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با لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس و تزریق منابع صندوق توسعه ملی

ورقبورسبرمیگردد؟
فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران درحالی در هفته ای که گذش��ت با افت بیش از 4درصدی مواجه ش��د که 
آخرین تالش های دولت برای جلوگیری از افت هرچه بیشتر شاخص کل به لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها 

در بورس و همچنین تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه منتهی شده است.
آنطور که از آخرین جلس��ه ش��ورای عالی بورس خبر رس��یده، دامنه حمایت از بازار س��رمایه از سوی دولت به 
بانک ها و صندوق توسعه ملی نیز کشیده شد و پس از تصویب انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به 
صندوق تثبیت بازار حاال بانک ها نیز مجاز به س��رمایه  گذاری در بورس ش��ده اند. با اینکه از نیمه مردادماه به این 
س��و اقدامات مختلفی توس��ط دولتمردان برای حمایت از بازار س��رمایه و جلوگیری از افت بیشتر شاخص بورس 
اندیش��یده ش��د، اما هیچ کدام از این اقدامات آنطور که باید و ش��اید از روند نزولی بورس تهران جلوگیری نکرد و 
ش��اخص کل بورس از محدوده 2میلیون واحدی تا محدوده یک میلیون و ۵۰۰ واحد در هفته گذش��ته عقبگرد 

کرد. در همین حال، روز پنجشنبه گذشته جلسه شورای عالی بورس برگزار شد و آنطور که حسن قالیباف...

شمشیر دو لبه ورود خودروسازان به بازار سرمایه

  مقاومت شورای  رقابت
برای ماندگاری در سیاست گذاری
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اقتصادهای نفتی در سال 2020 میالدی با چه چالش هایی روبه رو هستند؟

ضربه سنگین کرونا به اقتصاد خاورمیانه

تناقض انتخاب یا فلج تحلیلی چیست؟
90درصد از کارمندان یک اشتباه مشترک دارند 

بحران جدید هوآوی 
بازاریابی دیجیتال با تکنیک های تازه

ایده های بازاریابی کم هزینه برای دوران بحرانی
تکنیک های بازاریابی در حوزه دندانپزشکی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 اپل به برندی سبزتر
تبدیل خواهد شد

یادداشت
هیأت انتظامی بانک 

مرکزی؛ محکمه قضایی 
یا دادگاه اداری؟

شفافیت  قانون نویس��ی،  هنر 
عبارات قانون در کنار پاسداشت 
اصول قانون اساس��ی و موازین 
ش��رعی اس��ت تا محصول کار 
مجل��س در مرحل��ه اج��را ب��ا 
اجرایی  مختلف  اس��تنباط های 
و حقوقی مواجه نشود و حقوق 
برداش��ت های  قربان��ی  مل��ت 
متفاوت و بعض��ا متضاد نگردد. 
این اس��ت که می گویند قواعد 
بایس��تی  را  مش��ی ها  خ��ط  و 
سیاستپیش��گان  و  حکمران��ان 
طراح��ی کنن��د و نوش��تن این 
قواعد را به کس��انی بسپارند که 
با الفبا و ادبیات حقوقی، آشنایی 
باش��ند.  ناچیز داش��ته  هرچند 
چندی اس��ت که طرح »قانون 
اس��المی«  جمهوری  بانکداری 
ب��ا همت جمع��ی از نمایندگان 
محترم در دس��تور کار مجلس 
ش��ورای اس��المی قرار دارد که 
اقدامی نیکو و پس��ندیده است. 
این ط��رح درحال��ی موضوعات 
مختلف بانک��ی را دربر دارد که 
یکی از موضوع��ات آن، ناظر بر 
مقررات و س��ازوکارهای قانونی 
هی��أت انتظامی بان��ک مرکزی 
و ح��دود صالحیتها و اختیارات 

نحوه  است.  آن  قانونی 
4نگارش پیش نویس...
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قیم��ت خ��ودرو از جمله بحث های داغ و پرحاش��یه اس��ت که در 
س��ال های اخیر ب��ا تبدیل آن به کاالی س��رمایه ای و همچنین ایجاد 
فاصل��ه قیمتی بین کارخانه و بازار و به دنب��ال آن، جذابیت خرید از 
کارخانه و فروش در بازار آزاد، آرام و قرار پیدا نمی کند. در این میان، 
برخی تصمیم گیری ها و عدم تناس��ب عرضه و تقاض��ا نیز بازار آن را 
ملتهب تر کرده اس��ت؛ کما اینکه ورود دوباره ش��ورای رقابت به حوزه 
قیمت گذاری  خودرو از ابتدای امسال و تصویب افزایش قیمت رسمی 
خودروه��ا به صورت فصل��ی و همچنین اوج گی��ری قیمت ها در بازار 
آزاد، در کانون تحوالت چند وقت اخیر بازار خودرو قرار داشته است.

به گزارش ایس��نا، در حالی که از اس��فندماه سال گذشته علی رغم 
رس��م همه  س��اله بازار خودرو که در ایام نزدیک به عید نوروز قیمت 
خ��ودرو در ب��ازار رش��د قابل توجهی پی��دا می کرد، اما ب��ازار خودرو 
ه��م از گزن��د کرونا در امان نماند و این وی��روس دامن  بازار خودرو و 
فروش��ندگان آن را که به دریافت سود بیشتر در اواخر سال دل بسته 
بودند، گرفت. از روزهای پایانی س��ال ۱۳۹۸ تاکنون بازار خودرو روز 
به روز از مش��تری خالی تر شد؛ تا جایی که اکنون سطح معامالت در 

حدود صفر شده است.
س��ال گذش��ته در ش��رایطی که برخی دارندگان و فروش��ندگان، 
خودروهای خود را نگه داش��ته بودند تا در روزهای پایانی س��ال آنها 
را به بازار عرضه کرده و س��ود بیش��تری ببرند، اما خالی شدن بازار از 
خریدار سبب شد فعاالن خرد این حوزه از خطر ورشکستگی احساس 
نگرانی کرده و حتی حاضر ش��وند زیر قیمت ب��ازار، خودروی خود را 
بفروش��ند و اینگونه بود که روزهای پایانی س��ال، قیمت ها در بازار با 

افت مواجه شد.
از ورود شورای رقابت تا سیاست بخت آزمایی خودرو

اما ای��ن افت قیمت ها یک ماه هم دوام نداش��ت! از اواخر فروردین 
ماه بود که علی رغم اینکه س��طح معامالت همچنان بسیار پایین بود 
اما قیمتها مجدد روند صعودی را در پیش گرفت و اس��تارت افزایش 
قیمت ها زده ش��د. پس از آنکه قیمت  خودرو در بازار افزایش یافت و 
صدای اعتراض مس��ئوالن و نهادهای نظارتی بلند شد، رضا رحمانی، 
وزی��ر پیش��ین صمت در جلس��ه بررس��ی وضعیت بازار، به س��ازمان  
حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار 24 ساعت مهلت داد تا در 
اقدامی مش��ترک بازار خودرو را ساماندهی کرده و جلوی آشفتگی ها 
را بگیرند. در پی این موضوع، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان در جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت قیمت گذاری 
خ��ودرو اعالم کرد که ب��رای انجام معامالت، قیم��ت خودرو در کف 
بازار با فرمول قیمت درب کارخانه به عالوه حداکثر ۱۰ درصد س��ود 
محاسبه خواهد شد و هر کجا قیمتی باالتر از این ارقام داده شود، به 
منزله گران فروش��ی بوده و بازرسان این سازمان با آن مقابله خواهند 

کرد؛ وعده ای که هیچگاه عملیاتی نشد!
ب��ا توج��ه به اینکه پس از کنار گذاش��ته ش��دن ش��ورای رقابت از 
قیمت گ��ذاری خ��ودرو از بهم��ن ۱۳۹۷ قیم��ت رس��می محصوالت 
خودروسازان دیگر تغییری نکرده بود؛ حال با بازگشت مجدد شورای 
رقابت ب��ه قیمت گذاری خ��ودرو، تصمیم گرفته ش��د که قیمت های 
جدید خودروها اعالم ش��ود. بر این اس��اس قرار ش��د که نس��بت به 
قیمت ه��ای ۱۷ دی ۱۳۹۷ س��تاد تنظیم ب��ازار، 2۳ درصد به قیمت 
کارخان��ه ای خودروه��ای س��ایپا و ۱۰درص��د به قیم��ت کارخانه ای 

محصوالت ایران خودرو اضافه ش��ود و برای فروش خودرو به مشتریان 
محدودیت های��ی نظیر هر کد ملی یک دس��تگاه خ��ودرو، محدودیت 
س��نی باالی ۱۸ س��ال و نظایر آن که به مرور بحث قرعه کش��ی ها و 

طرح های فروش به آنها اضافه شد، مدنظر قرار گرفت.
با بازگش��ت ش��ورای رقابت به حوزه قیمت گذاری خودرو و تصمیم 
به افزایش قیمت رسمی خودروها، مسئوالن گمان می کردند که گره 
التهابات بازار خودرو باز خواهد ش��د و بازار رنگ و بویی آرام به خود 
خواه��د گرفت، اما با برکناری وزیر صمت، معادالت پیچیدهتر ش��د. 
قیمت های جدید توسط ش��ورای رقابت به خودروسازان ابالغ شد اما 
گره بازار خودرو باز که نش��د هیچ، التهابات بیش��تر نیز ش��د؛ چراکه 
ب��ه دنبال ادامه افزایش قیمت ها و جذابیت خرید و فروش، براس��اس 
تصمیم سرپرس��ت پیش��ین وزارت صمت )حس��ین مدرس خیابانی( 
ثبت ن��ام و قرعه کش��ی برای توزی��ع و تخصیص خودرو به مش��تریان 
واقع��ی برای بهبود وضعی��ت بازار تا عید فطر اجرا ش��د. این تصمیم 
که به گفته مس��ئوالن کمیته خودرو »در جهت عادالنه س��ازی نحوه 
توزیع خودرو به مش��تریان ب��ا قیمت کارخانه ای« گرفته ش��ده بود، 
التهابات جدیدی به وضعیت پیش��ین صنعت خودرو اضافه کرد. حال 
تب وتاب »امتحان کردن ش��انس« برای خرید خودرو از خودروسازان 
ه��م به میان آمده بود؛ هرچند که برای هر مرحله از طرح های فروش 
ش��امل فروش فوق العاده خودروسازان با موعد تحویل حداکثر سه ماه 
و همچنین پیش فروش های یکساله خودروسازان، محدودیت هایی هم 

برای ثبت نام در نظر گرفته شد.
نرخ های تورمی سنگین در تاریخ خودروسازی ایران

با همه این اوصاف در این گزارش به این موضوع پرداخته ش��ده که 
ب��ا توجه به اینکه پس از افزایش رس��می قیم��ت خودروها، همچنان 
خودروس��ازان و بسیاری از صاحب نظران این صنعت معتقد بودند که 
قیمت ها همچنان واقعی نیس��تند و شورای رقابت تصمیم به افزایش 
قیمت  محصوالت خودروس��ازان به صورت فصل��ی گرفت؛ تاکنون به 
طور میانگین چند درصد به قیمت رسمی خودروها اضافه شده است؟ 
همچنین چرای��ی افزایش قابل توجه قیمت خودروها در بازار طی دو 

هفته اخیر نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
در این رابطه فربد زاوه، کارش��ناس صنعت خودرو با بیان اینکه در 
مجموع تغییرات افزایش رسمی قیمت خودروها توسط شورای رقابت 
ب��رای برخ��ی خودروها 4۰ تا ۵۰ درصد و ب��رای برخی دیگر تا ۱۳۰ 
درصد هم بوده است؛ گفت: به طور مثال، وانت آریسان که حدود ۱۸ 
ماه قیمت مصوب آن تغییری نکرده بود، ناگهان از ۵۰ میلیون تومان 
تا ۱2۰ میلیون هم پیش رفت، اما آنچه که در این میان حائز اهمیت 
است، قیمت خودرو در بازار است که تا به امروز دقیقا مشمول  ۱۰۰ 

درصد افزایش شده است.
وی اف��زود: اکنون قیمت  هر خودرو ب��ه صورت میانگین به دو برابر 
قیمت آن  در اس��فند سال گذشته رس��یده است بنابراین تورم ساالنه 
برای بازار خودرو، عددی در حدود 24۰ تا 2۵۰درصد نسبت به اواخر 
تابستان س��ال گذشته شده که از جمله سنگین ترین نرخ های تورمی 
بوده که در طول تاریخ خودروس��ازی ایران اتفاق افتاده است و به یاد 

نداریم که ظرف یک سال چنین افزایش قیمت هایی رخ داده باشد.
زاوه خاطرنش��ان ک��رد: البته بای��د توجه کرد که ش��روع این نقطه 
تورمی، ش��هریور ۱۳۹۸ نبوده اس��ت. رجوع به مرجع تورمی نش��ان 

می دهد که از دی ماه س��ال ۱۳۹۶ که آغاز داستان ها و التهابات بازار 
خودرو تا تیرماه ۱۳۹۷ که تحریم ها آغاز شد، نرخ تورم بخشی ظرف 
م��دت کمتر از دو س��ال، عددی حدود ۵۰۰ درصد ب��وده و قیمت ها 
بیش از پنج برابر رش��د داش��ته اس��ت و این یکی از بدترین نرخ های 
تورمی اس��ت که در طول تاریخ آم��اری در بانک مرکزی در یک کاال 

اتفاق افتاده است.
این کارش��ناس صنعت خودرو ضم��ن تاکید بر اینکه وضعیت فعلی 
از آش��فته ترین وضعیت های تورمی در کل تاریخ مدون پولی ماست، 
در رابطه با افزایش قیمت های بی س��ابقه اخیر گفت: تغییرات قیمتی 
خودروها طی روزهای اخیر که به صورت بخش��ی ایجاد ش��ده اس��ت 
چند دلیل دارد. عالوه بر اینکه با منفی ش��دن بورس، س��رمایه ها به 
س��مت خودرو س��وق پیدا کرده اس��ت، به علت کندی تخصیص ارز 
توس��ط بانک مرکزی، بحث تولید خودروهای ناقص نیز مطرح بوده و 

تکمیل آنها با مشکل مواجه شده است. 
زاوه ادامه داد: این در حالی است که روال تامین مالی خودروسازان 
نیز از لحاظ س��اختاری دچار اشکاالت اساسی است و همه اینها باعث 
ش��ده که مجددا فن��ر قیمت خ��ودرو در رفته و ش��اهد افزایش های 
اینچنینی باش��یم. ضمن اینکه تمام این موارد ناش��ی از بی انضباطی 
مالی در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و همچنین بی انضباطی 
پولی در بانک مرکزی اس��ت. البته با توجه ب��ه تصمیم بانک مرکزی 
مبنی بر کمک ۱۰۰ میلیون دالری به س��ازمان بورس، به زودی باید 

منتظر جهش 2۰ تا ۳۰ درصدی قیمت ها هم باشیم.
ب��ه اعتقاد وی، مهم تری��ن اقدامی که در حال حاض��ر برای کنترل 
قیمت ه��ا می تواند صورت گیرد، مربوط به حوزه اقتصاد کالن اس��ت. 
دولت بایستی بسیار س��ریع یک برنامه ریاضتی اقتصادی طرح کرده 
و تمام��ی هزینه های مازاد خود را قطع کند. هیچ هزینه مازادی نباید 
در کش��ور وجود داش��ته باشد و تمامی نهادها و س��ازمان هایی که به 
ظاهر برای نظارت شکل گرفته اما جز هزینه بری فایده دیگری ندارند، 

حذف شوند تا بار مالی سازمانی دولت کاهش یابد.

ای��ن کارش��ناس افزود: در کن��ار آن منبع تامین پ��ول دولت برای 
هزینه های روزمره از منابع مجازی نیز باید متوقف ش��ود. بایستی در 
ترکیب وزارت اقتصاد و س��ازمان برنامه و بودجه تغییراتی ایجاد شود 
و افرادی وارد ش��وند تا با انقباض مالی، وضعیت آشفته فعلی را بهبود 

دهند.
با ریزش بورس، همه به حفظ سرمایه خود می اندیشند

امیرحس��ن کاکایی، عضو هیات مدیره دانش��کده خودرو دانش��گاه 
علم وصنع��ت نی��ز در ارتباط ب��ا وضعیت این روزهای ب��ازار خودرو و 
افزای��ش قیمت ها گفت: تا زمانی که سیاس��ت گذار خودرویی بخواهد 
به جای اص��الح رویه های غلط در تولید، تم��ام توجه خود را متمرکز 
عرضه و مدیریت بازار کند، وضعیت بازار به همین صورت باقی خواهد 
ماند. اگر قرار است خودرویی با قیمت مناسب به مردم تحویل دهند، 

باید به فکر تامین منابع آن نیز باشند.
او ادامه داد: طی ماه های گذش��ته بازار بورس به ش��دت فعال پیش 
رفته و ارقام باالیی از س��رمایه های س��رگردان مردم را به خود جذب 
کرده اس��ت بنابراین قابل پیش بینی بود که ب��ا ریزش بورس، قیمت 
کاالهای س��رمایه ای همچون خودرو با افزایش روبه رو ش��ود. از سوی 
دیگر نرخ ارز نیز در این ماجرا بی تاثیر نخواهد بود و چنانچه نرخ دالر 
در محدوده فعلی نوس��ان داشته باش��د، امکان دارد که قیمت خودرو 
ب��از باالتر رود اما اگر دالر افت کند، قیمت خودرو نیز روال کاهش��ی 

به خود خواهد گرفت.
عضو هیأت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم وصنعت ضمن 
اش��اره به اینکه در طول سه سال گذش��ته حداقل به تعداد 2میلیون 
دس��تگاه از تقاض��ای بازار خودرو عق��ب مانده ایم تاکی��د کرد: ایجاد 
فرآیندهای��ی همچون ثبت نام و قرعه کش��ی و ایجاد محدودیت برای 
واقعی سازی تقاضاها از جمله اقدامات کنترلی است که بازار دالالن را 
پررونق تر خواهد کرد؛ لذا بایستی تمام تالش و توان خود را در جهت 

افزایش تولید و تحقق شعار سال به کار گیریم.
ادامه در صفحه 15

بعد از بورس کجا بهتر از بازار خودرو؟!

سه گانه گرانی خودرو

علی نظافتیان 
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

جنابآقای

سیدمسعودیعقوبی
غم غریبی است

اراده الهی چنان تقدیر یافت که آن عزیز از دست رفته
سر بر درگاه جانان نهد

غم جانسوزی است اما، تسلیم تقدیر او باید بود
خبر درگذشت والده گرامی

موجب تأسف و تألم خاطر ما گردید
ضمن عرض تسلیت

برای آن مرحومه مغفوره رحمت و آمرزش الهی
 و برای شما و خانواده گرامیتان صبر و طول عمر

مسئلت داریم.

روزنامهفرصتامروز



وابس��تگی اقتصادهای خاورمیانه به نفت در طول س��ال ها باعث شده 
تا هر بار که دنیا با بحران های نفتی روبه روس��ت، این اقتصادها، آس��یب 
زیادی را متحمل شوند و به همین دلیل است که از سال 2۰۰۸ میالدی 

سرمایه گذاری برروی تنوع بخشی این اقتصادها بیشتر شده است.
در این راس��تا، مرکز مطالعاتی »پی دبلیو سی« )PWC( در گزارش 
اخیر خود به وضعیت اقتصادی خاورمیانه در س��ال 2۰2۰ و در مواجهه 
با ویروس کرونا پرداخت و نوشت: »اقتصاد کشورهای خاورمیانه در سال 
2۰2۰ میالدی از دو جنبه آس��یب دیده اس��ت؛ آسیب نخست از محل 
ش��یوع کرونا و تعطیلی وس��یع فعالیت های اقتصادی و توقف پروازهای 
بین المللی اس��ت و آسیب دیگر از محل افت قیمت نفت در بازار جهانی 
است.« به اعتقاد این مرکز مطالعاتی، »اولین و اصلی ترین مسئله ای که 
کش��ورهای خاورمیانه با آن روبه رو هس��تند، افت قیمت نفت و کاهش 
درآمد نفتی اس��ت. با وجود اینکه کشورهای اوپک پالس در ماه های مه 
و ژوئن س��ال جاری اقدام به کاهش میزان تولید خود کردند تا مانع از 
کاهش قیمت نفت در بازار جهانی شوند، ولی قیمت این منبع ارزشمند 
انرژی هنوز در سطح پایینی قرار دارد و پیش بینی ها هم نشان می دهد 

که امیدی به بهبود این وضعیت وجود ندارد.«
قیمت سه رقمی نفت دیگر تکرار نخواهد شد

قیمت نفت همیش��ه برای اقتصادهای خاورمیانه، فاکتور مهمی است 
و هر چقدر هم که سرمایه گذاری آنها در ایجاد تنوع در اقتصاد افزایش 
 یافته باشد، بازهم اقتصادهای این منطقه وابسته به درآمد نفت هستند 
و در اغل��ب کش��ورها بای��د قیمت نفت بی��ش از ۷۰ دالر باش��د تا آنها 
بتوانند بودجه ای متوازن داش��ته باشند. حال سؤال اصلی این است که 
قیمت نفت در س��ال جاری چقدر خواهد بود؟ سوالی که تاکنون پاسخ 
مشخصی برای آن ارائه نش��ده و مراکز مختلف پیش بینی های متفاوتی 
ارائه کرده اند، اما یک وجه مشترک در تمامی آنها وجود دارد و آن رشد 
اندک قیمت نفت در س��ال های آتی است. رشدی که با نرخ پایین اتفاق 
می افتد و تجربه قیمت س��ه رقمی نفت را تک��رار نخواهد کرد؛ چنانچه 
موسسه مطالعاتی »رویترز« پیش بینی کرده در خوش بینانه ترین حالت 
متوس��ط قیمت هر بش��که نفت در بازار جهانی در س��ال 2۰2۰ برابر با 
۳۶ دالر آمری��کا باش��د درحالی که در س��ال 2۰۱۹ هر بش��که نفت در 
بازار جهانی قیمتی معادل ۶4 دالر داش��ت. از طرف دیگر با وجود آنکه 
پیش بینی می ش��ود اقتصاد دنیا از س��ال 2۰2۱ رش��د را از سر بگیرد و 
بازارها یکی پس از دیگری احیا ش��وند، ول��ی روند افزایش قیمت نفت 
بسیار کند خواهد بود و »رویترز« متوسط قیمت هر بشکه نفت در سال 

2۰24 را ۵۹ دالر پیش بینی کرده است.
یکی از چالش های مهم اقتصادهای خاورمیانه، کس��ری مالی و کس��ری 
بودجه در س��ال جاری است. کس��ری ای که به دلیل پایین تر بودن میزان 
درآمد کشورهای نفت خیز نسبت به هزینه آنها ایجاد شده است. این قیمت 
پایین نفت در ش��رایطی که اغلب کشورهای خاورمیانه حتی قبل از کرونا 
هم کسری مالی داشته اند مسئله ای قابل تأمل است. تداوم این کسری مالی 
در سال های پیش رو می تواند برخی از کشورها را وارد مرحله ورشکستگی 

دولتی کند و توان ارائه خدمات مالی را از آنها بگیرد.
این مس��ئله می تواند روی نرخ رش��د اقتصادی آنها هم تأثیر بگذارد. 
انتظار می رود در سال جاری بخش غیرنفتی در این کشورها 4.۳ درصد 
منقبض ش��ود. این در حالی اس��ت که پیش از همه گیری کرونا انتظار 
می رفت بخش غیرنفتی اقتصادهای خاورمیانه در س��ال 2۰2۰ میالدی 

۳.۶ درصد رش��د کند. اگر کاهش تولید نفت توس��ط کش��ورهای اوپک 
پالس به طور کامل محقق ش��ود و این وضعیت برای دو ماه آینده ادامه 
یابد، کش��ورهای حاشیه خلیج فارس در س��ال 2۰2۰ به طور متوسط ۹ 
درصد کمتر از س��ال 2۰۱۹ نفت تولید خواهن��د کرد که باعث کاهش 
نرخ رش��د بخ��ش نفتی اقتصاد این منطقه خواهد ش��د. ب��ا این آمارها 
می توان تا اندازه زیادی بزرگی مش��کل را ارزیابی کرد و تش��خیص داد 
که روزهای س��خت اقتصادی برای کش��ورهای نفت خی��ز و صادرکننده 

نفت در راه است.
در این میان، کش��ورهای حاشیه خلیج فارس اولین کشورهایی بودند 
ک��ه به همه گی��ری کرونا عکس العمل نش��ان دادند. کاهش نرخ رش��د 
اقتصادی این کش��ورها از اولین ماه سال جدید میالدی شروع شد و در 
ماه آوریل اقتصاد این منطقه رس��ما وارد رکود شد. از طرف دیگر، افت 
ش��اخص مدیریت خرید هم در این کش��ورها بسیار چشمگیر بود. البته 
این شاخص از اواخر ماه مه دوباره رشد کرد و نرخ رشد آن در دو کشور 

امارات و عربستان بیش از دیگر کشورها افزایش پیدا کرد.
 ب��ا وجود اینکه چالش های زیادی در اقتصاد این منطقه وجود دارد ولی 
بررسی ها نش��ان می دهد که شرایط کنونی این کشورها به خصوص بعد از 
پایان تعطیلی کس��ب وکارها و ازس��رگیری فعالیت های اقتصادی، شباهت 
زیادی به وضعیت چین بعد از کنترل همه گیری کرونا دارد. در این منطقه 
هم سیاست تزریق به اقتصاد برای کاهش اثرات منفی همه گیری کرونا به 
کار گرفته شد. اما حمایت از اقتصاد تنها به تزریق محدود نشد و سیاست های 
مالی و پولی دیگری هم در این میان مورداستفاده قرار گرفت. این بسته های 
حمایتی تأثیر زیادی روی رشد اقتصادی در این کشورها داشت و از تشدید 
رکود جلوگیری کرد ولی هم زمان فشار مالی زیادی را به دولت ها وارد کرد. 
به خصوص در شرایطی که با تعطیلی فعالیت های اقتصادی، درآمد مالیاتی 
دولت تنزل پیدا کرده بود و توقف پروازهای بین المللی سبب شد تا درآمد 

آنها از صنعت توریسم هم کمتر شود.
وضعیت اقتصادهای خاورمیانه در سال 2021 میالدی

ریچارد باکس��ول، اقتصاددان بخش خاورمیانه در موسس��ه مطالعاتی 
»پی دبلیو س��ی« معتقد است که کش��ورهای خاورمیانه عملکرد خوبی 
در مقابل��ه با بحران داش��تند و ب��ه همین دلیل در س��ال آتی می توان 
انتظار رش��د اقتصادی در این کش��ورها را داش��ت. به گفته او، »انتظار 
می رود در س��ال 2۰2۱ و به دنبال ازس��رگیری فعالیت های اقتصادی و 
افزایش دوباره تقاضا، بخش غیرنفتی در این کشورها احیا شود ولی رشد 
میزان تولی��د و تقاضای نفت در دنیا اندک خواهد بود. البته با توجه به 
اینکه اغلب کش��ورهای خاورمیانه، اقتصاد نفت محور دارند و با استفاده 
از درآم��د نفتی هزینه های جاری را تأمین می کنند، عدم افزایش قیمت 

نفت مانع از احیای کامل اقتصاد خواهد شد.«
این مرکز مطالعاتی، متوس��ط قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی را 
در س��ال آتی 4۶ دالر پیش بینی کرده است که سطحی بسیار پایین تر 
از قیمت سربه س��ری نفت برای کش��ورهای خاورمیانه اس��ت و قیمت 
سربه س��ری نفت هم معادل قیمتی اس��ت که باعث می شود تا کشورها 
تراز حساب  جاری داشته باشند و بتوانند هزینه های خود را تأمین کنند. 
باکس��ول در این باره افزود: »قیمت نفت در س��ال جاری در گستره 4۰ 
تا ۶۰ دالر خواهد بود. قیمت 4۰ دالری در شرایطی محقق می شود که 
کش��ورهای اوپک پالس از توافق خارج ش��وند و تولید را افزایش دهند 
یا اینک��ه موج تازه ای از بیماری باعث تعطیل��ی دوباره اقتصادهای دنیا 

شود. اما قیمت ۶۰ دالری در شرایطی محقق می شود که واکسنی برای 
درمان کرونا کش��ف ش��ود و اقتصاد به سرعت به مسیر رشد بازگردد. در 
این وضعیت است که تقاضا دوباره به سطح قبلی بازمی گردد و کشورها 

می توانند از رشد V شکل اقتصاد برخوردار شوند.«
او ب��ا اش��اره به اینکه در ط��ول تاریخ همواره قیمت نف��ت در بازار با 
نوس��ان های زی��ادی همراه بوده اس��ت، گف��ت: »قیمت نفت همیش��ه 
نوس��ان داش��ته ولی هیچ گاه ما چنین بازه بزرگی برای قیمت نفت در 
نظ��ر نمی گرفتیم. تف��اوت 2۰ دالری قیمت کمینه و بیش��ینه نفت در 
س��ال 2۰2۱ مسئله ای جدی است و خود تأییدکننده شمار زیاد عوامل 
بی ثبات کننده در بازار اس��ت. این بی ثباتی باعث می شود تا هم دولت ها 
و هم ش��رکت های فعال در کشورهای خاورمیانه که برای تأمین بخشی 
از هزینه ها به دولت وابس��ته هس��تند، توان برنامه ریزی نداشته باشند و 
سرمایه گذاری های خود را به آینده موکول کنند؛ آینده ای که بازار کمی 

آرام تر و فضا کمی متعادل تر شود.«
با وجود اینکه کشورهای خاورمیانه به دلیل دارا بودن منابع نفتی در 
دنیا معروف هستند ولی در سال های اخیر سرمایه گذاری های زیادی در 
جهت تنوع بخشی در اقتصاد انجام داده اند. ازجمله این سرمایه گذاری ها 
می توان به س��رمایه گذاری در توسعه صنعت توریسم، در افزایش حجم 
و ارزش تجارت و درنهایت تمرکز روی بخش های خدماتی دیگر اش��اره 
کرد. از طرف دیگر، برای توس��عه منابع دیگر انرژی که درآمدزا هستند 
هم س��رمایه گذاری زی��ادی انجام داده اند که ازجمل��ه این منابع، منابع 
انرژی خورش��یدی است. بررسی ها نش��ان می دهد طی شش سال اخیر 
کش��ورهای خاورمیانه کاهش چش��مگیری در هزینه تمام ش��ده تولید 
انرژی خورش��یدی ایجاد کردند. در این زمینه، امارات و به خصوص شهر 
دوبی پیشگام اس��ت. از طرف دیگر، توسعه کارخانه های پتروشیمی در 
این کش��ورها هم سیاس��ت دیگری اس��ت که این روزها اجرا می شود و 

اهمیت زیادی برای تنوع بخشی در اقتصاد دارد.
پتانسیل خاورمیانه برای تولید انرژی خورشیدی و بادی

اقتصاددان »پی دبلیو س��ی« در این مورد گفت: »کش��ورهای حاشیه 
خلیج ف��ارس ش��رایط ایده آلی برای بهره برداری از انرژی خورش��یدی و 
بادی و تولید برق خورش��یدی دارند و به همین دلیل هم انگیزه زیادی 
برای افزایش ظرفیت تولید برق خورش��یدی در این منطقه وجود دارد. 
به خصوص که به دلیل توسعه تکنولوژی و برخورداری از دانش روز دنیا 
در این حوزه، امروزه تولید انرژی خورش��یدی در کش��ورهای خاورمیانه 

کم هزینه تر از توسعه حوزه های گاز طبیعی است.«
مطالعات نشان داده است با توجه به ظرفیت باالی خاورمیانه در تولید 
انرژی خورش��یدی و بادی و هزین��ه اندک تولید این دو نوع انرژی پاک 
در این کشورها، خاورمیانه در سال های پیش رو منابع فسیلی بیشتری 
ب��رای صادرات خواهد داش��ت و از این محل می توان��د درآمد زیادتری 
کس��ب کند. البته این پتانسیل باال برای تولید انرژی های پاک به دلیل 
وضعیت جغرافیایی کش��ورهای خاورمیانه ایجاد شده است و بسیاری از 
کش��ورها از قبیل کش��ورهای سردس��یر دنیا اصاًل پتانسیلی این چنینی 
ندارند و برای تأمین انرژی موردنیاز خود همچنان به نفت و گاز وابسته 
خواهند بود. به همین دلیل اگر خاورمیانه از این پتانسیل استفاده کند، 
می تواند می��زان درآمد خود از فروش نفت را افزایش دهد و هزینه های 
ج��اری برای تأمین ان��رژی موردنیاز مردم را نیز تن��زل دهد که هر دو 

مسئله منفعت زیادی برای اقتصاد این کشورها دارد.

اقتصادهای نفتی در سال 2020 میالدی با چه چالش هایی روبه رو هستند؟

ضربهسنگینکرونابهاقتصادخاورمیانه

تازه ترین آمارها نش��ان می دهد که تحت تاثیر کرونا، تجارت خارجی 
ایران به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.

براس��اس برآوردهای منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی تهران، در پنج 
ماهه ابتدایی امس��ال، میزان کل صادرات و واردات ایران 24.۶ میلیارد 
دالر تخمین زده می ش��ود که این عدد در مقایسه با ۳۵.۶ میلیارد دالر 
سال گذشته، کاهش ۳۱ درصدی را نشان می دهد. بر این اساس، ایران 
ت��ا پایان مرداد۱۳۹۹ حدود ۱۱ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داش��ته 
که این عدد از نظر ارزش��ی نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل، کاهش 
۳۹ درصدی را نش��ان می دهد. میزان واردات نیز به ۱۳.۷ میلیارد دالر 
رس��یده که در قیاس با س��ال قبل، کاهش 2۳ درصدی نشان می دهد. 
ب��ه این ترتیب تراز تجاری ثبت ش��ده در پنج ماهه امس��ال عدد منفی 
2.۸ میلیارد دالر را نش��ان می دهد که در مقایسه با سال قبل افت قابل 

توجهی داش��ته است. میزان وزنی صادرات و واردات ایران نیز به ترتیب 
۳۷ و ۳ درصد کاهش یافته است.

بررس��ی روند ماهانه تجارت در س��ال ۱۳۹۹ نیز نشان می دهد که در 
تمامی این ماه ها، آماری که کمتر از مدت مش��ابه س��ال ۱۳۹۸ به ثبت 
رس��یده اس��ت. در مردادماه، صادرات غیرنفتی ایران حدود ۷.۸ میلیون 
تن بوده که در قیاس با سال قبل کاهش ۳۰ درصدی را نشان می دهد. 

مقدار واردات مرداد نیز کاهشی ۷درصدی داشته است.
در ماه های گذش��ته، باالترین آمار تجاری مرب��وط به تیرماه بوده که 
در آن ح��دود ۳.۳ میلیارد دالر صادرات به ثبت رس��یده اما این آمار با 

کاهشی جدی در مرداد مواجه شده است.
در مقاص��د اصلی صادرات��ی ایران، همچنان چی��ن باالترین خرید را 
داش��ته است. هرچند چین نیز مقایسه با س��ال قبل واردات کمتری از 

ایران داش��ته اما س��هم خود را از 2۵ درصد ارتقا داده و به تنهایی 2۸ 
درصد صادرات ایران را خریداری کرده اس��ت. پس از چین، عراق با 22 
درصد و ام��ارات متحده عربی با ۱4 درصد در رده های بعدی هس��تند 
و افغانس��تان با ۸درصد به رده چهارم رس��یده است. ترکیه که در سال 
قبل خود را به عنوان یکی از ش��رکای تجاری ایران مطرح کرده بود، از 
ابتدای��ی کرونا تنها ۵۰۰ میلیون دالر واردات داش��ته و تنها ۵ درصد از 

کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده است.
در میان اصلی ترین صادرکنندگان کاال به ایران نیز چین با 2۶ درصد 
صدرنش��ین اس��ت و پس از آن امارات متحده عربی ب��ا 2۳ درصد قرار 
دارد. ترکی��ه با ۱۱، هند با ۷ و آلمان ب��ا ۵ درصد دیگر صادرکنندگان 
اصلی به ایران به ش��مار می روند که تغییری در جایگاه آنها نس��بت به 

سال قبل رخ نداده است.

چین، عراق، امارات، افغانستان و ترکیه، 5 مقصد صادراتی ایران هستند

جزئیات تجارت خارجی ایران در 5 ماه کرونایی

دریچه

مس و طال به افزایش قیمت خود ادامه می دهند
همبستگی مس و طال به  واسطه کرونا

معموال در بازارها وضعیت به این شکل بوده است که قیمت طال 
افزای��ش و در مقابل، قیمت مس کاهش پیدا می کند و یا برعکس. 
اما حاال در دوران کرونا با وضعیت غریبی مواجه شده ایم، به طوری 
ک��ه قیمت مس و طال با ه��م در حال افزایش اس��ت و پیش بینی 

می شود که این روند همچنان ادامه خواهد یافت.
به گزارش »اکونومیس��ت«، همیش��ه فرض بر ای��ن بوده که بین 
قیم��ت م��س و طال، نوع��ی هماهنگ��ی وج��ود دارد. وقتی قیمت 
یکی از ای��ن دو کاال افزایش پیدا می کن��د، دیگری معموال روندی 
کاهش��ی را در پیش می گیرد. برای مثال، وقتی اقتصاد در مس��یر 
ب��دی قرار می گیرد، قیمت طال افزایش می یابد. دلیل آن هم هجوم 
س��رمایه گذاران برای خرید و س��رمایه گذاری در طال به عنوان یک 
کاالی مطمئن اس��ت. ام��ا در مقابل قیمت مس س��قوط می کند، 
دلیلش هم این اس��ت که ساخت وساز و تولید کاهش پیدا می کند. 
وقتی تولید کم می ش��ود، مصرف مس هم کم می شود و در نتیجه 
تقاضا ب��رای آن و در نهایت قیمت آن هم پایی��ن می آید، اما اینها 
مربوط به زمان های خاص و عجیب وغریبی است که به ندرت پیش 
می آیند. همیش��ه که خبری از بحران نیس��ت اما در حال حاضر در 
یک ش��رایط غیرمعمولی به سر می بریم. همه گیری کرونا، وضعیتی 
کم س��ابقه را ایجاد کرده که تاکنون تجربه نکرده بودیم، طال و مس 
هم وضعیتی غیرمعمولی را س��پری می کنند. آنها در مسیری پیش 
می روند که تاکنون سابقه نداشته  است. به جای اینکه مثل همیشه، 
یکی از آنها افزایش قیمت و دیگری کاهش قیمت پیدا کند، هر دو 

با هم در حال افزایش ارزش هستند. 
قیم��ت مس در م��اه ژوئن از ۶ه��زار دالر در ازای ه��ر تن عبور 
کرد. این قیمت نس��بت به ماه مارس، یعنی ظرِف س��ه ماه، حدود 
۳۰درصد افزایش پیدا کرده  است. طال هم روندی پیچیده داشته و 
با افزایش ارزش مواجه شده  است. قیمت طال در ماه جوالی به یک 
هزار و ۸۰۰ دالر در ازای هر اونس رسیده  است. به این ترتیب طال 
هم به رکورد تاریخی خود در سال 2۰۱۱ نزدیک می شود. بسیاری 
از تحلیلگران می گویند طال امس��ال از 2هزار دالر هم عبور می کند. 
این اتفاق یا امس��ال رخ می دهد یا سال آینده اما وقوِع آن، حتمی 
اس��ت. دلیل عمده این مسائل هم به کرونا بازمی گردد. آینده مبهم 
و نامطمئن است. به همین دلیل سرمایه گذاران نمی دانند روی چه 
چیزی س��رمایه گذاری کنند. در این شرایط، آنها هم به مس و هم 
به طال پناه برده اند. به همین دلیل اس��ت که این فرموِل برد-برد را 
ب��رای این دو فلز ایجاد کرده ان��د. نتیجه اش هم این بوده که قیمت 

هر دو فلز سر به فلک بگذارد. 
طال مدتی اس��ت که روند صعودی خود را در پیش گرفته اس��ت 
و به نظر می رس��د که قصد توقف نیز ن��دارد. ماجرای طال از اواخر 
سال 2۰۱۸ میالدی آغاز شده بود. در واقع، ماجرا به جنگ تجاری 
چین و آمریکا بازمی گردد. این دو کش��ور با هم درگیر ش��دند و در 
نتیجه اقتصاد جهانی را تحت الشعاع خود قرار دادند. جنگ تجاری 
می��ان دو ق��درت اقتصاد جهان، فضای تج��ارت جهانی را مه آلود و 
مبهم کرد. همین ابهام باعث ش��د تا بس��یاری از سرمایه گذاران به 
طال به عنوان کاالیی امن برای سرمایه گذاری روی بیاورند. از طرف 
دیگر، نرخ بهره در آمریکا در حال غرق ش��دن اس��ت و این مسئله 
بدون تاثیر روی قیمت طال نیس��ت. همه اینها، طال را درخش��ان تر 
کرده اس��ت از نوامبر سال 2۰۱۸ تا اواخر سال 2۰۱۹ این فلز زرد 
درخششی دوباره پیدا کرد و قیمت آن با رشد 2۵درصدی به حدود 

۱یک هزار و ۵۱۵دالر رسید.
ح��اال ویروس کووید-۱۹ به میدان آم��ده و وضعیت را برای طال 
بهتر هم کرده است، به طوری که بسیاری از سرمایه گذاران از ترس 
ت��داوِم این وی��روس و بلندمدت بودِن وضعی��ت فعلی، به طال روی 
آورده اند. در بس��یاری از کشورهایی که ویروس در آنها فعال تر بوده 
مثل آمریکا و برزیل، ش��اهد این هس��تیم که طال با افزایش ارزش 
مواجه شده  است. تمامی معامالتی که پشتوانه آنها طالست هم در 
مسیر رشد قرار گرفته اند. در واقع، آنها رکوردی را در این زمینه به 
ثبت رسانده اند و 4۰میلیارد دالر سرمایه جذب کرده اند که تاکنون 

چنین چیزی هرگز سابقه نداشته  است. 
در این میان، مس هم همانند طال، س��الی عجیب را سپری کرده 
و با افزایش قیمت مواجه ش��ده  اس��ت. قیمت این فلز ابتدا یعنی از 
ماه ژانویه تا اواس��ط ماه مارس، روندی کاهش��ی را تجربه کرد. در 
آن زمان ویروس کووید-۱۹ به تازگی در جهان ش��ایع ش��ده بود و 
کمت��ر اطالعاتی در مورد آن وجود داش��ت. چین یکی از مهم ترین 
مصرف کنن��دگان مس اس��ت و از آنجا که در ابتدای ش��یوع کرونا، 
چین بیشتر از سایر کش��ورها درگیر این بیماری شده بود، مصرف 
م��س هم در این کش��ور کاهش یافته ب��ود و در نتیجه قیمت این 
فلز هم کمتر ش��ده ب��ود، اما به مرور قضیه برعکس ش��د. حاال که 
اقتصاد چین دوباره روبه راه ش��ده و در حال جذب س��رمایه است، 
م��س هم ب��ا افزایش تقاضا مواجه ش��ده و در نتیجه قیمت آن باال 

و باال رفته  است. 
در این بین، چین تالش می کند تا خودش را از بحران نجات دهد 
و آمریکا هنوز هم درگیر بحران است. ترکیب این دو رخداد با هم، 
باعث ش��ده است که طال و مس با هم روندی افزایشی را در زمینه 
ارزش و قیم��ت در پیش بگیرند. حاال برخی از کش��ورها، از جمله 
کش��ورهای اروپایی تالش دارند تا ب��ا محرک هایی وضعیت اقتصاد 
خود را دگرگون کنند، اما به هر حال به نظر می رسد که قیمت طال 
و مس همینطور به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد. در هر حال 
پیش بینی می ش��ود تا زمانی که بیماری کرونا در کشورهای جهان 
حضور دارد، قیمت این دو فلز نیز با همبس��تگی به روند افزایش��ی 

خود ادامه دهند.
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فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران درحالی در هفته ای که گذش��ت 
با اف��ت بیش از 4درص��دی مواجه ش��د که آخری��ن تالش های دولت 
ب��رای جلوگیری از افت هرچه بیش��تر ش��اخص کل ب��ه لغو ممنوعیت 
س��رمایه گذاری بانک ها در بورس و همچنین تزریق یک درصد از منابع 

صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه منتهی شده است.
آنطور که از آخرین جلس��ه ش��ورای عالی بورس خبر رس��یده، دامنه 
حمای��ت از بازار س��رمایه از س��وی دولت به بانک ها و صندوق توس��عه 
ملی نیز کش��یده ش��د و پ��س از تصوی��ب انتقال یک درص��د از منابع 
صن��دوق توس��عه ملی به صندوق تثبی��ت بازار حاال بانک ه��ا نیز مجاز 
به س��رمایه  گذاری در بورس ش��ده اند. با اینکه از نیمه مردادماه به این 
س��و اقدامات مختلفی توسط دولتمردان برای حمایت از بازار سرمایه و 
جلوگیری از افت بیشتر ش��اخص بورس اندیشیده شد، اما هیچ کدام از 
این اقدامات آنطور که باید و شاید از روند نزولی بورس تهران جلوگیری 
نکرد و ش��اخص کل بورس از محدوده 2میلیون واحدی تا محدوده یک 

میلیون و ۵۰۰ واحد در هفته گذشته عقبگرد کرد.
ممنوعیت سرمایهگذاری بانک ها در بورس لغو شد

در همین حال، روز پنجش��نبه گذش��ته جلسه ش��ورای عالی بورس 
برگزار ش��د و آنطور که حسن قالیباف اصل از مصوبات این جلسه خبر 
داده، ممنوعیت س��رمایه گذاری بانک ها در بورس لغو شده است. رئیس 
س��ازمان بورس درباره نتایج این جلس��ه گفت: در جلس��ه شورای عالی 
بورس، آیین نامه پیشنهادی حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق 
س��هامداران و سرمایهگذاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به موجب 
مفاد این آییننامه، ضمانت اجرایی و اختیارات الزم به س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار در جهت الزام سهامداران عمده به انجام عملیات بازارسازی 
و بازارگردانی تفویض ش��د. همچنین منع مشارکت بانک ها در رابطه با 
مف��اد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولی��د رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کشور، استثنا شد و بانک ها مجاز به سرمایهگذاری در بازار سرمایه 
خواهند بود. در عین حال، نقش بانک ها در تاس��یس نهادهای مالی در 

بورس تقویت می ش��ود. ب��ه گفته وی، با تصویب و اب��الغ این آیین نامه 
موضوع صیانت از بازار س��رمایه طراحی و اجرایی شدن ابزارهایی مانند 
س��هام خزانه و اوراق تبعی یعنی بیمه سهام با سهولت بیشتری صورت 
می گی��رد. قالیباف، تکلیف وظیفه پیگی��ری وصول منابع حاصل از یک 
درصد صندوق توسعه ملی به سازمان بورس را از دیگر مصوبات شورای 
عالی بورس عنوان کرد و افزود: صندوق توس��عه ملی مکلف اس��ت یک 
درصد از منابع س��االنه خود را )از سال ۱۳۹4 به بعد( به ازای هر سال، 
ن��زد بانک عامل در صندوق تثبیت بازار س��رمایه ب��ه صورت بلندمدت 
)حداقل 2۰ ساله( سپرده گذاری کند. سخنگوی سازمان بورس در پایان 
گفت: این مصوبات شورای عالی بورس، یک گام بزرگ در جهت تقویت، 
توس��عه و تعمیق بازار س��رمایه، کاهش ریس��ک، افزایش نقدشوندگی، 

اطمینانبخشی و تکمیل ابزارهای بازار سرمایه به شمار می رود.
طبق اعالم س��ازمان ب��ورس، دو تصمیم مذکور نه تنه��ا باعث تزریق 
نقدینگ��ی ب��ه بازار س��رمایه می ش��ود بلک��ه اج��ازه به بانک ه��ا برای 
س��رمایه گذاری در بازار س��رمایه باعث تقویت تقاض��ای بالقوه خرید در 
س��طح بازار می ش��ود و زمانی که س��مت تقاضا تقویت شود می تواند به 
رشد شاخص کمک کند. با این وجود باید منتظر ماند و دید که اگر این 
دو تصمیم اجرایی شوند، چه تاثیری در حرکت شاخص خواهند داشت 

و آیا شاهد بازگشت بازار سرمایه به روزهای سبز خواهیم بود یا نه.
تبعات تورمی تزریق منابع صندوق توسعه به بورس 

مصوبات جلسه اخیر شورای عالی بورس البته با بازخوردهای مختلفی 
روبه رو شد و در این میان، تزریق بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به 
بازار س��رمایه از سوی برخی از تحلیلگران اقتصادی واجد تبعات تورمی 
تشخیص داده شد. در این راستا، حیدر مستخدمین حسینی در واکنش 
به تصمیم دولت برای حمایت از بورس مبنی بر تزریق بخش��ی از منابع 
صندوق توس��عه ملی به بازار س��رمایه، گفت: این امر دو ناکارآمدی به 
اقتصاد منتقل می کند که یکی مغایرت اهداف موجودی صندوق توسعه 

ملی با این هدف دولت و دیگری افزایش تورم است.

مستخدمین حسینی درباره پیامدهای تزریق بخشی از منابع صندوق 
توس��عه ملی به بورس، به ایسنا گفت: ماهیت موجودی صندوق توسعه 
ملی در اهدافی تعریف شده است که با تصمیم اخیر دولت مغایرت دارد. 
دولت مردم را به حضور در بازار س��رمایه تش��ویق کرد و به پیش بینی 
کارشناسان از ریزش  و اصالحات این بازار بی توجهی شد تا سرانجام در 

حال حاضر بورس درگیر ریزش های متداول است.  
او با بیان اینکه در پی تزریق منابع صندوق توس��عه ملی به بورس دو 
ناکارآمدی به اقتصاد وارد می ش��ود، ادامه داد: ماهیت صندوق توس��عه 
مل��ی با هدف حمای��ت از بازار س��رمایه مغایرت دارد زی��را، منابع این 
صندوق برای چنین امری در نظر گرفته نش��ده است. همچنین، زمانی 
که از س��مت صندوق توس��عه ملی چنین رقمی خارج می شود، طبیعتا 
بان��ک مرکزی باید آن مبل��غ را تبدیل به ریال کند و این فرآیند تبدیل 
به ریال پایه پولی بانک مرکزی را افزایش می دهد که در نهایت موجب 

تورم می شود.  
ای��ن تحلیلگر اقتص��ادی بهترین راه برای حمایت از بازار س��رمایه را 
دخالت نکردن در آن دانس��ت و گفت: در این مدت منافع زیادی از این 
بازار عاید شده است که در سه ماهه ابتدایی سال درآمد مالیاتی حاصل 
از نقل وانتقال س��هام بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان بوده که معادل کل 
درآمد مالیاتی س��ال گذش��ته و ۱۱ برابر مالیات این موضوع در س��ال 

۱۳۹۷ است.
مس��تخدمین حس��ینی ادامه داد: س��ایر بازارهای اقتصادی به نوعی 
تعطیل ش��ده اند و توجه ها به س��مت بازار س��رمایه جلب ش��ده است؛ 
به گون��ه ای ک��ه حضور در بازار پ��ول با توجه به ت��ورم موجود به صرفه 
نبوده و قدرت خرید را پایین می آورده اس��ت. همچنین، بازار مس��کن 
نیز وضعیت مش��ابهی از نظر استقبال و توجه دارد که پروانه ساخت در 
پنج ماهه اول امسال نسبت به سال های گذشته به حداقل رسیده است 
و این نش��ان دهنده این اس��ت که اشتغال و سرمایه گذاری در این حوزه 

شکل نگرفته است.

با لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس و تزریق منابع صندوق توسعه ملی

ورقبورسبرمیگردد؟
دریچه

چرایی رد دخالت دولت در بازار سرمایه
با هیجانی شدن بورس چه کنیم؟

ب��ورس ته��ران در هفته های گذش��ته ش��اهد نوس��اناتی بوده و 
همین نوس��انات در مجموع باعث کاهش قابل توجه ش��اخص کل 
این بازار ش��د. در این باره، یک کارش��ناس بازار س��رمایه ضمن رد 
هرگونه دخالت یا دس��تکاری دولت در بورس با ارائه اس��تدالل های 
اقتصادی، تاکید کرد: در ش��رایط فعلی هیجان بر بازار بورس حاکم 
شده و بهتر است سهامداران به جای رفتار هیجانی و فروش برخی 
سهام های ارزشمندشان، بخش��ی از سرمایه خود را به صندوق های 

سرمایه گذاری کم ریسک منتقل کنند.
هادی افش��اری ب��ا تاکید بر هیجانی بودن ش��رایط ام��روز بازار، 
پیش��نهاد کرد که س��رمایه گذاران به جای دست زدن به رفتارهای 
هیجان��ی، ضمن افزایش دانش خود، بخش��ی از س��رمایه خود را به 
صندوق های س��رمایه گذاری کم ریسک تر موجود مانند صندوق های 
درآمد ثابت هدایت کنند تا این سرمایه در برابر نوسانات بازار بیشتر 

محافظت شود.
این مش��اور حوزه بازاریابی در پاس��خ به این س��وال که چرا بازار 
س��رمایه با شرایط کنونی مواجه شده اس��ت، به ایرنا گفت: »خوب 
است دالیل افزایش شاخص و رشد بورس در ماه های اخیر را بررسی 
کنی��م. در این صورت می توانی��م نگاهی بهتر به وضعیت امروز بازار 
داش��ته باش��یم. طی ماه های اخیر دالیل مختلفی باعث شد تا بازار 
س��رمایه به صورت بی سابقه ای رش��د کند. صدور بی سابقه  کدهای 
بورسی جدید )نزدیک ۶ میلیون( در سه ماهه  نخست سال، افزایش 
حجم معامالت، افزایش تعداد سهامداران در نتیجه آزادسازی سهام 
عدالت، کاهش نرخ بهره واقعی، سختی معامالت در بازارهای موازی 
نظیر ارز و حجم باالی نقدینگی از جمله دالیل رشد این بازار بود.«
افش��اری اف��زود: »در عین حال، عرضه  کم ش��رکت های جدید و 
درصد پایین شناوری سهام باعث شد تا عرضه سهام در بازار افزایش 
پیدا نکند. در نتیجه این امر تعادل میان عرضه و تقاضا به هم بخورد. 
ای��ن موارد با اقدام برخی افراد س��ودجو در ارس��ال س��یگنال های 
توهمی و فعالیت های مغرضانه و نیز ناآگاهی جمعی از تبعات رش��د 
سریع بازار منجر به افزایش ناگهانی شاخص در بازار سرمایه شد.«

وی ادامه داد: »در نتیجه این ش��رایط، برخی افراد با تصور اینکه 
قرار اس��ت این بازار همیش��ه با س��وددهی همراه باش��د، به سمت 
ب��ازار هجوم آوردند. مالکانی را می شناس��م ک��ه در ماه های اخیر از 
مس��تاجران خود طلب ودیعه  بیشتری می کردند تا آن را در بورس 

سرمایه گذاری کنند. برخی نیز برای خرید سهام، وام گرفتند.«
این کارشناس حوزه بازار سرمایه به وجود حباب در قیمت برخی 
س��هام ها در ماه های اخیر اش��اره و یادآوری کرد که بازار س��رمایه 
واقعیت های خود را دارد. افشاری گفت: »بازار همراه با رشد و صعود 
و همینطور اصالح و ریزش اس��ت. بازده های غیرمعمول را دیده ایم؛ 
در نتیجه باید انتظار ریزش ها را هم داشته باشیم، اما نکته مهم این 
است که هیجان چه در صعود و چه در ریزش بسیار خطرناک است. 
ممکن اس��ت در ش��رایطی که بازار در وضعیت صعودی است، افراد 
ت��ازه وارد خود را صاحب نظر و تحلیلگر تصور کنند، اما همین افراد 
به محض ریزش در بازار تقصیر آن را به گردن بازارسازان، دولت یا 

بخش حقوقی بازار سرمایه خواهند انداخت.«
چش��م انداز پی��ش روی ب��ورس، موض��وع بح��ث ای��ن روزهای 
کارشناس��ان اس��ت. برخی کارشناس��ان معتقدند که بازار سرمایه 
به سرعت وارد فاز صعودی خواهد شد و برخی دیگر معتقدند اصالح 
یا ریزش در بازار همچنان ادامه خواهد داش��ت. افش��اری اما ضمن 
تاکید ب��ر اینکه نمی توان نظر قطعی درب��اره آینده کوتاه مدت بازار 
داد، افزود: »پیش بینی بس��یار سخت است. باید پذیرفت که نظرات 
افراد مختلف، نظر اس��ت و نه واقعیت و مفروضات و داده های پشت 
آن  نظ��رات باید مورد ارزیاب��ی دائمی قرار گیرد. ل��ذا بیانیه دادن 
رویه ای نادرس��ت در این خصوص اس��ت؛ رفتاری که متأس��فانه در 
می��ان تحلیل های این روزه��ای بازار به وی��ژه در فضای مجازی و 

شبکه های اجتماعی کم نیست.«
او افزود: »هنوز دالیلی وجود دارد که بازار سرمایه دارای جذابیت 
باش��د. همانطور که در بازار مثبت برخی از س��هم ها ارزنده نبودند 
و خری��د آنها تصمیمی هیجانی بود، در بازار منفی نیز س��هم هایی 
هس��تند که ارزنده اند و افرادی که قصد فروش این سهم ها را دارند، 
احتماال تحت تأثیر هیجان فروشنده این سهم های ارزشمند شده اند 

و ممکن است از فروش آنها پشیمان شوند.«
وی در پاس��خ به این سوال که آیا دخالت های دولت یا برنامه های 
برخی سهامداران حقوقی باعث وضعیت فعلی شده است هم گفت: 
»بنده اعتقادی به این ش��ایعات که اصالح بازار ناشی از برنامه های 
یک گروه خاص یا دولت بود، ندارم؛ زیرا دولت آنقدر پول ندارد که 
بخواهد تمام س��هم های ارزشمند را در قیمت پایین خریداری کند. 
ش��ایعاتی هم در این ارتباط که ای��ن اتفاقات به صورت برنامه ریزی 
شده و برای منافع دولت کاهش یافته است، پایه و اساس ندارد. این 
انتظار هم که دولت با منابع عمومی مانع از ضرر سهامداران حقیقی 
شود هم انتظار صحیحی نیست.« افشاری افزود: »به طور کلی افراد 
و شرکت ها عقالنی رفتار می کنند. لذا هم افراد و هم حقوقی ها حد 
ضرر و حفظ س��ود را در معامالت خود مدنظر قرار می دهند. حتی 
می ت��وان گفت ک��ه حتی برخی از حقوقی ها  ب��اور دارند که اکنون 
فرصت خوبی برای خرید س��هم های ارزشمند است، اما منابع مالی 

کافی را برای این کار ندارند.«
افش��اری همچنین توصیه هایی به س��هامداران بازار س��رمایه هم 
داشت. وی ضمن تاکید بر ارزنده بودن برخی سهم ها گفت: »اعتقاد 
دارم بازار س��رمایه ایران یک اقیانوس آبی و سرش��ار از فرصت های 
بکر اس��ت. من پیشنهاد می کنم سهامداران به جای رفتار هیجانی، 
بهتر اس��ت نکاتی را مدنظر قرار دهند. بهتر است سهامداران میزان 
آگاهی خود درباره بازار سرمایه و سازوکارهای آن را باال ببرند، نکته 
دیگر آنکه به طور کلی بهتر اس��ت س��هامداران بخشی از پورتفوی 
)س��بد دارایی( خود در بازارها را حفظ کنند. همچنین متناس��ب با 
ریس��ک پذیری خود بخشی از س��رمایه خود در این بازار را به اوراق 
بدون ریس��ک و صندوق های با درآمد ثابت انتقال دهند و مهم تر از 
همه اینکه بازار را با دیدی بلندمدت نگاه کنند و نباید در ش��رایط 
فعلی و مبتنی بر هیجان، افق دید خود را از دس��ت دهند.« وی در 
پایان یادآور ش��د: »انتظار می رود که منطق��ا هیجان های کنونی تا 
ماه های آینده فروکش کنند، اما توصیه  همیشگی به سرمایه گذاران 
پرهیز از هیجان، تحلیل درس��ت و بنیادی سهام شرکت ها، افزایش 

افق زمانی سرمایه گذاری و متنوع سازی آنها است.«
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عرض��ه امالک در بورس و ایجاد س��ازوکاری ش��فاف ب��رای معامالت 
امالک، از مهم ترین دغدغه های سالیان اخیر بوده و چند وقتی است که 
به مرحله اجرا نزدیک ش��ده است. در تازه ترین گام در تحقق این ایده، 
عرض��ه امالک مازاد یکی از بانک ه��ای خصوصی در بورس کاالی ایران 
آغاز ش��ده اس��ت. درخصوص اهمیت این رویداد، یک کارش��ناس بازار 
س��رمایه، عرضه امالک و مس��تغالت در بورس کاال را در تعادل س��طح 
عموم��ی قیمت ها موثر می داند. فردی��ن آقابزرگی می گوید: »با توجه به 
اینکه قیمت زمین و مس��کن در تهران حتی از برخی محله های ش��هر 
تورنتو در کانادا نیز گران تر اس��ت، عرضه امالک مازاد دولتی و بانک ها 
در بورس این اتفاق مثبت را در پی خواهد داش��ت که قیمت ها ش��فاف 
شود و استانداردی مشخص برای قیمت گذاری خانه ها رواج پیدا کند.« 
به اعتقاد او، عرضه امالک و مستغالت در بورس باید جایگزین مزایده ها 
شود تا به مرور به کنترل بازار مسکن و شفافیت قیمتی آن کمک کند.
همانطور که اش��اره شد، مدتی اس��ت که یکی از بانک های خصوصی 
کش��ور برای واگذاری امالک مازاد خود در بورس کاالی ایران پیشقدم 
ش��ده اس��ت. آقابزرگی در مورد ارزیابی این حرک��ت و اینکه این رویه 
چقدر می تواند در بهبود بازار آش��فته مس��کن و مل��ک تأثیر بگذارد، به 
ایرنا می گوید: »در انجام و فرآیند معامالت در اقتصاد کش��ورها یکی از 
بهترین و متمایزترین حالت ها، استفاده از ابزارهای مالی و امکاناتی است 
که در حوزه بازار س��رمایه پیش بینی شده که در این زمینه می توان به 
بورس کاال اشاره کرد. در این میان موضوع عرضه امالک در بورس کاال 
اول به صورت ش��فاف و دوم به صورت فراگیر، جهت دسترسی اطالعات 
خریداران و فروشندگان در سطح عام عمل می کند و موجب شفافیت و 
تنظیم قیمت ها ش��ده و شرایط عادالنه ای را برای خریدار و عرضه کننده 
فراهم می آورد. در این زمینه برخی می گویند عرضه امالک و مستغالت 
در بورس، باعث افزایش قیمت خواهد شد که به نظر می رسد این نظریه 

درس��ت نیس��ت و اتفاقاً این رویداد، س��طح عمومی قیمت ها را متعادل 
می کند.« او با مقایس��ه قیمت مسکن و امالک در ایران با کشورهای دیگر 
جهان می افزاید: »اگر قیمت مسکن و امالک در داخل ایران را با کشورهای 
فوق العاده پیشرفته مقایسه کنیم، خواهیم دید که قیمت هر مترمربع زمین 
در کشور ما بسیار گران تر از آن کشورها است و اگر این قیمت ها را به نسبت 
درآمد، متوسط هزینه و اصطالحاً »خط فقر« در نظر بگیریم، متوجه گرانی 
ملک در ایران خواهیم ش��د که اتفاق خوبی نیس��ت. در همین حوزه ورود 
بانک ه��ا برای فروش امالک خود از طریق س��ازوکارهایی که بورس فراهم 
ک��رده، نه فقط هزینه های مربوط به انجام معامالت را کاهش می دهد بلکه 
باعث بیشتر شدن گردش معامالت نیز می شود و درنهایت منجر به تعادل 

قیمت امالک و مستغالت خواهد شد.«
این کارش��ناس بازار س��رمایه در پاسخ به این سوال که فروش امالک 
و مس��تغالت در بورس چقدر می تواند به اس��تاندارد شدن قیمت زمین 
و مس��کن کم��ک کن��د؟ می گوید: »استانداردس��ازی به همین ش��یوه 
امکان پذیر است، اگر به گذشته نگاه کنید، خواهید دید که در دوره ای، 
افراد بس��یاری از فضای معامالتی ب��ورس اوراق بهادار اطالعات چندانی 
نداش��تند، اما اکنون مردم به دلیل اس��تفاده از ابزارهای اینترنتی مانند 
ش��بکه های اجتماعی به نوسانات و اتفاقات بورسی، اشراف پیدا کرده اند 
و تجربه و ش��ناخت بهتری از بورس دارند اما متأسفانه هم اکنون نیز در 
مورد مسکن و مس��تغالت، به جز فردی که به صورت انفرادی معامله ای 
انج��ام دهد و یا به ص��ورت تصادفی اخباری را در این زمینه به دس��ت 

می آورد، هیچ گونه معیار و استانداردی از قیمت های مسکن نداریم.«
ب��ه اعتقاد وی، »عرضه امالک در بورس در این زمینه می تواند کمک 
بس��یار بزرگی باش��د به این معنا که هر روز می توان قیمت ها را در آن 
رص��د کرد و اگر ف��ردی بخواهد خارج از قیمت تعیین ش��ده در بورس 
معامله ای انجام دهد، مسلماً با مشکل مواجه خواهد شد، بورس درواقع، 

هم قیمت ها را شفاف می کند و هم باعث تعادل قیمت ها می شود.«
آقابزرگ��ی با اش��اره به قیمت ملک در ش��هر تورنتو در کان��ادا ادامه 
می ده��د: »به عنوان مث��ال در تورنت��وی کان��ادا، محله ای وج��ود دارد 
ک��ه قیمت هر ملک در آنجا نس��بت به متوس��ط درآم��د ماهیانه افراد، 
یک س��وم قیمت ملکی است که در شمال تهران معامله می شود. همین 
نکته، نش��ان می دهد در قیمت گذاری مس��کن در ایران، هیچ تناسب و 
استانداردی وجود ندارد و بنا به دالیلی، قیمت گذاری، خارج از سیستم 
رسمی صورت می گیرد و درنتیجه، قیمت مسکن به صورتی که می بینیم 
افزایش یافته است. اگر دولت و بانک ها به واگذاری های امالک خود در 
بورس ادامه دهند و از این ابزار و سامانه به همین منوال استفاده کنند 
و این اقدام در میان دیگر سازمان ها نیز گسترش پیدا کند، کمک بسیار 
زیادی به شفاف شدن قیمت ها خواهند کرد و دولت نیز به اهداف خود 

در جهت تعادل و حتی کاهش قیمت مسکن می رسد.«
او درب��اره اینکه تا چن��دی پیش، امالک دولتی به ص��ورت مزایده به 
فروش می رس��ید و حاال با عرضه این امالک و مس��تغالت در بورس چه 
تغییرات��ی رخ خواهد داد؟ می گوید: »اول اینکه مش��ارکت کنندگان در 
مزایده، بسیار محدود هستند، دوم اینکه سازوکاری که برای نظارت در 
مزایده ها وجود دارد در مقایس��ه با نظارتی ک��ه در بورس وجود دارد و 
مردم می توانند قیمت ها را در لحظه روی تابلو نگاه کنند، قابل مقایس��ه 
نیست. مانند این است که دو نفر سهام یا کاالی موردنظر خود را خارج 
از بورس با هم معامله کنند که امکان هر اتفاقی وجود دارد اما وقتی این 
اتف��اق در تاالر بورس رخ می دهد، عرضه کننده و خریدار می تواند آنقدر 
زیاد ش��ود که درنهایت قیمت به نحو شایسته و درست کشف شود؛ این 
در ش��رایطی اس��ت که قیمت های مذاکره ای که از طریق مزایده و... به 
دس��ت می آید، به دلیل محدود بودن متقاضیان امکان مقایسه و کشف 

منصفانه آن وجود ندارد و تفاوت آن با بورس در اینجا است.«

امالک مازاد یکی از بانک های خصوصی در بورس کاالی ایران عرضه شده است

تالقی مسکن، بانک و بورس
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بانک پاس��ارگاد در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود، یک مدرسه در 
شهرس��تان نورآباد، روستای نبی وند که در اثر حادثه سیل آسیب دیده بود، احداث 
کرد. به گزارش »فرصت امروز«، بانک پاس��ارگاد بالفاصله پس از وقوع حادثه  سیل 

در برخی از مناطق کش��ور، عالوه بر ارسال 
کمک ه��ای نقدی و غیرنقدی، مش��ارکت 
خود را در امر س��اخت مدرس��ه در مناطق 
آسیب دیده  اعالم کرد. در همین راستا، این 
بانک اقدام به ساخت ۱۳ مدرسه در استان 
لرس��تان کرده  اس��ت که مدرسه »شهید 
وصالی« در روس��تای نبی ون��د یکی از این 
مدارس اس��ت. این مدرسه با 2 کالس، در 
زیربنایی به مس��احت ۱۵۰متر مربع و در 

محوطه ای به مس��احت ۱۵۰ مترمربع احداث و در امرداد  س��ال ۱۳۹۹ افتتاح شد. 
براس��اس این خبر، بانک  پاسارگاد توجه ویژه ای به مقوله  ارتقای فرهنگ و آموزش 
به  عنوان یکی از موضوعات مهم و تأثیرگذار در پیش��رفت کش��ور دارد. به طوری که 

در راس��تای ایفای رسالت های اجتماعی خود، با س��اخت در مجموع 2۶ مدرسه و 
۱۶ کتابخانه در نقاط مختلف آس��یب دیده و کمتر توس��عه یافته  کش��ور، زمینه را 
برای ادامه  تحصیل و ارتقای سطح علمی فرزندان این مرز و بوم فراهم کرده  است. 
این بانک همچنین با برگزاری جش��نواره 
فیلم کوتاه پاسارگاد که چهارمین دوره  آن 
با موضوع »حمایت از تولید و رشد اقتصاد 
ملی« در حال برگزاری است، ضمن جلب 
توجه مردم به محورهای جشنواره در بستر 
هنر، زمینه ای برای کش��ف توانمندی ها و 
استعدادهای جوانان و عالقه مندان در این 
حوزه فراهم کرده  اس��ت. حمایت از نفرات 
برتر کنکور سراسری برای سیزدهمین سال 
متوالی، حمایت از چاپ کتاب های نفیسی همچون مصحف شریف طباخ، شاهنامه 
شاه طهماس��بی، تاریخ جام��ع ایران، رنج و رن��گ و... همچنین حمایت از هنرهای 

تجسمی کشور از دیگر اقدامات این بانک است.  

در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی

بانک  پاسارگاد برای دانش آموزان روستای نبی وند لرستان یک مدرسه ساخت

هنر قانون نویسی، شفافیت عبارات قانون در کنار پاسداشت اصول قانون 
اساس��ی و موازین شرعی اس��ت تا محصول کار مجلس در مرحله اجرا با 
اس��تنباط های مختلف اجرایی و حقوقی مواجه نشود و حقوق ملت قربانی 
برداشت های متفاوت و بعضا متضاد نگردد. این است که می گویند قواعد و 
خط مشی ها را بایستی حکمرانان و سیاستپیشگان طراحی کنند و نوشتن 
این قواعد را به کس��انی بس��پارند که با الفبا و ادبیات حقوقی، آش��نایی 

هرچند ناچیز داشته باشند.
چندی اس��ت که ط��رح »قانون بانکداری جمهوری اس��المی« با همت 
جمعی از نمایندگان محترم در دس��تور کار مجلس ش��ورای اسالمی قرار 
دارد ک��ه اقدامی نیکو و پس��ندیده اس��ت. این ط��رح درحالی موضوعات 
مختل��ف بانکی را درب��ر دارد که یکی از موضوع��ات آن، ناظر بر مقررات 
و س��ازوکارهای قانونی هیأت انتظامی بانک مرک��زی و حدود صالحیتها 
و اختیارات قانونی آن اس��ت. نح��وه نگارش پیش نویس قانون موردنظر به 
گونه ای اس��ت که این پرسش ساده را مطرح می سازد: آیا هیأت انتظامی 
بان��ک مرکزی صرفا یک دادگاه اداری اس��ت یا ی��ک محکمه اختصاصی 
قضایی با صالحیت خاص و اختیارات ویژه؟ آیا سازوکار طراحی شده برای 
این هیأت در رس��یدگی و برخورد با تخلفات مدیران بانکی با اصول قانون 

اساسی و استقالل قوه قضائیه سازگار است یا نه؟
برای تبیین و شفاف سازی موضوع، نگاهی به اصول قانون اساسی و نیز 
س��ایر قوانین ذی ربط خالی از لطف نخواهد بود. اصل ۵۷ قانون اساس��ی 
بر تفکیک قوای س��ه گانه مقننه، مجریه و قضائیه و اس��تقالل آنها تاکید 
دارد. اصل بیس��تم نیز تصریح کرده اس��ت: »همه  افراد ملت  اعم  از زن  و 
مرد یکسان  در حمایت  قانون  قرار دارند و از همه  حقوق  انسانی ، سیاسی ، 
اقتص��ادی ، اجتماعی  و فرهنگی  ب��ا رعایت  موازین اس��الم  برخوردارند.« 
بنابرای��ن در ایجاد س��ازوکارهای قانونی الزم ب��رای برخورد با تخلفات در 
ح��وزه بانکی کش��ور قاعدتا نبایس��تی بانک ها و مدیران آنه��ا را از حقوق 
قانونی ش��ان محروم نمود، ولو آنکه در معرض اتهام تخلف باشند. در عین 
ح��ال تردیدی نیس��ت که تخلف از مقررات، عملی ناشایس��ت و نکوهیده 
است. افکار عمومی به خوبی نسبت به تخلف به ویژه تخلفات حوزه بانکی 
واکنش نشان می دهند و بحق انتظار دارند متناسب با نوع و میزان تخلف، 
متخلف ی��ا متخلفین تحت پیگرد و برخورد قانونی ق��رار گیرند. اما جرم 
با تخلف کامال متفاوت اس��ت. گفتنی اس��ت از دی��دگاه حقوق جزا، واژه 
»تخل��ف« اصطالحا در حوزه جرائم قرار می گی��رد، یعنی مجموعه اعمال 
ی��ا افعالی ک��ه قانونگذار انجام یا بعض��ا عدم انجام بعض��ی کارها را جرم 
می داند و برای آن مجازات قانونی متناسب معین کرده است. در این گونه 
تخلفات یا جرائم، قاعده »قانونی بودن جرائم و مجازات ها« حکمفرماست 
و نمی ت��وان ب��دون قانون افراد را محاکمه و ب��دون تعیین مجازات اعمال 
مجرمانه توس��ط قوه مقننه، متخلفین را مجازات نمود. رس��یدگی به این 
تخلفات یا جرائم قانون��ی نیز صرفا در صالحیت ذاتی محاکم کیفری قوه 
قضائیه اس��ت و براس��اس اصل تفکیک قوا، قوه مجری��ه حق ورود به این 
ح��وزه را ن��دارد. اعتراض به احکام ص��ادره از مراجع محاک��م جزایی نیز 
تابع مقررات قانون آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور 
کیفری است، اما تخلفات اداری یا انتظامی از جنس جرایم جزایی نیست 
و جرم به مفهوم خاص تلقی نمی ش��ود، بلکه هدف از آن، نظم بخش��ی به 
امور ادارات و برخورد با تخلفات اداری پرسنل متخلف است. رسیدگی به 
تخلف اداری نیز در صالحیت مراجع قضایی نیست، بلکه اینگونه تخلفات 
در دادگاه های اداری موس��وم به »هیأتهای رس��یدگی به تخلفات اداری« 
رسیدگی و صرفا تنبیهات اداری نظیر کسر حقوق یا محرومیت از انتصاب 
به پس��ت های باالتر و... بر کارمندان متخلف اعمال خواهد ش��د. خالصه 
آنک��ه دادگاه اداری تحت مدیریت و نظارت ق��وه مجریه و محاکم قضایی 

تحت نظارت قوه قضائیه هس��تند. نکته اساسی در این زمینه آن است که 
آرای دادگاه های اداری صرفا تصمیم اداری است و ماهیت قضایی ندارند و 
اینگونه تصمیمات اداری نیز بنا به اصول قانون اساس��ی و سایر قوانین در 

دیوان عدالت اداری قابل اعتراض  است.
در ه��ر حال، تخلفات بانک ها نیز از این قاعده کلی مس��تثنی نیس��ت. 
تخلف��ات انتظامی بانک ها و مدیران بانکی نیز بایس��تی در هیأت انتظامی 
بانک مرکزی رس��یدگی و برخورد متناس��ب قانونی ب��ا متخلفین صورت 
گیرد. ولی لزوم برخورد انتظامی با بانک ها و موسس��ات اعتباری و مدیران 
آنها قاعدتا نبایس��تی دسترس��ی مدیران بانکی به مراجع قضایی به عنوان 
مرجع اصلی تظلم خواهی را محدود یا غیرممکن سازد. با وجود آن به نظر 
می رس��د در بخش هایی از طرح جدید بانکداری، این مهم چندان که باید 
و شاید رعایت نشده اس��ت. شرح مطلب آنکه برابر قوانین موجود معموال 
ب��ه تخلفات انتظام��ی بانک ها در هیأت انتظامی بانک مرکزی رس��یدگی 
و رأی مقتضی نیز صادر می ش��ود و در صورت قطعی ش��دن، اینگونه آرا 
در دی��وان عدالت اداری قابل اعتراض اس��ت. خرید و فروش ارز و هرگونه 
عملیات بانکی ک��ه موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود و خروج 
ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی در مورد آن 
وضع کرده است و به طور کلی تخلف از سایر مقررات قانون پولی و بانکی 
و آیین نامه های آن و دس��تورات بانک مرکزی ای��ران که به موجب قانون 
ی��ا آیین نامه های آن صادر  می ش��ود، ازجمله مهم تری��ن تخلفات بانک ها 
محس��وب می ش��وند و مجازات های اداری این قبیل تخلف��ات بانکی نیز 

می تواند ش��امل مواردی نظیر تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف، 
پرداخت مبلغ روزانه... یا ممنوع ساختن بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی 
از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم باش��د، که براس��اس آرای 

صادره از هیأت انتظامی بانک مرکزی بر متخلفین اعمال خواهد شد.
بنابراین مجازات های هیأت انتظامی بانک مرکزی می تواند هم ش��امل 
بانک و موسسه اعتباری ذی ربط و هم شامل مدیران متخلف بانکی باشد. 
براب��ر مقررات ماده 44 قانون پولی و بانکی کش��ور مصوب س��ال ۱۳۵۵، 
هیأت انتظامی بانک مرکزی مرکب اس��ت از نماینده دادستان کل کشور، 
یک نفر نماینده کانون بانک ها و یک نفر از اعضای ش��ورای پول و اعتبار 
به انتخاب شورا. دبیرکل بانک نیز سمت دادستان هیأت را خواهد داشت. 
در این زمینه نکته اساس��ی و مهم آن است که با وجود حضور و عضویت 
نماینده دادس��تان کل کش��ور در هیأت انتظامی بانک مرکزی، این هیأت 
صرفا یک دادگاه اداری اس��ت که آرای آن می تواند مانند سایر تصمیمات 
مقامات دولتی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض باشد، اما این رویکرد 
در ط��رح جدید مجلس موس��وم به »طرح بانکداری جمهوری اس��المی« 
تغییر یافته و برابر سازوکار طراحی شده چنین به نظر می رسد، یا به بیان 
دیگر اینگونه می توان از متن قانون اس��تنباط کرد که با این طرح، ماهیت 
هی��أت انتظام��ی بانک ها از یک دادگاه اداری به ی��ک محکمه اختصاصی 
قضایی با صالحیت ویژه تغییر می یابد و آرای قطعی آن نیز قابل اعتراض 

در محاکم قوه قضائیه نخواهد بود.
در این مورد در ماده 22 طرح مورد اشاره می خوانیم: »جهت رسیدگی 

به تخلفات اشخاص تحت نظارت و صدور احکام انتظامی برای آنها هیأت 
انتظامی بدوی و تجدیدنظر تشکیل می شود.« برابر مقررات بعدی، ترکیب 
هیأت انتظامی بدوی ش��امل س��ه قاضی خبره در حقوق بانکی اس��ت که 
توس��ط ریاس��ت قوه قضائیه پس از مش��ورت با رئیس کل بانک مرکزی 
انتخاب می ش��وند و دو کارشناس خبره بانکی بنا به پیشنهاد رئیس کل و 
تایی��د هیأت عالی. در هیأت تجدیدنظر نیز به جای س��ه قاضی دو قاضی 
و به جای دو نفر خبره بانکی یک نفر به همین ش��یوه انتخاب و منصوب 

خواهند شد.
اما نکته مناقشه برانگیز این موضوع، تبصره 2 ماده 22 طرح پیشنهادی 
اس��ت. در این تبصره می خوانیم: »جلسات هیأت انتظامی بدوی با حضور 
حداقل چهار نفر و جلسات هیأت انتظامی تجدیدنظر با حضور کلیه اعضا 
رس��میت می یابد و م��الک تصمیمگیری، رأی اکثری��ت اعضای حاضر در 
جلس��ه اس��ت. آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر، قطعی و الزم االجرا بوده و 
مراجع قضایی نمی توانند درخواس��ت صدور حکم توقیف یا تجدیدنظر در 

آرای صادره را بپذیرند.«
نحوه نگارش این مواد از ش��فافیت الزم برخوردار نیس��ت و این پرسش 
مطرح می ش��ود ک��ه آیا از دید طراحان و نویس��ندگان محترم این قانون، 
هیأت انتظامی بانک مرکزی، یک محکمه اختصاصی قضایی اس��ت یا یک 
دادگاه انتظام��ی صرفا اداری؟ اگر هی��أت انتظامی مورد نظر یک محکمه 
قضایی باشد، در این صورت، محکمه قضایی خارج از تشکیالت قوه قضائیه 
و در درون ق��وه مجری��ه با حض��ور و حق رأی اعضای فاق��د ابالغ قضایی 
)خبرگان بانکی( قابل توجیه نیس��ت و محل تأمل اس��ت، زیرا با توجه به 
اصل تفکیک قوا و اس��تقالل قوه قضائیه آیا یک محکمه قضایی نمی تواند 
بدون رعایت تش��ریفات آیین دادرسی مراجع قضایی و بدون رعایت اصل 
قانونی بودن جرائم و مجازات ها صرفا براس��اس دستورالعمل های مصوب 
ش��ورای نظارت بانک مرکزی صدور رأی نمای��د و محکومین پرونده های 

بانکی را اعمال مجازات ولو مجازات تنبیهی کند!
اما اگر هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی صرفا یک دادگاه 
اداری اس��ت، در این ص��ورت چرا آرای قطعی این هی��أت انتظامی مانند 
آرای سایر دادگاه های اداری قابل اعتراض و تظلم خواهی در مراجع قضایی 
نظیر دیوان عدالت نباش��د و مراجع قضایی از پذیرش درخواس��ت صدور 
حک��م توقف یا تجدیدنظر در آرای هیأت انتظامی منع ش��ده اند؟ گفتنی 
اس��ت مش��کالت و چالش های بانکی را نمی توان صرفا از دریچه »برخورد 
انتظامی« حل کرد، مگر آنکه به ویژگی بازدارندگی این قبیل احکام اداری 
امید داشته باشیم. به هر حال، هر تفسیری از ماهیت هیأت انتظامی بانک 
مرکزی داش��ته باش��یم و خواه آنکه »هیأت انتظامی« طرح پیشنهادی را 
صرف��ا یک دادگاه اداری بدانیم یا ی��ک محکمه اختصاصی قضایی، در هر 
صورت، هر دو تفس��یر با اس��تقالل ق��وه قضائیه و صالحی��ت عام مراجع 
قضایی برای تظلم خواهی تعارض آش��کار دارد و مهم تر از آن، این ش��یوه 
قانون گذاری، مدیران بانکی را که در هیأت انتظامی بانک مرکزی محکوم 
ش��ده اند، از حق تظلم خواهی و دسترسی به مراجع قضایی محروم خواهد 
کرد. بدین لح��اظ انتظار می رود طراحان محترم این طرح شفاف س��ازی 
کنند که مرادشان از »هیأت انتظامی« در این طرح چیست: تشکیل یک 

محکمه جزایی خاص یا صرفا یک دادگاه اداری؟
کالم آخر آنکه راه حل مش��کالت نظام بانکی کش��ور صرفا برخوردهای 
اداری و یا قضایی نیس��ت. ب��ا وجود اینکه در صنع��ت بانکداری، برخورد 
قانونی و متناسب و بازدارنده با تخلفات بانکی یک ضرورت است، اما برای 
حصول این مقصود نبایستی برخالف اصول قانون اساسی و اصل استقالل 
ق��وه قضائی��ه، بانکها و مدیران آنها را از تظلم خواهی و حق دسترس��ی به 
مراجع قضایی محروم س��اخت و قانون را برای یک مرجع اداری این گونه 
نوش��ت ک��ه »آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر قطع��ی و الزم االجرا بوده و 
مراجع قضایی نمی توانند درخواس��ت صدور حکم توقیف یا تجدیدنظر در 

آرای صادره را بپذیرند.«

هیأتانتظامیبانکمرکزی؛محکمهقضایییادادگاهاداری؟
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مدیرعامل فرابورس با اشاره به مصوبات شورای عالی بورس:
پول های پارک شده به بازار سرمایه برمی گردد

مدیرعامل فرابورس، مصوبه ش��ورای عالی بورس را بس��یار مهم 
ارزیابی کرد و گفت این مصوبه که اختیارات گسترده ای به سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار می دهد، اثر مثبت خ��ود را به زودی بر بازار 
خواهد گذاش��ت. به گزارش س��نا، امیر هامونی پنجشنبه ش��ب در 
گفت وگوی خبری س��اعت 2۱ گفت: با مصوبه ش��ورای عالی بورس 
درخصوص ثبات بخشی به بازارسرمایه و صیانت از حقوق سهامداران، 

شاهد بازاری متعادل، نقدشونده و اطمینانبخش خواهیم بود.
مدیرعام��ل فراب��ورس اطمینان داد: با مصوبه اخیر ش��ورای عالی 
ب��ورس، بازار جهت خود را پیدا ک��رده و پول هایی که در کنار بازار 

پارک شده بود مجددا به بورس برخواهد گشت. 
او ادامه داد: یکی از مصوبات مهم جلسه پنجشنبه مربوط به الزام 
حقوقی ه��ا به بازارگردانی در بورس و فرابورس اس��ت. همچنین در 
حالی که در سال های گذشته براساس قانون رفع موانع تولید و مواد 
۱۶ و ۱۷ ارتقای نظام بانکی موضوع ورود بانک ها به سرمایه گذاری 
در بورس و فرابورس ممنوع ش��ده بود، اما براس��اس مصوبه شورای 
عالی بورس از روز ش��نبه هفته آینده بانک ها، صندوق ها و نهادهای 
مالی زیرمجموعه بانک ها می توانند به س��رمایه گذاری در بازار سهام 

بپردازند.
ب��ه گفته هامونی، در کنار مصوبات این روز ش��ورای عالی بورس 
همچنین سهام خزانه و اوراق اختیار فروش تبعی راه افتاده اند. خرید 
سهام خزانه از طرف ناشران مختلف سیگنالی به بازار سهام است که 
به ارزشمندی س��هام خود باور دارند. به عبارت دیگر، شرکت هایی 
که نس��بت به این عمل اقدام می کنند در واقع به س��هامداران خود 
این اطمینان را می دهند که سهام شرکت ارزشمند بوده و در آینده 

شاهد اتفاقات مثبتی است.
هامون��ی افزود: همچنین حقوقی هایی که اقدام به بازارگردانی در 
بازار سهام می کنند براس��اس یک سیاست تشویقی دارای معافیت 
کارم��زدی خواهند بود و ضمان��ت اجرایی مصوبات ش��ورای عالی 

بورس هم در قالب دستورالعمل انضباطی اعمال خواهد شد.
مدیرعامل فرابورس ایران درخصوص وضعیت فعلی بازار س��رمایه 
هم خاطرنش��ان کرد: نوس��انات فعلی بورس و ف��راز و فرودهای آن 
کاماًل طبیعی اس��ت و در دوره های گذش��ته نیز شاهد آن بوده ایم. 
پیش بین��ی می کنی��م از هفته آینده با توجه به انتش��ار این اخبار و 
اجرایی ش��دن این مصوبات، بازار سهام روند متعادل و نقدشونده ای 

را در پیش بگیرد.

تنها تا 26 شهریور مهلت باقی است
یک  هفته فرصت برای خرید پاالیشی یکم

امکان خرید پاالیش��ی یکم که باقی مانده س��هام دولت در چهار 
پاالیش��گاه ته��ران، تبریز، اصفهان و بندرعباس اس��ت تا یک هفته 
دیگر فراهم است و متقاضیان می توانند از طریق بانک یا کارگزاری 
نس��بت به خری��د واحدهای این صن��دوق اقدام کنن��د. به گزارش 
ایس��نا، پذیره نویس��ی پاالیش��ی یکم به عنوان دومین ETF دولت 
از پنجم ش��هریور آغاز شده و مهلت پذیره نویسی تا چهارشنبه این 
هفته )2۶ش��هریور( ادامه دارد. پاالیش��ی یکم از سهام شرکت های 
پاالیش��گاهی، پاالی��ش نفت تهران )ش��تران(، پاالی��ش نفت تبریز 
)ش��بریز(، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( و پاالیش نفت بندرعباس 
)ش��بندر(  تشکیل شده است و عموم مردم با استفاده از کد ملی یا 
کد بورس��ی می توانند نس��بت به خرید یا پذیره نویسی این صندوق 
اق��دام کنند. متقاضیان خرید این صن��دوق می توانند در بازه زمانی 
تعیینشده به صورت حضوری و غیرحضوری از طریق بانک ها نسبت 
ب��ه خرید این صندوق اقدام کنند. همچنی��ن افرادی که دارای کد 
معامالتی هس��تند می توانند به صورت غیرحضوری از طریق سامانه 
معامالتی کارگزاری خود نسبت به ثبت سفارش خرید اقدام کنند.

دریچه

فرصت امروز:  بورس تهران در هفته ای که گذشت درحالی با افت بیش از 
4 درصدی شاخص کل مواجه شد که شاخص کل هم وزن نیز افتی حدود 
۵ درصدی را تجربه کرد. عملکرد صنایع بورسی نیز از قرمزپوشی ۳۵ گروه 

در مقابل رشد یک صنعت بورسی در این هفته حکایت دارد.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت هفته گذشته ۷۵ 
هزار واحد کاهش داشت و از عدد یک میلیون و ۶۳۱ هزار واحد )چهارشنبه 
۱2 ش��هریور ماه( به عدد یک میلیون و ۵۵۶ هزار واحد )چهارش��نبه ۱۹ 
ش��هریور( رسید. شاخص کل هم وزن نیز از رقم 44۹ هزار و ۳۷4 واحد به 
42۶ هزار و ۹۸۰ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( از 2۹4 هزار و ۶4۵ واحد 

به عدد 2۷۹ هزار و ۹۳۵ واحد رسید.
در پنج روز معامالتی این هفته، نمادهای بانک تجارت، ملی صنایع مس 
ایران، س��رمایه گذاری غدیر، بانک صادرات ایران، ف��والد مبارکه اصفهان، 
پاالیش نفت بندرعباس و س��رمایه گذاری ایران خ��ودرو ازجمله نمادهای 

پربیننده بورس بودند.
در هفته ای که گذشت، محصوالت چرمی، وسایل ارتباطی، فرآورده های 
نفتی، فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی، بیمه و بازنشستگی، 
انبوه س��ازی امالک و مستغالت، رشته ای صنعتی، خودرو و قطعات، فلزات 
اساس��ی، حمل و نقل انبارداری و ارتباطات، بانک ها و موسس��ات اعتباری، 
شیمیایی، س��رمایه گذاری ها، خرده فروشی، استخراج کانه های فلزی، هتل 
و رستوران، پیمانکاری صنعتی، محصوالت چوبی، ماشینآالت و تجهیزات، 
مخابرات، فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط، واسطه گری های مالی 
و پولی، قند و ش��کر، سایر واس��طه گری های مالی، الستیک و پالستیک، 
محصوالت کامپیوتری، الکترونیکی و نوری، اطالعات و ارتباطات، استخراج 
ذغال سنگ،   فنی و مهندسی، منسوجات، فعالیت های هنری، سرگرمی و 
خالقانه، سیمان، آهک و گچ و کاشی و سرامیک با باالترین درصد بازدهی 

همراه بودند.
در س��وی مقابل، کانی غیرفلزی، محصوالت کاغذی، چاپ، دستگاه های 
برقی، اس��تخراج نفت و گاز به جز اکتش��افات، دارویی، محصوالت فلزی، 
صنایع غذایی به جز قند و شکر، رایانه، زراعت و خدمات وابسته، سایر حمل 
و نقل، عمده فروش��ی و استخراج سایر معادن از جمله نمادهایی بودند که 

بازدهی منفی را با خود در بازار به همراه داشتند.
همچنی��ن نمادهای کیا الکترود ش��رق )کیا(، صندوق س��رمایه گذاری 
جسورانه فیروزه )ونچر(،  پیوند گستر پارس )بپیوند(، کشاورزی و دامپروزی 
مالرد شیر )زمالرد(، توس��عه فناوری اطالعات خوارزمی )مفاخر(،  بهسرام 

)کهرام(، کارگزاران پارس )گپارس(، معدنی دماوند )کدما(، بیمه تجارت نو 
)بنو(، کش��ت و صنعت پیاذر )غاذر(، آرین توسکا )وآتوس(، سرمایهگذاری 
ساختمانی نظام مهندسی ایران )ثنظام(، خدمات فنی فوالد یزد )خفوال(، 
توسعه مس��یر برق گیالن )بگیالن(،   صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طال 
)طال(، معادن مس تکنار )تکنار(، بهساز کاشانه تهران )ثبهساز(، کشتیرانی 
آری��ا )حاری��ا(، آذریت )س��اذری(، پتروش��یمی پارس )پ��ارس(، صندوق 
س��رمایهگذاری پشتوانه طالی مفید )عیار(، س��رمایهگذاری جامی )جام(، 
سیمان الرستان )سالر(، پتروشیمی ارومیه )شاروم(، گروه صنعتی پاکشو 
)پاکش��و(، پتروش��یمی نوری )نوری(، گازلوله )پلوله(، صنایع پتروشیمی 
کرمانشاه )کرماشا(، بیمه اتکائی امین )اتکام(، ایران تایر )پتایر(، پتروشیمی 
زاگ��رس )زاگرس(، بیم��ه کارآفرین )وآفری(، س��رمایه خراس��ان جنوبی 
)وس��خراج(، کف )ش��کف(، کابل البرز )بالبر(، مبین ان��رژی خلیج فارس 

)مبین(، پتروشیمی جم )جم( جزو مثبت ترین نمادهای بازار بودند.
در نقطه مقابل نیز نمادهای شهرس��ازی و خانه س��ازی باغمیشه )ثباغ(، 
آس��ان پرداخت پرشین )آپ(، بانک سینا )وس��ینا(، بانک دی )دی(، نفت 
سپاهان )شسپا(، صنعتی بهش��هر )غبشهر(، سیمان هگمتان )سهگمت(، 
توسعه صنایع بهشهر )وبشهر(، سرمایهگذاری خوارزمی )وخارزم(، تجارت 
الکترونیک پارس��یان )رتاپ(، س��رمایهگذاری نفت )ونفت(، س��بحان دارو 
)دس��بحان(، آلومینیوم ایران )فایرا(، گلوکوزان )غگل(، گروه مپنا )رمپنا(، 
نیروگاهی جهرم )بجهرم(، سرمایهگذاری توسعه صنایع سیمان )سیدکو(، 
س��یمان ارومیه )س��اروم(، س��رمایهگذاری توکا فوالد )وتوکا(، دارو فارابی 
)دفارا(، دارویی برکت )برکت(، کش��ت و دامداری فکا )زفکا(، زرین معدن 
آس��یا )فزرین(، مخابرات ایران )اخابر(، پتروش��یمی تندگویان )ش��گویا(، 
س��رمایهگذاری گروه توس��عه ملی )وبانک(، توسعه س��اختمان )ثاخت(، 
فراب��ورس ایران )فرابورس(، آهن و فوالد ارفع )ارفع(، س��المین )غس��الم(، 
کش��تیرانی ایران )حکش��تی(، ارتباطات س��یار )همراه(، قطعات اتومبیل 
)ختوقا( و پس��ت بانک ایران )وپس��ت( از جمله نمادهای منفی معامالتی 

در بازار بودند.
همانطور که اش��اره شد، بورس تهران در این هفته با افت  4.۶ درصدی 
ش��اخص کل مواجه شد و ش��اخص کل هم وزن نیز که نشانی از اثرگذاری 
یکس��ان نمادها دارد کاهش حدود ۵ درصدی را ثبت کرد. به گزارش سنا، 
آمارها نشان می دهد که در نتیجه افت محدودتر قیمت پایانی سهام کوچک 
نسبت به آخرین معامله، شاخص هم وزن از افت بیشتر مصون ماند. در این 
میان بررسی ها از عملکرد صنایع بورسی در هفته منتهی به ۱۹ شهریورماه 

حکایت از قرمزپوشی ۳۵ گروه در مقابل رشد شاخص تنها در یک صنعت 
بورس��ی دارد. از این رو، گروه تامین آب، برق و گاز با درخش��ش دو نماد 
»بفجر« و »مبین« این هفته را با رشد شاخص 2 درصدی به پایان رساندند.
در میان خبره��ای اثرگذار این هفته، بورس تهران با انتش��ار انبوهی از 
اطالعات بااهمیت گروه الف همراه بود. در گروه خودرو که معامالت هفتگی 
خود را با کاهش ۱۰درصدی میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود به پایان 
رس��اند شاهد توقف دو خودروساز بزرگ یعنی »خودرو« و »خساپا« بودیم 
که با توجه به انتشار اطالعات بااهمیت گروه الف متوقف شده اند و تا پایان 

هفته به گردونه معامالت بازنگشتند.
در گ��روه چندرش��ته ای صنعتی این هفته ش��اهد اف��ت ۶.۳ درصدی 
میانگین قیمت ها بودیم. این گروه نیز حکایتی مش��ابه خودروسازان دارد. 
»شس��تا« ۱۷ ش��هریورماه اطالعیه ای را روانه سامانه کدال کرده و نوشت: 
»درخص��وص تغییرات با اهمیت در عملکرد ش���رکت های تحت کنترل، 
ش�رکت س�رمایهگذاری نفت، گاز و پتروش�یمی تامین در س�هام ش�رکت 
نفت ستاره خلیج فارس، براساس نرخ های ابالغی وزیر نفت به شرکت های 
حاضر در صنعت پاالیشی، به استحضار می رساند تغییرات قیمت میعانات 
گازی و فرآورده های نفتی دارای تأثیر با اهمیت در عملکرد مالی ش���رکت 

نفت س�تاره خلی�ج فارس است.«
این گزارش از آنجا که در زمره اطالعات بااهمیت گروه الف قرار می گیرد، 
نماد معامالتی ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی را متوقف کرد و در 
حالی که عموما پس از این توقف ها، نماد مذکور روز معامالتی بعد به صورت 
حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی می شود، 
اما با صالحدید مقام ناظر این اتفاق نیفتاد تا اصالح قیمتی این گروه به ۶.۳ 

درصد محدود شود.
پاالیشی ها نیز از افت قیمت بیشتر در امان ماندند. این گروه هفته گذشته 
با افت ۱.۳ درصدی مواجه ش��د. این در حالی اس��ت که 4 ش��رکت بزرگ 
این گروه یعنی پاالیش��گاه های تهران، اصفه��ان، تبریز و بندرعباس از ۱2 
شهریورماه به منظور بررس��ی وضعیت شفافیت اطالعاتی ناشر حداکثر تا 
تاریخ 2۶ ش��هریور تعلیق ش��دند. روز دوشنبه نیز اطالعیه ای از سوی این 
پاالیشگاه ها بابت اصالح قیمت خرید نفت خام مرتبط با سه ماهه اول ۹۹ 

مطابق ابالغیه جدید وزارت نفت روانه کدال شد.
در این هفته اما بیشترین درصد کاهش شاخص صنعت از آن گروه فنی 
و مهندسی با دو نماد »رتکو« و »رمپنا« و افت ۱۶درصدی شد. پس از آن 

مخابراتی ها با کاهش قیمتی معادل ۱4.۸درصد مواجه شدند.

شاخص کل بورس در هفته گذشته بیش از 4 درصد افت کرد
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ما به آمریکا مواد غذایی می فروشیم، آنها 
می خورند و نمی فهمند

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت روز صنعت روزی 
اس��ت که می توانی��م توانمندی ها و ارزش های خ��ود را به رخ دنیا 
بکشیم و به آمریکا با این همه ادعا بگوییم که ما در این کشور مواد 

غذایی می فروشیم و آنها می خورند و نمی فهمند.
س��ید عبدالوهاب س��هل آبادی بیس��تم ش��هریور ماه، در مراسم 
بزرگداشت روز ملی صنعت که در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار 
ش��د، اظهار کرد: در قوانین رفع موانع تولید، مهم ترین قانون ستاد 
تسهیل است اما مگر چند درصد از مصوبات آن اجرایی می شود؟ ما 

دیگر قانون نمی خواهیم، بلکه باید قوانین را مهندسی کنیم.
وی بیان کرد: دولت با عدم پرداخت بدهی به تامین اجتماعی هر 
روز ما را گرفتارتر می کند. مس��ئله ارز باعث ش��ده که نتوانیم برای 

چند روز برنامه تولید داشته باشیم.
س��هل آبادی گف��ت: روز صنع��ت روزی اس��ت ک��ه می توانی��م 
توانمندی ه��ا و ارزش های خود را به رخ دنیا بکش��یم و به آمریکا با 
این همه ادعا بگوییم که ما در این کشور مواد غذایی می فروشیم و 

آنها می خورند و نمی فهمند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران عنوان کرد: قرار بر این 
ش��ده که اتاق های بازرگانی از درآمدی که کسب می کنند تشکل ها 
را اداره کنن��د ام��ا ریالی از ط��رف اتاق های بازرگان��ی به خانه های 

صنعت و معدن پرداخت نشده است.
ی��ک روس��تا نمی تواند ب��دون کدخدا باش��د چطور ی��ک وزارت 

می تواند بدون وزیر باشد؟
در ادامه حس��ن حس��ینی، رئیس خانه صنع��ت، معدن و تجارت 
استان خراسان رضوی، درخصوص ش��رایط حوزه اقتصادی کشور، 
اظه��ار کرد: ما در حوزه اقتصادی ش��اهد امنیت پایداری نیس��تیم. 
نمی توانیم در زندگی اقتصادی و تولیدی خود برای فردا برنامه ریزی 
کنیم و اقتصاد به گونه ای ش��ده که هرچند ساعت نوسانات مختلف 

همه برنامه های ما را به هم می زند.
وی ادام��ه داد: از ط��رف دیگ��ر برخ��ی اف��راد در بدن��ه دولت و 
بخش های دیگر مس��ائلی را می گویند که ب��ا واقعیت حوزه تولید و 

اقتصاد همخوانی ندارد و بیشتر تولید مشکل می کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی تصریح 
کرد: بارها س��خنانی از سمت مسئوالن مختلف به خصوص ریاست 
بانک مرکزی ش��نیدیم که نرخ ارز یک نرخ حبابی اس��ت و در چند 
روز دیگر این نرخ برمی گردد اما هر روز می بینیم که از این مس��ئله 
خبری نیست. حس��ینی اضافه کرد: دالری که روزی ۷۰۰ تومان و 
۱۰۰۰ توم��ان ب��وده، اکنون به 2۶ هزار تومان رس��یده و حال باید 
خوش��حال باشیم که آقای همتی به ما قول می دهد روزی دالر ۱2 
هزار تومان می شود. این مسئله جای تأسف دارد، در چنین شرایط 

اقتصادی و فضای کسب و کاری افراد چگونه می توانند کار کنند؟
وی خاطرنشان کرد: ارزش پول ملی این کشور ۳۵۰۰ برابر کاهش 
پیدا کرده اس��ت. چه کار کردیم که این بال را سر خودمان آوردیم؟ 
چه معنا دارد که یک وزارت بزرگ اقتصادی در این کش��ور پنج ماه 
وزیر نداش��ته باشد. یک روستا نمی تواند بدون کدخدا  باشد چطور 
یک وزارت مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند بدون وزیر 
باش��د؟ رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی 
عنوان کرد: کل اش��تغال خالصی که در سال ۹۸ در کشور به وجود 
آمد، 4۳۰ هزار نفر بود که ۵۸ هزار نفر از این تعداد س��هم اس��تان 
خراس��ان اس��ت، یعنی حدود ۱۳.۶ درصد از اشتغال خالص کشور 

سهم استان خراسان بوده است.
حسینی افزود: سهم استان از اشتغال ایجادشده کشور که همیشه 
ح��دود یک تا دو درصد بوده، در س��ال ۹۸ به یکباره به ۱۳ درصد 
می رس��د. علت این مسئله این اس��ت که در استان خراسان رضوی 
استانداری آمده که الفبای اقتصادی را می فهمد، بخش خصوصی را 

درک می کند و رویکرد اقتصادی، تولیدی و صنعتی دارد.
وی بیان کرد: باید به مدیران اس��تان و اس��تاندار تفویض اختیار 
داده ش��ود ت��ا بتوانند کار کنند، ام��ا دریغ از ی��ک تفویض اختیار 
کوچ��ک، به طوری که تمام تصمیمات باید در تهران گرفته ش��ود. 
تا زمانی که ش��رایط این چنین باشد، طبعا نمی توانیم انتظار شرایط 

بهتر از این داشته باشیم.

رشد 10درصدی تولید برگ سبز چای
 80درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد

رئیس س��ازمان چ��ای گفت بناب��ر آخرین آم��ار از ابتدای فصل 
برداشت ۱۱۵ هزار تن برگ سبز چای برداشت شده است.

حبیب جهان س��از، رئیس س��ازمان چای در گفت وگو با باش��گاه 
خبرن��گاران جوان، درب��اره آخرین وضعیت خرید برگ س��بز چای 
اظهار کرد: بنابر آخرین آمار از ابتدای فصل برداش��ت ۱۱۵هزار تن 
برگ س��بز چ��ای با ارزش بالغ بر 4۵۶ میلی��ارد تومان از چایکاران 
خریداری ش��ده اس��ت. او از پرداخت ۸۰ درصد مطالبات چایکاران 
خبر داد و گفت: تاکنون ۳۵۶.۷ میلیارد تومان از بهای برگ س��بز 
چای پرداخت شده است که با این وجود تا پایان مرداد با چایکاران 
تسویه حساب شده است. به گفته جهان ساز، ۵۱ تا ۵2 درصد برگ 

سبز چای خریداری شده درجه یک و 4۸ درصد درجه 2 است.
رئیس س��ازمان چای از رش��د ۱۰درصدی تولید برگ سبز چای 
خب��ر داد و گفت: از مجموع بهای برگ س��بز خریداری ش��ده 2۵ 
هزار و ۸۷2 تن چای خش��ک اس��تحصال شده است که پیش بینی 
می ش��ود تا پایان فصل برداشت حداقل ۱۰درصد رشد را نسبت به 
مدت مش��ابه س��ال قبل تجربه کنیم. او با بیان اینکه برداشت برگ 
سبز چای تا پایان مهر ادامه دارد، گفت: با توجه به استمرار بارندگی 
در هفته های آتی و بهبود عملکرد، پیش بینی می ش��ود تولید برگ 
سبز چای به ۱۳۰ هزار تن برسد. جهان ساز با اشاره به اینکه قیمت 
چای داخلی تغییری نداشته است، بیان کرد: در حال حاضر قیمت 
هر کیلو چای در کارخانه های عمده فروشی 4۰ تا 4۵ هزار تومان و 

برای مصرف کنندگان ۶۰ هزار تومان است.
رئیس سازمان چای در پایان درباره آخرین وضعیت واردات چای 
تصریح کرد: بنابر آمار 4 ماهه حدود ۱۸ هزار تن چای از سریالنکا و 
هند وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷ تا ۳۸ درصد 
کاهش یافته که عوامل متعددی نظیر افزایش تولید و مشکالت نقل 

و انتقال ارز در این موضوع تاثیرگذار بوده است.

اخبـــار

 سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۱۰۰ درصد 
مواد و مصالح موردنیاز صنعت ساختمان در داخل تولید می شود، گفت 
با توجه به آنکه دو برابر نیاز صنعت ساختمان صادرات اقالم ساختمانی 
داریم هیچ دلیلی برای گرانی مصالح ساختمانی در کشور وجود ندارد.

به گزارش ایس��نا، جعف��ر س��رقینی در جریان بازدید از بیس��تمین 
نمایش��گاه صنعت ساختمان اظهار کرد: مس��ئول تامین و تدارک همه 
لوازم و مصالح مورد اس��تفاده در ساختمان س��ازی با وزارت صمت است 
و خوش��بختانه وزارتخانه به پش��توانه ذخایر عظیمی که از مواد معدنی 
داریم امروز توانس��ته تمام مصالح موردنیاز بخش س��اختمان کش��ور را 

تامین کند.

وی اف��زود: عالوه بر اینکه صنعت س��اختمان را پش��تیبانی می کنیم، 
ص��ادرات اقالم  س��اختمانی هم داریم و دو براب��ر آن چیزی که صنعت 
س��اختمان نیاز دارد ص��ادرات مصالح داریم و هی��چ دلیلی برای گرانی 
مصالح ساختمانی در کشور نداریم.  سرپرست وزارت صمت خاطرنشان 
کرد: با توجه به اینکه ظرفیت سیمان و فوالد کشور دو برابر نیاز صنعت 
ساختمان کشور است تالش می کنیم که اقالم موردنیاز را به سهولت در 

دسترس مصرف کنندگان قرار بدهیم.
س��رقینی در ادام��ه با تاکید بر لزوم حرکت به س��مت سبک س��ازی 
س��اختمان گفت: ساختمان س��ازها باید به دنبال سبک س��ازی بروند نه 
صرف��ا به دلیل مصرف کمتر ف��والد بلکه به دلیل ایمنی در برابر زلزله و 

همچنین عایق کاری الزم است به این سمت و سو حرکت کنیم.
سرپرس��ت وزارت صمت افزود: ما مواد معدنی فراوانی داریم که عمده 
مصرف ش��ان در سبک سازی و عایق کاری است و نمونه آن پرلیت است. 
ایران یکی از کشورهایی است که ذخایر عظیم پرلیت دارد و خوشبختانه 
این کار آغاز ش��ده و ساختمان های اسکلت فلزی برای مقاومت در برابر 

آتش سوزی با محصوالت پرلیتی ستون های شان پوشش داده می شود.
وی در پای��ان ب��ا تاکید بر اینک��ه ۱۰۰درصد م��واد موردنیاز صنعت 
ساختمان در داخل تولید می شود، اظهار کرد: صنعت ساختمان صنعتی 
مهم است به این دلیل که صنایع داخلی را فعال می کند و امیدواریم با 

فعال شدن این صنعت صنایع و ساختمان سازی رونق بگیرد.

کلمصالحموردنیازصنعتساختمانتولیدداخلاست

جدیدترین آمار منتشرشده از س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( نشان می دهد که در خردادماه امسال در بین 42 کاالی اساسی 
و مه��م، قیمت ۳۳ کاال بین ۰.۸ تا حدود ۱4۷درصد نس��بت به خرداد 
سال گذش��ته افزایش داشته و بیش��ترین افزایش قیمت هم مربوط به 

گروه حبوبات، تیرآهن و تخم مرغ بوده است.
به گزارش ایس��نا، براس��اس این آمار در خرداد امس��ال قیمت عدس 
درجه یک و لپه درجه یک بیش از دو برابر شده قیمت این دو به ترتیب 
ب��ا ۱4۶.۹ و ۱۱۷.۹ درصد به 2۰ هزار و 4۰۰ تومان و 24 هزار و 4۰۰ 

تومان رسیده است.
در ای��ن میان ش��ش کاال هم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درص��د افزایش قیمت 
داش��تند. به عبارت دیگر در خرداد امس��ال قیمت لوبیا قرمز درجه یک 
۹2.۱ درصد، سه نوع مختلف تیرآهن بین ۶۸ تا ۷۳ درصد، لوبیا چیتی 

۵۸.۶ درصد و تخم مرغ ۵۶.۹ درصد نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل 
افزایش یافته اس��ت. بر این اس��اس قیمت هر کیلوگرم لوبیا قرمز، لوبیا 
چیتی و تخم مرغ در خرداد سال گذشته حدود ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان، 
۱4 هزار و ۹۰۰ تومان و ۶4۰۰ تومان بوده و در ماه مش��ابه سال جاری 
ب��ه 22 هزار و ۸۰۰ توم��ان، 2۳ هزار و ۶۰۰ توم��ان و ۱۰ هزار تومان 
رسیده است. از بین مهم ترین کاالهایی که در مدت یادشده کمتر از ۵۰ 
درصد افزایش قیمت داش��تند هم می توان به برنج پاکس��تانی باسماتی 
درجه یک با 4۵ درص��د افزایش قیمت، موز درجه یک با ۳۸.۱ درصد، 
شیر استریل پاکتی با ۳4 درصد، نخود درجه یک با 2۸.۳ درصد و ذرت 
خارجی با 2۵.۳ درصد اش��اره کرد که قیمت هر کیلو از آنها در خرداد 
امس��ال به ترتیب به ۱۶ ه��زار و 2۰۰ تومان، 2۰ ه��زار تومان، ۷4۰۰ 

تومان، ۱2 هزار و 4۰۰ تومان و 2۱۰۰ تومان رسیده است.

قیمت کدام محصوالت کاهش یافت؟
از بین ۹ کاالی اساسی که قیمت آنها در خرداد ماه امسال نسبت به 
ماه مش��ابه سال گذشته کاهش یافته س��یب زمینی درجه یک با 42.۱ 
درصد کاهش، بیش��ترین کاهش قیمت را داش��ته و قیمت آن از حدود 
۷۰۰۰ تومان به 4۰۰۰ تومان رس��یده است. قیمت پیاز و گوجه فرنگی 
نیز در این مدت با ۳2.۱ درصد و ۳۱.2 درصد کاهش به کیلویی 2۹۰۰ 

و ۳۶۰۰ تومان رسیده است.
قیمت هر کیلو خرما مضافتی، گوش��ت گوساله و جوجه یک روزه نیز 
در خرداد امس��ال نسبت به ماه مشابه س��ال قبل 2۰.۹، ۱۳.۳ و ۱۱.۳ 
درصد کاهش یافته و به 2۳ هزار و 4۰۰ تومان، ۷۶ هزار و ۷۰۰ تومان 
و ۱۷۰۰ تومان رس��یده است. قیمت گوشت گوسفندی و و روغن موتور 

نیز در این مدت کاهش جزئی داشته است.

هند سرگرم برنامه ریزی برای تشدید کنترل واردات مس و آلومینیوم 
و طراح��ی سیاس��ت هایی ب��رای محدودی��ت واردات از چین و س��ایر 

کشورهای آسیایی به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.
ب��ه گزارش ایس��نا، منابع آگاه دولتی به رویت��رز اظهار کردند هند به 
زودی و در گام نخس��ت تش��دید کنترل های واردات��ی، از واردکنندگان 
درخواس��ت خواهد کرد اطالعات خود را به ثبت رسانده و برای واردات 

مس و آلومینیوم مجوزهای ویژه دریافت کنند.
وزارت مع��ادن فدرال هند در نامه ای که اواخر ماه گذش��ته به وزارت 
بازرگانی هند نوش��ت، اعالم کرد تش��دید کنت��رل واردات، تالش برای 
خودکفایی اقتصادی را هدف گرفته اس��ت. این اظهارات به تالش دولت 
نارندرا مودی، نخس��ت وزیر هند برای کاهش واردات و افزایش صادرات 

محصوالت ارزش افزوده اشاره دارد.

در نامه وزارت معادن هند آمده اس��ت: هدف از این سیس��تم داشتن 
اطالعات مناسب برای امکان مداخله مناسب دولت است.

منابع دولتی گفته اند هدف از تش��دید کنترل واردات، افزودن واردات 
م��س و آلومینیوم به فهرس��ت محصوالت دارای محدودیت اس��ت که 
واردکنن��دگان را ملزم می کند برای واردات هر کدام از اقالم فهرس��ت 
مذکور، مجوز دولت را دریافت کنند. چین، ژاپن، مالزی، ویتنام و تایلند 
در می��ان صادرکنندگان بزرگ مس به هند بوده و 4۵ درصد از واردات 
مس این کش��ور به ارزش ۵میلیارد دالر در سال مالی 2۰2۰-2۰۱۹ را 
به خود اختصاص دادند. هند مکانیزم مش��ابهی برای واردات آلومینیوم 

دارد که عمدتا از چین وارد می شود.
ب��ی کی بهاتی��ا، یکی از دبیران کل فدراس��یون صنای��ع معدنی هند 
ک��ه بزرگ ترین البی معدنی این کش��ور اس��ت، به رویت��رز گفت: چین 

بزرگ ترین تهدید برای صنعت آلومینیوم هند است.
از آوری��ل حدود ۵۸ درصد از تقاضای هن��د برای آلومینیوم از طریق 
واردات قراضه تامین شده که 22 درصد ارزان تر از آلومینیوم اولیه تولید 

داخل بوده است.
طب��ق آمار دولتی، هند در س��ال مال��ی 2۰2۰-2۰۱۹ به ارزش 4.4 
میلی��ارد دالر آلومینیوم وارد کرده که چین بزرگ ترین تامین کننده آن 
ب��وده و به ارزش بی��ش از یک میلیارد دالر صادرات آلومینیوم داش��ته 

است.
براس��اس گزارش رویترز، به دنبال درگی��ری مرگبار نیروهای نظامی 
چی��ن و هند در منطقه مرزی مورد مناقش��ه در هیمالی��ا که در ژوئن 
روی داد، هند محدودیت های تجاری و سرمایه گذاری علیه شرکت های 

چینی را به میزان فزاینده ای افزایش داده است.

قیمت کدام کاالها کاهش یافت؟

تشدید محدودیت هند برای واردات مس و آلومینیوم از چین
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اخبار

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های کشور:
استفاده از ماسک  و دستکش در سرویس 

مدارس الزامی است
مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های کشور درباره ضمانت اجرایی 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی توسط رانندگان سرویس مدارس 

توضیح داد.
به گ��زارش پای��گاه خب��ری »عصر خ��ودرو« به نقل از باش��گاه 
خبرن��گاران، مرتضی ضامن��ی مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های 
کشور با اشاره به ضمانت اجرایی رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
توسط رانندگان سرویس مدارس، اظهار کرد: در حوزه حمل و نقل 
عمومی، وزارت بهداشت دس��تورالعمل هایی را ابالغ کرده است که 
این ابالغیه ها در حوزه س��رویس مدارس هم رعایت خواهند شد، ما 
در این زمینه کامال تابع مصوبات ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت 
هس��تیم تا بتوانیم با رعایت کامل موارد بهداش��تی مانع از ش��یوع 

ویروس کرونا در این بخش شویم.
ضامنی افزود: مواردی که باید رعایت ش��ود از طریق شهرداری ها 
ب��ه رانندگان اعالم ش��ده و در ادامه با ارائه روش های آموزش��ی و 

پیامکی به رانندگان تأکید خواهد شد.
مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های کش��ور با بیان اینکه استفاده 
از ماس��ک، دستکش و ضدعفونی مس��تمر خودرو از الزاماتی است 
که حتما باید انجام ش��ود، تصریح ک��رد: دانش آموزان نیز در طول 
س��فر موظف به استفاده از ماسک هس��تند. همچنین غربالگری به 
ص��ورت مرتب در حوزه حمل و نقل عمومی در حال انجام اس��ت و 
در صورتی که راننده ای عالئمی داش��ته باشد باید تست بدهد و در 
صورت مثبت شدن تا زمان رفع کامل بیماری و اعالم پزشک، اجازه 

فعالیت نخواهد داشت.

عرضه »ماشین رایگان« به کجا رسید؟ 
 سهام عدالت مردم ابزار وعده های جدید!

پس از حواش��ی ناشی از فروش وجه سهام عدالت و گالیه متعدد 
مردم از عدم دریافت یا دریافت با تاخیر س��هام عدالت، اخیرا اعالم 
شده بود برخی نمایندگان مجلس به دنبال طرحی هستند که اقشار 

ضعیف جامعه با سهام عدالت خود صاحب خودرو شوند.
ب��ه گ��زارش تجارت نیوز، خ��ودرو رای��گان را اولین ب��ار یکی از 
نماینده های مجلس در شش��م ش��هریورماه امسال مطرح کرد. علی 
موسوی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی از 
تدوین طرحی برای خودرودارک��ردن خانواده های نیازمند خبر داد 
و گف��ت که در این طرح تامین خودرو ب��رای هر خانوار پنج دهک 
پایین پیش بینی ش��ده است. در طرح خودرودار کردن خانواده های 
نیازمن��د پیش بینی ش��ده که برای هر خانوار پن��ج دهک پایین که 
جزو خانواده های نیازمند و آس��یب پذیر هستند یک خودرو در نظر 

گرفته شود.
ام��ا پس از این، خبر تکذیب عرضه خودرو رایگان منتش��ر ش��د. 
عل��ی جدی، نایت رئیس دوم کمیس��یون صنای��ع و معاون مجلس 
در گفت وگ��و ب��ا تجارت نیوز طرح عرضه رایگان خ��ودرو را رد کرد 
و گف��ت: من مصاحبه آقای موس��وی را خوان��دم اما چنین طرحی 
در کمیس��یون مطرح نشده است. در س��ه هفته گذشته نمایندگان 
مجلس در حوزه بوده اند. با این حال بار دیگر علی موسوی به ایسنا 
گفته اس��ت: من به همراه یک تیم اقتصادی طرح خودرودار کردن 
خانواده های نیازمند بدون خودرو را مورد بررسی قرار دادم و تدوین 
ک��ردم و پی��ش از این هم اعالم کردیم که ای��ن طرح برای دولت و 
همچنین خانوارها بار مالی نخواهد داشت. ما سعی کردیم سازوکار 
ش��فاف و روشنی را طراحی کنیم و اس��تفاده از سهام عدالت را به 

عنوان سازوکار تامین مالی پیش بینی کردیم.

آغاز روند اصالح کارت خودروهای دوگانه سوز
به گفته سرپرس��ت طرح های س��ی.ان.جی ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی روند اص��الح کارت خودرو برای خودروهایی که 
در گذش��ته به صورت غیرمجاز دوگانه سوز شده اما در بازرسی فنی 

گواهی سالمت دریافت می کنند،  آغاز شده است.
»محم��د حس��ین باق��ری« روز جمعه در گفت و گو ب��ا خبرنگار 
اقتصادی ایرنا با اشاره به اینکه تاکنون ۱2۸ هزار خودرو در سامانه 
تبدیل رای��گان خودروهای عمومی وزارت نفت ثب��ت نام کرده اند، 

 گفت:  از این تعداد 4۶ هزار و ۵۰۰ نفر مشمول این طرح بوده اند.
وی ادامه داد:  تاکنون نیز 2۰ هزار و ۷۰۰ خودرو دوگانه سوز شده 

و ۵ هزار و ۸۰۰ خودرو نیز در نوبت تبدیل قرار دارند.
باق��ری با تاکید بر اینکه مس��ئول معاینه فنی خودروها )بنزین یا 
دوگانه س��وز( وزارت کشور اس��ت، افزود: خودروهایی که در کارت 
خودرو عنوان دوگانه س��وز ثبت شده،  در جریان معاینه فنی ساالنه 

سیستم گاز آنها نیز بررسی می شود و مشکلی وجود ندارد.
وی تاکی��د ک��رد: اما تعدادی خ��ودرو وجود دارد ک��ه به صورت 
کارگاهی دوگانه س��وز ش��ده اند و کارت خودرو ب��رای این خودروها 
بنزینی صادر ش��ده اس��ت. این خودروها باید برای دریافت گواهی 
س��المت تجهیزات س��ی ان جی خود،  به یکی از مراکز مجازی که 
وزارت صنع��ت،  معدن و تج��ارت معرفی کرده مراجعه کنند تا پس 
از بررس��ی ها و تایید سالمت تجهیزات، اسامی به پلیس راهور برای 
تعویض کارت خودرو ارس��ال شود. سرپرست طرح های سی.ان.جی 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه خودروهایی 
که در معاینات فنی تایید شوند، در لیست پلیس راهور وارد خواهند 
شد، گفت: این اقدام در راستای هوشمندسازی جایگاه های سی.ان.
ج��ی و جلوگیری از بروز حوادث در جریان اس��ت. وی تاکید کرد:  
هوشمندس��ازی جایگاه  های س��ی.ان.جی بر این مبنا است که هیچ 

خودرویی بدون معاینه فنی امکان سوخت گیری نداشته باشد.
به گفته سرپرس��ت طرح های س��ی.ان.جی ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی روند صدور کارت جدید خودرو برای ماشین های 
تبدیل��ی از س��وی پلی��س راهور آغاز ش��ده که این مه��م با تعامل 

وزارتخانه های نفت،  کشور و صنعت،  معدن و تجارت محقق شد.
به گزارش ایرنا، براس��اس مصوبه ش��ورای اقتصاد قرار است یک 
میلی��ون و 4۶۰ هزار خ��ودروی عمومی در مرحل��ه اول به صورت 
رایگان دوگانه س��وز شوند. بعد از آن نیز مس��افربرهای شخصی در 

نوبت تبدیل قرار دارند.

بازار خودرو یک س��الی اس��ت که روز های بدی را سپری می کند و با 
وجود سیاس��ت های مختلفی که دولت برای کنترل آن اعمال کرده، اما 
شواهد پیداست که اقدامات انجام شده صرفا مسکن موقت بوده و حتی 
در برخی مواقع وضعیت را آش��فته تر ک��رده؛ حاال این روز ها که بازار به 
اوج بالتکلیفی رس��یده و راهکارهای اعمال شده هم به بن بست خورده، 
موض��وع عرضه خودرو در بورس کاال مطرح ش��ده بلکه بتواند این بازار 
روب��ه زوال را نجات دهد که البته این سیاس��ت هم موافقان و مخالفان 

خودش را دارد.
به گزارش اقتصاد آنالین، صنعت و بازار خودروی کش��ور سال هاست 
که قربانی سوء مدیریت سیاست گذارانی شده که هر کدام سعی داشتند 
با اعمال روش های��ی هرچند موقتی، بدون در نظر گرفتن عواقب آن به 
هر نحوی جایگاه خود را حفظ کنند؛ ش��ورای رقابت که تا سال گذشته 
س��کان بازار خودرو را در دست داش��ت در عمل نتوانست از عهده این 
مس��ئولیت برآید و با تش��دید التهابات بازار، قرار شد تا سازمان حمایت 

مصرف کننده و تولیدکننده زمامدار بازار خودرو شود.
درحالی که قیمت گذاری دس��توری بارها مورد انتقاد کارشناس��ان و 
فعاالن بازار خ��ودرو قرار گرفته بود اما سیاس��ت گذار جدید نیز همین 
روال را در پیش گرفت؛ عالوه بر این، س��ازمان حمایت س��ال گذشته با 
اقداماتی همچون حذف قیمت  از س��ایت های ف��روش، اصرار بر افزایش 
پیش فروش ها و تشدید س��رکوب بهای خودرو در کارخانه سعی کرد تا 
جل��وی روند صعودی قیمت های بازار را بگی��رد اما این نهاد هم در کار 

خود موفق نشد.

با ش��روع س��ال۹۹ بازار خ��ودرو مثل س��ایر بازار ها به دلیل ش��یوع 
وی��روس کرونا با رکود س��نگینی مواجه ش��د و از طرفی سیاس��ت های 
شکس��ت خورده سازمان حمایت، باعث شد تا مسئوالن مجددا به دنبال 
نهاد جایگزین بگردند؛ به این ترتیب باز هم پای شورای رقابت به میدان  
باز شد و مدیریت بازار خودرو در کشمکش بین شورا و سازمان حمایت 

قرار گرفت.
درنهای��ت بع��د از ح��دود دو م��اه بالتکلیف��ی و جدال بر س��ر نحوه 
قیمت گذاری خودرو، ش��ورای رقاب��ت مجددا روی کار آم��د؛ این نهاد 
ه��م در دوران مدیریت جدید خود س��عی کرد ب��ا روش هایی همچون 
قرعه کش��ی خودرو، اعمال محدودیت در قیمت گذاری خودروس��ازان و 
طرح های فروش  فوری و پیش فروش، آرامش را به بازار خودرو برگرداند.
حاال با گذش��ت حدود ش��ش ماه از س��ال جدید و تغییرات پی درپی 
نهاده��ای نظارتی و بی نتیجه بودن ان��واع روش های تعیین قیمت، بازار 
خودرو همچنان متأثر از سیاس��ت قیمت گذاری دستوری درگیر التهاب 

و نوسان لحظه ای قیمت ها است.
پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کاال

حاال در ش��رایطی که دولت قصد عقب نشینی از موضع خود در مورد 
قیمت گذاری دستوری خودرو را ندارد، تقریبا در اردیبهشت ماه امسال 
طرح عرض��ه خودرو در ب��ورس کاال به رئیس جمهور ارائه ش��د؛ احمد 
نعمت بخ��ش دبیر انجمن خودروس��ازان ایران در این ب��اره اعالم کرد: 
انجم��ن پیش��نهاد داده، با توجه به حمایت دولت از بازار س��رمایه بهتر 
اس��ت تدابیری اتخاذ ش��ود تا خودروس��ازان هم به بورس کاال ورود و 

خودروهای تولید داخل را در این بازار عرضه کنند.
نجات بازار خودرو از معضل دو نرخی

به اعتقاد این مقام مس��ئول، در حال حاضر دو راه بیشتر برای نجات 
ب��ازار خودرو باقی نمان��ده یا باید قیمت گذاری دس��توری حذف و نرخ 
خودرو در حاشیه بازار تعیین شود و یا اینکه خودرو را هم مانند بسیاری 

از کاال ها در بورس عرضه کنند.
نعمت بخ��ش تاکید کرد: عرضه خ��ودرو در بورس کاال رانت دو نرخی 
بودن قیمت را از بین می برد و باعث ایجاد شفافیت در بازار خواهد شد؛ 
البته این موضوع مس��تلزم آن است که ش��ورای رقابت در این بازار هم 

قیمت گذاری دستوری را پیش نگیرد.
در این رابطه کارشناس��ان دیگری هم معتقدند که این اقدام در وهله 
اول منجر به تک نرخی ش��دن خودرو و ش��فافیت قیمت آن ش��ده و در 
نهایت به دلیل افزایش نقدینگی خودروس��ازان، کیفیت محصوالت هم 

بهتر خواهد شد.
تجربه موفق عرضه سراتو در بورس

این طرح هم مثل س��ایر سیاس��ت های اعمال ش��ده در بازار خودرو، 
موافقان و مخالفانی دارد، ضمن اینکه سیاس��ت مذکور در سال۹۶ برای 
نخس��تین بار روی خودروی س��راتو انجام شد که البته نتیجه مثبتی به 
همراه داش��ت؛ در آن سال ۵۰دستگاه س��راتو محصول شرکت سایپا با 
قیم��ت پایه ۸۷2میلیون و ۶۰4هزار و 44۶ ریال در بورس کاالی ایران 
عرضه شد تا این ش��رکت بتواند پس از عرضه فیزیکی، از طریق انتشار 

اوراق سلف موازی برای این محصول خود تامین مالی کند.

شمشیر دو لبه ورود خودروسازان به بازار سرمایه

مقاومتشورایرقابتبرایماندگاریدرسیاستگذاری

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی بر مشارکت 
بخش خصوص��ی در جهت حاکمیت مکانیزم عرض��ه و تقاضا و تنظیم 

بازار خودرو تاکید کرد.
لطف اهلل س��یاه کلی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: 
در کش��ور ما به طور تقریبی همواره تقاضا از عرضه پیشی گرفته و این 
ام��ر یک عامل مثبت ب��رای صنعت خودرو تلقی می گردد و آس��ودگی 
خاطر تولیدکنندگان را نس��بت به فروش محص��والت به همراه خواهد 

داشت.
وی افزود: با وجود کسادی در بازار جهانی، شاهد رونق بازار خودروی 
داخلی هس��تیم و خودروس��ازان نیز می بایس��ت با اقدام در جهت رشد 
تولید، افزایش کیفیت و مناسب س��ازی قیمت ها در جهت س��ازگاری و 

هماهنگی با این سیستم عمل نماید.
نماین��ده م��ردم خوی و چایپاره در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
نمی بایس��ت افزایش تقاضا موجب نگرانی ش��ود و از طرف دیگر کاهش 

آن نیز موجب آشفتگی خاطر بابت عدم فروش محصوالت بینجامد.
س��یاه کلی با بیان اینکه ریشه مش��کالت را می بایست ناشی از عدم 

توانایی در تنظیم بازار دانس��ت، متذکر ش��د: برخی از تولیدات با عرضه 
مناس��ب و کاهش مصرف مواجه اس��ت که خس��ارت تولیدکننده را در 
پ��ی دارد و در عین حال برخی از محصوالت نیز با وجود فراوانی تقاضا 
با میزان عرضه کمتر مواجه اس��ت که ای��ن امر نیز موجب ورود ضرر و 

زیان می گردد.
وی درخصوص نحوه تنظیم بازار تصریح کرد: در این راستا می بایست 
ضم��ن دعوت از بخش خصوصی و اصن��اف متعدد فعال در این حوزه و 
ایج��اد فرصتی برای ارائه نظرات و پیش��نهادات، زمین��ه را برای خروج 
بخش��ی از بازار از دس��ت حاکمیت و حضور مردم در عرضه تنظیم بازار 
اقدام کرد. عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی 
گفت: مردم توانایی تنظیم بازار را دارند و این در حالی است که حضور 
دول��ت بیش از حد الزم، بر حوزه تولید از جمله خودرو س��ایه انداخته 
اس��ت. سیاه کلی با بیان اینکه می بایست نقش مشارکتی برای مردم در 
اجرای مدیریت صحیح قائل شد، گفت: حضور مردم به طور قطع موجب 

بهبود وضعیت می گردد.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا اجرای مکانی��زم عرضه و تقاضا 

در بازار خودرو وج��ود دارد، گفت: اگر در تنظیم بازار، بخش خصوصی 
و صن��وف مختلف را دخالت دهیم و عهده دار بخش��ی از وظایف گردند، 

اجرای مکانیزم عرضه و تقاضا محقق خواهد شد.
این نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس ش��ورای اسالمی تاکید 
ک��رد: تنظیم مق��ررات و ب��ازار ترکیبی از فعالیت ه��ای دولتی و بخش 
خصوصی است که اگر این امر معیار قرار بگیرد و نقش بخش خصوصی 
و اصن��اف مربوطه در تنظیم روابط بین تولی��د، توزیع و مصرف تعریف 
ش��ود، آث��ار روانی مثبتی را به دنبال خواهد داش��ت و ع��الوه بر آن در 
ص��ورت تعامل و همکاری مردم با یکدیگر ش��رایط بس��یار متفاوتی را 

نسبت به ارتباط مردم با دولت یا دولت با مردم تجربه خواهیم کرد.
س��یاه کلی درخصوص ورود س��رمایه های س��رگردان به بازار خودرو 
ناشی از تورم و فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار گفت: می بایست 
یک رابطه مستقیم میان تولید و عرضه خودرو از کارخانه تا بازار وجود 

داشته باشد و در جهت حذف واسطه ها اقدام کرد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه تنظیم بازار حائز اهمیت بس��یار است، 

خاطرنشان کرد: همه این مسائل به موضوع تنظیم بازار برمی گردد.

عضو هیات مدی��ره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خودرو کش��ور ضمن اش��اره به کیفیت به عنوان اصل اساسی در تولید 
قطع��ه به بیان وضعیت تولید قطعات رقابتی در میزهای داخلی س��ازی 

پرداخت.
ابراهی��م احم��دی در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص 
کیفی��ت و قیمت به عنوان مولفه های موثر در تولید قطعه رقابتی اظهار 
داش��ت: درجه کیف��ی محصوالت در کارخانه های مختلف قطعه س��ازی 
متفاوت است و خودروسازان نیز قطعات موردنیاز خود را از قطعه سازان 
متعددی تامی��ن می نمایند اما اولویت نخس��ت در تولید قطعه کیفیت 
اس��ت و زمانی که قطعه در کیفیت دچار مش��کل باش��د، دیگر موضوع 

قیمت مورد توجه قرار نمی گیرد.
وی با بیان اینکه اصل اساسی در تولید قطعه کیفیت است، گفت: در 
صورتی که قطعات یک ش��رکت سازنده معیوب باشد، این امر مشکالتی 
را در خط��وط تولی��د یا خدمات پس از فروش ب��رای تولیدکننده ایجاد 
می کند ب��ه نحوی که موجب حذف خودبه خودی ش��رکت تولیدکننده 
از چرخه تامین می ش��ود مگر اینکه تک س��ورس بوده و رقیبی نداشته 
باش��د که در این ص��ورت متحمل پرداخت جریمه ی��ا ملزم به افزایش 

کیفیت می  گردد.
عضو هیات مدی��ره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خودرو کش��ور درخصوص برخی اظه��ارات مبنی بر افزایش هزینه تمام 
شده تولید برخی قطعات نسبت به واردات آن گفت: این موضوع زمانی 
اتفاق می افتد که پایه ارز براس��اس 4 هزار و 2۰۰ تومان محاس��به شود 
که در حال حاضر این پایه ارزی وجود ندارد و براس��اس ارز نیمایی نیز 

هزینه تولید هیچ قطعه ای باالتر از واردات آن تمام نمی شود.

احمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر بهای تمام قطعات حداقل ۷۰ 
درصد مجموعه های خارجی هستند، درخصوص وضعیت سرمایه گذاری 
و میزان اس��تقبال قطعه س��ازان از میزهای داخلی س��ازی تصریح کرد: 
ت��الش برای تولید قطع��ات ادامه دارد و همزمان با پیش��روی میزهای 
داخلی س��ازی، قطعه س��ازانی که اعالم مش��ارکت کرده ان��د، به بانک ها 
معرفی شده اند تا پرداخت وام های بانکی ها به آنها در دستور کار بانک ها 

قرار گیرد.
وی تاکید کرد: نهضت ساخت داخل، پروژه ای بسیار سنگین و زمان بر 
اس��ت، حتی زمانی که خطوط تولید رنو، پژو و س��یتروئن فعال بودند، 

تولید انبوه یک قطعه، پس از گذشت دو سال محقق می شد.
عضو هیات مدی��ره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خودرو کش��ور درخصوص مراحل تولید یک قطعه توضیح داد: طراحی 
قطعه، قالب س��ازی، تولید نمونه، رفع ایرادات نمونه ها و س��پس تست، 
تس��ت موتور و تس��ت دوام از مراحل تولید یک قطعه است که عالوه بر 
اینکه زمان  می برد، نیازمند صبر و بردباری اس��ت تا از پیامدهای منفی 

آتی جلوگیری شود.
احم��دی افزود: مهم ترین مس��ئله این اس��ت که قطعه س��ازان تحت 
آم��وزش  قرار گرفته اند اما با توجه ب��ه اینکه در آغاز یک راه قرار داریم، 
مردم و رسانه ها می بایست برای حصول نتایج بردبار باشند. این موضوع 
ک��ه گفته می ش��ود در تولید قطعه ب��ه خودکفایی رس��یده ایم، مرحله 
نخس��ت داخلی سازی است بنابراین در جهت تحقق تولید انبوه و عرضه 

به بازار، مراحل گفته شده می بایست طی شود.
وی درخص��وص نحوه عملکرد واحدهای س��نجش کیفیت محصول و 
نظات بر کیفی س��ازی قطعات گفت: براساس استاندارد TF که سرلوحه 

فعالیت قطعه س��ازان ق��رار دارد، اصل ب��ر خودکنترلی اس��ت یعنی از 
لحظه ای که قطعه وارد خط تولید می شود، اپراتور مهم ترین نقش را در 
کنترل کیفیت برعهده دارد و این زنجیره تا خروج محصول از کارخانه و 
رسیدن به دست مشتری ادامه دارد بنابراین تولید براساس تعاریف ارائه 
شده در استاندارد ایزو، حفظ و ارتقای کیفیت را به همراه خواهد داشت.
عضو هیات مدی��ره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خودرو کش��ور در ادامه ضمن مقایس��ه کیفیت خودروهایی نظیر دنا با 
س��مند و تیبا با پراید و ارتقای تدریجی کیفیت خودرو در کشور گفت: 
توجه به ارتقای کیفیت در دس��تور کار خودروسازان و قطعه سازان قرار 
دارد و در این حوزه پیشرفت هایی حاصل شده اما هنوز به نقطه مطلوب 
نرس��یده ایم و می بایس��ت در جهت سرعت بخش��ی به عملیاتی کردن 
برنامه ها حرکت نماییم. البته با وجود تحریم ها، کمبود نقدینگی و عدم 
برقراری ارتباط با مراکز فنی و دانشگاهی داخلی و خارجی، کار دشواری 

است اما لحظه ای متوقف نشده است.
احمدی درخصوص وضعیت تامین مواد اولیه در بورس گفت: نوس��ان 
روزانه نرخ ارز و تاثیر آن بر بهای مواد اولیه نظیر آلومینیوم، بالتکلیفی 
و توقف خرید و فروش را به همراه داش��ته اس��ت. تامی��ن مواد اولیه با 
مش��کالت بسیاری مواجه اس��ت؛ به عنوان مثال در زمان بازگشایی ال 
س��ی و پیش خرید ماده اولیه فوالد خاص آلیاژی، مبلغ واریزی در زمان 

پیش خرید در قیمت نهایی محاسبه نمی شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تفاوت خرید مواد اولیه از طریق سیستم 
مچینگ که در گذشته از سوی شرکت های بزرگ قطعه سازی به عنوان 
مش��تریان دائمی، انجام می ش��د در عدم ورود به بورس است و از لحاظ 

قیمت تفاوتی با روند موجود در خرید از طریق بورس ندارد.

تنظیم بازار خودرو مستلزم مشارکت بخش خصوصی است

وضعیت کیفیت و قیمت قطعات در نهضت ساخت داخل تشریح شد
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تور ی��ک روزه بازدی��د از حلقه های فناورانه و نوآورانه ش��هر تهران 
با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و محس��ن هاش��می 

رئیس شورای شهر تهران برگزار شد.
۱۹ش��هریور زیست بوم فناوری و نوآوری 
تهران میزبان س��ورنا ستاری، معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری، محسن هاشمی 
رئیس ش��ورای شهر تهران، ش��هربانو امانی 
عضو این شورا و جمعی از مدیران و معاونان 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 

بود.
ستاری در حاشیه این تور فناورانه، گفت: 
ش��هرداری به عنوان یک ش��تاب دهنده در 
کس��ب و کارهای کوچک س��هامدار شود تا 

کمکی باشد به آنها برای رسیدن به بازار.
به گفت��ه معاون علم��ی و فناوری رئیس 
جمهوری، اگر شهرداری اینگونه عمل کند 

ه��م ی��ک منبع درآمد خوبی ب��رای خود ایجاد خواه��د کرد و هم در 
توسعه اشتغال برای جوانان نقش آفرینی می کند.

س��تاری همچنین گفت: حمایت ش��هرداری از مراکز نوآوری خوب 

اس��ت ولی انتظ��ار داریم خود ش��هرداری به عنوان ش��تاب دهنده به 
این حوزه ورود کند. محس��ن هاش��می، رئیس شورای شهر تهران هم 
در حاش��یه این بازدیده��ا، گفت: مراکز نوآوری در زم��ان تحریم ها و 
مش��کالت اقتصادی باعث توسعه اشتغال 

در کشور شده اند.
وی اف��زود: م��ا هن��وز برنام��ه ای برای 
ایده ه��ای  ش��دن  اجرای��ی  از  حمای��ت 
اس��تارت آپی در حوزه مدیریت شهری به 
معن��ای واقعی نداریم ام��ا خودبه خود این 
مفهوم جای خود را در برنامه های ش��هری 

باز کرده است.
هاش��می ادام��ه داد: برخی ش��هرداران 
اهمیت موض��وع را خ��وب درک کرده اند 
امیدواری��م بقیه ش��هرداری ها هم به این 
حوزه ورود کنند. بازدید از دس��تاوردهای 
فناورانه کارخان��ه نوآوری آزادی به عنوان 
شاخص ترین خانه اس��تارت آپ های ایرانی و یکی از شناخته  شده ترین 
هاب های فناوری در ایران و خاورمیانه با وسعتی بیش از ۱۸ هزار متر 

مربع یکی از برنامه های این تور فناورانه بود.

نانو فناوری نقش خ��ود را در همه بخش های زندگی پررنگ کرده و از 
صنعت تا پزش��کی و سالمت ریشه دوانده است. حضور الیاف پلیمری که 
کاربردهای وسیعی پیدا کرده اند در صنعت پزشکی هم راه یافته است. یک 

ش��رکت فناور با ساخت دستگاه ریسندگی 
میکروالیاف پلیمری، تولید پانس��مان های 
پیش��رفته گامی در جهت ارتقای س��المت 

برداشته است.
دانش بنی��ان  ش��رکت  مدیرعام��ل 
ژرف اندیش��ان زیس��ت فناور بس��پار تولید 
تجهیزات پزشکی پیشرفته را زمینه اصلی 
این ش��رکت دانش بنیان دانس��ت و گفت: 
متخصصان این ش��رکت، عمدت��اً در حوزه 
فناوری های زیس��تی و مهندس��ی، شیمی، 
مهندس��ی پلیمر، م��واد، زیست شناس��ی، 
مهندسی بافت و مهندسی پزشکی نیازهای 
فناورانه صنایع و پژوهش را تأمین می کنند.

 حامد دائمی با اشاره به تولید بیش از ۵۰ نوع محصول فناور در حوزه 
پلیمری و ش��یمیایی افزود: در تالش هس��تیم تا فرآورده ها و محصوالت 
با تولید ی��ا اصالح فرآورده های ش��یمیایی نیاز صنای��ع و پژوهش ها در 

حوزه فناوری س��لول  های بنیادی و پزش��کی بازساختی، مهندسی بافت، 
داروسازی، شیمی، مهندسی پلیمر و مواد را پاسخ دهیم. اکنون با تولید 

بیش از ۱۰۰ نوع فرآورده فناور در این مسیر گام برداشتیم.
 س��اخت دس��تگاهی برای ریسندگی 

میکرو الیاف پلیمری
دائمی با اشاره به ساخت و تجاری سازی 
نخستین دس��تگاه ترریس��ی کارگاهی با 
ه��دف تولید الیاف پلیم��ری گفت: از این 
دستگاه برای ساخت میکروالیاف پلیمری 
از محلول های پلیمری اس��تفاده می شود. 
این میکروالیاف می توانن��د به صورت بی 
بافت ی��ا پس از فرآورش با دس��تگاه های 
بافندگ��ی به صورت بافته ش��ده به عنوان 
پانس��مان های پیش��رفته ب��رای درم��ان 

زخم های دیابتی، بستر استفاده شوند. 
وی ب��ا اش��اره به نقش گس��ترده الیاف 
پلیمری در صنایع ادامه داد: از الیافی که با روش ترریسی تولید شده اند در 
ساخت فرآورده های گوناگونی مانند فرش، موکت، پوشاک تا صنایع نظامی 

و هوا-فضا کاربردهای فراوانی دارند.

پانسمان پیشرفته به یاری بیماران آمدستاری: شهرداری ها به شتاب دهنده ایده های استارت آپی تبدیل شوند

آمریکا در طول تاریخ وابس��ته به استعداد و خالقیت نیروی انسانی نخبه 
و دانش آموخته بوده اس��ت. بخش های مهمی از اقتصاد، فناوری و صنعت 
ایاالت متحده بر سرانگشت مهاجران بین المللی می چرخد، اما رویکرد آمریکا 
به آنان گاهی اوقات با نابرابری هایی همراه بوده و چند سال اخیر نیز شدت 

بیشتری یافته است.
از زم��ان اعالم نام »کامال هریس« به عنوان یک��ی از گزینه های معاونت 
رئی��س جمهوری جو بای��دن در صورت انتخاب، درب��اره ماجرای مهاجرت 
خانواده وی بحث های زیادی ش��ده اس��ت. والدین وی دانشجویانی از هند 
و جامائیکا بودند که در دهه ۱۹۶۰ در قلب جنبش حقوق مدنی به آمریکا 
آمدند. آنها هیچ دارایی به نام خود نداشتند و فقط با چمدانی پر از رویا برای 
زندگی بهتر به آمریکا آمدند. آنها به عنوان دانشجویان بین المللی به آمریکا 
آمده بودند. متأسفانه، نگرش نسبت به جایگاه، ارزش ها و ویژگی های مرسوم 
مهاجران و مقوله مهاجرت در سال های اخیر به طرز چشمگیری تغییر کرده 
است. از سال 2۰۱۷، سخنان ضد مهاجرتی دولت ترامپ ابرهای خاکستری 
بالتکلیفی را در زندگی نزدیک به یک میلیون دانش��جوی خارجی س��اکن 
ایاالت متحده ایجاد کرده است. ابتدا این ممنوعیت مسلمانان را شامل شد 
که به طور موقت از ورود اتباع خاورمیانه به ایاالت متحده جلوگیری می کرد.

سیاست ICE در ژوئیه 2۰2۰ مطرح شد که می توانست هزاران دانشجوی 
بین المللی را در کشور ثبت نام شده در دانشگاه هایی که قصد دارند ترم را با 

دوره های کامالً آنالین باز کنند، اخراج کند.
در حالی که سیاست اخیر به لطف تالش های تهاجمی و تالش ها توسط 
افراد، گروه های مردم نهاد، گروه های مذهبی و شرکت ها لغو شد، یک نقطه 
مشترک توسط رسانه ها برجسته شد. آنها اغلب بر این نکته تأکید داشتند 
که دانشجویان بین المللی 44.۷ میلیارد دالر به اقتصاد ایاالت متحده یاری 
رس��انده اند. همچنین میلیون ها دالر درآمد از سوی دانشجویان بین المللی 
برای برنامه های دانش��گاهی که نیاز به بودجه دارند، آورده شده و به تأمین 

یارانه کمک هزینه تحصیلی شهروندان آمریکایی کمک می کنند.
گرچه همه اینها درس��ت است، اما این تصور غلط را به وجود می آورد که 
دانشجویان بین المللی ثروتمند هستند و می توانند به راحتی راه خود را برای 
تحصیل پیش بگیرند و بدون هیچ مشکل مالی امورات شان را می گذرانند، در 
آپارتمان های شیک زندگی می کنند و پول می دهند تا واحدهای درسی شان 
را بگذرانند، اما واقعیت این است که نیروی انسانی دانشجوی مهاجر خیلی 
بیشتر از اینها اس��ت و موهبت های بسیاری را برای آمریکا به ارمغان آورده 

اس��ت. بسیاری از دانشجویان بین المللی، از ریش��ه های خود جدا شده اند و 
هزاران مایل دور از خانواده های ش��ان مش��کالت و چالش های بسیاری را به 
جان خریده اند تا با دریافت آموزش، بتوانند به عنوان یک نیروی انسانی مفید 

اثرمند و کارآمد باشند.
دانشجویان مهاجر از آغاز شیوع COVID-۱۹ مشکالت بسیار زیادی را 
تجربه می کنند؛ آنها درد تنهایی را در آپارتمان های خود احساس می کنند 
ضمن اینکه فش��ارهای برجس��ته ای چون تبعیض و نابرابری را در تحصیل 
تحمل می کنند زیرا والدین به جای پس انداز برای بازنشستگی، تمام سرمایه 

خود را خرج تحصیل فرزندان شان در آمریکا می کنند.
 ام��ا اکنون با سیاس��ت های جدید مهاجرت��ی و رویکرد دول��ت آمریکا، 
دانشجویان پس از فارغ التحصیلی وقتی برای یک کار درخواست می دهند، 
نگرانی های بس��یار زیادی دارند، پذیرش این نیروی انسانی برای اشتغال از 
یک س��و و نزدیک ش��دن هر روز به خرید بلیت یک طرفه به خانه، هزینه 
بس��یار زیاد و ترک فرصت های کارآفرینی بخشی از دغدغه های دانشجویان 

در روزهای اخیر است.
دانش��جویان مهاجر آمریکایی بیش از هر چیز درخواس��ت دارند با شروع 
ترم پاییز، با این جامعه عظیم دانشجویی بین المللی به عنوان چیزی بیش 
از آنچه که تاکنون نگریسته می شد رفتار کند. آنان تقاضا دارند که با جامعه 
دانشجویی، به عنوان اعضای فعال جامعه برخورد شود؛ دانشجویانی که آرزو 
دارند محصول بعدی زیست بوم کارآفرینی باشند و به چشم افرادی نگریسته 
شوند که قرار است پای در جای پای کارآفرینانی مانند مدیرعامل تسال، ایالن 

ماسک و مدیرعامل گوگل ساندار پیچای یا دانشمندان برجسته بگذارند.
نیروی انس��انی جوان و دانشجوی غیرمقیم آمریکایی می بایست به مثابه 
افرادی مقاوم، س��ختکوش و عاشق تنوع و ارزش های این کشور و مردم آن 

شناخته شوند، نه به عنوان جاسوسان خارجی یا خیرین ثروتمند.
در این پاییز، مهم است که مدیران دانشگاه ها، دولت های محلی کارهایی 
فراتر از سخن راندن برای جامعه دانشجوی مهاجر انجام دهند. شاید این به 
معنای برگزاری تامین کمک هزینه برای افراد نیازمند به مسکن و غذا، اعطای 
کرسی به دانشجویان بین المللی در نهادهای دانشجویی یا داشتن نماینده در 
جلسات سطح ارشد باشد. این پذیرش نقش دانشجویان بین المللی می تواند 
به بازتاب خواس��ت ها، توانمندی ها و نقش آنان در رسانه ها و ایجاد راه حل 
کمک کند و با همکاری دولت های محلی دانش آموزان و دانشجویان مستعد 

مشتاق به تعقیب رویاهای خود، فرصت کارآفرینی داشته باشد.

»رویداد جهش صادرات در مس��یر جهش تولی��د« با حمایت مرکز 
تعام��الت بین المللی عل��م و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری و اتاق ایران برگزار ش��د. در این روی��داد فناورانه ۱۸ ایده 
صادراتی انتخاب ش��د و مجوز اس��تقرار در مرکز ش��تابدهی تخصصی 

صادرات را دریافت کرد و مهرماه در این مرکز مستقر می شوند.
رویداد »جهش صادرات در مس��یر جهش تولی��د« با حمایت مرکز 
تعام��الت بین المللی عل��م و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری و اتاق ایران با هدف شناسایی ایده های برتر صادراتی، برگزار 

شد.
»بین المللی سازی شرکت های دانش بنیان«، »توسعه تحقیقات بازار 
و بازاریاب��ی«، »هوشمندس��ازی صادرات«، »مب��ادالت مالی و ارزی و 
تهاتری«، »برندینگ«، »گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت« 

و »ش��کل دهی بازارهای جدید به  ویژه با کش��ورهای منطقه« ازجمله 
محورهای ای��ن رویداد بود. ۱2۹ ایده صادراتی به این رویداد آمد و از 
این میان ۱۸ طرح برگزیده ش��د. این طرح های برگزیده پس از افتتاح 
مرکز ش��تابدهی صادرات ایران، ش��عبه تهران، مجوز اس��تقرار در این 
مرکز را دریافت کردند. در این مرکز که ۱۸ شهریورماه امسال با حضور 
س��ورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افتتاح شد، قرار 
اس��ت به صورت تخصصی در حوزه صادرات، خدمات ش��تابدهی ارائه 
ش��ود. استقرار در مرکز ش��تاب دهی تجارت جهانی ایران، تأمین مالی 
و جوایز نقدی ازجمله هدایای در نظر گرفته ش��ده برای ایده های برتر 
ب��ود که ۵ طرح جای��زه نقدی دریافت کردن��د و ۸ ایده هم کاندیدای 
اس��تفاده از س��یدمانی یا پول بذری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 

جمهوری شدند.

بـه قلم: بن الوجوی / خبرنگار - مترجم: امیر آل علی: امروزه معیار سـنجش برندهای 
موفق جهان، صرفا اقتصادی نبوده و در این رابطه میزان توجه به محیط زیسـت اهمیت 
فوق العـاده ای را پیدا کرده اسـت. درواقع بدون توجه به این موضوع، هیچ دسـتاوردی 
به سـمت پایداری در حرکت نبوده و به ازای از دسـت رفتن آینده اسـت. در این راستا 
اپل به عنوان ارزشـمندترین برند جهان، از جدیدترین اقدام زیسـت محیطی خود پرده 

برداشـته است که براساس آن اسـتفاده از انرژی پاک، در دستور کار قرار دارد. این امر 
از جمله اقدامات چشـم انداز سـال 2030 این شرکت اسـت که براساس آن میزان تولید 
کربن اپل، به صفر خواهد رسـید. نصب بزرگ ترین توربین های بادی در کشـور دانمارک 
به انرژی آن مستقیما به دیتا سنتر اپل می رود، گام بسیار بزرگی محسوب شده و توجه 
انجمن های دغدغه مند نسبت به محیط زیست را به خود جلب کرده است. این توربین ها 

ضرورت تغییر نگرش سوداگرانه آمریکا به دانشجویان بین المللی

18 ایده صادراتی منتخب در مرکز شتابدهی تخصصی صادرات مستقر می شود

اپلبهبرندیسبزترتبدیلخواهدشد

دریچــه

شرکت ها و تیم های خالق بسیاری در حوزه اقتصاد دیجیتال فعال هستند، تولید 
محتوای آنالین، تولید بازی های رایانه ای و فعالیت در حوزه آرشیو اسناد با استفاده 
از هوش مصنوعی از جمله فعالیت هایی اس��ت که ش��رکت های خالق در حوزه 
اقتصاد دیجیتال انجام می دهند. برای بررسی »اقتصاد دیجیتال و انقالب صنعتی 
چهارم« با حضور شرکت های خالق و دانش بنیان همایشی با حمایت ستاد توسعه 
فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد. 
در این رویداد که از روز ۱۸ شهریورماه در حال برگزاری است، دانشجویان مقطع 
دکترای مدیریت، سیاست گذاری علم و فناوری، آینده پژوهی و مدیران شرکت های 
خالق، دانش بنیان و فعاالن حوزه صنعت خالق شرکت کرده اند. این رویداد در روز 

2۰ شهریور پایان خواهد یافت.

فعاالن خالق در حوزه انقالب صنعتی 
چهارم تبادل نظر کردند

شنبه
22 شهریور 1399

شماره 1621
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دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در نشست شورای راهبردی این ستاد 
بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید در صنایع پایین دستی تاکید کرد. طرح 

توس��عه صنایع پایین دستی در حوزه گیاهان 
داروی��ی یکی از محورهای این نشس��ت بود. 
محمدحس��ن عصاره دبیر ستاد توسعه علوم 
و فن��اوری گیاه��ان داروی��ی و طب س��نتی 
معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
گفت: تبلی��غ، داروهای گیاهی که براس��اس 
روش های علمی تهیه شده اند و از مجوزهای 
الزم برخوردار هس��تند، بس��یار ثمربخش در 
راستای توسعه بازار این محصوالت است، اما 
تبلیغات سوء برخی اقالم مشکوک و منتسب 
به طب س��نتی و صنعت داروهای گیاهی در 
شبکه های ماهواره های معاند و حتی در داخل 
کشور، می تواند به این صنعت آسیب وارد کند 

و س��طح اعتماد عمومی به محصوالت تولیدش��ده در زیست بوم نوآوری 
گیاهان دارویی را کاهش دهد.   دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان 
دارویی و طب س��نتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه 

این نشست، افزود: شرکت های دانش بنیان برای تبلیغات در صداوسیما از 
یک تخفیف ویژه برخوردار هس��تند و شرکت های فعال در حوزه گیاهان 
دارویی نیز می توانند از این بسته خدمتی بهره مند شوند.  عصاره با اشاره 
ب��ه لزوم فرهنگ س��ازی در حوزه اس��تفاده 
از گیاه��ان دارویی گفت: برنام��ه ای مدون 
در حال تدوین اس��ت که جامعه پزش��کی 
هرچه بیشتر با محصوالت جدید تولیدشده 
در صنع��ت گیاهان دارویی، آش��نا ش��وند. 
این آش��نایی می تواند باعث شود که درصد 
اس��تفاده بیماران از این داروها افزایش یابد 
و نس��خه های پزش��کی بیش��تری براساس 
داروهای گیاهی نوش��ته شود. به گفته وی، 
تکمیل زنجیره تولید، یکی دیگر از محورهای 
مهم فعالیت در ستاد توسعه علوم و فناوری 
گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری است. کارخانجات 
تولید گیاهان دارویی برای تولید محصول به مواد موثره موجود در گیاهان 
دارویی و گرانول و فرآورده نیاز دارند و محصول خام گیاه دارویی را کمتر 

مورد استفاده قرار می دهند.

فن��اوری  و  علم��ی  معاون��ت  توس��ط  گوناگ��ون  ده ه��ا خدم��ت 
ریاس��ت جمهوری به ش��رکت های دانش بنیان، فن��اور و خالق عرضه 
می شود. یکی از بسته های حمایتی اختصاص یافته توسط این معاونت 

خدم��ات گمرکی اس��ت که براس��اس آن 
ش��رکت های دانش بنیان می توانند نس��بت 
ب��ه واردات نمونه کاال بدون ثبت س��فارش 
و همچنی��ن صادرات به ص��ورت ویژه اقدام 
کنند. خدمات عرضه ش��ده توس��ط معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در طول 
س��ال های اخیر به گونه ای گس��ترش یافته 
ک��ه مفاد این خدمات به ش��کل یک کتاب 
به چاپ رس��یده است. این معاونت، پیوسته 
در حال عق��د تفاهم نامه و عقد قراردادهای 
دو س��ویه با دیگر ارگان ها و س��ازمان های 
مختلف اس��ت تا دامنه این خدمات توسعه 
یابد. به همین خاطر گس��ترش این خدمات 

متوقف نش��ده و هر روزه، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی در حال 
افزایش هس��تند.  یکی از ۱۱۰ خدمتی که از س��وی معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری عرضه می ش��ود، خدمات گمرکی است. این 

خدم��ات مس��ائل مختلفی را در هر دو حوزه ص��ادرات و واردات دربر 
می گیرد. بس��یاری اوقات شرکت های دانش بنیان نیاز دارند تا در طول 
سال ده ها قلم تجهیزات، دارو، دستگاه و وسائل دیگر را از شرکت های 
خارجی خریداری کنند و به کش��ور وارد 
کنن��د ت��ا ب��ه عن��وان نمون��ه کاال از آنها 
اس��تفاده شود. ممکن است این نمونه کاال 
در آزمایش��گاه مورد تحقی��ق قرار گیرد تا 
نمونه ایرانی بومی سازی شده با استفاده از 
نتایج این تحقیق، بهینه سازی شود یا آنکه 
از این نمونه برای مقایسه کیفیت محصول 
ایران س��اخت و محصول معتبر بین المللی 
ب��رای جلب رضای��ت یک مش��تری مهم 
استفاده شود. به همین دلیل، مهم است تا 
واردات اقالم نمونه با چالش مواجه نش��ود 
و ای��ن کاال در انباره��ای گمرکی و پیچ و 

خم های اداری سرگردان نماند.
ب��ر ای��ن اس��اس، ب��ا پیگیری ه��ای معاون��ت علم��ی و فن��اوری 
ریاس��ت جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تج��ارت و دیگر ارگان های 

مرتبط در این زمینه تسهیالتی را در نظر گرفتند.

مسیر واردات »کاالی دانش بنیان نمونه« هموار شدصنایع پایین دستی گیاهان دارویی توسعه می یابد

نماینده س��ازمان حمایت و ارزیاب��ی تحصیالت تکمیل��ی جمهوری فدرال 
برزیل در دیدار با س��فیر جدید جمهوری اس��المی ایران در برزیل، با اش��اره 
به امضای یادداش��ت تفاهم میان س��تاد توس��عه علوم و فناوری های شناختی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و این س��ازمان خواستار تقویت و 
گسترش همکاری های مشترک تحقیقاتی و پژوهشی میان دو کشور در حوزه 
دانش علوم شناختی ش��د. کارلوس توماس نماینده سازمان حمایت و ارزیابی 
تحصیالت تکمیلی جمهوری فدرال برزیل )CAPES(گفت: این قرارداد بستر 
مناس��بی را برای محققان دو کش��ور جهت بس��ط و تعمیق همکاری علمی و 
پژوهشی در حوزه علوم شناختی فراهم آورده است. نماینده سازمان حمایت و 
ارزیابی تحصیالت تکمیلی جمهوری فدرال برزیل )CAPES( در این مالقات 
در محل س��فارت جمهوری اسالمی ایران در برزیل که عادل کاشفی به عنوان 
نماینده عضو میز همکاری های ایران و برزیل ش��رکت داشت، با ارائه گزارشی 
از همکاری های دوجانبه از جمله پروژه های مش��ترک علمی و تحقیقاتی، ارائه 
مقاالت اعزام اس��تاد و دانش��جو برای ش��رکت در کنگره ها، برپایی کارگاه ها و 
دوره های کوتاه و بلندمدت آموزشی، خواستار تعمیق و تقویت ارتباطات میان 
محققان، اس��اتید و متخصصان دو کشور شد.  وی همچنین برگزاری جلسات 
و نشست های علمی در قالب وبینارها و کارگاه های تخصصی میان دو کشور را 
مورد تاکید قرار داد و تداوم تماس ها و همکاری های مشترک را به سود ترویج 
و ارتقای دانش به ویژه در حوزه علوم شناختی دانست.  کارلوس با قدردانی از 
تالش ها و پیگیری های س��فیر جمهوری اسالمی ایران برای تقویت مناسبات و 
همکاری های علمی و آموزشی دو کشور، اظهار امیدواری کرد این گفت  وگوها 
با رویکردی س��ازنده و برداشته شدن گام  های متقابل می تواند باعث گسترش 

بیش از پیش این همکاری ها شود.
 گسترش روابط در حوزه دانش علوم شناختی

همچنین حس��ین قریبی، س��فیر جمهوری اس��المی ایران در برزیل نیز در 
این دیدار با اس��تقبال از توسعه همکاری مش��ترک علمی و تحقیقاتی ایران و 
برزیل، خواستار گسترش روابط در همه زمینه ها به ویژه در حوزه دانش علوم 

شناختی  میان دو کشور شد.
سفیر جمهوری اس��المی ایران در برزیل همچنین با اشاره به تاثیر ویروس 
کرونا در جهان، گفت: این دوران با وجود س��ختی ها و مش��قاتی که برای بشر 
ایجاد کرده است، تجربه خوبی است تا با بهره گیری از تکنولوژی و دانش روز، 

ارتباطات را بهبود بخشیده و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.
وی همچنین خواستار برگزاری نشس��ت ها، جلسات و کارگاه های آموزشی 
از طری��ق وبینارها، برای تب��ادل تجربیات و یافته ه��ای  فعالیت های علمی و 

پژوهشی میان مراکز تحقیقاتی و تخصصی دو کشور شد.
 استمرار همکاری های بین المللی در حوزه علوم اعصاب شناختی

عادل کاش��فی، مسئول ارتباطات مش��ترک و عضو میز همکاری های ایران 
و برزی��ل در پای��ان ای��ن مالقات گف��ت: با توجه ب��ه نقطه نظ��رات دبیر میز 
همکاری های علمی ایران و برزیل در س��تاد توس��عه علوم شناختی مقرر شد 
برای رفع مشکالت و نارس��ایی های احتمالی در مسیر پیشرفت همکاری های 
علمی دو کش��ور و ارتقای کّمی و کیفی همکاری علمی و پژوهش��ی جلساتی 
ب��ا حضور مس��ئوالن دو ط��رف در راس��تای همکاری های بیش��تر به صورت 
ویدئوکنفران��س در محل س��فارت ایران برگزار ش��ود. وی گفت: این دیدار در 
راس��تای توس��عه، تقویت و اس��تمرار همکاری های بین المللی در حوزه علوم 
اعصاب ش��ناختی و پیش��برد اهداف کالن علمی و پژوهشی ستاد توسعه علوم 
و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شد.

اجرای 3 طرح پژوهشی مشترک
از س��وی دیگر عباس حق پرس��ت دبیر می��ز همکاری های علم��ی ایران و 
برزیل در س��تاد توسعه علوم شناختی در جلسه آنالین با حسین قریبی سفیر 
جمهوری اس��المی ای��ران در برزیل اعالم کرد: به دنبال ت��الش و رایزنی های 
مس��تمر علمی و تحقیقاتی میان س��تاد توس��عه علوم و فناوری های شناختی 
معاونت علمی و بنیاد تحقیقاتی سائوپائولو برزیل)FAPESP( ، در حال حاضر 
س��ه طرح پژوهش��ی مش��ترک در حوزه هوش مصنوعی، بررسی کارکردهای 
ش��ناختی و علوم اعصاب میان پژوهشگران و اساتید ایران و برزیل با پیشرفت 

۵۰درصد در حال اجرا است.
عضو س��تاد توس��عه علوم ش��ناختی همچنین کرد: همچنین تاکنون ستاد 
 )FAPESP( توسعه علوم و فناوری های شناختی و بنیاد تحقیقاتی سائوپائولو
با هدف تقوی��ت همکاری ها بین تیم های تحقیقاتی ایران و برزیل در مرزهای 
دانش و تکنولوژی و نیز توسعه خدمات و ابزارهای شناختی، با برگزاری هفت 
دوره فراخوان طرح های پژوهش��ی، شناس��ایی پتانس��یل ها و ظرفیت ها برای 
گس��ترش همکاری های مش��ترک در ح��وزه علوم و فناوری های ش��ناختی را 

هدف گذاری کرده اند.

با توجه به بروز بحران جهانی خشکس��الی، تصفیه آب و ایجاد تصفیه خانه های 
فناور به یکی از اولویت های بین المللی تبدیل شده است. شرکت های دانش بنیان 
ایرانی نیز در این زمینه فعالیت های قابل توجهی داش��ته اند. یکی از ش��رکت های 
دانش بنیان توانس��ته است با بومی س��ازی فناوری »فیلترهای فراپاالیش« که در 
تصفیه خانه ها کاربرد دارد، نیاز کشور به این محصول را تامین کند. سید علیرضا 
فرخ زاد، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان توکا پارس��یان پیشرو گفت: خدمات این 
شرکت در دو شاخه ارائه می شود. در حوزه خدمات فنی و مهندسی، این شرکت 
دانش بنیان تمام مراحل طراحی، اجرا و راه اندازی تصفیه خانه های آب را به صورت 
کامل انجام می دهد. در شاخه تولید نیز شرکت در پاسخ به نیازهای فناورانه داخلی 
اقدام به بومی س��ازی فناوری تولید محصوالت مختلف کرده اس��ت.   فرخ زاد در 
ادام��ه افزود: یکی از محصوالت دانش بنیان ش��رکت، فیلترهای فراپاالیش )اولترا 
فیلتراس��یون( است. این محصول برای تصفیه پس��اب بسیار حیاتی است و تنها 
توسط چند کشور محدود تولید می شود. آمریکا، آلمان، هلند، کره جنوبی و ژاپن 

از جمله تولیدکنندگان این محصول هستند.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان توکا پارسیان پیشرو همچنین بیان کرد: پیش از 

این، ۹۰ درصد نیاز کشور به این محصول از شرکت های آمریکایی تامین می شد 
و ۱۰ درصد باقیمانده نیز از کش��ورهای مانند چین وارد می ش��د. با توجه به بروز 
مشکالت ناشی از تحریم و نوسانات قیمت ارز، واردات این محصول نیز با مشکالتی 

مواجه شد و قیمت آن به شکل قابل توجهی افزایش یافت.
فرخ زاد در ادامه، ضمن توضیح فرآیندهای مرتبط با بومی س��ازی این محصول 
گفت: با بومی سازی این محصول در داخل، یک محصول باکیفیت تولید شد که با 

یک هشتم قیمت نمونه مشابه خارجی عرضه می شود.
 وی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی برای استفاده شرکت های بزرگ از محصوالت 
دانش بنیان افزود: شاید عمر این محصول کمی از  عمر نمونه های مشابه خارجی 
کمتر باش��د، اما در زمینه کیفیت چیزی از آنها کمتر ندارد و با توجه به اینکه با 
قیمت بس��یار کمتر عرضه می شود، اس��تفاده آن، از توجیه بسیار باالی اقتصادی 
برخوردار است.  مدیرعامل شرکت دانش بنیان توکا پارسیان پیشرو همچنین بیان 
کرد: پس آب تصفیه شده با استفاده از این محصول می تواند مجدداً وارد چرخه شود 
و مورد اس��تفاده قرار گیرد. امیدوار هستیم در آینده نزدیک، محصوالت فناورانه 

بیشتری را بومی سازی کنیم و در راستای استقالل علمی کشور گام برداریم.

تصفیه خانه های کشور با بومی سازی فناوری توسعه می یابد

برداشـته است که براساس آن اسـتفاده از انرژی پاک، در دستور کار قرار دارد. این امر 
از جمله اقدامات چشـم انداز سـال 2030 این شرکت اسـت که براساس آن میزان تولید 
کربن اپل، به صفر خواهد رسـید. نصب بزرگ ترین توربین های بادی در کشـور دانمارک 
به انرژی آن مستقیما به دیتا سنتر اپل می رود، گام بسیار بزرگی محسوب شده و توجه 
انجمن های دغدغه مند نسبت به محیط زیست را به خود جلب کرده است. این توربین ها 

200 متر ارتفاع داشـته و پیش بینی می شـود که در هر سـال 62 گیگاوات ساعت انرژی 
را تولید نمایند. در این راسـتا برق اضافی به خانه های مردم اطراف این توربین ها انتقال 
داده خواهد شـد. حال باید دید که این طرح جذاب، در عمل تا چه اندازه مطابق ادعاها 

خواهد بود. 
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ایران و برزیل در مسیر توسعه فناوری های شناختی؛ همکاری ها تقویت شد

اپلبهبرندیسبزترتبدیلخواهدشد

یادداشـت

ارتق��ای س��طح خدم��ات آزمایش��گاهی از اهداف��ی اس��ت که در ش��بکه 
آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
دنبال می ش��ود. این هدف شبکه را ملزم به برگزاری آزمون های مختلف کرده 

است. »تاکنون ۶4 هزار و ۸۰4 آزمون در کشور برگزار کرده ایم.«
رضا اس��دی فرد، مدیر ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به مطلب فوق، گفت: در این شبکه 
بیش از ۵۰ هزار نوع آزمون آزمایشگاهی برگزار می شود. این در شرایطی است 

که ۱۶ هزار و ۱۳۹ دستگاه هم اشتراک  گذاری شده است.

استانداردسازی خدمات آزمایشگاهی 
سرعت گرفت



ورود به عرصه بازاریابی دیجیتال کار س��اده ای به نظر می رسد. امروزه 
ش��مار باالیی از برندها در تالش برای تولید محتوای بازاریابی دیجیتال 
هس��تند. ش��اید ش��ما نیز تجربه ای هرچند اندک در این حوزه داشته 
باش��ید. مهم ترین نکت��ه در مورد عرصه بازاریابی س��طح باالی رقابتش 
اس��ت. اگر ش��ما توان اس��تفاده از تکنیک های طالیی برای بازاریابی را 
نداش��ته باشید، به سرعت با مش��کل در این عرصه مواجه خواهید شد. 
اغل��ب برندها در فرآیند بازاریابی دیجیتال مش��کالتی نظیر فقدان ایده 
ی��ا ناتوانی برای تبدیل ایده اولیه به طرحی ج��ذاب را تجربه می کنند. 
همین امر موضوع اصلی مقاله کنونی را شکل داده است. در ادامه برخی 
از تازه تری��ن و تاثیرگذارتری��ن تکنیک های بازاریاب��ی دیجیتال را مورد 

بررسی قرار خواهیم داد. 
1. ضروت نتیجه محوری

بازاریاب��ی در عرصه کس��ب و کار همیش��ه با ه��دف خاصی صورت 
می گیرد. ش��اید ش��ما در کمپین بازاریابی تان به دنبال فروش بیش��تر 
نباش��ید، اما در هر صورت باید نس��بت به تعیین هدفی مش��خص برای 
پیگیری اقدام نمایید. کمپین های فاقد هدف در دنیای بازاریابی همیشه 
با مش��کل صرف هزینه از س��وی برندها بدون دس��تاوردی مشخص رو 
به رو هس��تند. کس��ب درآمد با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد جهانی 
و ش��یوع کرونا امر دشواری محسوب می ش��ود. با این حساب شما باید 

برنامه دقیقی برای صرف بودجه تان در عرصه بازاریابی داشته باشید. 
برخی از برندها اهداف بسیار زیادی برای کمپین بازاریابی شان تعیین 
می کنند. این امر همیش��ه کیفیت کمپین بازاریابی را با مشکل رو به رو 
می س��ازد. بهترین راهکار برای بازاریابی در عرصه کس��ب و کار تعیین 
هدفی واحد اس��ت. اگر شما تعداد اهداف بیشتری برای عرصه بازاریابی 

تعیین نمایید، در عمل امکان دستیابی به آنها را نخواهید داشت. 
2. تصمیم گیری براساس داده ها

تصمیم گیری در م��ورد وضعیت بازاریابی برند ی��ا اتخاذ رویکردهای 
تازه باید همیش��ه براساس داده های دقیق باش��د. بسیاری از برندها در 
فرآین��د بازاریابی با مش��کالت عمده ای مواجه می ش��وند. دلیل این امر 
تصمیم گیری براس��اس تجربه قبل��ی یا داده های نامعتبر اس��ت. بدون 
تردید تش��خیص داده های معتبر و غیرمعتبر امر دش��واری محس��وب 

می ش��ود. مهم ترین مسئله در اینجا همکاری با برخی از کارشناس های 
حرفه ای بازاریابی اس��ت. همچنین اگر منبع داده ه��ای موردنظر را نیز 

مدنظر قرار دهید، امکان پی بردن به اعتبار  آن ساده تر خواهد شد. 
3. به روز رسانی استراتژی بازاریابی

استفاده از اس��تراتژی بازاریابی در حوزه دیجیتال نیز مانند هر حوزه 
دیگری، اهمیت دارد. برخی از برندها در این زمینه تکنیک های مناسبی 
را مورد توجه قرار نمی دهند. توصیه کاربردی بخش کنونی ایجاد به روز 
رسانی در وضعیت اس��تراتژی بازاریابی براساس بازه های زمانی مناسب 

است. 
تعیین زمان مناس��ب برای به روز رس��انی کمپین بازاریابی از کسب و 
کاری به کس��ب و کار دیگری متفاوت اس��ت. با این حال میانگین زمان 
مناس��ب برای تمام کس��ب و کارها هر شش ماه است. اگر شما پیش از 
موعد موردنظر نسبت به کارایی استراتژی تان تردید داشتید، باید زودتر 

اقدام به آپدیت استراتژی تان نمایید. 
4. خودکارسازی فرآیندهای بازاریابی

بازاریابی ش��امل مراحل مختلفی است. شما به عنوان بازاریابی نیازی 
به پیگیری تمام مراحل به صورت ش��خصی ندارید. بس��یاری از برندها 
در فرآیند بازاریابی اقدام به اس��تفاده از ابزارهای هوش��مند در راستای 
خودکارسازی می کنند. امروزه مهم ترین ابزار در دسترس برندها فناوری 
هوش مصنوعی است. کاربست این فناوری امکان کاهش زمان موردنیاز 

برای فعالیت بازاریابی را به همراه دارد. 
برخ��ی از برندها پس از کاربس��ت فناوری هوش مصنوعی نس��بت به 
قطع همکاری با تمام بازاریاب های ش��ان اق��دام می کنند. نکته مهم در 
اینجا ادامه همکاری با دس��ت کم یک بازاریابی ب��ه منظور نظارت کلی 
ب��ر روی فرآیند خودکارس��ازی بازاریابی اس��ت. اگرچ��ه فناوری هوش 
مصنوعی کیفیت بسیار باالیی دارد، اما هنوز هم برخی از امور بازاریابی 

باید از سوی عامل انسانی صورت گیرد. 
5. ایجاد دامنه مشتریان وفادار

مش��تریان وف��ادار برای تمام کس��ب و کارها دارای اهمیت هس��تند. 
بس��یاری از برندها هدف اصلی شان برای بازاریابی ایجاد دامنه مشتریان 
وس��یع  تر است. اگر ش��ما نیز به دنبال چنین هدفی هستید، باید برخی 
از مالحظات اساس��ی را مدنظر ق��رار دهید. یکی از مهم ترین مالحظات 
موردنظر ایجاد کانال های ارتباطی با مش��تریان اس��ت. امروزه مشتریان 
تمایل باالیی برای تعامل مستقیم با برندها دارند. اگر شما توانایی ایجاد 

کانال های ارتباطی مناس��ب را داشته باش��ید، شانس بسیار باالیی برای 
ایجاد دامنه وسیع مشتریان خواهید داشت. 

برخی از برندها در فرآیند بازاریابی به طور مداوم در تالش برای جلب 
نظر مشتریان تازه هس��تند. این امر در بلندمدت موجب ناتوانی برندها 
برای حفظ مش��تریان می ش��ود. امروزه یکی از چالش های اصلی برندها 
ناتوانی برای حفظ مش��تریان است بنابراین ش��ما باید توجه ویژه ای به 

این امر داشته باشید. 
6. انتخاب اینفلوئنسرهای مناسب

همکاری با اینفلوئنسرها گزینه جذابی در بازاریابی محسوب می شود. 
اینفلوئنس��رها به دلیل مهارت و ش��هرت باال در حوزه های خاص مورد 
توجه برندها قرار می گیرند. هر حوزه کسب و کار به طور معمول دارای 
چند اینفلوئنس��ر مش��خص اس��ت. نکته مهم در این میان تالش برای 
همکاری با اینفلوئنس��رهای واقعی به جای افراد سودجوست. شناسایی 
اینفلوئنس��رهای واقعی از طریق پ��رس و جو از دیگر برندها و همچنین 

مشاهده وضعیت اکانت شان امکان پذیر است. 
برخ��ی از برندها پس از همکاری با اینفلوئنس��رها دیگر هیچ فعالیتی 
در حوزه بازاریابی نشان نمی دهد. اگرچه همکاری با اینفلوئنسرها بسیار 
س��ودآور اس��ت، اما به معنای پایان تالش های ش��ما نخواهد بود. شما 
همچن��ان باید با ایده پردازی خالقانه در عرصه بازاریابی و کس��ب و کار 

فعالیت نمایید. 
7. توجه به سایت برند

بازاریابی دیجیتال پیوند عمیقی با وضعیت س��ایت برندها دارد. اغلب 
اگهی های بازاریابی مخاطب هدف را به س��وی س��ایت رس��می برندها 
هدایت می کند. اگر س��ایت رس��می برند ش��ما کیفیت پایینی داش��ته 
باش��ید، مخاطب هدف نسبت به ادامه تعامل با شما دچار تردید خواهد 
ش��د. همین امر در بلندمدت موجب ناتوانی برخی از برندها برای ادامه 

تعامل با مخاطب هدف می شود. 
بازاریاب��ی دیجیتال در طور دهه گذش��ته بیش از ه��ر زمان دیگری 
مورد توجه برندها قرار گرفته اس��ت. این امر ب��ه معنای افزایش رقابت 
در حوزه موردنظر اس��ت بنابراین شما باید آمادگی حضور در این عرصه 
را داشته باشید. اس��تفاده از توصیه ها و تکنیک های ساماندهی کمپین 
در مقاله کنونی کمک قابل توجهی به ش��ما برای راه اندازی کمپین تان 

خواهد کرد. 
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در ش��رایطی که تصور می شود که اینفلوئنسرها پادشاهان شبکه های 
اجتماعی هس��تند، جدیدترین آمارها حاکی از آن اس��ت که این تصور 
کام��ال نادرس��ت بوده و برندها تمایل بیش��تری به هم��کاری به میکرو 
اینفلوئنس��رها دارند. با این حال قبل از آنک��ه بخواهیم وارد دالیل این 
موضوع ش��ویم، بهتر اس��ت تا به تفاوت این دو گروه نگاهی بیندازیم و 
درواقع به صورت کلی میکرو اینفلوئنسرها افرادی هستند که به صورت 
تخصصی در یک حوزه اقدام به تولید محتوا می کنند و از دنبال کنندگان 
به مراتب کمتری به نس��بت اینفلوئنسرها برخوردار هستند. این امر در 
حالی اس��ت که اینفلوئنس��رها تقریبا محدوده فعالیت خاصی نداشته و 
این امر باعث می ش��ود تا بتوانند توجه افراد بیش��تری را به سمت خود 
جل��ب نمایند. از نگاهی دیگ��ر برخی از متخصصین ای��ن حوزه بر این 
باور هس��تند که میکرو اینفلوئنسرها افرادی با دانش محسوب می شوند 

ک��ه در حوزه فعالیت خود، دارای ش��هرت و یا دان��ش کافی بوده و این 
امر باعث می ش��ود تا اقدامات آنها کامال قابل اس��تناد باشد. این امر در 
حالی اس��ت که یک اینفلوئنس��ر ممکن اس��ت صرفا به خاطر جذابیت 
اقدامات خود، به س��طح فعلی رس��یده باش��د. به هر صورت معیارها و 
نظرات در این زمینه متفاوت بوده و برای موضوع بحث ما این تفاوت ها، 
اهمیت��ی ندارد. درواقع نکته ای که مهم اس��ت این اس��ت که در س��ال 
جدید، تغییرات مهمی در شبکه های اجتماعی رخ داده و برای اولین بار، 
میکرو اینفلوئنس��رها از توجه بیش��تری برخوردار شده اند. در این رابطه 

چند عامل را می توان دخیل دانست. 
1-قیمت

نخس��تین نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که 
هزینه همکاری با یک اینفلوئنس��ر باال بوده و این امر باعث می ش��ود تا 
بسیاری از برندها، از بودجه الزم برای همکاری با آنها برخوردار نباشند. 
در کن��ار این موضوع به علت تعداد زیاد کاربران و تبلیغات متعدد آنها، 

احتماال چندان مورد توجه قرار نخواهید گرفت. 

2-نوع مخاطب
نکت��ه دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که به 
عل��ت تخصصی بودن فعالیت ی��ک میکرو اینفلوئنس��ر، اکثر مخاطبان 
آنها افرادی هس��تند ک��ه عالقه به حوزه کاری او دارن��د. با این حال به 
علت تنوع فعالیت های یک اینفلوئنس��ر، با طیف مختلفی از افراد مواجه 
هس��تیم. این امر باعث می شود تا تبلیغ از سوی یک میکرو اینفلوئنسر، 
در معرض دید افرادی قرار گیرد که از آمادگی ذهنی باالتری برخوردار 
هس��تند. در این راس��تا نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این 
اس��ت ک��ه حتما با فردی هم��کاری کنید که فعالی��ت او، ارتباط کافی 
را با حوزه کاری ش��ما داش��ته باش��د.  در نهایت با توجه به این امر که 
۷۸ درصد از برندها به میکرو اینفلوئنس��رها توجه بیش��تری را تا به این 
زمان از س��ال 2۰2۰ داش��ته اند ، این امر را می توان به معنای پایان کار 
اینفلوئنسرها طی چند سال آینده دانست. به همین خاطر ممکن است 

شاهد تغییراتی در شیوه کاری رایج آنها باشیم.
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2020 سال طالیی میکرو اینفلوئنسرها 

بحران جدید هوآوی 

تحریم های آمریکا علیه کش��ور چی��ن بیش از هر برندی، هوآوی 
را با مش��کل مواجه ساخته است. درواقع این برند، پرچمدار حضور 
چینی ها در بازار جهانی بوده که تنها طی چند س��ال به یکی از سه 
برند اصلی حوزه تولید گوش��ی های هوشمند و لوازم جانبی، تبدیل 
ش��ده است، با این حال اگر تصور می کنید که مشکالت این شرکت 
صرفا در تامین قطعات و فروش محصول در بازارهای جهانی است، 
سخت در اشتباه بوده و بحرانی جدید برای این شرکت شکل گرفته 
اس��ت که بدون شک مهم تر از سایر گزینه ها محسوب می شود. این 
امر از دست دادن استعدادها و افراد توانای تیم کاری است. درواقع 
هم اکن��ون تع��داد زیادی از کارمن��دان، اقدام به تغییر ش��غل خود 
کرده اند که این امر بدون ش��ک منجر به کاهش ش��دید توان تیمی 
این برند چینی خواهد ش��د. در این راس��تا هنوز برنامه ای از سوی 
مدیران هوآوی برای رفع این بحران ارائه نش��ده و این امر می تواند 
باعث ش��ود ک��ه طی چند ماه، هوآوی به ص��ورت کامل از برخی از 
حوزه های فعالیت خود مخصوصا تولید گوش��ی های هوش��مند، به 
ص��ورت کامل خارج ش��ود. بدون ش��ک این خبر، برای س��ایر رقبا 
بس��یار عالی بوده و بروز مشکالت جدی برای یکی از قدرتمندترین 
برنده��ای ح��ال حاضر جهان می توان��د بازار را با تغیی��رات زیادی 
مواجه سازد. حال باید دید که طی چند ماه آینده، این برند چگونه 

بزرگ ترین بحران تاریخ خود را مدیریت خواهد کرد. 
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همکاری آمازون و تی ویتچ برای پخش 
کنسرت زنده

آمازون و پلتفرم پخش آنالین برنامه تی ویتچ با همکاری یکدیگر 
در ت��الش برای پخش زنده کنس��رت های موس��یقی برای مخاطب 
هدف اپ موس��یقی آمازون در اندروید و IOS هس��تند. براس��اس 
گزارش بیزین��س وایر، اپ مخصوص آمازون ب��رای عالقه مندان به 
موسیقی در نخستین گام موفق به جلب نظر ۵۵ میلیون کاربر شده 
اس��ت. رایان ردینگتون، مسئول پروژه آمازون موزیک، در تازه ترین 
اظهارنظرش از حضور هزار هنرمند تازه در پلتفرم تازه تاسیس شان 

خبر داده است. 
ش��یوع ویروس کرونا در مناطق مختلف مش��کالت بسیار زیادی 
پیش روی کس��ب و کارها قرار داده است. یکی از مشکالت اساسی 
در این زمینه مربوط به برگزاری کنس��رت های مختلف است. اغلب 
گروه های موس��یقی از مدت ها قبل نسبت به پیش فروش بلیت های 
امس��ال اقدام کرده اند. ش��روع ویروس کرونا تم��ام برنامه های آنها 
را برهم زده اس��ت. با این حس��اب ش��اید تا مدت ها شاهد بازگشت 

وضعیت عرصه موسیقی به شرایط عادی نباشیم. 
ایده آمازون با همکاری تی ویتچ پوش��ش زنده کنس��رت ها برای 
عالقه مندان است. این امر ش��امل برگزاری کنسرت ها در سال های 
خالی از تماش��اگر و پخش زنده آن از سوی آمازون موزیک خواهد 
ب��ود. بدون تردید جلب نظ��ر گروه های موس��یقی مختلف نیازمند 
اختصاص زمان قابل توجهی اس��ت. مهم ترین مزیت آمازون در این 
میان نیاز فوری فعاالن عرصه موس��یقی برای برگزاری کنس��رت ها 
و همچنی��ن اعتبار ب��االی برندش در میان مخاطب هاس��ت. با این 
حس��اب ش��اید به خوبی ش��اهد همکاری رس��می میان آمازون و 

هنرمندان بزرگ در عرصه موسیقی باشیم. 
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تماشاچیان فوتبال به استادیوم باز می گردند
باش��گاه های فوتبال بزرگ آلمان با هم بر سر برنامه لیگ فوتبال 
ای��ن کش��ور )DFL( ب��رای برگزاری مس��ابقات فوتب��ال با حضور 

تماشاچیان و طرفداران از اواسط ماه سپتامبر به توافق رسیدند.
مس��ابقات قهرمانی فوتبال ملی آلمان )بوندس لیگا( قرار است از 

۱۸ سپتامبر از سر گرفته شود.
کریس��تین س��یفرت، رئی��س DFL تاکید کرد که ب��ه هر حال 
تصمیم گیری درباره زمان حضور تماش��اچیان در ورزشگاه و تعداد 

مجاز هواداران برعهده مقامات لیگ نیست.
وی در جری��ان یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: »ما هیچ انتظار یا 
خواس��ته ای نداریم، اما خود را آماده برگزاری مس��ابقات به سبک و 

سیاق جدید و با حضور تعداد محدودی از طرفداران می کنیم.«
او در ادامه افزود: »اولویت فعلی دولت آلمان پر کردن استادیوم ها 

نیست بلکه حفظ سالمتی مردم و مراقبت از جان آنها است.«
۳۶ باش��گاه حرفه ای در نظر دارند که تا ماه اکتبر قرار گرفتن در 

جایگاه تماشاچیان را ممنوع کنند.
هواداران تا پایان س��ال جاری میالدی نمی توانند هنگام برگزاری 

مسابقات در ورزشگاه حضور یابند.
به منظور ردیابی افزایش موارد ابتال به کووید-۱۹ در پی برگزاری 
رویدادهای ورزش��ی، مردم باید تسلیم سیستم جمع آوری داده های 

اطالعاتی شوند.
اجرای این طرح همچنان نیازمند پشتیبانی مقامات محلی است. 
وزرای بهداش��ت دوشنبه هفته آینده برای بحث درباره این موضوع 

با یکدیگر مالقات می کنند.
سیفرت هشدار داد: »فوتبال حرفه ای فقط می تواند گام به گام به 

حالت عادی خود برگردد.«
mbanews :منبع
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ش��یوع ویروس کرونا را باید بزرگ ترین بحران حداقل ۱۰ سال اخیر 
تلقی نمود. این موضوع باعث شده است تا اکثر کسب و کارها با کاهش 
ش��دید تعداد مشتری و مش��کالت شدی مالی مواجه ش��وند و در این 
رابطه برخی از برندها نظیر آمازون، اگرچه پیش��رفت هایی را داشته اند، 
ب��ا این حال به نحوه اقدامات آنها انتقادهای جدی ای وارد بوده و بر این 
اس��اس به نظر می رسد که این حجم از موفقیت، در ازای نادیده گرفتن 
س��المت کارکنان به دست آمده است. به هر ترتیب نکته ای که باید به 
آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که در زمان مواجهه با یک بحران، 
مدیریت بودجه امری بسیار مهم بوده و الزم است تا در این زمینه کامال 
هوشیار باش��ید. درواقع ش��ما ابدا نمی توانید هزینه های زیادی را برای 
اقدام��ات بازاریابی اختصاص دهید. در ای��ن رابطه نکته دیگری که باید 
به آن توجه داش��ته باشید این است که به صورت دقیق نمی توان زمان 
خارج ش��دن از یک بحران را پیش بین��ی نمود. به همین خاطر ضروری 
اس��ت تا نگاهی به بدبینانه ترین س��ناریو نیز داشته و برای آن هم آماده 
باشید. اگرچه ممکن است تصور کنید که در شرایط بحرانی دیگر نیازی 
به اقدامات بازاریابی نبوده و بهتر اس��ت که آنها را برای مدتی به صورت 
کامال متوقف کرد، با این ح��ال فراموش نکنید که بازاریابی قلب تپنده 
یک ش��رکت محسوب شده و متوقف کردن آن به معنای پایان کار شما 
خواهد بود. به همین خاطر ضروری است تا در این رابطه همچنان فعال 
باقی بمانید. با این حال همانطور که کمی قبل توضیح داده ش��د، ش��ما 
دیگر بودجه کافی را نداش��ته و الزم اس��ت تا به دنب��ال اقدامات کامال 
کم هزینه باش��ید که در ای��ن مقاله چند نمونه از آنها را مورد بررس��ی 

قرار خواهیم داد. 
1-حضور در نشریات و پادکست ها 

اگرچ��ه در حالت عادی، بهترین اقدام این اس��ت ک��ه خود در زمینه 
تولید انواع محتوا فعالیت داش��ته باشید، با این حال در راستای کاهش 
هزینه های می توان این امر را به س��ایر برندها محول کرد. درواقع ش��ما 
می توانی��د به عنوان مهمان در کانال پادکس��ت افراد دیگر و نش��ریات 
مختل��ف حضور پیدا ک��رده و با این اقدام به صورت غیرمس��تقیم، برند 
خود را تبلیغ نمایید. در این راس��تا نکته ای که باید به آن توجه داش��ته 
باشید این است که باید گزینه های متعددی را انتخاب نموده و آنها را به 
ترتیب اهمیت، اولویت بخشی نمایید. درواقع همواره این احتمال وجود 
دارد که قرارهای ش��ما با یک نش��ریه و یا فرد تولیدکننده پادکست، به 

نتیجه الزم نرسد. به همین خاطر داشتن چند گزینه دیگر، باعث خواهد 
ش��د تا اقدامات ش��ما متوقف نش��ود. همچنین ش��ما صرفا به مصاحبه 
محدود نبوده و می توانید از استراتژی پست مهمان نیز استفاده نمایید. 
با این اقدامات، شما تنها هزینه ای که متحمل خواهید شد، زمانی است 

که به این اقدام اختصاص می دهید. 
2-از استراتژی ایمیل سرد غافل نشوید 

ایمیل س��رد به این موضوع اشاره دارد که شما بدون هیچ گونه ارتباط 
قبلی، اقدام به ارسال پیام برای تعداد زیادی از مخاطبین نمایید. در این 
راس��تا نکته ای که معموال مورد توجه قرار نمی گیرد این اس��ت که لحن 
ش��ما بس��یار مهم بوده و مرز میان موفقیت و شکست را تعیین خواهد 
کرد. در این راس��تا توصیه می شود که از عبارت هایی استفاده کنید که 
بیانگر وجود یک آشناییت باشد. برای مثال آمارها در این زمینه حاکی 
از آن اس��ت ک��ه صرفا درج نام اف��راد در یک پیام، ۳۳ درصد ش��انس 
موفقی��ت را افزایش خواه��د داد. با این حال تکنیک های موجود در این 
رابطه تنها به این یک مورد خالصه نش��ده و الزم است تا مطالعه کافی 
را داشته باشید. همچنین این موضوع را نیز فراموش نکنید که قرنطینه 
خانگی و ش��رایط حال حاضر، باعث ش��ده اس��ت تا افراد اوقات فراغت 
بیش��تری را داش��ته باش��ند که یکی از پیامدهای آن افزایش چشمگیر 
میزان حضور افراد در اینترنت است. به همین خاطر بازاریابی اینترنتی، 
می تواند با ش��انس موفقیت بس��یار باالیی همراه باشد، با این حال این 
نکت��ه را نیز فرام��وش نکنید که هیچ فردی تمایل ن��دارد که یک پیام 
صرفا تجاری را مش��اهده کند. به همین خاطر توصیه ما این اس��ت که 
یک لینک را نیز در پیام خود قرار دهید تا برخی از آموزش ها به صورت 
رایگان در اختیار افراد قرار گیرد. این مس��ئله بدون ش��ک تاثیرگذاری 
باالی��ی را خواهد داش��ت. درواقع بحران مالی ح��ال حاضر، صرفا برای 
برنده��ا نبوده و افراد یک جامعه نیز دچار آن هس��تند. به همین خاطر 
اقدامات رایگان و یا کم هزینه، بدون شک در صورتی که کیفیت خوبی 

را نیز داشته باشند، با استقبال مواجه خواهند شد. 
3-اشتباهات خود را برطرف نمایید 

آی��ا تصور می کنید که برای موفقیت الزاما باید اقدامی جدید را انجام 
داد، درواق��ع این موض��وع کامال غلط بوده و برطرف کردن اش��تباهات 
موجود نیز از جمله مواردی اس��ت که نتایج شما را متحول خواهد کرد. 
درواقع در شرایط حال حاضر، تمامی بخش های شرکت با کاهش شدید 
حجم کاری خود مواجه شده است. به همین خاطر اکنون بهترین زمان 
برای بازبینی مجدد و پیدا کردن مشکالت محسوب می شود. با این حال 
تنه��ا پیدا کردن کافی نبوده و الزم اس��ت تا به دنبال رفع آنها باش��ید. 

در این راس��تا بهتر است که موارد پرهزینه را با اقدامات موقتی برطرف 
نمایید تا با بهبود اوضاع، بودجه کافی برای انجام اقدامات تکمیلی را به 
دست آورید. در این زمینه مشورت گرفتن با کارمندان، بهترین سیاست 
اس��ت. دلیل این امر به این خاطر اس��ت که آنها به صورت مس��تقیم با 
بخش هایی در ارتباط هس��تند که ممکن است از نظر شما پنهان بماند. 
در ای��ن رابط��ه تحقیق برای پیدا کردن روش ه��ای جدیدتر بازاریابی و 
توانمندتر کردن تیم ش��رکت، از دیگر مواردی اس��ت که می تواند مورد 
توجه ش��ما قرار گیرد. درواقع نباید اج��ازه دهید که زمان طالیی حال 

حاضر، بیهوده سپری شود. 
4-ویدئوها را به صفحه اصلی اضافه کنید 

اش��تباه بزرگ بسیاری از سایت ها این اس��ت که ویدئوهای خود را 
در صفحه اصلی س��ایت قرار نمی دهند. درواقع تصور آنها این اس��ت 
که صفحه اصلی باید صرفا به عکس و متن خالصه ش��ود. این امر در 
حالی است که در شرایط فعلی، محبوب ترین نوع محتوا، ویدئو است. 
به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا به خوبی دیده ش��وند. در این رابطه 
توصیه ما این اس��ت که دو بخش محبوب ترین و جدیدترین موارد را 
قرار دهید. این امر ش��انس موفقیت شما را به شدت افزایش می دهد. 
همچنین الزم اس��ت تا کیفیت های مختلفی را داش��ته باشید تا افراد 
با هرگونه س��رعت اینترنتی، بتوانند از این بخش اس��تفاده نمایند. در 
نهایت از ایجاد تعامل با کاربران غافل نشوید. برای این امر راهکارهای 
مختلفی وجود دارد که س��اده ترین آن، مطرح کردن یک پرس��ش در 

بخش پایانی است. 
5-بازنشر محتواهای قدیمی را مورد توجه جدی قرار دهید 

در نهایت آخرین توصیه این اس��ت که به بازنش��ر محتواهای قدیمی 
خ��ود بپردازید. در این رابط��ه اگرچه این موارد همچنان در س��ایت و 
صفحات ش��ما در ش��بکه های اجتماعی وجود دارد، ب��ا این حال آمارها 
حاک��ی از آن اس��ت که افراد چن��دان تمایلی به بازگش��ت به صفحات 
قدیمی و مش��اهده محتواهای قدیم، ندارند. این امر باعث خواهد شد تا 
بخش بزرگی از مخاطبان جدید شما، از اقدامات انجام شده آگاهی پیدا 
نکنند. تحت این ش��رایط بازنش��ر می تواند یک گزینه بسیار خوب باشد 
که برای ش��ما هزینه ای را نیز نخواهد داش��ت. با این حال توجه داشته 
باش��ید که ممکن است نیاز به تغییر برخی اعداد وجود داشته باشد. به 
همی��ن خاطر حتما محت��وا را یکبار دیگر مورد بررس��ی قرار دهید. در 
این راس��تا تمامی موارد قدیمی نیز کاربردی نبوده الزم اس��ت تا آنها را 

گلچین نمایید. 
smallbiztrends.com  :منبع

حوزه بهداش��ت یکی از حس��اس ترین فعالیت های ممکن را ش��امل 
می شود. حساس��یت باال در این زمینه در مورد دندانپزشکی نیز صحت 
دارد. امروزه کلینیک های دندانپزش��کی بس��یار زیادی در سراسر جهان 
مش��غول ب��ه فعالیت هس��تند. نکته مه��م در این میان عدم اس��تقبال 
مراجعه کنن��دگان از کلینیک ه��ای مختلف به صورت یکس��ان اس��ت. 
بازاریاب��ی به عنوان یکی از ابزارهای توس��عه کس��ب و کار برای بهبود 
وضعی��ت کلینیک ها نیز کارب��رد دارد بنابراین هدف اصلی مقاله کنونی 
بررس��ی برخی از مهم ترین تکنیک های جل��ب نظر مراجعه کنندگان به 

کلینیک های دندانپزشکی خواهد بود.
تعامل با انجمن های دندانپزشکی

تعامل با انجمن های دندانپزش��کی مزیت افزایش ش��هرت کلینیک ها 
را ب��ه همراه دارد. چالش اصلی پیش روی کلینیک ها و دندانپزش��ک ها 
کس��ب ش��هرت و اعتبار در میان مردم اس��ت. همکاری با انجمن های 
پزش��کی معتبر شانس شما برای بهبود وضعیت تان از نقطه نظر شهرت 

و اعتبار را افزایش خواهد داد. 
اگر شما دارای توانایی و تحصیالت منحصر به فردی هستید، بیان این 
نکته در قالب رزومه به انجمن های معتبر ضروری است. اگر شما رزومه 
مناس��بی در اختیار انجمن ها قرار ندهید، شانس چندانی برای موفقیت 

در زمینه همکاری با آنها نخواهید داشت. 
راه اندازی سایت رسمی برای آموزش های دهان و دندان

ارائه آموزش های معتبر اهمیت بس��یار زیادی دارد. برخی از بیماران 
دارای دردهای بس��یار زیادی هستند. کمک به آنها برای تسکین درد تا 
زمان مراجعه به پزش��ک متخصص نقش مهمی در افزایش اعتبار ش��ما 
در ن��گاه آنها خواهد داش��ت. امروزه برخی از پزش��کان و کلینیک های 
دندانپزش��کی اقدام به بارگذاری محتوای آموزش��ی برای ارتقای سطح 

آگاهی مردم از رعایت بهداش��ت دهان و دندان می کنند. این امر ش��اید 
در نگاه نخس��ت بسیار ساده به نظر برسد، اما تاثیر قابل توجهی بر روی 

ذهنیت بیماران از شما خواهد داشت. 
بهینه سازی سایت رسمی کلینیک

بازاریاب��ی نیازمن��د توج��ه به مدیریت س��ئو اس��ت. ش��ما در فضای 
موتورهای جس��ت وجو باید نکاتی نظیر استفاده از کلیدواژه های اساسی 
کس��ب و کار و تعامل با مخاطب هدف به ص��ورت مداوم را مدنظر قرار 
دهید. س��ایت رسمی پزش��کان یا کلینیک ها مرجع اصلی بیماران برای 
ارزیابی و مقایس��ه گزینه های مختلف اس��ت. اس��تفاده از کلیدواژه های 
پرکاربرد در زمینه دندانپزش��کی شانس شما و کلینیک تان برای کسب 

موفقیت را افزایش خواهد داد. 
ب��دون تردی��د دندانپزش��کان و جامعه پزش��کی آش��نایی چندانی با 
نح��وه بازاریاب��ی ندارند. این امر کامال طبیعی اس��ت و توصیه اساس��ی 
بخش کنونی برای جامعه پزش��کی و کلینیک های درمانی اس��تفاده از 
کارشناس های حرفه ای بازاریابی است. این امر امکان تاثیرگذاری هرچه 

بهتر بر روی مخاطب هدف را به همراه دارد. 
ام��روزه کالس های بازاریابی بس��یار متنوعی به ص��ورت حضوری یا 
آنالین برگزار می ش��ود. حض��ور در چنین کالس هایی امکان آش��نایی 
هرچ��ه بهتر با نکات و اص��ول بازاریابی را به هم��راه دارد. مزیت اصلی 
این ش��یوه کاهش نیاز به همکاری ب��ا بازاریاب ها و پرداخت هزینه های 

قابل توجه است. 
بهینه س��ازی سایت رسمی کلینیک یا پزش��کان کار چندان دشواری 
نیست. اگر شما در زمینه تولید محتوا در سایت نیز فعالیت دارید، باید 
دسته بندی مناس��بی از آنها ارائه نمایید. همچنین استفاده از تیترهای 
جذاب و تعاملی نیز در افزایش تعداد بازدیدهای سایت تاثیرگذار است. 
توصیه اساسی در بخش کنونی تاکید بر روی پاسخگویی به پرسش های 
مخاطب هدف اس��ت. این امر وجه تعاملی سایت شما را به شدت بهبود 
خواهد بخش��ید. ام��روزه مش��تریان در تعامل با برندها ب��ه دنبال رفع 

نیازهای ش��ان هس��تند. این نیاز در حوزه دندانپزشکی شامل اطالعات 
مناسب برای حفظ سالمتی دهان و دندان است. 

ارائه پیشنهادهای وسوسه برانگیز
ارائه پیش��نهادهای وسوسه برانگیز برای جلب نظر مخاطب هدف ایده 
ت��ازه ای نیس��ت. بیماران برای مراجع��ه به درمانگاه ها ی��ا کلینیک های 
دندانپزش��کی به دنبال خدمات مناسب با هزینه ای منطقی هستند. اگر 
شما قصد رقابت در این عصه را دارید، باید به دنبال پاسخگویی مناسب 
به انتظارات بیماران باش��ید. بسیاری از بیمارس��تان ها به طور مداوم با 
تعداد مراجعه کنندگان اندک مواجه هستند. دلیل این امر بی توجهی به 
وضعیت کلی درمانگاه ها و نحوه ارائه خدمات به صورت حرفه ای اس��ت. 
اگر ش��ما به این نکته مهم توجه نداش��ته باش��ید، امکان رقابت موثر با 

کلینیک های برتر را نخواهید داشت. 
گاهی اوقات ش��ما ب��رای موفقیت در زمینه جلب نظ��ر بیماران برای 
اس��تفاده از خدمات تان باید نرخ برخ��ی از خدمات را، حتی برای کوتاه 
مدت، کاه��ش دهید. این ام��ر موجب بهره مندی دامنه وس��یع تری از 
بیماران از خدمات درمانی خواهد ش��د. همچنین اعتبار ش��ما به عنوان 

یک کلینیک دندانپزشکی افزایش می یابد. 
استفاده از فناوری های نوین

اس��تفاده از فناوری ه��ای نوی��ن در هر حوزه ای اهمی��ت دارد. عرصه 
دندانپزشکی به دلیل سر و کار داشتن با بیماران حساسیت بسیار زیادی 
دارد بنابراین شما باید از آخرین فناوری های حاضر استفاد نمایید. یکی 
از فناوری ه��ای نوین در این عرصه سیس��تم جامعه اطالعات پزش��کی 
است. چنین سیستمی امکان دسترسی به اطالعات بیماران در کمترین 
زمان را فراهم خواهد کرد.  امروزه بازاریابی در عرصه دندانپزشکی هنوز 
در ابتدای مس��یر قرار دارد بنابراین شما نیاز به استفاده از تکنیک های 
فراوان��ی برای موفقیت در این حوزه نداری��د. توجه به توصیه های مورد 

بحث در این مقاله تا حدود زیادی نیازهای شما را رفع خواهد کرد. 
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تکنیک های بازاریابی در حوزه دندانپزشکی

چه نوع محتواهایی با باالترین شانس 
اشتراک گذاری مواجه هستند؟ 

آی��ا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که چه نوع محتواهایی با 
باالترین ش��انس اشتراک گذاری مواجه هستند؟ در این رابطه بدون 
شک یک عامل را نمی توان موثر دانست و باید به دنبال مجموعه ای 
از ویژگی ها باش��یم. با این اقدام می توان سطح خود را به حرفه ای ها 
نزدیک تر کرد. نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این 
است که در شرایط حال حاضر خصوصا پس از شیوع ویروس کرونا، 
میزان اس��تفاده افراد از اینترنت رش��دی چش��مگیر را داشته و در 
ش��رایط حال حاضر اگر فعالیت های خوبی را در این بس��تر نداشته 
باشید، یک شانس طالیی را به سادگی از دست خواهید داد. در این 
راس��تا قصد داریم تا در ادامه به ویژگی های محتواهایی بپردازیم که 

معموال با باالترین نرخ اشتراک گذاری مواجه می شوند.
1-تیتر مناسب 

بدون ش��ک تیتر نخستین چیزی اس��ت که مخاطب با آن مواجه 
خواهد ش��د. تحت این ش��رایط اگر مواردی جذاب را انتخاب نکنی، 
بدون شک شانس خود را کاهش داده و ممکن است به مراتب کمتر 
از انتظارات، مورد اس��تقبال قرار گیری��د. در این رابطه اگرچه بهتر 
اس��ت که به دنبال موارد کامال حقیقی باش��ید، با این حال نکته ای 
که نباید از آن غافل شوید این است که همواره می توان کمی اغراق 
را ب��ه این موضوع اضافه کرد. بنا بر آمارهای منتشرش��ده، باالترین 
اس��تقبال ها از تیترهایی بوده اس��ت که با عبارت های پرسشی بوده 
و این موضوع خود بیانگر آن اس��ت که سوال کردن، ذهن مخاطب 

را درگیر می کند. 
2-اندازه متن 

در انتخاب اندازه تیتر هیچ اس��تاندارد کل��ی وجود ندارد. درواقع 
ش��ما باید به دنبال اندازه مناس��ب با توجه به موضوع باش��ید. برای 
مث��ال اخبار معموال به بیش از ۳۰۰ کلمه نی��از ندارند، با این حال 
یک مصاحبه، حتی ممکن است به ۳۰۰۰ کلمه و حتی بیشتر برسد. 
در ای��ن رابطه جامعه هدف و مخاطبان نی��ز متفاوت بوده و ممکن 
است در یک منطقه، اس��تانداردهای خاصی با توجه به ویژگی های 
مردم ش��کل گیرد. برای سنجش این موضوع بهتر است تا نگاهی به 
اقدامات انجام ش��ده از س��وی برندهای مطرح داشته باشید. با این 
حال آمارهای جهانی در این زمینه حاکی از آن اس��ت که متن های 
بی��ش از ۳۰۰۰ کلمه به علت آنکه بیانگر یک تحقیق جامع اس��ت 
بیش��تر مورد توج��ه قرار می گیرد. به همین خاطر الزم اس��ت تا به 

دنبال ایجاد محتواهایی جامع و کاربردی باشید. 
3-استفاده از عکس و فیلم 

تولید محتوا در ش��بکه های اجتماعی و س��ایت ها، با قابلیت های 
بس��یار خوبی همراه اس��ت که باید از آنها نهایت اس��تفاده را داشته 
باشید. در این راس��تا تاکید بیش از حد بر روی متن، ابدا جذابیتی 
را نخواهد داش��ت. به همین خاطر ضروری اس��ت ت��ا اقدامات خود 
را ب��ا تصاویر و فیلم های مرتبط، همراه س��ازید. اگرچه بهتر اس��ت 
که تمامی این موارد توس��ط خودتان تهیه ش��ده باشد، با این حال 
اگر قادر به تولید با کیفیت نیس��تید، توصیه می ش��ود که از بهترین 
گزینه موجود، استفاده کنید. در این راستا حتما از ذکر منبع غافل 
نش��وید تا مشکالت حقوقی شکل نگیرد. آمارها در این رابطه بیانگر 
۱2درصد بیش��تر بودن اشتراک گذاری محتواهایی دارد که صرفا به 

متن محدود نیستند. 
4-اطالعات جدید 

ای��ن امر که به دنبال موضوعات جدیدی باش��ید ک��ه تا به امروز 
توس��ط دیگران مورد توجه قرار گرفته نشده است، باعث خواهد شد 
تا وارد عرصه ای شوید که برای آن رقیبی وجود نداشته و این امر به 
معنای شانس موفقیت بسیار باال خواهد بود. در این رابطه موضوعی 
که باید به آن توجه داشته باشید این است که گزینه ها متنوع بوده 
و تمامی آنها از اهمیت یکسان برخوردار نیستند. به همین خاطر هر 
موضوعی نیز مناس��ب نخواهد بود. در این راستا توصیه دیگر ما این 
اس��ت که همواره اقدامات برندهای رقیب را مورد بررسی قرار دهید 

تا از انجام موردی تکراری، جلوگیری شود. 
5-شوخ طبعی

ن��وع بی��ان موارد، به ق��دری مهم اس��ت که می تواند م��رز میان 
موفقیت و شکست ش��ما را تعیین نماید. این بخش که از آن تحت 
عنوان س��واد روایت نام برده می ش��ود، به حدی مهم است که حتی 
رش��ته های دانشگاهی نیز به آن اختصاص پیدا کرده و الزم است تا 
در این زمینه خودسازی داشته باشید. همچنین فراموش نکنید که 
ش��وخ طبعی، در هر فرهنگی معنای خاصی را داشته و الزم است تا 
به این موضوع نیز توجه داش��ته باشید. بدون شک به هر میزان که 
مطالعه باالتری نس��بت به اقدامات انجام ش��ده داشته باشید، درک 
بهتری را نیز خواهید داشت. در کنار این موضوع توجه داشته باشید 
که تنها شوخ طبعی مدنظر نبوده و به صورت کلی اگر قدرت تحریم 
احساس��ات را داشته باشید، ش��انس موفقیت شما بسیار باال خواهد 

بود. 
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90درصد از کارمندان یک اشتباه مشترک دارند 

اخیرا آماری منتش��ر شده است که اگرچه در ظاهر بدون هیچ گونه مشکلی 
اس��ت، با این حال بدترین نتایج ممکن را به همراه دارد. بر این اس��اس بیش 
از ۹۰درصد کارمندان در پروس��ه اس��تخدامی خود، هیچ گون��ه فعالیتی را در 
ش��بکه های اجتماعی ندارند. در این رابطه حتی مش��اهده شده است که آنها 
اقدام به حذف موقت صفحات خود نیز می کنند. درواقع تصور آنها این اس��ت 
که اقدامات انجام شده در یک شبکه، ممکن است بر روی تصمیم مدیران یک 
شرکت، تاثیر منفی را داشته باشد. این امر در حالی است که چنین اقدامی در 
رده فریب و حتی نوعی کالهبرداری محسوب می شود. درواقع برای انتخاب یک 
فرد، بسیار مهم اس��ت که ویژگی های الزم را با فرهنگ سازمانی داشته باشد. 
تحت این شرایط چنین اقداماتی بدون شک می تواند زمینه اخراج سریع شما 
را به همراه داش��ته باش��د. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این 
است که تالش برای القای این تصور که شما فعالیتی در شبکه های اجتماعی 
ندارید، نتیجه ای کامال عکس را نیز به همراه دارد. درواقع بر این اس��اس، افراد 
تصور می کنند که شما ابدا فردی به روز نبوده و از تکنولوژی های جدید، غافل 
هس��تید. این امر خود می تواند به دلیلی برای عدم استخدام شما تبدیل شود. 
به همین خاطر توصیه می ش��ود که همواره از نمایش خود واقعی خود واهمه 
نداش��ته و فراموش نکنید که فرصت های شغلی متعددی وجود دارد که بدون 
شک، حداقل چند مورد از آنها کامال مطابق ویژگی های شما خواهد بود. درواقع 
ب��ا نگاهی واقع بینانه، پی به این امر خواهید برد که ش��ما قادر به تظاهر برای 
مدتی طوالنی نظیر چند س��ال، نخواهید بود. در کنار این موضوع مدیران نیز 
باید به این نکته توجه داشته باشند که برخی از مسائل کامال در محدوده زندگی 
شخی افراد قرار داشته و نباید در زمینه رصد افراد قبل از استخدام، بیش از حد 

افراط گرایانه نیز رفتار نمایند. 
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 )TRL( چگونه می توان سطح آمادگی فناوری
را ارزیابی کرد؟

توانایی توسعه محصوالت جدید، یکی از قابلیت های سال های اخیر به ویژه در 
شرکت های مستقر در اروپا و آمریکا است به گونه ای که بسیاری از شرکت های 
بزرگ با برون س��پاری فرآیند س��اخت و معطوف ش��دن بر مدیریت طراحی و 
فرآیند توسعه محصول، رقابت در اکوسیستم را پیش می برند که در این فرآیند 
نقش نوآوری، تحقیق و توسعه در خلق محصوالت جدید بر همگان آشکار است.
اکوسیستم حاکم بر فناوری در کشورهای جهان نوید رفتار شبکه ای را می دهد. 
دسترسی به ارتباطات و شکل گیری شبکه های همکاری برای شرکت ها و سایر 
بازیگران اکوسیس��تم، ایجاد مزیت رقابتی برمبنای همکاری متقابل را تداعی 
می کند. در چنین اکوسیس��تمی تنها دسترسی به ابزارهای فنی مزیت رقابتی 
محسوب نمی شود و یکی از قابلیت های جدید برای کار در اکوسیستم شبکه ای 
و توس��عه فناوری های جدید نظارت فنی بر پروژه های برون سپاری شده است. 
یکی از روش های ارزیابی فنی پروژه ها به کارگیری ابزار TRL یا »سطح آمادگی 
فناوری« اس��ت. با توجه به تجربیات کش��ورهای دیگر در زمینه ارزیابی سطح 
بلوغ فناوری،TRL به عنوان ابزاری مفید برای ارزیابی سطوح آمادگی فناوری 
مطرح شده است و استقبال گسترده جهانی به ویژه در صنایع بزرگ نسبت به 
آن وجود دارد.  TRL ابزاری تحلیلی و تفسیری برای ارزیابی و سنجش سطح 
آمادگی و بلوغ فناوری در توس��عه محصول همراه با ریسک پذیری در فناوری 
توسعه محصوالت جدید است. هدف از به کارگیری ابزار TRL، کاهش ریسک 

هزینه های فناوری، تعدیل هزینه های آزمون و ارتقای فناوری است.
مهم ترین مزایای ارزیابی سطح فناوری عبارت است از:

• سطح بندی و پیاده سازی آمادگی فناوری
• حمایت از سیستم پشتیبانی تصمیم گیری

•  مدیریت ریسک
•  کاهش هزینه ها

•  مفید برای مدل های سرمایه گذاری
• تعیین زمان اجرا و انتقال فناوری در جامعه

در همین راستا سطح آمادگی فناوری شامل ۹ گام است:
گام اول: در ای��ن س��طح تحقیقات علمی که از مش��اهدات و گزارش اصول 
بنیادی به دس��ت آمده، به تحقیقات کاربردی تبدیل می ش��ود و بیشتر جنبه 

پیاده سازی فناوری مدنظر است.
گام دوم: مطالعات تحلیلی جامعی در اصول علمی صورت می پذیرد که نتیجه 

این مطالعات در نهایت به جذب و درک پایه از فناوری می انجامد.
گام سوم: مطالعه دقیق علمی، تحلیلی و بررسی تکرارپذیری است تا حدی 

که از مطالعات علمی و تحلیلی اطمینان کامل حاصل شود .
گام چهارم: یکپارچه سازی اجزای اصلی فناوری، این یکپارچه سازی بایستی 

با نتایج گام سوم  و کاربردهای فناوری طراحی شود .
گام پنجم: تثبیت عملکرد مطلوب اجزای یکپارچه ش��ده فناوری در محیط 

آزمایشگاهی
گام شش��م: تثبیت عملکرد مطلوب اجزای یکپارچه شده فناوری در محیط 
عملیاتی مشابه. بایستی ریسک فنی و اقدامات موردنیاز برای پیشرفت به سطح 

بعدی سنجیده شود .
گام هفتم: تثبیت عملکرد مطلوب اجزای یکپارچه ش��ده فناوری در محیط 

عملیاتی واقعی
گام هشتم: تکمیل فناوری واقعی و امکان بهره گیری از آن با ضریب اطمینان باال

گام نهم: تثبیت فناوری در آزمون عملیاتی کامل
دستیابی به موفقیت در توس��عه محصوالت جدید با سطح فناوری هایتک 
نیازمند هماهنگی بین س��طوح آمادگی فناوری های به  کار رفته اس��ت و عدم 
عملکرد بهینه در هر یک از فناوری های به کار رفته، عوارض کارکردی و اتالف 

زمانی و مالی جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.
در همین راستا چالش ها و انتقادهای به ابزار TRL توسط شرکت ها و صنایع 
بزرگ وارد شده اما با توسعه ابزارهای مختلف بعضی از مشکالت سطح آمادگی 
فناوری مرتفع شده است.  از جمله ابزاری که به کمک TRL آمده است، ابزار 
س��طح آمادگی بازار )MRI( اس��ت که می تواند خطر شکست بازار را کاهش 
دهد. این مفهوم نیز مانند سطح آمادگی فناوری بسط و توسعه داده شده است 
و همچون س��طح بلوغ فناوری دارای گام های ۹  گانه آمادگی بازار است که در 

مطالب بعدی به آن بیشتر پرداخته می شود.
modirinfo :منبع

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1286073290 www.forsatnet.ir

همه ما در زندگی با ش��رایطی مواجه می شویم که نمی توانیم انتخاب 
راحتی بین دو یا چند گزینه داش��ته باش��یم. مثاًل برای شام چه غذایی 
از منو انتخاب کنیم؟ یا برای مهمانی امش��ب چه لباسی بپوشیم؟ البته 
این معضل زمانی بیش��تر می ش��ود که گزینه های انتخابی ما از یک حد 

معینی فراتر می روند.
در واقع ما برای رس��یدن به یک گزینه برتر، س��ناریوهای مختلف را 
بررس��ی ک��رده و به آنها بی��ش از حد فکر می کنیم. تحلی��ل افراطی یا 
فک��ر کردن بیش از اندازه در مورد چی��زی می تواند میزان بهره وری در 
کار را کم کند. همین طور فرآیند تصمیم گیری را نیز س��خت می کند. 
امروزه با جس��ت وجوهای اینترنتی و دسترس��ی به اطالعات می توانیم 
مزای��ا یا معایب هر یک از گزینه های خود را بررس��ی کنیم. البته گاهی 
با این جس��ت وجوهای ساده درون سیاه چاله ای زمان بر و پر از اطالعات 

می افتیم که ما را در عمل تصمیم گیری گمرا ه تر می سازد!
بری ش��وارتس )Barry Schwartz(، روانش��ناس آمریکایی، برای 
 Paradox of( توصی��ف یافته های خ��ود از عب��ارت تناقض انتخ��اب
Choice( اس��تفاده می کند. بدین معنا که وقتی انتخاب های ما بیشتر 

می ش��ود، اضطراب، تردید و نارضایتی نی��ز افزایش می یابد. 
در حقیق��ت، دسترس��ی نامح��دود ب��ه اطالعات، م��ا را در 
گزینه ه��ای متع��دد غرق می کند و اغلب ب��ه جای کمک به 
انتخاب گزینه بهتر، ترس و پش��یمانی بیش��تری را به همراه 
می آورد. همچنین در حالتی از فلج تحلیلی گرفتار می شویم 
که نمی توانیم به اهداف و پروژه های مهم خود برس��یم. فلج 
تحلیلی همان تجزیه و تحلیل بیش از حد اطالعات است که 
زمان انجام کارها را به تأخیر می اندازد. به عالوه این مس��أله 
طبق مطالعات روانشناس��ی و علوم اعصاب بر روی بهره وری 

در کار و شادی ما نیز تأثیر می گذارد.
 LexisNexis براس��اس مطالعات صورت گرفته توس��ط
در س��ال 2۰۱۰، به طور متوس��ط کارمن��دان بیش از نیمی 
از روزه��ای کاری خود را صرف بررس��ی گزینه ها و اطالعات 
می کردن��د تا اینکه از آنها برای انجام کار اس��تفاده کنند! در 
حقیق��ت، آنها به دلیل فکر کردن بی��ش از حد به گزینه ها، 
ع��الوه ب��ر اتالف زم��ان و فرص��ت عماًل ب��ه نتیج��ه ای نیز 

نمی رسیدند.
فکر ک��ردن بیش از حد بر روی کاره��ا و تصمیم های مان 

چه اثراتی دارد؟
1- عملکرد پایین در انجام کارهای ذهنی

کاره��ای ذهن��ی مانند عم��ل یادگی��ری در حافظه کاری 
یا کوتاه مدت ذخیره می ش��ود. 2 روانش��ناس، سیان بایالک 
 ،)Thomas Carr( کار  توم��اس  و   )Sian Beilock(
معتقدن��د که تمام اطالعات و حقای��ق در حافظه کوتاه مدت 
ب��ه طور فعال و مح��دود باقی می مانند. اگ��ر این حافظه در 
موقعیت ه��ای اس��ترس زا و پرفش��ار قرار بگی��رد، عملکرد و 
بهره وری ما را مختل می کند. در این ش��رایط هرچه بیش��تر 
ت��الش کنیم ت��ا کار خوب��ی ارائه دهیم، اثربخش��ی کمتری 

خواهد داشت.
حافظ��ه کوتاه مدت به ما اجازه می دهد ک��ه بر روی کارهای 

در حال انجام تمرکز کنیم. متأسفانه این حافظه محدود است و مانند یک 
حافظه رایانه ای پس از اس��تفاده و مصرف کامل، دیگر هیچ ظرفیتی ندارد. 
بنابراین، وقتی ش��رایطی را بیش از حد تحلی��ل می کنیم، افکار تکراری و 

اضطراب، ظرفیت حافظه کوتاه مدت و بهره وری ما را کاهش می دهد.
2- از بین رفتن خالقیت

 ،)Stanford(طبق مطالعات صورت گرفته در دانش��گاه اس��تنفورد
تفک��ر بیش از حد نه تنها مانع توانایی های مان در انجام کارها می ش��ود؛ 
بلکه ما را از رسیدن به پتانسیل خالق نیز بازمی دارد. طی یک آزمایش 
در همین دانش��گاه از شرکت کنندگان خواسته شد تا به مدت ۳۰ ثانیه 
برای هر کلمه ای )مانند سالم نظامی، اگزوز( که گفته می شود، تصویری 
بکشند و در عین حال، هر کلمه را براساس میزان سختی اش در طراحی 
رتبه بندی کنند. در همین زمان از فعالیت ذهنی افراد در حین طراحی 

تصویربرداری می شد.
نتای��ج این آزمایش نش��ان داد ک��ه غالباً تفکر های م��ا )مثاًل طراحی 
کدام کلمه از همه س��خت تر اس��ت؟( در قس��مت جلویی لوپ پیشانی 
)Prefrontal Cortex( انجام می ش��ود. اما مخچه مغز )بخش��ی که 
رفتارهای حرکتی در آن انجام می شود( برای طراحی هایی که خالقیت 
بیش��تری داش��تند، فعال بوده اس��ت. به عبارت دیگر، وقتی افراد برای 
تصویرس��ازی هر کلمه کمتر فکر می کردن��د، طراحی های خالقانه تری 

داشتند.
3- کمتر شدن نیروی اراده

آکادم��ی ملی علوم به مدت ۱۰ ماه تصمیم ها و حکم های قاضیان در 
دادگاه ه��ا را مورد  مطالعه  قرار داد. در نهای��ت، نتیجه مطالعات این بود 
که بیش��تر عفوهای مش��روِط زودهنگام، صبح ها و بالفاصله بعد از ناهار 
اتفاق می افتاد. اما بیش��تر حکم های مربوط به عفو مشروط که در پایان 
جلسه های طوالنی دادگاه مطرح می شدند، توسط قاضی رد می شد. این 
اتفاق حتی به نوع جرم هم بس��تگی نداشت و در بیش از ۱۱۰۰ پرونده 

قابل مالحظه بود.
روانشناس��ان این رفتارها و قضاوت ها را ناش��ی از »خستگی تصمیم« 
می دانند. هر تصمیمی که ما می گیریم، از اینکه چه لباس��ی بپوشیم یا 
برای ناهار چه غذایی بخوریم، به منبع محدودی از اراده وابس��ته است. 
نی��روی اراده مانند ماهیچه های بدن اس��ت. هرچه از ماهیچه های خود 

بیشتر استفاده کنیم، خسته تر می شویم.
فعالیت هایی مثل مس��واک زدن که به ط��ور خودکار انجام می دهیم، به 
نی��روی اراده کمی نیاز دارند، اما زمان��ی که به تصمیمی بیش از حد فکر 
می کنیم، قدرت اراده مان خیلی سریع تر کاهش یافته و احساس خستگی 
می کنیم. خستگِی تصمیم مانع ارزیابی سریع و روشن از وضعیت می شود. 
همچنین باعث انتخاب های نادرس��ت مانند خوردن غذاهای ناسالم، ترک 
ورزش، ب��ه تعویق انداخت��ن کارها و انجام کارهای جانبی مثل تماش��ای 
تلویزیون می ش��ود. به طور خالصه تحلی��ل افراطی از یک تصمیم، فرآیند 

تصمیم گیری های بلندمدت و باکیفیت را دشوارتر می سازد.
4- کمتر شدن شادی

در س��ال ۱۹۵۶ ِهرم��ان س��یمون )Hermann Simon(، رهب��ر 
تجاری آلمانی، دو س��بک تصمیم گیری تحت عنوان »تصمیم حداقلی« 

)Satisficers( و »تصمی��م حداکث��ری« )Maximizers( را معرفی 
ک��رد. در تصمی��م حداقل��ی، فرد ب��ه یک گزین��ه مناس��ب و تا حدی 
خوب رضایت می دهد و اولویت او یک س��ناریو ایده آل نیس��ت. گِرِچن 
روبین)Gretchen Rubin(، نویس��نده آمریکایی، نیز درباره این نوع 

استراتژی بیان می کند:
در این س��بک، افراد با حداقل رضایت خ��ود تصمیم می گیرند. یعنی 
همین که معیارهای آنان تأمین ش��ود، از تصمیم خود راضی هس��تند. 
ب��رای مث��ال، وقتی بتوانن��د هتل دلخواه خ��ود را پیدا کنن��د یا غذای 

موردنظرشان را بخورند، رضایت دارند.
در مقابل، افراد با تصمی��م حداکثری می خواهند که همه گزینه ها را 
بررسی کنند تا بتوانند ایده آل ترین تصمیم ممکن را بگیرند. مثاًل موقع 
خرید یک دوچرخه، ش��اید گزینه ای را پیدا کنند که غالب نیازهای شان 
را ب��رآورده می کند، اما تا زمانی که تمام دوچرخه ها را بررس��ی نکنند، 

تصمیم به خرید نمی گیرند.
ش��ادی یا رفاه ما تحت تأثیر سبک های تصمیم گیری مان است. اثرات 

روانشناختی این تصمیم ها در زیر بیان شده است:

• اف��راد در »تصمی��م حداکثری« نس��بت ب��ه »تصمی��م حداقلی«، 
رضایت مندی، ش��ادی و اعتمادبه نفس کمتری دارند و غالباً افس��رده و 

بدبین هستند.
• افراد در »تصمیم حداکثری« اغلب دچار خوددرگیری می ش��وند و 
پس از تصمیم گیری بیش��تر احساس پش��یمانی می کنند. یعنی بیشتر 
اوقات از خود می پرسند که اگر گزینه دیگری را انتخاب می کردم، بهتر 

نبود؟
• افراد در »تصمیم حداکثری« زمانی که در حد همساالن خود عمل 

نکنند، احساس بدی نسبت به خود پیدا می کنند.
گاهی ت��الش برای جس��ت وجوی بهترین گزینه ممکن اس��ت که با 
نتیجه بهتری همراه ش��ود، اما تعدد گزینه می تواند اضطراب بیش��تر و 

خوشبختی کمتری از تصمیم ها را ایجاد کند.
چ��ه راهکارهای��ی برای مقابل��ه با فل��ج تحلیلی و عملک��رد بهتر در 

تصمیم گیری ها وجود دارند؟
1- روز خود را با تصمیم های مهم تر بسازید

همه تصمیم ها دارای ارزش یکس��انی نیستند. اینکه چه خمیردندانی 
استفاده کنید یا وعده صبحانه تان چه باشد نسبت به تصمیم گیری های 
اس��تراتژیک برای ش��رکت ارزش کمتری دارند. با ه��ر انتخاب اضافی 
توانایی ما در تصمیم گیری های بلندمدت و باکیفیت کم می ش��ود. افراد 
موف��ق تصمیم های کمتری در روز می گیرند. آنها مهم ترین تصمیم ها را 
صبح ها ک��ه انرژی و اراده کافی دارند، عمل��ی می کنند و تا حد ممکن 

تصمیم های کوچکی می گیرند.
نبای��د تصمیم های مهم را بعدازظهرها گرفت. اگر در اواخر روز، کاری 
بیش از حد فکر ش��ما را به خود مش��غول کرد، کاِر آن روز را رها کنید 
ی��ا بر روی کاری غیرمرتبط تمرکز کنید. صبح روز بعد می توانید با نگاه 
جدید و انرژی بیش��تری به انج��ام آن کار بپردازید. عادت ها و کارهای 
روزم��ره ای برای خود تعریف کنید تا قدرت تصمیم گیری  ش��ما تقویت 

گردد.
2- میزان اطالعات خود را به صورتی هدفمند محدود کنید

برای هر مش��کلی ک��ه با آن روبه رو می ش��ویم، منبع��ی بی نهایت از 
اطالعات وجود دارد که می توانیم آنها را بررسی کنیم، اما باید اطالعات 
به دست آمده را در ذهن خود به صورت کارآمد مدیریت و هدف گذاری 
کنی��م تا به موارد مهم فکر کنیم. روش دیگر اس��تفاده از اطالعات این 
اس��ت که برای آنها محدودیت قائل ش��وید. به این معنا که تعداد منابع 

موردنیاز خود را مشخص کنید و تنها به آنها بپردازید.
لئو ویدریچ )Leo Widrich(،  هم بنیانگذار بافر )Buffer(، هر شب 
لیس��تی کام��ل از مهم ترین کارهایی که باید در ط��ول روز انجام دهد، 
می نویس��د. س��پس تمام این کارها را به طور هم زمان در یک پنجره در 

وب باز می کند و تنها بر روی آنها تمرکز دارد.
3- برای خود مهلت زمانی تعیین کنید و به آن پایبند باشید

قانون پارکینس��ون می گوی��د که انجام یک کار به نس��بت زمانی که 
ش��ما به آن اختص��اص می دهید، طول خواهد کش��ید. مثاًل اگر ش��ما 
م��دت زمان یک س��اعت را ب��رای انجام یک پ��روژه در نظ��ر بگیرید، 
پروژه موردنظر در همان یک س��اعت تمام می ش��ود. همین مسأله برای 

تصمیم گیری نیز صادق است. تعیین محدودیت زمانی می تواند به شما 
در تصمیم گیری ه��ای مؤثرت��ر کمک کند، اما باید راه��ی پیدا کنید تا 
به آن مهلت زمانی تعریف ش��ده پایبن��د بمانید. می توانید مهلت زمانی 
خ��ود را به ص��ورت عمومی بیان کنید. به یکی از همکاران یا دوس��تان 
خود بگویید که به ش��ما در این مس��أله کمک کند یا حتی می توانید از 

اپلیکیشن های یادآور و هشداردهنده استفاده کنید.
4- هدف اصلی خود را بشناسید

سلس��تین چوآ )Celestine Chua(، وبالگ نویس توس��عه فردی، 
بیان می کند که باید بر روی اهداف اصلی خود متمرکز ش��ویم. در واقع 
شناس��ایی و تمرکز بر روی این اهداف موجب تصمیم گیری های مؤثرتر 
می ش��ود. در زندگی شخصی و حرفه ای ش��ما مهم ترین هدف چیست؟ 
ش��اید یک هدف فرعی مانند افزایش لیست ایمیل کاری داشته باشید 
یا اهدافی اصلی در زندگی خود تعیین کنید )مانند س��المتی، دوستی، 

خانواده و …(.
اه��داف خود را بنویس��ید و آنها را مرتباً مرور ک��رده و به خود یادآور 
ش��وید. زمانی که با تصمیمی سخت مواجه شدید، از تحلیل افراطی آن 
خودداری کنید و از خود بپرسید که کدام گزینه با مهم ترین 

هدف یا ارزش شما همخوانی دارد.
5- گزینه ها و تصمیم های خود را با دیگران در میان 

بگذارید
هنگامی که در تصمیم گیری دچار تردید ش��دید، از عقاید 
و نظره��ای دیگران اس��تفاده کنید. مطالعات نش��ان داده اند 
که اف��راد دیگر، حتی غریبه ها می توانن��د گزینه های بهتری 
را پیش��نهاد دهند که رضایت ما را در آینده به همراه داشته 
باشد. به عبارت دیگر، ما با گزینه ای که توسط آنها پیشنهاد 
می شود، خوشحال تر خواهیم شد تا اینکه خودمان به تنهایی 
تصمیم بگیریم. بنابراین، دفعه بعد که تصمیمی بیش از حد 
ذهن شما را به خود مشغول کرد، با همکار، سرپرست، منتور 

یا دوستان خود جلسه ای ترتیب دهید.
ب��ا در میان گذاش��تن تصمیم ه��ا و خواس��ته های خود با 
دیگران مجبور خواهید ش��د تا گزینه های خود را به صورتی 
واضح و مختصر بررسی کنید )یا حداقل واضح تر و مختصرتر 
از زمان��ی که تنها در ذهن خودتان بود(. عالوه بر این، تأیید 
ایده ها توس��ط شخصی که مورد احترا م تان است، می تواند به 
شما برای غلبه بر تردید و افزایش اعتمادبه نفس کمک کند.
6- رویکرد تکرارشونده )Iterative Approach( را 

به کار ببرید
تصمیم گیری زمانی دش��وار است که با عدم قطعیت همراه 
باش��د. ما اغلب گزینه های خود را براس��اس فرضیه هایی که 
ممکن اس��ت دقیق یا نادرست باش��ند، پایه گذاری می کنیم. 
همی��ن طور ت��الش می کنیم که با تحقیق بیش��تر این عدم 
قطعی��ت را جب��ران کنیم، اما گاهی تنها ب��ا انجام عملی آن 
گزینه می توانیم بفهمیم که فرضیه های ما درس��ت هس��تند 
یا خیر. خوش��بختانه روش��ی آسان برای س��نجش درستی 
فرضیه ه��ا وج��ود دارد. ای��ن روش تحت عن��وان رویکردی 
تکرارشونده مطرح است. این مفهوم اغلب در توسعه نرم افزار 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد؛ به ویژه در اس��تارت آپ هایی با رشد سریع 

و منابع کم.
ب��ه جای آنکه زمان خود را صرف انتش��ار محصول بی نقصی کنید که 
ش��اید متناسب با نیاز مش��تریان تان نباش��د، با رویکرد تکرارشونده بر 
کمینه محصول پذیرفتنی )Minimum Viable Product( تمرکز 
کنید. یعنی فرآیند تولید و انتشار محصول خود را تا زمانی ادامه دهید 
ک��ه محصول تان مطلوب بازار ش��ود. تیم محصول در حین این آزمایش 
می توان��د از داده ها و بازخورد کاربران برای س��نجش فرضیه های خود 
اس��تفاده کند. به عالوه می توان��د از تجربه های آن در محصول بعدی یا 

نسخه های دیگر بهره بگیرد.
با رویکرد تکرارش��ونده می توان از تجزیه و تحلیل بیش از حد رهایی 
یافت. ما می توانیم هر تصمیم را به عنوان تجربه ای برای آزمایش در نظر 
بگیریم. همچنین به ما این امکان داده می ش��ود که گزینه ها را سریع تر 

انتخاب کنیم؛ زیرا می دانیم که بعداً می توانیم آن گزینه را بهتر کنیم.
7- قبل از آمادگی کامل شروع کنید

ریچارد برانسون یکی از کارآفرینان موفقی است که تجربه های زیادی 
در زمینه بسیاری از کس��ب وکارها و سرمایه گذاری ها دارد. واضح است 
ک��ه او پیش از این صالحیت یا آمادگی ش��روع هیچ ی��ک از این کارها 
را نداش��ت. به عالوه هیچ چیزی درباره مهندس��ی هواپیما نمی دانست، 
ام��ا در نهایت یک ش��رکت هواپیمایی راه اندازی ک��رد. او نمونه خوبی 
از افرادی اس��ت ک��ه به جای فکر بیش از حد، ش��روع به کار کرد و در 
مس��یر کاری موفقی قرار گرفت. مهم نیس��ت که شما چه هدفی دارید؛ 
می خواهید کس��ب وکار خود را شروع کنید یا کتابی بنویسید. مهم این 
اس��ت که ش��ما چه کس��ی هس��تید، چه چیزی دارید و اکنون چگونه 

می توانید به کار خود ادامه دهید.
گاهی فک��ر می کنید که ب��ا تجزیه و تحلیل هرچه بیش��تر اطالعات 
می توانید به نتیجه مطلوب خود  برس��ید، ام��ا در نهایت، اجرایی کردن 
کارهاس��ت که موفقیت یا شکس��ت نهایی ما را تعیی��ن می کند. به یاد 
داشته باشید که افراد موفق قبل از اینکه احساس آمادگی داشته باشند، 
ش��روع ب��ه کار می کنند و ب��ا بقیه چالش ها و موانع طی مس��یر روبه رو 

می شوند.
8- بهترین تصمیم خود را بگیرید

گاه��ی این باور پیش می آید که هنوز ه��م تصمیم های بهتری وجود 
دارند که می توان با تحقیق عمیق تر و تفکر بیش��تر به آنها دست یافت. 
در حقیقت، ممکن اس��ت که گزینه های پیش روی ش��ما دارای ارزش و 
اعتبار برابری باش��ند، اما شما هرگز نمی توانید تعیین کنید که بهترین 
انتخاب کدام است. اغلب اعتماد و تعهد ما به تصمیم هاست که مشخص 

می کند درست هستند یا غلط.
هنگامی که با یک تصمیم دش��وار روبه رو ش��دید، از خود بپرسید که 
کدام گزینه انگیزه بیش��تری را برای موفقیت ایج��اد می کند؟ به جای 
آنک��ه درگیر یافتن بهترین راه حل ش��وید و بیش از ح��د آن را تحلیل 
کنید، از زمان و انرژی خود در برنامه ریزی های واقعی و عملی اس��تفاده 

کنید تا موفق شوید.
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اخبار

بوشــهر - خبرنگار فرصت امروز: معــاون حفاظت و بهره 
برداری شــرکت ســهامی آب منطقه ای بوشهر از آبیاری بیش از 
2.5 میلیون اصله نخیالت اســتان در ســال جاری خبر داد.   به 
گزارش روابط عمومی شــرکت ســهامی آب منطقه ای بوشــهر، 
مهندس عبدالطیف عباســی نژاد گفت: از ابتدای ســال 1399 تا 
کنون حدود 2.5 میلیون اصله نخل تحت پوشــش شــبکه های 
آبیاری و زهکشی استان به وسعت حدود 18 هزار هکتار، با حجم 
آبی معادل 173 میلیون مترمکعب آبیــاری گردید. وی افزود: از 
این میزان، حدود 82 میلیون مترمکعب از ســد رئیسعلی دلواری 
و قریــب به 91 میلیــون مترمکعب با بهره گیری از تاسیســات 
انحراف آب در رودخانه های اســتان تامین گردیده است. عباسی 
نژاد خاطرنشــان کرد: علیرغم برخی کمبودها و محدودیت ها در 
منابع آبی در دسترس و قابل برنامه ریزی، شرکت آب منطقه ای 

بوشهر با مشارکت باغداران محترم و با پیاده سازی الگوهای تحویل 
حجمی آب، به طور متوسط 2 دور آبیاری در سطح نخیالت تحت 
پوشــش شبکه ها انجام داده اســت و در حال برنامه ریزی جهت 

تامین، انتقال و توزیع آب مورد نیاز دور آبیاری پس از برداشــت 
محصول می باشــد. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی 
آب منطقه ای بوشهر با اشاره به تاسیسات آبی تحت مدیریت این 
شرکت گفت: در حال حاضر یک سد مخزنی )رییسعلی دلواری(، 
4 ســد انحرافی و 4 ایستگاه پمپاژ، تاسیسات تامین و انحراف آب 
جهت پوشش 7 شبکه آبیاری و زهکشی استان بوشهر به وسعت 
حدود 30 هزار هکتار می باشد. وی نقش مشارکت مردم در مراحل 
توزیع آب را بســیار پررنگ خواند و گفت: به منظور پیاده سازی و 
اجرایی نمودن مشارکت بهره برداران محترم در امر بهره برداری، 
با همکاری ســازمان جهاد کشاورزی یک تشکل آب بران در قالب 
تعاونی تولید، در سطحی به وسعت 170 هکتار از نخیالت شبکه 
آبپخش به صورت پایلوت مستقر و از سال 1398 تا کنون مشغول 

به فعالیت می باشد.

رشت - مهناز نوبری: سید علیرضا میرباقری رئیس بهره برداری 
شهرستان های شرکت گاز استان گیالن اظهار داشت: مجموعه بهره 
برداری شهرستان ها با داشتن 140 کارمند رسمی و 295 کارمند 
قراردادی و پیمانکاری، 15 شهرستان و بیش از 750 هزار مشترک 
را تحت پوشش خود قرار داده است.مهندس میرباقری اتمام عملیات 
ساقه بلند نمودن شیرهای حوضچه ای سراسر استان را از مهمترین 
اقدامات صورت گرفته در سال 1398 عنوان نمود و گفت: هم اکنون 
یکی از مهم ترین پروژه های در حال اجرای شرکت، تعمیرات اساسی 
هیتر ایستگاه های CGS است که در حال حاضر برای 11 هیتر پیمان 
گرفته شده و در دست اقدام می باشد.رئیس بهره برداری شهرستان 
ها مقاوم سازی خطوط شبکه و تغذیه برای پایداری جریان گاز در 
مواقع بحران و همچنین کاهش بدهی مطالبات معوقه را از مهمترین 
برنامه های این امور در سال 1399 عنوان نمود.وی با اشاره به ایجاد 
مرکز پیام متمرکز در شرکت گاز استان گیالن،  اظهار داشت:  یکی 
از اقدامات بسیار مهم برای ارائه خدمات بهینه و مطلوب گازرسانی به 
مشترکین، ایجاد مرکز پیام متمرکز می باشد که این مهم با تالش 

و همت همکارانم برای اولین بار در ســطح کشور محقق شده و هم 
اکنون تمامی مشــترکین محترم در سراسر استان می توانند  طی 
تماس با شماره 194 در اسرع وقت از خدمات شرکت گاز  بهره مند 
گردند.این مقام مسئول توضیح داد: در بهره برداری چهار فرآیند بهره 
برداری و نگهداری، امدادرســانی، خدمات پس از فروش و واگذاری 
امتیاز و فروش گاز وجود دارد که برای انجام این فرآیندها دســتور 
العلها و روش های اجرایی مختلفی تدوین شــده است و به صورت 
مداوم نیز مورد پایش قرار میگردند، عالوه بر این از نرم افزار مختلفی 
برای کنترل سیســتمی این فرآیندها اســتفاده می شود.مهندس 
میرباقری بیان نمود: در مجموعه بهره برداری به طور متوســط در 
ســال 150 کیلومتر شــبکه در قالب حفره خالی و 8 هزار انشعاب 
پراکنــده اجرا و نصب می گردد و همچنین با توجه به تاسیســات 
موجود گازدار، جهت تعمیر و نگهداری، از خدمات پیمانکاران بهره 
گرفته می شود  و حدوداً در هر سال در بخش های شبکه و انشعاب 
و تعمیر و نگهداری بین 25 الی 30 میلیارد تومان هزینه می شود.

رئیس بهره برداری شهرستان ها در خصوص رسیدگی به وضعیت و 

مسائل کارکنان تحت سرپرستی اظهار داشت: در این زمینه، عالوه بر 
مذاکره و مصاحبه های چهره به چهره سعی گردیده است با تعاملی 
که با معاونت مالی و پشتیبانی وجود دارد در حد امکان نسبت به رفع 
مشکالت پرسنل اقدام گردد.وی در خصوص بررسی، کنترل و تائید 
صــورت وضعیتها بیان نمود: این مورد به دو بخش عمرانی و جاری 
تقســیم می گردد، در بخش عمرانی ادارات گاز مستقیماً بر پروژه 
های عمرانی نظارت داشــته مضافاً به اینکه پس از پاالیش صورت 
وضعیتها در ادارات گاز، در بهره برداری شهرستانها و همچنین واحد 
برنامه ریزی نیز بررســی و کنترل صورت می گیرد، در بخش پروژه 
های جاری مانند گازبانی، کنتورخوانی و امداد که به صورت متمرکز 
پیمانکار گرفته میشــود تماماً در بهره برداری شهرستانها بررسی و 
کنترل می گرددمهندس میرباقری گفت: از اقدامات بســیار خوبی 
که درجهت نظارت برفرآیندهای فروش و خدمات مشترکین صورت 
گرفته اســت ایجاد سیستم و مجموعه اشتراک پذیری متمرکز در 
استان گیالن می باشد که در حال حاضر در واحد هماهنگی فروش 

خدمات مشترکین مورد استفاده قرار می گیرد..

 بندرعباس - خبرنگار فرصــت امروز: نماینده ولی فقیه در 
هرمزگان گفت: هدایت، حمایت و نظارت بر تعاونی ها از مسئولیتهای 
مهم اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان است. حجت االسالم 
و المسلمین  " محمد عبادی زاده" در نشست با تعاونگران استان به 
مناسبت گرامیداشت هفته تعاون با بیان اینکه تعداد تعاونی های استان 
از متوسط کشوری باالتر است افز.د: این امر نتیجه توجه و تالش برای 
ارتقای این بخش اقتصادی است ولی با توجه به مشکالتی که در این 
حوزه نیز وجود دارد، باید با حمایت و نظارت جدی در جهت اســیب 
شناسی و رفع موانع آنها کمک کرد.  وی اظهارداشت: راه اندازی مرکز 
داوری اتاق تعاون اســتان اقدام ارزشمندی است که در جهت تسریع 

کار تعاونی ها و حل مشکالت حقوقی پیش روی آنها انجام شده است. 
امام جمعه بندرعباس، نقش تعاونی ها در اقتصاد مردمی را مهم عنوان 
و اضافه کرد: تعاونی ها برای ورود مردم به بخش اقتصاد می توانند مهم 
ترین نقش را داشته باشند و این بخش حلقه اتصال بخش خصوصی و 
دولتی است. حجت االسالم عبادی زاده در ادامه بر توازن بین فعالیت 
تعاونی ها در اســتان تاکید کرد و گفت: باید اصل تعاونی را تبیین و 
تبدیل به یک گفتمان کرد که این امر باید از طریق رسانه ها و امامان 
جمعه ترویج و تبدیل به فرهنگ شود. وی بر برون سپاری فعالیتها و 
خدمات توسط دولت تاکید واظهارداشت: تقویت بخش تعاون از جمله 

اتاق تعاون منجر به تقویت تعاونی ها می شود.

اصفهان - قاسم اسد: سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه ا 
جتماعی اســتان اصفهان در دیدار با منصور یزدی زاده مدیر عامل 
ذوب آهن، راهکارهای تحقق بخشــی به اهداف دولت در دستیابی 
به توســعه و توازن منطقــه ای، رفع محرومیت و توانمندســازی 
اقتصادی و فرهنگی مردم در سطح استان را بررسی و نظرات خود 
را بیان کرد. مدیــر عامل ذوب آهن اصفهان در این دیدار با تأکید 
بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ذوب آهن و استقبال از طرح 
تعیین شرکت ها و مجموعه های اقتصادی بزرگ استان به عنوان 
معین مناطق، آمادگی این شــرکت را در پیشــبرد اهداف توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اســتان اعالم کرد. کامران کالنی، 
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه ا جتماعی استان اصفهان نیز با 

اشاره به برنامه ریزی استان براساس الگوی هم پیوندی ساختاری و 
کارکردی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان طراحی 
و تدوین شده اســت، گفت:  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان اصفهان طرحی مبنی بر تعیین شرکت ها و مجموعه های 
اقتصادی بزرگ استان به عنوان معین مناطق ارایه کرده است. وی 
در خصوص نحوه اجرای  این طرح افزود: بر اساس این طرح ظرفیت 
ســنجی و انجام برنامه ریزی های الزم متناسب و همگام با برنامه 
ها و اسناد فرادست استانی با جلب مشارکت های مردمی و جذب 
سرمایه گذاران در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به 
ویژه درون زایی، مردم باوری و عدالت محوری در هر منطقه بر عهده 

معین آن منطقه خواهد بود.

ساری – دهقان : مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران صبح 
امروز از امورهای توزیع برق آمل ، بابلســر و فریدونکنار بازدید کرد. 
دکتر فرامرز ســپری در آغازین روزهــای انتصاب خویش به عنوان 
مدیرعامل شــرکت توزیع برق مازندران بازدید از امورهای توزیع ، 
دیدار با همکاران و بررسی وضعیت شبکه ها و چگونگی روند اجرای 
کارها و ارائه خدمات به مردم را ســرلوحه کار خود قرار داد . وی در 
این بازدیدها با ارائه گزارشی از وضعیت شرکت ،میزان بدهی ، لزوم 
مدیریت بدون نقدینگی ، خلــق منابع ، صرفه جویی در هزینه ها 
،توجه به مبلمان شهری و وضعیت ظاهری شبکه ها را مورد تاکید 
قرار داد . مدیرعامل شــرکت توزیع برق مازندران خلق منابع را در 

انجام کارهای نیرورســانی و تبدیل آمپراژها توسط امورهای توزیع 
ضروری دانســت و یادآور شــد : طرح ضربتی تبدیل سیم به کابل 
به ویژه در جاهایی که آلودگی بیشــتر وجود دارد و ســرقت انرژی 
اتفاق می افتد باید مورد توجه جدی قرار گیرد و در این راســتا باید 
حرکت کرد . وی تصریح کرد: حرکت من در قالب برنامه ای اســت 
که تدوین و به وزارت نیرو اعالم شــده است و همه باید در راستای 
سیاست ها و اهداف کلی شرکت حرکت کنیم . مدیرعامل شرکت 
توزیع برق مازندران اظهار امیدواری کرد با نیروی انسانی بسیار خوبی 
که در مجموعه شــرکت وجود دارد فعالیــت ها و اقدامات جالب و 
قابل توجهی اتفاق بیافتد و برگ زرینی بر افتخارات شــرکت توزیع 

برق مازندران افزوده شود . گفتی است در این نشست و بازدیدهای 
میدانی مدیران امورهای توزیع برق شرق و غرب آمل ، فریدونکنار و 
بابلسر گزارشی از وضعیت امورها و تالش همکاران و چگونگی روند 

اجرای کارها ارائه نمودند .

اراک - خبرنگار فرصت امروز: همزمان با 
هفته دولت عملیات اجرایي پروژه ارتقاء کیفیت 
آب شرب  شهر فرمیهن با حضور مهندس آقازاده 
استانداراستان مرکزي ، دکتر زندیه وکیلي معاون 

هماهنگي امور عمراني اســتانداري ، خزاعي پور 
فرماندار شهرستان فراهان ، مهندس عرفاني نسب  
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي  ، 

و جمعي از مسئوالن محلي آغاز شد.
 به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب 
اســتان مرکزي ، مهندس یوسف عرفاني نسب 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي در 
این مراسم ضمن تسلیت ایام سوگواري ماه محرم 

و گرامیداشت هفته دولت اظهار داشت : استفاده 
از آب شرب با باالترین سطح کیفیت  براي مردم 
خوب اســتان مرکزي از دغدغه هــاي مهم در 
شرکت آب و فاضالب میباشد و انشاهلل با اجراي 
این پروژه ، کیفیت آب شهر فرمهین مطلوب و در 

حد استانداردهاي ملي خواهد شد.
 وي اقدامات الزم براي انجام این پروژه را نصب 
یک دســتگاه تصفیه آب به ظرفیت دو هزار متر 

مکعب در شبانه روز ، ساخت مخزن دو هزار متر 
مکعبي ذخیره آب ، احداث یک واحد ایســتگاه 
پمپاژ با ظرفیت 25 لیتر بــر ثانیه ، اجراي خط 
انتقال به طول 3.5 کیلومتر با قطر 315 میلیمتر 

و احداث سوله 170 متري برشمرد.
وي  هزینه اجراي ایــن پروژه را 100 میلیارد 
ریال برآورد نمود و اظهار امیدواري کرد این مبلغ 

در زمان مناسب ، تخصیص یابد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر:

 2.5  میلیون اصله نخیالت استان آبیاری گردید

رئیس بهره برداری شهرستان ها ی شرکت گاز استان گیالن:

 مقاوم سازی خطوط و کاهش مطالبات معوقه 
از مهمترین اهداف این امور در سال 1399 می باشد

نماینده ولی فقیه هرمزگان در نشست با تعاونگران استان:

هدایت، حمایت و نظارت سه مسئولیت مهم در حوزه تعاون هرمزگان است

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه ا جتماعی استان اصفهان:

شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در پیشبرد اهداف توسعه ای استان نقش به سزایی دارند

بازدید مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران از امورهای توزیع

 با حضور استاندار استان مرکزی
پروژه ارتقاء کیفیت آب شهر فرمهین کلید خورد

 تالش در راستای جهش تولید و تولید علم 
زمینه ساز اقتدار نظام اسالمی است

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل اوقاف اســتان قم گفت: الزم 
است همه ما در راستای تاکیدات رهبر معظم انقالب گوشه ای از کار برای 
جهش تولید و تولید علم را بگیریم چرا که این امر زمینه ساز تولید اقتدار 
برای نظام اســالمی است. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان قم، حجت االسالم والمســلمین عباس اسکندری در آیین 
بهره برداری از نیروگاه های خورشیدی بقاع متبرکه استان که در امامزاده 
سید علی علیه السالم  برگزار شد اظهار کرد: از همه نهادها و دستگاه هایی 
که در این زمینه مشارکت داشتند تشکر می کنیم. وی افزود: در کشوری 
آرمانی زندگی می کنیم، کشوری که در ستیز با قدرت های شیطانی است و این جزو ویژگی های انقالب و نظام جمهوری اسالمی 
به شمار می رود. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم اشاره به خصوصیت ظلم ستیزی ملت ایران عنوان کرد: اقتدار نظام اسالمی 
به واسطه همین ویژگی به دست آمده است. وی ادامه داد: تحقق اهداف و آرمان های نظام اسالمی در سایه تولید علم خواهد بود، 
ظرفیت های انسانی در این زمینه را داریم و می توانیم بیش از آنچه به دست آورده ایم را در اختیار بگیریم. اسکندری با اشاره به تاکید 
مکرر رهبر معظم انقالب مبنی بر تولید علم خاطرنشان کرد: هر کاری که بخواهیم انجام دهیم باید زیربنای علمی داشته باشد در 
غیر این صورت قرین موفقیت نخواهد بود زیرا تولید علم در نهایت به تولید محصوالت مورد نیاز جامعه می انجامد. مدیرکل اوقاف و 
امور خیریه استان قم افزود: رهبر معظم انقالب طی سال های اخیر همواره اسامی اقتصادی را برای این سال ها برگزیده اند زیرا نیاز 
است که در تولید انبوه به جایگاهی برسیم که همه نیازمندی های داخلی را تامین کنیم و به بیگانگان وابسته نباشیم. وی با اشاره 
به نامگذاری سال جاری به نام »جهش تولید« خاطرنشان کرد: این مسئله به تولید ثروت منجر می شود، مسئله ای مهم برای ایران 
اسالمی زیرا اقتصاد قوی می تواند ما را در تحقق اهداف و آرمان های انقالب یاری کند. اسکندری با تاکید بر تولید ثروت بر پایه تولید 
داخلی گفت: زیربنای تحقق این امور، تولید علم است و در نهایت همه اینها به تولید قدرت می رسد، قدرتی که موجب می شود 

احدی نتواند نگاه چپ به این مرز و بوم داشته باشد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان:
افزایش 3۰ مگاولت آمپری پست برق شیبان

اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: 30 مگاولت آمپر به ظرفیت پست 132 کیلو ولت شیبان اضافه 
شــده اســت. محمود دشــت بزرگ اظهار کرد: ارزش سرمایه گذاری 
تجهیز، نصب و راه اندازی این پروژه 1۶8 میلیارد ریال بوده و ظرفیت 
پســت شیبان در مجموع به ۶0 مگاولت آمپر افزایش پیدا کرده است. 
وی تامین بار مشــترکین جدید در شهرســتان باوی را از اهداف بهره 
برداری این پروژه توصیف و افزود: تعدیل بار پست های شیبان و زرگان 
و افزایش تعداد فیدرهای خروجی و قابلیت مانور در شبکه فوق توزیع 
در کنار افزایش پایداری شبکه برق، از دیگر اهداف بهره برداری افزایش ظرفیت پست شیبان بوده است. مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خوزســتان بیان کرد: از مهرماه سال گذشــته تاکنون 9.۶ مگاوار بانک خازنی و یکهزار و 542 مگاولت آمپر 
در بخش انتقال و فوق توزیع به ظرفیت شــبکه تحت نظارت این شــرکت )استان های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد( 

اضافه شده است.

نشست مدیر کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان گلستان با 
سرپرست شرکت گاز

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مهندس مهدی میقانی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان  وبهمراه 
لطفی مدیرکل ســابق آن اداره   با حضور درشــرکت گاز با مهندس  علی طالبی  دیدار وگفتگــو کردند. مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای ضمن تبریک انتصاب  مهندس طالبی بعنوان سرپرست شرکت گاز استان گلستان ،  ادامه روند تعامالت 
و همکاریهای مشترک  اجرایی را خواستارشد.میقانی در ادامه با تشکر ازهمراهی بسیار خوب شرکت گاز درزمینه  فعالیتهای 
مرتبط اجرایی  ،بر ضرورت توسعه زیر ساختها وحفظ و نگهداری راهها و تجهیزات ، ترمیم نقاط حفاری شده بویژه در عرض 
جاده ها وجلوگیری از تخریب  وآب شستگی  راهها با همکاری شرکت گاز، نزدیک کردن  نگاه  همکاری متقابل ادارات با یکدیگر 
و همچنین ضرورت   شناخت  راه  و  اهمیت  شریانهای حیاتی     تاکید کرد.در ادامه نیز مهندس طالبی  ضمن خوشآمدگویی 
و تقدیر از ابراز محبت  مهندس مهقانی  و مهندس لطفی   گفت: این شرکت با درک اهمیت  نقش راهها  همواره تالش دارد 
جهت اجرای پروژه های گازرسانی از نظرات کارشناسانه سایر دستگاههای مرتبط  استفاده  نماید.سرپرست شرکت گاز استان 
گلستان  با قدردانی از همراهی بسیار خوب  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  استان  با این شرکت ،  افزود:  الزم است 
همه دستگاهها  با درک متقابل ازکار یکدیگر  و تعامالت مناسب جهت  خدمات رسانی ، انجام پروژه ها و توسعه زیرساختها 

کنارهمدیگر  فعالیت نمائیم.

اقدام جنون آمیز راننده لودر و زخمی کردن 5 نفر در گرگان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: فرمانده انتظامی گلستان گفت: راننده لودری که در گرگان به چند خودرو خسارت وارد کرده 
بود و سبب زخمی شدن 5 نفر شد با دخالت مأموران پلیس دستگیر شد.سعید دادگر اظهارداشت: حوالی ساعت 13:30 دقیقه 
روز دوشنبه 17 شهریور 1399 یک راننده لودر در یکی از خیابان های پرتردد و شلوغ شهر گرگان اقدام به وارد آوردن خسارت به 
تعدادی از خودروها شد.وی گفت: این فرد با رانندگی تهاجمی سبب زخمی شدن 5 نفر شد که 4 نفر سرپایی مداوا شدند و یک 
نفر به علت شکستگی پا در مرکز درمانی بستری شد.فرمانده انتظامی استان گفت: لودر متعلق به پدر راننده متخلف بوده و انگیزه 
خود را پس از دســتگیری توسط نیروهای پلیس، اختالفات مالی با پدرش عنوان کرده است.گفتنی است این فرد پس از آسیب 
رساندن به چند خودرو وارد محوطه دانشگاه علوم پزشکی استان شد که با حضور بموقع مأموران پلیس و پس از برخورد لودر به 

یکی از ساختمان ها دستگیر شد.

راه اندازی اولین آزمایشگاه بات فیوژن با همکاری شرکت گاز استان قزوین 
و پارک علم و فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی در استان قزوین

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: ســید حسین قافله باشی رییس بازرسی فنی شــرکت گاز استان قزوین از راه اندازی 
اولین آزمایشــگاه بات فیوژن لوله های PE با همکاری و پیگیری این شــرکت با پارک علم و فناوری دانشگاه بین المللی امام 
خمینی در ســطح اســتانهای همجوار خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، سید حسین قافله باشی، 
رییس بازرسی فنی شرکت گاز استان قزوین ضمن اعالم راه اندازی تنها آزمایشگاه بات فیوژن لوله های PE در سطح استانهای 
همجوار افزود : وجود یک آزمایشگاه ذیصالح در خصوص انجام تست بات فیوژن در استانهای قزوین، زنجان، گیالن، همدان 
و ... کامال احســاس می شد و شرکت گاز استان قزوین با پیگیری های  مستمر و همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه بین 
المللی امام خمینی توانست به این امر مهم دست یابد. وی با معرفی شرکت فناوران انرژی و محیط زیست دانا در زمینه انجام 
آزمون کشش سر جوش های پلی اتیلن گفت: شرکت فناوران انرژی و محیط زیست دانا با کمک و آموزش های بازرسی فنی 
شرکت گاز استان قزوین توانست طی دو مرحله ممیزی از سوی پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران تایید صالحیت الزم 
را اخذ نماید. قافله باشــی با اشاره به اینکه، وجود این آزمایشگاه باعث تسهیل و تسریع در روند پروژه های گازرسانی خواهد 
شد، اضافه کرد : شرکت های گاز استانی همجوار و پیمانکاران مربوطه که تاکنون آزمایش های الزم را به آزمایشگاه شرکت 
ملی گاز ایران در شهر ری ارسال می کردند می توانند از این پس بجهت صرف هزینه و وقت با شرکت فناوران انرژی و محیط 

زیست دانا همکاری الزم را داشته باشند.

پیشرفت 93 درصدی پروژه خط انتقال تصفیه خانه فاضالب شهر ایوان
ایالم – منصوری: لوله گذاری شبکه جمع آوری خط  انتقال فاضالب شهر ایوان  با 93 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا 
است. معاون بهره برداری و توسعه فاضالب استان ایالم با اعالم این خبر گفت:  عملیات خطوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضالب 
در شهرستان ایوان با وجود مشکالتی از جمله تامین اعتبارات مورد نیاز و وجود معارض در  محل عبور خط انتقال فاضالب شهر 
ایوان با 93 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است. دکتر محمدی  با بیان اینکه  طول خط انتقال آن یک کیلومتر است یادآور 
شــد: با تامین اعتبارات و بر طرف شدن مشکالت مالی، عملیات اجرایی پروژه یادشده تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد. 
وی با اشــاره به وضعیت فاضالب شــهر ایوان گفت: کل شبکه فاضالب شهر ایوان 75 کیلومتر است که از این مقدار نزدیک  50 
کیلومتر آن اجرا شده است. معاون بهره برداری و توسعه فاضالب استان ایالم شرکت با اشاره به اینکه باید  12 هزار فقره انشعابات 
فاضالب در شهر  ایوان نصب شود افزود: از این تعداد تا کنون 4395  فقره واگذاری شده است و تصفیه خانه فاضالب نیز در مدار 

بهره برداری است. 

شنبه
22 شهریور 1399

شماره 1625
شنبه
22 شهریور 1399

شماره 1621



کسب و کـار نویــن تلفن مستقیم: 1486073290 www.forsatnet.ir

داشتن کارمندان نمونه، متعهد و سخت کوش برای پیشرفت هر مدیر 
و شرکتی بسیار ضروری است. این کارمندان می توانند تأثیر زیادی روی 
هدف های کاری خود، محل کار و حتی همکاران ش��ان داشته باشند، اما 
اگر کارمندی بیش از حد کار کند و تا جایی پیش برود که حتی وظایف 
دیگران را هم برعهده بگیرد، آیا باز هم موجب رضایت رئیس��ش خواهد 
ش��د؟ با ما همراه باش��ید تا با یک نمونه واقعی و پاس��خ کارشناسان به 

این سؤال، روش برخورد مناسب با چنین کارمندانی را بررسی کنیم.
»آلیسون گرین« )Alison Green( درباره مسائل کاری و مدیریت 
مقاله می نویسد. او در سایت inc.com به سؤاالتی که در این زمینه از 
او پرس��یده می شود، پاسخ می دهد. یکی از خوانندگان وب سایت، سؤال 

زیر را مطرح کرده و در ادامه، گرین او را راهنمایی کرده است.
سؤال:

من ی��ک کارمند نمونه و همه فن حریف به نام س��ارا دارم که با ذهن 
خالق خود، راهکارهای جالب و کاربردی ارائه می دهد. مشکل اینجاست 
ک��ه او گاهی کارهای مربوط به دیگران را هم انجام می دهد و در جواب 
می گوید: »آخه به نظرم این کار برای من آسان تر بود« یا با زبان طنزی 

که دارد می گوید تنها قصدش این بود که کار به  درستی انجام شود.
چندین بار ش��ده که او را حین انج��ام دادن وظایف دیگران دیده ام. 
حتی گاهی متوجه ش��ده ام که سارا تا دیروقت مشغول به پایان  رساندن 
کارهایی اس��ت ک��ه مهلت تحویل آنها هفته های آینده اس��ت. من از او 
درباره علت رفتارش پرس��یده ام و باز هم با همان جواب مش��ابه روبه رو 
می ش��وم: »آخه حس��ابی س��رگرم کار بودم که فکر کردم تمام کارهای 
دیگر را هم انجام دهم.« مدتی بعد، متوجه می ش��وم که سارا به  صورت 
غیرمس��تقیم از اینک��ه روی پروژه ه��ای متع��دد کار می کند ش��کایت 
دارد. همچنین، اگر کس��ی وارد بخش اداری ما ش��ود و س��ؤالی داشته 
باش��د، با اینکه من مدیر هس��تم، او زودتر از من می خواهد به سؤاالت 

مراجعه کننده پاسخ دهد.
من پیش از این س��عی کردم با دقت و وس��واس خاصی که منجر به 
دلخور ش��دن چنین کارمند بی نظیری نش��ود، با او در این باره صحبت 

کنم، اما نتیجه مذاکره زیاد خوب نبود. او به صحبت هایم گوش می کرد، 
سپس به گریه می افتاد و می گفت که برنامه اش را تغییر می دهد و دیگر 
روی هیچ پروژه اضافی کار نخواهد کرد. باوجوداین، با گذش��ت 2 یا ۳ 

هفته، دوباره همان آش و همان کاسه بود.
به  تازگی، این موضوع شدیدتر شده است. زمانی که با رئیسم مشغول 
صحب��ت درباره پروژه ای بودم که در دس��ت داش��تم، س��ارا مدام میان 
صحبت های من می پرید یا به  جای من به رئیس��م پاس��خ می داد. طی 
چند دقیقه، او رئیس��م را متقاعد کرد که روش متفاوتی با ش��یوه ای که 
من کار می کردم اتخاذ کنیم؛ این در حالی بود که او هیچ مشارکتی در 
آن پروژه نداشت. در آن لحظه گفتم: »من سه هفته روی این پروژه کار 
ک��رده ام. ما تنها یک روز تا تحویل کار به کارفرما فرصت داریم. این طور 
که مش��خص اس��ت تو بهتر می دانی چه کاری درست است و نیازهای 
مش��تری را می شناسی. پس چرا تو این کار را انجام نمی دهی؟« و اتاق 
را ترک کردم. شاید بهتر بود جلسه را ترک نمی کردم، اما دیدن چنین 
برخوردهایی از جانب س��ارا، آن هم در حضور رئیسم، حسابی من را به 

هم ریخته بود.
باقی روز، س��ارا مدام می گف��ت: »من نمی دانم از کجا ش��روع کنم؟ 
تحویل پروژه برای فرداس��ت.« من زودتر از وق��ت اداری به خانه رفتم 
و نتوانس��تم کمکی کنم. می دانم که به عنوان یک مدیر رفتار درس��تی 
نداش��تم، اما واقعا می خواس��تم که س��ارا متوجه عواقب رفتارش بشود. 
روز بعد که روز تحویل پروژه بود، او گفت که سردرد دارد و درخواست 
مرخصی داد. ما هم از همان کارهایی که من طی س��ه هفته انجام داده 
بودم استفاده کردیم. روز بعد سارا سر کار حاضر شد و جوری رفتار کرد 

که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
توصیه شما درباره برخورد صحیح با چنین کارمندی چیست؟

پاسخ:
این یک مثال عالی از زمانی اس��ت ک��ه مدیرها چگونه باید در مواقع 
لزوم با مس��ائل کاری به صورت مس��تقیم برخورد کنن��د. گاهی چنین 
موقعیت های��ی آنقدر پیچیده می ش��وند که اگر زودتر به ش��کلی صریح 

و روشن به آن پرداخته می شد، هرگز چنین اتفاقاتی پیش نمی آمد.
رفت��ار ش��ما در آخرین موقعیتی که با کارمندتان داش��تید مناس��ب 
نب��ود. ح��دس می زنم ش��ما از قص��د، کارمندت��ان را در موقعیتی قرار 
دادید که موجب شکس��ت او شود. شما به او نشان دادید که هیچ حس 
مس��ئولیت  پذیری در ای��ن ماجرا وجود ندارد )به او اجازه داده ش��د که 
خ��ودش را از موقعیت خ��ارج کند و طوری رفتار کند ک��ه انگار هرگز 
چنین اتفاقی نیفتاده اس��ت( و احتماال به نظر می رس��د که او در مقابل 
رئیس شما ضعیف دیده شده است. خروج شما با نارضایتی آشکارتان از 

آن مذاکره رفتار خوبی نبود.
من کامال متوجه حس نارضایتی شما از آن موقعیت هستم، اما کسی 
که می تواند این موقعیت را درست کند، خود شما هستید. وقتی راه حل 
س��اده تر، شفاف تر و آرام تری در دس��ت دارید، عصبانی شدن شما معنا 
ندارد. این دقیقا همان اتفاقی اس��ت که وقتی مدیرها مشکالت مربوط 
به کارمندان را به درس��تی حل نمی کنن��د، رخ می دهد: آنها قدرت حل 
ک��ردن چنی��ن موضوعی را خیلی پیش ت��ر از اینها دارن��د، اما تا جایی 
پیش می روند که بس��یار ناراحت می شوند و خونسردی شان را از دست 

می دهند.
خب، شما باید این موضوع را حل کنید. راه حل آن هم صحبت کردن 
با قاطعیت با کارمندتان درباره موقعیت های درست و غلط است. اگر او 

واکنش احساسی از خود نشان داد، نباید عقب نشینی کنید.
در یک مکان آرام، کنار او بنش��ینید و اینها را بگویید: »ما قبال درباره 
قطع ک��ردن مکالمه دیگ��ران یا انج��ام دادن وظایف هم��کاران بدون 
هماهنگ��ی قبلی صحب��ت کرده ایم. تو این م��وارد را چند هفته رعایت 
کردی، اما دوباره می بینم که همان اتفاق ها در حال تکرار ش��دن است. 
به خاط��ر موفقیت خ��ودت و البته رابطه ات با هم��کاران، باید برای این 
موضوع به دنبال راه حل باشیم. دفعه پیش که باهم صحبت کردیم، فکر 
می کردم که به توافق رس��یده ایم. موضوعی هس��ت ک��ه من از آن خبر 

نداشته باشم؟«
اگر او احساس��اتی ش��د و ش��روع به گریه کرد، اجازه ندهید ش��ما را 

تحت تأثیر قرار دهد. از او بپرس��ید اگر برای ادامه مکالمه به کمی زمان 
نیاز دارد، می توانید چند دقیقه صبر کنید. به او دس��تمال تعارف کنید، 
ی��ک لیوان آب برایش بریزید یا هر کاری را که به او حس��ی از اهمیت 

بدهد، انجام دهید و بعد مکالمه تان را ادامه دهید.
اگ��ر او دوباره گفت که دیگر کاری خ��ارج از وظایفش انجام نخواهد 
داد، به او بگویید: »این چیزی نیس��ت که من می خواهم. خواس��ته من 
این اس��ت که دیگر کار س��ایر کارمندان را انجام ندهی؛ چون این عمل 
باعث تضعیف روحیه دیگران می ش��ود و ممکن است جریان کاری ما را 
مخت��ل کند. من تنها از تو می خواهم ک��ه روی وظایف خودت متمرکز 
باشی. من از اینکه بخواهی در حوزه تخصصی خودت تجربه های جدید 
به دس��ت بیاوری استقبال می کنم، اما خواسته ای که دارم این است که 

وارد حیطه وظایفی نشوی که به دیگران محول شده است.«
در ضم��ن، فک��ر می کنم بهتر باش��د درب��اره توصیف س��ارا به عنوان 
»کارمند نمونه« بیش��تر فک��ر کنید. اگر به یک کارمن��د نمونه بگویند 
ک��ه از انجام دادن وظایف همکارانش دس��ت بردارد، حرفی نمی زند که 
موجب رنجش آنها ش��ود یا اگر نتوانند پروژه ای را کامل کنند، مرخصی 
نمی گیرند و طوری رفتار نمی کنند که انگار ش��تر دیدی، ندیدی! قطعا 
کارمندان نمونه هم بدون عیب نیس��تند، اما قانون کلی این اس��ت که 

آنها به بازخورد گوش می دهند و برای بهبود عملکرد تالش می کنند.
در حال حاضر، س��ارا یک کارمند نمونه به  حس��اب نمی آید. شما هم 
ب��ا طفره رفتن از داش��تن این مکالم��ه  مهم با او، هی��چ کمکی به این 
موقعی��ت و کارمندتان نکرده اید )و در نهایت خش��می ک��ه درباره این 
موضوع داش��تید، باعث رخ دادن آن اتفاق ش��د(. اگر دیدگاه تان را با او 
درب��اره این موضوع و تغییراتی که الزم اس��ت رخ دهد در یک مکالمه 
آرام، بی پ��رده، با لحنی مهربان ام��ا قاطع مطرح کنید و بتوانید او را در 
براب��ر قولی که می دهد متعهد کنید، لطف بزرگی به او خواهید کرد. آیا 
ش��ما هم تجربه مشابهی در این زمینه دارید؟ اگر شما چنین کارمندی 
داشتید یا در موقعیت سارا بودید، چه برخوردی را مناسب می دانستید؟
inc/chetor:منبع

چطورازکارمندانمانبخواهیمفقطرویکارهایخودشانتمرکزکنند؟
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ادامه از صفحه اول
کاکای��ی تصریح کرد: زمانی ک��ه نهادی همچون ش��ورای رقابت 
قیمت  خودرو تعیین می کند اما به مش��کالت خودروسازان همچون 
ع��دم تخصیص ارز، نبود قطعات و افزایش ش��مار خودروهای ناقص 
کف پارکینگ خودروس��ازان و نظایر آن توجهی ن��دارد، از بازار نیز 
انتظ��اری جز افزای��ش قیمت ها نمی رود. در ح��ال حاضر باتوجه به 
مش��کالت تامین نقدینگی، قطعه س��ازان نیز به دردس��ر افتاده و در 

ایفای تعهد خود برای خودروسازان وا خواهند ماند.
این کارش��ناس صنعت خودرو، راه نجات این صنعت و بازار آن از 

آشفتگی را رفع موانع تولید و تامین نقدینگی ها می داند.
از س��وی دیگر، س��عید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و 
فروش��ندگان خودرو تهران نیز معتقد اس��ت که افزایش قیمت ها به 
سه عامل اصلی نوسانات ارزی، عرضه ناکافی خودروسازان و نداشتن 
س��قف قیمتی برای هر خودرو و در حقیقت تعیین قیمت دلخواه از 

سوی دارندگان خودرو بازمی گردد.
او گف��ت: سیاس��ت های وزارت صمت و ش��ورای رقابت در صدور 
مجوز افزایش قیمت ها به صورت فصلی، عالوه بر اینکه انتظار تورمی 
را در ب��ازار خ��ودرو افزای��ش داد و دارنده خ��ودرو را به امید فروش 
با قیم��ت باالتر در فصل بع��دی، از عرضه منصرف ک��رد، معادالت 

اقتصادی را هم برهم زد. 
به گفته او در حالی که بازار خودرو در رکود کامل به سر می برد و 
هیچ خریدار و فروشنده ای در آن وجود ندارد، اما دارندگان خودرو با 
اعالم قیمت های س��اختگی در بازار نسبت به افزایش قیمت ها اقدام 
کرده اند. ضمن اینکه نوسانات ارزی نیز بهانه ای برای افزایش قیمت 
خودروها در بازار ش��ده است. از سوی دیگر زمانی که سقف قیمتی 
برای یک خودرو در بازار وجود نداشته باشد، فروشنده خودرو به هر 
قیمتی که تمایل داشته باشد خودروی خود را به فروش می گذارد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران نوسانات 
نرخ ارز را نیز از جمله دالیل اصلی آش��فتگی بازار خودرو دانس��ت و 
در رابطه با میانگین افزایش قیمت ها در نیمه اول امسال اظهار کرد: 
به طور تقریبی از اسفند س��ال گذشته تاکنون قیمت خودروها اعم 
از داخل��ی و وارداتی نزدیک به ۸۰ درصد افزایش یافته اما در هفته 

اخیر قیمت ها ساعتی تغییر می کردند.
وقتی قیمت خودرو به طور هیجانی باال می رود

همچنی��ن در رابطه ب��ا وضعیت فعلی ب��ازار خودرو، رضا ش��یوا، 
رئیس ش��ورای رقابت ضمن تاکید بر اینکه وظیفه این شورا تنظیم 
دستورالعمل قیمت و مش��خص کردن دستورالعمل قیمت کاالهای 

انحصاری اس��ت، معتقد است که قیمت ها باید متعادل تعیین شوند 
تا خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد.

به گفته وی، از اردیبهشت امسال که مجددا قیمت گذاری خودروها 
از سوی وزارت صمت به شورای رقابت بازگردانده شد، حدود ۱4 ماه 

می ش��د که افزایش قیمتی برای خودروها در کارخانه اعمال نش��ده 
بود؛ در حالی که خودروس��ازان تمایل به دریافت س��ود ۱۷درصدی 
داشتند اما ش��ورای رقابت سود منطقی برای خودروسازان را حدود 
۱۰درصد در نظر گرفته و قیمت های اعالمی هم برای مصرف کننده 

و هم تولیدکننده عادالنه است.
ش��یوا ریشه وضعیت فعلی بازار را در نحوه توزیع نامناسب خودرو 
دانسته و با بیان اینکه اگر خودرو عادالنه توزیع شود، شاید مشکالت 
تا حدودی حل شوند، افزود: قیمت تعادلی اعالم شده از سوی شورای 
رقابت برای هر خودرو با قیمت خودروها در بازار آزاد اختالف زیادی 
دارد اما وظیفه شورای رقابت در رابطه با کاالهای انحصاری همچون 
خ��ودرو اعالم قیمت عادالنه اس��ت؛ لذا بایس��تی متقاضی واقعی را 
پیدا کرد؛ به طوری که شروط زیادی هم مبنی بر اینکه چه کسانی 
می توانند از قیمت عادالنه اس��تفاده کنند، گذاش��ته شد اما آیا تمام 
منتخبان ش��یوه قرعه کشی  در طرح های فروش خودروسازان، همان 

متقاضیان واقعی هستند؟
مهدی صادقی نیارکی، معاون صنایع وزارت صمت نیز معتقد اس��ت 
که قیمت خودرو در هفته گذشته و هفته جاری کاذب و هیجانی بوده 
است. به گفته وی، عده ای سوداگر در فکر استفاده از این شرایط هستند 
بنابراین قطعاً این قیمت ها شکس��ته خواهد ش��د و افرادی که در این 

شرایط وارد بازار خودرو شدند حتماً زیان خواهند کرد.
نیارکی خاطرنش��ان کرد: باتوجه به اینکه شورای نظارت بر فضای 
مجازی نظارت می کند و با دس��تور قضایی س��ایت های قیمتگذاری 
خودرو متوقف ش��ده اند، ام��ا همچنان در فضای مج��ازی برخی از 
صفحات با تعداد افراد دنبال کننده باال هر روز اقدام به قیمت س��ازی 
ک��رده و قیمت ه��ا را کاذب افزایش می دهند ک��ه در نهایت بازار را 

متشنج می کند.
این در حالی اس��ت که سخنگوی سازمان تعزیرات ضمن تاکید بر 
اینکه مبنای قیمت خودرو، نرخ اعالمی ش��ورای رقابت است، گفت: 
زمانی گران فروش��ی مص��داق پیدا می کند که س��قف قیمت کاال و 
خدمات مش��خص باشد. تا وقتی که در عرضه، سقف قیمت مشخص 
نش��ده و حدود قیمت تعیین نش��ده باش��د، نمی توانیم اس��م آن را 
گران فروشی بگذاریم. از آنجایی که سقف قیمتی برای خودرو تعریف 
نشده، بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای 
رس��یدگی به عنوان گران فروشی بسته است اختالف قیمت کارخانه 
و بازار خودرو نش��ان می دهد که نه خودروساز از این قیمت ها راضی 
اس��ت و نه مردم، ام��ا در این میان عده ای دالل و واس��طه در حال 

مدیریت بازار هستند و سود باالیی به جیب می زنند.

بعد از بورس کجا بهتر از بازار خودرو؟!

سهگانهگرانیخودرو
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اصول مشتری مداری در سال 2020 

بدون ش��ک با توجه به این امر که در س��ال جاری، وارد یک دهه جدید ش��ده ایم، تغییرات مهمی در 
تمامی حوزه ها صورت خواهد گرفت. درواقع تمامی تالش ها به س��متی است که تا ۱۰ سال آینده، شاهد 
پیش��رفت های چشمگیری باشیم. تحت این ش��رایط آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که در زمینه 
مشتری مداری چه اقداماتی باید اولویت قرار گیرد؟ بدون شک این امر یک موضوع حیاتی برای بقای برند 
شما خواهد بود. علت این امر به این خاطر است که در جهان حال حاضر، تفاوت کیفیت برندها به حداقل 
رسیده و این امر باعث می شود تا شیوه مشتری مداری، به معیار اصلی تبدیل شود. در این راستا به بررسی 
اقداماتی خواهیم پرداخت که از امروز باید مورد توجه جدی شما قرار گیرد. در غیر این صورت طی چند 

سال آینده، با ریزش شدید مشتریان خود مواجه خواهید شد. 
AR-1 و VR را مورد استفاده قرار دهید

ترند اصلی در زمینه بازاریابی اس��تفاده از دو تکنولوژی جذاب فوق اس��ت. در این رابطه افراد می توانند 
بدون نیاز به حضور در دفاتر فروش و نمایندگی ها، تجربه کار با محصول و مش��اهده آن را داش��ته باشند. 
برای مثال ممکن است افراد خواهان خرید یک کتونی باشند. تحت این شرایط به نظر می رسد که حضور 
در فروش��گاه، تنه��ا گزینه خواهد بود. با این حال با اس��تفاده از این دو تکنول��وژی افراد می توانند تمامی 
محصوالت را بر روی پاهای خود مش��اهده کرده و حتی س��ایز اصلی را انتخاب نمایند. تحت این ش��رایط 
رس��یدن به اطمینان برای خرید، به پروس��ه ای به مراتب کوتاه تر تبدیل خواهد شد. نکته دیگری که باید 
به آن توجه داش��ته باشید این است که تجربه کرونا ثابت کرده است در جهان آینده، افراد برای اقداماتی 
نظی��ر خرید، دیگر از خانه های خود خارج نخواهند ش��د. درواقع وی��روس کرونا، آخرین بیماری همه گیر 
نخواهد بود و پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت که طی س��ال های آینده شاهد تعداد بیشتری از آنها باشیم. 
به همین خاطر در راس��تای حفظ برند خود، ضروری اس��ت تا خرید اینترنتی را تا حد امکان و به صورت 
مداوم ساده تر نماییم. خوشبختانه این دو تکنولوژی چندان هزینه بر نبوده و تعداد افراد و شرکت هایی که 
در این زمینه فعالیت می کنند، در حال افزایش��ی چش��مگیر است. درواقع شما می توانید با کنار گذاشتن 
برخی از روش های تبلیغاتی که دیگر نتیجه و تاثیر س��ابق را ندارند، بودجه به اجرا درآوردن این طرح را 
به دست آورید. با این حال بهتر است که قبل از هر اقدامی، چندین نمونه انجام شده را مشاهده کنید تا 
به درک بهتری از این دو حوزه، دست پیدا کنید. این امر خود می تواند به ایده گرفتن شما منجر شود. 

2-برنامه هایی برای ایجاد وفاداری مشتری داشته باشید 
ابدا نباید مشتری را پس از خرید رها کرد. در این راستا الزم است تا چندین برنامه متنوع داشته باشید 
تا وفاداری الزم ایجاد شود. درواقع تنها یک خرید مدنظر نبوده و موفقیت واقعی زمانی رخ خواهد داد که 
به تنها برند مشتری تبدیل شوید. در این راستا بهترین اقدام این است که برای خریدهای بعدی، کدهای 
تخفیف و یا برای مش��تریان باس��ابقه، طرح های جذاب را مدنظر قرار دهید. این امر باعث خواهد ش��د تا 
افراد تمایل زیادی را به حفظ رابطه اقتصادی با ش��ما داش��ته باش��ند. با این حال اگر صرفا به دنبال یک 
رابطه اقتصادی باش��ید، بدون ش��ک با بدترین شرایط مواجه خواهید شد. تحت این شرایط توصیه ما این 
اس��ت که با ایجاد گروه های مختلف، نوعی ارتباط دوس��تانه را ایجاد کنید. برای مثال می توانید آنها را به 
سهامداران شرکت خود تبدیل کنید. تحت این شرایط موفقیت برند، برای آنها نیز کامال مهم خواهد شد.

3-طراحی سایت خود را به روز نمایید 
با نگاهی به سایت های حال حاضر، متوجه این امر خواهید شد که ظاهر کلی آنها طی ۱۰ سال گذشته، 
تغییر خاصی را نداشته است. به همین خاطر یک تغییر جدید، به علت قانون تاثیر اولیه بدون شک نتایج 
خوبی را به همراه خواهد داش��ت. در این راستا ش��ما باید در تالش برای چشم نوازتر کردن سایت خود با 
اضافه کردن مواردی نظیر انیمیشن باشید، با این حال فراموش نکنید که این اقدامات نباید باعث کاهش 
سرعت سایت شما شود. همچنین الزم است تا سایت را براساس خواست مشتری، شخصی سازی نمایید. 
برای مثال اگر بیش از نیمی از خریدهای یک مشتری به حوزه ای خاص اختصاص دارد، سایت شما باید 
به نحوی تغییر کند که این دس��ته از محصوالت، در صفح��ه اصلی قرار گیرند. این طرح اگرچه در ظاهر 

سخت است. با این حال با استفاده از هوش مصنوعی، کامال امکان پذیر خواهد بود. 
4-تنها به اینترنت محدود نباشید 

یکی از انتقادهای جدی ای که به برندهای حال حاضر وارد اس��ت این اس��ت که خود را بیش از حد به 
فضای اینترنت محدود کرده اند. این امر در حالی اس��ت که بس��یاری از اقدامات خالقانه وجود دارد که به 
بستری خارج از این محیط نیاز خواهد داشت. همچنین فراموش نکنید که هیچ چیز نمی تواند جایگزین 
ارتباط مستقیم باشد. برای مثال شما می توانید به جای استفاده از مدل های گوناگون که هزینه باالیی را 
نیز درخواس��ت خواهند کرد، از مشتریان خود برای تهیه تصاویر محصوالت استفاده کنید. برای مثال اگر 
در زمینه پوش��اک فعالیت دارید، می توانید آنها را به مدل های خود تبدیل نمایید. بدون ش��ک در اختیار 
داش��تن چند عکس حرفه ای و قرار دادن آنها در س��ایت و صفحات خود در ش��بکه های اجتماعی، برای 
هر مش��تری ای جذابیت باالیی را به همراه خواهد داش��ت. درواقع خلق لحظات تکرارنشدنی و بی سابقه، 

باالترین حد تاثیر را به همراه خواهد داشت. 
5-سرعت اقدامات خود را افزایش دهید

س��رعت باال در هر زمینه ای بس��یار مهم اس��ت. درواقع معیار انتخاب بسیاری از افراد تنها در این عامل 
خالصه می ش��ود. برای مثال اولویت اصلی افراد در انتخاب گوش��ی برتر س��ال، س��رعت آنها است که در 
حوزه های دیگر نظیر خودرو و... نیز صادق است. بدون شک سرعت باالتر در ارائه خدمات، جذابیت بسیار 
باالیی را به همراه دارد. تحت این ش��رایط توصیه می ش��ود که به دنبال راهکارهایی باشید که مخاطب را 
در مدت زمانی کوتاه تر به خواس��ته خود برس��اند. در این راستا افزایش سرعت تحویل کاال نیز بسیار مهم 

خواهد بود. 
6-تنوع داشته باشید 

در آخر توصیه ما به ش��ما این اس��ت که در اقدامات خود تنوع باالیی را داش��ته باش��ید. این امر باعث 
خواهد شد تا شانس تاثیرگذاری بر روی افراد بیشتری را داشته باشید. نکته ای که باید به آن توجه داشته 
باش��ید این اس��ت که تنوع مشتری بسیار زیاد بوده و عمال نمی توان دو نفر را پیدا کرد که کامال شبیه به 
یکدیگر باش��ند. به همین خاطر ضروری اس��ت تا به دنبال افزایش تنوع اقدامات حال حاضر خود باشید. 
همچنی��ن فرام��وش نکنید که همواره فضا برای اقدامات جدید فراهم بوده و حتی نباید خود را به ش��ش 

مورد فوق نیز محدود نمایید. 
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تبلیغـاتخالق

تانی��ا لونا ش��ریک ش��رکت آم��وزش مدیری��ت رهبری 
LifeLabs Learning ، محقق روانشناس��ی و سخنران 
TED به همراه جردن کوهن معاون رئیس منابع انس��انی 
در س��ازمان بین  المللیWeight Watchers تحقیقات 
خ��ود را در زمین��ه تغییر حرف��ه ای و ش��خصی را با ما به 

اشتراک می گذارد. 
در دفتر کار ما در نیویورک س��اعت ۹:۰۰ صبح اس��ت و 
یک��ی از همکاران به نام جردن به آش��پزخانه طبقه پنجم 
 Weight م��ی رود تا میوه ای بردارد – یک کار س��الم که
Watchers ب��ه کارمندانش پیش��نهاد می کند. هنگامی 
جردن به آش��پزخانه می رس��د، با صحنه ای آش��نا مواجه 
می ش��ود: موزها تمام ش��ده اند و تنها پرتق��ال باقی مانده 
اس��ت. هنگام��ی که دیگ��ران به امی��د موز به آش��پزخانه 
می روند زمانی که آن را نمی یابند بدون برداش��تن پرتقال 
برمی گردن��د. مش��کل این افراد چیس��ت؟ آیا ع��ده ای در 

Weight Watchers  از پرتقال متنفرند؟
به نظر می رس��د جواب نه باش��د. یکی دیگر از همکاران 
ما تانیا این پدیده را در صدها ش��رکت در سراس��ر کش��ور 
مشاهده کرده اس��ت. این پدیده را اصل موز می نامیم: موز 
همیشه اول تمام می شود و پرتقال همیشه تا آخر می ماند. 
این اصل در مورد خود میوه نیس��ت. یک روانشناس ممکن 
اس��ت بگوید که در مورد طبیعت بش��ر اس��ت؛ یک طراح 

ممکن است آن را در مورد قابلیت استفاده بداند.
ای��ن اصل به این معنا نیس��ت که موز  عم��اًل از پرتقال 
خوش��مزه تر اس��ت. تفاوت در محبوبیت آنه��ا به یک چیز 

بستگی دارد: چقدر آسان می توان آن را پوست کند.
برای درک اینکه چگونه اصل موز در سایر زمینه ها اعمال 
می ش��ود، تصور کنی��د که می خواهید در ش��رکت خود به 
منظور افزایش  میزان ۳۰ درصدی همکاری متقابل تیمی 
ت��ا پایان س��ال تغییر ایجاد کنید. چطور ای��ن کار را انجام 
می دهی��د؟ فقط اینکه به کارمندان بگویید با هم  همکاری  

کنند کافی نیست در عوض، شما باید خالق باشید.
راه دیگری برای فکر کردن درباره این موضوع اصطکاک 
است. اصطکاک نیرویی است که همه چیز را کند می کند. 
اکث��ر قطاره��ا با اس��تفاده از اعمال روغن به ری��ل قطار با 
اصط��کاک مقابل��ه می کنند. س��ریع ترین قطارهای جهان، 
مانند قطار بولت چین با سرعت 2۱۷.۵ مایل بر ساعت، از 
آهنربا اس��تفاده می کند تا قطار در باالی ریل معلق بماند. 
در نظ��ر بگیرید ک��ه چگونه این تقارن در م��ورد کارکنان 
عملی می  ش��ود. چه اقدامات مثبتی با موانع کوچک خنثی 
می ش��وند؟ تکرار چه عادت های بدی آس��ان است؟ چگونه 
می توانید اصطکاک را افزایش دهید تا رفتارهای مضر برای 

ش��روع س��خت تر باش��ند؟ و چگونه می توانید اصطکاک را 
کاهش دهید به طوری که اقدامات مثبت بیشتر شبیه یک 

مسیر روان باشند تا یک تپه؟
 Guillaume بی��ش از ی��ک ق��رن پی��ش، فیلس��وف
Ferrero پیش��نهاد ک��رد ک��ه انس��ان ها براس��اس اصل 
کمتری��ن تالش عم��ل می کنند: ما با توجه به مس��یرهای 
مختلف، ساده ترین گزینه را انتخاب می کنیم. اخیراً، شاون 
انکور، روانشناس دانشگاه هاروارد، پیشنهاد کرده است که 
رفت��اری که ما انتخ��اب می کنیم فقط ب��رای 2۰ ثانیه در 
شروع آس��ان تر هس��تند. )این زمان تقریباً زمان موردنیاز 

برای پوست کردن موز در مقابل پرتقال است.(
در اینجا یک نمونه زیبا از اصل موز را از ۱stdibs، بازار هنر 
و طراحی آنالین معرفی می کنیم. فرهنگ در ۱stdibs گرم 
و صمیمی است، اما مانند ش��رکت های دیگر که دارای رشد 
باال هستند، در این شرکت نیز افرادی که تازه استخدام شده 
بودند توس��ط کارکنان با تجربه مورد توجه قرار نمی گرفتند. 
آیا اصطکاک مانع این امر می ش��د؟ پیدا کردن افراد تازه کار و 
به یاد داشتن اینکه آنها نیاز به مراقبت بیشتری دارند مشکل 
اس��ت. بنابراین، گروه مردمی در ۱stdibs تصمیم گرفت تا 
به تمام افرادی که تازه اس��تخدام ش��دند یک بالون بدهد که 
می گوید: »روز اول در ۱stdibs.« بالون در باالی میز تازه کار 
قرار می گیرد و به همه اعالم می کند که خود را معرفی کنند 

و پیشنهاد حمایت و پشتیبانی بدهند.
یک ش��رکت مش��اوره ای که ب��ا آن کار کرده ایم از اصل 
موز اس��تفاده می کند تا همکاری گروه های متقابل را آسان  
س��ازد. آیا اصطکاک مانع تعامل افراد می ش��ود؟ بله، فقط 
کم��ی تالش می خواهد تا به دفتر کس��ی رفت��ه، در را باز 
کنید و با او صحبت کنید اما همین کار هم کاری دش��وار 
در این دفتر محسوب می ش��ود بنابراین برای مقابله با این 
اصطکاک، این شرکت برای گروه های متقابل مکانی را کنار 
گذاش��ته است. اکثر محل های کار اتاق های کنفرانس باز را 
ب��رای این منظور محصور کرده اند، ام��ا اتاق های کنفرانس 
ب��رای رزرو زمان و کار زیادی نیاز دارن��د و آنها به راحتی 
قابل انطباق با نیازهای گروه های مختلف نیس��تند بنابراین 
این شرکت مشاوره چندین فضای بدون در را برای کارکنان 
ایجاد کرد تا هر زمان که خواس��تند از آن اس��تفاده کنند. 
سپس آنها با قرار دادن صندلی که دارای چرخ است، گامی 
به جلو برداشتند و حرکت در این مکان را آسان تر کردند.

حتی اگر ش��ما قصد طراحی مجدد دفتر خود را ندارید، 
می توانید به این فکر کنید که چگونه می توانید فضای کاری 
خود را عوض کنید تا سبب تقویت رفتارهای مثبت شوند. 
آیا می خواهید افراد خاصی با یکدیگر صحبت کنند؟ آنها را 

به یکدیگر نزدیک کنید یا مکان مشترک به آنها بدهید. آیا 
می خواهید کارکنان ایده های بهتری داش��ته باشند؟ در هر 
اتاق وایت بورد نصب کنید و یا مجموعه ای از اس��تیکر برای 
یادداش��ت  در هر اتاق قرار دهید. آی��ا می خواهید نظرات 
بیش��تری را دریافت کنید؟  برای مکالمه خصوصی فضایی 
ایج��اد کنید و ی��ا کارت هدیه برای کافه ه��ای محلی ارائه 
دهید. آیا می خواهید کارکنان ش��ما بیشتر بازیافت کنند؟ 
سطل زباله هایی بزرگ را در نقاط مختلف دفتر قرار دهید.
اما اگر هدف ش��ما توقف یا کاهش رفتار باش��د چه؟ اگر 
این چنین است، نیاز به ایجاد توجه به پرتقال به جای موز 
دارید به عبارت دیگر اصطکاک بیش��تری را معرفی کنید. 
ب��ه عنوان مثال، بگذارید بگوییم مش��کلی با نوجوانانی که 
نزدیکی کس��ب و کار شما می گردند، دارید. شما می توانید 
آنها را س��رزنش کنید و یا تابلوهای تهدیدآمیز نصب کنید، 
ام��ا هیچ کدام از ای��ن تاکتیک ها احتماالً ب��رای نوجوانان 
طغیانگر کار نمی کنند. برای اس��تفاده از اصل موز، باید آن 
م��کان را برای وقت گذراندن به مکان��ی کم لذت بخش تر 
تبدیل کنید. دو زیرگذر در لندن برای حل این مش��کل از 
همین روش اس��تفاده کردند، آنها در آن مکان نور صورتی 
نص��ب کردند که بالفاصله نوجوان��ان را پراکنده کرد، چرا؟ 

زیرا نور صورتی آکنه را شدیدتر می کند.
اصل موز در مقیاس بس��یار کوچک تر نیز کار می کند. به 
عنوان مثال، شرکت Squarespace، شرکت ساخت وب 
سایت ها، در طول جلسات آموزش کارکنان خود، خواستار 
کاه��ش انجام چن��د کار همزمان ش��د. آنها می دانس��تند 
که یک سیاس��ت »بدون موبایل« برای کارکنان دوس��تار 
تکنولوژی مناسب نیست بنابراین به جای آن، گروه مردمی 
این ش��رکت اصطکاک بین افراد و تلفن های خود را معرفی 
کرد. آنها برای منحرف کردن مردم از تلفن های ش��ان یک 
صندوق از اسباب بازی های کوچک را در هر اتاق کنفرانس 
ق��رار دادند. در این صورت افراد در ط��ول تمرین به جای 
چک کردن گوشی های خود با اسباب بازی ها درگیر بودند. 
معرفی این اسباب بازی ها جلسات آموزشی را بیشتر سازنده 
ساخت. توجه داشته باشید که مثال هایی که ما به اشتراک 
گذاشته ایم نیازی به سخنرانی های قانع کننده، درخواست و 
یا توضیحات ندارند. قدرت اصل موز در س��ادگی و سکوت 
آن اس��ت بنابراین، دفعه بعد که شما وسوسه می شوید یک 
ف��رد )یا حتی خودتان( را تغییر ده��د، در نظر بگیرید که 
چگونه می توانید س��طح اصطکاک را عوض کنید. راه هایی 
ب��رای ایجاد رفتارهای مثبت مانن��د موز و رفتارهای منفی 

مانند پرتقال بیابید.
Hbr/ucan :منبع

برای تغییر دادن دیگران، تغییر را آسان کنید
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