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نقدینگی به 1463 هزار میلیارد تومان رسید

رشدبیپایان
فرصت امروز: حجم نقدینگی باز هم رشد کرد و به ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومان تا پایان دی ماه امسال رسید. 
این در حالی است که روند افزایشی نقدینگی در اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد و از حدود دو سال پیش و در 
دی ماه س��ال ۱۳۹۴ تاکنون حجم نقدینگی از ۹۵۰هزار میلیارد تومان تا ۱۴۶۳هزار میلیارد تومان پیش رفته و 
بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومان رش��د داشته است. این رشد نقدینگی در سال های اخیر همواره یکی از انتقادات 
اقتصاددانان به عملکرد بانک مرکزی بوده اس��ت؛ چنانچه در ماه های گذشته و با التهاب و نوسانات اخیر بازار ارز 
همواره از حجم گسترده نقدینگی به عنوان یکی از عوامل این التهاب ارزی نام برده می شد و سرگردانی نقدینگی 

راهی به جز بازار ارز و تقاضا برای خرید دالر نیافته بود.  با این همه، بر اساس تازه ترین آمار بانک مرکزی از...

توصیه معاون اول رئیس جمهور به مردم: 

 سهام عدالت خود را
نفروشید
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مردم ایران از سال جاری می توانند اثرات مثبت برجام را در زندگی خود حس کنند

چشم انداز اقتصاد ایران به روایت »بیزینس مانیتور«

چگونه میلیاردر شویم؟ 
مهارت های ارتباطی رهبران بزرگ

رهبری سازمان چه چالش ها و هزینه هایی دارد؟ 
فروش در ورای پایان فروش

26 سؤال کلیدی جایگاه یابی برند و خلق داستان برند
خلق تمایزی حساب شده

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

تراویس کاالنیک صندوق 
 سرمایه گذاری جسورانه

تأسیس می کند

6

اگرچه تراز تجاری کشـور همچنان حـدود 6میلیارد دالر منفی 
 اسـت، با ایـن وجود در یازدهمین ماه سـال حـدود 4میلیارد و 

603 میلیون دالر صادرات داشته ایم. در 11 ماهه امسال 
صادرات کشور به 41 میلیارد و 690 میلیون دالر...

گرانیدالر
درصادراتاثرکرد؟

یادداشت
ساکنان بافت های فرسوده

بانشاط می شوند

توج��ه ب��ه احیا و نوس��ازی 
بافت ه��ای فرس��وده یک��ی از 
نیازه��ای اصل��ی کش��ور بوده 
ک��ه ب��ه همی��ن دلیل س��تاد 
بازآفرینی پایدار بافت ش��هری 
تش��کیل شده اس��ت. براساس 
هدفگ��ذاری صورت گرفته، باید 
بافت  ب��ا  س��االنه 27۰محل��ه 
فرسوده در کش��ور شناسایی و 
س��رمایه گذاری در این مناطق 
انجام شود.  هنگامی که سخن 
از بازآفرینی محله هایی واقع در 
بافت فرس��وده به میان می آید، 
دیگ��ر توجه به س��اختمان در 
محل��ه، مورد نظر نیس��ت بلکه 
خدمات عموم��ی مانند پارک، 
مس��ائل  آم��وزش،  بهداش��ت، 
امنیت��ی و خدمات��ی نیز مورد 
شناسایی  بنابراین  است،  توجه 
محله ه��ای فاق��د کارایی الزم 
اولوی��ت  در  س��کونت  ب��رای 
ق��رار دارند.  به ط��ور کلی اصل 
طرح قابل قبول ب��وده که نیاز 
کش��ور اس��ت و در اجرای آن 
تمام دس��تگاه های مرتبط باید 
حضور داشته باشند. البته ستاد 
بازآفرینی پایدار بافت ش��هری 

مختلف  دس��تگاه های 
3را ملزم کرده است تا...

محمدرضا 
رضایی کوچی

عضو کمیسیون 
عمران مجلس شورای 

اسالمی

در طول تاریخ بشر میلیون ها کارآفرین کوچک 
و بزرگ با تکیه بر پش��تکار و استعدادش��ان به 
بهبود زندگی بش��ری کمک کرده ان��د. در واقع، 
با وقوع انقالب صنعت��ی، نوآوری های صنعتی و 
تجاری س��ازی آنها اهمیت بیش��تری نسبت به 
قب��ل پیدا کرد و موفقیت برخ��ی از کارآفرینان 
به حدی بود که به تدریج شهرت آنها از مرزهای 
کشورشان نیز فراتر رفت، درحالی که قبل از آن 
به ندرت نام شان در خارج از شهر یا روستای شان 

مطرح می شد. 
به عبارت بهتر، اغلب کارآفرینانی که ما امروز 
کم وبیش مطالبی را در موردش��ان می ش��نویم، 
افرادی هس��تند که پس از آغاز قرن بیس��تم یا 
حداقل در اواخر قرن نوزدهم نام شان مطرح شده 
اس��ت. برخی از آنها نه تنها با معرفی محصوالتی 
منحصربه فرد زندگی بش��ر را تح��ت تأثیر قرار 
داده اند، بلکه توانسته اند سبک های جدیدی را در 
صنعت و کس��ب وکار از خود به یادگار بگذارند. 
درخص��وص اینکه کدام یک از ای��ن کارآفرینان 
نقش بیشتری در پیشرفت های جهانی داشته اند، 
نظ��رات متفاوت��ی وج��ود دارد، ام��ا برآیند این 
نظ��رات می تواند ما را به ۱۰ نام بزرگ در عرصه 
کارآفرین��ی برس��اند؛ در این گ��زارش به نقل از 
 پایگاه خب��ری اتاق ایران، به پیش��گامان عرصه

کسب و  کار پس از انقالب صنعتی پرداخته ایم. 
1- اندرو کارنگی )1919-1835(

وقت��ی خان��واده فقیر کارنگی ب��ه امید یک 
زندگی بهتر اسکاتلند را به مقصد آمریکا ترک 
کردند، هیچ کس فکر نمی کرد پس��ر ۱۳ ساله 
این خان��واده روزی به امپراتور ف��والد آمریکا 
تبدیل شود. کارنگی به رغم سواد اندکش توجه 
ویژه ای به مسائل مهمی مانند تخصص گرایی و 
کارایی در هزینه و زمان داشت. وی توانست با 
استفاده از روش خالص سازی بسمر –که یک 
مبتکر انگلیس��ی بود- انقالبی در صنعت فوالد 
به پا کند و از این راه ثروتی افسانه ای به دست 
آورد؛ ثروتی ک��ه معادل بیش از ۳۰۰ میلیارد 

دالر امروز تخمین زده شده است. 
2- جان راکفلر )1937-1839(

اگرچ��ه راکفل��ر در س��ال ۱8۹۶ یعنی پیش 
از آغاز قرن بیس��تم عمال از دنیای کس��ب وکار 
کناره گیری کرد و تنه��ا نامش در هیأت مدیره 
ش��رکت اس��تاندارد اوی��ل باقی مان��د، اما مدل 
کس��ب وکار او حتی در قرن بیس��ت و یکم هم 
طرف��داران خ��اص خ��ود را دارد. موفقیت های 
این س��لطان بالمنازع صنعت نفت تنها به دلیل 
تملک پاالیشگاه های مهم آمریکا نبود، بلکه مدل 

کس��ب وکار او که بر ادغام عمودی تأکید داشت 
نیز نقش مهمی در افزایش قدرتش در بازار ایفا 
می ک��رد. تأکید وی بر تس��لط به زنجیره تأمین 
ت��ا حدی بود که حتی بش��که های فلزی که در 
اس��تاندارد اویل مورد استفاده قرار می گرفت نیز 

در شرکت های زیرمجموعه آن تولید می شد. 
3- توماس آلوا ادیسون )1931-1847(

این مخترع سرشناس که بیش از هزار اختراع 
به نامش ثبت ش��ده اس��ت، برخالف بسیاری از 
مخترعان نقش بس��یار فعالی در تجاری س��ازی 
یافته های خود داش��ت. ادیسون در سال ۱878 
با هم��کاری چندین تأمین  کنن��ده مالی بزرگ، 
شرکت تولید المپ ادیس��ون را راه اندازی کرد؛ 
شرکتی که در س��ال ۱8۹2 به جنرال الکتریک 
تغییر نام داد و امروز همچنان جزو شرکت های 
پیشرو جهان در زمینه تولید لوازم خانگی برقی، 
پنل های خورشیدی و توربین های نیروگاهی به 

شمار می رود. 
4- هنری فورد )1947-1863(

به جرأت می توان گفت هیچ کس به اندازه 
هنری فورد در توس��عه صنعت خودروسازی 
نقش نداش��ته اس��ت؛ ش��رکتی که فورد بنا 
نه��اد، اولین ش��رکتی ب��ود که تولی��د انبوه 
اتومبی��ل در مقی��اس صنعت��ی را آغاز کرد. 
اس��تراتژی فورد تولی��د خودروهایی بود که 
عم��وم مردم ق��درت خریدن آن را داش��ته 
باش��ند و ب��ه لطف این اس��تراتژی، اقش��ار 
متوس��ط جامعه آمریکا نیز توانستند صاحب 
خودرو ش��وند، درحالی که قبل از آن خودرو 
ی��ک کاالی لوکس و مختص ثروتمندان بود. 
فورد دستمزدهایی را به کارگرانش پرداخت 
می کرد که تا آن زمان بی س��ابقه بود. عالوه 
بر س��طح ب��االی دس��تمزد، س��اعات کاری 
کارگ��ران ف��ورد نیز کمتر از س��ایر کارگران 
بود زی��را فورد به به��ره وری بیش از کمیت 

س��اعات کاری اهمیت می داد. 
5- ساکیشی تویودا )1930-1867(

با وجود گذش��ت بیش از 87 س��ال از مرگ 
ساکیش��ی توی��ودا، م��ردم ژاپن هن��وز وی را 
»پادش��اه مبتکران ژاپنی« می خوانند و از وی 
ب��ه عنوان پدر انقالب صنعتی کشورش��ان یاد 
می کنن��د. ساکیش��ی تویودا در س��ال ۱۹2۶ 
ش��رکت تویوت��ا را راه اندازی کرد تا دس��تگاه 
ریسندگی خودکاری را که اختراع خودش بود 
تجاری کند؛ ش��رکتی که پس از مرگ وی، به 
رهبری پسرش –کیشیرو تویودا- وارد صنعت 
اتومبیل س��ازی ش��د و اینک پ��س از چندین 

دهه برنامه ریزی و ت��الش بی وقفه نام خود را 
در زمره بزرگ ترین خودروس��ازان جهان قرار 
داده اس��ت. ساکیش��ی تویوت��ا مبتکر تکنیک 
حل مس��ئله »پنج چرا« بود ک��ه امروزه جزو 
تکنیک های مورد تأکید در تولید ناب به شمار 
می رود. شرکت تویوتا همواره به بهره وری باال 
و قابلیت های فوق العاده اش در زمینه مدیریت 
کیفیت، معروف بوده و این حس��ن ش��هرت را 
مدیون آموزه ه��ای موس��س دوراندیش خود 

یعنی ساکیشی تویودا است. 
6- سام والتون )1992-1918(

حتی بزرگ ترین منتقدان شرکت فروشگاه های 
زنجیره ای وال مارت نیز نمی توانند توانایی های این 
شرکت در اتخاذ تصمیمات به موقع و بهره بردن از 
صرفه های ناش��ی از مقیاس را زیر س��وال ببرد. 
سام والتون در طول سال های فعالیتش در حوزه 
خرده فروشی –هم به عنوان فروشنده و کارگر و 
هم به عنوان مالک فروشگاه- به ضرورت تأسیس 
یک فروشگاه زنجیره ای با کاالهایی ارزان قیمت 
و مناس��ب برای اقش��ار کم درآمد پی برده بود و 
در همین راستا اولین فروش��گاه وال مارت را در 
س��ال ۱۹۶2 در ایالت آرکانزاس راه اندازی کرد و 
سپس ش��خصا اقدام به بررسی وضعیت شهرها 
و روس��تاهای مختلف کرد تا محل های مناسب 
برای تأسیس شعب بعدی فروشگاهش را بیابد. 
فرزندان س��ام والتون پس از م��رگ او راهش را 
ادامه دادند و با گس��ترش ش��عب وال مارت، این 
شرکت را به برترین شرکت جهان از لحاظ میزان 

درآمد ساالنه تبدیل کردند. 
7- وارن بافت )1930-در قید حیات(

موفق ترین س��رمایه گذار قرن بیستم و یکی 
از اعض��ای ثابت فهرس��ت ثروتمندترین افراد 
جهان، با وجود کهولت س��ن همچنان مشغول 
تاخت وت��از در بازارهای س��رمایه اس��ت. وارن 
بافت س��رمایه گذاری را از سن ۱۱سالگی آغاز 
کرده و اکنون در س��ن 87 س��الگی هلدینگ 
برکش��ایر هاتاوی و ده ها ش��رکت زیرمجموعه 
آن –با بیش از ۳۶۰ هزار نفر ش��اغل- را اداره 
می کند. بافت به تواضع و س��ادگی در زندگی 
ش��خصی اش معروف اس��ت، به طوری که هنوز 
در خانه قدیمی خود که ۶۰ س��ال قبل آن را 
خریداری کرده است، سکونت دارد و برخالف 
اغل��ب ثروتمندان، از امکاناتی مانند هواپیمای 
ش��خصی، خودروه��ای لوک��س متع��دد و. . . 
دوری می کن��د. وی در یک دهه اخیر بیش از 
27 میلی��ارد دالر از ثروت��ش را به امور خیریه 

اختصاص داده است. 

از اندرو کارنگی تا بیل گیتس

کارآفرینانی که دنیا را متحول کردند
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فرصت امروز: هرچند برجام 
رویدادی سیاسی بود، اما اثرات 
مس��تقیم آن در اقتص��اد ایران، 
انکارناشدنی و آغازی برای رفع 
تحریم های چندساله بود. با این 
ح��ال از زم��ان روی کار آمدن 
دونال��د ترامپ در کاخ س��فید، 
برجام نتوانس��ت گش��ایش های 
اولی��ه اش را در اقتص��اد ای��ران 
ادام��ه دهد، ام��ا با ای��ن حال،  
مانیتور« در گزارشی  »بیزینس 
که به چش��م انداز اقتصاد ایران 
پس از برج��ام پرداخته، برآورد 
کرده ک��ه مردم ایران از س��ال 
ج��اری می توانند اث��رات مثبت 
برج��ام را در زندگی خود حس 
کنند. به تعبیر بیزینس مانیتور 
اینترنش��نال، بیش از دو سال از 
اجرایی ش��دن توافق هس��ته ای 
ایران و کشورهای ۱+۵ گذشته 
اس��ت و اولین نشانه های مثبت 
اقتصادی که حاصل از برداشته 
ش��دن تحریم ه��ای اقتص��ادی 
اس��ت، در اقتصاد ایران از سال 
2۰۱8 مشاهده خواهد شد. این 
نشانه ها بعد از ورود سرمایه های 
خارج��ی، ایج��اد فرصت ه��ای 
شغلی تازه، فعالیت کارخانه های 
صنعت��ی و تولی��دی اروپایی در 
ایران و در نهایت بیش��تر شدن 
اقتصادی مش��اهده  نرخ رش��د 
می ش��ود که خبر خوب��ی برای 

فعاالن اقتصاد ایران است. 
 در ادام��ه این گ��زارش آمده 
اس��ت که انتظار می رود از فصل 
دوم س��ال 2۰۱8 ارزش تولی��د 
ناخالص داخلی در ایران افزایش 
یاب��د و درون ری��ز س��رمایه های 
خارجی به کش��ور بیش��تر شود. 
دلیل این مسئله هم گرم تر شدن 
رابطه اقتصادی ایران با کشورهای 
آسیایی و روسیه است. کشورهایی 
که طب��ق توافق نامه ه��ای اولیه 
در  زی��ادی  س��رمایه گذار                               ی 
زیرس��اختی  مختلف  بخش های 
کش��ور انجام خواهن��د داد. این 
سرمایه گذار                               ی ها که باعث توسعه 
اقتصاد ایران می شود، فرصت های 
ش��غلی زیادی در کش��ور ایجاد 
خواهد کرد و یک��ی از معضالت 
مهم اقتصادی این کش��ور یعنی 
بیکاری را تا اندازه زیادی برطرف 
خواهد کرد. البته انتظار نمی رود 
ش��مار فرصت های شغلی تازه ای 
که ایجاد می ش��ود متناس��ب با 
تعداد افراد جویای کار باشد ولی 
بدون ش��ک بار بزرگ��ی از دوش 
اقتصاد کشور برداشته خواهد شد 
و برای ش��ماری از مردم فرصت 

شغلی ایجاد خواهد کرد. 
حال این س��ؤال وجود دارد که 
آیا مشکالت اقتصادی ایران به طور 
کامل برطرف می شود یا همچنان 
رش��د  مس��یر  در  چالش های��ی 

اقتصادی وجود خواهد داشت؟ 
بای��د در نظر داش��ت با وجود 
تغیی��رات مثبتی ک��ه در اقتصاد 
ای��ران ایجاد خواهد ش��د، هنوز 
در س��ال 2۰۱8 چالش هایی در 
اقتصاد وجود دارد که دلیل اصلی 
وجود ای��ن چالش ها تحریم های 
محدودی��ت  و  آمری��کا  بانک��ی 
عرض��ه اعتب��ارات از طریق نظام 
بانکی بین المللی به ایران اس��ت. 
ای��ن محدودیت ها در یک س��ال 
اخیر به دلیل س��نگ اندازی های 
ترام��پ در جریان اج��رای توافق 
هسته ای و ایجاد فضای بی ثباتی 
در عرص��ه بین الملل هنوز به طور 
کام��ل برداش��ته نش��ده اس��ت. 
اگرچه بانک ه��ای زیادی در اروپا 
به خصوص کشور ایتالیا همکاری 
با ایران را از س��ر گرفته اند و این 
همکاری ها به تدریج می تواند به 
اقتصاد ایران کمک کند و رشد را 

برای کشور به ارمغان بیاورد. 
از دیگر موانعی ک��ه برای آغاز 
دوره رون��ق در اقتص��اد ایران نام 
برده می شود، رش��د کند بخش 
تولید نفت و گاز در ایران است که 
به دلیل ضعف تکنولوژی و البته 

کمبود س��رمایه خارج��ی ایجاد 
ش��ده است. از طرف دیگر قیمت 
نف��ت هم در ب��ازار چن��دان باال 
نیس��ت و به همین دلیل درآمد 
حاصل از فروش نفت به اندازه ای 
نیست که ایران بتواند منابع مورد 
نیاز برای توس��عه زیرس��اختی را 

تأمین کند. 
بهبود اقتصاد ایران از فصل 

آتی سال 2018
انتظار می رود از فصل دوم سال 
2۰۱8 نرخ رش��د اقتصادی ایران 
به تدریج افزای��ش یابد و اقتصاد 
ایران بتواند از اثرات مثبت توافق 
هسته ای برخوردار شود. البته این 
روند توسعه اقتصادی تدریجی و 
کند خواهد بود ولی همین رشد 

تدریجی برای کشوری که سال ها 
درگیر رکود بود خبر خوبی است. 
پیش بینی ها حاکی از آن است 
که پایبندی و تعهد کش��ورهای 
اروپای��ی و چی��ن و روس��یه به 
توافق هس��ته ای باعث ش��ود تا 
بازیگران اقتصادی خارجی نقش 
فعال تری در اقتص��اد ایران ایفا 
کنند و س��رمایه های بیش��تری 
از این کش��ورها وارد ایران شود. 
این س��رمایه ها از ط��رف اروپا و 
روس��یه و چین تأمی��ن خواهد 
شد و بسترس��از رشد اقتصادی 
در کشور می شود. برخی بر این 
باورند که س��هم اعظم سرمایه 
وارد بخش تولید خودرو خواهد 
ش��د ولی در صورت��ی که ایران 
بتوان��د در بخش توس��عه تولید 
نفت و گاز س��رمایه جذب کند، 
پتانسیل اقتصادش را برای رشد 

بیشتر خواهد کرد. 
اما باید در نظر داشت که حتی 
اگر سرمایه ها وارد بازار ایران شود 
و نرخ رش��د اقتصادی کشور هم 
بیشتر شود، باز هم قدرت خرید 
و هزینه ه��ای مصرف��ی بخ��ش 
 خصوصی رش��د قابل مالحظه ای 

نخواهد کرد. 
ضعف دیگر اقتصادی در ایران، 
ضعف��ی که حتی اگر نرخ رش��د 
اقتصادی کش��ور هم بیشتر شود 
همچنان باق��ی می ماند، کمبود 
به  هزینه های مصرفی خصوصی 
خص��وص خانوارها اس��ت. موانع 
توس��عه اقتص��ادی و مش��کالت 
مالی مردم و انتظ��ارات در مورد 

شرایط اقتصادی در کشور باعث 
می شود حتی تا پایان سال جاری 
ه��م ش��اهد افزایش محس��وس 
هزینه ه��ای مصرفی نباش��یم. از 
طرف دیگر رش��د ت��ورم در این 
کشور هم معضل دیگری است که 
اقتصاد را دچار مشکل کرده است؛ 
معضلی که در س��ال های اخیر تا 
اندازه زیادی کنترل ش��ده است 
ولی هنوز بیش از ۱۰درصد است 
و برای مردمی که سال ها درگیر 
رکود بودند، به منزله افزایش فشار 

بر هزینه هاست. 
حال س��ؤال این است که نرخ 
رش��د اقتص��ادی ایران در س��ال 
جاری چقدر خواهد بود و آیا این 
روند رش��د تا انتهای دهه جاری 

میالدی ادامه خواهد داشت؟ 
ما انتظار داریم در سال 2۰۱8 
اقتص��اد ای��ران با س��رعت ۴.۳ 
درصد رشد کند و از سال 2۰۱۹ 
ت��ا 2۰22 متوس��ط نرخ رش��د 
اقتصادی این کشور به ۴.۴درصد 
در هر س��ال برسد. این نرخ رشد 
برای اقتصاد ایران، نرخ قابل قبول 
و خوبی است و می تواند بسترساز 
اصالحات تدریجی و زیرساختی 
اقتصاد ش��ود. باید در نظر داشت 

در س��ال 2۰۱7 
اقتص��اد ایران با 
درصد   ۳.8 نرخ 
رش��د کرده بود. 
ام��ا ت��داوم این 
رش��د اقتصادی 
انته��ای  ت��ا 
به  ج��اری  دهه 
ورود  س��رعت 
ی  یه ها ما س��ر
تداوم  خارجی و 
این روند بستگی 

خواهد داشت. 
مه��م  نکت��ه 
که  اس��ت  این 
اقتصاد ایران در 
به  آتی  ماه های 
صورت تدریجی 
خواه��د  رش��د 
ک��رد، ول��ی ما 
و  رونق  ش��اهد 
در  ش��کوفایی 
ایران  اقتص��اد 
بود  نخواهی��م 
هن����وز  زی��را 

ش��کوف���ایی  پتانس�����یل 
اقتصادی در کشور وجود ندارد. 
انتظ��ار می رود تا س��ال 2۰22 
س��رانه تولید ناخال��ص داخلی 
در ایران رش��د کند و به حدود 
7۵۰۰ دالر برسد. این در حالی 
اس��ت که در سال 2۰۱۶ سرانه 
تولی��د ناخال��ص داخلی حدود 
۵۰۰۰ دالر بود. در سال 2۰۱2 
و 2۰۱۳، یعنی س��ال هایی که 
قیم��ت نفت در دنیا با س��رعت 
باالی��ی در حال افزای��ش بود، 
س��رانه تولید ناخال��ص داخلی 
در این کش��ور در م��رز 8هزار 
دالر قرار داش��ت. رش��د سرانه 
در  داخل��ی  ناخال��ص  تولی��د 
افزای��ش  نش��ان  دهنده  ای��ران 

ارزش تولی��د ناخال��ص داخلی 
در کش��ور اس��ت و ضرورت��ا به 
بهبود ش��رایط اقتص��ادی عامه 
ولی  نمی ش��ود  منج��ر  م��ردم 
می توان انتظار داشت در نتیجه 
ایجاد فرصت های ش��غلی تازه و 
افزایش منابع مال��ی در اختیار 
روند  تس��ریع  ام��کان  دول��ت، 
بازس��ازی اقتصادی در کش��ور 
فراهم ش��ود و م��ردم به تدریج 
بتوانن��د در فض��ای بازتر مالی 

و اقتص��ادی زندگی راحت تری 
داشته باشند. 

توافق نامه ها از زمان اجرایی 
شدن برجام

ده ه��ا توافق نام��ه اقتصادی و 
تج��اری بین ایران و کش��ورهای 
دیگر طی دو سالی که از اجرایی 
شدن برجام می گذرد، امضا شده 
است و ده ها مذاکره هم در جریان 
است. یکی از مهم ترین توافق ها، 
توافق ایران و توتال فرانسه برای 
توسعه حوزه گازی پارس جنوبی 
اس��ت. ای��ن اولین تواف��ق ایران 
در زمین��ه انرژی بع��د از برجام 
بود و توتال بزرگ ترین ش��رکت 
بین المللی انرژی بود که همکاری 
خ��ود را ب��ا ایران از س��ر گرفت. 
امضای این توافق نام��ه و قرارداد 
نهایی ب��رای ایران اهمیت زیادی 
داش��ت زیرا هم رابطه اقتصادی 
ایران و فرانس��ه را مستحکم کرد 
و هم یکی از ش��رکت های مطرح 

نفتی دنیا را با خود همراه کرد. 
اما توافق توتال تنها توافق نامه 
در انرژی نبود. ایران توافق نامه ای 
برای مطالعه و امکان س��نجی در 
ح��وزه نفتی چنگوله با ش��رکت 
DNO ن��روژ امضا ک��رد و برای 
توس��عه حوزه ه��ای نف��ت و گاز 
آزادگان  و  ی��ادآوران  طبیع��ی 
جنوبی توافق نامه هایی با شرکت 
هلندی/ بریتانیایی شل امضا شد. 
همچنی��ن تفاهم نامه ه��ا برای 
س��اخت پاالیش��گاهی در بن��در 
جاس��ک بین ایران و شرکت دوو 
متعلق به کره جنوبی امضا ش��د 
و تفاهم نامه توس��عه خ��ط لوله 
و س��اخت پاالیش��گاه و توس��عه 
چندین حوزه نفت و گاز با شرکت 
سایپم متعلق به کشور ایتالیا امضا 
شد.  توافق نامه های امضاشده در 
زمین��ه خرید ان��واع هواپیماهای 
مس��افربری از دیگر تحوالتی بود 
که بع��د از برجام اتف��اق افتاد و 
صنعت خودرو هم بخش دیگری 

بود که از برجام نفع باالیی برد. 
تنها توافق نامه بانکی امضاشده 
بین ایران و یک کشور دیگر، توافق 
تأمین مالی مشترک است که بین 
ایران و اوبربانک اتریش امضا شد و 
قرارداد تأمین اعتبار از ایتالیا به ایران 
هم به عنوان قرارداد تأمین مالی بعد 

از برجام معرفی شد. 
در پایان باید گف��ت اگر ایران 
بتواند کس��ب مناف��ع اقتصادی 
از تواف��ق هس��ته ای را از س��ال 
ج��اری آغاز کند تا س��ال 2۰22 
خواهد توانست بحران های مالی 
را پشت س��ر بگذارد و با سرعت 
باالتری رش��د کند. از آن س��ال 
می توان ش��اهد رونق در اقتصاد 
ایران، افزایش هزینه های مصرفی 
دولت و مردم، آغاز روند توس��عه 
زیرساخت های صنعتی و ارتقای 
اس��تانداردهای زندگی مردم در 

کشور بود. 

مردم ایران از سال جاری می توانند اثرات مثبت برجام را در زندگی خود حس کنند
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مذاکرات و تفاهم نامه و توافق نامه های بعد از برجام

دریچه اقتصادجهان

جنگ تجاری ترامپ به روایت فورچون
جنگ های تجاری به فاجعه جهانی 

ختم می شوند؟
وضع تعرفه بر واردات فوالد و آلومینیوم توسط آمریکا، 
خبر از طلوع یک جنگ تجاری در سطح جهانی  می دهد. 
ح��اال نش��ریه فورچون با انتش��ار تحلیلی ب��ه پیامد های 
اقتصادی این جنگ پرداخته و نسبت به فاجعه آمیز بودن 

آن برای اقتصاد آمریکا هشدار داده است.
به گزارش فورچون، ترامپ هفته گذش��ته در توئیتش 
نوش��ت: »جنگ ه��ای تج��اری خوبند و بردن آن آس��ان 
است«. اما واقعا چه کسی برنده جنگ های تجاری است؟ 
درس های تاریخ روش��ن است. جنگ تجاری در واقع اصال 
خوب نیست و مهم تر اینکه برنده ای هم ندارد. این جنگ ها 
به اقتصاد تمام کشور های درگیر آسیب  می زنند و درگیری 

را دامن  می زنند.
جرقه آخرین جنگ تجاری جهانی توس��ط دو نماینده 
نه چندان شناخته شده کنگره آمریکا با قانونی به نام تعرفه 
اسموت- هاولی در س��ال ۱۹۳۰ زده شد. یعنی زمانی که 
آمری��کا وارد دوران موس��وم ب��ه رکود بزرگ ش��د. در آن 
س��ال دو عضو کنگره پیش نویس قانونی را ارایه کردند که 
هدفش حمایت از کش��اورزان آمریکایی با وضع تعرفه بر 
واردات محصوالت کش��اورزی بود. با وارد شدن این قانون 
کوچک حمایت کننده از کشاورزان به صحن کنگره موجی 
از خواسته های حمایت طلبانه در سراسر آمریکا برخاست. تا 
جایی که ۹۰۰ خط تعرفه ای برای حدود 2۰ هزار محصول 
کش��اورزی و صنعتی وضع شد. با وجود اعتراض گسترده 
اقتصاددانان، مشاوران و مخالفت کشور های خارجی، این 
قانون در کنگره آمری��کا تصویب و رییس جمهوری وقت، 

هربرت هوور، آن را تایید کرد.
اما واکنش های جهانی به این قانون سریع و تنبیهی بود. 
کانادا که بزرگ ترین شریک تجاری آمریکا در آن زمان بود 
دست به مقابله به مثل زد و تعرفه هایی بر واردات کاال های 
آمریکایی وضع کرد ک��ه در نتیجه آن صادرات آمریکا به 

کانادا به نصف کاهش یافت.
برنده آن جنگ که بود؟ تجربه نشان داد همه طرف ها 
بازن��ده بودن��د. در ایاالت متحده رک��ود بزرگ وخیم تر 
ش��د و اقتصاددانان بر این نظر هم داس��تان ش��دند که 
حمایت گرایی نه تنها رک��ود بزرگ را عمیق تر کرد بلکه 
به فروپاش��ی اقتصادی کش��ور تداوم هم بخشید. بخش 
بزرگ��ی از بنای تج��ارت جهانی فروپاش��ید و احتماال 
تعرفه ها مسئول حداقل نیمی از این سقوط آزاد بودند. 
س��ال پس از تصویب آن قان��ون، میزان صادرات آمریکا 
۴۰ درصد کاه��ش پیدا کرد و صنایع آمریکایی ضعیف 
ش��دند. واردات آمریکا هم به همان می��زان پایین آمد 
و حتی رش��د اقتصادی ش��رکای اقتص��ادی آمریکا نیز 
از گس��ترش باز ایس��تاد. آش��فتگی اقتصادی در تمام 
جه��ان افزایش یافت و س��تیز بین کش��ور ها منجر به 
رشد سیاس��ت های اقتصادی ملی گرایانه شد که نتیجه 
آن فقیرتر ش��دن سایر کش��ور ها بود. همچنین به رشد 
فاشیس��م و ق��درت یافتن اف��رادی دام��ن زد که وعده 
بهبودی وضع اقتصادی به هر وسیله ممکن را  می دادند 

پس به همه گیر شدن جنگ جهانی دوم منجر شد.
تحلیلگر نشریه فورچون با این تاریخچه از جنگ تجاری 
ب��ه تصمیم اخی��ر ترامپ  می پ��ردازد و  می نویس��د وقتی 
کش��وری مانند آمریکا در تعامل تجاری با دیگر کشور ها 
میلیارد ها دالر از دس��ت  می دهد آی��ا واقعا جنگ تجاری 

خوب و برنده شدن در آن آسان است؟
تعرفه هایی که ترامپ به تازگی پیش��نهاد کرده است 
تنها مشمول بخش های خاص و کوچکی  می شود یعنی 
صنایع آلومینیوم و فوالد. او استدالل  می کند که حمایت 
از صنایع محلی این فلزات بخش��ی از برنامه استراتژیک 
امنیت ملی آمریکاس��ت. گرچه که این حمایت  می تواند 
شامل فلزات کمیاب باشد و چنین استداللی، دست کم 
برای فلزات کمیاب  می تواند قابل توجیه باش��د اما این 
حمای��ت از فلزاتی مانند آهن و آلومینیوم که عرضه آن 
در س��طح جهانی انبوه اس��ت، درست به نظر نمی رسد. 
اگر اس��تدالل ترامپ در استراتژی امنیت ملی منجر به 
خروج این کش��ور از س��ازمان تجارت جهانی و به کنار 
نهادن قواعد تجاری و تعرفه این س��ازمان ش��ود آنگاه 
اس��ت که سایر کش��ور ها نیز چنین روندی را در پیش 
می گیرند و در آن صورت تجارت جهانی با آش��فتگی و 

بحران روبه رو  می شود.
سیاستگذار باید راه هایی برای حمایت از آمریکایی هایی 
ک��ه مش��اغل آنها به علت ادغ��ام اقتص��اد جهانی تهدید 
ش��ده اس��ت، پیدا کند. اما این مهم بهتر اس��ت از طریق 
سیاس��ت های رفاه اجتماعی و حمایت از ایجاد اش��تغال 
جدی��د صورت گیرد. افزایش تعرفه ها یک روش اقتصادی 
غیرمنطق��ی برای محافظ��ت از کارگ��ران در برابر رقابت 

خارجی است.
دلیل این امر نیز آن اس��ت ک��ه تعرفه هایی که موجب 
رونق داخلی یک صنعت  می شود  می تواند به مابقی اقتصاد 
ضرر بزند. تعرفه ها هزینه واردات را افزایش  می دهد اما در 
مقابل اقدامات انتقام جویانه ای که برخی از شرکای آمریکا 
در مقابل اقدام ما انج��ام خواهند داد می تواند هزینه های 
ص��ادرات را نی��ز باال بب��رد و این در نهای��ت موجب زیان 

اقتصادی آمریکا  می شود.
آی��ا برنده ش��دن در جنگ تجاری آن ط��ور که ترامپ 
می گوید آس��ان اس��ت؟ به نظر نمی رس��د اینطور باشد. 
تج��ارت جنگ��ی امروز ای��االت متحده نس��بت به جنگ 
تجاری دهه ۳۰ میالدی بس��یار خطرناک تر است؛ چرا که 
اگر شرکای تجاری آمریکا اقدام به تحدید و تهدید کنند، 
تولیدکنندگان آمریکایی از محل صادرات میلیاردها دالر از 
دست  می دهند و ممکن است هزاران آمریکایی شغل خود 

را از دست بدهند.
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بخشتوافقشریک

نفت و گازتوسعه نفت و گاز پارس جنوبیتوتال فرانسه

نفت و گازامکان سنجی حوزه نفتی چنگولهDNO نروژ

نفت و گازتوسعه نفت و گاز یادآوران و آزادگان جنوبیشل بریتانیا و هلند

نفت و گازامکان سنجی حوزه نفت و گاز غرب ایرانزاروبرزنفت روسیه

نفت و گازمدرن کردن امکانات صنعت نفتاکرسوسوشن نروژ

نفت و گازتوسعه پروژه نفت و گاز زاگرس فارسOMV اتریش

نفت و گازسرمایه گذاری در نفت و گازوینترشال آلمان

پتروشیمیساخت پاالیشگاه بندر جاسکدوو کره جنوبی

پتروشیمی و خط لولهتوسعه خط لوله حوزه گازی توسSAIPEM ایتالیا

پتروشیمیتوسعه حوزه نفتیالک اویل روسیه

هواییخرید ۳۰ هواپیما برای ایران ایرATR اروپا

هواییخرید ۳۰ هواپیما برای خط هوایی آسمانبوئینگ امریکا

هواییخرید 8۰ هواپیما برای ایران ایربوئینگ امریکا

هواییخرید 28 هواپیما برای خط هوایی زاگرسایرباس اروپا

هواییخرید ۴۵ هواپیما برای ایران ایر تورایرباس اروپا

ریلی-برقی سازیساخت خط ریلی پرسرعتFDS ایتالیا

ریلیساخت خطوط تازه متروالستوم فرانسه

ریلیارتقای شبکه خطوط ریلیزیمنس آلمان

خودروساخت خودرو با شریک محلیپژو فرانسه

خودروساخت خودرو با شریک محلیرنو فرانسه

خودروصادرات خودروکامیون مرسدس بنز آلمان

خودروتولید خودرو با شریک محلیفولکس واگن آلمان

بانکیتامین مالی مشترکاوبربانک اتریش

طبقه متوسط گم شده در هند
پرنده طالیی بی پول

اکونومیس��ت در گزارشی به چش��م انداز اقتصاد هند 
پرداخته و معتقد است طبقه متوسط هند بعد از چین، 
هدفي است که همه سرمایه گذاران بزرگ و شرکت های 
خارجی چشم امید به آن دوخته اند. اما بررسی ها نشان 
می دهد طبقه متوس��ط هند پولی ب��رای هزینه کردن 
روی کاالهای مصرفی ندارد و سرمایه گذاران باید چشم 

طمع از طبقه متوسط این کشور بردارند.
در ای��ن گزارش به نق��ل از آینده نگ��ر می خوانیم: 
طبقه متوس��ط در همه ش��هرهای جه��ان به دنبال 
افزایش درآمد اس��ت. میل به افزایش درآمد در میان 
طبقه متوس��ط بازارهای نوظهور نیز شایع است. در 
چی��ن بیش از ه��ر نقطه جهان می توان ش��اهد این 
تکاپوی طبقه متوسط بود. فهرست خرید آنها هر روز 
متفاوت تر می شود، از لباس های طراحی غربی گرفته 
تا تالش برای خرید وسایل برقی جدید و ماشین های 
آخرین مدل و در نهایت س��فرهای خارجی که جزو 
جدیدترین ژانرهاي الکچری های دست یافتنی است.

بس��یاری از شرکت های بزرگ در دنیا بعد از چین، 
چشم امیدشان به طبقه متوسط هند است. آنها امید 
دارند که طبقه متوس��ط در این کش��ور رشد کند و 
مش��تری کاالهایشان بشود. به هر حال هند کشوری 
با ی��ک میلیارد و ۳۰۰میلیون نفر جمعیت اس��ت و 
سریع ترین رشد اقتصادی را در جهان تجربه می کند. 
ش��رکت هایی مانن��د اپ��ل و علی بابا که در گذش��ته 
در چی��ن به س��ودهای کالن دس��ت یافته اند اکنون 
نگاه ش��ان به جیب طبقه متوس��ط هند است. برخی 
شرکت ها مانند آمازون و فیس بوک نیز که از کشتی 
پرس��ود چین جا مانده اند در تالش��ند که این بار از 
قافله عقب نمانند و خودشان را در میان شرکت های 

فعال در هند قالب کنند.
شور و اشتیاق نس��بت به هند وصف ناشدنی است. 
تیم کوک، رئیس اپل ادعا کرده شباهت های بسیاری 
می��ان چی��ن و هند می بین��د. او معتقد اس��ت هند 
همان جایی قرار دارد که چین چند س��ال پیش قرار 
داش��ت. به همین خاطر اس��ت ک��ه او در صحبت با 
س��رمایه گذاران س��عی می کند با خوش بینی از هند 
یاد کن��د. البته او تنه��ا رئیس ش��رکت های بزرگي 
نیست که به هند امید زیادی دارد. استارباکس، زارا، 
بی ام و، همه اینها جزو ش��رکت هایی هستند که نگاه 

دوراندیشانه ای به هند دارند.
ش��رکت ها برای دست یافتن به سود در هند از هیچ 
تالش��ی فروگ��ذار نکرده اند. آمازون ب��رای حضور خود 
در این کش��ور ۵میلی��ارد دالر س��رمایه گذاری کرده، 
علی بابا نی��ز ۵۰۰میلیون دالر ص��رف بازاریابی در این 
کشور کرده  اس��ت. برخی دیگر نیز به دنبال راه اندازی 
استارت آپ هایی متناسب با طبقه متوسط هند هستند. 
اوبر سعی کرده به خیابان های این کشور راه پیدا کند، 
گ��وگل، فیس ب��وک و نت فلیکس نیز هرک��دام در نوع 
خود تالش هایی داش��ته اند. مصرف کنن��دگان هند به 
بازاری بزرگ در نگاه این سرمایه گذاران تبدیل شده اند. 
بررسی های آنها نشان می دهد بین ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیون 
هندی باید در طبقه متوس��ط باش��ند )مطابق با طبقه 
متوسط جهانی(. انتظار می رود این رقم تا سال 2۰2۵ 

به ۵۵۰میلیون نفر برسد.
ام��ا آی��ا واقعاً ش��رکت ها بای��د خودش��ان را برای 
دس��ت یافتن به این طبقه متوس��ط ه��الک کنند؟ 
بررس��ی های مکنزی نش��ان می دهد این به اصطالح 
»پرن��ده طالیی« حقیقتی تل��خ و قابل تأمل در خود 
دارد؛ »طبقه متوسط هند پولی برای خرج کردن در 
کیسه اش ندارد«. افراد ثروتمند بسیار زیادی در هند 
وجود دارند اما تع��داد آنها کمتر از چند میلیون نفر 
اس��ت. تعداد بسیار زیادی نیز موفق شده اند به باالی 
خط فقر برس��ند اما واقعیت این اس��ت که آنها فقط 
می توانند خرج خورد و خوراک شان را دربیاورند. آن 
تعدادی که بتوانند به عن��وان مصرف کنندگان برای 
کاالها و خدمات این کسب وکارهای آنالین پول خرج 

کنند آن قدر کم  هستند که به چشم نمی آیند.
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 ساکنان بافت های فرسوده
بانشاط می شوند

توجه به احیا و نوس��ازی بافت های فرس��وده یکی از 
نیازهای اصلی کش��ور بوده که به همین دلیل س��تاد 
بازآفرینی پایدار بافت ش��هری تش��کیل ش��ده است. 
براساس هدفگذاری صورت گرفته، باید ساالنه 27۰محله 
با بافت فرسوده در کشور شناسایی و سرمایه گذاری در 

این مناطق انجام شود. 
هنگامی که س��خن از بازآفرینی محله هایی واقع در 
بافت فرسوده به میان می آید، دیگر توجه به ساختمان 
در محله، مورد نظر نیست بلکه خدمات عمومی مانند 
پارک، بهداشت، آموزش، مسائل امنیتی و خدماتی نیز 
مورد توجه اس��ت، بنابراین شناس��ایی محله های فاقد 

کارایی الزم برای سکونت در اولویت قرار دارند. 
به ط��ور کل��ی اصل طرح قاب��ل قبول ب��وده که نیاز 
کشور اس��ت و در اجرای آن تمام دستگاه های مرتبط 
باید حضور داشته باش��ند. البته ستاد بازآفرینی پایدار 
بافت شهری دستگاه های مختلف را ملزم کرده است تا 

امکانات خود را در اختیار ستاد قرار دهند. 
اگرچه کلیات و اصل طرح قابل قبول اس��ت، اما باید 
سرمایه گذاری بیشتری برای تسهیالت به منابعی که در 
این بافت ها دیده می شود، در اختیار دولت قرار بگیرد. 

دول��ت در الیحه به این موضوع اش��اره ک��رده که از 
صندوق توسعه ملی و افزایش قیمت حامل های انرژی 
در بازآفرینی بافت های فرسوده سرمایه گذاری شود که 
این دو مورد در مجلس شورای اسالمی به نتیجه نرسید 

و نهایی نشد. 
بیشترین س��رمایه گذاری در طرح بافت های فرسوده 
باید از طریق امکانات دولت و همچنین سود منابعی که 
از طریق صندوق توسعه ملی در بانک ها سپرده گذاری 

می شود، تأمین شود. 
به طور کلی دولت در این زمینه به درستی هدفگ ذاری 
کرده است، اما باید منابع مالی و امکانات بیشتری به این 
طرح تزریق ش��ود تا حرکتی جدی آغاز شود البته باید 

دستگاه های اجرایی نیز همراه دولت باشند. 
براس��اس ای��ن ط��رح در ط��ی ۱۰ س��ال، 2 هزار و 
7۰۰محل��ه بازآفرین��ی خواهد ش��د ک��ه این محالت 
در مرحله شناس��ایی ق��رار دارند. این ط��رح عالوه بر 
اشتغال زایی، زندگی را به محله های قدیمی بازمی گرداند 

و باعث نشاط و شادابی مردم خواهد شد. 
یکی دیگ��ر از مزیت ه��ای این طرح، مقاوم س��ازی 
س��اختمان ها در برابر زلزله و بالهای طبیعی است، به 
گونه ای که ساکنان این منازل در خانه ای ایمن از بالیای 

طبیعی به ویژه زلزله زندگی خواهند کرد. 
در اجرای این طرح به صورت عمده مراکز استان ها به 
دلیل تراکم جمعیت شاید بیشتر مورد توجه باشند، اما 
ستاد در هر استان، شهرها و محله ها را شناسایی کرده 
است و براساس آن برنامه ریزی می کند. امید می رود که 
دستگاه های مرتبط نیز با دولت همراه و همگام شوند تا 

طرح مذکور به خوبی به نتیجه برسد. 
در حال حاضر ۱۵درصد جمعیت شهر تهران در بافت 
فرس��وده زندگی می کنند که در کل کش��ور جمعیتی 
حدود ۱۹ میلیون نفر را ش��امل می شود که قابل توجه 
اس��ت، بنابراین س��رمایه گذاری در این حوزه عالوه بر 
توجه به مسائل اجتماعی، اش��تغال و شادابی ساکنان 
محله هایی با بافت فرسوده، ساختمان هایی ایمن را در 

اختیار ساکنان قرار می دهد. 
منبع: خبرآنالین

 تحرک نسبی بازار مسکن
در 11 ماه امسال

طی ۱۱ ماه امس��ال، آماری که از پرداخت تسهیالت 
خرید مس��کن ارائه شده حکایت از رشد ۳2.۳درصدی 

نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. 
به گزارش ایسنا، از ابتدای سال ۹۶ تا پایان بهمن ماه، 
تعداد ۱۵۰ هزار و 8۶7 فقره تس��هیالت خرید مس��کن 
به متقاضیان پرداخت ش��ده اس��ت که ارزش ریالی این 
تس��هیالت رقمی معادل 7 ه��زار و 8۰۶ میلیارد و ۹۶7 
میلیون و7۰۰ هزار تومان بوده است. این رقم نسبت به 
مدت مش��ابه سال قبل ۳2.۳درصد رشد نشان می دهد. 
همچنین تسهیالت ساخت مسکن افزایش ۴۳.۵درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده است.  براساس 
اعالم بانک مس��کن، از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه، 
مجموعا ۳۴ هزار و ۶7۴ فقره تسهیالت ساخت مسکن 
به متقاضیان و سازندگان در قالب عقد قرارداد مشارکت 
مدنی پرداخت شده است. ارزش کل تسهیالت اعطایی 
مشارکت مدنی )تسهیالت ساخت مسکن( در ۱۱ ماهه 
اول امس��ال که به سازندگان پرداخت شده است معادل 
۳ هزار و 8۴۶ میلیارد و ۱۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 
بوده است.  رشد نس��بی پرداخت تسهیالت مسکن در 
۱۱ ماه اول امسال در حالی صورت گرفته که در همین 
م��دت تعداد معامالت نیز افزای��ش ۱2.8 درصدی را در 
مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.  در ۱۱ 
ماه امسال ۱۶8.۹ واحد مسکونی در شهر تهران معامله 
شده است. همچنین متوسط قیمت یک مترمربع واحد 
مسکونی براس��اس معامالت ۱۱ ماهه شهر تهران ۴.82 
میلیون تومان بوده که نس��بت به مدت مشابه سال قبل 

۱۰.۱ درصد افزایش یافته است. 
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نکوداش��ت  آیی��ن  امـروز:  فرصـت 
س��اماندهی س��هام عدالت در حالی روز 
گذش��ته با حض��ور اس��حاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهور برگزار ش��د که 
تاکنون ۱۹ گ��روه از 2۰گروه مش��مول 
دریافت س��ود س��هام عدالت، سود خود 
را به ص��ورت کامل دریاف��ت کردند، اما 
توصی��ه مهم معاون اول رئیس جمهور در 
این مراس��م به مشموالن س��هام عدالت 
این بود ک��ه به هیچ وجه س��هام خود را 

نفروشند و آن را واگذار نکنند. 
اما ای��ن تنها موضوع صحبت اس��حاق 
جهانگی��ری نبود و او ب��ه موضوع تحریم 
و اقتصاد مقاومت��ی نیز پرداخت و گفت: 
»یک��ی از مباحثی که اکنون در دس��تور 
کار دولت ق��رار گرفته و مردم در جریان 
آن ق��رار گرفته ان��د، مباح��ث مرتبط با 
اقتص��اد مقاومت��ی اس��ت، به ای��ن معنا 
ک��ه اقتصاد مقاومتی ب��ا این هدف اعالم 
ش��د که اقتصاد ایران را ب��ه مرحله ای از 
مقاومت و تاب آوری برسانیم که در مقابل 
تکانه هایی که در بیرون کشور علیه کشور 

طراحی می شود، آسیب نبیند.«
گ��زارش »فرصت ام��روز« از مهم ترین 
س��خنان مع��اون اول رئیس جمهور را در 

ادامه می خوانید. 
- مهم تری��ن تکان��ه ای که ب��ه اقتصاد 
ایران در دوران حیات جمهوری اسالمی 
ایران وارد ش��ده اس��ت، تحریم بوده که 
قدرت های غربی به بهانه واهی علیه مردم 
اعمال کرده اند. ایران برای روزهای مبادا 
و س��خت که اگر آنها دس��ت ب��ه اقدامی 
زدند، برنامه دارد، پس بهترین سندی که 
در اختیار داریم، اقتصاد مقاومتی اس��ت. 
اقتصاد مقاومتی دو رویکرد دارد که باید 
مدنظ��ر قرار گیرند، اولی عدالت بنیانی و 

دیگری مردمی بودن اقتصاد است. 
- اگر غربی ه��ا دیوانگی کنند و باز هم 
تحریم را برگردانند، باید اقتصاد را حفظ 

کنی��م، البته تالش داری��م تا با گفت وگو 
نگذاری��م آمریکایی ها هر کار خواس��تند 
بکنند. عدالت جزو مهم ترین رسالت هایی 
است که هر انسان آزاده ای باید بر مبنای 
آن حرکت کند. به خصوص اینکه توسعه 
ب��دون عدالت، توس��عه نیس��ت، چراکه 
توس��عه وقتی ارزش دارد ک��ه آحاد یک 
ملت، طعم توسعه و پیشرفت را بچشند. 
- در برخ��ی نق��اط کش��ور گنج ه��ای 
پنهان��ی داری��م ک��ه فراموش ش��ده اند، 
نمون��ه آن س��واحل مک��ران اس��ت که 
بهترین نعمت ه��ای خدادادی را در خود 
جای داده اس��ت. باید شرایطی را فراهم 
کرد که کرامت انس��انی اف��راد با بیکاری 
خدشه دار نش��ود، این در حالی است که 
با بیکاری ده ها مشکل دیگر پیش خواهد 
آم��د. این در حالی اس��ت که دولت روی 
اش��تغال تمرکز دارد. پس از همه افرادی 
که عالقه مند به ایران و کش��ور هستند، 
می خواهی��م ک��ه ش��غل ایج��اد کنند و 

س��رمایه گذاری نماین��د؛ چراکه کش��ور 
ب��ه اندازه جمعیت خود اس��تعداد دارد و 
می تواند در س��ایر کش��ورها نقش آفرین 

باشد. 
- ط��رح س��هام عدالت البت��ه مربوط 
به دولت هش��تم بوده اس��ت، اما تاکنون 
محقق نش��ده است. هیچ کس منت ندارد 
بر س��ر مردمی که ۱۵۰ ه��زار تومان به 
شما سود داده اس��ت، این متعلق به آنها 
اس��ت. روزی که قرار ش��د س��هام توزیع 
شود، عده ای اعالم کردند که سود توزیع 
نکنی��د تا این پول از کارخانه بیرون برده 
نش��ود، اما دولت پافشاری کرد که مردم 
صاحب س��هم ش��ده اند و بدهی ندارند، 
بنابرای��ن چط��ور آدم پول��دار میلی��اردر 
که س��هامدار است، س��ود را بگیرد ولی 
ف��ردی که س��هامدار جزء اس��ت س��ود 
را نگی��رد. اکن��ون مش��موالن دو امتیاز 
دارند، به این معنا که پول قیمت س��هم 
را پرداخ��ت کرده اند و تا زمانی که س��هم 

در اختیار آنها اس��ت، هر سال باید سود 
آن را بگیرند و مثل سایر سهامداران باید 
س��ود را دریافت کنند. پس در سال ۹7 
هم باید منتظر باش��ید که س��ود بگیرید. 
تا وقتی که س��هامدار هستید سود خود 
را بگیری��د، ولی اگر مجلس مصوب کرد، 
ش��ما اختیاردار س��هم خود هس��تید که 
می توانید بفروش��ید یا نگه دارید. ارزش 
سهم خود را هم پایین نیاورید. به قیمت 
امروز س��هام عدال��ت 2.۵ میلیون تومان 
می ارزد، پس کمتر نفروش��ید. البته این 
رق��م برای افرادی اس��ت که یک میلیون 
تومان در برگه خود س��هم دارند. س��هام 
عدال��ت خود را نفروش��ند، بلکه از آن به 

عنوان وثیقه استفاده کنند. 
ارزش سهام عدالت خانوارهای 5نفره 

12.5میلیون تومان
همچنی��ن میرعل��ی اش��رف عبدال��ه 
س��ازمان  رئی��س  پوری حس��ینی، 
خصوصی س��ازی در این مراس��م با ارائه 
آخرین گزارش پرداخت سهام عدالت و با 
بیان اینکه ارزش سهام عدالت یک خانوار 
۵ نفره اکنون ۱2.۵ میلیون تومان است، 
گفت: به خانوارهایی که مشمول تخفیف 
در دریافت سهام بودند، نفری ۱۵۰ هزار 

تومان سود دادیم. 
مع��اون وزیر اقتصاد با بی��ان اینکه در 
ایس��تگاه آخر س��هام عدالت هس��تیم و 
یک مرحله دیگر باق��ی می ماند که ورقه 
س��هم را بدهی��م، ادام��ه داد: از ابتدای 
دولت یازدهم ام��روز ۴۹ میلیون و 22۶ 
هزار و ۱۹۳نفر مشمول ثبت نام شده اند، 
صورتحس��اب خود را دریاف��ت کرده اند، 
بنابراین فرصت هفت ماهه برای پرداخت 
مابقی داده ش��د؛ این در حالی اس��ت که 
امروز ارزش س��هام در بازار 2.۵ میلیون 
تومان اس��ت؛ پ��س یک خان��وار ۵ نفره 
مش��مول تخفیف، ۱2.۵میلی��ون تومان 

دارایی صاحب شده اند. 

عملکرد مالی دول��ت در ۱۰ ماهه اول 
امس��ال نشان می دهد که در این مدت با 
اینکه با کس��ری بودجه مواجه نبوده ولی 
بخ��ش قابل توجه��ی از درآمدهای آن و 
تا حدود ۵۰ ه��زار میلیارد تومان محقق 
نش��ده اس��ت. در این ش��رایط در همین 
حد نیز قدرت هزین��ه و پرداخت بودجه 
به بخش های پیش بینی ش��ده را از دست 

داده است. 
به گزارش ایس��نا، منابع عمومی، بخش 
اصلی بودجه دولت در یک س��ال است که 
هم��راه ب��ا درآمدهای اختصاص��ی بودجه 
عموم��ی آن را تش��کیل می ده��د. منابع 
عمومی سال جاری شامل درآمدها )مالیات 
و سایر درآمدها( ۱7۴ هزار میلیارد تومان، 
نف��ت و فرآورده های آن )واگ��ذاری دارایی 
س��رمایه ای( ۱۱8.۹ هزار میلیارد تومان و 
واگ��ذاری دارایی های مالی )انتش��ار اوراق 
 و واگ��ذاری س��هام ش��رکت های دولتی(
۵۳.7 هزار میلیارد تومان می ش��ود. بر این 
اس��اس پیش بینی ش��ده بود در ۱۰ ماهه 
اول امس��ال ۱۴۵.۹ هزار میلیارد تومان از 
درآمده��ا، ۹۹.7 هزار میلی��ارد از واگذاری 
دارایی های س��رمایه ای و ۴۵ هزار میلیارد 
تومان از محل واگذاری دارایی های مالی برای 
 دولت کسب درآمد شود که در مجموع به
 2۹۰.۶ هزار میلیارد تومان از کل منابع عمومی

۳۴۶.7 هزار میلیاردی می رسد. 
بررس��ی روند بودجه در س��ال جاری 
و براس��اس آخری��ن آمار منتشرش��ده از 
س��وی بانک مرکزی نش��ان می دهد که 
 در مجم��وع از مناب��ع عموم��ی ح��دود
2۴۱.8 هزار میلیارد تومان محقق ش��ده 
اس��ت، به طوری ک��ه از درآمدها ۱۰۹.8 
ه��زار میلی��ارد، نف��ت و فرآورده های آن 
ح��دود 72.۱ ه��زار میلی��ارد و واگذاری 
دارایی ه��ای مالی تا ۶۰.7 ه��زار میلیارد 
کسب درآمد شده است. بنابراین از محل 
منابع عمومی دول��ت برای ۱۰ ماهه اول 
امس��ال که حدود 2۹۰.۶ ه��زار میلیارد 
پیش بینی ش��ده بود تا ۴۹ هزار میلیارد 

تومان محقق نشده است. 
اما در مقابل بخش درآمدی، هزینه های 
دولت ش��امل هزینه های ج��اری )عمدتا 
حقوق و دس��تمزد( 2۵۳.8هزار میلیارد 
س��رمایه ای  دارایی های  واگذاری  تومان، 

)بودج��ه عمرانی( 7۱.۳ ه��زار میلیارد و 
تملک دارایی مالی )پرداخت سود انتشار 
اوراق( 2۱.۵ هزار میلیارد تومان می شود 
ک��ه در کل ب��ه ۳۴۶.7 ه��زار میلی��ارد 
تومان رس��یده و با منابع پیش بینی شده 
تراز می ش��ود. برای مص��ارف پیش بینی 
 ش��ده ب��ود در ۱۰ ماهه ابتدایی امس��ال

هزینه ه��ای  میلی��ارد  ه��زار   2۱2.۱7
 جاری، ۵۹.8 ه��زار میلیارد در عمرانی و

۱8 ه��زار میلی��ارد توم��ان در تمل��ک 
دارایی ه��ای مال��ی هزین��ه ش��ود که در 
مجموع رق��م 2۹۰.۶ هزار میلیارد تومان 

را دربر می گیرد. 
ام��ا عملک��رد بودج��ه در ۱۰ ماه��ه 
اول امس��ال نش��ان از ای��ن دارد ک��ه در 
هزینه های ج��اری ۱8۱.۱ هزار میلیارد، 
عمران��ی 2۹.۹ ه��زار میلی��ارد و تملک 
دارایی ه��ای مال��ی 27.2 ه��زار میلیارد 
پرداختی انجام شده که در کل به 2۳8.۱ 
هزار میلیارد تومان می رس��د. این رقم در 
مقایسه با پیش بینی ۱۰ ماهه که 2۹۰.۶ 
ه��زار میلیارد ب��ود تا ۵2 ه��زار میلیارد 
توم��ان عدم تحقق دارد.  بر این اس��اس 
از درآمدهای دولت ت��ا ۴۹ هزار میلیارد 
تومان محق��ق نش��ده و در مقابل تا ۵2 
ه��زار میلیارد تومان از هزینه های خود و 
در بخش مصارف کاس��ته است، بنابراین 
در این شرایط آمار نشان می دهد کسری 
بودج��ه وج��ود ن��دارد، چراکه کس��ری 
بودجه هنگامی رق��م می خورد که دولت 
در مقاب��ل درآمدهایی که محقق نش��ده 
هزین��ه انجام دهد، ول��ی وضعیت بودجه 
دولت نشان دهنده عدم تحقق تا ۵۰هزار 
میلیارد درآمدهای آن است که می تواند 
موجب بسته شدن دست آن به اختصاص 

منابع به بخش های مختلف شود. 
در این میان با توجه به اینکه پرداخت 
هزینه ه��ای جاری که عمده آن را حقوق 
و دس��تمزد تش��کیل می دهد باید انجام 
ش��ود در نتیجه عمده صرفه جویی و عدم 
تخصی��ص بودجه ب��ه بخش های عمرانی 
می رس��د که این اتفاق نی��ز در ۱۰ ماهه 
ابتدایی سال جاری افتاده و از حدود ۶۰ 
هزار میلیاردی که باید پرداخت می شده 
فقط ۳۰ ه��زار میلیارد توم��ان پرداخت 

شده است. 

50 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت در 10ماهه اول امسال محقق نشده است

وضع مالی دولت چطور است؟ 

توصیه معاون اول رئیس جمهور به مردم: 

سهامعدالتخودرانفروشید
دریچه

شمارش معکوس برای استیضاح
هر جلسه استیضاح چقدر هزینه 

دارد؟ 
نماین��دگان مجلس در حالی اس��تیضاح س��ه وزیر 
راه و شهرس��ازی، تع��اون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد 
کشاورزی را در دستور کار خود قرار داده اند که نزدیک 
به شش ماه پیش در جلسات بررسی رأی اعتماد کابینه 
به عباس آخوندی، علی ربیعی و محمود حجتی اعتماد 
کرده بودند.  به گزارش خبرآنالین، حس��ن روحانی در 
ش��رایطی هر س��ه وزیر را به مجل��س معرفی کرد که 
سابقه حضور چهار س��اله در دولت یازدهم در کارنامه 
آنها ثبت ش��ده بود. با این حال به فاصله ش��ش ماه بار 
دیگر استیضاح دو وزیری که پیش از این نیز در دولت 
یازده��م زمزمه استیضاح ش��ان باره��ا و بارها به گوش 
می رس��ید، مطرح شده اس��ت. آخوندی پیش تر نیز دو 
بار در س��ال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ استیضاح شده است.   
هرچند اس��تیضاح حق نمایندگان مجلس اس��ت، اما 
سوال اینجاست که برگزاری جلسات مکرر استیضاح در 
ای��ن فاصله های کوتاه چه هزینه ای را دربر دارد.   پیش 
از این، در مهرماه سال گذشته حشمت اهلل فالحت پیشه، 
نماینده اسالم آباد هزینه هر دقیقه اداره مجلس را برابر 
ب��ا ۳۰۰ میلیون تومان اعالم کرده بود.  براس��اس ماده 
22۳ آیین نامه داخلی مجلس، در جلس��ه اس��تیضاح، 
پس از بیانات استیضاح کنندگان، رئیس جمهور می تواند 
ب�ه دف�اع از وزیر ی�ا وزیران م�ورد اس��تیضاح بپردازد، 
همچنین وزیر یا وزیران مورد اس��تیضاح نیز می توانند 
به دفاع از خود بپردازند. حداکثر وقت دفاع از استیضاح 
برای رئیس جمهور یا چند وزیر پنج ساعت و برای یک 
وزیر س��ه س��اعت خواهد بود در ضمن وزیر یا وزیران 
مورد اس��تیضاح می توانند حداکثر یک ساعت از وقت 
دفاع خود را در اختیار یک یا دو نفر از نمایندگان موافق 
قرار دهند.   با احتس��اب این الزام قانونی می توان زمان 
برگزاری هر جلسه اس��تیضاح را حدود ۵ ساعت تلقی 
کرد.   قرار است استیضاح آخوندی، ربیعی و حجتی در 
روزهای سه شنبه و چهارشنبه در دو نوبت صبح و یک 
نوبت عصر برگزار شود. به این ترتیب با در نظر گرفتن 
رق��م اعالمی یعنی ۳۰۰ میلیون توم��ان برای اداره هر 
دقیقه مجلس، هر جلسه استیضاح ۹۰میلیارد تومان آب 
می خورد چرا که ۳۰۰ دقیقه از وقتی مجلس با احتساب 
هزینه ای ۳۰۰ میلیون تومانی ۹۰ میلیارد تومان هزینه 
دربر خواهد داش��ت. در نهایت، ب��ا در نظر گرفتن ۱۵ 
س��اعت برای استیضاح هر س��ه وزیر این رقم به 27۰ 

میلیارد تومان خواهد رسید. 

یادداشت

محمدرضا رضایی کوچی
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی

مسکن

دوشنبه
21 اسفند 1396
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حج��م  امـروز:  فرصـت 
نقدینگ��ی باز هم رش��د کرد و 
به ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومان تا 
پایان دی ماه امسال رسید. این 
در حالی است که روند افزایشی 
ای��ران  اقتص��اد  در  نقدینگ��ی 
همچن��ان ادامه دارد و از حدود 
دو سال پیش و در دی ماه سال 
۱۳۹۴ تاکن��ون حجم نقدینگی 
از ۹۵۰ه��زار میلی��ارد تومان تا 
۱۴۶۳هزار میلیارد تومان پیش 
رفته و بیش از ۵۰۰هزار میلیارد 

تومان رشد داشته است. 
در  نقدینگ��ی  رش��د  ای��ن 
س��ال های اخیر همواره یکی از 
انتقادات اقتصاددانان به عملکرد 
بان��ک مرک��زی ب��وده اس��ت؛ 
چنانچ��ه در ماه های گذش��ته و 
با التهاب و نوس��انات اخیر بازار 
ارز هم��واره از حجم گس��ترده 
نقدینگ��ی ب��ه عن��وان یکی از 
عوامل این التهاب ارزی نام برده 
نقدینگی  می شد و س��رگردانی 
راهی ب��ه جز ب��ازار ارز و تقاضا 

برای خرید دالر نیافته بود. 
با این همه، بر اساس تازه ترین 
آمار بانک مرکزی از متغیرهای 
پولی کش��ور در ۱۰ماه نخست 

پای��ان  در  نقدینگ��ی  امس��ال، 
دی ماه امس��ال به بیش از یک 
هزار و ۴۶۳هزار میلیارد تومان 
رس��یدکه نسبت به اس��فندماه 
س��ال گذشته ۱۶.7 درصد رشد 
داش��ته است و همچنین نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال گذشته 
افزایشی 22.۳درصدی را نشان 

می دهد. 
اقتصاددان��ان  ک��ه  آن ط��ور 
پول  ب��ه مجم��وع  می گوین��د، 
و ش��به پول، نقدینگ��ی گفت��ه 
می ش��ود؛ در عین ح��ال هرچه 
رش��د نقدینگی بیش��تر ش��ود، 
تقاض��ا ب��رای کاال و خدم��ات 
بیش��تر ش��ده و چون در کوتاه 
م��دت عرض��ه کاال و خدم��ات 
محدود اس��ت، منجر ب��ه تورم 
می ش��ود، از ای��ن رو یک��ی از 
ابزاره��ای سیاس��تگذاران پولی 
برای مقابله با تورم، کاهش رشد 
نقدینگی در جامعه است. با این 
ح��ال نس��بت پول و ش��به پول 
که اجزای نقدینگی را تش��کیل 
می دهن��د، نی��ز باید متناس��ب 
باش��د؛ هرچه میزان ش��به پول 
که همان حس��اب های دیداری 
نزد بانک ها و موسسات اعتباری 

اس��ت، بیشتر باشد، یعنی اینکه 
مناب��ع بیش��تری ن��زد بانک ها 

حبس شده است. 
بانک  آماره��ای  اس��اس  ب��ر 
مرکزی، س��هم پ��ول از ترکیب 
نقدینگ��ی در پای��ان دی م��اه 
امسال به عدد ۱8۰هزار میلیارد 
تومان و س��هم ش��به پ��ول نیز 
ب��ه ۱282هزار میلی��ارد تومان 

رسیده است. 
اقتصاددان��ان معتقدند هرچه 
س��هم ش��به پول در نقدینگی 
کمتر شود و سپرده های بانکی با 
بهبود فضای کسب وکار به سمت 
تولید هدایت شوند، می توان به 
تحقق رشد اقتصادی و اشتغال 
پایدار امیدوار ب��ود و اثر تورمی 
نقدینگ��ی بر اقتص��اد نیز کمتر 
می ش��ود. بر اس��اس ای��ن آمار، 
حجم پول در یک س��ال منتهی 
به دی ماه امس��ال ۱۹.۳ درصد 
و از ابتدای امس��ال ۱۰.۵ درصد 
رش��د داشته، اما ش��به پول در 
مقایس��ه با دی پارس��ال 22.7 
درصد و از ابتدای امس��ال ۱7.7 

درصد رشد کرده است. 
بدهی دولت به بانک ها

آماری  اس��اس گزیده های  بر 

بان��ک مرک��زی، می��زان بدهی 
بخ��ش دولتی به ش��بکه بانکی 
که اوراق مش��ارکت نیز در آمار 
آن محاسبه می ش��ود، در پایان 
دی م��اه به بی��ش از 2تریلیون 
و ۵۶ ه��زار و ۹۰۰میلیارد ریال 
رسید که در یک سال منتهی به 
دی ماه امسال 22.۵درصد و از 
ابتدای امسال ۱۶.۴درصد رشد 
دارد. از ای��ن رقم س��هم دولت 
بی��ش از 2 تریلیون و 27۱هزار 
میلیارد ریال و س��هم شرکت ها 
و موسس��ات دولتی 28۵هزار و 

۹۰۰میلیارد ریال است. 
البته بخشی از افزایش بدهی 
دولت به نظ��ام بانکی به خرید 
تضمینی محصوالت کش��اورزی 
اوراق مش��ارکت برای  انتشار  و 
تأمی��ن مالی آن ب��از می گردد، 
ضم��ن آنک��ه بخش��ی از بدهی 
دولت به بان��ک مرکزی مربوط 
به تنخواه هایی اس��ت که طبق 
قانون در طول س��ال برداش��ت 
می شود، اما در پایان سال یعنی 
در اس��فند همان س��ال تسویه 

می شود. 
بنابراین می��زان بدهی بخش 
دولت��ی ب��ه بانک مرک��زی در 

پایان دی ماه امس��ال ۶27هزار 
و ۱۰۰میلی��ارد ری��ال بوده که 
سهم دولت از این رقم ۳7۱هزار 
و ۱۰۰میلی��ارد ری��ال و س��هم 
ش��رکت های دولت��ی 2۵۶هزار 

میلیارد ریال است. 
آنگونه ک��ه بانک مرکزی آمار 
داده، بدهی بخش دولتی در یک 
س��ال منتهی به دی ماه امسال 
۵.۵ درصد و از ابتدای امس��ال 
8.۹درص��د رش��د دارد. هرچند 
بده��ی دولت از ای��ن میزان در 
یکس��ال منتهی به دی امس��ال 
۱۰.۴درصد و از ابتدای امس��ال 
۳۵.۵درصد رشد یافته است، اما 
بدهی ش��رکت های دولتی رو به 
کاهش بوده و از دی ماه پارسال 
تا دی امسال ۰.۹درصد کاهش 
و از ابتدای امس��ال ۱۵.۳درصد 

افت را تجربه کرده است. 
دارایی های  می��زان  همچنین 
خارجی سیس��تم بانکی در دی 
ماه امسال ۶88۳.۳هزار میلیارد 
ریال اعالم ش��ده که نس��بت به 
مدت مش��ابه س��ال قبل 2۱.۵ 
درص��د افزای��ش و نس��بت به 
اسفندماه ۹۵، ۱8.2درصد رشد 

یافته است. 

نقدینگی به 1463 هزار میلیارد تومان رسید

رشدبیپایان وزیر اقتصاد اعالم کرد
10 هزار میلیارد تومان از اموال 

بانک ها واگذار شد
وزیر اقتصاد با بی��ان اینکه ۱۰هزار میلیارد تومان 
از اموال و دارایی های بانک ها واگذار شد، گفت: هیچ 
واگ��ذاری به ص��ورت رد دیون در دول��ت یازدهم و 

دوازدهم انجام نشده است. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، مس��عود کرباس��یان در آیین 
نکوداش��ت س��اماندهی س��هام عدالت گفت: سامانه 
الکترونیک ایجاد شده و ۴۹میلیون نفر دارنده سهام 
عدالت، س��ود س��هام خ��ود را در دو مرحله دریافت 
کردن��د؛ این در حالی اس��ت که مهم س��ود س��هام 
نیس��ت، س��هام عدالت را نباید به س��ود تقلیل داد، 
چراکه یک میلیون تومان س��هم واگذار ش��ده بدون 

اینکه پولی از فردی گرفته شود. 
وزیر اقتصاد افزود: در شورای عالی اصل ۴۴سهام 
شرکت های سودآور به سهام عدالت اختصاص یافت، 
پس سود ش��رکت های مش��مول این سهام، ۳۵۰۰ 
میلیارد تومان اس��ت؛ پس امیدواریم با نقل و انتقال 

سهام بتوانیم کار را به نحو بهتری پیش بریم. 
وی تصریح کرد: س��ود سهام پرداخت شده دارنده 
س��هام را بر سهمی که در اختیار دارد، تثبیت کرد و 
سهم را از بالتکلیفی بیرون آورد. البته هنوز مدیریت 
این واحدها به دارندگان س��هام واگذار نشده است و 

با الیحه ای که از س��وی دولت به مجلس ارائه شده، 
حتما این کار انجام می ش��ود.  کرباسیان افزود: سود 
سهام دهک های پایین درآمدی به صورت کلی واریز 
شده است و امیدواریم تا پایان سال، مابقی نیز سود 

خود را به صورت کامل دریافت کنند. 
وزی��ر اقتصاد با بی��ان اینکه برای مردمی س��ازی 
اقتصاد و اجرای اصل ۴۴ واگذاری بنگاه ها از س��وی 
دولت در دس��تور کار ق��رار گرفته اس��ت، گفت: از 
دول��ت یازدهم و در دول��ت دوازدهم بیش از یک تا 
دو بنگاه فقط به صورت رددیون واگذار شده که آن 
هم در قالب قانون بودجه بوده اس��ت. رد دیون جزو 

سیاست های دولت نیست. 
وی افزود: سهم واگذاری به بخش خصوصی واقعی 
در دول��ت یازده��م و دوازده��م بی��ش از 7۰درصد 
بوده، این در حالی اس��ت که بزرگ ترین مزایده ها و 
واگذاری ها در چند روز آینده انجام خواهد ش��د که 
نقطه عطفی در حوزه واگذاری ها خواهد بود، بر این 
اساس قرار است که طی روزهای آینده انجام شود. 
کرباسیان واگذاری دارایی مازاد بانک ها و بنگاه های 
غیرمرتبط بانک ها را از جمله دس��تورکارهای وزارت 
اقتصاد دانس��ت و گف��ت: تاکنون ۱۰ه��زار میلیارد 
تومان در قالب قانونی از اموال بانک ها واگذار ش��ده 
است تا دولت بتواند جایگاه حاکمیتی خود را داشته 
باشد و از رقابت با بخش مردمی و خصوصی اقتصاد 

دست بردارد. 
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد
20میلیارد دالر ارز خانگی در ایران 

وجود دارد
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
بازار ارز را مش��ابه وضعیت بادکنکی دانست و اعالم 
کرد 2۰ میلیارد دالر ارز خانگی در کشور وجود دارد. 
ب��ه گزارش خانه ملت، معصومه آقاپور علیش��اهی با 
اش��اره به التهاب بازار ارز در روزهای اخیر با وجود ورود 
بانک مرکزی، گفت: برای بررسی مشکالت بازار ارز باید 
با س��ازو کار این بازار آشنایی داش��ته باشیم تا از عهده 
ارزیابی آن برآییم.  عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی با تش��بیه بازار ارز به بادکنک، توضیح 
داد: اگر ب��ازار ارز را مانند بادکن��ک بدانیم، باید گفت 
می��زان باد داخل آن حکم حج��م نقدینگی در جامعه 
را دارد، بنابراین هر اندازه حجم نقدینگی افزایش یابد، 
بادکنک بزرگ تر می ش��ود.  نماینده مردم شبس��تر در 
مجلس دهم شورای اس��المی ادامه داد: از سوی دیگر 
افزایش قیمت ها در واقع س��طح روی بادکنک است و 
زمانی که دولت به سطح بادکنک فشار وارد کند، بخش 
از بادکنک جمع و بخش دیگر متورم می شود، اما حجم 
داخل بادکنک کاهش نمی باید، در حال حاضر ش��اهد 
هس��تیم که فشار دولت بر قیمت ها روزانه افزایش پیدا 
می کند.  این نماینده مجلس با اش��اره ش��رایط دیگر 
اقتصادی در کش��ور بیان داشت: با توجه به اینکه با 
ناامنی در بازار کس��ب وکار مواجه هستیم، این عدم 
اطمینان باعث می ش��ود بخشی از نقدینگی کشور به 
دالر تبدیل ش��ود.  وی گفت: هرچه س��طح عمومی 
قیمت ها و حجم تورم را ثابت نگه داریم باد بادکنک 
به سمت بازارهایی چون ارز و سکه می رود، بنابراین 
اولین کاری که در بازار داخلی باید صورت گیرد این 
است که نقدینگی به سمت بازار سرمایه، بازار مسکن 

و تولید ناخالص ملی هدایت شود. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۴۹۰دالر آمریکا

۵.۶۱۱یورو اروپا

۶.8۵۶پوند انگلیس

۱.۳۴۰درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۶۵۵.7۰۰مثقال طال

۱۵۱.۳7۰هر گرم طالی ۱8 عیار

۱.۵۵۴.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۵۵7.۰۰۰سکه طرح جدید

7۶۴.۰۰۰نیم سکه

۴8۵.۰۰۰ربع سکه

۳۳۴.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

دوشنبه
21 اسفند 1396

شماره 1024
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فرصـت امروز: روزهای پایانی س��ال 
با روزهای کم رمق بورس همزمان ش��ده 
اس��ت و ازجمل��ه مهم تری��ن دالیل افت 
ش��اخص بورس در این روزها می توان به 
رکود در معامالت هفته های پایانی سال، 
اف��ت قیم��ت کامودیتی ه��ا در بازارهای 
جهان��ی و افزای��ش س��ود اوراق و رش��د 
بازارهای موازی اش��اره کرد؛ به طوری که 
ش��اخص بورس برای روزهای متوالی در 
ح��ال افت و عقبگرد بوده و این ماجرا در 
دومی��ن روز هفته نیز تکرار ش��د. بر این 
اس��اس، ش��اخص بورس روز یکشنبه با 
۵۶۶ پله افت و ایس��تادن در جایگاه ۹۶ 
هزار و 28 واحدی در لبه سقوط به کانال 

۹۵ هزار واحدی قرار گرفت. 
بر اس��اس این گ��زارش، ، معامله گران 
ب��ورس ته��ران روز گذش��ته در حال��ی 
ش��اهد قرمزپوش شدن نماگرهای بورس 
تهران و غلبه عرضه بر تقاضای س��هام در 
س��هم های پیش��رو بود که کاهش حجم 
معامالت س��هام و بی انگیزگ��ی در تاالر 
شیش��ه ای باعث شده تا چراغ بازار سهام 
کم سو شود. ش��اخص کل قیمت و بازده 
نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان 
معام��الت دیروز با کاه��ش ۵۶۶ واحدی 

روی رقم ۹۶ هزار و 28 واحد ایستاد. 
ب��ازار  اصل��ی  ش��اخص های  بررس��ی 
سرمایه نش��ان می دهد ش��اخص قیمت 
ارزش  آن  در  ک��ه  ارزش��ی(   - )وزن��ی 
سهام ش��رکت های بزرگ اثر بیشتری بر 
ش��اخص می گذارد ۱8۰ واحد و شاخص 

کل )ه��م وزن( ک��ه در آن ارزش و وزن 
هم��ه ش��رکت های ب��زرگ و کوچک در 
محاسبه ش��اخص کل، یکس��ان در نظر 
گرفته می ش��ود، ۹۶ واحد کاهش یافت. 
شاخص قیمت )هم وزن( که بیانگر سطح 
عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته 
شده در بورس است، 72 واحد و شاخص 
آزاد ش��ناور که بیانگر آن بخشی از سهام 
شرکت هاس��ت که قابل معامله در بورس 

باشد، 72۱ واحد پایین آمد. 
ش��اخص بازار اول که به ش��رکت هایی 
اختص��اص دارد ک��ه از نظ��ر س��رمایه، 
س��ودآوری و درصد س��هام آزاد ش��ناور 
ش��رایط بهت��ری دارن��د، ۴7۵ واح��د و 
ش��اخص ب��ازار دوم ب��ورس 82۳ واحد 

پایین کشید. 
ام��روز  معام��الت  گ��روه خ��ودرو در 
صدرنشین بورس شد؛ در این گروه 2۴۴ 
میلیون سهم به ارزش 2۹۰ میلیارد ریال 
داد و ستد شد. گروه فلزات اساسی نیز به 
ارزش ۱۳۶ میلی��ارد ریال و مواد دارویی 
ب��ه ارزش ۱28 میلیارد ریال جایگاه های 
بعدی را به خود اختصاص دادند. در رده 
چهارم، گروه کانی های فلزی با معامالتی 
به ارزش ۱۱۰ میلیارد ریال جای گرفت. 
گروه ش��یمیایی نیز با معامالتی به ارزش 
۹۶ میلیارد ریال رده پنجم را از آن خود 

کرد. 
بر اساس این گزارش، معامالت سهام در 
نماد معامالتی شرکت های مخابرات ایران با 
۶۰ واحد، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس 

و فوالد مبارکه با ۵۶ واحد ملی صنایع مس 
ای��ران با ۳۹ واحد کاهش بیش��ترین تأثیر 
منف��ی را بر برآورد ش��اخص کل بورس به 
ن��ام خود ثبت کردن��د. در مقابل معامالت 
س��هام در نماد معامالتی شرکت های ملی 
انفورماتیک با ۳2واحد، پاالیش نفت تهران 
با ۱8 واح��د و پاالیش نفت بندر عباس با 
۱2 واحد افزایش بیشترین تأثیرمثبت را در 

محاسبه این نماگر به دوش کشیدند. 
در نهای��ت، ارزش کل معامالت دیروز 
بورس ته��ران در حالی ب��ه بیش از یک 
میلی��ارد و 8۹۶ میلی��ون تومان نمایش 
داده ش��د که ناش��ی از دس��ت به دست 
شدن بیش از 7۳۵ میلیون سهم و اوراق 
مال��ی قاب��ل معامله طی 8۶ ه��زار و ۳7 

نوبت داد و ستد بود. 
ط��ی معام��الت روز یکش��نبه، نم��اد 
معامالت��ی ش��رکت های بام��ا، الکتریک 
خ��ودروی ش��رق، لیزین��گ خ��ودروی 
غدیر، س��یمان ش��مال، س��رمایه گذاری 
توس��عه گهران امید، پتروش��یمی فسا و 
حق تقدم خرید س��هام آن، پتروش��یمی 
آن،  س��هام  خری��د  و حق تق��دم  داراب 
پتروشیمی جهرم و حق تقدم خرید سهام 
آن، س��رمایه گذاری ارس صب��ا، ایتالران، 
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان از سوی 
ناظر بازار س��هام متوقف و در مقابل نماد 
تهران،  معامالتی ش��رکت های درخشان 
داروس��ازی ابوریح��ان، حق تق��دم خرید 
س��هام آهن و فوالد ارفع، نیروس��رمایه، 
داروسازی تولیددارو،  بورس اوراق بهادار 

تهران، کارگ��زاران ب��ورس اوراق بهادار، 
 نهاده��ای مال��ی ب��ورس اوراق به��ادار، 
حق تق��دم خری��د س��هام بیم��ه میهن، 
حق تقدم خرید س��هام تولیدی شیش��ه 

رازی بازگشایی شدند. 
ب��ه گزارش فارس، دیروز بازار س��هام در 
حالی ب��ا معامالتی کم حج��م و رخوت آور 
در اغلب نمادهای معامالتی مواجه بود که 
نبود انگیزه در بازار سهام و درعین حال عدم 
حمایت حقوقی ها از سهم های پیشرو باعث 
شد تا چراغ بازار سهام کم سو شود. این در 
حالی است که عدم یک نقشه استراتژیک 
برای حمایت از بازار سهام از سوی دولت و 
برنامه آن برای این بازار باعث ش��ده تا بازار 
سرمایه همچنان کودک یتیم اقتصاد ایران 

قلمداد شود. 
ارزش 13 هزار و 913 میلیارد ریالی 

معامالت فرابورس
ش��اخص فرابورس نیز در معامالت روز 
گذشته با س��ه واحد عقب نشینی به رقم 
یک ه��زار و 8۰ واحد کاه��ش یافت. در 
این معامالت بیش از 2۳2 میلیون سهم 
و ح��ق تقدم ب��ه ارزش ۱۳ هزار و ۹۱۳ 
میلیارد ری��ال در 28 هزار نوبت خرید و 
فروش ش��د. نمادهای ارفع )آهن و فوالد 
ارفع( و زاگ��رس )پتروش��یمی زاگرس( 
با افت خود بیش��ترین تأثی��ر را در افت 
ش��اخص داش��تند. باالترین رشد قیمت 
نیز به وگستر )گس��ترش سرمایه گذاری 
ایرانیان(، توریل )توکاریل( و بساما )بیمه 

سامان( تعلق گرفت. 

ریزش 566 واحدی نماگر تاالر شیشه ای

شاخصبورسدرلبهسقوطبهکانال95هزارواحدیایستاد
نگاه

چشم انداز بازار سرمایه در سال آینده
سال سخت تصمیم گیری

یک کارش��ناس بازار سرمایه بر این عقیده است که 
عدم قطعی��ت در مورد ش��اخص  های اقتصادی و  وقوع 
نوسانات در بازارهای موازی، پیش بینی پذیری و امکان 
برنامه ریزی را برای بازیگران بازار س��رمایه دشوار کرده 

است. 
مهدی طحان��ی در گفت وگو با اتاق ته��ران با بیان 
اینکه شرکت  های بورس��ی در حدود ۴۰ صنعت قابل 
طبقه بندی  هس��تند، گفت: س��ال به س��ال به صنایع 
زیان ده افزوده ش��ده و از حاش��یه س��ود شرکت  های 
سودده نیز کاسته ش��ده است. به عبارت دیگر، هرچه 
شرکت  های بورسی به چاه نفت نزدیک تر باشند مانند 
پاالیش��ی  ها و پتروشیمی  ها یا  هر چه به معادن بیشتر  
متصل باش��ند، به منزله آن اس��ت که به م��واد اولیه 
دسترس��ی بیش��تری دارند و به همین دلیل تاکنون 
توانسته اند  در بازار سرپا بمانند. اگرچه، در همین یک 
س��ال اخیر2۰ الی۳۰ شرکت نیز رشد قیمت داشته و 

منجر به رشد  شاخص نیز شده اند. 
 او با بیان اینکه در س��ال  های گذش��ته شرکت  های 
سیمانی، کاشی، س��رامیک و خودرو یا  با حاشیه سود 
منفی مواجه شده یا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت 
شدند، افزود: س��ال ۱۳۹۵ سال زیان صنعت بانک در 
بازار سرمایه بود و در سال  ۱۳۹۶ نیز دارویی  ها متحمل 

زیان شدند. 
طحان��ی با اش��اره به آثار التهاب ب��ازار ارز بر  بازار 
س��رمایه گفت: پس از  شکل گیری  برجام تالش  های 
بسیاری  برای برقراری ارتباطات مالی و بانکی صورت 
گرف��ت اما نه تنها در جذب س��رمایه گذاران خارجی 
توفیق چندانی حاصل نشد که اکنون، سرمایه گذاران 
داخلی نیز در صف خرید دالر  می ایس��تند که یا این 
ارز را  به عنوان س��رمایه در خانه  های خود نگه دارند 
یا برای مصارف خود به خارج از کشور انتقال دهند. 
در عی��ن حال ب��ا نوس��انات رخ داده در ب��ازار ارز، 
س��رمایه گذارانی که سرمایه خود را وارد ایران کرده 
بودن��د احتماال بر مبنای دالر حدودا ۴ هزار تومانی، 
آن را تبدی��ل ب��ه ریال کرده اند و اکن��ون باید برای 
ه��ر دالر، ۴8۰۰ تومان بپردازن��د. این یعنی حدود 
2۰درص��د افزایش قیم��ت که حتی در مقایس��ه با 
بازدهی اوراق بدون ریسک نیز دچار زیان شده اند. 

این تحلیلگر بازار س��رمایه ادامه داد: افزایش نرخ 
دالر صرفاً به نفع ش��رکت  های صادرات محوری شد 
که دسترسی ش��ان به مواد اولیه باالست و این منابع 
را با شرایط خاصی دریافت  می کنند. سایر شرکت  ها 
اما بس��یار تحت فش��ار قرار گرفته اند. ح��ال آنکه با 
وجود این ش��رایط و افزایش نرخ س��ود س��پرده  ها، 
س��رمایه گذاران برای س��رمایه گذاری مجدد تمایل 
نخواهند داشت و سرمایه خود را در بانک  ها اندوخته 

خواهند کرد. 
او افزای��ش نرخ ارز را از این جهت خطرناک توصیف 
کرد که دولت برای مهار نوس��انات این بازار، نرخ سود  
س��پرده  های بانک��ی را افزای��ش داد  و  س��رمایه ای که 
 می توانست به تولید و سرمایه گذاری  های مولد تزریق 
ش��ود، دوباره به سوی بانک  ها روانه شد. طحانی گفت: 
این عوامل  در کنار  نوساناتی که در بازارهای جهانی رخ 
داد، دست به دست هم داد تا شرکت  ها در بازار سرمایه 
به شدت تحت فشار قرار گیرند و در پایان سال ۱۳۹۶ 

شرایط مطلوبی نداشته باشد. 

دریچه

 بازدهی امسال بورس
به 25.4 درصد رسید

ش��اخص کل بورس از آغاز امس��ال تا نهم اسفندماه با 
2۵.۴ درصد افزایش، به رقم ۹۶ هزار و 8۶۰ واحد رس��ید. 
به گزارش ایرنا، ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران در 
پایان معامالت روز چهارش��نبه شانزدهم اسفندماه به رقم 
۹۶ هزار و 8۶۰ واحد رس��ید که در مقایسه با پایان هفته 
پیشین یک هزار و ۱۱ واحد کاهش یافت. حجم معامالت 
در هفته گذشته معادل ۶ میلیارد و 28۹ میلیون سهم به 
ارزش ۱2 هزار و ۳88 میلیارد ریال بود که نسبت به هفته 
پی��ش از آن از نظ��ر حجم 28 درص��د و از نظر ارزش ۴۱ 
درصد افزایش نشان داد.  ارزش بورس اوراق بهادار تهران 
در پایان معامالت هفته ای که گذشت به رقم سه میلیون و 
8۵8 هزار و ۹۱۵ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با پایان 
هفته گذشته ۱.۱ درصد کم شد. همچنین از آغاز امسال تا 
نهم اسفندماه، شاخص کل با 2۵.۴ درصد افزایش به رقم 
۹۶ هزار و 8۶۰ واحد رسید و شاخص »کل هم وزن« نیز 
با ۱۰.۱درصد افزایش عدد ۱7 هزار و ۳۱2 واحد را تجربه 
کرد. »صنعت مخابرات« با 2۴.8 درصد بیشترین ارزش و 
»صنعت خودرو و ساخت قطعات« با 2۳.۶ درصد بیشترین 
حج��م معامالت هفتگی را به خ��ود اختصاص داد. بر این 
اس��اس در ۳۰ روز منتهی به دوم اسفندماه ۱۳۹۶، گروه 
»استخراج کانه های فلزی« با بازدهی مثبت 2.۱درصد، در 
صدر صنایع بورسی قرار گرفت.  صنعت »زراعت و خدمات 
وابسته« نیز با افت با منفی ۱2.2 درصدی بیشترین افت را 
تجربه کرد.همچنین در محاسبه شاخص کل بورس تهران 
با برخی ش��اخص بورس های بین المللی نس��بت به پایان 
هفته گذشته، ش��اخص بورس نزدک )NASDAQ( با 
رشد ۱.7درصدی بیشترین بازدهی و شاخص بورس توکیو 
)NIKKEI 225( ب��ا افت ۳.7درصدی کمترین بازدهی 

را به خود اختصاص دادند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد
نمادهای بانکی تا 3 ماه آینده باز 

می شوند
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار ب��ا پیش بینی 
رونق بورس در س��ال آینده گفت نم��اد متوقف بانک ها 
طی دو تا س��ه ماه دیگر باز می ش��ود. به گزارش تسنیم، 
شاپور محمدی در پانزدهمین جلسه شورای هماهنگی 
حقوق��ی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دس��تگاه های 
تابعه درباره بس��ته ماندن برخی نمادها به خصوص نماد 
بانک ه��ای ب��ورس و اینکه  چه زمانی نم��اد بانکی ها در 
بورس دوباره باز خواهد ش��د، گفت: به نسبت سال های 
قبل هم اکنون تعداد نمادهایی که بیش از یک ماه بسته 
می مانن��د کاهش یافته و به  حدود ۱۵ نماد رس��یده که 
بیش��تر ش��امل بانک ها می شود. این بس��ته ماندن نماد 
بانک ها به تصویب صورت های مالی آنها مربوط می شود 
که باید ب��ا همکاری بانک مرکزی انجام ش��ود. در عین 
حال که حقوق سهامداران را دنبال می کنیم باید حقوق 
سپرده گذاران را نیز حفظ کنیم. دستورالعمل بازگشایی 
نمادها، تعداد نمادهای بس��ته در بورس را کاهش داد و 
در س��ال های آینده شرایط بهتر می ش��ود تا سهامداران 
به راحتی بتوانند سهام خود را به پول نقد تبدیل کنند. بر 
همین اساس تالش داریم در آینده ای نزدیک تکلیف این 
نمادها مشخص شود و به طور حتم تا دو یا سه ماه آینده 

این نماد ها باز خواهند شد.  

دوشنبه
21 اسفند 1396

شماره 1024
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اگرچه تراز تجاری کشور همچنان حدود 
۶میلیارد دالر منفی اس��ت، ب��ا این وجود 
 در یازدهمین ماه س��ال حدود ۴میلیارد و 

۶۰۳ میلیون دالر صادرات داشته ایم. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، در ۱۱ ماه��ه اول 
امس��ال صادرات کش��ور به ۴۱ میلیارد و 
۶۹۰ میلیون دالر رس��یده است. در قیاس 
 با این رق��م، واردات بالغ ب��ر ۴7میلیارد و 
۶۵7 میلی��ون دالر بوده ک��ه اختالف این 
دو عدد گویای آن اس��ت ک��ه تراز تجاری 
کشور تا پایان بهمن ماه به اندازه ۵میلیارد 
و ۹۶7 میلیون دالر منفی بوده است. با این 
وجود به واسطه افزایش نرخ ارز در ماه های 
گذش��ته و به وی��ژه بهمن م��اه درآمدهای 
صادرات��ی افزایش یافت��ه و در یازدهمین 
ماه س��ال در قیاس با مدت مش��ابه س��ال 
قب��ل درحالی که وزن کااله��ای صادراتی 
۰.8۱درصد رش��د داشته ارزش این کاالها 

۴.۹۶درصد باال رفته است. 
عدنان موس��ی پور - رئیس کمیس��یون 

توسعه صادرات اتاق بازرگانی - در گفت وگو 
با ایس��نا، تأکید کرد: عوام��ل مختلفی بر 
صادرات کش��ور اثر می گ��ذارد، اما یکی از 
مهم تری��ن این م��وارد نرخ ارز محس��وب 
می ش��ود. اکنون آمار صادرات در بهمن ماه 
گویای آن اس��ت که ص��ادرات در این ماه 
نسبت به دی ماه رشد داشته و حتی نسبت 
به مدت مشابه سال قبل هم وضعیت بهتر 
ش��ده است.  وی ادامه داد: آنچه باعث افت 
تراز در س��ال جاری شده بیشتر مربوط به 
نیمه اول امس��ال می ش��ود که به واسطه 
تعطیالت نوروز، انتخابات ریاست جمهوری 
یا مس��ائلی دیگر عقب ماندگی هایی ایجاد 
ش��د، حتی بس��ته حمایت از صادرات نیز 
در نیمه اول س��ال جاری ابالغ نشد و تمام 
ای��ن م��وارد باعث ش��د عقب ماندگی های 
مربوط به بخش صادرات در نیمه اول سال 
جدی تر باش��د.  موسی پور همچنین اظهار 
ک��رد: البته با تمام این اوص��اف ما همواره 
خواهان واقعی بودن نرخ ارز هس��تیم و در 

گفت وگوهایی که با دولت داشتیم صحبت 
از افزای��ش ۱۰ تا ۱۵درصدی نرخ ارز کرده 
بودی��م، اما اینکه یکب��اره ن��رخ ارز 2۵ تا 
۳۰درصد افزایش پیدا می کند شاید اتفاق 
خوبی نباش��د، چراکه ما همواره به افزایش 

تدریجی نرخ ارز تأکید کرده ایم. 
رئیس کمیسیون توسعه صادرات گفت: 
زمانی ک��ه دول��ت در تصمیمات خ��ود از 
ابزارهای بانکی اس��تفاده می کند و س��ود 
سپرده بانکی را از ۱۵ به 2۰درصد افزایش 
می دهد، در واقع به مردم اعالم می کند که 
سرمایه خود را در صادرات، تولید و تجارت 
خارجی صرف نک��رده و پول خود را راهی 
بانک ها کنن��د.  وی ادامه داد: این افزایش 
قیمت یکباره اتفاق افت��اده و الزم بود این 
حجم افزای��ش در طول دو س��ال صورت 
گیرد. ب��ه هر صورت در فض��ای اقتصادی 
هی��چ عامل��ی بی��ش از ش��فافیت کارآمد 
نیس��ت و الزم است ش��رایطی فراهم شود 
که اقتصاد قابل پیش بینی ش��ده و عوامل 

منفی کنترل شوند.  موسی پور افزود: البته 
با تم��ام این اوصاف نرخ ب��االی ارز به نفع 
صادرات است و همین گرانی ها تأثیر خود 
را بر صادرات گذاش��ته و در این یک ماهه 
ش��اهد تاثیرات افزایش نرخ ارز بر آمارهای 

صادراتی بوده ایم. 
رئی��س کمیس��یون توس��عه ص��ادرات 
همچنین پیش بینی کرد تا پایان امسال با 
توجه به نرخ ارز میزان صادرات کش��ور به 

بیش از ۴7 یا ۴8 میلیارد دالر برسد. 
وی با تأکید بر اینکه با این وجود همچنان 
امکان تحقق ص��ادرات ۵۳ میلیارد دالری 
هدف گذاری ش��ده بعید به نظر می رس��د، 
گفت: برای توسعه صادرات الزم است عالوه 
بر هدف گذاری به طور متناسب تسهیالت 
مناسب هم قائل ش��ویم و زیرساخت های 

مربوطه را تقویت کنیم. 
موس��ی پور در عین حال پیش بینی کرد 
که وضعیت صادرات کشور در اسفندماه هم 

مانند قبل آن با رونق همراه باشد. 

گرانیدالردرصادراتاثرکرد؟
واردات

اعالم عوارض گمرکی واردات 
گوشی تلفن همراه مسافری

گم��رک از مق��ررات واردات گوش��ی تلف��ن همراه 
مس��افری و تجاری با ثبت ش��ماره شناسه بین المللی 
)IMEI( خبرداد.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
به نقل از گمرک جمهوری اسالمی ایران، مسافرانی که 
به کش��ور وارد می ش��وند در صورتی که خارج از کشور 
گوش��ی همراه خریداری کرده باشند، موظف هستند 
تلفن همراه خود را از طریق سامانه آنالین رجیستری 
گوشی تلفن همراه پس از ورود به گمرک اظهار کنند.  
بر این اس��اس گمرک ایران با رعایت مقررات مسافری 
و لحاظ کردن ش��رایط غیرتجاری صرفا یک دس��تگاه 
تلف��ن همراه، با اخ��ذ حقوق گمرکی و دو برابر س��ود 
بازرگانی و عوارض متعلق��ه مراتب اظهار ذی نفع را در 
بخش مس��افری سامانه جامع گمرکی از طریق گزینه 
ثبت اطالعات وارد کرده و س��پس از آیکون مقابل هر 
 IMEI رکورد ثبت شده نسبت به درج اطالعات شناسه
و مبالغ عوارض مربوطه اقدام می کند.  در صورت عدم 
اظهار تلفن همراه و عدم پرداخت حقوق ورودی و درج 
موارد فوق در س��امانه مذکور در هنگام ورود به کشور 
امکان رجیس��تری تلفن همراه وجود نخواهد داشت و 

مسئولیت آن با مسافر است. 
مقررات واردات گوشی تلفن همراه تجاری

واردات انواع گوش��ی تلفن هم��راه به صورت تجاری 
مس��تلزم داش��تن کارت بازرگانی و داشتن مجوز ثبت 
سفارش اس��ت.  حقوق ورودی و س��ود بازرگانی انواع 
گوشی تلفن همراه ۵درصد براساس ارزش پایه گوشی 
موبایل که گمرک مش��خص کرده است، محاسبه و بر 
مبنای آن ۵درصد حقوق و عوارض دریافت می ش��ود. 
به��ای خرید کاال در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل 
و نقل مبنای محاس��به و اخذ حقوق ورودی کاالها در 
گمرک اس��ت ک��ه اصطالحا ارزش س��یف کاال عنوان 
می ش��ود.  برای واردات انواع گوش��ی تلف��ن همراه به 
صورت تجاری عالوه بر ۵درصد حقوق ورودی و س��ود 
بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده نیز دریافت می ش��ود.  
براساس طبقه بندی بین المللی کاالیی )HS( و جداول 
پیوس��ت کتاب مقررات صادرات و واردات کش��ورمان 
تعرف��ه گمرک��ی ترخیص گوش��ی موبای��ل در ردیف 
تعرف��ه ای 8۵۱7۱2۱۰ ق��رار دارد.  ارزش پای��ه انواع 
گوش��ی های تلفن همراه براس��اس قانون دسترسی و 
انتشار آزاد اطالعات به تفکیک انواع برندها و مدل های 
 )TSC( مختلف در سامانه آنالین ارزش کاالیی گمرک
که یکی از دستاوردهای سامانه جامع گمرکی و پنجره 
واح��د تجارت فرامرزی اس��ت قرار داده ش��ده و برای 

تمامی شهروندان قابل دسترسی است. 

صنعت

چرا صنعت قطعه سازی لوازم 
خانگی در کشور پا نگرفت؟ 

پس از گذش��ت یک س��ال از ابالغ بخش��نامه 
کاه��ش تعرفه واردات ل��وازم خانگی متناس��ب 
ب��ا عم��ق داخلی س��ازی ک��ه ه��دف آن ترغیب 
تولیدکنن��دگان به افزایش عمق س��اخت داخل 
عنوان ش��ده است، هیچ اس��تقبالی از آن صورت 

نگرفته است. 
به گ��زارش تس��نیم، صنعت ل��وازم خانگی از 
آن جهت ک��ه زنجیره تأمین گس��ترده ای دارد، 
می تواند همچون لکوموتیو، بخش های دیگری از 
صنعت را نیز به حرکت درآورد و موجبات خروج 
آنه��ا از رکود و ایجاد اش��تغال در آنه��ا را فراهم 
کند، اما این اتفاق مش��روط بدان است که برای 
تأمی��ن قطعات و مواد اولیه مورد نیاز این صنعت 
از توانمندی های ش��رکت های قطعه س��از داخلی 
بهره گرفته شود، اما این امر محقق نشده است و 
عمق داخلی سازی محصوالت لوازم خانگی عموما 

پایین مانده است. 
 ۹۶ س��ال  ابت��دای  در  راس��تا  همی��ن  در 
دس��تورالعمل اجرای��ی بن��د چ م��اده ۳8 قانون 
رفع موانع تولی��د رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کش��ور از طرف دبیرخانه هی��أت دولت و وزارت 
صنعت و س��پس گمرک ابالغ شد مبنی بر آنکه 
براساس میزان عمق داخلی سازی، حقوق ورودی 
برای متقاضیانی که درخواس��ت اس��تفاده از این 

تسهیالت را دارند تعیین می گردد. 
اما پ��س از گذش��ت یک س��ال از اب��الغ این 
بخش��نامه که هدف آن ترغی��ب تولیدکنندگان 
به افزایش عمق ساخت داخل عنوان شده است، 
هیچ استقبالی از آن صورت نگرفته و از تسهیالت 
در نظر گرفته شده استفاده ای نشده است چراکه 

اصال تسهیالتی در کار نبوده است! 
باید از سیاس��ت گذاران پرس��ید وقت��ی تعرفه 
واردات هم��ه قطعات یخچ��ال فریزر به جز درب 
۱۰درصد است، کدام عقل اقتصادی حکم می کند 
که از تس��هیالت بخش��نامه فوق که طبق آن در 
حالتی که بیشترین میزان عمق داخلی سازی نیز 
محقق شده باش��د، باید ۳۰درصد حقوق ورودی 
۵۵درصدی یخچال کام��ل، یعنی ۱۶.۵درصد را 
پرداخت کند اس��تفاده کرد؟ س��ایر اقالم اصلی 
محص��والت لوازم خانگ��ی نیز وضعیتی مش��ابه 
یخچال فریزر دارند، از این رو این سیاست گذاری 

ناصواب با شکست مواجه شده است. 
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توضیحات وزارت صنعت در 
خصوص خودروهای هیبریدی

در خودروهای هیبریدی، نیازی به موتور احتراقی 
با حجم باالی2۰۰۰ سی سی، وجود ندارد و با موتور 
با حجم کوچک نیز راندمان الزم را داش��ته و مسلماً 
در کاهش مصرف س��وخت وآالیندگی تأثیر بسزایی 

دارند. 
به گزارش پایگاه خب��ری »عصرخودرو« به نقل از 
وزارت صنعت، امیرحس��ین قنات��ی، مدیرکل صنایع 
خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت گفت: بس��ته به 
ن��وع کاربری خودرو و همچنی��ن موضوع بهره گیری 
از این خودروها به لحاظ کاهش مصرف س��وخت یا 
کاهش آالیندگی، تعریف کاربری خودروی هیبریدی 

و برقی مشخص می شود. 

وی افزود: خودروهای تمام هیبریدی با سیس��تم 
)س��ری-موازی( که در آن پایه قوای محرکه، موتور 
الکترک��ی بوده و موت��ور احتراقی تنها جهت ش��ارژ 
بات��ری و کمک به ت��وان خودرو در ش��یب باال و یا 
تأمی��ن قدرت خودرو به صورت م��وازی وارد جریان 
می ش��ود، در مقایسه با دیگر انواع هیبرید، می توانند 
جایگزین مناس��بی جهت خ��ودروی احتراق داخلی 

باشند. 
قنات��ی گفت: در ای��ن خودروها نی��ازی به موتور 
احتراقی با حجم باال )2۰۰۰ سی سی یا باالتر( وجود 
ن��دارد و با موتور با حجم کوچک نیز راندمان الزم را 
داشته و مسلماً در کاهش مصرف سوخت وآالیندگی 

تأثیر بسزایی دارند. 
وی اف��زود: خودروهای تم��ام الکتریکی با قابلیت 
اتصال ش��ارژر )Plug in( با قابلی��ت پیمایش باال، 
بهترین راهکار جهت کاه��ش آلودگی هوا و مصرف 
س��وخت در مقایس��ه با خودروه��ای هیبریدی بوده 
که مس��لما جهت بهره گیری مناس��ب نیاز به ایجاد 

زیرساخت الزم )ایستگاه شارژ( را دارند. 
ای��ن مق��ام مس��ئول در وزارت صنع��ت گفت: در 
مصوبه اخیر هیأت دولت در خصوص حقوق ورودی 
انواع خودروی سواری به کشور، این موضوع مد نظر 

قرار گرفته است. 
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س��ازمان  عامل  هیأت  رئیس 
گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع 
ایران )ایدرو( با اش��اره به اینکه 
واگ��ذاری س��هام 2۰درص��دی 
ب��ه  خودروس��ازان  در  دول��ت 
ص��الح نیس��ت، اظهار داش��ت: 
دولت  حاکمیت  اعم��ال  »برای 
در خودروسازان، به صالح است 
س��هم 2۰درصدی همچنان در 

دستان دولت بماند.«
به گ��زارش پدال نیوز، یکی از 
اصولی که در قانون اساسی آمده 
و طی یک دهه اخیر در اقتصاد 
ای��ران بس��یار روی آن تأکی��د 
ش��ده، اصل ۴۴ قانون اساس��ی 
اس��ت که ب��ر خصوصی س��ازی 
بنگاه های تولی��دی و واحدهای 

صنعتی کشورمان تأکید دارد. 
 در چنی��ن ش��رایطی صنعت 
خودرو به عن��وان یکی از صنایع 
پیش��ران ایران که ارزش افزوده 
اقتصاد کشورمان  برای  بسیاری 
ب��ه ب��ار آورده نی��ز در ش��مول 
خصوصی سازی قرار گرفت و دو 
خودروس��از بزرگ کشورمان به 

اصطالح خصوصی شدند. 
 ای��ن ام��ر در دولت های نهم 
و دهم ش��کل گرف��ت، اما مورد 
واقع  کارشناس��ان  انتقاد جدی 
ش��د و برخی نیز اذعان داشتند 
نی��ز  خصوصی س��ازی  از  بع��د 
مدیریت  سکان  دولت  همچنان 
ب��ر  را  س��ایپا  و  ایران خ��ودرو 
عه��ده دارد، چیزی که در عمل 
نیز اتف��اق افتاده و با گذش��ت 
چند س��ال از خصوصی س��ازی 
ایران خ��ودرو و س��ایپا، دول��ت 
همچنان مدیر این دو شرکت را 

منصوب می کند. 
منص��ور  زمین��ه  همی��ن  در 
معظم��ی، رئیس هی��أت عامل 
نوسازی  و  س��ازمان گس��ترش 

صنایع ای��ران در گفت وگویی با 
بیان این که در کش��ور ما بخش 
 خصوصی از نظ��ر ابعاد کوچک 
است، اظهار داشت: »من از شما 
سؤال می کنم؛ کدام خودروساز 
بخش  خصوصی واقعی است که 
می توان��د یک  میلیون  دس��تگاه 
خ��ودرو تولی��د ک��رده و کدام 
خودروس��از خصوصی است که 
می تواند مثاًل در سال 2۰۰هزار 
دس��تگاه ص��ادر کن��د؟ ک��دام 
قطعه س��از ماه��ر اس��ت که در 
س��ال ۵۰۰میلیون دالر صادرات 
دارد؟ هیچ کدام. چون توان این 
مجموعه ها در حدی اس��ت که 

قدرت رقابت ندارند.« 
اف��زود: »بنابرای��ن م��ا   وی 
ب��زرگ  ش��دن  نگ��ران  نبای��د 
مجموعه هایمان باش��یم و اتفاقا 
باید به این سمت حرکت کنیم. 
در دنی��ا بنگاه ها درحال حرکت 
به سمت بزرگ  ش��دن هستند 

و ادغام می ش��وند. ما ۳۰ مجوز 
خودروسازی داریم. کدام کشور 
۳۰ خودروس��از دارد؟ اگ��ر این 
روند را در دنیا مش��اهده کنید 
می بینید که در ۶۰-7۰ س��ال 
اخیر، تعداد خودروس��ازان دائم 
درحال کاهش اس��ت چراکه با 

هم ادغام می شوند.«
 معاون وزی��ر صنعت، معدن 
و تجارت ادام��ه داد:  »مثاًل رنو 
با  تولید،  با سه میلیون دس��تگاه 
ادغام  شدن به تولید ۱۰میلیون  
دستگاه در سال رسید و قدرت 
رقابتی اش را افزای��ش داد. این 
درحالی است که با تولید ۱۰۰، 
۱۵۰ و 2۰۰هزاردس��تگاه کسی 

خودروساز نمی شود.« 
 معظمی با اش��اره ب��ه اینکه 
صنع��ت  خصوصی س��ازی های 
خ��ودرو در دولت ه��ای نه��م و 
ده��م مطل��وب نب��وده اس��ت، 
ک��ه  چی��زی  افزود:»به نظ��رم 

تحت عنوان خصوصی س��ازی در 
کش��ور صورت گرفته اس��ت، با 
فلس��فه اصلی خصوصی س��ازی 

کاماًل مغایر است.« 
 رئی��س هیات عامل س��ازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران 
در پاس��خ ب��ه این س��ؤال که آیا 
دول��ت با واگذاری س��هام دولتی 
خودروسازان مخالف است، یا خیر 
می گوید: »خیر، قانون گفته است 
دولت می تواند 2۰درصد س��هم 
ش��رکت هایی را که جزو گروه دو 
هستند، داشته باشد برای اینکه 
بتواند اعمال حاکمیت کند. بهتر 
است در خودروسازی هم همین 

روند اعمال شود.« 
 ،8۴ س��ال  »در  اف��زود:  وی 
هفت میلیون خ��ودرو در کش��ور 
بود، امروز این آمار به ۱۹میلیون 
 دستگاه رسیده است. این نشان 
می دهد ک��ه نقش خ��ودرو در 
زندگی شخصی  ما چقدر پررنگ 

ش��ده اس��ت. پس خودرو امروز 
دیگ��ر کاالی تجمل��ی و لوکس 
و س��رمایه نیس��ت، بلک��ه جزو 
نیازهای ضروری است. بنابراین 
این نیاز ض��روری باید کیفیت، 
خدمات پس از فروش مناسب و 
قیمت درس��ت و منطقی داشته 

باشد.«
 معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با اش��اره به اینکه سهام 
خصوصی سازی  و  خودروسازان 
آنها بس��یار پیچیده  شده است، 
گفت: »بنده اعتقاد دارم هرچه 
صنعت خودروی کشور رقابتی تر 
باش��د، نفع مصرف کننده بیشتر 

خواهد بود.« 
 معظمی با اش��اره ب��ه اینکه 
واگ��ذاری س��هام 2۰درص��دی 
دولت در خودروسازان به صالح 
نیس��ت، اظه��ار داش��ت:»برای 
در  دول��ت  حاکمی��ت  اعم��ال 
خودروس��ازان، به صالح اس��ت 
س��هم 2۰درصدی همچنان در 

دستان دولت بماند.« 
گ��زارش،  ای��ن  براس��اس   
معتقدند  کارشناس��ان  برخ��ی 
قبلی  دولت های  سیاس��ت های 
در خصوصی سازی خودروسازان 
بوده و خصوصی سازی  اش��تباه 
واقع��ی ص��ورت نگرفته اس��ت. 
ای��ن ش��رکت ها باید ب��ه بخش 
ش��وند  واگذار  واقعی   خصوصی 
که اهلیت آن را داش��ته باشند 
ح��وزه  در  آنه��ا  تخص��ص  و 
خودرو باشد. متأسفانه در روند 
ش��رکت های  خصوصی س��ازی، 
زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا 
اقدام ب��ه خرید س��هام این دو 
ش��رکت کرده اند، ل��ذا به نحوی 
دو  این  هیأت مدی��ره  اکثری��ت 
شرکت در اختیار مدیران دولتی 

است. 

صنعت خودرو چه زمانی خصوصی سازی واقعی می شود؟ 

کالفپیچیدهخصوصیسازیجادهمخصوصیها
خبر خبـر

صنعت خودرو و قطعه سازی ایران 
درگیر تصمیمات مقطعی شده است

عضو هیأت مدیره خانه صنع��ت، معدن و تجارت 
ایران می گوید نبود س��ند اس��تراتژی برای توس��عه 
صنعت در کش��ور موجب ش��ده تا در صنایع مهمی 
چون خودروسازی و قطعه سازی، تصمیمات مقطعی 
و فاقد انس��جام باشد. به گزارش خبر خودرو، آرمان 
خالقی با اشاره به نامش��خص بودن سرنوشت سند 
استراتژی توسعه صنعت در کشور در سال های اخیر، 
اظهار داشت: با نبود برنامه ای منسجم در بخش های 
صنعتی در کش��ور قطعاً دس��تگاه ها جزیره ای عمل 
می کنن��د و صرفاً س��ود و نفع خودش��ان را در نظر 

خواهند گرفت. 
وی با انتقاد از عدم حمایت ویژه از تولید در کش��ور، 
تأکی��د کرد: ه��ر چند در یکی دو س��ال اخیر برنامه و 
طرح هایی برای حمایت از تولید و صنعت کش��ور ارائه 
شده اما عماًل به جهت مشکالت و گرفتارها به درستی 
اجرایی نش��ده است و متأسفانه تاوان آن را بخش های 
تولیدی می پردازن��د. وی با توجه به برخی اقدامات در 
حوزه تولید در کش��ور یادآور ش��د: به جهت مشکالت 
عدیده حوزه تولید و صنعت وف مسائل ناشی از نرخ ارز 
و قیمت مواد اولیه تولید باید راهکارهای اساسی در این 
راستا ارائه و سپس اجرایی شود که تاکنون این موضوع 
محقق نشده است. وی گفت: در چنین شرایطی که در 
ماه های اخیر ایجاد شد الزم بود دولت با تعریف درست 
و ساز و کار مناسب، اقدام به جمع آوری اطالعات مورد 
نیاز تولیدکنندگان در بازار ارز کرده و با به دست آوردن 
این آمار تقاضا تولید برای ارز را محاسبه و براساس آن 

برنامه ریزی کند. 
این فعال در حوزه صنعت و تولید کشور تأکید کرد: 
بی شک نوس��انات ارزی در صنعت خودرو به خصوص 
قطعه سازی کشور که بخش��ی از مواد اولیه تولید را از 
خارج تأمین می کند تأثیر داشته و مشکالت نقدینگی 
در این صنایع را بیشتر کرده است. خالقی خاطرنشان 
کرد: امروز صنعت خودرو و قطعه س��ازی کش��ور برای 
دستیابی به توسعه و حضور مقتدر و مؤثر در بازار رقابت 
جهانی نیازمند تصمیمات کالن تر و جدی تری اس��ت. 
بی ش��ک وجود چنین اقداماتی بازار خودروی داخل را 
نیز رقابتی خواهد کرد. وی تأکید کرد: با ایجاد بس��تر 
مناس��ب برای حضور س��رمایه گذار خارج��ی در اغلب 
بخش های صنعتی به خصوص خودروس��ازی، مسلما 
شرکت های خودروساز به منابع مالی بیشتری دسترسی 
یافته و این روند بر جریان توسعه و طراحی محصوالت 
جدید و کیفی��ت و توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی 

تأثیر قابل توجهی خواهد گذاشت. 

دوشنبه
21 اسفند 1396
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مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهور با تأکی��د بر اینکه تا وقتی برای 
کارآفرینی رانت دولتی تزریق ش��ود نتیجه ای ندارد، گفت ش��رکت های 

دانش بنیان آلوده به پول دولتی موفق نمی شوند. 
به گزارش مهر، س��ورنا س��تاری در جلسه 
اقتصاد مقاومتی اس��تان زنجان با بیان اینکه 
پتانس��یل و ظرفیت خوبی در دانش��گاه های 
اس��تان زنجان وجود دارد، افزود: نسل جوان 
و خالقی در این دانشگاه ها تحصیل می کنند 
و باید تفکری که نسبت به نسل جوان وجود 

دارد، تغییر کند. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه جوان��ان امروز مانند 
گذشته نیس��تند و اعتقادات و تفکرات خود 
را دارند، ادامه داد: حقوق بگیری و اس��تخدام 
ش��دن برای آن��ان جزو افتخارات محس��وب 
نمی شود، بلکه ریسک پذیری برای آنان افتخار 

است. 
ستاری با تأکید بر اینکه جوانان نیازمند حمایت هستند، گفت: قوانین 

دست و پا گیر دولتی همیشه مانع بوده است که باید اصالح شود. 
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه زنجانی ها در حوزه 

آی تی صاحب برند هس��تند و شرکت های بزرگ کش��ور در این حوزه را 
هدای��ت می کنند، گفت: در بح��ث اقتصاد دانش بنی��ان در حوزه آی تی 
اس��تان زنجان صاحب برند اس��ت ولی اینکه چرا این افراد برای فعالیت 
به استان خود بازنمی گردد باید بررسی شود. 
باید ساختار اقتصادی استان برای این مهم 

آمادگی و تسهیالت الزم را داشته باشد. 
س��تاری با اش��اره ب��ه اینکه کل اس��تان 
می تواند پارک علم و فناوری باش��د، گفت: 
باید زیس��ت بوم خالق در هر استان داشته 
باشیم، کل استان می تواند این زیست بوم را 
ایجاد کند که در این راستا همه دستگاه های 

دولتی و مردم باید همکاری کنند. 
وی ادام��ه داد: نبای��د فراموش کرد آینده 
کش��ور در دس��ت جوانانی است که ابتکار و 

خالقیت دارند و استخدام دولت نیستند. 
معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهور با 
بیان اینکه باید به جوانان بها دهیم چون پایه این اقتصاد نفت، گاز و معدن 
نیس��ت، بلکه کارآفرینان هستند، گفت: یک نوع اقتصاد جدید در کشور 

است که باید به آن توجه کنیم. 

 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت توس��عه محیط مس��اعد 
کس��ب وکارهای دانش بنیان و اس��تارت آپی، مهم ترین زیرس��اخت برای 

بازگشت نخبگان و استعدادهای برتر بومی به 
استان هاس��ت.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
بنیاد ملی نخبگان، س��ورنا س��تاری، معاون 
علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری در آیین 
افتتاح پارک فناوری اس��تان زنجان، با اشاره 
به ظرفیت بالقوه اس��تان ها برای شکل دادن 
زیست بوم کارآفرینی و نوآوری گفت: استان ها 
با توس��عه محیط مس��اعد کس��ب وکارهای 
دانش بنی��ان و اس��تارت آپی، زمین��ه را برای 
بازگشت نخبگان و اس��تعدادهای برتر بومی 
هر اس��تان فراهم می کنند.  وی افزود: تمامی 
محیط هر اس��تان می تواند با فرهنگ سازی و 
آم��وزش به پارک علم و فناوری برای راهبری 

این کس��ب و کارها بدل ش��ود.  معاون علمی و فناوری، بخش  خصوصی 
را مهم ترین مش��تری محصوالت و خدمات اس��تارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان دانس��ت و گفت: نیاز بخش  خصوصی همراس��تا با نیاز مردم 

اس��ت و بر همین اساس، پژوهش، محصول یا خدمتی که اولویت بخش 
 خصوصی برای سرمایه گذاری قرار بگیرد، اقبال مردم را همراه خود خواهد 
داش��ت.  ستاری، نقش دستگاه های اجرایی 
و سیاس��تگذار مل��ی و اس��تانی را حمایت 
از حرک��ت کس��ب وکارهای اس��تارت آپی و 
دانش بنی��ان عن��وان ک��رد و اف��زود: تالش 
نهاده��ای اثرگ��ذار برای تس��هیل فعالیت 
کس��ب وکارهای دانش بنیان می تواند ضمن 
کمک به اش��تغال بومی، در آینده اقتصادی 
اس��تان و کش��ور اثرگذار باشد. رئیس بنیاد 
ملی نخبگان، با اشاره به ایجاد محیط مساعد 
کس��ب وکار اس��تارت آپ ها و ش��رکت های 
دانش بنی��ان به عن��وان مهم ترین رس��الت 
مسئوالن اس��تانی اظهار کرد: اگر محیطی 
مساعد برای ایجاد و توسعه کسب وکارهای 
دانش بنیان و استارت آپی فراهم شود و فرهنگ اقتصاد دانش بنیان به مثابه 
یک ضرورت عمومی جامعه را دربر گیرد، خلق ثروت این شرکت ها روند 

پیشرفت را دستخوش تحولی جدی می کند. 

 بازگشت نخبگان بومی با شکوفاشدنشرکت های دانش بنیان آلوده به پول دولتی موفق نمی شوند
محیط کسب وکارهای دانش بنیان و استارت آپی

اینکه برای چه ش��رکت معتبری کار کرده اید یا در چه دانش��گاه سطح 
باالیی درس خوانده اید، کمتر از آنچه فکرش را بکنید ارزش دارد! اما اینکه 

چه مهارتی دارید، ارزشمند است. 
گواهی نامه ها و مدارک تحصیلی / کاری در دنیای کسب وکار سنتی 
فرمانروای��ی می کردند. متقاضیان مش��اغل از این عناوین برای نش��ان 
دادن اعتبار خود در رزومه، شبکه های اجتماعی و مصاحبه های شغلی 
بهره می بردند. مثال اینکه در دانشگاه هاروارد درس خوانده باشند بهتر 
از آن بود که در دانش��گاه تگزاس تحصیل کرده ان��د. یا مثال گذراندن 
دوره ای هر چند کوتاه مدت در یک شرکت معروف در سن 22 سالگی 
بهتر از داشتن مهارتی ناب و کمیاب از طریق کار کردن در یک شرکت 

کم اهمیت تر بود. 
ام��ا این دیدگاه دچار تغییر ش��ده اس��ت و دیگر کمتر کس��ی که در 
جست وجوی کار اس��ت این رویه را در پیش می گیرد. البته هنوز افرادی 
هم هستند که فکر می کنند مدارک، سابقه ها و گواهی نامه های تحصیلی 
امکان گرفتن مصاحبه ش��غلی و در نهایت استخدام شدن آنها را افزایش 

می دهد. 
در ادامه خواهید خواند که چرا و چگونه این روند تغییر کرده است. 

مشکالت ناشی از سابقه ها
کارمن��دان باالخره می آموزند ک��ه محدودیت های مدارک تحصیلی در 
موفقیت کاری قابل انکار نیس��ت. بس��یاری از کسانی که در دانشگاه های 
معتبر و س��طح باال تحصیل می کنند تنها به ای��ن دلیل که خانواده های 
ثروتمندی داشته اند توانسته اند به آن دانشگاه ها راه یابند. اما اعتباری که 
از این طریق به دس��ت آمده اس��ت نمی تواند از این دست کارمندان یک 
نیروی کار واقعی بسازد؛ نیروی کاری که بتواند در دنیای مدرن کسب وکار 

تأثیرگذار باشد. 
برای شاخص آمادگی ش��غلی 2۰۱8، از ۵۰۰ مدیر استخدامی آمریکا 
خواسته ش��ده تا نظرات و تفکرات ش��ان درباره کاندیداهای مشاغل غیر 
سنتی را بیان کنند. کاندیداها که دانش آموخته یا فارغ التحصیل دانشگاه ها 

هستند، اگر شرایط زیر را داشته باشند غیرسنتی تلقی می شوند. 
 -  یک س��ال )یا بیش��تر( پس از پایان دوره تحصیل دبیرستان به کالج 

رفته باشند. 
 -  به عنوان دانشجوی نیمه-وقت در کالج تحصیل کرده باشند. 

 -  در حین تحصیل دارای فرزند یا س��ایر افراد وابس��ته )به جز همسر( 
باشند. 

 -  در حین تحصیل یک شغل تمام وقت داشته باشند. 
 -  مدرک دیپلم استاندارد نداشته باشند و تنها یک مدرک مبنی بر به 

پایان رساندن دوره دبیرستان دریافت کرده باشند. 
نیمی از پاسخ دهندگان به سؤاالت گفته اند که شرکت های آنها نسبت 
به گذشته تعداد بیشتری از دانش آموزان و فارغ التحصیالن غیرسنتی را 
اس��تخدام می کنند. ۵۰درصد  از مدیران درباره این کاندیداها گفته اند که 
»آنها مس��یر تحصیلی متفاوتی را نس��بت به آنچه کالج برای شان در نظر 
گرفت��ه پیموده اند.« ۳۴درصد  گفته اند که آنها تنوع بیش��تری در محیط 
کار می خواس��ته اند و ۳2درصد  احساس می کنند که دانش آموزان و فارغ 

التحصیالن غیر سنتی، از نظر اخالق کاری بهتر عمل می کنند. 
در نهایت 7۰درصد  مدیران با این جمله که »اگر یک کاندیدا مهارت های 
مناس��ب برای موقعیت شغلی پیشنهادی را داشته باشند، اینکه کجا و به 
شکلی تحصیل کرده از اهمیت خاصی برخوردار نیست«، موافق بوده اند. 

نتای��ح به دس��ت آمده از یک نظر س��نجی ت��ازه لینکدی��ن از ۹۰۰۰ 
استخدام کننده و مدیر استخدامی، نشان می دهد که آنها تالش می کنند 

در روش های س��نتی اس��تخدام تغییراتی ایجاد کنند و س��عی می کنند 
کاندیداهایی متفاوت تر و واجد ش��رایط تر پیدا کنن��د و برای این منظور 
م��دارک نخبگ��ی یا تحصیل��ی ف��رد را در نظر نگیرن��د. در همین حین 
شرکت هایی نظیر Airbnb یا Pinterest دوره های کارآموزی دارند که 
در این دوره ابتدا مهندس های باهوش و غیرسنتی را در اولویت استخدام 

انتخاب قرار داده و سپس به آنها آموزش های الزم را می دهند. 
ایجاد تغییرات بنیادی

اما تغییراتی که در نگرش های ش��رکت ها و استخدام کننده ها به وجود 
آمده، نیازمند تغییر در رویکرد جست وجوگران مشاغل نیز دارد تا آنها را 
به شکلی مؤثرتر معرفی کند. متأسفانه تالش برای برجسته و نمایان کردن 
مدارک تحصیلی و کاری در رزومه می تواند اثر منفی ناخوشایندی در روند 
استخدامی داشته باشد. پس اگر شما دانش آموز یا فارغ التحصیل غیرسنتی 
هستید یا نیستید، زمان آن رسیده تا به مهارت هایی که می دانید بیشتر 
بها دهید و آنها را برجسته تر و نمایان تر از مدارک تان نشان دهید. برای این 

منظور چند نکته را به خاطر بسپارید: 
روی به دس��ت آوردن شغل تمرکز کنید. فرض کنید می خواهید برای 
شغلی با عنوان تحلیلگر اطالعات بازاریابی اقدام کنید. پیش از این، برای 
درخواست چنین شغلی بر مدرک تحصیلی با معدل باال از دانشگاه معتبری 
که فارغ التحصیل شده بودید، تأکید می کردید، اما امروز مهارت های تحلیل 
اطالع��ات ک��ه از کار با نرم افزاری خاص در محیط کاری قبلی به دس��ت 
آورده اید، می تواند شما را برای شغل فعلی به کارمندی ایده آل تبدیل کند. 
پس از صحبت در مورد این مهارت ها آنچه را به نظرتان برای بهبود مسیر 

پیش رو کارآمد است با کارفرما در میان بگذارید. 
به طور مستقیم درباره موقعیت شغلی صحبت کنید. باید موقعیت شغلی 
را که قرار اس��ت در آن قرار بگیرید به خوبی بشناس��ید تا بتوانید نش��ان 
دهید که تجربه های ش��ما چگونه در موفقیت تان برای ش��غل آتی مثمر 
خواهد بود. الزم است با آمادگی کامل به مصاحبه کننده بگویید چطور در 
موقعیت های مختلف، مشکالت پیش رو را حل کرده اید و چطور می توانید 
راهکارهای مناسبی برای چالش های آینده، ارائه دهید. بعد به جای آنکه 
با عنوان کردن مدرک تحصیلی تان، اعتبار خود را نشان دهید، سعی کنید 
از مزیت های فردی با تجربیات و دستاوردهای شما برای سازمان، صحبت 

کنید. 
خاص باش��ید. کارفرماها و اس��تخدام کنندگان در نظرسنجی ها اعالم 
کرده اند به دنبال افرادی هستند که با مهارت های مناسب، تجربه های یکتا 
و خاص به وجود آورند تا بازار را ش��گفت زده کنند. آنها افرادی را ترجیح 
می دهند که مدیریت زمانی خوب، انگیزه های درونی، سابقه کاری پایدار و 
تجربه های عملی داشته باشند؛ کسانی که برای یاد گرفتن کسب وکار و به 
ثمر رساندن کار تالش کنند و با تمام ظرفیتی که شرکت از آنها می خواهد 

خود را در اختیار سازمان قرار دهند. 
این ه��ا نکاتی بودند که مدیران اس��تخدامی و مصاحبه کننده ها درباره 
کاندیدای ای��ده آل خود اعالم کرده اند. این نکات، نش��ان دهنده تغییرات 
رویکرد و نگرش س��ازمان ها و موسسات مختلف در فرآیند استخدامی و 
ارزشگذاری کاندیداها است. با تغییر این رویه، موقعیت های شغلی تازه تری 
برای جست وجوگران مشاغل ایجاد می شود که در آن به دانشگاه یا مدرسه 
محل تحصیل آنها اهمیت چندانی نمی دهند و اولویت با مهارت های دیگر 
اس��ت. در نتیجه تنها کاری که آنها )جس��ت وجوگران شغل( باید بکنند 
این اس��ت که این فرصت های تازه ش��غلی را دریابند و بهترین نحو خود 

را معرفی کنند. 
FASTCOMPANY :منبع

مهارت های شغلی خود را با مدرک های تان اشتباه نگیرید! 

یادداشت

ش��ریف با اش��اره به اینکه نقش نیروی  انسانی مس��تعد توانمند در توسعه 
متوازن کش��ور بر کسی پوش��یده نیست، گفت: پژوهش س��را یکی از بهترین 

محل ها برای تربیت نیروی انسانی متخصص است. 
به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخب��گان، دومین جش��نواره 
دس��تاوردهای پژوهش��ی دانش آموزان پژوهش س��راهای دانش آموزی استان 

فارس به همت بنیاد نخبگان استان در شهرستان فیروزآباد برگزار شد. 
در این جش��نواره دستاوردهای منتخب از ۴۶پژوهش سرای دانش آموزی به 
نمایش گذاشته شد. برگزیدگان این جشنواره به جشنواره ملی راه می یابند. 

رئیس بنیاد نخبگان فارس: 

پژوهش سراها نقش مهمی در ایجاد 
اکوسیستم کارآفرینی دارند

دوشنبه
21 اسفند 1396

شماره 1024
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ش��هر س��لول دانش��گاه خوارزمی که نخس��تین شهر س��لول ایران 
محسوب می شود، با هدف متمرکز شدن شتاب دهنده ها، مراکز رشد و 
شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور در حوزه سلول های بنیادی، 

مهندس��ی باف��ت و پزش��کی بازس��اختی، 
تأسیس اش در زمینی به مساحت ۶۰ هکتار 

در دانشگاه خوارزمی آغاز شده است. 
به گزارش ایس��نا، دکتر سبحان اللهی، 
رئی��س دانش��گاه خوارزم��ی در مراس��م 
آغاز عملیات اجرایی س��اخت اولین شهر 
سلول کشور در دانشگاه خوارزمی ضمن 
معرفی این دانشگاه، اظهار کرد: این یک 
روز تاریخی و نقطه عطفی برای دانشگاه 
خوارزمی به ش��مار می  رود، زیرا دانشگاه 
به نسل چهارم دانشگاه ها قدم می  گذارد. 
همچنی��ن برای اولین بار صنعت و بخش 
 خصوص��ی در دل دانش��گاه ش��روع ب��ه 

فعالیت خواهند کرد.  وی خاطرنشان کرد: تاریخچه دانشگاه سبقه 
تاریخی و بین المللی دارد، این دانش��گاه با س��ابقه یکصدس��اله در 
نظام آموزش��ی کشور به عنوان اولین دانشگاهی است که ریاضیات 

 جدید را وارد کش��ور کرده اس��ت. دانش��گاه خوارزم��ی با بیش از
۱۳ هزار دانش��جو و ۵۰۰ عضو هیأت علمی در دو سایت تهران و 

کرج فعالیت می کند. 
دکت��ر حمیدی��ه، دبی��ر س��تاد علوم و 
فناوری های س��لول های بنیادی، با اشاره 
به اینک��ه تولید محصوالت بنی��ادی تنها 
به پزش��کی مربوط نیست و در رشته  های 
مختلف مهندس��ی نیز کارب��رد دارد، بیان 
ک��رد: س��لول  های بنی��ادی در پوس��ت، 
سلول  های ریوی و دیگر حوزه های سالمت 

انسان کاربرد روزافزون دارد. 
وی مهم تری��ن ه��دف ش��هر س��لول را 
درمان بیماری  های صعب العالج اعالم کرد 
و گفت: س��لول های بنیادین برای درمان 
بس��یاری از بیماری ها اس��تفاده می شود، 
امی��د داریم بتوانی��م در راس��تای درمان 
این بیماری ها اقدام کنیم.  دکتر محمدعلی زاهد، رئیس ش��هر سلول 
دانشگاه خوارزمی نیز گفت: شهر سلولی با هدف پژوهش و خدمات در 

زمینه سلول  های بنیادی و پزشکی زیرساختی ایجاد می  شود. 

رئیس دانش��گاه علوم کش��اورزی و منابع طبیعی گرگان گفت برای ایجاد 
اش��تغال و کارآفرینی باید پیوند عمیق بین دانشگاه و صنعت شکل گیرد.  به 
گزارش مهر، علی نجفی نژاد، ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره ساالنه 

علمی س��منو و محصوالت بر پایه مالت، که در 
دانشگاه منابع طبیعی گرگان برگزار شد، اظهار 
کرد: یکی از مس��ائل بش��ر امروز، مسئله تأمین 
غذا است.  وی ادامه داد: در آینده نزدیک جهان 
شاهد ۹میلیارد نفر خواهد بود و تأمین غذای این 
تعداد نیاز به برنامه ریزی دارد. نجفی نژاد با بیان 
این که بیش از ۹۰ درصد افزایش جمعیت متعلق 
به کش��ورهای در حال توس��عه است، گفت: این 
امر نشان از فش��ار بر منابع داخلی این کشورها 
از جمل��ه خاک، آب و... دارد.  وی به تغییر اقلیم 
و مخاطره ه��ای زیس��ت محیطی اش��اره کرد و 
گفت: بهترین راه برای این که پیامدهای ناش��ی 
از فعالیت ه��ای مربوط به تأمین غذا کم ش��ود، 

تحقیق و پژوهش است.  نجفی نژاد با بیان این که با تحقیق و توسعه، بحران ها 
کمتر شده، اظهار کرد: آمارها در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد هرچه 

سرمایه گذاری در این زمینه اتفاق بیفتد، میزان موفقیت بیشتر است. 

تغییر رویکرد دانشگاه ها
رئیس دانش��گاه علوم کش��اورزی و منابع طبیعی گرگان بیان کرد: 
سیاس��ت تبدیل و تغییر رویکرد دانش��گاه از آموزش محوری به سمت 
کارآفرین��ی و خلق ثروت توس��ط وزارت 
علوم در دولت تدبیر و امید دنبال ش��ده و 
دانشگاه ما به عنوان یک دانشگاه تخصصی 
در زمینه کشاورزی فعالیت های ارزنده ای 
انجام داده اس��ت.  وی با بیان این که باید 
پیوند عمیق بین دانش��گاه و صنعت شکل 
گیرد، ادامه داد: روش های گوناگونی برای 
ای��ن ارتباط وج��ود دارد که یک��ی از آنها 

برگزاری این جشنواره ها است. 
نجفی نژاد افزود: این ارتباطات ظرفیت ها 
و توانمن��دی دانش��گاه را معرف��ی کرده و 

اعتمادسازی به وجود می آورد. 
وی ب��ا بیان این که ما به دنبال عملیاتی 
کردن این رویکرد هستیم، تصریح کرد: در حوزه صنایع غذایی پایلوت 
پالنی را در حال ساخت داریم و نیازمند این هستیم که حوزه صنعت 

و سرمایه گذاران خصوصی در کنار ما قرار بگیرند. 

رئیس دانشگاه منابع طبیعی گرگان: اعالم آمادگی 30 شرکت دانش بنیان جهت استقرار در شهر سلول

الزمه ترویج کارآفرینی پیوند عمیق صنعت و دانشگاه است

پرچمداران جدید سری S سامسونگ، گلکسی  S۹ و +S۹ روز یکشنبه 
2۰اس��فند طی مراس��می رس��می در مجتمع تجاری چارسو و با حضور 
مدیران این ش��رکت و اهالی رسانه برای ورود به بازار ایران معرفی شدند.  
 MWC 2۰۱8 این گوش��ی ها هفته اول اسفند در کنگره جهانی موبایل
رونمایی شده بودند. ایران یکی از نخستین کشورهایی ا ست که پرچمداران 
 S۹ جدید سامس��ونگ پا به بازارهای آن می گذارند.  گلکسی های جدید
نخستین گوشی  هوشمندی محسوب می ش��وند که دوربین اصلی آن از 
دیافراگم دوگانه سود می برد؛ قابلیتی که دوربین آن را شبیه چشم انسان 

در برابر میزان نور محیط حساس می کند. 
ع��الوه بر ای��ن قابلیت هایی همچون فیلمبرداری فوق آهس��ته با ۹۶۰ 
فریم در ثانیه، ساخت ایموجی های شخصی واقعیت افزوده و اسپیکرهای 
قدرتمند AKG با فناوری Dolby Atmos از گلکس��ی  S۹ محصولی 
کاربردی، نوآورانه و هیجان انگیز در دنیای گوش��ی های هوشمند ساخته 
اس��ت.  بام سوک هانگ، مدیر سامس��ونگ در ایران در مراسم رونمایی از 
گلکسی S۹ گفت: »جامعه ایران و خانواده دوست داشتنی ما در اینجا بسیار 
برای مان اهمیت دارند و این مسئله در تک تک اقدامات ما مشهود است؛ 
از معرفی پیش��رفته ترین محصوالت مان به ایران حتی زودتر از بسیاری از 
بازارهای بزرگ دنیا گرفته تا انجام انواع فعالیت های مسئولیت اجتماعی 
مانند کمک به زلزله زدگان کرمانش��اه، کمپین های موفق محیط زیستی، 
تأسیس مرکز پیشرفته فناوری سامسونگ-امیرکبیر یا راه اندازی آکادمی 

مهندس��ی و افتتاح کتابخانه های صوتی برای 
نابینایان همگی احترام ویژه ما به جامعه، هنر 

و فرهنگ ایران را نشان می دهد.«
مدی��ر سامس��ونگ در ای��ران با اش��اره به 
 S ویژگی ه��ای پرچم��داران جدی��د س��ری
سامسونگ گفت: »از آنجا که بهار با صحنه های 
دلنشینش  در راه است، ما دوربینی را به شما 
معرفی می کنیم تا همه چیز را »از نو ببینید.« 
محصولی که به ش��ما قدرت انج��ام کارهای 
ناممکن را می دهد مثل آنکه با ویدئوهای فوق 
آهسته آن، حرکت سریع زمان را کند کنید.«

طراحی گلکس��ی های S۹ و +S۹ با تکیه بر 
نمایش��گر بدون مرز )Infinity Display(  انجام شده است. خمیدگی 
و انحنای مناس��ب نمایشگر تازه ترین پرچمدار س��ری S موجب شده تا 
 S۹+ و ۶.2 اینچی در مدل S۹ حت��ی با وجود ابعاد ۵.۹ اینچی گلکس��ی
گوشی ها خوش دست تر از همیشه باشد.  علیرضا توسلی، مدیر ارشد بخش 
موبایل سامسونگ در مراسم رونمایی از گلکسی S۹ گفت: »ما پیش فروش 
گلکس��ی های S۹ و +S۹ را از روز دهم همین ماه شروع کردیم. براساس 
آماری که بنده دارم تعداد پیش فروش قابل توجه بوده که مهر تأییدی بر 
اس��تقبال کاربران ایرانی ما از این پرچمداران جدید بود. از دیروز هم کار 
تحویل کاالها آغاز ش��ده اس��ت. برای کسانی هم که موفق نشدند در این 
طرح پرچمداران جدید ما را خریداری کنند این نوید را دارم که این طرح 
تا پایان روز دوشنبه تمدید شده و ما این دو گوشی پرچمدار را با هدایای 

ویژه تقدیم متقاضیان خواهیم کرد.«
در ادامه این مراس��م بیتا فتحعلی، مدیر بازاریابی موبایل سامسونگ با 
بیان اینکه دوربین گلکسی S۹ و +S۹ تغییرات بنیادین پیدا کرده است، 
گفت:  »یکی از مهم ترین قابلیت های این محصول فیلمبرداری فوق کند یا 
سوپر اسلوموشن است. ویدئوهای اسلوموشن امروزه بسیار محبوب شده اند 

چون همه به دنبال ثبت اتفاقاتی هستند که خیلی سریع اتفاق می افتند. 
S ۹ ی��ک پردازنده مجزا برای پردازش تصوی��ر دارد و این پردازنده امکان 
تصویربرداری فوق کند یا سوپراسلوموشن تا ۹۶۰فریم در ثانیه را می دهد 
که در حال حاضر بهترین کیفیت موجود بین گوشی های موجود در بازار 
 S۹ اس��ت.« در این مراس��م ویدئویی با موضوع زنان موفق که با گلکسی
تهیه ش��ده بود برای حاضرین پخش شد. یلدا معیری، سازنده این ویدئو 
در مورد کار با آخرین پرچمدار سامسونگ گفت: »تجربه کار با S۹ بسیار 
خوب و لذتبخش بود. من می خواستم از زنان قوی که از توانایی های درونی 
خودش��ان استفاده کردند داستان بسازم و این کار با همکاری سامسونگ 
انجام ش��د.« پس از آن بقراط دامون، مدیر آم��وزش بخش موبایل دفتر 
سامسونگ به روی صحنه آمد و توضیحاتی در مورد قابلیت ها و ویژگی های 

گلکسی S۹ و +S۹ برای حاضران ارائه کرد. 
دوربین گلکس��ی های جدید با الگوبرداری از عملکرد مردمک چش��م 
انس��ان طراحی و س��اخته شده اس��ت. دوربین اصلی این گوشی ها از دو 
دیافراگم مختلف F۱.۵ و F2.۴ اس��تفاده می کند تا در هر زمان و مکانی 
ثبت عکس های بی نقص و حرفه ای با دوربین گوش��ی ها امکان پذیر باشد. 
حالت دیافراگم F۱.۵ با گش��ودگی باالی خود در مکان هایی با نور کم و 
حال��ت دیافراگم F2.۴ در طول روز و اتاق های پرنور عکس هایی ش��فاف، 
واضح و زیبا را به ثبت می رساند. مدل گلکسی +S۹ با دوربین دوگانه مجهز 

به لرزشگیر اپتیکال مجزا طراحی شده است. 
دوربین گلکسی های S۹ و +S۹ از یک الیه 
اضافه در سنسور خود بهره می برند. به لطف 
ای��ن الیه اضافه که یک حافظه DRAM با 
قابلیت انتقال سریع اطالعات است، کاربران 
می توانند ویدئوهای فوق آهسته با نرخ ۹۶۰ 
فریم در ثانیه ضبط کنن��د. این ویدئوها که 
۳2 برابر کندتر از ویدئوهای معمولی اس��ت، 
می توانند لحظه هایی خ��اص از زندگی را به 

شکلی مهیج و جذاب ماندگار کنند. 
با توجه ب��ه اینکه دوربین گلکس��ی های 
 S۹ و +S۹ از قابلی��ت تش��خیص حرک��ت

Motion Detection پشتیبانی می کند، 
کاربران برای ضبط ویدئوهای فوق آهس��ته تنها کافی اس��ت نقطه ای از 
صحنه را مش��خص کنند تا به محض اینکه حرکت��ی اتفاق افتاد دوربین 
شروع به ضبط کند.  در این گوشی ها ایموجی های AR از یک الگوریتم 
یادگیری ماشینی بر پایه داده ها استفاده می کند که می تواند با تحلیل و 
شبیه سازی حرکات و خصوصیات چهره افراد مدلی سه بعدی شبیه به هر 
کاربر را بسازد. این مدل ها در فرمت GIF و در ۱8 حالت مختلف ذخیره 
می شود تا به راحتی بتوانید حاالت و احساسات متنوع خود را در شبکه های 

اجتماعی با دیگران به اشتراک بگذارید. 
اسکن هوشمند یکی از قابلیت های تازه ای است که به S۹ اضافه شده 
اس��ت. تا پیش از این در کنار روش های قدیمی تر، کاربران س��ه قابلیت 
اسکنر چشم، سنسور اثر انگشت و سیستم تشخیص چهره را برای تأیید 
هویت خود روی گوشی ها در اختیار داشتند. اسکن هوشمند برای بهبود 
عملکرد این قابلیت ها در مکان های کم نور طراحی ش��ده اس��ت. اسکن 
هوش��مند از ادغام دو قابلیت تش��خیص چهره و اسکنر چشم به وجود 
آمده تا کاربران در کم نورترین مکان ها هم بتوانند س��ریع و راحت قفل 

گوشی را باز کنند. 

تراویس کاالنیک، هم بنیان گذار جنجالی و مدیر اجرایی پیشین اوبر، 
در حال راه اندازی یک صندوق سرمایه گذاری جدید با نام 10100 است. 
بـه گـزارش زومیـت، مطابـق اطالعیـه ای کـه تراویـس کاالنیک، 
مدیرعامـل پیشـین اوبـر در توییتـر خـود منتشـر کـرده، او در 
آسـتانه راه اندازی یک صنـدوق سـرمایه گذاری جدید با نـام 10100 
قـرار اسـت  ایـن صنـدوق سـرمایه گذاری جسـورانه  دارد،  قـرار 
حوزه هـای  کنـد.  تمرکـز  وسـیع  مقیاسـی  در  اشـتغال زایی  روی 
سـرمایه گذاری صنـدوق 10100 شـامل امـالک و مسـتغالت، تجارت 
الکترونیکـی و نوآوری هـای نوظهـور در چیـن و هنـد خواهـد بود. 
ایـن  بـه  معمـوال  سـرمایه گذاری  بـرای  کاالنیـک  کار  شـیوه 
ترتیـب اسـت کـه بـه دور از جنجـال و هیاهـو بـا هیأت مدیره های 
سـازمان ها وارد گفت وگـو شـده یـا دسـت بـه سـرمایه گذاری در 
شـرکت های نوپا می زنـد. آن طور کـه از نام صندوق سـرمایه گذاری 
کاالنیـک برمی آیـد، احتمـاال قـرار اسـت وی در اسـتارت آپ هایی 
سـرمایه گذاری کند که بین 10 تا 100 کارمند در استخدام خود دارند.
یکـی از کاربـران توییتر در واکنـش به نام انتخاب شـده برای این 
صندوق سرمایه گذاری نوشته است که شاید بهتر باشد کاالنیک اسم 
بامسماتری را برای آن انتخاب کند. اگرچه این نام در میان فعاالن حوزه 
شـرکت های نوپا سروصدا به پا کرده اسـت، اما در میان کامیون رانان 
آمریکایـی معنای به شـدت متفاوتی را به ذهن متبـادر می کند )این 
کـد معمـوال برای اشـاره به نیـاز به دستشـویی مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد(؛ اما فارغ از اینها، جیب های کاالنیک در حال حاضر آن قدر 
پرپول هسـتند که او بتوانـد در میدان سـرمایه گذاری جوالن بدهد. 
اگـر فـرض را بـر صحـت گزارش هـای منتشـر شـده بگذاریـم، 
کاالنیـک نزدیـک بـه یک سـوم از سـهام خـود را در اوبـر فروخته 
اسـت. بـا توجه بـه اینکـه سـافت بنک گـروپ، اوبـر را 48میلیارد 
دالر ارزش گـذاری کـرده، می تـوان حدس زد که فروش یک سـوم از 
سـهام 10درصـدی کاالنیـک در اوبر، مبلغـی در حـدود 1.4 میلیارد 
دالر را نصیـب او کـرده اسـت. کاالنیک در ژوئن گذشـته از سـمت 
مدیـر اجرایـی اوبـر اسـتعفا داد، اما همچنـان در هیأت مدیـره این 
شـرکت عضـو اسـت و 10درصـد از سـهام آن را در اختیـار دارد. 
همانطـور کـه پیش تر خاطرنشـان شـد، هنوز مراجع رسـمی خبر 
فـروش سـهام کاالنیک را در اوبـر تأییـد نکرده اند، اما اگـر آن طور 
که شـایعه شـده، کاالنیک یک سـوم از سـهام خود را فروخته باشد، 
اکنـون یـک میلیاردر اسـت؛ با ایـن حـال، کاالنیک در اکتبر سـال 
2016 در یـک نشسـت عمومی ادعا کـرد که حتی یک سـهم از اوبر 
را هـم نفروخته و هنوز درحال پرداخت اقسـاط وام خانه اش اسـت. 
2017 سـالی دشـوار و مملو از اتفاقات ناگوار برای کاالنیک بود. در 
این سال، شرکت تحت مدیریت کاالنیک یعنی اوبر در معرض اتهامات 
آزار جنسی، دعاوی حقوقی سرقت مالکیت معنوی و تحقیق و تفحص 
وزارت دادگسـتری آمریکا قرار گرفت. عالوه بر این، کاالنیک متحمل 
یک واقعه ناگوار در زندگی شـخصی اش شـد و مادر خود را طی یک 
تصادف از دسـت داد؛ با این حال، به نظر می رسـد که کاالنیک وقایع 
گذشته را به فراموشی سـپرده است و می خواهد فصل جدیدی را در 
زندگی خود رقم بزنـد. این هم بنیان گذار اوبر با آغاز یک ماجراجویی 
جدیـد و تأسـیس یک صندوق سـرمایه گذاری جسـورانه می خواهد 
دوباره به کاری مشـغول شـود که بی شـک در آن اسـتادی تمام عیار 
اسـت و آن چیـزی نیسـت جز سـاختن شـرکت های نوپـای موفق. 

گلکسی های S9 و +S9 وارد ایران شدند

تراویسکاالنیک
صندوقسرمایهگذاریجسورانه
تأسیسمیکند

یادداشـت

ی��ک کارآفری��ن نمونه گفت که ص��ادرات میوه های خش��ک ظرفیتی برای 
کارآفرینی زنان روستایی مازندران است. 

بهن��وش قربان��ی در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه با ایجاد کس��ب و کار 
مش��اغل خانگی در زمینه خشک کردن میوه ها دست به کارآفرینی زده است، 
خاطرنش��ان کرد: بانوان روس��تای مازندران هنوز به خودباوری نرس��یده اند و 
با وجود ظرفیت های موجود در روس��تاها، نتوانس��ته اند آنطور که باید امکان 

اشتغال زایی و ارائه محصوالت را به بازار انجام دهند. 
وی ادامه داد: یک س��ال از احداث کارگاه تولید میوه های خش��ک می گذرد 
و تأس��یس شرکت تعاونی روستایی در دس��تور کار قرار دارد تا تمامی بانوان 

روستایی را با برند و مجوز بهداشتی در پوشش کاری خود قرار دهیم. 

صادرات میوه های خشک ظرفیتی 
برای کارآفرینی زنان روستایی
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چگون��ه برند خ��ود را با هدف کس��ب 
موفقیت جایگاه یابی کنم؟ باورپذیرترین 
داستانی که می توانم در مورد کسب وکار 
خ��ود تعریف کنم، چیس��ت؟ دو س��ؤال 
مذکور از جمله اساس��ی    ترین س��ؤاالتی 
هستند که بازاریابان و کارآفرینان هنگام 
راه ان��دازی کس��ب وکار خ��ود مل��زم به 
پاس��خگویی به آنها هستند. در حقیقت، 
ج��واب به این س��ؤاالت تعیی��ن خواهد 
کرد که برند آنها در بازار، کش��ش رش��د 
و مورد اس��تفاده و مقبولیت قرار گرفتن 
توسط مش��تریان را دارد، یا خیر. در هر 
برندس��ازی دو مورد اصلی که باید به آن 
پرداخته ش��ود موقعیت برند و داس��تان 
برند اس��ت ک��ه در ادامه راه گس��ترش 
شرکت، هدایت گر بازاریابان خواهد بود. 

طب��ق تجزی��ه و تحلیل��ی ک��ه روی 
۱۰۰۰مورد آزمایش��ی/ مطالعه موردی از 
برندس��ازی  های موفق در سرتاسر جهان 
ص��ورت گرفت، مش��خص ش��د که 2۶ 
رویکرد متفاوت برای بازگو کردن داستان 
برن��د و موقعیت /جایگاه برند وجود دارد، 
هر کدام از ای��ن رویکردها نمایانگر وجه 
متفاوتی از برند هستند، اما فرصتی مورد 
تأیید برای جایگاه یابی برند ش��ما فراهم 
می کند و داس��تان برند شما را مشخص 
می کن��د. ه��ر ک��دام از ای��ن رویکردها 
می توانند توس��ط یک س��ؤال کلیدی )یا 
مجموعه   ای از سؤال   ها( خالصه شوند، که 

در ادامه آنها را مرور خواهیم کرد. 
این مجموعه هوش بازاریابی را امتحان 
کنی��د، پاس��خگویی ب��ه این 2۶ س��ؤال 
می توان��د ب��ه بازاریابان کم��ک کند که 

پلتف��رم جایگاه  یابی برند خود را بس��یار 
قوی و اثرگذار انجام دهند و داستان    های 

بهتری برای برند خود تعریف کنند. 
اق��دام ب��ه جایگاه  یاب��ی برن��د و خلق 

داستان برند
مفه��وم  ب��ه  مرب��وط  اول  ۱۰س��ؤال 
جایگاه س��ازی برند است. با اس��تفاده از 
روند زی��ر می توانید موقعیت برند خود را 
مش��خص کنید، همچنین بکارگیری آن 
خلق داستان برند را نیز برای شما ممکن 

می کند. 
۱- کس��ب وکار خود را مجددا تعریف 
کنید ت��ا بتوانید جایگاه برند و داس��تان 

برند را بیان کنید 
س��ایر طبقه بندی  ه��ای کاال و خدمات 
چه نیازی را پاس��خ می دهند، نیاز مشابه 
با ش��ما یا پاس��خ حسی مش��ابه با آنچه 
کس��ب وکار ش��ما ایجاد می کن��د؟ و این 
چشم  انداز جدید چه فرصت  هایی را برای 
س��اختن برند، پرتفولی��و برند و مجموعه 

برندهای تان پیشنهاد می دهد؟ 
2- اس��تاندارد طالیی و باالترین سطح 

استاندارد را برای برند مطالبه کنید 
اس��تاندارد، فهم جمع��ی و »ایده  آل« 
م��ورد قبولی ک��ه طبق��ه    کاال و خدمات 
ح��وزه    فعالیت ش��ما بای��د ارائ��ه دهد، 
چیس��ت؟ و برند ش��ما چگون��ه می تواند 
در ح��وزه کاری   ت��ان مدع��ی دارا بودن 
استاندارد باش��د یا برخالف ایده  آل مورد 
قبول صنع��ت و ارتباطاتش جایگاه    یابی 

شود؟ 
۳- س��عی کنید برند بخشی از فرهنگ 

باشد 

برند ش��ما با چه جنبش  های فرهنگی 
و خرده  فرهنگ��ی )و ارزش   های مرتبط با 
آن( می تواند همس��ان و یکپارچه شود و 
موقعی��ت خود را با آنها مطابقت دهد؟ یا 
موقعیت خود را برخالف آنها تعیین کند؟ 
۴- از تشریفات مذهبی مشتریان برای 

برند خود بهره  برداری کنید 
برند ش��ما چگونه با تشریفات مذهبی 
موج��ود مش��تریان منطب��ق و همس��و 
می شود؟ مشتریان در طول این تشریفات 
مذهبی چه روندی از دگرگونی احساسی 
را تجرب��ه می کنند و بروز می دهند؟ برند 
ش��ما چگونه می تواند به بخشی باورپذیر 
در این تش��ریفات مذهبی تبدیل شود و 

به این دگرگونی کمک کند؟ 
۵- مفهوم اس��تفاده از برندتان را تحت 

کنترل خود درآورید 
مصرف  کنندگان کجا برند شما را مورد 
مص��رف قرار می دهند یا از آن اس��تفاده 
می کنن��د و ای��ن محیط چ��ه انتظارات، 
تداعی معان��ی )معانی مثب��ت و منفی(، 
و فرصت  های��ی را برای برند ش��ما فراهم 

می کند؟ 
۶- س��نت های طبقه کسب وکارتان را 

بشکنید 
قوانین کلی پذیرفته  شده    برای چگونگی 
اجرای عملیات بخش و حوزه کاری شما 
چیس��ت؟ و کدام یک از آنها را می توانید 
جهت تغیی��ر پویایی    ه��ای بخش خود و 
نح��وه    ادراک برندتان، نادی��ده بگیرید یا 

زیرپا بگذارید. 
7- تناقض��ات موجود در بخش    و حوزه 
کاری خ��ود را رفع کنید ت��ا جایگاه برند 

بهتری به دست آورید 
بزرگ تری��ن ناکامی مص��رف    کنندگان 
در حوزه    کاری ش��ما چیست؟ بزرگترین 
تناق��ض موج��ود در ح��وزه    کاری ش��ما 
چیس��ت؟ برند ش��ما چگونه می تواند به 

رفع این تناقضات کمک کند؟ 
8- بر موانع پیش روی مصرف برندتان 

غلبه کنید 
چ��ه موانعی )واقعی یا درک ش��ده(، از 
خرید یا استفاده مصرف   کنندگان از برند 
ش��ما جلوگی��ری می کند؟ و برند ش��ما 
چگونه می تواند این موانع را از پیش روی 
خ��ود ب��ردارد؟ این موان��ع می تواند مثال 
دید و درک نادرس��تی باشد که نسبت به 
مصرف از برند شما به    وجود آمده است. 

۹- دش��منان برند خود را شناس��ایی 
کنید 

 برند ش��ما ک��دام ی��ک از تهدیدهای 
)واقعی یا خیالی، خودآگاه یا ناخودآگاه( 
موج��ود در زندگی مص��رف    کنندگان را 
می توان��د خنثی کند؟ مانند کمپین  هایی 
که ب��رای جلوگی��ری از مصرف س��یگار 

برگزار می شود. 
۱۰- بررس��ی دیرینه و گذشته    ی برند 

)باستان شناسی برند(
از اس��تراتژی    ها و تاکتیک  هایی که در 
گذش��ته برند ش��ما را به س��مت رشد و 
توسعه هدایت کرده بودند چه درس    هایی 
می توان آموخ��ت؟ و آن درس  ها چگونه 
می توانن��د به راه    حل    های��ی در این دوره 

مبدل شوند؟ 
ادامه دارد. . . 
belovedmarketing :منبع

۲۶سؤالکلیدیجایگاهیابیبرندوخلقداستانبرند)1(
خلق تمایزی حساب شده

یک وقتی، جایی وینس��تول چرچیل فقید گفت که ما 
س��اختمان ها را طراحی می کنیم و پ��س از آن، آنها ما را 
فرم می دهند )نق��ل به مضمون(. زمانی که به عنوان مدیر 
روابط عمومی شرکت لبنی دوشه )هراز( فعالیتم را در این 
حوزه آغاز کردم، یکی از نخس��تین پرسش هایی که برایم 
مطرح ش��د رابطه بین طرح و برند بود. مانند قصه اولویت 
زمان��ی خلق مرغ و تخم مرغ، پرس��ش من نیز این بود که 
آی��ا برندینگ محل تولد طرح بود ی��ا برندینگ در آغوش 
طرح متولد شد! ؟ راستش هنوز هم پاسخ دقیقی برای این 
پرس��ش ندارم. به عقیده من، برندینگ جذاب ترین شغل 
یک سازمان است و خیلی هم درگیر نظم و بوروکراسی های 
ماللت آور متداول س��ازمان ها نیست. فی الواقع شما در این 
ش��غل، برندینگ نمی کنید، بلکه فر،یندهای بس��یاری را 
مدیریت می کنید و فعالیت های متنوعی را انجام می دهید 

که نهایتا منجر به توسعه برند می شود. 
برندینگ مجموعه ای از فعالیت ها و فرآیندهاس��ت که 
مفهوم��ی را خلق می کن��د. در حقیقت ما س��ازه هایی از 
صفت های مش��خص را اطراف یک برند می سازیم، سپس 
ط��ی فرآیندهایی مخاطبان مان آن صف��ات را می پذیرند. 
طرح، مسئولیت انتقال آن مفهوم را بر عهده دارد. برندینگ 
توانایی درک و شناخت اصل و واقعیت محصول یا خدمت 
را می دهد و طرح حس اینکه آن محصول یا خدمت دقیقا 

چه کاری انجام می دهد. 
برندینگ ب��ا پررنگ ترین وضعی��ت، رفتارها و ایده های 
بیزین��س آغ��از ش��ده و کوچک ترین اج��زای آن را در بر 
می گیرد. اساس��ا کاراترین برنامه برای س��اخت یک برند، 
درک نیت و مفهوم آن برند و س��اخت آن بر همان پلتفرم 
است. به طور مثال چرا اساسا ما به یک برند دیگر لبنی، آب 
معدنی یا شکالت نیازداریم؟ زمانی که بازار مملو از برندهای 
تلفن همراه است، چرا اساسا به برند دیگر نیاز داریم؟ یک 
برند برای زیستن حتما باید دلیل محکمی برای ارائه داشته 

باشد. من هستم، زیرا من …. 
دبی میلمِن نویسنده تعریف ساده و کوتاهی از برندینگ 
دارد: برندینگ خلق تمایزی حساب شده است. خلق یک 
تمایز حس��اب شده نتیجه جایگاه سازی ای حساب شده و 
استراتژیک است. مقصود از»حساب شده و با نیت قبلی« 
یعنی آن چیزی اس��ت که ش��ما می خواهید اتفاق بیفتد 
و قص��د و نیت خلق��ش را دارید. مفهومی ک��ه در همان 
آغ��از راه ضوابط و صف��ات متمایزی دارد. ح��ال به لغت 
استراتژیک توجه کنید. زمانی که ش��ما در سازمان از این 
لغ��ت در مکاتبات، مکالمات و گفت وگوهای تان اس��تفاده 
می کنید هر کس به ظن خود مفهوم آن را دریافت می کند 
درحالی که مقصود میلمن مفهوم کالسیک مایکل پورتر از 
استراتژیست. پورتر استراتژی را در دو کالبد تعریف می کند. 
اس��تراتژی انتخاب اجرای متفات فعالیت هاست یا اساسا 

اجرای فعالیت های متفاوت و ممتاز نسبت به رقباست. 
اجرای متفاوت فعالیت ها به طور مثال پلنی اس��ت که 
اس��تارباکس بر آن اس��اس برند خ��ود را النچ کرد. حتی 
پیش از آغاز به کار اس��تارباکس کافی شاپ های بسیاری 
وجود داش��ت، اما استارباکس تجربه جدیدی از انتظارات 
شما از قهوه ای را که می نوشید از نو خلق کرد. در آن سو 
اپل نمونه مناسبی از اجرای فعالیت های ممتاز و متفاوت 
نسبت به آنچه رقبا انجام می دهند است. زمانی که استیو 
جابز در نخس��تین سال نخستین دهه قرن بیست و یک 
از آی پ��د رونمایی کرد،  ام پی ت��ری پلیرهای متنوعی در 
بازار وجود داشت. اما آن چیزی که به طورکامل روند بازی 
را تغیی��ر داد، خلق آی تونز ب��ود. اتفاقی که تقریبا همه 
برندهای موجود در بازار را به گوشه ای راند و آغاز سلطنت  

آی پد را اعالم کرد. 
جایگاه س��ازی درباره سفری است که برند را به مشتری 
می رساند. برند س��ازی درباره جایگاه سازی ای استراتژیک 
اس��ت که به ش��ما اجازه می دهد به طور حس��اب شده ای 
تعیین کنید که مقصدتان در آینده کجاس��ت و قرار است 
به کدام س��وی و به کجا بروید. آن س��فر، منجر به توسعه 

برند می شود. 
در فرآین��د برندینگ حتما چهار عنصر زی��ر را در نظر 

بگیرید: 
۱- مردم شناس��ی فرهنگی: دریابید چه اتفاقی در دنیا 
در حال وقوع اس��ت تا متعاقبا چارچوب ها، ا س��اختارها و 

واقعیات را دریابید. 
2- روان شناسی رفتاری: اگر نتوانید درک کنید که چرا 
مشتری چیزی را می خواهد یا چرا مشتریان از شما چیزی 
را خواستارند، آنگاه هرگز نمی توانید به تصورات و تخیالت 

آنها راه یابید و با آنها ارتباط برقرارکنید. 
۳. اقتصاد: دریابید چه چیزی ارزشمند است. مشتریان 
چیزی را می خواهند که معتقد و باورمند به ارزشمند بودن 
آن هس��تند و حتما راهی برای به دست آوردنش خواهند 

یافت. 
۴- خالقی��ت: ما فقط توانایی درک و به خاطر س��پردن 
تقریبا فق��ط ۴۰ تصویر از ۱۰ میلیون تصویری را که طی 
روز می بینیم داریم. پس ش��ما به طرحی نیاز دارید که با 

روح مشتریان ارتباط برقرار کند. 
ما در دوران شگفت انگیزی زندگی می کنیم و مانند همه 
دنیا در کش��ورمان نیز برندینگ در صنعت به طور پررنگی 
درحال توسعه و همگانی ش��دن است. دیگر برندینگ در 
مورد سود بیش��تر یا ارزش بیشتر سهم از مارکت نیست. 
میلمن معتقد است که برندینگ مانند تعلق به یک طایفه، 
به یک نژاد، به یک مذهب و به یک خانواده است. توانایی ما 
در ساخت برند باورهای مان، همان احساس تعلق را هدیه 

می دهد. 
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ایستگاهتبلیغات

ایده های تبلیغاتی پربازده برای 
کسب وکارهای کوچک

 کسب وکارهای کوچک برای جذب مشتری انواع مختلفی 
از راهکاره��ای بازاریاب��ی و تبلیغات��ی را می توانن��د انتخاب 
و اج��را کنن��د. اگر منتظر بمانید تا تبلیغ نام ش��ما دهان به 
ده��ان بچرخد، مدت زم��ان زیادی را باید صب��ر کنید تا به 
بازده��ی مطلوب برس��ید؛ پس نیاز به تبلی��غ دارید. با توجه 
به نوع کس��ب وکار و شرایط دیگر که وابسته به محیط است، 
پیاده سازی چند ایده تبلیغاتی به سرعت تعداد مشتریان شما 
را افزایش می دهد.  فهرس��تی که در ادامه مطالعه می کنید، 

شامل دو بخش ایده های سنتی و ایده های نوین است. 
ایده های تبلیغات سنتی

ایده  های تبلیغاتی س��نتی شامل مواردی است که قدیمی 
هستند اما هنوز هم به خوبی کار می کنند. شاید برخی از آنها 

را امتحان کرده باشید: 
1- تبلیغ در روزنامه و مجالت محلی و تخصصی

در هر ش��هر و منطقه، روزنامه و مجالت محلی وجود دارد 
که مخاطبان خاصی دارند. در کنار نشریات که جنبه عمومی 
دارند، نشریاتی هستند که موضوع خاص و مخاطبان خاصی 
دارند. برای مثال مجالتی که مخاطب شان پزشک ها، معمارها 
یا آرایش��گران هستند. اگر کسب وکار شما مربوط به خدمات 
یا محصوالت در موضوعی خاص است این نشریان به صورت 
هدفمند شما را به مشتریان معرفی می کنند.  برخی نشریات 
توس��ط مراکز تبلیغاتی صرفا به قصد تبلیغ چاپ و منتش��ر 
می ش��وند. این نوع از نش��ریات که معم��وال در چند صفحه 
چاپ می شوند به صورت دستی به صندوق های پست خانگی 
انداخته می شود. اگر کسب وکار شما بیشتر جنبه عمومی دارد 

این نوع نشریان انتخاب بهتری است. 
2- چاپ کارت ویزیت

بهترین شیوه تبلیغ و بازاریابی، چهره به چهره است، اما ایده 
تبلیغاتی چهره به چهره بدون کارتی که معرف تبلیغات شما 
باش��د، تأثیر به مراتب کمتری خواهد داشت. افراد به راحتی 
نام ها را فراموش می کنند.  تصور کنید ش��ما به چندین نفر 
خدمات خود را معرفی کنید و چند ماه بعد که بخواهند با شما 
تماس بگیرند نام شما را فراموش کرده باشند یا شماره تماس 
شما را نداشته باشند. مطمئنا شروع به جست وجو در اینترنت 
یا پرسش از افراد دیگر می کنند که احتمال دارد به راحتی به 

سراغ رقبای شما بروند. 
3- عضویت در سازمان ها و گروه های تجاری

برخی از کس��ب وکارها به صورت شبکه ای و سازمان یافته 
کار می کنند. به دلیل اینکه این نوع کسب وکارها محصوالت 
و خدمات شان مرتبط با یکدیگر است، از تبلیغ برای یکدیگر 
بهره می برند. اگر کسب وکار شما هم از این نوع است می توانید 
با همکاری دیگران ش��بکه ای از کسب وکارهای مرتبط ایجاد 

کنید یا در گروه های موجود عضو شوید. 
4- تبلیغات شهری

تبلیغات شهری شاید جزو قدیمی ترین انواع ایده تبلیغاتی 
باش��د، اما هنوز بسیار پرکاربرد است. در حال حاضر این نوع 
تبلیغ جدید نیس��ت اما خالقیت در آن حرف اول را می زند. 
ی��ک جمله یا تصویر خالقانه تمام��ی نگاه ها را به خود جلب 
می کن��د.  در کنار انواع روش های تبلیغ ش��هری مثل تبلیغ 
در نمایشگرهای بزرگ ش��هری، ایستگاه های اتوبوس، نصب 
بیلبورد، پوس��تر و تراک��ت، چند ایده تبلیغات��ی کوچک اما 
پرب��ازده هم می تواند تأثیرگذار باش��د. برای مثال به کودکان 

مراجعه کننده به فروشگاه هدیه ای با نام برند خود بدهید. 
5- تبلیغ در رادیو و تلوزیون

از گذش��ته تا به امروز تبلیغ��ات در تلویزیون از محبوبیت 
زیادی برخوردار بوده اس��ت، چراکه مشتریان زیادی را جذب 
می کن��د. تبلیغ در کانال های رادیو و تلویزیون ش��اید هزینه 
زیادی داش��ته باش��د، اما در مدت کوتاهی توس��ط جمعیت 

زیادی دیده  و شنیده می شود. 
5 ایده تبلیغاتی جدید و کم هزینه

با پیشرفت تکنولوژی، تبلیغات هم رنگ و بوی نوین گرفته 
و ش��یوه های جدیدی برای بازاریابی و جذب مشتری به کار 

گرفته می شود. با پنج ایده تبلیغاتی نوین آشنا می شویم: 
1- تبلیغ در سایت های پر مخاطب

اکثر افراد روزی چند ساعت از اینترنت استفاده می کنند و 
برخی سایت ها مخاطبان چند میلیونی دارند. اگر کسب وکار 
شما از نوع محلی است، بهتر است از سایت هایی که مخاطب 
محلی دارند استفاده کنید. مزیت این ایده تبلیغاتی متناسب 
بودن با انواع بودجه است. تعداد زیادی سایت پرمخاطب وجود 
دارد و هر کدام هم چندین آپشن برای انتخاب ارائه می کنند. 

2- تبلیغ با کمک ایمیل
در کس��ب وکارهای آنالین اس��تفاده از ایمی��ل برای تبلیغ 
و اطالع رس��انی ی��ک ضرورت محس��وب می ش��ود. حتی اگر 
کسب وکار ش��ما آنالین نباشد، این ایده تبلیغاتی باز هم قابل 
اجرا است. کافی اس��ت ایمیل مشتریان خود را داشته باشید؛ 
به راحت��ی و بدون هزینه می توانید مش��تریان قبلی خود را از 
تخفیف یا شرایط ویژه فروش محصوالت یا خدمات خود آگاه 

کنید. 
3- شرکت در نمایشگاه و جشنواره

خوشبختانه در هر کس��ب وکاری نمایشگاه یا جشنواره ای 
در سطح ملی یا استانی حداقل سالی یک بار برگزار می شود. 
شرکت در این نمایشگاه ها باعث می شود تا با مشتریان واقعی 
ارتب��اط برقرار کنید. ای��ن ایده تبلیغاتی ب��ه خصوص برای 
کسب وکارهایی که مشتریان شان کسب وکارهای دیگر هستند 

)B2B( تأثیرگذار است. 
4- شبکه های اجتماعی

ش��بکه های اجتماعی در چند سال اخیر در کشور ما رشد 
بس��یار گس��ترده ای داشتند. اینس��تاگرام و تلگرام بیشترین 
مخاطب را در کش��ور ما دارند. به جز این که کسب وکار شما 
هم می تواند کانال یا صفحه اطالع رسانی داشته باشد، چندین 
کانال و صفحه پرمخاطب وجود دارند که تبلیغ قبول می کنند. 
24payment :منبع

BRANDکارگاهبرندینگ

شروین ذاکری 

دوشنبه
21 اسفند 1396

شماره 1024



11 بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279

بدون شک در چند وقت اخیر خبرهای 
زی��ادی در م��ورد مس��نجر فیس ب��وک 
ش��نیده اید. خبرگزاری ه��ا در مورد نحو 
اس��تفاده مناسب از این ابزار صحبت های 
زی��ادی می کنند. در عرصه کس��ب وکار 
نی��ز بحث ها پیرامون کارایی ش��بکه های 
اجتماعی بس��یار زیاد اس��ت. با این حال 
هنوز هم بس��یاری از صاحبان کسب وکار 
نس��بت به چگونگی اس��تفاده از مسنجر 
فیس بوک اط��الع کامل و دقیقی ندارند. 
باتوجه به آمار 2.۴ میلیارد پیام ارس��الی 
می��ان کارب��ران و تیم ه��ای پش��تیبانی 
ش��رکت ها اکنون زمان آش��نایی با یکی 
و  اجتماع��ی  ش��بکه های  مهم تری��ن  از 
مس��نجر محبوبش فرا رس��یده است. در 
ه��ر ص��ورت ۵۳درص��د اف��رادی که در 
ش��بکه های اجتماعی به اکانت شرکت ها 
پی��ام می دهند مایل به خری��د از برندی 
هس��تند که تیم پشتیبانی آنالین داشته 
باش��د. همچنی��ن ۶7درصد اف��راد اعالم 
کرده ان��د که در دو س��ال آین��ده برنامه 
جامعی برای حضوری پررنگ تر در فضای 
مجازی دارند. این حضور پررنگ ش��امل 
برق��راری ارتب��اط با ش��رکت ها از طریق 
ش��بکه های اجتماعی به جای شیوه های 
سنتی می شود. باتوجه به اینکه پیام های 
ارس��الی در ش��بکه های اجتماع��ی روی 
صفح��ه نمایش گوش��ی های هوش��مند 
کارب��ران ب��ه نمایش در می آید، ش��انس 
طرفین ب��رای برقراری ارتباط س��ریع و 

ساده را افزایش می دهد. 
پرس��ش اصلی در اینج��ا نحوه فعالیت 
صحیح در فیس بوک و به تبع آن کس��ب 
بهتری��ن خروج��ی ممکن اس��ت. دیالن 
سلبرگ در این مقاله پنج راهکار مؤثر در 
این رابطه را مورد بررسی قرار داده است. 

1- تنظیم صفحه مان برای دریافت 
پیام

نخس��تین گام در ای��ن می��ان ایج��اد 
صفحه ای ج��ذاب و ترغی��ب کاربران به 
ارس��ال پیام است. این گام اول و در عین 
ح��ال راحت ت��ری بخش زنجی��ره جذب 
مخاطب اس��ت. با این ح��ال باید به یاد 
داشت که هدف و ماموریت اصلی در این 
مرحله ایجاد فضایی مطابق با خواس��ت و 
سلیقه کاربران خواهد بود. اگر این مرحله 
را با موفقیت پش��ت س��ر بگذاریم، تأثیر 
آشکاری روی شمار پیام های دریافتی مان 
مش��اهده خواهیم کرد. کارهایی که باید 

انجام دهیم به شرح زیر است: 
- تنظی��م حال��ت پیش��رفت صفح��ه 
فیس بوک مان ب��ه منظ��ور دریافت پیام 
کاربران. نکته مهم در این میان برقراری 
امکان دریافت پیام از سوی کسانی است 

که حتی شما را دنبال نمی کنند. 
- ترغی��ب کارب��ران به ارس��ال پیام از 
طریق ارائ��ه اطالعات جانب��ی در بخش 
معرفی صفحه تان یا به وس��یله بارگذاری 

مطلبی توجیهی. 
2- تنظیم دستیار پاسخگویی

مخصوص  روبات  پاس��خگویی  دستیار 
فیس بوک اس��ت که توسط خود شرکت 
راه اندازی شده اس��ت. کاربرد اصلی این 
روبات کمک ب��ه افراد در زمینه مدیریت 
پیام های دریافتی شان محسوب می شود. 
ب��ه این ترتیب حتی زمانی که به اینترنت 
وصل نیس��تید، از پاسخگویی به کاربران 

مطمئن خواهید بود. 
دستیار پاسخگویی به شما امکانات زیر 

را می دهد: 
- ارسال پاسخ های سریع به کاربران

- عدم توق��ف فرآیند پاس��خگویی به 
مخاطب در زمانی که دسترس��ی چندانی 

به منابع اطالعاتی مان داریم
- تنظیم پیام خوشامدگویی به کاربران 

به صورت پیش فرض
در هرکدام از این بخش ها ش��ما امکان 
شخصی سازی سرویس را خواهید داشت. 
همچنین امکان افزودن لینک وب سایت، 
سامانه خبررسانی و ش��ماره های تماس 

ضروری نیز وجود دارد. 
3- ارسال کامنت روی پست های 

حاوی لینک های تان
ب��ه لط��ف آپدی��ت جدی��د فیس بوک 
اکانت های تجاری امکان ارس��ال کامنت 
روی پست های حاوی لینک صفحه شان 
را دارن��د. ب��ه ای��ن ترتیب اگ��ر یکی از 
مش��تریان لینک شما را به پستش اضافه 
کند، ش��ما به س��رعت از این اتفاق آگاه 
خواهید ش��د. اگر از طریق فیس بوک در 
حال توس��عه تبلیغ ی��ا مدیریت کمپین 
بازاریابی ت��ان هس��تید، ب��ا ارائ��ه لینک 
صفحه تان از ادامه گفت وگوها حتی خارج 
از بخش کامنت پست های خود مطمئن 
ش��وید. به این ترتیب با س��اده ترین ابزار 
و روش ممک��ن توانایی پاس��خگویی تان 
به مخاطب را افزای��ش خواهید داد. این 
 m. :لینک ها معموال چنین شکلی دارند
me. ایجاد چنی��ن لینک هایی نیز کامال 

رایگان است. 
4- راه اندازی تبلیغ »به من پیام 

بده«
تازه ترین نمون��ه امکانات فیس بوک در 
 Messenger Ads تبلیغ��ات  زمین��ه 
)تبلیغات مبتنی بر پیام رسان فیس بوک( 
است. این سرویس به شما امکان انتخاب 
دقیق مخاطب هدف را می دهد. سپس از 
طریق ارسال پیام می توان آنها را تشویق 
به پاسخگویی و شروع مکالمه کرد. به یاد 
داش��ته باشید که باید نسبت به مدیریت 
صندوق دریافت پیام  توجه کافی داشت. 
ای��ن ام��ر از آنجای��ی اهمی��ت دارد که 
سرویس تبلیغی جدید فیس بوک رایگان 
نیس��ت. براین اس��اس برای اطمینان از 

ثمربخش��ی هزینه های خرج ش��ده باید 
هوشمندانه عمل کرد. 

مشاوران حوزه تبلیغات همیشه برندها 
را به استفاده از س��رویس های جدید در 
اس��رع وقت توصی��ه می کنن��د. این امر 
از آنجای��ی اهمی��ت دارد ک��ه حضور در 
عرص��ه ای خ��اص از تبلیغات ب��ه عنوان 
نخس��تین برند همیشه در ذهن مخاطب 
باقی خواهد مان��د. به این ترتیب فرصت 
را ب��رای راه ان��دازی س��رویس تبلیغاتی 

جدیدتان از دست ندهید. 
5- تعهد به استمرار برنامه

بهترین راه برای دریافت بهترین نتیجه 
از بخش پیام رسان فیس بوک مدیریت و 
مش��اهده مداوم شرایط آن است. درست 
همانطور که صندوق دریافتی ایمیل مان 
را به طور روزان��ه کنترل می کنیم، اکنون 
بای��د نگاهی م��داوم و روزان��ه به صفحه 
فیس بوک  شرکت داشته باشیم. در واقع 
طبیعت تالش ب��رای برقراری مکالمه ای 
دوطرفه چنین مراقبتی را طلب می کند. 
هنگام��ی ک��ه ط��رف مقابل نس��بت به 
پایداری و کوشش شما در برقراری رابطه 
متقابل آگاه ش��ود، واکنش بهتری نسبت 
به اقدام تان خواهد داشت. به این ترتیب 
ش��انس مان ب��رای جذب هرچه بیش��تر 

مخاطب افزایش چشمگیری می یابد. 
در نهایت نیز به یاد داش��ته باشید که 
در مس��نجرها فقط مت��ن اهمیت ندارد. 
در واق��ع با ورود اس��تیکرها و گیف های 
مختلف به دنیای مس��نجرها امکان های 
جدیدی ب��رای برقراری ارتباط با دیگران 
فراهم شده اس��ت. خلق استیکر، اموجی 
و گی��ف اختصاص��ی برندت��ان راهکاری 
مناس��ب ب��رای ج��ذب ن��گاه مخاط��ب 
محسوب می شود. با این حال باید به طور 
م��داوم بازخ��ورد مخاط��ب را دریافت و 

اشکاالت جاری را رفع کرد. 
 hubspot :منبع

چگونه در فیس بوک مخاطب بیشتری جذب کنیم؟ 

فروش در ورای پایان فروش5راهکاربرایدریافتپیامبیشتردرصفحهفیسبوکبرندمان
ختم فروش پایان فروش نیست؛ در شرایط تجاری خیلی 
داغ امروزی با فروش��ندگانی که زیر فشار بی سابقه مشتریان 
و رقب��ا قرار دارند، نگاه کردن به دریافت س��فارش به تنهایی 
کافی نیس��ت. آینده متعلق به کس��انی اس��ت که می توانند 
پس از انجام س��فارش خرید، بفروش��ند.  بسیار ساده است؛ 
ما در محیط جهانی هس��تیم که پ��ر از کامپیوتر، اینترنت و 
ارتباطات پیشرفته دوطرفه است که هر کاری برای مشتری 
انجام دهید، چه خوب و چه بد، قبل از خش��ک شدن جوهر 
آن به ارتباطات الکترونیکی می پیوندد. در گذش��ته، کس��ی 
که برنده-بازنده را بازی می کرد، می توانس��ت با هر تعدادی 
از مشتریان که می خواست این بازی را انجام دهد و از عواقب 
آن فرار کند، زیرا ارتباطات این قدر پیشرفته نبود، اما امروزه 
هیچ کس نمی تواند ای��ن کار را انجام دهد.  امروزه ارتباطات 
الکترونیک��ی دهکده جهانی را ب��ه واقعیتی تبدیل کرده که 
هیچ ک��س در تج��ارت نمی تواند آن را انکار کن��د و گریز از 
عواقب فروش های تحمیلی یا بدون فکر ناممکن شده است. 
باخت��ن خریدار، آگاهانه یا ناآگاهانه و خبر »پیروزی« ش��ما 
روی پس��ت الکترونیک سریع در هزار مایل دورتر نشان داده 
خواهد شد. با نادیده انگاشتن اثر فروش، به زودی خسارت آن 
را با مش��تریان ناراضی، معرف های بد و از دست دادن فروش 
خواهید پرداخت. اگر توجه نکنید که بعد از س��فارش چه بر 
س��ر مشتری آمده، دیر یا زود تجارتی نخواهید داشت.  البته 
به این معنی نیس��ت که باید در هوای 2۰ درجه زیر صفر با 
موتور خارج ش��وید و خود را به مشتری که مشکل تعمیر و 
نگهداری دارد، برسانید. این مشکل خدمات رسانی است که 
ممکن است بخشی از وظیفه مستقیم شما نباشد. بااینکه باید 
هر سفارش��ی را با فرس��تادن کارت تبریک شخصی سال نو 
دنبال کنید یا نوشیدنی دلخواه مشتری را به خاطر بسپارید. 
این گون��ه روابط در فروش خیلی زود از رده خارج می ش��ود. 
هیچ اش��کالی برای ای��ن کار وجود ن��دارد، اما به خودی خود 
نمی تواند روابط تجاری مس��تحکمی را تضمین کند.  فروش 
پس از خاتمه فروش یعنی اینکه باید به خاطر بس��پارید هر 
بار به مالقات فروش می روید، این مالقات تنها گام در روابط 
بلندمدت و گسترده است. عالوه بر آن وقتی سفارش و پول را 
به دست آوردید، باید به این سفارش به عنوان بخشی از یک 
فروش بلندمدت تر بنگرید. فروش در ورای اختتام فروش به 
این معنی است که باید از فروش پویا به خوبی مراقبت و آن را 

تغذیه کنید و توجهی دائمی به آن داشته باشید. 
این کار ربطی به  پیش آمدها و درآمد فصلی تان ندارد و به 

درک شما از دو طرز تفکر به هم مرتبط بستگی دارد: 
- موفقی��ت بلندمدت ش��ما کامال به موفقی��ت هر یک از 

مشتریانتان وابسته است. 
- تمام��ی فروش های خوب همانن��د خریدهای خوب، با 

تصور ذهنی از برآوردن انتظار مشتری شروع می شود. 
با مرتبط کردن این دو طرز تفکر به همدیگر می توانید بگویید 
که فروش خوب همیشه باید با درک تصویر درونی مشتری از 
اینکه نیاز دارد برای موفقیتش چه کاری انجام شود شروع شود، 
ما این تصویر را ذهنیت نامیدیم. تنها راه مطمئن که می توانید 
بر اساس نیازهای مشتری بفروشید، تمرکز بر ذهنیت تک تک 
مشتریان است. بسیاری از فروشندگان حرفه ای هنوز این را یک 
دیدگاه اصالحی در نظر می گیرند. وقتی فروشندگان از »نیاز« 
صحبت می کنند، منظورشان نیاز خود آنها یا قسمت بازاریابی 
آنها به فروش محصوالت خاصی است.  از دیدگاه سنتی فروش 
به معنی قانع کردن یک خریدار احتمالی است؛ نیازهای کاری 
یا احساس��ات فردی که درگیر اس��ت؛ هرچه می خواهد باشد؛ 
یعنی مش��تری به هر آنچه فروشنده عرضه می کند، نیاز دارد. 
ازاین رو هدف دوره های آموزش فروش س��نتی اغلب این است: 
»برای آنچه تنها شما را راضی می کند، نیازی به وجود آورید.« 
ما ش��یوه مقابل را برمی گزینیم؛ باور داریم که معموال مشتری 
دس��ت کم به اندازه ش��ما و احتماال خیلی بهتر از شما طبیعت 
مشکلش را می شناسد؛ اما همیشه بهترین راه مقابله با مشکل را 
نمی داند و این جایی است که شما وارد می شوید. می گوییم اگر 
مشتری را تشویق کنید که راه حل را با شما کشف کند شانس 
بیش��تری دارید که فروش مناسبی انجام دهید و بی گمان این 
حالت بهتر از زمانی اس��ت که فقط محصول خود را تحمیل و 
تالش می کنید مشتری را راضی کنید که به محصول نیاز دارد.  
در نهایت فلسفه مش��تری مداری این است که گاهی مجبورید 
کاری را انج��ام دهی��د که هیچ فروش��نده ای که برای خودش 
ارزش قائل اس��ت، هرگز نمی خواهد انجام دهد؛ از فروش دور 
شوید. گاهی اوقات باید تصدیق کنید- حتی وقتی مشتری آن 
را نمی بین��د- که بین ذهنیت او و راه حل ش��ما تطابقی وجود 
ندارد و عاقالنه ترین استراتژی در این حالت فشار نیاوردن برای 
پایان فروش اس��ت. اگر به نظر نوآوری اس��ت، بگذارید چنین 
باش��د؛ زیرا اگر نخواهید به دلیل تطابق ضعیف از فروش کنار 
روید، واقعا به فروش برنده- برنده متعهد نیستید و این یعنی که 
به موفقیت مشتری، یا در پایان خط، به موفقیت خودتان متعهد 
نیستید. اینها دو قسمت جداناپذیر از حرفه فروش مدرن است. 
شما باید مطمئن شوید که مشتری احساس خوبی در ارتباط 
تجاری و نس��بت به خود شما دارد. بدون این تشریک  مساعی 
همیشه یک نفر بازنده است و مسلما هیچ مؤلفه ای حرفه ای در 

این ارتباط وجود ندارد. 
راز فروش مضمونی همین مؤلفه س��اده است و برای شما 
و مشتری کارها را آس��ان تر و مولدتر می کند، زیرا بر اساس 
آمال و آرزو ایجاد نش��ده، بلکه بر واقعیت های فروش استوار 
اس��ت. فروش مضمونی می گوید که پایان فروش خوب باید 
ی��ک گام به س��مت آینده ب��ردارد و می گوی��د زمانی برنده 
می ش��وید که مشتری شما موفق باشد و در نهایت می گوید 
موفقیت نتیجه ای قابل پیش بینی از پروسه است؛ پروسه ای 
که با مشتری هستید نه علیه او تا راه حلی خلق کنید که هر 
دو ش��ما صاحب آن باشید و برای فردی حرفه ای این ها تنها 
راه حل های با ارزش است؛ زیرا تنها راه حل هایی است که یک 
فعالیت تجاری مستحکم و پویا را می سازد؛ فعالیتی تجاری 

که می تواند پس از انجام فروش باقی بماند. 
hormond :منبع

5 روش برای بهبود نرخ تبدیل در 
شبکه های اجتماعی

ش��بکه های اجتماعی محل خوبی برای مکالمه با مخاطبان 
هس��تند، اما چگونه می توانیم از طریق این گفت وگوها افراد را 
به مشتری تبدیل کرده و اهداف مالی و بازاریابی خود را محقق 
کنی��م؟ در این مطلب پن��ج روش برای بهبود ن��رخ تبدیل در 
شبکه های اجتماعی آورده شده است که می توانید برای افزایش 
هرچه بیش��تر نرخ های تبدی��ل خود در بازاریابی ش��بکه های 

اجتماعی از آنها استفاده کنید.
اهداف را تعیین کنید، اما به اعداد دلخوش نباشید

برای ش��روع، در ابتدا باید دیدی متفاوت با س��ایرین نسبت به 
نرخ تبدیل در شبکه های اجتماعی داشته باشید. افزایش و بهبود 
نرخ تبدیل در شبکه های اجتماعی شاید تا حدودی با فعالیت های 
رایج بازاریابی که ش��ما در آنها س��عی در نشان دادن محصول به 
کاربر دارید تفاوت داش��ته باش��د. در عوض، هدف شما می تواند 
تعامل با مشتریان، ایجاد ارتباط و ساخت وفاداری نسبت به برند 
باش��د. بنابراین این یک بازی اعداد نیس��ت. یعنی داشتن هزاران 
دنبال کننده و طرفدار در شبکه های اجتماعی برای تان هیچ سودی 
ن��دارد، اگ��ر هیچ کدام از این افراد با ش��ما وارد گفت وگو و تعامل 
نشوند. هدف شما باید این باشد که عده ای از این دنبال کنندگان را 
به سفیران و مدافعان برند خود تبدیل کنید و همچنین طرفدارانی 
واقعی در شبکه های اجتماعی به دست آورید. طرفدارانی که با شما 
تعامل دارند، مطالب شما را به اشتراک می گذارند و از برند شما در 

مقابل تخریب گران دفاع می کنند.
برای ایجاد ارتباط، صفحات فرود بسازید

در باب مفید بودن صفحات فرود شبکه های اجتماعی می توان 
دالیل متعددی را ذکر کرد. یک دلیل می تواند این باش��د که از 
طریق این صفحات می توانید بفهمید که فعالیت های شما در هر 
کانال تا چه حد مثمر ثمر بوده است. دلیل دومی که برای مفید 
بودن این صفحات می توان در نظر داشت این است که از طریق 
صفحات فرود می توانید یک رابطه شخصی را به صورت مستقیم 
با دنبال کنندگان خود در شبکه های اجتماعی ایجاد کنید. یک 
صفحه فرود شبکه های اجتماعی نوعی خوشامد گویی به کاربر 
و روش��ی خوب برای تعامل عمیق تر اس��ت. برای مثال، در این 
صفحات می توانید بگویید که طرفداران و دنبال کنندگان شما 
در ش��بکه های اجتماعی چه تعداد هس��تند، لینک هایی را به 
بهترین محصوالت، سرویس ها و محتواهای خود بدهید یا حتی 
می توانید تخفیف های ویژه ای را برای بازدیدکنندگان از صفحه 
فرود در نظ��ر بگیرید. یک صفحه فرود ش��بکه های اجتماعی 
به اف��راد امکان می دهد تا بدانند از ارتباط با ش��ما چه چیزی 
نصیب ش��ان می ش��ود و این دقیقا همان چیزی است که یک 

مشتری از برند محبوبش انتظار دارد.
از تصاویر زیبا و آراسته استفاده کنید

اگ��ر برای مدتی طوالنی اس��ت ک��ه کاور صفح��ه خود در 
ش��بکه های اجتماعی مختلف را تعویض نکرده اید، اکنون زمان 
خوبی برای این کار است. شما می توانید از کاورها در شبکه های 
اجتماع��ی مانند توییتر، فیس بوک، گ��وگل پالس و لینکدین 
استفاده کنید. تصاویر روش خوبی برای نمایش دادن شخصیت 
برند جهت تبدیل کردن مخاطبان به مشتری است، اما بیش تر 
از آن، تصاویر کاور می تواند کاربر را به سمت انجام عملی خاص 
و حت��ی خرید س��وق دهد. این موض��وع در یک تحقیق کامال 
به اثبات رس��یده اس��ت. اس��تفاده از یک کاور واحد در تمامی 
شبکه های اجتماعی می تواند برندینگ را تقویت و ارتباط افراد 
با شما، صرف نظر از شبکه  اجتماعی که از آن استفاده می کنید، 
را راحت تر کند. اما فقط تصاویر کاور نیس��ت که توجه ش��ما را 
نیاز دارد. همراه کردن پست ها در شبکه های اجتماعی با تصاویر 
زیب��ا و مرتبط نیز یکی دیگر از روش ه��ای خوب برای افزایش 
کلیک پذیری اس��ت که روی نرخ تبدیل نیز تاثیر دارد. تحقیق 
صورت گرفته توس��ط Convince and Convert نش��ان 
داد که اس��تفاده از چندین پست تصویری در فیس بوک باعث 
افزایش تعداد کلیک ها تا ۱2۹۰ درصد شده است. تحقیق مرکز 
Hubspot نیز مش��خص کرد ک��ه اگر تصویر به توییت اضافه 

شود، لید جنریشن حدود ۵۵درصد افزایش می یابد.
از ویدئوهای بیشتری استفاده کنید

ش��ما در حال حاضر می دانید که ویدئو می تواند نرخ تبدیل 
را افزای��ش دهد، زیرا بازدیدکنندگان زمان بیش��تری را صرف 
آن ک��رده و برای خرید محصول نیز لینک ها را دنبال می کنند. 
  CTA ویدئوها نه تنه��ا محلی خوب برای گنجان��دن چندین
هس��تند، بلکه یکی دیگر از مزیت های دیگر آنها این است که 
می توانید آنها را در توییتر، پینترست و سایر شبکه های اجتماعی 
نیز پخش کنید. هرچقدر افراد زمان بیش��تری را به تماش��ای 
ویدئوها در صفحه شما اختصاص دهند، آنها بیشتر تمایل پیدا 
می کنن��د که لینک هایی را دنبال کرده و ببینند که ش��ما چه 

چیزهای دیگری را ارائه می کنید.
محتوایی باکیفیت را در زمان درست ارائه دهید

همه ما می دانیم که محتوا در بازاریابی شبکه های اجتماعی 
از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. اگر در حال تولید محتوا برای 
شبکه های اجتماعی و یا برگرداندن دنبال کنندگان و طرفداران 
به سایت خود هستید، باید هرچه در توان دارید را بکار بگیرید تا 
بهترین محتوای ممکن را خلق کنید. برای این کار، ترفندهایی 

در زیر آورده شده است:
- بدانید که چه نوع محتوایی می تواند نرخ تبدیل را افزایش دهد
- هدالین ها، سبک نوشتار محتوا و CTA ها را بهبود دهید
- از استراتژی های محتوایی سایر برندهای موفق الهام بگیرید

- محتواهای تان را بهینه سازی کنید
- محتواهای ت��ان را مانند یک حرفه ای در سرتاس��ر فضای 

اینترنت منتشر کنید
وقتی ک��ه محتواهای ت��ان را آم��اده کردید، اکن��ون نوبت به 
زمان بندی انتشار آنها می رس��د. همیشه بهترین زمان را برای 
انتش��ار محت��وای خود انتخاب کنید و مطمئن ش��وید که این 
محتوا در زمان درست به دست مصرف کننده می رسد. همچنین 
انتخاب یک فرکانس مناس��ب برای انتشار محتوا نیز از اهمیت 

باالیی برخوردار است. 
daartagency :منبع
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رهبری سازمان چه چالش ها و 
هزینه هایی دارد؟ 

رهب��ر یک تیم یا ش��رکت، با چالش ه��ای زیادی 
روبه رو می ش��ود ک��ه بی توجهی و ع��دم کنترل این 
چالش ها، ممکن است سبب سقوط تمام اعضا شود. 
مایک مدداک، نویس��نده، کارآفرین و رهبر موفق، 
ب��اور دارد افراد زیادی می توانن��د مدیریت یک تیم 
یا ش��رکت را به عهده بگیرند، ام��ا رهبران بزرگ، از 
تفاوت ه��ای جزئی رهب��ری و مدیریت آگاهی دارند. 
مددک، اصلی ترین تفاوت های مس��ئولیت رهبری و 

مدیریت را در نشریه فوربس شرح داده است: 
ارزش شما به تیمی که هدایت می کنید وابسته 

است
وقت��ی رهبری یک تی��م را قبول می کنی��د، باید 
بپذیری��د دوران نارضایتی و ش��کایت از اعضای تیم 
به پایان رس��یده است. اگر از ش��رایط فعلی ناراحت 
هس��تید، می توانید به اعضای تیم تان کمک کنید تا 
پیش��رفت کنند. باید وظایف و مسئولیت های آنها را 
به گونه ای تغییر دهید تا از نقاط قوت شان برای حل 
چالش های موجود اس��تفاده کنن��د. حتی می توانید 
آنها را ترغیب کنید از کار دس��ت بکش��ند و شرکت 
را ترک کنند، اما نمی توانید از آنها ش��کایتی داشته 
باشید. شما رهبر این تیم هستید و خودتان موقعیت 
و ارزش تیم را ش��کل داده اید. پس مس��ئولیت تمام 

مشکالت روی دوش خودتان است. 
وقتی رهبری یک س��ازمان را به عهده می گیرید، 
باید مسئولیت تمام اتفاقاتی را که برای سازمان شما 
رخ می ده��د به عهده بگیرید. س��رزنش کردن و زیر 
سؤال بردن دیگران، عدم بلوغ و مهم تر از همه، عدم 

صداقت رهبر را نشان می دهد. 
رهبری بد، سازمان را به نابودی می کشد

موفقی��ت س��ازمان ها به رهبری وابس��ته اس��ت. 
پس وقتی نکت��ه ای در تیم تان می بینید که س��بب 
ناراحتی ت��ان می ش��ود، قب��ل از هر چی��ز نگاهی به 
خ��ود بیندازی��د. از خود بپرس��ید:»چه مس��یری را 
اش��تباه پیموده ام و کدام بخش از رهبری ام نادرست 
بوده که منجر به بروز چنین رفتاری ش��ده اس��ت؟« 
ش��اید دریابید افرادی را استخدام می کنید که شبیه 
خودتان هستند یا الگوهایی را به کار می برید که در 

زندگی تان وجود داشته است. 
اگر رهبری یک س��ازمان را به عهده دارید و انرژی 
جاری در دفتر کارتان را دوس��ت ندارید، الزم است 
بدانید این انرژی از سوی خودتان جریان دارد. برنارد 
بنکس، پروفس��ور مدیریت و رهبری دانش��گاه نورث 
وس��ت می گوید: »رهب��ری همانن��د قوانین فیزیک 
اس��ت. شما یک تیم بد را به من نشان دهید تا رهبر 

بد آن را نشان تان دهم.«
نتایج را بپذیرید یا همه چیز را از اساس 

پایه ریزی کنید
ریچ��ارد من��درز، کارآفری��ن و مربی کس��ب وکار 
می گوید س��ازمان ها به گونه ای طراحی ش��ده اند تا 
نتایج فعلی را تولید کنند. اگر از نتایج حاصل از تیم 
یا س��ازمان تان رضایت ندارید، تمام س��ازمان را از نو 
طراحی کنید. در این جا س��ؤال مطرح می شود، اگر 
محصوالت این تیم را دوست ندارید، چرا رهبری آن 

را به عهده گرفته اید؟ 
دستاوردهای متحول کننده، مختص افراد 

بی پرواست
اگ��ر می خواهی��د ب��ازار را متح��ول کنی��د و ب��ه 
دس��تاوردهای فوق الع��اده برس��ید، باید سیس��تم و 
راهکارهای رایج را رها کنید. تیم کاری تان را تشویق 
کنید تنها به دنبال آرامش نباش��ند و اوضاع را همان 

طور که هست، نپذیرند. 
تمای��ل داری��د تیم نوآوری داش��ته باش��ید؟ باید 
بتوانی��د وج��ه ماجراجو و جس��ور اعض��ای تیم تان 
را بی��رون بکش��ید و آنها را باهم یکس��و کنید. افراد 
هوش��مندی که خود را با فرهنگ س��ازمانی ش��ما 
س��ازگار می کنند، قادر به تش��کیل تیمی فوق العاده 
هستند. البته همه چیز به همین سادگی نیست، اگر 
خیلی شیفته هوش و جسارت افراد شوید و فرهنگ 
را از یاد ببرید، نمی توانید اعضای خطرناک س��ازمان 
را شناسایی کنید. حتی ممکن است خودتان هم به 
بیراهه بروید. یک رهبر اس��تراتژی را تصور کنید که 
کارمندان و مش��تریان عاشقش هستند، اما پشت در 
ش��رکت به یک دیکتاتور فکری تبدیل می ش��ود. یا 
یک رهبر فروش را تجس��م کنید که درآمد بس��یار 
باالیی به دس��ت می آورد، اما غیرقابل اطمینان است 
و نتوانس��ته اعتماد اعضای تیمش را به دست آورد. 
حقیق��ت این اس��ت ش��ما می دانید نیازمن��د تغییر 
هس��تید، اما چطور می توانید تغیی��ر مثبت و نتیجه 
بخش��ی به دس��ت آورید و مطمئن ش��وید در مسیر 
اش��تباهی ق��دم نگذاش��ته اید؟ زی��را در این صورت 
مرتکب بزرگ ترین اشتباه حرفه ای تان خواهید شد. 
شما قادر نیستید جریان جاذبه را تغییر دهید

س��وزان رابرتس��ون، استاد خالقیت دانش��گاه هاروارد 
می گوی��د: »فرهن��گ س��ازمانی از باالتری��ن مق��ام به 
پایین ترین جایگاه در حال جریان است.« اگر می خواهید 
در باالی قله رهبری بایس��تید، باید م��دام پایین را نگاه 
کنید و ببینید چه پیامی را دریافت یا ارس��ال می کنید. 
هر ارزشی که برای سازمان تان می خواهید، باید خودتان 
بی��ش از هم��ه ب��ه آن پایبند باش��ید. در ای��ن صورت 
کارمندان به ش��ما اطمینان می کنند و زندگی تان به طور 

شگفت انگیزی آسان تر می شود. 
Forbes/ucan :منبع 

در مقاله گذشته به ذکر چند 
مورد اولی��ه از ع��ادات رفتاری 
اف��راد ثروتمند ک��ه می تواند به 
شما برای رس��یدن به موفقیت 
پرداختیم.  کند،  بسیاری  کمک 
در ای��ن مقال��ه و در ادامه بحث 
باقی موارد را مورد بررسی قرار 

خواهیم داد.
 ۶- پرداخت هزینه های خود 

را با نظم خاصی صورت دهید
در اختی��ار نداش��تن نظم در 
ش��د  خواهد  باع��ث  ه��رکاری 
چش��م  به  خاصی  بی برنامگ��ی 
بخورد و زمینه برای برنامه ریزی 
برای آینده وجود نداشته باشد. 
تصور غلط بسیاری از افراد این 
اس��ت که بهتر است هزینه های 
خ��ود را در زمان کس��ب ثروت 
پرداخ��ت کنن��د. با ای��ن حال 
واقعی��ت این اس��ت که مس��یر 
موفقیت شما موضوعی مشخص 
محس��وب نمی ش��ود و ممک��ن 
اس��ت زمانی به مراتب بیشتر از 
حدتصور را به خ��ود اختصاص 
ده��د. به همی��ن دلی��ل نباید 
اقدامات��ی را که باید امروز انجام 
دهید ب��ه زمانی دیگ��ر موکول 

کنید. 
7- در زمینه مدیریت زمان به 

خوبی عمل کنید
زندگی  دیگ��ران  مانند  اینکه 
کنی��د، ب��دون تردید ش��ما را 
در س��طح اف��راد اط��راف خود 
نگ��ه خواهد داش��ت. به همین 
خاط��ر ض��روری اس��ت ت��ا از 
اعم��ال تغیی��رات الزم در خود 
واهمه ای نداش��ته باشید. بدون 
تردی��د ام��روزه هی��چ چیز به 
اندازه زمان از اهمیت برخوردار 
نیست و به همین خاطر توصیه 
راهکارهای  و  می ش��ود اص��ول 
مدیری��ت زم��ان را ب��ه خوبی 
فرا گیری��د. توج��ه به ای��ن امر 
ضروری است که با افزایش سن 
برای  بس��یاری  محدودیت های 
اف��راد به وجود خواه��د آمد، به 
همی��ن خاطر بهتر اس��ت تا از 
همان س��نین پایی��ن به نحوی 
عمل کنید که در س��الخوردگی 
دوران  تالش ه��ای  مزی��ت   از 

جوانی خود بهره مند شوید.
8- بدانی��د که پول همه چیز 

نیست
در مس��یر موفقی��ت ضروری 
است تا هدف اصلی شما چیزی 
فراتر از کس��ب ثروت باشد، در 
غیر ای��ن صورت ممکن اس��ت 
به هر اقدامی برای رس��یدن به 
این امر دس��ت بزنید. همچنین 
توجه داش��ته باش��ید که ثروت 
ضامن خوش��بختی نیست و به 
همی��ن خاطر الزم اس��ت تا به 
باقی جنبه های زندگی خود نیز 

توجهی ویژه داشته باشید. 
۹- هم��واره مبلغ��ی را برای 

شرایط بحرانی کنار بگذارید
بس��یاری از ش��انس افراد به 
عل��ت در اختیار نداش��تن توان 

مالی کاف��ی از دس��ت می رود. 
وق��وع  از  جلوگی��ری  ب��رای 
چنی��ن رخ��دادی الزم اس��ت 
هم��واره مبلغی را ب��رای چنین 
بگذارید.  کن��ار  موقعیت های��ی 
بهت��ر اس��ت از ای��ن مبل��غ در 
راس��تای یک فعالیت اقتصادی 
بدون ریسک اس��تفاده کنید تا 
ارزش پول شما همواره افزایش 
پیدا کن��د. همچنین این امر در 
مواقع��ی که با مش��کالتی نظیر 
شکس��ت در طرح خ��ود مواجه 
می ش��وید باعث خواهد ش��د تا 
امکان شروع مجدد در کمترین 

زمان ممکن فراهم باشد. 
۱۰- بدهی ه��ای خ��ود را به 

صفر برسانید
زمانی که  ت��ا  تردی��د  ب��دون 
بیش��ترین حجم از منابع مالی 
می دهی��د  دس��ت  از  را  خ��ود 
نمی توانید به موفقیت بزرگ در 
عرصه کس��ب ثروت دست پیدا 
کنید. به همین خاطر الزم است 
با بدهی های خود  تکلیف تان را 
به خوبی مش��خص و از گرفتار 

شدن در آن جلوگیری کنید. 
ظاهر  پرتالش  هم��واره   -۱۱

شوید
ت��ا هنگامی که با قدرت رو به 
جل��و در حال حرکت هس��تید، 
هیچ نیروی��ی قادر ب��ه متوقف 
ساختن شما نخواهد بود. با این 
حال این امر باید استمرار روزانه 
داش��ته باش��د، به همین دلیل 
همواره با خود صادق باش��ید و 
از اعم��ال فش��ارهایی که خارج 
از توانایی های ش��ما محس��وب 
می شود، به طور جدی خودداری 

کنید. 

۱2- دو ش��غله ب��ودن را یک 
عیب ندانید

رویای ش��ما  تردی��د  ب��دون 
ام��ری زمان بر خواهد ب��ود، به 
همی��ن دلیل ضروری اس��ت تا 
از نقط��ه ای حض��ور در عرص��ه 
کسب وکار را ش��روع کنید. این 
ام��ر به ه��ر میزان که  بیش��تر 
مرتب��ط ب��ا کاری باش��د که در 
راستای آن رویای خود را شکل 
داده اید، ب��ه مراتب بهتر خواهد 
ب��ود. همچنی��ن توجه داش��ته 
باش��ید که ممکن است از تنها 
یک ش��غل نتوانید ب��ه موفقیت 
دلخ��واه دس��ت پی��دا کنید، به 
همی��ن دلیل دوش��غله بودن و 
ی��ا حت��ی چندش��غلگی را باید 
یک��ی از گزینه های خود مدنظر 
قرار دهی��د. ام��روزه کمتر فرد 
بیابید  را می توانید  ثروتمن��دی 
ک��ه تنها در یک ح��وزه فعالیت 

کند. 
۱۳- از رویاپ��ردازی واهم��ه 

نداشته باشید
ب��ه ه��ر میزانی ک��ه رویای 
بزرگ��ی در ذهن خ��ود دارید، 
الزم است تا آن را حفظ کنید. 
موفق ترین افراد جهان کسانی 
هستند که در شرایطی زندگی 
می کردن��د ک��ه کمتر کس��ی 
احتم��ال می داده ک��ه بتوانند 
روزی به جایگاه بس��یار باالیی 
دس��ت پیدا کنند. با این حال 
در صورت��ی که بخواهید اجازه 
دهی��د حرف های دیگ��ران بر 
ش��ما تأثیر منفی داشته باشد، 
در م��دت زمان��ی ک��م انگیزه 
خود را از دس��ت خواهید داد. 
به همین خاطر همواره رویای 

خود را ب��ه عنوان هدف نهایی 
در ذهن تان حفظ کنید. 

۱۴- مدیریت پول را به عنوان 
یک مهارت اساسی فرا گیرید

کتاب ه��ا،  رابط��ه  ای��ن  در 
مقاالت و سمینارهای متعددی 
برگزار شده است که می توانید 
به هریک دسترس��ی یابید و از 
آن به خوبی اس��تفاده کنید. با 
این ح��ال این امر تنه��ا نباید 
باقی بماند.  به صورت تئ��وری 
درواقع الزم اس��ت ت��ا هر یک 
را م��ورد آزمایش ق��رار دهید 
تا نس��بت به س��طح یادگیری 
خ��ود اطمینان حاص��ل کنید. 
توجه داشته باشید تا زمانی که 
مدیری��ت درس��تی روی منابع 
باش��ید،  نداش��ته  خ��ود  مالی 
نمی توانی��د در مس��یر کس��ب 
موفقیت و تبدیل شدن به یک 

فرد ثروتمند، گام بردارید. 
۱۵- کاری را انجام دهید که 
به آن س��طح باالیی از تمایل و 
عالقه مندی را داش��ته و بتوانید 

آن را تفریح خود بدانید
یک��ی از بهتری��ن راهکاره��ا 
در راستای کس��ب موفقیت در 
کوتاه تری��ن زم��ان ممک��ن این 
اس��ت که کاری را انجام دهید 
که به آن تمای��ل زیادی دارید. 
این ام��ر محرک بس��یار خوبی 
ب��رای بهت��ر ش��دن محس��وب 
می ش��ود و افراد را به پیشرفت 

و ترقی سوق خواهد داد. 
۱۶- ابتدا خود را مدنظر قرار 

دهید
درواق��ع الزم اس��ت ت��ا برای 
خود زندگ��ی کنید، در غیر این 
ص��ورت ممکن اس��ت کارهایی 

را انج��ام دهی��د که ش��ما را از 
مس��یری که برای خود ترسیم 

کرده اید دور خواهد ساخت. 
۱7- منتظ��ر رس��یدن پ��ول 

نباشید
ای��ن امر یک باور غلط اس��ت 
که پ��ول خودش خواه��د آمد. 
در واق��ع اگر خواهان به دس��ت 
الزم  هس��تید،  چی��زی  آوردن 
اس��ت تا خ��ود برای به دس��ت 
آوردن آن تالش کنید. به همین 
خاط��ر حض��ور در اجتماع را به 
عنوان عاملی ک��ه باعث خواهد 
ش��د جامع��ه هدف خ��ود را به 
خوبی بشناسید، فراموش نکنید 
و رفتار افراد را مورد تحلیل قرار 
دهی��د. ای��ن امر باع��ث خواهد 
ش��د تا نیازهای جامعه خود را 
به خوبی شناس��ایی ک��رده و با 
اقدام به رفع حتی یکی از آن ها 
شانس کسب ثروت را برای خود 

ایجاد کنید. 
۱8- چیزی جدید خلق کنید
انجام یک کار تکراری به علت 
وجود مشابه آن نمی تواند برای 
ش��ما موفقیت بس��یار به همراه 
داش��ته باش��د، به همین خاطر 
همواره الزم است چیزی جدید 
را ب��ه جهان عرض��ه دارید تا به 
پش��توانه آن ثروت فراوانی را به 
دست آورید. با این حال همواره 
ای��ن ام��ر ممکن نخواه��د بود، 
به همین دلیل انج��ام متفاوت 

کارها را از یاد نبرید. 
خ��وب  زمینه ه��ای   -۱۹

اقتصادی را بیابید
هم��واره برخ��ی عرصه ه��ای 
اقتصادی از س��ودآوری باالتری 
اگرچ��ه  هس��تند.  برخ��وردار 
ای��ن امر در کش��ورها و مناطق 
مختل��ف متفاوت اس��ت، با این 
ح��ال به صورت کل��ی برخی از 
جنبه ها مانند امالک همواره از 
حد سودآوری مطلوبی برخوردار 
است، به همین دلیل با شناخت 
هر یک از این م��وارد می توانید 
در راس��تای افزای��ش محدوده 
اقدامات خود به ش��کل مطلوب 

استفاده کنید. 
2۰- بی��ش از ی��ک راه برای 

انجام کارها وجود دارد
بدون تردید میلیاردر ش��دن 
امری آسان نیست، در غیر این 
می توانستند  افراد  همه  صورت 
ب��ه ای��ن موفقیت دس��ت پیدا 
کنن��د. در واق��ع واقعی��ت این 
اس��ت که تنها تع��داد کمی از 
اف��راد دارای ثروت های فراوان 
هس��تند، به همی��ن دلیل الزم 
اس��ت  ن��گاه خ��ود را همواره 
متعددی  جنبه ه��ای  متوج��ه 
کنید که ممکن اس��ت سایرین 
نس��بت به آن بی توجه باشند. 
این امر به ش��ما کمک خواهد 
کرد تا در مواجهه با مش��کالت 
و مس��ائل مختل��ف راهکارهای 
داش��ته  اختی��ار  در  متنوع��ی 
باش��ید که به ش��ما در انتخاب 
بهتری��ن مورد کمک بس��یاری 

خواهد کرد.
businessinsider :منبع
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مهارت های ارتباطی رهبران بزرگ
رهبرانی که به جای اس��تقبال از نظره��ا و ایده های 
کارمن��دان، خ��ود را تنه��ا مقام صاحب رأی ش��رکت 
می دانند، از جزییات و زوایای مختلف کسب وکارش��ان 

ناآگاه می مانند. 
همه رهبران و مدی��ران متمایل اند قدرت و ظرفیت 
کسب وکار خود را به س��ایر همکاران و فعاالن صنعت 
ثاب��ت کنند. بااین حال اگر همیش��ه ش��ما متکلم اول 
مکالمات هستید و دائم نظرتان را بیان می کنید، ممکن 
است ایده های منحصربه فردی را که دیگران به اشتراک 
می گذارند، از دس��ت بدهید. در دنیایی که همه تالش 
می کنند ف��رم رهبری تفکر خود را به طریقی نش��ان 
دهند، به سادگی ممکن است گوش دادن را یعنی یکی 
از قوی ترین ابزارهایی که یک رهبر برای برقراری ارتباط 

و اعتمادسازی در اختیار دارد، فراموش کنید.
 ال کارنس��یل، رئیس دانش��گاه UCLA می گوید: 
هنگامی ک��ه مدیرعامل یک ش��رکت هس��تید، همه 
اطرافیان ش��ما را به عنوان هوش��مندترین ف��رد اتاق 
می بینند، ولی ش��ما باید در برابر این وسوسه مقاومت 
کنی��د. این تنه��ا راه گ��ردآوردن کامل ترین اطالعات 

جمعی هر جلسه است. 
رهبر کسب وکار ممکن است در تله جذاب سخنرانی 
گرفت��ار ش��ود. هنگامی ک��ه می خواهید یک ش��رکت 
تأس��یس کنید، کارشناس��ان مختلف به شما توصیه 
می کنند به دنبال مشاوره، ایده گرفتن و کمک مربیان 
باش��ید. درنتیجه ممکن اس��ت متمایل باش��ید دائما 
جزیی��ات جالب و نتایج فرآیندها را برای دیگران بازگو 
کنید. واقعیت این اس��ت که شما نمی توانید هم زمان 
در همه نقاط ش��رکت حضور داشته باشید و به تبع، از 
همه اتفاقاتی که رخ می دهد باخبر نیس��تید. موفقیت 
شرکت مستلزم این است که شما به صحبت ها، ایده ها 
و نگرانی های همه اعضای تیم گوش دهید. در غیر این 
صورت، تنها کارمندانی را در اطراف خود خواهید داشت 
که از شما اطاعت می کنند و این بهترین راه توسعه یک 

کسب وکار نوآور، متنوع و موفق نیست. 
گوش دادن به حرف کارمندان، هم به ش��ما و هم به 
تیم یادآوری می کند ک��ه اطالعات و دانش همه افراد 
ارزشمند اس��ت و هرکس به س��هم خود در موفقیت 
ش��رکت نق��ش دارد. در ای��ن حالت ش��ما دیگر یک 
س��خنرانی یک جانبه ارائه نمی کنید، بلکه یک مکالمه 

متقابل با تیم خواهید داشت. 
چگونه می توانید اطمینان حاصل کنید که مکالمات 

جذاب و سازنده ای در شرکت شما جریان دارد؟ 
راه موفقیت کارمندان را هموار کنید

از اعض��ای تیم بخواهید ایده های خود را بنویس��ند 
و به جلس��ه کاری بیاورند. شرکت کنندگان در جلسه 
را تش��ویق کنید در مورد ایده های شان صحبت کنند، 
حتی اگر نظ��رات متناقضی دارند. گاهی اوقات ایده ای 
ک��ه هرگز در عمل قابل اجرا نیس��ت، ب��ه موضوع یک 
گفت وگوی بسیار سازنده تبدیل می شود که از نتیجه 

آن، یک ایده بسیار عالی و مؤثر خلق می شود. 
اطمینان حاصل کنید که محیط مناسبی برای 

شنیدن فراهم کرده اید
لپ تاپ خود را ببندید و تلفن هوش��مندتان را کنار 
بگذارید. روی صحبت های فرد مخاطب متمرکز شوید و 
از او سؤاالت واضح و روشنی بپرسید. مطمئن شوید که 
همه حضار فرصت صحبت کردن و شنیدن را به دست 
می آورند. مدیران عامل تنها افرادی نیستند که از گوش 
دادن به صحبت های دیگران سود می برند. این موضوع 
به همه کارمندان کمک می کند چالش های پیش رو را 

بهتر درک کنند. 
سؤاالت مهمی را مطرح کنید

س��ؤاالت بزرگ، به پاسخ ها و در درجه بعد ایده های 
عالی منجر می ش��ود. اگر پرسش های موشکافانه ای را 
مط��رح کنید، هم��کاران را بهتر می شناس��ید و نکات 
مهم تری در مورد جوانب مختلف کس��ب وکار خود یاد 
می گیرید که ممکن اس��ت در ط��ول روز، اصال با آنها 
برخورد نداشته باشید. از طرف دیگر سؤاالتی که ذهن 
مخاطب را درگیر می کند، به فرد پاسخ دهنده نیز کمک 

می کند که از دریچه جدیدی به موضوعات نگاه کند. 
مسائل را به افرادی محول کنید که از عهده تحلیل 
آنه��ا برمی آین��د اولویت ه��ا را به صورتی به اش��تراک 
بگذارید که همه اعضای تیم متوجه شوند کدام مسائل 
و مش��کالت از اهمیت بیشتری برخوردارند. به هر یک 
از اعضای تیم، بس��ته به مه��ارت و تخصصی که دارد، 
یک وظیفه مرتبط را مح��ول کنید. طی روزهای بعد، 
پیش��رفت آنان را بررسی کنید و خودتان را با وضعیت 

فعلی به روز نگه دارید. 
همکارانی را که ایده ها و راه حل های جدیدی 

پیشنهاد می دهند، شناسایی کنید
اگر کارمندانی را که ایده های مثبتی را به اش��تراک 
می گذارند یا در اجرای پروژه ها موفق هستند، تشویق 
کنید، در آینده ش��اهد تعامل و همکاری بیشتری در 
جلس��ات اداری خواهی��د ب��ود. به همی��ن ترتیب اگر 
شنونده خوبی باش��ید، رهبر بهتری هم خواهید بود و 
ارتباطات پرمفهوم تری با کارمندان برقرار می کنید. تنها 
در این صورت می توانید اعتماد و همبس��تگی الزم را 
میان کارکنان به وجود آورید و آنان را در مسیر تحقق 
اهداف و چش��م انداز شرکت هدایت کنید. زمانی که به 
کارمندان نشان می دهید که پیشنهادها و ایده های آنان 
را می ش��نوید و به اجرا درمی آوری��د، در واقع مقدمات 
ایده ها و راه حل های جدید و مؤثرتری را فراهم می کنید. 
در پایان نیز همه اعضای ش��رکت، درس های جدیدی 

یاد می گیرند و در راه رشد قدم برمی دارند. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع
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تبریـز – ماهان فالح- مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز 
در جمع بانوان ش��اغل در منطق��ه، ضمن تبریک میالد دخت 
نبي مکرم اس��الم پیشرفت و موفقیت سازمان را مرهون تعامل 
و مش��ارکت تمامي اجزاي سازمان دانست. به گزارش خبرنگار 
ما به نقل از روابط عمومي منطقه 8 عملیات انتقال گاز، در این 
مراسم یداله بایبوردي، مدیر منطقه، سجایاي اخالقي حضرت 
فاطم��ه زه��را)س( را بهترین و واالترین ارزش��هاي اس��المي 
و اخالق��ي توصی��ف کرد و گفت: حضرت فاطم��ه زهرا)س( از 
بزرگترین س��رمایه هاي معنوي مس��لمانان بوده و با توجه به 
وج��ود کم��االت الهي و معن��وي، برترین سرمش��ق و بهترین 
اس��وه رستگاري انس��انها به ش��مار مي رود.  وي نقش زنان را 

در اس��تحکام خانواده مورد س��تایش قرار داد و افزود: با جاري 
نم��ودن طریقه و س��یره زندگاني آن حض��رت در فعالیت ها، 

ش��اهد رش��د و پویایي هر چه بهتر نقش و جایگاه رفیع زن در 
جامعه اس��المي خواهیم بود.  مدیر منطق��ه 8 عملیات انتقال 
گاز ضمن تشکر از تالش هاي بي شائبه تمامي کارکنان اظهار 
داشت: موفقیت هاي این منطقه حاصل تالشهاي شبانه روزي 
خواهران و برادران شاغل در این منطقه بوده و نقش بانوان نیز 
در این موفقیت ها انکار ناپذیر اس��ت؛ امیدوارم در سال جدید 
ش��اهد رشد و تعالي سازمان در عرصه هاي مختلف اجتماعي، 
فرهنگي و اقتصادي باش��یم. الزم به ذکر است در پایان ضمن 
تجلی��ل از تالش هاي ارزنده بانوان ش��اغل در منطقه، فرصتي 
فراهم گردید تا حاضرین از نزدیک مسائل و مشکالت خود را با 

مسئولین در میان بگذارند.

شـهرکرد- خبرنگار فرصت امـروز- به گ��زارش روابط 
عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چهارمحال 
و بختی��اري  با هدف  ارتقاء س��طح ایمني و همس��ان س��ازي 
اس��تانداردهاي صنعت CNG در استان  با استاندارداهاي ملي 
و بین المللي ۱۰۰ درصد جایگاه های عرضه کننده گاز طبیعی 
فشرده  سی ان جی تحت پوشش شرکت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه چهارمحال و بختیاري در سال ۹۶ استانداردسازی 
شدند. ساسان تیموري سرپرست ش��رکت ملي پخش فرآورده 
هاي نفتي منطقه چهارمحال و بختیاري  اظهار کرد در راستاي 
ارتقاء سطح ایمني و پایش استمرار کیفیت جایگاههاي عرضه گاز 
طبیعي فشرده CNGفرایند  اجرایي همسان سازي استاندارد 

مجاري عرضه س��وخت CNG منطقه مطابق با چک لیس��ت 
سازمان ملي اس��تاندارد ایران در ۳8 باب جایگاه CNG تحت 

پوش��ش این شرکت به صورت کامل و  صد درصد  اجرا و کلیه 
جایگاههاي CNG اس��تان موفق به اخذ گواهینامه از سازمان 
ملي استاندارد به نمایندگي شرکت بازرسي کیفیت و تحقیقات 
صنعتي ایران گردیدند  این مقام مسئول اذعان داشت این مهم 
در  نتیج��ه همراهي مالکان ،متصدیان و به��ره برداران مجاري 
عرضه CNG اس��تان با هدف هر چه خدمت رس��اني مطلوب 
به ش��هروندان محقق شده است . سرپرست شرکت ملي پخش 
ف��رآورده هاي نفتي منطقه چهارمحال و بختیاري  همچنین از 
بازبیني ونظارت بر عملکرد جایگاه هاي س��ي ان جي در جهت 
هرچه آمادگي  بیش��تر س��وخت رساني مطلوب به مشتریان به 

صورت ادواري خبر داد . 

اصفهان - قاسم اسد- جلسه توجیهی مشترکین پرمصرف آبفا 
منطقه چهار با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب با حضور ۱2۰ نفر از 
مشترکین پر مصرف برگزار شد  دراین نشست مهندس باقری مدیر 
آبفا منطقه چهار با اشاره وضعیت آب و هوایی کشور و سپس استان 
مشترکین را به مصرف صحیح آب دعوت نمود و عنوان کرد: در چند 
س��ال اخیر میزان و نوع بارش ها، بیانگر وقوع پدیده خشکسالی  در 
کشور و استان است بطوریکه در سال آبی جاری میزان بارندگی حدود 
۳۰ میلی متر بوده که نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل ۵7 درصد 
کاهش داش��ته است. پس با روند کاهشی نزوالت جوی همه ما باید 
نهایت دقت در مصرف آب داشته باشیم. وی با اشاره کاهش ذخیره 
حجم سد زاینده رود افزود: ظرفیت حجم سد زاینده رود حدود یک 
میلیارد و چهارصد میلیون متر مکعب است اما از آنجایی  به گفته اداره 
کل هواشناسی ، در سال آبی جاری میزان بارندگی ها کمترین میزان 
در ۵۰ سال گذشته بوده است  موجب شده که در حال حاضر حجم 
ذخیره س��د زاینده رود   به ۱۳۰ میلیون متر کاهش یابد یعنی هم 
اکنون تنها  در ۱۰ درصد ظرفیت سد زاینده رود آب وجود دارد . مدیر 
آبفا منطقه چهار افزود: مشترکین باید بداننددیگر آب به اندازه کافی 

نیس��ت که بی محابا بخواهند آن را مصرف کنند ،آب کاالیی نیست 
که جایگزین داش��ته باشد  بنابراین باید با توجه به محدودیت منابع 
آبی نهایت دقت را در مصرف آب داش��ته باشیم و از مصرف بی رویه 
آن پرهیز کنیم. با قری اعالم کرد : می توان  از طریق اصالح رفتاری 
و ابزاری، مص��رف  را به میزان قابل توجهی کاهش داد چراکه بعضا  
مشرکینی هستند بدون این که توجهی به روند نزولی بارش ها داشته 
باشند الگوی مصرف را رعایت نمی کنند  وبیش از 2۰ متر مکعب در 
ماه آب را به مصرف می رسانند در ادامه این جلسه آقابابایی مدیر دفتر 
مشترکین و درآمد شرکت آبفا استان اصفهان گفت:با توجه به کاهش 

بارندگی ها و محدودیت منابع آبی ،شرکت آبفا استان اصفهان تامین 
پایدار آب شرب مردم را به درآمد زایی ترجیح داده است و مصلحت را 
در این امر دید که آب مورد نیاز مردم همیشه در دسترس باشد ونمی 
خواهد شما آب را بیش از الگو  مصرف کنید و بهای بیشتری بپردازید 
وی افزود: ازمشترکین انتظار می رود به منظور تامین پایدار آب شرب 
،از هرگون��ه مصرف بی رویه آب خودداری کنند به حدی که مصرف 
خود را به زیر 2۰ متر مکعب در ماه برسانند درادامه تشیعی مدیر خانه 
فرهنگ آب به برخی از اصالحات رفتاری و ابزاری پرداخت و تصریح 
کرد: اگر مشترکین از تجهیزات کاهنده مصرف در واحدهای مسکونی 
خود استفاده کنند حدود ۵۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی می 
شود در واقع ابزارکاهنده آب با مختلط نمودن آب و هوا باعث مصرف 
بهینه آب می شود همچنین اگر تغییراتی در رفتار خود دهیم شاهد 
مصرف صحیح آب هستیم بعنوان مثال  از کارواش برای شست و شوی 
وسایل نقلیه استفاده شود از تمام ظرفیت ماشین ظرفشویی ولباس 
ش��ویی در مواقع نیاز استفاده کنیم. در پایان جلسه  خانم تشیعی و 
مهندس آقابابایی پاسخگویی سئواالت مشترکین در راستای مصرف 

بهینه آب بودند

ساری - دهقان - با توجه به دشواری ها و هزینه باالی تامین و توزیع 
آب ضروری اس��ت مشترکین برای شستشوهای ایام نوروز استفاده از آب 
آشامیدنی را به حداقل برسانند تا با قطعی و یا کاهش و افت فشار آب مواجه 
نشوند. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از اداره روابط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران؛ مهندس مجید عبدالهی 
مدیر عامل آبفار استان با تبریک فرا رسیدن سال نو، اظهار داشت: مشترکین 
برای جلوگیری از قطع یا افت فشار آب در ایام منتهی به پایان سال ضمن 
صرفه جویی در مصرف آب شرب، تمامی شستشوها و نظافت منازل خود 
را حداکثر تا پایان 2۵ اسفند ماه به پایان برسانند و در صورت امکان برای 
شستشو از آب غیر شرب استفاده کنند. وی با اشاره به اینکه اکثر روستاهای 

مازندران در ایام تعطیالت نوروز مقصد گردش��گری است و هرساله تعداد 
زیادی از گردشگران در این ایام به روستاهای استان سفر می کنند. افزود: 
در این ایام مصرف آب به ش��دت افزایش می یابد و ممکن است تاسیسات 
موجود جوابگوی نیاز باالی مصرف آب نباشد بنابراین از مشترکان انتظار 
داری��م با صرفه جویی در مصرف آب م��ا را در ارائه خدمات مطلوبتر یاری 
رسانند و امکان استفاده از این نعمت حیاتی را برای همگان فراهم کنند تا 
تعطیالت نوروزی خوبی را پشت سر بگذارند. مهندس عبدالهی از تشکیل 
واحدهای کشیک در سراسر امورات تابع استان خبرداد و گفت : واحدهای 
کشیک آماده خدمت رس��انی به مردم به خصوص درهنگام بروز حوادث 

واتفاقات هستند.

تبریز - اسـد فالح- رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقي از 
دستگیری فردی که با به دست آوردن رمز کارت حساب اشخاص اقدام 
به برداش��ت از حس��اب آنها به صورت غیر مجاز می کرد، خبر داد.   به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، سرهنگ  محسن محمودی اظهار کرد: در 
پی ش��کایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس اقدام 
به برداش��ت غیر مجاز از حس��اب آنها کرده که مبالغ برداشتی در کل 
ب��ه میزان یکصد و چهل و پنج میلی��ون و چهارصد و پنجاه هزار ریال 
می باشد، مراتب در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت.   این مقام 
ارشد انتظامي افزود: در بررسي اولیه از شکات همگي اظهار کردند که 
اخیراً از یک فروش��گاه اقدام به خرید کردند که در تحقیقات از صاحب 
فروشگاه اعالم داشت که با درج آگهي در سایت دیوار تحت عنوان جذب 
شاگرد فردی با مراجعه به فروشگاه مدت چند روز مشغول به کار بوده و 
سپس بدون اطالع فروشگاه را ترک کرده است. وی در ادامه تصریح کرد: 
پس از انجام تحقیقات پلیسي و تخصصي در نهایت هویت واقعی فرد 

شناسایي و پس از هماهنگی با مقام قضایی به بازرسي منزل متهم اقدام 
که در نتیجه یک دستگاه اسکیمر و تعدادي کارت خام بانکي و کارت 
هدیه بانکي کشف گردید.    رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقي با بیان 
اینکه متهم پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قضایي به دادسرا 
معرفي شد، تصریح کرد: در تحقیقات بعمل آمده از متهم با اعالم اینکه 
از طریق درج آگهي هایي با عنوان اس��تخدام و اعطاي دیپلم در سایت 

دیوار شناس��نامه و کارت ملي سه نفر را به دست آورده و سپس به نام 
افراد مذکور س��یم کارت خریداری کرده اس��ت و با تهیه یک دستگاه 
اس��کیمر )کپي کننده کارت هاي بانکي( و تعدادي کارت خام بانکي و 
کارت هدیه بانکي اطالعات کارت هاي افراد را در آنها کپي برداری نموده 
و با پوشاندن چهره خود اقدام به خرید از حساب افراد می نموده است. 
وی در توصیه به شهروندان با بیان اینکه در انجام اقدامات مالی و ارائه 
اطالعات شخصی خود به دیگران دقت الزم را داشته باشند تا مورد سوء 
استفاده کالهبرداران قرار نگیرند، گفت: حتما موقع خرید از فروشگاه ها 
در هنگام پرداخت وجه از طریق کارت بانکی خود کارت کشیده و رمز 
را وارد نمایند و نگذارند کسی متوجه رمز آنها بشود. سرهنگ محمودی 
در پایان گفت: ش��هروندان گرامی در صورت مشاهده و مشکوک شدن 
به صفحات و درگاه های پرداخت بانکی می توانند از طریق سایت پلیس 
فتا به آدرس www.cyberpolice.ir لینک ثبت گزارشات مردمی 

نسبت به اعالم سایت جعلی اقدام نمایند.

مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز:

موفقیتیکسازماندرگروتعاملتمامياجزايآناست

استاندارد سازي 100 درصدي جایگاه هاي CNGدر چهارمحال و بختیاري

برگزاری جلسه توجیهی مشترکین با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب در منطقه چهار دراصفهان

مدیر عامل آبفار مازندران :
مشترکین آب روستایی در شستشوهای خانگی در آستانه سال جدید، مصرف آب را مدیریت کنند

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی خبر داد

دستگیری کالهبردار اسکیمری در تبریز

گرگان - خبرنـگار فرصت امروز- مدی��رکل ورزش و جوانان 
گلس��تان از برگزاری س��ومین المپیاد ورزشی گلستان در هفته های 
ابتدایی سال ۱۳۹7 خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش 
و جوانان استان گلستان، دکتر بهمن طیبی اظهار کرد: سومین دوره 
المپیاد ورزش��ی گلستان در هفته های پایانی فروردین ماه یا روزهای 
آغازین اردیبهش��ت ماه سال آینده آغاز خواهد شد.وی ادامه داد: این 
مسابقات در ۹ رشته ورزشی در بخش آقایان و بانوان برگزار می شود که 
تمرکز بیشتر بر رشته های المپیکی بوده است.مدیرکل ورزش و جوانان 
گلس��تان تصریح کرد: این مسابقات در رشته های بسکتبال، والیبال، 
ژیمناستیک، دو و میدانی، تنیس روی میز، کاراته، فوتبال و فوتسال، 
تکواندو و کشتی برگزار خواهد شد.طیبی گفت: در رشته بسکتبال که 

در رده نوجوانان در بخش پسران و دختران برگزار می شود، متولدین 
۱۱ دی ماه ۱۳82 به بعد اجازه حضور در این رقابت ها را دارند که در 
هر تیم ۱۵ ورزشکار، یک مربی و یک کمک مربی و سرپرست تیم را 
همراهی خواهند کرد.وی ادامه داد: در رشته والیبال که در رده سنی 
نونهاالن برگزار می ش��ود، متولدین ۱۱ دی ماه ۱۳82 تا ۱۱ دی ماه 
۱۳8۴ اج��ازه حضور در رقابت ها را دارند که هر تیم متش��کل از ۱۴ 
ورزش��کار، یک مربی، یک کمک مربی و یک سرپرس��ت خواهد بود.
مدیرکل ورزش و جوانان گلس��تان اظهار کرد: در رشته ژیمناستیک، 
رقابت ه��ا در رده نونهاالن برگزار خواهد ش��د که متولدین ۱۳8۵ تا 
۱۳۹۰ اج��ازه حض��ور در رقابت ها را دارند که پس��ران در مواد پرش 
خرک، ۳ اس��باب زمینی و قارچ با هم به رقابت می پردازند و دختران 

نیز در پرش خرک، موازنه و ۳ اسباب رقابت می کنند.طیبی گفت: در 
ژیمناستیک در هر رده سنی پنج ورزشکار، 2 مربی و یک سرپرست 
تی��م را همراهی خواهند کرد.وی تاکید کرد: در رش��ته دو و میدانی، 
ورزش��کاران در رده سنی نونهاالن اجازه حضور در قابت ها را دارند که 
متولدین ۱۱ دی ماه ۱۳7۹ به بعد می شود که ورزشکاران در ماده های 
مختلف با هم رقابت می کنند.مدیرکل ورزش و جوانان گلستان تصریح 
کرد: در رش��ته تنیس روی میز نوجوانان دختر و پسر متولد ۱۱ دی 
ماه ۱۳8۱ به بعد اجازه حضور دارند و پنج ورزشکار، یک مربی اعضای 
تیم را تشکیل خواهند داد.طیبی گفت: در رشته کاراته متولدین ۱۱ 
دی ماه ۱۳8۳ تا اول فروردین ماه ۱۳8۵ مجاز به حضور در رقابت ها 

هستند و این مسابقات در ۹ وزن و کاتا انفرادی برگزار خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان :

برگزاری سومین المپیاد ورزشی گلستان در ابتدای سال 1397مسابقات

شرکت گاز استان آذربایجان غربی:
تقدیر استاندار آذربایجان غربی از مدیر عامل شرکت گاز استان

ارومیه - خبرنگارفرصت امروز - محمد مهدی شهریاری ، استاندار آذربایجان غربی به دلیل 
" فعالیتها، خدمات ارزش��مند و حسن همکاری " از علیرضا شیخی مدیر عامل شرکت گاز استان 
آذربایجان غربی در ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر و " همچنین مساعدت در برگزاری هرچه با 
ش��کوهتر برنامه های ایام اهلل دهه فجر سال ۹۶  با اهدای لوح تقدیر قدردانی کرد شهریاری در این 
لوح تقدیر ابراز امیدواری کرده است " همواره فعالیتها و اقدامات در مسیر اعتالی انقالب و صیانت از 

آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسالمی تداوم یابد"

 پایان عملیات احداث ورود و خروج خطوط 132 کیلو ولت
بهبهان- یاسوج 400 در پست چرام

اهواز - شـبنم قجاوند- معاون طرح های توس��عه برق ش��رکت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: عملیات احداث ورود و خروج خطوط ۱۳2 کیلو ولت بهبهان- یاسوج ۴۰۰ در پست چرام 
به پایان رس��ید. مهدی ابوعلی گله داری در گفتگو با خبرنگار این ش��رکت اظهار کرد: عملیات 
احداث ورود و خروج خطوط ۱۳2 کیلو ولت بهبهان- یاسوج ۴۰۰ در پست چرام شامل تامین 
تجهیزات، عملیات س��اختمانی، نصب برج و سیمکشی به طول ۳ کیلومتر مدار به پایان رسید. 
وی ارزش سرمایه گذاری این پروژه را بالغ بر ۹ میلیارد ریال دانست و افزود: هدف بهره برداری 
از این پروژه امکان بارگیری کامل از ظرفیت منصوبه، افزایش پایداری و ضریب اطمینان ش��بکه فوق توزیع منطقه و کاهش 

محدودیت در شبکه فوق توزیع عنوان کرد.

مراسم تجلیل از بازنشستگان شرکت آب منطقه ای گلستان برگزار شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در مراسمی که با حضور معاونین شرکت آب منطقه ای گلستان و اعضاء هیئت مدیره کانون 
بازنشستگان صنعت آب و برق استان گلستان برگزار شد از زحمات و تالش ارزنده بازنشستگان این شرکت با اهداء هدایایی تقدیر 
شد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، معاون برنامه ریزی شرکت در این مراسم با بیان اینکه بازنشستگان بعد 
از عمری خدمت صادقانه به مقام بازنشستگی نائل شده اند، گفت: دیر یاز زود مسیری که شما بزرگواران طی می کنید ما نیز طی 
خواهیم کرد و انتظار همه ما این است فضایی که بعد از بازنشستگی در آن قرار می گیریم فضای آسایش و آرامش باشد. مهندس 
حسین دهقان با بیان این که تعداد ۱۱۰ بازنشسته در شرکت آب منطقه ای استان داریم ، افزود: ۶ نفر از این عزیزان خانم هستند. 
پوشش بیمه ای تکمیل درمان برای همکاران بازنشسته متقاضی انجام می شود. در حوزه بیمه عمر و صندوق بازنشستگی هیچ گونه 
وجهی از همکاران بازنشسته گرفته نمی شود وخدمات رفاهی نیز تا آن جا که در توان شرکت باشد انجام می شود.وی بیان کرد: 
انتظارات همکاران بازنشسته در بخش های مختلف بعد از بازنشستگی به حق است که یکی از مهم ترین آن ها در بخش اشتغال 
فرزندان همکار بازنشسته است که با توجه به افزایش تحصیل کرده ها در جامعه و ظرفیت های محدود شرکت این امر چندان امکان 
پذیر نیست وبیشتر تالش کرده ایم در ظرفیت بخش خصوصی بتوانیم از آن استفاده کنیم.وی ادامه داد: امید داریم با رونق بیشتر 

اقتصادی استان شاهد کاهش بیکاری و معضالت ناشی از آن در جامعه باشیم.

رئیس فراکسیون قرآن، عترت و نماز: 
قرآن را باید به برنامه اصلی مردم تبدیل کنیم

مشـهد - صابر ابراهیم بای - نشست بررس��ی چالش های اعتبارات قرآنی و نقش مجلس در 
حمایت از مؤسسات روز چهارشنبه ۱۶ اسفند با حضور حجت االسالم نصراله پژمان فر رئیس فراکسیون 
قرآن و عترت مجلس شورای اسالمی و حسن محمدی مدیرعامل اتحادیه تشکل های قرآن و عترت 
کشور در مجلس شورای اسالمی برگزار شد. حجت االسالم پژمان فر با بیان اینکه قوانین موجود در 
کشور درباره برنامه های قرآنی با آنچه که مورد انتظار ماست فاصله زیادی دارد، اظهار داشت:  در کشور 
ما قرآن در مقاطع مختلف از پیش دبستانی و دبستان تا دیپلم تدریس می شود، اما دانش آموزان پس از 
فراغت از تحصیل، توانایی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم را به خوبی ندارند. وی با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد فارغ التحصیالن 
مدارس در روخوانی و روانخوانی قرآن مشکل دارند، افزود: در اسناد باالدستی آمده است که دانش آموزان پس از تحصیل در مدارس، 
باید توانایی روخوانی و روانخوانی قرآن را کسب کنند، اما متأسفانه این امر در بسیاری از موارد محقق نمی شود. رئیس فراکسیون 
قرآن و عترت مجلس با بیان اینکه ما سعی در شناسایی موانع اجرای قوانین در امور قرآنی هستیم، خاطرنشان کرد: در جلسه ای با 
وزیر آموزش و پرورش، دغدغه همکاران من کسب توانایی و مهارت قرآنی دانش آموزان در مدارس بود، بر همین اساس اهدافی تبیین 
کردیم، به طوری که برای اخذ مدرک دیپلم باید توانایی دانش آموزان در روخوانی و روانخونی قرآن کریم احراز شود، یعنی کسی که 
نتواند به این مهارت دست یابد،  شرایط فارغ التحصیل شدن از مدرسه در مقطع متوسطه را ندارد. وی به اهمیت قرآن در برنامه های 
زندگی افراد اشاره کرد و گفت: قرآن باید برنامه اصلی همه افراد باشد نه فوق برنامه، هدف جامعه در رسیدن به برنامه های قرآنی 
نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، بر همین اساس باید برای رسیدن به جامعه مطلوب برنامه ریزی کنیم. حجت االسالم پژمان فر از 
ساماندهی شبکه ارتباط با فعاالن قرآن خبر داد و افزود: در تمامی مجامع استانی، یک نفر رابط قرآنی که در مجامع قرآنی شناخته 
شده است فعالیت می کند و این افراد در شورای توسعه استان ها معرفی شده اند. رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس با اشاره به 
اینکه تاکنون شوراهای قرآنی استان ها مورد غفلت بوده است، خاطرنشان کرد: مقرر شده تا مطابق برگزاری جلسات شورای فرهنگ 
عمومی، به برگزاری جلسات شورای فرهنگ قرآنی نیز اهتمام بیشتری شود. در نشستی با وزیر کشور نیز تصمیم گرفتیم با برگزاری 

جلساتی در استان ها به دغدغه های فعاالن قرآنی پرداخت شود.

برگزاری کالس آموزشی مدیریت پسماند تحت عنوان تفکیک از مبداء در شهرستان مالرد
مالرد- مژگان علیقارداشی - کالس آموزشی مدیریت پسماند در آموزشگاه های دخترانه توسط 
واحد روابط عمومی س��ازمان پسماند شهرداری های مالرد و صفادشت برگزار شد.  کالس آموزشی 
مدیریت پسماند در آموزشگاه شکوفه های بهشتی سرآسیاب وآموزشگاه دخترانه شایستگان مارلیک 
توسط واحد روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری های مالرد و صفادشت برگزار شد . این برنامه 
های آموزشی در راستای فرهنگ سازی طرح تفکیک زباله از مبداء می باشد که در اکثر مدارس سطح 
شهر برگزار گردید .  همچنان برگزاری این کالس های آموزشی در کلیه مدارس به منظور آموزش 
همه دانش آموزان انجام خواهد شد. زباله یا همان طالی سیاه اگر به صورت منفک انجام پذیرد می تواند نقش مهمی در حمل زباله 

و حتی درآمد زایي جزئی برای خانواده ها به شمار رود. 

   برگزاری اولین همایش بزرگداشت واقف نیک اندیش در استان بوشهر 
بوشهر- خبرنگارفرصت امروز : اولین همایش بزرگداشت واقف نیک اندیش ، زائرحسین ریزی 
باحضور حجت االسالم شرفخانی معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف وامورخیریه ، برگزار شد . 
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف وامورخیریه اس��تان بوشهر همایش بزرگداشت واقف نیک 
اندیش شادروان زائر حسین ریزی روز جمعه ۱8 اسفند ماه مصادف با سالروز تولد دخت نبی اسالم 
حضرت فاطمه زهرا )س( و بنیانگذار جمهوری اسالمی حضرت امام خمینی )ره( با حضور ارزشمند 
حجت االسالم والمسلمین حاج آقا شرفخانی معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف ، امامان جمعه 
شهرستان ها ، فرمانداران ، بخشداران و اقشار مختلف مردم در ورزشگاه شهر ریز با شکوه خاصی برگزار شد . در ابتدای مراسم آیاتی 
چند از کالم اهلل مجید قرائت گردید و پس از آن سرود جمهوری اسالمی ایران پخش شد . سپس حجت االسالم گنجی امام جمعه 
شهرجم پیرامون فضیلت های وقف و آثار و برکات به جای مانده از واقف نیک اندیش زائر حسین ریزی سخنانی ایراد نمود و از دست 
اندرکاران و برگزار کنندگان همایش قدردانی نمود .  در ادامه همایش حجت االس��الم ش��رفخانی  از شادروان زائر حسین ریزی به 
نیکی یاد نمود وخاطر نشان کرد این همایش تکریم زیبایی های وقف است  معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف درادامه افزود: ما 
می خواهیم با برگزاری این بزرگداشت به این نکته اشاره کنیم که وقف تفکری برگرفته از کالم وحی است تفکری که انسان را پس 
از مرگ همچنان زنده نگه می دارد واین تفکر را می توان با واژه ای بنام بخشش برشمرد .ایشان با بیان اینکه خداوند انبیاء واولیا را 
بابخشش امتحان کردند خاطر نشان کرد: ساختار عالم خلقت ساختار بخشش و رحمت است .  حجت االسالم شرفخانی در بخش 
دیگر از سخنان خود، وقف را سرشار از خوبیها برشمردند وتاکید کردند وقف برای رفع نیازهای جامعه است و می بایست بر اساس 

نیاز جامعه وقف کنیم . 

تقدیر مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( خوزستان از کمک های خیرخواهانه نفتی ها
اهواز - شبنم قجاوند- مدیر کل کمیته امداد امام خمیني ) ره ( استان خوزستان با ارسال لوح سپاس از همت کارکنان شرکت 
بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان در امر حمایت از ایتام تجلیل کرد . مرتضي موصلي در این لوح که توسط منصورنیا مدیر کمیته 
امداد شهرستان مسجدسلیمان به مهندس قباد ناصري مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان تقدیم شد ، گره 
گشایي از کار همنوعان را تمثیلي از برخورداري از ایمان قوي در جهت کسب رضایت حق تعالي عنوان کرد و حمایت هاي مادي و 
معنوي پرسنل این شرکت را در یتیم نوازي ستود . شایان ذکر است پرسنل خیر شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان در 
راستاي توصیه به سفارش نبي مکرم اسالم )ص( در خصوص حمایت از ایتام ، بصورت خودجوش و داوطلبانه ماهیانه مبالغي از حقوق 

خود را در جهت انجام این سنت حسنه به کمیته امداد امام خمیني )ره ( انفاق میکنند .
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صمیمی ترین برندها برای متولدین هزاره سوم 
میالدی

 اپل اول، گوگل هفتم! 
 Consumer« بر اساس جدیدترین گزارش مؤسسه
س��ال  در   »Intelligence Research Partners
 iOS 2۰۱7 کاربران سیس��تم عامل اندروید نس��بت به
وفاداری بیش��تری به برند و پلتفرم مورد اس��تفاده خود 
داش��ته اند. حاال تحقیق دیگری که در مورد میزان پیوند 
عاطفی افراد متولد هزاره سوم با برندها انجام شده عکس 

این موضوع را در سال جاری میالدی نشان می دهد. 
 »MBLM« به گزارش دیجیاتو، این تحقیق که توس��ط
بین ۶هزار مش��تری در سراس��ر آمریکا، مکزی��ک و امارات 
متحده عربی انجام شده، نشان داده که کاربران متولد هزاره 
جاری بیشترین میزان عالقه را به برند اپل دارند، شرکتی که 
در سال قبل نیز در تحقیقی دیگری که بین مشتریان انجام 
ش��ده بود، نتیجه ای مشابه به دست آورده بود. البته بررسی 
جدید با تأکید بر جوانان متولد هزاره سوم انجام شده است. 
MBLM ک��ه به بررس��ی می��زان آگاه��ی از برندها 
می پردازد، اعالم کرده پس از اپل، آمازون رتبه دوم را از 
آن خود کرده و یوتیوب موفق ش��ده رتبه سوم را کسب 
کن��د. عجیب اینکه در این بین گ��وگل رتبه هفتم را به 
دس��ت آورده. مؤسسه یاد ش��ده در این مورد گفته: »ما 
متعجب و خوشحال شدیم که امسال یوتیوب یکی از سه 

برند برتر در بین برندهای صمیمی بوده.«
البته باید گفت که برخالف عقیده این مؤسس��ه شاید 
حض��ور یوتیوب در لیس��ت چندان هم عجیب نباش��د؛ 
پلتفرم��ی که سال هاس��ت به اولین انتخاب بس��یاری از 
کاربران برای تماش��ای ویدئوی آنالین بدل شده. کسب 
رتبه اول توس��ط اپل نیز نش��ان می دهد که این کمپانی 
موفق ش��ده ارتباط خوبی با کاربران برقرار کند و به نظر 
می رس��د در این بین آیفون یکی از عمده ترین نقش ها را 
بازی کرده باش��د.  اپل، آمازون، یوتیوب، پلی استیش��ن، 
اس��تارباکس، نینتندو، گ��وگل، نت فلیک��س، کوکاکوال 
و  والم��ارت۱۰ رتب��ه برت��ر برندهایی هس��تند که افراد 

بیشترین میزان پیوند عاطفی را با آنها برقرار کرده اند.

ارائه دهنده خدمات اینستاگرام
نام استارت آپ: اینستاگرام ۹8

com .insta۹8 :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۶

موضوع: شبکه های اجتماعی
توضیح بیشتر: 

اینستا ۹8 ارائه دهنده خدمات اینستاگرام

اگر هر کس��ی از این ترفند اس��تفاده کند، جلسات 
کمت��ری برگزار ک��رده و کمتر از قب��ل وقت خود را 
هدر خواهد داد. اولین چیزی که همیش��ه قبل از هر 
جلسه انجام می دهم، محاسبه هزینه آن جلسه است. 
اگر جلسه یک س��اعته است، حقوق یک ساعت تمام 
کس��انی راذکه قرار اس��ت ش��رکت کنند با هم جمع 
کنید. می توانید با تقسیم حقوق ماهانه افراد بر تعداد 
کل ساعت کاری وی در ماه، به این عدد برسید. فرض 
می کنی��م هزینه برگزاری جلس��ه ۵۰۰ ه��زار تومان 
اس��ت. پس وظیفه من به عنوان کس��ی که جلسه را 
برگزار می کند این است که حداقل به اندازه ۵۰۰هزار 

تومان در این جلسه، ارزش ایجاد کنم. 
ای��ن کار فوای��د بس��یاری دارد. ش��ما را مجب��ور 
می کند لیس��ت ش��رکت کنندگان را کوچ��ک کنید، 
چرا که هرچه هزینه جلس��ه بیشتر باشد، خلق ارزش 
مشکل تر خواهد ش��د، اما مهم ترین امتیاز این ترفند 
این است که ش��ما را مجبور می کند قبل از برگزاری 
جلسه به این فکر کنید که چه اتفاقی باید بیفتد تا به 
اندازه ۵۰۰ هزار تومان ارزش ایجاد ش��ود؟  و سپس 
مس��تندات را برای جلس��ه آماده می کنید تا مطمئن 

شوید به این هدف می رسید. 
در اینجا قدم هایی را برای رسیدن به اهداف جلسه 

بررسی می کنیم: 
یک نفر را مس��ئول یادداشت برداری کنید. معموال 
آن ش��خص نباید شما باش��ید چراکه مدیریت جلسه 
توجه زیادی را می طلبد و زمان برای یادداشت برداری 

ندارید. اما اگر مجبور هستید این کار را بکنید. 
همیش��ه هدف جلسه را در طول مدت برگزاری آن 
مد نظر داشته باش��ید و در ابتدا به شرکت کنندگان 

اهداف را اعالم کنید. 
تمرکز مباحث را روی موضوع اصلی و در راس��تای 
هدف جلسه حفظ کنید. گاهی این یعنی حرف افراد 
را قط��ع کنید و ی��ا از افرادی ک��ه صحبت نمی کنند 

سؤال بپرسید و نظرخواهی کنید. 
افراد را از زمان و هدف مطلع کنید. »بس��یار خوب، 
۳۰ دقیقه زمان باقی مانده و باید روی راه حلی برای 

فالن مشکل به توافق برسیم.«
از ۵ دقیقه قبل از اتمام جلسه شروع به جمع بندی 

کنید. 
جمع بن��دی باید با خالصه کردن محتوای جلس��ه 
از طریق تکرار هدف اصلی و راه حل کس��ب ش��ده )یا 

پیشرفت حاصل شده یا وضع پروژه یا …(، باشد. 
گام های بعدی و تاریخ انجام آنها را شناسایی کنید. 
 x هس��تند. آقای عظیمی باید y و x گام های بعدی«

را ت��ا یک روز آینده و آقای امیری باید y را تا دو روز 
آینده انجام دهند.«

یادداشت های جلسه را ساماندهی کنید. روی نکات 
مهم تأکید و آنها را هایالیت کنید، سپس یک نسخه 
از محتوای جلسه را برای همه شرکت کنندگان ارسال 

کنید. 
گام های بع��دی را پیگیری کنی��د و وضعیت را به 

شرکت کنندگان اطالع دهید.
»آقای عظیمی و امیری مورد x و y را انجام داده اند 

و شما می توانید نتیجه را اینجا ببینید.«
برگزاری مناسب جلسات سخت و زمان بر است، اما 
اگر بتوانید حداق��ل به اندازه  هزینه آن، ارزش ایجاد 
کنید، موفق خواهید بود. همچنین اگر هزینه جلس��ه 
را محاس��به کردی��د و نمی توانید راهی ب��رای ایجاد 
ارزش ب��ه همان ان��دازه پیدا کنید، جلس��ه را برگزار 
 )Google Doc( نکنی��د. از ایمیل یا گ��وگل داک
به جای برگزاری جلس��ه اس��تفاده کنید. اگر همیشه 
همی��ن یک نکت��ه را رعایت کنید، جلس��ات کمتری 
خواهید داش��ت و فقط اش��خاصی را که الزم هستند 
به جلس��ه دعوت خواهید ک��رد که منجر به هدررفت 

کمتر زمان خواهد شد. 
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راز برگزاری جلسات کاری به پربارترین شکل ممکن

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 927 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

در این س��وال باید نوع عملکرد س��ازمان دقیقا 
مش��خص شود. دانس��تن اینکه س��ازمان تولیدی 
اس��ت یا توزیع��ی در دادن راهکار مهم اس��ت. در 
هر س��ازمانی زمانی که دانش در کنار تجربه قرار 
می گی��رد، نگرش س��ازمانی به وج��ود می آید. در 
حقیقت به نظر می رسد مدیرعامل در این سازمان 

با مشکل تولید نگرش مواجه است. 
این مدیر برای درمان مشکل سازمان خود، ابتدا 
باید نگ��رش را به طور سیس��تماتیک تولید کند؛ 
یعنی اگر مدیران زیر دس��ت نگرش ندارند وظیفه 
مدیرعامل اس��ت که آن را ایجاد کند. این نگرش 
در برنامه اس��تراتژیک و برنامه های راهبردی نمود 
پیدا خواهد کرد و این نمود ها در نهایت به سازمان 

تزریق می شوند. 
 اینکه س��ازمان می خواهد مش��کل نبود نگرش 
را در کوتاه م��دت ح��ل کن��د یا بلند م��دت، مهم 

اس��ت. تولید نگرش به راحتی ص��ورت نمی گیرد 
و مدیرعام��ل حتم��ا بای��د از یک مش��اور بیرونی 
اس��تفاده کند. به ط��ور کلی نگرش از اس��تراتژی 
س��ازمان می آید. برای تولید این نگرش روش های 
کوتاه م��دت و بلند مدت��ی وج��ود دارد. در روش 
کوتاه مدت مدیرعامل چند ش��یوه را می تواند اجرا 

کند: 
یک: اگر مدیرعامل خود دانش و تجربه الزم را 
ب��ا هم دارد، با کمک یک مش��اور بیرونی و فردی 
که نگرش بازاریابی دارد می تواند دانش خود را به 

افراد زیردست منتقل کند. 
دو: سازمان براساس استراتژی خود این نگرش 

را تدوین و نشر دهد. 
سه: س��ازمان از افرادی که در آن حوزه تجربه 
دارن��د دعوت کند که در مقاب��ل دوربین صحبت 
ک��رده و فیلم ه��ا را به کس��انی که دان��ش دارند 
و خواهان کس��ب تجربه هس��تند، نش��ان دهند. 
ای��ن روش را می ت��وان از طریق مکت��وب کردن 

صحبت های این افراد نیز به کار برد. برای استفاده 
از این شیوه در نظر گرفتن محوریت سازمان مهم 
اس��ت؛ اینکه سازمان دانش محور، محصول محور و 
مش��تری محور باشد، در این روش باید به دقت در 
نظرگرفته شود. چون اگر آن سازمان مشتری محور 
باش��د باید از حرف های مشتریان نیز فیلمبرداری 
ش��ده و در س��ازمان پخش ش��ود. در واقع صدای 

پنهان مشتری نیز در سازمان باید شنیده شود. 
در نتیجه این مدیرعامل ب��رای رفع کوتاه مدت 
مش��کل باید به س��راغ مدیریت اس��تراتژیک و در 
دراز مدت به س��راغ استراتژی س��ازمان خود برود 
و در آینده برای کس��انی که دان��ش الزم را دارند 
و در پی کس��ب تجربه هستند، یکسری دوره های 
کارآموزی هنگام ورود به س��ازمان در نظر بگیرد. 
برخ��ی افراد دان��ش خوبی دارند که ب��ا گذراندن 
ی��ک دوره کوتاه مدت و فراگیری مباحث اصلی به 
کارمندان��ی صاحب تجربه و دانش تبدیل خواهند 

شد. 

سیستم مدرک گرا

پرسـش: به تازگی به سمت مدیرعامل سازمانی منصوب شـده ام که اکثر کارمندان و مدیران ارشد آن صرفا به واسطه 
مدرک تحصیلی گزینش و اسـتخدام شـده اند و تجربه کاری الزم را ندارند. چطور می توانم این مشـکل را در سازمان 

ساماندهی کنم؟ 
کلینیک کسب و کار

با این 3 سوال، قدرت های اصلی خود 
را شناسایی کنید

اگر تاکنون با این موقعیت روبه رو ش��ده اید که نتوانید 
ویژگی های شاخص خودتان را تشخیص دهید، این مقاله 

را مطالعه کنید.
حتما تاکنون زمان هایی برای ش��ما پیش آمده که در 
مورد ویژگی ها و استعدادهای خود ناامید شوید و نتوانید 
آنها را تش��خیص دهید. ش��اید با این سوال در ذهن تان 
روبه رو شده باشید که قدرت های اصلی شما چه هستند؟

در پاس��خ باید بگوییم که گاهی اوقات عدم تشخیص 
همه  ویژگی های شاخص تان عادی است. گاهی اوقات ما 
به دوستان مان نیاز داریم که مانند آینه، استعدادهای ما 
را به ما نش��ان دهند. گاهی اوق��ات باید از زاویه ای دیگر 

به خودمان بنگریم و ویژگی های مان را ارزیابی کنیم.
کریس��تینا واالس، کارآفرین، داستان خود را این گونه 

تعریف می کند:
پنج س��ال پیش، پس از شکست نخستین استارت آپم، 
ب��ا بحران اعتم��اد به نفس روب��ه رو بودم. هی��چ ایده ای 
نداش��تم که چه کس��ی هس��تم یا در چه چیزی مهارت 
دارم. من مدرک کارشناس��ی ریاضیات و تئاتر داش��تم، 
ام بی  ای داش��تم، رزومه  من از اپرا تا مش��اوره  مدیریت را 
دربرمی گرفت. حاال استارت آپ من در دنیای مد شکست 
خورده ب��ود. حتی مطمئن نبودم که چی��ز قابل ارائه ای 

برای دنیای کسب وکار داشته باشم.
درون رختخوابم خزیدم و س��ه هفته تمام آنجا ماندم. 
س��ریال دیدم و تختم را فقط در صورتی ترک می کردم 
ک��ه غذایی را که س��فارش داده ام تحویل بگیرم. پس از 
س��ه هفته، موعد پرداخت اجاره خان��ه بود. پس اندازم را 
به خاطر اس��تارت آپم از دست داده بودم و پولی نداشتم، 
بنابراین تصمیم گرفتم که به این جش��ن بیچارگی پایان 

دهم و پیش از سر رسیدن موعد اجاره، راهی بیابم.
در اینج��ا بود که پروژه  7۰ گفت وگ��و در زمان صرف 

قهوه در ۳۰ روز را بنیان گذاشتم.
راهی که پیمودم خیلی س��اده بود. به هر کسی که در 
نیویورک می ش��ناختم، ایمیل فرستادم. از آنها خواستم 
ک��ه برای ص��رف قهوه یا قدم زدن به من ملحق ش��وند. 
من با انس��ان هایی که بیش از ۱۰ سال مرا می شناختند 
یا کس��انی که فقط چند ماه بود با من آشنا شده بودند، 
تم��اس گرفتم. من 7۰ گفتگو در طول آن ماه داش��تم. 

می خواستم که جامعه  آماری درستی داشته باشم.
در ه��ر ی��ک از ای��ن گفت گوه��ا، ۳ س��وال یکس��ان 

می پرسیدم:
- در چه زمینه ای از من کمک می گیری؟

- چه هنگام مرا در شادترین حالتم دیده ای؟
- در مقایسه با همکارانم کجا ایستاده ام؟

این س��وال ها به من کمک می ک��رد تا نقاط قوتم را به 
وضوح ببین��م و بین آنچه که در آن مهارت دارم و آنچه 

مرا خوشحال می کند، تمایز قائل شوم.
نکته  جالب این بود که همه  این اش��خاص پاس��خ های 

یکسانی برای من داشتند:
- آنه��ا ب��رای کمک گرفت��ن در داس��تانگویی، تولید 
محص��ول جدید، بهب��ود رزومه یا برای دس��ت یافتن به 

دانشی بیشتر به من مراجعه می کردند.
- آنه��ا زمانی من را در خوش��حال ترین وضعیت دیده 
بودند که زمانم در اختیار خودم بود و می توانس��تم کار و 
عالیق��م را در کنار هم پیش ببرم؛ از مش��ارکت در گروه 
کر گرفته تا راهنمایی اشخاص در ورک شاپ های نوشتن. 
من از کار س��خت نمی هراسم، فقط می خواهم با شرایط 

خودم کار کنم.

- مزیت من نسبت به همکارانم، توانایی من در اتصال 
ایده ها و جوامعی است که شاید در حالت عادی هیچ گاه 

با یکدیگر تعاملی نداشته باشند.
این گفت گوه��ا به من کمک کردند ت��ا دریابم که در 
چه ش��غل هایی موفق خواهم بود و با چه فرهنگ محیط 
کاری خوشحال خواهم بود. این گفت وگوها به من کمک 
کردند تا دریابم زندگی چند رش��ته ای من، ابرقدرت من 
اس��ت و باید به این رویکرد ادامه ده��م. بگذارید صادق 
باشم؛ وقتی به این پاس��خ ها فکر کردم، آنها برایم کامال 
واضح بودن��د، اما گاهی 7۰ گفت وگو طول می کش��د تا 

بتوان چیزی را به صورتی واضح دید.
بنابراین ش��ما هم دس��ت به کار ش��وید. در غار خود 
پنهان نشوید. با استفاده از این سه سوال از اطرافیان تان 
کمک بگیرید تا بتوانید ابرقدرت های تان را کشف کنید.
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