
www.forsatnet . i r

شنبه
9 مرداد 1400

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

موج تازه کرونا پیش بینی رشد اقتصادی را کاهش داد

 سهم کرونا
از رشد اقتصادی کشورها

فرصت امروز: کرونا همچنان به مثابه یک متغیر اقتصادی عمل می کند و اعداد و ارقام رشد اقتصادی را درمی نوردد. 
به نظر می رس��د کشورها هر چقدر روند واکسیناس��یون بهتری داشته اند، در بعد حمایت مالی از خانوارها و کسب و 
کارها هم موفق تر عمل کرده اند. در واقع، واکسیناسیون به مثابه یک محرک رشد اقتصادی عمل کرده و در حالی که 
کشورهای توسعه یافته غربی با سرعت دهی به روند واکسیناسیون به مرحله لغو محدودیت های اجتماعی رسیده اند، 
کشورهای در حال توسعه با موج تازه کرونا دلتا دست و پنجه نرم می کنند. از همین روست که صندوق بین المللی 
پول در تازه ترین به روزرسانی گزارش دورنمای اقتصاد جهان، پیش بینی رشد کشورهای ثروتمند را افزایش داده و از...

 شاخص کل بورس در پایان هفته نخست مرداد
به بازدهی کمتر از یک درصدی رسید
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 صنعت خودرو نیازمند سرمایه گذاری
بر فناوری و رشد مقیاس تولید است
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فرصت امروز: براسـاس آخرین آمارهای بانک مرکزی، موازنه کل پرداخت های کشـور که در سال های 
1397 و 1398 با مازاد همراه بود، در سـال 1399 با کسـری 2.6 میلیارد دالری همراه شد. این کسری 

در حالی رخ داده که طی دو سـال پیش از آن، موازنه پرداخت های کشـور با مازاد همراه بود. 
البته در 10 سال اخیر، در دو سال 1395 و 1396 نیز موازنه پرداخت ها کسری های حدود...

حساب سرمایه کشور تنها در 2 سال 93 و 94 منفی نبوده است

تراز ناتراز پرداخت ها در دهه 90

سرمقاله
خلق پول تا ثریا

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی 

کانون بانک ها

یکشنبه هفته گذشته شبکه یک 
سیما بدون حضور کارشناسان خبره 
بانکی در برنامه ای نسبتا مفصل که 
هدف آن، »مهار س��یل نقدینگی و 
ت��ورم و اصالح نظام بانکی کش��ور« 
اعالم ش��د، با ارائه آمارهای مختلف 
که چندان مستند به نظر نمی رسید، 
تالش ک��رد ثابت نماید که ش��بکه 
بانکی و مشخصا بانک های خصوصی، 
نق��ش اصل��ی را در »خل��ق پول«، 
و  نقدینگی  لجام گس��یخته  افزایش 
کاه��ش پای��ه پولی کش��ور برعهده 
دارند. نمی توان انکار کرد که در حال 
حاضر، رش��د نقدینگی کشور بسیار 
پرشتاب است، چنانکه به گفته یکی 
از مدیران ارشد بانک مرکزی، »حجم 
نقدینگي در پایان سال 1394 با 30 
درصد افزایش نس��بت به پایان سال 
قبل به 10172.9 هزار میلیارد ریال 
رس��ید که در مقایسه با رشد متغیر 
مذکور در پایان س��ال 1393 )22.3 
درص��د(، 7.7 واح��د درصد افزایش 
براساس  نش��ان مي داد.« همچنین 
برآورده��ای  »برخ��ی  گزارش ه��ا، 
اقتص��ادی بیانگ��ر آن اس��ت که در 
س��ال 97 روزانه هزار میلیارد تومان 
نقدینگی خلق می شده که این آمار 
در سال 98 روزانه به 1600 میلیارد 
توم��ان و در س��ال 99 ب��ه 2600 

میلیارد تومان رسیده است.«
ادامه در همین صفحه
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پی پاد؛ به عنوان نرم افزار تداعی کننده نگاه هوش��مندانه 
ب��ه دنیای پرداخت امروزی، با امکان��ات متنوع و مطابق با 

نیازهای پرداخت شهروندان ارائه شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، در ابتدای سال 
1400 از نس��خه جدید کیف پول همراه بانک پاسارگاد که 
پیش تر با نام کیپاد شناخته می شد، با هویت دیداری جدید 
و با نام »پی پاد« رونمایی شد. کیپاد پس از گذشت سه سال 
از آغاز به کار، نشانه های تصویری جدیدش را به همراه تعریف 

تازه ای از هویت برند و نام جدید معرفی کرده  است. از جمله 
نشانه های تصویری جدید، می توان به لوگوی آن اشاره کرد 
که برگرفته از نگاهی نوین به جهان پرداخت امروزی است. 
الزم به ذکر است نام پی پاد الهام گرفته از دو کلمه انگلیسی 
پرداخت )pay( و س��رزمین هوشمند پاد )pod( متعلق به 
بانک پاس��ارگاد اس��ت. همچنین هویت دیداری پی پاد نیز 
تداعی کننده نگاه هوشمندانه از دریچه چشم به دنیای امروز 
اس��ت، به گونه ای که کمک کننده به روش��ن کردن مسیر و 

وس��عت دادن به افق دید کاربران باشد. از جمله ویژگی های 
منحصر به فرد جدیدی که کارب��ران پی پاد می توانند از آن 
بهره مند شوند، سهولت دسترس��ی به خدمات، عدم نیاز به 
ورود اطالعات کارت در هر پرداخت با افزایش موجودی کیف 
پول، احراز هویت غیرحضوری و عدم نیاز به مراجعه به بانک 
جهت انجام امور پرداختی، ایجاد صفحه »خدمات اختصاصی 
من« و امکان انتخاب خدمات پرکاربرد و فعال ش��دن احراز 
هوی��ت تصویری جهت افزایش س��قف تراکنش و موجودی 

کی��ف پول اس��ت. پی پ��اد همچنین برای کم��ک به حفظ 
محیط زیست و حذف پول نقد و قبض کاغذی اقدام به ارائه 
سرویس هایی مانند پرداخت کرایه تاکسی، پرداخت عوارض 
بزرگراهی، اس��تعالم و پرداخت انواع قبض و... کرده است. از 
دیگر سرویس های این نرم افزار می توان به امکان استعالم و 
پرداخت جرائم رانندگی، سرویس کارت به کارت، انتقال وجه 
)صرفا با داش��تن شماره موبایل طرف مقابل(، خرید شارژ و 
بسته اینترنتی، پرداخت طرح ترافیک تهران، پرداخت خالفی 

خودرو، پرداخت پارک حاش��یه ای، قطار ش��هری مش��هد، 
تلویزیون آیو و نیکوکاری اش��اره کرد. به زودی نسخه تحت 
وب  اپلیکیشن پی پاد نیز در دسترس عموم قرار خواهد گرفت 
که در حال حاضر به صورت آزمایشی بهره برداری شده است. 
هموطنان گرامی جهت دسترس��ی و بهره مندی از امکانات 
ویژه پی پاد می توانند این نرم افزارکاربردی را از بازارهای مجاز 
نرم افزاری، سایت پی پاد و یا سایت بانک پاسارگاد )به نشانی 

https://www.bpi.ir/paypod( دریافت کنند.

ادامه از همین صفحه
اگر این آمارهای رسانه ای صحیح باشد، به دالیل متعدد کارشناسی 
نمی توان سیستم بانکی کشور را به  عنوان عامل اصلی و منحصربه فرد 
»خلق پول« و افزایش نقدینگی معرفی کرد، در حالی که کارشناسان 
محترم برنامه تلویزیونی مذکور، شبکه بانکی کشور و مشخصا بانک های 
خصوص��ی را عامل اصلی »خلق پول« و رش��د نقدینگی تش��خیص 
داده اند. فارغ از انگیزه ساخت چنین برنامه هایی و جهت دهی به افکار 
عمومی، کارشناس��ان محترم تالش زیادی برای توجیه کارشناس��ی 
نظری��ات خویش به کار برده اند که از این حیث قابل تقدیر اس��ت، اما 
مباحث اشاره شده در این برنامه، این پرسش را در ذهن مخاطب مطرح 
می کند که »خلق پول« چیست و آیا در شرایط فعلی کشور، بانک های 
خصوصی و یا دولتی، عامل اصلی و منحصربه فرد »خلق پول«، افزایش 

نقدینگی و گسترش تورم و تضعیف پایه پولی هستند؟
در حال حاضر براساس مقررات »قانون پولی و بانکی کشور« مصوب 
تیرماه 1351، انتشار پول رسمی کشور منحصرا در اختیار بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی اس��ت. بند الف ماده 3 این قانون می گوید: »امتیاز 
انتش��ار پول رایج کش��ور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت 
مق��ررات این قانون منحصرا به بانک مرکزی ایران واگذار می ش��ود.« 
البته باید توجه داشت که اختیار بانک مرکزی در خلق و انتشار پول، 
بی حس��اب و کتاب و نامحدود نیست، بلکه بانک مرکزی برای چاپ و 
انتش��ار پول بایس��تی وثیقه قانونی فراهم آورد. خلق و انتشار پول در 
قبال وثیقه معتبر در کنار وضعیت اقتصادی کش��ور در مجموع قدرت 
پایه پولی کش��ور را تعیین می کند، اما هدف بانک مرکزی کشورها از 
چاپ و انتش��ار پول همانا نگهداری آن در خزانه ها نیس��ت، بلکه پول 
چاپ ش��ده باید در سراسر کش��ور جریان یابد و دستمایه دادوستد و 

تجارت قرار گیرد.
ام��ا در مواقعی ع��الوه بر بانک مرکزی، نهاده��ای قدرتمند مالی و 
اقتصادی نظیر بانک ها و موسس��ات مالی نیز با فعالیت های اقتصادی 
خود خارج از مدار بانک مرکزی، تولید پول و ثروت می کنند و موجبات 
افزایش نقدینگی در س��طح جامعه را فراهم می آورند. به  عنوان مثال، 
اگر دولت در هنگام کسری بودجه بدون تأمین اعتبار و پشتوانه قانونی، 
دس��تور چاپ و نشر اسکناس به بانک مرکزی را دهد و یا برای تأمین 
منابع مالی خود مبادرت به استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک 
مرکزی و سیستم بانکی کشور )در قالب تنخواه یا تحمیل »تسهیالت 
تکلیفی« به بانک ها( نماید، بدون ش��ک این پدیده، افزایش نقدینگی 
در س��طح جامعه و بالطبع افزایش تورم را در پی خواهد داش��ت. در 
ای��ن زمینه از قول عبدالناصر همتی، رئیس کل س��ابق بانک مرکزی 

نقل شده اس��ت: »روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدایی سال 
1400 بسیار نگران کننده است و اگر سریعا تغییر نکند، تبعات بزرگی 
خواهد داش��ت. دلیل این رشد عمدتا استقراض بی رویه دولت از بانک 
مرکزی در قالب تنخواه هایی اس��ت که چشم اندازی برای تسویه آنها 
وجود ندارد. در اواخر س��ال 1399 نی��ز تأکید کردم که منابع بودجه 
1400 غیرواقعی اس��ت و کس��ری زیادی دارد و تأمین افزایش حدود 
100درصدی هزینه های بودجه 1400 نسبت به سال قبل امکان پذیر 
نیس��ت، اما چرا مجلس و دولت درخصوص کنترل هزینه های بودجه 

اقدام نکردند، بحث جداگانه ای است.«
همچنین اگر یک بانک به جای پرداخت تس��هیالت و ارائه اعتبار، 
پول های حاصل از س��پرده های مردم را در امور غیربانکی به کار گیرد 
و یا وارد بازار س��رمایه شود، این اقدامات موجب »خلق پول« پرقدرت 
توس��ط آن بانک و افزایش نقدینگی در س��طح جامعه خواهد شد. به 
همین جهت در تعریف »خلق پول« گفته شده: »روندی در علم اقتصاد 
اس��ت که طی آن، نقدینگی یک کشور یا منطقه پولی )مانند منطقه 
یورو( افزایش می یابد. یک بانک مرکزی می تواند با خریدن منابع مالی 
یا قرض دادن به موسس��ات مالی به اقتصاد پول جدید وارد کند )که 
به سیاست پولی انبساطی مشهور است(. آنگاه قرض دادن پول توسط 
بان��ک تجاری، این پول پایه را از طریق بانکداری ذخیره کس��ری زیاد 
می کند و منجر به بس��ط پول گس��ترده )پول نقد و سپرده دیداری( 
می گ��ردد.« با این تفاصیل، آیا بانک ه��ای دولتی و خصوصی فقط به 
»خلق پول« و افزایش تورم مشغول هستند و کارکرد دیگری ندارند؟ 
به نظر می رس��د همه اثرات »خلق پول« را به گردن بانک ها انداختن، 
از نظر کارشناس��ی چندان منطبق با واقعیت نیست و نادیده انگاشتن 
نقش سایر نهادهای قدرتمند اقتصادی نظیر بازار بورس در »خلق پول« 
و افزایش نقدینگی در جامعه است. بر این اساس نمی توان کل فعالیت 
صنعت بانکداری کش��ور را خالق نقدینگی در جامعه دانست. افزون بر 

آن باید به اصول و مبانی زیر توجه کرد:
اول؛ بانک خواه دولتی باش��د و خواه بانک خصوصی، نهادی اس��ت 
اقتصادی که س��رمایه آن یا متعل��ق به دولت )بانک ه��ای دولتی( یا 
متعلق به مردم )بانک های خصوصی( است. منابع اصلی بانک ها خواه 
دولتی و خواه خصوصی متعلق به سپرده گذاران است که بانک ها قانونا 
متعهد به پرداخت سود سپرده به آنان هستند. فعالیت اصلی بانک ها، 
پرداخت انواع تسهیالت و اعتبارات بانکی در کنار ارائه انواع سرویس ها 
و خدمات بانکی است. این خدمات توسط بانک ها به  طور مجانی انجام 
نمی شود، بلکه بالعکس، بانک ها در قبال تسهیالت، »سود« و در قبال 
ارائ��ه خدمات بانک��ی، »کارمزد« یا »حق الزحم��ه« دریافت می کنند. 

میزان س��ود تس��هیالت و کارمزد خدمات بانکی نیز همه ساله توسط 
بانک مرکزی تعیین می شود. بر این اساس نمی توان بانک ها را در زمره 
موسس��ات امدادی تلقی کرد. بنابراین درآمد قانونی بانک ها حاصل از 
پرداخت وام و تسهیالت یا ارائه خدمات بانکی را نمی توان از مصادیق 

خلق منفی پول و عامل افزایش نقدینگی در جامعه به حساب آورد.
دوم؛ بانک ه��ا ب��رای تأمی��ن مناب��ع مال��ی الزم و افزای��ش قدرت 
تس��هیالت دهی قانونا مجاز ب��ه پذیرش س��پرده )اصطالحا »تجهیز 
منابع«( از مردم هس��تند و وظیفه دارند یا به  عنوان ش��ریک یا وکیل 
سپرده گذاران، منابع حاصل از سپرده های مردمی را در کنار منابع خود 
تنها در عملیات مجاز بانکی به کار برند. تعیین و تشخیص مصادیق و 
انواع عملیات مجاز بانکی نیز قانونا برعهده شورای پول و اعتبار است. 
فراموش نکنیم که عمده منابع حاصل از به کارگیری سپرده های مردم 
در عملیات مجاز بانکی نیز جزو درآمدهای مش��اع بانک ها محس��وب 
می شود؛ یعنی درآمدهایی که می بایستی به نسبت مبلغ و مدت سپرده 
و سهم منابع بانک ها بین سپرده گذاران بانک های سپرده پذیر تقسیم 
ش��ود. توزیع این درآمدهای مش��اعی نیز از مصادیق خلق منفی پول 

تلقی نمی شود.
س��وم؛ توزیع و تخصی��ص منابع و پرداخت تس��هیالت و اعتبارات 
ازجمله صالحیت ها و اختیارات قانونی بانک هاست، اما در ایران عمدتا 
بعد از انقالب، پدیده جدیدی به نام »تس��هیالت تکلیفی« رواج یافته 
اس��ت. منظور از »تسهیالت تکلیفی«، تس��هیالتی است که مجلس 
شورای اس��المی بنا بر صالحدید خود، پرداخت آن را بر شبکه بانکی 
کشور تکلیف می کند. گرچه طبق مقررات برنامه سوم توسعه مقرر بود 
که میزان »تسهیالت تکلیفی« همه ساله کاهش یابد، اما چنین نشد و 
»تسهیالت تکلیفی« همواره به عنوان جزء جدایی ناپذیر بودجه و یکی 
از منابع تأمین اعتبار موردنی��از برنامه های دولت باقی ماند. اخیرا نیز 
عالوه بر مجلس، دولت محترم هم خود را صالح بر ایجاد »تس��هیالت 
تکلیفی« ب��رای بانک ها می دان��د. کما اینکه در بودجه س��ال 1400 
»تس��هیالت تکلیفی« به وفور یافت می ش��ود. به عنوان مثال، براساس 
جزء 10 بند الف تبصره 18 قانون بودجه س��ال 1400، ش��بکه بانکی 
کشور بایستی در این س��ال برای احداث و نوسازی 400 هزار مسکن 
روستایی و شهری مبلغ 3 میلیون و 600 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
ساخت مسکن به افراد واجد شرایط پرداخت نماید، به طوری که دوران 
مشارکت و فروش اقساطی تسهیالت موردنظر مجلس 20 سال باشد. 
فعال درخصوص مبانی کارشناسی و علمی »تسهیالت تکلیفی« بحثی 
نداریم، اما باید توجه داشت که پرداخت »تسهیالت تکلیفی« که غالبا 
منتهی ب��ه افزایش معوقات بانکی می ش��ود را نمی توان »خلق پول« 

توسط بانک ها دانست.
چهارم؛ بانک ها برای تأمین منابع مالی الزم جهت پرداخت تسهیالت 
و ایف��ای تعهدات بانکی در چارچوب ضوابط بانکی مجاز به اس��تفاده 
از مناب��ع بانکی )بازار بین بانکی( و منابع بانک مرکزی هس��تند. بازار 
معام��الت بین بانکی بانک ها کال تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی 
ق��رار دارد تا از س��فته بازی بانک ها در این م��ورد جلوگیری نماید، اما 
استفاده از منابع بانک مرکزی نیز بایستی در چارچوب عملیات بازار باز 
و ب��ا ارائه وثیقه معتبر و مورد قبول بانک مرکزی صورت پذیرد. وثیقه 
معتبر نیز توسط مجلس تعریف و تعیین شده است؛ اوراق مالی اسالمی 
که خزانه آن را منتش��ر می کند و بانک ها برای استفاده از منابع بانک 
مرکزی بایس��تی آن را از دولت بخرند و به عنوان وثیقه بدهی خود به 
بانک مرکزی بسپارند. در واقع با این مکانیزم، دولت اوراق مالی خود را 
به ش��بکه بانکی کشور می فروشد. این فرآیند نوعی مدیریت کنترل و 
هدایت نقدینگی بانک هاست. اعمال این پدیده، بهای تمام شده منابع 
بانک مرکزی را برای بانک ها افزایش خواهد داد، ولی در عوض، دولت 
مناب��ع مالی موردنیاز خود را با فروش اجباری اوراق مالی اس��المی به 

بانک ها تأمین می نماید.
پنج��م؛ در کن��ار پرداخت وام و انواع تس��هیالت و اعتبارات بانکی، 
مشکل بس��یار بزرگ سیستم بانکی کش��ور، معوقات بانکی است که 
مواجهه با انواع و اقسام مشکالت قانونی و فراقانونی است. این مشکل 
طاقت فرس��ا، توان مالی و قدرت تس��هیالت دهی بانک ها را به ش��دت 
کاهش می دهد. متأسفانه در جامعه چنین جا افتاده که بانک ها فقط 
بایستی وام و تسهیالت بدهند. ولی اقدام بانک ها برای وصول مطالبات 
معوق، گناه نابخش��ودنی و اقدام ضدتولیدی بانک ها به جامعه معرفی 
می شود؛ در حالی که مسامحه و کوتاهی در این امر، مدیران بانک ها را 

با نکوهش و اخطار و پیگرد مراجع نظارتی مواجه خواهد کرد.
درآمد بانک ها و موسسات اعتباری که از عملیات مجاز بانکی حاصل 
می ش��ود را نمی توان از مصادیق خلق غیرقانونی درآمد و پول دانست 
و یا آنکه این پدیده را حق حاکمیتی دانس��ت که در اختیار بانک های 
خصوصی قرار گرفته اس��ت. اگر »درآمد حاصل از عملیات بانکی« به  
عقیده تعدادی از کارشناس��ان محترم، نوعی حق حاکمیتی است که 
در اختیار بانک های خصوصی قرار گرفته است، همین حق حاکمیتی 
نیز پس از پیروزی انقالب اس��المی تا اوایل دهه 80 به طور انحصاری 
در اختیار بانک های دولتی قرار گرفته بود. پس در زمینه »خلق پول« 
چه تفاوتی بین بانک های دولتی و بانک های خصوصی می تواند متصور 
باشد و چگونه می توان در این زمینه »خلق پول« توسط بانک ها را فقط 

منحصر به بانک های خصوصی دانست؟

افزون بر این مطلب، در گسترش نقدینگی و افزایش نرخ تورم تنها 
بانک ها موثر نیس��تند، بلکه در پدیده های��ی چون افزایش نقدینگی و 
افزایش نرخ تورم ممکن است ده ها عامل دخیل باشند. به عنوان مثال، 
س��فته بازی در بازار غیرمتش��کل پولی و مالی در کنار جهش ناگهانی 
قیمت ه��ا در بخش صنعت، کش��اورزی و خدمات ازجمل��ه عوامل و 
پدیده هایی هس��تند که نمی توان نقش موثر آنها را در گسترش تورم 
و تضعیف پایه پولی کش��ور نادیده انگاش��ت. خلق منفی پول توسط 
بانک ها در م��واردی صورت می گیرد که بانک از عملیات بانکی خارج 
می ش��ود و منابع مالی خود و منابع سپرده گذاران را به طور غیرقانونی 
در امور تجاری غیربانکی و بازار س��رمایه به کار می گیرد و کسب سود 
می کند. فی المثل، منابع س��پرده گذاران به جای پرداخت تسهیالت و 
اعتبارات بانکی، مصروف بنگاهداری و خرید و فروش سهام شرکت ها، 
ساختمان سازی و مال سازی، خرید و فروش سکه و ارز و خرید و فروش 
امالک و مستغالت می شود. این گونه امور جز در موارد خاص، عملیات 
مجاز بانکی محسوب نمی شوند. خلق منفی پول و ثروت توسط بانک ها 
معم��وال در مواردی بروز می کن��د که نظارت بانک مرکزی بر عملکرد 
بانک ها چندان موثر و کارا نیس��ت و بانک ها برای کسب درآمد بیشتر 
به سوی بازارهای پررونق اقتصادی روی می آورند، اما اینکه همه عملیات 
بانکی و مش��خصا کارکرد اقتصادی بانک ها را از مصادیق »خلق پول« 
پرق��درت بدانیم و بر این مبن��ا، حمالت تبلیغی را متوجه نظام بانکی 
کشور کنیم، چندان با منطق مدیریتی سازگار نیست و به جای اصالح 
سیس��تم بانکی کش��ور، تخریب آن را به هم��راه دارد و بانک ها را در 
وظیفه خدمات رس��انی به مردم و پرداخت تسهیالت به بخش تولید و 
وصول مطالبات معوق و پرداخت سود سهام علی الحساب و سود قطعی 
سپرده گذاران با مش��کالت جدی فراوان مواجه خواهد ساخت. ضمن 
آنکه »قانون اجازه تأس��یس بانک های غیردولت��ی« با هدف »افزایش 
ش��رایط رقابتی در بازارهای مالی و تش��ویق پس انداز و سرمایه گذاری 
و ایجاد زمینه رش��د و توسعه اقتصادی کش��ور و جلوگیری از ضرر و 
زیان جامعه« توسط قانون گذار تصویب شده است؛ بنابراین خط کشی 
بین بانک ه��ای خصوصی و دولتی در پدیده »خل��ق پول« چندان از 
مبنای علمی و منطقی برخوردار نیس��ت. در صنعت بانکداری، رقابت 
بین بانکی، امری بسیار طبیعی است که نتیجه این رقابت، برخورداری 
بهتر مشتریان از خدمات و سرویس های بانکی است. امید است به جای 
تبلیغ منفی علیه سیستم بانکی کشور، با تقویت و کارا نمودن نظارت 
بانک مرکزی تالش کنیم با فراهم آوردن زمینه رقابت سالم بین شبکه 
بانک های دولتی و خصوصی، مردم و به ویژه بخش تولید را بیشتر و بهتر 

از خدمات و تسهیالت بانکی بهره مند سازیم.

خلق پول تا ثریا

پی پاد؛ کیف پول همراه  بانک پاسارگاد؛ نگاه هوشمندانه به جهان پرداخت امروز

آشنایی با مفهوم رضایت مشتری در کسب و کار
رضایت مشتری چیست و چرا برای هر برندی مهم است؟

جلب رضایت مش��تریان یکی از مهمترین اهداف برای هر کس��ب و کاری محسوب می شود. اگر شما توانایی جلب 
رضایت مش��تریان تان را نداش��ته باشید، خیلی زود آنها را از دست می دهید. این امر در میان بسیاری از برندها بدل به 
نوعی پدیده غیرمنتظره شده است. ریزش مشتریان در شرایط سخت کنونی برای هر برندی مثل تیر خالص خواهد 
بود. نکته مهم در این میان نارضایتی اغلب مشتریان از برندهای مختلف است. این امر وضعیت برندها برای جلب نظر 
مش��تریان را دش��وارتر از هر زمان دیگری می کند.  هدف اصلی در این مقاله آشنایی با رضایت مشتریان و راهکارهای 
افزایش آن است. این امر به شما کمک شایانی در راستای بهبود وضعیت تان در تعامل های آتی با مشتریان و همچنین...



فرصت امروز: کرونا همچنان به مثابه یک متغیر اقتصادی عمل می کند 
و اعداد و ارقام رش��د اقتصادی را درمی نوردد. به نظر می رسد کشورها هر 
چقدر روند واکسیناسیون بهتری داشته اند، در بعد حمایت مالی از خانوارها 
و کسب و کارها هم موفق تر عمل کرده اند. در واقع، واکسیناسیون به مثابه 
یک محرک رشد اقتصادی عمل کرده و در حالی که کشورهای توسعه یافته 
غربی با س��رعت دهی به روند واکسیناسیون به مرحله لغو محدودیت های 
اجتماعی رس��یده اند، کش��ورهای در حال توس��عه با موج تازه کرونا دلتا 
دس��ت و پنجه نرم می کنند. از همین روست که صندوق بین المللی پول 
در تازه ترین به روزرس��انی گزارش دورنمای اقتصاد جهان، پیش بینی رشد 
کش��ورهای ثروتمند را افزایش داده و از میزان رشد اقتصادهای نوظهور و 
کش��ورهای در حال توسعه کاسته است. به گفته صندوق بین المللی پول، 
این تفاوت در برآورد رشد اقتصادی کشورها عمدتا به خاطر دسترسی بهتر 
به واکسن و حمایت مالی پیوسته در اقتصادهای پیشرفته است، در حالی 

که بازارهای نوظهور در هر دو حوزه مشکل دارند.
در گزارش تازه صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده 
ایران در سال جاری میالدی همان پیش بینی قبلی است و روی رقم 2.5 
درصد ثابت باقی مانده اس��ت، اما نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده برای 

سال 2022 با 0.1 درصد کاهش 2 درصد اعالم شده است.
رشد اقتصادی کشورها در آزمون کرونا

صندوق بین المللی پول در تازه ترین به  روزرس��انی گزارش چش��م انداز 
اقتصادی جهان، پیش بینی رش��د کش��ورهای ثروتمند را افزایش داد و از 
برآورد رشد کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهوری که با افزایش 
موارد ابتال به سویه جدید کرونا مبارزه می کنند، کاست. صندوق بین المللی 
پول در این گزارش، پیش بینی رشد 6 درصدی سال 2021 را حفظ کرد و 
چشم انداز رشد ایاالت متحده آمریکا را به طور قابل توجهی افزایش داد. به 
این ترتیب، صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد اقتصادی آمریکا برای 
س��ال 2021 را 0.6 درصد نس��بت به پیش بینی قبلی افزایش داد و به 7 
درصد رساند و پیش بینی رشد اقتصادی این کشور در سال 2022 را 1.4 
درصد باال برد و به 4.9 درصد رس��اند. پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت که 
کنگره ایاالت متحده بس��ته 4 تریلیون دالری جو بایدن در زیرساخت ها، 

هزینه های آموزش و حمایت خانواده را تصویب می کند. بزرگ ترین افزایش 
در پیش بینی های رشد اقتصادی صندوق بین المللی پول نیز به انگلستان 
رس��ید، به طوری که این صندوق پیش بینی قبلی خود را 1.7 درصد باال 
برد و اعالم کرد در س��ال 2021 اقتصاد انگلس��تان 7 درصد رشد خواهد 
کرد که نش��ان دهنده س��ازگاری بهتر با محدودیت های کرونایی نس��بت 
به پیش بینی قبلی اس��ت. همچنین در این چش��م انداز جدید، پیش بینی 
رشد اقتصادی منطقه یورو 0.2 درصد افزایش داده شد و پیش بینی رشد 
اقتص��ادی ژاپن 0.5 درصد کاه��ش یافت که نش��ان دهنده موارد ابتالی 
بیشتر و محدودیت های شدیدتر در نیمه اول سال است. هند که امسال با 
یک موج گس��ترده از موارد ابتالی ویروس کرونا دست و پنجه نرم کرده، 
بیش��ترین کاهش را در پیش بینی رش��د خود مش��اهده کرد؛ 3 درصد تا 
9.5 درصد برای سال 2021. صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی 
2021 خود را برای چین 0.3 درصد به دلیل کاهش سرمایهگذاری عمومی 
و حمای��ت مالی کاهش داد. صن��دوق بین المللی پول همچنین دورنمای 
رشد اندکی برای اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و ویتنام پیش بینی کرده 
است، در حالی که امواج اخیر موارد ابتال به کووید19- بر فعالیت آنها سایه 
انداخته است. صندوق پیش بینی کرد که آسیای نوظهور امسال 7.5 درصد 
رش��د کند که 1.1 درصد کمتر از پیش بینی ماه آوریل اس��ت. کشورهای 
کم درآمد نیز 0.4 درصد افت در رشد خود در سال 2021 مشاهده کردند 
و صندوق بین المللی پول، توزیع کند واکسن را مانع اصلی بهبود اقتصادی 

این کشورها معرفی کرده است.
کرونا در کمین رشد اقتصادی کشورها

گیتا گوپینات، اقتصاددان ارش��د صن��دوق بین المللی پول در کنفرانس 
مطبوعاتی سه ش��نبه هفته گذش��ته گفت: نزدیک به 40 درصد جمعیت 
کشورهای پیشرفته کامال واکسینه ش��ده اند، در حالی که در اقتصادهای 
نوظهور 11 درصد و در کشورهای در حال توسعه کم درآمد، درصد بسیار 
کمتری واکسینه شده اند. س��رعت واکسیناسیون سریع تر از حد انتظار و 
بازگشت به حالت عادی منجر به بهبودی چشم انداز شده در حالی که عدم 
دسترس��ی به واکسن و افزایش موارد ابتال در برخی کشورها به ویژه هند، 

منجر به کاهش پیش بینی شده است.

به گفته گوپینات، صندوق بین المللی پول فش��ارهای تورمی را به دلیل 
ع��دم تطابق عرضه و تقاضا همزمان با بازگش��ایی اقتصادها می داند. تورم 
ب��االی امس��ال به ویژه در ای��االت متحده آمریکا در س��ال آینده میالدی 
به س��طح نرمال خود بازمی گردد، اما اگر تنگناه��ای عرضه طوالنی مدت 
باش��د، می تواند انتظارات تورمی را در س��ال آینده کنترل نکند و این یک 
نگران��ی اس��ت. در حالی که افزایش دس��تمزد برای برخ��ی از بخش ها را 
پیش بینی می کنیم، اما این یک پدیده گسترده است و انتظارات تورمی نیز 
پابرجاست. با این حال، هنوز از این بحران خارج نشده ایم. اگر فدرال رزرو 
چش��م انداز تورم خود را مجددا ارزیابی کند و اقدامات پیش��گیرانه را برای 
تشدید سیاست های پولی انجام دهد، این امر به بازارهای نوظهور ضربه ای 
مضاعف وارد می کند و خروج س��رمایه و هزینه های استقراض بیشتر را به 

چالش های رشد آنها اضافه می کند.
طب��ق گ��زارش صن��دوق بین المللی پ��ول، س��ایر خط��رات نزولی در 
سطح جهانی، ش��امل احتمال ایجاد انواع بسیار مس��ری ویروس کرونا با 
محدودیت ه��ای جدی��د در جا به جایی و کاهش فعالی��ت اقتصادی قابل 
توجه است. در یک سناریو که هم بر بازارهای نوظهور تأثیر می گذارد و هم 
کشورهای پیش��رفته، این صندوق اعالم کرد 0.8 واحد درصد می تواند از 
رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال جاری و در سال 2022 اصالح 
شود و نتیجه از دست دادن تولید جهانی حدود 4.5 تریلیون دالر تا سال 
2025 است. در میان اختالفات عمیق بین دموکرات ها و جمهوری خواهان 
در کنگره آمریکا، خطر نزولی قابل توجه دیگر این است که احتمال عقبگرد 
زیرس��اخت ها و برنامه های اجتماعی ایاالت متحده وج��ود دارد. صندوق 
بین المللی پول تخمین زده اس��ت که هزینه های پیشنهادی موجب رشد 
0.3 واحد درصدی ایاالت متحده در س��ال 2021 و 1.1 درصد در س��ال 

2022 خواهد شد.
این صندوق سیاس��ت های خود را برای کش��ورها تا ح��د زیادی بدون 
تغیی��ر رها ک��رده اس��ت: اولویت بن��دی هزینه های بهداش��تی ب��ه ویژه 
ب��رای واکسیناس��یون، حمایت از خانوارها و ش��رکت های آس��یب پذیر و 
س��رمایه گذاری در آموزش و پروژه های��ی که بهره وری را افزایش می دهند 

و رو آوردن به اقتصاد کم کربن را تسریع می کند.

موج تازه کرونا پیش بینی رشد اقتصادی را کاهش داد

سهم کرونا از رشد اقتصادی کشورها

در حال��ی روز 6 م��رداد نمایندگان مجلس با اصل 85 ش��دن طرح 
»صیانت از حقوق کاربران در فضای  مجازی« موافقت کردند که با باور 
فعاالن کسب و کارهای آنالین اجرای این طرح در کوتاه مدت موجب از 
دست رفتن حقوق کاربران، در میان مدت از بین رفتن کسب و کارهای 
کوچک و متوس��ط و در بلندمدت اثراتی بر کل اقتصاد جامعه و کسب 
و کارهای بزرگ خواهد شد؛ چراکه وقتی گردش مالی نباشد و اقتصاد 
کوچک شود، بنگاه های بزرگ اقتصادی نیز آسیب خواهند دید و با این 

روند، نابودی دومینووار رخ خواهد داد.
121 نماین��ده مجلس روز چهارش��نبه هفته گذش��ته ب��ا اصل 85 
ش��دن طرح »صیانت از حقوق کاربران در فضای  مجازی و س��اماندهی 
پیام رسان های  اجتماعی« موافقت و 74 نفر مخالفت کردند و 9 نفر نیز 
ب��ه آن رأی ممتنع دادند. طبق اصل 85 قانون اساس��ی، طرح صیانت 
از حقوق کاربران فضای مجازی در کمیس��یون تخصصی مورد بررسی 
قرار خواهد گرفت و بعد از تایید ش��ورای نگهبان، به صورت آزمایش��ی 
اجرا می ش��ود. در همین ح��ال، فعاالن این عرص��ه معتقدند با اجرای 
این طرح در مرحله اول کاربران به طور مس��تقیم از حقوق خودش��ان 
در فض��ای مجازی خلع خواهند ش��د و در مرحله بعد کس��ب و کارها 
هرچند که به طور مستقیم آسیب نمی بینند، بلکه یک کسب وکار برای 
آنکه سایتی داشته باشد و از خدمات خارجی هم استفاده می کند، این 
خدمات بین المللی برای این کسب و کار قطع می شود و از این طریق به 
کسب وکارها لطمه وارد می شود. این در حالی است که اینترنت انقالبی 
در فضای کسب و کار ایجاد کرد و اجازه داد کسب و کارهای کوچک و 
متوسط خانگی و رسمی مستقیما با مخاطبان خود در ارتباط باشند و 
بتوانند بازار خود را بیابند، ولی کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که 
در یک روند »دومین��ووار« اجرای این قانون لطمات جبران ناپذیری به 

کشور و کسب و کارها وارد خواهد کرد.
در این باره، عادل طالبی، استراتژیس��ت کس��ب و کارهای آنالین به 
ایس��نا، می گوید: در ط��رح »صیانت از حقوق کارب��ران و خدمات پایه 
کاربردی فضای مجازی« کمیس��یونی به نام »کمیسیون عالی تنظیم 
مقررات« تش��کیل ش��ده تا از طریق این کمیسیون امکان رخ دادن هر 

اتفاق��ی در فضای اینترنت فراهم باش��د. در واقع این طرح با یکس��ری 
از بندهای مبهم و غیرش��فاف، کمیس��یونی با ق��درت اجرایی، باالتر از 
حتی قوای سه گانه تشکیل داده است و این کمیسیون حتی موجودیت 

فراقانونی نیز یافته است.
او با بیان اینکه در بندهای  مختلف طرح »صیانت«، وزارت ارتباطات 
نیز بازوی اجرایی این کمیسیون تلقی شده است، می افزاید: ما در زمینه 
»کمیته تعیین مصادیق پایگاه های اطالع رسانی رایانه  ای غیرمجاز« نیز 
با چنین مشکل قانونی مواجه هستیم؛ چراکه در فرآیندهای قضایی با 
دادگاه، ش��اکی، قاضی و الیحه دفاعیه و وکیل س��روکار داریم و از این 
طریق رأی صادر می شود و 20 روز می توان فرجام خواهی کرد، ولی این 
کمیته، رأس��ا یک سایت را فیلتر می کند، بدون آنکه شکایتی علیه آن 
صادر ش��ود و یا فرد خاطی حق دفاع و یا اعتراض داشته باشد. در این 
طرح نیز کمیسیونی تشکیل خواهد شد که خیلی فراتر از کمیته تعیین 

مصادیق عمل کند و قادر است هر تصمیمی برای هر سایتی بگیرد.
این استراتژیست کس��ب و کارهای آنالین، با تاکید بر اینکه ابهامات 
قانون صیانت، از بند اول که ش��امل تعاریف است، شروع می شود، ادامه 
می دهد: طبق این قانون، هر تصمیمی که در این کمیسیون گرفته شود، 
اثرگذار اس��ت؛ ضمن آنکه در م��اده اول بخش »خدمات پایه کاربردی 
اثرگ��ذار« این قانون آمده اس��ت: »خدمات پای��ه کاربردی خارجی که 
متوس��ط داده مصرفی یا پهن��ای باند یک ماهه آن بی��ش از 5 درصد 
حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین المللی باشد؛ خدمات پایه کاربردی 
داخلی که متوس��ط داده مصرفی یا پهنای باند یک ماهه آن بیش از 5 
درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باش��د؛ خدمات پایه 
کاربردی با نصب بیش از یک درصد از جمعیت کاربران داخل کشور«. 
اینها پیش فرض این طرح اس��ت، ولی در بخش دیگر آن آمده است که 

هر تصمیمی که این کمیسیون بگیرد، جاری و ساری می شود.
به گفته طالبی، طبق ماده 12 این قانون، رس��ما اعالم ش��ده که این 
کمیس��یون تصمیم خواه��د گرفت که هر خدمتی چ��ه میزان پهنای 
بان��د را می تواند مصرف کند. برای توجیه این طرح اعالم ش��ده که ما 
نمی خواهیم پلتفرم ها را فیلتر کنیم، بلکه شرکت هایی چون اینستاگرام 

در ایران دفتر تاسیس کنند، ولی در ماده 17 رسما اعالم شده است که 
ف��ارغ از مواد 12 و 13 و 14، 25 و 28، این کمیس��یون تعیین خواهد 
کرد که پهنای باند هر خدمت به چه میزان باشد و وزارت ارتباطات نیز 
موظف است هرچه که این کمیسیون تصویب کرد، اجرایی کند و خطر 
در اینجا مش��خص است. این کارشناس ارشد مدیریت کسب و کارهای 
الکترونی��ک می گوید: با اجرای این طرح در مرحله اول کاربران به طور 
مس��تقیم از حقوق خودش��ان در فضای مجازی خلع خواهند شد و در 
مرحله بعد کسب و کارها هرچند که به طور مستقیم  آسیب نمی بینند، 
بلکه یک کسب وکار برای آنکه سایتی داشته باشد و از خدمات خارجی 
هم استفاده می کند، این خدمات بین المللی برای این کسب و کار قطع 
می شود و از این طریق به کسب وکارها لطمه وارد می شود. عالوه بر آن 
براساس این قانون عمال »گیت وی« واگذار به نیروهای مسلح می شود و 
عمال ارتباطات قطع می شود و در نهایت همه دسترسی ها قطع خواهد 
شد و شوکی که از این طریق به جامعه وارد می شود، کاربران از فضای 
اینترنت فاصله خواهند گرفت، ضمن آنکه کلیه کسب و کارهایی که بر 
بستر اینترنت با مخاطبان و مشتریان خود ارتباط برقرار کردند، متضرر 

خواهند شد.
به اعتقاد این فعال کسب و کارهای اینترنتی، کسب و کارهای بزرگ 
می توانند از طریق رادیو و تلویزیون، رسانه های رسمی و روزنامه ها و بنر 
و بیلبردهایی به مش��تریان خود دست یابند و انقالب اینترنت این بود 
که دارندگان کس��ب و کارهای کوچک، که توان دسترسی به ابزارهای 
ارتباطی ندارند، با ابزار ارزان قیمت که در اختیار عامه است، با مخاطبان 
خود ارتباط برقرار کنند و با این قانون تهدیدی برای کس��ب و کارهای 
کوچک ایجاد خواهد ش��د. در مجموع، اجرای این طرح در کوتاه مدت 
موجب از دس��ت رفتن حقوق کاربران، در میان مدت کس��ب و کارهای 
کوچ��ک و متوس��ط از بین خواهند رف��ت و در بلندمدت اثراتی بر کل 
اقتصاد جامعه نمود پیدا می کند و در نهایت کسب و کارهای بزرگ نیز 
متضرر خواهند شد؛ چراکه وقتی گردش مالی نباشد و اقتصاد کوچک 
ش��ود، بنگاه های بزرگ اقتصادی نیز آسیب خواهند دید، ولی این روند 

»دومینووار« رخ خواهد داد.

واکنش ها به طرح »صیانت از فضای  مجازی« ادامه دارد

نابودی دومینووار کسب و کارها

نگـــاه

صنایع شیمیایی چه جایگاهی در تجارت ایران دارند؟
تجارت محصوالت شیمیایی در دهه 90

ایران به واسطه برخورداری از منابع نفت و گاز طبیعی و همچنین به 
پش��توانه مراکز علمی و قشر تحصیلکرده، دارای مزیت رقابتی در تولید 
محصوالت شیمیایی و دارویی است و این صنایع، نقش پررنگی در تولید 
صنعتی و تجارت ایران ایفا می کنند. از منظر تجارت، محصوالت حاصل 
از این صنایع به واس��طه مزیت کشور، سهم زیادی در صادرات غیرنفتی 
ایران دارند و به طور متوس��ط، حدود 30 درصد از کل صادرات کاالیی 
کشور در سال های اخیر متعلق به محصوالت صنایع شیمیایی بوده است. 
سهم محصوالت صنایع شیمیایی در واردات کاالیی کشور نیز باالست، 
به طوری که متوسط این سهم، حدود 15 درصد است، ازاین رو شناسایی 
بخش های پیشرو و تدقیق در میزان نقش آفرینی آنها در اقتصاد کشور 
می تواند نقش بسزایی در اثربخشی تخصیص منابع محدود و به دنبال آن 
رشد و توسعه کشور داشته باشد. باتوجه به این موارد، اکتفا به روندهای 
صادرات و واردات محصوالت برای ارزیابی عملکرد صادراتی کافی نیست. 

یکی از ابزارها برای بررسی عملکرد تجاری، رابطه مبادله است.
رابطه مبادله، مقوله بس��یار مهمی است که اقتصاددانان توسعه برای 
بررس��ی رابطه توس��عه اقتصادی با تجارت یک کش��ور، از آن استفاده 
می کنند. بنا بر تعریف، رابطه مبادله، قیمت نس��بی صادرات برحس��ب 
واردات اس��ت. این رابطه از نسبت قیمت محصوالت صادراتی به قیمت 
محصوالت وارداتی به دست می آید. این به معنای این است که به  ازای 
هر یک واحد خرید محصوالت ش��یمیایی از دنیای خارج، چند واحد از 

همین محصوالت باید به دنیای خارج صادر شود.
براساس گزارش��ی که بازوی پژوهشی وزارت صمت از »وضعیت نفع 
بری ایران از تجارت محصوالت ش��یمیایی« منتشر کرده است، هرچند 
براس��اس آمار و ارقام، صادرات محصوالت شیمیایی کشور در سال های 
اخیر رش��د مثبتی داشته است )متوسط رشد س��االنه 1.5 درصد(، اما 
رابطه مبادله ایران در این محصوالت به طور محسوسی از سال 1393 به 
بعد در حال وخیم تر شدن بوده است؛ به طوری که مقدار عددی شاخص 
آن از 1 )در س��ال 1393( به 0.67 )در س��ال 1397( تنزل یافته است؛ 
به عبارت دیگر، هر س��اله در ازای ی��ک مقدار وزنی معین از محصوالت 
شیمیایی وارداتی، مقادیر وزنی بیشتری از محصوالت شیمیایی کشور 

صادر شده است.
این وضعیت از رابطه مبادله که کشور محصوالت شیمیایی را ارزان تر 
فروخت��ه )ارزآوری کمت��ر( و در مقاب��ل گران تر خریده اس��ت )ارزبری 
بیش��تر(، بیانگ��ر نیاز به بازنگ��ری و اصالح سیاس��ت گذاری صنعتی و 
راهبردهای تجاری در حوزه این صنایع است. در این شرایط بایستی در 
سرمایه گذاری برای تولید صنایع شیمیایی باتوجه  به سطح قیمت جهانی 
و رشد قیمت محصوالت، به سمت محصوالت برخوردار از سطح و رشد 
قیمت باالتر گرایش پیدا کرد تا بدین ترتیب باتوجه به سهم قابل مالحظه 
این محصوالت در سبد صادراتی کشور، بهبود رابطه مبادله و در نتیجه 

توسعه و رفاه بیشتر حاصل شود.
به گفته موسس��ه مطالع��ات و پژوهش های بازرگان��ی، تأثیر مثبت 
محتوای فناورانه محصوالت بر بهبود رابطه مبادله از آنجا نشأت گرفته 
است که به طور معمول محصوالت پیچیده تر توسط کشورهای کمتری 
تولید می ش��وند، بنابراین بدون تردید حرکت به سمت تولید و صادرات 
این محصوالت نیازمند سیاس��ت گذاری های دقیق تر اس��ت؛ لذا توصیه 
می ش��ود در سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی عالوه بر عواملی نظیر 
اشتغال زایی، پروژه های ناتمام و... به اثرگذاری محصوالت بر رابطه مبادله 

نیز توجه شود.
به منظ��ور بهبود رابط��ه مبادله کش��ور، س��رمایه گذاری در صنعت 
محصوالت ش��یمیایی )به استثنای محصوالت با فناوری باال( بایستی با 
رصد دقیق وضعیت قیمت جهانی و روند رشد قیمتی محصوالت صورت 
پذیرد. در دوره زمانی 1390 تا 1397، متوسط صادرات کاالیی غیرنفتی 
کش��ور، 38.2 میلیارد دالر و متوس��ط نرخ رشد س��االنه آن بیش از 4 
درصد بوده اس��ت. متوس��ط ارزش صادرات و متوسط نرخ رشد ساالنه 
صادرات محصوالت صنایع شیمیایی نیز به ترتیب 11.2 میلیارد دالر و 
1.5 درصد است. مالحظه می شود صادرات محصوالت صنایع شیمیایی 
رشد کمتری نسبت به صادرات کل کاالیی کشور داشته و در عین حال 
نوسانات آن به گونه ای است که انگار حول وحوش مقدار متوسط آن طی 
دوره، در نوسان است. از این رو، انحراف معیار صادرات محصوالت صنایع 
شیمیایی حدود 0.9 اس��ت؛ حال اینکه این شاخص برای صادرات کل 

کشور بیش از 6 است.
این وضعی��ت بر این نکته اش��اره دارد که س��هم محصوالت صنایع 
شیمیایی در حال کاهش است. متوسط نرخ رشد ساالنه این سهم، کمتر 
از منفی 1.65 درصد است. بااین حال، با توجه به متوسط سهم حدود 30 
درصدی محصوالت صنایع شیمیایی از صادرات غیرنفتی کاالیی کشور، 

می توان به اهمیت این محصوالت شیمیایی در صادرات کشور پی برد.
براس��اس این گزارش، کل واردات کاالیی کش��ور در این دوره زمانی 
مذکور، با متوس��ط نرخ رش��د منفی 5 درصد، نزولی بوده است. ضمن 
اینکه این شاخص، نوسانات زیادی نیز داشته است؛ به طوری که انحراف 
معیار آن، 8.6 اس��ت. روند واردات کشور در محصوالت شیمیایی دارای 
روند باثبات تر و ش��اخص انحراف معیار برای آن، 1.5 است. واردات این 
محصوالت از 8.7 میلیارد دالر در س��ال 1390 به 6.3 میلیارد دالر در 
س��ال 1395 کاهش و پس از آن به 6.6 درصد در سال 1397 افزایش 
یافت؛ از این رو اس��ت که متوسط نرخ رش��د واردات محصوالت صنایع 
ش��یمیایی حدود منفی 4 درصد است؛ مالحظه می شود که این واردات 

در سال 1397، حدود 2 میلیارد دالر از سال 1390 کمتر است.
با مقایسه ارقام صادرات و واردات با یکدیگر، درمی یابیم که اوال سهم 
محصوالت شیمیایی از صادرات کل بیشتر از سهم واردات این محصوالت 
از واردات کل بیش��تر اس��ت )14.6 درصد در مقابل 29.6 درصد( و در 
ثانی، درحالی که متوسط نرخ رشد صادرات محصوالت صنایع شیمیایی 
کش��ور مثبت است )2.4 درصد( این ش��اخص برای واردات این دست 
از محصوالت منفی اس��ت )منفی 3.9 درصد(. این بدین معناس��ت که 
محصوالت صنعت ش��یمیایی کشور هر ساله، بیشتر و بیشتر به دنیای 
خارج صادر می ش��ود، اما در مقابل به نظر می رس��د که نیاز کش��ور به 
محصوالت ش��یمیایی تولید خارج هر ساله در حال کم شدن است. این 
اتفاق یا به خاطر کوچک شدن آن بخش تولیدی داخل کشور است که 
از این محصوالت شیمیایی وارداتی استفاده می کنند و یا اینکه بخشی 

از نیاز به محصوالت شیمیایی وارداتی کشور، در داخل تولید می شود.
با این اوصاف، در تمامی س��ال های دوره 1390 تا 1397، تراز تجاری 
در محصوالت صنایع شیمیایی مثبت بوده است. این تراز مثبت تا سال 
1396 افزایشی بوده و تراز مثبت کشور در محصوالت شیمیایی در سال 

1397 قدری کاهش یافت.
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فرص��ت امروز: براس��اس آخری��ن آماره��ای بانک مرک��زی، موازنه کل 
پرداخت های کشور که در سال های 1397 و 1398 با مازاد همراه بود، در 
س��ال 1399 با کسری 2.6 میلیارد دالری همراه شد. این کسری در حالی 
رخ داده که طی دو س��ال پیش از آن، موازنه پرداخت های کش��ور با مازاد 
همراه بود. البته در 10 س��ال اخیر، در دو س��ال 1395 و 1396 نیز موازنه 
پرداخت ها کسری های حدود 8 میلیارد دالری را تجربه کرده بود که علت 
اصلی آن، کسری حساب س��رمایه بوده که از مازاد 2.3 میلیارد دالری در 
س��ال 1394 به کس��ری 12 میلیارد دالری در س��ال 1395 و کسری 19 
میلیارد دالری در سال 1396 رسیده بود. در دهه 90، بیشترین مازاد تراز 
پرداخت ها مربوط به سال 1390 و معادل 21.4 میلیارد دالر است. پس از 
آن، با فشار بیشتر تحریم ها موازنه کل پرداخت ها کمتر و در برخی سال ها با 
کسری قابل توجهی مواجه شده است. به نظر می رسد اثر تشدید تحریمهای 
ایران بر روی تراز پرداخت ها در س��ال 1398 و 1399 بیش از دوره مشابه 
تحریم قبل یعنی طی دو س��ال 1391 و 1392 اس��ت، به طوری که پس 
از تش��دید تحریمها، در سال 1398 مازاد تراز پرداخت ها حدود 87 درصد 
ولی در س��ال 1391 حدود 43 درصد نس��بت به س��ال قبل کاهش یافته 
اس��ت. همچنین در تمامی سال های دهه 90 به استثنای سال های 1393 
و 1394، حس��اب سرمایه کش��ور منفی بوده است. از جمله عواملی که در 
تضعیف حساب سرمایه موثر بوده است، عدم جذب سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی و خروج س��رمایه از کشور است که بخشی از خروج سرمایه هم به 

خرید امالک در سایر کشورهای همسایه به ویژه ترکیه اختصاص دارد.
موازنه پرداخت های کشور در سال های گذشته

براس��اس تعریف صندوق بین المللی پول، ت��راز پرداخت ها یک گزارش 
آماری است که مبادالت خارجی یک کشور را در یک دوره زمانی مشخص 
خالصه می کند. در واقع تراز پرداخت ها، تمامی مبادالت انجام ش��ده روی 
کااله��ا، خدمات، درآم��د، انتقاالت و معامالت س��رمایه ای و مالی را دربر 
می گیرد. حس��اب جاری مهمترین اقالم مبادالتی کش��ور را که صادرات 

و واردات هس��تند شامل می ش��ود. این بخش از تراز پرداخت های کشور 
مبادالت غیرمالی کش��ور ب��ا دنیای خارج را منعکس می کن��د و از چهار 

زیربخش کاال، خدمات، درآمد و انتقاالت تشکیل می شود.
در بخش حس��اب کاالیی، اگرچه کش��ور با مازاد همراه بوده، اما رقم آن در 
س��ال 1399 به کمترین سطح خود طی 10 س��ال اخیر )1390 تا 1399( 
رس��یده است. در حالی که حساب کاالیی کش��ور در سال 1390 مازاد 21.4 
میلیارد دالری را تجربه کرده بوده، در سال 1399 به مازاد 3.2 میلیارد دالری 
رس��یده است. در بخش حس��اب کاالیی غیرنفتی طی چهار سال منتهی به 
1399، کاهش بیشتر واردات نسبت به صادرات باعث شده کسری تراز تجاری 
غیرنفتی، کمی بهبود یابد و به کمترین سطح خود در دهه 90 برسد. در بخش 
حساب کاالیی نفتی نیز کاهش توأم صادرات و واردات نفتی باعث شده از سال 
1396 به بعد، مازاد تراز آن کاس��ته شود و در سال 1399 به کمترین سطح 
خود طی 10 س��ال اخیر برسد. همچنین در بخش حساب خدمات طی 10 
س��ال منتهی به سال 1399، تراز بخش خدمات همواره منفی بوده و در این 
بازه زمانی، متوسط رشد س��االنه صادرات و واردات خدمات کشور به ترتیب 
منف��ی 7.5 درصد و منفی 8.5 درصد بوده اس��ت. به عبارت دیگر، در بخش 
حس��اب خدمات صادرات و واردات خدمات کش��ور در سال 1399 افت قابل 
توجهی را نسبت به س��ال 1398 داشته است؛ اگرچه افت توأم این دو باعث 
شده کسری تراز خدمات نسبت به سال 1398 تغییر چشمگیری نداشته باشد. 
اگرچه صادرات خدمات از س��ال 1396 تا 1398 کمی افزایش یافته بود، اما 

واردات خدمات از همان سال 1396 رو به کاهش بود. 
حس��اب سرمایه کشور نیز در سال 1399 با کسری همراه شده، اگرچه 
نس��بت به س��ال 1398، کس��ری آن کمی بهبود یافته اس��ت. بیشترین 
کس��ری حساب س��رمایه طی این 10 سال مورد بررس��ی به سال 1396 
اختصاص داشته که 19.4 میلیارد دالر است. همانطور که اشاره شد، طی 
س��ال های 1390 تا 1399، در تمامی سال ها به استثنای سال های 1393 
و 1394، حس��اب س��رمایه کشور منفی بوده اس��ت. از جمله عواملی که 

در تضعیف حس��اب سرمایه کشور موثر اس��ت، عدم جذب سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی و خروج سرمایه از کشور است که بخشی از خروج سرمایه 
هم مربوط به خرید امالک در س��ایر کش��ورهای همس��ایه به ویژه ترکیه 
اختصاص دارد. ایرانیان با س��هم 17.4 درص��دی از تعداد امالک فروخته 
شده به خارجی ها در ترکیه در سال 2020 و کسب رتبه اول، تعداد 7 هزار 
و 189 واحد مس��کونی را در این سال خریداری کرده اند که در مقایسه با 

سال 2019 از افزایش 33 درصدی هم برخوردار بوده است.
جزییات تراز کاالیی نفتی و غیرنفتی

با فرض صفر بودن واردات نفتی کشور در سال 1399، حساب کاالیی کشور 
در این س��ال با مازاد 3.2 میلیارد دالری همراه ش��ده که طی 10 سال اخیر 
کمترین رقم است و علت اصلی آن کاهش صادرات نفتی است. پیش از این، در 
سال 1394 نیز تراز کاالیی در سطح پایین 5.4 میلیارد دالر قرار داشته است. 
در دهه 90 بیش��ترین تراز کاالیی مربوط به سال 1390 و حدود 68 میلیارد 
دالر بوده است. بررسی ها نشان می دهد در سه سال منتهی به 1399، خالص 
درآمدهای ارزی کش��ور از محل تجارت کاال، بیش از 90 درصد کاهش یافته 
است. چنین رقمی حتی پس از تحریم های سال 1390 نیز بی سابقه بوده که 
دلیل مهم آن کاهش صادرات نفتی و عدم رش��د صادرات غیرنفتی اس��ت. از 
سوی دیگر، تراز کاالیی غیرنفتی نیز در 10 سال گذشته همواره منفی بوده 
است. با این وجود، طی چهار سال اخیر، تا حدودی تراز غیرنفتی بهبود یافته؛ 
به طوری که از حدود 38 میلیارد دالر در س��ال 1396 به حدود 18 میلیارد 
دالر در س��ال 1399 رسیده است. این بهبود در کسری تراز کاالیی غیرنفتی 
عمدتا ناشی از کاهش قابل توجه واردات غیرنفتی و نه رشد صادرات غیرنفتی 
طی این مدت بوده است. طی 10 سال اخیر، واردات غیرنفتی کشور به طور 
متوسط ساالنه با افت حدود 5 درصدی همراه شده است )هرچند در سه سال 
منتهی به 1399، با شیبی بیش از این مقدار کاهش یافته است(. این در حالی 
است که متوسط رشد س��االنه صادرات غیرنفتی طی 10 سال مورد بررسی 

فقط 0.8 درصد است.

حساب سرمایه کشور تنها در 2 سال 93 و 94 منفی نبوده است

تراز ناتراز پرداخت ها در دهه 90

ب��ا عملیات های صورت گرفته در بازار باز و بین بانکی به منظور کنترل 
و مدیریت نقدینگی، از ابتدای تابس��تان امسال تاکنون معادل 34 هزار و 
360 میلیارد تومان پول از بانک ها جمع ش��ده اس��ت. به گزارش ایس��نا، 
بانک مرکزی از طریق دو بس��تر عملیات بازار باز و مس��اعدت های آماده 
)اعتبارگیری بانک ها در نرخ س��قف و س��پرده گذاری بانک ها در نرخ کف( 
ضمن مدیریت نقدینگی بانک ها در بازار بین بانکی، نرخ س��ود موزون این 
بازار را حول و حوش نرخ سیاس��تی مدیریت کرده و از افزایش نوس��انات 
آن جلوگیری می کند. بس��تر عملیات بازار غالبا به صورت هفتگی و بستر 

مساعدت های آماده غالبا یک شبه است.
ابزارهای اجرایی بانک مرکزی جهت استفاده از دو ابزار فوق الذکر، توافق 
بازخرید )بسط نقدینگی(، توافق با خرید معکوس )جذب نقدینگی( و خرید 
و فروش قطعی )بس��ط و قبض نقدینگی( اس��ت که در هفته منتهی به 5 
مردادم��اه 1400، بانک مرکزی ب��از هم معکوس عمل کرد و هدف جذب 
پ��ول را در پیش گرفت و طی آن ب��ا فروش 6540 میلیارد تومان اوراق با 
نرخ سود 18 درصد تالش کرد تا ضمن جذب نقدینگی مازاد، نرخ سود را 
حول و حوش نرخ سیاستی حفظ کند. عالوه بر این، آنطور که گزارش این 
هفته بانک مرکزی نشان می دهد، با سررسید شدن توافق بازخرید معکوس 
انجام شده در عملیات بازار باز هفته گذشته، معادل 3010 میلیارد تومان 

به بانک ها برگردانده است.
از دیگر نکات این گزارش این اس��ت که بانک ها در این هفته اعتبارات 
کوتاه مدت نخواستند. از آنجا که تفاضل میزان اوراق فروخته شده و اوراق 
سررس��ید ش��ده معادل 3530 میلیارد تومان بوده، خالص عملکرد بانک 
مرکزی در بازار باز به این میزان بوده اس��ت. با توجه به مازاد شکل گرفته 
در بازار بین بانکی، تقاضایی از سوی بانک ها جهت استفاده از مساعدت های 
آماده، اعتبارگیری در نرخ سقف انجام نشد و هیچ تزریقی از این محل به 
بازار بین بانکی صورت نگرفت. با این توضیح که با سررسیدشدن توافق های 
بازخرید مرتبط با مساعدت های آماده/اعتبارگیری، در مجموع معادل 13 
هزار و 760 میلیارد تومان نیز از بازار بین بانکی در طول هفته مورد بررسی 
)5 مردادماه 1400( از بازار جذب ش��د. بنابراین، بانک مرکزی طی هفته 
مورد بررسی و به صورت خالص، معادل 17 هزار و 290 میلیارد تومان از 

بانک ها جذب و جمع کرده است.
حال س��وال این اس��ت که بانک مرکزی در مجموع حراج های تابستانه 
چقدر پول جمع کرده اس��ت؟ آمارها نشان می دهد با احتساب این حراج، 
بانک مرکزی از ابتدای تابستان سال جاری تاکنون چهار حراج دیگر فروش 
مدت دار اوراق مالی اس��المی دولتی در عملیات بازار باز انجام داده اس��ت 
ک��ه در اولین حراج تابس��تانه خود با فروش 6440 میلی��ارد تومان اوراق 
و سررس��ید اوراق فروخته ش��ده در حراج قبلی 6440 میلیارد تومان به 
بانک ها پرداخت کرد که عملکردش در بازار باز طی این حراج صفر شد. از 
سوی دیگر، با سررسید بازپرداخت وام های کوتاه مدت داده شده به بانک ها 
در حراج قبلی معادل 720میلیارد تومان پول از بانک ها جمع ش��د، اما در 
دومین حراج بانک مرکزی در این زمینه این بانک عملکرد بازار بین بانکی 

صفر بود؛ بدین ترتیب که نه پولی تزریق و نه پولی جذب شد.
البته س��ومین حراج تابستانه بانک مرکزی عملکرد بهتری داشته است 
به گونه ای که با فروش 3800 میلیارد تومان اوراق به بانک ها و سررس��ید 
6480 میلی��ارد تومان اوراق فروخته در حراج قبلی، 2680 میلیارد تومان 
در عملی��ات بازار باز از بانک ها جمع کرد. همچنین با موافقت اعطای 43 
هزار و 220 میلیارد تومان تس��هیالت کوتاه مدت به بانک ها و سررس��ید 
بازپرداخت 31 هزار و 450 میلیارد تومان تسهیالت قبلی معادل 11 هزار 
و 780 میلیارد تومان پول از بانک ها جمع کرد و با احتساب عملکرد این 
بان��ک در عملیات ب��ازار باز در این حراج 14 ه��زار و 460 میلیارد تومان 
پول از بانک ها جذب ش��د که رکورد جاروی پول از بانک ها طی هفته های 

گذشته بود. 
افزون بر  این، نتایج چهارمین حراج تابستانه بانک مرکزی نشان می دهد 
که عملک��رد این بانک در عملیات بازار باز مع��ادل 810 میلیارد تومان و 
در ب��ازار بین بانکی به میزان 1080 میلیارد تومان بوده اس��ت که در کل 
ط��ی این حراج بانک مرکزی 1890 میلی��ارد تومان از بانک ها پول جمع 
کرده است. بنابراین در مجموع طی پنج حراج فروش مدت دار اوراق مالی 
اس��المی دولتی در عملیات بازار باز و عملیات بازار بین بانکی در تابستان 
س��ال 1400 معادل 34 هزار و 360 میلی��ارد تومان پول از بانک ها جمع 

شده است.

بانک مرکزی در حراج های تابستانه چقدر پول جمع کرد؟

جاروی تابستانه پول از بانک ها 

بانکنامه

دالر وارد کانال 26 هزار تومانی شد
رشد قیمت ها در بازار سکه و ارز

روند قیمت انواع ارز در هفته ای که گذشت، صعودی بود به طوری که پس از 
مدت ها دالر وارد کانال 26 هزار تومانی و یورو وارد کانال 30 هزار تومانی ش��د و 
تقاضا برای خرید آنها افزایش یافت. به گزارش ایرنا، بازار ارز در هفته ای که گذشت 
و پس از پایان تعطیالت ش��ش روزه کرونایی، فعالیت خود را با جهش افزایش��ی 
قیمت ه��ا پی گرفت. این روند در حالی اتفاق افتاد که بازار ارز در 10 روز منتهی 
به تعطیالت کرونایی شیب مالیمی در جهت کاهش قیمت ها داشت و تحلیلگران 
پیش بینی کاهش قیم��ت دالر تا کانال 23 هزار توم��ان را مطرح می کردند، اما 
آغاز تعطیالت موجب توقف آن ش��د. در تعطیالت شش روزه کرونایی که از روز 
سه شنبه هفته پیشین و در آستانه عید سعید قربان آغاز شد و تا روز یکشنبه ادامه 
داشت، هرچند بخش های رسمی بازار مانند سامانه نیما، سامانه سنا و صرافی های 
بانکی در تعطیلی به سر می بردند، اما بازار آزاد به فعالیت خود به صورت محدود 
ادامه داد و قیمت ها روند مالیم افزایشی به خود گرفت. به گفته فعاالن بازار ارز، 
اما با شروع هفته اخیر، این بازار شاهد افزایش حجم تقاضا از سوی خریداران بود؛ 
مسئله ای که عالوه بر تعطیلی چند روزه بازار ناشی از به تعویق افتادن سرنوشت 
احیای برجام بود. با ش��روع به کار بخش های رس��می بازار از روز دوشنبه، فضای 
کم رمق معامالت که چندماه گذشته برقرار بود همچنان بر بازار حاکم شد و تمام 
پیش بینی ها حکایت از افت و خیز قیمت دالر در حد فاصل کف و سقف کانال 24 
هزار تومانی تا مش��خص شدن تکلیف برجام داشت. با این وجود از روز سه شنبه 
حرکت دالر برای پس گرفتن س��نگر 25 هزار تومانی قوت گرفت؛ تغییر رویه ای 
که برخی تحلیلگران بازار ارز علت آن را به گزارش روز دوشنبه وال استریت ژورنال 
مرتبط می دانند که طی آن از ش��رط و ش��روط های جدید میان ایران و آمریکا 
برای احیای برجام س��خن رفته بود. همچنین هش��دار سازمان بین المللی انرژی 
اتمی درب��اره تعویق مذاکرات وین عامل دیگری بود ک��ه به اعتقاد معامله گران، 
سیگنال های منفی به فعاالن اقتصادی منتقل کرد. با این وجود همچنان بسیاری 
از کارشناسان بر اثر ضعیف این اخبار تاکید داشتند و معتقد بودند که تمایل جدی 
برای خرید یا فروش در بازار ارز شکل نگرفته است، اما از صبح چهارشنبه مسیر 
بازار ارز تغییر محسوس��ی کرد و شیب نمودار تغییر قیمت ها به سمت افزایشی 
تشدید شد، تا جایی که در تداوم افزایش قیمت ها در روز چهارشنبه، در معامالت 
غیررسمی روز پنجشنبه که مصادف با عید غدیر بود، قیمت دالر وارد کانال 26 
هزار تومان و یورو نیز وارد کانال 30 هزار تومان ش��د. به موازات بازار ارز، قیمت 
س��که و طال نیز از پنجشنبه گذشته افزایش یافت. آنطور که محمد کشتی آرای، 
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران به ایس��نا، توضیح داد، برای تحلیل بازار 
سکه و طال داخلی در هفته گذشته دو روایت وجود دارد. چنانکه تا روز چهارشنبه 
که پایان فعالیت رسمی بازار بود، روند بازار به یک صورت بود اما از روز پنجشنبه 
که بازار رسمی تعطیل بود، قیمت ها به یکباره افزایش قابل توجهی پیدا کرد. حال 
آنکه از ابتدای هفته تا روز چهارش��نبه، تغییرات اونس جهانی بسیار مختصر بود 
و حتی پنج دالر کاهش قیمت داشتیم. نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران 
ادامه داد: برخالف اونس جهانی طال، نرخ ارز حدود هزار تومان افزایش داشت و در 
آخرین معامالت روز چهارشنبه تا 25 هزار و 600 تومان هم باال رفت. از همین رو 
تحت تاثیر افزایش نرخ ارز، قیمت سکه تا 11 میلیون و 150 هزار تومان افزایش 
یافت و سایر قطعات سکه هم به همین صورت مشمول افزایش شدند و هر مثقال 
طال هم با حدود 185 هزار تومان به 4 میلیون و 680 هزار تومان و هر گرم طال 

18 عیار هم به یک میلیون و 93 هزار و 500 تومان رسید.
اما از روز پنجشنبه قیمت جهانی طال یکباره افزایش پیدا کرد و تا هر اونس 
1832 دالر پیش  رفت که به نسبت روز شنبه افزایش 26 دالری داشته است. 
از سوی دیگر قیمت ارز نیز در این روز از کانال 25 هزار تومان به کانال 26 هزار 
تومان افزایش پیدا کرد. بنابراین افزایش نرخ ارز همراه با افزایش قیمت اونس 
جهانی، یک سیر صعودی را برای قیمت سکه و طال ایجاد کرد. بر این اساس 
روز پنجشنبه، قیمت سکه تا 11 میلیون و 430 هزار تومان افزایش پیدا کرد 
و این در حالی است که در آخرین معامالت روز چهارشنبه که بازار بسته شد، 
قیمت سکه زیر 11 میلیون تومان بود. همچنین هر گرم طالی 18 عیار نیز بعد 
از مدت ها از یک میلیون و 100 هزار تومان فراتر رفت. به نظر می رسد با توجه 
به تحوالت سیاسی و تحوالت بازارهای جهانی که منجر به افزایش قیمت اونس 
طال شده است، در هفته پیش رو، قیمت های جدیدی خواهیم داشت و پس از 

پنج شش ماه رکورد جدید قیمتی رقم خواهد خورد.
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عمر آزادسازی سهام عدالت به دولت فعلی قد می دهد؟
از عرش به فرش ارزش سهام عدالت

می ت��وان گفت آزادس��ازی س��هام عدال��ت یک��ی از بزرگ ترین و 
پرچالش ترین اتفاقاتی بود که بازار س��رمایه در سال 1399 شاهد آن 
بود؛ داس��تانی که نه تنها پایان خوبی نداش��ت بلکه به یکی از عوامل 
ریزش بازار س��رمایه هم تبدیل ش��د و هنوز تکلیف آن به طور کامل 
روش��ن نشده اس��ت. به گزارش ایس��نا، نهم اردیبهشت سال گذشته 
بود که در روزهای س��بز بازار س��رمایه، فرآیند آزادسازی سهام عدالت 
اجرا ش��د و به س��هامداران این اختیار داده ش��د که یکی از دو روش 
مستقیم و غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کنند. بر این 
اس��اس از میان 49 میلیون نفر مشمول سهام عدالت، 19 میلیون نفر 
روش مستقیم و مابقی روش غیرمستقیم را انتخاب کردند تا سهامدار 

شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت شوند.
البته فرآیند آزادسازی یکجا صورت نگرفت و مشموالن می توانستند 
در ابتدا 30 و سپس 60 درصد سهام خود را بفروشند. این در حالی بود 
که بازار در روزهای اوج خود به سر می برد و ارزش واقعی سهام عدالت با 
ارزش اولیه یک میلیون تومان تا بیش از 20 میلیون تومان نیز افزایش 
یافته بود. همین جذابیت قیمت باعث شد تا بسیاری از افراد نسبت به 
فروش س��هام خود اقدام کنند و فشار فروش سهام عدالتی ها مزید بر 
علت ریزش بازار سرمایه شد. چنانکه نه تنها ارزش واقعی سهام عدالت 
با ارزش اولیه یک میلیون تومان به کمتر از 10 میلیون تومان رس��ید 
بلکه بس��یاری از افرادی که سهام عدالت خود را برای فروش گذاشته 
بودند نتوانس��تند سهام خود را بفروشند زیرا بازار در صف فروش قفل 
شد. در نهایت نیز سازمان بورس در آبان ماه سال گذشته فروش سهام 
عدال��ت را تا اطالع ثانوی ممنوع کرد و همچن��ان با وجود اینکه بازار 
س��رمایه در حال حرکت به سمت ثبات است این ممنوعیت همچنان 

وجود دارد.
هرچند به نظر می رس��د س��ازمان بورس و اوراق بهادار س��ناریوی 
جدیدی برای س��هام عدالت در نظر گرفته است. آنطور که محمدعلی 
دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در آخرین اظهارات 
خود اعالم کرده قرار اس��ت فروش سهام عدالت تدریجی آغاز شود. به 
گفت��ه وی باید تالش کرد تا این اقدام به صورت ماهانه و با درصدهای 
کم اجرایی شود. دهقان تاکید کرده است که به هیچ عنوان الزم نیست 
که یکباره 30 درصد از س��هام عدالت آزادس��ازی شود، در این زمینه 
می توان به منظور جلوگیری از تاثیر منفی آن بر معامالت بورس در هر 

مرحله یک درصد از آن را در بازار آزادسازی کنیم.
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار در مورد زمان اجرایی ش��دن 
برنامه های در دس��تور کار سازمان بورس برای فروش سهام عدالت نیز 
گفته اس��ت که زمان اجرایی شدن این تصمیمات وابسته به وضعیت 
بازار است، هر لحظه که احساس شود این اقدامات تاثیر منفی را بر بازار 

می گذارد اجرای آنها متوقف خواهد شد.
این تصمیمات در حالی گرفته ش��ده است که نه تنها هنوز تکلیف 
آزادس��ازی 40 درصد دیگر س��هام عدالت مشخص نیست و تنها یک 
هفته تا عمر دولت فعلی باقی مانده اس��ت بلکه حرکت بازار س��رمایه 
همچنان کج دار و مریز است و به نظر نمی رسد بازار قابلیت عرضه حتی 

یک درصد از سهام عدالت را هم داشته باشد.
در همین حال، نحوه انتقال سهام بورسی فرد متوفی به وراث از جمله 
چالش های سهام عدالت است که همچنان برای بسیاری از شهروندان 
مبهم و حل نش��ده است. در این باره، یک حقوقدان بازار سرمایه نحوه 
انتقال سهام سهامدار بورسی متوفی را به وراث فرد توضیح داد و تاکید 
کرد که فروش س��هام فرد متوفی بعد از فوت فرد و بدون اطالع سایر 

وراث جرم است.
حمید اس��دی با تاکید ب��ر اینکه یکی از چالش های مه��م در بازار 
سرمایه انتقال و انحصار وراثت بین ورثه متوفی است، گفت: بعد از فوت 
سهامدار و صدور گواهی فوت و اتمام مراحل دفن ایشان، ورثه متوفی 
)منظور از ورثه،  فرزند اعم از دختر و پس��ر، همسر اعم از زن و شوهر، 
والدین اعم از پدر و مادر است. اگر این افراد نباشند نوبت به ورثه دیگر 
شامل خواهر و برادر یا خاله، عمه، عمو و دایی هم می رسد( می توانند 
دادخواس��ت انحصار وراثت را به ش��ورای حل اختالف آخرین اقامتگاه 
متوفی یعنی آخرین شهر و محله ای که سهامدار متوفی در آن سکونت 

داشته است، ارائه کنند.
وی ادام��ه داد: گاهی برخی س��هامداران متوفی ب��ه محل اخذ کد 
س��هامداری مراجعه می کنند که کار اشتباهی است. کارگزاری که کد 
سهامداری را به سهامدار متوفی داده است هیچ تاثیری در این فرآیند 
ندارد. البته در حال حاضر دادخواس��ت به صورت الکترونیکی در دفتر 
خدمات قضائی الکترونیک ثبت می شود و ورثه می توانند از این طریق 
درخواست انحصار وراثت کنند. بعد از اینکه گواهی انحصار وراثت صادر 
شد درصورتی که وراث با هم تفاهم داشته باشند می توانند به شرکت 
س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار مراجعه کنند و در آنجا به نس��بت 

سهم االرث از سهام متوفی ارث می برند.
ای��ن حقوق��دان بازار س��رمایه در ادامه با بیان اینک��ه برخی فکر 
می کنند س��هام شخص متوفی حتما باید فروخته شود، توضیح داد: 
درحالی که اینطور نیس��ت. در شرکت س��پرده گذاری امکان انتقال 
قهری )انتقال غیرارادی( وجود دارد. درواقع سهام شخصی که فوت 
ش��ده اس��ت تفکیک می شود و تناس��ب به هر کدام از ورثه اگر کد 
سهامداری داشته باش��ند، منتقل می شود. درواقع سهام مال مشاء 
نیس��ت و کامال قابل تفکیک اس��ت. در این مرحله یک نفر از وراث 
هم می تواند به وکالت از بقیه وراث به شرکت سپرده گذاری مراجعه 

کند.
به گفته اس��دی، اگر وراث با هم اختالف داش��ته باشند دادخواست 
انحصار وراثت را باید قبل از شرکت سپرده گذاری به دادگاه ارائه دهند.
او در پای��ان ب��ا بیان اینکه بعد از فرآیند انحصار وراثت کد ش��خص 
متوفی از بین می رود، افزود: گاهی شخصی که فوت می کند یوزرنیم و 
پس��وورد خود را قبل فوت به یکی از وراث داده است. بعد از اینکه فرد 
فوت می کند برخی از اشخاص برای اینکه درگیر پروسه مذکور اقدام به 
فروش سهام فرد متوفی می کنند، زیرا به محض اینکه فرد فوت می کند 
کد بورسی ملغی نمی شود. باید سیستم آنالین گواهی فوت به سیستم 
آنالین س��پرده گذاری مرکزی متصل شود که پس از فوت کد بورسی 
مس��دود ش��ود، اما در حال حاضر این امکان وجود ندارد. فارغ از اینکه 
اقدام فردی که سهام متوفی را می فروشد حسن نیت است یا سوءنیت، 
این اقدام شخص ورثه در فروش سهام بعد از فوت متوفی مصداق جرم 
فروش مال غیر است و سایر وراث می توانند علیه فرد شکایت کیفری 

داشته باشند.

دریچــه

فرصت امروز: بازار س��هام هفته بعد از تعطیالت ش��ش روزه پایتخت را 
متعادل آغاز کرد، اما با وجود اینکه ارزش کل معامالت و همچنین حجم 
کل معامالت در این هفته نس��بت به هفته قبل کاهش��ی بود، اما شاخص 

بورس تهران آهسته و پیوسته به حرکت صعودی خود ادامه داد.
شاخص کل بورس در پایان معامالت هفته گذشته در کانال یک میلیون 
و 300 هزار واحد تداوم پیدا کرد و با بیش از 5 هزار واحد افزایش به عدد 
یک میلیون و 316 هزار واحد رس��ید و بازدهی کمتر از یک درصد را ثبت 
کرد. بر این اس��اس، شاخص کل در پایان روز دوشنبه هفته پیشین )28 
تیرماه( در حال��ی با رقم یک میلیون و 311 هزار واحد به معامالت پایان 
داد ک��ه این رقم روز )چهارش��نبه 6 مردادماه( به یک میلیون و 316 هزار 
واحد رس��ید. همچنین شاخص کل هم وزن در پایان هفته قبل 403 هزار 
و 68 واح��د بود ک��ه در انتهای این هفته به رقم 396 هزار و 745 واحد و 
شاخص قیمت هم وزن از 255 هزار و 819 واحد به عدد 250 هزار و 759 
واحد رسید. در سه روز معامالتی این هفته بورس، نمادهای سپید ماکیان 
)س��پید(،  لیزینگ کارآفرین )ولکار(، گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق 
بازنشستگی کشوری )ومدیر(، گروه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شس��تا( و گ��روه دارویی برکت )برک��ت( از جمله نماده��ای پُرتراکنش 
بودند. همچنین اس��تخراج کانه های فلزی، بیمه و بازنشستگی، مخابرات، 
پیمانکاری صنعتی، زراعت و خدمات وابسته، چاپ، منسوجات، شیمیایی، 

هتل و رستوران و فلزات اساسی جزو صنایع مثبت بازار نام گرفتند.
تاخت و تاز بازار بدهی در هفته گذشته

بازار س��هام هفته پس از تعطیالت ش��ش روزه کرونایی را متعادل آغاز 
ک��رد و با وجود آنک��ه ارزش کل معامالت و همچنین حجم کل معامالت 
در این هفته در مقایس��ه با هفته قبل کاهشی بود، اما شاخص کل بورس 
آهسته و پیوسته به حرکت صعودی خود ادامه داد. بررسی معامالت بازار 
س��هام در هفته ای که گذشت نشان می دهد ارزش کل معامالت این بازار 
در این هفته نسبت به هفته قبل با 4.92 درصد کاهش، از 176 هزار و 3 
میلیارد ریال به 167 هزار و 340 میلیارد ریال رسید. همچنین حجم کل 
معام��الت این بازار از 22 هزار و 225 میلیون س��هم در هفته قبل به 18 
هزار و 259 میلیون س��هم در این هفته رسیده است که کاهشی 17.85 

درصدی را نشان می دهد.
براس��اس این گزارش، بازار بدهی و صندوق های س��رمایه گذاری قابل 

معامل��ه در این هفته برخالف بازار اول س��هام، بازار دوم س��هام و بازار 
مش��تقه روندی صعودی داش��تند. به طوری که ارزش معامالت در بازار 
اول س��هام، کاهشی 1.38 درصدی را در این هفته نسبت به هفته قبل 
تجربه کرد و از 64 هزار و 103 میلیارد ریال به 63 هزار و 221 میلیارد 
ریال رس��ید. حجم معامالت این ب��ازار نیز که هفته قبل 8237 میلیون 
س��هم بود به 6585 میلیون سهم در این هفته رسید و کاهشی 20.05 

درصدی را تجربه کرد.
روند حرکت بازار دوم س��هام نیز مانند بازار اول س��هام نزولی بود. به 
طوری که ارزش معامالت این بازار در هفته ای که گذش��ت نس��بت به 
هفت��ه قبل 19.89 درص��د کاهش یافت و از 74 ه��زار و 982 میلیارد 
ری��ال به 60 هزار و 68 میلیارد ریال رس��ید. حج��م معامالت این بازار 
نیز با 25.30 درصد کاهش، از 12 هزار و 201 میلیون س��هم به 9114 
میلیون سهم رس��ید. این در حالی است که بازار بدهی هفته ای سبز را 
پشت سر گذاشت و ارزش معامالت این بازار در این هفته با رشدی 45 
درص��دی از 6105 میلیارد ریال در هفته قب��ل به 8869 میلیارد ریال 
در هفته اخیر رس��ید. حجم معامالت بازار بدهی هم از 6 میلیون برگه 

به 8.88 میلیون برگه رسید که رشدی 44 درصدی را نشان می دهد.
طبق بررس��ی های انجام شده، بازار مشتقه در هفته ای که گذشت چراغ 
قرمز حرکت کرد. به طوری که ارزش معامالت این بازار در هفته قبل 111 
میلیارد ریال بود که در هفته مورد بررس��ی به 57 میلیارد ریال رس��ید و 
کاهش��ی 48.79 درصدی را تجربه کرد. حجم معامالت در این بازار نیز با 
31.28 درصد کاهش، از 25 میلیون قرارداد در هفته قبل به 17.1 میلیون 

قرارداد در این هفته رسید.
در این میان، صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله در این هفته در 
مقایسه با هفته قبل روندی صعودی داشتند و ارزش معامالت این بازار از 
30 هزار و 702 میلیارد ریال در هفته قبل به 35 هزار و 126 میلیارد ریال 
در هفته مورد بررسی رسید و رشدی 14.41 درصدی را تجربه کرد. حجم 
معامالت در این بازار نیز با رشدی 44.29 درصدی در این هفته نسبت به 

هفته قبل از 1756 میلیون یونیت به 2534 میلیون یونیت رسید.
همانطور که اشاره شد، شاخص کل بورس در هفته ای که گذشت نسبت 
به هفته قبل رشدی 0.40 درصدی را تجربه کرد و از یک میلیون و 311 
هزار واحد تا یک میلیون و 316 هزار واحد صعود کرد که رش��دی 5210 

واحدی را نش��ان می دهد. این در حالی است که شاخص کل با معیار هم 
وزن در این هفته نسبت به هفته قبل روندی نزولی داشت و با 1.57 درصد 
کاهش از 403 هزار و 74 واحد به 396 هزار و 745 واحد رسید و 6329 

واحد کاهش یافت.
چشم انداز مثبت بورس در نیمه دوم مرداد

ب��ه نظر می رس��د از نظ��ر تکنیکالی، عب��ور برخی س��هام در تیرماه از 
مقاومت های پیش رو، منجر به رش��د بیشتر شاخص کل و صنایع بورسی 
در نیمه دوم مردادماه خواهد شد. در این باره مهدی بیات منش، کارشناس 
ب��ازار س��رمایه می گوید: براس��اس پیش بینی ها ش��اهد دو روند احتمالی 

بلندمدت و کوتاه مدت در معامالت مردادماه خواهیم بود.
او ابت��دا به رون��د بلندمدت معامالت بورس اش��اره می کن��د و به ایرنا، 
می گوید: انتظار می رود روند صعودی یک ماه اخیر بازار که شاخص بورس 
از کانال 1.1 میلیونی تا کانال 1.3 میلیونی رش��د کرد، ادامه دار باش��د و 
همچنین احتمال می رود ش��اخص بورس تا انتهای مرداد به کانال حداقل 

1.4 میلیونی ورود پیدا کند.
بیات من��ش با بیان اینکه احتمال ش��روع مذاکرات سیاس��ی برای رفع 
تحریم ها از جمله عوامل صعود شاخص بورس در مردادماه تلقی می شود، 
می افزاید: رونق تولید در ش��رکت ها به عنوان عامل مهم برای نشان دادن 
گزارش��ات واقعی فعالیت شش ماهه شرکت ها قلمداد می شود. کند شدن 
شیوع کرونا در جهان از دیگر عوامل مثبتی است  که منجر به بهبود رونق 
اقتصاد در داخل و بازار جهان، افزایش تقاضای کاال و رش��د و س��ودآوری 
شرکت ها می شود. در مجموع، رفع ابهام در بازار ارز، پایبندی به چارچوب 
شفافیت و انسجام بازار ارز از جمله عوامل مهمی هستند که می توانند به 

عنوان نقطه عطفی برای دولت سیزدهم تلقی شوند.
وی با اشاره به اینکه ریسک های حاضر از جمله ریسک های سیستماتیک 
هستند و باعث شده تا همه سهام حاضر در بازار از قابلیت رشد برخوردار 
باشند، ادامه می دهد: بیشتر سهام حاضر در بازار رشد قیمتی خود را ادامه 
می دهند، مگر آنکه حقوقی ها و بازارگردان شرکت ها دست به انجام برخی 
از اقدامات بزنند و زمینه صعود یا نزول ش��رکت ها را فراهم کنند، این امر 
باعث می شود تا سهام برخی شرکت ها از حرکت تیمی بازار جا بمانند که 
البته مس��ئوالن بورس می توانند نقش هماهنگ کنندگی را در روند بازار و 

حرکت شرکت ها ایفا کنند.

شاخص کل بورس در پایان هفته نخست مرداد به بازدهی کمتر از یک درصدی رسید

صعود آهسته و پیوسته بورس

گاوها، خرس ها، خوک ها و گوس��فندان نمایانگر جنبه های مختلف بازار 
س��هام هستند و مدت هاس��ت که هنرمندان این نمادها را برای به تصویر 
کش��یدن بربریت وال استریت یا همان رفتار خش��ن بورس مورد استفاده 

قرار می دهند.
به گ��زارش پایگاه خبری بازار س��رمایه، بازار س��رمایه همانند هر بازار 
دیگری از اصطالحات ویژه با کاربردهایی خاص برخوردار اس��ت. برخی از 
این اصطالحات، نمادهای حیوانات هستند که شاید برای تازه واردان به این 
عرصه کمی عجیب وغریب به نظر برس��د؛ نمادهایی همچون گاو، خرس، 

خوک و گوسفند از جمله این نمادها هستند.
بازار بزرگ بورس نیویورک، وال استریت، از نماد چهار حیوان برای معرفی 
چهار تیپ سرمایه گذار به لحاظ رفتاری بهره برده است. این اصطالحات در 
بازار ارزهای دیجیتال نیز که بازاری نوظهور است به کار برده می شوند. این 
نش��انه های نمادین، بیانگر نحوه رفتار معامله گران در برابر تغییرات قیمت 
ارزهای دیجیتال است. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که می توان 
با رفتارشناسی درست و تحلیل های تکنیکالی، در تمام شرایط بازار به سود 
رسید؛ از این روی، برخی تحلیلگران بر این باورند بازار در هر شرایطی که 
باشد، این چهار نماد را می توان در آن مشاهده کرد. به بیانی دیگر، گاوها 
و خرس ها سود کسب می کنند، اما گوسفندان و خوک ها قربانی می شوند.

گاو پولساز )Charging Bull( که ملقب به »گاو وال استریتی« و »گاو 
باولینگ گرین« نیز هست، در منطقه اقتصادی منهتن نیویورک قرار دارد. 
این مجسمه برنزی که ساخته »آرتورو دی مودیکا« مجسمه ساز ایتالیایی 

است، 3200 کیلوگرم وزن دارد و ارتفاع آن 3 متر و 40 سانتیمتر و طول 
آن چهار متر و 90 س��انتیمتر است. زمانی که بازار به طور مداوم در حال 
رشد است و در ش��رایطی است که سرمایه گذاری ها را تشویق می کند، از 
بازارهای گاوی یاد می ش��ود. مجسمه گاو وال استریت، پس از سقوط بازار 
س��هاِم »دوشنبه س��یاه« در سال 1987 رونمایی ش��د. این اثر، نمادی از 
نی��رو و قدرت م��ردم آمریکا در واکنش به بحران مالی یادش��ده، بود. گاو 
وال استریت برای آمریکایی ها، نماد خوش بینی اقتصادی و شکوفایی است. 
سر گاو وال استریت، به طرف پایین قرار دارد و به معنای آمادگی او جهت 

پول سازی برای دیگران است.
از س��وی دیگر، خرس ها از دهه 1870 تا به امروز، در کنار گاوها در 
آثار هنری ظاهر می ش��وند. ویلیام هولبروک ری��ش »خرس ها و گاوها 
در بازار« )1879( را پس از هراس س��ال 1857 و جمعه س��یاه 1869، 
هنگام��ی که بازار طال فرو ریخت، نقاش��ی کرد. ری��ش، میدان خارج از 
ب��ورس اوراق بهادار نیویورک را نش��ان می دهد ک��ه مملو از خرس ها و 
گاوهای جنگنده اس��ت. این تصویر، نمایانگر نوس��انات بازار و خشونت 

آن برای مردم است.
بازارهای گاوی در مقابل بازارهای خرس��ی قرار دارند: زمانی که قیمت 
س��هام در حال س��قوط اس��ت و س��رمایه گذاران در حال فروش هستند. 
اصطالح خرس برای فروشندگانی به کار می رود که روندهای نزولی بازار را 
به خوبی تشخیص می دهند. دلیل این نامگذاری این است که خرس ها با 
حرکت از باال به پایین خود با حریفان مبارزه می کنند و در مبارزه حریف 

خود را به زمین می زنند. خرس ها نماد شکست بازار هستند و به بازارهای 
نزولی و کاهشی اشاره دارد که روند قیمت ها در حال کاهش است.

خوک ها، نماد افراد طمع کار هستند؛ زمانی که برای برآوردن حس طمع 
خود دس��ت به معامله می زنند و در نهایت، خود را قربانی می کنند. برخی 
از خوک ها دس��ت به انجام معامالتی با حجم بس��یار باال نسبت به میزان 
س��رمایه خود می زنند که در این ش��رایط با یک نوسان کوچک برخالف 
جهت معامله ش��ان نابود می ش��وند. خوک ها معموال دو نوع رفتار از خود 
نشان می دهند: یا خریدهای با حجم باال نسبت به میزان کل سرمایه شان 
انجام می دهند یا در معامالت سودده به مدت طوالنی به طمع سود بیشتر 
می مانند و آنقدر در این حالت می مانند که بازار عوض می ش��ود و باز آنها 

متحمل ضرر می شوند.
گوس��فندها، بس��یار منفعل، ترس��و و دنباله رو عمل می کنند. آنان ایده  
خاصی ندارند و همواره پشت سر هم حرکت می کنند و منتظر می مانند تا 
از روند حاکم و اس��اتید اعظم و نظرات دیگران پیروی کنند. آنها شاخ گاو 
بر سر خود می گذارند و گاهی نیز لباس خرس می پوشند و سعی می کنند 
همانند آنها رفتار کنند. آنان گاهی به طماعی یک خوک می شوند. زمانی 
که بازار ارزهای دیجیتال خراب و نوس��ان بازار زیاد می شود هیچ راهکار و 

استراتژی ندارند و فقط ناله می کنند.
در مجم��وع، زمان��ی که ب��ازار باز می ش��ود گاوها می خرن��د؛ خرس ها 
می فروش��ند؛ خوک ها و گوس��فندها زیر دست و پا له می شوند و همچون 
معامله گرانی که هنوز تصمیم نگرفته اند خارج از گود به نظاره می نشینند.

رفتارشناسی سرمایه گذاران براساس نمادهای وال استریتی

خرس ها و گاوها در بازار
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تکلیف مردمی که از اینستاگرام امرارمعاش 
می کنند، چیست؟

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی با تاکید بر اینکه برای 
حکمرانی در فضای مجازی باید از پلتفرم های داخلی حمایت شود، 
ام��ا در نهایت انتخاب بین س��رویس های داخلی و خارجی به مردم 
واگذار ش��ود، این س��وال را از مس��ئوالن مطرح کرد که در صورت 
بسته شدن ش��بکه های اجتماعی، تکلیف مردمی که در این شرایط 

اقتصادی برای امرارمعاش به اینستاگرام پناه آورده اند، چیست؟
به گزارش ایس��نا، نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی به تازگی 
تصوی��ب کردند که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی 
و س��اماندهی پیام رس��ان های  اجتماعی به ص��ورت اصل 85 قانون 
اساس��ی و در کمیس��یون مش��ترک بررسی ش��ود. طبق این اصل، 
»س��مت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری 
نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی 
واگ��ذار کند ولی در موارد ضروری می توان��د اختیار وضع بعضی از 
قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیس��یون های داخلی خود تفویض 
کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند 
به صورت آزمایش��ی اجرا می ش��ود و تصویب نهای��ی آنها با مجلس 
خواه��د ب��ود.« در این رابطه رضا الفت نس��ب، س��خنگوی اتحادیه 
کس��ب و کارهای مجازی، در گفت وگو با ایسنا، ابراز امیدواری کرد 
ک��ه صدای معترضان به گوش مس��ئوالن به ویژه ش��ورای نگهبان 
برسد و طرح صیانت از حقوق کاربران اینترنت به شکلی که اکنون 
طراحی ش��ده، اجرا نش��ود.  به گفته وی اگر طرح صیانت از حقوق 
کاربران اینترنت به همین شکل اجرا شود، در قدم اول برای کسب 
و کارهای خرد از جمله کسب و کارهای اینستاگرامی مشکل ایجاد 
خواهد ش��د. وی در ادامه گفت: طراحان ط��رح در کالب هاوس و 
توییتر مدعی ش��ده اند که قرار نیست اینستاگرام بسته شود، چون 
مشابه داخلی ندارد، اما برخالف ادعای آنها سرویس هایی که بتوان 
گفت مش��ابه اینس��تاگرام اس��ت در حال حاضر فعال هستند و بر 
همین اس��اس می توانند طبق طرح، از اینستاگرام بخواهند با ایران 
قرارداد ببندد و در صورت پذیرفته نش��دن درخواس��ت، کمیسیون 
اختیار دس��تور فیلتر شدن اینس��تاگرام یا محدودکردن پهنای باند 

آن را دارد که اگر بدتر از فیلتر نباشد، مشابه آن است.
ببینید چرا مردم از داخلی ها استفاده نمی کنند؟ 

الفت نسب با بیان اینکه در صورت پیش رفتن روند یادشده، صاحبان 
کس��ب و کارها آواره می ش��وند، تصریح کرد: باید در این باره صحبت 
شود که چرا مردم از سرویس های مشابه پلتفرم های خارجی استفاده 
نمی کنند؟ اول اینکه در تجربه قطعی اینترنت در سال 1398، پلتفرم ها 
نتوانس��تند ترافیک را تحمل کنند و بعضا از دسترس خارج می شدند. 
ضم��ن اینکه مردم، برخی از پلتفرم های ایران��ی را به بعضی از نهادها 
منتس��ب می دانند، اما مثال از تاکسی های اینترنتی استفاده می کنند، 

چراکه سرویس های خوبی ارائه می دهند. 
خدمات خوب باشد، مردم استقبال می کنند 

وی افزود: از طرف دیگر مس��ئوالن می خواهند ظرف هش��ت ماه 
پلتفرم ایرانی مش��ابه اینستاگرام را فعال و رایج کنند که امکان آن 
نیس��ت و قطعا کیفیت خوبی نخواهد داشت. این در حالی است که 
ممکن اس��ت با گذشت زمان اگر پلتفرمی خدمات خوبی ارائه دهد، 
مردم از آن اس��تقبال کنند؛ همانطور که در حال حاضر از برخی از 

اپلیکیشن های مسیریابی داخلی استقبال شده است.
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی با اشاره به وجود بیش 
از 40میلیون کاربر اینس��تاگرام در ایران اظهار کرد: تکلیف مردمی 
که در این ش��رایط اقتصادی به اینستاگرام پناه آورده اند، چیست؟ 
بس��یاری از م��ردم در حال حاضر راه دیگری ب��رای معاش ندارند و 
مسئوالن باید پاسخ دهند که می خواهند برای این افراد چه کنند و 

این افراد بعد از قطع شدن اینستاگرام باید به کجا بروند؟ 
البت��ه به گفت��ه وی در قدم بعدی وب س��ایت ها نیز به مش��کل 
برمی خورن��د، چراک��ه خیل��ی از ورودی ها از ش��بکه های اجتماعی 
و اینس��تاگرام اس��ت که اگ��ر اینها مح��دود ش��ود، ترافیک کم و 

سرمایه گذاری سال های گذشته از بین خواهد رفت.
الفت نسب با بیان اینکه ما سینه چاک خارجی ها نیستیم، تصریح 
ک��رد: در ای��ن ش��رایط اقتصادی این ط��رح، بدترین طرح اس��ت؛ 
مخصوصا با توجه به اینکه دولت در حال تغییر اس��ت. همین حاال 
بخ��ش خصوص��ی می گوید که با ای��ن طرح مش��کل دارد و بعد از 
تصوی��ب طرح با دولت جدید س��ر و کار دارد. البته تبلیغات رئیس 

جمهور بعدی نشان می داد ایشان با محدودیت مخالف است. 
وی اف��زود: طرح حکمرانی بر فضای مجازی خوب اس��ت، اما این 
طرح باید اصالح ش��ود. بخش خصوصی باید در آن مش��ارکت کند 
و نماینده داشته باش��د؛ نه اینکه فقط نظر سازمان نظام صنفی که 

رئیس آن از سوی رئیس جمهور انتخاب می شود پرسیده شود.

کرونای دلتا ترمز احیای تقاضا برای بنزین را 
کشید

تحلیلگران پیش بینی می کنند رش��د موارد ابتال به کووید-19 در بسیاری از 
بازارهای بزرگ مصرف کننده نفت شامل آمریکا، اروپا و جنوب شرقی آسیا ممکن 

است روند احیای جهانی مصرف سوخت جاده ای را متوقف کند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از  ایسنا، برآوردها نشان می دهد 
مصرف بنزین در آمریکا طی یک هفته گذشته رکورد سال 2021 را شکسته است، 
اما تحلیلگران از این واهمه دارند که افزایش شمار موارد ابتال به کرونای دلتا ممکن 
است روند بهبود تقاضا را پیش از پایان یافتن فصل سفرهای تابستانی متوقف کند.
طبق آمار شرکت گازبادی، تقاضای هفتگی بنزین آمریکا در هفته منتهی به 18 
ژوئیه، رکورد جدیدی را برای  سال 2021 ثبت کرد. تقاضای آمریکایی برای بنزین 
2.3 درصد نسبت به هفته پیش از آن باالتر بود و 3.1 درصد در مقایسه با میانگین 
چهار هفته ای افزایش یافت. به گفته پاتریک دی هان، مدیر تحلیل نفت شرکت 
گاز ب��ادی، تقاضای هفتگی آمریکا تا 18 ژوئیه 0.6 درصد باالتر از هفته پیش از 
چهارم ژوئیه بود. اگرچه تقاضای آمریکا برای بنزین فعال تغییری نداشته است، اما 
نشانه هایی از روند یکنواخت در مناطقی مانند اروپا دیده می شود. در جنوب شرقی 
آسیا، موارد ابتال در اندونزی که بزرگترین واردکننده بنزین در آسیا به شمار می رود 
و همچنین مالزی و تایلند افزایش پیدا کرده است. اندونزی محدودیت رفت و آمد 
را تا اوایل اوت تمدید کرده است. براساس گزارش اویل پرایس، دوین گالدن، مدیر 
امور فدرال انجمن اتومبیل آمریکا به رویترز، گفت: ما همچنان با موارد جدید ابتال 
در آمریکا و خارج از این کشور روبه رو هستیم و این امر مانع جدی برای بهبود تقاضا 

و پیش بینی بهبود تقاضا تا اواسط تابستان امسال خواهد بود.

نماگربازارسهام

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر لزوم ارتقای 
فناوری در صنعت خودرو گفت می بایس��ت در راستای بازاریابی و توسعه  
بازارهای صادراتی در میان کشورهای همسایه حرکت کرد تا سرمایه گذاری 

با صرفه اقتصادی همراه شود.
مهدی طغیان��ی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص ارزیابی 
خ��ود از روند تحول در صنعت خودرو و عبور از خودروهایی نظیر پراید و 
405 و تولید خودروهای جدید اظهار داشت: واقعیت این است که صنعت 
خودرو هنوز به نقطه  ای که مدنظر این صنعت است، نرسیده و می بایست 

سرعت رو به جلوی آن افزایش یابد.
وی اف��زود: صنعت خ��ودرو از لحاظ فناوری و مقی��اس تولید راه نرفته 
بسیاری دارد و این دو مقوله نیز با یکدیگر مرتبط هستند. سرمایه گذاری بر 
فناوری نیازمند دستیابی به مقیاس های بزرگ تولید است تا بدین وسیله، 
هزینه متوسط روزانه کاهش یافته و امکان سرمایه گذاری های جدید فراهم 

شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: سرمایه گذاری 
ب��رای ایجاد پلتف��رم جدید نیازمند حجم عظیمی از منابع مالی اس��ت و 

مقیاس های اندک تولید در حال حاضر، مسیر ورود به عرصه سرمایه گذاری 
را ناهموار می سازد. طغیانی تصریح کرد: می بایست سرمایه گذاری و افزایش 
مقیاس تولید با نیم نگاهی به صادرات باشد، زیرا شاید اندازه بازار داخلی از 

منظر اقتصادی برای توسعه تولید کافی نباشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اکنون مهمترین مسئله، سرمایه گذاری بر 
روی فناوری است و باید در راستای بازاریابی و توسعه بازارهای صادراتی در 
میان کشورهای همسایه تالش نماییم تا این نوع سرمایه گذاری ها مقرون 

به صرفه باشد.

صنعت خودرو نیازمند سرمایه گذاری بر فناوری و رشد مقیاس تولید است

معاون کنترل آفات س��ازمان حفظ نباتات با اشاره به اینکه متاسفانه 
کشور به یکی از عمده  ترین واردکنندگان آفت کش ها تبدیل شده است، 
گفت قطع این وابستگی مستلزم توجه به صنایع تولید نهاده های کنترل 

غیرشیمیایی در داخل کشور است.
مس��عود لطیفیان در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینک��ه صنایع تولید 
نهاده های کنترل غیرشیمیایی ش��امل انواع آفت کش های زیستی گیاه 
پای��ه و میکروب��ی که یک��ی از مهمتری��ن صنایع در کاهش وابس��تگی 
کش��اورزی کش��ور به تامین نهاده های گیاه پزشکی از خارج کشور بوده 
و نقش مهمی در اش��تغال زایی و رش��د اقتص��ادی دارد، گفت: توجه به 
این صنعت مهم در حالی اس��ت که یکی از صنایع پیش��رو و پرطرفدار 
در کش��اورزی جهان است و توجه بس��یاری از کشورها را به خود جلب 

کرده است.
وی ادامه داد: در ایران و در دهه 60 فعالیت این صنایع در کشور آغاز 
ش��د. از همان ابتدا کیفیت تولیدات ایرانی باعث ش��د نهاده های کنترل 
غیرش��یمیایی تولید داخل به تدریج جای خ��ود را در بازارهای داخلی 
کش��ور باز کند، اما این محبوبیت و پتانس��یل باالی این صنایع امروزه 
بخش بس��یار اندکی از سهم نهاده های مدیریت کنترل آفات را به خود 
اختصاص داده اس��ت و این صنایع نتوانسته اند جایگاه واقعی خود را در 

صنایع تولید نهاده های کشاورزی داخلی پیدا کنند.
معاون کنترل آفات س��ازمان حف��ظ نباتات اضافه ک��رد: امروز ایران 
می تواند از مزیت و پتانس��یل ب��االی داخلی این گروه از صنایع خود در 
توس��عه و رشد اقتصادی کشاورزی کشور  استفاده کند و مانع آن شود 

که جای تولیدات داخلی را کاالهای چینی و هندی بگیرند.
وی با اش��اره به اینکه متأسفانه کشورمان امروز به یکی از عمده  ترین 
واردکنن��دگان آفت کش ها تبدیل ش��ده اس��ت، گفت: ب��رای قطع این 
وابس��تگی یکی از بهتری��ن راهکارها توجه به صنای��ع تولید نهاده های 
کنترل غیرش��یمیایی در داخل کشور اس��ت. صنایع تولیدات نهاده های 
کنترل غیرش��یمیایی اع��م از آفت کش های میکروب��ی و گیاه پایه ایران 
به لحاظ کیفیت، قابلیت رقابت  پذیری با دیگر کش��ورهای تولیدکننده را 
دارد، زیرا به لحاظ تنوع و زیرس��اخت های علمی و فنی جزو کشورهای 
برتر به ش��مار می  رویم، اما مش��کالتی از جمله هزینه های باالی تأمین 
زیرس��اخت های اولیه، باالبودن س��ود تجارت آفت کش های ش��یمیایی، 
قوانین و مقررات دست  و پاگیر و واردات بی  رویه آفت کش های شیمیایی 
باعث شده فرصت رقابت برابر را در بازار این نوع نهاده ها در داخل کشور 

از دست بدهیم.
لطیفی��ان در ادامه گف��ت: به اعتقاد صنعتگران ح��وزه آفت کش های 

غیرش��یمیایی امروز این صنعت می تواند بخش عمده ای از نیاز کشور را 
به آفت کش های موردنیاز برای کنترل آفات و بیماری های گیاهی تامین 
کند و نقش بزرگی در تامین امنیت غذایی جامعه به خصوص به لحاظ 
کیفیت تولیدات گیاهی بازی کند. دولت باید برای حفظ این اش��تغال و 
رفع مشکالت این بخش برنامه ریزی بلندمدت داشته باشد. عالوه بر این 
یکی از مش��کالت این صنایع در کشور وضعیت نامناسب سرمایه گذاری 

و ارتقای کیفیت تولید است.
وی ب��ا بیان اینکه در س��ال جاری ک��ه به نام »تولید؛ پش��تیبانی ها، 
مانع زدایی ها« نام گذاری ش��ده، سازمان حفظ نباتات در صدد است به 
بررس��ی جدی وضعیت صنایع تولید نهاده های آفت کش کشور و کمک 
به رفع مش��کالت آنها بپ��ردازد، تصریح کرد: از مهمترین مش��کالت و 
موانع توس��عه این صنایع در کشور می توان به باالبودن هزینه های تولید 
و قیمت تمام ش��ده نس��بت به کش��ورهای دیگر، عدم توسعه و نوسازی 
صنای��ع تولی��دی و خدمات توزی��ع و بازاریابی داخل��ی و خارجی، نبود 
حمایت های الزم از نام و نش��ان تجاری مل��ی و در نتیجه کمبود تعداد 
نام و نشان تجاری قوی داخلی، محدودیت های فرهنگی و اجتماعی در 
معرفی محصوالت و ایجاد محتوای ترویجی مبتنی بر تقاضای نظام های 

بهره وری تولیدات گیاهی اشاره کرد.

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اظهار داشت 
دولت س��یزدهم باید با اعتماد به خودروس��ازان داخلی و تامین نقدینگی 
موردنیاز آنها زمینه تولید خودروی صادرات محور، ارزان قیمت و رقابت پذیر 

در کشور را فراهم کند.
سیدجواد حسینی کیا در گفت وگو با خبرنگار خبر خودرو، درباره آخرین 
وضعیت طرح عرضه خودرو در بورس عنوان کرد: کمیسیون صنایع مجلس 
با هدف حذف واس��طه گری و به منظور نظارت بیشتر بر بازار خودرو طرح 
عرضه خودرو در بورس را همچنان دنبال می کند، اما خودرو با سقف و کف 
قیمتی در بورس عرضه می شود. به عبارت دیگر ممکن است قیمت خودرو 

از سقف خود پایین بیاید اما امکان افزایش از سقف وجود ندارد.
وی با انتقاد از عملکرد دولت دوازدهم نس��بت به صنعت خودرو تصریح 

کرد: متاسفانه دولت خیلی دیر به صنعتگران و قطعه سازان خودرو اعتماد 
ک��رد و تحریم ه��ا نی��ز کار این صنعت را س��خت تر ک��رد. در صورتی که 
می توانس��تیم محکم تر از این در صنعت خودرو حرکت کنیم. ضمن اینکه 
دولت می توانست به راحتی با کنترل بازار و شناسایی دالالن و افرادی که 
در بازار خودرو اختالل ایجاد می کنند، به افزایش عرضه خودرو کمک کند 

که متاسفانه این امر نیز محقق نشد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی افزود: یکی از مشکالت 
دیگر نقدینگی جامعه است که اگر دولت آن را به سمت تولید هدایت نکند 
قطعا به س��مت داللی و بازار س��یاه حرکت خواهد کرد و هر روز ش��اهد 

اختالل در یکی از بازارهای، طال، مسکن، خودرو، ارز و ... خواهیم بود.
حسینی کیا درخصوص تمهیداتی که دولت سیزدهم باید به منظور رفع 

مش��کالت صنعت خودرو اتخاذ کند، گفت: دولت جدید باید با اعتماد به 
خودروسازان کشور نقدینگی الزم برای آنها را فراهم کند و به دنبال واردات 
خودرو نباش��د. دولت می تواند فرصت کوتاهی به خودروسازان دهد که با 
به روز رسانی خود بتوانند خودرویی صادرات محور، ارزان قیمت و رقابت پذیر 

تولید کند تا بتوانند به بازارهای جهانی راه پیدا کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در پایان گفت: 
همچنی��ن دولت جدی��د باید در قبال فرصتی که برای بازس��ازی و به روز 
رسانی به خودروسازان می دهد، آنان را ملزم کند که ظرف مدت سه تا پنج 
سال خودرویی با کیفیت و قیمت بهتر از مشابه خارجی خود تولید کند تا 
مردم رغبت بیشتری به استفاده از خودروهای داخلی داشته باشند و از آن 

طرف دولت نیز تعرفه واردات را صفر کند.

ایران به یکی از عمده ترین واردکنندگان آفت کش تبدیل شده است

دولت سیزدهم با اعتماد به خودروسازان زمینه تولید خودروی صادرات محور، ارزان قیمت و رقابت پذیر را فراهم کند
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حفظ امنیت کسب و کار در عصر کنونی وارد بعد تازه ای شده است. اکنون بسیاری از 
مشکالت امنیتی برای کسب و کارها در دنیای آنالین صورت می گیرد. این امر مشکالت 
بسیار زیادی برای کسب و کارها به همراه داشته است. بسیاری از مردم هنوز اطالعات 
کافی در مورد امنیت س��ایبری ندارند. همین نکته موجب س��ودجویی برخی از هکرها 
می شود. مسئله در دنیای کسب و کار بسیار پیچیده تر از این حرف هاست. گاهی اوقات 
کسب و کارهای بزرگ چندین میلیون دالر به دلیل سرقت یا حمالت سایبری از دست 
می دهند. متاس��فانه بسیاری از صاحبان کسب و کارهای کوچک هیچ نگرانی نسبت به 
حمالت سایبری به کسب و کارشان ندارند. دلیل این امر ارزیابی شرایط کسب و کارشان 

به طور غیرجذاب برای هکرهاست.
امروزه هکرها به هر کس��ب و کاری حمله س��ایبری می کنند. در این میان کس��ب 
و کارهای کوچک به دلیل س��طح پایین تر رعایت نکات امنیتی طعمه های س��اده تری 
محسوب می شوند. بنابراین فکر اینکه هکرها به دنبال کسب و کار شما نیستند، یک ایده 
عجیب و باورنکردنی خواهد بود.  کس��ب و کارهای کوچک دست مانند برندهای بزرگ 
در معرض حمالت سایبری قرار دارند. نکته مهم در این میان تالش برای افزایش سطح 
امنیت سایبری برند و همچنین رعایت نکات ایمنی از سوی تمام اعضای برند است. هدف 
اصلی در این مقاله فراهم سازی راهنمایی جامع و کاربردی برای صاحبان کسب و کارهای 
کوچک است. این امر به شما امکان تاثیرگذاری بر روی وضعیت کسب و کارتان و بهبود 
ش��رایط امنیت سایبری اش را می دهد. در ادامه برخی از مهمترین نکات و توصیه ها در 

این رابطه را مرور خواهیم کرد. 
اندازه کسب و کار در حمالت سایبری مهم نیست

شاید بس��یاری از مردم فکر کنند فقط برندهای بزرگ مدنظر هکرها قرار می گیرند. 
 ،Small Biz Genius این امر یک ایده بس��یار ساده است. براساس گزارش موسس��ه
امروزه کس��ب و کارهای کوچک حتی بیش��تر از برندهای بزرگ در معرض سودجویی 
هکرها قرار دارند. همانطور که در مقدمه گفتیم، کس��ب و کارهای کوچک اغلب اوقات 
سطح ایمنی بسیار پایین تری از نقطه نظر امنیت سایبری دارند. این امر مشکالت چنین 
کس��ب و کارهایی را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. براس��اس گزارش انجمن 
کس��ب و کاره��ای کوچک در ایاالت متحده، در س��ال 2018 نزدیک ب��ه 50 درصد از 
قربانیان حمالت سایبری را کسب و کارهای کوچک تشکیل داده اند. معنای این امر کامال 
روشن است: کسب و کارهای کوچک طعمه های بهتری برای هکرها هستند.  برخی از 
کارآفرینان با گمان اینکه کس��ب و کارشان برای هکرها جذاب نیست، به کلی بی خیال 
نکات ایمنی می ش��وند. اگر ش��ما خودتان را به جای یک هکر قرار دهید، مشاهده یک 
کس��ب و کار کوچک و دارای ضریب امنیت سایبری پایین چه احساسی در شما ایجاد 
می کند؟ این امر باید به طور قابل مالحظه ای مدنظر کارآفرینان جوان صاحبان کس��ب 

و کارهای کوچک باشد. 
پیگیری امور مربوط به س��ودجویی س��ایبری یا سرقت اطالعات اغلب اوقات از سوی 
کسب و کارهای کوچک بسیار دیر صورت می گیرد. این امر نه فقط به دلیل شوک اولیه 
ماجرا، بلکه آگاهی اندک در رابطه با شرایط پیگیری سودجویی سایبری است. همچنین 
مطبوعات و رس��انه ها توجه کمتری به ماجرای حمالت س��ایبری به کس��ب و کارهای 
کوچک نش��ان می دهند. این امر نوعی حاشیه امن برای هکرها ایجاد می کند. بنابراین 
شما بدون در نظر گرفتن اندازه و وسعت کسب و کارتان باید در تالش برای رعایت نکات 

امنیت سایبری باشید در غیر این صورت دردسرهای زیادی در انتظارتان خواهد بود. 
سرمایه گذاری بر روی ابزارهای استاندارد ارزیابی امنیت 

ارزیابی امنیت س��ایبری برند کار ساده ای نیست. بس��یاری از برندها براساس تجربه 
ش��خصی یا توصیه های کارمندان این بخ��ش را مدیریت می کنند. چنین امری ضریب 
امنیت کس��ب و کارتان را به طور قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار می دهد. بس��یاری از 
برندهایی که مورد حمله س��ایبری قرار گرفته اند، در عمل از توصیه های س��اده و تجربه 
خودشان بهره برده اند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای شما به همراه خواهد داشت.  
استفاده از معیارهای درست برای ارزیابی وضعیت امنیت سایبری برند امر بسیار مهمی 
اس��ت. برخی از کس��ب و کارها در این میان به سراغ موسس��ه های نه چندان حرفه ای 
و معیاره��ای عجیب و غریب می روند. مهمترین مس��ئله در این میان اعتماد کردن به 
موسسه های حرفه ای و همچنین اس��تفاده از معیارهای آزمون شده است. فقط در این 
صورت کسب و کار شما در حاشیه امن قرار خواهد گرفت، در غیر این صورت باید به طور 

مداوم نگران وضعیت امنیت سایبری برندتان باشید. 

بدون تردید شما در ابتدای مسیرتان مشکالت بسیار زیادی برای آشنایی با معیارهای 
امنیت س��ایبری خواهید داشت. این امر یک مس��ئله کامال طبیعی محسوب می شود. 
نکته مهم در این میان تالش برای بهبود وضعیت براس��اس کس��ب تجربه و همکاری با 
موسس��ه های معتبر است.  خوش��بختانه امروزه دوره های بسیار حرفه ای برای صاحبان 
کسب و کار در زمینه امنیت سایبری برگزار می شود. بنابراین حضور در برخی از دوره های 
موردنظر ایده چندان بدی نخواهد بود. این امر شما را با اصول مدیریت فضای سایبری 
برندتان آش��نا خواهد کرد. همچنین فرآیند ذخیره س��ازی اطالعات به طور درست در 
فضای آنالین را نیز به ش��ما یاد می دهد.  اس��تفاده از پراکسی های امن و شخصی برای 
ش��بکه اطالعات درون ش��رکت مهمترین نکته برای قطع دسترسی احتمالی هکرها به 
اطالعات تان اس��ت. این امر بخش قابل مالحظه ای از وضعیت ش��ما را بهبود می بخشد. 
اغلب اوقات مش��کل اصلی در زمینه حمالت س��ایبری به دلیل استفاده کسب و کارها 
از هاس��ت های عمومی برای بارگذاری اطالعات شان روی می دهد. در این شرایط حتی 

رمزهای عبور بسیار قدرتمند نیز به کمک شما نخواهد آمد. 
آموزش اعضای شرکت درباره تهدیدات سایبری

همانطور که ش��ما امکان ش��رکت در دوره های آموزش��ی درباره حمالت سایبری را 
دارید، باید درباره کارمندان تان نیز چنین ش��یوه ای را پیش بگیرید، در غیر این صورت 
وضعیت تان به هیچ وجه تعریفی نخواهد داشت. شاید شما مدیر بسیار نمونه ای باشید، اما 
در صورتی که کارمندان تان اصول امنیت سایبری را به خوبی یاد نگرفته باشند، شانسی 

برای مقابله با حمالت هکرها نخواهید داشت. 
بس��یاری از کارآفرینان خودشان دارای اطالعات الزم برای مقابله با حمالت سایبری 
نیس��تند. این امر مشکالت بس��یار زیادی برای برندها به همراه خواهد داشت. اگر شما 
فرص��ت کافی برای آموزش کارمندان به طور ش��خصی را ندارید، باید از موسس��ه های 
معتبر کمک بگیرید، در غیر این صورت هیچ شانسی برای تامین امنیت سایبری برندتان 
نخواهید داشت.  خوشبختانه امروزه موسسه های بسیار زیادی برای ارائه کمک به کسب 
و کارها وجود دارد. بنابراین شما فقط با یک تماس این امکان را دارید. نکته مهم در این 
میان مش��خص کردن انتظارات تان از دوره آموزش��ی موردنظر است، در غیر این صورت 
ش��اید نتیجه نهایی با آنچه ش��ما در ذهن تان داش��تید، زمین تا آسمان متفاوت باشد. 
چنین امری به س��ختی در عمل قابل جبران خواهد بود. بنابراین ش��ما باید حواس تان 
را به طور کامل جمع کنید.  یکی از مهمترین حوزه های آموزش��ی کارمندان مربوط به 
بدافزارهاست. یکی از شیوه های رایج ایجاد اخالل در فعالیت آنالین یک برند واردکردن 
بدافزار به سیستم های آن است. این امر از طریق ارسال ایمیل های ناشناس و فایل های 
مخرب صورت می گیرد. بنابراین باید به تمام کارمندان تان یاد دهید که فایل های ناشناس 
را دس��ت کم بر روی سیستم های ش��رکت باز نکنند. این امر احتمال وجود بدافزارهای 
پیش��رفته را به همراه دارد.  وقتی یکی از سیس��تم های ش��رکت به بدافزار آلوده شود، 
به س��رعت تمام ش��رکت درگیر این مشکل می شود. بنابراین ش��ما در نهایت با کوهی 
از مش��کالت تنها خواهید ماند. اگر ش��ما خیلی خوش ش��انس باش��ید، روند پاکسازی 
سیستم های شرکت دست کم چند روز طول می کشد. معنای این نکته تعطیلی اجباری 
کسب و کارتان برای چند روز است. این امر در شرایط کنونی بازار و سطح باالی رقابت 

میان برندها به معنای کنار رفتن تان از عرصه کسب و کار خواهد بود. 

مسئله سیستم های شخصی کارمندان
ش��ما به عنوان یک کس��ب و کار کوچ��ک باید در پی راهکاره��ای ارزان و کم هزینه 
برای تامین امنیت س��ایبری برندتان باشید. بدون تردید هر برندی امکان تامین امنیت 
س��ایبری اش با کلی هزینه باال را دارد. نکت��ه مهم در این میان تالش برای حل و فصل 
مشکالت با هزینه پایین است. چنین امری شما را در حاشیه امن قرار می دهد.  بسیاری 
از برندها در محیط کار اجازه استفاده از سیستم های شخصی کارمندان را می دهند. این 
امر هزینه تهیه سیس��تم های مختلف برای کارمندان را به طور قابل مالحظه ای کاهش 
می دهد. اگر شما هم از چنین ایده ای برای کاهش هزینه های برندتان استفاده می کنید، 
باید به ماجرا طور دیگری نگاه کنید. امروزه بسیاری از برندها با استفاده از سیستم های 
ش��خصی کارمندان در عمل س��طح امنیت سایبری ش��ان پایین می آید.  کارمندان در 
سیستم های شخصی ش��ان انواع اطالعات و همچنین ایمیل های ناآشنا را باز می کنند. 
این امر به معنای امکان نفوذ هکرها به فضای سایبری برندتان به سادگی هرچه بیشتر 
است. شاید این امر از نظر شما یک ایراد جبران ناپذیر باشد، اما خوشبختانه راهکارهایی 
برای آن وجود دارد.  اگر شما کارمندان تان را به سوی رعایت نکات ایمنی در تمام اوقات 
حضورشان در فضای آنالین دعوت نمایید، مشکالت تان تا حد زیادی رفع می شود. مسئله 
اساسی در این میان ناتوانی بسیاری از برندها برای توجیه کارمندان شان برای اجرای این 

امر است. چنین مشکلی به سادگی تمام کارمندان را دربر می گیرد. 
هرچه ارتباط ش��ما با کارمندان تان نزدیک تر باشد، شانس باالتری برای ترغیب شان 
به س��وی رعایت نکات امنیت سایبری در تمام س��اعات روز خواهید داشت. استفاده از 
یک کارشناس امنیت سایبری برای توجیه کارمندان نیز ایده مناسب دیگری محسوب 
می ش��ود. ش��ما با چنین کاری به س��ادگی هرچه تمام تر امکان تاثیرگذاری و تعامل با 

کارمندان تان برای کاهش ریسک های سایبری را خواهید داشت. 
تمرین های امنیت سایبری برای کارمندان

تمام اعضای یک شرکت در فرآیند امنیت سایبری آن موسسه سهم دارند. این امر باید 
به طور عمومی اعالم شود، در غیر این صورت شاید برخی از کارمندان نسبت به نقش شان 
آگاهی الزم را نداش��ته باشند. اغلب اوقات هکرها از جایی در سیستم های شرکت رخنه 
می کنند که کمترین احتمالش می رود. درست به همین خاطر تمام اعضای شرکت باید 
به خوبی از وضعیت دش��وار در زمینه امنیت سایبری اطالع داشته باشند.  اگر کارمندان 
شما به خوبی نکات مربوط به امنیت سایبری را رعایت نمایند، شانس هکرها برای نفود به 
اطالعات تان یا سودجویی به حداقل می رسد. یکی از راهکارهای مناسب در این میان برای 
ارزیابی میزان آمادگی کارمندان شرکت طراحی برخی از تمرین های کاربردی است. چنین 
تمرین هایی به کارمندان نکات اساس��ی در زمینه امنیت سایبری را یاد می دهد. بنابراین 
ش��ما دیگر نیازی برای یادآوری دوباره نکات به آنها نخواهید داشت. برخی از موسسه ها 
در طول سال های اخیر تمرین های آنالین برای برندها در زمینه امنیت سایبری طراحی 
کرده اند. این امر ش��امل ش��رکت کارمندان در یک دوره مجازی و ارزیابی میزان آمادگی 
و اطالعات ش��ان در زمینه امنیت سایبری است. چنین تمرین هایی به منزله آماده سازی 

کسب و کار شما برای مقابله با شرایط نامساعد و حمالت احتمالی خواهد بود. 
طراحی استراتژی و سیاست امنیت سایبری

اس��تراتژی امنیت س��ایبری یکی از مهمترین نکات برای تامین شرایط مناسب برای 

برندهاس��ت. این امر به طور ویژه ای برای کس��ب و کارهای کوچک دارای اهمیت است. 
اغلب اوقات کارمندان در شرایطی که تصمیم گیری برای شان سخت می شود، اشتباهات 
س��ایبری انجام می دهند. این امر شرایط دش��واری، نه فقط برای کارمندان، بلکه تمام 
اعضای ش��رکت ایجاد می کند. اگر ش��ما در این میان استراتژی مشخصی برای شرایط 
گوناگون تهدید سایبری داشته باشید، شرایط تان به طور قابل مالحظه ای بهبود خواهد 
یافت.  متاسفانه اغلب برندها فقط به دنبال پیشگیری از حمالت سایبری هستند. این امر 
نکته بسیار مهمی محسوب می شود، اما کافی نیست. اگر به هر دلیلی کسب و کار شما 
با مشکل امنیتی رو به رو شد، واکنش شان چه خواهد بود؟ اگر شما هیچ برنامه ای برای 
ساماندهی شرایط موردنظر نداشته باشید، اوضاع به شدت به هم ریخته می شود.  طراحی 
سیاست مشخص برای امنیت سایبری به معنای توجه به مرحله پس از حمله است. این 
امر برای شرکت شما اهمیت فوق العاده ای دارد. اگر شما یا کارمندان تان در این وضعیت 
اشتباه بزرگتری را انجام دهید، دیگر هیچ شانسی برای نجات کسب و کارتان نخواهید 

داشت. بنابراین باید مرحله پس از حمله هکرها را نیز برنامه ریزی نمایید.
مهمترین نکته در این میان حفظ خونس��ردی اس��ت. ش��ما مورد حمله هکرها قرار 
گرفته اید، اما الزم نیس��ت اقدامی اشتباه یا احساس��ی را انجام دهید. اگر هیچ برنامه یا 
ایده ای برای مدیریت اوضاع ندارید، هرچه سریع تر با یک موسسه امنیت سایبری تماس 
بگیرید. بدون تردید مقابله با هکرها در حوزه تخصص هیچ کارآفرینی نیس��ت. بنابراین 

کمک گرفتن از کارشناس های خبره در این وضعیت حیاتی خواهد بود. 
ایجاد تیم امنیت سایبری

بدون تردید کس��ب و کارهای کوچک از نظر سطح بودجه در دسترس شرایط بسیار 
دش��واری دارند. این امر برای بس��یاری از برندها به معنای کنار آمدن با بودجه اندک و 
امکانات پایین تر از حد معمول است. توصیه ما در این بخش در صورتی که شما بودجه 
مناسبی داشته باشید، کاربردی است. تشکیل یک تیم امنیت سایبری در حفظ امنیت 
آنالین برندتان نقش بس��یار مهمی دارد. ش��اید این امر از نقطه نظر مالی بار به نسبت 
س��نگینی روی دوش ش��ما باش��د، اما در عوض کس��ب و کارتان را برای همیشه بیمه 
خواه��د کرد.   امروزه برخی از برندهای بزرگ حتی با تیم های حرفه ای هم مورد حمله 
س��ایبری قرار می گیرند. نکته مهم در این میان نیاز به استفاده از بدافزارها و شیوه های 
بس��یار پیچیده برای حمله سایبری به برندهای دارای تیم امنیت سایبری است. با این 
حس��اب کمتر هکری به دنبال کس��ب و کار کوچک ش��ما با یک تیم حرفه ای امنیت 

سایبری خواهد آمد. 
تعیین سطح دسترسی و نیاز کاربران به اطالعات شرکت

اطالعات شرکت در برخی از موارد بسیار مهم و حیاتی است. اگر برخی از کارمندان به 
اطالعات موردنظر نیاز دارند، باید فقط به آنها دسترسی الزم را بدهید، در غیر این صورت 
اطالعات ارزشمند کسب و کارتان در دسترس همگان قرار می گیرد. این امر به معنای بروز 
مشکالت امنیتی و حفره های مناسب برای نفوذ هکرها خواهد بود.  اگر برخی از کارمندان 
ش��ما نیازی به دسترس��ی به بانک اطالعات برند ندارند، نباید بی جهت به آنها دسترسی 
بدهید. هرگونه اشتباهی در رابطه با اطالعات محرمانه برند دردسرهای عمده ای را در ادامه 
به همراه خواهد داشت. بنابراین بهترین کار در این میان پیشگیری از دسترسی کارمندان 
entrepreneurhandbook.co.uk :عادی به چنین اطالعاتی است.          منبع

توصیه هایی برای ارتقای امنیت سایبری 

مسئله حفظ امنیت سایبری در کسب و کارهای کوچک

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
شنبه
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اخبار

اراک- فرناز امیدی: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی 
و امام جمعــه اراک گفت: اصالح قیمت برق نقش بســزایی 
در مدیریــت مصرف بــرق دارد.  قربانعلــی دری نجف آبادی 
درگردهمایی ائمه جمعه استان مرکزی، افزود: رشد بی اندازه 
مصرف برق در کشور، همزمان با کاهش سرمایه گذاری در این 
صنعت به واسطه فاصله جبران ناپذیر میان قیمت تمام شده و 
فروش آن، هر سال به نگرانی ها درخصوص کمبود برق دامن 
می زند. خطیب جمعه اراک اظهار داشــت: نظام قیمت گذاری 
صنعت برق نیازمند اصالحاتی است که بتواند در جریان درآمد 
و هزینه های آن توازن و تعادل برقرار ســازد. وی بیان داشت: 
در شرایط فعلی منابع صنعت برق جوابگوی رشد 20درصدی 
مصرف آن نیست و در نتیجه وزارت نیرو علیرغم سرقت های 
تجهیزات شبکه ،نه منابع کافی برای توسعه شبکه را در اختیار 

دارد و نه منابع کافی برای پرداخت بدهی های بخش خصوصی را، اصالح 
این سیستم نیازمند اصالح قیمت گذاری برق است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی هم گفت: کاهش 

بارش ها و در پی آن کاهــش 50 درصدی ذخایر نیروگاه های برق آبی 
نسبت به سال گذشته، تولید برق را با مشکل مواجه کرده است.

محمد اله داد با اشــاره به اینکه که تولید و مصرف باید تراز داشــته 

باشند هم اکنون 15هزار مگاوات مصرف برق رشد داشته است 
، تصریح کرد: اگر تراز ایجاد نشود کل شبکه آسیب می بیند و 
در صورتی که تا پایان شهریور امسال مصرف زیاد باشد، با توجه 
به کاهش تولید، مجبور به اعمال خاموشی هستیم. وی با توجه 
به اینکه افزایش باالی مصرف برق در روزانه رکورد جدیدی را 
رقم می زند ،افزود:40 درصد مصرف برق ،در وسایل سرمایشی 
اســتفاده می شود که با رعایت مصرف در این بخش می توان 
برق پایدار برای همه داشــت. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان مرکزی گفت: امسال به ویژه تا پایان شهریور ماه، 
شرایط بحرانی داریم، این بحران فقط با مدیریت مصرف میسر 
است و با تولید رمزارزها هم برخورد جدی می کنیم. در پایان 
اله داد بیان داشــت: به صورت روزانه پایش و بازرسی از ادارات 
توسط کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق استان انجام می 
شود و ادارات و مراکز پر مصرف در نوبت اول تذکر از سوی استانداری و 
در صورت عدم رعایت سقف تعیین شده با قطعی مواجه خواهند شد که 

طی روز گذشته برق 20اداره و بانک قطع شده است.

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شــرکت شهرکهاي 
صنعتي اســتان قزوین از حضور بیش از 50 واحد تولیدي شــهرکها و 
نواحي صنعتي استان و هیئت هاي تجاري در نمایشگاه اکسپو 2020 
دبي خبر داد. به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان 
قزوین، » حمیدرضا خانپور« در جلسه هماهنگي جهت حضور واحدهاي 
تولیدي در این نمایشگاه اظهار داشت: نمایشگاه بین المللي اکسپو 2020 
دبي که براي اولین بار در منطقه خاورمیانه برگزار مي گردد که در این 
راستا پاویون صنعت کشــور عزیزمان ایران با محوریت سازمان صنایع 
کوچک و شهرکهاي صنعتي ایران براي حضور واحدهاي تولیدي، دانش 

بنیان و هیئت هاي تجاري استان برنامه ریزي نموده است.
وي گفت: حضور واحدهای تولیدی در نمایشگاه های تخصصی داخلی 
و خارجی با هدف کمک به توسعه بازار صنایع کوچک و متوسط استان، 
معرفی کاالها و خدمات جدید شــرکت هــا، ایجاد پیوند و زمینه هاي 

همکاري هاي آتي چون مشــارکت ، سرمایه گذاري ، انتقال تکنولوژي 
میان واحدهاي تولیــدي و فراهم نمودن زمینه های فروش محصوالت 

تولیدی و شناسایی بازارهای هدف انجام می شود.

رئیس هیئت مدیره شــرکت شهرکهاي صنعتي افزود: در این راستا 
شرکت شهرکهای صنعتی استان 80 درصد هزینه های حضور واحدهای 
تولیدي در این نمایشگاه  را تا سقف یک میلیارد ریال پرداخت می کند.
خانپور تصریح کرد: در سال گذشته 214 واحد تولیدي در بیش از 50 
نمایشگاه داخلي و خارجي بصورت حضوري و مجازي با پرداخت یارانه 

حمایتي این شرکت بالغ بر پنج میلیارد ریال  شرکت کردند.
قابل ذکر است نمایشگاه اکسپو 2020 دبی از 0۹ مهر 1400 الی 11 
فروردین 1401 در شهر دبی کشور امارات متحده عربی در فضاي 500 
هکتاري و با حضور 1۹8 کشور و نهادهاي بین المللي با شعار پیوند افکار 
و ساخت آینده برگزار می گردد که پاویون ایران با مساحت 2014 متر 
در نظر گرفته شده است. واحدهاي تولیدي استان قزوین متقاضي حضور 
مي توانند جهت ثبت نام و کســب اطالعات بیشتر به معاونت صنایع 

کوچک این شرکت مراجعه نمایند.

اهواز - شبنم قجاوند: فرمانده حوزه بسیج شهید عباسپور صنعت 
آب و برق خوزستان و فرمانده پایگاه بسیج امام حسین )ع( شرکت برق 
منطقه ای خوزستان، با هدف نظارت بر مدیریت مصرف برق، از امور بهره 
برداری ناحیه شرق این شرکت و ادارات شهرستان امیدیه بازدید کردند.

عباس نبگانی فرمانده حوزه بسیج شهید عباسپور صنعت آب و برق 
خوزستان و یعقوب دانشی فرمانده پایگاه بسیج امام حسین )ع( شرکت 
برق منطقه ای خوزستان، در این بازدید با اشاره به مشکالتی که در زمینه 
تولید برق در کشور به ویژه در نیروگاه های برق آبی به دلیل خشکسالی 
به وجود آمده است، بر لزوم مدیریت مصرف برق در ادارات و سازمان ها 

برای حفظ پایداری شبکه برق تاکید کردند.
وزارت نیــرو و توانیر در زمینه مدیریت مصرف تاکید شــد و از ادارات در این بازدید میدانی بر لزوم رعایت تمام دســتورالعمل های ابالغی 

شهرستان امیدیه و رعایت الگوی مصرف برق در آنها، بازدید به عمل آمد.
یعقوب دانشــی فرمانده پایگاه بسیج امام حســین )ع( شرکت برق 
منطقه ای خوزستان نظارت بر حسن انجام دستورالعمل های ابالغی در 
رعایت کاهش مصرف برق در ادارات و ســازمان های دولتی را ضروری 
خواند و در این زمینه از کارکنان امور بهره برداری ناحیه شرق تقدیر و 

تشکر کرد.
بر اســاس این گزارش، این بازدید با توجه به ابالغیه کمیته مدیریت 
مصرف برق در تابســتان 1400 که در آن مقرر شده بود بسیج، نظارت 
بر اجرای کاهش مصرف برق در ســازمان ها و ادارات دولتی را بر عهده 
بگیرد و همکاری و هماهنگی های الزم را در این خصوص به عمل آورد، 

صورت گرفته است.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از 
عباس علیزاده مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن و کلیه کارکنان 
حوزه ستادی،مدیران استانی و سازمان های وابسته به منظور تالش در 
دستیابی به رتبه های اول در حوزه خدمات دولت الکترونیک تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
گیالن: با توجه به کسب رتبه اول ستاد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
در خدمات دولــت الکترونیک از بین 166 نهــاد دولتی و حکومتی و 
همچنین کسب رتبه دوم وزارتخانه طبق آخرین نتایج ارزیابی شورای 
اجرایی فناوری اطالعات در دولت دوازدهم؛ محمد شریعتمداری با ارسال 
تقدیر نامه از عباس علیزاده مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن 

تقدیر کرد.
شریعتمدرای کسب این موفقیت بزرگ را حاصل تالش کلیه کارکنان 

حوزه ستادی وزارتخانه، مدیران استانی و سازمان های وابسته عنوان کرد 
و گفت : انتظار دارم این موفقیت ارزشمند را با جشنواره شهید رجایی 

محکمتر کنیم. وی اضافه کرد: کســب این دو رتبه ارزشمند کشوری 
بدون احتساب بخشــی از خدمات صندوق بیمه کشاورزان،روستاییان 
و عشــایر،حذف دفترچه های خدمات درمانی تامین  اجتماعی،نسخه 
نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی و خدمات 3070 این سازمان حاصل 
شــد که قطعا در صورت اعمال این خدمــات در ارزیابی فاصله وزارت 

تعاون،کار و رفاه اجتماعی از دیگران بسیار بیشتر می شد.
الزم به ذکر اســت بنــا به تاکید مقام عالی وزارت و دســتور عباس 
علیزاده مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گیالن به منظور شــفافیت 
در ارایه خدمات و همچنین برای تحقق اهداف دولت الکترونیک؛کلیه 
آمار تسهیالت پرداختی و خدمات دولت الکترونیک در پرتال اداره کل 
به نشانی  ir.gov.mcls.guilan//:https   باگذاری و به روز رسانی 

می شوند.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیر منطقه 6 عملیات انتقال 
گاز از رفع نشتی گاز خط لوله هفتم سراسری خبر داد و گفت: با تالش 
شــبانه روزی کارکنان این منطقه، تعمیرات اضطراری خط لوله مذکور 
بدون قطعی جریان گاز نیروگاه های برق استان سیستان و بلوچستان در 

کمترین زمان ممکن انجام شد.
به گزارش روابط عمومی منطقه 6 عملیات انتقال گاز، علیرضا عربلو 
گفت: با توجه به حساسیت و موقعیت استراتژیک خط هفتم سراسري و 
تامین گاز نیروگاه های برق استان سیستان و بلوچستان، جنوب استان 
کرمان و صنایع شــرق استان هرمزگان،بالفاصله بعد از دریافت گزارش 
نشــتي گاز بروي خط لوله هفتم سراســری و تشکیل جلسه، عملیات 

تعمیرات اضطراري در دستور کار منطقه قرار گرفت.
وی به همکاری و تعامل سه مرکز بهره برداری خطوط لوله ایرانشهر، 
بندرعباس و سیرجان اشــاره کرد و خاطر نشان ساخت: از زمان اعالم 
گزارش نشتی تا پایان عملیات 37 ساعت طول کشید که این امر نشان 
دهنده تعهد و مســئولیت پذیری یکایک کارکنان این منطقه در انجام 
وظایف محوله اســت. مدیر منطقه 6 عملیات انتقال گاز ابراز داشــت: 
بــا انجام این عملیات که با وجود جریــان گاز در خطوط لوله، گرمای 
حدود  50درجه، شرجی باالی 70 درصد و شرایط خاص کرونایی انجام 
شــد، توانستیم از قطعی برق منازل هموطنانمان در استان سیستان و 
بلوچســتان و مراکز صنعتی در شرق هرمزگان جلوگیری کنیم. عربلو 

ضمن اشــاره به سرعت عمل باالي این عملیات و محدودیت زماني در 
تامین مجدد گاز استان سیستان و بلوچستان گفت :نشتي گاز،مهار آن 
و ایمن ســازي محیط و همچنین انتقال تجهیزات و گردآوري نفرات 
تعمیرات و متخصص از سه مرکز بهره برداري از استان هاي همجوار و 
تحت پوشش منطقه از نکات حائز اهمیت این عملیات بوده است. وی در 
پایان، به مراحل اجرای این تعمیرات نیز پرداخت و اظهار داشت: تعویض 
دو عدد شیر و بخشــي از الین 20 اینچ باي پاس ورودي ایستگاه خط 
هفتم سراسري به همراه ایمن سازي شرایط و محیط، تخلیه گاز، انجام 
حفاري، برشــکاري و جوشکاري و رادیو گرافي از جمله اقدامات در این 

عملیات بود که با 2 هزار و 250 نفر ساعت انجام شده است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد:

اصالح قیمت برق نقش بسزایی در مدیریت مصرف انرژی دارد

مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتي قزوین خبر داد:

نمایشگاه اکسپو فرصت معرفي ظرفیتهاي تولیدي  و صنعتي قزوین

بازدید فرماندهان بسیج از ناحیه شرق و تاکید بر مدیریت مصرف برق

محمد شریعتمداری از مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن تقدیر کرد

واکنش سریع کارکنان منطقه ۶ عملیات انتقال گاز در رفع نشتی گاز خط لوله هفتم سراسری

مدیرکل کمیته امداد استان قم :
۳۲1 فرزند یتیم و محسنین سادات چشم انتظار کمکهای شما هستند

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل کمیته امداد قم با اعالم اینکه 321 
فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد قم، سادات هستند، خواستار 

کمک های بیشتر حامیان و خیران به طرح اکرام و محسنین این نهاد شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، اکبر میرشکار، مدیرکل کمیته 
امداد استان قم، با اعالم اینکه اکنون 27 هزار و 61 حامی از حدود پنج هزار و 
601  فرزند نیازمند زیر 18 سال حمایت می کنند گفت: یک هزار و 6۹4  هزار 
نفر از آنها یتیم و سه هزار و 843 نفر آنها فرزندان محسنین هستند که در بین 
این افراد 321 فرزند یتیم و محسنین سادات وجود دارد. وی با بیان اینکه هم 
اکنون شرایط اقتصادی کشور برای مردم به ویژه این خانواده ها سخت و دشوار شده است خواستار حمایت بیشتر از این فرزندان نیازمند 
شد. میرشکار با بیان اینکه در آستانه عید سعید غدیر خم هستیم افزود: 321  فرزند یتیم و محسنین سادات چشم انتظار کمکهای مردم 
نیکوکار و خیران هستند. مدیرکل کمیته امداد استان قم با اشاره به اینکه هر فرزند یتیم و محسنین دارای حساب بانکی اختصاصی هستند 
تأکید کرد: کمکهای نقدی حامیان به صورت مستقیم به حساب فرزندان معنوی آنها واریز می شود. میرشکار ادامه داد مردم شریف و نوع 
دوست استان برای مشارکت در این طرح و پذیرش حمایت ایتام و فرزندان محسنین، می توانند با شماره تلفن 36157 تماس بگیرند و 
از طریق راهنمایی و مشاوره کارشناسان این طرح فرزند یا فرزندان معنوی خود را انتخاب و حمایت کنند. مدیرکل کمیته امداد استان قم 
افزود: افرادی که قصد دارند در این کار خداپسندانه شرکت کنند می توانند عدد 1 را به 3000333325 ارسال کنند یا با استفاده از پایگاه 

اینترنتی ekram.emdad.ir نسبت به ثبت نام در این طرح ملی شرکت کنند.

عملیات گازرسانی به ۲4 روستای شهرستان تالش در حال اجراست
رش��ت - خبرنگار فرصت امروز: با هدف بهــره مندی همه گیالنیان از 
نعمت گاز طبیعی، عملیات گازرسانی به 24 روستای صعب العبور و کوهستانی 
شهرستان تالش استان گیالن در حال اجراست.  به گزارش روابط عمومی گاز 
گیالن، حســین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن درخصوص وضعیت 
گازرسانی در شهرستان تالش گفت: هم اکنون عملیات گازرسانی به 24 روستای 
کوهستانی این شهرستان در قالب خوشه مریان مطابق برنامه زمانبندی در حال 
انجام اســت. وی با بیان این خبر اظهار داشت: این روستاها مجموعا دارای یک 
هزار و 268 خانوار می باشند و برای تکمیل گازرسانی این طرح بزرگ بالغ 225 
کیلومتر خطوط تغذیه و توزیع گاز طراحی شده و در مرحله اجرا می باشد.  حسین اکبر هدف شرکت گاز را بهره مندی همه گیالنیان از 
نعمت گاز طبیعی عنوان کرد و گفت: با اجرای این پروژه، درصد برخورداری گاز روستایی شهرستان تالش از ۹2 درصد به حدود ۹6 درصد 
می رسد.  مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در پایان روند گازرسانی به مناطق باقیمانده استان را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: 
عالوه بر شهرستان تالش، طرح های گازرسانی در مناطق کوهستانی و صعب العبور شهرستان های املش، رودسر، آستارا، رودبار، شفت و 

لنگرود نیز در حال انجام است.

برگزاری میز خدمت در روستای زلزله زده ویرو شهرستان آزادشهر و رامیان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: در جلسه میز خدمت بنیاد مسکن شهرستان آزادشهر و رامیان در روستای ویرو، مشکالت تعدادی 
از مالکان واحدهای خسارت دیده برطرف شد.مهندس خسروی، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان باتفاق مهندس 
احمدی، مدیر بنیاد مسکن شهرستان های آزادشهر و رامیان با حضور در روستای کوهستانی ویرو، مشکالت تعدادی از مالکان واحدهای 
خســارت دیده از زلزله 1/5 ریشــتری 17 شهریورماه ۹۹ را بررسی و رفع کردند.زلزله 5/1 ریشتری در 17 شهریور ماه ۹۹ به 270 واحد 
مسکونی در روستاهای شهرستان رامیان خسارت وارد کرد که کار بازسازی واحدهای خسارت دیده 36 ساعت پس از وقوع حادثه توسط 
بنیاد مسکن استان از محل اعتبارات حوادثی در اختیار بنیاد آغاز و در مدت 27 روز اولین واحد احداثی در روستای قورچای افتتاح و مورد 
بهره برداری قرار گرفت.بنیاد مسکن استان جهت احداث واحدهای تخریبی ناشی از زلزله به هر واحد مسکونی ۹0 میلیون تومان تسهیالت 
و کمک بالعوض پرداخت کرد و هم اکنون با تالش اهالی روستاهای زلزله زده و مهندسان متعهد بنیاد، بازسازی تنها تعدادی از واحدها 

باقی مانده که با جلسه امروز مقرر گردید تا قبل از سالگرد حادثه، همه خسارت دیدگان در منازل احداثی مقاوم ساکن شوند

مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم:
بیش از 5۸ درصد سبد انرژی استان ایالم از طریق گاز طبیعی تأمین می شود

ایالم- منصوری: مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه بیش از 58 درصد سبد انرژی استان ایالم از طریق گاز طبیعی تاُمین 
می شود، گفت: گازرسانی به مناطق کمتر توسعه یافته استان باعث جلوگیری از مهاجرت روستائیان، حفظ محیط زیست و جلوگیری از قطع 
درختان جنگلی شده است. عباس شس اللهی در دیدار با مدیر کل جدید دیوان محاسبات استان به روند گازرسانی به مناطق مختلف شهری 
و روستایی ایالم اشاره کرد و افزود: هم اکنون بیش از ۹۹ درصد مناطق شهری و ۹6 درصد روستاها از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و با 
گازدار شدن شهر پهله در آینده نزدیک، تمامی شهرهای استان از نعمت گاز برخوردار می شوند. وی با بیان اینکه توسعه گازرسانی در روستاها 
به خصوص مناطق مرزی، سبب کمک به حفظ امنیت مرزها و جلوگیری از مهاجرت روستائیان می شود، اظهار داشت: شرکت گاز استان 
به روستاهای مرزی ایالم توجه ویژه ای داشته بطوریکه تاکنون اکثر روستاهای این مناطق گازدار شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان 
ایالم با بیان اینکه تنها چالش تاُمین منابع مالی شرکت گاز استان اینست که برخی ادارات و ارگانهای دولتی مبالغ قابل توجهی بابت مصرف 
گاز بدهکار هستند و تاکنون نسبت به بدهی خود اقدام نکرده اند، تصریح کرد: انتظار میرود که دیوان محاسبات از طریق بندهای قانونی در 
خصوص رفع این مشکل و تسویه مطالبات شرکت گاز را یاری کند. شمس اللهی با اشاره به اینکه ادارات برای مصرف انرژی ردیف بودجه ای 
مشخص دارند ولی برخی از آنها نسبت به این موضوع مهم اهمال می کنند، خاطرنشان کرد: از آنجائیکه گاز بهاء مستقیما به حساب خزانه 
واریز می شود و تأثیر ویژه ای در تأمین و ارسال بودجه برای پروژه های گازرسانی استان دارد، کمک دیوان محاسبات در این زمینه برای توسعه 
گازرسانی به روستاهای باقیمانده استان راهگشا خواهد بود. مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با بیان اینکه الزام ادارات و دستگاههای دولتی 
برای استفاده از سوخت جایگزین در فصل سرد سال و هنگام حوادث قطع گاز ضروری است، گفت: سال گذشته با برنامه ریزی های انجام شده 

هیچگونه قطعی گاز در استان وجود نداشت و همین عامل، باعث رضایتمندی مردم از عملکرد شرکت شده است.

در بحران کم آبي ؛
شرکت نفت مسجدسلیمان فریاد رس روستاییان تشنه مسجدسلیمان شد

اهواز - شبنم قجاوند: شــرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان با 
اعزام تانکرهاي آب رسان به روستاهاي مختلف شهرستان مسجدسلیمان ، کام 
تشنه ي روستاییان را سیراب کرد . رییس اداره ترابري این شرکت با بیان اینکه 
تاکنون به 17 روستاي این شهرستان به طور مدون و برنامه ریزي شده آبرساني 
صورت مي گیرد اظهار داشت : با توجه به بحران خشکسالي و کمبود آب شرب 
تاکنون 54 ســرویس آبرساني توسط این اداره صورت گرفته است . عبدالعظیم 
احمد فخرالدین افزود : این اقدام در چارچوب عمل به مسئولیت هاي اجتماعي 
شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان و کاهش آالم و مشکالت مجاورین 
تأسیسات صنعت نفت ، حسب درخواست اداره آب و فاضالب و دستور مساعد مدیرعامل محترم این شرکت صورت گرفته است . وي با 
بیان اینکه تاکنون 864000 لیتر آبرساني به 17 روستاي واقع در حوزه ي جغرافیایي شهرستان مسجدسلیمان انجام شده است ادامه داد 
: این اقدام از اواخر خرداد ماه آغاز گردیده و تا زماني که مشکالت روستاییان عزیز حل نشود ادامه خواهد داشت . روستاهاي تمبي چم 
فراخ - امیرآباد سرگچ - شکر آب - جي جي - شهولي - مورچگان - گلي خون - چشمه علي کایدان - کالوسه - قلعه مدرسه - گچ 
خلج - راکه - 16 میل بتوند - محمد آباد تمبي - منصور آباد دشت چارپاره - یکمهه - دومده روستاهایي مي باشند که بدلیل مشکالت 
کم آبي توسط تانکرهاي آب رسان شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان عملیات تأمین آب شرب اهالي آنها صورت گرفته است .

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل گفت:
تعامل با رسانه نقش محوری در فرهنگسازی عمومی ایفاء می کند

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شــرکت گاز استان اردبیل از 
تعامل سازنده این شرکت با رسانه ها و نقش محوری آن در فرهنگسازی در استان 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل؛ سردار اسماعیلی مدیر 
عامل یکی از پارامترهای ضروری و مثبت در شــرکت را تعامل سازنده و سالم با 
رسانه ها عنوان نمود و ادامه داد: تعامل صحیح با رسانه می تواند رویکرد اساسی 
یک سازمان را جهت تحقق و توسعه برنامه های سازمان تقویت نموده و با انتقال 
صحیح، موثر و به موقع اخبار به دست مردم در جهت کسب اعتمادسازی و ایجاد 
بستر مناسب در راستای فرهنگسازی در خصوص استفاده صحیح و ایمن از گاز 
طبیعی نقش موثری را داشته باشد. وی در دیدار با اصحاب رسانه ضمن تاکید بر نقش محوری رسانه ها در تبیین اهداف سازمان و فرهنگسازی 
در خصوص اصالح الگوی مصرف و استفاده ایمن از گاز طبیعی ، اظهار داشت: ابزار رسانه به واسطه توسعه روز افزون و ضریب نفوذ در اجتماع 
قطعاً می تواند به عنوان زبان گویای سازمانها و در راستای اهداف سازمان نقش محوری را داشته باشد. اسماعیلی می افزاید: طی هشت سال 
گذشته در حوزه جذب مشترکین با افزایش 60 درصدی بالغ بر 200 هزار مشترک بر مجموع مشترکین گاز طبیعی استان اضافه شده است 
و قطعاً شرکت گاز استان در راستای مسئولیت های اجتماعی خود اقدام به آموزش مسائل ایمنی و مصرف بهینه از وسایل گازسوز نموده و 

در راستای فرهنگسازی و اصالح الگوی مصرف از ابزارهای متنوعی بهره برده که یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین این ابزارها رسانه هاست.

بوش��هر - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت پاالیش 
گازفجرجم با اشــاره به آغاز عملیات حفاري و تعویض پوشش بخشي 
از خط لوله 48 اینچ ورودي گاز کنگان در محدوده این شــرکت گفت: 
عملیات اجراي این پروژه بســیار مهم وبه مدت یک ماه به طول خواهد 
انجامید.   وي جلوگیري از آســیب دیدگي و تخریب این خط لوله  را 
از مهــم ترین اهداف این کار عنوان کرد واظهار داشت:آســیب دیدگي 
پوشش، ســبب تماس لوله با خاک و در نتیجه خوردگي خط لوله مي 
گردد ولذا مي بایست عملیات تعویض پوشش این خط لوله سریع تر آغاز 
میشد. عبدالصمد نجفي در مورد شیوه اجراي این پروژه نیز تصریح کرد: 
براي تعیین وضعیت خوردگي خطوط لوله، بازرســي به روش پیگراني 

هوشمند انجام  گردیده است.
وي افزود: بر اساس نتایج پیگراني هوشمند مشخص گردید که تعدادي 
از نواحي خط لوله 48 اینچ ورودي گاز کنگان دچار خوردگي شده است 

و عملیات تعویض پوشــش و بررسي خوردگي این خط لوله از سال۹7 
شــروع شده است و هر ساله به تناســب زمان و شرایط، بخش هایي از 
این خط لوله تحت تعمیر و تعویض پوشش قرار مي گیرد.   مدیرعامل 

شرکت پاالیش گازفجرجم ادامه داد: اکنون عملیات خاکبرداري بر روي 
لوله شروع گردیده است  و به زودي پوشش آسیب دیده موجود بر روي 
نقاط مختلف خط لوله نیز برداشته خواهد شد و پس ازتمیزکاري و آماده 
سازي سطح به روش بالستینگ ، اعمال پوشش جدید آغاز مي شود.   
وي از بازرســي فني پاالیشگاه بعنوان مهم ترین بخش نظارت دقیق بر 
اجراي پروژه نام برد  وخاطرنشــان کرد: بازرســي از سطح تمیز شده و 
بررســي میزان خوردگي لوله اطالعات کاملي بدست خواهد آورد و در 
صورتي که خوردگي از حد مجاز گذشته باشد لوله مي بایست تعویض 
شود و در غیر اینصورت پوشش جدید اعمال مي شود. مهندس نجفي 
اعمال پوشش جدید،بازرسي از پوشش اعمال شده و رفع عیوب احتمالي 
، پوشاندن روي لوله با ماسه بادي و خاکریزي مجدد برروي لوله را آخرین 
مراحل از اجراي این پروژه نام برد و اظهار داشــت: همه این اقدامات در 

راستاي اطمینان از پایداري تولید در فصل زمستان است.

مهندس نجفی خبر داد: 

آغاز عملیات حفاری و تعویض پوشش خط لوله 4۸ اینچ گازورودی 
در شرکت پاالیش گازفجرجم
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ترجمه: علی آل علی

جل��ب رضایت مش��تریان یکی از مهمترین اه��داف برای هر 
کسب و کاری محسوب می شود. اگر شما توانایی جلب رضایت 
مش��تریان تان را نداش��ته باش��ید، خیلی زود آنها را از دس��ت 
می دهید. این امر در میان بسیاری از برندها بدل به نوعی پدیده 
غیرمنتظره شده است. ریزش مشتریان در شرایط سخت کنونی 
برای هر برندی مثل تیر خ��الص خواهد بود. نکته مهم در این 
میان نارضایتی اغلب مشتریان از برندهای مختلف است. این امر 
وضعیت برندها برای جلب نظر مشتریان را دشوارتر از هر زمان 

دیگری می کند. 
ه��دف اصل��ی در این مقاله آش��نایی با رضایت مش��تریان و 
راهکارهای افزایش آن اس��ت. این امر به شما کمک شایانی در 
راس��تای بهبود وضعیت ت��ان در تعامل های آتی با مش��تریان و 

همچنین جلب نظر مشتریان بیشتر خواهد کرد. 
رضایت مشتری به چه معناست؟

وقتی صحبت از رضایت مشتری می شود، باید دقت باالیی به 
خرج دهیم، در غیر این صورت شما هیچ شانسی برای استفاده 
درس��ت از این مفهوم نخواهید داشت. بس��یاری از کارآفرینان 
رضایت مشتری را امری طبیعی و نتیجه فعالیت مناسب در بازار 
می دانند. این طرز فکر شاید جذاب باشد، اما با تعریف این مفهوم 

سازگاری چندانی ندارد. 
رضایت مش��تری در واقع ذهنیت و ادراک مشتری نسبت به 
خدمات و محصوالت یک برند اس��ت. اگر این ذهنیت در سطح 
باالیی قرار داشته باشد، برندها در نگاه مشتریان جذاب خواهند 
بود. همچنین رضایت مشتری نیز در چنین وضعیتی به سادگی 
حاصل می ش��ود. نکته مه��م اینکه ماجرای رضایت مش��تریان 

همیشه تا این حد ساده نیست. 
مشتریان سختگیری های بسیار زیادی در زمینه انتخاب برندها 
دارن��د. همچنین پس از اولین برخورد با هر برند نیز براس��اس 
معیارهای سفت و سختی اقدام به ارزیابی آن می کنند بنابراین 
ش��ما باید آمادگی باالیی برای جلب نظر مش��تریان تان داشته 

باشید. 
پیش از اینکه به سراغ بررسی هرچه دقیق تر شیوه های جلب 
رضایت مش��تری برویم، باید برخی از مزایای آن را مورد بررسی 
قرار دهیم، در غیر این صورت شما شانسی برای استفاده درست 

از آن نخواهید داشت. 
مزایای رضایت مشتری چیست؟

افزایش وفاداری به برند
مش��تریان برای خری��د دوباره از یک برند و تبدیل ش��دن به 
مش��تریان وفادار آن باید جذابیت باالیی در آن مش��اهده کنند. 
هرچه شما س��طح باالتری از رضایت در مشتریان ایجاد کنید، 
ش��انس تان برای داشتن مشتریان وفادار بیشتر خواهد شد. این 
امر یکی از روش های رایج برای افزایش دامنه مش��تریان وفادار 

محسوب می شود. 
امروزه اغلب برندها از مشکل کمبود مشتری و همچنین ناتوانی 
برای تبدیل خریداران عادی به مشتریان وفادار رنج می برند. این 
ام��ر در ص��ورت ادامه یافتن وضعیت مالی کس��ب و کارها را به 
طور قابل مالحظ��ه ای به خطر می ان��دازد. بنابراین برندها باید 
حواس ش��ان حسابی به وضعیت مالی و فروش شان باشد. تعامل 
هرچه نزدیک تر با مشتریان و تالش برای جلب رضایت شان یکی 

از راهکارهای رایج در زمینه جلب نظرشان خواهد بود. 
ایجاد اعتماد در میان مشتریان

اگر کسی به کسب و کار شما اعتماد نداشته باشد، فروش باال 
بدل به یک امر غیرممکن خواهد شد. چنین امری برای بسیاری 
از برندها به معنای پایان کارش��ان در بازار خواهد بود. درست به 
همی��ن خاطر هر برندی در بازار به دنبال ایجاد اعتماد در میان 
مشتریان است. نکته مهم اینکه اعتماد مشتریان یک شبه جلب 
نمی ش��ود. بنابراین شما باید در عمل فرآیند طوالنی برای جلب 
اعتماد مشتریان طی کنید، در غیر این صورت هیچ شانسی برای 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان نخواهید داشت. 
امروزه جلب رضایت مشتریان یکی از راهکارهای جذاب برای 
افزایش اعتمادشان است. شاید این امر شما را یک شبه بدل به 
برندی مورد اعتماد در میان مشتریان نکند، اما نکته مهم در این 
رابطه مربوط به شروع فرآیند اعتمادسازی به طور اصولی است. 

تولید محصوالت مناس��ب شاید ش��ما را برند خوبی در میان 
مش��تریان جلوه دهد، اما بدون جلب رضایت آنها هیچ شانسی 
برای اعتمادس��ازی ندارید. بنابراین باید این اس��تراتژی را برای 

ایجاد تحول در کسب و کارتان مدنظر داشته باشید. 
تاثیر بر روی بازاریابی مشتری محور

مشتریان یک برند مهمترین نمایندگان بازاریابی آن در میان 
دیگران هس��تند. وقتی یک مشتری تجربه خوبی از شما داشته 
باش��د، توصیه ب��ه خرید از برندتان در میان آش��نایانش بدل به 
عادتی همیش��گی خواهد ش��د. این امر شما را در بازار به عنوان 

یک برند جذاب و مطرح عنوان می کند. 
رضایت مشتری در تمام بخش های فعالیت یک برند تاثیر دارد. 
حوزه بازاریابی اغلب اوقات یکی از حوزه های پرخرج در نظر گرفته 
می شود. اگر ش��ما توانایی جلب رضایت مشتریان به ساده ترین 
شکل ممکن را داشته باش��ید، دیگر خبری از هزینه های گزاف 
در این حوزه نخواهد بود. این امر ش��ما را نسبت به تاثیرگذاری 
بر روی مشتریان به طور قابل مالحظه ای جلو می اندازد. بنابراین 

دیگر هیچ احتیاجی به صرف هزینه باال نخواهد بود. 
امروزه هنوز هم بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مش��تریان نیاز به صرف هزینه های باال دارند. اگر کس��ب و کار 
ش��ما در این میان بودجه موردنیاز را نداش��ته باشد، وضعیتش 
به طور قابل مالحظه ای به هم خواهد ریخت. متاس��فانه امروزه 
مش��تریان بیش از هر زمان دیگری نکات منفی درباره برندها را 
به هم منتقل می کنند. با این حساب اگر مشتریان شما برعکس 
ای��ن روند را مدنظر قرار دهند، وضعیت تان در بازار به طور قابل 
مالحظه ای بهتر می ش��ود. این فرآین��د نیز فقط از طریق جلب 

رضایت مشتری امکان پذیر خواهد بود. 
افزایش فروش

ساده ترین مزیت و تاثیر رضایت مشتری بر روی کسب و کار 
مربوط به افزایش فروش اس��ت. بی تردید هدف اصلی هر برندی 

از حضور در بازار کس��ب و کار افزایش فروش و کس��ب س��ود 
اس��ت. بنابراین شما باید استراتژی های درستی برای فعالیت در 
این حوزه داش��ته باش��ید در غیر این صورت هیچ شانسی برای 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان و افزایش فروش ندارید. 
رضایت مش��تریان به معنای انجام تمام کارها به طور درست 
است. بنابراین نوعی تیک تایید بر روی فعالیت های قبلی تان نیز 
محسوب می شود. شما با چنین کاری دیگر نیازی به صرف زمان 
گسترده برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان ندارید و در 

یک چشم به هم زدن محصوالت تان فروش خواهد رفت. 
تکنیک های اندازه گیری میزان رضایت مشتری

رضایت مشتری باید به طور مداوم ارزیابی و اندازه گیری شود، 
در غیر این صورت شاید شما برای مدت زمان طوالنی از وضعیت 
آنها غافل ش��ده و به طور ناگهانی با شکست مواجه شوید. ما در 
این بخش برخی از مهمترین تکنیک ها برای اندازه گیری میزان 

رضایت مشتری را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

سطح رضایت کلی 
اینکه مشتریان چقدر از برند شما راضی هستند، در ارتباطات 
روزمره کارمندان تان با آنها مشخص می شود. اگر شما همکاری 
خوبی با کارمندان تان داشته باشید، آگاهی از سطح رضایت کلی 
مش��تریان امر سختی نخواهد بود. شاید این امر در نگاه نخست 
بس��یار عجیب به نظر برس��د، اما کارمندان اغلب اوقات بهترین 
کارشناس های وضعیت کسب و کار هستند. دلیل این امر تعامل 
نزدیک آنها با مش��تریان و امکان مشاهده وضعیت با چشم انداز 

آنهاست. 
نرخ خرید مجدد

اگر مش��تریان از کسب و کار ش��ما رضایت داشته باشند، به 
سادگی هرچه تمام تر دوباره محصوالت تان را می خرند. اگر شما 
مش��تریان تان را به تدریج از دس��ت می دهید، یک جای کار به 
طور غیرمنتظره ای ایراد دارد. شاید شما چنین ایرادی را به طور 
قابل مالحظه ای درک نکنید، اما تاثیر منفی اش از بین نمی رود. 
شاید کسب و کار شما آنقدر خوش شانس باشد که خریداران 
دوباره از آن خرید کنند. این امر به معنای موفقیت شما در زمینه 
جلب رضایت مشتریان خواهد بود. بنابراین شما به بهترین شکل 
ممکن امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان را خواهید داشت. 

شبکه های اجتماعی
صحبت ه��ا و اظهارنظرهای��ی که مش��تریان در ش��بکه های 
اجتماعی درباره برند ش��ما انجام می دهند، نقش بس��یار مهمی 
دارد. بسیاری از برندها به فضای شبکه های اجتماعی توجه الزم 
را نش��ان نمی دهند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای کسب 
و کار ش��ما به همراه خواهد داشت. اگر ش��ما اکانت رسمی در 
شبکه های اجتماعی دارید، باید آن را به طور قابل مالحظه ای به 
عنوان معیار رضایت مشتریان از برندتان قرار دهید. اگر مشتریان 
از برند شما راضی نباش��ند، به احتمال زیاد این نارضایتی را در 

قالب پست هایی در شبکه های اجتماعی نشان خواهند داد. 
ارزیابی میزان پس��ت های اعتراض��ی و حمایتی بیانگر میزان 
دقیق رضایت مشتریان از کسب و کارتان است. بنابراین شما باید 
ارزیابی بسیار دقیقی از چنین وضعیتی داشته باشید، در غیر این 
صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان نخواهید یافت. 

راهکارهایی برای افزایش رضایت مشتریان
برگزاری نظرخواهی

برگزاری نظرخواهی از مشتریان بهترین راهکار برای گردآوری 
اطالعات موردنیاز به منظور بهبود رضایت آنهاس��ت. شاید شما 
براساس تجربه قصد بهبود ادراک مشتریان از برندتان و همچنین 
رضایت ش��ان را داشته باش��ید، اما این امر همیشه شما را نجات 

نمی دهد. 
برگزاری نظرخواهی امر دشواری نیست. شما باید از مشتریان 
بخواهید دلیل اصلی عدم رضایت شان از برندتان را اعالم کنند. 
نتایج چنی��ن نظرخواهی هایی به طور قابل مالحظه ای وضعیت 
ش��ما را بهبود می بخش��د. صرف برگزاری نظرخواهی سیگنال 
مهمی برای مشتریان دارد. معنای این امر توجه شما به وضعیت 

مشتریان و تالش برای حل و فصل مسئله موردنظر است. 
شما با نظرخواهی از مشتریان یک تصویر دقیق از آنها ترسیم 
خواهید کرد. این امر به شما برای بهبود رضایت مشتریان کمک 
می کند. وقتی ش��ما دقیقا بدانید مش��تریان چرا از شما ناراضی 
هستند، مس��یرتان برای رفع مش��کالت موردنظر به طور قابل 

مالحظه ای بهبود خواهد یافت. 
پاسخگویی به مشتریان در شبکه های اجتماعی

اگر شما پاسخ های سریع و دقیقی برای سواالت و شکایت های 

مش��تریان داشته باشید، به س��ادگی هرچه تمام تر امکان جلب 
نظرش��ان را خواهید داشت. رضایت مش��تریان مفهوم سختی 
نیس��ت. اگر شما دقیقا همانطور که مشتریان می خواهند، عمل 
کنید، دیگر دلیلی برای نارضایتی ش��ان نخواهد بود. بس��یاری 
از برندها فقط به خاطر عملکرد نامناسب ش��ان در ش��بکه های 
اجتماعی موجب نارضایتی مش��تریان می شوند. بنابراین شما با 
تغیی��ر روند فعالیت تان در این رابطه وضعیت تان را به طور قابل 

مالحظه ای تغییر خواهید داد. 
اگر کس��ب و کارتان وق��ت کافی برای مدیریت ش��بکه های 
اجتماعی را ندارد، باید از یک ادمین برای ساماندهی این وضعیت 
اس��تفاده نمایید. این کار وجهه کس��ب و کارتان در شبکه های 
اجتماعی را به طور قابل مالحظه ای توسعه خواهد داد. بی شک 
این وضعیت به معنای افزایش رضایت مشتریان نیز خواهد بود. 

استفاده از بازخوردهای مشتریان
اغلب مش��تریان در صورت نارضایتی از یک برند خیلی راحت 
آن را به کارمندان یا بخش های دیگر شرکت منتقل می کنند. اگر 
شما تا به حال توجهی به بازخوردهای دریافتی از سوی مشتریان 
نداشته اید، باید فعالیت تان را تغییر دهید. نظرات و بازخوردهای 
مش��تریان به معنای اهمیت برندتان برای آنهاست. البته اگر در 
ای��ن میان توجه تان را به نظرات آنها نش��ان ندهید، به تدریج از 

فهرست برندهای مورد عالقه مشتریان دور خواهید شد. 
وقتی مش��تریان از برند شما رضایت کافی ندارند، زنگ خطر 
برای تان به صدا درآمده است. شما باید عملکردتان در زمینه های 
مورد ش��کایت مشتریان را به طور قابل مالحظه ای تغییر دهید. 
شاید شما امکانات الزم برای تغییر اساسی عملکردتان را نداشته 
باشید، اما دست کم باید از کمک کارشناس های حرفه ای استفاده 

کنید. 
وقتی مش��تریان تغییر عملکرد ش��ما براس��اس نظرات شان 
را مش��اهده کنند، رضایت شان نس��بت به برندتان به طور قابل 
مالحظ��ه ای افزایش خواهد یافت. خوش��بختانه ام��روزه اغلب 
مش��تریان در بازارهای مختلف کامال منطق��ی عمل می کنند. 
معن��ای این امر ام��کان جلب رضایت ش��ان در صورت عملکرد 
مناسب از سوی شما و پاسخگویی دقیق به نظرات شان است. با 
این حس��اب دلیلی برای نگرانی نسبت به افزایش سطح رضایت 

مشتریان نخواهد بود. 
نمونه های موفق از جلب رضایت مشتریان

جلب رضایت مشتریان کار بیش از اندازه سختی نیست. شما با 
استفاده از توصیه های مورد بحث در این مقاله به سادگی توانایی 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان را خواهید داشت تا رضایت شان 
را به بهترین شکل جلب کنید. در ادامه تجربه برخی از برندهای 

بزرگ در این رابطه را مرور خواهیم کرد. 
IBM .1

غ��ول فن��اوری IBM در زمین��ه جلب رضایت مش��تریانش 
عملکرد خوبی دارد. این برند در تمام فعالیت های خودش رضایت 
و س��لیقه مشتریان را مدنظر قرار می دهد. نکته جالب اینکه اگر 
تولید یکی از محصوالت با واکنش منفی مشتریان مواجه شود، 
مدی��ران IBM از همان ابتدای کار اقدام به جمع آوری محصول 
و طراحی دوباره اش خواهند کرد. با این حس��اب مشاهده عالقه 

باالی مشتریان به این برند امر عجیبی نخواهد بود. 
هدف اصلی شرکت IBM ساده سازی استفاده از فناوری برای 
مشتریانش اس��ت. این امر در زمینه جلب رضایت مشتریان به 
معنای تعامل س��اده و راحت با یکدیگر و همچنین تاثیرپذیری 
قابل مالحظه از ایده های آنهاس��ت. وقتی یک برند مشتریان را 
در کانون توجه اش قرار دهد، رضایت مشتریان به سادگی جلب 
می شود. البته در این میان عملکرد IBM واقعا براساس ایده های 
مش��تریان تغییر می کند. بنابراین اگر شما به دنبال الگوبرداری 
از عملکرد IBM هس��تید، باید انعطاف پذیری بس��یار زیادی از 
برندتان نش��ان دهی��د، در غیر این صورت هیچ شانس��ی برای 

موفقیت در بازار نخواهید داشت. 
ام��روزه مش��تریان ب��رای خری��د محص��والت الکترونیکی و 
کامپیوتری با گزینه های بسیار زیادی مواجه هستند. با این حال 
هنوز هم IBM یکی از گزینه های اول مش��تریان اس��ت. دلیل 
این امر سطح باالی رضایت مش��تریان از محصوالت و خدمات 

این برند است. 
2. تریدر جوز

فروش��گاه های زنجیره ای تریدر جوز )Trader Joe’s( سهم 
قاب��ل مالحظه ای از بازار خرده فروش��ی را در اختیار دارد. دلیل 
این امر انجام هر کاری از سوی این فروشگاه برای جلب رضایت 
مش��تریان است. ش��ما هر نیازی که داشته باش��ید، تریدر جوز 
پاسخی برای آن دارد. این امر مشتریان را به بهترین شکل ممکن 
به سوی این فروشگاه روانه می کند. شما همیشه می توانید روی 
این فروش��گاه به عنوان یک یار کمکی و همه فن حرف حساب 

نمایید. 
یکی از کارهای جالب تریدر جوز کمک کردن به یک پیرمرد 
89 ساله که برای خرید کریسمس خیلی دیر به فروشگاه رسید، 
بود. مسئوالن فروشگاه علی رغم اینکه برخی از سفارش های این 
پیرمرد را نداش��تند، آن را با س��ختی فراوان از شعبه های دیگر 
و حتی رقبای ش��ان تهیه کردند تا مشتری ش��ان رضایت کامل 
داشته باشد. درست به همین خاطر تریدر جوز همیشه در میان 
مش��تریان محبوب است و س��طح باالیی از رضایت مشتریان را 

پشت سرش دارد. 
3. چیک فیل- ای

چیک فیل- ای یکی از فس��ت فودهای محبوب در بازار است 
که منحصرا از مرغ برای تهیه سفارشات و غذاهای مختلف سود 
می ب��رد. یکی از کاره��ای جذاب این برند ب��رای جلب رضایت 
مش��تریان نظرخواهی از آنها برای نام گذاری محصوالت تازه اش 
است. این امر رضایت مشتریان را به بهترین شکل ممکن جلب 
می کن��د. بنابراین دیگر نی��ازی به نگرانی برای از دس��ت دادن 

مشتریان این فست فود نیست. 
مدیران فس��ت ف��ود چیک فی��ل- ای در دوران کرونا به طور 
آنالین از مشتریان شان حمایت می کردند. این امر شامل ارسال 
تماما آنالین سفارشات در بسته بندی های به شدت بهداشتی بود. 
این نکته به بهترین شکل ممکن رضایت مشتریان را جلب کرد 

و به چیک فیل- ای کمک کرد تا از بحران کرونا عبور نماید. 
neilpatel.com :منبع

آشنایی با مفهوم رضایت مشتری در کسب و کار

رضایت مشتری چیست و چرا برای هر برندی مهم است؟
تحول دنیای کسب و کارهای کوچک با فناوری ها و ترندهای جدید

به قلم: امان جین
کارشناس مدیریت کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

فن��اوری روز به روز در حال تغییر دنیای کس��ب و کار اس��ت. هر وقت فناوری ت��ازه ای در بازار عرضه 
می ش��ود، کسب و کارها به دنبال اس��تفاده بهینه از آن برای به روز رسانی محصوالت و نحوه فعالیت شان 
هس��تند. در این می��ان ترندهای جدید نیز اهمیت باالیی دارند. یک ترن��د در زمینه بازاریابی یا تعامل با 
مش��تریان می تواند سرنوشت تمام کس��ب و کارها را تغییر دهد. بنابراین کارآفرینان باید کامال نسبت به 

چنین تغییراتی حواس شان را جمع کنند. 
کس��ب و کارهای کوچک به دلیل فعالیت خُرد در بازار و همچنین تاثیرپذیری بیش��تر از تغییرات بازار 
بیش��ترین نیاز به هماهنگی با فناوری های نوین و ترندهای برتر در این حوزه را دارند. اگر کس��ب و کار 
ش��ما توانایی موفقیت در این رابطه را نداش��ته باشد، وضعیتش به طور قابل مالحظه ای در مقایسه با رقبا 

افت خواهد کرد. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از مهمترین فناوری ها و ترندهایی اس��ت که دنیای کس��ب و 
کارهای کوچک را در آس��تانه تغییری مهم قرار داده است. در ادامه برخی از مهمترین ترندهای موردنظر 

را مورد بررسی قرار می دهیم. 
خرید غیرحضوری

خرید غیرحضوری در طول چند س��ال اخیر و به طور مش��خص با ش��یوع ویروس کرونا اهمیت بسیار 
زیادی پیدا کرده اس��ت. امروزه بسیاری از برندها به دنبال توسعه فرآیند خرید غیرحضوری برای سهولت 
هرچه بیش��تر مشتریان ش��ان هستند. شاید این امر در نگاه نخست بسیار سخت و دشوار به نظر برسد، اما 

امکان تعامل مناسب با مشتریان را فراهم می سازد. پس برندها باید توجه ویژه ای به آن داشته باشند. 
خرید غیرحضوری فقط ش��امل ثبت آنالین سفارش��ات نیس��ت، بلکه خرید محصوالت به طور تلفنی و 
حتی پیامکی را نیز ش��امل می ش��ود. مهمترین نکته در این میان آمادگی کسب و کار شما برای موفقیت 
در این حوزه اس��ت. اگر ش��ما جزو اولین برندهای فعال در این حوزه باشید، امکان تاثیرگذاری مناسب بر 

روی مخاطب هدف تان را پیدا خواهید کرد. 
دورکاری

دورکاری یکی از ترندهای مهم در زمینه کس��ب و کارهای کوچک محسوب می شود. امروزه هزینه های 
تهیه یک دفتر مناس��ب برای کس��ب و کارهای کوچک بسیار زیاد است. درست به همین خاطر برندها به 

دنبال پیشبرد کارهای شان براساس اصول دورکاری هستند. 
هماهنگی کامل با کارمندان برای س��اماندهی این ترند نکته مهمی محس��وب می شود. شما در صورت 
اس��تفاده از دورکاری باید آمادگی الزم در میان مش��تریان تان را نیز ایجاد کنید، در غیر این صورت هرگز 
توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نخواهید داش��ت. چنین امری شامل تقویت بخش پشتیبانی 
مش��تریان به طور آنالین و همچنین توس��عه بخش روابط عمومی و حضور همه جانبه اش در ش��بکه های 
اجتماعی می ش��ود. ش��اید این امر در ابتدا سخت باشد، اما پس از ساماندهی اش شاهد کاهش هزینه های 
کس��ب و کارتان براس��اس الگوی دورکاری خواهید بود. این امر مهمترین موفقیت برند ش��ما را ش��کل 

می دهد. 
اتوماسیون

اتوماس��یون در بخش های مختلف کس��ب و کار کاربرد دارد. ارس��ال ایمیل ه��ای بازاریابی و همچنین 
پاسخگویی به مشتریان براساس این فناوری باید در دستور کار کسب و کار شما قرار داشته باشد، در غیر 

این صورت حسابی از رقبای تان عقب خواهید افتاد. 
استفاده از اتوماسیون امکان صرفه جویی قابل مالحظه در هزینه های برند را نیز به همراه دارد. بنابراین 
شما نیازی به صرف هزینه های گزاف در این حوزه نخواهید داشت. براساس پیش بینی موسسه نت سوئیت 
تا س��ال 2025 ارزش فناوری اتوماس��یون به بیش از 26 میلیارد دالر می رسد. بنابراین شما باید استفاده 

دقیق از این ترند را مدنظر قرار دهید. 
اینفلوئنسرمارکتینگ

همکاری با اینفلوئنس��رهای مختلف در سراس��ر دنیا نکته مهمی برای فروش هرچه بهتر محصوالت و 
تعامل بهینه با مش��تریان محسوب می شود. بسیاری از برندها نسبت به این نکته مهم توجه الزم را نشان 
نمی دهند. درس��ت به همین خاطر خیلی س��خت در بازار مطرح می گردند. اگر شما به دنبال ایجاد تحول 
در وضعیت کسب و کارتان هستید، باید همکاری بازاریابی و تبلیغاتی با اینفلوئنسرها را مدنظر قرار دهید. 

این امر وضعیت کسب و کار کوچک شما را به طور قابل مالحظه ای دگرگون خواهد کرد. 
entrepreneur.com :منبع
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