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مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد

ریسکهای
عملیاتبازارباز

فرصت امروز: نهاد پژوهشی مجلس در گزارشی تحلیلی به بررسی ریسک های عملیات بازار باز برای بانک مرکزی 
پرداخت و اعالم کرد عدم دقت در راه اندازی عملیات بازار باز و عدم رعایت اقتضائات مربوطه می تواند به راحتی باعث 
ســرریز شدن بخش مهمی از مشکالت دولت و بانک ها به ترازنامه بانک مرکزی شود. مرکز پژوهش های مجلس در 
این گزارش با اشــاره به عملیات بازار باز که توســط بانک مرکزی در دســتور کار قرار دارد، از مخاطراتی نام برد که 
ممکن است عملیات بازار باز را تبدیل به ابزاری برای پوشاندن کسری بودجه دولت کند.  به گفته مرکز پژوهش ها، 
عملیات بازار باز یکی از عملیات ها و ابزارهای مؤثر در سیاست گذاری پولی است که بانک های مرکزی در بسیاری از...

وزیر راه و شهرسازی خبر داد

 ساخت ۱۱۰ هزار واحد »اقدام ملی«
با حضور رئیس جمهور
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ایرانی ها سالی 4 میلیون اضافه درآمد دارند

دخل و خرج خانوارها در سال 97

کسب وکاری بهتر با 6 اقدام ساده 

نشانه های باالبودن حجم کاری کارمندان 

فروش آنالین بیشتر با ۱۰ اقدام ساده

6 اقدامی که ضامن بقا در بازار رقابتی خواهد شد

بازاریابی موفق با ۱۱ مهارت ضروری

6 اقدام ساده برای ایجاد نگرش مثبت نسبت به برند

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

ایالن ماسک در اندیشه گرمایش 
مریخ با کمک آینه  های خورشیدی

3

ایجــاد صندوق تامیــن ودیعه مســکن برای کاهش فشــار بر 
مســتاجران از دیــد برخی کارشناســان چــاره ای کوتاه مدت به 

شــمار می آید. در این میان راهکارهای دیگری همچون 
راه اندازی شرکت های اجاره داری نیز می تواند راهگشا...

 شرکت های اجاره داری
به کمک آشفته بازار اجاره مسکن می آیند؟

راهیبراینجاتمستاجران

یادداشت

 عوامل انحراف
از پیش بینی ها

اقتصادی  شــرایط  پیش بینی 
کشورها، براساس اطالعاتی است 
که از گذشته موجود است. برای 
براساس  ابتدای ســال،  مثال در 
واقعیت هایی که در گذشــته رخ 
داده و یا ســناریوهایی براســاس 
قیمت نفت، میزان تولید، صادرات 
و عکس العمل های      سیاسی، رشد 
اقتصادی پیش بینی می  شود. البته 
خوش بینانه  پیش بینی ها      معموال 
انجام می  شــود تا وخامت اوضاع 
نگران کننده نباشد، اما در واقعیت، 
شــرایطی رخ می  دهــد کــه در 
نتیجه آن، رشــد اقتصادی عدد 
واقعــی خود را نشــان می  دهد و 
پیش بینی هــای      صورت گرفته  با 
اختالف خواهد داشــت. اگر هم 
پیش بینی ها     شرایط واقعی را بازگو 
اقداماتــی در جهت بهبود  کند، 
انجام می  شــود و باز هم شرایطی 
متفــاوت از پیش بینــی رخ داده، 
ایجاد می  شــود. اگر پیش بینی ها     
رشــد اقتصادی مطلوبی را نشان 
دهد، سعی می  شود که آن را حفظ 
کنند. این است که معموال انحراف 
در پیش بینی هــا     رخ می  دهد. در 
آمریــکا و اروپا نیز همین انحراف 
نمایان اســت، اما در این کشورها 
پیش بینی ها     براساس سناریوهای 

نزدیک به واقعیت انجام 
2می  شود. همچنین آنها...
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جوان ترین رهبر اروپا در میان کهنه کارترین سیاســتمداران اروپا به دنبال آرام کردن پیرترین 
رئیس جمهور است! مکرون میانجی است؟ پیام رسان است؟ در واقع او قرار است در نشست جی 
7 دقیقا چه نقشــی ایفا کند؟ آیا او سخنگو و نجات دهنده اروپا است؟ یا جوش دهنده معامالت؟ 

آیا ماموریت مکرون فقط ایران است؟
بــه گزارش خبرآنالین، اجالس موســوم به گروه 7 با حضور هفت کشــور صنعتی جهان روز 
شــنبه آغاز به کار کرد. این اجالس در حالی برگزار می شــود که محمدجواد ظریف وزیر خارجه 
کشــورمان روز جمعه به دیدار امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه رفته بود. دیداری که حواشی 
خاص و همیشگی خودش را داشت! پس از دیدار ظریف با مقامات فرانسه رسانه های خبری دنیا 
از جزییات طرح و گفت وگوی مکرون و ظریف نوشــتند و همچنان نیز می نویســند! وزیر خارجه 
کشــورمان در این باره در میان خبرنــگاران توضیحاتی ارائه داد و تلویحا اعالم کرد که فعال وارد 
جزییات طرح نمی شــود و این مســاله در آینده روشن خواهد شــد. با این حال آقای وزیر مفاد 
منتشرشــده در رســانه های خارجی را تکذیب و تایید نکرده است. کما اینکه مقامات فرانسه نیز 

سکوت کرده اند! اما این طرح چیست؟ می ماند برای وقتی که مقامات آن را به زبان بیاورند!
پیام  رسان ترامپ یا میانجی اروپا و آمریکا؟

امانوئل مکرون جوان روز شــنبه به پیشــواز ترامپ 70 ســاله رفت. مکرون جوان ترین رهبر 
اروپــا به حســاب می آید و ظاهرا از همه عاقل تــر! به مانند دالتون های کارتون دوست داشــتنی 
لوک خوش شــانس که کوچکترین این برادران از همــه باهوش تر و جذاب تر بود! احتماال مکرون 
نیــز برای ترامپ و رهبــران اروپا حکم دالتون کوچیکه را دارد! با این حال هرچه که باشــد فرد 
قابل اعتماد اروپا شــده است. کســی که مرکل به او اعتماد کرده است. اتحادیه اروپا به او اعتماد 
کرده اســت. جانسون او را رفیق می داند! اما مردم داخل کشــورش او را بی لیاقت می خوانند! در 

شنبه های اعتراضی...
از زمان خروج واشــنگتن از برجام، اولین رهبر اروپایی که به جنب و جوش افتاد و برای حل و 
فصل این مناقشه دست به کار شد، مکرون رئیس جمهور فرانسه بود. او قبل از ترزامی نخست وزیر 
وقت انگلیس و آنگال مرکل صدراعظم آلمان، راهی کاخ سفید شد. سفری که حواشی خاص خود 
را در آن زمان به همراه داشــت و برخی معتقد بودند مکرون مساله ای را حل نکرده است بلکه با 
ترامپ درباره ایران زد و بند کرده است! اما مکرون آن روزها اعالم کرد که با ترامپ درباره برجام 
مفصل صحبت کرده اســت و ترامپ قول داده اســت که تا مدتی معافیت تحریمی اعالم کند که 
همان فروش نفت بود. آمریکا در اردیبهشــت ماه از برجام خارج شــد و شــش ماه به کشورهای 
خریدار نفت ایران فرصت داد که یک کشــور جایگزین پیدا کنند، در نهایت آبان ماه 97 تحریم 

نفتی ایران عمال اجرایی شد.
از ســال گذشــته تاکنون مکرون شاید تنها رهبری بوده اســت که رهبران بی حال اروپا را نیز 
درباره برجام و ایران تکان داده اســت. رفــت و آمدهای او، تلفن های او، تالش برای میانجیگری، 
که همه اینها به حســاب جوان بودنش نوشته شده است. رهبری جذاب که به دنبال دیده شدن 
در صحنــه بین الملل اســت تا نام و یادی تاریخی، خصوصا بازیگری مهم، که تحول اساســی در 
بی ســابقه ترین تنش 40ســال اخیر میان ایران آمریکا و همچنین اروپــا و آمریکا را به نام خود 

ثبت کند.
با این حساب او این روزها مشغول جوش دادن معامله میان اروپا و آمریکا است چراکه تکلیف 
ایران کامال مشخص است. وزیر خارجه و رهبر معظم انقالب اسالمی رسما اعالم کرده اند: نه جنگ 

نه مذاکره، تنها راه ایران مقاومت در برابر زیاده خواهی غرب است.
در همین حال خبرگزاری فرانســه به نقل از یک منبع دیپلماتیک فرانسه افزود: رهبران گروه 
7 توافق کردند که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانســه و میزبان این نشســت باید به ایران 

پیام بفرستد.
چهل و پنجمین اجالس رهبران گروه 7 از روز شنبه در بیاریتز فرانسه آغاز به کار کرده است. 
موضوع ایران یکی از محورهای اصلی رایزنی ها و گفت و گوهای رهبران هفت کشــور پیشــرفته 

صنعتی جهان در این نشست است.
حال مکرون یکه و تنها به دنبال این اســت که آمریکا حداقل در مسیر اینستکس سنگ اندازی 
نکنــد! حداقل برای نفتکش ها خلل ایجــاد نکند! حداقل یه کم از تحریم ها کوتاه بیاید تا ایران از 

برجام خارج نشود! 
در همین محور، شنبه شــب مکرون با ترامپ رایزنی کرده است. اروپا به شدت از خروج گام به 
گام ایران از برجام وحشت  زده شده است. آنها بر این باور هستند که اگر ایران از برجام خارج شود 
ناامنی منطقه و اروپا را فرا خواهد گرفت چراکه افزایش غنی سازی اورانیوم به معنای ساخت بمب 
اتم اســت! در این میان آمریکا بســیار دور است و مانند اروپا آسیبی نخواهد دید و مانند همیشه 

اروپا سپر بالی آمریکا است. این باور غرب از اقدام گام به گام ایران است.
حال که به گام ســوم نزدیک می شویم مکرون در تالش اســت که آمریکا را به این امر راضی 
کنــد که برخی از تحریم ها را حداقل در معافیت قــرار دهد! حال باید دید این نجات دهنده اروپا 
می تواند ترامپ را راضی کند یا خیر؟ کما اینکه ســنگ بزرگ دیگری که تازگی ها ترامپ جلوی 
پای اروپایی ها انداخته اســت، قطعنامه 2231 ســازمان ملل است. آمریکا به دنبال مجاب کردن 
اروپا برای لغو این قطعنامه اســت؛ قطعنامه ای که در سال 2020 به طور کامل ایران را از تحریم 
تســلیحاتی و اشخاص مهمی همچون سردار قاسم ســلیمانی و نهادهای مهم دیگر خارج خواهد 
کرد. این به این معناســت که اگر ترامپ موفق شود و جلوی اجرای این قطعنامه را بگیرد برجام 
به طور رســمی و حقوقی از بین خواهد رفت که بسیار دور از ذهن است که ترامپ بتواند در این 
امر موفق شــود، چراکه اروپا دقیقا به دنبال همین است تا با خریدن زمان از آمریکایی ها، جلوی 

این اقدام را بگیرند تا برجام بر سر جایش باقی بماند!
مکرون و ترامپ چه گفتند و چه پیشنهاد دادند؟

 پس از دیدار روسای جمهور آمریکا و فرانسه شبکه الجزیره به نقل از کاخ الیزه مدعی شد که 
رئیس جمهور فرانسه به همتای آمریکایی خود پیشنهاد داده که در ازای عدم غنی سازی اورانیوم 

توسط ایران، واشنگتن اجازه صادرات محدود نفت را به ایران بدهد.
به گزارش فارس، دفتر ریاســت جمهوری فرانسه شامگاه شنبه با صدور بیانیه ای اعالم کرد که 

ترامپ در دیدار با مکرون تاکید کرده که به دنبال تقابل نظامی با ایران نیست.
در بیانیه کاخ الیزه آمده اســت که ترامپ طی گفت وگوهای خود با مکرون در حاشیه اجالس 
»گروه 7« در شهر »بیاریتز« فرانسه، با بیان اینکه تمایلی به شروع جنگ با ایران ندارد اما تصریح 

کرد که خواستار توافق جدیدی با ایران ]در موضوعات هسته ای و منطقه ای[ است.
همزمان وبگاه شــبکه »الجزیره« به نقل از الیزه مدعی شده است که مکرون نیز در این دیدار 
به ترامپ پیشــنهاد داده که برای کاهش تنش ها، واشنگتن به تهران اجازه دهد که صادرات نفت 
خود را به صورت محدود و برای مدت زمان معینی ادامه دهد اما به شرط اینکه ایران نیز دست از 

غنی سازی اورانیوم ]بیش از سقف تعیین شده در برجام[ بردارد.
این در حالی اســت که ظریف پس از سفر به فرانسه در توئیت خود نوشت: اکنون اجالس جی 
7 در حال برگزاری اســت، فرصتی برای آقای مکرون و سایر اعضای اروپایی 1+4 است تا با سایر 
اعضــای گروه 7 صحبت کنند. همچنین ایرنا به نقل از آسوشــیتدپرس و به نقل از یک خبرنگار 
فرانســوی گزارش داد که پاریس هفته هاست روی طرح »کاهش تنش میان آمریکا و ایران« کار 
کرده و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه این طرح را به اختصار به ترامپ ارائه کرده است.

خبرگزاری آسوشــیتدپرس گزارش داد: نشســت گروه 7 متشــکل از انگلیس، کانادا، فرانسه، 
آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا در شــهر تفریحی ساحلی بیاریتز در یکی از غیرقابل پیش بینی ترین 
مقاطع ریاســت جمهوری ترامپ برگزار می شود. یعنی زمانی که نظرات و تصمیمات عمومی وی 
روز به روز به طور فزاینده ای نامنظم تر و خام تر به نظر می رســند. ترامپ به نظر می رســد که در 
نشست گروه 7 در انزوا باشد. همتای فرانسوی او می کوشد با طرح موضوعات مهم برای دو طرف 
راهی برای مذاکره و گفت وگو بیابد و مســائل مهمی چون طــرح کاهش تنش با ایران را با وی 

مطرح کند.
یک دیپلمات فرانسوی که خواست هویتش فاش نشود به آسوشیتدپرس گفت: مکرون امیدوار 

است که منافع مشترک یکسان، موجب شود واشنگتن به گفت وگو تمایل بیشتری نشان دهد.
آسوشــیتدپرس این بنگاه خبری آمریکایی در حالی از انزوای ترامپ در ســال 2019 گزارش 
می دهد که سال گذشته نیز ترامپ با یک تصویر دنیا را حیران کرد؛ تصویری که به زعم خودشان، 
شــکوه و قدرت آمریکایی را زیر ســوال برد و چهل و هشتمین رئیس جمهور کشورشان در میان 

متحدان قسم خورده اش در انزوا و مورد هجوم و مخالفت رهبران صنعتی قرار گرفت.

در اجالس گروه 7 چه گذشت؟

مکرون، ترامپ، ایران و دیگران
آمریکا و چین از اعمال تعرفه های بیشتر کوتاه نمی آیند
اثر سیاست تازه آمریکا در اقتصاد جهانی

دونالد ترامپ، عامل اصلی ایجاد ریسک در فضای سیاسی و اقتصادی دنیاست. از زمانی که او رئیس جمهور آمریکا شد بارها 
سیاست های بحث برانگیزی را پیشنهاد کرد، از پیمان های جهانی و ازجمله برجام خارج شد، در مورد ساخت دیوار بین آمریکا و 
مکزیک صحبت کرد و جنگی تجاری با چین را آغاز کرد. حال سوال اینجاست که  تاثیر این تنش هایی که ریشه در سیاست های 

آمریکا دارد برروی اقتصاد آمریکا و دنیا چه خواهد بود؟
به گزارش بیزینس مانیتور، تاثیر این بحران ها  روی اقتصاد آمریکا از جنبه های  مختلفی قابل بررســی اســت. اول اینکه در 
صورت افزایش قیمت نفت در بازار جهانی، آمریکا که دیگر واردکننده نفت نیســت بلکه به یک صادرکننده نفت تبدیل شــده، 
منتفع می شــود. از طرف دیگر هرچه قیمت نفت در بازار جهانی بیشــتر باشــد، استخراج نفت شــیل آمریکا از نظر اقتصادی 
به صرفه تر می شــود و این مســئله برای آمریکا بسیار مطلوب است. این وضعیت برای دولت فعلی آمریکا هم مزیت مهمی است 
زیرا ترامپ با حمایت شــرکت های نفتی روی کار آمد و قول داده بود که زیرســاخت های مورد نیاز این صنعت را توسعه دهد و 
موانع سرمایه گذاری و تولید در صنعت نفت را از میان بردارد. رشد قیمت نفت و افزایش سودآوری این صنعت می تواند  زمینه 
را برای افزایش فرصت های شغلی در این صنعت فراهم کند و بخشی از مشکل کشور که بیکاری است برطرف شود. رشد درآمد 

صادراتی هم مزیت دیگری برای اقتصاد آمریکا محسوب می شود.
اما نکته دیگری  وجود دارد  و آن تالش آمریکا برای تبدیل شــدن به  کشــور جایگزین ایران  برای تامین نفت دنیا است. این 
کشور هم اکنون بالغ بر 11 میلیون بشکه نفت در روز تولید می کند که باعث شده تا آمریکا از واردات نفت بی نیاز شود و حتی 
توان صادرات ســهمی از تولیدش  را هم داشــته باشد. کارشناســان بر این باورند در صورتی که کشورهای اروپایی با آمریکا در 
زمینه تحریم نفتی ایران همراهی کنند، تنها کشوری که می تواند کمبود نفت ایران در بازار جهانی را جبران کند آمریکا است 
زیرا دارای تکنولوژی باال و حجم باالیی از ذخایر  نفت شــیل اســت. در صورتی که این  تحلیل را بپذیریم، متوجه می شویم که 
دلیل جهت گیری های  رئیس جمهوری آمریکا باز هم کســب منفعت از طریق تاثیرپذیری بازار نفت است. نفتی که عامل اصلی 
آغاز جنگ در عراق بود و حتی ترامپ در اولین روزهای ریاست جمهوری اش هم در مورد اشتباه آمریکا در واگذاری حوزه های 
 نفتی به  دولت عراق صحبت کرده بود و حال در صدد است از طریق خارج شدن از توافق هسته ای و مانع ایجاد کردن در   مسیر 

ورود سرمایه های  خارجی به صنعت نفت و انرژی، به عنوان یک قطب در دنیای نفت دنیا شناخته شود.
بنابراین  از این جهت، سیاست گذاری های  ترامپ می تواند منافع اقتصادی زیادی  برای آمریکا داشته باشد ولی از جنبه دیگری 
هم باید به بررســی مســئله پرداخت. آمریکا در صورت از دست دادن وجهه خود به عنوان ابرقدرت اقتصادی و سیاسی در دنیا 
و کاهش استفاده از دالر در مبادالت بین المللی  زیان های  زیادی متحمل می شود. کاهش ارزش   دالر در بازار جهانی و کاهش 
اســتفاده از دالر در مبادالت باعث کاهش نرخ رشــد اقتصادی و کاهش گردش مالی آمریکا می شود. از طرف دیگر  افت ارزش 
دالر باعث می شــود تا کاالهای صادراتی آمریکا در دنیا گران شــود و قدرت خرید این کاالها در بازارهای جهانی از بین برود. 
این مســئله برای آمریکایی که هم اکنون بخش زیادی از بازار کاالهای مصرفی را به تولیدکنندگان چینی واگذار کرده اســت 

یک مسئله بسیار مهم است.
 تاثیر این سیاست ها روی اقتصاد دنیا هم از جنبه های  مختلفی قابل بررسی است. در درجه اول در صورتی که سیاست های 
آمریکا باعث افزایش قیمت نفت شود، کشورهای صنعتی که اغلب واردکننده نفت هستند متضرر می شوند و در نتیجه سرعت 
رشــد اقتصادی آنها کم می شود و اقتصادشان آسیب می بیند. در نتیجه تحریم نفتی ایران و ونزوئال قیمت نفت در بازار اندکی 
افزایش پیدا کرد و بسیاری از پیش بینی ها  حکایت از این مسئله دارد که قیمت این منبع انرژی در سال های پیش رو با سرعت 
باالیی رشد خواهد کرد. دلیل این مسئله فشار وارد کردن به دو کشوری است که از اثرگذارترین اعضای سازمان اوپک هستند 

و در تولید و عرضه نفت به بازار جهانی نقش مهمی ایفا می کنند.
از طرف دیگر  کاهش اعتبار آمریکا و عدم اطمینان به دولت آمریکا در مورد پایبندی به توافق های  جهانی هم تاثیری منفی 
روی شاخص های  اقتصادی خواهد داشت زیرا ریسک  فعالیت در بازار را بیشتر می کند. کاهش نرخ رشد اقتصادی آمریکا و افت 
نرخ رشد اقتصادی کشورهای مصرف کننده نفت در دنیا باعث می شود تا   عملکرد اقتصادی دنیا تضعیف شود  و این مسئله برای 

دنیایی که به تازگی از بحران گذر کرده است بسیار جدی   و نگران کننده است.
در مورد ایران هم  که تاثیر این سیاســت ها  بســتگی به جهت گیری دیگر کشــورها دارد. در صورتی که کشورهای اروپایی با 
ترامپ در جهت تحریم ایران همراهی کنند، شدت تاثیرگذاری این سیاست ها روی بازار نفت، توان صادرات ایران و اقتصاد این 
کشــور بســیار زیاد خواهد بود ولی اگر اروپا با آمریکا همراه نشود، تاثیر این بحران روی اقتصاد ایران به کندی و در میان مدت 

ظاهر می شود.
در وضعیت فعلی شرایط در بازار انرژی دنیا چندان مطلوب نیست. شوکی که تحریم های  آمریکا به بازار انرژی و اقتصاد ایران 
وارد کرده اســت در کنار سیاست هایی که می تواند زمینه ساز بی ثباتی و کاهش سطح امنیت در خاورمیانه باشد، بحران بزرگی 
را در دنیا به وجود آورده اســت؛ بحرانی که نه تنها ایران و آمریکا بلکه تمامی کشــورهای دنیا از آن متضرر می شــوند. از طرف 
دیگر آمریکا به تحریم نفت و اقتصاد هم اکتفا نکرد و اخیرا خبر از تحریم صادرات محصوالت فلزی ایران هم داد؛ تحریمی که 

می تواند مشکالت اقتصادی بزرگی را برای دنیا ایجاد کند.

آلبرت بغزیان
اقتصاددان



فرصت امروز: تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران درباره بودجه خانوار نشان 
می دهد متوســط هزینه  و درآمد ساالنه  یک خانوار شهری در سال 97 به 
ترتیب 39 و 43 میلیون تومان بوده است و در نتیجه، یک خانوار شهری 
در ســال گذشته توانسته 4 میلیون تومان پس انداز کند. به عبارت دیگر، 
خانوارهای ایرانی به طور متوســط در سال حدود 43 میلیون درآمد دارند 
که در برابر 39 میلیون تومان هزینه، حدود 4میلیونی هم اضافه می آورند!

گزارش مرکز آمار ایران درخصوص بودجه خانوار، حکایت از نکات جالبی 
دارد و نشــان دهنده درآمد ســاالنه 43 میلیونی شهرنشینان و همچنین 

هزینه 21 میلیونی خانوارهای روستایی در سال است.
به گزارش مرکز آمار ایران، در ســال 1397 تعداد 203۵0 خانوار نمونه 
در نقاط شــهری و 1٨۶10 خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور در طرح 
آمارگیــری هزینه و درآمد خانوار مورد بررســی قــرار گرفتند. نگاهی به 
مهم ترین نتایج آمارگیری درخصوص بودجه خانوار در مناطق شــهری و 

روستایی نشان می دهد که:
* متوســط هزینه  کل خالص ساالنه  یک خانوار شهری 393 میلیون و 
227 هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 19.3درصد 
افزایش نشــان می دهد. از هزینه  کل ساالنه  خانوار شهری 94 میلیون و  
۵0۵ هزار ریال با ســهم 24درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی 
و 29٨ میلیون و 722 هزار ریال با ســهم 7۶درصد مربوط به هزینه های 
غیرخوراکی بوده اســت. در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین 
سهم با  21درصد مربوط به هزینه  گوشت و در بین هزینه های غیرخوراکی 
بیشترین ســهم با 4۵درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی 

بوده است.

* متوسط درآمد اظهارشــده  ساالنه  یک خانوار شهری 434 میلیون و 
90۵ هزار ریال بوده اســت که نسبت به ســال قبل، 1٨.۶درصد افزایش 
داشته اســت. بر این اساس در سال 1397 رشــد متوسط درآمد ساالنه 
خانوارهای شهری نزدیک به رشــد هزینه کل ساالنه است. منابع تامین 
درآمد خانوارهای شــهری نشان می دهد که 33.4درصد درآمد از مشاغل 
مزد و حقوق بگیری، 17درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 

49.۶درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.
* مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی 
در ســال 139۶ نسبت به ســال 1397  نشــان می  دهد که خانوارهای 
اســتفاده کننده اتومبیل شخصی از ۵0.۶ به ۵3.2، یخچال فریزر از ۶3.2 
به ۶٨.۵، جاروبرقی از 91 به 91.۵، ماشــین لباسشویی از ٨۶.3 به ٨۶.۶، 
ماشین ظرفشویی از  7.3 به ٨.4، اجاق گاز از 9٨.9 به 99.2 و مایکروویو 

و فرهای هالوژن دار از 12.4 به 12.۶ افزایش یافته است.
* در ســال 1397، عمده ترین نوع ســوخت مصرفــی 93.7درصد از 

خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی )شبکه عمومی( بوده است.
* متوســط هزینه  کل خالص ساالنه  یک خانوار روستایی 214 میلیون 
و 472 هزار ریال بوده اســت که نسبت به ســال قبل 20درصد افزایش 
نشــان می دهد. از هزینه  کل ســاالنه  خانوار روستایی ٨0 میلیون و 24۶ 
هزار ریال با ســهم 37درصد مربوط به هزینه هــای خوراکی و دخانی و 
134 میلیــون و 22۶ هزار ریال با ســهم ۶3درصد مربوط به هزینه های 
غیرخوراکی بوده اســت. در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین 
ســهم با 24درصد مربوط به هزینه  آرد، رشته، غالت، نان و فرآورده های 
آن و در بین هزینه های غیرخوراکی، بیشترین سهم با 2٨درصد مربوط به 

مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
* متوســط درآمد اظهارشده ساالنه  یک خانوار روستایی 233 میلیون 
و 114 هزار ریال بوده اســت که نسبت به سال قبل 1۵.۵درصد افزایش 
داشته اســت. منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می دهد که 
30.7درصد از مشــاغل مزد و حقوق بگیری، 31.9درصد از مشــاغل آزاد 
کشاورزی و غیرکشاورزی و 37.4درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار 

تأمین شده است.
* مقایســه درصد خانوارهای روستایی اســتفاده کننده از لوازم عمده 
زندگی در سال 139۶ نسبت به سال 1397  نشان می دهد که خانوارهای 
اســتفاده کننده اتومبیل شخصی از 29.۶ به 32.3، یخچال فریزر از 4۵.2 
بــه 49.2، اجاق گاز از 9٨ به 9٨.3، جاروبرقی از ۶4.۶ به ۶۶.1، ماشــین 
لباسشــویی از ۵3.9 به ۵۶،  ماشــین ظرفشویی از  3 به ۵ و مایکروویو و 

فرهای هالوژن دار از 1.9 به 2درصد افزایش رسیده است.
* در ســال 1397 عمده تریــن نوع ســوخت مصرفــی ۶7.٨درصد از 
خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی)شبکه عمومی( و 20.4درصد 

نفت سفید بوده است.
* بررسی متوسط هزینه کل ساالنه یک خانوار شهری نشان می دهد که 
استان تهران با ۵٨4 میلیون و ۶7۶ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با 
237 میلیون و 41۵ هزار ریال کمترین هزینه را در سال 1397 داشته اند.
* همچنین اســتان تهران با ۶40 میلیون و 303 هزار ریال بیشترین و 
استان آذربایجان غربی با 2۶4 میلیون و 711 هزار ریال، کمترین متوسط 
درآمد ســاالنه یک خانوار شهری را در سال 1397 به خود اختصاص داده 

است.

ایرانی ها سالی 4 میلیون اضافه درآمد دارند
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بازوی پژوهشــی مجلس در گزارشــی تحلیلی به دالیل فقر پایدار در 
اقتصاد ایران پرداخته و از بررسی عواملی خبر داده که دهک های درآمدی 

را در لبه پرتگاه سقوط به فقر مطلق قرار داده است.
بــه گفته مرکــز پژوهش های مجلس، فقر و متغیرهــای مربوط به آن 
ازجمله متغیرهای مهم اقتصادی هســتند که نه تنها ابعاد اقتصادی، بلکه 
ابعاد اجتماعی آن نیز دارای اهمیت بســیاری اســت. آنچه موضوع فقر را 
بااهمیت تر از برخی متغیرهای اقتصادی می سازد، ابعاد اجتماعی آن است. 
افزایش نرخ فقر یا حتی بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد )در شرایطی که 
نرخ فقر با افزایش مواجه نبوده(، موجب افزایش نارضایتی اجتماعی شود. 
از این رو است که پرداختن به موضوع فقر و توزیع درآمد از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
ایران ازجمله کشورهایی است که به لحاظ نرخ فقر وضعیت مناسب تری 
نسبت به برخی کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته با نرخ های 
فقــر مطلق 30 تا 40درصد دارد، امــا همچنان موضوع فقر مطلق در آن 
مطرح است. براســاس برآورد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 
نرخ فقر در سال 139۶ به طور متوسط در کل کشور 1۶درصد بوده است 
که هرچند نسبت به برخی کشورهای در حال توسعه در وضعیت بهتری 
قرار دارد، اما نیازمند آن است که به دالیل ایجاد فقر و همچنین راهکارهای 
قانونی برای کاهش فقر پرداخته شود. ازهمین رو مرکز پژوهش های مجلس 
در گزارشــی جامع به تشــریح دالیل پایداری فقر در کشور پرداخته و از 

برخی پیشنهادهای قانونی برای کاهش آن سخن گفته است.
* پایین بودن تحرک درآمدی: چنانچه تحرک درآمدی در کشوری باال 
باشد به این معناست که افراد با استفاده از توانایی های خود می توانند در 
بازه زمانی مشــخصی وضعیت خود را بهبود بخشند. مطالعات مربوط به 
تحرک درآمدی در ایران نشان می دهد که تحرک درآمدی در دهک های 
پایین درآمدی به ویژه دهک 1 و 2 بســیار اندک بوده و به عبارتی احتمال 
اینکــه خانواری در دهــک 1 و 2 بتواند وضعیت خود را بهبود بخشــند 
بسیار اندک است. پس از بررسی مهم ترین عوامل جابه جایی خانوارها در 
دهک های درآمدی مشــخص شد که مهم ترین عامل ورود افراد به ورطه 
فقر کاهش درآمدهای شغلی بوده است حال آنکه مهم ترین عامل خروج از 

فقر خانوارها افزایش درآمدهای متفرقه بوده است.
* وجود شــاغلین با درآمد پایین: بررسی وضعیت فعالیت سرپرستان 
خانوار در ســه دهک پایین درآمدی نشــان می دهد که بیش از نیمی از 
سرپرستان خانوارها در سه دهک اول درآمدی شاغل هستند. لیکن داشتن 
شــغل امکان خروج آنها را از فقر فراهم نکرده اســت. با وجود آنکه تعداد 
موقعیت های شغلی بالغ بر چند هزار شغل می شود با این حال تمرکز بسیار 
باالیی در تعداد محدودی شــغل وجــود دارد. به گونه ای که در دهک اول 

شهری تنها در هفت موقعیت شغلی ۶۵درصد افراد حضور دارند. این تمرکز 
باال در تعداد بســیار محدودی شغل دو پیام دارد: اول آنکه در دهک های 
پایین تنوع مهارتی پایینی وجود دارد و همین امر ســبب شــده است تا 
موقعیت های شغلی به تعداد بسیار معدودی محدود شود و از طرف دیگر 
این تمرکز باال به معنای عرضه بیشــتر در موقعیت های شغلی خاص و در 
نتیجه احتماال دستمزد پایین تر خواهد بود. از طرف دیگر این مشاغل نوعا 
مشاغل با مهارت ســاده و بدون آموزش هستند. درنتیجه برای بهبود در 
وضعیــت درآمدی دهک های پایین، آموزش های مهارتی از اولویت باالیی 

برخوردار است.
از ســوی دیگر حضور فقرا در مشاغل غیررسمی و عدم بهره مندی آنها 
از قانون کار و نیز خدمات بیمه ای یکی دیگر از عواملی اســت که مانع از 
خروج آنها از فقر می شــود. به نظر می رسد که تعدد دستگاه های متولی 
کاهش فقر امر کاهش فقر در ایران را با ســختی مواجه کرده است. وجود 
یــک برنامه ریزی مرکزی بلندمدت که به تقســیم وظایف و جلوگیری از 
همپوشانی فعالیت های حمایتی توسط دستگاه های مختلف و هماهنگی 
میان دستگاه های اجرایی بینجامد، می تواند از هدررفت منابع صرف شده 

در زمینه کاهش فقر کاسته و به افزایش بازدهی فعالیت ها بینجامد.
* دسترسی نامتوازن به تسهیالت بانکی: در ایران دسترسی به خدمات 
مالی با وجود توســعه سخت افزاری مناســب و قابل رقابت با کشورهای 
توسعه یافته، به نحوی نامتوازن توسعه یافته است. برای مثال میزان استفاده 
از تسهیالت بانکی میان دهک های مختلف درآمدی تفاوت چشمگیر دارد. 
از دالیل این امر می توان به دیوا نساالری پرپیچ و خم و بار سنگین قوانین 
و مقررات نامساعد و اضافی در نظام بانکی کشور، هزینه های باالی عملیات 
پایش و دشواری های تهیه وثایق اشاره کرد که سادگی و سهولت دسترسی 

را تحت الشعاع قرار می دهند.
همچنین می توان به مهاجرت های نامناســب و برنامه ریزی نشده درون 
کشوری و برون کشوری، باال رفتن نرخ شهرنشینی، خروج افراد متخصص 
و تحصیلکرده از کشــور و ورود نیروی کار ســاده و ارزان به کشور، رشد 
جمعیت با سن باالی ۵۵ سال که نیازمند خدمات بازنشستگی و بیمه ای 
هســتند، نرخ رشد باالی جوانان در ســن کار بیکار یا خارج از بازار کار، 
افزایــش ناگهانــی و بی رویه نــرخ ارز و انتظارات تورمــی حاصل از آن 
و عدم توجه به ارتقای ســطح اقتصادی و اجتماعــی مناطق در افزایش 
ضریب دسترسی به زیرســاخت های اساسی و همچنین عدم آینده نگری 
و برنامه ریزی مناســب برای کاهش اثــرات نامطلوب برخورد با تکانه های 

خارجی احتمالی اشاره کرد.
* طراحی و اجرای سند کاهش فقر: یکی از پیشنهادهای مرکز پژوهش  ها 
برای خروج از فقر و کاهش محرومیت، طراحی و اجرای سند کاهش فقر 

است. هدف از تدوین سند راهبردی کاهش فقر، هماهنگ سازی دستگاه ها 
برای رسیدن به اهداف قابل دسترسی از طریق برنامه های کارشناسی شده 
کاهش فقر است. تدوین این سند در ایران می تواند اهدافی از این قبیل را 
محقق سازد: اهداف مورد اتفاق دستگاه ها در مقابله با فقر را مشخص کند، 
ارزیابی از سیاست های کاهش فقر را فراهم کند، به تخصیص بهینه منابع 

کمک کند، از همپوشانی فعالیت ها جلوگیری به عمل آورد.
یکی دیگر از این پیشــنهادها، شواهدمحور شدن سیاست گذاری و اجرا 
است و منظور از شواهدمحور شدن، استفاده درست از اطالعات و تجربیات 
در برنامه ریزی، اجرا و نظارت و ارزیابی است. استفاده از شواهد در فرآیند 

منسجم نظارت و ارزیابی برای بهبود پروژه الزامی است.
یکی دیگر از پیشــنهادها هم مشــارکت ذی نفعــان در برنامه ریزی و 
نظارت است، تجربه اصالح فرآیندها با مشارکت ذی نفعان نشان می دهد 
که مشــارکت آنها می تواند کارآمدی برنامه ها را به شدت افزایش دهد. به 
عنوان نمونه، در تجربه اصالح فرآیند بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، 
انجمن کارگران ساختمانی در بازطراحی فرآیند بیمه اجتماعی کارگران 
ســاختمانی و ارزیابی ثبت نام کنندگان مشارکت کرد. این تغییر توانست 
دقت شناســایی برنامه را به شــدت افزایش و هزینه های طرح را به شدت 

کاهش دهد.
همچنین یکی دیگر از پیشنهادات پیش بینی تکانه های احتمالی خارجی 
و برنامه ریزی بــرای مقابله با آنها تصمیمات شــتاب زده و بدون مطالعه 
در زمان بحران ممکن اســت عواقب نامطلوبی را به دنبال داشــته باشد. 
از آنجایی که کشــور ما غالبا با تکانه های خارجی ازجمله تحریم ها مواجه 
بوده است الزم اســت جنبه های مختلف از قبل مورد مطالعه قرار گرفته 
و دســتورالعمل های مشــخص برای مقابله با هر بحران تعیین شود تا از 

عکس العمل های شتابزده جلوگیری به عمل آید.
* پیشــنهاد ایجاد اشــتغال مولــد: یکی دیگر از پیشــنهادهای مرکز 
پوهش ها، »ایجاد اشتغال مولد« است. ازآنجایی که نیروی کار تنها دارایی 
اکثر فقراســت، افزایش درآمد فقرا از طریق ایجاد اشتغال مولد می تواند 
اصلی ترین راه مقابله با فقر باشــد. کاهش توان اشــتغال زایی بخش های 
مختلف اقتصــاد ایران از طریق کاهش فرصت های شــغلی، افزایش نرخ 
بیکاری و از میان رفتن امکان کســب درآمد، کاهش نرخ مزد و گسترش 
فقر در میان شــاغلین منجر به افزایش فقر شــده اســت. در حال حاضر 
ترکیبی از نرخ باالی بیکاری و افزایش سهم اشتغال غیررسمی با مزدهای 
پایین از عوامل مهم باالرفتن نسبت جمعیت زیر خط فقر در ایران است. 
به همین جهت شناسایی موانع رشد اشتغال و اعمال سیاست های مناسب 
برای تسریع آهنگ رشد اشتغال ازجمله راهکارهای اساسی برای کاهش 

فقر خواهد بود.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس  از وضعیت دهک های درآمدی 

دالیل فقر پایدار در ایران

یادداشت

عوامل انحراف از پیش بینی ها

پیش بینی شــرایط اقتصادی کشورها، براســاس اطالعاتی است که از 
گذشته موجود اســت. برای مثال در ابتدای سال، براساس واقعیت هایی 
که در گذشته رخ داده و یا سناریوهایی براساس قیمت نفت، میزان تولید، 
صادرات و عکس العمل های      سیاســی، رشد اقتصادی پیش بینی می  شود. 
البتــه معموال پیش بینی ها     خوش بینانه انجام می  شــود تا وخامت اوضاع 
نگران کننده نباشــد، اما در واقعیت، شــرایطی رخ می  دهد که در نتیجه 
آن، رشــد اقتصادی عدد واقعی خود را نشان می  دهد و با پیش بینی های 
     صورت گرفته اختالف خواهد داشــت. اگر هم پیش بینی ها     شرایط واقعی 
را بازگو کند، اقداماتی در جهت بهبود انجام می  شــود و باز هم شرایطی 
متفــاوت از پیش بینی رخ داده، ایجاد می  شــود. اگر پیش بینی ها     رشــد 
اقتصادی مطلوبی را نشــان دهد، سعی می  شود که آن را حفظ کنند. این 
اســت که معموال انحراف در پیش بینی ها     رخ می  دهــد. در آمریکا و اروپا 
نیز همین انحراف نمایان اســت، اما در این کشورها پیش بینی ها     براساس 
سناریوهای نزدیک به واقعیت انجام می  شود. همچنین آنها هیچ گاه دچار 
تحریم نمی شــوند. ولی این شرایط برای ایران متفاوت است. ما نمی دانیم 
که متغیرهای برون زای موثر در اقتصاد کشور چیست؟ برای مثال قیمت 
نفت، میزان صادرات، ورود ارز به کشور و اقدامات متقابلی که هر آن ممکن 
است آمریکا علیه ایران انجام دهد، منجر به انحراف از پیش بینی ها     می  شود.
اقتصاد با پیش بینی آینده سر و کار دارد اما پیش بینی های      طوالنی مدت 
در شرایط فعلی کشور امکان پذیر نیست. پیش بینی براساس سناریوهایی 
انجام می  شود که باید عملی شوند. برای مثال، میزان درآمدزایی مالیاتی و 
تولید و صادرات نفت مواردی است که پیش بینی آن با نوسان همراه است 
و تابع شرایطی است. نمی توان گفت سناریویی که براساس آنها     پیش بینی 
انجام شــده، قطعا اتفاق می  افتد، اما همواره  ســعی می شــود انحراف از 
پیش بینی به حداقل برســد. اگرچه نهادهای بین المللی شرایط سختی را 
برای ایران پیش بینی می  کنند، امــا دولت ایران همچنان اعتقاد دارد که 
وضعیت مطلوب است. به اعتقاد نگارنده ادعای نهادهای بین المللی ناشی 
از عدم شناخت و آگاهی آنها از تصمیمات ریاست جمهور ایران است. این 
نهادها براســاس آنچه پیش  از این رخ داده و روند گذشته اقتصاد ایران و 
متغیرهایی که کمتر از ما نسبت به آن شناخت دارند، پیش بینی هایی را 
ارائه می  کنند، بنابراین اختالفاتی با واقعیت نمایان می  شود. از طرفی، زمانی 
که نهادهای بین المللی کاهش رشــد اقتصــادی را برای ایران پیش بینی 
می  کنند، زنگ هشــدار برای ما به صدا درمی آید تا نگذاریم این اتفاق رخ 
دهد. در همین راســتا اقدامات پیشگیرانه انجام می  شود تا توان مقابله با 
شرایط اقتصادی سخت را داشته باشیم. ممکن است پیش بینی نهادها به 

وقوع نپیوندد اما این اقدامات باعث جلوگیری از بحران های      آتی می  شود.
در دوره دهم ریاست جمهوری، صادرات نفتی ایران باالی یک میلیون 
بشکه در روز بود، ارز به راحتی به کشور بازمی گشت و تورمی که امروزه به 
دلیل سال ها     تحریم با آن دست و پنجه نرم می  کنیم و تولید کارخانجات 
را کاهش داده، وجود نداشت. امروزه کشور شرایطی به مراتب سخت تر از 
گذشته را تجربه می  کند. افزایش جمعیت و باالرفتن نقدینگی در جامعه، 
اثر خود را در برخی بازارها نشان می  دهد. تجربه هایی مانند افزایش قیمت 
ارز، خودرو و مســکن را در سال های      گذشته داشته ایم که امروزه تاثیرات 
منفی خود را بروز می  دهد. این موارد باعث تاثیر بیشتر تحریم در کاهش 

رشد اقتصادی شده است.
در این شرایط باید اقداماتی برای مواجهه با این کاهش رشد اقتصادی و 
بهبود آن انجام داد. سیستم بانکی نباید منابع خود را مانند گذشته، حراج 
کند تا شاهد مواردی چون بانک سرمایه باشیم. از طرفی، سازمان مدیریت 
و بانک مرکزی نباید ارز 4200 تومانــی را برای واردات مواد غیرضروری 
هزینه کنند. همچنین باید ســازمان های      نظارتی قوی تری داشته باشیم 
تا افزایش قیمت ها     منطقی تر باشــد. اینها     از جمله مواردی است که قابل 
کنترل است و تا زمانی که این موارد را در نظر داشته باشیم، می  توانیم از 
وخامت اوضاع بکاهیم. شرایط بین المللی هم در اختیار دولت نیست و به 
یقین آمریکا سعی می  کند راه های      فرار و دور زدن تحریم را ببندد و حلقه 
محاصره اقتصادی را تنگ تر کند. یکی از راه های برون رفت از این شرایط، 
اصالح نظام بانکی است. باید بدانیم که ضعف این نظام در کدام بخش است 
و ما در چه راســتایی می  خواهیم این اصالحات را داشته باشیم. موضوع 
اصالح نظام بانکی همچنان در کشور موضوعی مبهم است. باید ابتدا آن را 
تعریف کرد تا با اقدامات کوتاه مدت و اجرایی آن را به سرانجام رساند. رشد 
اقتصادی حاصل تحوالت تولید و مصرف در کشور است، بنابراین اگر بخش 
نفت ضعیف باشــد، تولید و صنعت با رکود تورمی دست به گریبان باشد، 
هزینه تولید باال برود و تولید کمتر صورت گیرد، رشد اقتصادی نامطلوبی 
را رقم می  زند. دولت باید سیاست های      مشخص اقتصادی داشته باشد و با 
برنامه پیش  برود. اگر شــرایط را به حال خود رها کند تا به ثبات نســبی 

برسد، ضربه بزرگ تری به بدنه اقتصاد کشور وارد می  شود.

با فروش اوراق انجام شد
تسویه 73 هزار میلیاردی بدهی های دولت

دولت تا پایان ســال گذشته 73 هزار میلیارد تومان از بدهی های خود 
را از طریق فروش اوراق تســویه کرده است. به گزارش ایسنا، در سال های 
اخیر، تســویه بدهی های دولت با انتشــار اوراق پررنگ تر شده و هر ساله 
ارقام باالیی به فروش اوراق در بودجه اختصاص پیدا می کند. این درحالی 
اســت که برای ســال 1397 و در تبصره)۵( قانون بودجه و در راســتای 
تســویه بدهی دولت، مجوز انتشار اسناد خزانه صادر شد که براساس آن 
دولت می تواند اســناد خزانه اسالمی را با حفظ قدرت خرید و با سررسید 
تا ســه ســال صادر و به طلبکاران در بخش های مختلف اختصاص دهد. 
آخرین گزارش اعالمی سازمان برنامه و بودجه در رابطه با وضعیت تسویه 
بدهی های دولت از کانال انتشار اوراق در سال گذشته، نشان می دهد که 
حدود 73 هزار میلیارد تومان از بدهی ها در این رابطه تسویه شده است. بر 
این اساس، حدود 1٨ هزار و ٨20 میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران، 3۵ 
هزار و 444 میلیارد تومان برای تسویه و تهاتر اشخاص حقیقی و حقوقی، 
4204 میلیارد تومان بابت مطالبات کشاورزان و صندوق بیمه محصوالت 
کشــاورزی، 3000 میلیارد تومان مطالبات طرح سالمت، 3000 میلیارد 
تومان برای فــروش اوراق در بازار بورس و تامین نقدینگی، 93۶ میلیارد 
تومان پرداخت مطالبات توانیر بابت خرید تضمینی برق، 3000 میلیارد 
تومان بــرای فروش اوراق در بازار بــورس و تامین نقدینگی و همچنین 
٨473 میلیارد تومان برای بخش های متفرقه، اسناد و اوراق مالی منتشر 

شده تا تسویه بدهی دولت انجام شود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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ایجاد صندوق تامین ودیعه مســکن برای کاهش فشار بر مستاجران 
از دید برخی کارشناســان چاره ای کوتاه مدت به شــمار می آید. در این 
میان راهکارهای دیگری همچون راه اندازی شــرکت های اجاره داری نیز 

می تواند راهگشا باشد.
به گزارش ایرنا، طبق یک قانون نانوشته در بازار، تعیین اجاره بها تابع 
ارزش ملک اســت و با توجه به افزایش جهشی قیمت مسکن طی یک 
سال گذشته ناشی از هجوم نقدینگی به این بخش از اقتصاد برای حفظ 
ارزش دارایی ها، میزان اجاره بها هم به طور قابل توجهی افزایش یافت، 
به طوری که میانگین افزایش اجاره بها به 30درصد رســید حال اینکه 

این عدد در برخی از مناطق تهران بیش از ۵0درصد هم برآورد شد.
ایــن افزایش قیمت اجاره واکنش دولت را در پی داشــت و وزیر راه 
و شهرســازی از صاحبخانه ها درخواســت کرد مراعات شــرایط حال 
مســتاجران را بکنند. از آنجایی که توصیه و درخواســت از موجران راه 
به جایی نبرد، مسئوالن تصمیم گرفتند برای اولین بار به طور مستقیم 
وارد بــازار اجاره شــوند و الزام افزایش اجاره بها تا ســقف 30درصد را 
مطرح کنند. در این راستا قرار بر این شد که کمیته تعیین اجاره بها در 

دولت تشکیل شود که این راهکار هم به اجرا نرسید.
در نهایت وزارت راه و شهرسازی طرح افزایش عرضه مسکن در قالب 
آغاز به ســاخت 400هزار واحد مسکونی را در دســتور کار قرار داد و 
وزارت اقتصاد طرح صندوق تامین ودیعه را پیشــنهاد داد. در حالی که 
تنها یک ماه از تابستان، فصل نقل و انتقاالت مسکن در بازار اجاره باقی 

مانده هیچ یک از طرح ها و برنامه ها به داد مستاجران نرسید.
البتــه طرح بلندمدت اقدام ملی حمایت از تولید و عرضه مســکن با 
ساخت 400 هزار واحد مسکونی در دست اجرا است اما طرح کوتاه مدت 
وزارت اقتصاد هنوز به تصویب نرســیده است. طبق اعالم »محمدعلی 
دهنــوی« معاون وزیر اقتصاد، این صندوق کمک می کند تا نرخ تبدیل 
ودیعــه به اجاره از 30درصد به 22درصد کاهش یابد. همچنین، وزارت 
اقتصاد پیشنهاد راه اندازی صندوقی را داده تا مستاجران به جای اینکه 

با نرخ 3۶درصد به موجر اجاره پرداخت کنند با اســتفاده از منابع این 
صندوق ودیعه موردنیاز را از این صندوق با نرخ 22درصد تامین سازند.

برخی از کارشناسان بر این باورند هرچند این طرح می تواند مشکالت 
مســتاجران را تخفیف دهد اما طوالنی بودن پروســه تصویب و اجرا و 
باالبودن نرخ سود آن، کارآمدی و اثرگذاری طرح را کاهش داده است.   

صندوق تامین ودیعه، ُمسکن است نه درمان
فردین یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مســکن درباره طرح صندوق 
تامین ودیعه مســکن گفت: اجــرای این طرح نمی تواند مشــکل بازار 
مســکن در بخش اجاره را برطرف ســازد، اما به طور قطع می تواند اثر 

مشکالت را تخفیف دهد و برای عده ای نقش ُمسکن را داشته باشد.
وی با اشاره به عملکرد این صندوق اظهار داشت: این صندوق می تواند 
برای قراردادهای رهن مناســب باشــد چراکه استفاده از تسهیالت این 
صندوق به صرفه تر از تبدیل ودیعه به اجاره اســت به این معنا که نرخ 
ســود این تســهیالت طبق گفته وزارت اقتصاد حدود 22 درصد است، 
اما در حال حاضر در بــازار نرخ تبدیل ودیعه به اجاره با نرخ 30درصد 
محاسبه می شود اما مشکل این است که عمده مالکان به دنبال اجاره بها 

هستند و نه قراردادهای رهن کامل.
یزدانــی با بیان اینکه این طرح می تواند یک گام رو به جلو برای رفع 
مشکل مستاجران باشد، ادامه داد: این موضوع طرح جدیدی نیست. در 
اواســط دهه ٨0 هم بنیاد مسکن اقدام به ارائه تسهیالت قرض الحسنه 

ودیعه مسکن کرد و تا حدودی هم توانست در بازار اثرگذار باشد.
مدیر علمی طرح جامع مســکن درباره معایب این طرح و پیشــنهاد 
گفت: مخاطب این طرح اقشــار کم درآمد و مستاجران هستند بنابراین 
نرخ سود 22درصد مناســب این دهک از جامعه نیست. از سوی دیگر 
اجرای این دســت از طرح ها مناسب فصل نقل و انتقاالت مسکن است. 
تقریبا 20درصد از معامالت اجاره در نیمه دوم ســال انجام می شــود، 
بنابرایــن این اقدامات باید در فصل اجاره یعنی نیمه اول ســال به اجرا 

می رسید.

وی بــا بیان اینکه طرح صندوق تامین ودیعه مســکن در کوتاه مدت 
می تواند اثرگذار باشــد، اظهار داشــت: راهکار موثر و پایدار برای رفع 
مشــکل بازار مســکن افزایش درآمد خانوار اســت که ریشه در رشد 
اقتصــادی دارد. از ســوی دیگــر افزایش عرضه می توانــد باعث ایجاد 
تعــادل بین عرضه و تقاضا در بازار شــود و قیمت ها را متعادل کند، اما 
طرح هایی مانند صندوق ودیعه با نرخ مناســب اقشار کم درآمد می تواند 
در کوتاه مدت موثر باشــد به شرطی که مدت زمان تصویب و اجرای آن 

به طوالنی و زمان بر نباشد.
نقش شرکت های اجاره داری در بازار مسکن 

در کارنامه موفق بســیاری از کشــورها در کنترل بازار مســکن در 
بخش اجاره، فعال ســازی شــرکت های اجاره داری دیده می شود. یکی 
از پیشــنهادهای مطرح دولت هم برای ســاماندهی بازار اجاره کشــور 
راه اندازی و تاســیس شــرکت های اجاره داری است. با توجه به افزایش 
نرخ اجاره در کشــور، ساخت وســاز مســکن با هدف ورود این واحدها 
به بازار اجاره افزایش می یابد از این رو حضور شــرکت های اجاره داری 
برای مدیریت واگذاری واحدهای مجتمع های مسکونی به مستاجران و 

تعمیرات و نگهداری آنها الزامی است.
در بســیاری از کشــورها از جمله کشــورهای اروپایی تجربه ساخت 
مجتمع ها و شهرک های مسکونی مختص اجاره از سوی بخش خصوصی 
بــا حمایت دولت وجــود دارد که از این طریق قوانیــن خودخواهانه و 
نانوشته مالکان خرد را شکسته اند و توانسته اند قیمت ها را به حد تعادلی 

برسانند.
در کشــورمان هم بــا الگوبرداری از این طرح ها و پروژه ها پیشــنهاد 
تاسیس این شرکت ها داده شده است که البته این پیشنهاد هم در حد 
حرف اســت و هنوز به مرحله اجاره نرسیده است. مهم ترین مزیت این 
اقدام، ایجاد رقابت بین مالکان انبوه مســکن و مالکان خرد برای کاهش 
قیمت اجاره و افزایش ســطح ارائه خدمات و سرویس های استاندارد به  

مستاجران است.

شرکت های اجاره داری به کمک آشفته بازار اجاره مسکن می آیند؟

راهیبراینجاتمستاجران
یادداشت

فروش امالک مازاد دولت به عرضه مسکن 
ارزان کمک می کند؟

وزیر اقتصاد از این می گوید که قرار است عرضه مسکن زیاد شود. تدبیر 
دولت در این زمینه مولدســازی دارایی های دولت است. آنطور که وزیر 
می گوید بخشی از امالک و اموال مازاد دولت برای عرضه مسکن واگذار 
می شــود. هرچند واگذاری امالک مازاد دولت یک اقدام مطلوب ارزیابی 
می شود اما مشخص نیست که قرار است دولت چطور و با چه شرایطی 
این امالک را واگذار کند؟ حجم این امالک و اموال که قرار است واگذاری 
آن به کمک عرضه مسکن ارزان بیاید به چه اندازه است؟ آیا این میزان 
کفاف کمبود مسکن را می دهد؟ آیا دولت می خواهد از اعتبار حاصل از 
فروش این اموال و امالک مازاد به تهیه مسکن ارزان کمک کند یا صرف 

فروش این امالک برای تنظیم بازار، موردنظر است؟
هر زمان که حرف از تهیه مســکن ارزان قیمت می شود، همه نگران 
می شویم. آخرین پروژه دولت برای تهیه مسکن ارزان قیمت، مسکن مهر 
بود. پیش از راه اندازی پروژه از این گفتند که مسکن به دلیل قیمت زمین 
گران است و اگر قیمت زمین را از مسکن جدا کنیم، مسکن ارزان قیمت را 
می توان به اندازه کافی عرضه کرد. نتیجه این بود که برای ساخت مسکن 
به بیابان ها رفتند که هیچ امکاناتی نداشــت و البته کیفیت ساخت هم 
مطلوب نبود. اگر دولت به دنبال ساخت مسکن با این اعتبار برای مردم 
اســت، این نگرانی وجود دارد که دوباره در مسیر ساخت مسکن ارزان 
اما بی کیفیت در مناطقی بدون وجود زیرساخت های الزم برای سکونت 
قرار بگیرد. اگر قرار اســت با عرضه مسکن ارزان به دامی مشابه مسکن 
مهر بیفتیم، باید به روش های دیگر روی آورد. اکنون مشــخص نیست 
که دولت می خواهد مسکن مهر را ادامه دهد یا بعضی واحدها را خراب 
کند. ســوال دیگر این است که دولت کدام  امالک و اموال مازاد خود را 
برای تهیه مســکن ارزان عرضه می کند؟ آیا ساختمان های مسکونی در 
اختیار دولت یا ساختمان های بزرگ و امالکی مشابه آنچه توسط نهادها 
و بنیادها اداره می شــود واگذار خواهد شــد؟ این نگرانی وجود دارد که 
این امالک در فرآیند واگذاری براســاس روابط عرضه شــود که در این 
وضعیت اثری بر وضعیت عرضه مسکن ارزان برای قشر کم درآمد نخواهد 
داشت. راه حل همیشگی تولید مسکن ارزان بارها از سوی کارشناسان 
به دولت ها گوشــزد شده است. اول از همه باید در بورس بازی و کاالیی 
بودن مسکن تجدیدنظر شود. قیمت های کنونی مسکن واقعی نیست. 
ساختمان از چوب و آجر است اما همین چوب و آجر چند کوچه باالتر 
قیمت دیگری پیدا می کند. این نشان می دهد که در بازار مسکن اتفاق 
دیگری در حال رخ دادن است. درواقع ضوابط اقتصادی نادرستی که در 
جامعه حاکم است، نقدینگی که دست مردم است و دولت برنامه ای برای 
جذب آن ندارد و هرچند ســال یک بار به یک بازار مثل مسکن و دالر و 
طال هجوم می برد، ریشه مشکالت است. اگر دولت ها ضوابط اقتصادی را 
طوری تنظیم کنند که گرانی مهار شده و تورم کاهش پیدا کند، نیازی 
به مداخالت این چنینی دولت ها در بازارها نیست، اما در شرایط بحرانی 
مثل امروز که مردم تحت فشــار هســتند و محرومیت های عجیبی در 
بخش مسکن ایجاد شده، شــاید بتوان با روش هایی از التهاب بازار کم 
کرد. دولت اگر اعتبار الزم برای عرضه مســکن ارزان را از طریق فروش 
امالک و اموال مازاد خود تامین کند، باید پیش از هر اقدامی از یک تیم 
کارشناســی قوی زیر نظارت وزارت راه و شهرســازی و نظام مهندسی 
بهره ببرد. طراحی پروژه هایی برای ســاخت مسکن ارزان قیمت یک امر 
معمول در همه کشورهاست و کار سختی نیست. حتی در شهر تهران با 
وجود فشردگی و تراکم موجود، زمین هایی با کاربری غیرمسکونی وجود 
دارد که مدت هاست بالاستفاده مانده، مثال آن هم زمین های پادگان یا 
فضاهای باز دیگری اســت که کاربری آن عملی نشده است. نکته مهم 
دیگر ســاماندهی خانه های خالی است که تهیه مسکن را در یک شهر 
٨ میلیون نفری دشوار کرده است. در شهر تهران کمبود مسکن نداریم 
و بی خانه ماندن بســیاری از اقشار در پایتخت کشور به دلیل نوسانات 

مسکن و عدم استفاده از ظرفیت های موجود است.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد
ساخت ۱۱۰ هزار واحد »اقدام ملی« با حضور 

رئیس جمهور
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به طرح اقدام ملی مسکن گفت کلنگ عملیات 
اجرایی ساخت 110 هزار واحد مسکونی از طرح اقدام ملی در هفته دولت 
با حضور رئیس جمهوری  زده می شــود. به گزارش وزارت راه و شهرسازی، 
محمد اسالمی افزود: حدود ۶0 هزار واحد از این طرح همزمان با رونمایی آن 
در سال گذشته توسط رئیس جمهوری آغاز شد و در هفته جاری عملیات 
اجرایی ساخت 110 هزار واحد از این طرح کلنگ زنی می شود. اسالمی ادامه 
داد: رئیس جمهوری هم روی موضوع مسکن تاکید ویژه دارند و همه سعی ما 
از زمان ورود این بوده که بتوانیم جریان سازی پایداری را برای تولید مسکن 
داشته باشیم. این جمله به این معنا است که برای جامعه هدف مان همواره 
اعتماد و اطمینانی داشته باشیم، یعنی اقشاری که جامعه هدف ما هستند 
و تکلیف قانونی داریم که زمینه خانه دار شــدن آنان را فراهم کنیم، اعتماد 
داشته باشند و ما هم اطمینان داشته باشیم که این برنامه محقق می شود و 
آنان می توانند در زمانی مشخص صاحبخانه شوند. او درباره شیوه های تولید 
مسکن از گذشته تا امروز گفت: حرف زدن کار آسانی است، مهم این است که 
جامعه هدف خودمان را بشناسیم، از استطاعت جامعه هدف ارزیابی درستی 
داشته باشیم و مسکنی که عرضه می کنیم با این استطاعت خرید انطباق 
داشته و اطمینان داشته باشیم که این اتفاق می افتد. اسالمی درباره جامعه 
هدف گفت: پارسال مطابق اطالعات مرکز آمار ایران، ۵4۵ هزار ازدواج اتفاق 
افتاد و اگر فرض  کنیم که این رقم ثابت باشد پیش بینی می شود که در پنج 
سال آینده حداکثر به رقم ۵00 هزار ازدواج برسیم و بنابراین این تعداد زوج 

خانه اولی نیاز به مسکن دارند.
وی ادامه داد: درصدی از این زوج ها می توانند مســاله مسکن را حل 
کنند، اما درصدی باقی می مانند که جامعه هدف ما می شوند و باید زمینه 
خانه دار شدن آنان را فراهم کنیم؛ این جامعه هدف را ٨0درصد در نظر 
گرفتیم و آن را در برنامه اقدام ملی قرار دادیم. او با اشاره به وجود نزدیک 
به 24 میلیون واحد مســکونی و بیش از 22 میلیون خانوار در کشــور، 
گفت: هرچند تعداد خانه ها بیشــتر از شمار خانوارها است، اما مسکن 
از نظر کیفیت، ارزشــی و غیر قابل انطباق با جامعه ای که نیازمند است 
نیست،  بنابراین باید خانه هایی را مطابق با ضوابط که بین 70 تا 100 متر 

است را برای این نوع جامعه تدارک دید.
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علیرضا سرحدی
تحلیلگر بازار مسکن

با آغاز هفته دولت، ثبت نام برای دریافت مسکن در قالب طرح اقدام ملی 
تولید و عرضه 400 هزار واحد مســکونی که به صورت پایلوت از اســتان 
کرمان آغاز شده، نقطه شروع رونق دهی به ساخت و ساز محسوب می شود؛ 
با توجه به شروع این پروژه، رشد 2۵درصدی پروانه های ساختمانی، افت 
معامالت و انتظار برای کاهش قیمت ها افق بازار مسکن امیدوارکننده شده 

است.
به گزارش ایسنا، ابتدای هفته معاون بنیاد مسکن از ثبت نام طرح اقدام 
ملــی تولید و عرضه مســکن در حوزه مربوط به این نهــاد خبر داد. قرار 
اســت 100 هزار واحد از 400هزار واحد این برنامه توسط بنیاد مسکن، 
200  هزار واحد توسط شرکت عمران شهرهای جدید و 100 هزار واحد 
توسط شرکت بازآفرینی شهری تولید شود. مطابق اعالم جواد حق شناس، 
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی، تفاوت طرح اقدام ملی 
با مســکن مهر در این است که قبل از ساخت واحدهای مسکونی، تقاضا 

برای ساخت مدنظر است.
به گفته حق شناس، افرادی که دارای زمین هستند تسهیالت ساخت و 
مجوز برای ســاخت در اختیار آنها قرار می گیرد و برای افراد فاقد زمین از 
اراضی دولتی که در اختیار این طرح اســت استفاده می شود، به طوری که 
با سازندگان وارد مذاکره می شویم و تا حدودی بر سر قیمت تمام شده به 

توافق می رسیم و در سامانه قیمت ها بسته به نوع پروژه درج خواهد شد.
معاون بنیاد مسکن انقالب اســالمی درباره تسهیالت ارائه شده به این 
طرح بیان کرده است: با توجه به توافقاتی که با بانک مسکن صورت گرفته 
اســت متوسط تسهیالت تا 7۵ میلیون تومان با سود 1٨درصد است، این 
تســهیالت نیاز به ســپرده گذاری ندارد و تا سقف 100میلیون تومان نیز 
می رسد، البته بانک مســکن در کنار این تسهیالت، تسهیالت جعاله نیز 
پرداخت می کند. تسهیالت 7۵ میلیون تومانی یا به صورت تسهیالت خرید 

به خریدار پرداخت می شــود یا اینکه تســهیالت به انبوه سازان پرداخت 
می شود و انبوه سازان می توانند این تسهیالت را انتقال دهند.

سهم 90درصدی بخش خصوصی در ساخت و ساز
اما واقعیت آن اســت که حدود 90درصد ســاخت و ساز برعهده بخش 
خصوصی است. به دنبال رکود سال های 1392 تا 1397 در بخش مسکن 
و ساختمان، از اواسط سال 1397 ترمیم اعتماد از دست رفته برای انجام 
ریسک سرمایه گذاری در ساخت و ساز، مهم ترین اقدام سیاست گذار بازار 
مسکن برای ارزیابی شد. با اینکه بعد از افزایش قیمت مسکن در زمستان 
سال گذشته پروانه های ساختمانی 2۵درصد نسبت فصل مشابه سال قبل 
از آن افزایش یافت، نوســانات قیمتی در بازار مسکن با افت ۵3درصدی 
معامالت کل کشور در 1۵ روز ابتدای مردادماه سال جاری همراه شد. لذا 
این نگرانی به وجود آمد که ســاخت و ساز مجددا وارد رکود شود. در این 
شرایط نخریدن مسکن شاید داروی موقتی برای کنترل قیمت ها باشد اما 

در بلندمدت نتیجه  معکوس برای بازار مسکن خواهد داشت.
مهم ترین راهکار، حمایت دولت از تولید مسکن در کشور است که وزارت 
راه و شهرسازی این سیگنال را دریافت و اولین نسخه را برای ترغیب بخش 
خصوصی به ســاخت و ساز نوشــت. تعریف 400 هزار واحد مسکونی در 
قالب طرح اقدام ملی که تاکنون ۵7 هزار و هشــت واحد آن در شهرهای 
جدید آغاز شــده و قرار اســت عملیات آغاز 1۵0 هزار واحد دیگر نیز در 
روزهای آینده توســط رئیس جمهور کلید بخورد، شــروعی برای پای کار 

آوردن سازندگان است.
سازندگان: بخش مسکن 30 تا 40 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد

چالش های طرف عرضه برای ورود به حوزه ساخت و ساز از  نگاه رئیس 
کانون انبوه ســازان ارزیابی شد. جمشید برزگر با بیان اینکه فعاالن بخش 
مسکن و ساختمان 30درصد بودجه شهرداری ها را تامین می کنند، گفت: 

با توجه به رکود بخش مسکن، اقتصاد کشور از گردش نقدینگی این بخش 
بی نصب شــده است. از سوی دیگر نیاز ســالیانه به حدود 900هزار واحد 
مسکونی به انباشت تقاضا منجر شده که تلفیق این حجم تقاضا با نقدینگی 

2200 هزار میلیارد تومانی به جهش قیمت مسکن منجر شده است.
وی، علت افزایش 2۵درصدی صدور پروانه های ساختمانی در زمستان 
1397 را ارائه تخفیفات 30درصدی به سازندگان دانست و گفت: معتقدم 
آمار ماه های بعد قطعا نشــان دهنده کاهش تعداد پروانه های ساختمانی 
خواهد بود. مشــاهدات عینی از ورود به دوره رکود حکایت دارد و اوضاع 

همانند سال 139۵ شده است.
رئیس کانون انبوه سازان با بیان اینکه برنامه اقدام ملی ایراداتی دارد که 
باید دیده و ترمیم شود، گفت: به دلیل آسیب هایی که چند سال یک بار از 
نوسانات قیمتی در سطح اقتصاد کالن متوجه فعاالن حوزه ساخت و ساز 
می شود، سازندگان دیگر ریسک سرمایه گذاری را نمی پذیرند. سال گذشته 
و امســال قیمت مصالح ساختمانی 3 تا 4 برابر شده  است. ابتدا باید این 
اطمینان در بخش عمومی اقتصاد ایجاد شــود که دیگر نوسانات قیمتی 
نخواهیم داشت. در گام بعدی باید 30 تا 40 هزار میلیارد تومان منابع به 
بخش مسکن و ساختمان تزریق شود و با تسهیالت بانکی به دو برابر برسد. 
دولت باید یارانه تسهیالت را بپذیرد و نرخ سود را به زیر 10درصد برساند.

به  گفته برزگر، گام بعدی، تعریف پروژه اســت که حتما باید در قالب 
تفاهم نامه باشــد تا طرفین به تعهدات خود عمل کنند. بارها اعالم کردیم 
تا زمانی که موانع ســر راه تولید برداشته نشــود وزارت راه و شهرسازی 
نمی تواند به وظایف قانونی خود عمل نکند، لذا نباید سیاست گذاری کند. 
برای اینکه بتوان مشــکل مسکن دهک های 1 تا ۶ را برطرف کرد باید به 
ماده یک قانون ساماندهی مسکن عمل شود و حتما باید برای اجرای این 

قانون متولی تعیین شود.

جزییات ساخت 4۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح »اقدام ملی«

ورود اولین محرک به ساخت وساز مسکن

دوشنبه
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ثبات بازار به معنای کاهش قیمت ها نیست
4 نکته همتی درباره ثبات بازار

رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین یادداشــت اینستاگرامی خود 
نکاتــی پیرامون ثبات در بازار را مطرح کــرد. عبدالناصر همتی در 
این یادداشــت نوشــت: طی دو الی سه ماه گذشــته در پست های 
اینســتاگرامی و مصاحبه هایی که با رسانه ها داشتم، از ثبات نسبی 
حاکم در بازار ارز و به تبع آن در سایر بازارها، یاد کرده و از کاهش 
تدریجــی نرخ تورم ماهانــه و نقطه به نقطه، به عنوان نشــانه های 
حرکت به ســمت ثبات یاد کردم. در ایــن زمینه، چند نکته را باید 

توضیح دهم:
* ثبــات بازار قطعا به معنای توقف یا کاهش قیمت ها و رفع فشــار 
اقتصادی بر طبقات درآمدی متوســط و پایین جامعه، نیست و صرفا 
شکست فشار حداکثری آمریکا، در نیل به اهدافش را نشان می دهد. لذا 
حمایت از اقشار با درآمد ثابت و پایین بایستی با جدیت پیگیری شود.

* در کنار برنامه ریزی های دولت، امید به بهبود شــرایط، با توجه 
بــه عزمی که در تولیدکنندگان و نیز اخبار واصله از گوشــه و کنار 
کشــور در تالش برای رونق تولید ملی می رسد، به شدت نسبت به 

شش ماه پیش فزونی یافته است.
* تالش ها برای افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و 
فرآورده های نفتی و مهم تــر از همه صادرات غیرنفتی به روش های 

مختلف در حال گسترش است.
* تالش کشورهای همراه با تحریم، برای فاصله گرفتن از اشتباه خود 
و از همه مهم تر، ارائه برخی از پیشــنهادها، برای کسب رضایت ایران، 
جهت پذیرش مذاکره، سیگنال  های مهمی است از پیروزی مردم ایران 

در صحنه مقاومت اقتصادی و نیز قدرت نمایی اش در منطقه.

بانک ها 4برابر جمعیت ایران کارت صادر کردند
هر ایرانی چند کارت بانکی دارد؟

طبــق آمار بانــک مرکزی، بانک ها و مؤسســات مالــی و اعتباری 
342میلیون و 9٨2هزار کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، 

هدیه و کارت پول الکترونیک تا پایان خردادماه صادر کرده اند.
به گزارش تسنیم، تازه ترین گزارش آماری اداره نظام های پرداخت 
بانک مرکزی از تعداد کل کارت های صادرشــده توسط شبکه بانکی 
کشــور تا پایان خردادماه 9٨ نشان می دهد که بانک ها و مؤسسات 
مالی و اعتباری 342 میلیون و 9٨2 هزار کارت بانکی در قالب کارت 
برداشــت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک تا پایان خردادماه 
صادر کرده اند. با این حســاب و توجه به جمعیت ٨0میلیونی ایران 

می توان گفت که هر ایرانی حداقل 4کارت بانکی در جیب دارد.
در  این گزارش آمار ســه ماهه ابتدایی سال جاری در بخش های 
کارت برداشــت، کارت اعتباری، کارت خریــد یا هدیه و کارت های 
پول الکترونیک در دو قســمت استان تهران و سایر استان ها منتشر 
شده اســت؛ البته این آمار در حالی منتشر شده که گزارش اعالمی 
برخی بانک ها از جمله انصار، ایران زمین، توســعه صادرات، تجارت، 
پارسیان و پست بانک ایران درخصوص تعداد کارت های بانکی به روز 

نبوده و متعلق به سال های گذشته است.
* کارت برداشت: براساس گزارش بانک مرکزی، تا پایان خردادماه 
بالغ بر 22٨ میلیون و 79۵ هزار و ٨31 کارت بانکی از نوع برداشت 
در شبکه بانکی صادر شده که بانک سپه با تعداد 3٨ میلیون و ۵2٨ 
هزار و 71۶ کارت، بیشــترین صدور کارت برداشت میان بانک ها و 
مؤسســات مالی و اعتباری کشور را داشــته و بانک های ملی ایران، 
ملت، صادرات و کشــاورزی در رده های بعدی قرار دارند؛ از ســوی 
دیگر بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشــت را در شــبکه 

بانکی صادر کرده است.
آمار منتشرشــده از صدور کارت برداشت در استان تهران حاکی 
از آن اســت که در پایتخت بالغ بر 43 میلیون و 4٨0 هزار و 41۵ 
کارت بانکی توسط شبکه بانکی صادر شده که از این میان بیشترین 
سهم از کارت های بانکی صادره متعلق به بانک های سپه، ملی و ملت 
اســت. همچنین در سایر اســتان های ایران در حدود 1٨3 میلیون 
کارت بانکی صادر شــده که بانک سپه، ملی و ملت بیشترین کارت 

صادرشده را در اختیار خود دارند.
* کارت اعتبــاری: تا پایان خردادماه بالغ بر 2 میلیون و ۶٨7 هزار و 
721 کارت بانکی از نوع اعتباری در شــبکه بانکی صادر شده که بانک 
ملت با تعداد یک میلیون و 213 هزار و 20 کارت، بیشترین صدور کارت 
اعتباری میان بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است.

آمار منتشرشــده از صدور کارت اعتباری در استان تهران حاکی 
از آن اســت که در پایتخت بالغ بر ۵92 هــزار و 30٨ کارت بانکی 
اعتباری توســط شبکه بانکی صادر شــده که از این میان بیشترین 
سهم از کارت های اعتباری صادره متعلق به بانک های ملت، پارسیان 
و ســپه است. همچنین آمار نشان می دهد در سایر استان های ایران 
در حدود 2میلیون و ۶٨7 هــزار کارت بانکی از نوع اعتباری صادر 
شــده که بانک سپه، ملی و ملت بیشــترین کارت صادرشده را در 

اختیار خود دارند.
* کارت هدیــه: جدیدتریــن گزارش بانک مرکــزی درخصوص 
کارت های بانکی نشــان از صدور بالغ بر 109 میلیون و ۵19 هزار و 
٨47 کارت خرید یا هدیه در ســطح کشور توسط شبکه بانکی دارد 
کــه بانک ملی ایران با صدور 24 میلیــون و 97۶ هزار کارت هدیه 
در رتبه نخســت این جدول قرار گرفتــه و پس از آن نیز بانک های 

پارسیان و سپه قرار دارند.
آمار منتشرشــده از صدور کارت خرید یا هدیه در اســتان تهران 
حاکی از آن اســت که در سطح اســتان تهران بالغ بر 4٨ میلیون و 
۶٨7 هزار و 3۶٨ کارت بانکی اعتباری توســط شــبکه بانکی صادر 
شده که از این میان بیشترین سهم از کارت های هدیه صادره متعلق 
به بانک های پارســیان، سپه و ملی اســت. در سایر استان ها هم در 
حدود ۶0 میلیون و ٨32هزار کارت بانکی خرید یا هدیه صادر شده 
که  بانک ملی با حدود 17 میلیون صدور کارت هدیه بیشترین سهم 

از این بازار را در شهرستان ها داشته است.
* کارت پول الکترونیک: این گزارش حاکی اســت که بالغ بر یک 
میلیون و 97٨ هزار کارت پول الکترونیک توسط بانک ها و مؤسسات 
مالی و اعتباری در دوره مورد بررسی صادر شده که حدود 374 هزار 
کارت در استان تهران و یک میلیون و ۶04 هزار کارت بانکی نیز به 
سایر اســتان ها ارتباط دارد؛ الزم به ذکر است که عمده بازار کارت 

پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.

بانکنامه

فرصت امروز: نهاد پژوهشــی مجلس در گزارشــی تحلیلی به بررسی 
ریسک های عملیات بازار باز برای بانک مرکزی پرداخت و اعالم کرد عدم 
دقت در راه اندازی عملیات بازار باز و عدم رعایت اقتضائات مربوطه می تواند 
به راحتی باعث سرریز شدن بخش مهمی از مشکالت دولت و بانک ها به 

ترازنامه بانک مرکزی شود.
مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش با اشــاره به عملیات بازار باز 
که توســط بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد، از مخاطراتی نام برد که 
ممکن اســت عملیات بازار باز را تبدیل به ابزاری برای پوشــاندن کسری 

بودجه دولت کند.
به گفته مرکز پژوهش ها، عملیات بازار باز یکی از عملیات ها و ابزارهای 
مؤثر در سیاســت گذاری پولی اســت که بانک های مرکزی در بسیاری از 
کشــورهای دنیا برای تحقق اهداف خود از آن بهره می برند؛ متأســفانه 
تا کنون بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از این ابزار مهم بی بهره بوده 
است. صرف نظر از اینکه قانون بودجه جای این قسم از قانونگذاری نیست، 
اما به هر تقدیر دولت در الیحه بودجه ســال 139٨ پیشنهاد اجازه انجام 
عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی را مطرح کرد که از سوی مجلس به 

تصویب رسید. 
همانطور که اشاره شد، از نگاه نهاد پژوهشی مجلس، اجرای مؤثر عملیات 
بازار باز منوط به وجود شــرایط، قواعد و بسترهای ویژه ای است، از جمله 
استقالل بانک مرکزی از دولت، التزام دولت به پیروی از قاعده مالی، اقتدار 
مقــام ناظر )بانک مرکزی( بر بانک ها و عــدم تفوق بخش بانکی بر بانک 
مرکزی، تعیین تکلیف بانک های ناسالم )بانک هایی که وضعیت ترازنامه ای 
نامناسب دارند(، چارچوب های مربوط به ورشکستگی بانکی، عمق کافی 
بازار بین بانکی، عمق کافی بازار اوراق بدهی دولت و دانش کافی در بدنه 

سیاست گذاری و عملیاتی بانک مرکزی.
در حال حاضر، این مقدمات به نحو مطلوب فراهم نیســت و باید توجه 
داشــت که فراهم شدن آنها قطعاً زمانبر خواهد بود. بر این اساس ممکن 
اســت در کوتاه مدت نتوان عملیات بازار باز را ابــزاری قابل اعتماد برای 
پاســخگویی به نیازهای بانک مرکزی )در اجرای سیاســت پولی( قلمداد 

کرد، اما باید با برنامه ریزی و جامع نگری کافی دوره زمانی دسترســی به 
شرایط مطلوب را کاهش داد. 

در ادامه گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: بانک های مرکزی 
در چارچوب سیاست های پولی خود، تالش می کنند جریان پول در اقتصاد 
را به گونــه ای مدیریت کنند که در ثبات بخش واقعی و اســمی اقتصاد 
اختالل ایجاد نشــود و فعالیت های تولیدی بنگاه های اقتصادی با کارایی 
بیشتر ادامه پیدا کند. عملیات بازار باز یکی از اجزای سیاست گذاری پولی 
مدرن است که بســیاری از بانک های مرکزی در دنیا از آن بهره می برند، 
اما متأســفانه بانک مرکزی ایران از این ابزار محروم بوده اســت. طراحی 
و راه اندازی این عملیات برای بانک مرکزی یک ضرورت فوری به شــمار 
می رود و نباید اهتمام به اجرای این امر به تأخیر بیفتد. صرف نظر از اینکه 
قانون بودجه جای این قســم از احکام نیست، اما به هر تقدیر در بند »م« 
تبصره »۵« قانون بودجه سال 139٨ بانک مرکزی مجاز به انجام عملیات 
بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اســالمی منتشره دولت و وثیقه گیری 
اوراق مذکور در ازای اضافه برداشــت بانک ها و یــا اعطای خط اعتباری 

شده است.
اجرای مؤثر عملیات بازار باز منوط به وجود قواعد و بســترهای ویژه ای 
اســت که در گزارش مرکز پژوهش ها به تفصیل بیان شــده است. به طور 
مشــخص عدم پیروی از قاعده مالی ازسوی دولت و عدم استقالل کافی 
بانک مرکزی از دولت در چارچوب قوانین و مقررات کنونی، ازجمله عواملی 
است که باعث می شود عملیات بازار باز از کارویژه خود یعنی ابزار سیاست 
پولی منحرف شود و عمال اثرگذاری مورد انتظار در تحقق اهداف سیاست 
پولی را نداشته باشد. ازسوی دیگر در صورتی که بانک های فعال در شبکه 
بانکی به دلیل عدم مدیریت ریســک نقدینگی و اعتباری ـ ناشی از عدم 
توســعه یافتگی دانش فنی، آشنا نبودن به اســتانداردهای روز و تخلف از 
مقرراتـ  و یا وجود محدودیت های دیگر مانند نبود بازار بین بانکی عمیق 
یا بازار اوراق نقد و یا حتی وضعیت نامناسب ترازنامه ای، در عمل مدیریت 
نقدینگی صحیحی نداشته باشند، عملیات بازار باز فاقد کارایی و کارآمدی 

مدنظر در سیاست گذاری پولی بانک مرکزی خواهد شد.

عالوه بر این، آماده و در دسترس بودن بسترهای عملیاتی مناسب برای 
بانــک مرکزی یکی دیگر از لوازم اجرای مؤثر عملیات بازار باز اســت. به 
طور مشــخص الزمه امکان پذیری عملیات بازار باز وجود چند بازار مالی 
توسعه یافته و دارای تعامل متقابل است. بازار وجوه بین بانکی و بازار اوراق 
دولتی مهمترین این بازارها هستند، اما هنوز این بازارها نسبت به وضعیت 

مطلوب برای پشتیبانی از عملیات پولی فاصله زیادی دارند.
باید توجه داشت که فراهم شدن این مقدمات و لوازم قطعاً زمانبر خواهد 
بود. بر این اســاس ممکن است در کوتاه مدت نتوان این عملیات را ابزاری 
قابل اعتماد برای پاســخگویی به نیازهای بانک مرکزی قلمداد کرد. البته 
انتظــار می رود طول این دوره زمانی به کیفیت برنامه ریزی، اهتمام ورزی، 

جامع نگری مذکور وابسته باشد.
در شرایط کنونی، نیاز دولت به تأمین منابع مالی و نیز شرایط ویژه نظام 
بانکی کشــور، این امکان را به وجــود آورده اند که عدم دقت در راه اندازی 
عملیات بازار باز و عدم رعایت اقتضائات مربوطه، به راحتی باعث ســریز 
شــدن بخش مهمی از مشکالت دولت و شــبکه بانکی به ترازنامه بانک 
مرکزی شود. به عبارت دیگر، مخاطره جدی که باید آن را در نظر داشت 
آن است که عملیات بازار باز تبدیل شود به ابزاری برای پوشاندن کسری 
بودجــه دولت از طریــق پایه پولی به این صورت کــه دولت برای تأمین 
هزینه های خود اوراق بدهی منتشــر کند و بانک مرکزی موظف شود این 
اوراق را خریداری کند. در شرایط کنونی این خطر وجود دارد که عملیات 
بازار باز که یکی از عملیات ها و ابزارهای سیاســت گذاری پولی اســت، به 

ابزاری برای پولی کردن کسری بودجه دولت تبدیل شود.
از ســوی دیگر نیــز با توجه به وجود بانک های ناســالم در نظام بانکی 
کشور، در صورتی که موضع انفعالی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت 
توسط بانک های ناسالم ادامه یابد )مشــابه آنچه طی سال های 1393 تا 
1397 شــاهد بودیم( کارکرد عملیات بازار باز به عنوان یک ابزار سیاست 
پولی کامال از بین خواهد رفت و صرفاً کارکرد نمایشــی خواهد یافت. بر 
این اســاس توجه به تمهید پیش نیازهای موفقیت عملیات باز در شرایط 

کنونی ضرورت دارد.

مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد

ریسکهایعملیاتبازارباز

دالالن و سفته بازانی که در دو سال اخیر بازار ارز را به بی ثباتی رسانده 
بودنــد، پس از موفقیت دولت و بانک مرکــزی در مهار تالطم های بازار و 
ایجاد ثبات، روند خروج از بازار ارز و مهاجرت به سایر بازارها را آغاز کرده اند 
که البته هنوز مشخص نیســت که در آینده، کدام بازار قرار است قربانی 

سفته بازی و سودجویی آنها شود.
بــه گزارش ایرنا، عبور از میان دالالن بازار ارز که در خیابان فردوســی 
تهران، مشغول فعالیت هستند نشــان می دهد، هیجان و تالطمی که از 

میانه سال 139۶ آغاز شده بود، اکنون فروکش کرده است.
اگر سال گذشته و یا فصل بهار امسال از میدان فردوسی به سمت جنوب 
حرکت می کردید، نخستین چیزی که به چشم می آمد، ازدحام و شلوغی 
خیابان به دلیل تجمع دالالن بود. نوســان و تالطم شدید بازار ارز سبب 
شده بود که دالالن و سفته بازان به راحتی جوالن داده و مثل آب خوردن، 
قیمت دالر و سایر ارزها را باال و پایین ببرند. اعالم یک شایعه باعث نوسان 
چند صد و یا چند هزار تومانی نرخ دالر در عرض چند ساعت می شد و به 

تبع آن همه بازارهای کاالیی و اقتصادی به هم می ریخت.
تالطم شــدید آن روزهای بازار ارز، چنان جذابیتی را برای دالالن ایجاد 
کرده بود که حتی برخی افراد و ســرمایه گذاران اقدام به ورود به بازار ارز 
کرده و به ســرعت به دالالن این بازار تبدیل شدند. این دالالن به همراه 
خــود پول هــا و منابع مالی جدیدی را وارد این بــازار کرده و به تالطم و 

بی ثباتی این بازار هرچه بیشتر دامن زدند.
تخلیه هیجان دالالن خیابان فردوسی

اما اگر این روزها ســری به خیابان فردوســی تهران بزنید دیگر خبری 
از آن شــور و هیجان و فریادهای دالالن خبری نیســت. در گفت و گو با 
فروشندگانی که در کنار خیابان مشغول فروش دالر و سایر ارزها هستند 
متوجه می شویم که بســیاری از دالالنی که پس از نوسان های شدید دو 
ســال اخیر وارد این بازار شده بودند از این بازار خارج شده اند و یا در فکر 

خروج هستند.
»ســپهر« با بیان این مطلب به خبرنگار ایرنا، گفت: افرادی که هنوز در 
خیابان فردوسی مشغول خرید و فروش غیررسمی ارز هستند، اغلب شان 

از قدیمی های بازار به شــمار می رونــد یعنی قبل از هیجانات و تالطمات 
دو ســال اخیر در بازار بوده اند و حاال که هیجــان بازار فروکش کرده نیز 
همچنان در بازار ارز مانده اند. گروهی از این افراد برای خود به طور مستقل 
کار می کنند، این دسته از فروشندگان ســرمایه ای جمع کرده و در بازار 

غیررسمی ارز، مشغول فعالیت هستند.
بخشی از فروشندگان کف خیابان فردوسی به صرافی ها وابسته هستند، 
یعنی شــماری از صرافی ها با تابلو و مجوز رسمی دولتی در دفاتر خود در 
حاشیه خیابان فردوسی و سایر مناطق فعالیت دارند، اما نیروهایی را نیز به 
صورت غیررسمی روانه خیابان کرده اند تا در بازار غیررسمی یا بازار سیاه 

به خرید و فروش دالر و سایر ارزها بپردازند.
البته برخی از دالالن و سوداگران بزرگ اقتصادی نیز هستند که در دفاتر 
بزرگ خود در اطراف میدان ونک و تجریش و ... نشسته و نوچه های خود 
را به خیابان فردوسی فرستاده اند. کار اصلی این سوداگران بزرگ، داللی در 
بازار ارز نیست و تنها به دلیل سودآوری بازار ارز وارد این بازار شده اند؛ در 
واقع، این گروه هر کجا که پول باشد می روند، یک روز به سراغ بازار خودرو 

رفته و روز دیگر روانه بازار مسکن و دالر می شوند.
بررسی ها نشان می دهد که این گروه از دالالن بزرگ که زمانی پول های 
هنگفت خود را روانه بازار ارز کرده بودند، مدتی است که اقدام به خروج از 
بازار ارز کرده اند، زیرا این بازار به ثبات رسیده و امیدی به کسب سودهای 

بادآورده در آینده نزدیک وجود ندارد.
آلبرت بغزیان، کارشــناس اقتصادی درباره این دسته از ابردالل ها گفته 
بود: سوداگران بزرگ اقتصادی اکنون در بخش های مختلف از جمله بازار 
ارز مشغول قیمت سازی هستند، آنها با معامالت صوری و یا سایر روش ها 
اقدام به تعیین قیمت کرده و دالالن خرد نیز خواسته یا ناخواسته در زمین 

آنها بازی می کنند.
بازار ارز در کنترل دولت

در ماه های اخیر دولت و بانک مرکزی توانســته اند تالطمات بازار ارز را 
کنترل کرده و این بازار را به ثبات برســانند. در واقع تالش شده است که 
از طریق کنترل عرضه و تقاضا، بازار ارز از حالت هیجانی خارج شده و به 

ثبات برسد، بر این اساس روند ورود و عرضه ارز افزایش یافته، این در حالی 
است که میزان تقاضا کاهش یافته است.

رئیــس کل بانــک مرکزی در این بــاره می گوید: پس از گــذر از آثار 
تحریم های ظالمانه در دو ســال اخیر، به شرایطی رسیده ایم که با ایجاد 
ثبات در بازار ارز، در مســیری قرار داریم که شاخص های کالن اقتصادی 
کشور رو به بهبود است، در بازار ارز توانستیم با کاهش 1٨درصدی نرخ ارز، 
دالر را از 14 هزار و ۵00 تومان به 11 هزار و ۶00 تومان برسانیم و ثابت 
نگه داریم. عبدالناصر همتی افزود: از سال قبل و در پی تالطم بازار ارز به 
سبب تحریم های ظالمانه، با تمهیداتی که اندیشیده شده توانستیم نرخ ارز 
را ثابت نگه داریم. دخالت بانک مرکزی بر نرخ ها نیست بلکه عرضه و تقاضا 
بیشتر مورد توجه بانک مرکزی قرار دارد به این منظور سفته بازی ها کنترل 

شده و در حاشیه بازار کمتر به چشم می خورد.
بررسی ها نشــان می دهد افزایش نظارت بر روند بازگشت ارز صادراتی، 
برخورد با صادرکنندگانی که ارز را به کشــور باز نمی گردانند، آماده سازی 
مقدمات راه اندازی بازار متشکل ارز، تامین نیاز واردکنندگان به ارز و آرام 
شــدن بازار ارز در دوبی امارات و ســلیمانیه عراق از مهم ترین عواملی به 
شمار می روند که باعث افزایش عرضه شده است. در بخش تقاضا نیز افول 
چشم انداز رشــد قیمت دالر و کاهش تنش در سیاست خارجی نیز افت 
تقاضا برای دالر و ســایر ارزها را به دنبال داشــته که این موضوع، امکان 

کنترل بیشتر بازار ارز را فراهم کرده است.

زمان مهاجرت دالالن از بازار ارز فرا رسیده است؟

فصل مهاجرت از بازار ارز

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس خبر داد

 کاهش زمان توقف نمادها
با اجرای قوانین جدید بازار پایه

معاون نظارت بر بورس ها و ناشــران ســازمان بــورس و اوراق بهادار با 
اشــاره به کاهش زمان توقف نمادها به عنــوان یکی از نتایج اجرای قوانین 
جدید بــازار پایه فرابورس، از تفویض اختیار توقف و بازگشــایی نمادها به 
فرابورس خبر داد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، حسن امیری 
درخصوص فعالیت بازار برتر بورس و ساز و کار طراحی شده برای آن گفت: 
بازار برتر پیشــنهادی است که از حدود دو ماه پیش در هیات مدیره بورس 
تهران مطرح شــد و پس از جمع بندی، برای بررســی و تصویب به سازمان 
بورس ارســال شده اســت. وی درباره مراحل طی شــده برای تصویب این 
پیشنهاد در ســازمان بورس اظهار داشــت: نتایج جمع بندی این پیشنهاد 
برای کمیته تدوین رفته و در آنجا کارگروهی متشــکل از فعاالن حوزه بازار 

و سایر حوزه ها برای بررسی در نظر گرفته شده است.
امیری در تشریح مکانیزم پیشنهادی بازار برتر خاطرنشان کرد: پیشنهاد 
این است که تعدادی از شرکت ها که از نظر شفافیت وضعیت بهتری داشته 
باشــند و رقم سرمایه آنها نیز مناسب باشــد، در بازاری متفاوت به نام بازار 
برتــر قرار گیرند تا درخصوص حجم مبنا و دامنه نوســان آنها متفاوت تر از 

بازارهای دیگر تصمیماتی گرفته شود.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشــران سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید 
بر کاهش چشــمگیر تعداد و زمــان توقف و بازگشــایی های طوالنی مدت 
نمادها گفت: در حال حاضر در بازارهای اصلی که شرکت های پذیرفته شده 
هســتند، هیچ مشکلی در این خصوص  نداریم؛ چراکه بعد از اصالحاتی که 
بر روی دســتورالعمل ها انجام شد دیگر نمادی با توقف طوالنی نداشته ایم، 
مگر اینکه مسائل خاصی مطرح باشــد؛ مثال موارد حقوقی و دادگاه داشته 
باشــد یا اطالع رسانی بااهمیتی داشته باشــد که با درخواست شرکت و به 

دلیل مالحظات بیرونی زمان توقف طوالنی شده باشد.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشــران سازمان بورس و اوراق بهادار اجرای 
مقررات جدید بازار پایه را تســهیل کننده زمان بازگشــایی برخی نمادهای 
مشــمول انتقال از بازارهای اصلی بــه بازارهای پایه ارزیابی کرد و افزود: به 
دلیل اینکه در بازار پایه نمادها برحسب میزان اطالعات داده شده و در سه 
تابلوی زرد، نارنجی و قرمز طبقه بندی می شــوند، پیش بینی ما تســریع در 
روند بازگشایی نمادهای منتقل شده است. به دلیل اینکه دستورالعمل فعلی 
بازار پایه تفاوت چندانی با دســتورالعمل شــرکت های پذیرفته شده ندارد. 
یعنی ممکن اســت شرکتی کسری اطالعات داشته باشــد، اما در مقررات 
جدید شــرکت ها باید کســری اطالعات خود را در بازار پایه برطرف کند تا 
بتوانند وارد بازار شــوند. وی ادامه داد: البته این مساله طبیعی است که اگر 
شــرکتی نتوانســته در بازار قبلی  اطالعات ارائه دهد، فارغ از بررسی دلیل 
این مســاله، در اینجا هم نتواند، اما در مجموع در بازار پایه تا حدی از این 
مشکالت حل می شود و چون مسئولیت توقف و بازگشایی به طور کامل به 
فرابورس تفویض می شــود، پیش بینی ما این است که زمانبندی ها کوتاه تر 
شــود. معاون نظارت بر بورس ها و ناشــران ســازمان بورس و اوراق بهادار 
از تدوین ســه دســتورالعمل جدید در این معاونت خبــر داد و گفت: طی 
هفته های اخیر ســه دســتورالعمل انضباطی، مصادیق دستکاری و پذیرش 
تدوین شــده است که از اهمیت زیادی به لحاظ بنیادین برخوردار هستند. 
این دســتورالعمل ها پس از طی مرحله کمیته تدوین، در حال حاضر جهت 

بررسی و تصویب به هیات مدیره سازمان رسیده است.

نماگربازارسهام

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت اکنون زیرساخت های الزم برای 
انجام معامالت، تسویه آنها و وجوه پرداختی حاصل از معامالت فراهم شده است.

حســین فهیمی در نشستی خبری که به مناســبت هفته دولت و با موضوع 
بهره گیری از زیرساخت ها و ظرفیت های ملی با هدف توسعه اقتصادی هوشمند 
در بازار ســرمایه برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین اقدامات صورت 
گرفته به منظور ورود سهام عدالت در بازار سرمایه گفت: اکنون نزدیک به چهار 
سال است که الیحه سهام عدالت از سوی مجلس به دولت ارائه شده اما تاکنون 

تصمیم گیری درخصوص این الیحه صورت نگرفته است.
فهیمی با تاکید بر اینکه فراهم کردن زیرساخت ها هزینه بر است، گفت: بخشی 
از زیرســاخت ها را می توان تا قبل از نهایی کردن تصمیم الیحه از طریق مجلس 
هزینه کرد اما باقی آن را باید منتظر خروجی نهایی مجلس شورای اسالمی بود.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی با بیان اینکه الیحه پیشنهادی دولت 
برای عرضه سهام عدالت براساس شکل گیری صندوق های قابل معامله در بورس 
اســت، گفت: ما براساس الیحه پیشنهادی دولت یک ســری از اقداماتی را که 
ضرورت داشت انجام دادیم بنابراین اگر مجلس الیحه پیشنهادی دولت را بدون 

تغییر تصویب کند تا حدودی کارها راحت تر خواهد بود.

به گفته وی، اگر ایده پیشــنهادی دولت در کمیسیون های مجلس تغییر کند 
نیازمند یک ســری تغییرات در زیرساخت ها خواهیم بود که براساس اعالم نهایی 

تصمیم مجلس آنها تغییر خواهند کرد.
او با اشــاره به تغییر سلیقه و ذائقه مردم کشــور افزود: تغییراتی آرام در کل 
کشــور در حال شکل گیری است که اگر توجه چندانی به آنها نشود ممکن است 

کسب و کارها رو به نابودی روند.
فهیمی بــا تاکید بر افزایش عالقه مردم ایران به تغییر ســبک زندگی گفت: 
مردم به دنبال اســتفاده از شرکت هایی هســتند که بهترین خدمات را به مردم 

ارائه می دهند.
مدیرعامل شــرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: ما در سال های اخیر به وضوح 
شاهد هستیم که ورود بازار سرمایه به عرصه های مختلف اقتصادی کشور، ورود 
کاالهای مختلف به بورس کاال و بورس انرژی معجزه شفافیت را در اقتصاد ایران 
به ارمغان آورده اســت. اکنون در بازار ســرمایه حداقل ها رعایت و زیرساخت ها 
مهیا شــده است که از این طریق شرکت های پیشرو و شرکت هایی که در حوزه 
تکنولــوژی به دنبال ارائه خدمات راحت و به روز به مردم هســتند می توانند از 

زیرساخت های بازار سرمایه استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی:

زیرساخت های ورود سهام عدالت به بورس آماده است

ســرمایه گذاری در بازار ســرمایه از چشم انداز مناســبی در سال 9٨ 
برخوردار بوده و پیش بینی کارشناسان و تحلیلگران بازارهای مالی حاکی 
از آن اســت که بازار ســرمایه و بورس در این سال، بازدهی مناسب تری 
نسبت به سایر بازارهای موازی خواهند داشت. نحوه ورود به بازار سهام و 
چگونگی سرمایه گذاری در این بازار، یکی از شروط اساسی کسب بازدهی 
مناسب است که در این میان، صندوق های سرمایه گذاری یکی از راه های 
حفاظت سرمایه  در مقابل تورم و کاهش ارزش پول و نهایتا حفظ افزایش 

دارایی شناخته می شوند.
 به گزارش سنا، سرمایه گذاری در صندوق ها برای افرادی مناسب است 
که قصد ســرمایه گذاری غیرمســتقیم در بورس دارند و خودشان وقت، 
مهــارت یا اطالعات کافــی برای انجام ایــن کار را ندارند و در عین حال 
می خواهند بازدهی و ســود بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در بانک به 

دست آورند.
از مزایای ســرمایه گذاری در صندوق ها می توان به سهولت در خرید و 
فروش ســهام و مدیریت حرفه ای وجه نقد اشاره کرد. فلسفه تنوع سازی 
صندوق های سرمایه گذاری این است که سرمایه گذاری در مجموعه زیادی 
از اوراق بهادار باعث می شود که زیان های ناشی از سرمایه گذاری در چند 
اوراق بهادار با ســودهای حاصل از سرمایه گذاری در ســایر اوراق بهادار 
حداقل شود. سرمایه گذاری در صندوق ها باعث صرفه جویی می شود؛ بدین 
صورت که صندوق ها مقدار زیادی از ســهام و اوراق بهادار را در هر معامله 
خرید و فروش می کنند، در نتیجه هزینه های معامالتی آنها بسیار پایین تر 

از مواردی است که افراد خود اقدام به معامله می کنند.
با بررسی عملکرد ۶٨ صندوق سرمایه گذاری سهامی در مردادماه سال 
جاری، پنج صندوق دارای بیشــترین بازدهی هستند؛ ارزش کاوان آینده، 

سهم آشنا، سهام بزرگ کاردان، زرین پارسیان و مشترک رشد سامان.
براســاس این گزارش، ارزیابی های انجام شــده حاکی از آن اســت که 
صنــدوق ارزش کاوان آینده از نظر بازدهی ماهانه در مردادماه توانســته 
با بازدهی ماهانه 2٨.۶۵درصد، در رتبه اول صندوق ها قرار گیرد. بازدهی 
ساالنه صندوق نیز 1۶٨.۶درصد بوده و از این منظر در رتبه دوم صندوق ها 
جای دارد و همچنین موفق به کسب بازدهی بیشتری از شاخص کل شده 
است. بازدهی این صندوق در یک هفته گذشته بالغ بر 7درصد بوده است.
از طــرف دیگــر بازدهی صندوق مذکــور از ابتدای ســال 9٨ تاکنون 

٨0درصد اســت. این در حالی اســت که بازده شــاخص کل در این بازه 
زمانی 4٨درصد بوده است. صندوق ارزش کاوان آینده در تاریخ 31مرداد 
9٨ دارای 20,1۵7 واحد ســرمایه گذاری بــا ارزش خالص دارایی برابر با 
393,494,۵9٨,2۵۵ ریال است. ارزش هر واحد صندوق طی ماه گذشته 
از 1۵,2۵2,۶34 ریال بــه 19,۵21,4٨۶ ریال افزایش یافته و به عبارتی 
طی ماه گذشــته بیــش از 27درصد بازدهی نصیب ســرمایه گذاران این 

صندوق شده است.
صندوق ســهم آشــنا در تاریخ 31 مــرداد 9٨ دارای 3۵٨,3۵4 واحد 
سرمایه  گذاری با ارزش خالص دارایی 1,32۶,49۶,77۵,997 ریال است. 
ارزش هــر واحد صندوق 3,701,۶37 ریال بوده و صندوق دارای بازدهی 

ماهانه 1٨.12 و بازدهی سال 1۶2.07 است .
صندوق ســرمایه گذاری ســهام بــزرگ کاردان دارای 99,97۵  واحد 
سرمایه گذاری با ارزش خالص دارایی 22٨,7٨1,240,۵10 ریال و ارزش 
هر واحد صندوق  2,2٨٨,3٨۵ ریال است. بازدهی ماهانه صندوق 1۵.74 

و بازدهی سال صندوق 13٨.٨7 است.
صندوق زرین پارســیان دارای 2۶۶,703 واحد سرمایه گذاری با ارزش 
خالــص دارایی  1,099,1۶3,04٨,93۵ ریــال و ارزش هر واحد صندوق  
4,121,299 ریال اســت. بازدهی ماهانه صندوق 1۵.44 و بازدهی سال 

صندوق 9٨.۶4 است.
صندوق مشــترک رشد ســامان دارای 9٨,٨۶4 واحد سرمایه  گذاری با 
ارزش خالص دارایی  2۶2,۵٨2,2۶0,۶22 ریال و ارزش هر واحد صندوق  
2,۶۵۵,994 ریال اســت. بازدهی ماهانه صندوق 1۵.39 و بازدهی سال 

صندوق 92.33 است.
در همین زمینه، سید امین موسوی، مدیر سرمایه گذاری صندوق ارزش 
کاوان آینده در مصاحبه با ســنا، به بررسی مهمترین دالیل بازدهی باالی 
این صندوق پرداخت و با تأکید بر اینکه تمرکز بازار فعاًل روی شاخص هم 
وزن است، گفت: با توجه به وضعیت بازارهای جهانی، افزایش نسبی قیمت 
فلزات گرانبها و پیش بینی رکود در اقتصاد جهانی پیش بینی می شــود در 

کوتاه مدت رونقی را در بازارهای جهانی نداشته باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر چشم انداز بازارهای جهانی، دالر 
و روند صادراتی شــرکت ها گفت: براساس موارد فوق، سهام و صنایعی که 
مصرف کننده مواد اولیه جهانی و فروشــنده محصوالت فرآوری شده در 

داخل کشور هستند، می توانند گزینه های خوبی برای سهامداری باشند.
وی تأکید کرد این گروه ها، هم شــاهد کاهش بهای تمام شده هستند و 

هم در داخل فروش مطمئن تر و قوی تری دارند.
موســوی خاطرنشــان کرد: اســتراتژی صندوق ارزش کاوان آینده در 
صنایعی است که پیش بینی می شود بازار در آینده روی آنها متمرکز شود.

او انتخاب درســت و صبر را رمز موفقیت در بازار دانست و گفت: هیچ 
اولویت و تمرکزی در صنعت خاصــی نداریم تا اگر یک پارامتر اقتصادی 

تغییر کرد، صندوق دچار ریسک خاصی نشود.

برترین صندوق های سرمایه گذاری در دومین ماه تابستان را بشناسید

کارنامهصندوقهایسرمایهگذاریدرمرداد
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پیشنهاد افزایش مهلت بازگشت ارز صادراتی 
فرش دستباف به ۱2 ماه

وزیر صنعــت، معدن و تجارت گفت در حال مذاکــره با بانک مرکزی 
هستیم تا فرصت بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف از 7 ماه به 
12 ماه افزایش یابد. به گزارش تســنیم، رضا رحمانی در حاشیه بازدید از 
بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی فرش دستباف اظهار داشت: یکی 
از خواســت های تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف، افزایش 
فرصت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش است و از همین رو ما نیز 
در مذاکراتی با بانک مرکزی، در حال پیگیری موضوع هســتیم تا فرصت 
بازگشت ارز حاصل از صادرات از 7 ماه به 12 ماه افزایش یابد. وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با بیان اینکه فرش دســتباف ایران به دلیل ذوق و هنر به 
کار رفته در آن، مشتریان خود را دارد، گفت: در حال حاضر امکان بازاریابی 
در کشورهای شرق آسیا را داریم که بر همین اساس الزم است سلیقه آنها 
در ابعــاد، رنگ، طرح و تنوع فرش های تولیدی خودمان در نظر بگیریم و 
تولیدات ما متناسب با سلیقه مشتریان باشد که خوشبختانه این اتفاق در 
حال وقوع است. رحمانی با اشاره به استقبال کشورهای خارجی و سفرا و 
تجار کشورهای دیگر از این نمایشگاه گفت: علی رغم تحریم ها شاهد حضور 
14 ســفیر و تجار کشورهای مختلف دنیا در این نمایشگاه هستیم و این 
اســتقبال بیش از سال های گذشته است.وی در پایان با اشاره به پیگیری 
مشــکالت صنعت فرش دستباف برای تامین بخشی از مواد اولیه وارداتی 
خاطرنشان کرد: ما در تامین مواد اولیه داخلی با مشکلی مواجه نیستیم و 

پیگیر برخی مشکالت مواد اولیه وارداتی نیز هستیم.

سرمایه صندوق بیمه فعالیت های معدنی به 5۰۰ 
میلیارد تومان رسید

مدیرعامل صندوق بیمه ســرمایه گذاری فعالیت های معدنی از اقدامات 
نهایی ایمیدرو در جهت افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت های معدنی تا 
۵00 میلیارد تومان خبر داد. فرید دهقانی در گفت وگو با ایسنا، به مناسبت 
هفته دولت از افزایش ســرمایه صندوق بیمه فعالیت های معدنی تا ۵00 
میلیارد تومان به همت ســازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی 
)ایمیدرو( خبر داد و گفت: این افزایش سرمایه در حالی محقق خواهد شد 
که پیش از این ســرمایه صندوق بیمه فعالیت های معدنی 143 میلیارد 
تومان بوده اســت. مدیرعامل صندوق بیمه ســرمایه گذاری فعالیت های 
معدنی با بیان اینکه امسال محور برنامه ها در بخش معدن و صنایع معدنی، 
احیای معادن کوچک اســت، اظهار داشت: در ســال »رونق تولید« و در 
راســتای برنامه احیا و راه اندازی معادن کوچک و متوســط، تفاهم نامه ای 
مابین صندوق بیمــه فعالیت های معدنی و بانک صنعت و معدن به امضا 
رسیده است. این تفاهم نامه به منظور اعطای تسهیالت به متقاضیان برای 
تامین ماشــین آالت، تجهیزات و سایر طرح های مرتبط با عملیات معدنی 
منعقد شد. وی افزود: از دیگر خدمات صندوق، می توان به اکتشاف اشاره 
کرد که از منابع مالی تأمین شده از وجوه اداره شده وزارت صنعت و معدن 
تجارت است. این رویه نرخ تأمین مالی را کاهش خواهد داد. به این منظور 
بیمه نامه اعتباری بهره برداری نیز به بهره برداران و استخراج کنندگان معدنی 

برای دسترسی آسان به منابع مالی بانکی و بین بانکی ارائه می شود.

استفاده از بستر بورس کاال برای تسهیل در تجارت با قطر
  ایجاد محدودیت های پولی و بانکی

با کشور قطر
رئیــس اتاق مشــترک ایــران و قطر گفــت می توانیم از بســتر و 

مکانیزم های بورس کاال برای تسهیل تجارت با قطر استفاده کنیم.
عدنان موسی پور، رئیس اتاق مشترک ایران و قطر، درباره وضع تجارت 
ایران و قطر اظهار داشــت: هم اکنون شرایط تجارت با قطر بسیار سخت 
شده است. البته ترجیح می دهم که در این خصوص صحبت نکنم. رئیس 
اتاق مشــترک ایران و قطر ادامــه داد: هم اکنون محدودیت ها درخصوص 
تجارت ایــران و عراق از جمله محدودیت های پولــی و بانکی و... در این 
امر بیشتر شده اســت که امیدواریم به زودی این موضوع مرتفع شود. به 
گفته موســی پور، هم اکنون تحریم های موجود در کشــور باعث شده که 
آثار تحریمی را در کشــور های همسایه شاهد باشیم. گفتنی است تجارت 
مدرن در بســتر های الکترونیکی و شــفاف در بازار های دنیا رایج است و 
ما نیز می توانیم از بســتر و مکانیزم های بورس کاال برای تسهیل تجارت 
با قطر اســتفاده کنیم. برای کم اثر کردن فشار تحریم ها، دو فعالیت باید 
انجام شــود، یکی در داخل کشــور و دیگری در خارج از مرزها. در حوزه 
صادرات و به خصوص در مورد قطر تا زمانی که قیدوبند ها بیشــتر شود و 
قوانین جدیدی آن هم بدون درک شرایط تحریم اعمال کنیم، مشکلی حل 
نخواهد. به عنوان نمونه می توان به »پیمان سپاری ارزی« اشاره کرد که هیچ 

تأثیری در صادرات نداشت و باعث کاهش آن شد.

 ثبات بازار ارز قطعا
به معنای کاهش قیمت ها نیست

رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و 
به تبع آن در ســایر بازارها، گفت ثبــات بازار ارز قطعا به معنای توقف 
یا کاهش قیمت ها و رفع فشــار اقتصادی بر طبقات درآمدی متوسط و 
پایین جامعه نیســت و صرفا شکست فشار حداکثری آمریکا در نیل به 

اهدافش را نشان می دهد.
به گزارش ایســنا، عبدالناصر همتی در پســتی اینستاگرامی با بیان 
اینکه حمایت از اقشــار با درآمد ثابت و پاییــن باید باجدیت پیگیری 
شــود، گفت: در کنار برنامه ریزی های دولت، امید به بهبود شــرایط با 
توجــه به عزمی که در تولیدکنندگان و اخبار واصله از گوشــه و کنار 
کشور در تالش برای رونق تولید ملی می رسد، به شدت نسبت به شش 

ماه پیش فزونی یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی افــزود: تالش برای افزایش درآمدهای ارزی 
ناشــی از صادرات نفت و فرآورده های نفتــی و مهم تر از همه صادرات 

غیرنفتی به روش های مختلف در حال گسترش است.
همتی تاکید کرد که تالش کشــورهای همراه با تحریم، برای فاصله 
گرفتن از اشــتباه خود و از همه مهم تر ارائه برخی از پیشنهادها برای 
کســب رضایت ایران، جهت پذیرش مذاکره، ســیگنال های مهمی از 
پیــروزی مردم ایران در صحنه مقاومت اقتصادی و نیز قدرت نمایی اش 

در منطقه است.

اخبـــار

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت با وجود برنج های کهنه مانده 
در انبارهــا، قیمت برنج ایرانی نو طی هفته اخیر در بازار یک هزار تومان 

افزایش یافته است.
محمــد آقاطاهــر در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران جــوان، درباره 
آخرین وضعیت بازار اقالم اساســی در ایام محرم اظهار داشت: با توجه به 
شــرایط کنونی بازار اقالم اساسی پیش بینی می شود که اگر تصمیمات 

خلق الساعه ای اتخاذ نشود، آرامش بر بازار همچنان پایدار خواهد بود.
وی افــزود: با توجه به آنکه گروهی واردات برنج در فصل برداشــت را 
ممنوع و گروه دیگر آزاد اعالم می کنند، از این رو به سبب پیامد تناقض 
اظهارات مســئوالن و سیگنال های منفی این امر احتمال افزایش قیمت 

برنج خارجی و ایرانی دور از انتظار نیست.
آقاطاهر ادامه داد: با توجه به ازدیاد مصرف برنج در ایام محرم به سبب 
نــذورات افراد انتظار می رود که مجوز ترخیص برنج های مانده در گمرک 

داده شود تا نوسان خاصی در بازار اتفاق نیفتد.

رئیــس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشــاره بــه اینکه قیمت برنج 
خارجی نوســانی نداشته است، بیان کرد: این در حالی است که علی رغم 
برنج هــای کهنه مانده در انبارها، قیمت برنج ایرانی نو طی هفته اخیر در 

بازار یک هزار تومان افزایش یافته است.
وی درباره آخریــن وضعیت بازار حبوبات گفــت: قیمت تمامی اقالم 
حبوبات جز لوبیا قرمز از ثبات نســبی در بازار برخوردار بوده و تنها نرخ 
لوبیا قرمز به دالیل نامعلوم حدود 7 تا ٨درصد در بازار افزایش یافته است.

آقاطاهر با اشــاره به اینکه التهاب بازار شکر فروکش کرده است، افزود: 
با توجه به ذخایر شکر مانده در انبار ها و توزیع سهمیه ای دیگر خبری از 
نوسان قیمت محصول در بازار نیست که با استمرار توزیع شکر سهمیه ای 

هیچ گونه افزایش قیمت در بازار محرم متصور نیستیم.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نرخ دولتی هر بســته 900 گرمی 

شکر را 4 هزار و هر کیلو شکر فله را 3 هزار و 400 تومان اعالم کرد.
وی با اشاره به اینکه قیمت چای خارجی نسبت به ماه های اخیر 100 

تا 120درصد رشــد داشته اســت، بیان کرد: با توجه به حذف ارز 4200 
تومانی و اختصاص ارز نیما، قیمت چای خارجی نوســانات چشمگیری 
داشــته است که به همین خاطر مســئوالن نظارتی با برگزاری جلسات 
مکرر پیگیر موضوع هســتند تا فروشــندگان توجیهی برای گرانی 100 
تا 120درصدی چای در بازار داشــته باشند یا نسبت به تعدیل نرخ اقدام 
کنند چرا که با حــذف ارز 4200 تومانی، این میــزان افزایش غیرقابل 

توجیه است.
آقاطاهــر ادامه داد: اگرچه قیمت چای ایرانی به ســبب ازدیاد تقاضا و 
رونــق صادرات تا حدودی افزایش یافته، اما این نوســان قیمت به اندازه 

چای خارجی نبوده است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان درباره تاثیر احیای وزارت 
بازرگانی بر بازار اقالم اساسی تصریح کرد: اگرچه بعد از گذشت چند سال 
کار به دست کاردان افتاده است، اما از االن زود است که بخواهیم راجع به 

تاثیر احیای وزارت بازرگانی بر بازار اقالم اساسی اظهار نظر کنیم.

افزایش قیمت برنج ایرانی در بازار

التهاببازارشکرفروکشکردهاست

نایب رئیس بنیاد توانمندســازی گندمکاران گفت براســاس آخرین 
آمار حدود ٨ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت 

به سال قبل 1۵ تا 20درصد افت داشته است.
علیقلی ایمانی در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان، از کاهش 
1۵ تا 20 درصدی خرید تضمینی گندم نســبت به مدت مشابه سال 
قبل خبر داد و گفت: براســاس آخرین آمار حدود ٨ میلیون تن گندم 

از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده است.
وی با اشــاره به اینکه 90درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده 
است، افزود: با توجه به آنکه ورودی گندم به مراکز دولتی کمتر شده، 
از ایــن رو پرداخت مطالبات کشــاورزان حداکثر 10 تا 12 روز طول 

می کشد.
این مقام مســئول ادامه داد: بخشی از کاهش میزان خرید تضمینی 
گندم نســبت به مدت مشابه ســال قبل بیانگر آن است که بخشی از 

خرید صنایع ماکارونی و کارخانه های صنف و صنعت در ســامانه ثبت 
نشــده است. ایمانی با اشــاره به اینکه برداشت گندم 2۵ روز دیگر به 
پایان می رســد، بیان کرد: بر این اساس امیدوار هستیم که گندم های 
ذخیره شــده در انبار ها وارد چرخه خرید دولتی شود تا کمبود میزان 

خرید نسبت به سال قبل مرتفع شود.
نایب رئیس بنیاد توانمندســازی گندمکاران ادامــه داد: با توجه به 
شرایط مساعد تولید پیش بینی می شد که میزان خرید تضمینی گندم 
به 11.۵ میلیون تن برســد که در صورت تعدیل نرخ دستیابی به این 
میزان خرید به سهولت شــدنی بود که متاسفانه با وجود هشدار های 

مکرر به دولت، نرخ واقعی محصول اعالم نشد.
وی با اشــاره به اینکه خرید گندم از کشــاورزان تا پایان آبان ادامه 
دارد، بیان کرد: با توجه به آنکه بازار گندم رقابتی نیســت و خریداری 
با نــرخ بیش از یک هزار و 700 تومان در بازار وجود ندارد، از این رو 

انتطار می رود که کشــاورزان گندم تولیدی را به مراکز دولتی تحویل 
دهند.

این مقام مســئول با اشــاره به اینکه نیازی به واردات گندم نداریم، 
گفت: با توجه به شــرایط مســاعد تولید و ذخایر استراتژیک مانده در 
انبارهــا، کمبودی نداریم که بخواهیم بخشــی از نیازمان را از طریق 

واردات تامین کنیم.
نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در پایان با اشاره به اینکه 
قاچــاق گندم توجیــه اقتصادی ندارد، تصریح کرد: بــا توجه به آنکه 
قاچــاق گندم همانند دیگر کاال ها نیســت که به صــورت کوله بری با 
قاطر و اســب حمل شــود و از طرفی امکان حمل با کامیون و کشتی 
وجود ندارد، از این رو حمل 100 کیلو گندم با 10 اسب یا قاطر برای 
قاچاقچیان صرفه اقتصادی ندارد و تنها ممکن اســت در اســتان های 

مرزی میزان محدودی گندم پس از تبدیل به آرد قاچاق شود.

رئیس اتحادیه ســراجان گفت کیف به کشــور هایی همچون ایتالیا، 
استرالیا و کشور های حوزه خلیج فارس صادر می شود.

محســن خردمند، رئیس اتحادیه ســراجان در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت بازار کیف و کفش در کشور، 
اظهار داشــت: قیمت کیف مدارس نسبت به سال گذشته افزایش دو 
برابری داشــته است که علت آن را می توان نوســان نرخ ارز در بازار 

دانست.

رئیس اتحادیه ســراجان با اشاره به اینکه 40 تا ۵0درصد مواد اولیه 
در این بخش داخلی و مابقی وارداتی است، تصریح کرد: تمام تالش بر 
آن است که تمام تولیدات را در این صنف را با مواد اولیه داخلی تهیه 
کنیــم. خردمند با بیان اینکه توان خرید مردم به مراتب کمتر شــده 
است، افزود: با توجه به ممنوعیت واردات هم اکنون، بازار داخل توسط 

تولیدات داخلی تامین می شود.
رئیس اتحادیه ســراجان در ادامه از مشکالت موجود در این صنف 

خبــر داد و گفت: هم اکنون ارز دولتی به این بخش داده نمی شــود و 
تولیدکنندگان مجبورند که بــا ارز آزاد مایحتایج خود را تامین کنند 
که امیدواریم حمایت دولت و مسئوالن ذی ربط در اولویت قرار گیرد.

خردمند بیان کرد: کیف به کشــور هایی همچون ایتالیا، اســترالیا و 
کشور های حوزه خلیج فارس صادر می شود.

به گفته رئیس اتحادیه ســراجان، خوشبختانه کاهش قاچاق نسبت 
به گذشته کمتر شده است.

اُفت 2۰درصدی خرید تضمینی گندم

قاچاق گندم توجیه اقتصادی ندارد

ایتالیا و استرالیا مقصد صادرات کیف ایرانی 

 5۰درصد مواد اولیه تولید کیف ایرانی وارداتی است

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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کاهش سوختگیری با کارت آزاد جایگاه ها در 
کل کشور اجرا شد

ســخنگوی شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی گفــت از اول 
شــهریورماه میزان ســوختگیری با کارت آزاد جایگاه ها در کل کشور 
کاهش یافته اســت و افراد در هر بار ســوختگیری می توانند 30 لیتر 

سوخت دریافت کنند.
به گزارش پرشــین خودرو، فاطمه کاهی، با تاکیــد بر اینکه میزان 
لیتراژ در هر بار ســوختگیری با کارت سوخت شخصی همان ۶0 لیتر 
قبلی اســت، اظهار داشت: مالکان وســایل نقلیه که از کارت سوخت 
جایگاه داران اســتفاده می کنند تنها نصف این میزان می توانند سوخت 

دریافت کنند.
 طرح الزام اســتفاده از کارت سوخت شخصی با هدف انضباط دادن 
و جمــع آوری اطالعات مربوط به مصرف بنزین به تصویب رســید و از 
نهم خردادماه اطالع رســانی آن آغاز و مقرر شــد که ابتدا این طرح در 
چهار کالنشــهر تهران، کرج، اصفهان و تبریز و پس از آن در سراســر 
کشور اجرایی شود. این طرح از 22 مردادماه   به طور رسمی آغاز شد.

 البته این در شــرایطی اســت که هنوز افرادی هستند که موفق به 
دریافت کارت ســوخت خود نشده اند، اما آنطور که شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی اعالم کرده اســت، متقاضیانی که برای صدور کارت 
المثنی با مراجعه به دفاتر پلیس +10 و یا از طریق سامانه دولت همراه 
ثبت نام کرده اند مطمئن باشــند کارت آنها صادر و به درب منازل شان 

ارسال خواهد شد.

فعال صنعت الستیک: یک ماه در صف ارز هستم
 نفس تولید به شماره افتاد

یک تولیدکننده الســتیک با بیان اینکه اگر ارزی به ما داده نشــود 
در تأمین مواد اولیه مشــکل به وجود آمده و بازار در ماه های آینده با 
کمبود الســتیک روبه رو خواهد شد، گفت تولید با اینکه باید خط اول 

جبهه اقتصاد کشور باشد اما امروز نفس هایش به شماره افتاده است.
اسکندر ســتوده در گفت وگو با خبرنگار تســنیم، با اشاره به اینکه 
علی رغــم تمــام تأکیدات مقام معظــم رهبری بر رونــق تولید و رفع 
مشــکالت پیش روی تولیدکنندگان گویا هنوز مسئولین اراده ای برای 
حل این معضالت ندارند، اظهار داشت: هنوز مشکالت تولید پابرجاست 
و ما به عنوان تولیدکننده الســتیک یک ماه است که نتوانسته ایم هیچ 
گشایشــی برای واردات مواد اولیه داشته باشــیم و ارزی در اختیار ما 

قرار نگرفته است.
وی بــا بیان اینکه اگــر ارزی به ما داده نشــود در تأمین مواد اولیه 
مشکل به وجود آمده و بازار در ماه های آینده با کمبود الستیک روبه رو 
خواهد شــد، افزود: این موضوع را در قالب نامه ای به وزیر صنعت اعالم 

کرده ایم تا در این رابطه تصمیم سریعی اتخاذ شود.
این تولیدکننده الســتیک با بیان اینکه در شرایط تحریم با حمایت 
از تولیــد داخل می توانیم از تمام ظرفیت ها اســتفاده کرده و نیازهای 
داخلی را برطرف کنیم، تصریح کرد: تولید تایر برای تولیدکننده داخلی 
چندیــن برابر ارزانتر از واردات تایر اســت چرا دولــت به این موضوع 
توجهی نمی کند. ما می خواهیم به کشــور کمک کنیم تا وابستگی به 
واردات نداشــته باشیم اما از طرف دیگر هیچ کس واحدهای تولیدی را 

حمایت نمی کند.
این فعال صنعت تایر با تأکید بر اینکه چرا آقایان واردات را به تولید 
ترجیح می دهند، گفت: تولیدکننده داخلی می تواند 70درصد نیاز تایر 
کشور را برطرف کند و فقط ما 30درصد وابسته به واردات هستیم، اما 
امروز با عدم حمایت ها ظرفیت تولیدکننده داخلی کاهش یافته و حجم 

واردات به مرور در حال افزایش است.
وی در ادامه با انتقاد از اینکه چرا یک ماه اســت بانک مرکزی ارزی 
بــرای واردات در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی دهد، اظهار داشــت: 
4۵درصــد مواد اولیه موردنیاز واحدهــای تولیدی تایر از محل واردات 
تأمین می شود، به ما بگویید وقتی نمی توانیم ارز تهیه کنیم، مواد اولیه 
را چگونــه وارد کنیم. این تولیدکننده الســتیک به صحبت های اخیر 
مقام معظم رهبــری در وجود 70 خوان بــرای تولیدکنندگان در امر 
تولید گفت: رهبری به نکته خوبی اشاره کردند، تولید با اینکه باید خط 
اول جبهه اقتصاد کشــور باشد، اما امروز نفس هایش به شماره افتاده و 
هیچ حمایتی از آن نمی شود. تولید ما در این شرایط شاهکار است. هر 
روز سدی جدید برای تولیدکنندگان به وجود می آید به نحوی که طی 
کردن این همه مراحل برای یک تولیدکننده بســیار سخت و نفسگیر 
است. ســتوده اضافه کرد: تنها راه نجات تولید استفاده از ظرفیت های 
موجود است اما کسی به این موضوع توجه نمی کند. در شرایط بحران 
تولیدکننده به جای حمایت بدون هیچ سیاســت تشــویقی به سختی 
مشــغول فعالیت است. امیدوارم فرمایشــات اخیر رهبری مورد توجه 
مســئولین قرار گرفته و آنها فکر اساسی برای وضعیت تولیدکنندگان 

داخلی بکنند.
وی تصریح کرد: اگر مواد اولیه نداشته باشیم نمی توانیم تولید کنیم 
و به طور حتم بازار در آینده دچار مشــکل خواهد شــد این موضوع را 

با چه زبانی باید به مسئولین بگوییم تا آنها سریع  تر تصمیم بگیرند.

هیوندای ریسک می کند !
هیوندای همزمان با انتشار طرحی از نسل جدید مدل i10، می گوید 
که هاچ بک کوچکش را به بهترین امکانات ایمنی در این کالس خودرو 

مجهز کرده است.
از جمله این امکانات، سیســتمی است که با کمک رادار عابران پیاده 
و ماشین ها را تشخیص داده و از تصادف جلوگیری می کند. این ماشین 
همچنین به سیســتمی مجهز خواهد بود که هشیاری راننده را تحت 

نظر دارد و ماشین را به طور خودکار بین خطوط جاده نگه می دارد.
مدل جدید هیوندای در حالی به بازار عرضه می شود که خودروسازان 

دیگر رقبتی به ساخت ماشین های کوچک ندارند.
اســتقبال خریداران از ماشین های شاســی بلند که سود خوبی دارد 
و ســخت تر شــدن قوانین مبارزه با آلودگی هوا، باعث شــده ساخت 

ماشین های کوچک توجیه اقتصادی نداشته باشد.
بــه همین دلیل فورد و اپل تولیــد مدل های کوچک خود را متوقف 
کرده اند و پژو، سیتروئن، فولکس واگن، اشکودا و سئات هم ممکن است 

مدل جدیدی در این بخش از بازار معرفی نکنند.
سومین نسل از هاچ بک کوچک هیوندای قرار است چند هفته دیگر 

در نمایشگاه خودروی فرانکفورت رونمایی شود.

پرونــده »اخالل در بازار خودرو« در حالی هر روز ابعاد تازه تری به خود 
می گیرد و افراد جدیدی به لیســت متهمان آن اضافه می شود که در این 
میان، نقش دولت و سیاســت هایش در بروز این اخالل نادیده گرفته شده 

است.
به گزارش پدال نیوز، ورود قوه  قضائیه به ماجرای اخالل در بازار خودرو، 
با تشــکیل پرونده علیه 2۵ نفر از مدیران خودرویی و بازداشت شش تن 
از آنها کلید خورد. آنطور که غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه  قضائیه 
به رســانه ها اعالم کرد، »برخی بازداشــتی ها از مدیران شــرکت سایپا و 
برخی نیز از نمایندگی ها و شــرکت های مرتبط با این خودروساز بوده اند 
و پرونده باجدیت تمام در حال رســیدگی است.« سخنگوی قوه  قضائیه 
در آن مقطع توضیح دقیقی درباره اتهام بازداشت شدگان نداد، با این حال 
شنیده می شود برخی مدیران پیشین سایپا به زد و بند با نمایندگی های 
فروش متهم شــده اند، هرچند جرم آنها هنوز از سوی دستگاه قضا اثبات 

و اعالم نشده است. 
خرده اخاللگران بازار خودرو 

پس از این ماجرا اما قوه  قضائیه سراغ ایران خودرویی ها رفت و سه نفر 

از مدیران این شرکت از جمله هاشم یکه زارع مدیرعامل سابق را بازداشت 
کرد. در این بین، یکه زارع ظهر دوشنبه هفته گذشته و با اعالم سخنگوی 
دولت از مدیرعاملی ایران خودرو برکنار و چند ســاعت بعد نیز بازداشت 
شــد. دستگاه قضا هنوز توضیحی بابت اتهام یکه زارع ارائه نکرده، بنابراین 
جزییات پرونده وی فعال از دید افکار عمومی پنهان است. موج بازداشت ها 
در پرونده »اخالل در بازار خودرو« اما به مدیران خودرویی ختم نشد، چه 
آنکه اواخر هفته گذشته خبر رسید دو نماینده مجلس شورای اسالمی نیز 
راهی زندان شده اند. فریدون احمدی نماینده مردم زنجان و محمد عزیزی 
نماینده مردم ابهر در مجلس دو نماینده ای هســتند که بازداشت آنها در 
رابطه با پرونده اخالل در بازار خودرو رســما توسط مقامات قضایی تایید 
شد. تا اینجای کار، مشــخص می شود قوه  قضائیه باجدیت پیگیر پرونده 
اخالل در بازار خودرو اســت و حتی به سازمان بازرسی نیز ماموریت داده 
به این پرونده ورود کند؛ اما آیا فقط مدیران خودرویی و نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی )به فرض اثبات جرم آنها توسط دستگاه قضا( مقصران 
اخالل در بازار خودرو هستند؟ قوه  قضائیه احتماال در ادامه بررسی پرونده 
موردنظر ســراغ متهمان دیگری نیز خواهد رفت، اما آیا در نهایت متهم و 

اخاللگر اصلی شناسایی خواهد شد؟ 
ریشه های التهاب در بازار خودرو 

 بیایید ابتدا داســتان اخالل در بازار خودرو را مرور کنیم تا مشــخص 
شود اصل داستان چیست و آنگاه به متهمان آن بپردازیم. احتماال منظور 
از »اخالل در بازار خودرو« مجموعه اقداماتی اســت که توســط متهمان 
این پرونده در راســتای ایجاد التهاب و آشفتگی در بازار و رشد قیمت ها 
انجام شــده است. در واقع اتهام کلی این است که متهمان با سوء استفاده 
از موقعیت شــغلی خود زمینه ساز بهم ریختن بازار خودرو و رشد نجومی 
قیمت ها شده اند. این اقدامات احتماال می تواند شامل مواردی مانند کاهش 
عرضه خودرو به بازار، زد و بند با نمایندگی های فروش و همچنین افزایش 
خودســرانه قیمت باشد، هرچند قوه  قضائیه هنوز ابعاد پرونده موردنظر را 
شرح نداده و اینها تنها در حد شنیده و گمانه زنی است. در واقع طبق آنچه 
از عنوان کلی پرونده )اخــالل در بازار خودرو( برمی آید، اتهامات احتماال 
حول محور ملتهب کردن بازار و رشد قیمت می چرخد. با این فرض اولیه، 
نگاهی می اندازیم به ماجرای انفجار قیمت در بازار خودرو و ریشه های این 

اتفاق بهت آور و شوکه کننده. 

آیا موج بازداشت های اخیر در پرونده خودرو، بساط رانت را جمع می کند؟ 

اخاللگراصلیبازارخودروکیست؟

اگرچه دولت نظر سازمان بازرســی مبنی بر بازگشت قیمت گذاری 
خودرو به شورای رقابت را وتو کرده اما با ورود دستگاه قضا به پرونده 
خودروســازان این احتمال وجود دارد که نرخ گذاری دوباره به شــورا 

بازگردد.
 به گزارش  پایــگاه خبری »عصر خودرو«، مدیران ارشــد صنعت 
خودروسازی یکی پس از دیگری بازداشت می شوند؛ ولی بازار همچنان 
به راه خود ادامه می دهد واگرچه اندک کاهش قیمتی را طی روزهای 
اخیر شــاهد هستیم، اما قیمت ها همچنان باال است و مشخص نیست 
که مبنای تغییرات آن بر چه اساســی اســت. چند وقت پیش بود که 
ســازمان بازرسی کل کشور با ارســال نامه ای، دولت را مکلف کرد تا 
تنظیم دســتورالعمل قیمت گذاری خودرو مجددا به شــورای رقابت 
محول شود و این شورا، برمبنای مستندات قانونی خودروسازان، اقدام 

به بازنگری در این شیوه نامه کند.
موضوع نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به جهانگیری چه بود؟

ناصر ســراج، طی نامــه ای که پنج خردادماه امســال به اســحاق 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نوشت، خواستار لغو مصوبه مورخ 
97/10/17ســتاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری 20درصد از تولید 

روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای 
رقابت به عرصه نظارت بر قیمت گذاری خودرو شــده و اعالم کرده بود 
که »در حال حاضر پایش قیمت خودروها در بازار حاکی از آن اســت 
علی رغم وعده و پیش بینی های مدیران شــرکت های خودروســازی و 
وزیر صمت مبنی بر کاهش تدریجی قیمت ها براســاس قیمت گذاری 
حاشــیه بازار، این موضوع نه تنها منجر بــه کاهش قیمت محصوالت 
خودروسازان نشده، بلکه شاهد افزایش شدید قیمت ها در بازار هستیم 

که منجر به نارضایتی عمومی شده است.«
ســراج در نامه خود به اسحاق جهانگیری با اشاره به ماده ۵٨ قانون 
اجرای سیاســت های کلی اصل 44 قانون اساسی که تعیین مصادیق 
و تصویب دســتورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شــرایط دسترسی به 
بازار کاالها و خدمات انحصاری را به عهده شــورای رقابت گذاشــته، 
حذف شــورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل 
را تفســیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی دانســته و متذکر شده است که فرآیند قیمت گذاری خودرو 

باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.
رئیس ســازمان بازرسی کل کشور در بخشی از نامه خود آورده بود: 

» با امعان نظر به بند 3 مصوبه نهمین جلســه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی مبنی بــرای اینکه »هرگونه تصمیم گیــری در مورد نرخ و 
ضوابــط قیمت گذاری و تعیین ســهمیه مقــداری کاال و خدمات که 
به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دســتگاه ها و شــوراهای 
مختلف قرار گرفته است، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است«، آنچه 
از آن مستفاد می شــود حکایت از آن دارد که شورای رقابت براساس 
مواد صدرالذکر موظف است مصادیق انحصار را تعیین و دستورالعمل 
تعیین قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کاال و خدمات را پس 
از کار کارشناســی جهت تأیید نهایی به ستاد تنظیم بازار ارائه کند و 
این ابالغیه نافی وظایف قانونی شــورای رقابت موضوع ماده ۵٨ قانون 
صدراالشــاره نبوده و شورای رقابت باید مطابق موازین قانونی و بند 3 
ابالغیــه مذکور اقدام کند، این در حالی اســت که تصمیمات متخذه 
در جلســه مورخ 17-10-1397 ســتاد تنظیم بازار درخصوص نحوه 
قیمت گذاری خودروهای مشــمول قیمت گذاری و غیرمشمول بدون 
اخذ نظر شــورای رقابت تعیین تکلیف شده و وفق مفاد صورت جلسه 
ســتاد تنظیم بازار حداکثر 20درصد تولید روزانــه، به فروش فوری 

محصوالت با قیمت حاشیه بازار واگذار شده است.«

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اعالم 
می کند که در شــرایط فعلی، تحویل خودروهای پیش فروش شــده و 
انجام تعهدات خودروســازان و تامین نیازمندی های داخلی در اولویت 
قرار دارد و در امر خصوصی ســازی صنعت خودرو باید بسیار سنجیده 

عمل کرد تا سامان نسبی بازار خودرو مجددا بر هم نخورد.
رضــا علیــزاده در گفت وگو بــا خبرنــگار خبرخــودرو، پیرامون 
خصوصی ســازی صنعت خودرو اظهار داشــت: در اصل موضوع لزوم 
خصوصی ســازی صنعت خودرو تردیدی وجود ندارد و برای پیشرفت 
صنعت خودرو باید این صنعت خصوصی شود، اما در شرایط فعلی باید 
دســت به عصا و سنجیده عمل کرد. نماینده مردم ورزقان در مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: نباید کاری کنیم که با توجه به تحریم ها، 
بازار داخل و نیازمندی های داخلی دچار تنش شــود و الزم اســت به 

صورت کارشناسی شده و با احتیاط عمل کنیم.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی افزود: 

توده مردم جامعه با بازار خودرو ســر و کار و تعامل دارند و این حوزه 
از حساســیت برخوردار اســت و تامین نیازمندی های داخلی و انجام 
تعهدات خودروســازان در ارتباط بــا پیش فروش ها از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است و در اولویت قرار دارد.
علیــزاده افزود: اگر حتی برای یک مقطــع کوتاه در تحویل خودرو 
اخالل ایجاد شود ممکن است این مساله منجر به معضالت اجتماعی و 
مسائل عدیده دیگر شود، بنابراین در شرایط فعلی، تحویل خودروهای 

پیش فروش شده در اولویت قرار دارد.
نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: مساله 
بعدی این اســت که همگام با واگذاری، احتماال نوسانات و شوک هایی 
در بازار ایجاد می شــود که ممکن اســت در شرایط فعلی، تحمل این 

موضوع برای مردم دشوار باشد.
نایب رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اســالمی 
افزود: منظور این نیســت که خصوصی ســازی به تاخیر افتد، اما باید 

بسیار سنجیده عمل کرد. اگر به روش واگذاری های سابق پیش رویم 
قطعا مشکالتی ایجاد خواهد شــد، بنابراین باید کار را به دست افراد 
توانمنــدی که به لحاظ فنی و تخصصی و مدیریتی و توان مالی دارای 

صالحیت هستند بسپاریم.
نماینده مردم ورزقان در مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: در 
مساله خصوصی ســازی باید به شکل برنامه ریزی شده حرکت کنیم تا 

سامان نسبی بازار خودرو مجددا بر هم نریزد.
علیزاده درخصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو و کمک این طرح 
به موضوع خصوصی ســازی گفت: طرح ســاماندهی بازار خودرو درد 
چندانــی را دوا نخواهد کرد. این طرح بــا محورهای خاصی از طرف 
طراحان ارائه شد اما بعدها در مراحل مختلف در کمیسیون ها و صحن 
مجلس، دســتخوش تغییراتی شــد و درواقع به یک شیر بی یال و دم 
تبدیل شد و بنده چندان به این طرح خوشبین نیستم، البته این طرح 

نکات مثبتی نیز دارد اما چندان کارساز نخواهد بود.

احتمال بازگشت قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت

لزوم مراقبت از سامان نسبی بازار خودرو

طرح ساماندهی بازار خودرو به یک شیر بی یال و دم تبدیل شد
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معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه جامع علمــی کاربردی گفت 
این دانشــگاه رونق تولید را در اســتفاده از تخصص و مهارت قشر 
دانشــجویی در مراکز علمی کاربردی می داند چراکه تنها راه رشــد 

اقتصاد کشــور استفاده از پتانسیل داخلی 
به ویژه تخصص و مهارت جوانان است. 

به گزارش فــارس، مهدخت بروجردی 
علوی معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه 
جامع علمی کاربردی با اشاره به اینکه در 
این دانشگاه ایده های دانشجویان در حوزه 
صنعت اجرایی می شود، گفت: مراکز علمی 
و کاربــردی این دانشــگاه مبتنی بر یک 
حوزه در یک رشــته تحصیلی در صنعت 
فعالیت می کنند که در این رابطه ایده های 
دانشــجویان نخبه و فعال  را با همکاری با 
حوزه صنعت اجرایــی می کنیم که نه تنها 
باعث رونق تولید می شود بلکه یک جهش 

اقتصادی را رقم می زنیم.
وی افزود: هر یک از مراکز علمی کاربردی یک رویداد شــتاب یا 
به اســتارت آپ را در دســتور کار خود دارند، به طوری که طرح ها 

و ایده های دانشــجویان را جمع آوری کــرده و در مرکز نوآوری در 
قالب یک طرح جدید اقتصادی مطرح می شود که پس از آن نسبت 
به جذب ســرمایه گذار برای تبدیل ایده به محصول یا واردشدن به 

چرخه تولید اقدام می شود.
بروجردی علــوی اضافه کرد: برگزاری 
اســتارت آپ ها بــه دنبــال خودشــان 
مقوله هــای برندســازی، پول ســازی و 
اشــتغال را به همراه دارنــد، به طوری 
کــه در اجرای 20 رویداد اســتارت آپی  
در ســال گذشــته تعداد قابل توجهی از 
جمعیت شــهرهای مختلف در استان   ها 

اشتغال پیدا کردند.
 دانشگاه به مراکز نوآور مجوز می دهد

دانشــگاه  فناوری  و  پژوهــش  معاون 
جامع علمی کاربردی گفت: این دانشگاه 
آمادگی صدور مجوز را برای مراکزی که 
قدرت نوآوری دارند را در دســتور کار خود دارد چراکه ما معتقدیم 
تنها راه رشــد اقتصاد کشــور استفاده از پتانســیل داخلی به ویژه 

تخصص و مهارت جوانان است.

معاون علمــی و فناوری رئیس جمهور بــا تاکید بر اینکه 
مدل هــای موفق حوزه فناوری و شــرکت های دانش بنیان را 
باید در کشور توسعه دهیم، گفت امروز شاهد اتفاق های مهم 

در نگرش شرکت های بزرگ صنعتی 
هســتیم. شــرکت های بزرگ برای 
ماندگاری در اقتصاد باید به نوآوری 

روی بیاورند.
  به گــزارش مرکــز ارتباطات و 
اطالع رسانی رئیس جمهوری، سورنا 
ستاری در پایان سفر یک روزه خود 
به اســتان مرکزی در جلسه توسعه 
اقتصــاد دانش بنیــان و رونق تولید 

استان مرکزی شرکت کرد.
معــاون علمی و فنــاوری رئیس 
از مهم ترین  یــک  درباره  جمهوری 
مولفه های پیشرفت گفت: اصلی ترین 

موضوعی که اقتصاد استان را ساماندهی می کند، همدلی بین 
تمام دستگاه های دولتی، دانشجویان، دانشگاه ها است.

 لزوم تغییر نگرش شرکت های سنتی

 ســتاری در ادامــه بر ضرورت تغییر نگرش شــرکت های 
ســنتی تاکید کرد و گفت: امروز شــاهد اتفاق های مهم در 
نگرش شرکت های بزرگ صنعتی هستیم. شرکت های بزرگ 
برای مانــدگاری در اقتصاد باید به 
نــوآوری روی بیاورند. در اســتان 
مرکــزی این اتفاق افتاده اســت و 
آنان به این نتیجه رســیده اند که 
برای ادامه حیات بــه نوآوری نیاز 

دارند.
معــاون علمی و فنــاوری رئیس 
آن  در  کــه  تفکــری  جمهــوری 
اقتصــادش بــا پول دولت شــکل 
بگیرد را اشــتباه خوانــد و گفت: 
این اقتصــاد با پول دولت به جایی 
نمی رسد. در کشور به طور متعدد 
شده   تاسیس  دولتی  پژوهشــکده 
و خروجی آن جــذب هیات علمی های مختلف و تاســیس 
آزمایشگاه های مدرن بوده است که بالفاصله خاک می خورند 

و کارایی ندارند.

شرکت های بزرگ سنتی برای ماندگاری در اقتصاد به نوآوری روی بیاورندرشد اقتصاد کشور باید به دستان جوانان کارآفرین انجام شود

ترجمه: علی آل علی     
براســاس مطالعات موسســه PR Newswire، 90درصد از تجربیات 
آنالین کاربران در اینترنت از طریق موتورهای جست وجو صورت می گیرد. بر 
این اساس مدیریت مناسب سئو مطالب نقش سازنده ای در موفقیت آنالین 
برندها ایفا می کند. در این مقاله هدف اصلی بررســی شــیوه های مدیریت 
بهینه ســئو با اســتفاده از نکات توصیه ای موسسه  PR Newswire و 

Design Rush است. 
براســاس پژوهش موسسه بازاریابی Design Rush مدیریت مناسب 
سئو مطالب نقش انکارناپذیری در زمینه جلب نظر مشتریان و فروش بیشتر 
دارد. این موسسه در بررسی های خود به سه استراتژی برتر در زمینه بهبود 
وضعیت سئو ســایت ها پرداخته است. در ادامه هر کدام از این موارد مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.
۱. نگارش محتوا با توجه به تجربه موبایلی کاربران

امروزه 2,7 میلیارد کاربر گوشــی هوشمند در سراسر دنیا وجود دارد. به 
این ترتیب هر فرآیند مدیریت ســئو باید با توجه ویژه به تجربه وب گردی 
کاربران گوشــی های هوشــمند شروع شــود. نخســتین گام در این میان 
اطمینان از ســازگاری ســایت مان با پلتفرم مرورگرهای گوشی های همراه 
اســت. در صورت بی توجهی به این نکته ســایت ما به شــیوه ای نامناسب 
برای کاربران به نمایش درخواهــد آمد. بدون تردید هیچ کاربری عالقه ای 
به مشــاهده مطالب با سیســتم نمایش نامطلوب ندارد. به همین دلیل در 
اغلب موارد کاربران در مواجهه با ســایت ناهماهنگ با گوشــی های همراه 
قید مشــاهده مطالب را می زنند. در مرحله نگارش محتوا برای ســایت مان 
باید به تجربه کاربران گوشــی های هوشــمند توجه ویژه ای داشت. این امر 
فقط مربوط به ســازگاری قالب و جلوه های نمایشی سایت نیست. به نکات 

ذیل توجه کنید:
• نــگارش تیترهای اصلی مطالب به صورت کوتاه موجب نمایش بهتر آن 

در صفحه گوشی های همراه می شود.
• نگارش محتوا باید به صورت پاسخگویی به پرسش ها و نیازهای کاربران 
صــورت گیرد. به این ترتیب مخاطب با مطالعــه مطلب ما نکات آموزنده و 

کاربردی را یاد می گیرد.
• ســرمایه گذاری بر روی یافتن کلیدواژه های مناسب در مقیاس محلی 
و جهانی برای موفقیت هرچه بیشــتر مطلب مان ضرورت دارد. در غیر این 
صورت کاربران امکان مشاهده مطلب ما در جست وجوهای خود را نخواهند 

داشت. 
با توجه به آنچه گفته شــد، شمار بسیار زیادی از مخاطب های برند ما با 
استفاده از گوشی های همراه اقدام به گشت و گذار در اینترنت می کنند. در 
نتیجه طراحی مطلب با توجه به تجربه آنها امکان موفقیت بیشتر در زمینه 

جلب توجه آنها را به همراه خواهد داشت. 
2. استفاده هوشمندانه از تیترها و نکات برجسته 

ساختار متن در زمینه مدیریت ســئو اهمیت بسیار زیادی دارد. درست 
به همین خاطر تیترها و نکات برجســته مقاالت نقش مهمی در این زمینه 
بازی می کند. به طور معمول هر پســت در اینترنت دارای ســه تیتر اصلی 
اســت. این تیترها باید با اســتفاده از کلمات کلیــدی در زمینه تخصصی 
موردنظرمان انتخاب شوند. الگوریتم گوگل با تحلیل تیترهای اصلی مقاالت 
اقدام به طبقه بندی آنها می کند. به این ترتیب استفاده از کلمات کلیدی در 
تیترهــای مقاله ضامن موفقیت ما در زمینه جلب نظر مخاطب خواهد بود. 
در اغلب موارد اکتفای صرف به اســتفاده از کلیدواژه مناسب در تیتر اصلی 
کافی نخواهد بود. تیترهای جانبی مطالب نیز از نظر موتورهای جســت وجو 
اهمیت باالیی دارد. به این ترتیب اقدام هوشــمندانه در این زمینه ضروری 

محسوب می شود. 
تیتر اصلی هر مطلب بیانگر ماهیت مقاله موردنظر است. به این ترتیب در 
انتخــاب آن عالوه بر رعایت اختصار باید بیان دقیق کلیت مقاله نیز مدنظر 
قرار گیرد. ترکیب این فرآیند با جذابیت تیتر کار بســیار دشــواری خواهد 
بود، با این حال موفقیت مقاله مان بســتگی به همین نکته دارد. توصیه من 
در اینجا اختصاص زمان مناسب برای این فرآیند است. به این ترتیب مقاله 
ما از نمای مناســبی برخوردار خواهد شــد. تجربه مشترک همه ما مطالعه 
تیترهــای اصلی مقاالت پیش از شــروع به مطالعه کل متن اســت. به این 
ترتیــب انتخاب دقیــق تیترها نقش مهمی در زمینه بهبود وضعیت ســئو 

مطالب و بالطبع سایت مان خواهد داشت. 
تیتر دوم هــر مقاله معموال به عنوان توضیح جانبی تیتر نخســت مورد 
استفاده قرار می گیرد. امکان استفاده از کلمات بیشتر در این بخش فرصت 
بهتــری در اختیار برندها به منظور بیان کلیت مقاالت می دهد. با این حال 
نباید بیش از اندازه تیتر دوم را طوالنی طراحی کرد. استفاده از سایر کلمات 
کلیدی در این بخش ضرورت دارد. متاســفانه برخــی از برندها در نگارش 
مطلب شــان بخش مشــخصی برای تیتر دوم طراحــی نمی کنند. این امر 
موجب ســردرگمی مخاطب خواهد شد. به هر حال بدون توضیحات جانبی 
و مناسب امکان تصمیم گیری در مورد یک مقاله بسیار دشوار خواهد شد. 

مفهوم تیتر سوم در بیشتر مواقع مربوط به تیترهای جانبی مورد استفاده 
بــرای بخش بندی بهینه مطالب مقاله اســت. به این ترتیب مخاطب با یک 
مطلــب طوالنی و بدون بخش  بندی مواجه نمی شــود. بدون تردید مطالعه 
یک متن بدون بخش بندی مناســب حوصله هر مخاطبی را سر خواهد برد. 
به همین دلیل همیشــه باید بخش بندی مناســب مطالب را مدنظر داشت. 
اســتفاده از کلیدواژه های مناســب در تیترهای جانبی مقاله اهمیت باالیی 
دارد. ایــن امر نه تنها از نظر موتورهای جســت وجوگر، بلکه از نظر کاربران 
نیز مهم اســت. در بســیاری از مواقع افراد با مطالعه تیترهای جانبی موفق 
بــه تصمیم گیری در مورد ارزش مقاله برای مطالعه بیشــتر می شــوند. در 
صــورت نبود تیتر جانبی در مقاالت به احتمــال زیاد مخاطب قید مطالعه 

آن را خواهد زد. 
3. بهینه سازی دوباره مطالب قدیمی برای ارتقای رتبه سایت

براســاس مطالعه موسسه PR Newswire استفاده از مطالب قدیمی 
ســایت همراه با تصاویر تازه و افزودن برخی نــکات جدید نقش مهمی در 
ارتقای رتبه ســایت ها دارد. بدون تردید تالش برای نگارش یک مقاله تازه 
دشواری های بسیار زیادی دارد. در این میان اگر مقاالت قدیمی را با افزودن 
اطالعات تازه و تصاویر مناســب بازآفرینی کنیم، به طور محسوسی از رقبا 
جلو خواهیم افتاد. بررسی ها حاکی از افزایش 111 درصدی ترافیک طبیعی 

سایت ها در پی استفاده از این تکنیک است. 
 Design Rush گابریل شــائولیان، موســس و مدیر ارشد موسســه
در ایــن زمینه اظهار نظر جالبی دارد: »وقتــی مطالب قدیمی را بازآفرینی 
می کنیم، از نقطه نظر مدیریت ســئو این امر به معنای تولید محتوای تازه 
اســت.« دلیل این امر را باید در علت قدیمی شدن مقاالت جست وجو کرد. 
در اغلــب موارد مقاالت فقط به خاطر اســتفاده از داده های قدیمی و عدم 
به روز رسانی با اطالعات تازه از رده خارج می شوند. به این ترتیب با افزودن 
اطالعات کاربردی به مطالب قدیمی سایت مان امکان استفاده دوباره از آنها 
وجود خواهد داشــت. توصیه گابریل در این میان ارزیابی وضعیت مقاالت 
قدیمی و اقدام برای به روز رســانی مقاالت محبوب در میان کاربران است. 
بدون تردید هــر مقاله ای ارزش بازآفرینی را نــدارد. بنابراین باید در  این 

زمینه هوشمندانه عمل کرد. 
yahoo :منبع

بررسی 3 راهکار ساده برای مدیریت بهتر سئو سایت برندها

تکنیک های مدیریت سئو برای فروش بیشتر 

دریچــه

مرحله اول مدرسه فصلی خالقیت و ایده پردازی دانش آموزان ناحیه یک شهرستان 
شــهر بابک از توابع استان کرمان برگزار شد.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی 
نخبــگان، در ادامه برگــزاری مدارس خالقیت و ایده پردازی با هدف اشــاعه فرهنگ 
نخبگانی و نهادینه کردن ایده پردازی میان مســتعدان برتر، مرحله اول مدرســه فصلی 
خالقیت و ایده پردازی دانش آموزان ناحیه یک شهرستان شهر بابک برگزار شد. در این 
برنامه که به همت بنیاد نخبگان استان کرمان و همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی استان و آموزش  و پرورش با حضور دانش آموزان مستعد پایه هشتم و نهم 
برگزار شــد، کارگاه هایی با محوریت مشاهده و ایده پردازی، تفکر واگرا، توفان ذهن و 
طراحی لوگو، ارتباط مؤثر، سنجش خالقیت و حلقه کندو کاو در قالب کاِر گروهی، به 

عنوان مهمترین سرفصل های این مدرسه برپا شد.

 شهر بابک، میزبان مدارس خالقیت
و ایده پردازی

دوشنبه
4 شهریور 1398

شماره 1379
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معــاون علمی و فنــاوری رئیس جمهــوری با تاکید بــر حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان و استارتآپ ها از موفقیت آمیز بودن پیاده سازی 
برنامه های معاونت علمی برای مقابله با تحریم ها با همکاری شرکت های 

دانش بنیان در مــورد محصوالت خاص خبر 
داد.  به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع  رسانی 
رئیس جمهوری، ســتاری در ادامه سفر یک 
روزه اش بــه اســتان مرکزی به ســوال های 
خبرنگاران پاسخ گفت. معاون علمی و فناوری 
رئیــس جمهوری ضمن گرامیداشــت هفته 
دولت ظرفیت های اســتان مرکزی را با توجه 
به پیشــینه صنعتی آن، ارزشمند دانست و 
گفت: حمایــت از شــرکت های دانش بنیان 
را با تمام توان ادامــه می دهیم. رئیس بنیاد 
ملی نخبــگان درباره وضعیت شــرکت های 
دانش بنیان نسبت به سال های گذشته گفت: 
یکی از عواملی که باعث شــد شــرکت های 

دانش بنیان نسبت به سال های گذشته از وضعیت مناسب تری برخوردار 
شوند مقابله با  تحریم ها بود. شرکت های دانش بنیان با تکیه بر توانمندی 
متخصصان داخلی و بومی کردن محصــوالت ضمن مقابله با تحریم ها، 

وضعیت خود را نیز بهبود دادند.  ســتاری در ادامه با اشاره به برنامه های 
معاونت علمی و حمایت از این شــرکت ها برای مقابله با تحریم ها گفت: 
این معاونت برنامه های وســیعی در حوزه های گوناگون مانند مواد اولیه 
دارویی، حوزه دام و طیور آبزیان،  واکسن های 
دامی و انســانی در حال پیاده سازی دارد و 
حمایت از شــرکت های دانش بنیــان را با 
تمام توان ادامه می دهد.  ســتاری در ادامه 
به خدمات ارائه شده از سوی معاونت علمی 
پرداخت و گفــت: این معاونت 140خدمت 
به شــرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها 
با توجه به شــرایط و نوع عملکردشان ارائه 
می دهــد که برخــی معافیت های گمرکی 
و مالیاتی و  تســهیالت کم بهره را شــامل 
می شــود. معاون رئیس  جمهوری در ادامه 
در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره عملکرد 
شــرکت های دانش بنیان در زمینه اشتغال 
گفت: در حال حاضر حدود 4۵00شرکت دانش بنیان در کشور وجود دارد 
که توانسته اند 300هزار شغل مستقیم ایجا د کنند و این جدا از شغل های 

غیرمستقیم است.

»گیگول« نام یک محصول نوآور در حوزه انیمیشــن و آموزش اســت 
که ســاخت آن به عنوان یــک پروژه بزرگ دایره المعارف انیمیشــنی در 
کشــور به همت جوانان یک شرکت دانش بنیان و فناور و با حمایت ستاد 

فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری آغاز شده است. به 
گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری به نقل از 
ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان، گروهی 
از هنرمندان برجســته و متخصصان فناوری 
اطالعات از ســه ســال قبل در یک شــرکت 
دانش بنیان دور هم جمع شده اند تا با استفاده 
از ظرفیــت این دو حوزه گام  های بزرگی برای 
پیشرفت برداشته شود؛ گام هایی که عالوه بر 
پیشرفت، کارآفرینی و ساماندهی جوانان خالق 
در استان های مختلف را به همراه دارد. در این 
بستر و ارتباط جامعه علمی و هنری نخستین 

انیمیشن سینمایی ایران )تهران 1۵00( و دیرین دیرین تولید شد.  حال نیز 
این جوانان نوآور مشغول انجام پروژه ای ملی هستند که دستاورد آن تولید 
یک محصول ایران ساخت است. »گیگول« نام این محصول نوآور به عنوان 

پروژه بزرگ دایره المعارف انیمیشنی است و تاکنون نیز حدود 300قسمت 
آن برای شناسایی قابلیت این پروژه ساخته شده است.  با توجه به گسترش 
زیرســاخت های فناوری اطالعات در کشــور یکی از قابلیت های برتر این 
محصول، ساخت انیمیشن های جذابی است 
که با استفاده از تکنولوژی AR پیوست کتب 
درسی می شود و درس را برای دانش آموزان 
شــیرین تر، دوست داشــتنی تر و مفهومی تر 
می کند. در این راســتا این شرکت در سال 
جاری آمادگــی دارد برای هر پایه تحصیلی 
300 قسمت انیمیشن دو دقیقه ای طراحی 
و تولیــد کند.  با توجه به ضــرورت اتمام و 
بهره برداری سریع تر دانش آموزان از محتوای 
ارزشمند تولیدشــده، تعداد بسیار زیادی از 
نیروهای هنرمند و متخصص درگیر ساخت 
این ابر پروژه ملی تولید محتوا هستند و تولید 
کل محتوای 12 پایه تحصیلی، شامل 3۶00 
قسمت انیمیشن گیگول دو دقیقه ای) مجموعا 7200دقیقه( در طی مدت 
12 ماه )+3ماه مقدماتی( امکان پذیر است که تولید در این زمان کوتاه، خود 

یک رکورد ملی به حساب می آید.

»گیگول« محصولی خالق با پیوند هنر و فناوری تولید شدشرکت های دانش بنیان با حمایت معاونت علمی مقابل تحریم ایستادند

اســتفاده از تکنیک های جدید مدیریتی به منظور توسعه بهینه کسب و کار یکی 
از ضرورت های اجتناب ناپذیر برای صاحبان برندها محسوب می  شود. به طور معمول 
مدیریت برندهای کوچک دردسرهای کمتری دارد. وقتی ما مسئول مدیریت یک برند 
بزرگ با حجم وسیعی از امکانات و کارمندان فراوان هستیم، مسئولیت سنگین تری 
را روی دوش خواهیم داشــت. هرچه وســعت تیم ما بیشتر باشد، رسیدگی به آن و 
مدیریت مطلوب دشــوارتر خواهد شد. متاسفانه بسیاری از مدیران برندهای بزرگ با 
چنین مشکلی مواجه هستند. به این ترتیب در زمینه مدیریت برندهای بزرگ همیشه 

استرس و سردرگمی خاصی وجود دارد. 
خبر خوش برای مدیران شرکت های بزرگ امکان مدیریت بهینه تیم کارمندان شان 
است. در این مقاله هدف اصلی من بررسی پنج نکته کلیدی در زمینه مدیریت بدون 

استرس برندهای بزرگ خواهد بود. 
۱. کانال های ارتباطی را توسعه دهید

هگامی که تیم ما بزرگ تر می شــود، ساماندهی مالقات های رو در رو با هر کدام از 
کارمندان دشوارتر خواهد شد. این امر به معنای فراموشی مالقات و تعامل نزدیک با 
کارمندان نیست. هر چقدر هم دامنه فعالیت شرکت و شمار کارمندان گسترده باشد، 
ضرورت توجه به هر کدام از کارمندان به قوت خود باقی خواهد ماند. این امر موجب 
احساس ارزشمندی کارمندان در تعامل با ما خواهد شد. یکی از راهکارهای مناسب 
برای ارتقای ســطح تعامل با کارمندان در شــرکت های بزرگ استفاده از پلتفرم های 
ارتباطی مانند Slack و Basecamp است. این ابزارها به برندها امکان گفت وگو 
و تعامل نزدیک با کارمندان را می دهد. مزیت اصلی چنین ابزارهایی عدم نیاز به حضور 
فیزیکی در جلســات گفت وگو است. به این ترتیب همه چیز در زمانی کوتاه و پشت 
میــز صورت می گیرد. به عالوه در صورت ضرورت امکان گفت وگوی همزمان با چند 

کارمند مختلف نیز وجود دارد. 
وقتی کارمندان از وجود کانال ارتباطی با بخش مدیریت مطلع شــوند، تمایل شان 
برای تعامل بیشــتر افزایش خواهد یافت. بدون ایجاد پل های ارتباطی امکان استفاده 
از کمک های کارمندان و ارتقای سطح کیفی فعالیت تیم وجود ندارد. به همین دلیل 
امروزه استفاده از پلتفرم های ارتباطی در درون شرکت ها رواج زیادی یافته است. نکته 
مهم در این میان توجه ما به وضعیت فعالیت کارمندان و ارتباط نزدیک با آنهاســت. 

در غیر این صورت انگیزه کارمندان برای تعامل با ما به شدت کاهش خواهد یافت. 
در زمینه انتخاب پلتفرم مناســب برای شــرکت مان باید به سطح نیازها و اهداف 
اصلی مــان توجه کنیم. به این ترتیب امکان انتخــاب بهترین پلتفرم ارتباطی وجود 

خواهد داشت. 
2. استفاده از مزیت نمایندگی

به موازات توسعه تیم شــرکت میزان کارها نیز افزایش خواهد یافت. بدون تردید 
مدیریــت تمام کارهای یک شــرکت بزرگ از عهده مدیری تنهــا خارج خواهد بود. 
استفاده از افراد مناســب به عنوان نماینده مان در حوزه های مختلف امکان مدیریت 
بهتر اوضاع را برای مان فراهم خواهد کرد. در این وضعیت احتمال مواجهه با شکست 
در پروژه ها و سردرگی ناشی از حجم باالی کارهای پیش رو کاهش می یابد. بسیاری 
از مدیران برندهای بزرگ از کمبود زمان کافی برای زندگی شخصی شان گالیه دارند. 
با استفاده از نمایندگان مناسب امکان ایجاد زمان خالی برای کارهای شخصی وجود 
دارد. به این ترتیب تعادل مناسبی بین زندگی کاری و خصوصی مان برقرار خواهد شد. 
همچنین با ایجاد زمان خالی در برنامه مان امکان رسیدگی به سایر امور مهم شرکت 
فراهم می شــود. براساس پژوهش موسســه فرانتیرز در حوزه روانشناسی، استفاده از 
نمایندگان کاری در حوزه های مختلف ســطح تعامل متقابل در شرکت ها را افزایش 
می دهد. به این ترتیب تمایل افراد به مشــارکت هرچه بیشــتر در کارها نیز بیشتر 

خواهد شد. 

اندرو کارنیجی در سال های نخست قرن 20 بدل به یکی از ثروتمندترین افراد دنیا 
شد. در میان تمام نکات ویژه مدیریتی وی اعطای نمایندگی به کارمندان در حوزه های 
مدیریتی مختلف کلید اصلی موفقیت وی محســوب می شود. اندرو در یکی از اظهار 
نظرهــای جالب خود نکته مدیریتی مهمی را بیان می کند: »اگر به عنوان یک مدیر 
کار روزانه تان را در بیشتر از 10 ساعت انجام می دهید، فرد تنبلی هستید. یک مدیر 
خوب تمام کارهای روزانه خود را در کمتر از یک ســاعت ساماندهی می کند. بر روی 
کارهای نظارت کرده و توصیه های الزم را بیان کنید.« منظور اندرو در اینجا استفاده از 
کارمندان به عنوان نمایندگان مدیریتی مان در راستای بهبود وضعیت مدیریتی شرکت 

است. به این ترتیب ما زمان بیشتری در اختیار خواهیم داشت. 
3. مواظب بحران های احتمالی باشید

بروز بحران های گسترده در داخل تیم شرکت های بزرگ یکی از بدترین فاجعه های 
مدیریتی است. در چنین مواقعی کارمندان شرکت چند دسته می شوند. سپس میان 
آنها دعوا و جنجال های بسیاری روی می دهد. در نتیجه مدیریت درست امور شرکت 
غیرممکن خواهد شد. به عنوان یک مدیر موفق باید همیشه راهکارهای مناسبی در 
زمینه حل و فصل بحران های داخلی شرکت داشته باشیم. در غیر این صورت بحران 
موردنظر تاثیر منفی بر روی تجربه مشتریان خواهد گذاشت. در نتیجه مدیریت درست 
کسب وکار غیرممکن می شود. یکی از نکات مهم به هنگام مدیریت بحران ها ضرورت 
ارتباط مناسب با تیم کارمندان است. فقط در این صورت امکان غلبه بر مشکالت وجود 
دارد. تعیین سناریوهای مناسب برای مقابله با بحران های احتمالی نقش سازنده ای در 
افزایش توانایی ما در زمینه مدیریت شان خواهد داشت. نکته مهم به یاد داشتن تاثیر 
منفی بحران های داخلی شــرکت بر روی ذهنیت مشتریان است. به هر حال شرکتی 
کــه توانایی مدیریت اوضاع داخلی اش را ندارد، چگونه امکان رســیدگی به نیازهای 

مشتریان را خواهد داشت؟
4. نگاه به تصویر بزرگ برندمان

در تیم های کاری بزرگ در نظر داشتن توانایی همه افراد برای دستیابی به اهداف 
اصلی ضرورت دارد. دســتیابی به اهداف بــزرگ نیازمند هماهنگی کامل کارمندان 
است. در غیر این صورت نتیجه نهایی شاید هیچ ارتباطی با خواسته اصلی ما نداشته 
باشــد. رمز موفقیت در اینجا نگاه به تصویر بزرگ برندمان است. منظور من از تصویر 
بزرگ برند نتیجه نهایی همکاری میان بخش های مختلف شــرکت است. به راستی 
ما از فعالیت در مقیاســی وســیع به دنبال کسب چه نتیجه ای هستیم؟ پاسخگویی 
به این پرســش ما را در زمینه توســعه هرچه بهتر کســب و کارمان و اجرای الگوی 
مدیریتی بهینه یاری خواهد کرد. احتمال اینکه از طریق استفاده از توصیه فعلی میزان 
هماهنگی اعضای شرکت افزایش چشمگیری پیدا کند، بسیار باال خواهد بود. در نتیجه 

برند ما توانایی بهتری در زمینه مدیریت کسب و کارش خواهد داشت. 
5. توجه به تاثیرگذاری مالقات ها

بهترین مدیران سراســر جهان همیشــه مالقات هایی برای ارزیابی دسته جمعی 
وضعیت برند تدارک می بینند. بدون تردید ارزیابی های شخصی ما در مورد برندمان در 
اغلب موارد با واقعیت همخوانی دقیق ندارد. به همین دلیل باید به دنبال راهکارهایی 
برای بهبود درک مان از وضعیت شرکت بود. استفاده از نظر جمعی در این مورد راهکار 
بســیار تاثیرگذاری محسوب می شــود. گردهمایی مدیران ارشد و گفت وگو در مورد 
وضعیت شرکت رایج ترین اقدام مدیران برندهای بزرگ است. توصیه من در اینجا توجه 
به نظرات کارمندان در کنار ســایر مدیران است. در بسیاری از موارد کارمندان نکات 
بســیار کلیدی را مورد توجه قرار می دهند. به همین دلیل نظرخواهی از آنها فرصت 

بهتری برای توسعه کسب و کار را فراهم خواهد کرد. 
بسیاری از قواعد مدیریتی، بدون توجه به اندازه شرکت ها، ثابت هستند، با این حال 
برخی از اصول مدیریتی برای برندهای بزرگ متفاوت خواهند بود. نکات مورد بررسی 
در این مقاله از جمله این موارد اســت. با استفاده از آنها امکان مدیریت بهتر کسب و 

کارهای بزرگ و پرهیز از سردرگمی های رایج وجود خواهد داشت. 
entrepreneur :منبع

در پی جنجال بر ســر ایده   ماسک در استفاده از انرژی هسته  ای برای گرمایش 
مریخ، وی به  تازگی گزینه صلح  آمیزتری مطرح کرده است.

به گــزارش زومیت، این روزهــا اظهارنظرهای توییتری ایالن ماســک پایانی 
ندارد. چند روز پیش، او پیشــنهاد اســتفاده از انرژی هســته  ای را برای افزایش 
ســرعت گرمایش در مریخ و کلونی  ســازی این ســیاره مطرح کرده بود. پس از 
شــدت گرفتن بحث بر ســر امکان  پذیری و عواقب احتمالی اســتفاده از فناوری 
هســته ای، به  نظر می  رسد حاال وی به گزینه  ها  ی نســبتا بهتری نیز می  اندیشد: 
ماهواره  های بازتاب  کننده   نور خورشید. ایده   به  کارگیری انرژی هسته  ای در مریخ 
بســیار جالب  تر به نظر می  آید، ولی باید بدانید پشتوانه   علمی بسیار بهتری برای 

ایده   استفاده از آینه  های مدارگرد در مریخ وجود دارد.
اجازه دهید به ســال 200۶ بازگردیم؛ یعنی زمانی که ریگل ویدا، دانشــجوی 
دانشــگاه آریزونا، برای نگارش مقاله  ای با موضوع »اســتفاده از آینه  های سبک 
مدارگرد با دیافراگم وســیع برای سکونت  پذیرکردن بخشی از سطح مریخ« برنده   
جایزه   ناسا شــد. این ایده با هدف کلونی  سازی ســیاره   سرخ با روشی اقتصادی 

مطرح شده بود.
ایده   ســکونت  پذیرکردن مریخ برای انسان همیشــه رویایی دست  نیافتنی بوده 
که قرن ها تنها در دل داستان  های علمی  تخیلی امکان  پذیر می کرد. محیط مریخ 
می  تواند به  طرز هولناکی رو به سردی بگذارد، بنابراین ایجاد سکونتگاه  هایی ایمن 
و نیــز طراحی لباس  هــای فضانوردی خاصی که توانایــی تحمل چنین دماهای 
پایینی را داشــته باشــد، بســیار هزینه  بر خواهد بود. همین امر خود زمینه ساز 
جرقه  ای در ذهن دانشــمندان شــد که چطور می  توانند بــا صرف هزینه  ای کم، 

اندکی محیط سیاره را گرم  تر کنند.
البته، ماســک در اظهارات اخیرش به  طور خاص به پژوهش  های ویدا اشاره  ای 
نکرده، ولی پیشنهادش به  طور مستقیم با مفهوم صفحات انعکاسی در ارتباط است. 
در سال 2007، ویدا گزارشی منتشر کرد که نشان می  داد سیستم پیشنهادی  اش 
چگونــه کار می  کند. ایده   او چنین بود کــه تعدادی ماهواره را به  گونه  ای در مدار 
مریخ قرار دهیم تا به  شــکلی راهبردی گرمای خورشید را به سطح سیاره منتقل 

کنیم. ماسک نیز در توییت روز سه  شنبه   هفته  گذشته  خود می  گوید:
شــاید منطقی  تر باشــد که هزاران ماهواره   بازتاب  کننده   نور را برای گرم  کردن 

مریخ به مدار بفرستیم تا اینکه خورشید  هایی مصنوعی ایجاد کنیم.
با این حال، وی می  افزاید انتخاب بهترین گزینه همچنان به بررســی بیشتر نیاز 
خواهد داشت. ماســک که در گذشــته نیز ایده  بمباران هسته ای را سریع ترین 
روش برای ســکونت پذیرکردن مریخ قلمداد کرده بود، به تازگی سعی کرده است 
ایده   قدیمی خود را اندکی بیشــتر بشــکافد. او توضیح می  دهد منظور وی ایجاد 
جریانی ضعیف از باران های هســته  ای درنتیجه   انفجارهای هم جوشــی در باالی 
اتمسفر اســت تا بدین  ترتیب بتوان خورشیدهایی مصنوعی ایجاد کرد؛ پدید  ه  ای 
شبیه به آنچه در خورشید روی می  دهد. در چنین شرایطی، مریخ دیگر آلوده به 

مواد رادیواکتیو نخواهد شد.
ناگفته نماند ناســا چندان با ایده   هسته  ای سازی موافق نیست. در اواسط سال 
201٨، این آژانس فضایی اعالم کرد ترافرم کردن مریخ )تبدیل شــرایط سیاره به 
وضعیت محیطی مشــابه زمین( با فناوری فعلی امکان  پذیر نیست. با وجود این، 
ویدا در مقاله   خود این  گونه جمع  بندی می  کند که مفهوم استفاده از بازتاب  کننده 
کامــال عملی بوده و الزامات مهندســی موردنیاز برای گرمایش بخشــی از مریخ 

هم  اکنون نیز در دسترس است.
ماسک و شرکت فضایی او، اســپیس  ایکس )SpaceX( به  لطف پروژه  هایی 
نظیر سیســتم پهنای باند اســتارلینک)Starlink(، توانسته تجارب خوبی در 
به  کارگیری ماهواره  ها به  دســت آورد؛ از این رو، ممکن اســت این ســرمایه گذار 
بلندپرواز نیز هم زمان با نزدیک  شدن به زمان پرتاب نسل بعدی فضاپیماهای خود 
با نام Starship، بخشی از ســرمایه  گذاری  های   خود را برای ساخت آینه  های 
مدارگرد مریــخ اختصاص دهد. او همچنان امیدوار اســت روزی بتواند مریخ را 
کلونی  ســازی کند. شــاید ما نیز باید روزی آماده   عزیمت به سیاره   سرخ شویم؛ 
سیاره  ای که احتماال به  لطف فناوری نام  آشنایی، آب  وهوای مطبوع  تری از وضعیت 

کنونی خود خواهد داشت. 

مدیریت بدون استرس، ضرورت کسب و کارهای بزرگ
چالش ها و راهکارهای مدیریت شرکت های بزرگ

ایالنماسکدراندیشه
گرمایشمریخباکمک
آینههایخورشیدی

یادداشـت

مشــاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در امــور بانوان با تاکید بر آنکه 
دانشــگاه ها باید به سمت کارآفرین شدن حرکت کنند، گفت در سال 9۶ میزان 
فروش محصوالت شرکت های دانش بنیان در کشور حدود ۶0 هزار میلیارد تومان 
و در ســال 97 حدود ٨0هزار میلیارد تومان بود که پیش بینی می کنیم در سال 
جاری رشــد 30درصدی در این حوزه داشــته باشــیم. به گزارش ایسنا، زینب 
حمیدزاده روز دوم شــهریورماه در همایش بانوان کارآفرین استان گفت: نیمی از 
سرمایه اجتماعی کشور متعلق به بانوان است بنابراین باید از این ظرفیت نهایت 
استفاده را برد. وی بر لزوم وجود نگاه شایسته ساالری در جامعه تاکید کرد و افزود: 
وقتی به کارایی و توانایی زنان و مردان در جامعه توجه کنیم، درخواهیم یافت که 

توانایی و ظرفیت بانوان کمتر از آقایان نیست.

پیش بینی رشد 3۰درصدی میزان فروش 
محصوالت دانش بنیان در سال جاری

Echelon به قلم: لوکاس میلر موسس و مدیرعامل آژانس تبلیغاتی

ترجمه: علی آل علی      



کانال سراســری اسکای تی وی در انگلستان پژوهش کاربردی در طول 
پنج سال مطالعه بر روی ۵2 هزار تبلیغ تلویزیونی انجام داده است. بر این 
اساس هنگامی که یک آگهی مناســب و دارای هدف مشخص به عنوان 
یکی از ســه آگهی یک شبکه پخش می شــود، نرخ تغییر کانال از سوی 
کاربران نزدیک به ۵0درصد کاهش می یابد. این امر بیانگر اهمیت و تاثیر 
فوق العــاده کمپین های تبلیغاتی هدفمند بر روی مخاطب های تلویزیونی 
است. به گفته جیمی وست، مسئول بخش طراحی استراتژی خبرگزاری 
اسکای، اکنون درک بهتری از ماهیت تبلیغات تاثیرگذار وجود دارد. وقتی 
یک کمپین تبلیغاتی دارای هدف مشخص و قابل تشخیصی برای مخاطب 
باشد، تاثیرگذاری آن به شــدت افزایش پیدا می کند. این نتیجه درست 
برعکس فرآیند نتیجه بخشــی آگهی های بی هدف است. به طور معمول 
واکنش مخاطب های تلویزیونی به آگهی های بی کیفیت تغییر کانال است. 
نمایش حجم وسیعی از آگهی های تلویزیونی بی کیفیت در طول چند دهه 
اخیر تغییر کانال به محض شــروع تبلیغــات را بدل به یک عادت جهانی 
کرده اســت. اکنون بســیاری از برندها به منظور بازیابی جایگاه شان در 
عرصــه تبلیغات تلویزیونی به دنبال راهکارهایی برای افزایش تاثیرگذاری 
تبلیغات شان و جلوگیری از تغییر کانال از سوی مخاطب هستند. این امر 
نیازمند کاوشی عمیق در زمینه توانمندی های دست نخورده حوزه تبلیغات 

تلویزیونی است. 
ماجرای پیچیده حوزه تبلیغات تلویزیونی

امروزه بسیاری از طراح های تبلیغاتی جسارت الزم برای استفاده از اخبار 
و کلیدواژه های جنجالی در کارهای خود را ندارند. به این ترتیب سبک کلی 
تبلیغات در سراســر جهان معطوف به نمایش جلوه های کلیشه ای زندگی 
ایده آل اســت. اکنون کمتر برندی عالقه مند به تاکید بر روی بحران هایی 
نظیر مهاجرت، فقر فزاینده یا حتی پدیده ای مانند ترامپ است. به همین 
خاطر نیز مخاطب تلویزیونی دیگر حوصله مشــاهده آگهی های تکراری و 
کلیشه ای برندها را ندارد. به گزارش وال استریت ژورنال دلیل اصلی کاهش 

وسیع عالقه به تبلیغات تلویزیونی عدم نوآوری در آنهاست. 
یکی از دالیل اصلی برندها برای پرهیز از اشاره به اخبار مهم و جنجالی 
پیشگیری از ایجاد پیچیدگی در تبلیغات شان است. امروزه برندها به دنبال 
دسترسی ســاده به مخاطب و ارائه پیامی ساده به آنها هستند. به همین 

خاطر نیز اغلب رسانه تلویزیون و شبکه های اجتماعی مورد توجه برندها 
قرار می گیرد. به طور کلی هر جایی که مخاطب حضور فعال و پیوســته 
دارد، بدل به یک گزینه تبلیغاتی مطلوب می شــود. نمونه آشکار این امر 
در تبلیغات داخل مترو نمایان اســت. به راســتی چه چیزی باعث عالقه 
برندها به تبلیغات در فضای اغلب شلوغ ایستگاه های مترو می شود؟ پاسخ 
این امر روشــن است: حضور گســترده مردم. پرسش اصلی در این میان 
مقدار شانس برندها برای تاثیرگذاری آگهی شان در محیط های شلوغ مانند 

ایستگاه مترو است. 
بررســی دالیل رکود حوزه تبلیغات تلویزیونی با صرف متهم ســاختن 
برندها به ترس و عدم خالقیت امکان پذیر نیست. امروزه حتی برند بزرگی 
مانند گــوگل نیز از نمایش تبلیغات دارای اشــاره ای کوتاه به موضوعات 
جنجالی نیز سر باز می زند. در این راستا باید به ۵00 قانون منحصر به فرد 
گــوگل برای نمایش تبلیغات و عدم نمایش تبلیغات دارای هرگونه عنصر 
جنجالی اشــاره کرد. اگر شما تبلیغی بر محوریت تبعیض نژادی بسازید، 
هیچ گاه موفق به اقناع گوگل برای نمایش آن نخواهید شــد. این امر یکی 
از استراتژی های تغییرناپذیر این غول اینترنتی محسوب می شود. بنابراین 
در حوزه تبلیغات، به ویژه تبلیغات تلویزیونی، موانع بسیار بیشتری از صف 

ترس برندها وجود دارد. 
چالش همکاری با آژانس های تبلیغاتی مختلف

جــف بیوکس، مدیرعامل ســابق برند تایــم وارنــر، در مصاحبه ای با 
خبرگزاری CNBC انتقاد جالبی از اســتراتژی تبلیغاتی برندهای بزرگ 
کرد. آنچه جف بدان معترض اســت، تکثر تبلیغاتــی برندهای بزرگ در 
مقیاس جهانی است. اجازه دهید پیرامون این مفهوم اندکی توضیح بیشتر 
ارائه کنم. امروزه برندهای بزرگ برای پیشــبرد اهداف تبلیغاتی شــان به 
همکاری صرف با یک آژانس تبلیغاتی اکتفا نمی کنند. آنها در تالش برای 
ارائه تجربه ای دلپذیر از تولید محتوا به ســراغ شمار باالیی از آژانس های 
تبلیغاتی در سراسر دنیا می روند. به این ترتیب هر آژانس وظیفه طراحی 
تبلیغات شرکت ها در گوشه ای از دنیا را خواهد داشت. مزیت اصلی این امر 
امکان شخصی  سازی محتوا با استفاده از تجربه برندها درخصوص فعالیت 
بهینه در محدوده محلی فعالیت شان است. بدون تردید این نکته اهمیت 
بسیار زیادی برای برندها دارد. نکته موردنظر جف در این میان کاستی های 
چنین استراتژی اســت. به این ترتیب در عمل مخاطب های یک برند در 
هر گوشــه دنیا نوع خاصی از پیام تبلیغاتی را دریافت می کنند. در نهایت 
این امر منجر به از دست رفتن پیام اصلی شرکت موردنظر خواهد شد. به 

عبارت ساده، امکان شخصی سازی محتوای تبلیغاتی فقط با صرف نظر از 
انتقال یک پیام اصلی و یکسان در سراسر جهان امکان پذیر است. 

مشــکل تکثر تبلیغاتی در حوزه تلویزیون ابعــاد عجیب و غریبی پیدا 
می کنــد. به عقیده جف در اینجا باز هم با آژانس های تبلیغاتی مختلف و 
سبک های کاری متنوع مواجه خواهیم بود. این امر توانایی برندها در القای 
یک پیام واحد و تاثیرگذاری یکسان بر روی مخاطب را کاهش می دهد. به 
این ترتیب سرنوشت تبلیغات تلویزیونی به خالقیت هر کدام از آژانس های 
موردنظر بســتگی پیدا می کند. به نظر جف در صورت عالقه به همکاری 
با چنــد آژانس تبلیغاتی نیز باید پیش از طراحــی تبلیغات موردنظر در 
جلسه ای مشترک اقدام به ایجاد سازگاری میان ایده های مختلف کنیم. به 
این ترتیب امکان ارائه پیامی واحد در قاب شــبکه های تلویزیونی مختلف 

وجود خواهد داشت. 
امروزه اغلب مردم برای اســتفاده از برنامه ها و مشــاهده سایت های 
مختلف از گوشی های هوشمند اســتفاده می کنند. اغلب پرداخت های 
آنالین و بررسی ایمیل ها نیز از طریق همین گوشی ها صورت می گیرد. 
برایان فانگ، مقاله نویس نیویورک تایمز، توصیه جالبی برای برندها در 
رابطه با این وضعیت دارد: »اســتفاده از شــماره های همراه در تبلیغات 
تلویزیونی به عنوان پل ارتباطی برندها و مشتریان ایده رایجی است، با 
این حال مشکالت امنیتی این الگو امکان بروز انواع مشکالت را افزایش 
می دهــد.« به نظر برایان امکان هک شــماره های منــدرج در تبلیغات 
تلویزیونی بســیار باالست. متاســفانه بسیاری از شــرکت ها از شماره 
تماس های مربوط به اشخاص حقیقی برای ارتباط با مشتریان استفاده 
می کننــد. به این ترتیب هک چنین شــماره هایی در عمل مشــکالت 
زیادی را برای برندها به ارمغان می آورد. از سوی دیگر، توسعه استفاده 
از گوشــی های همراه موجب تقویت عدم توجــه به تبلیغات تلویزیونی 
شــده اســت. این امر به شــکل جالبی روی می دهد. به این ترتیب به 
محض شــروع نمایش تبلیغات افراد به ســراغ گوشــی های همراه شان 
می روند. راهکار مورد نظر برایان در چنین وضعیتی ســرمایه گذاری بر 
روی تبلیغات موبایلی اســت. به ایــن ترتیب همزمان با پخش تبلیغات 
تلویزیونی باید محتوای مشــابهی روی صفحه گوشــی  همراه مخاطب 
هدف مان نیز پدیدار شود. این امر از طریق تبلیغات در اپ های موبایلی 
بــه راحتی امکان پذیــر خواهد بــود. در نتیجه تاثیرگــذاری تبلیغات 

تلویزیونی ما افزایش چشمگیری خواهد یافت. 
adexchanger :منبع

6 اقدام ساده برای ایجاد نگرش مثبت نسبت به برند

بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی جامعه هدف خود، هزینه های 
بسیاری را صرف می کنند. همین امر نیز باعث می شود تا برندهای کوچک، 
عمال شانســی را برای خود قائل نشوند. این امر در حالی است که همواره 
بهترین اقدامات، پرهزینه ترین آنها نبوده و با برخی از اقدامات کامال ساده، 
می توان نگرش افراد را نســبت به برند خود، دگرگون ساخت. در همین 

راستا و در ادامه به بررسی شش مورد منتخب آن خواهیم پرداخت. 
۱-از رویدادهای محلی حمایت کنید 

بدون شــک یک شبه نمی توان به شهرتی بزرگ دست پیدا کرد. به همین 
خاطر این امر که شروعی متمرکز داشته باشید، کامال تاثیرگذار خواهد بود. 
در این رابطه رویدادهای محلی، گزینه های بسیار خوبی خواهند بود. فراموش 
نکنید که افراد در صورتی که تحت تاثیر قرار بگیرند، با سایرین به گفت وگو 
خواهند پرداخت. به همین خاطر نیز نباید تاثیرگذاری اقدام خود را تنها به افراد 
حاضر محدود بدانید. با این حال بهتر است تا گزینه موردنظر، ارتباط کافی را با 
حوزه کاری شما داشته باشد. درواقع این امر شانس تاثیرگذاری شما را افزایش 
خواهد داد. در این رابطه توصیه می شود تا به دنبال این امر باشید که مسئوالن 
زمانی را برای ســخنرانی شما اختصاص دهند. در این رابطه فراموش نکنید 
که ســخنرانی شما باید کامال همسو با موضوع مورد بحث باشد. درواقع یک 
سخنرانی کامال تجاری و تبلیغاتی، ابدا جالب توجه نخواهد بود. همچنین این 
امر که جوایز از بین محصوالت شما انتخاب شود، خود اقدامی کامال سودمند 
خواهد بود. بدون شک کل هزینه چنین اقدامی، حتی از یک بیلبورد تبلیغاتی 

نیز کمتر خواهد بود. 
2-تولید محتوا را جدی بگیرید 

حتی اگر امکان ایجاد یک سایت قدرتمند وجود ندارد، الزم است تا به عنوان 

نویسنده در نشریات و سایر سایت ها فعالیت کنید. درواقع تنها این امر که نام 
برند شــما در باالی تیتر قرار داشته باشد، خود تاثیرگذاری شگفت انگیزی را 
داشته و توان علمی شما را به اثبات خواهد رساند. در این رابطه تنها به خودتان 
بسنده نکرده و از تمامی افراد تیم بخواهید که در این زمینه کامال فعال باشند. 
در نهایت تولید محتوا را تنها به نوشتن مطب محدود تصور نکنید. درواقع شما 
از روش های مختلقی برای این امر، برخوردار هستید که الزم است تا تمامی 
آنها را مورد توجه قرار دهید. در نهایت این امر که در شبکه های اجتماعی به 
یک اینفلوئنسر تبدیل شوید، خود اقدامی ساده ولی کامال تاثیرگذار خواهد 
بود. درواقع با توجه به رایگان بودن شبکه های اجتماعی، الزم است تا بهترین 

استفاده ها را از آن داشته باشید. 
3-خالقیت داشته باشید 

با کمی خالقیت می توان یک مزیت رقابتی برای خود ایجاد کرد. برای 
مثال برخی از برندها در روز درختکاری، همراه محصول خود مقداری بذر 
را نیز ارســال می کنند. این امر اگرچه اقدامی ساده محسوب می شود، با 
این حال تا مدت ها در ذهن مخاطب ماندگار خواهد شد. به همین خاطر 
با نگاهی عمیق و کمی خالقیت در کنار شــناخت درست عالیق جامعه 
هدف، می توان به اقدامات بسیار جذابی دست پیدا کرد. در نهایت این امر 
که به دنبال آموزش هایی رایگان به شــیوه ای متفاوت و جذاب باشید، از 
دیگر مواردی است که نگرش مثبتی را نسبت به برند شما به همراه خواهد 
داشــت. درواقع شــاید هیچ چیز را نتوان به اندازه آموزش رایگان، برای 

مخاطب جذاب تلقی کرد. 
4-از سایرین کمک بگیرید 

تنها بودن، ســرعت رشد شما را بیش ازحد کند خواهد کرد. به همین 
خاطر نیز نباید از اهمیت کمک گرفتن از ســایرین غافل شوید. برای این 
امر اولویت شما باید یک همکاری دوجانبه باشد تا هزینه ای را برای چنین 
اقدامی متحمل نشوید، با این حال از استفاده از افراد موثر نیز نباید غافل 

شد. در این رابطه فراموش نکنید که بسیاری از مراکز هستند که از تعداد 
افراد بســیار باالیی برخوردار بوده و عمال هزینه ای را نیز بابت حضورتان 
دریافت نخواهند کرد. مثال بارز این امر را باید مدارس و دانشگاه ها دانست. 
فراموش نکنید که این افراد نه تنها مشتریان آینده شما محسوب می شوند، 
بلکه بر روی خانواده های خود نیز تاثیرگذار هستند. به همین خاطر باید 

شرایط تمامی این مراکز را برای حضور خود، بسنجید. 
5-در راستای هدفی بزرگ فعالیت کنید  

شــما باید به دنبال دلیلی برای در صدر اخبار قرار گرفتن باشــید. در 
این رابطه فعالیت در راســتای یک هدف ارزشمند، اقدامی کامال سودمند 
محسوب می شود. برای مثال مسئله محیط زیست، امروزه در صدر اخبار 
قرار گرفته شده است. به همین خاطر با تبلیغ این موضوع که شما اقداماتی 
جدی را در این زمینه در دســتور کار خود قرار داده اید، مورد توجه افراد 

بسیار خصوصا گروه های فعال در این زمینه قرار خواهید گرفت. 
6-افراد را با روند انجام کارها درگیر کنید 

بدن شــک هر فردی از انجام کارهــای جدید لذت خواهند برد. در این 
رابطه این امر که برند شما این امکان را برای آنها فراهم آورد، امری بسیار 
مهم خواهد بود. برای مثال می توانید یک مسابقه عکاسی و یا تولید محتوا 
ایجاد کنید. در مرحله بعد می توان افراد بااســتعداد و توانا در حوزه های 
مختلف را شناســایی کرده و با آنهــا از طریق روش هایی نظیر دورکاری، 
همکاری کرد. در نهایت فراموش نکنید که عدم استقبال از یک اقدام شما، 
نباید به معنای رها کردن کامل آن باشــد. درواقع نمی توان انتظار داشت 
که همیشه بهترین نتایج را به دست آورید. به همین خاطر در صورتی که 
با مشکل مواجه هستید، الزم است تا به روشی دیگر اقدام کنید. همچنین 
الزم اســت تا دالیل شکست و یا موفقیت هر اقدام خود را مکتوب کرده و 

برای اقدامات آتی خود از آن  استفاده کنید. 
businesscollective :منبع

شیوه های نوین مدیریت روابط عمومی با بهره گیری از 
جلوه های بصری

 روابط عمومی تاثیرگذار
با توجه به جلوه های بصری

در دنیای تبادل ســریع اطالعات حوزه روابط عمومی برای ایجاد ارتباط درست 
با مشــتریان و شــرکت های همکار برندمان اهمیت فراوانی دارد. نمایش محتوای 
برندمان به صورت ویژه برای دامنه وســیعی از مخاطــب به طور معمول نیازمند 
توانایی های باال در کنار بودجه فراوان است. بدون صرف هزینه های هنگفت امکان 
توسعه برندمان در سطح جهانی وجود نخواهد داشت. بدون تردید همه برندها دارای 
بودجه فراوان نیستند. با این حساب تکلیف بسیاری از برندها در بازار کسب و کار 
و به ویژه حوزه روابط عمومی چیست؟ به نظر من راهکارهای ساده و کم هزینه تری 
هم برای مدیریت بهینه روابط عمومی شرکت ها وجود دارد. جلوه های بصری یکی 
از تاثیرگذارترین بخش های هر استراتژی روابط عمومی محسوب می شود. در ادامه 
این مقاله من به بررســی برخی از ایده های مناسب در زمینه استفاده از جلوه های 

بصری در فرآیند روابط عمومی برندها خواهم پرداخت.
۱. تمرکز بر فرمت ویدئو

امروزه فرم ویدئو شهرت بسیار زیادی در میان مردم دارد. کاربران اینترنت دیگر 
عالقه ای به مشــاهده محتوای متنی ندارند. آمار و ارقام رسمی نیز از سلطه فرمت 
ویدئو بر دنیای اینترنت حکایت دارد. در چنین شــرایطی موفقیت در زمینه روابط 
عمومی بســتگی به توانایی و مهارت برندها در استفاده مناسب از فرمت ویدئویی 
دارد. در نگاه نخست برندها برای جلب رضایت مخاطب نیازمند راه اندازی شبکه ای 
اختصاصی برای خود هســتند. این شبکه درست مانند کانال های تلویزیونی عمل 
خواهد کرد. به این ترتیب مخاطب در هر زمانی امکان دسترســی به محتوای برند 

مورد عالقه اش را خواهد داشت. 
بی شک راه اندازی شبکه تلویزیونی از نظر اقتصادی منطقی نخواهد بود. به عالوه، 
اکنون راهکارهای جایگزین مناســبی برای تحقق این هدف وجود دارد. توســعه 
روزافزون شــبکه های اجتماعی فرصت فعالیت برندها و پاسخگویی به بسیاری از 
نیازهای مشتریان را بدون صرف هزینه های گزاف فراهم کرده است.  مزیت استفاده 
از فرمت ویدئو امکان نمایش جلوه های مختلف کســب و کار، محصوالت و از همه 
مهم تر گفت وگوی رو در رو با مخاطب هدف است. امروزه بسیاری از برندها از فرمت 
ویدئو برای نمایش محصوالت تازه شان استفاده می کنند. ویدئوهای تهیه شده به طور 
معمول در شــبکه های اجتماعی بارگذاری می شود. به این ترتیب دامنه وسیعی از 
مردم سراسر دنیا امکان مشاهده مراسم رونمایی از محصول تازه برند ما را خواهند 
داشت.  بدون تردید استفاده از فرمت ویدئو فقط به درد حوزه روابط عمومی برندمان 
نمی خورد. فعالیت بازاریابی و تبلیغاتی نیز بدون اســتفاده مناسب از ویدئو تقریبا 
غیرممکن به نظر می رســد، بنابراین در کنار اســتفاده تخصصی از ویدئو در حوزه 
روابط عمومی باید به فکر توسعه سایر بخش های کسب و کار براساس آن نیز باشیم. 

2. تولید محتوای ارزشمند
خبرنگارها همیشــه با محدودیت زمانی مواجه هستند. امروزه نگارش یک خبر 
دیگر پاسخگوی نیاز رسانه ها نیست. مردم عالوه بر مطبوعات رایج شیوه های بسیار 
بیشتری برای دسترسی به اطالعات و اخبار مورد عالقه شان دارند. به طور مشابه در 
حوزه روابط عمومی نیز صرف اطالع رسانی اخبار مهم کاربرد ندارد. خلق داستانی 
جذاب برای توسعه اخبار و تعامل با مخاطب هدف در طول چند سال اخیر اهمیت 

بسیار باالیی یافته است. 
بدون تردید تالش برای خلق داستانی جذاب برای مخاطب کار دشواری محسوب 
می شــود. نکته مهم عدم تجربه کافی بسیاری از برندها در این زمینه است. با این 
حساب چالش اصلی برندها شــروع فرآیند تولید محتوای روابط عمومی براساس 
داســتانی جذاب است. وقتی از داستان مناســب صحبت می کنم، تاکید اصلی بر 
روی تولید محتوای ارزشمند برای مخاطب قرار دارد. بدون محتوای ارزشمند هیچ 
برنــدی توانایی جلب نظر مخاطب هدفش را نخواهد داشــت. یکی از راهکارهای 
مناسب در زمینه تولید محتوای ارزشــمند استفاده از اطالعات کاربردی در مورد 
مخاطب مان است. بهر ه گیری از جدول های مربوط به سن، جنسیت، جایگاه شغلی، 
محل سکونت و به طور کلی سلیقه مخاطب هدف برندمان کمک شایانی به تولید 

محتوای ارزشمند خواهد کرد. 
یکی از ایده های جذاب در این میان تهیه اطالعات پیرامون کاربران و سپس تولید 
محتوای مناسب برای مخاطب های برندمان با تفاوت های آشکار در سلیقه شان است. 

به این ترتیب ما به سلیقه منحصر به فرد هر مخاطب احترام گذاشته ایم. 
3. توجه به فرآیند برندسازی

صرف نظر از نوع جلوه های بصری مورد انتخاب برندمان، باید نســبت به تداوم 
فعالیت برندســازی مان اطمینان حاصل کنیم. وقتی در حوزه روابط عمومی قصد 
اســتفاده از المان های بصری را داریم، ناخودآگاه وارد حوزه برندسازی نیز خواهیم 
شــد. فرآیند برندسازی به طور مشــخص با عناصر دیداری مختلف معنا می یابد. 
درســت به همین خاطر برندهای موفق در زمینه طراحی لوگو و سایر بخش های 

گرافیکی همیشه ماندگاری بیشتر در ذهن مخاطب دارند. 
امروزه اغلب افراد لوگو برند مک دونالد را به خوبی تشــخیص می دهند. این امر 
در صورت حذف عناصر رنگی از لوگو نیز تغییر نخواهد کرد. به این ترتیب برندهای 

بزرگ در طول زمان تاثیر مورد انتظارشان را بر روی ذهن مخاطب گذاشته اند. 
توصیه من درخصوص طراحی جلوه های بصری برای فرآیند برندسازی و روابط 
عمومی توجه به نقطه نظر کارشناس هاست. بسیاری از کارآفرینان در زمینه گرافیک 
مهارت خاصی ندارند. به همین خاطر تالش برای فعالیت در این حوزه بدون استفاده 

از مشاوره کارشناس های ماهر به نتیجه مناسبی ختم نخواهد شد. 
4. مفهوم اتاق های خبر آنالین

یک مطالعه خالقانه از سوی موسسه Tek Group بیانگر مراجعه 79درصد از 
روزنامه نگارها به اتاق های خبر آنالین برای دسترسی به اخبار پیرامون حوزه کسب 
و کار )به ویژه کســب و کارهای کوچک( است. نخستین پرسش در اینجا ماهیت 
اتاق های خبر آنالین است. به طور معمول برندها به منظور توسعه هرچه سریع تر 
اخبار پیرامون خود اقدام به راه اندازی بخشی ویژه در سایت شان تحت عنوان »اتاق 
خبــر آنالین« می کنند. به این ترتیب در بخش موردنظر عالوه بر اخبار مربوط به 
شرکت، وضعیت کلی حوزه کسب و کار نیز مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. به 
همین دلیل اغلب خبرنگارها به جای تماس با برندها اقدام به استفاده از این بخش 
می کنند. این امر چند مزیت قابل توجه دارد. نخســت اینکه ترافیک سایت برندها 
افزایش می یابد. دوم و از همه مهم تر، جایگاه برند موردنظر توســعه قابل توجهی 
خواهد یافت. به این ترتیب برند ما نقش کارشناســی ماهر در حوزه تخصصی اش 

را ایفا می کند. 
یکــی از نکات مهم در حوزه فعالیت خبری برندها توجه به المان های بصری در 
تولید اخبار است. دیگر عصر روزنامه های سیاه و سفید و بدون تصویر گذشته است 
بنابراین در فرآیند تولید اخبار رسمی باید عالوه بر متن مناسب از تصویر و ویدئو 
جذاب نیز استفاده کرد. به این ترتیب برند ما در مسیر توسعه روابط عمومی خود 

موفقیت قابل توجهی به دست خواهد آورد. 
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در صورتی که میزان فروش اینترنتی شما با سطح توقع هماهنگی ندارد، 
الزاما به معنای وجود اشــتباهات و نقص های بزرگ نیست. درواقع حتی 
مــوارد کوچک نیز به این علت که همــواره گزینه های دیگری نیز وجود 
دارد، کاهش میزان فروش شما را به همراه خواهد داشت. در همین راستا 
و در ادامه به بررسی اقدامات ساده ای خواهیم پرداخت که منجر به افزایش 

فروش آنالین خواهد شد. 
۱-رفع مشکالت در زمینه خرید مشتریان

 یک اســتاندارد در این رابطه وجود دارد کــه افراد باید در کمتر از 30 
ثانیه بتوانند خرید خود را به پایان رسانده و در این رابطه هیچ گونه مورد 
پیچیده ای وجود نداشته باشــد. به همین خاطر نیز الزم است تا همواره 
نسبت به درســت بودن عملکرد سیســتم خود، اطمینان داشته باشید. 
همچنیــن در صورتی که روش های جدید بــرای پرداخت آنالین معرفی 
شده است، الزم است تا آنها را نیز مورد توجه قرار دهید. در نهایت عملکرد 
سیستم شما چه در هنگام استفاده از لپ تاپ و یا گوشی تلفن همراه، باید 
عملکردی یکســان را داشته باشــد. به همین خاطر در صورتی که میزان 
فروش شــما اخیرا کاهشی چشمگیر را پیدا کرده است، بررسی این مورد 

می تواند کامال کارساز باشد. 
2-افزایش سرعت سایت 

افراد باید در کســری از ثانیه به هر بخشــی که می خواهند، دسترسی 
داشته باشند. با این حال در موارد متعددی مشاهده می شود که سایت ها 
بنا به دالیل مختلف نظیر حجم باالی تصاویر، عملکرد مناسبی را دارند. به 
همین خاطر نیز ضروری است تا تمامی اقدامات نظیر کاهش حجم تصاویر 
ارســالی را رعایت کنید. همچنین این امر که اقدامات جدید برای عرضه 
نداشته باشــید خود باعث بیش از حد تکراری شدن شما خواهد شد. به 
همین خاطر الزم اســت تا به ایجاد تنوع حتی در زمینه قالب سایت نیز 

توجه داشته باشید. 
3-عدم استفاده بیش از حد از تبلیغات

از دیگر مواردی که منجر به عدم رضایت شدید مخاطبان در درازمدت 
خواهد شــد، وجود صفحات تبلیغاتی اســت. این امر برای افراد به عنوان 

یــک عامل مزاحم تلقی می-شــود. به همین خاطر بایــد در این رابطه 
محدودیت های خاصی را داشــته باشید. درواقع کسب سود بیشتر، نباید 

منجر به خدشه دار شدن برند شما شود. 
4-ارائه پیشنهادات ویژه

افراد باید دلیلی برای بازدید مداوم سایت شما داشته باشند. در این رابطه 
تخفیفات ویژه و محدود، خود یکی از بهترین اقدامات ممکن محســوب 
می شــود. به همین خاطر نیز ضروری است تا با این اقدام، مخاطبان خود 
را حفظ کنید. در نهایت افراد باســابقه، باید تفاوتی را به نســبت سایرین 
احســاس کنند. به همین خاطر از برنامه ریزی خاص برای این دسته نیز 

غافل نشوید. 
5-از معجزه یک اقدام رایگان غافل نشوید 

این امر که تولید محتوای ارزشمندی داشته باشید، خود از جمله مواردی 
است که به افزایش نرخ فروش شما منجر خواهد شد. به همین خاطر در 
کنار ارســال مطلب در رابطه با محصوالت خود، الزم است تا آموزش های 
مفید و مطالب ارزشــمند در رابطه با حوزه کاری خود را نیز تهیه کنید. 
از دیگر اقدامات موثر در این زمینه ترجمه و بازنشر مطالب برتر محسوب 
می شــود. درواقع بیش از حد تجاری بودن نیز منجر به کاهش مخاطبان 

خواهد شد. 
6-شیوه های پرداخت را متنوع سازید 

مشــتریان باید قادر به چندین روش کاربردی برای خرید باشند. برای 
مثال یک مشــتری که در سایت شــما ثبت نام کرده است، باید سهولت 
کار بیشــتری را به نسبت فردی که به تازگی در سایت حضور پیدا کرده 
است، داشته باشد. همچنین این امر که افراد بتوانند از دیگر امکاناتی نظیر 
پرداخت در هنگام دریافت محصول و یا خرید قسطی برخوردار باشند، از 

دیگر موارد مهم در این زمینه محسوب می شود. 
7-به مخاطبان اجازه فکر کردن بدهید 

روش کار بسیاری از سایت ها این است که تمامی تالش خود را با نمایش 
صفحات و پیشنهادات متعدد، برای فروش محصوالت خود می کنند. بدون 
شــک این امر مخاطب را بیش از حد خسته خواهد کرد. به همین خاطر 
نیز توصیه می شود تا برای فروش خود، بیش از حد عجوالنه رفتار نکنید. 
در نهایت فراموش نکنید که تمامی مخاطبان شما، برای خرید وارد سایت 
نشــده  اند. به همین خاطر نباید آنها را تحت فشــار قــرار دهید. این امر 

احتمال بازگشت مجدد آنها را نیز کاهش خواهد داد. 
8-ارسال رایگان داشته باشید

این امر یک واقعیت اســت که مشتری می تواند مشابه محصول شما را 
در بازار و نمایندگی هــای فروش خریداری کند. به همین خاطر نباید به 
دنبال دریافت پول بیشــتر باشــید. در این رابطه ارسال رایگان، از جمله 
انتظارات رایج محســوب می شــود، با این حال هنوز هم برخی از برندها، 
در این رابطه عملکرد خوبی را نداشــته و نگرش آنها به این مسئله کامال 
اشتباه و سطحی نگرانه است. با این حال برای هر محصولی نیز نمی-توان 
ارســال رایگان را در نظر گرفت. به همین خاطر یک سقف مشخصی باید 
وجود داشــته باشد. این امر خود منجر به تحریک افراد برای خرید بیشتر 

خواهد شد. 
9-اعتمادسازی خوبی را ایجاد کنید 

در تجارت اینترنتی، اصلی ترین عامل خرید مشــتریان، اعتماد آنها 
اســت. به همین خاطر عمده فعالیت شما باید در راستای افزایش این 
امر باشــد. در این رابطه گارانتی محصوالت و تضمین امنیت اطالعات 
حســاب افراد در هنگام خرید، از جمله این موارد محسوب می شود. از 
دیگر نکاتی که بر روی ذهن افراد تاثیر مثبتی را به همراه دارد این است 
که قبل از خرید، خودتان تمامی نکات ایمنی را در معرض نمایش قرار 
دهید. این امر افراد را تا حدود زیادی مطمئن خواهد کرد که شما قصد 

فریب آنها را ندارید. 
۱۰-از اهمیت تماس تصویری غافل نشوید 

افراد باید قادر باشــند تا محصول را به صورت مستقیم مشاهده کنند. 
درواقع کلیپ ها به تنهایی نمی توانند مخاطب را به اعتماد الزم برسانند. 
علت این امر به این خاطر اســت که همواره ایــن احتمال وجود دارد که 
کلیپ های ارسالی، متعلق به خودتان نباشد. به همین خاطر نیز الزم است 
تا در مکالمه خود با مشتری، پیشنهاد مشاهده مستقیم آن از طریق تماس 
تصویــری را بدهید. همچنین این امر که قیمت تمامی محصوالت شــما 
مشخص باشد، دیگر دلیلی برای پرسش آن وجود نخواهد داشت. به همین 
خاطر نباید تحت هیچ شــرایطی حتی یک ثانیه از وقت مخاطبان را هدر 
دهید. در نهایت تعامل با برندها و سایت ها معتبر نیز به افزایش شهرت و 

اعتماد ها نسبت به شما منجر خواهد شد. 
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آیا تاکنون به این نکته فکر کرده اید که یک بازاریاب باید چه ویژگی هایی 
داشته باشد. جالب است بدانید که تحقیقی در این رابطه انجام شده و پاسخ 
اکثــر افراد تنها یک مــورد به نام مهارت فروش بوده اســت، با این حال 
این امر بیش از حد کلی اســت. درواقع باید چندین مهارت کوچک را در 
کنار یکدیگر قرار داد تا در نتیجه آن، امکان فروش باال فراهم شود. بدون 
شک آشنایی با آنها، نخستین گام برای افزایش مهارت بازاریابی و فروش 
محسوب می شود. در همین راستا و در ادامه به بررسی 11 مورد منتخب 

خواهیم پرداخت. 
1-به دنبال یادگیری مداوم باشید 

ایــن امر که دانش اندوزی از جمله عادت های روزانه شــما باشــد، در 
زمینه ای نظیر بازاریابی که شاخه های متعدد داشته و در مسیر رشد خود 
قرار دارد، بســیار مهم اســت. برای مثال دیگر نمی توان بازاریابی را صرفا 
مکالمه مستقیم با افراد برای تبدیل آنها به مشتری، تلقی کرد. به همین 
خاطر در حال حاضر تمامی آنها در زمینه های دیگر نظیر بازاریابی آنالین 
نیز فعالیت دارند. بدون شک افزایش حوزه های آن، ضرورت مطالعه بیشتر 
را افزایــش داده اســت. فراموش نکنید که امروزه تعــداد رقبا نیز در این 
حوزه بســیار زیاد شده است. به همین خاطر الزم است تا همواره سطحی 
فوق العاده را داشــته باشید. در این رابطه فراموش نکنید که یک بازاریاب 
موفق، باید از قدرت انعطاف پذیری باالیی برخوردار باشد. به همین خاطر از 

اعمال تغییرات کوچک و بزرگ در خود، واهمه ای نداشته باشید. 
2-طریقه تاثیرگذاری بر سایرین را بیابید 

شــما باید بتوانید بر روی مخاطب خود نفوذ کنید. در غیر این صورت 
حتی در اختیار داشــتن بهترین محصوالت نیز کافی نخواهد بود. در این 
رابطه فراموش نکنید که هیچ ســطحی را برای خود قائل نشوید. درواقع 
شــما باید به دنبال یک صدای رسا، توانایی در استفاده درست از کلمات، 
توجه به زبان بدن و... باشــید. در غیر این صورت ممکن است تاثیر اولیه 
الزم را به همراه نداشته و شانس خود را به سادگی به فرد دیگری بدهید. 
در نهایت الزم اســت تا به شناخت کافی از جامعه هدف خود دست پیدا 

کنیــد. درواقع افراد به دالیل موقعیت جغرافیایی و فرهنگ های مختلف، 
با یکدیگر تفاوت داشــته و الگوی خرید و رفتار اقتصادی آنها نیز متفاوت 
اســت. به همین خاطر نیز نباید از اهمیت رسیدن به درک باال از جامعه 
هدف خود، غافل شوید. درواقع قبل از هر اقدام بازاریابی، شما باید به دنبال 
کسب اطالعات باشید. در غیر این صورت پیدا کردن بهترین شیوه ها، عمال 

غیرممکن خواهد بود. 
3-از اهمیت بازاریابی داده محور غافل نشوید 

این شــیوه تصمیم گیری براســاس داده ها اســت که روشی مطمئن 
محسوب می شود، با این حال انجام درست این امر نیازمند آگاهی کافی از 
اصول آن است. به همین خاطر نیز ضروری است تا همه چیز در رابطه با 

آن را فرا گرفته و به روش های گردآوری داده، توجه کنید. 
4-توانایی کار با رسانه های مختلف را داشته باشید

رادیو، تلویزیون، مطبوعات، اینترنت و شبکه های اجتماعی از جمله این 
موارد محسوب می شود که الزم اســت تا طریقه اقدام حرفه ای برای هر 
یک از آنها را یاد بگیرید. این امر باعث خواهد شد تا توانایی استفاده از هر 

فرصتی را داشته باشید. 
۵- در زمینه گرافیک و فیلم برداری به ســطح توانایی کافی دست پیدا 

کنید
برای بازاریابی، شــما نیاز به تولید محتوا خواهید داشت. در این رابطه 
خصوصا در ابتدای کار، این امر که بخواهید دیگران این اقدام را برای شما 
انجــام دهند، امری بیش از حد زمان بر و پرهزینــه خواهد بود. فراموش 
نکنید که این دو بخش، به حرفه ای تر شدن اقدامات شما کمک بسیاری 
را خواهــد کــرد. به همین خاطر نیز ضروری اســت تا آنهــا را به عنوان 

پیش نیازهای یک بازاریاب بدانید. 
۶-توانایی تطبیق داشته باشید 

جهان با ســرعتی شــگفت انگیز در حال تغییر است، تحت این شرایط 
تنها افرادی می-توانند موفق باشند که از قدرت وفق دادن خود با شرایط، 
برخوردار باشند. برای مثال شاید تا 10 سال گذشته، سئو سایت، اقدامی 
بی اهمیت تلقی می شد، با این حال در حال حاضر این امر یک الزام بسیار 
مهم برای فعالیت در اینترنت محســوب می شود. به همین خاطر نیز باید 
به روند های جدید توجه نشــان داده و به دنبال هماهنگ ســازی خود با 

جهان جدید باشــید. در این رابطه پیش بینی نیازهای آتی، امری بســیار 
مهم تلقی می-شود. 

7-مهارت های نوشتاری خود را بهبود بخشید 
حتی بهترین مطالب نیز اگر با قلمی شیوا نوشته نشود، تاثیر الزم را به 
همراه نخواهد داشت. با توجه به این امر که نوشتن از جمله اقدامات اصلی 
در زمینه بازاریابی محسوب می شود، الزم است تا به دنبال افزایش مهارت 
نوشتاری خود باشید. خوشبختانه در این رابطه دوره های آموزشی آنالین 
نیز وجود دارد. به همین خاطر نباید این امر را اقدامی بیش از حد زمان بر 

و سخت تلقی کنید. 
٨-توانایی ارتباط برقرار کردن با همگان را داشته باشید 

برای بسیاری از افراد برقراری ارتباط با سایرین امری دشوار است، با این 
حال این امر نباید برای یک بازاریاب نیز وجود داشــته باشد. درواقع شما 
نمی توانید مشــتریان خود را انتخاب کنید. به همین خاطر باید آمادگی 
مواجه شــدن با هر فردی را داشته باشــید. در این رابطه آگاهی از اصول 

روانشناسی، خود به بهبود عملکرد شما کمک بسیاری را خواهد کرد. 
9-به دنبال بهبود همیشگی توانایی مذاکره خود باشید 

این امر که بتوانید حتی در بدترین بازار نیز عملکرد درخشانی را داشته 
باشــید، تنها از طریق توانایی مذاکره امکان پذیر خواهد بود. در این رابطه 
فرامــوش نکنید که همواره روش هایی برای یادگیری در این رابطه وجود 

دارد. به همین خاطر حتی از تحلیل رفتار رقبای خود نیز غافل نشوید.
10-سناریوسازی را جدی بگیرید 

این امر که یک داســتان جذاب برای هر اقدام خود داشته باشید، بدون 
شک تاثیرگذاری به مراتب بیشتری را به همراه خواهد داشت. درواقع شما 
باید خط فکری مخاطب خود را به ســمت مورد نظر خود بکشانید و برای 

این امر یک داستان یا به بیانی دیگر سناریو، کامال کارساز خواهد بود. 
11-همواره به دنبال پیشرفت و گسترش محدوده عملکردی خود باشید
آینده نگری تنها عاملی است که ضامن بقای شما خواهد بود. به همین 
خاطر همواره باید شــرایط آینده را نیز در نظر بگیرید. فراموش نکنید که 
بهترین بازاریاب ها به خوبــی می دانند که چه محصولی را تا کی باید به 
فروش برسانند. درواقع آنها از قدرت پیش بینی اوضاع، برخوردار هستند.  
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بازاریابی موفق با ۱۱ مهارت ضروری

بازاریابی اینترنتی موفق از نگاه ۱۰۰ تن از 
برترین های این حرفه)5(

در مطالب گذشــته به 29 نگاه از برترین های حرفه بازاریابی 
اینترنتی اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

 )http://millennialceo.com(3۰-دنیل نیومن
حوزه کاری: تکنولوژی

ارتباط خود با مخاطبان را حفظ و تقویت کنید. بدون شــک 
بزرگتریــن دارایی شــما همین افراد هســتند. به همین خاطر 
برنامه ریزی شــما صرفا برای جــذب آنها نباید باشــد. در امر 

بازاریابی، ایجاد وفاداری و خرید مجدد افراد بسیار مهم است. 
)http://nichehacks.com(3۱-استوارت والکر

حوزه کاری: مقاله نویسی
تنها یک بخش اصلی داشته باشید. شما به یک نقطه مشخص 
برای تمرکز نیاز خواهید داشــت. بدون شک زیاد بودن حوزه ها 
فرصت را برای متخصص شدن در یک زمینه کاهش خواهد داد. 
به همین خاطر تمرکز اصلــی خود را باید در یک زمینه خاص 
نگــه دارید. برای مثال در صورتی کــه در زمینه فروش کتونی 
فعالیت دارید، دیگر فروش مواد غذایی، ادامه ای حرفه ای تلقی 
نخواهد شــد. به همین خاطر نباید اعتبار خود را به بهانه سود 
بیشــتر نابود ســازید، با این حال پس از کاهش ظرفیت رشد، 
می توان تحت عنوان برندی فرعی در دیگر حوزه ها نیز فعالیت 
کرد. با این حال این امر مختص زمانی اســت که به شهرت الزم 
دســت پیدا کرده و به جایگاه الزم در حوزه اصلی دســت پیدا 

کرده باشید. 
)https://www.cloudswave.com(32-رد اکریم

حوزه کاری: تکنولوژی
به مخاطبان خود گــوش دهید. درواقع این بهترین نصیحتی 
اســت که می توان به افرادی که قصد فعالیت در حوزه بازاریابی 
اینترنتی را دارند، کرد. با این اقدام شــما نسبت به اقداماتی که 
باید انجام شــود، آگاهی الزم را پیدا خواهید کرد. درنهایت این 
امر در نگاه مشــتری، نوعی توجه به آنها و محترم شمردن شان 

تلقی خواهد شد. 
 33-ملیندا امرسون

)http://succeedasyourownboss.com(
حوزه کاری: کسب وکارهای کوچک

معضل بزرگ بسیاری از افراد این است که کسب پول را هدف 
اصلی خود قرار می دهند. تحت این شرایط حتی اگر بتوانید به 
هدف خود نیز دســت پیدا کنید، پــس از مدتی با بی انگیزگی 
مواجه خواهید شــد که شروع نابودی شما خواهد بود. به همین 
خاطر نیز الزم است تا دالیلی فراتر از این امر را داشته باشید تا 
انگیزه شما هر روز افزایش یابد. فراموش نکنید که با یک تالش 
و عملکردی درخشان، رسیدن به درآمدهای باال نیز امری کامال 

طبیعی خواهد بود. 
 34-لورن هوک

)http://www.elleandcompanydesign.com(
حوزه کاری: بازاریابی

در زمینه بازاریابی اینترنتی مطالعه مداومی را داشــته باشید. 
همچنین این امر که خودتان به عنوان مدیر شــرکت، در زمینه 
مقاله نویســی و تولید محتوا، فعالیت داشــته باشید، به افزایش 

توجه ها نسبت به اقدامات منجر خواهد شد. 
)http://linchpinseo.com(35-بیل رز

حوزه کاری: بازاریابی
به نخســتین سال فعالیت خود توجه ویژه ای را داشته باشید. 
بدون شــک اگر تمامی درآمد خود را صرف بهبود عملکردتان 
کنید، در سال های بعد با رشدی چشمگیر مواجه خواهید شد. 
به همین خاطر باید خود را برای یک سال سخت آماده سازید. 

)http://overit.com(36-ایزا بارونه
حوزه کاری: بازاریابی

هیچ گاه اجازه ندهید که کار به تهدید برای ســالمتی شــما 
تبدیل شود. درواقع شما باید خود را برای چندین سال فعالیت 
سرپا نگه دارید. در این رابطه از استراحت دادن به خود و ایجاد 
وقفه در کارها واهمه نداشــته باشید. در غیر این صورت خیلی 
زود از کاری که مشــغول آن هستید، کامال متنفر خواهید شد. 
در ایــن رابطه مطالعه مقاالت مرتبط بــا ایجاد تعادل میان کار 
و زندگی شــخصی، کمک بسیار خوبی محســوب خواهد شد. 
فراموش نکنید که عدم اســتراحت و فرصتی برای به روز کردن 
اطالعات، به مانند یک تبر کندشــده است که انجام کارها را با 

دشواری بسیار زیادی همراه خواهد ساخت. 
www.socialmediaslant.(37-سندرینه ماروت

)com
حوزه کاری: بازاریابی

از پست مهمان استقبال کنید. این امر تنها در رابطه با سایت 
برند خودتان نبوده و می-توانید به عنوان نویسنده مهمان برای 
سایر سایت ها فعالیت کنید. بدون شک این همکاری ها امکانات 

رشد بی نظیری را برای تان به ارمغان خواهد آورد. 
)www.chriswinfield.com(38-کریس وینفیلد

حوزه کاری: تولید محتوا
در تالش برای ســاده کردن امور باشــید. اگرچــه بازاریابی 
اینترنتی برای بســیاری از افراد یک اقدام بســیار سخت تلقی 
می شــود، با این حال هنگامی که درگیر ماجرا شــوید، به علت 
این امر که از یک ابزار رایگان و قدرتمند به نام اینترنت استفاده 
می کنید، پی به ساده تر بودن کار در مقایسه با سایر روش های 
موجود خواهید برد. در این رابطه این امر که علی رغم استفاده 
از تجربه سایرین، اقداماتی را برای کسب تجربه نیز انجام دهید، 
سیاستی کامال درســت خواهد بود و درواقع تاخیر انداختن در 
انجام کارها تنها باعث از دســت رفتن فرصت ها خواهد شــد. 
این امر در حالی اســت که در صورتی که تالشی داشته باشید، 

حداقل یک شانس برای تصاحب آن را ایجاد کرده اید. 
ادامه دارد ...
bizhumm :منبع
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6 نشانه باالبودن حجم کاری کارمندان 

وجود یک حجم کاری مناســب بر روی عملکرد و راندمان 
کاری تیم شرکت کامال تاثیرگذار خواهد بود. به همین خاطر 
نیز مدیران همواره تــالش می  کنند تا میزان فعالیت افراد، 
در وضعیت مناســبی قرار داشته باشد. با این حال بنا به هر 
دلیل احتمال دارد که این امر بیش از حد و فراتر از آســتانه 
تحمل باشد. تحت این شرایط اگرچه مدیران تصور می کنند 
که در صورت وجود مشــکل، کارمندان خود با آنها صحبت 
خواهند کرد، با این حال واقعیت این اســت که نتایج آمارها 
حاکی از آن اســت که کارمندان چندان تمایلی به بیان این 
امــر ندارند. با این حال این واقعیت نباید شــما را از اهمیت 
توجه به کارمندان غافل ســازد. در همین راســتا و در ادامه 
به معرفی شش نشــانه ای خواهیم پرداخت که بیانگر حجم 

کاری باالی کارمندان است. 
۱-بهترین کارمندان شرکت نیز مرتکب اشتباهات فاحش 

می شوند 
این امر که کارمندان جوان و تازه کار مرتکب اشــتباهات 
ســاده شــوند، امری طبیعی اســت. با این حال در رابطه با 
بهترین ها، موضوع کامال متفاوت خواهد بود. درواقع اگر این 
دســته از افراد جدیدا مرتکب اشتباهات بی سابقه می شوند، 
الزم اســت تا نسبت به حجم کاری با آنها صحبت کنید. در 
نهایت فراموش نکنید که این گفت وگو باید کامال شــخصی 
باشــد تا کارمند شما احساس بدی را پیدا نکند. این امر که 
قبل از تصمیم گیری جدید، از خود افراد نیز پیشنهادهایی را 

بخواهید، به بهترین نتیجه ممکن منتهی خواهد شد. 
2-ارتباط افراد با یکدیگر بسیار کم و حتی خصمانه شده 

است 
خســتگی بیش از حد، بر روی رفتار افراد نیز تاثیر خواهد 
گذاشت. تحت این شرایط حتی شوخی های ساده نیز ممکن 
اســت ناراحت کننده به نظر برسد. بدون شک طوالنی شدن 
چنین جوی، مفهوم تیم را در شــرکت شــما نابود خواهد 
ســاخت. به همین خاطر در صورتی که در رفتار کارمندان 
با یکدیکر تفاوتی را مشــاهده می کنید، الزم است تا حجم 

کاری را یکی از دالیل احتمالی این امر بدانید. 
3-میزان غیبت ها افزایش چشمگیری را پیدا کرده است 

در یک وبینار)ســمینار آنالین( در رابطه با عوامل رضایت 
شغلی کارمندان سوال شده بود. جالب است بدانید که پاسخ 
اولیــه تمامی افراد، عالقه به کار بود. درواقع این امر حتی از 
میزان درآمد نیز مهم تر است. در این رابطه حجم باالی کار 
خــود می تواند عالقه افراد را کمرنگ کند. بدون شــک اگر 
افراد از انجام کار خود لذت نبرند، انگیزه ای برای بیدار شدن 
از خواب نخواهند داشــت. همچنین با توجه به تاثیر جسم و 
ذهن بر یکدیگر، فشــار بیش از حد، استرس را نیز به وجود 
خواهد آورد که این دو در کنار هم سالمت فرد را با تهدیدی 
جدی مواجه خواهد ســاخت. به همین خاطر در صورتی که 
تعداد غیبت های یک کارمند افزایشــی عجیب را پیدا کرده 
است، الزم اســت تا حجم کاری را یکی از دالیل آن بدانید. 
در رابطه با صحبت کردن با کارمندان خود نیز توجه داشته 
باشید که نحوه برخورد شــما همه چیز خواهد بود. درواقع 
شــما باید خود را یک همکار دلســوز نشــان دهید و حجم 
بــاالی کار را ابدا تقصیر کارمند خــود ندانید. این امر خود 
باعث خواهد شــد تا افراد با شــما احساس راحتی و امنیت 

کافی را داشته باشند. 
4-افراد دیگر سرزنده و سرحال نیستند

فشــار کاری روحیه فرد را نابود خواهــد کرد. این امر در 
رفتار افراد قابل مشــاهده خواهد بود. فراموش نکنید که اگر 
یک کارمند شاد نباشــد، نمی تواند با مشتریان نیز بهترین 
رفتــار ممکن را از خود ارائه دهد. بــه همین خاطر نیز باید 
همــواره میزان این عامل در تیم خود بســنجید. در نهایت 
همکاری با یک روانشــناس و یک ماساژور به کسب آرامش 
بیشتر کارمندان شــما منجر خواهد شد. در نهایت این امر 
که همــواره از راهکارهای افراد برای کاهش تعداد ســاعت 
کار خود، استقبال کنید، خود زمینه را برای کاهش فشار بر 
روی آنها فراهم خواهد کرد. در این رابطه به شرایط خاص و 
جدید افراد نیز توجه داشته باشید. برای مثال در صورتی که 
یک کارمند به تازگی صاحب فرزند شــده است، باید شرایط 
دورکاری را برای وی فراهم آورید. در نهایت فراموش نکنید 
که همــواره کیفیت انجام یک کار بر تعداد ســاعت، برتری 

دارد.
5-افراد تیم منفی گرا شده اند

منفی گرایی از جمله مواردی اســت که بیانگر فشار روانی 
است. تحت این شــرایط تفاوتی ندارد که دلیل این امر چه 
چیزی است، شــما باید برای رفع آن اقدام کنید. به همین 
خاطر نیز همواره گفته می شود که بهترین مدیران، افرادی 
هستند که بیشــتر با کارمندان خود صمیمی می شوند. این 
اقدام باعث می شود تا شما در کمترین زمان متوجه تغییرات 
شــوید. همچنین این امر که همکاران را مسئول مراقبت از 
یکدیگر کنید، باعث خواهد شــد تا آگاهی شــما از اتفاقات 
شــرکت، افزایشی چشمگیر را پیدا کند. در نهایت نباید یک 
مرخصی طوالنی و یا تهیه بلیت برای ســفر کارمند خود را 

برای تغییر روحیه آنها، اقدامی بیهوده تلقی کنید. 
6-میزان خالقیت کاهشی چشمگیر را پیدا کرده است 

خالقیت برگ برنده هر شرکتی محسوب می شود. درواقع 
در میان تمامی عوامل موفقیت، هیچ یک به این اندازه مهم 
نخواهد بود. به همین خاطر نیز ضروری اســت تا از کاهش 
آن در تیم خود جلوگیری کنید. بدون شک هنگامی که افراد 
حجم کاری باالیی را داشــته باشــند، فرصت و انگیزه کافی 
برای فکر کردن و کار بر روی خالقیت های خود را نخواهند 
داشــت. به همین خاطر الزم است تا این اتفاق را به معنای 

حجم کاری نامناسب بدانید. 
businesscollective :منبع

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: ۱286073290 www.forsatnet.ir

بدون شک از جمله پرسش های همیشگی مدیران این است که چگونه 
می توانند اوضاع را برای شــرکت خود بهتر کننــد. در این رابطه تفاوتی 
ندارد که در چه زمینه ای از کســب وکار مشغول فعالیت هستید. بسیاری 
از اقداماتی که برای بهبود می توان انجام داد، کامال مشترک هستند، با این 
حال تصور اولیه در رابطه با این امر، وقت گیر بودن و پرهزینه بودن اقدامات 
است. این امر در حالی است که شما باید به اقدامات کوچک ولی موثر توجه 
بیشتری را داشته باشید. علت این امر به این خاطر است که این موارد در 
کمتریــن زمان ممکن قابل اجرایی بوده و بار مالی  خاصی را نیز به همراه 
ندارند. در نهایت چندین بهبود کوچک، بهتر از یک پیشــرفت بزرگ ولی 
زمان بر خواهد بود. یکی از دالیل این امر به این خاطر است که اگر تنها بر 
روی یــک اقدام بزرگ تمرکز کنید، در صورتی که همه چیز مطابق انتظار 
شــما جلو نرود، بدون شک با شکستی سنگین مواجه خواهید شد. با این 
حال اگر چند اقدام کوچک را مورد توجه قرار دهید، حتی اگر یک مورد آنها 
نیز با نتیجه الزم همراه نشــود، اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. در این رابطه 
آگاهی از راهکارهای موجود، رمز موفقیت محسوب می شود. در همین راستا 

و در ادامه به بررسی شش مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
۱-تمامی افراد را به استفاده از نرم افزارهای مدیریت کارها، 

ترغیب کنید 
در حال حاضر رشــد تکنولوژی در ســطحی قــرار دارد که امکانات 
فوق العاده ای را برای افراد در تمامی بخش های زندگی به همراه داشته 
اســت. تحت این شرایط، عدم اســتفاده از آنها، اقدامی غیرهوشمندانه 
خواهد بود. از جمله ابزارهای بســیار کاربــردی، نرم افزارهای مدیریت 
کارها اســت که نسخه های متعدد آن وجود دارد که در لپ تاپ و تلفن 
همراه خود می توانید از آن استفاده کنید. این امر دیگر نیاز شما به کاغذ 
و قلم را برای یادداشــت کردن نیز از بیــن خواهد برد، با این حال این 
امــر تنها مزیت آنها نبوده و امکان تحلیل و ایجاد آمار، امکان مقایســه 
 Hubstaffو Trello عملکرد را نیز فراهم خواهد آورد. در این رابطه
دو گزینه محبوب و کامال کاربردی با محیط کاربری ســاده محســوب 

می شوند.   
2-تعامالت مستقیم را افزایش دهید 

اگرچه ایــن امر که کارمندان برای هر کاری به دفتر یکدیگر مراجعه 

کنند، اقدامی زمان-بر است، با این حال ارتباط مستقیم کارمندان امری 
ضروری محسوب می شــود. همچنین افراد در ارتباط مستقیم، منظور 
خــود را بهتر و در مدت زمان کمتری بیان خواهند کرد. به همین خاطر 
الزم اســت تا از تکنولوژی برای حفظ آن استفاده کنید. فراموش نکنید 
که ســرعت حرف زدن افراد همواره از نوشتن و تایپ کردن آنها بیشتر 
بوده و نباید اســتفاده از ایمیل و پیام رسان ها را بهترین گزینه موجود 
تلقی کنید. به همین خاطر توصیه می شود تا استفاده از ابزارهای تماس 
تصویری نظیر اســکایپ و گوگل چت را در دستور کار خود قرار دهید. 
این امر باعث خواهد شــد تا افراد بدون نیاز برای بلند شــدن از جای 
خود، ارتباط مســتقیم الزم را داشــته باشــند. در نهایت از این ابزارها 
برای برگزاری وبینار)سمینار آنالین( نیز می توان استفاده کرد که خود 
اقدامی کامال سودمند محسوب می شود. رواج دادن این امر در شرکت، 
حتــی زمینه تعامل کارمندان در حالت  هایــی نظیر دورکاری را نیز به 

سادگی مهیا خواهد ساخت. 
3-جلسات ۱۰ دقیقه ای داشته باشید 

این امر که تمامی تشریفات رایج را کنار گذاشته و سریعا به اصل موضوعات 
بــه مختصر و مفید ترین حالت ممکــن بپردازید، در اســتفاده بهتر از زمان 
تاثیرگذار خواهد بود. به همین خاطر الزم اســت تا قبل از برگزاری جلسات، 
بر روی متن ســخنرانی، به خوبی کار کرده و محدودیت زمانی 10 دقیقه ای 
را برای خود داشته باشــید. تحت این شرایط اگر بنا به دالیلی نظیر سواالت 
کارمندان، نیاز به زمان بیشتری داشتید، توصیه می شود تا آن را به 10 دقیقه 
فردا واگذار کنید. درواقع این ســخت گیری باعث خواهد شــد تا این اقدام به 
فرهنگی در شرکت تبدیل شــود. در نهایت هنگامی که زمانی محدود وجود 
داشته باشد، بسیاری از موضوعات و جلسات غیرضروری، حذف خواهد شد. 

4-از انجام چند کار به طور همزمان دوری کنید 
ایــن امر یک واقعیت اســت که انجــام تنها یک فعالیــت، منجر به 
بیشــترین حجم تمرکز خواهد شــد. همین امر کیفیت و سرعت انجام 
آن  را با افزایش چشــمگیر مواجه خواهد ســاخت. تحت این شرایط به 
عنوان مدیر شــرکت، باید حجم کاری افراد را به نحوی تنظیم کنید که 
مجبور به انجام چندین فعالیت به طور همزمان نباشــند. در نهایت این 
امر که افراد بتوانند از شــما برای برنامه ریزی بهتر مشــورت بگیرند، به 

بهبود سریع تر اوضاع کمک شایانی را خواهد کرد. 
5-وقفه های کوتاه را کنار بگذارید 

بسیاری از افراد تصور می کنند که استراحت های کوتاه ولی پرتکرار، 

بهتر از نمونه های طوالنی تر آنها اســت. به همین خاطر مثال برای هر 
1۵ دقیقه فعالیت، به دو دقیقه استراحت می پردازند. این امر در حالی 
است که ایجاد وقفه در حین انجام کارها، باعث نابودی تمرکز خواهد 
شــد. بدون شــک این امر که تمرکز دوباره ساخته شود، امری سخت 
و زمان بــر خواهد بــود. به همین خاطر نیز توصیه می شــود تا برای 
اســتراحت کردن زمانی دقیق را مشخص نکرده و هرگاه که احساس 
خســتگی کردید، در این رابطه اقدام کنید. در نهایت فراموش نکنید 
که اگر استاندارد زمان کاری در شرکت هشت ساعت است، الزم است 
تا بعد از چهار ساعت فعالیت، حتما یک زمان استراحت نسبتا طوالنی 
را داشته باشید. برای این امر زمان ناهار، بهترین گزینه خواهد بود. در 
نهایت برای اســتراحت به آستانه تحمل و تفاوت های کارمندان خود 
نیز توجه داشته باشید. برای مثال میزان نیاز به این امر برای یک فرد 
جوان در مقایسه با کارمند سالخورده شما کامال متفاوت خواهد بود. به 
همین خاطر نباید یک برنامه همگانی را تعیین کنید. همچنین از زیر 
ذره بیــن قرار دادن اقدامات افراد جلوگیری کرده و تنها وظایف روزانه 
آنهــا را مورد توجه قرار دهید. درواقع افراد باید در میزان اســتراحت 
و نحوه انجام کارهای خود تا زمانی که مشــکلی پیش نیامده اســت، 

کامال آزاد باشند.
6-بدانید که چه زمانی باید اقدامات خود را متوقف سازید 

بسیاری از مدیران به حدی درگیر انجام کارها می شوند که از اهمیت 
کســب تجربه بیشــتر و بروز کردن اطالعات غافل شده و همین امر به 
یک باره بحرانی جدی را به وجود می آورد. به همین خاطر نیز ضروری 
اســت تا به خوبی بدانید که چه کارمندانی باید عملکرد روزانه خود را 
متوقف کرده و به دنبال افزایش توان خود باشــند. در این رابطه توصیه 
می شــود تا افراد، از توانایی انجام کارهای یکدیگر برخوردار باشند تا در 
صورت نیاز به این امر، در روند انجام کارها اخاللی جدی به وجود نیاید. 
فراموش نکنید که هدف اصلی هر شرکتی باید رشد پایدار باشد که این 
امر از جمله اقدامات مهم آن محســوب می شــود، با این حال ضروری 
اســت تا در هر بازه زمانی، تنها یکی الی دو نفــر را انتخاب کنید تا با 
کمبود نیروی کاری نیز مواجه نشوید. در نهایت برای این اقدام شرکت 
دادن در دوره های آموزشــی و یا حضور در شرکت های دیگر، می تواند 
کامال کارســاز باشد. در نهایت فراموش نکنید که حتی بهترین مدیران 

نیز به بروز کردن اطالعات و افزایش توان خود نیاز خواهند داشت. 
businesscollective :منبع

بدون شک بازار هر کسب وکاری بیش از حد رقابتی شده است. تحت 
این شرایط یکی از پرســش های مهم این است که چگونه می توان در 
شــرایط حال حاضر، به کار خود ادامه داد. در همین راســتا و در ادامه 

به بررسی اقدام موثر برای بقا در چنین وضعیتی، خواهیم پرداخت. 
 ۱-کار خود را به بهترین نحوه ممکن انجام دهید

هیچ چیز شما را به اندازه کار درست، در حاشیه امن قرار نخواهد 
داد. به همین خاطر برای بقا، الزم اســت تا بهترین عملکرد ممکن 
را داشــته باشــید. در نهایت این امر که مزیت رقابتی ایجاد کنید، 
در این رابطــه تعیین کننده خواهد بود. در این رابطه الزاما نباید به 
دنبال انجام کاری بزرگ باشــید. حتی یک شیوه خاص ولی جذاب 
نیز می تواند مشتری ســاز باشــد. در نهایت این امر که از مقایسه 
خود با ســایر برندها دست بردارید، امکان تمرکز بر روی توانایی ها 
را فراهم خواهد کرد. در نهایت الزم اســت تا به این باور دست پیدا 
کنید که موفقیت، امری آســان نبوده و باید تحمل روزهای سخت 

را نیز داشته باشید. 

2-نسبت به کار خود پرشور باشید 
تنها زمانی می توانید چیزی را بفروشید که خود عاشق آن باشید. این 
امر جمله ای کامال درســت است. درواقع بدون عالقه به کار، تنها کسب 
ثروت برای شما اولویت خواهد بود. این امر بدون شک بقای برند را برای 
شما به همراه نخواهد داشت. به همین خاطر در زمینه ای فعالیت کنید 
که نســبت به آن از اشتیاق کافی برخوردار باشید. در نهایت در انتخاب 

تیم خود نیز باید به این عامل توجه داشت. 
3-همه چیز را تحلیل کنید 

ســطحی نگری بدون شــک بزرگترین اشتباهی اســت که هر فردی 
می توانــد انجام دهد. در این رابطه الزم اســت تــا حتی کوچک ترین 
اتفاقات را نیز مورد بررســی قرار داده و نگاهی چندجانبه داشته باشید. 
این امر امکان پیش بینی بســیاری از اتفاقات را نیز برای شما به ارمغان 

خواهد آورد. 
4-ارتباط خود با مشتریان را در باالترین سطح نگه دارید

شما باید از مشتریان خود محافظت کنید. در این رابطه فراموش نکنید 
که همواره ایــن احتمال وجود دارد که برندهــای رقیب به دنبال جذب 
مشــتریان شما باشــند. به همین خاطر تنها در اختیار داشتن یک رابطه 
خوب، کافی نخواهد بود. در این رابطه شــما باید شرایطی را فراهم آورید 

که افراد احســاس راحتی کامل را داشته باشــند. در این رابطه از ارسال 
محتواهای شخصی و پیام دادن به مناسبت های مختلف، نباید غافل شد. 

5-شعارهای خود را به واقعیت تبدیل کنید 
هر چیزی را که مطرح می کنید، باید از قدرت به اجرا گذاشــتن آن 
نیز برخوردار باشــید. درواقع وجود حتــی یک نقص نیز می تواند مورد 
استفاده رقبای شما قرار گیرد. به همین خاطر نیز باید همواره نسبت به 
ســطح خود اطمینان داشته باشید. در این رابطه شعارهای شما، بیانگر 
اعتبار برند اســت. به همین خاطر نیز ضروری اســت تا تنها چیزی را 

بگویید که از قدرت عملی ساختن آن برخوردار هستید. 
6-همه چیز را تا حد امکان ساده نگه دارید 

پیچیده بودن، درست چیزی است که مخاطب را از شما ناامید خواهد 
ســاخت. به همین خاطر نیز الزم اســت تا همه چیز را برای آنها ساده 
نگه دارید. برای مثال اگرچه خرید اینترنتی ممکن است شامل اقدامات 
و مراحل پیچیده ای باشــد، با این حال این امر باید برای مخاطب تنها 
از طریق یک کلیک ســاده، امکان پذیر باشــد. در نهایــت این امر که 
محصوالت شــما نیز در کنار سایت رســمی، از امکان استفاده راحتی 

برخوردار باشد، از دیگر موارد مهم در این زمینه محسوب می شود. 
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 6 اقدامی که ضامن بقا در بازار رقابتی خواهد شد
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بازدید معاون وزیر نفت از منطقه خلیج فارس
بندرعباس-خبرنگار فرصت امروز:  مهندس علیرضا صادق آبادی بهمراه مهندس ناصربابایی معاون 
شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی از مرکز منطقه جدید خلیج فارس بازدید بعمل آوردند. به گزارش 
روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس ؛ مدیر منطقه خلیج فارس گفت : این 
بازدید با هدف بازدید از مرکز منطقه جدید خلیج فارس بود. الزم به ذکر است ؛ در ادامه این بازدید معاون 

وزیر به همراه هیئت همراه نشستی صمیمی و گفت گویی با مدیر، معاونین و کلیه روسای منطقه داشت.

بازدید کارشناسان صنعت نفت هرمزگان از منطقه خلیج فارس
بندرعباس-خبرنگار فرصت امروز: کارشناسان واحد بهداشت صنعت نفت هرمزگان از منطقه 
خلیج فارس بازدید بعمل آوردند. به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
خلیج فارس؛ بهرام علی دوســت سرپرست روابط عمومی منطقه گفت: این بازدید با هدف بررسی 
وضعیت بهداشــت و ارتقای سطح بهداشت محیط کار همکاران بود. همچنین ارائه راهکار بهسازی 
محیط و ارتقائ وضعیت بهداشتی کلیه ساختمانهای اداری و کانکس ها از دیگر اهداف این بازدید بود.

27 روستا و 73 واحد صنعتی در هفته دولت در استان ایالم گازدار می شوند
ایالم - هدی منصوری:  مدیرعامل شــرکت گاز اســتان ایالم از اتمام گازرسانی و روشن شدن 
مشعل گاز در 27 روستا و 73 واحد صنعتی استان در هفته دولت خبر داد. عباس شمس اللهی اظهار 
داشت: این روستاها در شهرستانهای ایالم، چرداول، مهران، ملکشاهی، دهلران و آبدانان با جمعیتی 
بالغ بر 1۶34 خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد. وی افزود: گازرسانی به 73 صنعت در 
استان شامل کارخانه آسفالت، گلخانه صنعتی، گاوداری، مرغداری، ذرت خشک کنی و سایر صنایع 
تولیدی در هفته دولت نیز به بهره برداری می رسد. وی با اشاره به اینکه با بهره برداری از طرح های 
جدید در هفته دولت ضریب نفوذ گاز در حوزه روستایی به ٨9 درصد جمعیت روستایی استان و در صنایع نیز به ٨2 درصد خواهد 
رســید، گفت: بیش از 11۵ میلیارد ریال برای اجرای این پروژه ها هزینه شــده است. وی در خصوص میزان گازرسانی شهری نیز 

افزود: میزان برخورداری جمعیت مناطق شهری استان از شبکه گاز 99 درصد است که تا پایان سال به صد در صد خواهد رسید.

 آیین بزرگ داشت حکیم بوعلی سینا
با حضور وزیر علوم در همدان برگزار شد

همدان-  فاطمه صنیعی وحید : در مراســمی که به مناســبت بزرگ داشت حکیم 
بوعلی سینا و روز پزشک در آرامگاه بوعلی سینا همدان برگزار شد ، وزیر علوم تحقیقات 
و فناوری بیان کرد: همدان مبدا فیلسوف شهیر بوعلی سینا است.بعد از اسالم، شخصیتی 
همچون ابن سینا پرچم دار اسالم بوده و در رشته های مختلف از جمله پزشکی تخصص 
داشته است که بزرگترین سرمایه ملی ایران و جهانیان است ؛ خاک ایران زمین مشاهیر 
زیادی از جمله بوعلی ســینا را پرورش داده است و می توان از ظرفیت مفاخر این کشور 
در راســتای امید، همدلی و همبستگی استفاده کرد.  منصور غالمی بیان کرد: چون مفاخر  در جهان شناخته شده 
هســتند می توان با استفاده از آنها پیوستگی و همبستگی را در ملل ایجاد کرد. وی ادامه داد: کشورهایی که روزی 
جزو  ایران بزرگ بودند با  سیاســت های مســتکبران از مرزهای کشورمان جدا شدند که می شود با بهره گیری از 
مفاخر کشــورها را متحد کرد. دولت های مستکبر با جدا کردن کشــورها از ایران بزرگ، شعار خود مبنی بر اینکه 
تقسیم کن و حکومت کن را عملی کردند. وی افزود: هر چند دولت های مستکبر ملت ها را در دیوارها سیاسی خود 
قرار دادند اما این مفاخر همدلی و پیوستگی را بیش از پیش می توانند تعمیق ببخشند. در ادامه وزیر علوم با اشاره 
به اینکه وجود شخصیت هایی همچون بوعلی سینا، سبب پیوستگی و هم دلی با دیگر ملل ها شده است، تأکید کرد: 
ما در دنیا از طریق این شخصیت ها پیوستگی و همبستگی ملی را نمایان می کنیم. وی اظهار کرد: به همدانی بودنم 
افتخار می کنم؛ چرا که ابن ســینا جزو شــخصیت های بی مثال جهان است و بعد از ظهور اسالم از جمله دانشمندان 
نادر جهان بود که در جنبه های مختلف تخصص داشت و پزشکی تنها تخصص او نبوده است. وی بیان کرد: همدان، 
ســرزمینی اســت که عالوه بر سرمایه های علمی، مشــاهیر عظیمی را در دل خود پرورش داده است که بایستی از 
تمامی این سرمایه های ملی  در راستای همدلی و همبستگی کشور استفاده کنیم در این مراسم  رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی همدان از افزایش دانشجویان خارجی این دانشــگاه خبر داد و گفت: در حال حاضر 100 دانشجوی رشته 
پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از هشت کشور  مشغول به تحصیل هستند، در تالش هستیم در آینده ای نزدیک 
تعداد دانشــجویان خارجی به 300 نفر افزایش پیدا کند. رشــید حیدری مقدم اظهار کرد: بیش از 1۵00 پزشک و 
رزیدنت در اســتان همدان هســتند که از این تعداد 1300 پزشــک و بیش از 200 رزیدنت مشغول به فعالیت اند. 
دانشــگاه علوم پزشکی دارای ۶۵00دانشجو در مقاطع کاردانی تا فوق تخصص و ۵00 عضو هیئت علمی در تمامی 
رشته های بالینی پزشکی و دو رشته فوق تخصصی است که تنها ویژه رشته پزشکی نبوده و در دندانپزشکی نیز در 
همه رشــته های مربوطه وجود دارد.  حیدری مقدم با اشــاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی سال ۶۵ از وزارت علوم 
جدا شــده، بیان کرد: درحال حاضر سی و پنجمین دوره فارغ التحصیلی دانشجویان این دانشگاه را جشن می گیریم. 
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی همدان یادآور شد: در بخش تخصصی و فوق تخصصی 20 بیمارستان در استان وجود 
دارد که 1٨ تا 22 درصد بیماران پذیرش شــده از اســتان های همجوار است که این نمایانگر رفع مشکالت درمانی 

غرب کشور. می باشد که از سرریز شدن این بیماران به تهران جلوگیری می شود.

 مدیر مخابرات منطقه گلستان
در نشست شورای مدیران حوزه ict گلستان 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز : به منظور ارتقای کیفیت ارتباط در 27 روســتای گنبدکاووس سیســتم 
WLL یا ســیم کارت روستایی به ســیم کارت های 2G ارتقاء یافته اند.در نشست بررسی وضعیت ارتباطی 
شهرســتان گنبدکاووس که با حضور شــورای مدیران حوزه ICT استان و فرماندار ویژه آن شهرستان برگزار 
شد مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان گفت : به منظور ارتقای کیفیت ارتباط در 27 روستای 
گنبدکاووس سیســتم WLL یا سیم کارت روستایی به ســیم کارت های 2G ارتقاء یافته اند.در این نشست 
محمد احمدی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان گلســتان با اشاره به وضعیت ارتباطی شهرستان 
گنبدکاووس گفت: این شهرســتان یکی از مهمترین شهرستان های استان از لحاظ جمعیتی و ارتباطی است 
که اقدامات مناسبی در آن انجام شده است.در ادامه مدیر ارتباطات زیرساخت ، مدیر شعب پست بانک استان 

،مدیر کل پست استان و فرماندار شهرستان گنبد به بیان مطالبی پرداختند.

بازدید مدیرعامل پتروشیمی شازند از فعالیت ها و مراحل پیشرفت 
تعمیرات اساسی واحدهای الفین و آزمایشگاه مرکزی

اراک - مینو رستمی: به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی شازند، جناب آقای مهندس 
ولدخانی مدیریت محترم عامل به همراه جمعی از مدیران و روسای امور دوشنبه شب 21 مرداد ماه با حضور در واحد 
الفین از نزدیک در جریان فعالیت ها و مراحل پیشرفت تعمیرات اساسی این واحد قرار گرفتند. در این بازدید مهندس 
ولدخانی از روند تعمیر توربین ها و کمپرسورهای واحد الفین مطلع گردیدند و مسئولین مربوطه توضیحات مبسوطی 
برای ایشــان ارائه کردند. مدیرعامل از تالش شــبانه روزی همکاران تقدیر و تشکر نموده و ابراز داشتند همکاری و 
همدلی و دقت نظر همکاران در تعمیر توربین ها و کمپرسورهای واحد الفین با تکیه بر توان داخلی اقدامی بی نظیر و 
قابل تقدیر است و امیدواریم این واحد مطابق برنامه پیش بینی شده در مدار سرویس قرار گیرد. همچنین مدیرعامل 
روز ســه شنبه 22 مرداد ماه از واحد آزمایشگاه مرکزی مجتمع بازدید نمودند و در این بازدید مهندس یوسفی به 
تشریح فعالیت ها و اقدامات آزمایشگاه مرکزی مجتمع در جریان تعمیرات اساسی پرداخت و توضیحاتی را در ارتباط 
با پیگیری پروژه های جدید در این واحد برای مهندس ولدخانی ارائه کرد. در خاتمه مدیرعامل ضمن تقدیر از تالش 

های همکاران آزمایشگاه جهت تسریع امور دستوراتی را صادر فرمودند.

درانتخابات داخلی شورای شهرسمنان، ترکیب هیات رئیسه بدون تغییر
سمنان -حسین بابامحمدی:انتخابات داخلی شورای شهر سمنان برگزار شد 
و طی آن ســید مسعود ســیادتی با رای اکثریت اعضا برای سومین سال متوالی 
رئیس شــورای شهر ســمنان باقی ماند.با رای گیری از 7 عضو حاضر در شورای 
شهر بار دیگر عباس آل بویه به عنوان نایب رئیس شورا ، محمد همتی به عنوان 
منشی شــورا و محمد زحمتکش به عنوان خزانه دار شــورا باقی ماندند. شایان 
ذکراســت شورای اسالمی شهر سمنان دارای 7 عضو فعال بنام های سید مسعود 
سیادتی ، عباس آل بویه ، محمد همتی ، محمد زحمتکش ، عباسعلی طالب بیدختی ، مهدی خراسانیان 

و مجید نظری می باشد

اخبار

تبریز - فالح: اســتاندار آذربایجان شــرقی با اشاره به زمینه های 
مناسب سرمایه گذاری خارجی در اســتان، گفت: عالقه مند حضور و 
مشارکت سرمایه گذاران چینی در پروژه های مهم استان در بخش های 
مختلف هستیم.  دکتر محمدرضا پورمحمدی در دیدار با سفیر چین در 
ایران، اظهار داشت: ایران و چین دو تمدن بزرگ آسیا با اشتراکات فراوان 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند و در دهه های اخیر تعامالت دو 
کشور همواره رو به افزایش بوده است. وی افزود: مبارزه با یکجانبه گرایی 
و تالش برای اســتقالل کشورها، جزو سیاســت های مشترک ایران و 
چین است. استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برخی از ظرفیت های 
اســتان از جمله مرز مشترک با سه کشور همسایه، دسترسی به بازار 
بزرگ آسیای میانه، استقرار صنایع سنگین و وجود معادن غنی، گفت: 
بســیاری از پروژه های مهم اســتان در بخش های عمرانی و اقتصادی 
توسط شــرکت های چینی اجرا می شود. وی افزود: ما در زمینه تولید 
خودرو، صنایع ریلی و پروژه های معدنی، تفاهم هایی با سرمایه گذاران 
چینی کرده ایم و عالقه مند به حضور و مشــارکت شرکت های چینی 
در بخش های مختلف اســتان هستیم. پورمحمدی با اشاره به جایگاه 
تاریخی تبریز در جاده ابریشم، اظهار داشت: هم اکنون کاالهای چینی 
در بازار ایران عرضه می شود و کاالهای ایرانی نیز قابلیت عرضه در بازار 

چین را دارند؛ بنابراین در بخــش تجارت هم زمینه های فراوانی برای 
همکاری وجود دارد. استاندار آذربایجان شرقی همچنین به وجود 1٨00 
اثر ثبت شده تاریخی در استان اشاره کرد و گفت: مطمئناً این آثار جاذبه 
خوبی برای گردشــگران چینی است و بخش گردشگری نیز می تواند 
زمینه مناســبی برای تعامالت دوجانبه باشد. وی همچنین از ایجاد و 
توسعه همکاری های علمی و دانشگاهی با چین استقبال کرد و خطاب 
به سفیر این کشور، گفت: تشکر می کنم که تبریز را برای آشنایی بیشتر 
با ایران انتخاب کرده اید و امیدوارم حضور شما، منشأ توسعه همکاری ها و 
تعمیق روابط ملت های ایران و چین باشد. سفیر چین در ایران هم با ابراز 

خرسندی از سفر به تبریز، گفت: آذربایجان شرقی اولین استانی است که 
بعد از حضورم در ایران و با توصیه دکتر ظریف مبنی بر سفر به مناطق 
مختلف این کشــور، به آن ســفر می کنم. چانگ هوآ با اشاره به اینکه 
تبریز یکی از شــهرهای مهم در تاریخ مبادالت شرق و غرب در جاده 
ابریشم است، افزود: تبریز، امروز هم یک شهر مهم است و همواره نقش 
شایســته ای در مبادالت فرهنگی ایران دارد. وی با قدردانی از حمایت 
مسئوالن آذربایجان شرقی از سرمایه گذاران چینی فعال در استان، اظهار 
داشت: تعداد زیادی از کارگران شرکت های چینی مستقر در این استان، 
ایرانی هســتند و من نیز در بازدید از چند شرکت تأکید کردم که ما 
باید در توسعه اقتصادی و اشتغال این منطقه نقش داشته باشیم. سفیر 
چین با بیان اینکه کشورش همواره مخالف اقدامات یکجانبه گرایانه و 
زیاده خواهانه آمریکا بوده اســت، افزود: مسئوالن ایران و چین تالش 
می کنند تا اقدامات آمریکا تأثیر منفی بر همکاری های دو کشور نداشته 
باشد و سفر آتی دکتر ظریف به چین نیز در این راستا انجام می شود. 
وی با اشاره به طرح احیای جاده ابریشم، خواستار نقش آفرینی تبریز در 
این زمینه شد و گفت: تبادالت بین استان های ایران و چین از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت و من شرکت های چینی را به حضور در تبریز و 

فعالیت در این استان تشویق خواهم کرد.

اصفهان - قاسم اسد: نایب رییس کمیسیون تجارت، خدمات و 
ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان در چهارمین جلسه این کمیسیون از 
صدور موافقت اصولی انجمن صادرکنندگان استان اصفهان خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه که با 
حضور اعضاء دبیرخانه سرای نوآوری و رشد اتاق بازرگانی اصفهان و به 
منظور تبیین اهداف و اقدامات انجام شده در این مرکز تشکیل شد، 
فرشته امینی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان و نایب رییس 
کمیســیون تجارت از صدور موافقت اصولی انجمن صادرکنندگان 
استان اصفهان و تشکیل اولین جلسه مجمع این انجمن در مهرماه 
ســالجاری خبر داد.  در ادامه علی کرباســی زاده، مشاور عالی اتاق 
بازرگانی و عضو دبیرخانه سرای نوآوری و رشدگفت: با توجه به نیاز 
همیشــگی صنایع به نیروی انسانی کارآمد و کیفی و عدم موفقیت 
دانشــگاه در تربیت دانشجویان موردنیاز بخش خصوصی و صنعت، 
تفاهم نامه ای با دانشگاه آزاد اسالمی مبنی برتطبیق موضوع پایان 
نامه های دانشجویان با مسایل مبتال به صنعت و شکل گیری سرای 
نوآوری به عنوان مرکزی برای چاره اندیشــی و به منظور چگونگی 
به حداکثر رساندن ظرفیت های بخش خصوصی و دانشگاه منعقد 
شد. وی با بیان اینکه به رغم رشد قابل توجه علمی کشور متاسفانه 

خروجی برنامه های علمی قابل قبول نبوده است، افزود: وجود بیش از 
2 میلیون نفرنیروی انسانی تحصیلکرده بیکار و گالیه فعاالن اقتصادی 
در تامین نیروی انســانی متخصص مبین عــدم توفیق در خروجی 
برنامه های علمی به رغم رشد باالی علمی کشور می باشد. کرباسی 
زاده هدف از برگزاری جلســات سرای نوآوری را طراحی مدلی برای 
توسعه علمی ، تحقیقاتی و پژوهشی کشور در راستای حل مسایل 
و مشکالت بخش خصوصی عنوان کرد. همچنین پیام نجفی، عضو 
دبیرخانه سرای نوآوری و رشد و مدیر کل اقتصاد دانش بنیان دانشگاه 
آزاد اسالمی  نیز ملزم نمودن دانشجویان به هدفمند کردن موضوعات  

پایان نامه ها در راستای کمک به حل مسایل بنگاه های اقتصادی ، 
الزام دانشــجویان به حضور در بنگاه های اقتصادی، کمک به انتقال 
فناوری و بازاریابی محصوالت شرکتهای دانش بنیان و معرفی آنها به 
صنایع را از جمله فعالیت های در دســت اقدام سرای نوآوری و رشد 
عنوان کرد.  محســن لوح موسوی، رییس کمیته فنی تدوین برنامه 
اقدام عملیاتی ســرای نوآوری نیز در این جلسه ضمن تشریح هرم 
مازلوی شکوفایی بنگاه های اقتصادی، ایجاد برند را ضعف بسیاری 
از بنگاه های اقتصادی کشــور بیان و تصریح کرد: پس از راه اندازی 
کسب و کار و قرارگرفتن بنگاه در جریان درآمد ثابت همچنین بهبود 
فرهنگ سازمانی و روابط کارکنان، شناخته شدن و ایجاد برند مهم 
ترین اقدام فعاالن اقتصادی اســت زیرا تنها با برندسازی یک بنگاه 
قابلیت رشــد و خودشــکوفایی خواهد یافت.  وی مهم ترین اقدام 
عملیاتی اتاق بازرگانی در راستای بهبود تعامل صنعت و دانشگاه را 
کمک به برندسازی بنگاه های اقتصادی دانست. وی همچنین ضمن 
تاکید بر نقش کلیدی نوآوری و جایگاه آن در رشــد بنگاه اقتصادی 
گفت: شناسایی یا کشف یک فرصت کامال جدید و ناشناخته در بنگاه 
اقتصادی از دیگر مسایل مغفول مانده در بنگاه های اقتصادی کشور 
می باشد که می تواند از طریق هیات علمی و یا دانشجویان دانشگاه 

تبریز - فالح: اســتاندار آذربایجان شــرقی از افتتاح 7٨9 پروژه 
عمرانی، خدماتی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر 34 هزار میلیارد ریال 
همزمان با هفته دولت در استان خبر داد. دکتر محمدرضا پورمحمدی 
اظهار داشــت: از مجموع پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت، 434 
پروژه در مناطق روســتایی و 3۵۵ پروژه در مناطق شهری اجرا شده 
اســت. وی ادامه داد: ۵۵ پروژه قابل افتتاح استان در هفته دولت جزو 
پروژه های ملی هســتند که برای بهره بــرداری از آنها بالغ بر 14 هزار 
میلیارد ریال اعتبار هزینه شــده اســت. به گفته وی، از مجموع این 
پروژه ها، 93 پروژه توسط شهرداری ها، 3۵۵ پروژه توسط دهیاری ها و 
29 پروژه با سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا شده است.پورمحمدی 
همچنین به افتتاح 10۶٨ پروژه در سفر اخیر رئیس جمهور به استان 
اشــاره کرد و گفت: مجموع اعتبار هزینه شــده برای این پروژه ها که 
در بخش های مختلف انرژی، راه ســازی، پاالیشگاه، بهداشت و درمان، 
صنعــت و تولید، امور زیربنایی و منابع آبی، کشــاورزی، ارتباطات و 
مخابرات و توسعه روستایی بهره برداری شد، بیش از 100 هزار میلیارد 

ریال بود. استاندار آذربایجان شرقی در ادامه به بخشی از اقدامات مهم 
صورت گرفته در استان اشاره کرد و گفت: از ابتدای مسئولیت بنده در 
استانداری، سه طرح مهم ذوب مس، نفلین سینیت و خودروسازی در 
دستور کار قرار گرفت که تاکنون اقدامات خوبی در این راستا انجام شده 
است. پورمحمدی، معدن را یکی از مزیت های بزرگ استان ذکر کرد و 
با بیان اینکه مقدمات اجرای طرح ذوب در مجتمع مس سونگون فراهم 
شــده است، افزود: دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز این طرح به استان 

منتقل شده و به زودی شاهد اجرای این طرح و تحول بزرگ ایجاد شده 
در توسعه صنایع معدنی و جلوگیری از خام فروشی محصوالت معدنی 
خواهیم بود. وی با بیان اینکه همواره بر گردش مالی معادن در استان 
تأکید کرده ایم، افزود: در این راســتا، پس از سال ها و با پیگیری های 
مکرر، 4 هزار میلیارد تومان از منابع مس سونگون به بانک های استان 
انتقال یافت که قطعاً موجب تحرک اقتصادی در اســتان خواهد شد. 
پورمحمدی همچنین از انعقاد تفاهم نامه اجرای طرح نفلین سینیت 
سراب توسط سرمایه گذار خارجی با اعتبار ۶00 میلیون یورو خبر داد و 
گفت: این طرح پس از سال ها رکود مجدداً فعال می شود و بهره برداری 
از آن تأثیر بسیار چشــمگیری بر رونق اقتصادی و اشتغال در استان 
خواهد داشت. الزم به ذکر است برنامه های هفته دولت در استان، صبح 
شنبه با عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدا توسط مسئوالن استان آغاز 
شده و در ایام هفته جاری با افتتاح پروژه های متعدد عمرانی، خدماتی و 
اقتصادی در شهرستان های استان با حضور استاندار، معاونان استانداری 

و مسئوالن استانی ادامه می یابد.

 اهواز - شبنم قجاوند: رضا رضایی در حاشیه بازدید از راه های 
ارتباطی شهرستان آبادان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سه پروژه 
جاده اروندکنار، جاده قفاس و جاده چوئبده که از اصلی ترین دغدغه 
های مردم و نمایندگان شهرستان آبادان هستند، حدود ۶ ماه کامال 
تعطیل بودند و هیچ اقدامی در بحث اجرای آن صورت نمی گرفت. 
وی افزود: ســه ماه است که عملیات اجرایی این پروژه ها آغاز شده 
است اما پیش از آن می توان گفت که کامال تعطیل بوده اند و اتفاق 
خاصی در روند ساخت آن ها نیافتاده است. مدیرکل راه و شهرسازی 
خوزســتان تصریح کرد: در چند ماه گذشته اتفاقات خوبی در بحث 
اجــرای این پروژه ها افتاده اســت. برای مثال در ٨ کیلومتر از جاده 
اروندکنار شاهد پیشرفت بسیار خوبی در اجرای پروژه هستیم و این 
کار بســیار می تواند در بحث کاهش سوانح تاثیرگذار باشد. در این 
زمینه تا یک ماه آینده این ٨ کیلومتر به طور کامل زیر بار ترافیکی 
خواهد رفت. رضایی در خصوص جاده دو خطه ای که قرار اســت به 

محور چوئبده افزوده شود، گفت: عملیات اجرایی این پروژه در حال 
انجام است اما قبول داریم که سرعت انجام عملیات بسیار پایین و مورد 
پذیرش ما نیســت. در این زمینه فشار خواهیم آورد تا کار با سرعت 
بیشتری انجام شود اما موضوع محدودیت منابع نیز مزید بر علت است.
وی با اشاره به پروژه محور قفاس ادامه داد: این پروژه پیش از این 
به صورت کامل تعطیل بود اما اکنون با تالشی که انجام گرفته است 
شــاهد کار کردن این پروژه هستیم. کار در این پروژه در حال انجام 
است و تداوم خواهد داشت و نمایندگان نیز می توانند از روند انجام 

کار بازدید کنند. مدیرکل راه و شهرســازی با اشاره به بحث مسکن 
مهر شهرستان آبادان عنوان کرد: از سال های گذشته ساخت بیش از 
۵ هزار واحد مسکن مهر در آبادان آغاز شد که از این تعداد حدود 3 
هزار و ۵00 واحد باقی مانده است و یک هزار و ۵00 واحد نیز کامال 
فاقد متقاضی هستند. رضایی ادامه داد: در بحث محوطه سازی این 
واحدها تالش خواهیم کرد تا نسبت به محوطه سازی اقدام شود. در 
این خصوص قراردادهایی نیز منعقد شده است تا کار به خوبی پیش 
رود. وی با بیان اینکه در خوزستان بیش از 30 هزار واحد مسکن نیمه 
تمام وجود دارد و وضعیت مناســب نیست، گفت: در خوزستان 20 
هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام و همچنین 10 هزار واحد نیمه تمام 
در شهرهای جدید وجود دارد. رضایی عنوان کرد: در خصوص بخشی 
از مشکالت مربوط به این واحدها که در اختیار وزارت راه و شهرسازی 
است در تالش برای رفع آنها هستیم اما بخش دیگر مشکالت مربوط 

به تعاونی ها است که آن ها خودشان باید حل و فصل کنند.

کرمانشاه - منیر دشتی: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
کرمانشــاه گفت: برآورد می شــود بیش از 300 نفر در استان کرمانشاه 
داوطلب شرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی باشند. محمد ابراهیم 
الهی تبار در نشست خبری انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسالمی را 
مهمترین رویداد سیاسی امسال کشور و استان کرمانشاه دانست و افزود: 
در همین راستا ستاد انتخابات استان کرمانشاه از اردیبهشت ماه فعالیت 
خود را آغاز کرد. وی ادامه داد: بر اساس فعالیت های این ستاد برآورد شده 
در پنج حوزه انتخابیه اصلی استان حدود 300 نفر داوطلب شرکت در این 
انتخابات شوند. همچنین برآورد می شود افزایش پنج درصدی شعب اخذ 
رای را داشته باشیم. به گفته معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه، 
از 2۵ فرآیند این انتخابات 24 مورد آن به  صورت الکترونیکی اجرا می شود 
که الزم است برای  این منظور زیرساخت های مخابراتی و اینترنتی مناسبی 
فراهم شــود. الهی تبار از فراهم شدن زیرساخت های سخت افزاری برای 

برپایی انتخابات هم خبر داد. وی مهمترین نکته در برپایی این انتخابات 
را اجرای قانون و شــفافیت در امور دانست و بر لزوم ایجاد نشاط سیاسی 
در اســتان هم تاکید کرد. معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه 
فعالیت احزاب دارای مجوز را یکی از ملزومات ایجاد نشاط سیاسی دانست 
و عنوان کرد: خوشبختانه در دوران فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم تعداد 
تشکل های سیاسی استان از 13 مورد در سال 92 به ۵۵ مورد رسیده که 
امیدواریم در ایام انتخابات فعالیت مناسبی داشته باشند. الهی تبار اشاره ای 
هم به سابقه مشارکت مردم کرمانشاه در انتخابات داشت و یادآوری کرد: 
میانگین  میزان مشــارکت  مردم کرمانشاه در انتخابات حدود ۵9 درصد 
بوده که این میانگین در کشــور ۶1,۶ درصد است. به گفته این مسئول، 
کمترین مشارکت مردم کرمانشاه در انتخابات مربوط به دوره اول انتخابات 
مجلس شورای اسالمی با مشارکت 37,79 درصد و بیشترین میزان نیز 
مربوط به دوره پنجم با مشــارکت بیش از 7۵ درصد بوده اســت. معاون 

سیاســی و امنیتی استانداری کرمانشــاه در ادامه از توجه ویژه دولت به 
استفاده از ظرفیت زنان در پست های مدیرکلی، معاونت مدیرکل، روسای 
ادارات و... یاد کرد و افزود: اکنون در استان کرمانشاه 12۵ نفر از بانوان در 
این مناصب مشغول خدمت هستند. الهی تبار خاطرنشان کرد: به عالوه 
27 درصد از پست های استان مربوط به جامعه اهل سنت و هفت درصد 
متعلق به جامعه اهل حق است. وی در ادامه از توجه ویژه دولت تدبیر و 
امید به مسائل اجتماعی هم یاد کرد و گفت: دولت توانسته نظر مجموعه 
حاکمیت و سران قوای دیگر را نسبت به مسائل اجتماعی جلب کند که 
شــاهد تحوالت خوبی در این عرصه بوده ایم. معاون سیاســی و امنیتی 
استانداری کرمانشاه با بیان اینکه تالش شده عمده فعالیت های اجتماعی 
پروژه محور و البته با مشارکت خود مردم باشد، گفت: تنها از این طریق 
می توانیم به توسعه اجتماعی و ایجاد نشاط در جامعه برسیم و در سایه آن 

دیگر مشکالت را نیز تا حدودی رفع کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی:

عالقهمندمشارکتسرمایهگذارانچینیدربخشهایمختلفاستانهستیم

موافقت اصولی انجمن صادرکنندگان استان اصفهان صادر شد

استاندار آذربایجان شرقی:
789 پروژه عمرانی، خدماتی و اقتصادی همزمان با هفته دولت در استان افتتاح می شود

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت:
8 کیلومتر از جاده اروندکنار تا یک ماه آینده به طور کامل زیر بار ترافیکی خواهد رفت

معاون استانداری کرمانشاه:

برآورد می شود 3۰۰ نفر در کرمانشاه کاندیدای انتخابات مجلس باشند

دوشنبه
4 شهریور 1398
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در فرآیند مربیگری فقط بر مسیر شغلی افراد تمرکز نکنید؛ بلکه برای 
تأثیرگذاری بیشــتر تمام وجوه زندگی آنها را به عنوان یک کل در نظر 
بگیرید. ۵7درصد از افرادی که به طور حرفه ای مشــغول به کار هستند 
تمایل دارند مربی داشته باشند، اما تنها 37درصد آنها از وجود مربی در 
کنار خود بهره منــد می برند. همچنین، اکثر افرادی که اکنون در نقش 
مربی فعالیت می کنند، تأثیری که باید بر مراجعان خود داشــته باشند، 
ندارند؛ زیرا به طور خاص فقط بر »پیشرفت شغلی« آنان تمرکز می کنند. 
در بین مقاالت و کتب و منابعی که در ارتباط با آموزش مربیگری وجود 
دارد، عمده  تمرکز آن ها بر شــغل فرد و نحوه  کار او در سازمان است و 
به صورت کلی تجزیه وتحلیلی درباره  خوِد فرد به عنوان انســانی کامل با 
تمــام وجوه وجود ندارد؛ تحلیلی که درباره  ارزش ها و روابط فرد، نقش 
او به عنــوان پدر یا مادر، وضعیت اقتصادی یــا حتی زندگی معنوی او 
می تواند باشــد. ویل وولورس با 3۵ سال تجربه مربیگری  به عنوان مربی 
صدها مدیر و رهبر در شــرکت های گوناگون دریافته است این دیدگاه 

کل نگرانه به بروز توانایی های بالقوه   افراد کمک شایانی می کند.
در ادامه، به چند تمرین برای اجرای درست مربیگری اشاره خواهیم کرد:

داستان خود را به اشتراک بگذارید
وقتی مراجعی جوان به ســراغ شما می آید، از او بخواهید داستانش را 
برای تان تعریف کنــد. 20 یا 30 دقیقه  اول گفت وگو را به او اختصاص 
دهید و از او سؤاالت مختلفی کنید و به او اطمینان بدهید پاسخ هایش 
پیش شــما محفوظ خواهد ماند. در پایان صحبــت، بگویید اگر تمایل 
دارد، شما نیز می توانید داســتان خود را شرح دهید. این تمرین ساده 
کلیشــه های رایج درباره  مربیگری را می شــکند؛ زیرا به مراجع نشان 
می دهــد واقعا عالقه دارید مســیر زندگی او را بدانیــد، نه اینکه صرفا 

به او توصیه های شــغلی ارائه کنید. وقتی داســتان زندگی تان را برای 
مراجع  تان می گویید، حتما حداقل دو مشــکل اساســی خود در کار و 
زندگــی را بیان کنید. بدین صورت به فرد مقابل نشــان می دهید تمام 

جنبه های زندگی او برای شما مهم هستند.
سؤال کنید

مربیان اثربخش درباره  موضوعات گوناگون مخزنی از سؤاالت مختلف 
دارند. برخی از سؤاالت عبارتند از:

- شب ها چه چیزی شما را بیدار نگه می دارد؟
- چه کسی بیشترین تأثیر را در زندگی شما می گذارد؟

- در دبیرستان از انجام چه کاری لذت می بردید؟
- اگر فرصت دوباره ای به شــما داده شود، چه کاری را در زندگی تان 

متفاوت انجام خواهید داد؟
- در مقیاس 1 تا 10 به ازدواج تان چه نمره ای می دهید؟

برای مثال، زمانی کــه زن جوانی به نام کیت به ویل وولورس مراجعه 
کــرد و گفت در تمام مدت کارش احســاس ناراحتی می کند، وولورس 
به مســئله از یک گام عقب تر نگاه کرد و ســؤاالتی دربــاره  پدرومادر 
کیت کرد. چند دقیقه طول نکشــید که اشــک های کیت سرازیر شد 
و دریافت وســواس او به موفقیت شــغلی، به دلیــل جلب تأیید پدرش 
بوده اســت که ازنظر عاطفی خیلی از هم دورنــد. بدین ترتیب، درباره  
دلیل جاه طلبی هایش دیدی تازه پیدا کرد و اکنون ساعات کمتری را با 

روحیه  شادتر به کار خود مشغول می شود.
از آخر به اول فکر کنید

احتماال مهم ترین ســؤالی که می توانید از مراجع تان کنید، این است: 
»ازنظر شــما موفقیت بلندمدت چیســت؟« یکی از راه های ساده برای 

واضح ترکردن این سؤال آن است که به مراجع خود بگویید: »تصور کن 
امشب جشن گرامیداشتت در تولد ٨0 سالگی ات است. پنج نکته ای که 
دوســت داری خانواده و دوســتانت درباره  تو به زبان بیاورند، یادداشت 
کن. وقتی آنها فهرست شــان را با شــما در میان گذاشــتند، شما نیز 
پاسخ تان به این پرسش را با آنان در میان بگذارید. اگر در ابتدای دوره  
مربیگری این کار را انجام ندهید، درســت مانند این است که اقدام به 
راندن کشتی کنید، بدون اینکه مقصدی برای آن در نظر داشته باشید. 
در این صورت، توصیه هایی درباره شــغل فرد ارائه خواهید داد که برای 

زندگی اش توصیه های چندان مناسبی نیستند.
ممکن اســت وکیلی حرفه ای به جوانی که تازه از دانشــکده حقوق 
فارغ التحصیل شــده اســت، توصیه کند هفته ای 70 تا ٨0 ساعت را به 
کار مداوم اختصاص دهد. بااین حال، از وی درباره  روابطش، فرزندانش، 
سالمتی و موضوعات دیگر سؤالی نکند؛ موضوعاتی که در مسیر زندگی 

حتی می توانند مهم تر از کار و وضعیت اقتصادی باشند.
ماهیگیری یاد بدهید

ویل وولورس می گوید ارزشمندترین مربی اش در طول 2۵ سال باب 
بوفورد، کارآفرین حوزه رسانه  در شهر داالس، بوده است. در برهه ای از 
زندگی کاری، وولورس با یکی از رئیســانش به شدت دچار مشکل شده 
بــود؛ بنابراین، امیــدوار بود باب بوفورد به او بگویــد باید چه کار کند. 
بااین حال، بوفورد به جای نصیحت کردن، ســؤاالت متعددی از وولورس 
کرد که به او کمک کرد مشــکل حقیقی را پیدا کند. بوفورد به ویل یاد 

داد چطور با صحبت درباره  سردرگمی هایش راه نجاتی پیدا کند.
مراجع خود را کشف کنید

حوزه  مهم برای اکتشاف، کشف تمایالت طبیعی و شخصیت و احساسات 

مراجع تان است. اکثر جوانان نمی دانند شخصیت آنها منحصربه فرد است؛ 
بنابراین، بدون داشــتن این دیدگاه خیلی راحت به دام این آرزو می افتند 
کسی باشند که برایش ساخته نشده اند. ویل وولورس می گوید این درسی 
اســت که در طول 23 سال کار در شرکت مورگان استنلی آموختم. شغل 
مناسب من ایجاد روابط قوی و پایدار با مشتریان مان بود. زمانی که در این 
حوزه به موفقیت رســیدم، از مدیر مجموعه خواســتم رهبری چند تن از 
نیروهای داخلی شرکت را به من واگذار کند، اما در طول زمان متوجه شدم 
این کار باعث تخلیه انرژی ام می شود؛ درحالی که سروکله زدن با مشتریان 
بــرای من انرژی بخش بــود. بنابراین، وقتی مجددا به مســئولیت قبلی ام 

بازگشتم، دوباره احساس رضایت کردم.
عمل کنید و فقط شعار ندهید

همه  ما شــنیده ایم که تقریبا 90درصد ارتباطات، غیرکالمی هستند. 
خیلــی از مربیان نمی دانند ماندگارتریــن تأثیری که بر مخاطبان خود 
می گذارند نحوه  برخورد خود آنها با کار و زندگی و خانواده شــان است. 
ویل وولورس می گوید: بسیار خوشبخت بودم که در دانشکده با دوستی 
آشنا شدم که چهار سال مربی و الگوی من به حساب می آمد و هر روز با 

رفتار و شیوه  برخوردش با زندگی، الهام بخش من می شد.
با مربی شــدن می توانید نســل آینده  رهبران را شــکل دهید. کلی 

کریستنسن، استاد دانشگاه هاروارد می گوید:
تنها معیار حقیقی که در زندگی من اهمیت دارد، تعداد افرادی است 

که توانسته ام به آنها کمک کنم به فرد بهتری تبدیل شوند.
به یاد داشــته باشید با راهبری فرد در حالت کلی، نه تنها بر مربیگری 

او در مسیر شغلی اش، بلکه بر زندگی او نیز تأثیر خواهید گذاشت.
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چگونه می توانید ذهنی خالق داشــته باشــید و خودتان را با 
باورهای قدیمی و تاریخ گذشــته از دنیــای آدم های خالق جدا 

نکنید.
مقالــه  زیــر از زبــان دکتر تارا ســوارت، پزشــک، متخصص 
عصب شناسی، نویسنده و برگزار کننده  دوره های مدیریت نوشته 
شده است. کتاب وی با عنوان »منبع: راز های جهان هستی و علم 

مغز« به زودی منتشر خواهد شد.
نســلی از افراد با این اعتقاد بزرگ شــده اند که خالق نیستند؛ 
زیرا فردی در دوره تحصیلی دبیرســتان به آنها گفته است که در 
بحث های هنری خوب عمل نمی کننــد. تا همین اواخر، تعریف 
اســتاندارِد خالقیت، بسیار محدود بود؛ شــما یا خالق بودید یا 
نبودیــد. درک عامه اینطــور بود که »افراد خــالق« یا هنرمند 
هستند یا نقاش. تعجبی ندارد بسیاری از افراد خود را انسان های 
خالقی نمی دانند و از این رو بر کســب دانش تمرکز می کنند، اما 
خالقیت این نیست و اگر شما برای فعال کردن قسمت های خالق 
مغزتان با مشکل مواجه می شوید به دلیل همین طرز تفکر است.

افکار شما اعمال تان را تحت تأثیر قرار می دهد
ممکن اســت تعجب کنید طرز فکر شــما درباره خالقیت چه 
ارتباطی با خالق بودن یا نبودن شما دارد؟ پاسخ کوتاه این است 
که، »ارتباط زیادی دارد.« به خانه ای راحت، خانواده ای مهربان، 
کسب و کاری موفق و فضایی دوستانه فکر کنید. مردم تصادفا این 
چیزهــا را خلق نمی کنند. بلکه زمانی بر آنهــا تمرکز کرده اند و 
تصمیم گرفته اند آنها را ایجاد کنند. ممکن است بارها دچار شک 
و تردید شــده باشند، اما در اعماق وجودشــان می دانستند این  

موارد کارهایی است که می توانند انجام دهند.
وقتی تحصیل در روانپزشــکی و علوم اعصاب را شــروع کردم 
صحبت های زیادی راجع به جانبداری مغز شــنیدم. این مفهوم 
بیان می کند افراد یا نیم کره راســت مغزشــان قوی تر اســت یا 
نیم کــره چپ. این موضوع ایده  محبوبی اســت که ظاهرا از بین 
نخواهــد رفت. این مفهوم بر پایــه  تحقیقاتی که در دهه  19۶0 
انجام گرفته، بنا شده است. محققان مطالعاتی روی مغز بیماران 
صرع انجــام دادند که در عمل جراحی ارتبــاط بین دو نیم کره 
مغزشان قطع شده بود. به عنوان آخرین راه حل، فیبرهای ضخیم 
متصل کننــده دو نیم کره مغز آنها از هم جدا شــده بود. در این 
تحقیقات محققان هر بار یــک نیم کره  مغز را تحریک می کردند 
و پردازش متقابل مغز را بررسی می کردند. آنها دریافتند نیم کره  
راست مغز برای پردازش عاطفی و نیم کره چپ مغز برای کنترل 

زبان و نگرش منطقی مهم است.
در نگاه اول به نظر می رســد این یافته ها پشتیبان نگرش صفر 
و صدی »خالق بودن یا نبودن« باشــند، اما این تقسیم بندی تا 
حدی مصنوعی ایجاد شده بود. از سال 1991 به بعد که با آمدن 
سی تی اسکن امکان مشاهده ارتباطات سالم مغز در هنگام افکار 
خالقانه به وجود آمد، تصاویر ساده تری ظهور کردند و معلوم شد 

قسمت کورپوس کالوزوم کلید افکار خالقانه بود.
تعریف خالقیت در حال تغییر است

از اوایل دهه 1990 درکی دقیق تر از ماهیت مغزهای خالق به 
دست آمد. تیمی بین المللی از محققان که توسط پروفسور راجر 

بیتی در ایالت پنســیلوانیا اداره می شود، الگویی برای ارتباطات 
مغــزی یافتند که با تولید ایده در ذهن همراه اســت. در مطالعه  
ســال 2014 محققان افراد را در دســتگاه اسکن مغز قرار دادند 
و از آنها خواســتند برای وســایلی که هر روز استفاده می کنند 
مثل جوراب، صابون یا بسته بندی آدامس کاربرد جدیدی بیابند. 
بعضی افراد همچنان به کاربردهای هر روزه و عادی این وســایل 
چســبیدند و بیرون انداختن این کاربردهای متداول از ذهن شان 
برای شــان بسیار ســخت بود. درنتیجه کاربردهای واضحی مثل 
پوشــاندن پاها را بیان کردند اما در مقابل افراد خالق که از هیچ 
همه چیز می ســازند بین سه شبکه مغزشــان )ذهن سرگردان، 
تفکر متمرکز و توجه انتخابی( ارتباط قدرتمندی نشــان دادند. 
آنها پیشــنهاد های متنوع و خالقانه ای ارائه کردند. مثل سیستم 

فیلتر آب، مهر برای پاکت نامه و سیم آنتن.
چگونه تفکر خالق را در خود پرورش دهیم

این تحقیقات نشان می دهد ما قادریم تمرین کنیم که نگرشی 
خالقانه داشته باشیم. برای تبدیل کردن تفکر خالقانه به عادت، 

راه های زیر را امتحان کنید:
1- اجازه دهید ذهن تان سرگردان شود

بــا فکر کردن به ایده های فــراوان در مورد یک موضوع یا یک 
مشــکل به صورت هم زمان، خود را به چالش بکشــید. ضروری 
اســت که دست از ارزیابی ایده های خود بردارید و قبل از نوشتن 

ایده های جانبی تان آنها را ارزیابی نکنید.
2- حواس پرتی ها را کاهش دهید

اجازه دهید ذهن تان روی مســائلی که واقعا اهمیت دارند تمرکز 
کنــد. این کار را بــا متوقف کــردن حواس پرت کن های دیجیتالی 
یا مرتب کردن محل کارتان انجام دهید. شــما نمی خواهید وقتی 
به دنبال تمرکز هستید ذهن تان را با حواس پرت کن ها منحرف کنید.
3- با تمرین ذهن آگاهی، توجه انتخابی خود را بهبود بخشید

یک تمرین تنفس ساده و روزانه راهی فوق العاده برای برگردان 
شما به دنیای واقعیت و آموزش دوباره به خودتان برای توجه به 

لحظه اکنون است.
4- رمان بخوانید یا نمایش ببینید

فعالیت هــای فرهنگی مانند رفتن به تئاتر یا حتی خواندن یک 
کتاب داســتان، می تواند ارتباط بین دو نیم کره مغز را قوی کند 

که به بروز تفکرات خالقانه کمک می کند.
این تمرینات ســاده به شما کمک می کند خالقانه تر فکر کنید 
و هنگامــی که یاد گرفتید خالقانه فکر کنیــد قادر خواهید بود 
زندگــی ای که برای خود می خواهیــد را طراحی کنید. ایده ها و 
روش هــای تفکر را با هم ترکیب خواهید کــرد و در این فرآیند 
ایده هایی خالقانه و دست اول ارائه خواهید داد. فرد خالق کسی 
نیســت که منطق را دور می زند اما چه کسی می تواند منطق را 
با مســیرهای دیگر تفکر همراه کند بدون اینکه خود را با عقاید 

محدودکننده محدود سازد؟
فرقی نمی کند چطور نقاشی می کشید یا چقدر نقاشی تان زیبا 
اســت. مانند هر چیز دیگر خالقیت نیز به عظم و اراده و تمرین 

بستگی دارد.
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چگونه می توان ذهنی خالق داشت
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چطــور از حواس پرتی های دنیای دیجیتال در امان بمانیم و ذهن مان 
را برای انجام قدرتمند کارها آماده کنیم؟

در فرهنگ آنالین امــروزی، کارفرماها انتظار دارند کارمندان شــان 
همیشه آنالین و در دسترس باشند تا هر زمان به آنها نیاز شد، بتوانند 
پاســخ دهند. با این  حال، تحقیقات نشان می دهند گاهی دائماً آنالین 
بودن اثری معکوس دارد زیرا بر میزان کارایی کارمند تأثیر می گذارد و 

حواس او را پرت می کند.
افراد به طور متوسط هر روز 1۵0 بار از موبایل شان استفاده می کنند؛ 
این یعنی روزانه دوساعت ونیم از وقت آنها صرف روشن و خاموش کردن 
تلفن همراه می شــود. خواندن هر پیام تنها 2/2 ثانیه طول می کشد اما 
می توانــد میزان خطا در کار را تا دو برابر بیشــتر کند؛ حتی بعضی از 
کارمندان می گوینــد بعد از خواندن هر پیام، حــدود 11 دقیقه طول 
می کشد تا به روال قبلی کارشــان برگردند. امروزه تلفن های هوشمند 

به جای ابزار افزایش کارایی، تبدیل به مانعی برای انجام کار شده اند.
تأثیــری کــه تلفن های هوشــمند در طوالنی مدت بــر حواس پرتی 
کارمنــدان دارند، خیلی بیشــتر از تأثیری خواهد بــود که بر افزایش 
کارایی شان دارند. تریســتام هریس، کردارشناس طراحی سابق گوگل 
می گویــد: »ما در حال مبارزه با اقتصاد جلب توجه هســتیم؛ اقتصادی 
که در آن توسعه دهندگان و بازاریابان می خواهند توجه مان را بدزدند!«
درواقع اســتراتژی این افراد نتیجه داده اســت؛ 2۶درصد از کاربران 
تلفن های هوشــمند، همیشــه آنالین هســتند و پیام ها، هشــدارها و 

تماس های شان را چک می کنند؛ حتی اگر تلفن شان به صدا درنیاید.
برای اینکه کارمندان تان بتوانند بر تأثیرات اقتصاد توجه غلبه کنند یا 
حداقل تعادل شان را در آن حفظ کنند، باید کارهای زیر را انجام دهید. 
این موارد اثبات شده هســتند و می توانند فرهنگ دیجیتال مثبتی در 
شــرکت ایجاد کنند. در ادامه به نکاتی برای دوری از حواس پرتی های 

دنیای دیجیتال می پردازیم.
مکان های ساکت و آرامی بسازید که کارمندان بتوانند در آنجا 

ذهن شان را شارژ کنند
حتــی اجتماعی ترین و برونگراترین افراد هم بــرای اینکه بتوانند به 
کارشــان ادامه دهند، به استراحت احتیاج دارند. مکانی برای استراحت 
کارمنــدان اختصاص دهید تا بتوانند کمی از کار فاصله بگیرند و بدون 
فکر به هیچ چیز مزاحمی، نوشــیدنی بخورند و ریلکس کنند. می توانید 
مانند شرکت گوگل تخت هایی برای دراز کشیدن یا مانند شرکت سیگنا 
صندلی هایی برای مدیتیشن تهیه کنید یا فقط در گوشه ای از دفتر چند 
بالش نرم بگذارید تا در آنجا اســتراحت کننــد. در هر صورت، این کار 
باعث می شود تا حالت پیش فرض عصبی کارمندان فعال شود و راحت تر 
بتوانند اطالعات را به هــم مرتبط کنند و ایده های مختلف را کنار هم 
 Embassy قرار دهند. طبق نظرســنجی که در شــرکت هتلداری
 Suites by  Home2 و   Suites، Homewood Suites
Hilton انجام شــد، ٨9درصد از افراد فکر می کنند تغییر دادن محیط 
کارشان در طول روز باعث می شود انرژی مثبت بیشتری داشته باشند.

چالش استراحت های بدون موبایل راه بیندازید
با اینکه کارمندان معموالً در طول کار دوست دارند از موبایل های شان 
فرار کنند، در زمان اســتراحت دوباره ســراغ گوشی های شان می روند؛ 
هرچند تحقیقات نشــان داده اند کارمندانی که در زمان اســتراحت با 
موبایــل کار می کنند، برای برگشــت به کار نیروی تــازه نمی گیرند و 
کارایی کمتری خواهند داشت. یکی از تحقیقات سال 2019، نشان داده 
اســت که بیش از 4000 کارمند در سطح جهان می گویند کارمندانی 
کــه در محل کار ناراحت به نظر می رســند، در زمــان ناهار ۵7درصد 
بیشــتر از سایرین با موبایل شان کار می کنند و در شبکه های اجتماعی 
پرســه می زنند. درحالی که کارمندان شــاد و پرانرژی ســعی می کنند 
در این مدت زمان با دوستان شــان صحبت کنند و از ناهارشــان لذت 
ببرند، بنابراین احتمال اینکه در جمع باشند تا 2۵7درصد بیشتر است. 
به عالوه، مطالعه دیگری که روی 4۵0 نفر از کارمندان کشور کره انجام 
شــده، ثابت کرده است کســانی که بدون تلفن همراه بین ساعت های 
کاری شــان استراحت می کنند، نسبت به کسانی که در زمان استراحت 
موبایل شان را همراه خودشان می برند )حتی اگر از آن استفاده نکنند(، 

انرژی بیشتری دارند و ذهن شان کمتر خسته می شود.
برای اینکــه نتیجه بهتری بگیرید، کارمندان را تشــویق کنید تا در 
زمان استراحت شــان کارهای مثبت انجام دهند. خواندن مجله، نوشتن 
مســائلی که از آن خوشحال هستند، مدیتیشن، کمک به دیگران، قدم 
زدن اطراف دفتر و صحبت با همکاران، همگی از عادت هایی هستند که 

باعث می شوند انرژی افراد برای سایر روز چند برابر شود.
برای روابط الگو تعیین کنید

بعضی از کارمندان فکر می کنند وقتی مدیرشان به آنها پیام می دهد، 
باید بــدون معطلی جواب بدهند؛ حتی اگر موضــوع صحبت او فوری 
نباشد و بتوانند بعد از کار، آخر هفته یا در تعطیالت پاسخ او را بدهند. 
۵۵درصد از کارمندان آمریکایی گزارش کرده اند که ایمیل های شــان را 
بعد از 11 شب چک می کنند، 44درصد از کاربران تلفن همراه گفته اند 
که شب ها موبایل شان را کنار تخت شان می گذارند تا هیچ تماس تلفنی، 
پیام یا خبر مهمی را در طول شــب از دست ندهند. شما به عنوان مدیر 
بایــد برای کارمندان مشــخص کنید که انتظار داریــد چه زمان هایی 
پاسخگوی پیام های تان باشند. شرکت هایی مانند دیلویت، جدول هایی 
در دفترشان تهیه کرده اند که نشان می دهد انتظارات مدیر از کارمندان 

چیست و باید در روابط چه رفتاری داشته باشند.
به کارمندان اجازه دهید در زمان هایی که به تمرکز احتیاج 

دارند، از دسترس دیگران خارج شوند
در میان آن همه غوغا، بدو بدو، جلســات و ایمیل ها، بعضی کارمندان 
احساس می کنند هیچ زمانی نیســت که بتوانند بدون مزاحمت کسی 
به کارهای شــان برسند. کارمندانی که تنها ۵۵ دقیقه از زمان کار را به 
خودشــان اختصاص می دهند، از سایر کارمندان ۵۶ درصد پرانرژی تر، 
۵3 درصد صمیمی تر، 23 درصــد خوش خلق تر و 22 درصد باهوش تر 
هســتند. بنابراین، برای اینکه کارمندان تان کارآمدتر باشــند، از آن ها 

بخواهید زمان هایی را به نام »زمان تمرکز« برای خودشان تعیین کنند 
و روی برنامه روزانه شــان عالمت بزنند. در ایــن زمان هیچ کس نباید 
مزاحمشان شود. حتی می توانند متنی آماده برای خود بنویسند که در 
صورت دریافت پیام، به صورت خودکار برای افراد ارســال شود؛ مثاًل »از 
آنجایی که دارم روی فالن پروژه کار می کنم، متأســفانه تا یک ســاعت 
دیگر قادر به پاســخگویی به ایمیل هایم نیستم.« این پیام کوتاه باعث 
می شــود همکاران دیگر حس کنند که فرد به آنها احترام گذاشته و در 
عین  حال بــرای او ارزش قائل خواهند بود زیرا می دانند که می خواهد 

روی کارش تمرکز کند و آن را به بهترین شکل انجام دهد.
اگــر در محیــط کار هــم از لحاظ فیزیکــی و هم از لحــاظ ذهنی 
شــرایط خوبی برای کارمندان ایجاد کنیــد، از میزان حواس پرتی آنها 
کم می شــود و می تواننــد برای مدتی طوالنــی روی کار تمرکز کنند. 
زمان آن فرا رسیده که به کارمندان تان اجازه دهید که به معنای واقعی 
کلمه »اســتراحت« کنند تا بیشترین پتانسیل کاری را داشته باشند و 

توانایی های شان را شکوفا کنند.
HBR/zoomit :منبع
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تجربه 9 تن از موفق ترین کارآفرین ها 
چگونه نخستین مشتری را برای برند خود پیدا کنید 

برای هر کارآفرینی یکی از مهم ترین لحظات، کســب نخستین مشــتری است، با این حال بسیاری از آنها تصور 
می کنند که تنها باید به تبلیغات پرداخته و منتظر مراجعه مشــتری بمانند. این امر در حالی اســت که تبلیغات در 
زمانی که هنوز به شــهرت کافی دست پیدا نکرده اید، ممکن اســت این روند را به شدت با کندی مواجه سازد. به 
همین خاطر نیز همواره شــاهد برندهایی هســتیم که تا چند روز اول فعالیت خود عمال هیچ مشتری ای را ندارند. 
به همین خاطر در صورتی که خواهان آن هســتید تا در نخســتین، حداقل به اولین مشتری دست پیدا کنید، نیاز 
به اقدامات بیشــتری خواهید داشــت. در این رابطه اســتفاده از تجربه موفق کارآفرین های دیگر، می  تواند کامال 
کارســاز باشــد. در همین راســتا و در ادامه به بررسی طریقه کسب نخستین مشــتری از زبان 9 کارآفرین موفق، 

خواهیم پرداخت. 
PoshlyInc ۱-دورن بالچ موسس برند

 نخســتین مشتری شما حتما نباید افرادی از جامعه هدف باشد. درواقع شما برندها را نیز می توانید مورد توجه 
قرار دهید. برای مثال در صورتی که در زمینه تولید چوب فعالیت دارید، یک برند مبلمان سازی، می تواند مشتری 
شــما باشــد. در این رابطه این امر که یک مطلب اختصاصی را به آنها اختصاص دهید، خود می تواند اقدامی جذاب 
محسوب شود. برای مثال در رابطه با مزیت ها، می توانید برند مدنظر را به عنوان نمونه موردی خود انتخاب کنید. 
حال در صورتی که این مطلب را برای آنها ارســال کنید، به علت ذکر نام برند آنها، یک دید مثبت در رابطه با شما 
شــکل خواهد گرفت. به همین خاطر امکان یک قرارداد فوق العاده در همان روز اول کاری شــکل خواهد گرفت، با 
ایــن حال در صورتی که از موفقیت آمیز بودن این اقدام خود چندان اطمینان ندارید، الزم اســت تا برندهای دیگر 
را نیــز مورد توجه قرار داده و در آخر در تالش برای جذب افراد باشــید. بدون شــک هدفی بزرگ در ابتدای کار، 
شــروعی درخشان را برای شما رقم خواهد زد و منجر به شــهرت هرچه سریع تر برند شما می شود. درواقع از این 
روش تحت عنوان رهبری فکری، یاد می شــود که برای کســب مهارت کافی در این زمینه، مطالعه مقاالت موجود، 

کامال کارساز خواهد بود. 
Stafferun 2-ماری نیولندز موسس برند

در راســتای پیدا کردن نخســتین مشتری، این امر که خود به عنوان مدیر شرکت به دفتر شرکت و یا خانه افراد 
حضور پیدا کنید، اقدامی منحصر به فرد و عجیب خواهد بود. این امر به خوبی ارزش شــما را نســبت به مشتریان 
نشان داده و زمینه یک گفت وگوی دوستانه را فراهم خواهد کرد، با این حال باید از پاسخ منفی افراد ناامید نشده 
و به کار خود تا زمانی که نخستین مشتری را پیدا نکرده اید، ادامه دهید. در نهایت آشنایی شما، اطالعات مفیدی 
را از جامعه هدف به همراه خواهد داشــت. به همین خاطر نیز  الزم اســت تا این اطالعات را در جایی ذخیره کرده 
و یک پایگاه داده مناســب را از همان روز اول برای خود ایجاد کنید. در این رابطه مکان یابی درســت نیز بســیار 
تاثیرگــذار خواهد بود. برای مثال در صورتی که در زمینه تولید یک کاالی لوکس فعالیت دارید، حضور در محالت 

افراد ثروتمند، شانس موفقیت به مراتب باالتری را به همراه خواهد داشت. 
venuebook 3-کلسی ریچت موسس برند

این امر که شروع کار شما با یک نشست باشد، خود فرصتی مناسب را برای پیدا کردن مشتری ایجاد خواهد کرد. 
برای این امر حتی می توان یک جشــن را به مناسبت شــروع کار خود ایجاد کرد. حال تنها کافی است که از چند 
روز قبل، تبلیغات کافی را برای حضور هرچه بیشــتر افراد فراهم آورید. بدون شک این امر منجر به تحت تاثیر قرار 
دادن احساســات افراد و آشــنایی کامل آنها با برند شما خواهد شد. در نهایت از برگزاری مسابقه و جایزه دادن نیز 
غافل نشوید. درواقع افراد باید از حضور در جشن و یا نشست شما کامال راضی باشند. در نهایت این امر که کاتالوگ 
و یا اپلیکیشن خود را در اختیار عموم قرار دهید و یا جوایزی را از میان محصوالت خود اهدا کنید، از دیگر اقدامات 
موثر محسوب می شود. بدون شک در صورت یک برنامه ریزی درست و عملکردی درخشان، به چیزی بیش از یک 

مشتری، دست پیدا خواهید کرد. 
rtslabs 4-جایوت سینگ موسس برند

این امر که از افراد بخواهید تا به نمایندگان فروش شما تبدیل شوند، خود از دیگر اقدامات موثر محسوب خواهد 
شــد. درواقع بازاریابی فرد به فرد یا دهان به دهان، از جمله شــیوه های جذاب برای فروش محصوالت محســوب 
می شود. در این رابطه می توان یکی از شرط های همکاری خود را ثبت نخستین فروش تعیین کرد. این امر باعث 

خواهد شد تا در همان روز اول، اولین مشتریان خود را به دست آورید. 
truefilmproduction 5-استنلی میاتین موسس برند

بدون شــک خانواده و دوســتان، در هیچ تالشی برای کمک به شما دریغ نخواهند کرد. به همین خاطر می توان 
انتظار داشت که آنها به نخستین مشتریان شما تبدیل شوند. در این رابطه این امر که در روز نخست کار خود، آنها 
را مورد توجه جدی قرار دهید، بهترین تصمیم ممکن خواهد بود، با این حال این افراد باید از مدت ها قبل از فعالیت 
شما آگاهی پیدا کرده باشند. درواقع یک خبر ناگهانی ممکن است مساوی با عدم آمادگی الزم آنها برای خرید باشد. 

infographicworld 6-جاستین بیگل موسس برند
فرصت های موجود را مورد توجه قرار دهید. این امر بهتر از زمانی خواهد بود که در تالش برای ایجاد آن باشید. 
برای مثال ممکن است یک شرکت، اخیرا به دنبال محصولی باشد که شما قصد تولید آن را دارید، بدون شک توجه 
به این موارد، شــانس موفقیت شــما را افزایش خواهد داد. به همین خاطر اولویت اول باید افراد و یا شرکت-هایی 
باشــند که نیاز بیشتری را به شــما دارند. با تحلیل اوضاع بازار نیز به بسیاری از موقعیت های مناسب برای شروع 

قدرتمند، دست پیدا خواهید کرد. 
ajaxunion 7-جو اپفلباوم موسس برند

اولین مشتری می تواند همکاران و یا حتی مدیر قبلی شما باشد. درواقع ترک شرکت، نباید به معنای قطع ارتباط 
محسوب شود. به همین خاطر از مورد توجه قرار دادن آنها غافل نشوید. این امر حتی می تواند زمینه همکارای های 

طوالنی مدت را نیز به وجود آورد. 
Storyhackers 8-ریتیکا پوری موسس برند

ازCraigslist اســتفاده کنید. درواقع این شرکت یک سایت نیازمندی ها محسوب می-شود که در بیش از ۵0 
کشور فعالیت دارد. به همین خاطر مراجعه به آن می تواند شما را با مشتریان بسیاری مواجه سازد. همچنین نباید 

از ایجاد آگهی برای خود نیز غافل شوید.
datecheckpro 9-اندرو هویفت موسس برند

منطقه خود را اولویت اول قرار دهید. درواقع تا زمانی که به شهرت الزم دست پیدا نکرده  اید، فعالیت محدود و 
تمرکز گزینه ای مناســب خواهد بود. به همین خاطر نیز الزم است تا از روش های مختلف نظیر تماس و یا ارسال 
ایمیل برای پیدا کردن مشتری خود استفاده کنید. در این رابطه فراموش نکنید که متن پیام شما صرفا یک تبلیغ 

ساده نباید باشد. درواقع الزم است تا زمینه کاری و توانایی های خود را به صورت کامل و صادقانه بیان کنید. 
businesscollective :منبع
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در امتداد مطالب پیشین به سی امین عادت روزانه افراد 
موفق می پردازیم.

3۰-ریلکسیشن را فراموش نکنید 
)Descartes Labs مارک جانسون مدیرعامل برند(

تنها زمانی کار برای شــما مضر نخواهد بود که از آرامش 
کافــی برخوردار باشــید. در این رابطه همواره مشــاهده 
می شــود که افراد حتی در هنگامی که شدیدا تحت فشار 
استرس هســتند، به کار خود ادامه می دهند. با این حال 
در صورتی که به خروجی اقدامات آنها نگاه کنید، خطاهای 
بســیاری را مشــاهده خواهید کرد. همچنین این دسته از 
افراد به زمان به مراتب بیشتری برای به پایان رساندن کار 
خود نیاز دارند. این امر در حالی اســت که اگر در هنگامی 
که از حس خوبی برخوردار نیســتید، زمانی را برای کسب 
آرامش اختصاص دهید، همه چیز دگرگون خواهد شد. در 
این رابطه اگرچه روش های مختلفی معرفی شده است، با 
این حال این امر که تمامی حواس خود را به سمتی دلخواه 
منحرف کنید، بهترین گزینه موجود محســوب می شود. 
برای مثال می توانید در جایی دراز کشــیده و با بســتن 
چشــمان خود، به اتفاق و یا تصویــری دلخواه فکر کنید. 
همچنین الزم اســت تا به یک موسیقی مورد عالقه گوش 

داده و یک دمنوش آرامش بخش را مصرف کنید. حال تنها 
کافی اســت تا فردی را برای ماســاژ دادن خود بیابید. با 
انجام تمامی این اقدامات، ظرف 1۵ دقیقه، احساسی کامال 
متفاوت را به دســت خواهید آورد. تاثیر مثبت این امر به 
حدی است که در صورت امکان، توصیه می-شود تا آن را 

هر روز انجام دهید.
3۱-همواره آینده مطلوب خود را در ذهن تصور کنید 

)Octane AI مت شلیخت موسس برند(
برای این امر که بتوانید عملکرد خود را در ســطح مورد 
نیاز نگه دارید، شــما به انگیزه کافی نیاز خواهید داشــت. 
درواقع حتی انجام ســخت ترین کارها نیز برای افرادی که 
انگیــزه کافی را دارند، کامال ممکــن خواهد بود. به همین 
خاطر نیــز توصیه می  شــود تا به جــای تمرکز بر روی 
شرایط فعلی، به آینده مدنظر خود فکر کنید. در این رابطه 
توجه داشــته باشید که تقریبا تمامی افراد موفق جهان، از 
شغل های اولیه بسیار ســطح پایین برخوردار بوده اند. به 
همین خاطر نباید شــرایط فعلی خــود را به عنوان امری 
مطلق تلقی کرد. در این رابطه علم روانشناســی نیز اثبات 
کرده اســت که هر  آن  چیزی کــه ذهن بتواند آن را باور 
نمایند، قدرت به دســت آوردن آن را در فرد ایجاد خواهد 
کرد. به همین خاطر نباید تصور کردن را به هیچ ســطح و 
یا زمانی محدود کنید. در آخر فراموش نکنید که اقدامات 
بزرگ تاریخ نظیر ساخت نخستین هواپیما توسط برادران 

رایت در ابتدا تنها یک تصور در ذهن آنها بوده است. 
32-از جمالت الهام بخش استفاده کنید 

)Brainjolt جان سوین موسس برند(
برای هر فردی یک یا چند جمله انگیزشی و الهام بخش 
وجود دارد که بر روی آنها تاثیر عمیقی را به همراه داشته 
و همین امر به آنها آرامــش و انگیزه کافی را می دهد. به 
همین خاطر نیز توصیه می شود تا مطالعه کافی را بر روی 
چنین جمالتی داشــته و آن را بــه تیکه کالم خود تبدیل 
کنید. تکرار فراوان این جمالت، بدون شــک روحیه فرد را 
دگرگون خواهد ســاخت. در این رابطــه حتی می توان از 
جمالت مورد عالقه افراد موفق جهان نیز استفاده کرد که 
به وسیله یک سرچ ساده قابل دسترسی بوده و کار را برای 

شما راحت تر خواهد کرد.
33-بدن خود را به حرکت درآورید 

 ) Capital Jobجو برستون موسس برند(
حتی انجام تمرین های کششی ساده، به خوبی می تواند 
کسلی شــما را برطرف کند. این جمله را به خاطر داشته 
باشــید که حتی آب هنگامی کــه بیش از حد راکد بماند، 
فاســد خواهد شــد. به همین خاطر الزم است تا هر یک 
ســاعت، حداقل چند دقیقه میز کار خود را رها ســازید. 
اســتفاده از میزهای ایستاده برای انجام برخی از کارها نیز 

در این رابطه کمک  رسان خواهد بود. 
inc :منبع
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