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یادداشت

لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها در راستای حمایت از بازار سهام و صیانت از حقوق سهامداران است

از بانکهای بورسباز
تا بورسبازی بانکها

افزایش مالیات بر مصرف
در بودجه 1400
مهدیپازوکی
استاددانشگاه

فرآین��د تدوین بودجه 1400
آغاز شده و نکات کلی از الیحه
موردنظر دولت رس��انهای 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 تحریمه��ای ظالمان��ه آمریکا
و همهگیری بیم��اری کرونا که
نهتنه��ا هزینهه��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  1400مورد
توجه دول��ت قرار بگیرد .منظور
از انضب��اط مال��ی ،تع��ادل بین
منابع درآمدی و هزینهای دولت
اس��ت و چه گویاست این شعر
که میگوید «چو دخلت نیست،
خرج آهستهتر کن» .دولت باید
در تدوین الیحه بودجه ،1400
مخارج غیرضرور را حذف کرده و
سطح مخارج را کاهش دهد و در
شرایط عدم دسترسی به منابع
ارزی ناش��ی از فروش
3
نفت ،منابع...

فرصت امروز :بانکها از دیرباز به بازی در زمین بورس متهم بودهاند .جذابیت بازار سرمایه برای برخی از بانکها به اندازهای بوده
که طبق برآوردها ،تنها در بهار امسال حجم سرمایهگذاری بانکها در این بازار تا  ۵۷۰درصد افزایش داشته است؛ امری که به خوبی
رغبت مدیران بانکها به درآمدزایی از تنور گرم بازار سهام را نشان میدهد .در این میان ،شورای عالی بورس پنجشنبه گذشته در
راستای حمایت از بازار سهام و صیانت از حقوق سهامداران در مصوبهای ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها 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 واکنشهایی ش��د .ازجمله رئیس
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درحالی ورود بانکها و مؤسسههای اعتباری به بازار سهام کشور را تخلف قانونی و عبور از مجلس...
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اعالن جنگ آمریکا به هوآوی چگونه باعث رشد فناوری در چین میشود؟

جنگ سرد در زمین فناوری
2

بوکار
مدیریت و کس 
آیا استخدام اقوام سیاست درستی است؟

 ۳پرسش که باید برای متمایز کردن برند خود به آنها پاسخ دهید
آغاز رقابت جنرال موتورز و تسال

چرا مردان بیشتر از زنان در بورس سرمایهگذاری میکنند؟

تغییر نگرش مردم به سرمایهگذاری

تصمیم نهایی دولت چین در رابطه با برند تیک تاک

۱۱فرآیند و استراتژی بازاریابی جذب مشتری جدید

3

پوستر دراکوال در آینه محو میشود
 8تا 16

اوراکل ب ه جای مایکروسافت برنامه
جدی خرید تیکتاک را دنبال میکند

جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد خبر داد

فروش اوراق سلف نفتی از دستور کار خارج شد
معاون اول رئیسجمهوری با اعالم خارج ش��دن طرح فروش اوراق سلف
نفتی از دستور کار دولت ،گفت باید در بودجه سال آینده طرحها و ایدههای
مشابهی که بتواند درآمد الزم را برای دولت ایجاد کند ،تدوین شود.
ب��ه گزارش پایگاه اطالعرس��انی مع��اون اول رئیسجمهوری ،اس��حاق
جهانگیری روز دوش��نبه در جلسه شورای اقتصاد که به ریاست وی برگزار
ش��د ،با تاکید بر اینکه باید جهتگیریهای اصلی بودجه سال  ۱۴۰۰کل
کشور متمرکز بر حل مسائل و رفع دغدغههای اصلی اقتصاد کشور باشد،
گفت :یکی از این مسائل گرانی و تورم است که باید برنامههایی دقیق برای
کنت��رل و مهار تورم و گرانی در الیحه بودجه س��ال آینده تدوین ش��ود و
بهعنوان جهتگیریهای اصلی آن لحاظ شود.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه مردم از نظر اقتصادی و معیشتی
در ش��رایط دش��واری قرار دارند ،افزود :با توجه ب��ه آثار مثبت کمکهای
حمایت معیشتی و نیز پرداخت تسهیالت قرضالحسنه یک میلیون تومانی
در س��ال جاری ،باید در بودجه سال آینده نیز به دنبال استمرار برنامههای
حمایتی و کمکهای معیشتی به مردم باشیم.
جهانگیری از کاهش س��رمایهگذاری به عنوان یکی از دغدغههای اصلی
اقتصاد کش��ور یاد کرد و با تاکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایهگذاری
در بخشهای مختلف اقتصادی به دنبال تدوین راهکارهای اجرایی و عملی
باش��یم ،تصریح کرد :باید برنامههای حمایتی نظیر ارائه تسهیالت بانکی با
حداقل نرخ س��ود مدنظر قرار گیرد و با روشهایی از این دس��ت از بخش
خصوصی حمایت و آنها را نس��بت به سرمایهگذاری در بخشهای مختلف
اقتصادی ترغیب و تشویق کنیم.
او بهبود فضای کسب و کار را از دیگر ضرورتهای اقتصاد کشور برشمرد

و با تاکید بر اینکه این موضوع نیز باید در تنظیم الیحه بودجه سال آینده
لحاظ ش��ود ،از استعالمهای متعدد و دس��ت و پاگیر و زمانبر برای صدور
مجوزهای کس��ب و کارهای جدید در دس��تگاهها انتقاد ک��رد و از هیأت
مقرراتزدایی خواس��ت با تمرکز بیش از پیش بر حذف مقررات دس��ت و
پاگیر و اس��تعالمهای تکراری و موازی ،زمینه راهاندازی 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 سهش��نبه برگزار خواهد ش��د ،گفت :در این کارگروه نیز تالش خواهد
ش��د تصمیمات الزم برای حمایت از سرمایهگذاری و بهبود کسب و کار و
رونق تولید اتخاذ شود.
وی جهتگیری توسعه صادرات در تدوین بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰
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 تالشها و ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات
و فروش نفت در ش��رایط فش��ار و تحریم ،افزود :با وجود صدور مجوزهای
متعدد برای دستگاههایی 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��رمایهگذاری در بخش نفت برای افزایش توان
تولید و صادرات وزارت نفت بیش از پیش احساس میشود.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش
اوراق س��لف نفتی گفت :متاس��فانه این طرح که گفته میشد میتواند تا

 ۱۴۰ه��زار میلیارد توم��ان درآمد برای دولت ایج��اد کند ،به دلیل برخی
ناهماهنگیها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرحها
و ایدههای مش��ابهی که بتواند درآمد الزم را برای دولت ایجاد کند ،تدوین
شود.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع خصوصیس��ازی به عنوان یکی
دیگر از جهتگیریهای بودجه س��ال  ۱۴۰۰خاطرنش��ان کرد :متاسفانه
برخی از مقامات کش��ور تا رسانههای مختلف هر روز علیه خصوصیسازی
س��خنانی مط��رح میکنند و با توجه ب��ه طرح ش��بهات و مطالب منفی،
موضوع خصوصیس��ازی در کشور با مش��کالت زیادی مواجه شده است.
بای��د در جهتگیریهای بودجه س��ال آینده به ش��کلی دیگر بر موضوع
خصوصیس��ازی تمرکز داده شود تا شاهد توس��عه خصوصیسازی 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  ۱۴۰۰ارائه کرد و به
تش��ریح تصویر کلی از اقتصاد کالن مش��تمل بر روند بلندمدت اقتصاد و
پیشبینیه��ای آینده و نیز سیاس��تهای حمایتی بودجه س��ال ۱۴۰۰
پرداخت .در این گزارش همچنین به سیاس��تهای مالی پیشنهادی سال
آینده و مقابله فعاالنه با اثرات اقتصادی ش��یوع ویروس کرونا نیز پرداخته
شد و جهتگیریهای مختلف بخش��نامه بودجه سال  ۱۴۰۰مورد بحث و
تبادل نظر قرار گرفت.

تکرار تجربه مسکن مهر در مسکن ملی

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 درخواستهای
دستگاههای اجرایی نیز مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تایید شورای
اقتصاد رسید.
اصالح مصوبات مربوط به س��رمایهگذاری از محل منابع داخلی شرکت
ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ،سرمایهگذاری از محل منابع داخلی
شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای پروژه تجهیز و تغییر کاربری اسکلههای
پتروشیمی در بندر پارس ـ عسلویه ،طرح احداث ایستگاههای تقویت فشار
میادین گازی هما ،وراوی و مرکز تفکیک تابناک با استفاده از ماده  ۱۲قانون
رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ،اصالح مصوبه شورای
اقتصاد برای افزایش سرمایهگذاری طرح تعویض پوشش و تعویض خطوط
نفت خام و فرآورده از جمله درخواستهای 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
طرحهای 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 ( )۵قانون حداکثر
استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب
 1398/2/15مجلس 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.

ثبت نام صفی ،واریز تکی
با وجود آنکه یک میلیون و  600هزار تقاضا برای مسکن ملی به ثبت
رسید تا  ۷تیرماه امسال فقط  ۱۱هزار نفر رقم اولیه  ۳۰تا  ۴۰میلیون
تومان را واریز کردند که نشان میدهد 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  ۴۰۰هزار واحد
مس��کونی که بنا به گفته مس��ئوالن برای دهکهای متوس��ط طراحی
ش��ده است ،به نظر میرسد در قالب ثبت نام با گذشت حدود یک سال
همانند طرح فرسایش��ی  2.2میلیون واحدی مسکن مهر که هنوز پس
از  ۱۳س��ال به اتمام نرسیده ،به مشکل برخورده است .عمده متقاضیان
اولیه مسکن ملی یا شرایط پنجگانه را نداشتهاند 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 برنامهریزی ش��ده به میزان  ۲۰۰هزار واحد در
ش��هرهای جدید قرار دارد .با وجود آنکه روند اج��رای پروژههای طرح
اقدام ملی مس��کن به میزان  ۱۴۲هزار واحد در بس��یاری از ش��هرهای
جدید آغاز شده و در مواردی به پیشرفت باالی  ۷۰درصد رسیده است،
گزارشها حاکی از آن اس��ت که عمده پیشرفت به طرحهای مشارکتی
مربوط میش��ود .در قالب تفاهمنامه با دس��تگاههای دولتی نیز به دلیل
برخورداری این دس��تگاهها از منابع و تس��هیالت مناس��ب ،پیشبینی
میشود که پروژهها در ریل مناسبی قرار گیرد.

افتتاح حس��اب 6درصد به نس��بت کل پروژه ،دیگر نکتهای است که
قابل اش��اره اس��ت و آمار و ارقام میگوید که در بخ��ش ثبت نام کارها
آنطور که باید و ش��اید جلو نمیرود .به طور مثال برای شهر جدید پرند
 ۲۵هزار و  ۳۲۷واحد مس��کن ملی تعریف ش��ده است که  ۳۳هزار نفر
ثبت نام کردند اما تا روز دهم ش��هریور ماه  ۱۱۸۸نفر افتتاح حس��اب و
فقط  ۶۹۵نفر واریز وجه داش��تهاند .متوسط واریزی به ازای هر نفر ۳۹
میلیون و  ۷۳هزار تومان بوده اس��ت .در ش��هر جدید هشتگرد نیز ۲۱
هزار واحد مس��کن ملی در نظر گرفته شده است که تا دهم شهریورماه
امس��ال  ۱۴۸۲نفر افتتاح حساب داشتند و  ۵۱۱نفر وجه واریز کردند.
متوسط واریزی هر نفر  ۳۷میلیون و  ۱۵۶هزار تومان بوده است.
با وجود آنکه شهر صدرا بیشترین افتتاح حساب به میزان  ۱۹۵۵فقره
و بیش��ترین واریز به میزان  ۱۱۹۴فقره در بین ش��هرهای جدید داشته
است این ارقام نیز با  ۲۵هزار واحدی که برای شهر جدید صدرا تعیین
شده تناسبی ندارد .در این شهر نیز به طور متوسط هر نفر تاکنون ۳۹
میلی��ون و  ۳۸۹هزار تومان واریز وجه داش��ته اس��ت .حتی در پردیس
که به عنوان گرانترین و پرتقاضاترین ش��هر جدید شناخته میشود با
وجود آنکه  ۱۹هزار واحد اقدام ملی برای این ش��هر تعریف ش��ده است
که  ۳۰۰۰واحد آن به صورت ثبت نامی اس��ت تا روز دهم ش��هریورماه
 ۱۲۵۱افتتاح حس��اب و  ۱۱۲۹فقره واریز وجه به ثبت رسیده است که
می��زان واریزی هر نفر به طور میانگی��ن  ۳۹میلیون و  ۶۳۶هزار تومان

بوده اس��ت .آمار کلی هم نش��اندهنده آن اس��ت در  ۱۸شهر جدید که
طرح احداث  ۲۰۰هزار واحد اقدام ملی مس��کن تعریف ش��ده است در
قالب ثبت نامی  ۱۲هزار و  ۲۴۷افتتاح حساب و  ۵۷۷۹فقره واریز وجه
صورت گرفته و میزان واریزی هر نفر به طور متوس��ط در ش��هر جدید
 ۳۹میلیون و  ۵۱۲هزار 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
ثبتنام ،متقاضیان طرح مس��کن ملی به مراحل واریز وجه رس��یدهاند،
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 پروژهها به صورت مشارکت با بخش خصوصی و همچنین انعقاد
تفاهمنامه با دس��تگاههای دولتی ،پروژه مس��کن ملی را در مسیر شارژ
مال��ی قرار میدهد .اجرای ط��رح از این طریق دو فایده دارد؛ فایده اول
اینکه متقاضیان واقعی از طریق دستگاههای مربوطه شناسایی و معرفی
میش��وند و فایده دیگر اینکه تسهیالت مسکن که بعضاً تکافوی خرید
را نمیدهد میتواند با ورود به پروژههای ساخت منجر به خانهدار 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 ۳۷
هزار واحد قطعی ش��ده و ۱۸هزار واحد انعق��اد قرارداد صورت گرفته و

آغاز ش��ده است .قالب دیگر دارای پش��توانه مالی مناسب ،تفاهمنامه با
دس��تگاههای دولتی است .تفاهمنامه با بنیاد شهید و ایثارگران ،آموزش
و پرورش و نیروهای مس��لح از جمله این برنامهها اس��ت که منابع مالی
مناس��بی نیز برای آن در نظر گرفته شده است .به طور مثال تسهیالت
 ۱۶۰میلیون تومانی ایثارگران با نرخ سود  ۴درصد که به منظور ساخت
 ۱۲ه��زار واحد پرداخت میش��ود میتواند کمک خوب��ی برای احداث
مس��کن ایثارگران باشد .احداث مس��کن برای کارکنان وزارت دفاع نیز
تفاهمنامه دیگر منعقد ش��ده است .تس��هیالت حکمت کارکنان ارتش
به پروژه اقدام ملی متصل میش��ود .از س��وی دیگر تعاونیهای ساخت
مس��کن وزارت دفاع بازوی قوی برای اجرای پروژه اس��ت .در این قالب
احداث  ۴۰هزار واحد در ش��هرهای جدید برنامهریزی ش��ده اس��ت که
شرکت عمران ،زمین و پروانه در اختیار وزارت دفاع قرار میدهد و آنها
افراد واجد شرایط را معرفی میکنند .برنامه ساخت  ۴۰هزار واحد برای
کارکن��ان آموزش و پرورش نیز در دس��تور کار قرار دارد .در این بخش
به هر واحد  ۷۰میلیون تومان تس��هیالت اختصاص مییابد 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  ۲۰۰هزار واحد طرح اقدام ملی مس��کن در مرحله برنامهریزی و
از این تعداد  ۱۴۲هزار واحد به مرحله انعقاد قرارداد ،افتتاح حس��اب و
ساخت رسیده است.
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اعالن جنگ آمریکا به هوآوی چگونه باعث رشد فناوری در چین میشود؟

«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 میشود ،کارشناسان میگویند او همچنان بخت باالیی
برای پیروزی در انتخابات نوامبر دارد .در این راستا ،تارنمای شبکه «یورو نیوز» با
چند کارشناس سیاسی گفتوگو کرده و کوشیده دالیل آنها برای پیروزی مجدد
ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری را جویا شود.
به گفته «یورو نیوز» ،نتایج نظرس��نجیها  50روز مانده به انتخابات ریاس��ت
جمهوری عمدتا نش��انگر پیروزی جو بایدن ،نامزد دموکراتها دارد .با این همه
تجربه انتخابات سال  ۲۰۱۶و نتایج نظرسنجیهایی که کلینتون را پیروز حتمی
انتخابات میدانس��ت ،هنوز در خاطرهها زنده اس��ت .پس بهتر است دالیلی که
براساس آنها ترامپ میتواند برخالف نظرسنجیها 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 میگوید:
«ترامپ حمایت هس��ته س��خت رأیدهندگانش را با خ��ود دارد ».جوزف بیکر،
اس��تاد جامعهشناس��ی مذاهب در دانشگاه ایالتی تنس��ی نیز میگوید« :هسته
سخت هواداران ترامپ ترکیبی است از مسیحیان محافظهکار و ب ه طور روشنتر
ملیگرایان مسیحی و همچنین افرادی که نگرشی بسته در قبال مهاجرت دارند.
میان هر دو گروه ،نکات مشترک بس��یاری وجود دارد .این دو گروه ،بزرگترین
هواداران ترامپ به ش��مار میروند .این دو س��وژه نمایانگر وحش��ت بس��یاری از
آمریکاییهای سفید در قبال تنوع جامعه استَ ».کز مود ،استاد هلندی دانشگاه
جورجی��ا هم میگوید« :من در جورجیا زندگی میکنم و میتوانم ببینم که این
پایگاه تا چه اندازه مصمم اس��ت .طرفداری از ترامپ دیگر برای کس��ی خجالت
ن��دارد؛ به این دلیل که آنهایی که واقعا با اب��راز هواداری از ترامپ راحت نبودند،
ماجرا را رها کردهاند».
* نظام انتخاباتی به نفع ترامپ است
جوزف بیکر با اشاره به نظام انتخاباتی میگوید« :کالج الکترال بهناچار این گروه
از صاحبان رأی را بیش از حد نمایندگی میکند؛ چراکه این سیستم به نفع ایاالت
روس��تایی اس��ت .همین هم میتواند به ترامپ امکان دهد که با حمایت مردمی
کمی ،پیروز شود ».خانم استاکی نیز با اشاره به نظام انتخاباتی آمریکا میگوید:
«با توجه به اهمیت تالشهای جمهوریخواهان برای کاهش شمار رأیدهندگان،
مخالفان ترامپ باید برای شکست او در مقیاس بزرگی جابهجا شوند ».پوفسور کز
مود هم با اشاره به همین واقعیت میگوید «این کار در زمان حاضر بسیار مهمتر از
دورههای گذشته است و احتماال میتواند کار را برای دموکراتها دشوارتر کند».
* همه چیز به ایالتهای چرخشی بستگی دارد
جان ای اوونس ،استاد سیاست آمریکایی در مرکز مطالعات دموکراسی دانشگاه
وستمینستر بریتانیا میگوید«:اگر ترامپ بتواند در  ۶ایالت کلیدی پیشرفت کند،
با وجود عقب بودن در نظرسنجیها احتماال پیروز انتخابات خواهد بود ».او تاکید
میکند که اگرچه بایدن در نظرسنجیهای این شش ایالت چرخشی (ایالتهایی
که پیروزی دموکراتها یا جمهوریخواهان در آن به طور سنتی مشخص نیست
و در هر دوره به س��وی یکی از دو حزب متمایل میش��وند) صدرنش��ین است و
تنها به پیروزی در س��ه تا از این ایاالت تعیینکننده نی��از دارد« ،اما از یاد نباید
برد که رقابت در کارولینای شمالی همواره نزدیک است .به نظر میرسد با آنکه
بایدن صدرنشین است ،رقابت میان دو حزب در پنسیلوانیا و ویسکانسین شدت
میگیرد .بهعالوه فلوریدا ،ایالتی که رقابت همواره در آن تنگاتنگ بوده است ،در
این دوره نمیدانیم که آیا بایدن میتواند آرای التینها (مهاجران اسپانیایی زبان)
را به خود جلب کند یا نه؟»
* نقشآفرینی عنصر زمان
ترام��پ تالش میکند رأیدهندگان س��فید را از حاشیهنش��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 میگوید« :اینها
پیامهای روش��ن با ویژگیهای نژادی و علیه تهدید سوسیالیسم هستند ،اما این
حربه خیلی در برابر بایدنی که بهعنوان یک فرد میانهرو شناخته میشود ،کارگر
نمیافت��د ».به عقیده این پژوهش��گر« ،عامل زمان به نفع جمهوریخواهان عمل
میکند .استیصال در برابر کووید ۱۹-و از سرگیری آهنگ رشد اقتصادی نسبت
به تابستان  ۲۰۲۰و نه زمستان  ،۲۰۱۹میتواند به جمهوریخواهان برای پیروزی
کمک کند».
دکتر رودریک پی.هارت ،اس��تاد کالج علوم ارتباطات مودی با تاکید بر فاکتور
زمان میگوید« :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 دموکراتها و
جمهوریخواهان در انتخابات گذش��ته برای رویارویی با رسواییها ،همین کار را
کردهاند ».او تاکید میکند اگر ترامپ پیروز شود ،به این معنا است که او توانسته
کاری کند که رأیدهندگان 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 میگوید« :این ماجرا را در
استفاده (ابزاری) از کاخ سفید برای کنوانسیون جمهوریخواهان دیدیم .ترامپ از
منافع جایگاه رئیس جمهوری کنونی استفاده میکند و از دسترسی به رسانهها
بهره میبرد ».وی میافزاید« :بنا به تعریف بایدن یک تماشاگر است و نمیتواند از
امکانات دولتی استفاده کند .بهعالوه اگرچه زمان به سرعت میگذرد ،اما ترامپ
میتوان��د همچنان از امکاناتش برای مدیریت بحران کووید ۱۹-بهره ببرد ،دقیقا
همان فاکتوری که باعث کاهش محبوبیت او شده است».
* شرایط بحرانی آمریکا به نفع ترامپ است
شاید نکتهای که بیش از سایر موارد مغفول مانده این واقعیت باشد که ترامپ
از وحشت دیگران بهره میگیرد .پروفسور بیکر از دانشگاه ایالتی تنسی میگوید:
«همهگیری کرونا هم به او ضربه زد و هم به یاریاش آمد .واکنش دولت بهشکل
وحشتناکی ناکارآمد اس��ت که باعث و بانیاش شخص ترامپ است .با این حال
همین وضعیت خراب سالمت میتواند هدیهای 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 وسیلهای برای بسیج نگرانیها و ترسهای مردم به
نفع خودش پیدا کند ،شانس پیروزی در انتخابات را دارد».
* نتایج نظرسنجیها قطعی نیست
با توجه به انتخابات ریاس��ت جمهوری سال  ،۲۰۱۶احتمال غلط بودن نتایج
نظرس��نجیها دور از ذهن نیست .جان ای اوونس میگوید« :شاید به این دلیل
که هواداران خجالتی ترامپ نمیخواهند مانند  ۴سال قبل آشکارا از وی حمایت
کنند ».این استاد ارشد دانشگاه وستمینستر با اشاره به نظرسنجی اخیر بلومبرگ
میافزای��د« :این پژوهش نش��ان میدهد جمهوریخواهان و مس��تقلها کمتر از
دموکراتها جهت سیاسی مقبول خود را نشان میدهند ».اما یک احتمال دیگر
هم وجود دارد و آن اینکه «ش��اید نمونه جمعیت حاضر در نظرسنجیها ،بهویژه
در ایالتهای چرخشی اشتباهآمیز بوده و زیادی از حد از دموکراتها و یا مردان
سفید تحصیل نکرده را شامل شود ».در هر دو صورت ،نتیجه نظرسنجی به اشتباه
به نفع بایدن درمیآید.

جنگ سرد در زمین فناوری

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 کردهاند .از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در کاخ س��فید،
هرچه از ش��دت تنشهای بین آمریکا و روس��یه کاسته شده ،به همان
اندازه بر میزان منازعه واشنگتن و پکن افزوده شده است .تا ابتدای سال
 2020می�لادی ،این تنشها عموما به ش��کل تنشهای تجاری بود ،اما
با آغاز پاندمی کرونا که ش��تابدهنده بزرگ محسوب میشود 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 میتواند باعث رشد فناوری در چین شود« .اکونومیست»
س��ه س��ناریو را برای هوآوی برمیش��مارد و در انتها مینویسد ،دولت
آمریکا همچنان که فش��ارهای خود بر ه��وآوی را افزایش میدهد ،باید
ریسک حرکت شرکتهای 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  15سپتامبر ( 25شهریور)
دیگ��ر قادر به خرید قطعات نیمهه��ادی حیاتی نخواهد بود .این تحریم
جدی��د عم ً
ال دس��توپای هوآوی را خواهد بس��ت ،چراکه این ش��رکت
از ضروریتری��ن قطع��ات نیمههادی محروم خواهد ش��د .هوآوی بدون
دسترس��ی به تراشهها (قطعات نیمههادی) نمیتواند به تولید تلفنهای
همراه هوشمند و تجهیزات شبکههای مخابراتی که کسبوکارش به آنها
وابسته است ،ادامه دهد.
براس��اس آخرین قوانین وضعشده از سوی دولت آمریکا علیه هوآوی،
ش��رکتهای سراسر جهان اجازه نخواهند داشت تراشههای الکترونیکی
که در آنها از کیتهای آمریکایی استفاده شده باشد را به شرکت هوآوی
بفروش��ند و اگر این تحری��م را نقض کنند ،خود مش��مول تحریمهای
آمریکا خواهند ش��د .هوآوی طی سالهای اخیر همواره جزو مهمترین
مشتریان ش��رکتهای تولیدکننده قطعات نیمههادی در آمریکا بوده و
س��ود قابلتوجهی را نصیب تولیدکنندگان این تراش��هها کرده است .به
همین دلیل این ش��رکتها و مراجع صنعتی مربوطه ملتمسانه از دولت
آمریکا خواستهاند که اجرای تحریمهای جدید علیه هوآوی را به تعویق
بیندازد؛ هرچند بعید به نظر میرس��د که دولت آمریکا از تصمیم خود
عقبنشینی کند.
ش��رکت هوآوی برای برونرفت 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 تأمینکنندگان قطعات نیمههادی
مجوزهای��ی اعطا کند تا آنه��ا بتواند بهصورت مح��دود اقدام به فروش
تراش��ههایی الکترونیکی به ش��رکت هوآوی کنند .این باعث میش��ود

که ش��رکت هوآوی بتواند تا مدتی در بازار باقی بماند .ش��رکت تایوانی
مدیات��ک که یک��ی از تأمینکنن��دگان اصلی قطع��ات نیمههادی برای
ش��رکت هوآوی به شمار میرود ،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 تأمینکنندگانی که تراش��ههای
طراحیشده توسط شرکتهایس��یلیکون (از شرکتهای زیرمجموعه
هوآوی) را تولید میکنند نیز صادر نخواهد کرد تا از این طریق یکی از
نقاط قوت هوآوی را خنثی کند.
البته شاید حتی یک هوآوی بهشدت ناتوان نیز آمریکا را راضی نکند.
فضای غالب در وزارت بازرگانی آمریکا این اس��ت که با اعطای معافیت
به تأمینکنندگان قطعات نیمههادی برای شرکت هوآوی مخالفت شود.
با این ش��رایط ،ش��رکت هوآوی مجبور خواهد شد که دست به اقدامات
ناامیدانه (مانند تولید تراش��ههای الکترونیک��ی در کارخانههای خود با
اس��تفاده از فناوریهای قدیمیتری که به شرکتهای آمریکایی وابسته
نیس��تند) بزند .پیر فراگو از شرکت تحقیقاتی نیو استریت که در زمینه
تحقیقات مخابرات و فن��اوری اطالعات فعالیت میکند ،انتظار دارد که
هوآوی طی  12ماه آینده چنین سیاستی را در پیش گیرد.
اما این مسیر نیز در حال ناهموارتر شدن است .خبرگزاری رویترز در
روز چهارم س��پتامبر ( 14ش��هریور) گزارش داد که وزارت دفاع آمریکا
طرحی را پیشنهاد کرده است که بهموجب آن شرکت بینالمللی تولید
قطع��ات نیمههادی ( )SMICکه بزرگتری��ن تولیدکننده این قطعات
در چین اس��ت نیز مانند هوآوی در فهرست س��یاه قرار خواهد گرفت.
پنتاگون میگوید که ش��رکت  SMICبا نیروهای مسلح چین همکاری
میکند و ب��ه همین دلیل تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محس��وب
میش��ود .قرار گرفتن شرکت  SMICدر فهرس��ت تحریمهای آمریکا،
کس��بوکار این شرکت (که به ماش��ینآالت آمریکایی وابستگی زیادی
دارد) را به س��مت نابودی خواهد برد .ارزش س��هام این شرکت از زمان
انتش��ار این اخبار (از  10روز قبل) حدود  25درصد کاهش یافته است.
مقامات شرکت  SMICضمن تکذیب هرگونه ارتباط با نیروهای مسلح
چین اعالم کردهاند که ادعای اخیر پنتاگون آنها را کام ً
ال در ش��وک فرو
برده اس��ت .خطر قرار گرفتن در فهرس��ت تحریمهای آمریکا میتواند
ش��رکت  SMICرا از همکاری با شرکت «هایس��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 کسبوکار خود
دس��ت به انتخاب بزند که البته این مس��ئله فورا ً اتف��اق نخواهد افتاد.
هوآوی در پایان س��ال  2019ح��دود  371میلیارد ی��وان (معادل 53
میلیارد دالر) ذخایر نقدی در اختیار داشته است که این نقدینگی برای
تأمین هزینههای عملیاتی ش��رکت طی  1.5سال آینده کفایت خواهد
کرد اما اگر ش��دت فش��ارها به حد غیرقابل تحمل برسد ،شاید هوآوی
تصمیم به فروش هایس��یلیکون بگیرد .هایسیلیکون به عنوان بازوی

اصلی ش��رکت هوآوی در حوزه طراحی تراشههای الکترونیکی ،یکی از
پیشرفتهترین شرکتهای جهان در حوزه فعالیت خود به شمار میرود.
طبق بررس��یهای تحلیلگران مؤسس��ه تحقیقات بازار IC Insights
که به صورت تخصص��ی درباره بازار قطعات نیمههادی تحقیق میکند،
شرکت «هایس��یلیکون» در نیمه نخست سال جاری میالدی از لحاظ
می��زان درآمد جزو  10ش��رکت برتر جهان در ح��وزه طراحی قطعات
نیمههادی بوده اس��ت .در واقع هایسیلیکون اولین شرکت چینی است
که در حوزه طراحی قطعات نیمههادی به چنین جایگاهی رسیده است.
از آنجا که هایس��یلیکون از بامداد  15س��پتامبر دیگر اجازه نخواهد
داشت که برای مالک خود یعنی هوآوی تراشههای الکترونیکی طراحی
کن��د ،این ش��رکت میتواند روی طراحی تراش��ههای الکترونیکی برای
ش��رکتهای ثالث در چین متمرکز ش��ود و با این کار جریان درآمدی
ت��ازهای را نی��ز برای ه��وآوی ایجاد کند .اگر هم که ه��وآوی مجبور به
تعطیل کردن هایسیلیکون ش��ود ،مهندسان و متخصصان اخراجشده
از این ش��رکت میتوانند بهس��رعت جذب تیمه��ای تخصصی طراحی
تراش��ههای الکترونیک��ی در س��ایر غوله��ای فناوری چی��ن از جمله
علیبابا ،تنسنت و بایتدنس شوند و یا حتی خودشان اقدام به تأسیس
شرکتهایی برای طراحی تراش��ههای الکترونیکی کنند .گفته میشود
برخی از آنها قبل از اینکه کارشان را در هایسیلیکون از دست بدهند،
به فک��ر راهاندازی کس��بوکاری برای خ��ود افتادهاند .هر یک از س��ه
سناریوی فوق باعث نگرانی تولیدکنندگان قطعات نیمههادی 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  11.6میلیارد دالر از فروش 24.3
میلی��ارد دالری ش��رکت کوالکام منحصر به بازار چین بوده اس��ت .اگر
هایس��یلیکون از هوآوی جدا ش��ود و به طور مستقل در حوزه طراحی
و تولی��د قطعات نیمههادی فعالیت کن��د ،کوالکام با تهدیدی جدی در
بازار چین مواجه خواهد بود .هوآوی قصد دارد ش��جاعانه با تحریمهای
آمریکا روبهرو شود .این شرکت اعالم کرده است که امسال بیش از 20
میلیارد دالر در بخش تحقیق و توس��عه خود سرمایهگذاری خواهد کرد
که این رقم  5.8میلیارد دالر بیش از مخارج تحقیق و توسعه هوآوی در
سال  2019بوده و تقریباً با مخارج تحقیق و توسعه شرکت آمازون –که
درآمدش دو برابر هوآوی اس��ت -برابری میکند .این شرکت تأثیرگذار
چینی امیدوار اس��ت که مناب��ع درآمدی جدیدی ک��ه کمتر در مقابل
حمالت آمریکا آسیبپذیر باشند ،برای خود ایجاد کند.
به نظر میرس��د که حتی اگر جو بای��دن رئیسجمهور آینده آمریکا
شود ،از شدت فشارهای دولت آمریکا بر هوآوی کاسته نخواهد شد ،اما
همچنان که عمو سام فشارهای خود بر هوآوی را افزایش میدهد ،باید
ریسک حرکت شرکتهای 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.

کدام غول فناوری «تیک تاک» را تصاحب میکند؟

ش��رکت چینی «بایتدنس» 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« :بایتدنس» 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
میتوان��د الگوریت��م جدیدی طراح��ی کند .الگوریتم تی��ک تاک باعث
میش��ود صفحه اصلی اپلیکیشن که با نام صفحه «برای شما» شناخته
میشود ،جدیدترین ویدئوها و ترندها را به کاربران برنامه نشان دهد.
کارشناس��ان پی��ش از این گفته بودند هر ش��رکتی ک��ه فعالیتهای
آمریکایی تیک تاک را خریداری کند ،اگر اپلیکیش��ن را بدون الگوریتم
دریافت کند با ش��رایط دش��واری مواجه میش��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.
گزارشهای��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��رکتهای چین��ی را ملزم میکن��د پیش از
صادرات فناوری خود موافقت دولت چین را کس��ب کنند .کارشناس��ان
میگویند الگوریتم تیک تاک هم تحت چنین فهرس��تی قرار میگیرد.
«بایتدن��س» با فروش تیک تاک ب��دون الگوریتمهای کلیدی میتواند
داراییهای تیک تاک در آمریکا را بدون کسب موافقت وزارت بازرگانی
چین به فروش برساند.
«بایتدنس» تا سهشنبه  ۱۵سپتامبر مهلت دارد فعالیتهای آمریکایی
خود را به یک شرکت آمریکایی واگذار کند .ترامپ ماه گذشته دو فرمان

علیه «تیک تاک» در آمریکا

اجرایی صادر کرد که «بایتدن��س» را ملزم کرد داراییهای تیک تاک
در آمریکا را به فروش رس��اند در غیر این صورت با ممنوعیت در آمریکا
روبهرو میش��ود .همچنین طبق حکم ترامپ ،ش��رکتهای آمریکایی از
 ۲۰سپتامبر اجازه داد و ستد با «بایتدنس» را ندارند.
ماههاست که سیاستمداران آمریکا نسبت به مالکیت چینی اپلیکیشن
تی��ک تاک که محبوبیت گس��تردهای در این کش��ور دارد ،ابراز نگرانی
کردهان��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 «سیانان» نوش��ته است که تیکتاک
و اوراکل ب��ه ش��رکای تجاری در ای��االتمتحده تبدیل خواهند ش��د؛
هم��کاریای که برای جل��ب رضایت امنیت ملی دول��ت ترامپ صورت
گرفته اس��ت .به گفته «س��یانان» ،صحبت از فروش تیکتاک از ماه
گذشته آغاز شد ،همان زمانی که دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا
دستوراتی برای منع فعالیت تیکتاک صادر کرد و این شرکت را مجبور
کرد که اگر قصد فعالیت در ایاالتمتحده را دارد باید از ش��رکت مادر
خود «بایتدنس» که در چین مستقر است ،جدا شود.
محت��وای دقی��ق توافقنامه میان تیک تاک و اوراکل هنوز مش��خص
نیس��ت ،ام��ا یک فروش کامل عنوان نش��ده اس��ت .صحبته��ا درباره
همکاری تیکتاک و اوراکل درست بعدازاینکه مایکروسافت اعالم کرد
تیکتاک را از «بایتدن��س» در ایاالتمتحده خریداری نخواهد کرد،
منتشر شد.
مایکروس��افت روز یکشنبه در وبالگ خود نوش��ته بود« :ما اطمینان
ک ت��اک و همچنین حفاظت از
داریم که پیش��نهاد ما برای کاربران تی 

منافع امنیت ملی خوب بوده است .برای انجام این کار ،ما میتوانستیم
تغیی��رات قابلتوجه��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».
«بایتدنس» به درخواس��تها 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 گفتهاند 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 تیکتاک در ایاالتمتحده منعقد شده است.
طبق دس��تورالعمل ترامپ که  6اوت امضا شده ،بعد از  20سپتامبر،
انتظ��ار میرود ک��ه وزارت بازرگانی آمریکا مش��خص کند که کدام نوع
فعالیت تیکتاک در این کشور ممنوع خواهد بود .هنوز مشخص نیست
ک��ه آیا همکاری تیکتاک با اوراکل اج��ازه میدهد تا این برنامه کوتاه
ویدئویی از ممنوعیت فعالیت در ایاالتمتحده رها شود یا خیر.
دامنه دس��تورات ،همراه با اظهارنظره��ای یک مرتبهای ترامپ درباره
تیکتاک منجر به س��ردرگمی در مورد نحوه اجرای ممنوعیت فعالیت
این برنامه ش��ده است .در دس��تورالعمل دیگری ترامپ اعالم کرده که
تی��کتاک تا  12نوامبر فرصت دارد تا خری��داری برای خود پیدا کند.
بهط��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 سهشنبه برگزار ش��ود .تیکتاک همچنین از دولت
ترامپ به دلیل اینکه یکی از دستورات که آن را بهشدت سیاسی عنوان
کرده ،شکایت کرده است.
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چرا مردان بیشتر از زنان در بورس سرمایهگذاری میکنند؟

تغییر نگرش مردم به سرمایهگذاری

فرص��ت امروز :رون��ق بورس و افزای��ش تمایل به س��رمایهگذاری در
بازار س��رمایه ،واقعیتی اس��ت که در ماههای گذشته به وضوح در رفتار
مردم قابل مش��اهده است .در این بین ،نتایج تازهترین نظرسنجی ایسپا
نش��اندهنده تغییرات جالب و معنادار در دیدگاه س��رمایهگذاری مردم
است .از افزایش تمایل به بورس گرفته تا کاهش تمایل به سپردهگذاری
در بانکه��ا و همینطور افزای��ش تمایل به اش��تغالزایی و کارآفرینی،
نتایجی است که در جدیدترین نظرسنجی ایسپا به دست آمده و تغییر
نگرش مردم به سرمایهگذاری را نشان میدهد.
این نظرس��نجی همچنین نش��ان میده��د رفتار زن��ان و مردان در
مدیری��ت پسانداز تفاوت معناداری با یکدیگر دارد؛ به طوری که مردان
( 11.3درص��د) بیش��تر از زنان ( ۷درصد) به س��رمایهگذاری در بورس
میپردازن��د و در مقابل ،زنان ( 8.1درصد) بیش از مردان ( 3.6درصد)
طال و سکه خریداری میکنند .همچنین در این نظرسنجی  42.2درصد
زنان و  36.2درصد مردان گفتهاند که پساندازی 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  1398نش��ان میدهد که از جمل��ه آن ،افزایش تمایل مردم
برای سرمایهگذاری در بورس از  1.5درصد به  9.2درصد است .کاهش
تمای��ل به س��پردهگذاری در بانکه��ا از  24.8درصد ب��ه  8.1درصد و
افزای��ش تمایل به اش��تغالزایی و کارآفرین��ی از  10.6درصد به 16.5
درصد از دیگر تغییرات جالب و معنادار در دیدگاه س��رمایهگذاری مردم
از خردادم��اه  1398تا تیرماه  1399اس��ت .همچنین درصد افرادی که
پساندازی برای س��رمایهگذاری ندارن��د از  34.3درصد به  39.1درصد
افزایش یافته است.
در طرح س��نجش نگ��رش مردم ای��ران پیرامون وضعی��ت اقتصادی
کش��ور با جامعه آماری ش��هروندان باالی  ۱۸س��ال کل کشور و تعداد
نمونه  ۱۵۹۰که به ش��یوه مصاحبه تلفنی اجرا شد ۲۹( ،تیر تا  ۵مرداد
 )۱۳۹۹در س��والی از مردم پرسیده ش��ده است« :هر خانوادهای ممکن
اس��ت در زندگی بتواند پسانداز کند .ش��ما ترجیح میدهید پسانداز
خ��ود را چگونه مدیریت کنید؟» در پاس��خ 39.1 ،درصد پاس��خگویان
گفتهاند پساندازی ندارند؛ ۱۷درصد گفتهاند در بازار زمین و مس��کن و

 16.5درصد در زمین ه اشتغالزایی و کارآفرینی سرمایهگذاری میکنند.
همچنین در مراتب بعدی بهترتیب  9.2درصد پاس��خگویان گفتهاند در
بورس س��رمایهگذاری میکنند و  8.1درص��د پسانداز خود را در بانک
میگذارن��د؛ 5.8درصد گفتهاند طال و س��که و 1.6درصد نیز دالر و ارز
خریداری میکنند.
نکته قابلتوجه در مقایس��ه مدیری��ت پسانداز کل جمعیت در مرداد
 ۱۳۹۹ب��ا خ��رداد  ،۱۳۹۸کاهش قابلتوجه میزان تمای��ل به پسانداز
در بان��ک و افزایش تمایل به س��رمایهگذاری در بازار بورس اس��ت .در
خردادماه س��ال گذش��ته 24.8درصد مردم گفتهان��د ترجیح میدهند
پساندازش��ان را در بانکها س��پردهگذاری کنند .ای��ن میزان در مرداد
 ۱۳۹۹با حجم قابل توجه کاهش به  8.1درصد رسیده است .در مقابل
سرمایهگذاری مردم در بورس رشد داشته و از  1.5درصد در خردادماه
پارس��ال به  9.2درصد در مردادماه امس��ال رسیده است .اشتغالزایی و
کارآفرینی نیز با رشد  5.9درصدی نسبت به خرداد  1398مواجه بوده
اس��ت .تمایل به س��رمایهگذاری در طال و س��که نیز در مقایسه با سال
گذشته حدود ۴درصد کاهش داشته است.
در ای��ن بین 39.1 ،درصد مردم اعالم کردهاند هیچ پساندازی ندارند
که این میزان نیز نس��بت به سال گذشته  ۵درصد افزایش داشته است.
اگر کسانی که گفتهاند هیچ پساندازی ندارند را از تحلیل کنار بگذاریم،
 27.9درصد ترجیح میدهند در بازار زمین و مس��کن 27.1 ،درصد در
زمین ه اشتغالزایی و کارآفرینی و  15.1درصد در بورس سرمایهگذاری
کنن��د .تمایل به پسانداز در بانک در میان این افراد نس��بت به س��ال
گذشته  24.5درصد کاهش یافته است ،اما گرایش به سرمایهگذاری در
بورس در میان این افراد  12.8درصد و اشتغالزایی و کارآفرینی 10.9
درصد نسبت به سال  ۱۳۹۸بیشتر شده است.
طبق نتایج آزمونهای آماری ،رفتار زنان و مردان در مدیریت پسانداز
تف��اوت معناداری با یکدیگ��ر دارد ،چنانکه  42.2درص��د زنان و 36.2
درصد مردان گفتهاند پساندازی ندارند .در حوز ه مدیریت پسانداز نیز
مردان ( 21.3درصد) بیش از زنان ( 11.6درصد) پساندازشان را صرف
اشتغالزایی و کارآفرینی میکنند .همچنین مردان ( 11.3درصد) بیش
از زنان ( ۷درصد) به سرمایهگذاری در بورس میپردازند .در مقابل زنان

( 8.1درصد) بیش از مردان ( 3.6درصد) طال و سکه خریداری میکنند.
درخصوص پسان��داز در بانک نیز زنان ( 10.5درص��د) بیش از مردان
( 5.9درصد) پساندازشان را در بانک سپردهگذاری میکنند.
نح��وه مدیریت پسان��داز بین گروهه��ای مختلف س��نی نیز تفاوت
معناداری دارد .افراد باالی  ۵۰سال ( ۱۲درصد) بیش از سایر گروههای
سنی پساندازشان را در بانک سپردهگذاری میکنند .جوانان  ۱۸تا ۲۹
س��ال ( 21.2درصد) بیش از سایر گروههای سنی تمایل به اشتغالزایی
و کارآفرینی دارند .همچنین میزان تمایل به س��رمایهگذاری در بورس
بین جوانان ( 12.9درصد) بیش از س��ایر گروههای سنی است .الزم به
ذکر اس��ت  54.5درصد افراد باالی  ۵۰س��ال 38.5 ،درصد افراد  ۳۰تا
 ۴۹س��ال و  25.1درصد جوانان  ۱۸تا  ۲۹س��ال در پاسخ به این سوال
گفتهان��د پساندازی ندارند .نتایج آزمونهای آماری نش��ان میدهد ،با
توجه به س��طح تحصیالت افراد ،نوع مدیریت پسانداز تفاوت معناداری
دارد .تمایل به س��رمایهگذاری در بورس با باال رفتن س��طح تحصیالت
افزایش پیدا میکند 22.1 .درصد افراد با تحصیالت کارشناسی ارشد و
دکترا و همچنین  14.6درصد افراد با تحصیالت کاردانی و کارشناس��ی
س��رمایهگذاری در بورس را به سایر شیوههای مدیریت پسانداز ترجیح
میدهن��د ،درحالی که این میزان بین افراد با تحصیالت دیپلم  ۹درصد
و افراد با تحصیالت کمتر از دیپلم  1.9درصد است.
همچنین با افزایش س��طح تحصیالت میزان تمایل به سرمایهگذاری
در اش��تغال و کارآفرینی افزایش پیدا میکند .در مقابل میزان تمایل به
پسانداز در بانک با افزایش س��طح تحصیالت کاهش پیدا میکند9.3 .
درص��د افراد ب��ا تحصیالت کمتر از دیپلم ۹ ،درص��د افراد با تحصیالت
دیپلم 7.3 ،درصد افراد با تحصیالت کاردانی و کارشناسی و  2.7درصد
افراد با تحصیالت کارشناس��ی ارشد و دکترا گفتهاند پساندازشان را در
بانک سپردهگذاری میکنند.
بنا بر اعالم روابط عمومی مرکز افکارس��نجی دانشجویان ایران ،میزان
افرادی که در پاس��خ به این س��وال گفتهاند پساندازی ندارند به ترتیب
بی��ن افراد با تحصیالت کمت��ر از دیپلم  57.7درصد ،افراد با تحصیالت
دیپلم  34.6درصد ،گروه تحصیلی کاردانی و کارشناسی با  25.8درصد
و افراد با تحصیالت کارشناسی ارشد و دکترا  26.5درصد است.

بودجه سال  ۱۴۰۰به مالیات و بورس تکیه دارد

در ش��رایطی بودجه  ۱۳۹۹با تمام کسریها 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  ۱۴۰۰از
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 جمعبندی 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  ۱۳۹۳تدوین شده و تاکنون با تحوالت بسیار زیادی از لحاظ
وضعیت اقتصادی و سیاس��ی همراه بوده اس��ت؛ به طوری که طی این
س��الها 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 میشود.
اما آنچه تاکنون سازمان برنامه و بودجه در رابطه با شمایل بودجه سال
 ۱۴۰۰طی جلسات بودجهای خود اعالم کرده ،حاکی از آن است که بر
پایه سیاس��تهای مالی انبساطی برای رکود و انقباضی برای بخشهای
منجر به تورم تدوین خواهد ش��د .آنطور ک��ه محمدباقر نوبخت ،رئیس
سازمان برنامه و بودجه گفته است ،سیاستهای انبساطی در دستور کار
قرار دارد تا از نیروی کار و ظرفیت و ماشینآالت استفاده کرده و مسئله
اشتغال تا حدودی برطرف شود و از طرفی از سیاستهای پولی انقباضی
استفاده میشود تا در مسیر مهار تورم حرکت کند.

شمایل بودجه ۱۴۰۰

ام��ا برای تامی��ن منابع با توجه به اینکه نف��ت نمیتواند جایگاه قابل
توجهی در درآمدهای دولت داشته باشد ،حرکت به سمت تامین منابع
پایدار و مطمئن در بودجه است؛ به طوری که تعهدات و بدهیهایی هم
برای دولتهای بعدی ایجاد نکند .به گفته نوبخت ،دو پیش��نهاد در این
رابطه مطرح است که اولی افزایش درآمدها از محل درآمدهای مالیاتی
و مولدسازی داراییها و دیگری مدیریت هزینهها از طریق بودجهریزی
مبتنی بر عملکرد است.
البته آنچه در رابطه با مالیات اش��اره ش��د ،این است که دولت تمرکز
ویژهای روی سیاس��تهای مالیاتی خواهد داش��ت و چهار تا پنج درصد
مالیات بر تولیدکنندگان را کاهش داده ولی مالیاتی که به مصرفکننده
منتهی میش��ود افزایش پی��دا خواهد کرد .این در حالی اس��ت که در
س��ال جاری دولت حدود  ۲۰۰هزار میلی��ارد تومان درآمدهای مالیاتی
پیشبینی کرده بود که تحقق آن در چند ماه گذش��ته تا حدودی برای
دولت رضایتبخش 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��دهای از درآمدهای خود را در این بازار مالی قرار
داد؛ به نحوی که از منابع  ۵۷۱هزار میلیارد تومانی بودجه س��ال جاری
حداقل  ۱۷۴هزار میلیارد تومان اوراق مالی اس��ت که از محل انتش��ار
اوراق و فروش سهام ش��رکتهای دولتی باید ایجاد شود .بر این اساس
س��هام بسیاری از شرکتها را برای عرضه در بورس اعالم کرد و تاکنون
تعداد زیادی عرضه شده است.
در کن��ار آن حداق��ل  ۵۰ه��زار میلیارد تومان هم از ف��روش اموال و
داراییه��ای دولت و مولدس��ازی آن باید ایجاد میش��د ک��ه به نوعی
میتوانس��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  ۶۰هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کس��ب
درآمد کرده است.
در ای��ن می��ان ،واکنشها 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��تگذاری بودجه در این مورد چندان مشخص نیست ،ولی ظاهرا
عرضه س��هام شرکتهای 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 محلهای مطمئن که بخشی از آن
درآمدهای مالیاتی اس��ت با اشاره به واگذاری سرمایههای مالی که یکی
از آنها سهام دولت در بورس است ،گفته که از این طریق میتوانیم 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
میتواند خواهان بسیاری داشته باشد و در راستای اجرای سیاستهای
اص��ل  ۴۴قانون اساس��ی و سیاس��تهای 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 میدهد 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 میگوید که تمرکز سال بعد نیز بر مالیات است که مجموع
این سیاس��تها به زودی در الیحه بودجه  ۱۴۰۰که بین دولت فعلی و
دولت بعدی تقسیم میشود ،مشخص خواهد شد.
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افزایش مالیات بر مصرف در بودجه 1400
مهدیپازوکی
استاددانشگاه

فرآیند تدوین بودجه  1400آغاز شده و نکات کلی از الیحه موردنظر
دولت رس��انهای 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 تحریمهای
ظالمانه آمریکا و همهگیری بیماری کرونا که نهتنها هزینههای 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 1400
مورد توجه دولت قرار بگیرد .منظور از انضباط مالی ،تعادل بین منابع
درآمدی و هزینهای دولت اس��ت و چه گویاست این شعر که میگوید
«چو دخلت نیس��ت ،خرج آهستهتر کن» .دولت باید در تدوین الیحه
بودجه  ،1400مخارج 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 تازهای 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 ،معافیتهای 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  7درصد اس��ت .در اقتصادی مثل ترکیه این نس��بت به
 20درصد و در کش��ورهای اس��کاندیناوی به  50درصد میرسد .اگر
دولت جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و معافیتهای مالیاتی را حذف کند،
ظرفیت مالیات گرفتن در اقتصاد کشورمان وجود دارد .دولت توانسته
است در سالهای گذش��ته بخش عمدهای از مالیات موردنظر خود را
وصول کند بنابراین با توس��عه دایره مالیاتدهندگان و نه افزایش پایه
مالیات تولید و مصرف ،درآمدهای مالیاتی دولت بیشتر هم میشود 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 یکشبه با
زمینخواری و داللی مسکن میلیاردر شدهاند ،یا مالیاتهای باال از بانک
مرکزی خریدهاند ،این مقصود مطلوب اس��ت ،با این حال در این مورد
هم باید با تقویت پیوند بین سامانههای نظام بانکی و مالیاتی و استفاده
بیشتر از فناوری ،ساختار اجرایی مالیاتستانی را تقویت کرد .نکته حائز
اهمیت پایانی این است که ریشه بخش عمدهای از مشکالت اقتصادی
کش��ور ما به پیوند سیاست و اقتصاد باز میگردد .اقتصاد ایران در گرو
سیاست است بنابراین بدون اصالح مسائل سیاسی نمیتوان 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 میبرند 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 نمیشود.
وزیر ارتباطات خبر داد

تسهیالت  ۵۰۰میلیاردی برای فروش موبایل
قسطی به مردم

وزیر ارتباطات از تس��هیالت  ۵۰۰میلیارد تومانی برای فروش تلفن
همراه قسطی به مردم خبر داد و گفت اعطای وام  ۵۰۰میلیارد تومانی
به اپراتورها برای تحویل گوش��ی قسطی به مردم در دستور کار وزارت
ارتباطات قرار گرفته اس��ت .محمدجواد آذریجهرمی روز دوشنبه در
مراس��م رونمایی از دس��تاوردهای حوزه فناوری که در قالب نمایشگاه
«بومیسازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطالعات» برگزار شد ،خبر
از نهای��ی ش��دن آزمایشهای مربوط به ماهواره «پ��ارس یک» داد و
گفت« :پارس یک» پیش��رفتهترین ماهوارهای است که تا به حال در
کشور ساخته شده است و رئیس پژوهشگاه امروز (دوشنبه) از تکمیل
آزمایشها 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  »۲میگذارند.
آذریجهرمی همچنین با اشاره به تسهیالت  ۵۰۰میلیارد تومانی
ب��رای فروش تلفن همراه قس��طی گفت :در ش��رایطی که نرخ دالر
نوس��ان دارد نمیتوانیم به عنوان مس��ئول بگوییم کاری از دس��ت
م��ا برنمیآید .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
میتواند 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 برنمیآید .اکنون به دلیل آموزش مجازی خیلی
از ما مصرفکننده 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  ۱۰برابر 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��تهای 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 گوشیهای
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  ۵۰۰میلیاردی 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.
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لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها در راستای حمایت از بازار سهام و صیانت از حقوق سهامداران است

موانع قانونی و نهادی در مقابل بازار سرمایه
نیمانامداری

تحلیلگربازارسرمایه

ن��وروز  ۹۸بخشهای بزرگی از ایران را س��یل ب��رد .بعد از دو دهه
خشکس��الی ،باران چنان آمد که سیل راه افتاد و خسارتهای 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
نمیآمد 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��الها تالش میکردیم به بورس رونق دهیم و
مردم را تشویق به سرمایهگذاری در بازار سرمایه کنیم ،حاال که مردم
هج��وم آوردهاند همه مضطرب ش��دهایم .انگار مدی��ران دولتی عادت
کردهاند سیاستها و تصمیمهایشان به بار ننشیند ،حاال این یک بار
هم که غفلتا به بار نشس��ته همه غافلگیر ش��دهاند! در واقع ،مهمترین
نگرانی از رش��د ش��تابان و ش��دید بورس ،ضعف در قابلیتهای 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  ۹۸حدود چند صد هزار نفر معاملهگر در بازار فعال
بودن��د که روزانه چند صد میلیارد توم��ان معامله هم انجام میدادند.
کارگزاریه��ا و دیگ��ر نهادهای مالی هم برای س��رویس دادن به این
افراد و حدود  ۳۰۰ش��رکت بورس��ی مشکلی نداش��تند .فرض بر این
بود که در یک س��ال بین  ۱۰تا  ۲۰عرضه اولیه انجام خواهد ش��د و
س��االنه پنج ش��ش هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید هم وارد بازار
میش��ود .همه اینها باعث میشد ارزش بازار س��رمایه هم چیزی در
حدود  ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان باش��د .در ابتدای س��ال  ۹۸کس��ی
انتظار نداش��ت در این شرایط تغییر عجیبی رخ دهد ،به خصوص که
منفی شدن رشد اقتصادی و تداوم رکود در کشور هم چشمانداز بازار
را تاریک کرده بود.
ام��ا همه این فرضها اش��تباه از آب درآم��د ،چنانکه در تیرماه ۹۹
حدود  ۵۵۰نماد فعال در بازار معامله ش��دند و همچنین قرار اس��ت
تا پایان س��ال حدود  ۱۰۰عرضه 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،
ظرفیتهای نهادی ،قانونی و فنی بازار هیچ تغییری نکرده است و این
بزرگترین چالش پیش روی بازار اس��ت .به عنوان نمونه به برخی از
این ضعفها اشاره میکنم:
* ضع��ف فناوری :اش��کاالت زیرس��اخت نرمافزاری 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��تمهای دیگر مرتبط با بازار هم در پش��ت این اش��کال بزرگتر
پنهان ماندهاس��ت .مثال OMSها و نرمافزاره��ای مدیریت صندوق
و س��بد ،زیرس��اخت فنی س��پردهگذاری مرک��زی و تس��ویه وجوه،
س��امانههای گزارشدهی و مانیتورینگ بازارها ه��م عمدتا قدیمی و
ناکارآمد هستند .خالصه اینکه سیستمهای قدیمی و منسوخی که در
بورس استفاده میشوند به هیچ وجه توان این حجم پردازش را ندارد.
* ضع��ف قانونی :علیرغم 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 Doorsکه رایجترین ش��کل فس��اد
ناش��ی از تعارض منافع اس��ت نهتنها 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
روالها و س��از و کارهای پیشگیری از فس��اد و تبانی و تعارض منافع
پیشبینی ش��ود و معلوم باشد چه کسی در قبال چه چیزی پاسخگو
اس��ت و مس��ئولیت دارد .در عین حال آموزش و اطالعرسانی 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 نشدهاست.
* ضعف نهادی :نهادهای مالی متناسب با رشد بازار رشد نکردهاند.
مث�لا اغل��ب کارگزاریها ماهی��ت خانوادگی و س��نتی دارند .تامین
سرمایههای بزرگ و مدرن که به خوبی بتوانند نقش Investment
 Bankرا ایف��ا کنن��د وج��ود ندارند ،تع��داد ش��رکتهای پردازش
اطالعات مالی اندک و ابعاد فعالیت آنها محدود اس��ت .دو شرکتی که
مجوز اعتبارس��نجی گرفتهاند عمال فعال نیس��تند PE ،و  VCجدی
در بازار وجود ندارد ،س��بدگردانها و مش��اوران سرمایهگذاری اغلب
با س��اختارهای مدرن و متن��وع  Asset Managementبیگانهاند
و کارگزاریه��ای دیجیت��ال و کس��بوکارهای Wealth-Tech
جایگاه��ی در بازار ندارند .در نتیج��ه عقبماندگی در نهادهای مالی،
بس��یاری از خدمات��ی که در دنیا رایج اس��ت اینجا ارائه نمیش��وند.
مثال س��بدهای متنوع و مناسبسازیش��ده ب��رای گروههای مختلف
مش��تریان ،مکانیزمهای س��رمایهگذاری بلندمدت اش��خاص حقیقی
و  Microinvestmentو ی��ا ان��واع نقشه��ای  Actuaryو
 Custodianنمونههایی از کارهایی هس��تند که نهادها و نقشهای
فعلی بازار سرمایه آمادگی اجرای آنها را ندارند .در نتیجه این وضعیت
است که تاثیر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاهها بسیار اندک (کمتر
از ی��ک درصد ارزش ب��ازار) و در تامین مالی پروژهه��ا و طرحها هم
بس��یار کمتر از آن چیزی اس��ت که باید باش��د (س��هم اوراق از بازار
حدود ۹درصد است).
س��ه مورد باال ،مثالهای��ی از کمبودهای فعلی بازار س��رمایه ایران
اس��ت .این مثالها نش��ان میده��د هجوم مردم و نقدینگ��ی به بازار
سرمایه به خودی خود اتفاق خوبی است مشروط بر آنکه زیرساختها
و قابلیتهای الزم برای چنین ش��رایطی فراهم باشد .اگر این شرایط
فراهم نباش��د و بخواهیم با همان نهادها و روالها و قابلیتها بازار را
اداره کنیم که دو س��ال پیش میکردیم ،طبیعی اس��ت که موجی از
اختالالت و ناکارآمدی و ناامیدی منتظر بازار خواهد بود .البته راهحل
مش��کل بازار سرمایه ،بس��تن درها و ترساندن مردم از ورود به بورس
نیست ،بلکه توسعه زیرساختها و رشد دادن قابلیتهاست.

از بانکهای بورسباز تا بورسبازی بانکها

فرصت امروز :بانکها از دیرباز به بازی در زمین بورس متهم بودهاند.
جذابیت بازار س��رمایه برای برخ��ی از بانکها به اندازهای بوده که طبق
برآوردها ،تنها در بهار امس��ال حجم سرمایهگذاری بانکها در این بازار
تا  ۵۷۰درصد افزایش داش��ته اس��ت؛ امری که به خوبی رغبت مدیران
بانکه��ا به درآمدزای��ی از تنور گرم بازار س��هام را نش��ان میدهد .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 مصوبهای ممنوعیت
س��رمایهگذاری بانکها 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 واکنشهایی شد .ازجمله رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
درحالی ورود بانکها و مؤسس��ههای اعتباری به بازار س��هام کش��ور را
تخلف قانونی و عبور از مجلس دانست که دو نماینده مجلس در جلسه
شورای عالی بورس بهعنوان ناظر حضور داشتند و در عین حال اعضای
ش��ورای عالی بورس از ای��ن مصوبه بهعنوان یک اق��دام حمایتی دفاع
کردند.
چنانچه حس��ن قالیب��اف اصل ،رئیس س��ازمان بورس درب��اره مواد
آییننام��ه پیش��نهادی حف��ظ ثبات بازار س��رمایه و صیان��ت از حقوق
س��هامداران و س��رمایهگذاران (که در جلسه اخیر ش��ورای عالی بورس
بررس��ی شد) گفت« :براساس این آییننامه ،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 بانکها در رابطه با مفاد ماده  ۱۶و  ۱۷قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور ،اس��تثنا ش��د و بانکها مجاز به
س��رمایهگذاری در بازار سرمایه خواهند بود .در عین حال ،نقش بانکها
در تأسیس نهادهای مالی در بورس تقویت میشود».
واکنش شورای بورس به توییت یک نماینده مجلس
به گزارش ایرنا ،این در حالی است که حمیدرضا حاجیبابایی ،رئیس
کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس روز ش��نبه در توئیت��ی درباره این
آییننامه نوش��ت« :مصوبه شورای عالی بورس در رابطه با الغای مواد۱۶
و ۱۷قانون رفع موانع تولید ،برای ورود بانکها و مؤسس��ههای 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 بههمراه 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�لامی ناظر بر مصوبات
ش��ورای بورس هس��تند .همچنین با توجه ب��ه تخصصی بودن مصوبات
شورا ،انتظار میرود قبل از انتشار اطالعات نادرست درخصوص تصمیم
ش��ورا در فضای رس��انهای ،بهجهت حفظ حقوق مردم و محمل قانونی

مصوبه مذکور ،حداقل با رئیس شورای بورس مذاکره میشد».
س��عید اس�لامی بیدگلی ،دبیرکل کانون نهادهای س��رمایهگذاری و
نماینده کانونهای س��رمایهگذاری در ش��ورای عالی بورس نیز نوشت:
«رئیس کل بانک مرکزی بهعن��وان عضو و دو نماینده مجلس بهعنوان
ی عالی بورس هستند .شورای عالی بورس
ناظر در جریان جلسات شورا 
اختیارات الزم برای اخذ تصمیمات را داشته است .امیدواریم با همکاری
هم بتوانیم به ثبات بازارهای مالی کشور کمک کنیم».
حس��ین س�لاحورزی ،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�لاش میکنند ،رئی��س محترم
کمیس��یون بودجه مجلس ،ندیده و نش��نیده تصمیمات ش��ورای عالی
بورس را تخلف محرز تش��خیص دادهاند! ب��ا توجه به حضور دو نماینده
ناظر مجلس در این شورا ،بهتر نبود که در مورد جزییات ابتدا با همکاران
خود مش��ورت میکردند؟» در همین حال ،روز یکش��نبه ( ۲۳شهریور)
نماین��دگان مجلس با حض��ور وزیر اقتصاد و دارای��ی و رئیسکل بانک
مرکزی وضعیت بازار س��رمایه و نوس��انهای قیمت ارز را در جلس��های
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��رمایهگذاری بانکها ،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 آییننامهه��ای الزم برای اج��رای این قان��ون جهت تصویب
در هیات وزیران بهعنوان یکی از وظایف ش��ورا ذکر ش��ده اس��ت .این
کارش��ناس بازار س��رمایه درباره س��ازوکار حمایتی این آییننامه گفت:
«بهدلیل سیاس��ت حمایت از بازار و از آنجایی که بانکها 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 بانکها میتوانند از
مناب��ع نقد خ��ود برای حمایت و صیانت از حقوق س��هامداران و بهویژه
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 موضوعهای جداگانهای هس��تند .تکالیف بانک
مرک��زی حکم میکند بانکه��ا ،مازاد  ۵۰درصد س��رمایهگذاری و نیز
ش��رکتهای تابعه خ��ود را در بورس عرضه کنند .در س��ه ماهه ابتدای
امس��ال شاهد بودیم که سیاستهای تش��ویقی و دستوری صادر شد و

بانکه��ا را مکلف کرد ت��ا داراییهای مازاد خ��ود را از جمله امالک و
مستغالت شرکتهای سرمایهپذیر عرضه کنند».
او درب��اره تصمیمهای جلس��ه اخیر ش��ورای عالی ب��ورس نیز گفت:
«بهنظر میرس��د این موضوع بیش��تر تالش برای اطمینانبخش��ی به
سهامداران و اشخاصی است که دغدغه فروش سهام دارند تا اعالم شود
میتوان با وضع یک قانون ساده ،روند عرضه و تقاضا را به نفع هر یک از
این دو طرف تغییر داد .البته بهنظر میرسد تصویب این پیشنهاد فرآیند
زمانبری اس��ت ،اما به ش��رط ایجاد ضرورت ،همین سیاست میتواند به
سرعت به یک قانون تبدیل شود».
مگر بانکها 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 بانکها
در بورس نبودند؟ این سوال در حالی مطرح میشود که بهنظر میرسد
تفاوت بین پذیرفتهش��دن بانکها در بورس و سرمایهگذرای آنها در این
بازار برای برخی افراد بهدرستی روشن نیست.
آقابزرگ��ی در این رابطه توضیح داد« :س��هام صنای��ع مختلفی از جمله
مؤسس��ههای مالی و اعتب��اری و بانکها در بورس پذیرفته ش��ده و آحاد
مردم و تکتک س��هامداران میتوانند تحت اراده و اختیار خود ،س��هام هر
یک از بانکهای قابل معامله در بورس را خریداری کنند .موضوع جلس��ه
اخیر شورای عالی بورس در رابطه با تزریق نقدینگی از جانب بانکها برای
خریداری سهام شرکتهایی است که احتماالً دارای سقف فروش در بورس
هس��تند بنابراین خرید و فروش س��هام بانکها در بورس با سرمایهگذاری
بانکها در این بازار ،دو مقوله کام ً
ال متفاوت از یکدیگر هستند».
او درب��اره آثار اقتصادی ورود بانکها بهعنوان س��رمایهگذار در بورس
نیز گفت« :دی��دگاه تجهیز و تأمین مالی از طریق بازار پول که بانکها
متولی و عوامل اجرایی آن هستند ،براساس تعاریف و ادبیات اقتصادی،
در بازه زمانی یک ساله انجام میشود .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 ،نابهنجاریهایی بهوج��ود خواهد آمد که بهمرور
زم��ان ،اقتصاد کش��ور را متأثر میکند .بر این اس��اس ،چگونگی تأمین
مالی از یک چرخه یعنی بازار پول وارد چرخه دیگری یعنی بازار سرمایه
میش��ود و یک تناقض س��اختاری در اقتصاد ایجاد میکند .این تداخل
وظایف موجب نابسامانیهایی در اقتصاد میشود .بهگونهای که در حال
حاضر نیز ش��اهدیم بیش از  ۸۰درصد منابع الزم برای اجرای طرحهای
توسعهای ،از بازار پول تأمین میشود».
ب��ه گفته وی« ،سیاس��تهای اقتصادی بهمناب��ع کوتاهمدت فقط در
بازههای زمانی کوتاه اجازه میدهد در همان حوزه سرمایهگذاری 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 میانمدت و بلندمدت برای اقتصاد کشور خواهد شد».

در جلسه هماندیشی کارگروه اندیشهورزی مدیریت بازار مطرح شد

امکان اصالح دامنه نوسان با تقویت بازارگردانی

دومین جلس��ه هماندیش��ی کارگروه اندیش��هورزی 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 بینالملل سازمان بورس ،محسن خدابخش مدیر نظارت
بر بورسهای 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 پیشگشایش،
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��تردهای انجام شده است و براس��اس این مطالعات ،دامنه نوسان در
بس��یاری از کش��ورها اعمال و از 4درصد تا  ۵۰درصد 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
بورسهای پیشرفته با دامنه وس��یعتر 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 میشوند
و حج��م معامالت آنالین حدود ۲۰درصد اس��ت بناب��ر این پیشفرض
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 بورسهای سازمان بورس
نیز گفت« :مهمترین ویژگی بازار سرمایه نقدشوندگی آن است بنابراین
اصالح ریزس��اختارهای بازار سرمایه نیز با این پیشفرض انجام میشود
و با رعایت و حفظ نقدش��وندگی میتوانیم 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
سرمایهگذاری از سوی عموم جامعه امکانپذیر نیست».

عضو اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد

عضو اتاق بازرگانی تهران میگوید ،افت قابل توجه شاخص بورس در
هفتههای گذشته ،چند عامل کلیدی و مهم داشته است.
عباس آرگون با بیان اینکه بازار بورس در ماههای 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��اندهنده رشد پرش��تاب و عجیب این بازار در ماههای
گذشته است».
ب��ه گفت��ه وی« ،ج��ذب نقدینگیهای موج��ود در جامعه ،کس��ادی
بازاره��ای موازی و حمایته��ای دولت از این ب��ازار اصلیترین عواملی
هستند که در رشد بورس در ماههای گذشته موثر بودهاند».
او ب��ا بیان اینکه «بورس مانند هر بازار دیگری افت و خیزهای خاص

چرا بورس رو به اصالح آورد؟

خود را خواهد داش��ت» ،توضیح داد« :در بورس رش��د و افت ش��اخص
ام��ری طبیعی و غیرقابل توقف اس��ت .نمیتوان انتظار داش��ت که این
بازار صرفا سوددهی کند و رشد داشته باشد اما حرکت ماههای 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 میتواند برای مدت طوالنی حرکت مثبت داشته باشد،
امکان ریزش ش��اخص و ضرردهی نی��ز در آن وجود دارد .آنچه حرکت
هفتههای 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��دهاند ،گفت« :یک��ی از اصلیترین دالیل افت
اخیر ،سیاستگذاریهای اشتباه صورت گرفته در این حوزه است .همان

زمان که بازار با س��رعتی بس��یار زیاد رش��د میکرد ،باید فکر افتهای
اینچنینی نیز صورت میگرفت .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��دنها خود به عاملی برای ریزش
ارزش بازار منجر ش��د ».عضو اتاق بازرگان��ی تهران ادامه داد« :در کنار
آن نامش��خص بودن برخی سیاستهای 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��رمایهگذاران و از س��رگیری حرکات مثبت
در بازار دشوار میشود».
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سایهروشنهای لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها در بورس

بانکها بازیگران خوب بازار سرمایه

از تصمیمهای مهم ش��ورای عالی بورس برای بازگشت ثبات و تعادل
به معامالت بورس ،لغو ممنوعیت س��رمایهگذاری بانکها 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 میتواند 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 آییننامه
پیش��نهادی ،حفظ ثبات بازار س��رمایه و صیانت از حقوق سهامداران و
س��رمایهگذاران بود .یکی از تصمیمات اتخاذش��ده در این جلس��ه ،منع
مشارکت بانکها در رابطه با مفاد ماده  ۱۶و  ۱۷قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور بود که در این زمینه اعالم ش��د
بانکها مجاز به س��رمایهگذاری در بازار س��رمایه خواهند بود و به گفته
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ،چنین تصمیمی نقش بانکها در
تاسیس نهادهای مالی در بورس را تقویت خواهد کرد.
درباره این مصوبه ش��ورای عالی بورس ،یک کارش��ناس بازار سرمایه،
بانکها را بازیگران خوب بازار سرمایه خواند و گفت :بانکها با توجه به
حجم نقدینگی و قدرتی ک��ه در اختیار دارند میتوانند بازیگران خوبی
در بازار سرمایه باشند.
به��زاد احمدینس��ب در گفتوگ��و ب��ا ایرنا ،با اش��اره ب��ه مدیریت
س��رمایهگذاری بانکها در بورس افزود :این موضوع نباید فراموش شود
که س��رمایهگذاری بانکها 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��رمایهگذار وارد بازار ش��دند ،س��رمایهگذار
واقعی هس��تند ،عمده این افراد اطالعات دقیقی از بازار س��رمایه ندارند
که این موضوع میتواند نقطه ضعفی برای بازار باشد.
عرضه و تقاضا تعیینکننده مسیر اصلی بورس است
احمدینس��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 بانکها به ب��ورس پیش نمیآمد 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 میتواند تا حدودی
نگرانکننده باشد .این کارشناس بازار سرمایه گفت :اگر بانکها درست
به س��مت س��رمایهگذاری هدایت نش��وند ،به دنبال بازارسازی باشند و
دست به برخی از دس��تکاریها در بازار بزنند ،این مصوبه شورای عالی
ب��ورس میتواند به عنوان نکتهای منفی محس��وب ش��ود اما در صورت
انجام آن به صورت کنترل ش��ده و مدیریت ش��ده ای��ن اقدام میتواند،
اقدامی بسیار مثبت برای بازار تلقی شود.
او ب��ا بیان اینکه در هیچ کجای دنیا ب��رای بانکها ممنوعیتی جهت
س��رمایهگذاری در بورس ایجاد نشده اس��ت ،خاطرنشان کرد :در سایر
کش��ورهای دنیا ،بانکها در بورس س��رمایهگذاری میکنند 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 میتواند
ایجادکننده هیجان در بازار باشد.
احمدینسب افزود :لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها در بورس را
نمیت��وان چندان به عنوان حمایت از بازار تلقی کرد زیرا در دنیا عرضه
و تقاضا تعیینکننده مسیر اصلی بورس است و در هیچ کشوری ،دولت
و حقوقیه��ا به دنبال کاه��ش التهاب و نوس��انهای موجود در بورس
نیستند.
این کارشناس بازار س��رمایه گفت :سازمان بورس باید به عنوان نهاد
ناظر زمانی که ش��اهد ورود حجم گس��تردهای از نقدینگی به بازار بود،
آنها را به سمت س��رمایهگذاری هوشمند یعنی سبدگردانها و صندوق
س��رمایهگذاری هدایت و از این طریق س��رمایهها را وارد بازار میکرد تا
در وضعیت فعلی و با وجود چنین هیجاناتی ضربهای 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

معاون وزیر اقتصاد تشریح کرد

تصمیمات جدید دولت و مجلس برای تقویت بورس
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 بانکها بوده ،اما اکنون
ما انتخاب کردهایم که بازار س��رمایه را به عنوان تامینکننده 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 روبهروست ،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��رمایهگذاران خرد کمتر
آسیب ببینند.
به گفته دهقان دهنوی ،از ابتدای س��ال جریان ورودی به بازار س��رمایه
مثبت بوده و بیش از  ۱۰۰هزار میلیارد تومان وارد بورس شده است اما بازار
متوس��ط سهام شناورش کمتر از  ۲۵درصد است و  ۷۵درصد سهام دست
سهامداران عمده است.
او ادامه داد :رفتارهای هیجانی برخی س��هامداران خرد تعادل بازار را به
هم میزند و باعث کاهش قیمتها میشود و این موضوع فقط به خود آنها
آسیب نمیزند بلکه به سهامداران عمده نیز آسیب میزند .برای جلوگیری
از آسیبدیدگی 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

شرکتهای سرمایهگذاری مانع زیان سهامداران میشود.
دهقان دهنوی افت و خیز بورس را طبیعی دانست و گفت :چرا حقوقیها
آرامند ،چون آنها بازار و سهام را به خوبی میشناسند و انتخاب کردهاند در
این بازار باشند.
مهدی طغیانی نماینده مجلس نیز گفت :جلس��ه غیرعلنی و  ۳س��اعته
مجلس درباره حمایت از بازار س��رمایه بود .بازارگردانی باید جدیتر اتفاق
بیفتد ت��ا بازار به تعادل بازگردد باید محدودیته��ای بازارگردانی را کمتر
کنیم یکی از محدودیتها دامنه نوسانات است که باید به شکل پویا درآید.
طغیانی نقش مجلس را نظارتی دانس��ت و افزود :نهادها و ش��رکتهای
دولتی و عمومی که در بازار حضور داشتهاند حاال باید نقش تاریخی خود را
در بازار به عنوان بازارگردان ایفا کنند .بورس دیگر بورس سابق نیست و نیاز
تافزاری و نرمافزاری دارد.
به تحول سخ 
محمدحسن ابراهیمی سروعلیا ،معاون نظارت بر بورسها 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 میتوانند
ت��ا ۱۰درصد سهمش��ان را از بازار جمعآوری کنن��د که این کار طبیعتا به
نقدشوندگی بازار کمک و نگرانی سهامداران خرد را مرتفع میکند.
ابراهیمی افزود :دستورالعمل س��هام خزانه به کلیه ناشرین ابالغ شده و
همین هفته دو یا سه شرکت سهام خزانهشان را عملیاتی میکنند و فرصت
دو ساله به آنها داده شده تا دوباره سهمشان 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 میکند.

ب��ورس وجود ندارد؛ بنابراین در وضعیت فعلی نمیتوان چنین انتظاری
را از بازار داشت.
احمدینس��ب اظهار داشت :مصوبه اخیر ش��ورای عالی بورس مبنی
بر لغو ممنوعیت س��رمایهگذاری بانکها میتواند 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��رمایهگذاری 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 حقوقیها نمیتوانند 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��رمایهگذاری بانکه��ا در ب��ورس ،بانکها فعال و در ح��ال حمایت
از س��هام زیرمجموعه خود بودن��د .وی با بیان اینکه ب��ازار برای بهبود
معام�لات 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 طبیعیتر و منطقیتر
میتواند به روند تعادلی خود بازگردد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه ادامه داد :حقوقیهایی که در چند روز
گذش��ته بازار را دچار مشکل کردند بانکیها نبودند بنابراین اگر بازار به
حالت طبیعی خود رها شود و کلیه نمادها باز باشند بازار خود به تعادل
میرسد و مجدد رشد خواهد کرد.
به اعتقاد او ،اب�لاغ چنین مصوبه چندان در بهبود وضعیت بازار موثر
نیس��ت زیرا اکثر بانکها 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 نمیتواند 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 میشد.
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نماگر بازار سهام
رشد  ۲۹هزار واحدی شاخص بورس

بانکها 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  ۲۹هزار واحد صعود به کانال یک
میلیون و  ۶۰۰هزار واحد بازگشت.
شاخص کل بورس در این روز  ۲۹هزار و  ۳۰۰واحد رشد داشت و
رقم یک میلیون و  ۶۰۷هزار واحد را نمایش داد .همچنین شاخص
کل (ه��موزن) ب��ا  ۲۵۹واحد کاهش به  ۴۲۲ه��زار و ۸۸۸واحد و
ش��اخص قیمت (هم وزن) با  ۱۷۰واح��د واحد افت به  ۲۷۷هزار و
 ۲۰۴واحد رس��ید .شاخص بازار اول  ۲۷هزار و  ۵۸واحد و شاخص
بازار دوم  ۳۶هزار و  ۴۹۳واحد کاهش داش��ت .براس��اس معامالت
این روز بیش از  7میلیارد و  ۸۱۴میلیون س��هم ،حق تقدم و اوراق
بهادار به ارزش  ۹۷هزار و  ۴۵۶میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بی��ن تمام��ی نمادها ،نم��اد صنایع پتروش��یمی خلیج فارس
(ف��ارس) با 4ه��زار و  ۸۷۷واحد ،فوالد مبارک��ه اصفهان (فوالد) با
4ه��زار و  ۵۳۰واحد ،مل��ی صنایع مس ایران (فمل��ی) با  3هزار و
 ۶۶۳واح��د ،معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با 2هزار و  ۵۰واحد،
گس��ترش نفت و گاز پارسیان (پارس��ان) با یک هزار و  ۲۲۴واحد،
گروه مدیریت سرمایهگذاری امید (وامید) با یک هزار و  ۲۱۲واحد،
مخابرات ایران (اخاب��ر) با یک هزار و  ۱۸۸واحد ،معدنی و صنعتی
چادرمل��و (کچاد) با یک هزار و  ۱۷۳واح��د ،بانک ملت (وبملت) با
ی��ک هزار و  ۱۶۳واحد ،پتروش��یمی پارس (پ��ارس) با یک هزار و
 ۱۵۴واحد ،توس��عه معادن و فلزات (ومع��ادن) با یک هزار و ۱۰۱
واحد ،س��رمایهگذاری غدیر (وغدیر) با یک هزار و  ۵۹واحد ،فوالد
خوزس��تان (فخ��وز) با یک ه��زار و  ۱۴واحد ،پتروش��یمی پردیس
(ش��پدیس) با  ۸۱۸واحد و بانک صادرات ای��ران (وبصادر) با ۷۹۷
واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در نقط��ه مقاب��ل نماد بانک پارس��یان (وپارس) ب��ا  2هزار و ۹۱
واحد ،کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران (حکش��تی) با یک هزار
و  ۳۹۶واح��د ،گروه بهمن (خبهمن) ب��ا  ۳۹۸واحد ،پارس خودرو
(خپارس) با  ۳۳۴واحد ،س��رمایهگذاری ملی ایران (ونیکی) با ۲۴۷
واحد ،خدمات انفورماتیک (رانفور) با  ۱۸۴واحد ،باما (کاما) با ۱۸۱
واحد ،صنایع ش��یمیایی ایران (شیران) با  ۱۶۸واحد ،گروه دارویی
برک��ت (برکت) با  ۱۵۹واحد ،زامی��اد (خزامیا) با  ۱۴۰واحد ،ایران
ترانسفور (بترانس) با  ۱۳۴واحد ،تراکتورسازی ایران (تایرا) با ۱۱۳
واحد ،کالسمین (فاسمین) با  ۱۱۲واحد ،سیمان تهران (ستران) با
 ۹۴واحد ،سرمایهگذاری سیمان تامین (سیتا) با  ۹۳واحد ،حفاری
ش��مال (حفاری) با  ۸۴واحد و تامین سرمایه بانک ملت (تملت) با
 ۸۴واحد 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 بانکها
هم در معامالت این روز صدرنش��ین برترین گروههای صنعت شد و
در این گروه  3میلیارد و  ۹۵۸میلیون برگه سهم به ارزش  ۱۹هزار
و  ۴۴۱میلیارد ریال داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز بیش از  ۲۳۰واحد افزایش داشت و بر روی
کان��ال  ۱۷هزار و  ۱۳واحد ثابت ماند .در ای��ن بازار یک میلیارد و
 ۷۳۰هزار برگه س��هم به ارزش  ۳۹ه��زار و  ۷۹میلیارد 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�لان) ،صنای��ع ماش��ینهای اداری ایران (مادی��را) ،بیمه کوثر
(کوثر) ،س��رمایهگذاری 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.
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راهکارهای کنترل نوسان قیمت در بازار موبایل

برداشت میگو آغاز شد

تولید میگو به  ۳۵هزار تن میرسد

مدیرعامل اتحادیه تکثیر ،پرورش و صادرات آبزیان گفت امس��ال
پیشبینیها حاکی از آن اس��ت که تولی��د میگو به  ۳۰تا  ۳۵هزار
تن برسد.
ارس�لان قاس��می ،مدیرعامل اتحادیه تکثیر ،پ��رورش و صادرات
آبزی��ان در گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران جوان ،از آغاز برداش��ت
میگو در هرمزگان خبر داد و گفت :امسال پیشبینیها حاکی از آن
است که تولید میگو به  ۳۰تا  ۳۵هزار تن برسد.
او افزود :با توجه به ش��یوع ویروس کرونا و بس��ته ش��دن مرزها،
حضور در بازارهای صادراتی کمی سخت است ،اما با همین شرایط
انتظار میرود که همانند س��الهای قبل۹۰ ،درصد 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��ورها با
رعایت مسائل بهداشتی مشغول تولید هستند.
این مقام مسئول ادامه داد :بنابر آمار همه ساله ۹۰درصد میگوی
پرورش��ی به بازارهای هدف صادر میشود 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  ۳۰هزار تن ،پیشبینی
میش��ود که ۹۰درصد آن به بازارهای هدف صادر شود و ۱۰درصد
هم در داخل مورد استفاده قرار گیرد.
قاس��می ادام��ه داد :این در حالی اس��ت ک��ه درخصوص میگوی
دریای��ی ۱۰درصد آن صادر میش��ود و ۹۰درصد آن در بازار داخل
مورد استفاده قرار میگیرد.
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 تخممرغ در روزهای آینده کاهش مییابد

رئیس اداره نظارت و بازرس��ی س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت
اس��تان همدان با اش��اره به اینکه افزایش قیمت تخممرغ از س��وی
اتحادیه مرغداران صورت گرفته است ،از کاهش قیمت تخممرغ در
روزهای آینده خبر داد .داریوش صفاری در گفتوگو با ایسنا ،اظهار
کرد :افزای��ش قیمتی که در تخممرغ دیده ش��ده ،به علت افزایش
قیمت از طرف اتحادیه مرغداران بوده اس��ت که در چند روز آینده
با کاهش قیمت تخممرغ مواجه میش��ویم .رئی��س اداره نظارت و
بازرس��ی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان خاطرنشان
کرد :در حال حاضر فروش تخممرغ بیش��تر به صورت کیلویی است
که کیلویی  ۱۴هزار تومان به فروش میرسد.
وی ب��ا بیان اینک��ه قیمت لبنیات براس��اس س��تاد تنظیم بازار
در تاری��خ هفتم تیرماه  ۹۹افزایش پیدا کرده اس��ت ،یادآور ش��د:
محصوالت لبنی مثل ش��یر بطری ی��ک لیتری  ۱.۵درصد چربی به
قیم��ت  ۵۶۰۰تومان و ش��یر بطری یک لیتری ب��ا 2درصد چربی
به  ۵۹۰۰تومان رس��یده که براساس میزان درصد چربی ،قیمتها
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  ۶۵۰۰تومان و با  ۳.۲درصد چربی  ۶۶۰۰تومان ،ماس��ت
کمچرب  ۹۰۰گرمی  ۱.۵درصدی به قیمت  ۶۶۰۰تومان ،ماس��ت
پرچ��رب 3درصد  ۷۳۰۰تومان و ماس��ت دب��های دو و نیم کیلویی
کمچرب ۱.۵درصد  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومان به دس��ت مصرفکننده
میرسد .وی با اش��اره به اینکه قیمت مرغ در بازار همدان بین ۱۶
ت��ا  ۱۷هزار تومان اس��ت ،اظهار کرد :چند عام��ل منجر به افزایش
قیمت مرغ در بازار شده که از جمله افزایش قیمت نهادهها و میزان
تقاضای بازار بوده است.

گرانفروشی 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
گرانفروش��ی ۱۹درصد ،درج نکردن قیمت ۱۹درصد ،صادر نکردن
صورتحساب ۲۲درصد و تقلب ۱۸درصد کاهش و احتکار 4درصد
افزایش یافته اس��ت .به گزارش ایس��نا ،این اطالعات نشان میدهد
تع��داد کل بازرس��یها از صنوف تهران در پنجماهه ابتدایی س��ال
ج��اری یک میلی��ون و  ۲۳۹هزار و  ۳۰۷فقره ب��ود که  ۵۹هزار و
 ۴۹۵فق��ره پرونده با برآورد جریمه پیش��نهادی ب��ه ارزش بیش از
۸۷۸میلیارد و  ۶۴۵میلیون ریال تشکیل شده است.
همچنین تعداد بازرسیهای انجام شده در مقایسه با مدت مشابه
س��ال گذش��ته ۱۶درصد افزایش یافته و تعداد پروندههای متشکله
7درصد کاهش داش��ته است .بر این اس��اس ،در پنج ماهه ابتدایی
امس��ال بیش از  ۶۱هزار فقره ش��کایت توس��ط واحدهای بازرسی
اصناف دریافت شده و آمارها نشان میدهد که در این مدت ،تخلف
گرانفروشی نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته ۱۹درصد ،درج
نکردن قیم��ت ۱۹درصد ،صادر نکردن صورتحس��اب ۲۲درصد و
تقلب ۱۸درصد 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  ۱۱هزار و  ۷۰۰گشت مشترک با بازرسان سازمان حمایت،
س��ازمان صمت ،س��ازمان تعزی��رات حکومتی و دادس��تانی انجام
دادهاند که در نتیجه این بازرس��ی ۳۳ ،مورد گزارش احتکار بالغبر
 ۲۰میلیارد ریال ثبت ش��ده و بیش��ترین می��زان احتکار مربوط به
الستیک ،روغن ،برنج و شکر بودهاند.
همچنین براس��اس اطالعات منتشرشده از سوی سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در پنج ماهه امس��ال ،بیش از ۵۸
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  ۲۴هزار و  ۸۵۶فقره پرون��ده تخلف جمعاً به ارزش بالغ بر
 ۵.۴۳۲میلیون ریال شده است.

واردات تلفن همراه آمریکایی کاهش یافت

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 نمیدهد که همین موضوع قیمتها 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 قیمتها در بازار اظهار کرد :قیمت انواع تلفن همراه
ت افزایش
در ب��ازار به دلیل افزایش تقاضا و ممنوعی��ت در برخی واردا 
یافته است.
وی افزود :در حال حاضر تقاضای انواع تلفن همراه ،تبلت و لپتاپ به
دلیل شروع سال تحصیلی و برگزاری کالسها به صورت مجازی افزایش

یافت��ه و وضعیت عرضه در بازار نمیتواند 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��گاهها ،برخی جلس��ات
به صورت مجازی برگزار میش��ود همچنین برخی کارکنان ادارات امور
خود را به صورت دورکاری انجام میدهند 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 بیرویه ارز ،تلفن همراه با برند آمریکایی وارد
کش��ور نشود که حتما باید از س��وی نهادهای مربوط پیگیری و اجرایی
ش��ود .وی تصریح کرد :ب��ا جلوگیری از واردات تلف��ن همراه آمریکایی

عرض��ه این محصول به بازارهای کش��ور کاهش پی��دا میکند که برای
جلوگیری از این رویداد باید واردات را از س��وی بازار کش��ورهای 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 میتواند بازار
تلفن همراه و قیمتها را کنترل کند ،ارائه فاکتور ثبت سفارش و خرید
موبایل از کشورهای مبدأ توسط انجمن واردکنندگان به دولت است.

زنگخطر صنعت طیور به صدا درآمد
عضو اتحادیه مرغداران گوش��تی گفت با توجه به مشکالت روزافزون
مرغداران درخصوص تامین نهادههای 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  ۱۲ه��زار و  ۵۰۰تا  ۱۳هزار
توم��ان و مرغ آماده به طبخ در خردهفروش��یها  ۱۷هزار و  ۵۰۰تا ۱۹
هزار و  ۵۰۰تومان است.
وی با اش��اره به اینکه مش��کالت مرغداران درخصوص تامین نهادهها
روز به روز در حال گسترش است ،افزود :با توجه به کمبود نهاده دامی،
مرغدار رغبتی به جوجهریزی ندارد که همین امر منجر به متضرر شدن
واحدهای مرغ مادر میشود.
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 ارزانتر اس��ت و به عب��ارت دیگر واحدهای م��رغ مادر دچار
خس��ران میشوند ،بازگش��ت تولیدکنندگان جوجه به حالت عادی ۱۸
ماه زمان نیاز دارد که این امر برای صنعت طیور کشور خطرناک است.
این مقاممس��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 نهادههای خریداری ش��ده از شرکتها جز
پشتیبانی امور دام در زمان مشخصی به دست تولیدکننده نمیرسد ،در
حالی که پروسه تولید مرغ  ۴۲روز در نظر گرفته شده و با افزایش سن
جوجه ،نهاده با نرخ مصوب در اختیار مرغدار قرار نمیگیرد.
عضو هی��أت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی ادامه داد :بارها اعالم
کردهایم که با بلوکه شدن پول نزد بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل
تا زمان ترخیص کاال تا حدودی مش��کالت مرتفع میشود ،اما همچنان
این موضوع مورد بیتوجهی قرار میگیرد ،در حالی که با این اقدام تنها
شرکتهایی که نهاده در اختیار دارند ،وارد سامانه بازارگاه میشوند که
این امر در تعادل قیمت تاثیر بسزایی دارد.

وی قیمت فعلی هر کیلو کنجاله سویا در بازار آزاد را  ۱۳هزار تومان
اع�لام ک��رد و گفت :این در حالی اس��ت که هیچگون��ه نظارتی در این
خصوص وجود ندارد ،با اس��تمرار این روند نمیتوان 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  ۱۲هزار و ۵۰۰
تا  ۱۳هزار تومان و س��تاد تنظیم ب��ازار  ۱۰هزار تومان اعالم کرد که با
این وجود این س��وال مطرح است که چطور امکان اختالف  ۳۰درصدی
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 پیشبینی
میشود که تا پایان هفته قیمت مرغ در همین دامنه باقی بماند و تنها
با استمرار روند افزایش قیمت نهادهها ،بازار دچار التهاب میشود.

تامین ۳۰درصد از نیاز کره کشور از طریق تولید داخل

ظرفیت تولید کره باال اما خروجی پایین است
مدیر صنایع غیرفلزی وزارت صمت گفت س��ال گذش��ته از  ۶۰هزار
تن نیاز کره کشور ،تنها ۳۰درصد آن از طریق تولید داخل تامینشد.
محس��نصفدری ،مدیر صنایع غیرفل��زی وزارت صمت در گفتوگو
با باش��گاه خبرنگاران جوان ،درباره تولید کره در کش��ور گفت :از سال
گذش��ته ارز  ۴۲۰۰تومانی کره حذف ش��د ،اما تا به امروز کره با قیمت
تنظیم بازاری عرضه میش��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 میگرفت.
صفدری درباره تامین کره موردنیاز کش��ور گفت :س��ال گذشته بیش
از  ۷۰درصد از  ۶۰هزار تن نیاز کره کش��ور از طریق واردات و تنها ۱۵
هزار تن آن از طریق تولید داخل تامینشد.
مدیر دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صمت گفت :در شرایط فعلی قیمت
ه��ر کیلو کره جهانی  ۳.۳دالر اس��ت که اغلب از نیوزیلند وارد کش��ور
میش��د و با احتس��اب قیمت ارز نیمایی قیمت هر کیلو بین  ۶۰تا ۷۰
هزار تومان خواهد بود و با احتساب هزینه حمل و بستهبندی این قیمت
در حدود قیمت کره تولید داخل یعنی هر کیلو  ۸۰هزار تومان است.
او بی��ان کرد :براس��اس پروانههای صادره  ۱۰۰واح��د تولیدی کره با
ظرفیت اس��می ح��دود  ۲۷۰هزار تن در کش��ور وجود دارد ،اما س��ال
گذشته این واحدها در مجموع  ۱۵هزار تن کره تولید کردهاند .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 ،۹۷
 ۳۶ه��زار تن و س��ال  ۵۲ ،۹۸هزار و  ۶۰۰تن واردات داش��تیم و در ۳
ماهه امسال هم  ۳هزار و  ۵۷۰تن کره از گمرک ترخیص شده است.

گفتنی است ،به دنبال حواشی مطرح شده در هفتههای اخیر پیرامون
عرضه و قیمتگذاری کره در داخل کشور ،قرار است جلسهای در ستاد

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

خــــودرو
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گرانی خودرو در بازار طبیعی است!

حجتاهلل 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 ،حجتاهلل فیروزی ،س��خنگوی کمیس��یون صنایع و
معادن مجلس ش��ورای اس�لامی 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 میکنند که تمام موجودی را
به بازار عرضه میکنند و کانال غیررس��می برای عرضه ندارند که البته
این ادعا هنوز راس��تیآزمایی 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 عمدهای از تقاضاها کاذب و س��رمایهای 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 هماکنون 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 میکنند 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
میکنن��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 بیاعتماد ش��دن به اقتصاد ،در بخش تولید
سرمایهگذاری نمیکنند .فیروزی تفویض اختیار تنظیم دستورالعملهای
اجرایی و آییننامهها به دستگاههای اجرایی را بزرگترین اشتباه دانست
و گف��ت :این مقررات اجرایی اس��ت ک��ه روند اجرای قان��ون را تعریف
میکند ،اما وقتی نحوه اجرا به دست خود دستگاه بیفتد معلوم است که
اجرا هم دچار مشکل میشود.

خودروساز عامل گرانی نیست
همچنی��ن در ادام��ه این «گفتوگ��وی اقتصادی» ،ساس��ان قربانی،
قطعهس��از و کارش��ناس صنعت خودرو گفت :عوامل بس��یار زیادی در
گرانی خودرو تاثیر دارند و نمیتوان فقط خودروساز را عامل این گرانی
دانس��ت .وی عامل اصلی گرانی خودرو در ای��ن مقطع زمانی را کاهش
تولید میداند و میگوید :ما تا س��ه سال قبل حدود یک میلیون و ۴۰۰
هزار دس��تگاه خودرو در سال تولید ،میکردیم اما در حال حاضر تولید
کاهش پیدا کرده اس��ت .قربانی مس��ائل مدیریت��ی در صنعت خودرو و
وزارت صنای��ع و تحریمها 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 داللبازی هم موثر بوده است .کارشناس صنعت خودرو از شرایط
بس��یار بد اقتصادی برای قطعهسازان 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
نمیپرسد .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.

انتقاد از افزایش قیمت الستیک و نبود نظارت درست
دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران 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  1397مسئله 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 واردکنندهای میتواند به این عرصه وارد
ش��ود به او مج��وز میدهیم 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 انجمنه��ای صنفی کامی��ونداران ادام��ه داد :آمارهای
منتشرشده نشان میداد نیاز خودروهای سنگین در بخشهای مختلف
حمل و نقل عمومی س��االنه  5میلیون حلقه الس��تیک اس��ت که یک
میلیون حلقه در داخل تولید ش��ده و  500هزار حلقه به صورت رسمی
وارد میش��ود؛ یعن��ی بی��ش از  3.5میلیون حلقه الس��تیک به صورت
غیررس��می و قاچاق به کش��ور وارد میش��د .در نهایت س��امانهای 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.

رئیس اتحادیه فروش��ندگان خودرو با بیان اینکه همچنان قیمتهای
ان��واع خودرو کاذب بوده و مردم نباید تحت تاثیر قیمتها قرار بگیرند،
گفت در حال حاضر قیمت انواع خودروها  ۵تا  ۱۲میلیون تومان کاهش
یافته است.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان خودرو با بیان اینکه همچنان قیمتهای

وی به برخی مشکالت توزیع الستیک در سالهای گذشته اشاره کرد
و گفت :به عنوان مثال برخی از س��ایزهای الستیک وسایل حمل و نقل
عمومی سنگین که موردنیاز کامیونت و کامیونهای قدیمی است کمتر
ثبت س��فارش و وارد میشد و بیشترین مشکل هم در این بخش وجود
داشت؛ در حالی که برخی از الستیکها آنقدر زیاد بود که مشتری برای
آن وجود نداشت و در انبارها نگه داشته میشد.
 4برابر شدن قیمت الستیک با ارز نیمایی
کریمی دربار ه قیمت الس��تیک اظهار کرد :تصمیم درستی که دولت
در س��الهای 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 انجمنهای صنفی کامیونداران 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  16میلیون تومان در
بازار رسید.
همچنین برخی از این خودروهای سنگین مانند اتوبوس و کامیونهای
حم��ل فرآوردههای نفت��ی و کاالهای پرخطر که باید الس��تیکهای 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 7
میلیون تومان در س��امانه عرضه میش��د به بیش از  26میلیون تومان
در بازار رسید.

خودرو پرچمدار اخبار سیاسی

ان��واع خودرو کاذب بوده و مردم نباید تحت تاثیر قیمتها قرار بگیرند،
گف��ت :در ح��ال حاضر قیمت ان��واع خودروها  ۵ت��ا  ۱۲میلیون 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

توقف ناوگان در آشفت ه 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 سریعتر به این وضعیت سامان بدهد.
دبی��ر کانون انجمنه��ای صنفی کامیونداران اعالم ک��رد :وزیر راه و
شهرسازی اخیرا دستور داده که همه الستیکهایی که تا اول شهریورماه
امسال وارد شدند و در گمرکها ماندهاند با ارز دولتی ترخیص شوند که
ش��امل  500هزار حلقه الستیک میشود و میتواند 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 50
درصد الس��تیک تولیدی به بازار آزاد وارد میش��ود و به گرانیها دامن
میزند ،چگونه یک راننده وسیله نقلیه سنگین مانند کامیون یا اتوبوس
میتواند س��االنه حداقل نیاز خود به چهار حلقه الستیک را تامین کند
که هزینهای بالغ بر  80میلیون تومان برای او به همراه دارد؟
کریمی اظهار کرد :به نظر میرس��د دولت باید ضمن دس��تور به همه
دستگاههای اجرایی متولی برای شناسایی دقیق نیازها ،سامانه الستیک
را دوباره فعال کند و با وارد کردن الستیکهایی که در گمرکها معطل
مانده بتوانند سروس��امانی به این بازار دهد .همچنین نظارت بیش��تری
روی الس��تیکهای وارداتی ایجاد کند ،چراکه قیمت آنها به درستی از
س��وی واردکنندگان اعالم نمیشود و با این وجود تا زمانی که به دست
رانندگان میرسد بیش از دو برابر افزایش قیمت پیدا میکند.

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 قیمتهای کاذبی برای خودروها عنوان میش��ود که مردم باید
مراقب این موضوع باشند .دلیلی برای افزایش خودرو آن هم به صورت
غیرمنطقی وجود ندارد.

شماره 1624

سهشنبه
 25شهریور 1399

7
اخبار

خبر خوش درباره خودروی ارزانقیمت

جزییاتی جدید از فروشهای فوقالعاده

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت خودروسازان
در حال کار برای ساخت یک خودروی ارزانقیمت هستند که
البت��ه هنوز نمیتوان 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 فروشه��ای فوقالعاده
خودروسازان بسیار باال گرفته است .با توجه به اینکه قیمتها
در ب��ازار رو به افزایش اس��ت اکث��ر مردم ترجی��ح میدهند
در ای��ن طرحهای ف��روش فوقالعاده ش��رکت کنند .از طرفی
بحث س��اخت خودروی ارزانقیمت نیز مطرح ش��ده است که
کارشناسان نسبت به تولید این خودرو اظهار ناامیدی کردهاند.
برای بررس��ی بیش��تر این م��وارد و پیگیری موضوع س��اخت
خ��ودروی ارزانقیمت 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 میخوانید.
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 طرحهای فروش فوقالعاده خودرو را تا پایان سال خواهیم
داش��ت .تعداد  152هزار دستگاه خودرو در فروش فوقالعاده
به دس��ت مردم میرسد 110 .هزار دستگاه برای ایران خودرو
و  42هزار دستگاه برای سایپا خواهد بود.
وی ادامه داد :در فروشهای فوقالعاده خوشبختانه تجربهای
ک��ه از طرحهای 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 قیمتها در بازار
معمارباش��ی در پاسخ به این سوال که چرا قیمتها 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��رمایهای ش��ده و عدهای 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  600هزار دس��تگاه در س��ال  96بود .االن حتی  4میلیون
نفر برای خودرو ثبت نام میکنند و این نش��ان میدهد بخش
زیادی از افراد که وارد بازار ش��دند به قصد مصرف آن نیست.
آنها میخواهند 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 میتوان به ناتوانی در پاس��خگویی
کامل به تقاضاها با توجه به تعهدات معوق خودروسازان اشاره
کرد .ما با تقاضای انباش��تهای مواجه بودیم که طی شش ماه
آینده با افزای��ش طرحهای فروش فوقالع��اده خودرو جبران
خواهیم کرد.
منتظر خودروی ارزانقیمت باشید
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در پایان اشارهای
به بحث س��اخت خودروی ارزانقیمت ک��رد و گفت :زیر 12
ه��زار دالر خودروی��ی با اس��تانداردهای موردنظر م��ا نداریم.
یک بار تاتاموت��ورز خودرویی با قیمت  4هزار دالر تولید کرد
ام��ا موفق نبود .خودروی پراید به دلی��ل اینکه زنجیره تامین
گس��تردهای داش��ت و تیراژ آن باال بود ارزانقیمت درمیآمد.
خودروسازان برنامههایی دارند تا محصولی با موتور کممصرف
و ابعاد مناسب در تیراژ باال تولید کنند .این خودرو ارزانقیمت
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 ،نمیتوان
درباره بازه قیمتی آن صحبت کرد .این پروژه به نظر میرس��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 میشود.

تعادل بازار خودرو با ممنوعیت درج قیمت در
سایتها محقق نمیشود

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��تاهلل فیروزی در گفتوگو با خبرن��گار پارلمانی خبرخودرو
درخص��وص تاثی��ر ممنوعیت درج قیم��ت خودرو در س��ایتها 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 مصرفکنندگان واقعی به س��مت خرید
خودرو هدایت نش��وند و همچنین تا زمانی که خودرو از یک کاالی
س��رمایهای خارج نش��ده و به یک محصول مصرف��ی تبدیل نگردد،
خودبهخود این مش��کالت را شاهد خواهیم بود که رفع آن ،نیازمند
اقدامات فرهنگی اس��ت .وی افزود :جامعه میبایس��ت به این بلوغ
فرهنگی برسد که تنها مصرفکنندگان 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 پولهای س��رگردان به س��مت
س��رمایهگذاری در حوزهه��ای خاص از جمله تولید هدایت ش��ود،
در ح��وزه قیمت و عرضه و تقاضای خودرو نیز تعادل نس��بی ایجاد
خواهد شد.
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 95درصد از نیاز کشور به داروی پیوند
عضو تامین شد
داروهای ویژه بیماران پیوند اعضا ،مغز و اعصاب از جمله اقالم بسیار حساس
دارویی محس��وب میشوند .یک شرکت دانشبنیان موفق شد با تولید داخلی
این داروها ،کشور را از واردات میلیونها دالر دارو بینیاز کند .این شرکت 95
درصد نیاز کشور به داروی ویژه بیماران پیوند عضو شده را تامین میکند.
حسین س�لامی ،مدیرعامل شرکت دانشبنیان داروس��ازی زهراوی گفت:
داروی دانشبنیان س��اخته شده در این ش��رکت ،ایمینورال نام دارد که برای
بیمارانی که در آنها پیوند عضو ش��ده اس��ت ،تجویز میشود .این دارو وظیفه
س��رکوب سیس��تم ایمنی بدن را برعهده دارد تا بدن ف��رد بیمار ،عضو پیوند
شده را پس نزند.

دریچــه

توانمندی شرکتهای دانشبنیان برای هوشمندسازی شبکههای آب به کار میرود
نشست «هوشمندسازی بهرهبرداری شبکههای آبرسانی و توزیع آب کالنشهرها» با
حضور مسئوالن آبفای مناطق مختلف کشور ،مدیران شرکتهای دانشبنیان و مسئوالن
ستاد توسعه فناوری آب ،خشکسالی ،فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری 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
ریاستجمهوری ضمن تشریح آخرین وضعیت سیاستگذاری 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 میافزاید.
پرهم��ت ادام��ه داد :با توجه به کمب��ود منابع آب یک��ی از راه حلهایی که در حال
حاضر برای تامین امنیت پایدار مصرف ش��رب کالنش��هرها در پیش گرفته شده است،
کاهش مصرف در دیگر بخشها مانند کش��اورزی و اضافه کردن آن به قس��مت مصرف
شرب انسانی اس��ت .البته دست بردن در این سهمیهبندیها مسائل خاص خود را دارد
و نمیتوان به آس��انی از سهم یک بخش کاست و به دیگر بخشها افزود .زیرا تاثیرگذار
بر تولید داخلی است.
وی همچنین بیان کرد :در برخی مناطق سیستمهای انتقال آب رقمی در حدود  20تا
 30درصد ،هدررفت آب دارند .با کاهش این مقدار هدررفت ،میتوان تا حد زیادی مشکل
کمبود منابع آبی را حل کرد.
پرهمت ،با اشاره به تالشهای صورت گرفته توسط ستاد برای حمایت از شرکتهای
دانشبنیان و فناوری که در این حوزه فعال هستند ،گفت :در بسیاری از بخشهای آبفای
کش��ور ،برای بهینهسازی سیستمها و تامین منابع آبی ،نیازمند تزریق و توسعه فناوری
هستیم .شرکتهای دانشبنیان میتوانند با بومیسازی این فناوریها ،نقشی تعیینکننده
در تامین آب موردنیاز برای مصارف کشور ،ایفا کنند.

به گفته وی ،تامین تجهیزات و دس��تگاههای موردنیاز تاسیس��ات آبشرین کن ،در
جنوب کشور ،از جمله تجربیات موفقی است که با کمک این شرکتهای دانشبنیان 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 استانها
و کالنش��هرهایی از جمله تهران ،اصفهان ،شیراز ،مشهد ،قم ،کاشان به صورت حضوری
و استانها 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 بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان مطرح کردند.
مرتضی تقوائی حس��ینزاده ،مدیرعامل ش��رکت فناور ب هپویان 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 زیرساختهای موردنیاز ،نحوه استفاده
از دادههای برخط و غیربرخط موجود ،قابلیتها و مزایای این سامانهها نسبت به وضعیت
موجود و همچنین مزایای اقتصادی این طرح ،اعالم آمادگی کرد تا با کلیه شرکتهای
استانی آبفای کشور ،همکاری کند.
همچنین رضا قنبری ،رئیس پارک علم و فناوری خراس��ان نیز در ادامه این نشست
بیان کرد :پارکهای علم و فناوری در اس��تانها به عنوان بازوی استانی معاونت علمی و
فناوری ریاس��تجمهوری محسوب میشوند و بس��یار خوشحال خواهیم شد تا هرگونه
حمایت و پشتیبانی موردنیاز شرکتهای دانشبنیان و فناوری که در حوزه آب و منابع
آبی هستند را عرضه کنیم.
در پایان این نشست ،تفاهمنامه همکاری برای پیادهسازی سامانههای هوشمند شبکه
ت دانشبنیان بهپویان امین منتظر و مدیران عامل شرکتهای آب و
آبرسانی ،بین شرک 
فاضالب قم ،کاشان ،شیراز ،خراسان جنوبی ،قزوین و برخی دیگر از شرکتهای استانی
آبفا ،منعقد شد.

نفوذ اینترنت نسل  5در حملونقل هوشمند؛ همکاری  4جانبه شکل میگیرد
 5Gفناوری تحولآفرینی اس��ت که به توس��عه دسترس��ی کاربران به اینترنت و فراهم
کردن بستر ایجاد و رشد کسبوکارها میانجامد .استفاده از این فناوری نوین در حملونقل
هوش��مند موضوع یک تفاهمنامه همکاری  4جانبه ش��ده است که معاونت علمی و فناوری
ی است.
ریاست جمهوری یکی از پایههای این همکار 
ادعا شده که  G5با 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 میتواند منشأ تغییرات
اساسی در حملونقل هم باشد .به همین دلیل یک همکاری مشترک  4جانبه 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��انها را ب��ه یکدیگر متصل میکند ،بلکه
ماشینها و اشیا را نیز به یکدیگر متصل کرده و آنها را کنترل میکند.
س��تاد توسعه فناوریهای فضایی و حملونقل 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 همافزایی توانمندیهای خود به تحقق استفاده
از زیرس��اختهای  G5در حملونقل هوش��مند کمک کنند .این ط��رح در ابتدا به صورت
پایلوت اجرایی میشود.
منوچهر منطقی ،دبیر س��تاد توس��عه فناوریهای فضایی و حملونقل پیشرفته معاونت
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در جلسه امضای این تفاهمنامه ،گفت :باید تالش کنیم
فناوری خودروهای متصل را در کش��ور بس��ط دهیم .البته تالشها گویای این اس��ت که
بهمنماه سال جاری خودروی متصل در کشور به بهرهبرداری میرسد.
به گفته منطقی ،باید از برج فناوری کیش برای توسعه فناوریهای حملونقل پیشرفته

اس��تفاده کنیم .فضایی خوب و گسترده که شرایط خوبی برای توسعه فعالیتهای فناورانه
دارد .شرکتها میتوانند در این برج مستقر شوند و از امکانات آن بهره ببرند.
وی تعیین هدف مش��خص برای اجرایی شدن این تفاهمنامه را ضروری دانست و گفت:
منطقه آزاد کیش برای اجرای طرح استفاده از زیرساختهای  G5در حملونقل 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 حملونقل هوشمند ستاد توسعه
فناوریهای فضایی و حمل ونقل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری هم
گفت :ستاد در تالش است تا همافزایی فعالیتهای هوشمندسازی را محقق کند .همچنین
ارائه خدمات پیشرفته و فناوریهای نوین مرتبط با حوزه حملونقل را در بخشهای مختلف
پیگیری میکنیم.
ب��ه گفته وی ،حملونقل جادهای ،ریلی ،دریایی ،هوایی و یکپارچهس��ازی آنها به کمک
فناوریهای فضایی و هوشمندسازی در تعامل با دستگاههای اجرایی ذیربط با این حوزه در
سطح کشور از جمله اولویتهای ستاد است.
خدامرادی ادامه داد :قرار بر این است که این کار توسط شرکتهای دانشبنیان انجام شود
و ستاد تنها بستر این فعالیتها را ایجاد کند.
در انتهای این جلسه منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حملونقل
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 زیرساختهای G5پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بازدید
کردند.

انواع فوالد آلیاژی مطابق با استانداردهای جهانی تولید شد
ش��رکتهای دانشبنی��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 دانشبنیان ب��ه بزرگترین
تولیدکنن��ده انواع ف��والد آلیاژی در ایران و
خاورمیانه و یکی از مدرنترین کارخانههای
تولید فوالد آلیاژی دنیا بدل ش��ده اس��ت؛
شرکتی که از سال  78کار خود را آغاز کرد
و امروز با گذش��ت  21سال از فعالیتش به
یکی از تولیدکنن��دگان اصلی این محصول
در کشور تبدیل شده است.
ای��ن فوالده��ای تولی��دی همپ��ای
اس��تانداردهای جهان��ی برای تامی��ن نیاز
بخش��ی از بازارهای داخل و خارج كش��ور
تولید میش��ود؛ محصولی که در صنایع خودروس��ازی ،ماشینسازی،
نفت ،گاز و پتروش��یمی ،ابزارس��ازی ،نیروگاهی ،ریلی ،س��اخت لوازم
پزشکی و جراحی و سایر صنایع ویژه کاربرد وسیع دارد.

به گفته علیرضا چایچی یزدی ،مدیرعامل این شرکت دانشبنیان،
یکی از اهداف آنها دس��تیابی به تولید  3/1میلیون تن فوالد آلیاژی از
طریق اجرای طرحهای توس��عه و تكمیل 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
کارخانهه��ای فوالدس��ازی ،ن��ورد مقاطع
س��نگین ،ن��ورد مقاطع س��بک ،عملیات
حرارت��ی و تکمی��ل کاری ،مجه��ز ب��ه
پیش��رفتهترین 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 بینالمللی میسر ساخته
است.
وی اف��زود :در حال حاضر ما در مجموع
 423گرید فوالد آلیاژی قابل تولید داریم و در صورت نیاز مش��تریان،
گریدهای جدید براس��اس اس��تانداردهای بینالملل��ی و داخلی قابل
طراحی و تولید است.

اوراکل ب ه جای مایکروسافت برنامه ج
ظاهرا مایکروس�افت از خری�د تیکتاک منصرف و نام یک غول دیگ�ر دنیای فناوری به
عنوان خریدار احتمالی شرکت چینی مطرح شده است.
ب�ه گزارش زومیت ،مایکروس�افت جدیتری�ن گزینه برای خرید تیکت�اک بود که پس
از رد ش�دن پیش�نهادش ازس�وی مالک چینی اپلیکیش�ن ،بایتدنس ،از ادام ه مذاکرهها
منصرف شد .پس از هفتهها کشمکش و اخبار و گزارشهای متعدد که شامل دخالت دولت
ترامپ هم میش�د ،مایکروس�افت در خرید تیکتاک به موفقیت نرسید و بهصورت رسمی
برنامهه�ای مذاک�رهای را لغو کرد .ردموندیه�ا در بیانیهای درباره لغ�و مذاکرههای خرید
تیکتاک نوشتند« :بایتدنس اعالم کرد که قصد فروش تیکتاک به مایکروسافت را ندارد.
ما اطمینان داریم که پیش�نهادمان ب�رای خرید تیکتاک به نفع همه کاربران اپلیکیش�ن
ب�ود و همچنی�ن منافع امنیت ملی را هم تأمین میکرد .ما در بیانیه ماه آگوس�ت هم گفته
بودیم که برای رس�یدن به اهداف ،تغییراتی جدی در س�اختار اپلیکیش�ن ایجاد خواهیم
ک�رد .تغییراتی که آن را با باالترین اس�تانداردهای امنیت ،حریم خصوصی و ایمنی آنالین

هماهن�گ میکردند .بههرحال ما ه�م نظارهگ
چگونه در حوزههای بااهمیت پیش�رفت خواه
ک�رده ب�ود که به صورت ج�دی خرید واحده
کان�ادا ،اس�ترالیا و نیوزیلند در دس�تور کار د
که مایکروسافت برنامههایی جدی برای خرید
ترک میز مذاکره ازس�وی مایکروسافت ،فرص
مهیات�ر میکند .برخی رس�انهها در م�اه گذش
تیکت�اک صحب�ت میکردند .اخبار جدید تأی
الیسون ،بهصورت رسمی جایگزین مایکروساف
هرگون�ه توافق ف�روش تیکتاک به اوراکل
خواهد بود .دونالد ترامپ ،قبال تاریخ  ۱۵س�پت
بی�ان کرده ب�ود که بعدا به  ۱۲نوامبر تغییر کر

یک بانوی ایرانی در جمع  40استاد برتر جوان دنیا قرار گرفت
مریم کوچکینژاد ،دانشآموخته دانش��گاه صنعتی ش��ریف در میان
 40اس��تاد برتر جوان زیر  40س��ال در دنیا در رشته مدیریت انتخاب
ش��د .این انتخاب براس��اس ردهبندی س��ایت ()Poets & Quants
انجام ش��د که از معتبرترین س��ایتهای
آنالین رشته مدیریت در دنیا است.
این سایت اخبار مربوط به مدارس عالی
مدیریت  Business Schoolsدر دنیا و
به خصوص رشته  MBAرا اطالعرسانی
میکند .عالوه بر خبررسانی این وبسایت
اقدام به انتش��ار ردهبندیهای مختلف از
جمله ردهبندی دانشگاههای 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 کوچکینژاد ،استاد دانشگاه نورت
وس��ترن با رن��ک  25جهانی اس��ت که با
بیش از  citations 1400در  Google Scholarدر بین  40استاد
برتر جوان زیر  ۴۰سال 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  40نفر نهایی را برعهده دارد .معیار انتخاب براس��اس
مهارتهای تدریس و کیفیت مقاالت تحقیقاتی اس��اتید است .مطابق
آمار وبسایت برای رقابت سال  ۲۰۲۰بیش از  ۲۰۰۰کانداتوری برای
 ۱۶۰استاد رشته مدیریت از سراسر دنیا
داش��تهاند که از این میان  ۴۰اس��تاد به
عنوان لیست نهایی انتخاب شد.
مریم کوچکینژاد دانشآموخته رشته
کارشناسی و کارشناس��ی ارشد فیزیک
در دانش��گاه صنعتی شریف بوده است و
عاشق رشته رفتار سازمانی و روانشناسی
میش��ود .الهامبخش وی در این مس��یر
آق��ای دکتر فیضبخ��ش در دانش��گاه
صنعتی شریف بوده است.
وی دکت��رای رفت��ار س��ازمانی را از
دانش��گاه یوت��ا و پس��ادکترا را در مرکز
 Edmond J. Safraدانش��گاه هاروارد
دریافت کرده است و در سال  2014به 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.
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افزایش سقف سرمایهگذاری در
طرحهای تامین مالی جمعی
سرپرس��ت نهادهای مال��ی و نوآوری فرابورس ای��ران در وبینار تامین مالی
جمع��ی (کراودفاندینگ) برای تامین مالی کس��بوکارهای دانشبنیان که به
صورت آنالین برگزار ش��د ،از تالشهای این رکن بازار س��رمایه برای افزایش
سقف س��رمایهگذاری  ۲میلیارد تومانی در طرحهای تامین مالی جمعی خبر
داد .به گزارش س��نا ،عارف علیقلیپور با اشاره به پیشرو بودن فرابورس ایران
در کمک به تامین مالی شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای 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.

یادداشـت

تاثیر ویروس کرونا بر راهبردهای جذب دانشجویان بینالمللی

جدی خرید تیکتاک را دنبال میکند

گر آینده خواهیم بود تا ببینیم این س�رویس
هد کرد ».مایکروس�افت در ماه گذش�ته تأیید
ه�ای عملیاتی تیکت�اک را در ایاالت متحده،
دارد .همچنین برخی رس�انهها ادعا میکردند
د کل فعالیتهای بینالمللی تیکتاک دارد.
صت را برای خریدار بزرگ دیگر یعنی اوراکل
ش�ته از برنامههای ج�دی اوراکل برای خرید
یید میکنند که ش�رکت تح�ت مدیریت لری
فت در مذاکرههای خرید تیکتاک شده است.
ل ،ب�ا پیچیدگیها و چالشه�ای متعدد همراه
تامبر را بهعنوان ضرباالجل فروش تیکتاک
رد .تهدیدهای ترامپ ،ش�امل مسدودس�ازی

تیکتاک در ایاالت متحده میش�ود .درمقابل ،تیکتاک هم شکایت از ترامپ را در دادگاه
پی�ش برد .همچنین بایتدنس اعالم کرد که ش�اید بهخاطر قوانین جدید چین اصال امکان
فروش تیکتاک را نداش�ته باش�د ی�ا آن را بدون الگوریتم کلیدی اصل�ی مبتنی بر هوش
مصنوعی بفروشد.
اکن�ون ک�ه مایکروس�افت از خرید تیکتاک منصرف ش�ده اس�ت ،آین�ده فعالیت این
اپلیکیش�ن پرطرفدار در ایاالت متحده اصال مشخص نیست .اوراکل که امروز بهعنوان یک
خریدار احتمالی مهم شناخته میشود ،شاید درنهایت تنها نقش ارائهدهنده سرویس ابری
را برای تیکتاک بازی کند و هیچ مدیریت و مالکیت کاملی روی اپلیکیشن نداشته باشد.
فراموش نکنید که لری الیس�ون از افراد بس�یار نزدیک به ترامپ و از حامیان او محس�وب
میش�ود و ورود ش�رکتش به فرآیند خرید ،شاید ش�رایط را تغییر دهد .درنهایت وضعیت
تیکتاک اصال مش�خص نیس�ت و هرگونه تغییر ناگهانی در س�اختار و برنامههای فروش،
ممکن خواهد بود.

تجهیزات «ایرانساخت» تصویربرداری پیشرفته به یاری سالمت آمد
تصویرب��رداری ب��ا اس��تفاده از پرتوایک��س ،در ش��مار فناوریهای
پیشرفتهای قرار دارد که دانش فنی و تجربه را در حوزههای گوناگون
دانش��ی طل��ب میکند .فن��اوری س��اخت و قیمت تجهیزات��ی که از
فناوری میکروس��یتی ب��رای تصویربرداری
بهره میبرند ،باال اس��ت و بر همین اساس،
یک ش��رکت فناور به کمک نیروی انسانی
دانشآموخت��ه راه را ب��رای تولید تجهیزات
این حوزه هموار کرده است.
دس��تگاههای میکروس��یتی از فن��اوری
تصویربرداری سه بعدی با استفاده از پرتوی
ایک��س بهره میب��رد .پایه و اس��اس روش
فناوری میکروس��یتی همان روش��ی است
که در س��یتی اس��کن به کار م��یرود ،اما
دقت و کیفیتی بس��یار باالت��ر ارائه میدهد
به طوریکه میش��ود از جان��وران ریزاندام
تصاویر باکیفیت ثبت کرد.
به کمک روش میکروسیتی ،تصاویر از اجسام و اندامها در اندازههای
میکروس��کوپی از س��اختار درونی بدون نیاز ب��ه روشهای تخریبی و
تهاجم��ی ارائه دهد .میکروس��یتی به بیان ابع��اد و ویژگیها آن هم

در ابعاد میکرومتری میپردازد .در نمونههای زیس��تی کوچک ،امکان
اس��کن س��هبعدی با این روش فراهم است و در شناسایی بیماریها از
توم��ور ،مطالعه باف��ت و اندامهایی چون قلب و عروق ،ریه و پوس��ت
در انس��ان و مطالعه جانوران به کار گرفته
میشود.
زیرس��اخت فن��اوری تجهی��زات
تصویربرداری میکروسیتی توسط شرکت
فن��اوری متین بهی��ن نگاره فراهم ش��ده
اس��ت و اکن��ون تجهیزات ایرانس��اخت
تصویربرداری به این روش در کشور تولید
میشود.
ایجاد ای��ن زیرس��اخت فناورانه دانش،
تجرب��ه و تخصص در ح��وزه فناوریهای
پیش��رفته را طلب میکند .طیف وسیعی
از صنایع از فناوری میکرو سیتی استفاده
میکنند که تصویربرداری پری-کلینیکال،
تصویرب��رداری از نمونهه��ای مخ��ازن نفت��ی ،نمونههای کانس��اری،
نمونهه��ای زیس��تی و همچنین تصویربرداری از قطعات حس��اس در
صنایع هوا فضا و صنایع خودرو از این فناوری بهره میبرند.

محمد موال  /کارش��ناس رصدخانه مهاجرت ایران :با ش��یوع وی��روس کرونا تقریبا تمام
آموزشهای حضوری به آموزشهای آنالین تبدیل شدند و دانشگاهها و دانشكدهها در سراسر
دنیا تمام توان و تالش خود را صرف تمرکز بر مکانیزمهای گذار به آموزش آنالین کردهاند.
در این میان یکی از اساسیترین زمینههایی که به سرعت در حال تغییر و تحول است ،جذب
دانش��جویان خارجی است .هنوز هیچ کشوری به طور قطع مطمئن نیست که آموزشهای
حضوری در چه زمانی امکان پذیر است اما دانشگاهها و بسیاری از کشورهای دنیا ،با توجه
به منافعی که صرفا فراتر از منافع اقتصادی است ،به طور کلی مایل به پذیرش دانشجویان
بینالمللی هستند زیرا میدانند که اتصال به جامعه جهانی برای توسعه پایدار دانشگاهها و
جامعه آنها ضروری است .با توجه به اینکه تقریباً تمام کشورهای بزرگ مرزهای ملی خود
را به روی دانش��جویان بینالمللی جدید بس��تهاند و از س��وی دیگر و به دلیل تبعات منفی
ناش��ی از ویروس کرونا ،دانش��جویان بینالمللی نسبت به گذشته به دلیل مسائلی همچون
از دس��ت دادن فرصتهای ش��غلی پاره وقت در کنار تحصیالتشان رفاه کمتری را تجربه
خواهند کرد ،بنابراین بسیاری از دانشگاهها و کشورهای دنیا در پی یافتن راه حلهایی برای
پاس��خگویی به چالشهای ایجادش��ده در فرآیند جذب دانشجویان خارجی هستند .در زیر
برخی از چالشهای ایجادش��ده در فرآیند جذب دانش��جویان خارجی و استراتژیهایی که
کشورهای مختلف برای پاسخگویی به این چالشها مدنظر قرار دادهاند ،بررسی میشود:
با توجه به تعطیل ش��دن کالسهای آموزش��ی و مختل شدن فرآیند جذب دانشجویان
خارجی راه حل آش��کار برای پاسخگویی به این چالش تقویت راههای ارتباطی آنالین بود.
ادام��ه کالسهای آموزش��ی به صورت آنالین و ارائ��ه دروس در بازههای زمانی متغیر برای
مقابله با اختالف زمانی دانشجویان خارجی که در کشورهای مختلف دنیا قرار دارند ،ثبت نام
دانشجویان بینالمللی در بستر اینترنت و بازاریابی اینترنتی برای جذب دانشجویان بینالمللی
از جمله اقداماتی است که موسسات آموزشی برای جذب دانشجویان بی نالمللی مدنظر قرار
دادهاند .برای مثال ،با توجه به اینکه در حال حاضر دانشجویان نمیتوانند به صورت فیزیکی
در دانش��گاه حضور یابند ،بس��یاری از دانش��گاهها میزبان تورهای مجازی هستند .دانشگاه
ماساچوست روزهای استقبال مجازی را برای دانشجویان و خانوادههایشان برگزار میکند تا
در مورد رشتههای خود و همچنین کارآموزی ،فرصتهای تحقیقاتی و موارد دیگر اطالعات
کس��ب کنند .این رویداد تعاملی آنالین شامل اساتید و کارمندان است بنابراین دانشجویان
میتوانند برنامهها و گزینههای موجود برای آنها را بهتر بشناس��ند .همچنین در بسیاری از
دانشگاهها برای حفظ تعامل با دانشجویان رسانههای اجتماعی ،ایمیلهای هدفمند ،صفحات
وب اختصاصی و رباتهای متنی مورد استفاده قرار گرفتهاند .در برخی از کشورهای کمتر
ت و تجهیزات مناسب باعث تقویت و افزایش
توسعه یافته محدودیت در دسترسی به اینترن 
نابرابری میان دانش��جویان در کش��ورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای توسعهیافته شده
است .همکاری با دولتها ،مشاغل و سازمانهای غیردولتی برای اطمینان و در نظر گرفتن
بودجههای ویژه برای چنین دانش��جویانی ،بخش��ی از راه حلهای در نظر گرفته شده برای
پاسخگویی به این چالش هستند .به منظور اطمینان از حضور همه دانشجویان در کالسهای
آنالین ،برخی دانش��گاهها در مناطق مختلف جهان نوع جدیدی از کمکهای 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 ( )RMITدر استرالیا متعهد
شد تا مبلغ هزار دالر به دانشجویان نیازمند کمک مالی بپردازد تا به آنها کمک کند تا هزینه
اتصال به اینترنت ،نرمافزار ،سختافزار ،اشتراک و سایر موارد دیجیتال را بپردازند.
بس��یاری از دانش��جویان و دانشجویان خارجی به دالیل بس��یاری از جمله عضویت در
گروههای جدید ،پرستیژ ،شبکههای آموزشی و مزایای یادگیری فیزیکی آموزش عالی چهره
به چهره را به آموزشهای آنالین ترجیح میدهند .همچنین تجربه دانش��گاه سنتی ممکن
است به طور فزایندهای به افزایش رفاه و درآمد دانشجویانی منجر شود که در دانشگاههای
سرش��ناس ثبت نام کردهاند .طبق اعالم خدمات مش��اوره آموزش پادشاهی انگلستان اکثر
دانش��جویان آسیایی و آفریقایی با پذیرشهایی از  30دانشگاه برتر رتبهبندی شده بریتانیا،
مایل بودند که در صورت برگزاری کالسها 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 بینالمللی که
دورههای خود را به صورت آنالین شروع میکنند ،گسترش دادهاند.
تأثیر ویروس کرونا بر تحرک دانشجویان بینالمللی در هالهای از ابهام قرار دارد .موسسات
و کش��ورهایی که به درآمد دانشجویان بینالمللی وابس��ته بودهاند (خصوصا در کشورهای
اصلی میزبان دانش��جویان بینالمللی) ،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 بینالمللی در کشورش��ان شدهاند ،بنابراین بسیاری از آنها در دو
راهی افزایش شهریهها خصوصا برای دانشجویان بینالمللی قرار گرفتهاند که این امر میتواند
فرصتی استثنایی را برای کشورهای در حال توسعه و موسسات آموزشی فراهم آورد که قادر
به ارائه خدمات آموزشی ارزانقیمتتر 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��گاهها و کالجه��ا به منظور اطمینان از حفظ جایگاه این کش��ور در جذب
دانشجویان بینالمللی ،تبلیغ این کشور به عنوان مقصدی ایمن برای دانشجویان بینالمللی
از طریق دولت و شبکههای اجتماعی ،همکاری با دولت انگلستان به منظور تهیه یک «بسته
ارتباطی» برای اطمینان دادن به دانش��جویان بینالمللی مبنی بر اینکه علی رغم مشکالت
ناش��ی از کووید  19انگلس��تان مقصدی جذاب و ایمن برای دانشجویان بینالمللی خواهد
بود ،انتش��ار مشاوره و اطالعات برای دانش��جویان بینالمللی ،تغییر در ویزای دانشجویی و
ارائه پیشنهاد کار برای دانشجویان فارغالتحصیل از طریق ویزای اشتغال پس از تحصیل به
طوری که دانشجویان فارغالتحصیل از تابستان 2021از منافع آن بهره برند ،ایجاد انعطاف
در بورسیههای سالتیر اسکاتلند و امکان گذراندن بخشی از دوره به صورت آنالین ،حمایت
از کمیسیون فولبرایت ایاالت متحده و انگلیس و برنامههای تبادل دانشجویی آن بین ایاالت
متحده و اسکاتلند و در نهایت اجرای «برنامه مشارکت فارغالتحصیالن» برای پشتیبانی از
پیشرفت اسکاتلند نه تنها به عنوان یک مقصد تحصیلی بلکه به عنوان مکانی برای زندگی،
کار و س��رمایهگذاری از جمله اقدامات متنوعی هس��تند که دولتمردان اسکاتلند به منظور
حداقل کردن کاهش ثبت نام دانشجویان بینالمللی جدید در دستور کار خود قرار دادهاند.
بزرگترین نگرانی برای جذب دانشجویان خارجی و تیمهای استخدامی بینالمللی مربوط
به محدودیتهای 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  19بر تالشهای اس��تخدام و
جذب دانش��جویان بینالمللی ،از  19تا  26مه س��ال  2020اجرا ش��ده است 91 ،درصد از
ش��رکتکنندگان نگران تأثیر بیماری همهگیر کووید 19بر تالشهای بینالمللی استخدام
خود هس��تند 55 .درصد اظهار داشتند که نگران هستند که ادامهدار شدن محدودیتهای
س��فر باعث شود دانش��جویان بینالمللی برنامههای خود را تغییر دهند یا در خانه بمانند.
همچنین  36درصد از مشارکتکنندگان نگران این موضوع بودند که نحوه مدیریت کشورها
در پاسخگویی به بحران کووید  19بر نگرش دانشجویان در مورد انتخاب مقصد تحصیلیشان
اثر گذاشته باشد .چیزی که مسلم است بحران کووید  19بر تحرک دانشجویان بینالمللی
در این سال تحصیلی و احتماالً برای سالهای آینده تأثیر خواهد گذاشت .مؤسسات آموزش
عالی در سراسر جهان در حال انجام اقدامات خالقانهای هستند تا ضمن برگزاری باکیفیت
کالسه��ای درس و حفظ دانش��جویان بینالملل��ی خود که اثرات چش��مگیری بر درآمد
دانش��گاهها و کشورهای اصلی دانش��جوپذیر دارند ،اثرات منفی ناشی از ویروس کرونا را به
حداقل رسانند .مسئله مهم دیگری که بخش آموزش عالی و بینالملل موسسات آموزشی در
سراسر دنیا را با خطر فروپاشی همراه ساخته است ،تحمیل محدودیتهای مسافرتی بیشتر
بر کشورهایی است که با گذشت زمان به طور جدی درگیر این پاندمی شدهاند که این امر
مبادله آموزش عالی بینالمللی را از طریق کاهش تعداد دانش��جویانی که در خارج از کشور
تحصیل میکنند و همچنین ورود دانشجویان بینالمللی و همکاریهای جهانی با دانشگاهها
را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

دانشبنیانها برای ساخت محصوالت جدید حمایت میشوند
«حمایت از س��اخت محصوالت دانشبنیان جدی��د دارای بهرهبردار»
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 دانشبنیان از این برنامه مش��ترک
حمایت میکنند.
چنانچه یک ش��رکت دانشبنیان قراردادی
ب��ا ی��ک بهرهب��ردار (کارفرما) برای س��اخت
«محص��ول فناورانه ب��ا قابلی��ت دانشبنیان
شدن» منعقد کند ،این محصول جدید توسط
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از
نظر فنی ارزیابی میش��ود و در صورت تأیید
این معاونت ،صندوق نوآوری و شکوفایی نیز
این قرارداد را از نظر مالی تامین میکند.
فرآین��د اعطای تس��هیالت در این برنامه،
دو مرحلهای اس��ت .در مرحل��ه اول ،ارزیابی
دانشبنیانی محصول جدید توس��ط معاونت
علم��ی و فناوری ریاس��تجمهوری ص��ورت میگی��رد و در مرحله دوم
ارزیابی تسهیالت و تامین مالی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی انجام
میش��ود .باید توجه داشت که شرکت متقاضی باید در زمان ارائه تقاضا،

دانشبنیان 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 دانشبنیان قبلی باش��د .این مسئله از سوی مرکز شرکتها
و موسس��ات دانشبنی��ان معاونت علمی و
فناوری ریاس��تجمهوری ارزیابی میشود.
تس��هیالت این برنامه در قالب تس��هیالت
س��فارش س��اخت ویژه صندوق ن��وآوری و
شکوفایی پرداخت میشود که تا سقف 80
درصد مبلغ قرارداد به ش��رکت دانشبنیان
(مج��ری) اختص��اص مییاب��د و باقیمانده
مبلغ باید توسط بهرهبردار (کارفرما) تامین
ش��ود .نکته مهم این است که تسهیالت به
شرکت دانشبنیان مجری پرداخت میشود
و تعه��دات بازپرداخ��ت برعه��ده بهرهبردار
(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.
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 ۳پرسش که باید برای متمایز کردن برند خود به آنها پاسخ دهید

مترجم :امیر آلعلی

ش��رایط بازار تولی��د خودروهای برقی به صورتی اس��ت که هیچ
برن��دی را نمیتوان در جایگاه حال حاضر تس�لا 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�لا ،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 میش��ود تا میزان آلودگی س��وخت خودروها ،با
کاهش��ی چشمگیر مواجه شود .در این راستا برند جنرال موتورز ،با
س��رمایه  2میلیارد دالری ،به بزرگترین س��هامدار این برند تبدیل
ش��ده اس��ت .با این حال همکاریها 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
میت��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��ینهای سنگین نیز فعالیتهای ویژهای انجام
خواهد ش��د .همین امر باعث شده است تا ارزش سهام برند نیکوال،
رشدی  30درصدی را داشته باشد .درواقع برند نیکوال اکنون حامی
کامال قدرتمندی دارد .در این راستا برند نیکوال که در سال 2015
تاس��یس شده اس��ت ،تا به امروز س��ودآوری خاصی نداشته و این
قرارداد میتواند چشمانداز این شرکت را کامال دگرگون سازد .حال
باید دید که واکنش مدیران برند تس�لا به این قرارداد بیسابقه 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 نابغهای
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 میتوانند
عملکرد درخشانتری را داشته باشند.
منبعtechcrunch.com :

تصمیم نهایی دولت چین در رابطه با برند
تیک تاک
به قلم :مایکل پوتاک
مترجم :امیر آلعلی

خبرنگار

در شرایطی که ممکن اس��ت تصور کنید که خرید تیک تاک
توس��ط مایکروسافت ،یک اقدام تجاری محسوب میشود ،با این
حال این مسئله به عاملی برای قدرتنمایی بین دو کشور آمریکا و
چین تبدیل شده است .در این راستا با تحریمهای دونالد ترامپ
و اص��رار او بر فروش این برند به یکی از ش��رکتهای آمریکایی،
دولتمردان چینی قبول این پیشنهاد را مایه شرمساری توصیف
کردهاند .درواقع به نظر آنها این امر میتواند باعث ش��ود تا چین
از نظر جهانیان ،یک کش��ور ضعیف تلقی ش��ود .به همین خاطر
آنه��ا ترجیح میدهند 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 شبکههای اجتماعی جهان که بسیاری از رکوردها را جا
به جا کرده است ،با کاهشی چشمگیر مواجه سازد .این امر خود
به ارتقای جایگاه ش��بکههایی نظیر اینستاگرام منجر شده است.
ای��ن نظریه زمانی قوت میگیرد که طی چند روز اخیر ،مدارکی
منتشر شده اس��ت که نقش مارک زاکربرگ را در این تحریمها
نشان میدهد.
منبع9to5mac.com :

پوستر دراکوال در آینه محو میشود

شرکت باله « »The West Australian Balletبا همکاری
ش��رکت تبلیغات��ی « »Wunderman Thompsonپی��ش
از بازگش��ت دراکوال به صحن��ه ،در قالب یک کمپی��ن تبلیغاتی
پوس��ترهای ذرهبینی و عدسی شکلی را طراحی کردهاند که ترس
و یک نوع جذابیت اسرارآمیز را در دل بینندگان میافکند.
ب��ه گزارش ام بی ای نیوز ،در کمپین چش��مگیر و جالب توجه
«دراکوال ناپدید میش��ود» شاهد آن هس��تیم که یک تیم کاری
اقدام به محو و حذف بازتاب تصویر دراکوال در آینههای حمام در
سرتاسر استرالیای غربی میکنند.
این حرکت نصب عدسی چاپی در یک زاویه خاص کنار آینهها
در اماکن تفریحی را دربر میگیرد .اکثر پوسترهای نمایش در این
مکانها نصب شدهاند.
به گفته س��وزان بیکرافت ،رئیس بازاریابی باله غرب اس��ترالیا،
مدیران و کارمندان این شرکت قصد اجرای مجدد همه فصلهای
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.

هرگ��ز زمانی و موضوعی مهمتر و حیاتیت��ر از متمایز کردن برندتان
وجود نداشته است و اینکه کسب و کار خود را از دیگران متمایز کنید،
چه در س��ایتهای معروف مشغول فروش باشید ،از تولید به مصرف کار
کنید ،مالک یک فروشگاه الکترونیکی باشید یا حتی اگر در کار اجاره یا
فروش نرمافزار باشید .فناوری تا حدود بسیار زیادی موانع شروع کسب
و کار را کاهش داده است ،یعنی فقط میتوانید انتظار داشته باشید که
رقابت روز به روز شدیدتر شود.
اگر چیزی وجود نداش��ته باش��د که آنچه ش��ما ارائ��ه میکنید را از
آنچه رقیب ارائه میکند متمایز س��ازد ،خریداران فقط بر قیمت تمرکز
خواهند کرد .از این به بعد ،چون قیمتها در رقابت برای پایینتر آمدن
هس��تند و حاشیههای سود به شدت کوچک میشوند اوضاع فقط رو به
وخامت خواهد گذاشت.
موقعیتیابی و متمایز کردن برند آن چیزی است که شما را از شبیه
دیگران به نظر رس��یدن نجات میدهد .تفاوتی که کس��ب و کار شما با
دیگران دارد به خریداران بالقوه میگوید که چگونه و چرا ش��ما انتخاب
درست و مناسبی برای آنها هستید.
ه��دف موقعیتیابی 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 رقبایتان متمایز میکند.
چارچوبه��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
برنامهریزی اس��تراتژیک در کتاب خود «کسب و کار ضد-عقبگرد» ذکر
شده است پیشنهاد کنم .چنگ میگوید بهترین موقعیتیابی به خریدار
بالقوه پیشنهادی خاص ،اغواکننده و با ارزش میدهد.
برای درک اینکه چگونه میتوانید از همه متمایز باشید و برند خود را
مطرح کنید الزم است که از خودتان این سه سوال را بپرسید:
 .۱چگونه پیشنهادم را خاص و منحصر به فرد ارائه میکنم؟
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 معنادار و مهم نخواهد
بود .اگر همه رقبایتان نیز حمل «س��ریع» و «رایگان» را ارائه میکنند
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 میدهند به منحصر به
فرد بودن خود پی خواهند برد.
ب��ه چه کس��انی خدمترس��انی میکنید؟ توجه داش��ته باش��ید که
 Infusionsoftو  Convertkitه��ر دو خدمات اتوماس��یون ایمیلی
ارائه میکنند ،اما بازار هدف  Infusionsoftکس��ب و کارها هستند و
بازار هدف  Convertkitوبالگنویسان.
چه چیزی ارائ��ه میدهید؟ نتفلیکس و کرانچی رول هر دو خدمات
س��یال ارائه میکنند ،اما کرانچی رول منحصرا بر روی انیمه (سبکی در
فیلمها و انیمیشنهای ژاپنی) تمرکز دارد.
فروشهایتان به کجا اس��ت؟  Humanمحصوالت غذایی س��الم از
طریق دستگاههای فروش خودکار عرضه میکند Graze.فقط از طریق
سیستم پستی غذاهایش را به فروش میرساند.
چرا مش��غول کاری هس��تید ک��ه انجام میدهی��د؟  TOMSکفش
میفروش��د تا ک��ودکان نیازمند را خوش��حال کن��د Zappos .کفش
میفروشد تا مشتریان را خوشحال کند.
چ��ه وقت کار را انجام میدهید؟ آم��ازون و علیبابا هر دو محصوالت
میفروش��ند ،ام��ا آمازون همان روز تحوی��ل دارد ،در حالی که علی بابا
زمان تحویلی از  ۷تا  ۳۰روز دارد.
چگونه کارتان را انجام میدهید؟ ژیلت محصوالت اصالح میفروش��د.
دالر شیو کالب همان چیز را میفروشد اما به عنوان حق اشتراک.
 .۲آیا پیشنهاد خاص من اغواکننده است؟
منحصر به فرد بودن خودش یک چیز جادویی و اعجابانگیز نیس��ت.
وقتی ش��ما به راههای مختلفی پی میبرید که میتواند 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��تریانتان بیش��تر دوس��ت خواهند
داش��ت .به عبارت دیگر ،آنها باید روی آنچه شما را متفاوت کرده است
ارزشگذاری 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 میداند و میخواهد که حل شود
و بعد آن را به روشی که برای آنها فایده واقعی و محسوس داشته باشد
حل کنید.

وردپرس مدتها قبل از آنکه هاباسپات وارد بازار شود ،یک سیستم
مدیریت محتوا درس��ت کرد ،اما هاباسپات با متمایز کردن خودش از
طریق خدماتی که از تیمهای فروش و بازاریابی حمایت میکرد ،به یک
کسب و کار میلیارد دالری تبدیل شد و این شرکت موفق شد به خاطر
همین تفاوت حتی هزین ه 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 دلهای آنها گ��وش بدهید .بعد
مطمئن شوید که پیشنهاد خاص شما یک راه حل درست ارائه میکند.
 .۳چطور 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 نمیخ��ورد .اعتبار آن چیزی اس��ت که خریدار ش��ما را نهایتا به
اقدام کردن وامیدارد .برای آنکه پیشنهادتان مردم را متقاعد کند ،الزم
اس��ت که ثابت کنید این پیش��نهاد نتیجهبخش خواهد بود .چند نوع از
بهترین تمرینها برای اعتبارآفرینی وجود دارند.
شواهدی به مشتری نشان بدهید .اگر خریدار احتمالی ببیند که مردم
از پیشنهاد شما نتیجه گرفتهاند ،احتمال بسیار بیشتری وجود دارد که
باور کند همان نتیجه را برای خودش هم خواهد داشت.
دقیق باش��ید .وعدههای عادی و معمولی مثل «فورا به ش��ما تحویل
میدهیم» صرفا دیگر کس��ی را متقاعد نخواهد کرد .پیشنهاد همه این
روزها حمل سریع است .به جزییات بیشتری بپردازید و دقیقتر باشید.
پیت��زا دومین��و از وعده خود مبن��ی بر اینکه ظ��رف  ۳۰دقیقه یا کمتر
پیتزای شما را تحویل میدهیم کلی سود کرد.
یک بار پیشنهاد رایگان ارائه بدهید .بگذارید خریدارانتان برای اولین
بار محصول یا خدمات شما را به صورت رایگان تجربه کنند.
محصولت��ان را ضمان��ت کنید .اگر مطمئن هس��تید که محصولتان
هم��ان کاری را میکند ک��ه گفتهاید ،آن را اثبات کنید .به مش��تریان
پیش��نهاد ضمان��ت بدهید که در صورت هر مش��کلی پ��ول آنها را پس
میدهید .به عالوه ،ضمانت آن کس��انی را که دورادور ش��ما را زیر نظر
داشتهاند به طرف تجارت الکترونیکی شما جلب میکند.
منبعentrepreneur/bazdeh :

نکاتی مهم برای بازاریابان در مورد برنامههای پیامرسان
امروزه بازاریابی با ظهور ش��بکههای اجتماعی متحول ش��ده اس��ت.
اکنون پیش از اینکه کس��ب و کارها با فناوریهای جدید مطابق شوند،
رس��انههای اجتماع��ی همچنان در ح��ال تحول هس��تند .در این بین،
بهکارگیری ش��بکههای اجتماعی شخصی و برنامههای پیامرسان سبب
شده اس��تراتژی بازاریابان تحت تأثیر قرار گیرد ،زیرا آنها برنامه خود را
برای شبکههای اجتماعی عمومی در نظر گرفتهاند.
اگر می خواهید در کس��ب و کار خ��ود از فیسبوک و توییتر بهترین
استفاد ه ممکن را ببرید ،موارد زیر را در نظر بگیرید:
ساپ
وات 
وات��ساپ ( )WhatsAppب��ا س��رعت فوقالعاده و ب��ا بیش از یک
میلیارد کاربر به بزرگترین سرویس پیامرسان دنیا تبدیل شده است.
اسنپ چت
اس��نپ چت ( )snapchatمحبوبترین پیامرسان در رده سنی 18
تا  24س��ال است و اکنون رقم بازدیدهای روزانه از این رسان ه اجتماعی
از فیسبوک هم پیش��ی گرفته است .البته مدیر این شرکت اعالم کرده
سرویس خود را یک شبک ه اجتماعی نمیداند.
فیسبوک
فیسبوک ( )Facebookمحبوبترین شبکه اجتماعی دنیاست .این
شرکت بخش عظیمی از س��رمایهگذاری خود را صرف ایجاد پیامرسان
ش��خصی فیسبوک کرده اس��ت .این پیامرس��ان از «بات»ها پشتیبانی
میکند و به کس��ب و کاره��ا کمک خواهد کرد تا تعام�لات خود را از
طری��ق آن گس��ترش دهند .هماکن��ون بیش از  900میلی��ون کاربر از
مسنجر فیسبوک استفاده میکنند .البته دیگر سرویسهای پیامرسان
چون وایبر و کیک مسنجر نیز کاربران میلیونی دارند.
 77ش��رکت از  100ش��رکت فورچ��ون ( ،)Fortuneاز «ا ِس��لک»
( )Slackاستفاده میکنند .معموالً کاربران اسلک به طور میانگین این
نرمافزار را در  10س��اعت در حالت فعال قرار میدهند و دو س��اعت از
آن استفاده میکنند.
اینستاگرام
اینس��تاگرام ( )Instagramدر س��ال  2014می�لادی س��رویس
«دایرکت مس��یج» را معرف��ی کرد که امکان اش��تراکگذاری محتوا را
حداکثر برای  15نفر فراهم میکند.
توییتر
توییت��ر ( )Twitterهمانن��د اس��نپ چت از س��رویسهای ویرایش
تصاویر و نقاش��یهای مشابه استفاده میکند .البته این رسانه اجتماعی
ب��ا محدودی��ت کاراکتری مواجه بود که در س��ال  2015تعداد کاراکتر
پیامهای خود را افزایش داد.
در س��الهای اخیر کارب��ران ش��بکههای اجتماعی به پیامرس��انها

روی آوردهان��د ،به طوری که مجله «بیزینس اینس��ایدر» (Business
 )Insiderاع�لام کرد مجموع اس��تفاده از چهار پیامرس��ان محبوب و
پرطرف��دار از مجم��وع اس��تفاده از چه��ار برنام ه پرطرفدار ش��بکههای
اجتماعی پیش��ی گرفته اس��ت .مطالعات نش��ان میدهد کاهش قیمت
اینترن��ت و بهبود امکانات اپلیکیش��نهای پیامرس��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 دادهاند .شاید دیگر دلمان نمیخواهد زندگی
شخصی و خصوصیمان را به اشتراک بگذاریم ،در عوض در پیامرسانها
میتوانیم با دوس��تان واقعیمان در ارتباط باشیم .خواهرزاده  16سالهام
مدتی پیش میگفت« :یکی از دوس��تانم از فیسبوک استفاده میکند،
اما ما تمایلی به این کار نداریم .ما اکنون تنها از اس��نپ چت اس��تفاده
میکنیم .چه کس��ی حاضر اس��ت محتوایی که به اش��تراک میگذارد
عمومی باش��د؟ از طری��ق برنامههای پیامرس��ان میتوانم با دوس��تان
واقعیام در ارتباط باشم».
البته این بدین معنا نیست که باید با شبکههای اجتماعی خداحافظی
کنیم ،اما ش��اید این ش��بکهها ضرورت خود را برای گروههای اجتماعی
خاصی از دس��ت بدهند .ایجاد کانالهای جدید تهدیدی برای تاجران و
کس��ب و کارها بهحساب میآید .در ادامه به دو مشکلی که تجار با آنها
مواجه میشوند اشاره خواهیم کرد:
در دسترس بودن در مقابل ارتباط دوطرفه
در یک برنامه شخصیتر کاربران به راحتی شما را پیدا کرده و با شما
ارتب��اط برقرار میکنند .معموالً مردم از ای��ن نرمافزارها برای ارتباط با
دوستان و خانواده استفاده میکنند ،پس یک شرکت تجاری چه نقشی
دارد؟ با اینکه دس��تیابی به شهرت تا حد زیادی چالشبرانگیز است ،اما
پیامرسانهای شخصی فرصت مناسبی برای کسب و کارها فراهم کرده
اس��ت .برای مثال ،بدون اس��تفاده از تبلیغات سفارش��ی در فیسبوک،
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  20درصد میرسد ،اما
باز هم خیلی قابل قبول نیس��ت .این در حالی اس��ت که دسترس��ی در
برنامههای پیامرسان به  98درصد میرسد که رقم بسیار شگفتانگیزی
است.
کاربران گوشیهای هوش��مند در بیشتر مواقع هشدار گوشی خود را
برای دریافت نوتیفیکیش��نها روش��ن میگذارند؛ پس احتمال دریافت
پیامهای پیامرسانها بسیار بیشتر از احتمال روشن کردن اعالنها برای
دریافت ایمیل ،نرمافزار تجاری یا فیسبوک است .البته هنوز هم انتظار
از این نرمافزارها بیشتر است.

محتوامحوری در مقابل شخصمحوری
یکی از اهداف ش��رکتهای تجاری ایجاد پیوند با تعداد گستردهای از
کاربران اس��ت .در این مدل اشتراک ،محتوای پیام اهمیت زیادی دارد.
ما تمایل داریم محتوایمان بیش��ترین الیک ،کلیک یا اش��تراکگذاری
را جذب کند.
در دنی��ای امروزی ،هدف اس��تفاده از فرصتهای ش��خصی ،پرمعنا و
محاورهگونه است .قطعاً در آینده محتوا پراهمیت باقی میماند اما افراد
در مرک��ز توجه قرار خواهند گرفت .پیامهای ش��رکتهای تجاری باید
سریعتر ،واضحتر و صمیمانهتر منتقل شود .چطور میتوان ارتباط میان
کاربران را ارزیابی کرد؟ این س��ؤال در اس��تفاده از الگوریتمها و باتها
پاس��خ داده میش��ود .این دادههای پرمعنا و حجیم به ما کمک میکند
محتوا و پیش��نهاداتی مناسب و مطابق با شخصیت افراد ارائه دهیم .در
حال حاضر فیسبوک روی باتهای هوش��مندی کار میکند که امکان
انجام ارتباطات انسانی را فراهم میکنند .عالوه بر آن ،این شرکت روی
سیس��تمی مشغول به کار اس��ت که چنین مکالماتی را تحلیل میکند.
بدین ترتیب ارتباطات تجاری سریعتر ،صمیمانهتر و گویاتر خواهد شد.
فیسب��وک یکی از مهمترین عوامل در ای��ن دوره گذرا خواهد بود؛ زیرا
فیسبوک تنها پلتفرمی اس��ت که بیشتر شرکتها برگزیدهاند و بیشتر
س��رمایهها نیز به سمت آن س��رازیر میشود .پس فیسبوک را میتوان
یک گزینه مطمئن دانس��ت ،اما این رابطه بین فیسبوک و شرکتهای
سرمایهگذار چه تغییری میکند؟
از این پس ،مس��نجر فیسبوک از کدها ،نامهای کاربری و لینکهای
قابل اسکن پشتیبانی میکند .در نتیجه آدرسهای اینترنتی منحصر به
فردی تولید میش��ود که به کاربران و کسب و کارها امکان میدهد در
حلقههای ش��خصی نیز به آسانی قابل دسترس باشند .اکنون فیسبوک
صفح��ات و واحدهای تبلیغات��ی را به گزینه «پیام به ش��رکت» مجهز
میکند .تحلیلگران میگویند فیسبوک میخواهد مس��نجر را واس��طه
اصلی میان این ارتباطات کند .نتایج مطالعات نشان میدهد ،پیامهایی
که بیشتر شرکتها دریافت میکنند ،بین  80تا  90درصد آنها از طریق
«ش��بکههای اجتماعی تاریک» منتقل میشود؛ یعنی شبکههایی مانند
پیام کوتاه ،ایمیل و دیگر کانالهایی که توانایی بررس��ی آنها را نداریم.
ارتباطات ش��خصی به م��رور زمان در حال انتقال به ش��بکههای تحت
تملک فیسبوک ،اسنپ چت و دیگر شرکتها هستند .آیا این شرکتها
کمی از اطالعات گسترده خود را در مورد مشتریان و کاربران در اختیار
ما قرار میدهند؟ صاحبان کس��ب و کارها در تالش��ند این اطالعات را
کسب کنند .ش��اید روزی برسد که شرکتها با اس��تفاده از شبکههای
شخصی بتوانند به سودآوری بیشتری دست یابند.
منبعhbr/ucan :

بازاریابیوفروش

تلفن مستقیم86073290 :

www.forsatnet.ir

۱۱فرآیند و استراتژی بازاریابی جذب مشتری جدید

بازاریابی جذب مش��تری جدید هرگونه فعالیت بازاریابی اس��ت که با
هدف مشخص جذب مشتریان جدید انجام شود .در این زمینه مشتریان
جدید مصرفکنندگانی هس��تند که هرگز از سازمانی خرید نکردهاند 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 استراتژیهای بازاریابی
جذب مشتری جدید آشنا شوید.
انواع مشتریان برای جذب جدید
چشمانداز -یک چشمانداز مشتری بالقوه یا سرنخ فروشی است که به
براساس مجموعهای 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 نکردهاند.
مش��تریانی که به ج��ذب مجدد درآمدهان��د -این موارد مش��تریانی
هس��تند که قبال از این کس��ب و کار خرید میکردهاند اما دیگر این کار
را نمیکنند و به عنوان مش��تریانی که باید مجددا به دست آورده شوند
شناسایی شدهاند.
مشتریانی که مدتی از خریدشان میگذرد -مشتریانی که اخیرا دچار
مرور زمان ش��ده و دیگ��ر ورای یک دوره زمانی مورد انتظار دس��ت به
خرید نزدهاند .این مش��تریان را میتوان در صورتی در این دس��تهبندی
قرار داد که در بازه زمانی س��ه تا ش��ش ماه دست به خرید میزنند اما
طی شش ماه گذشته خرید نداشتهاند.
مش��تریان خنثی -مشتریان خنثی کاربرانی هستند که طی یک دوره
زمانی طوالنی خرید نکردهاند ،به عنوان مثال بیش از  ۱۲ماه اس��ت که
خرید نکردهاند.
فرآیند بازاریابی جذب مشتری جدید
فرآیند جذب میتواند به شش مرحله اصلی تقسیم شود:
 .۱تجزیه و تحلیل
یک ش��رکت باید پیشینه مشتریانی که محصوالت رقیب را خریداری
میکنن��د و اینکه رقبا چه ارزش��ی را ارائه میکنند ،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.
 .۲آمادهسازی
در ای��ن فاز س��ازمان خود را پیش از رفتن به س��راغ مش��تری آماده
میکند؛ فعالیتهای آمادهسازی شامل همراه شدن با فروش طی فرآیند
و رویکرد جذب؛ تعریف مش��تریان و نقطه نظراتش��ان (به عنوان مثال

نیازها و چالشهای اصلیش��ان)؛ تطبیق ارزش تجاری و توافق بر س��ر
قیمت نهایی و یا نحوه راغب کردن مشتری میشود.
 .۳آموزش
ط��ی این ف��از عموما به صورت غیرمس��تقیم و از طری��ق اطالعات با
مش��تریان تماس گرفته میش��ود تا به آنها در فاز تحقیقش��ان کمک
کنیم؛ این کمکی اس��ت به س��فر خریدار که طی آن مش��تریان مقدار
نیازهایشان را مش��خص نموده و به دنبال راهحلهای جایگزینی برای
نیازهایشان میگردند.
 .۴آغاز درگیر کردن مشتری
طی این فاز کس��ب و کار یا نمایندگان کسب و کار با مشتری تماس
میگیرند.
 .۵دنبال کردن
طی مرحله دنبال کردن بخش فروش به صورت فعاالنهتری با مشتری
درگیر میش��ود و در پاس��خ دادن به هرگونه س��وال نهایی که مشتری
ممکن است داشته باشد یاری میرساند.
 .۶جذب
مرحله نهایی این فرآیند زمانی اس��ت که مش��تری تصمیم به خرید
گرفته و معامله را تکمیل میکند.
فنون بازاریابی جذب مشتری جدید
 .۱تلهها و تسهیلکنندگان مسیر
تسهیلکنندگان مسیر معموال برای این طراحی میشوند تا در جلب
توجه و ارائه فرصتهایی به کس��ب و کار برای درگیر ش��دن با مشتری
کارایی داشته باشند .انواع تسهیلکنندگان مسیر شامل معرفینامههای
کمهزینه ،کوپنه��ا و همچنین رویکردهای پیچیدهتری میش��وند که
ش��امل ارائه چیزی با ارزش توس��ط مس��ئول فروش طی یک جلسه با
مش��تری میشود .تس��هیلکنندگان مس��یر باید برای س��هامداری که
هدفمان درگیر کردن اوس��ت جالب باشد .تس��هیلکنندگان مسیر در
عین حال میتوانند به خدمات نیز مربوط باشند ،به عنوان مثال ،برخی
شرکتهای س��ختافزار  ITخدمات کمهزینه یا رایگانی را برای نشان
دادن تواناییهایشان ارائه میکنند.
 .۲رویکرد اصرار برای جذب مشتری جدید
مکتبه��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 میرود از کارایی کمتری برخوردار اس��ت .س��ایرین که

از روشهای بازاریابی اس��تفاده میکنند به دلیل اس��تراتژیکتر بودن،
پیچیدگی در برنامهریزی و هدفگیری ،از کارایی بیشتری برخوردارند.
 .۳بخشبندی بازار؛ بخشبندی مشتریان
انجام یک بخشبندی 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 واقعگرایانه ی��ا مقرون به صرفه نیس��ت .بخشبندی
این مخاطب بزرگ میتواند از نوع افقی ،براس��اس منطقه ،با براس��اس
بخشبندی براساس تعداد کارکنان باشد .به صورت ایدهآل بخشبندی
بای��د مجموعهای از قواعد را دنبال کند ،به عنوان مثال میتوان به همه
کس��ب و کارهای کوچک با بیش از پنج کارمند در هر منطقه پیشنهاد
خدمات مشاوره داد.
 .۴داستانهای جالب و فراخوان
همه ش��رکتها با اندازههای مختلف داس��تانهایی برای گفتن دارند؛
آنه��ا باید این داس��تانها را برای جلب توجه مش��تریان بالقوه بگویند.
کس��ب و کارهای کمی در مورد ایجاد و به اش��تراک گذاشتن پیشنهاد
یا پیامش��ان به ش��کل جالبی فکر میکنند که س��پس به چیز منقولی
تبدیل شود .به عنوان یک نمونه ،آنها میتوانند یک مقاله یا نوشتهای 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.
 .۵طرفداری
ایجاد برنامههای طرفداری نیز برای جذب مهم اس��ت .مشتریان طرفدار
احتماال قدرتمندترین تاثیر را بر مشتریان بالقوه دارند زیرا مشتریان به سایر
مشتریان گوش میدهند؛ به همین دلیل است که امتیازدهی آمازون و انواع
سایتهای بررسی مشابه بسیار محبوب هستند .طرفداری میتواند اشکال
مختلفی داش��ته باشد .به عنوان مثال ،گالس��دور سایتی است که به طور
آنالین فرصتهایی برای صحبت در مورد شرکتها و امتیازدهی به آنان را
برای افراد ش��اغل و بیکار فراهم میکند .نظرات منفی باعث میشود افراد
دیگر به دنبال اس��تخدام در یک ش��رکت ،درگیری و ارتباط با آن شرکت
نباشند؛ نظرات مثبت و امتیازدهی باال میتواند به جذب استعداد و کسب و
کارها به سمت یک سازمان کمک کند.
منبعforbes/bazdeh :

 6استراتژی فروش مطمئن برای غلبه بر سختترین رقیبان
فرق��ی نمیکند ک��ه تا چه اندازه خ��ود را به س��پرهای مدافع مجهز
کردهاید ،در هر صورت افرادی پیدا میش��وند ک��ه محصول یا خدمات
ش��ما را به چالش میکش��ند .برای اینکه بتوانید بر سختترین رقیبان
غلبه کنی��د ،باید محصول یا خدمات خود را ب��ه گونهای نمایش دهید
که برای مش��تری یا مخاطبان خوشایند باشد .آنها باید بدانند که شما،
صالح آنها را میخواهید.
اگر میخواهید 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��ختترین رقبای بازار را داش��ته
باشید .محصوالت باکیفیت ،سابقه درخشان و پایگاه کاربری بزرگ آنها
میتواند تهدید بزرگی برای شما باشد.
این  6اس��تراتژی ف��روش ،قدرتی را در اختیار ش��ما قرار میدهد که
توانایی مقابله با هر رقیبی را داش��ته باش��ید ،ع�لاوه بر اینکه فروش را
نیز تضمین میکند.
 .1به گونهای به مخاطبان بالقو ه خود نزدیک شوید که گویی شما
را استخدام کردهاند
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��تریهای بالقوه خود نزدیک میشوند .در اکثر مواقع ،آنها پیشنهاد
فروش��ی را ب��ه آنها ارائه کرده و ی��ا اینکه از آنه��ا میخواهند که با هم
همکاری کنند.
اگ��ر میخواهی��د که بر رقیب خ��ود غلبه کنید ،باید ت�لاش کنید تا
خودت��ان را از آنه��ا متمایز کنید .اگر به گونهای رفت��ار کنید که گویی
همی��ن حاال نیز با آنها همکاری میکنید ،حال��ت متفاوتی را در تعامل
کسب و کاری ایجاد کردهاید.
به جای اینکه تالش کنید تا چیزی را به مشتری یا ارباب رجوع خود
بفروش��ید ،به عنوان مشتریهای پرداخت شونده با آنها ارتباط پرداخت
کنید؛ به بیان دیگر ،مکالمه ش��ما از «این را بخرید» به «من مشکلی را
شناس��ایی کردهام ،بیایید از این طریق به رفع آن بپردازیم» تغییر پیدا
میکند .این تاکتیک مزایای زیادی را به همراه دارد؛ ش��ما با این روش
نشان میدهید که عضوی از تیم مشتریان هستید.
 .2قیمت مناسب خود را حفظ کنید
قیمت پایین محصول و خدمات نش��ان از مق��رون به صرفه بودن آن

دارد ،با این حال میتواند احس��اس نگرانی را در مش��تریان ایجاد کند.
بنابر این دلیل :قیمتهای پایین باعث میشوند دیگران تصور کنند که
محصول یا خدمات ش��ما از کیفیت مطلوب برخوردار نیست .مشتریان،
قیمت را با کیفیت برابر میدانند .قیمتهای باال به منزله کیفیت باالتر
هستند و قیمتهای پایین نیز از کیفیت کم خبر میدهند.
زمانی که قیمت مناس��بی را برای محصول در نظر بگیرید ،برای آنها
خوش��ایند خواهد بود .آنها به این فکر میکنند که محصول یا خدمات،
شایسته قیمت باالیی است که برای آن در نظر گرفتهاید؛ به این ترتیب،
شما و کسب و کارتان را معتبرتر میدانند.
 .3با پیشنهادهای ویژه ،کوپن و تخفیف ،مشتریان خود را حفظ
کنید
پیش��نهادهای ویژه با محدودیت زمانی ،کوپ��ن و تخفیفات میتواند
مش��تریان زیادی را برای شما به ارمغان بیاورد .زمانی که پیشنهادهای
ش��ما برای م��دت زمان محدودی ارائه میش��وند ،مش��وقهای قیمتی
میتوان��د مفهوم کمیابی محص��ول را در ذهن خریداران احتمالی ایجاد
کند .به محض اینکه این مدت زمان تمام میشود ،قیمت دوباره افزایش
خواهد یافت.
برخی کس��ب و کارها در به کارگیری این روش تعلل کرده و ترجیح
میدهن��د که قیمته��ای خود را در مدتهای زمان��ی محدود ،کاهش
ندهند ،این در حالی اس��ت که در نهایت ،مش��تریان خود را به رقیبان
واگذار میکنند.
پیت��ر کین��گ ،بنیانگ��ذار  Mamma.comاس��ت ک��ه موتورهای
جستوجو را برای کوپن و تخفیفات هدف قرار داده است ،میگوید:
ارائه تخفیف برای محصوالت میتواند چرخه موفقیتآمیزی را برای
فروش ایجاد کند .بسیاری از شرکتهایی که پیشنهادهای تخفیف خود
را در موتورهای جس��توجوی ما لیس��ت کردهاند ،با رشد چشمگیری
مواجه ش��دهاند .این کار تنها به دلیل اینکه مش��تریان با محصول شما
آش��نا ش��ود ،انجام نمیش��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��توجو اس��تفاده میکنند تا بتوانند محصوالتی را پیدا
کنند که با قیمتهای کمتر ،قابل خریداری باش��د .مطمئن باش��ید که
بعد از یک بار خرید کردن ،به مشتری دائمی شما تبدیل خواهند شد.

 .4ارزش خود را به فروش برسانید
وابس��تگی به قیمت به عنوان مزیت نس��بی در مقاب��ل رقیبان ،باعث
نمیشود که مشتریان به سمت شما کشیده شوند .اگر میخواهید 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
میدهی��د ،به ط��ور قطع میتوانید بر آنها غلبه کنید .برای پیش��رفت و
تقویت ارزش خود تالش کنید.
 .5پیشنهاداتی که ارائه میدهید 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
تالشهای رقیب��ان ،دائمی کردهاید .این اس��تراتژی به آیندهنگری 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 ،میتوانید برگ برندهای را در
مقابل رقیبان در اختیار داشته باشید.
 .6از قیمتگذاری طبقهای استفاده کنید
محص��والت و خدمات خود را در قیمته��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 نمیخواهید 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 گستردهتری دارید.
ه��ر کدام از الیههای قیمتی ،جایگزین��ی را برای محصول یا خدمات
کام��ل ارائ��ه میدهد که با قیمت نیز تناس��ب دارد .حت��ی یکی از آنها
نی��ز میتواند تجربه مناس��بی را برای مخاطبان فراه��م کند .زمانی که
مش��تریها با قیمتهای متفاوت در هر الیه مواجه میش��وند ،ترغیب
میش��وند که باالترین کیفی��ت را با باالترین قیمت در اختیار داش��ته
باشند .این یک جایگزین ارزشمند برای استراتژی اول به شمار میرود.
منبعEntrepreneur/ucan :
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ایستگاه بازاریابی
بیشترین تعداد شعب کسب و کارهای آنالین
در کشور متعلق به تاکسیهای اینترنتی است

اتحادیه کش��وری کسبوکارهای مجازی در گزارش عملکرد سال
 ٩٨خود به ش��رح وضعیت رسیدگی به شکایات کاربران و اقداماتی
برای بهبود فضای کسبوکار 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
میش��ود ،تا پایان س��ال  ۹۸تعداد اعضای خ��ود را به  ۱۴۲۰مورد
رس��اند .اتحادیه کش��وری کس��ب و کارهای آنالین در تالش برای
بهبود فضای فعالیت برای کس��بوکارهای آنالین ،س��ال گذش��ته
توانس��ت رسمیتبخشیدن به فعالیت تاکسیهای 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
کارگروهه��ای تاکس��ی آنالی��ن ،نیازمندی آنالین ،ط�لا و جواهر و
کارگروه بیمه و مالیات را تشکیل داده است.
اتحادیه کس��بوکارهای آنالین گزارش س��ال  ۹۸خود را منتشر
کرده و طی آن ،به ش��رح تالشها برای بهبود فضای کسبوکارهای
اینترنتی پرداخته اس��ت .اتحادیه کس��بوکارهای آنالین به منظور
لوفصل مش��کالت کسبوکارها و استارتآپهای آنالین ،تاکنون
ح
با سازمانهای مختلفی مکاتبه کرده است .براساس گزارش اتحادیه،
 ۱۳۳۵م��ورد مکاتبه از س��وی کس��بوکارهای آنالین ب��ه اتحادیه
ارس��ال ش��ده و  ۲۹۹۹مکاتبه برای حل مش��کالت کسبوکارها به
دستگاههای ذیصالح ارسال شده است.
رسیدگی به شکایات کاربران
در سال ۷۷۶ ،۹۸هزار و  ۱۹۶بار روی نماد اتحادیه کسبوکارهای
آنالین کلیک ش��ده است .کاربران کسب و کارهای آنالین میتوانند
ش��کایت و اعالم تخلف را ب ه راحتی از وبسایت اتحادیه ثبت کرده
و وضعیت رسیدگی به آن را پیگیری کنند.
اتحادیه کس��ب و کارهای آنالین در سال گذشته ۱۸۲۱ ،پرونده
شکایت را مختومه کرده ۳۸ ،پرونده در حال بررسی اتحادیه و ۱۰۴
پرونده نیز به مراجع قضائی ارجاع داده شده است.
ش��کایات کاربران ع�لاوه بر پن��ل اتحادیه ،در پنل نم��اد اعتماد
الکترونیکی ،س��امانه مرکز رس��انههای دیجیت��ال وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،اتاق اصناف ایران و شهرستانها موردبررسی اتحادیه
قرار گرفته اس��ت .مطرحشدن شکایات در س��امانهها باعث شده تا
مراجعه حضوری افراد به سازمانها کاهش قابلتوجهی پیدا کند.
در گزارش اتحادیه ،روند رس��یدگی به ش��کایات کاربران به شرح
زیر توصیف شده است:
پروانه کسبوکارهای آنالین صادرشده ازسوی اتحادیه
تعداد پروانههای صادرشده ازسوی اتحادیه کشوری کسبوکارهای
آنالین در س��ال گذش��ته  ۴۱۸مورد بوده که  ۲۰۶ع��دد از آنها در
تهران صادر ش��ده؛ همدان ،لرستان ،کرمانش��اه ،خراسان جنوبی و
بوشهر کمترین تعداد پروانهها را به خود اختصاص دادهاند.
پروانههای صادرش��ده  ۲۳۲مورد مربوط به افراد حقوقی ،در ۱۸۶
مورد مربوط به افراد حقیقی ،دو مورد مربوط به ش��رکتهای خالق
و دانشبنیان ۱۰ ،مورد مربوط به شرکتهای دانشبنیان ،پنج مورد
مرب��وط به ش��رکتهای خالق و  ۲۱۵مورد مربوط به ش��رکتهای
عادی بودهاند .همچنین  ۳۷۲پروانه صادرشده ،معادل  ۸۹درصد به
آقایان و  ۴۶مورد معادل ۱۱درصد اختصاص یافته است.
تعداد شعب کسبوکارهای آنالین در استانها
برخی از کس��بوکارهای عضو اتحادیه اقدام به راهاندازی ش��عبه
در ش��هرهای مختلف کشور کردهاند .بیشترین تعداد شعبههای یک
بوکار متعلق به ش��رکتهای بازاریابی شبکهای و تاکسیهای
کس�� 
اینترنت��ی بوده اس��ت .در این میان ،فارس با  ۲۸مورد بیش��ترین و
البرز ،سمنان ،قم و یزد با یک شعبه ،کمترین تعداد شعبه را افتتاح
کردهاند.
کردس��تان  ۱۷مورد ،خراسان رضوی و اصفهان  ۱۵مورد و تهران
سه شعبه راهاندازی کردهاند.
تیم بازرسی اتحادیه برای بررسی وضعیت کسبوکارهای آنالین
اتحادیه کسبوکارهای آنالین بهمنظور تحتنظر گرفتن وضعیت
وبس��ایتها و کسبوکارهای آنالین ،یک تیم بازرسی تشکیل داده
است که پس از ظرف  ۹۰روز ،نتیجه را به کسبوکار مربوطه اعالم
میکند .معیارهای تیم بازرسی اتحادیه شامل موارد زیر میشود:
• ارزیابی بارگذاری وبسایت و عدم آزمایشی بودن
• رعایت قانونمندی کسبوکار اینترنتی
• درج لوگو و دارابودن اعتبار زمانی
• تطابق اطالعات صاحب امتیاز نماد با پروانه کسب
• تطاب��ق آدرس پس��تی اعالمش��ده در لوگ��وی نماد ب��ا آدرس
اعالمشده در پروانه کسب مجازی
• عدم تغییر فعالیت وبسایت
• بررسی فرآیند ثبت سفارش آنالین در وبسایت
• پیشبینی زبان فارسی در تمامی صفحات
• بررسی تصاویر کاال یا خدمات
در گزارش اتحادیه آمده که در س��ال  ،۹۸تعداد  ۴۶۱۰بازرس��ی
موف��ق صورت گرفته اس��ت .ازجمله موضوعات جالبی که در س��ال
گذش��ته به وضعیت آنها رس��یدگی ش��د ،س��ایتهای مشکوک به
بازاریابی ش��بکهای و کس��بوکارهای فعال در مناطق آزاد تجاری و
اقتصادی و همچنین بررس��ی وبسایتهایی بود که از خارج کشور
اقدام به خرید کاال کردند.
اتحادیه کس��بوکارهای آنالین ب ه س��بب گس��ترش اکوسیستم
کس��بوکارهای آنالین ،در سال  ۹۸اقدام 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 کسبوکارهای مجازی در نظر دارد تا در آینده
ش��عبه حل اختالف کس��بوکارهای مجازی را راهاندازی کرده و بر
توس��ع ه بخش بازرس��ی الکترونیکی ،تولید محتوای آموزشی خرید
اینترنتی امن ،توس��عه بخش شکایات ،برگزاری کالسهای آموزش
تمرک��ز کند .ایجاد میز خدمت در دادس��رای جرائم رایانهای جهت
ارائ��ه خدمت ب��ه مالباختگان فض��ای مجازی و معرف��ی خدمات
کسبوکارهای آنالین به کسبوکارهای آفالین ،از دیگر برنامههای
اتحادیه برای آینده است.

سهشنبه
 25شهریور 1399

12

شماره 1624

رهبری
آیا استخدام
اقوام سیاست درستی است؟
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تلفن مستقیم86073290 :

 10حقیقت تلخ درباره موفقیت که هیچکس تمایلی به شنیدن آن ندارد

به قلم :آیرا بانجیکو کارآفرین
مترجم :امیر آلعلی

یک��ی از مهمترین چالشه��ای مدیران و کارآفرینها این اس��ت
که اق��وام و نزدیکان خود را در ش��رکت اس��تخدام نمایند .درواقع
تردیدهای زیادی در این شرایط متوجه افراد میشود و ممکن است
حتی منجر به کاهش توان تیم شرکت و بروز نارضایتیها 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 تصمیمگیریها کامال تاثیرگذار خواهد بود .اگرچه
بس��یاری از افراد تصور میکنند ک��ه چنین اقدامی ،بدون هیچگونه
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.
-1اولویتها 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 بهترینها 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 میش��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 نمیشود ،حضور
چنین افرادی بدون شک به تضعیف تیم شرکت منجر خواهد شد.
-2بهترین کارمندان خود را از دست خواهید داد
نکتهای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که برای
بهترینها ،همواره فرصتهای ش��غلی متعددی وج��ود دارد .بدون
ش��ک این افراد چنین اق��دام غیرحرفهای 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 میکند 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 میآورید ،با
این حال برندی که برای ش��کل گرفت��ن آن تالش زیادی کردهاید،
روند نزولی پیدا میکند .تحت این شرایط در درازمدت ،حتی امنیت
شغلی خود شما نیز از بین خواهد رفت .نکتهای 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 میتوانید مشکالت را برطرف نمایید .درواقع
نمونههایی از اس��تخدامهای خانوادگی موفق نیز وجود دارد ،با این
حال برای این موضوع الزم است تا چند مرحله طی شود که برخی
از آنها را معرفی میکنیم.
-1نیاز خود را مشخص نمایید
اگر فردی در خانواده ش��ما وجود دارد ک��ه تواناییهای او مطابق
نیاز ش��رکت است ،ش��ما میتوانید وی را به عنوان یکی از گزینهها
قرار دهید .در این راس��تا اگرچه آشنا بودن ،در تصمیمگیری نهایی
ش��ما تاثیرگذار خواهد بود ،با این حال این مسئله نباید تنها معیار
ش��ما باش��د .در این راس��تا توصیه میش��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.
-2دوره کارآموزی را فراموش نکنید
برای این امر که استخدام خانوادگی موفقی داشته باشید ،توصیه
میش��ود که س��ریعا اقدام به جذب افراد نکرده و دورهای 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 بهانهای
برای پاس��خگویی به افراد خانواده و آشناها خواهید داشت .درواقع
ش��ما یک ش��انس را ایجاد کردهاید 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 میشود.
-3تنها به شرکت خودتان محدود نباشید
نکتهای که باید به آن توجه داشته باشید این است که شما نباید
شانس جذب بهترینها 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 میگیرد که ش��ما بتوانید شغلهایی را نیز ایجاد
نمایی��د ،با این حال چگونه میتوان چنین تضادی را برطرف نمود؟
در این راستا توصیه میشود 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
میتوانند در ش��رکتهای کوچکتر ،عملکرد الزم را داش��ته باشند.
تحت این ش��رایط ش��ما میتوانید آنها را به مدیران سایر شرکتها
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 ،میتوانید شانس حضور در شرکت را مهیا سازید.
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از افراد موفق بپرس��ید که چطور به موفقیت دس��ت یافتهاند؛ احتماال
پاس��خهایی مثل «س��خت کار کردن» و «قربانی ش��دن» یا «مقاومت
ک��ردن» را میش��نوید .کمی عمیقتر به آن نگاه کنی��د ،احتماال وجوه
مشترکی بیشتر از آنچه که در باال ذکر شد ،در آنها دیده میشود که در
ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم؛
 .1آنها میدانند که موفقیت در ادراکشان غیرقابلانکار است
ماجراه��ای کارآفرینان موف��ق را بخوانید ،متوجه میش��وید که آنها
برخی خصوصیات ناملموس مخصوص کارآفرینان مثل ایده ،اس��تعداد،
مهارتها ،توانایی مدیریت ،خالقیت را دارا هس��تند که ش��اید در وجود
شما وجود ندارد.
اش��تباه میکنی��د .موفقی��ت تنه��ا بای��د در ادراک و درون ش��ما به
صورت اجتنابناپذیر وجود داش��ته باشد .نگاه کردن به مسیر موفقیت
کارآفرین��ان و فکر کردن به اینکه چش��مانداز آنها واض��ح بوده ،تمامی
ایدههای آنها بینقص بوده و تمامی گامها به صورت درس��ت برداش��ته
شده ،بسیار آسان است؛ احتماال به این نتیجه میرسید که دستیابی به
موفقیتهای بزرگ ،برای آنها یک نتیجه قطعی بوده است.
اما اینطور نیس��ت .موفقیت هیچگاه 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 میکنید.
هیچگاه نباید خودتان را با موفقیتهای دیگران اندازهگیری کنید.
هدفی را انتخاب کنید و خودتان را با هدف تعیین شده بسنجید ،این
تنها مقایسهای است که با اهمیت خواهد بود.
 .2آنها تصمیم گرفتهاند 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 دادهاید.
این کارها را نکنید .دسترس��ی ،تقریبا نامحدود اس��ت؛ شما میتوانید از
طریق شبکههای اجتماعی ،تقریبا با هر کسی که میخواهید ارتباط برقرار
کنید .شما میتوانید 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 میتوانید هر کاری که میخواهید را انجام دهید و نباید
منتظر بمانید تا دیگران استعدادهای شما را کشف کنند.
تنها چیزی که شما را از حرکت بازمیدارد ،خود شما هستید.
 .3آنها به دیگران کمک میکنند که به موفقیت برسند ،با علم بر
اینکه قطعا به این مهم دست پیدا میکنند
هیچک��س نمیتواند به تنهایی و بدون کمک دیگران ،به موفقیتهای
چشمگیر دست پیدا کند .مدیران خوب ،ابزارها و آموزشهای موردنیاز
کارمن��دان را در اختی��ار آنها ق��رار میدهند تا بهتری��ن عملکرد آنها را
دریافت کنند و در این صورت اس��ت که به هدف خودش��ان میرسند.
بهترین مش��اوران ،نیازهای ارب��اب رجوعهای خ��ود را در اولویت قرار
میدهند .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
میکنند.

اگر از آغاز ش��روع یک ماجرا ،تنها به خودتان فکر میکنید ،نهایتا به
تنهایی میرس��ید ،اما اگر دیگران در اولویت شما قرار دارند ،نه تنها به
موفقیت دس��ت پیدا میکنید ،بلکه دوس��تان واقعی بیشماری خواهید
داشت.
 .4آنها میدانند که گاهی اوقات ،بهترین راه برای اول شدن این
است که آخر از همه برسند
موفقیت اغلب در نتیجه اس��تقامت به وجود میآید .زمانی که دیگران
تس��لیم میش��وند ،کار را ترک میکنند ،دست از تالش برمیدارند و یا
اینک��ه درباره ارزشها و اصول خود مصالحه کرده و به نوعی آنها را زیر
پا میگذارن��د ،آخرین فردی که باقی میماند ،در واقع همان فرد برنده
اس��ت .شاید افراد دیگر باهوشتر 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 هیچگاه نباید تس��لیم ش��وید و یا اینکه خودتان
را نیز رها کنید.
چیزی که همیش��ه میتوانید باشید این است که آخرین فردی باشید
که از شما ناامید میشود.
 .5آنها کاری را انجام میدهند که هیچکس دیگری تمایلی به
آن ندارد
قدمهای اضافیتری که برمیدارید ،شما را به ناحیه تنهایی میرساند،
چراکه هیچکس به آنجا نمیرود.
 .6آنها از شبکه استفاده نمیکنند ،بلکه حقیقتا ارتباط برقرار
میکنند
گاهی اوقات برقراری ارتباط از طریق ش��بکههای 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 میتوانید ب��ه آنها اعتماد
کنید ،افرادی که اهمیت میدهند.
خودتان را به افرادی برسانید که میخواهید برای مدتهای طوالنی،
بخش��ی از زندگی شما باشند؛ حتی اگر مربوط به زندگی حرفهای شما
باش��د .زمانی که این کار را انجام میدهی��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 حرفهای
گس��ترده را ایجاد کردهاید .زمانی که به ش��ما نی��از دارند ،در کنار آنها
خواهید بود و میتوانید در صورت نیاز روی کمک آنها حساب کنید.
 .7آنها فکر میکنند ،اما از همه مهمتر عمل میکنند
اس��تراتژی را نمیت��وان به عنوان ی��ک محصول نهای��ی عرضه کرد.
پوشهها همیشه از استراتژیهایی انباشته شده که هرگز اجرا نشدهاند.
ایدهپردازی کنید ،یک اس��تراتژی ایجاد کنید ،یک سیس��تم ابتدایی
ب��رای عملکردهای اجرایی را در نظر بگیرید .س��پس باید برنامهها را به
اجرا بگذارید تا در نهایت به یک روش اجرایی منسجم برسید.
موفقی��ت تنها از طریق تعیین اس��تراتژی حاصل نمیش��ود ،بلکه از
طریق اعمال آن اس��تراتژیها میسر میش��ود .افراد موفق روی اجرای

فوقالعاده تمرکز میکنند.
 .8آنها میدانند که رهبری ،عنوانی است که باید آن را به دست
بیاورند
رهبران افرادی نیستند که قیمت سهام را در عرض شش ماه ،دو برابر
میکنند و اینکه مقامات محلی را به تصویب معافیتهای مالیاتی بیش
از حد س��خاوتمندانه مجبور کنند و یا اینکه با ش��جاعت تمام ،به جایی
بروند که هیچکس دیگر ،جرأت رفتن به آنجا را نداشته است.
تمام اینها ،نمونههایی از رهبری بود ،مدلی که بستگی به شرایط دارد
و کوتاه مدت است.
رهبران واقعی ،دائما الهامبخش دیگران هس��تند ،در آنها ایجاد انگیزه
میکنند و باعث میشوند که احساس بهتری نسبت به خودشان داشته
باش��ند .رهبران واقعی افرادی هستند که از آنها پیروی میکنید ،نه به
خاطر اینکه مجبور هستید ،بلکه به این دلیل که خودتان میخواهید.
شما تحت هر شرایطی و برای همیشه از آنها پیروی میکنید ،چراکه
آنها از نوعی مهارت و استعداد ویژه برخوردار هستند که در شما باوری
را ایجاد میکنند که گویی به درستی از آنها پیروی نمیکنید .مقصدتان
هر کجا که باش��د ،همیش��ه احس��اس میکنید که با هم هستید .ایجاد
چنین رابطهای به زمان نیاز دارد.
 .9آنها موفقیت را یک نتیجه میدانند ،نه یک دلیل
تا به حال ش��نیدهاید که کس��ی بگوید« :اگر ترفیع گرفتم ،بعد از آن
س��خت کار میکنم» یا «هر وقت که مش��تری پول بیش��تری پرداخت
کرد ،من هم کار بیشتری انجام میدهم» یا «اگر فکر میکردم که بازده
بیشتری دارد ،من هم تا پای جان تالش میکردم».
افراد موفق در وهله اول با سخت کار کردن به ترفیع شغلی دست پیدا
میکنند .کس��ب و کارهای موفق با ارائ��ه ارزشهای بزرگتر ،به درآمد
و س��ود باالتر میرسند .کارآفرینان موفق با س��خت کار کردن به بازده
بیشتر دست پیدا میکنند.
بیش��تر مردم قبل از اینکه حتی به س��خت کار ک��ردن و تالشهای
مضاعف فکر کنند ،انتظار دارند که پاداشهای بزرگ نصیبشان شود.
اف��راد س��وپر موفق ،انتظ��ار دارند ک��ه در قبال تالشهای بیش��تر و
مضاعف به پاداش برس��ند .این پ��اداش برای آنه��ا میتواند هر چیزی
باش��د ،از پاداشهای مالی و شخصی گرفته تا احساس رضایتی که بعد
از دستیابی به یک نتیجه مهم به آنها دست میدهد.
 .10آنها حقیقتا آرزو میکنند 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 زمینهای که انتخاب کردهاید ،با کار سخت
و استقامت حاصل میشود.
فکر کردن به اینکه اگر دیگران موفق ش��دهاند 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 نمیدهید.
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مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

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  ۱۳۹۸در مقایسه با سال  ۱۳۹۷علیرغم 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  ۶۰درصدی آمار فوتی های ناشی از حوادث گاز طبیعی در سال  ۱۳۹۸نسبت به سال
 ۱۳۹۷شده 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  ۴۹۶هزار
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 خانوارهای استان مشترک برق هستند،
گفت :مشــترکان خانگی در استان میتوانند در این طرح مشارکت و از
تخفیف صد درصدی بهای برق بهرهمند شوند .مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق مازندران با اشــاره به این که طرح برق امید با هدف اصالح
الگوی مصرف همه خانوارهای ایرانی تدوین شده است ،افزود :وزارت نیرو
در سه سال گذشته طرحهای تشویقی مختلفی برای عبور از پیک بار اجرا کرده است چرا که در تابستان مصرف برق افزایش بسیاری
مییابد 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  ۱۹مقررات 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.

 2خیابان 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  LEDخیابانی پایه های روشــنایی در  ۲محله 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  LEDخیابانی
پایه های روشنایی در  ۲محله 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  ۱۳۰چراغ روشنایی  ۱۵۰ LEDوات
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 .
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رشت-زینب قلیپور :حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم گازرسانی به  ۲۲روستای استان اظهار داشت:
برای اجرای این پروژه ها بالغ بر  ۸۹میلیارد ریال هزینه شده است و با احتساب این روستاها تعداد روستاهای گازدار در گیالن به
 ۲هزار و  ۵۷روستا رسیده است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن گفت :این روستاها در  ۶شهرستان سیاهکل ،رودبار ،رودسر،
لنگرود ،شفت و تالش قرار داشته و دارای  ۸۱۶خانوار می باشند و با برخورداری این روستاها از گاز طبیعی ،درصد بهره مندی گاز
روستایی استان به  ۹۵ممیز  ۵۵صدم 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  ۲۱هزار و یکصد کیلومتر رسیده است.وی با بیان اینکه شرکت گاز هم اکنون به بیش از  ۹۸درصد از خانوارهای استان
گازرسانی نموده است ،اظهار داشت :برای تحقق این مهم بیش از  ۶۰۰هزار انشعاب گاز در سطح استان نصب شده است .مدیرعامل
شرکت گاز استان گیالن بیان کرد :هم اکنون یک میلیون و  ۱۱۰هزار مشترک گاز طبیعی در استان گیالن ،مصرف کننده گاز
طبیعی هستند که از این تعداد ،یک میلیون و  ۲۱هزار متعلق به بخش خانگی ،بیش از  ۸۳هزار مشترک مربوط به بخش تجاری،
 ۵هزار و  ۸۳۵مشترک در بخش صنعتی ۹۶ ،جایگاه  CNGمربوط 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
( ،)GISمرکز پیام و اتفاقات یکپارچه گاز ،سامانه تلفنی  ،۳۴۱۴سیستم مکانیزه پاسخگویی به شکایات ،نرم افزار موبایل خدمات
الکترونیک گاز و  ....در جهت خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم شریف استان گام برداشته است.

نقش شفافیت در توسعه کارکردهای تعاون حائزاهمیت است

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 تعاونیها 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 بهرهوری 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 میتواند 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 میتواند در ارتقاء سطح مشارکت عمومی
و خردجمعی و تحقق راهبردهای شفافیت گامهای 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 گامهای 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 دستگاهها را فراهم
میسازد.
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  ۱۰سامانه ستادی ۱۸ ،سامانه
مربوط به شستا و  ۴ســامانه در بخشهای دیگر در این وزارتخانه
راهاندازی 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  ۹۸کســب نموده ایم .وی ادامه داد :در سال  ۹۹برش
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.

ذوبآهناصفهانودانشگاهصنعتیمالکاشترتفاهمنامههمکاریامضاکردند
اصفهان –قاسم اسد :در راستای تالش علمی و توسعه پژوهشهای
کاربردی در ســال جهش تولید و فراهم آوردن زمینه مســاعد برای
تقویت هر چه بیشتر تعامالت سازنده و همکاریهای علمی ،پژوهشی،
آموزشی و فناورانه ،تفاهمنامهی همکاری فی مابین ذوبآهن اصفهان
و دانشــگاه صنعتی مالک اشتر منعقد گردید .این تفاهم نامه شنبه
 ۲۲شهریور 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 یزدیزاده مدیرعامــل ذوبآهن اصفهان در
مراسم امضای این تفاهمنامه همکاری ،ضمن ابراز خرسندی از وجود
مراکز دانش بنیان و علمی متنوع در سراسر کشور گفت :ارتباط صنعت
و دانشگاه همواره رابطهای پیوسته ،جداییناپذیر و منشا اثر بوده و این
تعامل و همافزایی در پیشبرد اهداف و چشماندازهای علمی و صنعتی
کشور نقش بسزایی داشته است .وی اظهار داشت :ذوبآهن اصفهان از
دیرباز به عنوان دانشگاه مدیران صنعت کشور شناخته شده و توانسته
با تربیت مدیران ،مهندسان و فنآوران بسیار و معرفی آنان به صنعت

کشور نقشی بیبدلیل در پیشرفت صنعتی کشور ایفا کند و به عنوان
پایگاهی علمي در کشور بشمار میآید .مدیرعامل ذوبآهن اصفهان
افزود :با اعتماد و شــناختی که از دانشگاه بزرگ و ارزشمند صنعتی
مالک اشــتر داریم ،آمادهایم در تمامی زمینههای علمی ،آموزشــی،
تحقیقاتی ،پژوهش و فناوری همکاری کرده و بتوانیم در راه پیشبرد
اهداف عالی کشور در سال جهش تولید گامهای 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 تحریمهای 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 گرایشهای فنی مهندسی را دارا
هستیم  .وی با اشاره به توانمندیهای صنعتی کشور  ،تصریح کرد :به
نظر میرسد که میتوانیم در زمینههای ارتقای بهرهوری اجتماعی،
کاهش هزینهها ،کاهش انرژی مصرفی ،ارتقای سطح نیروی انسانی
و پژوهشهای مورد نیاز صنعت فوالد و بومیسازی قطعات همکاری
خوبی با صنعت فوالد کشور داشته باشیم و با کمک هم بتوانیم ایران
را بــه ردههای 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 ...

تالش برای کاهش ۷۰درصدی تردد به شهرداری قم

قم  -خبرنگار فرصت امروز :رئیس سازمان فناوری و اطالعات
شــهرداری قم با اشاره به ارائه ساالنه  ۵۶هزار درخواست شهرسازی
به شهرداری قم ،گفت :اگر بتوانیم مجوز ساخت و استعالمات را غیر
حضوری کنیم ،مراجعه به شــهرداری کاهش  ۷۰درصدی خواهد
داشت .کوروش محمدحسینی با اشاره به اهمیت گسترش خدمات
غیرحضوری در شهرداری قم ،اظهار داشت :ساالنه بیش از  ۵۶هزار
مورد درخواست شهرسازی از طرف شهروندان ارائه میشود که ۷۰
درصد مربوط به استعالمات بوده که اگر بتوان این دو بخش مجوز و
استعالمات را الکترونیکی کنیم  ۷۰درصد از مراجعات کاسته میشود.
رئیس سازمان فناوری و اطالعات شهرداری قم با اشاره به راهاندازی
سیستمهای پرداخت الکترونیکی در حملونقل عمومی شهر ،تصریح
کرد :نصب تجهیزات  QRبر روی تاکسیها ،یکی از شیوهای نوین در
حوزه پرداخت شــهروندی است که برای پیشگیری از کرونا ،سامانه
پرداخت الکترونیکی روی نیمی از تاکسیها نصب شد و بهزودی بر

روی همه تاکسیها نصب میشود .رئیس سازمان فناوری و اطالعات
شهرداری قم خاطرنشان کرد :این طرح از سه ماه قبل شروعشده و
کار نصب از ده روز گذشته بهطورجدی کلید خورد و قابلیت شارژ به
هر میزان مبلغ برای شهروندان مهیاست ،در این طرح یکپارچه کردن

پرداخت بهصورت آفالین همچون کارت پرداخت و آنالین مانند کیف
پول دنبال میشــود .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 میدهد که تاکنون
 ۷۷هزار همیار بازیافت ثبتنام کرده و امتیاز گرفتهاند .وی یادآور شد:
شاخه یکی دیگر از قابلیتهای مهم پرتال شهرداری و جزء پروژههای
اقتصاد مقاومتی است که خدمات در این شبکه اجتماعی بهصورت
گروهی ارائه میشود .رئیس ســازمان فناوری و اطالعات شهرداری
قــم با بیان اینکه در این درگاه ،خدمات مختلفی به جامعه مخاطب
از طریق ابزارهایی چون کانالهای اطالعرسانی ،گروههای همفکری،
گیمیفیکیشن و امتیازدهی ،رتبهبندی و رنکینگ ،برگزاری مسابقات،
قرعهکشیهای 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.

برای دومین سال متوالی در جشنواره شهید رجایی رخ داد

کسبرتبهاولارزیابیعملکرددستگاههایاجراییتوسطشرکتآبوفاضالباستانبوشهر

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 دستگاههای 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 دستگاههای اجرایی در ۱۰۸
شاخص عمومی و  ۸۷۰شاخص اختصاصی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
علی درویشی افزود :به طور میانگین هر دستگاه اجرایی بین  ۱۵تا ۵۰
شاخص عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گرفت .وی بیان کرد :بر اساس
دستهبندی ابالغیه سال جاری در پنج گروه که بایستی دستگاههای
اجرایی برتر انتخاب و معرفی میشــدند ،در گروه زیربنایی و توسعه
زیرساختها شرکت آب و فاضالب استان بوشهر به عنوان دستگاه برتر
بیستوسومین جشنوارهی شهید رجایی انتخاب گردیدهاند ،ایشان به

گوشهای از اقدامات موثر این شرکت به شرح ذیل پرداختند :تکمیل
طرح فاضالب بافت تاریخی و افزایش ظرفیت آب شیرین کن بوشهر
از  ۱۰هــزار به  ۲۲هزارو  ۵۰۰مترمکعب در شــبانهروز ،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
تصفیهخانه فاضالب شهر بوشهر برای بهبود وضعیت بهداشتی زیست
محیطی شــهر بوشهر را از دیگر شــاخصهای شرکت آبفای استان
دانســت و بیان کرد:اصالح و نوســازی شبکه های فرسوده شهری و
روستایی ،اجرایی شدن  ۱۳سایت آب شیرین کن با ظرفیت  ۱۲۰هزار
متر مکعب در شبانه روز در راستای کاهش وابستگی به استانهای هم
جوار و پایداری منابع داخلی آب استان از دیگر شاخصهای شرکت
آب و فاضالب اســتان بوشهر است که با این ویژگیها 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.

جلسههماندیشیمنطقهخلیجفارسباپخشفرآوردههاینفتیمنطقههرمزگان

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  ۲۶اینچ فرآورده در مجاورت خط  ۲۶اینچ موجود بحث
و تبادل نظر شد.
همچنین امکان جایگزینی  ۶کیلومتر 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.
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مدیران موفق چگونه اختالفات محیط کار را حل و فصل میکنند؟

تع��ارض و اختالفنظر در مح��ل کار امری طبیع��ی و اجتنابناپذیر
اس��ت ،زیرا افراد با ش��رایط فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی متفاوت در
کنار یکدیگر قرار میگیرند و زمان میگذرانند.
کام ً
ال طبیعی اس��ت که تمام اعضای یک ش��رکت ،نظ��رات متفاوتی
درباره مس��ائل مختلف داشته باش��ند ،اما اگر این اختالفنظرها به طور
صحیح��ی از س��وی مدیران س��ازمانها مدیریت نش��ود ،در نتیجه این
سوءمدیریت ،سازمان با بحرانهای مختلفی روبهرو خواهد شد.
رهب��ران و مدیران س��ازمان باید نقشهای گوناگون��ی را ایفا کرده و
بتوانن��د کارکردهای متنوع فرهنگی را مدیریت کنند .کام ً
ال مش��خص
اس��ت که تنوع فرهنگی و اختالفنظر در سازمانها میتواند باعث بروز
ناس��ازگاری کاری و ایجاد کش��مکش بین اعضای تیم ش��ود .البته اگر
تفاوت فرهنگی در س��ازمان شناختهش��ده و به صورت موفقیتآمیزی
مدیریت شود ،میتواند باعث ایجاد مزیتهای رقابتی قابلتوجهی شود.
پ��س یکی از مهمترین و پرچالشترین وظیفه رهبری ،حل اختالفات و
تعارضها در محیط کار است.
راهکارهای واحدی برای مدیریت تعارضهای 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 منحصربهف��رد باش��د و نمیتوان
استراتژی یکسانی را برای مدیریت تعارض به کار گرفت.
در هیچ جا نمیتوان 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 حلهای مش��ترکی را برای مدیریت تعارضات
محیط کار معرفی کنیم:
با چشمپوشی از مشکالت ،یک محیط مثبت کاذب ایجاد نکنید
گاه��ی مس��ئوالن و افراد دارای قدرت در س��ازمانها تالش میکنند
تنشها 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 پایینتر بخواهد برای اینکه نگاه
مدیر باالدستی نسبت به او عوض نشود ،به گونهای 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 تنشها توبیخ کنند.
این در حالی اس��ت که تع��ارض ،مهمترین و بدیهیترین وجه زندگی
ش��خصی و حرفهای هر انسانی اس��ت و با انکار صورت مسئله ،نمیتوان
واقعیت موجود را نادیده گرفت .پنهان کردن اختالفات و چشمپوش��ی
از مشکالت تنها باعث ایجاد بیاعتمادی شده و فرهنگ سازمانی را زیر
سؤال میبرد؛ در حالی که قبول تعارض و کنترل درست آن میتواند به
ب و کارتان کمک کند.
پیشرفت و سازندگی کس 
دس��توپنجه نرم کردن با تقابلهای بالقوه و همسو ساختن تعارضات
ب��رای اهداف س��ازنده س��ازمان ،از وظایف رهبری به حس��اب میآید.
اجتناب از مواجهه با تنشه��ای موجود در محیط کار و جانبداریهای
بیاس��اس ،میتواند سبب ایجاد بیاعتمادی در سازمان شود و پایههای
اطمینان متقابل را میان کارمندان و مدیران باالدس��تی سست کند .در
حالی که ،ایجاد فضایی ش��فاف ،پیشنیاز مدیریت تعارض است؛ فضایی
که تمام اعضای س��ازمان بتوانند بدون هی��چ نگرانی از عواقب اقدامات
خود ،از درگیریها و اختالفاتشان در سازمان پرده بردارند.
برای ورود به مسئله ،وقتشناس باشید
زم��ان اصلیترین عام��ل تعیینکننده در حل اختالف��ات و تعارضات
محیط کار است .حتماً در مقام یک مدیر شاهد مشاجره دو همکار خود
درباره موضوعی بیاهمیت بودهاید .شاید اختالف و جروبحث آنها بر سر
پروژهای باشد که هر دو بهطور مشترک روی آن کار میکنند .مدیران
کمتجربه و ناشی در این مواقع بدون هیچ تدبیری وارد مسئله میشوند
و در مش��اجره آنها مداخله میکنند .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 نهتنها کمکی
به رفع آن نکنید بلکه باعث دنبالهدارتر 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 میشناس��ید ،آیا ادامهدار ش��دن اختالف بین آنها و
عدم دخالت ش��ما میتواند به توانمندی بیشتر آنها و کسب مهارتهای
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 تعیینکننده است و مشخص میکند
که چه زمانی باید به مس��ئله ورود کنید .رهبران باید بتوانند ریشههای
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 اختالفنظر همانند هوا برای آتش است
که آن را از کنترلتان خارج میکند؛ پس نگذارید احساسات شما آتش
اختالفات را فراگیرتر کند.
اگر فرهنگ سازمان در معرض خطر بود ،دست به اقدام بزنید
برخی مواق��ع پیش میآید 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 میگذارند و به گونهای
رفتار میکنند که ممکن اس��ت اقداماتشان خالف میل شما باشد .در
این مواقع شرایطی به وجود میآید که احساس میشود 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 برنامههایشان نیاز داشته باشند.
در ای��ن مواق��ع ،ممکن اس��ت دخالت بیج��ا تنها آت��ش اختالف را
ش��علهورتر کند .باید ببینید آیا تفاوته��ای فرهنگی منجر به بهرهوری
پایین و کاهش کیفیت کار ش��ده اس��ت؟ اگر پاسخ منفی است ،پس به
جای دخالت از د ِر 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 ،نهتنها جایگاه رهبری را به افول میکشاند
و فرهنگس��ازمانی را متزلزل میکند ،بلکه برای تمام اعضای سازمان نیز
ناخوشایند است .عدم قبول مسئولیتها و مدیریت ضعیف ،تعارضبرانگیز
بوده و باعث بروز نارضایتی در بین کارمندان میشود.
نقاط ضعف خود را بپذیرید تا بتوانید اختالفات را مدیریت کنید
س��اختار سازمانی سلس��لهمراتبی و انعطافناپذیر ،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 تنشها ،تعارضات و ناسازگاریها میشود.
حل تعارضات میتواند برای رهبری س��خت و غیرقابلتحمل باشد و به
نظر برسد که در این شرایط نمیتوان خود را از وضع موجود رها کرد.
بهتری��ن کاری ک��ه باید در این وض��ع انجام دهید و ب��ا کارکنانتان
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 خارقالعاده ندارید .بلکه فردی عادی با مهارتهای
خاص هس��تید که اکنون رهبری یک سازمان را عهدهدار شدهاید .پس
وظیفه شماست که گوش شنوا داشته باشید و به حرف زیردستان خود
گوش کنید ،دغدغههایش��ان را حلوفصل 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 اجتماعیمان آس��یبپذیر هستیم و پذیرش همین
مس��ئله س��بب میش��ود تا هیچ مانعی نتواند جلوی راهم��ان را بگیرد.
پس پذی��رش نقاط ضعف و تالش برای بهبود آنها میتواند در مدیریت
تعارض مفید واقع شود.

به کارمندانتان کمک کنید تا ظرفیتهای 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 استعدادهایشان است.
رهبری به معنای کمک به افراد برای دستیابی به بیشترین تواناییهای
بالقوهشان اس��ت؛ بدون توجه به ضعفهایی که دارند و چالشهایی که
در آین��ده پیش رو خواهند داش��ت .شکوفاس��ازی تواناییهای درونی،

بروز اختالف را به صفر میرس��اند زیرا این نوع نیروی انس��انی به بلوغ
درونی رس��یده و س��عی میکند با روش درس��ت ،به مدیریت ارتباطات
خ��ود بپردازد .پس بهعنوان یک مدیر بکوش��ید برق��راری ارتباط را در
س��ازمانتان تس��هیل بخش��ید ،کارمندان را از برنامههای جدید مطلع
کرده ،جلوی ش��ایعهپراکنی را بگیرید و به رشد محتوایی کارمندانتان
کمک کنید.
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مدرسه مدیریت
راز شاد بودن در محیطهای کاری
به قلم :کاترین جانسون روانشناس
مترجم :امیر آلعلی

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 آزمایشها و تحقیقات متعدد،
خالف این مس��ئله را به اثبات میرس��اند .درواقع ش��اد بودن در محیطهای 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 میرود که مدیران اقداماتی را انجام دهند ،با این حال همواره نمیتوان 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 نمیدهند ،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 معجزهآسایی را خواهد داشت که در ادامه  6مورد از آنها را مورد بررسی قرار میدهیم.
-1برای خود جوایزی را تعیین نمایید
ایجاد جایزه یک اس��تراتژی کامال کاربردی محسوب میشود .در این راستا توصیه میشود که به دنبال
مواردی باش��ید که کامال مورد عالقه شما محسوب میش��ود .درواقع ابدا نیازی به ایجاد بودجه برای این
امر نبوده و ایجاد هدف ،خود باعث میشود تا انگیزه باالتری را برای انجام کارها داشته باشید .نکتهای 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 سرزندهای 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 ،میتوانید از فردی که تجربه چنین اقدامی را دارد ،مشورت بگیرید.
-2با افراد خانواده خود ارتباط داشته باشید
یکی دیگر از اش��تباهات بزرگ افراد این اس��ت که تصور میکنند 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 میشود .درواقع ابدا عجیب
نیست اگر بگوییم که بزرگترین سدهای زندگی هر فردی ،عقاید اشتباه او محسوب میشود .در این راستا
توصیه میشود 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 آزمایشهای
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 معجزهآسای آن خواهید بود.
-3از 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 ویژگیهای شخصیتی خود انتخاب نمایید .در این رابطه روانشناسها میتوانند بهترین
گزینهها 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 میش��ود.
تحت این شرایط تاثیر آن به کمترین میزان ممکن خواهد رسید.
-4گلچینی از آهنگهای مورد عالقه خود را تهیه نمایید
این امر یک واقعیت است که حالتهای 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 گزینههای اصلی محسوب نمیشود.
درواقع یکی از لطفهایی که هر فرد میتواند در حق خود انجام دهد این است که آهنگهای مورد عالقه
خود در ش��رایط مختلف را شناس��ایی نماید و پلی لیستهایی را ایجاد نماید .برای مثال ممکن است 10
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 ،میتوانید سریعا به آنها دسترسی داشته باشید .درواقع تاثیر موسیقی به
حدی زیاد است که امروزه از آن به عنوان یک روش درمانی استفاده میشود.
-5مدیتیشن
انجام ورزشهای 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 سختیها ،کمتر با احساس ضعف مواجه خواهید
شد .درواقع امروزه رابطه میان تغذیه و احساسات ،اثبات شده است.
-6برنامه روزانه خود را مورد بازبینی قرار دهید
آیا احس��اس فش��ار بیش از حد را دارید؟ این امر میتواند به علت برنامهریزی نادرس��ت شما باشد .در
این راس��تا بازبینی به ش��ما کمک بسیاری خواهد نمود .در این رابطه توصیه میشود 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  6نکته فوق اکتفا شده است.
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مسیرموفقیـت

 7روش برای ارزش دادن به خود
یکی از بزرگترین عقیدههای 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
عاشقانهترین کاری است که میتوانیم برای خودمان و دیگران
انجام دهیم.
«ش��ما میتوانید در سراس��ر جهان برای پیدا کردن کسی
که بیش��تر از شما سزاوار عش��ق و محبت است جستوجو
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
عزیزانمان و کس��انی که دوستشان داریم هنگامی که در
یک فضای خوب هس��تیم و از انرژی زی��ادی برخورداریم ،به
دست میآیند .زمانی که کامل هستیم به نفع افراد اطرافمان
است و زمانی که ما رشد میکنیم زندگی خوشایند میشود .با
این حال ،ما معتقدیم که همه چیز در نهایت از هم میپاشد و
درست نیست که شخصی که در قلب ،بدن و ذهن ما زندگی
میکند را در وهل ه اول قرار دهیم.
اولن��دا میبره میگوید ،به یاد دارم قبل از اینکه ش��وهرم را
مالقات کنم ،شروع به کنار گذاشتن برخی از روابط سمی در
زندگیام کردم؛ در آن زمان اجازه میدادم از من سوءاستفاده
ش��ود .آنها تقاضاهای زیادی داشتند اما در عوض کاری برای
م��ن انجام نمیدادن��د؛ زمانم ،داراییم ،احساس��م را برای آنها
گذاشتم.
هنگامی ک��ه اولویتهایم تغییر پیدا کرد ،ش��روع به دادن
عشق بیشتری به خود کردم .نه تنها احساس شگفتانگیزی
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
میآوردم .خوشبختی جدیدی در من به وجود آمد و به جای
تالش برای درست کردن این روابط ،به خودم گفتم که «من
دوستداشتنی و ارزشمند» هستم .من بر روابط شکوفا تمرکز
کردم و از روابط سمی بیرون آمدم.
اولویت دادن به خود ،ش��ما را قادر میسازد به فردی بهتر
برای خودتان تبدیل شوید و همچنین در روابطی که در طول
مسیر ایجاد میکنید نیز بهتر خواهید بود .تصمیماتی که ما
در یک فضای دوس��تانه میگیریم بسیار بهتر از انتخابهایی
هستند که در گناه و کمبود انجام میدهیم.
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
میپردازیم .همه چیز با شما آغاز میشود.
 .1خود را با دیگران مقایسه نکنید.
مقایس��ه خودمان با دیگران ،کار بسیار بیفایدهای است .ما
نهتنها به دنبال چیزهایی که نداریم هس��تیم ،بلکه خودمان
را در این احس��اس کمبود میبینیم .زمانی زندگی دیگران را

تجربه نکردیم ،احساسات آنها را نمیدانی م و تجربیاتشان را
نداش��تهایم خود را با اطالعاتی مقایسه میکنیم که واقعیت
ندارند.
مقایس��ه کردن تمرکز را از ش��ما برم��یدارد و بر روی آن
شخص قرار میدهد ،با این حال ،قدرت شما بر چیزهایی است
که میتواند در زندگی ش��ما تأثیر بگذارد .ش��ما یک شخص
منحصر به فرد هس��تید و هیچکس 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
ویژگیه��ای مخصوص به خود اس��ت .کمالگرایی درونی را
کنار بگذارید و از لبخند خود ،استعدادهایتان ،آنچه که ارائه
میدهید ،قدردانی کنید .دیدن ارزش خود سریعترین راه برای
تغییر تمرکز برای قرار دادن در جای مناسب آن است.
 .2قانع نباشید
برخی افراد فقط به خاطر حقوق آن در شغلی میمانند که
دوست ندارند .دیگران در روابطی میمانند 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 میگویید «باید چیزی بهتر
از این باش��د» ،احتماالً در حال قناعت هس��تید .به کم قانع
نباشید .تالش کنید تا بهترینها را به دست بیاورید.
 .3شروع به قدردانی کنید
ن میخوابید را بدانید .قدر همسر خود
قدر تختی که در آ 
را بدانی��د .قدر لباسهایی که بر تن دارید ،ماش��ین خود؛ غذا
که میخورید را بدانید ،اما فراموش نکنید که قدر آنچه را که
به جهان میآوری د را نیز بدانید .ش��ادی که به دیگران منتقل
میکنی��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 نمیتوانید بیشتر از آنچه که تصور میکنید،
گسترش و رشد داشته باشید.
هرچه بیش��تر از خود قدردان باشید ،ش��ادی بیشتری در
زندگی شما جاری میشود.
 .4روابط سالم خود را تقویت کنید
خودت��ان را از هر چیزی که به ش��ما احس��اس بدی را القا
میکند دور کنید .در کنار افرادی باش��ید که زندگی ش��ما را
معنادارتر میکنند .خود را در موقعیتی قرار دهید که حداقل
دو نفر به ش��ما انرژی داده ،ش��ما را سمت آرزوهایتان سوق
داده و شما را به خاطر کسی که هستید ،بدون هیچ تغییری،
بپذیرند .روابط توس��عهدهنده و توانمندس��از ب��ه ما یادآوری
یکنند که تنها نیستیم و قلب ما را به روی دیگران باز نگه
م
میدارد.

 .5نه گفتن را بیاموزید
در حالی که ما اینجا هستیم که به یکدیگر کمک کنیم گاهی
این کار به بهای سالمتمان تمام میشود .گاهی اوقات ما بیشت ر از
آنچه میتوانیم به دیگران کمک میکنیم و ب ه آنها اجازه نمیدهیم
تا از تجربیات خود چیزی بیاموزند .کمک کردن به طور مداوم با
تعهدی بیقید و شرط منج ر به ناراحتی میشود .در عوض با انجام
ت است ب ه خودتان احترام بگذارید.
کاری که حس میکنید درس 
ی و آزادی باش��د زیرا هنگامی که به
ن میتواند عامل رهای 
نه گفت 
دیگرا ن نه میگوییم ،در اصل ب ه خودمان و خواس��تههایمان بله
میگوییم و در این ص��ورت با ارزشهای خود هماهنگ خواهیم
ن تمرین باعث
ب��ود .به خودتان اجازه دهید تا گاهی نه بگویید .ای 
شو
ش یافته و دیگرا ن ارز 
میش��ود تا اعتماد به نفس ش��ما افزای 
بیشتری را برای شما قائل باشند.

احترام
ی خود تعیین کنید
ی سالمی را برا 
 .6مرزها 
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 میدهد و هنگامی که شخصی
خاص شما را مجبور میکند تا مرزهای خود را بشکنید ،شما
نسبت به مرزهای خود استوار باقی خواهید ماند.
 .7به ندای قلب خود گوش کنید
همه ما چیزی داریم که به زندگی ما امید و معنا میبخشد.
گوش دادن به ندای درونی که عامل سعادت و خوشبختیتان
اس��ت را فراموش نکنید و نسبت به خواس��تههای بیهوده و
چیزهای کوچکی که حواس شما را پرت میکنند ،آگاه باشید.
بر روی هدف خود متمرکز باش��ید زی��را رویاها هرگز از بین
نمیروند ،بلکه تنها به تعویق میافتند.
اشتیاقهای ما به هر اندازهای که هستند میتوانند کوچک و
یا بزرگ باشند و ما میتوانیم در زندگی خود یک یا چند اشتیاق
و عالقه داشته باشیم .به ندا و خواستههای قلب خود گوش فرا
دهید و هر کدام را ،اگر میتوانید ،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 رویاهایتان
از خود پش��تیبانی کنید .همه چیز در زندگیمان با ما ش��روع
میشود و روابط ما را میسازد و به آنها شکل میدهد بنابراین با
عقل جور درمیآید تا به اندازهای که به دیگران عشق میورزید و
از آنها مراقبت میکنید و به آنها شادی میبخشید برای خود نیز
این خواستهها را در نظر بگیرید .با بودن به بهترین شکل خود
میتوانید با عشق ،زیبایی و مهربانی زندگی کنید.
منبعPossibilitychange/ucan :

