روزنـامه مدیریتـی  -اقتصــادی
چهارشنبه

 23مهر
1399

انجام کلیه خدمات مالی و مالیاتی

Tue. 14 Oct 2020

آرامش در کسب و کارتان را با ما تجربه کنید

 26صفر  - 1442سـال ششم
ش�ماره 16-1645صفحه  50000 -ریال


۰۲۱ - ۸۸۷۹۳۳۰۲
www.pooyan-acc.ir

www.forsatnet.i r

یادداشت
تیغ دولبه ارز
برای بازار سرمایه
مجید سلیمیبروجنی
کارشناس اقتصادی

بازار س��رمایه در چند هفته
گذش��ته روزهای پرنوس��ان و
هم��راه ب��ا س��قوطی را تجربه
کرده است .این در حالی است
که این بازار از ابتدای سال ۹۸
رشد بسیار باال و غیرمنتظرهای
را به خود دید که پس از زنده
ش��دن داراییهای بورس برای
بازار ،با هجوم س��رمایهگذاران
ت��ازه وارد و ورود نقدینگی به
این ب��ازار مواجه ش��د .اگر به
روند حرکتی دو س��ال گذشته
نگاه کنیم ،متوجه خواهیم شد
از ابتدای روند رش��د ،شاخص
تاکن��ون اف��ت و خیزه��ای
بسیاری را به خود دیده است.
اولین عنصر هر بازاری قیمت
اس��ت؛ عنصری که ب��ازار را به
تعادل میرس��اند .اینجا قیمت
باید آزاد باش��د ،اما دولت آن را
بسته است .بازار سرمایه طی این
مدت شاهد صفهای زیاد بوده و
این ب��ه دلیل دخالتهای دولت
در قیمتها بوده که اجازه نداده
قیمتها از یک حدی باالتر برود
ی��ا پایین بیای��د .همین صفها
همیش��ه باعث ایجاد هیجان در
سهامداران میشد و تجربه نشان
داده ه��رگاه هیجان باال میرود،
تعقل نیز کنار میرود.
ادامه در صفحه 4

چرا سالنامه آمار بازرگانی و شاخصهای قیمتی واردات منتشر نمیشوند؟

گسل آماری
در تجارت خارجی

درخواست وزارت صمت برای قیمتگذاری خودرو ۵درصد زیر نرخ بازار

مخالفتمجلس
با فرمول دولت به دلیل تداوم گرانی

فرصت امروز :فرهنگ آماری ضعیف همواره یکی از چالشهای نظام سیاس��تگذاری اقتصادی ایران بوده اس��ت .جدا از اقش��ار
مردم که عموما آماردهی را به ضرر و زیان خود میپندارند و به گمان مالیاتستانی دولت از ارائه آمارهای درست امتناع میورزند،
س��ازمانهای دولتی نیز قابلیت آماری ضعیفی دارند؛ به طوری که در اغلب اوقات یا آماری ندارند یا آمارهایش��ان ناقص اس��ت و
نمیتوان از دل آن به تحلیل درس��تی رس��ید .به همین دلیل به ندرت میتوان آماری درباره حوزهای خاص در یک بازه مثال 10
ساله پیدا کرد .به عنوان نمونه ،سالنامه آمار بازرگانی که در گذشته توسط گمرک ایران منتشر میشد ،چند سالی است که دیگر
منتشر نمیشود .همچنین شاخصهای قیمتی واردات که قبال توسط بانک مرکزی تهیه میشدند ،از  12سال پیش تاکنون اعالم...
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«اکونومیست» پیشبینی کرد

اقتصاد ایران از سال آینده به مدار رشد برمیگردد
4

بوکار
مدیریت و کس 
با کلینکس ارتباط احساسی برقرار کنید

چرا شیوع کرونا بهترین اتفاق برای تسال بود؟

 10نکته ضروری انتخاب نام دامنه سایت

بازاریابی در لحظه چیست؟

کمپین بازاریابی چیپوتل در تیک تاک

7

 ۱۰تکنیک برای خلق یک شعار تبلیغاتی تاثیرگذار
 8تا 16

«کارل پی» ،همبنیانگذار وان
پالس از این شرکت جدا شد

با امضای تفاهمنامه «کتابپالس» با «شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد»

کتابدوستان صاحب کیف پول «کیپاد» میشوند
فرصت امروز« :کیپاد» یا همان کیف پول همراه پاسارگاد ،از جمله خدمات بانک
پاسارگاد است که پرداختی امن ،سریع و آسان را برای کاربران فراهم میکند .حاال
طبق تفاهمنامهای که به تازگی بین مجموعه «کتابپالس» با «ش��رکت پرداخت
الکترونیک پاسارگاد» امضا شده ،کتابدوستان صاحب کیف پول«کیپاد» میشوند.
در واقع ،ناشران و کتابفروشان میتوانند از این طریق برای مشتریان خود کیف پول
مجازی ایجاد کنند؛ به طوری که اعتبار و تخفیف ناشر برای مشتری در این کیف
پول ذخیره میش��ود و مش��تریان با درج کد کتاب میتوانند بعد از خرید از جوایز،
هدایا و امتیازهای در نظر گرفته شده ناشر در کیف پول خود بهرهمند شوند.
نکته جالب اینجاس��ت که اپلیکیش��ن «کیپاد» تنها منحصر به مشتریان بانک
پاس��ارگاد نبوده و همه مش��تریان شبکه بانکی با داش��تن کارت بانکی و رمز دوم
اینترنتی میتوانند از راحتی و امنیت پرداخت بهرهمند شوند ،کما اینکه با امضای
تفاهمنامه «کتابپالس» با «ش��رکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد» حاال ناشران،
کتابفروش��ان ،کتابخوانان و همه فعاالن بازار کتاب میتوانند از امکانات کیف پول
همراه پاسارگاد استفاده کنند.
این روزها که ش��یوع کرون��ا بین کتابخوانها و کتابفروش��یها فاصله انداخته و
نمایش��گاه کتاب امسال هم برگزار نش��د ،با اینکه کتابخوانها وقت بیشتری برای
در خانه ماندن و کتاب خواندن دارند ،اما دسترسیش��ان به کتابها سختتر شده
و عالوه بر آن ،گرانی قیمت کتابها هم مزید بر علت ش��ده اس��ت .به همین دلیل
اغلب کتابخوانان به سراغ طرحهای تخفیف ناشران و کتابفروشان میروند تا از این
طریق بتوانند به کتاب موردنظر خود با قیمتی کمتر دس��ت پیدا کنند .به همین

منظ��ور از چندی پی��ش مجموعه «کتابپالس» با همکاری تعدادی از ناش��ران و
«شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد» و پشتیبانی «اسنپ باکس» ،کمپین «کرونا
دور ،کتاب نزدیک» را به راه انداخت .شهروندان با شرکت در این کمپین به راحتی
به کتاب خود دس��ت پیدا کرده و میتوانند کتاب موردنظر خود را از طریق سامانه
( )Shop.ketabplus.comسفارش داده و در درب منزل با بستهبندی بهداشتی
تحویل بگیرند .در این س��امانه همچنین بستری فراهم شده تا افراد بتوانند جهت
تش��کر از پرس��تاران و کادر درمان بیمارستانها که در خط مقدم مبارزه با بیماری
کرونا هس��تند ،به آنها کتاب نیز هدیه دهند .ح��اال در تازهترین ابتکار و با امضای
تفاهمنامه بین مجموعه «کتابپالس» و «شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد»،
کتابدوس��تان میتوانند صاحب کیف پول الکترونیکی پاس��ارگاد (کیپاد) شوند.
روز دوش��نبه این هفته بود که مهدی س��عیدیکیا ،مدیر «کتابپالس» از امضای
تفاهمنامه مشترک بین این مجموعه با«شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد» خبر
داد و گف��ت« :این تفاهمنامه به معنای امکان ایجاد بازار جدید از فروش س��ازمانی
کتاب برای ناش��ران اس��ت ».او با اش��اره به ابعاد این تفاهمنامه و امکاناتی که برای
کتابخوانان فراهم میکند ،به خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) گفت« :با همکاری باشگاه
مشتریان آوند بانک پاسارگاد ،همه سازمانها و مؤسسات طرف قرارداد این باشگاه
میتوانند عالوه بر اس��تفاده از خدمات رفاهی این باش��گاه از فروشگاه ناشران برای
خرید کتاب برای کارکنان خود اس��تفاده و به کارکنان خود تسهیالت خرید کتاب
ارائه کنند بنابراین تفاهمنامه مشترک«کتابپالس» با«شرکت پرداخت الکترونیک
پاسارگاد» به معنای امکان بازار جدید از فروش سازمانی کتاب برای ناشران است».

به گفته سعیدیکیا« ،با امضای این تفاهمنامه ناشران و کتابفروشان میتوانند در
کیف پول پاسارگا د با عنوان «کیپاد» برای مشتریان خود کیف پول مجازی ایجاد
کنند؛ ب ه نحوی که اعتبار و تخفیف ناش��ر برای مش��تری ،در این کیف پول ذخیره
میش��ود و مش��تریان با درج کد کتاب ،میتوانند بعد از خری��د از جوایز ،هدایا و
امتیازهای در نظر گرفته شده ناشر در کیف پول خود بهرهمند شوند».
وی با اش��اره به برگزاری «کارگاه بازاریابی در صنعت نش��ر» در محل «ش��رکت
شناسا» نیز گفت« :در این کارگاه به استراتژیها و تاکتیکهای بازاریابی در صنعت
نش��ر و برنامههای عملیاتی قبل ،حین و بعد از رویدادهایی که هر ناش��ر برای خود
برنامهریزی میکند ،پرداخته شد همچنین به طراحی یک برنامه بازاریابی مناسب با
فضای صنعت نشر اشاره شد و حاضران برنامه ،بازاریابی شش ماهه دوم سال خود را
با توجه به احتمال برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب در این کارگاه طراحی کردند».
مدیر «کتابپالس» با اشاره به دیگر مباحث طرح شده در این کارگاه ادامه داد:
«مشکل اصلی در بازاریابی کتاب ،نخست درک ضرورت بازاریابی و تبلیغ برای کتاب
و کتابخوانی است .این ضرورت هنور بهصورت عینی احصا نشدهاست؛ مشکل دوم
اینکه وقتی اراده داریم در بازاریابی قدم برداریم و جا پای شرکتهای بزرگ بگذاریم
و از کمپینهای موفق آنها تقلید کنیم ،ما میخواهیم با بودجهای صدها برابر کمتر
از آنها نتیجهای موفقیتآمیز مانند آنها داشته باشیم ،حال آنکه به لحاظ رقم بودجه،
اهداف ،اندازه و اتمسفر فضای کتاب و کتابخوانی با آنها کام ًال متفاوت هستیم و عم ًال
پولی که خرج کمپینهای اینچنینی میش��ود همچون قطرهای در اقیانوس ،هیچ
اثری نخواهد داشت ».به گفته وی« ،دو نوع استراتژی در بازاریابی کتاب وجود دارد؛

نخست ،استراتژی «شکار» است که ناشر منتظر فصل شکار مینشیند و با رسیدن
زمان آن ،نیروهای خود را تجهیز و همه توان خود را مث ًال در نمایشگاه کتاب یا در
برخی موارد نمایشگاههای استانی مصروف میکند تا فروش خوبی داشته باشد .نوع
دیگر بازاریابی ،استراتژی «کشاورزی» است که ناشر ،ماهها قبل از هر رویداد مهم،
باید به کاشتن بذر و اقدامات اولیه ،تدارک زیرساخت و ساز و کار الزم برای جذب
مش��تری اقدامکند و در حین رویداد ،عالوه بر فروش به فکر نگهداش��ت مشتری
باشد و بعد از رویداد نیز به فکر بازگشت مجدد مشتری ،به خرید و وفادارسازی او
به محصوالت و خدمات خود توجه کند .همچنین سعیکند به جای فکر کردن به
فروش کتاب ،کمک ،مشاوره و آموزش بدهد و به فکر یک چرخه مادامالعمر خرید با
مشتری باشد .هدف اصلی این کارگاه تبیین این استراتژی بود».
مدیر انتشارات آها در پایان گفت« :امیدواریم با کمک ناشران و براساس تجربیات
آنها به یک ش��یوه عملیاتی موفق برای بازاریابی در صنعت نش��ر دست پیدا کنیم.
هرچند مدلی که در این کارگاه بیان شد ،برای همه ناشران قطعی و حتمی نیست و
ممکن است مدلهای دیگری نیز برای پیشبرد اهداف ناشران مؤثر باشد .ناشرانی که
نتوانستهاند به دلیل ظرفیت محدود در شرایط فعلی کرونا ،در این دوره شرکت کنند
میتوانن��د در دوره دوم همین کارگاه در آینده نزدیک حضور پیدا کنند .همچنین
مدیر سرمایهگذاری شرکت شناسا در این کارگاه ،ضمن استقبال از حضور ناشران
گفت که ش��رکت شناسا ،قصد دارد سرمایهگذاری خود را در حوزه کتاب گسترش
دهد بنابراین میزبان ناش��ران برای تعامل بیش��تر با اکوسیستم استارتآپی کشور
خواهد بود».

در اولین کنفرانس «علم ،فناوری و پیچیدگی اقتصادی» مطرح شد

پیچیدگی اقتصادی در جوامع توسعهنیافته
فرصت امروز :نخستین کنفرانس ملی «علم ،فناوری و پیچیدگی اقتصادی» روز
گذش��ته (سهشنبه) به صورت مجازی برگزار شد .در این کنفرانس یک روزه که به
همت مرکز تحقیقات سیاس��ت علمی کشور در دانش��گاه الزهرا برگزار شد ،فرشاد
مومنی عضو هیأت علمی دانش��گاه عالمه طباطبائی و دکتر مجید قاسمی ،رئیس
دانشگاه خاتم س��خنرانی کردند .پیچیدگی اقتصادی و توسعه اقتصادی ،بازارهای
مالی و پیچیدگی اقتصادی ،قابلیتهای فناورانه و پیچیدگی اقتصادی ،سیاستهای
دول��ت در راس��تای پیچیدگی اقتص��ادی و رویکردهای مدلس��ازی به پیچیدگی
اقتصادی ازجمله محورهای مهم این کنفرانس بوده است.
ابتدا سید سروش قاضی نوری ،رئیس این کنفرانس با اشاره به عوامل مشکلساز
در اقتصاد گفت :نباید به علم و فناوری به عنوان کاالی حاشیهای و موضوع دست
دوم نگاه کنیم .موضوع هدف این کنفرانس برای کشور دارای اهمیت جدی است.
خامفروشی یا تمرکز بر ساخت محصوالتی که ارزش افزوده پایینی در زنجیره ارزش
دارند ،بیماری مشترک کشورهای در حال توسعه است.
او ادام��ه داد :نش��انههای ای��ن بیماری به ش��کلهای مختلفی دیده میش��ود.
خامفروشی در معدن ،تبدیل گاز به محصوالت ساده و با ارزش افزوده نسبتا پایین
در پتروش��یمی ،وابس��تگی ش��دید به بذر گران قیمت خارجی ،وابستگی به نژاد و
واکسن و حتی در بعضی موارد خوراک خارجی در بخش دام و طیور ،نمونههایی از
این عارضه هس��تند که کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشور ما را تحت تاثیر
جدی قرار میدهند.
به گفته قاضینوری ،تحقیق و توسعه ،همکاری مستمر بین بنگاههای اقتصادی
و نهادهای حوزه علم و فناوری ،س��رمایهگذاری بر افزایش قابلیتهای استراتژیک
در بنگاههای اقتصادی ،بخش مهمی از نسخه قابل تجویز برای درمان این بیماری
منابعکاه و فرساینده برای کشور است.

رئی��س کنفرانس ملی «علم ،فناوری و پیچیدگی اقتصادی» با بیان اینکه اگر با
این نگاه به این مس��ئله نگاه کنیم ،علم و فناوری نوش��داروی این بیماری میشود،
گفت :با این نگاه ،دیگر به علم و فناوری به عنوان کاالی حاشیهای و موضوع دست
دوم نگاه نمیکنیم .اگر این را بپذیریم و بر این مبنا برای پیشرفت اقتصادی و ایجاد
ی کنیم ،نیازمند معاینه دقیق وضعیت
و توس��عه در بنگاههای اقتصادی برنامهریز 
بخشهای مختلف اقتصادی و چارچوبی برای اولولیتبندی و برنامهریزی بخشهای
مختلف هستیم.
وی یادآور شد :چارچوب پیچیدگی اقتصادی یا به عبارت بهتر رویکرد پیچیدگی
اقتص��ادی ،نگرش و اب��زار الزم برای این امر را در اختیار ما ق��رار میدهد .رویکرد
پیچیدگی اقتصادی با استفاده از نقشه فضای محصول سعی میکند ترسیم مسیر
توسعه و شکوفایی اقتصادی کشورها را ممکن کند و بر پایه این مسیر ،قادر خواهیم
بود برای انباشت فناوری در کشور در راستای قابلیتهای موجود ،برنامهریزی کنیم.
مطالعات اخیر نش��ان داده که کشورهای در حال توسعه ،از تمرکز بر محصوالت با
ارزش افزوده پایین ،دست کشیدهاند و به سمت محصوالت با فناوری پیچیده حرکت
کردهاند .در این مسیر برای کشور ما ،انتخاب صنایعی که همسو با قابلیتهای کشور
باش��د ،میتواند به ما کمک کند که از دام مش��کالت حوزه اشتغال و صادرات رها
شویم و کمک کند از صنایعی که ممکن است منابع ما را هدر دهد ،دست بکشیم.
قاضی در پایان اضافه کرد :کشور باید تالش خود را به تولید و انباشت فناوری و
دانش و مهارت در محصوالتی معطوف کند که دارای سه ویژگی اصلی باشند ،اول
اینکه از پیچیدگی باالیی برخوردار باشند ،در راستای قابلیتهای فعلی کشور قرار
بگیرند و بیشترین نقش را در تولید در زنجیره ارزش به عهده داشته باشند.
همچنین بهروز شاهمرادی ،دبیر کنفرانس «علم ،فناوری و پیچیدگی اقتصادی»،
رویکرد پیچیدگی اقتصادی را مختص کش��ورهای توسعهنیافته دانست و گفت :ما

آنقدر در اقتصاد سادهسازی کردهایم که دیگر نمیتوانیم متغیرها و دالیل اصلی که
در اقتصاد رخ میدهد را بررسی کنیم.
او با بیان اینکه رویکرد پیچیدگی اقتصادی ،یکی از رویکردهای جدید در حوزه
اقتصاد اس��ت که نزدیک به  ۱۵سال است با سردمداری دانشگاه هاروارد و امآیتی
در حوزه اقتصاد ورود پیدا کرده ،ادامه داد :این رویکرد توسعه پیدا کرد و به صورت
موازی تیمی به نام «پیرگروپ» در ایتالیا ،فعالیت در این حوزه را آغاز کردند .در حال
حاضر ،بانک جهانی ،صندوق بینالمللی ،سازمان ملل ،دانشگاه هاروارد ،کشورهای
توسعهیافته و در حال توسعه و کشورهایی مانند شیلی ،آرژانتین ،برزیل و مکزیک
و غالب کشورهای اروپایی و روسیه ،چین ،هند و اخیرا عربستان ،قطر و ترکیه و به
تبع آن ایران ،در این حوزه ورود پیدا کردهاند و سامانههایی راهاندازی شده است که
رویکرد پیچیدگی اقتصادی در داخل کشورشان را رصد میکند .حتی بحث مربوط
به توس��عه اقتصادی و برنامههای میانمدت و بلندمدت آن را بر پایه این رویکرد و
استراتژیهای مربوط به آن اتخاذ کردهاند.
به گفته شاهمرادی ،خوشبختانه این رویکرد به خوبی مطرح شد و با توجه به اینکه
پایههای منسجم علمی برای آن پیدا شده بود ،در حال حاضر در دادههای سازمان
ملل نیز اطالعات خوبی وجود دارد که منابع تجزیه و تحلیل مربوط به رشد و توسعه
اقتصادی کشورها است .به نحوی که روزنامه گاردین در سال  ۲۰۱۶میالدی اعالم
کرد که بهترین روش تخمین رشد و توسعه اقتصادی کشورها است.
دبیر کنفرانس ملی «علم ،فناوری و پیچیدگی اقتصادی» افزود :با پیشروی روزانه
در مسائل اقتصادی ،میبینیم که ما آنقدر در اقتصاد سادهسازی کردهایم که دیگر
نمیتوانیم متغیرها و دالیل اصلی که در اقتصاد رخ میدهد را بررسی کنیم بنابراین
این رویکرد تحت عنوان پیچیدگی اقتصادی به عرصه اقتصاد ورود پیدا کرد تا بتواند
این پیچیدگی را به نحو احسن تحلیل کند و مسیر خوبی را پیش روی ما ترسیم

کند تا بتوانیم به هدف اصلی خود در اقتصاد که رش��د و توس��عه اقتصادی اس��ت،
دسترس��ی پیدا کنیم .ش��اهمرادی با بیان اینکه این روش برخالف دیدگاهی است
که میگوید این رویکرد به درد کشورهای توسعهنیافته نمیخورد ،خاطرنشان کرد:
اتفاقا این رویکرد فقط مخصوص کش��ورهای توسعهنیافته است چراکه کشورهای
توسعهیافته که دارای پیچیدگی اقتصادی باال هستند ،نیازی به این رویکرد ندارند
بنابراین این ما هس��تیم که میتوانیم با الگو قرار دادن کش��ورهایی که قابلیتهای
آنها به قابلیتهای ما نزدیک است ،بتوانیم چشمانداز و مسیری که میتوانیم برای
خودمان متصور شویم را پیشرو داشته باشیم.
او با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور از سال  ۱۳۹۴به صورت
مرتب روی این رویکرد کار کرده اس��ت ،گفت :ما وبسایتی را طراحی کرده بودیم
که دادهها را به طور منظم در اختیار میگذارد تا پژوهشگران ،دانشجویان و محققان
عالقهمند به این حوزه بتوانند اطالعات خود را بهروزرس��انی کنند .همچنین پیش
از این کارگاهها  ،همایشها و سخنرانیهایی را برگزار کرده بودیم و در حال حاضر
نیز با کمک دانشگاه الزهرا در حال برگزاری کنفرانس ملی علم ،فناوری و پیچیدگی
اقتصادی هس��تیم .قصد ما این است که این برنامهها را ادامه دهیم و در سالهای
آتی این اقدامات را در س��طح بینالمللی برگزار خواهیم کرد و برنامهریزی کردهایم
که بتوانیم انجمنی را با همین نام داشته باشیم و در آینده مجالتی را در این زمینه
ایجاد کنیم.
دبیر کنفرانس ملی «علم ،فناوری و پیچیدگی اقتصادی» در انتهای س��خنانش
ش دولت ،مجلس،
اضافه کرد :در هر پانل از این کنفرانس ،هدف ما این است که از بخ 
بخش خصوصی و بخش دانشگاه و تمام نهادهایی که در حوزه سیاستگذاری علم،
فناوری و پیچیدگی اقتصادی دخیل هس��تند ،حضور داش��ته باشند تا هر کدام از
پانلها مثمرثمر و مفید باشد.
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«مجمع جهانی اقتصاد» گزارش داد

 6گام برای احیای پایدار اقتصاد

فرصتسازی در بحرانهای اقتصادی ،مهارت بینظیری است؛ مهارتی
که در این روزها میتواند آینده اقتصادی کشورها را تضمین کند .به نظر
میرس��د پاندمی کرونا فرصتی برای رش��د پایدار در اقتصاد دنیا فراهم
کرده که از این فرصت باید به بهترین ش��کل ممکن اس��تفاده کرد .به
عنوان نمونه ،در سالهای گذشته مذاکرات زیادی در مورد ضرورت گذر
در نوع انرژی مصرفی دنیا انجام ش��ده است .گذر از انرژیهای فسیلی
به س��مت انرژیهای احیاشدنی که انتشار کربن کمتری داشته باشند،
اما این مذاکرات تا به امروز عملی نش��د ولی شرایط کرونایی این روزها
ضرورت این تغییر را بیش از پیش نشان داده است.
«مجمع جهانی اقتصاد» به تازگی در گزارشی نوشت« :گذر به سمت
اقتصاد کمکربن و بدون کربن باید تسریع شود در غیر این صورت بحران
تغییرات جوی چالشهای زیادی برای انسانهای ساکن روی کره زمین
ایجاد خواهد کرد .در سالهای قبل برخی از کشورها از همسویی با این
سیاست امتناع میکردند و بر این باور بودند که هر کشوری که احساس
نیاز میکند در این مسیر گام بردارد ولی واقعیت این است که این بحران
به دس��ت چند کشور خاص حل نمیش��ود و تنها در صورت همراهی
تمامی کشورهای دنیا است که میتوان به حل معضل امیدوار بود».
هماکنون بخش اعظم تالشهای دنیا در حوزه کاهش انتش��ار کربن
متوجه تولید برق با استفاده از انرژیهای احیاشدنی و کاهش استفاده از
انرژیهای فسیلی در تولید برق دنیا است ،اما بررسیها نشان داده تنها
یک چهارم از گازهای گلخانهای تولیدشده در دنیا به صنعت برق ارتباط
دارد .بخش صنعتی ش��امل پاالیش��گاهها ،کارخانههای فعال در حوزه
پتروش��یمی ،کارخانههای تولید کود ش��یمیایی ،تولید فوالد و سیمان
بال��غ بر ۲۱درصد از گازهای گلخانهای دنیا را تولید میکند .امروزه ۱۵
درصد انرژی مصرفی در واحدهای صنعتی مذکور در دنیا از برق تأمین
میش��ود و مابقی انرژی مصرفی آنها را س��وختهای فسیلی و آالینده
تش��کیل میدهند .در بخش حمل و نقل هم استفاده از تکنولوژیهای
جدید و کاهش مصرف انرژیهای فسیلی در این صنعت میتواند تأثیر
زیادی روی حجم کربن منتش��ر شده در دنیا داش��ته باشد .هماکنون
صنعت حمل و نقل مس��ئول اصلی تولی��د 15درصد از گازهای آالینده
در دنیا است.
«مجم��ع جهانی اقتصاد» با اش��اره به ضرورت هم��کاری جهانی در
این مورد نوش��ت« :همهگیری کرونا به ما نش��ان داد ک��ه دنیای امروز
درهمتنیده اس��ت و نمیتوان در یک بخش اصالحاتی ایجاد کرد بدون
اینکه بخش��ی دیگر اصالح نشود .به همین دلیل است که سیاستهای
مبارزه با همهگیری کرونا در تمامی دنیا یکس��ان اجرا میش��ود و برای
مبارزه با تغییرات جوی و اجرای سیاستهای رشد پایدار اقتصادی هم
باید همین روند طی شود .یعنی تمامی کشورهای دنیا باید سیاستهای
مشابه به کار گیرند و بر اهمیت رشد پایدار اقتصادی صحه بگذارند .تنها
با این کار است که روزهای روشنی در انتظار اقتصاد دنیا خواهد بود».
اما با توجه به اینکه دنیا در شرایط بسیار بحرانی و سختی قرار دارد،
باید هرچه س��ریعتر وارد عمل ش��د و در صدد اصالح ش��رایط برآمد.
«مجمع جهانی اقتصاد» در این گزارش 6 ،سیاستی را که باید در تمامی
دنیا به صورت هماهنگ اجرا شود تا دنیا از واردشدن به بحران دیگری
در امان باشد و رشد پایدار اقتصادی را تجربه کند ،اعالم کرده است:
* استفاده صحیح از بستههای حمایتی مالی
بس��تههای مالی باید در بخشهایی صرف ش��ود که باالترین بازده را
برای اقتصاد دارد و هزینههای کمی به اقتصاد دنیا تحمیل میکند .بعد
از بحران اقتصادی س��ال  ،۲۰۰۸صدها و شاید هزاران فرصت شغلی در
دنیا ایجاد شد ولی تمامی این مشاغل به دنبال بیتوجهی دنیا به تولید
انرژی با منابع پاکی مانند انرژی خورشید و باد و آب به وجود آمد .این
اشتباهی بود که دنیا مرتکب شد و نتیجه آن تغییرات جوی و توفانهای
بسیار زیاد بود.
* روی تکنولوژیهای آینده سرمایهگذاری کنید
س��رمایهها را بای��د هدفمند اس��تفاده ک��رد و به ج��ای تمرکز روی
تکنولوژیها و صنایعی که در س��الهای گذش��ته کارایی داش��تند ،در
حوزههایی اس��تفاده ش��ود که برای رشد اقتصادی و توسعه صنعتی در
دنیای آتی مناس��ب است .دیگر سرمایهگذاری روی توسعه صنایعی که
قب ً
ال وجود داشته است با همان فرم و روش قبلی ،نمیتواند کارایی داشته
باشد .باید سرمایهگذاریها با توجه به تحوالت اخیر ناشی از چهارمین
انقالب صنعتی انجام شود و مکانیزه بودن و دیجیتالیزه بودن فعالیتهای
صنعتی مدنظر قرار بگیرد.
* انگیزه مصرف را افزایش دهید
نقش مصرفکنندگان در اقتصاد کش��ورها غیر قابل اغماض است .در
کشورهایی که مصرف به یک فرهنگ تبدیل شده است فرصت اشتغال
و رش��د اقتصادی باالتر اس��ت .هرچه قدرت خرید مردم باالتر باش��د و
تمایل آنها به مصرف بیشتر باشد ،اثرگذاری بستههای حمایتی مالی روی
اقتصاد بیشتر است بحث این است که باید از مصرفکنندگان کاالهای
کمآالینده حمایت ش��ود .حال ش��اید این مصرفکننده ،تنها کاالهای
مصرفی مانند خودرو یا یخچال استفاده کند یا اینکه کارخانهای باشد که
ماشینآالت صنعتی و آالینده را مصرف کند.
* سیاستهای حمایتی درباره انرژی پاک طراحی کنید
در تمامی دنیا سیاس��تهای اقتصادی در جه��ت حمایت از صنایع
فس��یلی و مصرفکنندگان س��وختهای فسیلی اس��ت .سیاستهای
مالیات��ی ،یارانههای صنعتی و حتی وامهایی که به صاحبان کس��ب و
کارها پرداخت میش��ود همگی در حمایت از صنایع نفت و گاز طبیعی
اس��ت و توجهی به منابع انرژیهای کمکربن ندارد .این تحول میتواند
مزایای زیادی برای اقتصاد دنیا و محیطزیست داشته باشد و از تحمیل
هزینههای بیشتر به اقتصاد دنیا جلوگیری کند.
* زیرساختهای کنونی را مدرنیزه کنید
طی سالیان ،زیرساختهای صنعتی و شهری زیادی ساخته شده است
که در وضعیت تازهای که دنیا با آن روبهرو ش��ده ،کارایی زیادی ندارد.
مسئله این است که باید بازسازی به گونهای انجام شود که ضمن صرف
هزینه کم ،کارایی زیرس��اختها ارتقا یابد .زیرساختهای بازسازیشده
باید با اس��تانداردهای مدرن در زمین��ه کارایی مصرف انرژی و توجه به
کیفیت آب و هوا تطابق داشته باشد.
* بوروکراسیهای دولتی را کاهش دهید
یکی از موانع مهم س��رمایهگذاری در انرژیهای پاک ،پیچیدگیهای
قانونی برای ش��روع این پروسه اس��ت .این موانع در کشورهای مختلف
وج��ود دارد و ب��ه همین دلیل اگر دنیا بخواهد به س��مت اس��تفاده از
انرژیهای پاک حرکت کن��د ،باید این موانع قانونی از میان برود و این
فرآیند تسهیل شود.

جایزه نوبل اقتصاد «حراج» شد

فرص��ت امروز :نوبل اقتصاد پایانبخش فص��ل جوایز نوبل  2020بود
و آکادمی نوبل روز دوش��نبه این هفته ،پال میلگرام و رابرت ویلس��ون
دو اقتصاددان آمریکایی دانش��گاه استنفورد را به خاطر «نظریه حراج»
به عن��وان برندگان نوبل اقتصاد امس��ال معرفی کرد .به نظر میرس��د
در چند س��ال اخير آكادمي نوبل کس��انی را به عن��وان برندگان جايزه
نوبل انتخاب ميكند كه تحقيقاتشان در راستاي بهبود زندگي مردم و
افزايش سطح رفاه جامعه باشد ،چراكه سال گذشته نيز نوبل اقتصاد به
 3اقتصادداني كه مطالعات گس��تردهاي در زمینه «كاهش فقر جهانی»
انجام دادند ،اهدا شد.
در این راستا بود که جایزه نوبل اقتصاد امسال به پل میلگرام  ۷۲ساله
از دانشکده اقتصاد دانشگاه استنفورد و استاد راهنمای رساله دکترایش،
رابرت ویلس��ون  ۸۳س��اله از دانش��کده مدیریت همین دانشگاه رسید.
جالب اس��ت که میلگرام از اینکه به همراه ویلس��ون برنده نوبل اقتصاد
شده ،خبر نداشت و از آنجا که تلفن همراهش خاموش بود ،کمیته نوبل
نتوانس��ت این خبر را به اطالع او برس��اند بنابراین ویلس��ون پای پیاده
ب��ه خانه میلگرام رفت و به او خبر داد .در گزارش��ی ک��ه وبگاه نوبل با
عنوان «تالش برای حراج کامل» در معرفی این دو اقتصاددان و «نظریه
حراج» آنها منتشر کرده ،میخوانیم:
* حراجهای باز و بسته با قیمت علنی و مخفی
حراجها روزانه مبالغ هنگفتی را بین خریداران و فروشندگان جابهجا
میکنن��د .برندگان جایزه نوبل امس��ال نظریه ح��راج را بهبود دادند و
قالبهای جدیدی را برای آن ابداع کردند و با این کار توانستند مزایایی
را ب��رای خریداران ،فروش��ندگان و مالیاتدهندگان در سراس��ر دنیا به
همراه داش��ته باشند .نتیجه یک حراج به سه عامل بستگی دارد .اولین
مورد ،قالب یا قاعده حراج اس��ت؛ یعنی اینکه پیش��نهادها باز هستند یا
بسته و مخفی؟ مشارکتکنندگان چند بار میتوانند پیشنهاد خود را در
حراج��ی مطرح کنند؟ برنده چه قیمتی را پرداخت میکند؟ قیمتی که
خود پیش��نهاد داده یا قیمتی که توسط دومین نفر ارائهکننده باالترین
قیمت اعالم شده است؟ مورد دوم مربوط به کاال یا خدمتی است که به
حراج گذاش��ته شده اس��ت .آیا این کاال یا خدمت ،ارزش متفاوتی برای
هر یک از پیش��نهاددهندگان دارد یا در نظر همه آنها ارزش��ی یکسانی
دارد؟ مورد س��وم نی��ز مربوط به بیاطمینانی اس��ت؛ یعنی اینکه دیگر
پیش��نهاددهندگان اطالعاتی درب��اره ارزش کاال یا خدمتی که به حراج
گذاشته شده دارند یا خیر.
با اس��تفاده از تئوری حراج میتوان توضیح داد چگونه این سه عامل
بر رفتار استراتژیک پیشنهاددهندگان حکمرانی میکند و نتیجه حراج
را رق��م میزند .تئوری حراج همچنین نش��ان میده��د چگونه میتوان
حراجی را طراحی کرد که بیش��ترین ارزش ممکن را ایجاد کند .هر دو
مبحث یعنی توضیح رفتار پیش��نهاددهندگان و طراحی س��ازوکار یک
حراجی با در نظر گرفتن عوامل چندگانهای که همزمان یک حراجی را
تحت تأثیر قرار میدهند ،امر دش��واری اس��ت ،اما برندگان نوبل اقتصاد
امسال توانستند این کار را انجام دهند.
معموال خانههای حراج در سراسر دنیا معموال اشیایی را با استفاده از
حراج انگلیس��ی به فروش میرس��انند .در حراج انگلیسی مسئول حراج
کمترین قیمت را اعالم میکند و پس از آن پیش��نهاددهندهها با اعالم
قیمتهای باالتر ،فرآیند حراج را پیش میبرند .در اینجا قیمت اولیه به
تدریج افزایش مییابد تا جایی که در نهایت یک نفر با پیشنهاد باالترین
قیمت به عنوان برنده اعالم ش��ود و قیمت پیش��نهادی که خود مطرح
ک��رده را بپردازد .با این حال در دیگ��ر حراجیها قواعد متفاوتی وجود
دارد مث�لا در حراجی هلندی مس��ئول حراج باالتری��ن قیمت را اعالم
میکند و پس از آن قیمتها به صورت نزولی اعالم میشوند.
ح��راج انگلیس��ی و هلن��دی حراجه��ای ب��از هس��تند ،یعن��ی
مش��ارکتکنندگان میتوانند پیشنهادهای یکدیگر را ببینند .دیگر انواع
حراجیها ،حراجیهای بس��ته ی��ا با قیمت مخفی هس��تند که در آنها
پیش��نهاددهندهها قیمتهای خود را به ص��ورت پاکتهای مهر و موم
ش��ده اعالم میکنن��د و تأمینکنندهای که بتواند خدم��ات موردنظر یا
کاالی موردنظر را با کمترین قیمت فراهم کند ،به عنوان برنده انتخاب
میشود .در برخی از حراجیها قیمت نهایی ،باالترین قیمت پیشنهادی
اس��ت .به آنها حراج با قیمت اول گفته میش��ود ،اما در دیگر قالبهای
حراج ،برنده ،قیمتی را که توسط دومین نفر ارائهکننده باالترین قیمت
اعالم شده میپردازد.
* ارزشهای خصوصی و ارزشهای مشترک در حراج
پاس��خ این س��وال که کدامیک از انواع حراج بهتر هس��تند ،نهتنها به
نتیجه حراجی بلکه به منظور ما از «بهترین» بستگی دارد .فروشندگان
بخش خصوصی معموال بیشترین نگرانی را برای دریافت باالترین قیمت
دارند .فروش��ندگان بخش عمومی اهداف گس��تردهتری دارند؛ بهعنوان
مثال میخواهند کاالهای فروخته ش��ده به پیش��نهاددهنده ،بیشترین
منافع بلندمدت را برای کل جامعه به همراه داش��ته باش��د .جستوجو
برای بهترین قالب حراج ،مسئله دشواری است که مدتها اقتصاددانان

را به خود مشغول کرده است.
دش��واری تجزیه و تحلیل حراجی آنجایی است که بهترین استراتژی
پیش��نهاددهنده به این بس��تگی دارد که دیگر مش��ارکتکنندگان چه
پیش��نهادی را در ح��راج مط��رح خواهند کرد .آی��ا در ارزیابی برخی از
پیشنهاددهندگان ،ارزش��ی کمتر یا بیشتر برای مورد به حراج گذاشته
ش��ده نسبت به دیگران برآورد شده است؟ آیا این ارزیابیهای متفاوت،
منعکسکننده این است که برخی از پیشنهاددهندگان اطالعات بهتری
را در رابطه با مشخصات و ارزش مورد به حراج گذاشته شده در اختیار
دارن��د؟ آیا مش��ارکتکنندگان میتوانند برای دس��تکاری و پایین نگه
داشتن قیمت نهایی حراج با یکدیگر همدست شوند؟
برنده نوب��ل اقتصاد در س��ال  ۱۹۹۶یعنی ویلیام ویک��ری ،پایهگذار
تئ��وری حراج در اوایل دهه  ۱۹۶۰اس��ت .او یک مورد خاص را تجزیه
و تحلیل کرد که در آن پیش��نهاددهندگان فقط ارزشهای خصوصی یا
مس��تقل را برای یک کاال یا خدمتی که به حراج گذاش��ته میش��ود در
نظر دارند و ارزیابی ش��خصی ش��ما از ارزیابی دیگر پیش��نهاددهندگان
متأثر نمیش��ود .در چنین حراجی ،بهتر است رقم پیشنهادی ما بیشتر
از ارزشگذاریمان نباش��د .پرسش بعدی این اس��ت که آیا باید قیمت
پایینتری را پیش��نهاد دهیم؟ ویکری نش��ان داد در شناختهشدهترین
قالبهای حراج مانند حراج انگلیس��ی و هلندی همه پیشنهاددهندهها
ریسک خنثی هستند ،یعنی نسبت ریسک بیتفاوتند.
موضوع ارزشهای خصوصی نیز از موارد جدی مس��ئله حراج اس��ت .در
بس��یاری از حراجها مانند حراج اوراق بهادار دارایی و حق بهرهبرداری یک
ارزش مش��ترک وج��ود دارد .در چنین حراجهایی ،برن��ده ارزیابی باالتری
نس��بت به ارزش مورد به حراج گذاشته ش��ده دارد .بر این اساس ،مفهوم
شناختهشدهای به نام مفهوم «نفرین برنده» مطرح میشود که در آن فرد
برن��ده حراج یا مزایده به دلیل اینک��ه قیمتی باالتر از قیمت واقعی مطرح
کرده ،در حراجی برنده ش��ده اس��ت بنابراین کاالیی را به قیمتی بیش از
قیمت واقعی خود خریداری کرده و در معامله زیان کرده است.
رابرت ویلس��ون نخس��تین فردی بود که چارچوب تحلیلی حراجهای با
ارزش مش��ترک را ایج��اد کرد و توضیح داد پیش��نهاددهندگان در چنین
شرایطی چگونه رفتار میکنند .او در سه مقاله که در دهه  ۱۹۶۰و ۱۹۷۰
منتشر کرد ،توضیح داد استراتژی بهینه پیشنهاد برای «حراج قیمت اول»
زمانی اس��ت که درباره قیمت واقعی نااطمینانی وجود دارد .در این شرایط
افراد تالش میکنند از یک معامله بد پرهیز کنند و نفرین برنده در مورد آنها
اتفاق نیفتد .در شرایط نااطمینانی ،اغلب پیشنهاددهندگان بیشتر احتیاط
میکنند و قیمت نهایی پایینتر خواهد بود.
در بس��یاری از حراجها ،پیش��نهاددهندگان هم ارزشهای خصوصی
دارند و هم ارزشهای مش��ترک .فرض کنید در حال فکر کردن درباره
قیمت پیش��نهادی خود در یک حراجی خانه یا آپارتمان هستید .تمایل
پرداخت شما هم به ارزش خصوصی و هم به ارزش مشترکی که تخمین
زدهای��د ،بس��تگی دارد .ارزش خصوصی یعنی تا چه میزان نس��بت به
ش��رایطی مانند نقش��ه ،موقعیت و م��واردی مانن��د آن رضایت دارید و
ارزش مش��ترک یعنی قیمتی که در آینده شما قادر به فروش این خانه
آپارتمان خواهید بود.
همین دو پرسش در موقعیتهای دیگر قابل طرح هستند .یک شرکت
انرژی که در حراج حق بهرهبرداری منابع گاز طبیعی ش��رکت کرده به
ارزش خصوصی یعنی هزینه استخراج گاز و ارزش مشترک یعنی اندازه
ذخایر گاز اهمیت میدهد .بانکی که در حراج اوراق دولتی شرکت کرده
نیز به ارزش خصوصی یعنی تعداد مشتریانی که میخواهند این اوراق را
خریداری کنند و ارزش مشترک یعنی نرخ بهره آتی بازار توجه میکند.
ارزیابی پیشنهادها در حراجهایی که ارزش خصوصی و مشترک به طور
همزمان در آنها وجود دارد ،مسئله را پیچیدهتر از موارد خاصی میکند
که توسط ویکری و ویلسون تحلیل و بررسی شدند.
* حراجهای کاربردی بهتر از نگاه میلگرام و ویلسون
کسی که سرانجام توانست این گره کور را باز کند« ،پل میلگرام» بود
که مقاالتش را در س��الهای  ۱۹۸۰منتشر کرد .تحلیل میلگرام که در
برخ��ی موارد با همکاری «رابرت وبر» همراه بود ،بینش جدید و مهمی
درب��اره حراجها را ارائ��ه داد .یکی از نگرانیها این اس��ت که قالبهای
متفاوت حراج ،چگونه مسئله نفرین برنده را حلوفصل میکند.
کار میلگرام و ویلس��ون نه تنها گس��ترش پایههای تئوری که کاربرد
قالبه��ای بهتر و ابداع قالبهای جدید ب��رای موقعیتهای پیچیدهای
بود که قالبهای موجود نمیتوانس��ت در مورد آنها به کار گرفته شود.
ش��ناخته شدهترین کار آنها طراحی حراجی برای نخستینبار در آمریکا
بود که در فروش فرکانسهای رادیویی به اپراتورهای مخابراتی استفاده
شد.
فرکانسهای رادیویی برای ارتباطات بیسیم مانند ارتباطات موبایل،
پرداختهای اینترنتی یا جلسات اینترنتی مورد استفاده قرار میگیرند.
فرکانسهای رادیویی منابع محدودی هس��تند ک��ه ارزش باالیی برای
مش��تریان ،کس��بوکارها و جامعه دارند .این فرکانسهای رادیویی در

مالکیت دولت هس��تند ،اما بازیگران بخش خصوصی اغلب میتوانندبه
طور کاراتری از آنها بهرهمند شوند بنابراین مسئوالن تصمیم گرفتند تا
روش��ی برای دسترسی آنها فراهم کنند .این کار ابتدا از طریق فرآیندی
انجام ش��د که مشابه انتخاب دختر شایس��ته بود؛ یعنی هر شرکت باید
دالیلی را ارائه میکرد که چرا باید باندهای فرکانس��ی به او داده ش��ود.
بر این اس��اس ،شرکتها توانستند مجوز دسترسی را دریافت کنند .این
مدل موجب ش��د شرکتهای مخابراتی مبالغ هنگفتی برای چانهزنی و
ت کنن��د با این حال درآمد ایجادش��ده برای دولت از
البیگ��ری پرداخ 
طریق این فرآیند محدود بود.
در ده��ه  ۱۹۹۰با گس��ترش موبایل ،مس��ئوالن کمیس��یون فدرال
ارتباطات آمریکا ( )FCCمتوجه ش��دند این مس��ابقه دیگر پاس��خگو
نیس��ت .تعداد ش��رکتهای موبایل با س��رعت در ح��ال افزایش بود و
 FCCدر حال غرق ش��دن زیر انبوه درخواس��تها برای دسترس��ی به
فرکانسهای رادیویی .بعد از فشارهایی که  FCCبر کنگره آمریکا وارد
کرد ،کنگره اجازه داد از قرعهکش��ی ب��رای تخصیص باندهای فرکانس
اس��تفاده شود بنابراین مس��ابقه انتخاب دختر شایسته جای خود را به
فرآین��د کامال تصادفی صدور مجوز داد اما همچنان درآمد دولت از این
طریق محدود بود.
با وجود این تغییر رویه ،اپراتورها همچنان ناراضی بودند.قرعهکشیها
در س��طح محلی انجام میشد بنابراین اپراتورهای موبایل در سطح ملی
معموال با ش��بکههای ناپیوس��تهای مواجه بودند که باندهای فرکانسی
متفاوت��ی را در مناط��ق مختلف فراه��م میکردند .بع��د از این اتفاق،
اپراتوره��ا ت�لاش کردند مجوزها را بین خود خریدوف��روش کند و بازار
ثانویهای برای این مجوزها پدید آمد .در همین حال ،بدهی دولت آمریکا
در حال افزایش بود و ادامه توزیع مجوزهایی که تقریباً رایگان بودند ،با
چالشهای سیاس��ی مواجه شد .ارزش بازاری مجوزها به میلیاردها دالر
رس��یده بود و این مبلغ هنگفتی بود که به جای اینکه در اختیار خزانه
آمریکا قرار گیرد ،در دس��ت س��فتهبازان بود و به زیان همه شهروندان
تمام میش��د .سرانجام در س��ال  ۱۹۹۳تصمیم گرفته شد تا توزیع این
مجوزها از طریق فرآیند حراج انجام شود.
* حراج چند مرحلهای همزمان؛ قالب جدید حراج
حاال یک مس��ئله جدید مطرح میش��ود ،چگونه میت��وان حراجی را
طراحی کرد که در آن هم تخصیص باندهای فرکانس رادیویی کارا باشد
و هم برای مالیاتدهندگان بیش��ترین فایده ممکن را داش��ته باشد؟ در
اینجا هم مس��ئله ارزش خصوصی وجود دارد ،هم ارزش مشترک .عالوه
بر این ارزش یک باند فرکانس خاص در یک منطقه خاص بس��تگی به
دیگر باندهای فرکانسی دارد که یک اپراتور خاص در اختیار دارد یعنی
اپراتور میتواند بعد از حراج ،پوش��ش سراس��ری در کل کش��ور داشته
باشد یا نه.
فرض کنید قانونگذار سوئد ،باندهای فرکانس هر منطقه را به ترتیب
حراج کند و از ش��مال کشور ش��روع کرده و در جنوب آخرین حراج را
برگزار کند .ارزش مجوز در منطقه جنوبی به این بستگی دارد که اپراتور
در دوره��ای بعدی حراج موف��ق به خرید مجوز همه کش��ور تا منطقه
جنوبی شود یا خیر و آن را در چه قیمتی تهیه کند .عالوه بر این ،برخی
خریداران سفتهباز ممکن است تالش کنند تا دقیقا همان باند فرکانسی
را خریداری کنند که اپراتور در منطقه جنوبی نیاز دارد و آن را در بازار
ثانویه به قیمت باالتر به این اپراتور بفروش��ند .به دلیل این شرایط عدم
اطمینان باال ،اپراتور پیشنهاد خود را در قیمت پایین نگه میدارد یا به
طور کلی از فرآیند حراج خارج میشود و منتظر بازار ثانویه میماند.
این مثال س��وئدی برای تشریح مسئله واقعی آمریکا بود .آمریکا ناچار
ب��ود باندهای رادیویی در همه مناط��ق جغرافیایی را یکباره تخصیص
ده��د و تعداد زیادی از پیش��نهاددهندگان را مدیری��ت کند .برای حل
این مش��کالت میلگرام و ویلس��ون با همکاری پرس��تون مکآفی ،قالب
جدی��دی برای حراج را اب��داع کردند .حراج چندمرحل��های همزمان یا
 SMRAقالب��ی بود که در آن حراج همه باندهای فرکانس رادیویی در
مناط��ق مختلف جغرافیایی به طور همزمان انجام ش��ود و در آن حراج
با پایینترین قیمت آغاز و اجازه دادهش��ود پیشنهادها تکرار شوند .این
حراج منجر میشود مسائل ناش��ی از نااطمینانی و نفرین برنده کاهش
یابد .زمانی که  FCCبرای نخس��تینبار این شیوه را در جوالی ۱۹۹۴
انجام داد  ۱۰مجوز در  ۴۷مرحله به فروش رسید و درآمد  ۶۱۷میلیون
دالری برای دولت آمریکا که پیش از این تقریباً تخصیص مجوزها را به
صورت رایگان انجام میداد ،فراهم شد.
نخستین استفاده از قالب جدید حراج ،موفقیت بزرگی بود و بسیاری
از کشورها قالب مشابهی را برای حراج طیفهای رادیویی به کار بردند.
برن��دگان جایزه نوبل اقتصاد  ۲۰۲۰ک��ه کاربرد این نظریه را به زندگی
روزمره آوردند ،خود توسعهدهندگان ادبیات نظری آن هستند .این گونه
بود که تالشهای میلگرام و ویلس��ون در س��طح تئ��وری باقی نماند و
بهط��ور کاربردی در میانه دهه  ۱۹۹۰ب��رای توزیع داراییهای پیچیده
عمومی نظیر باندهای فرکانس و برق به کار رفت.

اقتصادامروز
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چرا سالنامه آمار بازرگانی و شاخصهای قیمتی واردات منتشر نمیشوند؟

گسل آماری در تجارت خارجی

فرص��ت امروز :فرهنگ آماری ضعیف همواره یکی از چالشهای نظام
سیاس��تگذاری اقتصادی ایران بوده است .جدا از اقشار مردم که عموما
آمارده��ی را ب��ه ضرر و زیان خود میپندارند و به گمان مالیاتس��تانی
دولت از ارائه آمارهای درس��ت امتناع میورزند ،سازمانهای دولتی نیز
قابلی��ت آماری ضعیفی دارن��د؛ به طوری که در اغل��ب اوقات یا آماری
ندارن��د یا آمارهایش��ان ناقص اس��ت و نمیت��وان از دل آن به تحلیل
درستی رس��ید .به همین دلیل به ندرت میتوان آماری درباره حوزهای
خ��اص در یک بازه مثال  10س��اله پیدا کرد .به عنوان نمونه ،س��النامه
آمار بازرگانی که در گذش��ته توس��ط گمرک ایران منتشر میشد ،چند
سالی اس��ت که دیگر منتشر نمیش��ود .همچنین شاخصهای قیمتی
واردات که قبال توس��ط بانک مرکزی تهیه میش��دند ،از  12سال پیش
تاکنون اعالم نمیشوند .این در حالی است که انتشار مستمر این آمارها
میتواند در توس��عه نظام آماری کشور در زمینه بازرگانی خارجی مفید
باش��د؛ کما اینکه نهاد پژوهش��ی مجلس نیز به تازگی در گزارش��ی به
آسیبشناسی تطبیقی آمار تجارت خارجی ايران پرداخت و از خأل نظام
آماری در تجارت خارجی کشور انتقاد کرد.
مقایسه نظام آمار بازرگانی ایران با تجارب جهانی
به گفته مرکز پژوهشها ،یکی از ابزارهای ضروری برای سیاستگذاری
در نظام اقتصادی ،در دس��ترس ب��ودن آمارهای صحیح ،به روز و جامع
اس��ت .در واقع میتوان آم��ار را یک کاالی عمومی دانس��ت که هم به
مصرف سیاس��تگذاری میرس��د و هم در کس��ب وکار موردنیاز است.
بازرگان��ی خارجی یک��ی از حوزههای مهم اقتصادی اس��ت که معموال
سیاس��تگذاری در این زمینه را با پیچیدگی خاصی همراه کرده است.
ازای��ن رو اهمیت دسترس��ی به آمارهای صحیح ،ب��هروز و جامع در آن
دوچندان است .در ایران دستگاههای مختلفی در امر تولید و انتشار آمار
بازرگانی خارجی دخیل هستند که شامل گمرک ایران ،سازمان توسعه
تجارت ایران ،مرکز آمار ایران ،وزارت اقتصاد و بانک مرکزی میشوند.
در همی��ن ح��ال ،تجربی��ات جهانی نش��ان میدهد ،س��اختار نظام
آماری کش��ورهای توس��عهیافته در زمینه بازرگانی خارجی دارای چند
ویژگی اس��ت :نخس��ت اینکه انتش��ار منظم آمارهای تجارت خارجی با
وقفه کوتاه و برحس��ب تواترهای کمتر از یک س��ال (ماهیانه یا حداقل
فصلی) اس��ت؛ دوم اینکه آمارها در قالبهای مناس��ب ازجمله Excel
و به صورت یک داش��بورد اطالعاتی ارائه میش��وند .سوم اینکه به غیر
از انتش��ار دادهها در قالب کدهای  ،HSکه برحس��ب کاالس��ت ،دادهها
برحسب کدهای  SITCکه به صورت فعالیت است نیز منتشر میشوند.
عالوه بر این ،اطالعات برحسب طبقهبندیهای دیگری از جمله ISIC
ی��ا طبقهبندیهای دیگری که از نظر اقتص��ادی اهمیت دارند ،از جمله
برحس��ب نوع مصرف کاالی تجاری) سرمایهای ،واسطهای و مصرفی) یا
محتوای فناوری کاالها و سایر طبقهبندیهای مفید نیز ارائه میشوند.
بررسی نظام آمار بازرگانی خارجی در ایران در مقایسه با تجارب موفق
جهانی نش��ان میدهد که اگرچه گمرک ایران س��ابقه مناسبی از ارائه
آمارهای تجارت برحس��ب کدهای  HSاز س��ال  1371به بعد دارد ،اما
طبقهبندی دیگری غیر از این آمارها ارائه نمیدهد .اگرچه بانک مرکزی

و مرکز آمار ایران نیز با اس��تفاده از آمارهای خام تجارت گمرکی اقدام
ب��ه ارائه طبقهبندیهای آمار تجارت خارجی برحس��ب کدهای فعالیت
کردهاند ،اما متأس��فانه انس��جام کافی و س��ازگاری مناسب در آمارهای
مذکور دیده نمیش��ود .همچنین وزارت اقتصاد نیز اطالعات مربوط به
کدهای فعالی��ت ( )ISICیا طبقهبندی  SITCرا ارائه میکند ،اما این
اطالعات وقفه زمانی قابل توجهی دارد .از س��وی دیگر ،در بس��یاری از
موارد مش��خص نیست محتوای آمار ارائه شده با آمارهای مشابه آن چه
تفاوتها یا شباهتهایی دارد.
اختالفات آماری بین نهادها و سازمانهای کشور
ازجمل��ه تفاوتهای نظ��ام آمار بازرگانی خارج��ی در ایران و تجارب
موفق دنیا ،فرمت ارائه آمارهاس��ت .متأس��فانه در ای��ن زمینه در ایران
ضعفهای جدی وجود دارد .س��ازمان توس��عه تجارت هن��وز آمارهای
خود را در قالب «گزارش��ات عملکرد» ارائ��ه میکند که در قالب فرمت
 PDFهس��تند .در این زمینه تنها بانک مرکزی است که در قالب بانک
اطالعات س��ری زمانی آمارها را به صورتی مناس��ب ارائه میدهد و بعد
از آن گمرک در قالب س��امانه «انتشار آزاد و برخط اطالعات» آمارهای
ماهیانه و روزانه را ارائه میدهد .آمارهای ساالنه گمرک ،سازمان توسعه
تج��ارت ،وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی و مرکز آم��ار ایران هیچیک
در قالب یک س��امانه و داش��بورد مناس��ب اطالعاتی ارائه نمیشوند .از
دیگ��ر نقاط ضعف نظام آمار بازرگانی خارجی کش��ور ،وقفه قابل توجه
ارائه آمارهاس��ت .اگر یک��ی از اهداف ارائه آماره��ای بازرگانی خارجی،
اطالعرس��انی به مخاطبان اس��ت ،لذا این آمارها باید در زمان مناسب و
با وقفه زمانی کمتر ارائه ش��وند تا برای تصمیمسازی (چه تصمیمسازی
تجار و چه تصمیمسازی سیاستگذاران) مفید باشند .همچنین از دیگر
نقاط ضعف نظام آمار بازرگانی خارجی کش��ور ،عدم استمرار در تهیه و
انتشار برخی از آمارهای مفید است.
همچنین از دیگر موارد مهم آم��اری در ایران ،وجود اختالف در اعداد و
ارقام منتشر شده بین نهادهاست .این اختالف میتواند ناشی از روشهای
مختلف تهیه آمار یا تعریف آمار باشد .اختالف آماری میتواند ناشی از تفاوت
در نمونه مورد بررسی ،تفاوت در روشها یا تفاوت در تعاریف باشد .یکی از
مصادیق اختالفات آماری ،مربوط به طبقهبندی صادرات غیرنفتی است که
توسط گمرک و بانک مرکزی ارائه میشود .بخشی از این اختالف نیز ناشی
از تفاوت در مأخذ دریافت آمار است که نمونه آن در اختالف آمار صادرات
پتروشیمی از سوی گمرک و بانک مرکزی قابل مشاهده است.
بخ��ش دیگری از اختالف��ات بین آمار مراج��ع بینالمللی و آمارهای
داخلی اس��ت .بهط��ور کلی ،منظ��ور از خطای آماری عبارت اس��ت از:
«ارزشگ��ذاری غیرواقعی عملیات تجاری ».یک��ی از عواملی که ممکن
است زمینه شکلگیری خطا در اندازهگیری ارزش واقعی کاالی تجاری
را فراهم کند ،فرآیند ارزشگذاری کاالی تجاری در گمرکات اس��ت .به
طور طبیعی این انگیزه وجود دارد که واردکنندگان برای کاهش میزان
پرداخت عوارض و حقوق ورودی ارزش کاالی وارداتی را کمتر از میزان
واقعی آن اعالم کنند ،اگرچه این انگیزه مختص تجار در ایران نیس��ت
و بس��ته به توان و تخصص گمرکات و میزان ش��فافیت و اعتبار اس��ناد

تجاری در کش��ورها میزان آن متفاوت خواهد بود .درخصوص کاالهای
صادراتی نیز میتوان مش��ابه این وضعیت را البته با ش��دت به نس��بت
کمتری تعریف کرد .در ش��رایط عادی خطاهای ناش��ی از ارزشگذاری
غیرواقعی کاالها ممکن است چندان قابل توجه نباشد ،اما شرایط خاص
اقتصادی مانند آنچه در س��ال  1397و بخش��ی از سال  ۱۳۹۸رخ داد
میتواند انگیزههایی را که موجب این خطاها میشوند ،افزایش دهد.
توصیههای مرکز پژوهشها برای توسعه نظام آماری
بازوی کارشناس��ی مجلس در ادامه گزارش خود چند پیشنهاد برای
بهبود و توس��عه نظام آمار بازرگانی خارجی کشور ارائه کرده است .این
توصیهها شامل توس��عه نظام آماری بازرگانی خارجی با تمرکز بر نقش
دو نهاد گمرک و س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران ،بازبینی فرآیندهای
ارزشگذاری گمرکی براساس روشهای نوین و احیای آمارهای مفیدی
است که قبال منتشر میشدند.
ب��ه اعتقاد مرکز پژوهشها ،توس��عه و تکمیل نظام آم��اری بازرگانی
خارجی بایستی با تأکید بر گمرک و سازمان توسعه تجارت ایران باشد.
البته این توس��عه نظام آماری باید دارای چند ویژگی نیز باشد؛ یعنی به
روز و دارای فواصل مختلف زمانی (هفتگی ،ماهیانه ،فصلی و ساالنه؛ در
قالب فایل اکس��ل جهت انجام تحلیلهای مختلف؛ دارای شاخصهای
مختلف ازجمله ش��اخصهای تمرکز و رابطه مبادله؛ قابلیت داش��بورد
و بانک اطالعاتی و داش��تن س��ری زمانی مناس��ب و دارای طبقهبندی
مختلف کاالیی تا جزئیترین کد مربوطه (تا هشت رقم و بیشتر).
اگرچه آمارهای خام تجاری از س��الهای دهه  1370توس��ط گمرک
تهیه میش��وند ،اما در ارائه این آمارها در قالب داش��بوردهای مناس��ب
آماری و اطالع رس��انی و نیز اس��تفاده از آنها برای تهیه و انتشار منظم
ش��اخصهای ترکیبی مبتنی بر ای��ن آمارها (به عنوان مثال ارائه آمارها
براساس کدهای فعالیت  ISICیا  )SITCضعفهای جدی وجود دارد.
این ضعف درخصوص س��ازمان توسعه تجارت که یکی از اهداف خود را
اطالعرسانی اعالم کرده ،بیشتر مشهود است.
نکت��ه دیگ��ر ،احیای آمارهای مفیدی اس��ت که قبال تهیه و منتش��ر
میش��دند .همانطور که گفته شد ،سالنامه آمار بازرگانی که در گذشته
توس��ط گمرک تهیه میش��د ،چند سالی اس��ت که منتشر نمیشود و
همچنین ش��اخصهای قیمت��ی واردات که قبال توس��ط بانک مرکزی
منتش��ر میش��دند ،از  12سال پیش به این سو منتش��ر نمیشوند ،در
حالی که انتشار مستمر این آمارها میتواند در توسعه نظام آماری کشور
در زمینه بازرگانی خارجی مفید باشد.
نکت��ه مهم دیگر ،بازبینی فرآیندهای ارزشگذاری گمرکی براس��اس
روشهای نوین در جهت افزایش صحت ارزیابی ارزش حقیقی کاالهای
گمرکی اس��ت .از آنجا که فرآیند ارزشگذاری کاالی گمرکی مس��تعد
کمنمای��ی ی��ا بیشنمای��ی کاالی تجاری اس��ت ،به همی��ن دلیل و در
راستای افزایش صحت آمارهای تجاری الزم است تا فرآیندهای موجود
ارزشگ��ذاری کاالی تجاری مبتنی بر روشه��ای نوین جهانی بازبینی
ش��ده و توس��عه یابند تا احتم��ال خطا در ارزشگ��ذاری کاالی تجاری
کاهش یابد.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

عرضه سهام شرکتهای دولتی بدون تردید ادامه مییابد

در جلس��ه روز سهشنبه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت ،رئیس کل
بانک مرکزی از تالشهای انجام ش��ده برای اس��تفاده از منابع ارزی در
خارج از کشور ،گزارشی ارائه کرد و با تشریح توافقات خود با مسئولین
عراق در س��فر به این کشور ،از تالشهای گس��تردهتر برای استفاده از
منابع ارزی در سایر کشورها و گشایشهای مفیدی که در این خصوص
صورت گرفته ،خبر داد.
حجت االس�لام و المسلمین حسن روحانی پس از گزارش رئیس کل
بانک مرکزی ،با تاکید بر لزوم پیگیری جدی برای دسترسی و استفاده
از منابع ارزی مسدودش��ده کش��ورمان در خارج از کشور گفت :هرچند
تحریمهای آمریکا ش��رایط سختی برای تعامالت اقتصادی کشور ایجاد
کرده اس��ت ،اما با تالشهای انجام ش��ده ،استفاده از این منابع در حال
افزایش اس��ت و تخصیص منابع به مصارف کاالهای اساس��ی و نیازهای
تولیدی کشور استمرار خواهد یافت.
در این جلس��ه همچنین دکتر محمدجواد ظری��ف وزیر امور خارجه
از س��فر خود به چین و دیدار و توافقات با مقامات این کش��ور در حوزه
تب��ادالت مالی و پولی و روابط دو کش��ور در حوزه حمل و نقل دریایی
گزارشی ارائه کرد.
رئیس جمهور پس از این گزارش ،با بیان اینکه توسعه اقتصادی همه

کش��ورها به صورت ملموس با دیپلماس��ی اقتصادی گره خورده است،
تصری��ح کرد :باید در این مقطع ب��ا تقویت اولویتهای ارتباطی خود ،با
چین ،کش��ورهای منطقه اوراسیا و همسایگان ،در حوزههای مختلف از
انرژی تا فناوری ،برای توسعه روابط اقتصادی برنامهریزی ویژهای انجام
دهیم .روحانی با اش��اره ب��ه اینکه دولت به دنبال تس��ریع در پیگیری
اجرای توافقات با کش��ورهای منطقه اس��ت ،خاطرنش��ان کرد :در این
زمینه فعال ش��دن کمیسیونهای مشترک اقتصادی با کشورهای هدف
ضروری اس��ت و در اهداف اقتصادی تجارت با شرق و همسایگان ،توجه
به سیاست صادراتمحور بودن باید در اولویت قرار گیرد.
رئی��س جمهور همچنین گس��ترش همکاری با اتحادیه اوراس��یا را از
نظر اقتصادی قدم بس��یار مهمی دانست و گفت :ایران عالوه بر ظرفیت
تولی��د و تامین واردات برخی از این کش��ورها ،با توج��ه به قرار گرفتن
در بهترین موقعیت ترانزیتی ،میتواند مس��یری مناس��ب برای ترانزیت
کاالهای کشورهای عضو این اتحادیه باشد.
رئی��س جمهور در بخش دیگری از س��خنان خ��ود تاکید بر واگذاری
س��هام دستگاههای دولتی را نشان از عزم راسخ دولت برای بهینهسازی
روند خصوصیس��ازی در کشور برشمرد و اطمینان داد که برنامه عرضه
سهام شرکتهای دولتی در بازار سرمایه بدون تردید ادامه خواهد یافت.

روحانی در این باره گفت :برنامه عرضه سهام شرکتهای دولتی در بازار
س��رمایه در راستای چابکس��ازی ،اجرای سیاستهای کلی اصل  44و
حمایت از بازار سرمایه بهویژه هدایت نقدینگی به سوی اشتغال مولد و
در مجموع مردممحور کردن اقتصاد ،شفافسازی فعالیتهای اقتصادی
و زدودن فساد از بدنه اقتصاد انجام میگیرد.
رئیس جمهور در عین حال تاکید کرد که رونق ،پویایی و فسادزدایی
جدی از اقتصاد کش��ور و ایجاد فرصت برابر ب��رای آحاد مردم از طریق
تداوم عرضه س��هام بنگاههای بزرگ و متوس��ط باید با یک طرح دقیق
انج��ام گی��رد که دولت چنین طرحی را تهیه ک��رده و با دقت و جدیت
در حال اجرای آن اس��ت .روحانی از مصادیق عینی این برنامه را عرضه
س��هام شرکتهای بزرگ پتروشیمی ،پاالیش��ی ،فلزی ،بانکی ،بیمهای،
خودرویی و زیرمجموعههای آنها برشمرد که از طریق عرضه مستقیم و
صندوقهای مالی قابل معامله (ای تی اف) و س��ایر روشها تحقق پیدا
کرده و این روند ادامه دارد.
همچنین پس از گزارش وزیر راه و شهرس��ازی از پرداخت تسهیالت
کرونایی به ش��رکتهای حمل و نقل هوایی و ریلی ،رئیس جمهور برای
رفع موانع و تس��ریع و تس��هیل در پرداخت مالی و تس��هیالت در نظر
گرفته و مصوب ستاد ملی کرونا دستورات الزم را صادر کرد.
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استارتآپها
چطور برای روز مجردها با شیوع کرونا آماده شویم؟

کار دشوار خردهفروشها

روز مجردها نزدیک اس��ت و کس��ب وکارها بای��د خود را برای
مدیری��ت حمل و نقل موثر در ای��ن روز با وجود همهگیری کرونا
آماده کنند .در  11نوامبر س��ال گذشته یعنی روز مجردها ،غول
خردهفروش��ی در چین ،علی بابا به درآمدی معادل  38.4میلیارد
دالر یا  32.2میلیارد یورو در یک روز رس��ید که نس��بت به سال
 2018رش��د قابل توجهی داشت ،با این حال بسیاری میزان رشد
فروش در مهمترین رخداد خردهفروش��ی در سراسر جهان را ُکند
ارزیاب��ی کردند و دلیل آن را هم به تضعیف روابط اقتصادی چین
و آمریکا و بروز جنگ تجاری نسبت دادند.
هرچند امس��ال ،اقتصاد جهان با همهگیری کرونا منقبض شده
و هزین��ه مصرف افت ک��رده اما باید به نیمه پ��ر لیوان نگاه کرد.
براساس پژوهشهای انجام شده در آسیا از رفتار مصرفکنندگان
و ب��ا در نظر گرفت��ن دادهها و معیارهای جهان��ی در تحلیلهای
آژانس نیلس��ن ،همهگیری کرونا نهتنها خری��د آنالین را افزایش
داده بلکه بسیاری از فروشندگان آفالین را به آنالین تبدیل کرده
اس��ت .در زمان همهگیری کرونا ،ش��بکه حم��ل و نقل جهانی با
افزایش میزان حمل بار رو به رو شد به ویژه که آغاز همهگیری با
ش��روع تعطیالت سال نو در نوامبر و فوریه همزمان بود .همچنین
در دوره همهگیری کرونا بسیاری از کسب و کارهای سنتی بدون
هی��چ تجربهای در فضای دیجیتال از فرص��ت تجارت الکترونیک
بهره بردند و خردهفروش��یها در بس��ترهای تج��ارت الکترونیک
افتهای ناشی از همهگیری کرونا را جبران کردند.
اوجه��ای دیگ��ری برای ف��روش الکترونیکی کاال در راه اس��ت
چراک��ه پیشبین��ی میکنیم می��زان تحویل روزان��ه کاال در روز
مجردها و فصل تعطیالت بیش از  40درصد رشد کند .این میزان
حتی پیش از همهگیری کرونا در س��ال ج��اری هم برای تجارت
الکترونیک پیشبینی میش��د .یاس��مین خان از سال  2001در
 DHLکار میکند .این ش��رکت در  221کش��ور و منطقه جهان
فعال اس��ت و سطح باالیی از کیفیت تحویل را به مشتریان عرضه
میکند .یاس��مین خان در این مطلب در س��ایت  E27به نکاتی
ب��رای عملکرد بهتر کس��ب وکاره��ای آنالی��ن در روز مجردها و
تعطیالت پیش رو در آس��یای شرقی اشاره کرده که آگاهی از آن
برای فعاالن اکوسیستم استارتآپی ایران خالی از لطف نیست.
* پیشبینی تقاضا
دادههای جمعآوری ش��ده در س��الهای گذشته نشان میدهد
در دورههای مش��خصی تقاضا به میزان قابل توجهی افزایش پیدا
میکند .این افزایش تقاضا میتواند کس��ب وکار شما را با چالش
رو به رو کند .با توجه به همهگیری کرونا ،شرایط متفاوت است اما
باز باید برای کاهش ش��کاف بین تقاضا و ذخایر کسب وکار تالش
کنید .در مورد روز مجردها ،تقویت منابع داخلی کسب وکار صرفا
شامل موجودی کاال نیست بلکه شامل نیروی انسانی هم میشود.
اینکه ب��ه تعداد نفرات گروه اضافه کنی��د و آنها را زودتر آموزش
دهید ضروری است.
* پیشبینی هزینه حمل و نقل
بعض��ی هزینههای غیرقابل پیشبینی حمل و نقل که در فیش
نهایی پرداختی ظاهر میش��ود ،عامل ناامی��دی مصرفکنندگان
اس��ت .بعض��ی تحلیلها نش��ان میده��د بی��ش از  55درصد از
مش��تریان ،اگر با هزینههای ناگهانی حمل و نقل رو به رو شوند،
سبد خرید را رها میکنند و میروند .با در پیش گرفتن سیاستی
مش��خص در حمل و نقل میتوانید از چنین رخدادهایی اجتناب
کنی��د .هزین��ه حمل و نقل و عوارض و ه��ر هزینه دیگری غیر از
قیمت کاال باید در خرید ش��فاف ش��ود .پی��ش از فروش هم باید
ه��ر نوع محدودیت مرب��وط به هزینه حمل به دیگر کش��ورها را
پیشبینی و مشخص کنید.
* از کدام خدمات ارسالی استفاده میکنید؟
همهگی��ری کرونا با محدودیتهای غیرقاب��ل پیشبینی همراه
بوده است .مش��تریان ممکن است روزی در خانه کار کنند و روز
دیگری به محل کار بروند .برای خدماترسانی بهتر به مشتریان،
درب��اره گزینههای حم��ل و نقل منعطف عمل کنی��د .میتوانید
تصمیمگیری درباره انتخاب گزینهها را به خود مش��تریان واگذار
کنید .سپردن تصمیم به آنها باعث میشود تحویلهای ناموفق به
کمترین سطح برس��د .ایجاد قدرت انتخاب برای مشتریان میزان
رضایت آنها از کس��ب و کار ش��ما را افزای��ش میدهد و به تکرار
خرید آنها از شما کمک میکند.
* ردیابی محصول
شناسایی مسیر حرکت کاال در تعیین میزان رضایت مشتری اثر
دارد .با همهگیری کرونا ممکن است قوانین و مقررات حمل و نقل
در کش��ورها تغییر کند .در این ش��رایط به ویژه در شلوغی خرید
در تعطی�لات ،ایجاد امکان پیگیری مس��یر حرکت کاال ضروری
است و میتواند مشتریان را راضی نگه دارد .با شفافسازی مسیر
انتقال کاال و شرایط آن به بسیاری از پرسشهای مشتریان پاسخ
میدهید.
* تحویل کاال بدون تماس
خرید آنالین در همهگیری کرونا رشد کرده است و ایمنی ،یکی
از مهمترین مولفهها در خرید آنالین است .تحویل کاال بدون هیچ
نوع تماسی با مشتریان یکی از گزینههای کاهش همهگیری کرونا
و شکس��تن زنجیره انتقال است .ش��اید بهتر است به طور موقت
کارهایی مثل گرفتن امضا از مشتری در زمان تحویل کاال را کنار
بگذارید و گزینههای دیگ��ر را فعال کنید .هر گزینه دیگری باید
پیش از انجام خرید به آگاهی مشتریان برسد.
* برای بازگشت کاال آماده شوید
روز مجردها و تعطیالت ،روز هجوم مشتریان برای خرید آنالین
است و بهتر است برای بازگشت بسیاری از محمولهها هم خود را
آماده کنید .تجربه مرجوع ک��ردن کاال ،فرصتی دیگر برای پیوند
هرچه بیش��تر کسب وکارها با مشتریان اس��ت .میتوانید مرجوع
کردن کاال را با اضافه کردن برچس��ب برگش��ت برای مش��تریان
آسان کنید .مدیریت محمولههای مرجوعی برای کسب وکارهای
کوچک و خردهفروشها بسیار پرهزینه است .در فصل پیک خرید
آنالین ،تمدید دوره مرجوع کردن کاال میتواند از فشارها بر منابع
ش��رکت کم کند .نکته مهم این است که پیش از رسیدن به پیک
خری��د آنالین ،به روشهای مرجوع ک��ردن و هزینههای آن فکر
کنید.
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یادداشت
تیغ دولبه ارز برای بازار سرمایه

ادامه از صفحه اول
در بازار س��رمایه دیگر کشورها اگر صعود یا سقوطی در سهامی رخ
دهد ،نهایتا یکی دو س��اعت اس��ت و بعد از آن شرایط بازار به شرایط
معق��ول باز میگردد ،اما بازار ما به ش��رایط معقول بازنمیگردد ،چون
بازار را بس��تهایم و هیجان را به آن تزری��ق کردهایم .تزریق هیجان به
بازار ضدعقالنیت است .وقتی بازار هیجانی و روبه باالست ،هر سهمی را
بخرید ،س��ود کردهاید ،اما بورس هنگامی با ارزش و عمیق میشود که
سرمایه شرکتها افزایش پیدا کند و به مردم سود بدهد.
صرف افزایش قیمت ،سهام یک شرکت دارایی مشهودی برای مردم
ایجاد نمیکند .اینکه س��هام یک ش��رکت مدام باال برود ،بدون اینکه
ثروت جدیدی خلق شود ،فایدهای ندارد و بدون شک این رشد حبابی
شکست خواهد خورد.
سیاستمداران همیشه دوست داشتهاند که بازار سهام مثبت باشد ،اما
هر بازاری قواعد خاص خود را دارد که به راحتی نمیتوان چیزی به آن
تحمیل کرد .متاسفانه برخی به اشتباه اقدام به مقایسه بازار سهام ایران
و آمریکا کردهاند در حالی که شرایط مشخصات و حتی قواعد این دو
بازار از اساس با یکدیگر متفاوت بوده است.
ای��ن روزه��ا در اطرافمان ایرانی��ان زیادی را میبینی��م که از روند
نزولی بورس غمگین و ناامید هس��تند؛ سهامدارانی که صرفا به دلیل
تشویقهای دولتمردان و وعده سودهای آنچنانی سرمایهشان را به بازار
سرمایه آوردهاند و متاسفانه برخی از آنها تا بیش  ۵۰درصد از سرمایه
خود را از دست رفته میبینند.
از زمان ش��روع اصالح بورس در اواسط مرداد تا به امروز بیش از 10
هزار میلیارد تومان نقدینگی از آن خارج شده است .این در حالی است
که در خردادماه ورود نقدینگی ب��ه بورس تهران روزانه حدود  ۷۰۰تا
 ۱۰۰۰میلیارد تومان بوده و در تیرماه این عدد تا  3هزار میلیارد تومان
نیز افزایش داشت .این حجم از خروج نقدینگی که در پی ترس از دست
دادن سرمایه رخ داده ،در حالی است که تمام بازارهای موازی همچون
ارز ،طال ،مس��کن و خودرو رکوردهای جدید را به ثبت میرس��انند و
بدون وقفه روند صعودی داشتهاند .اصالح  ۲۵درصد شاخص کل بورس
تهران در حالی اتفاق افتاد که کاهش قیمت در برخی سهمها به حدود
 ۶۰درصد هم رسیده است.
به نظر میرس��د در چند روز گذش��ته ب��ازار در حال نمایش تفاوت
رفتار سرمایهگذاران بین سهام بنیادی و غیربنیادی است .سهام ارزنده
و سهام پروژهمحور تفاوت خود را در اینجا نشان میدهند .طبق عرف
بازار س��هم هر شرکتی با توجه به ارزش آن قیمتگذاری میشود ،اما
ورود حجم باالی نقدینگی که وس��ع خرید سهام را داشت موجب شد
در برخی موارد قیمت سهام از ارزش ذاتی آن فاصله داشته باشد .البته
نباید یادمان برود که کمعمق بودن بازار موجب میشود سهام موجود
به قیمت باالتری به دس��ت خریداران برس��د؛ چراکه نه بازار دوطرفه
اس��ت که ابزار فروش استقراضی برای آن تعریف شده باشد و نه آنقدر
عمق و گس��تردگی دارد که حق انتخابی برای سرمایهگذار جدید قائل
باشد .در زمان اصالح بازار نیز از یک سو به جهت قفل بودن پولها در
صفوف فروش و از سوی دیگر ترس نقدینگی برای ورود تا زمان خراب
شدن قیمت سهام بازار چشم به راه نقدینگی ماند .متاسفانه تعدد مراکز
تصمیمگیری در حوزههای اقتصادی کش��ورمان و نبود هماهنگیهای
مشهود بین آنها موجب بروز مشکالت متعددی در بازارها میشود.
بارها دیدیم که حمایت دولت از یک بازار منجر به س��قوط یک بازار
دیگر ش��ود .لزوم اصالح سیاستهای دولت در حوزههای اقتصادی به
منظور ایجاد توسعه پایدار موضوعی با اهمیت است که آثار آن در بازار
سرمایه نیز به تدریج دیده خواهد شد.
ایجاد ثبات در بازار سرمایه چه از طریق سیاستگذاری و چه از طریق
تزریق نقدینگی از الزامات گریزناپذیر دولت برای صیانت از سرمایههای
بزرگ و کوچک فعال در این بخش از اقتصاد بوده و این مطلب نهتنها
در ایران که در سایر کشورها و در مواقع بروز بحران به وفور دیده شده
است .البته تزریق نقدینگی به بورس به معنای حمایت غیرمنطقی از
قیمت سهام متورم شده در این بازار نبوده و صرفا با هدف بازگرداندن
تعادل و ایجاد شرایط رفتار عقالیی در بازار باید صورت پذیرد.
نکته مهم دیگر اینکه حضور دولت در بازار و نقدینگی تزریق شده در
آن باید به صورت موقت و صرفا به منظور ایجاد ثبات صورت گرفته و به
محض برگشتن شرایط به روال معقول به مرور از بورس خارج شود .در
سال جاری همزمان با رشد منابع مالی جذب شده به بازار در کنار رشد
توان سودآوری شرکتهای بزرگ از مهمترین عوامل شکلگیری مسیر
صعودی قیمت سهام و به تبع آن شاخص بازار سرمایه بود.
از نیم��ه دوم م��رداد و با نزول قیمت دالر از م��رز  ۲۵هزار تومان به
کانال  ۲۰هزار تومان ،اولین عامل موثر بر س��ود ش��رکتهای بورسی
دچار تزلزل نس��بی شد و در جایی که سرمایهگذاری اکثر فعاالن بازار
در سودهای کالن بود ،فرود فروش سهام شروع شد و روز به روز شدت
گرفت .طوری بود که با ضعیف شدن عوامل رشد بازار در پنج ماه اول
سال  ۹۹روند کاهش قیمت سهام نیز شروع شد اما در ادامه و با توجه
به رفتار هیجانی خیل عظیم س��هامداران ت��ازه وارد به بورس ،فروش
بخشی از بازار از دایره محاسبات ارزندگی خارج شد و حالت فروشهای
ناشی از ترس و وحشتزدگی به خود گرفت.
یکی از عوامل مهمی که به رشد عمومی قیمتها در بازارهای مختلف
منجر شده ،همین رشد نقدینگی است و چنانچه در ماههای پیش رو
ش��اهد رشد نقدینگی در اقتصاد باشیم ،نه تنها رشد قیمتها در بازار
س��رمایه که رش��د قیمت در تمام بخشهای اقتصاد را تجربه خواهیم
کرد .بازار ارز همیشه برای بورس به عنوان یک قیچی دو لبه عمل کرده
است از یک طرف میتواند یک موتور محرکه عالی برای بورس باشد و از
سوی دیگر ،رقیب آن برای جذب نقدینگی به حساب آید .بازار سرمایه
یک بازار بزرگ در هر کشور است .این بازار را نمیشود با اما و اگر اداره
کرد آیا این شایدها را میتوان در مقاالت مدلسازی کرد؟ اگر اینطور
است ،بروند و آن را مدلسازی کنند زیرا بازار جای تجربهآموزی نیست.
اقدامات و سیاس��تگذاریها باید مبنای منطقی و اقتصادی داشته
باش��د ،اما و اگرها بازار س��رمایه و اقتصاد را به بیراهه خواهند برد .به
نظر میرسد که در این روزهای پرالتهاب سیاستگذاران بایستی کمتر
حرف بزنند و دندان طمع را برای بهرهبرداری از بازارها به نفع خودشان
بکش��ند و اجازه دهند بازار براساس رویههای حقیقی حرکت کند .اگر
بازار س��رمایه واقعا بدون پش��توانه واقعی باال رفته باشد ،نیاز است که
اصالح شود و سرمایهگذاران نیز باید با حوصله و وقت کافی برای آینده
سرمایههایش��ان تصمیم بگیرند رفتارهای هیجانی برای بازار سرمایه
همچون سم است.
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«اکونومیست» پیشبینی کرد

اقتصاد ایران از سال آینده به مدار رشد برمیگردد

فرصت امروز« :اکونومیس��ت» پیشبینی کرد که اقتصاد ایران از سال
آین��ده به مدار رش��د مثبت برگردد .واحد اطالعات «اکونومیس��ت» در
گزارش تازه خ��ود پیرامون اقتصاد ایران اعالم کرد که فش��ار تحریمی
آمریکا از یک س��و و تبعات ناشی از ش��یوع کرونا از سوی دیگر شرایط
سختی را برای اقتصاد ایران رقم میزنند ،تا جایی که پیشبینی میشود
رشد اقتصادی امسال این کشور منفی ۱۲درصد باشد.
با وجود برآورد رش��د منفی  12درصدی برای اقتصاد ایران در س��ال
 ،1399اما «اکونومیس��ت» معتقد است که ایران در سال آینده به رشد
مجدد باز میگردد .به گفته «اکونومیست» ،اقتصاد ایران در سال آینده
از رش��د منفی خارج و به رش��د مثبت 2درصدی دس��ت خواهد یافت.
این در حالی اس��ت که در مقام مقایسه ،متوسط رشد اقتصادی امسال
جهان منفی  5.1درصد و سال آینده مثبت  4.6درصد و همچنین رشد
اقتصادی امس��ال آمریکا منفی  5.3درصد و در س��ال آینده مثبت 3.7
درصد پیشبینی شده است.
رشد بخشهای اقتصاد ایران در سال جاری و آینده
«اکونومیست» در ادامه گزارش خود با اشاره به شیوع کرونا در ایران
مینویس��د :ایران یکی از اصلیترین کانونهای درگیر با این ویروس در
جهان اس��ت و ش��مار مبتالیان در آن از  ۲۰۰هزار نفر فراتر رفته است.
دولتمردان ایرانی با وجود نظر برخی از کارشناسان بهداشتی و با هدف
احیای اقتصادی ،بخش بزرگی از کس��ب و کارها را بازگش��ایی کردهاند.

با این حال ،کاهش درآمده��ای نفتی ،اخالل در زنجیره تامین ،کاهش
حج��م مبادالت تج��اری با همس��ایگان ،کاهش گردش��گران ورودی و
تحریمها باعث شده است که فشار کرونا روی اقتصاد ایران تشدید شود.
واحد اطالعات «اکونومیس��ت» سپس با اشاره به احتمال پیروزی جو
بایدن ،نامزد دموکراتها در انتخابات ریاس��ت جمهوری  2020آمریکا
گفته است که این مسئله میتواند منجر به کاهش فشار تحریمی آمریکا
علیه ایران ش��ود .همچنی��ن با احیای تدریجی اقتص��اد چین ،تقاضای
این کش��ور ب��رای واردات نفت ایران نی��ز افزایش پی��دا میکند و این
مس��ئله میتواند منجر به رش��د بیشتر اقتصاد ایران ش��ود ،به گونهای
که متوس��ط رشد اقتصادی بین س��الهای  ۲۰۲۱تا  ۲۰۲۴برابر با 1.6
درصد پیشبینی ش��ده اس��ت .در ادامه گزارش «اکونومیست» به رشد
اجزای مختلف اقتصاد ایران اش��اره شده و در حوزه مصارف شخصی به
رش��د منفی  7.1درصدی برای س��ال جاری و رشد مثبت  1.9درصدی
برای س��ال آینده اشاره شده اس��ت .در مصارف دولتی نیز رشد برآورد
ش��ده برای سال جاری منفی  6.9درصد و رشد سال آینده ،مثبت 3.5
درصد پیشبینی ش��ده است .در زمینه س��رمایهگذاری ثابت (ناخالص)
رش��د پیشبینی شده برای س��ال جاری منفی  8.6درصد و رشد برای
س��ال آینده مثبت  1.6درصد برآورد ش��ده است .در زمینه صادرات نیز
رشد پیشبینی ش��ده برای سال جاری منفی  25.1درصد و برای سال
آینده مثبت  2.6درصد است .در حوزه واردات هم رشد پیشبینی شده

برای سال جاری منفی  28.5درصد و رشد سال آینده مثبت  0.2درصد
اس��ت .همچنین در بخش کشاورزی ،رش��د پیشبینی شده برای سال
جاری منفی  3.2درصد و رش��د پیشبینی شده برای سال آینده مثبت
 1.1درصد اس��ت .در بخش صنعت نیز رشد پیشبینی شده برای سال
جاری منفی  11.3درصد و رشد پیشبینی شده برای سال آینده مثبت
یک درصد خواهد بود .در بخش خدمات هم رشد پیشبینی شده برای
س��ال جاری منفی  18.6درصد و رشد پیشبینی شده برای سال آینده
مثبت  2.8درصد خواهد بود.
وضعیت تورم در اقتصاد ایران طی چند سال آینده
واحد اطالعات «اکونومیست» در بخش پایانی ارزیابی خود از وضعیت
اقتص��اد ایران به کاهش  ۳۴درصدی ارزش ریال در برابر دالر از ابتدای
سال جاری میالدی اشاره میکند و مینویسد :نرخ تورم امسال ایران به
باالی  ۲۵درصد خواهد رسید .ایران تا پایان سال  ۲۰۱۹میالدی حدود
 ۸۶میلیارد دالر ذخایر ارزی داش��ته اس��ت و انتظ��ار میرود با افزایش
تدریجی صادرات این کش��ور و بهبود شرایط ارزی ،از روند شتابان تورم
کاس��ته ش��ود .به اعتقاد «اکونومیس��ت» ،نرخ تورم اقتص��اد ایران در
صورتی که دولتمردان این کشور برای جبران کسری بودجه خود راهی
غیر از اس��تفاده از منابع بانک مرکزی را انتخاب کنند میتواند در بازه
زمانی س��الهای  ۲۰۲۱تا  ۲۰۲۴میالدی ب��ه  15.5درصد نیز کاهش
پیدا کند.

جدال پرچالش بازارساز با نوسانگیران بازار ارز

قیمت دالر کاهش مییابد؟
تصمیم بانک مرکزی برای عرضه روزانه  ۵۰میلیون دالر در بازار ارز و
همچنین تعیین سقف خرید  ۵۰۰هزار دالری برای بانکها و صرافیها،
خبر از ورود جدی بازارساز برای جدال با عوامل برهم زننده آرامش بازار
ارز داش��ت؛ اقدامی که نش��انگر آغاز فصل جدیدی از رقابت بازارساز با
دالالن برای ایجاد ثبات در بازار است.
به گزارش ایرنا ،از یکشنبه هفته جاری ،جدال بازارساز و نوسانگیران
بازار ارز وارد مرحله جدیدی ش��د .گ��ذر قیمت دالر در بازار آزاد از مرز
 ۳۰هزار تومان باعث ش��د تا بازارس��از به نقشآفرینی فعاالنهتری روی
بی��اورد و در مهمترین اقدام صورت گرفت��ه ،بانک مرکزی با اعالم این
خبر که س��قف خرید بانکها و صرافیها در بازار متشکل ارزی به ۵۰۰
هزار دالر افزایش مییابد و بانکمرکزی روزانه  ۵۰میلیون دالر در بازار
مزبور بهصورت اس��کناس عرضه خواهد کرد؛ مهمترین سیگنال تقویت
عرضه ارز را به نوس��انگیران و س��فتهبازان این بازار ،منتقل کرد .البته
این تنها اقدام بازارساز در این روز نبود و صرافیهای بانکی روز یکشنبه
در حال��ی کار خود را آغاز کردند که فاصله معن��ادار هزار تومانی میان
قیمت خرید و فروش ارزهای خود قائل شدند .این در حالی بود که طی
هفتههای اخیر ،قیمت خرید ارز تنها  ۱۰۰تومان از قیمت فروش آن در
صرافیهای عامل سیاستهای بازارساز تفاوت داشت.
ورود فعاالنه و شفاف بازارساز به جدال
این اقدامات بانک مرکزی از آنجا اهمیت دارد که نشاندهنده عزم جدی
بازارساز برای اصالح قیمت ارز در قله قیمتی آن و مدیریت نوسان این بازار
است .اعالم شفاف حجم مداخله روزانه بازارساز در بازار ارز اقدام بیسابقهای
بود که روز یکش��نبه اتفاق افتاد .بازارساز با اعالم میزان سطح عرضه ارز و
تاریخ ورود به بازار ،شفافیت را به این عرصه وارد کرد و به فعاالن بازار ،پیام
تطبیق معامالت خود با این سیاست جدید را داد.
البت��ه پی��ش از این بانک مرک��زی در چندین مرحله س��قف خرید و
فروش نقدی ارز را در بازار متشکل ارز افزایش داده بود ،از جمله اینکه
س��قف خرید و فروش کارگزاران در بانکها و صرافیها از  ۱۰هزار دالر
ب��ه  ۵۰هزار یورو یا معادل آن افزای��ش یافته بود ،اما طی تصمیم اخیر
بانک مرکزی این مبلغ رش��د چش��مگیری یافت و ب��ه مبلغ  ۵۰۰هزار
دالر رسید.
انتش��ار خبر عرضه هفتگی  ۳۰۰میلیون دالر در بازار ،توانست جدال
روز یکش��نبه را ب��ه نفع بازارس��از خاتم��ه دهد و با وجود آنکه مس��یر
معامالت در ادامه روند هفته گذشته ،سیری صعودی داشت ،اما با اعالم
ای��ن خبر قیمت دالر بازار آزاد در قله  ۳۱ه��زار و  ۷۰۰تومانی متوقف
ش��د و در ساعات پایانی معامالت شبانه کانالهای مجازی به قیمت ۳۰
هزار  ۷۰۰تومان رسید.
به اعتقاد فعاالن بازار ،عرضه حجم سنگین روزانه  ۵۰میلیون دالر در
بازار بر تعداد فروش��ندگان ارز میافزاید و خریداران را نس��بت به خرید
ارز در قیمته��ای نجومی مردد میس��ازد؛ امری که به ریزش قیمتها
منتهی خواهد شد .از سوی دیگر حرکت بازارساز به سمت تقویت عرضه
میتواند تاثیرگذاری دالالن را کاهش دهد و از جو هیجانی بازار بکاهد.

به اعتقاد این گروه از فعاالن بازار ،افزایش قیمت ارز در هفتههای اخیر
تنها به انتظارات تورمی که در جامعه ایجادشده مربوط است؛ مسئلهای
ک��ه دولت دونال��د ترامپ در آمریکا به طور مداوم و با اس��تفاده از تمام
ابزارهای سیاس��ی ،اقتصادی و خصوصا تبلیغاتی خود ،در جهت تقویت
و تحریک آن تالش میکند .در این ش��رایط دالالن و نوسانگیران بازار
ارز نیز دلخوش به پی��روزی ترامپ در انتخابات پیشروی آمریکا ،تمام
تالش خود را برای حفظ روند صعودی قیمت ارز به کار بستهاند .آنها با
تقویت باور پیروزی حتمی ترامپ در انتخابات پیشرو و س��وار شدن بر
موجهای تبلیغاتی دولت آمری��کا ،مانند اعمال تحریمهای ثانویه بر ۱۸
بانک ایرانی ،توانس��تهاند این انتظارات تورمی را در بستر جامعه تقویت
کرده و روند صعودی قیمت ارز را اس��تمرار بخشند .از دیگر تالشهای
ای��ن گروه در ب��ازار را که میتوان آن را اولین واکن��ش به اقدامات روز
یکش��نبه بانک مرکزی نیز توصیف کرد ،انتش��ار شایعه استعفای رئیس
کل بانک مرکزی در عصر همان روز اس��ت؛ ش��ایعهای که فورا تکذیب
شد و نتوانست موفقیتی را برای شایعهسازان به همراه آورد .به هر روی
در ش��رایط فعلی بازار ،فرصتطلبان به ماهیگیری از آب گلآلود روی
آوردهاند و طی معامالت شبانه در کانالهای تلگرامی و حتی در روزهای
تعطیلی مانند اربعین ،با انجام سفتهبازیها ،مصرانه بر تقویت انتظارات
تورمی و خنثیسازی اقدامات بانک مرکزی ادامه میدهند.
چالشهای پیش رو برای موفقیت در جدال
اقدام��ات و اتفاقات روز یکش��نبه ب��ه معنای پایان جدال بازارس��از با
نوسانگیران بازار ارز نیست .بلکه نشان شروع رقابتی سخت و پرچالش
اس��ت .در این رقابت بازارساز توانست روز یکشنبه از رقیب خود پیشی
بگیرد .قیمت دالر در بازار آزاد هزار تومان کاهش یافت و روز دوش��نبه
نی��ز معامالت این بازار از محدوده قیمتی  ۳۰ه��زار و  ۶۰۰تومان آغاز
ش��د .در صرافیهای بانکی نیز در حالی ک��ه قیمت فروش دالر در روز
یکش��نبه  ۳۱هزار و  ۱۵۰تومان بود ،روز دوش��نبه با قیمت  ۳۰هزار و
 ۲۰۰تومان فروخته شد.
ولی از میانههای روز دوش��نبه ،مجددا این نوسانگیران و سفتهبازان
ب��ازار ارز بودند که توانس��تند در این جدال موفقت��ر عمل کنند و روند
افزایش��ی قیمته��ا را به ب��ازار ارز بازگردانند .در نتیج��ه در عصر روز
دوش��نبه بازار به تدریج شاهد افزایش قیمت خرید و فروش دالر بودیم.
بانک مرکزی روز سهش��نبه نیز از کاهش نرخ رس��می ی��ورو و  ۲۴ارز
دیگر خبر داد.
برای درک علل پایایی توان رقبای بازارس��از در این جدال ،باید توجه
داش��ت که بازارساز در این رقابت سنگین ،با مش��کالت فراوانی مواجه
بوده اس��ت .به اعتقاد کارشناس��ان مالی و بانکی ،تحریمهای سنگین و
بیس��ابقه آمریکا که با بحران کرونا نیز همراه شده است ،توان بازارساز
را محدود کرده ،اما با وجود این محدودیتها ،بازارس��از تاکنون توانسته
با اس��تفاده از ابزارهای مختلف به مقابله با دالالن برود .تحریمهایی که
به گفته رئیسکل بان��ک مرکزی با هدف به زانو درآوردن اقتصاد ایران
طراحی ش��ده بودند .این تحریمها هرچند بعد از دو سال و نیم هنوز به

هدف خود نرس��یده اس��ت ،اما همچنان اقتصاد ایران را تحت فشار قرار
داده است.
ب��ا توجه به اینکه اعمال نرخهای دس��توری برای ارز از س��وی بانک
مرکزی ،به گفته کارشناس��ان تدبیری شکس��ت خورده اس��ت که تنها
به افزایش ش��لوغی صف مقابل صرافیها و گرم ش��دن بازار سیاه کمک
میکند ،بانک مرکزی تاکنون از نرخگذاری خودداری کرده و سعی کرده
به صورت غیرمس��تقیم ،بازار را کنترل کند .فشار به صادرکنندگانی که
ارزهای حاصل از صادرات خود را به کش��ور بازنگرداندهاند نیز همچنان
با پیگیری از نهادهای نظارتی و قضایی ادامه دارد.
ام��ا تمهید دیگر بانک مرکزی برای کنترل این ش��رایط ،یافتن راهی
برای بازگرداندن ارزهای بلوکه ش��ده ایران در کشورهای دیگر است .به
اعتقاد کارشناسان منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشورهایی مانند کره
جنوبی ،چین و عراق در صورت آزادس��ازی میتواند ش��رایط بازار ارز را
به کلی متحول کرده و این جدال سنگین را به نفع بازارساز تغییر دهد.
تمهیدات بازارساز به کاهش قیمت دالر میانجامد؟
در این میان اخبار خوبی هم منتش��ر ش��ده ک��ه در صورت موفقیت
میتوان��د در رقابت میان بازارس��از و نوس��انگیران ط��ی روزهای آتی
تاثیرگذار باش��د .س��فر روز دوش��نبه رئیس کل بانک مرکزی به کشور
ع��راق و دی��دار و گفتوگو با همت��ای عراقی خود ،از دیگر نش��انههای
مهم بازارس��از اس��ت که به فعاالن بازار ارز منتقل ش��ده اس��ت .کشور
ایران مراودات تجاری و بازرگانی فراوانی با کش��ور عراق دارد و تنها در
بخش دولتی ،ارزش صادرات گاز و برق ایران به عراق س��االنه مش��تمل
بر چندین میلیارد دالر اس��ت .ب��ه گفته عبدالناصر همتی عالوه بر این،
میلیارده��ا دالر از مناب��ع بانک مرکزی نیز در کش��ور عراق اس��ت که
تحریمهای یکجانبه آمریکا مانع از عمل دولت عراق به تعهدات پیشین
خود و بلوکه شدن این منابع در این کشور شده است.
ع�لاوه بر این اقدام بان��ک مرکزی ،همچنین خبرهای منتشرش��ده
حاکی از سرعت گرفتن تامین حواله ارزی در روزهای آتی است که این
موضوع میتواند نوسان قیمتها در بازار را تا حد زیادی کنترل کند.
از سوی دیگر طبق گزارش بانک مرکزی در روز دوشنبه ،یعنی اولین
روز اجرای سیاست جدید بازارساز در تقویت عرضه ارز ،عرضه اسکناسی
انجام شده در بازار ارز  ۸۵میلیون دالر بوده است .این رقم  ۳۵میلیون
دالر از برنامه اعالم ش��ده بانک مرکزی ب��رای تزریق روزانه  ۵۰میلیون
دالر ارز به بازار بیش��تر اس��ت .همچنین در این روز حجم عرضه ارز به
صورت حواله در بس��تر س��امانه نیما نیز نسبت به روز کاری قبل حدود
 ٢٧درص��د افزای��ش یافت و بالغ ب��ر  ۱۶۸میلیون یورو ش��د .به گفته
کارشناس��ان این اخبار گویای عزم راسخ بازارساز در تداوم عرضه ارز به
صورت اس��کناس و حواله در بازار دوم اس��ت که پیشبینی میشود در
پی آن بازار ارز کشور از ثبات بیشتری برخوردار شود .به هر ترتیب بازار
ارز در روزهای پیش رو شاهد جدال جذاب و پرچالشی میان بازارساز و
نوس��انگیران خواهد بود و باید دید این تمهیدات جدید بازارساز تا چه
حد آرامش و ثبات را در بازار ارز ایجاد میکند.
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شاخص بورس تهران پس از صعود و سقوط چندباره به رشد  132واحدی بسنده کرد

روز پرنوسان بورس

فرصت امروز :ش��اخص بورس تهران روز گذش��ته (سهشنبه) حرکتی
پرنوس��ان داش��ت و در حالی که در س��اعات ابتدای��ی معامالت تا یک
میلیون و  ۵۸۸هزار واحد صعود کرد ،س��قوطی چش��مگیر داشت و به
یک میلیون و  ۵۷۰هزار واحد رس��ید .س��پس بار دیگر روند رشد را در
پی��ش گرفت و در نهایت با صعود  132واحدی در ارتفاع یک میلیون و
 ۵۷۹هزار واحد ایستاد.
نزدیک ب��ودن انتخاب��ات ریاس��تجمهوری
آمری��کا ،مبه��م ب��ودن آین��ده ن��رخ دالر و
سیاستگذاریهای متناقض اقتصادی به تردید
سهامداران در روزهای گذشته منجر شده است.
با وجود رش��د پرقدرت بورس در دو روز ابتدای
هفته ،اما روز دوش��نبه ورق بورس برگش��ت و
ش��اخص بورس بی��ش از  17ه��زار واحد افت
کرد .این در حالی بود که بازدهی  3.6درصدی
بورس در روز یکش��نبه امیدواریها برای تداوم
این رون��د صعودی را افزای��ش داده بود ،اما در
بیست و یکمین روز پاییز شاخص کل نزول کرد
و نوار رشد  4روزه بورس قطع شد .در شرایطی
که س��هامداران تحت تاثیر س��ه عامل یادشده
مردد ش��دهاند و با احتیاط بیش��تری در بورس
س��رمایهگذاری میکنن��د ،ام��ا خبرهای مثبت
رئی��س کل بان��ک مرکزی پیرامون آزادس��ازی
منابع ارزی بلوکه ش��ده ایران در عراق طی روز
دوش��نبه باعث شده بود تا بسیاری منتظر رشد
ش��اخص بورس در روز سهش��نبه باشند .اما در
بیس��ت و دومین روز مهرماه شاخص بورس روز
پرنوسانی را تجربه کرد و درنهایت به رشد 130
واحدی بسنده کرد.
صعود و سقوط چندباره شاخص کل در روز سهشنبه
ش��اخص بورس روز سهشنبه با  ۱۳۲واحد افزایش رقم یک میلیون و
 ۵۷۹هزار واحد را ثبت کرد .شاخص کل (هم وزن) نیز با  2هزار و ۴۱
واحد کاهش به  ۴۱۴هزار و  ۳۹۶واحد و ش��اخص قیمت (هم وزن) با
یک هزار و  ۳۳۷واحد رش��د به  ۲۷۱هزار و  ۵۲۶واحد رس��ید .شاخص
بازار اول  ۵۵۲واحد افزایش و ش��اخص بازار دوم یک هزار و  ۵۳۰واحد
کاهش داشت .در آن س��وی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از
پن��ج واحد کاهش داش��ت و بر روی کانال  ۱۸ه��زار و  ۲۷۳واحد ثابت
مان��د .در معام�لات این روز بیش از  ۱۱میلیارد و  ۵۲۲میلیون س��هم،
ح��ق تقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۱۰۹ه��زار و  ۸۳۸میلیارد ریال داد
و ستد شد.
نماده��ای بانک مل��ت ،ایران خودرو ،ف��والد مبارک��ه اصفهان ،بانک
تجارت ،ملی صنایع مس ایران ،گروه پتروشیمی سرمایهگذاری ایرانیان
و پاالی��ش نفت اصفهان ازجمله نماده��ای پربیننده بودند .گروه خودرو
هم صدرنش��ین برترین گروههای صنعت ش��د و در این گروه 4میلیارد
و  ۵۷۰ه��زار برگه س��هم به ارزش  ۱۷ه��زار و  ۷۸۳میلیارد ریال داد و
ستد شد.
نماده��ای پاالی��ش نفت اصفهان (ش��پنا) با یک ه��زار و  ۸۶۸واحد،
شرکت سرمایهگذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) با یک هزار
و  ۵۹۳واح��د ،مخابرات ایران (اخابر) با یک هزار و  ۲۳۶واحد ،پاالیش
نفت تهران (ش��تران) با یک هزار و  ۲۰۹واحد ،ایران خودرو (خودرو) با
یک هزار و  ۱۹۵واحد ،گس��ترش نفت و گاز پارس��یان (پارسان) با یک
ه��زار و  ۱۷۷واحد ،پاالی��ش نفت بندرعباس (ش��بندر) با  ۹۷۰واحد،
بانک پاس��ارگاد (وپاس��ار) با  ۸۸۳واحد ،پاالیش نفت تبریز (شبریز) با
 ۳۹۱واحد ،شرکت سرمایهگذاری صنایع شیمیایی ایران (َیران) با ۳۷۳

واحد ،پتروشیمی جم (جم) با  ۳۳۵واحد و خدمات انفورماتیک (رانفور)
با  ۳۲۶واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل ،نمادهای معدنی و صنعت��ی گل گهر (کگل) با یک
هزار و  ۹۰۷واحد ،کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران (حکشتی) با یک
ه��زار و  ۳۱۰واحد ،معدن��ی و صنعتی چادرملو (کچ��اد) با یک هزار و
 ۱۰۰واحد ،بانک ملت (وبملت) با  ۹۳۰واحد ،بانک پارس��یان (وپارس)

با  ۸۶۷واحد ،شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) با  ۵۵۳واحد ،صنایع
پتروش��یمی خلیج فارس (ف��ارس) با  ۵۳۰واحد ،بان��ک صادرات ایران
(وبصادر) ب��ا  ۵۰۹واحد ،گروه مدیریت س��رمایهگذاری امید (وامید) با
 ۴۸۳واحد و گروه پتروشیمی س��رمایهگذاری ایرانیان (پترول) با ۳۹۶
واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند.
ضرر سهامداران بورس تا پایان سال جبران میشود
درباره سمت و سوی شاخص بورس در ادامه سال ،یک کارشناس بازار
س��رمایه معتقد است که بازار س��هام زیان خود را تا پایان سال جبران
خواهد کرد و به همین دلیل بهتر اس��ت س��هامدارانی که همچنان در
بازار حضور دارند صبوری کنند و تصمیم به رفتارهای هیجانی نگیرند.
عرف��ان هودی با بیان اینکه بازار س��هام از ش��رایطی ک��ه همه مردم
از آن انتظار داش��تند تا به صورت روزانه 5درصد س��ود را کس��ب کنند
100درصد فاصله گرفته است به ایرنا گفت :بازار بورس تغییر روند داده
اس��ت و از فاز صعودی مطلق خارج و در حال انجام معامالت به صورت
خنثی است ،حتی گاهی بازار هشدار روند نزولی را میدهد.
او با بیان اینکه سهامداران در وضعیت فعلی باید هوشمند عمل کنند
و آنه��ا هم مانند تغییر رون��د بازار ،اقدام به تغییر اس��تراتژیهای خود
برای س��رمایهگذاری در بورس کنند ،افزود :اس��تراتژی که فعاالن بازار
در بازارهای صعودی در پیش میگیرند بلندمدت نیس��ت و در روزهای
مثب��ت بازار ش��اهد بودیم که برخی از فعاالن بازار به دنبال اس��تراتژی
نوسانگیری هستند.
وی با اش��اره ب��ه اینکه فعاالن بازار اس��تراتژی نوس��انگیری را باید
در وضعیت��ی که ب��ازار در حالت خنثی قرار دارد ب��ه کار بگیرند ،گفت:
سهامداران نباید در وضعیتی که بازار بر مدار صعودی قرار دارد از چنین
استراتژی اس��تفاده کنند ،در حالی که برخی از س��هامداران استراتژی
اشتباهی را دنبال کردند و در بازار به دنبال نوسانگیری بودند.
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نماگر بازار سهام
یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد

سهم تعیینکننده هیجان
در بازار سهام

هودی با بیان اینکه روند اس��تراتژی س��هامداران باید از نوسانگیری
کوتاهمدت به س��مت اس��تراتژی بلندمدت پیش رود ،گفت :سهامداران
قدیمی در حال اس��تفاده از تجربههایی هستند که در سال  ٩٣و  ٩٤به
دس��ت آوردند در حالی که سهامداران جدید همه به فکر خروج از بازار
هستند که این امر باعث کاهش ارزش و حجم معامالت بازار شده است.
ب��ه اعتق��اد او ،خروج نقدینگی از ای��ن بازار در اوای��ل روند اصالحی
ش��اخص بورس افزایش یافت ک��ه این موضوع
نشاندهنده تصمیمگیریهای هیجانی و خروج
بدون فکر س��هامداران از بازار بوده است .بورس
برای مدتی در نوسان خواهد بود اما سهامداران
بای��د با صبر در این بازار در انتظار بازگش��ت و
کاهش نوسانهای ایجادشده باشند.
هودی بازار سرمایه را بازاری هوشمند دانست
و گفت :بازار سهام زودتر از دیگر بازارها مسائل
موج��ود را پیشبین��ی و تحت تاثی��ر آنها قرار
میگی��رد ،مانند گرانی دالر که آن را پیش��خور
کرد و باعث صعود سنگین بازار شد.
این کارش��ناس س��رمایه با بی��ان اینکه بازار
س��رمایه در میان مدت و تا پایان س��ال جاری
در مس��یر صعودی قرار خواه��د گرفت ،گفت:
بهتر است سهامدارانی که اکنون در بازار حضور
دارن��د صبوری کنن��د و با عجل��ه و هیجان به
سمت عرضه سهام خود در بازار نروند زیرا بازار
س��هام زیان خود را تا پایان سال جبران خواهد
کرد و پیشبینی میش��ود شاخص به مرز کانال
 2میلیون واحد برسد.
او ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه برخ��ی از اقدامهای
نظارتی بر بازار مانند بازارگردانی باید زودتر از اینها انجام میشد ،گفت:
بازارگردانی بر روی س��هام اجباری شده است اما هنوز به صورت رسمی
اجرایی نمیش��ود ،بهتر اس��ت یک متولی یا برخی از هلدینگها مانند
بنیاد ش��هید ،بنیاد مستضعفان و آستان قدس که بیشتر از  ٣٠شرکت
زیرمجموع��ه آنها در بازار س��رمایه حضور دارند از صنایع ش��رکتهای
کوچک حمایت کنند .س��هام شرکتهای کوچک ریل نقدشوندگی بازار
هس��تند و تا زمانی که ش��رکتهای کوچک وضعیت باثباتی پیدا نکنند
شرکتهای بزرگ متعادل و مثبت نمیشوند و بازار سرمایه اصلیترین
عامل نقدشوندگی را از دست میدهد.

ی��ک تحلیلگر بازار س��هام با اش��اره به س��هم تعیینکننده
هیج��ان در رون��د بازار س��هام گفت بخش عم��دهای از افت
شاخص کل در یک ماه گذش��ته به رشد غیرمنطقی بازار در
نخس��تین ماههای س��ال جاری باز میگردد .سرمایهگذارانی
که در ماههای نخس��ت س��ال با رشد شاخص کل به سود باال
رسیدند ،در اواسط و اواخر تابستان ،در صف عرضه ایستادند.
این گروه از س��رمایهگذاران تالش میکردند با فروش س��هام
خود پیش از آغاز نیمه دوم س��ال ،س��ود کسب شده در نیمه
نخست س��ال را حفظ کنند .همچنین تحرک دیگر بازارهای
سرمایهپذیر مثل مسکن ،خودرو و ارز هم باعث شد نقدینگی
در بازار سهام خارج شده و به بازارهای دیگر برود.
علیرضا کدیور ادامه داد :اکنون با توجه به افت بازار ،رشد در
س��ایر متغیرهای کالن اقتصادی و افزایش قیمت مجموعهای
از کاالهای خام در س��طح جهانی ،میت��وان گفت  40تا 50
درصد از س��هام عرضه در بازار سهام ارزنده است و بازار سهام
هم با توجه به این س��طح از س��هام ارزشمند ،نسبت به دیگر
بازارها ،ارزش خود را حفظ کرده است.
به اعتقاد او ،رفتارهای هیجانی سهامداران حقیقی به روال
سابق در بازار سهام ادامه دارد و این رفتارها ،به ویژه در دوره
پیشگش��ایش بازار بروز میکند .رخدادهای س��اعات پایانی
معامالت ی��ک روز ،در ش��کلدهی به رفتار س��رمایهگذاران
در پیش گش��ایش روز آینده اثرگذار اس��ت .درواقع براساس
این رخدادها س��هامداران یا در صف خرید یا در صف فروش
میایس��تند نه اینکه س��هم خود را نگه دارند .بخش عمدهای
از رفتار س��هامداران حقیقی به سیاس��تگذاری مسئوالن در
ب��ورس باز میگ��ردد .تصمیم سیاس��تمداران در بازگش��ایی
نمادها و بس��تن آنها ،متوقف نگاه داش��تن بعض��ی نمادها یا
ممنوع کردن معامالت سهام در یک روز از تصمیمهایی است
که به رفتار سهامداران حقیقی شکل میدهد.
کدی��ور در پایان گفت :بخش دیگر س��هامداران بازار یعنی
حقوقیها ،مدت زیادی اس��ت از فروش س��هام منع ش��دهاند
بنابراین در طرف فروش ش��اهد حرک��ت خاصی از حقوقیها
نیس��تیم .درواق��ع رفت��ار حقوقیه��ا در این م��دت خرید و
نفروختن بوده اس��ت که رفتاری یک طرفه است بنابراین این
دس��ته از کنش��گران بازار را نمیتوان به ان��دازه حقیقیها و
رفتارهای هیجانزده آنها در روند بازار موثر دانست.
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اخبـــار
وقتی آرد دولتی از آزادپزها سر در میآورد

مع��اون بازرس��ی و نظارت س��ازمان صنع��ت ،مع��دن و تجارت
خوزس��تان با بیان اینکه هیچ واحد نانوایی اجازه ندارد سهمیه آرد
دولتی خود را به نانوایان آزادپز بفروش��د ،گفت سهمیه آردی که با
ن��رخ دولتی در اختیار نانوایان قرار میگیرد ،برای پخت نان اس��ت
ت��ا نیاز مردم به نان تامین ش��ود ن��ه اینکه آرد با ن��رخ دیگری به
فروش برسد .بهرام جباری در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :مسائل
آرد و نان از مس��ائل بس��یار مهم و مورد توجه س��ازمان صمت و از
دغدغههای مورد تاکید بازرس��ان اس��ت و با هرگونه تخلف در این
زمینه برخورد خواهد شد.
وی ب��ا بی��ان اینکه هیچ واح��د نانوایی اجازه ندارد س��همیه آرد
دولتی خود را به نانوایان آزادپز بفروش��د ،افزود :با واحدهای نانوایی
که س��همیه آرد دولتی خود را به نانوایان آزادپز بفروش��ند ،برخورد
خواهد شد .س��همیه آردی که با نرخ دولتی در اختیار نانوایان قرار
میگیرد ،برای پخت نان اس��ت تا نیاز مردم به نان تامین ش��ود نه
اینکه آرد با نرخ دیگری به فروش برس��د .معاون بازرس��ی و نظارت
س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت خوزس��تان گفت :متاسفانه برخی
واحده��ای نانوایی با فروش آرد س��همیه دولتی خ��ود به آزادپزها،
تخلف میکنند .ب��رای برخورد قاطع با این نانوایان ،موضوع کاهش
یا قطع س��همیه آرد نانواییهای متخلف در دس��ت بررسی است و
در ص��ورت تصمیمگیری نهایی ،اجرایی خواهد ش��د .وی افزود :در
ش��رایطی که دولت آرد را با نرخ یاران��های به نانوایان ارائه میکند،
انتظار نداریم شاهد چنین تخلفاتی از سوی نانوایان باشیم.
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صنعت،معدن،تجارت

تلفن مستقیم86073290 :

درخواست افزایش قیمت مجدد لوازم خانگی

جزئی از میوههای موجود در بازار قاچاق است!

رئی��س اتحادیه فروش��ندگان میوه و تره بار ته��ران گفت درصد
بس��یار جزئی از میوههایی که در س��طح ش��هر فروخته میش��وند،
قاچاق است که قاطعانه نیز با متخلفان برخورد میشود.
اس��داهلل کارگر ،رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و تره بار تهران
در گف��ت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان درب��اره وجود میوههای
قاچاق در واحدهای صنفی اظهار کرد :قاچاق انواع میوه به کشور به
میزان بسیار محدودی انجام میگیرد و بعضا در برخی فروشگاهها و
واحدهای صنفی نیز عرضه میشوند.
وی اف��زود :وج��ود برخی انواع میوه قاچ��اق در واحدهای صنفی
ممنوع است و در صورت مشاهده و ثبت شکایت با متخلفان برخورد
میش��ود .به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار تهران
ش��رط برخورد با واحدهای متخلف ،دارابودن جواز کس��ب از سوی
اتحادیه اس��ت .کارگ��ر با ذکر این مطلب که ام��کان واردات  ۴نوع
می��وه از مبادی قانونی به کش��ور وجود دارد ،ادام��ه داد :این چهار
میوه شامل موز ،آناناس ،نارگیل و انبه است که عمدتا از کشورهای
آس��یای شرقی به کشور وارد میشوند .وی بیان کرد :میوههایی که
به کش��ور قاچاق میشوند نیز عمدتا  ۴مورد ذکر شدهاند و مواردی
دیگر به کش��ور قاچاق نمیشود چراکه گرانتر از موارد داخلی تمام
میشود و صرفه اقتصادی برای خریداران ندارد.

ساالنه به  ۵۳۰هزار تن خاک فسفات در
بخش کشاورزی نیاز داریم

به گفته مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و امور طرحهای وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت (صمت) ،با توجه به نیاز کش��ور به خاک فس��فات،
اکتش��اف و بهرهبرداری از معادن خاک فسفات به عنوان فرصتی برای
سرمایهگذاری است که در دستور کار این دفتر قرار گرفته و میزان نیاز
س��االنه به این ماده حدود  ۵۳۰هزار تن برآورد شده است .به گزارش
ایسنا ،طبق اعالم وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) ،علیرضا هادی
ضمن تاکید بر اینکه اکتش��افات و بهرهبرداری از معادن خاک فسفات
فرصت مناس��بی برای س��رمایهگذاری خواهد بود ،اظه��ار کرد :خاک
فسفات عمدتاً جهت تولید اسید فس��فریک و کودهای سوپر فسفات
ساده و تریپل مصرف میشود که از اقالم مهم مورد استفاده در صنعت
کش��اورزی به حس��اب میآید .وی با بیان اینکه مقدار خاک فسفات
موردنیاز جه��ت تولید این محصوالت با توجهب��ه ظرفیت واحدهای
تولیدی موجود حدود  ۵۳۰هزار تن در س��ال برآورد میش��ود ،گفت:
در حال حاضر منابع خاک فسفات کشور از معادن آسفُردی و چادرملو
تأمین میشود که جمع ظرفیت اسمی تولید و فرآوری این دو معدن
حدود  ۱۷۸هزار تن و ظرفیت عملی آنها در س��ال  ۱۳۹۸حدود ۱۳۷
هزار تن بوده اس��ت .مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و امور طرحها ادامه
داد :طبق آمار گمرک ،مقدار واردات خاک فسفات در سال گذشته برابر
با  ۲۱۸هزار تن بوده که از کش��ورهای سوریه ،اردن و آفریقای جنوبی
تأمین شده اس��ت .ضمن اینکه فرصتهای سرمایهگذاری در کشور و
صنایع اشباع ،جهت هدایت درست سرمایهگذاری اعالم شده است.

متقاضیان وام کرونا فقط  ۱۰روز مهلت دارند

براساس آخرین آمارها تاکنون بیش از  ۲۹۰هزار بنگاه آسیبدیده
از کرونا موفق به دریافت تسهیالت حمایتی کرونا شدهاند و با توجه
ب��ه عدم تمدید مهلت زمان ثبت ن��ام ،متقاضیان دریافت وام کرونا
تنها  ۱۰روز دیگر برای ثبت نام در سامانه کارا فرصت دارند.
به گزارش ایسنا ،در حالی که تا پایان مهرماه و موعد اتمام مهلت
ثبت نام دریافت تسهیالت حمایتی کرونا  ۱۰روز بیشتر باقی نمانده
کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا در بیس��ت و هشتمین
جلسه خود اعالم کرد که زمان ثبت نام دیگر تمدید نخواهد شد.
گزارشها حاکی از آن است که طی هفتههای اخیر به طور متوسط
روزانه بیش از  ۲۵۰۰نفر از شاغالن کسب و کارهای آسیبدیده از کرونا
برای دریافت تسهیالت کرونا در سامانه کارا ثبت نام کردهاند؛ بر همین
اس��اس کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا از بانکهای عامل
خواس��ته تا با جدیت بیشتری نس��بت به پرداخت تسهیالت حمایتی
کرونا به متقاضیان تا پایان مهرماه اقدام کنند .بنابر اعالم معاونت توسعه
اشتغال وزارت کار ،تاکنون  ۲۹۲هزار بنگاه آسیبدیده از کرونا موفق
به دریافت وام کرونا شده و از مجموع  ۷۰۴هزار پرونده بررسی شده در
جریان پرداخت تس��هیالت کرونایی ۵۴۴ ،هزار پرونده جهت پرداخت
به بانکها معرفی شده و ارزش تسهیالت پرداختی به  ۲۹۲هزار بنگاه
آسیبدیده بیش از  ۵۸۰۰میلیارد تومان بوده است.

دبی��ر انجمن صنایع ل��وازم خانگی ای��ران از افزای��ش ۱۳۰درصدی
مولفههای تولید نس��بت به سال گذش��ته خبر داد و گفت طبق مصوبه
ستاد تنظیم بازار در سال  ۱۳۹۷صرفا  ۲۵قلم محصولی که از ارز دولتی
استفاده میکنند مشمول قیمتگذاری هستند بنابراین تولیدکنندگان
معتقدند طبق مس��تنداتی که به س��ازمان حمای��ت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان ارائه دادهاند باید افزایش قیمت داشته باشند.
عب��اس هاش��می در گفتوگو با ایس��نا ،اظهار کرد :به طور متوس��ط
آلومینی��وم ۱۵۴درص��د ف��والد  ۲۱۲درصد ،برن��ج  ۱۳۱درصد و مس
 ۱۱۷درصد نس��بت به س��ال گذش��ته افزایش قیمت داش��ته و این در
حالی اس��ت که تولیدکنندگان لوازم خانگی در خردادماه امس��ال مجاز
ش��دند قیمتهای خود را حدود  ۲۵درص��د افزایش دهند .همچنین با
در نظر گرفتن یورو ،میانگین نرخ ارز در این صنعت در مهرماه امس��ال
نسبت به سال گذشته  ۱۶۳درصد افزایش داشته است .وی افزود :برای
مثال در بخش آبگرمکن و پکیج اگر براس��اس افزایش قیمت مواد اولیه
قیمتگذاری میکردیم باید در مهرماه امسال در آبگرمکن  ۱۳۴درصد
و در پکی��ج  ۱۵۸افزایش قیمت میداش��تیم؛ یعنی نرخ برخی از کاالها
پنج تا شش برابر قیمتی است که سازمان حمایت تعیین کرده است.

او خاطرنش��ان کرد :با در نظر گرفتن این ش��رایط قیمتگذاری برای
محص��والت ل��وازم خانگی امکانپذیر نیس��ت و ورود س��ازمان حمایت
و س��تاد تنظیم بازار به بازار لوازم خانگی بالموضوع اس��ت .با اس��تناد
ب��ه مس��تندات حقوقی و قانونی ک��ه به وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت
(صم��ت) ارائه کردی��م ،میتوانیم بگوییم که ورود س��تاد تنظیم بازار و
س��ازمان حمایت به قیمتگذاری لوازم خانگ��ی موضوعیت ندارد و اگر
هم بخواهند در این بازار نظارت کنند ،باید واحدهای تولیدی براس��اس
قیم��ت نهادهه��ای تولید خوداظه��اری کنند و در ص��ورت بروز تخلف
س��ازمان حمایت ورود کن��د ،اما اعالم تکلیف قیمتها از این س��ازمان
حمایت در بازار لوازم خانگی راه حل نیس��ت و امکان ادامه تولید لوازم
خانگی در این شرایط وجود ندارد .هاشمی از درخواست جلسه مشترک
با وزیر صمت ،س��تاد تنظیم بازار ،س��ازمان حمای��ت و تولیدکنندگان
ل��وازم خانگی عضو انجمن صنایع لوازم خانگ��ی ایران خبر داد و گفت:
درخواست ما این است که تصمیمات اتخاذشده در حوزه فوالد و خودرو
به صورت منطقی به صنعت لوازم خانگی هم تس��ری پیدا کند؛ چراکه
طبق مصوبه س��تاد تنظیم بازار در سال  ۱۳۹۷صرفا  ۲۵قلم محصولی
که از ارز دولتی استفاده میکنند مشمول قیمتگذاری هستند بنابراین

تولیدکنندگان معتقدند طبق مس��تنداتی که به س��ازمان حمایت ارائه
دادهاند باید افزایش قیمت داشته باشد.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه تداوم این وضعیت
موجب ضرر تولیدکنندگان میشود ،گفت :باید هرچه زودتر درباره این
ب��ازار تعیی��ن تکلیف نهایی ص��ورت گیرد .در حال حاض��ر اگر در بازار
افزایش قیمتهای نامتعارف مش��اهده میشود ربطی به تولیدکنندگان
ندارد .به عبارت دیگر در اثر اش��تباهات اس��تراتژیک سازمان حمایت و
ستاد تنظیم بازار ،تولیدکننده و مصرفکننده ضرر میکنند و به صورت
پنهانی افرادی به صورت غیرقانونی سود میبرند.
به گزارش ایسنا ،خردادماه امسال افزایش قیمت لوازم خانگی خبرساز
شده و در نهایت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعالم
کرد ک��ه در قیمتهای لوازم خانگی بازنگری ش��ده ،تلویزیون حداکثر
 ۲۰درصد و س��ایر لوازم خانگ��ی حداکثر  ۲۵درصد مج��از به افزایش
قیمت نس��بت به بهمن س��ال گذشته هس��تند و همه تولیدکنندگان و
عرضهکنندگان لوازم خانگی ملزم ش��دند قیمتهای خود را در س��امانه
 ۱۲۴ثب��ت کنن��د ،با این حال با افزایش نرخ ارز در هفتههای گذش��ته
دوباره گزارشهایی از افزایش قیمت در این بازار شنیده شده است.

نرخ مصوب احتمالی  ۱۳هزار تومانی برای مرغ زنده
عض��و اتحادیه مرغداران گوش��تی گفت امروز ن��رخ جدید مرغ اعال م
رس��می میشود و شنیدهها حاکی از آن است که نرخ مصوب مرغ زنده
 ۱۳هزارتومان تعیین شده است.
عظی��م حجت عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی در گفت
و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان ،درب��اره آخرین جزییات تصویب نرخ
جدید مرغ اظهار ک��رد :اگرچه نرخ مصوب مرغ زنده به صورت مکتوب
اعالم نشده ،اما ش��نیدهها حاکی از آن است که قیمت مصوب هر کیلو
مرغ زنده  ۱۳هزار تومان با احتس��اب  ۱۰درص��د افزایش یا کاهش در

اختیار اس��تانداران در نظر گرفته شده است .وی با اشاره به اینکه هنوز
نرخ مصوب مرغ به طور رس��می اعالم نشده اس��ت ،افزود :گمانهزنیها
حکایت از آن دارد که امروز نرخ جدید اعالم شود.
حج��ت ادامه داد :مغایرت هزینه تمام ش��ده تولید با قیمت  ۱۳هزار
تومان��ی به ازای هر کیلو م��رغ زنده برای تولیدکنن��ده و مصرفکننده
میتواند آس��یبزا باشد چراکه در صورت تامین  ۵۰درصد نهاده با نرخ
مصوب و  ۵۰درصد از بازار آزاد ،نرخ منطقی هر کیلو مرغ زنده  ۱۶هزار
و  ۵۰۰تا  ۱۷هزار تومان است.

به گفته این مقام مسئول ،در شرایطی که قیمت هر کیلو کنجاله سویا
باالی  ۱۵هزار تومان است ،قیمت  ۱۳هزار تومانی به ازای هر کیلو مرغ
نمیتواند مرغدار را به امر تولید ترغیب کند.
عض��و هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی در پایان تصریح کرد:
اگر نرخ واقعی مرغ متناس��ب با هزینههای تولید اعالمنشود ،مرغدار به
هر میزانی که نهاده در اختیارش قرار گیرد ،مرغ را در س��الن نگهداری
میکن��د که با این وجود مرغ س��ایز ریز و خ��ارج از وزن در بازار عرضه
میشود.

نظام ارز شناور بهترین راهبرد توسعه صادرات است
عضو هی��أت نماین��دگان ات��اق بازرگانی ف��ارس اعتق��اد دارد که
بهکارگیری نظام ارز شناور مدیریت شده همراه با اعمال سیاستهای
اقتصادی و پولی راهی منطقی برای جلوگیری از هدررفت منابع ارزی
و توسعه صادرات در شرایط تحریمهای بینالمللی است.
یلدا راهدار در گفتوگو با ایس��نا ،به نوس��انات این روزهای بازار ارز
اشاره و بیان کرد :نرخ ارز بهعنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد
کالن و اصلیتری��ن مفص��ل ارتباطی اقتصادی بی��ن دولتها ،ضمن
تبیی��ن ظرفیتهای اقتصادی جوامع ،بیانگ��ر میزان رقابتپذیری هر
کشور در عرصه بینالمللی و تجارت خارجی است.
او ادامه داد :نوسانات نرخ ارز تاثیرات گستردهای را بر بخش داخلی
و خارج��ی اقتصادها اعمال میکند ،چون از یکس��و بر تراز تجاری به
واسطه تاثیر بر صادرات و واردات و از سوی دیگر بر تولید و اشتغال به
سبب اثرگذاری وسیع بر قدرت رقابتپذیری داخلی و همچنین تورم
داخلی نقشآفرین اس��ت .از اینرو مدیریت ب��ازار ارز یکی از الزامات
کلیدی هر اقتصادی بهشمار میرود.
نایب رئیس س��ازمان ملی کارآفرینی افزود :در میان کشورهای در
حال توس��عه که با شوکهای داخلی و خارجی متعدد مواجه هستند،
اتخاذ سیاس��تهای راهب��ردی برای تنظی��م ن��رخ ارز و رویارویی با
نوسانات ارزی بسیار حیاتی است.
راهدار خاطرنش��ان کرد :در سال  ۹۷ش��وک ارزی در کشور اتفاق
افت��اد و از آن تاریخ تاکنون نرخ ارز رش��د بیش از ۶۰۰درصدی را به
ثبت رسانده است .در روزهای اخیر نیز قیمت دالر به کانال  ۳۰هزار
تومانی نیز نزدیک ش��ده است .آنچه مس��لم است تاثیر افزایش افسار

گسیخته نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی است.
او ب��ا بیان اینکه آس��یب واردش��ده به تولید داخلی کش��ور در پی
افزایش قیمت مواد اولیه و کاالهای س��رمایهای ایجاد میشود ،گفت:
این تاثیر در ایران که نقشآفرینی واردات در تامین مواد اولیه و حتی
تکنولوژیها بسیار محوری است با شدت بیشتری نمود مییابد.
ب��ه گفته این فعال اقتصادی ،اختصاص بیش از ۹۰درصد از واردات
رس��می کش��ور به م��واد اولیه و کاالهای س��رمایهای و واس��طهای و
وابس��تگی  ۱۰تا  ۷۰درصدی صنایع کش��ور به م��واد اولیه خارجی،
نمایانگر وابستگی شدید تولید به واردات است.
راه��دار که اعتقاد دارد ب��ا کاهش پیدرپی ارزش پول ملی فش��ار
تورم��ی بس��یار ش��دید و لجامگس��یختهای از جان��ب افزایش قیمت
واردات ب��ه کش��ور و بهتب��ع آن افزای��ش هزینههای تولی��د و قیمت
نهایی محصوالت تحمیل میش��ود ،خاطرنشان کرد :تورم نیز در جای
خود میتواند بافتهای تولیدی و س��رمایهگذاری ،همچنین وضعیت
بازاره��ای داخل��ی و خارجی و بخش تجارت خارجی را متأثر س��ازد.
افزای��ش هزینههای تولید ناش��ی از افزایش ن��رخ ارز منجر به کاهش
حاش��یه س��ود و توان رقابتی واحده��ای تولیدی و محدود س��اختن
سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی خواهد شد.
او همچنی��ن با بیان اینک��ه افزایش افسارگس��یخته نرخ ارز قدرت
برنامهری��زی و پیشبینی را از تولیدکنندگان س��لب و نااطمینانی را
در تعیی��ن قیمت فروش برای س��فارشهای آتی الق��ا میکند ،گفت:
از ای��نرو بنگاههای تولیدی در تالش��ند که با حفظ مواد اولیه و عدم
تزریق آنها به چرخه تولید ،در انتظار ایجاد شرایط بهتر بمانند.

عضو هی��أت نمایندگان ات��اق بازرگانی فارس اضافه کرد :ش��رایط
فوق میزان تقاضا برای سرمایهگذاری در بنگاههای تولیدی را کاهش
خواه��د داد .آن هن��گام که ارز ب��ه یک دارایی تبدیل ش��ود ،فعاالن
اقتص��ادی در صدد نگه��داری ثروت خود بر پای��ه ارز برمیآیند .این
شرایط منجر به جایگزینی فعالیتهای سوداگرانه با فعالیتهای مولد
و در نهایت کاهش افق سرمایهگذاری خواهد شد.
راهدار با تاکید بر این نکته که سردرگمی ناشی از نوسانات گسترده
ن��رخ ارز ،بالطبع محرک انج��ام معامالت و خرید مواد اولیه به صورت
نقدی اس��ت که قاعدتا اختالل در سیس��تم معامالت اقتصادی را رقم
خواه��د زد ،افزود :از س��وی دیگر ب��ا نگاه مثبت ب��ه افزایش نرخ ارز
میت��وان دریافت که افزایش قیمت کااله��ای وارداتی در پی کاهش
ارزش پ��ول مل��ی ،به کاهش قیم��ت کاالهای صادرات��ی و بالطبع به
رقابتپذیر ش��دن محص��والت تولی��د داخل در س��طح بینالمللی و
افزایش سود تولیدکننده خواهد انجامید .کاهش تقاضا جهت واردات
کاال و افزایش تمایل به صادرات ،افزایش تقاضای کل را در پی خواهد
داش��ت .ادامه این روند در دور بعد منج��ر به افزایش تقاضای واردات
خواهد شد.
ب��ه گفت��ه او ،افزایش ن��رخ ارز ،رش��د ناپایدار و مقطع��ی برخی از
ش��رکتهای صادرکنن��ده را در پی دارد ،لیک��ن در میانمدت به این
دلی��ل که محصوالت تولیدی از افزایش قیمتهای نس��بی ناش��ی از
باالرفتن نرخ ارز متأثر میشوند ،مزیت رقابتی خود را از دست داده و
بنگاههای اقتصادی قادر به تولید محصول مش��ابه با مقدار ،کیفیت و
هزینه قبل از صادرات نخواهند بود.
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درخواست وزارت صمت برای قیمتگذاری خودرو ۵درصد زیر نرخ بازار

مخالفت مجلس با فرمول دولت به دلیل تداوم گرانی

هرچن��د وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت و خودروس��ازان خواس��تار
افزایش قیم��ت کارخانهای خودرو با فرمول عرضه چهارچرخها ۵درصد
زیر نرخ بازار ش��دند ،اما از آنجا که این سیاس��ت موجب افزایش قیمت
میش��ود کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ،به صراحت با آن مخالف
کردند.
نابس��امانی بازار خودرو و مش��کالت خودروسازان موجب شد اعضای
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس به همراه مس��ئوالن وزارت صنعت،
معدن و تجارت و خودروس��ازان با برگزاری جلسات متعدد راهکارهای
موردنیاز برای ساماندهی بازار چهارچرخها را بررسی کنند.
حجتاله فیروزی ،س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس در
گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ،درباره تصمیمات اخذش��ده

در جلس��ات مشترک اعضای کمیس��یون صنایع و معادن ،وزارت صمت
و خودروس��ازان ،گفت :در این جلسات راهکارهای کاهش قیمت خودرو
مطرح و بررس��ی ش��د؛ در وهله نخست خودروس��ازان و وزارت صنعت،
معدن و تجارت خواس��تار فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار ( 5درصد
زیر قیمت ب��ازار) بودند که نمایندگان مجلس به صراحت با این راهکار
مخالفت کردند .نماینده مردم فس��ا در مجلس ش��ورای اسالمی افزود:
فروش خ��ودرو در بورس کاال راهکار نمایندگان برای س��اماندهی بازار
خودرو بود که دستگاههای حاضر در جلسه با آن موافقت کردند بنابراین
مقرر ش��د طرح ساماندهی بازار خودرو که در حال حاضر در کمیسیون
صنایع و معادن در حال بررس��ی اس��ت به عنوان راهکار بلندمدت برای
بهبود شرایط صنعت خودرو و کاهش قیمتها در نظر گرفته شود.

وی بررسی راهکارهای کوتاهمدت برای ساماندهی بازار خودرو را یکی
دیگر از موضوعات مورد بررسی در جلسات مذکور برشمرد و اضافه کرد:
مقرر شد سیاست «قیمتگذاری توسط شرکتهای خودروساز براساس
ضواب��ط قیمتگذاری کاالی تولید داخل (ضوابط هیأت تعیین و تثبیت
قیمته��ا) به صورت ماهانه تعیین و مالک ف��روش خودرو قرار گیرد»
به عنوان راهکار کوتاه مدت در نظر گرفته ش��ود .سخنگوی کمیسیون
صنای��ع و معادن مجلس ادامه داد :از آنجایی ک��ه موضوع فوق باید در
قالب یک ماده واحده تصویب ش��ود ،در صورت��ی که به صورت طرح یا
الیحه در مجلس بررس��ی و تصویب شود زمانبر خواهد بود که میتوان
از دو مس��یر ش��ورای عالی س��ران قوا یا به صورت تبصره ()1ماده 45
آییننامه مجلس مصوب شود.

قیمت مواد اولیه ،دالر و قوانین ،عوامل افزایش قیمت خودرو
یک دکترای علوم اقتصادی با اشاره به اینکه قیمت مواد اولیه ،قیمت
دالر و قوانی��ن از عوامل افزایش قیمت خودرو اس��ت ،گفت پیشبینی
قیمت خودرو کار س��ادهای نیست و نیاز به بررسی فاکتورهای بسیاری
دارد ،اما اگر قیمت دالر کنترل شود ممکن است قیمت خودرو در بازار
کنترل ش��ود ولی اگر روند قیمت دالر افزایشی باشد بازار خودرو هم از
افزایش قیمت ارز تبعیت خواهد کرد.
پویا ثابتفر در گفتوگو با ایس��نا ،اظهار کرد :از روزهای اولیه خروج
آمریکا از برجام ،صنعت و بازار خودرو با بحران و التهاب روبهرو ش��د و
ش��رایط به ش��کلی پیش رفت که صنعت با افت تولید و رشد قیمت در
بازار خودرو مواجه شد.
وی ادام��ه داد :بعد از خروج آمریکا از برجام ،اولین بازار و صنعتی که
تحت تأثیر قرار گرفت خودرو بود چون ش��رکای صنعت خودرو از ایران
رفتن��د و ارتباط خود را با خودروس��ازان داخلی قطع کردند .از س��وی
دیگر به خاطر تحریم و بس��ته ش��دن راههای انتقال پول ،ش��رکتهای
خودروس��ازی برای تأمین قطعاتی که خارج از کش��ور وارد میش��د با
مش��کل مواجه شدند .در حقیقت عالوه بر مشکالت مطرحشده ،اقتصاد
کشور نیز با چالش مواجه شده بود.
عضو هیأتعلمی دانش��گاه آزاد اس�لامی قزوین بی��ان کرد :از ابتدای
سال  ۹۹ش��اهد افزایش نرخ ارز بودیم و تورم باال داشتیم ،عالوه بر آن
با کاهش قیمت نفت با کاهش درآمدهای ارزی مواجه ش��دیم و شیوع
کرونا نیز مزید بر علت شد و التهابی را وارد بازار خودرو کرد.
وی درخص��وص عوام��ل مؤثر بر قیمت خودرو تش��ریح ک��رد :تأمین

مواد اولیه ،نخس��تین عامل اس��ت ،برای مثال در صنعت خودرو از ورق
گالوانیزه استفاده میشود و اگر نگاهی به این ورق داشته باشیم مشاهده
میکنیم که تقریباً قیمتها نس��بت به سال گذشته  ۲برابر شده است،
درنتیجه قیمت خودرو افزایش یافت.
ثابتفر اشاره کرد :افزایش قیمت دالر ،دومین عامل در افزایش قیمت
خودرو بوده است ،قیمت هر دالر در سال گذشته حدود  ۱۳هزار تومان
بود که با افزایش بیش از  ۲برابری اآلن  ۳۰هزار تومان است.
ای��ن دکترای عل��وم اقتصادی درخصوص عامل س��وم افزایش قیمت
خودرو به قوانین اش��اره و بیان کرد :قوانین��ی مانند ممنوعیت واردات
برخی از مواد اولیه و خودروها باعث افزایش قیمت خودرو ش��ده است.
در حقیقت ممنوعیت به خاطر حمایت از صنعت خودرو انجا م ش��ده و
آن را اشتباه نمیدانیم ولی در افزایش قیمت خودرو مؤثر بوده است.
وی در تحلی��ل س��طح تقاضا در بازار خودرو بی��ان کرد :قیمت باالی
خ��ودرو ،پایین بودن کیفیت و ضعف مش��وقها باعث میش��د تقاضای
خری��داران واقعی کاهش پیدا کند همچنی��ن افزایش هزینه خانوادهها
موجب شده که مشتریان واقعی نتوانند خودرو بخرند.
ثابتفر عنوان کرد :افت کیفیت خودروها به این دلیل است که قطعات
از منابع اصلی خارجی تأمین نمیشوند و خودروسازان مجبور هستند از
بازاره��ای غیرمعتبر تهیه کنند .به دلیل افت کیفیت هزینه تعمیر برای
مصرفکننده افزایش پیدا میکند و مشتریان مجبور هستند از تولیدات
صفرکیلومتر خودرو به سمت بازارهای دستدوم بروند.
دالالن بازار خودرو به جای مشتریان واقعی

وی بیان کرد :وقتی دالر افزایش قیمت پیدا کند قیمت قطعات برای
تعمی��ر خودروهای خارجی افزایش پیدا میکند و این از عهده خیلی از
مشتریان خودرو خارج است و انتظار میرود تقاضا کاهش پیدا کند اما
میبینیم که تقاضا کاهش پیدا نکرده اس��ت و س��ایتهای پیشفروش
خودرو بهمحض باز ش��دن بهس��رعت پر میش��وند چون بخشی از این
متقاضیان ،دالالن بازار خودرو هس��تند که جای خالی مشتریان واقعی
را پُر میکنند و همچنین از س��وی دیگر برخی از مردم داراییش��ان را
تبدیل ب��ه خودرو میکنند تا ارزش پول خود را حفظ کنند ،تمام اینها
باعث شده است تقاضا در سطح بازار باال برود.
عض��و هیأتعلم��ی دانش��گاه آزاد قزوین اش��اره کرد :فک��ر نمیکنم
خودروس��ازان در س��ال  ۹۹با مشکل مواجه ش��وند چون آنان تعهداتی
برای تولید داشتند که تا آخر  ۹۹باید تولید کرده و تحویل مردم دهند،
ضمن آنکه فروش فوری هم وجود دارد.
وی تش��ریح کرد :این مهم اس��ت که چه میزان نقدینگی وارد صنعت
خودرو میش��ود و خودروس��ازها چقدر میتوانند با افزایش قیمت دالر
نفس بکش��ند ،وزیر صمت اعالم کرد خودروسازان هرچه تولید کردند با
همان قیمت متعهد ش��ده در اختیار مردم قرار دهند و تولیدات جدید
میتواند ب��ا قیمت جدید باش��د .قیمتهای جدی��د میتواند ضررهای
افزای��ش قیم��ت دالر را برای ش��رکتهای خودروس��ازی جبران کند
امیدواریم با نامگذاری سال به نام «جهش تولید» ،خودروسازها با عرضه
هرچه بیشتر محصول ،نیاز مردم و بازار را تأمین کنند.

رد افزایش  ۲۵درصدی نرخ کرایهها در شورا

رئیس ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران در مورد رد الیحه افزایش ۲۵
درصدی نرخ کرایه حمل و نقل عمومی توضیحاتی ارائه کرد.
ب��ه گ��زارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایس��نا ،محس��ن
هاش��می در میان جلسه صبح روز گذشته شورای شهر تهران با سپردن
اداره جلس��ه به امینی نایب رئیس ش��ورا با حضور در جمع خبرنگاران
گفت :امروز از س��اعت  7:30جلسه هماندیشی با حضور شهردار برگزار
ش��د و اعضای شورای شهر درخصوص مس��ائلی همچون انتصابات ،نوع
مدیریت و کاهش تمرکز در س��تاد و درآمدهای ش��هرداری مسائلی را
مط��رح کردند .وی با بیان اینکه ش��هردار تهران ب��دون هماهنگی یک
الیح��ه دو فوری��ت درخصوص ارائه بس��تههای تش��ویقی و تخفیفی به
بدهکاران حوزه ش��هرداری به شورا ارائه کرد ،گفت :از آنجایی که اعضا
در مورد این الیحه اطالعی نداشتند ،به دو فوریت آن رأی نداده و یک
فوریت این الیحه به تصویب رسید.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران درخصوص عدم موافقت کمیسیون
حمل و نقل با الیحه پیشنهادی شهرداری در مورد افزایش  25درصدی
نرخ کرایه اتوبوس و مترو نیز گفت :این موضوع در کمیس��یون حمل و
نقل بررس��ی ش��د و رأی نیاورد چراکه دولت یک بخشنامه دارد که در
آن تاکید کرده افزایش بیش از  20درصدی نرخ ممنوع است و سازمان
تعزیرات نیز به این موضوع حساس است و اگر بیشتر از این نرخ افزایش

داشته باشیم حتما هیأت تطبیق آن را رد میکند.
به گفته وی ،البته درآمد حاصله از این الیحه نیز مش��کلی از ما رفع
نمیک��رد چراکه ما  200میلیارد تومان کس��ری داریم و این الیحه در
حال��ت حداکث��ری  40تا  50میلیارد تومان آورده داش��ت و از آنجایی
که بازتاب بدی هم در جامعه داش��ت قرار ش��د که ضمن رد این الیحه
مجدانه در صحن علنی از دولت بخواهیم که یارانه خود را پرداخت کند.
وی با بیان اینکه البته دولت هم دنبال تامین منابع است ،درخصوص
دس��تاوردهای بسته محرک اقتصادی گفت :اگر میبینید که تا االن کار
ش��هر را پوش��ش داده و حقوقها را پرداخت کردیم به دلیل اثرگذاری
بسته محرک است ،اما دقت داشته باشید که ما در تامین بودجه غیرنقد
مش��کل داریم و  10ه��زار میلیارد تومان بای��د از طریق بودجه غیرنقد
تامین میشد که طی  7ماه گذشته آوردهای نداشته است.
به گفته هاشمی ،گالیه اعضای شورای شهر نیز به مسئله عدم تحقق
بودجه غیرنقد است و بعضا معتقدند چون اختیارات به مناطق و  ...داده
نمیشود دست مدیران بسته است اما دقت داشته باشید که سازمانهای
نظارتی و بازرسی نیز این روزها مو را از ماست بیرون میکشند و برخی
مدیران نگران هس��تند که باید بابت برخی جسارتهایشان جواب پس
بدهند .وی ادامه داد :البته از سوی دیگر قیمتها نیز بسیار متغیر است
و میبینند که یک کارشناس��ی قیمتگ��ذاری میکند ،اما قیمتها 20

روز بع��د و یا حتی یک س��اعت بعدش تغییر میکند ک��ه البته به نظر
میرس��د باید یک کمیته جمعی تشکیل ش��ده و مدیران براساس خرد
جمعی و تایید مراجع نظارتی کار را پیش ببرند.
هاش��می در مورد انتصابات اخیر ش��هردار تهران و نارضایتی برخی از
اعضای ش��ورا گفت :اولین نکته که در این جلسه هماندیشی مطرح شد
این اس��ت که همه تاکی��د کردند که انتصابات جزو اختیارات ش��هردار
است ،اما چون از همان اول اعالم کرده بودیم که ما یک گروه یک دست
هس��تیم و توافق نانوش��ته داشتیم که ش��هردار به خصوص در انتصاب
روس��ای ش��رکتهای الف و مدیران درجه یک مسئله را به اطالع اعضا
برس��اند ،این انتقادات مطرح شد ،چراکه سرعت عمل در انتصابات اخیر
ب��اال بود و اعضا از نگاه دوگانه ش��هردار به برخ��ی مدیران انتقاد کردند
چراکه دیده ش��ده برخی مدیران بازنشس��ته هستند اما عوض نشدند و
برخی دیگر با عنوان بازنشس��ته تغییر میکنن��د .وی افزود :ما طرفدار
ثبات هس��تیم و دنبال تغییر نیس��تیم و معتقدیم که معلوم نیست این
تغییرات در سال آخر با چه دلیل و چه خروجی باشد و به نظر میرسد
در شهرداری استراتژی و راهبردی مشخصی برای تغییر مدیران نیست
و تغییر یک دفعه چند مدیر درست نبود که البته شهردار تهران به این
انتقادات اعضا پاسخ دادند اما به دلیل ضیق وقت نتوانستم که ببینم آیا
اعضا از این سخنان قانع شدند یا نه؟
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رایزنی مجلس با دولت برای اسقاط
خودروهای فرسوده

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی به ارزیابی
فرآیند اس��قاط خودروهای فرس��وده پرداخت و از رایزنی مجلس با
دولت و تعریف بسته جبرانی خرید خودرو برای اقشار ضعیف جامعه
خبر داد.
علیرضا س��لیمی در گفتوگو با خبرنگار خبرخ��ودرو ،بیان کرد:
اس��قاط خودروهای فرس��وده موضوع جدیدی نیست و تاکنون فراز
و نش��یبهای زیادی داش��ته است .مانع عمده اس��قاط خودروهای
فرس��وده مشکل قانونی نیست و تعیین نوع خودرو فرسوده و اینکه
معاینه فنی میتواند تنها مالک تعیین خودرو فرسوده باشد یا خیر
و مواردی از این قبیل در دس��ت دولت اس��ت .ضمن اینکه یکی از
قوانین مصوبه مجلس در س��ال گذشته اسقاط چند خودرو به ازای
واردات یک خودرو بوده است.
وی خاطرنش��ان کرد :مجلس در طرح پیشنهادی خود با توجه به
شرایط فعلی و افزایش نجومی قیمت خودرو بیشتر بر کنترل قیمت
خودرو متمرکز ش��ده اس��ت و یکی از مالحظاتی که در این زمینه
داش��ته توجه به قش��ر ضعیف جامعه اس��ت که معموال خودروهای
فرس��وده در اختی��ار این قش��ر بوده و متاس��فانه قادر ب��ه تعویض
خودرو فرس��وده خود با نو نیستند .به همین دلیل مجلس در طرح
س��اماندهی صنعت خودرو س��عی بر توجه به قشر ضعیف جامعه و
رایزنی و مجاب کردن دولت به در نظر گرفتن بس��ته جبرانی برای
اقشار پایین اس��ت تا در حسرت داشتن خودرو نباشند و یا بتوانند
خودرو فرسوده خود را تعویض کنند.
نماینده مردم محالت در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد :یکی
از این اقشار تاکسیرانان هستند که دارای خودروهای فرسوده بوده
و قادر به تعویض تاکسی خود نیستند .شاید در گذشته روشی برای
جایگزینی خودرو فرس��وده با نو وجود داشت اما در شرایط فعلی با
توجه به افزایش قیمت سرس��امآور خودرو روش��ی جز تعریف بسته
جبرانی توس��ط دولت برای تعویض خودرو برای تاکسیرانان و سایر
اقشار ضعیف وجود ندارد.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی درباره
کندی روند اس��قاط خودرو در کش��ور اظهار داشت :دولت فرسوده
نمیتواند خودرو فرسوده از رده خارج کند و در فرآیند کنترل سایر
ام��ور نیز کند عمل میکند و علی رغم اینک��ه دولت آقای روحانی
شعارهای محیط زیستی زیادی داشت اما شاهد فرسودگی دولت و
در نتیجه فرسودگی خودروها هستیم.

قطعهسازان کرمانشاه هنوز چشمانتظارند

اواخر تیرماه امس��ال بود که «فرش��اد مقیمی» مدیرعامل گروه
صنعتی ایران خودرو به کرمانش��اه س��فر کرد و نشس��تی با فعالین
صنعت خودرو و قطعهسازان کرمانشاه داشت.
در ای��ن نشس��ت قطعهس��ازان کرمانش��اه ب��ه بی��ان قابلیتها و
ظرفیتهایشان برای تامین قطعات موردنیاز خودرو خصوصا برای
کارخانه خودروس��ازی صحنه پرداختند و حتی پیشنهاداتی درباره
تدوین نقش��ه راه قطعهسازی کرمانش��اه برای دو سال آینده مطرح
ش��د و مدیرعامل ایران خودرو نیز در این جلسه بر لزوم استفاده از
ظرفیت قطعهسازهای کرمانشاه بسیار تاکید کرد.
در پایان این جلس��ه امیدی در دل قطعهس��ازان ایجاد ش��د که
بتوانند نهتنها همکاری بیش��تری با ایران خودرو کرمانش��اه داشته
باش��ند ،بلک��ه حتی نیازه��ای نقاط دیگ��ر را نیز پوش��ش دهند و
قراردادهای مناس��بی با شرکت ساپکو (ش��رکت طراحی ،مهندسی
و تأمین قطعات ایرانخودرو) داشته باشند.
اگر قطعهسازی کرمانشاه رونق بگیرد ،بسیاری از واحدهای فعال
در ای��ن عرصه میتوانند طرحهای توس��عهای اجرا کنند و جمعیت
بیشتری را در مجموعه خود به کار بگیرند.
ام��ا از آن زم��ان تاکن��ون نزدیک به س��ه ماه میش��ود و اگرچه
پیگیریهایی انجام و جلس��اتی برگزار شده ،اما عمال نتیجه خاصی
نداش��ته و خروجی آن به صورت قراردادهای جدید قطعهس��ازان با
ایران خودرو کرمانشاه خود را نشان نداده است.
نه تنها خبری از قراردادهای جدید با ایران خودرو نیس��ت ،بلکه
به گفته دبیر انجمن قطعهسازان کرمانشاه در حال حاضر از نزدیک
به  15هزار قطعهای که برای یک خودرو در کارخانه خودروس��ازی
کرمانش��اه استفاده میش��ود فقط نزدیک به  100تا  150قطعه از
داخل کرمانشاه تولید میشود.
س��یروس کوهستانی در گفت و گو با ایسنا ،با اشاره به سفر چند
ماه قبل مدیرعامل ایران خودرو به کرمانشاه و جلسهای که با حضور
قطعهس��ازان برگزار ش��د ،اظهار کرد :اگرچه متعاقب آن جلس��های
هم در ش��رکت ساپکو در تهران برگزار ش��د ،اما متاسفانه به نتایج
ملموسی دست نیافتیم.
وی از چن��د عاملی که مانع انعقاد قرارداد با س��اپکو برای تامین
قطعات از س��وی قطعهسازان کرمانش��اه میشود ،اشاره کرد و ادامه
داد :ی��ک عامل اصلی ارزبری برخی قطع��ات از جمله جعبه فرمان
خودرو اس��ت و قطعهس��ازان باید برای تولید این قطعات از ارز آزاد
اس��تفاده کنند ،اما بازپرداخت پول قطعهسازان از طریق خودروساز
به صورت ارز مبادلهای یا ارز رسمی انجام میشود که این امر زیان
زیادی به قطعهسازان وارد خواهد کرد.
دبی��ر انجمن قطعهس��ازان کرمانش��اه نب��ود پیشپرداخت برای
قطعهس��ازان را نیز مشکل دیگر دانست و تاکید کرد :تولید قطعات
خودرو نیازمند تامین مواد اولیه ،قالبسازی و  ...است و تا به مرحله
تولید برس��د نیازمند حدود یک س��ال هزینه کردن اس��ت ،این در
حالی اس��ت که خودروسازان تازه بعد از  120روز هزینه قطعات را
پرداخت میکنند .کوهس��تانی با بیان اینکه قطعهسازان منابع مالی
کافی برای این روند در اختیار ندارند ،یادآور شد :متاسفانه حمایت
چندانی هم در این زمینه از سوی بانکها صورت نمیگیرد.
وی از ای��ن دو م��ورد ب��ه عنوان موان��ع اصلی یاد ک��رد و افزود:
مان��ع فرعی دیگری که با آن مواجهیم تی��راژ قطعات و لزوم انعقاد
قراردادهای سه تا پنج ساله با قطعهسازان است که خودروساز عمال
از این موضوع اکراه دارد و قراردادهایی که منعقد میش��ود معموال
کوتاه مدت و یک س��اله است و ممکن اس��ت حجم سرمایهگذاری
صورت گرفته را پوشش ندهد.
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یکپارچهسازی زیرساختهای
آزمایشگاهی خودرو هدف قرار گرفت
«تهیه اطلس فناوری زیرس��اختهای آزمایش��گاهی کشور در حوزه خودرو
و ق��وای محرکه» س��ه مجموعه دخیل در این عرصه را بر آن داش��ت تا یک
همکاری مش��ترک را با هم آغاز کنند؛ کاری که قرار اس��ت تالشی برای رفع
موانع یکپارچهس��ازی زیرس��اخت حملونقل متکی بر فناوریهای پیشرفته
باشد .ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حملونقل پیشرفته معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری ،معاونت توسعه صنایع حملونقل سازمان گسترش
و نوس��ازی صنایع ایران و ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران برای
تدوین اطلس فناوری زیرس��اختهای آزمایشگاهی کشور و برنامهریزی برای
تکمی��ل آنها در طراحی اج��زا و قطعات در حوزه خودرو و قوای محرکه با هم
همکاری میکنند.

دریچــه

معافیت گمرکی به  500شرکت دانشبنیان تعلق گرفت
یک��ی از برنامههای مهم معاونت علمی و فناوری ریاس��تجمهوری
تعامل با س��ازمان گمرک جمهوری اس�لامی ایران اس��ت تا واردات و
صادرات ،برای ش��رکتهای دانشبنیان و فناور تس��هیل شود .در این
راستا تاکنون  500ش��رکت دانشبنیان توانستهاند از بسته تسهیالت
گمرکی برخوردار شوند.
براس��اس توافق صورت گرفته میان دو طرف و تدوین بسته حمایتی
گمرکی ،ش��رکتهای دانشبنیان از امتی��ازات و معافیتهای گمرکی
قابل توجهی برخوردار هستند .معافیت در پرداخت هزینههای عوارض
و حق��وق گمرکی و همچنی��ن معافیت در پرداخت س��ود بازرگانی و
ع��وارض صادراتی از جمله حمایتهای تخصی��ص یافته در این حوزه
اس��ت .ش��رکتهای دانشبنی��ان میتوانن��د ب��رای واردات کاالهای
غیرتجاری خود در راس��تای فعالیتهای دانشبنیان از این معافیتها
استفاده کنند.
کاالی دانشبنی��ان برای مهندس��ی معک��وس ،کاال و قطعات برای
س��اخت کاالی دانشبنی��ان ت��ا حد س��اخت نمونه اولی��ه ،تجهیزات
آزمایشگاهی ،تست و کنترل کیفیت و ماشینآالت خط تولید ،از جمله
مواردی هستند که شامل معافیتهای گمرکی میشوند.
در سال  1398تعداد  95شرکت دانشبنیان از معافیتهای گمرکی
بهرهمند شدهاند .در مجموع نیز  500شرکت دانشبنیان توانستهاند از
معافیتهای گمرکی در نظر گرفته شده ،بهرهمند شوند.
برای واردات ماش��ینآالت خط تولید ،ثبت سفارش الزامی است .در
س��ایر موارد نیز چنانچه به تشخیص گمرک ،ارزش کاالی وارداتی باال
باشد بهتر است ثبت سفارش انجام شود.
اگر کاالی وارداتی ماشینآالت خط تولید باشد و شرکت دانشبنیان
دارای ج��واز تاس��یس ،پروانه بهرهب��رداری ،کارت شناس��ایی ،گواهی

فعالیت صنعتی و پروانه اکتش��اف یا س��ایر مجوزه��ای وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت باش��د ب��رای اس��تفاده از معافیتها باید به س��امانه
بهینیاب مراجعه کند.
این ش��رکتها با مراجعه به این س��امانه از معافیت مالیات بر ارزش
افزوده نیز برخوردار خواهند شد.
گاهی نیز ش��رکتهای دانشبنیان متقاضی استفاده از معافیتهای
گمرکی ،مدعی میش��وند که کاالی که قص��د واردکردن آن را دارند،
فاقد نمونه مش��ابه داخلی اس��ت .دبیرخانه کارگروه مستقر در معاونت
علم��ی و فناوری ریاس��تجمهوری ،این ادعا را بررس��ی و نتیجه را از
نهادهای مربوطه استعالم میکند.
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��تجمهوری با ایجاد بس��ته حمایت
گمرکی قصد دارد تا دسترس��ی ش��رکتهای دانشبنی��ان را به کاال،
تجهیزات آزمایشگاهی و ماشینآالت موردنظرشان را تسهیل کند.
این خدمت نه برای افزایش واردات ،بلکه برای تقویت تولید ملی در
نظر گرفته شده است .برای مثال برخی اوقات یک شرکت دانشبنیان
قص��د دارد ت��ا با واردات یک دس��تگاه خ��اص و گرانقیمت ،از طریق
مهندسی معکوس ،فناوری ساخت آن را بومیسازی کند.
در صورتی که این شرکت برای واردات این دستگاه با پیچ وخمهای
طوالن��ی اداری روبهرو ش��ود یا آنک��ه مجبور به پرداخ��ت مبلغ قابل
توجهی برای حقوق و عوارض گمرکی ش��ود ،ممکن اس��ت این طرح
توجیه خود را از دست دهد.
ب��ا توجه به اینکه بس��یاری از ش��رکتهای دانشبنی��ان کوچک و
متوس��ط محسوب میش��وند و از نظر مالی دارای محدودیت هستند،
بس��تههای حمایتی در حوزه مالیات ،گمرک و تامین اجتماعی کمک
میکند تا آنها گامهای اولیه را با استواری بیشتری بردارند.

ابهامات در ذهن دانشجویان بینالمللی؛ شرایط تازه مهاجرتی چه میگوید
آخرین دادههای درخواست ویزای تحصیلی استرالیا پرسشهای مهمی
را در مورد چگونگی رفتار با دانشجویان بینالمللی و اینکه مقصد مهاجرتی
آنان کجاست ،به وجود آورده است.
براس��اس اعالم وزارت ام��ور داخلی ،تعداد ویزای دانش��جویی دریایی
اس��ترالیا در س��ال مالی  2019-2020نسبت به سال قبل ،با کاهش 88
درصدی درخواستها ،به یک سوم  33.5درصد کاهش یافته است.
ضرورت گذار از تکیه به شهریه به عنوان منبع درآمد
به دانش��گاههای استرالیا اغلب در مورد وابس��تگی آنها به شهریههای
بینالمللی به عنوان منبع درآمد هش��دار داده ش��ده است .گزارش اخیر
نشان داد که این منبع ،به طور متوسط 26.2درصد از درآمد یک موسسه
را تشکیل میدهد و در برخی موارد به  40درصد میسد.
ش��یوع  19-Covidو پیشبینی کاهش ورود دانشجویان بینالمللی،
باعث شده است که بس��یاری از مؤسسهها برای صرفهجویی در هزینهها
برخی خدمات و امکانات رفاهی را کاهش دهند.
در حالی که بیش��ترین اف��ت در آخرین دادهه��ای  DHAرا میتوان
ب��ه  19-Covidنس��بت داد ،اما این ارقام نش��ان میدهد که حتی قبل
از همهگیری نیز  9درصد کمتر از مدت مش��ابه س��ال قبل وجود داشته
اس��ت .از نظ��ر اقامت ویزای دانش��جویی در انتظ��ار 10 ،درصد در تعداد
درخواستها رشد ایجاد شده است ،نپال و هند به ترتیب  36و  39درصد
افزایش داشتهاند .فیل هانی وود ،مدیر انجمن بینالمللی آموزش استرالیا

( )IEEAگفت این انجمن از اینکه بازار کلیدی چین در مقایسه با دوره
قبل تنها 19.9درصد عقبنشینی کرده است شگفتزده شد .با این حال،
هند 46درصد و نپال بیش از  60درصد افت داش��ت .هانیوود گفت :ما
باید چند س��وال بپرس��یم :اینکه چرا چنین اتفاقی رخ داده اس��ت؟ و آیا
این دانش��جویان واقعاً به بازارهای دیگری مانند انگلیس میروند؟ آیا این
دانشجویان نگران برنامههای ویزای کار پس از تحصیل هستند ،که ما در
زمان جمعآوری دادهها با بس��ته انعطافپذیری ویزا توضیح نداده بودیم.
مدیر انجمن بینالمللی آموزش اس��ترالیا با اشاره به تأثیر شیوع کرونا بر
کاهش اقبال دانشجویان به مهاجرت افزود :ممکن است اینگونه باشد که
به دلی��ل تأثیر مالی بیماری همهگیر ،برخی از دانش��جویان در برخی از
کش��ورهای مبدأ بودجه الزم برای پرداخت ویزای دانش��جویی را نداشته
باشند .به گفته وی ،نکته دیگر این است که استرالیا به طور کلی بسیار
بهتر از اکثر کشورهای در محافظت نسبت به شیوع عمل کرده است این
یک امتیاز مثبت اس��ت ،اما دوس��تان هندی من میگویند مرزها خیلی
طوالنی بسته بودند .برای شناخت این الگوی رفتار دانشجویی ،تحقیقات
بیشتری الزم است .عالوه بر این ،استرالیا تاکنون به افزایش قابل توجهی
در تعویق پذیرش دانشجویان در سال  2020اشاره کرده است که شامل
تأخیر در شروع یا تعلیق موقتی ثبت نام است .براساس دادههای دولت در
ماه مه س��ال  60870 ،2020مورد تعویق وجود دارد که تقریباً 45500
مورد بیشتر از مدت مشابه در سال  2019است.

حضور دانشبنیانهای زیستی در بورس تقویت میشود
ایران یکی از کشورهای پیشتاز در حوزه زیستفناوری است؛ کشوری که
رتبه نخست منطقه در بخشهای مختلفی از این علم کاربردی را کسب
کرده اس��ت .حاال قرار است با تمهیدات معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری حضور برخی دانشبنیانهای بزرگ
و موثر این حوزه در بورس تقویت شود .یکصد و
بیست و هشتمین جلسه کمیسیون هماهنگی
و اجرایی ستاد توسعه زیستفناوری معاونت
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری به صورت
برخط و با مشارکت بازیگران این حوزه برگزار
شد؛ وبیناری که از همه فعاالن و عالقهمندان
به این حوزه دعوت کرده بود تا با مش��ارکت
خ��ود ،زمینه توس��عه این فناوری در کش��ور
را فراه��م کنند .مصطفی قانعی ،دبیر س��تاد
توسعه زیستفناوری معاونت علمی و فناوری
ریاس��ت جمه��وری در این نشس��ت آنالین
پ��س از ارائه گ��زارش عملکرد س��تاد ،گفت:
برخی شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه زیستفناوری دستاوردها و
محصوالت قابل توجه و عرضهای دارند و این محصوالت سود زیادی برای
این ش��رکتها به همراه دارد .به گفته وی ،صندوق سرمایهگذاری ستاد

توسعه زیس��تفناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم در
بخشی از این سودها سهیم است .برخی از این شرکتهای دانشبنیان بر
روی تابلوی بورس قرار گرفتهاند که تالش میکنیم حضور آنها را تقویت
کنیم .دبیر س��تاد توس��عه زیس��تفناوری
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری،
با اش��اره به حوزه امنیت غذایی در کش��ور،
بیان کرد :این طرح در ستاد ذیل برنامههای
متنوعی پیگیری میش��ود ،اما توس��عه این
حوزه به همکاری و همراهی همه بخشهای
مرتب��ط نی��از دارد .وی ادام��ه داد :یکی از
مش��کالت این حوزه ،قوانین محدودکننده
فعالیت مهندس��ان زیستی کشاورزی است
که تالش میکنیم به زودی این مش��کالت
را رف��ع کنیم .قانعی ب��رای بیان علت توجه
ستاد به حوزه دارو و توسعه خوب آن ،تاکید
کرد :دلیل این موضوع به همکاری همهجانبه
سازمان غذا و دارو برمیگردد .ستاد تعامل خوب و تسهیل شدهای با این
سازمان دارد ،اما برای پیشبرد فناورانه و توسعه برخی حوزههای زیستی با
قوانین دست و پاگیر و عدم همکاریها مواجه میشود.

«کارل پی» ،همبنیانگذار وان
«کارل پ�ی» ،همبنیانگ�ذار وان پالس که نقش مهمی در توس�عه جهان�ی برند وان پالس
برعهده داش�ت ،پیش از فرا رس�یدن روی�داد رونمایی وان پالس  8Tبا این ش�رکت قطع
همکاری کرد .هنوز مش�خص نیس�ت که کارل پی اخراج ش�ده یا به صورت توافقی استعفا
داده است .به گزارش دیجیاتو ،وان پالس در سال  ،2013توسط «پیت الو» و کارل پی ،کار
خود را آغاز کرد .پیت الو یکی از سهامداران اصلی اوپو ،وان پالس و ریلمی است .کارل پی
و پیت الو پیش از تاسیس وان پالس ،در اوپو با یکدیگر همکار بودند .کارل پی حتی سابقه
حضور در نوکیا را دارد و مدتی نیز در سامسونگ فعالیت داشته است.

کارل پی  31س�اله ،معموال سخنران اصلی ر
تعامل خوب با کاربران ،ش�ناخت خوبی نس�بت
مهمی در توسعه جهانی برند وان پالس ایفا کر
میشود .هنوز به صورت دقیق مشخص نیست
ش�رکت را ترک کرده ،اما به نظر میرس�د قص
که احتماال در زمینه سختافزاری خواهد بود
کاربری به نام « »JonSigurدر «ردیت» مد

ثبت اختراعات پزشکی شتاب میگیرد
برای حمایت از ثبت اختراعات پزش��کی در کشور تفاهمی دوجانبه
ش��کل گرف��ت .معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری و وزارت
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی پایههای این همکاری مشترک
هس��تند؛ کاری ک��ه ثب��ت اخت��راع و
تجاریسازی آن را شتاب میدهد.
دیم��اه س��ال  97بود که ی��ک تفاهم
هم��کاری می��ان کان��ون پتن��ت معاونت
علم��ی و فناوری و وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری به امضا رس��ید ت��ا زمینه برای
حمای��ت بیش��تر و موثرت��ر از مخترعان،
اعضای هیأتعلمی و پژوهش��گران کشور
فراهم شود .براساس این توافقنامه ،کانون
پتن��ت به عن��وان عامل اجرای��ی معاونت
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمه��وری در
ح��وزه مالکی��ت فک��ری ،متعهد ش��د تا
برنامههای وسیعی را برای توسعه و شتاب
بخشیدن در این خصوص ،به اجرا درآورد.
این طرح در دانشگاههای کشور در حال اجرا است و به شتاب گرفتن
ثبت و تجاریس��ازی اختراعات منجر ش��ده است .اینبار تفاهمنامهای

ب��ا همین هدف میان کان��ون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت
جمهوری و وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی شکل گرفت
تا اختراعات حوزه پزش��کی هم با س��رعت و تس��هیالت بیشتر ،ثبت
و تجاریس��ازی شوند .در این تفاهمنام ه
نیمی از هزینه ثبت اختراعات مورد تایید
کانون ،توسط وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی پرداخت میشود.
برای ش��روع این همکاریه��ا ،کانون
پتن��ت ب��رای وزارت بهداش��ت ،درمان
و آموزش پزش��کی سلس��له وبینارهای
ترویج��ی برگ��زار ک��رد تا دانش��جویان
و اس��اتید دانش��گاههای علوم پزش��کی
کش��ور در ابتدا ب��ا ماموریتهای کانون
آش��نا ش��وند و بعد اقدام��ات الزم برای
اجراییشدن تفاهمنامه انجام شود.
قرار اس��ت این همکاری مش��ترک به
راهاندازی دفاتر ثبت اختراع در دانش��گاههای علوم پزش��کی ،ترویج و
تجاریس��ازی اختراعات این حوزه بینجامد و اس��اتید دانش��گاهی به
حمایت از ایدهها و خالقیتهای دانشجویان ترغیب شوند.

کارامـروز
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 34میلیارد تومان یارانه تخفیف
خدمات آزمایشگاهی ارائه شد
ش��بکهای از خدمات آزمایشگاهی در کشور ایجاد شد تا در کنار ساماندهی
به فعالیتها ،به ارتقای عملکرد خدمات ارائه ش��ده هم کمک کند .این شبکه
طی  6س��ال فعالیت ،توانس��ته  34میلیارد تومان یاران��ه تخفیف خدماتی به
اعضا ارائه کند .ش��بکه آزمایش��گاهی فناوریهای راهب��ردی معاونت علمی و
فناوری ریاس��ت جمهوری با ارائه خدمات در حوزههای مختلفی مانند فنی و
مهندسی ،شیمی ،هوا فضا ،معدن ،محیطزیست ،کشاورزی و گیاهان دارویی،
زیستفناوری و پزشکی ،داروسازی ،سلولهای بنیادی ،مهندسی بافت ،علوم
ش��ناختی و مغز ،صنایع دس��تی ،مواد غذایی و  ...ارتقای کیفی دستاوردهای
این حوزههای فناورانه را محقق کرده است.

یادداشـت

کرونا و شکوفایی صنایع خالق
ش��ایان نشاط  /کارش��ناس صنایع خالق و فرهنگی :یکی از س��واالت و دغدغههای این
روزهای فعاالن حوزه صنایع خالق و فرهنگی این اس��ت که چگونه میتوان تأثیر کرونا بر
کس��ب و کارهای صنای��ع خالق و فرهنگی را اندازهگیری ک��رد .در صورت اندازهگیری این
تاثیرات ،میتوان برای کم کردن آثار منفی کرونا در حوزه فناوریهای نرم و هویتساز تالش
کرد .فعاالن صنایع خالق و فرهنگی از خود میپرسند که وظیفه اصلی ما چیست و چه کاری
باید انجام دهیم تا تاثیر منفی کرونا در کسبوکار ما کاهش یابد؟ آیا کسب و کارهای خالق
باید کار خاصی انجام دهند ،تا از تأثیرات کرونا بهدور باشند؟
ویروس کرونا نهتنها روند عادی زندگی را مختل کرده است ،بلکه باعث شده است ما بارها
و بارها با این موضوع به مشکل برخورد کنیم که چگونه قادر هستیم که یک روند جدید را
شروع کنیم و فصلی تازه را در کسب و کار خود رقم زنیم .روندی آنالین و به دور از یکدیگر
تا بتوانیم زندگی کنیم .در واقع کرونا باعث شد که ما نتوانیم مانند گذشته به یکدیگر نزدیک
باشیم .این موضوع در ابتدا کمی بحثبرانگیز بود و چالشهای خاص خود را ایجاد کرد ،اما
در نهایت برای همه ما به مسئلهای عادی تبدیل شد.
ارتباط آنالین و مجازی ،به یکی از محورهای ارتباط انس��انی تبدیل شده است و با توجه
به اینکه ،این مس��ئله در حوزه صنایع خالق ،جای میگیرد ،باید توس��ط متخصصین این
حوزه نیز تبیین شود.
همه ما میدانیم که صنایع خالق و فرهنگی ،در چند ماه گذشته یا رشد شدیدی را تجربه
کردهاند یا به صورت کلی از صحنه روزگار محو ش��دهاند .بسیاری از کسب و کارها شکست
خوردند و بس��یاری از آنها هم به ش��یوهای جدید وارد عرصه فعالیت و بازار شدهاند .در واقع
همهگیری ویروس کووید 19-برای برخی کسب وکارهای خالق ،یک فرصت طالیی ایجاد
کرد و برای برخی دیگر نیز سراسر تهدید بود.
عدهای از فعاالن این حوزه در ابتدای چالش کرونا با بدبینی تمام به آن مینگریس��تند و

حتی عنوان میکردند که کسب وکار آنها آیندهای ندارد .با این همه آنها توانستند با کمک
برخی از روشها و شیوههای بازاریابی آنالین حتی از تأثیر مثبت کرونا هم استفاده کنند .به
لطف کرونا بسیاری از مردم این روزها به خرید آنالین اعتماد کردهاند و حتی تعداد زیادی از
مایحتاج خود را به صورت خرید آنالین تأمین میکنند.
این روزها کسب و کارهای آنالین بیشماری هستند که قادرند به صورت روزانه سود کنند
و درآمد قابل مالحظهای داشته باشند .شاید میپرسید که آنها با چه روشی توانستهاند که از
کرونا در امان باشند؟ چه موضوعی باعث شدهاست که آنها قادر باشند ،کسب و کارشان را تا
این اندازه رشد دهند؟ برگ برنده این صنایع خالق چیست؟
در عصر حاضر ،باتوجه به اینکه کس��ب و کارهای آنالین زیادی رش��د یافتهاند و فعالیت
میکنند ،بازاریابی آنالین و شیوههایی که با کمک آنها میتوان اعتمادسازی کرد ،پیشرفت
زیادی داش��تهاست و شاید همین موضوع باعث شدهاست که یک کسب و کار قادر باشد،
مش��تریان بیشتری را بهدس��ت آورد .در واقع اگر بخواهیم تأثیرات کرونا بر صنایع خالق را
بررسی کنیم باید این موضوع را بررسی کرد که آن کسب و کار چگونه با کرونا رفتار کرده
اس��ت .حقیقت این است که اگر کسب و کاری از کرونا استفاده کرده باشد ،بهطور قطع در
حال حاضر درآمد و بازار خود را گس��ترش داده اس��ت ،اما در نقطه مقابل کسب و کاری که
فعالیت خاصی در این زمینه انجام ندادهاس��ت ،این روزها در حال عقبگرد اس��ت .شناخت
فرصتهای همراه این چالش به نوعی تیزبینی نیاز دارد که هر مدیری از آن برخوردار نیست.
امروزه با توجه به توسعه زیرساختها در کشور ،میتوان با کمک دیجیتال مارکتینگ و
بازاریابی آنالین ،کسب و کاری را بنا کرد که روزانه دهها میلیون تومان فروش داشته باشد .از
زمان شیوع کرونا ،اعتماد مردم به کسب و کارهای اینترنتی بیشتر شدهاست .بهرهگیری از
این اعتماد و تبدیل تهدید کرونا به فرصت فروش بیشتر ،کاری است که بسیاری از شرکتها
و استارتآپهای خالق و موفق در این روزها انجام میدهند.

در قالب یک پژوهش بررسی شد

فضای مجازی؛ فرصتها و تهدیدها

ن پالس از این شرکت جدا شد

رویدادهای رونمایی وان پالس است و به دلیل
ت ب�ه نیازهای آنها نی�ز دارد .کارل پی نقش
رده و به نوعی چهره بیرونی شرکت محسوب
ت که کارل پی اخراج شده یا با توافق دوطرفه
صد دارد کسب و کار خودش را راهاندازی کند
د.
دعی افشای متنی مربوط به شرکت وان پالس

شده است .براساس این متن «امیلی دای» به جای کارل پی قرار است تصدی برخی امور از
جمله مسئولیت واحد « »OnePlus Nordرا برعهده بگیرد.
در متن فایل ،به این موضوع نیز اش�اره که امیلی دای ،مدیرعامل وان پالس هند خواهد
شد و موظف است گزارشهای خود را به مدیرعامل اصلی وان پالس یعنی «پیت الو» ارائه
دهد .وان پالس س�عی میکند تا گوشیهای هوش�مند پرچمدار خود را با قیمتی در حدود
 1000دالر یا حتی ارزانتر به بازار عرضه کند .به نظر میرسد از ابتدای موج همهگیری کرونا
نیز توانسته در بازار هدف موردنظر خودش ،تا حدی این هدف را محقق سازد.

فناوران تا سقف  100میلیون تسهیالت اخذ گواهینامه دریافت میکنند
ارائه بس��ته حمایت مالی ب��رای اخذ اس��تانداردها و گواهینامههای
بینالملل��ی یک��ی از  140بس��ته حمایت��ی معاونت علم��ی و فناوری
ریاس��تجمهوری محسوب میش��ود .در یک برنامه ویژه ،مرکز توسعه
تجارت فن��اوری معاونت علم��ی ،برای اخذ
اس��تانداردها ،گواهینامهه��ا و مجوزه��ای
بینالملل��ی ،ت��ا  70درص��د هزینهه��ا را
پوش��ش میده��د .ای��ن حمایت ب��ا هدف
افزای��ش ص��ادرات محص��والت تخصی��ص
یافته اس��ت و در راس��تای تس��هیل تولید
محص��والت دانشبنی��ان و فن��اور و یافتن
مقاص��د جدی��د صادراتی عرضه میش��ود.
یکی از الزامات صادرات محصوالت فناورانه
ب��ه اکث��ر بازاره��ای بینالملل��ی ،دارابودن
اس��تانداردهای بینالمللی اس��ت .بازارهای
بس��یار کمی هس��تند ک��ه میش��ود بدون
داشتن استانداردها و تاییدیههای بینالمللی
با آنها داد و س��تد ک��رد .اکثریت بازارهای بینالملل��ی به تولیداتی که
دارای تاییدیههای موردنیاز و اس��تانداردهای الزم نیستند ،اجازه ورود
به کش��ور را نمیدهند .مرکز توس��عه تجارت فن��اوری معاونت علمی

با پش��تیبانی معاونت علمی و فناوری ریاس��تجمهوری ،در این زمینه
حمایتهای��ی را برای اخ��ذ تاییدیهها ،گواهینامهها و اس��تانداردهای
بینالمللی به شرکتهای فناور و دانشبنیان و دیگر فعاالن فناوری که
در این حوزه فعال هستند را ارائه میدهد.
این حمایتها برای مهیا کردن زمینههای
الزم جه��ت ورود ش��رکتها ب��ه بازارهای
بینالمللی ،به آنان اعطا میشود.
براساس این طرح میزان قابل توجهی از
هزینههای صرف ش��ده توسط شرکتهای
دانشبنیان و فناور برای اخذ استانداردها،
تاییدیهها و گواهیهای بینالمللی ،توسط
مرکز توسعه تجارت فناوری معاونت علمی،
پوش��ش داده میش��ود .این حمایتهای
مالی در قالب تس��هیالت ،تا س��قف 100
میلیون تومان است .تمامی هزینههای اخذ
گواهینامهها و استانداردها ،شامل مشاوره،
پیادهس��ازی ،انجام آزمونهای خارج از شرکت و صدور گواهینامههای
مرتبط با سیستمهای مدیریتی مانند و نظیر آنها و یا سایر گواهینامهها
و نشانهای محصول در قالب این طرح پوشش داده میشوند.

نتایج یک مطالعه نش��ان داد که فضای مجازی در کنار وجود فرصتهای بیش��مار ،به
دلی��ل فقدان آموزش مناس��ب و کافی ،تهدیدهایی نیز دارد بنابراین آموزش فراگیر س��واد
رس��انهای و مدیریت این فضا ضروری اس��ت .به گزارش ایسنا ،در سالهای اخیر استفاده از
اینترنت و فضای مجازی گسترش بس��یار زیادی داشته است .همهگیری ویروس کرونا نیز
باعث شد اینترنت در ابعاد مختلف زندگی افراد به خصوص آموزش دانشآموزان و دانشجویان
نفوذ کند و جزو جدانش��دنی زندگی امروزه ش��ود .فضای مجازی میتواند نقشی دوگانه در
امنیتزایی و امنیتزدایی داش��ته باشد .از یک س��و ابزار قدرتمندی در عرضه اطالعرسانی
اس��ت و از سوی دیگر در صورت فقدان آموزش مناسب و فرهنگسازی میتواند خطرهایی
برای جامعه داشته باشد .با توجه به گسترش نفود فضای مجازی« ،آرزو غفوری» و «کیوان
صالحی»؛ پژوهشگران دانشکده روانشناس��ی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ،در مطالعهای
درک بزرگس��االن درباره فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی برای خود ،فرزند و جامعه را
بررسی کردند .در این پژوهش از طریق مصاحبه ایمیلی با  ۲۲نفر مصاحبه انجام شد .افراد
ش��رکتکننده در این پژوهش  ۱۴زن و هش��ت مرد بودند که در گروههای س��نی مختلف
بزرگس��ال قرار داشتند و تحصیالت آنها از فوق دیپلم تا دکترا متفاوت بود .در این پژوهش
شش امکان پرکاربرد فضای مجازی؛ شبکههای اجتماعی ،ماهواره ،وبسایتها و وبالگها،
آموزشهای الکترونیکی ،بازیهای رایانهای و پست الکترونیکی (رایانامه) مورد بررسی قرار
گرفت و مشخص شد شرکتکنندگان این پژوهش بیشترین استفاده را از شبکههای مجازی
داش��تند و از بازیهای رایانهای کمترین اس��تفاده را میکردن��د .در این مصاحبهها از افراد
سواالتی درخصوص فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی در چهار حوزه فردی ،خانوادگی،
فرزند یا دانشآموز و جامعه پرس��یده ش��د .از نظر این اف��راد فرصتهای فضای مجازی در
حوزه فردی شامل روحیه مثبت ،تسهیل ارتباطات ،صرفهجویی ،افزایش همدلی ،ساماندهی
امور شغلی و  ...بود .آنها این فرصتها را در حوزه خانواده ،کارآفرینی ،ارتقای روحیه مثبت،
آگاهی از اخبار روز ،تس��هیل انج��ام امور خانواده و  ...میدانس��تند .از نظر این افراد فضای

مجازی میتواند فرصتهایی برای س��رگرمی ،افزایش س��طح اجتماعی شدن ،همگرایی با
دوس��تان ،اس��تفاده از اخبار و  ...برای فرزندان و دانشآموزان فراهم کند .همچنین از نظر
شرکتکنندگان در این مطالعه فضای مجازی در حوزه جامعه فوایدی مثل تحول ،شتاب و
تسهیل کارها ،کارآفرینی ،دستیابی به اطالعات و آموزش و  ...را دارد .شرکتکنندگان در این
پژوهش معتقدند تهدیدهای فضای مجازی در حوزه فردی شامل :فاصله از ارزشها ،از دست
رفتن اطالعات ،کمرنگ ش��دن ارتباطات خانواده ،اتالف وقت و ...است .آنها این تهدیدها را
در حوزه خانوادگی ،ضرر اقتصادی ،دگرگونی ارزشها ،عوارض جسمی و روان و  ...میدانند.
از نظ��ر آنها فضای مجازی برای فرزندان یا دانشآموزان میتواند باعث دگرگونی ارتباطات،
آمیختگی مرز درس��ت و نادرست ،ایجاد زمینه برای دسترسیهای نامناسب و  ...شود .آنها
معتقدن��د فضای مجازی میتواند باعث دگرگونی عرف ،زمینهس��ازی تش��ویش در جامعه،
دگرگون��ی دینداری و ...در جامعه ش��ود .با توجه به فرصته��ا و تهدیدهای فضای مجازی،
پژوهشگران این مطالعه میگویند« :شناخت آسیبها و چالشهای فرهنگی و ارزشی فضای
مجازی در س��احت تربیت اجتماعی و سیاس��ی جامعه و نحوه عملک��رد آن نباید منتج به
عقبنشینی و گرفتن موضع تدافعی در مقابل این ابزارهای نوین فناورانه شود؛ بلکه باید در
مقابل هجمههای فرهنگی و واپایش اطالعاتی یکطرفه شبکههای مجازی ،جامعه را مجهز
به ش��ناخت و مهارت بهرهبرداری کرد .البته تمام مس��ئولیت اجتماعی مقابله با هجمههای
فرهنگی و رسانهای نوین برعهده جامعه نیست و مسئوالن امر نیز باید با قاعدهمندسازی و
نظارت مؤثر از جامعه در برابر آسیبها و بداخالقیهای فضای مجازی همانند فضای حقیقی
محافظت کنند و به جای بستن و حذف صورت مسئله ،به دنبال حل مسئله از طریق شناخت
و بهرهبرداری از فرصتها باشند ».نتایج این مطالعه به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان
«تجربه زیس��ته بزرگساالن از فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی :یک مطالعه کیفی» در
فصلنامه علمی «مطالعات فرهنگ-ارتباطات» وابسته به پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر شده است.

سرامیکهای صنعتی دانشبنیان به صنایع کشور نفوذ کرد
هلدینگی دانشبنیان ،انواع محصوالت پیشرفته آلومینایی ،کاتالیست،
س��یلیکاتی ،آلفا آلومینا ،گاما آلومینا و  ...در ایران را تولید میکند .این
محص��والت بخش بزرگی از نیاز صنایع مختلف کش��ور را مرتفع کرده
است .این شرکت دانشبنیان از سال  74کار
خود را در حوزه تولید گلولههای س��رامیکی
آلومینای��ی م��ورد اس��تفاده در بالمیلهای
صنعت��ی (آس��یابهای صنعت��ی) آغاز کرد
و ای��ن کار را با ایجاد خ��ط تولید الینرهای
آلومینایی بالمیل برای حفاظت از پوش��ش
فلزی آس��یابهای صنعت��ی ادامه داد .پس
از تثبیت این دس��ته از محصوالت در بازار،
برنام��ه بعدی خود را نفوذ ب��ه صنایع نفت،
گاز و پتروش��یمی و س��رامیک قرار داد .این
محصوالت در صنای��ع مختلفی مانند نفت،
گاز و پتروش��یمی ،معدن و فوالد ،کاش��ی،
س��رامیک ،چین��ی ،لعاب ،رنگ و س��یمان،
صنایع ش��یمیایی و غذایی ،صنایع هوای فش��رده ،دیرگداز و  ...به کار
میرود .سرامیک بالهای آلومینایی و سیلیکاتی به عنوان یک محصول
اس��تراتژیک توس��ط این ش��رکت ،تولید و در مدت کوتاهی با توجه به

کیفیت باال و اختالف قیمت چش��مگیر آن با نمونههای مشابه خارجی
در بازار داخلی ،توانست جای خود را در صنعت باز کند .به گفته اصغر
برهانی ،مدیرعامل ش��رکت دانشبنیان سرامیکهای صنعتی اردکان،
توس��عه تولید محصوالت س��رامیکهای
ضد س��ایش مورد مص��رف صنایع معدنی
و فوالدی ه��دف بعدی این ش��رکت قرار
گرفت .تولید اکتیو آلومینا با اتکا به دانش
بومی و س��اخت ۱۰۰درص��دی تجهیزات
الزم در صنایع مختلف محصول دیگر این
ش��رکت بود .این محصول ،ش��رکت را در
لیس��ت تولیدکنندگان کاتالیست و جاذب
در ان��دازه صنعتی ق��رار داد .او میافزاید:
قطعات وی��ژه آلومینای��ی موردنیاز صنایع
مختل��ف کش��ور و تولید کاتالیس��تهای
بازیابی گوگ��رد برای پاالیش��گاههای گاز
کش��ور و صنای��ع نفت گاز و پتروش��یمی،
آجرهای ضد اس��ید در صنایع غذایی و آزمایش��گاهی و فرآوری سنگ
آهن الیژیس��ت مورد استفاده در گل حفاری ،رنگهای ضدخوردگی و
صنایع فوالد از محصوالت دیگر شرکت ما است.
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ش��روع مدرسه همیش��ه سخت است اما ش��روع دبیرستان از
همیشه س��ختتر خواهد بود .این را هیچکس بهتر از کلینکس
نمیداند .کمپین تبلیغاتی بازگش��ت به مدرسه جدید برند یک
آزمای��ش اجتماعی را نش��ان میدهد ک��ه در آن اضطرابهای
یک گروه از دانشآموزان پیش از روز اول دبیرس��تان بررس��ی
خواهند ش��د .ابتدا ش��اهد آن هس��تیم که بچهها به زبان خود
نگرانیهایش��ان را بی��ان میکنند .بیش��تر آنها با فش��ارهای
اجتماع��ی مختلفی روبهرو میش��وند که اغل��ب اوقات طی این
انتق��ال پیچیده ب��روز میکنند .بعدها ،حین برگ��زاری کارگاه،
همان بچهها را در حال آمادهسازی و تبادل بستههای دستمال
کاغذی کلینکس به روش��ی خاص میبینیم .تک تک بچهها بر
روی هر یک از بستههای دستمال کاغذی که به آنها داده شده
اس��ت ،پیامهای حمایتی و بیریا مینویسند و در ادامه آنها را با
همکالسیهایشان رد و بدل میکنند .سپس شاهد آن هستیم
که حالت نگرانی و اضطراب در چهرههایش��ان جای خود را به
لبخند ،اعتماد به نفس و خنده میدهد.
داس��تان تاثیرگ��ذار این آگه��ی بازرگانی متفکران��ه با پیام و
محصول برند گره خورده است و نتیجه آن برگزاری یک کمپین
بازاریابی مرتب��ط با واقعیت ،معتبر و موثق اس��ت .این کمپین
تح��ت حمای��ت هش��تگ  ،ShareKleenexCare#به دلیل
تالش جسورانه برای برقراری ارتباط احساسی با مشتریان ،مورد
توج��ه مثبت آنالین قرار گرفت .روز ب��ه روز بر اهمیت گرایش
ف��وق نزد برندها افزوده میش��ود .آگهی تبلیغات��ی در نهایت با
ارائ��ه دادهه��ای اطالعاتی جمعآوری ش��ده توس��ط کلینکس
پای��ان مییابد .این دادههای اطالعاتی حاکی از آن هس��تند که
 ۷۷درص��د از بچهها پس از آمادهس��ازی و به اش��تراکگذاری
بستههای مراقبتی کلینکس با یکدیگر اعتماد به نفس بیشتری
پیدا میکنند و از تنهایی کمتری رنج میبرند.
اهمیت دادن آمازون به آرزوهای دانشآموزان
امس��ال ،فرآیند بازگش��ت به مدرس��ه تفاوت بس��یار زیادی
نس��بت به سالهای گذشته دارد .برخی دانشآموزان به مدرسه
برخواهند گش��ت ،بعضی از آنها س��ر کالسه��ای کوچکتر با
حف��ظ فاصله فیزیک��ی خواهند رفت و گروه��ی دیگر از داخل
خانه آموزش خواهند دید .به هر حال ،این بدان معنا نیست که
فصل بازگش��ت به مدرسه فصل وداع برندها است .صرف نظر از
موقعیت و شرایط آنها ،نیاز دانشآموزان به نوشتافزار و پوشاک
همچنان در فصل بازگش��ت به مدرسه به قوت خود باقی است.
فصل بازگشت به مدرسه یک محیط کسب و کار بزرگ به شمار
میرود :از لحاظ میزان فروش ،این فصل از س��ال دومین موسم
مناسب برای فعالیت کسب و کارها پس از تعطیالت کریسمس
محس��وب میشود و بازاریابان نمیتوانند این فرصت را از دست
بدهند.
خردهفروش��ان با نزدیک ش��دن به فصل اصلی بازگش��ت به
مدرس��ه در اواخ��ر جوالی و اوایل آگوس��ت روز به روز بیش از
گذشته نسبت به این فرصت بزرگ و عالی وقوف پیدا میکنند.
ب��رای بهرهب��رداری کامل از ای��ن فصل ،برخی برنده��ا در اوج
تابس��تان کم کم دس��ت به راهاندازی کمپینهای بازگش��ت به
مدرس��ه زدند .حتی بعضی از برندها قبل از پایان سال تحصیلی
گذش��ته تصمیم به برگزاری کمپینهای بازگش��ت به مدرس��ه
برای سال تحصیلی آینده گرفتند.
اجرای یک کمپین بازاریاب��ی دیجیتال موفق نیاز به ترکیبی
از برنامهریزی پیش��رفته و س��رمایهگذاری برای ش��رایط جدید
دارد .پیش از این ما نمیتوانس��تیم با اطمینان بگوییم که فصل
بازگش��ت به مدرس��ه امس��ال چگونه رقم خواهد خورد اما این
موضوع نمیبایس��ت جلوی تولید آگهیهای تبلیغاتی جذاب و
موثر توس��ط برنده��ا را میگرفت .اینک همگی ب��ه این نتیجه
رس��یدهاند که س��ال به س��ال همیش��ه ابزاره��ای خوبی برای
راهان��دازی کمپینه��ای تبلیغاتی موفق در فصل بازگش��ت به
مدرس��ه را میتوان یافت .در زیر به شرح کمپین موفق آمازون
در سال  ۲۰۲۰میپردازیم:
آمازون به آرزوهای دانشآموزان اهمیت میدهد
آگهی تبلیغاتی بازگش��ت به مدرسه آمازون کوتاه ،ساده و از
همه مهمتر هوش��مندانه است .در قالب یک آگهی تبلیغاتی ۱۵
ثانی��های ،معلم کالس را با حضور و غیاب ش��روع میکند اما به
ج��ای ص��دا زدن دانشآموزان به اس��م ،او از آنها میخواهد که
بگویند در آینده آرزو میکنند چه ش��غلی داش��ته باشند .معلم
وقتی نام «زیست شناس دریایی در آینده» را صدا میزند ،یک
دانشآموز با افتخار با در دس��ت داش��تن یک دفترچه با عنوان
اقیانوس ،دست خود را باال میبرد .با صدا زدن نام «ترانهسرا در
آینده» ،یک دختربچه با دفترچهای منقش به تصویر یک کالویه
پیانو در دست مشتاقانه حاضری میزند .اصطالح «گربه لیزری
کاپیت��ان» (یکی از نرمافزارهای الحاق��ی مرورگر فایرفاکس) به
دانشآموزی اطالق میش��ود که یک تیش��رت عجیب و غریب
و منحص��ر به فرد را بر تن کرده اس��ت .آگه��ی تبلیغاتی با این
ش��عار پای��ان مییابد« :هرگاه آن زمان فرا رس��ید که بچهها به
مدسه برگردند و رویاهایشان را دنبال کنند ،آمازون همه چیز
از ش��یر مرغ گرفته ت��ا جان آدمیزاد (از  Aتا  )Zرا برایش��ان
فراهم میآورد».
آگه��ی تبلیغاتی جدید ش��رکت بر روی ای��ن موضوع تاکید
میکن��د که چرا آمازون اینقدر محبوب اس��ت .دلیل محبوبیت
فراوان این وبس��ایت خرید و فروش الکترونیکی آن اس��ت که
ش��ما فقط با یک کلیک بر روی وبسایت آمازون میتوانید هر
چیزی را که میخواهید در آن پیدا کنید .وجود هماهنگی میان
لطافت و ظرافت نهفته در شیوه انتقال پیام برند با جذابیت کلی
داس��تان آگهی تبلیغاتی ،باعث شکلگیری و اجرای یک کمپین
بازاریابی موفقیتآمیز میش��ود .در این آگهی تبلیغاتی ،آمازون
فق��ط نمیگوید که هم��ه چیزهای موردنیاز برای بازگش��ت به
مدرس��ه را میتوانید در وبسایت برند بیابید ،بلکه حرف اصلی
مقامات و کارمندان شرکت آن است که همه ملزومات موردنیاز
برای دنبال کردن رویاهایتان را میتوانید در آمازون پیدا کنید.
منبعmbanews :

تبلیغاتوبرندینگ

تلفن مستقیم86073290 :

 ۱۰تکنیک برای خلق یک شعار تبلیغاتی تاثیرگذار

قبل از اینکه روشهای خلق یک ش��عار تبلیغاتی تاثیرگذار را معرفی
کنیم .اول ببینیم که تفاوت  Taglineو  Sloganچیس��ت؟ هر دوی
آنها شعار تبلیغاتی هستند و گاها با یکدیگر اشتباه گرفته میشوند.
:Tagline
تگالین ،شعار ثابت یک برند است ،مثال:
• همراه اول« :هیچکس تنها نیست!»
• دیجیکاال« :بررسی ،انتخاب و خرید آنالین»
• سایپا« :سایپا ،مطمئن»
• ایران خودرو« :راه تو را میخواند»
• نایکی»!Just Do It« :
• اپل»Think Different« :
• و…
:Slogan
ش��عارهای متغیر یک برند ،که در فعالیته��ای بازاریابی و تبلیغات،
معموال برای هر کمپین ،به گونهای متفاوت است ،مثال:
• «خوش خط��ی برازنده شماس��ت!» – هم��راه اول؛ کمپین فروش
خطوط رند
• «حس��ابی راحت!» – بانک دی؛ خدمات بانکی اینترنتی (این شعار
هم در نوع خود یکی از جالبترینهاس��ت! اگر دقت کنید ،به دو طریق
میتوان آن را خواند ،که هر دوی آنها مرتبط به اینترنت بانک است!)
• «خودشو نمیگیره!» – فامیال؛ شعار استفاده شده در روغن ذرت
• و…
بس��یار خب ح��اال که تف��اوت اصلی ای��ن دو نوع ش��عار تبلیغاتی را
فهمیدی��م ،به ش��ما  ۱۰روش را برای خلق ی��ک  Taglineتاثیرگذار
معرف��ی میکنیم .نش��ریه مع��روف  Incاز قول  ۱۰نف��ر از کارآفرینان
چندین شرکت و استارتآپ ،این مطلب را تهیه کرده است .با Modir
 TVهمراه باشید.
 -۱تگ الین باید ساده باشد:
« اگر ش��ما نتوانی��د در  ۵الی  ۷کلمه ،مفهوم خدمات ،چش��مانداز و
اه��داف برند خود را بیان کنید ،در ارتباط با مخاطبان خود به مش��کل
خواهید خورد.
یک ش��عار تبلیغاتی ،صرفا این نیست که بخواهیم کاال یا خدماتمان

را توضیح دهیم! در  ،Taglineش��ما به نوعی باید راس��تا و چشمانداز
شرکتتان را برای مخاطب به نمایش بگذارید».
 -۲از تاثیر جلسات بازاریابی در آن جلوگیری کنید:
امروزه بس��یاری از جمالت تبلیغاتی ،برگرفته از آرزوها و خواستههای
مدیران بازاریابی آن شرکت است.
جمالتی مصنوعی و خشک و بیروح ،مثال جمله «خیلی خوبه» از مک
دونالد یا «میخواهمش!» از شرکت سورس و… اینچنین جمالتی واقعا از
بطن جامعه سرچشمه نگرفته و صرفا تالش میکند تا یک مفهوم را تلقین
کند و معموال این روند با شکست مواجهه میشود».
 -۳داستان تعریف کنید:
داس��تان برند ش��ما چیس��ت؟ وقتی به کاری که در شرکتتان انجام
میدهید فکر میکنید ،چه احساسی در شما به وجود میآید؟ تگالین
ش��ما باید این حس را در مخاطب به وجود بیاورد! او باید دیدی کلی از
هویت برند شما داشته باشد».
 -۴پیشنهادات خود را توضیح دهید:
«درس��ت است که بهترین ش��عارها آنهایی هس��تند که ساده و قابل
حفظ کردن باش��ند ،اما نکتهای دیگر نیز وجود دارد« :شرکت شما چه
کار میکند؟»
یک تگالین باید به مشتریان بالقوه شما بفهماند که چه کار میکنید
و حتیاالم��کان ،دلی��ل تمایزتان را نیز برای مش��تری بالقوه روش��ن و
مشخص کند!»
-۵صادق باشید:
«مطمئن ش��وید ک��ه تگالینتان ی��ک تصویر کلی را از ش��رکت و
خدماتت��ان ارائ��ه میدهد .البته ب��ا رعایت این نکته ک��ه فعالیتهای
برندس��ازی در صورت��ی موفق خواهند بود که همه چیز براس��اس بیان
حقایق و صداقت باشند!
س��عی نکنید به دروغ دلبری کنید! عش��ق و عالقه مش��تری به یک
خدمات و یا یک برند ،در پی صداقت آن برند با مش��تریانش به دس��ت
میآید.
اگر ش��رکت ابزارآالت لولهکشی دارید ،ش��عار تبلیغاتی «آرام و زیبا»
میتواند برای شما و برندتان مرگ محسوب شود؛ چراکه شیرآالت هرگز
نباید چنین احساسی را منتقل کنند و نمیکنند!»

 -۶بامزه هم میتوانید باشید!
از به کارگیری کلمات بامزه یا کمی غیرمعمول خجالت نکش��ید! شما
میخواهی��د که فقط در چند کلمه ،برندت��ان را معرفی کنید! محصول
ش��ما چه چیزی را در زندگی مردم تغییر میدهد؟ هر طور که دوس��ت
دارید ،با مخاطب ارتباط برقرار کنید و به او بفهمانید که چه هس��تید؟
که هستید؟ برای چه به نزد او آمدهاید؟»
 -7به دوبارهخوانی نیاز نداشته باشد:
یک شعار تبلیغاتی مناسب نیاز به بازخوانی نخواهد داشت! بار اولی که
مخاطب با آن مواجهه میشود ،مفهومش را درک میکند و میفهمد که
با چه چیزی قرار است رو در رو شود .از جمالت کنایهآمیز و استعارهها
بپرهیزید .شما قرار نیست نوبل ادبیات دریافت کنید؛ مخاطبانتان هم
قرار نیست با خواندن شعار تبلیغاتی شما ،فرهیخته شوند».
 -۸کوتاه و ساده:
«تگالین باید قوی و پرمحتوا باش��د ،اما کوتاه! کلمات کلی میتوانند
کمکتان کنند .س��عی کنید جملهای کوتاه اما س��نگین طراحی کنید.
به طور مثال «دوست» یک تعریف با مفاهیم بسیار و گسترده است.
«ما دوس��ت ش��ما هس��تیم» :ای��ن جمله ش��امل حس پش��تیبانی،
خوشحالی ،اعتماد ،همکاری و… است؛ تنها با استفاده از سه کلمه!»
 -۹مخاطب را سرگرم نکنید!
«تگالین قرار اس��ت برندت��ان را معرفی کند و با ی��ک جمله کوتاه،
ب��ه نحوی در مورد ش��ما توضیح بدهد ،اما قرار نیس��ت در مورد تعداد
کارمندان ،سال تاسیس ،حقوق دریافتی کارکنان و… توضیح دهد!»
الزم نیس��ت تگ الینتان زیباترین و دلانگیزترین باشد ،الزم نیست
حتما با آهنگ و ملودی باشد ،الزم نیست که حتما مانند یکی از اشعار
گوته یا شکس��پیر ،به گونهای پرمعنا باش��د که همه خشکش��ان بزند!
هدف تگالین معرفی شماست ،نه سرگرمکردن مخاطبانتان!»
 -۱۰با یک سناریو پیش بروید:
«سعی کنید با یک روند فکری جلو بروید و هر از چندگاهی اگر الزم
باش��د ،تگالینتان را آپدیت کنید! ش��ما و شرکتتان هدف مشخص و
واحدی دارید و برای دس��تیابی به آن تالش میکنید و راس��تای شما،
راستای رسیدن به این اهداف است .این موضوع را حتی مشتریان شما
نیز متوجه میشوند و تاثیر مثبتی بر آنها دارد ».منبعmodir.tv:

چرا شیوع کرونا بهترین اتفاق برای تسال بود؟
تسال بهتر از هر خودروسازی دیگری بحران کرونا را پشت سر گذاشته
اس��ت .این شرکت که تنها  ۱۷س��ال از تاریخ تأسیس آن میگذرد ،در
دوران بحران مالی س��ال  ۲۰۰۸در آستانه ورشکستگی پیش رفت ،اما
از س��ال  ۲۰۱۲تاکنون به س��رعت رشد کرده است .س��هام تسال سال
 ۲۰۲۰با افزایش بیسابقهای روبهرو شد و این شرکت را با وجود فروش
کمتر نس��بت به غولهایی مثل تویوتا ،جنرال موتورز و فولکسواگن به
ارزشمندترین خودروساز دنیا تبدیل کرد.
عامل اصلی رش��د تسال فروش بیسابقه خودرو در بازار ایاالت متحده
و افزایش تقاضا برای خودروهای برقی بوده است .به نظر میرسید تسال
و مدیرعامل آن «ایالن ماس��ک» باالخره ب��ا کاهش فروش وارد بحران
شوند؛ کاهش فروش رخ نداد اما بحرانی بسیار جدیتر گریبانگیر مردم
دنیا و صنعت خودرو ش��د .پس از ش��یوع ویروس کرونا صنعت خودرو
به تعطیلی کشانده شد و خودروس��ازان تولید را در کارخانههای چین،
ای��االت متحده ،اروپا ،آمریکای جنوبی و  ...متوقف کردند .چنین اتفاقی
در طول تاریخ بیس��ابقه بوده اس��ت .حتی در دوران جنگ جهانی دوم
کارخانهها در ش��هر دیترویت فعالیت میکردند و به جای خودرو ،تانک
و هواپیما میساختند ،اما چه عواملی سبب شدند تا تسال موفق شود از
توفان کرونا به سالمت عبور کند؟
سوددهی متوالی
تس�لا پس از ش��یوع کرونا تولید را در کارخانههای کالیفرنیا و چین
متوقف کرد ،اما پس از یک ماه تولید را به س��رعت از س��ر گرفت .این

ش��رکت در س��ه ماهه س��وم  ۲۰۲۰با فروش تقریباً  ۱۴۰هزار خودرو
رکوردزنی کرد .تس�لا از سود چشمگیر در چهار فصل متوالی خبر داده
است و پیشبینی میش��ود با انتشار گزارش مالی این شرکت برای سه
ماهه سوم سال  ۲۰۲۰س��ریال سوددهی این شرکت به پنجمین فصل
برس��د .اگر گزارش مالی تس�لا برای سه ماهه چهارم سال  ۲۰۲۰نیز از
سوددهی خبر بدهد ،این شرکت برای اولین بار در تاریخ خود یک سال
را به طور کامل با سوددهی پشت سر خواهد گذاشت.
تسال به مدت یک دهه در اجرای برنامهها به بن بست میخورد ،غالباً
از ش��اخصهایی که ماس��ک تعیین میکرد عق��ب میماند و در تحویل
خودروها انتظارات را برآورده نمیکرد ،اما در س��ال  ۲۰۲۰ورق برگشته
اس��ت و این شرکت بهتر از هر خودروس��از دیگری در حال احیا شدن
پس از تعطیلی گسترده صنعت خودرو در دوران کرونا است .بسیاری از
خودروس��ازان افت فروش در این دوره را در مقایسه با سال قبل تجربه
کردهاند ،اما آمار فروش محصوالت تس�لا همچنان روند صعودی را طی
میکند.
بازدهی باال
تس�لا در چین و ایالت کالیفرنیا کارخانه خودروسازی دارد ،کارخانه
تولی��د باتری در ایالت نوادا اس��ت و قرار اس��ت کارخانههای جدید نیز
در آلمان و تگزاس احداث ش��وند .این ش��رکت در حال حاضر فقط دو
کارخان��ه تولید خودرو دارد ،ول��ی با این وجود به گونهای بینقص میان
تقاضا و ظرفیت توازن برقرار کرده اس��ت که نشان میدهد بازدهی این

شرکت برخالف بسیاری از خودروسازهای دیگر ایدهآل است.
اگر تس�لا بتواند در س��ال مالی  ۲۰۲۰-۲۰۲۱آمار تولید ساالنه را به
 ۵۰۰الی  ۷۵۰هزار خودرو برساند ،یعنی دو کارخانه اصلی خودروسازی
خ��ود را به گونهای مدیریت کرده که به س��وددهی این ش��رکت کمک
کردهاند.
شانس
اش��اره به شانس شاید کمی عجیب باشد ،اما شرایط به گونهای پیش
رفتهاند تا تسال با کمترین آسیب بحران کرونا را پشت سر بگذارد .تسال
آنقدر کوچک نبود و منابع مالی آن آنقدر کم نبودند تا باعث شوند این
ش��رکت به خاطر توقف تولید دچار مشکالت جدی شود .از طرف دیگر
تس�لا آنقدر بزرگ نبود تا پس از زمین خ��وردن به خاطر بحران کرونا
بلند شدن از روی زمین بسیار مشکل و زیانده شود.
ای��ن ش��رکت همچنین برای توق��ف خطوط تولید مجب��ور به صرف
هزینههای میلیارد دالری نشد و از واکنش سریع دولت چین به ویروس
کرونا نیز س��ود برد و توانست به سرعت تولید خودرو در شانگهای را از
سر گرفته و خسارات در آمریکا را جبران کند.
عوامل مختلف دس��ت به دس��ت هم دادهاند تا کش��تی تسال از توفان
با کمترین آس��یب به مقصد برس��د .به طور خالصه اگر قرار بود بحرانی
ایجاد ش��ود که به وس��یله آن بزرگترین شرکتهای خودروساز آسیب
ببینند ولی شرکتهای متوسط مثل تسال از آن در امان بمانند ،ویروس
کرونا بهترین گزینه به نظر میرسید.

تلفن مستقیم86073290 :

بازاریابیوفروش
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نویسنده :مهدی گنجعلی
5انتخاب نام دامنه تا چه میزانی اهمیت دارد؟ آیا واقعا نیاز است که
برای انتخاب آن زمان بگذاریم؟
اگ��ر بخواه��م خالصه بگویم ،بل��ه اهمی��ت دارد؛ در ادامه به صورت
دقیقتر این موضوع را مورد بررسی قرار میدهیم.
مطمئنم بس��یاری از ش��ما با خود میگویید که وقتی برند ما را همه
بشناس��ند ،دیگر اهمیتی ندارد که نام دامنه ما چه چیزی باشد؛ چراکه
این وبسایت شناخته شده است و در جای خود ،ورودیهایش را دارد.
اما همیشه اینگونه نیست…
ببینید ،نام دامنه یکی از بخشهای کلیدی وبسایت شماست؛ یعنی
میتواند موجب س��ود یا ضرر ش��ما شود .در نتیجه ،باید در انتخاب نام
دامنه دقت بس��یار باالیی به خرج دهید تا مش��کلی برای کسب و کار
اینترنتی شما در آینده به وجود نیاید.
چرا نام دامنه تا این اندازه اهمیت دارد؟
 -1اولین ردپای شماس��ت؛  URLوبسایتتان ،اولین چیزی است
کارب��ر آن را میبیند .یک نام دامنه مناس��ب میتوان��د افراد را جذب
وبسایت شما کرده یا اینکه به کلی آنها را فراری دهد!
 -2برای س��ئو س��ایت اهمیت دارد؛ امروزه ،تطاب��ق کامل نام دامنه
ب��ا نام برن��د ،مثل قدیم اهمیت ن��دارد ،اما اس��تفاده از عبارت کلیدی
اصلی وبسایت در روند انتخاب نام دامنه بسیار میتواند به بهبود سئو
سایتتان کمک کند.
 -3معرف برند شماس��ت؛ نام دامنه موقعیتی اس��ت برای برندسازی؛
دامنهای که به درستی نامگذاری شود ،میتواند موقعیتهای زیادی را
برای برندسازی کسب و کار شما فراهم کند.
اینه��ا تنها بخش��ی از دالیلی بودند که به ش��ما نش��ان میدهند که
نامگذاری دامنه وبس��ایت بس��یار مهم است .در ادامه قرار است با هم
بیاموزیم که چطور میشود بهترین نام دامنه سایت را انتخاب کرد.
آموزش انتخاب بهترین نام دامنه سایت
 -1انتخاب مناسبترین پسوند دامنه ().com, .org, .net, .ir
هنوز که هنوزه .com ،بهترین و مورداستقبالترین پسوند دامنه در
جهان است ،چرا؟ به دلیل اینکه .comآشناترین پسوند دامنهای است
که به راحتی در خاطر افراد میماند.
البته نمیتوان از این مسئله چشم پوشاند که وبسایت بسیار موفقی
در دنیای وب وجود دارند که پس��وند دامنهها .netیا .orgاست ،با این
حال ،پیش��نهاد میکنم که به هنگام خرید دامنه س��ایتتان ،عالوه بر
 com.دامنه ir. ،آن را نیز خریداری کنید.
دقت داشته باش��ید که پسوند دامنه ،بر روی سئو تاثیر داره ،اما این
اثر آنقدر ناچیزه که نمیش��ه گفت فقط وبس��ایتی موفقه که پس��وند
دامنهاش .com ،باشه.
 -2برند بودن نام دامنه
همیش��ه گفته ش��ده که بهتر اس��ت نام دامنه قابلیت برند شدن را
داش��ته باش��د تا اینکه بخواهید یک نام عمومی برای سایتتان در نظر
بگیرید .مثال وبس��ایت دیوار ،دامنهاش دقیقا نام برندش اس��ت .همه
میدانیم اگر کس��ی به شما بگوید که برو فالن آگهی را در دیوار ببین،
منظورش چیس��ت .دیوار عالوه بر خالقیت فوقالعادهای که در انتخاب
نام دامنهای داش��ته ،این امر را در زمینه انتخاب نام دامنه سایتش هم
رعایت کرده اس��ت؛ نام دامنهاش  divarو پسوند آن .irاست .این نوع
نام دامنه به راحتی قابلیت برندشدن را داشته و دارد.
ف��رض کنید که همی��ن دیوار ،به جای انتخاب چنی��ن نام دامنهای،
از عبارت  Advertisingاس��تفاده میکرد؛ آیا باز هم وقتی ش��ما به
عن��وان یک کاربر این نام دامنه را در گوگل میدید ،متوجه ارتباط آن
با مجموعه دیوار میشدید؟
 -3نام دامنه بهتر است کوتاه باشد
بگذارید این نکته را بیان کنم که هیچکدام از نکاتی که تا االن گفتهام
یا در ادامه این مقاله قرار اس��ت بگویم ،هیچ لزومی در انجام دادنشان
وجود ندارد! اما اگر این موارد را در روند کاری خود پیادهس��ازی کنید،

سئو وبس��ایتتان ،رشد بهتری خواهد داش��ت .این حرف را براساس
تجربهای که در نیوسئو به دست آوردهایم به شما میگویم.
ولیک��ن که صادقانه بگویم ،حتی اگر هیچک��دام از نکاتی که در این
مطل��ب میبینی��د را در روند انتخاب نام دامنه خ��ود رعایت کنید ،باز
هم احتمال اینکه بتوانید موفق ش��وید ،وجود دارد .با بررسی صفحات
نتایج جس��توجوی گ��وگل ،چه در وب س��ایت های فارس��ی چه در
وبس��ایتهای خارج��ی زبان ،متوجه میش��وید که برخ��ی از آن ها،
حتی کوچکترین اهمیتی به نامگذاری نام دامنه سایتش��ان ندادهاند
و اکن��ون در بی��ن رنکهای برتر گوگل قرار دارن��د .این اتفاق بیدلیل
نیست و متاسفانه در این مقاله نمیتوانم به آن بپردازم.
خب ،برگردیم س��ر موضوع اصلی خودمان! گفتیم که بهتر است که
نام دامنه وبسایت شما کوتاه باشد .همین االن یک تب جدید باز کنید
و عب��ارت آموزش تولید محتوا را در آن جس��توجو کنید .تک به تک
 10دامنههایی که در صفحه اول وجود دارند ،نام کوتاهی دارند و شما
کمتر میتوانید نام دامنههایی را پیدا کنید که طوالنی باشند.
شما میتوانید  6الی  14کاراکتر برای نام دامنه وبسایتتان در نظر
بگیرید؛ س��عی کنید تا جایی که میتوانید از نام دامنه کوتاه اس��تفاده
کنید و این کوتاه و مختصر بودن ،به هیچ عنوان نباید بستر پیادهسازی
دیگر نکات مهم انتخاب نام دامنه سایت را از بین ببرد.
 -4مطمئن شوید که به راحتی تایپ شود
چن��د لحظه وبس��ایتهای برتری که در جهان از ش��هرت بس��یار
باالیی برخوردار هس��تند را تصور کنید؛ مثل Google ،Facebook
 ،Twitter ،Instagram ،Yahooو ….
ویژگی مش��ترکی که همه آنها با هم دارند ،این اس��ت که به راحتی
میتوانید آنها را اس��پل کنید .بازدیدکنندگان وبس��ایت شما نیز باید
بتوانن��د به راحتی نام دامنه را اس��پل و تای��پ کنند .اگر در ذهن خود
جس��توجو کنید ،میبینید که هر زمان که خواستید آدرس وبسایت
کسی را بپرسید و مجبور شدید که از او بخواهید دوباره نام سایتش را
بیان کند ،بس��یار این مسئله برایتان اذیتکننده بوده است؛ متاسفانه
این قضیه در مورد نام و نام خانوادگی افراد هم صدق میکند!
 -5مطمئن شوید که به راحتی تلفظ شود
اسم دامنه شما باید به راحتی تلفظ شود .اینکه اسم دامنه به راحتی
تایپ ش��ود کافی نیست؛ ش��ما باید نامی را انتخاب کنید که همه افراد
در سنین و جایگاههای مختلف ،بتوانند به راحتی نام آن را تلفظ کنند.
اص�لا فرض کنی��د که روند فعالیت کس��ب و کار اینترنتی ش��ما به
گونهای ش��ود که نیاز به تبلیغات دهان به دهان داشتید؛ در این زمان
است که متوجه اهمیت این دو مورد آخری که برای شما عزیزان بیان
کردم ،میشوید.
پس نام دامنه باید  -1به راحتی اس��پل و تایپ ش��ود  -2به راحتی
تلفظ شود
 -6از خط فاصله یا عدد پرهیز کنید
در باال گفتیم که نام دامنه باید تا جایی که میشود ،به راحتی تلفظ
و تایپ ش��ود .خط فاصله و عدد یک مانع در این زمینه هس��تند و به
همین دلیل است که پیشنهاد میکنیم حتیاالمکان ،از استفاده اعداد
و خطوط فاصله در انتخاب نام دامنه وبسایت خود خودداری کنید.
این نکتهای که به صورت چش��می هم میتوان به آن پی برد .فرض
کنید نیوس��ئو به جای نامه دامنه فعلی خود ،از  new-seoاس��تفاده
میکرد .در این صورت عالوه بر اینکه تایپ و تلفظ آن مش��کالتی را به
وجود میآورد ،ظاهر جذابی هم نداشت.
البته طبعا برخی از برندها به دالیل متعدد نیاز به اس��تفاده از اعداد
دارند که خب کاری نمیش��ود کرد و ناچارا باید از اعداد استفاده کنند.
اگر ش��ما نیز جزو این دس��ته از افراد هس��تید ،حداقل سعی کنید در
پیادهسازی دیگر نکات انتخاب اسم دامنه ،نهایت سعی خود را بکنید.
 -7استفاده از عبارت کلیدی
یک��ی از ویژگیهای مهمی که بدون ش��ک در رتبهبندی وبس��ایت
شما توس��ط خزنده گوگل ،لحاظ میشود ،وجود عبارت کلیدی اصلی
وبسایت در نام دامنه است .حتما با خود میگویید که زبان ما فارسی
اس��ت و نام دامنه انگلیس��ی؛ چطور میش��ود عبارت کلیدی را در آن

گنجاند؟
اصال جای نگرانی نیس��ت .به دامن��ه ما دقت کنید؛ عبارت  SEOدر
آن به کار برده ش��ده اس��ت که موضوع اصلی برند نیوسئوست .لزومی
ندارد که حتما عبارت کلیدی به کار رفته ش��ده در نام دامنه ،فارس��ی
باش��د؛ ببینید حرف اصلی من این هس��ت که خزنده گوگل با این کار،
متوجه میش��ود که وبسایت ش��ما در چه حوزهای فعالیت دارد و به
محض اینکه متوجه ش��ود ارتباط مناس��بی بین نام دامنه و کس��ب و
کارتان وجود دارد ،مطمئن باش��ید در بهبود رتبه وبسایت شما ،اقدام
خواهد کرد.
هنوز نمیدانید عبارت کلیدی وبسایت شما چه چیزی است؟
بگذارید در پاسخ به این سوال ،اینگونه بگویم که مگر میشود فردی
قصد راه اندازی وبسایتی را داشته باشد و حوزه فعالیت خود یا کسب
و کارش هم مشخص است ،نداند که قرار است برای چه عبارت کلیدی
در گوگل رتبهبندی شود؟
اگر قانع نش��دید بگذارید راهنماییت��ان کنم تا عبارت کلیدی اصلی
س��ایتتان را انتخاب کنید .در ذهن خود جستوجو کنید و ببینید که
چه چیزی باعث ش��ده اس��ت که به فکر راهاندازی وبس��ایت بیفتید.
ش��ک ندارم که در گوگل عبارتی را جس��توجو کردید و متوجه شدید
که چقدر خوب اس��ت که شما نیز مانند آن وبسایتهایی که در بین
رتبهه��ای برتر قرار دارن��د ،اعالم حضور کنید و کس��ب و کارتان را از
طری��ق آنالین ارتقا و رش��د دهید؛ آن عبارتی که جس��توجو کردید،
همان عبارت کلیدی وبسایت شما خواهد بود عزیز دل.
 -8به چشم استراتژی بلندمدت به نام دامنه نگاه کنید
نمیدانم چه مرضی اس��ت که مدتهاس��ت بین هموطنان ما وجود
داش��ته اس��ت؛ متاس��فانه برخی از افراد طم��ع خرید دامن��ه دارند و
نمیتوانند در این زمینه جلوی خودشان را بگیرند ،اما خواهش میکنم
ش��ما جزو این افراد نباش��ید .این افراد کاری کردهاند که امروزه تعداد
زیادی از نام دامنههایی که از اعتبار خوبی برای شروع به کار برخوردار
هستند ،در اختیار این افرادند.
کاری که میکنید این باش��د که تصور کنید قرار اس��ت تا آخر عمر،
این نام دامنه همراه شما باشد .این مسئله سبب میشود تا شما از سر
خوشگذرانی ،نام گذاری دامنه را انجام ندهید و بهترین عملکرد را در
این زمینه داشته باشید.
 -9چک کنید که در حال حاضر مورد استفاده برند خاصی نباشد
ای��ن اتفاقی اس��ت که کم و بی��ش در انتخاب نام دامنه س��ایت رخ
میدهد .فردی نامی را برای دامنه س��ایتش انتخاب کرده است ،اما بعد
از راهاندازی س��ایتش متوجه میش��ود که برند دیگری با همین نام در
ش��بکههای اجتماعی در حال فعالیت اس��ت و یا اینکه نام دامنه سایت
دیگری با اندکی تغییر مختصر ،در حال فعالیت در گوگل است.
 -10استفاده از ابزارهای انتخاب نام دامنه وبسایت
کالفه ش��دید؟ با بیان نکاتی که گفتیم ،باز ه��م حوصله انتخاب نام
دامنه خود را ندارید؟
هیچ اش��کالی ندارد؛ شما میتوانید از ابزارهایی استفاده کنید که کار
ش��ما در این زمینه را راحت میکنند .سازوکار این ابزارها به این گونه
اس��ت که ش��ما یک کلمه به آنها تحویل میدهی��د و آنها مجموعه از
ایدههای مختلف را به شما ارائه میکنند.
ب��رای پیدا کردن این ابزارها کافی اس��ت عبارت domain name
 generatorرا در گوگل جستوجو کنید.
سخن آخر
امیدوارم که توانس��ته باش��م به ش��ما عزیزان در انتخ��اب کردن نام
دامنه س��ایتتان کمکی کرده باشم .شاید با خود بگویید که نام دامنه
آنقدر مس��ئله مهمی نیست که نیوس��ئو آنقدر شلوغش کرده است ،اما
باور بفرمایید که براس��اس تجربهای که به دس��ت آوردهایم ،در برخی
از زمانه��ا ،تنها همین ارتباط بین نام دامنه س��ایت و عبارت کلیدی
جس��توجو شده ،سبب قرار گرفتن سایت موردنظر در رنک یک نتایج
گوگل شده است .پس ،حوصله به خرج دهید و نامی برای دامنه سایت
خود در نظر بگیرید که موجب پیشرفت شما در بین رقبایتان شود.
منبعnewseo :
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ایستگاه بازاریابی
بازاریابی در لحظه چیست؟
به قلم :ربکا ریزرباتو کارشناس بازاریابی در موسسه HubSpot
ترجمه :علی آلعلی

بازاریابی در دهه گذش��ته تحوالت بس��یار زیادی را پش��ت س��ر
گذاش��ته اس��ت .بس��یاری از برندهای بزرگ در ای��ن فرآیند نقش
اساس��ی را بازی کردهاند .رونمایی از گوشیهای هوشمند و معرفی
نسل تازهای از شبکههای اجتماعی در به روزرسانی مداوم شیوههای
بازاریابی موثر بوده است .یکی از الگوهای بازاریابی مشهور در سطح
جهان بازاریابی در لحظه اس��ت .براس��اس گزارش موسسه مونتیت
در انگلس��تان اس��تفاده از ش��یوه بازاریابی در لحظه موجب افزایش
 26درص��دی توجه کاربران به برندها میش��ود .امروزه بس��یاری از
برندها در تالش برای اس��تفاده از الگوی بازاریابی در لحظه هستند.
نکته مهم در این میان عدم آگاهی بس��یاری از بازاریابها و کس��ب
و کارها نس��بت به ماهیت و چیس��تی این الگوی بازاریابی است .در
ادامه الگوی موردنظر به صورت گذرا و کوتاه مورد بررسی و معرفی
قرار خواهد گرفت.
بازاریابی در لحظه چیست؟
بازاریاب��ی در لحظه به معنای واکنش س��ریع کس��ب و کارها در
قال��ب تولید محت��وای بازاریابی به رویدادهای مختلف اس��ت .تلقی
رویدادهای مختلف در این تعریف شامل هرگونه حادثه و اتفاق مهم
برای کسب و کارها میشود .برخی از برندها در طور سال به غیر از
رویدادهای به نس��بت مهم در حوزه کسب و کارشان به هیچ رویداد
دیگ��ری توجه ندارن��د .نکته مهم در این میان ض��رورت واکنش به
رویدادهای مهم غیرمرتبط به حوزه کاری برندهاست .این امر توجه
قابل مالحظهای از سوی مخاطب هدف جلب خواهد کرد.
ام��روزه کس��ب و کاره��ا دارای هویت حقوقی قاب��ل مالحظهای
هس��تند .واکنشهای آنها در بازار کسب و کار دارای اهمیت باالیی
ب��رای مخاطب هدف اس��ت بنابراین توجه به نح��وه فعالیت آنها از
سوی مخاطب هدف امری طبیعی محسوب میشود .هدف اصلی از
بازاریابی در لحظه بهبود ارتباط میان برند با مخاطب هدف اس��ت.
بس��یاری از برندها در تالش برای افزایش دامنه مخاطب هدفشان
هستند .نکته مهم در این میان استفاده از الگوی بازاریابی در لحظه
برای جلب نظر مخاطب هدف در حوزههای مختلف است.
برخ��ی از بازاریابها برای طراحی محتوای ج��ذاب نیاز به زمان
بس��یار طوالنی دارند .این امر ش��اید در نگاه نخس��ت ایراد چندانی
نداشته باش��د ،اما وضعیت بازاریابی در لحظه را دشوار خواهد کرد.
واکنش س��ریع از سوی کس��ب و کارها نیازمند توانایی تولید محتوا
در کمترین زمان ممکن اس��ت .یکی از بهترین برندها در این زمینه
نایک اس��ت .این برند به طور مداوم نس��بت به رویدادهای مختلف
و مهم اعالم موضع رس��می میکند .محت��وای بازاریابی نایک برای
واکنش در قبال رویدادهای مختلف اغلب اوقات مورد توجه گسترده
مخاطب هدف قرار میگیرد .با این حس��اب مش��اهده طرفدارهای
میلیونی این برند در سراسر جهان امری طبیعی خواهد بود.
س��ازگاری با ش��رایط بازاریابی در لحظه نیازمند صبر و شکیبایی
قبال توجهی اس��ت .این امر به طور ویژه در مورد تیمهای بازاریابی
ناآشنا با این حوزه صحت دارد .برخی از بازاریابها تجربه حضور در
ای��ن عرصه را ندارند ،بنابراین نیاز به افزایش آگاهی و مهارتش��ان
برای تولی��د محتوای ج��ذاب در کوتاهترین زم��ان ممکن خواهند
داشت.
منبعblog.hubspot.com :

کمپین بازاریابی چیپوتل در تیک تاک
به قلم :رابرت ویلیامز کارشناس بازاریابی و تبلیغات
ترجمه :علی آلعلی

برند چیپوتل به عنوان یکی از کسب و کارهای مشهور در صنعت
رستورانداری در طول ماههای گذشته تاثیر بسیار شدیدی از شیوع
ویروس کرونا پذیرفته اس��ت .همین ام��ر تازهترین کمپین بازاریابی
ای��ن برند را همراه با ح��ال و هوایی تازه به منظ��ور تاثیرگذاری بر
روی مخاطب هدف س��اخته اس��ت .این برند از کاربران برای ضبط
ویدئوه��ای کوتاه و پرتاب توپ بس��کتبال از فاصله  53فوتی دعوت
به عمل آورده اس��ت .نکته جال��ب در این میان تمرکز بر روی تیک
تاک به عنوان پلتفرم نوظهور و مشهور در میان کاربران نسل جوان
اس��ت .بس��یاری از برندها در طول ماههای اخیر به این پلتفرم روی
خوش نشان دادهاند.
جایزه اصلی کمپین بازاریابی چیپوتل کسب شانس امتحان منوی
ت��ازه چیپوتل یا تمام بلیتهای فص��ل  NBAتیم محبوب کاربران
اس��ت .بدون تردید جای��زه این کمپین هیجان الزم برای ش��رکت
کاربران از سراس��ر ایاالت متحده و به طور کلی آمریکای شمالی را
دارد .چیپوتل در طول س��الهای اخیر همیشه استفاده مناسبی از
شبکههای اجتماعی داشته است .این امر به دلیل توجه باالی آنها به
نس��ل جوان و استفاده از تیم بازاریابی حرفهای است .با این حساب
کمپین تازه این برند نیز به احتمال فراوان توجه گستردهای در تیک
تاک جلب خواهد کرد.
منبعmobilemarketer.com :

86073381
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رهبری
 ۳نکته درباره چالشها و فرآیند استخدام
کارمند در دوران کرونا

فرآیند به کارگیری کارمندان جدید همیش��ه نیازمند اصالح اس��ت ولی
این مسئله ،به ویژه ،در شرایط همهگیری بیماری کرونا که کارها به صورت
دورکاری انجام میشوند ،اهمیت بیشتری پیدا میکند .در ادامه این نوشتار
با ما همراه باش��ید تا  ۳نکته درباره چالشها و فرآیند استخدام کارمند در
دوران کرونا را بدانید.
 .۱مراحل ضروری برای شکلگیری هر تیم کاری
در دهه  ،۱۹۶۰یک پژوهش��گر در زمینه پویایی گروه ،به نام بروس تاکر،
روندی را شناس��ایی کرد که از دی��دگاه وی همان مراحل ضروری برای هر
تیم یا گروه کاری اس��ت :ش��کل گرفتن ،به هم ریختن ،سامان یافتن و به
کار افتادن .هر زمان یک فرد جدید به گروه اضافه میش��ود ،این روند از نو
آغاز میش��ود .از دیدگاه کس��ب و کاری ،این مسئله به این معنا است که با
اس��تخدام هر نیروی جدید ،سرپرستان احتماال موجهای تازهای را بر سطح
برکه آرام س��ازمان خود مش��اهده خواهند کرد و باید این برکه متالطم را
مجددا به یک اکوسیستم متعادل بازگردانند.
در همین ش��رایط است که فرآیند تس��هیل به کارگیری نیروهای جدید
میتواند مزایای زیادی به همراه داش��ته باش��د .وقتی برای آموزش و رشد
کارمندان جدید از پروتکلهایی استفاده میکنید که پیشتر امتحانشان را
به خوبی پس دادهاند ،به هم ه آدمهای شاغل در محیط کار یا دپارتمانتان
کمک میکنید به سرعت به باالترین سطح کارایی خود بازگردند .به عالوه،
نی��روی کار جدید از همان ابتدای کار احس��اس میکند مورد اس��تقبال و
پش��تیبانی قرار گرفته اس��ت؛ به این ترتیب ،احتم��ال ماندگاری و افزایش
اشتیاق کاری وی بیشتر میشود.
البته ،حرف زدن در این مورد بس��یار آس��انتر از عمل کردن است .طبق
نتایج پژوهشهای صورت گرفته توسط موسسه گالوپ از ماه مارس ،۲۰۲۰
کس��ب و کارهای سراس��ر ایاالت متحده در فرآیند استخدام و به کارگیری
نیروهای جدید با مش��کل مواجه هستند .وقتی از اعضای گروه هر سازمان
درباره میزان رضایتش��ان از اقدامات کارفرمایان درخصوص استخدام و به
کارگیری نیروهای جدید س��وال پرسیده شد ،فقط  ۱۲درصد از آنها از این
اقدامات رضایت داشتند.
ولی امروز ،فرآیند به کارگیری نیروهای جدید حتی نسبت به زمان انجام
مطالعه باال نیز چالشبرانگیزتر ش��ده است .با ش��روع گسترش همهگیری
کرونا در سراسر ایاالت متحده (و همچنین در جهان) بیشمار کسب و کار
به طور ناگهانی مجبور ش��دند فعالیتهای حض��وری خود را متوقف کنند
و آنه��ا را به صورت دورکاری ادامه دهند .در ای��ن روند جدید ،رهبران هر
س��ازمان که مجبور به مصاحبه و اس��تخدام نیروی کار جدید هستند ،باید
دقیقا چه کار کنند؟
 .۲چالشهای استخدام کارمند در دوران کرونا
پیش از ماه مارس ،ش��رکت ما تالش میک��رد نیروهای جدیدی را برای
دو پست خالی پیدا کند .در پایان ماه مارس ،آگهیهای استخدامی منتشر
کردیم که با اس��تقبال زیادی رو به رو ش��دند .با وجود این ،متوجه ش��دیم
فرآیند به کارگیری نیروهای جدید را در سازمان باید به شکل اساسی تغییر
دهیم .گذشته از آن ،در این روزها تمام اعضای گروه به صورت دورکاری با
سازمان همکاری میکنند.
در بهترین وضعیته��ا نیز فرآیند به کارگیری نیروهای جدید به خودی
خ��ود پیچیده و دارای موانع مختلفی اس��ت .برای مثال ،ش��اید در ابتدای
کار ،پی��ش خودتان فکر کنی��د به راحتی میتوانید تم��ام اطالعات مهم و
الزم ب��ه ش��روع کار را در اختیار کارمندان جدیدتان بگذارید ،ولی س��پس
متوجه میشوید یک نکته کلیدی را فراموش کردهاید یا احتماال در توضیح
دس��تگاههای مختلف به فردی به تازگی از وارد سازمان شده است ،آنچنان
صریح نبودهاید .به عالوه ،کارکنان جدید ش��اید ندانند باید چه سوالهایی
را از ش��ما بپرسند .به عبارت دیگر ،آنها نمیدانند چه چیزهای را نمیدانند
و همین مس��ئله میتواند به بروز بس��یاری از مش��کالت کوتاه و بلندمدت
منجر ش��ود .وقتی مجبور هس��تید از راه دور کار کنید ،این موانع در برابر
ایجاد اشتیاق کاری زودهنگام و به کارگیری مناسب نیروهای جدید تشدید
میشوند .در این ش��رایط ،نه تنها توضیح هر آنچه کارمندان جدید باید به
صورت دورکاری انجام دهند ،برایتان دش��وار خواهد بود ،بلکه در ارزیابی
نحو ه عملکرد آنها از داخل خانهش��ان نیز ممکن اس��ت دچار مشکل شوید.
برای پی بردن به سازگاری وضعیت کارمندان جدید با فرهنگ سازمانیتان
نمیتوانید فقط به س��ازوکارهای رایج شرکت در روزهای عادی اتکا کنید و
این خود یک مشکل و مانع بزرگ است.
وقتی شما در کنار سایر اعضا و همچنین نیروهای جدید کار میکنید ،به
آسانی میتوانید هرگونه گسستگی را میان کارمندانتان شناسایی کنید .در
این شرایط ،میتوانید عدم اشتیاق کاری یا وجود هر نوع مشکل را از جانب
اعضای جدید گروه در مورد پروژهها یا پروتکلهای خاص تش��خیص دهید.
همچنین ،اگر کارکنانتان بتوانند وظیفهای را که به آنها محول کردهاید ،به
خوبی انجام بدهند و منتظر اعالم وظایف جدید باشند ،میتوانید به سرعت
این کار را انجام دهید .گذشته از اینها ،شما میتوانید رو در رو در یک اتاق
با آنها تعامل داشته باشید.
 .۳فرآیند استخدام کارمند در دوران کرونا
هموار کردن مسیر به کارگیری نیروهای جدید بسیاری ضروری است؛ به
خصوص ،در این بازار نامطمئن .یکپنجم از تمام جا به جاییهای کارمندان
(اس��تعفا ،اخراج و اس��تخدام) ظرف  ۴۵روز نخست پس از شروع کار اتفاق
میافتند؛ این آمار را در کنار هزینههای باالی اس��تخدام یک کارمند جدید
بگذارید – هزینههای آگهی و مصاحبه ،آموزش ،دستمزد ،مزایا ،هماهنگی
در محیط کار و تحقیق دربار ه پیش��ینه آنها .بنابراین از دست دادن آنها در
چارچوب زمانی کوتاه به هیچ عنوان برای سازمان مناسب نیست.
ب��ا این حال ،به س��ادگی میتوان مش��اهده کرد که کارمن��دان جدید و
دورکار در طول فرآیند به کارگیریش��ان ممکن اس��ت دچار بیعالقگی و
انحراف از هدف اصلی شوند .این کارمندان با همکارانشان برخورد و تعامل
ش��خصی و رو در رو ندارند ،بنابراین به س��ختی ممکن اس��ت در آنها تعلق
خاطر ایجاد ش��ود .هرگونه رابطهای باید به صورت هدفمند ایجاد ش��ود ،نه
مثل ش��رایط عادی (فعالیت در محیط کار) که به صورت طبیعی به عنوان
بخش��ی از جریان کار .در این شرایط ،بس��یاری از آدمها ممکن است دچار
فرسودگی شوند و به تدریج کار را رها کنند .با وجود این ،سرپرستان ممکن
اس��ت خیلی دیر به فرس��ودگی کارمندان پی ببرند – آنقدر دیر که ممکن
است نتوانند آنها را از ارائ ه برگه استعفایشان منصرف کنند.
آیا این بدترین اتفاقی اس��ت که ممکن است پیش بیاید؟ شاید .با وجود
این ،باید همیش��ه ،در هر حال ،این قبیل مشکالت را مدنظر قرار دهید ،به
خص��وص هنگامی که در حال به کارگیری اعضای جدید گروهی هس��تند
که همه یا بخشی از آن قرار است به صورت دورکار با شما همکاری داشته
باشند – درست مانند شرکت ما.
منبعbusiness/bazdeh :

www.forsatnet.ir

بوکار
مدیریتکس 

تلفن مستقیم86073290 :

چرا کار بیش از اندازه برای سالمت و سابقه حرفهای کارمندان مضر است؟
به قلم :لیندسی ُکلویچ کارشناس بازاریابی در موسسه HubSpot
ترجمه :علی آلعلی

فناوری در طول س��الهای اخیر بسیاری از کارها و نیازهای انسان را کاهش
داده اس��ت .عرصه کسب و کار در این میان بیشترین تاثیر از توسعه فناوری را
پذیرفته اس��ت .امروزه دیگر نیازی به پیگیری بس��یاری از فرآیندهای کاری به
صورت ش��خصی و همراه با نظارت عامل انسانی نیس��ت .فناوریهای نوین در
زندگی شخصی نیز نفود قابل توجهی پیدا کردهاند .یکی از نمودهای اصلی این
امر نحوه یافتن پاسخهای مربوط به پرسشهای کاربردی مردم است .اکنون یک
جستوجوی ساده در گوگل پاسخ تمام پرسشهای کاربران را فراهم میسازد.
بسیاری از کسب و کارها در شرایط کنونی وضعیت بسیار سادهتری پیدا کردهاند.
نکته مهم در این میان تداوم کار س��خت و پش��ت س��ر هم از س��وی برخی از
کارآفرینان و حتی کارمندان است.
بس��یاری از برندها کار س��خت و مداوم را نوعی ارزش و مزیت رقابتی ارزیابی
میکنند .بسیاری از کسب و کارهای موفق در طول دهههای متمادی با همین
ش��یوه موفق به جلب نظر مخاطب هدف و حضور در بازارهای مختلف شدهاند.
توس��عه فناوری در این میان فقط حجم کاری چنین ش��رکتهایی را افزایش
میدهد .هدف اصلی چنین کس��ب و کارهایی انجام بیشترین کار در کمترین
زمان ممکن است.
بدون تردید فعالیت طوالنی در طول روز دش��واریهای بس��یار زیادی دارد.
اغلب کارمندان پس از یک روز خس��تهکننده کار پرفشار دیگر حوصله و انرژی
الزم برای رس��یدگی به زندگی شخصی را ندارند .درست به همین دلیل تعداد
اندکی از افراد توانایی فعالیت بلندمدت در شرکتهایی با فشار کاری باال را دارند.
تاثیر منفی کار فراوان بر روی س�لامت ،روحیه و ت��وان ذهنی افراد انکارناپذیر
اس��ت .بنابراین شاید با کار طوالنی و خستهکننده در عمل کیفیت کاری افراد
کاهش پیدا کند.
بدون تردید اغلب کارآفرینان نسبت به ضررهای کار طوالنی و پشت سر هم
آگاهی دارند .نکته مهم در این میان غفلت ارادی برندها نسبت به این نکته است.
هنوز هم بسیاری از برندها در تالش برای حضور موفق در بازارهای مختلف اقدام
به تعیین قواعد سفت و سخت میکنند .شاید این امر در وهله نخست طبیعی به
نظر برسد ،اما همانطور که در بخش فوق تاکید کردیم ،در بلندمدت تاثیر منفی
بر روی وضعیت کارمندان و حتی شرکت دارد.
امروزه مطالعات بسیار زیادی بر روی نحوه فعالیت کاری مناسب صورت گرفته
است .بدون شک هیچ راهکار یگانهای برای بهبود کیفیت کاری شرکتها وجود
ن��دارد .نکته مهم در این می��ان ضرورت توجه به تعادل میان زندگی حرفهای و
ش��خصی کارمندان اس��ت .در غیر این صورت شرکتها پس از دورهای کوتاه از
موفقیت با سختکوشی کارمندان به طور ناگهانی با شکست مواجه خواهند شد.
متاس��فانه بسیاری از برندها نسبت به این نکته توجه ندارند .همین امر موضوع
اصلی مقاله کنونی را ش��کل داده اس��ت .در ادامه به بررسی برخی از مهمترین
ضررهای کار بیش از اندازه برای کارمندان و شرکتها خواهیم پرداخت.
برخی از کسب و کارها ضررهای کار فشرده را فقط متوجه کارمندان میدانند.
بر این اس��اس پس از گذشت مدت زمانی مشخص اقدام به استخدام کارمندان
تازه میکنند .ش��اید این امر در نگاه نخس��ت ایرادی نداشته باشد ،اما به تدریج
شهرت برندها را از بین میبرد .وقتی یک برند شهرت منفی در زمینه کار بیش از
اندازه پیدا کند ،کمتر کارمندی تمایل به همکاری با برند موردنظر نشان خواهد
داد .این مشکل گاهی اوقات برخی از برندها را به طور کامل ورشکسته میسازد.
با این حساب باید به برخی از ایرادات اصلی کار بیش از اندازه پرداخت.
تاثیر کار بیش از اندازه بر روی سالمت کارمندان
کاهش زمان خواب
مطالعهای در موسسه هاروارد بیزینس ریویو بیانگر اهمیت خواب مناسب در
تهای طوالنی فعالیت بر
بهرهوری مناس��ب نیروی کار است .اگر شرکتها ساع 
کارمندانشان تحمیل نمایند ،آنها برای رسیدگی به زندگی شخصیشان مجبور
به کاهش ساعتهای خوابشان هستند .این امر در نهایت تمرکز کارمندان در
محیط کاری را کاهش میدهد .هیچ کارمندی توانایی فعالیت کاری روزانه 10
یا  12ساعت را ندارد .این امر شاید در بازههای زمانی محدود و اضطراری برای
شرکتها قابل پذیرش باشد ،اما در بلندمدت باعث کاهش شدید کیفیت سالمت
کارمندان میشود.
کمبود خواب در طول روز موجب کاهش سطح تمرکز افراد و ناتوانیشان برای
تمرکز بر روی موضوعات اساسی کسب و کار میشود .اگر کارمندان شرکت شما
در طول ماههای اخیر خالقیت و نوآوری اندکی از خودش��ان نش��ان میدهند،
باید بازنگری اساسی در س��اعتهای کاری آنها صورت داد .کمبود خواب تاثیر
مستقیمی بر روی سالمت روحی و جسمی افراد دارد .بسیاری از برندها در تالش
برای تاثیرگذاری بر روی کیفیت عملکرد کارمندان به دنبال کاهش ساعتهای
کاری و رعایت قوانین استاندارد در این زمینه هستند.
بس��یاری از م��ردم در طول روز به دلیل کمبود خ��واب تمرکز کافی بر روی
فعالیتش��ان را ندارند .نتیجه این امر کاهش کیفیت مدیریت پروژهها و کار بر
روی فرآیندهای مختلف ش��رکت اس��ت .شاید برخی از کسب و کارها در کوتاه
مدت با فشار بیشتر بر روی کارمندان موفقیتهای مقطعی کسب کنند ،اما در
بلندمدت ش��رایط برای آنها دشوار و پیچیده خواهد شد .امروزه برندهای بزرگ
نظیر مایکروسافت یا گوگل ساعتهای کاری انعطافپذیر برای کارمندان تعیین
میکنند .این امر بهترین شیوه مدیریت کسب و کار و کسب موفقیت در عرصه
بازاریابی اس��ت .توجه به سالمت کارمندان پایه اساسی برای توسعه پایدار برند
است .کسب و کارهای موفق همیشه بر روی دوش کارمندانشان بنا میشوند.
بنابراین توجه به وضعیت خواب و س�لامتی آنها باید در اولویت نخست برندها
قرار گیرد.
بهترین راهکار برای ارزیابی وضعیت برند مقایسه کیفیت کاری کارمندان در
بازههای زمانی مختلف اس��ت .اگر کیفیت کاری کارمندان ش��رکت رو به افول
اس��ت ،باید به سرعت بررسیهای بیشتر برای یافتن دلیل اصلی در دستور کار
ق��رار گیرد .برخی از برندها ب��ه دلیل عدم توجه به این حوزه با شکس��تهای
گستردهای مواجه میشوند.
ممانعت از یادگیری عادتهای مناسب
عادتهای کاری مناسب نقش مهمی در بهبود کیفیت کاری دارد .تمرینهای
ورزشی ،خواب کافی و استراحت در مواقع خستگی اهمیت باالیی برای خالقیت
در محیط سازمانی دارد .شرکتهای موفق و خالق در زمینه تعامل با کارمندان
همیشه نتایج مناسبی کسب میکنند .شاید این امر در نگاه نخست ساده به نظر
برسد ،اما بسیاری از برندها همین نکات ساده را نیز رعایت نمیکنند.
برخی از عادتهای نامناس��ب در زمینه فعالیت کارمندان تاثیر کوتاهمدت بر
روی بهبود کیفیت کاریش��ان دارد .به عنوان مثال ،اس��تفاده از کافئین باال به
منظور رفع خستگی عادت خطرناکی است .بسیاری از برندها برای سر حال نگه
داش��تن کارمندانش��ان به طور مداوم انواع قهوه و نوشیدنیهای دارای کافئین

در دسترسش��ان قرار میدهند .شاید این امر در کوتاهمدت پاسخگوی نیازهای
کارمندان باشد ،اما خستگی بیش از اندازه ناشی از کار فراوان در نهایت موجب
بروز مشکالتی خواهد شد.
کلینیک پزش��کی کلیولند در مورد کار بیش از اندازه بر روی تاثیر منفی آن
بر س��لولهای خاکس��تری مغز تاکید دارد .بر این اس��اس کار بیش از اندازه و
خستگی ناشی از آن توانایی ذهنی افراد را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد .با
این حساب توجه به وضعیت کاری کارمندان و مقایسه عملکردشان در بازههای
زمانی مختلف باید در دستور کار برندها قرار گیرد.
نکته مهم درخصوص تاثیر کار زیاد بر روی س�لامت جسمانی و روحی افراد
مربوط به کاهش سطح خالقیت و توانایی پردازش امور به صورت روشن در ذهن
است .همین امر موجب تصمیمگیریهای نادرست از سوی کارمندان میشود.
تیم مدیریت ارش��د شرکتها نیز از مشکالت ناشی از کار زیاد در امان نیستند.
مدیران ارشد شرکتها اغلب باید تصمیمهای مهمی را اتخاذ نمایند بنابراین عدم
تمرکز و توجه آنها به کاهش س��اعتهای کاری در عمل تصمیمهای نادرستی
را به همراه دارد.
اغلب افراد با ساعتهای کاری زیاد شاهد اضافه وزن قابل توجه هستند .دلیل
این امر تاثیر بیخوابی ناشی از کار فراوان بر روی بخش آمیگداال مغز است .بخش
فوق تصمیمهای کلی فرد را پردازش میکند .وقتی افراد خواب کافی نداش��ته
باشند ،تصمیمات موردنظر به صورت نادرست گرفته میشود .نتیجه نهایی این
امر انتخابهای ناسالمی در زمینه وعدههای غذایی و همچنین پرخوری مفرط
است .در نهایت بسیاری از افراد به دلیل کار بیش از اندازه دچار اضافه وزن نیز
میشوند.

تاثیر منفی بر روی وضعیت قلبی
مطالعه گس��تردهای از سوی تیم پزشکی دانش��گاه کمبریج بر روی  10هزار
کارمند مختلف در شهر لندن بیانگر خطر ابتال به بیماریهای قلبی در کارمندان
سازمانی است .براساس مطالعه موردنظر کارمندان سازمانی  60درصد بیشتر در
معرض انواع بیماریهای قلبی هستند .دلیل این امر فشار کاری مداوم بر روی
کارمندان و انتظارات فزاینده س��ازمانها از آنهاست .بسیاری از اوقات سازمانها
حت��ی زمان کافی برای گوش دادن به ش��کایتهای کارمندان را ندارند .همین
امر موجب افزایش مداوم فش��ار کاری و نیاز به اضافه کاری از س��وی کارمندان
میش��ود .اگر تیمهای مدیریت ارشد ش��رکتها به دنبال همکاری بلندمدت با
کارمندان و حفظ سالمتیش��ان هستند ،باید فش��ار کاری را به طور معناداری
کاهش دهند.
بیماریهای قلبی بسیاری از کارآفرینان بزرگ را دچار مشکل کرده است .این
امر توانایی فعالیت افراد را به شدت کاهش میدهد .همچنین شانس ابتال به انواع
بیماریهای روحی و روانی را نیز افزایش میدهد .انواع بیماریهای وسواسگونه
در این دس��ته از کارمندان بیش��تر یافت میش��ود .موسس��ه  WebMDدر
مطالعهای تازه تاثیر کمخوابی و کار پرفش��ار بر روی س�لامت قلبی کارمندان
سازمانهای دولتی ایاالت متحده را مورد ارزیابی قرار داده است .نکته جالب در
این میان افزایش فشار کاری به موازات ارتقای سازمانی کارمندان است بنابراین
هرچه دامنه مس��ئولیت و وظایف یک کارمند بیش��تر باشد ،استرس باالتری را
تجربه خواهد کرد.
بدون تردید توانایی مدیریت اس��ترس از سوی افراد متفاوت است .سکتههای
قلبی اغلب اوقات به دلیل ناتوانی افراد برای مدیریت استرسها در محیط کاری
روی میدهد .بدون شک سکته قلبی دالیل متعددی دارد ،با این حال در طول
یک دهه اخیر میزان س��کته قلبی کارمندان سازمانی  50درصد بیشتر از سایر
افراد و حتی گروههای سنی بوده است.
توجه به ش��خصیت مناسب برای اس��تخدام کارمندان فقط بخش اندکی از
مش��کالت برندها را حل و فصل میکند .چالش اساس��ی در این میان توجه به
سالمت کارمندان است .متاسفانه برخی از برندها به دلیل فقدان قوانین مشخص
در کشورهای خاص اقدام به تحمیل اضافه کاری بر کارمندانشان میکنند .این
امر نیازمند رسیدگی س��ازمانهای دولتی برای کاهش فشار بر روی کارمندان
است .در غیر این صورت هزینههای درمانی در مناطق و کشورهای موردنظر به
شدت افزایش خواهد یافت.
بدون اس��تفاده از کارمندان س��الم و دارای وضعیت روحی و جسمی مناسب
توسعه کسب و کار امکانناپذیر به نظر میرسد .همین امر در بلندمدت مشکالت
زیادی برای برندهای دارای ساعت کاری طوالنی ایجاد میکند .درست به همین
خاطر اغلب چنین برندهایی در بازههای زمانی کوتاه اقدام به تغییر کارمندانشان
میکنند.
افزایش عادتهای نامناسب
عادتهای مضر و نامناس��ب کارمندان در صورت س��اعتهای کاری طوالنی
افزایش خواهد یافت .یکی از نمونههای رایج در این میان میزان مصرف کافئین و
همچنین تالش برای یافتن داروهای کاهش میزان خواب و افزایش تمرکز است.
بس��یاری از کارمندان در پی فعالیت طوالنی با شرایط فشار کاری فراوان دچار
اعتیاد به داروهای مختلف میشوند .شاید این امر در ابتدا عجیب به نظر برسد،

اما در بس��یاری از کشورها دامنه وسیعی از کارمندان با چنین مشکالتی دست
و پنجه نرم میکنند.
کار بیش از اندازه در طول روز تمایل افراد برای استفاده از نوشیدنیهای الکلی
را افزایش میدهد .تاثیر مقطعی چنین نوش��یدنیهایی افزایش نسبی تمرکز و
بهبود واکنش افراد به کار طوالنی مدت است .چنین نوشیدنیهایی به طور کلی
توانایی افراد برای کار دشوار را افزایش میدهد .مشکل اصلی در این میان اعتیاد
سریع افراد به چنین نوشیدنیهایی است بنابراین در بازههای زمانی طوالنی افراد
درگیر اعتیاد شدید به الکل میشوند.
کاهش س��اعتهای کاری در وهله نخست برای برندها گزینه بسیار دشواری
خواه��د بود .اغلب برندها در واکنش به این امر مقاومت بس��یار زیادی نش��ان
میدهن��د .نکته مهم در این میان ضرورت اتخاذ چنین تصمیمهایی از س��وی
برندهاس��ت .در غی��ر این صورت هزینهه��ای بلندمدت ناش��ی از کار طوالنی
کارمندان به شدت افزایش خواهد یافت.
کاهش درآمد کارمندان
کار پرفش��ار همیشه به معنای کسب سود و حقوق بیشتر از سوی کارمندان
نیست .بسیاری از اوقات کیفیت کاری کارمندان در پی فعالیت طوالنی کاهش
پی��دا میکند .این ام��ر تمایل برندها ب��رای همکاری با آنه��ا را از بین میبرد.
کارمندانی با س��اعتهای کاری طوالنی  70درصد بیشتر از سایر کارمندان در
خطر اخراج قرار دارند .وقتی یک کارمند از س��ازمانی ،حتی معتبر ،اخراج شود،
مسیر دشواری برای یافتن کار مناسب خواهد داشت .اخراج از سازمان همیشه در
رزومه حرفهای کارمندان باقی میماند بنابراین بهترین راهکار تالش برای کاهش
س��اعتهای کاری و حتی در صورت نیاز ترک ش��رکت پیش از بروز مشکالت
وسیعتر است.
ارتباط میان س�لامت روحی و جس��می افراد جای تردید ندارد .کار پرفشار
فقط جس��م کارمندان را ضعیف نخواهد کرد .بسیاری از کارمندان و مدیران با
س��اعتهای کاری طوالنی در عمل توانایی خالقیت سازمانیشان را نیز از بین
میبرند .این امر به معنای ضرر دوجانبه کسب و کارهاست.
بس��یاری از کس��ب و کارها در فرآیند تحمیل س��اعتهای کاری طوالنی به
کارمندان و مدیران ارش��د فقط به فکر سود نهایی شرکتشان هستند .این امر
به دلیل تاثیر متقابل میان کیفیت عملکرد کارمندان و مدیران بر روی وضعیت
ش��رکت هیچگاه محقق نمیشود .ش��رکتهایی با کارمندان ضعیف و همیشه
خسته در بازارهای مختلف شکست خواهند خورد بنابراین در تحلیلی گسترده
باید پای برندها را نیز به ماجرای کار طوالنی باز کرد.
تاثیر کار بیش از اندازه بر روی کسب و کارها
راهاندازی کس��ب و کار و مدیریت آن کار س��ادهای نیست .اغلب کارآفرینان
دلس��وزی بسیار زیادی نسبت به کس��ب و کارشان دارند .این امر نوعی واکنش
طبیعی از س��وی آنها محس��وب میش��ود .نکته مه��م در این می��ان توجه به
اس��تانداردهای کسب و کار اس��ت .یکی از مشکالت همیش��گی کارآفرینان و
صاحبان کس��ب و کار تالش برای موفقیت بسیار سریع است .این امر آنها را به
سوی بازاریابی و تبلیغات فشرده همراه با تحمیل ساعتهای کاری طوالنی سوق
میدهد .ش��اید این امر در ماههای نخس��ت برای توسعه کسب و کار و رقابت با
برندهای بزرگ قابل توجیه باشد ،اما به صورت مداوم موجب نارضایتی گسترده
کارمندان میشود.
بسیاری از مدیران ارشد در صورت مواجهه با ساعتهای کاری طوالنی اقدام
به ترک ش��رکت میکنند .این امر در صورت تداوم استراتژی موردنظر از سوی
کارمندان نیز دنبال خواهد ش��د .ساالنه شمار باالیی از کسب و کارها با کمبود
نیروی انس��انی در پی استفاده از استراتژیهای کاری نامناسب مواجه میشوند.
تنها راهکار مناسب در این میان کاهش ساعتهای کاری طوالنی است .این نوع
تصمیمگیری برای برندها همیشه دشوار است بنابراین گاهی اوقات باید از دیگر
کارآفرینان یا حتی برندها الگوبرداری کرد .در ادامه به بررسی برخی از ضررهای
سازمانی و گسترده اضافه کاری طوالنی در شرکتها خواهیم پرداخت.
کار بیشتر به معنای خروجی بهتر نیست
کار بیشتر همیشه به معنای خروجی و سود مناسب نیست .برخی از برندها
ب��ه طور مداوم در تالش برای افزایش س��اعتهای کاری و همچنین کار مداوم
تیم مدیریتی هس��تند .نکت��ه مهم در این میان توجه ب��ه نتیجه نهایی چنین
جهتگیریهای��ی اس��ت .اگر یک کس��ب و کار در بازه زمان��ی طوالنی چنین
استراتژی را دنبال کند ،در نهایت با مشکالت گستردهای مواجه خواهد شد.
براس��اس گزارش موسس��ه بیزینس اینسایدر ،کار بیش��تر همیشه خروجی
مناسب در پی ندارد .دلیل این امر تاثیر سایر عوامل بر روی کاهش کیفیت کلی
کارهاس��ت بنابراین باید به طور گسترده به حفظ سالمت اعضای شرکت توجه
کرد .بس��یاری از سازمانهای بزرگ برای استخدام نیروی کار تازه اقدام به بیان
دقیق ساعتهای کاری و همچنین دامنه مسئولیتهایشان میکنند .این امر
بسیاری از کارمندان را از همان ابتدا با شرایط کاری آشنا میسازد .نکته مهم در
این میان توجه به وضعیت س�لامت کارمندان است .اگر برخی از کارمندان در
طول ماه وضعیت جسمی یا روحی مناسبی ندارند ،ارائه مرخصیهای یک یا دو
روزه ایده مناسبی خواهد بود .همانطور که برندها گاهی اوقات نیاز به اضافه کاری
کارمندان دارند ،کارمندان نیز نیاز به مس��اعدت برندها خواهند داشت بنابراین
درک متقابل گامی اساسی برای موفقیت کسب و کارها محسوب میشود.
افزایش اشتباهات سازمانی
افزایش س��اعتهای کاری به معنای کاهش تمرکز کارمندان است .بسیاری
از برنده��ا به همین دلیل س��اعتهای کاری متعادلی را تعیین میکنند .وقتی
کارمندان در طول روز  18ساعت کار میکنند ،نباید انتظار تصمیمهای مناسب
از سوی آنها را داشت.
بس��یاری از شرکتهای بزرگ فقط در موقعیتهای اضطراری اقدام به ایجاد
ساعتهای کاری طوالنی میکنند .دلیل این امر امکان بروز اشتباهات گسترده
در فعالیت کارمندان و عدم کارایی کار طوالنی است .هدف اصلی از کار طوالنی
کارمن��دان بهبود س��اعتهای کاری اس��ت .اگر این هدف با اش��تباهات مکرر
کارمندان به حاشیه رانده شود ،دیگر دلیلی برای ادامه روند از سوی برندها وجود
نخواهد داشت بنابراین در موقعیتهای دشوار باید به دنبال کاهش ساعتهای
کاری و ایجاد روندهای اس��تاندارد در فعالیت ش��رکت بود .در غیر این صورت
وضعیت کسب و کار به شدت دشوار و پیچیده خواهد شد.
ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان
برندهایی با س��اعتهای کاری طوالنی در عمل اعتماد کارمندان را از دست
میدهند .بسیاری از برندها تمایل به تاثیرگذاری مناسب بر روی کارمندان دارند.
نکت��ه مهم در این میان ناتوانی کس��ب و کارها در زمین��ه تاثیرگذاری بر روی
کارمندان همیشه خسته است .این امر اهمیت توجه به وضعیت روحی و جسمی
کارمندان را پیش میکشد .هرچه ساعتهای کاری استانداردتر باشد ،کارمندان
تاثیرپذیری بهتری از سازمان متبوعشان خواهند داشت بنابراین چنین نکتهای
باید به طور مداوم مدنظر برندها قرار داشته باشد.
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مدیر عامل شرکت گاز استان خبر داد:

اجرای  910کیلومتر شبکه گاز رسانی در شهرستان بوشهر

بوشــهر -خبرنگار فرصت امروز  :مدیر عامل شرکت گاز استان
بوشهر گفت :تا کنون  9۱0کیلومتر شبکه گازرسانی در شهرستان بوشهر
اجرا شده است .به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر مدیر
عامل شــرکت گاز استان بوشهر گفت :از این میزان شبکه گذاری۶۶5 ،
کیلومتر در شــهرها و  2۴5کیلومتر نیز در روستاهای شهرستان بوشهر
اجرا گردیده است .مهندس مسلم رحمانی در ادامه افزود  :در حال حاضر
سه شهر بوشــهر  ،چغادک و عالیشهر و نیز کلیه روستاهای شهرستان
بوشــهر به شبکه سراسری گاز متصل شــده اند که بدین ترتیب میزان
ضریب نفوذ گاز در بخش شــهری  97درصد و در بخش روستایی این
شهرستان افزون بر  7/99درصد می باشد .وی گفت :در این شهرستان تا کنون  ۳858۶انشعاب نصب گردیده است که روند نصب
انشعاب ها همچنان تداوم خواهد داشت .رحمانی در پایان افزود :تعداد مشترکین گاز شهرستان بوشهر تا امروز  ۶0۳۳۱مشترک می
باشد که در بخش شهری  580۳9مشترک ،و در بخش روستایی  2292مشترک بهرمند از گاز طبیعی می باشند.
شکوفایی صنعت در شرق اصفهان

نقش آفرینی شرکت توزیع برق اصفهان در رشد تولید

اصفهان –قاسم اسد :شرکت توزیع برق اصفهان در همه بحرانهای اجتماعی ،اقتصادی با مردم اصفهان همراه بود و به عنوان مثال
می توان ظهور و بروز این همراهی را در خشکسالی ها ،بیماری کرونا و بیکاری های شرق اصفهان مشاهد ه کرد .از آنجا که اهمیت
" تولید" با نامگذاری مقام معظم رهبری در دوســال متوالی به خوبی نشــان داد که این امر دغدغه مهمی برای ایشان بوده است
مدیران ارشد سازمان نیز با درک این دغدغه توجه ویژه ای برای به گردش درآمدن چرخ تولید نمودند و برای این مهم مدیر عامل
شرکت با ایجاد دو امورجدید در شرق اصفهان برای رسیدگی بیشتر به مردم این مناطق برق رسانی به مراکز صنعتی شرق اصفهان
و همچنین مشاغل مکمل کشاورزی مردم این قسمت را با شرایط پایداری و افزایش قابلیت اطمینان شبکه بیشتری فراهم نمود.
در این راستا باب گفتگو را با مدیریت مهندس محمد رضا خاکسار مدیر برق منطقه  9باز نمودیم وی به اصالح ساختار شبکه های
این منطقه ،بازسازی و بهینه سازی شبکه ها ،افزایش روشنایی و رفع حریم های این منطقه اشاره کرد و گفت تامین برق مشاغل و
کشت های جایگزین غرق آبی نیز ازمهمترین فعالیت هایی است که در این منطقه صورت گرفت .وی از احداث ۳0کیلومتر شبکه
فشار متوسط هوایی در یک سال گذشته با هزینه ای بالغ بر  ۳0میلیارد ریال خبر داد و گفت :در محدوده این امور به منظور برق
رسانی به مشاغل مکمل کشاورزی نظیر پرورش ماهی ،گلخانه و دامداری اشتغال زایی بیش از  200نفر از مردم این منطقه صورت
گرفته است .وی در ادامه گفت :نزدیک به  ۱۶کیلومتر شبکه فشار متوسط نیز با هزینه ای بالغ بر  ۳0میلیارد ریال نیز در دستور کار
قرار گرفته است .وی خاطر نشان کرد :بهمنظور اصالح ساختار شبکههای برق در محدوده این امور ۶0 ،کیلومتر تبدیل شبکه مسی
به کابل خودنگه دار ۶ ،کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی و  ۱۶دستگاه پست هوایی با هزینهای معادل  ۱۱0میلیارد ریال اجرا شده
است .وی تصریح کرد :احداث شبکه روشنایی بین روستاهای جور و تیمیارت از دیگر پروژه های این امور بوده است که با توجه به
تردد زیاد در طول شبانه روز ،نیاز به احداث شبکه روشنایی بیش از پیش ضرورت پیدا کرد و در این راستا حدود  2۳00متر شبکه
روشنایی و حدود  ۱کیلومتر شبکه فشار متوسط با هزینهای بالغ بر  ۳800میلیون ریال احداث شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان:

6مورد وقف در همدان ثبت شد

همدان  -خبرنگار فرصت امروز :مدیرکل اوقاف و امور خیریه همدان با اشاره به ترویج و توسعه فرهنگ وقف در این استان
گفت ۶ :مورد وقف از ابتدای امسال تاکنون توسط واقفان نیک اندیش با نیتهای متفاوت ثبت شده است که ارزش آنها نسبت به
پارسال رشد چشمگیری دارد .حجت االسالم رضا حاجی زین العابدینی اظهار داشت :ارزش موقوفههای سال جاری  ۱0میلیارد
تومان برآورد شده که  2مورد از آنها در همدان ،یک وقف در مالیر و سه وقف در شهرستان بهار ثبت شده است .مدیرکل اوقاف و امور
خیریه همدان گفت :نیات واقفان از ایجاد این موقوفه ها تهیه جهیزیه برای نوعروسان بی بضاعت ،کمک به مستمندان و برگزاری
آیین های مذهبی شامل شادی و عزاداری برای ائمه اطهار(ع) است .به گفته حاجی زین العابدینی جدیدترین موقوفه یک منزل
مسکونی با ارزش هشت میلیارد تومان است که توسط یک بانوی همدانی با نیت احداث خانه سالمندان وقف شد .وی خدمات دارو
و درمان ،مجالس روضه خوانی و کمک به مدارس علوم دینی ،مساعدت به نیازمندان و محرومان و تقویت دانش آموزان و مدارس
را از بیشترین نیات واقفان استان برشمرد و افزود :در اجرای نیات واقفان دقت می شود تا مطابق خواسته آنها عمل شود .مدیرکل
اوقاف و امور خیریه همدان با بیان اینکه با نهادینه کردن فرهنگ وقف بسیاری از مشکالت به ویژه موضوع ازدواج و مسکن جوانان
رفع میشود یادآوری کرد :همه افراد با هر سطح درآمدی میتوانند در کار نیک وقف مشارکت کنند و منابع مالی زیاد ،مالک و
معیار کمک رسانی نیست .همدان از استانهای غنی در حوزه وقف است و طبق آمار ثبت شده در سایت اداره کل اوقاف و امور
خیریه از  8۳۳موقوفه درآمدزا و انتفاعی برخوردار است.
رئیس اداره اسناد پزشکی بیمه سالمت گلستان :

طرح نسخه نویسی الکترونیک در  86درصد مطب های گلستان اجرا شد

گرگان  -خبرنگار فرصت امروز :حســینعلی انصاری فرد در خصوص اجرای طرح نســخ الکترونیک اظهار کرد  :با عنایت
به تکلیف قانونی ســازمان بیمه ســالمت و تبع آن اداره کل بیمه سالمت استان گلستان  ،از ابتدای سال  99طرح نسخه نویسی
الکترونیک در مطب پزشکان و نسخه پیچی الکترونیک در مراکز داروخانه و پاراکلینیک به صورت رسمی اجرا شد .وی افزود  :در
شهریورماه  ،طرح نسخه نویسی الکترونیک در  8۶درصد مطب های طرف قرار داد اجرا شده و پزشکان مجری طرح  ،نسخ خود را
به تعداد  ۴8هزار و  7۳۴نسخه به صورت الکترونیک و بااجرای رسیدگی آنالین قواعد بیمه ای با ایجاد هزینه ای بالغ بر  ۶میلیارد و
 872میلیون ریال اجرا کردند .انصاری فرد ادامه داد  :همچنین  8۴درصد مراکز طرف قرارداد ( داروخانه  ،آزمایشگاه  ،پرتو پزشکی )
در اجرای طرح نسخه پیچی الکترونیک  ،نسخ خود را به تعداد  ۴7هزار و  ۶97نسخه  ،به صورت الکترونیک با بررسی آنالین قواعد
بیمه ای با ایجاد هزینه ای بالغ بر  ۳8میلیارد و  ۳۳2میلیون ریال به اداره کل بیمه سالمت استان ارسال کردند .وی بیان کرد  :کل
هزینه الکترونیک ایجاد شده توسط پزشکان و مراکز طرف قرارداد مجری طرح مذکور در استان در شهریور ماه به مبلغ  ۴5میلیارد
و  2۱۱میلیون ریال بوده که بر مبنای تولید هزینه در رتبه پنج کشوری قرارداریم .انصاری فرد گفت  :در طرح نسخه الکترونیک
به تدریج نسخه کاغذی حذف و تجویز و ارائه خدمات توسط پزشکان و مراکز طرف قرارداد به صورت الکترونیک انجام می شود .

 95درصد جمعیت مراوه تپه تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارند

گرگان  -خبرنگار فرصت امروز :سیفی گفت  :با وجود کمبود نیروی انسانی در بیمه سالمت شهرستان مراوه تپه  95درصد
افراد تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند  ".خدایار سیفی " گفت  :هماهنگی های الزم برای اجرای طرح مشوق های بیمه ای
جهت خدمات پیشگیرانه و مراقبت های ارتقاء سالمت در شهرستان مراوه تپه انجام شده است و تصور می کنیم که مردم استقبال
خوبی از این طرح داشته باشند .معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری شهرستان مراوه تپه ادامه داد  :با وجود کمبود نیروی انسانی در
بیمه سالمت شهرستان مراوه تپه  95 ،درصد جمعیت این شهرستان تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند و به عنوان نماینده
دولت از این عملکرد رضایت داریم .سیفی بیان کرد  :از نزدیک نیز خدمات دفترچه الکترونیک و نسخه نویسی را بررسی نموده و در
خصوص مزیت های آن با حضور رئیس بیمه سالمت شهرستان در بخش های مختلف صحبت کردیم و ضمن نشست و هم اندیشی
با ائمه جمعه اهل سنت این شهرستان از ایشان تقاضا نموده تا در نماز جمعه این مزیت ها را بیان کنند .وی گفت  :خوشبختانه
نماینده مجلس شورای اسالمی در شرق استان نیز عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است و در مسیر سالمت مردم در
این منطقه گام های خوبی برداشته است و دغدغه های سالمت مردم را در مراوه تپه به صورت ملی و استانی پیگیری می کند .

رشد  150درصدی سوخترسانی به راهآهن اراک

اراک  -خبرنگار فرصت امروز :مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان مرکزی از رشد  ۱50درصدی سوخترسانی
به راهآهن اراک در مرداد  99خبر داد .سعید جمشیدی در جلسه مشترک کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان مرکزی و
استان قم بیان کرد :سوختی که به راه آهن داده می شود به صورت اعتباری است و براساس خوداظهاری راه آهن انجام می گیرد ،اما
در سال  99برای تامین سوخت مشکالتی برای راه آهن ایجاد شد .وی با بیان اینکه اعتباری در اختیار شرکت پخش فرآورده های
نفتی نیست و باید براساس سهمیه این سوخت رسانی انجام گیرد که محدود است ،گفت :این شرایط باعث بروز مشکالتی شده است
و اگر بخواهیم سهمیه را افزایش دهیم باید به مدیران باالدست پاسخگو باشیم .جمشیدی افزود :با وجود این شرایط ،میزان سوخت
رسانی به راه آهن اراک در طول چهار سال اخیر بسیار رشد داشته است به طوری که سوخت رسانی در فروردین ماه  50درصد،
اردیبهشت ماه ،خرداد و تیرماه  99نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۱00درصد و در مردادماه با توزیع  885هزار لیتر سوخت،
 ۱50درصد افزایش صورت گرفته است ،در حالی که باید توزیع سوخت براساس سیر و تعداد ترن انجام گیرد .به گزارش ایسنا،
مدیرکل راه آهن استان مرکزی نیز در این جلسه بیان کرد :تا  20مردادماه ،راه آهن اراک  500هزار لیتر سوخت خود را دریافت
کرده است و پس از آن نیز  290هزار لیتر سهمیه دریافت کردیم ،اما این افزایش سهیمه به دلیل افزایش عملکرد این مجموعه بوده
است .محمدرضا قربانی اظهار کرد :در پنج ماهه نخست سال جاری  ۳۶2هزار تن بار در شبکه راه آهن استان بارگیری شده است
در حالی که این میزان بار در مدت مشابه سال گذشته  ۳۱۱هزار تن بوده و در واقع  50هزار تن افزایش بارگیری رقم خورده است.
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معاون وزیر نیرو :

اقدامات ارزشمندی در مدیریت مصرف درخوزستان انجام گرفته است
اهواز  -شبنم قجاوند :معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی
با بیان اینکه اقدامات ارزشــمندی در دو سال گذشته در زمینه
مدیریت مصرف در خوزستان صورت گرفته است ،بیان کرد :یک
مشــکل که در خوزستان وجود دارد این است که مصرف پیک با
غیر پیک تا  ۴برابر فرق می کند .یعنی باید یک ظرفیت باال ایجاد
شود تا پیک تابستان را پوشش دهد و در زمستان این ظرفیت ها
بدون استفاده می ماند .همایون حائری در جلسه بررسی وضعیت
برق شهرستان های مســجد سلیمان ،اندیکا ،اللی و هفتکل که
با حضور نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس ،مسئولین محلی
و مدیران صنعت برق خوزســتان در فرمانداری مسجد سلیمان
برگزار شــد ،گفت :برق منطقه ای خوزستان دومین برق منطقه
ای در کشــور از لحاظ مصرف انرژی اســت بــا این وجود در دو
ســال گذشته اقدامات ارزشــمندی در زمینه مدیریت مصرف و
پیک سایی در خوزســتان انجام گرفته که جای تقدیر دارد .وی
تصریح کرد :مشــکالتی در صنعت بــرق وجود دارد که اصل آن

بــه موضوع نقدینگی بر می گردد در عیــن حال باید با یک کار
جهادی و برنامه ریزی شــده در حوزه های که مشــکالت وجود
دارد ،آن را برطــرف کرد .معــاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی
افزود :فرسودگی شبکه برق یکی از چالش های صنعت برق بوده

که الزم اســت یک گزارش از میران فرسودگی ها آماده شود تا
بتوانیــم با تهیه طرح جامعه و تهیه منابع ،این فرســودگی ها را
برطرف کنیم .حائری اضافه کرد :با وجود تعداد باالی ایســتگاه
و ترانس در منطقه یکی از دالیل افت ولتاژ در مســجد سلیمان
مربوط به تفاوت در ســطح ولتاژ  ۱۱و  ۳۳کیلو ولت است که در
مواقع ضروری نمی توانند همدیگر را تامین کنند که الزم اســت
این مشکل برطرف و همسان ســازی های الزم انجام شود .وی
تاکید کرد :در جایی که تامین برق انجام می شود نباید افت ولتاژ
وجود داشــته باشد و این مساله تا تابستان سال آینده نیاز است
که برطرف شــود .معاون وزیر نیرو در امــور برق و انرژی گفت:
ایــن آمادگی وجود دارد که در بحث تامین برق مورد نیاز صنایع
هرگونه همکاری در منطقه صورت بگیرد و برق مورد نیاز تامین
شــود .بازدید از تجهیزات و پروژه های برق در مسجد سلیمان از
دیگــر برنامه های همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و
انرژی بوده در خوزستان بوده است.

ثبت نام وام حمایتی کرونا برای مشاغل فرهنگی هنری تا پایان مهرماه تمدید شد

قم  -خبرنگار فرصــت امروز :مدیرکل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی اســتان قم از تمدید اعطای وام مشــاغل آسیب دیده از
کرونــا تا پایان مهرماه خبر داد .به گزارش روابط عمومی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان قم ،سیدموسی حسینیکاشانی
با اعالم این خبر اظهار داشــت :بر اســاس مصوبه سی و هفتمین
جلســه ستاد ملی مدیریت کرونا ،پرداخت وام به مشاغل و کسب
و کارهای فرهنگی و هنری آسیب دیده از کرونا تا پایان مهر سال
جاری تمدید شد .ایشــان افزود :با شروع همهگیری کوید  ۱9در
کشــور و تعطیلی بسیاری از مشــاغل و ضرر و زیان آنها دولت با
تمهیدات الزم درصدد حمایت از این مشــاغل بر آمد .وی گفت:
پرداخت تســهیالت حمایتی به کســب و کارهای آسیب دیده از
کرونا از جمله سیاستهای دولت در راستای حفظ اشتغال بنگاهها
و صیانت از نیروهای کار اســت و بر این اساس ۱۴رســته شغلی
منتخب که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده
و دارای لیســت بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی بودند،
برای اســتفاده از تسهیالت مذکور به سامانه کارا به نشانی kara.

 mcls.gov.irمراجعه و مراحل ثبت نام خود را دنبال کردند .در
کارگاههایی که مســتقیم از کرونا لطمــه دیده و به اجبار تعطیل
شــدهاند از مبلغ  ۶الی  ۱۶میلیون تومــان وام به ازای هر نیروی
انسانی اختصاص مییابد .مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان
کرد :در همین راســتا اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی تمامی
مشــاغل و صنوف مرتبط با حوزه فرهنگ ،هنر و رسانه که از این

همهگیری آســیب دیدهاند را جهت ثبت نــام دریافت وام معرفی
و پیگیری نمود .ایشــان افزود :برای درخواســت وام در مجموعه
 ۳7۱پرونده برای  92۳اشــتغال به نفر اقدامات الزم انجام شــده
اســت که نیمی از میزان درخواست تســهیالت توسط بانکهای
اســتان به متقاضیان پرداخت شده اســت ،رشتههای پروندههای
تشــکیل شده عبارتند از :صحافی ۱۱مورد ،بازیهای رایانهای ۱2
مــورد ،انواع تایپ یا تحریرنامه و چاپ  29مورد ،خدمات فرهنگی
 ۱8۶مــورد ،دفتر روزنامه و خبرگزاری و کانون تبلیغاتی  8مورد،
عکاسی و خدمات عکس  ۴2مورد ،فروشگاههای فرهنگی و هنری
 28مــورد ،چاپخانه و لیتوگرافی  ۱8مورد ،موسســات فرهنگی و
انتشاراتی ۱0مورد ،نشــر 27مورد .گفتنی است :براساس ابالغیه
ستاد ملی مدیریت کرونا اعطای این وام تا پایان مهرماه تمدید شد
و دســتورالعمل مذکور از سوی بانک مرکزی به تمامی بانکهای
عامل ابالغ شده است .از اینرو به اطالع تمامی صنوف آسیب دیده
مرتبط با این اداره کل میرســاند در صورت تمایل در سامانه کارا
ثبت نام تا پیگیریهای الزم صورت پذیرد.

در آئین معارفه رئیس اداره بازرسی ورسیدگی به شکایات مخابرات منطقه قزوین بیان شد:

اطالح فرآیندها ،ریشه یابی مشکالت و ارتقاء سالمت اداری از وظایف اصلی ادارات بازرسی است
قزوین  -خبرنگار فرصت امروز :آیین معارفه سرپرست اداره
بازرســی و رسیدگی به شکایات مخابرات منطقه قزوین با حضور
مهندس رضوانی مشاور مدیر عامل و مدیر کل دفتر مرکزی بازرسی
و نظارت شــرکت مخابرات ایران ،مدیر مخابــرات منطقه قزوین،
معاونین ،مدیران و جمعی از رؤسای ادارات ستادی بصورت آنالین
در سالن ویدئو کنفراس ساختمان مرکزی مخابرات برگزار شد .در
این مراسم از زحمات چندین ساله مهندس نصرآبادی بعنوان رئیس
سابق اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات مخابرات منطقه قزوین
تقدیر و تشکر ویژه بعمل آمد و غالمعلی نوروزی بعنوان سرپرست
جدید اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات مخابرات منطقه قزوین
معرفی شد .در این نشســت رضوانی مشاور مدیرعامل و مدیرکل
بازرسی و نظارت شرکت مخابرات ایران با بیان شعار نظارت فراگیر
در اداره کل بازرســی مخابرات ایران افزود :امیدواریم با همدلی و
همیاری تمامی مســئولین و کارکنان مخابرات منطقه قزوین و با
اقدامات پیشگیرانه از بروز مشکالت در سازمان جلوگیری و اهداف
مخابرات محقق شود و ما موظفیم تا رفع نهایی مشکل پیگیری های
الزم را انجام داده و تکریم مشتریان و ذینفعان را سرلوحه امور خود

قرار دهیم .مهندس رضوانی همچنین برای سرپرست جدید اداره
بازرســی مخابرات منطقه قزوین اظهار امیدواری کرد که با اتکال
به ذات الینتاهی خداوند و با همکاری و همراهی ســایر مدیران و
کارکنان در تحقق اهداف شــرکت موفق و پیروز باشــد .مهندس
نصرآبادی که به عنوان سرپرســت مخابرات منطقه ی قزوین که

پیش از این به عنوان رئیس اداره ی بارزسی مخابرات منطقه بود ،
نیز در این آیین در خصوص اهمیت و جایگاه اداره بازرسی سخنانی
را بیــان کرد و در ادامه گزارشــی از عملکرد اداره ی بازرســی در
زمان تصدی پست ریاست آن اداره را ارائه داد .سرپرست مخابرات
منطقه در ادامه افزود :بازرســی ســعی نموده در مجرای قوانین و
دستورالعمل ها حرکت کرده و از نگاه مچگیرانه پرهیز و در راستای
چرخه ی تداوم کسب و کار و ایجاد شرایط محیا برای ادامه ی کار
همکاران  ،قدم بردارد .وی در ادامه افزود :توجه ویژه به مشــتریان
وپاســخگوبودن مجموعه مخابرات به مطالبات مشترکین ،رعایت
مقررات وســالمت مجموعه و ارزیابی سیســتم ها ازجمله وظایف
حساس حوزه بازرسی ونظارت است که همدلی وهمکاری تمامی
مجموعه مخابرات رامی طلبد .نوروزی سرپرســت جدید بازرسی
مخابرات منطقه قزوین در این مراســم ضمن تشکر و قدردانی از
حاضران در جلسه گفت :امیدوارم با تعامل و همراهی بیشتر بتوانم
ماموریت سازمان که رضایت مردم و مشتریان می باشد را به خوبی
محقق سازیم .گفتنی اســت مهندس نوروزی پیش از این رئیس
اداره مخابرات شهرستان البرز بود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران خبر داد :

بدهکاری350میلیاردتومانیشرکتتوزیعبرقمازندران

ســاری – دهقان  :فرامرز سپری در جلسه شــورای مدیران
شرکت توزیع نیروی برق مازندران که با حضور معاونین و مدیران
دفاتر ســتادی این شــرکت برگزار شده بود با اشــاره با بدهکاری
۳50میلیاردی این شــرکت در بخش های مختلف  ،وجود برنامه
جامع جهت برون رفت از مشــکالت موجود را ضروری دانســت و
گفت :نیاز رســیدن به کارنامه مطلوب در برنامه داشــتن است و
امیدواریم با تالش یکایک همکاران در سطح شرکت توزیع نیروی
برق مازندران با توجه به تالش های صورت گرفته از این مشکالت
گذر کنیم و در این بین  ،همت و تالش مضاعف در اقدامات را باید
در سرلوحه خود قرار دهیم .مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران
خاطرنشان کرد  :روش های اجرایی فعلی پاسخگوی پیشبرد کارها
نبوده و روشهای اجرایی کــه در فرایند مدیریتی وجود دارد می

باید بررسی و تغییر کند .سپری ضمن تاکید بر مدیریت متمرکز
نرم افزارهای موجود شــرکت تصریح کرد  :مدیریت دانشی که در

نرمافزارهای موجود اتفاق میافتد دارای ارزش بسیار زیادی است .
وی به اهمیت شایسته ساالری در انتخاب مدیران اشاره و یادآور شد
 :انتخاب مدیران می بایست با توجه به داده های آزمون کلینیک
مدیریت صورت پذیرد  ،چه بســا نیروهای نخبه در شرکت وجود
دارند که ناشناخته ماندهاند  .سپری به اهمیت اجرایی شدن طرح
سیما پرداخت و ادامه داد :رتبه بندی عملکرد معاونت ها و مدیران
در پیشبرد عملکرد و اهداف شرکت بسیار حائز اهمیت بوده و این
طرح میبایست بهزودی پیاده سازی شود .مدیرعامل شرکت توزیع
برق مازندران تعداد خدمات غیر حضوری شــرکت را  ۴0خدمت
برشــمرد و اظهار داشت  :امیدواریم با تالش تمامی همکاران؛ این
رقم به  80خدمت افزایش یافته و با این کار ورود مشــترکین را به
شرکت به صفر برسانیم.

با هدف روان سازی ترافیک؛

عملیاتهمسطحسازیدریچههایفاضالبشهربندرعباسدرحالانجاماست

بندرعباس  -خبرنــگار فرصت امروز :معاون بهره برداری و
توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب هرمزگان از همسطح سازی و
همسان سازی دریچه های آدمرو فاضالب در سطح شهر بندرعباس
تا پایان آبان ماه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب
هرمــزگان ،عال امیریان نژاد با بیان اینکه عملیات ســاالنه روکش
آســفالت خیابان ها باعث غیر همسطح شــدن دریچه های آدمرو
فاضالب با ســطح خیابان ها می شود ،افزود :با هدف پیشگیری از
اختالل در تردد  ،بهبود عبور و مرور وســائط نقلیه ،رفاه و آسایش
شــهروندان و مدفون ماندن دریچه های آدمروها ،عملیات همسان
سازی دریچه های فاضالب به صورت مداوم و با مدیریت و نظارت
مســتقیم امورهای آب و فاضالب مناطق یــک و دو بندرعباس در
دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود :در پایش کلی توســط گروه بازدید پیمانکاران اتفاقات
فاضالب مناطق یک و دو شهر بندرعباس دریچه های فاضالبی که
نیاز به عملیات همسطح سازی و همسان سازی داشتند شناسایی و

برنامه زمانبندی برای انجام عملیات مذکور نیز مشخص شد.
به گفته امیریان نژاد ،براساس برنامه زمانبندی عملیات همسطح
ســازی دریچه های فاضالب در نقاط مختلف شهر به خصوص در
خیابــان ها و مراکــز پرتردد با هماهنگی و همکاری شــهرداری و
راهنمایی و رانندگی در منطقه شرق بندرعباس از اول شهریور ماه و
در منطقه غرب بندرعباس از اوایل مهرماه امسال آغاز شده و تا پایان
آبان به پایان می رسد.
معــاون بهره برداری و توســعه فاضالب شــرکت آب و فاضالب
هرمــزگان ادامــه داد ۱8۴ ،دریچه غیر همســطح در این مرحله
شناسایی شده است ،افزود :از این تعداد  80دریچه در منطقه یک و
 ۱0۴دریچه در منطقه دو همسان و همسطح سازی می شود .گفتنی
است ،عملیات همسان ســازی دریچه های فاضالب شامل برش و
تخریب آسفالت و در نهایت همسطح سازی و بتن ریزی است.
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 6راه ساده برای ایجاد اعتمادبهنفس

اعتمادبهنف��س در زندگی و به خصوص کس��ب و کار ،حیاتی اس��ت.
نداش��تن اعتم��اد به نفس کافی منجر به عدم رس��یدن ب��ه موفقیت و
پیش��رفت میش��ود .افرادی که از فق��دان خودباوری رن��ج میبرند ،در
پیشبرد امور ناتوان خواهند شد.
هنری ف��ورد میگوید« :وقتی فکر میکنید میتوانید کاری را به ثمر
برسانید و یا فکر میکنید که نمیتوانید آن را انجام دهید ،در هر صورت
درس��ت فکر کردهاید ».این به این معناس��ت ک��ه همه چیز همانطوری
پیش خواهد رفت که در اندیشه شماست.
اعتمادبهنفس ،به شما شجاعت ریسککردن معقول و منطقی و دنبال
کردن اهداف را میدهد .این دقیقا همان چیزی اس��ت که برای ایجاد و
رشد یک کسب و کار ضروری است .همچنین باعث میشود که ساخت
و مدیریت تیمها س��ادهتر ش��ود ،زیرا رویکرد همراه ب��ا اعتمادبهنفس،
طبیعتاً در دیگران نیز الهامبخش اعتمادبهنفس خواهد بود.
بهت��ر اس��ت بدانی��د که هم��ه اف��راد در جنبههای مختل��ف ،درگیر
اعتمادبهنفس هس��تند ،حتی برخی به طور طبیعی و ذاتی به شدت در
این زمینه مشکل دارند .بنابراین اگر شما نیز برای داشتن اعتمادبهنفس
با خود مبارزه میکنید ،بدانید که فرد غیرمعمولی نیستید.
اعتمادبهنفس مانند ماهیچه اس��ت ،میتوان آن را از طریق آموزش و
تمری��ن ،به صورت آگاهانه ،ایجاد کرد .در این مقاله قصد داریم ش��ش
راه س��اده برای ایجاد اعتمادبهنفس را بی��ان کنیم .اینکه مدت کوتاهی
اس��ت که با این موضوع درگیر ش��دهاید و یا اینکه مدتهاست با آن در
کش��مکش هستید ،فرقی نمیکند ،در ادامه با این شش راهنمایی ساده
میتوانید برای ایجاد اعتمادبهنفس تمرین کنید.
 .1صحبتهای منفی را از کالم خود حذف کنید
بهتر اس��ت که سختگیری را در مورد خود ،متوقف کنید .جالب است
ک��ه وقتی میخواهیم خودم��ان را نقد کنیم ،به مراتب س��ختگیرتر از
زمانی هس��تیم که دیگران را نقد میکنیم .ما به ش��ما توصیه میکنیم
که دفعه بعدی که با مشکلی مواجه شدید ،این الگو را بشکنید .به جای
اینک��ه روی کارهایی که به درس��تی آن را انجام ندادهاید ،تمرکز کنید،
راه حل مش��کل را بیابید و از جمالت منفی اس��تفاده نکنید .استفاده از

کالم ناخوشایند با بار منفی ،مشکل را حل نخواهد کرد ،بلکه تنها باعث
عدم داشتن اعتمادبهنفس و تخلیه انرژی خواهد شد.
یک راه س��اده برای رسیدن به این موضوع این است که مشاورههایی
را ک��ه در وضعیت مش��ابه به یک دوس��ت خوب میدهی��د ،برای خود
تکرار کنید.
 .2تظاهر به اعتمادبهنفس کنید تا زمانی که واقعا به آن دست یابید
تحقیق��ات نش��ان میدهد ک��ه با تظاهر ب��ه داش��تن اعتمادبهنفس،
میتوانی��د آن را احس��اس کنی��د .ب��دن میتواند ذه��ن را کنترل کند
بنابرای��ن با کم��ک ایجاد تغییرات کوچکی در زبان ب��دن ،میتوانید در
خود اعتمادب ه نفس ایجاد کنید.
بیش��تر مواقع لبخند بزنید ،این لبخند نش��ان میدهد که ش��ما آرام
هس��تید و در مقابل دیگران احس��اس راحتی دارید .همچنین وضعیت
بدن خود را بهبود بخش��ید .وضعیت بدن ش��ما ب��ر روی هورمونهای
بدنت��ان تاثیر میگ��ذارد و در نتیجه خلق و خوی ش��ما تغییر خواهد
ک��رد .از خمیده ب��ودن اجتناب کنید ،بدن افت��اده و خمیده ،دفاعی به
نظر میرسد .اگر ایستادهاید ،در بلندترین حالت خود بایستید و شانهها
را عقب بگیرید .اگر نشس��تهاید ،صاف بنشینید .به یاد داشته باشید که
زبان بدن فردی که اعتمادبهنفس دارد ،باید باز و گشوده باشد.
خوب لباس بپوش��ید .طرز لباس پوشیدن میتواند تفکر شما را تحت
تاثی��ر قرار دهد ،به همین خاطر باید اطمینان حاصل کنید که لباس��ی
که بر تن دارید ،احس��اس اعتماد به نفس در شما ایجاد میکند .خوب
لباس پوشیدن نگاه شما را نسبت به خودتان تغییر داده و نشان میدهد
که دوست دارید دیگران شما را چطور ببینند .وقتی ظاهر خوبی داشته
باش��ید ،حس خوبی هم خواهید داشت و این احساس خوب به دیگران
نیز منتقل میشود.
 .3سختی را تمرین کنید
هر چقدر که خود را بیشتر در موقعیتهای خاص و دشوار قرار دهید،
بهتر میتوانید از پس مش��کالت و غلبه ب��ر این نوع موقعیتها ،برآیید.
با گذش��ت زمان ،در برخورد با شرایط سخت و موقعیتهای مشکلساز،
راحتتر خواهید ش��د .از همه مهمتر زمانی که شما قادر باشید غلبه بر

مش��کالت را بیاموزید ،احس��اس اعتمادبهنفس بیشتری خواهید کرد و
در موقعیتهای ناراحتکننده و سخت ،واکنش بهتری نشان میدهید.
ب��ا تمرینات میتوانید فرصتی برای بهبود خود ایجاد کنید ،به تدریج
چالشهایی را برای خودتان در نظر گرفته و برای حل آن تمرین کنید.
با گذشت زمان تخصص الزم را به دست خواهید آورد.
 .4از مقایسهکردن بپرهیزید
مقایس��ه خود با دیگ��ران ،مثل آتش زدن به زندگی اس��ت که باعث
بدبختی و عدم اعتمادبهنفس میش��ود .همیشه کسی وجود دارد که از
شما موفقتر و ثروتمندتر است.
انس��انها به طور طبیعی خ��ود را با دیگران مقایس��ه میکنند ،باید
چگونگی کنت��رل این عمل طبیعی را یاد بگیری��م .باید به این موضوع
برسید که مقایسه کردن ،هیچگاه سازنده و مفید نیست.
همیش��ه ما در مورد خودمان بدترین چیزها را تصور میکنیم ،یعنی
از آن چیزی که هس��تیم خود را کمتر میدانیم ،زمانی که بنا بر تمایل
طبیعی ،خود را با دیگران مقایسه میکنیم ،با این نوع قضاوت در مورد
خود ،قطعا حس سرخوردگی و شکست را برای خودمان ایجاد میکنیم.
به یاد داشته باش��ید که ما هرگز نمیتوانیم میزان موفقیت و ارجحیت
افراد را اندازهگیری کنیم.
بنابرای��ن دفعه بع��دی که خود را با دیگران مقایس��ه کردید ،به خود
یادآوری کنید که این بازی نیس��ت که در آن برنده باش��ید ،پس بهتر
است به آن پایان دهید .به جای این کار زمان بگذارید و به کارهایی که
برای زندگی با نشاط میتوانید انجام دهید ،بیندیشید.
 .5از طفرهرفتن اجتناب کنید
طف��ره رفتن به اعتماد به نفس ش��ما لطمه میزند و ش��ما را در یک
ورطه ناخوش��ایند خواهد انداخت .از جمالت منفی که باعث میش��ود،
ام��ور را به تعوی��ق بیندازید دوری کنید ،این کار باعث از دس��ت دادن
اعتمادبهنفس خواهد ش��د .حتی اگر ش��رایط دشوار اس��ت ،باید به آن
بپردازی��د ت��ا چرخ��ه زندگی تداوم یاب��د .درج��ا زدن کاری را از پیش
نخواهد برد و ش��ما را از وضعی��ت کنونی نجات نخواهد داد .برای ایجاد
اعتمادبهنفس باید کال تو اکشن کنید.

برای شروع کافی است تنها یک گام کوچک به سمت اهداف بردارید.
این کار ذهن ش��ما را به سمت چیزهای مثبت ،متمرکز خواهد کرد .به
این فک��ر کنید که چه میخواهید و برای خواس��ته خود چه میکنید،
از خطرات و مش��کالت احتمالی نهراس��ید و حص��ار دور خود را درهم
بش��کنید .این رویکرد به شما نشان میدهد که میتوانید از نگرانیهای
خود عبور کرده ،کال تو اکشن کنید و در نتیجه پیشرفت کنید.
اگ��ر چالش بزرگ��ی پیش رو داری��د ،احتماال بهترین کار این اس��ت
ک��ه کمی با آن مواجه ش��وید و ذره ذره به ح��ل آن بپردازید .این کار
اعتمادبهنفس شما را برای مقابله با چالش بزرگ باال میبرد.
 .6از کمالگرایی دوری کنید و پیروزیهای خود را جشن بگیرید
زمانی را برای جش��ن گرفتن موفقیتهای بزرگ و کوچک خود ،صرف
کنید .به خودتان یادآوری کنید که پیشرفتی که کسب کردهاید و مشکالتی
که بر آن غلبه نمودهاید ،بس��یار چشمگیر بودهاند .این عمل طبیعت ٌا باعث
پیشرفت شما خواهد شد .بسیاری از مردم از پروژهای به پروژه بعد میروند،
بدون اینکه کمی برای لذت بردن از موفقیت خود توقف کنند.
ب��ه یاد داش��ته باش��ید که جش��ن گرفت��ن موفقیته��ا و دوری از
کمالطلبی نابجا ،بسیار مفید خواهد بود ،موفقیتهای کوچک نیز نباید
به طور کامل نادیده گرفته شوند .با تمرین و تکرار این شش روش ساده
میتوانی��د در خود ایجاد اعتمادبهنفس ک��رده و نتیجه آن را در بهبود
کارها و موفقیتهای کسب و کاری خود ،نظارهگر باشید.
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مدرسه مدیریت
 5نشانه که هشدار میدهد تحول شغلی مطلوبتان روی نخواهد داد

یک کارشناس مالی (مثال اسمش را میگذاریم جِین) ،بسیار صریح گفت که میخواهد شغلش را از بخش فروش به بخش توسعه
و آموزش تغییر دهد و چون به مدت یک س��ال این دو کار را به صورت همزمان انجام میداد اما چیز خاصی تغییر نکرد ،احس��اس
میکرد که عالوه بر کار اصلی خود ،یک بار اضافی نیز به دوش میکشد .در همان حین که بقیه اعضای گروه از او پرسیدند که چگونه
میخواهد بهطور رسمی تغییر شغل دهد و نمک بر زخمش میپاشیدند ،من متوجه الگوهای رفتاری خاصی در جین شدم که نشان
میداد او هرگز نمیتواند شغلش را تغییر دهد.
کارهای جین شبیه به دیگر افراد مشتاق تحول شغلی بود که هیچکدامشان موفق نبودند .با این کارها و باورها ،حتی کارشناسان
بااس��تعداد هم نمیتوانند در ش��غل خود تحولی ایجاد کنند .آیا احساس میکنید مدتهاست برای تحول شغلی مطلوبتان تالش
میکنید اما آب از آب تکان نمیخورد؟در اینجا پنج عالمت که هشدار میدهد تحول شغلی شما روی نخواهد داد را فهرست کردهایم:
 .1عالقهای به ایجاد تحول ندارید
اولین نشانه برای جِین این بود که دیگر نتوانست چیزی را تغییر دهد .او در ابتدا روی پروژههای مربوط به توسعه و آموزش که بسیار
هم به آن عالقه داشت کار میکرد و آنچنان خوب بود که در آن زمینه ،مشهور شد .البته او برای تغییر شغل داخلی درخواست داد،
ش و نه وظایفش ،هیچکدام ب ه طور رسمی تغییری نکرد .به اینجا که رسید ،اعضای گروه پیشنهادهایی مطرح
اما نه عنوانش ،نه حقوق 
کردند :میتوانست باز هم روی پیشنهاد تغییر شغل داخلی پافشاری کند ،سراغ سازمانهای دیگری برود و از همان ابتدا شروع به کار
در شغل جدیدش کند یا حتی اگر میخواست بیشتر کار کند ،کارهای جانبی دیگری انجام دهد .جِین گفت که هم ه این پیشنهادها
را در نظر گرفتهبود ،اما هیچکدام از این راهها را امتحان نکردهاست.
تحول ش��غلی هم مانند جس��توجوی شغلی ،س��ختیهای خود را دارد .امکان ندارد کسی با پشتسر نگذاشتن مشکالت ،شغل
جدیدی کسب کند .ممکن است ارائهتان رد شود ،ممکن است از کسی کمک بخواهید اما جوابی نگیرید یا حتی ممکن است برای
شرکتی رزومه یا تبلیغ کسب و کار خودتان را بفرستید اما از آنها خبری دریافت نکنید .بهتر است درباره کارهای خود فکر کنید تا
اگر نیاز شد ،استراتژی و تاکتیکهایتان را تغییر دهید .در هر صورت ،تا خودتان نخواهید ،چیزی تغییر نخواهد کرد .شما تحت هیچ
شرایطی نباید بیکار بنشینید.
 .2انتظار دارید کارفرمایان و استخدامکنندگان ،درکتان کنند
به گفت ه جِین ،یکی از دالیلی که باعث شد او روی تحول شغلیاش پافشاری نکند ،این بود که او قبال سر کارفرمای فعلیاش و چند
استخدامکننده دیگر ،تمام تالش خود را کرد اما فایدهای نداشت .کارفرمایش میخواست او سر همان شغل فعلیاش بماند .همچنین
به دلیل  10سال سابق ه کاری که داشت ،از نظر بانکها و کارفرمایان مشاغل دیگر ،او فقط بهدرد بخش فروش میخورد.
ممکن است کارفرمای فعلی شما با تغییر شغل شما موافقت نکند ،چون برایش بهصرفه نیست .انتقالتان ،جور کردنتان با شغل
جدید و پر کردن جای خالیتان ،باعث ایجاد اختالالت میشود .تازه این کار برای کارفرمایان و استخدامکنندگان دیگر سختتر هم
خواهد بود ،زیرا آنها از کیفیت کار شما به اندازه کارفرمای فعلیتان آگاه نیستند .احتماال فکر میکنید انتقال زمین ه شغلیتان کار آسانی
است ،اما اینطور نیست .انتظار نداشته باشید که کارفرمایان یا استخدامکنندگان درکتان کنند و به شما کمک کنند .درخواست تغییر
شغل شما ،برای کارفرمایان یک ریسک است ،چراکه میتوانند به جای شما ،شخصی که قبال هم در این شغل تجربه داشته را بپذیرند
چراکه کارفرمایان همیشه تا جای ممکن ریسک را کاهش میدهند.
 .3خود را بیش از حد ،وقف شغل قدیمی خود میکنید
ما عالوه بر تش��ویق جین به انتقال داخلی یا رفتن به ش��رکتهای دیگر ،پیشنهاد تغییرات کوچکتری هم دادیم .مثال گفتیم او
میتواند برای تمرکز روی شغل مطلوبش ،برنامه فعلی خود را کمی تغییر دهد و بقیه کارها را به بعد محول کند .میتواند مخاطبین
شبکهسازی ( )Networkingخود را از فروشندگان به مربیان ،کارشناسان منابع انسانی و دیگر ارتباطاتی که به شغل جدید او مرتبط
است ،تغییر دهد .همچنین میتواند در شغل فعلیاش کمی زمان برای کارهای جانبی شغل جدیدش خالی کند اما خب ،جین به فکر
اهداف پیشرفت بخش فروش بود و میخواست همچنان فرد برجستهای باقی بماند.
شما قطعا نمیخواهید بهطور کامل با کارفرمایتان قطع رابطه کنید ،اعتبار خود را به خطر بیندازید یا شغل خود را از دست بدهید.
باید در حد قابل قبولی بازده داشته باشید ،اما احتماال میدانید که قبال هم توانستهاید با تالش نهچندان زیاد ،موقعیت فعلی خود را
حفظ کنید .اگر میخواهید شغل جدیدی بهدست آورید ،بیخیال شغل قدیمی خود شوید تا فکر و زمانتان خالی شود و به اندازه
کافی برای شغل دیگرتان انرژی داشته باشید .اگر همچنان در گذشته سیر کنید ،فقط در همان حرفه نتیجه میگیرید .شما در حرفه
قدیمیتان نقش بسیار مهمی دارید ،بنابراین شغل جدیدتان هیچگاه به پای شغل قدیمیتان نمیرسد ،مگر اینکه توجه خود را فقط به
آن معطوف کنید .درست است که اینگونه در حرف ه قدیمیتان پیشرفت نمیکنید ،اما مگر قرار نبود شغل قدیمیتان را ترک کنید؟
 .4فکر میکنید شغلتان باید تماموقت با دستمزد باال باشد
یکی از مراجعهکنندگانم (بگذارید صدایش بزنیم جان) برخالف جین ،توانست تمرکزش را از شغل قبلیاش (تدارکات شرکتهای
بزرگ) روی هدف جدیدش (اس��تراتژی اس��تارتآپ) بگذارد .جان همه تالشهای داخلی خود را روی هر چیز مربوط به استارتآپ
متمرکز کرد .او برنام ه خود را به حداکثر انعطافپذیری رساند تا وقت انجام پروژههای جانبی با استارتآپها و همچنین شرکت در
رویدادهای کارآفرینی را داشتهباشد .او حتی بارها استراتژیک و کارآفرین بودن را با خود تمرین میکرد.
جان توانس��ت نقشهای مش��ورتی با چندین استارتآپ را ب ه دست آورد ،اما هنوز هم یک شغل تماموقت نداشت .همین مشکل
باعث ش��ده او هرچه نخ تا حاال ریس��یده را پنبه کند! حتی هنگامی که برای او شغل تماموقتی در نظر میگیرند (او حتی تا مرحله
ی که او از پروژههای جانبی و
آخر مصاحبات ،پیش رفتهاست) ،هنوز احساس بدی نسبت به خود دارد ،زیرا حس میکند تجربههای 
خودیادگیری کسب کردهاست ،کافی نیستند و هنگامی که در مرحل ه آخر مصاحبه است ،عدم اعتماد به نفسش نمایان میشود .این
درست است که حقوق باال و حرفههای تماموقت ،مهمتر از کارهای جانبی ،داوطلبی یا خودیادگیری است ،اما تحول شغلی به این معنا
است که شما در حرفه یا جای جدیدی کار کنید ،آن هم بدون اینکه یک شغل تماموقت و حقوق باالیی داشته باشید .وقتی تا این حد
نزدیک به موفقیت هستید ،اعتماد به نفس خود را از دست ندهید و از هر راهی برای بهدست آوردن تجربههای جایگزین تالش کنید.
 .5به اینکه میتوانید تحولی ایجاد کنید ،باور ندارید
در پایان شام ،جین متوجه شد که هنوز راههای زیادی برای امتحان کردن وجود دارد و تحول شغلی او ،آنقدرها هم که فکر میکرده
ناامیدکننده نبودهاست .این یک نشانه مهم و مثبت است ،زیرا باید قبل از رسیدن به هدفتان ،درست آن را برانداز کنید .اگر واقعا به
اینکه میتوانید تغییری ایجاد کنید باور نداشتهباشید ،هزار دلیل برای تسلیم شدن پیدا میکنید.
این ،دقیقا همان مشکلی است که یکی دیگر از مشتریان مالی من با آن مواجه شود .با اینکه او هم مانند جین قصد داشت از بخش
فروش خارج شود ،شغل مدنظر جدیدش به بخش فروش بیشتر مربوط بود ،برای همین نمیشود آن را تغییر چندان بزرگی ب ه حساب
آورد .ما یک استراتژی و مجموعهای از تاکتیکها را برای اهدافش چیدیم ،برندش را تغییر دادیم ،نتورکش را گسترش دادیم و آماده
جستوجوی کارهای ناگهانی شدیم .این مشتری من بیش از دو سال ناپدید شد و هنگامی که دوباره با هم حرف زدیم ،او همچنان
در همان شرکت بود و اصرار داشت با اینکه واقعا خواهان تحول است ،نمیتواند تغییری ایجاد کند ،اما آیا او هیچ کدام از تاکتیکهای
موقت را امتحان کردهاست؟ خیر ،چون فکر میکرد هیچ تاکتیکی جواب نمیدهد و هیچکس یک زن  40و خوردهای ساله که از یک
شرکت بزرگ به استارتآپی کوچک منتقل شده را استخدام نمیکند.
تحول شغلی ،امری امکانپذیر است
من قبال هم از تحوالت شغلی موفقیتآمیز پست گذاشتهام ،از جمله یک کارشناس رسانه که از قضا زنی  50ساله بود ،از یک شرکت
بزرگ اخراج ش��د و توسط ش��رکت کوچکی با یک شغل جدید ،حقوق بیشتر و پست و مقام باالتر استخدام شد .ملیندا ،کارشناس
رسانه ،همزمان که سر شغل قدیمیاش بود ،با پروژههای جانبی و نتورکی قدرتمند ،اساس تحول شغلیاش را بنا کرد .او منتظر نماند
تا کارفرمایان ،او را استخدام کنند ،بلکه شبکهسازیاش باعث موفقیتش شد .او در تواناییهایش لحظهای شک نکرد ،بلکه حاضر بود
حرفهای خارج از شغل همیشگیاش امتحان کند .شما چطور؟
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مسیرموفقیـت

رفتارهای متفاوتی که افراد موفق نسبت به انسانهای عادی دارند
ش��اید تصور کنید افراد موفق ،ذاتاً موفق هستند یا موفق
ب��ه دنیا میآین��د .در حالی که تفکر اش��تباهی دارید ،زیرا
کسب برخی خصوصیات و ویژگیها سبب رشد و موفقیت
آنها در زندگی ش��ده است .در ادامه با ما همراه باشید تا به
ش��ما بگوییم افراد موفق چه کارهایی را متفاوت از دیگران
انجام میدهند.
راه موفقی��ت هموار اس��ت ،هرچند ممکن اس��ت آن را
پیچیده و غیرقابل دسترس ببینید .تنها کافی است قوانین
موفقیت را فرا گیرید و در زندگی خود به کار ببرید.
موفقیت و احساس شادی و خوشبختی رابطه نزدیکی با
هم دارند ،اما به ندرت موفقیت س��بب شادی پایدار خواهد
ش��د .ش��اید دس��تیابی به اهداف و رویاها ،در همان لحظه
بسیار شیرین و لذتبخش باشد ،اما این لذت برای برخیها
زودگذر است و بعد از چند روز عادی میشود.
ش��اید موفقیتهای زیادی به دس��ت آورید ،اما همواره به
دنبال پیروزیهای بیش��تر هس��تید ،زیرا بع��د از مدت کمی
تازگی خود را از دس��ت میدهند .وقتی به هدفی که در س��ر
دارید میرسید ،ناگهان با اهداف جدید و غیرمنتظرهای مواجه
خواهید ش��د .البته گاهی احساس خوش��بختی و رضایت از
کسب بعضی موفقیتها تا مدتی طوالنی باقی میماند.
اف��راد موفق ه��ر فرهنگ ،زبان ،اقلیم ،س��ن و نژادی که
داش��ته باش��ند ،خصوصیات مش��ترکی دارند .ب��ه تازگی
تحقیقاتی در دانشگاه هاروارد انجام شده که نشان میدهد
اف��راد موفق برخی کارها را به طریق متفاوتی از دیگر افراد
به انجام میرسانند.
پژوهش��گران دانش��گاه هاروارد به این نتیجه رسیدهاند
تمام افرادی موفق و خوشبخت ،کارهای خود را پیرامون 4
اصل مهم انجام میدهند.
آنها به دنبال کارهایی میروند که:
• احساس رضایت و شادی به همراه داشته باشد.
• نتیجهای ملموس داشته باشد.
• روی اطرافیانشان تأثیر مثبت بگذارد.
• دانش و ارزش آنها را به نسل آینده منتقل کند.
پس برای اینکه ش��ما ه��م به موفقیت و ش��ادی پایدار
برسید ،باید به س��راغ انجام کارهایی بروید که این  4اصل
را دربرگی��رد .وقتی یکی از آنها را نادیده بگیرید ،این حس
به سراغتان میآید که باید بیشتر کار کنید یا به دنبال کار
متفاوتی بروید.
در ادامه به ش��ما میگوییم افراد موفق و خوشبخت چه
تفاوتی با دیگران دارند:
آنها سرشار از حس شور و هیجان هستند
افراد موفق ش��ور و اش��تیاق زیادی ب��رای انجام کارهای
خود دارند ،همین ش��ور و هیجان سبب میشود تا تحمل

سختیهای مسیر را داشته باشند .آنها خود را وقف اهداف
و رویاهای خود میکنند.
«جی��ن گودال» ،پژوهش��گر رفتارشناس��ی جانوران ،در
سن  26س��الگی خانه و وابستگیهایش را رها کرد و برای
تحقیق درباره ش��امپانزهها به تانزانیا رفت .او زندگیاش را
وق��ف کاری کرد که از آن لذت میب��رد و با این کارش به
دیگران نش��ان داد رویاهایشان را دنبال کنند و هیچ وقت
عالقهمندیهای خود را از یاد نبرند.
دنباله رو دیگران نیس��تند و گاه��ی برخالف جریان آب
میروند
افراد موفق و خوش��بخت از شکس��ت و ریس��ک کردن
واهم��های ندارند و با اش��تیاق فراوان ،اه��داف ،آرمانها و
عالقهمندیهای خود را دنبال میکنند.
افراد بارزی هس��تند که با شور و ش��وق فراوان به دنبال
ارزشهای خود رفتهاند« .بیل گیتس» دانشگاه را رها کرد
و تمام وقت و انرژی خود را روی مایکروس��افت گذاش��ت؛
«ریچارد برانس��ون» در سن  16سالگی ترک تحصیل کرد؛
«اس��تیون کینگ» تمام اوقات فراغتش را به نوشتن رمان
اختص��اص داد .تصور کنید اگر این افراد به دنبال آرزوهای
خود نمیرفتند ،دنیای امروز چه کمبودهایی داشت؟
اگر کاری را شروع کنند ،حتماً تمام میکنند
وقت��ی ایدههای ناب و جدید ارزش دارن��د که آنها را به
اج��را برس��انید .افراد موفق عاش��ق کار کردن در ش��رایط
س��خت و مش��کل هس��تند .آنها بهراحتی از چالشهای نو
عبور میکنند ،نتیجه کار را در ذهن خود متجسم میشوند
و تا دستیابی به هدف از هیچ تالشی فروگذار نمیکنند.
انعطافپذیری باالیی دارند
افراد موفق در زندگی خود بسیار منعطف هستند ،وقتی
مرتکب اشتباهی شوند خیلی خوب از آن درس میگیرند.
ش��اید گاه��ی آنها خط��اکار و احمق به نظر برس��ند .پس
ش��ما هم از آنها درس بگیرید و ذهن خود را برای کس��ب
تجربیات جدید و اشتباه کردن آماده کنید.
به تازگی تحقیقی در دانش��گاه «ویلی��ام اند مری» روی
 500داوطلب انجام ش��ده که نش��ان میده��د افراد موفق
دارای دو خصوصیت مشترک هستند:
• هیچ وقت شکست و ناکامی را تصور نمیکنند.
• به نظ��ر و قضاوت دیگران درباره خودش��ان بیاهمیت
هستند.
پس ای��ن افراد هیچگاه وقت و انرژی خ��ود را برای فکر
کردن درباره نظر دیگران و تصور شکست صرف نمیکنند.
آنها شکست را برای دستیابی به موفقیت ضروری میدانند
و به این باور رس��یدهاند اگرچه شکست دلنشین نیست ،اما
مقدمه موفقیت است.

به سالمتی خود اهمیت میدهند
س�لامتی ،موفقیت و خوشبختی ارتباط تنگاتنگی با هم
دارند .افراد موفق ،س�لامتی را برای دس��تیابی به موفقیت
الزم میدانند .بر این اس��اس همواره در تالشند عادتهای
س�لامتی را در خود ب��ه وجود آورند .یک��ی از این عادات،
خواب کافی و مناس��ب است که س��بب مقابله با استرس،
افزای��ش تمرکز و بهبود خلق و خو میش��ود .آنها میدانند
تغذیه س��الم و ورزش نیز سبب باالرفتن تمرکز و اعتماد به
نفسشان میشود.
خیلی روی مشکالت و سختیهای زندگی زوم نمیکنند
وقتی خیلی روی مش��کالت متمرکز ش��وید ،استرس و
هیجانات منفی به س��راغتان میآی��د که نتیجهای جز دور
ش��دن از اهداف ن��دارد ،اما اگر به دنبال راه حل مناس��ب
باشید ،بهرهوریتان نیز بیشتر خواهد شد.
از موفقیت اطرافیان خود خوشحال میشوند
اف��راد موف��ق ارزش خ��ود را میدانن��د و ب��ه این درک
رس��یدهاند موفقیت دیگران سبب میش��ود دیدشان بازتر
ش��ود و فرصتهای بیش��تری پیش روی خود ببینند .پس
برای موفقیت دیگ��ران ارزش قائلند و هیچ وقت خود را با
کسی مقایسه نمیکنند.
فراتر مرزها را میبینند
افراد موفق خارج از چارچوب فکر دیگران فکر میکنند.
آنها بس��یار خ�لاق هس��تند و هیچ وقت از ع��دم پذیرش
رفتارشان توسط دیگران ناراحت نمیشوند.
وقتی دیگران در منطق ه امن و راحت خود قرار گرفتهاند،
افراد موفق از این محدوده خارج ش��ده و خود را به چالش
میکشند تا به ایدههای جدید برسند.
ذهن بازی دارند
اف��راد موفق با داش��تن ذهن باز ،از ایدهه��ای جدید و بکر
اس��تقبال میکنند .آنها میدانند هر دیدگاهی ممکن اس��ت
س��بب رشد و پیشرفتشان ش��ود .آنها میتوانند نظر خود را
در مواجهه با اتفاقات جدید تغییر دهند و مشکالت را از زاویه
دیگری ببینند .توصیه میشود از هر صحبتی یک نکت ه مفید
استخراج کنید تا از این طریق ذهن خود را باز نگه دارید.
هیچ کسی نمیتواند شادی را از آنها بگیرد
وقتی بتوانید خود را با دیگران مقایس��ه نکنید ،همیش��ه
خوش��حال خواهید بود .افراد موفق وقتی درباره کاری که
انجام میدهند احساس خوبی دارند ،اجازه نمیدهند هیچ
کسی شادیش��ان را تحت تأثیر قرار دهد .البته غیرممکن
است نس��بت به نظر دیگران هیچ واکنشی نداشته باشیم،
اما باید بدانیم نظر اطرافیان خیلی هم دقیق نیس��ت .پس
همیشه با دید شک و تردید به نظرات دیگران نگاه کنید.
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