشد موبایل داشته باشید. 
انتظارات از برند شما برای بازاریابی و فروش بهینه سازی شده 
در رابطه با پلتفرم موبایل چندان باال نیست. تنها بخش مهم 
کار بهینه س��ازی صفحات فرود و س��ایت تان برای تجربه ای 
لذت بخش از مشاهده پیش��نهادات و محصوالت تان به طور 

آنالین است. 
اگر برند ش��ما هنوز بر روی بازاریابی آنالین سرمایه گذاری 
مناسبی نکرده است، به احتمال زیاد بخش قابل مالحظه ای 
از رقابت در بازار را ب��ه دیگر برندها واگذار کرده اید. بنابراین 
بای��د هرچ��ه زودتر ب��ه دنبال راه ان��دازی بخ��ش مربوط به 
کاربران موبایل باشید، در غیر این صورت هیچ شانسی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. این امر 

حتی برای برندهای بزرگ نیز دردسرساز می شود. 
اهمی��ت بازاریابی آنالین و به ط��ور کلی حضور در فضای 
اینترنت برای برندها در طول سال های اخیر روز به روز بیشتر 
ش��ده اس��ت. درس��ت به همین خاطر در طول دوران کرونا 
بسیاری از برندهایی که به طور سنتی هیچ عالقه ای به فضای 
آنالین نداش��تند هم به این فضا تمایل نشان داده اند. این امر 

نوعی ضرورت برای کسب و کارها محسوب می شود. 
ش��ما به غیر از بهینه س��ازی صفح��ات س��ایت تان برای 
خریداران باید به دنبال ارائه پاره ای از توضیحات به آنها درباره 

شرایط برندتان نیز باشید. بدون تردید کیفیت کاری بسیاری 
از برندها در طول دوران کرونا کاهش قابل مالحظه ای داشته 
است. دلیل این امر نیز شرایط کرونایی و دورکاری در بسیاری 
از تیم های شرکت هاست. اگر ش��ما در این میان توضیحات 
درس��تی درباره وضعیت برندتان و نحوه تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان نداش��ته باشید، شانس تان در بازار رقابتی 

کنونی به شدت کاهش پیدا می کند. 
یک��ی از نکات جال��ب در زمینه بازاریاب��ی موبایلی مربوط 
به امکان شخصی س��ازی گسترده محتوا و همچنین طراحی 
س��ایت اس��ت. این امر به لطف توجه ویژه گوگل به کاربران 
موبایل رخ داده است. با این حساب شما امکان استفاده از این 
ش��رایط برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان به بهترین شکل 

ممکن را خواهید داشت. 
اگر ش��ما همکاری بلندمدتی با یک آژانس بازاریابی برای 
بهینه سازی فرآیند فروش به کاربران موبایل داشته اید، شاید 
اکن��ون زمان صرفه جویی در هزینه ها و ایس��تادن روی پای 
خودتان فرا رس��یده باش��د. توصیه طالیی ما برای شروع کار 
بهینه س��ازی روند فروش تان برای کاربران موبایل ارائه برخی 
از خدمات رایگان به آنهاست. مهمترین سرویس در این میان 
ارس��ال رایگان سفارشات برای کاربران موبایل است. این امر 
به خوبی تاخیر شما در زمینه بهینه سازی فرآیند فروش برای 
چنین مش��تریانی را جبران خواهد ک��رد. چنین امری نظر 
مشتریان برای همکاری با برند شما و خرید آنالین را به طور 

چشمگیری افزایش می دهد. 
برنامه ریزی قبلی برای محتوای بازاریابی

امروزه فرآیند فروش و بازاریابی دارای پیوند بسیار نزدیکی با هم 
هستند. این امر به شما امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
را می دهد. اگر ش��ما کمپین های بازاریابی خوبی داشته باشید، 
از نظر فروش نیز با مش��کل رو به رو نخواهید شد. نکته جالب 
اینکه شبکه های اجتماعی در این میان امکانات بسیار خوبی برای 
شما تدارک دیده اند. شما به این ترتیب امکان تاثیرگذاری بسیار 
س��اده و کاربردی بر روی مخاطب هدف تان را خواهید داشت. 
طراحی کمپین های جذاب برای کاربران در کنار امکان فروش 
درون برنامه ای برخی از شبکه های اجتماعی فرصت بی نظیری 

در اختیار تیم های بازاریابی قرار می دهد. 
اگر شما به دنبال فروش باال در ماه های پایانی سال جاری 
هس��تید، یکی از کارهای ض��روری ایجاد هم��کاری هرچه 
نزدیک تر در میان تیم بازاریابی و فروش اس��ت. شاید این امر 
در نگاه نخس��ت بسیار سخت باش��د، اما به محض اینکه کار 
بر روی آن را ش��روع کنید، توانایی  تان برای فروش به شدت 

افزایش خواهد یافت. 
اغلب اوقات فقدان هماهنگی کافی برای بازاریابی و فروش 
در کنار هم برندها را اذیت می کند. همچنین تجربه ای منفی 
از تعام��ل با برند را نیز در اختیار مش��تریان قرار خواهد داد. 
این امر ش��ما را به ط��ور قابل مالحظه ای تبدیل به یک برند 

کلیشه ای می کند. 
برنامه ری��زی ب��رای تهی��ه محت��وای بازاریابی ج��ذاب و 
تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف اغلب اوقات یکی 
از نکات بسیار مهم در فرآیند بازاریابی محسوب می شود. این 
امر به ش��ما فرصت بس��یار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف می دهد. البته الزم نیس��ت برنامه ریزی تان را 
خیل��ی دقیق دنبال کنید. تهیه هر محت��وا چند روز قبل از 
موعد بارگذاری کافی خواهد بود. شما با چنین کاری اعتماد 
به نفس بسیار باالیی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

و ادامه روند بازاریابی خواهید داشت.  
الگوب��رداری از برندهای بزرگ در زمینه بازاریابی و فروش 
همیشه یکی از ایده های بسیار جذاب برای بازاریابی محسوب 
می ش��ود. این امر به ش��ما ام��کان فروش باال ب��دون نیاز به 
اختصاص زمان گس��ترده به فرآیند بازاریابی را می دهد. شما 
ب��ا چنین کاری به بهترین ش��کل ممکن ام��کان جلب نظر 
مشتریان را خواهید داش��ت. نکته جالب اینکه با استفاده از 
تجرب��ه دیگر برندها هزینه های ت��ان در این میان نیز به طور 

قابل مالحظه ای کاهش پیدا می کند. 
میزبانی از یک مسابقه آنالین

مس��ابقه های آنالین ب��ه طور وی��ژه ای برای کارب��ران در 
ش��بکه های اجتماعی جذابیت دارد. به وی��ژه اگر جایزه های 
کاربردی نیز در میان باشد. این مسابقه ها در روزهای پایانی 
س��ال فرصت مناس��بی برای کاربران به منظور تجربه اوقات 
لذت بخ��ش در کنار دوس��تان و اعضای خانواده ش��ان ایجاد 
می کند. نکته مهم در این بین تالش برای استفاده از ایده های 
جذاب در این میان اس��ت، در غیر این صورت ش��ما شانسی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 

مس��ابقه آنالین برند شما نیازی به استفاده از تکنیک های 
عجیب ندارد. اس��تفاده از ایده ای مناس��ب برای کریسمس و 
همچنین س��ادگی شرکت در آن کافی خواهد بود. متاسفانه 
برخی از برندها در این میان ایده های بسیار دشواری را مدنظر 
ق��رار می دهند. این امر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 
ب��دل به امری دش��وار می کن��د. با این حس��اب نباید انتظار 

دریافت نتایج مناسب در حوزه بازاریابی را داشت. 
به روز رسانی فهرست ایمیل ها

استفاده از ایمیل مارکتینگ به عنوان ابزاری کاربردی در پایان 
سال ایده مناسبی محسوب می شود. شما با ارسال ایمیل بدون 
نیاز به صرف هزینه اضافی امکان جلب نظر کاربران را خواهید 
داشت. همچنین در روزهای پایانی سال نیز شانس مناسبی از 

نظر ترغیب مشتریان برای خرید پیدا خواهید کرد. 
بازاریابی ایمیلی در طول سال های گذشته همچنان جایگاه 
مناسبش در میان تیم های بازاریابی را حفظ کرده است. با این 
حساب اگر شما فکر می کنید این الگو تاثیرگذاری الزم را ندارد 
یا اینکه کامال از مد افتاده محسوب می شود، باید در ارزیابی تان 
از این اس��تراتژی تجدیدنظر نمایید، در غیر این صورت یکی از 
بهترین ابزارهای ممکن برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف، 
به ویژه در بازه زمانی پایان س��ال، را از دست می دهید. بنابراین 
برای فروش بهتر در پایان س��ال همیشه نیم نگاهی به طراحی 

کمپین بازاریابی ایمیلی داشته باشید. 
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چگونه فروش آخر سال برندتان را افزایش دهید؟


