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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

بخش خصوصی چه خواسته ای از رئیس جمهور هشتم دارد؟

6 چالش اقتصادی 
دولت سیزدهم

فرصت امروز: باالخره پرونده انتخابات ریاس��ت جمهوري سيزدهم بسته شد و سيدابراهيم رئيسي با نزدیک به 
18 ميليون رأی به رئيس جمهوری ایران رسيد. با پایان انتخابات ریاست جمهوری حاال مسئله اقتصاد و معيشت 
به دغدغه اول دولتمردان تبدیل ش��ده و وعده های اقتصادی نامزدها نش��ان می دهد که مشکالت اقتصادی چقدر 
برای افکار عمومی مهم اس��ت. س��يدابراهيم رئيسی نيز به موازات س��ایر نامزدها از طرح ها و برنامه های اقتصادی 

مهمی سخن گفت؛ از ساخت ميليون واحد مسکونی در چهار سال گرفته تا کاهش نرخ تورم و افزایش یارانه...

بورس تهران در دومین روز هفته 
سبزپوش ماند

 روی خوش بورس
به رئیس جمهور هشتم
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چاپ 2۸ هزار میلیارد تومان پول در یک ماه

نقدینگی از 3۶00 هزار میلیارد گذشت

راهنمای طراحی استراتژی بازاریابی برای استارت آپ ها
آیا شما با نحوه مدیریت یک استارت آپ به طور کاربردی آشنایی دارید؟ پاسخ به این پرسش چندان ساده نيست. 
بسياری از کارآفرینان در پاسخ به این پرسش بر روی توانایی های بسيار زیادشان تاکيد دارند، با این حال در عمل با 
مشکالت زیادی برای مدیریت کسب و کارشان مواجه می شوند. یکی از بخش های مهم برای مدیریت کسب و کار 
مربوط به بازاریابی است. طراحی استراتژی بازاریابی حتی برای کسب و کارهای بزرگ نيز دردسرساز است بنابراین 
استارت آپ ها باید به فکر یافتن راهکارهایی برای غلبه بر چنين مشکالتی باشند.  بازاریابی برای استارت آپ ها بيشتر 
ش��بيه به یادگيری قایق سواری است. بسياری از مردم توانایی قایق سواری ندارند. در این ميان برخی برای نخستين 
بار به سراغ این تجربه هيجان انگيز می روند. تجربه شما هر طور که باشد، باید نسبت به اجرای درستش توجه نشان 
دهيد. استفاده از ابزارهای مناسب در این ميان اهميت بسيار زیادی خواهد داشت. هدف اصلی در این مقاله بررسی...
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با توجه به مشـخص شدن نتیجه انتخابات و گمانه زنی ها درباره احتمال به نتیجه رسیدن برجام ممکن 
است تغییراتی در وضعیت واردات خودرو رخ دهد. واردات خودرو سال هاست که ممنوع شده و همین 

مورد باعث بروز تنش در بازار و افزایش قیمت ها شـده است. با توجه به عدم عرضه مدل های 
جدید به بازار صاحبان خودروهای وارداتی قیمت های سلیقه ای و بعضا به شدت باال اعالم...

گسترش نیوز گزارش می دهد

شکست طلسم واردات خودرو در تابستان ۱۴۰۰؟

نگــــاه
رئیس پارلمان بخش 

خصوصی:
صدای فعاالن 

اقتصادی را بشنوید
رئي��س ات��اق بازرگان��ی ایران 
تصميم گي��ران کالن  می گوی��د 
کش��ور باید برای تکرار نش��دن 
معضالت و مش��کالت اقتصادی 
سال های گذشته، صدای فعاالن 

اقتصادی را بشنوند.
اتاق بازرگان��ی ایران که طبق 
قانون مش��اور س��ه قوه کش��ور 
ب��ه ش��مار م��ی رود، در ط��ول 
هفته های گذش��ته از یک س��و 
ب��ا برخی از نامزده��ای انتخابات 
جلس��اتی  جمه��وری  ریاس��ت 
مش��ترک برگزار کرد و از س��وی 
دیگر، بس��ته ای را به عنوان طرح 
پيش��نهادی بخ��ش خصوص��ی 
ب��رای دولت آینده منتش��ر کرد. 
ابراهيم رئيس��ی، رئيس جمهور 
منتخب نيز در یکی از نخستين 
برنامه های انتخاباتی خود به اتاق 
بازرگان��ی ایران رفت و در جریان 
خواس��ته های بخ��ش خصوصی 
قرار گرفت. پس از نهایی ش��دن 
فرآیند انتخابات و پيروزی رئيسی 
در انتخابات سيزدهم حاال رئيس 
پارلمان بخش خصوصی می گوید 
که برای ش��نيده ش��دن صدای 
فعاالن اقتص��ادی باید تصميمی 
جدی گرفته ش��ود. غالمحسين 
پارلم��ان بخش  ش��افعی گفته: 
خصوصی، بسته ای از پيشنهادات 

کارآمد اقتص��ادی را به 
2انضمام یک بررسی...

10 ذوالقعده 1442 - س�ال هفتم
شماره   1804

8 صفحه - 5000 تومان
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فرص��ت امروز: »خداحافظی با زبان« نام فيلمی از ژان لوک گدار، 
فيلمساز مشهور فرانسوی اس��ت. گدار در این فيلم از »خداحافظی 
با زبان« به مفهوم کلی آن - از زبان س��ينما گرفته تا زبان عش��ق - 
سخن می گوید و نشان می دهد که چگونه زبان به شيوه های مختلف، 
انسان ها را در ارتباط با یکدیگر ناکام می گذارد. حاال به نظر می رسد با 
پيشرفت تکنولوژی، »خداحافظی با زبان« امکان پذیر شده و می توان 
همچون س��ازندگان »برج بابل« در اساطير کهن به یک زبان جهانی 

سخن گفت.
ایالن ماسک، بنيانگذار تسال و اسِپيس اکس اخيرا در مصاحبه ای 
گفته با ادامه توس��عه تراش��ه مغزی »نورالينک« تا 10 س��ال دیگر 
یادگيری زبان منس��وخ می شود. او در یک پادکست درباره تراشه ای 
صحب��ت کرد که در آینده مغز را با رایانه مرتبط می کند و جایگزین 
ارتباطات می شود. ماسک در این پادکست درباره شيوه کارکرد تراشه 
صحبت ک��رد و گفت که احتماال اس��تفاده از آن به ایجاد یک زبان 
جهانی منجر می ش��ود. به گفته وی، با کمک تراشه می توان بهتر و 
س��ریع تر با زبان و ایده ها ارتباط برقرار کرد. ماس��ک در پاسخ به این 
سوال که چه زمان تراشه »نورالينک« به کاربران کمک می کند تا از 
زبان اس��تفاده نکنند، گفت: کمی طول می کشد. با توسعه نخستين 
نمونه های این تراشه س��عی داریم جراحات مغزی را برطرف کنيم، 
اما اگر توسعه آن ادامه یابد و سرعت بگيرد شاید 5 تا10 سال دیگر 
تراشه جایگزین یادگيری زبان شود. هرچند دقيقا نمی دانم چه اتفاقی 

برای زبان می افتد. 
او که به تازگی ش��رکتی به نام »نورالينک« را تأس��يس کرده، در 
گفت وگ��وی خود با جو روگان، روزنامه نگار آمریکایی توضيح داد که 
زبان انسان ظرف 5تا 10 سال آینده منسوخ می شود و به عبارت دیگر 
در یک دهه آینده انس��ان نيازی به یاد گرفتن زبان نخواهد داش��ت. 

به گفته ماس��ک، با نوآوری تراشه مغزی که شرکت »نورالينک« در 
حال توس��عه آن اس��ت، انس��ان دیگر مجبور به صحبت با زبان های 
سنتی نيست. این تراش��ه به گونه ای طراحی شده است که فعاليت 
آن می تواند ایجاد یک زبان بين المللی را باعث شود. بنابراین مشخص 
نيس��ت برای زبان های سنتی و روش های کنونی برقراری ارتباط چه 
اتفاقی صورت می گيرد. این نخستين بار است که کاشت یک تراشه 
هوش��مند در مغز انس��ان می تواند روی فرآیند برقراری ارتباط او با 

دیگران تأثير بگذارد و قرار است این اتفاق به زودی رخ دهد.
اوایل س��ال 2017 ميالدی ب��ود که خبر راه اندازی اس��تارت آپ 
جدید ماس��ک با نام »نورالينک« منتشر ش��د و آن زمان گفته شد 
که مدیرعامل ش��رکت تسال قصد دارد با استفاده از فناوری نورون و 
سيس��تم های عصبی، ابزارهای ارتباط مغز و رایانه را به گونه ای ارائه 
دهد که این تراشه ها به  عنوان رابط ميان انسان و رایانه مورد استفاده 
قرار گيرند تا به عنوان مثال، افراد دارای معلوليت جس��می بتوانند به 
آسانی با دنيای پيرامون خود ارتباط برقرار کنند. از زمان تأسيس این 
شرکت، دانش��مندان زیادی در حوزه علوم اعصاب وارد »نورالينک« 
ش��دند و در سال 2019 ميالدی که این شرکت سرمایه گذاری 158 
ميليون دالری را پذیرا ش��د، اعالم کرد در حال س��اخت دستگاهی 
ش��بيه به چرخ خياطی اس��ت که می تواند نخ های بس��يار نازک با 
ضخامت 4 تا 6 ميکرومتر را در مغز انسان کاشت دهد، اما بنيانگذار 
و مدیرعامل این ش��رکت در تازه ترین صحبت های خود از محصول 

جدیدی با عملکرد بسيار متفاوت پرده برداشته است.
به گفته ماس��ک، تراشه هوشمندی که نمونه اوليه آن در شرکت 
»نورالينک« ساخته شده، یک باتری کوچک را در خود جا داده و در 
قسمت جمجمه جاس��ازی می شود تا الکترودهای آن با دقت بسيار 
زیاد وارد مغز انسان شوند. این تراشه می تواند با هر نقطه از مغز شما 

ارتباط برقرار کند. بنابراین تراش��ه هوش��مند می تواند به  عنوان یک 
ابزار کارآمد برای درمان نابينایی مورد استفاده قرار گيرد و به عبارت 
جامع تر، تقریبا هر مسئله ای که مغز در مورد آن اشتباه عمل می کند، 

با این تراشه به راحتی حل می شود.
مدل اوليه این تراشه در معالجه آسيب ها و اختالالت مغزی مورد 
بررس��ی قرار گرفت که آزمایش های روی آن کامال موفقيت آميز بود 
و البته گفته ش��د مدل های بعدی توانایی بيش��تری خواهند داشت. 
ماس��ک در ادامه صحبت هایش توضيح داد که به زودی دیگر نيازی 
به صحبت کردن نيس��ت و این تراش��ه همه آنچه را که می خواهيد 
با همه احساس��ات شما به فرد مقابل انتقال می دهد. شما می توانيد 
خيلی س��ریع و با دقت ارتباطات گس��ترده تری داش��ته باشيد. من 
مطمئن نيس��تم برای آینده زبان های سنتی چه اتفاقی می افتد. در 
شرایط این چنينی وضعيت شبيه به یک ماتریکس پيش می رود. شما 
می خواهيد با زبان های مختلف صحبت کنيد؟ مشکلی نيست. فقط 

کافی است برنامه مربوط به آن را بارگذاری کنيد!
زمانی که از او در مورد بازه زمانی ورود نسخه نهایی این تراشه به 
بازار سوال شد، ماسک گفت که بين 5 تا 10 سال آینده اولين مدل 
تجاری از این تراشه هوشمند وارد بازار می شود تا توانایی های انسان 
فراتر از آنچه تا امروز تجربه کرده اس��ت، پيش برود. در همين حال، 
ش��رکت »نورالينک« در س��ال 2019 ميالدی در یک ویدئو، قدرت 
تراشه مغزی هوشمند خود را به نمایش گذاشت و در آن ميمونی با 
تراش��ه فعال در مغز خود در حال انجام یک بازی ویدئویی شبيه به 
مسابقه تنيس روی ميز بود. نمایش حيرت انگيز واکنش مغز ميمون 
نس��بت به بازی، کارشناس��ان را به حيرت واداش��ت و در این ویدئو 
نشان داده شد که این ميمون تنها با نگاه کردن به صفحه نمایش و 
فکر کردن در جایی که توپ بعدی به آن س��مت پرتاب خواهد شد، 

حرکت بعدی را بدون تکان دادن دست و پای خود به درستی انجام 
داد. این تراشه اوليه به اندازه یک سکه کوچک ساخته شده بود که با 

الکترودهای هوشمند به مغز متصل می شد.
البته این تراشه هوشمند تنها پروژه در دست اقدام ماسک نيست و 
او در کنار پروژه های بزرگ خود نظير کارخانه خودروهای برقی تسال 
و شرکت فضایی اسپيس اکس، یک مدرسه مخفی با نام »اَد آسترا« 
نيز راه اندازی کرده که ایده اوليه آن با تراشه هوشمندی که اخيرا خبر 
آن رس��انه ای ش��ده، در ارتباط است. این مرکز یکی از شخصی ترین 
سرمایه گذاری های ماسک محسوب می شود و در قالب پروژه آموزشی 
اختصاصی برای نس��ل آتی کودکان باهوش و مستعد تأسيس شده 
است. طرح آموزشی این مدرسه با تمام مراکز آموزشی جهان متفاوت 
اس��ت و برنامه های درس��ی که برای این مدرسه در نظر گرفته شده 
اس��ت، پروژه های مربوط به کارآفرینی را ش��امل می شود و کودکان 
به جای دروس رایج با علومی نظير هوش مصنوعی، اخالق ماشينی، 

روباتيک و برنامه نویسی آشنا می شوند.
زمانی که ایالن ماس��ک، این مدرسه را راه اندازی کرد تا فرزندان 
او نخس��تين دانش آموزان آن باش��ند، توضيح داد که در این مرکز 
آموزش��ی هيچ برنامه ای برای یادگيری ورزش و زبان های خارجی 
وج��ود ن��دارد و به جای اینکه زمان کودکان ب��رای یاد گرفتن این 
حرفه ها هدر رود، تراشه های هوشمند این مهارت ها را به آنها انتقال 
می دهند تا کودکان در عوض آموزه های مهم تری را دریافت کنند. 
مدرس��ه »اد آسترا« در مجموع 50 دانش آموز را در خود جای داده 
که در آن فرزندان ماس��ک و مدیران شرکت اسپيس اکس آموزش 
می بينند. در این مدرسه پروژه های گروهی مختلف تعریف شده تا 
کودکان به  صورت مستقيم با شبيه سازی، مطالعات موردی، ساخت، 
طراحی پروژه، فعاليت های آزمایشگاهی و فعاليت های گروهی آشنا 

شوند و در کنار آن علوم، ریاضيات و اخالق را به  صورت غيرمستقيم 
بياموزند.

در مجموع، ماسک قصد دارد بزرگترین تحول در دنيای ارتباطات 
انسانی را رقم بزند و آنطور که شرکت »نورالينک« ادعا می کند، این 
اتف��اق در کمتر از یک دهه آینده رقم می خورد. در ویدئویی که این 
شرکت برای نخستين بار منتشر کرده بود ميمون 9 ساله به نام پيِجر 
حدود ش��ش هفته قبل از انجام آزمایش، تراشه هوشمند را در مغز 
خود دریافت کرد و در گام نخس��ت با استفاده از یک دسته کنترلی 
متص��ل به رایانه، نش��انگر موش��واره را روی مربع های رنگی حرکت 
می داد و هر بار که نشانگر را درست هدایت می کند، از لوله ای که در 
نزدیکی او تعبيه شده بود، جایزه می گرفت. مادامی که پيجر از ابزار 
کنترلی برای هدایت بازی اس��تفاده می کرد، تراشه های »نورالينک« 
فعاليت مغز او را ضبط می کردند و اطالعات جمع آوری ش��ده به یک 
رایانه منتقل می شد تا پردازش های الزم روی آن انجام شود و سپس 
هر بار که ميمون دس��تش را حرکت می داد، تمامی فعل و انفعاالت 
مغز او ثبت می ش��د. در مرحله بعد، ابزار کنترلی فيزیکی حذف شد 
و ميمون به کمک تراش��ه هوشمندتر »نورالينک« هدایت بازی را از 

طریق سيگنال های مغزی در دست گرفت.
اما سيس��تم هوش��مندی که هم اکنون به اندازه بسيار کوچک تر 
ساخته شده است، داده های دریافتی از بيش از 2 هزار الکترودی را که 
در بخش های مختلف نواحی حرکتی مغز تعبيه شده اند، جمع آوری 
کرده و سپس با استفاده از یک الگوریتم رمزگشایی، تمام آنچه را در 
مغز انس��ان می گذرد، پيش بينی می کند تا بدون دانس��تن زبان فرد 
مقابل، امکان برقراری ارتباط با او فراهم شود. باید به انتظار نشست 
و دید پروژه جاه طلبانه ماس��ک چگونه ارتباطات روزمره انس��ان ها را 

دگرگون می کند.

پاندمی کرونا باعث ش��د هر آنچه که متخصصان بازاریابی می دانستند 
و اجرا می کردند ناگهان تغيير کند. اغراق نيس��ت اگر بگویيم مناس��باتی 
که برندها و مش��تریان با یکدیگر داش��تند در دوران کرونا از هنجارهای 
سابقش فاصله گرفت و قواعد جدیدی در آن آشکار شد. با این اوصاف، چه 
درس هایی از دوران پاندمی گرفته ایم و چطور قرار اس��ت در بازاریابی های 
آین��ده از آنها اس��تفاده کنيم؟ پاس��خی که به این پرس��ش ها می دهيم 
تعيين کننده موفقيت شرکت ها و برندها در ماه ها و سال های آینده خواهد 
بود. »هاروارد بيزینس ریویو« در گزارش��ی به این س��وال پاسخ داده و به 

هفت واقعيت بازاریابی در دوران پساکرونا اشاره کرده است.
* واقعيت قدیمی این بود که شما با رقبای تان رقابت می کنيد. واقعيت 
جدید این اس��ت که ش��ما با آخرین تجربه خوبی که مشتری تان داشته 
رقابت می کنيد. انتظارات مشتریان حتی پيش از آنکه کرونا آغاز شود هم 
در حال باالرفتن بود. نسل زِد )متولدین اواسط تا اواخر دهه 1990( آنهایی 
هس��تند که تکنولوژی به شکل گریزناپذیری با زندگی و رشدشان درهم 
تنيده بوده اس��ت. شرکت هایی که ارتباط مستقيم با مشتری دارند حتی 
پيش از بروز بحران کرونا به این نتيجه رس��يده بودند که تجربه شخصی 
مشتری و ارائه خدمات مخصوص به خود او را باید در اولویت قرار بدهند. 
یعنی اطالعات شخصی مشتری در اختيار شرکت قرار می گيرد تا محصولی 
کامال مناس��ب برای او توليد ش��ود. وقتی بحران کرونا رخ داد، شرکت ها 

متوجه شدند که یک شبه با انتظارات بسيار باالتر مشتریان مواجه شده اند. 
مشتریان می خواستند بدانند که شرکت ها به صورت دیجيتال دقيقا چه 

کاری می توانند انجام دهند که انتظارات شخصی  آنها را برآورده کند. 
* واقعي��ت قدیمی این بود که مش��تریان اميدوارند ش��ما آنچه را که 
مطلوب آنهاست داشته باشيد. واقعيت جدید این است که مشتریان انتظار 
دارند شما دقيقا همان چيزی را که آنها می خواهند داشته باشيد. در دنيای 
پساکرونا تنها دغدغه مشتریان این است که هرچه می خواهند را در همان 
زمان��ی که می خواهند به دس��ت بياورند. آنها دوس��ت ندارند هيچ مانعی 
پيش روی خود ببينند. ش��رکت ها هم برای آنکه بتوانند چنين انتظاراتی 
را برآورده کنند به داده ها و تکنولوژی بيشتر نياز دارند تا تصميم گيری های 

خود را در مورد آنچه که می توان به مشتری ارائه داد، بهبود ببخشند.
* واقعيت قدیمی این بود که بازاریابی با شناخت مشتری آغاز می شود. 
واقعيت جدید این اس��ت که بازاریابی با ش��ناخت بخش��ی از جامعه که 
مشتری در آن قرار دارد، آغاز می شود. کرونا باعث شد چيزی که هميشه 
می دانس��تيم دوباره به ما اثبات ش��ود: اینکه برندها باید به شکل محلی و 
دقيق با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند. این یعنی کشور به کشور، استان 
به اس��تان و منطقه به منطقه باید برنامه های مناس��ب داشت. در شرایط 
جدید، برقراری ارتباط ش��خصی هوشمندانه با مشتری و خواسته هایش 
اهمي��ت اصلی را دارد. علتش هم این اس��ت که در ش��رایط کرونایی که 

ارتباطات اجتماعی کمتر اس��ت، جنبه های مختلف فردیت مش��تری بر 
رفتارهای او در عرصه خرید تاثير بيشتری می گذارد. برندها و شرکت هایی 
که طبقه بندی مش��تریان را در نظر بگيرند و استراتژی های رسانه ای الزم 
برای جذب آنها را داش��ته باشند، در عرصه بازاریابی موفق ظاهر خواهند 

شد.
* واقعي��ت قدیم��ی این ب��ود که مش��تری پيدا ک��ردن روش های 
اثبات ش��ده ای دارد. واقعيت جدید این است که مشتری پيدا کردن در 
فضای آنالین مختصات خودش را دارد. بازاریابی در گذشته به این معنا 
بود که محصول خود را به بخش بزرگتری از جامعه برسانيد و از رسانه ها 
برای معرفی آن اس��تفاده کنيد و سپس منتظر بمانيد تا نتيجه توجه 
مشتریان را ببينيد. مثل این بود که در مراسم های مختلفی شرکت کنيد 
تا باالخره بتوانيد یک دوست صميمی برای خود پيدا کنيد، اما امروزه 
واقعيت شکل دیگری دارد. مشتریان ميليون ها اپ را در اختيار دارند و 
الگوریتم ها طوری تنظيم می شوند که گزینه های زیاد و متناسب را در 
اختيار آنها بگذارند. بسياری از شرکت ها در دوران کرونا تصميم گرفته اند 
که برای عقب نماندن از قافله، تيم مدیریت مناس��بات با مش��تری را با 
تيم رس��انه ای خود نزدیک تر کنند. این یعنی اطالعاتی که از مشتریان 
و انتخاب های ش��ان در اختيار برندها هس��ت، به برگ برنده بازاریابی و 
برقراری ارتباط با مش��تریان تبدیل می ش��ود. در این دوران، همه چيز 

می تواند تازه و امتحان نشده باشد و جواب هم بدهد.
* واقعي��ت قدیمی این بود که مناس��بات و ارتباط��ات اهميت زیادی 
دارند. واقعيت جدید این اس��ت که مناسبات و ارتباطات یعنی همه چيز. 
این را همه می دانند که ساختن مناسبات با مشتریان بسيار اهميت دارد 
و براساس اعتماد بنا می شود. مثال وقتی برندی تبليغ می کند به دنبال آن 
است که اعتماد مشتریان را جلب کند. سپس با ارائه محصول و خدمات و 
پشتيبانی سعی می کند این اعتماد را حفظ کند، اما در دوران کرونا، تمرکز 
بيشتر روی مناسبات با مشتری قرار گرفته است. مشتریان قدیمی برندها 
از قبل در این مناسبات با اعتماد ظاهر شده اند، اما جلب مشتریان جدید بر 
این مبنا دشوارتر است. اینجاست که فضای مجازی که برای خرید طراحی 
ش��ده، اهميت زیادی می یابد و اگر این فضا در زمينه برقراری مناس��بات 
و اعتمادبخشی به مش��تری ضعيف عمل کرده باشد، اميدی به موفقيت 

بازاریابی برند نخواهد بود.
* واقعي��ت قدیمی این بود که ش��ما باید تکنولوژی مناس��ب را برای 
پيش��برد موفقيت بازاریابی مدرن خود در اختيار داش��ته باشيد. واقعيت 
جدید این اس��ت که ش��ما به مجموعه متعادل��ی از عوامل مختلف برای 
پيشبرد موفقيت بازاریابی خود احتياج دارید. هرچه گزینه ها برای تبليغات 
زیادتر شده، این تصور اشتباه هم پيش آمده که تکنولوژی می تواند همواره 
عامل تغييردهنده بازی باشد. اگر شما یک اتومبيل فِراری داشته باشيد و 

فقط با سرعت ۳0 کيلومتر بر ساعت حرکت کنيد، یعنی دستاورد خاصی 
نداش��ته اید. در عرصه بازاریابی هم اوضاع همين اس��ت. تکنولوژی ای که 
در اختيار شماس��ت باید با س��طح داده های در دسترس شما نيز تناسب 
پيدا کند تا بتواند راهی برای موفقيت نهایی شما باشد. این تناسب از راه 
به کارگيری نيروهای ماهر و ایده های جدید حاصل می ش��ود و تکنولوژی 

بازاریابی در چنين شرایطی جواب خواهد داد.
* واقعيت قدیمی این بود که بازاریابی برای رشد اهميت دارد. واقعيت 
جدید این است که بازاریابی در قلب رشد قرار دارد. در گذشته شرکت ها 
روی افزایش بازگش��ت سرمایه خود متمرکز بودند و هر وقت مشکلی به 
وجود می آمد، بخش بازاریابی یکی از اولين جاهایی بود که ضربه می خورد 
و کوچک می ش��د، اما در دوران کرونا اوضاع تغيير کرد. بازاریابی به دليل 
وجود امکانات دیجيتال و دسترسی سریع به مشتریان احتمالی وارد مرحله 
جدیدی ش��د و حتی طليعه دار تمام فعاليت های شرکت ها در جهت رشد 
به حس��اب آمد. برندها متوجه شدند که چه در دوران های رشد و چه در 
دوران های کم رشد، چاره ای ندارند جز آنکه روی روح زمانه و فضای ذهنی 
و نيازهای مشتریان س��رمایه گذاری کنند. بخش بازاریابی اکنون فرصت 
آن را دارد ک��ه آن نق��ش مرکزی و مهم را که در دوران کرونا به دس��ت 
آورده، حفظ کند و حتی آن را بهبود ببخش��د. تاثير این بخش در رشد و 

نوآوری های برندها حاال انکارنشدنی است.

کرونا چطور دنیای بازاریابی را دگرگون کرد؟
7 واقعیت بازاریابی در دوران پساکرونا

تراشه هوشمند »نورالینک« یادگیری زبان را منسوخ می کند؟

خداحافظی با زبان



فرصت امروز: باالخره پرونده انتخابات ریاست جمهوري سيزدهم بسته 
شد و سيدابراهيم رئيسي با نزدیک به 18 ميليون رأی به رئيس جمهوری 
ایران رس��يد. ب��ا پایان انتخابات ریاس��ت جمهوری حاال مس��ئله اقتصاد 
و معيش��ت به دغدغه اول دولتمردان تبدیل ش��ده و وعده های اقتصادی 
نامزدها نشان می دهد که مشکالت اقتصادی چقدر برای افکار عمومی مهم 
است. سيدابراهيم رئيسی نيز به موازات سایر نامزدها از طرح ها و برنامه های 
اقتصادی مهمی س��خن گفت؛ از ساخت ميليون واحد مسکونی در چهار 
سال گرفته تا کاهش نرخ تورم و افزایش یارانه دهکهای پایين جامعه. حال 
سوال این است که مهمترین خواسته اقتصادی از دولت سيزدهم چيست 
و بخش خصوصی چه مطالبه ای از هشتمين رئيس جمهوری ایران دارد.

هرچند با پيروزی رئيس��ی، بازارها عمدتا واکنش مثبتی نشان دادند و 
در صدر آن، ش��اخص بورس در روز ش��نبه چهار هزار واحد رش��د کرد و 
سبزپوش��ی بورس در روز یکش��نبه نيز تداوم یافت، اما به نظر می رسد تا 
مشکالت س��اختاری اقتصاد ایران حل نشود، نمي توان به آینده اقتصادي 
چندان خوشبين بود. از جمله مشکالت ساختاری اقتصاد ایران، تحریم های 
نفتی و بانکی اس��ت و این مهم نشان می دهد که احيای برجام در برطرف 
ک��ردن این چالش چه نقش پررن��گ و حياتی دارد. البته بخش خصوصی 
جدا از رفع تحریم ها و احيای برجام، خواسته های مهم دیگری نيز دارد که 
از جمل��ه آنها می توان به کاه��ش تصدی گری دولت، ارز تک نرخی، بهبود 
محيط کس��ب و کار، شفاف سازی اطالعات و اصالح قيمت گذاری دستوری 

اشاره کرد.
فهرست طوالنی انتظارات از دولت سیزدهم

اقتصاد ایران را می توان بدون تردید اقتصادی بحران زده ناميد؛ اقتصادی 
که چاله ها در آن به چاه تبدیل ش��ده اند و هر روز که می گذرد عمق این 
چالش ها بيشتر و بيشتر می شود. اما این بحران ها چيست و چگونه می توان 
آنه��ا را حل کرد؟ به اعتقاد کارشناس��ان، نقدینگی و تورم، بيکاری، فقر و 
نابرابری، بدهی دولت، مصرف انرژی و امنيت اقتصادی، شش بحرانی است 
که در صدر مش��کالت اقتصادی ایران قرار دارد و هرچه زودتر باید فکری 

برای حل آنها کرد.
اولين چالش اقتصادی دولت س��يزدهم، نقدینگی و تورم است. اقتصاد 
ایران بيش از س��ه دهه اس��ت که از تورم رنج می برد. در س��ه دهه اخير 
اقتص��اد ایران جز در دوره ای کوتاه هم��واره تورم دو رقمی را تجربه کرده 
است. جدا از مسئله تورم، نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران نيز به شدت 

باالست. گزیده  آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهد که نقدینگی 
در پایان سال 99 با رشدی 40 درصدی از رقم ۳ هزار و 476 هزار ميليارد 
تومان عبور کرده و بيراه نيس��ت اگر تصور کنيم نقدینگی در پایان س��ال 
1400 از دامنه ۳هزار هزار ميليارد تومانی عبور کند. از آنجایی که کسری 
بودجه دولت در سال جاری حتمی است، به احتمال زیاد دولت مجبور به 
استقراض از بانک مرکزی می شود و این امر در ميزان افزایش نقدینگی و 

نرخ تورم مطمئنا تاثير دارد.
بيکاری، دومين چالش اقتصادی دولت رئيس��ی اس��ت. براساس آمارها، 
نرخ بيکاری دانش آموختگان دانش��گاهی در سال های 84 تا 98 از 15.69 
درصد به 19.۳9 درصد افزایش پيدا کرده اس��ت. کمبود نقدینگی و موانع 
توليد، عدم دسترس��ی به تسهيالت، تحریمهای بينالمللی، محدودیت در 
دسترس��ی به مواد اوليه و نوسان نرخ ارز به کاهش سرمایه گذاری و توليد 
منجر ش��ده و وضعيت بيکاری را وخيم تر کرده است. در یک دهه گذشته 
نرخ بيکاری فارغ التحصيالن دانش��گاهی همواره دو رقمی بوده و عالوه بر 
آن، هيچ تناس��بی بين مهارت های آموخته شده در دانشگاه ها با نيازهای 

بازار کار کشور وجود ندارد.
س��ومين چالش دولت س��يزدهم، فقر و نابرابری است. بررسی ها نشان 
می دهد درآمد س��رانه سال 1۳98 نسبت به درآمد سرانه سال 90 حدود  
۳5.7 درصد کاهش یافته است. به بيان ساده، قدرت خرید هر شهروند در 
سال 98 نسبت به سال 90، حدود یک سوم کمتر شده است. گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس نش��ان می دهد اگر رش��د 8 درصدی اقتصاد در سال 
99 محقق می شد، شش سال زمان برای رسيدن به درآمد سرانه سال 90 
نياز داشتيم. متاسفانه در زمينه خط فقر، اطالعات مستندی وجود ندارد، 
اما بازوی پژوهش��ی مجلس در سال 96 اعالم کرد که 16 درصد جمعيت 
کل کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. با تعریف سناریوهای مختلف این 
درصد برای س��ال 97 بين 2۳ تا 40 درصد جمعيت کش��ور برآورد شده 
است. همچنين بررس��ی ضریب جينی نشان می دهد کمترین مقدار این 
ضریب در یک دهه گذش��ته در س��ال 92 بوده و تا س��ال 97 این ضریب 

افزایش یافته که به معنای بدتر شدن توزیع درآمد است.
چهارمين چالش اقتصادی، سونامی بدهی دولتی است. به طوری که تا 
پایان سال 98، ميزان بدهی دولت به نظام بانکی و سازمان تامين اجتماعی 
752 ه��زار ميليارد تومان بوده اس��ت. بدهی بخش دولت��ی به بانک ها و 
بانک مرکزی هم در یک دهه گذش��ته روند صعودی داش��ته است. نکته 

نگران کننده منشأ بدهی های دولت است. به طور عمده بدهی دولت ناشی 
از کس��ری بودجه جاری است. این در حالی است که درآمدهای دولت در 
بودجه سال 1400 با بيش برآوردی همراه شده و در نتيجه کسری بودجه 
در این سال محتمل است. بنابراین نتيجه می گيریم که دومينوی افزایش 

بدهی های دولت همچنان ادامه دارد.
از برقراری امنیت اقتصادی تا ارتباط با جهان

مصرف انرژی، چالش پنجم اقتصاد ایران اس��ت. براس��اس آمار ترازنامه 
انرژی ایران در س��ال 96، س��رانه مصرف نهایی ان��رژی در ایران 1.8 برابر 
متوسط جهانی است. مقایسه سرانه مصرف نهایی انرژی ایران به تفکيک 
حامل های انرژی در مقياس جهانی نشان می دهد که سرانه مصرف نهایی 
گاز طبيعی 6.6 و س��رانه مصرف نهایی نفت و فرآورده های نفتی 1.4 برابر 
متوسط جهانی است. منشأ این ميزان مصرف، بهره وری پایين و استفاده از 
کاالها و خدمات انرژی بر است. سرانه مصرف نهایی انرژی در بخش خانگی، 
تجاری و عمومی دو برابر متوس��ط جهانی اس��ت. همچنين سرانه مصرف 
در بخش کش��اورزی، خانگی، تجاری و عمومی، حمل و نقل و صنعت به 
ترتيب ۳.۳، 2.2، 1.5 و 1.5 برابر متوس��ط جهانی اس��ت. در همين حال، 
ایران در بين 10 کش��وری جای دارد که بيشترین شدت مصرف انرژی را 

در جهان دارند.
نهایتا ششمين چالش اقتصادی دولت سيزدهم، بحث امنيت اقتصادی 
است. چشم انداز اقتصادی ایران به نسبت تاریک است و وضعيت بيکاری، 
روند متغيرهایی مثل تورم و نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم به این 
نااميدی و نگرانی دامن زده اس��ت. بحران های اقتصادی استفاده کارآمد از 
منابع را به خطر می اندازد و این به معنای تهدید امنيت اقتصادی کش��ور 
اس��ت، زیرا در زمان وقوع بحران های اقتصادی، بازدهی فعاليت های مولد 

کاهش و در مقابل، بازدهی فعاليت های غيرمولد افزایش پيدا می کند.
به طور کلی، بحران های اقتصادی ایران عميق شده اما بی راه حل نيست. 
پژوهش��گران پيش��نهاد می کنند که دولت با کاهش مخارج، تطابق بين 
دانش و مهارت دانش آموخت��گان با دانش و مهارت موردنياز برای تصدی 
مش��اغل، کاهش حجم تصدیگری دولت در اقتصاد، ارتقای فناوری توليد 
و کاهش انرژی ب��ری در برخی از محصوالت توليدی، ایجاد فضای باثبات 
اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و مهارت آموزی برای مقابله با فقر، استفاده از 
ظرفيت های بازار سرمایه به منظور کنترل نقدینگی و رونق توليد از تعميق 

بحران ها جلوگيری کند.

بخش خصوصی چه خواسته ای از رئیس جمهور هشتم دارد؟

6 چالش اقتصادی دولت سیزدهم

بررسی ها نشان می دهد که اعتبارات وزارت امور خارجه با 92 درصد 
در صدر افزایش اعتبار بين دس��تگاه های اجرایی قرار دارد که عمدتا به 
دليل ارزی بودن مخارج این وزارتخانه اس��ت. در بين قوای سه گانه نيز 
نزدیک ب��ه 75 درصد اعتبارات به قوه مجریه اختصاص دارد و در کنار 
آن ۳.7 درص��د برای ق��وه قضائيه و 0.۳ برای ق��وه مقننه و همچنين 
نزدیک به 20 درصد به سایر دستگاه ها اختصاص پيدا می کند. در بين 
دس��تگاه های زیرمجموعه دولت نيز همانطور که گفته شد، وزارت امور 
خارجه با سهم 92 درصدی بيشترین رشد اعتبار را بين وزارتخانه ها در 
بودجه س��ال 1400 دارد و پ��س از وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با 84 درصد و وزارت جهاد کش��اورزی با 70 درصد در 

رتبه های بعدی ایستاده اند.
به گزارش ایسنا، آنچه در بودجه سال جاری در مجلس مصوب و برای 
اجرا به دولت ابالغ شد، بيانگر منابع عمومی دولت در رقم 1277 هزار 
ميليارد تومان بود که در مقایسه با آنچه دولت در الیحه بودجه با 841 
هزار ميليارد تومان پيشنهاد داده بود حدود 50 درصد افزایش داشت. 

از مناب��ع عموم��ی که دول��ت در اختي��ار دارد عمدت��ا در دو بخش 
هزینه های جاری و عمرانی صرف می شود که  918 هزار ميليارد تومان 
در هزینه های جاری و 176 هزار ميليارد تومان برای بودجه های عمرانی 
است و مابقی به تملک دارایی های مالی اختصاص دارد، اما از هزینه های 
ج��اری مناب��ع عمده صرف پرداخت حقوق و دس��تمزد دس��تگاه های 
اجرایی می ش��ود.  این در حالی اس��ت که تازه ترین گزارشی که مرکز 
پژوهش های مجلس درباره بودجه دس��تگاه های اجرایی منتش��ر کرده 
است، نشان می دهد که بالغ بر 75درصد اعتبارات از محل منابع عمومی 
و اختصاص��ی به ق��وه مجریه اختصاص دارد و در کن��ار آن ۳.7 درصد 
برای قوه قضائيه، 0.۳ برای قوه مقننه و نزدیک به 20 درصد در س��ایر 

دستگاه ها اعتبار اختصاص پيدا می کند. 
در رابطه با بودجه دستگاه های اجرایی نيز مجموعه وزارت امور خارجه 
باالترین درصد رشد اعتبار را در ميان وزارتخانه ها دارد که به 92 درصد 
می رس��د که از جمله دالیل رشد باالی هزینه های این وزارتخانه، ارزی 
بودن بخش زیادی از مخارج آن اعالم ش��ده اس��ت. بعد از وزارت امور 
خارجه، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با 84 درصد و وزارتخانه جهاد 

کشاورزی با 70 درصد بيشترین رشد اعتبار را دارا هستند. 
براس��اس این گزارش، بخش عمده رش��د وزارت دفاع ناشی از رشد 
اعتب��ارات س��ازمان تامين اجتماعی نيروهای مس��لح ب��ا 56 درصد و 
همچنين افزایش اعتبار وزارت تعاون به دليل افزایش اعتبار صندوق های 
بازنشستگی کشوری با 67 درصد است که احتماال عمده دليل این رشد 
ناش��ی از سياست متناسب سازی حقوق بازنشس��تگان است. به اعتقاد 
مرکز پژوهش ها، وابستگی صندوق های بازنشستگی به بودجه عمومی 
دولت یک مش��کل اساسی بوده و حل آن مستلزم اصالحات ساختاری 

در صندوق ها و رابطه مالی و سازمانی آنها با دولت اعالم شده است. 
اما در مورد اعتبارات دس��تگاه های زیر نظر رئيس جمهور نيز بررسی ها 
نش��ان می دهد که مجموعه معاونت علمی و فناوری رئيس جمهور رشد 
۳57 درصدی اعتبار داشته که در بين دستگاه های اجرایی زیر نظر ریاست 
جمهوری باالترین افزایش را دارد. ميزان افزایش اعتبار این سازمان حدود 
2.۳ هزار ميليارد تومان اعالم شده است. بعد از معاون علمی و فناوری نيز 
سازمان حفاظت محيط زیست با 84 درصد و بنياد شهيد و امور ایثارگران با 

67 درصد بيشترین رشد اعتبار را نسبت به قانون تجربه کرده اند.
براس��اس آنچه بازوی کارشناس��ی مجلس گزارش داده، بخش عمده 
مص��ارف بودجه عمومی دول��ت در قالب جدول 7 قان��ون بودجه و به 
تفکيک دس��تگاه های اجرایی ارائه می شود. تعداد بسيار باالی ردیف ها 

و نبود دسته بندی مش��خص برای درک بهتر نحوه تقسيم منابع ميان 
دس��تگاه های گوناگون از جمله مواردی اس��ت که موجب ش��ده است 
بررسی بودجه دستگاه های اجرایی دشوار و ورود مجلس شورای اسالمی 
به ارقام این جدول در مدت زمان بررس��ی لوایح بودجه، بسيار محدود 
و در بيش��تر موارد صرفا از جنبه افزایش ردیف بودجه برخی دستگاه ها 
باش��د. در این راستا، گزارش حاضر، همه دستگاه های اجرایی جدول 7 
قانون بودجه س��ال 1400 را براساس قوای حاکم طبقه بندی کرده و با 
شناسایی دستگاه های اجرایی اصلی و تجميع ردیف های فرعی ذیل هر 

یک، نکات مهمی را استخراج کرده است.
از جمل��ه نکاتی ک��ه مرکز پژوهش ها در این گزارش گوش��زد کرده، 
این اس��ت ک��ه مجموع کل اعتب��ارات مندرج در ج��دول 7 )اعتبارات 
دستگاه های اجرایی( حدود 292 هزار ميليارد تومان )60 درصد( نسبت 
به قانون بودجه سال 1۳99 افزایش یافته است. بر این اساس 214 هزار 
ميليارد تومان از این افزایش به دستگاه های زیرمجموعه قوه مجریه )اعم 
از وزارتخانه ها، معاونت ها و دستگاه های زیر نظر رئيس جمهور( مربوط 
است که بخش عمده بودجه عمومی دولت را تشکيل می دهند و نسبت 

به قانون بودجه سال 1۳99 حدود 56 درصد افزایش یافته اند.
براس��اس این گ��زارش، بودجه ق��وه مقننه )مجلس و دس��تگاه های 
زیرمجموعه آن( نيز نسبت به قانون بودجه سال 1۳99 حدود 67 درصد 
افزایش داش��ته است. همچنين بودجه قوه قضائيه )دادگستری و سایر 
دستگاه های زیرمجموعه این قوه( نسبت به قانون بودجه سال گذشته 
حدود 57 درصد افزایش یافته اس��ت. ضمن آنکه سهم سایر دستگاه ها 
)اعم از نيروهای مسلح، مراکز فرهنگی، آموزشی و علمی خارج از قوای 
س��ه گانه و ...( از کل این اعتبارات حدود 20 درصد اس��ت که نسبت به 

قانون بودجه سال 1۳99 معادل 76 درصد رشد داشته است.

75درصد اعتبارات بودجه 1400 به دولت اختصاص دارد

بودجه دستگاه ها زیر ذره بین 

نگاه

رئیس پارلمان بخش خصوصی:
صدای فعاالن اقتصادی را بشنوید

رئيس اتاق بازرگانی ایران می گوید تصميم گيران کالن کشور باید برای 
تکرار نش��دن معضالت و مشکالت اقتصادی س��ال های گذشته، صدای 

فعاالن اقتصادی را بشنوند.
اتاق بازرگانی ایران که طبق قانون مش��اور س��ه قوه کش��ور به شمار 
می رود، در طول هفته های گذش��ته از یک س��و با برخ��ی از نامزدهای 
انتخابات ریاس��ت جمهوری جلس��اتی مش��ترک برگزار کرد و از سوی 
دیگر، بسته ای را به عنوان طرح پيشنهادی بخش خصوصی برای دولت 
آینده منتش��ر کرد. ابراهيم رئيسی، رئيس جمهور منتخب نيز در یکی 
از نخس��تين برنامه های انتخاباتی خود به اتاق بازرگانی ایران رفت و در 
جریان خواس��ته های بخش خصوصی قرار گرفت. پس از نهایی ش��دن 
فرآین��د انتخابات و پيروزی رئيس��ی در انتخابات س��يزدهم حاال رئيس 
پارلمان بخش خصوصی می گوید که برای ش��نيده شدن صدای فعاالن 

اقتصادی باید تصميمی جدی گرفته شود.
غالمحس��ين ش��افعی گفت��ه: پارلمان بخ��ش خصوصی، بس��ته ای 
از پيش��نهادات کارآم��د اقتص��ادی را ب��ه انضمام یک بررس��ی جامع و 
آسيب شناسانه از تمامی عواملی که باعث شده تا در قریب به چهار دهه 
گذش��ته اقتصاد کشور به س��ير نزولی دچار شود، گردآوری نموده و این 
جمع بندی را در اختيار سيزدهمين رئيس جمهور منتخب کشورمان قرار 

خواهد داد.
رئي��س ات��اق بازرگان��ی ایران با اش��اره ب��ه اهمي��ت نقش آفرینی و 
مش��ارکت گری فعاالن اقتصادی در بزنگاه های مهم تاریخ کش��ور، ادامه 
داد: هر س��اله آمارهای متعددی در بخش های مختلف اعالم می شود که 
متوليان در آن نوید رشد می دهند اما بررسی و برآورد کلی، حکایت از آن 
دارد که در طول 10 ساله گذشته رشد اقتصادی تقریبا صفر بوده است. 
مؤلفه های دیگری نظير ثبات در بخش اقتصاد، نرخ ارز، تورم و... نيز مکرر 
به عنوان اولویت دولت ها مطرح شده و ساماندهی هر کدام از این بخش ها، 
هدف مقدس نهادهای متولی اعالم ش��ده اس��ت، لکن برآمد و ماحصل 

اتفاقات، اُفت در این بخش ها را نشان می دهد.
به اعتقاد شافعی، با وجود تأکيد بر حمایت از اقشار ضعيف و دهک های 
پایين جامعه در برنامه رفاهی دولت ها، شاهدیم که مکرر شرایط اقتصادی 
برای این گروه ها دش��وارتر ش��ده اس��ت. در مقاطع کوتاه��ی دولت ها 
توانسته اند تا حدی بر فقر مطلق فائق آیند، اما شاخص فقر نسبی مدام 
بدتر شده است. به نظر می رسد که دولت آینده باید یک نگاه واقع بينانه 
به ش��رایط و منابع موجود داش��ته باشد، در غير این صورت روند مذکور 
تداوم می یابد. پارلم��ان بخش خصوصی ایران نيز با همين دغدغه و در 
جهت عمل به تعهدات خود در عرصه اقتصاد، بسته ای را پيرامون حقایق 
اقتص��ادی، عوامل بروز چالش ها، اش��تباهات و...، جمع بندی نموده و به 
چاشنی پيشنهاداتی در اختيار سيزدهمين رئيس جمهور منتخب مردم، 

قرار می دهد.
او همچني��ن از وعده هایی که به جه��ت اغنای افکار عمومی در طول 
تبليغات انتخاباتی بيان ش��دند اما پشتوانه ای برای آنها در اقتصاد وجود 
نداشت؛ انتقاد کرد و گفت: عدم رشد اقتصادی کشور متأثر از وعده ها و 

برنامه هایی است که با واقعيت های موجود همخوانی ندارد. 
رئيس پارلمان بخ��ش خصوصی ایران، نقبی ب��ه چالش های موجود 
در بخش صنعت کش��ور زد و گفت: کوتاهی ها و کم کاری های گذشته، 
اث��رات خ��ود را امروز در بخش صنعت و توليد نش��ان می دهد و یکی از 
نمونه های آن، »شکاف تکنولوژی« اس��ت. عدم بهره گيری از دانش روز 
باعث ش��ده تا توليدات ما از بازار جهانی عقب بمانند و قيمت تمام شده 
توليد برای صنعتگر ایرانی بيشتر از رقبای جهانی او باشد. تداوم این روند 
به کمرنگ ش��دن حضور محصوالت ایرانی در بازارهای جهانی، از دست 

رفتن فرصت ها و خسران بخش توليد منجر خواهد شد.
وی ب��ا تأکي��د بر اینکه تقوی��ت توليد الزاما در گ��رو باالبردن مصرف 
داخلی نيس��ت بلکه باید حضور محصوالت ایرانی را در بازارهای جهانی 
تقویت کنيم، ادامه داد: مس��ئله مهم دیگری که اتاق و بخش خصوصی 
ب��ر آن تأکيد دارد و باید مورد توجه رئيس جمهور آینده نيز قرار بگيرد، 
از مي��ان رفتن اعتماد عمومی به  عنوان یک س��رمایه اجتماعی اس��ت. 
کاهش مشارکت می تواند به شکست تالش های مصلحانه، )به واسطه عدم 

همراهی جامعه(، منجر شود.
او یکی از پيشنهادات شاخص بخش خصوصی به دولت آینده را اولویت 
دادن به نگاه اقتصادی در انتصاب و انتخاب »اس��تانداران« و »سفرا« در 
قياس با رویکردهای سياسی عنوان کرد و گفت: طبيعتا این تأکيد ما برای 
انتخاب مدیران تصميم ساز در حوزه اقتصاد نيز وجود دارد. بر این باوریم 
که توفيق رئيس جمهوری و دولت آینده، در گرو کابينه ای اس��ت که او 
معرفی خواهد کرد. نوع نگرش اعضای این کابينه، می تواند متضمن ميزان 

تحقق وعده های انتخاباتی عنوان شده باشد.
رئي��س اتاق بازرگانی ایران تأکيد کرد: به کاندیداهای محترمی که به 
جمع فعاالن اقتصادی آمده بودند، گفتيم باید افراد دارای اهليت حرفه ای 
و نه سياسی را برای وزارتخانه های اقتصادی مدنظر قرار دهند و اگر این 
مهم انجام شود و هماهنگی الزم نيز ميان بخش خصوصی، دانشگاهی و 
دولت در تصميم سازی ها شکل بگيرد، مطمئن باشيد که توفيقات جدی 

در عرصه اقتصاد و بهبود معيشت مردم را شاهد خواهيم بود.
شافعی همچنين با انتقاد از سياس��ت های یک بام و دو هوایی که در 
بخش انرژی کش��ور وجود دارد، متذکر ش��د: امروز روند مصرف انرژی و 
عدم مدیریت آن، ما را به مرز بحران رسانده است. در سمت دیگر، همان 
موضوع شکاف تکنولوژی و عدم به روزرسانی زیرساخت ها در بخش انتقال 
انرژی یا ضعف عملکرد در توليد انرژی های نو، باعث شده تا هدررفت و 
اتالف عظيمی را نيز در بخش انتقال ش��اهد باشيم. تداوم وضع موجود 
در س��نوات آتی کش��ور ما را با چالش های جدی تر مواجه خواهد کرد. 
متأس��فانه عدم واقعی سازی قيمت انرژی باعث ش��ده تا یارانه ای که به 
این بخش تعلق می گيرد، بيش��تر افراد برخوردار را منتفع س��ازد و قشر 
کم درآمد و دهک های پایين، سهم کمتری از یارانه انرژی داشته باشند و 
روند مدیریت مصرف نيز دشوارتر شود. از سوی دیگر، آن گروه از فعاالن 
بخش خصوصی که توليد انرژی نوین انجام می دهند، مطالبات هنگفتی از 
دولت دارند و در آستانه ورشکستگی هستند. اگر به ميزان یارانه هایی که 
به بخش انرژی تعلق می گيرد، زمينه سرمایه گذاری در حوزه انرژی های 

نو فراهم شده بود، امروز جهش بزرگی را در منابع این بخش داشتيم.
رئيس اتاق ایران که در سی امين جلسه هيأت نمایندگان اتاق مشهد 
سخن می گفت، در پایان از روسای کميسيون های تخصصی اتاق خراسان 
رضوی خواس��ت تا در سلسله جلسات تخصصی با اعضای خود، بسته ای 
از پيش��نهادات را با محوریت اقداماتی که می تواند به رشد اقتصادی این 

استان منجر شود، جمع بندی و ارائه نمایند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: بررسی ها نشان می دهد که بالغ بر 28 هزار ميليارد تومان 
پول در اردیبهشت ماه امسال توسط بانک مرکزی چاپ شده و پول موجود 
در حس��اب های بلندمدت بانکی به مرز ۳000 هزار ميليارد تومان رسيده 
است. طبق اعالم بانک مرکزی، رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به پایان 
اردیبهشت ماه 1400 در حالی به ۳8.8 درصد رسيده که حجم نقدینگی 
در پایان دومين ماه از س��ال جاری از ۳600 هزار ميليارد فراتر رفته و به 
۳601 هزار ميليارد تومان رس��يده است. همچنين رشد ماهانه این متغير 
نيز در اردیبهشت ماه ۳.2 درصد برآورد می شود که این افزایش به ارزش 
112 هزار ميليارد تومان است. پایه پولی نيز در پایان اردیبهشت ماه با 6 
درصد افزایش نس��بت به فروردین ماه به حجم بالغ بر 489 هزار ميليارد 
تومان رس��يده اس��ت که بدین معناس��ت که در این ماه بالغ بر 28 هزار 
ميليارد تومان پول توس��ط بانک مرکزی چاپ شده است. این رشد ماهانه 
در 14 ماه گذشته بی سابقه بوده و رشد نقطه به نقطه این متغير پولی در 

اردیبهشت حدود ۳0.6 درصد است.
به گفته بانک مرکزی، افزایش چش��مگير پایه پولی در اردیبهش��ت ماه 
ناشی از افزایش سقف حس��اب تنخواه گردان خزانه براساس قانون بودجه 
سال 1400 بوده است. از سوی دیگر، حجم پول موجود در اقتصاد ایران با 
رشد نقطه به نقطه 47.2 درصدی در پایان اردیبهشت ماه به بالغ بر 694 
هزار ميليارد تومان رسيده است. رشد ماهانه حجم پول نيز در همين ماه 
حدود 5.1 درصد برآورد ش��ده اس��ت. این در حالی است که رشد ماهانه 
این متغير در فروردین ماه منفی 4.۳ درصد ثبت ش��ده بود. شبه پول نيز 
با رش��د ماهانه 2.7 درصدی در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین به رقم 
2907 هزار ميليارد تومان رس��يده است. به عبارت دیگر، پول موجود در 
حساب های بلندمدت بانکی به مرز ۳000 هزار ميليارد تومان نزدیک شده 
است. همچنين رشد نقطه به نقطه این متغير پولی در دومين ماه از سال 

جاری ۳2.9 درصد بوده است.
در حالی کمتر از 45 روز دیگر به پایان کار دولت حسن روحانی و شروع 
به کار دولت ابراهيم رئيس��ی زمان باقی مانده که رش��د نقدینگی یکی از 

چالش های بغرنج اقتصاد ایران اس��ت و آماری که به تازگی بانک مرکزی 
از ای��ن متغير پول��ی در دومين ماه 1400 ارائه کرده، نش��ان می دهد که 
نقدینگی از ۳600 هزار ميليارد فراتر رفته و ش��وربختانه 28 هزار ميليارد 
تومان در یک ماه پول بدون پش��توانه چاپ شده است. به گزارش تسنيم، 
همزمان با اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری سيزدهم و نزدیک شدن 
به روزهای پایانی دولت حس��ن روحانی، بانک مرکزی تازه ترین گزارش از 
تحوالت اقتصاد کالن را منتشر و اعالم کرد که رشد نقطه به نقطه نقدینگی 
در اردیبهش��ت ماه ۳8.8 درصد شده اس��ت. بنابراین حجم نقدینگی در 
اردیبهشت ماه امسال به ۳ هزار و 601 هزار ميليارد تومان رسيده است و 
همچنين رش��د ماهانه این متغير تورم ساز در اردیبهشت ۳.2 درصد اعالم 

شده که معادل افزایشی به ارزش 112 هزار ميليارد تومان است.
نکته مهم اما در این گزارش، رشد 6 درصدی پایه پولی آن هم فقط در 
یک ماه است؛ پایه پولی در پایان اردیبهشت ماه با 6 درصد افزایش نسبت 
به فروردین به حجم بالغ بر 489 هزار ميليارد تومان رسيده است. به بيان 
دیگر، در ماه مذکور بالغ بر 28 هزار ميليارد تومان پول توسط بانک مرکزی 
چاپ شده و رشد نقطه به نقطه این متغير پولی در اردیبهشت نيز به حدود 
۳0.6 درصد رسيده است، در حالی که این رشد ماهانه در 14 ماه گذشته 
بی سابقه بوده است. البته بانک مرکزی در توجيه این رشد چشمگير پایه 
پولی در اردیبهشت ماه اعالم کرده که این افزایش ناشی از افزایش سقف 

حساب تنخواه گردان خزانه براساس قانون بودجه سال 1400 بوده است.
ب��ا احتس��اب وضعي��ت رش��د نقدینگ��ی در ماه ه��ای گذش��ته و در 
خوش بينانه ترین حالت اگر فرض کنيم نقدینگی در شش ماهه اول امسال 
حدود 15 درصد رش��د کند، نقدینگی در طول هشت ساله دولت روحانی 
به ۳ هزار و 99۳ هزار و 10۳ ميليارد تومان می رس��د که این آمار بيانگر 
افزایش حدودی 6.8 درصدی حجم نقدینگی در مقایس��ه با ابتدای روی 
کار آم��دن دولت روحانی در ش��هریورماه 92 )نقدینگی 587 هزار و 296  

ميليارد تومانی( است.
حج��م نقدینگی در پایان س��ال 1۳91 برابر با 460 هزار ميليارد تومان 

بوده است ولی به لطف سياست های اقتصادی دولت روحانی، نقدینگی در 
پایان اردیبهش��ت ماه 1400 به ۳ هزار و 601 هزار ميليارد تومان افزایش 
یافته اس��ت. حجم نقدینگ��ی در دولت محمود احمدی ن��ژاد از 68 هزار 
ميليارد تومان در پایان س��ال 1۳8۳ به 460 هزار ميليارد تومان در پایان 
س��ال 1۳91 رسيد و رشد 570 درصدی را تجربه کرد و در دولت خاتمی 
هم حجم نقدینگی از 11655 ميليارد تومان در پایان س��ال 1۳75 به 68 
هزار ميليارد تومان در پایان س��ال 1۳8۳ رسيد که رشد 486 درصدی را 

نشان می دهد.
جالب است که حجم نقدینگی در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی هم 
تقریبا به اندازه دولت حسن روحانی افزایش یافته است، البته با فاصله بسيار 
ناچيز. به طوری که نقدینگی 1568 ميليارد تومانی در پایان سال 1۳67 به 
11655 ميليارد تومان در پایان سال 1۳75 رسيد که رشد 64۳.۳ درصد 
داشته است. در دوران جنگ هم نقدینگی کمترین رشد را داشته و از 450 
ميليارد تومان در پایان سال 1۳59 به 1568 ميليارد تومان در سال 1۳67 

رسيد که از رشد 248درصدی خبر می دهد.
یک��ی از مهمترین عوامل ایجاد تورم س��اختاری در اقتصاد ایران که به 
کاهش قدرت خرید مردم و فقر معيشتی منجر شده است، همين افزایش 
بی ضابطه نقدینگی اس��ت که به  دليل عدم هدایت آن به  س��مت توليد، از 
بازارهای سفته بازی سر در می آورد و منجر به رشد سطح عمومی قيمت ها 
می ش��ود. در همين حال، نرخ تورم در س��ال های اخير به ارقام بسيار باال 
رس��يده و حتی رکورد 75 ساله را هم شکسته است با این حال اما دولت 
روحانی دليل افزایش چشمگير تورم را تحریم  و محدودیت های ارزی اعالم 
می کند؛ آن ه��م درحالی که آمارها بيانگر ت��ورم 52 درصدی در ماه های 
نخست 1400 است. بنابراین ميراثی که در حوزه پولی از روحانی به رئيسی 
می رسد، تورم بيش از 52 درصدی، نقدینگی بيش از ۳600 هزار ميلياردی 
و پای��ه پولی 489 هزار ميلياردی اس��ت؛ البته این آم��ار فعال برای دو ماه 
نخست سال 1400 است و باید دید متغيرهای پولی در پایان دوره دولت 

روحانی چه ارقامی را ثبت خواهد کرد.

چاپ 2۸ هزار میلیارد تومان پول در یک ماه

نقدینگی از ۳6۰۰ هزار میلیارد گذشت

فرصت امروز: در روزهای پایانی بهار، زمس��تان بيت کوین از راه رسيد و 
روز گذش��ته هم در ادامه روند روز قب��ل، کاهش قيمت  ارزهای دیجيتال 
ادامه پيدا کرد. به نظر می رسد بيت کوین در آستانه تجربه سقوط سوم خود 
قرار دارد و اگر این روند ادامه پيدا  کند، می توان برای این ارز دیجيتال رقم 

20 هزار را هم متصور بود.
بررس��ی ها نش��ان می دهد که ارز های دیجيتالی با بررس��ی نمودار های 
چند وقت اخير بيت کوین نتيجه گرفته اند که الگوی صليب مرگ در حال 
ش��کلگيری اس��ت، اما منظور از الگوی صليب مرگ چيست؟ این الگو به 
عقيده کارشناس��ان ارزهای دیجيتال، زمانی تشکيل می شود که ميانگين 
کوت��اه مدت )50 روزه( ميانگي��ن بلندم��دت )200 روزه( را رو به پایين 
قط��ع کند. تغييرات قيمت��ی بيت کوین از آنجا اهمي��ت دارد که در حال 
حاضر چشم معامله گران سایر ارزهای دیجيتالی برای تعيين مسير آتی به 

بيتکوین دوخته شده است.
قيم��ت بيت کوین تا لحظه تنظيم این گزارش به کمتر از ۳5 هزار دالر 
یعنی حدود 840 ميليون تومان س��قوط کرده و این در حالی است که در 
روزهای پایانی فروردین ماه امس��ال، بيت کوین ب��ه بيش از 61 هزار دالر 
رس��يد. در آن ب��ازه زمانی بيت کوین در کمتر از ی��ک روز، چند هزار دالر 
رشد را تجربه کرده بود. حاال و با گذشت کمتر از سه ماه، کارشناسان ارز 
دیجيتال می گویند که بيت کوین در مسير مرگ قرار گرفته و می تواند برای 

آن حتی نرخ 20 هزار دالری را هم متصور بود.
روز گذش��ته فشار فروش یکی از دالیل دامن زدن به کاهش قيمت این 
ارز دیجيت��ال بود. به ط��وری که فروش قيمت بيت کوی��ن را به زیر خط 
حمایتی مهم ۳6هزار دالری کش��اند و باعث ش��د پيش از سقوط مجدد 
آن به کانال ۳0هزار دالری، معامله گران کانال ۳2هزار و 500دالری را به 

عنوان نقطه توقف بعدی پيش بينی کنند.
اگر چنين ش��ود، بيت کوین می تواند به قلمرو بازار خرس س��قوط کند، 

شبيه آنچه در سال 2018 اتفاق افتاد. الگوی صليب مرگ قبلی بيت کوین 
منجر به کاهش قيمت 70 درصدی در سال 2018 و افت 47 درصدی در 
سال 2019 شد. صليب مرگ در سال 2020 نيز اندکی پس از سقوط بازار 
به دليل بروز پاندمی کرونا در ماه مارسی که گذشت رخ داد. البته سقوط 
و صعودها با شيب تند در دنيای ارزهای مجازی، امری اجتناب ناپذیر است، 
ام��ا برخی از پيش بينی ها حکایت از آن دارد که قيمت بيت کوین در پنج 

سال آینده از یک ميليون دالر تجاوز خواهد کرد.
در حالی برخی از تحليلگران نسبت به ریزش بيت کوین تا سطح 20 هزار 
دالر و کمتر هش��دار داده اند که بررسی های صورت گرفته نشان می دهد 
برای نخس��تين بار از ماه اکتبر، دارندگان بيت کوین بس��يار بيشتر از آنکه 
دس��ت به فروش دارایی خود بزنند اقدام به خرید کرده اند. این بدان معنا 
خواهد بود که با فروش انجام شده که اغلب توسط معامله گران خرد صورت 
گرفته، تمرکز بيت کوین در اختيار دارندگان و معامله گران بزرگ آن بيش 
از پيش افزایش داش��ته است. به نظر می رسد ریزش قيمت مهمترین ارز 
دیجيتال جهان تا ان��دازه زیادی به نگرانی از محدودیت های قانون گذاران 
مالی جهان و آالیندگی های زیس��ت محيطی برمی گردد. از س��وی دیگر، 
افزایش محدودیت های وضع شده توسط بانک مرکزی چين برای معامالت 
ارزه��ای مجازی ني��ز به افت قيمتی بيت کوین دامن زده اس��ت، اما آنچه 
سرمایه گذاران ارزهای دیجيتالی را بيش از پيش نگران کرده، این است که 
حاال بيت کوین وارد محدوده فنی موسوم به »دس کراس« )صليب مرگ( 
شده است. این یعنی ميانگين قيمت 50 روزه از ميانگين قيمت 200 روزه 
پایين تر آمده و در چنين شرایطی بازارهای مالی منتظر وقوع یک سقوط 
سنگين هستند. اگر چنين سقوطی اتفاق بيفتد قيمت بيت کوین همانند 

آنچه در سال 2018 اتفاق افتاد، وارد محدوده مقاومت فنی خواهد شد.
ب��ه طور کلی، ب��ا نگاهی به مجم��وع حوادثی که باع��ث ریزش قيمت 
بيت کوین در چند روز گذش��ته ش��ده می توان گفت، اخبار مربوط به نرخ 

به��ره در آمریکا بيش از هر اتف��اق دیگری بازار ارزهای دیجيتالی را تحت 
تاثير قرار داده اس��ت. به تعبي��ری، احتمال افزایش ن��رخ بهره در آمریکا 
مهمتری��ن خبر برای ارزهای دیجيتال در یک هفته اخير بود. طبق اعالم 
منابع خبری، اکثریت اعضای هيأت مدیره بانک مرکزی آمریکا با افزایش 
تدریجی نرخ بهره تا س��ال 202۳ موافقت کرده اند. نرخ بهره فعلی آمریکا 
که در سطح صفر تا 0.25 درصد قرار دارد، کمترین نرخ بهره ثبت شده در 

طول تاریخ معاصر این کشور بوده است.
از س��وی دیگ��ر، چين ک��ه زمانی اصلی ترین ب��ازار اس��تخراج ارزهای 
دیجيتال��ی در جه��ان بود، برخورد ب��ا فعاليت های مرتبط ب��ا رمزارزها را 
تش��دید کرده است. پس از ممنوع اعالم شدن انجام تراکنش های مرتبط 
با ارزهای دیجيتالی حاال اس��تخراج کنندگان را ب��رای توقف فعاليت های 
خود تحت فش��ار قرار داده اس��ت. برخی از کشورها از جمله قزاقستان در 
تالش��ند تا به مقصد جدید ماینرها تبدیل شوند اما با کاهش فعاليت های 
اس��تخراج کنندگان چينی، ضریب سختی استخراج بيت کوین هم کاهش 

معناداری را تجربه کرده است.
در همين حال و با وجود فش��ار فروش موجود که بيشتر هم مربوط به 
افراد تازه کار بازار می شود، دارندگان قدیمی تر ارزهای دیجيتالی کماکان 
در حال خرید هستند و این مسئله به ویژه در بيت کوین نمود بيشتری پيدا 
کرده است جایی که اکنون نهنگ ها با در اختيار گرفتن حدود 48 درصد 
کل بيت کوین ها در حال تبدیل به دارندگان اصلی هس��تند. برخوردهای 
سلبی با رمزارزها در بيشتر کشورها در حالی است که درها به روی فعاالن 
ارزهای دیجيتالی گش��وده تر از قبل شده است. به طوری که در السالوادور 
برای نخس��تين بار در جهان بيت کوین به واحد پول رس��می یک کش��ور 
تبدیل ش��د. همچنين اخباری از احتمال وقوع اتفاق مشابهی در پاراگوئه 
نيز به گوش می رسد. بانک مرکزی پرتغال هم شروع به صدور مجوز برای 

فعاليت صرافی های ارزهای دیجيتالی کرده است.

آیا سقوط قیمت بیت کوین ادامه دارد؟

بیت کوین روی صلیب مرگ

بانکنامه

ادوارد مویا بررسی کرد
چشم انداز بازار ارز پس از انتخابات

انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران در حالی برگزار شد که مذاکرات بين 
ایران و سایر اعضای برجام برای بازگشت آمریکا به توافق هسته ای و رفع 
تحریم ها کماکان ادامه دارد. انتظار می رود که بازار نفت جهانی و بازار ارز 
در داخل ایران بيش��ترین واکنش را به حصول توافق مجدد از خود نشان 
دهند. همچنين ارزش ریال در صورت احيای برجام مس��تعد صعود قابل 

توجهی خواهد بود.
در رابطه با وقایع اخير، ادوارد مویا، تحليلگر ارش��د ارزی بازارهای مالی 
موسسه اواندا و کارشناس دعوی بلومبرگ و رویترز در گفت وگو با ایسنا، 
گفت: احيای اقتصاد ایران بستگی به پایبندی این کشور به توافق احياشده 
هس��ته ای خواهد داشت. اینکه یک احيای بس��يار سریع را شاهد باشيم 
خيلی محتمل نيست، اما )در صورت احيای برجام( شاهد بهبود قابل توجه 

فعاليت های اقتصادی در ایران در سه ماهه پایانی سال خواهيم بود.  
مویا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احتمال ورود مجدد نفت 
ایران به بازارهای جهانی پس از برداش��ته شدن تحریم ها افزود: با افزایش 
عرضه نفت شاهد کاهش بهای نفت خام در بازارهای جهانی خواهيم بود. 
خوش بينی نسبت به باالرفتن قيمت نفت خيلی طول کشيد و اکنون انتظار 

کاهش قيمت ها را داریم.
به گفته وی، در نيمه دوم امسال تقاضا برای نفت شدت خواهد یافت، اما 
کمبود در عرضه این محصول در مقایسه با دیگر کاالهای اساسی نظير سویا، 
تخته چوب و فوالد کمتر خواهد بود. در بلندمدت اما با توجه به کم بودن 
سرمایه گذاری در ميادین نفتی جدید و حرکت بسياری از کشورها به سمت 

استفاده از انرژی های پاک چشم انداز قيمت نفت صعودی است.
به اعتقاد این تحليلگر آمریکایی، اگر ایران به توافق هس��ته ای بازگردد، 
ارزش ریال می تواند شاهد یک تقویت چشمگير باشد. او معتقد است که 
بازارهای مالی منتظر رئيس جمهور شدن آقای رئيسی هستند و معتقدند 
که در روند مذاکرات اخاللی ایجاد نخواهد شد. بعداز اینکه دونالد ترامپ از 
توافق هسته ای خارج شد، احيای مجدد توافق باعث خواهد شد سرمایه های 

خارجی جدید وارد ایران شده و ارزش ریال افزایش پيدا کند. 

همزیستی پول کاغذی و دیجیتال
ارزهای جهانروا متوقف می شوند؟

یک کارش��ناس بانک��داری الکتروني��ک می گوید ظه��ور رمزارزها 
نابودکننده چرخه پول نيست و نمی توان پول دیجيتال را جایگزین پول 

کاغذی و ارزهای جهانروا دید.
شهاب جوانمردی، مدیرعامل فناپ و رئيس کميسيون اقتصاد نوآوری 
و تحول دیجيتال اتاق بازرگانی تهران با بيان اینکه در سال های پيش 
رو و حداقل طی یک دهه آینده بعيد به نظر می رسد که پول کاغذی 
و ارزه��ای جهانروا از بين بروند، گف��ت: در زمينه پول کاغذی ممکن 
است استفاده از آن بسيار کمتر شود و خيلی از پرداخت ها الکترونيکی 
ش��ود، اما با توجه به عدم ش��مول جهانی این موضوع در دنيا و اینکه 
معموال کش��ورها طبقاتی در جامعه دارند که اصوال درآمدهای نقدی و 
غيرپایدار دارند؛ بنابراین خيلی بعيد است شاهد از بين رفتن کامل پول 
کاغذی باشيم.   جوانمردی در گفت و گو با ایِبنا، ادامه داد: آنچه که به 
شرایط کنونی اضافه می شود این است که دارایی های جدیدی در حوزه 
رمزارزها به دارایی های معمول اضافه می ش��ود. ضمن اینکه روش های 
مبادله این ارزه��ا با دارایی های قبلی تغيير می کند و مدل های جدید 
روی کار می آید، اما در این باره هم باز بعيد می دانم که مبادالت مالی 
به طور کامل تغيير کند، اما ممکن است بر بستر بالک چين مبادالت 
امن تری داشته باشيم یا بعضی از نهادهای غيرمتمرکز هم شکل بگيرند، 
اما آنچه که امروز می بينيم این است که نقطه تعادل و تفاهمی کم کم 
بين فضای س��نتی و نوگرا در حال شکل گيری است. فرض کنيد بين 
تمرکز کامل از منظر بانک مرکزی و عدم تمرکز کامل برمبنای رمزارزها 

نقطه بينابينی شکل خواهد گرفت.
به اعتقاد رئيس کميس��يون اقتصاد ن��وآوری و تحول دیجيتال اتاق 
بازرگانی تهران، عمال دولت ها اجازه نمی دهند کل تسلط ش��ان با این 
نگاه عدم تمرکزگرایی از بين برود، اما حتما نسبت به برخی موضوعات 
کوتاه خواهند آمد و س��عی می کنند خودش��ان همراهی کنند. مانند 
کشورهایی که ارز دیجيتال خود را عرضه می کنند تا بتوانند برای آن 
مقررات و سياست گذاری داشته باشند، در نتيجه ظهور رمزارزها را در 
ح��ال حاضر نابودکننده چرخه پ��ول و پول دیجيتال را جایگزین پول 
کاغذی نمی بينم. هرچند به دو مفهوم متفاوت اشاره دارد، اما به صورت 

سيستم های مکمل و به یک همزیستی مسالمت آميز خواهند رسيد.

یوان دیجیتال به خودپرداز بانک ها رسید
امکان تبدیل یوان دیجيتال به وجه نقد در ۳ هزار دس��تگاه خودپرداز 
نصب ش��ده در سراس��ر چين فراهم ش��ده اس��ت. به گزارش شين هوا، 
بان��ک صنعت و بازرگانی چين که یکی از اجزای اصلی توس��عه پروژه ارز 
دیجيتالی ملی چين محسوب می شود از قابليت جدیدی برای مشتریان 
خ��ود رونمایی ک��رد که طی آن به افراد ام��کان تبدیل یوان دیجيتال به 
وجه نقد در ۳ هزار دس��تگاه خودپرداز نصب شده در سراسر این کشور را 
می دهد. به این ترتيب این بانک چينی به نخستين بانکی تبدیل می شود 
که چنين امکانی را برای مشتریان خود راه اندازی می کند.   هدف از این 
کار، تسهيل تبدیل ارز دیجيتالی به شکل نقد در چين عنوان شده است. 
قرار است به تدریج بانک های بيشتری در چين این امکان را برای مشتریان 
خود فراهم کنند: بانک کشاورزی چين که یکی از چهار بانک بزرگ این 
کش��ور نيز محسوب می شود به طور آزمایشی امکان برداشت وجه نقد از 
10 خودپرداز در پایتخت را ب��رای دارندگان یوان دیجيتالی فراهم کرده 
است.   طبق اعالم بانک مرکزی چين، یوان دیجيتال به صورت سراسری 
و رس��می در جریان برگزاری مس��ابقات المپيک زمستانی چين در سال 
2022 راه اندازی خواهد ش��د. این ارز که پرداخت الکترونيکی دیجيتالی 
ناميده می ش��ود دارای برخی از ویژگی های ارزهای دیجيتالی موجود در 
بازار نيز خواهد بود اما در برخی خصيصه ها با آنها تفاوت دارد.   به تدریج 
قرار است یوان دیجيتالی جایگزین وجه نقد شود. با استفاده از گوشی های 
هوش��مند می شود تراکنش های مربوط به ارزهای دیجيتالی را انجام داد. 
دارندگان این ارز همچنين امکان انتقال یوان دیجيتال بين حس��اب های 
یکدیگر را خواهند داشت. هنوز در بسياری از شهرهای بزرگ چين مراحل 
آزمایش��ی یوان دیجيتالی در حال انجام است، اما مقامات چينی در نظر 
دارن��د ميليون ها واح��د از ارزهای دیجيتالی خ��ود را از طریق روش های 
مختلف از جمله بخت آزمایی در اختيار شهروندان این کشور قرار دهند.  
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ستاد انتخابات کشور اعالم کرد
مشارکت 2۶ درصدی در شهر تهران

رئيس ستاد انتخابات استان تهران جزیيات ميزان مشارکت و آرای استان 
تهران در انتخابات ریاس��ت جمهوری را اعالم کرد. شکراله حسن بيگی با 
اش��اره به آمار مش��ارکت و جزیيات آرای انتخابات ریاست جمهوری 28 
خردادماه در اس��تان تهران گفت: براساس تجميع نتایج صندوق های رأی 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری، از مجموع 9 ميلي��ون و 815 هزار و 77نفر 
واجدین شرایط شرکت در انتخابات در استان تهران، ۳ ميليون و ۳46 هزار 
و 580 رأی اخذ ش��ده که معادل مشارکت ۳4.۳8 درصد واجدین شرایط 
در اس��تان تهران و درصد مشارکت شهر تهران 26درصد است. همچنين 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری استان تهران 54 درصد مشارکت کنندگان 

مردان و 46 درصد را زنان تشکيل دادند.
رئيس ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به اینکه سيد ابراهيم رئيسی 
با اخذ 2 ميليون و 159 هزار و 504 رأی معادل 64.26 درصد آرا در استان 
تهران را کس��ب کرد، افزود: محسن رضایی ۳14 هزار و 772 رأی معادل 
9.۳6 درصد آرای اس��تان تهران، عبدالناصر همتی 295 هزار و 211رأی 
معادل 8.78 درصد آرای استان تهران و سيد اميرحسين قاضی زاده هاشمی 
178 ه��زار و 252 رأی معادل 5.۳0 درصد آرا در اس��تان تهران کس��ب 

کرده اند.
حس��ن بيگی همچنين درخصوص ميزان آرای باطله مأخوذه در استان 
تهران نيز گفت: براس��اس نتایج صندوق ه��ا؛ ۳98 هزار و 841 رأی باطله 
مأخوذه معادل 11.86 درصد آرای اس��تان تهران و تعداد 1۳ هزار و 771 

رأی معادل 0.4 درصد آرای باطله غيرمأخوذه در استان تهران است.

روحانی به ستاد اقتصادی دولت دستور داد
گزارش اقتصادی برای رئیس جمهور منتخب

رئيس جمهور از س��تاد اقتص��ادی دولت خواس��ت گزارش های الزم از 
وضعيت اقتصادی کشور و اقدامات انجام شده را به رئيس جمهور منتخب 
ارائه کنند. دویس��ت و س��ی و چهارمين جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت روز یکش��نبه به ریاس��ت رئيس جمهور برگزار شد و در این جلسه 
حجت االس��الم والمس��لمين روحانی ضمن آرزوی موفقيت برای رئيس 
جمهور منتخب، از س��تاد اقتص��ادی دولت خواس��ت گزارش های الزم از 
وضعيت اقتصادی کشور و اقدامات انجام شده را به رئيس جمهور منتخب 
ارائه نمایند. در ابتدای این جلسه وزیر نفت گزارشی از عملکرد فروش نفت 
در دوران تش��دید تحریم و جنگ اقتصادی ارائه کرد. براساس این گزارش 
از سال 97 با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و آغاز جنگ اقتصادی ترامپ 
عليه ملت ایران، با اعمال سياس��ت ارعاب و تهدید دولت آمریکا مشتریان 
نفتی کشورمان، تقاضای خود را کاهش دادند و این کاهش درآمد، بر همه 
بخش ها از جمله بودجه دولت تأثير گذاش��ت. در س��ال 99 نيز عالوه بر 
تحریم های آمریکا و شرایط خاص پاندمی کرونا، پایين آمدن قيمت نفت، 
کاهش درآمد دولت را تش��دید کرد به نحوی که در مجموع در س��ه سال 
جنگ اقتصادی، درآمد نفتی کشور بيش از 100 ميليارد دالر کاهش یافت.
براس��اس این گزارش، دولت تدبير و اميد در این شرایط تالش کرد در 
کنار استفاده از روش های غيرمتعارف در فروش نفت و فرآورده های نفتی، 
وابستگی به نفت را در بودجه کشور کاهش دهد تا آنجا که وابستگی 42 
درصدی بودجه به نفت در ابتدای دولت تدبير و اميد، در الیحه بودجه سال 
99 به کمتر از 10 درصد رسيده و برای نخستين بار در کشور، بودجه بدون 
اتکا به درآمد های نفتی تدوین شد. رئيس جمهور با تاکيد بر اینکه اولویت 
دولت، تامين ارز کاال های اساس��ی و دارو در جهت افزایش رفاه عمومی و 
حمایت از اقش��ار آسيب پذیر جامعه بوده است، گفت: همه تالش دولت بر 
آن بوده است که با مقاومت در برابر تحریم 100 درصدی دشمنان ایران، 
درآمد ارزی الزم برای تامين کاال های اساس��ی و ضروری و حفظ و ارتقای 
توليد کش��ور را فراهم نماید. روحانی افزود: کارنامه موفقيت دولت در این 
نبرد نابرابر با تحریم کنندگان قابل مالحظه اس��ت. در همين راستا کنترل 
نوس��انات بازار داخلی و جلوگيری از افزایش قيمت کاال های اساسی و نرخ 
تورم در کشور و همچنين ایجاد رفاه نسبی در جامعه از مهمترین اهداف 
دولت بوده است. در س��ازوکار پيشنهادی دولت برای سال 1400، تامين 
کاال های اساسی، افزایش رفاه عمومی محور اصلی است و با تخصيص منابع 
ارزی الزم، در ی��ک حرکت نظام مند، تامين، توليد و توزیع در کش��ور، در 

مسير بازگشت به رشد و ثبات قرار گرفته است.

توافق مالک و مستاجر بر نرخ باالتر از سقف 
مجاز مانعی ندارد

س��تاد ملی کرونا ميزان مجاز افزایش اجاره به��ا در تهران را 25 درصد 
اعالم کرده، اما توافق مالک و مستاجر بر سر ارقامی باالتر، غيرقانونی نيست.
محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی به ایسنا، گفت: بخشی 
از نرخ ها در بازار اجاره تابع قيمت مسکن است. با وجود آنکه قيمت مسکن 
در سه سال گذشته رشد قابل توجهی کرده، افزایش نرخ اجاره بسيار کمتر 
و حدود یک چهارم آن بوده است. این بدان معناست که سياست های دولت 

درخصوص قيمت گذاری بازار اجاره جواب داده است.
وی افزود: نمی توان با اتکا به آمار رشد ۳6 درصدی نرخ اجاره بها در یک 
سال گذشته نتيجه گيری کرد که سياست دولت درخصوص تعيين سقف 
20 درصد در کالنش��هرها و 15 درصد در دیگر مناطق جواب نداده است. 
زیرا این دو مولفه با یکدیگر متفاوت است. آنچه در ستاد ملی کرونا به عنوان 
ميزان مجاز سقف اجاره بها تعيين شده مربوط به قراردادهای تمدید است 

اما آمار رشد اجاره، قراردادهای جدید را نيز دربر می گيرد.
محمودزاده با اش��اره به س��قف مجاز 25، 20 و 15 درصد به ترتيب در 
تهران، کالنشهرها و سایر مناطق شهری تصریح کرد: ما این سقف را برای 
موجران و مستاجرانی که به توافق نمی رسند تعيين کردیم، اما ممکن است 
یک مالک در تهران بخواهد کمتر از این ميزان، اجاره را افزایش دهد؛ چه 
بسا صاحبخانه های بسياری که پایين تر از نرخ مصوب، اجاره بها را افزایش 
دادند. معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت: ما ميزان مجاز اضافه اجاره بها 
را تعيين کردیم اما نگفتيم اگر طرفين بر س��ر یک نرخ به توافق رسيدند 
غيرقانونی است. شاید مستاجر و مالک به ارقامی باالتر از نرخ مصوب توافق 
کنند که اختيار با خودش��ان اس��ت. گفتنی است سال گذشته ستاد ملی 
کرونا با توجه به اپيدمی ویروس کووید 19 در مصوبه ای سقف مجاز افزایش 
اجاره بها در تهران را 25 درصد، سایر کالنشهرها 20 درصد و دیگر شهرها 
15 درصد اعالم کرد. روز 2۳ خردادماه 1400 نيز در هفتاد و دومين جلسه 
ستاد ملی کرونا حداکثر سقف افزایش نرخ اجاره که صاحبخانه باید افزایش 

دهند دقيقا به همين ميزان تعيين شد.

خبرنــامه

انتخاب��ات  یافت��ن س��يزدهمين دوره  پای��ان  ب��ا  ام��روز:  فرص��ت 
ریاس��ت جمهوری اکنون این پرسش مطرح اس��ت که دولت جدید به 
بازار س��رمایه چه نگاهی دارد و بازار سرمایه تحوالت رخ داده را چگونه 
ارزیابی می کند. از روز ش��نبه 29 خردادماه و با مشخص شدن پيروزی 
ابراهيم رئيس��ی و انتخاب او به عنوان هش��تمين رئيس جمهور ایران، 
بازار س��رمایه روند رو به رشدی را در پيش گرفته و در دو روز گذشته 
بر مدار مثبت حرکت کرده اس��ت؛ اتفاقی که نش��ان دهنده روی خوش 
بورس به تحوالت سياسی و تغيير دولت در پاستور است. هفته گذشته 
و در آخرین روزهای تبليغات انتخاباتی، ابراهيم رئيسی در تاالر بورس 
تهران حاضر ش��د و به سرمایه گذاران بورس به خصوص افرادی که در 
ماه های گذشته بخشی از سرمایه های شان را از دست دادند، قول داد تا 
مش��کالت بازار سرمایه را حل کند. حال سوال این است که با توجه به 
ش��رایط حال حاضر بازار سرمایه آیا برنامه های ابراهيم رئيسی می تواند 

به رشد بازار سهام منجر شود و چالش های گذشته را حل کند؟
بازار س��هام در حالی از یکی دو ماه گذش��ته از یک س��و چشم انتظار 
نتيجه انتخابات بود و از س��وی دیگر به روند مذاکرات احيای برجام در 
وین می نگریس��ت که حاال با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری و 
پيروزی رئيس��ی با نزدیک به 18 ميليون رأی در انتخابات 28 خرداد، 
می توان گفت بازار س��هام از بالتکليفی خارج ش��ده اس��ت و حاال باید 
دید ش��اخص ها در کوتاه م��دت، ميان مدت و بلندم��دت چه روندی را 
ط��ی می کنند. نگاه��ی به رویکرد ه��ای اقتصادی دولت آینده نش��ان 
می دهد ای��ن احتمال وجود دارد که ش��اخص های ب��ورس تحت تأثير 
فش��ارهای تورمی افزایش یابند. از ابتدای امسال نامشخص بودن نتایج 
انتخابات ریاس��ت جمهوری به انفعال سهامداران و کاهش شدید ارزش 
معامالت منجر شده بود. هم اکنون اما با مشخص شدن نتایج انتخابات 
ریاس��ت جمهوری سيزدهم انتظار می رود بازار سهام رفته رفته از حالت 

انفعال خارج شود.
از آنجا که ابراهيم رئيس��ی تنها نامزدی بود که در جریان رقابت های 
انتخاباتی در تاالر بورس حاضر شد، از این منظر می توان اميدوار بود که 
سياست های حمایتی از بازار سرمایه در دولت او به اجرا دربياید. رئيسی 
در جریان بازدید از بورس تهران، از سياس��ت تامين کس��ری بودجه از 
ب��ورس انتقاد ک��رد و تلویحا گفت که این نوع ن��گاه به بورس برخالف 
سياس��ت های حمایتی اس��ت. به  گفته ابراهيم رئيس��ی، سازوکارهای 
نظارتی در بورس برای حاکم کردن ثبات بر بازار باید فعال تر شود تا از 

تکانه ها جلوگيری  ش��ود. البته شاید بتوان گفت نوع نگاه رئيس جمهور 
هش��تم به بودجه، اصلی ترین نکته ای اس��ت که می تواند معامالت بازار 

سرمایه را در آینده تحت تأثير قرار دهد.
به  نظر می رس��د برنامه های ابراهيم رئيس��ی عمدتا متکی بر توسعه 
و بهبود معيش��ت اس��ت و براس��اس برنامه هایی که در زمان تبليغات 
انتخاباتی اعالم می کرد، می توان گفت که گفتمان دولت آینده بر محور 
مبارزه با فس��اد می چرخد. سياستی که می تواند به مفهوم توزیع بيشتر 
یارانه به اقشار نيازمند باشد؛ اتفاقی که در طوالنی مدت به رشد تورم و 

البته رشد شاخص های بورس منجر خواهد شد.
از س��وی دیگر، ابراهيم رئيس��ی در جریان ارائه برنامه های اقتصادی 
خود در دوران تبليغات ریاست جمهوری، به موازات تاکيد بر تمرکز بر 
اقتصاد داخلی، بر توسعه روابط اقتصادی با جهان هم اشاره داشت و از 
برجام حمایت کرد. اميد به احيای برجام و آزادش��دن منابع بلوکه شده 
ایران در کشورهای دیگر می تواند به بورس تهران پالس مثبت بدهد و 

انرژی دیگری را در ماه های آینده به اقتصاد ایران تزریق کند.
براس��اس این گزارش، بورس تهران پس از آنکه روز شنبه همزمان با 
پيروزی رئيس��ی در انتخابات ریاست جمهوری و پس از دو روز بازدهی 
منفی بيش از 14 هزار واحد رشد کرد، در روز یکشنبه نيز به این روند 
ادامه داد و یک هزار و 691 واحد دیگر رشد کرد. هرچند بازار سرمایه 
در س��ی امين روز خردادماه روزی پرنوس��ان را پشت سر گذاشت و در 
حالی که شاخص کل در ساعات ميانی معامالت تا یک ميليون و 169 
واحد افزایش یافته بود، اما در س��اعات پایانی یکشنبه روندی نزولی به 

خود گرفت و تا رقم یک ميليون و 16۳ واحد پایين آمد.
نهایتا شاخص کل بورس با یک هزار و 691 واحد رشد در ارتفاع یک 
ميليون و 16۳ هزار واحد ایس��تاد. شاخص کل با معيار هم وزن با 91۳ 
واحد کاهش به ۳69 هزار و 887 واحد و شاخص قيمت هم وزن با 586 
واحد افت به 2۳7هزار و 5۳8  واحد رسيد. شاخص بازار اول 2 هزار و 
164 واحد افت و شاخص بازار دوم 15 هزار و 72 واحد افزایش داشت. 
در معامالت یکشنبه بيش از 7ميليارد و 214 ميليون سهم، حق تقدم 

و اوراق بهادار به ارزش 50 هزار و 152 ميليارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای ش��رکت سرمایه گذاری تامين اجتماعی )شستا( با یک هزار 
و 457 واحد، صنایع پتروش��يمی خليج ف��ارس )فارس( با 784 واحد، 
پتروشيمی نوری )نوری( با 744 واحد، بانک تجارت )وتجارت( با 57۳ 
واحد، پتروشيمی جم )جم( با 550 واحد، گروه دارویی برکت )برکت( 

ب��ا ۳64 واح��د، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( ب��ا ۳64 واحد، معدنی و 
صنعتی چادرملو )کچاد( با ۳0۳ واحد، پاالیش نفت تهران )ش��تران( با 
186 واح��د و خدمات انفورماتيک )رانفور( با 180 واحد تاثير مثبت بر 

شاخص بورس داشتند.
در مقابل نمادهای ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و ۳92 
واحد، ایران خودرو )خودرو( با 622 واحد، سایپا )خساپا( با ۳25 واحد، 
بانک ملت )وبملت( با 288 واحد، کارخانجات داروپخش )دارو( با 264 
واحد، بانک پارس��يان )وپارس( با 260 واحد، ش��رکت س��رمایه گذاری 
استان خوزستان )وس��خوز( با 197 واحد، پاالیش نفت تبریز )شبریز( 
با 164 واحد، کش��تيرانی جمهوری اس��المی ایران )حکشتی( با 150 
واحد، کارخانجات توليدی ش��هيد قندی )ب��کام( با 109 واحد و گروه 

بهمن )خبهمن( با 100 واحد تاثير منفی بر شاخص بورس داشتند.
همچنين نمادهای گروه دارویی برکت )برکت(، صنعت غذایی کورش 
)غکورش(، ليزین��گ کارآفرین )ولکار(، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا(، 
ای��ران خ��ودرو )خودرو(، بانک تج��ارت )وتجارت( و مل��ی صنایع مس 
ای��ران )فملی( از جمله نمادهای پُرتراکنش بودند. گروه ش��يميایی هم 
صدرنش��ين برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 167 ميليون و 
570 هزار برگه سهم به ارزش 4 هزار و 611 ميليارد ریال دادوستد شد.

در آن سوی بازار سرمایه نيز شاخص فرابورس حدود 29 واحد کاهش 
داشت و بر روی کانال 17 هزار و 284 واحد ثابت ماند. در این بازار یک 
ميليارد و ۳۳4 هزار برگه سهم به ارزش 81 هزار و ۳05 ميليارد ریال 
دادوس��تد شد. نمادهای پتروش��يمی تندگویان )شگویا(، صنعتی مينو 
)غصين��و(، بيمه کوثر )کوثر(، فرابورس ایران )فرابورس(، بيمه س��امان 
)بس��اما(، هلدینگ صنایع معدن��ی خاورميانه )ميدک��و(، توليد نيروی 
برق دماوند )دماوند(، پاالیش نفت ش��يراز )ش��راز(، پتروشيمی مارون 
)مارون(، پخش الب��رز )پخش(، مجتمع صنایع الس��تيک یزد )پيزد(، 
صنعتی بهپاک )بهپاک(، کش��ت و صنعت دش��ت خرم دره )زدشت( و 

بيمه پاساگارد )بپاس( تاثير مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.
همچنين پليمر آریا ساس��ول )آریا(، گروه کارخانجات صنعتی تبرک 
)تبرک(، پتروش��يمی زاگ��رس )زاگرس(، گروه س��رمایه گذاری ميراث 
فرهنگی )س��مگا(، بيم��ه تجارت نو )بنو(، س��هامی ذوب آهن اصفهان 
)ذوب(، توکاری��ل )توریل(، توس��عه و عمران اس��تان کرمان )کرمان(، 
صنعتی دوده فام )ش��صدف(، سنگ آهن گهرزمين )کگهر( و بيمه دی 

)ودی( با تاثير منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.

بورس تهران در دومین روز هفته سبزپوش ماند

روی خوش بورس به رئیس جمهور هشتم

از انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مهمترین شاخص تاثيرگذار بر 
بازار س��هام یاد می شود که در هفته های اخير، باعث ابهام و سردرگمی 
س��هامداران شده بود، اما با مشخص شدن نتيجه انتخابات از روز شنبه، 
ش��اهد واکنش مثبت سهامداران به انتخابات بودیم به طوری که بورس 
تهران، روندی صعودی در پيش گرفت و در دو روز گذش��ته س��بزپوش 
شد. البته فعاالن بازار سرمایه معتقد هستند که مشخص شدن برنامه ها 
و تيم اقتصادی رئيس جمهوری منتخب، می تواند روند حرکت معامالت 

بورس را شفاف تر کرده و ابهامات را برطرف کند.
در این باره، رئيس هيأت مدیره شرکت بورس تهران می گوید: با توجه به 
نوسان شدید بازار و اصالح شاخص بورس در چند ماه گذشته، امروز همه 
می دانند که شفاف ترین سرپناه برای نقدینگی و تأمين مالی بازار سرمایه 

است، به طور حتم دولت آینده نيز به این موضوع توجه خواهد کرد.
امير تقی خان تجریش��ی به نتيجه انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران 
و تاثير آن بر معامالت بورس اش��اره کرد و به ایرنا، گفت: بازار از س��ال 
گذش��ته روند اصالحی در پيش گرفت اما بعد از فراز و نش��يب هایی که 
معامالت این بازار تجربه کرد، از س��ه ماه گذش��ته اقدامات زیادی برای 
بهبود وضعيت بورس و بازگش��ت رش��د به معامالت این بازار در دستور 
کار قرار گرفت. با وجود تالش های مثبت انجام ش��ده برای ثبات بازار و 
بازگش��ت آرامش به سرمایه گذاران، بازار با تردیدهایی برای ورود دوباره 
سرمایه های مردم به این بازار مواجه شد، یکی از این تردیدها مربوط به 
تعيين تکليف انتخابات ریاست جمهوری بود که روند معامالت این بازار 

را تحت تاثير خود قرار داد.

تجریشی به انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: بازار نگران 
نتيج��ه انتخابات بود، این امر موجب ش��د تا س��رمایه گذاران در انتظار 
مش��خص ش��دن نتيجه انتخابات ریاست جمهوری باش��ند و روند بازار 
در هال��ه ای از ابهام قرار بگيرد. حال با برگ��زاری انتخابات و با توجه به 
حضور و مشارکت گسترده مردم در روز جمعه، سایه تردید در این بازار 
مرتفع ش��د و روز شنبه ش��اهد واکنش مثبت بازار به نتيجه انتخابات و 
سبزپوشی شاخص بورس بودیم که اميدواریم این روند در بازار ادامه دار 

باشد.
ب��ه گفته رئيس هيأت مدیره ش��رکت بورس تهران، ب��ا توجه به اینکه 
در وضعي��ت فعلی تهدید خاصی ای��ن بازار را تهدی��د نمی کند؛ بنابراین 
س��رمایه گذاران باید نس��بت به این موضوع واقف باش��ند ک��ه با توجه به 
وضعيت شرکت ها و قيمت های موجود، بازار سهام در مقایسه با سایر بازارها 

می تواند بازدهی مطلوب تری را در اختيار آنها قرار دهد.
او به دیگر ابهام موجود در بازار که تا حدودی روند معامالت بازار را تحت 
تاثير خود قرار داده اس��ت، اش��اره کرد و گفت: نکته دیگر بحث مذاکرات 
برجامی است که به نتيجه رسيدن هرچه زودتر آن می تواند ابهام فعلی بازار 

را در کوتاه مدت رفع کند و روند معامالت را بهبود ببخشد.
تجریش��ی به محورهای فعاليت رئيس جمهور منتخب مردم اشاره کرد 
و اف��زود: از جمله محورهای اصلی برنامه رئيس جمهور منتخب، مس��ئله 
بورس برای بهبود معامالت بوده اس��ت که نشانه های اوليه این موضوع را 
در حضور و بازدید وی از بورس تهران مشاهده کردیم. انتظار این است که 
دولت آتی عملکرد مثبتی را از خود در حوزه بازار س��رمایه نشان دهد، اما 

انتظار همه فعاالن بازار و آحاد سرمایه گذاران این است که بعد از انتخاب 
و اس��تقرار کابينه، به این بازار به عنوان یک اولویت توجه ش��ود و با اتخاذ 
تصميمات منطقی، ضمن ورود سرمایه های مردم به این بازار مانع از ضرر 
و زیان احتمالی سهامداران شوند. تصميمات عملياتی که در این خصوص 
گرفته می شود باعث تحت تاثير قرار گرفتن انتظارات بلندمدت از معامالت 
بورس می ش��ود و براس��اس آن می توان آینده بلندمدت این بازار را مورد 

پيش بينی قرار داد.  
وی ب��ه دیگر اقدام تاثيرگ��ذار در بهبود روند معامالت بورس اش��اره و 
تاکيد کرد: نکته دیگر نيز تصميم به حذف قيمت گذاری دس��توری است 
که تصميم قطعی ب��رای اجرای آن در ادامه دولت فعلی و قرار گرفتن آن 
در اولوی��ت اقدامات دولت آتی می تواند اثر بس��يار مهم��ی را بر روند بازار 
بگذارد. اکنون که در فصل مجامع قرار داریم خوشبختانه عملکرد بسياری 
از شرکت ها از نظر سودآوری و توليد در جایگاه خوبی قرار داد و می تواند به 
لحاظ سودآوری روزهای روشنی را برای این شرکت ها رقم بزند. تداوم این 
امر منوط به برنامه اقتصادی دولت آتی درخصوص توجه به توليد، نرخ ارز 
و همچنين چگونگی تأمين مالی دولت است، گرچه حرکت در این مسير 

باید در محدوده بودجه مصوب سال 1400 باشد.
تجریش��ی با بيان اینکه با توجه به نوس��ان بازار و اصالح شاخص بورس 
در چند وقت گذش��ته، امروز همه می دانند که ش��فاف ترین سرپناه برای 
نقدینگی و تأمين مالی بازار س��رمایه است، گفت: به طور حتم دولت آتی 
نيز به این امر توجه خواهد کرد و اميدواریم اثر آن را تا پایان سال در روند 

معامالت بازار مشاهده کنيم.

از بهبود معامالت تا حذف قیمت گذاری دستوری

انتظارات بورسی از دولت سیزدهم
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سفر کرونایی بدون پروتکل ها و نظارت
در شرایطی که بيش از 16 ماه از شيوع ویروس کرونا در کشور 
می گذرد، همچنان شاهد تخلفات متعددی در بخش های مختلف 
حمل و نقل بوده ایم و اتوبوس ها در این ميان مورد انتقاد بسياری 
قرار می گيرند و این بار س��فر به اس��تان آذربایجان برای مسافران 
اس��ترس و دله��ره فراوانی ایجاد ک��رد چراکه کرونا نه از س��وی 
مسافران و نه از سوی راننده های این اتوبوس پروتکل ها اجرا نشد.

ب��ه گ��زارش ایس��نا، در ط��ول ماه ها و س��ال گذش��ته همواره 
پروتکل های بهداش��تی متع��ددی برای انجام س��فرهای جاده ای، 
ریلی، هوایی و دریایی از س��وی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی و س��تاد ملی کرون��ا تصویب و ابالغ ش��د، اما از س��وی 
شرکت های حمل و نقل جاده ای چندان جدی گرفته نشد چراکه 
همواره تخلفاتی در این سفرها مشاهده شده است. البته مسئوالن 
س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای باره��ا اعالم کردند که با 
متخلفان برخورد ش��ده است، اما باز هم تخلفات متعدد و متنوعی 

را شاهد هستيم.
داریوش باقرجوان، مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای پيش از این درباره این مسئله به ایسنا، گفته 
بود: مس��لما با این تخلفات برخورد جدی خواهد شد و از آنجا که 
همين ش��رکت یک بار دیگر مورد اعتراض مسافران قرار گرفته و 
هش��دارهای الزم را دریافت کرده اس��ت، پرونده آن را به صورت 

جدی پيگيری خواهيم کرد.
وی افزود: در زمينه رعایت کردن پروتکل های بهداش��تی مقابله 
با کرونا تعارفی با شرکت های حمل و نقل نداریم و به صورت ویژه 
این تخلف��ات را پيگيری کرده و با متخلفان برخورد خواهيم کرد. 
در همين راستا ممکن است حتی این شرکت حمل  و نقل با تعليق 
یک س��اله فعاليت مواجه شود چراکه س��المت مردم شوخی بردار 

نيست.
مدیرکل حمل و نقل مس��افر س��ازمان راه��داری و حمل ونقل 
ج��اده ای ادام��ه داد: همه ش��رکت های حمل و نق��ل جاده ای که 
مس��افر را جا به جا می کنند وظيفه دارند در اتوبوس و مينی بوس 
تنه��ا صندلی هایی را بفروش��ند ک��ه کنار پنجره ق��رار دارد و اگر 
فاصله گ��ذاری و دیگ��ر پروتکل های بهداش��تی مانند بس��ته های 
بهداش��تی را رعایت نکنند، قطعا با آنها برخورد می کنيم. در هفته 
گذش��ته اتوبوس��ی در مس��ير تهران –تکاب )آذربایجان غربی( از 
ترمينال غرب )ميدان آزادی( سفر خود را آغاز کرد که هيچ کدام 
از پروتکل ها از محدودیت پذیرش مس��افر تا ارائه دادن بسته های 
بهداش��تی )ماسک، مواد ضدعفونی کننده و ...( به مسافران و حتی 
رعایت این پروتکل ها از سوی رانندگان و مسافران مورد توجه قرار 
نگرفت و مس��افران با دلهره و نگرانی از گرفتار ش��دن به ویروس 
کرون��ا این س��فر را انجام دادن��د و در اعتراض ب��ه رانندگان مورد 

تمسخر قرار گرفتند.
یک��ی از مس��افران می گوید نه تنها صندلی های��ی که بليتش را 
خریده بود از س��وی رانندگان به آش��نایان او داده ش��ده بود بلکه 
تعداد مسافران این اتوبوس و فاصله گذاری تنها در ترمينال رعایت 
ش��د و از لحظه خ��روج از ترمينال آزادی تا رس��يدن به مقصد از 

بيست و چند مسافر به ۳8 نفر رسيد.
این مس��افر در توصيف این س��فر اینگونه نوش��ت ک��ه »راننده 
آهس��ته حرکت می کند و مسير هفت س��اعته را با ۳8 مسافر و در 
9 ساعت می راند؛ س��اعت هایی کرونایی که کمتر سرنشين آن به 

ماسک، الکل و پروتکل های بهداشتی اعتقادی دارند.
مهماندار و راننده هيچ کدام لباس فرم ندارند، ماسک هم ندارند 
و خبری از رعایت پروتکل های بهداش��تی نيس��ت؛ ن��ه الکل و نه 
ماس��ک. حتی به عنوان خوش آمدگویی یک بطری آب هم دست 

مسافر نمی دهند!
کمتر مسافری پيدا می شود که به کرونا اعتقاد داشته باشد و به جز 
تعداد معدودی بقيه ماسک ندارند و در طول مسير، هر بار که راننده 
بين عوارضی یا پاسگاه پليس راهنمایی و رانندگی توقف می کند حتی 
کسی برای نظارت و اینکه رانندگان تا چه اندازه پروتکل های بهداشتی 

را رعایت کرده اند به اتوبوس سرکشی نمی کند!
با توجه به این تخلفات و باالرفتن روزانه آمار س��فرهای جاده ای 
که تاثير مستقيمی در گسترش شيوع ویروس کرونا در کشور دارد 
باید دید دس��تگاه های نظارتی چگونه نظارت می کنند که اینگونه 
تخلف در س��فرهای اتوبوسی به نظر عادی شده که رانندگانی پيدا 
می شوند که چشم پوشی از پروتکل های بهداشتی برای شان عادی 

شده است!

نماگربازارسهام

با توجه به مشخص شدن نتيجه انتخابات و گمانه زنی ها درباره احتمال 
به نتيجه رس��يدن برجام ممکن است تغييراتی در وضعيت واردات خودرو 
رخ دهد. واردات خودرو سال هاس��ت که ممنوع شده و همين مورد باعث 
بروز تنش در بازار و افزایش قيمت ها ش��ده اس��ت. با توجه به عدم عرضه 
مدل های جدید به بازار صاحبان خودروهای وارداتی قيمت های سليقه ای 
و بعضا به ش��دت ب��اال اعالم می کنند. زمانی هم ک��ه از آنها درباره قيمت 
باال س��وال می کنيد گفته می شود که فقط تعداد محدودی از خودروهای 
وارداتی در بازار موجود است. به نوعی خریدار نيز اگر واقعا طالب آن خودرو 

باشد مجبور به تن دادن به این نوع قيمت های نجومی است.
اما سوال مهمی که در این ميان مطرح می شود آن است که آیا واردات 
خودرو همچنان بس��ته می ماند یا باالخره این طلس��م شکسته می شود؟ 
پس از مش��خص ش��دن نتيجه انتخابات و پيروزی سيدابراهيم رئيسی و 
همچنين احتمال به توافق رسيدن ایران و آمریکا بر سر برجام ممکن است 
اتفاقات مهمی در بازار خودرو نيز رخ دهد. برای بررس��ی بيش��تر وضعيت 
واردات خودرو در تابستان 1400 گفت و گویی با مهدی دادفر، دبير انجمن 
واردکنندگان خودرو و فربد زاوه، کارشناس خودرو انجام دادیم که در ادامه 

گزارش مشروح آن را می خوانيد. 
آزادسازی واردات خودرو در دولت جدید؟

دادفر اظهار کرد: به نظر می رس��د که در راس��تای افزایش رضایتمندی 

مردم دولت بعد یک س��ری فضاها را باز خواهد کرد. اگر به همين ش��يوه 
پيش برویم اسفندماه امسال رشد 50 درصدی قيمت ها را خواهيم داشت. 
بنابراین دولت ها مجبور هس��تند بحث واردات خودرو را سریعا آزاد کنند 
و حتی ش��اید نرخ تعرفه را نيز کاهش دهند. همچنين قيمت خودروهای 
داخلی نيز آزاد خواهد ش��د در نتيجه بازار نيز به تعادل می رسد. بنابراین 

مطمئن باشيد که واردات خودرو در دولت بعدی آزاد خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر نرخ تعرفه به شرایط قبل باشد قيمت رسيدن محصول 
به دست مش��تری 150 درصد ضربدر نرخ ارزی کاال می شود. یعنی برای 
یک خودروی ۳0 هزار دالری با این شرایط قيمتی در حدود 1.5 ميليارد 
تومان خواهد ش��د. به عنوان مثال یک س��انتافه 2021 قيمتی در همين 
حدود خواهد داش��ت. با این وجود می توان گفت آزادسازی واردات از نظر 
روانی روی قيمت ها تاثير می گذارد. مالکان قبلی نيز اقدام به فروش خودرو 
می کنند تا نمونه های جدید را بگيرند و رقابت بين فروش��ندگان منجر به 

کاهش قيمت ها خواهد شد.
دبير انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص روند تامين ارز نيز گفت: 
درخصوص آزادسازی واردات خودرو اگر تحریم باقی بماند واردکنندگان 
خ��ودرو از خارج کش��ور می توانند تامين منابع را انج��ام دهند، اما اگر 
تحریم نباشد به راحتی با تامين منشأ پول و جذب سرمایه گذار خارجی 
واردات را انج��ام داد. در حقيقت می توان گفت نگاه ما به داخل کش��ور 

برای تامين ارز نيست.
بهترین فرصت برای خرید خودرو

زاوه نيز در رابطه با آزادسازی واردات خودرو اظهار کرد: به نظر می رسد 
که تابستان بهترین فرصت برای خرید خودرو است، همچنين احتماال در 
دولت جدید بحث آزادس��ازی واردات مطرح می شود. تصور من این است 
که در همين تابس��تان واردات خودرو آزاد می ش��ود، اما کم و کيف آن در 
قيمت ها اثر می گذارد. به عنوان مثال اگر واردات در حد این باشد که افراد 
خاصی بتوانند این کار را انجام دهند تاثير زیادی بر قيمت ها ندارد. اما اگر 
مانند سال 84 واردات برای عموم آزاد باشد آن وقت می توان انتظار داشت 

سطح عمومی قيمت ها به صورت قابل توجه کاهش می یابد.
این کارشناس خودرو همچنين گفت: fatf و برجام در تابستان احتماال 
به سرانجام می رسد. اتفاقا این کار از آقای رئيسی برمی آید و در صحبت ها 
نيز به این مورد اش��اره کردند که ما نه تنها با برجام مخالف نيستيم بلکه 
به دنبال منافع آن هس��تيم. برخالف تصور ایجادشده، آقای رئيسی هم به 
برجام و هم fatf ورود می کند. به نظر می رسد که بر همين اساس مسائل 
و مشکالت ارزی واردات خودرو نيز حل شود. البته همکاری با شرکت های 
خودرویی خارجی به سرعت صورت نمی گيرد. دولت باید در اواسط مرداد 
وارد کار ش��ود بنابراین حدودا باید در ماه ه��ای آبان و آذر منتظر اتفاقات 

خودرویی در این زمينه باشيم.

گسترش نیوز گزارش می دهد

شکست طلسم واردات خودرو در تابستان ۱۴۰۰؟

مدتی اس��ت بحث عرضه خودرو در بورس کاال مطرح شده؛ طرحی که 
اجرایی شدن آن همچنان موافقان و مخالفانی به همراه دارد.

به گزارش همشهری آنالین، اواخر سال گذشته بود که عرضه خودرو در 
بورس کاال به تصویب کميس��يون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
رسيد. طرح ساماندهی صنعت خودرو مصوب مجلس دهم بود که شورای 
نگهبان به یکی از ماده های طرح، ایراد گرفت و به سرانجام نرسيد و بعد در 
مجلس یازدهم دوباره در دستور کار قرار گرفت. اکنون طرح عرضه خودرو 
در بورس در مجلس ش��ورای اسالمی مطرح شده و در کميسيون صنایع 
مجلس نيز روی جزیيات آن کار می شود اما اجرای آن هنوز قطعی نيست.
قرار بود این طرح ابتدای ماه جاری در صحن علنی مجلس مطرح شود، 

اما به نظر می رسد هنوز تصویب آن در مجلس به کار بيشتری نياز دارد.
حجت اهلل فيروزی، سخنگوی کميسيون صنایع و معادن مجلس در این 
مورد گالیه کرده و گفته اس��ت: هدف م��ا از طرح عرضه خودرو به بورس 
این بود که اوال عرضه و تقاضا همس��ان شوند و هدف دیگر هم منطقی و 
رقابتی ش��دن قيمت آن بود. حال گالیه ما این اس��ت که چرا طرحی که 
از مطرح ش��دن آن در کميسيون هشت ماه می گذرد، همچنان در رفت و 

برگشت است؟
اگر مصوبه عرضه خودرو در بورس کاال به تصویب برس��د براس��اس این 
مصوبه خودروس��ازان باید خودروهای س��واری را وارد بورس کنند تا نرخ 
فروش در بس��تر عرضه و تقاضا مشخص شود. قيمت ها هم از دستوری به 
تعادلی بازمی گردد. اما عرضه خودرو در بورس موافقان و مخالفانی دارد. به 
عنوان نمونه محمدعلی دهقان دهنوی رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار 
خودرو را کاالی مناس��بی برای بورس��ی ش��دن نمی داند و تاکيد دارد که 
سازمان بورس مخالف قيمت گذاری دستوری خودرو است. او معتقد است 
که کاالیی مثل خودرو شرایط عرضه شدن در بورس را ندارد. چون اصوال 

کاالیی وارد بورس می شود که مانند خودرو تنوع نداشته باشد.
قاسمی یکی از کارشناسان بازار سرمایه، معتقد است که اگر خودرو وارد 
بورس کاال ش��ود، با توجه به سيستم سخت افزاری و نرم افزاری موجود در 
بورس کاال، مش��کالتی به وجود خواهد آمد. به گفته او، تا به حال خودرو 
در بورس س��ایر کش��ورها مورد معامله قرار نگرفته است. معموال در دنيا 
کاالهایی را در بورس مورد معامله قرار می دهند که تعيين کننده کاالهای 

مصرفی و نهایی است.

در این ميان اما برخی از کارشناسان بازار سرمایه نيز موافق اجرایی شدن 
این طرح هستند. آنها معتقدند که با اجرای این طرح دست دالالن از بازار 
خودرو کوتاه می شود و قيمت گذاری خودرو منصفانه خواهد شد. از طرفی 
جلوی دونرخی ش��دن خودرو هم گرفته می ش��ود چون اکنون خریداران 
ب��ا دو نرخ قيمت کارخانه و قيمتی ک��ه دالالن در بازار آزاد ارائه می دهند 

روبه رو هستند.
اما  وزیر صنعت و معدن و تجارت نيز کامال مخالف این مس��ئله است و 
تاکنون چند بار این مخالفت را بيان کرده است. وی در گفت و گو با فارس، 

اظهار کرده است که عرضه خودرو در بورس کارشناسی شده نيست.
مخالفت وزیر صمت با عرضه خودرو در بورس

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت ب��ا بيان اینکه عرضه خ��ودرو در بورس 
کارشناسی نيست، گفت: تحریم باعث شده که واردات خودرو متوقف شود، 

لذا بازار رقابتی نيست.
عليرضا رزم حس��ينی درباره عرضه خودرو در بورس کاال، بيان کرد: این 
طرح در مجلس شورای اسالمی مطرح شده و در کميسيون صنایع مجلس 

نيز روی جزیيات آن کار می شود اما اجرای آن هنوز قطعی نيست.
وی در پاس��خ به این س��وال مبنی بر اینکه برای متعادل س��ازی قيمت 
خودرو وزارت صمت چه پيش��نهادی بهتر از عرضه خودرو در بورس دارد، 
گف��ت: همکاری خوبی بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و کميس��يون 
صنایع مجلس شورای اس��المی وجود دارد بنابراین طرحی وزارت صمت 
ب��رای قيمت گذاری خودروها به مجلس ارائه داده اس��ت که کميس��يون 
اقتص��ادی مجلس هم با آن طرح موافقت کرده اس��ت بنابراین در انتظار 
فرصت��ی برای اجرای این طرح هس��تيم و اميدواریم ب��ا اجرای این طرح 

قيمت ها بهتر شود.
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت بيان کرد: در این ط��رح خودروها به دو 
گروه خودروهای عمومی و غيرعمومی )مثال خودرویی مانند دناپالس که 
مشابه دارد و عالوه بر کمپانی خارجی مشابه آن را شرکت داخلی نيز توليد 

می کند( تقسيم می شود.
رزم حس��ينی بيان کرد: در م��ورد جزیيات این طرح با ش��ورای رقابت 
گفت وگو شده است و در تعامل با مجلس هستيم که اميدواریم اجرای آن 

روی قيمت ها تاثيرگذار باشد.
وی با بيان اینکه برای حل مش��کالت قيمت گذاری خودرو باید در کنار 

توليد داخلی واردات معقول انجام ش��ود، گفت: در این صورت فضا رقابتی 
می شود، توليد افزایش می یابد و قيمت ها نيز کاهش می یابد.

رزم حسينی  ادامه داد:  قيمت گذاری دستوری توليد را افزایش نمی دهد. 
ظرفيت توليد خودرو در ایران بالغ بر 2 ميليون خودرو است و با این ميزان 

توليد کامال نياز داخل را می توان تامين کرد.

اما و اگرهای عرضه خودرو در بورس 

 وزیر صمت همچنان مخالف است
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رازهای موفقیت دیزنی در بازاریابی و 
برندسازی

به قلم: دیوان لیوس
مدیرعامل موسسه DDigital و بازیگر سابق فيلم های دیزنی

دیزنی یکی از بزرگترین برندهای دنيا محسوب می شود. این برند 
س��االنه درآمد خيره کننده ای از حوزه سرگرمی دارد و مشتریان هر 
روز بيش��تر از دیروز به آن عالقه مند می شوند. بسياری از برندها در 
زمينه توسعه برند و بازاریابی مناسب برای مخاطب هدف مشکالت 
زیادی دارند. اگر برای ش��ما ه��م دیزنی نمون��ه ای واضح از تجربه 
موفقيت برندسازی و بازاریابی محسوب می شود، ما در این مقاله به 
بررس��ی تجربه این برند خواهيم پرداخت پس در ادامه با ما همراه 
باش��يد تا برخی از درس ه��ای مهم از دیزنی در زمين��ه بازاریابی و 

برندسازی را مرور کنيم.
آگاهی بخشی پیرامون برند به طور کامل

دیزنی تاکيد بس��يار زیادی به آگاهی بخشی درباره کسب و کارش 
ب��ه مش��تریان دارد. امروزه اغلب مردم در سراس��ر دنيا نس��بت به 
خدمات این برند بزرگ اطالع کامل دارند. ش��اید شما مشتری این 
برند نباشيد، اما خيلی خوب از دامنه فعاليت آن خبر دارید. این امر 
به خوبی تاثير برندس��ازی مناسب از سوی دیزنی را نشان می دهد. 
اگر ش��ما در تالش برای تاثيرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف از این 
برن��د الگوبرداری کني��د، به احتمال زیاد موفقي��ت باالیی را تجربه 

خواهيد کرد. 
برخ��ی از کس��ب و کارها در زمين��ه برندس��ازی و ارائه تصویری 
منس��جم از کسب و کارش��ان مش��کالت زیادی را تجربه می کنند. 
ای��ن امر به دليل عدم ارائه تصویری منس��جم از برند و تالش برای 
آگاهی بخش��ی به مش��تریان به طور محدود است. استفاده از تجربه 
موفق دیزنی در این ميان بهترین راهکار ممکن محسوب می شود. 

ترکیب بازاریابی و روابط عمومی
اگر ش��ما با مش��اهده یکی از کمپين های بازاریابی دیزنی سوالی 
برای ت��ان پيش بياید، به س��اده ترین ش��کل ممکن ام��کان طرح و 
دریاف��ت جواب در س��ریع ترین زم��ان ممکن را داری��د. این امر به 
دلي��ل ترکيب فرآین��د بازاریاب��ی و روابط عمومی از س��وی دیزنی 
روی داده اس��ت. تجربه تلخ بسياری از مش��تریان در زمينه تعامل 
با برندها انتظار چند س��اعته و حتی چند روزه برای دریافت پاس��خ 
سواالت ش��ان اس��ت. دیزنی به خوبی از رقبای بزرگش در بازار خبر 
دارد و برای حفظ مشتریان اقدام به استفاده از چنين تکنيکی کرده 
اس��ت. این امر به شما برای تاثيرگذاری بر روی مشتریان به بهترین 

شکل ممکن کمک می کند.
امروزه اگر ش��ما پاسخ مشخصی برای مشتریان تان داشته باشيد، 
ب��ه بهترین ش��کل ممکن امکان تعامل با آنه��ا و موفقيت در زمينه 
جلب نظرش��ان را پيدا می کنيد. متاسفانه بسياری از برندها در این 
راس��تا عملکرد بسيار ضعيفی از خودشان نشان می دهند. درست به 
همي��ن خاطر فقط تعداد اندک��ی از برندها مثل دیزنی معروف و در 

ميان مشتریان محبوب هستند. 
مدیریت به روز شهرت برند

اینکه مش��تریان درباره برند شما چه چيزهایی می گویند، اهميت 
بس��يار زیادی دارد. برخی از برندها برای تعامل با مشتریان به هيچ 
وجه صحبت های پيرامون برندش��ان را جدی نمی گيرند. این امر به 
معنای تایيد ش��ایعات و س��خت تر کردن مس��ير تعامل با مشتریان 

است.
دیزن��ی در زمين��ه برندس��ازی و بازاریابی هميش��ه ب��ه مدیریت 
شهرتش به دقيق ترین ش��کل ممکن توجه نشان می دهد. این برند 
نه تنها درباره ش��ایعات پيرامون برندش حساس��يت نشان می دهد، 
بلکه در کوتاه ترین زمان ممکن هم ش��ایعات را حل و فصل می کند. 
همچنين اگر یکی از کارمندان ش��رکت رفت��اری خالف ارزش ها و 
جایگاه دیزنی صورت دهد، به س��رعت هرچه تمام تر از شرکت کنار 

گذاشته خواهد شد. 
ش��اید بس��ياری از کس��ب و کاره��ا در زمينه مدیریت ش��هرت 
عملکردی عادی داش��ته باش��ند، اما دیزنی به بهترین شکل ممکن 
ب��ا همراهی تمام اعضایش در تالش برای مدیریت ش��هرت و حفظ 
جایگاهش در بازار اس��ت. درس��ت به همين خاطر هميشه در ميان 

مشتریان محبوب باقی مانده است. 
بازاریابی چندرسانه ای

اگر دقت کرده باشيد، دیزنی همه جا حضور دارد. رد پای این برند 
در تمام حوزه ها به خوبی حس می ش��ود بنابراین اگر شما در تالش 
برای پيدا کردن راهکاری به منظور تعامل با مش��تریان تان هستيد، 
به خوبی می توانيد از تجربه دیزنی اس��تفاد کنيد. این برند بازاریابی 
را محدود به چند رسانه مشخص نکرده است، بلکه در اغلب رسانه ها 
مورد عالقه کاربران به بهترین ش��کل ممکن حضور دارد. درست به 
همين خاطر نيز شهر بسيار زیادی در ميان مشتریان دارد. بازاریابی 
چندرس��انه ای کار سختی نيست. شما فقط باید نسبت به حضور در 
کنار مش��تریان به بهترین ش��کل ممکن توجه نشان دهيد؛ همين 

و بس. 
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نویسنده حوزه مدیریت و کسب و کار

مترجم: امير آل علي

بدون شک هر کارآفرین و مدیري تمایل دارد که با کمترین مشکالت مواجه 
ش��ود. در این رابطه حتي ممکن اس��ت دانش و تجربه کاري خوبي را داشته 
باش��يد، با این حال رفتارهاي غلط مي تواند نارضایتي هاي مختلف از س��وي 
کارمندان، مشتري و... را به همراه داشته باشد. تحت این شرایط سوال اصلي 
این است که مهمترین رفتارهاي مدیریتي کدامند؟ در این راستا اگرچه ممکن 
است هر فردي نظر مخصوص به خود را داشته باشد، با این حال زماني مي توان 
به یک جمع بندي درست دست پيدا کرد که نتایج حاصل یک تحقيق علمي 
محس��وب شود. به همين خاطر نيز تحقيقي در این زمينه انجام شده که در 
ادامه موارد منتخب آن را بررسي خواهيم کرد. درواقع این گزینه ها، مهمترین 

رفتارهایي محسوب مي شود که هر مدیر باید از خود بروز دهد. 
1-صداقت در هر زمینه اي

اگرچه بسياري از افراد بر این باور هستند که مدیریت به معناي داشتن 
سياس��ت در رفتار با دیگران و دروغ گفتن به حرفه اي ترین ش��يوه ممکن 
اس��ت، با این حال آمارها در این زمينه خالف ادعا را به اثبات مي رس��اند. 
درواق��ع بهتری��ن کارآفرین ها و مدی��ران که رضایت حداکث��ري و جوي 
مثال زدني در شرکت خود دارند، همواره تالش مي کنند تا صداقت باالیي 
را داش��ته باشند. این امر باعث مي ش��ود که خصوصا در درازمدت، اعتماد 
قلبي نسبت به آنها شکل گيرد. درواقع اعتماد به همان اندازه که از سوي 
مشتري مهم است، براي کارمندان نيز کامل ضروري خواهد بود. در نهایت 
چنين اقدامي باعث خواهد شد تا دیگر نياز به اقدامات زمانبر، خسته کننده 

و پرریسک نظير پنهان کاري، نداشته باشيد.
2-اعتماد به نفس خود را نشان دهید 

این توقع وجود دارد که مدیر به طرح ها و آینده شرکت اطمينان داشته 
باشد. در این راستا شما باید اعتماد به نفس باالیي را داشته باشيد که حتي 
در سخت ترین شرایط نيز بتوانيد اوضاع را مدیریت نمایيد. درواقع این نکته 
را همواره به خاطر داشته باشيد که شما بزرگترین الگوی شرکت محسوب 
مي ش��وید. این امر باعث خواهد ش��د تا نگاه ها به سمت شما باشد. تحت 
این ش��رایط هر رفتاري از سوي ش��ما، در کل بدنه شرکت بازتاب خواهد 
داش��ت. نکته دیگري که الزم است تا به آن توجه داشته باشيد این است 
که از نشانه هاي فردي که اعتماد به نفس باالیي دارد این است که سریعا 
خشمگين نشده و زود نااميد نمي شود. این امر ممکن است باعث شود که 
ش��ما به یک دوره خودسازي نياز داش��ته باشيد. درواقع یکي از مشکالت 
دروس مدیریتي این است که بر چنين جنبه هاي مهمي، توجه نداشته و 

تمرکز آن روي استراتژي هاي مختلف است. 
3-در دسترس باشید 

تيم شرکت در شرایط مختلفي نياز دارد که به مدیریت مراجعه نماید. تحت 
این شرایط اگر دسترسي به شما سخت باشد، بدون شک با مشکالت زیادي 
مواجه خواهيد شد. در این راستا در بسياري از شرکت ها، کارمندان حتي براي 
هفته ها مدیر شرکت را نمي بينند. این امر بدون شک بدترین اتفاقات را به همراه 
خواهد داشت. نکته اي که در این بخش الزم است تا به آن توجه داشته باشيد 
این اس��ت که حتي اگر در حال حاضر اعتراضي از س��وي کارمندان مشاهده 
نمي شود، به این معنا نخواهد بود که شرکت در مسير درست قرار دارد. درواقع 
یک مدیر الیق الزم است تا آینده نگري داشته باشد و زمينه هاي بروز نارضایتي 
و مش��کالت را شناس��ایي و برطرف نماید. در این راستا اگر مدیریت شرکتي 
بزرگ را در اختيار دارید، توصيه مي شود که زمان بندي براي گروه هاي مختلف 
شرکت داشته باشيد. براي مثال دو ساعت اول صبح را به تيم فروش اختصاص 
دهيد تا در صورت نياز به دفتر ش��ما مراجعه کنند. در این زمينه با توجه به 
پيشرفت تکنولوژي، مي توانيد از ابزارهایي نظير تماس تصویري نيز استفاده 
کنيد. این موضوع خصوصا براي ش��رکت هایي که شعبه هاي متعددي دارند، 

بسيار کاربردي خواهد بود. 
4-بازخورد مثبت داشته باشید 

ش��ما مي توانيد بزرگترین منتقد تيم و یا بزرگترین روحيه بخش باشيد. 
این امر کامال به نگرش ش��ما بستگي دارد، با این حال آمارها حاکي از آن 
است که رویکرد دوم، نتایج به مراتب بهتري را به همراه دارد. درواقع براي 
هر فردي خوش��ایند اس��ت که از تالش هایي که مي کند، قدرداني صورت 
گيرد و به این باور برسند که شما شاهد آن هستيد. این امر در روحيه آنها 

نيز تاثير فوق الع��اده ای را دارد. در این زمينه از مطرح کردن بازخوردهاي 
منفي خود و مشتریان نيز غافل نشوید. با این حال در این زمينه الزم است 
که ابتدا موارد مثبت را مطرح نمایيد و پس از آن چند مورد منفي را هم 
ذکر کنيد. این امر باعث مي شود تا احتمال بروز دلخوري، به حداقل برسد، 
با این رویکرد، پس از مدتي ش��اهد این امر خواهي��د بود که تا چه اندازه 

راندمان کاري شرکت بهبود پيدا کرده است. 
5-همه چیز را با مثال توضیح دهید

این نکته را به خاطر داشته باشيد که سخنراني محلي براي به رخ کشيدن 
س��طح سواد و اطالعات نيست. به همين خاطر نيز ضروري است که آن را تا 
حد امکان ساده و مختصر نمایيد. در این زمينه براي درک بهتر امور، الزم است 
تا مثال هاي مناسبي را مطرح نمایيد. براي مثال به جاي آنکه استراتژي جدید 
را توضيح دهيد، یک مثال از برندي که آن را مورد اس��تفاده قرار داده، مطرح 
نمایيد. همچنين فراموش نکنيد که شما باید در تالش براي کمک کردن و 
ساده نمودن اقدامات تيم خود باشيد. همچنين به سطح تيم خود نيز توجه 
داشته باشيد. در این زمينه اشتباه رایج این است که افراد تيم خود را با دیگران 
مقایسه مي کنند. این امر در حالي است که شرایط و افراد با یکدیگر متفاوت 
بوده و این امر تنها باعث فش��ار بي مورد خواهد شد. در چنين جوي نيز شما 
نمي توانيد انتظار فعاليت مفيد و بروز خالقيت را داشته باشيد. به صورت کلي 

در یک محيط سالم، رشد کردن امري طبيعي خواهد بود. 
۶-جایزه هاي فردي تعیین نمایید

از رفتارهاي منس��وخ مدیران انتخاب کارمند برتر ماه اس��ت. این امر 
باعث خواهد شد تا افراد وارد یک رقابت ناسالم شوند. درواقع تنها رقابت 
زماني س��الم خواهد بود که با خود افراد باشد. براي مثال این امر که به 
ازاي پيش��رفت نسبت به عملکرد ماه قبل افراد جوایزي را تعيين کنيد، 
اقدامي کامال درس��ت و هوش��مندانه خواهد بود. این نکته را همواره به 
خاطر داش��ته باش��يد که برخي از افراد ممکن است بنا به دالیلي نظير 
تجربه کاري، ش��انس درخشش باالتري را داش��ته باشند که در صورت 
انتخاب کارمند برتر ماه، طبيعي است که افرادي محدود، شانس کسب 
جوایز را داشته باشند. این امر در درازمدت نااميدي سایر کارمندان را به 
همراه دارد، با این حال در شيوه مذکور، هر فرد تنها با عملکرد گذشته 
خود مقایس��ه مي شود. در این راستا نکته اي که باید به آن توجه داشته 
باشيد این است که کارمندان خود را تنها نگذارید. درواقع هر آماري نياز 
به تحليل دارد تا موانع سر راه کارمندان برداشته شود و بتوانند همواره 

در مسير رشد گام بردارند. 
7-اشتیاق و تعهد خود را نشان دهید 

اگر نسبت به کار خود تمایل باالیي را داشته باشيد و خود را متعهد به 
برند نشان دهيد، این رفتار به سایر افراد تيم شرکت نيز منتقل خواهد شد. 
درواق��ع عملگرا بودن به مراتب تاثيرگذارتر از صحبت خواهد بود. این امر 

باعث خواهد شد تا کارمندان نيز به سمت رفتاري مشابه متمایل شوند. 
۸-به دنبال کشف مشکالت باشید 

این امر که توانایي حل مش��کل را داشته باشيد، ابدا کافي نخواهد بود. 
درواقع شما باید این توانایي را در خود ایجاد نمایيد که قبل از بروز مشکل، 
آن را شناسایي کنيد. تحت این شرایط حتي اگر قادر به حل آن نباشيد، 
مي توانيد با همراهي س��ایر افراد تيم، براي جلوگيري از بروز یک بحران یا 
مشکل جدي، اقدام نمایيد. درواقع هيچ فردي بهتر از مدیر شرکت، نسبت 
به تمامي مس��ائل اشراف نداش��ته و امکانات نظارتي را در اختيار ندارد. به 
همين خاطر اگر در این رابطه تعلل نمایيد، بدون شک فردي دیگر آن را 
انجام نخواهد داد. این مس��ئله بيش از 50 درصد مشکالت رایج شرکت ها 

را از بين خواهد برد. 
9-بهترین شنونده باشید

آیا کارمندان به راحتي مش��کالت خود را با ش��ما مطرح مي کنند؟ در 
صورت منفي بودن پاس��خ شما به این پرس��ش، بدون شک نياز خواهيد 
داشت تا نس��بت به شنونده خوبي بودن خود، شک نمایيد. درواقع بهبود 
این مهارت باعث خواهد ش��د تا دليل��ي براي پنهانکاري و رفتارهاي مضر 
وجود نداش��ته باشد. تحت این ش��رایط افراد مي توانند حتي شدیدترین 
دلخوري هاي خود را مطرح کرده و بدون ترس از عواقب آن، از توصيه هاي 
شما اس��تفاده نمایند. این نکته را فراموش نکنيد که براي شنونده خوبي 
ب��ودن دو نکته بس��يار مهم خواهد بود. نخس��ت آنکه اج��ازه دهيد افراد 
صحبت های خود را به صورت کامل و بدون آنکه قضاوتي داش��ته باشيد، 
مطرح نماید و پس از آن تالش کنيد تا خود را در موقعيت آنها قرار دهيد 

تا قدرت درک پيدا کنيد. 

10-ارتباط موثري داشته باشید 
شما باید به دنبال ارتباط با کارمندان خود باشيد. این موضوع در حالي است 
که بسياري از مدیران صبر مي کنند تا کارمندان به آنها مراجعه کنند. در این 
زمينه توصيه مي شود که شناخت خود را از کارمندان افزایش دهيد. این امر 
باعث مي شود تا ارتباط و در نهایت مدیریت شما به شيوه اي باشد، که بهترین 
گزینه براي هر فردي محسوب مي شود. در این راستا فراموش نکنيد که ارتباط 
موثر، به کيفيت آن و نه کميت بستگي دارد.  در نهایت با رعایت این موارد به 

ظاهر ساده مي توانيد شاهد انقالبي در شيوه هاي مدیریتي خود باشيد.
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اخبار

ایالم - منصوری: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم گفت:با توجه به 
اینکه بستر دوره چهارم انقالب صنعتی IT می باشد استفاده از فن آوری 
های جدید در زمینه ایمنی و آتش نشــانی در مجموعه وزارت نفت و 

بالتبع در شرکتهای تابعه وزارت نفت ضروری به نظر می رسد.
به گزارش روابط عمومــی، دکتر" روح اله نوریان" در دومین کمیته 
تخصصی ایمنی و آتش نشانی وزارت نفت که به میزبانی پاالیشگاه گاز 
ایالم برگزار شد، افزود: انقالب صنعتی چهارم تحول عظیمی در 10 سال 
آینده به وجود خواهد آورد که در بحث فن آوری های نوین، پیشــرفت 
های رباتیکی ،شهر هوشــمند، رایانش ابری، هوش مصنوعی، زنجیره 
بلوکی، کالن داده ها و داده کاوی، محاسبات نرم و کاربرد اینترنت اشیا 

می تواند دراین صنعت تحول اساسی ایجاد کند.
وی به اهمیت موارد ایمنی و آتش نشــانی در واحدهای پرمخاطره 
همچون پاالیشــگاه ها اشاره کرد و اظهار داشــت:با شروع دوره چهارم 
انقالب صنعتی از ســال 2015 و اســتفاده از فن آوری های جدید در 
بخش های ایمنی و آتش نشــانی همچون استفاده از واقعیت مجازی 
R.V  در شبیه سازی حوادث و استفاده آتش نشانان از آن،کاله ایمنی 
و دســتبند هوشمند، سنسورهای هوشــمند در امداد و نجات، ردیابی 

افراد،ارســال لحظه ای اطالعات حیاتی برای آمادگی و مقابله با حوادث 
احتمالی ضرورت دارد.

 ، HAZID وی به شناســایی خطــرات بــا روش های مختلــف
JHA  ، HAZOP وهمچنیــن انجام اقدامات اصالحی برای فعالیت 
های ریسک باال در سنوات گذشته در این پاالیشگاه گاز اشاره و تصریح 
کرد:با اقدامات انجام شــده در واحدهای فرآیندی خوشبختانه در چند 
سال گذشــته حادثه ناتوان کننده یا آتش ســوزی گسترده در سطح 

پاالیشــگاه نداشــته ایم و در زمینه کاهش حوادث این شرکت کارنامه 
قابل قبولی دارد.

همچنین مدیر HSE شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه علل تامه 
اکثر حوادث در شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران خطاهای 
انسانی است،گفت: علل تامه اکثر حوادث خطاهای انسانی است که نشان 
دهنده اهمیت فاکتور های انسانی و نقش تعیین کننده آنها در حوادث 
می باشد. "غالمرضا بهمن نیا به وضعیت رو به رشد  HSE در شرکت 
پاالیش گاز ایالم اشاره کرد و افزود: با ادامه این روند انتظار بر این است 
 HSE که پاالیشگاه ایالم به زودی در رده پاالیشگاه های برتر  در حوزه
دیده شــود.  وی به اهمیت و ضرورت نگاه عمیق به علل بروز حوادث و 
درس آموزی از حوادث اشــاره و اظهار داشت: مدیریت HSE شرکت 
ملی گاز ایران در راســتای پیشــگیری از بروز حوادث با تکیه بر درس 
آموزی از حوادث گذشته، پروژه های بهبود متعددی از جمله" بررسی 
حوادث 10 سال اخیر در شرکت ملی گاز و استخراج و استفاده از درس 
آموخته ها" و "بررســی نقش خطای انســانی در حوادث و راهکارهای 
حذف علل ریشه ای بروز خطاها و مدیریت بهینه فاکتور های انسانی" 

تعریف نموده و در حال پیگیری می باشد.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
گیالن گفت: شرکت های تعاونی که عرصه های مختلف فعال هستند 
مــی توانند با تعامل و ارایه خدمات متقابــل به یکدیگر ضمن کاهش 
هزینه های خود به توسعه تعاونی ها و گردش سرمایه در داخل استان 
نیــز کمک کنند. به گزارش روابط عمومــی اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان گیالن: عباس علیزاده مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
گیالن در گفتگو با اعضای هیات مدیره مرکز تصویربرداری سپهر ضمن 
تقدیر از تالش های مدیران و مجموعه کارکنان مرکز ســپهر؛ استقبال 
و رضایتمندی مــردم از خدمات این مرکز را حاصل همین تالش ها و 

عملکرد مناسب عنوان کرد.
علیزاده در نشســت با اعضای هیات مدیره شــرکت تعاونی خدمات 
رفاهی پزشکی آریاتابان پارسیان )سپهر( که با حضور تحویلداری مدیر 
تعاون اســتان و لقمانی مدیریت تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
رشت برگزار شد بر لزوم ایجاد حلقه ارتباط بین تعاونگران و بخش تعاون 

اداره کل تاکید کرد. مدیرکل با تاکید بر ایجاد ارتباط و تعامل شــرکت 
های تعاونی با یکدیگر خاطر نشان کرد : تعاونی های تولیدی، توزیعی 
و خدماتی با ظرفیت های باال در اســتان مشغول به فعالیت هستند که 
اگر حلقه اتصال بین این شرکت ها شکل بگیرد می توانند با هم افزایی 

و ارایه خدمات متقابل بسیاری از نیازها و مشکالت خود را رفع کنند.
علیزاده گفت: چندین شرکت تعاونی در سطح استان درتولید و عرضه 
پوشاک، ماسک و الکل که از نیاز های اساسی مرکز سپهر است فعالیت 

گسترده دارند.
وی در همین راســتا خاطر نشــان کرد :می توانید با تهیه ملزومات 
پرکاربرد از این شرکت ها ضمن کاهش هزینه های خود به توسعه تعاونی 
های تولیدی و گردش سرمایه در داخل استان نیز کمک کنید. وی در 
ادامه بابیان اینکه خدمات مرکز سپهر در حوزه رادیولوژی و استفاده از 
تجهیزات پزشکی است افزود: ارتباط با انجمن صنفی تجهیزات پزشکی 
و بهره مندی از ظرفیت و خدمات این انجمن ها در توسعه و تقویت این 
مرکز موثر است که باید مورد توجه قرار گیرد. علیزاده در همین راستا و 
با بیان اینکه اتحادیه ها نقش بسزایی در شناسایی و پیگیری مشکالت 
تعاونی ها دارند؛خواستار تشکیل یک اتحادیه برای شرکت های تعاونی 

که در حوزه خدمات پزشکی فعالیت می کنند شد.

ساری – دهقان : مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در مراسم 
تودیع و معارفه سرپرســت شــرکت گاز مازندران، عنوان کرد: اولویت 
تصمیمات ســازمانی باید با منابع انسانی باشد و  به خواسته ها و حل 

مشکالت نیروی انسانی، در همه شرایط و لحظات توجه شود.
گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، "غالمرضا مشایخی" 
مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز ایران در مراسم تودیع و معارفه سرپرست 
شرکت گاز مازندران که با حضور معاون عمرانی استانداری، اعضای هیأت 
مدیره و هیأت رئیسه و روسای ادارات شهرستانها )بصورت وبینار( برگزار 
شد، اظهار داشت: اولویت تصمیمات سازمانی باید با منابع انسانی باشد. 
چرا که اگر این عزیزان در شرایط ایده آل فکری خوب قرار داشته باشند، 

بازدهی بسیار باالیی خواهند داشت.
مشایخی با اشاره به عملکرد مثبت شرکت گاز استان در ارتباط با پروژه 
های گازرسانی تصریح کرد: در موضوع گازرسانی به مناطق کم برخوردار 
در اســتان مازندران، اعتبارات خوبی تخصیص داده شده که بزودی با 
همت و تالش نیروهای متخصص شــرکت گاز مازندران، شاهد ضریب 

نفوذ 100 درصدی گاز در این بخش خواهیم بود.
در ادامه مراسم، "حمزه امیرتیموری" سرپرست پیشین شرکت گاز 
مازندران، با اشــاره به اینکه کوهستانی بودن و پراکندگی زیاد روستاها، 
اجــرای شــبکه گاز را دچار دشــواری نموده و در ایــن راه پروژه های 
گازرسانی با سختی فراوان به ثمر می رسند، گفت: تا کنون به 59 شهر 
و دو هزار و 361 روستای استان گازرسانی شده اند که از این تعداد 78 

روستا در سال گذشته از نعمت گاز بهره مند شدند.

همچنین "مقدم بیگلریان"، سرپرســت جدید شــرکت گاز استان 
مازندران در این جلسه ضمن تشکر از حسن نظر و اعتماد مدیرعامل 
شــرکت ملی گاز ایران، مدیر گازرسانی و ســایر مراجع و مسئولین 
ذیربط، اظهار داشت: رسیدن به اهداف متعالی صنعت گاز در مازندران 
با وجود پتانسیل قوی و سرشار از سرمایه های انسانی توانمند در این 
شــرکت که در همه بخش ها و در تمام حوزه ها ســرآمد هستند، کار 
دشــواری نخواهد بود. همانطوریکه "حضرت علی)ع( در خطبه 211 
نهج البالغه فرمودند: برای رسیدن به هدف های بلند، همت واال داشته 

باشید."
وی با اشــاره به استمرار گازرســانی به 425 روستا و تکمیل 2 شهر 
باقیمانده در اســتان ادامه داد: در فضای اســتان هم نیازمند همراهی 
بیشتر مدیران و مسئوالن اجرایی هستیم و حمایت، همکاری و تعامل 

دســتگاهای حاکمیتی استان، بی شک موجب خیر و برکت برای مردم 
عزیزمان می شود.

سرپرســت شرکت گاز استان، نخبگی، تعهد، تقوا و ایمان را ویژگی 
کارکنان شرکت گاز استان عنوان کرد و گفت: امیدوارم بتوانیم با کمک 
و یاری خداوند متعال و همکاری یکایک کارکنان و البته حمایت های 
شرکت ملی گاز ایران و مجموعه دستگاه های حاکمیتی استان، در ادامه 
روزهای خوب گذشــته، روزهای بهتری را نیز در آینده برای اســتان 
رقــم بزنیم. بیگلریان در ادامه بر لزوم پیگیری برای پایداری تامین گاز 
اســتان در فصل ســرما تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه به زودی 
گازرسانی در استان مازندران تکمیل و به استان سبز تبدیل خواهد شد، 
لذا بایستی استراتژیها در اعتماد سازی ذینفعان، نگهداری و تعمیرات، 
بهینه سازی انرژی، نحوه بهره برداری، مدیریت دانش، توجه به محیط 
زیســت، تغییر رویکرد در حوزه منابع انسانی و ارتقای نیروی انسانی و 
افزایش رضایتمندی و همچنین اســتفاده از نیروهای جوان و شایسته 
تغییر یافته و مهندسی شود. وی خاطرنشان کرد: بایستی به فکر توسعه 
تفکر و نگرش سیستمی در سازمان باشیم و ضمن شناسایی فرصت ها 
روی آنها متمرکز شویم و همچنین باید مراقبت نمائیم که صدای رفتار 
کارکنان در گوش سازمان نپیچد چون صدای رفتار از صدای گفتار بلندتر 
و موثرتر است باید کارکنان دیده شوند و رابطه شان با کار و وظیفه که 
انجام می دهند معنادار گردد تا احساس خوبی به دست دهد. در پایان این 
مراسم، لوح یادبود، استاندار مازندران و مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز 
ایران به حمزه امیرتیموری سرپرست سابق شرکت گاز مازندران اهدا شد.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: جایزه صنعت روابط عمومی برتر 
ایران به روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران )پگاه(، اعطا شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در پنجمین رخداد بررسی مسائل و 
چالش های روابط عمومی و با حضور دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی، 
رئیــس انجمن روابط عمومی ایران، رئیــس انجمن متخصصان روابط 
عمومی و رئیس انجمــن بین المللی روابط عمومی، لوح صنعت روابط 
عمومی برتر ایران به حمیدرضا طهماســبی پور مدیر روابط عمومی و 
امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران، اهدا شد. این مراسم با حضور 
مدیران و متخصصان روابط عمومی کشور در مرکز همایش های سازمان 
مدیریت صنعتی برگزار شد . قربانعلی تنگ شیر دبیر اجرایی این رویداد 
با اشــاره با حجم قابل توجه آثار ارسال شده و رقابت دوشادوش حوزه 

روابط عمومی های سراسر کشور، افزود: در این مراسم 1700 آثار ارسالی 
از 113 روابط عمومی سراسر کشور در 14 بخش به داوری گذاشته شد. 
او افزود: در این رقابت با بررســی عملکرد یکساله از یک اثر برتر در هر 
بخش، که در خالقیت، برنامه ریزی، اثربخشی، اطالع رسانی، اعتالی برند، 
دربرگیری مخاطب، مسئولیت اجتماعی و… تقدیر شد. روابط عمومی 
و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران در بخش انتشارات و رویدادها 
اثر برتر صنعت روابط عمومی ایران شــناخته شد. حضور روابط عمومی 
های سراسر کشــور در حوزه نفت و انرژی، صنعت فوالد، پتروشیمی، 
بانک، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، سیمان، راه آهن، صنایع 
غذایی و بخش خصوصی از نکات قابل توجه در این رقابت بود. رونمایی از 
3 کتاب در حوزه روابط عمومی نیز از رویدادهای جنبی این مراسم بود.

روح اله نوریان:

استفاده از فن آوری جدید در زمینه ایمنی و آتش نشانی ضروری است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن تاکید کرد:

لزوم ایجاد حلقه ارتباط بین تعاونگران با بخش تعاون اداره کل 

مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز ایران در مراسم تودیع و معارفه سرپرست شرکت گاز مازندران:
اولویت تصمیمات سازمانی باید با منابع انسانی باشد

بررسی صنعت روابط عمومی ایران در میان 11۳ شرکت؛

نشان »روابط عمومی برتر ایران« به »پگاه« اعطا شد

 استاندار مرکزی از عزم واراده تاریخی مردم 
در پای صندوق های رای تشکر کرد

اراک- فرناز امیدی:  اســتاندار مرکزی گفت: شــناخت وظیفه، احساس 
مسئولیت باال، عزم ملی و اراده تاریخی مردم در پای صندوق های رای جای تقدیر 
و تشکر دارد. سید علی آقازاده روز شنبه در محل ستاد انتخابات استان مرکزی 
در اراک، ضمن قدردانی از همه عوامل و دســت اندرکاران انتخابات در کشور، 
اســتان مرکزی و رسانه ها افزود: تمام خســتگی های دست اندرکاران برگزاری 
انتخابات که زحمات و تالش های زیادی در طول ماه های گذشته داشتند با این 
حضور گســترده رفع شد. وی بیان کرد: مردم بار دیگر به خوبی در صحنه وارد 
شدند و به وظیفه خود عمل کردند و در ساعات پایانی نیمه شب دیشب برخی 
از شعب اخذ رای این استان با استقبال زیاد و صف های طوالنی مواجه شد و آرای افراد در صف اخذ شد. استاندار مرکزی ادامه داد: حضور 
گسترده مردم در این عرصه، چیزی جز احساس وظیفه ملی و دینی نبود و مردم ایران و استان مرکزی در طول 43 سال گذشته حضور 
خود را در عرصه های مختلف ثابت کردند. آقازاده بیان کرد: حضور گسترده مردم در روز 28 خردادماه جاری نشان داد که مردم به وظایف 
خود آگاه هستند و به نصایح و پندو اندرزهای رهبر معظم انقالب به خوبی عمل کردند. وی اظهار داشت: مشارکت مردم در انتخابات روز 
گذشته باالی 50 درصد بود و این در حالی که حجم تخریب ها و تبلغات 24 ساعته شبکه ها در خارج از مرز ایران بسیار بود. استاندار مرکزی 
افزود: وجود مشکالت اقتصادی و مسایل کرونا با مشارکت 50 درصدی ارزش باالیی دارد و در شرایط عادی بیش از 90 درصد ارزش دارد 

و افرادی که در انتخابات هم شرکت نکردند قابل احترام هستند و باید به نیازها و گله مندی های آنها توجه شود. 

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون اعالم کرد:
فرایند طرح طبقه بندی مشاغل نیروهای ارکان ثالث اجرا شد

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از 
اجرای فرآیند طرح طبقه بندی مشاغل نیروهای ارکان ثالث شاغل در واحدهای 
ستادی و عملیاتی این شرکت خبر داد. مهندس حمید کاویان در تشریح الزام 
اجرای طرح طبقه.بندی مشاغل بیان کرد: با وجود محدودیت ناشی از همه گیری 
ویــروس کرونا و کاهش تایم اداری، این طرح انگیزشــی اجرا و مزایا مرتبط با 
طرح برای 1678 نفر نیروی انسانی تابع قانون کار در شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مارون محاسبه و بر اساس شاخص های طرح طبقه بندی مشاغل پرداخت 
شد. وی افزود: این طرح با هدف ایجاد عدالت و در نظر گرفتن سنوات خدمت 
متناسب با مشاغل و شاخص های مرتبط از سال 1399 آغاز، و فعالیت های اجرایی مرتبط با پرداخت آن در این شرکت به پایان رسیده 
است. مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون ادامه داد: نیروی ارکان ثالث شرکت در قالب پیمان های مستمر غیرپروژه ای در سال 
1400 با رعایت شرایط احراز، از مزایای گروه شغلی، مزد مربوط به شغل و مزد سنوات برخوردار می شوند. حمید کاویان در پایان از تالش 
خالصانه و ُحسن همکاری کارکنان این شرکت از جمله مدیریت منابع انسانی، امور مالی و امور حقوقی  و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 

که فرآیند اجرا و پرداخت این طرح را راهبری و به اتمام رساندند تقدیر و تشکر کرد.

رونمایی از موشن گرافی روش صحیح نصب مخزن ذخیره و پمپ تأمین 
فشار آب در آبفای اصفهان

اصفهان – قاســم اسد: نخستین موشــن گرافی تولیدی آبفای اســتان اصفهان در ســال 1400 با موضوع روش صحیح نصب 
مخــزن ذخیــره و پمپ تأمین فشــار آب رونمایی شــد. این موشــن گرافــی 59 ثانیه ای را محمد شهســواری از همــکاران خوش 
ذوق شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان برای پخش در رســانه های الکترونیک و فضای مجازی آماده کرده اســت. در این موشن 
گرافی که به روش افترافکت تولید شــده به مزایای نصب پمپ و مخزن ذخیره اســتراتژیک برای تأمین فشــار آب الزم در ســاختمان 
های بلند مرتبه پرداخته شــده اســت. موشــن گرافی روش صحیح نصــب مخزن ذخیره و پمپ تأمین فشــار آب از امــروز به طور 
 رســمی در شــبکه های مجازی منتشر شــد. این موشــن گرافی هم اکنون بر روی پایگاه اینترنتی آبفای اســتان اصفهان به نشانی 

www.abfaesfahan.ir و سایت آپارات قابل دریافت و مشاهده است.

روابط عمومی دادگستری کل استان قم از آزادی 45 نفر از زندانیان در 
دهه کرامت خبرداد

قم - خبرنگار فرصت امروز: به گزارشی ، حجت االسالم علی مظفری رئیس کل دادگستری، حجت االسالم حسن غریب دادستان قم و 
معاونان دادستان به همراه بیش از 70 نفر از قضات شعب بازپرسی، دادیاری و اجرای احکام کیفری و ناظر زندان از بازداشتگاه ساحلی، زندان 
مرکزی قم، اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی و زندان زنان و کانون اصالح و تربیت استان بازدید و به درخواست های زندانیان رسیدگی کردند. 
بر اساس این گزارش،  در این بازدیدها مسئوالن قضایی استان و قضات دادسرای قم از نزدیک و به صورت چهره به چهره با تمامی زندانیان 
متقاضی دیدار و درخواست های آنان در خصوص عفو، تخفیف مجازات و آزادی به صورت جداگانه بررسی کردند و دستورات الزم برای حل 
مشکالت زندانیان در برخورداری از نهادهای ارفاقی صادر شد. این گزارش حاکی است: در این دیدار که هم زمان با دهه کرامت صورت گرفت، 
دستور آزادی 45 نفر از زندانیان غیرامنیتی و واجد شرایط صادر شد؛ از سال گذشته بیش از یک هزار و 500 نفر از زندانیان جرایم مالی، جرایم 
سبک و غیرخشن با استفاده از نهادهای ارفاقی آزاد شدند. همچنین طرح پایش و غربالگری زندانیان به صورت مستمر در استان قم انجام 
می شود در این طرح، قضات ضمن بررسی پرونده های مددجویان واجد شرایط، از همه  ارفاق های قانونی برای تغییر وضعیت زندانی و ایجاد 
زمینه آزادی آنان با استفاده از راهکارهای قانونی تخفیف و تعلیق مجازات، اعطای مرخصی و موافقت با مرخصی پایان حبس استفاده می کنند.

پس از اطالع رسانی گسترده پیامکی، بیش از 14 هزار نفر/مشترک، نرم 
افزار موبایلی گاز گیالن را نصب کرده اند

رشت - خبرنگار فرصت امروز: در یکی از مصوبات جلسه رسیدگی به شکایات 
و درخواست های شرکت گاز استان گیالن که به صورت مستمر و ماهانه برگزار 
می شود، مقرر شد تا برای معرفی هرچه بیشتر نرم افزار خدمات الکترونیک گاز 
گیالن، پیامکی از سوی این شرکت به همه مشترکین گاز در استان ارسال شود 
که اجرای این امر موجب شد تا  بیش از 14 هزار کاربر جدید، به جمع استفاده 
کنندگان از نرم افزار موبایلی گاز اضافه شوند. به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، 
حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در جلسه رسیدگی به شکایات 
شرکت با تبریک میالد با سعادت حضرت معصومه)س(، روز دختر و دهه کرامت، 
بر پاسخگویی به موقع همه واحدها و ادارات تابعه به مشترکین  و متقاضیان گاز تاکید کرد. وی با اشاره به گسترش روزافزون استفاده از تلفن 
های هوشمند در میان مردم، اطالع رسانی هرچه بیشتر نرم افزار موبایلی )اپلیکیشن( خدمات الکترونیک گاز گیالن را ضروری برشمرد و 
گفت: بر اساس مصوبه قبلی کمیته رسیدگی به شکایات، پیامکی از سوی شرکت گاز برای همه مشترکین گاز در استان ارسال گردید که 

اجرای این امر موجب شد تا  بیش از 14 هزار کاربر جدید، به جمع استفاده کنندگان از این نرم افزار اضافه شود. 

سرپرست بهره برداری گاز مرکز استان منصوب شد
 گرگان - خبرنگار فرصت امروز:  طی نشستی باحضورحمیدی فرماندار گرگان ومدیرعامل شرکت گازاستان گلستان که درمحل 
فرمانداری شهرستان برگزارشد ابوالفضل نرسی   بعنوان سرپرست  بهره برداری گاز مرکز استان منصوب شد.دراین جلسه،مدیرعامل شرکت 
گازاستان  با قدردانی ازحمایتها و پیگیریهای  ارزشمند فرماندارشهرستان دراجرای پروژه های گازرسانی منطقه  بویژه 3 روستای کوهستانی  
شاهکوه علیا و سفلی و چهار باغ ، گزارشی ازعملکرد شرکت درسطح شهرستان ارائه نمود.علی طالبی  با بیان اینکه  فلسفه تغییر و تحول 
در سازمان، روح جدید در کالبد مجموعه  می دمد افزود: تالش ما بر این است که مدیران ادارات را براساس رعایت اصل شایسته ساالری 
و از بین نیروهای متخصص  داخل  سیستم شرکت  انتخاب نمائیم .  درادامه محمد حمیدی فرماندار گرگان نیزبا قدردانی ازخدمات  قابل 
توجه  شرکت گازدرسطح شهرستان تصریح کرد:خوشبختانه سطح رضایت مندی مردم منطقه ازشرکت گاز در حد بسیار باالیی قرار داشته 

و شکایتی از نحوه خدمات  این شرکت   به این فرمانداری  ارسال  نمی شود.   

در سال گذشته رخ داد ؛ مصرف 6 میلیون و 840 هزار لیتر سوخت هوایی 
در استان گیالن

رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
گیالن ، کورش باالدست ، از مصرف شش میلیون و 840 هزار لیتر سوختATK )سوخت 
هوایی ( از طریق مرکز سوختگیری هواپیمائی شهید اسدپور رشت طی سال گذشته خبر 
داد. به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی منطقه گیالن و به 
نقل مدیر منطقه ؛ در سال 99 با مجموع پرواز یک هزار و 778 فروند هواپیما در فرودگاه 

سردارجنگل رشت  6 میلیون و 840 هزار لیتر سوخت هوایی به مصرف رسید.
مدیر منطقه گفت : » طی سه ماهه ابتدای سال جاری با 494 فروند پرواز هواپیما بالغ بر 

2 میلیون لیتر سوخت هوایی  با استانداردهای الزم به فرودگاه رشت تحویل شد. «

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: مدیرکل تأمین اجتماعی استان 
آذربایجان شرقی گفت: در راســتای اعمال ضوابط اجرایی بخشودگی 
جرائــم بیمه ای، به منظور حمایت از تولید و پشــتیبانی حداکثری از 
کارفرمایان واحدهای تولیــدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف در 
بهره مندی از بخشودگی جرایم، تســهیالتی در نحوه اعمال این قانون 
ابالغ شــد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، جعفر سمساری با بیان این 
خبر اظهار کــرد: کارفرمایان کارگاه هــای دارای بدهی قطعی لغایت 
اســفند 1399 می توانند تا پایان تیرماه ســال جاری با ورود به سامانه 
خدمات غیرحضوری ســازمان نسبت به ثبت درخواست خود مبنی بر 
بهره مندی از بخشودگی جرائم بیمه ای اقدام و در صورت احراز شرایط 
و پذیرش درخواســت مربوطه به شعبه ذیربط مراجعه و ضمن تامین 
تضامین متناسب با میزان بدهی نسبت به تقسیط دیون خود برابر ضوابط 
اقدام نمایند. مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجان شــرقی با اعالم اینکه 
در مواردی  که تعداد کارکنان شــاغل در کارگاه فعال نسبت به لیست 

بهمن ماه 1398 به واسطه بازنشستگی یا فوت بیمه شده تقلیل یافته 
باشــد، مانع از بهره مندی کارگاههای مشمول از مزایای مقرر در قانون 
بخشودگی جرائم نمی گردد، افزود: در خصوص کارفرمایان کارگاه های 
حقیقی که به واسطه جابجائی محل یا تغییر فعالیت کد کارگاهی جدید 

دریافت می نمایند، چنانچه درخواست بخشودگی جرائم کارفرما برای 
کارگاه جدیــد مورد پذیرش قرار گیرد در خصوص ســایر کارگاههای 
قبلی کارفرمای مذکور که دارای بدهی می باشــد، پذیرش درخواست 

بخشودگی جرائم بالمانع خواهد بود.
جعفر سمساری اضافه کرد: در ارتباط با کارگاه های دارای شخصیت 
حقوقی که در پی جابجایی محل کارگاه بیمه پردازی از طریق شعبه  محل 
جدیــد ) مقصد( اقدام نموده اند و لیکن دارای بدهی قطعی در شــعبه 
مبداء می  باشند، در صورت احراز شرایط در محل جدید، ثبت درخواست 
بخشودگی جرائم در هر دو شعبه مجاز بوده و می توانند درخواست خود 

را جهت بهره مندی از بخشودگی جرایم در سیستم ثبت نمایند.
وی تصریح کرد: در تسهیالت ابالغی، برای مشاغل و کسب و کارهای 
به شدت آسیب دیده از کرونا مطابق فهرست اعالم شده از سوی کارگروه 
مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا موکول به رعایت شرط حفظ سطح 

اشتغال نیروی انسانی بر اساس لیست بهمن ماه 1398 نخواهد بود.

مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی اعالم کرد:

تسهیل در نحوه اعمال بخشودگی جرائم بیمه ای 1400
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به قلم: باب دیرسلی
کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات

ترجمه: علی آل علی

آیا ش��ما با نحوه مدیریت یک اس��تارت آپ ب��ه طور کاربردی 
آشنایی دارید؟ پاسخ به این پرسش چندان ساده نيست. بسياری 
از کارآفرینان در پاس��خ به این پرسش بر روی توانایی های بسيار 
زیادش��ان تاکيد دارند، با این حال در عمل با مش��کالت زیادی 
برای مدیریت کسب و کارشان مواجه می شوند. یکی از بخش های 
مه��م ب��رای مدیریت کس��ب و کار مرب��وط به بازاریابی اس��ت. 
طراحی اس��تراتژی بازاریابی حتی برای کس��ب و کارهای بزرگ 
نيز دردسرس��از است بنابراین اس��تارت آپ ها باید به فکر یافتن 

راهکارهایی برای غلبه بر چنين مشکالتی باشند. 
بازاریاب��ی برای اس��تارت آپ ها بيش��تر ش��بيه ب��ه یادگيری 
قایق سواری است. بسياری از مردم توانایی قایق سواری ندارند. در 
این ميان برخی برای نخستين بار به سراغ این تجربه هيجان انگيز 
می روند. تجربه ش��ما هر طور که باش��د، باید نس��بت به اجرای 
درستش توجه نش��ان دهيد. استفاده از ابزارهای مناسب در این 
ميان اهميت بس��يار زیادی خواهد داش��ت. هدف اصلی در این 
مقاله بررسی برخی از مهمترین توصيه ها برای طراحی استراتژی 
بازاریابی در استارت آپ هاست. در ادامه برخی از مهمترین نکات 

در این راستا را مورد بررسی قرار خواهيم داد. 
)SMART( استفاده از اهداف هوشمندانه

یکی از الگوه��ای رایج در زمينه طراحی اس��تراتژی بازاریابی 
اس��تفاده از مدل SMART اس��ت. این عبارت مخفف مفاهيم 
 ،)Measurable( قابل اندازه گيری ،)Specific( منحصر به فرد
مرتب��ط با حوزه کس��ب و کار )Relevant( و زمان بندی ش��ده 
)Timely( است. شاید در نگاه نخست استفاده از مدل موردنظر 
برای بازاریابی بسيار دشوار به نظر برسد، با این حال ما در اینجا 
به بررس��ی دقيق تاثير این مدل و کمک به شما برای ارزیابی اش 

خواهيم پرداخت. 
براساس گزارش تيم بازاریابی موسسه هاب اسپات، استفاده از 
الگ��وی SMART در زمينه بازاریابی موجب 50 درصد افزایش 
خروجی محتوای توليدی می شود. همچنين ميزان فروش را نيز 

به طور ميانگين 10 درصد افزایش خواهد داد. 
وقتی استراتژی بازاریابی یک برند دارای معيارهای دقيقی برای 
اندازه گيری باش��د، امکان تاثيرگذاری بر روی مشتریان به شدت 
افزای��ش خواهد یاف��ت. یکی از ایرادات اس��تارت آپ ها در زمينه 
بازاریابی و طراحی اس��تراتژی عدم توجه ب��ه وضعيت کنونی و 
اهداف شان است. این امر موجب ناتوانی برای تاثيرگذاری بر روی 

مخاطب هدف در بلندمدت می شود. 
بسياری از برندها از برنامه های شخصی سازی شده برای پيگيری 
امور کس��ب و کارشان اس��تفاده می کنند. شاید استارت آپ شما 
نيز در ابتدای مس��يرش تمایل به اس��تفاده از چنين برنامه هایی 
داشته باشد. نکته مهم در این ميان توجه به فقدان تجربه کسب 
و کارتان اس��ت. این امر استفاده از مدل های آماده برای طراحی 

اهداف استراتژی بازاریابی را منطقی تر جلوه می دهد. 
تعریف دقیق مخاطب هدف

اس��تارت آپ ها باید به طور دقيق مشتریان ش��ان را مش��خص 
نماین��د. وقت��ی یک برند به دنبال مش��تریانش ب��دون توجه به 
ویژگی های آنهاس��ت، بخش قابل مالحظه ای از بودجه اش صرف 
مخاطب نامناسب خواهد شد. این امر مشکالت بسيار زیادی برای 

کسب و کارها به همراه دارد. 
اگ��ر برای تعریف مخاطب هدف از معيارهای قابل اندازه گيری 
اس��تفاده نمایي��د، در هر مرحل��ه از طراحی اس��تراتژی امکان 
تجدیدنظر و اصالح ایرادات را خواهيد داشت. متاسفانه بسياری از 
برندها به این نکته مهم توجهی نشان نمی دهند. درست به همين 
خاطر استراتژی بازاریابی ش��ان به طور مداوم همراه با مشکالت 

قابل مالحظه ای است. 
تعریف مخاطب هدف در عرصه بازاریابی باید براساس استفاده 
از داده های معتبر صورت گيرد. اگر در این ميان براس��اس تجربه 
یا حتی پيش بينی های غيرمعتبر اقدام نمایيد، به احتمال زیادی 
با مش��کالت زیادی مواجه خواهيد ش��د. بسياری از برندها برای 
تعریف دقي��ق مخاطب هدف اقدام به راه ان��دازی بخش ویژه ای 
برای گ��ردآوری داده ها درباره مش��تریان می کنند. بدون تردید 
استارت آپ ها امکان تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده 
از چنين طرح های��ی را ندارند. بنابراین باید ب��ه دنبال راهکاری 

ساده تر بود.
یک راهکار مناسب در این ميان تالش برای استفاده از مطالعات 
و داده های تهيه ش��ده از س��وی برندهای دیگر است. ساده ترین 
نمونه در این ميان مشاهده نحوه هدف گذاری برندهای رقيب مان 
بر روی مشتریان و تعریف آنها از مخاطب هدف است. شاید این 
امر بهترین الگو برای تاثيرگذاری بر روی مشتریان نباشد، اما در 
مراحل ابتدایی توس��عه استارت آپ تان به شدت کاربردی خواهد 

بود. 
داشتن یک پیام واضح و منحصر به فرد

پيام های بازاریابی مهمترین بخش ب��رای تاثيرگذاری بر روی 
مخاطب هدف محسوب می ش��ود. اگر به تجربه برندهای بزرگ 
ن��گاه کنيد، اغلب آنه��ا دارای پيام های بازاریابی بس��يار جذابی 
بوده اند. این امر موفقيت در تعامل با مشتریان را تضمين می کند. 
هرچه یک برند توانایی بيش��تری برای طراحی یک پيام واضح و 
منحصر به فرد داشته باشد، شانس باالتری برای جذب مشتریان 

خواهد داشت. 
پيام های بازاریابی باید به اندازه کافی واضح و روش��ن باشد. در 
غير این صورت کاربران توجهی به آن نخواهند کرد. مش��تریان 
ب��ه هر حال ب��ه دنبال پيام های س��اده ب��رای درک در لحظه و 
تصميم گيری برای خرید هستند. پيام های پيچيده در این ميان 

کاربردی برای آنها نخواهد داشت. 
مشتریان در تعامل با برندها به دنبال راهکارهایی برای آگاهی 
از نح��وه تاثيرگذاری محصوالت بر روی زندگی ش��ان هس��تند. 
هرچه یک برند توانایی باالتری برای بيان این مورد داشته باشد، 
مشتریان بيشتر به محصوالتش جذب خواهند شد. استارت آپ ها 
وقتی برای نخستين مرتبه به دنبال طراحی پيام بازاریابی هستند، 

وس��واس زیادی به خرج می دهند. این امر باید از سوی کسب و 
کارها به بهترین ش��کل ممکن مدیریت شود. در غير این صورت 
مش��کالت زیادی برای برندها به همراه خواهد داش��ت. یکی از 
مش��کالت اساسی برای استارت آپ ها در این ميان کسب شهرت 

منفی در زمينه طراحی پيام های بازاریابی است. 
شاید کسب و کارهای بزرگ توانایی رفع شهرت منفی شان در 
مدت زمانی کوتاه را داشته باشند، اما این امر برای استارت آپ ها 
غيرممکن به نظر می رس��د، با این حساب نخستين اشتباه شما 

شاید بدل به آخرین اشتباه شود. 
طراحی استراتژی بازاریابی محتوایی برای ترغیب 

مشتریان
ترغيب مش��تریان به سوی محصوالت، سایت، وبالگ یا حتی 
عضوی��ت در خبرنامه برند اهداف کم اهميتی نيس��تند بنابراین 
برندها باید نسبت به استفاده از آنها توجه نشان دهند. متاسفانه 
بس��ياری از برندها برای بازاریابی محتوایی برنامه درستی ندارند. 
این ام��ر موجب توليد محتوا بدون تمرکز بر روی هدف یا حتی 
پيام اصلی اش می شود. اگر وضعيت کسب و کار شما نيز این گونه 
است، باید تجدیدنظر اساسی در نحوه فعاليت تان نمایيد. در غير 
این صورت شانس چندانی برای موفقيت در عرصه رقابتی کسب 

و کار نخواهيد داشت. 
ه��ر محتوای بازاریاب��ی باید دارای الگویی ب��ه منظور ترغيب 
مش��تریان باش��د. بهترین نمونه در این ميان مربوط به ترغيب 
مش��تریان برای عضویت در خبرنامه برند اس��ت. ش��اید این امر 
بسيار پيش پا افتاده به نظر برسد، اما نقطه شروع مناسبی خواهد 
بود. اگر محتوای بازاریابی ش��ما به اندازه کافی برای مش��تریان 
جذابيت داش��ته باشد، آنها تمایل باالیی برای دنبال کردن اخبار 
کس��ب و کارتان نشان خواهند داد. معنای ضمنی این امر امکان 

تاثيرگذاری بر روی مشتریان برای تعامل بيشتر است. 

اگر محتوای بازاریابی شما دارای هدفی برای ترغيب مشتریان 
به امر خاص نيست، باید در آن تجدیدنظر نمایيد. بازاریاب ها اغلب 
اوقات از مفهوم دعوت به عمل )Call to Action( برای توصيه 
چنين وضعيتی سود می برند، با این حساب کسب و کارها باید در 
تمام محتوای بازاریابی ش��ان به این نکته مهم توجه نشان دهند. 
در غير این صورت شانس��ی برای تاثيرگذاری بر روی مش��تریان 

نخواهند یافت. 
ارزیابی محتوای پیش از انتشار

بدون تردید هيچ کدام از م��ا بازاریاب های حرفه ای و بی عيبی 
نيستيم. بسياری از برندها برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف 
فقط بر روی یک شيوه یا الگوی توليد محتوا تمرکز می کنند. این 
امر اگرچه فرآیند بازاریابی را س��اده می کند، اما موجب از دست 

رفتن فرصت های طالیی بسياری می شود. 
ارزیابی کيفی محتوای بازاریابی باید هميشه مدنظر قرار داشته 
باش��د. این امر به کس��ب و کارها برای تاثيرگذاری بهتر بر روی 
مش��تریان کمک خواهد کرد. اگر مش��تریان شما از محتوای تان 
اس��تقبال نمی کنند، مش��کل اصلی در نحوه فعاليت شماس��ت 
بنابراین باید نسبت به ایجاد تغييراتی هرچند اندک در وضعيت 

استراتژی تان اقدام نمایيد. 
همانطور که پيش از این نيز بيان شد، استفاده از معيارهای قابل 
ارزیابی برای بازاریابی بسيار مهم است. یکی از جلوه های اهميت 
این موضوع در بحث ارزیابی محتوا پيش از انتشار مطرح می شود. 
بدون تردید تمام برندها پس از انتش��ار محتوا امکان استفاده از 
نظرات مشتریان شان برای بهبود وضعيت کمپين را دارند، اما اگر 
این امر پيش از انتشار محتوا و با استفاده از معيارهای برند صورت 
گيرد، تاثيرگذاری بسيار بيشتری بر روی مشتریان خواهد داشت. 

نمایش محتوای تبلیغاتی برای نتایج کوتاه مدت
تبليغات یکی از صنایع بسيار مهم و کاربردی محسوب می شود. 
س��االنه شمار باالیی از برندها برای جلب نظر مشتریان به دنبال 
استفاده از گزینه های تبليغاتی هستند. مهمترین مسئله در این 
ميان توجه به نتيجه بخش��ی کوتاه مدت تبليغات در مقایس��ه با 
بازاریابی است بنابراین اگر کسب و کار شما به دنبال نتایج کوتاه 
مدت اس��ت، باید اس��تفاده از گزینه های تبليغاتی را برای مدت 

زمانی محدود هم که شده مدنظر قرار دهيد. 
نمایش محتوای تبليغاتی شيوه های بسيار زیادی دارد. برخی 
از برندها بسته به شرایط شان نياز به توجه ویژه از سوی مشتریان 
ب��رای مدت زمانی اندک دارند. این ام��ر بدون توجه به تبليغات 
امکان ناپذیر خواهد بود بنابراین برندها باید نس��بت به اس��تفاده 
از ش��يوه های تبليغاتی توجه نشان دهند. بهترین گزینه در این 
ميان نيز نمایش محتوای تبليغاتی در شبکه های اجتماعی است. 
دليل این امر کاربرد باالی شبکه های اجتماعی و محبوبيت شان 

در ميان کاربران است. 
انتخاب ش��بکه اجتماعی مناسب برای بازاریابی و تاثيرگذاری 
بر روی مخاطب هدف کار س��اده ای نيست. بسياری از برندها در 

این ميان به کمک دیگر کسب و کارها و همچنين کارشناس های 
حرفه ای نياز دارند. اس��تارت آپ ها ب��ه دليل فقدان تجربه و عدم 
آگاهی مش��تریان وضعيت به ش��دت عجيبی را تجربه می کنند. 
ساده ترین راهکار در این ميان برای تجربه ای مناسب از تبليغات 
برای مخاطب هدف انتخاب پلتفرم های محبوب و پرکاربر است. 
دليل این امر امکان معرفی کسب و کار به ساده ترین شيوه ممکن 

برای دامنه وسيعی از کاربران است. 
اجرای استراتژی روابط عمومی دیجیتال در کنار 

بازاریابی
رواب��ط عمومی نقش مهمی در بهبود جای��گاه برندها در نگاه 
مش��تریان دارد. بس��ياری از برنده��ا برای تاثيرگ��ذاری بر روی 
مش��تریان به طور مداوم با مشکل مواجه هستند. یکی از دالیل 
اصل��ی ای��ن امر ضعف در بح��ث روابط عمومی اس��ت. اگر برند 
ش��ما توانایی تاثيرگذاری بر روی مشتریان به صورت مناسب را 
نداشته باش��د، باید دالیل آن را به دقت جست وجو کرد. برندها 
اغلب اوقات س��رمایه گذاری مطلوبی ب��ر روی بازاریابی و انتقال 
پيام شان به مشتریان می کنند، اما توجهی به پيام و صحبت های 
مشتریان شان ندارند. این امر فقط از طریق راه اندازی بخش روابط 

عمومی کاربردی حل و فصل خواهد شد. 
امروزه با توجه به شرایط ناشی از کرونا و بسياری از مشکالت 
دیگر همکاری ميان تيم های بازاریابی و روابط عمومی به ش��دت 
نزدیک شده است بنابراین برندها باید به این نکته برای مدیریت 
بهين��ه در بخ��ش بازاریابی توجه نش��ان دهن��د. روابط عمومی 
استاندارد در این ميان امکان ایجاد تاثير مناسب بر روی مشتریان 
را به همراه دارد. این اس��تراتژی دست کم در برخی از موارد برای 
جلب نظر مش��تریان و کمک به آنها برای تصميم گيری درست 

کاربردی خواهد بود. 
اگر استارت آپ شما در زمينه روابط عمومی دسترسی به نيروی 
کار مناس��ب ندارد، باید از کارش��ناس های حرف  ای برای تغيير 
شرایط استفاده نمایيد. این امر اهميت بسيار زیادی از نقطه نظر 
بازاریابی برندها دارد. دليل این امر امکان ارائه تجربه ای حرفه ای 
از روابط عمومی به مش��تریان استارت آپ تان است. شاید این امر 
در ابتدای مس��ير فعاليت برندتان هزینه بس��يار زیادی به همراه 
داشته باشد، اما دست کم در نخستين برخورد مشتریان با برندتان 

عملکرد عالی ارائه خواهيد کرد. 
مدیریت شهرت برند

وقتی یک کسب و کار اقدام به اجرای کمپين بازاریابی می کند، 
پس از مدت زمانی اندک شهرتی به دست خواهد آورد. اگر شما 
خوش ش��انس باشيد، ش��هرت تان مثبت خواهد بود. البته گاهی 
اوقات نيز کس��ب و کارها به ش��هرت منفی می رس��ند. مدیریت 
ش��هرت برند در هر وضعيتی دارای اهميت زیادی اس��ت. دليل 
این امر امکان تاثيرگذاری بر روی مشتریان برای تکرار خریدشان 
یا جلوگيری از توسعه شهرت منفی برند است بنابراین سرنوشت 
برند ش��ما در این مرحله به توانایی مدیریت شهرت تان بستگی 

خواهد داشت. 
یافتن دالیل رضایت یا نارضایتی مش��تریان از برند مهمترین 
گام در مدیریت ش��هرت اس��ت. بدون تردید هيچ برندی قصد از 
دست دادن مشتریان بالقوه اش را ندارد بنابراین در صورت یافتن 
مشکالت باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به رفع شان اقدام 
نمایيد. در غير این صورت وضعيت برندتان به شدت دشوار خواهد 

شد. 
توسعه انجمن مشتریان برند

استارت آپ ها باید از همان روز نخست اقدام به توسعه انجمن 
مشتریان شان نمایند. اگر شما اطالعاتی در این زمينه ندارید، باید 
یادآوری کنيم که انجمن مش��تریان قبل هر استراتژی بازاریابی 
را ش��کل می دهد. دلي��ل این امر توليد محت��وای بازاریابی برای 

مشتریان حاضر در این انجمن در اغلب اوقات است. 
انجمن مشتریان به ساده ترین معنا شامل گروهی از مشتریان 
وفادار به برند اس��ت. این امر اهميت بسيار زیادی برای برندها از 
نقطه نظر بازاریابی و تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف دارد. اگر 
یک برند مشتریان وفادارش را از دست بدهد، به سرعت در بازار 
با شکست رو به رو خواهد شد. به یاد داشته باشيد که مشتریان 
وفادار بخش قابل مالحظه ای از فروش برندتان را شکل می دهند 

بنابراین مدیریت آنها باید در اولویت هر استارت آپی باشد.
تعامل با مش��تریان و تبدیل شان به مشتریان وفادار کار بسيار 
سختی نيس��ت. چالش اصلی در زمينه حفظ مش��تریان وفادار 
طرح می شود. بسياری از برندها توانایی حفظ مشتریان وفادار را 
ندارند. درست به همين خاطر به طور مداوم با شکست در زمينه 

تاثيرگذاری بر روی مشتریان شان و فروش باال مواجه می شوند. 
مدیریت مش��تریان وفادار و حفظ ش��ان با اس��تفاده از انجمن 
مش��تریان فقط یک نام زیبا نيس��ت. این استراتژی تاثير عملی 
برای برندها نيز به همراه دارد. ارزیابی وضعيت مش��تریان وفادار 
وقتی عضو انجمن برند باشند، بسيار ساده تر از هر زمان دیگری 
خواهد بود بنابراین برندها باید به این نکته توجه بس��يار زیادی 

داشته باشند. 
استفاده از شبکه های اجتماعی برای ارتباط با 

مشتریان
کس��ب و کارها باید به جست وجوی مش��تریان بپردازند. این 
فرآیند ساده و بی دردسر نيست، اما برخی نکات در این مسير به 
کمک شما خواهد آمد. یکی از نکات مهم در این ميان استفاده از 
شبکه های اجتماعی برای تعامل و ارتباط با مشتریان است. این 
امر اغلب اوقات در قالب توليد محتوا در شبکه های اجتماعی مورد 

بحث قرار می گيرد. 
اس��تفاده از ایده های تازه و جذاب برای تعامل با مشتریان در 
ش��بکه های اجتماعی تاثير باالیی بر روی جذب مشتریان دارد. 
یک��ی از مهمتری��ن نکات در این ميان مربوط به نمایش پش��ت 
صحنه کس��ب و کار اس��ت. این امر آشنایی مشتریان با کسب و 

کارمان را به شدت افزایش خواهد داد. 
ام��روزه بازاریابی و تعامل با مش��تریان در حوزه های مختلف 
کسب و کار بدون استفاده از ایده های مناسب امکان پذیر نيست. 
اگر ش��ما نيز برای توسعه اس��تارت آپ تان نياز به ایده هایی برای 
طراحی استراتژی بازاریابی دارید، استفاده از توصيه ها و ایده های 

مورد بحث در این مقاله کاربردی خواهد بود. 
منبع: هاب اسپات

راهنمای طراحی استراتژی بازاریابی برای استارت آپ ها
معیارهایی برای انتخاب بهترین مدیران

نشانه های توانایی مدیریت باال در میان کارمندان

به قلم: مارسل سچوانتز / کارشناس کسب و کار - ترجمه: علی آل علی

فعاليت کاری با توجه به بحران کرونا کار ساده ای نيست. مدیران در این ميان افزایش بسيار زیادی در سطح انتظارات هيأت 
مدیره و سرمایه گذاران را تجربه می کنند. متاسفانه بسياری از مدیران در زمينه ساماندهی کسب و کارشان در شرایط دورکاری 
مهارت باالیی ندارند. از آنجایی که فرآیند دورکاری یکی از نيازهای اساس��ی هر کس��ب و کار در وضعيت کنونی است، بدون 
تردید مشاهده ناتوانی مدیران برای تاثيرگذاری بر روی کسب و کار در این وضعيت سخت و دشوار خواهد بود.   امروزه بسياری 
از برندها به دنبال پيدا کردن مدیرانی مناسب برای بخش های مختلف کسب و کارشان هستند. این امر بدون در دست داشتن 
معيارهایی برای ارزیابی کيفيت کاری مدیران امر بسيار سختی خواهد بود بنابراین شما باید آمادگی الزم در این راستا را داشته 
باشيد. یکی از نکات مهم در این رابطه مربوط به بررسی توانایی های مدیران موفق است. شاید شما یک مدیر بالقوه در کسب و 
کارتان داشته باشيد، اما از مهارت های وی هيچ اطالعی نداشته باشيد. این امر شما را از استخدام یک مدیر حرفه ای بدون نياز 
به صرف هزینه های سرسام آور محروم خواهد کرد.  هدف اصلی ما در این مقاله بررسی برخی از مهمترین نکات برای شناسایی 
مدیران دارای توانایی های باال از سوی شرکت هاست. این امر کسب و کار شما را برای توسعه وضعيتش به طور قابل مالحظه ای 
تحت تاثير قرار می دهد. در ادامه برخی از ویژگی های اصلی افراد دارای توانایی مدیریتی عالی را مورد بررسی قرار می دهيم. 

ایجاد احساس مهم بودن در کارمندان
هر کارمندی دوس��ت دارد بخش مهمی از کس��ب و کاری که در آن فعاليت دارد، باش��د. این امر اهميت بس��يار زیادی 
برای تاثيرگذاری بر روی کارمندان و اجرای وظایف مدیریتی دارد. اگر کارمندان یک ش��رکت از ش��ما به عنوان مدیر بخش 
حرف شنوی یا دست کم رضایت نداشته باشند، کار شما بسيار سخت خواهد شد.  مدیران بزرگ دنيای کسب و کار مثل استيو 
جابز توانایی تاثيرگذاری باالیی بر روی کارمندان شان داشتند. این امر موجب حرف شنوی باالی کارمندان از مدیران می شد. 
اگر شما هم نسبت به این امر کنجکاوی فراوانی دارید، باید به دنبال مهارت ایجاد رضایت و مهم بودن در ميان کارمندان توجه 
کنيد.  وقتی کارمندان احساس مهم بودن در شرکت را داشته باشند، تمایل شان برای کار بيشتر افزایش خواهد یافت. همچنين 
کيفيت کاری شان نيز به طور قابل مالحظه ای بهبود می یابد. اگر شما به این نکته مهم به اندازه کافی توجه نکنيد، شاید عمر 
دورانی مدیریتی تان بسيار کوتاه تر از آنچه فکر می کنيد، باشد.  انتخاب مدیران مناسب برای کسب و کار هرگز کار ساده ای 
نيست. برخی از برندها برای انتخاب مدیران مناسب اقدام به بررسی وضعيت کارمندان شان می کنند. اگر شما بدون معياری 
درس��ت اقدام به انتخاب یکی از کارمندان تان برای پس��ت مدیریتی نمایيد، به احتمال فراوان سایر کارمندان اعتراض هایی را 
مطرح خواهند کرد. شما به هر حال باید دالیل مشخصی برای انتخاب یک فرد بر دیگران داشته باشيد. یک راهکار مناسب در 
این ميان توجه به توانایی هر کارمند برای ایجاد احساس مهم بودن در ميان همکارانش است. این امر بيانگر توانایی احتمالی 

فرد موردنظر برای تکرار این کار به عنوان یک مدیر است. پس شما باید هميشه این نکته مهم را مدنظر قرار دهيد. 
توجه مداوم به بهترین ها

مدیران موفق هميشه در هر حوزه ای به دنبال بهترین ها هستند. این امر اهميت بسيار زیادی برای تاثيرگذاری مناسب بر روی 
کارمندان و بهبود شرایط کسب و کار دارد. اگر شما اقدام به همکاری با مدیری معمولی نمایيد، هرگز توانایی توسعه کسب و کارتان 
را نخواهيد داشت. دليل این امر رضایت مدیران عادی به هر شرایطی است، با این حال کسانی که توانایی های مدیریتی برتر دارند، 
هرگز به ش��رایط معمولی راضی نخواهند شد. اگر ش��ما در ميان کارمندان تان یا متقاضيان استخدام در شرکت افرادی با روحيه 
دستيابی به بهترین ها دارید، شاید بهتر باشد برای تصدی پست های مدیریتی اول به سراغ آنها بروید. این امر نقش مهمی برای 
تاثيرگذاری بر روی کارمندان و همچنين پيشبرد هرچه بهتر کارها دارد.  اغلب اوقات صحبت کردن با افراد برای مشخص کردن 
مهارت های ش��ان امر س��ختی است. توصيه ما در این بخش نظارت بر عملکرد افراد مدنظرتان برای تعيين به عنوان مدیر شرکت 

است. این امر آزادی عمل بسيار بهتری به شما خواهد داد. همچنين عملکرد واقعی افراد مدنظرتان را نيز به نمایش می گذارد. 
توانایی مدیریت افراد گوناگون

ش��ما در عرصه مدیریت هميشه با افراد یکسانی مواجه نيستيد. تيپ های شخصيتی بسيار متفاوتی در سراسر دنيا وجود 
دارد بنابراین شما باید اقدام به مدیریت کسب و کارتان با توجه به این نوع شخصيتی نمایيد. در غير این صورت شانسی برای 
تاثيرگذاری بر روی بازار کسب و کار نخواهيد داشت.  بسياری از افراد برای مدیریت یک کسب و کار فقط یک تيپ شخصی 
مشتریان و شاید در بهترین حالت کارمندان را مدنظر دارند. این امر هميشه موجب شوکه شدن افراد در بدو ورود به عرصه 
مدیریتی می شود بنابراین شما باید آمادگی الزم برای مواجهه با این شرایط را داشته باشيد.  اگر فرد موردنظر شما برای تصدی 
وظایف مدیریتی توانایی های ارتباطی باالیی دارد، این امر یکی از نشانه های خوب برای تعامل استاندارد با تيپ های شخصيتی 
گوناگون است. متاسفانه بسياری از کارآفرینان به هنگام انتخاب مدیران کسب و کارشان به این نکته توجه نمی کنند بنابراین 
به طور مداوم با مشکالتی مانند ناتوانی افراد موردنظر برای مدیریت بهينه وظایف شان مواجه می شوند.  گاهی اوقات برخی از 
کسب و کارها مدیران مدنظرشان را به طور آزمایشی استخدام می کنند. این امر فرصت مناسبی در اختيار مدیر موردنظر و 
همچنين کسب و کارها برای ارزیابی شرایط به شيوه ای درست می دهد بنابراین شما باید در زمينه استخدام مدیر برای کسب 

و کارتان اندکی از عجله تان کم کنيد در غير این صورت شرایط بسيار دشواری را پشت سر خواهيد گذاشت. 
مهارت گوش دادن به دیگران

صدای کارمندان در شرکت های بزرگ بسيار سخت به گوش می رسد. این امر اهميت بسيار زیادی از نقطه نظر مدیریتی دارد. اگر 
شما به صدای کارمندان تان به اندازه کافی توجه نکنيد، توانایی جلب رضایت شان را نخواهيد داشت. کسب و کارها برای شنيدن صدای 
کارمندان ش��ان هميش��ه تحت فشار هستند. اگر این امر به طور مناسبی از سوی برندها مدنظر قرار نگيرد، امکان پيشبرد طرح های 
کسب و کار از بين می رود. به هر حال هيچ کسب و کاری با شرایط نامناسب در زمينه مدیریت کارمندانش امکان تاثيرگذاری بر روی 
بازار را نخواهد داشت.  افرادی که توانایی گوش دادن به دیگران با نهایت دقت را دارند، هميشه تاثيرگذاری بسيار بهتری در پست های 
مدیریتی خواهند داشت. این امر در انتخاب مدیران برای کسب و کار بسيار مهم است بنابراین شاید شما پيش از انتخاب مدیر کسب 
و کارتان مایل به توجه به این نکته باشيد.  بسياری از افراد به هيچ وجه حوصله گوش دادن به صحبت های دیگران را ندارند. این امر 
آنها را از نقطه نظر مدیریتی در جایگاه مناسبی قرار نمی دهد بنابراین شما باید در زمينه استخدام مدیران به این نکته مهم توجه داشته 

باشيد. در غير این صورت شاید برای مدت زمانی طوالنی توانایی تاثيرگذاری بر روی بازار را از دست بدهيد. 
فراهم ساختن محیطی مناسب برای کارمندان

تعامل با کارمندان هميشه امر مهمی است. کارمندان فقط در صورت حضور در محيطی امن و راحت امکان فعاليت بهينه 
خواهند داشت بنابراین شما در عمل باید مدیری با چنين ویژگی هایی باشيد. در غير این صورت شانسی برای تاثيرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان نخواهيد داشت.  ایجاد شرایط مناسب برای کار کردن امر ساده ای نيست. بسياری از مدیران به این نکته 
توجه الزم را نشان نمی دهند. آنها به این ترتيب فقط درخواست های متعدد برای عملکرد بهتر از کارمندان بدون ایجاد شرایط 
مناسب خواهند داشت. این امر اهميت بسيار زیادی برای کسب و کارها دارد بنابراین شما به هنگام استخدام مدیران مناسب 
باید به این نکته مهم توجه نشان دهيد.  گاهی اوقات انتخاب مدیران مناسب برای کسب و کار بدل به شرایطی دشوار می شود. 
بس��ياری از برندها در صورت انتخاب نادرس��ت مدیران برای مدت زمانی طوالنی درگير مشکالت فراوان خواهند بود بنابراین 
شما باید بهترین انتخاب ممکن را در این راستا مدنظر قرار دهيد. در غير این صورت شانسی برای تاثيرگذاری بر روی محيط 
کسب و کار نخواهيد داشت. معيارهای مورد بحث در این مقاله اهميت بسيار زیادی برای کسب و کار شما دارد. اگر براساس 

این معيارها اقدام به استخدام مدیران نمایيد، ميزان بازگشت سرمایه گذاری تان بر روی آنها به شدت افزایش خواهد یافت. 
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