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لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در راستای حمایت از بازار سهام و صیانت از حقوق سهامداران است

از بانک های بورس باز 
تا بورس بازی بانک ها 

فرصت امروز: بانک ها از دیرباز به بازی در زمین بورس متهم بوده اند. جذابیت بازار سرمایه برای برخی از بانک ها به اندازه ای بوده 
که طبق برآوردها، تنها در بهار امسال حجم سرمایه گذاری بانک ها در این بازار تا ۵۷۰ درصد افزایش داشته است؛ امری که به خوبی 
رغبت مدیران بانک ها به درآمدزایی از تنور گرم بازار سهام را نشان می دهد. در این میان، شورای عالی بورس پنجشنبه گذشته در 
راستای حمایت از بازار سهام و صیانت از حقوق سهامداران در مصوبه ای ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بازار سرمایه را لغو کرد 
و این مصوبه در کنار تصویب انتقال یک درصد از منابع صندوق توس��عه ملی به بورس باعث بروز واکنش هایی ش��د. ازجمله رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درحالی ورود بانک ها و مؤسسه های اعتباری به بازار سهام کشور را تخلف قانونی و عبور از مجلس...

چرا مردان بیشتر از زنان در بورس سرمایه گذاری می کنند؟

تغییر نگرش مردم به سرمایه گذاری
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اعالن جنگ آمریکا به هوآوی چگونه باعث رشد فناوری در چین می شود؟

جنگ سرد در زمین فناوری

آیا استخدام  اقوام سیاست درستی است؟ 
3 پرسش که باید برای متمایز کردن برند خود به آنها پاسخ دهید

آغاز رقابت جنرال موتورز و تسال 
تصمیم نهایی دولت چین در رابطه با برند تیک تاک 
۱۱فرآیند و استراتژی بازاریابی جذب مشتری جدید

پوستر دراکوال در آینه محو می شود

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

اوراکل به  جای مایکروسافت برنامه 
جدی خرید تیک تاک را دنبال می کند

یادداشت
افزایش مالیات بر مصرف 

در بودجه ۱400

فرآین��د تدوین بودجه 14۰۰ 
آغاز شده و نکات کلی از الیحه 
موردنظر دولت رس��انه ای شده 
اس��ت. کاهش مالی��ات تولید و 
افزایش مالیات بر مصرف ازجمله 
نکاتی اس��ت که رئیس سازمان 
برنام��ه و بودج��ه به آن اش��اره 
کرده اس��ت، اما ب��رای افزایش 
درآمده��ای مالیات��ی دولت چه 
باید کرد؟ از نظر کارشناس��ی، با 
توجه به فش��ار اقتصادی ناشی 
از تحریم ه��ای ظالمان��ه آمریکا 
و همه گیری بیم��اری کرونا که 
نه تنه��ا هزینه ه��ای اقتصادی و 
اجتماع��ی را برای ای��ران، بلکه 
برای هم��ه کش��ورهای جهان 
افزایش داده اس��ت، این انضباط 
مالی اس��ت که بای��د در تدوین 
سند بودجه س��ال 14۰۰ مورد 
توجه دول��ت قرار بگیرد. منظور 
از انضب��اط مال��ی، تع��ادل بین 
منابع درآمدی و هزینه ای دولت 
اس��ت و چه گویاست این شعر 
که می گوید »چو دخلت نیست، 
خرج آهسته تر کن«. دولت باید 
در تدوین الیحه بودجه 14۰۰، 
مخارج غیرضرور را حذف کرده و 
سطح مخارج را کاهش دهد و در 
شرایط عدم دسترسی به منابع 

ارزی ناش��ی از فروش 
3نفت، منابع...
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معاون اول رئیس جمهوری با اعالم خارج ش��دن طرح فروش اوراق سلف 
نفتی از دستور کار دولت، گفت باید در بودجه سال آینده طرح ها و ایده های 

مشابهی که بتواند درآمد الزم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی مع��اون اول رئیس جمهوری، اس��حاق 
جهانگیری روز دوش��نبه در جلسه شورای اقتصاد که به ریاست وی برگزار 
ش��د، با تاکید بر اینکه باید جهت گیری های اصلی بودجه سال 14۰۰ کل 
کشور متمرکز بر حل مسائل و رفع دغدغه های اصلی اقتصاد کشور باشد، 
گفت: یکی از این مسائل گرانی و تورم است که باید برنامه هایی دقیق برای 
کنت��رل و مهار تورم و گرانی در الیحه بودجه س��ال آینده تدوین ش��ود و 

به عنوان جهت گیری های اصلی آن لحاظ شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه مردم از نظر اقتصادی و معیشتی 
در ش��رایط دش��واری قرار دارند، افزود: با توجه ب��ه آثار مثبت کمک های 
حمایت معیشتی و نیز پرداخت تسهیالت قرض الحسنه یک میلیون تومانی 
در س��ال جاری، باید در بودجه سال آینده نیز به دنبال استمرار برنامه های 

حمایتی و کمک های معیشتی به مردم باشیم.
جهانگیری از کاهش س��رمایه گذاری به عنوان یکی از دغدغه های اصلی 
اقتصاد کش��ور یاد کرد و با تاکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایه گذاری 
در بخش های مختلف اقتصادی به دنبال تدوین راهکارهای اجرایی و عملی 
باش��یم، تصریح کرد: باید برنامه های حمایتی نظیر ارائه تسهیالت بانکی با 
حداقل نرخ س��ود مدنظر قرار گیرد و با روش هایی از این دس��ت از بخش 
خصوصی حمایت و آنها را نس��بت به سرمایه گذاری در بخش های مختلف 

اقتصادی ترغیب و تشویق کنیم.
او بهبود فضای کسب و کار را از دیگر ضرورت های اقتصاد کشور برشمرد 

و با تاکید بر اینکه این موضوع نیز باید در تنظیم الیحه بودجه سال آینده 
لحاظ ش��ود، از استعالم های متعدد و دس��ت و پاگیر و زمانبر برای صدور 
مجوزهای کس��ب و کارهای جدید در دس��تگاه ها انتقاد ک��رد و از هیأت 
مقررات زدایی خواس��ت با تمرکز بیش از پیش بر حذف مقررات دس��ت و 
پاگیر و اس��تعالم های تکراری و موازی، زمینه راه اندازی کسب و کارها در 

کشور را تسهیل نماید.
معاون اول رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه کارگ��روه ویژه رفع موانع 
جهش تولید بنا به تاکید مقام معظم رهبری تش��کیل و اولین جلس��ه آن 
روز سه ش��نبه برگزار خواهد ش��د، گفت: در این کارگروه نیز تالش خواهد 
ش��د تصمیمات الزم برای حمایت از سرمایه گذاری و بهبود کسب و کار و 

رونق تولید اتخاذ شود.
وی جهت گیری توسعه صادرات در تدوین بخشنامه بودجه سال 14۰۰ 
را مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: در کنار توسعه صادرات، مدیریت واردات 
نیز موضوعی پراهمیت اس��ت که البته الزم اس��ت به مدیریت تراز تجارت 

خارجی نیز توجه جدی صورت گیرد.
جهانگی��ری با قدردانی از تالش ها و ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات 
و فروش نفت در ش��رایط فش��ار و تحریم، افزود: با وجود صدور مجوزهای 
متعدد برای دستگاه هایی که داوطلب فروش نفت شده بودند، اما در نهایت 
دس��تگاهی جز وزارت نفت نتوانست در این زمینه اقدام موثری انجام دهد 
بنابراین ضرورت توجه به س��رمایه گذاری در بخش نفت برای افزایش توان 

تولید و صادرات وزارت نفت بیش از پیش احساس می شود.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش 
اوراق س��لف نفتی گفت: متاس��فانه این طرح که گفته می شد می تواند تا 

14۰ ه��زار میلیارد توم��ان درآمد برای دولت ایج��اد کند، به دلیل برخی 
ناهماهنگی ها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح ها 
و ایده های مش��ابهی که بتواند درآمد الزم را برای دولت ایجاد کند، تدوین 

شود.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع خصوصی س��ازی به عنوان یکی 
دیگر از جهت گیری های بودجه س��ال 14۰۰ خاطرنش��ان کرد: متاسفانه 
برخی از مقامات کش��ور تا رسانه های مختلف هر روز علیه خصوصی سازی 
س��خنانی مط��رح می کنند و با توجه ب��ه طرح ش��بهات و مطالب منفی، 
موضوع خصوصی س��ازی در کشور با مش��کالت زیادی مواجه شده است. 
بای��د در جهت گیری های بودجه س��ال آینده به ش��کلی دیگر بر موضوع 
خصوصی س��ازی تمرکز داده شود تا شاهد توس��عه خصوصی سازی و رفع 

ابهامات و شبهات باشیم.
در این جلس��ه که وزرای نفت، نیرو، جهاد کش��اورزی، تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی، ارتباطات و فناوری اطالعات، سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، مع��اون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند،  نماینده سازمان 
برنامه و بودجه گزارش��ی از بخش��نامه بودجه س��ال 14۰۰ ارائه کرد و به 
تش��ریح تصویر کلی از اقتصاد کالن مش��تمل بر روند بلندمدت اقتصاد و 
پیش بینی ه��ای آینده و نیز سیاس��ت های حمایتی بودجه س��ال 14۰۰ 
پرداخت. در این گزارش همچنین به سیاس��ت های مالی پیشنهادی سال 
آینده و مقابله فعاالنه با اثرات اقتصادی ش��یوع ویروس کرونا نیز پرداخته 
شد و جهتگیری های مختلف بخش��نامه بودجه سال 14۰۰ مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست همچنین خرید تضمینی محصوالت زراعی و باغی مورد 
بحث و بررس��ی قرار گرف��ت و تصمیمات الزم درخص��وص قیمت خرید 
تضمینی این محصوالت اتخاذ شد. در ادامه این جلسه برخی درخواست های 
دستگاه های اجرایی نیز مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تایید شورای 

اقتصاد رسید.
اصالح مصوبات مربوط به س��رمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، سرمایه گذاری از محل منابع داخلی 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای پروژه تجهیز و تغییر کاربری اسکله های 
پتروشیمی در بندر پارس � عسلویه، طرح احداث ایستگاه های تقویت فشار 
میادین گازی هما، وراوی و مرکز تفکیک تابناک با استفاده از ماده 1۲ قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصالح مصوبه شورای 
اقتصاد برای افزایش سرمایه گذاری طرح تعویض پوشش و تعویض خطوط 
نفت خام و فرآورده از جمله درخواست های وزارت نفت بود که در این جلسه 

مورد موافقت قرار گرفت.
همچنین درخواست وزارت نیرو مبنی بر انتشار اوراق مالی اسالمی توسط 
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی جهت اجرا، تکمیل و توسعه 
طرح های نیروگاهی نیز در این جلس��ه مورد بررس��ی قرار گرفت که با این 

درخواست موافقت شد.
تعیی��ن میزان خرید تجهیزات، موضوع بند )ب( ماده )۵( قانون حداکثر 
استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب 
1398/۲/1۵ مجلس ش��ورای اسالمی برای پروژه خرید و تامین تجهیزات 
مرکز داده ش��بکه ملی اطالعات نیز درخواست وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات بود که مورد موافقت قرار گرفت.

با وجود آنکه یک میلیون و 6۰۰ هزار تقاضا برای مسکن ملی به ثبت 
رسید تا ۷ تیرماه امسال فقط 11 هزار نفر رقم اولیه 3۰ تا 4۰ میلیون 
تومان را واریز کردند که نشان می دهد این طرح به مانند مسکن مهر با 

چالش عدم تکمیل آورده از طرف متقاضیان همراه شده است.
به گزارش ایس��نا، طرح اق��دام ملی تولید و عرض��ه 4۰۰ هزار واحد 
مس��کونی که بنا به گفته مس��ئوالن برای دهک های متوس��ط طراحی 
ش��ده است، به نظر می رسد در قالب ثبت نام با گذشت حدود یک سال 
همانند طرح فرسایش��ی ۲.۲ میلیون واحدی مسکن مهر که هنوز پس 
از 13 س��ال به اتمام نرسیده، به مشکل برخورده است. عمده متقاضیان 
اولیه مسکن ملی یا شرایط پنجگانه را نداشته اند یا به هر دلیل از واریز 
وجه امتناع کردند. این مسئله به خوبی از مقایسه واحدهای تعریف شده 

با واریز وجه و افتتاح حساب قابل مشاهده است.
بخش اعظم واحدهای برنامه ریزی ش��ده به میزان ۲۰۰ هزار واحد در 
ش��هرهای جدید قرار دارد. با وجود آنکه روند اج��رای پروژه های طرح 
اقدام ملی مس��کن به میزان 14۲ هزار واحد در بس��یاری از ش��هرهای 
جدید آغاز شده و در مواردی به پیشرفت باالی ۷۰ درصد رسیده است، 
گزارش ها حاکی از آن اس��ت که عمده پیشرفت به طرح های مشارکتی 
مربوط می ش��ود. در قالب تفاهم نامه با دس��تگاه های دولتی نیز به دلیل 
برخورداری این دس��تگاه ها از منابع و تس��هیالت مناس��ب، پیش بینی 

می شود که پروژه ها در ریل مناسبی قرار گیرد.

افتتاح حس��اب 6درصد به نس��بت کل پروژه، دیگر نکته ای است که 
قابل اش��اره اس��ت و آمار و ارقام می گوید که در بخ��ش ثبت نام کارها 
آنطور که باید و ش��اید جلو نمی رود. به طور مثال برای شهر جدید پرند 
۲۵ هزار و 3۲۷ واحد مس��کن ملی تعریف ش��ده است که 33 هزار نفر 
ثبت نام کردند اما تا روز دهم ش��هریور ماه 1188 نفر افتتاح حس��اب و 
فقط 69۵ نفر واریز وجه داش��ته اند. متوسط واریزی به ازای هر نفر 39 
میلیون و ۷3 هزار تومان بوده اس��ت. در ش��هر جدید هشتگرد نیز ۲1 
هزار واحد مس��کن ملی در نظر گرفته شده است که تا دهم شهریورماه 
امس��ال 148۲ نفر افتتاح حساب داشتند و ۵11 نفر وجه واریز کردند. 

متوسط واریزی هر نفر 3۷ میلیون و 1۵6 هزار تومان بوده است.
با وجود آنکه شهر صدرا بیشترین افتتاح حساب به میزان 19۵۵ فقره 
و بیش��ترین واریز به میزان 1194 فقره در بین ش��هرهای جدید داشته 
است این ارقام نیز با ۲۵ هزار واحدی که برای شهر جدید صدرا تعیین 
شده تناسبی ندارد. در این شهر نیز به طور متوسط هر نفر تاکنون 39 
میلی��ون و 389 هزار تومان واریز وجه داش��ته اس��ت. حتی در پردیس 
که به عنوان گران ترین و پرتقاضاترین ش��هر جدید شناخته می شود  با 
وجود آنکه 19 هزار واحد اقدام ملی برای این ش��هر تعریف ش��ده است 
که 3۰۰۰ واحد آن به صورت ثبت نامی اس��ت تا روز دهم ش��هریورماه 
1۲۵1 افتتاح حس��اب و 11۲9 فقره واریز وجه به ثبت رسیده است که 
می��زان واریزی هر نفر به طور میانگی��ن 39 میلیون و 636 هزار تومان 

بوده اس��ت. آمار کلی هم نش��اندهنده آن اس��ت در 18 شهر جدید که 
طرح احداث ۲۰۰ هزار واحد اقدام ملی مس��کن تعریف ش��ده است در 
قالب ثبت نامی 1۲ هزار و ۲4۷ افتتاح حساب و ۵۷۷9 فقره واریز وجه 
صورت گرفته و میزان واریزی هر نفر به طور متوس��ط در ش��هر جدید 
39 میلیون و ۵1۲ هزار تومان بوده اس��ت. با این حساب در بخش ثبت 
نام نس��بت به کل پروژه تاکن��ون حدود 6درصد افتتاح حس��اب انجام 
ش��ده اس��ت. در این میان، درحالی که پس از ط��ی مراحل اول و دوم 
ثبت نام، متقاضیان طرح مس��کن ملی به مراحل واریز وجه رس��یده اند، 
واریز نش��دن قس��ط اولیه در موعد مقرر به منزله انصراف از پروژه تلقی 
خواهد شد بنابراین در ش��رایط کنونی راه جایگزین و مناسب از طریق 
اجرای پروژه ها به صورت مشارکت با بخش خصوصی و همچنین انعقاد 
تفاهم نامه با دس��تگاه های دولتی، پروژه مس��کن ملی را در مسیر شارژ 
مال��ی قرار می  دهد. اجرای ط��رح از این طریق دو فایده دارد؛ فایده اول 
اینکه متقاضیان واقعی از طریق دستگاه های مربوطه شناسایی و معرفی 
می ش��وند و فایده دیگر اینکه تسهیالت مسکن که بعضاً تکافوی خرید 
را نمی دهد می تواند با ورود به پروژه های ساخت منجر به خانه دار شدن 

جامعه هدف شود.
همچنی��ن طرح اقدام ملی مس��کن در ش��هرهای جدید بیش��ترین 
پیش��رفت را در واحدهای مشارکتی داشته است که تاکنون احداث 3۷ 
هزار واحد قطعی ش��ده و 18هزار واحد انعق��اد قرارداد صورت گرفته و 

آغاز ش��ده است. قالب دیگر دارای پش��توانه مالی مناسب، تفاهم نامه با 
دس��تگاه های دولتی است. تفاهم نامه با بنیاد شهید و ایثارگران، آموزش 
و پرورش و نیروهای مس��لح از جمله این برنامه ها اس��ت که منابع مالی 
مناس��بی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. به طور مثال تسهیالت 
16۰ میلیون تومانی ایثارگران با نرخ سود 4 درصد که به منظور ساخت 
1۲ ه��زار واحد پرداخت می ش��ود می تواند کمک خوب��ی برای احداث 
مس��کن ایثارگران باشد. احداث مس��کن برای کارکنان وزارت دفاع نیز 
تفاهم نامه دیگر منعقد ش��ده است. تس��هیالت حکمت کارکنان ارتش 
به پروژه اقدام ملی متصل می ش��ود. از س��وی دیگر تعاونی های ساخت 
مس��کن وزارت دفاع بازوی قوی برای اجرای پروژه اس��ت. در این قالب 
احداث 4۰ هزار واحد در ش��هرهای جدید برنامه ریزی ش��ده اس��ت که 
شرکت عمران، زمین و پروانه در اختیار وزارت دفاع قرار می دهد و آنها 
افراد واجد شرایط را معرفی می کنند. برنامه ساخت 4۰ هزار واحد برای 
کارکن��ان آموزش و پرورش نیز در دس��تور کار قرار دارد. در این بخش 
به هر واحد ۷۰ میلیون تومان تس��هیالت اختصاص می یابد و ش��رکت 
عمران، تامین زمین، پروانه ساخت و اجرای پروژه را برعهده دارد. بنا به 
گفته حبیب اهلل طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرس��ازی، در شهرهای 
جدید ۲۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مس��کن در مرحله برنامه ریزی و 
از این تعداد 14۲ هزار واحد به مرحله انعقاد قرارداد، افتتاح حس��اب و 

ساخت رسیده است.

جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد خبر داد

فروش اوراق سلف نفتی از دستور کار خارج شد

تکرار تجربه مسکن مهر در مسکن ملی

ثبت نام صفی، واریز تکی

مهدی پازوکی
استاد دانشگاه



فرص��ت امروز: »جنگ س��رد جدید« تعبیری اس��ت که بس��یاری از 
کارشناس��ان سیاس��ی و اقتصادی ب��رای تحوالت اخیر چی��ن و آمریکا 
انتخ��اب کرده اند. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در کاخ س��فید، 
هرچه از ش��دت تنش های بین آمریکا و روس��یه کاسته شده، به همان 
اندازه بر میزان منازعه واشنگتن و پکن افزوده شده است. تا ابتدای سال 
۲۰۲۰ می��الدی، این تنش ها عموما به ش��کل تنش های تجاری بود، اما 
با آغاز پاندمی کرونا که ش��تاب دهنده بزرگ محسوب می شود و ترامپ 
بارها آن را ویروس چینی نامیده اس��ت، جدال و به تعبیر بهتر، »جنگ 
س��رد جدید« بین چین و آمریکا عمال ش��دت یافته و از قضا فناوری در 

کانون این جنگ سرد قرار گرفته است.
در این باره، »اکونومیس��ت« در گ��زارش اخیر به اعالن جنگ آمریکا 
به ش��رکت هوآوی پرداخته و این مس��ئله را بررسی کرده که این اعالن 
جنگ چگونه می تواند باعث رشد فناوری در چین شود. »اکونومیست« 
س��ه س��ناریو را برای هوآوی برمی ش��مارد و در انتها می نویسد، دولت 
آمریکا همچنان که فش��ارهای خود بر ه��وآوی را افزایش می دهد، باید 
ریسک حرکت شرکت های فناوری چین به سمتی را که خارج از کنترل 

آمریکا باشد نیز به جان بخرد.
به نوش��ته »اکونومیست«، ش��رکت هوآوی، غول چینی صنعت تلفن 
همراه و مخابرات، از نخس��تین دقایق بامداد 1۵ سپتامبر )۲۵ شهریور( 
دیگ��ر قادر به خرید قطعات نیمه ه��ادی حیاتی نخواهد بود. این تحریم 
جدی��د عماًل دس��ت وپای هوآوی را خواهد بس��ت، چراکه این ش��رکت 
از ضروری تری��ن قطع��ات نیمه هادی محروم خواهد ش��د. هوآوی بدون 
دسترس��ی به تراشه ها )قطعات نیمه هادی( نمی تواند به تولید تلفن های 
همراه هوشمند و تجهیزات شبکه های مخابراتی که کسب وکارش به آنها 

وابسته است، ادامه دهد.
براس��اس آخرین قوانین وضع شده از سوی دولت آمریکا علیه هوآوی، 
ش��رکت های سراسر جهان اجازه نخواهند داشت تراشه های الکترونیکی 
که در آنها از کیت های آمریکایی استفاده شده باشد را به شرکت هوآوی 
بفروش��ند و اگر این تحری��م را نقض کنند، خود مش��مول تحریم های 
آمریکا خواهند ش��د. هوآوی طی سال های اخیر همواره جزو مهم ترین 
مشتریان ش��رکت های تولیدکننده قطعات نیمه هادی در آمریکا بوده و 
س��ود قابل توجهی را نصیب تولیدکنندگان این تراش��ه ها کرده است. به 
همین دلیل این ش��رکت ها و مراجع صنعتی مربوطه ملتمسانه از دولت 
آمریکا خواسته اند که اجرای تحریم های جدید علیه هوآوی را به تعویق 
بیندازد؛ هرچند بعید به نظر می رس��د که دولت آمریکا از تصمیم خود 

عقب نشینی کند.
ش��رکت هوآوی برای برون رفت از این وضعیت احتماالً س��ه مسیر را 
پیش رو خواهد داش��ت و یکی از این س��ه مسیر را انتخاب خواهد کرد؛ 
مس��یر اول این است که واشنگتن به تأمین کنندگان قطعات نیمه هادی 
مجوزهای��ی اعطا کند تا آنه��ا بتواند به صورت مح��دود اقدام به فروش 
تراش��ه هایی الکترونیکی به ش��رکت هوآوی کنند. این باعث می ش��ود 

که ش��رکت هوآوی بتواند تا مدتی در بازار باقی بماند. ش��رکت تایوانی 
مدیات��ک که یک��ی از تأمین کنن��دگان اصلی قطع��ات نیمه هادی برای 
ش��رکت هوآوی به شمار می رود، درخواس��ت خود برای دریافت چنین 
مج��وزی را به وزارت بازرگان��ی آمریکا تحویل داده اس��ت. البته دولت 
آمریکا ب��ه احتمال زیاد معافیتی برای تأمین کنندگانی که تراش��ه های 
طراحی شده توسط شرکت  های س��یلیکون )از شرکت های زیرمجموعه 
هوآوی( را تولید می کنند نیز صادر نخواهد کرد تا از این طریق یکی از 

نقاط قوت هوآوی را خنثی کند.
البته شاید حتی یک هوآوی به  شدت ناتوان نیز آمریکا را راضی نکند. 
فضای غالب در وزارت بازرگانی آمریکا این اس��ت که با اعطای معافیت 
به تأمین کنندگان قطعات نیمه هادی برای شرکت هوآوی مخالفت شود. 
با این ش��رایط، ش��رکت هوآوی مجبور خواهد شد که دست به اقدامات 
ناامیدانه )مانند تولید تراش��ه های الکترونیک��ی در کارخانه های خود با 
اس��تفاده از فناوری های قدیمی تری که به شرکت های آمریکایی وابسته 
نیس��تند( بزند. پیر فراگو از شرکت تحقیقاتی نیو استریت که در زمینه 
تحقیقات مخابرات و فن��اوری اطالعات فعالیت می کند، انتظار دارد که 

هوآوی طی 1۲ ماه آینده چنین سیاستی را در پیش گیرد.
اما این مسیر نیز در حال ناهموارتر شدن است. خبرگزاری رویترز در 
روز چهارم س��پتامبر )14 ش��هریور( گزارش داد که وزارت دفاع آمریکا 
طرحی را پیشنهاد کرده است که به  موجب آن شرکت بین المللی تولید 
قطع��ات نیمه هادی )SMIC( که بزرگ تری��ن تولیدکننده این قطعات 
در چین اس��ت نیز مانند هوآوی در فهرست س��یاه قرار خواهد گرفت. 
پنتاگون می گوید که ش��رکت SMIC با نیروهای مسلح چین همکاری 
می کند و ب��ه همین دلیل تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محس��وب 
می ش��ود. قرار گرفتن شرکت SMIC در فهرس��ت تحریم های آمریکا، 
کس��ب وکار این شرکت )که به ماش��ین آالت آمریکایی وابستگی زیادی 
دارد( را به س��مت نابودی خواهد برد. ارزش س��هام این شرکت از زمان 
انتش��ار این اخبار )از 1۰ روز قبل( حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است. 
مقامات شرکت SMIC ضمن تکذیب هرگونه ارتباط با نیروهای مسلح 
چین اعالم کرده اند که ادعای اخیر پنتاگون آنها را کاماًل در ش��وک فرو 
برده اس��ت. خطر قرار گرفتن در فهرس��ت تحریم های آمریکا می تواند 
ش��رکت SMIC را از همکاری با شرکت »های س��یلیکون« وابسته به 
هوآوی منصرف کند و یکی از امیدهای احتمالی هوآوی را بر باد دهد.

بدی��ن ترتیب، هوآوی باید به مس��یر س��وم فکر کند. ش��اید هوآوی 
مجبور ش��ود از بین ورشکسته شدن یا فروش بخشی از کسب وکار خود 
دس��ت به انتخاب بزند که البته این مس��ئله فوراً اتف��اق نخواهد افتاد. 
هوآوی در پایان س��ال ۲۰19 ح��دود 3۷1 میلیارد ی��وان )معادل ۵3 
میلیارد دالر( ذخایر نقدی در اختیار داشته است که این نقدینگی برای 
تأمین هزینه های عملیاتی ش��رکت طی 1.۵ سال آینده کفایت خواهد 
کرد اما اگر ش��دت فش��ارها به حد غیرقابل تحمل برسد، شاید هوآوی 
تصمیم به فروش های س��یلیکون بگیرد. های سیلیکون به عنوان بازوی 

اصلی ش��رکت هوآوی در حوزه طراحی تراشه های الکترونیکی، یکی از 
پیشرفته ترین شرکت های جهان در حوزه فعالیت خود به شمار می رود. 
 IC Insights طبق بررس��ی های تحلیلگران مؤسس��ه تحقیقات بازار
که به  صورت تخصص��ی درباره بازار قطعات نیمه هادی تحقیق می کند، 
شرکت »های س��یلیکون« در نیمه نخست سال جاری میالدی از لحاظ 
می��زان درآمد جزو 1۰ ش��رکت برتر جهان در ح��وزه طراحی قطعات 
نیمه هادی بوده اس��ت. در واقع های سیلیکون اولین شرکت چینی است 
که در حوزه طراحی قطعات نیمه هادی به چنین جایگاهی رسیده است.
از آنجا که های س��یلیکون از بامداد 1۵ س��پتامبر دیگر اجازه نخواهد 
داشت که برای مالک خود یعنی هوآوی تراشه های الکترونیکی طراحی 
کن��د، این ش��رکت می تواند روی طراحی تراش��ه های الکترونیکی برای 
ش��رکت های ثالث در چین متمرکز ش��ود و با این کار جریان درآمدی 
ت��ازه ای را نی��ز برای ه��وآوی ایجاد کند. اگر هم که ه��وآوی مجبور به 
تعطیل کردن های سیلیکون ش��ود، مهندسان و متخصصان اخراج شده 
از این ش��رکت می توانند به  س��رعت جذب تیم ه��ای تخصصی طراحی 
تراش��ه های الکترونیک��ی در س��ایر غول ه��ای فناوری چی��ن از جمله 
علی بابا، تنسنت و بایت دنس شوند و یا حتی خودشان اقدام به تأسیس 
شرکت هایی برای طراحی تراش��ه های الکترونیکی کنند. گفته می شود 
برخی از آنها قبل از اینکه کارشان را در های سیلیکون از دست بدهند، 
به فک��ر راه اندازی کس��ب وکاری برای خ��ود افتاده اند. هر یک از س��ه 
سناریوی فوق باعث نگرانی تولیدکنندگان قطعات نیمه هادی در آمریکا 
از جمله کوالکام خواهد ش��د. شرکت کوالکام در آخرین گزارش ساالنه 
خ��ود، از رقبایش در چین به عنوان تهدیدی برای س��ودآوری خود نام 
برده بود. در س��ال گذش��ته میالدی 11.6 میلیارد دالر از فروش ۲4.3 
میلی��ارد دالری ش��رکت کوالکام منحصر به بازار چین بوده اس��ت. اگر 
های س��یلیکون از هوآوی جدا ش��ود و به  طور مستقل در حوزه طراحی 
و تولی��د قطعات نیمه هادی فعالیت کن��د، کوالکام با تهدیدی جدی در 
بازار چین مواجه خواهد بود. هوآوی قصد دارد ش��جاعانه با تحریم های 
آمریکا روبه رو شود. این شرکت اعالم کرده است که امسال بیش از ۲۰ 
میلیارد دالر در بخش تحقیق و توس��عه خود سرمایه گذاری خواهد کرد 
که این رقم ۵.8 میلیارد دالر بیش از مخارج تحقیق و توسعه هوآوی در 
سال ۲۰19 بوده و تقریباً با مخارج تحقیق و توسعه شرکت آمازون –که 
درآمدش دو برابر هوآوی اس��ت- برابری می کند. این شرکت تأثیرگذار 
چینی امیدوار اس��ت که مناب��ع درآمدی جدیدی ک��ه کمتر در مقابل 

حمالت آمریکا آسیب پذیر باشند، برای خود ایجاد کند.
به نظر می رس��د که حتی اگر جو بای��دن رئیس جمهور آینده آمریکا 
شود، از شدت فشارهای دولت آمریکا بر هوآوی کاسته نخواهد شد، اما 
همچنان که عمو سام فشارهای خود بر هوآوی را افزایش می دهد، باید 
ریسک حرکت شرکت های فناوری چین به سمتی را که خارج از کنترل 
آمریکا باشد نیز به جان بخرد. هوآوی امیدوار است که تا آن زمان به هر 

طریق ممکن خود را حفظ کند.

اعالن جنگ آمریکا به هوآوی چگونه باعث رشد فناوری در چین می شود؟

جنگ سرد در زمین فناوری

ش��رکت چینی »بایت دنس« که ش��رکت مادر تیک تاک است، قصد 
دارد این اپلیکیش��ن ویدئویی را ب��دون الگوریتم اصلی آن در آمریکا به 

فروش برساند.
روزنامه »س��اوت چاینا مورنینگ پس��ت« به نقل از ی��ک منبع آگاه 
نوشت: »بایت دنس« کد س��ورس اصلی اپلیکیشن تیک تاک را به هیچ 
خری��دار آمریکای��ی نخواهد داد ام��ا تیم فناوری تیک ت��اک در آمریکا 
می توان��د الگوریت��م جدیدی طراح��ی کند. الگوریتم تی��ک تاک باعث 
می ش��ود صفحه اصلی اپلیکیشن که با نام صفحه »برای شما« شناخته 

می شود، جدیدترین ویدئوها و ترندها را به کاربران برنامه نشان دهد.
کارشناس��ان پی��ش از این گفته بودند هر ش��رکتی ک��ه فعالیت های 
آمریکایی تیک تاک را خریداری کند، اگر اپلیکیش��ن را بدون الگوریتم 
دریافت کند با ش��رایط دش��واری مواجه می ش��ود زیرا این فناوری برتر 
از فناوری مورد اس��تفاده رقیبان اس��ت و اگر تیک تاک بدون الگوریتم 
فروخته ش��ود، خریداران جدی��د باید الگوریتمی ب��رای جایگزینی آن 

طراحی کنند.
گزارش های��ی ک��ه پیش از این منتش��ر ش��د حاکی از آن اس��ت که 
دولت چین اواخر ماه میالدی گذش��ته در فهرس��ت ص��ادرات فناوری 
خ��ود تغییراتی داد که ش��رکت های چین��ی را ملزم می کن��د پیش از 
صادرات فناوری خود موافقت دولت چین را کس��ب کنند. کارشناس��ان 
می گویند الگوریتم تیک تاک هم تحت چنین فهرس��تی قرار می گیرد. 
»بایت دن��س« با فروش تیک تاک ب��دون الگوریتم های کلیدی می تواند 
دارایی های تیک تاک در آمریکا را بدون کسب موافقت وزارت بازرگانی 

چین به فروش برساند.
»بایت دنس« تا سه شنبه 1۵ سپتامبر مهلت دارد فعالیت های آمریکایی 
خود را به یک شرکت آمریکایی واگذار کند. ترامپ ماه گذشته دو فرمان 

اجرایی صادر کرد که »بایت دن��س« را ملزم کرد دارایی های تیک تاک 
در آمریکا را به فروش رس��اند در غیر این صورت با ممنوعیت در آمریکا 
روبه  رو می ش��ود. همچنین طبق حکم ترامپ، ش��رکت های آمریکایی از 

۲۰ سپتامبر اجازه داد و ستد با »بایت دنس« را ندارند.
ماه هاست که سیاستمداران آمریکا نسبت به مالکیت چینی اپلیکیشن 
تی��ک تاک که محبوبیت گس��ترده ای در این کش��ور دارد، ابراز نگرانی 
کرده ان��د. مقامات آمریکایی از امنیت و حریم خصوصی این اپلیکیش��ن 
محبوب انتقاد کرده و مدعی هستند اطالعات کاربران آمریکایی ممکن 
اس��ت در اختیار دولت چین قرار گیرد. در مقابل، تیک تاک این ادعاها 

را تکذیب کرده است.
همچنین در گزارش��ی دیگر »سی ان ان« نوش��ته است که تیک  تاک 
و اوراکل ب��ه ش��رکای تجاری در ای��االت  متحده تبدیل خواهند ش��د؛ 
هم��کاری ای که برای جل��ب رضایت امنیت ملی دول��ت ترامپ صورت 
گرفته اس��ت. به گفته »س��ی ان ان«، صحبت از فروش تیک  تاک از ماه 
گذشته آغاز شد، همان زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
دستوراتی برای منع فعالیت تیک  تاک صادر کرد و این شرکت را مجبور 
کرد که اگر قصد فعالیت در ایاالت  متحده را دارد باید از ش��رکت مادر 

خود »بایت دنس« که در چین مستقر است، جدا شود.
محت��وای دقی��ق توافق نامه میان تیک تاک و اوراکل هنوز مش��خص 
نیس��ت، ام��ا یک فروش کامل عنوان نش��ده اس��ت. صحبت ه��ا درباره 
همکاری تیک  تاک و اوراکل درست بعدازاینکه مایکروسافت اعالم کرد 
تیک  تاک را از »بایت دن��س« در ایاالت  متحده خریداری نخواهد کرد، 

منتشر شد.
مایکروس��افت روز یکشنبه در وبالگ خود نوش��ته بود: »ما اطمینان 
داریم که پیش��نهاد ما برای کاربران تیک  ت��اک و همچنین حفاظت از 

منافع امنیت ملی خوب بوده است. برای انجام این کار، ما می توانستیم 
تغیی��رات قابل توجه��ی ب��رای اطمین��ان از اینکه خدم��ات از باالترین 
استانداردهای امنیتی، حریم خصوصی، ایمنی آنالین برخوردارند ایجاد 
کنیم. ما اصول خود را در بیانیه ماه اوت هم آشکار مطرح کرده بودیم.«
»بایت دنس« به درخواس��ت ها درباره این خبر پاسخ نداده است. تیک 
 تاک ه��م از اظهارنظر خودداری کرده اس��ت. همچنین اوراکل به هیچ 
درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداده است. ترامپ و دیگر سیاستمداران 
آمریکایی گفته اند که این برنامه تهدیدی برای امنیت ملی اس��ت. تیک 
 ت��اک این ادعا را رد کرده اس��ت. این توافق ب��ا اوراکل چند روز قبل از 
اجرای ممنوعیت فعالیت تیک  تاک در ایاالت  متحده منعقد شده است.
طبق دس��تورالعمل ترامپ که 6 اوت امضا شده، بعد از ۲۰ سپتامبر، 
انتظ��ار می رود ک��ه وزارت بازرگانی آمریکا مش��خص کند که کدام نوع 
فعالیت تیک  تاک در این کشور ممنوع خواهد بود. هنوز مشخص نیست 
ک��ه آیا همکاری تیک  تاک با اوراکل اج��ازه می دهد تا این برنامه کوتاه 

ویدئویی از ممنوعیت فعالیت در ایاالت  متحده رها شود یا خیر.
دامنه دس��تورات، همراه با اظهارنظره��ای یک مرتبه ای ترامپ درباره 
تیک  تاک منجر به س��ردرگمی در مورد نحوه اجرای ممنوعیت فعالیت 
این برنامه ش��ده است. در دس��تورالعمل دیگری ترامپ اعالم کرده که 
تی��ک  تاک تا 1۲ نوامبر فرصت دارد تا خری��داری برای خود پیدا کند. 
به ط��ور جداگانه هم یک کارمند تی��ک  تاک این ممنوعیت را در دادگاه 
فدرال به چالش کش��یده اس��ت و به دنبال تصمیم قضایی برای تعلیق 
دس��تور ششم اوت ترامپ است. جلس��ه دادرسی برای رسیدگی به این 
ادعا قرار اس��ت روز سه شنبه برگزار ش��ود. تیک تاک همچنین از دولت 
ترامپ به دلیل اینکه یکی از دستورات که آن را به  شدت سیاسی عنوان 

کرده، شکایت کرده است.

کدام غول فناوری »تیک تاک« را تصاحب می کند؟

علیه »تیک تاک« در آمریکا

نگاه

»یورو نیوز« بررسی کرد
چرا ترامپ هنوز بخت پیروزی دارد؟

کمتر از دو ماه به انتخابات آمریکا باقی مانده و با وجود انتقادهایی که از عملکرد 
ترامپ در ایاالت متحده می شود، کارشناسان می گویند او همچنان بخت باالیی 
برای پیروزی در انتخابات نوامبر دارد. در این راستا، تارنمای شبکه »یورو نیوز« با 
چند کارشناس سیاسی گفت وگو کرده و کوشیده دالیل آنها برای پیروزی مجدد 

ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری را جویا شود.
به گفته »یورو نیوز«، نتایج نظرس��نجی ها ۵۰ روز مانده به انتخابات ریاس��ت 
جمهوری عمدتا نش��انگر پیروزی جو بایدن، نامزد دموکرات ها دارد. با این همه 
تجربه انتخابات سال ۲۰16 و نتایج نظرسنجی هایی که کلینتون را پیروز حتمی 
انتخابات می دانس��ت، هنوز در خاطره ها زنده اس��ت. پس بهتر است دالیلی که 
براساس آنها ترامپ می تواند برخالف نظرسنجی ها پیروز و در کاخ سفید ماندگار 

شود را بشناسیم.
* ریزشی در بین هواداران ترامپ روی نداده است

ماری ای.اس��تاکی، اس��تاد ارتباطات در دانش��گاه ایالتی پنسیلوانیا می گوید: 
»ترامپ حمایت هس��ته س��خت رأی دهندگانش را با خ��ود دارد.« جوزف بیکر، 
اس��تاد جامعه شناس��ی مذاهب در دانشگاه ایالتی تنس��ی نیز می گوید: »هسته 
سخت هواداران ترامپ ترکیبی است از مسیحیان محافظه کار و به  طور روشن تر 
ملی گرایان مسیحی و همچنین افرادی که نگرشی بسته در قبال مهاجرت دارند. 
میان هر دو گروه، نکات مشترک بس��یاری وجود دارد. این دو گروه، بزرگ ترین 
هواداران ترامپ به ش��مار می روند. این دو س��وژه نمایانگر وحش��ت بس��یاری از 
آمریکایی های سفید در قبال تنوع جامعه است.« َکز مود، استاد هلندی دانشگاه 
جورجی��ا هم می گوید: »من در جورجیا زندگی می کنم و می توانم ببینم که این 
پایگاه تا چه اندازه مصمم اس��ت. طرفداری از ترامپ دیگر برای کس��ی خجالت 
ن��دارد؛ به این دلیل که آ نهایی که واقعا با اب��راز هواداری از ترامپ راحت نبودند، 

ماجرا را رها کرده اند.«
* نظام انتخاباتی به نفع ترامپ است

جوزف بیکر با اشاره به نظام انتخاباتی می گوید: »کالج الکترال به  ناچار این گروه 
از صاحبان رأی را بیش از حد نمایندگی می کند؛ چراکه این سیستم به نفع ایاالت 
روس��تایی اس��ت. همین هم می تواند به ترامپ امکان دهد که با حمایت مردمی 
کمی، پیروز شود.« خانم استاکی نیز با اشاره به نظام انتخاباتی آمریکا می گوید: 
»با توجه به اهمیت تالش های جمهوریخواهان برای کاهش شمار رأی دهندگان، 
مخالفان ترامپ باید برای شکست او در مقیاس بزرگی جابه جا شوند.« پوفسور کز 
مود هم با اشاره به همین واقعیت می گوید »این کار در زمان حاضر بسیار مهم تر از 
دوره های گذشته است و احتماال می تواند کار را برای دموکرات ها دشوارتر کند.«

* همه چیز به ایالت های چرخشی بستگی دارد
جان ای اوونس، استاد سیاست آمریکایی در مرکز مطالعات دموکراسی دانشگاه 
وست مینستر بریتانیا می گوید: »اگر ترامپ بتواند در 6 ایالت کلیدی پیشرفت کند، 
با وجود عقب بودن در نظرسنجی ها احتماال پیروز انتخابات خواهد بود.« او تاکید 
می کند که اگرچه بایدن در نظرسنجی های این شش ایالت چرخشی )ایالت هایی 
که پیروزی دموکرات ها یا جمهوریخواهان در آن به طور سنتی مشخص نیست 
و در هر دوره به س��وی یکی از دو حزب متمایل می ش��وند( صدرنش��ین است و 
تنها به پیروزی در س��ه تا از این ایاالت تعیین کننده نی��از دارد، »اما از یاد نباید 
برد که رقابت در کارولینای شمالی همواره نزدیک است. به نظر می رسد با آنکه 
بایدن صدرنشین است، رقابت میان دو حزب در پنسیلوانیا و ویسکانسین شدت 
می گیرد. به  عالوه فلوریدا، ایالتی که رقابت همواره در آن تنگاتنگ بوده است، در 
این دوره نمی دانیم که آیا بایدن می تواند آرای التین ها )مهاجران اسپانیایی زبان( 

را به خود جلب کند یا نه؟«
* نقش آفرینی عنصر زمان

ترام��پ تالش می کند رأی دهندگان س��فید را از حاشیه نش��ینان پرش��مار و 
فرودست بترساند تا آنها به حمایت از او ادامه دهند. برای همین است که کارزار 
انتخاباتی وی بر شعار نظم عمومی استوار است. پروفسور کز مود می گوید: »اینها 
پیام های روش��ن با ویژگی های نژادی و علیه تهدید سوسیالیسم هستند، اما این 
حربه خیلی در برابر بایدنی که به عنوان یک فرد میانه رو شناخته می شود، کارگر 
نمی افت��د.« به عقیده این پژوهش��گر، »عامل زمان به نفع جمهوریخواهان عمل 
می کند. استیصال در برابر کووید-19 و از سرگیری آهنگ رشد اقتصادی نسبت 
به تابستان ۲۰۲۰ و نه زمستان ۲۰19، می تواند به جمهوریخواهان برای پیروزی 

کمک کند.«
دکتر رودریک پی.هارت، اس��تاد کالج علوم ارتباطات مودی با تاکید بر فاکتور 
زمان می گوید: »دشمن اصلی ترامپ در این انتخابات جو بایدن نیست، بلکه زمان 
است. برای این انتخاب دوباره، ترامپ باید کاری کند که زمان برعکس و گذشته 
تبدیل به حال ش��ود. این یک تاکتیک جدید نیست. بس��یاری از دموکرات ها و 
جمهوریخواهان در انتخابات گذش��ته برای رویارویی با رسوایی ها، همین کار را 
کرده اند.« او تاکید می کند اگر ترامپ پیروز شود، به این معنا است که او توانسته 

کاری کند که رأی  دهندگان وضعیت کنونی را فراموش کنند.«
* ترامپ قدرت را در اختیار دارد

انتخابات امس��ال برای ترامپ، به یک معنا مثل مسابقه در زمین خودی است 
و بایدن به زمین حریف رفته اس��ت. پروفسور اوونس می گوید: »این ماجرا را در 
استفاده )ابزاری( از کاخ سفید برای کنوانسیون جمهوریخواهان دیدیم. ترامپ از 
منافع جایگاه رئیس جمهوری کنونی استفاده می کند و از دسترسی به رسانه ها 
بهره می برد.« وی می افزاید: »بنا به تعریف بایدن یک تماشاگر است و نمی تواند از 
امکانات دولتی استفاده کند. به عالوه اگرچه زمان به سرعت می گذرد، اما ترامپ 
می توان��د همچنان از امکاناتش برای مدیریت بحران کووید-19 بهره ببرد، دقیقا 

همان فاکتوری که باعث کاهش محبوبیت او شده است.«
* شرایط بحرانی آمریکا به نفع ترامپ است

شاید نکته ای که بیش از سایر موارد مغفول مانده این واقعیت باشد که ترامپ 
از وحشت دیگران بهره می گیرد. پروفسور بیکر از دانشگاه ایالتی تنسی می گوید: 
»همه گیری کرونا هم به او ضربه زد و هم به یاری اش آمد. واکنش دولت به  شکل 
وحشتناکی ناکارآمد اس��ت که باعث و بانی اش شخص ترامپ است. با این حال 
همین وضعیت خراب سالمت می تواند هدیه ای برای اردوی جمهوریخواهان باشد: 
به این ترتیب که میزان هراس مردم در حال حاضر از حد متوسط فراتر رفته است. 
با این وصف، اگر ترامپ بتواند وسیله ای برای بسیج نگرانی ها و ترس های مردم به 

نفع خودش پیدا کند، شانس پیروزی در انتخابات را دارد.«
* نتایج نظرسنجی ها قطعی نیست

با توجه به انتخابات ریاس��ت جمهوری سال ۲۰16، احتمال غلط بودن نتایج 
نظرس��نجی ها دور از ذهن نیست. جان ای اوونس می گوید: »شاید به این دلیل 
که هواداران خجالتی ترامپ نمی خواهند مانند 4 سال قبل آشکارا از وی حمایت 
کنند.« این استاد ارشد دانشگاه وست مینستر با اشاره به نظرسنجی اخیر بلومبرگ 
می افزای��د: »این پژوهش نش��ان می دهد جمهوریخواهان و مس��تقل ها کمتر از 
دموکرات ها جهت سیاسی مقبول خود را نشان می دهند.« اما یک احتمال دیگر 
هم وجود دارد و آن اینکه »ش��اید نمونه جمعیت حاضر در نظرسنجی ها، به ویژه 
در ایالت های چرخشی اشتباه آمیز بوده و زیادی از حد از دموکرات ها و یا مردان 
سفید تحصیل نکرده را شامل شود.« در هر دو صورت، نتیجه نظرسنجی به اشتباه 

به نفع بایدن درمی آید.
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فرص��ت امروز: رون��ق بورس و افزای��ش تمایل به س��رمایه گذاری در 
بازار س��رمایه، واقعیتی اس��ت که در ماه های گذشته به وضوح در رفتار 
مردم قابل مش��اهده است. در این بین، نتایج تازه ترین نظرسنجی ایسپا 
نش��اندهنده تغییرات جالب و معنادار در دیدگاه س��رمایه گذاری مردم 
است. از افزایش تمایل به بورس گرفته تا کاهش تمایل به سپرده گذاری 
در بانک ه��ا و همینطور افزای��ش تمایل به اش��تغال زایی و کارآفرینی، 
نتایجی است که در جدیدترین نظرسنجی ایسپا به دست آمده و تغییر 

نگرش مردم به سرمایهگذاری را نشان می دهد.
این نظرس��نجی همچنین نش��ان می ده��د رفتار زن��ان و مردان در 
مدیری��ت پس انداز تفاوت معناداری با یکدیگر دارد؛ به طوری که مردان 
)11.3 درص��د( بیش��تر از زنان )۷ درصد( به س��رمایه گذاری در بورس 
می پردازن��د و در مقابل، زنان )8.1 درصد( بیش از مردان )3.6 درصد( 
طال و سکه خریداری می کنند. همچنین در این نظرسنجی 4۲.۲ درصد 

زنان و 36.۲ درصد مردان گفته اند که پس اندازی ندارند.
این نظرس��نجی ک��ه در هفته پایان��ی تیرم��اه و در دوران اوج رونق 
ب��ورس انجام ش��ده اس��ت، تغییرات جالبی را نس��بت به نظرس��نجی 
خردادماه 1398 نش��ان می دهد که از جمل��ه آن، افزایش تمایل مردم 
برای سرمایه گذاری در بورس از 1.۵ درصد به 9.۲ درصد است. کاهش 
تمای��ل به س��پرده گذاری در بانک ه��ا از ۲4.8 درصد ب��ه 8.1 درصد و 
افزای��ش تمایل به اش��تغال زایی و کارآفرین��ی از 1۰.6 درصد به 16.۵ 
درصد از دیگر تغییرات جالب و معنادار در دیدگاه س��رمایه گذاری مردم 
از خردادم��اه 1398 تا تیرماه 1399 اس��ت. همچنین درصد افرادی که 
پس اندازی برای س��رمایه گذاری ندارن��د از 34.3 درصد به 39.1 درصد 

افزایش یافته است.
در طرح س��نجش نگ��رش مردم ای��ران پیرامون وضعی��ت اقتصادی 
کش��ور با جامعه  آماری ش��هروندان باالی 18 س��ال کل کشور و تعداد 
نمونه  1۵9۰ که به ش��یوه  مصاحبه تلفنی اجرا شد، )۲9 تیر تا ۵ مرداد 
1399( در س��والی از مردم پرسیده ش��ده است: »هر خانواده ای ممکن 
اس��ت در زندگی بتواند پس انداز کند. ش��ما ترجیح می دهید پس انداز 
خ��ود را چگونه مدیریت کنید؟« در پاس��خ، 39.1 درصد پاس��خگویان 
گفته اند پس اندازی ندارند؛ 1۷درصد گفته اند در بازار زمین و مس��کن و 

16.۵ درصد در زمینه  اشتغال زایی و کارآفرینی سرمایه گذاری می کنند. 
همچنین در مراتب بعدی به ترتیب 9.۲ درصد پاس��خگویان گفته اند در 
بورس س��رمایه گذاری می کنند و 8.1 درص��د پس انداز خود را در بانک 
می گذارن��د؛ ۵.8درصد گفته اند طال و س��که و 1.6درصد نیز دالر و ارز 

خریداری می کنند.
نکته  قابل توجه در مقایس��ه  مدیری��ت پس انداز کل جمعیت در مرداد 
1399 ب��ا خ��رداد 1398، کاهش قابل توجه میزان تمای��ل به پس انداز 
در بان��ک و افزایش تمایل به س��رمایه گذاری در بازار بورس اس��ت. در 
خردادماه س��ال گذش��ته ۲4.8درصد مردم گفته ان��د ترجیح می دهند 
پس اندازش��ان را در بانک ها س��پرده گذاری کنند. ای��ن میزان در مرداد 
1399 با حجم قابل توجه کاهش به 8.1 درصد رسیده است. در مقابل 
سرمایه گذاری مردم در بورس رشد داشته و از 1.۵ درصد در خردادماه 
پارس��ال به 9.۲ درصد در مردادماه امس��ال رسیده است. اشتغال زایی و 
کارآفرینی نیز با رشد ۵.9 درصدی نسبت به خرداد 1398 مواجه بوده 
اس��ت. تمایل به س��رمایه گذاری در طال و س��که نیز در مقایسه با سال 

گذشته حدود 4درصد کاهش داشته است.
در ای��ن بین، 39.1 درصد مردم اعالم کرده اند هیچ پس اندازی ندارند 
که این میزان نیز نس��بت به سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته است. 
اگر کسانی که گفته اند هیچ پس اندازی ندارند را از تحلیل کنار بگذاریم، 
۲۷.9 درصد ترجیح می دهند در بازار زمین و مس��کن، ۲۷.1 درصد در 
زمینه  اشتغال زایی و کارآفرینی و 1۵.1 درصد در بورس سرمایه گذاری 
کنن��د. تمایل به پس انداز در بانک در میان این افراد نس��بت به س��ال 
گذشته ۲4.۵ درصد کاهش یافته است، اما گرایش به سرمایه گذاری در 
بورس در میان این افراد 1۲.8 درصد و اشتغال زایی و کارآفرینی 1۰.9 

درصد نسبت به سال 1398 بیشتر شده است.
طبق نتایج آزمون های آماری، رفتار زنان و مردان در مدیریت پس انداز 
تف��اوت معناداری با یکدیگ��ر دارد، چنانکه 4۲.۲ درص��د زنان و 36.۲ 
درصد مردان گفته اند پس اندازی ندارند. در حوزه  مدیریت پس انداز نیز 
مردان )۲1.3 درصد( بیش از زنان )11.6 درصد( پس اندازشان را صرف 
اشتغال زایی و کارآفرینی می کنند. همچنین مردان )11.3 درصد( بیش 
از زنان )۷ درصد( به سرمایه گذاری در بورس می پردازند. در مقابل زنان 

)8.1 درصد( بیش از مردان )3.6 درصد( طال و سکه خریداری می کنند. 
درخصوص پس ان��داز در بانک نیز زنان )1۰.۵ درص��د( بیش از مردان 

)۵.9 درصد( پس اندازشان را در بانک سپرده گذاری می کنند.
نح��وه  مدیریت پس ان��داز بین گروه ه��ای مختلف س��نی نیز تفاوت 
معناداری دارد. افراد باالی ۵۰ سال )1۲ درصد( بیش از سایر گروه های 
سنی پس اندازشان را در بانک سپرده گذاری می کنند. جوانان 18 تا ۲9 
س��ال )۲1.۲ درصد( بیش از سایر گروه های سنی تمایل به اشتغال زایی 
و کارآفرینی دارند. همچنین میزان تمایل به س��رمایه گذاری در بورس 
بین جوانان )1۲.9 درصد( بیش از س��ایر گروه های سنی است. الزم به 
ذکر اس��ت ۵4.۵ درصد افراد باالی ۵۰ س��ال، 38.۵ درصد افراد 3۰ تا 
49 س��ال و ۲۵.1 درصد جوانان 18 تا ۲9 س��ال در پاسخ به این سوال 
گفته ان��د پس اندازی ندارند. نتایج آزمون های آماری نش��ان می دهد، با 
توجه به س��طح تحصیالت افراد، نوع مدیریت پس انداز تفاوت معناداری 
دارد. تمایل به س��رمایه گذاری در بورس با باال رفتن س��طح تحصیالت 
افزایش پیدا می کند. ۲۲.1 درصد افراد با تحصیالت کارشناسی ارشد و 
دکترا و همچنین 14.6 درصد افراد با تحصیالت کاردانی و کارشناس��ی 
س��رمایه گذاری در بورس را به سایر شیوه های مدیریت پس انداز ترجیح 
می دهن��د، درحالی که این میزان بین افراد با تحصیالت دیپلم 9 درصد 

و افراد با تحصیالت کمتر از دیپلم 1.9 درصد است.
همچنین با افزایش س��طح تحصیالت میزان تمایل به سرمایه گذاری 
در اش��تغال و کارآفرینی افزایش پیدا می کند. در مقابل میزان تمایل به 
پس انداز در بانک با افزایش س��طح تحصیالت کاهش پیدا می کند. 9.3 
درص��د افراد ب��ا تحصیالت کمتر از دیپلم، 9 درص��د افراد با تحصیالت 
دیپلم، ۷.3 درصد افراد با تحصیالت کاردانی و کارشناسی و ۲.۷ درصد 
افراد با تحصیالت کارشناس��ی ارشد و دکترا گفته اند پساندازشان را در 

بانک سپرده گذاری می کنند.
بنا بر اعالم روابط عمومی مرکز افکارس��نجی دانشجویان ایران، میزان 
افرادی که در پاس��خ به این س��وال گفته اند پس اندازی ندارند به ترتیب 
بی��ن افراد با تحصیالت کمت��ر از دیپلم ۵۷.۷ درصد، افراد با تحصیالت 
دیپلم 34.6 درصد، گروه تحصیلی کاردانی و کارشناسی با ۲۵.8 درصد 

و افراد با تحصیالت کارشناسی ارشد و دکترا ۲6.۵ درصد است.

چرا مردان بیشتر از زنان در بورس سرمایه گذاری می کنند؟

تغییر نگرش مردم به سرمایه گذاری
یادداشت

افزایش مالیات بر مصرف در بودجه ۱400

فرآیند تدوین بودجه 14۰۰ آغاز شده و نکات کلی از الیحه موردنظر 
دولت رس��انه ای شده اس��ت. کاهش مالیات تولید و افزایش مالیات بر 
مصرف ازجمله نکاتی اس��ت که رئیس س��ازمان برنامه و بودجه به آن 
اشاره کرده اس��ت، اما برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت چه باید 
کرد؟ از نظر کارشناسی، با توجه به فشار اقتصادی ناشی از تحریم های 
ظالمانه آمریکا و همه گیری بیماری کرونا که نه تنها هزینه های اقتصادی 
و اجتماعی را برای ایران، بلکه برای همه کشورهای جهان افزایش داده 
است، این انضباط مالی است که باید در تدوین سند بودجه سال 14۰۰ 
مورد توجه دولت قرار بگیرد. منظور از انضباط مالی، تعادل بین منابع 
درآمدی و هزینه ای دولت اس��ت و چه گویاست این شعر که می گوید 
»چو دخلت نیس��ت، خرج آهسته تر کن«. دولت باید در تدوین الیحه 
بودجه 14۰۰، مخارج غیرضرور را حذف کرده و سطح مخارج را کاهش 
دهد و در ش��رایط عدم دسترس��ی به منابع ارزی ناشی از فروش نفت، 
منابع درآمدی تازه ای بیابد. مالیات ازجمله منابع درآمدی دولت است 
اما من با افزایش نرخ مالیات به طور کامل مخالفم. اگر قرار اس��ت که 
مالیات، سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی کشور و درآمد دولت پیدا 
کند، باید نظام وصول مالیات و تعیین آن در کش��ور را بازنگری کنیم. 
دو مش��کل عمده در نظام مالیاتی ایران وجود دارد؛ مش��کل اول، فرار 
مالیاتی در اقتصاد ایران و مشکل دوم، معافیت های مالیاتی قابل توجه 
است. مالیات را باید از هر شخصی که درآمد دارد، گرفت و متناسب با 
میزان درآمد آن فرد تعیین نمود و اگر شخصی درآمدی ندارد، از مسیر 
نهادهای حمایتی به او کمک کرد. نس��بت مالی��ات به تولید ناخالص 
داخلی ایران ۷ درصد اس��ت. در اقتصادی مثل ترکیه این نس��بت به 
۲۰ درصد و در کش��ورهای اس��کاندیناوی به ۵۰ درصد می رسد. اگر 
دولت جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و معافیت های مالیاتی را حذف کند، 
ظرفیت مالیات گرفتن در اقتصاد کشورمان وجود دارد. دولت توانسته 
است در سال های گذش��ته بخش عمده ای از مالیات موردنظر خود را 
وصول کند بنابراین با توس��عه دایره مالیات دهندگان و نه افزایش پایه 
مالیات تولید و مصرف، درآمدهای مالیاتی دولت بیشتر هم می شود و  
اگر دولت قصد افزایش مالیات بر مصرف را دارد، باید بداند که از مصرف 

چه کاالیی باید مالیات بگیرد.
یکی از مش��کالت اقتصاد ایران، فقدان تقاضاس��ت و براساس نظریه 
کین��ز، تقاضا نقش موث��ری در ش��کوفایی اقتص��ادی دارد. اگر قصد 
دولت مالیات گرفتن از مس��کن مصرفی افرادی اس��ت که یک شبه با 
زمین خواری و داللی مسکن میلیاردر شده اند، یا مالیات های باال از بانک 
مرکزی خریده اند، این مقصود مطلوب اس��ت، با این حال در این مورد 
هم باید با تقویت پیوند بین سامانه های نظام بانکی و مالیاتی و استفاده 
بیشتر از فناوری، ساختار اجرایی مالیات ستانی را تقویت کرد. نکته حائز 
اهمیت پایانی این است که ریشه بخش عمده ای از مشکالت اقتصادی 
کش��ور ما به پیوند سیاست و اقتصاد باز می گردد. اقتصاد ایران در گرو 
سیاست است بنابراین بدون اصالح مسائل سیاسی نمی توان بر اصالح 
اقتصاد امید بست. ایران نباید در دنیا منزوی شود بلکه باید در تعامل 
با دیگر کش��ورهای جهان منافع ملی خود را دنبال کند. کش��ورهای 
متخاصم منطقه و مرتجع جهان از انزوای ایران نفع می برند و ما نباید 
در زمین این کش��ورها بازی کنیم. به طور حتم، تعامل با اقتصادهای 
خوب جهان به نفع اقتصاد ایران اس��ت و جهان فقط در ایاالت متحد 

آمریکا خالصه نمی شود.

وزیر ارتباطات خبر داد
تسهیالت 500 میلیاردی برای فروش موبایل 

قسطی به مردم
وزیر ارتباطات از تس��هیالت ۵۰۰ میلیارد تومانی برای فروش تلفن 
همراه قسطی به مردم خبر داد و گفت اعطای وام ۵۰۰ میلیارد تومانی 
به اپراتورها برای تحویل گوش��ی قسطی به مردم در دستور کار وزارت 
ارتباطات قرار گرفته اس��ت. محمدجواد آذری جهرمی روز دوشنبه در 
مراس��م رونمایی از دس��تاوردهای حوزه فناوری که در قالب نمایشگاه 
»بومی سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطالعات« برگزار شد، خبر 
از نهای��ی ش��دن آزمایش های مربوط به ماهواره »پ��ارس یک«  داد و 
گفت: »پارس یک«  پیش��رفته ترین ماهواره ای است که تا به حال در 
کشور ساخته شده است و رئیس پژوهشگاه امروز )دوشنبه( از تکمیل 
آزمایش ها و تحویل نهایی این ماهواره توس��ط پژوهشگاه فضایی ایران 
خب��ر داد. او با بیان اینکه این ماهواره هفت��ه آینده مراحل تحویل به 
سازمان فضایی ایران را طی خواهد کرد، افزود: از این پس پژوهشگران 
پژوهشگاه فضایی ایران تمرکز خود را بر روی ساخت ماهواره مخابراتی 

»ناهید ۲« می گذارند.
آذری جهرمی همچنین با اشاره به تسهیالت ۵۰۰ میلیارد تومانی 
ب��رای فروش تلفن همراه قس��طی گفت: در ش��رایطی که نرخ دالر 
نوس��ان دارد نمی توانیم به عنوان مس��ئول بگوییم کاری از دس��ت 
م��ا برنمی آید. در زمان عدم وجود مش��کل همه مدیر هس��تند. در 
ش��رایطی که پول فراوان و ش��رایط مناس��ب وجود دارد، هر کسی 
می تواند کش��ور را به خوبی مدیریت کند. اینکه تلفن همراه اکنون 
به شکل مناسبی در دسترس نیست، بگوییم علتش نوسان ارز است 
و کاری از دست ما برنمی آید. اکنون به دلیل آموزش مجازی خیلی 
از ما مصرف کننده هس��تیم و باید برای فرزندان خود تبلت، گوشی 
تلف��ن همراه و م��ودم تهیه کنیم. مودمی که قیم��ت آن ۲۰۰هزار 
تومان بوده و اکنون قیمت آن 1۰ برابر ش��ده است. در این شرایط 

باید چه کرد؟ غیر از این است که باید نیاز مردم را تامین کنیم؟
او ادام��ه داد: چش��م مردم به دس��ت های تولیدکنندگان اس��ت. اگر 
محصوالت با قیمت مناس��ب عرضه ش��ود مردم استقبال خواهند کرد. 
یکی از موضوعات مهم مودم اس��ت که در نمایشگاه امروز چهار شرکت 
تولید مودم، سه شرکت تولیدکننده گوشی حضور دارند. معاون فناوری و 
نوآوری وزارت ارتباطات امروز گزارش دادند که مجموعه »صاایران« ورود 
خوبی به تولید گوش��ی تلفن همراه داشته و اولین  محموله گوشی های 
تولیدی این شرکت به ایرانسل تحویل داده شده تا شرایط عرصه به بازار 
توسط این اپراتور مهیا ش��ود. وزیر ارتباطات اضافه کرد: دستور اعطای 
اعتبار ۵۰۰ میلیاردی به اپراتورها به عنوان وام در دس��تور کار معاونت 
فناوری و نوآوری قرار گرفته است تا اپراتورها بتوانند از این طریق گوشی 

را به صورت قسطی به مردم بدهند و زنجیره تولید تکمیل شود.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

مهدی پازوکی
استاد دانشگاه

در ش��رایطی بودجه 1399 با تمام کسری ها بر مالیات و به طور ویژه 
تامین مالی از بازار س��رمایه تکیه داش��ت که شواهد حکایت از آن دارد 
در بودجه س��ال آینده نیز این دو مح��ل درآمدی جایگاه خاص خود را 

خواهند داشت، البته با تمرکز بیشتر بر مالیات.
به گزارش ایس��نا، بررس��ی و تدوین مقدمات بودجه س��ال 14۰۰ از 
تیرماه آغاز شد و در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت تا با 
بررسی ابعاد مختلف و شرایط خاصی که در سال آینده پیش روی دولت 
ق��رار دارد به جمع بندی در رابطه با الیحه بودجه رس��یده و بتوانند در 

زمان قانونی نیمه آذرماه در اختیار مجلس شورای اسالمی قرار دهند.
ب��ه هر صورت ای��ن آخرین بودجه دولت روحانی اس��ت که اولین آن 
در س��ال 1393 تدوین شده و تاکنون با تحوالت بسیار زیادی از لحاظ 
وضعیت اقتصادی و سیاس��ی همراه بوده اس��ت؛ به طوری که طی این 
س��ال ها منابع درآمدی دولت به تدریج با رویکرد متفاوتی مواجه ش��ده 
و ب��ا توجه ب��ه کاهش درآمدهای نفتی کم ک��م از این محل خارج و به 
س��مت منابع جدیدی پیش رفته اس��ت که اکنون ج��ای خالی نفت با 
درآمدهای ناش��ی از فروش اوراق یا  س��هام در بازار سرمایه و همچنین 

مالیات پر می شود.
اما آنچه تاکنون سازمان برنامه و بودجه در رابطه با شمایل بودجه سال 
14۰۰ طی جلسات بودجه ای خود اعالم کرده، حاکی از آن است که بر 
پایه سیاس��ت های مالی انبساطی برای رکود و انقباضی برای بخش های 
منجر به تورم تدوین خواهد ش��د. آنطور ک��ه محمدباقر نوبخت، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه گفته است، سیاست های انبساطی در دستور کار 
قرار دارد تا از نیروی کار و ظرفیت و ماشین آالت استفاده کرده و مسئله 
اشتغال تا حدودی برطرف شود و از طرفی از سیاست های پولی انقباضی 

استفاده می شود تا در مسیر مهار تورم حرکت کند.

ام��ا برای تامی��ن منابع با توجه به اینکه نف��ت نمی تواند جایگاه قابل 
توجهی در درآمدهای دولت داشته باشد، حرکت به سمت تامین منابع 
پایدار و مطمئن در بودجه است؛ به طوری که تعهدات و بدهی هایی هم 
برای دولت های بعدی ایجاد نکند. به گفته نوبخت، دو پیش��نهاد در این 
رابطه مطرح است که اولی افزایش درآمدها از محل درآمدهای مالیاتی 
و مولدسازی دارایی ها و دیگری مدیریت هزینه ها از طریق بودجه ریزی 

مبتنی بر عملکرد است.
البته آنچه در رابطه با مالیات اش��اره ش��د، این است که دولت تمرکز 
ویژه ای روی سیاس��ت های مالیاتی خواهد داش��ت و چهار تا پنج درصد 
مالیات بر تولیدکنندگان را کاهش داده ولی مالیاتی که به مصرف کننده 
منتهی می ش��ود افزایش پی��دا خواهد کرد. این در حالی اس��ت که در 
س��ال جاری دولت حدود ۲۰۰ هزار میلی��ارد تومان درآمدهای مالیاتی 
پیش بینی کرده بود که تحقق آن در چند ماه گذش��ته تا حدودی برای 

دولت رضایت بخش بوده است.
ولی شاید موضوع مورد توجه به جایگاه بورس در سال آینده برگردد. 
به هر حال در س��ال جاری دولت به طور خاص به سمت بورس حرکت 
ک��رد و پایه بخش عم��ده ای از درآمدهای خود را در این بازار مالی قرار 
داد؛ به نحوی که از منابع ۵۷1 هزار میلیارد تومانی بودجه س��ال جاری 
حداقل 1۷4 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اس��ت که از محل انتش��ار 
اوراق و فروش سهام ش��رکت های دولتی باید ایجاد شود. بر این اساس 
س��هام بسیاری از شرکت ها را برای عرضه در بورس اعالم کرد و تاکنون 

تعداد زیادی عرضه شده است.
در کن��ار آن حداق��ل ۵۰ ه��زار میلیارد تومان هم از ف��روش اموال و 
دارایی ه��ای دولت و مولدس��ازی آن باید ایجاد می ش��د ک��ه به نوعی 
می توانس��ت در بورس عرضه و تامین ش��ود. از س��وی دیگر دولت برای 

جبرای کسری بودجه دست به انتشار اوراق بدهی از کانال بانک مرکزی 
زد که تاکنون حدود 6۰ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کس��ب 

درآمد کرده است.
در ای��ن می��ان، واکنش ها از ای��ن حکایت دارد که برای س��ال آینده 
نیز نگاه س��ازمان برنامه و بودجه همچنان به بازار س��رمایه است. البته 
سیاس��ت گذاری بودجه در این مورد چندان مشخص نیست، ولی ظاهرا 
عرضه س��هام شرکت های دولتی ادامه خواهد داشت. نوبخت در رابطه با 
نقش بورس در تامین منابع بودجه س��ال آینده از محل این بازار ضمن 
تاکید بر تامین درآمدهای پایدار، از محل های مطمئن که بخشی از آن 
درآمدهای مالیاتی اس��ت با اشاره به واگذاری سرمایه های مالی که یکی 
از آنها سهام دولت در بورس است، گفته که از این طریق می توانیم خون 
جدیدی را در بورس تزریق کرده و س��هام مناس��ب را به وقت مناس��ب 

جهت بازارگردانی وارد کنیم.
او همچنین معتقد اس��ت که سهام دولتی سهامی است که در بورس 
می تواند خواهان بسیاری داشته باشد و در راستای اجرای سیاست های 
اص��ل 44 قانون اساس��ی و سیاس��ت های اقتصاد مقاومت��ی در بورس 

متناسب با نیازهای این بازار عرضه شود.
ظاهرا دولت تصمیم دارد از منابع بورسی خود که نوبخت گفته منابع 
قابل توجهی را در اختیار دولت قرار می دهد در بخش عمرانی اس��تفاده 
کن��د. به هر صورت تمرک��ز تامین منابع بودجه دولت در س��ال جاری 
ب��ه طور خاص بر بازار س��رمایه بود که در نهایت با حواش��ی و اختالف 
نظرهایی همراه بود و در مواردی مورد نقد کارشناس��ان قرار داشت، اما 
اکنون دولت می گوید که تمرکز سال بعد نیز بر مالیات است که مجموع 
این سیاس��ت ها به زودی در الیحه بودجه 14۰۰ که بین دولت فعلی و 

دولت بعدی تقسیم می شود، مشخص خواهد شد.

بودجه سال ۱400 به مالیات و بورس تکیه دارد
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موانع قانونی و نهادی در مقابل بازار سرمایه

ن��وروز 98 بخش های بزرگی از ایران را س��یل ب��رد. بعد از دو دهه 
خشکس��الی، باران چنان آمد که سیل راه افتاد و خسارت های بسیار 
به بار آورد. دو دهه خشکس��الی ما را عادت داده بود که به فکر باران 
نباش��یم. در آرزوی ب��اران بودیم اما مهی��ای آن نبودیم. عادت کرده 
بودیم آرزوهای ما برآورده نش��ود، این ش��د که غافلگیر شدیم. باران 
نمی آمد یک جور خسران بود، باران هم آمد جور دیگری خسران شد. 

ما هم ناظر منفعل بودیم.
حکای��ت این روزهای بورس ه��م حکایت آرزوی بارانی اس��ت که 
س��یالب شده است. س��ال ها تالش می کردیم به بورس رونق دهیم و 
مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بازار سرمایه کنیم، حاال که مردم 
هج��وم آورده اند همه مضطرب ش��ده ایم. انگار مدی��ران دولتی عادت 
کرده اند سیاست ها و تصمیم های شان به بار ننشیند، حاال این یک بار 
هم که غفلتا به بار نشس��ته همه غافلگیر ش��ده اند! در واقع، مهم ترین 
نگرانی از رش��د ش��تابان و ش��دید بورس، ضعف در قابلیت های بازار 
سرمایه برای تطبیق با این شرایط بوده است. یعنی نفس هجوم مردم 
و س��رمایه به بورس هی��چ جای نگرانی ندارد اما اگر ش��رایط قانونی، 
نهادی و فنی متناس��ب با این ش��رایط جدید فراهم نباشد، مشکالت 

متعددی ممکن است ایجاد شود، کما اینکه شده است. 
در ابتدای سال 98 حدود چند صد هزار نفر معامله گر در بازار فعال 
بودن��د که روزانه چند صد میلیارد توم��ان معامله هم انجام می دادند. 
کارگزاری ه��ا و دیگ��ر نهادهای مالی هم برای س��رویس دادن به این 
افراد و حدود 3۰۰ ش��رکت بورس��ی مشکلی نداش��تند. فرض بر این 
بود که در یک س��ال بین 1۰ تا ۲۰ عرضه اولیه انجام خواهد ش��د و 
س��االنه پنج ش��ش هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید هم وارد بازار 
می ش��ود. همه اینها باعث می شد ارزش بازار س��رمایه هم چیزی در 
حدود 1۰۰۰ هزار میلیارد تومان باش��د. در ابتدای س��ال 98 کس��ی 
انتظار نداش��ت در این شرایط تغییر عجیبی رخ دهد، به خصوص که 
منفی شدن رشد اقتصادی و تداوم رکود در کشور هم چشم انداز بازار 

را تاریک کرده بود.
ام��ا همه این فرض ها اش��تباه از آب درآم��د، چنانکه در تیرماه 99 
حدود ۵۵۰ نماد فعال در بازار معامله ش��دند و همچنین قرار اس��ت 
تا پایان س��ال حدود 1۰۰ عرضه اولیه انجام ش��ود. این رش��د شدید 
مصداق همان بارانی است که مانند یک سیالب بازار سرمایه را با خود 
برده اس��ت، اما در حالی که بازار در یک سال گذشته چند برابر شده ، 
ظرفیت های نهادی، قانونی و فنی بازار هیچ تغییری نکرده است و این 
بزرگ ترین چالش پیش روی بازار اس��ت. به عنوان نمونه به برخی از 

این ضعف ها اشاره می کنم:
* ضع��ف فناوری: اش��کاالت زیرس��اخت نرم افزاری بازار س��رمایه 
آنچنان مش��هود اس��ت که نیاز به توضیح ندارد. در بسیاری از روزها 
هس��ته معامالتی بورس کند یا قطع اس��ت. در عین حال مش��کالت 
سیس��تم های دیگر مرتبط با بازار هم در پش��ت این اش��کال بزرگ تر 
پنهان مانده  اس��ت. مثال OMSها و نرم افزاره��ای مدیریت صندوق 
و س��بد، زیرس��اخت فنی س��پرده گذاری مرک��زی و تس��ویه وجوه، 
س��امانه های گزارش دهی و مانیتورینگ بازارها ه��م عمدتا قدیمی و 
ناکارآمد هستند. خالصه اینکه سیستم های قدیمی و منسوخی که در 
بورس استفاده می شوند به هیچ وجه توان این حجم پردازش را ندارد.

* ضع��ف قانونی:  علی رغم رش��د س��ریع ب��ازار و ورود حجم عظیم 
نقدینگ��ی به آن، ضواب��ط و قوانین کنترل و مبارزه با فس��اد در بازار 
س��رمایه وجود ندارد. مثال مس��ئله تعارض منافع بالتکلیف رها شده، 
برای اشکال مختلف انحصار و تبانی ضوابط مدون وجود ندارد. مسئله 
درهای گردان )Revolving Doors( که رایج ترین ش��کل فس��اد 
ناش��ی از تعارض منافع اس��ت نه تنها ممنوع نیس��ت بلکه بسیار هم 
رایج اس��ت. عالوه بر فقدان ضوابط، مش��کل نه��ادی هم وجود دارد، 
مثال متولی نظارت و داوری در چنین موضوعاتی مش��خص نیس��ت. 
چه در سطح ناشرین چه در سطح بازار و چه در درون نهاد ناظر باید 
روال ها و س��از و کارهای پیشگیری از فس��اد و تبانی و تعارض منافع 
پیش بینی ش��ود و معلوم باشد چه کسی در قبال چه چیزی پاسخگو 
اس��ت و مس��ئولیت دارد. در عین حال آموزش و اطالع رسانی هم در 
این خصوص ضرورت دارد. چه در فعاالن بازار چه در نهادهای قضایی 
و نظارت��ی هم دانش و تخصص حقوق��ی الزم برای چنین موضوعاتی 

وجود ندارد و متاسفانه کار مهم و موثری تاکنون نشده  است.
* ضعف نهادی: نهادهای مالی متناسب با رشد بازار رشد نکرده اند. 
مث��ال اغل��ب کارگزاری ها ماهی��ت خانوادگی و س��نتی دارند. تامین 
 Investment سرمایه های بزرگ و مدرن که به خوبی بتوانند نقش
Bank  را ایف��ا کنن��د وج��ود ندارند، تع��داد ش��رکت های پردازش 
اطالعات مالی اندک و ابعاد فعالیت آنها محدود اس��ت. دو شرکتی که 
مجوز اعتبارس��نجی گرفته اند عمال فعال نیس��تند، PE و VC جدی 
در بازار وجود ندارد، س��بدگردان ها و مش��اوران سرمایه گذاری اغلب 
با س��اختارهای مدرن و متن��وع Asset Management بیگانه اند 
 Wealth-Tech کس��ب وکارهای  و  دیجیت��ال  کارگزاری ه��ای  و 
جایگاه��ی در بازار ندارند. در نتیج��ه عقب ماندگی در نهادهای مالی، 
بس��یاری از خدمات��ی که در دنیا رایج اس��ت اینجا ارائه نمی ش��وند. 
مثال س��بدهای متنوع و مناسب سازی ش��ده ب��رای گروه های مختلف 
مش��تریان، مکانیزم های س��رمایه گذاری  بلندمدت اش��خاص حقیقی 
و   Actuary نقش ه��ای  ان��واع  ی��ا  و   Microinvestment و 
Custodian نمونه هایی از کارهایی هس��تند که نهادها و نقش های 
فعلی بازار سرمایه آمادگی اجرای آنها را ندارند. در نتیجه این وضعیت 
است که تاثیر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها بسیار اندک )کمتر 
از ی��ک درصد ارزش ب��ازار( و در تامین مالی پروژه ه��ا و طرح ها هم 
بس��یار کمتر از آن چیزی اس��ت که باید باش��د )س��هم اوراق از بازار 

حدود 9درصد است(.
س��ه مورد باال، مثال های��ی از کمبودهای فعلی بازار س��رمایه ایران 
اس��ت. این مثال ها نش��ان می ده��د هجوم مردم و نقدینگ��ی به بازار 
سرمایه به خودی خود اتفاق خوبی است مشروط بر آنکه زیرساخت ها 
و قابلیت های الزم برای چنین ش��رایطی فراهم باشد. اگر این شرایط 
فراهم نباش��د و بخواهیم با همان نهادها و روال ها و قابلیت ها بازار را 
اداره کنیم که دو س��ال پیش می کردیم، طبیعی اس��ت که موجی از 
اختالالت و ناکارآمدی و ناامیدی منتظر بازار خواهد بود. البته راه حل 
مش��کل بازار سرمایه، بس��تن درها و ترساندن مردم از ورود به بورس 

نیست، بلکه توسعه زیرساخت ها و رشد دادن قابلیت هاست.

یادداشت

فرصت امروز: بانک ها از دیرباز به بازی در زمین بورس متهم بوده اند. 
جذابیت بازار س��رمایه برای برخ��ی از بانک ها به اندازه ای بوده که طبق 
برآوردها، تنها در بهار امس��ال حجم سرمایه گذاری بانک ها در این بازار 
تا ۵۷۰ درصد افزایش داش��ته اس��ت؛ امری که به خوبی رغبت مدیران 
بانک ه��ا به درآمدزای��ی از تنور گرم بازار س��هام را نش��ان می دهد. در 
این میان، ش��ورای عالی بورس پنجش��نبه گذش��ته در راستای حمایت 
از بازار س��هام و صیان��ت از حقوق س��هامداران در مصوبه ای ممنوعیت 
س��رمایه گذاری بانک ها در بازار سرمایه را لغو کرد و این مصوبه در کنار 
تصویب انتقال یک درصد از منابع صندوق توس��عه ملی به بورس باعث 
بروز واکنش هایی شد. ازجمله رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
درحالی ورود بانک ها و مؤسس��ه های اعتباری به بازار س��هام کش��ور را 
تخلف قانونی و عبور از مجلس دانست که دو نماینده مجلس در جلسه 
شورای عالی بورس به عنوان ناظر حضور داشتند و در عین حال اعضای 
ش��ورای عالی بورس از ای��ن مصوبه به عنوان یک اق��دام حمایتی دفاع 

کردند.
چنانچه حس��ن قالیب��اف اصل، رئیس س��ازمان بورس درب��اره مواد 
آیین نام��ه پیش��نهادی حف��ظ ثبات بازار س��رمایه و صیان��ت از حقوق 
س��هامداران و س��رمایه گذاران )که در جلسه اخیر ش��ورای عالی بورس 
بررس��ی شد( گفت: »براساس این آیین نامه، ضمانت اجرایی و اختیارات 
الزم به س��ازمان بورس و اوراق بهادار در جهت الزام س��هامداران عمده 
به انجام عملیات بازارس��ازی و بازارگردانی تفویض ش��د. همچنین منع 
مشارکت بانک ها در رابطه با مفاد ماده 16 و 1۷ قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور، اس��تثنا ش��د و بانک ها مجاز به 
س��رمایه گذاری در بازار سرمایه خواهند بود. در عین حال، نقش بانک ها 

در تأسیس نهادهای مالی در بورس تقویت می شود.«
واکنش شورای بورس به توییت یک نماینده مجلس

به گزارش ایرنا، این در حالی است که حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس 
کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس روز ش��نبه در توئیت��ی درباره این 
آیین نامه نوش��ت: »مصوبه شورای عالی بورس در رابطه با الغای مواد16 
و1۷ قانون رفع موانع تولید، برای ورود بانک ها و مؤسس��ه های اعتباری 
به بازار س��هام کش��ور، تخلف قانونی و عبور از مجلس است. باید مراقب 
اعتم��اد و منافع عمومی بود. وزیر اقتصاد و رئیس س��ازمان بورس باید 

این هفته در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات پاسخگو باشند.«
این اظهار نظر رئیس کمیس��یون برنام��ه و بودجه اما واکنش اعضای 
ش��ورای عالی بورس را به همراه داش��ت. ش��اهین چراغی عضو شورای 
عالی بورس و رئیس هیات مدیره شرکت بورس کاالی ایران در توئیتی 
نوش��ت: »دو عضو محترم از مجلس ش��ورای اس��المی ناظر بر مصوبات 
ش��ورای بورس هس��تند. همچنین با توجه ب��ه تخصصی بودن مصوبات 
شورا، انتظار می رود قبل از انتشار اطالعات نادرست درخصوص تصمیم 
ش��ورا در فضای رس��انه ای، به جهت حفظ حقوق مردم و محمل قانونی 

مصوبه مذکور، حداقل با رئیس شورای بورس مذاکره می شد.«
س��عید اس��المی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای س��رمایه گذاری و 
نماینده کانون های س��رمایه گذاری در ش��ورای عالی بورس نیز نوشت: 
»رئیس کل بانک مرکزی به عن��وان عضو و دو نماینده مجلس به عنوان 
ناظر در جریان جلسات شورای  عالی بورس هستند. شورای  عالی بورس 
اختیارات الزم برای اخذ تصمیمات را داشته است. امیدواریم با همکاری 

هم بتوانیم به ثبات بازارهای مالی کشور کمک کنیم.«
حس��ین س��الح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ای��ران و دیگر عضو 
ش��ورای بورس نیز در این ارتباط نوش��ت: »در ش��رایطی که همه برای 
بازگش��ت ثب��ات و آرام��ش به بورس ت��الش می کنند، رئی��س محترم 
کمیس��یون بودجه مجلس، ندیده و نش��نیده تصمیمات ش��ورای عالی 
بورس را تخلف محرز تش��خیص داده اند! ب��ا توجه به حضور دو نماینده 
ناظر مجلس در این شورا، بهتر نبود که در مورد جزییات ابتدا با همکاران 
خود مش��ورت می کردند؟« در همین حال، روز یکش��نبه )۲3 شهریور( 
نماین��دگان مجلس با حض��ور وزیر اقتصاد و دارای��ی و رئیس کل بانک 
مرکزی وضعیت بازار س��رمایه و نوس��ان های قیمت ارز را در جلس��ه ای 

غیرعلنی به مدت سه ساعت و نیم بررسی کردند.
پیامد وضع یک قانون بر روند عرضه و تقاضا

همچنین فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه این مصوبه شورای 
عال��ی بورس را اقدامی برای حمایت از بازار س��رمایه دانس��ت و گفت: 
»یکی از مواردی که باید درباره شورای عالی بورس در نظر داشته باشیم 
این اس��ت که موضوع برداش��ت از صندوق توسعه ملی یا هر سازوکاری 
از جمله بازنگری در قانون منع س��رمایه گذاری بانک ها، پیش��نهادهایی 

هستند که باید در مراجع مربوطه تصویب و تبدیل به قانون شود.«
اش��اره آقابزرگی به م��اده قانون ب��ازار اوراق بهادار اس��ت که در آن 
پیش��نهاد آیین نامه ه��ای الزم برای اج��رای این قان��ون جهت تصویب 
در هیات وزیران به عنوان یکی از وظایف ش��ورا ذکر ش��ده اس��ت. این 
کارش��ناس بازار س��رمایه درباره س��ازوکار حمایتی این آیین نامه گفت: 
»به دلیل سیاس��ت حمایت از بازار و از آنجایی که بانک ها منابع نقد در 
اختیار دارند، در ش��ورای عالی بورس مطرح شد تا منع قانونی که پیش 
از این وجود داش��ت، برداشته ش��ود. در این صورت بانک ها می توانند از 
مناب��ع نقد خ��ود برای حمایت و صیانت از حقوق س��هامداران و به ویژه 
س��هامداران خرد و همچنین جلوگیری از ریزش س��هام و اصالح قیمت 

استفاده کنند.«
این کارشناس بازار سرمایه با یادآوری تفاوت این پیشنهاد با سهامداری 
کسانی که از پیش به هر دلیل مالک بنگاهی یا سهامدار شرکتی بودند، 
ادام��ه داد: »این م��وارد موضوع های جداگانه ای هس��تند. تکالیف بانک 
مرک��زی حکم می کند بانک ه��ا، مازاد ۵۰ درصد س��رمایه گذاری و نیز 
ش��رکت های تابعه خ��ود را در بورس عرضه کنند. در س��ه ماهه ابتدای 
امس��ال شاهد بودیم که سیاست های تش��ویقی و دستوری صادر شد و 

بانک ه��ا را مکلف کرد ت��ا دارایی های مازاد خ��ود را  از جمله امالک و 
مستغالت شرکت های سرمایه پذیر عرضه کنند.«

او درب��اره تصمیم های جلس��ه اخیر ش��ورای عالی ب��ورس نیز گفت: 
»به  نظر می رس��د این موضوع بیش��تر تالش برای اطمینان بخش��ی به 
سهامداران و اشخاصی است که دغدغه فروش سهام دارند تا اعالم شود 
می توان با وضع یک قانون ساده، روند عرضه و تقاضا را به نفع هر یک از 
این دو طرف تغییر داد. البته به نظر می رسد تصویب این پیشنهاد فرآیند 
زمانبری اس��ت، اما به ش��رط ایجاد ضرورت، همین سیاست می تواند به 

سرعت به یک قانون تبدیل شود.«
مگر بانک ها پیش از این نیز در بورس نبودند؟

برخی از س��هامداران خرد نیز پس از اعالم جزییات جلس��ه ش��ورای 
عالی بورس، این پرس��ش را مطرح کردن��د که مگر پیش از این بانک ها 
در بورس نبودند؟ این سوال در حالی مطرح می شود که به نظر می رسد 
تفاوت بین پذیرفته ش��دن بانک ها در بورس و سرمایه گذرای آنها در این 

بازار برای برخی افراد به درستی روشن نیست.
آقابزرگ��ی در این رابطه توضیح داد: »س��هام صنای��ع مختلفی از جمله 
مؤسس��ه های مالی و اعتب��اری و بانک ها در بورس پذیرفته ش��ده و آحاد 
مردم و تک تک س��هامداران می توانند تحت اراده و اختیار خود، س��هام هر 
یک از بانک های قابل معامله در بورس را خریداری کنند. موضوع جلس��ه 
اخیر شورای عالی بورس در رابطه با تزریق نقدینگی از جانب بانک ها برای 
خریداری سهام شرکت هایی است که احتماالً دارای سقف فروش در بورس 
هس��تند بنابراین خرید و فروش س��هام بانک ها در بورس با سرمایه گذاری 

بانک ها در این بازار، دو مقوله کاماًل متفاوت از یکدیگر هستند.«
او درب��اره آثار اقتصادی ورود بانک ها به عنوان س��رمایه گذار در بورس 
نیز گفت: »دی��دگاه تجهیز و تأمین مالی از طریق بازار پول که بانک ها 
متولی و عوامل اجرایی آن هستند، براساس تعاریف و ادبیات اقتصادی، 
در بازه زمانی یک ساله انجام می شود. اگر بخواهیم اختالطی بین شیوه 
تأمی��ن مالی کوتاه مدت توس��ط ب��ازار پول و بلندم��دت یعنی در بازار 
س��رمایه ایجاد کنیم، نابهنجاری هایی به وج��ود خواهد آمد که به  مرور 
زم��ان، اقتصاد کش��ور را متأثر می کند. بر این اس��اس، چگونگی تأمین 
مالی از یک چرخه یعنی بازار پول وارد چرخه دیگری یعنی بازار سرمایه 
می ش��ود و یک تناقض س��اختاری در اقتصاد ایجاد می کند. این تداخل 
وظایف موجب نابسامانی هایی در اقتصاد می شود. به گونه ای که در حال 
حاضر نیز ش��اهدیم بیش از 8۰ درصد منابع الزم برای اجرای طرح های 

توسعه ای، از بازار پول تأمین می شود.«
ب��ه گفته وی، »سیاس��ت های اقتصادی به مناب��ع کوتاه مدت فقط در 
بازه های زمانی کوتاه اجازه می دهد در همان حوزه سرمایه گذاری شوند. 
تغییر این روش برای دس��تیابی به اهداف کوت��اه مدتی مانند هدایت و 
س��اماندهی به فضای موجود بازار س��رمایه، موجب ایجاد ناهنجاری در 

بازه میان مدت و بلندمدت برای اقتصاد کشور خواهد شد.«

دومین جلس��ه هم اندیش��ی کارگروه اندیش��ه ورزی مدیری��ت بازار با 
موضوع بررسی ریزساختارهای بازار سرمایه روز دوشنبه در قالب وبینار 
برگ��زار ش��د. در این وبینار که با حضور س��یاوش وکیل��ی مدیر روابط 
عمومی و امور بین الملل سازمان بورس، محسن خدابخش مدیر نظارت 
بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار و محمود گودرزی معاون بازار 
بورس اوراق بهادار تهران برگزار ش��د، فعاالن بازار سرمایه پیشنهادهای 

خود را درخصوص ریزساختارهای بازار سرمایه بیان کردند.
به گزارش سنا، پویا شدن دامنه نوسان، تغییرات زمان پیش گشایش، 
حفظ اعتماد در بازار و تالش برای حذف صف از فرآیند خرید و فروش 
از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود. زانیار احمدی، مدیر گروه 
آمار و تحلیل ریس��ک س��ازمان بورس در این وبین��ار گفت: »در حوزه 

ریزساختارهای بازار  سرمایه به ویژه حجم مبنا و دامنه نوسان مطالعات 
گس��ترده ای انجام شده است و براس��اس این مطالعات، دامنه نوسان در 
بس��یاری از کش��ورها اعمال و از 4درصد تا ۵۰ درصد هم قابل مشاهده 
اس��ت بنابراین مهمترین ویژگی دامنه نوس��ان در کشورهایی با بورس 
پیش��رفته نیز برخورداری از دامنه نوس��ان پویا است.« او ادامه داد: »در 
بورس های پیشرفته با دامنه وس��یع تر نهاد بازارگردانی نیز توسعه قابل 
توجهی داشته و هیجان در این بازارها قابل کنترل است. از طرف دیگر 
در اکثر کشورها افراد به شکل غیرمستقیم به بازار سرمایه وارد می شوند 
و حج��م معامالت آنالین حدود ۲۰درصد اس��ت بناب��ر این پیش فرض 

اصالح دامنه نوسان در مرحله اول تقویت نهاد بازارگردانی است.«
به گفته احمدی، »اصالح ریزس��اختارهای بازار س��رمایه کش��ور در 

دستور کار قرار دارد اما باید فرآیند آن با مطالعه و دقت انجام شود.«
همچنین محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس  های سازمان بورس 
نیز گفت: »مهمترین ویژگی بازار سرمایه نقدشوندگی آن است بنابراین 
اصالح ریزس��اختارهای بازار سرمایه نیز با این پیش فرض انجام می شود 
و با رعایت و حفظ نقدش��وندگی می توانیم درخصوص این موضوعات به 

اجماع برسیم.«
وی با بیان اینکه »س��ازمان بورس به دنبال اصالح ساختارها است«، 
افزود: »اصالح دامنه نوس��ان از س��وی نهاد ناظر بازار سرمایه در دستور 
کار ق��رار دارد اما ب��رای تحقق آن باید بحث بازارگردانی تقویت ش��ود. 
افزای��ش دامنه نوس��ان بدون ارتقای س��واد مال��ی و فراگیری فرهنگ 

سرمایه گذاری از سوی عموم جامعه امکان پذیر نیست.«

عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید، افت قابل توجه شاخص بورس در 
هفته های گذشته، چند عامل کلیدی و مهم داشته است.

عباس آرگون با بیان اینکه بازار بورس در ماه های گذش��ته موقعیت و 
ش��رایط خاصی را تجربه کرد، به ایس��نا گفت: »با وجود رکود اقتصادی 
و فشار شیوع ویروس کرونا، رشد چند صد درصدی شاخص کل بورس 
در چند ماه، نش��ان دهنده رشد پرش��تاب و عجیب این بازار در ماه های 

گذشته است.«
ب��ه گفت��ه وی، »ج��ذب نقدینگی های موج��ود در جامعه، کس��ادی 
بازاره��ای موازی و حمایت ه��ای دولت از این ب��ازار اصلی ترین عواملی 

هستند که در رشد بورس در ماه های گذشته موثر بوده اند.«
او ب��ا بیان اینکه »بورس مانند هر بازار دیگری افت و خیزهای خاص 

خود را خواهد داش��ت«، توضیح داد: »در بورس رش��د و افت ش��اخص 
ام��ری طبیعی و غیرقابل توقف اس��ت. نمی توان انتظار داش��ت که این 
بازار صرفا سوددهی کند و رشد داشته باشد اما حرکت ماه های گذشته 
باعث ش��د بسیاری از س��هامداران این گمان را پیدا کنند که سودهای 
قابل توجه کوتاه مدت، ش��اخصه اصلی بازار س��رمایه اس��ت. از این رو 
همانطور که بازار می تواند برای مدت طوالنی حرکت مثبت داشته باشد، 
امکان ریزش ش��اخص و ضرردهی نی��ز در آن وجود دارد. آنچه حرکت 
هفته های گذشته را متفاوت کرده، تاثیرات عوامل بیرونی بر این حرکت 
طبیعی بازار اس��ت.« آرگون با اشاره به عوامل تاثیرگذاری که به کاهش 
ش��اخص بورس منجر ش��ده اند، گفت: »یک��ی از اصلی ترین دالیل افت 
اخیر، سیاست گذاری های اشتباه صورت گرفته در این حوزه است. همان 

زمان که بازار با س��رعتی بس��یار زیاد رش��د می کرد، باید فکر افت های 
این چنینی نیز صورت می گرفت. از س��وی دیگر با توجه به افزایش قابل 
توجه سهامداران، هسته معامالت مرکزی بورس در بعضی روزها کشش 
الزم را نداش��ت و این قطع و وصل ش��دن ها خود به عاملی برای ریزش 
ارزش بازار منجر ش��د.« عضو اتاق بازرگان��ی تهران ادامه داد: »در کنار 
آن نامش��خص بودن برخی سیاست های دولت نیز به بازار آسیب زد. از 
عرضه دوم س��هام عدالت تا تعل��ل طوالنی در عرضه صندوق دارا دوم و 
اختالف نظرها در این زمینه باعث شد کار دشوار شود. در بازار سرمایه، 
اعتماد عمومی و اجتماعی نقشی کلیدی و بسیار مهم دارد و وقتی این 
اعتماد از بین برود، حفظ س��رمایه گذاران و از س��رگیری حرکات مثبت 

در بازار دشوار می شود.«

عضو اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد

چرا بورس رو به اصالح آورد؟

در جلسه هم اندیشی کارگروه اندیشه ورزی مدیریت بازار مطرح شد

امکان اصالح دامنه نوسان با تقویت بازارگردانی

لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در راستای حمایت از بازار سهام و صیانت از حقوق سهامداران است

از بانک های بورس باز تا بورس بازی بانک ها 

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

نیما نامداری
تحلیلگر بازار سرمایه
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رشد 29 هزار واحدی شاخص بورس
بانک ها صدرنشین بورس شدند

ب��ازار س��رمایه روز دوش��نبه در حالی به کار خ��ود پایان داد که 
ش��اخص کل این بازار با بیش از ۲9 هزار واحد صعود به کانال یک 

میلیون و 6۰۰ هزار واحد بازگشت.
شاخص کل بورس در این روز ۲9 هزار و 3۰۰ واحد رشد داشت و 
رقم یک میلیون و 6۰۷ هزار واحد را نمایش داد. همچنین شاخص 
کل )ه��م وزن( ب��ا ۲۵9 واحد کاهش به 4۲۲ ه��زار و888 واحد و 
ش��اخص قیمت )هم وزن( با 1۷۰ واح��د واحد افت به ۲۷۷ هزار و 
۲۰4 واحد رس��ید. شاخص بازار اول ۲۷ هزار و ۵8 واحد و شاخص 
بازار دوم 36 هزار و  493 واحد کاهش داش��ت. براس��اس معامالت 
این روز بیش از ۷ میلیارد و 814 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق 

بهادار به ارزش 9۷ هزار و 4۵6 میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بی��ن تمام��ی نمادها، نم��اد صنایع پتروش��یمی خلیج فارس 
)ف��ارس( با 4ه��زار و 8۷۷ واحد، فوالد مبارک��ه اصفهان )فوالد( با 
4ه��زار و ۵3۰ واحد، مل��ی صنایع مس ایران )فمل��ی( با 3 هزار و 
663 واح��د، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با ۲هزار و ۵۰ واحد، 
گس��ترش نفت و گاز پارسیان )پارس��ان( با یک هزار و ۲۲4 واحد، 
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( با یک هزار و ۲1۲ واحد، 
مخابرات ایران )اخاب��ر( با یک هزار و 188 واحد، معدنی و صنعتی 
چادرمل��و )کچاد( با یک هزار و 1۷3 واح��د، بانک ملت )وبملت( با 
ی��ک هزار و 163 واحد، پتروش��یمی پارس )پ��ارس( با یک هزار و 
1۵4 واحد، توس��عه معادن و فلزات )ومع��ادن( با یک هزار و 1۰1 
واحد، س��رمایهگذاری غدیر )وغدیر( با یک هزار و ۵9 واحد، فوالد 
خوزس��تان )فخ��وز( با یک ه��زار و 14 واحد، پتروش��یمی پردیس 
)ش��پدیس( با 818 واحد و بانک صادرات ای��ران )وبصادر( با ۷9۷ 

واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در نقط��ه مقاب��ل نماد بانک پارس��یان )وپارس( ب��ا ۲ هزار و 91 
واحد، کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکش��تی( با یک هزار 
و 396 واح��د، گروه بهمن )خبهمن( ب��ا 398 واحد، پارس خودرو 
)خپارس( با 334 واحد، س��رمایه گذاری ملی ایران )ونیکی( با ۲4۷ 
واحد، خدمات انفورماتیک )رانفور( با 184 واحد، باما )کاما( با 181 
واحد، صنایع ش��یمیایی ایران )شیران( با 168 واحد، گروه دارویی 
برک��ت )برکت( با 1۵9 واحد، زامی��اد )خزامیا( با 14۰ واحد،  ایران 
ترانسفور )بترانس( با 134 واحد، تراکتورسازی ایران )تایرا( با 113 
واحد، کالسمین )فاسمین( با 11۲ واحد، سیمان تهران )ستران( با 
94 واحد، سرمایه گذاری سیمان تامین )سیتا( با 93 واحد، حفاری 
ش��مال )حفاری( با 84 واحد و تامین سرمایه بانک ملت )تملت( با 

84 واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند.
همچنین نمادهای ملی صنایع مس ایران، فوالد مبارکه اصفهان، 
بانک صادرات ایران، بانک تجارت، بانک ملت و کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند. گروه بانک ها 
هم در معامالت این روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و 
در این گروه 3 میلیارد و 9۵8 میلیون برگه سهم به ارزش 19 هزار 

و 441 میلیارد ریال داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز بیش از ۲3۰ واحد افزایش داشت و بر روی 
کان��ال 1۷ هزار و 13 واحد ثابت ماند. در ای��ن بازار یک میلیارد و 
۷3۰ هزار برگه س��هم به ارزش 39 ه��زار و ۷9 میلیارد ریال داد و 

ستد شد.
نمادهای پتروش��یمی مارون )مارون(، پلیمر آریاساس��ول )آریا(، 
س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، ف��والد هرمزگان جن��وب )هرمز(، 
س��هامی ذوب آه��ن اصفه��ان )ذوب(،  هلدینگ��ی صنای��ع معدنی 
خاورمیانه )میدکو(،  پتروش��یمی تندگویان )ش��گویا(، پتروش��یمی 
شیراز )شراز(،  شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، پتروشیمی زاگرس 
)زاگ��رس(، فرابورس ای��ران )فرابورس(، تولید نی��روی برق دماوند 
)دماوند(،   گروه توس��عه مالی مهر آیندگان )ومهان( و برق و انرژی 
پیوند گس��تر پارس )بپیون��د( تاثیر مثبت بر ش��اخص این بازار را 

داشتند.
همچنی��ن نمادهای بانک دی )دی(،  توس��عه مس��یر برق گیالن 
)بگی��الن(،  صنای��ع ماش��ین های اداری ایران )مادی��را(، بیمه کوثر 
)کوثر(،  س��رمایه گذاری توس��عه و عمران اس��تان کرمان )کرمان(،  
توکاری��ل )توریل(، اعتب��اری ملل )وملل(، بهم��ن دیزل )خدیزل(، 
سیمان ساوه )ساوه(، تولید برق ماهتاب کهنوج )بکهنوج(، مدیریت 
ان��رژی تابان هور )وهور(، بیم��ه معلم )ومعل��م(، توزیع داروپخش 
)پخش(، بیمه دی )ودی( و کش��ت و دام قی��ام اصفهان )زقیام( با 

تاثیر منفی بر شاخص این بازار همراه بودند.

نماگربازارسهام

از تصمیم های مهم ش��ورای عالی بورس برای بازگشت ثبات و تعادل 
به معامالت بورس، لغو ممنوعیت س��رمایه گذاری بانک ها در بورس بود 
که به نظر برخی نمایندگان مجلس، اقدامی نادرس��ت بوده، اما شماری 
از کارشناس��ان بازار سرمایه معتقد هس��تند که این اقدام می تواند تاثیر 

مثبت در بازار داشته باشد.
آخرین جلسه شورای عالی بورس روز پنجشنبه هفته گذشته با حضور 
اعضای ش��ورای عالی بورس، رئی��س بانک مرکزی و دو نماینده مجلس 
برگزار ش��د که ثمره این جلس��ه، بحث و بررس��ی در زمین��ه آیین نامه 
پیش��نهادی، حفظ ثبات بازار س��رمایه و صیانت از حقوق سهامداران و 
س��رمایه گذاران بود. یکی از تصمیمات اتخاذش��ده در این جلس��ه، منع 
مشارکت بانک ها در رابطه با مفاد ماده 16 و 1۷ قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور بود که در این زمینه اعالم ش��د 
بانک ها مجاز به س��رمایه گذاری در بازار س��رمایه خواهند بود و به گفته 
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، چنین تصمیمی نقش بانک ها در 

تاسیس نهادهای مالی در بورس را تقویت خواهد کرد.
درباره این مصوبه ش��ورای عالی بورس، یک کارش��ناس بازار سرمایه، 
بانک ها را بازیگران خوب بازار سرمایه خواند و گفت: بانک ها با توجه به 
حجم نقدینگی و قدرتی ک��ه در اختیار دارند می توانند بازیگران خوبی 

در بازار سرمایه باشند.
به��زاد احمدی نس��ب در گفت وگ��و ب��ا ایرنا، با اش��اره ب��ه مدیریت 
س��رمایه گذاری بانک ها در بورس افزود: این موضوع نباید فراموش شود 
که س��رمایه گذاری بانک ها در بورس باید به صورت مدیریت شده انجام 
ش��ود، زیرا بازار سرمایه در ایران بازار هوش��مندی نیست و فقط تعداد 
کمی از افراد که به عنوان س��رمایه گذار وارد بازار ش��دند، س��رمایه گذار 
واقعی هس��تند، عمده این افراد اطالعات دقیقی از بازار س��رمایه ندارند 

که این موضوع می تواند نقطه ضعفی برای بازار باشد.
عرضه و تقاضا تعیین کننده مسیر اصلی بورس است

احمدی نس��ب خاطرنشان کرد: اگر بورس در ایران مانند بازار سرمایه 
سایر کشورهای دنیا بازار هوشمندی بود مشکلی از این تصمیم شورای 
عال��ی ب��ورس و ورود بانک ها به ب��ورس پیش نمی آمد اما ب��ا توجه به 

اینکه بازار بورس در ایران، بازار هوش��مندی نیست و افرادی که در یک 
س��ال اخیر وارد بازار شدند از فضاهایی نامعتبر سیگنال گرفتند و بدون 
تحلی��ل اقدام به خرید و فروش کردند، این تصمیم می تواند تا حدودی 
نگران کننده باشد. این کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر بانک ها درست 
به س��مت س��رمایه گذاری هدایت نش��وند، به دنبال بازارسازی باشند و 
دست به برخی از دس��تکاری ها در بازار بزنند، این مصوبه شورای عالی 
ب��ورس می تواند به عنوان نکته ای منفی محس��وب ش��ود اما در صورت 
انجام آن به صورت کنترل ش��ده و مدیریت ش��ده ای��ن اقدام می تواند، 

اقدامی بسیار مثبت برای بازار تلقی شود.
او ب��ا بیان اینکه در هیچ کجای دنیا ب��رای بانک ها ممنوعیتی جهت 
س��رمایه گذاری در بورس ایجاد نشده اس��ت، خاطرنشان کرد: در سایر 
کش��ورهای دنیا، بانک ها در بورس س��رمایه گذاری می کنند و مش��کلی 
ه��م به وجود نخواهد آمد، اما به ش��رط آنکه نهاد ناظر، دس��تکاری در 
بورس را به صورت دقیق رصد کند تا دس��تکاری در بازار انجام نش��ود 
زیرا در وضعیت فعلی حجم نقدینگی و س��پرده در اختیار بازار می تواند 

ایجادکننده هیجان در بازار باشد.
احمدی نسب افزود: لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس را 
نمی ت��وان چندان به عنوان حمایت از بازار تلقی کرد زیرا در دنیا عرضه 
و تقاضا تعیین کننده مسیر اصلی بورس است و در هیچ کشوری، دولت 
و حقوقی ه��ا به دنبال کاه��ش التهاب و نوس��ان های موجود در بورس 

نیستند.
این کارشناس بازار س��رمایه گفت: سازمان بورس باید به عنوان نهاد 
ناظر زمانی که ش��اهد ورود حجم گس��ترده ای از نقدینگی به بازار بود، 
آنها را به سمت س��رمایه گذاری هوشمند یعنی سبدگردان ها و صندوق 
س��رمایه گذاری هدایت و از این طریق س��رمایه ها را وارد بازار می کرد تا 
در وضعیت فعلی و با وجود چنین هیجاناتی ضربه ای به بازار وارد نشود، 

در حالی که چنین اتفاقی در بازار رخ نداد.
وی بر ایجاد تعادل معامالت بورس از طریق عرضه و تقاضا تاکید کرد 
و گفت: بهتر اس��ت اقدامی برای برداش��ته شدن سقف نوسان معامالت 
روزانه بورس برداش��ته ش��ود اما با توجه به اینکه نظارت دقیقی بر روی 

ب��ورس وجود ندارد؛ بنابراین در وضعیت فعلی نمی توان چنین انتظاری 
را از بازار داشت.

احمدی نس��ب اظهار داشت: مصوبه اخیر ش��ورای عالی بورس مبنی 
بر لغو ممنوعیت س��رمایه گذاری بانک ها می تواند با تاثیر مثبت در بازار 
همراه باشد، به شرط آنکه نظارت دقیق بر روی بازار صورت گیرد، همه 
س��هامداران حقوقی و حقیقی حق س��رمایه گذاری در ب��ازار را دارند به 

شرط آنکه دستکاری به دنبال این اقدام در بازار صورت نگیرد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه گفت: در صورتی ک��ه معامالت بازار با 
تحلیل همراه باش��د حقوقی ها نمی توانند هیچ هیجانی را در بازار ایجاد 

کنند.
نیاز بازار سرمایه به رشد طبیعی و منطقی است

همچنین نادر اس��راری، دیگر کارش��ناس بازار سرمایه بر مصوبه اخیر 
ش��ورای عالی بورس تاکید کرد و گفت: تا قبل از مصوبه لغو ممنوعیت 
س��رمایه گذاری بانک ه��ا در ب��ورس، بانک ها فعال و در ح��ال حمایت 
از س��هام زیرمجموعه خود بودن��د. وی با بیان اینکه ب��ازار برای بهبود 
معام��الت نیاز به چنین مصوباتی ن��دارد، افزود: بازار در چند وقت اخیر 
به دلیل مس��ائلی دیگر بهم ریخت و با نوس��ان همراه شد، هر چقدر که 
اگر کمتر چنین مصوباتی در بازار  ابالغ شود بازار طبیعی تر و منطقی تر 

می تواند به روند تعادلی خود بازگردد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه ادامه داد: حقوقی هایی که در چند روز 
گذش��ته بازار را دچار مشکل کردند بانکی ها نبودند بنابراین اگر بازار به 
حالت طبیعی خود رها شود و کلیه نمادها باز باشند بازار خود به تعادل 

می رسد و مجدد رشد خواهد کرد.
به اعتقاد او، اب��الغ چنین مصوبه چندان در بهبود وضعیت بازار موثر 
نیس��ت زیرا اکثر بانک ها در ح��ال حمایت از س��هام زیرمجموعه خود 

هستند و تا قبل از این مصوبه در حال انجام فعالیت خود بودند.
اس��راری افزود: موضوعی که بازار را بهم ریخت حاال نمی تواند با این 
مصوب��ه بازار را به روزهای صعود خود بازگرداند، بلکه علت افت ش��دید 
بازار عدم اجازه اصالح به ش��اخص بورس در زمانی بود که باید وارد فاز 

نزولی می شد.

معاون وزیر اقتصاد گفت آینده اقتصاد ما با بازار سرمایه گره خورده است 
و ب��ا ابزار اوراق تبعی و اوراق خزانه و بازارگردانی س��هامداران نباید نگران 

نوسانات بازار سرمایه باشند.
به گزارش س��نا، محمدعلی دهقان دهنوی در برنامه تیتر امشب شبکه 
خبر گفت: در کشور ما بار اصلی تامین مالی بر دوش بانک ها بوده، اما اکنون 
ما انتخاب کرده ایم که بازار س��رمایه را به عنوان تامین کننده مالی اقتصاد 

کشور حمایت کنیم و توسعه دهیم.
معاون وزیر اقتصاد ضمن بیان اینکه نوسانات ذات بازار سرمایه است و در 
همه جای دنیا بورس با افت و خیزهایی روبه روست، به اقدامات حمایتی از 
بازار سرمایه و سهامداران خرد اشاره کرد و گفت: باید در ابتدا نقدشوندگی 
ب��رای این بازار ایجاد کنی��م و از رفتارهای هیجانی جلوگیری کنیم و باید 
س��اختارهای بازار را به نحوی اصالح کنیم که س��رمایه گذاران خرد کمتر 

آسیب ببینند.
به گفته دهقان دهنوی، از ابتدای س��ال جریان ورودی به بازار س��رمایه 
مثبت بوده و بیش از 1۰۰ هزار میلیارد تومان وارد بورس شده است اما بازار 
متوس��ط سهام شناورش کمتر از ۲۵ درصد است و ۷۵ درصد سهام دست 

سهامداران عمده است.
او ادامه داد: رفتارهای هیجانی برخی س��هامداران خرد تعادل بازار را به 
هم می زند و باعث کاهش قیمت ها می شود و این موضوع فقط به خود آنها 
آسیب نمی زند بلکه به سهامداران عمده نیز آسیب می زند. برای جلوگیری 
از آسیب دیدگی بازار سرمایه سهامداران عمده انگیزه دارند که با بازارگردانی 
مانع رفتارهای هیجانی شوند و آرامش را به بازار برگردانند. نگاه بلندمدت 
در س��هامداری و انتخاب درست سهام و خرید غیرمستقیم سهام از طریق 

شرکت های سرمایه گذاری مانع زیان سهامداران می شود.
دهقان دهنوی افت و خیز  بورس را طبیعی دانست و گفت: چرا حقوقی ها 
آرامند، چون آنها بازار و سهام را به خوبی می شناسند و انتخاب کرده اند در 

این بازار باشند.
مهدی طغیانی نماینده مجلس نیز گفت: جلس��ه غیرعلنی و 3 س��اعته 
مجلس درباره حمایت از بازار س��رمایه بود. بازارگردانی باید جدی تر اتفاق 
بیفتد ت��ا بازار به تعادل بازگردد باید محدودیت ه��ای بازارگردانی را کمتر 
کنیم یکی از محدودیت ها دامنه نوسانات است که باید به شکل پویا درآید.

طغیانی نقش مجلس را نظارتی دانس��ت و افزود: نهادها و ش��رکت های 
دولتی و عمومی که در بازار حضور داشته اند حاال باید نقش تاریخی خود را 
در بازار به عنوان بازارگردان ایفا کنند. بورس دیگر بورس سابق نیست و نیاز 

به تحول سخت  افزاری و نرم افزاری دارد.
محمدحسن ابراهیمی سروعلیا، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان 
بورس و اوراق بهادار نیز ضمن اش��اره به ش��رایط بازار س��رمایه و اقدامات 
س��ازمان بورس در مسیر توس��عه این نهاد اقتصادی به سهام خزانه اشاره 
کرد و گفت: مکانیسم سهام خزانه به این شکل است که ناشرین می توانند 
ت��ا 1۰درصد سهم ش��ان را از بازار جمع آوری کنن��د که این کار طبیعتا به 

نقدشوندگی بازار کمک و نگرانی سهامداران خرد را مرتفع می کند.
ابراهیمی افزود: دستورالعمل س��هام خزانه به کلیه ناشرین ابالغ شده و 
همین هفته دو یا سه شرکت سهام خزانه شان را عملیاتی می کنند و فرصت 

دو ساله به آنها داده شده تا دوباره سهم شان را به بازار عرضه کنند.
به گفته وی، اوراق فروش تبعی و سهام خزانه و بازارگردانی ابزاری هستند 
که به نقدشوندگی بازار کمک و نگرانی سهامداران خرد را برطرف می کند.

معاون وزیر اقتصاد تشریح کرد

تصمیمات جدید دولت و مجلس برای تقویت بورس

سایه روشن های لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس

بانک ها بازیگران خوب بازار سرمایه
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برداشت میگو آغاز شد
 تولید میگو به 35 هزار تن می رسد

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان گفت امس��ال 
پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت که تولی��د میگو به 3۰ تا 3۵ هزار 

تن برسد.
ارس��الن قاس��می، مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پ��رورش و صادرات 
آبزی��ان در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از آغاز برداش��ت 
میگو در هرمزگان خبر داد و گفت: امسال پیش بینی ها حاکی از آن 

است که تولید میگو به 3۰ تا 3۵ هزار تن برسد.
او افزود: با توجه به ش��یوع ویروس کرونا و بس��ته ش��دن مرزها، 
حضور در بازار های صادراتی کمی سخت است، اما با همین شرایط 
انتظار می رود که همانند س��ال های قبل، 9۰درصد میگوی تولیدی 

صادر شود.
قاس��می با اش��اره به اینکه شیوع بیماری لکه س��فید تاثیری در 
تولی��د ندارد، بی��ان کرد: تولیدکنن��دگان یاد گرفتند ک��ه در کنار 
بیماری به امر تولید هم بپردازند، در حال حاضر تمامی کش��ور ها با 

رعایت مسائل بهداشتی مشغول تولید هستند.
این مقام مسئول ادامه داد: بنابر آمار همه ساله 9۰درصد میگوی 
پرورش��ی به بازار های هدف صادر می شود که مسئوالن شیالت این 
آمار را قبول ندارن��د، چراکه صادرات قابل رصد و مصرف در داخل 

غیرقابل رصدکردن است.
به گفته او، امسال از مجموع تولید حداقل 3۰ هزار تن، پیش بینی 
می ش��ود که 9۰درصد آن به بازار های هدف صادر شود و 1۰درصد 

هم در داخل مورد استفاده قرار گیرد.
قاس��می ادام��ه داد: این در حالی اس��ت ک��ه درخصوص میگوی 
دریای��ی 1۰درصد آن صادر می ش��ود و 9۰درصد آن در بازار داخل 

مورد استفاده قرار می گیرد.
مدیرعام��ل اتحادیه تکثیر، پرورش و ص��ادرات آبزیان در پایان با 
اش��اره به اینکه تولید میگو نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوت 
معناداری ندارد، تصریح کرد: این در حالی است که مسئوالن بخش 

دولتی نظر دیگری درخصوص تولید میگو دارند.

قیمت تخم مرغ در روزهای آینده کاهش می یابد
رئیس اداره نظارت و بازرس��ی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان همدان با اش��اره به اینکه افزایش قیمت تخم مرغ از س��وی 
اتحادیه مرغداران صورت گرفته است، از کاهش قیمت تخم مرغ در 
روزهای آینده خبر داد. داریوش صفاری در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: افزای��ش قیمتی که در تخم مرغ دیده ش��ده، به علت افزایش 
قیمت از طرف اتحادیه مرغداران بوده اس��ت که در چند روز آینده 
با کاهش قیمت تخم مرغ مواجه می ش��ویم. رئی��س اداره نظارت و 
بازرس��ی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر فروش تخم مرغ بیش��تر به صورت کیلویی است 

که کیلویی 14 هزار تومان به فروش می رسد.
وی ب��ا بیان اینک��ه قیمت لبنیات براس��اس س��تاد تنظیم بازار 
در تاری��خ هفتم تیرماه 99 افزایش پیدا کرده اس��ت، یادآور ش��د: 
محصوالت لبنی مثل ش��یر بطری ی��ک لیتری 1.۵ درصد چربی به 
قیم��ت ۵6۰۰ تومان و ش��یر بطری یک لیتری ب��ا ۲درصد چربی 
به ۵9۰۰ تومان رس��یده که براساس میزان درصد چربی، قیمت ها 
متفاوت اس��ت. صفاری با بیان اینکه افزایش قیمت لبنیات به علت 
افزایش شیرخام بوده است، افزود: شیر یک لیتری با 3درصد چربی 
به قیمت 6۵۰۰ تومان و با 3.۲ درصد چربی 66۰۰ تومان، ماس��ت 
کم چرب 9۰۰ گرمی 1.۵ درصدی به قیمت 66۰۰ تومان، ماس��ت 
پرچ��رب 3درصد ۷3۰۰ تومان و ماس��ت دب��ه ای دو و نیم کیلویی 
کم چرب 1.۵درصد 1۷ هزار و ۵۰۰ تومان به دس��ت مصرف کننده 
می رسد. وی با اش��اره به اینکه قیمت مرغ در بازار همدان بین 16 
ت��ا 1۷ هزار تومان اس��ت، اظهار کرد: چند عام��ل منجر به افزایش 
قیمت مرغ در بازار شده که از جمله افزایش قیمت نهاده ها و میزان 

تقاضای بازار بوده است.

گران فروشی کمتر شده، احتکار بیشتر
براس��اس اطالعات منتشرشده از سوی اتاق اصناف ایران در پنج 
ماهه نخس��ت امسال بیش��ترین میزان احتکار مربوط به الستیک، 
روغن، برنج و ش��کر بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل تخلفات 
گران فروش��ی 19درصد، درج نکردن قیمت 19درصد، صادر نکردن 
صورت حساب ۲۲درصد و تقلب 18درصد کاهش و احتکار 4درصد 
افزایش یافته اس��ت. به گزارش ایس��نا، این اطالعات نشان می دهد 
تع��داد کل بازرس��ی ها از صنوف تهران در پنج  ماهه ابتدایی س��ال 
ج��اری یک میلی��ون و ۲39 هزار و 3۰۷ فقره ب��ود که ۵9 هزار و 
49۵ فق��ره پرونده با برآورد جریمه پیش��نهادی ب��ه ارزش بیش از 

8۷8میلیارد و 64۵ میلیون ریال تشکیل شده است.
همچنین تعداد بازرسی های انجام شده در مقایسه با مدت مشابه 
س��ال گذش��ته 16درصد افزایش یافته و تعداد پرونده های متشکله 
۷درصد کاهش داش��ته است. بر این اس��اس، در پنج ماهه ابتدایی 
امس��ال بیش از 61 هزار فقره ش��کایت توس��ط واحدهای بازرسی 
اصناف دریافت شده و آمارها نشان می دهد که در این مدت، تخلف 
گران فروشی نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته 19درصد، درج 
نکردن قیم��ت 19درصد، صادر نکردن صورت حس��اب ۲۲درصد و 

تقلب 18درصد کاهش و احتکار 4درصد افزایش یافته است.
در این میان بعد از ایجاد ش��ورای تش��دید بازرس��ی و نظارت در 
راس��تای نظارت بر انبارها و  مراکز نگهداری عمده کاال، بازرس��ان 
اصناف 11 هزار و ۷۰۰ گشت مشترک با بازرسان سازمان حمایت، 
س��ازمان صمت، س��ازمان تعزی��رات حکومتی و دادس��تانی انجام 
داده اند که در نتیجه این بازرس��ی، 33 مورد گزارش احتکار بالغ بر 
۲۰ میلیارد ریال ثبت ش��ده و بیش��ترین می��زان احتکار مربوط به 

الستیک، روغن، برنج و شکر بوده اند.
همچنین براس��اس اطالعات منتشرشده از سوی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پنج ماهه امس��ال، بیش از ۵8 
هزار مورد بازرس��ی در قالب گشت مش��ترک برای کنترل و نظارت 
بر عملکرد فعاالن اقتصادی در س��طح بازار انجام شده که منجر به 
تنظی��م ۲4 هزار و 8۵6 فقره پرون��ده تخلف جمعاً به ارزش بالغ بر 

۵.43۲ میلیون ریال شده است.

اخبـــار

رئی��س اتحادیه فروش��ندگان صوتی و تصویری، تلف��ن همراه و لوازم 
جانب��ی تهران گفت تقاضای تلف��ن همراه در بازار افزایش یافته و حجم 
فعل��ی واردات کفاف نیاز بازار را نمی دهد که همین موضوع قیمت ها را 

در بازار افزایش داده است.
ابراهیم درس��تی، رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن 
هم��راه و لوازم جانبی تهران در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، 
درخصوص نوس��ان قیمت ها در بازار اظهار کرد: قیمت انواع تلفن همراه 
در ب��ازار به دلیل افزایش تقاضا و ممنوعی��ت در برخی واردات  افزایش 

یافته است.
وی افزود: در حال حاضر تقاضای انواع تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ به 
دلیل شروع سال تحصیلی و برگزاری کالس ها به صورت مجازی افزایش 

یافت��ه و وضعیت عرضه در بازار نمی تواند پاس��خ ای��ن حجم از تقاضا را 
بدهد. رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم 
جانبی تهران بیان کرد: عالوه بر مدارس و دانش��گاه ها، برخی جلس��ات 
به صورت مجازی برگزار می ش��ود همچنین برخی کارکنان ادارات امور 
خود را به صورت دورکاری انجام می دهند که این مسئله نیز به افزایش 

تقاضا در بازار دامن زده است.
درس��تی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص واردات 
تلف��ن همراه آمریکای��ی ادامه داد: مقام معظم رهبری دس��تور دادند تا 
جهت جلوگیری از خروج بی رویه ارز، تلفن همراه با برند آمریکایی وارد 
کش��ور نشود که حتما باید از س��وی نهاد های مربوط پیگیری و اجرایی 
ش��ود. وی تصریح کرد: ب��ا جلوگیری از واردات تلف��ن همراه آمریکایی 

عرض��ه این محصول به بازار های کش��ور کاهش پی��دا می کند که برای 
جلوگیری از این رویداد باید واردات را از س��وی بازار کش��ور های دیگر 

تقویت کرد.
نماین��ده وزارت صمت در اتاق اصناف کش��ور با ذک��ر دالیل افزایش 
قیم��ت تلفن همراه در بازار اف��زود: یکی از دالیل افزایش قیمت موبایل 
نوس��ان نرخ دالر است که این موضوع قابل پیگیری و حل نیست، دلیل 
دیگر افزایش تقاضا نس��بت به عرضه اس��ت که دولت باید با تمهیدات 

جدید این مشکل را بر طرف کند.
درستی در پایان مطرح کرد: از راهکار بسیار موثری که می تواند بازار 
تلفن همراه و قیمت ها را کنترل کند، ارائه فاکتور ثبت سفارش و خرید 

موبایل از کشور های مبدأ توسط انجمن واردکنندگان به دولت است.

راهکار های کنترل نوسان قیمت در بازار موبایل

 واردات تلفن همراه آمریکایی کاهش یافت

عضو اتحادیه مرغداران گوش��تی گفت با توجه به مشکالت روزافزون 
مرغداران درخصوص تامین نهاده های دامی، زنگ خطر صنعت طیور به 

صدا درآمده است.
عظیم حجت عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی کشور در 
گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره ب��ه اینکه قیمت مرغ 
نس��بت به هفته گذشته نوسانی نداشته است، اظهار کرد: امروز متوسط 
قیم��ت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 1۲ ه��زار و ۵۰۰ تا 13 هزار 
توم��ان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروش��ی ها 1۷ هزار و ۵۰۰ تا 19 

هزار و ۵۰۰ تومان است.
وی با اش��اره به اینکه مش��کالت مرغداران درخصوص تامین نهاده ها 
روز به روز در حال گسترش است، افزود: با توجه به کمبود نهاده دامی، 
مرغدار رغبتی به جوجه ریزی ندارد که همین امر منجر به متضرر شدن 

واحد های مرغ مادر می شود.
حجت با اشاره به اینکه زنگ خطر صنعت طیور کشور به صدا درآمده 
اس��ت، بیان کرد: در ش��رایطی ک��ه قیمت جوجه یک��روزه از تخم مرغ 

معمول��ی ارزان تر اس��ت و به عب��ارت دیگر واحد های م��رغ مادر دچار 
خس��ران می شوند، بازگش��ت تولیدکنندگان جوجه به حالت عادی 18 
ماه زمان نیاز دارد که این امر برای صنعت طیور کشور خطرناک  است.

این مقام  مس��ئول از بهبود نسبی عرضه نهاده دامی خبر داد و گفت: 
اگرچه در هفته گذش��ته میزان عرضه ذرت نس��بت به ابتدای ماه کمی 
بیش��تر ش��د، اما در مجموع نهاده های خریداری ش��ده از شرکت ها جز 
پشتیبانی امور دام در زمان مشخصی به دست تولیدکننده نمی رسد، در 
حالی که پروسه تولید مرغ 4۲ روز در نظر گرفته شده و با افزایش سن 

جوجه، نهاده با نرخ مصوب در اختیار مرغدار قرار نمی گیرد.
عضو هی��أت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی ادامه داد: بار ها اعالم 
کرده ایم که با بلوکه شدن پول نزد بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل 
تا زمان ترخیص کاال تا حدودی مش��کالت مرتفع می شود، اما همچنان 
این موضوع مورد بی توجهی قرار می گیرد، در حالی که با این اقدام تنها 
شرکت هایی که نهاده در اختیار دارند، وارد سامانه بازارگاه می شوند که 

این امر در تعادل قیمت تاثیر بسزایی دارد.

وی  قیمت فعلی هر کیلو کنجاله سویا در بازار آزاد را 13 هزار تومان 
اع��الم ک��رد و گفت: این در حالی اس��ت که هیچ گون��ه نظارتی در این 
خصوص وجود ندارد، با اس��تمرار این روند نمی توان انتظار داش��ت که 

بازار مرغ به ثبات برسد.
حجت با انتقاد از دوگانگی مس��ئوالن وزارت جهاد کشاورزی و ستاد 
تنظیم ب��ازار در اعالم نرخ مرغ بیان کرد: معاونت امور دام وزارت جهاد 
کش��اورزی در ابتدای سال قیمت هر کیلو مرغ زنده را 1۲ هزار و ۵۰۰ 
تا 13 هزار تومان و س��تاد تنظیم ب��ازار 1۰ هزار تومان اعالم کرد که با 
این وجود این س��وال مطرح است که چطور امکان اختالف 3۰ درصدی 
قیمت تمام ش��ده وج��ود دارد؟ چرا دولتمردان ب��رای اعالم نرخ وزارت 

جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید ارزش قائل نیستند.
عض��و هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی در پایان درباره آینده 
بازار مرغ تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی عرضه و تقاضا پیش بینی 
می شود که تا پایان هفته قیمت مرغ در همین دامنه باقی بماند و تنها 

با استمرار روند افزایش قیمت نهاده ها، بازار دچار التهاب می شود.

مدیر صنایع غیرفلزی وزارت صمت گفت س��ال گذش��ته از 6۰ هزار 
تن نیاز کره کشور، تنها 3۰درصد آن از طریق تولید داخل تامین  شد.

محس��ن  صفدری، مدیر صنایع غیرفل��زی وزارت صمت در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره تولید کره در کش��ور گفت: از سال 
گذش��ته ارز 4۲۰۰ تومانی کره حذف ش��د، اما تا به امروز کره با قیمت 
تنظیم بازاری عرضه می ش��د. عرضه تنطیم ب��ازاری به این دلیل اتفاق 
افت��اد که حجم زیادی از کره وارد ش��ده ب��ا ارز دولتی باقی مانده بود و 

همین کره تا به امروز مورد استفاده قرار می گرفت.
 صفدری درباره تامین کره موردنیاز کش��ور گفت: س��ال گذشته بیش 
از ۷۰ درصد از 6۰ هزار تن نیاز کره کش��ور از طریق واردات و تنها 1۵ 

هزار تن آن از طریق تولید داخل تامین  شد.
 مدیر دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صمت گفت: در شرایط فعلی قیمت 
ه��ر کیلو کره جهانی 3.3 دالر اس��ت که اغلب از نیوزیلند وارد کش��ور 
می ش��د و با احتس��اب قیمت ارز نیمایی قیمت هر کیلو بین 6۰ تا ۷۰ 
هزار تومان خواهد بود و با احتساب هزینه حمل و بسته بندی این قیمت 

در حدود قیمت کره تولید داخل یعنی هر کیلو 8۰ هزار تومان است.
 او بی��ان کرد: براس��اس پروانه های صادره 1۰۰ واح��د تولیدی کره با 
ظرفیت اس��می ح��دود ۲۷۰ هزار تن در کش��ور وجود دارد، اما س��ال 
گذشته این واحد ها در مجموع  1۵ هزار تن کره تولید کرده اند. این به 
معنای آن است که ظرفیت تولید کره در کشور وجود دارد اما تولید در 
آنها فعال نیس��ت.  این مقام مس��ئول در پایان تصریح کرد: در سال 9۷، 
36 ه��زار تن و س��ال 98، ۵۲ هزار و 6۰۰ تن واردات داش��تیم و در 3 

ماهه امسال هم 3 هزار و ۵۷۰ تن کره از گمرک ترخیص شده است.

گفتنی است، به دنبال حواشی مطرح شده در هفته های اخیر پیرامون 
عرضه و قیمت گذاری کره در داخل کشور،  قرار است جلسه ای در ستاد 

تنظی��م بازار درخصوص رفع مش��کل تامین و توزیع ک��ره برگزار و در 
نهایت قیمت جدید این محصول مشخص شود.

زنگ خطر صنعت طیور به صدا درآمد

تامین 30درصد از نیاز کره کشور از طریق تولید داخل

 ظرفیت تولید کره باال اما خروجی پایین است

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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اخبار

خبر خوش درباره خودروی ارزان قیمت
جزییاتی جدید از فروش های فوق العاده

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت خودروسازان 
در حال کار برای ساخت یک خودروی ارزان قیمت هستند که 
البت��ه هنوز نمی توان تا زمان تولید نمونه اولیه آن درخصوص 

بازه قیمتی صحبت کرد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از گس��ترش 
نی��وز، ای��ن روزه��ا صحب��ت درب��اره فروش ه��ای فوق العاده 
خودروسازان بسیار باال گرفته است. با توجه به اینکه قیمت ها 
در ب��ازار رو به افزایش اس��ت اکث��ر مردم ترجی��ح می دهند 
در ای��ن طرح های ف��روش فوق العاده ش��رکت کنند. از طرفی 
بحث س��اخت خودروی ارزان قیمت نیز مطرح ش��ده است که 
کارشناسان نسبت به تولید این خودرو اظهار ناامیدی کرده اند. 
برای بررس��ی بیش��تر این م��وارد و پیگیری موضوع س��اخت 
خ��ودروی ارزان قیمت گفت و گویی با س��هیل معمارباش��ی، 
مدی��رکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت انجام دادیم که در 

ادامه گزارش مشروح آن را می خوانید.
معمارباش��ی ابتدا اظهار کرد: تاکید سرپرست وزارت صمت 
بر این اس��ت ک��ه بتوانیم به صورت مس��تمر عرضه خودرو را 
داش��ته باش��یم. به احتمال زیاد هر هفته یا هر دو هفته یک 
بار طرح های فروش فوق العاده خودرو را تا پایان سال خواهیم 
داش��ت. تعداد 1۵۲ هزار دستگاه خودرو در فروش فوق العاده 
به دس��ت مردم می رسد. 11۰ هزار دستگاه برای ایران خودرو 

و 4۲ هزار دستگاه برای سایپا خواهد بود.
وی ادامه داد: در فروش های فوق العاده خوشبختانه تجربه ای 
ک��ه از طرح های قبلی داش��تیم پیش از سررس��ید خودروها 
تحویل شده است. در مورد شرکت ایران خودرو حتی تحویل 
محصوالت به دو ماه نیز نرس��ید. درخصوص شرکت سایپا نیز 
اکث��ر خودروها قبل از دو ماه تحویل داده ش��د و تعدادی نیز 

قبل از سررسید بود و تاخیری در این زمینه وجود نداشت.
علت افزایش قیمت ها در بازار

معمارباش��ی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت ها در بازار 
خودرو به ش��دت در حال افزایش اس��ت؟ گفت: دلیل افزایش 
قیمت خودرو در بازار این اس��ت که کش��ور در شرایط خاصی 
ق��رار دارد و انتظارات تورمی مردم باال رفته اس��ت. بازارهای 
پیش��رو از جمله بازار ارز و بورس ش��رایط خاصی پیدا کردند 
و همه این موارد روی ب��ازار خودرو تاثیرگذار بود. خودرو نیز 
متاس��فانه تبدیل به یک کاالی س��رمایه ای ش��ده و عده ای از 
م��ردم به خاطر حفظ ارزش پ��ول خود به دنبال خرید خودرو 
هس��تند و این باعث متورم ش��دن بخش تقاضا ش��ده است. 
باالترین میزان فروش خودرو در کش��ور ح��دود یک میلیون 
و 6۰۰ هزار دس��تگاه در س��ال 96 بود. االن حتی 4 میلیون 
نفر برای خودرو ثبت نام می کنند و این نش��ان می دهد بخش 
زیادی از افراد که وارد بازار ش��دند به قصد مصرف آن نیست. 

آنها می خواهند از خرید خودرو سود ببرند.
وی افزود: اگ��ر برای کاالیی تقاضا افزای��ش پیدا کند قطعا 
قیم��ت آن نیز باال خواهد رف��ت. از جمله دالیل دیگر افزایش 
قیم��ت خودروها در ب��ازار می توان به ناتوانی در پاس��خگویی 
کامل به تقاضاها با توجه به تعهدات معوق خودروسازان اشاره 
کرد. ما با تقاضای انباش��ته ای مواجه بودیم که طی شش ماه 
آینده با افزای��ش طرح های فروش فوق الع��اده خودرو جبران 

خواهیم کرد.
منتظر خودروی ارزان قیمت باشید

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در پایان اشاره ای 
به بحث س��اخت خودروی ارزان قیمت ک��رد و گفت: زیر 1۲ 
ه��زار دالر خودروی��ی با اس��تانداردهای موردنظر م��ا نداریم. 
یک بار تاتاموت��ورز خودرویی با قیمت 4 هزار دالر تولید کرد 
ام��ا موفق نبود. خودروی پراید به دلی��ل اینکه زنجیره تامین 
گس��ترده ای داش��ت و تیراژ آن باال بود ارزان قیمت درمی آمد. 
خودروسازان برنامه هایی دارند تا محصولی با موتور کم مصرف 
و ابعاد مناسب در تیراژ باال تولید کنند. این خودرو ارزان قیمت 
خواه��د بود و عامه مردم توان خرید آن را خواهند داش��ت. تا 
زمان��ی که نمونه  اولیه خودرو تولید نش��ده باش��د، نمی توان 
درباره بازه قیمتی آن صحبت کرد. این پروژه به نظر می رس��د 
تا آخر سال به تولید برسد. نمونه اولیه این خودرو قبل از سال 
ارائه خواهد شد و بعد طی یک بازه زمانی مشخص تولید انبوه 

آن شروع می شود.

تعادل بازار خودرو با ممنوعیت درج قیمت در 
سایت  ها محقق نمی شود

س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی 
ضم��ن بیان راهکارهای برقراری تع��ادل در بازار خودرو، ممنوعیت 

درج قیمت در فضای مجازی را موثر ندانست.
حج��ت اهلل فیروزی در گفت وگو با خبرن��گار پارلمانی خبرخودرو 
درخص��وص تاثی��ر ممنوعیت درج قیم��ت خودرو در س��ایت ها و 
فض��ای مجازی نظیر دیوار بر قیمت، در حالی که همچنان ش��اهد 
افزایش قیمت خودرو هس��تیم، اظهار داش��ت: ت��ا زمانی که عرضه 
و تقاض��ا متعادل نش��ود و مصرف کنندگان واقعی به س��مت خرید 
خودرو هدایت نش��وند و همچنین تا زمانی که خودرو از یک کاالی 
س��رمایه ای خارج نش��ده و به یک محصول مصرف��ی تبدیل نگردد، 
خودبه خود این مش��کالت را شاهد خواهیم بود که رفع آن، نیازمند 
اقدامات فرهنگی اس��ت. وی افزود: جامعه می بایس��ت به این بلوغ 
فرهنگی برسد که تنها مصرف کنندگان واقعی اقدام به خرید خودرو 
نمایند. نماینده مردم فس��ا در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
بخ��ش عمده این رفتار، ناش��ی از اقتصاد بیمار کش��ور و نقدینگی 

سرگردان موجود در سطح جامعه است.
س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی 
در پایان خاطرنش��ان کرد: اگر این پول های س��رگردان به س��مت 
س��رمایه گذاری در حوزه ه��ای خاص از جمله تولید هدایت ش��ود، 
در ح��وزه قیمت و عرضه و تقاضای خودرو نیز تعادل نس��بی ایجاد 

خواهد شد.

حجت اهلل فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت 
با توجه به محدودیت ظرفیت ساخت خودروسازان و باالبودن تقاضا لذا 

اتفاقاتی مانند گرانی خودرو در بازار هم طبیعی است.
ب��ه گزارش بازار، حجت اهلل فیروزی، س��خنگوی کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس ش��ورای اس��المی درباره گرانی خودرو گفت: این روزها 
افزای��ش غیرمعقول قیمت خ��ودرو همه را نگران ک��رده و واقعاً معلوم 

نیست که فرمان گرانی خودرو دست کیست.
وی افزود: از طرفی خودروس��ازان ادعا می کنند که تمام موجودی را 
به بازار عرضه می کنند و کانال غیررس��می برای عرضه ندارند که البته 
این ادعا هنوز راس��تی آزمایی نش��ده و از طرف دیگر تقاضا هم به دلیل 

موجودی و نقدینگی مردم بیشتر از نیاز به عرضه است.
فیروزی گفت: ثبت نام 8میلیون نفری مردم برای خرید خودرو حاکی 
از این اس��ت که بخش عمده ای از تقاضاها کاذب و س��رمایه ای است و 
معتق��دم تا زمانی که موضوع نقدینگی تعیین تکلیف نش��ود و عرضه و 

تقاضا به تعادل نرسد این مشکل همچنان پابرجاست.
وی افزود: با توجه به محدودیت ظرفیت س��اخت خودروس��ازان و باال 

بودن تقاضا لذا اتفاقاتی مانند گرانی خودرو در بازار هم طبیعی است.
نماینده مجلس متذکر ش��د: البته خودروس��ازان ه��م در این قضیه 

مقصرن��د، زیرا بخش��ی از خودروها ب��ه دلیل نبود قطع��ه هم اکنون در 
پارکینگ دپو ش��ده و تا زمانی هم که قطعات خودروها تکمیل نش��ود 

طبیعتاً قابل عرضه به بازار نیستند.
س��خنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین بحث نظارتی 
را هم در این خصوص بااهمیت برشمرد و گفت: مگر چند نفر در کشور 
هس��تند که در بازار خودرو فعالیت می کنند و آیا واقعاً امکان شناسایی 

این افراد و معامالت آنها وجود ندارد؟
چ��را یک عده ب��دون پرداخ��ت مالیات، یک ش��به میلیاردی س��ود 
می کنن��د، اما یک کارمن��د اول باید مالیات حقوق��ش را بپردازد و بعد 

حقوق دریافت کند!؟
ای��ن نماین��ده مجلس تصریح ک��رد: انتقاد اصلی م��ا در این مورد به 
خود دولت اس��ت چون برنامه منس��جمی در اقتصاد کالن و خرد ارائه 
نکرده و مردم هم به خاطر بی اعتماد ش��دن به اقتصاد، در بخش تولید 
سرمایه گذاری نمی کنند. فیروزی تفویض اختیار تنظیم دستورالعمل های 
اجرایی و آیین نامه ها به دستگاه های اجرایی را بزرگ ترین اشتباه دانست 
و گف��ت: این مقررات اجرایی اس��ت ک��ه روند اجرای قان��ون را تعریف 
می کند، اما وقتی نحوه اجرا به دست خود دستگاه بیفتد معلوم است که 

اجرا هم دچار مشکل می شود.

خودروساز عامل گرانی نیست
همچنی��ن در ادام��ه این »گفت وگ��وی اقتصادی«، ساس��ان قربانی، 
قطعه س��از و کارش��ناس صنعت خودرو گفت: عوامل بس��یار زیادی در 
گرانی خودرو تاثیر دارند و نمی توان فقط خودروساز را عامل این گرانی 
دانس��ت. وی عامل اصلی گرانی خودرو در ای��ن مقطع زمانی را کاهش 
تولید می داند و می گوید: ما تا س��ه سال قبل حدود یک میلیون و 4۰۰ 
هزار دس��تگاه خودرو در سال تولید، می کردیم اما در حال حاضر تولید 
کاهش پیدا کرده اس��ت. قربانی مس��ائل مدیریت��ی در صنعت خودرو و 
وزارت صنای��ع و تحریم ها را هم در گرانی خ��ودرو موثر خواند و افزود: 
مجموع این عوامل باعث باالرفتن قیمت خودرو ش��ده و ش��اید در این 
میان دالل بازی هم موثر بوده است. کارشناس صنعت خودرو از شرایط 
بس��یار بد اقتصادی برای قطعه سازان س��خن گفت و افزود: قیمت مواد 
اولیه ما ظرف پنج ش��ش ماه اخیر سه برابر افزایش پیدا کرده است، اما 
هیچ کسی از قیمت مواد اولیه موردنیاز مانند پلیمر و آلومینیوم سوالی 
نمی پرسد. قربانی اظهار کرد: یکی از بالهای صنعت خودرو ایران رقابتی 
نب��ودن این صنعت اس��ت، بنابرای��ن ما اول باید این صنع��ت را رقابتی 
کنی��م که تحق��ق این مهم هم نیازمند ارزیاب��ی بحث قیمت، کیفیت و 

خدمات است.

گرانی خودرو در بازار طبیعی است!

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران از چهار برابر شدن قیمت 
الس��تیک در شرایط کنونی و پس از برداشتن ارز دولتی آن انتقاد کرد 
و گف��ت چرا باید قیم��ت یک حلقه الس��تیک از واردات تا بازار داخلی 
بیش از دو برابر شود و نظارت دقیق و درستی روی تولید و واردات آن 

وجود نداشته باشد؟
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایسنا، احمد کریمی 
اظهار کرد: از اوایل تابستان سال 139۷ مسئله کمبود الستیک در بازار 
مطرح ش��د، چراکه الستیکی برای عرضه وجود نداشت و همین مسئله 
س��بب افزایش قیمت آن ش��د. در نهایت از سوی کمیسیون عمران در 
همان س��ال اعالم ش��د که اگر واردکننده ای می تواند به این عرصه وارد 
ش��ود به او مج��وز می دهیم تا بتواند کمک کند، ام��ا در آن زمان هیچ 
اطالعات و آمار دقیقی از میزان تولید، واردات و نیاز کش��ور به الستیک 

در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود نداشت.
دبی��ر کانون انجمن ه��ای صنفی کامی��ون داران ادام��ه داد: آمارهای 
منتشرشده نشان می داد نیاز خودروهای سنگین در بخش های مختلف 
حمل و نقل عمومی س��االنه ۵ میلیون حلقه الس��تیک اس��ت که یک 
میلیون حلقه در داخل تولید ش��ده و ۵۰۰ هزار حلقه به صورت رسمی 
وارد می ش��ود؛ یعن��ی بی��ش از 3.۵ میلیون حلقه الس��تیک به صورت 
غیررس��می و قاچاق به کش��ور وارد می ش��د. در نهایت س��امانه ای در 
س��ازمان راهداری طراحی شد که قرار بود براساس کارکرد به صاحبان 
وس��ائل حمل و نقل عمومی س��نگین الس��تیک تحویل شود که سبب 
ش��د الستیک موجود در کشور عادالنه و براساس کارکرد بین رانندگان 

توزیع شود.

وی به برخی مشکالت توزیع الستیک در سال های گذشته اشاره کرد 
و گفت: به عنوان مثال برخی از س��ایزهای الستیک وسایل حمل و نقل 
عمومی سنگین که موردنیاز کامیونت و کامیون های قدیمی است کمتر 
ثبت س��فارش و وارد می شد و بیشترین مشکل هم در این بخش وجود 
داشت؛ در حالی که برخی از الستیک ها آنقدر زیاد بود که مشتری برای 

آن وجود نداشت و در انبارها نگه داشته می شد.
4 برابر شدن قیمت الستیک با ارز نیمایی

کریمی درباره  قیمت الس��تیک اظهار کرد: تصمیم درستی که دولت 
در س��ال های گذش��ته گرفت این بود که ارز دولتی به تولید و واردات 
الستیک اختصاص داد و این مسئله سبب شد که قیمت الستیک تا حد 
زیادی کنترل ش��ود، اما امسال تصمیم دولت عوض شد و ارز الستیک 
از دولتی به نیمایی تغییر کرد و همین مس��ئله س��بب ش��د که قیمت 

الستیک چهار برابر شود.
دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران اضافه کرد: به عنوان مثال 
قیمت یک حلقه الس��تیک خودروهای س��نگین که با ارز دولتی حدود 
4میلی��ون تومان بود، ب��ا ارز نیمایی به بی��ش از 16 میلیون تومان در 

بازار رسید. 
همچنین برخی از این خودروهای سنگین مانند اتوبوس و کامیون های 
حم��ل فرآورده های نفت��ی و کاالهای پرخطر که باید الس��تیک های با 
کیفیت باال و برندهای خوب باش��د، بیش از این با افزایش قیمت مواجه 
ش��دند؛ چراکه به عنوان مثال الس��تیکی که تا پیش از این کمتر از ۷ 
میلیون تومان در س��امانه عرضه می ش��د به بیش از ۲6 میلیون تومان 

در بازار رسید.

توقف ناوگان در آشفته  بازار الستیک
وی تصری��ح کرد: در حال حاضر آش��فته بازاری در زمینه الس��تیک 
ایجاد ش��ده که رانندگان را با مشکالت بس��یاری مواجه کرده است. در 
نام��ه اخیری که به معاون اول رئیس جمهور نوش��تیم اعالم کردیم که 
در این شرایط توقف ناوگان متصور است و اگر برای دولت اهمیت دارد 

باید هرچه سریع تر به این وضعیت سامان بدهد.
دبی��ر کانون انجمن ه��ای صنفی کامیون داران اعالم ک��رد: وزیر راه و 
شهرسازی اخیرا دستور داده که همه الستیک هایی که تا اول شهریورماه 
امسال وارد شدند و در گمرک ها مانده اند با ارز دولتی ترخیص شوند که 
ش��امل ۵۰۰ هزار حلقه الستیک می شود و می تواند با عرضه در سامانه 
س��ازمان راهداری بازار الس��تیک را تا حدودی متعادل کند، اما تاکنون 
این اتفاق نیفتاده اس��ت. وی تصریح کرد: در این شرایط که حداقل ۵۰ 
درصد الس��تیک تولیدی به بازار آزاد وارد می ش��ود و به گرانی ها دامن 
می زند، چگونه یک راننده وسیله نقلیه سنگین مانند کامیون یا اتوبوس 
می تواند س��االنه حداقل نیاز خود به چهار حلقه الستیک را تامین کند 

که هزینه ای بالغ بر 8۰ میلیون تومان برای او به همراه دارد؟
کریمی اظهار کرد: به نظر می رس��د دولت باید ضمن دس��تور به همه 
دستگاه های اجرایی متولی برای شناسایی دقیق نیازها، سامانه الستیک 
را دوباره فعال کند و با وارد کردن الستیک هایی که در گمرک ها معطل 
مانده بتوانند سروس��امانی به این بازار دهد. همچنین نظارت بیش��تری 
روی الس��تیک های وارداتی ایجاد کند، چراکه قیمت آنها به درستی از 
س��وی واردکنندگان اعالم نمی شود و با این وجود تا زمانی که به دست 

رانندگان می رسد بیش از دو برابر افزایش قیمت پیدا می کند.

رئیس اتحادیه فروش��ندگان خودرو با بیان اینکه همچنان قیمت های 
ان��واع خودرو کاذب بوده و مردم نباید تحت تاثیر قیمت ها قرار بگیرند، 
گفت در حال حاضر قیمت انواع خودروها ۵ تا 1۲ میلیون تومان کاهش 

یافته است.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان خودرو با بیان اینکه همچنان قیمت های 

ان��واع خودرو کاذب بوده و مردم نباید تحت تاثیر قیمت ها قرار بگیرند، 
گف��ت: در ح��ال حاضر قیمت ان��واع خودروها ۵ ت��ا 1۲ میلیون تومان 
کاهش یافته اس��ت. این مطلب در صدر اخبار پربازدید ش��هر خبر طی 

روزهای گذشته قرار گرفت.
به گزارش اخبار سیاس��ی ش��هر خبر، س��ایت خبری اف��کار نیوز در 

ای��ن خصوص به نق��ل از رئیس اتحادیه فروش��ندگان خودرو نوش��ت: 
بازار خرید و فروش همچنان راکد اس��ت ام��ا در قالب آگهی در فضای 
مجازی قیمت های کاذبی برای خودروها عنوان می ش��ود که مردم باید 
مراقب این موضوع باشند. دلیلی برای افزایش خودرو آن هم به صورت 

غیرمنطقی وجود ندارد.

انتقاد از افزایش قیمت الستیک و نبود نظارت درست

خودرو پرچمدار اخبار سیاسی
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ش��رکت های دانش بنی��ان تولی��د ان��واع ف��والد آلی��اژی مطابق با 
اس��تانداردهای جهان��ی را هدف قرار دادند. در تالش��ند ت��ا با توان و 
ظرفیت علمی که در خود س��راغ دارند نی��از صنایع به این فوالدها را 

تامی��ن کنند؛ محصولی راهبردی در صنایع 
مختلف کشور.

یک ش��رکت دانش بنیان ب��ه بزرگ ترین 
تولیدکنن��ده انواع ف��والد آلیاژی در ایران و 
خاورمیانه و یکی از مدرن ترین کارخانه های 
تولید فوالد آلیاژی دنیا بدل ش��ده اس��ت؛ 
شرکتی که از سال ۷8 کار خود را آغاز کرد 
و امروز با گذش��ت ۲1 سال از فعالیتش به 
یکی از تولیدکنن��دگان اصلی این محصول 

در کشور تبدیل شده است.
هم پ��ای  تولی��دی  فوالده��ای  ای��ن 
اس��تانداردهای جهان��ی برای تامی��ن نیاز 
بخش��ی از بازارهای داخل و خارج کش��ور 

تولید می ش��ود؛ محصولی که در صنایع خودروس��ازی، ماشین سازی، 
نفت، گاز و پتروش��یمی، ابزارس��ازی، نیروگاهی، ریلی، س��اخت لوازم 

پزشکی و جراحی و سایر صنایع ویژه کاربرد وسیع دارد.

به گفته علی رضا چایچی یزدی، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، 
یکی از اهداف آنها دس��تیابی به تولید 3/1 میلیون تن فوالد آلیاژی از 
طریق اجرای طرح های توس��عه و تکمیل س��بد محصوالت و گسترش 

بازارهای صادراتی است.
این فع��ال فن��اور ادامه داد: ت��وان این 
ش��رکت کمک کرده ک��ه نیاز کش��ور به 
کارخانه ه��ای فوالدس��ازی، ن��ورد مقاطع 
س��نگین، ن��ورد مقاطع س��بک، عملیات 
ب��ه  مجه��ز  کاری،  تکمی��ل  و  حرارت��ی 
پیش��رفته ترین تجهی��زات و برخ��وردار از 
باالترین س��طح دانش فنی روز دنیا تامین 
شود. این امکانات تولید فوالدهای آلیاژی 
و مخصوص را با بهترین کیفیت و منطبق 
با اس��تانداردهای بین المللی میسر ساخته 

است.
وی اف��زود: در حال حاضر ما در مجموع 
4۲3 گرید فوالد آلیاژی قابل تولید داریم و در صورت نیاز مش��تریان، 
گریدهای جدید براس��اس اس��تانداردهای بین الملل��ی و داخلی قابل 

طراحی و تولید است.

مریم کوچکی نژاد، دانش آموخته دانش��گاه صنعتی ش��ریف در میان 
4۰ اس��تاد برتر جوان زیر 4۰ س��ال در دنیا در رشته مدیریت انتخاب 
 )Poets & Quants( ش��د. این انتخاب براس��اس رده بندی س��ایت

انجام ش��د که از معتبرترین س��ایت های 
آنالین رشته مدیریت در دنیا است.

این سایت اخبار مربوط به مدارس عالی 
مدیریت Business Schools در دنیا و 
به خصوص رشته MBA را اطالع رسانی 
می کند. عالوه بر خبررسانی این وب سایت 
اقدام به انتش��ار رده بندی های مختلف از 
جمله رده بندی دانشگاه های معتبر رشته 
مدیریت کرده اس��ت. در چند سال اخیر 
نی��ز اقدام به معرفی اس��اتید ج��وان برتر 

رشته مدیریت کرده است.
مریم کوچکی نژاد، استاد دانشگاه نورت 
وس��ترن با رن��ک ۲۵ جهانی اس��ت که با 

بیش از citations 14۰۰ در Google Scholar در بین 4۰ استاد 
برتر جوان زیر 4۰ سال در دنیا در رشته مدیریت انتخاب شد.

در م��اه مارس هر س��ال یک کمیت��ه از افراد متخصص مس��ئولیت 

انتخاب لیس��ت 4۰ نفر نهایی را برعهده دارد. معیار انتخاب براس��اس 
مهار ت های تدریس و کیفیت مقاالت تحقیقاتی اس��اتید است. مطابق 
آمار وب سایت برای رقابت سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۰۰۰ کانداتوری برای 
16۰ استاد رشته مدیریت از سراسر دنیا 
داش��ته اند که از این میان 4۰ اس��تاد به 

عنوان لیست نهایی انتخاب شد.
مریم کوچکی نژاد دانش آموخته رشته 
کارشناسی و کارشناس��ی ارشد فیزیک 
در دانش��گاه صنعتی شریف بوده است و 
عاشق رشته رفتار سازمانی و روانشناسی 
می ش��ود. الهام بخش وی در این مس��یر 
آق��ای دکتر فیض بخ��ش در دانش��گاه 

صنعتی شریف بوده است.
از  را  وی دکت��رای رفت��ار س��ازمانی 
دانش��گاه یوت��ا و پس��ادکترا را در مرکز 
Edmond J. Safra دانش��گاه هاروارد 
دریافت کرده است و در سال ۲۰14 به دانشگاه نورت وسترن پیوسته 
است جایی که در آن تحقیقات تأثیرگذاری در مورد رفتار انسان انجام 

داده و در حال حاضر دانشیار دانشکده مدیریت این دانشگاه است.

یک بانوی ایرانی در جمع 40 استاد برتر جوان دنیا قرار گرفتانواع فوالد آلیاژی مطابق با استانداردهای جهانی تولید شد

نشست »هوشمند سازی بهره برداری شبکه های آب رسانی و توزیع آب کالنشهر ها« با 
حضور مسئوالن آبفای مناطق مختلف کشور، مدیران شرکت های دانش بنیان و مسئوالن 
ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری برگزار شد.
آخرین راهکارهای هوشمندس��ازی شبکه آب کش��ور و ارتقای مصرف بهینه در این 
نشس��ت مورد بررس��ی قرار گرفت. در آغاز آن نیز جهانگیر پرهم��ت دبیر کارگروه آب 
ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری ضمن تشریح آخرین وضعیت سیاست گذاری کالن در حوزه تامین آب 
کشور گفت: کالنشهرهای کشور با یک سیر صعودی در حال رشد هستند و این مسئله 

بر فشار بر منابع آب کشور می افزاید.
 پرهم��ت ادام��ه داد: با توجه به کمب��ود منابع آب یک��ی از راه حل هایی که در حال 
حاضر برای تامین امنیت پایدار مصرف ش��رب کالنش��هرها در پیش گرفته شده است، 
کاهش مصرف در دیگر بخش ها مانند کش��اورزی و اضافه کردن آن به قس��مت مصرف 
شرب انسانی اس��ت. البته دست بردن در این سهمیه بندی ها مسائل خاص خود را دارد 
و نمی توان به آس��انی از سهم یک بخش کاست و به دیگر بخش ها افزود. زیرا تاثیرگذار 

بر تولید داخلی است.
وی همچنین بیان کرد: در برخی مناطق سیستم های انتقال آب رقمی در حدود ۲۰ تا 
3۰ درصد، هدررفت آب دارند. با کاهش این مقدار هدررفت، می توان تا حد زیادی مشکل 

کمبود منابع آبی را حل کرد.
 پرهمت، با اشاره به تالش های صورت گرفته توسط ستاد برای حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و فناوری که در این حوزه فعال هستند، گفت: در بسیاری از بخش های آبفای 
کش��ور، برای بهینه سازی سیستم ها و تامین منابع آبی، نیازمند تزریق و توسعه فناوری 
هستیم. شرکت های دانش بنیان می توانند با بومی سازی این فناوری ها، نقشی تعیین کننده 

در تامین آب موردنیاز برای مصارف کشور، ایفا کنند.

 به گفته وی، تامین تجهیزات و دس��تگاه های موردنیاز تاسیس��ات آب شرین کن، در 
جنوب کشور، از جمله تجربیات موفقی است که با کمک این شرکت های دانش بنیان به 
دست آمده است. این ستاد آمادگی کامل دارد تا از هرگونه طرح نوآورانه و قابل اجرا در 

این عرصه حمایت کند.
 در ادامه این نشس��ت که به صورت حضوری و مجازی برگزار ش��د، مدیران استان ها 
و کالنش��هرهایی از جمله تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، قم، کاشان به صورت حضوری 
و استان ها و کالنشهرهایی از جمله آذربایجان شرقی و غربی، همدان، هرمزگان، قزوین، 
خراس��ان رضوی و جنوبی به صورت مجازی حضور داشتند، مدیران، نقطه نظرات خود 

را در حوزه هوشمندسازی و بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان مطرح کردند.
مرتضی تقوائی حس��ین زاده، مدیرعامل ش��رکت فناور به  پویان امین منتظر که پروژه 
هوشمندسازی توزیع منابع آب کالنشهر مشهد را اجرایی کرده است، دیگر سخنران این 
نشست بود. وی با تشریح جزییات فنی از جمله زیرساخت های موردنیاز، نحوه استفاده 
از داده های برخط و غیربرخط موجود، قابلیت ها و مزایای این سامانه ها نسبت به وضعیت 
موجود و همچنین مزایای اقتصادی این طرح، اعالم آمادگی کرد تا با کلیه شرکت های 

استانی آبفای کشور، همکاری کند.
 همچنین رضا قنبری، رئیس پارک علم و فناوری خراس��ان نیز در ادامه این نشست 
بیان کرد: پارک های علم و فناوری در اس��تان ها به عنوان بازوی استانی معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری محسوب می شوند و بس��یار خوشحال خواهیم شد تا هرگونه 
حمایت و پشتیبانی موردنیاز شرکت های دانش بنیان و فناوری که در حوزه آب و منابع 

آبی هستند را عرضه کنیم.
در پایان این نشست، تفاهم نامه همکاری برای پیاده سازی سامانه های هوشمند شبکه 
آبرسانی، بین شرکت  دانش بنیان به پویان امین منتظر و مدیران عامل شرکت های آب و 
فاضالب قم، کاشان، شیراز، خراسان جنوبی، قزوین و برخی دیگر از شرکت های استانی 

آبفا، منعقد شد.

۵G فناوری تحول آفرینی اس��ت که به توس��عه دسترس��ی کاربران به اینترنت و فراهم 
کردن بستر ایجاد و رشد کسب وکارها می انجامد. استفاده از این فناوری نوین در حمل ونقل 
هوش��مند موضوع یک تفاهم نامه همکاری 4 جانبه ش��ده است که معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری یکی از پایه های این همکاری  است.
ادعا شده که G۵ با خود ظرفیت باالی دسترسی به اینترنت، ارتقای ارتباطات موبایل پهن 
باند، قابلیت اتصال و ارتباط اشیا در سطح بسیار وسیع را به همراه دارد. یک فناوری کاربردی 
در دنیا که مورد توجه همه کشورها قرار گرفته است. این فناوری مهم می تواند منشأ تغییرات 
اساسی در حمل ونقل هم باشد. به همین دلیل یک همکاری مشترک 4 جانبه شکل گرفته 
است تا استفاده از این فناوری را شتاب دهد. اینترنت نسل پنجم نسل جدیدتر و ارتقایافته 
اینترنت در جهان اس��ت. این فناوری نه تنها انس��ان ها را ب��ه یکدیگر متصل می کند، بلکه 

ماشین ها و اشیا را نیز به یکدیگر متصل کرده و آنها را کنترل می کند.
س��تاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، پژوهش��گاه ارتباطات و فناوری اطالعات، ش��رکت ایرانسل و سازمان منطقه آزاد 
کیش در صدد برآمدند تا با همکاری هم و هم افزایی توانمندی های خود به تحقق استفاده 
از زیرس��اخت های G۵ در حمل ونقل هوش��مند کمک کنند. این ط��رح در ابتدا به صورت 

پایلوت اجرایی می شود.
منوچهر منطقی، دبیر س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در جلسه امضای این تفاهم نامه، گفت: باید تالش کنیم 
فناوری خودروهای متصل را در کش��ور بس��ط دهیم. البته تالش ها گویای این اس��ت که 

بهمن ماه سال جاری خودروی متصل در کشور به بهره برداری می رسد.
به گفته منطقی، باید از برج فناوری کیش برای توسعه فناوری های حمل ونقل پیشرفته 

اس��تفاده کنیم. فضایی خوب و گسترده که شرایط خوبی برای توسعه فعالیت های فناورانه 
دارد. شرکت ها می توانند در این برج مستقر شوند و از امکانات آن بهره ببرند.

وی تعیین هدف مش��خص برای اجرایی شدن این تفاهم نامه را ضروری دانست و گفت: 
منطقه آزاد کیش برای اجرای طرح استفاده از زیرساخت های G۵ در حمل ونقل هوشمند 
اعالم آمادگی کرده است. با توجه به نیازهای این منطقه باید تالش کنیم خدمات مختلفی 

را به آنها ارائه کنیم.
در ادامه این جلس��ه، شهاب خدامرادی مس��ئول گروه حمل ونقل هوشمند ستاد توسعه  
فناوری های فضایی و حمل ونقل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری هم 
گفت: ستاد در تالش است تا هم افزایی فعالیت های هوشمندسازی را محقق کند. همچنین 
ارائه خدمات پیشرفته و فناوری های نوین مرتبط با حوزه حمل ونقل را در بخش های مختلف 

پیگیری می کنیم.
ب��ه گفته وی، حمل ونقل جاده ای، ریلی، دریایی، هوایی و یکپارچه س��ازی آنها به کمک 
فناوری های فضایی و هوشمندسازی در تعامل با دستگاه های اجرایی ذی ربط با این حوزه در 

سطح کشور از جمله اولویت های ستاد است.
خدامرادی ادامه داد: قرار بر این است که این کار توسط شرکت های دانش بنیان انجام شود 

و ستاد تنها بستر این فعالیت ها را ایجاد کند.
در انتهای این جلسه منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل 
پیش��رفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ناصر آخوندی معاون توسعه مدیریت 
س��ازمان منطقه آزاد کیش و وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات 
و جمعی از کارشناسان از زیرساخت هایG۵ پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بازدید 

کردند.

ظاهرا مایکروسـافت از خریـد تیک تاک منصرف و نام یک غول دیگـر دنیای فناوری به  
عنوان خریدار احتمالی شرکت چینی مطرح شده است.

بـه گزارش زومیت، مایکروسـافت جدی تریـن گزینه برای خرید تیک تـاک بود که پس 
از رد شـدن پیشـنهادش ازسـوی مالک چینی اپلیکیشـن، بایت دنس، از ادامه  مذاکره ها 
منصرف شد. پس از هفته ها کشمکش و اخبار و گزارش های متعدد که شامل دخالت دولت 
ترامپ هم می شـد، مایکروسـافت در خرید تیک تاک به موفقیت نرسید و به صورت رسمی 
برنامه هـای مذاکـره ای را لغو کرد. ردموندی هـا در بیانیه ای درباره  لغـو مذاکره های خرید 
تیک تاک نوشتند: »بایت دنس اعالم کرد که قصد فروش تیک تاک به مایکروسافت را ندارد. 
ما اطمینان داریم که پیشـنهادمان بـرای خرید تیک تاک به نفع همه کاربران اپلیکیشـن 
بـود و همچنیـن منافع امنیت ملی را هم تأمین می کرد. ما در بیانیه ماه آگوسـت هم گفته 
بودیم که برای رسـیدن به اهداف، تغییراتی جدی در سـاختار اپلیکیشـن ایجاد خواهیم 
کـرد. تغییراتی که آن را با باالترین اسـتانداردهای امنیت، حریم خصوصی و ایمنی آنالین 

هماهنـگ می کردند. به هرحال ما هـم نظاره گر آینده خواهیم بود تا ببینیم این سـرویس 
چگونه در حوزه های بااهمیت پیشـرفت خواهد کرد.« مایکروسـافت در ماه گذشـته تأیید 
کـرده بـود که به  صورت جـدی خرید واحدهـای عملیاتی تیک تـاک را در ایاالت متحده، 
کانـادا، اسـترالیا و نیوزیلند در دسـتور کار دارد. همچنین برخی رسـانه ها ادعا می کردند 

که مایکروسافت برنامه هایی جدی برای خرید کل فعالیت های بین المللی تیک تاک دارد.
ترک میز مذاکره ازسـوی مایکروسافت، فرصت را برای خریدار بزرگ دیگر یعنی اوراکل 
مهیاتـر می کند. برخی رسـانه ها در مـاه گذشـته از برنامه های جـدی اوراکل برای خرید 
تیک تـاک صحبـت می کردند. اخبار جدید تأیید می کنند که شـرکت تحـت مدیریت لری 
الیسون، به صورت رسمی جایگزین مایکروسافت در مذاکره های خرید تیک تاک شده است.
هرگونـه توافق فـروش تیک تاک به اوراکل، بـا پیچیدگی ها و چالش هـای متعدد همراه 
خواهد بود. دونالد ترامپ، قبال تاریخ ۱5 سـپتامبر را به عنوان ضرب االجل فروش تیک تاک 
بیـان کرده بـود که بعدا به ۱2 نوامبر تغییر کرد. تهدیدهای ترامپ، شـامل مسدودسـازی 

توانمندی شرکت های دانش بنیان برای هوشمندسازی شبکه های آب به کار می رود

نفوذ اینترنت نسل 5 در حمل ونقل هوشمند؛ همکاری 4 جانبه شکل می گیرد

اوراکل به  جای مایکروسافت برنامه جدی خرید تیک تاک را دنبال می کند

دریچــه

داروهای ویژه بیماران پیوند اعضا، مغز و اعصاب از جمله اقالم بسیار حساس 
دارویی محس��وب می شوند. یک شرکت دانش بنیان موفق شد با تولید داخلی 
این داروها، کشور را از واردات میلیون ها دالر دارو بی نیاز کند. این شرکت 9۵ 

درصد نیاز کشور به داروی ویژه بیماران پیوند عضو شده را تامین می کند.
حسین س��المی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان داروس��ازی زهراوی گفت: 
داروی دانش بنیان س��اخته شده در این ش��رکت، ایمینورال نام دارد که برای 
بیمارانی که در آنها پیوند عضو ش��ده اس��ت، تجویز می شود. این دارو وظیفه 
س��رکوب سیس��تم ایمنی بدن را برعهده دارد تا بدن ف��رد بیمار، عضو پیوند 

شده را پس نزند.

95 درصد از نیاز کشور به داروی پیوند 
عضو تامین شد

سه شنبه
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تصویرب��رداری ب��ا اس��تفاده از پرتوایک��س، در ش��مار فناوری های 
پیشرفته ای قرار دارد که دانش فنی و تجربه را در حوزه های گوناگون 
دانش��ی طل��ب می کند. فن��اوری س��اخت و قیمت تجهیزات��ی که از 

فناوری میکروس��ی تی ب��رای تصویربرداری 
بهره  می برند، باال اس��ت و بر همین اساس، 
یک ش��رکت فناور به کمک نیروی انسانی 
دانش آموخت��ه راه را ب��رای تولید تجهیزات 

این حوزه هموار کرده است.
دس��تگاه های میکروس��ی تی از فن��اوری 
تصویربرداری سه بعدی با استفاده از پرتوی 
ایک��س بهره می ب��رد. پایه و اس��اس روش 
فناوری میکروس��ی تی همان روش��ی است 
که در س��ی تی اس��کن به کار م��ی رود، اما 
دقت و کیفیتی بس��یار باالت��ر ارائه می دهد 
به طوری که می ش��ود از جان��وران ریزاندام 

تصاویر باکیفیت ثبت کرد.
به کمک روش میکروسی تی، تصاویر از اجسام و اندام ها در اندازه های 
میکروس��کوپی از س��اختار درونی بدون نیاز ب��ه روش های تخریبی و 
تهاجم��ی ارائه دهد. میکروس��ی تی به بیان ابع��اد و ویژگی ها آن هم 

در ابعاد میکرومتری می پردازد. در نمونه های زیس��تی کوچک، امکان 
اس��کن س��ه بعدی با این روش فراهم است و در شناسایی بیماری ها از 
توم��ور، مطالعه باف��ت و اندام هایی چون قلب و عروق، ریه و پوس��ت 
در انس��ان و مطالعه جانوران به کار گرفته 

می شود.
تجهی��زات  فن��اوری  زیرس��اخت 
تصویربرداری میکروسی تی توسط شرکت 
فن��اوری متین بهی��ن نگاره فراهم ش��ده 
اس��ت و اکن��ون تجهیزات ایران س��اخت 
تصویربرداری به این روش در کشور تولید 

می شود.
ایجاد ای��ن زیرس��اخت فناورانه دانش، 
تجرب��ه و تخصص در ح��وزه  فناوری های 
پیش��رفته را طلب می کند. طیف وسیعی 
از صنایع از فناوری میکرو سی تی استفاده 
می کنند که تصویربرداری پری-کلینیکال، 
تصویرب��رداری از نمونه ه��ای مخ��ازن نفت��ی، نمونه های کانس��اری، 
نمونه ه��ای زیس��تی و همچنین تصویربرداری از قطعات حس��اس در 

صنایع هوا فضا و صنایع خودرو از این فناوری بهره می برند.

»حمایت از س��اخت محصوالت دانش بنیان جدی��د دارای بهره بردار« 
در دس��تور کار قرار گرفت. معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و 
صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای کمک به جهش تولید محصوالت 

و خدمات دانش بنیان از این برنامه مش��ترک 
حمایت می کنند.

چنانچه یک ش��رکت دانش بنیان قراردادی 
ب��ا ی��ک بهره ب��ردار )کارفرما( برای س��اخت 
»محص��ول فناورانه ب��ا قابلی��ت دانش بنیان 
شدن« منعقد کند، این محصول جدید توسط 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از 
نظر فنی ارزیابی می ش��ود و در صورت تأیید 
این معاونت، صندوق نوآوری و شکوفایی نیز 

این قرارداد را از نظر مالی تامین می کند.
 فرآین��د اعطای تس��هیالت در این برنامه، 
دو مرحله ای اس��ت. در مرحل��ه اول، ارزیابی 
دانش بنیانی محصول جدید توس��ط معاونت 

علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری ص��ورت می گی��رد و در مرحله دوم 
ارزیابی تسهیالت و تامین مالی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی انجام 
می ش��ود.  باید توجه داشت که شرکت متقاضی باید در زمان ارائه تقاضا، 

دانش بنیان باش��د. همچنین محص��ول جدید باید به لح��اظ فناوری، با 
یکی از محصوالت تاییدش��ده قبلی شرکت مشابهت داشته یا ارتقایافته 
آن محصول دانش بنیان قبلی باش��د. این مسئله از سوی مرکز شرکت ها 
و موسس��ات دانش بنی��ان معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری ارزیابی می شود. 
تس��هیالت این برنامه در قالب تس��هیالت 
س��فارش س��اخت ویژه صندوق ن��وآوری و 
شکوفایی پرداخت می شود که تا سقف 8۰ 
درصد مبلغ قرارداد به ش��رکت دانش بنیان 
)مج��ری( اختص��اص می یاب��د و باقیمانده 
مبلغ باید توسط بهره بردار )کارفرما( تامین 
ش��ود. نکته مهم این است که تسهیالت به 
شرکت دانش بنیان مجری پرداخت می شود 
و تعه��دات بازپرداخ��ت برعه��ده بهره بردار 

)کارفرما( است.
 در صورتی که امکان استفاده از تسهیالت 
سفارش ساخت وجود نداشته باش��د، ممکن است تامین مالی قرارداد با 
اس��تفاده از سایر ابزارهای تأمین مالی صندوق نوآوری و شکوفایی، مانند 

تسهیالت سرمایه در گردش انجام گیرد.

دانش بنیان ها برای ساخت محصوالت جدید حمایت می شوندتجهیزات »ایران ساخت« تصویربرداری پیشرفته به یاری سالمت آمد

محمد موال / کارش��ناس رصدخانه مهاجرت ایران: با ش��یوع وی��روس کرونا تقریبا تمام 
آموزش های حضوری به آموزش های آنالین تبدیل شدند و دانشگاه ها و دانشکده ها در سراسر 
دنیا تمام توان و تالش خود را صرف تمرکز بر مکانیزم های گذار به آموزش آنالین کرده اند. 
در این میان یکی از اساسی ترین زمینه هایی که به سرعت در حال تغییر و تحول است، جذب 
دانش��جویان خارجی است. هنوز هیچ کشوری به طور قطع مطمئن نیست که آموزش های 
حضوری در چه زمانی امکان پذیر است اما دانشگاه ها و بسیاری از کشورهای دنیا، با توجه 
به منافعی که صرفا فراتر از منافع اقتصادی است، به طور کلی مایل به پذیرش دانشجویان 
بین المللی هستند زیرا می دانند که اتصال به جامعه جهانی برای توسعه پایدار دانشگاه ها و 
جامعه آنها ضروری است.  با توجه به اینکه تقریباً تمام کشورهای بزرگ مرزهای ملی خود 
را به روی دانش��جویان بین المللی جدید بس��ته اند و از س��وی دیگر و به دلیل تبعات منفی 
ناش��ی از ویروس کرونا، دانش��جویان بین المللی نسبت به گذشته به دلیل مسائلی همچون 
از دس��ت دادن فرصت های ش��غلی پاره وقت در کنار تحصیالت شان رفاه کمتری را تجربه 
خواهند کرد، بنابراین بسیاری از دانشگاه ها و کشورهای دنیا در پی یافتن راه  حل هایی برای 
پاس��خگویی به چالش های ایجادش��ده در فرآیند جذب دانشجویان خارجی هستند. در زیر 
برخی از چالش های ایجادش��ده در فرآیند جذب دانش��جویان خارجی و استراتژی هایی که 

کشورهای مختلف برای پاسخگویی به این چالش ها مدنظر قرار داده اند، بررسی می شود:  
با توجه به تعطیل ش��دن کالس های آموزش��ی و مختل شدن فرآیند جذب دانشجویان 
خارجی راه حل آش��کار برای پاسخگویی به این چالش تقویت راه های ارتباطی آنالین بود. 
ادام��ه کالس های آموزش��ی به صورت آنالین و ارائ��ه دروس در بازه های زمانی متغیر برای 
مقابله با اختالف زمانی دانشجویان خارجی که در کشورهای مختلف دنیا قرار دارند، ثبت نام 
دانشجویان بین المللی در بستر اینترنت و بازاریابی اینترنتی برای جذب دانشجویان بین المللی 
از جمله اقداماتی است که موسسات آموزشی برای جذب دانشجویان بین  المللی مدنظر قرار 
داده اند. برای مثال، با توجه به اینکه در حال حاضر دانشجویان نمی توانند به صورت فیزیکی 
در دانش��گاه حضور یابند، بس��یاری از دانش��گاه ها میزبان تورهای مجازی هستند. دانشگاه 
ماساچوست روزهای استقبال مجازی را برای دانشجویان و خانواده های شان برگزار می کند تا 
در مورد رشته های خود و همچنین کارآموزی، فرصت های تحقیقاتی و موارد دیگر اطالعات 
کس��ب کنند. این رویداد تعاملی آنالین شامل اساتید و کارمندان است بنابراین دانشجویان 
می توانند برنامه ها و گزینه های موجود برای آنها را بهتر بشناس��ند. همچنین در بسیاری از 
دانشگاه ها برای حفظ تعامل با دانشجویان رسانه های اجتماعی، ایمیل های هدفمند، صفحات 
وب اختصاصی و ربات های متنی مورد استفاده قرار گرفته اند.  در برخی از کشورهای کمتر 
توسعه یافته محدودیت در دسترسی به اینترنت  و تجهیزات مناسب باعث تقویت و افزایش 
نابرابری میان دانش��جویان در کش��ورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای توسعه یافته شده 
است. همکاری با دولت ها، مشاغل و سازمان های غیردولتی برای اطمینان و در نظر گرفتن 
بودجه های ویژه برای چنین دانش��جویانی، بخش��ی از راه حل های در نظر گرفته شده برای 
پاسخگویی به این چالش هستند. به منظور اطمینان از حضور همه دانشجویان در کالس های 
آنالین، برخی دانش��گاه ها در مناطق مختلف جهان نوع جدیدی از کمک های مالی را برای 
دانشجویان نیازمند در نظر گرفتند. برای مثال دانشگاه بوشازیچی در ترکیه تصمیم گرفت 
که هزینه اینترنت را به مدت دو ماه برای دانشجویانی که قادر به پرداخت هزینه آن نیستند، 
پرداخت کند. به طور مش��ابه، موسسه فناوری رویال ملبورن )RMIT( در استرالیا متعهد 
شد تا مبلغ هزار دالر به دانشجویان نیازمند کمک مالی بپردازد تا به آنها کمک کند تا هزینه 

اتصال به اینترنت، نرم افزار، سخت افزار، اشتراک و سایر موارد دیجیتال را بپردازند.
 بس��یاری از دانش��جویان و دانشجویان خارجی به دالیل بس��یاری از جمله عضویت در 
گروه های جدید، پرستیژ، شبکه های آموزشی و مزایای یادگیری فیزیکی آموزش عالی چهره 
به چهره را به آموزش های آنالین ترجیح می دهند. همچنین تجربه دانش��گاه سنتی ممکن 
است به طور فزایندهای به افزایش رفاه و درآمد دانشجویانی منجر شود که در دانشگاه های 
سرش��ناس ثبت نام کرده اند. طبق اعالم خدمات مش��اوره آموزش پادشاهی انگلستان اکثر 
دانش��جویان آسیایی و آفریقایی با پذیرش هایی از 3۰ دانشگاه برتر رتبه بندی شده بریتانیا، 
مایل بودند که در صورت برگزاری کالس ها به صورت آنالین، ش��روع س��ال تحصیلی خود 
را تا س��ال آینده به تاخیر اندازند. برای پاس��خگویی به بخش��ی از این چالش کشورهایی از 

جمله کانادا و استرالیا ویزای اشتغال پس از تحصیل خود را برای دانشجویان بین المللی که 
دوره های خود را به صورت آنالین شروع می کنند، گسترش داده اند.

تأثیر ویروس کرونا بر تحرک دانشجویان بین المللی در هاله ای از ابهام قرار دارد. موسسات 
و کش��ورهایی که به درآمد دانشجویان بین المللی وابس��ته بوده اند )خصوصا در کشورهای 
اصلی میزبان دانش��جویان بین المللی(، در اسرع وقت تالش خواهند کرد تا دوباره وارد بازار 
شوند، اما از آنجایی که بسیاری از این کشورها و موسسات آموزشی دچار خسارات شدیدی 
از عدم حضور دانش��جویان بین المللی در کشورش��ان شده اند، بنابراین بسیاری از آنها در دو 
راهی افزایش شهریه ها خصوصا برای دانشجویان بین المللی قرار گرفته اند که این امر می تواند 
فرصتی استثنایی را برای کشورهای در حال توسعه و موسسات آموزشی فراهم آورد که قادر 

به ارائه خدمات آموزشی ارزان قیمت تر به دانشجویان خارجی هستند.
در اس��کاتلند در پاسخ به افت احتمالی ثبت نام دانشجویان جدید به دلیل مسائل ناشی 
از ویروس کرونا اقدامات متعددی انجام شده است. تشکیل یک کارگروه موقت با مشارکت 
نمایندگان دانش��گاه ها و کالج ه��ا به منظور اطمینان از حفظ جایگاه این کش��ور در جذب 
دانشجویان بین المللی، تبلیغ این کشور به عنوان مقصدی ایمن برای دانشجویان بین المللی 
از طریق دولت و شبکه های اجتماعی، همکاری با دولت انگلستان به منظور تهیه یک »بسته 
ارتباطی« برای اطمینان دادن به دانش��جویان بین المللی مبنی بر اینکه علی رغم مشکالت 
ناش��ی از کووید 19 انگلس��تان مقصدی جذاب و ایمن برای دانشجویان بین المللی خواهد 
بود، انتش��ار مشاوره و اطالعات برای دانش��جویان بین المللی، تغییر در ویزای دانشجویی و 
ارائه پیشنهاد کار برای دانشجویان فارغ التحصیل از طریق ویزای اشتغال پس از تحصیل به 
طوری که دانشجویان فارغ التحصیل از تابستان۲۰۲1 از منافع آن بهره برند، ایجاد انعطاف 
در بورسیه های سالتیر اسکاتلند و امکان گذراندن بخشی از دوره به صورت آنالین، حمایت 
از کمیسیون فولبرایت ایاالت متحده و انگلیس و برنامه های تبادل دانشجویی آن بین ایاالت 
متحده و اسکاتلند و در نهایت اجرای »برنامه مشارکت فارغ التحصیالن« برای پشتیبانی از 
پیشرفت اسکاتلند نه تنها به عنوان یک مقصد تحصیلی بلکه به عنوان مکانی برای زندگی، 
کار و س��رمایه گذاری از جمله اقدامات متنوعی هس��تند که دولتمردان اسکاتلند به منظور 

حداقل کردن کاهش ثبت نام دانشجویان بین المللی جدید در دستور کار خود قرار داده اند.
 بزرگترین نگرانی برای جذب دانشجویان خارجی و تیم های استخدامی بین المللی مربوط 
به محدودیت های مداوم و اختالل در شرایط سفر و چگونگی تأثیر این اختالالت در برنامه 
دانش��جویان آنها است. همچنین این نگرانی خصوصا برای کشورهایی که در پاسخگویی به 
بحران مدیریت مناس��بی نداش��تند، وجود دارد که نگرش دانشجویان نسبت به کشورهای 

مختلف در مقایسه با قبل از شیوع ویروس کرونا تغییر کرده باشد.
براس��اس نظرس��نجی که در مورد اثرات بیم��اری کووید 19 بر تالش های اس��تخدام و 
جذب دانش��جویان بین المللی، از 19 تا ۲6 مه س��ال ۲۰۲۰ اجرا ش��ده است، 91 درصد از 
ش��رکت کنندگان نگران تأثیر بیماری همه گیر کووید 19بر تالش های بین المللی استخدام 
خود هس��تند. ۵۵ درصد اظهار داشتند که نگران هستند که ادامه دار شدن محدودیت های 
س��فر باعث شود دانش��جویان بین المللی برنامه های خود را تغییر دهند یا در خانه بمانند. 
همچنین 36 درصد از مشارکت کنندگان نگران این موضوع بودند که نحوه مدیریت کشورها 
در پاسخگویی به بحران کووید 19 بر نگرش دانشجویان در مورد انتخاب مقصد تحصیلی شان 
اثر گذاشته باشد.  چیزی که مسلم است بحران کووید 19 بر تحرک دانشجویان بین المللی 
در این سال تحصیلی و احتماالً برای سال های آینده تأثیر خواهد گذاشت. مؤسسات آموزش 
عالی در سراسر جهان در حال انجام اقدامات خالقانه ای هستند تا ضمن برگزاری باکیفیت 
کالس  ه��ای درس و حفظ دانش��جویان بین الملل��ی خود که اثرات چش��مگیری بر درآمد 
دانش��گاه ها و کشورهای اصلی دانش��جوپذیر دارند، اثرات منفی ناشی از ویروس کرونا را به 
حداقل رسانند. مسئله مهم دیگری که بخش آموزش عالی و بین الملل موسسات آموزشی در 
سراسر دنیا را با خطر فروپاشی همراه ساخته است، تحمیل محدودیت های مسافرتی بیشتر 
بر کشورهایی است که با گذشت زمان به طور جدی درگیر این پاندمی شده اند که این امر 
مبادله آموزش عالی بین المللی را از طریق کاهش تعداد دانش��جویانی که در خارج از کشور 
تحصیل می کنند و همچنین ورود دانشجویان بین المللی و همکاری های جهانی با دانشگاه ها 

را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

هماهنـگ می کردند. به هرحال ما هـم نظاره گر آینده خواهیم بود تا ببینیم این سـرویس 
چگونه در حوزه های بااهمیت پیشـرفت خواهد کرد.« مایکروسـافت در ماه گذشـته تأیید 
کـرده بـود که به  صورت جـدی خرید واحدهـای عملیاتی تیک تـاک را در ایاالت متحده، 
کانـادا، اسـترالیا و نیوزیلند در دسـتور کار دارد. همچنین برخی رسـانه ها ادعا می کردند 

که مایکروسافت برنامه هایی جدی برای خرید کل فعالیت های بین المللی تیک تاک دارد.
ترک میز مذاکره ازسـوی مایکروسافت، فرصت را برای خریدار بزرگ دیگر یعنی اوراکل 
مهیاتـر می کند. برخی رسـانه ها در مـاه گذشـته از برنامه های جـدی اوراکل برای خرید 
تیک تـاک صحبـت می کردند. اخبار جدید تأیید می کنند که شـرکت تحـت مدیریت لری 
الیسون، به صورت رسمی جایگزین مایکروسافت در مذاکره های خرید تیک تاک شده است.
هرگونـه توافق فـروش تیک تاک به اوراکل، بـا پیچیدگی ها و چالش هـای متعدد همراه 
خواهد بود. دونالد ترامپ، قبال تاریخ ۱5 سـپتامبر را به عنوان ضرب االجل فروش تیک تاک 
بیـان کرده بـود که بعدا به ۱2 نوامبر تغییر کرد. تهدیدهای ترامپ، شـامل مسدودسـازی 

تیک تاک در ایاالت متحده می شـود. درمقابل، تیک تاک هم شکایت از ترامپ را در دادگاه 
پیـش برد. همچنین بایت دنس اعالم کرد که شـاید به خاطر قوانین جدید چین اصال امکان 
فروش تیک تاک را نداشـته باشـد یـا آن را بدون الگوریتم کلیدی اصلـی مبتنی بر هوش 

مصنوعی بفروشد.
اکنـون کـه مایکروسـافت از خرید تیک تاک منصرف شـده اسـت، آینـده  فعالیت این 
اپلیکیشـن پرطرفدار در ایاالت متحده اصال مشخص نیست. اوراکل که امروز به عنوان یک 
خریدار احتمالی مهم شناخته می شود، شاید درنهایت تنها نقش ارائه دهنده  سرویس ابری 
را برای تیک تاک بازی کند و هیچ مدیریت و مالکیت کاملی روی اپلیکیشن نداشته باشد. 
فراموش نکنید که لری الیسـون از افراد بسـیار نزدیک به ترامپ و از حامیان او محسـوب 
می شـود و ورود شـرکتش به فرآیند خرید، شاید شـرایط را تغییر دهد. درنهایت وضعیت 
تیک تاک اصال مشـخص نیسـت و هرگونه تغییر ناگهانی در سـاختار و برنامه های فروش، 

ممکن خواهد بود.

تاثیر ویروس کرونا بر راهبرد های جذب دانشجویان بین المللی

اوراکل به  جای مایکروسافت برنامه جدی خرید تیک تاک را دنبال می کند

یادداشـت

سرپرس��ت نهادهای مال��ی و نوآوری فرابورس ای��ران در وبینار تامین مالی 
جمع��ی )کراودفاندینگ( برای تامین مالی کس��ب وکارهای دانش بنیان که به 
صورت آنالین برگزار ش��د، از تالش های این رکن بازار س��رمایه برای افزایش 
سقف س��رمایه گذاری ۲ میلیارد تومانی در طرح های تامین مالی جمعی خبر 
داد. به گزارش س��نا، عارف علیقلی پور با اشاره به پیشرو بودن فرابورس ایران 
در کمک به تامین مالی شرکت های دانش بنیان و کسب وکارهای نوآور، گفت: 
در حال حاضر مطابق دس��تورالعمل فعلی تامین مالی جمعی، س��قف تامین 
مالی برای هر طرح توسط هر پلتفرم یا عامل، ۲ میلیارد تومان در نظر گرفته 

شده که موضوع افزایش این سقف در دست بررسی است.

افزایش سقف سرمایه گذاری در 
طرح های تامین مالی جمعی



هرگ��ز زمانی و موضوعی مهم تر و حیاتی ت��ر از متمایز کردن برندتان 
وجود نداشته است و اینکه کسب و کار خود را از دیگران متمایز کنید، 
چه در س��ایت های معروف مشغول فروش باشید، از تولید به مصرف کار 
کنید، مالک یک فروشگاه الکترونیکی باشید یا حتی اگر در کار اجاره یا 
فروش نرم افزار باشید. فناوری تا حدود بسیار زیادی موانع شروع کسب 
و کار را کاهش داده است، یعنی فقط می توانید انتظار داشته باشید که 

رقابت روز به روز شدیدتر شود.
اگر چیزی وجود نداش��ته باش��د که آنچه ش��ما ارائ��ه می کنید را از 
آنچه رقیب ارائه می کند متمایز س��ازد، خریداران فقط بر قیمت تمرکز 
خواهند کرد. از این به بعد، چون قیمت ها در رقابت برای پایین تر آمدن 
هس��تند و حاشیه های سود به شدت کوچک می شوند اوضاع فقط رو به 

وخامت خواهد گذاشت.
موقعیت یابی و متمایز کردن برند آن چیزی است که شما را از شبیه 
دیگران به نظر رس��یدن نجات می دهد. تفاوتی که کس��ب و کار شما با 
دیگران دارد به خریداران بالقوه می گوید که چگونه و چرا ش��ما انتخاب 

درست و مناسبی برای آنها هستید.
ه��دف موقعیت یابی برن��د و متمایز کردن برند آن اس��ت که تاثیری 
خاص در ذهن خریدار بالقوه به جا بگذارد تا اینکه خریدار چیز خاص و 
مطلوبی را در برند شما پیدا کند که شما را از رقبای تان متمایز می کند.

چارچوب ه��ای تعیی��ن موقعیت فراوانی وجود دارن��د، اما من به طور 
اخ��ص دوس��ت دارم آن م��وردی را که توس��ط ویکتور چنگ مش��اور 
برنامه ریزی اس��تراتژیک در کتاب خود »کسب و کار ضد-عقبگرد« ذکر 
شده است پیشنهاد کنم. چنگ می گوید بهترین موقعیت یابی به خریدار 

بالقوه پیشنهادی خاص، اغواکننده و با ارزش می دهد.
برای درک اینکه چگونه می توانید از همه متمایز باشید و برند خود را 

مطرح کنید الزم است که از خودتان این سه سوال را بپرسید:
۱. چگونه پیشنهادم را خاص و منحصر به فرد ارائه می کنم؟

اولین گام در متمایز کردن برند آن است که به خریداران نگویید بقیه 
چه هس��تند و که هستند. گفتن اینکه شما در چیزی یا کاری »بهترین 
هس��تید« اگر بقیه هم همین را بگویند چن��دان معنا دار و مهم نخواهد 
بود. اگر همه  رقبای تان نیز حمل »س��ریع«  و »رایگان«  را ارائه می کنند 
ش��ما این کار را نکنید. برندها با تمرکز بر روی اینکه به چه کس��ی، چه 

چی��زی، کجا، چرا، چه وقت و چگونه پیش��نهاد می دهند به منحصر به 
فرد بودن خود پی خواهند برد.

ب��ه چه کس��انی خدمت رس��انی می کنید؟ توجه داش��ته باش��ید که 
Infusionsoft و Convertkit ه��ر دو خدمات اتوماس��یون ایمیلی 
ارائه می کنند، اما بازار هدف Infusionsoft کس��ب و کارها هستند و 

بازار هدف Convertkit وبالگ نویسان.
چه چیزی ارائ��ه می دهید؟ نت فلیکس و کرانچی رول هر دو خدمات 
س��یال ارائه می کنند، اما کرانچی رول منحصرا بر روی انیمه )سبکی در 

فیلم ها و انیمیشن های ژاپنی( تمرکز دارد.
فروش های تان به کجا اس��ت؟ Human محصوالت غذایی س��الم از 
طریق دستگاه های فروش خودکار عرضه می کند.Graze فقط از طریق 

سیستم پستی غذاهایش را به فروش می رساند.
چرا مش��غول کاری هس��تید ک��ه انجام می دهی��د؟ TOMS کفش 
می فروش��د تا ک��ودکان نیازمند را خوش��حال کن��د. Zappos کفش 

می فروشد تا مشتریان را خوشحال کند.
چ��ه وقت کار را انجام می دهید؟ آم��ازون و علی بابا هر دو محصوالت 
می فروش��ند، ام��ا آمازون همان روز تحوی��ل دارد، در حالی که علی بابا 

زمان تحویلی از ۷ تا 3۰ روز دارد.
چگونه کارتان را انجام می دهید؟ ژیلت محصوالت اصالح می فروش��د. 

دالر شیو کالب همان چیز را می فروشد اما به عنوان حق اشتراک.
2. آیا پیشنهاد خاص من اغواکننده است؟

منحصر به فرد بودن خودش یک چیز جادویی و اعجاب انگیز نیس��ت. 
وقتی ش��ما به راه های مختلفی پی می برید که می تواند پیش��نهادتان را 
خ��اص و منحصر به فرد جل��وه دهد، قدم بعدی آن اس��ت که بفهمید 
کدام یک از آن پیش��نهادها را مش��تریان تان بیش��تر دوس��ت خواهند 
داش��ت. به عبارت دیگر، آنها باید روی آنچه شما را متفاوت کرده است 

ارزش گذاری کنند.
در پایان، پیش��نهاد خاص شما باید چیزی باشد که خریدار احتمالی 
واقعا برایش اهمیت داش��ته باش��د. کلید اغواکننده کردن پیشنهادتان 
حل مش��کلی است که خریدار از قبل می داند و می خواهد که حل شود 
و بعد آن را به روشی که برای آنها فایده  واقعی و محسوس داشته باشد 

حل کنید.

وردپرس مدت ها قبل از آنکه هاب اسپات وارد بازار شود، یک سیستم 
مدیریت محتوا درس��ت کرد، اما هاب اسپات با متمایز کردن خودش از 
طریق خدماتی که از تیم های فروش و بازاریابی حمایت می کرد، به یک 
کسب و کار میلیارد دالری تبدیل شد و این شرکت موفق شد به خاطر 
همین تفاوت حتی هزینه  بیشتری هم از مردم بگیرد چون برای کسب 
و کارهای��ی که به دنبال تولید محتوای خود در وب بودند یک مش��کل 

اساسی و آزاردهنده را حل کرده بود.
با مش��تریان صحبت کنید. ب��ه درد دل های آنها گ��وش بدهید. بعد 
مطمئن شوید که پیشنهاد خاص شما یک راه حل درست ارائه می کند.
3. چطور مردم را متقاعد کنم که پیشنهاد من خاص و منحصر 

به فرد است؟
پیش��نهاد خاص و منحصر به فرد ش��ما را اگر کسی باور نکند به هیچ 
دردی نمی خ��ورد. اعتبار آن چیزی اس��ت که خریدار ش��ما را نهایتا به 
اقدام کردن وامی دارد. برای آنکه پیشنهادتان مردم را متقاعد کند، الزم 
اس��ت که ثابت کنید این پیش��نهاد نتیجه بخش خواهد بود. چند نوع از 

بهترین تمرین ها برای اعتبارآفرینی وجود دارند.
شواهدی به مشتری نشان بدهید. اگر خریدار احتمالی ببیند که مردم 
از پیشنهاد شما نتیجه گرفته اند، احتمال بسیار بیشتری وجود دارد که 

باور کند همان نتیجه  را برای خودش هم خواهد داشت.
دقیق باش��ید. وعده های عادی و معمولی مثل »فورا به ش��ما تحویل 
می دهیم« صرفا دیگر کس��ی را متقاعد نخواهد کرد. پیشنهاد همه این 
روزها حمل سریع است. به جزییات بیشتری بپردازید و دقیق تر باشید. 
پیت��زا دومین��و از وعده  خود مبن��ی بر اینکه ظ��رف 3۰ دقیقه یا کمتر 

پیتزای شما را تحویل می دهیم کلی سود کرد.
یک بار پیشنهاد رایگان ارائه بدهید. بگذارید خریداران تان برای اولین 

بار محصول یا خدمات شما را به صورت رایگان تجربه کنند.
محصول ت��ان را ضمان��ت کنید. اگر مطمئن هس��تید که محصول تان 
هم��ان کاری را می کند ک��ه گفته اید، آن را اثبات کنید. به مش��تریان 
پیش��نهاد ضمان��ت بدهید که در صورت هر مش��کلی پ��ول آنها را پس 
می دهید. به عالوه، ضمانت آن کس��انی را که دورادور ش��ما را زیر نظر 

داشته اند به طرف تجارت الکترونیکی شما جلب می کند.
entrepreneur/bazdeh :منبع

امروزه بازاریابی با ظهور ش��بکه های اجتماعی متحول ش��ده اس��ت. 
اکنون پیش از اینکه کس��ب و کارها با فناوری های جدید مطابق شوند، 
رس��انه های اجتماع��ی همچنان در ح��ال تحول هس��تند. در این بین، 
به کارگیری ش��بکه های اجتماعی شخصی و برنامه های پیام رسان سبب 
شده اس��تراتژی بازاریابان تحت تأثیر قرار گیرد، زیرا آنها برنامه  خود را 

برای شبکه های اجتماعی عمومی در نظر گرفته اند. 
اگر می خواهید در کس��ب و کار خ��ود از فیس بوک و توییتر بهترین 

استفاده  ممکن را ببرید، موارد زیر را در نظر بگیرید:
واتس  اپ

وات��س اپ )WhatsApp( ب��ا س��رعت فوق العاده و ب��ا بیش از یک 
میلیارد کاربر به بزرگ ترین سرویس پیام رسان دنیا تبدیل شده است.

اسنپ چت
اس��نپ چت )snapchat( محبوب ترین پیام رسان در رده سنی 18 
تا ۲4 س��ال است و اکنون رقم بازدیدهای روزانه از این رسانه  اجتماعی 
از فیس بوک هم پیش��ی گرفته است. البته مدیر این شرکت اعالم کرده 

سرویس خود را یک شبکه  اجتماعی نمی داند.
فیس بوک

فیس بوک )Facebook( محبوب ترین شبکه اجتماعی دنیاست. این 
شرکت بخش عظیمی از س��رمایه گذاری خود را صرف ایجاد پیام رسان 
ش��خصی فیس بوک کرده اس��ت. این پیام رس��ان از »بات«ها پشتیبانی 
می کند و به کس��ب و کاره��ا کمک خواهد کرد تا تعام��الت خود را از 
طری��ق آن گس��ترش دهند. هم اکن��ون بیش از 9۰۰ میلی��ون کاربر از 
مسنجر فیس بوک استفاده می کنند. البته دیگر سرویس های پیام رسان 

چون وایبر و کیک مسنجر نیز کاربران میلیونی دارند.
۷۷ ش��رکت از 1۰۰ ش��رکت فورچ��ون )Fortune(، از »اِس��لک« 
)Slack( استفاده می کنند. معموالً کاربران اسلک به طور میانگین این 
نرم افزار را در 1۰ س��اعت در حالت فعال قرار می دهند و دو س��اعت از 

آن استفاده می کنند.
اینستاگرام

اینس��تاگرام )Instagram( در س��ال ۲۰14 می��الدی س��رویس 
»دایرکت مس��یج« را معرف��ی کرد که امکان اش��تراک گذاری محتوا را 

حداکثر برای 1۵ نفر فراهم می کند.
توییتر

توییت��ر )Twitter( همانن��د اس��نپ چت از س��رویس های ویرایش 
تصاویر و نقاش��ی های مشابه استفاده می کند. البته این رسانه اجتماعی 
ب��ا محدودی��ت کاراکتری مواجه بود که در س��ال ۲۰1۵ تعداد کاراکتر 

پیام های خود را افزایش داد.
در س��ال های اخیر کارب��ران ش��بکه های اجتماعی به پیام رس��ان ها 

 Business( »روی آورده ان��د، به طوری که مجله »بیزینس اینس��ایدر
Insider( اع��الم کرد مجموع اس��تفاده از چهار پیام رس��ان محبوب و 
پرطرف��دار از مجم��وع اس��تفاده از چه��ار برنامه  پرطرفدار ش��بکه های 
اجتماعی پیش��ی گرفته اس��ت. مطالعات نش��ان می دهد کاهش قیمت 
اینترن��ت و بهبود امکانات اپلیکیش��ن های پیام رس��ان س��بب مهاجرت 

کاربران شده است.
امروزه افراد به ارتباط دوطرفه تمایل بیش��تری دارند و عالقه خود را 
به انتش��ار اخبار از دست داده اند. شاید دیگر دل مان نمی خواهد زندگی 
شخصی و خصوصی مان را به اشتراک بگذاریم، در عوض در پیام رسان ها 
می توانیم با دوس��تان واقعی مان در ارتباط باشیم. خواهرزاده  16 ساله ام 
مدتی پیش می گفت: »یکی از دوس��تانم از فیس بوک استفاده می کند، 
اما ما تمایلی به این کار نداریم. ما اکنون تنها از اس��نپ چت اس��تفاده 
می کنیم. چه کس��ی حاضر اس��ت محتوایی که به اش��تراک می گذارد 
عمومی باش��د؟ از طری��ق برنامه های پیام رس��ان می توانم با دوس��تان 

واقعی ام در ارتباط باشم.«
البته این بدین معنا نیست که باید با شبکه های اجتماعی خداحافظی 
کنیم، اما ش��اید این ش��بکه ها ضرورت خود را برای گروه های اجتماعی 
خاصی از دس��ت بدهند. ایجاد کانال های جدید تهدیدی برای تاجران و 
کس��ب و کارها به حساب می آید. در ادامه به دو مشکلی که تجار با آنها 

مواجه می شوند اشاره خواهیم کرد:
در دسترس بودن در مقابل ارتباط دوطرفه

در یک برنامه شخصی تر کاربران به راحتی شما را پیدا کرده و با شما 
ارتب��اط برقرار می کنند. معموالً مردم از ای��ن نرم افزارها برای ارتباط با 
دوستان و خانواده استفاده می کنند، پس یک شرکت تجاری چه نقشی 
دارد؟ با اینکه دس��تیابی به شهرت تا حد زیادی چالش برانگیز است، اما 
پیام رسان های شخصی فرصت مناسبی برای کسب و کارها فراهم کرده 
اس��ت. برای مثال، بدون اس��تفاده از تبلیغات سفارش��ی در فیس بوک، 
دسترس��ی به محتوای سایت ش��ما به طور میانگین کمتر از یک درصد 
خواهد بود )البته این رقم با توجه به نوع کس��ب و کار متفاوت اس��ت(. 
البته میزان دسترس��ی برای تبلیغات ایمیلی به ۲۰ درصد می رسد، اما 
باز هم خیلی قابل قبول نیس��ت. این در حالی اس��ت که دسترس��ی در 
برنامه های پیام رسان به 98 درصد می رسد که رقم بسیار شگفت انگیزی 

است.
کاربران گوشی های هوش��مند در بیشتر مواقع هشدار گوشی خود را 
برای دریافت نوتیفیکیش��ن ها روش��ن می گذارند؛ پس احتمال دریافت 
پیام های پیام رسان ها بسیار بیشتر از احتمال روشن کردن اعالن ها برای 
دریافت ایمیل، نرم افزار تجاری یا فیس بوک است. البته هنوز هم انتظار 

از این نرم افزارها بیشتر است.

محتوامحوری در مقابل شخص محوری
یکی از اهداف ش��رکت های تجاری ایجاد پیوند با تعداد گسترده ای از 
کاربران اس��ت. در این مدل اشتراک، محتوای پیام اهمیت زیادی دارد. 
ما تمایل داریم محتوای مان بیش��ترین الیک، کلیک یا اش��تراک گذاری 

را جذب کند.
در دنی��ای امروزی، هدف اس��تفاده از فرصت های ش��خصی، پرمعنا و 
محاوره گونه است. قطعاً در آینده محتوا پراهمیت باقی می ماند اما افراد 
در مرک��ز توجه قرار خواهند گرفت. پیام های ش��رکت های تجاری باید 
سریع تر، واضح تر و صمیمانه تر منتقل شود. چطور می  توان ارتباط میان 
کاربران را ارزیابی کرد؟ این س��ؤال در اس��تفاده از الگوریتم ها و بات ها 
پاس��خ داده می ش��ود. این داده های پرمعنا و حجیم به ما کمک می کند 
محتوا و پیش��نهاداتی مناسب و مطابق با شخصیت افراد ارائه دهیم. در 
حال حاضر فیس بوک روی بات های هوش��مندی کار می کند که امکان 
انجام ارتباطات انسانی را فراهم می کنند. عالوه بر آن، این شرکت روی 
سیس��تمی مشغول به کار اس��ت که چنین مکالماتی را تحلیل می کند. 
بدین ترتیب ارتباطات تجاری سریع تر، صمیمانه تر و گویاتر خواهد شد. 
فیس ب��وک یکی از مهم ترین عوامل در ای��ن دوره  گذرا خواهد بود؛ زیرا 
فیس بوک تنها پلتفرمی اس��ت که بیشتر شرکت ها برگزیده اند و بیشتر 
س��رمایه ها نیز به سمت آن س��رازیر می شود. پس فیس بوک را می توان 
یک گزینه  مطمئن دانس��ت، اما این رابطه بین فیس بوک و شرکت های 

سرمایه گذار چه تغییری می کند؟
از این پس، مس��نجر فیس بوک از کدها، نام های کاربری و لینک های 
قابل اسکن پشتیبانی می کند. در نتیجه آدرس های اینترنتی منحصر به 
فردی تولید می ش��ود که به کاربران و کسب و کارها امکان می دهد در 
حلقه های ش��خصی نیز به آسانی قابل دسترس باشند. اکنون فیس بوک 
صفح��ات و واحدهای تبلیغات��ی را به گزینه  »پیام به ش��رکت« مجهز 
می کند. تحلیلگران می گویند فیس بوک می خواهد مس��نجر را واس��طه  
اصلی میان این ارتباطات کند. نتایج مطالعات نشان می دهد، پیام هایی 
که بیشتر شرکت ها دریافت می کنند، بین 8۰ تا 9۰ درصد آنها از طریق 
»ش��بکه های اجتماعی تاریک« منتقل می شود؛ یعنی شبکه هایی مانند 
پیام کوتاه، ایمیل و دیگر کانال هایی که توانایی بررس��ی آنها را نداریم. 
ارتباطات ش��خصی به م��رور زمان در حال انتقال به ش��بکه های تحت 
تملک فیس بوک، اسنپ چت و دیگر شرکت ها هستند. آیا این شرکت ها 
کمی از اطالعات گسترده خود را در مورد مشتریان و کاربران در اختیار 
ما قرار می دهند؟ صاحبان کس��ب و کارها در تالش��ند این اطالعات را 
کسب کنند. ش��اید روزی برسد که شرکت ها با اس��تفاده از شبکه های 

شخصی بتوانند به سودآوری بیشتری دست یابند.
hbr/ucan :منبع

نکاتی مهم برای بازاریابان در مورد برنامه های پیام رسان

آغاز رقابت جنرال موتورز و تسال 

ش��رایط بازار تولی��د خودروهای برقی به صورتی اس��ت که هیچ 
برن��دی را نمی توان در جایگاه حال حاضر تس��ال تصور نمود. تحت 
این ش��رایط همکاری دو برند، بدون ش��ک بهترین سیاست ممکن 
بوده و باعث خواهد ش��د تا توان به چالش کش��یدن تس��ال، شکل 
گیرد. در این رابطه ذکر این نکته ضروری اس��ت که تا چند س��ال 
آین��ده، خودروهای برق��ی، به ترند اول این صنع��ت تبدیل خواهد 
ش��د. تحت این شرایط بسیار مهم اس��ت که برندها، در این زمینه 
فعالیت داشته باش��ند. این مسئله از نظر زیست محیطی نیز بسیار 
مه��م بوده و باعث می ش��ود تا میزان آلودگی س��وخت خودروها، با 
کاهش��ی چشمگیر مواجه شود. در این راستا برند جنرال موتورز، با 
س��رمایه ۲ میلیارد دالری، به بزرگ ترین س��هامدار این برند تبدیل 
ش��ده اس��ت. با این حال همکاری ها تنها به تزریق این مبلغ کالن 
خالصه نش��ده و قرار اس��ت تا این دو برند، ب��ه صورت تخصصی بر 
روی تولید خودروهای برقی فعالیت نمایند. به همین خاطر از امروز 
می ت��وان این برند را واحد تولید خ��ودرو برقی جنرال موتورز تلقی 
نمود. در این راستا تنها خودروهای شخصی مدنظر نبوده و بر روی 
تولید کامیون و ماش��ین های سنگین نیز فعالیت های ویژه ای انجام 
خواهد ش��د. همین امر باعث شده است تا ارزش سهام برند نیکوال، 
رشدی 3۰ درصدی را داشته باشد. درواقع برند نیکوال اکنون حامی 
کامال قدرتمندی دارد. در این راستا برند نیکوال که در سال ۲۰1۵ 
تاس��یس شده اس��ت، تا به امروز س��ودآوری خاصی نداشته و این 
قرارداد می تواند چشم انداز این شرکت را کامال دگرگون سازد. حال 
باید دید که واکنش مدیران برند تس��ال به این قرارداد بی سابقه در 
صنعت خودروسازی، چه خواهد بود. درواقع از زمان انتخاب نام این 
برند، مشخص بوده است که هدف اصلی، رقابت با تسال است. علت 
این امر به این خاطر اس��ت. درواقع نیکوال تسال، نام مخترع نابغه ای 
اس��ت که هر بخش از نام او، مورد اس��تفاده این دو برند قرار گرفته 
اس��ت. تحت این شرایط باید دید که در نهایت کدام یک می توانند 

عملکرد درخشان تری را داشته باشند. 
techcrunch.com :منبع

تصمیم نهایی دولت چین در رابطه با برند 
تیک تاک 

در شرایطی که ممکن اس��ت تصور کنید که خرید تیک تاک 
توس��ط مایکروسافت، یک اقدام تجاری محسوب می شود، با این 
حال این مسئله به عاملی برای قدرتنمایی بین دو کشور آمریکا و 
چین تبدیل شده است. در این راستا با تحریم های دونالد ترامپ 
و اص��رار او بر فروش این برند به یکی از ش��رکت های آمریکایی، 
دولتمردان چینی قبول این پیشنهاد را مایه شرمساری توصیف 
کرده اند. درواقع به نظر آنها این امر می تواند باعث ش��ود تا چین 
از نظر جهانیان، یک کش��ور ضعیف تلقی ش��ود. به همین خاطر 
آنه��ا ترجیح می دهند که تی��ک تاک برای همیش��ه در آمریکا 
مس��دود شود تا بخواهند تهدیدها را مورد توجه خود قرار دهند. 
ای��ن امر در حالی اس��ت که مهلت ترامپ تا چن��د روز آینده به 
پایان خواهد رس��ید و الزم است تا س��ریعا تصمیم نهایی اتخاذ 
ش��ود. در حال حاضر نیز س��ه برند آمریکایی والمارت، اوراکل و 
مایکروسافت باالترین شانس خرید را دارند. در این رابطه برخی 
از تحلیلگران نیز بر این باور هس��تند ک��ه حتی اگر این برند به 
فروش نرس��د نیز بازهم آمریکا برنده جدال خواهد بود. علت این 
امر به این خاطر اس��ت که موفق ش��ده تا س��رعت رشد یکی از 
بهترین شبکه های اجتماعی جهان که بسیاری از رکوردها را جا 
به جا کرده است، با کاهشی چشمگیر مواجه سازد. این امر خود 
به ارتقای جایگاه ش��بکه هایی نظیر اینستاگرام منجر شده است. 
ای��ن نظریه زمانی قوت می گیرد که طی چند روز اخیر، مدارکی 
منتشر شده اس��ت که نقش مارک زاکربرگ را در این تحریم ها 

نشان می دهد.
9to5mac.com  :منبع

پوستر دراکوال در آینه محو می شود
شرکت باله »The West Australian Ballet« با همکاری 
ش��رکت تبلیغات��ی »Wunderman Thompson« پی��ش 
از بازگش��ت دراکوال به صحن��ه، در قالب یک کمپی��ن تبلیغاتی 
پوس��ترهای ذره بینی و عدسی شکلی را طراحی کرده اند که ترس 

و یک نوع جذابیت اسرارآمیز را در دل بینندگان می افکند.
ب��ه گزارش ام بی ای نیوز، در کمپین چش��مگیر و جالب توجه 
»دراکوال ناپدید می ش��ود« شاهد آن هس��تیم که یک تیم کاری 
اقدام به محو و حذف بازتاب تصویر دراکوال در آینه های حمام در 

سرتاسر استرالیای غربی می کنند.
این حرکت نصب عدسی چاپی در یک زاویه خاص کنار آینه ها 
در اماکن تفریحی را دربر می گیرد. اکثر پوسترهای نمایش در این 

مکان ها نصب شده اند.
به گفته س��وزان بیکرافت، رئیس بازاریابی باله غرب اس��ترالیا، 
مدیران و کارمندان این شرکت قصد اجرای مجدد همه فصل های 
موف��ق نمای��ش دراکوال به طور یکجا با تبلیغات پر س��ر و صدا را 

دارند.
او در ادامه از هیجان زیاد مقامات و پرس��نل باله غرب استرالیا 
باب��ت طرح این ای��ده جالب و اجرای آن به این س��رعت و با این 

حجم باال از تاثیرگذاری خبر داد.

BRANDکارگاهبرندینگ

۳ پرسش که باید برای متمایز کردن برند خود به آنها پاسخ دهید
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بازاریابی جذب مش��تری جدید هرگونه فعالیت بازاریابی اس��ت که با 
هدف مشخص جذب مشتریان جدید انجام شود. در این زمینه مشتریان 
جدید مصرف کنندگانی هس��تند که هرگز از سازمانی خرید نکرده اند یا 
دیگ��ر فعاالن��ه در حال انجام این کار نیس��تند. در این بخش از مقاالت 
کسب و کار بازده با ما همراه باشید تا با بهترین استراتژی های بازاریابی 

جذب مشتری جدید آشنا شوید.
انواع مشتریان برای جذب جدید

چشم انداز- یک چشم انداز مشتری بالقوه یا سرنخ فروشی است که به 
براساس مجموعه ای از ضوابط تایید شده است.

مش��تریان گرینفیلد یا مش��تریان کامال جدید برای کسب و کار- این 
مشتریان پیش از این از شرکت خریدی نکرده اند.

مش��تریانی که به ج��ذب مجدد درآمده ان��د- این موارد مش��تریانی 
هس��تند که قبال از این کس��ب و کار خرید می کرده اند اما دیگر این کار 
را نمی کنند و به عنوان مش��تریانی که باید مجددا به دست آورده شوند 

شناسایی شده اند.
مشتریانی که مدتی از خریدشان می گذرد- مشتریانی که اخیرا دچار 
مرور زمان ش��ده و دیگ��ر ورای یک دوره زمانی مورد انتظار دس��ت به 
خرید نزده اند. این مش��تریان را می توان در صورتی در این دس��ته بندی 
قرار داد که در بازه زمانی س��ه تا ش��ش ماه دست به خرید می زنند اما  

طی شش ماه گذشته خرید نداشته اند.
مش��تریان خنثی- مشتریان خنثی کاربرانی هستند که طی یک دوره 
زمانی طوالنی خرید نکرده اند، به عنوان مثال بیش از 1۲ ماه اس��ت که 

خرید نکرده اند.
فرآیند بازاریابی جذب مشتری جدید

فرآیند جذب می تواند به شش مرحله اصلی تقسیم شود:
1. تجزیه و تحلیل

یک ش��رکت باید پیشینه مشتریانی که محصوالت رقیب را خریداری 
می کنن��د و اینکه رقبا چه ارزش��ی را ارائه می کنند، درک کند. س��ایر 
عوامل��ی که باید مدنظر ق��رار بدهیم عبارتند از اینکه آیا مش��تریان از 

محصوالت و پیشنهادات سازمان آگاهند و چه برداشتی از آنها دارند.
۲. آماده سازی

در ای��ن فاز س��ازمان خود را پیش از رفتن به س��راغ مش��تری آماده 
می کند؛ فعالیت های آماده سازی شامل همراه شدن با فروش طی فرآیند 
و رویکرد جذب؛ تعریف مش��تریان و نقطه نظرات ش��ان )به عنوان مثال 

نیازها و چالش های اصلی ش��ان(؛ تطبیق ارزش تجاری و توافق بر س��ر 
قیمت نهایی و یا نحوه راغب کردن مشتری می شود.

3. آموزش
ط��ی این ف��از عموما به صورت غیرمس��تقیم و از طری��ق اطالعات با 
مش��تریان تماس گرفته می ش��ود تا به آنها در فاز تحقیق ش��ان کمک 
کنیم؛ این کمکی اس��ت به س��فر خریدار که طی آن مش��تریان مقدار 
نیازهای شان را مش��خص نموده و به دنبال راه حل های جایگزینی برای 

نیازهای شان می گردند.
4. آغاز درگیر کردن مشتری

طی این فاز کس��ب و کار یا نمایندگان کسب و کار با مشتری تماس 
می گیرند.

۵. دنبال کردن
طی مرحله دنبال کردن بخش فروش به صورت فعاالنه تری با مشتری 
درگیر می ش��ود و در پاس��خ دادن به هرگونه س��وال نهایی که مشتری 

ممکن است داشته باشد یاری می رساند.
6. جذب

مرحله نهایی این فرآیند زمانی اس��ت که مش��تری تصمیم به خرید 
گرفته و معامله را تکمیل می کند.

فنون بازاریابی جذب مشتری جدید
۱. تله ها و تسهیل کنندگان مسیر

تسهیل کنندگان مسیر معموال برای این طراحی می شوند تا در جلب 
توجه و ارائه فرصت هایی به کس��ب و کار برای درگیر ش��دن با مشتری 
کارایی داشته باشند. انواع تسهیل کنندگان مسیر شامل معرفی نامه های 
کم هزینه، کوپن ه��ا و همچنین رویکردهای پیچیده تری می ش��وند که 
ش��امل ارائه چیزی با ارزش توس��ط مس��ئول فروش طی یک جلسه با 
مش��تری می شود. تس��هیل کنندگان مس��یر باید برای س��هامداری که 
هدف مان درگیر کردن اوس��ت جالب باشد. تس��هیل کنندگان مسیر در 
عین حال می توانند به خدمات نیز مربوط باشند، به عنوان مثال، برخی 
شرکت های س��خت افزار IT خدمات کم هزینه یا رایگانی را برای نشان 

دادن توانایی های شان ارائه می کنند.
2. رویکرد اصرار برای جذب مشتری جدید

مکتب ه��ای فکری متفاوت��ی در زمینه جذب مش��تری وجود دارند. 
رویکرد »اصرار« که طی آن ش��رکت یا مامور فروش مدام به سراغ یک 
مش��تری بالقوه می رود از کارایی کمتری برخوردار اس��ت. س��ایرین که 

از روش های بازاریابی اس��تفاده می کنند به دلیل اس��تراتژیک تر بودن، 
پیچیدگی در برنامه ریزی و هدف گیری، از کارایی بیشتری برخوردارند.

3. بخش بندی بازار؛ بخش بندی مشتریان
انجام یک بخش بندی دقیق که بتوانیم در واقع از آن اس��تفاده کنیم 
بس��یار مهم است. به عنوان مثال، یک کسب و کار ممکن است بخواهد 
همه کس��ب و کارهای کوچک در بریتانیا را هدف بگیرد اما با وجود 4 
میلیون کس��ب و کار کوچک، بازاریاب��ی برای همه آنها و متعاقبا درگیر 
ک��ردن همه آنه��ا واقع گرایانه ی��ا مقرون به صرفه نیس��ت. بخش بندی 
این مخاطب بزرگ می تواند از نوع افقی، براس��اس منطقه، با براس��اس 
بخش بندی براساس تعداد کارکنان باشد. به صورت ایده آل بخش بندی 
بای��د مجموعه ای از قواعد را دنبال کند، به عنوان مثال می توان به همه 
کس��ب و کارهای کوچک با بیش از پنج کارمند در هر منطقه پیشنهاد 

خدمات مشاوره داد.
4. داستان های جالب و فراخوان

همه ش��رکت ها با اندازه های مختلف داس��تان هایی برای گفتن دارند؛ 
آنه��ا باید این داس��تان ها را برای جلب توجه مش��تریان بالقوه بگویند. 
کس��ب و کارهای کمی در مورد ایجاد و به اش��تراک گذاشتن پیشنهاد 
یا پیام ش��ان به ش��کل جالبی فکر می کنند که س��پس به چیز منقولی 
تبدیل شود. به عنوان یک نمونه، آنها می توانند یک مقاله یا نوشته ای از 
س��وی رئیس ارائه کرده و آن را به دعوت به یک وبینار یا تماس مرتبط 
س��اخته و این چالش منحصر به فرد را به صورت شخصی مورد بحث و 

بررسی قرار بدهند.
5. طرفداری

ایجاد برنامه های طرفداری نیز برای جذب مهم اس��ت. مشتریان طرفدار 
احتماال قدرتمندترین تاثیر را بر مشتریان بالقوه دارند زیرا مشتریان به سایر 
مشتریان گوش می دهند؛ به همین دلیل است که امتیازدهی آمازون و انواع 
سایت های بررسی مشابه بسیار محبوب هستند. طرفداری می تواند اشکال 
مختلفی داش��ته باشد. به عنوان مثال، گالس��دور سایتی است که به طور 
آنالین فرصت هایی برای صحبت در مورد شرکت ها و امتیازدهی به آنان را 
برای افراد ش��اغل و بیکار فراهم می کند. نظرات منفی باعث می شود افراد 
دیگر به دنبال اس��تخدام در یک ش��رکت، درگیری و ارتباط با آن شرکت 
نباشند؛ نظرات مثبت و امتیازدهی باال می تواند به جذب استعداد و کسب و 

کارها به سمت یک سازمان کمک کند.
forbes/bazdeh :منبع

فرق��ی نمی کند ک��ه تا چه اندازه خ��ود را به س��پرهای مدافع مجهز 
کرده اید، در هر صورت افرادی پیدا می ش��وند ک��ه محصول یا خدمات 
ش��ما را به چالش می کش��ند. برای اینکه بتوانید بر سخت ترین رقیبان 
غلبه کنی��د، باید محصول یا خدمات خود را ب��ه گونه ای نمایش دهید 
که برای مش��تری یا مخاطبان خوشایند باشد. آنها باید بدانند که شما، 

صالح آنها را می خواهید.
اگر می خواهید که توانایی ایس��تادگی در برابر کس��ب وکارهای دیگر 
در حوزه  فعالیتی خود را داش��ته باش��ید، باید از آمادگی الزم برخوردار 
ش��وید. ش��ما باید توانایی مقابله با س��خت ترین رقبای بازار را داش��ته 
باشید. محصوالت باکیفیت، سابقه درخشان و پایگاه کاربری بزرگ آنها 

می تواند تهدید بزرگی برای شما باشد.
این 6 اس��تراتژی ف��روش، قدرتی را در اختیار ش��ما قرار می دهد که 
توانایی مقابله با هر رقیبی را داش��ته باش��ید، ع��الوه بر اینکه فروش را 

نیز تضمین می کند. 
۱. به گونه ای به مخاطبان بالقوه  خود نزدیک شوید که گویی شما 

را استخدام کرده اند
ش��اید در نگاه اول کمی غیرعادی به نظر برسد، اما به طور قطع موثر 
خواه��د بود. ب��ه این فکر کنید که کس��ب و کار های دیگ��ر چگونه به 
مش��تری های بالقوه خود نزدیک می شوند. در اکثر مواقع، آنها پیشنهاد 
فروش��ی را ب��ه آنها ارائه کرده و ی��ا اینکه از آنه��ا می خواهند که با هم 

همکاری کنند.
اگ��ر می خواهی��د که بر رقیب خ��ود غلبه کنید، باید ت��الش کنید تا 
خودت��ان را از آنه��ا متمایز کنید. اگر به گونه ای رفت��ار کنید که گویی 
همی��ن حاال نیز با آنها همکاری می کنید، حال��ت متفاوتی را در تعامل 

کسب و کاری ایجاد کرده اید.
به جای اینکه تالش کنید تا چیزی را به مشتری یا ارباب رجوع خود 
بفروش��ید، به عنوان مشتری های پرداخت شونده با آنها ارتباط پرداخت 
کنید؛ به بیان دیگر، مکالمه ش��ما از »این را بخرید« به »من مشکلی را 
شناس��ایی کرده ام، بیایید از این طریق به رفع آن بپردازیم« تغییر پیدا 
می کند. این تاکتیک مزایای زیادی را به همراه دارد؛ ش��ما با این روش 

نشان می دهید که عضوی از تیم مشتریان هستید.
2. قیمت مناسب خود را حفظ کنید

قیمت پایین محصول و خدمات نش��ان از مق��رون به صرفه بودن آن 

دارد، با این حال می تواند احس��اس نگرانی را در مش��تریان ایجاد کند. 
بنابر این دلیل: قیمت های پایین باعث می شوند دیگران تصور کنند که 
محصول یا خدمات ش��ما از کیفیت مطلوب برخوردار نیست. مشتریان، 
قیمت را با کیفیت برابر می دانند. قیمت های باال به منزله کیفیت باالتر 

هستند و قیمت های پایین نیز از کیفیت کم خبر می دهند.
زمانی که قیمت مناس��بی را برای محصول در نظر بگیرید، برای آنها 
خوش��ایند خواهد بود. آنها به این فکر می کنند که محصول یا خدمات، 
شایسته قیمت باالیی است که برای آن در نظر گرفته اید؛ به این ترتیب، 

شما و کسب و کارتان را معتبرتر می دانند.
3. با پیشنهادهای ویژه، کوپن و تخفیف، مشتریان خود را حفظ 

کنید
پیش��نهادهای ویژه با محدودیت زمانی، کوپ��ن و تخفیفات می تواند 
مش��تریان زیادی را برای شما به ارمغان بیاورد. زمانی که پیشنهادهای 
ش��ما برای م��دت زمان محدودی ارائه می ش��وند، مش��وق های قیمتی 
می توان��د مفهوم کمیابی محص��ول را در ذهن خریداران احتمالی ایجاد 
کند. به محض اینکه این مدت زمان تمام می شود، قیمت دوباره افزایش 

خواهد یافت.
برخی کس��ب و کارها در به کارگیری این روش تعلل کرده و ترجیح 
می دهن��د که قیمت ه��ای خود را در مدت های زمان��ی محدود، کاهش 
ندهند، این در حالی اس��ت که در نهایت، مش��تریان خود را به رقیبان 

واگذار می کنند.
پیت��ر کین��گ، بنیانگ��ذار Mamma.com اس��ت ک��ه موتورهای 

جست وجو را برای کوپن و تخفیفات هدف قرار داده است، می گوید:
 ارائه  تخفیف برای محصوالت می تواند چرخه موفقیت آمیزی را برای 
فروش ایجاد کند. بسیاری از شرکت هایی که پیشنهادهای تخفیف خود 
را در موتورهای جس��ت وجوی ما لیس��ت کرده اند، با رشد چشمگیری 
مواجه ش��ده اند. این کار تنها به دلیل اینکه مش��تریان با محصول شما 
آش��نا ش��ود، انجام نمی ش��ود، بلکه محصول نیز باید از قیمت مناسبی 

برخوردار باشد.
 مردم دائما به دنبال چنین پیش��نهاداتی هس��تند. برخ��ی از آنها از 
موتورهای جس��ت وجو اس��تفاده می کنند تا بتوانند محصوالتی را پیدا 
کنند که با قیمت های کمتر، قابل خریداری باش��د. مطمئن باش��ید که 
بعد از یک بار خرید کردن، به مشتری دائمی شما تبدیل خواهند شد.

4. ارزش خود را به فروش برسانید
وابس��تگی به قیمت به عنوان مزیت نس��بی در مقاب��ل رقیبان، باعث 
نمی شود که مشتریان به سمت شما کشیده شوند. اگر می خواهید که به 
رقیبان خود غلبه کنید، باید ارزش محصول یا خدمات خود را شناسایی 

کرده و آن را ارتقا دهید.
اگر نشان دهید که در مقایسه با رقیبان، ارزش بسیار باالتری را ارائه 
می دهی��د، به ط��ور قطع می توانید بر آنها غلبه کنید. برای پیش��رفت و 

تقویت ارزش خود تالش کنید.
5. پیشنهاداتی که ارائه می دهید را با اهداف و نیازهای مشتریان 

سازگار کنید
این اس��تراتژی به طور قطع با راهکار قبلی در ارتباط است، اما هدف 
از این روش، تمرکز روی دس��تیابی مش��تری به نیازهای فعلی و آینده 
اس��ت. اگر در این امر موفق شوید، محصول یا خدمات خود را در مقابل 
تالش های رقیب��ان، دائمی کرده اید. این اس��تراتژی به آینده نگری نیاز 
دارد. ش��ما بای��د چند گام جلوت��ر از رقیبان و مش��تریان را نیز در نظر 
بگیرید. اگر بتوانید نیازهای مشتریان در چند سال آینده را نشان دهید 
و پیشنهادی را برای آن نیازها ارائه دهید، می توانید برگ برنده ای را در 

مقابل رقیبان در اختیار داشته باشید.
6. از قیمت گذاری طبقه ای استفاده کنید

محص��والت و خدمات خود را در قیمت ه��ای متفاوتی عرضه کنید تا 
مشتریان بالقوه با درآمدها و شرایط مختلف، توانایی خرید آنها را داشته 
باشند. منظور از این استراتژی، جذب مشتریان در حجم گسترده است. 
ش��ما نمی خواهید که هیچ کدام از مش��تریان خود را از دس��ت بدهید. 
این احتمال وجود دارد که رقیبان ش��ما، به یک قیمت وابسته باشند و 
تنها بخش خاصی از بازار را جذب کنند، این در حالی اس��ت که ش��ما 

دسترسی گسترده تری دارید.
ه��ر کدام از الیه های قیمتی، جایگزین��ی را برای محصول یا خدمات 
کام��ل ارائ��ه می دهد که با قیمت نیز تناس��ب دارد. حت��ی یکی از آنها 
نی��ز می تواند تجربه  مناس��بی را برای مخاطبان فراه��م کند. زمانی که 
مش��تری ها با قیمت های متفاوت در هر الیه مواجه می ش��وند، ترغیب 
می ش��وند که باالترین کیفی��ت را با باالترین قیمت در اختیار داش��ته 
باشند. این یک جایگزین ارزشمند برای استراتژی اول به شمار می رود.
Entrepreneur/ucan :منبع

6 استراتژی فروش مطمئن برای غلبه بر سخت ترین رقیبان

بیشترین تعداد شعب کسب و کارهای آنالین 
در کشور متعلق به تاکسی های اینترنتی است

اتحادیه کش��وری کسب وکارهای مجازی در گزارش عملکرد سال 
98 خود به ش��رح وضعیت رسیدگی به شکایات کاربران و اقداماتی 

برای بهبود فضای کسب و کار کشور پرداخته است.
به گزارش زومیت، »اتحادیه کش��وری کس��ب و کارهای آنالین« 
که تنها تش��کل رسمی کس��ب و کارهای آنالین در ایران محسوب 
می ش��ود، تا پایان س��ال 98 تعداد اعضای خ��ود را به 14۲۰ مورد 
رس��اند. اتحادیه کش��وری کس��ب و کارهای آنالین در تالش برای 
بهبود فضای فعالیت برای کس��ب وکارهای آنالین، س��ال گذش��ته 
توانس��ت رسمیت بخشیدن به فعالیت تاکسی های هوشمند را عملی 

کند.
اتحادیه کشوری کس��ب و کارهای آنالین از پنج کمیسیون فنی، 
بازرس��ی، آموزش، حل اختالف و شکایت تشکیل شده و همچنین 
کارگروه ه��ای تاکس��ی آنالی��ن، نیازمندی آنالین، ط��ال و جواهر و 

کارگروه بیمه و مالیات را تشکیل داده است.
اتحادیه کس��ب وکارهای آنالین گزارش س��ال 98 خود را منتشر 
کرده و طی آن، به ش��رح تالش ها برای بهبود فضای کسب وکارهای 
اینترنتی پرداخته اس��ت. اتحادیه کس��ب وکارهای آنالین به  منظور 
حل و فصل مش��کالت کسب وکارها و استارت آپ های آنالین، تاکنون 
با سازمان های مختلفی مکاتبه کرده است. براساس گزارش اتحادیه، 
133۵ م��ورد مکاتبه از س��وی کس��ب وکارهای آنالین ب��ه اتحادیه 
ارس��ال ش��ده و ۲999 مکاتبه برای حل مش��کالت کسب  وکارها به 

دستگاه های ذی صالح ارسال شده است.
رسیدگی به شکایات کاربران

در سال 98، ۷۷6هزار و 196 بار روی نماد اتحادیه کسب وکارهای 
آنالین کلیک ش��ده است. کاربران کسب و کارهای آنالین می توانند 
ش��کایت و اعالم تخلف را به  راحتی از وب سایت اتحادیه ثبت کرده 

و وضعیت رسیدگی به آن را پیگیری کنند.
اتحادیه کس��ب و کارهای آنالین در سال گذشته، 18۲1 پرونده 
شکایت را مختومه کرده، 38 پرونده در حال بررسی اتحادیه و 1۰4 

پرونده نیز به مراجع قضائی ارجاع داده شده است.
ش��کایات کاربران ع��الوه بر پن��ل اتحادیه، در پنل نم��اد اعتماد 
الکترونیکی، س��امانه مرکز رس��انه های دیجیت��ال وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، اتاق اصناف ایران و شهرستان ها موردبررسی اتحادیه 
قرار گرفته اس��ت. مطرح شدن شکایات در س��امانه ها باعث شده تا 

مراجعه  حضوری افراد به سازمان ها کاهش قابل توجهی پیدا کند.
در گزارش اتحادیه، روند رس��یدگی به ش��کایات کاربران به شرح 

زیر توصیف شده است:
پروانه کسب وکارهای آنالین صادرشده ازسوی اتحادیه

تعداد پروانه های صادرشده ازسوی اتحادیه کشوری کسب وکارهای 
آنالین در س��ال گذش��ته 418 مورد بوده که ۲۰6 ع��دد از آنها در 
تهران صادر ش��ده؛ همدان، لرستان، کرمانش��اه، خراسان جنوبی و 

بوشهر کمترین تعداد پروانه ها را به خود اختصاص داده اند.
پروانه های صادرش��ده ۲3۲ مورد مربوط به افراد حقوقی، در 186 
مورد مربوط به افراد حقیقی، دو مورد مربوط به ش��رکت های خالق 
و دانش بنیان، 1۰ مورد مربوط به شرکت های دانش بنیان، پنج مورد 
مرب��وط به ش��رکت های خالق و ۲1۵ مورد مربوط به ش��رکت های 
عادی بوده اند. همچنین 3۷۲ پروانه  صادرشده، معادل 89 درصد به 

آقایان و 46 مورد معادل 11درصد اختصاص یافته است.
تعداد شعب کسب وکارهای آنالین در استان ها

برخی از کس��ب وکارهای عضو اتحادیه اقدام به راه اندازی ش��عبه 
در ش��هرهای مختلف کشور کرده اند. بیشترین تعداد شعبه های یک 
کس��ب و کار متعلق به ش��رکت های بازاریابی شبکه ای و تاکسی های 
اینترنت��ی بوده اس��ت. در این میان، فارس با ۲8 مورد بیش��ترین و 
البرز، سمنان، قم و یزد با یک شعبه، کمترین تعداد شعبه را افتتاح 

کرده اند.
کردس��تان 1۷ مورد، خراسان رضوی و اصفهان 1۵ مورد و تهران 

سه شعبه راه اندازی کرده اند.
تیم بازرسی اتحادیه برای بررسی وضعیت کسب وکارهای آنالین

اتحادیه کسب وکارهای آنالین به  منظور تحت  نظر گرفتن وضعیت 
وب س��ایت ها و کسب وکارهای آنالین، یک تیم بازرسی تشکیل داده 
است که پس از ظرف 9۰ روز، نتیجه را به کسب وکار مربوطه اعالم 

می کند. معیارهای تیم بازرسی اتحادیه شامل موارد زیر می شود:
• ارزیابی بارگذاری وب سایت و عدم آزمایشی بودن

• رعایت قانون مندی کسب وکار اینترنتی
• درج لوگو و دارابودن اعتبار زمانی

• تطابق اطالعات صاحب امتیاز نماد با پروانه کسب
• تطاب��ق آدرس پس��تی اعالم ش��ده در لوگ��وی نماد ب��ا آدرس 

اعالم شده در پروانه کسب مجازی
• عدم تغییر فعالیت وب سایت

• بررسی فرآیند ثبت سفارش آنالین در وب سایت
• پیش بینی زبان فارسی در تمامی صفحات

• بررسی تصاویر کاال یا خدمات
در گزارش اتحادیه آمده که در س��ال 98، تعداد 461۰ بازرس��ی 
موف��ق صورت گرفته اس��ت. ازجمله موضوعات جالبی که در س��ال 
گذش��ته به وضعیت آنها رس��یدگی ش��د، س��ایت های مشکوک به 
بازاریابی ش��بکه ای و کس��ب وکارهای فعال در مناطق آزاد تجاری و 
اقتصادی و همچنین بررس��ی وب سایت هایی بود که از خارج کشور 

اقدام به خرید کاال کردند.
اتحادیه کس��ب وکارهای آنالین به  س��بب گس��ترش اکوسیستم 
کس��ب وکارهای آنالین، در سال 98 اقدام به برگزاری جشنواره وب 
و موبایل در ش��هرهایی غیر از تهران کرد. رویداد »هفت ش��هر« در 
شهرهای اصفهان، مشهد، رشت، قزوین، یزد، بابلسر و شیراز برگزار 

شد.
اتحادیه کش��وری کسب وکارهای مجازی در نظر دارد تا در آینده 
ش��عبه  حل اختالف کس��ب  وکارهای مجازی را راه اندازی کرده و بر 
توس��عه  بخش بازرس��ی الکترونیکی، تولید محتوای آموزشی خرید 
اینترنتی امن، توس��عه  بخش شکایات، برگزاری کالس های آموزش 
تمرک��ز کند. ایجاد میز خدمت در دادس��رای جرائم رایانه ای جهت 
ارائ��ه  خدمت ب��ه مال باختگان فض��ای مجازی و معرف��ی خدمات 
کسب وکارهای آنالین به کسب وکارهای آفالین، از دیگر برنامه های 

اتحادیه برای آینده است.
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 آیا استخدام 
اقوام سیاست درستی است؟ 

یک��ی از مهم ترین چالش ه��ای مدیران و کارآفرین ها این اس��ت 
که اق��وام و نزدیکان خود را در ش��رکت اس��تخدام نمایند. درواقع 
تردیدهای زیادی در این شرایط متوجه افراد می شود و ممکن است 
حتی منجر به کاهش توان تیم شرکت و بروز نارضایتی ها نیز باشد. 
تحت این شرایط سوال اصلی این است که مزایا و معایب این اقدام 
کدامند؟ همچنین ضروری است بدانیم که چنین شیوه استخدامی، 
آیا معایب بیش��تری دارد و یا مزایای آن به مراتب باالتر اس��ت. این 
امر بدون شک در تصمیم گیری ها کامال تاثیرگذار خواهد بود. اگرچه 
بس��یاری از افراد تصور می کنند ک��ه چنین اقدامی، بدون هیچ گونه 
ضرر جدی اس��ت، با ای��ن حال واقعیت کامال متف��اوت بوده و تنها 
مزیت اس��تخدام اقوام، آشنایی بیشتر نسبت به آنها است. تحت این 

شرایط معایب چنین سیاستی، به شرح زیر است. 
۱-اولویت ها را فراموش خواهید کرد

اولوی��ت برای هر مدیری باید ش��رکت و حفظ فرهنگ س��ازمانی 
باش��د، با این حال در هنگام اس��تخدام اقوام، هر دو این موارد کنار 
گذاش��ته خواهد شد. درواقع شما ش��انس جذب بهترین ها را فدای 
روابط کرده و بدون ش��ک به علت نسبتی که با یکدیگر دارید، قادر 
به اجرای درس��ت قوانین خواهید بود. ب��رای مثال در موارد متعدد 
مشاهده می ش��ود که افراد تمایلی به جریمه آشناهای خود نداشته 
و این امر عدالت الزامی در شرکت را از بین خواهد برد. همچنین با 
توجه به این امر که فرآیند استخدام به خوبی طی نمی شود، حضور 
چنین افرادی بدون شک به تضعیف تیم شرکت منجر خواهد شد. 

2-بهترین کارمندان خود را از دست خواهید داد 
نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که برای 
بهترین ها، همواره فرصت های ش��غلی متعددی وج��ود دارد. بدون 
ش��ک این افراد چنین اق��دام غیرحرفه ای را تحم��ل نخواهند کرد. 
خصوص��ا اگر افراد جذب ش��ده، کیفیت بس��یار پایینی را داش��ته 
باش��ند. این موضوع زمینه نارضایت��ی آنها را مهیا می کند و احتماال 
باید منتظر خبر اس��تعفای آنها باش��ید. در این راستا اگرچه شما با 
اس��تخدام افراد فامیل رضایت درون خانوادگی به وجود می آورید، با 
این حال برندی که برای ش��کل گرفت��ن آن تالش زیادی کرده اید، 
روند نزولی پیدا می کند. تحت این شرایط در درازمدت، حتی امنیت 
شغلی خود شما نیز از بین خواهد رفت. نکته ای که باید به آن توجه 
داش��ته باشید این اس��ت که حتی در صورت تاس��یس برند توسط 
خودتان، ش��ما در باالترین جایگاه ممکن قرار نداشته و بدون شک 
س��هامدارها و اعضای هیأت مدیره، اقدامات اش��تباه شما را تحمل 

نخواهند کرد.
ب��ا این حال معایب موجود به معنای فراموش کردن افراد خانواده 
و آش��ناها نبوده و شما می توانید مشکالت را برطرف نمایید. درواقع 
نمونه هایی از اس��تخدام های خانوادگی موفق نیز وجود دارد، با این 
حال برای این موضوع الزم است تا چند مرحله طی شود که برخی 

از آنها را معرفی می کنیم.
۱-نیاز خود را مشخص نمایید 

اگر فردی در خانواده ش��ما وجود دارد ک��ه توانایی های او مطابق 
نیاز ش��رکت است، ش��ما می توانید وی را به عنوان یکی از گزینه ها 
قرار دهید. در این راس��تا اگرچه آشنا بودن، در تصمیم گیری نهایی 
ش��ما تاثیرگذار خواهد بود، با این حال این مسئله نباید تنها معیار 
ش��ما باش��د. در این راس��تا توصیه می ش��ود که در رابطه با شغل و 
نیازهای��ی که داری��د، با فرد موردنظر گفت و گو کرده و نس��بت به 
تمایل او نیز اطمینان حاص��ل نمایید. درواقع نباید اجازه دهید که 
تنها دلیل خواس��ت حضور در شرکت، آشنابودن با شما باشد. بدون 
شک هیچ فردی انتظار اس��تخدام برای بخشی نامربوط با نیاز شما 

را نخواهد داشت. 
2-دوره کارآموزی را فراموش نکنید 

برای این امر که استخدام خانوادگی موفقی داشته باشید، توصیه 
می ش��ود که س��ریعا اقدام به جذب افراد نکرده و دوره ای آزمایشی 
در قال��ب کارآم��وزی را ایجاد نمایید. مزیت ای��ن امر در کنار ایجاد 
آمادگی الزم، این اس��ت که در صورت رد شدن افراد، شما بهانه ای 
برای پاس��خگویی به افراد خانواده و آشناها خواهید داشت. درواقع 
ش��ما یک ش��انس را ایجاد کرده اید و خود فرد، موفق به کسب آن 
نش��ده است. همچنین این مس��ئله بیانگر آن خواهد بود که آیا فرد 
شایس��تگی الزم برای حضور در ش��رکت را دارد و ی��ا فردی کامال 

نامناسب محسوب می شود.
3-تنها به شرکت خودتان محدود نباشید 

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که شما نباید 
شانس جذب بهترین ها را از دست بدهید، با این حال با توجه به این 
امر که شما یک کارآفرین و یا مدیر هستید، بدون شک نوعی توقف 
در خانواده ش��کل می گیرد که ش��ما بتوانید شغل هایی را نیز ایجاد 
نمایی��د، با این حال چگونه می توان چنین تضادی را برطرف نمود؟ 
در این راستا توصیه می شود که از روابط خود استفاده نمایید. برای 
مثال ممکن اس��ت شما یک برند بزرگ محس��وب شوید که سطح 
فعلی یکی از آش��ناها، چندان کافی نباش��د، با ای��ن حال این افراد 
می توانند در ش��رکت های کوچک تر، عملکرد الزم را داش��ته باشند. 
تحت این ش��رایط ش��ما می توانید آنها را به مدیران سایر شرکت ها 
پیش��نهاد دهید و با ای��ن اقدام، توقعات موج��ود را برطرف نمایید. 
بدون ش��ک پس از مدتی فعالیت آنها، در صورت ایجاد شایس��تگی 

الزم، می توانید شانس حضور در شرکت را مهیا سازید. 
smallbiztrends.com :منبع

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: ۱286073290 www.forsatnet.ir

از افراد موفق بپرس��ید که چطور به موفقیت دس��ت یافته اند؛ احتماال 
پاس��خ هایی مثل »س��خت کار کردن« و »قربانی ش��دن« یا »مقاومت 
ک��ردن« را می ش��نوید. کمی عمیق تر به آن نگاه کنی��د، احتماال وجوه 
مشترکی بیشتر از آنچه که در باال ذکر شد، در آنها دیده می شود که در 

ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم؛ 
۱. آنها می دانند که موفقیت در ادراک شان غیرقابل انکار است

ماجراه��ای کارآفرینان موف��ق را بخوانید، متوجه می ش��وید که آنها 
برخی خصوصیات ناملموس مخصوص کارآفرینان مثل ایده، اس��تعداد، 
مهارت ها، توانایی مدیریت، خالقیت را دارا هس��تند که ش��اید در وجود 

شما وجود ندارد.
اش��تباه می کنی��د. موفقی��ت تنه��ا بای��د در ادراک و درون ش��ما به 
صورت اجتناب ناپذیر وجود داش��ته باشد. نگاه کردن به مسیر موفقیت 
کارآفرین��ان و فکر کردن به اینکه چش��م انداز آنها واض��ح بوده، تمامی 
ایده های آنها بی نقص بوده و تمامی گام ها به صورت درس��ت برداش��ته 
شده، بسیار آسان است؛ احتماال به این نتیجه می رسید که دستیابی به 

موفقیت های بزرگ، برای آنها یک نتیجه قطعی بوده است.
اما اینطور نیس��ت. موفقیت هیچ گاه مسلم نیست. تنها در ادراک شما 

به این گونه خواهد بود.
اگر به سخت کار کردن و استقامت تمایل داشته باشید )که در وجود 
تمامی افراد به اندازه کافی وجود دارد(، به این مهم دست پیدا می کنید. 

هیچ گاه نباید خودتان را با موفقیت های دیگران اندازه گیری کنید.
هدفی را انتخاب کنید و خودتان را با هدف تعیین شده بسنجید، این 

تنها مقایسه ای است که با اهمیت خواهد بود.
2. آنها تصمیم گرفته اند که خودشان انتخاب کنند

ب��ه مح��ض اینکه منتظر بمانید تا پذیرفته ش��وید، ارتق��ا پیدا کنید، 
انتخاب شوید و یا اینکه کشف شوید، درواقع وقت خود را هدر داده اید.

این کارها را نکنید. دسترس��ی، تقریبا نامحدود اس��ت؛ شما می توانید از 
طریق شبکه های اجتماعی، تقریبا با هر کسی که می خواهید ارتباط برقرار 
کنید. شما می توانید کار خود را منتشر کنید، موسیقی خود را توزیع کنید، 

محصوالت خود را تولید کنید و سرمایه موردنیاز خود را جذب کنید.
ش��ما تقریبا می توانید هر کاری که می خواهید را انجام دهید و نباید 

منتظر بمانید تا دیگران استعدادهای شما را کشف کنند.
تنها چیزی که شما را از حرکت بازمی دارد، خود شما هستید.

3. آنها به دیگران کمک می کنند که به موفقیت برسند، با علم بر 
اینکه قطعا به این مهم دست پیدا می کنند

هیچ ک��س نمی تواند به تنهایی و بدون کمک دیگران، به موفقیت های 
چشمگیر دست پیدا کند. مدیران خوب، ابزارها و آموزش های موردنیاز 
کارمن��دان را در اختی��ار آنها ق��رار می دهند تا بهتری��ن عملکرد آنها را 
دریافت کنند و در این صورت اس��ت که به هدف خودش��ان می رسند. 
بهترین مش��اوران، نیازهای ارب��اب رجوع های خ��ود را در اولویت قرار 
می دهند. بهترین کسب و کارها، به دنبال راهی هستند که به مشتریان 

خود کمک کرده و خدمات بهتری را به آنها ارائه دهند.
و در نتیج��ه تم��ام این موارد، ب��ه پاداش موردنظر خود دس��ت پیدا 

می کنند.

اگر از آغاز ش��روع یک ماجرا، تنها به خودتان فکر می کنید، نهایتا به 
تنهایی می رس��ید، اما اگر دیگران در اولویت شما قرار دارند، نه تنها به 
موفقیت دس��ت پیدا می کنید، بلکه دوس��تان واقعی بیشماری خواهید 

داشت.
4. آنها می دانند که گاهی اوقات، بهترین راه برای اول شدن این 

است که آخر از همه برسند
موفقیت اغلب در نتیجه اس��تقامت به وجود می آید. زمانی که دیگران 
تس��لیم می ش��وند، کار را ترک می کنند، دست از تالش برمی دارند و یا 
اینک��ه درباره ارزش ها و اصول خود مصالحه کرده و به نوعی آنها را زیر 
پا می گذارن��د، آخرین فردی که باقی می ماند، در واقع همان فرد برنده 
اس��ت. شاید افراد دیگر باهوش تر باشند، ارتباطات بهتری داشته باشند، 
با اس��تعدادتر باش��ند و یا اینکه سرمایه  بیش��تری را در اختیار داشته 

باشند، اما اگر تا پایان کار استقامت نکنند، برنده نخواهند بود.
ش��اید گاهی اوقات مجبور ش��وید که ایده، پروژه و یا حتی کس��ب و 
کارتان را رها کنید، اما هیچ گاه نباید تس��لیم ش��وید و یا اینکه خودتان 

را نیز رها کنید.
چیزی که همیش��ه می توانید باشید این است که آخرین فردی باشید 

که از شما ناامید می شود.
5. آنها کاری را انجام می دهند که هیچ کس دیگری تمایلی به 

آن ندارد
قدم های اضافی تری که برمی دارید، شما را به ناحیه تنهایی می رساند، 

چراکه هیچ کس به آنجا نمی رود.
6. آنها از شبکه استفاده نمی کنند، بلکه حقیقتا ارتباط برقرار 

می کنند
گاهی اوقات برقراری ارتباط از طریق ش��بکه های انسانی بسیار زمانبر 

بوده و بیشتر شبیه به بازی با اعداد است.
ش��ما به این اعداد نیازی ندارید، بلکه ارتباطات واقعی را الزم دارید، 
افرادی که به ش��ما کمک کنن��د، افرادی که می توانید ب��ه آنها اعتماد 

کنید، افرادی که اهمیت می دهند.
خودتان را به افرادی برسانید که می خواهید برای مدت های طوالنی، 
بخش��ی از زندگی شما باشند؛ حتی اگر مربوط به زندگی حرفه ای شما 
باش��د. زمانی که این کار را انجام می دهی��د، دریافت و ارائه خدمات را 
فراموش کنید، این تنها راه برای ایجاد یک رابطه واقعی و پایدار است.

زمان��ی ک��ه در این امر موفق ش��دید، در واقع یک خان��واده حرفه ای 
گس��ترده را ایجاد کرده اید. زمانی که به ش��ما نی��از دارند، در کنار آنها 

خواهید بود و می توانید در صورت نیاز روی کمک آنها حساب کنید.
7. آنها فکر می کنند، اما از همه مهم تر عمل می کنند

اس��تراتژی را نمی ت��وان به عنوان ی��ک محصول نهای��ی عرضه کرد. 
پوشه ها همیشه از استراتژی هایی انباشته شده که هرگز اجرا نشده اند.

ایده پردازی کنید، یک اس��تراتژی ایجاد کنید، یک سیس��تم ابتدایی 
ب��رای عملکردهای اجرایی را در نظر بگیرید. س��پس باید برنامه ها را به 

اجرا بگذارید تا در نهایت به یک روش اجرایی منسجم برسید.
موفقی��ت تنها از طریق تعیین اس��تراتژی حاصل نمی ش��ود، بلکه از 
طریق اعمال آن اس��تراتژی ها میسر می ش��ود. افراد موفق روی اجرای 

فوق العاده تمرکز می کنند.
8. آنها می دانند که رهبری، عنوانی است که باید آن را به دست 

بیاورند
رهبران افرادی نیستند که قیمت سهام را در عرض شش ماه، دو برابر 
می کنند و اینکه مقامات محلی را به تصویب معافیت های مالیاتی بیش 
از حد س��خاوتمندانه مجبور کنند و یا اینکه با ش��جاعت تمام، به جایی 

بروند که هیچ کس دیگر، جرأت رفتن به آنجا را نداشته است.
تمام اینها، نمونه هایی از رهبری بود، مدلی که بستگی به شرایط دارد 

و کوتاه مدت است.
رهبران واقعی، دائما الهام بخش دیگران هس��تند، در آنها ایجاد انگیزه 
می کنند و باعث می شوند که احساس بهتری نسبت به خودشان داشته 
باش��ند. رهبران واقعی افرادی هستند که از آنها پیروی می کنید، نه به 

خاطر اینکه مجبور هستید، بلکه به این دلیل که خودتان می خواهید.
شما تحت هر شرایطی و برای همیشه از آنها پیروی می کنید، چراکه 
آنها از نوعی مهارت و استعداد ویژه برخوردار هستند که در شما باوری 
را ایجاد می کنند که گویی به درستی از آنها پیروی نمی کنید. مقصدتان 
هر کجا که باش��د، همیش��ه احس��اس می کنید که با هم هستید. ایجاد 

چنین رابطه ای به زمان نیاز دارد.
9. آنها موفقیت را یک نتیجه می دانند، نه یک دلیل

تا به حال ش��نیده اید که کس��ی بگوید: »اگر ترفیع گرفتم، بعد از آن 
س��خت کار می کنم« یا »هر وقت که مش��تری پول بیش��تری پرداخت 
کرد، من هم کار بیشتری انجام می دهم« یا »اگر فکر می کردم که بازده 

بیشتری دارد، من هم تا پای جان تالش می کردم.«
افراد موفق در وهله اول با سخت کار کردن به ترفیع شغلی دست پیدا 
می کنند. کس��ب و کارهای موفق با ارائ��ه ارزش های بزرگ تر، به درآمد 
و س��ود باالتر می رسند. کارآفرینان موفق با س��خت کار کردن به بازده 

بیشتر دست پیدا می کنند.
بیش��تر مردم قبل از اینکه حتی به س��خت کار ک��ردن و تالش های 

مضاعف فکر کنند، انتظار دارند که پاداش های بزرگ نصیب شان شود.
اف��راد س��وپر موفق، انتظ��ار دارند ک��ه در قبال تالش های بیش��تر و 
مضاعف به پاداش برس��ند. این پ��اداش برای آنه��ا می تواند هر چیزی 
باش��د، از پاداش های مالی و شخصی گرفته تا احساس رضایتی که بعد 

از دستیابی به یک نتیجه مهم به آنها دست می دهد.
۱0. آنها حقیقتا آرزو می کنند که شما بدانید هیچ راز کوچکی 

وجود ندارد
این مس��له را قبول کنید: هیچ تیر جادویی برای نشستن روی هدف 

وجود ندارد. هیچ میانبر و یا ترفندی وجود ندارد.
دستیابی به موفقیت در هر زمینه ای که انتخاب کرده اید، با کار سخت 

و استقامت حاصل می شود.
فکر کردن به اینکه اگر دیگران موفق ش��ده اند به این دلیل اس��ت که 
حتما چیزی را در اختیار داش��تند که ش��ما ندارید، بسیار آسان است، 
اما واقعیت امر این اس��ت که آنها تمای��ل دارند کاری را انجام دهند که 

شما انجام نمی دهید.
INC/ucan :منبع 

۱0 حقیقت تلخ درباره موفقیت که هیچ کس تمایلی به شنیدن آن ندارد
به قلم: آیرا بانجیکو کارآفرین 

مترجم: امیر آل علی
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اخبار

آذربایجان شرقی - فالح: مدیرکل تعاون، کار و رفاه آذربایجان 
شرقی گفت: تعاون یکی از سه رکن اصلی  اقتصادی است که در کنار 
بخش های خصوصی و دولتی توانسته نقش خود در توسعه اقتصادی 
ایفا  کند. به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شــرقی، دکتر حسین 
فتحی با بیان این مطلب افزود: شفافیت در حوزه تعاون به لحاظ کارکرد 
گروهی آن می تواند در فراهم سازی فعالیت های مبتنی بر خردجمعی 
و سرمایه های مادی و معنوی افراد و به تبع آن سرمایه های بی بدیل 
اجتماعی نقش اثربخشــی داشته باشد. وی ادامه داد: تعاون به عنوان 
یکی از راهبردهای مهم اقتصادی است که به لحاظ وسعت و گستردگی 
و شــمولیت خدمات آن در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی همواره مورد توجه جدی مسئوالن قرار دارد.
شفاف سازی از موضوعات مهم برای تحقق جهش 

تولید است
به گفته دکتر فتحی، از موضوعات مهم در راستای تحقق جهش 
تولید، شفاف سازی، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، بومی سازی 
صنعت، توسعه  سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور و بهره مندی از مزیت 
های کارآفرینان و نخبگان در قالب مراکز رشد و نوآوری و همچنین 
ایجاد زنجیره های تولید و بهره وری و فراهم نمودن مشارکت مردم در 
توسعه اقتصادی و در واقع اقتصاد مردمی است. مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: شفافیت در بخش 
تعاون می تواند در فراهم نمودن عدالت اجتماعی، استفاده از ظرفیت 
های بخش مردمی تعاون و ارتقاء ســرمایه های اجتماعی و ایجاد و 
توسعه بازارهای محلی و کاهش فساد و بهبود فضای کسب و کار و 

توسعه خدمات در جامعه نقش شایانی داشته باشد.

پویش ملی شفافیت از راهبردهای اساسی وزارت   
تعاون، کار و رفاه اجتماعی است

دکتر حسین فتحی تاکید کرد: رونمایی و راه اندازی سامانه های 
شفافیت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پویش ملی شفافیت، 
از راهبردهای اساســی مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
محسوب می شود. وی تصریح کرد: دعوت همگان برای پیوستن به 
این پویش ملی و همدلی می تواند در ارتقاء سطح مشارکت عمومی 
و خردجمعی و تحقق راهبردهای شفافیت گام های مهمی را بپیماید. 
دکتر فتحی گفت: اینجانب فرصت را مغتنم شمرده و هفته تعاون را 
به تمامی تالشگران عرصه تعاون تبریک و تهنیت عرض می کنم و 
امیدوارم حوزه تعاون بتواند براساس رسالت و وظیفه خود در راستای 
تحقق منویات مقام معظم رهبری و جهش تولید گام های استوار و 
بلندی را بردارد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی 
با اشاره به شعار محوری دکتر محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی برای پیوستن دستگاهها، نهادها و سازمانها به پویش 
ملی شفافیت گفت: شفافیت تنها مسیر بازگشت به اعتماد عمومی و 
مشــارکت ملی و زمینه نظارت مردم بر عملکرد دستگا هها را فراهم 

می سازد.
شفافیت، خردجمعی را در اداره امور فراهم می کند  

دکتر حسین فتحی با تاکید بر دعوت وزیر کار برای پیوستن به 
پویش ملی شفافیت گفت: شفافیت فضای نقد، گفتگو و بکارگیری 
خردجمعــی را در اداره امور فراهم می کند.وی با اشــاره به آیین 
رونمایی از ســامانه های شفافیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اظهار کرد: ۳۲ سامانه شفافیت شامل ۱۰ سامانه ستادی، ۱۸ سامانه 
مربوط به شستا و ۴ ســامانه در بخش های دیگر در این وزارتخانه 
راه اندازی شده است. دکتر حسین فتحی همچنین در نشست اعضای 
کارگروه توســعه ی مدیریت اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان شرقی که با حضور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد، با اشاره به عملکرد 
این اداره کل در شــاخص های عمومی و اختصاصی افزود: با همت 
و تالش همکاران در بخش های مختلف امتیاز کامل این شــاخص 
را در ســال ۹۸ کســب نموده ایم. وی ادامه داد: در سال ۹۹ برش 
عملیاتی شــاخص ها صورت گرفته و تمامی فعالیت ها بر مبنای 
منشــور کاری آماده و به تمام شهرستانها ابالغ گردیده است. دکتر 
فتحی همچنین از ایجاد ســامانه شورای راهبری توسعه مدیریت و 
کمیته ها در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و 
افزود: برای اولین بار این سامانه در راستای ساماندهی کمیته ها و در 

قالب دستورالعمل های اجرایی ایجاد و ابالغ گردیده است.

اصفهان – قاسم اسد: در راستای تالش علمی و توسعه پژوهش های 
کاربردی در ســال جهش تولید و فراهم آوردن زمینه مســاعد برای 
تقویت هر چه بیشتر تعامالت سازنده و همکاری های علمی، پژوهشی، 
آموزشی و فناورانه،  تفاهم نامه ی همکاری فی مابین ذوب آهن اصفهان 
و دانشــگاه صنعتی مالک اشتر منعقد گردید. این تفاهم نامه شنبه 
۲۲ شهریور ماه طی نشستی با حضور منصور یزدی زاده مدیرعامل ، 
مهدی نصر معاون برنامه ریزی و تو سعه ، مهدی بهرامی معاون منابع 
انسانی و امور اجتماعی ، مرتضی شیرین پرور مدیر تحقیق و توسعه 
ذوب آهن اصفهان ، ابوطالب شــفقت رییس و تنی چند از مسئولین 
دانشگاه صنعتی مالک اشتر در سالن اجتماعات این دانشگاه به امضاء 
طرفین رســید . منصور یزدی زاده مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان در 
مراسم امضای این تفاهم نامه همکاری، ضمن ابراز خرسندی از وجود 
مراکز دانش بنیان و علمی متنوع در سراسر کشور گفت: ارتباط صنعت 
و دانشگاه همواره رابطه ای پیوسته، جدایی ناپذیر و منشا اثر بوده و این 
تعامل و هم افزایی در پیشبرد اهداف و چشم اندازهای علمی و صنعتی 
کشور نقش بسزایی داشته است. وی اظهار داشت: ذوب آهن اصفهان از 
دیرباز به عنوان دانشگاه مدیران صنعت کشور شناخته شده و توانسته 
با تربیت مدیران، مهندسان و فن آوران بسیار و معرفی آنان به صنعت 

کشور نقشی بی بدلیل در پیشرفت صنعتی کشور ایفا کند و به عنوان 
پایگاهی علمي در کشور بشمار می آید. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
افزود: با اعتماد و شــناختی که از دانشگاه بزرگ و ارزشمند صنعتی 
مالک اشــتر داریم، آماده ایم در تمامی زمینه های علمی، آموزشــی، 
تحقیقاتی، پژوهش و فناوری همکاری کرده و بتوانیم در راه پیشبرد 
اهداف عالی کشور در سال جهش تولید گام های موثری برداریم. در 
ادامه ابوطالب شــفقت رییس دانشگاه صنعتی مالک اشتر گفت: این 
دانشــگاه بیشتر در صنعت دفاعی، تربیت و ارتقای توانمندی نیروی 

انسانی فعال  و اولویت اول آن فعالیت پژوهشی صنایع دفاعی است اما 
حسب شرایط کشور و با توجه به تحریم های انجام شده ، شرایط خاص 
صنعت کشــور  و مشکالت فنی مهندسی و تکنولوژی که در صنایع 
پیش آمده، تصمیم گرفتیم تا با همه صنایع به خصوص صنعت فوالد 
کشور همکاری خوبی داشته باشیم چرا که ظرفیت علمی و تکنولوژی 
باالیی در حوزه صنعت فوالد با همه گرایش های فنی مهندسی را دارا 
هستیم . وی با اشاره به توانمندی های صنعتی کشور ، تصریح کرد: به 
نظر می رسد که می توانیم در زمینه های ارتقای بهره وری اجتماعی، 
کاهش هزینه ها، کاهش انرژی مصرفی، ارتقای سطح نیروی انسانی 
و پژوهش های مورد نیاز صنعت فوالد و بومی سازی قطعات همکاری  
خوبی با صنعت فوالد کشور داشته باشیم و با کمک هم بتوانیم ایران 
را بــه رده های باالی جدول فوالد جهان برســانیم. برخی موضوعات 
همکاری این تفاهم نامه بدین شرح است : اجرای طرح های پژوهشی 
و فناورانه مورد نیاز شرکت توسط دانشگاه بر پایه ضوابط شرکت، انجام 
مطالعات پایش فنــاوری و فرایندهای نوین ، برگزاری همایش های 
علمی تحقیقاتی مشــترک ، انجام مشاوره با نظارت بر طرح های در 
دست اقدام بر  پایه ضوابط و اعالم نیاز شرکت ، استفاده از سایر امکانات 

تحقیقاتی ) آزمایشگاهی و کارگاهی ( متقابل و ... 

قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس سازمان فناوری و اطالعات 
شــهرداری قم با اشاره به ارائه ساالنه ۵۶ هزار درخواست شهرسازی 
به شهرداری قم، گفت: اگر بتوانیم مجوز ساخت و استعالمات را غیر 
حضوری کنیم، مراجعه به شــهرداری کاهش ۷۰ درصدی خواهد 
داشت. کوروش محمدحسینی با اشاره به اهمیت گسترش خدمات 
غیرحضوری در شهرداری قم، اظهار داشت: ساالنه بیش از ۵۶ هزار 
مورد درخواست شهرسازی از طرف شهروندان ارائه می شود که ۷۰ 
درصد مربوط به استعالمات بوده که اگر بتوان این دو بخش مجوز و 
استعالمات را الکترونیکی کنیم ۷۰ درصد از مراجعات کاسته می شود. 
رئیس سازمان فناوری و اطالعات شهرداری قم با اشاره به راه اندازی 
سیستم های پرداخت الکترونیکی در حمل ونقل عمومی شهر، تصریح 
کرد: نصب تجهیزات QR بر روی تاکسی ها، یکی از شیوه ای نوین در 
حوزه پرداخت شــهروندی است که برای پیشگیری از کرونا، سامانه 
پرداخت الکترونیکی روی نیمی از تاکسی ها نصب شد و به زودی بر 

روی همه تاکسی ها نصب می شود. رئیس سازمان فناوری و اطالعات 
شهرداری قم خاطرنشان کرد: این طرح از سه ماه قبل شروع شده و 
کار نصب از ده روز گذشته به طورجدی کلید خورد و قابلیت شارژ به 
هر میزان مبلغ برای شهروندان مهیاست، در این طرح یکپارچه کردن 

پرداخت به صورت آفالین همچون کارت پرداخت و آنالین مانند کیف 
پول دنبال می شــود. محمدحسینی لزوم توجه به بازیافت از مبدأ را 
موردتوجه قرار داد و ابراز کرد: همیار بازیافت در تفکیک زباله از مبدأ 
و تخصیص یک سری تسهیالت به شهروندان ارائه می دهد که تاکنون 
۷۷ هزار همیار بازیافت ثبت نام کرده و امتیاز گرفته اند. وی یادآور شد: 
شاخه یکی دیگر از قابلیت های مهم پرتال شهرداری و جزء پروژه های 
اقتصاد مقاومتی است که خدمات در این شبکه اجتماعی به صورت 
گروهی ارائه می شود. رئیس ســازمان فناوری و اطالعات شهرداری 
قــم با بیان اینکه در این درگاه، خدمات مختلفی به جامعه مخاطب 
از طریق ابزارهایی چون کانال های اطالع رسانی، گروه های همفکری، 
گیمی فیکیشن و امتیازدهی، رتبه بندی و رنکینگ، برگزاری مسابقات، 
قرعه کشی های آنالین، نظرسنجی و سایر امکانات ارائه شدنی است، 
افزود: نقشه نمای شهر قم یک سامانه مسیریابی برای مکان یابی و 

دسترسی سریع به خدمات شهری است. 

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: شرکت آب و فاضالب استان 
بوشــهر برای دومین سال متوالی موفق به کســب رتبه اول ارزیابی 
عملکرد دســتگاههای اجرایی استان در جشنواره شهید رجایی شد. 
شرکت آب و فاضالب استان بوشــهر در بیست و سومین جشنواره 
شهید رجایی برای دومین سال متوالی، موفق به کسب رتبه برتر در 
بین دستگاه های اجرایی استان شد و مورد تجلیل استاندار بوشهر قرار 
گرفت. رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر در این 
آیین گفت: در جشــنواره شهید رجایی دستگاه های اجرایی در ۱۰۸ 
شاخص عمومی و ۸۷۰ شاخص اختصاصی مورد ارزیابی قرار گرفتند. 
علی درویشی افزود: به طور میانگین هر دستگاه اجرایی بین ۱۵ تا ۵۰ 
شاخص عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. وی بیان کرد: بر اساس 
دسته بندی ابالغیه سال  جاری در پنج گروه که بایستی دستگاه های 
اجرایی برتر انتخاب و معرفی می شــدند، در گروه زیربنایی و توسعه 
زیرساخت ها شرکت آب و فاضالب استان بوشهر به عنوان دستگاه برتر 
بیست وسومین جشنواره ی شهید رجایی انتخاب گردیده اند، ایشان به 

گوشه ای از اقدامات موثر این شرکت به شرح ذیل پرداختند: تکمیل 
طرح فاضالب بافت تاریخی و افزایش ظرفیت آب شیرین کن بوشهر 
از ۱۰ هــزار به ۲۲ هزارو ۵۰۰ مترمکعب در شــبانه روز، حذف جیره 
بندی توزیع آب در مناطق جنوبی شــهر بوشهر، تامین آب پایدار در 
شهرها و روستاهای استان، توسعه ایستگاه های پمپاژ فاضالب و ارتقاء 
تصفیه خانه فاضالب شهر بوشهر برای بهبود وضعیت بهداشتی زیست 
محیطی شــهر بوشهر را از دیگر شــاخص های شرکت آبفای استان 
دانســت و بیان کرد:اصالح و نوســازی شبکه های فرسوده شهری و 
روستایی، اجرایی شدن ۱۳ سایت آب شیرین کن با ظرفیت ۱۲۰ هزار 
متر مکعب در شبانه روز در راستای کاهش وابستگی به استان های هم 
جوار و پایداری منابع داخلی آب استان از دیگر شاخص های شرکت 
آب و فاضالب اســتان بوشهر است که با این ویژگی ها این شرکت به 
عنوان   دستگاه برتر معرفی شد. در این جلسه استاندار بوشهر لوح تقدیر 
و تندیس رتبه برتر دســتگاه اجرایی را به مدیر عامل شــرکت آب و 
فاضالب استان بوشهر اهدا نمود و این شرکت مورد تقدیر قرار گرفت.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: جلســه هم اندیشــی 
مسئولین منطقه خلیج فارس با مسئولین شرکت پخش فرآورده 
های نفتی منطقه هرمــزگان در مرکز منطقه خلیج فارس برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
منطقه خلیج فارس ؛ معاون فنی منطقه با اعالم این خبر گفت: در 

این نشست در خصوص اهمیت رعایت مسائل ایمنی در اجرای خط 
لوله جدید ۲۶ اینچ فرآورده در مجاورت خط ۲۶ اینچ موجود بحث 

و تبادل نظر شد.
  همچنین امکان جایگزینی ۶ کیلومتر از ابتدای خط جدید حد 
فاصل پاالیشگاه ستاره خلیج تا ورودی تلمبه خانه جدید با خطوط 

جدید االحداث پاالیشگاه ستاره مورد بررسی قرار گرفت .

محمد نصر افزود: این نشست با حضور مسئولین پخش فرآورده 
های نفتی منطقه هرمزگان ، مجری طرح احداث خط لوله ۲۶اینچ و 
مسئولین منطقه خلیج فارس برگزار شد که مقرر  گردید در صورت 
اصالح این طرح از شرکتهای خطوط لوله و مخابرات نفت، نفت ستاره 
خلیج فــارس و پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان تائیدیه 

های الزم گرفته شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

نقش شفافیت در توسعه کارکردهای تعاون حائزاهمیت است

ذوب آهن اصفهان و دانشگاه صنعتی مالک اشتر تفاهم نامه همکاری امضا کردند

تالش برای کاهش ۷۰ درصدی تردد به شهرداری قم

برای دومین سال متوالی در جشنواره شهید رجایی رخ داد

کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی توسط شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

جلسه هم اندیشی منطقه خلیج فارس با پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان

توجه به مقوله پیشگیري به کاهش چشمگیر حوادث مشترکین گاز طبیعی 
خواهد انجامید

اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: پیشگیری از حوادث، با فرهنگ 
سازی و آموزش استفاده صحیح و ایمن از گاز طبیعی در کاهش حوادث 
ناشی از آن تاثیر بسزایی دارد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
اردبیل، سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت با اعالم این خبر گفت: 
توسعه روز افزون گازرسانی به مناطق محروم استان و افزایش مشترکین 
جدید گاز طبیعی نیاز به آموزش استفاده صحیح از گاز طبیعی با هدف 
پیشــگیری از حوادث ناشــی از گاز را بیش از پیش آشکار می سازد و 
شــرکت گاز استان با توجه به مسئولیت اجتماعی که در این حوزه دارد 
طی سالهای اخیر با تهیه محتواهای آموزشی و با حضور کارشناسان این شرکت در مساجد و مدارس و آموزش صحیح استفاده 
از وســایل گازسوز نسبت به  فرهنگ ســازی و اطالع رسانی مصرف بهینه و ایمن از گاز اقدام نموده است. اسماعیلی ضمن ابراز 
خوشــنودی از کاهش چشمگیر حوادث ناشی از گاز طبیعی در سطح استان، خاطرنشان کرد: آمار حوادث مصرف کنندگان گاز 
طبیعی در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال ۱۳۹۷ علیرغم افزایش تعداد مشترکین جدید که نیاز به آموزش دارند ، ۲۰ درصد کاهش 
است. وی فرهنگ سازی استفاده ایمن و صحیح از گاز طبیعی را با هدف پیشگیری از حوادث، یکی از تاثیر گذارترین اقدامات این 
شرکت برشمرد و اظهار داشت: مبحث آگاهي رساني و آموزش شهروندان را به جدیت در دستور کار قرار دادیم که مجموعه این 
اقدامات طی سالهای اخیر ، منجر به کاهش ۶۰ درصدی آمار فوتی های ناشی از حوادث گاز طبیعی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال 
۱۳۹۷ شده است. مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل کاهش حوادث و ارتقاي ایمني شهروندان را یکی از مهم ترین رسالتهای این 
شرکت توصیف کرد و گفت: تمام کوشش کارکنان خدوم و عوامل اجرایی مجموعه گاز استان مصروف به این است که از مسائل 
و مشــکالت ایمني شهروندان روز به روز کاسته شود. گفتنی است شرکت گاز استان اردبیل در حال حاضر به بیش از ۴۹۶ هزار 

مشترک در سطح استان خدمات ارایه می دهد.  

اجرای طرح برق امید در شرکت توزیع نیروی برق مازندران
ســاری – دهقان : مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران از 
اجرای طرح برق امید در مازندران خبر داد. فرامرز ســپری  در تشــریح 
جزئیات طرح برق امید در مازندران با اشــاره به اینکه برق در مازندران 
پوشش صد در صدی دارد و همه خانوار های استان  مشترک برق هستند، 
گفت: مشــترکان خانگی در استان می توانند در این طرح مشارکت و از 
تخفیف صد درصدی بهای برق بهره مند شوند. مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق مازندران با اشــاره به این که طرح برق امید با هدف اصالح 
الگوی مصرف همه خانوار های ایرانی تدوین شده است، افزود: وزارت نیرو 
در سه سال گذشته طرح های تشویقی مختلفی برای عبور از پیک بار اجرا کرده است چرا که در تابستان مصرف برق افزایش بسیاری 
می یابد که باید مدیریت شــود. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران  با اشاره به اعطاي تخفیف هزینه هاي شهرداري و 
نظام مهندسي براي ساختمان هایي که بر مبناي مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان )صرفه جویي انرژي( ساخته مي شوند، گفت: 
مشترکان می توانند جهت اخذ وام بانکي براي نصب پنل هاي خورشیدي متصل به شبکه در کاربري هاي خانگي و پرداخت سود 

این وام ها از محل صرفه جویي طرح برق امید به بانک معرفی شوند.

تقدیر مدیر کل روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران از مدیر 
عامل شرکت آب منطقه ای قزوین در راستای طرح گسترش سواد آبی

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل روابط عمومی و امور بین 
الملل شــرکت مدیریت منابع آب ایران با ارسال لوح تقدیری از زحمات 
مهندس ملکی مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای قزوین در راســتای 

گسترش طرح سواد آبی در استان قزوین تقدیر به عمل آورد.  
به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای قزوین در متن این تقدیر نامه 
که به امضاء جناب آقای اسکویی مدیرکل روابط عمومی  و اموربین الملل 

شرکت مدیریت منابع آب ایران رسیده، آمده است:
جناب آقای مهندس ملکی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین
ارتقای آگاهی های عمومی و ظرفیت زیرساخت های الزم برای تحقق توسعه ی آبی در کشور است. بر این اساس از تالش ها و 

ابتکارات ارزشمند جنابعالی و کلیه همکاران آن شرکت بویژه در سنگر روابط عمومی در پیشبرد
طرح های گسترش سواد آبی در طی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۹۸

}طرح ملی دانش آموزش نجات آب)داناب(و
پشتیبانی از تدریس درس اول کتاب انسان و محیط زیست )آب؛سرچشمه زندگی({

تقدیر بعمل آورده؛ تداوم توفیقات و گشودن پنجره هایی نو به سوی آینده ای بهتر از این طریق را برای جنابعالی آرزو می نماید.

2 خیابان پر جمعیت شهر مسجدسلیمان با همت شرکت نفت و گاز 
مسجدسلیمان روشن شد

اهواز- شبنم قجاوند: در اقدامی ارزشمند و بمنظور افزایش سطح 
امنیت و تســهیل در تردد شــهروندان ، عملیات خریــد و نصب چراغ 
های LED خیابانی پایه های روشــنایی در ۲ محله ی پرجمعیت شهر 
مسجدسلیمان توسط شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
انجام شد . در اقدامی ارزشمند و بمنظور افزایش سطح امنیت و تسهیل 
در تردد شــهروندان  ، عملیات خرید و نصب چراغ های LED  خیابانی 
پایه های روشنایی در ۲ محله ی پرجمعیت شهر مسجدسلیمان توسط 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان  انجام شد . مدیرعامل 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با اعالم این خبر اظهار داشت : این اقدام به جهت افزایش سطح روشنایی خیابان ها 
و محالت مختلف شهری و افزایش امنیت تردد شهروندان در راستای عمل به  مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت صورت گرفت 
. مهندس قباد ناصری افزود : طی این اقدام با هماهنگی مدیریت توزیع برق شهرستان ، تعداد ۱۳۰ چراغ روشنایی LED ۱۵۰ وات 
در خیابان اصلی و کوچه های منطقه ی سی برنج که از ضعف نبود سیستم روشنایی رنج می برد و همچنین چراغ های روشنایی 
بلوار هشت بنگله محدوده اداره مرکزی نفت تا ابتدای چهار راه مالکریم توسط همکاران اداره خدمات مهندسی و بهسازی اماکن 
این شرکت نصب گردید تا بدین ترتیب یکی دیگر از مشکالت این شهر توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و در 

قالب مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت مرتفع گردد  .

بهره مندی 22 روستای صعب العبور و کوهستانی گیالن از نعمت گاز 
طبیعی در هفته دولت 99 

رشت-زینب قلیپور: حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم گازرسانی به ۲۲ روستای استان اظهار داشت: 
برای اجرای این پروژه ها بالغ بر ۸۹ میلیارد ریال هزینه شده است و با احتساب این روستاها تعداد روستاهای گازدار در گیالن به 
۲ هزار و ۵۷ روستا رسیده است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن گفت:  این روستاها در ۶ شهرستان سیاهکل، رودبار، رودسر، 
لنگرود، شفت و تالش قرار داشته و دارای ۸۱۶ خانوار می باشند و با برخورداری این روستاها از گاز طبیعی، درصد بهره مندی گاز 
روستایی استان به ۹۵ ممیز ۵۵ صدم درصد افزایش یافته است.مهندس اکبر با اشاره به این موضوع که هم اکنون خطوط گاز به 
دورترین نقاط استان رسیده است، اظهار نمود: با اجرای این پروژه ها در هفته دولت امسال، مجموع طول شبکه گاز در استان به 
بیش از ۲۱ هزار و یکصد کیلومتر رسیده است.وی با بیان اینکه شرکت گاز هم اکنون به بیش از ۹۸ درصد از خانوارهای استان 
گازرسانی نموده است، اظهار داشت: برای تحقق این مهم بیش از ۶۰۰ هزار انشعاب گاز در سطح استان نصب شده است. مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن بیان کرد: هم اکنون یک میلیون و ۱۱۰ هزار مشترک گاز طبیعی در استان گیالن، مصرف کننده گاز 
طبیعی هستند که از این تعداد، یک میلیون و ۲۱ هزار متعلق به بخش خانگی، بیش از ۸۳ هزار مشترک مربوط به بخش تجاری، 
۵ هزار و ۸۳۵ مشترک در بخش صنعتی، ۹۶ جایگاه CNG مربوط به بخش حمل و نقل و سه مشترک در بخش نیروگاهی می 
باشند.مهندس اکبر در پایان گفت: این شرکت با نزدیک شدن به پایان عملیات توسعه گاز در استان، به سمت کیفی سازی خدمات 
حرکت نموده و در همین راستا با اجرای پروژه های کیفی متنوع از قبیل سیستم قرائت آنالین صورتحساب، ایجاد پایگاه داده مکانی 
)GIS(، مرکز پیام و اتفاقات یکپارچه گاز، سامانه تلفنی ۳۴۱۴، سیستم مکانیزه پاسخگویی به شکایات، نرم افزار موبایل خدمات 

الکترونیک گاز و .... در جهت خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم شریف استان گام برداشته است.
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تع��ارض و اختالف نظر در مح��ل کار امری طبیع��ی و اجتناب ناپذیر 
اس��ت، زیرا افراد با ش��رایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت در 

کنار یکدیگر قرار می گیرند و زمان می گذرانند. 
کاماًل طبیعی اس��ت که تمام اعضای یک ش��رکت، نظ��رات متفاوتی 
درباره  مس��ائل مختلف داشته باش��ند، اما اگر این اختالف نظرها به طور 
صحیح��ی از س��وی مدیران س��ازمان ها مدیریت نش��ود، در نتیجه  این 

سوءمدیریت، سازمان با بحران های مختلفی روبه رو خواهد شد.
رهب��ران و مدیران س��ازمان باید نقش های گوناگون��ی را ایفا کرده و 
بتوانن��د کارکردهای متنوع فرهنگی را مدیریت کنند. کاماًل مش��خص 
اس��ت که تنوع فرهنگی و اختالف نظر در سازمان ها می تواند باعث بروز 
ناس��ازگاری کاری و ایجاد کش��مکش بین اعضای تیم ش��ود. البته اگر 
تفاوت فرهنگی در س��ازمان شناخته ش��ده و به صورت موفقیت آمیزی 
مدیریت شود، می تواند باعث ایجاد مزیت های رقابتی قابل توجهی شود. 
پ��س یکی از مهم ترین و پرچالش ترین وظیفه  رهبری، حل اختالفات و 

تعارض ها در محیط کار است.
راهکارهای واحدی برای مدیریت تعارض های محل کار وجود ندارد

این نکته را در نظر بگیرید که اس��تراتژی هر رهبر نس��بت به مسئله 
مدیری��ت تع��ارض در س��ازمان باید منحصربه ف��رد باش��د و نمی توان 

استراتژی یکسانی را برای مدیریت تعارض به کار گرفت.
در هیچ جا نمی توان دو تیم کاری با س��بک رهبری مشابه پیدا کرد. 
این بدین معناست که استراتژی مدیران در مواجهه با مسائل سازمانی و 
مدیریت تعارض باید متفاوت از یکدیگر باشد، اگرچه راهکارهای یکسان 

و کارآمدی در این باره وجود ندارد.
اکن��ون قصد داریم راه حل های مش��ترکی را برای مدیریت تعارضات 

محیط کار معرفی کنیم:
با چشم پوشی از مشکالت، یک محیط مثبت کاذب ایجاد نکنید

گاه��ی مس��ئوالن و افراد دارای قدرت در س��ازمان ها تالش می کنند 
تنش ها را نادیده بگیرند و هر طور که شده، هماهنگی و فضای مثبت در 
سازمان به وجود آورند؛ اگرچه گاهی این فضا غیرواقعی و کاذب است.

حتی ممکن اس��ت یک مدیر س��طح پایین تر بخواهد برای اینکه نگاه 
مدیر باالدستی نسبت به او عوض نشود، به گونه ای رفتار کند که گویی 
همه چیز رو به روال است و هیچ مشکلی وجود ندارد. این به این دلیل 
است که ممکن است به این موضوع فکر کند که مدیران ارشد از ایجاد 
فضای تعارض در س��ازمان متنفرند و ممکن اس��ت آنها را به خاطر بروز 

اختالفات و تنش ها توبیخ کنند.
این در حالی اس��ت که تع��ارض، مهم ترین و بدیهی ترین وجه زندگی 
ش��خصی و حرفه ای هر انسانی اس��ت و با انکار صورت مسئله، نمی توان 
واقعیت موجود را نادیده گرفت. پنهان کردن اختالفات و چشم پوش��ی 
از مشکالت تنها باعث ایجاد بی اعتمادی شده و فرهنگ سازمانی را زیر 
سؤال می برد؛ در حالی که قبول تعارض و کنترل درست آن می تواند به 

پیشرفت و سازندگی کسب  و کارتان کمک کند.
دس��ت وپنجه نرم کردن با تقابل های بالقوه و همسو ساختن تعارضات 
ب��رای اهداف س��ازنده  س��ازمان، از وظایف رهبری به حس��اب می آید. 
اجتناب از مواجهه با تنش ه��ای موجود در محیط کار و جانبداری های 
بی اس��اس، می تواند سبب ایجاد بی اعتمادی در سازمان شود و پایه های 
اطمینان متقابل را میان کارمندان و مدیران باالدس��تی سست کند. در 
حالی که، ایجاد فضایی ش��فاف، پیش نیاز مدیریت تعارض است؛ فضایی 
که تمام اعضای س��ازمان بتوانند بدون هی��چ نگرانی از عواقب اقدامات 

خود، از درگیری ها و اختالفات شان در سازمان پرده بردارند.
برای ورود به مسئله، وقت شناس باشید

زم��ان اصلی ترین عام��ل تعیین کننده در حل اختالف��ات و تعارضات 
محیط کار است. حتماً در مقام یک مدیر شاهد مشاجره دو همکار خود 
درباره موضوعی بی اهمیت بوده اید. شاید اختالف و جروبحث آنها بر سر 
پروژه ای باشد که هر دو به  طور مشترک روی آن کار می کنند. مدیران 
کم تجربه و ناشی در این مواقع بدون هیچ تدبیری وارد مسئله می شوند 
و در مش��اجره آنها مداخله می کنند. در حالی که، در نظر گرفتن زمان 

مناسب برای ورود به مسئله، بسیار اهمیت دارد.
این احتمال وجود دارد که با ورود زودهنگام به مس��ئله نه تنها کمکی 
به رفع آن نکنید بلکه باعث دنباله دارتر ش��دن اختالف نیز ش��وید. پس 
رهبر س��ازمان باید قبل از ورود به مس��ئله برای حل تعارضات موجود، 
اوضاع را در نظر گرفته و ش��رایط را به خوبی بس��نجد. با توجه به اینکه 
اعضای تیم خود را می شناس��ید، آیا ادامه دار ش��دن اختالف بین آنها و 
عدم دخالت ش��ما می تواند به توانمندی بیشتر آنها و کسب مهارت  های 

حل تعارض کمک کند؟ آیا بهتر است زودتر وارد مسئله شوید؟
زمان مناس��ب برای مداخله مدیر ربطی به محت��وای اختالف ندارد، 
بلکه ش��کل تعارض در این زمینه تعیین کننده است و مشخص می کند 
که چه زمانی باید به مس��ئله ورود کنید. رهبران باید بتوانند ریشه های 
هیجانی و احساس��ی دخیل در اختالفات محل کار را شناس��ایی کنند. 
همچنین، توانایی کنترل و تس��لط بر احساسات خود نیز موضوع بسیار 
مهمی اس��ت. احساس��ات برای اختالف نظر همانند هوا برای آتش است 
که آن را از کنترل تان خارج می کند؛ پس نگذارید احساسات شما آتش 

اختالفات را فراگیرتر کند.
اگر فرهنگ سازمان در معرض خطر بود، دست به اقدام بزنید

برخی مواق��ع پیش می آید که مداخله رهب��ران در حل آنها ضروری 
اس��ت، از جمله بروز تعارضات فرهنگی و ارتکاب به خطاهای مخرب و 
گس��ترده. گاهی برخی کارکنان سر به مخالفت می گذارند و به گونه ای 
رفتار می کنند که ممکن اس��ت اقدامات شان خالف میل شما باشد. در 
این مواقع شرایطی به وجود می آید که احساس می شود زودتر باید وارد 
عمل شوید و با دخالت بجا، قضیه را ختم به خیر کنید، اما این نکته را 
در نظر بگیرید که ممکن اس��ت این افراد تنها به اعمال تغییرات جزئی 

در روش کار خود و تمایز در برنامه های شان نیاز داشته باشند.
در ای��ن مواق��ع، ممکن اس��ت دخالت بی ج��ا تنها آت��ش اختالف را 
ش��عله ورتر کند. باید ببینید آیا تفاوت ه��ای فرهنگی منجر به بهره وری 
پایین و کاهش کیفیت کار ش��ده اس��ت؟ اگر پاسخ منفی است، پس به 
جای دخالت از دِر صلح وارد شوید و استراتژی مالیم را در پیش بگیرید.

در برخی مواقع، زمان مناسب برای مداخله مدیر وقتی است که تخلفی 
علنی صورت بگیرد و فرهنگ سازمان را زیر سؤال ببرد. در این شرایط باید 
با اتخاذ تدابیر الزم، مسئولیت امور را شخصاً قبول کنیم؛ زیرا متهم کردن 
دیگران و مقصر جلوه دادن آنها، نه تنها جایگاه رهبری را به افول می کشاند 
و فرهنگ س��ازمانی را متزلزل می کند، بلکه برای تمام اعضای سازمان نیز 
ناخوشایند است. عدم قبول مسئولیت ها و مدیریت ضعیف، تعارض برانگیز 

بوده و باعث بروز نارضایتی در بین کارمندان می شود.
نقاط ضعف خود را بپذیرید تا بتوانید اختالفات را مدیریت کنید

س��اختار سازمانی سلس��له مراتبی و انعطاف ناپذیر، نبود امکانات الزم، 
سیس��تم ارتباطی نامناس��ب، س��وءمدیریت و عدم پذیرش نقاط ضعف 
از س��وی مدیر س��ازمان، س��بب متالطم ش��دن اکوسیس��تم کاری و 
مستعدشدن فضا نس��بت به تنش ها، تعارضات و ناسازگاری ها می شود. 
حل تعارضات می تواند برای رهبری س��خت و غیرقابل تحمل باشد و به 
نظر برسد که در این شرایط نمی توان خود را از وضع موجود رها کرد.

بهتری��ن کاری ک��ه باید در این وض��ع انجام دهید و ب��ا کارکنان تان 
کنار بیایید، این اس��ت که نقاط ضعف خود را بشناسید و آن را تصدیق 
کنید. اگر ش��ما یک رهبرید، بدین معنا است که نقاط ضعفی هم دارید 
و قطعاً ش��ما قدرت خارق العاده ندارید. بلکه فردی عادی با مهارت های 
خاص هس��تید که اکنون رهبری یک سازمان را عهده دار شده اید. پس 
وظیفه شماست که گوش شنوا داشته باشید و به حرف زیردستان خود 
گوش کنید، دغدغه های ش��ان را حل وفصل ک��رده و تغییرات الزم را به 

وجود آورید.
در دنی��ای امروز، غرور جایی در س��ازمان ن��دارد. همه ما بدون توجه 
به جایگاه ش��غلی و اجتماعی مان آس��یب پذیر هستیم و پذیرش همین 
مس��ئله س��بب می ش��ود تا هیچ مانعی نتواند جلوی راه م��ان را بگیرد. 
پس پذی��رش نقاط ضعف و تالش برای بهبود آنها می تواند در مدیریت 

تعارض مفید واقع شود.

به کارمندان تان کمک کنید تا ظرفیت های خود را شکوفا کنند
وجه تمایز مدیران موفق و مدیران ناموفق، ناشی از میزان توانایی آنها 
در شناسایی نقاط قوت و ضعف کارمندان و فراهم کردن محیطی برای 

شکوفایی استعدادهای شان است.
رهبری به معنای کمک به افراد برای دستیابی به بیشترین توانایی های 
بالقوه شان اس��ت؛ بدون توجه به ضعف هایی که دارند و چالش هایی که 
در آین��ده پیش رو خواهند داش��ت. شکوفاس��ازی توانایی های درونی، 

بروز اختالف را به صفر می رس��اند زیرا این نوع نیروی انس��انی به بلوغ 
درونی رس��یده و س��عی می کند با روش درس��ت، به مدیریت ارتباطات 
خ��ود بپردازد. پس به عنوان یک مدیر بکوش��ید برق��راری ارتباط را در 
س��ازمان تان تس��هیل بخش��ید، کارمندان را از برنامه های جدید مطلع 
کرده، جلوی ش��ایعه پراکنی را بگیرید و به رشد محتوایی کارمندان تان 

کمک کنید.
ucan :منبع

مدیران موفق چگونه اختالفات محیط کار را حل و فصل می کنند؟
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راز شاد بودن در محیط های کاری

تصور اشتباه بسیاری از افراد در رابطه با مقوله کار این است که آنها باید به افرادی کامال جدی تبدیل 
شوند، در غیر این صورت قادر به انجام درست وظایف خود نخواهند بود. با این حال آیا میان شادمانی و 
کیفیت کار رابطه تضاد وجود دارد؟ اگرچه نظارت در این زمینه متفاوت اس��ت، با این حال اگر بخواهیم 
نگاهی عملی به این موضوع داش��ته باشیم، پاسخ منفی خواهد بود. درواقع آزمایش ها و تحقیقات متعدد، 
خالف این مس��ئله را به اثبات می رس��اند. درواقع ش��اد بودن در محیط های کاری، نه تنها معنایی را در 
پی ندارد، بلکه به ارتقای روحیه کارمندان و افزایش راندمان کاری آنها نیز منجر خواهد ش��د. تحت این 
شرایط اگرچه انتظار می رود که مدیران اقداماتی را انجام دهند، با این حال همواره نمی توان منتظر ماند. 
درواقع این امر یک واقعیت اس��ت که حتی بس��یاری از مدیران نیز به ضرورت این مسئله غافل بوده و یا 
بنا به دالیل دیگری، تمایلی به این مسئله از خود نشان نمی دهند، با این حال این امر نباید باعث شود تا 
ش��ما خود را محکوم به ش��رایط تصور نمایید. درواقع بسیاری از راهکارهای بسیار ساده وجود دارد که در 
روحیه شما تاثیر معجزه آسایی را خواهد داشت که در ادامه 6 مورد از آنها را مورد بررسی قرار می دهیم. 

۱-برای خود جوایزی را تعیین نمایید 
ایجاد جایزه یک اس��تراتژی کامال کاربردی محسوب می شود. در این راستا توصیه می شود که به دنبال 
مواردی باش��ید که کامال مورد عالقه شما محسوب می ش��ود. درواقع ابدا نیازی به ایجاد بودجه برای این 
امر نبوده و ایجاد هدف، خود باعث می شود تا انگیزه باالتری را برای انجام کارها داشته باشید. نکته ای که 
باید به آن توجه نمایید این است که شاد بودن صرفا به معنای خندیدن نبوده و تنها به این موضوع اشاره 
دارد که روحیه سرزنده ای را داشته باشید. در این راستا با توجه به تفاوت افراد، ارائه توضیحات بیشتر ابدا 
کاربردی نبوده و هر فرد باید نوع، تعداد و فواصل زمانی برای آن را مشخص نماید، با این حال در صورت 

بروز مشکل، می توانید از فردی که تجربه چنین اقدامی را دارد، مشورت بگیرید. 
2-با افراد خانواده خود ارتباط داشته باشید 

یکی دیگر از اش��تباهات بزرگ افراد این اس��ت که تصور می کنند در محیط کار تنها باید به شغل خود 
فکر کرده و فکر کردن به خانواده را به پایان ساعت اداری، اختصاص دهند، با این حال عمال هیچ دلیلی 
برای این موضوع وجود نداش��ته و این امر نیز از جمله تصورات غلط محسوب می شود. درواقع ابدا عجیب 
نیست اگر بگوییم که بزرگ ترین سدهای زندگی هر فردی، عقاید اشتباه او محسوب می شود. در این راستا 
توصیه می شود که در زمان استراحت خود با افراد خانواده حتی تماس تصویری نیز برقرار نمایید. این امر 
باعث خواهد ش��د تا تعادل میان کار و زندگی ش��خصی نیز بهتر صورت گیرد. درواقع نتایج آزمایش های 
متعدد حاکی از آن اس��ت که روابط افراد، تاثیر چش��مگیری را بر روی روحیه آنها دارد. برای اطمینان از 
این مس��ئله، تنها کافی اس��ت که پس از انجام یک اقدام سخت، با یکی از عزیزان خود، تماسی را داشته 

باشید. تحت این شرایط شاهد تاثیرات معجزه آسای آن خواهید بود. 
3-از معجزه گیاهان غافل نشوید 

بدون ش��ک هر فردی در دفتر کار خود، فضا برای یک یا چند گیاه را خواهد داش��ت. درواقع طبیعت به 
حفظ آرامش و ارتقای روحیه افراد کمک بسیاری را خواهد کرد. در این راستا توصیه ما این است که نوع 
گیاه را با توجه به ویژگی های شخصیتی خود انتخاب نمایید. در این رابطه روانشناس ها می توانند بهترین 
گزینه ها را برای ش��ما انتخاب نمایند، با این حال همواره چند گزینه را مدنظر داش��ته باشید تا از تکنیک 
ایجاد تنوع نیز اس��تفاده نمایید. درواقع حضور طوالنی مدت یک گیاه باعث تکراری ش��دن آن می ش��ود. 

تحت این شرایط تاثیر آن به کمترین میزان ممکن خواهد رسید. 
4-گلچینی از آهنگ های مورد عالقه خود را تهیه نمایید 

این امر یک واقعیت است که حالت های مختلف انسان در تمایل آنها به انواع موسیقی، تاثیرگذار است. 
ب��دون ش��ک برای همه ما این موضوع رخ داده اس��ت که در برخی از روزه��ا، به یک آهنگ خاص تمایل 
بیش��تری داریم. این امر در حالی اس��ت که در ش��رایط عادی، جزو گزینه های اصلی محسوب نمی شود. 
درواقع یکی از لطف هایی که هر فرد می تواند در حق خود انجام دهد این است که آهنگ های مورد عالقه 
خود در ش��رایط مختلف را شناس��ایی نماید و پلی لیست هایی را ایجاد نماید. برای مثال ممکن است 1۰ 
آهنگی را داش��ته باش��ید که در هنگام ناراحتی، باالترین میزان تاثیر را به همراه دارد. تحت این ش��رایط 
در صورت بروز چنین احساسی، می توانید سریعا به آنها دسترسی داشته باشید. درواقع تاثیر موسیقی به 

حدی زیاد است که امروزه از آن به عنوان یک روش درمانی استفاده می شود. 
5-مدیتیشن 

انجام ورزش های ذهنی و جس��می، برای حفظ سالمت هر فردی کامال ضروری خواهد بود، با این حال 
در این رابطه اگر موردی وجود داشته باشد که در هر دو زمینه تاثیرات خوبی را ایجاد نماید آن را انتخاب 
کنید. در کنار این موضوع توجه داش��ته باش��ید که ش��ما باید به تغذیه خود توجه داشته و براساس نیاز 
بدنی، مواد غذایی را انتخاب نمایید. با این اقدام در برابر سختی ها، کمتر با احساس ضعف مواجه خواهید 

شد. درواقع امروزه رابطه میان تغذیه و احساسات، اثبات شده است. 
6-برنامه روزانه خود را مورد بازبینی قرار دهید 

آیا احس��اس فش��ار بیش از حد را دارید؟ این امر می تواند به علت برنامه ریزی نادرس��ت شما باشد. در 
این راس��تا بازبینی به ش��ما کمک بسیاری خواهد نمود. در این رابطه توصیه می شود که از همکاران خود 
برای بهبود اوضاع کمک بگیرید. درواقع هنگامی که خودتان قادر به حل مشکالت فعلی نیستید، بهترین 

راهکار مشورت گرفتن از سایرین است. 
در نهایت فراموش نکنید که اگرچه راهکارها مختلف اس��ت، با این حال بهتر اس��ت که براساس تجربه 
خودتان اقدام نمایید. برای مثال ممکن اس��ت برای فردی انجام یک فعالیت، جذابیت باالتری را داش��ته 

باشد. به همین خاطر به ذکر 6 نکته فوق  اکتفا شده است. 
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یکی از بزرگ ترین عقیده های اشتباهی که در جامعه وجود 
دارد این اس��ت که ق��رار دادن خودمان به عنوان اولویت اول، 
خودخواهانه و مغرورانه اس��ت. حقیقت این است که این امر 
عاشقانه ترین کاری است که می توانیم برای خودمان و دیگران 

انجام دهیم. 
»ش��ما می توانید در سراس��ر جهان برای پیدا کردن کسی 
که بیش��تر از شما سزاوار عش��ق و محبت  است جست وجو 
کنید و این ش��خص را در هیچ جا پیدا نخواهید کرد. ش��ما، 
خودتان، همانند هر کس در جهان، س��زاوار عش��ق و محبت 

هستید.«- بودا
عزیزان مان و کس��انی که دوست شان داریم هنگامی که در 
یک فضای خوب هس��تیم و از انرژی زی��ادی برخورداریم، به 
دست می آیند. زمانی که کامل هستیم به نفع افراد اطراف مان 
است و زمانی که ما رشد می کنیم زندگی خوشایند می شود. با 
این حال، ما معتقدیم که همه چیز در نهایت از هم می پاشد و 
درست نیست که شخصی که در قلب، بدن و ذهن ما زندگی 

می کند را در وهله  اول قرار دهیم.
اولن��دا میبره می گوید، به یاد دارم قبل از اینکه ش��وهرم را 
مالقات کنم، شروع به کنار گذاشتن برخی از روابط سمی در 
زندگی ام کردم؛ در آن زمان اجازه می دادم از من سوءاستفاده 
ش��ود. آنها تقاضاهای زیادی داشتند اما در عوض کاری برای 
م��ن انجام نمی دادن��د؛ زمانم، داراییم، احساس��م را برای آنها 

گذاشتم.
هنگامی ک��ه اولویت هایم تغییر پیدا کرد، ش��روع به دادن 
عشق بیشتری به خود کردم. نه تنها احساس شگفت انگیزی 
به من دست داد، بلکه قبل از اینکه بتوانم به شخص دیگری 
عش��ق بورزم، بای��د این عش��ق را در درون خ��ودم به وجود 
می آوردم. خوشبختی جدیدی در من به وجود آمد و به جای 
تالش برای درست کردن این روابط، به خودم گفتم که »من 
دوست داشتنی و ارزشمند« هستم. من بر روابط شکوفا تمرکز 

کردم و از روابط سمی بیرون آمدم.
اولویت دادن به خود، ش��ما را قادر می سازد به فردی بهتر 
برای خودتان تبدیل شوید و همچنین در روابطی که در طول 
مسیر ایجاد می کنید نیز بهتر خواهید بود. تصمیماتی که ما 
در یک فضای دوس��تانه می گیریم بسیار بهتر از انتخاب هایی 

هستند که در گناه و کمبود انجام می دهیم.
در ادام��ه به معرف��ی هفت روش برای ش��روع ارزش دادن 
ب��ه خ��ود و تبدیل کردن خود به ش��خصی مه��م در زندگی 

می پردازیم. همه چیز با شما آغاز می شود.
۱. خود را با دیگران مقایسه نکنید.

مقایس��ه خودمان با دیگران، کار بسیار بی فایده ای است. ما 
نه تنها به دنبال چیزهایی که نداریم هس��تیم، بلکه خودمان 
را در این احس��اس کمبود می بینیم. زمانی زندگی دیگران را 

تجربه نکردیم، احساسات آنها را نمی دانیم  و تجربیات شان را 
نداش��ته ایم خود را با اطالعاتی مقایسه می کنیم که واقعیت 

ندارند.
 مقایس��ه کردن تمرکز را از ش��ما برم��ی دارد و بر روی آن 
شخص قرار می دهد، با این حال، قدرت شما بر چیزهایی است 
که می تواند در زندگی ش��ما تأثیر بگذارد. ش��ما یک شخص 
منحصر به فرد هس��تید و هیچ کس در دنیا مانند شما وجود 

ندارد.
 تمرک��ز خود را بر چیزهایی که در زندگی ش��ما هس��تند 
قرار دهید و به فردی که در آینه اس��ت توجه کنید. او دارای 
ویژگی ه��ای مخصوص به خود اس��ت. کمال گرایی درونی را 
کنار بگذارید و از لبخند خود، استعدادهای تان، آنچه که ارائه 
می دهید، قدردانی کنید. دیدن ارزش خود سریع ترین راه برای 

تغییر تمرکز برای قرار دادن در جای مناسب آن است.
2. قانع نباشید

برخی افراد فقط به خاطر حقوق آن در شغلی می مانند که 
دوست ندارند. دیگران در روابطی می مانند که دیگر احساسی 
برای آن ندارند. بعضی از ماها دوستانی داریم که برای ما مفید 
نیستند. به هر چیزی که قانع ش��وید، ارزشش را ندارد. شما 

شایسته صلح و آرامش هستید.
اگ��ر به طور دائمی به خودتان می گویید »باید چیزی بهتر 
از این باش��د«، احتماالً  در حال قناعت هس��تید. به کم قانع 

نباشید. تالش کنید تا بهترین ها را به دست بیاورید.
3. شروع به قدردانی کنید

 قدر تختی که در آن  می خوابید را بدانید. قدر همسر خود 
را بدانی��د. قدر لباس هایی که بر تن دارید، ماش��ین خود؛ غذا 
که می خورید را بدانید، اما فراموش نکنید که قدر آنچه را که 
به جهان می آورید  را نیز بدانید. ش��ادی که به دیگران منتقل 
می کنی��د را مش��اهده کنید. به تأثیر این ش��ادی و اثرات آن 
فکر کنید. فقط به این دلیل که ش��ما آگاه نیس��تید، به این 
معنا نیس��ت که نمی توانید بیشتر از آنچه که تصور می کنید، 

گسترش و رشد داشته باشید.
هرچه بیش��تر از خود قدردان باشید، ش��ادی بیشتری در 

زندگی شما جاری می شود.
4. روابط سالم خود را تقویت کنید

خودت��ان را از هر چیزی که به ش��ما احس��اس بدی را القا 
می کند دور کنید. در کنار افرادی باش��ید که زندگی ش��ما را 
معنا دارتر می کنند. خود را در موقعیتی قرار دهید که حداقل 
دو نفر به ش��ما انرژی داده، ش��ما را سمت آرزوهای تان سوق 
داده و شما را به خاطر کسی که هستید، بدون هیچ تغییری، 
بپذیرند. روابط توس��عه دهنده و توانمندس��از ب��ه ما یادآوری 
می  کنند که تنها نیستیم و قلب ما را به روی دیگران باز نگه  

می دارد.

5. نه گفتن را بیاموزید
در حالی که ما اینجا هستیم که به یکدیگر کمک کنیم گاهی 
این کار به بهای سالمت مان تمام می شود. گاهی اوقات ما بیشتر  از 
آنچه می توانیم به دیگران کمک می کنیم و به  آنها اجازه نمی دهیم 
تا از تجربیات خود چیزی بیاموزند. کمک کردن به طور مداوم با 
تعهدی بی قید و شرط منجر  به ناراحتی می شود. در عوض با انجام 
کاری که حس می کنید درست  است به  خودتان احترام بگذارید. 
نه گفتن  می تواند عامل رهایی  و آزادی باش��د زیرا هنگامی که به 
دیگران  نه می گوییم، در اصل به  خودمان و خواس��ته های مان بله 
می گوییم و در این ص��ورت با ارزش های خود هماهنگ خواهیم 
ب��ود. به خودتان اجازه دهید تا  گاهی نه بگویید. این  تمرین باعث 
می ش��ود تا اعتماد به نفس ش��ما افزایش  یافته و دیگران  ارزش  و 

احترام بیشتری    را برای شما قائل باشند.
6. مرزهای  سالمی را برای  خود تعیین کنید

تعیین مرز برای داش��تن روابطی دو طرف��ه و قابل احترام 
ضروری است. ممکن اس��ت باور این موضوع سخت باشد اما 
تعیی��ن مرز، آزادی را به هم��راه دارد زیرا هنگامی که تمامی 
آرزوهای ما به وضوح مش��خص اس��ت دیگر نی��ازی به ایجاد 
دیواری بین طرفین نخواهد بود. مرزها اعتماد به نفس و ارزش 
ما را نشان خواهند داد. یک عزت نفس سالم چگونگی برخورد 
دیگران با شما را به آنها نشان می دهد و هنگامی که شخصی 
خاص شما را مجبور می کند تا مرزهای خود را بشکنید، شما 

نسبت به مرزهای خود استوار باقی خواهید ماند.
7. به ندای قلب خود گوش کنید

همه ما چیزی داریم که به زندگی ما امید و معنا می بخشد. 
گوش دادن به ندای درونی که عامل سعادت و خوشبختی تان 
اس��ت را فراموش نکنید و نسبت به خواس��ته های بیهوده و 
چیزهای کوچکی که حواس شما را پرت می کنند، آگاه باشید. 
بر روی هدف خود متمرکز باش��ید زی��را رویاها هرگز از بین 

نمی روند، بلکه تنها به تعویق می افتند.
اشتیاق های ما به هر اندازه ای که هستند می توانند کوچک و 
یا بزرگ باشند و ما می توانیم در زندگی خود یک یا چند اشتیاق 
و عالقه داشته باشیم. به ندا و خواسته های قلب خود گوش فرا 
دهید و هر کدام را، اگر می توانید، در زمان خود انجام دهید. خود 
را تش��ویق کنید تا تمامی آن کارها را انجام دهید و راهی برای 
زندگی خود پیدا کنید تا هنگام به تحقق رساندن رویاهای تان 
از خود پش��تیبانی کنید. همه چیز در زندگی مان با ما ش��روع 
می شود و روابط ما را می سازد و به آنها شکل می دهد بنابراین با 
عقل جور درمی آید تا به اندازه ای که به دیگران عشق می ورزید و 
از آنها مراقبت می کنید و به آنها شادی می بخشید برای خود نیز 
این خواسته ها را در نظر بگیرید. با بودن به بهترین شکل خود 

می توانید با عشق، زیبایی و مهربانی زندگی کنید.
Possibilitychange/ucan :منبع

7 روش برای ارزش دادن به خود
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