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چرخش بازار مسکن از رکود به سمت رونق در سال 96

 دو نیمه متفاوت
بازار مسکن

اقتصاد مس��کن در سال ۱۳۹۶ دو نیمه نسبتا متفاوت را پشت سر گذاشت؛ در شش ماهه اول، شرایط رکودی 
۴.۵ س��ال گذش��ته همچنان بر بازار مسکن شهر تهران حاکم بود، به طوری که رش��د معامالت تنها ۲.۸درصد و 
افزایش قیمت نیز ۶.۲درصد ثبت ش��د و در واقع، قیمت واقعی مس��کن به روند کاهش��ی خود ادامه داد و حدود 
۴درص��د اف��ت کرد.  ام��ا در نیمه دوم که ب��ا اثرپذیری مس��کن از اقدامات اصالحی همچون کاهش نرخ س��ود 
س��پرده های بانکی به ۱۵درصد و ورود متقاضیان مجهز به تس��هیالت ۱۶۰ میلیون تومانی به بازار همراه ش��د...

 شش مفهوم کلیدی
 برای تبیین اقتصاد ایران
در سال 97
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نگاهی به جایگاه ایران در شاخص بین المللی »حقوق مالکیت« در سال 2017

سیاه و سپید کارنامه ایران در حقوق مالکیت

3 عامل مخرب برای راندمان کاری شما 
10 راز مهم برای تبدیل شدن به کارآفرینی موفق

چگونه به کمک داستان برند  کارمندان بهتری جذب کنیم
10 کتابی که هر مدیر شبکه اجتماعی باید مطالعه کند

5 راهکار مؤثر برای برندسازی یا قوی تر کردن برند
مزایا و معایب تحقیق بازاریابی از طریق اینترنت

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

عملکرد موفق جان چن او را تا سال 
2023  در سمت مدیرعاملی بلک بری 

ماندگار کرد

7

در شـرایطی بحـث و گمانه زنـی بـر سـر واگذاری سـهام 
خودروسـازان کمـاکان ادامـه دارد که مسـئوالن دو غول 
صنعـت خـودروی ایران و بخشـی از قطعه سـازان، بر سـر 

واگـذاری سـهام موردنظـر بـه یک کنسرسـیوم 
منتخـب از صنعـت قطعه بـه توافق رسـیده اند...

توافق مسئوالن دو غول خودروسازی ایران 
برای واگذاری سهام شان

یادداشت
 نقش مدیریت منابع آب

در توسعه کشاورزی

اس��تفاده بی روی��ه از مناب��ع 
آبی تجدیدناپذیر در ۳۰س��ال 
گذشته، ش��رایط بسیار بحرانی 
را ب��رای منابع آبی کش��ور ما 
ایجاد کرده اس��ت. کشور ما به 
لحاظ مناب��ع آبی، بحرانی ترین 
ش��رایط را در میان کشورهای 
ب��رای  بنابرای��ن  دارد،  دیگ��ر 
این  از وخیم ترشدن  جلوگیری 
شرایط، باید در مدیریت کشت 
و بهره وری برنامه ریزی داش��ته 
باش��یم و منابع آبی کشور را به 
بهتری��ن ش��کل ممکن مصرف 
کنی��م. به رغم اینک��ه در حال 
حاض��ر سیاس��ت های بخ��ش 
کش��اورزی کش��ور ما بر تولید 
کلی��ه محص��والت کش��اورزی 
در داخل کش��ور ق��رار نگرفته 
است، اما اهداف در نظر گرفته 
ش��ده در برنامه شش��م توسعه 
اقتص��ادی ب��ر افزای��ش تولید 
که محصوالت  این محصوالت، 
آب بر را نیز شامل می شود، قرار 
گرفته اس��ت، ک��ه به طور قطع 
محدودیت در منابع آبی کشور 
به ما اجازه رس��یدن به اهداف 
تولی��دی محص��والت زراعی و 

باغ��ی در نظ��ر گرفته 
3شده در...

کاوه زرگران
رئیس کمیسیون 

کشاورزی اتاق 
بازرگانی تهران

با آغاز سفرهای نوروزی یکی از اصلی ترین خدماتی که مورد توجه 
مس��افران قرار می گیرد جابه جایی خودروهای شان با قطار و تحویل 
آنها در مقصد است. در حال حاضر بسیاری از مسیرهای اصلی ریلی 
ای��ران امکان جابه جایی خودرو با قطار را دارند و نرخ آنها براس��اس 

مسافت تغییر می کند. 
به گزارش ایس��نا، در توضیحات چگونگی امکان جابه جایی خودرو 
با قطار آمده که مس��افران باید به ش��کل دقیق زمان درج شده روی 
بلی��ت خود را رعایت کنند، زیرا پ��س از آن امکان تحویل خودروها 
وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر برای جابه جایی خودروها میزان 
بنزین موجود در باک خودرو نباید بیش��تر از یک چهارم حجم باک 

باشد. 
در ح��ال حاضر امکان حمل خودرو با ارتفاع بیش از ۱۵۸ س��انت 
و عرض بیش از ۱۸۰ س��انت وجود ندارد و از این رو مس��افران قبل 
از خرید بلیت باید به طور دقیق ش��رایط خودروی خود را با امکانات 
موجود هماهن��گ کنند. همچنین هرگونه وس��ایل اضافی و جانبی 
نباید در خودرو قرار گیرد و از مس��افران خواس��ته شده که هرگونه 

نق��ص یا آس��یب دیدگی قبلی را پی��ش از اعزام با مس��ئوالن قطار 
هماهن��گ کنند.  همچنین در مقص��د به محض ورود خودرو باید با 
داش��تن مدارک ترخیص اقدامات الزم انجام شود در غیر این صورت 
بعد از ۲۴ س��اعت تا ش��ش روز روزانه ۱۵۰۰ تومان و از روز هفتم 
ب��ه بعد روزانه ۳۰۰۰ تومان حق توقف و هزینه انبارداری محاس��به 
خواهد ش��د. همچنین در صورت تأخیر در تحویل خودرو در مقصد 
پس از ۲۴ ساعت ۵۰درصد کرایه برگشت داده می شود و در صورت 

عدم تحویل نیز تمام کرایه بازگردانده خواهد شد. 
ش��رایط اس��ترداد بلیت حمل خ��ودرو تا ۱۲ روز قب��ل از حرکت 
۹۰درصد، از ۱۲ روز تا س��ه س��اعت مانده به حرک��ت ۷۰درصد، از 
س��ه س��اعت مانده به زمان حرکت ۵۰درص��د بازمی گردد و پس از 
آن امکان اس��ترداد بلیت وجود نخواهد داشت. همچنین درخصوص 
خس��ارت در تأخیر می توانند با مراجعه به نمایندگی های مورد نظر 

نسبت به دریافت خسارت اقدام کنند. 
نرخ و مسیرهای ریلی موجود برای جابه جایی قطارها به این شرح 

است: 

جزییات قیمت جابه جایی خودرو با قطار

قیمت )تومان(مسیر

۱۵۲ هزار و ۷۵۰تهران - اهواز

۱۵۲ هزار و ۷۵۰اهواز - تهران

۲۳۵ هزاراهواز - مشهد

۲۳۵ هزارمشهد - اهواز

۱۴۹ هزار و ۴۰۰تهران - مشهد

۱۴۹ هزار و ۴۰۰مشهد - تهران

۱۰۷ هزار و ۷۵۰تهران - تبریز

۱۰۷ هزار و ۷۵۰تبریز - تهران

۲۲۵ هزار و ۵۰۰تبریز - مشهد

۲۲۵ هزار و ۵۰۰مشهد - تبریز

۱۴۹ هزار و ۴۰۰تهران - شیراز

۱۴۹ هزار و ۴۰۰شیراز - تهران

۱۳۴ هزار و ۴۰۰اصفهان - بندرعباس

۱۳۴ هزار و ۴۰۰بندرعباس - اصفهان

۲۱۵ هزار و ۵۰۰شیراز - مشهد

قیمت )تومان(مسیر

۲۱۵ هزار و ۵۰۰مشهد - شیراز

۹۱ هزار و ۶۵۰تهران - یزد

۹۱ هزار و ۶۵۰یزد - تهران

۱۰۹ هزار و ۴۰۰یزد - مشهد

۱۰۹ هزار و ۴۰۰مشهد - یزد

۱۵۴ هزار و ۴۰۰تهران - کرمان

۱۵۴ هزار و ۴۰۰کرمان - تهران

۱۹۵ هزار و ۵۰۰تهران - زاهدان

۱۹۵ هزار و ۵۰۰زاهدان - تهران

۱۰۹ هزار و ۴۰۰کرمان - مشهد

۱۰۹ هزار و ۴۰۰مشهد - کرمان

۲۳۴ هزار و ۴۰۰تهران - بندرعباس

۲۳۴ هزار و ۴۰۰بندرعباس - تهران

۲۱۵ هزار و ۵۰۰بندرعباس - مشهد

۲۱۵ هزار و ۵۰۰مشهد - بندرعباس
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تازه ترین گزارش »ش��اخص بین المللی 
حقوق مالکیت« در س��ال ۲۰۱۷ نش��ان 
می دهد ک��ه ایران در بین ۱۲۷ کش��ور 
جه��ان، رتب��ه ۹۹ و در بین ۱۷ کش��ور 
منطق��ه منا، رتبه ۱۲ را به دس��ت آورده 
اس��ت. اگرچه رتبه ایران نس��بت به سال 
۲۰۱۶ بدون تغییر مانده و نسبت به سال 
۲۰۱۳ نیز ۸ پله ارتقا یافته، اما نکته تلخ 
ماجرا اینجاس��ت که ایران در ش��اخص 
بین الملل��ی حق��وق مالکی��ت، عقب تر از 
کش��ورهای رقیب و در حال توس��عه ای 
مانند مالزی، عربستان، اندونزی و ترکیه 

ایستاده است. 
اما ش��اخص بین المللی حقوق مالکیت 
)IPRI( چیس��ت؟ این شاخص که حاال 
به دهمین سال انتشار خود رسیده است، 
۱۲۷ کش��ور جه��ان را در س��ال ۲۰۱۷ 
بررس��ی کرده است. این شاخص در سال 
۲۰۰۷ توسط »اتحادیه حقوق مالکیت« 
در قال��ب ب��ورس تحقیقات��ی »هرناندو 
دس��وتو« اقتصاددان اهل پرو بنیان نهاده 
شد و پیشینه طراحی آن، به فعالیت های 
دموکراس��ی«  و  آزادی  »مؤسس��ه 
برمی گردد که در س��ال ۱۹۷۹ توس��ط 

دسوتو در پرو تأسیس شد. 
این گزارش نش��ان می دهد کش��ورها 
برای افزای��ش رفاه ش��هروندان خود، به 
س��مت حمایت های بیشتر از انواع حقوق 
مالکی��ت حرک��ت می کنن��د. اهمی��ت و 
جذابیت این ش��اخص، به اهمیت اساسی 
حقوق مالکیت برای محیط کس��ب وکار 
بازمی گ��ردد. حقوق مالکی��ت، این حق 
را برای همگان به رس��میت می شناس��د 
ت��ا دارایی و منابع خ��ود را بدون دخالت 
دولت یا هر ش��خص حقیق��ی و حقوقی 
دیگری در تملک کامل خود داشته باشند 
و از آنه��ا برای اه��داف و مقاصد مدنظر 
خویش استفاده کنند. بدین ترتیب، یکی 
از ارکان و عوام��ل تعیین کنن��ده درج��ه 

ش��کوفایی و رونق اقتصادی هر کش��ور، 
احت��رام و حمای��ت از حق��وق مالکی��ت 

شهروندان آن کشور است. 
اما همانطور که اش��اره شد، نکته تلخ 
این گزارش، عملکرد نامناس��ب ایران در 
جه��ان و به ویژه در منطقه بوده اس��ت. 
ایران درحالی در بین ۱۲۷ کشور جهان، 
رتب��ه ۹۹ و در بی��ن ۱۷ کش��ور منطقه 
من��ا، رتب��ه ۱۲ را ب��ه دس��ت آورده که 
براس��اس برنامه شش��م توسعه،  »دولت 
مکلف اس��ت با اصالح قوانی��ن، محیط 
کس��ب وکار را ب��ه گونه ای امن، س��الم، 
سهل و ش��فاف س��ازد تا در پایان سال 
چهارم اجرای قان��ون برنامه، رتبه ایران 
در دو ش��اخص رقابت پذیری بین المللی 
و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت 
در میان کشورهای منطقه به رتبه سوم 
ارتق��ا یابد و هر س��ال ۲۰ درصد از این 

هدف محقق شود.« 
ام��ا چ��را عملک��رد ایران در ش��اخص 
بین الملل��ی حق��وق مالکیت ت��ا این حد 
ضعیف بوده و نتوانسته به اهداف ترسیم 
ش��ده براساس برنامه ششم توسعه دست 
یاب��د؟ مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس در 
گزارش��ی که به ارزیابی جایگاه ایران در 
این ش��اخص در س��ال ۲۰۱۷ پرداخته، 
اینچنین پاس��خ داده اس��ت: »روش��ن و 
مطمئ��ن نبودن حق��وق مالکیت، هم به 
مصرف کنندگان و هم تولیدکنندگان و در 
نهایت ب��ه کل اقتصاد به انحای گوناگون 
آس��یب می زند. متأس��فانه مسائل مطرح 
ش��ده به طور جدی از س��وی قوه قضائیه 
و دولت و به طور کلی سیاستگذاران مورد 

توجه قرار نگرفته است.«
 معرفی شاخص بین المللی

حقوق مالکیت
در این گ��زارش، ش��اخص بین المللی 
حقوق مالکیت برای هر کش��ور بر اساس 
س��ه معیار کل��ی و ۱۰ ریزفاکتور جزئی 
س��نجیده شده اس��ت. س��ه معیار کلی 
عبارتند از: الف( محیط حقوقی و سیاسی 

ب( حق��وق مالکیت فیزیک��ی ج( حقوق 
مالکیت فکری. هر یک از این سه معیار، 
ریزفاکتورهای��ی دارن��د ک��ه وضعیت هر 
کش��ور را به صورت جزئی تر مورد بررسی 
قرار می دهد. این ریزفاکتورها به تفکیک 

سه معیار کلی بدین شرح هستند: 
الف( فضای حقوقی و سیاس��ی شامل 
چه��ار ریزفاکت��ور اس��ت: ۱ - اس��تقالل 
 دس��تگاه قضای��ی ۲ - حاکمی��ت قانون

۳ - ثبات سیاسی ۴ - کنترل فساد
ب( حقوق مالکیت فیزیکی ش��امل سه 
ریزفاکتور اس��ت: ۱ - حمایت از مالکیت 
فیزیکی ۲ - ثبت مالکیت ۳ - دسترس��ی 

به وام
ج( حق��وق مالکیت فکری هم ش��امل 
س��ه ریزفاکتور اس��ت ک��ه عبارتن��د از: 
 ۱ - حمای��ت از حق��وق مالکی��ت فکری
۲ - حمایت از حق ثبت انحصاری اختراعات 

۳ - حمایت از کپی رایت )حق تکثیر(
و  معیاره��ا  ای��ن  از  ی��ک  ه��ر  ب��ه 
ریزفاکتوره��ای آنها نم��ره ای بین یک تا 
۱۰ اختص��اص یافته اس��ت و هر چه این 
نمره بیشتر باشد، به معنای این است که 
وضعیت کش��ور در آن معیار یا ریزفاکتور 

بهتر است. 
 وضعیت ایران در شاخص

حقوق مالکیت
امتی��از ای��ران در ش��اخص بین المللی 
حقوق مالکیت در س��ال ۲۰۱۷ به میزان 
۲۸درصد افزایش یافت و به عدد ۴.۵۲ از 
۱۰ رسید. درنهایت ایران با این امتیاز در 
رتب��ه ۱۲ منطقه »منا« به عالوه ترکیه و 
پاکستان )ش��امل ۱۷ کشور( و رتبه ۹۹ 

در جهان )در بین ۱۲۷ کشور( ایستاد. 
ای��ران براس��اس طبقه بن��دی صندوق 
بین الملل��ی پ��ول در گ��روه کش��ورهای 
خاورمیانه، ش��مال آفریقا و پاکس��تان و 
توس��ط بانک جهانی به عنوان کش��وری 
با درآمد متوس��ط به باال ق��رار می گیرد. 
ایران در س��ال ۲۰۱۷ نس��بت به س��ال 
۲۰۱۳ توانس��ت ۸ پله پیش��رفت کند و 

از رتب��ه ۱۰۷ به رتبه ۹۹ برس��د. با این 
وجود، رتبه ایران در ش��اخص بین المللی 
حقوق مالکیت نامناس��ب است و همواره 
در ای��ن ش��اخص در بی��ن ۲۰ درص��د 
پایین��ی کش��ورهای جهان قرار داش��ته 
اس��ت. چنانچه طی هفت س��ال گذشته، 
میانگین امتی��از ایران در مقیاس از صفر 
تا ۱۰، عدد ۴.۲۴ ش��ده است. همچنین 
امتیاز ایران در سال ۲۰۱۷ به عدد ۴.۵۲ 
رسیده که بیش از یک امتیاز از میانگین 

جهانی ۵.۶۳ کمتر است. 
رتبه بندی کشورها در شاخص حقوق 

مالکیت
براس��اس نتای��ج ش��اخص بین المللی 
حق��وق مالکی��ت س��ال ۲۰۱۷، کش��ور 
نیوزیلن��د قوی تری��ن تضمی��ن حق��وق 
مالکی��ت را دارد. ای��ن کش��ور ب��ا امتیاز 
۸.۶۳۳ در باالی فهرس��ت قرار می گیرد. 
دو کش��ور فنالند و سوئد هر کدام امتیاز 
بی��ش از ۸.۳ را کس��ب کردن��د. س��ایر 
کشورهایی که امتیاز ۸ یا باالتر به دست 
آورده اند، عبارتند از: سوئیس، نروژ، ژاپن، 
لوکزامب��ورگ، س��نگاپور، ژاپ��ن، هلند، 
اس��ترالیا، کان��ادا، دانمارک، انگلس��تان، 

آمریکا و اتریش. 
ایرلن��د، بلژیک و  همچنی��ن آلم��ان، 
چندین کش��ور دیگر مانند امارات، قطر، 
فرانس��ه، تای��وان، اس��تونی و آفریق��ای 
جنوب��ی، امتیازهایی بی��ن ۷ و ۸ دارند. 
کشورهای لهستان، اس��پانیا، ایتالیا، غنا، 
چین، یونان، مراکش و هند نیز امتیازاتی 

بین ۵ و ۶ به دست آوردند. 
اما کش��وری ک��ه ضعیف تری��ن حقوق 
مالکیت را داشته، کشور یمن است که با 
امتی��از ۲.۷۳ در رتبه ۱۲۷ یعنی بدترین 
کش��ور جهان قرار گرفته اس��ت. پس از 
آن نی��ز کش��ورهای ونزوئ��ال، بنگالدش، 
مول��داوی، اوکراین، بروندی، پاکس��تان، 
زیمبابوه، آذربایجان و چند کش��ور دیگر 
همگ��ی امتیازه��ای بین ۳ تا ۴ کس��ب 

کرده اند. 

نگاهی به جایگاه ایران در شاخص بین المللی »حقوق مالکیت« در سال 2017

سیاه و سپید کارنامه ایران در حقوق مالکیت
دریچه

چرا جوانان منزوی تر شده اند؟ 
جوان های امروزی به روایت 

اکونومیست
اکونومیس��ت در گزارشی به نس��ل جوان امروز 
پرداخته و معتقد اس��ت که جوان ه��ا و نوجوان ها 
نس��بت به گذش��ته بهتر رفتار می کنند؛ بررسی ها 
نش��ان می دهد آنه��ا تمایل کمتری ب��ه کارهای 
خالف عرف دارند و به دنبال س��اختن آینده خود 
هس��تند؛ اما یک مش��کل وج��ود دارد: آنها حجم 

عظیمی از تنهایی را در خود احساس می کنند. 
در این گزارش به نقل از آینده نگر می خوانیم: 

ع��ده ای نوج��وان دور ه��م نشس��ته اند و وقت 
می گذرانن��د. آن س��وتر مردی از آین��ده می گوید. 
او پ��ر از دغدغ��ه و نگرانی اس��ت، نگران��ی برای 
دانش آموزهای��ی ک��ه نمی توانند در آینده ش��غل 
مناس��بی پیدا کنن��د و در نهایت ب��رای پرداخت 
وام های دانشجویی خود با مشکل مواجه می شوند. 
از ن��گاه او بس��یاری از آنه��ا درنهای��ت بی خانمان 
می ش��وند. او می گوید به نظر عجی��ب می آید که 

روبات ها کارها را از انسان ها می گیرند.
نس��ل جوان که نس��ل جدید محسوب می شود 
نسبت به یک نس��ل پیش از خودش متفاوت فکر 
می کند و متفاوت رفتار می کند. هم سن وسال های 
او در نس��ل قبل تر اصاًل این طور فکر نمی کردند و 
این ط��ور رفتار نمی کردند. ای��ن تغییرات در همه 
کش��ورهای ثروتمند قابل مشاهده است؛ از آمریکا 
گرفته تا هلند و کره جنوبی. در چند سال اخیر این 

تغییرات شدیدتر نیز شده  است. 
شاید یکی از مهم ترین تغییرات در مورد جوانان 
این باش��د که آنها نس��بت به نس��ل پیش از خود 
نوش��یدنی های الکل��ی کمتری مص��رف می کنند. 
در بریتانی��ا یک پنج��م ۱۶ تا ۲۴س��اله ها هیچ گاه 
نوش��یدنی های الکلی مص��رف نمی کنن��د. تعداد 
مکان های عمومی که برای نوشیدن و وقت گذرانی 
به آنه��ا مراجعه می کردند نی��ز کاهش پیدا کرده 

 است. اما این همه تغییرات نیست. 
نوجوان ه��ا بس��یاری از خالف ه��ا را دیگر انجام 
نمی دهند. آنها نسبت به نسل پیش از خود، گرایش 
کمت��ری به مص��رف مواد مخدر دارند. بررس��ی ها 
نش��ان می دهد تعداد نوجوان هایی که س��یگار را 
امتحان می کنند سال به سال کمتر می شود. تعداد 
زیادی از آنها هیچ گاه تنباکو را امتحان نمی کنند. 
در گذشته آسیب رساندن به یکدیگر نیز در میان 
نوجوان ها به وفور مش��اهده می شد، اما این روزها 
دعوا و زد و خورد هم کمتر از گذش��ته شده  است. 
به صورت کل��ی جرائم جوانان تا حدود زیادی کم 
شده و این نشانه ای امیدوارکننده به نظر می رسد. 
در یک کالم می توان گف��ت جوان ها رفتاری بهتر 

نسبت به گذشته دارند. 
چطور بهتر شدند؟ 

اما چه اتفاقی باعث ش��ده نوجوان ها نس��بت به 
نس��ل های پیش از خود بهتر رفتار کنند؟ یکی از 
توضیحات می تواند این باشد که زندگی خانوادگی 
تغییر کرده  اس��ت. بررس��ی ها در ۱۱ کشور جهان 
نشان می دهد این روزها والدین نسبت به گذشته 
زمان بیش��تری را صرف فرزندان خ��ود می کنند. 
طب��ق بررس��ی ها در آمریکای س��ال ۲۰۱۲، پدر 
و مادره��ا به ط��ور متوس��ط روزان��ه ۸۸دقیقه از 
زم��ان خ��ود را صرف نگه��داری از فرزندان ش��ان 
کرده اند. این در حالی اس��ت که در س��ال ۱۹۶۵ 
تنه��ا ۴۱دقیقه از وق��ت پدر و مادره��ا متعلق به 
فرزندان بوده  اس��ت. پدرها کمت��ر از مادرها وقت 
می گذارن��د اما به هر حال وقت می گذارند. از آنجا 
که خانواده ها کوچک تر شده اند می توانند بخشی از 

وقت خود را نیز به نوه ها اختصاص بدهند. 
فرزندان نیز نسبت به گذشته با آرامش بیشتری 
ب��ا پدر و مادر خود صحبت می کنند و از مس��ائل 
ش��خصی خود می گویند. درحالی که در گذش��ته 
اغل��ب بچه ها از ح��رف زدن با پدر خ��ود محروم 
بودن��د. این روزه��ا دخترها و پس��رها به راحتی با 
پ��در خانواده ارتباط برق��رار می کنند و با او حرف 

می زنند. 
اما دالیل دیگ��ری نیز برای توجه بیش از اندازه 
نوجوانان به درس و مدرسه و سربه راه شدن وجود 
دارد؛ اکثر نوجوانان تمایل دارند تحصیالت خود را 
ادامه بدهند و به دانشگاه راه پیدا کنند. این روزها 
بچه ها کمتر کار می کنند و بیشتر درس می خوانند 
و به تفریحات خودش��ان می رسند. در گذشته آنها 
بیش��تر مجبور بودند کار کنند و همین امر مانع از 

تحصیل شان می شد. 
ام��ا آنچه مهم اس��ت این اس��ت ک��ه نوجوانان 
این روزها بس��یار تنها هس��تند و حجم زیادی از 
تنهایی را در خود احس��اس می کنن��د. آنها دیگر 
به راحتی با هم کالسی های خود دوست نمی شوند 
و تنهایی شان را ترجیح می دهند؛ برخی می گویند 
ب��ه خاطر ش��کل جدید تربیت اس��ت و برخی هم 
به مس��ائلی نظیر گوش��ی های تلفن همراه اش��اره 
می کنند؛ به هر حال واضح اس��ت که آنها نس��بت 
به گذش��ته حجم زی��ادی از تنهایی را احس��اس 
می کنند. برخی کش��ورها نظیر ژاپن و کره جنوبی 
بیش��تر با این معضل روبه رو هستند و نوع خاصی 
از ان��زوا را تجربه می کنند. ب��ه هرحال نوجوانان و 
جوان��ان امروزی ارزش این را دارند که بیش��تر به 

آنها توجه شود. 

نگاه

اکونومیست پاسخ می دهد
 افزایش زنان ثروتمند در جهان

چرا و چگونه؟ 
هر روز گزارش های زیادی از س��وی مجامع دانش��گاهی و 
غیردانش��گاهی جهان در مورد تبعیض های جنس��یتی علیه 
زنان در حوزه های مختلف منتشر شده، اما یکی از مهم ترین 
حوزه هایی که شاهد بهبود نسبتاً چشمگیر اوضاع زنان بوده، 
حوزه مالی است. زنان امروز بیش از گذشته در بازارهای مالی 
حضور دارند و بیشتر دست به سرمایه گذاری می زنند؛ ثروت 

آنها به میزان قابل  توجهی افزایش پیدا کرده است. 
بر اساس بررسی های گروه مشاوران سرمایه گذاری بوستون، 
در فاصله س��ال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ مجموع ثروت شخصی 
زنان جه��ان از ۳۴ تریلیون دالر به ۵۱ تریلیون دالر افزایش 
یافته و سهم آنها از کل ثروت خصوصی جهان از ۲۸درصد به 
۳۰ درصد رس��یده است. از طرفی برآورد می شود که مجموع 
ثروت ش��خصی زنان جهان در س��ال ۲۰۲۰ به ۷۲ تریلیون 
دالر برس��د و س��هم آنها از کل ثروت خصوصی جهان نیز به 
۳۲ درصد افزایش یابد. تداوم این روند باعث خواهد ش��د در 
دهه ه��ای آتی نابرابری در ثروت بین زنان و مردان، به میزان 

قابل توجهی کاهش یابد. 
یکی از دالیل افزایش ثروت ش��خصی زنان در س��ال های 
اخیر، آن  هم با نرخی باالتر از نرخ رشد ثروت شخصی مردان، 
این اس��ت که زنان امروزی حضور فعال تری در بازار کار دارند 
و دستمزد مناسب تری در مقایسه با دهه های گذشته دریافت 
می کنند. مثاًل در آمریکا نرخ مش��ارکت زنان از ۳۴درصد در 
س��ال ۱۹۵۰ به ۵۷درصد در س��ال ۲۰۱۶ رس��یده است. از 
طرفی زنان امروزی در قیاس با مادران خود، ثروت بیش��تری 
را از همسران ش��ان ب��ه ارث می برند و البته پ��دران و مادران 
امروزی نیز برخالف نسل های گذشته، در زمان تقسیم ارثیه 
تفاوت کمتری بین دختران و پس��ران خود قائل می شوند. با 
توجه به اینکه پیش بینی می شود در سال های پیش رو روند 
صعودی نرخ مشارکت زنان تداوم یابد و سهم آنها از ثروت های 
خانوادگی نیز همچنان رشد کند، می توان امیدوار بود که سهم 
زنان از ثروت خصوصی در جهان با سرعت بیشتری به سمت 

برابری با مردان پیش برود. 
این تحوالت برای مدیران سرمایه گذاری معنای مشخصی 
دارد؛ اکنون آنها می دانند که باید اطالعات بیشتری در زمینه 
رفتارهای مالی و اقتصادی زنان کس��ب کنند. بر اساس نتایج 
پژوهش های میدانی، زن��ان ترجیح می دهند برخالف مردان 
–که از معامالت پرتعداد و گاه پرریس��ک استقبال می کنند- 
دارایی های خریداری شده را برای مدت طوالنی تری نگه دارند 
و ت��ا حصول نتیجه مورد نظرش��ان صبر کنند؛ رویکردی که 
باعث شده است مشاوران سرمایه گذاری تصور کنند زنان در 
قیاس با مردان، ریسک گریزتر هستند. از طرفی مردان معموالً 
بیش از زنان ادعا می کنند که مفاهیم مالی را به خوبی متوجه 
می ش��وند و به همین دلیل ممکن است چنین به نظر برسد 
که آنها س��واد مالی بیشتری دارند.  بااین وجود، اگر بخواهیم 
نگاه دقیق تری به قضیه داشته باشیم، بهتر است بگوییم زنان 
آگاهی بیشتری در مورد ریسک دارند و در مورد قابلیت های 
خ��ود در درک مفاهیم مالی نیز کمتر اغراق می کنند. باربر و 
اودن، دو محقق برجس��ته حوزه مالیه رفتاری، طی پژوهشی 
در س��ال ۲۰۰۱ به این نتیجه رسیدند که عملکرد مالی زنان 
ساالنه ۱نقطه درصد بهتر از مردان است؛ زنان ساالنه ۱درصد 
بیشتر سود کسب می کنند که با توجه به نرخ پایین سود در 
کشورهای پیشرفته، رقم خوبی محسوب می شود. باربر و اودن 
اش��اره کردند که مهم ترین عامل عملکرد ضعیف تر مردان در 
حوزه سرمایه گذاری، اعتمادبه نفس بیش از حد آنها است که 

باعث می شود دست به معامالت نسنجیده بزنند. 
ی��ک تفاوت مه��م دیگر بی��ن زن��ان و م��ردان در حوزه 
سرمایه گذاری این است که مردان معموالً کسب سودی باالتر 
از سود متوسط بازار را هدف اصلی خود می دانند، درحالی که 
زن��ان اغلب تمایل دارند که اهداف مالی خاصی –مثاًل خرید 
 مس��کن در یک افق زمانی مش��خص یا بازنشستگی در سن
۶۰ سالگی- را برای خود در نظر بگیرند، بدون اینکه بخواهند 
عملکرد خود را با کلیت بازار مقایس��ه کنن��د. از طرفی زنان 
ثروتمند بیش از مردان ه��م رده خود ترجیح می دهند که از 
خدمات مشاوره مالی استفاده کنند؛ هرچند میزان رضایت آنها 
از این خدمات، در قیاس با مردان کمتر است. نتایج مطالعات 
مؤسسه مشاوره س��رمایه گذاری Econsult در سال ۲۰۱۶ 
نش��ان می دهد ۶۲ درصد از زنانی که مدیریت س��رمایه های 
خود را به افراد یا مؤسس��ات متخصص در این زمینه محول 
کرده اند، در فکر س��پردن مدیریت سرمایه های خود به سایر 
افراد یا مؤسسات مربوطه هستند؛ درحالی که این نسبت برای 
مردان تنها ۴۴درصد است.  اخیراً تعدادی از مؤسسات مشاوره 
و مدیریت سرمایه گذاری، جذب سرمایه های زنان ثروتمند را 
مهم ترین اولویت خود قرار داده اند؛ مؤسس��ه Elvest یکی از 
این مؤسسات است که با شعار »مانند یک زن سرمایه گذاری 
کنید« وارد عمل ش��ده اس��ت. در برخی مؤسسات مدیریت 
سرمایه نیز اس��تخدام مشاوران زن در دستور کار قرار گرفته 
و تیم ه��ای ویژه ای نیز برای ارائه خدمات بهتر به مش��تریان 
زن تش��کیل شده است. برخی دیگر نیز در تبلیغات خود نام 

مشاوران مالی زن را برجسته تر کرده اند. 
یافته های یک پژوهش میدانی که اخیراً توس��ط ش��رکت 
خدمات مالی و بانکداری مورگان استنلی به انجام رسیده است، 
نش��ان می دهد که ۸۴ درصد از زنان به سرمایه گذاری پایدار 
عالقه مند هس��تند؛ یعنی عالوه بر سودآوری، مسئولیت های 
اجتماعی و زیست محیطی را نیز در نظر می گیرند. این نسبت 

برای مردان حدود ۶۷ درصد گزارش شده است. 
جولی��ا باالندین��ا ک��ه ی��ک مش��اور حرف��ه ای در زمینه 
س��رمایه گذاری پایدار اس��ت به نکته جالبی اش��اره می کند: 
»زنان معموالً در قیاس با مردان اعتماد به نفس کمتری برای 
سرمایه گذاری ثروت هایی که به ارث برده اند، دارند. اما وقتی 
پای سرمایه گذاری با آثار مثبت اجتماعی در میان باشد، زنان 

برای پذیرفتن ریسک پیش قدم می شوند.«
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فرصت امـروز: مرتض��ی ایمانی راد، 
اقتص��اددان در کان��ال تلگرام مؤسس��ه 
اقتصادی بامداد نوش��ت: »اقتصاد ایران 
را از جنبه ه��ای مختل��ف می ت��وان در 
س��ال ۹۷ مورد بررس��ی قرار داد. مثاًل 
عده ای روندهای غال��ب اقتصاد ایران را 

پیش بینی می کنند.«
در ادامه این یادداش��ت آمده اس��ت:  
»ع��ده ای دیگر چالش های بنیادی یا به 
عبارتی دیگر موانع اقتصاد را نام می برند 
و تع��دادی ه��م به س��اختارها و نهادها 
می پردازند. یک ش��یوه دیگر در بررسی 
اقتصاد ایران مفهوم های اساس��ی است 
که اقتصاد کش��ور بر اساس این مفاهیم 
ش��کل می گیرد. مثاًل اگر ش��ما مفهوم 
حسادت را در مورد یک شخص استفاده 
کنید، بخش قابل توجهی از ش��خصیت 
آن فرد را آش��کار کرده اید. حال س��وال 
این اس��ت که بدون عدد و رقم، چگونه 
می ت��وان اقتص��اد ای��ران با یک س��ری 
مفاهیم شناسایی کرد. یعنی یک جوری 
می خواهیم اقتصاد ایران را با یک سری 

مفاهیم کلیدی تحلیل محتوا کنیم. 

از ای��ن نظ��ر مفاهیمی که ش��مرده 
می ش��وند، مفاهیم��ی هس��تند ک��ه بر 
سیاستها، س��اختارها، نهادها و متغیرها 
سایه می اندازند. یعنی بدون این مفاهیم 
اقتص��اد ایران قابل شناس��ایی و تبیین 

نیست. این مفاهیم به قرار زیرند: 
اول، امنیت: الزم اس��ت ب��رای اینکه 
اقتص��اد بتواند هم��راه با مش��کالتش، 
مش��کل جدی��د ایج��اد نکن��د ن��کات 
امنیت��ی در آن رعای��ت ش��ود. افزایش 
تظاهرات کارگری، تضادهای سیاس��ی، 
در  ان��دازه  از  بی��ش  اختالف نظر ه��ای 
ح��وزه سیاس��ی، احتمال ش��کل گیری 
مخالفت های سیاس��ی بیش��تر، احتمال 
ب��اال در ش��کل گیری التهاب��ات ارزی و 
مس��ائلی از این دس��ت ایجاب می کند 
که اقتصاد ایران توام با ابزارهای امنیتی 

همراه شود. 
دوم، کنترل: وقتی مسائل اقتصادی با 
روش های مرسوم و جاافتاده حل نشود 
و اگر چنین نگاهی وجود نداشته باشد، 

کنترل جایگزین مدیریت می شود. 
س��وم، تمرکز: برای کنترل بیشتر به 

تمرکز بیش��تر نیاز اس��ت با تمرکز بهتر 
می ت��وان جریانات اقتص��ادی را کنترل 
ک��رد. تمرکز ش��یوه های گوناگون دارد، 
ولی اقتصاد ایران نی��از جدی به تمرکز 
دارد. بنابرای��ن کلیه سیاس��ت هایی که 
نتیج��ه آن ع��دم تمرک��ز باش��د، مثل 
آزادی  ب��ازار،  تقویت  خصوصی س��ازی، 
قیمت ه��ا، تخصی��ص بهین��ه مناب��ع و 
سیاس��ت های مش��ابه، مورد اس��تقبال 

دولت و حکومت قرار نخواهد گرفت. 
چه��ارم، بق��اء: وقت��ی در جامع��ه و 
اقتصاد موانع و چالش ها زیاد می ش��وند 
و وقت��ی ای��ن چالش ه��ا ب��ه ابرچالش 
تبدی��ل می ش��وند و ای��ن چالش ها به 
حوزه های اجتماعی کش��یده می ش��ود، 
سیاس��ت گذاری خیلی سخت می شود. 
در نتیجه نمی توان دس��ت به ریسک زد 
و سیاس��ت های رادیکال را اجرا کرد. در 
چنین فضایی سیاست ها به سمت حفظ 

وضع موجود میل پیدا می کنند. 
پنجم، سیاس��ت: در نتیج��ه به دلیل 
عوامل باال سیاس��ت مجبور اس��ت وارد 
اقتصاد ش��ود و دخالت خود را بیش��تر 

کند. این مفه��وم را تحت عنوان تمرکز 
مطرح کردم. در نتیجه اقتصاد ایران در 
س��ال ۹۷ احتمال زی��ادی دارد بیش از 

سابق سیاسی شود. 
شش��م، تحریم: آرایش جدید کابینه 
ترام��پ و رادی��کال ش��دن آن و اعالم 
کره ش��مالی به همکاری با نظم جهانی 
و هم راس��تایی پیش بین��ی ش��ده اروپا 
ب��ا آمریکا، همه یک پی��ام برای اقتصاد 
ای��ران دارد. این پیام هم این اس��ت که 
اقتصاد ایران به طور ج��دی در مواجهه 
با تحریم ه��ای بین المللی ق��رار خواهد 
گرفت و مدیری��ت این تحریم ها یکی از 
وظایف خطیر کابین��ه دوازدهم خواهد 

بود. 
با توجه به مفاهیم برش��مرده ش��ده، 
می ت��وان اقتصاد ایران را در س��ال ۹۷ 
ترس��یم کرد و در این بس��تر دس��ت به 
پیش بینی یا سرمایه گذاری و در مجموع 
به تدوین اس��تراتژی های اثربخش برای 
بنگاه ه��ا زد. ب��ه نظرم بی توج��ه به این 
مفاهیم به حرکت ما در س��ال ۹۷ ضربه 

خواهد زد.«

شش مفهوم کلیدی برای تبیین اقتصاد ایران در سال 97

ایمان ولی پور

یکشنبه
27 اسفند 1396

شماره 1029



3 اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

اقتصاد مسکن در سال ۱۳۹۶ دو نیمه 
نس��بتا متفاوت را پشت سر گذاشت؛ در 
ش��ش ماهه اول، ش��رایط رک��ودی ۴.۵ 
س��ال گذش��ته همچنان بر بازار مسکن 
ش��هر تهران حاکم بود، به طوری که رشد 
معامالت تنها ۲.۸درصد و افزایش قیمت 
نیز ۶.۲درصد ثبت شد و در واقع، قیمت 
واقعی مسکن به روند کاهشی خود ادامه 

داد و حدود ۴درصد افت کرد. 
اما در نیمه دوم که با اثرپذیری مسکن 
از اقدامات اصالحی همچون کاهش نرخ 
س��ود س��پرده های بانکی ب��ه ۱۵درصد 
و ورود متقاضی��ان مجهز به تس��هیالت 
۱۶۰ میلیون تومانی به بازار همراه ش��د، 
معام��الت و قیمت ب��ه تدریج باال رفت و 
س��رعت رش��د معامالت به طور متوسط 
۵۰درصد و س��رعت رش��د قیمت حدود 
۴۰درصد نس��بت به نیم��ه اول افزایش 
یاف��ت؛ به ط��وری که در ۱۱ ماهه س��ال 
۱۳۹۶ معام��الت ۱۲.۸درص��د و قیمت 
۱۰.۱درصد نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل افزایش نش��ان داد. بر این اس��اس، 
برای اولین بار افت قیمت واقعی مس��کن 
متوقف ش��ده و ۰.۷درص��د باالتر از نرخ 

تورم عمومی قرار گرفته است. 
به گ��زارش ایس��نا، اما چرخ��ش بازار 
مس��کن از رکود به سمت رونق تدریجی، 
طبیعت��ا اثرات منف��ی نیز در ای��ن بازار 
ایج��اد ک��رد. به طور مث��ال در نیمه دوم 
به یکب��اره قیمت پیش��نهادی واحدهای 
نوس��از و نی��ز قیمت قطعی مس��کن در 
بخش متوسط قیمت و میان متراژ افزایش 
یافت و بعضا تا ۳۰درصد رشد کرد. البته 
گزارش ه��ای میدانی نش��ان می دهد در 
مناطق ۵، ۲، ۴ و ۸ که معامالت بیشتری 
نس��بت به س��ایر نق��اط انجام می ش��ود 
فروش��ندگان واحدهای نوساز قیمت های 
پیش��نهادی را بعضا تا ۵۰درصد افزایش 

دادند. 
چرخش مستاجران به سمت مالکیت

آمار معامالت مس��کن در بهمن ماه که 
توس��ط اتحادیه مش��اوران ام��الک ارائه 
شد، نش��ان داد تعداد قراردادهای خرید 
و فروش مس��کن ش��هر تهران ۸.۶درصد 
تع��داد  مقاب��ل،  در  و  یافت��ه  افزای��ش 
اجاره نامه ه��ا ۲۹درص��د کاهش داش��ته 
اس��ت. به بیان دیگر، تقاض��ا برای خرید 
مس��کن نس��بت به تقاضای اجاره نشینی 
باالت��ر بوده اس��ت. این نش��انه می تواند 
حاک��ی از آن باش��د که طی یک س��ال 
اخیر توان مستاجران تهرانی برای خرید 
باال رفته و بخش��ی از این گروه از س��وی 
مسکن استیجاری به سمت مسکن ملکی 
س��وق یافته اند. در کل کش��ور نیز اوضاع 
به همی��ن ص��ورت اس��ت. در بهمن ماه 
قرارداده��ای خری��د و ف��روش مس��کن 
۱۰.۶درصد افزایش یافته و این در حالی 
اس��ت که تعداد اجاره نامه ه��ا ۲۳درصد 
پایین آمده اس��ت. گزاره ف��وق می تواند 
برای کل کشور نیز مصداق داشته باشد. 
ب��ا این کارنام��ه می ت��وان دریافت که 
با وج��ود افزایش میانگی��ن ۸.۹درصدی 
قیمت مس��کن ط��ی ۱۰ ماهه امس��ال، 
ق��درت خری��د متقاضیان نیز ب��اال رفته 

است، اما مس��ئله این است که هم اکنون 
قیمت مس��کن نس��بت به تورم عمومی 
۰.۷درصد و نسبت به تورم نقطه به نقطه 
۸.۲درص��د باالتر ق��رار دارد که می تواند 
خط��ری ب��رای پیش رونق بازار مس��کن 
محسوب شود. شاید به همین علت باشد 
که رشد ۵۰درصدی معامالت در آذرماه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل به یکباره 
در دی  ماه و بهمن ماه دچار افت شد و به 
۱۳.۵ و سپس ۸.۶درصد نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل از آن رس��ید. به بیان 
دیگر با وجود افزایش نسبی قراردادهای 
ماهانه، بعد از آذرماه، س��رعت رشد نقطه 

به نقطه معامالت کم شده است. 
یک��ی دیگر از تفاوت های ش��ش ماهه 
دوم بازار مس��کن نس��بت ب��ه نیمه اول، 
کاهش قابل توجه س��هم معامالت نوساز 
نس��بت ب��ه واحدهای قدیمی اس��ت. در 
بهمن ماه یکی از مهم ترین تغییرات بازار 
مسکن ش��هر تهران کاهش ۵.۲درصدی 
س��هم واحدهای نوس��از نسبت به همین 
نوع در مدت مش��ابه س��ال قبل بود. در 
مقابل به س��هم واحدهای ۶ تا ۲۰ س��ال 
 ۱.۸درص��د و نی��ز واحده��ای بی��ش از

۲۰ سال ۳.۳درصد از کل معامالت افزوده 
ش��ده اس��ت. این نمایه حاکی از آن است 
که به دلی��ل افزایش پیش از موعد قیمت 
مسکن، جمعیت غالب در این بازار ناچارا به 

خرید اولویت های دوم روی آورده اند. 
ف��راز و فروده��ای نقطه ب��ه نقطه در 
نیمه دوم ویژگی غالب بازار مسکن شهر 
ته��ران بود و هیجانات ه��ر ماه معموال با 
اف��ت در ماه بعد همراه ش��د. با این حال 
بازار مس��کن که با توجه به نزدیک شدن 
به کف قیمتی، ش��رایط پیش رونق خود 
را ب��ه آرامی طی کرد در دی ماه با متغیر 
نگران کنن��ده افزایش قیم��ت ارز مواجه 
ش��د. دالر ط��ی چهارم��اه آخر س��ال از 
محدوده ۳۸۰۰ توم��ان به حدود ۴۸۰۰ 

تومان رسید. 
پیش بینی وضعیت بازار مسکن در 

سال 97
تح��والت احتمالی بازار پ��ول از جمله 
افزایش س��ود س��پرده های بانک��ی با بر 
جای گذاشتن اثر دوگانه در بازار مسکن 
در کوتاه مدت منجر ب��ه مهاجرت برخی 
از س��رمایه ها از ب��ازار مس��کن ب��ه بازار 
پول ش��ده، ام��ا در بلندم��دت از طریق 
افزایش تمام ش��ده پول، سطح دسترسی 
س��رمایه گذاران، س��ازندگان و خریداران 
مس��کن به تس��هیالت بانک��ی را کاهش 
می دهد. برآورد عل��ی چگنی، مدیرعامل 
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرسازی نش��ان می دهد در سال 
آین��ده ن��رخ ت��ورم بخش مس��کن ۴ تا 

۵درصد باالتر از تورم عمومی باشد. 
پرش قیمتی در س��ال آینده با توجه به 
۲.۶ میلی��ون واحد خال��ی و ۲.۱ میلیون 
واحد نیمه خالی گ��ذاره ای غیرمحتمل در 
بازار مس��کن است که اغلب کارشناسان بر 
آن اش��تراک نظر دارند. ب��ا این وجود طی 
پنج س��ال اخیر تولید مسکن جدید، افت 
محسوسی داشته و بازار از طریق واحدهای 
خالی تغذیه شده است. بنابراین پیش بینی 

می شود سال آینده با کمبودهای تدریجی 
واحدهای کوچک متراژ مواجه باش��یم که 
می تواند تابلوی سرمایه گذاری برای مسکن 

۹۷ باشد. 
حسین عبده تبریزی، مش��اور وزیر راه 
و شهرس��ازی می گوی��د: پ��رش بیش از 
۲۰درصدی قیمت در بهمن ماه ناش��ی از 
تداوم رکود طی س��ال های متوالی، رشد 
منفی قیمت واقعی مسکن، تورم انتظاری 
و کاهش رفتارهای سفته بازانه بوده است، 
لذا این پ��رش قیمتی برای س��ال آینده 
قابل تداوم نیس��ت؛ هرچن��د در صورتی 

که سرمایه گذاران س��اختمانی نسبت به 
اولویت بخشی به الگوی کوچک سازی در 
بازار مس��کن و پاسخ به تقاضای غالب در 
این بازار در حجم مناس��ب اقدام نکنند، 
ب��ازار مس��کن از این ناحیه آس��یب پذیر 
خواهد ش��د. این درحالی است که هنوز 
ه��م در بازار ام��الک تجاری و مس��کن 
لوک��س حباب قیمتی وجود دارد. وی در 
عین حال بازار اجاره مس��کن را به عنوان 
ی��ک فرصت جدید برای س��رمایه گذاران 
به واس��طه راه ان��دازی بازار اج��اره داری 

حرفه ای مورد تأکید قرار داد. 

چرخش بازار مسکن از رکود به سمت رونق در سال 96

دو نیمه متفاوت بازار مسکن
ارتباطات یادداشت

 نقش مدیریت منابع آب
در توسعه کشاورزی

اس��تفاده بی رویه از منابع آبی تجدیدناپذیر در ۳۰سال 
گذشته، شرایط بسیار بحرانی را برای منابع آبی کشور ما 
ایجاد کرده است. کشور ما به لحاظ منابع آبی، بحرانی ترین 
ش��رایط را در میان کش��ورهای دیگر دارد، بنابراین برای 
جلوگیری از وخیم ترشدن این ش��رایط، باید در مدیریت 
کش��ت و بهره وری برنامه ریزی داشته باشیم و منابع آبی 
کشور را به بهترین شکل ممکن مصرف کنیم. به رغم اینکه 
در حال حاضر سیاس��ت های بخش کش��اورزی کشور ما 
بر تولید کلیه محصوالت کش��اورزی در داخل کشور قرار 
نگرفته اس��ت، اما اه��داف در نظر گرفته ش��ده در برنامه 
ششم توس��عه اقتصادی بر افزایش تولید این محصوالت، 
که محصوالت آب بر را نیز شامل می شود، قرار گرفته است، 
که به طور قطع محدودیت در منابع آبی کشور به ما اجازه 
رسیدن به اهداف تولیدی محصوالت زراعی و باغی در نظر 
گرفته ش��ده در این برنامه را نخواهد داد.  به عنوان مثال، 
هدف گذاری تولید محصوالت گوش��تی و تخم مرغ در این 
برنامه افزایش��ی است. درحالی که این محصوالت در زمره 
محصوالتی با آب بری بسیار باال قرار دارند. هر برنامه ریزی ای 
نیاز به آمار دارد؛ از این رو باید یک برنامه جامع آماری در 
کش��ور داشته باش��یم که میزان تولید و مصرف کاالها در 
این برنامه مشخص شده باش��د و برنامه ریزی برای تولید 
و مص��رف و صادرات کاالها با توجه ب��ه آن صورت گیرد. 
به بیان دیگر قبل از اینکه دست به تولید محصولی بزنیم 
باید میزان نیاز کشور به آن محصول و منابع موجود برای 
تولی��د آن را در نظ��ر بگیریم.  مدیریت منابع آب کش��ور 
باید در اولویت اول قرار گیرد؛ آب نیز مانند نفت س��رمایه 
ملی ماس��ت و باید برای برداش��ت از منابع تجدیدناپذیر 
آن برنامه ریزی داش��ته باشیم. طبیعتا با ادامه روند فعلی 
برداشت آب از منابع زیرزمینی، با بحران جدی منابع آبی 
روبه رو خواهیم ش��د. طبق اعالم سازمان آب و وزارت نیرو 
بسیاری از دشت های کش��ور به دلیل کشت های بی رویه 
نشس��ت کرده اند، با ادامه این رون��د احتمال وقوع بالیای 
طبیعی در کش��ور افزایش خواهد یاف��ت.  میزان صادرات 
محصوالت غذایی و کشاورزی کشور در پایان برنامه ششم 
توس��عه اقتصادی ۵/۱۴ میلیارد دالر هدف گذاری ش��ده 
است. از سوی دیگر با توجه به صادرات ۷/۵ میلیارد دالری 
این محصوالت در سال ۹۵، صادرات محصوالت کشاورزی 
و غذایی باید در پایان برنامه ششم، ۵/۲ برابر وضع موجود 
ش��ود که نیازمند انجام زیرساخت های بسیار بزرگی است 
و در ش��رایط حال حاضر دور از دسترس به نظر می رسد. 
کمیسیون کش��اورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی 
تهران در گزارشی هدف گذاری های برنامه ششم در مورد 
محصوالت غذایی و کش��اورزی را مورد بررس��ی قرار داده 
است. با توجه به اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی، در 
پای��ان این برنامه میزان تولید گندم باید به ۵.۱۴ میلیون 
ت��ن، جو ۵.۳میلیون تن، ش��لتوک تقریبا ۳ میلیون تن و 
ذرت به حدود ۱۱ میلیون تن برس��د.  با نگاهی به اهداف 
در نظر گرفته ش��ده در این برنامه برای تولید محصوالت 
کشاورزی و غذایی متوجه می شویم که محدودیت  منابع 
کشور، از قبیل منابع آبی، برای تولید محصوالت کشاورزی 
در ای��ن برنامه در نظر گرفته نش��ده اس��ت.  ب��ا توجه به 
اینکه این موضوع را در نظر بگیریم که تولید بس��یاری از 
محصوالت کش��اورزی در کشور ما قیمت تمام شده بسیار 
باالی��ی دارد و از این رو ما در تولید این محصوالت مزیتی 
نداری��م، از این رو باید در سیاس��ت گذاری و هدف گذاری 

تولید این محصوالت تجدیدنظر جدی صورت گیرد. 

این روزها حجتی چه می کند؟ 
مکاتبه با ریاست جمهوری برای 

ابالغ نرخ های کشاورزی
پس از حدود ۱۸۰ روز تأخیر هنوز نرخ های تضمینی 
محصوالت کش��اورزی ابالغ نش��ده، اما حجتی در این 
روزها در حال مکاتبه ب��ا معاون اول رئیس جمهوری و 
دفتر روحانی برای ابالغ سریع تر آن است و دستورالعمل 
خرید را به استان ها ابالغ کرده است.  به گزارش ایسنا، 
براس��اس قانون تضمین خرید محصوالت کش��اورزی 
وزارت جهاد کش��اورزی موظف اس��ت تا نیمه تیرماه 
هر س��ال نرخ های پیش��نهادی خ��ود را ب��رای خرید 
تضمینی محصوالت کش��اورزی به دول��ت ارائه دهد و 
تا پایان ش��هریورماه )پیش از آغاز فصل جدید کشت( 
هر س��ال دولت موظف اس��ت تا نرخ ه��ای نهایی برای 
خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی را که در قانون 
مشخص شده، تصویب و ابالغ کند.  اما تاکنون وضعیت 
نرخ های تضمینی محصوالت کش��اورزی برای س��ال 
زراعی جاری که حدود شش ماه از آن گذشته، مشخص 
نش��ده اس��ت و کش��اورزان تکلیف خود در این زمینه 
را نمی دانند و همین عامل س��بب ش��ده امسال دولت 
روحانی رکورد بیش��ترین تأخیر در اجرای این قانون را 
بش��کند.  البته حجتی طی ماه های گذشته مکاتبات و 
پیگیری های متعددی برای ابالغ هرچه س��ریع تر این 
نرخ ها داش��ت و حتی به گفته عبدالمهدی بخش��نده، 
مع��اون برنامه ری��زی اقتصادی وزیر جهاد کش��اورزی، 
معاون اول رئیس جمهوری پیش از این دستور تصویب 
و ابالغ هرچه س��ریع تر این نرخ ها را به شورای اقتصاد 

داده بود، اما همچنان خبری از آنها نیست. 

کشاورزی

تلگرام ایران را تحریم کرد
ایران، تلگرام، تحریم و دیگران

فرصـت امروز: داس��تان ایران و پیام رس��ان تلگرام 
تمامی ندارد و تلگرام اعالم کرده که ایران و چند کشور 
دیگر ح��ق خرید ارز رمزنگار »گ��رم« را از پلتفرم این 
ش��رکت ندارند. این پیام رسان گفته که کاربران برخی 
کش��ورها از جمله ایرانی ها را از خریداری و اس��تخراج 
ارز دیجیتالی رمزنگاری شده اختصاصی خود موسوم به 

Gram منع و تحریم کرده است. 
براساس آنچه رسانه ها از اسپوتنیک نیوز نقل کرده اند، 
این روزها که ت��ب و تاب ارزهای دیجیتالی باال گرفته 
است، وب سایت ها، حس��اب های کاربری و پلتفرم های 
بسیاری برای استخراج بیت کوین یا بیت کوین ماینینگ 
ایجاد ش��ده اس��ت تا کاربران بتوانند با استفاده از آنها 
به خرید و فروش و مبادالت تجاری کالن اقدام کنند. 

پیام رس��ان پرطرفدار تلگرام چندی پیش اعالم کرد 
که قصد دارد ارز دیجیتالی رمزنگاری ش��ده انحصاری 
خود را تحت عنوان گرام )Gram( به بازارهای جهانی 
و فض��ای مجازی عرضه کند، اما حاال تلگرام با انتش��ار 
گزارش��ی فهرس��تی از کش��ورهای تحت تحریم های 
بین المللی را منتش��ر کرده است تا بدین وسیله اعالم 
کند کاربران کش��ورهای یادش��ده در فهرس��ت، قادر 
نخواهند بود به کس��ب درآمد، اس��تخراج و خریداری 

ارزهای دیجیتالی اش اقدام کنند. 
در این فهرست، از کشورهایی که توسط سازمان ملل 
متحد، ایاالت متحده آمریکا، انگلس��تان و اتحادیه اروپا 
تحریم ش��ده اند، نام برده شده است که در این لیست 
نام ایران نیز به چش��م می خورد.  طبق گزارش آژانس 
خب��ری روس��یه  RBC، از جمله کش��ورهایی که در 
فهرست حضور دارند، می توان به کشورهای ایران، کوبا، 

کره شمالی، سوریه و شبه جزیره کریمه اشاره کرد. 
همچنین در این بیانیه، تمامی افراد و کاربرانی که به 
نوعی با افراد تحت تحریم ارتباط خویشاوندی دارند ولی 
ملیتی دیگر دارند نیز نمی توانند اقدام به خرید و فروش 

ارزهای دیجیتالی انحصاری تلگرام کنند. 
 ارزهای دیجیتالی رمزن��گاری همچون بیت کوین، 
ریپل و مونرو باید توسط سیستم های رایانه و با استفاده 
از الگوریتم های پیشرفته ای استخراج یا ماینینگ شود. 
بسیاری از غول های تکنولوژی امکان ارسال و انتقال پول 
را با اس��تفاده از اپلیکیشن های پیام رسان و پلتفرم های 
خود فراهم آورده اند تا کاربران بتوانند به راحتی ارزهای 
دیجیتالی مربوطه را استخراج کرده و از این طریق اقدام 

به کسب درآمد و سودآوری کنند. 

کاوه زرگران
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران
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فرصت امروز: رئیس کل بانک مرکزی 
از آمادگی اتصال س��وئیچ های کارت های 
بانکی ایران به بانک های عمانی خبر داد 
و گف��ت: عمان می توان��د پایگاه صادرات 
دوباره و مرکزیت روابط بانکی بین المللی 

برای ایران باشد. 
ول��ی اهلل س��یف در دی��دار وزی��ر امور 
خارجه و معاون رئیس ش��ورای رؤس��ای 
کل بان��ک مرک��زی عمان با م��روری بر 
روابط دو کش��ور گفت: روابط سیاس��ی 
میان دو کش��ور تاریخی، بس��یار عمیق 
و طوالنی اس��ت و انتظار م��ی رود روابط 
اقتص��ادی نیز ه��م پایه روابط سیاس��ی 

گسترش و تعمیق یابد. 
او ب��ه ظرفیت های اقتصادی در منطقه 
اش��اره کرد و گفت: وجود ب��ازار بیش از 
۴۰۰ میلیون نفری فضای مناسبی ایجاد 
کرده است که می توان با نقش فعال تری 
از ظرفیت این بازار اس��تفاده کرد، ضمن 
آنکه کش��ور عمان ظرفیت مناسبی برای 
تبدیل ش��دن به حوزه ص��ادرات مجدد 
دارد و در این می��ان بانک ها می توانند با 

فعالیت دوجانبه، مؤثر واقع شوند. 
به گزارش بانک مرکزی، رئیس شورای 
پ��ول و اعتبار از پذیرش ضمانت نامه های 
بانک ه��ای ایران��ی برای س��رمایه گذاران 
ای��ران در عم��ان ابراز خرس��ندی کرد و 
گف��ت: اق��دام اخیر بانک ه��ای عمان در 
ایرانی  بانک ه��ای  ضمانت نامه  پذی��رش 
آث��ار مثبت��ی در ایجاد رواب��ط بانکی دو 
کشور داشته اس��ت و امیدواریم این گونه 
همکاری ه��ا ک��ه اف��ق روش��نی ب��رای 
گسترش روابط بانکی است بیش از پیش 
مورد توجه ق��رار گیرد. ضمن آنکه بانک 
مرکزی ایران نیز با تس��هیل ش��رایط در 
مقررات و دستورالعمل های بانکی، زمینه 
سرمایه گذاری خارجی را در کشور فراهم 
آورده اس��ت و امیدواری��م بانک مرکزی 
عمان نیز در این مس��یر همراهی الزم را 

داشته باشد. 

ب��ه  مرک��زی  بان��ک  کل  رئی��س 
حمایت ه��ای بانک مرک��زی عمان در 
گس��ترش رواب��ط بانکی اش��اره کرد و 
گف��ت: حمای��ت بانک مرک��زی عمان 
در رواب��ط بانک��ی با ایران مش��هود و 
دس��تاوردهای کنون��ی نی��ز مره��ون 
همکاری ها و پش��تیبانی بانک مرکزی 
عمان است. البته برای توسعه روابط در 
حال حاضر ظرفیت های بسیاری وجود 
دارد که نیازمند برنامه ریزی های مدون 

و برگزاری جلسات مشترک است. 
س��یف با اش��اره ب��ه تش��کیل کمیته 
مش��ترک بانکی ایران و عمان خواس��تار 
طرح مس��ائل پی��ش رو در ای��ن کمیته 
ش��د و گفت: این کمیت��ه بانکی می تواند 
با شناس��ایی موانع و بررسی راهکارهای 
مناس��ب، گام بلندی در گسترش روابط 

بانکی و تعمیق هرچه بیش��تر آن بردارد. 
همچنین ای��ران آمادگ��ی دارد با اتصال 
سوئیچ کارت های بانکی دو کشور، زمینه 
خدمات رس��انی به گردشگران طرفین را 
در فضای فناوری های نوین فراهم کند. 

س��یف از تأسیس ش��عب بانک های دو 
کشور در س��رزمین های طرفین استقبال 
کرد و گفت: بانک مرکزی ایران از حضور 
بانک ه��ای عمان��ی در ای��ران اس��تقبال 
می کن��د و در مقابل بانک ه��ای تجاری 
ایران نیز مش��تاق حضور در کشور عمان 
ب��رای ارائه خدمات به فع��االن اقتصادی 
و گردش��گران هس��تند و معتقدی��م این 
موض��وع در تعمی��ق و گس��ترش روابط 

بسیار مؤثر است. 
وی افزود: بانک مسقط در تهران دفتر 
نمایندگ��ی دارد و اگ��ر تصمیم داش��ته 

باش��ند بانک مرکزی از تبدیل شدن آن 
به شعبه استقبال می کند. 

رئی��س کل بانک مرکزی ایده س��واپ 
ارزی ب��رای مب��ادالت بانکی دو کش��ور 
براس��اس پول ملی را راهکاری مناس��ب 
برای گسترش ارتباطات بانکی دانست و 
گفت: این اقدام نیازمند بررسی راهکارها 
و پیش��نهادات کارشناس��ان دو کشور در 
کمیته مشترک اس��ت و باید مورد توجه 

قرار گیرد. 
مسیر روابط بانکی هموار است

 در این دیدار یوس��ف ب��ن علوی وزیر 
امور خارجه عمان ضمن ابراز خرس��ندی 
از توس��عه همکاری ه��ای بانک��ی گفت: 
بدون تردید این دیدار فرصت مناس��بی 
برای روابط بانکی طرفین اس��ت و تالش 
خواهد شد روابط بانکی و اقتصادی بیش 

از گذشته مورد توجه قرار گیرد. 
همچنین س��لطان بن س��الم الحبسی، 
معاون رئیس ش��ورای رؤسای کل بانک 
مرک��زی عمان ب��ا بیان اینک��ه در بحث 
ارتباط��ات بانکی توجه به سیس��تم های 
پرداخت و تسویه از الزامات است، گفت: 
ی��ک تی��م فن��ی و کارشناس��ی در حال 
بررس��ی مکانیزم های اتصال سوئیچ های 
کارت ه��ای بانکی دو کش��ور هس��تند و 
امیدواریم با اجرایی ش��دن شاهد فضای 

جدیدی در این حوزه باشیم. 
او ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه بان��ک مرکزی 
عم��ان ب��ه ص��ورت مس��تقیم در حوزه 
سرمایه گذاری ورود نمی کند، خاطرنشان 
ک��رد: پس از کاهش قیم��ت نفت، بانک 
مرکزی عم��ان برخی مق��ررات بانکی را 
تعدیل کرد که ش��رایط برای کشورهایی 
ک��ه مای��ل ب��ه س��رمایه گذاری خارجی 
هس��تند فراهم شود. بر این اساس انتظار 
بر این اس��ت که بانک های مرکزی ایران 
و عم��ان با تعدیل برخی مقررات، بس��تر 
س��رمایه گذاری برای فعاالن اقتصادی را 

تسهیل کنند. 

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد

آمادگی اتصال سوئیچ  کارت های بانکی ایران و عمان اسکناس نو در بازار چند؟ 
روز شنبه آخرین فرصت برای دریافت اسکناس نو از 
بانک ه��ا بود و با این حال، اگر متقاضیان از بانک ها جا 
بمانند باز هم می توانند در بازار آزاد هر تعداد اسکناس 
ن��و که می خواهند تهیه کنند، ه��ر چند باید اختالف 

قیمت و سود آن را به اسکناس فروش ها بپردازند. 
به گزارش ایسنا، از ۲۱ تا ۲۶ اسفندماه زمانی بود که 
بانک مرکزی آن را برای توزیع اس��کناس نو در شعب 
منتخ��ب ۱۰ بانک اعالم کرد. از این رو بانک های ملی، 
ملت، صادرات، اقتصاد نوین، س��په، گردشگری، پست 
بانک، سینا، رفاه کارگران و پارسیان مسئولیت توزیع 
اسکناس نو را بر عهده گرفتند. متقاضیان می توانستند 
ت��ا پایان وقت اداری روز ش��نبه با مراجعه به ش��عب 
منتخب بانک ها در سراس��ر کش��ور نسبت به دریافت 
اسکناس نو اقدام کنند. هر نفر در هر بانک می توانست 
از هر نوع اسکناس ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی یک 

دسته ۱۰۰ برگی دریافت کند. 
اما در حالی بانک ها در یکی دو مناس��بت در س��ال 
اسکناس نو توزیع می کنند که در سوی دیگر همیشه 
در بازار آزاد و البته در محوطه میدان و خیابان فردوسی 
اسکناس فروش ها حاضر هستند و چمدان های آنها برای 
فروش اسکناس نو در انواع مختلف باز است. گذری بر 
میدان فردوسی و گفت وگو با اسکناس فروش ها از این 
حکایت دارد که در چند روز اخیر که توزیع اسکناس نو 
انجام شده تا حدی از سودی که بابت فروش دسته های 
۱۰۰ برگی دریافت می کردند کم شده است، ولی با این 
حال می گویند این توزیع که تمام شود شرایط به حالت 
عادی بر خواهد گشت.  اسکناس فروشان می گویند در 
این روزها برخی مردم با دریافت اس��کناس نو آن را به 
بازار آورده و می فروش��ند که در کنار سودی که آنها از 
این فروش می برند عرضه در بازار بیشتر شده و همین 
موجب شکس��ته شدن قیمت ها ش��ده است.  در حال 
حاضر قیمت اس��کناس ۱۰۰۰ تومانی که در بانک ها 
هم توزیع می شود برای نو سبزرنگ آن که در حدود دو 
سال گذشته به بازار آمده، هر دسته حدود ۱۲۰ تومان 
و برای ۱۰۰۰ تومانی آبی رنگ که قدیمی تر اس��ت هر 
دسته ۱۴۰ تومان قیمت گذاری می شود. اسکناس های 
آبی رن��گ به دلیل کاهش چاپ و گ��ردش در بازار از 
قیمت باالت��ری برخوردار هس��تند، بنابراین برای هر 
دس��ته ۱۰۰۰ تومانی بین ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان سود 
نصیب اسکناس فروش��ان می شود.  در مورد اسکناس 
۲۰۰۰ تومانی نیز قیمت حدود ۲۲۰ هزار تومان است 
که اختالف بین ۲۰ هزار تومانی دارد و همچنین برای 
دسته ۵۰۰۰ تومانی حدود ۵۳۰ هزار تومان نرخ گذاری 
می ش��ود. درباره قیمت سایر اس��کناس ها در بازار آزاد 
اسکناس ۱۰ هزار تومانی حدود یک میلیون و ۴۰ هزار 
توم��ان، ۲۰۰ تومانی ۲۲۰ هزار تومان، اس��کناس ۱۰ 
تومانی ۵۰ هزار تومان و اسکناس ۲۰ تومانی بین ۵۰ 
تا ۷۰ هزار تومان فروش می رود.  توزیع اسکناس نو ۲۶ 
اسفندماه پایان یافت و تاکنون برای تمدید زمان آن از 

سوی بانک مرکزی خبری اعالم نشده است. 

بانک مرکزی اعالم کرد
اصل و سود سپرده های ارزی باید با 

اسکناس ارز پرداخت شود
بانک مرکزی در بخشنامه ای بانک های عامل را ملزم 
کرد تا براس��اس مقررات، در زمان برداش��ت یا بستن 
حساب مشتریان، اس��کناس را به صورت ارز پردخت 
کنند؛ ضمن آنکه س��ود سپرده ارزی نقدی نیز باید به 

صورت نقدی )اسکناس ارز( پرداخت شود. 
به گزارش بانک مرکزی، در صورتی که سپرده گذاری 
ب��ا تحوی��ل اس��کناس ارز انجام ش��ده باش��د، بانک 
س��پرده پذیر با درخواست سپرده گذار مکلف و متعهد 
به عودت همان اس��کناس ارز اس��ت.  بخشنامه بانک 
مرکزی به ش��بکه بانکی در راس��تای ایجاد اطمینان 
برای س��پرده گذاران ارزی در ش��بکه بانک��ی و ایجاد 
فرصت سپرده گذاری برای بانک ها نزد بانک مرکزی یا 
امکان معاوضه منابع بانک مرکزی ابالغ شده است.  بر 
اساس این گزارش، با اطمینان خاطر ایجاد شده برای 
سپرده گذاران ارزی و خطرات نگهداری وجوه ارزی به 
صورت اسکناس، انتظار می رود که این منابع در بانک ها 
سپرده گذاری شوند تا نه تنها ریسک نگهداری فیزیکی 
ارز به حداقل ممکن برسد بلکه بازده مطلوب و مناسبی 
به واس��طه سپرده گذاری نزد بانک های عامل عاید آنها 
ش��ود.  بر اساس این بخش��نامه، بانک ها مکلف شدند 
هنگام سپرده پذیری ارزی در رسیدتحویلی به مشتری 
مواردی نظیر نوع ارز، نحوه وصول ارز از مشتری، تعهد 
به بازپرداخت به اس��کناس، پرداخت س��ود به صورت 
اسکناس را قید کنند.  همچنین از جمله خدمات ارزی 
بانک ها، اخذ و نگهداری سپرده های ارزی از مشتریان 
اس��ت که مجوز این خدم��ت در آغ��از فعالیت ارزی 
بانک های عامل به آنها اعطا می شود.  ضوابط و مقررات 
موضوع سپرده پذیری ارزی نیز در بخش سوم مجموعه 
مقررات ارزی و بخشنامه های موردی بانک مرکزی به 
صراحت مشخص شده است.  از سوی دیگر، برای اینکه 
منابع جمع آوری ش��ده در قالب این نوع س��پرده های 
ارزی برای بانک های سپرده پذیر بدون استفاده نباشد، 
بانک مرکزی این فرصت را برای بانک های عامل ایجاد 
کرده است که نه تنها هزینه های جمع آوری و نگهداری 
س��پرده  ارزی را به حداقل برس��انند، بلکه با استفاده 
از ای��ن فرصت ها، منابع ارزی بی مص��رف نزد مردم به 
چرخه اقتصادی کش��ور بازگشته و در جای خود مورد 

بهر ه برداری مناسب قرار گیرد. 
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دریچه

واکنش بانک مرکزی به تصمیم 
هیأت مدیره مؤسسه کاسپین

بانک مرکزی درپی برکناری مدیرعامل مؤسسه کاسپین 
از سوی هیأت مدیره اعالم کرد: به دلیل رعایت نشدن مفاد 
۸۸ اساس��نامه، تا زمان معرفی مدیرعام��ل جدید و تأیید 
صالحیت وی، »علی نعیمی« مدیرعامل باقی خواهد ماند 
و باید وظای��ف قانونی خود را انجام دهد.ب��ه گزارش ایرنا، 
پیرو تصمیم هیأت مدیره مؤسسه اعتباری کاسپین درباره 
برکناری نعیمی که ۲۳ اسفندماه اتخاذ شد، بانک مرکزی در 
نامه ای به هیأت مدیره این مؤسسه، بر ادامه کار مدیرعامل 
کنونی تا تعیین مدیرعامل جدید تأکید کرد.  گفتنی است 
مؤسسه اعتباری کاسپین۲۷ اس��فند سال ۱۳۹۴ با مجوز 
رس��می بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد و با حمایت 
مراجع ذی ربط و تالش های انجام شده، در ماه های اخیر در 
زمینه ساماندهی هشت تعاونی منحله فرشتگان، امیدجلین، 
عام کش��اورزان مازندران، دامداران کرمانش��اه، حس��نات 
اصفهان، الزهرا، پیوند و بدرتوس موفقیت های نسبی حاصل 
کرده و تاکنون س��پرده های بیش از ۹۸ درصد از س��پرده 

گذاران را تعیین تکلیف کرده است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۸۴۱دالر آمریکا

۵.۸۷۷یورو اروپا

۶.۸۸۰پوند انگلیس

۱.۳۵۲درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۶۵۶.۶۰۰مثقال طال

۱۵۱.۵۸۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۶۰۰.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۶۳۰.۵۰۰سکه طرح جدید

۷۹۷.۰۰۰نیم سکه

۵۰۰.۰۰۰ربع سکه

۳۳۸.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

خبــر

س��هامداران بانک پاس��ارگاد در جلسه 
مجم��ع عمومی عادی س��االنه نوبت دوم، 
برای س��ال مال��ی منتهی به ۳۰ اس��فند 
۱۳۹۵، در محل تاالر بزرگ کشور گرد هم 
آمدند و با حضور حداکثری از این بانک در 

تأمین حقوق ذی نفعان حمایت کردند. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، 
بیش از ۹۰درصد از س��هامداران در جلسه 
مجمع عموم��ی عادی س��االنه نوبت دوم 
ک��ه رأس س��اعت ۹ صبح روز ش��نبه ۲۶ 
اسفندماه در محل تاالر بزرگ کشور برگزار 
شد، حضور یافتند. در این جلسه سیدکاظم 
میرول��د به عن��وان رئیس جلس��ه، مجید 
قاس��می و علی اکبر امین تفرشی به عنوان 
ناظرین و خانم نعیمیان به عنوان منش��ی 
جلسه انتخاب شدند.  گزارش فعالیت های 
بانک در س��ال مالی ۹۵ ارائه ش��د که این 
گزارش حاکی از موفقیت ها و دستاوردهایی 
مانند کسب تندیس بانک برتر ایران برای 
سه سال متوالی از سوی نشریه بین المللی 
یورومانی، کسب عنوان بانک برتر جمهوری 
اسالمی ایران برای شش سال و عنوان بانک 
برتر اسالمی برای پنج سال از سوی نشریه 
معتبر بنک��ر، دریافت جایزه مدیریت مالی 
در هش��ت سال پیاپی و...، همچنین ایفای 
نقش مؤثر در توسعه پایدار و مسئولیت های 

اجتماعی است. 
بخش مهمی از مباحث مطروحه در این 
جلسه به پروژه های موفق ملی و بین المللی 
هلدینگ ه��ای میدکو، نس��یم س��المت، 
گسترش انرژی پاسارگاد و همچنین فناپ 
اختصاص یافت که با کس��ب موفقیت های 
چشمگیر به اش��تغال زایی و بازدهی بسیار 
باال رس��یده اند و پروژه های مختلفی که با 
هدف افزایش تولید و اش��تغال در راستای 
اقتصاد مقاومتی و با حمایت بانک پاسارگاد 

صورت گرفته اس��ت، یکی پس از دیگری 
ب��ه بهره ب��رداری می رس��ند. از جمله این 
دس��تاوردها، تولی��د اولین کات��د مس در 
جهان ب��ه روش تانک بایولیچینگ، افتتاح 
۱۹ کیلومت��ر خ��ط ریلی ش��رکت فوالد 
بوتیای ایرانیان، بهره ب��رداری از طرح خط 
لوله سراسری ششم گاز در بخش انرژی و 
شهر هوشمند پاد در حوزه فناوری اطالعات 

است که در نوع خود بی نظیر هستند. 
همچنین با اعالم نارضایتی س��هامداران 
از مسائل فنی در عملکرد حسابرس قانونی 
صورت های مالی، موضوع تغییر حسابرس 
قانونی توسط س��هامداران مطالبه شد که 
دکتر قاسمی در این خصوص گفت: ما در 
بحث مس��ائل حسابرسی از حقوق و منافع 
س��هامداران و ذی نفعان کوتاه نمی آییم و 
مانند ۱۲ س��ال فعالیت صادقانه و سازنده 
و خدمت به کش��ور، تمام ق��د پای حقوق 
س��هامدارانی که به ما اعتماد کامل دارند، 
ایستاده ایم و سربازان پاسارگاد حافظ منافع 

شما هستند. 
در ادامه ضمن تعیین روزنامه رس��می، 
با درخواست س��هامداران تغییر حسابرس 
قانونی در س��ال ۱۳۹۶ در دستور کار قرار 
گرفت که با تصویب س��هامداران، موافقت 
بانک مرکزی نیز در این خصوص کس��ب 
ش��د. بنابراین با پیش بینی روند رشد بانک 
در بخش های مختلف، با توجه به موفقیت 
پروژه های ملی و بین المللی، روند رو به رشد 

بانک پاسارگاد ادامه خواهد یافت. 
گفتنی است در این جلسه با ارائه فرصت 
کافی جهت بیان نقطه نظرات، سهامداران 
با اب��راز رضایت و حمایت از عملکرد بانک، 
در حوزه های گوناگون به بحث و بررس��ی 
پرداختند و پاس��خ تمامی سؤاالت خود را 

دریافت کردند. 

بانک پاسارگاد پای حقوق ذی نفعان و سهامداران ایستاده است
آری مجمع عمومی و اعتماد سهامداران به بانک پاسارگاد

یکشنبه
27 اسفند 1396

شماره 1029
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فرصت امروز: بازار سهام در حالی امسال به کار خود 
پایان می دهد که با وجود برجای گذاش��تن بازدهی قابل 
قب��ول در چند صنعت پیش��رو از جمله فلزات اساس��ی، 
معدنی ها، پاالیش��ی ها و گروه فن��اوری اطالعات، اما در 
بقیه صنایع بورس��ی خود نتوانس��ته رضایت چندانی را 
برای س��هامداران این گروه ها به همراه آورد. با این همه 
ش��اخص کل بورس در آخرین شنبه س��ال با ۵۱ واحد 
افزای��ش به ۹۵ ه��زار و ۵۷۷ واحد رس��ید و نماد بانک 
صادرات دیروز یکی از تأثیرگذار ترین نمادها در شاخص 

بورس بود. 
به گزارش ایس��نا، هفته گذش��ته فعاالن بازار سرمایه 
شاهد بازگش��ایی دو نماد بانکی که بیش از یک سال از 
توقف آنها گذش��ته بود، بودند. این موضوع باعث ش��ده 
توج��ه کل بازار بر این دو س��هم مخصوصا س��هام بانک 
صادرات معطوف ش��ود و نوسان گیران بازار سهام با نگاه 
دقیق تری س��هام این ش��رکت را تحت نظر قرار دهند و 

صف های طوالنی برای خرید این سهم ایجاد شود. 
چهارش��نبه گذشته نماد بانک صادرات بعد از بیش از 
یک سال و نیم بازگشایی شد. از آنجایی که صورت های 
مالی این بانک )و بس��یاری از بانک های دیگر در ایران( 

زیان ده هستند قیمت هر سهم این بانک تا نصف کاهش 
یافت و از آنجایی که قیمت به نصف قیمت اسمی رسید 
صف نوسان گیران بازار سهام طوالنی شد و به میلیون ها 
نفر رس��ید. روز ش��نبه نیز س��هم بانک صادرات با صف 
خرید همراه بود. این سهم هم اینک نیز پایین تر از قیمت 

اسمی و به قیمت ۵۳ تومان و ۵ ریال رسیده است. 
همچنی��ن در هفته ه��ای گذش��ته به عل��ت افزایش 
سود سپرده های بانکی نرخ س��وددهی بدون ریسک در 
اقتصاد ایران کاهش یافت و بس��یاری سرمایه گذاری در 
بانک ها را امن تر از بازار س��رمایه دیدند و س��رمایه خود 
را به بازار پول منتقل کردند، حتی بس��یاری که حساب 
بانکی با س��ود کمتر از ۱۵درصد داشتند سرمایه خود را 
به حساب هایی با س��ود ۲۰درصد بردند. این موضوعات 
توانست به نوبه خود ارزش معامالت در بورس را تا حدی 

دستخوش تغییر کند. 
اما اگر دیروز به شرکت بورس سری می زدیم می دیدیم 
که اش��خاصی که به تاالر حافظ مراجعه می کنند با این 
س��ؤال نگهبانی و حراس��ت ش��رکت بورس اوراق بهادار 
ته��ران مواجه ش��دند که چ��را به تاالر ب��ورس آمده اند. 
همچنین از آنها خواسته می شد که کارت شناسایی ارائه 

دهن��د و نگهبانی کد ملی و نام و نام خانوادگی مراجعان 
را ثبت می کرد. 

همچنین مدتی است روابط عمومی شرکت بورس اعالم 
کرده اگر رس��انه و خبرنگاری بخواه��د با حاضران در تاالر 
بورس مصاحبه ای انجام دهد بای��د از روابط عمومی اجازه 
بگیرد و در صورتی که روابط عمومی اجازه ندهد خبرنگار 

نمی تواند با حاضران در تاالر بورس گفت وگویی کند. 
در ماه های گذش��ته س��هامداران زیان دیده شرکت 
کنتورس��ازی در اعتراض به عملکرد مس��ئوالن بورس 
و آنچه فس��اد در س��ازمان و ش��رکت ب��ورس و نظام 
حسابرسی ش��رکت ها عنوان می کردند، بارها در تاالر 
حاف��ظ تجمع کرده و از رئیس ش��ورای عالی و رئیس 
سازمان بورس خواستند که به مشکالت شان رسیدگی 
کنن��د. ای��ن تجمع کنندگان می گفتند که به اس��تناد 
گزارش هایی که س��ازمان بورس ب��ه عنوان نهاد ناظر، 
آنها را تأیی��د کرده اقدام به خرید س��هام کردند ولی 
بعدها فهمیدند که سرش��ان کاله رفته اس��ت. بعد از 
بارها تجمع و اعتراض باالخره مسئوالن مجبور شدند 
ب��رای س��هامداران فکری کنند و قرار بر این ش��د که 
س��هامداران حقیقی بتوانند تعداد محدودی از س��هام 
را  خ��ود  کنتور س��ازی 
به  قیمتی مش��خص  ب��ا 
ای��ن  برس��انند.  ف��روش 
جن��س تجمع ها می تواند 
یک��ی از عوامل��ی باش��د 
که ش��رکت ب��ورس مانع 
حضور رس��انه ها در تاالر 

حافظ باشد. 
از ای��ن موضوع��ات که 

بگذریم روز ش��نبه ش��اخص کل بازده نق��دی و قیمتی 
ب��ورس اوراق بهادار تهران ۵۱ واحد رش��د کرد و به رقم 
۹۵ هزار و ۵۷۷ رس��ید، اما ش��اخص کل هم وزن با ۴۶ 
واحد کاهش، عدد ۱۷ هزار و ۶۸ را تجربه کرد. شاخص 
ب��ازار اول و بازار دوم نیز هر ی��ک به ترتیب ۲۴ و ۱۷۱ 
واحد رش��د کردند. آیفکس نیز با افت یک واحد مواجه 

شد و به رقم ۱۰۷۹.۶ رسید. 
بانک ملت، بانک صادرات ایران، شرکت ارتباطات سیار 
ایران و گس��ترش نفت و گاز ایران چه��ار نمادی بودند 
که ب��ه ترتی��ب تأثی��ر ۴۰، ۳۶، ۲۹ و ۲۹ واحدی روی 
شاخص ها داش��تند و سعی کردند نماد بازار را به سمت 
ب��اال هدایت کنند، اما در طرف مقابل پتروش��یمی جم، 
توسعه معادن و فلزات و ایران خودرو، هر یک به ترتیب 
۲۶، ۲۳ و ۱۹ واحد تأثیر کاهنده روی شاخص داشتند. 
در گروه خودرو و ساخت قطعات شاهد کاهش قیمت 
اکثر سهم ها بودیم و عمده ش��رکت های این گروه روی 
دماسنج بازار سرمایه تأثیر کاهنده داشتند. در این گروه 
۱۴۴ میلیون س��هم به ارزش ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 

تومان دست به دست شدند. 
در گروه اس��تخراج کانه های فلزی نیز قیمت س��هم ها 
عموم��ا رو به کاهش ب��ود. در گروه فلزات اساس��ی نیز 
قیمت س��هام بسیاری از ش��رکت ها روند کاهشی داشت 
و معدود نمادهایی رشد در قیمت پایانی را تجربه کردند. 
در گروه فرآورده های نفتی، کک و س��وخت هسته ای 
قیمت سهام شرکت ها غیر از پاالیشگاه نفت تهران، نفت 

ایرانول و نفت پارس با کاهش مواجه شد. 
ارزش معام��الت ب��ورس تهران به رق��م ۲۹۲ میلیارد 
تومان رس��ید که این رقم ناشی از دست به دست شدن 

یک میلیارد و ۳۵۵ میلیون سهم به اوراق مالی است. 

رشد 51 واحدی شاخص بورس در آخرین شنبه سال

در نشست »یک دیدار-یک عرضه« فرابورس نبض بازار سرمایه در دست بانک ها
اعالم شد

عرضه سهام »تبرک« در 28 اسفند
سی وس��ومین نشس��ت خبری »یک دی��دار – یک 
عرض��ه« در خص��وص تش��ریح ظرفیت ه��ای گ��روه 
کارخانجات صنعتی تبرک، دی��روز در  فرابورس ایران 

برگزار شد. 
به گزارش س��نا، در آغاز این مراسم، معاون پذیرش 
و ناش��ران فرابورس ایران کارنامه فرابورس را در زمینه 
پذیرش و عرضه شرکت ها در سال جاری تشریح کرد. 
سیدمهدی علم الهدی اظهار داشت: در ۹ ماهه سال 
۹۶ تعداد ۱۹جلسه هیأت پذیرش برگزار و ۲۱ شرکت 
در بازارهای اصلی فرابورس ایران پذیرش و ۷ ش��رکت 

عرضه شده  اند. 
به گفته معاون پذیرش و ناش��ران فرابورس ایران، از 
سال ۸۸ تاکنون نیز س��هام ۱۱۳ شرکت در فرابورس 
پذیرفته و عرضه ش��ده  که در این میان ۱۶ شرکت به 

بورس و یک شرکت به بازار پایه منتقل شده اند. 
در این نشس��ت، مدیر روابط عمومی فرابورس ایران 
از عرضه ۱۰درصد از س��هام گروه کارخانجات صنعتی 
تبرک در روز دوش��نبه ۲۸ اسفند۹۶ خبر داد و افزود: 
ط��ی عرضه اولی��ه ۲۲۳ میلیون و ۱۵۰ ه��زار و ۴۲۱ 
سهم از کل س��هام تبرک به عموم عرضه می شود که 
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی 

و حقوقی ۲۲۰۰ سهم خواهد بود. 
مبینا بنی اسدی، روش این عرضه را بوک بیلدینگ و 
دامنه قیمتی ثبت سفارش را از ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ ریال 

اعالم کرد. 
بنی اس��دی همچنین از عرضه اولیه س��هام شرکت 
ماداکتیو استیل کرد در آخرین روز کاری سال ۹۶ که 

در تابلو رشد بازار SME درج شده، خبر داد. 
در ادامه این نشست، موسس و سهامدار عمده گروه 
کارخانجات صنعتی تبرک با بیان اینکه این شرکت در 
سال ۷۷ با تولید رب گوجه فرنگی فعالیت خود را آغاز 
کرد، گفت: ما در ادامه تک محصولی بودن را تهدیدی 
برای توسعه خود دیدیم و در حال حاضر عالوه بر رب 
گوجه فرنگی محصوالت متنوعی از جمله سویا، کشک، 

سس، کلوچه و... تولید می کنیم. 
به گفته علیرضا بوستانی، شرکت تبرک توانسته است 
تاکنون بیش از ۷۰ پروانه بهداش��تی برای محصوالت 

تبرک دریافت کند. 
وی افزود: هسته مرکزی مجموعه تبرک در سال ۷۷ 
با احداث شرکت ش��هداب ناب خراسان و تولید ۱۲۰ 
تن گوجه فرنگی برای تبدیل به رب ش��کل گرفت که 
به تدریج از طریق توسعه و احداث شرکت های تولیدی 
غذایی، کش��اورزی و دامپروری به ۹ واحد زیرمجموعه 

تولیدی افزایش یافته است. 
بوستانی، گروه کارخانجات صنعتی تبرک را فارغ از 
هرگونه وابستگی به نهادها یا ارگان ها دانست و تأکید 
کرد: تبرک با برخورداری از مدیران جوان خالق و یک 
زنجیره کامل تولید با نام »از مزرعه تا س��فره«، کاماًل 

خصوصی اداره می شود. 

فرابورس

یکشنبه
27 اسفند 1396

شماره 1029
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براس��اس آمار منتشرش��ده از س��وی 
گم��رک، میزان واردات ۱۱ماه گذش��ته، 
به نس��بت مدت زمان مشابه سال قبل، با 
رش��د ۲۴درصدی همراه بوده؛ امری که 
در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال 

هیچ توجیهی ندارد. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
تولی��د، از اصلی تری��ن مولفه ها در تحقق 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی به ش��مار 
م��ی رود؛ مقول��ه ای تأثیرگ��ذار که رهبر 
معظم انقالب اس��المی، یک��ی از عناصر 
اصلی در نامگذاری ش��عار سال ۹۶ را به 

این موضوع اختصاص دادند. 
با حمایت از تولید داخلی، روند توسعه 
و ش��کوفایی اقتصادی کش��ور به میزان 
قاب��ل توجهی تس��ریع خواهد ش��د و با 
تحقق آن، ش��اهد مرتفع ش��دن بسیاری 
از نارس��ایی های اقتصادی کشور خواهیم 
ب��ود و بالعکس با غفلت از این رکن حائز 
اهمی��ت، بس��یاری از برنامه ها، طرح ها و 
اه��داف از پیش تعیین ش��ده برای فتح 
قله های پیشرفت و ش��کوفایی اقتصادی 
محکوم به شکست و انسداد خواهد بود. 

با حمایت از تولید داخلی، اثرات مخرب 
رکود کمرنگ می شود، ضریب اشتغال زایی 
افزایش می یابد و با عجین ش��دن این امر با 
برنامه های اصولی در توسعه صادرات، شاهد 
دستیابی به موفقیت های اقتصادی بسیاری 

خواهیم بود. 
کیس��ت ک��ه ندان��د در ص��ورت رفع 
مش��کالت اقتصادی، بسیاری از معضالت 
اجتماع��ی، فرهنگ��ی و حت��ی انتظامی 
نیز مرتفع می شود، س��ن ازدواج کاهش 
می یاب��د، ضریب ط��الق با اف��ت هرچه 
بیش��تری هم��راه می ش��ود، مش��اجرات 
و عصبیت ه��ای اجتماع��ی تن��زل پی��دا 
می کند و مجموعه این عوامل به خروجی 
شایس��ته ای برای طراوت و پویایی هرچه 

بیشتر جامعه منتهی خواهد شد. 
ب��ه واقع، بس��یاری از معض��الت فعلی 
کش��ور ریش��ه در مش��کالت و مس��ائل 
اقتص��ادی دارد و بناب��ر همی��ن واقعیت 

غیرقابل کتمان اس��ت که ص��در تا ذیل 
دلسوزان نظام و جامعه بر ضرورت توسعه 

اقتصادی تأکید می ورزند. 
بدون تردید، مح��ور اصلی تمامی این 
توفیقات از مس��یر تولید و حمایت هرچه 
بیشتر از آن عبور می کند و نخستین امر 
ب��رای تحقق این امر خطی��ر به کنترل و 
مه��ار واردات بازمی گ��ردد؛ موضوعی که 
متأسفانه با آمار موجود، روند نویدبخش 
ای��ن خص��وص  در  امیدوارکنن��ده ای  و 

مشاهده و احساس نمی شود. 
مصداق این ادعا، به روش��نی در اعداد 
و ارق��ام منتشرش��ده از س��وی گم��رک 
اثبات  ای��ران قاب��ل  جمهوری اس��المی 
خواه��د بود؛ جایی ک��ه آمارها از افزایش 
۱۱ماه��ه  در  واردات  دالری  ۹میلی��ارد 
گذش��ته به نسبت مدت زمان مشابه سال 

قبل حکایت دارد. 
ب��ا تحلی��ل و آنالی��ز ای��ن می��زان، به 
رش��د ۲۴درص��دی واردات، آن ه��م در 

س��ال اقتصاد مقاومتی، تولید و اش��تغال 
از  بی��ش  واردات  تق��ارن  و  می رس��یم 
۴۷میلیارد دالری کاال با این سال، تاسف 

عمیقی را بر جای می گذارد. 
عم��ده اقالم و محص��والت وارداتی در 
سال جاری نیز به ذرت دامی، برنج، سویا، 
موز، جو، کنجاله، گوشت قرمز، خودرو و 

قطعات مونتاژی بازمی گردد. 
واردات بی رویه مواد غذایی پدیده ای 

تلخ و دردآور
با بررسی و تحلیل آمارهای تجاری، این 
واقعیت مبرهن می ش��ود که در ۱۱ماهه 
اشاره شده، واردات از کشورهای آفریقایی 
همچون اتیوپی با )رشد ۲۳۸۰درصدی( 
نیجریه )رش��د ۱۵۰۹درص��دی( تانزانیا 
)رشد ۸۰۰درصدی( ساحل عاج و تونس 
)رش��د ۱۷۰درصدی( به نس��بت س��ال 

۱۳۹۵ همراه بوده است. 
از  برخ��ی  می��زان درخص��وص  ای��ن 
کش��ورهای آمری��کای جنوب��ی همچون 

پاراگوئ��ه و اروگوئ��ه نی��ز ب��ه ترتیب با 
رش��د ۳هزار و ۳۰۰درص��دی و ۲هزار و 

۴۰۰درصدی همراه بوده است. 
اینک��ه عام��ل و دلیل ای��ن افزایش و 
رش��د چش��مگیر واردات از کش��ورهای 
مذک��ور )که عمدتا در قال��ب جوامعی با 
اقتصادی فقی��ر و ضعیف قرار می گیرند( 
ب��ر پایه ارزان ب��ودن کاالها و یا مس��ائل 
سیاس��ی بوده موضوعی است که طرح و 
بح��ث آن در این مج��ال نمی گنجد، اما 
به ه��ر ترتیب، کلیت این پدیده )افزایش 
نامبارک  واردات( موضوعی ناخوشایند و 
برای اقتصاد کشورمان به شمار می رود. 

زمان��ی این واردات تلخ تر می ش��ود که 
متأسفانه بخش و س��همی از محصوالت 
وارداتی، به اقالم غذایی معطوف می شود 
و این امر برای کشوری با ۸۰میلیون نفر 
جمعیت به هیچ عنوان مبارک و میمون 

به نظر نمی رسد. 
از تعرفه 15درصدی تجهیزات اتاق 

عمل تا تعرفه 5درصدی سیگار برگ 
و تنباکوهای میوه ای

چندی پیش عبدالوهاب س��هل آبادی، 
رئیس خانه صنعت ایران در گفت وگویی 
با رس��انه ها در ارتباط ب��ا موضوع مذکور 
)افزایش ضری��ب واردات(، گفت: هر روز 
ش��اهد خاموش ش��دن چ��راغ کارخانه ها 
هستیم و استمرار این وضعیت، معیشت 

خانوارها را تحت الشعاع قرار می دهد. 
وی در ادام��ه می افزای��د: پیامده��ای 
تعطیلی کارخانه ها به وزیر صنعت، معدن 
و تجارت اطالع داده شده، اما هنوز اقدام 
سازنده ای در این خصوص عملیاتی نشده 

است. 
وی با تأیی��د تج��ارت آزاد، بیان کرد: 
بن��ده، چنی��ن تجارت��ی را نف��ی و نهی 
نمی کن��م، ام��ا انتقاد م��ا در بخش هایی 
اس��ت که ب��ه آن توجه نمی ش��ود و در 
ش��رایطی که تعرفه سیگار برگ و تنباکو 
۵درصد اس��ت، اما تعرفه تجهیزات اتاق 
عمل ۱۵درصد، حصول توسعه اقتصادی 

سخت و دشوار خواهد بود. 

سیاست وارداتی ایران هنوز مشخص نیست

علت سرازیر شدن ٤٧ میلیارد دالر کاال به کشور چیست؟ 
مالیات

 چه مشاغلی از پرداخت
 مالیات بر ارزش افزوده

معاف شدند؟ 
مع��اون مالیات بر ارزش افزوده س��ازمان امور 
مالیاتی، در بخشنامه ای فهرست عناوین کاالها 
و خدمات من��درج در ماده ۳۳ قانون مالیات بر 

ارزش افزوده را ابالغ کرد. 
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری دانش��جو، محم��د 
مس��یحی، معاون��ت مالی��ات ب��ر ارزش افزوده 
س��ازمان امور مالیاتی، در بخشنامه ای فهرست 
عناوی��ن کاال ها و خدمات من��درج در ماده ۳۳ 

قانون مالیات بر ارزش افزوده را ابالغ کرد. 
در این بخش��نامه آمده است: در اجرای حکم 
بند )ر( ماده )۳۳( قانون برنامه پنج س��اله ششم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اس��المی ای��ران )مصوب ۱۴ اس��فندماه ۱۳۹۵ 
مجلس ش��ورای اس��المی( مراحل بسته بندی، 
پوس��ت گیری  درجه بندی،  پاک کردن،  انجماد، 
مانند شالی کوبی و خش��ک کردن مانند چای و 
تفت نخودپزی، فرآوری محصوالت کش��اورزی 
محسوب نمی ش��ود و خدمات مزبور از پرداخت 

مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود. 
فل��ذا اصالح��ات الزم درخص��وص فهرس��ت 
عناوین کاال ه��ا و خدمات مع��اف موضوع ماده 
)۱۲( قانون مرقوم هم��راه با کد HS بر مبنای 
حک��م صدراالش��اره و همچنی��ن آرای قطعی 
مراج��ع ذی ص��الح، جهت اطالع و اق��دام الزم 

ارسال می گردد. 
ش��ایان ذکر اس��ت چنانچه درخصوص سایر 
کاال ه��ا و خدماتی که در فهرس��ت مذکور درج 
نگردی��ده، س��واالتی در رابطه ب��ا معافیت آنها 
مطرح باش��د، کماکان می بایستی پس از کسب 
ن��ر دفتر فنی و اعتراض��ات مودیان این معاونت 

اقدام گردد. 
 فهرس��ت مزب��ور جایگزی��ن فهرس��ت قبلی
 ک��ه ب��ه پیوس��ت بخش��نامه ش��ماره ۱۸۳۳

مورخ ۱۱ اردیبهش��ت ۱۳۹۰ ارسال شده است 
می باشد. 

خاطرنش��ان می س��ازد تاریخ اجرای معافیت 
ان��واع ش��کر و روغن نبات��ی )اع��م از خ��ام و 
تصفیه ش��ده( مطابق اع��الم مراجع ذی صالح از 
م��ورخ ۱ مهرماه ۱۳۸۷ و مصادیق بند )ر( ماده 
)۳۳( قانون صدراالشاره، در طول برنامه حسب 

مورد قابل اجرا خواهد بود.
 

خبـر

 ارزآوری
 500 هزار دالری

صادرات 31 تن ماهی زینتی
یک مقام مس��ئول گفت در ۱۰ ماهه سال ۹۶، 
۳۱تن انواع ماهیان زینتی با ارزش بالغ بر ۵۰۰ 
ه��زار دالر ب��ه بازارهای ه��دف از جمله عراق، 

ترکیه و روسیه صادر شد. 
عیسی گلشاهی، مدیرکل دفتر بهبود کیفیت 
و صادرات آبزیان س��ازمان شیالت در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آخرین 
وضعیت ص��ادرات ماهیان زینت��ی، اظهار کرد: 
در ۱۰ ماهه س��ال جاری، ۳۱ تن انواع ماهیان 
زینتی با ارزش بالغ بر ۵۰۰ هزار دالر به بازارهای 
هدف از جمله عراق، ترکیه و روسیه صادر شد. 
وی افزود: سه شرکت بزرگ در حوزه آب های 
شیرین و شور امکانات ویژه ای نظیر شهرک های 
صنعتی در داخل کش��ور ایج��اد کردند تا پس 
از تولی��د لوازم و ملزومات نگه��داری و تولید و 
تکثیر ماهیان زینت��ی بتوانند اقدام به صادرات 
ادوات، تجهیزات و ماهی��ان زینتی به بازارهای 

هدف کنند. 
گلش��اهی از ص��ادرات ملزوم��ات و تجهیزات 
ماهیان زینتی در یک س��ال آین��ده خبر داد و 
گف��ت: با توجه ب��ه آنکه تجهی��زات و ملزومات 
ماهیان زینت��ی با ماش��ین آالت روز دنیا تولید 
می ش��ود، بنابراین قابلیت رقاب��ت در بازارهای 
هدف ب��رای تولیدکنندگان داخ��ل وجود دارد. 
مدیرکل دفتر بهب��ود کیفیت و صادرات آبزیان 
ادام��ه داد: تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان 
ماهیان آب ش��ور به دنبال ارائ��ه خدمات فنی 
و مهندس��ی به بازارهای هدف هس��تند، بدین 
منظ��ور تجهی��زات و ملزومات ابت��دا تحت یک 
ش��رکت مادر خارجی و س��پس برحسب امتیاز 
اخذ ش��ده، خ��ود اقدام ب��ه تولی��د و صادرات 

می کنند. 
وی در بخش دیگر س��خنان خود با اش��اره به 
آخرین وضعیت صادرات یال اس��بی، بیان کرد: 
در ۱۰ ماه��ه س��ال جاری ۲۴ ه��زار و ۶۲۳ تن 
یال اسبی به بازارهای هدف صادر شد. گلشاهی 
تصریح کرد: یال اس��بی ی��ک بخش آن از صید 
آب های جنوب اس��تان هرمزگان و بخش دیگر 
از صید صنعتی به دس��ت می آی��د که صادرات 
آن تا جایی که به ذخایر آس��یبی وارد نکند به 

بازارهای هدف تداوم خواهد داشت. 
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و  بح��ث  ش��رایطی  در 
گمانه زن��ی ب��ر س��ر واگ��ذاری 
کماکان  خودروس��ازان  س��هام 
ادام��ه دارد ک��ه مس��ئوالن دو 
غول صنعت خ��ودروی ایران و 
بخش��ی از قطعه س��ازان، بر سر 
واگذاری سهام موردنظر به یک 
کنسرس��یوم منتخب از صنعت 

قطعه به توافق رسیده اند. 
ب��ه گ��زارش پدال نی��وز، آن 
ط��ور ک��ه از مجمع س��االنه و 
 ۹۶ س��ال  گردهمایی  آخری��ن 
می رس��د،  خب��ر  قطعه س��ازان 
خودروس�������ازی  مدی����ران 
مدیرعام��ل  خص��وص  ب��ه 
ایران خودرو، بر واگذاری س��هام 
ب��ه کنسرس��یوم قطعه س��ازان 
در راس��تای جلوگی��ری از بروز 
ش��رکت های  برخ��ی  انحص��ار 
خاص قطعه ساز تأکید کرده اند. 
در ای��ن مجمع که چهارش��نبه 
هفت��ه گذش��ته برگ��زار ش��د، 
نزدیک به ۳۰۰ قطعه ساز کشور 
و مدیران ارش��د خودروس��ازی 
یک��ه زارع  هاش��م  جمل��ه  از 
محسن  ایران خودرو،  مدیرعامل 
قاسم جهرودی مدیرعامل سایپا، 
مدیرعام��ل  نج��اری  حس��ین 
تأمی��ن  و  طراح��ی  ش��رکت 
ایران خودرو)س��اپکو(،  قطع��ات 
مدیرعام��ل  نجفی��ان  معص��وم 
سازه گس��تر س��ایپا و همچنین 
مش��اور  خسروش��اهی  اصغ��ر 
خودرویی وزی��ر صنعت، معدن 
و تجارت صنع��ت و ولی ملکی 
عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس ش��ورای اسالمی حضور 

داشته اند. 
 از جمله مسائل بسیار مهمی 
که در این مجمع مطرح ش��ده، 
موض��ع مدیرعامل ایران خودرو 
در قب��ال واگذاری س��هام این 
ش��رکت ب��ه قطعه س��ازان بوده 
اس��ت. ب��ر ای��ن اس��اس خبر 

به  یک��ه زارع  می رس��د هاش��م 
»باید  ک��رده  اع��الم  صراح��ت 
کنسرس��یومی متشکل از اغلب 
اقدام  و  تش��کیل  قطعه س��ازان 
به خرید س��هام خودروس��ازان 
کنن��د«. وی در ادام��ه تأکی��د 
کرده که »قطعاً تس��هیالتی نیز 
برای این مس��ئله در نظر گرفته 
خواهد ش��د و اگر خودروسازان 
بزرگ نیز خواستار خرید بخشی 
از سهام باشند، می توانند با ورود 
به این کنسرسیوم در این زمینه 
مدیرعامل  کنن��د«.  مش��ارکت 
درباره  همچنین  خ��ودرو  ایران 
حمایت از زنجیره تأمین قطعات 
اج��ازه  »ایران خ��ودرو  گفت��ه 
نمی ده��د قطعه س��ازی دیگری 
وارد س��اخت و تولی��د قطعه ای 
ش��ود ک��ه هم اکن��ون توس��ط 
زنجی��ره تأمین این ش��رکت در 

حال ساخت است«. 
واکنش به انحصارطلبی 

مدیرعام��ل  چ��را  ام��ا   
ایران خودرو رس��ماً به واگذاری 
س��هام ش��رکت تحت مدیریت 
خود به قطعه س��ازان واکنش��ی 
اس��ت؟  داده  نش��ان  اینچنینی 

این ماجرا بدون ش��ک ریشه در 
ایران خودرو  پیش  چندی  اقدام 
در فراخ��وان این ش��رکت برای 
واگ��ذاری ۱۵درص��د از س��هام 
خود دارد. حدود س��ه ماه پیش 
بود که ایران خ��ودرو اعالم کرد 
س��هام ۱۵.۸ درصدی »شرکت 
سرمایه گذاری سمند« به صورت 
مزایده واگذار خواهد شد و قرار 
بود ظ��رف حداقل ۱۰ روز پس 
از انتش��ار آگهی موردنظر، این 
س��هام در بورس عرضه ش��ود. 
با این حال اما س��هام موردنظر 
اعالم��ی  زمان��ی  مح��دوده  در 
عرض��ه نش��د ت��ا ش��ائبه هایی 
مبن��ی  ب��ر منتفی ش��دن این 
موض��وع ایج��اد ش��ود. هرچند 
اعالم  بعدها  ایران خودرویی ه��ا 
کردن��د س��هام ۸/۱۵درص��دی 
شرکت سرمایه گذاری سمند در 
تاریخ یازدهم بهمن ماه امس��ال 
عرضه خواهد ش��د، ام��ا باز هم 
این اتفاق رخ نداد تا مش��خص 
ش��ود هن��وز خری��دار اصلح )از 
نظر ای��ران خودرویی ه��ا( برای 
تصاح��ب س��هام موردنظر پیدا 
نشده است. اگرچه در آن مقطع 

رس��ماً نامی از مش��تریان سهام 
ش��رکت س��رمایه گذاری سمند 
برده نش��ده، با ای��ن حال منابع 
آگاه تأکید داشتند که غول های 
قطعه س��ازی یکی از جدی ترین 
گزینه ها برای تصاحب این بلوک 
گران قیم��ت به ش��مار می روند. 
استدالل منابع آگاه این بود که 
قطعه س��ازان، ه��م از این جنبه 
ک��ه به هر حال بخش��ی مهم از 
زنجیره خودروس��ازی به ش��مار 
می روند و ه��م از این حیث که 
از تمک��ن مالی باالیی برخوردار 
هستند، در مجموع شرایط الزم 
ب��رای خرید س��هام موردنظر را 
دارن��د. در ادامه نیز مش��خص 
قطعه س��ازان  برخ��ی  که  ش��د 
به تنهای��ی ب��رای خرید س��هام 
ش��رکت س��رمایه گذاری سمند 
اما  موردنظر پیشقدم ش��ده اند، 
ایران خودرویی ه��ا ب��ا واگذاری 
س��هام موردنظر ب��ه این ترتیب 
علت  ظاهراً  کرده ان��د.  مخالفت 
ای��ن  ایران خ��ودرو  مخالف��ت 
بوده که مس��ئوالن این شرکت 
نخواس��ته و نمی خواهند برخی 
تنهایی س��هم  به  قطعه س��ازان 

بیش��تری در این شرکت کسب 
کنند. جدا از خودروس��ازان اما 
بزرگ داخلی  دیگر قطعه سازان 
نی��ز مخال��ف واگذاری س��هام 
ش��رکت های خودروساز به یک 
قطعه س��ازی  خ��اص  ش��رکت 
هس��تند. از نظ��ر آنه��ا، قدرت 
گرفت��ن تنها یک قطعه س��از در 
خودروسازی کش��ور به انحصار 
منج��ر خواهد ش��د و این اتفاق 
ب��ه نفع صنایع خ��ودرو و قطعه 
همی��ن رو  از  نیس��ت.  کش��ور 
بسیاری از قطعه سازان معتقدند 
ف��روش  ب��رای  روش  بهتری��ن 
سهام شرکت های خودروساز به 
قطعه سازها، تشکیل کنسرسیوم 
اس��ت، زیرا در ای��ن صورت کل 
خواهد  منتف��ع  قطع��ه  صنعت 
انحص��اری  نتیج��ه  در  و  ش��د 
خودروس��ازی  گریب��ان  نی��ز 
کش��ور را نمی گی��رد. این ایده، 
از طری��ق برخ��ی قطعه س��ازان 
ب��زرگ مطرح و م��ورد حمایت 
ق��رار گرفت��ه اس��ت. در نتیجه 
همین جدل ه��ای داخلی میان 
خودروس��ازها،  و  قطعه س��ازان 
هنوز تکلیف س��هام شرکت های 
س��هام  به خصوص  خودروس��از 
۱۵.۸درصدی »س��رمایه گذاری 
س��مند« مشخص نش��ده است. 
ح��اال آن ط��ور ک��ه از مجم��ع 
خبر  قطعه س��ازان  سال  انتهای 
بزرگ  ش��رکت های  می رس��د، 
خودروسازی کش��ور هم موافق 
تشکیل کنسرسیوم قطعه سازی 
واگذاری س��هام، هستند.  برای 
در ای��ن ش��رایط بای��د منتظر 
ماند و دید س��هام خودروسازان 
در نهای��ت چه سرنوش��تی پیدا 
خواهد کرد و آیا کنسرس��یومی 
از صنعت قطعه مالک این سهام 
دیگر  خری��داری  ش��د،  خواهد 
تمل��ک آن را بر عه��ده خواهد 

گرفت. 

نگـاهتوافق مسئوالن دو غول خودروسازی ایران برای واگذاری سهام شان

 چرا صنعت خودرو
به بی راهه رفت؟ 

گف��ت  خ��ودرو  صنع��ت  کارش��ناس  ی��ک 
شرکت هایی که در صنعت خودروسازی سواری 
و تج��اری در کش��ور به وجود آمده ان��د و بعضاً 
بس��یار بزرگ هم ش��ده اند، به لطف امتیازهای 
دولت��ی مانند تعرف��ه و ارز مبادالتی، س��ودآور 

هستند. 
فربد زاوه در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین 
در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش که چ��را صنعت 
خودرو در ایران رش��د پیدا نکرده است؟ اظهار 
داشت: انتخاب اس��تراتژی نادرست، عدم وجود 
بخش خصوص��ی رقابت پذیر و نگران��ی از ورود 
سرمایه های خارجی، مهم ترین عواملی هستند 

که نهایتاً نتیجه را به این وضعیت رسانده اند. 
وی اف��زود: ضعف خودروس��ازی تنها محدود 
به ش��رکت های دولتی نیس��ت و ش��رکت های 
خصوصی فعال در ای��ن صنعت خودروی ایران 
هم فاصله بسیار زیادی با توسعه یافتگی دارند و 
حتی می توان گفت به شدت از شرکت ها دولتی 

عقب مانده تر هستند. 
ای��ن کارش��ناس صنعت خودرو عن��وان کرد: 
شرکت های که در صنعت خودروسازی سواری 
و تج��اری در کش��ور به وجود آمده ان��د و بعضاً 
بس��یار بزرگ هم ش��ده اند، به لطف امتیازهای 
دولت��ی مانند تعرف��ه و ارز مبادالتی س��ودآور 
هس��تند و مطلق��ا نه توانایی رقاب��ت و نه حتی 
قصد آن را در بازارهای داخلی و جهانی ندارند. 
زاوه تصریح کرد: بر این اساس، تالش شدیدی 
صورت گرفته اس��ت که یا از ورود سرمایه های 
خارجی مس��تقل به کش��ور جلوگیری شود و یا 
شرکت های بین المللی که عالقه مند به ورود به 
ایران هستند، به س��مت شرکت های خصوصی 
یا دولتی خاصی بروند که این س��اختار آس��یب 

نبیند. 
وی ادام��ه داد: اصوالً ش��رکت های خارجی از 
ورود به یک بازار با چنین فضای حاکمی واهمه 
دارند و نگران می ش��وند که اگر مطابق منویات 
مدی��ران دولتی رفت��ار نکنند، س��رمایه آنها را 

خطرات جدی تهدید نماید. 
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: 
در واق��ع، هم ورود س��رمایه و هم فناوری و در 
نتیج��ه فضای رقابتی همگی به ش��دت محدود 

می شوند و طبعا توسعه ای رخ نمی دهد. 

خبر

استانداردهای خودرو باید مطابق با 
زمان بندی تعیین شده اجرایی شود

رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد، با بیان اینکه 
خودروس��ازان هن��وز درخواس��تی ب��رای تعویق 
در اج��رای اس��تانداردهای ۸۵گان��ه خودروی��ی 
نداشته اند، گفت در زمان اجرای این استانداردها 

تغییری نخواهیم داد. 
نی��ره پیروزبخت در گفت وگو با مهر در پاس��خ 
ب��ه س��ؤالی مبنی بر درخواس��ت خودروس��ازان 
برای تعوی��ق در اجرای اس��تانداردهای ۸۵ گانه 
خودرو که از سوی مشاور خودرویی وزیر صنعت 
عنوان ش��ده، گفت: قبال نیز اعالم کرده ام که این 
اس��تانداردها بای��د مطابق با زمان بن��دی تعیین 
شده اجرایی ش��ود؛ البته هنوز هم خودروسازان 
درخواستی برای تعویق در اجرای این استانداردها 

به سازمان ملی استاندارد ارائه نداده اند. 
رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد افزود: با وزیر 
صنع��ت هماهنگی های الزم انجام ش��ده اس��ت 
که اس��تانداردهای ۸۵گانه خودروی��ی مطابق با 
زمان بندی از پیش تعیین ش��ده، اجرایی شود و 
البته استانداردها هم به همین شیوه ای که اعالم 
ش��ده، اجرایی ش��ود، پس تغییری در کیفیت و 

زمان بندی اجرای این استانداردها نداریم. 
وی تأکی��د کرد: خودروس��ازان بای��د خود را 
برای اجرای این استانداردها آماده کنند؛ اگرچه 
ممکن اس��ت آنها مقداری مقاومت داشته باشند 
ول��ی به هرحال ای��ن اس��تانداردها باید اجرایی 
ش��ود، البته تغییر همواره ممکن اس��ت سخت 
باش��د اما به عنوان س��ازمان ملی اس��تاندارد و 
سیاس��تگذار در این زمینه، از هیچ کمکی برای 
اجرای هر چه بهتر و س��ریعتر این اس��تانداردها 

دریغ نمی کنیم. 
پیروزبخت ادام��ه داد: برای خودروهای تجاری 
ک��ه باید از رده خارج ش��وند، دولت تس��هیالت 
خوبی در نظر گرفته اس��ت؛ ب��ه نحوی که برای 
خودروهای ناوگان درون ش��هری و برون شهری 
۵۰ درصد قیمت یک خ��ودرو را دولت پرداخت 
می کن��د؛ بنابراین تبعات قیمتی ب��ر آنها مترتب 
نیس��ت؛ اما ب��رای خودروه��ای س��واری، بحث 
جایگزین��ی و از رده خارج کردن برخی از خودرو 
از قب��ل هم مطرح بوده اس��ت، اما اگ��ر احتماال 
رعایت نمی ش��ده، تخلف بوده است. به هرحال ما 
از موضع خود در این رابطه عقب نشینی نخواهیم 

کرد. 

واردکنن��دگان  صنف��ی  انجم��ن  رئی��س 
خ��ودرو گفت دول��ت امتیازه��ای فراوانی را 
برای همکاری و مش��ارکت با خودروس��ازان 
خارج��ی اعط��ا ک��رده اس��ت؛ امتیازاتی که 
مختص خودروسازان فرانسوی بوده و به طور 
قطع مناف��ع دس��ت اندرکاران و حامیان این 

قراردادها را تأمین کرده است. 
به گزارش تس��نیم، میث��م رضایی، رئیس 
انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت وگو 
در گفت وگ��و با »پارس« اظهار داش��ت: اگر 
واردات خ��ودرو بای��د ممن��وع باش��د چطور 

خودروسازان داخلی واردکننده شده اند؟ 
وی افزود: طبق اطالعات منتش��ر ش��ده از 
سوی گمرک ۱۵ درصد از رشد ۳۶ درصدی 
واردات، س��هم خودروهایی بوده که به دست 
خودروس��ازان داخلی وارد کش��ورمان شده 
اس��ت. پس می بینیم درست زمانی که دست 
بخش خصوص��ی از بازار کوتاه ش��ده اس��ت 
خودروسازان داخلی خود واردکننده شده اند. 
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو 
درب��اره واردات قطعات خ��ودرو گفت: بخش 
قابل توجه��ی از واردات قطع��ات خودرو نیز 

توس��ط خودروس��ازان صورت گرفت��ه که به 
رقم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر رسیده 
اس��ت. بنابراین با احتس��اب سهم حدود ۵۰ 
درصدی قاچاق قطعه، این عدد باید حدود ۲ 

میلیارد دالر باشد. 
رضایی افزود: به عبارتی ما دو برابر واردات 
خ��ودرو، واردات قطع��ات خودرو به کش��ور 
داریم. تمامی این موضوعات زیان هایی است 
که از سوی خودروسازان به صنعت و تجارت 
کش��ور وارد می ش��ود. درحالی ک��ه دولت و 
اینچنین نشان  دیگر دست اندرکاران واردات 
می دهند که ش��رکت های واردکننده مسبب 
این مش��کالت هستند و خودروسازان مظلوم 

واقع شده اند. 
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو 
با اش��اره به امتیاز فراوان دول��ت به غربی ها 
در دوران پس��ابرجام گفت: دولت امتیازهای 
فراوان��ی را ب��رای هم��کاری و مش��ارکت با 
خودروس��ازان خارج��ی اعط��ا کرده اس��ت؛ 
امتیازاتی که مختص خودروسازان فرانسوی 
بوده و به طور قطع منافع دس��ت اندرکاران و 

حامیان این قراردادها را تأمین کرده است. 

رضایی افزود: دولت با استناد به این فرمول 
که نباید س��هم بازار محص��والت و برندهای 
خارجی دیگر در کش��ورمان باال ب��رود، بازار 
خودرو را در اختیار ش��رکت هایی نظیر رنو و 
پژو قرارداده درحالی که این شرکت ها نه تنها 
ب��ه فک��ر انتقال فن��اوری به ایران نیس��تند، 
بلکه با اولین تهدید و فش��ار از سوی آمریکا 
قراردادهای خود را با ایران لغو خواهند کرد. 
وی اضافه کرد: قطعه سازان و خودروسازانی 
که ساختارشان دولتی است و منافع مشترکی 
با برخ��ی دولتم��ردان دارند موجب ش��کل 
گرفتن این مدل از همکاری با خودروس��ازان 
خارجی شده اند؛ افرادی نزدیک به دولت که 
به طور قط��ع منافع شخصی ش��ان را در این 

قراردادها می بینند. 
واردکنن��دگان  صنف��ی  انجم��ن  رئی��س 
خ��ودرو ادامه داد: ش��اهد مثال این نکته هم 
خودروهای��ی اس��ت ک��ه پ��س از تفاهم نامه 
برجام قرار اس��ت در بازار ایران تولید ش��وند 
که هیچ کدام ج��زو گروه خودروهای پرتقاضا 
ب��رای عامه مردم نیس��تند و دقیق��اً مطابق 

خودروهای وارداتی هستند. 

امتیاز فراوان دولت به خودروسازان غربی در دوران پسابرجام
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رئیس دفتر تجاری س��ازی دانشگاه بانوان س��یالکوت پاکستان 
گفت خالقیت و نوآوری به عن��وان دو عنصر جدایی ناپذیر الزمه 
راه اندازی یک کس��ب وکار موفق برای کارآفرینان اس��ت که باید 

هم��واره آنه��ا را در کن��ار یکدیگر قرار 
دهند. 

دکتر زرین فاطمه رضوی در گفت وگو 
ب��ا ایس��نا، درخص��وص همکاری ه��ای 
بین رش��ته ای اظه��ار ک��رد: فعالیت ها و 
همکاری های میان رش��ته ای به خصوص 
بین رش��ته های انس��انی و علوم طبیعی 
می توان��د زمینه مطلوبی را ب��رای افراد 
فراهم کند، زیرا هر شخصی دارای تفکر 
و ایده متفاوتی اس��ت. این تقابل افکار و 
این اعتماد بین آنها است که باعث ایجاد 

نوآوری و رشد یک ایده می شود. 
وی افزود: الزاما هر فردی که کس��ب و 

کاری را راه می اندازد، دلیل بر موفقیت آن ش��خص نیس��ت؛ اگر 
در تجارت خود نوآوری دارد، باید تبلیغات گس��ترده ای برای آن 
انجام دهد و از محصول یا نوآوری خود س��رویس های گوناگونی 

ارائه دهد تا مردم آن را بشناس��ند، در غیر این صورت نمی تواند 
برندسازی کند و به پیشرفت برسد. 

رئیس دفتر تجاری س��ازی دانش��گاه بانوان سیالکوت پاکستان 
اضافه کرد: صرف��ا یک اختراع دلیل بر 
موفقی��ت فرد نخواهد بود، بلکه باید در 
م��ورد آن محصول نیازس��نجی صورت 
گرفت��ه و نیازهای زمان ح��ال و آینده 
جامعه شناس��ایی ش��ود، تا محصول و 
اخت��راع جدیدی که ارائه می ش��ود، به 

خوبی در میان مردم جای گیرد. 
رضوی عنوان ک��رد: هر فردی دارای 
ویژگی های ش��خصیتی متفاوتی است 
و اگر این ش��خص از ویژگی هایی مانند 
ریسک پذیری باال، قدرت تصمیم گیری 
و مصمم ب��ودن در فعالیت ها برخوردار 

باشد، او یک کارآفرین است. 
وی گفت: کارآفرین باید مش��کالت جامعه خود را جس��ت وجو 
کن��د تا بتوان��د دغدغه ها و کمبودها را که در کش��ور برای مردم 

وجود دارد شناسایی و رفع کند. 

 رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی گفت: در سال  جاری هشت 
رویداد کارآفرینی در قالب رویداد شتاب آذربایجان )روشا( در استان برگزار 

شده است. 
حسن حیدری در گفت وگو با ایسنا، افزود: 
این هش��ت رویداد روشا در شهرهای ارومیه، 

میاندوآب و مهاباد برگزار شده است. 
وی در مورد آخری��ن رویداد کارآفرینی در 
اس��تان افزود: رویداد هشتم شتاب ۱۶ اسفند 
در شهرس��تان خوی با موضوع آزاد و با تأکید 
بر مزیت های نس��بی شهرس��تان خوی و در 
محوره��ای صنعت و مع��دن؛ صنایع غذایی، 
تبدیل��ی و تکمیلی؛ کش��اورزی؛ بوم گردی و 
گردشگری روستایی در محل دانشگاه پیام نور 

واحد خوی برگزار شد. 
حی��دری با اش��اره ب��ه تع��داد اختراعات 
 ثبت ش��ده در اس��تان، خاطرنش��ان کرد: در

سال ۹۶ تعداد شش مورد ثبت اختراع توسط شرکت های مستقر در پارک 
عل��م و فناوری آذربایجان غربی صورت گرفت��ه و با توجه به اینکه پارک 
عل��م و فناوری آذربایجان غربی در س��ال ۹۵ به عنوان مرجع منطقه ای 

ثبت اختراع انتخاب ش��ده است، در عرض یک سال ۸۴مورد داوری ثبت 
اختراع داشتیم که نه تنها از شهرستان های استان، بلکه از سایر استان ها 
نی��ز پارک علم و فناوری آذربایجان غربی را به عنوان مرجع ثبت اختراع 

انتخاب کرده اند. 
وی ادامه داد: امس��ال نیز تعداد ۲۱۵ ایده 
به پارک علم و فناوری اس��تان ارسال شده 

است. 
حیدری همچنین در رابطه با تعداد مراکز 
رشد وابسته به پارک علم و فناوری در استان 
نیز گفت: تعداد مراکز رشد تأسیس شده و 
وابس��ته به پارک در س��ال جاری دو مورد 
شامل مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان 
میان��دوآب و مرکز رش��د واحده��ای فناور 

شهرستان ماکو بوده است. 
وی با اشاره به تعداد مراکز فعال در استان 
افزود: در حال حاضر ۳۸ ش��رکت در پارک 
علم و فناوری استان مستقر هستند که هشت شرکت مجوز دانش بنیان 
از معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری دریافت کرده اند و مابقی به 

عنوان واحد فناور در پارک فعالیت می کنند. 

 تخصیص بیش از 1 میلیارد تسهیالت»خالقیت« و »نوآوری« دو عنصر جدایی ناپذیر در کارآفرینی
به مراکز رشد پارک فناوری آذربایجان  غربی

در فضای کس��ب وکار حال حاضر هیچ چیز به اندازه زمان از اهمیت 
برخوردار نیست. تحت این شرایط اعمال تغییرات مداوم در تیم کاری 
باعث خواهد ش��د به علت زمانی که برای سازگاری و هماهنگی افراد با 
محیط جدید و س��ایر افراد نیاز اس��ت، امکان رشد و ترقی برای مدتی 
از ش��ما سلب شود. به همین خاطر ضروری است تیم کاری خود را تا 
حد امکان حفظ کنید. با این حال این امر یک واقعیت است که تمامی 
افراد در شرکت از موقعیت و درجه اهمیت یکسانی برخوردار نیستند و 
این امر باعث می شود تا در حفظ کارکنان خود با نوعی اولویت مواجه 
باش��ید. ریشه بس��یاری از مشکالت ش��رکت ها در این زمینه در شیوه 
اس��تخدام نادرس��ت آنها اس��ت. درواقع جذب فردی که مطابق انتظار 

شما نباش��د باعث خواهد شد 
نیاز شما به طور کامل برطرف 
نش��ده و این خود مش��کالت 
بس��یاری را به هم��راه خواهد 
داش��ت. در همین راس��تا در 
صورتی که در زمینه استخدام 
ب��ه ص��ورت حرف��ه ای عمل 
افراد خود  کرده اید الزم است 
را به خوبی حفظ کرده و توجه 
داشته باشید که همواره افراد 
به علت مشکالت داخلی اقدام 
به ترک موقعیت ش��غلی خود 
نکرده و گاه��ی رقبا به نحوی 
عمل می کنند ک��ه کارمندان 
شایس��ته ش��ما را به دس��ت 
می آورن��د. تحت این ش��رایط 
شما با شکستی بسیار بزرگ و 
از دوجنبه مهم مواجه خواهید 
ش��د. در همی��ن راس��تا و در 
ادامه به بررس��ی راهکارهایی 
ب��رای حفظ افراد با اس��تعداد 

شرکت خواهیم پرداخت. 
1-شنونده خوبی باشید و انعطاف را به عنوان یک اصل 

مدیریتی بپذیرید
بدون تردید افرادی که دارای اس��تعداد و از توان رش��د بسیار خوبی 
برخوردار هس��تند، پیش��رفت را ب��ه عنوان اصلی ترین ه��دف خود به 
حساب می آورند. تحت این شرایط همواره نباید توقع داشته باشید که 
افراد مطابق با خواس��ت ش��ما عمل نمایند و درواقع دیگر روابط سابق 
کارمند و کارفرما نمی تواند نتیجه بخش باشد و به همین خاطر توصیه 
می ش��ود همواره به دنبال یک توافق با یکدیگر باشید. این امر نیازمند 
آن اس��ت که ابتدا کارمندان ویژه خود را شناس��ایی کرده و به صورت 
مکرر با هر یک جلساتی را برگزار کنید. در نشست های خود به نحوی 
عمل کنید که ش��رایط یک گفت وگو دو نفره فراهم ش��ود، در غیر این 
صورت نتیجه الزم را به دس��ت نخواهید آورد. همچنین الزم است این 
باور را در خود شکل دهید که هیچ چیز مطلق نبود و بنا بر شرایط در 
مواقعی الزم اس��ت حتی برای سیاست های کاری شرکت استثناهایی 

قائل ش��وید. با توجه به این امر که تیم کاری نیروی محرک ش��رکت 
شما محسوب می  شوند، رضایت خاطر آنها در نهایت روند رو به جلو را 
تضمین خواهد کرد. رفتار خوب و مطابق انتظار ش��ما با کارمندان در 
نهایت باعث خواهد ش��د به وفاداری افراد مهم و ضروری خود دس��ت 

پیدا کنید. 
2- امکان پیشرفت را فراهم آورده و خود به عنوان مربی 

دلسوز همراه تیم کاری خود باشید
در بسیاری از محیط های کاری امکان پیشرفت و ترقی وجود ندارد. 
درواقع این امر بیشتر به علت ضعف مدیریت است و باعث خواهد شد 
اف��راد همواره به دنبال گزینه ای برای ترک کار خود باش��ند. به همین 
خاطر الزم اس��ت ساختار شرکت به نحوی باشد که افراد با استعداد و 
پرتالش همواره بتوانند مس��یر پیشرفت و ترقی را طی کنند. همچنین 
ضروری اس��ت کالس های آموزشی و فرس��تادن برخی کارمندان برای 
کس��ب تجربه و دانش بیشتر 
ب��ه خ��ارج از مح��ل کار را به 
گزین��ه ضروری  ی��ک  عنوان 
مدنظ��ر ق��رار دهی��د. امروزه 
نمی توانن��د  مدی��ران  دیگ��ر 
اف��رادی پش��ت میزنش��ین و 
دور از ج��و تیم خود باش��ند 
و ب��ه همین خاط��ر ضروری 
اس��ت از هم��ان ابت��دای کار 
ارتباطی  ایج��اد  خود درصدد 
دوستانه با تمامی اعضای تیم 
خ��ود باش��ید. همچنین الزم 
اس��ت ش��ما به عنوان فردی 
یاد ش��وید که همواره می توان 
روی کمک های وی حساب باز 
کرد تا افراد با خیالی آس��وده 
اش��تباهات و ضعف های خود 
را با کمک شما برطرف کنند. 
ب��دون تردید این ام��ر نه تنها 
باعث افزایش قدرت تیم کاری 
شما خواهد ش��د، بلکه کمک 
خواهد کرد تا جوی فوق العاده 
در ش��رکت ش��کل گیرد که کمتر کسی تمایل به خارج شدن از آن را 

داشته باشد. 
3-در روابط خود با کارمندان متفاوت با سایر برندهای موجود باشید 

هی��چ دلیل قانع کننده ای وجود ندارد که همواره ش��رکت ها باید مانند 
یکدیگر عمل کنند. اگرچه این امر امروزه کاماًل مرس��وم است با این حال 
این اقدام احتمال ترک ش��رکت را به مراتب افزای��ش خواهد داد. درواقع 
هنگامی که مش��ابه س��اختار و اقدامات و روابط میان کارمند و کارفرمای 
شرکت شما در سایر برندها نیز وجود داشته باشد، افراد با وعده هایی نظیر 
حقوق بیشتر یا به علت مشکالت داخلی، به راحتی تصمیم به ترک شرکت 
شما خواهند کرد. به همین خاطر همواره به نحوی عمل کنید که کاماًل 
متفاوت با سایرین باش��د. برای مثال امروزه بسیاری از شرکت ها اقدام به 
انجام ورزشی به صورت گروهی می کنند تا با این اقدام سالمتی، نشاط و 

مقدمات بهبود کار تیمی در افراد شکل گیرد. 
entrepreneur :منبع

  »Thorsten Heins«حدود 1590 روز قبل بود که »جان چن« پست خود در کمپانی
را ترک کرد و در شرایطی نسبتا بحرانی سکان هدایت شرکت بلک بری را در دست 

گرفت. حال عملکرد این مدیر پس از طی این روزهای طوالنی پیش روی اعضای هیأت 
مدیره قرار دارد و تمدید قرارداد او تا سال 2023 خبر از رضایت آنها می دهد. 

به گزارش دیجیاتو، چن وقتی سمت مدیرعاملی بلک بری را به دست آورد که این 
شرکت در سراشیبی سقوط قرار داشت. دوران سیستم عامل اختصاصی این کمپانی که 

زمانی نماد هوشمندی موبایل ها به حساب می آمد، به سر آمده بود و موبایل های این 
شرکت نیز آنطور که باید خریدار نداشتند. 

پس از روی کار آمدن او در حدود چهار سال پیش، این شرکت چند موبایل هوشمند 
دیگر را نیز به بازار عرضه کرد که برای نخستین بار در میان آنها چند موبایل اندرویدی 

نیز مشاهده می شد. با این حال جان چن به موقع دریافت که این مسیر به موفقیت 
چندانی ختم نخواهد شد و در تصمیمی شجاعانه اعالم کرد که بخش تولید موبایل های 

بلک بری را تعطیل خواهد کرد. 
اقدام هوشمندانه بعدی او واگذاری امتیاز تولید موبایل تحت برند بلک بری به دیگر 

تولیدکنندگان از جمله TCL بود که سبب شد نام این برند در عرصه موبایل های 
هوشمند از بین نرود و در عین حال کمپانی از دردسرهای تولید و پشتیبانی 

سخت افزار خالص شده و تنها روی ارائه خدمات نرم افزاری تمرکز کند و در عین حال 
وارد عرصه های جدیدتری برای کسب درآمد شود. 

همین تالش ها سبب شده تا این شرکت کانادایی بتواند برای سه دوره مالی فراتر 
از پیش بینی های کارشناسان وال استریت عمل کرده و ارزش سهام آن به طور مداوم 

افزایش یابد. 
گزارش جدید عملکرد مالی بلک بری قرار است اواخر ماه مارس به سهامداران ارائه 

شود و پیش بینی شده سودی برابر با 3 سنت به ازای هر سهم نصیب سهامداران شود و 
مجموع کل درآمد کمپانی در مدت مورد نظر به حدود 226 میلیون دالر برسد. 

 

چگونه افراد بااستعداد تیم کاری خود را حفظ کنیم

 عملکرد موفق جان چن او را تا سال ۲۰۲۳ 
در سمت مدیرعاملی بلک بری ماندگار کرد

یادداشت

شش��مین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایش��گاهی »ساخت ایران« دی ماه 
سال آینده برگزار می شود. 

به گزارش مهر، محمود ش��یخ زین الدین، رئیس نمایشگاه تجهیزات و مواد 
آزمایشگاهی ساخت ایران درخصوص تغییر زمان برگزاری ششمین نمایشگاه 
تجهی��زات و مواد آزمایش��گاهی س��اخت ایران، گفت: با توجه به درخواس��ت 
مراکز علمی و پژوهش��ی و تولیدکنندگان تجهیزات آزمایش��گاهی، ششمین 
دوره نمایش��گاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران دی ماه ۹۷ برگزار 

می شود. 

ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد 
آزمایشگاهی »ساخت ایران« برگزار می شود

به قلم Tony Delmercado - کارآفرین
مترجم: امیرآل علی
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تحلیلگر KGI پیش بینی می کند که در بین محصوالت اپل، مک بوک 
از فروش بیشتری در سال ۲۰۱۸ برخوردار خواهد بود. 

طبق گزارش مینگ چی کو، مک بوک اپل نس��بت به آیپد و آیفون از 
رش��د بهتری در بخش فروش برخوردار بوده 
است. پیش بینی تحلیلگران حاکی از آن است 
که فروش لپ تاپ مک امسال ۱۳ تا ۱۶درصد 
افزایش خواهد یافت؛ این در حالی اس��ت که 
ف��روش آیپد حدود ۷ ت��ا ۱۰درصد و فروش 

آیفون، حداکثر تا ۶درصد افزایش می یابد. 
در ماه های اخیر، دس��تگاه های پوش��یدنی 
اپل از بهترین رشد فروش برخوردار بوده اند و 
KGI پیش بینی می کند که فروش مک بوک 
در سال ۲۰۱۸ حتی می تواند نسبت به سال 

۲۰۱۷، از رشد باالتری برخوردار باشد. 
نکت��ه قاب��ل توجه این اس��ت ک��ه اغلب 
اوقات، نیمه دوم س��ال به فروش محصوالت 

اپل اختصاص داده می ش��ود.  این افزایش ف��روش در درجه اول به علت 
برنامه ریزی و تجدیدنظر اپل درباره تولید مدل های جدید مک بوک از ماه 
ژوئن است. از زمانی که اپل شروع به عرضه مدل های جدید مک بوک کرده 

است، ش��اهد افزایش ۸۰درصدی فروش آن نسبت به محصول قبلی در 
فصل جاری هستیم.  استریت اینسایدر در این باره نوشته است:  تحلیلگر 
KGI نظ��ر مثبتی در مورد مک ب��وک اپل دارد. طبق نظری��ه او، انتظار 
می رود که در سال ۲۰۱۸ شاهد بهترین نرخ 
رشد فروش این محصول )۱۳ تا ۱۶درصد( 
باش��یم. همچنین انتظار می رود که فروش 
محصوالت آیفون تنه��ا ۴ تا ۶درصد و آیپد 

۷تا ۱۰درصد رشد داشته باشد. 
 KGI ،در جریان رشد فروش مک بوک اپل
معتقد است مدل های تاچ بار مک بوک پرو، 
به ط��ور خاص از فروش بیش��تری برخوردار 
هستند. این موضوع از لحاظ مالی می تواند 
خبر خوبی باشد؛ به دلیل آنکه لپ تاپ های 
تاچ ب��ار ج��زو گران قیمت تری��ن مدل های 

مک بوک در خط تولید اپل هستند. 
مینگ چی کو همچنین تصریح کرد که 
در خط تولید لپ تاپ های امس��ال اپل، مک ب��وک ایر مقرون به صرفه نیز 
وجود دارد. پیش از این، دیجی تایمز گزارش کرده بود که مک بوک رتینا 

۱۳اینچی نیز در راه است. 

تفاهمنام��ه همکاری مش��ترک با ه��دف حمایت از اس��تارت آپ های 
فرودگاهی به امضای مدیران عامل شرکت توسعه خدمات کارآفرینی بانک 

مسکن و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( رسید. 
به گزارش بانک مسکن، انعقاد این تفاهمنامه 
با هدف گسترش فرهنگ کارآفرینی و حمایت 
از فعالیت های کارآفرینان و کسب و کارهای نو 
و فناوری پایه در حوزه های مربوط به خدمات 
فرودگاه��ی و ب��ه دنب��ال آن، بهب��ود تجربه 
مس��افران در فرودگاه با اس��تفاده از خدمات 
نوین انجام شد.  براساس مفاد این تفاهمنامه 
از ای��ن پس تم��ام اس��تارت آپ های فعال در 
این حوزه می توانند از طریق ش��رکت توسعه 
خدمات کارآفرینی بانک مسکن، خدمات خود 

را به شرکت شهر فرودگاهی ارائه دهند. 
همچنین ش��رکت ش��هر فرودگاه��ی امام 
خمینی )ره( نیز موظف شد خدمات مورد نیاز 

خود را در قالب برگزاری نشست ها و همایش ها به اطالع اعضای کارآفرین 
شرکت توسعه خدمات کارآفرینی مسکن برساند. 

در جلسه امضای این تفاهمنامه حمید یاری، مدیرعامل شرکت توسعه 

خدم��ات کارآفرینی مس��کن اعالم کرد: از این پس تم��ام افرادی که در 
حوزه های مرتبط با خدمات فرودگاهی، استارت آپی داشته باشند یا حتی 
در مرحله ایده پردازی اولیه باش��ند، می توانند با کمک ش��رکت توس��عه 
خدمات کارآفرینی بانک مسکن طرح خود 
را در صورت برخورداری از جذابیت در بازار 
پیاده سازی کرده و یا گسترش دهند. در این 
مسیر شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( نیز 
از ایده های کسب و کار فناوری پایه در حوزه 

خدمات فرودگاهی حمایت خواهد کرد. 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: این شرکت 
با توجه به وابس��تگی به بانک مسکن از یک 
سو و نیز وابستگی به وزارت راه و شهرسازی 
از س��وی دیگ��ر، تنها مرکز فع��ال در حوزه 
اس��تارت آپ های مرتب��ط با حم��ل و نقل، 
مس��کن و شهرس��ازی و فین تک است و به 
عن��وان زبان گویای حوزه اس��تارت آپی این 
ام��کان را برای اس��تارت آپ ها و ایده پردازان فراهم می آورد تا از مش��اوره 
تخصصی و مانیتورینگ در تمام سطوح بهره مند شوند و در نهایت بتوانند 

خدمات خود را به مشتریان اصلی ارائه کنند. 

با هدف گسترش فعالیت های کارآفرینان فرودگاهی، استارت آپ های این فروش لپ  تاپ  اپل امسال 15درصد رشد می کند
حوزه حمایت می شوند

روابط مدیرعامل با مخاطبان بالقوه، مش��تریان فعلی، سرمایه گذاران 
و کارمندان، روند رشد و پیروزی یا سقوط یک شرکت را رقم می زند. 
ش��واهد و دالیل زیادی وجود دارند که طبیعت غیرمنطقی و گاهی 
دیوانه وار کارآفرینان را در جهان نوآوری نشان می دهند. همه ما با این 
آمار آش��نا هستیم: طیف وس��یعی از استارت آ پ ها، شکست می خورند 

و سقوط می کنند. 
راه اندازی یک اس��تارت آپ موفق، با پارادوکس های ذاتی بس��یاری 
همراه اس��ت. جمالتی که بارها از کارآفرینان شنیده ایم: »برای جذب 
مش��تری باید پول خرج کنیم؛ اما باید مشتری داشته باشیم تا بتوانیم 
پولی به دس��ت آوریم!« یا »ما ب��رای ارزش آفرینی به کاربر نیاز داریم؛ 
اما هیچ کاربری تا زمانی که ارزش��ی خلق نش��ده اس��ت، به س��مت ما 

جذب نمی شود!«
یکی دیگر از مواردی که کمتر سخنی از آن می شنویم، پارادوکس های 
ارتباطی اس��ت. از یک  طرف، شما به عنوان مدیرعامل باید خوش بینی 
و اعتمادتان را نس��بت به آینده کسب وکار نش��ان دهید. اگر کارکنان 
شما شاهد باشند که رهبرش��ان نسبت به موفقیت آتی شرکت ناامید 
اس��ت، به سرعت تعهد و اعتقاد به کاری که انجام می دهند را از دست 

می دهند، کارایی آنها کاهش 
پیدا می کن��د و حتی ممکن 

است تسلیم شوند. 
از س��وی دیگر، اگر ش��ما 
به عنوان مدیرعامل، مسئوالنه 
ارتب��اط برق��رار نکنی��د و در 
مورد چالش ها و شکست های 
ش��رکت ش��فافیت نداش��ته 
باش��ید، چه کس��ی باید این 
مسائل مهم را با دیگر اعضای 

تیم در میان بگذارد؟ 
کدام یک مهم تر است 

شفافیت یا خوش بینی؟ 
ش��ما به عن��وان یک مدیر یا رهب��ر، کدام ویژگ��ی را در اولویت قرار 
می دهید؟ س��عی می کنی��د در ارتباطات خ��ود، بیش ازحد خوش بین 
و مثب��ت نگر باش��ید ی��ا روی شکس��ت ها و اف��ول ش��رکت متمرکز 
می ش��وید؟ پاسخ درس��ت، هر دو مورد اس��ت. یک رهبر عالی، فردی 
اس��ت که می تواند بین این دو گزینه توازن برقرار کند. توانایی ش��ما 
در انگیزه بخش��ی مثبت و همچنین انتقادات س��ازنده در مواقع لزوم، 
پیروزی یا شکست کسب وکار شما را رقم می زند. ممکن است داستان 
جفری ایملت، مدیرعامل جنرال الکتریک و نحوه ارتباطات او را شنیده 
باش��ید. ایملت با س��خنرانی هایی که »انحراف از واقعیت« تعبیر شد، 

مقصر اصلی کاهش ۵۰درصدی ارزش سهام GE شناخته شد. 
ازآنجاکه کارآفرینان در طول دوره ساخت و اداره یک کسب وکار پایدار، 
با چالش های زیادی روبه رو می شوند، ارتباطات مناسب، دقیق، مسئوالنه 
و شفاف آنها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این چالش به معنای 
واقعی از روز نخس��ت شروع می ش��ود و شما باید ارزش ایده و محصوالت 

آتی خود را با رفتار و گفتمانی روشن و واضح و مختصر توضیح دهید. 
چه چیزی و چگونه یا چرا؟ 

ش��رح آنچه تولید می کنید و روند تولید آن )چه چیزی، چگونه( کار 
سختی نیست. چالش این است که بتوانید برای دیگران توضیح بدهید 

چ��را این محصول/خدمات را تولید می کنید. چرا دیگران )مش��تریان، 
س��رمایه گذاران( باید برای کار ش��ما اهمیتی قائل شوند؟ چه به عنوان 
یک شخص و چه به عنوان یک شرکت، چرا این کار را شروع کرده اید؟ 
سعی کنید به سؤاالت پاس��خ دهید و زمانی که برای خودتان )یا برای 
یکی از دوس��تان( دالیل تان را شرح می دهید، مرتباً به این جمله فکر 

کنید: »اما چرا؟«
زمانی که ش��رکت رشد می کند، چالش ارتباطی همچنان ادامه دارد. 
حاال س��رمایه گذاران به نوع دیگ��ری از روابط نیاز دارن��د. آنها نه تنها 
می پرس��ند »چرا« این محص��ول را تولید می کنی��د، بلکه می خواهند 
بدانند »چرا« این روند تولید، بازگشت سرمایه آنها را تضمین می کند. 

چرا شما؟ چرا حاال؟ 
در مرحله بعد، فصل چالش برانگیزترین ارتباطات فرامی رسد: فروش، 
ش��راکت. شما باید رؤیا، چشم انداز و علت شروع کارتان را با مخاطبان 
به اش��تراک بگذارید. درواقع آینده این کس��ب وکار به اعتقادات ش��ما 
بستگی ندارد، بلکه به باورها و اعتقادات افرادی بستگی دارد که با آنها 
وارد تعامل شده اید. خودتان را به جای آنها بگذارید، مسائل را از دریچه 

دید آنها ببینید و بهترین پاسخ ها را برای متقاعد کردن آنها بیابید. 
همانط��ور ک��ه ش��رکت ب��ه 
می دهد،  ادام��ه  مقیاس پذیری 
نی��از به ارتباطات مؤثر بیش��تر 
می ش��ود. در این مرحله وظیفه 
ش��ما ای��ن اس��ت ک��ه روابط 
خوب��ی ب��ا تی��م برق��رار کنید. 
رواب��ط داخلی، مهم ترین بخش 
ارتباط��ات و نقطه ای اس��ت که 
آینده کسب وکار شما، تعریف و 

تعیین می شود. 
بخش ه��ای  اوق��ات  اغل��ب 
مهندس��ی، ف��روش و محصول، 
نیروی  اجزای الینفک  به عنوان 
انس��انی شناخته می شوند؛ درحالی که نقش بازاریابی و ارتباطات کمی 
ناملموس تر اس��ت. اما حقیق��ت ماجرا این گونه نیس��ت. یک خط کد 
اشتباه )در برنامه نویسی( را می توان به سادگی تصحیح کرد؛ اما اصالح 

ارتباطات بد، کمی پیچیده تر است. 
برق��راری تع��ادل میان امی��د و خوش بینی از یک س��مت و در نظر 
داش��تن و فرام��وش نکردن اش��تباهاتی ک��ه در طول مس��یر مرتکب 
می ش��وید از سمت دیگر، مهارتی ضروری است که به عنوان مدیرعامل 

باید به خوبی بیاموزید. 
هیلل فولد، مش��اور اس��تارت آپ و بازاریاب تکنولوژی معتقد اس��ت 
ارتباط��ات مؤثر، مس��تلزم یک قاعده کلی اس��ت: در م��ورد مخاطبان 
خود فکر کنی��د، نیازهای آنها را در ذهن نگه دارید، خودتان را به جای 

مخاطب بگذارید و بعد با آنها رابطه برقرار کنید. 
تیم شما از شفافیت عملکرد استقبال می کند و می خواهد از واقعیات 
امور باخبر ش��ود. اما درعین حال برای مواجهه با چالش ها و سختی ها، 
ب��ه امی��د و انگیزه نی��از دارد. در این جایگاه نیز تص��ور کنید که روی 
صندلی آنها نشس��ته اید و حرفی را به زبان بیاورید که خودتان در این 

شرایط به آن نیاز دارید. 
inc/zoomit :منبع

جایگاه و اهمیت مهارت های ارتباطی مدیرعامل

نگــــاه

یک اس��تارت آپ آمریکایی س��عی دارد با طراحی ش��یوه ای نوین خاطرات 
انسان را در یک ابر حسابرسی آپلود کند. 

به گزارش مهر، سال هاست که ایده آپلودکردن مغز انسان در یک رایانه ارائه 
شده اما بیشتر شبیه یک داستان تخیلی است. 

در همین راس��تا Nectome یک استارت آپ سانفرانسیسکویی سعی دارد 
با طراحی ش��یوه ای نوین مغز انس��ان را نگهداری و خاطرات آن را در یک ابر 

حسابرسی آپلود کند. 
اما برای واقعی ش��دن این ایده به چند ش��رکت کننده مشتاق نیازمند است. 
این درحالی اس��ت که هیچ تضمینی وجود ندارد پس از آنکه فرد از زندگی و 

مغز خود دست کشید، این فرآیند کارآمد باشد. 

تالش استارت  آپ آمریکایی برای 
آپلود خاطرات انسان! 
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ارتباطات برند  متأس��فانه، حتی وقتی 
تم��ام امتیازات را کس��ب می کند، یعنی 
ش��فاف، با معنی و مبتنی بر پیام اس��ت، 
بازهم ممکن است کسل کننده باشد و به 

درد نخورد. 
با امتح��ان کردن هر یک از پنج ترفند 
زیر می توانید راحت تر برند سازی کنید و 
یا در مس��یر س��اخت برندی قوی تر قرار 

بگیرید. 
1- شخصیت واحدی برای برند خود 

داشته باشید. 
اغل��ب، بنگاه های تجاری )که ش��امل 
بازاریاب  ه��ا نیز می ش��ود( فکر می کردند 
خدم��ات،  م��ورد  در  ک��ه  اس��ت  الزم 
محص��والت و صنعت خود به هر روش��ی 
که س��ایرین اس��تفاده می کنند، صحبت 
کنند. آنها می ترس��یدند ک��ه اگر به این 
روش عمل نکنند، از حلقه خارج شوند. 

در حقیق��ت، این مورد منطقی اس��ت. 
چند کسب وکار را می توانید نام ببرید که 
با تقلید از س��ایر برندها، توانس��ته باشند 
تأثی��ر بزرگی بگذارند؟ و چطور می توانید 
مخاطبان تان را قانع کنید که شما متمایز 
هستید، در صورتی که شبیه رقبای خود 

عمل می کنید؟ 
خ��ود را از دیگ��ران متمای��ز کنید. یا 
حداق��ل به گونه ای عمل کنید که به نظر 
بیاید ش��رکت شما متفاوت اداره می شود 
یعنی کارکنان برند شما تمایل دارند که 
با ب��ازار هدف خود ارتب��اط برقرار کنند. 
نکته هم در اینجا اس��ت، در بازار ش��لوغ 
ام��روزی فق��ط برندهایی که ش��خصیت 
مش��خصی داشته باش��ند دوام می   آورند، 
بنابرای��ن برای ق��وی ک��ردن برند خود 
)برندس��ازی(، برای نام تجاری خود یک 

شخصیت مشخص ایجاد کنید. 
2- برندی برانگیزاننده باشید 

اگ��ر بخواهید رهب��ری فکور باش��ید، 
س��ریع  ترین راه این است که برانگیزاننده 
و تحری��ک برانگی��ز باش��ید. ب��ه چالش 
کش��یدن خود، ش��ما را خردمند می کند 
یا افرادی که هیجان   زده ش��ده   اند از سر 
خود خشنودی ش��ایعاتی مبنی بر اینکه 
ش��ما واقعا در حال فکر کردن هس��تید، 
پخش می کنند. بنابراین نام تجاری خود 
را همراه ب��ا عملکردهایی کنید که باعث 

ایجاد انگیزه در افراد شود تا عملکرد شما 
را دنبال کنند. 

رویکرده��ای مرس��وم در حوزه  خود را 
زیر س��ؤال ببرید، به افراد تلنگر بزنید تا 

دوباره مفروضات را بررسی کنند. 
ب��رای ب��ه کار انداخت��ن ای��ن رویکرد 
می توانید از راهنمایی   های زیر اس��تفاده 

کنید: 
-   مطمئن باشید که توانایی پاسخگویی 

به ادعاهای خود را دارید. 
-   ن��کات منف��ی را با ن��کات مثبت در 
تع��ادل نگ��ه دارید. اگر فق��ط جنبه های 
منفی داش��ته باش��ید مردم از برند شما 

دور می شوند. 
-   تمرک��ز خ��ود را ب��ر مس��ائل بزرگ 
بگذارید. نکات مهم و تأثیر گذار را مدنظر 
ق��رار دهید نه جنبه ه��ای ظاهری که بر 
رش��د برند یا ضعیف شدن آن هیچ اثری 

نخواهد گذاشت. 
اگر برند شما از حمایت قوی برای یک 
موقعیت بحث برانگیز برخوردار اس��ت یا 
دلیل خوبی برای برانگیزاندن بازار هدف 
و خش��نودی مشتری های برندتان دارید، 

آن را رها نکنید و به دنبال آن بروید. 
3- داستان برندتان را تعریف کنید 

راه نتیجه بخش��ی که حقیقتا می تواند 
منج��ر ب��ه تعامل اف��راد با برند باش��د و 
احساسی پایدار ایجاد کند، تعریف کردن 

داستان برند است. 
ارتباطات  داس��تان  ها قدیمی ترین نوع 
جمعی هس��تند و برخی محققان بر این 
باورن��د ک��ه بازاریاب��ان نیز بای��د در این 
مورد پاس��خگو باش��ند. بازاریاب��ان قطعا 
در ح��ال آموزش هس��تند ت��ا بتوانند از 
دل داس��تان  ها پیام  های خود را طراحی 
کنند. اینگونه عمل کردن برای ارتباطات 

برندسازی بسیار با ارزش است. 
داس��تان   های برند به مخاطبان کمک 
می کنن��د تا خ��ود را به آنچه برند ش��ما 
انجام می دهید مرتبط کنند. داستان های 
گی��را به ش��ما کمک می کنن��د تا توجه 

رسانه ها را به خود جلب کنید. 
برای داستان س��رایی مؤثر نکات زیر را 

در نظر داشته باشید: 
-   با ی��ک تصویر خاط��ره انگیز یا یک 

حکایت شروع کنید. 

-   از س��اختار داستانی اس��تفاده کنید. 
داس��تان   ها یک ط��رح دارند که ش��امل 
قس��مت   هایی به این قرار اس��ت: شروع، 
وس��ط و آخ��ر؛ نقده��ا ی��ا چالش ه��ا، 
نتیجه گیری و جمع بندی و شخصیت   ها. 
-   آن را شخصی و خصوصی نگه دارید. 
یک ش��خصیت محوری داشته باشید که 
مخاطبان خود را به آن مرتبط کنند یا به 

وسیله   آن سرگرم شوند. 
-   احساسات را مورد هدف قرار دهید و 
آنها را تحریک کنید. فقط طرح را دنبال 
نکنید، از احساس��ات و اشتیاق به عنوان 
پیشران برند و تداعی کننده برند در ذهن 

استفاده کنید. 
-   اخالقیات را فراموش نکنید. دقت کنید 
این داستان به چه صورت می خواهد هدف 

و مأموریت برند را بیان کند. 
4- نشانه گرفتن عصب

معلم های بازاریابی اغلب بیان می کنند 
که در مورد »درد« مخاطبان تان صحبت 
کنید و به آنها نش��ان دهی��د که قادرید 
کاری کنید این مش��کل از بین برود. این 
نصیح��ت پیش��ران یک اص��ول بزرگ تر 
اس��ت: وقتی عصب��ی را تحری��ک کنید، 

جلب توجه کرده اید. 
ای��ن مورد درس��ت و کابردی اس��ت و 
فرقی ندارد ش��ما درد، آرزو و یا آرمان را 
مورد هدف قرار داده باش��ید. دلیلی دارد 
که اس��تفاده از جاذبه ها و سبک زندگی 
منج��ر به ف��روش محصوالت می ش��ود. 
ارتباطات��ی ک��ه منجر به ایج��اد واکنش 
احساس��ی در افراد می ش��ود آنه��ا را در 
موقعی��ت ذهنی قرار می دهد که به مورد 
منطقی شما گوش می کنند یا از کنار آن 
می گذرند. برای مثال س��ؤال ساده ای که 
یک بانک می پرس��د »می دانید پول های 
شما ش��ب   ها کجا می   خوابند؟« این یک 
شروع جالب برای بیان این داستان است 
که فرآیند کاری آنها به چه صورت است. 
توانای��ی تحریک مس��تمر و مناس��ب 
عصب، نیازمند آن اس��ت ک��ه به خوبی 
مخاطبان خ��ود را بشناس��ید: اینکه چه 
چی��زی آنه��ا را برمی انگیزد و چه چیزی 
انها را از خود بی  خود می کند؛ چه چیزی 
تصمیمات آنها را احاطه کرده است و چه 
چیزی برای آنها پاداش به حساب می   آید. 

5- برای برندتان یک موضع مشخص 
در نظر بگیرید 

بنگاه ه��ای اقتصادی اغلب برای موضع 
گرفتن در مقابل مس��ائل عمومی، کمرو 
هستند، و ترجیح می دهند دفاع کردن را 
برای سازمان  های مدافع بگذارند. این امر 
بسیار بد است، چرا که یک موقعیت قوی 
و ش��فاف شما را از جمعیتی که به دنبال 

هم می روند، جدا می کند. 
س��ؤاالت  مقاب��ل  در  موضع گی��ری 
محیط زیس��تی و اجتماعی یا یک نگرانی 
در ح��ال پیدای��ش در ح��وزه مرتبط با 
برندت��ان می تواند به ش��ما کمک کند تا 
یک هس��ته اختصاص��ی از حامیان برند 
ایج��اد کنیدکه ب��ه خوبی جل��ب توجه 

رسانه ها است. 
این درس��ت اس��ت که ش��ما ریس��ک 
از دس��ت دادن برخ��ی از مخاطب��ان را 
خواهی��د داش��ت، ام��ا ارزش  ه��ا در آن 
قسمتی اس��ت که طرفداران اختصاصی 
را جذب می کن��د، بنابرای��ن مادامی که 
جای��گاه انتخابی ت��ان ش��امل ارزش  های 
اس��ت، گفت وگوه��ای صعودی  برندتان 
و تقویت کننده در مورد برندتان بیش��تر 
از گفت وگوهای نزول��ی و تضعیف کننده 

خواهد بود. 
چندین راه ب��رای انجام این کار وجود 
دارد. مکانیزم موضع گی��ری می تواند در 
محدوده بین حمای��ت اجرایی و کمپین 

بازاریابی، قرار بگیرد. 
گرفت��ن جایگاه��ی عمومی ی��ا ایجاد 
ارزش اصلی بخشی از بازاریابی تان ممکن 
اس��ت همراه با ریس��ک به نظر بیاید، اما 
می تواند رهایی بخش باش��د و با مشخص 
کردن موضعی ثابت برن��د خود را دارای 

ارزش جدانشدنی بکنید. 
و منفع��ت بیش��تر را در ذهن داش��ته 
باش��ید ک��ه در آن ص��دای کس��ب وکار 
می توان��د ب��ه ش��دت تأثیر گذار باش��د، 
بنابراین ش��ما این فرصت را دارید تا یک 

روزنه در مناظرات عمومی به پا کنید. 
با اس��تفاده از پنج  روش گفته ش��ده 
برای برندس��ازی، برند خود را به یک نام 
تج��اری قدرتمند که دارای ش��خصیتی 

مشخص است تبدیل کنید. 
belovedmarketing :منبع

۵ راهکار مؤثر برای برندسازی یا قوی تر کردن برند
چگونه می توانید از افراد مشهور برای 

تبلیغ برند خود  استفاده کنید)3(
هنگامی که لیستی از چند فرد معروف جمع آوری 
کردید، وقت آن است که با آنها تماس داشته باشید. 
ب��از، م��ا خیلی خوش��بختیم که در س��ال ۲۰۱۸ 
زندگ��ی و کار می کنی��م، زی��را برق��راری ارتباط با 
افراد مش��هور و تأثیرگذار بس��یار آس��ان است. این 
افراد ممکن اس��ت همیشه پاس��خ شما را ندهند، اما 

نمی توانند پنهان شوند. 
ای��ده خوبی اس��ت ک��ه در اینجا ش��ما کنترل را 
به دست گیرید، مخصوصا اگر شما مدیرعامل شرکت 
خود هستید به طور مستقیم با فرد مشهور مورد نظر 
تماس بگیرید. شما می توانید در رسانه های اجتماعی 
به آنها به طور مس��تقیم پیام دهی��د یا به آنها ایمیل 
بفرس��تید. امروزه، پیدا کردن ایمیل افراد مشهور به 

هیچ وجه سخت نیست. 
در واقع، بسیاری از افراد مشهور ایمیل خود را در 
پروفایل رس��انه های اجتماعی خود می گذارند. روش 
تماس شما هر چه که باشد، پیام شما باید شخصی، 
س��اده و شفاف باشد. ش��ما به دنبال برقراری ارتباط 

هستید، اما به آنها نیاز دارید. 
ایمیل شما باید: 

 - متناس��ب با فرد مش��هور، شخصی س��ازی شده 
باشد. 

 - با طراوات باشد. 
 - شفاف باشد. 

 - خنده دار باشد. 
 - دوستانه باشد. 
 - فروتنانه باشد. 

 - شفاف باشد. 
به عنوان مثال: 

سالم »نام فرد مشهور را در اینجا قرار دهید«
می دان��م برای اینکه توجه ش��ما را جلب کنم، کار 

سختی در پیش دارم. 
بنده بنیانگذار یک اس��تارت آپ جدید هس��تم که 
میله های ش��کالت های فوق العاده س��الم و خوشمزه 
گیاه��ی تولی��د می کند. چون ش��ما ه��م گیاهخوار 
هس��تید، تیم ما اطمینان دارد که ش��ما محصول ما 
را دوست خواهید داشت. محصول ما گلوتن ندارد و 
با آجیل، کشمش و آنتی اکسیدان ها پر شده است. 

شاید بپرسید ما از شما چه می خواهیم؟ 

ما خوشحال خواهیم شد اگر شما پیشنهاد ارسال 
یک جعبه شکالت گیاهی رایگان ما را بپذیرید؟ این 
شکالت ها خوشمزه هستند، در دهان شما ذوب شده 
و ش��اید بهترین شکالتی باشد که تا به حال در تمام 

طول زندگی خود میل کرده اید. 
شاید بپرسید ما از شما چه می خواهیم؟ 

اگر پیش��نهاد ارسال شکالت جدید خوشمزه ما را 
بپذیرید، ممنون خواهیم شد. اگر بتوانید یک تصویر 
از خودت��ان را در حال خوردن ش��کالت در پروفایل 
ش��بکه های اجتماعی خود قرار دهید. فکر می کنیم 
که ش��ما و مخاطبان ت��ان کامال با ارزش ها و پیام ما 

تطابق دارید. 
ما همیشه ش��ما را دوست خواهیم داشت و بدون 
تردید، جعبه دوم شکالت خود را با امضای شخصی 
)ارزش امضای من بر اس��اس گفته مادرم در س��ال 
۲۰۳۰ به ۱۵ دالر خواهد رسید! ( تقدیم تان خواهیم 

کرد. 
شما سه گزینه دارید: 

الف( این پیام را نادیده بگیرید
ب( پاسخ دهید: شما می توانید به من پاسخ دهید، 

تا ما شروع کنیم! 
با تشکر

 »نام خود را وارد کنید«
نتایج

تنها تبلیغ یک فرد مش��هور برای برند ش��ما کافی 
نیست. 

موضوع تنها انتخاب یک فرد صحیح نیست. 
اگ��ر فرد اش��تباهی را انتخاب کنید، تالش ش��ما 

بی نتیجه خواهد بود. 
اگر فرد درستی را انتخاب کنید، برند شما می تواند 

رشد کند. 
تحقیقات خود را انجام دهید. 

بررس��ی کنید که چ��ه طرفدارانی، افراد مش��هور 
موردنظر را دنبال می کنند. 

اطمینان حاصل کنید که این طرفداران، ارزش ها 
و پیام شما را به اشتراک می گذارند. 

سپس، پیام خود را به افراد مشهور شخصی سازی 
کنید، مطمئن ش��وید که شاداب، دوستانه، روشن و 

همیشه پیگیر هستید. 
brandabout :منبع

تبلیغاتخالق

کلید

چگونه کوکاکوال، نتفلیکس و 
آمازون از شکست درس می گیرند؟ 
چرا، ناگه��ان، بس��یاری از رهبران کس��ب وکار 
موفق ش��رکت ها و همکاران خود را به اشتباهات و 

شکست های بیشتری تشویق می کنند؟ 
در م��اه مه، درس��ت بعد از اینک��ه او مدیرعامل 
شرکت کوکاکوال ش��د، جیمز کویینسی از مدیران 
رده باال خواست تا فراتر از ترس خود از شکست که 
در این شرکت از زمان »کوک جدید« از چند سال 
پیش وجود داشته بروند. او می گوید »اگر ما اشتباه 

نکنیم، به اندازه کافی سخت تالش نکردیم.«
در م��اه ژوئ��ن، ب��ا این ح��ال که ش��رکتش از 
موفقیت ه��ای بی نظی��ر خود با مش��ترکانش لذت 
می برد، مدیرعامل شرکت نتفلیکس رید هیستینگز 
نگ��ران بود که س��رویس ب��ا ارزش آن، برنامه های 
معروف بسیار زیادی را نشان می دهد و برنامه های 
جدید کمی را لغو می کن��د. وی در یک کنفرانس 
فناوری گفت: »می��زان موفقیت ما در حال حاضر 
بسیار باالست. ما باید ریسک های بیشتری کنیم. . 
. چیزهای دیوانه تر را امتحان کنیم. . . ما باید نرخ 

لغو بیشتر را به طور کلی داشته باشیم.«
حت��ی ج��ف ب��زوس، مدیرعام��ل آم��ازون، که 
احتم��اال موفق تری��ن کارآفرین در جهان اس��ت، 
باعث می ش��ود که این پرونده به طور مس��تقیم به 
این نتیجه برس��د که رش��د و نوآوری این شرکت 
از روی شکس��ت هایش ایجاد می شود. وی تصریح 
ک��رد: »اگر کارهای جس��ورانه ای انج��ام دهیم، به 
آزمایش تبدیل خواهد شد و اگر آزمایش باشند، از 
قبل نمی دانید ک��ه کار می کند یا خیر. آزمایش ها 
به واسطه ماهیت شان مستعد شکست هستند، اما 
چندین موفقیت بزرگ شکس��ت های بسیار زیادی 

را جبران می کند.«
پیام این مدیران اجرایی به آسانی قابل درک است، 
اما اکثر ما برای اجرای آن مشکل داریم. من نمی توانم 
به ش��ما بگویم که چه تعداد رهبران کس��ب وکار را 
مالق��ات کردم، چه تعداد س��ازمان هایی را دیدم که 
فضایل نوآوری و خالقیت را پش��تیبانی می کنند. با 
این حال بسیاری از این رهبران و سازمان ها در ترس 
از اشتباهات، شکست و ناامیدی زندگی می کنند، به 
همین دلیل است که نوآوری و خالقیت بسیار کمی 
دارند. اگر برای شکست آماده نباشید برای یادگیری 
آماده نیس��تید و اگر اف��راد و س��ازمان ها نتوانند به 
س��رعتی که جهان تغییر می کند یاد بگیرند، هرگز 

رشد و تکامل نخواهد کرد. 
پ��س راه درس��ت ب��رای اش��تباه چیس��ت؟ آیا 
تکنیک های��ی وجود دارد که س��ازمان ها و افراد را 
قادر می سازد ارتباط الزم بین شکست های کوچک 
و موفقیت ه��ای بزرگ را بپذیرند؟ کالج اس��میت، 
کالج زنان در غرب ماساچوس��ت، یک دوره به نام 
»خوب شکس��ت خوردن« را برای دانش��جویان به 
منظ��ور آماده ک��ردن آنها ب��رای  یادگیری، ایجاد 
کرده است. ریچل سیمونز که در ابتدای راه اندازی 
این کمپین اس��ت، در مقاله اخیر نیویورک تایمز، 
توضی��ح داد: »آنچ��ه م��ا در ح��ال ت��الش برای 
تدریس هس��تیم این اس��ت که شکست یک نقص 
در یادگیری نیس��ت بلکه یک��ی از ویژگی های آن 
اس��ت.« در حقیقت زمانی که دانش��جویان در این 
دوره ثبت ن��ام می کنند، آنها ی��ک گواهی دریافت 
می کنند ک��ه اعالم می کنن��د که آنه��ا »مجاز به 
شکس��ت خوردن در روابط، امتحان��ات، پروژه ها و 
یا هر چیز دیگری هس��تند و هنوز هم یک انس��ان 
کامال ارزش��مند و کام��ال عالی باق��ی می مانند.« 
دانش��جویانی که آماده شکس��ت خوردن هستند، 
قوی تر و جس��ورتر از کسانی هس��تند که کمال و 

عملکرد بی نظیر را انتظار دارند. 
این درس��ی اس��ت ک��ه ب��رای کس��ب و کار نیز 
دارای ارزش اس��ت. پاتری��ک دوی��ل، مدیرعام��ل 
ش��رکت پیت��زای دومینو از س��ال ۲۰۱۰، یکی از 
موفقیت آمیزتری��ن دوره های هفت س��اله هر رهبر 
تجاری در هر زمینه را داش��ته اس��ت. اما او تأکید 
می کن��د که تم��ام پیروزی های ش��رکتش بر پایه 
تمایل وی برای مواجه ش��دن با احتمال اشتباهات 
و شکست اس��ت. در ارائه به مدیران اجرایی دیگر، 
دویل دو چالش بزرگ را که مانع راه ش��رکت ها و 
افراد برای صادق تر بودن در مورد شکست می شود 
مط��رح ک��رد. او اولین چال��ش را »تعصب غفلت« 
می نام��د؛ واقعیتی که بس��یاری از اف��راد تصمیم 
می گیرند ایده جدیدی را دنبال نکنند زیرا اگر آنها 
چیزی را امتحان کنند و کار نکنند، این شکس��ت 
ممکن اس��ت به حرفه شان آس��یب برساند. چالش 
دوم »ناامیدی از دس��ت دادن« نامیده می ش��ود؛ 
تمایل مردم برای بازی کردن برای نباختن به جای 
بازی کردن برای برنده شدن، چرا که برای بسیاری 
از ما، »درد باختن دو برابر لذت برنده شدن است«. 
دویل توضیح می دهد: »اجازه شکس��ت داش��تن 
انرژی دهنده است« و شرط ضروری برای موفقیت. 
به همین دلیل اس��ت ک��ه عنوان ارائه خ��ود را با 
پوزش به فیلم Apollo ۱۳، »شکست یک گزینه 
اس��ت« نام گذاری کرد. این ممکن است مهم ترین 
درس باش��د. از ری��د هیس��تینگز، ج��ف بزوس یا 
مدیرعامل جدید کوکاکوال بپرسید: بدون شکست 
یادگیری وجود ندارد، هیچ موفقیتی بدون شکست 

وجود ندارد. 
Hbr/ucan :منبع
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قصد ندارم در این مقاله ادعا کنم که فقط 
کتاب های حوزه بازاریابی را مطالعه می کنم. 
من به ش��ما دروغ نخواهم گف��ت. بی تردید 
تعدادی منابع مناسب برای مطالعه در زمینه 
بازاریاب��ی مبتن��ی بر ش��بکه های اجتماعی 
منتش��ر شده اس��ت. با چند کلیک ساده در 
آمازون امکان دسترس��ی ب��ه پرفروش ترین 
کتاب های سال در حوزه بازاریابی وجود دارد. 
با این ح��ال مدیریت ش��بکه های اجتماعی 
بحث جدای��ی دارد. در واقع این بخش کمتر 
مورد توجه قرار گرفته است. برهمین اساس 
تعداد منابع چنین حوزه ای به مراتب کمتر از 

بخش بازاریابی و تبلیغات خواهد بود. 
ه��دف م��ن در س��طر پیش��ین تأکید بر 
بی اعتب��اری آماره��ای آمازون یا ه��ر پایگاه 
دیگری نیس��ت. در حقیقت شما چند منبع 
موجود در لیس��ت آمازون را در این مقاله نیز 
خواهید یاف��ت. تمام تالش م��ن اثبات این 
ادعاس��ت که به عنوان یک بازاریاب خوب و 
همچنین مدیر ش��بکه های اجتماعی نیاز به 

طیف وسیع تری از مهارت ها داریم. 
این مقاله به ش��ما کتاب های��ی به منظور 
کمک در زمینه های زیر معرفی خواهد کرد: 

- ارتقای توانایی در مدیریت زمان به طوری 
که امور را در زمان کمتری انجام دهیم

- پیش بین��ی دقیق ت��ر نیازها و خواس��ت 
مشتری

- ایجاد داستانی جذاب پیرامون برندمان با 
هدف جلب نظر مخاطب

- خل��ق پس��ت های مفید در ش��بکه های 
اجتماعی برای تس��ریع فرآیند برندسازی و 

جذب مخاطب
10 کتاب برتر برای مدیران شبکه های 

اجتماعی
1- کارخانـه انتخـاب: 25 بی نظمـی 
رفتاری کـه بر آنچـه می خریم تأثیر 

می گدارد
اثر: ریچارد شوتن

اگر اخیرا سری به فروشگاه های مواد غذایی 
زده باش��ید، بی تردید تنوع محصوالت ش��ما 
را ش��گفت زده کرده است. به عنوان مثال در 
زمینه پخت نان عالوه بر شرکت های متعدد 
تولیدی های آرد گوناگونی نیز در بازار حضور 
دارند. ب��ه این ترتیب انتخاب نان نیز بدل به 
یک فرآیند عجیب و غریب شده است. اوضاع 
در س��ایر کس��ب وکارها نیز تقریبا به همین 
شکل است، بنابراین برای جذب مشتری تنها 
یک راه وجود دارد: ارائه کیفیت بسیار متمایز 
از سایر رقبا. در غیر این صورت احتمال جذب 
مشتری از سوی ش��ما با دیگر برندها تقریبا 

یکسان خواهد بود. 
به عنوان مدیر بخش شبکه های اجتماعی 
وظیفه  ما تضمین فروش باالی شرکت است. 
بی ترید همه ما آرزوی دسترسی به محتوای 
ذهن مش��تریان را داریم. به ای��ن ترتیب به 
راحت��ی امکان آگاه��ی از معیارهای انتخاب 
خریداران فراهم خواهد ش��د. اگر این قضیه 
تا چندی پیش بیشتر شبیه رؤیا بود، اکنون 
به واقعیت بدل ش��ده اس��ت. مطالعه کتاب 
ریچارد ش��وتن به ما در زمینه کش��ف نحوه 

تصمیم گیری افراد کمک خواهد کرد. 
هرک��دام از فصل های کوت��اه این کتاب به 

بررس��ی جنب��ه ای از فرآین��د تصمیم گیری 
مشتریان می پردازد. به عالوه ریچارد در متن 
کتاب توصیه ه��ای خود را نی��ز به صاحبان 
کس��ب وکار و مدی��ران بخ��ش ش��بکه های 

اجتماعی ارائه کرده است. 
2- روش های ارتقا در یوتیوب

اثر: جف آبسُتن
آمارهای گوگل بیانگر موفقیت یوتیوب در 
زمینه جذب ۹۵درص��د از کاربران باالی ۳۵ 
س��ال فضای مجازی به صورت ماهانه است. 
با این حال موفقیت یوتیوب فقط به کاربران 
باالی ۳۵س��ال منحصر نیس��ت. براس��اس 
نظرسنجی های مختلف اغلب کاربران بین ۱۸ 
تا ۳۴ س��ال نیز متعقدند که یوتیوب بهترین 
محیط ب��رای یادگیری در مورد محصوالت و 

خدمات موردعالقه شان است. 
در کتاب »روش های راتقا در یوتیوب« جف 
آبسُتن آخرین تکنیک ها و روش های کسب 
موفقی��ت در این پلتفرم را به ش��ما آموزش 
خواهد داد. اگر مایل به توسعه کسب وکارتان 
در یوتیوب هس��تید هرگز اثر تحسین ش��ده 

جف را از دست ندهید. 
3- همه می نویسند

اثر: ان هندلی
م��ن به هیچ وجه قادر به ح��ذف این اثر از 
فهرس��ت  خود نیس��تم. اگر نویسنده خوبی 
نیستید، این اثر شما را تبدیل به نویسنده ای 
حرفه ای در حوزه بازاریابی و تبلیغات خواهد 

کرد. 

بدون شک قلم ش��یوا نیاز اصلی هر مدیر 
شبکه های اجتماعی اس��ت. برهمین اساس 
ان هندل��ی در اث��رش تکنیک های س��اده و 
گام به گام تقوی��ت این مهارت را با مخاطب 
به اش��تراک می گذارد. به بیان هندلی: »این 
اثر بیانگر همه المان هایی است که مشتریان 
بدان توجه می کنند. از لحن پس��ت های شما 
گرفته تا مت��وای بخش بیوگرافی، همگی در 
این اثر م��ورد توجه قرار گرفته اند. همچنین 
تکنیک های این کتاب برای همه شبکه های 
اجتماعی کاربردی است و محدود به پلتفرم 

خاصی نیست.« 
اگ��ر قصد جلب نظ��ر مخاط��ب را داریم، 
متن های مان باید واضح، مختصر و شیوا باشد. 
در هر ص��ورت هدف ما جلب توجه مخاطب 
به پیام مان به جای اش��تباهات نگارشی متن 

است. 
حرفـه ای:  داستان سـراهای   -4

بازاریابی در دنیای تبلیغات مدرن
اثر: رابرت مک کی

به عنوان یک بازاریاب شبکه های اجتماعی 
بخشی از کار ش��ما ارائه داستان های جذاب 
و زیب��ا به مخاطب اس��ت. در این کتاب یک 
داستان س��را و نویس��نده مش��هور در سطح 
بین الملل��ی به ش��ما در م��ورد مهارت های 
داستان نویس��ی در دنیای تبلیغات مش��اوره 

می دهد. در کنار نویسنده اصلی تام گریس به 
عنوان کارشناس بازاریابی توضیحات تکمیلی 
را ارائ��ه کرده اس��ت. ب��ه این ترتی��ب دیگر 
نیازی به منابع متعدد ب��رای تقویت مهارت 

داستان سرایی مان نخواهیم داشت. 
س��یمون مولکاهی به عنوان رئیس بخش 
فروش برن��د Sales Force )فعال در زمینه 
مش��اوره ارتب��اط با مش��تریان( ای��ن کتاب 
را اینگون��ه معرف��ی می کند: »ای��ن اثر برای 
ش��رکت هایی که به دنبال کس��ب مشتریان 
دائم��ی از طریق خلف داس��تان های جذاب 

هستند، یک معجزه به تمام معناست.«
5- نابـودش کـن: کارآفرینان بزرگ 
چگونه کسب وکار و تأثیرگذاری شان 

را بنا می کنند؟ 
اثر: گری واینرچاک

گری واینرچاک بیشتر به عنوان کارآفرین، 
نویس��نده، س��خنران و فع��ال ش��بکه های 
اجتماعی ش��ناخته می ش��ود. بدون ش��ک 
توصیه های فردی با چنین س��ابقه ای اعتبار 
بسیار باالیی دارد. گری معتقد است که رمز 
اصلی موفقیت در کس��ب وکار مدرن آگاهی 
کامل به شبکه های اجتماعی در کنار عالقه به 

انجام کارهای متفاوت در این فضاست. 
در ای��ن کتاب موضوع��ات گوناگونی مورد 
بررس��ی قرار خواهد گرف��ت. ابتدا چگونگی 
برندسازی در ش��بکه های اجتماعی به بحث 
گذاشته می شود. سپس تکنیک های کاربردی 
در زمین��ه مدیری��ت ش��بکه های اجتماعی 

و چگونگی حل��ق اس��تراتژی ای اختصاصی 
آموزش داده خواهد شد. 

برنـد:  بـرای  داسـتان  ایجـاد   -6
واضح سـازی پیـام بـه گونـه ای که 

مشتری بدان گوش دهد
اثر: دونالد میلر

اگر کتاب داستان س��راهای حرف��ه ای اثر 
رابرت مک کی را خوانده و هنوز هم بخ دنبال 
منابع بیش��تری هس��تید، این کتاب گزینه 
مطلوبی به حساب می آید. تأکید اساسی میلر 
در این کتاب تفاوت کس��ب وکارها با یکدیگر 
اس��ت. به بیان نویسنده در دنیای امروز هیچ 
کسب وکار شبیه به دیگری قابل ذکر نیست. 
برهمین اساس میلر در هر بخش از کتاب به 
بررسی شاخه خاصی از کسب وکارهای مدرن 
می پردازد. آموزش کمک به مشتری در زمینه 
یادگی��ری نحوه اس��تفاده از محصول، هفت 
ش��یوه داستان س��رایی مدرن و دالیل اصلی 
انتخاب محصول از س��وی مشتریان از جمله 

بحث های این کتاب هستند. 
7- موفقیت سازان: علم شهرت و در 

عصر نابودی تمرکز
اثر: ِدِرک تامپسن

اگر به تازگی فعالیت حرفه ای در شبکه های 
اجتماعی را ش��روع کرده اید، احتماال پس از 
گذش��ت چند ماه به احساس شکست دچار 

ش��ده اید. ناتوانی در کنترل و مدیریت امور از 
تجربیات مشترک اغلب افراد به هنگام ورود 
به شبکه های اجتماعی اس��ت. تالش اصلی 
تامپس��ن نیز در اثرش ارائه راهکارهایی برای 

غلبه بر این وضعیت است. 
تمرکز بحث در کتاب درک بر روی پیشینه 
تاریخ��ی هر نوع محتوایی برای افراد مختلف 
اس��ت. براین اساس تامپسن توضیح می دهد 
که چرا از نظر بالینی برخی از افراد پست های 
خاص را می پسندند. در پایان نیز راهکارهای 
خل��ق محتوا با پیش��ینه تاریخ��ی فراکیر به 
منظور جلب نظر اکثر کاربران ارائه شده است. 
یکی از پیش فرض های نویس��نده در بحث از 
بازاریابی سلطه قاطع شبکه های اجتماعی و 

ضرورت مهارت یابی در این زمینه است. 
علمـی  رازهـای  زمانـی:  چـه   -8

زمان بندی مناسب
اثر: دانیل اچ. پینک

بی تردید زمان بندی برای انتش��ار مطالب 
از اهمی��ت باالیی برخوردار اس��ت. به عنوان 
مثال انتشار بی موقع یک توییت یا عکس کل 
زحمات قبلی را نابود خواهد کرد. براین اساس 
دانی��ل اچ. پین در کتاب خود به بررس��ی و 
آموزش مهارت های زمان بندی پرداخته است. 
به طور معمول زمان بندی یک هنر قلمداد 
می ش��ود، با این حال دانیل استدالل خود را 
بر علم��ی بودن این توانایی بنا کرده اس��ت. 
برهمین اساس دانیل دست به تحقیق بسیار 
نوینی در زمین��ه مهارت های زمان بندی زده 
اس��ت. همچنین پژوهش موج��ود به زمینه 
خاصی محدود نیس��ت. بررس��ی حوزه های 
روان شناس��ی، زیست شناس��ی و اقتصاد اثر 
دانیل را نسبت به دیگر پژوهش های موجود 

کاماًل متمایز می کند. 
9- 2018، سـال غیرواضـح: چگونـه 
درست پیش بینی کنیم و برنده آینده 

شویم؟ 
اثر: روهیت بهارگاوا

بخشی از وظیفه ما به عنوان مدیر شبکه های 
اجتماعی مشاهده دقیق ترندهای برتر است. این 
به معنای دنبال کردن تمام ترندها نیست، بلکه 

آگاهی از آنها مدنظر قرار دارد. 
در آخری��ن نس��خه از مجموعه کتاب های 
ش��یوه های  نویس��نده  به��ارگاوا،  روهی��ت 
عجیب وغریب و در بری موارد دشوار مدیران 
مختلف دنیا را به منظور موفقیت در بازاریابی 
و ف��روش مورد بررس��ی ق��رار داده اس��ت. 
دس��ته بندی ترندهای جدی��د، آموزش تفکر 
فراس��اختاری و چگونگی پیش بینی صحیح 
رخدادهای دنیای کسب وکار از جمله مباحث 

اصلی کتاب روهیت به حساب می آیند. 
10- خالقیت: غلبه بر نیروهای نامرئی 

مقابل الهام بخشی
اثر: اِد کتمول

همانطور که می دانید، خلق محتوا همیشه 
فرآیندی ساده و طبیعی نیست. اگر در زمینه 
ایجاد محت��وای جدید و خالقانه با مش��کل 
مواجه هستید، بسیاری از کارشناس ها مطالعه 

اثر پرفروش اِد کتمول را توصیه می کنند. 
کتمول به عنوان یکی از موسسان استودیو 
انیمیش��ن پیکسار ایده های دس��ت اولی در 
ذهن دارد. وی در این اثر به بررسی شیوه های 
مورد اس��تفاده پیکس��ار برای دس��تیابی به 

موفقیت جهانی پرداخته است. 
hootsuite :منبع

مزایا و معایب تحقیق بازاریابی از 1۰ کتابی که هر مدیر شبکه اجتماعی باید مطالعه کند
طریق اینترنت

وسایل دیگری برای استفاده اینترنت به عنوان ابزار تحقیق 
وج��ود دارد. ش��رکت می تواند راجع به افرادی ک��ه از پایگاه 
اینترنتی آن بازدید می کنند از طریق پیگیری نحوه ثبت مسیر 
آنها در پای��گاه اینترنتی و رفتن به پایگاه های اینترنتی دیگر 
اطالعات کس��ب کند. همچنین می تواند قیمت های مختلف 
را اعالم کند، از تیترهای متفاوت اس��تفاده کند، ویژگی های 
مختل��ف محص��ول را در پایگاه های اینترنت��ی متفاوت یا در 
زمان های مختلف نشان دهد تا از اثربخشی نسبی عرضه های 
خود به بازار مطلع شود.  بااین وجود، به اندازه ای که روش های 
تحقیق اینترنتی محبوب هستند، شرکت های باهوش آنها را 
برای استفاده جهت تقویت روش های سنتی تر انتخاب می کند 
تا برای جایگزینی آنها. س��ت دایمند، هدایت کننده بینش ها 
و راهب��رد مصرف کنن��ده گفت در غذاه��ای کرفت، پژوهش 
اینترنتی مکمل تحقیق س��نتی اس��ت. او گف��ت: »اینترنت 
به تنهایی راه حلی برای تمام چالش های تجاری ما نیس��ت«،  

»اما آن مجموعه ابزار ما را توسعه می دهد.«
پژوهش اینترنتی مزایا و معایبی دارد. در زیر چند مزیت 

بیان شده است: 
- تحقی��ق اینترنت��ی کم هزینه اس��ت. یک نظرس��نجی 
ایمیلی معمولی می تواند بین ۲۰درصد هزینه داش��ته باشد 
و ۵۰درصد کمتر از هزینه نظرس��نجی س��نتی است و نرخ 

بازگشتی می تواند به اندازه ۵۰درصد باشد. 
- تحقیق اینترنتی سریع است. نظرسنجی های اینترنتی 
سریع هستند، زیرا این نظرسنجی می تواند به صورت خودکار 
پاسخ گویان را به پرسش های قابل اجرا هدایت کرده و نتایج 
را فورا انتقال دهد. یک برآورد نشان می دهد که در مقایسه 
با نظرسنجی تلفنی که مستلزم ۷۰ روز جهت فراهم آوردن 
۱۵۰ مصاحبه است، نظرسنجی اینترنتی ۷۵ تا ۸۰درصد از 

پاسخ موردنظر را در ۴۸ساعت به وجود می آورد. 
- اف��راد معم��وال در اینترنت ص��ادق و با فکر هس��تند. 
هنگامی که افراد می توانند به طور خصوصی و نه به ش��خص 
دیگری که احس��اس می کنند ممکن است راجع به آنها به 
خصوص درباره موضوعات حساس )از قبیل چند وقت یک بار 
شما حمام می روید یا دوش می گیرید؟ ( قضاوت کند پاسخ 
دهند ممکن اس��ت در بیان عقایدشان صادق تر باشند؛ زیرا 
آنها زمان و مکان انجام نظرسنجی و مقدار زمانی را  که به هر 
س��ؤال باید اختصاص دهند انتخاب می کنند و ممکن است 

آنها راحت تر، درون نگرتر و صادق تر باشند. 
- تحقیق اینترنتی متنوع اس��ت. نف��وذ افزایش یافته پهن 
باند حتی تغییرپذیری و امکانات بالقوه بیشتری را در تحقیق 
اینترنتی فراهم می کند. برای مثال، نرم افزار واقعیت مجازی به 
بازدیدکنندگان امکان بررسی شیوه های سه بعدی محصوالت 
از قبیل دوربین ها، خودروها، تجهیزات پزشکی و دست کاری 
ویژگی های محصول را می دهد. حتی در س��طح المس��ه ای 
بنیادین، نظرس��نجی های اینترنتی می تواند پاسخگویی به 
پرسش��نامه را آس��ان تر و جالب تر از مدل های کاغذ و مداد 
س��ازد. وبالگ های اجتم��اع اینترنتی به ش��رکت کنندگان 

مشتری امکان ارتباط متقابل با یکدیگر را می دهد. 
همچنین برخی معایب شامل موارد ذیل هستند: 

- نمونه ها می توانند اندک و نادرس��ت باش��ند. در س��ال 
۲۰۰۹ در ایاالت متحده آمریکا حدود ۴۰درصد از خانواده ها 
فاقد دسترسی به اینترنت پهن باند بودند؛ این درصد حتی 
در میان گروه های کم درآمدتر، در نواحی روستایی و بیشتر 
قسمت های آسیا، آمریکای التین و اروپای مرکزی و شرقی 
جایی که س��طوح اجتماعی اقتص��ادی و تحصیلی نیز فرق 
داش��تند، باالتر است. اگرچه مطمئنا افراد بیشتر و بیشتری 
وارد اینترنت خواهند شد، پژوهشگران بازاریابی اینترنتی باید 
شیوه های مبتکرانه جهت دستیابی به بخش های جمعیت در 
جهت دیگر »تقسیم دیجیتالی« بیابند. یک انتخاب آمیختن 
منابع برون خطی با یافته های اینترنتی اس��ت. راهبرد دیگر 
فراهم آوردن دسترسی موقتی به اینترنت در مکان هایی مثل 
مراکز خرید و مراکز تفریحی اس��ت. برخی از ش��رکت های 
تحقیقاتی از مدل های آماری جهت پر کردن جاهای خالی 
باقیمانده توس��ط بخش های مصرف کنن��ده برون خطی در 

تحقیق بازار استفاده می کنند. 
- گروه ها و اجتماعات اینترنتی ممکن اس��ت بیش ازحد 
متحمل تغییر و تبدیل شوند. ممکن است اعضا از تالش های 
ش��رکت خس��ته ش��وند و فرار کنند. یا ش��اید حتی بدتر، 
ممکن است آنها بمانند اما با بی میلی شرکت داشته باشند. 
گردانندگان گروه و اجتماع جهت پرداختن به کیفیت گروه و 
اطالعاتی که از طریق افزایش معیارهای استخدام، کم اهمیت 
جلوه دادن پاداش ها و کنترل دقیق سطوح مشارکت و تعهد 
فراه��م می آورند، دس��ت ب��ه اقداماتی می زنن��د. رویدادها، 
ویژگی های جدید و فعالیت های دیگر باید پیوس��ته افزوده 

شوند تا اعضا را عالقه مند و مشغول نگه دارند. 
- تحقی��ق اینترنتی راجع ب��ه بازار ممکن اس��ت دارای 
مش��کالت فن��ی و ناهماهنگ��ی باش��د. ممک��ن اس��ت با 
نظرسنجی های اینترنتی مشکالتی به وجود  آید زیرا نرم افزار 
مرورگر متنوع اس��ت. محصول نهایی طراحی شبکه ممکن 
است به لحاظ صفحه موضوع تحقیق بسیار متفاوت به نظر 

برسد. 
- تحقی��ق اینترنتی راجع ب��ه بازار ممکن اس��ت دارای 
مش��کالت فن��ی و ناهماهنگ��ی باش��د. ممک��ن اس��ت با 
نظرسنجی های اینترنتی مشکالتی به وجود آید، زیرا نرم افزار 
مرورگر متنوع است. محصول نهایی طراح شبکه ممکن است 
به لحاظ صفحه موضوع تحقیق بسیار متفاوت به نظر برسد. 
پژوهشگران اینترنتی همچنین به شیوه های متنوعی شروع 
به استفاده از پیام متنی کرده اند تا با پاسخ دهنده گفت وگو 
کنند، راجع به عضو گروه متمرکز اینترنتی عمیق تر تحقیق 
کنند، یا جوابگ��و را به یک پای��گاه اینترنتی هدایت کنند. 
همچنین پیام متنی ش��یوه مفیدی جهت جذب نوجوانان 
hormond :برای پرداختن به موضوعات است.       منبع

چرا ارزش های شخصی، کلید 
کمپین های موفق بازاریابی هستند؟ 
 در س��ال ۱۹۹۷ )۱۳۷۵(، اس��تیو جاب��ز یکی از 
مهم تری��ن اصول آمیخته بازاریاب��ی را با این جمله 
کوتاه توضیح داد ک��ه: »در نظر من بازاریابی یعنی 
ارزش ه��ا«. او در ادامه توضی��ح می دهد که چگونه 
برخی از برندهای نمادی��ن و موفق ارتباط نزدیکی 
با ارزش های ش��خصی مش��تری دارند. این اصلی از 
بازاریابی اس��ت ک��ه ارزش پرداختن بیش��تر به آن 

احساس می شود. 
همه ما بر اس��اس مجموعه ای از ارزش ها زندگی 
می کنی��م که برای ما مهم )یا بی اهمیت( هس��تند. 
برخی م��ردم لذت بردن و به دنب��ال هیجان رفتن 
را جس��ت وجو می کنند )هدونیزم= فلس��فه خوشی 
پرستی وتمتع از لذایذ زودگذر دنیا(. برخی تأثیر و 
کنترل داشتن بر زیردستان را ارزش تلقی می کنند 
)ق��درت(. در عین حال، برخ��ی دیگر کمک کردن 
ب��ه دیگران و تبدیل کردن دنیا به مکانی بهتر برای 
زندگ��ی را ارزش می دانن��د )خیرخواهی(. ارزش ها، 
باورها و اهدافی هس��تند که از برخی موقعیت ها به 
منظور تحری��ک رفتار فراتر می رون��د. درک و فهم 
اینکه مش��تریان چه چیزهایی را ارزش می دانند، از 
اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، چرا که همانند 
ویژگی های ش��خصیتی و برخی دیگ��ر تفاوت های 
فردی، ارزش ها توانایی قدرتمند خود در پیش بینی 
تعدادی از تجربیات مش��تری و عملی��ات بازاریابی 
مختلف را اثبات کرده اند. ارزش ها همچنین توانایی 
خ��ود در پیش بینی مجموع��ه متنوعی از رفتارهای 

خرید از انتخاب یک جفت عینک آفتابی تا خرید
محصوالت دوس��تدار محیط زیست یا محصوالت 

ارگانیک را نشان داده اند. 
ب��ا داش��تن درکی جام��ع از س��اختار ارزش های 
مختلف )مث��ال هدونیزم، ق��درت، خیرخواهی و...(، 
بازاریاب��ان می توانن��د از قدرت پیش بین��ی آنها در 

زمینه های مختلف بازاریابی بهره ببرند.  
تعدادی کمپین ه��ای بازاریابی یا تبلیغات ممکن 
اس��ت به طور مس��تقیم )از روی خوش شانسی( در 
هماهنگ س��اختن یک برند با ارزش ه��ای ایده آل 
مش��تریان ب��ه موفقیت دس��ت پیدا کنن��د. با این 
وجود، روش های حس��اب شده و نظام مند مختلفی 
وج��ود دارد ک��ه می توانند به ش��ما اطمینان دهند 
ک��ه فرآیند انتقال پیام، بازاریاب��ی و ترفیع و ترویج 
ش��ما به موفقیت نائل می شود. در ادامه چند حوزه 
خاص کاربردی و اینکه چرا باید آنها را در استراتژی 
بازاریاب��ی خود لح��اظ کنید را مورد بررس��ی قرار 

می دهیم. 
بازاریابی ایمیلی

تحقیق��ات نش��ان داده ک��ه وقتی پیام ه��ای ما 
ب��رای افراد بر اس��اس خصوصیات ش��خصیتی آنها 
شخصی سازی می ش��وند، اثربخشی بیشتری داشته 
و متقاعد کننده تر هس��تند. همی��ن اثر به طور کامل 
ب��رای اف��رادی که ارزش ه��ای مختلف برای ش��ان 

اولویت بندی دارد نیز صادق است. 
ب��ه عنوان مثال فرض کنیم که هتلی قصد اجرای 
ی��ک کمپی��ن بازاریابی ایمیلی به منظ��ور ترویج و 
ترفی��ع یکی از هتل ه��ای خود را دارد. آن دس��ته 
از افرادی که به ش��دت ب��رای هدونیزم ارزش قائل 
هس��تند بیشتر با بخش هایی از ایمیل ارتباط برقرار 
خواهند کرد که در ارتباط با خوشی و لذت و نشاط 
اس��ت. آن دس��ته افرادی که بیش��تر برای سنت یا 
پیروی از رس��وم و عقاید ارزش قائل هستند ممکن 
اس��ت با عناصری در ارتباط ب��ا دورهمی، خانواده و 
دوس��تی )مثال اتاق های آرام( هماهنگ باش��ند. هر 
ق��در اطالعات بیش��تری در رابطه با ای��ن ارزش ها 
داشته باش��ید، امکان تنظیم های ایمیل های بهتری 

بر این اساس خواهید داشت. 
برنامه های وفادار سازی مشتری

در برنامه های وفاداری وقتی ارزش های ش��خصی 
خریدار و برنامه تنظیم ش��ده در هماهنگی بیشتر با 
یکدیگر باش��ند. وقتی مشتریان احساس هماهنگی 
بیشتر با برنامه از نظر ارزش های درونی خود داشته 
باشند، احتمال خرید مجدد آنها از برند و همچنین 
توصیه کردن آن برند به دوس��تان خودشان بیشتر 

و بیشتر می شود. 
شخصی سازی تجارت الکترونیک

س��ایت های تجارت الکترونیک زیرساخت دیگری 
برای شخصی س��ازی ارزش ها هس��تند. ب��ه عنوان 
مثال، اگر ش��رکتی به این نتیجه برسد که بهترین 
مش��تریان آنها برای پیروزی و موفقیت ارزش قائل 
هستند، می توانند مثال صفحات فرود سایت خود را 
با پیام هایی حول محور موفقیت، هدف و مس��ائلی 
از این دس��ت طراحی کنند. یا مثال اگر این دس��ته 
از مش��تریان برای جهانی س��ازی خیرخواهی ارزش 
زیادی قائل باش��ند، صفحات فرود س��ایت هایی که 
این افراد مشتریان آنها هستند می توانند با پیام های 
ح��ول محور دوس��تی یا عناص��ر صلح آمیز طراحی 

شوند. 
ای��ن دو م��ورد تنها دو مثال س��اده از نقاط ورود 
به س��ود ب��ردن از ارزش ها ب��رای هماهنگی بهتر و 
بیشتر با بخش های کلیدی مشتریان بود که البته با 
برنامه ریزی های اس��تراتژیک بهتر و بیشتر، ارزش ها 
می توانند برای دستیابی به مجموعه گسترده تری از 

اهداف مورد استفاده قرار بگیرند. 
ibazaryabi :منبع

بازاریابیخالق

به قلم: دارا فونتین  
ترجمه: علی آل علی 

بازاریابینوین ایستگاهبازاریابی

یکشنبه
27 اسفند 1396

شماره 1029



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irمدیریت کسب و کار 12

10 راز مهم برای تبدیل شدن به 
کارآفرینی موفق )1(

کارآفرینی از جمله ش��غل هایی محس��وب می شود که 
تقریبا تمامی افراد در رویای آن به سر می برند. با این حال 
واقعیت این اس��ت که تنها تعداد کم��ی از افراد موفق به 
رسیدن به چنین  آرزویی می شوند. با این حال این امر به 
معنای غیرممکن بودن آن برای تمامی افراد بوده و تنها به 
این امر اش��اره دارد که به تالش و خوش��فکری باالیی نیاز 
دارید. به علت اینکه کارآفرین ش��دن برخالف تصور عموم 
پروسه ای بلندمدت محسوب می شود و ریسک باالیی دارد، 
اف��راد معموال در ابتدای راه کام��ال قید آن را می زنند و به 
کاری دیگر مشغول می ش��وند. با این حال در صورتی که 
جزو آن دسته از افرادی هستید که در این رابطه مصمم اید، 
توصیه می شود با راهکارها، الزامات و رازهای این امر آشنا 
شوید. در ادامه به بررسی ۱۰ راز مهم برای تبدیل شدن به 

کارآفرینی موفق خواهیم پرداخت. 
1- نسبت به اهداف خود اشتیاق داشته باشید

افراد تنها هنگامی می توانند آستانه تحمل خود را افزایش 
دهند که نسبت به کار خود عالقه کافی داشته باشند و این 
یک واقعیت اس��ت و کارآفرینان نیز از این قاعده مستثنا 
نیستند. در همین راستا توصیه می شود در حرفه ای زندگی 
خود را صرف کنید که نس��بت به آن بیش��ترین حجم از 
تمایل را دارا هستید. این امر در حفظ انگیزه و تالش بیشتر 
عاملی تعیین کننده خواهد بود. با این حال همواره احتمال 
دارد که بنا به دالیل مختلف افراد به مرور زمان تمایل اولیه 
خود را از دس��ت بدهند. عامل اصلی بروز این مش��کل در 
عدم برنامه ریزی درس��ت و توجه نکردن به سطح توانایی 
خود است. درواقع شما باید خود را برای پیمودن یک مسیر 
طوالنی آماده س��ازید و تحت این شرایط امکان دویدن در 
طول مسیر میسر نخواهد بود. به همین دلیل بهتر است از 
مشاوری با تجربه در راستای بهبود تصمیمات خود استفاده 
کنید. نکته دیگری که در این رابطه باید مدنظر قرار دهید 
این اس��ت که تیم کاری خود را نیز باید با افرادی تشکیل 
دهید که اش��تیاق به کار کافی را دارند و همسو با اهداف 
شما باشند. در غیر این صورت بهترین حالت همکاری و کار 

در قالب یک سیستم و تیم میسر نخواهد بود. 
2- به فرصت هایی معطوف شوید کنید که از نظر 

دیگران پنهان مانده 
ب��دون تردید با انجام کاری تکراری نمی توانید تحولی 
عظی��م را در بازار خود ایج��اد کنید. به همین خاطر در 
صورتی که حتی یک محصول جدید را عرضه نمی کنید 
الزم اس��ت در نحوه انجام کار خود خالقیت هایی داشته 
باش��ید تا بتوانید به بهترین شکل مخاطب خود را تحت 
تأثیر قرار دهید. بدون تردید بازار شما حاوی فرصت های 
متعددی خواهد ب��ود که امکان پرداختن به تمامی آنها 
وجود نخواهد داش��ت. به همین خاطر ضروری است تا 
در زمینه انتخاب موارد به ش��کلی حرفه ای عمل کنید. 
در غیر این صورت ممکن است زمان خود را وقف کاری 
کرده باشید که پتانسیل عملی کردن خواسته های شما 
را ن��دارد. با این حال توصیه می ش��ود تا همواره نگاهی 
به فرصت های پنهان کس��ب وکار خود داش��ته باش��ید. 
این م��وارد معموال با خوش فک��ری می توانند موفقیتی 

چشمگیر را به همراه داشته باشند. 
3- تنها تالش ضامن موفقیت شما نخواهد بود

برای بس��یاری از افراد مسیر موفقیت تنها با تالش و 
کار ش��بانه روزی میسر خواهد بود. با این حال این باور 
امری منس��وخ شده محسوب می ش��ود. درواقع امروزه 
عام��ل فک��ر از اهیمت ب��ه مراتب بیش��تری برخوردار 
اس��ت. به همین خاطر الزم است تا روی تقویت دانش 
و ذهن خود س��رمایه گذاری کنید. تحت این ش��رایط 
ق��ادر خواهید ب��ود کارها را به ش��کلی حرفه ای انجام 
دهید. به همین خاطر در ابتدای مسیر کارآفرینی الزم 
اس��ت روی تقویت خود تمرک��ز کنید. در گام های بعد 
مسئله تقویت تیم کاری مطرح خواهد شد. با این حال 
توجه داش��ته باش��ید که این امر نبای��د عاملی بر عدم 
سختکوشی شما باشد، بلکه تنها اشاره به این امر دارد 
ک��ه نمی توانید صرفا با س��خت کار ک��ردن موفقیت را 

برای خود به ارمغان آورید. 
4- نقطه پایان دقیق مشخص نکنید

همواره تأکید شده است تا بر اهداف خود تمرکز کنید. با 
این حال تاکنون به این فکر کرده اید که در بعد از رسیدن 
به اهداف خود چه برنامه ای خواهید داشت. ریشه بسیاری 
از س��قوط های ناگهانی و غیرمنتظره شرکت ها نیز همین 
اس��ت. در واقع آنه��ا تنها تمرکزش��ان را روی هدف خود 
می گذارن��د و لذت بردن از مس��یر کاری که به آن تمایل 
دارن��د را فرام��وش کرده اند. با این اقدام ش��ما دیگر نقطه 
پایانی نخواهید داشت و هر روز موقعیتی جدید در راستای 
پرداختن به کاری اس��ت که آن را دوست دارید و در شما 
حسی خوب ایجاد می کند. همواره این احتمال وجود دارد 
که هدف تعیین شده بنا به دالیلی محقق نشود، تحت این 
شرایط اگر از مسیر موفقیت خود لذت نبرده باشید، امکان 

تالش دوباره میسر نخواهد بود. 
5- به غریزه خود نیز در کنار قوه عقل توجه نشان 

دهید
هم��واره با تکیه بر عقل جلو رفتن نمی تواند ش��ما را به 
بهترین مسیر ممکن راهنمایی کند، به همین دلیل است 
که کارشناسان عقیده دارند افراد همواره باید به غریزه خود 
نیز در کنار عقل توجه نشان دهند. این امر تنها مختص به 
برخی تصمیمات نیست و ضروری است تا در هر تصمیمی 
با توجه به دو مورد ذکر شده عمل کنید.     ادامه دارد. . . 
inc :منبع

یک داس��تان برن��د حرفه ای، 
از  را  ش��ما  ش��رکت   نه تنه��ا 
رقیب��ان متمایز می کن��د، بلکه 
در اس��تخدام بهترین کارمندان 
مس��تعد هم نقش انکارناپذیری 

دارد. 
این فقط مس��ئوالن استخدام 
ش��رکت نیس��تند که در جذب 
کارمندان نقش دارند، بلکه خود 

برند نیز عاملی حیاتی است. 
مدی��ران و مس��ئوالن بخش 
اس��تخدام، وظیفه خ��ود را در 
جذب اس��تعدادهای برتر انجام 
می دهن��د، ام��ا درنهای��ت این 
داستان برند شما است که ایده 
اصلی دیگران از شرکت شما را 
شکل می دهد. شما باید بهترین 
زوایای کس��ب وکار خ��ود را در 
قالب یک داستان برند منسجم 
به تصویر بکشید، روایتی که به 
مخاطبان نش��ان می دهد هدف 
ش��رکت ش��ما چیس��ت و چرا 
کارمندان ماهر و متخصص باید 
به تیم ش��ما بپیوندن��د. درواقع 
باید ب��ه اس��تراتژی برند، توجه 

بیشتری داشته باشید. 
داس��تان  تألی��ف  بااین ح��ال 
آس��انی  کار  همیش��ه  برن��د 
نیس��ت، مخصوصا اگر از جمله 
غالبا  که  باش��ید  ش��رکت هایی 
را  خدم��ات  و  پیش��رفت ها 
به صورت گراف و نمودار نش��ان 
ادام��ه مطل��ب،  می دهی��د. در 
چگون��ه  می دهی��م  توضی��ح 
باید داس��تان برندی بنویس��ید 
ک��ه به ج��ذب کارمن��دان برتر 
کم��ک کن��د. در پای��ان مقاله، 
از تاکتیک ه��ای پیش��رفته این 
استراتژی نیز صحبت می کنیم، 
ولی ابتدا مبان��ی و اصول اولیه 

کار را یادآور می شویم: 
داستان برند چیست؟ چرا 

شما به یک داستان برند نیاز 
دارید؟ 

داس��تان برند، نهای��ت و اوج 
هم��ه ویژگی ه��ا و مش��خصات 
برند ش��ما اس��ت. از زمینه های 
بس��یار تأثیرگذار نظیر طراحی 
جزیی��ات  ت��ا  گرفت��ه  س��ایت 
دقیق ت��ری مثل  اینکه آیا ش��ما 
از ایموجی  اس��تفاده می کنید یا 
خیر. ش��ما همچنین می توانید 
از درگاه هایی نظیر »درباره ما« 
اس��تفاده  مأموریت«  »بیانیه  یا 
کنی��د و ش��رح دهی��د برندتان 
در چه مس��یری حرکت می کند 
و به ط��ور کل��ی، نکات��ی را که 
می خواهی��د در ذهن مخاطبان 
پررنگ تر کنی��د، انتخاب و ذکر 

کنید. 
برخ��ی از عناص��ر مش��ترک 
داس��تان های برند عبارتند ازنام 
برن��د، لوگ��و، ش��عار، طراحی، 
وب سایت، صدای برند، محتوای 
وب��الگ، محت��وای رس��انه های 
محصول/ کیفی��ت  اجتماع��ی، 
خدم��ات، قیمت ه��ا، خدم��ات 
مش��تریان، مؤسس��ات خیری��ه 
وابس��ته، ارتباطات و انجمن ها و 

اسپانسرهای مالی.
داس��تان برن��د هم��ه جوانب 

کس��ب وکار را تح��ت تأثیر قرار 
می ده��د؛ اس��تخدام، ف��روش، 
س��رمایه گذاری و هر چیزی که 
در اطراف ش��ما اس��ت. متوجه 
آن نیس��تید، ام��ا ش��ما ای��ن 
تأثی��رات را احس��اس می کنید. 
چن��د دقیقه خوب فک��ر کنید. 
چ��ه چیزی باعث می ش��ود اپل 
را یک برند پیش��رو بدانید؟ چرا 
مردم برند دیور را به عنوان یک 
نام درخش��ان می شناسند؟ چرا 
نیویورک تایم��ز قاب��ل  اعتمادتر 
اس��ت؟  پس��ت  نیوی��ورک  از 
همه پاس��خ ها، به ای��ن واقعیت 
برمی گ��ردد ک��ه هر ش��رکت، 
چقدر در توس��عه داستان برند 

خود موفق عمل کرده است. 
کارکنان شما، داستان برند را 
ان��دازه عوامل مؤثری  به همان 
نظی��ر حق��وق و دس��تمزد ی��ا 
موقعیت شرکت، مهم می دانند. 
ش��ما می توانید بهترین بس��ته 
مزای��ا را به کارمندان مس��تعد 
پیش��نهاد دهید، ول��ی اگر برند 
شما به مفهومی عمیق تر داللت 

نکند، راه به  جایی نمی برید. 
چگونه یک داستان برند 
تأثیرگذار برای کارمندان 

بنویسید
می خواهی��د  زمانی ک��ه   
اس��تراتژی های تش��کیل تی��م 
خ��ود را تنظی��م کنی��د، اولین 
کاری که بای��د انجام دهید این 
اس��ت که ی��ک داس��تان برند 
ج��ذاب در صفحه اس��تخدامی 
وب س��ایت ش��رکت بنویس��ید. 
توصیه می ش��ود داس��تان را در 
صفحه »درباره شرکت« توسعه 
دهید،زیرا ای��ن صفحه مرجعی 
ب��رای تمامی بخش ه��ای دیگر 
کسب وکار نیز به شمار می رود. 

یک داس��تان برن��د خوب از 
چ��ه صحبت می کن��د؟ طبیعتاً 
از نیازهای مش��تریان و راه  حلی 
که شرکت برای رفع این نیازها 
ارائه می کند. ازآنجایی که از یک 
کس��ب وکار صحب��ت می کنیم، 
بهتر اس��ت پروس��ه اجرای این 

راه ح��ل )تولی��د محص��ول ی��ا 
خدمات( را شرح دهید. 

پ��س قدم اول این اس��ت که 
به دنبال مش��کالت یا نیازهایی 
بگردی��د ک��ه ش��رکت ش��ما با 
ارائه خدمات خود، موفق ش��ده 
اس��ت آنها را رفع کند. به عنوان  
مث��ال واربی پارکر در داس��تان 
برند خ��ود، توضیح می دهد که 
علت اصلی ش��روع به کار آنها، 
قیمت باالی عینک های موجود 
در ب��ازار بود. راه ح��ل آنها این 
ب��ود که ب��ا دور زدن کانال های 
س��نتی، خودش��ان عینک ها را 
طراحی کنند و به طور مستقیم 
با مش��تریان وارد تعامل شوند و 
یک گزین��ه جایگزین در اختیار 
آنه��ا ق��رار دهند. این داس��تان 
بس��یار واض��ح، روش��ن و مؤثر 
است. داس��تان برند ش��ما باید 
به ط��ور واضح، ه��دف، ارزش ها 
و مأموری��ت ش��رکت را ب��رای 

داوطلبان شغلی شرح دهد. 
نکت��ه قاب��ل  توج��ه دیگر در 
داس��تان برن��د وارب��ی پارک��ر، 
اس��ت.  ماجرا  انس��انی  س��مت 
داس��تان، با خاطره واقعی یکی 
شروع  ش��رکت  بنیان گذاران  از 
مجبور  او  زمانی ک��ه  می ش��ود؛ 
ش��د ی��ک ت��رم دانش��کده را 
بدون عینک س��پری کند، زیرا 
اس��تطاعت مال��ی خرید عینک 
را نداش��ت. این لحظات انسانی، 
تأثیر بس��یار زی��ادی در ارتباط 
عمی��ق کارمندان، مش��تریان و 
مخاطبان با برند خواهند داشت. 

شخصیت برند را تعریف 
نکنید، بلکه نشان دهید

یک��ی دیگر از اجزاء داس��تان 
برن��د ک��ه به ویژه ب��رای جذب 
کارمن��دان باید مورد توجه قرار 
برند اس��ت.  بگیرد، ش��خصیت 
»ما  بگویی��د:  نمی توانید  ش��ما 
برند جذاب و جالبی هس��تیم!« 
و انتظار داشته باشید مردم این 
حرف را ب��اور کنند. اگ��ر واقعا 
برن��د جذاب��ی هس��تید، لزومی 
ن��دارد این حقیق��ت را با کالم 

بی��ان کنید. ش��خصیت برند در 
تمام عناصر بصری نظیر طراحی 
لوگ��و، ترکیب رنگ ه��ای برند، 
طراحی مت��ون برن��د و اجزای 

دیگر، نمود پیدا می کند. 
در زمینه استخدام کارمندان 
برتر، به یاد داش��ته باش��ید که 
برخ��ی از این اجزا، ش��خصیت 
برن��د ش��ما را بهتر از س��ایرین 
نمایش می دهند؛ پس  روی این 

اجزا تمرکز کنید. 
1- لحـن و ادبیات پسـت 
شـغلی: پست اس��تخدام را به 
بنویس��یدکه گوی��ی  ش��یوه ای 
برندت��ان را معرف��ی می کنی��د. 
زب��ان پس��ت، چ��ه ب��ا لحن��ی 
طن��ز و چه مس��تقیم و جدی، 
بای��د از ماهیت، ح��ال و هوا و 
کند.  ش��رکت صحب��ت  فضای 
درعین حال ای��ن ادبیات باید با 
س��ایر پست های شما در وبالگ 
و شبکه های اجتماعی همخوانی 

داشته باشد. 
2- تصاویـر مرتبـط با هر 
به  پس��ت های دع��وت  شـغل: 
همکاری که فقط از متن تشکیل  
ش��ده اند، فرص��ت خوب��ی برای 
معرفی برند از دس��ت می دهند. 
با انتخاب عکس های مناس��ب به 
مخاطبان کمک کنید با برند شما 

ارتباط برقرار کنند. 
صفحـات  طراحـی   -3
مش��اغل  صفح��ه  مشـاغل: 
وب س��ایت و همچنی��ن دعوت 
به همکاری اینترنتی را به خوبی 
طراحی کنید. نیازی نیست این 
صفح��ات بیش ازحد خش��ک و 
جدی به نظر برسند. مثل سایر 
صفحات وبالگ، تصاویر مناسب 
را به این بخش نیز اضافه کنید. 
مهم ترین نکته این مرحله این 
است که انس��جام و یکپارچگی 

همه پست ها را حفظ کنید. 
تکنیک های پیشرفته در 

برندسازی استخدامی
حاال که اص��ول اولیه را مرور 
کرده ایم، سه تکنیک پیشرفته تر 
نی��ز برای ارتقای داس��تان برند 

ذکر می کنیم: 
طراحی لوگو را در اولویت 

قرار دهید
لوگ��و، چهره و س��یمای برند 
شما اس��ت. برخالف آنچه تصور 
می ش��ود، لوگو صرفاً یک عنصر 
فانتزی برندس��ازی نیست، بلکه 
درواقع ی��ک اب��زار عملی برای 
ارتباط برقرار ک��ردن و ارزیابی 
ارزش برن��د در ی��ک ن��گاه اول 
اس��ت. تصویرس��ازی مناس��ب، 
رنگ ها و سبک، تأثیر فوق العاده 
ذهن��ی  تص��ور  روی  زی��ادی 
مخاطبان از برند ش��ما خواهند 
داش��ت، پس بهتر اس��ت با یک 
ط��راح حرف��ه ای ک��ه می تواند 
ش��ما  کس��ب وکار  ظرافت های 
را درک کن��د، مش��ورت کنید. 
همچنی��ن می توانید با برگزاری 
طراح��ان  از  مس��ابقه،  ی��ک 
بخواهی��د بهترین ای��ده خود را 
برای ش��ما ارسال کنند. در این 
ص��ورت گزینه ه��ای مختلف��ی 
و  داش��ت  رو خواهی��د  پی��ش 
می توانید بهترین آنها را انتخاب 

کنید. 
فراتر از یک داستان ساده 

پیش بروید
همانط��ور ک��ه قب��ال اش��اره 
کردیم، داستان برند عمیق تر و 
گسترده تر از پستی است که در 
ارسال  شرکت«  »درباره  صفحه 
می کنید. اگر می خواهید روایت 
واقعا معتبر و تأثیرگذاری داشته 
باش��ید، باید بتوانی��د حرف ها و 
ش��عارها را در عمل ثابت کنید. 
پوس��ترهایی  می توانید  به عالوه 
مبتنی بر شعار شرکت، طراحی 
و منتشر کنید یا یک اپلیکیشن 
فرآینده��ای  ب��رای  حرف��ه ای 
ش��رکت توس��عه دهی��د. طبق 
آمار، این اقدامات باعث می شود 
افزایش  کارمن��دان  مش��ارکت 
پیدا کند و آنها به ش��رکت خود 
افتخار کنند. کارمندان خشنود، 
داس��تان برند را با دوستان خود 
به اش��تراک می گذارند و همین 
امر، درهای ارجاعات بیش��تری 
را ب��ه روی محصوالت ش��ما باز 

می کند. 
حرف آخر

تصور کنید ب��ه یک میهمانی 
شام دعوت  ش��ده اید و در طول 
مراس��م، دو نفر به ش��ما شغل 
می دهند.  پیش��نهاد  جدی��دی 
نفر اول، انس��انی خوش برخورد 
و ش��یک پوش اس��ت که بسیار 
مؤدبان��ه و ب��ا احت��رام صحبت 
می کن��د. نفر دوم، بی مالحظه و 
بلند حرف می زند و گاهی فریاد 
می کشد و در ظاهر، لباس هایش 
مناس��ب ی��ک میهمانی ش��ام 
نیست. شما کدام یک را انتخاب 
می کنی��د؟ حتی اگ��ر فرد دوم 
داشته  بهتری  پیشنهادی  بسته 
باش��د، ش��ما همه جزیی��ات را 
کنار هم ق��رار می دهید. تفاوت 
کیفیت داس��تان برند ش��ما در 
جذب کارمن��دان برتر نیز دقیقاً 

به همین ترتیب است. 
GLASSDOOR/zoomit :منبع

 چگونه به کمک داستان برند
 کارمندان بهتری جذب کنیم

کارآفرینی

3 عامل مخرب برای راندمان کاری شما 

ب��دون تردید برای هر فردی موفقی��ت در حوزه کاری 
خود، از جمله آرزوهای مهم محس��وب می ش��ود. اگرچه 
مدیران شرکت  ها در این رابطه تالش های بسیاری را انجام 
می دهن��د، با این حال نباید تنها خ��ود را منتظر به اقدام 
آنها نگه داش��ت. بدون تردید فضای کسب وکار امروزه در 
مس��یری قرار دارد که در آن رقاب��ت حرف اول را می زند. 
تح��ت این ش��رایط در صورتی که برنام��ه ای فردی برای 
پیش��رفت و ترقی خود نداش��ته باشید، با شکست مواجه 
خواهید ش��د. در حال حاضر مقاالت بسیاری در رابطه با 
راهکارهایی در راستای افزایش راندمان کاری افراد منتشر 
ش��ده است. با این حال تنها نباید خود را متوجه مواردی 
که انجام آنها می تواند کارس��از باشد، کرد. در واقع اینکه 
اقدامات نادرس��ت خود را کاهش دهید نیز خود می تواند 
سیاس��تی درس��ت در مس��یر موفقیت محس��وب شود. 
بنا به نظر کارشناس��ان، افراد نی��از به یک فرهنگ کاری 
منحصربه فرد در کنار فرهنگ سازمانی شرکت دارند تا با 
تکیه بر آن در مواجهه با مس��ائل مختلف بتوانند تصمیم 
درست و مطابق با اهداف خود را اتخاذ کنند. این فرهنگ 
درواقع امری اس��ت که افراد الزم است براساس شرایط و 
امکانات و توانایی های خود گلچین کنند. در همین راستا 
و در ادامه به بررس��ی س��ه عامل مخرب که الزم است در 
فرهن��گ کاری ش��ما به طور کامل حذف ش��ود، خواهیم 

پرداخت. 
1- پرداختن به شایعات

همواره در جایی که تعداد افراد زیادی وجود داشته باشد، 
احتمال ایجاد شایعه وجود دارد. اگرچه این امر طبیعی به 
نظر می رس��د با این حال واقعیت این است که در صورتی 
که بخواهید به این ش��ایعات بپردازی��د، زمان زیادی را از 
دست خواهید داد. در واقع ساعت کاری افراد براساس نیاز 
کاری آنها تعیین ش��ده است و این امر به معنی این است 
که زمانی نس��بتا کوتاه را صرفا برای استراحت در اختیار 
خواهید داشت و الزم است در باقی زمان خود به کارهای 
شرکت بپردازید. تحت این شرایط حواشی تمرکز شما را 
از بین خواهد برد و باعث می شود سرگرم اتفاقی شوید که 
هیچگونه سودی برای شما در پی نخواهد داشت. همچنین 
ممکن اس��ت این اقدام شما منجر به دلخوری های شدید 
ش��ده و راه را برای ایجاد شایعه حتی در رابطه با خودتان 
هموار س��ازد. به همین دلیل توصیه می شود تحت هیچ 
ش��رایطی اولین فردی که شایعه را ایجاد می کند نباشید 
و از پرداختن به چنین صحبت هایی اجتناب کنید. نکته 
مهم دیگر این است که افراد در راستای موفقیت خود نیاز 
به ایجاد ارتباطی منطقی با سایرین دارند. به همین خاطر 
توصیه می ش��ود برای ایجاد ارتباطی دوستانه با همکاران 
خود بدون توجه به موقعیت آنها در شرکت تالش داشته 
باشید. بدون تردید شایعات باعث خواهد شد ارتباط خوب 
شما با سایرین با خطری جدی مواجه شد. همواره مدیران 
نیز از افرادی که به نوعی با رفتارهای خود جو آرام شرکت 
را تهدید می کنند ب��ه خوبی رفتار نخواهند کرد و این به 
معنی به خطر افتادن موقعیت شغلی شما خواهد بود. در 
آخر توجه داشته باشید که شایعات هنگامی که هر یک از 
افراد ش��رکت تمایلی به شنیدن و پرداختن به آن نداشته 

باشند، از بین خواهند رفت. 
2- داشتن ذهنی قربانی

ریشه بسیاری از مشکالت افراد در نوع تفکر آنها نسبت 
به مس��ائل است. در واقع در موارد متعددی مشاهده شده 
اس��ت که افراد از یک اتفاق س��اده برداشت های عجیب و 
غریبی دارند و همین باعث می شود تا استرس زیادی آنها 
را فرا گیرد. به همین دلیل توصیه می شود در صورتی که 
همواره با مش��کالتی در زمینه کاری خود مواجه هستید، 
به روانپزشکی قابل اعتماد مراجعه کنید. با این حال توجه 
داشته باشید که پیشرفت شخصی به معنای عدم ارتباط با 
سایرین نیست و فقط به این امر اشاره دارد که نباید خود 
را محصور به موقعیت فعلی خود بدانید. بدون تردید وجود 
انگیزه در کارمندان باعث خواهد شد تا در نهایت شرکت 
نیز از این موضوع اس��تفاده کند. با این حال الزم است تا 
ذهنیت قربانی بودن را کنار بگذارید. درواقع منظور از این 
جمله این اس��ت که افراد همواره خ��ود را مقصر اتفاقات 
دانس��ته و این امر اعتماد به نفس آنها را به شدت کاهش 
خواهد داد. بدون تردید فردی که خود را ضعیف یا حتی 
بدبخت می داند، امکان موفقیت و پیشرفت را از خود سلب 
کرده است. به همین خاطر ضروری است تا ذهنیت تان را 
به س��مت فردی قدرتمند تغییر داده و مبانی فکری غلط 

خود را جایگزین موارد ضروری و مناسب کنید. 
3- انجام ندادن کارها در قالب یک تیم

در گذش��ته به علت نبود تعداد زی��اد رقبا، امکان انجام 
بس��یاری از کارها به صورت فردی مهی��ا بود. با این حال 
در جهان امروز این امر تنها باعث خواهد ش��د تا از مسیر 
پیشرفت دور بمانید و جایگاه خود را به برندی دیگر بدهید. 
علت اصلی راندمان کاری کم افراد در این اس��ت که آنها 
مبانی کار تیمی را به خوبی نمی شناسند. عدم شناخت نیز 
منجر به این امر می شود تا در صورت حتی یک بار امتحان 
کردن کار تیمی با شکس��تی بزرگ مواجه شده و این امر 
عاملی می ش��ود تا از تکرار آن خودداری کنند. در همین 
راستا ممکن است مدیر شرکت بنا به دالیلی در این رابطه 
اقدامی را صورت ندهد. با این حال همانگونه که در موارد 
گذشته نیز بیان شد، در مسیر موفقیت الزم است منتظر 
شرایط مطلوب نباشید و خود اقدام به تغییر اوضاع کنید. 
بدون تردید تنها مطالعه در این رابطه کافی نیست و الزم 
اس��ت با ایجاد ارتباطی دوس��تانه با همکاران خود آنها را 

نسبت به اهمیت این امر آگاه سازید. 
yahoo :منبع

کلید

Chris McGoff به قلم
به قلم Naveen Jain - کارآفرینمترجم: امیرآل علی

مترجم: امیرآل علی

یکشنبه
27 اسفند 1396

شماره 1029



13 آگهــــــــــی www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
یکشنبه
27 اسفند 1396

شماره 1029



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irآگهـــــی یکشنبه14
27 اسفند 1396

شماره 1029



15 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298

اخبار

تبریز - فالح- مدیریت ش��عب بانک تجارت 
استان آذربایجان شرقي در گفت و گوی اختصاصی 
با خبرنگار ما از مهمترین اقدامات و برنامه های این 
بانک خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، آیت 
اله رفیعی در خصوص مهمترین طرح ها و پروژه های 
ملی افتتاح شده با مشارکت بانک تجارت در سطح 
اس��تان اظهار داش��ت: پس از انقالب ش��کوهمند 
اسالمی و ملی شدن بانک ها، بانک تجارت در طرح 
ها و پروژه های متعدد ملی و استانی مشارکت کرده 
اس��ت که در دوران اقتصاد مقاومتی در پروژه های 
بزرگ معدنی، قطعه سازی، غذائی و بسته بندی و 
گردشگری همانند معدن مس اهر، هتل پارادایس 
کلیب��ر، فوالد ش��هریار و طرح ه��ای متعدد دیگر 
مش��ارکت کرده اس��ت. وی افزود: بانک تجارت در 
زمینه های حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط 

و در حوزه های اقتصاد مقاومتی با وجود تنگناهای مالی، در سالجاری 
بیش از ۳۶۰ میلیارد ریال تس��هیالت به طرح های معرفی ش��ده از 
س��ایت بهین یاب وزارت صنعت، مع��دن و تجارت پرداخت کرد که 
با کارشناس��ی نمودن ۷۷ طرح تولیدی، مبلغی معادل ۲۹۱ میلیارد 
نی��ز مصوب و در ح��ال پرداخت و انعقاد قرارداد می باش��د. با توجه 
به بررس��ی به عمل آمده؛ با حمایت از تولی��دات داخلی؛ ۱۴۹۳ نفر 
تثبیت یا اشتغال در اس��تان فراهم شده است و در راستای حمایت 
از جوانان، وام قرض الحس��نه به میزان بالغ بر۶۳۱میلیارد ریال برای 
ازدواج و تهیه جهیزیه تسهیالتی بالغ بر۱۸۵میلیاردریال برای نوسازی 
ناوگان حمل و نقل و درضمن  تسهیالت مشاغل خانگی، کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و آزادسازی زندانیان عالوه بر موارد گفته شده نیز 
اعطا ش��ده است. رفیعی در خصوص برنامه های بانک تجارت استان 
در زمینه تکریم بیشترارباب رجوع گفت: ایجاد گفتمان و کانال های 
ارتباطی بدون واس��طه یکی از برنامه های اساسی مدیریت و شعب 
بانک تجارت با صاحبان کسب و کار و صنایع و نیز پاسخگو نمودن 
کلیه واحد های بانک به اقشار مختلف مردم  با کمترین فرایند اداری 
برنامه هایی است که در طی سال جاری شروع گردیده و در سال آتی 
نیز ادامه خواهد یافت. در این راستا اجرای پروژه نظرسنجی با یکی از 
مراکز معتبر آموزش عالی کشور، بهره مندی بیش از پیش از سامانه 
پاسخ گوئی و ارتباطات مردمی ۱۵۵۴ و سامانه خبری حراست بانک 
تجارت و همچنین ارتقای خدمات الکترونیکی و افزایش خدمات قابل 
ارائه در باشگاه مشتریان تجارت از جمله برنامه های دیگر در اجرای 
طرح تکریم ارباب رجوع و صیانت از مش��تریان در سال آتی خواهد 

بود. مدیریت شعب بانک تجارت استان آذربایجان شرقي در خصوص 
اقدامات صورت گرفته در مس��یر مسئولیت های اجتماعی به موارد 

ذیل اشاره کرد:
- بانک تجارت یکی از بانک ها و موسس��ات مالی اس��ت که طی 
سال های اخیر مسئولیت اجتماعی، موضوعات زیست محیطی را به 
عن��وان یکی از برنامه های راهبردی خود معرفی و اقدامات متعدد و 

موثری را به انجام رسانده است. 
- حمای��ت معنوی و م��ادی از همایش، س��مینارها و گروه های 
متعدد دانش��گاهی و آموزشی معتبر در استان، حمایت از هنرمندان 
و محصوالت بومی، مش��ارکت در گردهمایی های زیست محیطی، 
س��اخت مدرس��ه و توزیع لوازم التحریر در مناطق محروم، تجهیز و 
هوشمندس��ازی مدارس زلزله زده و کمتر توس��عه یافته آذربایجان، 
برگزاری یادواره های دو س��االنه ش��هدا، مس��ابقات ق��رآن، برپائی 
ایس��تگاه های مختلف صلواتی توسط بانک تجارت استان آذربایجان 

شرقی انجام گرفته است. 
آیت اله رفیعی به پیاده س��ازی خدمت جدی��د بانک تجارت به 
نام آس��ان خرید اش��اره کرد و در خصوص مزای��ای آن افزود: عالوه 
بر خدمات متعدد بانک تجارت، خدمت جدیدی به نام آسان خرید 
در بانک تجارت پیاده سازی شده است که آثار مثبت آن در کسب 
وکارهای خرد و متوسط در سال آتی مشهود خواهد بود. وی اضافه 
کرد: بانک تجارت در راستای تکمیل سبد خدمات با هدف افزایش 
قدرت خرید هموطنان گرامی و رونق کسب و کار صاحبان مشاغل، 
اقدام به راه اندازی ش��بکه خرید و فروش اقس��اطی کاال و خدمات 

در قالب طرح آسان خرید نموده است که صاحبان 
مشاغل و فروش��ندگان کاال و خدمات می توانند 
با مراجعه به ش��عب بانک تج��ارت جهت فروش 
اقس��اطی کااله��ا و خدمات؛ ب��دون دغدغه واریز 
اقساطی و وصول آن و به اعتبار بانک به این شبکه 
بپیوندند. وی ادامه داد: س��پرده گذاران، کارکنان 
س��ازمان ها از طریق انعقاد تفاهم نام��ه ادارات با 
بانک و حتی سایر اشخاص حقیقی نیز می توانند 
از کارت اعتباری آس��ان خرید صرفا با کارمزد ۳ تا 
۵ درصد س��الیانه برای افزایش قدرت خرید خود 
استفاده کنند. رفیعی همچنین در زمینه کاربران 
فعال خدم��ات الکترونی��ک )همانندتلفن بانک، 
اینترن��ت بانک، موبایل بانک ( درس��طح اس��تان 
توضیحات ذی��ل را ارائه داد: کاربران فعال خدمات 
الکترونیک در استان هر سال نسبت به سال های 
قبل با توجه به بروزرسانی خدمات و فرهنگ سازی های انجام یافته 
در حال رشد بوده که درحال حاضر۱۸۰ هزار فعال تلفن بانک،۲۶۲ 
هزار فعال موبایل بانک ، ۲۰۱ هزار فعال اینترنت بانک هم اکنون از 
خدمات الکترونیکی بانک تجارت استفاده می کنند که به این آمار 
خدمات ۱۴۵ دستگاه خودپرداز و ۱۸ هزار پایانه فروشگاهی فعال در 
اقصی نقاط اس��تان اضافه می شود. رفیعی در خصوص برنامه های 
بانک تجارت در س��ال آتی بمنظور سرویس دهی بهتربه مشتریان 
گفت: از برنامه های اساس��ی بانک تجارت برای سرویس دهی بهتر 
به مش��تریان؛ باال بردن اطالعات و دانش فن��ی و رفتاری کارکنان 
می باش��د که این برنامه از چند س��ال قبل آغاز گردیده و در سال 
نو با رویکردی  جدید آموزش و آزمون پرس��نل به طور س��الیانه با 
نظارت مستقیم سازمان سنجش برگزار خواهد شد.  وی تصریح کرد: 
مدیریت ارشد بانک تجارت درنظردارد با تداوم جدی برگزاری آزمون، 
دستورالعملها، بخشنامه ها و خدمات بانکی برای کلیه کارکنان شعب 
و س��تاد با ارتقای سطح کارشناسی، قابلیت پاسخگویی به مردم را 
افزایش دهد. در این راستا و با توجه تغییرات سریع فناوری ها، سالیق 
مخاطبان و خدمات نوین و الکترونیکی، تالش  می شود برنامه ای 
ترویجی و آموزش��ی را در استان برای مشتریان برگزار نمائیم. ذکر 
این نکته ضروری اس��ت که فرهنگ س��ازی خدمات الکترونیکی با 
توجه به نقش سازنده  در محیط زیست و کاهش اتالف انرژی؛ تنها 
از طریق بانک ها قابل اجرا نیس��ت لذا حضور سایر ارگانها و مراجع 
ذیصالح در اموراطالع رسانی در این رویکرد تاثیر بالانکار و مثبتی را 

درنهادینه سازی استفاده ازخدمات الکترونیکی خواهد داشت.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- رییس و مدیران گروه های 
تخصصی مرکز مطالعات راهب��ردی ناجا با همراهی رییس پلیس و 
فرمانده دریابانی اس��تان هرمزگان از بخش های مختلف بندر شهید 
رجایی بازدید کردند.  به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، سردار "احمدرضا رادان" 
رییس مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی با همراهی جمعی از 
مدیران این مرکز، سردار "عزیزاهلل ملکی" فرمانده انتظامی و سرهنگ 
"علی اصغر خرم روی" فرمانده دریابانی استان هرمزگان با حضور در 
دروازه طالیی اقتصاد ایران در جریان آخرین وضعیت عملیاتی بندر 
شهید رجایی در دوره پسابرجام قرار گرفت و با تازه ترین دستاوردهای 
فعاالن حوزه دریایی و بندری کشور آشنا شد .  "اله مراد عفیفی پور" 
مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان هرمزگان در نشستی مشترک با 
رییس و اعضای مرکز مطالعات راهبردی ناجا به بیان مأموریت های 
تخصصی س��ازمان بنادر و دریانوردی و حیطه فعالیت آن در صنعت 
حمل و نقل دریایی کش��ور پرداخت. وی ضمن اش��اره به رشد آمار 

عملکرد بزرگترین بن��در در دوره پس��ابرجام و افزایش ۱۵درصدی 
حجم عملیات کانتینری در یکسال اخیر، از پیامدهای مثبت حضور 
پررن��گ الینرها و خطوط کش��تیرانی بین المللی در بندر ش��هید 
رجایی س��خن گفت. عفیفی پور در ادامه، برنامه های کالن سازمان 
بنادر برای ارتقای جایگاه بندر ش��هید رجایی در عرصه بین المللی را 
نیز تش��ریح و توضیحاتی را در خصوص چشم انداز توسعه این بندر 

برای تبدیل شدن به یک بندر کانونی در منطقه ارایه کرد.  مدیرکل 
بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در پایان به سواالت مطرح شده از 
مدیران گروه های تخصصی مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران پاسخ گفت. سردار "احمدرضا رادان" رییس 
مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ضمن 
تمجید از تالش های صورت گرفته و تقدیر از دس��تاوردهای حاصل 
شده، ابراز امیدواری کرد که با همکاری و تعامل دوسویه دو مجموعه 
سازمان بنادر و ناجا بتوان تدابیر و راهکارهایی علمی به منظور رفع 

چالش های موجود در بزرگترین بندر تجاری کشور اندیشید.   
الزم به ذکر است، رییس مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی 
جمهوری اس��المی و هیات همراه در جریان برنامه بازدید میدانی از 
پیشرفته ترین بندر کانتینری ایران از بخش های مختلف منطقه ویژه 
اقتصادی بندر شهید رجایی شامل بندر نفتی خلیج فارس، پایانه های 
یک و دو کانتینری، پایانه جنرال کارگو )کاالهای متفرقه و عمومی(، 

اراضی پشتیبانی و سرمایه گذاری های انجام شده دیدن کرد.

مدیریت شعب بانک تجارت استان خبر داد

بانک تجارت آذربایجان شرقی بیش از ۳6۰ میلیارد ریال تسهیالت به طرح های 
معرفی شده از سایت بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کرد

بازدید رییس و اعضای مرکز مطالعات راهبردی ناجا از بندر شهید رجایی

اهواز - شبنم قجاوند- عملیات احداث خط ۱۳۲ کیلو ولت 
گدار- محمد آباد به طول ۴۶ کیلومتر با اس��تفاده از سیم دریک 
و نصب ۷۸ دس��تگاه دکل فلزی مش��بک و ارزش سرمایه گذاری 
بال��غ بر ۱۲۵ میلیارد ریال به پایان رس��ید و برقدار ش��د. معاون 
طرح های توس��عه برق ش��رکت برق منطقه ای خوزستان گفت: 
عملی��ات احداث خ��ط ۱۳۲ کیلو ولت گدار- محمد آباد ش��امل 
تامین تجهیزات، عملیات س��اختمانی، نصب برج و س��یم کشی 
به طول ۴۶ کیلومتر مدار به پایان رس��یده و برقدار ش��د. مهدی 
ابوعلی گله داری با اش��اره به اینکه اتصال پس��ت ۱۳۲ کیلو ولت 

محمد آباد به نیروگاه گدار تا قبل از احداث این خط فقط توسط 
خط دومداره شوشتر تغذیه می شد، افزود: احداث این خط باعث 
پایداری بیش��تر ش��بکه فوق توزیع برق و رفع محدودیت توزیع 
انرژی در منطقه می ش��ود، از اهداف دیگر این پروژه می توان به 
تامین انرژی مشترکین جدید خانگی، صنعتی، کشاورزی و تجاری 
به ویژه ش��رکت های وابسته به وزارت نفت در منطقه اشاره کرد. 
ایجاد زیرس��اخت های الزم جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی در 
جهت پایداری و تقویت شبکه برق شمال شرق خوزستان از دیگر 

اهداف احداث این خط است.

تبریز - فالح- مدیر شعب بانک مسکن استان آذربایجان شرقی، 
بازس��ازی و تامین مالی پروژه های مس��کونی واقع در بافت فرسوده 
و ناکارآمد ش��هری را جزو اولویت های اصلی بانک مس��کن در سال 
۱۳۹۷ اعالم کرد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، امیر رنجبریان افزود: 
اعطای تسهیالت بهس��ازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد 
شهری همانند سالهای گذشته نیز در دستور کار بانک مسکن بوده 
و متقاضیان می توانند با مراجعه به ش��رکت عمران مس��کن سازان 
ش��مالغرب، به نمایندگی از طرف اداره کل راه و شهرس��ازی و ارایه 
معرفی نامه به بانک مسکن، از این تسهیالت بهره مند شوند. وی ادامه 
داد: این تسهیالت در تبریز به ازای هر واحد احداثی ۵۰ میلیون تومان 
و در شهرستانهای استان ۳۰ میلیون تومان که مدت بازپرداخت آن 
با احتساب دوران مشارکت، ۱۲ سال می باشد. رنجبریان خاطرنشان 
کرد: بانک مس��کن در راستای کمک به اجرای سیاست های دولت، 
جهت حمایت ازاحیای بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، نرخ سود 
تسهیالت اعطایی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت 
مس��کن را برای احداث، از ۱۸ درصد به ۱۶ درصد کاهش داد. مدیر 
شعب بانک مسکن اس��تان افزود: در خصوص استفاده از تسهیالت 
صندوق پس انداز مسکن یکم در بافت های فرسوده شهری، رعایت 
ضوابط و دس��تورالعمل خانه اولی ها در س��ال ۹۶ منتفی ش��د و در 

تسهیالت اعطایی بدون س��پرده بانک، مدت بازپرداخت تسهیالت 
بافت فرس��وده ۱۲ سال در نظر گرفته شد. رنجبریان در بخش دیگر 
سخنان خود اشاره ای به حساب صندوق پس انداز مسکن یکم بانک 
مس��کن نمود و ادامه داد: در س��ال جاری خانه اولی ها با افتتاح این 
حساب توانستند برای تامین مسکن خود، مبلغ ۶۰ میلون تومان در 
تبریز و ۴۰ میلیون تومان در شهرس��تانها و زوج های جوان در قالب 
طرح زوجین ۱۲۰ میلیون توم��ان در تبریز و ۸۰ میلیون تومان در 
شهرس��تانها به مدت بازپرداخت ۱۲ س��اله، با نرخ ۸ درصد در بافت 
فرس��وده ش��هری و ۹/۵ درصد در خارج از بافت فرس��وده ش��هری 
تسهیالت دریافت نمایند. همچنین تسهیالت گیرندگان می توانستند 
تا س��قف ۲۰ میلیون تومان از تسهیالت جعاله به همراه تسهیالت 

خرید، از بانک مسکن تسهیالت مضاعف دریافت نمایند که امیدوارم 
در س��ال ۱۳۹۷ نیز بتوانیم با اعطای تسهیالت از محل این حساب، 
در تامین مسکن هم اس��تانی های عزیز، مخصوصا زوج های جوان 
قدم های خوبی را برداریم. مدیر شعب بانک مسکن استان در بخش 
پایانی این نشست اشاره ای به جوایز حساب های قرض الحسنه بانک 
مس��کن کرد و گفت: به منظور ترویج سنت حسنه پس انداز قرض 
الحسنه و اعطای تسهیالت قرض الحسنه به نیازمندان، بانک مسکن 
قرعه کش��ی حساب های قرض الحس��نه خود را در دستور کار قرار 
داده است لذا مهلت افتتاح و یا تکمیل موجودی حساب های قرض 
الحس��نه، پایان تیر ماه ۱۳۹۷ بوده و قرعه کشی در شهریور ماه ۹۷ 
انجام خواهد شد، بنابراین از عموم هم استانی ها خواست تا با افتتاح 
حس��اب قرض الحس��نه عالوه بر بر خورداری از اجر معنوی از جوایز 
بانک مسکن از قبیل کمک هزینه خرید واحد مسکونی به ارزش یک 
میلیارد ریال به تعداد ۱۰ فقره، کمک هزینه خرید خودرو داخلی به 
ارزش چهار صد میلیون ریال به تعداد ۸۰ فقره، کمک هزینه خرید 
ل��وازم خانگی تولید داخل به ارزش ۱۵۰ میلیون ریال به تعداد ۱۸۰ 
فقره، کمک هزینه خرید صنایع دستی به ارزش ۵۰ میلیون ریال به 
تعداد ۴۸۰ فقره، جایزه نقدی ۵ میلیون ریالی به تعداد ۳۷۳۰۰ فقره 

و هزاران فقره جوایز نقدی دیگر نیز بهره مند شوند.

تقویت شبکه برق شمال شرق خوزستان با برقدار شدن خط 132 کیلو ولت گدار- محمد آباد

در راستای کمک به اجرای سیاست های دولت جهت حمایت ازاحیای بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری

بانک مسکن نرخ سود تسهیالت اعطایی مسکن را برای احداث از 18 درصد به 16 درصد کاهش داد

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار اصفهان خبر داد
آغاز توزیع میوه شب عید از 25 اسفند ماه با نرخ دولتي

اصفهان - قاسـم اسد- مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهي 
مشاغل شهري شهرداري اصفهان از آغاز توزیع گسترده میوه شب عید در ۱۴ نقطه 
ش��هر از ۲۵ اسفندماه س��ال جاري خبر داد.  اصغر کشاورز در خصوص توزیع میوه 
ش��ب عید در بازار اصفهان گفت: همه بازارهای روز کوثر وابسته به سازمان میادین 
میوه و تره بار اصفهان براي توزیع میوه ش��ب عید فعال هس��تند. وی تصریح کرد: 
توزیع میوه شب عید تا ۱۴ فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت. مدیرعامل 
س��ازمان میادین میوه و تره بار ش��هرداري اصفهان اضافه کرد: میوه ها توسط سازمان جهاد کشاورزي و تعاون روستایي به مقدار 
کافي خریداري ش��ده و از ۲۵ اس��فند با قیمت مصوب و نرخ دولتي در س��طح شهر توزیع مي ش��ود. وي با بیان این که سیب و 
پرتقال به میزان ۳ هزار تن خریداری ش��ده اس��ت، اذعان داشت: در صورت مشاهده هرگونه تخلف در افزایش قیمت با خاطیان 

برخورد خواهد شد.

کاشت 5 اصله نهال به یاد و نام شهدای پخش فرآورده های نفتی
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- بمناسبت فرارسیدن بهار طبیعت ۵ اصله 
نهال در ارتفاعات کوهستان پارک پنجه علی بندررعباس کاشته شد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان، بمنظور نکوداشت یاد 
و خاطره شهدای سرافراز انقالب و جنگ تحمیلی و در آستانه بهار طبیعت ۵ اصله نهال 
در مراس��می با شکوه به یاد ۵ شهید پخش فرآورده های نفتی هرمزگان کاشته شد. 
"فاطمه کاهی" سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور، جالل الدین 
مراد مدیر منطقه هرمزگان، تعدادی از روسای روابط عمومی ستاد و مناطق چابهار، 
بوشهر و فارس با حضور در این مراسم یاد شهیدان یعقوب آرامش، غالمرضا عوضپور، قنبر ذاکری زیارتی، غالمعباس داج و غالمرضا 
حافظی را گرامی داشتند. رییس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور در ابتدای این مراسم گفت: ابتکار گرامی 
داشت یاد شهدا با کاشت نهال بسیار پسندیده و یادآور آرمان اصلی این شهیدان یعنی رشد و تعالی و حرکت است. فاطمه کاهی 
افزود: سال هاست که این مردم در سایه خون شهیدان و در امنیت حاصل از مجاهدت آنان زندگی می کنند و درخت نشانه ای از 
پاکی و استواری و استقامت بهترین نماد و یادگاری از این عزیزان است.   سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور 
افزود: حفاظت از محیط زیست و پاسداری از آن وظیفه همه ماست. وی افزود: مجموعه وزارت نفت همواره از جمله مهمترین حامیان 
محیط زیست بوده است. کاهی در پایان گفت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بطور جدی و مسئوالنه در عملیات  توزیع 
و انتقال از هرگونه آلودگی زیست محیطی جلوگیری می کند و همپای سایر شرکت های تابعه وزارت نفت استانداردهای سخت 

گیرانه ای در این زمینه دارد. 
 

 پژمانفر: شورای عالی امنیت ملی درباره رویارویی 
با ورزشکاران اسرائیلی تصمیم گیری کند

مشهد - صابر ابراهیم بای - نصراله پژمانفر درباره استعفای دسته 
جمعی مسئوالن فدراسیون کشتی و نحوه رویارویی ورزشکاران کشورمان 
با رژیم صهیونیس��تی، عنوان کرد: این موضوع مس��ئله ای نیست که به 
سادگی بتوان درباره آن تصمیم گیری و اظهار نظر کرد و مسئوالن شورای 
عالی امنیت ملی باید در این ارتباط تصمیم گیری کارشناس��انه صورت 
دهند. نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی تصمیم 
اخیر رسول خادم را موجب پیچیده تر شدن موضوع نحوه رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی دانست و افزود: مسیری که خادم 
در پیش گرفته است مسیر درستی نیست و نه تنها به مسئله کمک نمی کند بلکه موجب پیچیده تر شدن فضا هم می شود. وی با 
یادآوری اینکه تصمیم در خصوص رویارویی با اسرائیلی ها در اختیار وزیر ورزش و جوانان نیز نیست، افزود: رویه ای که طی سنوات 
گذشته اتخاذ می شد فلسفه  بسیار دقیق و درستی داشت و به دلیل پایمال شدن حقوق مردم مظلوم فلسطین بود لذا ورزشکاران ما 
در دفاع از همین مسئله، پا روی بسیاری از افتخارآفرینی های ظاهری خود گذاشتند. عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای 
اسالمی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را خواست اسرائیل عنوان و اضافه کرد: قرار داد اخیر دولت اسرائیل با دولت سعودی 
برای عبور خطوط هوایی اسرائیل از کشور عربستان و حضور در منطقه به انحای مختلف یکی از نشانه هایی است که اسرائیلی ها به 
دنبال مشروعیت بخشی به نظام جعلی خود هستند. پژمانفر تصریح کرد: در این شرایط شاید آسیب هایی متوجه مدال های ورزشکاران 
ایرانی شود ولی باید با اقتدار و با صدای رسا عنوان کنیم که رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسیم و این منطقه را قسمتی از 
فلسطین می دانیم و همانطور که در همه بخش های دیگر کشور از حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رژیم صهیونیستی قطع ارتباط 

کرده ایم در حوزه ورزش نیز باید همین رویه را دنبال کنیم. 

در اولین کنگره بین المللي آب، خاک و علوم طبیعی
آبفاي هرمزگان موفق به دریافت تندیِس مقاله برتر شد

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- آبفاي هرمزگان در اولین کنگره بین المللي آب، خاک و 
علوم طبیعی موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس مقاله برتر این کنگره شد.  در این کنگره، مقاله 
آبفاي هرمزگان با موضوع »استفاده از پساب فاضالب شهر بندرعباس در کاشت گیاهان استراتژیک 
اس��تان هرمزگان توسط "امین قصمي" مدیرعامل و "سمیه انگبیني" رئیس گروه تحقیقات آبفاي 
هرمزگان ارائه و به عنوان مقاله برتر این کنگره انتخاب شد.  اولین کنگره بین المللي آب، خاک و علوم 
محیطي با بیش از ۴۰ حامي علمي و معنوي در پردیس فني و مهندسي شهید عباسپور برگزار شد. 
در این کنگره دو روزه ۴۱۰ مقاله دریافت شد که ۲۲۹ مقاله آن مورد پذیرش قرار گرفت.  الزم به ذکر است، همه مقاالت ارائه شده 

در پایگاه ISC نمایه و مقاالت برتر نیز در مجالت حامي کنگره به چاپ خواهد رسید.

 نشست هم اندیشی روسای روابط عمومی ستاد تهران و مناطق بوشهر 
چابهار فارس و هرمزگان به مدت دو روز در بندرعباس برگزار شد

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان در مراسم افتتاحیه این نشست جالل الدین مراد 
مدیر منطقه هرمزگان با ارائه گزارش��ی از وضعیت و اهمیت عملیات توزیع س��وخت و 
فرآورده های نفتی در هرمزگان گفت: همکاران این منطقه مانند هرس��ال در آس��تانه 
نوروز با ذخیره سازی مناسب و برنامه ریزی کافی برای ایام تعطیالت و سفرهای نوروزی 
هموطنان، آمادگی کامل دارند. در ادامه این جلسه فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی کشور وظیفه اصلی روابط عمومی های این شرکت را ارائه گزارش عملکرد و خدمات به مردم  برشمرد و افزود: 
روابط عمومی ها در ارائه چهره واقعی سازمان ها نقش اساسی دارند و جامعه حق دارد آخرین و دقیقترین اطالعات را از آنها بخواهد. 
کاهی با تاکید بر پاسخگویی بموقع به ابهامات و سواالت افکار عمومی و رسانه ها گفت: رسانه ها بهترین راه کسب اطالعات صحیح و 
واقعی هستند و ارتباط آنها با روابط عمومی ها حلقه سالم اطالع رسانی را شکل می دهد. رییس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی ایران افزود:مشتری مداری و مخاطب محوری از جمله اصول مورد تاکید مدیر عامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی کشور است که در روابط عمومی برای آن برنامه های متنوعی تدوین شده است. کاهی با اشاره به سامانه پاسخگویی۲۴ ساعته 
۰۹۶۲۷شرکت ملی پخش اضافه کرد: همکاران ما در اقصی نقاط ایران تمام تالش خود را بکار گرفته اند تا مصرف کنندگان سوخت که 
طیف گسترده ای از جمعیت کشور را شامل می شوند با آرامش خاطر و بموقع از خدمات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
بهره ببرند. در  افتتاحیه این نشست و در کنار گویش هرمزگانی مجری مراسم، شاهنامه خوانی و اجرای موسیقی سنتی بوشهر نیز اجرا 
شد که مورد استقبال حضار قرار گرفت. پس از آن نشست های تخصصی حوزه روابط عمومی پخش فرآورده های نفتی کشور آغاز شد که 
در  آن ابتدا حامد مالزاده صادقیون، رییس روابط عمومی منطقه هرمزگان به ارائه گزارش و پیشنهادهای خود در این زمینه پرداخت. در 
ادامه بیوکی رییس روابط عمومی منطقه بوشهر، طاهرزاده رییس روابط عمومی منطقه فارس و زاغی رییس روابط عمومی منطقه چابهار 
به بیان دیدگاه های کارشناسی خود پرداختند.  در جلسه جمعبندی این نشست، سعید لیاقت ورز رییس اداره ارتباط با رسانه های روابط 
عمومی ستاد به شاخص های تخصصی و سازمانی ارتباط دو سویه با رسانه های جمعی اشاره کرد و بهروز مرادی هرنجی رییس اداره 

سمعی و بصری در مورد عکس خبری و فیلمبرداری گزارشی و نحوی آرشیو بندی تصاویر توضیحاتی ارائه داد. 

دیدار شهردار اهواز با مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
اهواز - شبنم قجاوند- در دیدار مابین شهردار کالن شهر اهواز با مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان بر افزایش همکاری 
مشترک تاکید شد. منصور کتانباف به همراه معاونین با حضور در شرکت برق منطقه ای خوزستان با محمود دشت بزرگ دیدار و در 
خصوص مسائل مهم و مشترک مابین دو شرکت و سازمان به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. از جمله صحبت های مطرح شده در این 
دیدار می توان به همکاری های الزم پیرامون رفع مشکالت موجود و تهیه زمین در نقاط حساس و بحران زای شهر اهواز از لحاظ 

ناپایداری شبکه برق جهت احداث پست های جدید اشاره کرد.
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 حذف تبلیغ ارزهای رمزپایه
ازسوی گوگل 

گوگل قص��د دارد از ماه ژوئن آتی، تبلیغات مربوط به 
ارزهای رمزپایه را از ش��بکه تبلیغات��ی خود حذف کند. 
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که فیس بوک هم در ماه 
ژانویه سال جاری میالدی دست به حرکت مشابهی زد. 
ب��ه گ��زارش دیجیات��و، این تغیی��ر سیاس��ت یکی از 
پیامدهای موش��کافی دقیق ارزهای رمزپایه و نیز فرآیند 
عرضه اولیه س��که این ارزها توس��ط رگوالتوری ها است. 
هفته گذشته کمیسیون امنیت و مبادالت ایاالت متحده 
به بس��یاری از صرافی ه��ای ارزهای رمزپایه نس��بت به 
عملیات ه��ای غیرقانونی هش��دار داد. مقامات می گویند 
که عرضه اولیه برخی ارزهای رمزپایه تماما کالهبرداری 
اس��ت و برخ��ی دیگر س��رمایه گذاری هایی ریس��کی به 

حساب می آیند. 
ب��ازار ارزهای رمزپایه نس��بت به این اخبار واکنش��ی 
منفی نش��ان داده است. ارزش بیت کوین از زمان انتشار 
گزارش مربوط به قوانین تازه در خبرگزاری وال استریت 
ژورنال با کاهش ۶درصدی همراه بوده و سایر ارزها مثل 
اتریوم و الیت کوین هم اتفاق مشابهی را تجربه کرده اند. 
گفتنی اس��ت که سیاست گوگل بسیار گسترده بود و 
نه تنه��ا ممنوعیت تبلیغ خود ارزهای رمزپایه را ش��امل 
می ش��ود، بلکه عرضه اولیه سکه، صرافی ها، کیف پول ها 
و مشاوره های مبادله ارزهای رمزپایه را نیز تحت پوشش 

قرار می دهد. 

خدمات تجارت الکترونیک
نام استارت آپ: کامبیز

ComBiz. Org :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۶

موضـوع: خدمات تج��ارت الکترونیک و ش��بکه های 
اجتماعی

توضیح بیشتر: 
وب س��ایت کامبی��ز با ه��دف ارائه خدم��ات یکپارچه 
تجارت الکترونیک برای صاحبان کس��ب وکارهای آنالین 
با خدمات ثبت دامنه و هاس��ت، طراحی لوگو، تبلیغات 
اینترنتی، طراحی س��ایت، طراح��ی اپ، افزایش ممبر و 
فالوور و… در جهت جمع س��پاری ای��ن خدمات تالش 

می کند. 

تشخیص س��طح تعهد کارمندان و تالش آنها برای 
پیشرفت بیشتر و انجام دادن وظایف دشوارتر، یکی از 

مهارت های مهم برای مدیران است. 
کارشناسان کسب وکار و نیروی انسانی، کارمندان را از 
لحاظ س��طح تعهد و انجام وظایف مختلف به سه گروه 
دسته بندی می کنند. این دسته بندی ها در اصطالحات 
انگلیسی با نام بازیکنان )کارمندان( A ، B و C شناخته 
می شوند. دسته بندی کارمندان در این گروه ها و تالش 
برای جانمایی آنها در هر گروه، به مدیران کمک می کند 
که وظایف را با دقت بیشتری تقسیم کنند. اما کارمندان 

چگونه در این دسته ها قرار می گیرند؟ 
A گروه

 این دس��ته از کارمندان زندگ��ی کاری را فراتر از 
زندگی ش��خصی می دانند و برای رس��یدن به اهداف 
کاری خ��ود از هیچ تالش��ی نمی هراس��ند. آنها تمام 
وظایف را با دقت انجام می دهند و همیش��ه به دنبال 
وظای��ف بیش��تر و بهتر هس��تند تا س��طح آمادگی و 
مهارت خود را روز به روز افزایش دهند. به بیان دیگر، 
آنها بهترین کارمندان شرکت هستند که البته، درصد 

کمی از کارمندان را شامل می شوند. 

B گروه
 ای��ن گروه همیش��ه به دنب��ال ثب��ات در زندگی 
ش��خصی و کاری هس��تند. آنها تعادل مناسب میان 
ای��ن دو زندگی را برق��رار می کنند و وظایف را نیز در 
مدت تعیین ش��ده انجام می دهند. با وجود اینکه این 
افراد تالش مناسبی در جهت پیشرفت شرکت دارند، 
ت��الش زیادی برای بهبود وضعی��ت خود نمی کنند و 
به دنبال وظایف و مس��ئولیت های بیش��تر نیس��تند. 
آنها عاش��ق ثبات هستند و ترجیح می دهند کسی در 

هنگام کار مزاحم شان نشود. 
C گروه

 این ن��وع از کارمندان، پایین ترین دس��ته بندی با 
پایین ترین کارایی را به خود اختصاص می دهند. آنها 
نه تنها برای قبول وظایف جدید تالش نمی کنند، بلکه 
وظایف معمول خ��ود را نیز به خوبی انجام نمی دهند. 
آنها همیش��ه نیاز به کمک دارن��د و تعهدی به انجام 
کار احس��اس نمی کنند. مدیران در رده های مختلف 
هم��واره باید کار آنها را بررس��ی و حت��ی برای انجام 
وظایف س��اده، آنها را مجبور کنند. به بیان دیگر، این 
کارمندان برخی اوقات ترمز پیشرفت شرکت هستند 

و اولین کاندیداها برای اخراج به شمار می روند. 
س��ؤال مهم پس از درک گروه بندی ها این است که 
چگونه می توان افراد را پیش از اس��تخدام دسته بندی 

کرد؟ 
ب��ا درک گروه بندی ه��ا به این نتیجه رس��یدیم که 
توانایی دس��ته بندی باید در هر مدیری وجود داشته 
باش��د، چرا که عدم ش��ناخت کافی می تواند موجب 
استخدام افراد ناالیق ش��ود و هزینه های متعددی به 

شرکت تحمیل کند. 
قطعا مدیران باتجربه با سال ها ارتباط با افراد مختلف، 
توانایی شناخت افراد گروه های A، B و C را دارند. آنها 
می توانند با کمی مصاحبه و یک دوره کوتاه آزمایش��ی، 
دس��ته بندی افراد را کشف کنند. در این میان، مدیران 
کم تجربه و مؤسسان اس��تارت آپ ها نیز می توانند پس 
از غرب��ال کردن کاندیداهای اولی��ه، در مرحله نهایی از 
کمک یک مشاور باتجربه یا یک منتور استفاده کنند. در 
بدترین حالت، دوره های آزمایشی استخدامی پیشنهاد 
می شود که افراد در مدت معینی تحت بررسی مدیران و 

دیگر کارمندان قرار می گیرند. 
BAUDVILLE INC/zoomit :منبع

چگونه سطح تالش و تعهد کارمندان جدید را کشف کنیم

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 932 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشـناس: اگر ف��ردی با این ش��رایط 
ب��رای مش��اوره ب��ه س��راغ م��ن بیای��د، ب��رای 
ش��روع از او خواه��م پرس��ید ک��ه چ��ه فعالیتی 
 در ح��وزه برندین��گ و ن��ام برن��د خ��ود انج��ام 

داده است. 
دلیل س��والم از این فرد این اس��ت که بر فرض 
این کس��ب وکار طرح های خ��ود را معرفی و از آنها 
عکاس��ی کرد و در قالب بروشور به مشتریان ارائه 
داد، ح��ال بع��د از طی این مراحل قرار اس��ت چه 
چیزی را در ذهن مشتریان و مردم حک کند. اگر 

این کسب وکار در راه خدا فقط می خواهد یکسری 
طرح به بازار معرفی کند، اش��کالی ندارد، ولی اگر 
هدفش این اس��ت که مردم برند این کسب وکار را 
بشناسند و با طالس��ازی ارتباط برقرار کنند، باید 
قبل از آن اس��م و هویت بصری برند خود را بسازد 
و در آن راس��تا طرح ه��ا را در قالب بروش��ور یا به 
ش��یوه های دیگری مانند دیجیتال و چاپی و غیره 
ارائه دهد. در واقع باید اسم برند در کنار طرح های 
جدید قرار بگیرد و هرچند وقت یکبار نیز این شیوه 
تکرار شود تا اسم در ذهن مخاطبان یادآوری شود. 
ولی اگر هویت بصری این کسب وکار هنوز شکل 
نگرفت��ه یا مس��ائل دیگر مربوط به ی��ادآوری برند 

انجام نشده باش��د و بدون تنظیم دقیق این موارد 
به س��راغ مراحل بعدی برود، اش��تباه کرده است؛ 
اش��تباهی که بس��یاری از کس��ب وکارها در داخل 
کش��ور آن را انجام می دهند. اگ��ر این مدیر فقط 
به معرفی طرح بپردازد، مخاطب فقط طرح یادش 
می مان��د و به ی��ادش نمی ماند که ط��رح را از چه 

کسی باید بخرد. 
بنابرای��ن اس��تفاده از عکاس خوب اس��ت ولی 
در گام ه��ای بع��دی ق��رار می گی��رد. در واقع این 
کس��ب وکار باید یک برند قوی بسازد و این طرح ها 
 را با برند خود گره بزند و از طرح ها در معرفی برند

استفاده کند. 

معرفی طرح های جدید

پرسـش: یک طالساز هسـتم و به تازگی طراحی را برای ارائه طرح های متفاوت و توسعه کار استخدام کرده ام. 
به من توصیه  شـده برای معرفی کارها از یک عکاس صنعتی اسـتفاده کنم، پیشـنهاد شما در این شرایط به من 

چیست و چه روشی را برای معرفی کارهای جدیدم به من توصیه می کنید؟ 
کلینیک کسب و کار

 چگونه با سابقه کاری کم
استخدام شویم

بس��یاری از افراد به دلیل س��ابقه کاری کم از ارس��ال 
درخواس��ت برای ش��غل مورد نظر منصرف می شوند. در 
چنین ش��رایطی بهتر است روی مهارت ها تمرکز کنید و 

احساسات طرف مقابل را تحت تأثیر قرار دهید. 
تص��ور کنید دنبال پیدا کردن ش��غل مورد عالقه خود 
هس��تید و بع��د از گذش��ت مدتی یک آگهی اس��تخدام 
توجه تان را جلب می کند. ش��غل مورد نظر همان کاری 
اس��ت که مدت ها دنبالش بوده ای��د و می خواهید رزومه 
خود را هرچه س��ریع تر ارسال کنید، اما مشکل این است 
که در قس��مت توضیحات نوشته شده شخص مورد نظر 
باید مهارت های زیادی داشته و چند سال در این زمینه 
کاری فعالیت کرده باشد. شما هیچ کدام از این شرایط را 
ندارید و با ناامیدی از ارسال رزومه منصرف می شوید، اما 
فراموش نکنید افراد کمی پیدا می شوند که همه شرایط 
را داشته باشند و بهترین کار این است که رزومه خود را 

با تمرکز روی نقاط قوت ارسال کنید. 
گاه��ی  اوقات رزوم��ه ای ک��ه در آن از کلمات کلیدی 
مناسب اس��تفاده شده باشد و با تأییدیه کارفرمای قبلی 
یا استاد دانش��گاه همراه باشد توجه مسئول استخدام را 
جلب خواهد کرد. هدف اصلی این اس��ت که بتوانید قرار 
مصاحب��ه ترتیب دهید. بعد از اینکه وارد ش��رکت مورد 
عالقه ش��دید نیم��ی از راه را طی کرده اید و در مس��یر 

درستی قرار گرفته اید. 
 Tigris سرنا هولم، مدیرعامل و مدیر استخدام شرکت
Events می گوی��د: »م��ا در روند اس��تخدام نمی توانیم 
عوام��ل انس��انی را نادیده بگیریم. مصاحبه و اس��تخدام 
نیروی مورد نیاز برای یک موقعیت ش��غلی کار احساسی 
اس��ت. اگر بتوانید به مرحله مصاحبه برسید و احساسات 
مدیر منابع انس��انی را تحت تأثیر قرار دهید احتماال آنها 
نیز فراموش می کنند که ش��ما به طور صددرصد شرایط 

الزم برای استخدام را ندارید.«
س��ؤال مهم این اس��ت که چگونه می توانیم در جلسه 
مصاحبه احساسات طرف مقابل را تحت تأثیر قرار دهیم 

و در شغل رؤیایی خود استخدام شویم. 
1- در رزومه خود از کلمات کلیدی استفاده کنید

بدتری��ن کاری که ی��ک متقاضی ش��غل می تواند انجام 
دهد این اس��ت که یک رزومه عمومی تهیه و برای تمامی 
درخواس��ت های شغلی ارسال کند. اگر در حال حاضر تمام 
شرایط درج شده در آگهی درخواست شغلی را ندارید بهتر 
است این موضوع را در رزومه بزرگ جلوه ندهید. در عوض 
سعی کنید آگهی استخدام را یک بار دیگر با دقت مطالعه 
کنید و روی الزامات و صالحیت هایی که به دنبالش هستند 
تمرکز کنید. اگر تجربیاتی که دارید مطابق با نیازمندی های 
شرکت است، بهتر است افعال مناسب برای بیان آنها به کار 
ببرید و س��پس آنها را داخل رزومه درج کنید. اس��تفاده از 
کلمات کلیدی و پررنگ کردن توانایی های مورد نظر کمک 

می کند از فیلترهای اولیه عبور کنید. 
2- در شبکه های اجتماعی فعال باشید

گاهی اوقات ش��نیده شدن نام فرد در یک حوزه کاری 
می تواند بس��یار مفید واقع شود و همانطور که می دانید 
ش��بکه های اجتماعی به دیده ش��دن فرد در این زمینه 
کم��ک زیادی می کنن��د، بنابراین س��عی کنید در مورد 
ش��رکت مورد نظ��ر در ش��بکه های اجتماع��ی فعالیت 
بیش��تری داش��ته باش��ید. به عنوان مثال ش��رکت را در 

ش��بکه های اجتماعی دنبال کنید و در مورد پست هایی 
که به اش��تراک گذاش��ته اند نظر دهید. این کار نش��ان 
می ده��د که ش��ما واقعا به این ش��رکت عالق��ه دارید و 

می خواهید در آنجا کار کنید. 
3- سخنرانی آسانسوری خود را تمرین کنید

س��خنرانی آسانس��وری به مهارتی گفته می ش��ود که 
شخص می تواند خودش را در مدت زمان کوتاهی معرفی 
کند. موضوع س��خنرانی آسانس��وری در جلسه مصاحبه 
باید به گونه ای انتخاب ش��ود که به طرف مقابل توضیح 
دهد چرا ش��ما برای استخدام در شغل مورد نظر مناسب 
هستید. این سخنرانی از س��ه قسمت باید تشکیل شده 
باشد: اینکه در گذشته چه فعالیت هایی انجام داده اید، در 
زمان حال به انجام چه کاری مشغول هستید و در آینده 

قصد دارید چه کاری انجام دهید. 
این سخنرانی معموال باید زمانی گفته شود که مسئول 
منابع انسانی از مصاحبه ش��ونده بخواهد بیشتر در مورد 
خودش توضیح دهد. اگر در مصاحبه های شغلی شرکت 
کرده باشید می دانید که این سؤال در تمام آنها مشترک 
اس��ت. بنابراین یک متن مناس��ب تهیه و آن را در مدت 
دو دقیقه بیان کنید. هرقدر پاسختان کوتاه تر و در عین 
حال کامل تر باش��د، کارمندان منابع انسانی بیشتر تحت 

تأثیر قرار خواهند گرفت. 
4- ارتباطات خود را افزایش دهید

اگر مدیر منابع انس��انی یا مس��ئول اس��تخدام شرکت 
در ش��بکه های اجتماعی مانند لینکدی��ن فعالیت دارد، 
با او ارتباط برقرار کنید. پس��ت هایی را که به اش��تراک 
می گذارند الیک کنید و ش��ما هم پس��ت های مرتبط به 
اشتراک بگذارید. این کار توجه مسئوالن منابع انسانی را 
جلب و نام تان را در ذهن آنها ماندگار می کند. همچنین 
می توانید با کارمندان فعلی شرکت روابط دوستانه برقرار 
کنید و در مورد ش��رایط کار از آنها بپرسید. اگر فردی را 
می شناس��ید که در آن شرکت مشغول به کار است، از او 

بخواهید شما را معرفی کند. 
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