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آسیب شناسی برنامه های اصالح نظام اداری به روایت مرکز پژوهش ها

 نقشه راه اصالح
نظام اداری ایران

اگرچه نظام اداري از زیرس��اخت های توس��عه در هر کش��وری اس��ت، اما تاریخچه نظام اداری در ایران چندان 
طوالنی نيست و به دوره معاصر باز می گردد. تازه در اواسط دوره قاجاریه بود که با ظهور قائم مقام فراهاني و ميرزا 
تقي خان اميرکبير، تحوالت شگرفی در نظام اداري ایران شکل گرفت و به ویژه شخص اميرکبير با اعزام محصالن 

به خارج از کشور و تاسيس مدرسه دارالفنون، زمينه را براي شکل گيري نهادهاي بوروکراسي به مفهوم...

اروپا بنگاه های کوچک و متوسط را  به ایران معرفی می کند

 سخنرانی داغ ظریف
در اتاق ایران

4

3

6

 تامین ارز برای گروه کاالیی یک و دو
در اولویت کشور است

6 روش رهبران آگاه برای انگیزش اعضای تیم
مدیریت آرام شیوه ای مدیریتی است 

9 ابزار برای ارتقای بازاریابی محتوا
آیا تا به  حال از لینکدین درست استفاده می کرده اید؟ 
8 دلیل تأثیرگذاری برندسازی شخصی در کسب وکار
چگونگی احتمال تحول بازاریابی و تبلیغات در سال 2018

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 سوء  قصد به جان مک آفی
او را راهی بیمارستان کرد

5

بورس تهران روز یکشـنبه بار دیگر شاهد کانال شکنی های 
نماگـر اصلی و صـف خرید نوسـان گیران بازار سـهام بود، 

به طـوری که فلزات اساسـی و اسـتخراج کانه های 
فلزی یک دست سبزپوش شدند. کارشناسان...

بورس تهران هر روز یک قله تاریخی فتح می کند

تخت گاز شاخص بورس

یادداشت
 عضویت صادرکننده
در تشکل، الزام باشد

در  بازنگ��ری  فراخ��وان 
انتخ��اب  ش��اخص های 
صادرکنن��ده نمون��ه تبدیل به 
اس��ت. س��ازمان  سنت ش��ده 
س��ال  ه��ر  تج��ارت  توس��عه 
اع��الم  ب��ا  می کن��د  ت��الش 
مش��ارکت  از  فراخ��وان  ای��ن 
اقتص��ادی  فع��االن  فک��ری 
ش��اخص های  بهب��ود  ب��رای 
نمون��ه  صادرکنن��ده  ارزیاب��ی 
بهره مند ش��ود. طی س��ال های 
گذش��ته ای��ن فراخ��وان باعث 
ارزیاب��ی  ش��اخص های  ش��ده 
صادرکننده نمون��ه بهبود پيدا 
کن��د و تقریباً می ت��وان گفت 
کمت��ر از 15 درص��د از ای��ن 
شاخص ها اکنون به اصالح نياز 
دارد. از جمله این ش��اخص ها 
داش��تن  براس��اس  امتيازدهی 
بعضی گواهی هاست که اکنون 
کارایی ندارد. نکته دیگر امتياز 
حضور در تشکل هاس��ت که به 
نظر من کم است چراکه حضور 
در تش��کل از نظ��ر من موجب 
افزایش امتياز نيست، بلکه یک 
الزام اس��ت. اگر صادرکننده ای 
نباشد،  ملی  تش��کل های  عضو 

فرآیند  در  نمی توان��د 
2ارزیابی صادرکننده...
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کش��ورهای خاورميانه و ش��مال آفریقا در یک سال اخير شاهد رشد 
وضعي��ت کالن اقتصادی خود بودن��د و اصالحاتی را ني��ز در بازارهای 
اساس��ی اقتصادی ایجاد کردند اما نمی توان از ریسک هایی که همچنان 
در این بازار وجود دارد غفلت کرد؛ ریس��ک هایی که باعث می ش��ود تا 
س��رمایه گذاران خارجی با احتياط بيشتری وارد بازار این کشورها شوند 
و اجرای پروژه ها بسيار س��خت تر شود. اما سؤال اصلی اینجاست که بر 
چ��ه مبنایی در مورد بهبود اوضاع اقتصادی در کش��ورهای خاورميانه و 
ش��مال آفریقا صحبت می کنيم؟ چه شاخص ها و فاکتورهایی برای این 

ارزیابی در اختيار داریم؟ 
این ارزیابی بر مبنای ش��اخص ریس��ک زیرساخت ها انجام شده است 
که هر فصل توس��ط مؤسس��ه بيزینس مانيتور اینترنشنال تهيه و ارائه 
می ش��ود. از طرف دیگر یکی از اصلی ترین دالیلی که برای بهبود اوضاع 
اقتصادی این کشورها اعالم شده است، رشد فعاليت های عمرانی است. 
به گزارش آینده نگر، به دليل رشد فعاليت های عمرانی و ساخت وساز 
در این کشورها در فصل اول سال ۲۰1۸، شاخص توسعه زیرساخت های 
ش��هری و صنعت��ی هم در منطقه رش��د کرده اس��ت. البت��ه در برخی 
کش��ورهای منطقه از جمله ایران به دليل رکود اقتصادی و نوسان بازار 
ارز، بازار ساخت وس��از در رکود قرار دارد و این رکود بالغ بر پنج س��ال 
اس��ت که در بازار ساخت وساز مش��اهده می شود و به همين دليل ایران 
از چرخه رش��د فعاليت های عمرانی در منطقه بازمانده اس��ت. از طرف 
دیگر در برخی دیگر از کشورها از قبيل یمن و سوریه به دليل جنگ و 
درگيری، اجرای پروژه های عمرانی متوقف ش��ده است و همين مسئله 
باعث ش��د تا این کش��ورها در انتهای فهرست کش��ورهایی قرار بگيرند 
که در س��ال های اخير شاهد رشد و توس��عه اقتصادی و صنعتی بودند. 
ولی در دیگر کش��ورها رش��د فعاليت های عمرانی بسيار مشهود است و 
به همين دليل ش��اخص های اقتصادی در اغلب آنها با س��رعت در حال 
رش��د اس��ت که خبر خوبی برای اقتصاد دنيا و س��اکنان این کش��ورها 

محسوب می شود. 
طبق این گزارش در فصل اول س��ال جاری، بيش��ترین رشد شاخص 
س��رمایه گذاری در زیرساخت ها و توس��عه زیرساختی در عراق مشاهده 
ش��ده اس��ت زیرا به کمک س��رمایه های خارجی و به مدد ایجاد امنيت 
نس��بی در فضای داخلی این کش��ور، پروژه های عمرانی بس��يار زیادی 

تعریف و اجرا شده است. 
عمان هم یکی از کش��ورهایی است که در سال های اخير شاهد بهبود 
ش��رایط اقتصادی خود بوده اس��ت. رش��د درآمد نفت در این کش��ور و 
اس��تفاده از ای��ن درآمد برای اجرای پروژه های زیرس��اختی و عمرانی و 
توس��عه صنعتی از مهم ترین دالیل بهبود شاخص در عمان و در نهایت 

رشد اقتصادی در این منطقه عنوان شده است. 
یک��ی از بزرگ تری��ن اقتصاده��ای خاورميانه و ش��مال آفریقا که به 
دلي��ل حجم باالی ذخایر نفتی، جای��گاه مهمی در بازار انرژی دنيا دارد 
عربس��تان است. طبق آمارهای اخير در فصل اول سال ۲۰1۸، شاخص 
ریس��ک اقتصادی و زیرس��اختی در این کشور کاهش یافته است و تنها 
دليل آن رشد قيمت نفت و افزایش درآمد دولت این کشور است که هم 
کس��ری های مالی دولتی در سال های اخير را جبران کرده و هم فرصت 

رشد اقتصادی را برای عربستان سعودی فراهم آورده است. 
این ارزیابی بر مبنای ش��اخصی با عنوان ش��اخص توسعه زیرساختی 
تهيه ش��ده اس��ت که در این رده بندی ایران جایگاه نهم در خاورميانه و 

شمال آفریقا و جایگاه 55 را در دنيا دارد. 
رشد قیمت نفت، نعمتی بزرگ

کش��ورهای صادرکننده نفت در خاورميانه و ش��مال آفریقا از افزایش 
قيمت نفت و ثبات نس��بی توليد منفعت بردن��د. پيش بينی ها حاکی از 
آن بود که در س��ال جاری متوس��ط قيمت نفت در دنيا برابر با ۶۸ دالر 
باش��د درحالی که متوسط قيمت نفت در سال ۲۰1۷ برابر با 5۴.۷ دالر 
اعالم ش��ده بود ولی با توجه به تحوالت اخير در بازار، به نظر می رس��د 

این پيش بينی نادرس��ت باش��د. هم اکنون انتظار داریم در سال ۲۰1۸ 
متوس��ط قيمت هر بشکه نفت در بازار جهانی به مرز ۷۴ دالر برسد که 
رقمی بس��يار چشمگير برای کشورهای صادرکننده نفت است. از طرف 
دیگ��ر گزارش هایی هم مبنی بر تمایل عربس��تان به حفظ قيمت نفت 
بيش از ۷۰ دالر مخابره ش��ده اس��ت که نشان می دهد این کشور هم با 
ابزاره��ا و روش هایی که در اختي��ار دارد در جهت تثبيت قيمت در این 

سطح گام برمی دارد. 
ب��ا رش��د قيمت نفت، فش��ارهای مال��ی روی دولت های کش��ورهای 
صادرکنن��ده نفت در منطق��ه کاهش خواهد یاف��ت و حمایت دولت از 
اقتصاد و بسترس��ازی برای رش��د اقتص��ادی در این منطق��ه، افزایش. 
در نتيج��ه از موج ناآرامی های اجتماعی که در بس��ياری از کش��ورهای 
خاورميانه و شمال آفریقا به دليل فشارهای مالی روی مردم ایجاد شده 
است، کاسته می ش��ود. از طرف دیگر انتظار داریم دولت ها سهم زیادی 
از درآمد نف��ت را برای اجرای پروژه های عمرانی س��رمایه گذاری کنند 
که منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی برای کش��ورها خواهد داش��ت. با 
افزایش درآمد نفتی در این کش��ورها است که ریسک سرمایه گذاری در 
پروژه های عمرانی کاهش می یابد و این کش��ورها با س��رعت زیادی در 

مسير اصالح و بازسازی اقتصادی قرار خواهند گرفت. 
برترین کشورها از نظر شاخص ریسک های زیرساختی

بيزینس مانيتور ش��اخص دیگری طراحی کرده اس��ت که کشورها را 
از نظر س��طح ریسک سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی و زیرساختی 
رتبه بندی کرده است. برای تهيه این شاخص فاکتورهای مختلفی مورد 
ارزیابی قرار گرفته اس��ت ک��ه از جمله آنها می توان به فضای رقابتی در 
بخش های زیرس��اختی و تایم الین اجرای پروژه های س��اختمانی، نحوه 
تنظي��م و اجرای قراردادهای س��اختمانی، فضای قانونی، ریس��ک بازار 
کار، ریس��ک صنعتی و ریس��ک های اقتصادی بلندمدت و کوتاه مدت و 
ميان مدت اش��اره کرد. از طرف دیگر ش��اخص ریسک کشور و شاخص 
ریس��ک پروژه های اجرایی هم نقش مهمی در تعيين این شاخص دارد. 
هم��ه این ش��اخص ها می توان��د در تعيين فاکتور ریس��ک فعاليت های 
عمرانی اهميت داش��ته باش��د و به همين دليل اس��ت که ارزیابی آنها 

بسيار مهم است. 
در این گزارش شاخص ریسک فعاليت های زیرساختی در قطر برابر با 
۷۲.۲ اس��ت. این ش��اخص بين صفر تا 1۰۰ است و هرچه به عدد 1۰۰ 

نزدیک تر باشد، نشان دهنده کمتر بودن ریسک است. 
دومين کش��ور منطقه از نظر شاخص ریسک زیرساختی امارات است. 
ش��اخص ریس��ک در این کش��ور برابر با ۷۲ اعالم شده است که هم در 
خاورميانه و ش��مال آفریقا و هم در دنيا جایگاه دوم را دارد. عربس��تان 
سعودی که در سال های اخير اجرای طرح های اصالحی اقتصادی را در 
پيش گرفته اس��ت و منابع مالی زیادی برای توس��عه صنعت نفت خود 
در اختيار دارد، در سال ۲۰1۷ توانست شاخص ۶۷.۲ را به دست آورد. 
عربس��تان سومين کشور منطقه و نهمين کشور دنيا از نظر این شاخص 
ریس��ک بود. در سال ۲۰1۷ شاخص تایم الین اجرای پروژه های عمرانی 
در این کش��ور برابر با ۸1.۷، ش��اخص قراردادها برابر با ۳۸.۹ و شاخص 
فضای قانونی در این کش��ور برابر با ۶۳.5 بود. ش��اخص قراردادها نشان 
می ده��د که تا چ��ه اندازه پایبندی به قراردادها وج��ود دارد و در نحوه 
تنظي��م قرارداده��ا فاکتورهای مهم مالی و صنعتی ت��ا چه اندازه لحاظ 

می شود. 
جایگاه ایران کجاست؟ 

در این رده بندی ایران جایگاه نهم را در ميان 1۴ کش��ور خاورميانه و 
ش��مال آفریقا دارد. شاخص ریسک زیرساختی ایران برابر با ۴۸.۸ اعالم 
شده اس��ت و همين شاخص ایران را در جایگاه نهم خاورميانه و شمال 
آفریقا و جایگاه 55 دنيا قرار داده اس��ت. اصلی ترین و بزرگ ترین ضعف 
ای��ران در فضای رقابتی در اجرای پروژه های زیرس��اختی عنوان ش��ده 
اس��ت. ش��اخص رقابت در اجرای پروژه های زیرساختی در ایران برابر با 

5.۳ است درحالی که این شاخص برای کشوری مانند قطر ۹۳.۳ و برای 
امارات ۷۴ است. این شاخص نشان می دهد شرکت های مختلف داخلی 
و خارج��ی تا چه ان��دازه می توانند در اجرای پروژه های زیرس��اختی و 
عمرانی کشور مشارکت داشته باشند. در واقع پایين بودن شاخص تأیيد 
کرد که این پروژه ها در انحصار ش��رکت های خاصی است و شرکت های 
بين الملل��ی و ش��رکت های داخلی توانایی رقابت در ای��ن فضا را ندارند. 
همين مس��ئله باعث می ش��ود تا نوآوری در اجرای پروژه ها هم محدود 

باشد. 
یکی دیگر از ضعف های ایران بر مبنای این ش��اخص، شاخص ریسک 
اقتصادی بلندمدت عنوان ش��ده است. این ش��اخص برای ایران برابر با 
1۹.۲ اس��ت درحالی که برای قطر برابر با ۴1.۳ و برای عربس��تان برابر 
با ۶1.5 اس��ت. شاخص ریسک سياس��ی در کوتاه مدت و بلند مدت هم 
در ایران کمتر از ۳۰ پيش بينی ش��ده اس��ت. با این تفس��ير که هر چه 
ش��اخص باالتر باشد و به عدد1۰۰ نزدیک تر باش��د، نشان دهنده کمتر 

بودن ریسک است. 
 یک��ی دیگ��ر از ش��اخص هایی ک��ه در ایجاد ش��اخص ریس��ک 
زیرس��اختی اهميت دارد، ش��اخص ریسک اجرایی اس��ت. به این 
معنا که فعاليت های اجرایی در کش��ورهای مختلف تا چه اندازه با 
اختالل روبه رو می ش��ود یا اینکه تا چه حد خطرات و ریس��ک های 
مختل��ف در این فضا وجود دارد که مانع از رس��يدن مجریان طرح 
به زمان بندی های صحيح می ش��ود. در این گزارش شاخص ریسک 
اجرایی برای ایران برابر با ۲۸.۴ اعالم ش��ده اس��ت که بعد از یمن، 
ليب��ی، الجزایر و عراق پایين ترین جایگاه را در کش��ورهای منطقه 
دارد. بهترین وضعيت به کش��ور امارات اختصاص دارد به این معنا 
که بزرگی شاخص در این کشور برابر با ۸۲.۷ است و طبق تعریفی 
که برای این ش��اخص ها ارائه شده اس��ت، هرچه به 1۰۰ نزدیک تر 

باشد خطرات کمتری در جریان کار وجود دارد. 
یک ش��اخص دیگر هم ش��اخص ریسک کشور اس��ت که برآیندی از 
خطرات احتمالی اس��ت که کش��ور را تهدید می کند. در س��ال ۲۰1۷ 
ش��اخص ریسک کشوری در ایران برابر با ۲۸.۴ بود که باز هم در سطح 
بس��يار پایينی قرار داش��ت. شاخص ریسک کش��وری در عراق ۹.۷، در 

الجزایر ۲۶.۴، در ليبی ۲.۷ و در یمن ۰.۳ بود. 
آخرین کشور این فهرست چه کشوری است؟ 

 در سال ۲۰1۷ چهاردهمين کشور این فهرست یمن بود که با توجه 
به س��ال ها جنگ و بحران اقتصادی و اجتماعی در این کشور، موضوعی 
کام��اًل قابل ارزیابی و پيش بينی بود. در س��ال قبل ش��اخص ریس��ک 
زیرس��اختی در یمن برابر با 1۶.۴ بود که جایگاه 1۰5 را در دنيا داشت. 
در این کشور شاخص رقابت پذیری در اجرای پروژه های عمرانی برابر با 
۰.5 بود و اجرای تمامی پروژه های س��اختمانی تنها توسط دولت انجام 
می ش��د. بعد از یمن کشورهای ليبی و الجزایر قرار داشتند که شاخص 
ریسک های زیرساختی در این دو کشور به ترتيب برابر با ۲۷.۷ و ۴۷.۲ 
بود. در س��ال قبل کش��ور ليبی جایگاه 1۰1 را در دنيا داشت و الجزایر 

توانست جایگاه ۶۴ را به دست آورد. 
شاخص ریسک یمن در سال ۲۰1۷، ۰.۳ بود که نزدیک ترین شاخص 
به عدد صفر است و نشان دهنده باال بودن خطر در این کشور جنگ زده 
اس��ت. این ش��اخص نش��ان می دهد که یم��ن یکی از پرریس��ک ترین 
کش��ورهای منطقه است و هرساله بخش زیادی از سرمایه های انسانی و 

فيزیکی این کشور در جریان درگيری ها از بين می رود. 
در پای��ان باید گفت در ش��رایطی که قيمت نف��ت در بازار جهانی در 
حال افزایش است، بهبود زیرساخت های مالی و صنعتی در این کشورها 
امکان پذیر خواهد بود و موانع مالی در این زمينه از بين می رود. استفاده 
بهينه از این منابع مالی اس��ت که می تواند توسعه اقتصادی کشورها را 
ب��ه همراه بياورد و باید در ای��ن جهت حرکت کرد وگرنه این فرصت به 

سرعت از دست می رود. 

ایران از نظر شاخص ریسک های زیرساختی در جایگاه 55 دنیا ایستاده است

فرصت ها و ریسک ها
یادداشت

عضویت صادرکننده در تشکل، الزام باشد

فراخ��وان بازنگری در ش��اخص های انتخ��اب صادرکننده نمونه 
تبدیل به سنت شده اس��ت. سازمان توسعه تجارت هر سال تالش 
می کن��د با اعالم این فراخوان از مش��ارکت فکری فعاالن اقتصادی 
برای بهبود ش��اخص های ارزیابی صادرکننده نمونه بهره مند شود. 
طی سال های گذشته این فراخوان باعث شده شاخص های ارزیابی 
صادرکنن��ده نمونه بهبود پيدا کن��د و تقریباً می توان گفت کمتر از 
15 درص��د از این ش��اخص ها اکنون به اصالح ني��از دارد. از جمله 
این ش��اخص ها امتيازدهی براساس داشتن بعضی گواهی هاست که 
اکن��ون کارایی ندارد. نکته دیگر امتياز حضور در تشکل هاس��ت که 
ب��ه نظر من کم اس��ت چراکه حضور در تش��کل از نظر من موجب 
افزایش امتياز نيس��ت، بلکه یک الزام است. اگر صادرکننده ای عضو 
تش��کل های ملی نباش��د، نمی تواند در فرآیند ارزیابی صادرکننده 
نمونه ش��رکت کند، چراکه هر صادرکننده و توليدکننده ای اهليت 
را از اتحادیه می گيرد. نکته دیگر اینکه تعيين سقف مشخص برای 
حجم صادرات روش��ن نيست و به نظر من باید در سه سطح حجم 

صادرات را در نظر گرفت. 
تحوالت اقتصادی که از سه ماه پيش آغاز شده و وضعيتی که شش 
ماه اس��ت بر اقتصاد تسلط یافته چقدر بر فعاليت صادرکنندگان اثر 
گذاشته است؟ براساس آمارهای گمرک، صادرات در شش ماه اخير 
رش��د یافته است که می توان آن را به نوعی ناشی از افزایش قيمت 
دالر در داخل دانس��ت. با این وجود اما مجموعه صادرکنندگان در 
ایران با این نوع جهش و افزایش نرخ ارز موافق نيستند و شرایطی 
که در شش ماه اخير بر اقتصاد کشور حاکم شده قابل قبول نيست. 
افزایش ناگهانی نرخ ارز و سياست ارزی کنونی دولت به بالتکليفی 
صادرکنندگان هم دامن زده اس��ت و از ای��ن منظر ناهماهنگی در 
عرصه اقتصاد اثر مخربی بر فعاليت صادرکنندگان خواهد گذاشت. 
انتخاب صادرکننده نمونه به اس��تقبال صادرکنندگان از این فرآیند 
بازمی گ��ردد و باید دید با توجه به ش��رایط فعل��ی این روند چگونه 

پيش می رود. 

65 درصد از صادرات ایران به 5 کشور انجام می شود
 عملکرد تجارت خارجی
در دو ماه نخست امسال

سازمان توسعه تجارت گزارش عملکرد تجارت خارجی در دوماه 
اول س��ال ۹۷ را منتش��ر کرد؛ گزارش��ی که طی آن گفته می شود 
صادرات کاال طی دو ماهه س��ال 1۳۹۷ با احتس��اب ميعانات گازی 
به 1۸۷۶۸ هزار تن و ۷۷۳۹ ميليون دالر ر س��يده است که نسبت 
به س��ال قبل ۴.۸ درصد از لحاظ وزن و ۲۲درصد از نظر ارزش��ی 

افزایش داشته است. 
براس��اس این گزارش پنج قلم عمده صادراتی عبارت از ميعانات 
گازی ب��ه ارزش 1۰۲۹ ميلي��ون دالر، پروپان مایع ش��ده به ارزش 
۳۳5 ميلي��ون دالر، روغن های س�����بک و فرآورده ها به جز بنزین 
۲۷۴ ميليون دالر، پلی اتيلن گرید فيلم به ارزش ۲۳۲ ميليون دالر، 
گازهای نفتی و هيدروکربورهای گازی ش��کل مایع ش��ده به ارزش 

۲۰۳ ميليون دالر بوده اند. 
طی این مدت پنج بازار نخس����ت ص��ادراتی کش����ور چين با 
ارزش 1۴51 ميلي��ون دالر، ام��ارات متحده عرب��ی 1۳۷1 ميليون 
دالر، ع��راق 11۶۲ ميلي��ون دالر، افغانس��تان 5۷۷ ميليون دالر و 
هن��د ۴۶۰ ميليون دالر بوده اند. س��هم ای��ن بازارها از کل صادرات 
۶5 درصد بوده اس��ت.  در طرف مقابل واردات کشور طی دو ماهه 
س��ال 1۳۹۷ به 5۲۶۳ هزار ت��ن ب��ه ارزش ۶۷۹۷ ميليون دالر ر 
س��يده اس��ت که نس��بت به س��ال قبل۲ درصد از نظر وزن و ۰.5 
درصد از نظر ارزش افزایش داش��ته است.  براساس گزارش سازمان 
توس��عه تجارت، پنج قلم عمده وارداتی به کش����ور شامل قطعات 
منفص��ل��ه جهت توليد اتومبيل س����واری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با 
حجم س��يلندر ۲۰۰۰ با س��اخت داخل 1۴ تا کمت��ر از ۳۰ به جز 
الستيک ۳۳۳ ميليون دالر، ذرت دامی به ارزش ۲۹۶ ميليون دالر، 
لوبيای س�����ویا به ارزش ۲۴۸ ميلي��ون دالر، برنج به ارزش 1۸۴ 
ميليون دالر و اجزاء و قطعات ماش���ين آالت و دستگاه ها به ارزش 
1۴۴ ميليون دالر بوده اس��ت.  در دوماه اول س��ال ۹۷، پنج مبدا 
بزرگ وارداتی کش��ور، چين ب��ا ارزش 1۷۳۶ ميليون دالر، امارات 
متح��ده عربی ۹۸۶ ميليون دالر، جمهوری کره ۴۲۳ ميليون دالر، 
آلمان ۳5۷ ميليون دالر و ترکيه ۳5۳ ميليون دالر بوده است. سهم 

پنج کشور مذکور از کل واردات 5۷ درصد بوده است. 

صرفه جویی 8 درصدی ارزی با کنترل واردات
س��تاد فرماندهی اقتص��اد مقاومتی با ه��دف صرفه جویی ارزی، 
جلوگي��ری از واردات کاالهای غيرضروری و دارای مش��ابه داخلی 
را در دس��تور کار قرار داده و ثبت س��فارش و واردات 1۳۳۹ ردیف 
تعرفه ای را ممنوع اعالم کرده است؛ اقالمی که سال گذشته حدود 
۴.۴ ميليارد دالر واردات برای آن صرف شده و ۸ درصد کل واردات 
بوده است.  بر اساس ابالغ وزیر صنعت، ثبت سفارش های قبلی این 
ردیف ها نيز فقط درصورتی که تا قبل از ۳۰ تير برای آنها تخصيص 
ارز داده شده یا بدون نياز به انتقال ارز باشد قابليت واردات دارند و 

در غير این صورت باطل اعالم می شوند. 
بر اس��اس ابالغيه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه 
تج��ارت و در پی تصميم س��تاد فرماندهی اقتص��اد مقاومتی، ثبت 
س��فارش و واردات 1۳۳۹ ردیف تعرفه ای شامل بيش از 1۴۰۰قلم 
کاال ممنوع ش��ده که به نظر می رس��د مهم تری��ن و ارزبرترین آنها 
خودرو باش��د چراکه بر اس��اس این مصوبه، واردات هرگونه خودرو 

خارجی حتی خودروهای هيبریدی ممنوع است. 
انواع خودرو، بس��ياری از کاالهای خوراکی و مصرفی دارای توليد 
داخل، برخی مواد معدنی، ميوه، مواد متش��کل از چرم، مصنوعات 
چوبی، ادوات موس��يقی، برخ��ی لوازم خانگی، انواع الياف و کفش و 
لب��اس و غذای حيوان��ات ازجمله کاالهای ممنوعه هس��تند که از 

۳۰خردادماه ثبت سفارش و واردات آنها متوقف شده است. 
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اگرچه نظام اداري از زیرس��اخت های توسعه در هر کشوری است، اما 
تاریخچه نظام اداری در ایران چندان طوالنی نيست و به دوره معاصر باز 
می گردد. تازه در اواسط دوره قاجاریه بود که با ظهور قائم مقام فراهاني 
و مي��رزا تقي خ��ان اميرکبير، تحوالت ش��گرفی در نظ��ام اداري ایران 
ش��کل گرفت و به ویژه ش��خص اميرکبير با اع��زام محصالن به خارج از 
کش��ور و تاسيس مدرسه دارالفنون، زمينه را براي شکل گيري نهادهاي 

بوروکراسي به مفهوم امروز آن در ایران فراهم آورد.
همچنين قانون اساس��ي ب��راي اولين بار در ایران ب��ا پيروزي انقالب 
مش��روطه تدوین ش��د. اگرچه این قانون از قوانين اروپایی الهام گرفته 
بود، اما زمينه را برای ایجاد چندین وزارتخانه و اداره دولتي فراهم کرد. 
در ادامه نيز با روي کار آمدن رضاخان، مقطع دیگري از مدرنيس��م در 
ایران پياده شد و تشکيالت اداري مختلفی از جمله شهرداري، شهرباني، 

پيشه و هنر، دارایي، دادگستري و وزارت کشور نظام تازه اي یافتند.
در دوره پهل��وی دوم نيز این س��ازمان اداري ادام��ه یافت و به عنوان 
نمونه طي ۳۰ سال هشت  وزارتخانه ایجاد شد، اما با افزایش درآمدهاي 
نفتي و عدم نظارت بر نظام اداري، فس��اد در دس��تگاه هاي اداري کشور 
افزایش یافت تا جایي که مصدق در دهه ۳۰ به اصالح نظام اداري ایران 
پرداخت. او شماري از افسران را بازنشسته کرد، حقوق قضات را افزایش 
داد و ام��وال کس��اني را که ماليات پرداخت نک��رده بودند، توقيف کرد، 
چنانچه تصویب قانون »از  کجا آورده اي« از مهم ترین اقدامات اصالحي 
ای��ن دوره ب��ود، اما حکومت مصدق دیری نپایيد و در ادامه، مش��کالت 
نظ��ام اداري در دوره پهلوی دوم آنقدر زیاد ش��د که نارضایتي مردم را 

افزایش داد و سرانجام به انقالب اسالمي انجاميد.
تحلیل پیشینه اصالح نظام اداری

در همين زمينه، مرکز پژوهش  های مجلس در تازه ترین گزارش خود 
به تحليل پيش��ينه اصالح نظام اداری در ایران پرداخته اس��ت. در این 
گ��زارش، نظام اداری به مثابه ماش��ين اجرایی دولت معرفی ش��ده که 
مرتبط با هر سه قوه است و این ماشين اجرایی، ابزار چهارگانه قوانين و 

مقررات، ساختار تشکيالتی، سيستم  ها و روش و ساختار منابع انسانی را 
در اختيار دارد. بنابراین، نظام اداری با توجه به نقش گسترده و موثری 
که در امور کشورها دارد، یکی از زیرساخت های توسعه  به شمار می آید 
و کارآم��دی و پویایی آن موجب ارتقای س��طح کارایی س��ایر نظام های 
کش��ور از جمله نظام اقتصادی، اجتماعی، سياس��ی و بهداشت و درمان 
می ش��ود. به گفته بازوی پژوهش��ی مجلس، اصالح و تحول نظام اداری 
هميشه در دستور کار دولت ها در ایران  بوده و در دهه های گذشته، همه 
دولت ها چه در قبل و بعد از انقالب در اندیش��ه اصالح و تحول در نظام 
اداری کش��ور بوده اند، زیرا نظام اداری از ارکان اصلی هر حکومتی است 
و دستيابی به پيشرفت، توسعه و تحقق اهداف کوتاه مدت و بلندمدت و 
بهره گيری بهينه از منابع، همگی به عملکرد سالم، یکپارچه و هماهنگ 

نظام اداری وابسته است.
چالش های نظام اداری ایران

مرک��ز پژوهش  ها در ادامه، گریزی به اص��الح و تحول نظام اداری در 
دولت ه��ای مختلف می زند و س��پس به چالش های نظ��ام اداری ایران 
می پ��ردازد. بن��ا به این گزارش، نظ��ام اداری ایران هم��واره با چالش ها 
و مش��کالت فراوان��ی روبه رو بوده و در ش��رایط کنونی ني��ز ناکارآمدی 
نظام اداری به یکی از چالش های جدی کش��ور مبدل ش��ده است. غلبه  
درگيری ه��ای روزمره  اداری و عدم توجه جدی، علمی، عملی و به موقع 
ب��ه اصالح اصولی این مس��ئله، باعث بروز چالش نظ��ام اداری و تعميق 
س��ایر چالش های کشور شده است، به طوری که ضعف و نابسامانی نظام 
اداری می تواند اجرای هرگونه سياس��ت اصالح��ی در حوزه بحران های 
اساس��ی کشور نظير بحران صندوق های بازنشستگی، بحران نظام بانکی 

و بحران بيکاری را با چالش مواجه کند.
با این همه، به  نظر می رس��د عدم توجه کافی به مسئله نظام اداری در 
چند دهه اخير، این مس��ئله را به چالشی مزمن در کشور مبدل ساخته 
اس��ت. به رغم اینکه اسناد و سياس��ت های مهمی به منظور اصالح نظام 
اداری و جلوگيری از ایجاد بحران در آن تدوین شده است، ولی گذشت 
زمان و شرایط کنونی نشان می دهد که این برنامه ها و سياست ها موفق 

نبوده اند.
یک��ی از گام ه��ای اوليه و مه��م جهت اصالح نظام اداری، بررس��ی و 

تحلي��ل قوانين، سياس��ت ها و برنامه های اصالح نظام اداری در کش��ور 
و آسيب شناس��ی آن اس��ت تا از این رهگذر به علل ع��دم موفقيت این 
برنامه ها پی برده ش��ود. از  این  رو الزم اس��ت در دوره های قبل و بعد از 
انقالب اس��المی این قوانين، برنامه ها و سياست ها و شيوه های عملياتی 
آنها بررس��ی ش��ده و ضمن آسيب شناس��ی دقيق برنامه های گذش��ته، 
برنامه ریزی ه��ای الزم جهت تدوین برنامه ه��ای آتی اصالح نظام اداری 
صورت پذیرد. بر همين اس��اس، گزارش حاضر درصدد تبيين و تحليل 
پيش��ينه اص��الح نظام اداری در کش��ور و آسيب شناس��ی آن از دریچه 

برنامه ها، قوانين و سياست هاست.
4 آسیب برنامه های اصالح نظام اداری

مرکز پژوهش ها، آسيب های برنامه های اصالح نظام اداری را در چهار 
بخش،  دسته بندی می کند، این چهار دسته عبارتند از: آسيب های کالن 
مل��ی موثر بر نظام اداری همچون واردش��دن ب��دون ضابطه درآمدهای 
نفت��ی ب��ه نظ��ام اداری و مبهم بودن نق��ش، جایگاه و کارک��رد دولت؛ 
آسيب های ناظر به تدوین برنامه های اصالح نظام اداری مثل نبود نظام 
آم��ار و اطالعات و تک��رار برنامه های قبلی بدون آسيب شناس��ی دقيق 
آن؛ آس��يب های ناظر به اجرای برنامه ه��ای اصالح نظام اداری همچون 
مش��غوليت نظام اداری با مس��ائل روزمره و نپرداختن به مس��ائل مهم 
و بلندمدت، عدم ثبات س��اختار س��ازمان امور اداری و اس��تخدامی به 
عن��وان متولی اصلی اص��الح اداری و عدم ثب��ات مدیریت و جابه جایی 
طراح��ان برنامه های تحول و اصالح اداری در زمان اجرا و آس��يب های 
ناظ��ر به ارزیابی برنامه های اص��الح نظام اداری مثل نبود یک چارچوب 
و مدل دقيق علمی و عدم طراحی شاخص های مناسب )دقيق و کمی( 

به منظور ارزیابی ميزان پيشرفت اصالح اداری.
بازوی پژوهش��ی مجلس در پایان این گزارش، به راهکارهای اصالحی 
ب��رای بهب��ود برنامه های اصالح نظام اداری پرداخت��ه و این راهکارها را 
ش��امل اولویت اصالح نظ��ام اداری، به کارگيری س��امانه های یکپارچه 
اطالعاتی، اس��تفاده از رویکرد سيس��تمی و فرآیندی، طراحی سازوکار 
انگيزشی مناسب براساس منافع بازیگران، برنامه ریزی اصالح متناسب با 
شرایط خاص هر دستگاه و تقویت نقش نظارتی مجلس شورای اسالمی 

برشمرده است. 

آسیب شناسی برنامه های اصالح نظام اداری به روایت مرکز پژوهش ها

نقشه راه اصالح نظام اداری ایران

فرصـت امروز: روز گذشته تيم اقتصادی دولت در بهارستان حضور یافت 
و در جلسه ای غيرعلنی، توضيحاتی درباره گرانی های اخير به نمایندگان ارائه 
داد. جهانگيری البته در این جلس��ه، همان س��خنانی را به زبان آورد که طی 
روزهای گذشته توس��ط برخی دیگر از اعضای تيم اقتصادی دولت، از جمله 
نوبخت و نهاوندیان درباره »عدم نگرانی مردم درباره وضعيت معيشتی« شنيده 
شده بود. در همين زمينه، یک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره 
به حضور تيم اقتصادی دولت در جلس��ه غيرعلنی برای بررس��ی گرانی های 
اخير، گفت: در این جلسه آقای جهانگيری گزارش بسيار مبسوطی در مورد 
اقدامات انجام ش��ده برای مقابله با گرانی ها ارائه و تاکيد کرد که جای نگرانی 
درباره مس��ائل اقتصادی و وضعيت معيشتی مردم نيست، راهکارهایی برای 
تامين مایحتاج مورد نياز مردم در نظر گرفته ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: در 
این جلسه آقای جهانگيری به عنوان فرمانده اجرای سياست های کلی اقتصاد 
مقاومتی گزارش بسيار مبسوط و خوبی درباره اقدامات انجام شده عليه ایادی 
استکبار در موضوع اقتصادی ارائه و اعالم کرد کارگروهی از قوای سه گانه برای 
مبارزه جدی تر با مسائل و مشکالت پيش رو تشکيل شده است؛ مشکالتی که 
دشمنان قسم خورده ما در بعد از برجام برای ما رقم زدند. این نماینده مجلس 
اضافه کرد: براس��اس توضيحات داده شده در این کارگروه، راهکارهای اساسی 
اندیش��يده ش��ده تا بتوان مایحتاج مورد نياز م��ردم را تامين کرد، همچنين 
م��واد اوليه به کارخانجات و بخش صنعت داده ش��ده و واردات در این موارد 
بدون محدودیت صورت گيرد، لذا جای نگرانی برای مسائل اقتصادی مردم و 
وضعيت معيشت آنها وجود ندارد. حسن پور در مورد موضوع گرانی های اخير، 
گفت: قرار شد دولت طی هفته های آینده تصميم گيری ها و نظارت های خود 
را اعالم کرده و کنترلش را بر وضعيت بازار بيشتر کند، همچنين توضيح داده 
شد که کاالهای ضروری با دالر ۴۲۰۰ تومان وارد شده به همين دليل باید در 
زمان فروش نيز نرخ های مصوب اعالمی را اعمال کند. مهرداد بائوج الهوتی، 
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی نيز درباره راهکارهای 
جهانگيری برای ایجاد ثبات در بازار سکه و ارز عنوان کرد: ایشان اشاره ای به 
راهکار نداشتند اما قبول داشتند که این نقدینگی باید به خوبی هدایت شود.

امیدوارم خدا به همه شما صبر بدهد
همچنين رئيس مجلس شورای اسالمی برخی جزیيات نشست غيرعلنی با 
معاون اول رئيس جمهور درخصوص گرانی های اخير را تشریح کرد. به گزارش 

مهر، علی الریجانی، رئيس مجلس شورای اسالمی در حاشيه افتتاح نمایشگاه 
سازمان ملی استاندارد ایران که در محل مجلس شورای اسالمی برگزار شد، 
در جمع خبرنگاران درباره جلسه غيرعلنی مجلس با موضوع گرانی های اخير، 
گفت: در این جلسه درخصوص وضعيت قيمت ها و نگرانی هایی که در کشور 
ب��ه وجود آورده صحبت ش��د؛ در این خصوص الزم ب��ود بحث جدی ميان 
مجلس و دولت صورت بگي��رد. وی افزود: آقای جهانگيری و وزرای مربوطه 
امروز در جلسه حضور یافتند و بحث مفصلی درخصوص شرایط کشور و علت 
سازوکارهای جدید برای مسائل اقتصادی مطرح شد و نمایندگان و روسای 
کميسيون های مجلس نيز دیدگاه های خود را مطرح کردند. باید اصالحاتی 
از نظر نوع پرداختن به مس��ائل اقتصادی ایجاد ش��ود ک��ه در این خصوص 
پيشنهاداتی ارائه شد. این جلسات ادامه خواهد داشت و باید قبول کرد که با 
توجه به شيطنت هایی که آمریکایی ها دارند و برخی اشکاالت درونی اقتصاد 
کشور، باید روی این مسائل کار جدی کرد و نقدینگی را به سمت نقاط ثروت 
و توليدمحور سوق داد. الریجانی گفت: مباحثی هم درخصوص نوع نيازهایی 
که دولت در ش��رایط فعلی دارد و نيازمند تصميم مجلس اس��ت، مطرح و 
پيشنهادات نمایندگان ارائه شد و بر این نکته تاکيد شد که در وضعيت فعلی 

به یک همگرایی ميان قوای سه گانه احتياج است. 
بازتاب سخنان جهانگیری در مجلس

س��خنان جهانگيری در مجلس در رس��انه ها بازتاب داشت و از جمله 
پایگاه »انتخاب« در گزارش��ی به سخنان جهانگيری در مجلس واکنش 
نش��ان داد و نوشت: »سخنان معاون اول رئيس جمهور در مجلس، پيش 
از این نيز از زبان دیگر مقامات اقتصادی دولت ش��نيده ش��ده بود. یک 
اظهارنظر کلی و تاکيد بر »عدم نگرانی مردم درباره وضعيت معيشتی«! 
اگرچه عجيب است این جمالت شگفت انگيز از زبان جهانگيری که خود 
از منتق��دان وضعيت مش��ابه در دوران احمدی نژاد ب��ود. او حاال همان 
جم��الت را با هم��ان ادبيات تک��رار می کند! اما آق��ای جهانگيری! این 
دالر و آن س��که و قيمت های س��ر به فلک کشيده، جای نگرانی ندارد؟! 
یک جمله مبهم دیگر نيز ش��نيده می شود؛ »جای نگرانی درباره تامين 
مایحتاج مردم نيست!« مردم چشم دارند و می بينند که »مایحتاج مورد 
نياز« تامين اس��ت، الحمدهلل به وفور نيز هس��ت، اما ب��ا کدام پول این 

اجناس سر به فلک کشيده را خریداری کنند؟!« 

در جلسه غیرعلنی دیروز مجلس با حضور تیم اقتصادی دولت چه گذشت؟

مباحثه درباره گرانی

دریچه

افشاگری وزیر ارتباطات
پشت پرده نابسامانی بازار تلفن همراه

نوسان های این روزهای بازار ارز، دامان تلفن همراه را گرفت؛ تا جایی 
که ش��اهد افزایش ۳۰درصدی قيمت این محصوالت در بازار هستيم. با 
توجه به گستردگی ميزان استفاده مردم از این فناوری، قيمت باالی تلفن 
همراه گالیه هایی را به دنبال داشته است. در همين راستا وزیر ارتباطات 
ب��ه این موضوع ورود ک��رده و می خواهد با شفاف س��ازی، مانع هرگونه 
سوء استفاده و سودجویی از این بازار آشفته شود. به گزارش ایسنا، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به اینکه شرکت های واردکننده در 
ابتدای س��ال جاری دالر مورد نياز خود را با بهای ۴۲۰۰تومان دریافت 
کرده اند معتقد است که نباید قيمت گوشی در بازار، باالتر از حد معمول 
برود. محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به طرح رجيستری گفت: ما بحث 
پروژه ثبت تلفن همراه )رجيستری( را با هدف کنترل و نظارت دقيق بر 
بازار اجرا کردیم و در این چارچوب، آمارهایی مشخص از ميزان واردات 
تلفن هم��راه با تخصيص ارز را در اختيار داریم. آنچ��ه امروز آمار ما در 
رابطه با واردات گوش��ی با تخصيص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کس��ب و 
کارها از ابتدای سال جاری نشان می دهد، این است که ابتدا 5۴ شرکت  
برای واردات ۷ميليون و ۲۲۹ هزار و ۶۴۶ گوشی تلفن همراه  به ارزش 
5۸۰ميليون و ۶۲۹ هزار و ۲۸۳  یورو، درخواست دادند که این موضوع 
در سامانه ثبتارش)سيستم الکترونيکی ثبت سفارشات واردات کاال( ثبت 
شده است. وی ادامه داد: با بررسی های انجام شده، درنهایت از این تعداد 
برای ۴۰ ش��رکت تخصيص ارز صورت گرفت و مبلغ ارز تخصيص یافته 
از  بانک مرکزی به این ش��رکت ها نيز بالغ بر ۲۲۰ ميليون و ۶۴۳هزار 
و ۲۰۶  یورو بوده اس��ت. وزیر ارتباط��ات ادامه داد: طبق آمار ما که بازه 
زمانی آن تا ۲۹ خرداد است، پس از این ثبت سفارش ها حدود 1۴۰هزار 
و ۳۹۹ گوشی به ارزش ۷5ميليون و۲۸۳هزار و  ۸۶۰یورو ترخيص شده 
که متوسط قيمت گوشی های ترخيص شده از بازار براساس فرمولی که 
عرض کردم، 5۳۶ یورو است.  وزیر ارتباطات همچنين در پاسخ به سوالی 
درباره چرایی قيمت های نجومی برخی از گوشی ها در بازار ازجمله آیفون 
گفت: پشت پرده گوش��ی های گران قيمتی که امروز اتفاقا در بازار با ارز 
باالیی محاسبه می شوند و به فروش می رسند افراد سودجویی هستند که 

ارز را گرفته و در بازار به مردم ارائه کرده اند.

هشدار تحلیلگران به مردم
التهابات بازار ارز به نفع هیچ کسی نیست

با ش��دت گرفتن نوس��ان در بازار غيررس��می ارز، تقاضا برای خرید 
افزایش یافته که این امر بر التهابات آن افزوده اس��ت. تحليلگران بازار 
در کنار انتقادات نسبت به سياست های اخير ارزی، از مردم می خواهند 
ک��ه اینگونه ب��ازار ارز را جارو نکنند؛ زیرا این اوض��اع را برای آنها بدتر 
می کند. به گزارش ایس��نا، گفت وگو با تحليلگ��ران ارز از این حکایت 
دارد که متاسفانه در شرایطی که عرضه کم و تقاضای خانگی، تجاری 
و سرمایه ای در بازار باال می رود، نمی توان انتظاری غير از این داشت و 
افزایش قيمت ها طبيعی است. به گفته آنان به هر حال وقتی که بانک 
مرکزی نتوانسته در سياست های جدید ارزی تمامی تقاضاهای موجود 
را تعریف و پاس��خ دهد، مشخص است که این تقاضا به سمت بازار ارز 
حرک��ت خواهد کرد. در  این باره افس��ری - تحليلگر بازار ارز - بر این 
تاکيد دارد که از همان ابتدای اجرای سياست ارزی بارها تحليلگران و 
کارشناس��ان هشدار دادند که این روند و سياست نمی تواند پاسخگوی 
بازار ارز باش��د و باید دولت بازار غيررسمی را به رسميت بشناسد ولی 
متاس��فانه بی توجهی مسئوالن به هشدار کارشناس��ان اکنون چنين 
نتایجی را رقم زده اس��ت. به هر حال تصميمات اتخاذش��ده نمی تواند 
هميش��ه درست باشد و باید به نظر کارشناسان اهميت داده شود. وی 
می گوید: اگر در فروردین ماه که نوسان بازار  موجب عبور قيمت دالر از 
5۰۰۰ تومان شد به گونه ای بازار ارز کنترل و مدیریت می شد و چنين 
تصميم های هيجانی گرفته نمی شد، به طور حتم اکنون وضعيت دالر 

اینگونه نبود.
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شرکت بیمه پاسارگاد شفاف ترین شرکت 
فرابورس در کشور

ش��رکت بيمه پاسارگاد در مراس��م تقدیر از فعال ترین نهادهای مالی و 
ش��فاف ترین ناش��رین بازار س��رمایه ایران توانس��ت به عنوان شفاف ترین 
ناش��ر فرابورس��ی لوح تقدیر س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار را دریافت 
نماید. به گ��زارش روابط عمومی بيمه پاس��ارگاد، براس��اس گزارش های 
دریافتی، عملکرد مناس��ب و منطقی بيمه پاسارگاد، ارائه به موقع و شفاف 
اطالع��ات و اعتماد س��هامداران از عوامل رش��د ارزش بازار این ش��رکت 
بوده و بيمه پاس��ارگاد توانسته براس��اس امتياز کسب شده از نظر کيفيت 
افش��ا و اطالع رسانی مناسب در ش��اخص اطالع رسانی رتبه برتر را کسب 
نماید. براس��اس این گزارش، امتياز اطالع رسانی ناشران براساس وضعيت 
اطالع رسانی آنها از نظر قابليت اتکا و به موقع بودن ارسال اطالعات محاسبه 
شده  است. معيار به موقع بودن براساس زمان ارسال اطالعات توسط شرکت 
)پيش بينی  سود هر سهم، صورت های مالی ميان دوره ای حسابرسی نشده، 
صورت وضعيت پرتفوی، اظهارنظرهای حسابرس نسبت به پيش بينی سود 
هر سهم و صورت های مالی شش ماهه، صورت های مالی حسابرسی نشده 
و حسابرسی ش��ده پای��ان دوره مال��ی و برنامه  زمان بندی پرداخت س��ود 
س��هامداران( در مقاطع تعيين شده در دس��تورالعمل افشای اطالعات و با 
لحاظ نمودن ميزان تأخير در ارسال اطالعات، مورد محاسبه قرار می گيرد. 
ميزان تغييرات در پيش بينی های ارسالی و همچنين تفاوت های ميان مبالغ 
پيش بينی ش��ده و عملکرد واقعی حسابرسی شده معيار قابليت اتکا در این 
محاسبات محس��وب می شود. گفتنی است در این مراسم با حضور دکتر 
ش��اپور محمدی رئيس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر حسن اميری 
معاون نظارت بر بازارها و بورس ها و دکتر علی س��عيدی معاون نظارت بر 
نهادهای س��ازمان بورس و جمعی از مدیران ارشد سازمان بورس و اوراق 
بهادار از فعال ترین نهادهای مالی و شفاف ترین ناشران بازار سرمایه قدردانی 
ش��د. در این مراس��م رئيس س��ازمان بورس و اوراق بهادار از شرکت بيمه 
پاس��ارگاد به عنوان شفاف ترین ناش��ر فرابورسی با توجه به احراز باالترین 

امتياز در شاخص اطالع رسانی در سال 1۳۹۶ قدردانی کرد.

نوبخت خبر داد
عرضه 7 میلیون سکه برای برطرف کردن 

عطش عده ای
رئيس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد که برای گرفتن عطش عده ای 
در جهت خرید س��که مجبور شدیم بيش از ۷ ميليون قطعه سکه در بازار 
عرضه کنيم. به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در حاشيه سفر به شهرستان 
پاکدشت و تشکيل شورای اداری این شهرستان با اشاره به نوسانات قيمت 
ارز گفت: هول زدن برخی از افراد که به بازار هجوم می آورند، موجب افزایش 
قيمت ارز شده است. به این ترتيب اگر ما به بانک مرکزی آمریکا هم وصل 
 باش��يم برای تامين ارز در این شرایط با مش��کل مواجه می شویم. بيش از
۷ ميليون قطعه سکه برای اینکه عطش عده ای گرفته شود به بازار عرضه 
ش��د. ۹ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دالر تا ۲5 خردادماه سال جاری ارز ۴۲۰۰ 
تومان فروختيم که این ميزان از مدت مشابه سال گذشته بيشتر بوده است.

بیمهنامه

فرصت امروز: س��ی و هفتمين نشس��ت هيات نمایندگان اتاق ایران 
دیروز با حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه برگزار شد و فعاالن 
اقتصادی در این نشست، مش��کالت و نگرانی های خود از آینده اقتصاد 
ایران را با او در ميان گذاش��تند. هرچند به اعتق��اد ظریف، آنچه امروز 
بيش از هر چيز دیگری در کش��ور اهميت دارد، حفظ انس��جام داخلی 

اس��ت. او در سی و هفتمين نشس��ت هيات نمایندگان 
اتاق ایران از ایجاد هس��ته ای از ش��رکت های کوچک و 
متوسط اروپایی که قادر به همکاری با طرف های ایرانی 
هستند خبر داد و گفت: این مهم به همت اتحادیه اروپا 
ایجاد می ش��ود و باید در مقابل هسته ای از شرکت های 
ایرانی ک��ه می توانند با ش��رکت های اروپایی همکاری 
کنند نيز ش��کل بگيرد و این کار باید به همت پارلمان 

بخش خصوصی کشور انجام شود.
ظری��ف در واکن��ش ب��ه نگرانی های فع��االن بخش 
خصوص��ی درب��اره وضعي��ت بحران��ی اقتص��اد ایران، 
بسته ش��دن راه تنفس��ی بنگاه های تولي��دی، افزایش 
ش��دید نرخ ارز و قط��ع روابط اقتصادی ش��رکت های 
بزرگ اروپایی و آس��يایی با ایران، خواستار پایان دادن 
به پيش بينی های »خودتحقق پذیر« ش��د و تأکيد کرد: 
آنچه امروز توس��ط فعاالن اقتصادی پيش بينی ش��ود، 
فقط یک فکر نيس��ت، بلکه می تواند به راحتی عملياتی 

شود.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه برخی از دلواپس��ان، قدرت 
کش��ورها را تنها به قدرت نظامی هر کش��وری محدود 
می کنند، گفت: درس��ت اس��ت که قدرت نظامی مهم 
است اما زمانی که تعداد قایق ها، تعداد توپ های مستقر 
در این قایق ها و برد آن توپ ها اهميت داش��ت مربوط 
به قرن 1۸ ميالدی می ش��ود و از قرن بيس��تم، قدرت 

اقتصادی عامل پيشرفت و عقب ماندگی کشورها شد.
ظریف ادامه داد: ام��روز از قدرت اقتصادی هم فراتر 

رفته ایم و آنچه حرف اول را می زند، نفوذ کالم است.
مسائل بانکی ربطی به برجام ندارد

ب��ه گزارش اتاق ای��ران، وزیر امور خارجه به عنص��ر »بدنامی« که در 
دوران تحری��م گذش��ته گریبان گير ایران بود، اش��اره ک��رد و افزود: در 
آن ای��ام ه��ر ش��رکت خارجی که قصد هم��کاری با ایران داش��ت باید 
هزین��ه بدنامی را هم می پرداخت، ام��ا در وضعيت کنونی این هزینه را 
ش��رکت هایی باید بپردازند که قصد همکاری با آمریکا را دارند. شاید در 
کوتاه مدت این موضوع چندان حائز اهميت نباش��د اما در طوالنی مدت 

به نفع ما خواهد بود.
وی رو ب��ه آنهایی که باور دارن��د با خروج آمریکا از برجام باید منتظر 
شکس��ت برجام باشيم، تصریح کرد: این فکر به طور کامل اشتباه است؛ 

در طول همه این س��ال ها، آمریکا باره��ا از توافقات و معاهدات مختلف 
خارج شد، آیا این اقدام به معنای اشتباه بودن آن معاهدات بود؟ واضح 
اس��ت که نه. پس امروز نباید اميد را از دست داد و با دست خود برجام 

را به مرحله شکست برسانيم.
ظریف یادآور شد: اگر خود ما از آینده اقتصاد ایران نااميد شویم دیگر 

هي��چ اميدی به اقتصادهای دیگر نيس��ت که بخواهند ب��ا اقتصاد ایران 
همکاری کنند. فراموش نکنيم که این بار اتحادیه اروپا پش��ت ماست و 
از تحریم های اروپا که حتی در دوران گذش��ته س��خت تر از تحریم های 

آمریکا بود، خبری نيست.
وزی��ر ام��ور خارجه از اقدام��ات تحریک آميز برخی نس��بت به خروج 
آمری��کا از برج��ام انتقاد کرد و گفت: این ع��ده فراموش کرده اند که در 

گذشته مدام می گفتند برجام هيچ چيز برای ما نداشته است.
وی ه��دف آمریکا از این تحریم ها را خروج ایران از برجام دانس��ت و 
تصریح کرد: این طور نيس��ت که ایران به ه��ر قيمت در برجام بماند اما 
الزم است تا آنجا که می توانيم از مواضع خود دفاع کنيم. در حال حاضر 

همه کش��ورها به غير از آمریکا، س��ه کش��ور حوزه خليج فارس و رژیم 
صهيونيستی، حامی حفظ برجام هستند. حتی کانادا نيز از این موضوع 

حمایت می کند.
ظری��ف همچنين از پيش��نهاد بخش خصوصی در م��ورد همکاری با 
ش��رکت های کوچک و متوسط اروپایی نيز استقبال کرد و گفت: موتور 
محرک اقتصاد، بنگاه های کوچک و متوس��ط هس��تند. 
این ش��رکت ها حتی می توانند جایگزین ش��رکت های 
بزرگ خارجی ش��وند. در این بره��ه، اروپا اعالم کرده 
هس��ته ای تش��کيل خواهد داد و در آن تمام بنگاه های 
کوچک و متوس��طی که می توانند با ایران کار کنند را 
معرف��ی می کند. این کار بای��د از طرف ایران هم انجام 

شود.
وی ایجاد چنين هسته ای را وظيفه اتاق عنوان کرد و 
افزود: اتاق می تواند با در اختيار داشتن اطالعات الزم، 
چني��ن بانک اطالعات��ی را تهيه کند و ب��ه جای اینکه 
مصرف کننده باش��د، به صورت فعال واحدهای متناظر 
خود را در اروپا شناسایی کرده و با آنها وارد کار شود.

وزیر امور خارجه ایران تأکيد کرد: ایران باید از تمام 
امکانات به وجود آمده بهره ببرد.

به اعتقاد این مقام مس��ئول، ام��روز دنيا برای اینکه 
پشت ایران باشد دليل دارد و می تواند از آمریکا به دليل 
اینکه نظم ليبرال بين المللی را برهم زده اس��ت، انتقاد 
کند. اروپا ۷۰ س��ال است روی این نظم سرمایه گذاری 

کرده و نمی خواهد منافعش به خطر بيفتد.
ظریف در ادامه به مس��ائل بانکی اشاره کرد و مشکل 
اصل��ی بانک های ای��ران را نب��ود ش��فافيت و امکانات 
داخلی دانس��ت. به گفته او، این مشکالت بانکی ربطی 
ب��ه برجام ندارد و نمی تواند از طریق برجام حل ش��ود، 
ام��ا راه حل های خوبی برای حل آن وج��ود دارد که با 
هم��کاری مس��ئوالن ذی رب��ط در حال پيگي��ری آنها 

هستيم.
بازار نباید نگران FATF باشد

FATF موضوع دیگری بود که وزیر امور خارجه در مورد آن صحبت 
کرد و گفت: بازار نباید نگران FATF باش��د چراکه مسئله پولشویی و 
تأمين مالی تروریس��م که در قالب FATF مطرح می ش��ود را نيز حل 
خواهيم کرد. او ضمن تأکيد بر جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد و لزوم 
حضور و مش��ارکت آنها در مذاکرات، تصریح کرد: بخش خصوصی باید 
به ما بگوید که برای بهبود ش��رایط اقتصادی بهتر است با کدام کشورها 

وارد مذاکره شویم.
ظریف همچنين گفت: امروز ایران از سوی دشمنان هدف قرار گرفته 

است.

اروپا بنگاه های کوچک و متوسط را به ایران معرفی می کند

سخنرانی داغ ظریف در اتاق ایران

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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معامالت آتی سکه در بورس کاال محدود شد
معامالت آتی سکه در بورس کاال از روز یکشنبه پس از نوسان های 

شدید بهای سکه در بازار آتی و بازار نقد، محدود شد. 
به گزارش ایرنا، با توجه به نوسان شدید قيمت سکه در بازار آتی 
و بازار نقد که تحت تأثير رش��د قيمت دالر رخ داده اس��ت، بورس 
کاال با هدف کاستن از شدت رشد قيمت ها، محدودیت هایی را برای 
معامالت در نظر گرفته اس��ت. قيمت س��که روز شنبه در بازار آتی 
ب��رای تحویل دی ماه به حدود ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان رس��يد 
و ن��رخ معامالت س��که نقدی نيز به ۲ ميلي��ون و ۷۰۰ هزار تومان 

افزایش یافت. 
توقف خرید آتی سکه 

براس��اس اطالعيه بورس کاال، از روز یکشنبه تا اطالع ثانوی، اخذ 
موقعيت تعهدی خرید فزاینده در قراردادهای آتی س��که طال برای 
فعاالن بازار مقدور نيس��ت. بر این اس��اس، خرید در معامالت آتی 
س��که تا اطالع ثانوی متوقف می شود و فعاالن این بازار نمی توانند 

درخواست خرید جدیدی را در سامانه معامالت ثبت کنند. 
توقف صدور کد برای متقاضیان جدید بازار آتی

ابتدای هفته نيز ص��دور کدهای جدید معامالتی برای متقاضيان 
بازار آتی متوقف ش��ده بود.  همچنين بر اس��اس اطالعيه دیگری، 
بورس کاال برای محدود کردن نوس��ان قيمت ها در بازار آتی سکه، 
وجه تضمين اوليه قراردادهای آتی س��که را ۲ ميليون و ۷5۰ هزار 
تومان افزایش داد. بر این اس��اس، از امروز دوش��نبه چهارم تيرماه، 
وجه تضمين اوليه قرارداد آتی س��که طال با توجه به افزایش قيمت 
تس��ویه روزانه قراردادهای این ب��ازار، 5 ميليون و ۴۰۰ هزار تومان 
خواهد ش��د ک��ه در مجموع )وج��ه تضمين اولي��ه + وجه تضمين 

اضافی( به ۷ ميليون و ۲5۰ هزار تومان افزایش می یابد. 
جایگزینی گواهی سکه به جای سکه فیزیکی

در آس��تانه دومين دور عرضه سکه های پيش فروش شده، جلسه 
هماهنگ��ی بانک مرک��زی با بورس کاالی ای��ران و کارگزاری بانک 
ملی ایران برگزار ش��د.  در این نشس��ت مقرر ش��د در اس��رع وقت 
نسبت به راه اندازی سامانه ای برای تبادل و معامله اوراق پيش فروش 
حاوی جزیيات اجرای طرح و نقش فروشنده، خریدار، بورس، بانک 
مرکزی و... اقدام ش��ود.  همچنين در زمينه اطالع رس��انی دقيق در 
مورد عرضه س��که و چگونگی تبدیل آن به گواهی س��که، مقرر شد 
اطالعات الزم از س��وی بان��ک مرکزی و ب��ورس در اختيار مردم و 
ذی نفع��ان قرار گيرد.  کميجانی، قائم مقام بانک مرکزی نيز در این 
نشست گفت: اکنون مولفه های مختلف بر انتظارات عمومی و قيمت 
سکه تأثير گذاشته اند و برآیند نيروها به گونه ای بوده که سکه را در 

بازار آتی و جاری، با قيمت باالتری روبه رو کرده است. 
وی همچنين افزایش قيمت سکه را متاثر از افزایش جهانی قيمت 
طال، افزایش نرخ برابری دالر و س ایر اتفاقات و انتظارات تأثير گذار 
دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: باید هر چه س��ریع تر اقدامات اجرایی 
در ای��ن زمينه آغاز ش��ود. در کنار آن بانک ه��ا و کارگزاران عرضه 
سکه مشخص شده و اطالع رسانی الزم برای مردم و خریداران سکه 

انجام شود. 

بورسکاال

بورس تهران روز یکشنبه بار دیگر شاهد کانال شکنی های نماگر اصلی 
و صف خرید نوس��ان گيران بازار س��هام بود، به طوری که فلزات اساسی 
و استخراج کانه های فلزی یک دست سبزپوش شدند. کارشناسان دليل 
عمده این رفتار بورس را رشد قيمت دالر در بازارهای غيررسمی عنوان 

می کنند. 
به گزارش ایسنا، با این که تب افزایش شاخص کل بورس روز شنبه تا 
حدودی کاهش یافته بود، روز یکشنبه بار دیگر نماگر اصلی بازار شروع 
به کانال ش��کنی کرد و به این ترتيب برای اولين در تاریخ بورس ش��اهد 
پش��ت سر گذاش��تن تراز 11۲ هزار واحدی بودیم. چنانچه روز گذشته 
بار دیگر صف های خرید س��هام تشکيل شد و این صف های خرید سبب 
افزایش تقاضا ش��د. این موضوع به افزایش قيمت ها و در نتيجه افزایش 
نماگر اصلی بازار س��هام دامن زد. به رغم این که در فروردین ماه گذشته 
دول��ت قيم��ت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعالم کرد و رس��ماً گفت که مبادله 
دالر ب��ا قيمتی بيش از ۴۲۰۰ تومان قاچاق محس��وب می ش��ود، امروز 
بعد از گذش��ت چند ماه ش��اهد این هستيم که قيمت دالر در بازارهای 
غيررس��می به بيش از ۸۰۰۰ تومان رس��يده اس��ت و در عين حال این 
موضوع سبب شده تا بسياری از شرکت های بورسی در دارایی های خود 
تجدی��د ارزیابی کرده و این موضوع قيمت س��هام آنه��ا را افزایش داده 

است. 
از طرف دیگر، ش��رکت های صادرات محور با افزایش قيمت دالر سود 
شناس��ایی می کنند و این موضوع س��بب افزایش قيمت س��هم ها و در 

نتيجه شاخص کل شده است. بس��ياری از نوسانگيران بازار سهام برای 
اس��تفاده از این موقعيت وارد بازار شده اند تا در کف قيمت خرید انجام 
داده و با به دست آوردن سود در سهم های خاص از بازار خارج شوند. 

بر اس��اس این گزارش، روز یکشنبه شاخص کل بازده نقدی و قيمتی 
بازار س��رمایه ۲۶5۹ واحد رش��د کرد و تا رقم 11۲ هزار و ۶۰ واحدی 
 باال رفت. در عين حال ش��اخص کل هم وزن با ۲۳۹ واحد رش��د تا رقم

1۸ ه��زار و ۹۲۲ افزایش یافت. ش��اخص آزاد ش��ناور نيز ۳۳5۲ واحد 
رش��د کرد و ش��اخص بازار اول و بازار دوم هر ی��ک به ترتيب ۲۴۳۲ و 
۲۸۰۲ واحد رشد کردند.  فوالد مبارکه اصفهان، فوالد خوزستان و ملی 
صنایع مس ایران س��ه سهمی بودند که بيشترین تأثير را روی نوسانات 
افزاینده بازار سهام داشتند.  همچنين روند معامالت روز یکشنبه حاکی 
از افزایش هيجان در معامالت سهام بود. وضعيت خاص اقتصادی کشور 
و قيمت دالر در بازارهای غيررس��می کش��ور سبب شده است تا به  رغم 
ریسک های سيس��تماتيکی که در بازار سهام وجود دارد سهم معامالت 
آن باالتر رود، البته طبيعتا کس��انی که این روزها به بازار س��هام هجوم 
آورده اند افراد عادی و ناآش��نا به بازار نيس��تند بلکه عمدتا س��هامداران 
حقوقی و نوسانگيران بازار هستند که می خواهند در وضعيت فعلی سود 
لحظه ای خود را افزایش دهند و بس��ياری از آنها به فکر س��رمایه گذاری 

بلندمدت در بورس نيستند. 
در عين حال ش��رکت ارتباطات س��يار ایران، س��رمایه گذاری صنایع 
شيميایی ایران و پرداخت الکترونيکی سامان کيش سه نماد اولی بودند 

که بيشترین تأثير کاهنده را روی دماسنج بازار سرمایه داشتند. 
همچنين در خبرها داش��تيم که واردات خودروهای خارجی به ایران 
ممنوع ش��ده است. این موضوع می تواند به نحوه های مختلف در قيمت 
س��هام ش��رکت های خودرویی تأثيرگذار باش��د کما این که روز ش��نبه 
خودرویی ها یک دس��ت با افزایش قيمت سهام و روز یکشنبه نيز عمده 

سهام های تأثيرگذار خودرویی با افزایش قيمت سهم مواجه شدند. 
در گروه فلزات اساس��ی روند قيمت سهم ها افزاینده بود، به طوری که 
برای بس��ياری از سهم ها شاهد رشد حدود 5 درصدی بودیم. در برخی 

نمادها نيز صف خرید مشاهده می شد. 
استخراج کانه های فلزی نيز شاهد رشد قيمت بودند و کماکان در این 

گروه نيز قيمت ها حدود 5 درصد افزایش یافت. 
ارزش معامالت بورس تهران روز یکش��نبه به رقم ۷۶۹ ميليارد تومان 
رس��يدکه این رقم ناشی از دست به دست ش��دن بيش از ۲.5 ميليارد 
س��هم و اوراق مالی ب��ود. تعداد معامالت این بازار ت��ا رقم 1۴۴ هزار و 
۴۶5 نوبت باال رفت. اما در فرابورس ایران نيز آیفکس با رشد کم سابقه 
حدود ۲۹ واحدی همراه ش��د و در تراز 1۲۸۷ واحدی ایس��تاد. ارزش 
معام��الت فرابورس ایران تا رقم ۲۸۴ ميلي��ارد تومان باال رفت و حجم 
معامالت به رقم ۶۳5 ميليون س��هم و اوراق مالی رس��يد. همچنين در 
معام��الت روز یکش��نبه، نمادهای ذوب )ذوب آه��ن(، ميدکو )هلدینگ 
معدنی خاورميانه( و زاگرس )پتروشيمی زاگرس( بيشترین تأثير مثبت 

را بر جای گذاشتند. 

بورس تهران هر روز یک قله تاریخی فتح می کند

تخت گاز شاخص بورس
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صادرات 64 میلیون دالری کاال به پاکستان از 
سیستان و بلوچستان

 سرپرس��ت معاونت امور بازرگانی و توس��عه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت سيستان و بلوچستان گفت: کل صادرات از گمرکات و 
بازارچه های مرزی استان به پاکستان طی دو ماهه ابتدایی سال جاری 
ب��ه ارزش ۶۴ ميليون و 1۹۴ هزار و ۶۶۶ دالر اس��ت.  یحيی کيخا در 
گفت وگو با ایس��نا،  افزود: سهم کش��ور پاکستان از ميزان کل صادرات 
اس��تان در دو ماهه امسال ۶۸.5درصد بوده و عمده کاالهای صادراتی 
به این کش��ور در این مدت  شامل مصالح ساختمانی )سيمان(، کاشی 
و س��راميک ، گوجه فرنگ��ی ، هندوان��ه، گاز اس��ت. کيخا خاطرنش��ان 
کرد: صادرات کاال از طریق گمرکات به کش��ور پاکس��تان طی این دو 
ماهه امس��ال به ارزش 1۹ ميليون و ۳۳ ه��زار و ۳5۷ دالر و از طریق 
بازارچه های مرزی ۴5 ميليون و 1۶1 هزار و ۳۰۹ دالر است. سرپرست 
معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان بيان کرد: ميزان تراز تجاری با کش��ور پاکستان در این مدت 

مثبت و به رقم ۳۷ ميليون و 15۰ هزار و ۹۰۶  رسيده است.

زیان پرورش دهندگان قارچ خوراکی از 11 میلیارد تومان 
فراتر رفت

 استمرار روند کاهش نرخ قارچ در بازار
یک مقام مسئول گفت: نگرانی افراد از مصرف قارچ های خوراکی ، 

منجر به زیان روزانه 11.5ميليارد تومانی پرورش دهندگان شد.
محمدحسن افشار، رئيس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی 
در گفت و گو با  باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از نرخ پایين قارچ 
در بازار اظهار کرد: در ماه های اخير، مصرف قارچ های سمی توسط 
جوامع روستایی و گردشگری و وجود برخی مشکالت و بيماری ها و 
اطالع رسانی نادرست برخی رسانه های گروهی، آثار منفی بر مصرف 
قارچ های خوراکی به جای گذاش��ت. وی اف��زود: مصرف قارچ های 
خوراکی هيچ گونه ارتباطی با قارچ های سمی ندارد، اما اطالع رسانی 
نادرست موجب شد که بس��ياری از افراد از مصرف قارچ خودداری 
کنن��د که در نهایت ای��ن امر ضرر و زیان توليدکنندگان ناش��ی از 
کاهش قيمت قارچ در بازار را به همراه داشت. افشار متوسط قيمت 
منطق��ی فروش هر کيلو قارچ در بازار را ۷ هزار و 5۰۰ تومان اعالم 
ک��رد و گفت: قارچ های توليدی همچنان با نرخ های پایينی در بازار 
توزیع می شود، به طوری که فروش هر کيلو قارچ با احتساب قيمت 
تمام ش��ده زیان حداقل ۲هزار و ۳۰۰ تومانی توليدکنندگان را دربر 
دارد. این مقام مسئول با بيان اینکه روزانه 5۰۰ تن قارچ در کشور 
توليد می ش��ود، افزود: نگرانی افراد از مصرف قارچ های خوراکی به 
سبب اطالع رسانی نادرس��ت رسانه ها ناشی از مسموميت قارچ های 
س��می، افت ش��دید قيمت و زیان روزان��ه 11.5 ميلي��ارد تومانی 
پرورش دهندگان را به همراه داش��ته اس��ت.   به گفته وی، با وجود 
آنکه قارچ بهترین نوع پروتئين گياهی اس��ت، به افراد این اطمينان  
خاطر را می دهيم که با خيال آسوده قارچ خوراکی را مصرف کنند.

اخبـــار

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براس��اس تصميمی که در 
دولت گرفته شده گروه کاالیی یک و دو در اولویت تامين ارز قرار دارند.

 به گزارش ایس��نا،  محسن صالحی نيا در دیدار با بخشی از صنعتگران 
و توليدکنن��دگان در اردبي��ل اظه��ار کرد: با توجه ب��ه تحوالتی که در 
س��طح بين الملل��ی رخ داده دولت در تامين ارز ح��وزه صنعت با برخی 
محدودیت ها روبه رو شده که قرار است طبق اولویت های تعریف شده سه 
گروه مهم در بخش صنعت، برای پرداخت ارز مورد توجه قرار گيرند که 
در این گروه کاالیی بحث حمایت از توليد داخلی و توجه به توليد ملی 

مورد تاکيد قرار گرفته است.
وی خاطرنش��ان کرد: گروه کاالیی ی��ک و دو از هفته آینده با تامين 
ارز مورد نياز از طریق س��امانه نيما مورد توجه قرار می گيرند که خرید 
ماش��ين آالت و تجهيزات واحدهای توليدی و کارخانجات در گروه یک 

قرار گرفته اند.
مع��اون وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت مراح��ل ثبت س��فارش را 
در کن��ار تامي��ن ارز از طریق بان��ک مرکزی یادآور ش��د و گفت: ما در 
خرید ماش��ين آالت از اروپا با محدودیت و کشورهای غيراروپایی بدون 

محدودیت روبه رو هس��تيم و با توجه به انباش��ت تقاضاها در این زمينه 
تامين ارز برای واحدهای متقاضی با توجه به نياز کشور به تامين برخی 

کاالها و مایحتاج ضروری مورد دقت نظر جدی است.
در این دیدار رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل نيز 
با بيان اینکه بخش عظيمی از صنعتگران ما در تامين ارز موردنياز مواد 
اوليه و خرید ماش��ين آالت با محدودیت هایی روبه رو شدند، بيان کرد: با 
ابالغ آیين نامه جدید دولت در پرداخت ارز به صنعتگران به نظر می رسد 

مشکل به وجود آمده به سرعت برطرف خواهد شد.
س��يدحامد عامل��ی دیگر تقاض��ای صنعتگران را تمدی��د بازپرداخت 
تس��هيالت پرداختی از محل صندوق ذخيره ارزی و همچنين پرداخت 
تس��هيالت جدید با نرخ س��ود بس��يار پایين اعالم ک��رد و گفت: ما در 
حوزه شهرک های صنعتی و راه اندازی شهرک های تخصصی در کشور با 

مشکل چندانی روبه رو نيستيم.
گنجی، مدیر کارخانه آرتاویل تایر در این جلسه به اشتغال 1۴۰۰ نفر 
در این واحد توليدی اش��اره کرد و گفت: برای راه اندازی فاز جدید این 
کارخان��ه به ظرفيت ۲۰۰ تن و اش��تغال ۴۰۰ نفر، نيازمند 1۰۰ميليارد 

تومان تس��هيالت هس��تيم که اميدواری��م بانک ملی با س��عه صدر در 
پرداخت این تسهيالت ورود پيدا کند.

عزیززاده، مدیر مجتمع گوش��ت اردبيل نيز با بيان اینکه این کارخانه 
در ح��ال حاضر ب��ا 1۲درصد ظرفيت کار می کند، خاطرنش��ان کرد: ما 
برای دریافت 1۰ ميليارد تومان تس��هيالت واقعا با گرفتاری و مشکالت 

متعددی روبه رو شدیم.
وی کش��تارگاه صنعتی اردبيل را محل ورود دام زنده از قزاقس��تان و 
صدور آن به س��ایر مناطق کش��ور توصيف کرد و افزود: اردبيل و اهالی 
این استان از لحاظ سرانه درآمدی از نصف ميانگين کشوری نيز پایين تر 
اس��ت و رفع این چهره فقر نيازمند توليد ثروت و اشتغال در این استان 
می باشد که ما چشم انتظار تصویب منطقه آزاد برای این استان هستيم.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبيل نيز با بيان اینکه 
در ماه های اخير در بس��ياری از شهرس��تان های این استان نظير گرمی 
اس��تقبال س��رمایه گذاران به حدی بوده که زمينی برای واگذاری باقی 
نمانده اس��ت، تصریح کرد: ما با کمترین اس��تعالم بيشترین راهگشایی 

و تسهيل امور را در حوزه  حمایت از سرمایه گذاران انجام می دهيم.

تامین ارز برای گروه کاالیی یک و دو در اولویت کشور است

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

اروپا به افزایش تعرفه واردات خودروی 
آمریکا پاسخ خواهد داد

معاون کميس��يون اتحادیه اروپا گفت اگر آمری��کا افزایش تعرفه واردات 
خودرو از اروپا را اعمال کند، چاره ای جز نش��ان دادن عکس العمل نخواهيم 
داش��ت.  به گ��زارش ایِبنا به نق��ل از رویترز،  »جایرک��ی کاتاینان« معاون 
کميس��يون اتحادیه اروپا گفت: اتحادیه اروپا به هرگونه اقدام ایاالت متحده 
مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو از اروپا پاسخ خواهد داد. این تازه ترین 
اظهار نظر اروپایی ها در بحبوحه جنگ تجاری با آمریکا محس��وب می شود.  
در همين حال دونالد ترامپ رئيس جمهور آمریکا روز جمعه اعالم کرده بود 
که اگر اتحادیه اروپا موانع س��ر راه ش��رکت های آمری��کا را به زودی برطرف 
نکند، تعرفه ۲۰درصدی را برای واردات خودروهای توليد شده در اروپا اعمال 
خواه��د کرد.  این اقدام ترامپ درس��ت یک ماه بعد از بررس��ی دولت او در 
مورد اینکه آیا واردات خودرو تهدیدی برای امنيت ملی این کش��ور است یا 
خير، به ميان آمد. این مقام اتحادیه اروپا گفت: اگر آمریکا تصميم به اعمال 
افزای��ش تعرفه واردات خودرو کند، گزینه دیگری جز واکنش نش��ان دادن 
نداریم. ما قصد جنگيدن به صورت علنی از طریق توئيتر را نداریم و باید به 
این اختالفات پایان دهيم.  بر همين اساس، وزارت بازرگانی آمریکا تا فوریه 
س��ال ۲۰1۹ ميالدی وقت دارد تحقيقات خود را در مورد اینکه آیا واردات 
خودرو و قطعات آن امنيت ملی آمریکا را به مخاطره می اندازد یا خير، تکميل 
کن��د.  البته پيش از این ترامپ واردات خودروهای آلمانی به آمریکا را مورد 
نکوهش قرار داده بود. همچنين رئيس جمهور آمریکا در نشست یازدهم ماه 
مه  در کاخ س��فيد اعالم کرده بود که قصد دارد تعرفه ۲۰ تا ۲5درصد روی 
برخ��ی از واردات خودروها اعمال کند و م��ازاد تراز تجاری آمریکا در حوزه 
خودروسازی را با خودروسازان آلمانی نکوهش کرده بود. بر پایه این گزارش، 
در حال حاض��ر ایاالت متحده تعرفه ۲.5 درص��دی روی برخی خودروهای 
س��واری وارداتی از اتحادیه اروپا به آمریکا و تعرفه ۲5درصدی روی واردات 
کاميون ها را اعمال می کند و در مقابل هم اتحادیه اروپا تعرفه 1۰درصدی را 

برای خودروهای وارداتی آمریکایی در دستور کار خود دارد.

بازگشت رکود به بازار خودروهای وارداتی
ب��ا توجه ب��ه کاهش قدرت خری��د مردم و خارج ش��دن خرید و 
تعویض خودرو از اولویت های مصرف کننده، با کاهش تقاضا و رکود 
در بازار مواجه خواهيم ش��د.  به گزارش پرش��ين خ��ودرو، پس از 
اتفاقات س��ال ۹۶ برای خودروه��ای وارداتی و باال و پایين ش��دن 
تعرفه گمرکی این نوع خودروها، اواخر سال گذشته استارت مشکل 
دیگری زده ش��د یعنی قيمت ارز!  با باال رفتن نرخ ارز مرجع عماًل 
کليد گرانی خودروهای وارداتی و البته به همين بهانه گران ش��دن 

خودروهای توليدی در داخل زده شد.
رضا مزینانی کارش��ناس صنعت خ��ودرو، با بيان اینکه با ادامه دار 
ش��دن ش��رایط فعلی بازار و احتمال برگش��ت تحریم ه��ا نمی توان 
پيش بين��ی اميدوار کننده ای را برای صنعت و تجارت خودرو متصور 
بود، گفت: برای اینکه به عمق فاجعه پی ببریم هيچ ش��اهدی بهتر 

از اتفاقات بازار خودرو در سال های ۹۳ و ۹۴ نمی توان پيدا کرد. 

خ��ودرو، لوازم بهداش��تی، ميوه ه��ای خارجی، کفش، البس��ه و لوازم 
خانگی جزو کاالهای ممنوعه واردات قرار گرفتند.

به گزارش اقتصاد آنالین، دولت از ۲1فروردین ماه سياس��ت جدید ارزی 
خود را به مرحله اجرا درآورد. بر اساس آن تمامی نرخ ها غير از ۴۲۰۰ تومان 
برای دالر را غيررسمی دانست. از این رو با هدف کنترل ارز ناشی از واردات 
و ص��ادرات و چرخ��ش ارزی در اقتصاد ایران س��امانه نظام یکپارچه ارزی 
)نيما( را راه اندازی کرد تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند ارز خود را 
در این سامانه عرضه و تأمين کنند. با توجه به اینکه تمامی واردکنندگان 
می توانستند دالر ۴۲۰۰ تومانی تأمين کنند این روند موجب ایجاد رانت و 
حواشی  در این زمينه شد و با افزایش قابل توجه ثبت سفارش برای واردات 
همراه بود. در عين حال برخی با دریافت دالر ۴۲۰۰ تومانی قيمت تمام شده 
کاال در بازار را براساس نرخ آزاد دالر که تا حدود ۸هزار تومان است احتساب 

و به فروش می رساندند. 
ای��ن جریان در نهای��ت موجب تصميم گيری ب��رای اولویت بندی کاالها 
به منظ��ور تخصي��ص ارز ش��د. ای��ن اولویت در س��ه گروه کاالیی اس��ت. 
گروه بندی های انجام ش��ده در واردات نش��ان می دهد کاالهای اولویت اول 
دالر ۴۲۰۰ تومانی با احتساب یارانه ۴۰۰ تومانی، کاالهای اولویت دوم دالر 
۴۲۰۰ تومان��ی و کاالهای اولویت س��وم دالر ۴۲۰۰ تومانی به عالوه ارزش 
اظهارنامه صادراتی دریافت می کنند. کاالهایی که در اولویت س��وم واردات 
قرار می گيرند می توانند با نرخ توافقی با صادرکنندگان گروه سوم )آن دسته 
از صادرکنندگانی که ملزم به اظهار ارز حاصل از صادرات به  سامانه نيما و 
فروش آن به نرخ ۴۲۰۰ تومانی نيستند( ارز را خریداری کنند. حال گروه 
چهارمی هم تعریف شده، کاالهایی که به اعتقاد دولت غيرضرور، لوکس یا 

اینکه مشابه آن در کشور توليد می شود، است. 

واردات 1400 کاال به کشور ممنوع شد
 بر اس��اس ابالغيه وزیر صنعت به س��ازمان توس��عه تجارت و در پی 
تصميم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ثبت سفارش 1۳۳۹ ردیف کاال 
)بيش از 1۴۰۰قلم کاال( ممنوع شد که به نظر می رسد خودرو مهم ترین 
آن باش��د. بر اس��اس جدیدترین تصميم گيری دول��ت، واردات هر گونه 

خودروی خارجی حتی خودروهای هيبریدی ممنوع است. 
 ليس��ت کاالها منتش��ر ش��ده اس��ت که از مهم ترین آنها می توان به 
انواع خودرو، بسياری از کاالهای خوراکی و مصرفی دارای توليد داخل، 
برخی مواد معدنی، ميوه، مواد متشکل از چرم، مصنوعات چوبی، ادوات 
موس��يقی، برخی ل��وازم خانگی، ان��واع الياف و کف��ش و لباس، غذای 

حيوانات و. . . اشاره کرد. 
 ای��ن ابالغيه که ۳۰ خرداد الزم االجرا ش��ده و فهرس��ت چهارم لقب 
گرفته اس��ت مجوز واردات نخواهند داشت و در این خصوص هيچ اما و 
اگری وجود ندارد. در ابالغيه جدید به این موضوع تأکيد شده که کليه 
ثبت سفارش��ات صادره قبلی مربوط به این ردیف ها فاقد اعتبار هستند 
مگر اینکه قبل از ۳۰ تيرماه توسط شبکه بانکی تأمين ارز شده یا بدون 

انتقال ارز باشند. 
ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای خارجی

روز گذشته تيتر اکثر خبرگزاری ها این بود؛  »ممنوعيت ثبت سفارش 
خودروه��ای خارجی«. در این باره و در توضيح جزیيات آن مس��ئوالن 
وزارت صنعت ترجي��ح دادند هيچ اظهارنظری نکنند. حال س��ؤال این 
اس��ت که به غير از خودرو چ��ه کاالهایی با ممنوعي��ت واردات مواجه 
خواهند ش��د و از س��ویی تعریف دولت از کااله��ای لوکس و غيرضرور 
چيست؟ آیا به صورت کلی قرار است واردات خودروهای خارجی متوقف 

ش��د؟ خودروس��ازان از این تصميم با مش��کلی مواجه نمی شوند چراکه 
دولت به خودروهای س��ی کی دی وارداتی ارز می دهد و هيچ ممنوعيتی 
هم برای آنها در نظر نگرفته اس��ت. البت��ه برخی ها هم به این نگاه نقد 
دارند و می گویند خودروهای مونتاژی با داخلی س��ازی ۲۰درصد است و 

فعاليت آنها با واردات فول تفاوت قابل توجهی ندارد. 
وضعیت بازار خودروهای داخلی و خارجی

سعيد موتمنی، رئيس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو 
درباره وضعي��ت بازار خودروهای خارجی می گوی��د: قيمت خودروهای 
خارج��ی در زمانی که ثبت س��فارش ب��ا محدودیت مواجه نش��ده بود، 
افزایش پيدا می کرد حال که ثبت سفارش بسته شود، قيمت خودروهای 

خارجی به باالترین حد خود می رسد. 
وی ادام��ه داد: اکنون موجی از تقاض��ای خودروهای خارجی در بازار 
وج��ود دارد. تصور ما این بود که با ادام��ه واردات، حباب قيمت در این 
حوزه می ترکد و دیگر شاهد قيمت های نجومی نخواهيم بود ولی اکنون 
چالش ها به قوت خود می مان��د. موضوع دیگر وضعيت بازار خودروهای 
داخلی اس��ت. قيمت خودروهای داخلی از هفته گذش��ته تاکنون روند 

کاهشی به خود گرفته است. 
البته معلوم نيس��ت این کاهش به خاط��ر »نه« مردم به خرید کاالی 
گران شده است یا عرضه دست و پا شکسته خودروسازان که تحویل آنها 
به سال آینده بر می گردد باعث شد قيمت خودرو در مسير کاهشی قرار 
گيرد. حذف صلح نامه هم موضوع دیگری اس��ت که سبب حذف رانت از 
بازار خودرو شد. تا چندی پيش خودروسازان، خودروها را به صورت کلی 
به نمایندگی ها می دادند و بعضاً چندین دست با صلح نامه می چرخيد و 
سود به دالالن می رسيد اما اکنون تنها با پالک خودرو فروخته می شود. 

ممنوعیت های جدید وارداتی
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مدی��رکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم گفت: باید رویه 
واحدی برای اعطای مجوز »دانش بنيان« به شرکت ها تعيين شود.

 ب��ه گ��زارش مهر ب��ه نق��ل از وزارت عل��وم، مهدی کش��ميری در
س��ی و یکمين نشست روس��ای پارک های 
عل��م و فن��اوری وزارت عل��وم، تحقيقات و 
فن��اوری با اش��اره ب��ه اینک��ه هم اکنون دو 
نوع مجوز ب��ا عناوین مجوز فناوری و مجوز 
دانش بنيان برای شرکت های فعال فناور در 
پارک ه��ای علم و فناوری و همچنين بخش 
خصوصی صادر می ش��ود، بر ضرورت ادغام 
ای��ن دو مج��وز و تعيين روی��ه واحد برای 

اعطای مجوز »دانش بنيان« تاکيد کرد.
وی با اش��اره ب��ه اینکه مجوز »ش��رکت 
فناور« توس��ط پارک ه��ای علمی و فناوری 
ص��ادر می ش��ود، گفت: فرآیند ص��دور این 
مجوز کامال غيرمتمرکز است و رویه واحدی 

در کش��ور ندارد و اساس صدور این مجوز نوع فعاليت های شرکت های 
فناور اس��ت، اما مج��وز »دانش بنيان« که توس��ط کارگروه تخصصی 
مس��تقر در »مرکز ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنيان معاونت علم و 

فناوری ریاس��ت جمهوری« صادر می شود، محصول محور است و پس 
از یک نظام داوری دوسطحی مشخص صادر می شود.

مدیرکل دفتر برنامه ری��زی امور فناوری وزارت علوم افزود: گواهی 
»دانش بني��ان« ام��روز جای��گاه خ��ود را 
در کش��ور پي��دا کرده و کس��ب آن برای 
ش��رکت های فناوری یک امتي��از مهم و 
مزایای قانونی دارد که گواهی »ش��رکت 
فن��اور« این مزای��ا و امتي��ازات را ندارد 
و هم اکن��ون تنها۲۰درصد ش��رکت های 
مس��تقر در پارک ه��ای عل��م و فن��اوری 
می توانن��د مج��وز دانش بنيان را کس��ب 

کنند.
کش��ميری اظهار داش��ت: برای ارتقای 
جایگاه گواهی فناوری در کش��ور و به ویژه 
در ن��زد معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری باید یک نظام یکپارچه و همگن 
ب��ا مبانی واحد و ب��ا نظارت وزارت علوم در مي��ان پارک های علمی و 
فناوری ایجاد و فرآیند ارزیابی و پایش اس��تاندارد و مستمری را برای 

حفظ کيفيت این گواهی تعریف کنيم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت همکاری و هماهنگی بين بخشی زمينه ساز اشتغال پایدار و رونق 

فضای کسب و کار است.
ب��ه گزارش ایرنا، عيس��ی منص��وری روز 
شنبه در نشس��ت س��تاد راهبردی اقتصاد 
مقاومتی و کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری 
س��يرجان با تاکي��د بر حف��ظ موفقيت ها و 
دس��تاوردهای موج��ود افزود: شهرس��تان 
سيرجان و اس��تان کرمان در حوزه اشتغال 
و اقتصاد موفق ب��وده و خوب عمل کرده و 
الگ��وی خوبی برای بحث اش��تغال با وجود 

معين های اقتصادی هستند.
وی اضاف��ه ک��رد: ام��روز نيازمن��د ایجاد 
فناوری روز برای بحث اش��تغال هس��تيم و 
اگر به روش های س��نتی عمل شود به یقين 

اشتغال پایدار نمی ماند.
منصوری گفت: شهرس��تان س��يرجان در بخ��ش خدمات، صنعت و 
کشاورزی ظرفيت های خوبی دارد که می تواند معيشت مردم و اقتصاد 
جامع��ه را مدیری��ت کند و بای��د از این ظرفيت ه��ا به خوبی صيانت و 

اس��تفاده شود. وی با اشاره به اینکه شرکت های معين اقتصادی کمک 
خوبی برای توسعه بازار دارند، افزود: صنایع دستی خوبی داریم و باید 
به منظور خلق فرصت  های جدید شغلی تقویت شوند که مهارت آموزی 
با نظارت و مدیریت مراکز فنی و حرفه ای 
ب��ه بخش خصوصی می تواند به تحقق این 

مهم کمک کند.
وی پيرام��ون حضور نيروی کار خارجی 
در اس��تان کرمان و منطقه س��يرجان هم 
گف��ت: اگ��ر هماهنگ عمل ش��ود و همه 
نهادها وظای��ف خود را خوب انجام دهند، 
ني��روی کار خارجی غيرقانونی در اس��تان 
کرمان کم و به صفر می رس��د و این طرح 
تا س��ه ماه آین��ده در اس��تان کرمان اجرا 

خواهد شد.
و  س��رمایه گذاران  نشس��ت  ای��ن  در 
بخش��داران و دهياران مشکالت اشتغال و 
اقتصاد را در بخش ها و روس��تاها مطرح کردند و مقرر ش��د معين های 
اقتص��ادی با همکاری ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت رفع 

موانع کاری اقدام کنند.

هماهنگی بین  بخشی موجب رونق فضای کسب و کار می شودلزوم ایجاد رویه واحد برای اعطای مجوز »دانش بنیان«

بس��ياری از ش��رکت ها گالی��ه می کنند ک��ه نيروه��ای متخصص و 
مستعدی که تازه استخدام کرده اند، خيلی زود عالقه خود را به کار از 

دست می دهند. چگونه می توان از این مشکل پيشگيری کرد؟ 
اولين احساس��ی که از حض��ور در یک محيط کار خواهيد داش��ت، 
تأثير بس��يار مهمی در ادامه همکاری ش��ما با عوامل آن شرکت دارد. 
ای��ن موضوع مختص به کارفرمایان نيس��ت، بلکه کارمندان جدید نيز 
تحت تأثير همين اتفاقات مراحل اوليه، در مورد برنامه بلندمدت خود 
مبنی بر همکاری یا ترک ش��رکت، تصميم گيری می کنند. اگر شرکتی 
حتی به صورت غيرعمدی تجربه بدی برای کارمندان فراهم کند، باعث 
می شود بهترین استعدادهای خود را از دست بدهد؛ واقعه ناگزیری که 

هزینه آن ممکن است حتی دو برابر حقوق ساالنه کارمندان باشد. 
بااین حال س��نجش موفقيت تالش های ش��ما کار آس��انی نيس��ت. 
اخي��راً داون کلينگ هاف��ر، کاندیس یانگ و ژو لي��و، مدیران عمومی 
منابع انس��انی شرکت مایکروس��افت، در مقاله ای تجربيات خود را در 
این زمينه به اش��تراک گذاشته اند. مرور این مقاله که درواقع مثالی از 
دنيای واقعی در یک س��طح کاماًل حرفه ای اس��ت به ما کمک می کند 

اهميت این موضوع را بهتر درک کنيم و 
همچنين از راهکارهای توصيه ش��ده این 
متخصصان بهره بگيریم. آنها می نویسند: 
م��ا در مایکروسافت س��االنه ه��زاران 
کارمند را استخدام می کردیم و بااین حال 
اطالعی از ض��رورت تجربه آفرینی مثبت 
ب��رای نيروهای جدید نداش��تيم. ما فقط 
تالش می کردیم از آمار و ارقام فرساینده، 

نتيجه گيری مقبولی داشته باشيم. 
س��رانجام در ی��ک دوره زمان��ی، برای 
درک بهت��ر پدیده ای که آن را »دلزدگی 
سعی  می ناميدیم،  کارمندان«  زودهنگام 
کردی��م به فرصت هایی که هميش��ه آنها 
را نادی��ده می گرفتي��م، نگاه��ی دوب��اره 
داشته باش��يم. خيلی ساده، از کارمندان 

پرسيدیم که از حضور در این شرکت چه احساسی دارند. به این منظور 
یک نظرس��نجی برگزار کردیم که احس��اس اولي��ه و تجربه کارمندان 
تازه اس��تخدام را یک هفته پس از ش��روع به کار آنها مورد سؤال قرار 
م��ی داد و پ��س از ۹۰ روز، دوباره نظرس��نجی تکرار می ش��د.  پس از 
بررس��ی نتایج این نظرسنجی، به نتایج جالبی رسيدیم. برای نيروهای 
تازه اس��تخدام، مس��ائل کوچک بيش ازآنچه ما فکر می کردیم اهميت 
داش��ت. به عنوان مث��ال برای آنه��ا مهم بود که از اولين روز ش��روع به 
کار، یک کامپيوتر ش��خصی کاری در اختيار داشته باشند و بتوانند به 
س��اختمان ها، ایميل و اینترانت شرکت سریعاً دسترسی پيدا کنند. بر 
همين مبن��ا، ما تعدادی از کارشناس��ان را از تمامی دپارتمان ها نظير 
منابع انس��انی، IT، حقوق مهاجرت، امنيت، آموزش، تدارکات و دیگر 
بخش ها، روی ی��ک هدف متمرکز کردیم: اطمين��ان حاصل کردن از 
اینک��ه کارمندان جدی��د از روز اول، بهره وری باالیی خواهند داش��ت. 
هر یک از اعضای تيم برای دس��تيابی به این هدف تالش و مش��ارکت 
کردند و درنتيجه توانس��تيم موانع س��ازمانی این هدف را کنار بزنيم. 
حاال ما پيش��رفت ماهانه را بررس��ی می کنيم و بازخورده��ا، ایده ها و 

نکات جدیدی را که یاد می گيریم با یکدیگر به اش��تراک می گذاریم تا 
موفقيت کارمندان جدید را تضمين کنيم. 

در س��طحی عميق تر، ما می خواس��تيم بدانيم ک��ه رفتارهای اوليه 
دپارتمان ه��ای مختلف، چه تأثيری در جذب س��ه هزار نيروی جدید 
س��ازمان دارد. با همکاری بخش تحليل محيط کار مایکروس��افت، متا 
داده های ایميل های ناشناس همکاران را چک کردیم. برخی از عباراتی 
را که به عنوان نش��انه ای از تعامالت مثب��ت می دیدیم عبارت بودند از:  
»م��ن افتخار می کنم که برای مایکروس��افت کار می کنم.« یا »انتظار 

دارم که n سال برای مایکروسافت کار کنم.«
ما متوجه ش��دیم که برای کارمندان جدید، بس��يار مهم اس��ت که 
در نخس��تين هفته کاری، دیداری رودررو با مدیر خود داش��ته باشند. 
درواق��ع مطالعات ما نش��ان م��ی داد کارمندانی که چني��ن تجربه ای 

داشتند، در سه حوزه رشد مشخص و واضحی داشتند: 
1 - ط��ی ۹۰ روز، شبکه س��ازی داخل��ی آنه��ا 1۲ درصد بيش��تر و 
شبکه س��ازی مرکزی آنها دو برابر ش��ده بود. ای��ن امر ازآن جهت مهم 
اس��ت که کارمندانی که ش��بکه داخلی خود را رشد می دهند، بيشتر 
احس��اس می کنند که به گروه خود تعلق 
دارند و به احتمال بيش��تری در ش��رکت 
باقی می مانند. طب��ق آمار، کارکنانی که 
 تعام��الت درون گروهی بيش��تری دارند،

۸ درصد بيش از س��ایرین به حضور خود 
در سازمان متعهد می مانند. به عالوه آنها 
واقعاً احس��اس می کنند هم به تيم تعلق 
دارند و هم اعتبار ش��خصی خود را حفظ 

می کنند. 
۲ - آنها جلس��ات باکيفيت بيش��تری 
برگ��زار می کردند. جلس��ات باکيفيت به 
تعداد رهبران و مدیران کمتری نياز دارد 
و اف��رادی که در آن حض��ور دارند توجه 
بيش��تری به دستور کار جلس��ه دارند و 
از فعاليت ه��ای جانبی پرهي��ز می کنند. 

به عالوه طول مدت این جلسات کوتاه تر است. 
۳ - آنها س��ه برابر بيشتر از سایرین با تيم خود همکاری می کردند. 
هم��کاری تيمی اولي��ه، از اهميت ویژه ای برخوردار اس��ت: افرادی که 
وقت بيش��تری را صرف همکاری مؤثر تيمی می کنند، عالقه بيشتری 
به وظایف خود و اه��داف تيم دارند و گزارش های باکيفيت تری از کار 

خود ارائه می دهند. 
این ادراکات به ما کمک کرد بهبود تجربه اوليه کارمندان تازه استخدام را 
در اولویت قرار دهيم. البته کار ما در مایکروسافت تازه آغازشده است. حاال 
ما سعی می کنيم روش های دیگری نيز بيابيم که با تمرکز بر شبکه های 
کارکنان جدید، به ویژه زمانی که مدیر در مکان دیگری کار می کند، تجربه 
اوليه شرکت را بهبود دهيم.  بااین حال توصيه می کنيم اهميت مالقات های 
رودررو و شخصی هفته اول را دست کم نگيرید. شاید موضوعی کليشه ای 
به نظر برسد، ولی احساسی که کارمندان در نخستين هفته حضور خود 
در محيط کار تجربه می کنند، نقشی حياتی در عالقه و تعهد آنها به باقی 

ماندن در شرکت شما دارد. 
HBR/zoomit :منبع

تأثیر اولین هفته  کاری در حفظ کارمندان تازه استخدام

  کارگروه کشاورزی و منابع طبيعی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 
معاونت علمی به تازگی حمایت از طرح های جدید در این حوزه را تایيد کرد. به 
گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
کمک و حمایت از پژوهش��گران، فناوران و  نوآوران در حوزه های مختلف علمی 
فعاليتی است که می تواند به توسعه و گسترش هر یک از این حوزه ها و در نهایت 
پيشرفت کشور کمک کند. در این ميان کشاورزی حوزه ای مهم برای هر کشوری 
محسوب می شود، چراکه امنيت غذایی هر جامعه ای را تامين می کند. حمایت از 
فناوران و نوآوران در این حوزه با ورود ایده و خالقيت نيز باعث تسریع فعاليت ها و 
پایداری در این حوزه می شود. کارگروه کشاورزی و منابع طبيعی صندوق حمایت 
از پژوهش��گران و فناوران معاونت علمی یکی از بخش هایی اس��ت که طرح های 

پژوهشی محققان را حمایت می کند. 

حمایت از فناوران و نوآوران حوزه کشاورزی

دریچــه
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سامس��ونگ در ابتدای س��ال ۲۰1۸ هدف فروش در سال جاری را افزایش 
داد، اما آمارها حاکی از عدم موفقيت در دستيابی به این هدف است. به گزارش 
زوميت، منابع آگاه خبر می دهند که به احتمال زیاد، سامس��ونگ در رسيدن 

به هدف عرضه  ۳5۰ ميليون گوش��ی هوشمند 
در سال جاری نخواهد رسيد. یکی از این منابع 
 Investor ناش��ناس در گفت وگو با وب سایت
می گوید، هدف سامس��ونگ برای س��ال جاری 
ميالدی، عرضه ۳5۰ ميليون دس��تگاه است که 
بيش از رقم قبلی خواهد بود. با توجه به فروش 
کمتر از انتظار گلس��ی اس ۹ و تالش های زیاد 
برای بقا در بازار چين، به نظر می رسد این هدف 
دور از دس��ترس باش��د. برنامه  اوليه  سامسونگ 
برای سال ۲۰1۸، فروش ۳۲۰ ميليون دستگاه 
گوشی هوش��مند بود که پيش خریدهای بسيار 
Galaxy S9 در س��ه ماهه  اول باعث شد تا این 
پيش بينی افزایش یابد. پيش بينی ۳5۰ ميليون 

پس از این اتفاقات عنوان شد که از آمار سال های گذشته  سامسونگ بيشتر 
اس��ت. اپل و سامسونگ، غول های توليدکننده  گوشی هوشمند در سال های 
گذشته با کاهش تقاضا برای این گجت ها دست وپنجه نرم کرده اند. این کاهش 

برای محصوالت آنها به خاطر نفوذ ش��دید چينی ها با محصوالت باکيفيت و 
ارزان قيمت در این بازار است. آمارهای سامسونگ در سال های گذشته، فروش 
۳1۹.۷ ميليون دس��تگاه در س��ال ۲۰15، ۳۰۹.۴ميليون دستگاه و ۳1۹.۸ 
ميليون دس��تگاه در سال های ۲۰1۶ و ۲۰1۷ 
را عنوان می کنند. این آمارها توس��ط شرکت 
منتش��ر   Strategy Analytics تحقيقاتی 
شده اس��ت. آمارهای س��ال جاری نيز خبر از 
فروش ۷۸ ميليون دس��تگاه تلفن هوش��مند 
سامسونگ تا به امروز می دهد. نو گون-چانگ، 
تحليلگر ش��رکت HMC معتقد اس��ت، آمار 
فروش گوش��ی های هوش��مند سامسونگ در 
سه ماهه  دوم حدود ۷۳ ميليون دستگاه خواهد 
بود. او دليل چنين موضوعی را کاهش فروش 
گلکسی اس ۹ و گلکسی اس ۹ پالس می داند. 
به هرح��ال با اینکه فروش گلکس��ی اس ۹ در 
سه ماهه اول آماری پایدار داشته است، کاهش 
فروش در دوره  بعدی این پيش بينی را ایجاد می کند که پرچمدار کره ای ها تا 
پایان سال به فروش ۳۰ ميليون دستگاه خواهد رسيد و رکورد کمترین فروش 

سری گلکسی اس سامسونگ از سال ۲۰1۲ را خواهد شکست.

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقيقات و فناوری گفت: ۳۳ هزار 
فارغ التحصيل دانش��گاه های مختلف در مراکز رشد و کارآفرینی 

شاغل شدند.
ب��ه گزارش مهر، مس��عود برومند روز 
ش��نبه در آیين تکریم رئيس ش��هرک 
علم��ی و تحقيقات��ی اصفه��ان اظه��ار 
داش��ت: ب��ه دنب��ال توس��عه فناوری ها 
می توانيم اش��تغال زایی را ب��اال ببریم و 
از این رو تالش کردیم با توس��عه مراکز 
رش��د و فن��اوری، زمينه اش��تغال زایی 
را ب��رای فارغ التحصيالن دانش��گاه های 

مختلف ایجاد کنيم.
وی ب��ا بيان اینکه از دهه ۷۰ ش��اهد 
توسعه فناوری در سطح کشور هستيم، 
اف��زود: از س��ال  ۸5 به بع��د فناوری رو 
به پيش��رفت رفت و از سال  ۸۸ به بعد 

مراکز رش��د و کارآفرینی ش��کل و ش��مایل پيدا کرد، به طوری 
که امروز ۳۳ هزار نفر از فارغ التحصيالن دانش��گاه های مختلف 

شاغل شدند.

معاون پژوهش��ی وزیر علوم، تحقيقات و فناوری مس��ئله مهم 
پي��ش روی کش��ور را کارآفرینی و نوآوری عن��وان کرد و بيان 
داش��ت: با وجود بح��ران بيکاری امروز به دنبال اش��تغال زایی از 
راه فناوری هس��تيم که ش��هرک علم 
و فن��اوری اصفه��ان در ای��ن حوزه از 
س��ال های قبل قدم گذاش��ته است و 

سبقه طوالنی دارد.
وی با اش��اره به اینکه شهرک علمی 
و تحقيقاتی اصفهان بزرگ ترین پارک 
علم و فناوری را در کش��ور دارد، بيان 
داش��ت: ش��هرک علم��ی و تحقيقاتی 
اصفه��ان ارتب��اط خوبی با دانش��گاه 
صنعت��ی دارد و این ی��ک امتياز ویژه 

برای هر دو نهاد است.
برومن��د ب��ا اش��اره ب��ه تاریخچ��ه 
بازگشایی دانشگاه ها گفت: از سال ۶۲ 
شاهد شکل گيری دانش��گاه ها بودیم و از بعد انقالب تحصيالت 
تکميلی را داش��تيم که در این س��ال ها موفق به انجام ۴۸ هزار 

پژوهش علمی در سطح جهانی شدیم.

ایجاد 33 هزار شغل برای فارغ التحصیالن در مراکز رشد و کارآفرینیسامسونگ به هدف عرضه 350 میلیون گوشی هوشمند نمی رسد

ترلو )Trello(  برنامه ای برای مدیریت کارها و وظایف است که توسط 
ش��رکت اطلسين )Atlassian(  توسعه یافته است. شاید در نگاه اول به 
نظر رس��د این برنامه بيشتر برای استفاده شخصی کاربرد دارد. رنگ های 
متنوعی در برنامه اس��تفاده ش��ده، کارت های کوچک��ی )Cards(  دارد 
که به اطراف می کش��يد و »تخته«های��ی )Boards(  دارد که تداعی گر 
کالس های مدارس ابتدایی اس��ت. اما این برنامه قابليت هایی در آس��تين 
دارد که آن را به گزینه مناسبی برای استفاده در کسب وکار بدل می کنند. 
ترلو که ابزاری برای مدیریت پروژه محس��وب می شود، شما را در تبادل و 
س��ازماندهی اطالعات یاری می رساند. برنامه به حدی کاربردی است که 
بتوانيد با آن برنامه های بودجه، گزارش عملکرد اعضای گروه ، و حساب ها 
و اه��داف ماهانه خود را مدیریت کنيد. با ترلو که برنامه ای همه کاره برای 
مدیریت پروژه است، می توانيد تقریباً حساب همه زمينه های کسب وکار 

خود را داشته باشيد. 
بزرگ ترین مزیت های برنامه

نقطه قوت ترلو چيس��ت؟ در این عصر مدرن که س��روکارمان با برگ 
گسترده های )Spreadsheets(  گوگل داکس )Google Docs(  است 
و هر پنج ثانيه صدای دینگ دینگ برنامه های روی گوشی مان بلند می شود 
و در هرج و مرج و آش��فتگی کامل شبکه های اجتماعی غوطه ور شده ایم، 
ترلو با ظاهر س��اده و سرراس��تش خودنمایی می کند. انگار که فقط چند 

کارت و تخته روی صفحه چيده باشيم، به همين سادگی. 
ایده کار برگرفته از تابلوهای اعالناتی اس��ت که ش��اید شما هم در اتاق 
استراحت شرکت خود به دیوار زده باشيد. شاید برای هر تيم یا دپارتمان 
تخته ای جداگانه درست کنيد یا تخته ها را بر اساس حوزه های تخصصی 
بس��ازید. بعضی ش��رکت ها برای پروژه ه��ای بزرگ تخته ه��ای جداگانه 
می سازند. روی هر تخته ستون هایی از کارت ها قرار گرفته که هر کدام یک 
وظيفه یا کار را در خود جای داده است. حتی می توانيد کارت های متنوعی 
بس��ازید. می توانيد کارت هایی بسازید که وظایف را به صورت چک ليست 
نشان دهد. کارکنان با اشتياق به عالمت زدن کارهای انجام شده، کشيدن 
کارت ها از یک س��تون به س��تون دیگر و بس��تن پروژه های تکميل شده 
خواهند پرداخت.  در کنار جلوه بصری مرتب ترلو که از بعضی برنامه های 
مدیریت وظایف دیگر بارها سرتر است، تجربه کار کردن با آن نيز دلنشين 
است. انيميشن ظریفی برای جابه جا کردن کارت ها تعبيه شده که با زاویه 
کم��ی حرکت می کنند. می توانيد تصاویر باکيفيت در پس زمينه تخته ها 
قرار دهيد و به آنها روح تازه ای ببخشيد. در داخل هر کارت می توانيد در 
خصوص کار مربوطه نظر بگذارید یا لينک اسناد و تصاویر مورد نظر خود 
را قرار دهيد. ش��يوه هایی که این برنامه برای همکاری و تعامل در اختيار 
ش��ما قرار می ده��د حتی در برنامه مطرحی چون اس��لک )Slack(  هم 
یافت نمی ش��ود. یکی از ویژگی های کاربردی برنامه قابليت فيلترگذاری 
اس��ت. فرض کنيد تخته ای برای اهداف تيم س��اخته اید. می توانيد همه 
اه��داف فروش را با رن��گ قرمز و همه اهداف حس��ابداری را با رنگ زرد 
مشخص کنيد. حال با انتخاب فيلتر زرد یا قرمز فقط اهداف مرتبط با تيم 

یا پروژه های خود را مشاهده خواهيد کرد. 
چرخاندن کسب وکار

ام��ا کس��ب وکار در مدیریت وظای��ف و فيلترگ��ذاری روی عنوان ها 

خالصه نمی ش��ود. همه ما پروژه هایی برای رسيدگی داریم و تيم هایی 
که باید بر اعضای آنها مدیریت کنيم. اگر نياز دارید وب سایت جدیدی 
طراحی کنيد یا بروش��وری برای بازاریابی بس��ازید، ترلو گزینه خوبی 
است چون کار با آن ساده و واضح است. اما آیا می شود کل کسب وکار 
خود را با ترلو بچرخانيد؟ ش��اید بعيد به نظر آید، ولی نکته اینجاست 
که کاربران از ش��لوغی و بهم ریختگی گریزانن��د و ترجيح می دهند تا 

جایی که امکان دارد کارهایشان را با یک برنامه انجام دهند. 
تصورش را بکنيد کاربری که روی گوشی خود یک برنامه حسابداری 
  )Slack( یا اس��لک  )Convo( دارد و یک برنامه همکاری مثاًل کانوو
و همزمان شبکه های اجتماعی و ایميل را هم باید مدیریت کند، دچار 
چه کالفگی خواهد بود. حال اگر برنامه ای داش��ته باش��يد که از پس 
انج��ام تمامی کارهای »جدی« کس��ب وکار ش��ما بربياید و هر وظيفه 
مش��خصی را ک��ه نياز به رس��يدگی دارد بتوانيد به کم��ک این برنامه 
مدیریت کنيد، خواهيد دید که افراد کارها و وظایف شان را به سرانجام 
مشخصی می رسانند. هرچه برگه گسترده )Spreadsheet( تابه حال 
استفاده می کرده اید را کنار بگذارید. در عوض کارهای بودجه، اهداف، 
رویداده��ا، طرح های راهبردی یا هر کاری که موعد مقرری دارد را در 
ترل��و بارگذاری کنيد تا خ��ود را از دیوانگی محيط کاری مدرن نجات 

دهيد. 
ترلو بهم ریختگی را کاهش می دهد اما باید حواس تان به یک مس��ئله 
باشد. اگر سروکارتان با اعداد و ارقام واقعی بودجه است و باید محاسبات 
روی آنها انجام دهيد یا به منظور تخمين مس��ائل کسب وکار خود نمودار 
برای آنها رس��م کنيد، این برنامه کار شما را راه نخواهد انداخت. درضمن 
قابلي��ت چ��ت که در تخته ها تعبيه ش��ده اگرچه زیاد ب��ه کار می آید اما 
س��رعتش به اسلک نمی رس��د. در نتيجه اگر مثاًل یک گفت وگوی تيمی 
طوالنی یک س��اعته در پيش دارید، ترلو جای مناسبی برای برگزاری آن 
نيس��ت. برای چنين مواردی از پيام های گروهی یا یک برنامه پيام رسان 

استفاده کنيد. 
رقیب های ترلو

بی تردید در بازار ش��لوغ برنامه های مدیریت پروژه و کارها، ترلو رقبای 
جدی دارد. اما ترلو یک برنامه رایگان است و فقط در صورتی که بخواهيد 
آن را ارتقا دهيد باید مبلغی بپردازید. قابليت هایی که اضافه خواهد ش��د 
ش��امل ادغام با برنامه های دیگری چون اس��لک، ساخت گزارش و نمای 
تقویم می شود. اما ترلو حتی با شرکت مادر خود نيز رقابت می کند.  )برنامه 
جيرا )Jira(  از شرکت اطلسين برنامه قدرتمندتری محسوب می شود اما 

استفاده از آن پولی است.(
اگر فقط به دنب��ال برنامه ای برای ثبت و مدیریت کارها و وظایف خود 
هستيد، صدها برنامه رایگان دیگر برای مدیریت ساده کارها وجود دارد که 
  )Google Keep( عمدتا برای گوشی طراحی شده اند، مانند گوگل کيپ

که کار شما را راه می اندازد. 
البته ترلو در کارهایی که ما با آن امتحان کردیم بی کم و کاس��ت نبود. 
بعضی اعضای گروه دقيقا نمی دانستند در یک ستون از کارت ها چه موقع 
از چک ليست اس��تفاده کنند، چه موقع از کارت ها یا فهرست های ساده. 
البته این مس��ئله با آموزش و تمرین حل خواهد ش��د. این برنامه از پس 
اغلب کارها بر می آید و به حدی قدرتمند اس��ت که تمام کارها و وظایف 

کسب وکارتان را به کمک آن مدیریت کنيد. 
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کسب وکار خود را به کمک برنامه ترلو مدیریت کنید

 سوء  قصد به جان مک آفی
او را راهی بیمارستان کرد

یادداشـت

سومين رویداد ملی »اینوتک سالمت« مهم ترین رخداد کارآفرینی و فناوری 
حوزه سالمت از 1۴ تا 1۶ تيرماه در بوستان گفت و گو تهران برگزار می شود.
به گزارش ایرنا، تجهيزات پزش��کی و توانبخشی، فرصت های کارآفرینی در 
حوزه امنيت و ایمنی غذایی و فناوری اطالعات در س��المت از محورهای این 
رویداد ملی اس��ت. همچنين کمک به توسعه و بلوغ زیست بوم کارآفرینی در 

حوزه سالمت از اهداف محوری سومين رویداد ملی اینوتک سالمت است.
در معرض قرار دادن و شناساندن قطب های شبکه سازی، ارتباط موثر، تبادل 
تجربيات و گفت وگوی فناوران با سياس��تمداران، س��رمایه گذاران و مسئوالن 
این حوزه و کمک به بازاریابی و بازارسازی شرکت های دارای محصول مستقر 

در مراکز رشد از اهداف برگزاری این رویداد ملی است.

سومین رویداد ملی »اینوتک سالمت« 
14تیر برگزار می شود

Business News Daily به قلم: جان برندون نویسنده پاره وقت
مترجم: حمید پرهام پور

یک ماه پیش جان مک آفی که از پیشـگامان امنیت سـایبری جهان محسوب 
می شـود در مصاحبـه ای اختصاصی با نشـریه ایندیپندنت اعالم کـرد که امنیت 
جانی ندارد و حاال خبر رسـیده موسـس شـرکت مک آفی به دسـت »دشـمنان 
بی کفایتش« مسموم شده است. به گزارش دیجیاتو، او که هم اکنون در بیمارستان 
به سـر می برد صبح روز گذشـته عکسـی از خود را در حالی که بسـتری شده و 
تجهیزات بیمارستانی به بدنش متصل است در صفحه توئیترش منتشر کرد. مک 
آفـی در توضیح این تصویر آورده اسـت: به خاطر غیبت سـه روزه ام عذرخواهی 
می کنم اما دو روز اسـت که در مرکز پزشکی Vidant در شمال کارولینا بیهوش 

هستم و تازه به هوش آمده ام.
دشمنانم موفق شدند مرا مسموم کنند با این حال کشتن من سخت تر از چیزی 
اسـت که تصورش را می کنند. من برگشتم. البته این مدیرعامل پرحاشیه از ارائه 
اطالعات بیشـتر درخصوص عامالن این اتفاق خودداری کرد و مشخص نیست آیا 
مسمومیت وی به صحبت های قبلی اش و ترسی که از بابت دشمنان وجودش را فرا 
گرفته ارتباط پیدا می کند یا خیر. وی از طریق سلسله ویدئوهایی که ماه گذشته 
منتشر کرد مدعی شد مشکالتی که با کمیسیون ارز و اوراق بهادار آمریکا برایش 
به وجود آمده وی را مجبور به فرار کرده است. گفتنی است که مدیرعامل شرکت 
مک آفی در سال 2016 میالدی به خاطر مراوداتی که با چند شرکت فعال در حوزه 

ارزهای مجازی داشت از سوی کمیسیون یادشده احضار شد.
آقای مـک آفی ماه پیش در مصاحبه اش با ایندیپندنـت این طور اظهار کرد: ما 
)آمریکایی ها( در یک وسـیله نقلیه پنج چرخ به سـر می بریم. تمامی این وسایط 
را نیز نیروهای ویژه سـابق ارتش هدایـت می کنند و داخل آنها را هم نیروهای تا 
دندان مسـلح ارتش پر کرده اند. من امروز شـخصا و تعمدا مرتکب جرم شـدم تا 
بلکه کمیسـیون ارز و اوراق بهادار متوجه شرایط شود. من آدمی دیوانه ام و دیگر 

قصد سکوت کردن در قبال سازمان های سراسر مفسد دولتی را ندارم.
آقـای مک آفی پیشـتر ادعا کـرده بود که طی سـال های گذشـته کارتل های 
خشـن در برهه های مختلف بـرای ربودن او تالش کرده اند کـه آخرین بار آن در 
ماه سـپتامبر اتفاق افتاده اسـت. به گفته او، این تالش هـا به دوران حضورش در 
برزیـل بازمی گردد؛ یعنی زمانی که وی به اتهام قتل همسـایه اش در سـال 2012 
مورد بازپرسـی قرار گرفت. و جای تعجب ندارد اگر بگوییم که آقای مک آفی به 
همین دلیل با گاردهای امنیتی خود در یک خانه به شـدت امن در لکسـینگتون 

تنسی زندگی می کند.
در انتها نیز مک آفی در پاسخ به عامالن این اتفاق گفت: به زودی معنای واقعی 
خشـم را درک خواهید کرد. وی همچنین گفت در گذشـته بیشـتر از یک بار با 
کمک سـم، گلوله یا حتی طناب دار به جانم سـوء قصد شـده اما برای کشتن من 

باید بیشتر از اینها تالش کنید.
 



اگ��ر هنوز یک برند ش��خصی قدرتمند و قابل روی��ت ندارید، از همه 
جهات در دنيای کس��ب وکار و زندگی ش��خصی عقب افتاده اید. در واقع 
امروزه برندس��ازی شخصی برای هرکس که به دنبال توسعه کسب وکار، 
کس��ب جایگاه شغلی مناسب، جلب توجه رس��انه ها، ارتقای جایگاه در 
ش��رکت و حتی یافتن دوس��تان بهتر اس��ت، به ضرورتی اجتناب ناپذیر 

بدل شده است. 
در تعریفی س��اده، برندس��ازی ش��خصی تمرینی برای بازاریابی برای 
خودمان و کارنامه ش��غلی مان به عنوان برندی مس��تقل اس��ت. در این 
فرآین��د تصوی��ری واضح و معن��ا دار از فرد در ذهن دیگ��ران، به عنوان 
مخاطب برند، ش��کل می گيرد. با این تفاوت ک��ه در اینجا به  جای یک 
مجموع��ه با فرد طرف هس��تيم. نکت��ه جالب اینکه همه اف��راد برندی 
ش��خصی دارند. در این ميان بس��ياری از ما نسبت به برند شخصی مان 
بی توجه یا حتی ناآگاه هستيم. آنچه همه باید به دنبالش باشند، برندی 
قوی و تأثيرگذار است. من نام این فرآیند را تأثيرگذاری و اقناع دیگران 

نسبت به کار و فعاليت های شخصی مان می گذارم. 
هنگامی که در یک جلس��ه پيرامون ش��يوه اس��تفاده از ش��بکه های 
اجتماعی در راس��تای ایجاد و توسعه برند ش��خصی صحبت می کردم، 
یکی از ش��رکت کنندگان پرسش عميقی را مطرح کرد: »در کل، ما چرا 
به برند ش��خصی نياز داریم؟«. به نظرم این پرسش اهميت پرداختن به 
صورت اختصاصی را دارد. در هر صورت تمام تالش های ما در راس��تای 
ایج��اد تصویری از خ��ود در ذهن مخاطب باید توجيه منطقی داش��ته 
باش��د. در این مقاله به بررس��ی هش��ت دليل تأثيرگذاری برند شخصی 
روی کس��ب وکارهای مختلف خواهم پرداخت. اجازه دهيد این موارد را 

با یکدیگر بررسی کنيم. 
1- فرصت ها شما را می یابند

هنگامی که برند ش��خصی ش��ما جذاب باشد، مش��تریان، خریدارها، 
فروش��ندگان، مطبوعات و حتی شرکت های در جست وجوی نيروی کار 
به ش��ما توجه خواهند کرد. در ادامه ني��ز برخی از مخاطب های مذکور 
برای همکاری به س��راغ تان می آیند. ش��اید این فرآیند برای بسياری از 
ما عجيب باش��د. با این حال من به عنوان مدیرعامل یک پلتفرم تحت 
ش��بکه های اجتماعی از سوی ش��رکت انتخاب شدم. در واقع من شغل 
فعلی ام را مدیون برند ش��خصی خود هستم. درست به همين دليل من 
در طول سال های اخير عالوه بر حضور در رسانه های مختلف به نگارش 
مقال��ه به صورت مهمان س��ایت های مختلف و س��خنرانی های عمومی 
پرداخته ام. در واق��ع به این ترتيب من فرصت جلب توجه مخاطب های 

خاصی نظير شرکت ها و شرکای تجاری احتمالی را خواهم داشت. 
2- نیروی بازاریابی آنالین

هنگامی که ش��ما برند ش��خصی قاب��ل توجه و جذاب��ی دارید، مردم 
جذب تان خواهند ش��د. به طور طبيعی وقتی ما جذب فرد یا مؤسسه ای 
می ش��ویم، در جه��ت برقراری ارتباط ب��ا آنها می کوش��يم. من هر روز 
چند ارتباط جدی��د از طریق تویيتر و لينکدین دریافت می کنم. اگرچه 
برخی از این پيام ها صرفا ابراز عالقه به کس��ب وکارم است، اما در ميان 

آنها پيش��نهاد همکاری نيز یافت می ش��ود. فرآیند جاری در شبکه های 
اجتماعی بس��يار ساده اس��ت. کاربران پروفایل من را مشاهده می کنند. 
س��پس با مطالعه بيوگرافی و پس��ت های من، در ص��ورت تمایل، با من 

ارتباط برقرار خواهند کرد. 
3- قدرت بازاریابی فردمحور

وقتی من در جلس��ه بازاریابی هستم و با دیگران تعامل سازنده دارم، 
بس��ياری از وجوه برند ش��خصی ام را با دیگران به اش��تراک می گذارم. 
بی ش��ک شيوه بازاریابی من بسيار حرفه ای و تأثيرگذارتر از فردی است 
که از خواب بيدار شده و چنين جمله تکراری را به همه تحویل می دهد: 
»سالم، من جو هستم. در زمينه فروش بيمه می توانم کمک تان کنم.« 
مزیت اصلی برند ش��خصی ام��کان ترکيب نکات حرف��ه ای با زندگی 
ش��خصی اس��ت. به این ترتيب عالوه بر محيط کاری در زمينه زندگی 
روزمره نيز هميش��ه حرفی برای گفتن خواهيم داشت. به عبارت دیگر، 
این یعن��ی توانایی برقراری ارتباط مناس��ب با دیگران. در بس��ياری از 
مواق��ع بازاریابی نيازمن��د توانایی صحبت پيرام��ون موضوعات مختلف 
است. وقتی برند شخصی دارید، موضوعات مختلف ناخودآگاه با برندتان 
در تعام��ل خواهند بود. به این ترتي��ب توانایی صحبت روان و جذاب را 
نيز پيدا می کنيد. در واقع در چنين ش��رایطی ش��ما سخنگوی اصلی و 
واحد برندتان هس��تيد. تجربه شخصی من به خوبی گویای اهميت برند 
شخصی در زمينه جذب مخاطب است. در واقع من بنا به نياز برندم در 
زمينه ه��ای گوناگون به جمع آوری اطالعات و ارائه آنها در طول بحث با 

مخاطب ها می پردازم. 
4- بنای کسب وکار شخصی

هنگامی که من در سال ۲۰۰۷ مجبور به بازسازی و راه اندازی مجدد 
کس��ب وکارم در زمينه عکاس��ی بودم، برند شخصی ام بسيار مفيد ظاهر 
شد. ماجرای این اتفاق مربوط به شکست من در زمينه عکاسی به دليل 
کاهش ش��دید تقاضای ضبط فيلم و عکس بود. اج��ازه دهيد نتيجه را 
خالصه به شما منتقل کنم: شرکت ها و افراد تمایل بيشتری به همکاری 
با شرکت هایی دارند که رهبرشان دارای برند شخصی قدرتمندی باشد. 
مثال های خوبی هم در این زمينه وجود دارد. کس��انی مانند سر ریچارد 
برانس��ون، ایالن ماسک، مارک کوبان، مارک زاکربرگ، بيل گيتس، فرد 
اس��ميت، وارن بافت و حت��ی دونالد ترامپ. در م��ورد ترامپ بی تردید 
برند ش��خصی  وی حتی از کس��ب وکارش نيز بزرگ تر اس��ت. به راستی 
ش��رکت های این کارآفرینان موفق بدون برند شخصی ش��ان در کجای 

دنيای کسب وکار جای داشت؟ 
5- یافتن شغل مناسب

ب��ه گزارش س��ایت SHRM امروزه ۸۴درص��د مدیران بخش جذب 
نيروی انس��انی از شبکه های اجتماعی برای استخدام کارمندان استفاده 
می کنند. در واقع بس��ياری از ش��رکت ها آگهی استخدام شان را پيش از 
هرجایی در تویيتر قرار می دهند. با این حال نکته خارق العاده اس��تفاده 
۶۶درصد از مدیران بخش اس��تخدام از فيس بوک است. دليل اصلی این 
کار تمایل شرکت ها به اطالع دقيق تر از وضعيت داوطلب های استخدام 
است. در حقيقت امروزه دیگر کسی به رزومه افراد توجه چندانی ندارد، 
بلکه معيارهای غيرمحسوس دیگری نيز در امر استخدام دخيل است. 

ب��دون تردی��د اس��تخدام کارمن��دان از طریق ش��بکه های اجتماعی 

گزینه ای منطقی محس��وب می ش��ود. فرض کنيد داوطلب شماره یک 
دارای رزومه فوق العاده ای اس��ت. داوطلب دوم اما رزومه ای س��اده دارد. 
در این ميان کارمند دوم از برند ش��خصی قدرتمندی برخوردار اس��ت. 
بی تردید هر شرکتی در زمينه استخدام نخست به سراغ داوطلب شماره 

۲ خواهد رفت. 
6- یافتن دوستان تازه

یک برند ش��خصی قدرتمند فقط ش��ما را بهره من��د نخواهد کرد. در 
حقيق��ت هنگامی که ش��ما نمای جذاب��ی را برای دیگ��ران به نمایش 
می گذاری��د، آنها تمایل بيش��تری به ارتقای س��طح ارتباط با ش��ما در 
زندگی ش��خصی پيدا می کنند. من بسياری از دوستان خود را به همين 
ش��يوه پيدا کرده ام. در حقيقت ابتدا آنها نس��بت به مقاالت من واکنش 
نش��ان دادند، س��پس ارتباط ما اندک اندک گس��ترش یافت و به سطح 
مشخصی رسيد. به این ترتيب برند شخصی ام در زمينه زندگی خصوص 

نيز تحولی جالب به ارمغان آورد. 
7- تجربه موفقیت غیرمترقبه

وقتی در دنيای کسب وکار با برند شخصی مان حضور داریم، اتفاق های 
جالبی رخ می دهد. گاهی اوقات اتفاق های خوب با چاشنی شانس روی 
خواه��د داد. در این صورت ش��ما یکی دیگر از مزایای س��اماندهی برند 
شخصی قدرتمند را تجربه خواهيد کرد. به عنوان مثال در زمينه روابط 
عمومی ش��ناخت مردم از برندتان تأثير بس��يار زی��ادی روی روابط تان 
می گذارد. همچنين هنگام نياز به سرویسی خاص شانس شما در یافتن 
مؤسسه موردنظر بيشتر از دیگران است. تجربه شخصی من پر از چنين 
اتفاق های غيرمترقبه ای اس��ت. ب��ه عنوان مثال چن��د وقت پيش یک 
پزش��ک در مورد یکی از مقاله های من کامنت تحليل جالبی گذاش��ت. 
چن��د ماه بعد هر دو ما در حال ضبط ویدئوهای مربوط به بهداش��ت و 
س��المت آقایان بودیم. در واقع یک پست ظاهرا ساده سرآغاز همکاری 

نسبتا سودآوری شد. 
8- افزایش اعتماد به نفس

یکی از مراحل مهم در فرآیند ایجاد برند ش��خصی یافتن صدای ویژه 
برندمان اس��ت. به طور ع��ادی برندها در این مرحله ب��ه دنبال فردی با 
صدای گيرا هستند. با این حال در زمينه برندسازی شخصی ماجرا کامال 
متفاوت اس��ت. در اینجا ما ش��خصا صدای برندمان محسوب می شویم. 
براین اساس شاید تمرین گویندگی و بهبود شيوه سخنرانی مان ضروری 
به نظر برس��د. پس با بهبود شيوه صحبت مان بی تردید اعتماد به نفس 
بيش��تری خواهيم داش��ت. در واقع در این مرحله ما توانایی گفت وگوی 
اس��تاندارد و پای��دار را خواهيم یاف��ت. بی تردید هيچکس از ش��نيدن 
صحبت های فردی که به صورت حرفه ای حرف می زند، ناراضی نخواهد 

بود. 
در دنيای کسب وکار با توسعه برند شخصی امکان دستيابی به اهداف 
بس��يار راحت تر خواهد ش��د. در این زمينه نيازی ب��ه اختصاص هزینه 
اضافی نيس��ت. تنها کار شما در اینجا توجه به شيوه رفتارتان و طراحی 
برندتان براس��اس این ویژگی هاس��ت. همچنين باید ویژگی خاص خود 
را ني��ز پيدا کنيد. در حقيقت همين ویژگی های خاص افراد و برندهای 

شخصی را از هم متمایز می کند. 
entrepreneur :منبع

چگونه احتمال دارد بازاریابی و تبلیغات در 
سال 2018 دچار تحول شوند

مس��دودکننده های تبليغ��ات، ویدئ��وی پخ��ش زن��ده و هوش 
مصنوع��ی، فرصت ه��ا و چالش های��ی را ارائه می دهن��د.  بازاریابی 
دیجيت��ال، مدتی  اس��ت که تغيير عم��ده  ای نکرده اس��ت. البته ما 
مجبور بودیم وب  سایت خود را برای امتحان کاربران گوشی همراه 
بهينه س��ازی کنيم؛ یعنی همان طورکه خالقان الگوریتم نياز دارند، 
بهينه س��ازی موتور جس��ت وجو را کمی ارتقا و چند تغيير کوچک 
دیگر را نيز انجام دهيم. رس��انه های اجتماعی نيز به  سرعت درحال 
ترقی هس��تند، ام��ا نتيجه خيل��ی جالبی تا حال به دس��ت نيامده 
است.  امس��ال احتماال داستان متفاوت است و ما نمی توانيم دست 
 روی  دست بگذاریم و به تماش��ا بنشينيم. ببينيد که هم اکنون چه 
اتفاقاتی درحال رخداد هستند: رسانه های اجتماعی و قانون در  حال 
تغيير هستند و شایعاتی درباره تاثير بی  طرفی )یا تبعيض( خدمات 
ارائه دهنده اینترنت بر تبليغات دیجيتالی وجود دارد. راحت می  توان 
پيش بينی کرد که این صنعت در س��ال ۲۰1۸، با تغييرات عمده ای 
مواجه خواهد ش��د. در اینجا به چهار جنبه ای اش��اره شده است که 

چشم انداز جدید را شکل می دهند. 
1. حریم خصوصی 

ش��خص می تواند با موفقيت اس��تدالل کند ک��ه اینترنت عمدتا 
از طریق تبليغات، تامين مالی می ش��ود. اس��تفاده وب س��ایت ها از 
کوکی ها، به شرکت ها اجازه می دهد تا مشتریان خود را براساس آن 
چيزی انتخاب کنند که این مش��تریان در جست وجوگرهای خود از 
نظر می گذرانند. اما کاربران همواره درحال تعویض ابزار الکترونيکی 
خود هس��تند و همين سبب ایجاد مش��کل در ردیابی تمامی نقاط 
تماس کاربر می ش��ود. حتی بازاریابان نيز س��خت در تالش هستند 
تا کانال هایی با بيش��ترین ميزان تاثير را تعيين و روش های خود را 
برای مش��تریان توجيه کنند.  به هرحال، می  توان گفت که این  کار 
امکان پذیر اس��ت. ابزار بازاریابی قوی می توان��د برای انتخاب افراد، 

داده های کاربر را ردیابی کند و به هم مرتبط سازد. 
مس��دودکننده های تبليغ��ات، تنها یکی از چالش ها به  حس��اب 
می آیند. طبق گزارش پيج فر که در ژانویه منتش��ر ش��د، 11درصد 
کاربران اینترنت از نوعی مس��دودکننده تبليغات استفاده می کنند 
که افزایشی ۳۰درصدی را از پارسال نشان می دهد. مصرف کنندگان 
می خواهند حریم خصوص��ی، امنيت و وقت خود را از مزاحمت های 
تبليغ��ات حفظ کنن��د. برخی وب  س��ایت ها برای ممانع��ت از این 
 کار، از دیوارهای��ی اس��تفاده می کنن��د ک��ه به جس��ت وجوگرهای 
دارای مس��دودکننده تبليغ��ات، اجازه مش��اهده محت��وای خود را 
نمی دهند. این س��ایت ها از کاربران می خواهند به صورت دستی این 
مس��دودکننده را از کار بيندازند، ام��ا ۷۴درصد از مردم در گزارش 

پيج فر، صرفا سایت مورد  نظر را ترک کرده اند. 
2. ویدئوی پخش زنده

محتوای تصویری در اینترنت محبوب تر ش��ده اس��ت و بسياری 
از کش��ورها آماده اند تا آن را به ابزار اصلی ارتباطات خود در س��ال 
۲۰1۸ تبدی��ل کنن��د. این  کار به  معنای ایجاد رس��انه های پربارتر، 
ویدئوهای خالقانه، گيف ها و ِمم ها است. احتماال موارد بيشتری نيز 
در سال جدید باب  می شوند. دليل خوبی برای این اتفاق وجود دارد: 

کاربران بهتر با تصاویر تعامل برقرار می کنند. 
باتوجه ب��ه تمامی این موارد، باید گوش  به  زنگ ش��يوع ویدئوی 
پخ��ش زنده بود. تحقيق س��ازمان بافر در س��ال ۲۰1۶ نش��ان داد 
ک��ه بيش از ۸۰درصد بازاریابان، درصدد خلق ویدئوهای بيش��تری 
هس��تند. در آن زم��ان، تع��داد چش��مگير ۴۲درص��د از بازاریابان 
می خواس��تند ویدئ��وی پخ��ش زن��ده را انتخاب کنن��د. در همان 
س��ال، فيس بوک گزارش داد که ویدئوهای پخش زنده تا س��ه برابر 
ویدئوهای سنتی تماشا می شدند و کاربران 1۰ برابر بيشتر درمورد 
آنها نظر می  دادن��د. دليل موثر بودن ویدئ��وی پخش زنده، واقعی، 

انسانی و پر از خطا بودن آن است. 
موض��وع فقط ویدئوی پخش زنده در برابر ویدئوی از پيش ضبط 
 شده نيس��ت. موضوع، ویدئوی پخش زنده در برابر همه  چيز است. 
طب��ق گ��زارش الیواس��تریم، ۸۲ درصد کارب��ران ترجيح می دهند 
ویدئ��وی پخش زن��ده یک برند را تماش��ا کنند تا اینک��ه پيام های 
رسانه های اجتماعی همان برند را بخوانند و تقریبا ۸۰درصد ترجيح 
می دهند یک ویدئوی پخش زنده را تماش��ا کنند تا اینکه پيام های 

یک وبالگ را بخوانند. 
3. هوش مصنوعی

فکر می کنيد زود است که درباره تاثير هوش مصنوعی بر بازاریابی 
و تبليغات صحبت شود؟ هوش مصنوعی همين حاال هم وارد زندگی 
روزمره ما شده است و به  سرعت در حال تبدیل به پشتوانه بازاریابی 
می ش��ود. 5۸درصد مدیران ارش��د بازاریابی در سرتاسر جهان، باور 
دارند که شرکت ها مجبور خواهند بود برای کسب موفقيت در پنج 
س��ال آینده، به کمک هوش مصنوعی با یکدیگر به رقابت بپردازند.  
بازاریابی از طریق هوش مصنوعی را شروع کنيد، چراکه روشی برای 
مرتبط ساختن علم داده ها و بازاریابی محسوب می شود. فناوری، به 
بازاریابان امکان می دهد حجم اطالعاتی را وارس��ی کنند که به  طور 
چشمگيری در  حال تکثير است و به بصيرتی دست یابند که به آنها 
کمک کند هم زمان با برگشت سرمایه خود، محصوالت ارزشمندی 
را به مش��تریان انتخابی ارائه دهند. شایان ذکر است که حتی الزم 
نيس��ت تمام وقت فرد، صرف این نوع از بازاریابی ش��ود. بازاریابان 
می  توانن��د عمليات را به صورت خ��ودکار در پيش زمينه اجرا کنند. 
ب��ا وجود تمامی این مزایا، چرا هوش مصنوعی نباید در راهکار های 

بازاریابی جایی داشته باشد؟ 
بستگی به شما دارد

این که سال ۲۰1۸ سال خوب یا بدی برای صنعت تبليغات است 
یا خير، کامال به دارندگان سهام در این هرج ومرج بازاریابی بستگی 
دارد. متخصص��ان باید مطالعه گرایش��ات باب روز را )اگر تا به  حال 
این  کار را نکرده اند( شروع کنند و راهکارهای کنونی خود را با آنها 
وفق دهند. آنچه بازاریابان اکنون در اختيار دارند، ممکن است برای 

زمانی فراتر از سه  ماه اول این سال بسيار رقابتی، کافی نباشد. 
entrepreneur :منبع
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اگر در پروفای��ل لينکدین تان خود را فردی خ��الق، باتجربه و دارای 
خصلت ه��ای رهبری معرفی کرده اید، بد نيس��ت بدانيد که ش��ما تنها 

نيستيد. 
در حقيقت در بين 5۰۰ ميليون پروفایل لينکدین، اکثر کاربران عينا 

همين توصيف ها را استفاده کرده اند. 
لينکدین در ماه مارس ۲۰1۸ فهرستی منتشر کرد از 1۰ »کلمه باب 
روز« )Buzzwords(  که بيش��ترین دفعات اس��تفاده در پروفایل های 
کاربران را داش��ته اند. با نگاهی به این فهرس��ت می بينيم کلماتی مثل 
»ماهر، مش��تاق یا باانگيزه« آنقدر زیاد اس��تفاده ش��ده که ش��اید تأثير 

معکوسی در ذهن کارفرمایان ایجاد کنند. 
امروزه که متقاضيان باید بر س��ر فرصت های شغلی محدود بجنگند، 
دیگر برای تکمي��ل پروفایل لينکيدن نمی توان فق��ط به انتخاب دقيق 

کلمات برای توصيف خود و ردیف کردن مهارت ها بسنده کرد. 
 Harvard( کمرون کالرک، فارغ التحصيل مدرس��ه حق��وق هاروارد
Law School(  و مش��اور پذیرش رشته حقوق، می گوید: »نسل هزاره 
ک��ه در تارک یک انقالب در حوزه فناوری متولد ش��ده، در دانش��گاه و 
از مش��اوران ش��غلی روش های قدیمی و بی اثر را یاد می گيرد، س��پس 
آن روش ه��ا را در صنعت کاریابی که مدام در حال تکامل اس��ت اعمال 

می کند.«
همچنان شاهدیم که از تمام ظرفيت کاربردی لينکدین در پایه ریزی 
 Business( شغلی و ارتباط گيری استفاده نمی شود. بيزنس نيوز دیلی
News Daily(  ب��ا چند متخصص صحبتی داش��ته تا پيش��نهادهای 
آنان را برای متمایز کردن پروفایل لينکدین و افزایش ش��انس استخدام 

جویا شود. 
حکایت خودتان را بگویید

لينکدی��ن برای بس��ياری حکم یک رزوم��ه آنالی��ن را دارد و همان 
چيزهای��ی را که در رزومه مکت��وب خود قيد کرده ان��د اینجا هم کپی 
می کنند، اما لينکدین بيشتر از اینها کارایی دارد. از این همه فضایی که 

در اختيار شماست چه استفاده ای می توان کرد؟ 
از سرصفحه )Headline(  خود شروع کنيد. ببينيد چطور می توانيد 
خود را به بهترین نحو معرفی کنيد. شما مجاز هستيد در 1۲۰ کاراکتر 
حرف خود را بزنيد، پس با دقت این قسمت را پر کنيد. اگر عنوان شغلی 
خاصی مدنظر دارید، حتما مشخص کنيد که به دنبال آن عنوان هستيد 
و در حال حاضر در این عنوان مش��غول به کار نيس��تيد. وقتی پروفایل 
شما در نتایج جست وجو نشان داده می شود، کاربران معموال فقط با نظر 

به سرصفحه و عکس شما درباره شما قضاوت می کنند. 
قدم بعدی نوش��تن خالصه )Summary(  اس��ت. هر حرفی که در 
خصوص انگيزه ها و تمایزات شخصی خود برای گفتن دارید، باید همين 
جا بزنيد. بخش خالصه مختص همين دست اطالعات است. سعی کنيد 
از ضمير اول ش��خص اس��تفاده کنيد تا صميمی تر، منحصر و متشخص 

جلوه کنيد. 
کل��ی دانوون، مدیر ش��رکت منابع انس��انی کلی دان��وون و همکاران 
)Kelly Donovan & Associates(، می گوید:  »خالصه لينکدین 

خود را با معرفی خود به عنوان یک رهبر نتيجه گرا شروع نکنيد.«
با یک جس��ت وجوی ساده در لينکدین خواهيد دید که 51۴۹۹۰ نفر 
از ای��ن اصطالح در پروفایل خود اس��تفاده کرده اند. با تغييراتی که طی 
س��ال گذشته در چينش پروفایل های لينکدین صورت گرفت، فقط سه 
خط اول خالصه ش��ما نمایش داده می ش��ود و کاربران برای دیدن بقيه 
آن باید  روی گزینه »Show more«  کليک کنند. پس س��ه خط اول 

خالصه باید خواننده را جذب کند تا ادامه آن را هم بخواند. 
تجارب خود را کامل وارد کنید

لينکدین ش��ما باید روایتی از عالیق حرفه ای و آکادميک ش��ما ارائه 
ده��د. می توانيد به طور گس��ترده از تجارب گذش��ته خود بنویس��يد و 
جزیي��ات و توضيحات مرتبط را که معموال نمی ش��ود در یک رزومه دو 

صفحه ای آورد، اینجا ذکر کنيد. 

وقتی درباره دوره های کارآموزی خود می نویس��يد، روی آن مهارت ها 
و دس��تاوردهایی تمرکز کنيد که مستقيما با موقعيت های شغلی آینده 

مرتبط هستند. 
کالرک می گوی��د: »پروفایل لينکدین مجالی ب��ه متقاضی می دهد تا 
حکای��ت خود را تعریف کند و ش��رح دهد چرا ای��ن دوره کارآموزی را 
انتخاب کرده بوده و به چه درد برنامه های شغلی آینده او خواهد خورد 
و در خصوص سایر تجارب مرتبط که شاید نتواند در رزومه خود بياورد 

صحبت کند.«
همچنين باید جزیيات فعاليت های آکادميک خود را نيز اضافه کنيد. 
می توانيد فایل های رس��انه ای در پروفایل لينکدین خود بارگذاری کنيد 
و مهارت های خود را مس��تقيما با آنها به نمای��ش بگذارید. از ارائه های 
کالسی، مقاالت پژوهشی و سایر تکاليف آکادميک خود به عنوان نمونه 
کار اس��تفاده کنيد، مخصوصا اگر تازه دارید وارد بازار کار می ش��وید و 

نمونه کار زیادی برای عرضه ندارید. 
اگر خودتان چيزی توليد نمی کنيد، مطالب مرتبط گردآوری کنيد

پس از اینکه ش��خصيت حرفه ای خ��ود را تثبيت و محدوده تخصص 
و حوزه ه��ای م��ورد عالقه خ��ود را مش��خص کردید، ش��روع کنيد به 
پس��ت گذاش��تن. ترجيحا چند بار در طول هفت��ه کاری به طور منظم 
 Marilyn V.( پس��ت به روز کنيد. بنا ب��ه گفته مرلين سنتيس��تيبن
Santiesteban(، معاون خدمات ش��غلی مدرس��ه بوش در دانش��گاه 
تگزاس ای اند ان )The Bush School at Texas A & M(، امروزه 

در عصر کارداری به سر می بریم. 
 او می گوی��د: »لينکدی��ن تابلوی اعالنات نيس��ت، بلکه یک ش��بکه 
اجتماعی اس��ت و مهم ترین چيز در ش��بکه های اجتماع��ی هم تعامل 

است.«
سازمان ها و رهبران صنعت را دنبال کنيد و پست های آنها را به همراه 
نظر خودتان بازنش��ر دهيد تا ارزش کارتان بيشتر شود. از این طریق به 
کارفرمایان و همکاران تان نش��ان می دهيد که به مسير شغلی تان عالقه 

دارید و از آن آگاه هستيد. 
لينکدین ش��ما حک��م نمایه کاری ش��ما را دارد که ب��رای همه قابل 
مشاهده اس��ت. اگر پروفایل تان را سال ها پيش ساخته اید و دیگر حتی 

سمتش هم نرفته اید، کارگزینان نگاهی به آن نخواهند انداخت. 
سنتيستيبن پيشنهاد می دهد که »با به روزرسانی مشخصات شغلی و 
مهارت های خود نشان دهيد که همواره مهارت های جدید یاد می گيرید 

و از عهده وظایف پيچيده تر بر می آیيد. 
رقبای خود را بشناسید 

بعد از اینکه پروفایل تان را مرتبط با حرفه خود به روز کردید چه؟ 
 Strategic( ليندا پوفال، مشاور شرکت خصوصی ارتباطات راهبردی
Communications. LLC(، در کالس های مدیریت کس��ب وکار و 
بازاریابی خود به دانش آموزان توصيه می کند با اس��تفاده از اصول رایج 
بازاریاب��ی ب��ه تکميل پروفای��ل لينکدین خود بپردازن��د. مهم ترین این 

اصول، شناسایی و مقایسه رقبا است. 
لينکدی��ن به دانش آم��وزان، بازاریاب��ان و کارگزینان ای��ن قابليت را 
می دهد که افراد را بر اس��اس معيارهای مشخص جست وجو کنند. یک 
متقاضی کار می تواند با استفاده از این قابليت، افرادی را که در محدوده 
جغرافيایی خود از س��ابقه و مدارک الزم ب��رای رقابت با او برخوردارند، 
شناس��ایی کند. وقتی رقبا را شناس��ایی کردید، پروفایل آنها را بررسی 

کنيد تا ببينيد خود را چگونه معرفی کرده اند. 
پوفال پيشنهاد می دهد دنبال خالهای موجود در پروفایل آنها بگردید 
که می تواند مجالی برای ش��ما باش��د تا خ��ود را در آن زمينه ها مطرح 
کنيد. س��عی کنيد خود را در حوزه های متمایز و در عين حال مخاطب 

پسند مطرح کنيد. 
رقبای خود را بشناس��يد و بهتر از آنها باش��يد. روایت خود را بسازید 
و تجارب خود را عرضه کنيد، چرا که لينکدین در حقيقت یک ش��بکه 
اجتماعی اس��ت که می تواند تبدیل به یک نمایه کاری قدرتمند و مؤثر 

بشود. 
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9 ابزار برای ارتقای بازاریابی محتوا

همه کس��ب وکارها فارغ از ابعادشان می توانند از مزایای بازاریابی 
محت��وا بهره مند ش��وند. در زمينه ه��ای پژوهش کلم��ات کليدی، 
برنامه ریزی پس��ت های وبالگ یا تحليل ترافيک وب سایت ابزارهای 
مفيدی وجود دارند که می توانند به شما کمک کنند. ما فهرستی از 
ابزارهای سودمند در زمينه بازاریابی محتوا فراهم کرده ایم که شامل 

گزینه های رایگان نيز می شود. 
Answer The Public

حوزه: ابزار پژوهش کلمات کلیدی
نحوه کارکرد: این ابزار به ش��ما امکان می دهد تا در پست های وبالگ 
و محت��وای وب س��ایت خود از کلم��ات کليدی طوالنی اس��تفاده کنيد 
و رتبه جس��ت وجوی خود را ارتقا دهي��د.  یک کليدواژه اصلی مرتبط با 
کسب کارتان را وارد و فهرستی از کلمات کليدی مرتبط را دریافت کنيد. 
این واژگان کليدی مبتنی بر مشخصه هایی است که موتورهای جست وجو 
در تکميل فرآیندهای شان مورد استفاده قرار می دهند. این ابزار اطالعاتی 
در مورد محبوبيت کليد واژه های تان نمی دهد و مشخص نمی کند که آیا 

شرکت های دیگری هم از این سرواژه ها استفاده می کنند یا نه. 
قيمت: رایگان

LongTailPro
حوزه: ابزار پژوهش کلمات کلیدی

نح��وه کارکرد: این یک ابزار واژگان کليدی پيش��رفته تر اس��ت که 
نس��خه های قاب��ل دریافت و اب��ری دارد و از هرجای��ی می توانيد بدان 
دسترسی داشته باشيد. همچون دیگر جست وجوگران کلمات کليدی، 
می توانيد کليدواژه های طوالنی مرتبط با کلمه اصلی را پيدا کنيد.  این 
ابزار ميزان جست وجوی واژگان کليدی از سوی مخاطبان و همچنين 
تعداد شرکت های دیگری را که از کلمات مشابه استفاده می کنند نشان 
داده و به شما اجازه می دهد بدون ورود به عرصه رقابتی، وب سایت خود 
را بهينه سازی کنيد.  اگر بخواهيد برای کسب وکارتان از روش تبليغاتی 
پرداخت بر مبنای کليک استفاده کنيد، قبل از استفاده از کلمات، ميزان 

بهای واژگان کليدی را اعالم می کند. 
قيمت: نرخ عضویت با ۳۷ دالر در ماه آغاز می ش��ود؛ بس��ياری از 
وب سایت ها نسخه های تبليغاتی و رایگان و محدود ارائه می کنند. 

Grammarly
حوزه: توسعه و گسترش مرورگر وب

نحوه کارکرد: این ابزار به عنوان یک ویرایش گر مستقل محتوا عمل 
می کند. نوشته های شما را اسکن می کند تا از حرفه ای بودن حداکثری 
محص��ول نهای��ی اطمينان حاصل کنيد. به مح��ض اینکه آن را نصب 
می کنيد، تمامی چيزهایی را که در مرورگر، ایميل ها، پست های وبالگ، 
اسناد ابری و پست های شبکه های مجازی می نویسيد، ویرایش می کند. 
از جمل��ه امکانات آن می توان به ارائه پيش��نهادهایی برای گرامر، امال، 
نقطه گذاری، نحوه استفاده از کلمات و دیگر روش های نوشتاری اشاره 
کرد.  نسخه کامل این نرم افزار، سرقت ادبی و استفاده حرفه ای از کلمات 

را نيز مورد بررسی قرار می دهد. 
قيمت: نسخه معمولی رایگان است؛ نسخه های کامل تر از 11.۶۶ 

دالر ماهانه شروع می شوند. 
 Canva

حوزه: نرم افزار طراحی و ویرایش عکس
نح��وه کارکرد: طراحی خوب، محتوای آنالین تان را برای خوانندگان 
جذاب ت��ر می کند و احتمال جس��ت وجو و یافتن آنها در پلت فرم هایی 
همچون پينترس��ت افزایش می یابد. کانوا ابزار طراحی آنالینی اس��ت 
ک��ه می توان از آن برای س��اختن طرح جلد کتاب ه��ای الکترونيکی، 
طراحی های گرافيکی وبالگ، لوگو، نمونه سند، نامه و پست  شبکه های 
مجازی استفاده کرد. می توانيد از بين تنوع طراحی های آماده  انتخاب 
کنيد، نمونه ها را تغيي��ر داده و ویرایش کنيد، یا اینکه طراحی مدنظر 
خود را ایجاد کنيد. این نرم افزار شامل گستره ای از طراحی های گرافيکی 
و آیکون ها است. اما با این حال می توانيد تصاویر خودتان را بارگذاری  و 

روی آنها ویرایش و طراحی ها را اعمال کنيد. 
قيمت: رایگان، بعضی از طراحی های گرافيکی، نمونه های آماده و 

دیگر امکانات نرم افزار نيازمند پرداخت مبلغ است. 
Google Analytics  ابزارهای تحلیلی گوگل

حوزه: نرم افزار تحلیل وب
نحوه عملکرد: ابزار تحليل گوگل ترافيک وب س��ایت ش��ما را دنبال 
می کند و به ش��ما این ام��کان را می دهد که از مبدا مش��تریان خود، 
ميزان زمانی که در وب س��ایت ش��ما صرف می کنند و مطالب محبوب 
مخاطبان اطالع یابيد. این اطالعات با نشان دادن عوامل جذب مخاطب، 
فعاليت های بازاریاب��ی محتوای تان را راهنمایی می کند. ميزان کارکرد 
وب سایت شما در زمينه جست وجو را بازتاب می دهد و کانال سودمندی 

را در جهت هدایت مشتریان به وب سایت شما خلق می کند. 
قيمت: رایگان

Buffer
حوزه: ابزار مدیریتی شبکه مجازی

نحوه کارکرد: Buffer  به ش��ما این امکان را می دهد تا پس��ت های 
شبکه های مجازی خود را از پيش برنامه ریزی کنيد و به همين خاطر 
هم دیگر نياز نيست هرروز قدری از زمان خود را به شبکه های مجازی 
اختصاص دهيد. شما می توانيد چندین حساب  کاربری را در شبکه هایی 
از قبيل فيس بوک، تویيتر، لينکدین، اینس��تاگرام، پينترست و گوگل 
پ��الس با ه��م لينک کنيد.  به مح��ض اینکه پس��ت ها را برنامه ریزی 
می کنيد، نرم افزار به صورت خودکار آنها را در تاریخ و ساعت مقرر انتشار 
می دهد. عالوه بر این امکانات آناليزی در این نرم افزار تعبيه شده اند که 

ميزان تأثير برنامه ریزی تان را مشخص می کند. 
قيمت: اس��تفاده از این ابزار تا سه حس��اب کاربری رایگان است. 

طرح های پرداخت از 15 دالر ماهانه آغاز می شوند. 
 Editorial Calendar  تقویم ویرایشی

حوزه: نسخه افزونه تقویم وردپرس
نحوه عملکرد: توليد محتوای تأثيرگذار، باید سازمان دهی ش��ده و 
پيوس��ته باشد. تقویم ویرایش��ی در واقع یک نسخه افزونه وردپرس 
اس��ت که یک تقوی��م ميانج��ی drag and drop  ایجاد می کند 
که به کمک آن می توانيد پس��ت های وب��الگ را برنامه ریزی کنيد. 
همچني��ن می توان از آن برای ویرایش س��ریع محتوا و پس��ت های 
نویسندگان مختلف اس��تفاده کرد. این ابزار مشخصه اضافه دیگری 

ندارد و همين موجب می شود نصب و استفاده از آن آسان باشد. 
قيمت: رایگان

ایستگاهبازاریابی

آیا تا به  حال از لینکدین درست استفاده می کرده اید؟ 
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مدیریت آرام شیوه ای مدیریتی است 

وقتی به رفتارهای مدیران می اندیش��م، بيشتر نظرمان به کارهای 
بزرگی جلب می شود که در جمع انجام می دهند، مانند نحوه ای که 
یک مدیر در جلس��ه ای اخبار را به سمع و نظر تيمش می رساند. یا 
مدیرعاملی که درمورد اس��تخدام )یا اخ��راج( کارکنانش تصميمی 
بحث برانگي��ز می گي��رد ب��ه نحوی ک��ه در صدر اخب��ار مطبوعاتی 
می نش��يند. یا رئيس جمهوری که مطلبی فتن��ه انگيز در تویيتر به 
اشتراک می گذارد. خواه از این مسئله آگاه باشيم یا خير، نمونه هایی 
ای��ن چنين به ع��الوه آنچه افراد م��ورد اعتمادمان درب��اره مدیران 
می گوین��د، بر باورهای ما درم��ورد خوبی یا بدی ی��ک مدیر تأثير 
می گ��ذارد و دیگ��ر نيازی به ذک��ر عقاید کلی م��ا در باب مدیریت 

نيست. 
ام��ا دیگر رفتارهای مدیران کمتر دیده می ش��ود و بحث کمتری 
درمورد آن می شود یا حتی بحثی درمورد آن نمی شود، با این حال 
به همان اندازه دیگر رفتارها تأثيرگذار است. به عبارت دیگر، چنين 
ش��يوه های مدیریتی آرام و بی س��ر و صدا بيش از آنچه تصور کنيد 
اهمي��ت دارد. در ادام��ه به توصيف این ش��يوه و دلي��ل اهميت آن 

می پردازیم. 
استراتژی تنها بخشی از بازی است

اداره موفقيت آميز یک س��ازمان هم به استراتژی و هم به کارهای 
اجرایی وابسته است. بی شک سخنرانی های مدیران در جمع اهميت 
بس��زایی دارد. ای��ن س��خنرانی ها بيانگر جهت گيری اس��تراتژیکی 
هس��تند که مدیر دنبال می کند. بدون چش��م اندازی روشن اعضای 
تيم نمی توانند در کنار هم به درس��تی کار کنند تا بدان چشم انداز 

دست یابند. این مسئله به اندازه کافی روشن است. 
اما آنچه کمتر به چشم می آید طيف وسيعی از رفتارهای مدیران 
اس��ت که در خارج از توجه همگان انجام می دهند، این رفتارها نيز 
تأثير شگرفی بر موفقيت یک س��ازمان دارد. این مسئله چند هفته 
پيش وقتی در دانش��گاه با یکی از مدیران ارش��د آن در جلس��ه ای 
نشس��ته بودم به ذهنم خطور کرد. در این جلس��ه درمورد پروژه ای 
صحبت می ش��د که هدف آن تعيين مش��کالت و مس��ائلی بود که 

احتمال می رود دانشگاه در آینده با آن مواجه شود. 
معموال در جلسات این چنينی بقيه اعضای گروه طرح پيشنهادی 
را ب��دون بررس��ی دقيق تصدی��ق و تأیيد می کنند و مس��ائل پيش 
می رود حتی اگر افرادی در جلسه باشند که شک و شبهه ای ناگفته 
داش��ته باشند. در این مورد، پروژه پيش��نهاد شده اساسا بر مسائلی 
تمرکز و تأکيد داش��ت که به خوبی ش��ناخته شده بودند. همين که 
ارائه طرح به پایان رس��يد، مدیر حرفی زد که موجب ش��گفتی من 
ش��د، وی گفت می توانيم کار بهتری انجام دهيم و س��پس طرحی 
کلی تعيين کرد تا در تشخيص مشکالت جدید و فراتر از مشکالت 

شناخته شده دقيق تر و هوشيارانه تر عمل کنند. 
رفت��ار مدی��ر مرا متعجب س��اخت. به چالش کش��يدن کاری که 
دیگری انجام داده است می تواند یک موقعيت ميان فردی تزویرآميز 
و مکارانه را به دنبال داش��ته باشد. این مس��ئله درمورد بسياری از 
موضوعات اجرایی درون س��ازمان ها ص��دق می کند- موضوعاتی که 
در صدر آن یک استراتژی قرار گرفته است. گرچه طرح پيشنهادی 
بس��يار معمولی بود، اما از روی بی دقتی و مس��امحه کاری ترس��يم 
نش��ده بود. خيلی راحت می شد با آن موافقت کرد تا وجهه شخص 
ارائه کننده حفظ ش��ود. زحمت بيش��تری برای افراد ایجاد نش��ود. 
ام��ا در این صورت از بعد اس��تراتژیک، س��ازمان در وضعيت بدتری 
قرار می گرفت و برای مس��ائلی که در آینده پدیدار می ش��د آمادگی 

کمتری داشت. 
اگرچه ممکن اس��ت عادی به نظر برس��د، متصل کردن این نقاط 
ارتباطی ميان حد وس��ط اس��تراتژی و عملکرد و سپس جلب توجه 
دیگ��ران ب��ه آن گام مهم��ی بود که ای��ن مدیر برداش��ت. مدیران 
فرصت های بس��ياری دارند تا اطمينان حاصل کنند تيم شان کاری 
ب��ا کيفيت به انجام می رس��اند، کاری که س��ازمان ایش��ان را برای 
آینده مهيا می س��ازد. اما بسياری از این فرصت ها به آسانی از دست 
می روند؛ یک دليل این است که چنين شيوه ای مدیریت ذره بينی به 
نظ��ر می آید. به هرحال در چنين لحظات آرام و دور از حضور جمع 
است که استانداردهای مهم پایه ریزی می شود و کارهای سازمان به 

اهداف موجود در افق سازمان پيوند می خورد. 
مدیریت کردن بدون جلب توجه نیاز به تمرین دارد

زمانی ک��ه به خاطر نقصان های بارز با پروژه ای مخالفت می ش��ود، 
فرصت بهتری برای رسيدن به موفقيت در اختيار افراد قرار می گيرد 
و زمانی ک��ه می فهمند باید بهترین بازی خ��ود را رو کنند، برای به 
انجام رس��اندن کار غالبا از کمترین حد ممکن فراتر می روند. حتما 
الزم نيست یک نطق مهيج باشد یا در جلسه ای همگانی با سخنانش 
به افراد قوت قلب دهد تا افراد را تشویق کند بهتر کارها را به انجام 

برسانند. 
در اینج��ا دس��ت کم دو نکته برای مدیران��ی وجود دارد که قصد 
دارند تأثيرش��ان را در موقعيت های دور از جمع همگانی به حداکثر 
برس��انند. نخس��ت، برای تمری��ن مهارت های مدیری��ت آرام وقت 
بگذاری��د. احتماال آنقدر فرصت نصيب تان نمی ش��ود که برخيزید و 
در مقاب��ل جمعی ق��رار بگيری��د و آرا و نظرات تان را با ایش��ان در 
ميان بگذارید. اما بی ش��ک فرصت هایی پيش خواهد آمد تا کارهای 
ب��ا کيفيت��ی انجام دهيد و از دیگران ني��ز بخواهيد با همان کيفيت 
کار کنند. پيش��نهادات سازنده ارائه کنيد )در ارائه پيشنهاد هميشه 
هوش هيجانی را مدنظر داشته باشيد( تا به کاری که در حال انجام 
اس��ت کيفيت بيش��تری بدهيد. به ویژه اگر تازه کار هستيد و هنوز 
رتبه باال یا نقش��ی مدیریتی ندارید، با جدیت همکاری کنيد تا کار 

بهتر انجام شود. 
دوم، ب��ه مدیریت آرامی که در اطراف ش��ما جری��ان دارد توجه 
داش��ته باش��يد، به ویژه از جانب کس��انی که در رأس امور نيستند. 
اطمين��ان یابي��د که این افراد ب��ه خاطر تالش های مدیریتی ش��ان 
ش��ناخته شده باش��ند. از طرف دیگر، به افرادی توجه کنيد که در 
مقابل جمع مدعی هس��تند، اما در پش��ت صحنه چندان همکاری 
نمی کنند. این افراد شاید شبيه رهبران به نظر برسند، اما نمی توانند 
بهترین ویژگی های افراد اطراف ش��ان را آشکار کنند. بی شک چنين 

افرادی را می شناسيد. 
fastcompany :منبع
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رهبری مانند کار کردن با یک ماشين نيست، رهبری یعنی دیگران را 
چنان خوب بشناسيد که الزم نباشد به آنها بگویيد چه کار انجام دهند. 
دانستن اینکه چگونه از احساسات بهره ببریم کليدی است که درهای 
رهبری بی نقص را بر ما می گشاید. اول از همه، باید خودمان را به خوبی 
بشناس��يم تا بتوانيم تمامی احساسات، خرد و ریزهای اخالقی، ضعف ها 
و نق��اط قوت افرادی را که وظيفه هدایت آنه��ا را بر عهده داریم درک 
کني��م. ما ق��ادر نخواهيم بود افراد را به فعالي��ت واداریم، مگر زمانی که 
بتوانيم در آنها عکس العمل احساس��ی معنی داری ایجاد کنيم. تيم ها از 
طریق مدیریت خطی و مکانيکی که از اصول و قواعد غيرمنعطف پيروی 
می کنند به موفقيت دس��ت نخواهند یافت. اگ��ر رهبر یک تيم قادر به 
بکارگيری احساسات برای پيشبرد تيم نباشد، هيچ چيزی برای انگيزش 

تيم وجود نخواهد داشت. 
رهبران باید منعطف، ریسک پذیر و در صورت نياز، محافظه کار باشند، 
اما بيش از هرچيز، باید افرادی باش��ند که اعضای تيم آنها را تحس��ين 
کرده و به دنبال س��ربلند کردن آنها باشند. این حقيقتی ساده است که 
وقتی افراد احس��اس خش��نودی و رضایت دارند، انگيزه آنها برای انجام 
هرچه بهتر وظایف بيش��تر می شود. حال نگاهی می اندازیم به روش های 

رهبری احساسی. 
1. خودآگاهی

برای مبدل ش��دن به رهبری کارآمد، باید بدانيد چه چيزی در درون 
شما و دیگران انگيزه ایجاد کرده و موجب ایجاد تحرک می شود. فعاليت 
در شرایط پر استرس کاری دشوار است، خصوصا زمانی که اهداف مورد 
نظر کيلومتر ها دور از دسترس به نظر می آیند. در چنين شرایطی، باید 
احساس��ات افراد تيم را ب��اال نگاه داریم. این کار را ب��ا یادآوری این که 
تمام این تالش ها برای دس��تيابی به چه چيزی اس��ت انجام می دهيم. 
زمانی که جلس��ه هایی را برپا می کنيم، می توانيم از س��خنان انگيزش��ی 
یا اش��اره به فيلم هایی که زمينه آنها فردی ضعيف ولی با پشتکار است 
اس��تفاده کنيم تا به اعضای تيم یادآوری کنيم که مصمم بودن هميشه 

به نتيجه خواهد انجاميد. 
زمانی که به خودآگاهی دس��ت پيدا کرده و باور خود را از توانایی های 
تيم م��ان با آنها در ميان بگذاریم، آنها تش��ویق به ق��دم نهادن فراتر از 

انتظارات مان خواهند شد. 
2. حضور ذهن

ب��رای هدایت تيم به س��مت موفقيت، رهبر باید ای��ن حقيقت را که 
احساس��ات قوی تر از افکار هس��تند، قبول کند. احساس��ات آنقدر قوی 
هس��تند که اگر احساس��اتی که درگير آنها هستيم منفی باشند، به طور 
کلی ق��وه منطق ما را مختل می کنند. در ش��رایط چالش برانگيز، حتی 
منطقی ترین افراد هم اگر در حال دست و پنجه نرم کردن با احساسات 
ش��دید باش��ند، قابليت تفکر را از دس��ت می دهند. بنابراین در گيرودار 
توف��ان رخداد ها، به عنوان رهبر ضروری اس��ت ک��ه حضور ذهن خود 
را حف��ظ کرده ت��ا بتوان به طور مثب��ت و مؤثر از موانع عب��ور و تيم را 
به اهدافش نزدیک تر کرد. هرچه بيش��تر به فعاليت در حضور ش��رایط 

آشفته عادت داشته باشيد، توانایی شما در کنار زدن جزیيات آزاردهنده 
کوچکی که تيم تان با آنها برخورد می کنند بيشتر خواهد بود. 

بهترین راه برای هدایت تيم تان به س��وی اميد، صحبت با آنها درباره 
چيزهایی اس��ت که می توانند به آنها دست پيدا کنند، به جای اینکه با 

آنها در مورد فاصله ای که با اهداف شان دارند صحبت کنيد. 
3. سنجش احساسات

رهبران اس��تثنایی متوجه این موضوع هس��تند که احساسات انسانی 
الگوی��ی منطقی را دنبال می کنند. احساس��ات صعود و س��قوط دارند. 
زمانی که اعضای تيم غرق در اس��ترس یا بی انگيزه هستند، وظيفه رهبر 
این اس��ت که شرایط را س��نجيده تا متوجه شود مشکل چيست و چه 

راهکاری برای اصالح شرایط الزم است. 
دادن پ��اداش راه��ی فوق الع��اده برای ب��ه حرک��ت در آوردن چرخ 
فعاليت تيم اس��ت. رهبران باید سر حرف ش��ان بمانند و زمانی که وعده 
پاداش��ی دادند، آن را اعطا کنند. ش��ما باید رهبرانی باشيد خوش قول 
ک��ه به حرف های تان عم��ل می کنيد. زمانی که موفقيت بزرگی نس��يب 

تيم می ش��ود، اعضا باید تحس��ين ش��ده و به آنها فرصت ش��ادی برای 
دستيابی های شان داده شود. 

رهبران باید به تيم خود فرصت اس��تراحت پس از دستيابی به اهداف 
را بدهند. بس��يار مهم است که به اعضا فرصتی برای زندگی عادی داده 
ش��ود. اعطای چنين فرصت هایی منجر به ایجاد احساساتی خواهد شد 
که موجب همبس��تگی هستند، به طوری که اعضا احساس خواهند کرد 
بخشی از چيزی ویژه بوده و مورد تحسين قرار گرفته اند و دارای نقشی 
ارزش��مند هستند. زمانی که اعضا بيش از حد تحت فشار کار قرار دارند، 
رهب��ران می توانند احساس��اتی را که به آنها انگي��زه کار می دهند، کم 
کنند. این مهم است که بدانيد هدف زندگی اعضای تيم شما خدمت به 
ش��ما نيست. هرچه بيشتر احساسات افرادی را که وظيفه هدایت آنها را 
برعهده دارید بس��نجيد، توانایی بيشتری در محافظت از آنها در شرایط 

پراسترس خواهيد داشت. 

4. تفکر احساسی
رهبران فوق العاده، اول به فکر دیگران هستند. اولين چيزی که به عنوان 
یک رهبر باید به آن توجه داش��ته باش��يد، حاالت و احساسات اعضای تيم 
و مش��تریان اس��ت. باید به تيم خود این اصل را بياموزید که پایه موفقيت، 
خدمت رسانی درست به مشتریان است.  احساسات اعضای تيم شما باید به 
اصطالح واگيردار باشند تا بتوانند احساسات مشتریان را تحت الشعاع قرار داده 
و آنها را عالقه مند مشغول نگاه دارند. اگر شما به عنوان رهبر به احساسات 
و رفتار ناشی از آنها در اعضای تيم خود توجه کرده، از آنها مراقبت کنيد، به 
آنها نظم دهيد، آنها را هدایت کرده و برانگيزید، به اعضای تيم الگویی برای 
چگونگی رفتار سنجيده با مش��تریان به طوری که به ارتباط مستحکم تری 
بينجامد می دهيد. زمانی که ش��ما به صورت احساسی فکر می کنيد، تفکر 
ش��ما با پيش زمينه خدمتگزاری خواهد بود. ش��ما باید اطمينان یابيد که 
مش��ریان حال حاضرتان را راضی نگاه داشته، مش��تریانی را که خواهان به 
دس��ت آوردن شان هس��تيد قانع و از اعضای تيم خود حمایت  کنيد تا آنها 

از اینکه توانایی رسيدن به این اهداف را دارند اطمينان خاطر پيدا کنند. 
5. خاص بودن از دید احساسی

مش��کلی که در رهبری ه��ر گروهی با آن برخ��ورد خواهيد کرد این 
اس��ت که هر فردی دس��تور جلس��ه مختص به خودش را دارد. رهبران 
باید محيطی را فراهم آورند که اعضای تيم در آن احس��اس محدودیت 
از جانب آنها نکنند، بلکه حس کنند به نفع شان است که از آنها پيروی 
کنن��د. رهبران باید حس همکاری در اعضا ایج��اد کنند، در عين حال 
ک��ه از ایجاد تفک��ر گروهی در حدی که خاص بودن فردی را به حداقل 
می رس��اند جلوگيری می کنند. هر فردی در تيم ش��ما، از شما به عنوان 
رهبر انتظارات متفاوتی دارد. هر عضو تيم باید اهدافی را که با دس��تور 
جلس��ه او سازگار اس��ت دریافت کند تا اجازه و قابليت تمرکز بر چيزی 

که او به طور خاص توانایی انجامش را دارد دریافت کند. 
6. روحیه

احساس��ات قوی ترین ش��اخصه های تأثير گذار ب��ر تجربيات و ادراک 
هستند. برای اینکه به طور ماهرانه تيم خود را رهبری کنيد، روحيه یکی 
از ش��اخصه های مهم است که با رویکرد ش��ما به عنوان رهبر رابطه ای 
قوی دارد. ش��ما باید مثبت نگر باش��يد و اعضای تيم خود را تشویق به 
ک��م کردن تمرکز بر خود و به ج��ای آن افزایش تمرکز بر اینکه چگونه 

می توانند تأثيری مثبت و سودآور بر تيم بگذارند بکنيد. 
رهبران باید خيلی س��ریع نس��بت به ش��رایط منعطف باش��ند که از 
اعضای تيم جلوتر بوده تا بتوانند هميشه یک قدم از آنها جلوتر تصميم 
بگيرند که این خود این قابليت را به آنها می دهد که به طور مداوم مسير 
تيم را مشخص کنند و تشخيص دهند که تيم تا چه اندازه به دستيابی 
به اهداف شخصی و جمعی خود نزدیک است. رهبران باید به تيم خود 
انگيزه دهند تا آنها احس��اس درگيری تمام عيار با ماموریتی که به آنها 
اعطا شده را داشته باشند؛ این خود باعث می شود اهداف فردی هرکدام 
از آنها به طور جمعی تبدیل به چالشی گروهی شود که تيم را به سمت 
موفقيت های هرچه بيش��تر خواهد راند. هيچ چي��زی برای اعضای تيم 

بهتر از مشاهده اثر موفقيت های شان بر کل تيم نيست. 
entrepreneur :منبع

6 روشی که رهبران آگاه از احساسات
برای انگیزش اعضای تیم خود از آنها بهره می برند
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اخبار

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- با برگزاری نخســتین 
نشست کارگروه تخصصی افزایش سهم ریلی در بندر شهید رجایی و 
تدوین یک برنامه اجرایی، قطار توسعه حمل و نقل ریلی در بزرگترین 
بندر ایران طی سال 97 شتاب می گیرد.  به گزارش خبرنگار واحد 
اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان 
هرمزگان، این کارگروه به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر 
بین ســه دستگاه بندر، گمرک و راه آهن در راستای تسهیل حمل 
ریلی کاال و کانتینر در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی بندر شهید 
رجایی برگزار شــد. در این نشست، "خسرو سرایی" مدیرکل امور 
لجستیکی و حمل و نقل چندوجهی ســازمان بنادر و دریانوردی، 
"سید مرتضي علي احمدي" مدیرکل بازرگاني و بازاریابي شرکت 
راه آهن، "اله مراد عفیفی پور" مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان 
هرمزگان، "علیرضا دشــتانی" ناظر گمرکات اســتان هرمزگان و 
مدیرکل گمرک شهیدرجایی، "محمدرضا پورفخری" مدیرکل راه 
آهن اســتان و جمعی دیگر معاونین و کارشناسان این سه دستگاه 
حضور داشتند.  مدیرکل امور لجستیکی و حمل و نقل چندوجهی 
سازمان بنادر و دریانوردی هدف از برگزاری این نشست را پیگیری 
مصوبات جلسات سال گذشته در زمینه موضوعات عملیاتی مشترک 
بین سه دستگاه عنوان کرد و گفت: همچنین چالش های لجستیکی 
مربوط به ریل- بندر و راهکارهای اجرایی رفع آنها نیز مورد بحث و 
بررســی قرار گرفت. خسرو سرایی ابراز امیدواری کرد، با همدلی به 

وجود آمده بین مدیران بخش های مختلف بندر، گمرک و راه آهن، 
در جهت پیشــبرد اهداف ملی توسعه حمل و نقل و اهداف برنامه 
ششم، هم افزایی مناسبی صورت گرفته و گام های بزرگی برداشته 
شــود. به گفته ســرایی، در این کارگروه 10 تصمیم اجرایی و مهم 
اتخاذ شد که از جمله آنها مقرر شد ساخت و تحویل ساختمان درب 
خروج ریلی گمرک در بندر شهید رجایی تا پایان آذرماه 97 توسط 
اداره کل بنادر استان هرمزگان انجام گیرد و همزمان گمرک نیز در 
این ســاختمان به صورت شبانه روزی مستقر شود. وی اضافه کرد: 
همچنین در راستای پیاده سازی مانیفست ریلی، در مرحله اول اسناد 
فیزیکی اطالعات بارنامه ریلی از ابتدای خردادماه سال جاری، حداکثر 
48ساعت قبل از ورود قطار به از سمت راه آهن به اداره کل بنادر ارائه 
شود. مدیرکل امور لجستیکی و حمل و نقل چندوجهی سازمان بنادر 

و دریانوردی خاطرنشان کرد: از دیگر تصمیمات مهم این کارگروه، 
ارائه اطالعات ریلی مورد نیاز گمرک نظیر مشخصات واگن، شماره 
قطار، وزن بار مطابق اظهارنامه و ... در سامانه توزین گمرک توسط راه 
آهن جمهوری اسالمی بود. همچنین مدیرکل گمرک شهید رجایی 
نیز نسبت به اخذ مصوبه تجمیع تشریفات گمرکی کاالی ریلی تا 
پایان تیرماه سال جاری قول مساعد داد.. وی افزود: قرار شد حداکثر 
تا پایان اردیبهشت ماه، شرکت راه آهن اطالعات پایه هر واگن را به 
صورت استاندارد و ثابت تهیه و در اختیار گمرک قرار دهد. "اله مراد 
عفیفی پور" مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در جمع 
بندی این نشست طی ســخنانی اظهار داشت: با توجه به ضرورت 
افزایش سهم شبکه ریلی در حمل و نقل کاالها و کانتینرهایی که 
به بندر شــهید رجایی وارد یا از آن خارج می شود، هماهنگی ها و 
برنامه ریزی هایی بین سه مجموعه گمرک، بندر و راه آهن صورت 
گرفت و ســرانجام به تدوین یک برنامه اجرایی برای هر کدام از این 
دســتگاه ها منجر شد. وی افزود: با عملیاتی شدن تعهدات هر سه 
دستگاه طی نیمه نخست سال جاری، انتظار می رود که سهم شبکه 
ریلی از حمل و نقل کاال شتاب بگیرد و صاحبان کاال و سایر ذینفعان 
بتوانند از منافع آن بهره مند شوند. شایان ذکر است، سایر مدیران و 
کارشناسان حاضر در این نشست نیز طی اظهاراتی جداگانه به بیان 
دیدگاه های مدیریتی و کارشناسی خود در خصوص مباحث مطرح 

شده پرداختند.

اهواز- شبنم قجاوند- شرکت برق منطقه ای خوزستان یکی 
از پنج شرکت برتر در اســتقرار موثر و بهینه مهندسی ارزش ) 
تکنیک مدیریتی بهینه کردن اجرای پروژه ها در سه مقوله کاهش 
هزینه ها، افزایش کیفیت و عملکرد آن و کاهش زمان اجرا( شد. 
مهندسی ارزش کوششی سازماندهی شده از گروهی افراد موثر و 
آگاه به موضوع و ذی نفع جهت تجزیه و تحلیل منظم جنبه های 
مختلف پروژه، تعیین روش ها و شــیوه های مناسب تر و بهبود 
مستمر پروژه در مراحل مختلف چرخه ی حیات آن می باشد. این 
علم به عنوان یک فناوری شناخته شده در کشورهای پیشرفته 
جهان برای بهینه کردن ســرمایه گذاری، افزایش ارزش تولید و 
کاهش هزینه های غیرضروری پروژه به کار می رود. از آنجایی که 

شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، عهده دار اجرای پروژه 
های عظیم، تخصصی و پیچیده به منظور تامین و انتقال انرژی 

الکتریکی مطمئن برای مشترکان و همچنین بهبود شبکه های 
موجود و تالش در ارتقا و کارایی خدمات است، استفاده از روش 
مهندسی ارزش در پروژه های با ارزش سرمایه گذاری مشخص را 
در دستور قرار داده بود. به واسطه استقرار موثر و بهینه مهندسی 
ارزش در این شــرکت، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
توانیر با اهدای لوح تقدیری به مدیرعامل شــرکت برق منطقه 
ای خوزستان، کســب رتبه یکی از پنج شرکت برتر در استقرار 
مهندســی ارزش را اعالم و از تالش های صورت گرفته تشکر و 
قدردانی کرد. اردیبهشت ماه گذشته نیز، شرکت برق منطقه ای 
خوزستان یکی از ده شرکت برتر در سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( شده بود.

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
قم به اجالس سراســری نماز اشاره کرد و گفت: این اجالس باید در 
قم برگزار شود تا از غنای الزم برخوردار باشد و اداره اوقاف استان قم 
نیز آمادگی کمک برای اجرای این اجالس را دارد.  حجت االســالم و 
المسلمین سید اسماعیل حسینی مقدم در جلسه ستاد اقامه نماز 
استان قم گفت: طرح ارتقای سطح کیفی نماز در استان قم باید تدوین 
شود که می تواند نقشه راهی برای ما به شمار آید. وی گفت: از سوی 
دیگر نیازمند طرح های مطالعاتی در خصوص نماز هستیم که باید 
مورد توجه بوده و در این زمینه از پژوهشگران و صاحب نظران استفاده 

کنیم. مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان قم به اجالس سراسری 
نماز اشاره کرد و گفت: این اجالس باید در قم برگزار شود تا از غنای 
الزم برخوردار باشــد و اداره اوقاف استان قم نیز آمادگی کمک برای 
اجرای این اجالس را دارد. حسینی مقدم با بیان اینکه ستاد اقامه نماز 
به صورت جهادی عمل می کند گفت: این عرصه ها شــامل مسائل 
فرهنگی و عمرانی می شــود که شاهد حضور اعضای این ستاد در 
برنامه  های مختلف در قم نیز هستیم. وی گفت: استان قم باید الگویی 
برای تمام استان ها باشد و در زمینه اقامه نماز نیز بهترین الگو استان 

قم است که باید مورد توجه باشد.

کرج - خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل راه و شهرسازی استان 
البرز گفت: دســتگاه های اجرایی باید طبق مصوبه ســتاد بازآفرینی 
شــهری سراســری ۳0 درصد بودجه عمرانی خــود را به این طرح 
اختصاص دهند. تقی رضایی در جلســه ســتاد بازآفرینی بافت های 
فرسوده استان البرز که ظهر امروز در سالن شهدای دولت استانداری 
البرز برگزار شــد، اظهار داشــت: در یک ماه گذشــته 8 پروژه برای 
بازآفرینی شهری بافت های فرسوده البرز به ارزش 11 میلیارد و 600 
میلیون تومان منعقد شد. مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز تعداد 
مناطق هدف برای بازآفرینی شهری بافت های فرسوده در سال جاری 

را 15 محله معرفی کرد و افزود: پاسگاه نیروی انتظامی در محمدشهر و 
مرکز جامع سالمت در منطقه حصار نیز افتتاح شده است. وی با تاکید 
بر اینکه ستاد بازآفرینی کشوری انتظار دارد کلیه دستگاه های اجرایی 
در این پروژه بزرگ سهیم شوند، اضافه کرد: دستگاه های اجرایی باید 
طبق مصوبه ستاد بازآفرینی شهری ۳0 درصد بودجه عمرانی خود را به 
این طرح اختصاص دهند. رضایی با انتقاد از برخی دستگاه های اجرایی 
که برنامه خود را به ســتاد بازآفرینی بافت شــهری استان البرز ارائه 
ندادند، گفت: 42 محله برای بازآفرینی شهری در سطح استان البرز 
شناسایی شده که مستلزم اهمیت این موضوع در ادارات دولتی است.

ساری – دهقان : پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( در رتبه 
بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی برتر کشور بر اساس شاخص ها 
و معیارهای مصوب ، دانشــگاه علوم پزشکی مازندران « را بعنوان 10 
دانشگاه علوم پزشکی برتر ایران معرفی کرد. گروه رتبه بندی دانشگاه 
ها و موسسات پژوهشی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( در 
ششمین نشست فوق العاده وزرای آموزش عالی کشورهای اسالمی  در  
رتبه بندی اعالم شده دانشگاه ها و موسسات پژوهشی برتر کشور  بر 
اساس شاخص ها و معیارهای مصوب ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

« در میان 10 دانشگاه علوم پزشکي برتر ایران معرفي شد. در این رتبه 
بندی 182 دانشگاه و مؤسسه پژوهشی دولتی بر اساس 26 شاخص 
در قالب 5 معیار کلی پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیالت، 
امکانات و فعالیت هاي اجتماعي- اقتصادي وصنعتي مورد ارزیابي قرار 
گرفتند که  از دانشگاه هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکي 42 دانشگاه علوم پزشــکي در رتبه بندي مورد ارزیابي قرار 
گرفتند و دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني  مازندران 

در جمع 10 دانشگاه برتر علوم پزشکي کشور قرار گرفت.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مهرابی، مدیر روابط 
عمومی و امور بین الملل شهرداری قزوین در نشست مشترک 
سازمان های مرتبط با حوزه معلولین در کانون معلولین توانا 
گفت : شــهرداری قزوین گام های مثبت در حوزه معلولین 
برداشــته اســت. به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین 
الملل شهرداری قزوین؛ مهرابی در نشست مشترک سازمان 
های مرتبط بــا حوزه معلولین در کانون معلولین توانا افزود: 
برای نخســتین بار شــهردار قزوین اقدام به انتخاب مشاور 
معلول در حوزه معلوالن کرده اســت که موظف به استخراج 
مشــکالت معابر و فضاهای شهری و ارائه آن به شهردار می 
باشــد. وی با بیان اینکه برای خدمات رسانی بهتر و بیشتر و 
همچنین ایجاد فرصت برابر برای همه اقشار جامعه نیاز است 
نگاه عدالت محور برای گسترش امکانات تقویت شود، عنوان 
کرد: در همین راســتا شــهرداری قزوین با حمایت شورای 
اســالمی شهر قزوین در تالش است تا زمینه خدمات رسانی 
بیشتری برای استفاده معلوالن مهیا کند. مدیر روابط عمومی 
و امور بین الملل شهرداری قزوین تصریح کرد: مناسب سازی 

فضاهای عمومی به رســمیت شناختن حقوق معلوالن است 
و نقش مهمی در آســایش، توانمندســازی و بهره گیری از 
تمام امکانات دارد. مهرابی با اشــاره به اختصاص مبلغ قابل 
توجهی از بودجه شهرداری قزوین در سال 1۳97 به منظور 
مناسب ســازی فضاهای شــهری برای معلوالن عنوان کرد: 
خرید و بهره برداری از 50 دســتگاه اتوبوس ویژه اســتفاده 

معلولین توسط شهرداری قزوین و تشکیل کمیته صیانت از 
حقوق شهروندی به ویژه معلوالن و بهسازی فضاهای داخلی 
مجموعه شــهرداری برای استفاده معلوالن از جمله اقدامات 
این نهاد خدماتی در این حوزه است. وی تصریح کرد: الیحه 
اســتفاده رایگان معلوالن از حمل و نقل عمومی به شــورای 
اسالمی شهر قزوین ارســال شده است تا معلوالن بتوانند از 
این خدمات به صورت رایگان بهره مند شــوند. مهرابی به راه 
اندازی آژانس ویژه معلوالن اشــاره کرد و گفت: ارائه مطالب 
آموزشــی در زمینه آگاه ســازی جامعه نسبت به معلوالن از 
طریق رسانه های شــهرداری از جمله هفته نام پیام شهر و 
رادیو شهر از دیگر اقدامات شــهرداری قزوین بوده که همه 
این اقدامات و خدمات به همت شــهردار و حمایت شــورای 
اسالمی شهر قزوین در حال انجام است. در ادامه این نشست 
محمد رضا هادي پــور، مدیرعامل کانــون معلولین توانا از 
اقدامات شهرداري و شوراي شــهر قدرداني کرد و خواستار 
مشــارکت بیش از پیش شــهرداري در زمینــه حمایت از 

معلوالن و مناسب سازی فضاهای شهری شد.

برگزاری نشست مهم کارگروه افزایش سهم ریلی به میزبانی بندر شهید رجایی ؛

قطار حمل و نقل ریلی در بزرگترین بندر ایران شتاب می گیرد

شرکت برق منطقه ای خوزستان دوباره رتبه برتر شد

اجالس سراسری نماز باید در قم برگزار شود؛

طرح های مطالعاتی در خصوص نماز تدوین شود

۳۰ درصد بودجه عمرانی دستگاه های اجرایی البرز به بازآفرینی شهری اختصاص یابد

دانشگاه علوم پزشکی مازندران  در میان 1۰ دانشگاه برتر ایران

مهرابی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری قزوین در نشست مشترك سازمان های مرتبط با حوزه معلولین در کانون معلولین توانا:

شهرداری قزوین گام های مثبتی را در حوزه معلولین برداشته است

مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان:
کیفیت آب از چالش های بزرگ ماست

کرمان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان گفت: 26 شهر استان کرمان در تنش آبی به 
سر می برند که 65 درصد جمعیت شهری را تشکیل می دهند. محمد طاهری در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان 
اظهار کرد: 71 شهر و 150 روستا تحت پوشش شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان است که 9۳ درصد آب مورد نیاز آنها 
از منابع زیرزمینی و قنوات و چشمه ها تامین می شود. وی با بیان اینکه در استان کرمان 9 هزار لیتر بر ثانیه آب مورد نیاز است که 
اکنون تمام ظرفیت ما تامین 7 هزار لیتر در ثانیه را دارد و عمده ترین کمبود مربوط به شهر کرمان است تصریح کرد: 26 شهر استان 
کرمان در تنش آبی به سر می برند که 65 درصد جمعیت شهری را تشکیل می دهند و اثرات خشکسالی بر حوزه روستایی و عشایر، 
آنها را به جمعیت شهری سرازیر می کند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان با هشدار بر اینکه دشت چترود نفس های 
آخر را می کشد و برای آب شرب استان کرمان باید برنامه های دراز مدت و در نظر بگیریم عنوان کرد: تابستان آینده برای زرند، انار، 
رفسنجان و کرمان چه گزینه ای داریم و چقدر این سفره های موجود می توانند تاب بیاورد و توان تامین آب این جمعیت را به ویژه در 
شمال استان داشته باشند؟ طاهری تصریح کرد: هم اکنون همه ما برنامه را روی شرایط اضطراری گذاشتیم و اصال به فکر دراز مدت 

و سال های آینده نیستیم، ضمن اینکه کیفیت آب هم از چالش های بزرگ ماست.

کسب رتبه اول حمایت از حقوق مصرف کننده توسط اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان مرکزی در سال 96 

اراك- مینو رستمی- اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی در ارزیابی ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان در بین دستگاه های اجرایی استان در سال 96 ، رتبه اول را کسب نمود. مهندس زندی فر مدیرکل اداره راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان مرکزی با اعالم این خبر اظهار داشت: این ارزیابی با نظارت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری به اجرا در آمد و طی آن عملکرد دستگاه های اجرایی استان در پنج محور اطالع رسانی، ارایه خدمات ،نظر سنجی،رسیدگی 
به شکایات مراجعه کنندگان یا مشتریان و آموزش،فرهنگ سازی و برنامه ریزی در راستای تکریم ارباب رجوع در سازمان مورد ارزیابی 
قرار گرفت. بر اساس این ارزیابی از سوی استانداری، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی موفق به کسب رتبه 
سطح 1 در استان گردید. گفتنی ست مراسم تجلیل از دستگاه های اجرایی برتر در حوزه ی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در 
استانداری استان مرکزی برگزار و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزیموفق به دریافت تندیس و لوح تقدیر این 

جشنواره شد.

آیین تکریم معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
وگردشگری استان گلستان برگزار شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- آیین تکریم معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان 
گلســتان  با حضور مهندس ابراهیم کریمی مدیرکل این دســتگاه برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی وامور فرهنگی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان آیین تکریم معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
وگردشگری استان گلستان امروز 2 تیر ماه 1۳97 با حضور مهندس ابراهیم کریمی مدیرکل این دستگاه ، معاونین و کارکنان حوزه 
گردشــگری در محل سالن اجتماعات اداره کل برگزار شد.ابراهیم کریمی در این مراسم با آرزوی توفیقات روز افزون برای رحمان 
فرمانی معاون گردشگری این اداره کل از تالشهای  صادقانه و خالصانه وی تقدیر و تشکر کرد.گفتنی است مهندس رحمان فرمانی از 
کارکنان رسمی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان می باشد و با توجه به رزومه بسیار خوب  قریب 
به ۳ سال از ظرفیت وی به عنوان معاون گردشگری استان گلستان استفاده شد  و با توجه به اعالم نیاز استان سمنان به عنوان معاون 

گردشگری و سرمایه گذاری سمنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان:
صنعتگران و هنرمندان با پرداخت 2۰ هزار تومان در ماه بیمه می شوند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس ابراهیم کریمی گفت: تمام فعاالن صنایع دستی در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار 
نفر و جمعیت عشایر تحت پوشش بیمه اجتماعی می آیند تا از این مزایا بهره مند شوند.به گزارش روابط عمومی وامور فرهنگی اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان ابراهیم کریمی با اعالم این خبر افزود:  طی این تفاهمنامه همکاری 
که مابین معاونت صنایع دستی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر به امضای پویا محمودیان معاون صنایع 
دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و محمدرضا واعظ مهدوی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، 
کشاورزان و عشایر رسید؛ روستاییان، کشاورزان و عشایر هنرمند یک سوم حق بیمه را می پردازند، با حداقل پرداختی 20 هزار تومان 
در ماه، که رقم باالیی نیست.کریمی در این خصوص گفت: مهم ترین هدف این تفاهم نامه حمایت از هنرمندان صنایع دستی است 
و موضوعاتی مانند بازنشستگی، درمان، فوت و از کارافتادگی هنرمندان صنایع دستی و شاغالن روستایی و عشایری مورد توجه قرار 
گرفته است.وی افزود: بر اساس این تفاهمنامه که منتظر ابالغ آن هستیم؛ همه هنرمندان صنایع دستی کمتر از 50 سال سن در 
روستاها و شهرهای با کمتر از 20 هزار نفر جمعیت، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند.ابراهیم کریمی ادامه داد: نزدیک 
به 18 هزار نفر عضو خانواده بزرگ صنایع دستی استان هستند که در 62 رشته غیر بومی و 28 رشته بومی  مشغول فعالیت می 
باشند.کریمی تصریح کرد: 9 مرکز تخصصی صنایع دستی در سه سال گذشته راه اندازی شده است و ۳بازارچه دایمی در سطح استان 
داریم و بنا است در هر شهرستان حداقل یک بازارچه و یک مرکز تخصصی صنایع دستی راه اندازی شودابراهیم کریمی خاطرنشان 
کرد: در سال گذشته در استان گلستان از سه حوزه میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگری  2800 شغل ایجاد شده است حوزه 
صنایع دستی با 60 درصد 1800 از این میزان را به خود اختصاص داده است.وی افزود: در همین راستا صنعتگر باید امنیت شغلی 
داشته باشد  و امیدواریم با انعقاد این تفاهم نامه در حمایت از هنرمندانی که سرمایه های کشور به حساب می آیند  قدمی های مثبتی 
برداریم.مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در پایان گفت: این نوید را به هنرمندان عزیز گلستان میدهیم که طی 
تفاهم نامه ای با سازمان میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگری و صندوق بیمه روستاییان و عشایر  هنرمندان صنایع دستی زیر 

پنجاه سال در شهرهای با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر به بیمه تامین اجتماعی در خواهند آمد

احداث و احیاء 8۰ پارك محله ای در ایالم
ایالم- هدی منصوری- شهردار ایالم گفت: تا پایان سال جاری 80 پارک محله ای در سطح شهر ایالم احداث و احیاء می شود.  
دکتر طالب صادقیان با اعالم این خبر اظهار کرد: عملیات احداث حدود 40 درصد این پارک های محله ای با اعتباری به مبلغ 40 
میلیارد ریال به پایان رسیده است.  وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شهرداری ایالم در 28 نقطه از شهر در حال احداث طرح ها و 
پروژه های مختلف عمرانی در حال فعالیت است و به منظور بررسی نحوه فعالیت، میزان پیشرفت فیزیکی و رفع چالش ها و مشکالت 
آنان، به صورت روزانه بازدید به عمل می آید.  شهردار ایالم با بیان اینکه کار در محالت کار در محالت مختلف شهر و اقدام به ایجاد 
فضای سبز در واقع یک سرمایه گذاری برای آینده است، تصریح کرد: با این اقدام عالوه بر داشتن یک محیط سالم و جذاب، فرهنگ 
سازی برای داشتن یک شهر زیبا را در بین تمامی محالت نهادینه خواهد کرد.  وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: 
افتخارم این است  به همشهریانم خدمت می کنم و رضایتمندی آنان باالترین سرمایه برای بنده و مجموعه شهرداری است بنابراین 

تمام تالش خود و مجموعه را در راستای خدمت به مردم به کار خواهم گرفت. 

شناسایی و ترمیم نشتی شبکه آبرسانی  و انشعاب آب درشهرستان  قدس
شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- ولی اهلل قائمی گفت: در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری، گزارشی مبنی بر نشت زیر 
زمینی شش باب منزل مسکونی در خیابان های مختلف از سوی امور آبفای شهرستان قدس دریافت شد. مدیر دفتر مصرف و آب 
بدون درآمد شرکت آب و فاضالب شهرها و شهرکهای غرب تهران افزود: پس از دریافت گزارش مبنی بر نشتی شبکه، پرسنل دفتر 
مدیریت مصرف شرکت طی پنج مرحله در روز و دو مرحله در شب عملیات شناسایی را آغاز و پس از کشف بالفاصله توسط واحد 
امداد و حوادث نسبت به رفع نشتی اقدام شد. قائمی در ادامه ضمن بیان این که نشتی شبکه آبرسانی و انشعابات سبب هدر رفت 
آب و اتفاقات و خسارات احتمالی خواهد شد اظهار داشت: حین انجام این عملیات یک رشته انشعاب آب غیر مجاز به قطر یک اینچ 
شناسایی و پس از جمع آوری اقدامات حقوقی برای برخورد با فرد خاطی در دستور کار قرار گرفت. وی در پایان خاطر نشان کرد: 
نشت یابی های این چنینی و موردی در گذشته توسط پیمانکاران و با مبالغی باال انجام می شد، که پس از آموزش های الزم، نشت 

یابی شبکه توسط همکاران انجام خواهد شد.

زیرسازی ۳۰ هزار مترمربع معابر روستایی بوشهر انجام شد
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان بوشهر گفت: ۳0هزار مترمربع زیرسازی معابر و 
راه های دسترسی 15 روستای فاقد دهیاری در این شهرستان در بخش مرکزی دهستان انگالی انجام شد. صادق صداقت درگفت وگو 
با ایرنا افزود: برای اجرای این طرح 2میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات مالیات برارزش افزوده و عوارض آالیندگی هزینه شده است. 
وی اظهار کرد: همچنین محوطه سازی روستای بندرگاه شهرستان بوشهر به مساحت سه هزار مترمربع با 2میلیارد ریال اعتبار از محل 
اعتبارات ملی اجرا شد. صداقت، انجام زیرسازی 2 زمین چمن مصنوعی در روستاهای سرمل و حسینکی و راه دسترسی استادیوم 
روستای چاهکوتاه با یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار را از دیگر طرح های اجرایی بنیاد مسکن در روستاهای شهرستان بوشهر 
عنوان کرد. وی یادآور شد: سال گذشته ۳00 فقره سند روستایی در شهرستان بوشهر صادر و براساس برنامه ریزی ها امسال 500 
فقره سند شهری و روستایی در این شهرستان صادر می شود. صداقت، آغاز عملیات اجرایی راه دسترسی به روستای حمود بخش 

مرکزی به طول 1800 متر را از دیگرطرح های در دست اجرای این شهرستان عنوان کرد.
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نقل قول های بزرگ و مهم تأثيرگذار و انگيزش��ی هس��تند. 
می توانيد از این نقل قول ها برای تصميم گيری در تمام ارکان 
زندگی اعم از کار و عشق، استفاده کنيد. در اینجا 5۰ نقل قول 

تأثيرگذار آورده شده است: 
1- هيچ چيز غيرممکن نيست، چرا که خود کلمه غيرممکن 

هم یک ممکن در دل خود دارد. - آدری هپبرن
۲- م��ن فهميده ام ک��ه مردم تمام حرف ه��ا و کردارتان را 
فراموش می کنند، اما هرگز احساس��ی را که در ایشان ایجاد 

کرده اید فراموش نخواهند کرد. - مایا آنجلو
۳- چ��ه فکر کني��د که توانایی انج��ام کاری را دارید و چه 

برعکس، درهرصورت حق با شماست. - هنری فورد
۴- دس��تيابی به کمال ممکن نيس��ت، اما در مسير دست 
یازی به کمال می توان به فضيلت های بسياری رسيد. - وینس 

لومباردی
5- 1۰درصد زندگی ش��امل اتفاقی اس��ت ک��ه برایم واقع 
می شود و ۹۰درصد باقی آن نحوه واکنش نشان دادن من به 

این وقایع است. - چارلز سوئيندال
۶- اگ��ر روی داش��ته های خود تمرکز کنيد، پيوس��ته به 
چيزهای بيش��تری دس��ت می یابي��د. اگ��ر روی فقدان های 
زندگی ت��ان تمرک��ز کنيد، هرگ��ز هيچ چيز را ب��ه قدر کافی 

نخواهيد داشت. - اوپرا وینفری
۷- به یاد داشته باشيد که هيچکس نمی تواند به شما بدون 
اجازه و تصدیق خودتان، احس��اس پایين دست بودن بدهد. - 

النور روزولت
۸- من هرگز نمی توانم مسير باد را تغيير دهم، اما می توانم 
بادبان ها را طوری تنظيم کنم که همواره به مقصد برس��م. - 

جيمی دین
۹- اگر به توانایی خود اطمينان داشته باشيد، نيمی از مسير 

را رفته اید. - تئودور روزولت
1۰- ب��رای هدایت خ��ود از مغزتان اس��تفاده کنيد، برای 

هدایت دیگران قلب تان را به کار ببندید. - النور روزولت
11- بس��ياری از ما به جای اینک��ه رویاهای مان را زندگی 

کنيم، ترس هایمان را زندگی می کنيم. - لس براون
1۲- یا کار کن یا کار نکن. آزمون و خطایی در کار نيست. - یودا

1۳- هرآنچه را که ذهن باور کند، فرد بدان دست می یابد. 
- ناپلئون هيل

1۴- بيست سال بعد به خاطر کارهایی که نکرده اید افسوس 
خواهيد خ��ورد، نه به خاطر کارهایی که انج��ام داده اید، پس 
افق های دور را دنبال کنيد، از ساحل امن خود فاصله بگيرید 
و بادهای موافق را پيدا کنيد. جس��ت وجو کنيد، رویاپردازی 

کنيد، اکتشاف کنيد. - مارک تواین 
15- م��ن در طول دوران حرفه ای ام ۹۰۰۰ فرصت گل را از 
دست دادم. در ۳۰۰ بازی بازنده شدم. ۲۶ بار مطمئن بودم که 

توپ را در سبد می اندازم و بازی را برنده می شویم، اما این طور 
نش��د و باختيم. من بارها و بارها در زندگی شکست خورده ام 

و دقيقا به همين خاطر است که پيروز شدم. - مایکل جردن
1۶- نه برای رسيدن به موفقيت، بلکه برای ارزشمند شدن 

تالش کنيد. - آلبرت انيشتين
1۷- من محصول ش��رایط نيستم. من ماحصل تصميماتم 

هستم. - استفن کاوی
1۸- در ش��رایطی ک��ه همه چيز مخالف تان اس��ت به یاد 
بياوری��د که هواپيما فقط در جهت مخال��ف باد می تواند اوج 

بگيرد. - هنری فورد
1۹- معمول ترین راه هدررفت نيروی افراد این است که فکر 

می کنند هيچ قدرتی ندارند. - اليس واکر
۲۰- س��خت ترین گام، عملی کردن تصميمات است، باقی 

مسائل با سرسختی حل می شوند. - اميليا ایرهارت
۲1- در تاریک ترین لحظات اس��ت که بای��د به دنبال نور 

گشت. - ارسطو اوناسيس
۲۲- روز خود را با نه با مقدار دستاوردهای تان بلکه با مقدار 
بذری که کش��ت می کني��د، قضاوت کني��د. - رابرت لوئيس 

استيونسن 
۲۳- تنها راه انجام دادن کاری ش��گفت انگيز این است که 
دقيقا کاری را انجام دهيد که بدان عش��ق می ورزید. - استيو 

جابز
۲۴- افکارت��ان را تغيي��ر دهيد تا دنيای ت��ان تغيير کند. - 

نورمان وینسنت پيل
۲5- س��ؤال این نيست که چه کسی به من اجازه می دهد، 

بلکه سؤال این است که چه کسی مانع ام می شود. - آین رند
۲۶- اگر نجوایی در درون تان می گوید »نمی توانی نقاش��ی 
بکشی«، با تمام وجود نقاش��ی بکشيد و خواهيد دید که آن 

نجوا ساکت می شود. - ونسان ون گوگ
۲۷- رویاهای خود را بسازید، و اال فرد دیگری برای ساختن 

رویاهای خودش استخدام تان می کند. - فارا گری
۲۸- به یاد داش��ته باشيد که گاهی اوقات دست نيافتن به 
چيزهایی که می خواهيد، بارقه ای از شانس است. - داالی الما
۲۹- نمی توانيد خالقيت خود را به اتمام برس��انيد، چراکه 
هرچه بيش��تر آن را به کار ببندید، بيشتر گسترش می یابد. - 

مایا آنجلو
۳۰- به من ثابت ش��ده اس��ت که هرگاه ذهن ساختارمند 

شود، ترس از بين می رود. - رزا پارکس
۳1- من ترجيح می دهم از فرط ش��وق بميرم تا از رخوت. 

- ونسان ون گوگ
۳۲- مرد ثروتمند کسی است که اگر دستانش خالی باشند، 

فرزندانش با ذوق او را در آغوش می کشند. - ناشناس
۳۳- کسی که تابه حال اشتباه نکرده است، هيچ چيز تازه ای 

را امتحان نکرده است. - آلبرت اینشتين
۳۴- پول چيس��ت؟ موفقيت انس��ان زمانی است که صبح 

از خواب بيدار ش��ود و شب به بس��تر خود رود و در این بين 
هرکاری را که دوست دارد انجام دهد. - باب دیلن

۳5- من هميش��ه تحت تأثير ضرورت انجام کارها بوده ام. 
دانس��تن کافی نيس��ت، باید دانش خ��ود را اعمال کرد. ميل 
داشتن کافی نيست، باید دست به کار شد. - لئوناردو داوینچی
۳۶- اگر می خواهد پيش��رفت کنيد، به پيش��رفت دیگران 

کمک کنيد. - بوکر تی. واشنگتن
۳۷- محدودیت ها تنها در حصاره��ای ذهنی وجود دارند، 
اما اگر از قدرت تخيل خود اس��تفاده کنيم، امکانات نامحدود 

می شوند. 
۳۸- اگر به ش��ما یک بليت فضاپيما پيش��نهاد شد هرگز 
نپرس��يد کدام صندلی و کجای فضاپيما، فقط سوار شوید. - 

شریل سندبرگ 
۳۹- چيزهای خاصی چش��م گير می شوند، اما چيزهایی را 
دنبال کنيد که قلب را درگير می کنند. - ضرب المثل باستانی 

هندی
۴۰- وقتی دری از خوشبختی بسته می شود، در دیگری باز 
می ش��ود، اما اکثر مواقع آنقدر به در بسته خيره می شویم که 

نمی توانيم در باز را ببينيم. - هلن کلر
۴1- هرچيزی زیبایی خود را دارد، اما هرکسی نمی تواند آن 

را ببيند. - کنفسيوس
۴۲- چقدر شگفت انگيز است که الزم نيست هيچ کس حتی 
به مدت چن��د لحظه برای بهترکردن دني��ا تعلل کند. - آنه 

فرانک
۴۳- هنگامی که پنج س��ال داشتم، مادرم می گفت شادی 
کليد زندگی است. وقتی به مدرسه رفتم، از من پرسيدند بزرگ 
که شدی می خواهی چکاره شوی. پاسخ من »خوشحال« بود. 
آنها گفتند که تو این تکليف را نفهميده ای و من جواب دادم 

»شما زندگی را نفهميده اید«. - جان لنون 
۴۴- تنها شخصی که باید به آن تبدیل شوید، فردی است 

که تصميم می گيرید بدان بدل شوید. - رالف والدو امرسون
۴5- ما نمی توانيم به همه کمک کنيم، اما هرکسی می تواند 

حداقل به یک نفر کمک کند. - رونالد ریگان
۴۶- هرچيزی که تا به حال خواس��ته اید در ورای ترس قرار 

دارد. - جورج اددیر
۴۷- کودکی را که از تاریکی بترس��د می توان بخش��يد، اما 
تراژدی واقعی زندگی زمانی اس��ت که مردان از نور بترسند. - 

افالطون
۴۸- هيچ چيز کار نخواهد کرد مگر اینکه ش��ما آن را انجام 

دهيد. - مایا آنجلو
۴۹- من به تنهایی نمی توانم دنيا را تغيير دهم، اما می توانم 

سنگی به آب بيندازم و هزاران موج ایجاد کنم. - مادر ترزا
5۰- چيزی ک��ه در درون بدان دس��ت می یابيم، واقعيات 

خارجی را تغيير می دهد. - پلوتارک 
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50 نقل قول تأثیرگذار و انگیزشی

اخالقیات در مارکتینگ
اخالقي��ات، اس��تانداردهای رفتاری هس��تند که رفتار افراد، گروه ها و س��ازمان های تج��اری را کنترل 
می کنند. مارکتينگ بيش از دیگر وظایف کسب وکار، یک منبع بالقوه از مشکالت اخالقی است. به منظور 
درک علت درباره برخی از مسائل قانونی که مارکتينگ باید انجام بدهد، تفکر کنيد و در نظر بگيرید که 

چطور آنها رفتار غيراخالقی را می طلبند. 
- ایج��اد آگاه��ی. با پيام های مارکتينگ اف��راد را چکش کاری کنيد و در ص��ورت ضرورت، بر خلوت و 

تنهایی شان هجوم آورید. 
- به محصوالت و خدمات شرکت تان کمک کنيد که از دیگران برجسته شود. مثبت ها را بيش ازحد واقع 

شرح دهيد، نکات منفی را در حالت چاپی مخفی کنيد. 
- مشتریان را به خرید تحریک کنيد. با وعده وعيد بيش ازحد. 

همانطور که به طور عموم دیده ش��ده آگهی دهندگان اغلب گرفتار استانداردهای اخالقی هستند. چقدر 
از تبليغات تلویزیونی را مش��اهده کرده اید که در آن، رانندگان اتومبيل بدون حس مس��ئوليت رانندگی 
می کنن��د؟ چقدر تبليغات ب��رای بانک ها و کارت های اعتب��اری، وام گيری بی قيدوش��رط را برای مصرف 
شخصی، تشویق می کنند؟ بروید آن تعطيالت رؤیایی را سپری کنيد. شما مستحق آن هستيد و کارت ما 
آن س��فر را راحت تر می سازد. هرگز تصور نکنيد که افراد زیادی تا کره چشم تان در بدهی هستند و اینها 
افرادی هس��تند که به تبليغات پاسخ می دهند. به ویژه تبليغات برای کودکان خردسال، شکایات بيشتری 
از عموم جامعه در طول س��اليان را به دنبال داش��ته است.  فش��ار از جانب مصرف کنندگانی که نسبت به 
پيام های تبليغاتی منفعل هس��تند، به اندازه ای اس��ت که متخصصان مارکتينگ را وسوس��ه می کند تا هر 
چه بيش��تر درخواس��ت خود را اعالم کنند و بر جذبه کار خود بيفزایند و حتی فراتر از ارزش های اخالقی 
گام بردارند. درعين حال، اینترنت ابعاد جدیدی از بنگاه های اقتصادی را نمایان کرده است. بيش از همه، 
به طور فراوانی جمع آوری و اس��تفاده غيرمجاز از اطالعات مش��تریان در این زمينه دیده می ش��ود.  نهایتا 
غيراخالقی ترین شيوه مارکتينگ از طریق قوانينی اصالح می شوند که آن شيوه ها را منع می کند و شامل 
تاکتيک »طعمه و قالب« برای جلب مشتری یا استفاده از یک سری آگهی، مارکتينگ تلفنی از راه دور و 
بهبود ارتباطات از طریق تلفن است که در آمریکا مورد مالحظه قرار می گيرد، اما قوانين هرگز از رفتار بد 
انجام شده به نام مارکتينگ، ممانعت نمی کند. فقط اخالقيات در شرکت ها و صنایع و گروه های حرفه ای 
می توانند آن را انجام دهند. همانطور که ش��رکت اتيکس کواليت��ی بيان می کند: اخالقيات همانند فيلتر 
روغن در موتور مارکتينگ عمل می کند، آنها ناخالصی ها را فيلتر می کنند؛ بنابراین، روغن می تواند موتور 
را به حرکت در آورد. تمام شرکت ها نياز به رعایت اخالقيات دارند تا ماهيت رنجش آور زندگی رقابتی را 
فيلتر کنند؛ بنابراین، افراد خوب می توانند مش��تریان خوب را برای شرکت، مورد هدف قرار دهند، جذب 
کنند و نگهداری کنند.  دانس��تن اینکه آیا عموم جامعه به واس��طه مارکتينگ نس��بت به گذشته آزرده تر 
ش��ده اند، یا مردم به سادگی این روزها در بيان نارضایتی شان رک و راست هستند، بسيار مشکل است. در 
هر نمونه، مارکتينگ از ش��هرت خوبی بهره مند نيست و هر افشا و آشکارسازی شيوه های غيراخالقی، آن 
را تيره وتار می کند. این موقعيت ناکام، منحصرا سرمایه گذاری روی مارکتينگ را کاهش می دهد. ازاین رو، 
یک��ی از چالش های متخصصان حرفه ای، بهبود اعتماد و اطمينان عم��وم جامعه در ارتباطات مارکتينگ 
است. بهترین روش در تأیيد این مطلب، این است که هر فعاليت پيشبردی، هر آگهی تبليغاتی، هر روش 

قيمت گذاری و هر استفاده از اطالعات مشتری، باید منطبق با استانداردهای اخالقی باال باشد. 
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15 نقل قول برای تغییر نحوه تفکر پیرامون مشکالت 

حت��ی ب��رای باتجربه ترین کارآفرینان ني��ز اتفاق می افتد که بعد از برداش��تن قدم های الزم برای پروژه 
در دس��ت کار و آمادگی برای رویارویی با چالش های جدید و تصور موفقيت در انتهای مس��ير، ناگهان با 

مشکلی مواجه می شوند که آنها را در مسيرشان ميخکوب می کند و برای شان به نظر الینحل می آید. 
البت��ه که موانع بزرگ نااميدکننده و اغلب اوقات نيز اجتناب ناپذیر هس��تند، اما روش رویارویی و تفکر 

درمورد این مشکالت، به طور مستقيم توان حل مسئله  را تحت الشعاع قرار می دهد. 
در اینجا نحوه تفکر باهوش ترین انسان های دنيا پيرامون مشکالت آورده شده است. 

1- با تفکر مشکل ساز نمی توان هيچ مشکلی را حل کرد. - آلبرت انيشتين
۲- مشکالت عالمت ایست نيستند، بلکه راهنما هستند. - رابرت اچ. شولر

۳- وقتی به جای فرار از مش��کالت با آنها روبه رو می ش��وید، این مش��کالت بسيار کوچک تر می شوند. - 
ویليام اف. هالسی

۴- تم��ام مس��ائل رویارو را نمی توان تغيي��ر داد، اما هيچ چيز را هم ب��دون رویارویی نمی توان دگرگون 
ساخت. - جيمز بالدوین

5- گاهی اوقات برای حل مشکل، راه  حلی نياز نيست، بلکه بلوغی نياز است که از خود مشکل بزرگ تر 
باشد. - استيو مارابولی

۶- هر مشکل هدیه ای  است که بدون آن رشد نخواهيم کرد. - تونی رابينز
۷- زندگی مشکلی برای حل کردن نيست، بلکه واقعيتی برای تجربه کردن است. - سورن کی یرکگارد
۸- اگر توانایی حل مش��کل را داشته باشيد، چه نيازی به نگرانی وجود دارد؟ اگر توانایی حل مشکل را 

نداشته باشيد، پس نگرانی چه فایده ای دارد؟ - شانتی دوا
۹-  مس��ئله این نيس��ت که نمی توانند مش��کل را حل کنند، مسئله این اس��ت که نمی توانند مشکل را 

ببينند. - جی. کی چسترتون
1۰- مشکالت چيزی نيستند جز زنگ خطری برای بيداری خالقيت  - گرهارد شواندنر

11- اغلب اوقات به خاطر حل کردن مش��کل اشتباهی شکست می خوریم، چراکه راه حلی غلط را برای 
مشکالت به کار می بندیم. - راسل ال. آکوف

1۲- ش��اید نگرش مثبت نتواند مش��کل تان را حل کند، اما به اندازه کافی سبب آزار دیگران می شود که 
درصدد حل آن برآیيد. - ناشناس

1۳- فرار از مشکالت تنها فاصله مان را با راه حل افزایش می دهد. - ناپلئون بناپارت
1۴- تنها نقطه مشترک ميان رهبران چاره اندیش، ایمان به وجود راهی بهتر است. - جرالد ام. واینبرگ
15-  هر مشکلی که حل کردم بعدها به قاعده تبدیل شد و این قاعده در حل مشکالت بعدی به کار آمد. - رنه دکارت
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