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 5 سناریو
در مذاکرات وین

فرصت امروز: پس از وقفه ای حدودا پنج ماهه هفتمین دور مذاکرات هس��ته ای از روز گذش��ته در هتل کوبرگ 
وین از سر گرفته شد. این اولین دور مذاکرات احیای برجام در دولت سیزدهم است که در میانه مردادماه امسال 
بر س��ر کار آمد و این تغییر دولت نهایتا باعث ش��د که بین دور ششم و هفتم مذاکرات فاصله ای چندماهه بیفتد. 
درست مثل دولت جو بایدن در آمریکا که پس از ورود به کاخ سفید با وقفه ای سه ماهه مذاکرات احیای برجام را 
آغاز کرد و نهایتا شش دور مذاکره بین ایران و قدرت  های جهانی در دولت حسن روحانی تا 30 خردادماه امسال...
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با گذشت حدود سه ماه از روی 
کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، 
ح��ال و هوای سیاس��ت خارجی 
دول��ت او نش��ان داد که برخالف 
مناظ��رات انتخابات��ی خردادماه، 
پرونده هسته ای آنچنان که باید 
با دولت س��یزدهم سر سازگاری 
و صلح ندارد. مذاکرات هسته ای 
پ��س از نزدی��ک ب��ه دو ده��ه 
کشمکش همچنان برای فعاالن 
اقتصادی به مثابه گره کوری است 
که باید در تصمیم گیری ها لحاظ 
کنند. شاید هیچ کلمه ای به اندازه 
گره در ترس��یم وضعی��ت امروز 
اقتصاد ایران، گویا و واضح نباشد. 
تورم، توقف رشد اقتصاد ایران در 
دهه اخیر، مواضع تجاری، بیکاری 
گس��ترده، مهاجرت نی��روی کار 
متخص��ص، مش��کالت رنگارنگ 
بانکی، ورشکستگی آبی، آلودگی 
ه��وای کالنش��هرها و صدها گره 
ریز و درش��ت، اقتصاد ایران را در 
بند کشده اند. میراث دولت حسن 
ابراهیم رئیس��ی  روحانی ب��رای 
تقریبا روشن اس��ت و آن برجام 
ابتدایی  بوده است. موفقیت های 
این توافق تا پیش از خروج آمریکا 
از آن در دوره دونال��د ترامپ که 

پس از یک سال از این 
۲توافق خارج شد...
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پس لرزه های صدور حکم حبس برای مدیرعامل پلتفرم »دیوار« با گذشت چند روز 
همچنان ادامه دارد و این مسئله موجی از نگرانی را در میان صاحبان کسب وکارهای 
اینترنتی ایجاد کرده اس��ت. داس��تان بر سر محتوایی اس��ت که دادگاه آن را مجرمانه 
تشخیص داده و سایت »دیوار« و مدیرعامل آن »اشکان آرمندهی« را مجرم شناخته 
است. واکنش ها به این حکم البته به فعاالن حوزه اقتصاد نوآوری محدود نشده و برخی 
از نمایندگان مجلس نیز خواس��تار مدارای بیشتر با کارآفرینان و صاحبان پلتفرم های 

انتشار و تبادل محتوا شده اند.
البته این اولین باری بار نیس��ت که اکوسیستم استارت آپی کشور از شنیدن چنین 
حواشی و اخباری شوکه می شود. در آبان ماه سال گذشته هم حکم جنجالی 10 سال 
حبس برای موسس »آپارات« به اتهام صدور محتوای مجرمانه و خالف عرف هیاهوی 
زیادی به پا کرد. همچنین کسب و کارهای پلتفرمی دیگر از جمله »تخفیفان« نیز در 
این سال ها تجربیات مشابهی داشته اند که به طور کلی برآیند آنها نشانگر چالش های 
جدی حقوقی در مس��یر توسعه کس��ب وکارهای اینترنتی و اس��تارت آپ های ایرانی 
است. صدور این احکام عجیب برای مدیران پلتفرم ها نشان می دهد که جایگاه کسب 
وکارهای اینترنتی در نظام حقوقی ایران همچنان ناشناخته و نیازمند بررسی حقوقی 
بیشتری است. کما اینکه استارت آپ های ایرانی هنوز نمی دانند که برای کسب مجوز 
باید به کجا مراجعه کنند؟ یعنی از همان مرحله نخست در این زمینه نوعی سردرگمی 
وجود دارد، چه برسد به قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت این کسب وکارها که هنوز 

به روزسانی نشده است.
پلتفرم»دیوار«چراوچطورمحکومشد؟

حکم حبس قطعی مدیرعامل پلتفرم »دیوار« به اتهام »بسترسازی برای تن فروشی« 
با گذش��ت چند روز همچنان خبرساز است. البته پای مدیرعامل »دیوار« از یک سال 
پیش به دادگاه به اتهام اش��اعه فحشا باز شد. »اش��کان آرمندهی« در نشست کالب 
هاوس��ی »نصر تهران« که در شهریورماه امسال برگزار شد، در این باره گفت: »ما یک 
س��ال است که درگیر یک پرونده در س��ایت دیوار هستیم و متاسفانه اخیرا قاضی در 
دادس��را حکم به مجرم بودن سایت دیوار و من به عنوان مدیرعامل آن داده است. آن 

هم به جرم اش��اعه فحش��ا. درحالی که صرفا یک نفر یک آگهی را روی دیوار گذاشته 
و تخلف را او کرده، اما قاضی در کنار آنها من را هم مجرم ش��ناخته و حکم یک س��ال 

حبس صادر کرده است.«
او در توضیح بیش��تر وقایع رخ داده ادامه داد: »در محتوایی که ما منتش��ر کرده ایم 
چیز مجرمانه ای نبوده و اصوال محتوای مجرمانه محسوب نمی شود. ولی بعدا در زمینه 
ارتباط��ات خریدار و فروش��نده یا خدمات گیرنده و خدمات دهن��ده که ما اصال در آن 
دخالت نداریم، اتفاقاتی افتاده و پرونده در دادسرای پلیس امنیت اخالقی تشکیل شده 
اس��ت. صحبت از یک سال و نیم پیش است. اتفاقی که افتاده است، حاال در آن زمان 
رسیدگی شد و بعد از یک بازداشت ده دوازده ساعته در پلیس امنیت با یک وثیقه یک 
میلیارد و 100 میلیون تومانی در آن زمان من توانستم بیرون بیایم، ولی حاال قاضی 

حکم حبس صادر کرده است.«
با وجود همه پیگیری های حقوقی و قانونی، حکم حبس مدیرعامل »دیوار« در ادامه 
»قطعی« شد. روابط عمومی »دیوار« در این زمینه اعالم کرد: »عنوان اتهامی این حکم، 
»فراهم آوردن موجبات فس��اد و فحش��ا از طریق جذب زنان تن فروش« است؛ این در 
حالی است که خدمات دیوار همواره تحت قوانین موجود در کشور و نظارت نهادهای 
ذی ربط بوده اس��ت. در این پرونده نیز آگهی های موض��وع اتهام دارای هیچ محتوای 
غیرقانونی نبوده و محکومیت دیوار صرفا براساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در 

فضای خارج از این پلتفرم انجام داده اند.«
پلتفرم »دیوار« در حالی در این پرونده مقصر ش��ناخته شد که در سال گذشته 56 
میلیون آگهی معادل 20 درصد آگهی های بررسی شده را به دلیل نقض قوانین، گزارش 
کاربران و دستور قضایی رد کرده است. با این حال، روابط عمومی دیوار گفته است که 
امکان بررسی انگیزه و سوءنیت احتمالی 44 میلیون کاربر استفاده کننده از این پلتفرم 
را ندارد و بنابراین باید بین مسئولیت پلتفرم و کاربر آگهی دهنده تمایز حقوقی قائل شد.

چراهمهپلتفرمهایاینترنتیدرخطرند؟
نظیر چنین اتفاقی چند س��ال پیش برای موس��س »آپارات« و »تخفیفان« نیز رخ 
داد. داستان »آپارات« از انتشار ویدئویی در سال 1398 آغاز شد که در این ویدئو، یک 
مجری از کودکان می پرسید که آیا می دانند چطور به دنیا آمده اند؟ نهایتا این پرونده 
به حکم حبس مدیرعامل این پلتفرم منجر ش��د. همچنین در ماجرای »تخفیفان«، 
مدرک تقلبی و همینطور نوع پوش��ش دس��ت در یک تصویر چالش برانگیز شد و در 
نهایت ماجرا با جریمه نقدی به پایان رسید. به طور کلی، ورود دستگاه قضا به پرونده 

پلتفرم ها نشان می دهد که جایگاه پلتفرم ها و کسب وکارهای اینترنتی در نظام حقوقی 
ایران همچنان ناشناخته است و فقر قانون در این حوزه وجود دارد. شهاب جوانمردی، 
مدیرعامل فناپ و نایب رئیس  کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران 
می گوید: »با رویکرد فعلی، س��ایر کس��ب وکارهای حوزه اقتصاد نوآوری نیز در خطر 
برخوردهای سلبی قرار دارند. به نظر می رسد در نهاد دولت راجع به حدود اختیارات و 
مسئولیت ها در پلتفرم ها و شاید به معنام عام تر، خدمات و محصوالت جدید و نوآورانه 
شناخت کافی وجود ندارد. اگر نه با استدالل های مطرح شده احتماال می توان مدیران 
اپراتورهای موبایل را هم دس��تگیر کرد، چراکه آنان نیز در قالب این پلتفرم ها، امکان 
ارتباط و جابه جایی اطالعات را فراهم کرده اند. اکنون جرمی اتفاق افتاده و به جای آنکه 

مجرم شناسایی شود، همه پای شان گیر است.«
او ب��ا بی��ان اینکه »در زمان ش��کل گیری یک پلتفرم، الزم اس��ت ک��ه مخاطرات، 
محدودیت ها، ابزارهای جس��ت وجوی هوشمند، فیلترهای موردنیاز در این پلتفرم ها و 
برنامه ریزی برای توس��عه گام به گام آن با کمک ذی نفعان مورد بررس��ی و پیش بینی 
ق��رار گیرد«، ادامه می دهد: »معموال به دلیل عدم توجه به این مس��ائل و عدم اتخاذ 
تدابیر الزم، هرگاه که مش��کلی پدید می آید، به س��رعت صورت مسئله پاک می شود 
و به گونه ای برخورد می ش��ود که کسی انگیزه ای برای ارائه خدمت یا محصول جدید 
نداشته باشد. اساسا چرا در چنین شرایطی، افراد باید ریسک ارائه محصوالت نوآورانه 

را متحمل شوند؟«
جوانم��ردی با تاکید بر اینکه »ضرورت دارد اتاق بازرگان��ی تهران در برابر این نوع 
برخوردها واکنش نش��ان دهد«، می افزاید: »بخش خصوصی اگر در مقابل این رویداد 
واکنش نشان ندهد، در نهایت تک تک کسب وکارها با همین مخاطره مواجه خواهد 
ش��د. مطالبه ای که از گذشته توسط صاحبان کس��ب وکارهای اقتصاد نوآوری مطرح 
ش��ده، این است که یک شعبه تخصصی برای رسیدگی به دعاوی و مسائل این حوزه 
ایجاد شود. البته این را هم اعالم کرده ایم که در زمینه ارائه آموزش های الزم، جمع آوری 
اطالعات و معرفی کارشناسان امین به قوه قضاییه کمک خواهیم کرد. درخواست ما این 
است که یک ش��عبه تخصصی واجد دانش و اطالعات کافی برای ارزیابی و احراز یک 

مسئله یا جرم در حوزه کسب وکارهای اینترنتی ایجاد شود.«
فقرقانوندرحوزهکسبوکارهاینو

همچنین نیما اشرف زاده، فعال اس��تارت آپی با بیان اینکه »دنیای کسب وکارهای 
اینترنتی در ایران هنوز درک نش��ده است« بر این باور است که »کسب وکارهای نوپا 

ب��ه اندازه ای در اقتصادها اهمیت دارن��د که جا دارد یک وزارتخانه تخصصی برای آنها 
شکل بگیرد، اما هنوز حتی در حوزه قانونگذاری نیز از حرکت شتابان استارت آپ ها و 
کسب وکارهای مجازی عقب هستیم. کسی فکر نمی کرد روزی 44 میلیون ایرانی در 
»دیوار« حس��اب کاربری داشته باشند. این نشان می دهد کسب وکارهای اینترنتی تا 
چه اندازه سریع پیش می روند و متناسب با همین سرعت به تسهیل بسترهای حقوقی 

برای فعالیت خود نیاز دارند.«
او با اشاره به صدور حبس مدیرعامل »دیوار« می گوید: »پرونده مربوط به مدیرعامل 
دیوار که به حکم حبس قطعی رسید، به دلیل انتشار محتوایی از سوی کاربران تشکیل 
شده که این پلتفرم قابلیت تشخیص مجرمانه بودن آن را نداشته است. ظاهر هیچ یک 
از این آگهی ها، از مصادیق محتوای نامناسب نبوده است. هر جا که پلتفرم با گزارش 
کاربران یا از طریق دیگری از مجرمانه، نامناسب و غیرقانونی بودن آگهی باخبر شده، آن 
را حذف کرده و با کاربر برخورد کرده است. شماره کاربر مسدود شده و گروه حقوقی 
دیوار هم گزارش های الزم در این باره را به نهادهای مرتبط مثل پلیس فتا ارائه کرده 
است.« به اعتقاد این فعال استارت آپی، »هنوز استارت آپ ها نمی دانند که برای شروع 
کار باید از کجا مجوز بگیرند. آیا باید به اتحادیه کسب وکارهای مجازی رفت؟ آیا باید 
به نظام صنفی رایانه ای مراجعه کرد، یا باید از س��ازمان دولتی دیگری مجوز گرفت؟ 
در واقع، از همان گام نخست در این زمینه نوعی سردرگمی وجود دارد، چه برسد به 
قوانین مرتبط با فعالیت این کسب وکارها در مراحل بعدی که به روزسانی نشده است.« 
او با بیان اینکه »تعداد کس��ب وکارهای اینترنتی در سال های اخیر افزایش یافته و به 
میلیون ها ایرانی خدمات ارائه می دهند«، می افزاید: »اسنپ، تپسی، پلتفرم هایی مثل 
دیجی کاال و دیوار، ش��یپور و باما در ح��وزه نیازمندی ها کار می کنند، اما کدام قانون 
متناسب با فعالیت این کسب وکارها تغییر کرده است؟ کما اینکه آیین نامه هایی که در 
این باره صادر شده، بدون دریافت نظر کارشناسی و مشورت با پلتفرم ها به اجرا درآمده 
اس��ت. در اتحادیه کس��ب وکارهای مجازی، برای پلتفرم های ثبت آگهی و نیازمندی 
آیین نامه ای آماده کردیم، اما این آیین نامه هیچ وقت مصوب نش��د و دستمان به هیچ 
جایی برای تصویب این آیین نامه نرس��ید. حتی در این باره مس��خره شدیم، چراکه به 
نظر بعضی، ش��یوه نامه کار کس��ب وکارهای اینترنتی مسئله کم اهمیتی در بین دیگر 
مسائل کشور است. مسئوالن رشد سریع کسب وکارهای نو، استارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان را دیده و از اسم این شرکت ها زیاد استفاده می کنند، اما به معنای واقعی، 

اهمیتی برای آنها قائل نیستند.«

اگر تابس��تان 2021 را »تابس��تان نارضایتی« بنامیم، واقعیت را به  ش��دت 
دست کم گرفته ایم. از کوبا تا آفریقای جنوبی و از کلمبیا تا هائیتی، شهروندان 
خشمگین به خیابان ها آمده اند و اعتراضاتی عمدتا خشن در هر گوشه ای از جهان 
در حال انجام است. به گزارش »فارن پالیسی«، البته هر کدام از کشورهایی که 
در آنها ش��اهد اعتراض هستیم، سابقه و وضعیت متفاوتی دارد، به  خصوص در 
هائیتی که سال ها خشونت و فساد دولتی ماه گذشته به ترور رئیس جمهور و به  
هم  ریختگی شدید کشور ختم شد، اما همه این کشورها در یک چیز مشترکند: 
همه آنها گرفتار توفانی عظیم از مشکالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شده اند 
که کرونا توانس��ته بر آتش آنها بدمد و ماجرا را ناگهان بحرانی تر کند. وضعیت 
کنونی حتی اوج ماجرا هم نیس��ت و جهان به س��رعت تبدیل به انبار باروتی 
می ش��ود که در آن ناآرامی های ش��هری و قیام علیه نابرابری و دش��واری های 
اقتصادی تش��دید خواهد شد. کرونا با گسترش شکاف طبقاتی، وضعیت مالی 
ع��ده زیادی از مردم زمی��ن را بدتر کرده و حاال تبع��ات آن را می بینیم. حاال 
همه گی��ری کرونا را می توان از آن بحران هایی توصیف کرد که قرنی یکبار رخ 

می دهند: بحرانی که نه  فقط سیس��تم های درمانی کشورها را درگیر کرده، که 
حل تبعات آن نیازمند پاسخی اقتصادی، سیاسی و امنیتی است. تالش ها برای 
محدود کردن کرونا ش��اید آمار مرگ و میر را در کوتاه مدت پایین آورده باشد، 
اما به طور غیرعامدانه ای باعث آسیب هایی شده که نهایتا به خشونت، تنش و 
ناآرامی های سیاس��ی در بلندمدت ختم می شود. اعتراضات اخیر، زنگ خطری 
اس��ت برای همه رهبران دنیا. تاریخ پر است از نمونه های مشابه و اینکه چطور 
یک بیماری  همه گیر به ناآرامی گسترده اجتماعی ختم شد: از طاعون مرگباری 
که در قرن چهاردهم در اروپا و آس��یا ش��ایع شد، تا آنفلوآنزای اسپانیایی اوایل 
قرن بیس��تم و وبای عظیم پاریس که در »بینوایان« ویکتور هوگو ابدی ش��ده 
است. اساسی ترین تفاوت بیماری همه گیر کنونی، معضل نابرابری است؛ کرونا 
شکاف های اقتصادی را به شدت تقویت و زندگی را برای گروه های آسیب پذیر 
به  خصوص زنان دشوارتر کرده است. کرونا همچنین نقص های سیستم امنیت 
غذایی کش��ورها را آش��کار کرد و تعداد افرادی را که از گرس��نگی مزمن رنج 
می برند به ش��دت باال برد. طبق برآورد سازمان ملل، حدود یک دهم جمعیت 

جهان )بین ۷20 تا 811 میلیون نفر( س��ال گذش��ته دچار سوءتغذیه بوده اند. 
تاثیر گرم شدن زمین و نابودی محیط زیست باعث تشدید این وضعیت دشوار 
ش��ده است. این در حالی است که کمبود جهانی واکسن هم بر آتش بی ثباتی 
می دمد. سال گذشته موسسه برآورد ریسک »وریسک میپل کرافت« هشدار داد 
که 3۷ کشور دنیا می توانند با جنبش های اعتراضی گسترده مواجه شوند و این 
ریسک حدود سه س��ال پابرجا خواهد بود. همچنین گزارش موسسه »مرسی 
کورپز« پیش بینی می کند که کرون��ا احتمال بروز منازعات تازه را باال می برد، 
منازعات کنونی را عمیق تر می کند و باعث بیشتر شدن بی ثباتی می شود. کرونا 
باعث ش��ده در شمار زیادی از کشورها اعتماد عمومی به دولت ها کامال از بین 
برود و این عامل اصلی بی ثباتی های آینده است. مردمی که در وضعیت شکننده 
مالی/احساسی قرار دارند و اطمینان شان به دولت سست شده، فکر می کنند که 
به حال خود رها شده اند، چون خدمات عمومی مختل شده، قیمت مواد غذایی 

باال رفته و بیکاری یا کاهش دستمزدها بیداد می کند.
ادامهدرصفحه۶

جهانبهانبارباروتتبدیلمیشود
37کشوردرمعرضآشوبکرونا

وقتیهمهپلتفرمهایاینترنتیدرخطرهستند

حواشیحقوقیاستارتآپهایایرانی

آیاکسبوکارشمابهسایترسمینیازدارد؟
اگر کسب و کار شما از نظر کسب موفقیت در بازار وضعیت بسیار خوبی داشته باشد، شاید طراحی و راه اندازی 
یک سایت رسمی برای تان چندان ضرورتی نداشته باشد. بسیاری از کارآفرینان فکر می کنند داشتن یک برند 
موفق دیگر نیاز برای مدیریت سایت رسمی را به طور کامل از بین می برد. این امر شاید در نگاه نخست جالب 
به نظر برس��د، اما نیازمند بررس��ی بیشتر در عمل است.  بدون تردید امروزه راه اندازی یک سایت در همان نگاه 
نخست امری ضروری به نظر می رسد. در دنیایی که اغلب مردم با استفاده از اینترنت به رفع نیازهای مختلف شان 
می پردازند، فقدان یک سایت کاربردی می تواند حسابی شما را به دردسر اندازد. بنابراین شما باید همیشه یک 
سایت مناسب در کنار برندتان داشته باشید. البته مگر اینکه آنقدر برندتان بزرگ و موفق باشد که داشتن سایت 
در عمل هیچ تاثیری بر روی روند فعالیت تان نداشته باشد.  با توجه به مقدمه ای که درباره داشتن سایت برای برند...



فرص��ت امروز: پس از وقفه ای ح��دودا پنج ماهه هفتمین دور مذاکرات 
هس��ته ای از روز گذشته در هتل کوبرگ وین از سر گرفته شد. این اولین 
دور مذاکرات احیای برجام در دولت س��یزدهم است که در میانه مردادماه 
امسال بر سر کار آمد و این تغییر دولت نهایتا باعث شد که بین دور ششم 
و هفتم مذاکرات فاصله ای چندماهه بیفتد. درست مثل دولت جو بایدن در 
آمریکا که پس از ورود به کاخ س��فید با وقفه ای سه ماهه مذاکرات احیای 
برجام را آغاز کرد و نهایتا شش دور مذاکره بین ایران و قدرت  های جهانی 
در دولت حس��ن روحانی تا 30 خردادماه امسال برگزار شد که مسئولیت 
تیم مذاکره کننده را عباس عراقچی به عهده داش��ت، اما به موازات تغییر 
دولت، چه��ره تیم مذاکره کننده ایران نیز تغییر ک��رد و علی باقری کنی 
جایگزین عراقچی شد. همچنین برخالف شش دور مذاکره پیشین که در 
گراند هتل وین برگزار ش��د، دور هفتم مذاکرات بار دیگر به هتل کوبرگ 

)محل مذاکرات منتهي به حصول برجام( منتقل شده است.
ف��ارغ از آنچه دیروز در اولین نشس��ت از هفتمی��ن دور مذاکرات وین 
رخ داد، س��وال این اس��ت که چه س��ناریوهایی برای احیای برجام مطرح 
اس��ت و مذاکرات وین چه تهدیدها و فرصت هایی برای ایران و طرف های 
غربی در دل خود دارد؟ در پاس��خ به این سواالت، تحلیلگران با بازخوانی 
و آسیب شناسی مسیر 20 ساله پرونده هسته ای ایران در نشست »انجمن 
اندیش��ه و قلم«، س��ناریوهای پنجگانه مذاکرات وین را برشمردند. در این 
نشس��ت مجازی که با عنوان »پیشینه مذاکرات هسته ای و پشت صحنه 
مذاکرات پیش رو« در اتاق »ایران من« در کالب هاوس برگزار شد، جاوید 
قربان اوغلی و قاسم محبعلی، دیپلمات های پیشین وزارت خارجه به همراه 
ف��واد صادقی و علی منتظری، دو تحلیلگر سیاس��ت خارجی، دیدگاه های 

خود را مطرح کردند.
چهسناریوهاییدروینمطرحاست؟

علی منتظری، تحلیلگر سیاس��ت خارجی در این نشس��ت با برشمردن 
اشتباهات ایران در رویارویی 20 ساله در پرونده هسته ای گفت: »گفت وگو 
با سه کشور به جای آژانس انرژی اتمی از ابتدا اشتباه بود و این خطا باعث 
ش��د س��ال 2015 یک اجماع جهانی علیه ایران از کانال ش��ورای امنیت 
شکل بگیرد. همچنین سایه اختالفات داخلی بر مسئله هسته ای مانند کنار 
گذاش��تن علی الریجانی از دبیر شورای عالی امنیت ملی به دلیل اختالف 

رویکردها با احمدی نژاد، مانع توافق در آن مقطع شد.«
به گزارش ایس��نا، منتظری با بیان اینکه »دستور کار مذاکرات در دوره 
احمدی نژاد و جلیلی بر مس��ائل فرعی مانند حفظ کرامت انسانی، اصالح 
س��اختار سازمان ملل و حل فلسفی مش��کالت جهانی به جای تمرکز بر 
مس��ئله هسته ای ایران بود«، به طوالنی بودن مذاکرات اشاره کرد و افزود: 
»مش��کل دیگر، طوالنی بودن مذاکرات بود که البته بخشی از آن با ورود 
تیم آقای روحانی و ظریف از بین رفت و تمرکز بر مس��ئله هس��ته ای شد. 
برنامه اتمی ایران از ابتدا مکشوف بوده و سری بودن آن کامال محل تردید 
اس��ت. شواهد این نکته هم ترور دانش��مندان ما و ربودن اسناد هسته ای 
اس��ت و به نظر می رس��د باید منتظر اقدامات خرابکارانه بیش��تر از طرف 

دشمن هم باشیم.«
او با اش��اره به اینکه »دس��تاوردهای هسته ای ما نتوانسته در معیشت و 
مسائل اقتصادی مردم ترجمه شود«، ادامه داد: »شهروندان می پرسند این 
برنامه که باید حامی اقتصاد و امنیت کشور باشد چرا اینقدر هزینه دارد؟ 
متاسفانه برنامه اتمی ایران به جای حراست از دستاوردهای خود در مقابل 
زورگوی��ی آمریکا، مرتب خود را قربانی می کن��د. هروقت با تهدید مواجه 
می شویم، غنی سازی را باال می بریم. این ابزار تهدید موجب قربانی شدن ما 

می شود و گویی ابزار دیگری نداریم.«

این تحلیلگر سیاست خارجی سپس به تیم جدید مذاکره کننده در دولت 
سیزدهم توصیه کرد: »اصل، حفظ تکنولوژی هسته ای است و باید راهی را 
رفت که با استفاده از تجربیات گذشته، پرونده هسته ای ایران بسته شود تا 

فرصت بررسی عملکرد هسته ای کشور به دست آید.«
منتظری با برش��مردن پنج س��ناریو ب��رای مذاکرات وی��ن توضیح داد: 
»س��ناریوی آمریکایی طرح گام به گام بازگشت ایران به التزام ها در برجام 
و لغو گام به گام تحریم هاست. استدالل طرح موقت که سناریوی منسوب 
به اروپایی هاست، اش��اره دارد که چون دولت بایدن نمی تواند توافق را در 
کنگره به تصویب برس��اند، آمریکا باید تعهد دهد در قبال بازگش��ت ایران 
به برجام، هر سه ماه یک بار بخشی از تحریم ها را تعلیق کند. طرح دیگر، 
بازگش��ت یکجا به برجام 2015، لغو تحریم ها و راس��تی آزمایی است که 
طرح منسوب به ایران است. همچنین طرح منسوب به روس ها نزدیک به 
طرح گام به گام اس��ت، اما با گستردگی و سرعت بیشتر لغو تحریم ها در 

یک دوره کوتاه.«
به گفته او، »طرح موس��وم به طرح ب ایران هم در دو روز اخیر مطرح 
ش��ده مبنی بر اینکه اگر لغو کامل تحریم ها محقق نش��د و قرار بر تعلیق 
بخشی از تحریم ها در مذاکرات شد، اتحادیه اروپا و اعضای پیمان شانگهای 
قان��ون حمای��ت از تج��ارت آزاد و روابط مالی آزاد با ای��ران را در مجالس 
قانونگذاری خود تصویب و کشورهای خود را از شمول تحریم های آمریکا 

به شکل رسمی و قانونی معاف کنند.«
برنامههستهایایراندرآینهزمان

قاسم محبعلی، مدیرکل اسبق وزارت خارجه نیز در این نشست با اشاره 
به اینکه »برنامه هسته ای ایران از پیش از انقالب، با چالش بودجه و هزینه  
مواج��ه بود؛ اما ادامه یافت و قرار بود س��االنه 20 هزار مگاوات برق تولید 
کند«، گفت: »در سال 1980 قرار بود نیروگاه دوقلوی بوشهر راه بیفتد که 
با پیروزی انقالب تعطیل شد. برنامه هسته ای بعد از انقالب، در سال 1364 
دوباره شروع شد. اما هم نیروگاه خیابان امیرآباد تهران با مانع آمریکایی ها 
با مش��کل تامین سوخت مواجه شد و از سوخت 90درصد به سوخت 20 
درصد توس��ط آرژانتین رس��ید، هم نیروگاه بوشهر با خروج آلمان به یک 

پروسه طوالنی روسی افتاد تا اینکه بعد از برجام راه اندازی شد.«
سفیر پیشین ایران در مالزی ادامه داد: »مشکل اصلی زمانی رخ داد که 
در سال 1381 آژانس به این گمان رسید ایران پنهان کاری کرده است. به 
این ترتیب، برنامه صنعتی و اقتصادی هس��ته ای ایران که از ابتدا هزینه بر 
تلقی می شد، حاال با طرح بحث نظامی بسیار پرهزینه شد و صورت امنیتی 
گرفت. در توافق با سه کشور اروپایی تا سال 2009 همواره بحث مذاکرات 
بر »مشوق در قبال تامین خواسته های غربی ها« بود، اما از سال 2009 با 
قطعنامه ها، مسئله به »برداشتن تحریم در قبال تامین خواسته های شورای 

امنیت« تغییر کرد.«
به اعتقاد محبعلی، »یکی از اش��تباهات آن بود که برجام که یک تفاهم 
امنیتی بود، در افکار عمومی یک برنامه اقتصادی تلقی ش��د، در حالی که 
در مقدمه برجام آمده که بعد از هشت سال، برنامه هسته ای ایران از منظر 
آژانس و شورای امنیت به یک برنامه صلح آمیز تبدیل می شود. در واقع در 
همان مقدمه ایران پذیرفته بود برنامه هس��ته ای اش برخالف صلح جهانی 

تعبیر شده است.«
او در تبیین مش��کالت فعلی بر س��ر راه تیم مذاک��رات نیز گفت: »اوال 
ش��رایط جهان و ایران با س��ال 2015 و زمان انعقاد برجام متفاوت است. 
دولت بایدن در نظر ندارد سیاس��ت های اوباما را در قبال ایران اجرا کند و 
به دنبال طرح مسائل دیگر در خالل مذاکرات است. ایران هم بعد از خروج 
ترام��پ به اقداماتی در جهت افزایش قدرت چانه زنی خود دس��ت زده که 

بازگشت ساده نیست. از سوی دیگر، مشخص نیست آمریکایی ها آمادگی 
تضمین برای آینده داش��ته باش��ند. بر این مبنا آنچه می توان بر آن توافق 
کرد، یک توافق گام به گام اس��ت که ط��ی آن قدرت چانه زنی ایران باقی 
بماند و طرف مقابل هم یکباره تحریم ها را برطرف نکند. باید در نظر داشت 
تنها تا سال 2023 که موعد برجام است، می توان توافق کرد و برای بعد از 

آن باید دوباره مذاکره کرد.«
ای��ن دیپلم��ات با بیان اینکه »هر برنامه هس��ته ای س��ه س��طح علم و 
تکنول��وژی، صنعت��ی و بازدارندگی دارد«، افزود: »ایران به دو س��طح اول 
دس��ت یافته، اما در بحث بازدارندگی سواالتی مطرح است که باید به آنها 
پاسخ داده شود. اینکه ایران در قبال چه قدرت و کشوری دنبال بازدارندگی 
اس��ت؟ مشکل بزرگ ایران این اس��ت که اقتصاد توسط سیاست خارجی 
گروگان گرفته شده و سیاست خارجی هم گروگان برنامه هسته ای است. 
تیم مذاکره کننده جدید باید بتواند به این س��وال پاس��خ دهد که چگونه 

می خواهد اقتصاد را از گرو برنامه هسته ای خارج کند.«
تاشعبری-عربیبرایمرگبرجام

همچنین جاوید قربان اوغلی، س��فیر پیشین ایران در الجزایر و آفریقای 
جنوب��ی با بیان اینکه »متاس��فانه هرگز در ایران یک راهبرد مش��خص و 
برخوردار از اجماع داخلی در موضوع هسته ای نداشته ایم«، گفت: »همین 
موضوع باعث شد در مقاطع مختلف اتفاقاتی بیفتد که یک برنامه اقتصادی 
ب��ه یک پرونده امنیتی علیه ایران تبدیل ش��ود. همی��ن بود که ما را ذیل 
فصل ۷ بند 41 شورای امنیت برد و اساسا برجام برای خروج از خطر اقدام 

نظامی علیه ایران شکل گرفت.«
او با اش��اره به اینکه »زمینه نرمش قبل از دولت روحانی ش��کل گرفته 
بود ولی به دالیل مختلف از جمله عدم اعتماد طرف مقابل به احمدی نژاد 
پیش نرفت«، افزود: »چهار مولفه در دولت روحانی به برجام منتهی ش��د: 
یکی وضعیت اقتصادی کشور و امنیتی شدن فضا علیه ایران و لزوم خروج 
از آن؛ دوم اراده اوباما برای تفاهم با ایران؛ سوم انتخابات 1392 که فضای 
جهانی را نس��بت به ای��ران تغییر داد و چهارم تیم حرف��ه ای مذاکرات به 

ریاست ظریف.«
به عقیده قربان اوغلی، »در طول چهار ماهی که دولت رئیسی روی کار 
آمده، مواضع اعضای تیم مذاکره کننده و آقایان علی باقری و امیرعبداللهیان 
تغییراتی یافته و واقع گراتر شده که اتفاق مثبتی است، اما مشکل اصلی این 
اس��ت که اوال تیم جدید تجربه چندانی در مذاکرات ندارد و ثانیا این تیم 
و رئیس آن، مواضع جدی علیه برجام داش��ته اند و آن را یک متن خائنانه 
می دانس��تند. این افراد هرچند امروز واقع گراتر ش��ده اند، اما در پس زمینه 
ذهن ش��ان همان دیدگاه است. اگر آنچه به عنوان طرح گام به گام در این 
دوره مطرح است، همان است که در مذاکرات دور چهارم وین مطرح شد 

و ایران با آن مخالفت کرد، چطور می توان امیدوار بود به نتیجه برسد؟«
فواد صادقی، تحلیلگر برنامه هس��ته ای نیز در ادامه این نشست با اشاره 
به نقاط عطف پرونده هس��ته ای که 20 سال است به چالش اصلی کشور 
تبدیل شده، گفت: »بعد از 20 سال می توان گفت دستاوردهای هسته ای 
ما با هزینه ای که پرداخت کرده ایم، تناسب ندارد و امروز در نقطه حساس 
انتخاب در دوراهی بازگش��ت به مس��یر توافق یا بازگشت به قطعنامه های 

شورای امنیت و تحریم هستیم.«
صادق��ی با بیان اینکه »تیم مذاکره کننده کنونی تنها یک فرصت کوتاه 
برای احیای وضعیت کش��ور دارد«، افزود: »اگر از سردرگمی خارج نشویم 
و با یک استراتژی روشن به مذاکرات نرویم، خط عبری - عربی بسیار در 
تالش اس��ت هزینه های عدم بازگشت به برجام را در افکار عمومی جهان 

به گردن ایران بیندازد.«

مسیر۲0سالههستهایایرانآسیبشناسیشد

5 سناریو در مذاکرات وین

مذاکرات هسته ای بر سر رفع تحریم ها و بازگشت همه طرف ها به اجرای 
تعهدات ش��ان در برجام، بار دیگر از روز گذشته در شهر وین اتریش ازسر 
گرفته شد. هیأت مذاکره کننده ایران برای اولین بار متشکل از چند معاون 
وزیر در بخش های مختلف سیاس��ی و اقتصادی است که به گفته مقامات 
ایرانی از جدیت موض��وع رفع تحریم ها حکایت دارد. عالوه بر علی باقری 
و تیم کارشناس��ان سیاس��ی و حقوقی، مهدی صفری معاون دیپلماس��ی 
اقتصادی، رضا نجفی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، 
غالمرض��ا پناهی معاون ام��ور ارزی و بین الملل بانک مرکزی، علی فکری 
مع��اون وزیر امور اقتصادی و دارایی، احمد اس��دزاده سرپرس��ت معاونت 

بین المل��ل و بازرگانی وزارت نفت و ابراهیم ش��یبانی رئیس کمیس��یون 
اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی به همراه تیم های کارشناسی شان 
در ای��ن مذاکرات حضور دارند. البته ترکیب هیأت اصلی مذاکره کننده به 
سرپرستی علی باقری تقریبا همان ترکیب قبلی است و تغییر قابل توجهی 
نداش��ته است. حضور این تعداد از معاونان وزیران اقتصادی و نفتی کابینه 
دول��ت ابراهیم رئیس��ی، این پیام را به طرف های مقاب��ل دارد که ایران با 
جدیت و با هدف رفع تحریم ها وارد دور هفتم مذاکرات وین شده و توقعی 

جز این از مذاکرات پیش رو ندارد.
جدا از حواشی و شکل و ظاهر برگزاری مذاکرات که به سهم خود مهم و 

قابل توجه است، آنچه در این دور از مذاکرات هسته ای بعد از مدت ها وقفه 
حائز اهمیت اس��ت، نشان دادن اراده سیاسی کشورهای عضو برجام برای 
بازگش��ت به این توافق و اجرای تضمین شده تعهدات شان به ویژه از سوی 
آمریکاست. دولت جو بایدن با وجود اینکه با شعار بازگشت به برجام بر سر 
کار آمد، اما در یک س��ال گذش��ته از بازگشت متعهدانه و مستقیم به این 
توافق سر باز زده و بیشتر عالقه مند به مسیرهای میانبر و انحرافی است. از 
همین رو، دور هفتم مذاکرات وین، سنگ محکی است برای آزمون اراده و 
تصمیم آمریکا و دیگر کشورها که چقدر حرف و عمل شان برای بازگشت 

به برجام یکی است.

لغوتحریمهادرایستگاههفتممذاکراتوین

یادداشت

اقتصادایرانچشمانتظاررفعتحریمها

مجیدسلیمیبروجنی
کارشناس اقتصادی

با گذشت حدود سه ماه از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، حال و 
هوای سیاست خارجی دولت او نشان داد که برخالف مناظرات انتخاباتی 
خردادماه، پرونده هسته ای آنچنان که باید با دولت سیزدهم سر سازگاری 
و صلح ندارد. مذاکرات هس��ته ای پس از نزدیک به دو دهه کش��مکش 
همچن��ان برای فع��االن اقتصادی به مثابه گره کوری اس��ت که باید در 
تصمیم گیری ها لحاظ کنند. شاید هیچ کلمه ای به اندازه گره در ترسیم 
وضعیت امروز اقتصاد ایران، گویا و واضح نباشد. تورم، توقف رشد اقتصاد 
ای��ران در دهه اخیر، مواضع تجاری، بیکاری گس��ترده، مهاجرت نیروی 
کار متخصص، مشکالت رنگارنگ بانکی، ورشکستگی آبی، آلودگی هوای 

کالنشهرها و صدها گره ریز و درشت، اقتصاد ایران را در بند کشده اند.
میراث دولت حس��ن روحانی برای ابراهیم رئیسی تقریبا روشن است 
و آن برجام بوده است. موفقیت های ابتدایی این توافق تا پیش از خروج 
آمری��کا از آن در دوره دونال��د ترامپ که پس از یک س��ال از این توافق 
خارج شد، در همان مدتی که برجام پابرجا بود، آثار مثبت خود در زمینه 
اقتصاد برجا گذاش��ت، اما بسیاری از آنها به طور کامل به نتیجه نرسید. 
پس از خروج آمریکا از برجام و پیگیری مذاکرات توسط 1+4 باعث شد 
س��ه کش��ور اصلی اروپایی از این روند حمایت کنند. فرآیندی که برای 
احیای روابط اقتصادی ایران به دنبال آنها بود تا از تنگنای اقتصادی خارج 
شود، حمایت سیاس��ی این سه کشور را به وجود آورد، اما فرآیند کاری 
ب��رای بی اثر کردن یا حداقل کم اثر ک��ردن تحریم های آمریکا با ابداعات 
آنها همانند سیس��تم پرداختی که قصد داش��تند ایجاد کنند، هیچ یک 
به نتیجه خاصی نرس��ید. از این رو برای ایران دس��تاورد عمده ای از نظر 

اقتصادی حاصل نشد.
اما درخصوص مس��ائل سیاس��ی، ش��رایط به گونه دیگری پیش رفت. 
وقوع تحوالت در فضای پیرامونی ایران به قدری سرعت گرفت که حتی 
توجه مردمی را که کمتر به مس��ائل سیاس��ی می پردازند، به خود جلب 
کرده اس��ت. این دگرگونی های امنیتی و سیاس��ی که تازه ترین آنها در 
ماج��رای تنش جمهوری آذربایجان و ظهور دوب��اره طالبان بیش از هر 
زمان دیگری بازتاب پیدا کرد، همزمانی خاصی با تغییر دولت در بیرون 
داش��ت. اگرچه هنوز برای پی بردن به سیاس��ت های خارجی و رویکرد 
دولت س��یزدهم نسبت به مس��ائل منطقه و حتی بین المللی کمی زود 
است، اما شرایط کشور هم در حوزه سیاسی و هم در زمینه چالش های 
فزاینده و کمرشکن اقتصادی، وضعیتی را رقم زده که ایران مجبور است 
برای باز کردن بند از دست و پای خود و پس زدن تحرکات تهدیدآمیزی 
که به طور فزاینده پیرامون جغرافیای آن در حال شکلگیری است، نه تنها 
توان سیاسی، امنیتی خود را افزایش دهد، بلکه با بهبود فضای اقتصادی، 
از وضعیت ش��کننده ای که در آن گرفتار ش��ده است، خارج شود و ورق 

بازی را به سرعت به نفع خود برگرداند.
مس��ئله برجام، یک��ی از مهمترین چالش هایی اس��ت ک��ه بازیگران 
منطقه ای و حتی بین المللی با اتکا به آن، فشار را بر ایران بیشتر و بیشتر 
کرده اند. حسن روحانی و جواد ظریف در سال 1392 که وارد ساختمان 
پاستور شدند، سابقه زیادی در شناخت جزییات پرونده هسته ای داشتند 
و به محض استقرار، اقدامات دیپلماتیک خود را آغاز کردند. دولت آقای 
رئیس��ی، یک دولت اصولگرای برآمده از اجماع نظر در میان اصولگرایان 
اس��ت. از همی��ن رو هر ن��وع توافق آن درب��اره احیای برج��ام، به پای 
اصولگرایان نوشته خواهد شد. اصولگرایان که در هشت سال گذشته در 
مقام اپوزیسیون همواره برجام را مورد نقد قرار داده اند، اکنون باید نشان 
دهند توافق مطلوب از نظر آنها چه نوع توافقی اس��ت و چه برتری هایی 
نس��بت به برجام موجود دارد و این کار آس��انی نخواهد بود. اگر دولت 
روحان��ی در هفته های آخر عمر خود درباره احیای برجام توافق می کرد، 
حاال دولت رئیسی می توانست ضعف ها و عیب ها را به دولت قبلی نسبت 
دهد، اما اکنون که توافق به دولت سیزدهم محول شده است، باید نشان 

دهد توافق مطلوب اصولگرایان چیست.
در ح��ال حاضر هرگونه برنامه ریزی اقتصادی مس��تلزم رفع تحریم ها 
و رف��ع تحریم ها مس��تلزم اراده ای تعاملی اس��ت که پذی��رش آن برای 
اصولگرایان دشوار است. ایران کشور بزرگی است و بدون ارتباط خارجی 
هم می تواند تا مدتی زنده بماند، اما هدف در کشوری بالقوه ثروتمند نباید 
زنده ماندن باش��د، بلکه زندگی کردن ه��م باید با هنجارهای زمان و در 
مقایسه با جوامع دیگر سازگار و قابل مقایسه باشد. اقتصاد ایران به شدت 
وابس��ته به نفت است و ش��عار اقتصاد بدون نفت به این زودی ها محقق 
نخواهد شد. چرا اقتصاد ایران باید با افتادن در یک جنگ فرسایشی روز 
به روز ضعیف تر از همسایگان شود؟ آیا شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز 
ایران توان گشودن جبهه جدید در منطقه را دارد؟ آیا برای حفظ اتحاد 
مردمان مان و زیرساخت های اقتصادمان که در شرایط متعارف می تواند به 
جهش اقتصادی فنر فشرده ایران منجر شود، نمی توان بهایی شرافتمندانه 
حاکی از رفع تهدید در مقابل رفع تحریم و انصراف از جنگ فرسایشی و 
بازگشت به نگاه درون و فعال شدن در عرصه بین المللی در شأن کشوری 

بزرگ و ثروتمند را تحمل کرد؟
در مح��ور اصل��ی اقتص��ادی در زمینه جلوگی��ری از وق��وع تحریم، 
کاهش آس��یب پذیری کشور و افزایش آسیب طرف مقابل است. کاهش 
آسیب پذیری کشور در مقابل تحریم نه تنها خود دارای موضوعیت است 
و موجب کاهش اثرات سوء تحریم ها می شود، احتمال وقوع تحریم را نیز 
کاهش می دهد، پس اهمیتی مضاعف دارد. از طرفی، بسیاری از اصالحات 
مرتبط با مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تحریم، آثار بسیار مثبتی در اقتصاد 
دارد و موجب بهبود وضعیت و گشوده شدن گره های متعددی می شود. 
متاسفانه تحریم ها نقش تاثیرگذاری در بحران موجود اقتصادی داشته اند 
و رفاه مردم نیز به ش��دت کاهش یافته است. سیاست های نادرستی که 
معموال به نام مقابله با تحریم ها آغاز ش��ده اند، نتیجه عکس داشته و به 
کورتر ش��دن گره اقتصاد منجر شده اس��ت. دغدغه مردم در این حوزه 
نه محصول القای رس��انه ای و ترکیب سیاستمداران بلکه نتیجه تجارب 
پیش��ین و آگاهی از شرایط فعلی است و در نتیجه بی اعتنایی به نتیجه 

مذاکرات با سخن نگفتن و کاهش پوشش رسانه ای کاسته نمی شود.
اقتصاد ایران برای نجات نیازمند رفع تحریم ها و شروع مجدد مراودات 
تجاری و بانکی با جهان است و این گونه است که می توانیم به اصالحات 
اساسی در پیکره اقتصادمان خوشبین باشیم و به مقاوم سازی اقتصاد در 
برابر تحریم ها و کاهش آثار آن به خصوص در اقش��ار آسیب پذیر جامعه 
بپردازی��م. روش اصولی و منطقی برای کاهش نگرانی مردم از تحریم ها، 
اتخاذ سیاس��ت هایی اس��ت که در راستای وطن پرس��تی و رشد توسعه 

اقتصاد ایران باشد.
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فرصت امروز: در حالی ش��مارش معکوس برای تحویل سند مالی سال 
آینده در پانزدهم آذرماه آغاز شده که هنوز تکلیف مهمترین عامل اثرگذار 
اقتصادی یعنی مذاکرات احیای برجام روشن نیست. در حال حاضر، برجام 
به تعیین کننده ترین عامل در سیاست و اقتصاد ایران تبدیل شده و احیا و 
یا عدم احیای آن، سمت و سوی مسیر آینده را مشخص می کند. به ویژه 
در حوزه س��ند مالی سال آینده که طبق وعده مسعود میرکاظمی، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه قرار است در نیمه آذرماه تحویل مجلس شود. در 
حالی از دیروز هفتمین دور مذاکرات وین از س��ر گرفته شده است که به 
نظر می رس��د کلیت بودجه سال 1401 از هم اکنون مشخص شده و طبق 
گزارش های رسیده، بودجه سال آینده برمبنای فروش 1.2 میلیون بشکه 
نفت در روز و متوس��ط ف��روش 60 دالر و همچنین دالر 23 هزار تومانی 
بسته شده است. آنطور که »ایسنا« گزارش داده است، منابع عمومی دولت 
در سال جاری حدود 1200 هزار میلیارد و منابع بودجه عمومی تا 1400 
هزار میلیارد تومان بوده است، ولی بررسی ها در رابطه با الیحه بودجه سال 
1401 و در بخش منابع و ارقام کالن نشان  می دهد که در بخش واگذاری 
دارایی س��رمایه که درآمد نفتی نقش اصلی را برعهده دارد، تاکنون درآمد 
نفت با فروش روزانه یک میلیون و 200 هزار بش��که و متوسط فروش 60 
دالر بسته شده و قرار است درآمد ارزی نفت با دالر 23 هزار تومان تبدیل 

به ریال شود.
نرختسعیرارز۲3هزارتوماناست

این اعداد در مقایسه با سال 1400 رویکرد متفاوتی دارد؛ به طوری که 
در الیحه بودجه 1400 پیشنهاد فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه با متوسط 
40 دالر و نرخ تس��عیر 11 هزار و 500 تومان مطرح  بود که در مجموع 
واگذاری دارایی های س��رمایه ای را به 225 هزار میلیارد تومان رس��اند که 
نزدیک به 200 هزار میلیارد ریال آن از همین فروش نفت بود. این درآمد 
نفتی سنگین که با واکنش های منفی بسیاری مواجه شد در نهایت بیش 
از این ارقام بسته شد و مجموع واگذاری دارایی سرمایه ای در قانون بودجه 
به مرز 400 هزار میلیارد تومان رسید، ارقام عجیبی که با همکاری دولت 
و مجلس بسته شده بود، نتیجه ای جز عدم تحقق و کسری هنگفت بودجه 

به همراه نداشت.
در ای��ن بین، مجلس معتقد به ح��ذف ارز 4200 تومانی و نرخ دالر 1۷ 
هزار و 500 تومان بود که در نهایت به جایی نرس��ید. حال آنکه دولت در 
س��ال 1399 فروش نفت 1.5 میلیون بش��که در روز با نرخ 50 دالر و ارز 
4200 تومان را در دستور کار قرار داشت و با همین ارقام هم به بن بست 
در درآمده��ای نفتی خورده بود. بنابراین نرخ 23 هزار تومانی که تاکنون 
برای بودجه 1401 پیش بینی ش��ده و ممکن است تا زمان تحویل الیحه 

دستخوش تغییر شود، به نوعی نشان می دهد که تغییرات ارز 4200 تومان 
ه��م احتماال در راه خواهد بود؛ همانطور که تاکنون هم بارها بر آن تاکید 
ش��ده اس��ت اما اینکه از هفت قلم کاالی دریافت کننده ارز 4200 تومانی 
تمامی آنها حذف شوند و یا یارانه کاالهایی مانند گندم و دارو پابرجا بماند، 
مبهم اس��ت. تجربیات سال های گذشته نش��ان می دهد که دولت به طور 
مستقیم برای حذف ارز 4200 تومانی در بودجه ورود نمی کند و حداقل در 
دولت گذشته با وجود اینکه در اظهارات خود موضع منفی نسبت به حذف 
ارز 4200 تومان نداش��تند اما در الیحه بودجه خبری از حذف ارز 4200 
توم��ان نبود و تصمیم گیری در این رابطه را با توجه به تبعات پیش رو به 
مجلس واگذار می کرد. همچنین در س��ایر منابع بودجه، درآمدها ش��امل 
درآمدهای ناش��ی از مالیات و عوارض گمرکی و سایر درآمدها قرار داد که 
عمده آن تمرکز بر افزایش مالیات است که اگر به سمت کسب مالیات از 
محل فرارهای مالیاتی و معافیت های سنگین حرکت نکند، افزایش پایه ها 
ممکن است رخ دهد که فشار را بر قشر مالیات دهنده بیشتر خواهد کرد و 

در نهایت هم پرکننده  کسری های درآمدی نخواهد بود.
ازاوراقمالیتاصندوقتوسعهملی

گزینه س��وم، واگذاری اوراق و س��هام ش��رکت های دولتی اس��ت که با 
توجه به جریان فروش اوراق در سال های گذشته و بدهی که اکنون بابت 
پرداخت اصل و سود آن باقی مانده و از سویی حاشیه های واگذاری اوراق و 
تبعات آن در بورس، انتظار می رود که دولت در این رابطه محتاط تر عمل 
کند. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه تا پنج 
سال آینده حدود 525 میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق فروخته شده 
در سال های گذشته پرداخت شود و گزارش های اخیر حاکی از آن بود که 
در این مدت بیش از واگذاری جدید و تامین کس��ری بودجه، اصل و سود 
اوراق قبلی پرداخت شده است؛ به طوری که 11 هزار و 400 میلیارد تومان 
بابت اصل و س��ود اوراق منتشر شده و ۷500 میلیارد تومان اوراق جدید 

برای تامین منابع بودجه منتشر شده است.
آنچ��ه در این مدت بر آن تاکید ش��ده، فروش اموال م��ازاد دولت برای 
تامین کس��ری بودجه است که این هم جای س��وال دارد، چراکه پیش تر 
ه��م دولت در بودجه چنین درآمدی گنجاند ولی به نتیجه نرس��ید. برای 
س��ال گذش��ته بود که 50 هزار میلیارد تومان درآمد از این محل تصویب 
ش��د و وزارت اقتصاد هم دفاع تمام قدی از آن داشت ولی در عمل فروش 
چندانی صورت نگرفت و نتیجه آن کس��ری درآمد از این محل بود، حال 
اینکه دولت فعلی چقدر و چگونه می خواهد با توجه به چالش های واگذاری 
از این محل کسب درآمد کند؛ بسیار پرابهام است. از سوی دیگر، دولت در 
سال های گذشته همیشه یک گزینه داشت که در صورت کسری به سمت 

آن می رفت، آن هم برداش��ت از سهم مازاد 20 درصد صندوق توسعه ملی 
از درآمدهای نفتی بود که با توجه به کاهش درآمد نفت در سال های اخیر 
با دریافت مجوز رهبری از این منابع استفاده  می کرد، هرچند که در سال 
جاری مقام معظم رهبری مجوز برداشت کامل از سهم 38 درصد را صادر 
نکردند و این منابع مشروط شد؛ به طوری که در صورت فروش روزانه یک 
میلیون بشکه، از سهم 38 درصدی صندوق، 20 درصد به صندوق واریز و 
18 درصد به دولت می رسید و مازاد بر یک میلیون سهم 38 درصدی به 

خود صندوق تعلق داشت.
اما این برداشت جنجال خاص خود را داشت و بانک مرکزی آن را عامل 
رشد تورم می دانست و معتقد بود که با توجه به اینکه ارزهای صندوق در 
دس��ترس نبود و به نوعی اس��تقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی به شمار 
می رود، عامل افزایش پایه پولی و تورم است. حال آنکه موضع میرکاظمی 
در مورد استفاده از منابع صندوق در سال آینده با پاسخ منفی وی همراه 
بود و تاکید کرد که دولت به هیچ عنوان برنامه ای برای اس��تفاده از منابع 
صندوق توس��عه ملی در بودجه س��ال آینده دارد و به س��مت خلق پول 
نم��ی رود. بنابرای��ن با حذف این کمک مالی از صندوق توس��عه ملی باید 
جایگزی��ن آن هم در بودجه 1401 مش��خص ش��ود و در مجموع منابعی 
مطمئن به تصویب برس��د که دولت در میانه راه با کسری مواجه نشده و 
بتواند به هدف گذاری و قول های خود برای بودجه بدون کس��ری و بدون 

استقراض از بانک مرکزی برسد.
رشد10درصدیحقوقدرسال1401

در س��وی دیگر، مصارف س��نگین دولت قرار دارد که در بخش مصارف 
عمومی به 1200 هزار میلیارد اس��ت که بالغ بر 900 هزار میلیارد تومان 
آن هزینه جاری با محوریت حقوق و مزایا قرار دارد و س��هم باقیمانده به 
طور تقریبا مس��اوی برای بودجه عمرانی و تملک دارایی مالی بوده است. 
بر این اس��اس افزایش حقوق س��ال بعد که به متوس��ط 10  درصد اعالم 
ش��ده و می تواند برای برخی گروه ها تا بیش از 30 درصد متغیر باشد، در 
همین حد هم به طور حتم رش��د قابل توجه مصارف دارد و جزو مصارف 
اجتناب ناپذیر اس��ت که باید منایع محکمی برای آن وجود داشته باشد. با 
این حال، انتقادات نس��بت به جریان افزایش حقوق 1401 هم کم نبوده 
ولی س��ازمان برنامه و بودجه می گوید که از طریق دیگری جبران خواهد 
شد، ولی به نظر می رسد به همان جریان حذف یارانه ارزی کاالی اساسی 
و افزایش مبلغ یارانه نقدی و یا تامین غیرنقدی اقالم اساسی مردم باشد. 
در هر صورت الیحه بودجه و تمام اعداد و ارقام و منابع و مصارف آن امکان 
تغییر تا س��اعت های آخر قبل از تحویل به مجلس را دارد و ممکن اس��ت 

آنچه ارائه می شود متفاوت از اعالم نظرها و احتماالت مطرح شده باشد.

دالردربودجهسالآینده۲3هزارتومانقیمتخورد

جزییات جدید از بودجه 1۴01

قیمت مس��کن تهران در میانه پاییز از مرز 32میلیون تومان گذشت، 
ام��ا همچنان تورم این بازار کمتر از تورم مصرف کننده اس��ت و به نظر 
می رس��د فرآیند تخلیه حباب قیمتی با وج��ود صعودی بودن قیمت ها 
ادامه دارد. گزارش تازه بانک مرکزی از وضعیت مس��کن تهران در آبان 
ماه نشان می دهد که در این ماه، تعداد معامالت با 33.5درصد افزایش 
نسبت به مهرماه به ۷هزار و 304مورد رسیده که نسبت به آبان پارسال 
نی��ز 63.5 درصد رش��د دارد. همزمان میانگین قیمت مس��کن در این 
معامالت با رش��د 1.2 درصدی نس��بت به ماه قبل به بی سابقه ترین رقم 

تاریخ بازار مسکن تهران رسید و 32میلیون و 9هزار تومان ثبت شد.
از س��وی دیگر در بازار اجاره مس��کن نیز قیمتها قد کش��ید و به نظر 
می رسد بیشترین سهم را در این میان مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 
داشته است. در چهار سالی که از آغاز دوره جدید تنش قیمتی در بازار 
مسکن می گذرد و به تورم ۷00درصدی این بازار منجر شده، بازار اجاره 
زیر ضرب تورم قرار داشته و به تدریج بخش قابل توجهی از این تورم در 
قیمت اجاره تخلیه شده است؛ اما هم به واسطه مصوبه ستاد کرونا در دو 
س��ال اخیر مبنی بر تمدید خودکار قراردادهای اجاره با قیمت مشخص 
و هم به واسطه توافقی بودن قیمت در بخش قابل توجهی از قراردادهای 
اجاره، همواره تخلیه تورم مسکن در بازار اجاره با تأخیر مواجه است. بر 
همین اساس، در شرایطی که رشد قیمت مسکن ماه هاست که از شتاب 
افت��اده و این بازار با تورم نقطه به نقطه 1۷.۷درصدی در رکود س��نگین 
به سر می برد، تورم بازار اجاره همچنان در حال تاختن است. به گونه ای 
که ش��اخص کرایه مسکن اجاری در ش��هر تهران و کل مناطق شهری 

در آبان امسال به ترتیب 51.6 درصد و 54.9 درصد نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل رشد کرده است. یعنی مستأجران تهرانی در آبان ماه امسال 
برای اجاره یک واحد آپارتمان یکسان به طور میانگین 51.6 درصد پول 
بیشتری نس��بت به آبان پارسال پرداخته اند و این رقم برای مستأجران 

کل مناطق شهری ایران نیز به طور میانگین 54.9 درصد بوده است.
داده های بانک مرکزی همچنین حاکی از کاهش رش��د نقطه به نقطه 
قیمت مس��کن در آبان ماه امسال نسبت به رشد این متغیر در آبان ماه 
1399 اس��ت. تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران نیز در 
آبان ماه به حدود ۷ هزار و 300 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه 
قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 33.5 درصد و 63.5 درصد افزایش 
نش��ان می دهد. همچنین متوس��ط قیمت خرید و فروش یک متر مربع 
زیربنای واحد مس��کونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
ش��هر تهران در آبان ماه امس��ال 320.1 میلیون ریال بود که نسبت به 
ماه قبل 1.2 درصد افزایش نشان می دهد. این رقم نسبت به ماه مشابه 
سال قبل معادل 1۷.۷ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه 
به نقطه آبان ماه س��ال 1399 )مع��ادل 118.2 درصد( به مراتب کمتر 
بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال 1400 است.

بررس��ي توزیع تعداد واحدهاي مس��کوني معامله شده در شهر تهران 
ب��ه تفکیک عمر بنا در آبان ماه حاکي از آن اس��ت که از مجموع ۷304 
واحد مسکوني معامله ش��ده، واحدهاي تا پنج سال ساخت با سهم 32 
درصد بیش��ترین س��هم را به خود اختصاص داده اند. س��هم مذکور در 
مقایس��ه با آبان ماه سال قبل حدود 6.9 واحد درصد کاهش یافته و در 

مقابل به س��هم واحدهاي با قدمت باال در گروه هاي 6 تا 10 ،11 تا 15 
و 16تا20 س��ال ساخت افزوده شده اس��ت. از سوی دیگر، توزیع تعداد 
معامالت انجام ش��ده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در ماه مورد 
بررس��ی، نشان دهنده آن اس��ت که از میان مناطق بیست ودوگانه شهر 
تهران، منطقه 5 با سهم 8.13 درصدي از کل معامالت، بیشترین تعداد 
قراردادهاي مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 
10 و 2 به ترتیب با اختصاص س��هم هاي 9 و 3.8 درصدي در رتبه هاي 

بعدي قرار گرفته اند.
در میان مناطق بیس��ت ودوگانه ش��هرداري تهران، بیشترین متوسط 
قیمت یک متر مربع زیربناي مس��کوني معامله شده، حدود ۷2میلیون 
توم��ان به منطقه ی��ک و کمترین آن با ح��دود14.5 میلیون تومان به 
منطقه 18 تعلق داش��ته اس��ت. ارقام مزبور نس��بت به ماه مشابه سال 

1399 به ترتیب 32.2 درصد و 20.6 درصد افزایش نشان مي دهند.
براس��اس گ��زارش بانک مرک��زی، توزی��ع فراواني تع��داد واحدهاي 
مسکوني معامله شده برحسب سطح زیربناي هر واحد مسکوني در آبان 
ماه سال 1400 نشان مي دهد، بیشترین سهم از معامالت انجام شده به 
واحدهاي مس��کوني با زیربناي 50 تا 60 متر مربع با سهم 16.1 درصد 
اختصاص داش��ته است. واحدهاي داراي زیربناي 60 تا ۷0 و ۷0 تا 80 
مت��ر مربع ب��ه ترتیب با س��هم هاي 15.۷ و 12.3 درصدي در رتبه هاي 
بعدي قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، واحدهاي مسکوني با سطح 
زیربناي کمتر از 80 متر مربع، 59 درصد از معامالت انجام ش��ده را به 

خود اختصاص داده اند.

حبابقیمتازمسکنپایتختتخلیهشد

رکورددارانمسکندرمیانهپاییز

بانکنامـــه

پیشرویسکهدرکانال1۲میلیونی
دالردربازارآزادچندنرخیشد

در سومین روز پس از ابالغ بخشنامه جدید برای فروش ارز مسافرتی 
برای مصارف بیس��ت وپنج گانه، تقاضا برای خرید دالر در فردوس��ی و 
س��بزه میدان همچنان باالست. امتناع صرافان از فروش دالر به قیمت 
آزاد باعث ش��ده تا ابتکار عمل در این حوزه به دس��ت دالالن حاشیه 
خیابان بیفتد. در ش��رایطی که سایت کانون صرافان قیمت دالر را در 
کانال 26 تا 2۷ ه��زار تومان اعالم می کند، اما امتناع از فروش دالر از 
سوی صرافان سبب شده که قیمت هایی باالتر در حاشیه خیابان اعالم 
ش��ود. قیمت دالر در سایت های اعالم قیمت در بازار آزاد در بیشترین 
میزان 2۷ هزار و 500 تومان اعالم شده است، اما دالالن تا قیمت 29 

هزار و 200 تومان نیز برای فروش اعالم می کنند.
در صرافی ه��ای بانکی نیز افت و خی��ز دالر در کانال 26 هزار تومان 
کماکن ادامه دارد و روز دوشنبه نرخ هر دالر در این صرافی ها با 152 
تومان افزایش نسبت به روز قبل به 26 هزار و 614 تومان رسید. قیمت 
فروش یورو نیز با 101 تومان افزایش به 30 هزار و 804 تومان رسید. 
همچنین قیمت خرید ه��ر دالر 26 هزار و 8۷ تومان و نرخ خرید هر 

یورو نیز 30 هزار و 194 تومان اعالم شد.
قیمت س��که نیز به پیشروی در کانال 12 میلیون تومان ادامه داد و 
به رقم 12 میلیون و ۷50 هزار تومان رسید. ارزش هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید با افزایش 180 هزار تومانی نسبت به روز قبل به 
رقم 12 میلیون و ۷50 هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم هم به قیمت 12 میلیون و 500 هزار تومان معامله شد. نیم سکه 
بهار آزادی 6 میلیون و 600 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 850 هزار 
تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 330 هزار تومان قیمت خورد. در 
ب��ازار طال نیز ن��رخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 26۷ هزار 
تومان و هر مثقال طال به 5 میلیون و 490 هزار تومان رس��ید. قیمت 
اُنس جهانی طال نیز در مقایسه با روز قبل دو دالر افزایش داشت و به 

بهای یک هزار و ۷94 دالر ارزش گذاری شد.
آنطور که »خبرآنالین« روز گذشته گزارش داد، در سومین روز پس 
از ابالغ بخشنامه جدید بانک مرکزی برای فروش ارز، تقاضا برای خرید 
دالر در فردوس��ی و سبزه میدان همچنان باالست و امتناع صرافان از 
فروش دالر به قیمت آزاد س��بب ش��ده ابتکار عمل به دس��ت دالالن 
حاشیه خیابان بیفتد. در شرایطی که سایت کانون صرافان قیمت دالر 
را در کانال 26 تا 2۷ هزار تومان اعالم کرده اما امتناع از فروش دالر از 
س��وی صرافان موجب شده که قیمت هایی باالتر در حاشیه خیابان به 
گوش برسد. کما اینکه قیمت دالر در سایت های اعالم قیمت در بازار 
آزاد در بیشترین میزان 2۷ هزار و 500 تومان اعالم شده اما دالالن تا 

قیمت 29 هزار و 200 تومان نیز برای فروش اعالم می کنند.
یک صراف در خیابان فردوسی درخصوص شرایط فروش دالر گفت: 
»چیزی به نام دالر در بازار آزاد نداریم، تا قبل از بخشنامه جدید ما دالر 
را با کارت ملی به فروش می رساندیم و با ابالغ بخشنامه تازه نیز طبیعی 
است که طبق این بخشنامه دالر به کسانی فروخته می شود که کارت 

ملی، پاسپورت و ویزا و بلیت سفر داشته باشند.« 
طبق بخشنامه بانک مرکزی، تخصیص ارز در سرفصل های خدماتی 
شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش آموزی، هزینه 
ش��رکت های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت های بیمه ایرانی، هزینه 
ش��رکت در نمایش��گاه های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان 
خارجی ش��اغل در ای��ران، رانندگان ترانزیت، برگ��زاری همایش های 
بین الملل��ی و اعط��ای جوای��ز جش��نواره ها، آزمایش ه��ای علم��ی و 
گواهینامه های بین المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، 
حق عضویت و ثبت نام در سازمان های بین المللی و چاپ مقاالت علمی، 
شرکت های اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام 
در آزمون های بین المللی، حق الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اش��تراک 
شبکه های اطالعاتی، شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی خارج از 
کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات 
کنسولی سفارتخانه های خارجی، هزینه های ارزی شرکت های مسافرتی 
و گردشگری، هزینه های حمل و ترانزیت و توزیع محموله های پستی و 
تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز مأموریتی، کما 
فی الس��ابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه 
میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره های آموزشی و 

پژوهشی نیز از 2000 یورو به 2200 یورو افزایش یافته است.  
همین مسئله سبب شد که بسیاری از متقاضیان خرید دالر به دالالن 
حاشیه خیابان رجوع کنند و تقاضای خرید دالر را داشته باشند. نکته 
مهم اما اینجاست که برخی نیز با بازارگرمی تالش دارند قیمت را باال 
ببرند. برخی از فعاالن بازار ارز درباره اینکه آیا قیمت ها تاثیری از آغاز 
مذاکرات در وین گرفته اند یا خیر، می گویند: بازار ارز در وضعیتی خاص 
به سر می برد و بسیار محتاط است از این رو تا زمانی که نتیجه مذاکرات 
روش��ن نشود، بازار تغییر خاصی را تجربه نمی کند. در این بین، ترفند 
خاص��ی که برخی معامله گران به کار می گیرند، انجام معامالت صوری 
برای قیمت دادن به بازار است. این دسته افراد پیش از ساعت 11صبح 
که قیمت دالر در صرافی های بانکی اعالم می ش��ود در س��قف قیمتی 
نسبت به معامالت صوری یا کاغذی اقدام می کنند و پس از آن تالش 

دارند نسبت به باال نگه داشتن نرخ اقدام نمایند.

تهرانیهادرصدرسجامیشدگانمیانهپاییز
مردمکداماستانبیشترسجامیشدند؟

تازه ترین آمارها نش��ان می دهد که در آبان امس��ال 101 هزار و ۷16 
احراز هویت در سامانه )سجام( صورت گرفته که تهرانی ها با بیش از 19 
هزار مورد، در صدر لیست سجامی شدگان ایستاده اند. در آبان ماه تعداد 
۷9 هزار و 138 ثبت نام از سوی سرمایه گذاران حاضر در بازار سرمایه در 
سامانه »سجام« صورت گرفته و تعداد احراز هویت شده ها نیز با عبور از 
100 هزار سهامدار در این ماه به 101 هزار و ۷16 مورد رسید. براساس 
آمارها در مهرماه امسال نیز تعداد ثبت نام در سامانه »سجام« 94 هزار 
و 119 و تعداد احراز هویت شده ها نیز 121 هزار و 623 مورد بوده است. 
تعداد نفرات ثبت نام شده در سامانه »سجام« در آبان ماه به تفکیک هر 
استان حاکی از آن است که پنج استان »تهران با 19 هزار و 605 مورد، 
کرمان با 5828 مورد، اصفهان با 5285 مورد، خراسان رضوی با 4902 
مورد و خوزستان با 4059 مورد« در صدر بیشترین ثبت نام شده ها در 
کل کشور قرار دارند. از سوی دیگر پنج استان »کهگیلویه و بویراحمد با 
358، خراسان جنوبی با 506، سمنان با 589، چهارمحال و بختیاری با 
590 و اردبیل با 594 مورد« در انتهای لیست کمترین ثبت نام شده ها 

در سامانه سجام در بین سایر استان ها قرار دارند.
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قراردادسهجانبهسوآپگازیامضاشد
برگبرندهگازیایران

در حاش��یه اجالس سازمان همکاری اقتصادی )اکو(، قرارداد سه جانبه 
س��وآپ گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک ایران با حضور 
روسای جمهور ایران و آذربایجان به امضا رسید. قرارداد سوآپ گازی ایران 
و ترکمنستان به منظور انتقال این گاز به آذربایجان در سفر رئیس جمهور 
به ترکمنس��تان توسط وزرای نفت ایران، ترکمنس��تان و آذربایجان امضا 
ش��د. براساس این قرارداد س��االنه بین 1.5 تا 2 میلیارد متر مکعب گاز از 
ترکمنس��تان وارد خط لوله شمالی کشور ش��ده و به جمهوری آذربایجان 
تحوی��ل داده می ش��ود که این مس��ئله می تواند موجب پای��داری گاز در 
فصل س��رما در استان های شمالی کشور شود و در عین حال برای کشور 
درآمدزایی هم داشته باشد چراکه ایران بعد از انتقال این گاز به جمهوری 

آذربایجان مبلغی را به عنوان سوآپ فی دریافت می کند.
ورود ایران به یک قرارداد سه جانبه تامین انرژی و قرار گرفتن در مسیر 
اس��تراتژیک انتقال گاز می توان��د در آینده ضم��ن افزایش همکاری های 
منطق��ه ای، از ب��روز تنش های سیاس��ی با همس��ایگان جلوگی��ری کند. 
ترکمنستان چهارمین کشور دارای مخازن گازی در دنیا است و واردات گاز 
از این کشور بهترین راهکار برای تأمین گاز مناطق شمالی و شمال شرقی 
است که همه ساله با افت فشار گاز مواجه می شوند. یکی دیگر از مزایای گاز 

ترکمنستان قیمت پایین آن نسبت به سایر کشورهاست.
قرارداد واردات گاز از ترکمنس��تان در سال 13۷5 برای مدت 25 سال 
منعقد ش��د. به موجب این قرارداد قرار بر واردات روزانه حدود 26 میلیون 
متر مکعب و ساالنه بین 8 تا 10 میلیارد مترمکعب از این کشور شد؛ البته 
طب��ق اصالحیه  اواخر 2009، روزانه 19.5 میلیون مترمکعب و س��االنه 6 

میلیارد مترمکعب به این مقدار اضافه شد.
خط لوله گاز اول ایران و ترکمنس��تان در س��ال ۷4 شروع به کار کرد و 
ب��ه منظور افزایش ظرفیت تج��ارت گاز در دولت نهم و دهم احداث خط 
لول��ه دوم گاز کلید خورد و چندین فاز آن نیز افتتاح ش��د. در س��ال 86 
ترکمنستان به طور ناگهانی خواس��تار افزایش چندین برابری قیمت گاز 
ش��د. در اواخر دولت دهم در بازپرداخت ها مشکل پیش آمد و دولت وقت 
ب��رای رفع این مش��کل، صادرات کاال نظیر ص��ادرات کامیون، محصوالت 
پتروشیمی، اتوبوس و لوله، اجرای پروژه های عمرانی و ارائه خدمات فنی و 
مهندسی را به طرف مقابل پیشنهاد می کند که مورد موافقت ترکمنستان 
نیز قرار می گیرد. با این ش��یوه بازپرداخت تا انتهای دولت دهم بخشی از 
بدهی حدود 600 میلیون دالر باقی می ماند. در ش��هریور 92 وزارت نفت 
دولت یازدهم با تغییر شیوه تسویه بدهی دو طرف، خود را ملزم به پرداخت 
دیرک��رد مبلغ نیز به صورت نقدی کرد، اما با عدم توان پرداخت این مبلغ 
در سال 95 کشور ترکمنستان بدهی خود را به همراه دیرکرد آن حدود 2 
میلی��ارد دالر اعالم کرد. با توجه به اینکه ایران توان پرداخت یک باره این 

مبلغ را نداشت صادرات گاز ترکمنستان به ایران متوقف شد.
دولت س��یزدهم پس از اینکه س��کان امور را در دست گرفت، مذاکرات 
خود را با ترکمنستان آغاز کرد. آنطور که مشخص است اصلی ترین موضوع 
مورد مناقش��ه طی این مذاکرات، چگونگی شیوه تسویه حساب 2 میلیارد 
دالر جریمه ایران است. به نظر می رسد پرداخت بخشی از مبلغ به صورت 
نقدی، تهاتر با کاال و ارائه خدمات فنی و مهندسی از جمله گزینه های ایران 
برای تسویه حساب با طرف ترکمن باشد. عملیات سوآپ به این معناست 
که ترکمنستان گازی را با حجم و کیفیت مشخص در نقطه صفر مرزی در 
منطقه شمال شرقی کشور تحویل ایران می دهد و ایران مشابه همان گاز 
را از لح��اظ کیفیت و حجم باید در نقطه صفر مرزی جمهوری آذربایجان 

به این کشور تحویل دهد.

معافیتایرالینهاازبازگشتدرآمدارزی
بلیتهواپیمابادالر۲8هزارتومانیبستهشد

در حالی که ایرالین ها مدعی اند تا ۷0 درصد هزینه های آنها ارزی است، 
اما از بازگشت ارز حاصل از فروش بلیت پروازهای خارجی معاف هستند.

به گزارش مهر، با حذف محدودیت مسافرگیری در پروازهای داخلی از 
س��وی س��تاد ملی مقابله با کرونا، قرار بود به دستور وزیر راه و شهرسازی 
نرخنامه جدیدی از ابتدای آذرماه امس��ال مشتمل بر کاهش متوسط 15 
درصدی قیمت بلیت هواپیما رخ دهد. اتفاقی که اگرچه برای برخی مسیرها 
از جمله تهران-مشهد واقع شده و نرخ ها بعضاً تا دامنه 500 هزار تومانی هم 
کاهش��ی بوده است، اما برای برخی مسیرها از جمله تهران-کیش بلیت ها 
همچنان در دامنه نجومی باالی یک میلیون تومان و حتی تا یک میلیون 
و 300 هزار تومان به فروش می رسد. هرچند که نرخنامه جدیدالصدور از 
سوی انجمن شرکت های هواپیمایی که مورد تأیید شورای عالی هواپیمایی 
قرار گرفته، س��قف قیمت بلیت پرواز تهران-کیش را یک میلیون و 300 

هزار تومان در نظر گرفته است.
از سوی دیگر برخی منابع آگاه در صنعت هوانوردی به خبرنگار مهر اعالم 
کرده اند نرخنامه جدید که با توافق ایرالین ها و شورای عالی هواپیمایی از 
ابتدای آذر ماه اعمال شده، براساس دالر 28 هزار تومانی است و ایرالین ها 
به این شورای عالی اعالم کرده اند اگر نرخ بلیت از محدوده 28 هزار تومان 
فراتر رود، این امکان را دارند تا نرخ بلیت را از سقف های مندرج در نرخنامه 

باالتر ببرند.
علیرض��ا منظری، معاون اس��بق هوان��وردی و امور بین الملل س��ازمان 
هواپیمایی کشوری درباره فرمول تعیین قیمت هر صندلی-ساعت پروازی 
گفت: آیتم های متعدد و متنوعی برای دستیابی به این فرمول در نظر گرفته 
می شود. بخشی از این هزینه ها به خود هواپیما و امور فرودگاهی برمی گردد 
که ش��امل اس��تهالک هواپیما در هر پرواز، هزینه خدمه و کروی پروازی، 
هزینه تعمیر و نگهداری هواپیما، بیمه هواپیما، هزینه های ناوبری هوایی، 
پارکینگ و نشست و برخاس��ت، خرید سوخت و عملیات سوخت رسانی، 
هندلینگ و مانند اینهاست. بخشی هم به مسائل بازرگانی برمی گردد که 
ش��امل دفاتر فروش و نمایندگی ها و درصد آژانس های هواپیمایی از محل 
فروش بلیت، کیترینگ، هزینه های اداری و حقوق و دس��تمزدها و امثال 

آن است.
وی با بیان اینکه تناس��بی میان اقتصاد هوان��وردی با درآمدهای مردم 
 low season وجود ندارد، گفت: مثال قیمت بلیت تهران-تبریز در دوره
)کم تقاضایی( 630 هزار تومان است حال آنکه هزینه های ایرالین ها قطعا 
برای هر ساعت-صندلی پروازی بیش از اینهاست؛ از سوی دیگر درآمدهای 
مردم هم با قیمت های کنونی بلیت هواپیما همخوانی ندارد؛ اینها نش��ان 
می دهد فکری به حال اقتصاد هوانوردی نشده تا نرخ بلیت ها با درآمدهای 

مردم از یک سو و هزینه های ایرالین ها از سوی دیگر متناسب باشد.
او وابستگی ارزی ایرالین ها را 65 تا ۷0 درصد دانست و گفت: با تغییرات 

نرخ ارز، هزینه های شرکت های هواپیمایی نیز تغییر می کند.

خبرنــامه

فرصت امروز: یک روز کاهش��ی دیگر در تاالر شیش��ه ای سپری شد و 
ش��اخص بورس تهران پس از رشد کم رمق روز یکشنبه، در روز دوشنبه 
نی��ز بیش از  4هزار واحد افت کرد تا روند خروج پول حقیقی از بورس 
کماکان ادامه یابد. آمارها نش��ان می دهد از میانه مردادماه سال گذشته 
که نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای به قله 2 میلیون واحدی رسید، تا پایان 
آبان ماه امس��ال 110 هزار میلیارد تومان س��رمایه سهامداران حقیقی 

خرد از بازار سرمایه خارج شده است.
در همی��ن ح��ال، یکی از نکات عجیب به خصوص ب��رای تازه واردان 
بورس��ی، ناهمسویی بازار س��هام و بازار ارز در این روزهاست. در حالی 
یکی از عوامل موثر در رکوردشکنی شاخص بورس و فتح قله 2 میلیونی 
در مردادماه 1399، صعود قیمتی دالر بود و خیز قیمتی اسکناس سبز 
آمریکایی توانس��ت به روند رشد شاخص بورس کمک کند که در حال 
حاضر با وجود رس��یدن قیمت دالر به نزدیک��ی مرز 30 هزار تومان در 
هفته گذشته اما ریزش بازار سرمایه همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد 
این قاعده کارکرد خود را از دس��ت داده اس��ت. ش��واهد نشان می دهد 
س��رگیجه دالری و نامشخص بودن سمت و سوی قیمتی آن، مهمترین 
عامل حاکمیت فضای انتظاری بر معامالت س��هام بورسی است. این در 
حالی اس��ت که کارشناس��ان معتقدند حتی در صورت کاهش انتظارات 
تورمی و عقب نش��ینی دالر، رفع تحریم ها و گش��ایش های اقتصادی اثر 

مثبتی بر عملکرد بنگاه های بورسی به جا می گذارد.
افتدستهجمعیشاخصهایبورسی

روند نزولی بازار سرمایه کماکان ادامه دارد و شاخص بورس تهران روز 
گذشته بیش از 4 هزار واحد ریخت. در جریان معامالت روز دوشنبه 8 
آذرماه، ش��اخص کل بورس با 4 ه��زار و 183 واحد کاهش به رقم یک 
 میلیون و 363 هزار واحدی رس��ید. بی��ش از 3میلیارد و 51۷ میلیون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 2۷ هزار و 208 میلیارد ریال 
در این روز داد و ستد شد. شاخص کل هم وزن با 821 واحد کاهش به 
3۷4 هزار و 16۷ واحد و ش��اخص قیمت هم وزن با 51۷ واحد افت به 
235 هزار و 520 واحد رس��ید. شاخص بازار اول، 3 هزار و 988 واحد و 

شاخص بازار دوم نیز 5 هزار و 516 واحد کاهش داشتند.
در بین همه نمادها، پتروشیمی فناوران )شفن( با 240 واحد، پاالیش 
نفت تهران )شتران( با 15۷ واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( 
با 144 واحد، گروه دارویی برکت )برکت( با 13۷ واحد، گسترش نفت و 
گاز پارسیان )پارسان( با 121 واحد، مبین انرژی خلیج فارس )مبین( با 
106 واحد، پلی پروپیلن جم )جم پیلن( با 93 واحد، پتروش��یمی نوری 
)ن��وری( با 8۷ واحد، بانک خاورمیان��ه )وخاور( با 81 واحد، نفت پارس 
)شنفت( با 62 واحد و گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر( با 
5۷ واحد و س��رمایه گذاری صندوق بازنشستگی )وصندوق( با 51 واحد 

تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با یک هزار و 166 
واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۷18 واحد، فوالد مبارکه 
اصفه��ان )فوالد( با 586 واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با 350 
واحد، ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا( با 213 واحد، 
ب��ورس اوراق بهادار تهران )بورس( با 203 واح��د، بانک ملت )وبملت( 
ب��ا 202 واح��د و بورس کاالی ایران )کاال( ب��ا 161 واحد با تاثیر منفی 
بر شاخص بورس همراه ش��دند. همچنین شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شس��تا(، سایر اشخاص بورس انرژی )انرژی 3(، فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد(، تولیدی فوالد س��پید ف��راب کویر )کویر(، پارس فوالد 
سبزوار )فسبزوار(، گروه دارویی برکت )برکت( و گسترش سرمایه گذاری 
ایران خودرو )خگستر( از جمله نمادهای پُرتراکنش بودند. گروه خودرو 
هم در معامالت دوش��نبه صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در 
این گروه 516  میلیون و ۷33 هزار برگه س��هم به ارزش 2 هزار و 328 

میلیارد ریال داد و ستد شد.

در آن سوی بازار سرمایه نیز آیفکس سبز شد و شاخص کل فرابورس 
با رش��د اندک حدود 10 واحدی به رقم 19 هزار و 503 واحد رس��ید. 
در معامالت س��ومین روز هفته در فرابورس ایران، بیش از 2 میلیارد و 
5۷1 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 681 هزار و 2۷6 
میلیارد ریال داد و س��تد شد. ارزش بازار اول و دوم فرابورس نیز حدود 
10 ه��زار و 891 هزار میلی��ارد ریال رقم خورد و ارزش بازار پایه نیز به 
میزان 3 هزار و 542 میلیارد ریال رس��ید. بیمه پاسارگاد با حدود 102 
واحد و زغال س��نگ پروده طبس با بیش از 4.5 واحد بیش��ترین تاثیر 
مثبت را بر رش��د شاخص داشتند. در مقابل، پتروشیمی مارون با 32.5 
واحد و گروه صنعتی مینو با حدود 14 واحد، با بیشترین تاثیر منفی بر 

شاخص فرابورس همراه شدند.
شاخصکلبورسگمراهکنندهاست

یکی از عومل رکوردش��کنی ش��اخص بورس در مرداد س��ال گذشته 
قیمت دالر بود و خیز دالر در بازار ارز به رش��د شاخص کمک کرد، اما 
حاال در دولت سیزدهم که دالر از حدود 25 تا 26 هزار تومان به بیش 
از 29 هزار 200 تومان رس��یده، ش��اخص همچن��ان روند نزولی دارد و 
به نظر می رس��د این قاعده کارکرد خود را از دس��ت داده و دیگر جواب 
نمی دهد. فردین آقابزرگی، کارش��ناس بازار سرمایه درباره چرایی عدم 
تناسب حرکت دالر و شاخص بازار سرمایه می گوید: »از گذشته جهش 
نرخ دالر یکی از محرک های اصلی برای جهش شاخص و سطح عمومی 
قیمت بود، اما نکته بس��یار مهم، میزان افزایش قیمت در بازار ارز است. 
باید به این نکته توجه کرد که در اس��فندماه پارسال ارز 4200 تومانی 
برخ��ی از اقالم حذف ش��د و این گروه از کاالها ب��ا قیمت ارز نیمایی و 
آزاد وارد بازار ش��دند. از س��وی دیگر، نرخ دالر از اعداد 12 تا 13 هزار 
تومان حتی به 30 هزار تومان هم رسید. بنابراین تفاوت قیمت ها بسیار 

چشمگیر بود.«
او با بیان اینکه »معامالت و س��رمایه گذاری در بازار سرمایه براساس 
پیش بینی  ه��ا،  تحلی��ل و ارزیابی ه��ا صورت می گی��رد«، در گفت وگو با 

»ایلنا« ادامه می دهد: »در آن زمان )اس��فندماه 1398( اس��تنباط این 
بود که روند جهشی ارز به همین شکل ادامه خواهد داشت و در نتیجه 
ارزش جایگزینی، ارزش دارایی ها و احتماال سود شرکت ها و صنایع باال 
می رود که همین پیش بینی هم به وقوع پیوست، اما اتفاقی که افتاد این 
بود که در سال آخر دولت دوازدهم عزم دولت برای جمع آوری نقدینگی 
از بازار سرمایه بود و آن فراخوان دولت برای مردم یک افزوده ای شد تا 

بازار بیش از اندازه رشد کند.«
ب��ه عقیده آقابزرگی، »از ابتدای س��ال 1400 ک��ه دالر در کانال 22 
هزار تومان قرار داش��ت و در طول س��ال گذشته که دولت اصرار داشت 
ن��رخ دالر به 15 هزار تومان هم کاهش پیدا کند، باز هم ارزش س��هام 
برخی از ش��رکت ها مانند ش��رکت های پتروش��یمی از 8500 تومان به 
20 هزار تومان رس��ید. بنابراین نباید تنها عدد شاخص را مبنا قرار داد 
چراکه اخیرا ش��اخص گمراه کننده شده اس��ت. از سوی دیگر، تا حدود 
زیادی شاخص مدیریت می ش��ود و این موضوعات و واکنش ها را نشان 
نمی دهد؛ به طوری که در بین ش��رکت هایی بیش از 50 درصد تعدیل 
و اصالح منفی داش��تند، شرکت هایی هم هستند که بیش از 50 درصد 
بازده مثبت دارند، اما شاخص کل، شکل واقعی را به ما نشان نمی دهد.«

اثرگذاریرشددالرپیشخورشدهاست
این کارش��ناس بازار س��رمایه درباره مدیریت ش��اخص و دلیل آنکه 
ش��اخص گمراه کننده شده، می گوید: »معموال هر از گاهی شرکت هایی 
را ک��ه تعدیل مثبت و منفی دارند به اقتضای ش��رایط بازار در کنار هم 
ق��رار می دهند. برای مثال نمادی ک��ه پیش بینی اثرگذاری مثبت از آن 
در بازار می ش��ود را زمانی بازگش��ایی می کنند که ضرب افزایش آن در 
مقابل کاهش ش��اخص به طور خنثی ش��ده  باشد. نکته دوم و مهم این 
است که در این مقطع زمانی تا حدود زیادی اراده ای مبنی بر جلوگیری 
از تکرار رش��دهای پیاپی تجربه شده در س��ال 99 و جلوگیری از وقوع 
نارضایتی بین مردم ناش��ی از رش��د بی اندازه بازار در دستور کار است. 
از این رو در مقایس��ه با الگوریت��م تریدینگ، رباتیک تریدینگ به نوعی 
عمل می کند شتاب رشد برخی از سهام با عرضه زیاد و با تحت الشعاع 
قرار دادن با بحث انتش��ار اوراق با افزایش نرخ موثر اوراق که باالی 24 
درصد اس��ت، در دم گرفته و ش��اخص خنثی می شود، اما در این میان 
ش��رکت هایی هس��تند که بیش از 50 درصد بازدهی داشتند و البته در 
مقابل ش��رکت هایی با 50 درصد بازده منفی را هم باید دید. برآیند این 
موضوعات باعث ش��ده که شاخص رشد بیش��تر از  5 درصدی را نشان 
نده��د و از  ای��ن جهت تصویری صحیحی از جریان بورس به ما نش��ان 

داده نمی شود.«
وی ب��ا بیان اینکه »برخی از اتفاقات اثرگ��ذار در بازار قبال پیش بینی 
ش��ده یا اصطالحا پیشخور می ش��ود«، می افزاید: »از مدت ها قبل رشد 
ن��رخ دالر بین 25 ت��ا 30 هزار تومان پیش بینی ش��ده بود و به همین 
دلیل ام��روز این افزایش نرخ دالر اثری در ش��اخص ن��دارد، اما زمانی 
نرخ دالر می تواند در ش��اخص اثر شارپی داشته باشد که آن چشم انداز 
س��ازمان برنامه برای س��ه س��ال آینده در صورت عدم رفع تحریم ها به 

وقوع بپیوندد.«
آقابزرگ��ی با اش��اره به کوچ نقدینگی از بازار س��رمایه ب��ه بازار ارز و 
ارزرمزه��ا می گوید: »این اتفاق افتاده و نقدینگی از بازار س��رمایه خارج 
ش��ده و به س��مت بازار ارز و رمزارزها رفته  است. تالقی تالطم جذابیت 
در س��ایر بازارها و همزمانی آن با سرکوب بازار سرمایه از طریق افزایش 
نرخ موثر اوراق و بهره باعث خروج نقدینگی از بورس ش��د، به طوری که 
از مردادماه 1399 که تاریخ پیک ش��اخص بود تا اواخر آبان ماه امسال 
110 هزار میلیارد تومان سرمایه سهامداران حقیقی خرد از بازار سرمایه 
خارج ش��د، در حالی که در دوران رش��د ش��ارپی بازار سرمایه یعنی از 
ابتدای س��ال گذشته تا مردادماه همین سال 91 هزار میلیارد نقدینگی 

وارد بازار شده بود.«

110هزارمیلیاردتومانسرمایهحقیقیطی15ماهازبورستهرانخارجشد

دگرگونی قواعد دالری بورس

در نشس��ت تازه اتاق بازرگانی تهران، ابعاد تورم قوانین و مقررات در 
ایران مش��خص شد. شواهد نش��ان می دهد که کشور در شرایط کنونی 
در باتالقی از مقررات دس��ت و پاگیر گرفتار ش��ده ک��ه فضای فعالیت 
مردم، بخش خصوصی و دولت را مخدوش کردده است. براساس آمارها، 
مصوبات هیأت وزیران به 90 هزار مصوبه می رسد و از سوی دیگر بیش 
از 12 هزار عنوان قانون در کش��ور وجود دارد که ش��رایط را به »باتالق 
مقررات نجومی« ش��بیه کرده اس��ت که نجات از آن به سادگی ممکن 
نیس��ت. نمایندگان بخش خصوصی در جلسه مش��ترک دو کمیسیون 
»بهب��ود محیط کس��ب وکار و رفع موانع تولی��د« و »حمایت قضایی و 
مبارزه با فس��اد« ات��اق تهران، فرصت های همکاری ب��ا معاونت تدوین، 
تنقیح و انتش��ار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری را 
مورد بحث و بررس��ی قرار دادند. در این جلس��ه اینطور عنوان شد که با 
وجود 12 هزار عنوان قانون در کنار 90 هزار مصوبه هیأت وزیران و آرا 
و مصوباتی که از س��وی دیگر مراجع وضع می شود،  باتالقی از قوانین و 
مقررات در کش��ور شکل گرفته اس��ت که نجات از آن به سادگی میسر 
نیس��ت. در ابتدای نشس��ت محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیس��یون 
بهبود محیط کس��ب وکار و رفع موانع تولید با اش��اره به اینکه »تنقیح 
قوانین و مقررات در کش��ور، گام بزرگ��ی در جهت حذف قوانین زائد و 
البته حاکمیت قانون تلقی می ش��ود«، گفت: »به روز رس��انی قوانین از 
اهمیت بسزایی در فضای کس��ب وکار برخوردار است و چه بسا، بخشی 

از مشکالت تولید را برطرف کرده و سرمایه گذاری را تشویق کند.«
او با تاکید بر اینکه »تنقیح قوانین و مقررات باید براساس یک برنامه 
اجرای��ی م��ورد پیگیری قرار گیرد«، ادامه داد: »اگر در س��ال حتی 20 
مق��رره نیز م��ورد تنقیح قرار گیرد، دس��تاورد خوبی ب��ه همراه خواهد 
داش��ت. این امر اگرچه زمانبر اس��ت اما باید به هر حال از نقطه ای آغاز 

شود.
س��پس مهدی مهدی زاده، مع��اون تدوین، تنقیح و انتش��ار قوانین و 
مقررات معاونت حقوقی ریاس��ت جمه��وری توضیحاتی درباره اقدامات 
این معاونت در حوزه اصالح قوانین و مقررات ارائه کرد و گفت: »حدود 
12 هزار عنوان قانون مشتمل بر صدها هزار حکم وجود دارد که اشراف 
بر همه آنها از عهده حقوقدانان نیز س��اخته نیست. این مسئله در حوزه 

مقررات بغرنج تر است. در عین حال، مصوبات هیأت وزیران نیز به حدود 
90 هزار مصوبه می رس��د. مصوبات شوراهای عالی و سایر مقامات را نیز 

باید به این موارد افزود.«
او ب��ا بیان اینکه »باتالقی از قوانین ش��کل گرفت��ه که نجات از آن به 
س��ادگی میسر نیس��ت«، ادامه داد: »با وجود سپری شدن 115 سال از 
آغاز قانونگذاری در ایران، مکانیزم مش��خصی برای اطالع رسانی قوانین 
وجود نداش��ته است. در واقع، این قوانین به دست مخاطبان نرسیده اما 
این انتظار وجود داش��ته اس��ت که آنها از این قوانین مطلع باشند. البته 
قوانین در روزنامه رسمی منتشر می شود و این فرآیند نیز صرفا به منزله 
ابالغ قانونی اس��ت. در حوزه مقررات همین ابالغ قانونی نیز وجود ندارد 
و مراج��ع صادرکننده مقررات، در صورت صالحدید، آن را برای روزنامه 

رسمی ارسال کرده اند.«

مهدی زاده در بخش دیگری از س��خنانش به راه اندازی س��امانه ملی 
قوانین و مقررات )که به گفته او، یک بانک اطالع رسانی تنقیحی است( 
اشاره کرد و گفت: »در این سامانه به آدرسqavanin.ir همه قوانین و 
مقررات مصوب از سال 1285 تاکنون بارگذاری شده است. چنانکه 12 
هزار عنوان قانون، 90 هزار مصوبه هیأت دولت و مصوبات س��ایر مراجع 
وضع قوانین و مقررات را در این بانک اطالعاتی قرار داده ایم. رسالت این 
بانک اطالعاتی این اس��ت که احکام قانونی معتبر را به اطالع مخاطبان 
برس��اند. به عنوان مثال قانون مدنی از سال130۷، 23 بار مورد اصالح 
قرار گرفته است. در این صورت مخاطب باید متن قانون 130۷ را بیابد 
و 23 مورد اصالحی را در  آن اعمال کند و سپس به آن استناد کند، اما 
س��امانه ملی قوانین و مقررات، قانون مدنی با اصالحات بیست وسه گانه 

آن را در اختیار مخاطبان قرار داده است.«

بیشاز1۲هزارعنوانقانوندرکشوروجوددارد

باتاقمقرراتنجومی
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پاکستانبازارخرماراازایرانگرفت!
صادرکنندگان خرمای ایرانی می گویند تاجران پاکستانی با حضور 
در ایران و خرید خرمای داخلی و بس��ته بندی جدید، این محصوالت 
را به بازار جهانی صادر می کنند. به گزارش ایس��نا، نمایندگان بخش 
خصوصی در جدیدترین نشس��ت کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی 
تهران به بررس��ی آخرین وضعیت تولید و تجارت کاالهای کشاورزی 
ایران در سال های گذشته پرداختند. در ابتدای این جلسه، کاوه زرگران 
رئیس کمیس��یون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، به صادرات 
محصوالت کشاورزی طی هفت ماه امسال اشاره کرد و گفت: براساس 
آمارهای رسمی گمرک، ایران توانسته طی این مدت، 4میلیون و 640 
هزار تن انواع محصوالت کش��اورزی، دامی، شیالتی و غذایی به سایر 
کش��ورها صادر کند. بر این اساس، 554 میلیون دالر انواع خشکبار و 

11۷ میلیون دالر انواع خرما صادر شده است.
به گفته وی، تراز تجاری محصوالت کش��اورزی و صنایع غذایی در 
این دوره به لحاظ ارزش��ی از منفی 2.9 میلیارد دالر در س��ال 1395  
به 4.۷ میلیارد دالر در سال 1399 رسیده است؛ ضمن آنکه متوسط 
قیمت پایه صادراتی محصوالت این گروه نیز از 98 س��نت در س��ال 
1395 به ۷0 س��نت در سال 1399 کاهش یافته است؛ این در حالی 
اس��ت که ارزش واردات محصوالت کش��اورزی و صنایع غذایی از 8.6 
میلی��ارد دالر در س��ال 1395 به حدود 10.9 میلیارد دالر در س��ال 
1399 رسیده است. آنطور که اعضای اتحادیه صادرکنندگان خشکبار 
در نشست کمیسیون کش��اورزی اتاق تهران گوشزد کردند، صادرات 
پسته ایران پس از سال 139۷ و اجرای بخشنامه رفع تعهد ارزی، روند 
نزولی خود را آغاز کرد و کش��ورهای خریدار پسته، به سمت آمریکا، 

ترکیه و به تازگی پاکستان روی آورده اند.
به گفته مجید بازیان، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، 
حجم تولید پس��ته ایران طی س��ال 139۷ به ش��دت کاهش یافت و 
میزان برداش��ت و آنچه که به بازار داخل عرضه شد، بیش از 50 هزار 
تن نبود و با پیاده س��ازی مقررات رفع تعه��د ارزی، صادرکنندگان از 

عرضه بین المللی این میزان تولیدات باز ماندند.
وی ب��ا بی��ان اینکه در این س��ال و ب��ا غیبت ایران، پس��ته آمریکا 
بخ��ش عمده ای از ب��ازار صادراتی کش��ور را از آن خود ک��رد، افزود: 
تولید س��االنه پس��ته در ایاالت متحده به 550 هزار تن رسیده  است 
و بازارهای خواهان پس��ته هیچ گاه منتظر نمی ماند تا پس��ته ایران را 
دریاف��ت کن��د و با کوچک ترین وقفه در تج��ارت این محصول، دیگر 
کشورها محصوالت شان را جایگزین پسته و سایر فرآورده های خشکبار 
ایران می کنند. بازیان افزود: طی سال 1398، صادرکنندگان پسته از 
ایران مجبور ش��دند برای بازگشت به بازارهای صادراتی، هر تن از این 
محصول را به قیمت 5000 دالر عرضه کنند در حالی که طی س��ال 

1395، نرخ صادرات پسته ایران حدود 10 هزار دالر در هر تن بود.
وی گفت: میزان صادرات پس��ته ایران طی سال 1395 در حدود 138 
ه��زار تن و به ارزش 1.2 میلیارد دالر بود در حالی که در س��ال 1399، 
به رغم صادرات 203 هزار تن پس��ته، ارزآوری این محصول رقمی حدود 
1.3 میلیارد دالر بیش��تر نبود. وی دلیل این اتفاق را اعمال مقررات رفع 
تعه��د ارزی برای صادرکنندگان و نیز ای��راد در نرخ پایه صادراتی عنوان 
کرد و یادآور ش��د که نرخ پایه صادراتی پسته باید اصالح شود در حالی 
که وزارت جهاد کشاورزی اعتقادی به اصالح در این بخش ندارد. به گفته 
امیرحسین زرگرزاده، از صادرکنندگان خرما ایران، فعالیت تجار پاکستانی 
برای خرید خرمای استعمران ایران طی سال های اخیر تشدید شده و تجار 
این کشور با رفت وآمد به خوزستان، خرمای استعمران این منطقه از ایران 
را خریداری و صادرات مجدد می کنند. به گفته وی، تجار پاکستانی حتی 
به کرمان نیز رفت وآمد کرده و خرمای شاهانی این منطقه را از کف بازار 
جمع می کنند. زرگرزاده یادآور شد که در حال حاضر پاکستان، بازارهای 
بیش از 30 ساله خرمای ایران در جهان را تصاحب کرده و آنطور که در 
رفت وآمدهای مقامات دولتی این کشور به ایران دیده می شود، به دنبال 
تهاتر خرما با ایران هستند. این صادرکننده خرما تاکید کرد که امسال به 
طور قطع، پاکستان بازار صادراتی خرمای ایران را بیش از سال های گذشته 

در اختیار خواهد گرفت.

نماگربازارسهام

قرار است در جلسه چهارشنبه ستاد تنظیم بازار تکلیف افزایش قیمت 
خودرو مش��خص ش��ود و گمانه زنی ها پایان یابد. براساس برخی شنیده ها 
افزایش قیمت حتمی اس��ت، اما نه به میزانی که 18 آبان اعالم شده بود، 

این میزان افزایش قیمت 10 درصد خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، 16 آبان ماه در اولین روز نمایشگاه 
ش��انزدهمین قطعات خودرو بود که وزیر صمت از افزایش تولید روزانه دو 
خودروساز بزرگ کشور به میزان ۷00 دستگاه برای تنظیم بازار خبر داد.

این در حالی بود که خودروس��ازان به قیمت گذاری دس��توری معترض 
بودند و آن را باعث متضرر ش��دن خود می دانس��تند. آمار ارائه ش��ده نیز 
ای��ن موض��وع را تأیید می کرد؛ به نحوی که، براس��اس آن زیان انباش��ته 
خودروس��ازان بیش از 85 ه��زار میلیارد تومان اعالم می ش��د. همچنین 
قطعه س��ازان از مطالبه 36 تا 40 هزار میلیارد تومانی خود خبر می دادند. 
ب��ا این حال، خبر وزیر در وهله اول می��زان افزایش زیان تولید را در نظر 
م��ی آورد، ام��ا دو روز بعد اعالم ش��د ک��ه طبق مصوبه 28 مهر ش��ورای 
هماهنگی س��ران قوا، قیمت گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شده 
است. بنابر این خبر قرار بود محصوالت ایران خودرو بین 15 تا 19 درصد 
و قیمت محصوالت س��ایپا در حدود 15 تا 1۷ درصد افزایش پیدا کنند. 
همین مسئله موجب شد مدیران عامل این دو شرکت در برنامه گفت وگوی 
ویژه خبری حضور پیدا کردند و هر یک به تشریح عملکرد و توضیح تأثیر 

این افزایش قیمت بپردازند.

 ام��ا دو روز در حالی که خودروس��ازان خود را برای هفته و قیمت های 
جدید آماده می کردند، رئیس جمهوری، ابراهیم رئیسی، طی حکم یک تنه 
افزایش قیمت ها را وتو کرد و از ستاد تنظیم بازار خواست که این موضوع 
را بررس��ی کند. با این حال، مشخص نبود که دستور رئیسی مبنی بر لغو 
افزایش قیمت ها از یک س��و و از سوی دیگر، دستور وزیر مبنی بر افزایش 
تولید به چه س��مت و س��ویی خواهد رفت و پرس��ش این بود که آیا ترمز 
افزایش تولید خودرو کش��یده خواهد شد؟ برخی نیز این دستور را خالف 
روند و جریان اصلی وضعیت اقتصادی می دانستند و آن را در زمره احکام 
پوپولیستی به شمار می آورند. در این میان اما، تمام بخش های مرتبط به 
خودرو اعم از خودروس��از، قطعه ساز، بازار و مصرف کنندگان نمی دانستند 
که سرانجام قیمت ها چه خواهد شد و به چه سمت و سویی خواهد رفت.

در عی��ن ح��ال، افزایش و ع��دم افزای��ش قیمت همچن��ان موافقان 
و مخالف��ان خود را دارد. برخی معتقد هس��تند ک��ه لزومی به افزایش 
قیمت ها نیست و این عمل باعث زیان مردم می شود. خودروسازان باید 
از هزینه های خود بکاهند تا قیمت تمام ش��ده محصول پایین آید و به 
ثبات قیمت برس��ند. در مقابل، برخی نیز اعتقاد دارند در شرایط کنونی 
ع��دم افزایش قیمت خودرو و نزدیک ش��دن آن به قیمت بازار عالوه بر 
افزایش زیان و بیش��تر ش��دن مشکالت خودروس��ازان، مردم به عنوان 
مصرف کنن��ده نهایی باید هزینه های بیش��تری بپردازند و در این میان، 

تنها جیب دالالن و واسطه ها پرتر خواهد شد.

خانآخرقیمت،چهارشنبه10آذر
با این حال، به نظر می رس��د که سرانجام خان آخر10 آذر چهارشنبه 
هفت��ه ج��اری طی و تکلی��ف مردم و خودروس��ازان ب��ا افزایش قیمت 
خودرو مش��خص خواهد ش��د. در همین رابطه، قائم مق��ام وزیر صمت 
در ام��ور بازرگانی گفته اس��ت: »روز چهارش��نبه همزمان ب��ا برگزاری 
جلسه س��تاد تنظیم بازار در مورد اصالح قیمت خودرو در ستاد تنظیم 
بازار صحبت می ش��ود و این امر منجر به تصمیم گیری خواهد ش��د. به 
گفته محمدص��ادق مفتح خودرو پیچیدگی های زیادی دارد و مس��ائل 
چندگان��ه ای چون عدم واردات خودرو، وضعیت بازار و… در آن دخیل 
اس��ت. لذا با توجه به چندوجهی بودن ای��ن حوزه، تصمیم گیری درباره 

قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار طوالنی شد.«
احتمالافزایش10درصدیقیمتخودرو

ه��ر چند قائم مقام وزیر صمت در ام��ور بازرگانی حرفی درباره میزان 
افزایش قیمت خودرو نزده اس��ت، اما براس��اس برخی شنیده ها قیمت 
خودرو با افزایش قیمت همراه خواهد شد، اما نه به اندازه ای که پیش تر 
اعالم ش��ده بود. به نظر می رسد ستاد تنظیم بازار به دنبال افزایش 10 
درصدی قیمت خودروس��ت. اما یک نکته همچن��ان به قوت خود باقی 
اس��ت: آیا ستاد تنظیم بازار به سمتی حرکت خواهد کرد که در نهایت، 
قیمت گذاری دس��توری از صنعت خودرو حذف ش��ود و این ستاد نقش 

شورای رقابت را با عنوانی دیگر بازی خواهد کرد؟

خودروچهارشنبه10درصدگرانخواهدشد؟

افزایش 10 درصدی قیمت خودرو

به مناس��بت هفته بس��یج و سالروز شهادت دانش��مند هسته ای شهید 
فخری زاده، آیین تجلیل از بس��یجیان نمونه ایران خودرو در سالن همایش 

ساپکو برگزار شد.
به گزارش ملیت به نقل از ایکوپرس، مدیرعامل ساپکو در این همایش، 
اظهار کرد: در کش��اکش تحریم های ظالمانه، بس��یجیان عرصه صنعت و 
تولید، با شناس��ایی مش��کالت و ارائه راه حل های جهادی و عزم و همت 
ایثارگرانه در عرصه صنعت، خدمات رسانی و نقشه بیگانگان برای تعطیلی 

این صنعت را نقش برآب کردند.
عادل پیرمحمدی، صنعت خودرو را ویترین، لکوموتیو و نیروی محرکه 
توس��عه کشور دانست و با اشاره به همکاری بیش از 60 صنعت به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم با خودروسازی اعم از پتروشیمی، نفت، فوالد، مواد 
فلزی و ... اظهار کرد: در حال حاضر 92 درصد ورق های مصرفی خودرو در 

داخل تولید می شود و این باعث افتخار ماست که با مصرف ماهانه بیش از 
500 هزار تن ورق، بزرگترین مشتری فوالد مبارکه هستیم.

پیرمحمدی ضمن اشاره به اینکه زنجیره قطعه سازی کشور در 30  سال 
گذشته از 10 قطعه ساز به 1200 سازنده افزایش یافته، این امر را مبین و 
گواهی بر نقش صنعت خودروی کشور در افزایش بهره وری، پیشگیری از 

خام فروشی و ایجاد اشتغال دانست.
مدیرعامل س��اپکو همچنین به دستاوردهای گروه صنعتی ایران  خودرو 
در زمینه جهادخودکفایی قطعات و توس��عه س��اخت داخل، اشاره کرد و 
گفت: از جمله افتخارات جمع جهادگر شرکت ایران خودرو و شبکه تامین 
قطعه سازی در زمان تحریم های ظالمانه، با تأسی از رشادت های بسیجیان 
کش��ور به ویژه س��ردار حاج قاسم س��لیمانی، افزایش تیراژ روزانه تولید و 
توس��عه ساخت داخل و تعمیق خودکفایی قطعات و مجموعه های خودرو 

بوده اس��ت. سردار سپهر، فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونای کشور 
نیز در این همایش، ضمن گرامیداشت هفته بسیج، گفت: تولید و توسعه، 
آینده کشور را می سازد و این امر با افزایش علم و آگاهی میسر خواهد شد.
وی ادام��ه داد: س��کون برای بس��یجی معنای��ی ندارد و باید به س��وی 

دانش های جدید گام بردارد و از مسیرهای سخت نترسد.
س��ردار س��پهر افزود: همانطور که ما در حوزه های دفاعی و فضایی در 
دنی��ا حرفی برای گفتن داریم در صنعت خودروس��ازی و دیگر صنایع نیز 
با همت و تالش بس��یجی می توان موفق بود. گفتنی است، در حاشیه این 
مراسم، نمایش��گاه دستاوردهای بسیج مهندسین شرکت ایران خودرو در 
ح��وزه طراحی، تولید قطعات و مجموعه ها مورد بازدید فرماندهان نظامی 
س��پاه محمدرسول اهلل )ص( تهران بزرگ، سازمان بسیج کارگری، مدیران 

ارشد ایران خودرو و بسیجیان حاضر در مراسم قرار گرفت.

خودروسازی،ویترینتوسعهصنعتیکشوراست
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چگونهتاثیراولیهبینظیریبرروی
مشتریانداشتهباشیم؟

بهقلم:مارگاریتاهاکوبیان
کارشناس کسب و کار 

ترجمه: علی آل علی

تاثیر اولیه یک برند بر روی مش��تریان اهمیت��ی به اندازه تعیین 
سرنوشت آن کس��ب و کار دارد. ساالنه شمار باالیی از برندها برای 
تاثیرگذاری بر روش مش��تریان با شکس��ت رو به رو می شوند. دلیل 
اصل��ی چنین امری ناتوانی برای اس��تفاده از راهکارهای حرفه ای به 
منظور جذاب تر س��اختن تعامل ابتدایی با مش��تریان اس��ت. هدف 
اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از راهکارهای حرفه ای برای حل 
این مش��کل است. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این راستا را 

مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. 
حضورآنایندربخشهایمهم

کسب و کار شما برای تاثیرگذاری اولیه مناسب بر روی مشتریان 
باید حضور آنالین خوبی داش��ته باش��د. این امر شامل تالش برای 
ثب��ت نام برن��د در پلتفرم هایی نظیر گوگل بیزین��س، یِلپ و دیگر 
س��ایت های مربوط به ارزیابی و نقد کسب و کارهاست. در کنار این 
امر حضور در ش��بکه های اجتماعی و همکاری مناسب با گوگل نیز 
تعیین کننده خواهد بود. ش��ما با چنین کاری فرصت تاثیرگذاری بر 

روی مشتریان به بهترین شکل ممکن را پیدا می کنید. 
بهروزنگهداشتناطاعاتبرند

اگر تغییری در وضعیت برندتان روی داده اس��ت، باید به سرعت 
آن را به اطالع مشتریان برسانید. این امر وجه ای به شدت حرفه ای 
از برندتان در نگاه مش��تریان ایجاد می کند. بس��یاری از مش��تریان 
برای تعامل ابتدایی با یک برند اول از همه به میزان به روز رس��انی 
اطالعات س��ایت توجه می کنند. معنای این امر ضرورت توجه ویژه 
ش��ما به بخش »درباره ما« در سایت تان است. این امر امکان جلب 
نظر مش��تریان به بهترین شکل ممکن و ایجاد تجربه اولیه بی نظیر 

آنها از برند را فراهم می سازد. 
ثبتنرخپاسخباال

نرخ پاس��خ به میزان س��رعت عمل یک برند برای پاسخگویی به 
س��واالت و نظرات مش��تریان اش��اره دارد. بدون تردید این نرخ در 
زمینه س��ئو حیاتی اس��ت، اما به طور عمومی نیز ب��ر روی فعالیت 
برندها تاثیر می گذارد. اگر کس��ب و کار ش��ما به دنبال تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به بهترین ش��کل ممکن اس��ت، باید همیشه 
س��ریع تر از هر رقیب دیگری جواب سواالت مشتریان را بدهید، در 
غیر این صورت ش��انس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. 
سایتهمراهباسرعتبارگذاریباال

س��رعت بارگذاری صفحات س��ایت امر پیچیده یا عجیبی نیست. 
ش��ما باید به بهترین ش��کل ممک��ن تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 
ه��دف را تجرب��ه نمایید، در غیر این صورت ش��انس تان برای جلب 
نظر مش��تریان به شدت کاهش پیدا می کند. هیچ کس تمایلی برای 
ارتباط با برندی که س��ایتش مدت ها زمان برای بارگذاری نیاز دارد، 
نش��ان نخواهد داد. بنابراین ش��ما باید کارتان را در این میان ساده 
کنید. به روز رس��انی مداوم سایت و شناسایی ایرادات آن مهمترین 
وظیفه تیم های بازاریابی در این ش��رایط محسوب می شود. شما در 
صورت عملکرد مناس��ب در این میان شانس باالیی برای جلب نظر 
مش��تریان خواهید داش��ت، در غیر این صورت دست کم در تعامل 

اولیه با مشتریان حسابی شکست می خورید. 
تعاملمستقیمبامشتریان

حضور یک برند در ش��بکه های اجتماعی ش��اید برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف گام مناس��بی باش��د، اما هرگز کافی نیست. 
برندها باید همیشه تعامل با مشتریان از طریق حضور در شبکه های 
اجتماع��ی را مد نظر قرار دهند. نکته مهم اینکه حتی اس��تفاده از 
الگوهای دیگر نیز ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در این 
میان فاقد ایراد خواهد بود. بنابراین در این راس��تا هرگز خودتان را 
به ش��بکه های اجتماعی محدود نکنید. سایر کانال های ارتباطی نیز 

برای ایجاد تعامل پایدار با مشتریان اهمیت باالیی دارد. 
توجهبهنظراتمنفیمشتریان

نظرات منفی مشتریان در شبکه های اجتماعی پیرامون یک کسب 
و کار نمایانگر وجود ایراد در بخش��ی از فعالیت آن اس��ت. این امر 
برای برندها اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر شما در واکنش به نظرات 
منفی کاربران فقط آنها را حذف نمایید، شانس تان برای تاثیرگذاری 
بر روی مشتریان به شدت کاهش پیدا می کند. با این حال استفاده 
از نظرات منفی و پیگیری آنها در راستای حل مشکالت ایده بهتری 
خواهد بود. این امر ش��ما را در رقابت ب��ا دیگر برندها موفق خواهد 
کرد. بنابراین همیشه تعامل با مشتریان برای حل مشکالت حتی از 

طریق نظرات منفی را به یاد داشته باشید. 
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بهقلم:ربکاسواتن
نویسنده حوزه بازاریابی

مترجم: امیر آل علی

وجود یک محتوا نویس در شرکت کمک خواهد کرد تا سطح اقدامات 
خود را به حرفه ای ها نزدیک نمایید. درواقع با توجه به این امر که امروزه 
تولید محتوا مهمترین اقدام در زمینه بازاریابی محسوب می شود، انجام 
چنین اقدامی کامال ضروری اس��ت. درواقع محتوا نویسی اقدامی جدید 
محس��وب نشده و از مدت ها قبل در رس��انه هایی نظیر روزنامه، رادیو و 
تلویزیون شاهد آن بوده ایم. با این حال امروزه این اقدام با بستر اینترنت 
پیوند خورده اس��ت. درواقع این دس��ته از افراد قادرند تا محتواهایی را 
تولی��د کنند که در کن��ار جلب نگاه جامعه هدف، اص��ول حرفه ای هم 
رعایت ش��ده ک��ه در درازمدت بهترین نتایج را به هم��راه دارد. درواقع 
این دس��ته از افراد صرفا با اقداماتی نظیر تیتر جذاب، ترافیک سایت را 
افزای��ش نمی دهند و دانش الزم در زمینه کاری خود را دارند. تخصصی 
ب��ودن یک حوزه نیز بدون ش��ک کمک خواهد کرد ت��ا نتایج به مراتب 
بهتری را به دس��ت آورید. با این حال در این زمینه مدیران یک دغدغه 
همیش��گی دارند و آن هم انتخاب فرد مناسب در بین گزینه های متنوع 
موجود اس��ت. درواقع یکس��ری اصول و اقدامات وجود دارد که قبل از 
نهایی کردن تصمیم خود باید به آن توجه داش��ته باش��ید که در ادامه 

آنها را بررسی خواهیم کرد. 
1-گفتوگوداشتهباشید

هیچ دلیلی وجود ندارد که ش��ما در زمینه اس��تخدام عجله داش��ته 
باش��ید. درواقع ش��ما می توانید زمانی در حد چند روز را صرف گفت و 
گ��و با ف��رد موردنظر کرده و در رابطه با انتظ��ارات خود صحبت نمایید 
تا در نهایت درک متقابل ش��کل گیرد. این موضوع باعث خواهد ش��د تا 
در کار خ��ود با چالش های به مراتب کمت��ری خصوصا در زمانی که به 
صورت دورکاری قصد همکاری دارید، مواجه شوید. همچنین می توانید 
ضمن بررس��ی رزومه، از فرد موردنظر بخواهید تا یک اقدام آزمایشی را 
انج��ام دهد. با این حال فراموش نکنید که این اقدام ش��ما نباید بیش از 
حد طوالنی ش��ود. درواقع کار آزمایش��ی، اگرچه اقدامی رایج محسوب 
می شود، با این حال اگر بیش از چند روز طول بکشد، حس سوءاستفاده 
را به همراه خواهد داش��ت و بدون شک در صورت استخدام نشدن فرد 
موردنظ��ر، با چالش هایی مواجه خواهید ش��د. ب��ه صورت کلی صحبت 
کردن قبل از استخدام، اقدامی است که شما را به درک بهتری از شکل 

همکاری و س��طح انتظارات می رس��اند و این اقدام را می توانید همزمان 
ب��رای چند نفر انجام دهید. اصل بس��یار مهم در این زمینه، پیدا کردن 
فردی است که مطابق فرهنگ سازمانی و نیاز شما باشد و دلیلی وجود 
ندارد که ش��ما خود را به س��طح اف��راد نزدیک نمایید. ب��ا این حال در 
صورتی که یک گزینه مناسب پیدا شده است، نباید بیش از حد نسبت 

به قوانین سختگیر باشید. 
۲-نسبتبهسرقتادبیحساسباشید

این ام��ر که بدانید ف��رد موردنظر اصول حرف��ه ای را رعایت می کند 
و تولیدکنن��ده محتوا به جای کپی برداری اس��ت، از دیگر موارد مهمی 
محس��وب می شود که باید به آن توجه داشته باشید. درواقع استفاده از 
محتوای دیگران اقدامی مضر اس��ت که از آن تحت عنوان س��رقت ادبی 
یاد می ش��ود و این امر وجهه برند ش��ما را نابود خواهد کرد و مشکالت 
حقوقی بسیاری را به همراه دارد. در این زمینه اگرچه سایت های رایگان 
متنوعی وجود دارد، با این حال بهترین اقدام این اس��ت که از س��ایت 
Copyscape اس��تفاده کنی��د. درواقع توانایی آن به مراتب بیش��تر از 
س��ایر گزینه ها است و هزینه آن نیز کامال مقرون به صرفه است، با این 
حال فراموش نکنید که معیار قضاوت ش��ما نباید تنها یک مقاله باش��د. 
درواقع ممکن اس��ت بنا به دالیلی نظیر عدم توجه مدیر قبلی و انتظار 
برای ارسال محتواهای زیاد، این اتفاق در یک و یا چند مقاله محدود در 
کل رزومه فرد اتفاق افتاده باش��د. درواقع معیار اصلی این است که شما 
در بیش از 30 درصد محتوای فرد موردنظر، س��رقت ادبی را مش��اهده 
کنید. با این حال این نکته نیز مشهود است که بررسی کل رزومه فرد، 
اقدامی زمانبر خواهد بود. در این زمینه می توانید دو مقاله در هر س��ال 
را به عنوان معیار قرار دهید. در این زمینه اگر گزینه ای دارید که سرقت 
ادبی در هیچ قس��مت از فعالیت او به چشم نمی خورد، بدون شک بهتر 
است که او را اولویت اول خود قرار دهید. با این حال ممکن است فردی 
در ای��ن زمینه امتیاز الزم را به دس��ت آورد و از نظ��ر معیارهای دیگر، 
کامال ضعیف باش��د. به همین خاطر نمی توان تنها براساس این ویژگی، 

تصمیم گیری نمود. 
3-تاثیرنویسندهراارزیابیکنید

در زمینه تولید محتوا اصطالحی تحت عنوان رد پای نویس��نده وجود 
دارد که منظور از آن، تاثیری است که فعالیت ها در زمینه کاری داشته 
است. درواقع این امر که بدانید محتوای افراد تا چه حد بازنشر می شود 
و میزان محبوبیت آنها تا چه حد اس��ت، از معیارهای بسیار مهم خواهد 
بود. در این زمینه می توانید با بررس��ی سایت های مختلف و نظرات زیر 
پست، تا حدود زیادی نسبت به این موضوع آگاه شوید. همچنین برخی 

از س��ایت ها و رسانه ها وجود دارد که حضور فرد در آنها خود به معنای 
س��طح باالی اقدام��ات خواهد بود. درواقع این امر ک��ه محتوای فرد در 
چه فضاهایی منتش��ر شده است، بدون شک یک معیار مهم خواهد بود. 
در این زمینه می توانید برای س��اده تر ش��دن کار خ��ود از فرد موردنظر 
بخواهید تا س��ایت هایی که محتواهای وی در آنها بازنش��ر می ش��ود را 

هم معرفی کنند. 
4-سطحدردسترسبودنرابررسینمایید

واقعیت این است که اکثر کسب و کارها به تولید محتوای روزانه نیاز 
دارند. به همین خاطر بسیار مهم است که سریعا بتوانید به فرد موردنظر 
دسترسی داشته باشید. در این زمینه رضایت مدیران قبلی و پیام دادن 
در چند روز آزمایشی، شما را به درک درستی از این موضوع می رساند. 
در این زمینه اگر فرد محتوا نویس قرار است که ادمین سایت و صفحات 
اجتماعی هم باشد، الزم است تا فردی را پیدا کنید که حضور فعالی در 

اینترنت دارد و به ساعت کار مشخصی معتقد نیست. 
5-ازبودجهغافلنشوید

از دیگر نکات بسیار مهم این است که اطمینان داشته باشید توقعات 
مالی موجود با س��طح توانایی ها همخوانی داش��ته باشد. همچنین شما 
بای��د ب��ه بودجه خود نیز توجه داش��ته باش��ید. درواقع یک اس��تخدام 
گران قیمت، منجر به تضعیف اقدامات آتی ش��ما خواهد ش��د. به همین 
خاطر از همان ابتدا، الزم است تا به بودجه خود هم توجه داشته باشید. 
ب��ا این حال تا حدودی این موضوع را می توان تغییر داد. برای مثال 20 
درصد بیش��تر از مبلغ تعیین ش��ده را انتخاب نمایی��د تا در صورت پیدا 
ش��دن یک گزینه کامال مناسب، موقعیت را از دست ندهید. این میزان 

بدون شک قابل مدیریت بوده و مشکلی را به همراه نخواهد داشت. 
۶-ازتجربیاتقبلیغافلنشوید

چه دلیلی باعث ش��ده است تا با کارمندان قبلی قطع همکاری داشته 
باش��ید؟ بدون ش��ک موارد گذش��ته از نکات مثبت و منف��ی برخوردار 
بوده اند و اگر آنها را فهرس��ت نمایید، بدون ش��ک انتخاب بهتری را هم 
خواهید داشت. درواقع با صحبت کردن می توانید اطمینان داشته باشید 
که اتفاقات تلخ گذشته رخ نخواهد داد. همچنین با مشاهده ویژگی های 
مش��ترک ب��ا نمونه های ناموفق قبلی، بهتر اس��ت که ف��رد مورد نظر از 

فهرست شما حذف شود. 
در آخر توصیه می ش��ود که به تنهایی اقدام به تصمیم گیری نکرده و 
حتما نظر افرادی که با فرد جدید همکاری مس��تقیم خواهند داشت را 

هم جویا شوید. 
womenonbusiness.com:منبع

ادامهازصفحهاول
عل��ت باالرفتن قیمت م��واد غذای��ی در دوران کرونا واضح اس��ت؛ 
زنجیره های تامین کاال مختل ش��ده و ش��رکت ها مجبور شده اند برای 
تامین مواد اولیه به فروش��نده های نزدیک تر ب��ه خود روی آورند: این 
یعنی ش��رکت ها مانند گذش��ته به مواد اولی��ه ارزان و همچنین زیاد 
دسترسی نداش��ته باشند و نهایتا شاهد کمبود مواد غذایی و باالرفتن 
قیمت تمام ش��ده شدیم. برای اولین بار در 22 سال گذشته فقر مطلق 
)یعن��ی افرادی با کمتر از 1.90 دالر در روز زندگی می کنند( در حال 
افزایش اس��ت. موسسه »آکسفام« اخیرا برآورد کرده که »ممکن است 
یک دهه طول بکشد که فقیرترین های جهان بتوانند از ضربه اقتصادی 
کرونا س��ر بلند کنند.« ضربات کرونا همچنین باعث فرسایش انسجام 
اجتماعی ش��ده اس��ت؛ روابط بین گروه های جامعه را خش��ن تر کرده 
و دوقطبی ش��دن را تش��دید کرده اس��ت. این را به  خصوص در آمریکا 
ش��اهدیم که فش��ارهای اجتماعی و سیاس��ی باعث بدتر شدن بحران 
س��المت ش��د و هر دوی این فش��ارها به  خاطر بحران سالمت بیشتر 

شدند.
کش��ورها باید متوجه باش��ند که این بحران سالمت با بقیه بحران ها 
متفاوت اس��ت و نمی توانند در خأل آن را مدیریت کنند. کرونا را باید 
جزو آن دس��ته از ش��وک های ش��دید در نظر آورد ک��ه می تواند نظم 
عمومی را به نابودی بکش��اند. زخم هایی که ش��وک های س��نگین بر 

جوامع می زنند باعث روندهایی می ش��وند که تا س��ال ها با ما خواهند 
ماند و کرونا هم از این قائله مستثنی نیست. فراموش نکنید که در حال 
حاضر وضعیت اضطراری اس��ت و بحران باعث ش��ده نوعی همبستگی 
ملی علیه اش ش��کل بگیرد. وقتی بحران کرونا فرو نشیند، تازه زخم ها 
سر باز خواهند کرد. می توان با اطمینان گفت تاثیرات کرونا تا سال ها 

پس از پایان یافتن پاندمی ادامه خواهد داشت.
»شاخص کش��ورهای ش��کننده« که روندهای اجتماعی، اقتصادی 
و سیاس��ی را در 1۷9 کش��ور جه��ان رصد می کن��د، در گزارش اخیر 
خود نوش��ت: »کرونا دومینوی اول در زنجیره ای از اتفاقات اس��ت که 
نارضایتی ه��ای کهن��ه و عمیق را داغ می کند و خش��م  مردم را علنی 
خواهد کرد. آس��یب پذیری کشور می تواند به هر سمتی کشیده شود و 
حتی ثروتمندترین و قدرتمندترین کش��ورهای دنیا هم از آن در امان 
نیستند. وقتی شوک به کشور وارد می شود اگر نتوانید مردم تان را کنار 
هم جمع کنید حتی اگر ثروتمند باش��ید هم به اندازه فقیرترین کشور 
جهان آس��یب پذیرید.« این نش��ان می دهد کافی نیس��ت که ما ارتش 
قدرتمندی داش��ته باشیم، اقتصادمان قوی باشد و بیمارستان های مان 
عالی باش��د. ما نیازمند آش��تی ملی هس��تیم. کرونا تمام می شود، اما 
ش��وک های دیگری در راه است. اگر نتوانیم برای انسجام تضعیف شده 
اجتماع��ی کاری کنی��م، دفع��ه بعد دس��ت کم ب��ه ان��دازه این دفعه 

آسیب پذیر خواهیم بود و یا شاید حتی بیشتر از حاال.

جهانبهانبارباروتتبدیلمیشود

37کشوردرمعرضآشوبکرونا
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آذربایجان شرقی - ماهان فالح: در کمیته گردشگری 
اتاق تبریز، موانع توســعه صنعت گردشگری در آذربایجان 

شرقی بررسی شد.
کمیته گردشگری کمیســیون کارآفرینی، اقتصاد دانش 
بنیان و گردشگری اتاق بازرگانی تبریز با موضوع بررسی موانع 

توسعه صنعت گردشگری در استان تشکیل جلسه داد.
در ابتدای جلسه مهدی قهرمانی، دبیر کل اتاق بازرگانی 
تبریز با تشــریح مزیت  ها و فرصت  های بی  شماری که این 
صنعت برای رشــد و توسعه اقتصادی جوامع به همراه دارد، 
با اشــاره به نقش اتاق در شــورای گفتگوی دولت و بخش 

خصوصی، هدف از تشکیل جلسه کمیته گردشگری را گرد هم آوردن 
ذینفعان و مرتبطین استانی این صنعت و احصاء معضالت و موانع کسب 
و کار این بخش و طرح آن در این شورا و رفع موانع مرتبط با اختیارات 
استان و همچنین طرح و پیگیری موثر موضوعات خارج از اختیار استان 

در مراجع ملی عنوان کرد. 
محمدعلی عالقه بند قدیم، رئیس انجمن رستوران های بین راهی و 
مراکز رفاهی استان نیز با انتقاد از عدم توجه برخی سازمان ها به مصوبات 
ســتاد کرونا، مطالبی در خصوص وضعیت فعلی فعاالن صنف و اهتمام 
آن ها به حفظ اشتغال در شرایط کرونایی عنوان کرده و  اهم مطالبات 
فعاالن این صنف را حول چهار محور حذف عوارض زیباسازی شهرداری 
تبریــز از این بخش، اجازه تردد خودروهای تجاری با پالک منطقه آزاد 
ارس در کل استان جهت استفاده در خدمات توریستی، احیای روز تبریز 
توسط شورای اسالمی کالنشهر تبریز و حذف مالیات بر ارزش افزوده از 

این بخش بیان کرد.
محمد ملکی، مسئول کمیته گردشگری اتاق بازرگانی تبریز با اشاره 
به وحدت نظر و هم صدایی تمام فعاالن صنعت گردشگری در مطالبه 
گری خود از دولت و مجلس، عوارض نامتعارف شهرداری را عامل قیمت 
تمام شده باال در صنعت گردشگری دانست و همکاری و هماهنگی تمام 
سازمان های دخیل در گردشگری را عامل توفیق در این صنعت عنوان 
کرده و خواهان اختصاص غرفه ای در سالن فرودگاه تبریز برای معرفی 
تبریز و استان برای راهنمایی و اطالع رسانی به  مسافران و گردشگران 
شد. علیرضا جمشیدی، معاون مدیرکل فرودگاه های استان با انتقاد از 
عدم وجود استراتژی و سند در حوزه  گردشگری که بر اساس آن وظایف 
و تعهد سازمان ها حول ارائه تمام خدمات گردشگری معین شود از  عدم 
همکاری ایرالین ها در بحث کارگوی هوایی و عدم همکاری ســازمان 
موظف در ســند تدبیر و توسعه اســتان به راه اندازی ترمینال کارگوی 

هوایی در فرودگاه تبریــز و عدم راه اندازی زون منطقه آزاد 
ارس در فرودگاه تبریز انتقاد و اهتمام اتاق بازرگانی تبریز را 

در پیگیری اجرای موارد مذکور خواستار شد.
ســعید فیض خواه، نماینــده اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان با تشریح اقدامات این اداره 
کل در  قالب ۱۰ کمیته در گروه کاری اقتصاد گردشــگری 
بر عدم اجرای کامل مصوبات ســتاد ملی کرونا و عدم ارائه 
کامل تســهیالتی که این ستاد در حوزه های مالیاتی، بیمه 
ای و تسهیالت بانکی مصوب کرده بود، تاکید و در خصوص 
معافیت بخش گردشــگری از مالیات ارزش افزوده، اختالف 
نظــر نمایندگان مجلس را عامل عدم تصویب آن اعالم و اظهار کرد که 
این موضوع در قالب پیشنهاد به ستاد مقررات زدایی از طریق اداره کل 

امور اقتصادی و دارایی استان ارجاع شده است.
علیرضا پورانوری، مسئول آمایش سرزمینی سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان با تشریح سند ملی آمایش سرزمینی که با شعار مهد تحول 
خواهی، بازارگاه تجار و نگین صنعت ایران و ســرزمین زیست بوم هاي 
متنوع تدوین و تصویب شده است به تشریح جایگاه صنعت گردشگری 
اســتان در این سند و  نقش استان در تقســیم کار ملی و منطقه ای 
که بر اساس آن اســتان به عنوان قطب خدمات برتر، خدمات درمانی 
و گردشگری در منطقه شمالغرب تعریف شده  و  همچنین در راستای 
ماموریت توسعه استان که برابر این سند باید نسبت به  ایجاد و ارتقای 
زنجیره خدمات مرتبط با شکل دهی قطب ملی گردشگری با محوریت 
طبیعت و گرایش های تاریخی و فرهنگی اقدام شود، مطالبی بیان کرد.

 ساری-مرآتی:نیروگاه شهیدســلیمي نــکا در هشت ماه ابتداي 
امســال بالغ بر 7 میلیارد و545 میلیون و 848 هزارکیلووات ساعت 

انرژي خالص تولید کرد.
  مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید برق نکا با اعالم این خبر افزود: 
مجموع انرژي خالص نیروگاه در هشــت ماه ابتداي امسال نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته حدود 9 درصد افزایش داشت.
 محســن نعمتي با اشــاره به اینکه در هشت ماه اخیر 74 درصد 
انــرژي تولید شــده در واحدهاي بخــاري و حــدود 26 درصد در 
واحدهاي بلوک ســیکل ترکیبي بدست آمده اســت ابراز داشت: با 
توجه به دشــواري و حساسیت بســیار زیاد نگهداري و بهره برداري 
واحدهاي بخار با گذشت بیش از 4 دهه و واحدهاي گازي با بیش از 
3 دهــه کارکرد، بدلیل قدمت و عمر باالي تجهیزات، حفظ آمادگي 

واحدهاي این نیروگاه براي تولید پایدار انرژي کار آساني نیست و لذا 
با توجه به نیاز شبکه برق کشور و علیرغم همه محدودیتهاي موجود 

بویژه در شرایط ســخت مقابله با ویروس کرونا، تا حد امکان تالش 
شــد تعمیرات هاي غیرمترقبــه در کوتاهترین زمان ممکن انجام و 
با همدلي و فعالیت جهادي و شــبانه روزي کارکنان نیروگاه، تمامي 
واحدهاي نیروگاه جهت تولید پایدار برق در مدار تولید باشند. وي با 
بیان اینکه تعمیرات میاندوره اي واحدهاي بخار نیروگاه طبق برنامه 
و روال ســالیانه درحال انجام اســت ادامه داد: در هشت ماه ابتداي 
امسال حدود 74.5 درصد انرژي تعهدي ساالنه نیروگاه طبق  برنامه 

محقق شد.
 نیروگاه شهید سلیمي نکا با 4 واحد بخاري به ظرفیت هرکدام 44۰ 
مگاوات، دو واحد گازي به ظرفیت هر یک ۱37.6 مگاوات و یک واحد 
بخار سیکل ترکیبي با ظرفیت ۱6۰ مگاوات، بیش از 4 درصد از برق 

کشور را تامین مي کند.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی اعالم کرد: با تداوم روند فعلی بارندگی ها تابستان 

سال آینده 65۰ روستای استان با تنش آبی مواجه خواهند شد.
علیرضا ایمانلو در نشســتی با فرماندار میانه خاطرنشــان کرد: ۱5۰ 

روستای میانه جزو روستاهای در معرض تنش آبی هستند.
وی در عیــن حــال گفت: با خودیاری مردم؛ آب و فاضالب اســتان 
اقداماتی انجام خواهد داد تا روســتاها در تابستان با مشکل کمبود آب 

مواجه نشوند.
ایمانلو افزود: در این خصوص از بنیاد علوی، بنیاد برکت و ستاد اجرایی 

فرمان امام کمک خواهیم گرفت.
وی اعالم کرد: میانه جزو شــهرهایی اســت که قسمت اعظم شبکه 

فاضالب آن اجرایی شده است و با اجرای ۱۰ کیلومتر دیگر هیچ نقطه 
ای از شهر بدون پوشش نخواهد بود.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه هم با اشاره به مشارکت 
باالی مردم شهرســتان در اجرای پروژه های عمرانی و به ویژه در حوزه 
آب روستاهای باالی 2۰ خانوار گفت: از امور آب و فاضالب استان انتظار 
می رود اجرای پروژه های مشــارکتی روســتاهای این شهرستان را در 
اولویت قرار دهد. مســعود ســعادتی اعالم کرد: از 35۰ روستای دارای 
ســکنه جمعیت باالی 2۰ خانوار شهرستان 24۰ روستا با مشکل آب 
روبرو هســتند که باید چاره اندیشی شود. وی بر اجرای ۱۰ کیلومتر از 
شــبکه فاضالب میانه در جهت اتمام آن در سطح شهر و نصب 2 هزار 
انشعاب تاکید کرد. سعادتی مشکل مخزن مساکن مهر ترکمانچای را از 

دیگر مشکالت شهرستان عنوان کرد. نماینده مردم میانه در مجلس نیز 
با اشــاره به انتظار 2۰ ساله مردم جهت تامین آب شرب کیفیت دار از 
سختی 9۰ درصدی آب میانه انتقاد کرد و خواستار حل مشکل آن شد.

اسماعیلی افزود: امیدوارم با عنایت ویژه استان و کشور پروژه آبرسانی 
میانه هر چه زودتر به بهره برداری برسد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی هرمزگان با حضور در چهاردهمین جلسه شورای اسالمی شهر 
بندرعباس به ریاســت فاطمه جراره ،طرح نامگذاری روز بندرعباس در 

تقویم فعالیت های استان را پیشنهاد دادند.
بــه گــزارش روابط عمومــی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
هرمزگان،رضا کمالی زرکانی در این نشست شهر ها را یک اکوسیستم 
پویا و زنده و بالنده دانست و گفت: خیلی از عوامل سخت افزاری و نرم 
افزاری در کنار هم قرار می گیرد تا یک شهر ایجاد شود اما آنچه به شهر 

روح و جان می دهد فرهنگ و هنر است.

وی به اهمیت فرهنگ در توســعه شهرها اشاره کرد و افزود: فرهنگ 
بســتری را فراهم می کند که باعث قابلیت مضاعف می شود و رشد و 

توسعه ی شهرها را چندین برابر می کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی هرمزگان افتخار هرمزگان را به 
فرهنگ،هنر،آیین ها،آداب ،رســوم،گویش ها،لباس و ...دانست و اظهار 
داشــت: الزم اســت در تمام مظاهر شــهری بندرعباس شاخص ها و 
مظاهر فرهنگی دیده شود و یک شهر باید معرف آداب ،رسوم و فرهنگ 
مردم آن شــهر باشــد. کمالی زرکانی در ادامه به امکان همکاری های 
متقابل اشــاره کرد و گفت:تبدیل بندرعبــاس به پایتخت کتاب،ایجاد 

پارک هنرمندان،گذر فرهنگی،احداث تآتر شــهر،فعال ســازی قانونی 
فرهنگسراهای محالت ، تسهیل پروانه ساخت ابنیه های فرهنگی و.... از 
جمله مواری است که می تواند در توسعه فرهنگی شهر بندر عباس مورد 
مشارکت و همکاری قرار گیرد. وی در ادامه به نامگذاری روز بندرعباس 
در تقویم رســمی اشــاره کرد و بیان داشت:دو ســال قبل در شورای 
فرهنگ عمومی استان ،چهارم تا دهم اردیبهشت بعنوان هفته هرمزگان 
نامگذاری و اولین دوره آن نیز با حداکثر مشــارکت دستگاها و نهادها و 
مردم برگزار شد و اولین روز از هفته هرمزگان که چهارم اردیبهشت می 

باشد بعنوان روز بندرعباس پیشنهاد می شود.

ایالم- منص��وری: رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب اســتان ایالم به همراه نماینده مردم حوزه جنوب استان ایالم، 
معاون استاندار و فرماندار ویژه دهلران از پروژه ابرسانی روستاهای بخش 
موسیان و دشت عباس بازدید نمودند.دکترنوراله تیموری در حاشیه بازدید 
نماینده مردم استان از روستاهای بخش موسیان و دشت عباس و بررسی 
مشکالت آب شرب آنها اظهار داشت: چالش ها برای تامین آب شرب پایدار 
در برخی روســتاهای دهلران وجود دارد و در این بازدیدها پیشنهادات،  

راهکارها و اعتبارات الزم برای این مهم در دستور کار قرار گرفت.مدیرعامل 
آبفای ایالم به  اعتبارات استان برای توسعه شبکه آب و فاضالب اشاره کرد 
و یادآور شد: این اعتبار بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال است که قبال چنین 
اعتباری نداشتیم و امیدواریم بتوانیم با این اعتبار بخشی از مشکالت آب 
شــرب پایدار و بهداشتی در استان را مرتفع و در حوزه روستاها با برنامه 
مدون و بهره گیری از ظرفیت آب و فاضالب اســتان حل و فصل کنیم.
نماینده مردم حوزه جنوب اســتان ایالم  نیز در این بازدید اظهار داشت: 

شناســایی نقاط ضعف در تامین آب شــرب این روستاها چه در خطوط 
انتقال و مخازن و شبکه های داخلی بررسی و امسال اعتبارات خوبی برای 
آب شرب شهری و روستایی و با اولویت نقط روستایی شهرستان در نظر 
گرفته شده است.وی در خصوص فرسودگی شبکه های آب شرب روستاها 
گفت: در پیگیری از طریق وزیر نیرو قرار شــد در اعتبارات سال ۱4۰۱ از 
محل اعتبارات ملی ردیف هایی با اولویت روستاهای استان های مرزی و 

مناطق محروم تعریف شود تا این شبکه ها را بهسازی و بازسازی کنیم.

در کمیته گردشگری اتاق تبریز؛

موانع توسعه صنعت گردشگری در آذربایجان شرقی بررسی شد

طي هشت ماه ابتداي امسال و در مقایسه با سال گذشته:

 تولید انرژي خالص نیروگاه شهیدسلیمي نکا حدود 9 درصد افزایش یافت 

خدمت رسانی در فصل کم آبی تداوم خواهد داشت

تدابیر آبفا برای گذر از تنش آبی روستاهای آذربایجان شرقی

 پیشنهاد نامگذاری روز بندرعباس توسط مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان 
به شورای اسالمی شهر بندرعباس

بازدید نماینده مردم حوزه جنوب استان ایالم در مجلس شورای اسالمی از پروژه ابرسانی 
روستاهای بخش موسیان و دشت عباس

مسئول امورفرهنگی ودینی شرکت توانیر استان مرکزی:
تاکید بر نقش ائمه جماعات در اشاعه مصرف بهینه آب و برق

اراک- فرناز امیدی: مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت توانیر گفت: 
ائمه جماعات در آمــوزش مدیریت مصرف آب و برق نقش کلیدی دارند. 
کاکاوند در نشست ائمه جماعات و مسئولین فرهنگی صنعت برق استان 
مرکــزی بابیان این مطلب افزود: ائمه جماعات می توانند با بهره گیری از 
آموزه های دینی، راهکارهای آموزشــی بهینه سازی مصرف در حوزه آب 
و برق را به مخاطبان خود اطالع رســانی کنند. وی به تشریح سواد رسانه 
ای و آگاهی بخشــی به ائمه جماعات پرداخت و اظهارداشت: با گسترش 
شبکه های اجتماعی، روز به روز دارای ابعاد گسترده تر و پیچیده تری شده 
ونداشــتن ســواد رسانه باعث می شود تا عامه مردم بدون تحقیق و با خواندن مطالب دروغ و فاقد از ارزش علمی تحت تاثیر قراربگیرند. 
کاکاوند به برگزاری دوره های آموزشــی پیام رســان ها و مدیریت مصرف حرفه ای برای ائمه جماعات تاکید کرد و افزود: جوان بودن ، 
عالقه مندی و خالقیت ائمه جماعات شرکت برق منطقه ای باختر و توزیع برق استان زمینه را برای تولید محتوای فرهنگی و کلیپ های 
ارزشمند و حرفه ای ایجاد کرده است . مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی هم دراین جلسه گفت : بصیرت افزایی درحوزه 
های فرهنگی به خصوص درحوزه نماز ، عفاف و حجاب و خانواده باعث ارتقای فرهنگ جامعه شده و این اقدام در سال های اخیر به صورت 
مستمرتوسط شورای های فرهنگی درحال انجام است. محمد اله داد ، برگزاری مسابقات فرهنگی در بین کارکنان و خانواده ها ، تجلیل از 
فعاالن و خادمان نماز ، تبلیغات پیرامونی با موضوع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز ، برگزاری محافل ختم قرآن ، برگزاری جشن تکلیف 
را بخشی از فعالیت های فرهنگی و تبلیغی انجام شده درشرکت دانست . وی ضمن تاکید بر آموزش مدیریت مصرف آب و برق توسط  ائمه 

جماعات در فضای مجازی گفت: ائمه جماعات ، می توانند نقش مهمی در تنویر افکار مردم و فرهنگ سازی مصرف بهینه انرژی دارند. 

شهردار محمدیه:
نمایشگاه کتاب با 2 هزار عنوان کتاب در شهر محمدیه برپا شده است

قزوین- خبرنگار فرصت امروز:  شهردار محمدیه گفت: در راستای ترویج 
فرهنگ مطالعه و به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی، نمایشگاهی با 2 هزار 
عنوان کتاب در محمدیه برپا شده است.  به گزارش روابط عمومی،  محمد پیری 
شهردار محمدیه با تبریک فرارسیدن هفته کتاب و کتابخوانی درخصوص اهمیت 
مطالعه و برپایی نمایشگاه کتاب در این شهر اظهار داشت: برای ترویج فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی و نهادینه شدن مطالعه نیازمند مشارکت همگانی، داشتن عزم 
ملی و حمایت از ناشران و مولفان هستیم. وی افزود: با توجه به اینکه مطالعه و 
کتابخوانی در دین مبین اسالم مورد توجه جدی بوده و تاکید و سفارش زیادی 
به آن شده ما نیز باید بستر کتاب خوانی را با دسترسی آسان و ارزان مردم به کتاب مهیا کنیم تا این امر مهم محقق شود. شهردار محمدیه 
یادآور شد: اهمیت دادن به موضوع کتاب و کتابخوانی و ترویج آن در جامعه بویژه در میان کودکان و نوجوانان عالوه بر باال بردن  سرانه 
مطالعه و آگاهی عمومی، می تواند به ارتقای فرهنگ کتابخوانی میان خانواده ها نیز کمک کند.  پیری تصریح کرد: حمایت شهرداری از 
فعالیت های فرهنگی برای تقویت نشاط معنوی و ارتقای جایگاه شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان در حوزه های فرهنگی جدی است و 
تالش می کنیم برنامه های متنوع فرهنگی با محور مطالعه و کتاب خوانی را در این شهر گسترش دهیم. وی برپایی نمایشگاههای کتاب را 
گامی در مسیر نهادینه شدن فرهنگ مطالعه دانست و یادآور شد: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی نمایشگاهی با بیش از دو هزار عنوان 

کتاب  در محل توقفگاه شهرداری محمدیه برپا شده است. 

باغ پرندگان قم از 9 آذرماه بازگشایی می شود
قم- خبرنگار فرصت امروز: معاون خدمات شهری شهرداری قم از بازگشایی باغ پرندگان در روز سه شنبه 9 آذرماه خبر داد.

عباس ذاکریان در گفت وگو با خبرنگار شــهرنیوز، با اشاره به ورود استان قم به محدوده آبی رنگ کرونایی اظهار داشت: باغ پرندگان از 
مجموعه های تفریحی شهر قم بوده که به دالیل مختلف ازجمله کرونا، تاکنون امکان استفاده از آن برای شهروندان مهیا نشده بود.

وی با بیان اینکه جلســات مختلفی با دستگاه های مربوطه برای بازگشایی باغ پرندگان انجام شده است، ابراز کرد: با تعامل و همکاری 
مناسب ادارات کل محیط زیست و دامپزشکی، این مجموعه تفریحی به زودی بازگشایی می شود. معاون خدمات شهری شهرداری قم تصریح 

کرد: این مجموعه تفریحی از روز سه شنبه نهم آذرماه از ساعت ۱۰ صبح بازگشایی و در معرض بازدید شهروندان قرار خواهد گرفت.

2 میلیون و 150 هزار ساعت کار بدون حادثه در شرکت گاز استان گیالن
رشــت- خبرنگار فرصت امروز: شرکت گاز استان گیالن با رعایت الزامات و 
دستورالعمل های ایمنی، توانسته است 2 میلیون و ۱5۰ هزار ساعت کار بدون 
حادثه را ثبت نماید. به گزارش روابط عمومی گاز کیالن، حسین اکبر مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن با اشاره به اقدامات، تمرینات و آموزش های انجام شده 
درخصوص کاهش خطرات و حوادث گفت: در مهر و آبان امسال 8 مانور آموزشی 
در مناطق مختلف استان اجرا شده است. مدیرعامل گاز گیالن با بیان این خبر 
اظهار داشت: این مانورها با سناریوهای آتش سوزی در ایستگاه، رانش زمین، افت 
شدید فشار گاز، خرابکاری در ایستگاه و خروج اضطراری اجرا شده است و بیش 

از 2۰۰ نفر از کارکنان ادارات گاز استان در آن شرکت کرده اند.
 وی یکی از اهداف مهم این شرکت را حفظ ایمنی تاسیسات و پایداری خطوط گاز عنوان کرد و گفت: بحمداهلل با تمهیدات بعمل آمده 

و آموزش های انجام شده، بالغ بر 2 میلیون و ۱5۰ هزار ساعت کاری بدون حادثه در شرکت گاز استان گیالن به ثبت رسیده است.
حسین اکبر همچنین از برگزاری دوره های متنوع آموزشی برای کارکنان، پیمانکاران خبر داد و گفت: در دو ماه ابتدایی سال جاری 
آموزش های HSE مرتبط با پیمانکاران و تعمیرات و نگهداری ایستگاه های تقلیل فشار گاز برای کلیه پرسنل عملیاتی ادارات گاز برگزار 
شد تا موجب آمادگی بیش از پیش این نیروها برای مقابله با بحران های احتمالی شود. مدیرعامل گاز گیالن در خاتمه با بیان اینکه شرکت 
گاز مسئول تامین ایمنی تاسیسات و خطوط گاز تا درب منازل مشترکین می باشد، اظهار داشت: از مصرف کنندگان گاز طبیعی تقاضا 
داریم تا با استفاده از وسایل گازسوز استاندارد و بررسی مستمر این دستگاه ها، ضمن ارتقاء سطح ایمنی منازل، این شرکت را درجهت 

پیشگیری از هرگونه حوادث مرتبط با گاز یاری رسانند.

خدمات متنوع اپلیکیشن برق من بدون نیاز به مراجعه حضوری مشترکین 
استان گلستان جهت دریافت خدمات برق

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مهندس نصیری مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گلستان در حاشیه جلسه ارزیابی عملکرد 
مدیریت های شرق و غرب گرگان با اشاره به خدمات متنوع قابل استفاده از اپلیکیشن برق من افزود با نصب این اپلیکیشن کاربردی ، 
کلیه مشترکین محترم استان گلستان می توانند از دهها خدمت شرکت توزیع این استان بصورت غیرحضوری استفاده نمایند.تا امروز 
حدود 6۰ هزار نفر از متقاضیان و مشترکین برق استان گلستان اپلیکیشن برق من را نصب و از خدمات آن استفاده می نمایند که طی 
نظر سنجی انجام شده مشترکین نسبت به سهولت استفاده و تنوع خدمات غیرحضوری این اپلیکیشن اعالم رضایت داشتند.ین نرم 
افزار این امکان را ایجاد می نماید تا مشترکین با ثبت نام در این سامانه بتوانند تمامی خدمات عمومی مورد نیاز را بدون مراجعه به 
شرکت توزیع برق  و یا دفاتر خدمات مشترکین و تنها از طریق گوشی تلفن همراه خود در هر زمانی و از هر نقطه ای، دریافت نمایند. 
متقاضیان می توانند با ثبت شناســه قبض صورتحســاب در این نرم افزار، اطالعات انشعاب، گزارش و نمودار مصرف انرژی و گزارش 
پرداخت خود را مشاهده نمایند.از جمله ویژگی های این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره کرد:نمایش اطالعات و وضعیت آخرین 
قبض-امکان پرداخت آنی قبض-نمایش ســوابق پرداخت-نمایش سوابق مصرف-ثبت قرائت توسط مشترک )خوداظهاری(-نمایش 
ماشین حساب تعرفه برای مدیریت مصرف-امکان ثبت درخواست انشعاب جدید و امکان پیگیری و پرداخت هزینه انشعاب-امکان 
ثبت درخواســت تفکیک و ادغام-امکان ثبت درخواست تغییر نام و مکان-امکان ثبت درخواست جمع آوری و وصل انشعاب-امکان 

ثبت درخواست آزمایش کنتور

شهرداری بندر بوشهر و سپاه امام صادق)ع( در تعامل کامل هستند*
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: شهردار بندر بوشهر با اشاره به آغاز عملیات اجرایی احداث المان شهدا خلیج فارس تا پیش از پایان سال، 

گفت: شهرداری بندر بوشهر با سپاه امام صادق )ع( برای پیشبرد اهداف خود در تعامل کامل قرار دارند.
به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، حسین حیدری در نشست هم اندیشی با سردار 
علی رزمجوفرمانده سپاه امام صادق)ع( استان بوشهر، اظهار کرد: شهرداری بندر بوشهر برای جبران کاستی ها و کمبودهای شهر مصمم 
و در این مسیر با تمام توان پای کار آمده است. وی بیان کرد: پیش بینی شده برای سال آینده هر طرحی که در بوشهر اجرا می شود از 
پیوست های موردنیاز مانند نمازخانه، اتاقک های مطالعه و سرویس بهداشتی برخوردار باشند. حیدری ادامه داد: دغدغه مجموعه سپاه برای 
احداث نمازخانه های عمومی در سطح شهر از دغدغه شهرداری نیز محسوب می شود که برای این مهم اهتمام ویژه ای ایجاد شده است. 
وی اظهار کرد: در ارتباط با آرامستان بوشهر نیز کمبودهای قابل توجهی دارد که شهرداری برای رفع آن تدابیر ویژه تدارک دیده شده است. 
حیدری ادامه داد: همان طور که رزمندگان با عزم و ایمان راسخ خود موفق به خلق حماسه هایی ارزشمند شدند اکنون نیز با عزمی راسخ 
برای همت به مردم آستین همت را باال بزنیم. وی اظهار کرد: شهرداری بندر بوشهر تعامل بین دستگاهی را در اولویت های کاری خود قرار 
داده و در این زمینه با مجموعه سپاه استان نیز در تعامل کامل خواهد بود چراکه این مهم به پیشبرد اهداف مدیریت شهری کمک شایانی 
می کند. حیدری ادامه داد: در این راستا عملیات اجرایی احداث المان شهدا در ورودی بوشهر و نمازخانه در جوار گذر بلوار امام علی )ع( 

تا پیش از پایان سال جاری آغاز خواهد شد.

اصفهان- قاسم اسد: مجید مصدقی سرپرست منطقه دو عملیات 
انتقال گاز ایران از پایان موفقیت آمیز ساخت اسکنرهای شعله محفظه 
احتراق توربینهای زیمنس خبر داد و گفت : طرح بومی ســازی اسکنر 
های شعله در محفظه احتراق توربین های زیمنس که یکی از ابزارهای 
کنترلی مهم توربین ها  در تجهیزات استراتژیک شرکت انتقال گاز ایران 

می باشد با موفقیت انجام شد. 
به گــزارش روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز ایران مجید 
مصدقی با اعالم این خبر گفت  : تهیه این تجهیز در شــرایط تحریم از 
طریق منابع خارجی غیر ممکن بود که پس از بررســی ها و مطالعات 

کارشناسی شده در کمیته خودکفایی ،  ساخت این تجهیز تصویب و در 
دستور کار واحد ابزار دقیق منطقه قرار گرفت .

مصدقی با بیان اینکه ، ساخت اسکنرهای شعله محفظه احتراق دارای 
تائیدیه ها و اســتاندارد های مربوطه می باشــد در ادامه گفت : تجهیز 
فوق با هزینه ای معادل 25 درصد نمونه خارجی ســاخته شده که پس 
از ساخت و انجام تست های میدانی عملکرد آن مورد تایید کارشناسان 
قرار گرفت . وی تصریح کرد :  نمونه اصلی این اسکنرها ساخت شرکت 
BFI آلمان بوده و از اســتاندارد SIL3 برخوردار می باشد که وظیفه آن 
آنالیز   مولفه های شــعله و پایش کیفیت احتراق سوخت توربین می 

باشد و توانایی تطبیق با انواع سوختهای هیدروکربنی را دارا می باشد .
گفتنی اســت ، تهیه و ساخت این اسکنرها و کابل های رابط بعنوان 
یکی از مهمترین پروژه های استراتژیک خود کفایی در سال ۱4۰۰ می 
باشــد که برای اولین بار در سطح شرکت ملی گاز ایران انجام و به بهره 

برداری رسید.

بدست توانمند متخصصان منطقه  دو عملیات انتقال گاز ایران انجام پذیرفت : 

بومی سازی اسکنرهای شعله  محفظه  احتراق  
SGT 600  و GT 10B توربین های زیمنس مدل  های

شماره 1913
سه شنبه
9 آذر 1400
سه شنبه
9 آذر 1400

شماره 1911
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بهقلم:براندونایوانز / نویسنده حوزه کسب و کار - مترجم: امیر آل علی

قانون 25/5 که یکی از توصیه های بسیار معروف وارن بافت محسوب می شود، به این نکته اشاره دارد که چگونه می توان در بین 
برنامه های متعدد خود در زندگی، بهترین ش��یوه به دس��ت آوردن آنها را پیاده سازی کرد. درواقع هنگامی که یک توصیه از سوی 
فردی باشد که باالترین نرخ مطالعه در بین تمامی کارآفرینان را دارد و به عنوان موفق ترین سرمایه گذار قرن نیز شناخته می شود، 
بدون شک ارزش بسیار باالیی را خواهد داشت. در این زمینه بسیاری از افراد با رعایت قوانین آن موفق شده اند تا وضعیت زندگی 
خود را دگرگون نمایند. براي رسیدن به این سطح، شما باید سه اقدام را انجام دهید که در ادامه هر یک از آنها بررسی خواهد شد. 

1- فهرستی از 25 خواسته اصلی خود در زندگی را تهیه کنید 
درواقع اشتباه بزرگ بسیاری از افراد این است که در زندگی خود تنها یک هدف را مشخص می کنند و تصور آنها این است که تنها 
رسیدن به آن، به زندگی آنها معنا خواهد داد. این امر در حالی است که زندگی شما از جنبه های گوناگون تشکیل شده و الزم است تا 
دقت باالتری در زندگی خود داشته باشید. برای مثال ممکن است ایجاد یک کارخانه، یکی از اهداف باشد و خرید یک خانه رویایی، 
هدفی دیگر محسوب شود. در این زمینه مشخص نبودن اهداف و کلی نگری، باعث می شود تا احتمال رسیدن به آنها کاهش پیدا 
کند و در گذر زمان، حتی با فراموش کردن آنها نیز مواجه شوید. نکته بسیار مهم در این بخش، رعایت اعداد است. درواقع نمی توان 
این قانون را با کمتر از مقدار تعیین شده انجام داد. درواقع در این بخش نیاز است تا ذهن خود را کامال خالی کرده و با اقدامات آتی، 

بدون شک متعجب خواهید شد. 
2- 5 مورد برتر را انتخاب کنید 

بدون شک تمامی این اهداف ارزش یکسانی را ندارند. به همین خاطر الزم است تا پنج مورد از مهمترین آنها را انتخاب نمایید. 
در این رابطه الزم است تا معیارهای مشخصی را داشته باشید و برای تصمیم گیری عجله نکنید. این نکته را همواره به خاطر داشته 
باشید که شما در حال برنامه ریزی برای زندگی خود هستید. به همین خاطر حتی یک اشتباه نیز می تواند نتایج بسیار بدی را به 
همراه داشته باشد. در این زمینه مشورت گرفتن از یک فرد موفق، می تواند اقدامی هوشمندانه باشد. با این حال این موضوع تنها 
زمانی کاربرد دارد که در راستای رفع تردیدها باشد، در غیر این صورت به اقدامی تقلیدی تبدیل خواهد شد. درواقع اشتباه بزرگ 
بسیاری از افراد این است که در این مرحله، تالش می کنند تا پنج مورد اصلی زندگی افراد موفق را پیدا کنند. این امر در حالی است 
که زندگی هر فردی، کامال متفاوت بوده و شرایط نیز تفاوت دارد. درواقع هیچ فردی را نمی توان پیدا کرد که کامال شبیه به دیگری 

باشد. به همین خاطر هیچ کسی به غیر از خودتان نمی تواند در این زمینه عملکرد بهتری را داشته باشد. 
3- 20 مورد باقی مانده را فراموش کنید 

بدون شک این موضوع شما را نیز متعجب کرده است، با این حال واقعیت این است که شما در طول زندگي خود زمان بسیار کمي 
را در اختیار دارید. به همین خاطر فرصت براي پرداختن به بیش از پنج هدف اصلي وجود نخواهد داشت. درواقع هر فردي باید به 
صورت تخصصي در یکسري حوزه هاي مشخص وارد شود تا امکان رسیدن به سطح یک متخصص شکل گیرد. در این زمینه 20 
مورد موجود، تنها باعث خواهد شد تا تمرکز شما بر روي پنج مورد اصلي کاهش پیدا کند. تحت این شرایط شما حتي مي توانید در 
مدت زماني بسیار کوتاه، به موفقیت هاي بزرگي در زندگي خود دست پیدا کنید. مزیت دیگر این اقدام، عدم وجود برنامه هاي دیگر در 
زندگي است. درواقع اشتباه رایج بسیاري از افراد این است که با کسب شکست هاي اولیه، همه چیز را رها مي کنند تا برنامه هاي دیگر 
خود را انجام دهند. این امر در حالي است که شکست یک مرحله بسیار طبیعي محسوب مي شود و هر فردي بارها در زندگي خود با 
آن مواجه شده است. با این حال هنگامي که برنامه دیگري نداشته باشید، به کار خود ادامه خواهید داد و این استقامت در نهایت براي 
شما بهترین نتایج را به همراه دارد.  در آخر نکته اي که باید به آن توجه داشته باشید این است که چنین قانوني را مي توان براي اهداف 
درون سازماني و به صورت کلي هر هدفي انجام داد. درواقع نباید تصور کنید که این موضوع تنها براي موفقیت شخصي، کاربرد دارد. 
friday.app:منبع

چگونهازامکاناتاینستاگرامبرایرشدصفحهخوداستفادهکنیم؟

بهقلم:کوریناکافی / کارشناس حوزه شبکه های اجتماعی - مترجم: امیر آل علی

بدون شک در اختیار داشتن یک صفحه قدرتمند، آرزوی هر برندی محسوب می شود. دلیل این امر نیز به این خاطر است که 
امروزه شبکه های اجتماعی به خاطر عدم محدودیت زمان و مکانی، امکان رشد فعالیت برای برندها را به وجود آورده و این امر در 
حالی است که شما می توانید بدون پرداخت هزینه، از امکانات آن استفاده کنید. در این راستا یک تصور غلط وجود دارد که بدون 
استخدام کارشناس و سرمایه گذاری عظیم، از این بستر رایگان نمی توان نتایج الزم را به دست آورد. همین امر باعث شده است تا 
تحقیقاتی در این زمینه صورت گیرد که در عین ناباوری، 90 درصد از صفحات تنها با استفاده از امکانات اینستاگرام و بدون دانش 
خاص و یا ابزارهای جانبی، موفق شدند تا وضعیت صفحه خود را با رشد خیره کننده همراه سازند. تحت این شرایط آگاهی از این 
امکانات، بدون شک برای کسب و کار شما نیز تاثیر بسزایی را خواهد داشت. تحت این شرایط حتی برندهای نوپا با بودجه بسیار 
محدود نیز می توانند از شبکه های اجتماعی استفاده خوبی را داشته باشند و با گسترش کسب و کار خود، به دنبال روش های دیگر 

برای رشد باالتر بروند. در ادامه این موارد که در سه اصل خالصه شده است را بررسی خواهیم کرد. 
1-بهاکسپلورتوجهنمایید

این موضوع به ش��ما کمک خواهد کرد تا با نوع محتواهایی که ش��انس رسیدن به این سطح را دارند، آشنا شده و بتوانید سطح 
خود را به آنها نزدیک نمایید. در این زمینه الزم است تا هشتگ ها را نیز مورد بررسی قرار داده و با این اقدام نسبت به موضوعاتی که 
بیشترین توجهات را به سمت خود جلب کرده است، آگاه شوید. در این جست و جوها شما با انواع صفحات مواجه خواهید شد که 
تحلیل آنها، نکات ارزشمندی را منتقل خواهد کرد. درواقع استفاده از هشتگ ها کمک خواهد کرد تا محتوای شما در دسته بندی های 

مختلف قرار گیرد که خود شانس دیده شدن را به مراتب بیشتر می کند. 
۲-ازقابلیتلوکیشنغافلنشوید

با در اختیار داشتن یک صفحه در فیس بوک، شما می توانید به قابلیت اضافه کردن لوکیشن نیز دسترسی پیدا کنید. درواقع بسیاری 
از جست و جوهای کاربران براساس موقعیت مکانی انجام می شود که این امر کمک خواهد کرد تا به مخاطبانی که باالترین شانس 
تبدیل شدن به مشتری را دارند، آشنا شده و از آن برای مشتری سازی استفاده کنید. در این زمینه بررسی پست هایی که از لوکیشن 
محل فعالیت شما استفاده کرده اند، اطالعات خوبی را می دهد که استفاده از آنها بدون شک در سطح کاری شما تاثیرگذار خواهد بود. 

3-دنبالکردنصفحاتمشاوران
بسیاری از افراد را می توان پیدا کرد که تحت عنوان مشاور شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند. این افراد برای جلب اعتمادها، 
محتواهای آموزشی رایگانی را در صفحات خود به اشتراک می گذارند که بدون شک استفاده از آنها کمک خواهد کرد تا سطح بهتری 
را داشته باشید. درواقع این افراد با توجه به تحقیقات و مطالعه مداومی که دارند، نکاتی را معرفی می کنند که بدون شک می تواند 
کاربرد باالیی را داشته باشد. همچنین اینستاگرام برای صفحات تجاری، امکانات متنوعی را در نظر گرفته که می توانید از آنها استفاده 
کنید.  درآخر نکته ای که باید به آن توجه نمایید این است که هیچ روش ثابتی وجود ندارد که بتوانید برای همیشه به کمک آن 
سطح باالیی را داشته باشید. تحت این شرایط تالش برای بهبود همیشگی، کامال الزامی است و تمامی اقدامات معرفی شده، باید به 

صورت مداوم و نه مقطعی مورد استفاده قرار گیرد. با این اقدام موفقیت شما تضمینی خواهد بود. 
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اگر کس��ب و کار ش��ما از نظر کس��ب موفقی��ت در بازار 
وضعیت بسیار خوبی داشته باشد، شاید طراحی و راه اندازی 
یک س��ایت رس��می برای تان چندان ضرورتی نداشته باشد. 
بس��یاری از کارآفرینان فکر می کنند داشتن یک برند موفق 
دیگر نیاز برای مدیریت سایت رسمی را به طور کامل از بین 
می برد. این امر شاید در نگاه نخست جالب به نظر برسد، اما 
نیازمند بررس��ی بیشتر در عمل اس��ت.  بدون تردید امروزه 
راه اندازی یک س��ایت در همان نگاه نخست امری ضروری به 
نظر می رسد. در دنیایی که اغلب مردم با استفاده از اینترنت 
به رفع نیازهای مختلف ش��ان می پردازند، فقدان یک سایت 
کاربردی می تواند حسابی ش��ما را به دردسر اندازد. بنابراین 
ش��ما باید همیشه یک سایت مناسب در کنار برندتان داشته 
باشید. البته مگر اینکه آنقدر برندتان بزرگ و موفق باشد که 
داش��تن سایت در عمل هیچ تاثیری بر روی روند فعالیت تان 
نداش��ته باشد.  با توجه به مقدمه ای که درباره داشتن سایت 
برای برند مطرح کردیم، بس��یاری از کارآفرینان نس��بت به 
مدیریت سایت شک و تردید دارند. پاسخگویی به این سوال 
امر س��اده ای نیست. درس��ت به همین خاطر شمار باالیی از 
کارآفرینان در تالش برای راه اندازی س��ایت به طور مداوم با 
شک و تردیدهای اساس��ی رو به رو می شوند. این امر امکان 
تاثیرگ��ذاری بر روی مش��تریان را به ط��ور قابل مالحظه ای 
کاهش خواهد داد.  برخی از کارآفرینان فکر می کنند حضور 
در ش��بکه های اجتماعی دیگر نیازش��ان برای داش��تن یک 
سایت رسمی را به طور کامل از بین می برد. با توجه به اینکه 
شبکه های اجتماعی در طول سال های اخیر محبوبیت بسیار 
زیادی پیدا کرده اند، بررس��ی دقیق ای��ن موضوع امر مهمی 
خواهد بود. در ادامه س��عی خواهیم ک��رد پیش از پرداختن 
ب��ه اصل ماجرا برخی از نکات اساس��ی در این زمینه را مورد 

ارزیابی قرار دهیم. 
آیاداشتنسایترسمیدرصورتعضویتدر

فیسبوکضروریاست؟
فیس بوک یکی از شناخته ش��ده ترین شبکه های اجتماعی 
در دنیا محس��وب می شود. بسیاری از افراد برای عضویت در 
فیس بوک انگیزه بسیار زیادی دارند. در این میان برندها نیز 
ب��ه طور قابل مالحظه ای در فیس بوک حضور پیدا می کنند. 
این امر باید به طور قابل مالحظه ای برای ش��ما انگیزه بخش 
باش��د، در غیر این صورت امکان تعامل مناسب با مشتریان 
را از دس��ت خواهی��د داد.  عضویت در فیس ب��وک می تواند 
بس��یاری از نیازهای هر برند در زمینه تعامل با مش��تریان یا 
انتش��ار محتوای بازاریابی را رفع کند. نکته اساس��ی در این 
میان تالش برای درک اهمیت س��ایت رسمی برند، حتی در 
صورت داش��تن صفحه فیس بوک رسمی است. در این رابطه 

چند نکته مهم باید مدنظر قرار گیرد.
ایجاد

اگر یک روز فیس بوک به طور کامل از دنیای آنالین ناپدید 
شود، چه اتفاقی برای برند شما خواهد افتاد؟ شاید فکر کنید 
چنی��ن امری خیلی غیرممکن به نظر می رس��د، اما با توجه 
به باگ های متعدد فیس بوک و در طول س��ال های اخیر و از 
دس��ترس خارج شدن های ناگهانی اش طرح این سوال هرگز 
بدبینانه نیست. اگر برند ش��ما پس از محو کامل فیس بوک 
از بازار دیگر توانایی تعامل با مش��تریان را نداش��ته باشد، به 
احتمال زیاد باید در نتیجه فعالیت های تان تجدیدنظر نمایید. 
س��رمایه گذاری صرف ب��ر روی فیس بوک ش��اید در نگاه 
نخس��ت ایده جذابی به نظر برس��د، اما در طول مدت زمانی 
اندک ش��ما را حس��ابی به دردس��ر خواهد انداخت. بنابراین 
توصیه ما در این بخش تالش برای عضویت در فیس بوک یا 
دیگر شبکه های اجتماعی در کنار مدیریت سایت رسمی برند 
است. سایت رسمی شما اغلب اوقات به سادگی در دسترس 
خواهد بود. این امر به ش��ما فرصت بس��یار خوبی به منظور 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می دهد.  نکته مهم دیگر 
در این میان تصور شرایطی است که فیس بوک به هر دلیلی 
از ارائه خدمات به برند ش��ما سر باز زند. در این صورت شما 
شرایط بسیار دشواری را تجربه خواهید کرد. این امر می تواند 
وضعیت برندتان را تا حد قابل مالحظه ای پیچیده کند. با این 
حساب شما باید همیشه یک سایت رسمی داشته باشید تا به 

خوبی از پس مشکالت این حوزه بربیایید. 
محدودیتهایسئوفیسبوک

ش��ما برای اینکه همیش��ه در فهرس��ت برندهای محبوب 
مشتریان باشید، باید به طور حرفه ای فعالیت در زمینه سئو 
را مدنظر قرار دهید. این امر به شما امکان تاثیرگذاری مناسب 
بر روی مخاطب هدف را می دهد. اگر برند ش��ما به این نکته 
مهم توجه الزم را نش��ان ندهد، خیلی زود برندتان در میان 
کسب و کارهای کلیشه ای قرار خواهد گرفت.  تمرکز صرف 
بر روی فیس بوک یا دیگر شبکه های اجتماعی شاید در نگاه 
نخس��ت همراه با مشکل بزرگی نباش��د، اما محدودیت های 
سئوی آن خیلی زود شرایط تان را دشوار می کند. این امر در 
عمل توانایی برندتان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
را به ش��دت کاهش داده و شما را در شرایط بسیار بدی قرار 
می دهد.  وقتی از مدیریت سئو صحبت می کنیم، اول از همه 
س��ایت ها مدنظر قرار می گیرند. دلی��ل این امر نیز محوریت 
اصول سئو برای موتورهای جست و جو مثل گوگل است. اگر 
ش��ما در این رابطه وضعیت تان را به طور چشمگیری مدنظر 
قرار ندهید، ش��انس تان برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 

هدف به طور چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد. 
سایتواعتبارباالترآن

یک سایت به طور رسمی اعتبار بسیار بیشتری برای شما 
به همراه خواهد داش��ت. با این حس��اب تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف بدل به امری به ش��دت س��اده تر خواهد شد. 
امروزه بسیاری از مش��تریان در صورت تمایل برای تعامل با 
برندها اول از همه به سایت شان توجه نشان می دهند. اگر در 

این میان شما سایت رسمی نداشته باشید، خیلی زود از نظر 
مشتریان یک برند کلیشه ای خواهید شد.

سایت رسمی به شما امکان تاثیرگذاری انحصاری بر روی 
مش��تریان را می دهد. با این حساب هیچ نکته ای نباید مانع 
فعالیت شما در زمینه بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف ش��ود. شما عالوه بر نکات سئو در سایت امکان تعامل 
اختصاصی با مش��تریان تان را نیز خواهید داشت. به هر حال 
هر کاربری که به س��ایت شما سر بزند، در واقع عالقه باالیی 
به فعالیت برندتان خواهد داشت. این امر نقطه مناسبی برای 

شروع فعالیت برندتان خواهد بود. 
ماهیتزودگذرتوجهمشتریانبهبرندهادرفیسبوک

فیس بوک شاید پرطرفدارترین پلتفرم اجتماعی در سراسر 
دنیا باش��د، اما جای مناسبی برای برندها به منظور بازاریابی 
نیست. امروزه بسیاری از برندها به طور مداوم از توجه اندک 

مشتریان به فعالیت های شان در این شبکه اجتماعی شکایت 
دارن��د. دلیل ای��ن امر نیز ماهیت زودگذر توج��ه کاربران به 
برندها در فیس بوک اس��ت. در این میان داشتن یک سایت 

اهمیت زیادی برای هر برندی خواهد داشت. 
ش��ما با مدیریت سایت رسمی تان به بهترین شکل ممکن 
امکان تاثیرگ��ذاری بر روی مش��تریان را پیدا می کنید. این 
ام��ر در صورت همراه ش��دن س��ایت با وبالگ رس��می برند 
تاثیرگذاری ویژه ای به همراه خواهد داشت. بنابراین همیشه 
راه اندازی یک س��ایت در کنار وبالگ رس��می را مدنظر قرار 
دهید. این امر به ش��ما امکان بسیار خوبی برای تاثیرگذاری 

حرفه ای بر روی مخاطب هدف خواهد داد. 
چراداشتنیکسایترسمیبرایبرندمهماست؟

شما به عنوان یک بازاریاب برای داشتن یک سایت رسمی 
باید همیشه به جزییات توجه نشان دهید. این امر شما را در 
مسیر بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف راهنمایی 
خواهد کرد. نکته مه��م در این میان آگاهی دقیق از مزایای 
داشتن یک سایت است. شما به این ترتیب امکان تاثیرگذاری 
حرفه ای بر روی مخاطب هدف تان را خواهید داشت، در غیر 
این صورت هیچ شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان نخواهید داشت. ما در ادامه برای ساده سازی فرآیند 
انتخاب راه اندازی سایت از سوی شما برخی از مهمترین نکات 

در این رابطه را مورد ارزیابی قرار می دهیم. 
ارائهظاهریحرفهایازبرند

امروزه ه��ر برندی که خودش را کس��ب و کاری حرفه ای 
می داند، یک س��ایت رس��می دارد. ش��ما در س��ایت رسمی 
می توانی��د داس��تان برند و همچنی��ن کانال ه��ای ارتباطی 
مش��تریان با خود را به ط��ور دقیق ذکر نمایید. همچنین در 
صورت نیاز مشتریان برای راهنمایی در زمینه خرید یا اطالع 
از نکات جانبی س��ایت تان اولین گزینه برای آنها خواهد بود. 
این امر شاید برای شما بس��یار عجیب باشد، اما کاربردهای 
زیادی برای مش��تریان دارد.  ارائه ظاه��ری حرفه ای از برند 
اولین گام در مس��یر تاثیرگذاری بر روی مشتریان محسوب 
می شود. این امر وضعیت برند شما را به طور قابل مالحظه ای 
بهب��ود خواهد بخش��ید. به این ترتیب هیچ مش��کلی از نظر 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
تاثیربررویتجربهمشتریانازبرند

تجربه مش��تریان از برند تمام تعام��الت آنها با یک برند را 
شامل می شود. بسیاری از کسب و کارها با فعالیت انحصاری 
در ش��بکه های اجتماع��ی یک جای خالی بس��یار بزرگ در 
تجربه مشتریان ایجاد می کنند. دلیل این امر نیز عادت کردن 
مشتریان به مشاهده سایت رسمی برندها به هنگام خرید یا 

حتی تعامل ساده با آنهاست. 
اگر شما خودتان را جای مشتریان قرار دهید، به خوبی اهمیت 
سایت رس��می را درک خواهید کرد. س��ایت رسمی به هنگام 
تالش برای یافتن اطالعات بیشتر درباره یک برند اهمیت باالیی 
خواهد داشت. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
کمک کرده و اعتبار برندتان در بازار را حسابی افزایش می دهد. 
بدون شک مشتریان تمایل باالتری برای آگاهی از وضعیت یک 
برند در قالب مقاله یا سرگذش��تی کوتاه در سایت شان دارند تا 
اینک��ه با تماس تلفنی با بخش خدمات مش��تریان این دس��ت 
اطالعات را به دست بیاورند. بنابراین شما باید همیشه این نکته 
مهم را مد نظر قرار دهید، در غیر این صورت هیچ شانسی برای 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان نخواهید داشت. 
افزایشبازدیدمشتریانازبرند

سایت رس��می یکی از راهکارهای س��اده و کاربردی برای 
افزایش بازدید مشتریان از برند است. امروزه هرچه یک برند 
بیشتر در معرض دید مش��تریان قرار داشته باشد، شهرت و 
اعتب��ار باالتری برای خودش به هم��راه خواهد آورد. این امر 
به ش��ما برای رقابت بهینه با دیگر برندها کمک خواهد کرد. 
بنابراین باید همیش��ه این نکته مهم را م��د نظر قرار دهید، 
در غی��ر این صورت هرگز فرصتی ب��رای تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان پیدا نمی کنید. 

ام��روزه بس��یاری از کاربران برای آگاه��ی از برندها اول از 
همه به س��راغ سایت رسمی شان می روند. این امر نیز بیشتر 
با اس��تفاده از گوش��ی های هوش��مند روی می دهد. اگر در 
این میان ش��ما سایتی س��ازگار با تجربه کاربری گوشی های 
هوش��مند داشته باشید، حس��ابی از رقبای تان جلو خواهید 
افتاد. چنین امری به شما امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی 
مخاطب هدف را خواهد داد. با این حساب هیچ مشکلی برای 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان پیدا نخواهید کرد. 
ضرورتسایتبرایکسبوکارهایمحلی

بس��یاری از کس��ب و کاره��ای کوچ��ک نی��ازی ب��رای 
سرمایه گذاری بر روی سایت رسمی احساس نمی کنند. نکته 
مهم اینکه همین ارزیابی غلط موجب از دس��ت رفتن منبع 
مهمی برای کس��ب درآمد از سوی چنین برندهایی می شود. 
اگر ش��ما هم فکر می کنید س��ایت رس��می ب��رای برندهای 
کوچک مهم نیست، باید این نکات را به طور قابل مالحظه ای 

مد نظر قرار دهید:
• 46 درصد از جست وجوها درباره کسب و کارهای محلی 

از طریق گوگل صورت می گیرد.
• 9۷ درص��د از کاربران برای پیدا کردن کس��ب و کارهای 

محلی و اطراف شان از گوگل استفاده می کنند.
• ۷0 درصد از مشتریان فقط در صورت پیدا کردن یک برند 

محلی در گوگل اقدام به مراجعه حضوری و خرید می کنند.
با توجه به نکاتی که بیان شد، سایت رسمی برای تاثیرگذاری 
حرفه ای بر روی مشتریان اهمیت بسیار زیادی دارد. این سایت 
به ش��ما برای جلب نظر مشتریان به طور حرفه ای در بازارهای 
محل��ی کمک می کن��د. بنابراین اگر به دنب��ال بهبود وضعیت 
برندتان در بازارهای محلی هس��تید، باید دست کم از این ابزار 
به خوبی اس��تفاده نمایید، در غیر این صورت به طور مداوم در 

رقابت با برندهای بزرگ تر دچار مشکل خواهید شد. 
ارزشماندگارسایت

سایت ها برخالف ش��بکه های اجتماعی امکان جلب توجه 
م��داوم و تاثیرگذاری حرفه ای ب��ر روی مخاطب هدف را به 
همراه دارند. این امر برای بسیاری از برندها امر مهم و ضروری 
محسوب می شود. با این حساب شما برای تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان باید حس��ابی خودتان را آماده نمایید، در غیر این 
صورت هیچ شانس��ی برای جلب نظر مشتریان پیدا نخواهید 
کرد. این امر اهمیت بسیار زیادی برای وضعیت برندها و نحوه 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان خواهد داشت.  امروزه بسیاری 
از برندها با راه اندازی سایت رسمی به طور قابل مالحظه ای در 
رقابت با دیگر برندها به موفقیت دست پیدا می کنند. این امر 
ارزش ماندگار سایت ها را نشان می دهد. اگر در این میان شما 
به طور مداوم محتوا نیز منتش��ر نمایید، سایت تان به تدریج 
ب��دل به مهمترین پایگاه برای مش��تریان به منظور اطالع از 
شرایط بازار خواهد شد. این یعنی شما در زمینه تاثیرگذاری 

بر روی مشتریان گام بسیار مهمی را برداشته اید. 
هزینههایپایینراهاندازیسایت

راه اندازی س��ایت دیگر امری دش��وار و غیرممکن نیست. 
بس��یاری از برندها برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف 
از سایت ها استفاده می کنند. این امر برخالف تصور بسیاری 
از بازاریاب ها فرآیندی پیچیده و همچنین پرهزینه نیس��ت. 
ش��ما امروزه خودتان نیز ب��ا برخی از آموزش ه��ای ابتدایی 
امکان راه اندازی س��ایت برای برندتان را دارید. با این حساب 
جای هیچ نگرانی برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب 
هدف نخواهد بود. این امر شما را به طور چشمگیری در نگاه 

مشتریان حرفه ای جلوه خواهد داد. 
همچنین در صورت توانایی شما برای فروش محصوالت به 
طور مناسب نیز دیگر هیچ مشکلی از نظر تامین هزینه های 
س��ایت نخواهید داشت. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای 
برنده��ا دارد. در دنیایی که هر برندی در تالش برای فروش 
آنالی��ن محصوالتش اس��ت، راه اندازی یک س��ایت همراه با 

فروشگاه آنالین کمک شایانی به شما خواهد کرد. 
چرا برند شما به سایت نیاز ندارد؟

وقتیدنبالتوسعهکسبوکارتاننیستید
یکی از دالیل اصلی برای راه اندازی سایت توسعه کسب و کار 
اس��ت. اگر شما تعداد مناسبی مشتری و اعتبار باالیی در بازار 
دارید، شاید راه اندازی سایت چندان به دردتان نخورد. بنابراین 
در این صورت راه اندازی س��ایت هیچ کمکی به ش��ما نخواهد 
کرد. البته مسئله مهم در این میان دشواری پیدا کردن برندی 
است که نیازی به توسعه کسب و کارشان نداشته باشد. این امر 
اغلب اوقات درباره برندهای بسیار بزرگ مصداق پیدا می کند. 
بنابراین اگر دامنه فعالیت برندتان خیلی گسترده است، احتماال 

نیازی به سرمایه گذاری بر روی سایت نخواهید داشت. 
فقدانبرنامهبرایاستخدامنیرویکارتازه

برندهایی که به دنبال استخدام نیروی کار تازه هستند، اغلب 
اوقات از سایت رسمی به عنوان برنامه ای جذاب برای جلب نظر 
مشتریان استفاده می کنند. این امر به برندها برای تاثیرگذاری 
حرفه ای بر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد. اگر برند شما 
به دنبال استخدام نیروی کار یا جلب نظر مشتریان تازه نیست، 
راه اندازی یک سایت ایده چندان خوبی نخواهد بود. برندها باید 
همیشه دلیلی برای راه اندازی سایت داشته باشند، در غیر این 
صورت ش��انس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به 

طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. 
فقدانبرنامهبرایفروشبرند

اگر ش��ما هن��وز برنامه های زی��ادی برای ایج��اد تحول در 
برندتان دارید و فروش آن در برنامه های تان نیست، راه اندازی 
سایت امری ضروری و فوری نخواهد بود و شما بر این اساس 
ام��کان راه اندازی س��ایت در موقعیت های بع��دی را خواهید 
داش��ت. این امر به شما برای توسعه کسب و کارتان در آینده 
کمک خواهد کرد. کسب و کارها به طور کلی هر زمان که نیاز 
فوری برای راه اندازی سایت احساس کردند، باید در این راستا 
اقدام نمایند، در غیر این صورت هیچ نیازی برای چنین کاری 
نخواهند داش��ت. این امر درباره تمام کس��ب و کارها مصداق 
دارد. بنابرای��ن در صورتی که برنام��ه ای برای فروش برندتان 
ندارید، الزم نیست برای راه اندازی سایت خیلی عجله نمایید.
منبع:هاباسپات

آیا کسب و کار شما به سایت رسمی نیاز دارد؟


