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بودجهسالآیندهزیرفشارشدیدمالیمیرود؟

زیر پوست ارقام 
بودجه 1401

تغییر اعداد و ارقام بودجه س��ال آینده از س��وی نمایندگان مجلس، این روزها زنگ خطر کسری شدید بودجه 
را به صدا درآورده است؛ تا جایی که برخی از کارشناسان عنوان می کنند حاتم بخشی نمایندگان اگرچه در ابتدا 
باع��ث ذوق زدگی عده ای از مردم می ش��ود، اما در نهایت هزینه این حاتم بخش��ی از جیب مردم با تورم پرداخت 
خواهد ش��د. به گزارش خبرآنالین، به نظر می رس��د تصمیمات عجیب و غریب مجلس، آن هم در ش��رایطی که 
اقتصاد کشور با کسری شدید بودجه روبه روست، سال آینده دولت را زیر بار فشار مالی شدید خواهد برد. این در...
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آیااروپازمستان2022رابدونگازروسیهسرمیکند؟
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دانشگاه جان هاپکینز

»س��رعت، ارتفاع و مسیر را ثابت نگه 
داری��د.« این ش��عار خلبان��ان آمریکایی 
ب��ود که در ط��ول جنگ س��رد مرتبا با 
هواپیما های ش��وروی روبه رو می ش��دند. 
ش��وروی نی��ز غالبا این لط��ف را جبران 
می کرد. خلبانان ش��وروی و آمریکایی با 
وجود اینکه دشمن یکدیگر بودند، از یک 
آیین نامه ضمنی رفتاری پیروی می کردند 
که ریشه در الگو های رفتار قابل پیش بینی 
داش��ت و باعث می ش��د در پایان روز به 

سالمت به خانه برگردند.
من در حال تماشای جنگ در اوکراین 
بسیار به این رمز فکر کرده ام. از شجاعت 
اوکراینی ها ش��گفت زده ش��ده ام، اما به 
عنوان یک مورخ جنگ س��رد می ترسم 
که تهاجم روس��یه صرف نظر از نتیجه 
آن، دوران جدی��دی از خصومت عظیم 
با مسکو را به تصویر بکشد و این جنگ 
سرد جدید بسیار بدتر از جنگ اول باشد. 
مش��خصه آن درگیری در قرن بیستم، 
پرهیز از درگیری مستقیم غرب و روسیه 
بود که در عوض باعث ایجاد جنگ های 
نیابتی در کشور های دیگر شد. گستاخی 
والدیمیر پوتین این عمل را زیر س��وال 
می برد. اگر او به اندازه کافی بی پروا باشد 
که غیرنظامیان اوکراین��ی را هدف قرار 
دهد و خطر ش��ورش مردمی را به وجود 

بیاورد، ممکن است به اندازه 
2کافی بی پروا باشد که ناتو را...
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در شش��مین جش��نواره مل��ی ن��وآوری برت��ر ایرانی، 
»اپلیکیشن ویپاد«، خدمت »شارژ آنالین کارت شهروندی 
در اپلیکیش��ن پی پاد« و »سامانه خدمات رفاهی آوند« از 
محصوالت توس��عه یافته توس��ط بانک و گروه پاسارگاد به 
 عنوان محصوالت و نوآوری های برتر ایرانی شناخته شدند. 
دبیرخان��ه این جش��نواره پس از انجام مراحل بررس��ی و 
ممیزی، هر س��ه محصول فوق را به  عنوان محصول نوآور 

و برتر معرفی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، در »ششمین 
جش��نواره ملی ن��وآوری برت��ر ایرانی« ک��ه در تاریخ 16 
اس��فندماه 1400 ب��ه  همت دفت��ر توس��عه فناوری ها و 
نوآوری های صنعتی شریف )تکنوشریف( در محل دانشگاه 
صنعتی ش��ریف و با حمایت ستاد توس��عه فرهنگ علم، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علم و فناوری ریاست 
جمهوری برگزار ش��د؛ بانک پاس��ارگاد برای سه خدمت و 
محصول خود موفق به دریافت لوح زرین و تقدیرنامه شد. 
در این راس��تا، »اپلیکیشن ویپاد« به  عنوان ترابانک )بانک 
دیجیتال( پاس��ارگاد که مجموعه خدماتی ش��امل اعتبار 

دیجیتال، افتتاح حساب دیجیتال، خدمات مالی اجتماعی 
و ویدئو بانکینگ و... را ارائه می دهد، خدمت »شارژ آنالین 
کارت شهروندی در اپلیکیشن پی پاد« و »سامانه خدمات 
رفاهی آوند« به  عن��وان نوآوری های برتر مورد تقدیر قرار 
گرفتند. جش��نواره نوآوری برتر ایرانی در شش��مین دوره 
برگزاری خود در چهار بخش نوآوری در محصول، نوآوری 
در خدمت، نوآوری در فرآیند و نوآوری در کس��ب وکار به 
انتخ��اب نوآوری های برتر پرداخت��ه و ممیزی فرآیندهای 
نوآوری در این جش��نواره براس��اس م��دل مرجع نوآوری 
محص��ول )PIRM( ص��ورت پذیرفت��ه اس��ت. این مدل 
برگرفت��ه از Stage Gate Model اس��ت که به  عنوان 
مدلی پذیرفته شده در جهان، مورد تأیید دو مرجع معتبر 
یعنی انجمن مدیریت و نوآوری محصول PDMA و مرکز 

بهره وری و کیفیت آمریکا APQC نیز واقع شده است.
محصوالت برگزیده پاس��ارگاد در ای��ن رویداد همگی از 
زیرمجموعه های راهکارهای جامع »س��رزمین هوش��مند 
پاد« هس��تند. ویپاد به  عنوان اپلیکیشن بانک دیجیتال یا 
ترابانک پاسارگاد، دریچه ورود به سبک نوینی از بانکداری 

دیجیتالی اس��ت که ب��دون نیاز به مراجع��ه حضوری به 
ش��عبه  ها و صرفا مبتنی بر فراخوانی س��رویس  های احراز 
هویت دیجیتال، هوش مصنوعی، اعتبارس��نجی دیجیتال 
و... توس��عه یافته و در اختیار هم  میهنان سراس��ر کش��ور 
ق��رار گرفته اس��ت. همچنین در اپلیکیش��ن ویپاد امکان 
ارائه تس��هیالت برمبنای بس��ترهای کامال غیرحضوری و 

الکترونیک فراهم شده و در دسترس کاربران قرار دارد.
خدمت ش��ارژ آنالین کارت ش��هروندی در اپلیکیش��ن 
پی پ��اد نیز یکی دیگر از محص��والت مرتبط با راهکارهای 
جامع س��رزمین هوشمند پاد اس��ت. کارت شهروندی به 
 عنوان جایگزینی برای پول نقد در پرداخت های خرد مورد 
استفاده قرار می گیرد و در حال حاضر شهروندان شهرهای 
مش��هد و قزوی��ن می توانند با اس��تفاده از خدمت ش��ارژ 
آنالی��ن پی پاد، اعتبار کارت ش��هروندی خود را به  صورت 
غیرحضوری و ب��دون مراجعه به مراکز افزایش دهند و در 
نتیجه دیگر نیازی نیست برای شارژ کارت شهروندی خود 

مراجعه حضوری کرده و در صف منتظر بمانند.
کارت ش��هروندی در انجام آسان پرداخت های مرتبط با 

انواع حمل ونقل عمومی و پارکینگ های شهری و حاشیه ای 
و خرید از مراکز فروشگاهی، فرهنگی، ورزشی، تفریحی و 
گردشگری کاربرد دارد. تاکنون بیش از 3 هزار دستگاه انواع 
وس��ایل نقلیه عمومی در مش��هد و قزوین به پذیرنده های 
کارت شهروندی مجهز شدند و حدود 6 میلیون کارت برای 
شهروندان این دو شهر صادر شده است که روزانه بیش از 
ی��ک میلیون تراکنش از طریق آنها به انجام می رس��د. در 
آینده نزدیک ارائه این خدمت به شهروندان دیگر شهرهای 

کشور نیز فراهم خواهد شد.
گفتنی اس��ت این س��رویس بخش��ی از سیستم کامال 
هوش��مند مدیری��ت حمل ونقل ش��هری به نام سیس��تم 
جم��ع آوری خودکار کرایه )AFC( در اپلیکیش��ن پی پاد 
اس��ت که شامل مجموعه ای از س��امانه های سخت افزاری 
و نرم اف��زاری بوده و با اس��تفاده از دانش فنی کارت بلیت 
الکترونیک��ی، QR-Code و گوش��ی های هوش��مند، در 
جهت اعمال انواع تراکنش های متنوع بر روی پذیرنده های 
مختلف همانند اتوبوس، تاکسی، مترو، BRT، پارکینگ، 
مراکز فرهنگی و تفریحی، اصناف و فروش��گاه ها و... مورد 

استفاده قرار می گیرد. خدمات رفاهی آوند نیز یک راهکار 
ارائه دهنده و تس��هیل کننده خدمات رفاهی س��ازمانی به 
ش��مار می رود که ح��وزه فعالیت آن بس��تر ارائه خدمات 
رفاهی، تس��هیالت و وجوه اداره شده سازمانی، زیرساخت 
ایجاد باش��گاه مشتریان، جمع س��پاری مالی، وام گروهی، 
خرید گروهی، اعتبار گروهی، اعتبارس��نجی، صدور کارت 
اعتباری و بس��تر فروش اقساطی و آنالین است. در پلتفرم 
آوند، اح��راز هویت قوی و سطح بندی ش��ده، کیف پول و 
کارت بانکی، اعمال تخفیفات، زیرس��اخت درخواس��ت و 
اعتبارسنجی و اعطای تسهیالت بانکی و غیربانکی، خرید 
و فروش اقساطی، ارائه خدمات شخصی سازی شده توسعه 
ش��بکه پذیرندگی و پنل های کارب��ری و مدیریتی آنالین 
در دسترس س��ازمان ها قرار دارد. گفتنی است در حاشیه 
این روی��داد جناب آق��ای دکتر خان��دوزی، وزیر محترم 
ام��ور اقتصادی و دارایی که از مهمانان ویژه و س��خنرانان 
این جش��نواره بود، از غرفه بانک پاس��ارگاد بازدید کرد و 
ضمن گفت وگو با مدیران بانک پاسارگاد در محل غرفه با 

محصوالت برگزیده بانک آشنا شد.

در حالی وارد س��ال 2022 میالدی شده ایم که همه گیری کرونا 
هنوز با ماست. شاید نشود گفت که بحران کرونا باعث تغییر همه 
چیز شده و جهان را دگرگون کرده، اما به هر حال مسائل زیادی را 
تش��دید کرده و مسائل دیگری را به حاشیه رانده است. »فایننشال 
تایمز« با نیم نگاهی به وضعیت کرونایی دو سال گذشته، از 10 روند 

اقتصادی تعیین کننده در سال جاری میالدی گزارش داده است.
* کاهش فرزندآوری: در ابتدای بحران کرونا آمار به دست آمده 
از برخی کش��ورها حاکی از افزایش فرزندآوری بود، اما ظاهرا این 
روند به ش��کل معناداری ادامه پیدا نکرده است. کاهش زاد و ولد 
باعث کاهش رشد اقتصادی جهانی شده و این در حالی است که 
مش��کل کاهش جمعیت حتی پیش از ب��روز بحران کرونا هم در 
کشورهایی مثل چین و ژاپن و برخی کشورهای اروپایی جدی بود. 
البته هر وقت صحبت از مش��کل کاهش زاد و ولد می شد عده ای 
هم بودند که تاکید کنند در 200س��ال گذشته جمعیت جهان از 
یک میلیارد نفر به نزدیک 8 میلیارد نفر رس��یده و بنابراین جای 
نگرانی نیس��ت، اما اگر قبال فقط از کاهش جمعیت در کشورهای 
غربی حرف می زدیم، االن کشورهای بریکز )برزیل، روسیه، چین 
و هن��د( را هم می بینیم که به اندازه قبل افزایش جمعیت ندارند. 
برخی از این کشورها تامین کننده نیروی کار اقتصاد جهانی بوده اند 
و وقتی روند برعکس می ش��ود، می ت��وان با قاطعیت گفت که در 
درازمدت، جهان هم با کاهش شدید نیروی کار مواجه خواهد بود. 
تعداد کشورهایی که این مشکل را داشتند در سال 2000 تنها 17 

کشور بود اما حاال 51 کشور با این چالش مواجه اند.
* گ��ذر چی��ن از قله: اقتصاد چی��ن تا پیش از بح��ران کرونا 
تشکیل دهنده یک سوم از رشد ناخالص داخلی جهانی بود، اما این 
رقم در سال 2021 به یک چهارم کاهش پیدا کرد. تغییر رویکرد 

چین از »تجارت« به سمت »خودکفایی« باعث شده مناسبات آن 
با برخی اقتصادهای دیگر دنیا تغییر کند. پیش بینی می شود موتور 
رش��د اقتصادی چین به دلیل کاهش جمعیت، مداخات دولتی و 
نی��ز بدهی فزاینده، ُکندی قابل توجه��ی را تجربه کند. تا همین 
پنج سال پیش، همبستگی رش��د تولید ناخالص داخلی چین با 
س��ایر اقتصادهای نوظهور تقریبا 0.9 بود، اما حاال به زور به 0.2 
می رسد. این اقتصاد احتماال از قله رشد گذشته و در مسیر کاهش 
رشد قرار گرفته است. پیشتر صحبت های زیادی در این خصوص 
مطرح می ش��د که اقتصاد چین قادر خواهد بود به زودی اقتصاد 
آمریکا را پشت سر بگذارد، اما حاال دیگر کسی تاریخی برای این 
نوع پیش بینی ها ارائه نمی دهد. البته یک موسس��ه ژاپنی که قبال 
تاریخ س��بقت گرفتن اقتصاد چین از آمریکا را سال 2029 اعالم 
کرده بود، حاال این تاریخ را تغییر داده و سال 2033 را برایش در 

نظر گرفته است.
* دام بده��ی: بدهی جهانی تقریبا چهار دهه اس��ت که رو به 
افزایش گذاش��ته. اما در دوران همه گیری کرونا بدهی حتی رشد 
س��ریع تری هم داشت و علتش سیاست های قرض گیری دولت ها 
ب��ود. بیس��ت و پنج کش��ور از جمله آمریکا و چی��ن در مجموع 
بدهی های��ی بالغ بر 300 درصد تولی��د ناخالص داخلی دارند که 
در واقع نشان می دهد از رقم صفر در اواسط دهه 1990 میالدی 
تاکنون چه مس��یری طی شده اس��ت. پولی که توسط بانک های 
مرکزی چاپ می شود همچنان باعث باد شدن بازارهای مالی است 
و دام بدهی را عمیق تر می کند. مش��خص است که جوامع معتاد 
به بدهی خیلی سخت می توانند خود را از آن جدا کنند؛ چون از 

ورشکستگی و سرایت آن به شدت وحشت دارند.
* اوضاع متفاوت با دهه 1970: نیروی کار کم شده، دولت باید 

بیش��تر پول خرج کند و بدهی عمومی رو به افزایش است و همه 
اینها باعث افزایش ش��دید تورم شده است. البته به نظر نمی رسد 
که اوض��اع به اندازه تورم دو رقمی در دهه 1970 میالدی خراب 
باشد؛ هرچند که بعضی صاحبنظران حتی هراس دارند که از آن 
دوران هم وضع بدتری پیدا کنیم. احتمالش هس��ت که در سال 
2022 دولت پول کمت��ری خرج کند و تحوالت تکنولوژیک هم 
راهکارهایی برای مقابله با افزایش قیمت ها پیش پای مان بگذارند، 
اما ریسک بزرگتر مربوط به قیمت دارایی هاست. بازارهای مالی تا 
چهار برابر اقتصاد جهان رش��د کرده اند و وقتی در بازارها حفره ای 

ایجاد شود، اغلب تورم کاهشی به وجود می آید.
* تورم س��بز: همه این را می دانیم که مقابله با گرمایش زمین 
دارد تقاضا برای فلزات سبز مثل مس و آلومینیوم را باال می برد. در 
مورد لیتیوم هم که در پنل های خورشیدی به کار می رود همین 
وضع برقرار است، اما خیلی ها نمی دانند که سیاست های سبز دارد 
باعث کاهش عرضه تمام انواع مواد خام هم می شود. سرمایه گذاری 
در معادن و میدان های نفتی در پنج س��ال اخیر به وضوح کاهش 
نش��ان داده و نتیجه اش تورم سبز در قیمت کامودیتی هاست که 
تقریبا از سال 1973 میالدی تاکنون تا این حد اتفاق نیفتاده بود. 
حاال دنیا با یک تناقض بزرگ در برنامه اش برای مقابله با تغییرات 
اقلیمی روبه روست. هرچه جهان در مرحله گذار به سمت اقتصاد 
سبز تالش بیشتری کند، این برنامه گران تر از آب درخواهد آمد و 
احتمال اینکه جلوی تبعات منفی گرمایش زمین را بگیرد، بیشتر 

در شک و تردید فرو می رود.
* تناقض بازدهی: اینطور تصور می ش��د که به کارگیری سریع 
خدم��ات دیجیتال در دوران همه گی��ری کرونا می تواند پایانی بر 
کاهش درازمدت رش��د بازدهی جهانی باشد، اما حاال این امید به 

ناامیدی بدل شده است. افزایشی که انتظار می رفت فقط محدود 
به آمریکا بود و در همان س��ال گذش��ته میالدی نیز کم کم فرو 
نشست. ش��واهد تا اینجا حاکی از آن است که افرادی که دورکار 
بودند و در منزل کار می کردند، مجبور شدند ساعات بیشتری کار 
کنند، اما بازدهی کمتر بود. بنابراین تناقض بازدهی ضعیف به رغم 
پیشرفت تحوالت تکنولوژیک هنوز هم وجود دارد. بحث و جدل 
در م��ورد اینکه افراد باید ب��ه صورت فیزیکی در محل کار حضور 

داشته باشند تا بازدهی شان باال برود یا نه، هنوز ادامه دارد.
* محلی شدن داده ها: دوران همه گیری کرونا در جهانی اتفاق 
افتاد که بیش از گذشته جهش به سمت درون داشت و در نتیجه، 
جریاِن همه چی��ز )از تجارت گرفته تا پ��ول و جابه جایی مردم( 
در آن کاهش نش��ان داد، اما یک اس��تثنا وجود داش��ت و آن هم 
دیتا )داده ها( بود. البته این امید وجود داش��ت که اینترنت فراتر 
از کنترل دولت ها عمل کند، اما اینطور نش��د و ش��اهد بودیم که 
مقامات کش��ورها از جریان یافتن برخی اطالعات محلی به خارج 
از مرزها جلوگیری کردند. بیش��ترین س��طح از این محدودیت ها 
و قواعدگذاری ه��ا در اقتصادهای نوظهور مثل چین و عربس��تان 

سعودی مشاهده شد.
* تورم کاهش��ی حبابک ها: دورانی را س��پری می کنیم که در 
آن ظاهرا همه چیز حبابی اس��ت، اما برخ��ی دارایی ها به وضوح 
نشانه های کالسیک حبابی را به نمایش گذاشته اند؛ مثال اینکه در 
فاصله زمانی 12 ماهه قیمت شان دو برابر شده. این حبابک ها در 
حال حاضر گریبان رمزارزها، انرژی پاک، شرکت های تکنولوژیک 
کم درآمد و شرکت های اسَپک )شرکت های چک سفید( را گرفته 
اس��ت. تمام اینها در یک س��ال اخیر ش��اهد کاهش حداقل 35 
درصدی از قله شان بوده اند. این سطحی است که به نظر نمی رسد 

حباب ها بتوانند خودشان را احیا کنند، اما نکته امیدوارکننده ای 
هم وجود داش��ته: حباب های حوزه تکنولوژی اغلب چند بازمانده 

قوی از خود به جا می گذارند.
* کند شدن خرده فروشی: س��رمایه گذارانی که پول شان را در 
خرده فروشی ها گذاشتند، وارد سیزدهمین سال بازار گاوی جهانی 
)بول مارکت( شدند ولی نشانه هایی دیده می شود مبنی بر اینکه 
دوران خوش آنها دارد به پایان می رس��د. از آمریکا گرفته تا اروپا، 
میلیون ها نفر از مردم برای اولین بار حساب های تِرید )معامله( باز 
کردند و خیلی ها هم وام گرفتند تا سهام را با سرعت دیوانه واری 
بخرند. ای��ن دیوانگی ها معموال مدت زیادی دوام ندارد و نش��ان 
می دهد که حتی اگر بازار سهام به صورت کلی در خطر نباشد، باز 
هم احتمالش هست که خرده فروش های محبوب سرمایه گذاران 

در معرض خطر باشند.
* امور فیزیکی: برخی معتقدند افزایش توجه به متاوِرس ظاهرا 
باعث افول اقتصاد فیزیکی خواهد ش��د، اما قیمت ها هنوز این را 
نشان نمی دهند. واقعیت این است که بومی های دنیای دیجیتال 
به پناهگاه فیزیکی هم نیاز دارند. همین امس��ال دیدیم که تقاضا 
از س��وی متولدین هزاره و نس��ل زِد باعث تورم بازارهای مسکن 
)فیزیکی( ش��د. بنابراین تکنولوژی های آین��ده هم ناگهان باعث 
نخواهند ش��د که مناب��ع فیزیکی مهجور و متروک ش��وند. مثال 
توجه داشته باش��ید که خودروهای برقی در قیاس با خودروهای 
بنزینی به مس بسیار بیش��تری نیاز دارند. پشت هر آواتاری یک 
انس��ان نشس��ته و کمبود نیروی کار هم دارد دستمزدها را حتی 
در مشاغلی که به خاطر اتوماسیون در معرض تهدید قرار داشتند 
)مثل رانندگی کامیون( افزایش می دهد. بنابراین نباید از حاال برای 

اقتصاد فیزیکی مراسم ختم برگزار کرد.

نگاهیبهتناقضها،حبابهاوقلههایپیشرو
10رونداقتصادی2022

هتتریکبانکپاسارگاددرششمینجشنوارهنوآوریبرترایرانی

جدیدترینامکاناتبرترینشبکههایاجتماعی
میزان رش��د ش��بکه های اجتماعی در چند سال اخیر به حدی بوده اس��ت که امروزه از آن به عنوان عضوی 
جدانشدنی از زندگی روزمره افراد نام برده می شود. درواقع این بستر، باعث شده است تا تمامی محدودیت های 
مکانی و زمانی از بین برود و امکان فعالیت اقتصادی برای هر فردی مهیا شود. در این راستا برخی از شبکه ها را 
می توان نام برد که توجهات اصلی را به سمت خود جلب کرده و محبوبیت جهانی دارند. بدون شک آگاهی از 
جدیدترین امکانات آنها، باعث می شود تا بتوانید شانس رشد باالیی را داشته باشید. بدون شک آشنایی با چنین 
مواردی، حتی برای کاربران عادی نیز اهمیت داش��ته و می تواند مبنای انتخاب شبکه اجتماعی باشد. درواقع 
امروزه شبکه های اجتماعی صرفا بستری برای سرگرمی نیستند و امکاناتی را در اختیار افراد قرار می دهند که 
فراتر از حد تصور است. در این راستا جدیدترین ابزارهای برترین شبکه های اجتماعی را بررسی خواهیم کرد...



فرصت امروز: کمتر کسی تصور چنین وضعیت ملتهبی را برای جهان در 
سال 2022 میالدی داشت. پس از چندین هفته گمانه زنی غربی ها درباره 
احتمال حمله روسیه به اوکراین باالخره والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روس��یه دس��تور حمله به خاک اوکراین را صادر کرد و کش��ورهای غربی 
در واکنش به این اتفاق به جای اس��تفاده از اب��زار نظامی تالش کردند با 
بهره گیری از ابزار تحریم های اقتصادی، روسیه را تحت فشار قرار دهند که 
به نظر می رس��د تا اندازه ای هم موفق شده اند. در این وانفسا، قیمت نفت 
در حالی که حوالی دو سال قبل در بحبوحه همه گیری کرونا به رقم منفی 
رس��یده بود، مرز 130 دالر را پشت سر گذاشت و تحلیل ها از ارقام باالتر 

قیمت طالی سیاه در صورت ادامه بحران شرق اروپا حکایت دارد.
اگرچ��ه آمری��کا و اروپا به تحریم ه��ای اقتصادی و مالی علیه روس��یه 
روی آورده ان��د، اما این تحریم ها هنوز منبع اصلی صادرات روس��یه یعنی 
س��وخت های فسیلی و خصوصا گاز را هدف قرار نداده است. روسیه عالوه 
ب��ر صادرات نفت، 40 درصد صادرات گاز طبیعی به اروپا را هم در اختیار 
دارد. شدت تحریم هایی که در دو هفته گذشته و از زمان حمله به اوکراین 
علیه روس��یه اعمال شده، بی سابقه اس��ت و تحلیلگران معتقدند به مرور 
بر گس��تردگی حجم این تحریم ها افزوده خواهد شد. رکوردشکنی قیمت 
نفت و گاز در س��ایه بحران ش��رق اروپا در حالی است که پای ایران هم به 
میانه این جنگ اقتصادی باز شده است؛ از یک سو پیش بینی می شود نیاز 
بازار جهانی انرژی به نفت آماده صادرات ایران ممکن اس��ت باعث تسریع 
در مذاکرات وین و احیای برجام ش��ود و از سوی دیگر، یکی از طرف های 
برجامی در این مذاکرات همین روس��یه ای اس��ت که در تنگنای حمله به 

اوکراین به دنبال امتیازگیری از غرب با کارت ایران است.
برندهبحرانگازیاروپاکیست؟

حمله همه جانبه روس��یه به خاک اوکراین، بحران��ی در اقتصاد و روابط 
بین الملل پدید آورد که از زمان جنگ س��رد تاکنون بی س��ابقه است. این 
بح��ران غیرمنتظ��ره آن ه��م در اروپایی که چند ده��ه از تجربه جنگ و 
خونریزی به دور بود، عالوه بر پیامدهای سیاسی، اقتصاد جهانی را نیز تکان 
داده اس��ت؛ اقتصادی که از حدود دو س��ال قبل و با شیوع پاندمی کرونا، 
روزهای دشواری را از سر گذرانده و حاال در شرایطی که هنوز کرونا تمام  
نشده، ناگهان آتش جنگ در شرق اروپا، قیمت های جهانی را به اوج خود 
رس��انده است. هرچند مذاکرات آتش بس بین روسیه و اوکراین در جریان 

اس��ت، اما مشخص نیس��ت که این مذاکرات به نتیجه برسد. کارشناسان 
معتقدند حتی اگر تنش ها کاهش یابد و قرار باشد تحریم ها لغو شود، این 
کار اصال آسان نیست و نمی توان آن را فورا انجام داد. به این ترتیب، اقتصاد 

روسیه برای مدتی طوالنی از اثرات تحریم ها لطمه خواهد دید.
در س��وی دیگر، کشورهای اروپایی به دالیل گوناگون همیشه به دنبال 
کاهش وابستگی خود به واردات گاز طبیعی از روسیه بوده اند، اما دستیابی 
به این هدف در س��ال های گذش��ته بسیار س��خت بوده و روسیه کماکان 
ح��دود 40 درص��د از گاز مصرف��ی اتحادیه اروپا را تامی��ن می کند. حال 
بحران اوکراین کش��ورهای قاره اروپا را به فکر انداخته اس��ت تا در س��ال 
2022 نخس��تین زمستان بدون گاز روس��یه را تجربه کنند. هرچند این 
عملیات بسیار سخت و پرهزینه ارزیابی  شده است و به برنامه ریزی دقیق 

و مشارکت دولت ها در کنار صرفه جویی شهروندان قاره سبز نیاز دارد.
چه بحران اوکراین به سرعت خاتمه یابد و چه کماکان ادامه پیدا کند، 
روابط اقتصادی و گازی روس��یه و اروپا دیگر هرگز مثل قبل نخواهد ش��د 
و ب��ه نظر اندیش��کده بلژیکی »بروگل«، اتحادیه اروپا خ��ود را برای اولین 
زمستان بدون روس��یه آماده می کند. این اندیشکده مدعی است اتحادیه 
اروپا می تواند بدون گاز روس��یه زمستان آینده را مدیریت کند، اما باید در 
اتخاذ تصمیمات دشوار متحد باشد و بپذیرد که در بسیاری از موارد، زمان 
کافی برای راه حل های جامع ندارد. البته کاهش وابس��تگی به گاز روسیه 
به شدت به میزان تقاضا بستگی دارد. پس از یک زمستان پرتالطم که با 
سطح بسیار پایین ذخیره سازی گاز آغاز شد و با عرضه کم از سوی روسیه 
ادامه یافت، اتحادیه اروپا با واردات بی س��ابقه LNG تا تابس��تان بعد این 
دوره را پش��ت سر خواهد گذاشت. حال س��وال مهم این است که پس از 
آن چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ اتحادیه اروپا چگونه می تواند برای زمستان 
آینده آمادگی بهتری داشته باشد؟ پیشتر اندیشکده اروپایی »بروگل«، سه 
س��ناریو را بررسی کرد تا دریابد آیا اروپا می تواند در زمستان امسال بدون 
گاز روسیه زنده بماند یا نه. اکنون اندیشکده »بروگل«، این سه سناریو را 

برای سال آینده با جزییات بیشتر ترسیم کرده است.
اولینزمستانبدونگازروسیه؟

براساس این گزارش، همه سناریوها با ذخیره سازی میانگین 320 تراوات 
ساعت انرژی در سراسر اتحادیه اروپا در یکم مارس 2022 شروع می شوند. 
تقاضای ماهانه براس��اس میانگین س��ال های 2018 تا 2021 محاس��به 

می شود. این رقم برای مارس 2022 معادل 440 تراوات ساعت در ماه و تا 
240 تراوات س��اعت در ماه برای تابستان متغیر در نظر گرفته شده است. 
فرض بر این است که واردات از شمال آفریقا، نروژ و آذربایجان در سطوح 
مشابه با چند ماه گذشته باقی می ماند که حداکثر ظرفیت آن در مجموع 
120 تراوات س��اعت در ماه بوده اس��ت. در حوزه واردات گاز مایع طبیعی 
یا LNG نیز س��طوح واردات در باالترین حد و 140 تراوات ساعت در ماه 
فرض ش��ده است. برای واردات گاز روس��یه نیز سه سناریو با حجم صفر، 
محدود و متوس��ط در نظر گرفته می شود؛ در سناریوی نخست، واردات از 
روسیه صفر می شود. حتی واردات بی سابقه از غیر روسیه نیز برای دوباره 
پر کردن انبارها قبل از زمس��تان آینده کافی نخواهد بود. اروپا باید تقاضا 
را به حداقل 400 تراوات س��اعت )یعنی 10 تا 15 درصد تقاضای ساالنه( 
کاهش دهد و امکان این کار وجود دارد. در سناریوی دوم، واردات محدود 
گاز از روسیه مطرح است. خطوط لوله نورد استریم 1 و ترک استریم )60 
تراوات س��اعت در ماه( به کار خود ادامه می دهند. در این حالت ترانزیت 
اوکراین، یامال و جریان گاز به س��وی بالکان متوقف می شوند. گازپروم از 
قیمت های باالی انرژی سود زیادی کسب می کند و عرضه گاز به اتحادیه 
اروپا را حفظ خواهد کرد. این در حالی است که اروپا همچنان از بازار گاز 
بسیار بی ثبات رنج می برد. در سناریوی سوم نیز واردات متوسط از روسیه 
مدنظر اس��ت. صادرات روس��یه به بازار اتحادیه اروپا بسیار شبیه به سال 
2021 خواه��د بود که تقریبا برابر با تعهدات ق��رارداد بلندمدت گازپروم 
است. بدون تحریم انرژی از سوی هر دو طرف، این سناریو محتمل خواهد 
بود. این امر اجازه می دهد تا انبارها به راحتی دوباره پر ش��وند و منجر به 
قیمت های پایین تر شوند. برای اتحادیه اروپا کاهش وابستگی به گاز روسیه 
به شدت به میزان تقاضا بستگی دارد. قیمت های باال، پیامدهای اقتصادی 
احتمالی حمله روس��یه به اوکراین و پویایی بخ��ش برق تقاضا را کاهش 
می ده��د. آژانس بین المللی انرژی در ح��ال حاضر تقاضای گاز کمتری را 
نسبت به سال 2021 پیش بینی کرده است. بی اعتمادی فزاینده به تغییر 
تقاضای ناش��ی از آب و هوا ناشی می شود که به تنهایی می تواند تقاضای 
گاز را بین 10 تا 30 درصد تغییر دهد. در صورت لزوم، اقدامات رس��می 
و دولت��ی مانند کاهش اجباری می تواند مکمل اقدامات مبتنی بر تقاضای 
بازار باشد. همراه با واردات بی سابقه LNG، واکنش های سمت تقاضا برای 

توقف فوری وابستگی به گاز روسیه کافی است.
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جنگ گازی

قیمت نفت برنت در معامالت روز گذشته بازارهای جهانی از قله 14 ساله 
فرود آمد و به 125 دالر در هر بشکه رسید. هرچند به عقیده تحلیلگران 
نفت��ی، تا زمانی که جن��گ در اوکراین متوقف نش��ود، قیمت نفت برنت 
می توان��د به 156 تا 185 دالر در هر بش��که صعود کند. با این حال آنچه 
مانع رش��د بیشتر قیمت های نفت در روز سه شنبه شد، صحبت های اخیر 
دولتمردان غربی بود ک��ه اعالم کردند آمریکا تمایل دارد برای ممنوعیت 
واردات نفت روسیه به تنهایی عمل کند و آلمان هم که بزرگترین خریدار 

نفت روسیه است، برنامه تحریم انرژی این کشور را رد کرده است.
روس��یه حدود 7میلیون بش��که در روز نفت و فرآورده های نفتی صادر 
می کند و اخیرا هش��دار داده که در واکنش به تصمیم ماه گذش��ته برلین 
برای توقف گشایش خط لوله گازی نورد استریم 2، می تواند جریان گاز به 
آلمان را متوقف کند. تحلیلگران می گویند اگر همه صادرات نفت روس��یه 
تحریم شود، قیمت های نفت می تواند به 200 دالر در هر بشکه صعود کند، 
در حالی که معاون نخست وزیر روسیه پیش بینی کرده نفت ممکن است 

به بیش از 300 دالر در هر بشکه هم برسد.
در این میان، سوال این است که با احیای احتمالی برجام و بازگشت نفت 
ایران به بازار جهانی، ازس��رگیری صادرات کشورمان چقدر از قیمت نفت 
کم خواهد کرد؟ در حالی که بازار جهانی نفت از یکسو نگران بازخوردهای 
جنگ روس��یه و اوکراین و از سوی دیگر نگران تحوالت پیرامون مذاکرات 
احیای برجام اس��ت، به نظر می رس��د واردکنندگان نفت آس��یا، بازگشت 
زودهنگام عرضه ایران را در بحبوحه جنگ روسیه و اوکراین تنها راه برای 
مه��ار افزایش قیمت ها می دانند. کما اینکه ته��ران با عرضه محموله های 
کمتر به ش��رکت های بازرگانی چین و نگه داش��تن بشکه های نفت برای 

فروش مستقیم آنها پس از رفع تحریم ها، سیگنال های قوی درباره بازگشت 
خود به بازار ارسال کرده است.

لیم جیت یانگ، مش��اوره بازارهای نفت »اس اند پی گلوبال کامودیتی 
اینس��ایتس« در این باره می گوید: خریداران آس��یایی امیدوارند بازگشت 
س��ریع نفت ایران، قیمت ها را در بحبوحه رش��د تنش های ژئوپلیتیکی و 
پایبن��دی تولیدکنندگان اوپک پالس به افزایش تدریجی عرضه و افزایش 
تولید به میزان 400 هزار بش��که در روز، کاهش دهد. به گفته وی، توافق 
می��ان آمری��کا و ایران می تواند به زودی حاصل ش��ود و به نظر می رس��د 
بازگش��ت کامل به توافق هسته ای سال 2015 تعلیق کامل تحریم ها را به 
دنبال خواهد داش��ت و تولید ایران را تا اوت به میزان 750 هزار بشکه در 

روز و صادرات از ذخایر را 300 هزار بشکه در روز افزایش می دهد.
قیمت نفت تحت تاثیر خبر مذاکرات دولت بایدن با متحدان اروپایی برای 
ممنوعیت واردات نفت روس��یه در زمان گشایش معامالت دوشنبه، افزایش 
چشمگیری داشت و قیمت نفت برنت به 139 دالر و 13 سنت در هر بشکه 
صعود کرد. هرچند در معامالت روز سه ش��نبه از اوج 14 س��اله خود پایین 
آمد و به 125 دالر رس��ید. راجات کاپور، مدیرکل نفت، گاز و شیمیایی در 
شرکت سینرژی کانسالتینگ بر این باور است که ایران می تواند به سرعت 
ظرفیت تولیدش را افزایش دهد و مدتی است که سرگرم برنامه ریزی برای 
بازگشت به بازارهای بین المللی اس��ت. شرکت ملی نفت ایران می تواند در 
چند ماه آینده 700 هزار بشکه در روز به تولیدش اضافه کند و در مدت سه 
ماه تولیدش را به حدود 3.2 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. افزوده شدن 
یک میلیون بشکه نفت به بازار، بین پنج تا هشت دالر روی قیمت نفت تاثیر 

دارد و بنابراین تورم قیمت فعلی را تا حدودی کاهش می دهد.

طبق برآورد ش��رکت برن اشتاین ریس��رچ، هزینه های انرژی به عنوان 
درصدی از تولید ناخالص داخلی به 8درصد افزایش پیدا کرده که باالترین 
نرخ از زمان بحران مالی سال 2008 است. افزایش قیمت های نفت به بیش 
از 110 دالر در هر بشکه، هزینه های نفت را به 4.5 درصد تولید ناخالص 
داخلی رسانده که از نظر تاریخی، مقدمه رکود و نابودی تقاضاست. در حال 
حاض��ر چین محموله های نفت ایران را تحت عنوان گریدهای نفتی دیگر 
مانند مالزی بِلند، عمان و آپرزاکوم وارد می کند. پاالیشگاه های خصوصی 
در شرق استان شاندونگ تقریبا همه این محموله های نفت را که به 22.8 
میلیون تن معادل 458 هزار بش��که در روز در س��ال 2021 بالغ ش��دند 
و همچنی��ن 2.275 میلی��ون تن را در ژانویه خری��داری کردند. بعضی از 
پاالیشگاه های هند نیز که معموال خریدار بزرگ نفت ایران هستند، اعالم 
کردند لغو تحریم ها علیه ایران، دینامیک بازار را در شرایطی که قیمت ها 
در حال صعود هستند و سطح تولید فعلی قادر به پاسخگویی به تقاضای 
پساکرونایی نیس��ت، تغییر می دهد. اگرچه وابستگی آسیا به نفت روسیه 
باال نیست اما تحلیلگران می گویند افزایش قیمت ها و تالش جهانی برای 
خرید نفت غیرروسی با وجود اینکه نفت روسیه هنوز هدف تحریم ها قرار 
نگرفته است، ممکن است عرضه موجود را محدود کند. براساس آمارهای 
اس اند پی گلوبال، آس��یا در سال 2021 حدود 1.6 میلیون بشکه در روز 
نفت روسیه را وارد کرده که کمتر از 5درصد واردات این منطقه بوده است. 
عمده نفت روسیه توسط چین خریداری شد و نیمی از حجم آن از طریق 
خط لوله وارد ش��د. طبق گزارش پالتس، تاثیر مستقیم اختالل صادرات 
نفت روس��یه بر آس��یا در مقایس��ه با اروپا که 2.7 میلیون بشکه در روز از 

روسیه نفت وارد می کند، قابل توجه نخواهد بود.
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»س��رعت، ارتفاع و مس��یر را ثابت نگه دارید.« این شعار خلبانان آمریکایی بود که در 
طول جنگ سرد مرتبا با هواپیما های شوروی روبه رو می شدند. شوروی نیز غالبا این لطف 
را جبران می کرد. خلبانان شوروی و آمریکایی با وجود اینکه دشمن یکدیگر بودند، از یک 
آیین نامه ضمنی رفتاری پیروی می کردند که ریشه در الگو های رفتار قابل پیش بینی داشت 

و باعث می شد در پایان روز به سالمت به خانه برگردند.
من در حال تماش��ای جنگ در اوکراین بس��یار به این رمز فکر کرده ام. از ش��جاعت 
اوکراینی ها ش��گفت زده ش��ده ام، اما به عنوان یک مورخ جنگ سرد می ترسم که تهاجم 
روسیه صرف نظر از نتیجه آن، دوران جدیدی از خصومت عظیم با مسکو را به تصویر بکشد 
و این جنگ سرد جدید بسیار بدتر از جنگ اول باشد. مشخصه آن درگیری در قرن بیستم، 
پرهیز از درگیری مستقیم غرب و روسیه بود که در عوض باعث ایجاد جنگ های نیابتی در 
کشور های دیگر شد. گستاخی والدیمیر پوتین این عمل را زیر سوال می برد. اگر او به اندازه 
کافی بی پروا باشد که غیرنظامیان اوکراینی را هدف قرار دهد و خطر شورش مردمی را به 
وجود بیاورد، ممکن است به اندازه کافی بی پروا باشد که ناتو را هم تحریک کند. برخورداری 
روسیه از ارتش بسیار بزرگ تر نسبت به اوکراین به این معناست که کنترل های کمی در 
مورد قتل عام پوتین فراتر از آنچه که اوکراینی های سرکوب ش��ده می توانند انجام دهند، 
وجود خواهد داشت. اگر رفتار او را در چچن مدنظر قرار دهیم، اشغال بالقوه اوکراین، خونین، 

وحشیانه و با خطرات سرریز اضافی همراه خواهد بود.
همچنین ناظرانی که جنگ را از دور تماش��ا می کنند، نباید تصور کنند که در امنیت 
هستند. عالوه بر پیامد های اقتصادی برای غرب شامل افزایش قیمت نفت و رکود تورمی 
احتمالی سناریو های بدتری نیز وجود دارد. 30 سال پس از پایان جنگ سرد، واشنگتن و 
مسکو هنوز بیش از 90 درصد از کالهک های هسته ای جهان را کنترل می کنند. این مقدار 
بیشتر از میزان کافی برای ویران کردن زندگی اکثر مردم روی زمین است. موشک هایی که 
این کالهک ها را حمل می کنند، به خاطر سرعت و برد بسیار زیاد خود این توانایی را دارند 
که جهان را به یک مکان بسیار کوچک تبدیل کنند. پوتین قبال نیرو های هسته ای خود را 
در حالت آماده باش قرار داده و تهدید های پنهانی درباره استفاده از آنها در صورت مداخله 
غرب در اوکراین کرده اس��ت. مش��کل دیگر این است که با چه سرعتی به خصومت های 
جنگ س��رد بازگشته ایم. در طول جنگ سرد قبلی که از اواخر دهه 1940 تا حدود سال 
1989 ادامه داشت، الگو های ثابت عدم درگیری تکامل یافتند. این الگو ها به طور کامل در 
قرن بیست و یکم ناپدید نشدند. به عنوان مثال، در طول درگیری در سوریه، قدرت های 
غربی تالش گسترده ای برای رفع مناقشه با روسیه انجام دادند، اما زمانی که نبرد به مسکو 

نزدیک تر است، ظاهرا شرایط کامال متفاوت است.
سال گذشته یک جت سوخو 24 روسیه تا فاصله 100 یاردی به ناوشکن دونالد کوک 
نیروی دریایی آمریکا در دریای سیاه نزدیک شد. ماه گذشته نیز جت های روسی سوخو-35 
در س��ه نوبت جداگانه به هواپیما های تجسسی آمریکایی 8A-P نزدیک شدند. به گفته 
مقامات آمریکایی، یکی از هواپیما های روسی از فاصله پنج فوتی هواپیمای آمریکایی عبور 
کرد. حتی اگر یک تماس نزدیک مشابه منجر به برخورد شود، لزوما نیازی به تشدید آن در 
حد یک جنگ نیست، اما نگرش سواره نظام روسیه در چارچوب تهاجم به اوکراین و نیت 
خصمانه آن خطرناک تر می شود. این سناریو را تصور کنید: بسیاری از هواپیما های مدرن 
غربی می توانند هواپیمای دشمن را در حال دستیابی به هدف شناسایی کنند. اگر آنها به 
عنوان مثال در حین پرواز در حریم هوایی مورد مناقشه بر فراز دریای سیاه با یک خلبان 
روسی مواجه شوند، ممکن است به این نتیجه برسند که هدف قرار گرفته اند و مطابق با آن 
عمل کنند و منجر به یک حادثه بالقوه با تلفات شوند. اگر این موضوع به عنوان نقض ماده 5 
ناتو تلقی شود که حمله به یک عضو ناتو را حمله به همه می داند، چنین برخوردی و تلفات 
احتمالی آن می تواند اتحاد و در نتیجه آمریکا را وارد درگیری کند. البته ائتالف می تواند 
تصمیم بگیرد که این حادثه را به عنوان یک نقض تلقی نکند، یا فقط یک واکنش حداقلی 
را دنبال کند، اما این می تواند عزم ناتو را زیر سوال ببرد و متحدان خط مقدم را ترسانده و 
پوتین را جسور کند. طول عمر جنگ سرد همچنین به هر دو طرف زمان و انگیزه داد تا 
در مورد توافقنامه های کنترل تسلیحات مذاکره کنند. واشنگتن و متحدانش مجموعه ای از 
معاهدات مفصل را با مسکو منعقد کردند که اگرچه ناقص بود، اما حداقل قابلیت پیش بینی 
و نظ��ارت را فراهم می کرد. تمامی این رونده��ا در عین حال در خدمت ایجاد یک رابطه 
بلندمدت در راستای مدیریت خطر هسته ای بود. با این حال، در سال های اخیر هر دو طرف 
عجوالنه بسیاری از این توافق ها را کنار گذاشتند و آنها را کهنه و محدودکننده دانستند. 
اکنون معاهده استارت جدید تنها محدودیت بر تعداد و انواع تسلیحات هسته ای آمریکا و 
روسیه است که در سال 2026 منقضی می شود و امید چندانی به تمدید آن نیست. معاهده 
موشک های ضدبالستیک که جورج بوش در سال 2002 آن را لغو کرد و پیمان نیرو های 
مسلح متعارف در اروپا که پوتین مشارکت روسیه را در سال 2007 در آن تعلیق کرد، از 
بین رفته است. دونالد ترامپ در سال 2019 پیمان منع موشک های هسته ای میان برد را به 
دلیل ادعا های آمریکا در مورد عهدشکنی روسیه و افزایش تسلیحات چینی لغو کرد، اگرچه 
چین یکی از طرف های این معاهده نبود. پیمان نیرو های هسته ای میان برد که در سال 
1987 توسط رئیس جمهور رونالد ریگان و رهبر شوروی، میخائیل گورباچف امضا شد، این 
دسته از تسلیحات را کامال حذف کرد. اکنون که دیگر این پیمان وجود ندارد، پوتین ادعا 
می کند که می ترسد ائتالف بتواند چنین سالح هایی را در خاک اوکراین علیه اهداف روسیه 
مستقر کند. او این احتمال را از جمله انگیزه های خود برای حمله به اوکراین ذکر کرده است. 
حتی اگر بتوان مسکو را به میز مذاکره بازگرداند که برای آینده قابل پیش بینی بسیار بعید 
به نظر می رسد، برای احیای مجدد این معاهدات، سال ها گفت وگو های پرزحمت موردنیاز 
است. با توجه به توسعه اشکال جدید تسلیحات مانند موشک های مافوق صوت و جنگ 
سایبری، احیای این معاهدات بسیار جدی است. در حال حاضر دو تا از بزرگترین قدرت های 
نظامی جهان تقریبا در انزوای کامل از یکدیگر عمل می کنند که برای همه یک خطر است.
مشکل دیگر، فرهنگی است. کسانی که در دوران جنگ سرد رشد کردند، خطر درگیری 
هسته ای را درک می کردند، اما پس از دهه ها صلح بین غرب و روسیه، این آگاهی فرهنگی 
جمعی تا حد زیادی از بین رفته اس��ت. حتی در ش��رایطی که خطر درگیری هس��ته ای 
همچنان وجود دارد و در هفته گذشته به سطوحی افزایش یافت که از زمان جنگ سرد 
تاکنون دیده نشده است، باز هم این خطر به خوبی درک نمی شود. رئیس جمهور روسیه 
اکنون به طور قطعی به دوران پس از جنگ سرد پایان داده است؛ دورانی که بر این فرض 
اس��توار بود که جنگ های بزرگ زمینی اروپا برای همیشه از بین رفته است. از تهاجم او 
کامال مشخص است که پوتین قرار نیست به شعار »سرعت، ارتفاع و مسیر خود را ثابت نگه 
دارید«، عمل کند. اگر به دنبال رهبری بی پروای او، خلبانانش دوباره به سمت هواپیما های 
ناتو منحرف شوند یا هر یک از چهار کشور عضو ناتو در مرز اوکراین را تحریک کنند، این 
موضوع ممکن است غرب را به جنگ بکشاند که تضمینی وجود ندارد جنگی محدود در 
میان باشد. این بار آمریکا و متحدانش باید با روسیه همراه با قدرت های در حال رشد شامل 
چین، ایران و کره ش��مالی مبارزه کنند. به همین دلیل، نیرو های غربی که قبال آموزش 
دیده اند و از راه هایی که حوادث تاکتیکی می توانند پیامد های اس��تراتژیک داشته باشند 
آگاه هستند، باید به جلوگیری از تشدید غیرعمدی شرایط ادامه دهند. واشنگتن نه تنها با 
متحدان خود بلکه باید با مردم خود در مورد خطرات ناشی از سرریز شدن بحران اوکراین به 
قلمرو ماده 5 به طور واضح صحبت کند. رویدادی که جنگ را تحریک می کند. من اکنون 
عمیقا می ترسم که بی پروایی پوتین باعث شود که سال های بین جنگ سرد و همه گیری 
کووید-19، برای مورخان آینده یک دوره مهلک به نظر برسد. می ترسم متوجه شویم که 

جنگ سرد قدیمی را از دست داده ایم.
منبع:نیویورکتایمز
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فرصت امروز: با گذشت تقریبا چهار سال از زمان تولد ارز 4200 تومانی 
در بیستم فروردین ماه 1397، باالخره نمایندگان مجلس در جلسه علنی 
روز یکشنبه این هفته با 194 رأی مثبت و 42 رأی منفی، رأی به حذف 
مش��روط ارز 4200 توم��ان دادند؛ اتفاقی که باعث نگرانی از بروز ش��وک 
تورمی حذف ارز ترجیحی در بین کارشناس��ان و صاحبنظران شده است. 
نماین��دگان مجلس البته در حذف ارز 4200 تومانی، جایگزینی هم برای 
آن در نظر گرفتند؛ اختصاص 66 هزار میلیارد تومان در قالب کارت خرید 
کاال های اساس��ی. به ای��ن ترتیب، مجلس دولت را مکل��ف به جایگزینی 

کاالبرگ الکترونیکی به جای ارز 4200 تومانی کرده است.
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی س��رانجام پ��س از ماه ها بحث        و 
گفت وگو در جلس��ه علنی روز یکش��نبه 15 اس��فندماه به حذف مشروط 
ارز 4200 تومان��ی رأی مثب��ت دادند؛ ح��ذف ارز ترجیحی یا دالر 4200  
تومانی که در ادبیات سیاس��ی به دالر جهانگیری معروف شده بود و حاال 
به مهمترین بحث این روزهای بودجه س��ال آینده تبدیل ش��ده است. در 
فروردی��ن م��اه 1397 بود که به دنبال نوس��انات ارزی ب��ا تصمیم دولت 
دوازدهم، ارز 4200 تومان برای تامین کاالهای اساس��ی اختصاص یافت. 
هدف دولت وقت از وضع ای��ن دالر، جلوگیری از افزایش قیمت کاالهای 
اساس��ی و حمایت از مردم در مقابل فش��ارهای اقتص��ادی بود، اما نتیجه 
این تصمیم، چیزی جز هدررفت حجم عظیمی از منابع ارزی در ش��رایط 
تحریمی کش��ور نبود و شواهد نش��ان می دهد که سود دالر 4200 تومان 
تنها به جیب عده       ای خاص سرازیر شده و فایده       ای برای سفره        مردم نداشته 
اس��ت. حاال اما مجلس موافقت خود را برای حذف ارز ترجیحی به صورت 
مشروط اعالم کرده تا اگر دولت سیزدهم مترصد حذف ارز ترجیحی است، 

خود مسئولیت اجرای آن را به عهده بگیرد.
تاثیرحذفارز4200برمعیشتمردم

مجلس باالخره س��یگنال حذف ارز ترجیحی را صادر کرد و این اختیار 
را به دولت داد که سال آینده می تواند ارز ترجیحی را حذف و یارانه ریالی 
را جایگزی��ن آن کند. با توجه به اینک��ه دولت در الیحه بودجه ارز 4200 
تومان را حذف کرده بود، احتماال س��ال آین��ده دیگر خبری از ارز 4200 
تومانی نخواهد بود. تقریبا بیشتر کارشناسان و فعاالن اقتصادی معتقدند 
که ادامه ارز 4200 تومانی فسادزاس��ت و تاکنون آنطور که باید و شاید به 
گروه های هدف نرسیده است. هرچند حذف ارز 4200 نیز در شرایط فعلی 

مش��کالت خود را به همراه خواهد داشت. به خصوص که به نظر می رسد 
دول��ت در حذف ارز 4200 تومان بیش��تر به فکر مصرف کنندگان بوده تا 
تولیدکنن��دگان و واردکنندگان، چراکه ای��ن گروه باید نقدینگی موردنیاز 

برای پرداخت مابه التفاوت دالر 4200 تومانی و نیمایی را داشته باشند.
محمدرضا تاج الدینی، نایب رئیس کمیس��یون بودج��ه درباره جزییات 
مصوب��ه مجلس گفته: »دولت در الیحه پیش��نهادی ارز 4200 تومانی را 
حذف کرده بود و به جای آن حدود 178 هزار میلیارد تومان یارانه ریالی 
اختص��اص داده بود که 66 هزار میلی��ارد تومان آن برای جبران حذف ارز 
ترجیح��ی کاال های اساس��ی و 102 هزار میلیارد توم��ان نیز برای خرید 
تضمینی گندم و دارو اختصاص پیدا کرده است. کمیسیون تلفیق مجلس 
یاران��ه ریالی دول��ت را به 250 هزار میلیارد تومان رس��اند تا میزان یارانه 
حمایتی در هر س��ه ح��وزه حمایت نقدی، خرید تضمین��ی گندم و دارو 

افزایش پیدا کند.«
بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی درباره تاثیرات حذف ارز 
4200 تومان��ی می گوید: »تا به امروز ارز 4200 تومانی تنها برای مصارف 
کش��اورزی، نهاده های دامی و دارویی اس��تفاده می شده اس��ت. بنابراین 
مابه التف��اوت ارز 4200 تومانی ب��ه ارز نیمایی و تامین نقدینگی موردنیاز 
نباید االن برای بیشتر شرکت ها مشکلی ایجاد کند. به هر حال، ارز 4200 
تومانی خیلی وقت پیش برای بیش��تر واردات ممنوع ش��ده بود. حاال هم 
ه��ر کاری که باقی تولیدکنندگان ب��رای تامین نقدینگی انجام می دهند، 
تولیدکنندگان و واردکنن��دگان دیگر هم باید انجام دهند.« به گفته وی، 
»ط��ی این مدت بیش��تر تولیدکنندگان برای تامین نقدینگی مش��کالت 
زیادی داشتند و مجبور شدند از بانک ها کمک بگیرند و به صورت اعتباری 
و وام تامین مالی شوند. البته این عوارض جانبی و خفیف حذف ارز 4200 
تومانی است و عوارض اصلی این حذف، تغییر قیمت محصوالت و افزایش 

آنهاست.«
او با اش��اره به احیای احتمالی برجام به »س��ایت خب��ری اتاق تهران« 
توضیح می دهد: »اگر تحریم برداش��ته شود، دیگر هیچ کس برای واردات 
به منابع ریالی نیاز ندارد. واردکنندگان دیگر می توانند ال س��ی باز کنند و 
به صورت اعتباری واردات شان را انجام دهند، اما اگر تحریم ها باقی بماند، 
این مش��کالت همچنان باقی خواهد بود. حذف ارز 4200 تومانی، اقدامی 
درس��ت اما بی موقع و دیرهنگام اس��ت. این حذف بای��د در زمان خودش 

انجام می ش��د، اما حاال آس��یب زننده خواهد بود، البته که به هرحال باید 
اتفاق می افتاد.«

بروزشوکاقتصادیدرسالآینده؟
با حذف احتمالی ارز ترجیحی در س��ال آینده اقتصاد ایران یک ش��وک 
اقتصادی را تجربه خواهد کرد، آن هم در شرایطی که اکنون اقتصاد کشور 
به دلیل کاهش ش��دید قدرت خرید م��ردم و کمبود تقاضای مؤثر از یک 
رکود تورم��ی مزمن رنج می برد. به گزارش »انتخاب«، در تاریخ اقتصادی 
ایران تجربه حذف یکباره ارز دولتی وجود دارد که البته تبعات س��نگینی 
برای دولت وقت داشت. دولت هاشمی با اجرای سیاست جراحی اقتصادی، 
ن��رخ ارز را از 7 تومان به 165 تومان افزایش داد و نتیجه چیزی نبود جز 

تورم افسارگسیخته و شکل گیری اعتراضات در سال 1372.
ح��ذف ارز ترجیحی یعن��ی ایجاد یک تورم 500 درص��دی در زنجیره 
کاال های اساس��ی و این چیزی نیس��ت که بتوان به راحتی از آن گذشت. 
فاصله ارز 4200 تومانی تا ارز 23 هزار تومانی حدود 4.5 برابر است و این 
یعنی افزایش 450 درصدی قیمت ها، آن هم قیمت کاال های اساس��ی. در 
حالی که اقشار آسیب پذیر در نتیجه تحریم های گذشته ضربه های سنگین 
مالی، روحی و روان��ی را بر پیکر خود تجربه کرده، افزایش 500 درصدی 
قیمت اقالمی مانند برنج وارداتی و نان و دارو و انواع گوشت که قوت غالب 
آنها را تش��کیل می دهد چیزی نیست جز یک شوک بزرگ اقتصادی، آن 
هم در شرایطی که اقتصاد کشور با کسری تجاری و رشد اقتصادی منفی و 

نابسامانی مدیریت توزیع کاال ها دست و پنجه نرم می کند.
معایب ارز ترجیحی چیزی نیست که از نظر همگان پنهان بماند و رانتی 
که از این ناحیه ایجاد شده دست کم در آماری که اقتصاددانان کشور ارائه 
می دهند، هولناک اس��ت. اما حذف یکباره آن نیز عاملی نیست که بتواند 
بهشت روی زمین را برای مردم ایجاد کند. تورم ایجادشده در نتیجه حذف 
ارز ترجیحی صرفا به کاال های وارداتی ختم نخواهد شد بلکه تورم عمومی 
در سراسر کشور حتی گریبان کاال هایی را نیز خواهد گرفت که کل زنجیره 
تولید و مصرف آنها در داخل کش��ور انجام می شود، چراکه تولیدکنندگان 
این کاال ها در نتیجه تورم سراس��ری ایجادشده برای جبران کاهش قدرت 
خرید خود قیمت محصوالت را همراستا با تورم ایجادشده باال خواهند برد 
و به این ترتیب در تحلیل نهایی فلکه فشار به سمت اقشار آسیب پذیر باز 

خواهد شد.

حذفارز4200تومانی،کاریدرستامادیرهنگاماست

شوک تورمی حذف ارز 4200

مدت  هاس��ت که مس��ئله تغییرات جوی و س��طح باالی انتشار کربن از 
صنایع مختلف مورد توجه پژوهش��گران قرار گرفته است. حاال که صنعت 
رمزارزها با س��رعت زیادی در حال گس��ترش اس��ت و میزان سرمایه این 
صنعت هر روز بیشتر می  شود، سوال مهم این است که برای کاهش ردپای 
کرب��ن از این صنعت چه می  ت��وان کرد؟ آیا می ت��وان از صنعت رمزارزها 

کربن  زدایی کرد؟
چندی پیش بود که ایالن ماس��ک، بنیان گذار ش��رکت تس��ال بحثی را 
در م��ورد آالینده بودن فرآیند اس��تخراج بیت کوین ش��روع کرد. به گفته 
او، اس��تخراج بیت کوین فرآیندی است که نیاز به انرژی باالیی دارد و این 
انرژی از س��وخت  های فسیلی تامین می  ش��ود. در نتیجه شرکت تسال از 
پذیرش بیت کوین به عنوان واحد ارزش برای فروش محصوالتش خودداری 
کرد. ایالن ماس��ک گفت که این سیاس��ت تا زمانی که انتش��ار کربن در 
فرآیند اس��تخراج بیت کوین به حداقل برسد، ادامه پیدا خواهد کرد. طرح 
پیشنهادی ماسک، اس��تفاده از انرژی  ها ی پاک در صنعت رمزارز و تامین 

حداقل نیمی از انرژی مورد نیاز آنها     از انرژی  ها ی پاک بود.
فرآیند استخراج بیت کوین نیاز به محاسبات پیچیده دارد که برای انجام 
آن     حجم زیادی انرژی برق مورد اس��تفاده قرار می  گیرد. افرادی که برای 
استخراج بیت کوین اقدام می  کنند باید پازل  ها ی بسیار سخت و پیچیده ای 
را حل کنند. هرچه س��ریع  تر و کارآمدتر بتوانند ای��ن کار را انجام دهند، 
بیت کوین بیش��تری به دست می  آورند و فرآیند استخراج بیتکوین بعدی 
س��خت  تر و پیچیده  تر می  ش��ود. فهاد خان، اقتصاددان بانک توسعه آسیا 
می  گوید: »همین پیچیدگی و نیاز به تمرکز و سرعت عمل است که باعث 
شده بیت کوین ارزشمند شود و امروزه به عنوان منبعی برای حفظ ارزش 
دارایی  ها  ش��ناخته شود. البته طی شدن این فرآیند پیچیده و طوالنی هم 
نی��از به انرژی زیادی دارد که به انتش��ار حجم زی��ادی از گازهای آالینده 

می انجامد.«
مطالعات دانش��گاه کمبریج نش��ان می  دهد میزان مصرف برق س��االنه 

افراد و گروه  ها یی که در فرآیند اس��تخراج رمزارز کار می  کنند، 73 تراوات 
س��اعت اس��ت که دو برابر میزان برق مصرفی در کشور دانمارک طی یک 
سال است. در نتیجه این فرآیند، 64 میلیون تن دی اکسید کربن ساالنه 
وارد جو زمین می  شود که میزان این انتشار، مشابه کل کربن منتشرشده 
از کش��ور مونته  نگرو طی یک سال است. مطالعات دانشگاه ملی هلند نیز 
نش��ان می دهد میزان کربن منتشرش��ده در فرآیند یک مبادله بیت کوین 
برابر با میزان کربن منتشرشده در فرآیند انجام 1.8 میلیون مبادله بانکی 
با استفاده از ویزاکارت است. پرسش این است که آیا می  توان میزان انتشار 
کربن را در فرآیند استخراج و معامله بیت کوین کاهش داد؟ دی ویرایس، 
اقتص��اددان و بنیان گذار پلتفرم »دیجی کونومیس��ت« )پلتفرم آنالین با 
تمرکز بر نتایج ناخواس��ته                         روندهای دیجیتال( می  گوید: امکان پاکس��ازی 
فرآیند اس��تخراج رمزارزها و مبادله آنها     وجود دارد. ایجاد تغییر اساس��ی 
در نحوه ایجاد بالک ها  می  تواند نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی برق 
در فرآیند عملکرد بازار رمزارزها داش��ته باشد. با وجود اینکه مخالفت ها ی 
زیادی با این سیاست در سطح جهان وجود دارد ولی به نظر می  رسد این 
راه  حل کاربردی و امکان پذیری اس��ت و اتریوم که دومین رمزارز محبوب 
در دنیاس��ت و س��رمایه ها ی زیادی را هم در این س��ال  ها جذب کرده، در 
نظر دارد این سیاس��ت را اجرا کند تا فرآیند اس��تخراج و مبادله را تا حد 
امکان کم آالینده کند. کنسول استخراج  کنندگان بیت کوین که یک شبکه 
مس��تقل از افراد و ش��رکت  هایی است که در حوزه اس��تخراج بیت کوین 
فعالیت می  کنند، در گزارش اخیر خود این سیاس��ت را مردود دانس��ته و 
گفته است که هم  اکنون دوسوم از انرژی موردنیاز برای استخراج رمزارزها 
در دنیا از منابع احیاش��دنی و پایدار تامین می  ش��ود. البته در گزارش این 
کنس��ول تنها اطالعات مربوط به 32 درصد از افراد و شرکت  های فعال در 
این حوزه مش��اهده می  شود که خود نش��ان می  دهد که این داده چندان 
قابل استناد نیست. دی ویرایس در پاسخ به این داده ها ی غیر قابل استناد 
می افزاید: »مش��خص نیست که این مطالعه چگونه انجام شده است. باید 

در نظر داشت کش��ورها ظرفیت الزم برای عرضه منابع انرژی احیاشدنی 
برای اس��تخراج رمزارز را در اختیار ندارند و افراد و ش��رکت  های فعال در 
زمینه استخراج رمزارز هم انگیزه ای برای توجه به نوع سوخت مصرفی و یا 
س��رمایه گذاری در زمینه تولید و استفاده از انرژی  ها ی پاک ندارند. آنها     به 
کش��ورها و شهرهایی می  روند که منبع انرژی ارزان  تر است و می  توانند به 

طور مستمر از آن     استفاده کنند.«
اداره اطالع��ات انرژی آمریکا اخیرا پیش  بینی ت��ازه ای در مورد مصرف 
انرژی در فرآیند اس��تخراج بیت کوین ارائه داده و دو الگوی مختلف برای 
اس��تخراج بیت کوین در نظر گرفته است. در الگوی اول تمامی تجهیزات 
مورد اس��تفاده ب��ا تجهیزات م��درن و کم  مصرف جایگزین ش��ده اند. این 
تجهی��زات مصرف ان��رژی پایینی دارند و با وج��ود اینکه برای تامین برق 
خود از نیروگاه ها ی فسیلی استفاده می  کنند، ولی باز هم میزان آالیندگی 
صنعت در فرآیند اس��تخراج بیت کوین و میزان مصرف برق در آن     کاهش 
پیدا می  کند. میزان مصرف انرژی در این الگو بین 20 تا 40 درصد پایین  تر 
از میزان مصرف کنونی اس��ت و دلیل ایجاد این گس��تره 20 درصدی هم 

تفاوت کشورها در میزان استفاده از تجهیزات مدرن است.
ام��ا در الگوی دیگر هیچ یک از کش��ورها از تجهیزات مدرن اس��تفاده 
نمی  کنند. در این شرایط میزان استفاده از انرژی برق باالست و تجهیزات 
هم با سیس��تم  ها ی پرمصرف قدیمی کار می  کنند. در این ش��رایط میزان 
مصرف برق و انتشار گازهای آالینده افزایش چشمگیری خواهد یافت که 
آسیب زیادی به محیط زیست وارد می  کند. در صورتی که تنها تجهیزات 
مورد استفاده برای استخراج بیت کوین با تجهیزات کارآمدتر و کم  مصرف  تر 
جایگزین ش��ود، تغییر زیادی در میزان مصرف انرژی ایجاد می  شود. حال 
تصور کنید عالوه بر اصالح تجهیزات، نوع سوخت مصرفی هم تغییر کند و 
سوخت  های پاک جایگزین سوخت  های فسیلی در فرآیند تولید برق شود. 
نکته اینجاس��ت که رمزارزها در اقتصاد مدرن دنیا ماندگار هستند و پیدا 
کردن راهی برای کاهش اثرات منفی آنها     روی محیط زیست الزامی است.

آیامیتوانازصنعترمزارزهاکربنزداییکرد؟

پاکسازیبیتکوین

بانکنامه

بارشدقیمتانسجهانیطال
سکه190هزارتومانگرانشد

با رش��د بهای انس جهانی طال به دنبال جنگ روس��یه و اوکراین، قیمت 
س��که در بازار تهران با افزایش 190 هزار تومانی در روز سه ش��نبه به بهای 
12 میلیون و 200 هزار تومان رس��ید. بدین ترتیب، هر قطعه س��که تمام 
به��ار آزادی طرح جدید 12 میلیون و 200 هزار تومان و س��که تمام بهار 
آزادی طرح قدیم نیز 12 میلیون و 150 هزار تومان قیمت خورد. همچنین 
نیم س��که بهار آزادی ب��ه بهای 6 میلی��ون و 950 هزار تومان، ربع س��که 
3میلیون و 900 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 400 هزار تومان 
معامله شدند. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 
237 هزار  تومان رس��ید و قیمت هر مثقال طال نیز 5 میلیون و 360 هزار 
تومان ش��د. اُنس جهانی طال نیز با قیمت 2 هزار و هفت دالر معامله ش��د. 
نرخ دالر نیز در صرافی های بانکی با 122 تومان افزایش نسبت به روز قبل، 
24 هزار و 549 تومان معامله ش��د. قیمت ف��روش یورو هم با افزایش 75 
تومان��ی به 26 هزار و 955 تومان رس��ید. قیمت خرید هر دالر 24 هزار و 
305 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 26 هزار و 687 هزار تومان اعالم شد.

درروزهایپایانیسال
ساعاتکاریسامانههایبانکیافزایشیافت

س��اعات کاری س��امانه های س��اتنا و پای��ا، ب��ا هدف ایجاد س��هولت در 
پرداخت های مشتریان شبکه بانکی در ایام پایانی سال، افزایش یافت. طبق 
اعالم بانک مرکزی، س��اعت پایان کار سامانه س��اتنا در روزهای 26 و 28 
اس��فندماه برای دس��تور پرداخت های بین مشتری ساعت 20:30 و دستور 
پرداخت های بین بانکی س��اعت 21:00 تعیین شده است. در همین راستا 
در روز 29 اس��فندماه دس��تورپرداخت های بین مش��تری تا ساعت 16:30 
و دس��تورپرداخت های بین بانکی تا س��اعت 17:00 در سامانه ساتنا انجام 
خواه��د گرفت. همچنین س��امانه پایا همانند روزهای ع��ادی )غیرتعطیل 
رس��می( ش��امل چهار چرخه بوده و دستورپرداخت های ش��اپرکی نیز در 
چرخه اول )03:45 بامداد( تس��ویه خواهند شد. گفتنی است همانند روال 
روزهای عادی )غیرتعطیل رس��می(، اسناد تسویه بین بانکی )Net( کلیه 
س��امانه ها )شتاب، پایا، پل، تجمیع قبوض و ...( در تاریخ 29 اسفندماه نیز 
در سامانه ساتنا تسویه شده و بانک ها با توجه به وضعیت نقدینگی حساب 
خود نزد بانک مرکزی در این روز، در صورت تمایل مجازند نسبت به ارسال 

دستورپرداخت های ساتنا اقدام کنند.

چانهزنیدستمزدبهچهارشنبهموکولشد
سومیننشستدستمزدبدوننتیجه

سومین نشست دستمزد ش��ورای عالی کار پس از ساعت ها چانه زنی 
و مذاک��رات مزدی بدون اع��الم عدد و رقم به پایان رس��ید و چانه زنی 
برای تعیین دس��تمزد 1401 به روز چهارش��نبه موکول ش��د. با توجه 
ب��ه درصدهای پیش��نهادی که دوطرف در خالل مذاک��رات ارائه کردند 
پیش بینی می ش��د دوشنبه ش��ب جمع بندی حاصل شود و مذاکرات به 
نتیجه برس��د، اما در نهایت جلس��ه تصمیم گیری برای نزدیکتر ش��دن 
دیدگاه ه��ای دو گ��روه کارفرمایی و کارگری به روز چهارش��نبه موکول 
شد. این نشست با حضور علی حسین رعیتی فرد، معاون وزیر کار همراه 
بود. نماینده کارگران در ش��ورای عال��ی کار در این باره گفت: مذاکرات 
تا نهایی ش��دن رقم دستمزد در روز چهارش��نبه ادامه خواهد داشت و 
ابتدا باید شرکای اجتماعی به توافق درخصوص حداقل دستمزد برسند 
و پس از آن وارد موضوع س��ایر س��طوح مزدی و مزایای جانبی مزد از 
قبیل حق مس��کن و بن خواربار خواهیم ش��د. گفتنی است هزینه سبد 
معیشت خانوارهای کارگری از سوی کمیته دستمزد شورای عالی کار 8 
میلیون و 972 هزار تومان تعیین شده و تالش گروه کارگری در شورای 
عالی کار تعیین حداقل دستمزد برمبنای ماده 41 قانون کار و توجه به 
نرخ تورم و رقم هزینه س��بد معیشت کارگران به ویژه موضوع حذف ارز 

ترجیحی در سال آینده است.

پذیرهنویسیسهامسرخابیهادر3روزگذشته
استقاللوپرسپولیسچقدرخواهاندارند؟

س��ومین روز از پذیره نویسی دو شرکت استقالل و پرسپولیس گذشت و 
آمار مش��ارکت در این پذیره نویسی همچنان کمتر از سطح انتظارات است. 
به گزارش ایس��نا، پذیره نویس��ی تعداد یک میلی��ارد و 236 میلیون و 99 
هزار و 656 س��هم از سهام جدید ش��رکت فرهنگی ورزشی استقالل ایران 
)س��هامی عام( در نماد معامالتی )اس��تقاللح 1( و تعداد یک میلیارد و 34 
میلیون و 840 هزار و 567 س��هم از س��هام جدید شرکت فرهنگی ورزشی 
پرسپولیس )سهامی عام( در نماد معامالتی )پرسپولیسح 1( ناشی از سلب 
حق تقدم به روش ثبت س��فارش در تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس ایران، 

از 15 اسفندماه آغاز شد.
بر این اساس پذیره نویسی سهام جدید ناشی از سلب حق تقدم در 
افزایش سرمایه شرکت های فرهنگی ورزشی استقالل ایران )سهامی 
عام( و فرهنگی ورزش��ی پرس��پولیس )س��هامی عام( به ترتیب در 
قیمت های 2910 ریال و 3387 ریال انجام می ش��ود. حداقل سهام 
قابل خریداری توسط کدهای معامالتی حقیقی و حقوقی یک سهم 
و حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی 
در نم��اد معامالت��ی )اس��تقاللح 1( تعداد  1030 س��هم و در نماد 
معامالتی )پرسپولیس��ح 1( تعداد 885 س��هم در نظر گرفته شده و 

دوره سفارش گیری از ساعت 9:30 لغایت 11:30 است.
در روز نخست پذیره نویسی سهام سرخابی ها به گفته میثم فدایی 
واح��د مدیرعامل فرابورس ایران، در مورد باش��گاه اس��تقالل 167 
میلیون و 403 هزار و  903 س��هم توس��ط 179 هزار و  185 نفر و 
در مورد باش��گاه پرسپولیس 162 میلیون و 229 هزار و 136 سهم 
توسط 201 هزار و 254 هزار نفر خریداری شد، اما از آن روز به بعد 
میزان مشارکت اعالم نشد و فقط آمار تجمیعی سهام خریداری شده 
توس��ط ناظر بازار اعالم می ش��ود. براس��اس این آمار حجم تقاضای 
خری��د در نماد معامالتی )اس��تقاللح1( 226 میلی��ون و 213 هزار 
و 371 س��هم و در نماد معامالتی )پرسپولیس��ح1( 219 میلیون و 
34 هزار و 165 س��هم بوده اس��ت. هرچند میزان مشارکت در این 
پذیره نویس��ی کمتر از حد انتظار بوده است اما با توجه به اینکه 30 
روز کاری برای پذیره نویس��ی زمان وجود دارد که 26 روز آن باقی 
مانده و هنوز برای پیش بینی میزان مش��ارکت زود اس��ت. البته هر 

زمان پذیره نویسی تکمیل شود، فرآیند آن متوقف خواهد شد.
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تاالرشیشهایدوبارهقرمزپوششد
افت6هزارواحدیبورستهران

تاالر شیش��ه ای در حالی که در سه روز معامالتی ابتدای این هفته به رنگ 
سبز درآمده و شاخص کل سهام به کانال 1.3 میلیون واحدی رسیده بود، در 
معامالت روز گذش��ته تغییر مسیر داد و 6 هزار واحد عقب رفت. پس از آنکه 
شاخص بورس تهران در اولین روز هفته بیش از 17 هزار واحد افزایش یافت، 
در روز یکشنبه و در نیمه اسفندماه با رشد 23 هزار واحدی برای پنجمین بار 
در سال 1400، کانال 1.3 میلیون واحدی را بازپس گرفت. این روند مثبت در 
روز دوشنبه با خیز 20 هزار واحدی تداوم یافت و شاخص کل بورس به نیمه 
کانال یک میلیون و 300 هزار واحد نزدیک شد، اما در روز معامالتی سه شنبه، 
روند صعودی بازار س��هام پس از س��ه روز متوقف شد و شاخص کل بورس با 

افت 6 هزار و 263 واحدی به ارتفاع یک  میلیون و 336 هزار واحدی رسید.
بازار س��هام همچون س��ایر بازاره��ا در این روزها چش��م به وی��ن دارد و 
سیگنال های مذاکرات پیرامون احیای برجام را رصد می کند. بنابراین تا زمان 
دستیابی به توافق نهایی و گشایش اقتصادی در سایه رفع تحریم های احتمالی، 
وضعیت بازارهای سرمایه گذاری به ویژه بازار سهام در مدار بالتکلیفی حرکت 
می کند و بسیاري از بورس بازان منتظرند که با تعیین تکلیف مذاکرات وین، 
این بازار هم پس از یک دوره رکود طوالنی فرسایش��ی احیا ش��ود. چنانکه با 
افزایش احتمال احیای برجام در هفته های اخیر، اقبال س��هامداران به خرید 
صنایع برجامي نظیر بانک، خودرو و حمل و نقل نیز افزایش پیدا کرده است. 
این واقعیت و همچنین حجم باالی خروج پول از تاالر شیش��ه ای در ماه های 
گذشته نشان می دهد که بازار سهام چقدر از تکانه های بیرونی اثرپذیر است. 
کما اینکه با حمله روسیه به اوکراین، قیمت نفت و کامودیتي ها افزایش پیدا 
کرده و از آنجا که ایران از صادرکنندگان این مواد نفتي بوده، به نظر می رسد 

این موضوع نیز به نفع بازار سرمایه باشد.
در جریان معامالت روز سه ش��نبه 17 اس��فندماه، شاخص کل بازار بورس 
تهران با 6 هزار و 263 واحد کاهش، در ارتفاع یک  میلیون و 336 هزار واحدی 
قرار گرفت. در ادامه معامالت این روز بازار سهام )بورس و فرابورس( بیش از 9 
میلیارد و 825 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 74هزار و 760 
میلیارد ریال و در بیش از 631هزار و 910 نوبت معامله شد. در ادامه معامالت 
بورس تهران بیش از 6 میلیارد و 955 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش 47 هزار و 351 میلیارد ریال و در 418 هزار و 748 نوبت معامله شد. 
همچنین شاخص کل )هم وزن( با یک هزار و 168 واحد کاهش به 340 هزار 
و 343 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 730 واحد افت به 212 هزار و 927 
واحد رسید. شاخص بازار اول، 6 هزار و 158 واحد و شاخص بازار دوم، 7 هزار 

و 749 واحد کاهش داشتند.
در بین همه نمادها، نماد پاالیش نفت تهران )شتران( با 336 واحد، توسعه 
معادن و فل��زات )ومعادن( با یک  هزار و 210 واحد، فوالد کاوه جنوب کیش 
)کاوه( با 202 واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 200 واحد و آلومینیوم 
ایران )فایرا( با 185 واحد با تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس همراه شدند. در 
سوی مقابل نیز فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک  هزار و 539 واحد، شرکت 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک  هزار و 186 واحد،  بانک ملت 
)وبملت( با 678 واحد، ایران خودرو )خودرو( با 460 واحد، صنایع پتروشیمی 
خلی��ج فارس )فارس( با 359 واحد، و بانک تج��ارت )وتجارت( با 358 واحد 
بیش��ترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس داش��تند. در این روز نماد شرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، پاالیش نفت تهران )شتران(، پاالیش 
نفت بندرعباس )شبندر(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، ایران خودرو )خودرو( و 
ملی صنایع مس ایران )فملی( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند. گروه فلزات 
اساسی هم در معامالت روز گذشته صدرنشین برترین گروه های صنعت شد 
و در ای��ن گروه 535 میلیون و 851 هزار برگه س��هم به ارزش 5هزار و 175 

میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن سوی بازار نیز شاخص کل فرابورس ایران بیش از 47 واحد افزایش 
داشت و به 18 هزار و 145 واحد رسید. در این بازار 2 میلیارد و 870 میلیون 
برگه سهم و اوراق مالی به ارزش 27 هزار و 409 میلیارد ریال دادو ستد شد، 
تع��داد دفعات معامالت امروز فرابورس بی��ش از 213 هزار و 162 نوبت بود. 
نمادهای پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، پلیمر آریا ساسول )آریا(، تجلی توسعه 
معادن و فلزات )تجلی(، ش��رکت آهن و فوالد ارفع )ارفع( و تولید نیروی برق 
دماون��د )دماوند( با تاثیر مثبت بر ش��اخص فرابورس همراه بودند. همچنین 
ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )صبا(، فرابورس ایران )فرابورس(، 
پتروشیمی تندگویان )ش��گویا( و پاالیش نفت الوان )شاوان( بیشترین تاثیر 

منفی را بر شاخص فرابورس داشتند.

بازارهایجهانیسقوطکردند
ارزش سهام بانک های جهانی سقوط کردند زیرا بازدهی خزانه داری آمریکا 
کاهش یافت و نگرانی سرمایه گذاران در مورد آسیب اقتصادی ناشی از حمله 
روس��یه به اوکراین را افزایش داد و بس��یاری از شرکت های مالی روابط خود 
را با روس��یه قط��ع کردند. به گزارش رویترز، وام دهندگان، س��رمایه گذاران و 
ش��رکت های پرداخت که با روس��یه ارتباط دارند، روابط خود را با این کشور 
متوقف کرده اند و این اقدامات در بحبوحه تحریم های غرب علیه روسیه صورت 
می گیرد و برخی از آنها به دنبال این هس��تند تا به سهامداران خود اطمینان 

دهند که تاثیر مستقیم آن مهار خواهد شد.
در حال��ی که هدف تحریم های آمریکا محدود ک��ردن جریان پول غرب و 
آسیب رساندن به اقتصاد روسیه است، اوکراین خواستار تحریم صادرات انرژی 
روسیه شده اس��ت. آمریکا و اروپا اعالم کردند که در حال بررسی ممنوعیت 
واردات نفت روس��یه هستند که می تواند قیمت انرژی و تورم را بیشتر کند و 
هرگونه بهبودی را کاهش دهد. جنگ تردیدهایی را در مورد اینکه آیا سفرهای 
برون مرزی به سطوح پیش از همه گیری باز می گردد یا خیر، ایجاد کرده که به 

معنای درآمد کمتری نسبت به انتظار شبکه های پرداخت است.
با این حال، استراتژیس��ت های جی پ��ی مورگان توصیه می کنند که برخی 
از دارایی های شکس��ت خورده روس��یه را با قیم��ت ارزان خریداری کنند و از 
اوراق قرضه شرکت های روسی که در فهرست تحریم ها نیستند و فعالیت های 
بین المللی قابل توجهی دارند به عنوان بهترین راه برای س��ود بردن نام بردند. 
قیمت اوراق قرضه روس��یه از زمان حمله مس��کو ب��ه اوکراین به پایین ترین 
حد خود رسیده اس��ت زیرا سرمایه گذاران از توانایی پرداخت خود در نتیجه 
تحریم های هماهنگ غرب نگران هس��تند. شاخص سهام اس اندپی 3 درصد 
سقوط کرد که شدیدترین کاهش روزانه آن از اکتبر 2020 است. کامپوزیت 
ن��زدک 3.6 درص��د افت کرد و اکنون 20 درص��د از باالترین رقم نوامبر خود 
فاصله گرفته است و نشان دهنده یک رکود جدی است. شاخص سهام بانکی 
منطقه یورو پس از کاهش 9.6 درصدی به پایین ترین حد در 13 ماه گذشته 
رسید و 4.1 درصد کاهش یافت. برخی تحلیلگران می گویند: حمله روسیه به 
اوکراین، نگرانی ها را در مورد طوالنی شدن تورم در سراسر جهان افزایش داده 

و احتماال پیامدهای طوالنی بر بازارهای کاال خواهد داشت.

نماگربازارسهام

تغییر اعداد و ارقام بودجه س��ال آینده از سوی نمایندگان مجلس، این 
روزها زنگ خطر کس��ری ش��دید بودجه را به صدا درآورده است؛ تا جایی 
که برخی از کارشناسان عنوان می کنند حاتم بخشی نمایندگان اگرچه در 
ابتدا باع��ث ذوق زدگی عده ای از مردم می ش��ود، اما در نهایت هزینه این 

حاتم بخشی از جیب مردم با تورم پرداخت خواهد شد.
به گزارش خبرآنالین، به نظر می رسد تصمیمات عجیب و غریب مجلس، 
آن هم در ش��رایطی که اقتصاد کشور با کسری شدید بودجه روبه روست، 
س��ال آینده دولت را زیر بار فشار مالی شدید خواهد برد. این در شرایطی 
اس��ت که بارها از زبان نمایندگان هش��دار داده می شد که میزان کسری 
بودجه وحشتناک است. در همین راستا، مرکز پژوهش های مجلس چندی 
پیش در گزارش��ی اعالم کرد که کس��ری بودجه سال 1401 بین 300 تا 
600  ه��زار میلیارد تومان خواهد بود. تصمیماتی چون افزایش وام ازدواج، 
افزایش س��ه برابری رقم یارانه ها و وام فرزندآوری از آن دسته تصمیماتی 
است که بار مالی زیادی را متوجه بودجه سال آینده خواهد کرد؛ اتفاقی که 
در ابتدا با فشار به بانک ها و در نهایت تورم سفره خانوار روبه رو خواهد شد.

* وام ازدواج 150 میلیون��ی: مجل��س در حالی مبل��غ وام ازدواج را در 
بودجه س��ال آینده افزایش داده است که مبلغ وام ازدواج در سال 1400 
برای افراد زیر 25 س��ال، 100 میلیون تومان و برای افراد باالی 25 سال، 
70 میلیون تومان بود. براس��اس مصوبه اخیر مجلس برای بودجه س��ال 
1401، وام ازدواج زوج ه��ای جوان در س��ال آین��ده 150 میلیون تومان 
خواهد شد. طبق این مصوبه، تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای هر یک 
از زوج های��ی که تاری��خ ازدواج آنها بعد از یکم فروردین 1397 بوده، 120 
میلیون تومان و با دوره بازپرداخت 10 ساله است. تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج ب��رای زوج های زیر 25 س��ال و زوجه های زیر 23 س��ال نیز 150 

میلیون تومان خواهد بود.
* وام فرزندآوری: تسهیالت تکلیفی دیگری که به بانک ها در سال آینده 
تحمیل خواهد ش��د، وام قرض الحس��نه فرزندآوری است. براساس مصوبه 
مجلس، وام قرض الحسنه فرزندآوری به ازای فرزند اول 20 میلیون تومان، 
به ازای فرزند دوم 40 میلیون تومان، به ازای فرزند سوم 60 میلیون تومان، 
به ازای فرزند چهارم 80 میلیون تومان، به ازای فرزند پنج و به بعد 100 
میلیون تومان شد. در این میان، برای تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای 

ه��ر فرزند یک وام تعلق می گیرد و ترتیب تولد لحاظ می ش��ود. بر همین 
اس��اس، بانک مرکزی مکلف است از محل مانده سپرده های قرض الحسنه 
و نصف س��پرده های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی، این تسهیالت را با 
اولویت نخس��ت ازدواج و فرزندآوری از طریق بانک های عامل تأمین کند. 
بانک ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با أخذ سفته از 

متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیالت اقدام کنند.
* یارانه های نقدی: افزایش سه برابری یارانه کم درآمدها، مصوبه دیگری 
اس��ت که بار مالی ت��ازه ای روی بودجه 1401 ایج��اد خواهد کرد. بر این 
اس��اس، نمایندگان مجلس، ش��رایط افزایش س��ه برابری یارانه فرزندان 

خانواده های دهک های اول تا چهارم دارای حداقل س��ه فرزند تحت تکفل 
که هیچ کدام از والدین در دستگاه های مذکور ماده 29 قانون برنامه ششم 
توس��عه ایران شاغل نیستند را مش��خص کردند. براساس بند )ب( تبصره 
14 ماده واحده الیحه بودجه 1401 کل کش��ور، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه ها و با استفاده از پایگاه 
اطالعات رفاه ایرانیان مکلف اس��ت حداکثر ظرف سه ماه پس از ابالغ این 
قانون، ضمن دهک بندی درآمدی تمام��ی خانوارهای یارانه بگیر از طریق 
ش��اخص ها و اطالعات و داده های متقن و ثبتی قابل اتکا نسبت به حذف 
یارانه نقدی و طرح معیش��تی خانوارهای پردرآمد اقدام نماید، شناس��ایی 
و دهک بندی توس��ط وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی انجام می گیرد. 
س��ه دهک باالی درآمدی نس��بت به افزایش یارانه فرزندان خانواده های 
دهک های اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند تحت تکفل که هیچ کدام 
از والدین در دستگاه های مذکور ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ایران 
ش��اغل نمی باشند، به میزان سه برابر یارانه مصوب سایرین دریافت کنند. 
سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است نسبت به ثبت نام افراد جدید 

متقاضی یارانه طبق ضوابط اقدام کند.
* تس��هیالت خانواده های با فرزند سوم: طبق مصوبه اخیر مجلس، وام 
200 میلیون تومانی مسکن برای خانواده های با فرزند سوم در نظر گرفته 
خواهد شد. براساس این مصوبه، تسهیالت قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا 
س��اخت مسکن )بنا به درخواست خانواده( با بازپرداخت حداکثر 20 ساله 
برای خانواده های فاقد مسکن که در سال 1399 به بعد صاحب فرزند سوم 

یا بیشتر شده یا می شوند، به میزان 200 میلیون تومان اقدام کند.
* افزای��ش حقوق س��ربازان: در همین حال میزان حقوق س��ربازان نیز 
طبق مصوبه ای افزایش یافت که جزییات آن به این شرح است: در اجرای 
م��اده)49( قان��ون خدمت وظیفه عمومی، حقوق س��ربازان وظیفه مجرد 
مش��غول در مناطق غیرعملیاتی حداقل شصت درصد)60 درصد(، حقوق 
س��ربازان وظیفه مجرد مش��غول در مناطق عملیاتی حداقل هفتاد و پنج 
درصد)75 درصد( و حقوق سربازان متأهل نود درصد)90 درصد( حداقل 
دریافتی کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری 
تعیین می ش��ود و دس��تورالعمل آن باتوجه به تحصی��الت و درجات آنان 

توسط ستادکل نیروهای مسلح تهیه می شود.

بودجهسالآیندهزیرفشارشدیدمالیمیرود؟

زیر پوست ارقام بودجه 1401

اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران در س��ی ودومین نشس��ت خود به 
بررس��ی عملکرد اتاق تهران در سال 1400 و هفت سال گذشته پرداخته 
و همچنین با ارزیابی و بررس��ی بودجه پیش بینی ش��ده 1401، آن را به 
تصویب رس��اندند. نمایندگان بخش خصوصی در آخرین نشس��ت امسال 
ات��اق ته��ران همچنین به بحران اوکراین و تبع��ات این جنگ پرداخته و 
توصیه های��ی در م��ورد رصد دقیق بازارهای جهانی ب��رای حفظ و تامین 

امنیت غذایی کشور داشتند.
در این نشس��ت، رئی��س اتاق تهران، تورم را بزرگتری��ن تهدید اقتصاد 
ایران دانس��ت و گفت: با وجود آنکه نرخ تورم در ماه های گذش��ته قدری 
کاهشی شده اما همچنان این شاخص بزرگترین تهدید پیش روی اقتصاد 
ایران اس��ت. مس��عود خوانساری با اش��اره به اینکه تورم منتهی به بهمن 
1400 با یک درصد کاهش به 41.4 درصد رس��یده اس��ت، افزود: اگرچه 
خوشبختانه نرخ تورم ساالنه روند کاهشی خودش را در چند ماه گذشته 
حفظ کرده، اما همچنان بسیار باال و هنوز بیشتر از 40 درصد است. البته 
به دلیل سیاس��ت های انبساط پولی در دیگر کشورها به دلیل کاهش آثار 
همه گی��ری کرونا، تورم در دیگر کش��ورها هم در ماه های گذش��ته رو به 
افزایش بوده اس��ت. تا جایی که برابر گزارش رویترز تورم س��االنه منتهی 
به ژانویه 2022 در آمریکا در مقایس��ه با دوره مش��ابه 7.5 درصد رش��د 
داش��ته است و برای هشتمین ماه متوالی تورم آمریکا به 5 درصد رسیده 
و پیش بینی می ش��ود که با افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو روبه رو 

باشیم که اگر این اتفاق بیفتد، روی اقتصاد جهان نیز اثر می گذارد.
او س��پس به تورم ترکیه اش��اره کرد و گفت: تورم ترکیه هم با رسیدن 
ب��ه نرخ 54.4 درصد به یک رکورد رس��یده و باالتری��ن نرخ خود در 20 
س��ال گذشته را ثبت کرده اس��ت. همچنین طبق ارزیابی های اولیه اداره 
آمار اروپا قیمت انرژی نسبت به ژانویه سال گذشته 28.6 درصد افزایش 
داشته که عددی بی سابقه است و شاخص تورم در حوزه یورو را به رکورد 
جدیدی رسانده است. قیمت کاالها و خدمات در این ماه در اتحادیه اروپا 
افزایش 5.1 درصدی داشته که این باالترین شاخص تورم از سال 1399 

یعنی از زمان تغییر سیاست اقتصادی اروپا به یورو بوده است.
رئیس اتاق تهران در ادامه به بررس��ی مباحث اقتصادی کشور پرداخت 
و توضیح داد: حجم تجارت خارجی کشور در 11 ماه گذشته 90 میلیارد 
دالر بوده که نس��بت به سال گذش��ته 38 درصد رشد داشته است. طبق 
این آمار هم صادرات و هم واردات در ماه های گذش��ته رش��د کرده است. 
همچنین حجم ترانزیت کاال در مسیر ایران به 12 میلیون تن رسیده که 
نسبت به سال قبل 70 درصد رشد داشته است. البته اگرچه این رشد قابل 
توجه بوده اما نسبت به جایگاه ایران و موقعیت جغرافیایی کشور ما، رقم 
بسیار پایینی است. به گفته خوانساری، با توجه به اینکه کشور ما با هشت 
کش��ور محصور در خشکی همسایه است، موقعیت منحصر به فردی دارد 
و می تواند هاب هم دریایی و هوایی منطقه باش��د و هم به ش��اهراه شرق 
به غرب و جنوب به شمال تبدیل شود. با این حال متاسفانه در دهه های 
اخیر از این ظرفیت غافل بوده ایم و می بینیم مسیرهایی که برای تجارت 
بین المللی طراحی می شود، مانند ابتکار کمربند-جاده، اغلب ایران را دور 
می زنند و در کریدورهای هوایی، زمینی و حتی مس��یرهای انتقال نفت و 
گاز هم کش��ور ما را نمی بینند. ای��ران موقعیت جغرافیایی ویژه ای دارد و 
این فرصت، عالوه بر موقعیت مهم اس��تراتژیک و سوق الجیشی، می تواند 

برای کشور درآمدهای ارزی بسیار زیادی داشته باشد.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش به اثرات اقتصادی جنگ روس��یه 
و اوکراین پرداخت و گفت: در کنار این تحوالت که به آنها اش��اره کردم، 
هفته گذش��ته ش��اهد بروز درگیری و جنگ بین روسیه و اوکراین بودیم 
که اثرات بس��یار زیادی در اقتصاد جهان داشته و خواهد داشت. هنوز اثر 
همه گی��ری کرونا بر اقتصاد جهان تمام نش��ده، جنگ روس��یه و اوکراین 
ش��رایط اقتصادی دنیا را با بحرانی تازه مواجه کرده است. تاکنون قیمت 
نف��ت، گاز، انرژی، فل��زات، گندم، ذرت، روغن آفتابگ��ردان و هزینه های 

حمل ونق��ل و بیمه نوس��ان کرده و افزایش یافته اس��ت. صادرات کاالیی 
)بدون نفت خام( ایران به کشور روسیه در 11 ماهه گذشته 539 میلیون 
دالر و صادرات به اوکراین 67 میلیون دالر بوده اس��ت. در مقابل واردات 
ما از روس��یه یک میلی��ارد و 45 میلی��ون دالر و از اوکراین حدود 112 
میلیون دالر طی همین بازه زمانی بوده است. به طور طبیعی با توجه به 
تح��والت اخیر و محدودیت هایی که بر اث��ر جنگ برای تجارت با این دو 
کش��ور به وجود می آید، باید به فکر جایگزینی برای واردات و صادرات از 

این دو کشور باشیم.
خوانس��اری ادامه داد: این دو کشور حدود 29 درصد از صادرات گندم، 
19 درصد از صادرات ذرت و 80 درصد صادرات روغن آفتابگردان جهان 
را به خود اختصاص داده اند. کارشناس��ان س��ازمان خواربار و کش��اورزی 
س��ازمان ملل متحد )فائو( معتقدند ش��رایط حاضر باعث ایجاد ناامنی در 
ب��ازار جهانی غذا به خصوص در خاورمیانه خواهد ش��د زیرا کش��ورهای 
خاورمیانه 70 درصد نیاز غالت خود را از روسیه و اوکراین تامین می کنند 

و با طوالنی شدن جنگ این اثرات بسیار بیشتر و جدی تر خواهد شد.
رئیس اتاق تهران با اش��اره به اینکه میزان صادرات کل روس��یه 425 

میلیارد دالر اس��ت ک��ه حدود 275 میلیارد دالر آن ب��ه صادرات نفت و 
گاز اختص��اص دارد، افزود: به طور طبیعی جنگ کنونی هم روی اقتصاد 
روس��یه اثر می گذارد و هم اقتصاد جهان��ی را متأثر خواهد کرد؛ تا جایی 
که اثرات ش��دید آن را روی قیمت جهانی نفت، بنزین و گاز را هم اکنون 
می بینی��م و قیمت نفت تا این لحظه به بیش از 120 دالر در هر بش��که 

رسید.
او با بیان اینکه ادامه جنگ روسیه و اوکراین برای اقتصاد جهانی بسیار 
خطرناک اس��ت و امیدواریم هرچه س��ریع تر این بحران حل شود، گفت: 
البته در این بین ما با خبرهای خوبی که از وین می رسد روبه رو هستیم؛ 
اگر توافق بین المللی درخصوص برجام نهایی ش��ود و به س��رانجام برسد، 
ب��ا توجه به تورمی  ک��ه در ترکیه به وجود آم��ده و باالرفتن قیمت نفت 
می توانیم از این موقعیت به خوبی بهره برده و تنگناهایی که در سال های 

گذشته وجود داشته را کاهش دهیم.
رئیس اتاق تهران در پایان سخنانش گفت: امیدوارم سال آینده، سال 
بهتری از امس��ال باش��د و ش��رایط اقتصادی کش��ور و رفاه مردم بهبود 

پیدا کند.
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بهقلم:کریستینمککورمیک
کارشناس بازاریابی
ترجمه: علی آل علی

انتخاب اسم برای کسب و کار شاید در نگاه نخست بسیار ساده یا حتی 
پیش پا افتاده باشد، اما در عمل تاثیر بسیار زیادی بر روی روند فعالیت و 
توس��عه برندتان در آینده خواهد داشت. این امر به کسب و کار شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و نظر مشتریان در بازار را 
نیز به طور قابل مالحظه ای جلب خواهد کرد. امروزه مشتریان در بازار به 
برندهایی که اسم های زیبا و جذاب دارند، توجه بیشتری نشان می دهند. 
این امر از نقطه نظر حرفه ای کامال طبیعی به نظر می رسد. با این حساب 
ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید اس��م گذاری مناسب و 
استاندارد برای برندتان را در دستور کار قرار دهید، در غیر این صورت شاید 

خیلی زود در بازار و رقابت با دیگر برندها شکست بخورید. 
امروزه هر کارآفرین��ی برای انتخاب نام برندش راهکار خاص خودش را 
پیش می گیرد. در این میان ش��ما باید همیش��ه به واکنش های مشتریان 
توجه ویژه ای داشته باشید. اگر اسم شما انگیزه چندانی در میان مشتریان 
ایجاد نکند، ش��اید هرگز بدل به برندی پردرآمد در بازار نش��وید. این امر 
حتی ضرورت نامگذاری دوباره برند را نیز به همراه دارد. پس شما در این 
راس��تا باید عملکرد بسیار ویژه ای برای خودتان داشته باشید، در غیر این 
صورت ش��اید هر لحظه امکان مواجهه با شکس��ت از سوی برندتان وجود 
داش��ته باشد.  هدف اصلی در این مقاله راهنمایی شما برای انتخاب نامی 
مناسب برای برندتان است. این امر به شما در ادامه مسیر کسب و کارتان 
کمک خواهد کرد. امروزه هر برندی در بازار یک نام مشخص برای خودش 
دارد. ای��ن نام عالوه بر اینکه ویژگی های کلی یک برند را توضیح می دهد، 
باید آن را از رقبا نیز متمایز س��ازد، در غیر این صورت ش��اید شما هرگز 
فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان به شکل حرفه ای پیدا نکنید. 
این امر می تواند شرایط تان در بازار را به طور ویژه ای دشوار ساخته و تعامل 
با مشتریان را نیز بدل به امری پیچیده نماید. در کنار این مسئله اگر اسم 
برند شما شباهت زیادی به رقبا داشته باشد، شاید نیاز به حضور در دادگاه 
و مواجهه با شکایت های دیگر رقبای تان را نیز داشته باشید. با این حساب 
بهترین ایده در این میان تالش برای پرهیز از انتخاب اس��م های مشابه با 
رقبای بزرگ تان خواهد بود. در ادامه برخی از بهترین توصیه ها و راهکارها 

برای انتخاب اسم را مرور خواهیم کرد. 
ایدههاییبرایتوفانذهنی

یکی از راهکارهای ساده و در عین حال جذاب برای انتخاب اسم کسب 
و کار استفاده از الگوی توفان ذهنی است. در این الگو شما به جای اینکه 
به طور منطقی با تفکر قبلی مش��غول انتخاب اسم های مختلف شوید، به 
طور ناگهانی همه اس��م های مد نظرتان را روی کاغذ پیاده کرده یا حتی 
ایده های تان در این رابطه را بدون توقف می نویسید. شاید این امر در نگاه 
نخس��ت بس��یار عجیب یا حتی غیرمنطقی به نظر برس��د، اما در صورتی 
که به درس��تی از سوی ش��ما پیاده شود، به سادگی هرچه تمام تر فرصت 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را خواهید داشت. 
بی شک استفاده از الگوی توفان ذهنی برای افراد تازه کار همیشه همراه 
با دردسر خواهد بود. درست به همین خاطر ما در ادامه برخی از مهمترین 

نکات در این راستا را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. 
داستانتانرابنویسید

هر برندی در دنیای کس��ب و کار یک داستان ویژه دارد. این امر شامل 
نحوه ش��روع به کار، یافتن ایده اصلی یا حتی مذاکره با س��رمایه گذارهای 
مختلف می ش��ود. با این حساب ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف در نگاه نخس��ت باید داستان جذابی برای برندتان داشته باشید، در 
غیر این صورت ش��اید هرگز فرصتی برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 

هدف و جلب نظر آنها پیدا نکنید. منظور ما در این بخش شروع به نگارش 
داس��تان برندتان نیس��ت. این امر در حوزه برندسازی و پس از انتخاب نام 
کس��ب و کار صورت می گیرد. تمام کاری که ش��ما در این بخش باید به 
خوبی از پس آن بربیایید، مربوط به در ذهن داشتن داستان برند به هنگام 
انتخاب نام اس��ت.  بی شک هر کارآفرینی داستان یا سرگذشت برندش را 
به خوبی در ذهن دارد. بنابراین ش��ما پیش از ش��روع فرآیند توفان ذهنی 
می توانی��د یکبار این داس��تان را در ذهن تان مرور کنید. این امر به ش��ما 
فرصت انتخاب نام های مرتبط با حوزه کسب و کارتان را می دهد. بنابراین 
دیگر نیازی برای نگرانی نسبت به نام های انتخاب شده یا دستچین کردن 

موارد نهایی نخواهد بود. 
اندکیخالقیتشخصی

شما به هنگام استفاده از الگوی توفان ذهنی نیازی به فکر کردن بیش از 
اندازه ندارید. بسیاری از کارآفرینان برای انتخاب ایده های مناسب در زمینه 
کس��ب و کار یا حتی اسم برندش��ان مدت زمان زیادی را صرف می کنند. 
این امر ش��اید ایده بس��یار جذابی به نظر برسد، اما در نهایت شما را برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف با مش��کالت زی��ادی رو به رو خواهد 
س��اخت. یک ایده بهتر در این میان اتکا به قوه خالقیت ش��خصی و روی 
کاغذ آوردن تمام اسم هایی است که به ذهن تان می  رسد. چنین راهکاری 
به شما فرصت رویایی با انبوهی از اسم ها را می دهد. بنابراین دیگر نیازی به 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای نخواهد بود. 
بسیاری از کارآفرینان وقتی به سرعت در توفان ذهنی به دنبال انتخاب 
نام برای کسب و کارشان هستند، به گزینه های بسیار زیادی فکر می کنند. 
در ای��ن میان کتاب های مورد عالقه، القاب مختلف و همچنین حوزه های 
عالقه ش��خصی نقش مهمی دارد. با این حس��اب ش��ما برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف تان امکان اس��تفاده از راهکارهای بس��یار متنوع 
را خواهید داش��ت. این امر می تواند ش��انس ش��ما در بازار را به طور قابل 

مالحظه ای افزایش دهد. 
یادتان باشد شما به هنگام استفاده از خالقیت شخصی نباید هیچ مانعی 
پیش روی آن قرار دهید. این امر به شما امکان استفاده بی نهایت گسترده 
از خالقیت تان را می دهد. با این حس��اب دیگر هیچ مش��کلی از نقطه نظر 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش روی شما نخواهد بود. 
استفادهازتجربهدیگربرندها

استفاده از تجربه دیگران همیش��ه ایده بسیار جذابی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف محس��وب می ش��ود. این امر به شما فرصت بسیار 
خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داده و ش��رایط تان را نیز به 
شدت توسعه می دهد. منظور ما در این میان استفاده از تجربه هر برندی 
نیست. بدون تردید در دنیای کسب و کار شمار باالیی از کسب و کارهای 
شکس��ت خورده نیز به چشم می خورد. درست به همین خاطر شما باید از 
همان ابتدای کار به سراغ همکاری با برندهای موفق بروید. یکی از الگوهای 
مناسب همکاری نیز الگوبرداری از تجربه های مناسب برندهای بزرگ است. 
این امر به شما برای تکرار موفقیتی مشابه آنها در بازار کمک خواهد کرد.

ش��ما برای انتخاب یک نام مناس��ب در دنیای کس��ب و کار حتی امکان 
ترکیب اسم های مختلف با هم را نیز دارید. گاهی اوقات ترکیب اسم برندهای 
بزرگ در عرصه کاری تان می تواند منبع الهام بخشی باشد. بنابراین در فرآیند 
توفان ذهنی می تواند این نکات را نیز مدنظر قرار دهید. به طور کلی ش��ما 
در فرآیند موردنظر نباید هیچ محدودیتی برای کارتان اعمال نمایید. چنین 
امری ش��انس تان در بازار را به شدت توسعه می دهد.  یادتان باشد در دنیای 
کس��ب  کار کپی کردن اس��م دیگر برندها هرگز ایده خوبی نیست. این امر 
می تواند ش��ما را با مش��کالت حقوقی بسیار زیادی رو به رو سازد. درست به 
همین خاطر باید فقط در حد الگوبرداری از برندهای دیگر به این نکته توجه 
نمایید، در غیر این صورت شاید در همین ابتدای کار برندتان با کلی مشکل 
حقوقی رو به رو ش��وید. این امر می تواند تمام تجربه ش��ما از عرصه کسب و 

کار و نحوه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز تحت تاثیر قرار دهد. 

توجهبهاسمکسبوکارهادرحوزههایدیگر
ش��ما برای الگوبرداری از س��ایر برندها فقط به حوزه کاری تان محدود 
نیستید. امروزه برندهای بزرگ بسیار زیادی در سراسر دنیا مشغول فعالیت 
هستند. این امر می تواند ایده بسیار خوبی برای شما به منظور تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف باشد. تنها کاری که شما در این میان باید به خوبی 
انجام دهید، اس��تفاده از ش��یوه های مختلف تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف با الگوبرداری از نحوه انتخاب اس��م از س��وی برندهای دیگر اس��ت. 
در ای��ن میان بازهم باید بر روی برندهای بزرگ و موفق متمرکز ش��وید، 
در غیر این صورت ش��اید خیلی زود توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را از دس��ت بدهید.  شاید اسمی که در یک حوزه کاری منحصر به 
فرد تاثیرگذاری زیادی داش��ته، با اندکی تغییر در حوزه کاری ش��ما هم 
تاثیر مناس��بی به همراه داش��ته باشد. درس��ت به همین خاطر شما باید 
به طور مداوم اس��تفاده از الگوهای مختلف به منظور تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را در ذهن داشته باشید، در غیر این صورت شاید خیلی زود 

توانایی تان برای جلب نظر مخاطب هدف از بین برود. 
توجهبهاحساساتمختلف

احساسات نقش مهمی در انتخاب نام برای کسب و کارها دارد. شما در 
نهایت باید ارتباط تان با مش��تریان را در قالب احساسی توسعه دهید. این 
امر برای تمام برندها مهم و تاثیرگذار است. با این حساب اگر شما به دنبال 
تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف هس��تید، توجه به گزینه های 
مختلف برای تاثیرگذاری احساسی بر روی مخاطب هدف ایده بسیار خوبی 
خواهد بود. این امر به ش��ما فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف داده و شرایط تان را نیز به شدت مساعد خواهد کرد. 
امروزه اسم برندهایی که از نظر عاطفی بر روی مشتریان تاثیر می گذارد، 
بس��یار بهتر از س��ایر نمونه ها در ذهن آنها باقی می ماند. درست به همین 
خاطر شما هم برای جلب نظر مشتریان تان باید از چنین ایده ای استفاده 
نمایید. بنابراین اگر در فرآیند توفان ذهنی چنین اس��م هایی به ذهن تان 
رس��ید، هرگ��ز نباید از آنها ص��رف نظر کنید. چنین اس��م هایی می تواند 

دریچه ای به سوی موفقیت شما در بازار کسب و کار باشد. 
توجهبهافسانههاواسطورههایمختلف

یکی دیگر از راهکارهای مناس��ب در فرآیند توفان ذهنی برای انتخاب 
نام های جذاب توجه نس��بی به اس��طوره ها و افس��انه های گوناگون است. 
این امر ش��ما را در پیوند با فرهنگ س��نتی یا حتی عامه قرار خواهد داد. 
اس��طوره ها به طور معمول ریش��ه در فرهنگ باستانی کشورها یا مناطق 
گوناگ��ون دارد. البته ش��ما در ای��ن میان می توانید ب��ا اندکی خالقیت از 
نش��انه های مختلف در فرهنگ عامه نیز س��ود ببرید. به عنوان مثال، یک 
فیلم یا سکانسی ماندگار از نمایش تئاتر هم می تواند ایده خوبی باشد. در 
این صورت شما برندتان را در پیوند نزدیک با فرهنگ و ذهنیت مشترک 
مشتریان قرار خواهید داد. این نکته اهمیت بسیار زیادی برای جلب نظر 

مشتریان و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد داشت. 
استفادهازابزارتولیداسمبرند

آخرین ایده ها در زمینه توفان ذهنی نه به شما، بلکه با یک ابزار حرفه ای 
ارتباط دارد. شاپیفای به عنوان یک پلتفرم توسعه طراحی و بهره برداری از 
خرده فروشی های آنالین مورد توجه بسیاری از کارآفرینان در سراسر دنیا 
قرار دارد. یکی از ایده های مناسب در این میان برای شما می تواند استفاده 
از ابزار حرفه ای این برند باش��د. این ابزار به ش��ما امکان انتخاب اسم برای 
کسب و کارتان بدون دردسرهای اضافه را می دهد. با این حساب شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می توانید جذابیت زیادی برای خودتان 

دست و پا نمایید. 
ابزار تولید اسم برند در شاپیفای براساس انتخاب یک اسم برای توضیح 
یا بیان کارتان صورت می گیرد. پس از اینکه شما کلمه موردنظر را انتخاب 
کردید، هزاران اس��م برای برندتان پیش روی شما قرار خواهد گرفت. این 
اسم ها در ترکیب با کلمه توصیفی است که انتخاب کرده اید. با این حساب 

دیگر انتخاب اسم برای برند کار دشواری برای تان نخواهد بود. 
نکات اضافی برای انتخاب بهینه اسم برند

آیاایناسممعناداراست؟
توجه به معنای یک اس��م اهمیت زیادی برای کارآفرینان دارد. آیا شما 
اسم مورد نظرتان را با توجه به معنای آن انتخاب کرده اید؟ این امر شاید 
در نگاه نخست عجیب به نظر برسد، اما یادتان باشد یکی از شیوه های مهم 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف توجه به اسم برند و معنای دقیق 
آن است. اگر معنای اسم شما هماهنگی زیادی با حوزه کاری تان نداشته 

باشد، به ندرت مشتری به سوی تان خواهد آمد. 
یکی از مثال های مناس��ب در رابطه با معنای اس��م ها در حوزه فناوری 
لیزر کاربرد دارد. ش��ما می تواند برای حضور در بازارهای جهانی از عبارت 
لیزنس )Laziness( به عنوان ترکیبی از عبارت لیزر و پس��وند مناس��ب 
استفاده کنید، البته اگر به معنای آن توجه نکنید. این عبارت شاید آوای 
مناس��بی برای کسب و کاری در حوزه لیزر داشته باشد، اما معنای آن در 
زبان انگلیسی تنبلی اس��ت. بنابراین شما با چنین اسمی هیچ توجهی از 
سوی مش��تریان جلب نخواهید کرد و شاید حتی شهرت منفی نیز برای 
کس��ب و کارتان ایجاد ش��ود. با این حساب شما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف باید همیشه تعامل با مخاطب هدف به بهترین شکل ممکن 

را در دستور کار قرار دهید. 
آیااسمموردنظردرحوزهکاریتانکاربرددارد؟

اس��می که ش��ما انتخاب می کنید باید در حوزه کاری تان معنا داشته و 
ارتب��اط منطقی با آن پیدا کند، در غیر این صورت تمام تالش های ش��ما 
بی نتیجه باقی خواهد ماند. این امر می تواند شرایط شما در بازار را به طور 
قابل مالحظه ای دشوار ساخته و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز 
بدل به امری غیرممکن نماید.  ش��ما پی��ش از تاثیرگذاری نهایی بر روی 
مخاطب هدف تان یا رونمایی از اس��م برند باید نسبت به هماهنگی آن با 
حوزه کس��ب و کارتان مطمئن شوید، در غیر این صورت شاید خیلی زود 

توانایی برندتان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین رود. 
توصیه ما در این بخش به اشتراک گذاری اسم موردنظرتان برای کسب و 
کار با برخی از دوستان یا اعضای خانواده است. نظرات آنها درباره این اسم 
اهمیت بسیار زیادی دارد. شما می توانید آنها را به عنوان برخی از اعضای 
ش��رکت یا حتی مشتریان مدنظر قرار دهید. اگر آنها به اسم شما واکنش 
خوبی نش��ان نمی دهند، به احتمال زیاد در دنیای کس��ب و کار هم اسم 
برندتان چندان جذاب و تاثیرگذار نخواهد بود. درست به همین خاطر شما 

باید به دنبال اسم های دیگر و بهتری برای برندتان باشید. 
آیااسمشماآیندهداراست؟

ش��ما همیش��ه در دنیای کس��ب و کار یک برند کوچک و محلی باقی 
نخواهید ماند. امروزه تمام کارآفرینان آرزوی حضور در بازارهای جهانی را 
دارند. با این حس��اب توانایی شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به طور حرفه ای و جلب نظرش��ان به س��وی کس��ب و کارتان با یک اسم 
حرفه ای اهمیت باالیی خواهد داش��ت. به بیان ساده، شما باید از آینده دار 
بودن اسم تان مطمئن شوید، در غیر این صورت شاید در میانه راه نیاز به 
تجدیدنظر در اسم موردنظر پیدا کنید. بی شک این امر تاثیرگذاری الزم و 
جذاب بر روی مخاطب هدف را به همراه نخواهد داشت. بنابراین شما باید 

در هر شرایطی خودتان را آماده نمایید. 
بی تردید امروزه انتخاب نام برای برند امری س��خت و دش��وار محسوب 
می ش��ود. درست به همین خاطر شما باید همیشه توجه تان را به انتخاب 
یک نام مناس��ب و اس��تاندارد جلب کنید، در غیر این صورت شاید هرگز 
فرصت��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف یا جلب نظر آنها به طور 
حرفه ای پیدا نکنید. این امر می تواند شرایط شما در بازار را به طور مداوم 
تغییر داده یا حتی به شدت دشوار سازد. بنابراین همیشه پیش از انتخاب 

یک نام برای برندتان نسبت به آینده برندتان هم توجه نشان دهید. 
wordstream.com:منبع

چطور اسم مناسب برای کسب و کارتان انتخاب کنید؟
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تکنیکهایبازاریابیدیجیتالبرایبهبود
وضعیتآنالینبرند

بهقلم:وینودجاناپاال
تحلیلگر بازار و کارآفرین

ترجمه: علی آل علی

نحوه رفتار مش��تریان در بازار در طول یک دهه اخیر بیش از هر 
نکته دیگری در تعامل با ش��بکه های اجتماعی و به طور کلی فضای 
آنالین بوده اس��ت. این امر اهمیت شبکه های اجتماعی را به خوبی 
نشان داده و شرایط برندها را نیز تغییر می دهد. امروزه اگر برندها به 
دنبال بقا در بازار هس��تند، باید هرچه بیشتر به فضای آنالین توجه 
نشان دهند، در غیر این صورت هرگز فرصت کافی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را پیدا نکرده و شرایط شان در مقایسه با رقبا 

بدتر خواهد شد. 
اس��تفاده از بازاریابی دیجیتال برای بهینه س��ازی ش��رایط برندها 
همیش��ه ایده جذابی به نظر می رس��د. این امر شانس شما در بازار 
را به ش��دت توسعه داده و ش��رایط تان را نیز بهینه سازی می کند. با 
این حس��اب ش��ما دیگر مشکلی از نظر س��طح تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف در ش��رایط متنوع بازار نخواهید داشت. یادتان باشد 
اس��تفاده از بازاریابی دیجیتال همینطور بی برنامه نمی ش��ود. با این 
حساب شما باید یک برنامه دقیق برای فعالیت در این حوزه داشته 
باش��ید. ما در این مقاله با بررس��ی برخی از راهکارها برای بازاریابی 
و تاثیرگ��ذاری بهینه بر روی مخاطب هدف در تالش برای کمک به 

شما خواهیم بود. 
استراتژیبازاریابیتخفیفی

تخفیف ه��ای جذاب برای هم��ه مش��تری ها هیجان انگیز به نظر 
می رس��د. درس��ت به همین خاطر ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان باید همیش��ه اس��تفاده از تکنیک ه��ای بازاریابی 
دیجیتال را در نظر داش��ته باش��ید. این امر می تواند به شما فرصت 
خوبی ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بدهد. در این میان 
هم استراتژی بازاریابی تخفیفی همیشه محبوبیت خاص خودش را 
دارد. ش��ما در این الگو با برگزاری یک جش��نواره و اطالع رسانی به 
مش��تریان از قبل می توانید به س��ادگی هرچه تمام تر نظر مشتریان 

را جلب کنید. 
یادتان باشد در دنیای امروزی کمتر مشتری به برندهایی که هیچ 
وقت تخفیف ها را در دس��تور کار قرار نمی دهند، توجه نشان خواهد 
داد. درست به همین خاطر شما باید همیشه برگزاری جشنواره ها را 
در دستور کارتان قرار دهید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا نکنید. 
تقویتحضوردرشبکههایاجتماعی

در ابت��دای این مقاله نس��بت به اهمیت بازاریابی در ش��بکه های 
اجتماعی و همچنین نقش این پلتفرم ها در تصمیم گیری مشتریان 
ح��رف زدیم. درس��ت به همین خاطر ش��ما باید به فک��ر برنامه ای 
منس��جم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بوده و اکانت های 
رس��می ب��رای برندت��ان در این فضا طراح��ی نمایی��د، در غیر این 
صورت خیلی زود از بین فهرس��ت برندهای محبوب مشتریان خارج 
می شوید. این امر می تواند شرایط شما را در مدت زمانی کوتاه تغییر 

داده و تاثیرگذاری بر روی کاربران را نیز سخت نماید. 
بازاریابی و فعالیت در ش��بکه های اجتماعی همیش��ه کار ساده ای 
نیست. با این حال ش��ما امروزه مثال های موفق بسیار زیادی پیش 
روی تان دارید. این امر می تواند به ش��ما ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف کمک کرده و ش��انس تان در این فض��ا را بی نهایت 
افزایش دهد. با این حس��اب شما باید از هر فرصتی برای آشنایی با 
تجربه برندهای موفق اس��تفاده نمایید. این امر می تواند شرایط تان 
را به طور قابل مالحظه ای بهینه س��ازی ک��رده و وجهه حرفه ای به 

برندتان در مقایسه با دیگر رقبا خواهد داد.
بازاریابیآشناسازی

بازاریابی آشناس��ازی به طور طبیعی دیجیتال نیست، اما در طول 
س��ال های اخیر با توسعه ش��بکه های اجتماعی امکان اجرای آن در 
فضای آنالین نیز در دس��تور کار قرار گرفته است. با این حساب اگر 
ش��ما به دنب��ال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در این ش��رایط 
هس��تید، می توانید همیش��ه روی بازاریابی آشناس��ازی حساب باز 
کنی��د. البته برای اجرای این طرح بای��د اول تکنیک قبلی مبنی بر 

حضور در شبکه های اجتماعی را به خوبی پیاده نمایید. 
بازاریابی آشناس��ازی برمبنای س��رمایه گذاری بر روی مش��تریان 
فعل��ی برند برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب ه��دف و جلب نظر 
مش��تریان تازه صورت می گیرد. بر این اس��اس ش��ما ب��ا همکاری 
مش��تریان قدیمی ت��ان به آنه��ا انگیزه کافی برای معرفی کس��ب و 
کارتان به مش��تریان ت��ازه را خواهید داد. اینطوری مش��تریان تازه 

اعتماد بیشتری به برند شما نشان خواهند داد. 
customerthink.com:منبع

رهبری

ترجمه:علیآلعلی

بس��یاری از کارآفرینان برای فعالیت بهتر در بازار اقدام به برنامه ریزی 
مال��ی و تنظیم جهت گیری های ش��ان در بازار از نقط��ه نظر هزینه های 
جاری می کنند. این امر ش��اید در نگاه نخس��ت بس��یار ساده و بدیهی 
به نظر برس��د، ام��ا با همین راهکار به ظاهر س��اده بس��یاری از برندها 
از دردس��رهای مربوط به مش��کالت مالی رهایی پی��دا می کنند. با این 
حس��اب اگر شما هم به دنبال شروع برنامه ریزی مالی در ماه های پیش 
رو هستید، استفاده از یک مجموعه توصیه های حرفه ای می تواند کمک 
ش��ایانی به ش��ما نماید. درس��ت به همین خاطر باید همیشه به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی وضعیت برندتان با یک برنامه مالی دقیق باشید، در 
غیر این صورت ش��اید کمتر فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف پیش روی تان قرار گیرد.  هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی 
از مهمتری��ن نکات در زمینه بهینه س��ازی وضعیت مالی برندها در بازار 
اس��ت. در ادامه برخی از نکات حرفه ای مرب��وط به طراحی برنامه مالی 

کسب و کار را با هم مرور خواهیم کرد. 
توجهبهتنظیمبودجهحتیدرشرایطنامساعد

تنظیم بودجه امری اساس��ی و اجتناب ناپذیر محس��وب می شود. شما 
حت��ی در صورتی که بودجه الزم برای فعالیت کاری به طور حرفه ای را 
ه��م ندارید، باید در این بخش عملکرد خوبی از خودتان نش��ان دهید. 
چنین امری به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده 
و ش��رایط تان را به طور حرفه ای تنظیم خواهد کرد. با این حساب شما 
حتی اگر وضعیت مالی تان چندان مساعد نیست هم باید نیم نگاهی به 

تعیین بودجه برای هر بخش برندتان داشته باشید.
وقتی بودجه بخش های مختلف ش��رکت با دقت نظ��ر باالیی تنظیم 
می شود، شما برای تاثیرگذاری بر روی بازار و فعالیت بهینه آن بخش ها 
ب��ا چالش های زیادی رو ب��ه رو نخواهید بود. این امر می تواند به ش��ما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و به سرعت جایگاه 

برندتان در بازار را توسعه دهد.
هزینههایاضافیراکناربگذارید

بدون ش��ک وقتی یک برند منابع مالی زیادی دارد و در سال گذشته 
هم فروش خوبی کس��ب کرده است، اس��تفاده از امکانات جانبی متعدد 
برای کارمندانش را در دس��تور کار قرار خواهد داد. این امر به ش��ما و 
همکاران ت��ان امکان فعالیت آزادانه در ش��رکت و بهره مندی از بهترین 
ابزارهای کس��ب و کار را خواهد داد. با این حساب شما مشکالت زیادی 
در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهینه س��ازی ش��رایط تان 
در بازار پیش روی نخواهید داش��ت. این امر می تواند شانس تان در بازار 
را افزای��ش داده و تجرب��ه ای لذت بخش از همکاری ب��ا برندها را پیش 

روی تان قرار دهد.
ماجرای فوق برای برندهایی که به طور مداوم مش��کل مالی داش��ته 
و توانایی الزم تامین س��رمایه به طور حرف��ه ای را ندارند، به طور کامل 
متفاوت اس��ت. درس��ت به همین خاطر شما باید ش��رایط متمایزی را 
در ای��ن صورت مدنظ��ر قرار دهید. این امر ش��امل برنامه ریزی متفاوت 
ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف و کاه��ش هزینه های اضافی 
خواهد بود. فقط در این صورت دیگر مشکل زیادی پیش روی تان برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهد بود. این امر می تواند ش��انس 
شما در بازار را به طور قابل مالحظه ای افزایش داده و وضعیت تان را نیز 
از ش��رایط بحرانی خارج کند. نکته مهم اینکه کاهش هزینه های جانبی 
نباید برای کارهای اساسی برندتان مشکلی ایجاد کند. پس سعی کنید 
فقط هزینه هایی که تاثیر چندانی بر روی عملکرد اصلی برندتان ندارد، 

حذف نمایید. 
ارزیابیوضعیتمالیشرکتازنقطهنظرامنیت

امنی��ت کس��ب و کار فقط مربوط به حفظ و نگه��داری از اموال دفتر 
ش��رکت نیست. امروزه بسیاری از کسب و کارها به طور آنالین مشغول 
فعالیت و خدمت رس��انی به مشتریان هستند. این امر نکته بسیار مهمی 

برای برندها محس��وب می ش��ود. درس��ت به همین خاطر شما باید در 
راس��تای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور مداوم این نکات را 
مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت شاید خیلی زود در فعالیت آنالین 

یا حتی حضوری برندتان اختالل های جدی بروز نماید. 
ام��روزه میزان حمالت س��ایبری به کس��ب و کارها در سراس��ر دنیا 
افزایش قابل مالحظه ای داش��ته اس��ت. دلیل این امر نیز موج مهاجرت 
کس��ب و کارها به دنیای آنالین اس��ت. در این میان برخی از کس��ب و 
کارها نکات اساسی مربوط به امنیت سایبری را به طور استاندارد مدنظر 
قرار نمی دهند. درس��ت به همین خاطر به طور مداوم مش��کالتی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش روی ش��ان قرار می گیرد. با این 
حساب شما برای تداوم حضورتان در میان برندهای بزرگ دنیای آنالین 

باید اندکی تغییر در عملکردتان را مدنظر قرار دهید. 
اس��تفاده از کمک کارش��ناس های حرفه ای در زمینه ارزیابی وضعیت 
س��ایبری برند همیش��ه ایده ای جذاب و هیجان انگیز محسوب می شود. 
شما با این ایده به س��ادگی هرچه تمام تر امکان بهره مندی از اطالعات 
دقیق درباره وضعیت برندتان و بهینه سازی عملکرد برند در این میان را 
خواهید یافت. اگر براساس نظرات کارشناس های حرفه ای سطح امنیت 
س��ایبری تان در ش��رایط ناگواری قرار دارد، باید هرچه زودتر نسبت به 
تغییر ش��رایط تان اقدام نمایی��د. این امر نیازمن��د اختصاص بودجه ای 
مناسب از سوی برندتان خواهد بود. اگر هم مشکل امنیتی خاصی پیش 
روی برندتان قرار ندارد، الزم نیست بی جهت هزینه اضافی برای برندتان 
ایجاد کنی��د. این یعنی در ص��ورت امکان صرفه جوی��ی در هزینه های 

امنیتی برند را نیز در دستور کارتان قرار دهید. 
طراحیبرنامهپسانداز

برنام��ه پس ان��داز عبارت اس��ت از صرفه جویی م��داوم در هزینه های 
جاری برند و همچنین تالش برای ایجاد یک حس��اب جداگانه به منظور 
صرفه جوی��ی در هزینه های اضافی. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف کمک کرده و ش��رایط تان را به ط��ور مداوم بهبود 
می بخش��د. اگر ش��ما صرفه جویی در هزینه ها را به عن��وان یک رویکرد 
بلندم��دت مدنظر ق��رار دهید، خیلی زود مبالغ کالن��ی از بودجه تان در 
حس��اب پس انداز ذخیره می ش��ود. با این حساب وقتی قصد اجرای یک 
برنامه حرفه ای برای برندتان را داشته باشید، دیگر مشکلی از نظر اجرای 

برنامه پی��ش روی تان قرار نمی گی��رد.  امروزه بس��یاری از برندها برای 
اجرای طرح ها و برنامه های اضافی ش��ان با مش��کالت ش��دید مالی رو به 
رو می ش��وند. درست به همین خاطر شما باید در عملکردتان تجدیدنظر 
اساسی انجام دهید. این امر می تواند شرایط شما در بازار را به طور قابل 

مالحظه ای تغییر داده و وضعیت تان را نیز بهینه سازی نماید. 
پیداکردنشرکایتازه

مش��کالت مالی برای بسیاری از کس��ب و کارها و کارآفرینان به طور 
پایدار وجود دارد. درست به همین خاطر شما باید عملکردتان در زمینه 
همکاری با دیگر کارآفرینان را به طور مداوم بهینه سازی نمایید. این امر 
به معنای تالش برای پیدا کردن سرمایه گذارهای تازه است. وقتی شما 
س��رمایه گذار یا شریک تازه ای برای کسب و کارتان پیدا کنید، بسیاری 
از مش��کالت مالی تان به طور خودکار حل می شود. با این حساب دیگر 
نیازی به نگرانی نسبت به هزینه های فزاینده مربوط به برندتان نخواهد 
بود. این نکته در بلندمدت وضعیت مالی ش��ما را به مراتب بهتر از سایر 

رقبا خواهد کرد. 
ام��روزه برخی از برنده��ا برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان ش��ان به 
طور مداوم در تالش برای پیدا کردن س��رمایه گذارهای تازه هستند. اگر 
ش��ما هم مشکالت مالی زیادی پیش رو دارید، پیدا کردن شرکای تازه 
می تواند بخش مهمی از برنامه مالی آتی تان را ش��کل دهد. این امر شما 
را از بس��یاری نگرانی ها و دغدغه های مالی رها کرده و امکان استفاده از 

ایده های تازه شرکا را نیز به همراه خواهد داشت. 
بی تردید بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به 
طور مداوم با مشکالتی رو به رو هستند. این امر بیشتر اوقات ریشه های 
مالی دارد. اگر شما هم به دنبال برنامه ریزی مالی جدید و حرفه ای برای 
برندتان هس��تید، نکات مورد بحث در این مقاله می تواند کاربرد باالیی 

برای تان داشته باشد. 
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اخبار

در جریان اجتماع صنفی؛
 بازنشستگان مخابرات آذربایجان شرقی خواستار پرداخت 

معوقات خود شدند
آذربایجان شرقی - فرصت امروز: جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات 
آذربایجان شرقی با حضور در محوطه این مجموعه، با اشاره به شرایط معیشتی 

خود، خواستار پرداخت معوقات شان شدند.
در این اجتماع که به صورت صنفی و آرام برگزار شد، قطعنامه ای در ۵ ماده 
قرائت و حاضران با شــعار »اهلل اکبر«، مفاد آن را تایید کرده و یادآور شدند که 
مدیران و مســئوالن شرکت مخابرات آذربایجان شرقی اگر تا روزهای آینده  به 
این مطالبات پاسخ ندهند، اعتراض خود را در مقابل فرمانداری شهرستان تبریز 

و سپس استانداری آذربایجان شرقی برگزار خواهند کرد.
اجرای مصوبات و تعهدات برای پرداخت به موقع معوقات و مطالبات بازنشســتگان و شاغالن از جمله بند ۶ تصویب نامه سال ۱۳۸۵ 
هیات وزیران که تصریح می کند کلیه تعهدات شرکت مخابرات ایران واگذار شده به بخش خصوصی به کارکنان اعم از حقوق و مزایا، بیمه 

بازنشستگی و سایر تعهدات کماکان محفوظ باقی است، از جمله خواسته های بازنشستگان معترض بود.
اجرای کامل و بدون تنازل مفاد آیین نامه مصوب سال ۱۳۸۹ مجمع عمومی صاحبان سهام مخابرات ایران از زمان خصوصی سازی و از 
اولین روز واگذاری و ثبت آن در صورت های مالی شرکت، منسوخ کردن ماده ۱۰ احزاب که مشکالتی برای تشکل های صنفی از جمله 
کانون بازنشستگان که ماهیت سیاسی ندارد، ضرورت دقت نظر در تصمیمات و اقدامات یک جانبه مدیران شرکت مخابرات و پیشگیری و 
اختالل در روند انجام تعهدات قانونی مربوط به بازنشستگان و شاغلین که موجب سلب آرامش و بروز تنش های اجتماعی می شود، از دیگر 
مطالبات بازنشسته های شرکت مخابرات آذربایجان شرقی بود. در پایان قطعنامه فوق آمده است: به سهامداران و مدیران شرکت مخابرات 
ایران یادآور می شود در صورت عدم انجام تعهدات مزبور ، مسئولیت های بعدی متوجه آنهاست و هر گونه دفاع از حقوق قانونی را حق 

شرعی خود می دانیم. شرکت مخابرات آذربایجان شرقی بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ بازنشسته دارد.

معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه:
افزایش سرمایه ۹۴.۵۴ درصدی فوالد مبارکه به تصویب هیأت مدیره این 

شرکت رسید
اصفهان- قاسم اســد: معاون اقتصادی و مالی فــوالد مبارکه از تصویب 

افزایش سرمایه ۹۴.۵۴ درصدی توسط هیأت مدیره این شرکت خبرداد.
حامدحســین ولی بیک معاون اقتصادی و مالی شــرکت فــوالد مبارکه در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: هیأت مدیره شرکت فوالد مبارکه در جلسه 
مورخ ۸ اسفندماه ۱۴۰۰ با افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۲۹۳،۰۰۰،۰۰۰ 
میلیون ریال به مبلغ ۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال )به میزان ۲۷۷،۰۰۰،۰۰۰ 

میلیون ریال معادل ۹۴.۵۴% سرمایه کنونی( موافقت کرد.
وی افزود: این افزایش سرمایه از محل سود انباشته شرکت، به منظور تأمین 

بخشــی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسعه ای در دســت اجرا، خرید دارایی های سرمایه ای، مشارکت در افزایش سرمایه 
شرکت های فرعی و وابسته و سایر سرمایه گذاری ها در حال انجام است. معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه ضمن اعالم انتشار 
این خبر در سامانه جامع اطالع رسانی ناشران)کدال( خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل، گزارش توجیهی افزایش سرمایه پس از تأیید 
هیأت مدیره شرکت، توسط بازرس قانونی)سازمان حسابرسی( و سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته و پس از اخذ تأییدیه 

آن ها به تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت خواهد رسید.

برگزاری جلسه شورای فرهنگی- دینی شرکت آب و فاضالب گیالن
رشت- خبرنگار فرصت امروز: جلسه شورای فرهنگی- دینی شرکت آب 
و فاضالب گیالن با حضور دبیر شــورای فرهنگی- دینی صنعت آب و برق این 
استان برگزار شد. به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و 
فاضالب گیالن؛ حجت االسالم و المسلمین کمالی در این جلسه ضمن تبریک 
اعیاد شعبانیه گفت: همه مدیران باید بر اقامه نماز جماعت در ادارات توجه ویژه 
داشته باشند. وی با اشاره به نقش دین در زندگی انسان ها افزود: دین نباید فقط 

لق لقه زبان باشد و در تمام شئون زندگی باید به دین رجوع کرد.
دبیر شــورای فرهنگی- دینی صنعــت آب و برق گیالن با تاکید بر خدمت 

بی منت به مردم گفت: فردی که عهده دار مسئولیت است نباید به مردم ظلم کند و کسی که از عهده مسئولیت بر نمی آید بهتر است 
مسئولیتی را قبول نکند. حجت االسالم و المسلمین کمالی افزود: انسان نباید از نظر معنوی تهی شود و توجه به معنویات از ضروریات 
زندگی است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن نیز در این جلسه ضمن تبریک فرخنده میالد امام حسین )ع( مطالبی را در خصوص 
ارزش آب و ارائه خدمات مناسب به مردم مطرح کرد. بنابراین گزارش؛ در این جلسه ضمن بهره مندی از نکته نظرات ائمه جماعات 

شرکت آبفای گیالن، پیشنهاداتی نیز جهت اجرای فعالیت های فرهنگی- دینی در سال ۱۴۰۱ مطرح شد.

به مناسبت گرامی داشت روز پاسدار انجام شد:
دیدار مدیرعامل شرکت گاز خوزستان با فرمانده سپاه استان برگزار شد

اهواز- شبنم قجاوند: به مناسبت والدت باسعادت امام 
حسین )ع( و گرامی داشت روز پاسدار نادرقلی زری میدانی 
مدیر عامل شــرکت گاز استان خوزستان با سرتیپ پاسدار 
حسن شاهوارپور فرمانده سپاه حضرت ولیعصر )عج( استان 
خوزستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار زری میدانی مدیر 
عامل شرکت گاز خوزستان با اشاره به اهمیت جایگاه سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، عنوان کرد: نقش سپاه پاسداران در 

پایداری امنیت کشور و عبور از موانع تحریم بی بدیل بوده و هست. وی سپاه پاسداران را حافظ منافع کشور و نظام مقدس جمهموری 
اسالمی ایران برشمرد و افزود: در تمامی بحران های ایجاد شده در کشور، نقش ارزنده سپاه محسوس است.

مدیر عامل شرکت گاز خوزستان با بیان اقدامات جهادی نیروهای سپاه استان در ایام سیل سال ۱۳۹۸، تصریح کرد: سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی همیشه در خط مقدم میدان حوادث بوده است. زری میدانی در پایان این دیدار ضمن تبریک اعیاد شعبانیه به ویژه والدت 

امام حسین )ع( و روز پاسدار، از سردار شاهوارپور فرمانده سپاه حضرت ولیعصر )عج( استان تجلیل کرد.

برگزاری مراسم جشن اعیاد شعبانیه در شرکت گاز استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مراسم باشکوه اعیاد شعبانیه والدت سراسر سعادت حضرت ابا عبد ا...الحسین )ع( ، حضرت ابوالفضل 
العباس)ع(  و امام سجاد )ع( گرامیداشت روز پاسدار و جانباز با حضور طالبی مدیر عامل وجمعی از عالقه مندان به ساحت مقدس اهل 
بیت عصمت و طهارت بعد از نماز ظهر وعصردر محل نماز خانه اداره مرکزی شرکت گاز استان گلستان برگزار گردید . این مراسم معنوی 
که با هدف گرامیداشت اعیاد مبارک و میمون شعبانیه  برگزار گردید شیفتگان آن حضرت با برگزاری مراسم جشنی این ایام  بزرگ را 
گرامی داشتند.در این مراسم  حجت االسالم والمسلمین مزنگی امام جماعت  شرکت  ضمن گرامیداشت اعیاد شعبانیه ، مطالبی را پیرامون 
فضایل و مناقب ائمه اطهار )ع( بیان نموده و بر پیروی از سیره این امامان بزرگوار تاکید کردند.در ادامه نیز شریفی  ذاکراهل بیت عصمت 
و طهارت بمناسبت این ایام فرخنده و مبارک با انجام برنامه مدیحه سرائی و مولودی خوانی بر هرچه با شکوهتر شدن  این مراسم افزوند.

سرپرست شرکت گاز استان گیالن:
بیش از 30 هزار مورد پایش دمای ادارات در گیالن به ثبت رسید

رشت-  خبرنگار فرصت امروز: در پاییز و زمستان سال جاری بیش از ۳۰ 
هزار مورد پایش دمای ادارات و نهادهای دولتی در گیالن به ثبت رسیده است.

به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، عیسی جمال نیکویی سرپرست شرکت 
گاز استان گیالن با اعالم این خبر اظهار داشت: این طرح از نیمه اول آذرماه آغاز 
شــد و تا هفتم اسفند ادامه یافت و در آن دمای کلیه ادارات، مدارس، بانک ها 
و نهادهای دولتی استان مورد بررسی و پایش قرار گرفته است. وی با بیان این 
مطلب افزود: از مجموع ۳۰ هزار و ۷۲۵ پایش انجام شــده، به ۹۳۷ اداره و نهاد 
دولتی اخطار الزم داده شد و در همین راستا گاز ۸ سازمان موقتاً قطع گردید. 

جمال نیکویی درخصوص روند مدیریت مصرف گاز در سازمان ها و ادارات استان بیان کرد: با بازرسی های انجام شده، توصیه های الزم 
توسط کارشناسان شرکت گاز درخصوص بهینه سازی و مدیریت مصرف گاز در سازمان ها همچون استفاده از وسایل گازسوز استاندارد 
با برچسب انرژی باال )A , B(، رعایت دمای آسایش در محیط کار )۱۸ الی ۲۱ درجه(، عایق بندی موتورخانه ها، استفاده از پنجره های 
دوجداره و ... به مسئولین نهادهای مذکور ارائه شد. سرپرست گاز گیالن در پایان، موضوع پایش و بررسی دمای محیط اداری نهادهای 
دولتی را درجهت رعایت الگوی مصرف گاز طبیعی بسیار مهم و اثرگذار دانست و گفت: مهم ترین هدف از اجرای این طرح، نهادینه سازی 

فرهنگ مصرف ایمن و صحیح گاز طبیعی در بخش های مختلف جامعه است.

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: مدیرکل دامپزشکی 
آذربایجان شــرقی با اشــاره به آغــاز طرح تشــدید کنترل و 
نظارت های بهداشتی ویژه ایام نوروز و ماه مبارک رمضان از ۱۴ 
اسفند امسال، گفت: این طرح توسط ۶۳ گروه کنترل و نظارت 

استان تا ۱۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ اجرا می شود.
امیرحســین بهداد اظهار کرد: ۲۸ گروه ثابت در کشتارگاه ها 
و ۳۶ گروه ســیار خودرویی در سطح آذربایجان شرقی اجرای 
طرح تشدید کنترل و نظارت های بهداشتی را که امسال با طرح 
ماه مبارک رمضان تلفیق شــده است، بر عهده دارند. وی افزود: 
روزانه ســه هزار رأس دام سبک، پنج هزار دام سنگین و حدود 
۱۲۰ هزار قطعه طیور در آذربایجان شرقی ذبح می شوند که این 
نظارت ها از مرحله کشتار در کشتارگاه های استان تا عرضه در 

بازار و سبد غذایی مردم به طور دقیق انجام می شود. 
وی با بیان اینکه ۲۸ کشــتارگاه در آذربایجان شرقی فعالیت 
می کنند، گفت: از این تعداد ۱۷ کشــتارگاه دام صنعتی) پنج 
واحد( و غیرصنعتی و ۱۱ کشــتارگاه طیور هستند که ناظران 

بهداشتی، شرعی و اکیپ های طرح کنترل و نظارت بهداشتی 
اداره کل دامپزشــکی آذربایجان شرقی از صفر تا ۱۰۰ فعالیت 

آنها نظارت دارند.
بهداد تشــریح کرد: بازرســان اداره کل دامپزشکی استان در 
این کشتارگاه ها بر تمام مراحل کشتار از مرحله ذبح تا پوست 

کنی، ثبت مهر کشتارگاه، صدور مجوز خروج از کشتارگاه پس از 
مرحله پیش سرد، قطعه بندی و عرضه در ۱۰ هزار مرکز توزیع 
فرآورده های گوشتی بازار و فروش به مردم، نظارت کامل دارند. 
وی از مردم خواســت برای ارسال گزارش تخلفات واحدهای 
مختلف صنفی در این خصوص با شــماره های تلفن ۱۵۱۲ و 
۳۴۴۴۵۰۰۰ تماس بگیرند و موارد تخلف را به صورت شــبانه 

روزی گزارش کنند.
وی همچنیــن اعالم کرد: امســال ۵۴۶ پرونــده تخلف در 
ارتباط با تخلفات صنوف فوق الذکر تشــکیل و به پلمب ۱۱۲ 
مرکز عرضه فرآورده های گوشــتی و معدوم ســازی ۴۵۶ هزار 
و ۷۴۸ کیلوگرم فرآورده در آذربایجان شرقی منجر شده است. 
مدیرکل اداره دامپزشکی آذربایجان شرقی تاکید کرد: کشتارگاه 
های آذربایجان شرقی از باالترین سطح استانداردهای بهداشتی 
برخوردارند و ســاالنه طرح های ویژه نظارت های بهداشتی به 
علت افزایش میزان تقاضا و عرضه در ایام تاســوعا، عاشورا، عید 

قربان، ماه مبارک رمضان و عید نوروز اجرا می شود.

اراک- فرناز امیدی: در مراسمی با حضور مسئوالن کشوری و 
استانی از چند طرح بزرگ نفتی در شرکت پتروشیمی شازند بهره 

برداری شد و عملیات اجرایی چند طرح دیگر آغاز شد.
مدیر عامل گروه توســعه ملی صنایع پتروشــیمی کشور در این 
مراســم گفت: شرکت پتروشیمی شازند با بهره برداری از این چند 
طرح ملی توانسته ضمن افزایش ظرفیت تولید خود برای اولین بار 
ســوخت کشتی تولید کند. سعیدی افزود: تا کنون سوخت کشتی 
در هیچ مجتمع پتروشــیمی کشور تولید نشــده بود، اما به همت 
متخصصان این شرکت در واحد اولوفین با ظرفیت تولید ساالنه ۲۰ 

هزار تن به بهره برداری رسید.
وی ادامه داد: اعتماد و اتکا به توان مهندسین ایرانی و صنایع مادر 
استان مرکزی سبب شد تا ساخت و نصب دو مخزن کروی با ظرفیت 
۶ هزار متر مکعب از سال گذشته در دستور کار قرار گیرد و امروز در 

این مجتمع از این دو مخزن نیز بهره برداری شود.
مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی شــازند هم گفت: ساخت این 
دو مخزن با توان متخصصان ماشــین سازی اراک صورت پذیرفت 

و هــم اکنون هر مخزن ظرفیت نگهــداری ۳ هزار متر مکعب انواع 
خوراک های مورد نیاز این مجتمع را داراست.

ولدخانی افزود: برای ســاخت این دو مخزن ۱۰۰ میلیارد تومان 
هزینه شد و این در حالی است که اگر نمونه خارجی آن قراربود تهیه 
شود باید دو برابر این مبلغ هزینه می شد. وی ادامه داد: کلنگ زنی 
ساخت یک واحد پتروشیمی برای تولید محصولی دیگر به نام بنزن از 
سی سیکس دیگر برنامه امروز بود که امید است با احداث این واحد 

ساالنه ۱۱ میلیون دالربرای کشورمان ارز آوری کنیم.
ولدخانی درپایان خاطرنشــان کرد: شــرکت پتروشیمی شازند 
متنوع ترین محصوالت پلیمری و شــیمیایی را در کشورمان تولید 
می کند و تامین خــوراک ۵ هزارصنعت کوچک و بزرگ کشــور، 
اشــتغال زایی برای ۱۰۰ هزارنفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
و ارز آوری ساالنه ۳۰۰ میلیون دالری از توانمندی های این صنعت 

بزرگ استان مرکزی است.

آذربایجان شــرقی - ماهــان فالح: مدیرکل دیوان محاســبات 
آذربایجان شرقی اعالم کرد: تیم کارشناسی این مجموعه برای بررسی 
عملکرد مالی کارخانه ماشین سازی تبریز در این مجموعه مستقر شد.
محمدرضا کردلو، افزود: تیم های کارشناسی دیوان محاسبات بر 
اساس ماموریت ها و وظایف ذاتی خود مبنی بر رسیدگی به مسایل 
مالی و بودجه ای، به صورت دوره ای در واحدها و موسسات دولتی و 
نیمه دولتی مستقر می شوند، که استقرار در کارخانه ماشین سازی 

نیز بر همین منوال در حال انجام است.
وی ارایه گزارش نهائی از شرایط و وضعیت عملکرد مالی کارخانه 
ماشین سازی را منوط به اتمام رسیدگی های تیم کارشناسی اعالم 
و اضافه کرد: با توجه به حجم سنگین رسیدگی ها و زمان بر بودن 
ایــن فرآیند، به طور معمول گزارش های نهایی به صورت ۱۲ ماهه 

منتشر می شود.

کردلو اظهار داشــت: عملیات رسیدگی به مسایل مالی کارخانه 
ماشین ســازی تبریز طبق برنامه زمان بندی شده توسط سازمان 
دیوان محاسبات پیش می رود و گزارش نهایی در پایان فروردین ماه 
و یا اویل اردیبهشت آماده می شود که جریان کامل آن توسط رسانه 

های عمومی اطالع رسانی می شود.
مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه این 
نهاد برای جلوگیری و پیشگیری از هرگونه تخلفات بودجه ای ادارات، 
ســازمان ها و نهادها و واحدهــای تولیدی و صنعتی دولتی و نیمه 
دولتی به شدت نیازمند تعامل با جامعه رسانه ای استان است، گفت: 
نبود شناخت عمومی از دیوان محاسبات را یکی از مشکالت پیشروی 
این سازمان برشمرد و افزود: متاسفانه تاکنون در حوزه اطالع رسانی 
عمومی از کارکردها، ماموریت ها و اهداف و محورهای فعالیت دیوان 
محاسبات در سطح عموم جامعه آگاهی رسانی دقیقی نشده است 

که در این رابطه رسانه های گروهی می توانند با انتشار اخبار و تهیه 
گزارش های مختلف زمینه های شناخت مردم از سازمان را فراهم 
سازند. کردلو اظهار داشت: توجه به جهاد تبیین یکی از اولویت های 
اصلی دیوان محاســبات آذربایجان شرقی در دوره جدید مدیریتی 
است تا بدین وسیله ضمن عمل به وظایف ذاتی، قانونی و شرعی خود 
نسبت به ارایه گزارش های عملکرد و شفاف سازی در حیطه کاری 

برای عموم مردم اقدام شود.

ساری - دهقان : مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری گفت : با ثبت شکایت در سامانه پاسخگویی به شکایات مردمی 
، کارشناسان روابط عمومی شکایات را در کوتاهترین زمان ممکن با 

رضایت مندی مشتریان رسیدگی و به آنها ابالغ می نمایند .
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی، سبحان رجب 
پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری از آمادگی 

واحد پاسخگویی به شکایات روابط عمومی منطقه ساری برای دریافت 
و رسیدگی به شکایات مردمی به صورت شبانه روزی گفت  و ادامه داد 
: رضایت کلیه شاکیانی که به هر دلیلی با سامانه پاسخگویی به شکایات 
مردمی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ومنطقه ساری 
تماس گرفتند با پیگیری مجدانه کارشناسان مربوطه در کوتاهترین 
زمان ممکن در سال ۱۴۰۰ بررسی و با رضایت مشتریان مختومه شد .
وی در معرفی سامانه پاسخگویی به شکایات مردمی منطقه ساری 
اظهــار کرد : وضعیت نماز خانه ، سرویســهای رایگان ، تکریم ارباب 
رجوع ، کم فروشــی ، آلودگی زیست محیطی و فرآورده های نفتی 
، نظافت و زیبا سازی محوطه  جایگاههای عرضه سوخت و تامین به 
موقع سوخت مورد نیاز مشتریان از مواردی است که توسط این واحد 

پیگیری می شود .
رجب پور تاکید کرد : به محض دریافت پیام و طرح شــکایت تیم 
بررسی با موضوعیت نوع شکایت در محل حاضر شده و موضوع را به 
صورت دقیق بررســی و نسبت به رفع آن اقدام می کنند ، در صورت 
طرح دعوی از ســوی شاکیان و به نتیجه نرسیدن غیابی ، از شاکیان 

دعوت می شود در یک جلسه حضوری با حضور متشاکی موضوع طرح 
ودر جهت رضایت مندی مشتری اقدام می شود .

 رجب پور فرهنگ ســازی کاهش مصرف سوخت و رعایت نکات 
ایمنی در جایگاهها همچنین آماده ســازی سخت افزاری و نرم افزار 
اثر گذار در روند سوخت رســانی را از موارد قابل توجه در جایگاهها 
دانست که توسط کارشناســان مجرب منطقه ساری مورد بررسی و 

نظارت قرار می گیرد .
وی اظهار کرد : در ســال ۱۴۰۰ تعداد ۵۷۰ شــکایت در سامانه 
پاسخگویی رسیدگی به شکایات مردمی ثبت و نسبت به جلب رضایت 

شاکیان اقدام شد .
مدیر منطقه ســاری با اشاره  به پاسخگویی شبانه روزی  شکایات 
مردمی افزود : شــماره های ۰۹۶۲۷ مرکز پاســخگویی به شکایات 
مردمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و تلفن  پیامگیر 
۰۱۱۳۳۲۷۰۱۴۰ روابط عمومی منطقه ساری به صورت شبانه روزی 
آماده دریافت شکایات و انتقادات مردم شریف استان و مسافران می 

باشد .

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی:

کشتارگاه های استان از باالترین سطح استانداردهای بهداشتی برخوردار هستند

بهره برداری و کلنگ زنی چند طرح بزرگ نفتی در پتروشیمی شازند

مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی:

نیازمند تعامل با جامعه رسانه ای استان هستیم

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

پاسخگویی منطقه ساری به ۵70 شکایت مردمی در سال جاری

قم- خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم از اختصاص بودجه 
ویژه در سال ۱۴۰۱ برای ساماندهی بافت فرسوده خبر داد و گفت: 
شیخان، چهل اختران، بافت پیرامون حرم مطهر، قبرستان نو بخشی 
از این پروژه ها بوده و امیدواریم به زودی عملیات ســاماندهی این 

پروژه ها کلید بخورد.
سید مرتضی سقائیان نژاد در گفت وگویی در حاشیه افتتاح پروژه 
بلوار شهید صادقی و بوستان ارکیده که با حضور آیت اهلل سعیدی 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه قم، رئیس و اعضای شورای اسالمی 
شــهر و جمعی از مدیران شهری برگزار شد؛ اظهار داشت: خدا را 
شاکر هستیم که یکی دیگر از پروژه های شاخص شهر بعد از زمان 
طوالنی به مرحله بهره برداری رســیده و امیدواریم به زودی سایر 
پروژه های قدیمی شهر نیز به اتمام برسد و تقدیم شهروندان شود.

وی مختصات بلوار سردار شهید اســماعیل صادقی را با صرف 
هزینه ای بالغ بر ۳۰۶ میلیارد تومان که بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان 
آن هزینه تملک بوده اســت را موردبررســی قرارداد و افزود: این 
پروژه به طول ۸۰۰ متر دسترســی شوارع مرکزی شهر را تسریع 
کرده و خیابانهای انقالب و آذر را به آزادراه امام علی علیه الســالم 
وصل می کند و قطعاً تردد و ترافیک مرکز شهر را تسهیل می کند.

شهردار قم افتتاح پروژه بلوار شهیدان برقعی در هفته های گذشته 
و پس از حدود ۵۰ سال بالتکلیفی را یادآور شد و گفت: خوشبختانه 

با همکاری و تعامل در مجموعه مدیریت استان، پروژه هایی نیز در 
جلسه بازآفرینی شهری برای سال ۱۴۰۱ موردبررسی قرار گرفت 
و برای پروژه های ۴۸ و ۳۲ هکتاری که برای بافت های فرســوده و 

سکونتگاه های غیررسمی است تصمیم های خوبی گرفته شد.
وی ادامه داد: با اختیاراتی که از سمت دولت به ستاد بازآفرینی 
استان واگذارشــده است، امیدواریم باقدرت کارهایی که برای این 
دو پروژه در حال انجام بود ادامه پیداکرده و ســاماندهی بعضی از 
پروژه هایی مانند چهل اختران، پیرامون حرم مطهر و دروازه ری در 

دستور کار قرارگرفته است.

دکتر سقائیان نژاد هدف اصلی را خدمت به مردم دانست و تأکید 
کرد: پول شــهرداری ها را مردم می دهند و مــا باید با خدمت به 
مردم اعتمادسازی کرده و بدانیم شهرداری و شورای اسالمی شهر 
مانند ماهــی بوده و مردم حکم آب رادارنــد و بدون مردم امکان 
ادامه خدمتگزاری نیست، امیدواریم با افتتاح پروژه ها بتوانیم نشاط 

اجتماعی را در مردم ایجاد کنیم.
وی از اختصاص بودجه ویژه در سال ۱۴۰۱ برای ساماندهی بافت 
فرســوده خبر داد و بیان کرد: بخشی از این بودجه از منابع اراضی 
۴۸ هکتاری در نظر گرفته شده است و برحسب ارزش افزوده ای که 
این اراضی ایجاد می کند حدود ۲۵ درصد آن بودجه را تشــکیل 

می دهد.
شهرداری قم تعدادی از پروژه هایی که از این بودجه ساماندهی 
می شود را نام برد و یادآور شد: شیخان، چهل اختران، بافت پیرامون 
حرم مطهر و قبرستان نو بخشــی از این پروژه هاست و امیدواریم 

به زودی عملیات ساماندهی این پروژه ها کلید بخورد.
وی زمان ازدست رفته در توقف ساماندهی پروژه ۴۸ هکتاری را 
۳ ســال اعالم و خاطرنشان کرد: با تصمیماتی که در آخرین سفر 
ریاســت جمهوری مبنی بر واگذاری ۴۸ هکتاری به استان گرفته 
شد، امیدواریم هر چه سریع تر پروژه های برنامه ریزی شده را به اتمام 

رسانده و بودجه جند سال این پروژه ها تأمین می شود.

خبرهای خوش شهردار قم برای ساماندهی بافت فرسوده در سال ۱۴0۱
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میزان رش��د ش��بکه های اجتماعی در چند س��ال اخیر 
به حدی بوده اس��ت ک��ه امروزه از آن ب��ه عنوان عضوی 
جدانشدنی از زندگی روزمره افراد نام برده می شود. درواقع 
این بستر، باعث شده است تا تمامی محدودیت های مکانی 
و زمان��ی از بین برود و امکان فعالی��ت اقتصادی برای هر 
فردی مهیا شود. در این راستا برخی از شبکه ها را می توان 
نام برد که توجهات اصلی را به س��مت خود جلب کرده و 
محبوبیت جهانی دارند. بدون ش��ک آگاهی از جدیدترین 
امکانات آنها، باعث می شود تا بتوانید شانس رشد باالیی را 
داش��ته باشید. بدون شک آشنایی با چنین مواردی، حتی 
برای کاربران عادی نیز اهمیت داش��ته و می تواند مبنای 
انتخاب شبکه اجتماعی باش��د. درواقع امروزه شبکه های 
اجتماعی صرفا بستری برای سرگرمی نیستند و امکاناتی را 
در اختیار افراد قرار می دهند که فراتر از حد تصور است. در 
این راستا جدیدترین ابزارهای برترین شبکه های اجتماعی 

را بررسی خواهیم کرد. 
فیسبوک

فیس ب��وک از س��ال 2004 فعالیت خ��ود را آغاز کرده 
و مدیری��ت آن در اختیار مارک زاکربرگ ق��رار دارد. این 
شبکه بیشترین تعداد مخاطب را در بین تمامی شبکه های 
اجتماعی دارد و به همین خاطر به عنوان گزینه نخست در 
این فهرست انتخاب شده است. مالکیت دو ابربرند دیگر به 
نام اینستاگرام و واتس اپ، خود به خوبی قدرت این برند را 
نشان می دهد. نکته جالب این است که در چند ماه اخیر، 
این شرکت نام خود را به متا تغییر داده و قرار است که در 
زمینه هایی نظیر متاورس، فعالیت های جدی داشته باشد 
تا در این بخش نیز بتواند به عنوان برترین برند، ظاهر شود. 

Facebook Horizon Workrooms-1
ام��روزه جه��ان در نقطه ای ق��رار دارد ک��ه دیگر ایجاد 
جلس��ات حضوری، چن��دان توجیه ن��دارد و این موضوع 
خصوصا برای برندهای جهانی، یک چالش جدی است. با 
این حال ایجاد جلسات آنالین، یک راهکار بسیار مناسب 
محس��وب می شود که دیگر ش��ما را از دغدغه هایی نظیر 
ترس از بیماری های مختلف که کرونا نمونه بارز آن است، 
در امان نگه خواهد داشت. در کنار این موضوع نکته ای که 
باید به آن توجه داشته باشید این است که تماس ویدئویی 
نیز با چالش هایی همراه اس��ت. درواقع ممکن است افراد 
در وضعیتی نباش��ند که بتوانند تصور خود را نشان دهند. 
همچنین نبود حالت رس��می، باعث می ش��ود تا جو الزم 
برقرار نش��ود. تحت این شرایط بازار فوق، افراد را وارد یک 
جلسه با محیطی انیمیشنی می کند. درواقع شما می توانید 
تصور خود را شخصی س��ازی کرده و حتی محل جلسه را 
به انتخاب خود تغیی��ر دهید. همچنین وجود تخته برای 
نمایش محتواهای موردنی��از، از دیگر مزیت های این ابزار 
کاربردی محسوب می ش��ود که فیس بوک قرار است طی 
س��ه س��ال آینده، آن را به محیطی با بستر واقع گرایانه تر 

تبدیل کند. 
Facebook Pay-2

یکی از مش��کالت تمامی شبکه های اجتماعی این است 
ک��ه امکان پرداخت مس��تقیم ندارند. ای��ن موضوع باعث 
می ش��ود تا ش��اهد انواع کالهبرداری ها باشیم. این امر در 
حالی اس��ت که فیس بوک در این زمین��ه گامی بزرگ را 
برداش��ته و می توانید از این بس��تر برای جا به جایی پول 
نیز اس��تفاده کنید که خود به سهولت کار کسب و کارها 
کمک می کند. نکته جالب این اس��ت که در آزمایش های 
مختلف، امنیت درگاه پرداخت معرفی ش��ده، بس��یار باال 
بوده و این موضوع بدون ش��ک ب��رای افرادی که قصد جا 
به جایی پول های زیادی را دارند، بدون ش��ک قابل توجه 
خواهد بود. از بین بردن داده ها پس از انتقال وجه، از جمله 
سیس��تم های جدید امنیتی اس��ت و پیش بینی می شود 
که این طرح، توس��ط شبکه های اجتماعی دیگر نیز مورد 

استفاده قرار گیرد. 
Facebook Shops-3

در ش��بکه های اجتماعی به علت تنوع فعالیت ها، امکان 
فروش س��خت شده اس��ت. در این راس��تا وجود بستری 
جداگان��ه، بس��یار مهم ب��وده و فیس ب��وک در این زمینه 

اقدامی مهم را انجام داده اس��ت. در این راستا نیاز است تا 
فروشگاه ها مجوزی را داشته باشند تا افراد با خیال راحت 
از آنها خرید کنند. در این راس��تا افراد می توانند در بخش 
فروشگاه فیس بوک ثبت نام کرده و وارد بخش جدید شوند. 
این موضوع باعث می شود تا شانس پیدا کردن مشتری نیز 
چندین برابر باش��د. در کنار این مس��ئله نکته دیگری که 
باید به آن توجه داشته باشید این است که رتبه بندی های 
مختلفی انجام می ش��ود تا افراد، بهترین ها را س��ریعا پیدا 
کنند و این مسئله به رقابت حرفه ای تر منجر خواهد شد. 
در نهایت هوش مصنوعی به کار رفته، پیشنهادهایی را به 

افراد براساس عالیق آنها ارائه می کند. 
Facebook newsletter app-4

بس��یاری از افراد برای مشاهده اخبار مختلف، سایت ها 
و صفحات گوناگون را دنب��ال می کنند. با این حال وجود 
یک بستر جامع درست به مانند آنچه گوگل مدت ها قبل 
انجام داده اس��ت، بس��یار مهم اس��ت. در این بخش شما 
می توانی��د اخبار را به صورت متنی و صوتی گوش دهید و 
انواع مقاالت و پادکس��ت ها را مشاهده نمایید. نکته جالب 

دیگر این اس��ت که فیس بوک برای ایجاد مزیت رقابتی، با 
نویس��ندگان مطرحی نظیر مالگوم گلدول و ارین اندروز، 
قرارداد امضا کرده است تا تنها در این بستر، فعالیت داشته 

باشند. 
اینستاگرام

این ش��بکه از سال 2010 فعالیت خود را شروع کرده و 
در س��ال 2012 با یک رقم بی سابقه در اختیار فیس بوک 
قرار گرفت. درواقع دلیل اصلی این خرید، رشد فوق العاده 
آن بوده اس��ت. در سال 2012، رشد این شبکه 23 درصد 
بوده و این امر در حالی اس��ت که این آمار برای فیس بوک 
تنها 3 درصد بوده است. اینستاگرام در حال حاضر سومین 

شبکه پرطرفدار جهان محسوب می شود. 
Messenger API-1

پاس��خ دادن ب��ه دایرکت ه��ا ب��رای صفحات��ی ک��ه 
دنبال کنندگان زی��ادی دارند به یک چالش جدی تبدیل 
شده اس��ت. در این زمینه پیام های پیشفرض دیگر کافی 
نبوده و نیاز اس��ت که پاسخ های خودکار ارسال شود. این 
بخش در ابتدا در تنها اختیار افرادی خاص با تعداد کاربران 
باال قرار داشت. با این حال اکنون هر صفحه ای می تواند از 

آن استفاده کند. در این زمینه تنها کافی است که سواالت 
پرتکرار را مشخص کنید و پاسخ دلخواه را تعیین نمایید. 
نکته جالب این است که می توانید سواالت برتر را اولویت 
قرار دهید تا افراد به محض وارد ش��دن به دایرکت ش��ما، 
آنها را مش��اهده کنند و با کلیک بر روی هر یک، پاسخ را 

داشته باشند.
Shop tab-2

در بخش اکس��پلور، بخش هایی را می توان مشاهده کرد 
که س��ایز بزرگتری دارند. این بخش مخصوص کس��ب و 
کارها بوده و افراد با پرداخت هزینه های مش��خص ش��ده 
می توانند پس��ت خود را وارد آنها کنن��د. نکته جالب این 
است که این بخش برای افرادی قابل مشاهده خواهد بود 
که احتماال به محصول شما عالقه دارند. درواقع این نکته 
را بای��د مورد توجه قرار دهید که اکس��پلور هر فرد، کامال 
متفاوت بوده و براساس صفحاتی که دنبال می کند، تعیین 
می شود. به همین خاطر بسیار مهم است که تبلیغ شما به 
افرادی نش��ان داده شود که به محصول شما عالقه دارند. 
برای مثال اگر در زمینه تولید لوازم آرایشی فعالیت دارید، 

بدون شک نمایش تبلیغ برای آقایان، بی نتیجه خواهد بود. 
با بررس��ی آمارها در این زمینه ش��اهد آن خواهید بود که 

حداقل افزایش بازدید پست، 15 برابر می شود. 
Instagram Live Rooms-3

یکی از محدودیت های اینستاگرام، امکان الیو تنها برای 
دو نفر بوده است که اخیرا این مشکل برطرف شده و شما 
می توانید چهار نفر را داش��ته باش��ید. این موضوع کمک 
خواهد کرد تا بتوانید تعامالت بهتری را داش��ته باش��ید. 
آمارها در این زمینه حاکی از آن اس��ت که برای مشتری، 
الیو مهمترین فاکتور برای خرید محسوب می شود. دلیل 
این امر نیز به این خاطر است که در ویدئو و عکس، امکان 
اعمال هرگونه تغییری وجود دارد. با این حال در الیو، افراد 
می توانند واقعیت را مشاهده کنند. توصیه می شود که برای 
الیو، ایده های مختلف داش��ته باشید. برای مثال دعوت از 
یک فرد شاخص در حوزه کاری خودتان، یکی از رایج ترین 
این اقدامات محس��وب می ش��ود. درواقع ب��ا امکان جدید 
اینس��تاگرام، ش��ما می توانید یک اتاق گفت و گو داش��ته 
باش��ید. در این زمینه فراموش نکنید که الیو با مشتریان، 
یکی از ترندهایی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.  

Content Publishing API-4
این بخش که برای فیس بوک نیز ارائه شده است، قابلیت 
ارس��ال خودکار محتوا را در اختی��ار کاربران قرار می دهد. 
درواقع در موارد بس��یاری مش��اهده شده اس��ت که افراد 
نمی توانند طبق برنامه زمانی ارسال محتواهای خود اقدام 
نمایند. همین امر نیز باعث می ش��ود ت��ا یکی از اقدامات 
مهم رش��د پیج از دس��ت برود. در این زمینه بس��یاری از 
افراد مجبور بودند تا از برنامه های جانبی استفاده کنند که 
این امر از نظر امنیت پیج، یک اقدام پرریس��ک محسوب 
می شود. با این اقدام شما می توانید محتواهای یک هفته و 
یا حتی یک ماه آینده را از همین امروز تعیین کرده و آن 

را در صف انتشار قرار دهید. 
پینترست

این شبکه در س��ال 2010 فعالیت خود را شروع کرده 
و ب��ه نحوی اس��ت که اف��راد می توانن��د محتواهای مورد 
عالق��ه خ��ود را در گروه بندی های مختلف ق��رار داده و یا 
بازنشر داشته باشند. این شبکه به خاطر آنکه بیش از 70 
درصد کاربران آن را خانم ها تش��کیل داده است، به عنوان 
زنانه ترین شبکه اجتماعی جهان نام برده می شود. درواقع 
در بین ش��بکه های اجتماعی مبتنی بر عکس، پینترست 

دومین شبکه اجتماعی پرطرفدار محسوب می شود. 
Shopping List-1

در این بخش شما می توانید محصوالتی که قصد خرید 
آنها را دارید، مشخص کرده و اطالعات مختلفی را در رابطه 
با آنها به دس��ت آورید. برای مثال به محض تخفیف ویژه 
برای هر یک از آنها، ش��ما مطلع خواهید شد و این امر به 
معنای فرصتی مناس��ب برای نهایی کردن خریدی است 

که تا به امروز، بنا به هر دلیلی انجام نش��ده و این موضوع 
تنها امکان قابلیت فوق محسوب نمی شود. همچنین شما 
می توانید دسته بندی فهرست خود را براساس معیارهایی 

نظیر زمان، کشور و... تقسیم بندی نمایید. 
Idea Pins-2

یکی از انتقادهای جدی به پینترست این است که بیش 
از حد به عکس توجه دارد و این امر در حالی است که در 
چند سال اخیر ویدئو، به عنوان محبوب ترین محتوا انتخاب 
شده اس��ت. درواقع دلیل اصلی رشد بی نظیر شبکه هایی 
نظیر یوتیوب و تیک تاک، تمرکز بر روی ویدئو اس��ت. در 
این راس��تا ابزار فوق به کاربران امکان��ات متنوعی را ارائه 
می دهد تا بتوانند تولید ویدئو راحت تری را داشته باشند. 
earn money and partner with brands-3

این امر که افراد بتوانند در ش��بکه های اجتماعی کسب 
درآمد داش��ته باشند، مورد بسیار مهمی محسب می شود 
که تا به امروز تنها یوتیوب به خوبی در این زمینه فعالیت 
کرده است. در این راستا پینترست هم راهکارهایی را ارائه 
کرده تا افراد بتوانند از طریق فعالیت خود، کس��ب درآمد 

داشته باشند و در صورت فعالیت فروشگاهی، درآمد خود 
را افزایش دهن��د. همچنین امکان هم��کاری با برندهای 
مختلف، از دیگر مواردی اس��ت که به تازگی به این شبکه 
اضافه شده است. برای مثال شما می توانید با شراکت مالی، 

پست هایی مشترک با برندهای مختلف داشته باشید. 
توییتر

توییت��ر به خاطر س��بک کاری خاص خ��ود، طرفداران 
بی ش��ماری را پیدا کرده است. این ش��بکه از سال 2006 
فعالیت خود را آغاز کرده و بهترین در زمینه میکرو وبالگ 

محسوب می شود. 
Shop Module-1

این حالت آزمایش��ی به افراد امکان خرید مس��تقیم از 
صفحات موردنظر خود را فراهم می کند. درواقع این بخش 
تج��اری، امکان اضافه کردن محص��ول را به همراه دارد تا 
توجه کسب و کارها به این بستر، متمایل شود. با این حال 
این بخش چندان کامل نبوده و بیشتر معرفی اولیه و ارجاع 
به سایت اصلی محس��وب می شود. با این حال پیش بینی 
می شود که تا سه سال آینده، این بستر به تکامل برسد و 

دیگر وابستگی به سایت وجود نداشته باشد. 
ecommerce card-2

ای��ن بخش نی��ز در حالت آزمایش ق��رار دارد و به افراد 
درگاه پرداخ��ت مس��تقیم را ارائه می دهد. درواقع ش��ما 
باید پول دیجیتال این ش��بکه را خری��داری کنید و با آن 
می توانید خریدهای خود از این بس��تر را انجام دهید. این 
موضوع خصوصا مسئله خرید از کشورهای دیگر را برطرف 
خواهد کرد و به علت دسترس��ی ب��ه اطالعات، در صورت 
بروز مش��کالتی نظیر کالهبرداری، می توان پیگیری های 

الزم را انجام داد. 
تیکتاک

تا به اینجا تمامی شبکه های معرفی شده متعلق به کشور 
آمریکا بوده است. با این حال چین در چند سال اخیر، خود 
را به یک ابرقدرت جهانی تبدیل کرده و این مس��ئله را در 
تکنولوژی نیز می توان به خوبی مش��اهده کرد که نمونه آن 
ظهور دو برند هوآوی و شیائومی است. در زمینه شبکه های 
اجتماعی نیز این کش��ور فعالیت ج��دی را انجام داده و به 
لطف جمعیت میلیاردی خود، ش��انس رشد باالیی را دارد. 
درواقع تیک تاک موفق ترین ش��بکه اجتماعی این کش��ور 
اس��ت که از سال 2016 فعالیت خود را آغاز کرده و در این 
مدت بسیار کوتاه، آمارهای زیادی را جا به جا کرده است. در 
این راستا نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که تیک تاک هم اکنون یکی از پنج ش��بکه اجتماعی برتر 
جهان محسوب می شود. درواقع تیک تاک موفق ترین شبکه 
اجتماعی در زمینه ارائه کلیپ های چند ثانیه ای محس��وب 
می شود که به الگویی برای سایر شبکه ها تبدیل شده است. 

AR platform-1
اگرچ��ه در زمین��ه واقعیت اف��زوده، فیس بوک عملکرد 

خیره کننده ای را داش��ته است با این حال رتبه دوم بدون 
شک در اختیار تیک تاک قرار خواهد گرفت و این شرکت 
به تازگی اقداماتی را انجام داده که برای ش��روع، بی نظیر 
محس��وب می ش��ود. درواقع ابزار فوق ب��ه تولیدکنندگان 
محتوا کمک خواهد کرد تا کلیپ هایی به مراتب خالقانه تر 
را ایجاد نمایند. همچنین از این بس��تر می توان به عنوان 
فرصت تبلیغاتی برای برندهای مختلف نیز اس��تفاده کرد. 
ب��ا این اقدام تبلیغ محصوالت حت��ی از دورترین نقاط نیز 
می تواند به س��ادگی انجام ش��ود و این اب��زار، کاربردهای 
مختلفی را خواهد داش��ت. حال باید دید که این طرح چه 

زمانی در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. 
Marketplace API-2

همکاری با اینفلوئنس��رها ابدا کار ساده ای نبوده و افراد 
نی��از ب��ه تحلیل های مختلف��ی دارند و ارتب��اط گرفتن و 
مقایس��ه آنها نیز ابدا کار س��اده ای محسوب نمی شود. در 
این راس��تا تیک تاک اب��زاری را ایجاد کرده اس��ت که با 
اس��تفاده از آن می توانید بهترین تولیدکنندگان محتوا در 
زمینه های مختلف را مش��اهده کنید و اطالعات تماس و 
قیمت همکاری با آنها را مشاهده کنید. با این اقدام، بدون 
ش��ک دادن تبلیغ، اقدامی بسیار ساده خواهد بود. در این 
راستا به نظر می رسد که تمامی اقدامات موردنیاز برای عقد 
قرارداد، توس��ط خود شبکه تیک تاک انجام خواهد شد و 
این امر به معنای آن است که تیک تاکرها، به نوعی کارمند 
این شرکت محسوب می شوند. در این راستا شما می توانید 
امتیاز برندها به هر تیک تاکر و نظر آنها از همکاری با هر 

یک را مشاهده کنید. 
Shopify-3

در آخر تیک تاک به ج��ای معرفی یک برنامه جداگانه 
ب��رای پرداخت، ب��ا برند مط��رح shopify وارد همکاری 
شده اس��ت. درواقع افراد می توانند حس��اب تجاری برای 
خود ایج��اد کرده و با ارائه ی��ک درگاه پرداخت مطمئن، 
اعتمادسازی س��ریع تری را داشته باشند. همچنین هوش 
مصنوع��ی به کار رفته، براس��اس خرید اف��راد، ویدئوها را 
به نمایش می گذارد. برای مثال فردی که یک نوش��یدنی 
خریداری کرده اس��ت، ویدوهای مشابه آن، بیشتر نمایش 

داده خواهد شد.
یوتیوب

یوتیوب دومین وب سایت پرطرفدار جهان و محبوب ترین 
بستر اشتراک گذاری ویدئو محسوب می شود. این شبکه از 
س��ال 2005 فعالیت خود را آغاز ک��رده و در حال حاضر 
تحت مالکیت گوگل قرار دارد. این شبکه به خاطر سهیم 
کردن کاربران پرمخاطب در س��ود تبلیغات، ش��یوه کاری 

کامال متفاوتی نسبت به سایر رقبای خود دارد. 
brand extensions-1

این امر که کسب و کارها به افزونه های مخصوص به خود 
دسترسی داشته باشند، نکته ای است که امسال یوتیوب به 
آن توجه ویژه داشته است. درواقع شما می توانید نیاز خود 
را مطح کرده و ابزار موردنیاز را دریافت کنید. این شخصی 
سازی بدون شک کارایی افزونه ها را چندین برابر می کند. 
برای مثال شما می توانید در ویدئوی خود افزونه ای را اضافه 
کنید که مخاطبان با کلیک ب��ر روی آن با تاریخچه برند 

شما آشنا شوند. 
monetize video content-2

یوتیوب برای افزایش درآمد تولیدکنندگان محتوا، تالش 
کرده است تا مخاطب را بیش��تر درگیر نماید. برای مثال 
شما می توانید به عنوان مهمان در یکی از ویدوهای یوتیوبر 
محبوب خود حضور داش��ته باش��ید که بدون ش��ک این 
موضوع در صورتی که شما فاصله زیادی را داشته باشید، به 
صورت تماس تصویری خواهد بود. همچنین شما می توانید 
به یوتیوبر خ��ود امتیاز داده و براس��اس آن حتی مبالغی 
را پرداخ��ت نمایید و ی��ا با پرداخت حق اش��تراک، عضو 
خصوصی کانال مورد نظر خود باش��ید. در نهایت امکانی 
معرفی ش��ده اس��ت که به افراد کمک های مالی موردنیاز 
برای تهیه ویدئو را می دهد. برای مثال اگر ویدئو قبلی شما 
با بازخورد مناسب همراه باشد، شما می توانید هزینه ای را 
به صورت قسط دریافت کنید و این مبلغ از سود تبلیغات 
شما کاسته خواهد شد که خود می تواند منجر به افزایش 

کیفیت ویدئوها و کاهش دغدغه افراد شود. 
اسنپچت

این ش��بکه از س��ال 2011 فعالیت خود را آغاز کرده و 
به لطف فیلترهای خالقانه و جذاب، به س��رعت محبوبیت 
جهان��ی را پیدا کرد. جالب این اس��ت ک��ه بدانید قابلیت 
استوری، نخستین بار توسط این برند ارائه شد. جدیدترین 
آمارها حاکی از آن است که پس از اینستاگرام، این شبکه 

محبوب ترین بستر ارسال عکس محسوب می شود. 
Dynamic Ad-1

تبلیغات پویا بخش��ی اس��ت که مدیران اسنپ چت به 
عن��وان مهمترین اقدام امس��ال انتخ��اب کرده اند. درواقع 
این س��رویس به صورتی اس��ت که تبلیغ شما با باالترین 
امکان بازخورد همراه خواهد بود و براس��اس عالیق افراد، 
نمایش داده می شود. درواقع این موضوع بسیار مهم است 
که تبلیغ، به مناس��ب ترین افراد نمایش داده شود. در این 
زمینه پیش بینی ها حاکی از آن است که حداقل بازدید هر 
تبلیغ، 40 میلیون باشد. با این حال هنوز در رابطه با هزینه 

آن، صحبتی نشده است. 
Creator Marketplace-2

وجود گروهی برای کسب و کارها، کمک خواهد کرد تا 
افراد بتوانند زمینه های همکاری مختلفی را داشته باشند. 
برای مثال ایجاد تصویر AR از محصوالت، اقدامی اس��ت 
که هزینه بر بوده و برای برندهایی که تنوع محصول پایینی 
دارن��د، مقرون به صرف��ه نخواهد بود. تحت این ش��رایط 
ترکیب چند برن��د کوچک، می تواند بودجه الزم برای این 
اقدام را ایجاد نماید. همچنین می توانید از تجربه برندهای 
مختلف، برای بهبود کسب و کار خود استفاده کنید. بدون 
ش��ک عضویت در این بخش نیز هزین��ه ای در پی خواهد 
داش��ت و به نظر می رسد به صورت حق اشتراک ماهانه و 

یا ساالنه باشد. 
practicalecommerce.com:منبع

جدیدترین امکانات برترین شبکه های اجتماعی


