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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

بخشخصوصیخواستارتغییرریلدرسیاستگذاریاقتصاددانشبنیانشد

3 خطای سیاست گذاری 
دانش بنیان

فرصت امروز: هرچند نقش دانش در اقتصاد، از دیرباز مورد توجه بوده، اما اقتصاد دانش بنیان از مباحث نوین و 
نوظهوری است که در چند سال گذشته مطرح شده و در ایران نیز سال 1401 به نام آن مزین شده است. با این 
حال، نحوه سیاس��ت گذاری در اقتصاد دانش بنیان، موضوعی اس��ت که مورد نقد بخش خصوصی قرار دارد و این 
هفته بازوی پژوهشی پارلمان بخش خصوصی در گزارشی نسبت به خطای سیاستی در تولید نوآور و دانش بنیان 
هش��دار داد. طبق ارزیابی مرکز پژوهش های اتاق ایران، نحوه سیاس��ت گذاری درباره شرکت های دانش بنیان، راه 

ورود رانت جویان ب�ه این عرصه را باز می کند و باعث حذف کارآفرینان واقعی فاقد قدرت چانه زنی خواهد شد.
در واقع، نظام تصمیم گیری کشور قصد دارد با افزایش فعالیت و تعداد بنگاه های نوآور، به اقتصاد دانش بنیان...
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فرصتامروز:شـایدوروداقتصاددانانبهمقولهازدواجکمیعجیببهنظربرسد،اماارتباطازدواجبا
تولیدمثل،رشـدجمعیت،عرضهنیرویکار،بهرهوریوحتیرشـداقتصادی،ازدواجرابهموضوعی

جالببرایعلماقتصادتبدیلکردهاسـت.اقتصاددانانازمیانوجوهمختلفازدواجعمدتا
بهمطلوبیتازدواجومنافعآنتوجهکردهاندواینمطالعاتاقتصادیذیلحوزه»اقتصاد...

بازارازدواجچگونهراکدشد؟

تورم علیه ازدواج

یادداشت
مصائبقیمتگذاری

دستوری

مهرادعباد، عضو هیأت 
نمایندگان اتاق تهران

دس��توری،  قیمت گ��ذاری 
از روش ه��ای منس��وخ  یک��ی 
کنترل تورم و البته سیاس��تی 
به ج��ا مانده از قرون گذش��ته 
اس��ت؛ ای��ن روش ع��اوه ب��ر 
آس��یبی که به محیط کس��ب 
و کار و تولی��د وارد می کند، به 
زمینهساز  صاحب نظران  اعتقاد 
تورمهای بعدی نیز خواهد بود. 
به طور کلی، تجربیات حاصل از 
قیمت گذاری دستوری در ایران 
و سایر کش��ورها نشان می دهد 
که این سیاست کنترلی، اهداف 
نکرده  محقق  را  سیاس��ت گذار 
اس��ت و در عین ح��ال، منجر 
ب��ه واکنش هایی از س��وی بازار 
شده که حتی منافع ملی را در 
مخاطره قرار داده اس��ت. برای 
مث��ال، با اعم��ال قیمت گذاری 
ش��اهد  قیمت ه��ا  کنت��رل  و 
کم فروشی و به تعبیری، کاهش 
حجم محصوالت بوده ایم؛ یا در 
بازارهایی که رقابت شدید بر آن 
فروش محصوالت  است،  حاکم 
به زیر قیمت مص��وب اتحادیه 
ص��ورت گرفت��ه و در صن��وف 
مختلف، زمینه شکل گیری بازار 
غیررسمی فراهم شده که عاوه 

بر عدم رعایت نرخ های 
2مصوب...
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فرصت امروز: چالش های جهان تمامی ندارد. بعد از عبور 
جهان از ش��وک کرونا، حاال نوبت جنگ در اوکراین است 
که به انحای مختلف، زندگی را بر مردم جهان سخت کند. 
با آغاز جنگ روس��یه و اوکراین، تصور اینکه این درگیری 
نظامی تا این اندازه بر زندگی مردم جهان تأثیرگذار باشد، 
ممک��ن نبود، اما تنها با گذش��ت چند روز ب��ه تدریج آثار 
و بازخورده��ای اقتصادی این جنگ نمایان ش��د؛ از آنجا 
که هم روس��یه و هم اوکراین نق��ش بی بدیلی در تولید و 
ص��ادرات گندم و غات داش��تند، تم��ام بازارهای جهانی 
تحت تأثیر ق��رار گرفتند و گرانی و کمبود مواد غذایی در 
همه کش��ورهای جهان احساس ش��د. همچنین با تحریم 
روس��یه از سوی غرب و به ویژه اتحادیه اروپا، هزینه انرژی 
افزایش یافت و قیمت نفت س��ه رقمی شد. حمله روسیه 
ب��ه اوکراین، بحرانی در اقتص��اد و روابط بین الملل دنیا به 
وجود آورد که از زمان جنگ سرد تاکنون بی سابقه است؛ 
این جن��گ نوظهور آن ه��م در اروپایی ک��ه چندین دهه 
چنین آتش و خش��ونتی را به چش��م ندیده بود، عاوه بر 
پیامدهای سیاس��ی، اقتصاد جهان را نی��ز هدف قرار داده 
اس��ت. اقتصادی که از حدود دو س��ال پیش و با ش��یوع 
پاندمی کرونا، ش��رایط خوبی را س��پری نکرده  بود و حاال 
هنوز کرونا تمام  نشده، پای بحرانی بزر گ تر به میان آمده 
اس��ت. پس لرزه های جنگ روسیه و اوکراین به همین جا 
ختم نمی ش��ود و خطر جنگ هس��ته ای، جهان را تهدید 
می کند. نکته ای که هفته نامه »اکونومیس��ت« در سرمقاله 
شماره این هفته خود بدان پرداخته و عصر حاضر را »عصر 

جدید هسته ای« نامیده است.
پیامدهایتهدیدهستهایمسکو

تهدی��د ضمن��ی والدیمی��ر پوتین ب��رای تبدیل جنگ 
اوکراین ب��ه یک درگیری هس��ته ای، نگرانی ها از احتمال 
ش��عله ور شدن یک جنگ اتمی در سطح جهان را افزایش 
داده اس��ت. از نگاه هفته نامه »اکونومیس��ت«، تهدیدهای 
هسته ای رئیس  جمهوری روسیه در خال جنگ اوکراین، 
عامل ایجاد تغییر در نظم هس��ته ای جهان است و پوتین 
با این تهدیدها عما نظم هس��ته  ای جهان را به هم ریخته 
است. به نوشته »اکونومیست«، یکصد روز پیش، والدیمیر 
پوتین عملیات نظامی خ��ود در اوکراین را آغاز کرد که با 
تهدیدی هس��ته  ای نیز همراه بود. رئیس جمهوری روسیه 
با اش��اره به توان اتمی این کش��ور و وع��ده مطیع کردن 
اوکراین، کش��ورهایی را که قصد دخالت داش��ته باشند، با 
عواقبی تهدید کرد که »تاکنون در کل تاریخ  ش��ان تجربه 

نکرده  اند.«
حت��ی در صورتی  که والدیمیر پوتین هیچ  گاه از س��اح 
اتمی در اوکراین اس��تفاده نکند، نظم هس��ته  ای جهان را 
به هم ریخته اس��ت. بع��د از تهدیده��ای رئیس  جمهوری 
روس��یه، ناتو حمایت��ی را که آماده ارائ��ه آن بود، محدود 
کرد. این مس��ئله دو پیامد نگران  کنن��ده به دنبال خواهد 
داش��ت؛ یکی اینکه کشورهای آس��یب  پذیر که جهان را از 
دید اوکراین می  بینند، گمان می  کنند که بهترین دفاع در 

برابر یک دش��من مجهز به ساح اتمی، داشتن ساح  های 
خودش��ان است. دیگر اینکه کشورهای دیگر دارنده ساح 
اتم��ی به این باور می  رس��ند که آنها نیز ب��ا دنبال کردن 
تاکتیک والدیمیر پوتین می  توانند دس��تاوردهایی داشته 
باش��ند. اگ��ر این اتفاق بیفت��د، مطمئنا کس��ی در جایی 

تهدیدش را به واقعیت تبدیل می  کند.
خطر هس��ته  ای قبل از عملیات نظامی روسیه نیز رو به 
گس��ترش بود. کره ش��مالی ده ها کاهک در اختیار دارد. 
گرچه معاهده جدید، موش��ک  های بالس��تیک قاره پیمای 
روسیه و آمریکا را تا سال 202۶ محدود خواهد کرد؛ ولی 
اس��لحه هایی چون اژدرهای هسته  ای را پوشش نمی  دهد. 
پاکس��تان به سرعت در حال جمع  آوری ساح است. چین 
نیز نیروی اتمی خود را به  روز می  کند و پنتاگون می  گوید 
در حال گسترش آن است. این گسترش ساح  های کشتار 
جمعی نش��ان دهنده ضعیف شدن انزجار اخاقی است که 
استفاده از ساح اتمی را محدود می کند. با کمرنگ شدن 
خاطرات هیروشیما و ناکازاکی مردم نمی  توانند درک کنند 
که چگونه انفجار یک ساح جنگی کوچک می  تواند منجر 
به نابودی کل ش��هرها ش��ود. تنها آمریکا و شوروی با یک 
صلح هس��ته  ای دوطرفه کنار آمده  اند؛ در حالی که شواهد 
کافی از اینکه قدرت های هسته  ای بسیاری در تاش برای 

حفظ صلح هستند، وجود ندارد.
تهدیدهستهایپوتینجوابداد

تنش اوکرای��ن به این بی  قراری افزوده اس��ت. حتی در 
صورت��ی ک��ه  رئیس  جمهوری روس��یه بلوف زده باش��د، 
تهدیدهای او تضمین  های امنیتی داده ش��ده به کشورهای 
غیرهس��ته  ای را از بین می  برد. در 1۹۹4 اوکراین در ازای 
تضمین    هایی از س��وی روسیه، آمریکا و انگلستان مبنی بر 
اینکه مورد حمله قرار نخواهد گرفت، ساح  های هسته  ای 
ش��وروی سابق را واگذار کرد، اما روسیه با تصرف کریمه و 
حمایت از جدایی  طلبان دونباس در سال 2014 آشکارا آن 
تعهد را نقض کرد. آمریکا و انگلس��تان نیز با کنار ایستادن 
تعهدات خود را زیر پا گذاشتند. این شرایط به کشورهای 
آسیب  پذیر، دالیل بیش��تری برای هسته  ای شدن می  دهد. 
استراتژی رئیس  جمهوری روس��یه از مطرح کردن تهدید 
هس��ته  ای حتی ویرانگرتر از این اس��ت. در دهه های پس 
از جنگ جهانی دوم، قدرت های هس��ته  ای به فکر استقرار 
س��اح  های اتمی در نبرد بودند؛ ولی در نیم قرن گذش��ته 
چنین هش��دارهایی تنه��ا درباره کش��ورهایی چون عراق 
و کره ش��مالی اعمال شده اس��ت که تهدید به استفاده از 
س��اح  های کش��تار جمعی می  کردند. والدیمیر پوتین اما 
متفاوت اس��ت، چراکه از تهدید هس��ته  ای ب��رای پیروزی 

نیروهایش در یک جنگ غیرهسته  ای استفاده می  کند.
به نظر می رسد این تهدیدها موثر بوده  اند. درست است 
که حمایت ناتو از اوکراین بسیار قوی  تر از انتظار بوده است، 
ولی درباره ارسال ساح  های تهاجمی چون هواپیما تردید 
به خرج داده اس��ت. گرچه رئیس  جمه��وری آمریکا مقدار 
زیادی س��اح به اوکراین ارس��ال کرده است، این هفته از 

ارسال ساح  هایی که می  توانند به عمق روسیه نفوذ کنند، 
خ��ودداری کرد. دیگر اعضای ناتو نیز به نظر می  رس��د که 
معتقدند اوکراین باید با روسیه کنار بیاید؛ چراکه تحمیل 
شکست به والدیمیر پوتین می  تواند او را در شرایط سختی 
قرار دهد و عواقب ناگواری داش��ته باشد. این منطق، روال 
خطرآفرینی برجای می  گذارد. اگ��ر چین به تایوان حمله 
کند، می  تواند ش��رایط مش��ابهی را ایجاد کند. کشورهای 
بیشتری ممکن است ساح  های جنگی بیشتری جمع  آوری 
کنند و این اتفاق معاهده منع گسترش ساح  های هسته  ای 
را زیرپا خواهد گذاشت. جبران این خسارت بسیار سخت 
خواهد بود. این معاهده که س��ال گذشته به اجرا گذاشته 
ش��د و 8۶ کش��ور از آن حمایت کرده  اند، خواستار نابودی 
آنهاست. با این حال، کشورهای دارای ساح از آسیب  پذیر 
شدن می  ترس��ند؛ حتی در صورتی که خلع ساح جمعی 

ممکن است منطقی باشد.
روسیهخطرناکباقیمیماند؟

کنترل تسلیحات با راستی  آزمایی دقیق، ارزش پیگیری 
را دارد. ممکن است روسیه هوشیار باشد، ولی ضعیف شده 
اس��ت. حمله اتمی پول نیاز دارد و روس��یه باید نیروهای 
خود را بازس��ازی کند. آمریکا می  تواند بدون اینکه امنیت 
خود را به خطر بیندازد، موشک  های زمینی خود را در ازای 
کاهش از طرف روسیه کنار بگذارد. هر دو طرف می  توانند 
بر سر اقدامات فنی همچون عدم حمله به زیرساخت  های 
فرماندهی، کنترلی و ارتباطی هس��ته  ای در یک درگیری 
غیرهسته  ای متعارف به توافق برسند. در نهایت، هدف باید 
وارد کردن چین باش��د. در صورت شکس��ت تاکتیک  های 
هس��ته  ای رئیس  جمهوری روسیه، این گفت وگوها آسان  تر 
خواهد شد. جو بایدن این هفته نوشت که آمریکا نشانه ای 
از آماده ش��دن روسیه برای اس��تفاده از ساح هسته ای را 
مش��اهده نکرده است؛ ولی کش��ورهایی چون چین، هند، 
رژیم صهیونیستی و ترکیه که به کرملین دسترسی دارند، 
باید به پوتین درباره خشم شان در صورت استفاده از ساح 

اتمی هشدار دهند.
»اکونومیست« در پایان نوشته است: دور  کردن اوکراین 
از یک حمله هس��ته  ای ضروری اس��ت، ولی کافی نیست. 
جهان باید مطمئن شود که رئیس  جمهوری روسیه امروز، 
آنطور که در س��ال 2014 موفق ش��د، در عملیات نظامی 
خود موفق نخواهد ش��د. اگ��ر او یک بار دیگر باور کند که 
تاکتیکش موفق بوده است، در آینده تهدیدهای هسته  ای 
بیش��تری را مط��رح خواهد ک��رد. دیگران نی��ز از او الگو 
می  گیرند. بنابراین اوکراین برای عقب راندن ارتش روسیه 
به ساح  های پیش��رفته، کمک اقتصادی و تحریم   روسیه 
نی��از دارد. کش��ورهایی که این جن��گ را تنها یک جنگ 
اروپایی گ��ذرا می  دانند، به امنیت خود توجه ندارند و آنها 
که به نام صلح استدالل می  کنند که اوکراین برای اجتناب 
از گرفتار ش��دن در جنگ به آتش بس با روسیه نیاز دارد، 
سخت در اشتباه هستند. اگر والدیمیر پوتین حس کند که 

ناتو عزم جدی ندارد، روسیه خطرناک باقی خواهد ماند.

نظمهستهایجهانچگونهبههمریخت؟

عصرجدیدهستهای

روابطعمومیدرشبکههایاجتماعیبا6تکنیککاربردی
دنیای روابط عمومی در طول س��ال های اخیر با ظهور شبکه های اجتماعی تغییرات بسیار زیادی پیدا کرده 
اس��ت. امروزه دیگر خبری از ش��یوه های قدیمی در دنیای روابط عمومی یا تاش برندها برای موفقیت در این 
حوزه بدون استفاده از روش های تازه نیست. در عوض عرصه دیجیتال مثل همه بخش های دیگر در حال نفوذ 
به حوزه روابط عمومی نیز هس��ت. این امر برای بس��یاری از برندها تازگی زیادی دارد. اگر شما هم تا به امروز 
از این بخش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان س��ود نبرده اید، باید خیلی زود روش کارتان را تغییر 
دهید، در غیر این صورت شاید به زودی توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای و استاندارد 
را از دست بدهید. با توجه به اینکه امروزه هزاران برند مختلف در بازار مشغول سرمایه گذاری بر روی مشتریان 
گوناگون هستند، تعلل شما در این میان می تواند هزینه بسیار سنگینی برای کسب و کارتان به همراه داشته...



فرص��ت امروز: ش��اید ورود اقتصاددانان به مقوله ازدواج کمی عجیب به 
نظر برس��د، اما ارتباط ازدواج با تولید مثل، رش��د جمعیت، عرضه نیروی 
کار، بهره وری و حتی رشد اقتصادی، ازدواج را به موضوعی جالب برای علم 
اقتصاد تبدیل کرده است. اقتصاددانان از میان وجوه مختلف ازدواج عمدتا 
به مطلوبیت ازدواج و منافع آن توجه کرده اند و این مطالعات اقتصادی ذیل 

حوزه »اقتصاد خانواده« دسته بندی شده است.
از دی��دگاه علم اقتصاد، تصمیم اف��راد برای پیوند زناش��ویی و ورود به 
ب��ازار ازدواج، نتیجه اختاف بین مطلوبیت حاص��ل از ازدواج با مطلوبیت 
تجرد اس��ت؛ یعنی اف��راد در حالت ایده آل در ش��رایطی ازدواج را انتخاب 
خواهند کرد که مطلوبیت حاصل از ازدواج برای ش��ان به طرز معناداری از 
مطلوبیت مجرد ماندن بیشتر باشد. بسیاری از افراد بر این باورند که ازدواج، 
هزینه ه��ای اقتصادی آنها را افزای��ش می دهد و از درآمد آنها می کاهد. در 
س��مت مقابل نیز برخی دیگر می گویند ازدواج به زندگی اقتصادی زوج ها 
کمک می کن��د و در نتیجه از ظرفیت ازدواج می توان برای افزایش درآمد 
بهره برد. بنابراین آشکار ش��دن منافع ازدواج برای مردان و زنان می تواند 
اثر تعیین کننده ای بر س��اخت اجتماعی داشته باشد. از نگاه اقتصاددانان، 
تورم مهمترین و مشهودترین علت رکود در بازار ازدواج است و به تعبیری، 
ش��رایط تورمی امروز جامعه ایران، مطلوبیت ازدواج را نسبت به مطلوبیت 
تجرد کاهش داده اس��ت. در همین زمینه، نهاد پژوهش��ی مجلس در یک 
گ��زارش به بررس��ی »عوامل تاثیرگذار ب��ر افزایش س��ن ازدواج جوانان« 
پرداخته و از تغییر حکمرانی نظام آموزش��ی به عنوان یکی از راهکارهای 

کاهش سن ازدواج نام برده است.
ازدواجکمشد،سنازدواجزیاد

چگونه می توان سن ازدواج را کاهش داد؟ مرکز پژوهش های مجلس در 
پاس��خ به این سوال، از تغییر حکمرانی نظام آموزشی و همچنین طراحی 
فرآیندها و زیرس��اخت های ش��غلی به عنوان یک��ی از راهبردهای مهم و 
اثرگذار در کاهش س��ن ازدواج جوانان یاد کرده است. طبق ارزیابی مرکز 
پژوهش ها، در طراحی فرآیندها و زیرساخت های شغلی باید به بسترهای 
گسترش کارآفرینی توجه ویژه ای شود و همچنین مشاغلی تقویت شوند 
که وابس��تگی به تحصیات عالی نداشته باشند. از سوی دیگر، در افزایش 
کارگاه های تولیدی باید به ظرفیت های استان ها و شهرهای مختلف بیشتر 
توجه ش��ود، زیرا آمارها می گویند س��ن ازدواج در ش��هرهایی که اشتغال 
باالتری داش��ته اند، پایین تر بوده اس��ت. توجه به این موضوع می تواند در 
کاه��ش میزان مهاجرت نیز موثر باش��د. نکته مهم دیگ��ر، تقویت قدرت 
انتخاب گری درس��ت در ازدواج اس��ت و نیاز اس��ت که نهادهای مردمی و 

مهارت خانواده ها در این مسئله تقویت شود.
با اس��تناد به داده های سازمان ثبت احوال کشور و مرکز آمار ایران، روند 
تحوالت ش��اخص های ازدواج نشان می دهد که نرخ ازدواج کم شده اما در 
مقابل آن، میانگین س��ن ازدواج رش��د کرده است. این گزارش در بررسی 

مس��ئله ازدواج و الگوهای همسرگزینی، سن ازدواج را به عنوان یک عامل 
کلیدی در الگوها در نظر می گیرد، ولی موضوع این است که افزایش سن 

ازدواج، ساختار الگوها را دگرگون کرده است.
مرکز پژوهش ها در این گزارش، سه عامل اصلی ازدواج دیر هنگام را باال 
بودن هزینه های آغاز زندگی، هزینه باالی مس��کن، بیکاری جوانان و پیدا 
نکردن گزینه مناس��ب ازدواج دانسته و نوش��ته است: در صورتی که روند 
موجود تغییر نکند و افراد از نظر اقتصادی توانمند نشوند و جوانان مطمئن 
نش��وند که می توانند معاش خانواده خود را به شکلی پایدار تامین کنند، 
هرگز ازدواج نخواهند کرد و این امر نه تنها استحکام خانواده های موجود را 
تحت الشعاع قرار می دهد، بلکه شکل گیری خانواده های جدید را با مشکل 
روبه رو می کند. غالب عواملی که در اولویت باالی اثرگذاری هس��تند، یکی 
از کارکرد ه��ای مهم خانواده که کارکرد اقتصادی اس��ت را با خلل مواجه 
می کنند. از این رو افراد در س��طح اول رفع نیازهای خود با مشکل روبه رو 
شده و به سطوح دیگر که تشکیل خانواده و تامین نیازهای عاطفی را شامل 

می شود، وارد نمی شوند.
15عاملتاخیرازدواججوانان

گرچه عوامل موثر بر س��ن ازدواج به صورت شبکه ای به یکدیگر متصل 
هس��تند و چرخه عوامل را تش��کیل می دهند، اما برای حل مسئله ازدواج 
دیرهنگام باید چرخه نااطمینانی را قطع کرد. نتایج پیمایش های مختلف از 
جمله پیمایش ملی خانواده که در سال 13۹8 انجام شد و بررسی نگرش 
جوانان 18 تا 34 ساله نسبت به تاخیر در ازدواج که در سال 13۹4 انجام 
شد، نشان می دهد 15 مورد به عنوان علت تاخیر در ازدواج جوانان مطرح 
است. نیافتن همسر دلخواه، نداشتن شغل، باالبودن هزینه زندگی،  باالبودن 
هزینه تشریفات زندگی، باالبودن توقعات خانواده ها و مخالفت آنها، ترس از 
ازدواج ناموفق، بی اعتمادی به جنس مخالف، مردد بودن در تصمیم گیری، 
باالبودن س��طح انتظار طرف مقابل، داشتن خواهر یا برادر بزرگ تر مجرد، 
نداشتن انگیزه عاطفی الزم، ترس از مسئولیت های زندگی، محدودیت های 
زندگی متاهلی، مشغول تحصیل بودن و سن کم ا ز جمله این دالیل است. 
از س��وی دیگر، 40 درصد از پاس��خگویان مرد نداشتن شغل و 34 درصد 
از دختران نیافتن همس��ر دلخواه را عامل اصلی تاخی��ر در ازدواج عنوان 
کرده اند. در پژوهشی که در سال 13۹0 با هدف شناسایی عوامل اجتماعی 
موثر در افزایش س��ن ازدواج دختران انجام شد، 8۶.3 درصد اعام کردند 
ک��ه با وضعیت کنونی تورم و افزایش قیمت ها نمی توان ازدواج کرد. 80.8 
درصد نیز گفتند که بیکاری عامل افزایش سن ازدواج است. نکته مهم این 
اس��ت که بانک مرکزی، نرخ تورم را در سال 13۹0 معادل 21.5 درصد و 
در سال 13۹۹ معادل 3۶.4 درصد اعام کرده بود. همچنین تحوالت نرخ 
بیکاری و میزان مشارکت اقتصادی از سال 1385 تا 13۹۹ نشان می دهد 
نرخ بیکاری جوانان 15 تا 2۹ ساله که جمعیت در معرض ازدواج هستند، 
تا س��ال 13۹0 افزایشی بوده، ولی در سال 13۹8 معادل 7 درصد کاهش 

یافته، اما در س��ال 13۹۹ دوباره با رشد 4 درصدی، روند افزایشی خود را 
آغاز کرده است. در این میان، نتایج پژوهشی که در سال 13۹4 با محوریت 
مس��ائل اقتصادی در نگرش جوانان به ازدواج انجام شد، معنادار است. 30 
درصد پاسخ دهندگان اعام کرده اند که قصد ندارند ازدواج کنند. 15 درصد 
از آن 30 درصد نیز گفته اند که حتی اگر موانع اقتصادی رفع شود باز هم 
ازدواج نخواهند کرد. مقایسه این پیمایش ها نشان می دهد که نگرش افراد 

نسبت به ازدواج تغییر کرده و سبک زندگی دیگری رواج یافته است.
همیشهپایزندرمیاناست

همچنین نتایج یک پژوهش دیگر با عنوان »عوامل اجتماعی ، اقتصادی 
 موثر بر میانگین س��ن ازدواج زنان در س��ه دهه« نشان می دهد مهمترین 
عامل تاخیر در ازدواج طی س��ال های 1355 تا 1385، باس��وادی زنان و 
کم اهمیت ترین مسئله نیز  میزان تحصیات عالیه آنهاست؛ چنانکه در دهه 
1375 تا 1385 افزایش باسوادی زنان، طوالنی شدن مدت زمان تحصیل 
زنان و ورود آنان به دانشگاه ها و همچنین فراهم شدن بازار کار برای زنان، 
تمایل به ازدواج در سنین پایین را کاهش داده است. البته نسبت جنسی 
برخاف دیگر متغیرها، رابطه عکس با سن ازدواج زنان دارد. نسبت جنسی 
عبارت است از نسبت تعداد مردان به هر 100 زن.  این نتایج در پژوهش 
»عوامل موثر ب��ر تاخیر ازدواج دختران در شهرس��تان های ایران« که در 
س��ال 13۹8 انجام ش��ده، مورد تایید قرار گرفته است. نتایج این مطالعه 
نشان می دهد که نسبت تجرد مردان، عدم تعادل در بازار ازدواج، استقال 
زنان، میزان بیکاری مردان و درجه توس��عه یافتگی شهرستان ها به ترتیب 
بیشترین تاثیر را در تبیین تاخیر در ازدواج دختران دارند. نکته دیگر اینکه 
میزان توسعه یافتگی شهرستان ها از مسیرهای متفاوت می تواند بر تاخیر در 
ازدواج دختران تاثیر بگذارد. این عامل به افزایش دو عامل استقال زنان و 
نسبت تجرد مردان منجر شده که هر دوی آنها عوامل افزایش سن ازدواج 

دختران به شمار می روند.
افزایش اشتغال زنان نیز به عنوان یکی دیگر از مولفه های استقال زنان 
موجب افزایش اس��تقال اقتصادی آنها و در نتیجه افزایش اس��تقال در 
تصمیم گیری می شود. آنها به دلیل وابستگی اقتصادی و اجتماعی به مردان 
ب��ه ازدواج اقدام نخواهن��د کرد. این امر به نوبه خود باعث می ش��ود زنان 
ازدواج را به تاخیر بیندازند. همچنین با اس��تناد به نتایج پژوهشی که در 
هفت اس��تان آذربایجان شرقی، تهران، خوزستان، سیستان و بلوچستان، 
کردس��تان، گیان و لرستان انجام ش��ده، تحوالت اجتماعی نظیر میزان 
باس��وادی، شهرنشینی، اشتغال و میزان اشتغال در صنعت در سن ازدواج 
مردان اثر دارد و هرچه میزان شهرنش��ینی، اش��تغال و به ویژه اشتغال در 
بخش صنعت افزایش یابد، میانگین سن ازدواج مردان نیز افزایش می یابد. 
نکته مهم این بررسی، تمایز بین مشاغل است. در حالی که اکثر پژوهش ها 
اشتغال به کار را عامل افزایش سن ازدواج می دانند، این پژوهش، اشتغال 

به کار در بخش صنعت را عامل افزایش سن ازدواج می داند.

بازارازدواجچگونهراکدشد؟

تورم علیه ازدواج

عدم دسترسی به نرخ های متعارف که از معامات قطعی به دست می آید، 
بازار مسکن را در هفته های اخیر دچار نوعی سردرگمی کرده و در این بین 
هنوز گزارش اردیبهش��ت ماه بانک مرکزی از تحوالت مسکن شهر تهران 
ارائه نشده است. به گزارش ایسنا، بررسی های میدانی گویای آن است که 
نوسان برخی از کاالهای مصرفی باعث تغییر قیمت های پیشنهادی مسکن 
شده و عده ای از مالکان به نرخ های دلخواه روی آورده اند. بانک مرکزی هم 
با گذشت 18 روز از خردادماه هنوز گزارش تحوالت مسکن شهر تهران در 
اردیبهش��ت ماه را ارائه نکرده که همین مسئله می تواند به فضای شایعات 
درخصوص تغییر قیمت ها در اردیبهش��ت ماه دامن بزند. بانک مرکزی در 
ماه های گذشته معموال شش��م یا هفتم هر ماه گزارش ماه قبل را منتشر 
می کرد، اما بازار مس��کن در خردادماه 1401 دچار نوعی گیجی شده که 
یکی از دالیل آن می تواند عدم دسترس��ی به قیمت های رسمی از طریق 

معامات قطعی باشد.
در س��ال های قبل به جز بانک مرکزی، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و 
شهرس��ازی نیز گزارش های ماهیانه از وضعیت قیمت و معامات مسکن 
شهر تهران ارائه می داد؛ گزارش هایی که از اردیبهشت ماه 13۹۶ آغاز و تا 
تیرماه 13۹۹ ادامه پیدا کرد. اما این گزارش ها هم از زمان محمد اسامی، 
وزیر س��ابق راه و شهرسازی که معتقد بود اعام قیمت تهران می تواند به 
تنش بازار در دیگر ش��هرهای کش��ور بینجامد، متوقف شده و آخرین آن 

مربوط به تیرماه 13۹۹ است.
سیاس��ت حذف قیمت از بازار مسکن به منظور کنترل نرخ ها دو بار در 

س��ال های 13۹8 و 13۹۹ اعمال شد؛ سیاستی که بسیاری از کارشناسان 
معتقد بودند تاثیر معکوس در روند قیمت ها ایجاد می کند. در اردیبهشت 
س��ال های مذکور اپلیکیشن ها و س��امانه های فروش ملک، دو بار از درج 
قیمت در آگهی ها منع ش��دند. پس از مدتی مجددا به آنها اجازه داده شد 
ت��ا نرخ ها را درج کنند. اگرچه به تازگی صحبتی از حذف قیمت آگهی ها 
ش��نیده نش��ده، اما عدم دسترس��ی به اطاعات قیمت های قطعی که اثر 
کنترلی بهتری در مقایسه با نرخ های پیشنهادی دارد، به نوعی جلوی یک 

چشم متقاضیان خرید بازار مسکن را گرفته است.
حذف قیمت آگهی ها همزمان با مسئولیت محمد اسامی در وزارت راه و 
شهرسازی صورت گرفت، اما آمار نشان داد از زمان روی کار آمدن اسامی 
در آب��ان ماه 13۹7 تا زمان رفتن او در مردادماه 1400، متوس��ط قیمت 
مس��کن در ش��هر تهران از متری ۹ میلیون و 180 هزار تومان در هر متر 
مربع به 30 میلیون و ۹70 هزار تومان رس��ید و در واقع 237 درصد رشد 
کرد. از طرف دیگر، دولت سیزدهم در ادامه برنامه دو سال گذشته دولت 
قبل برای بازار اجاره، نرخ تعیین و اعام کرد که در س��ال 1401 س��قف 
مجاز افزایش اجاره بها در ش��هر تهران 25 درصد، دیگر کانش��هرها 20 
درصد و سایر شهرهای کشور 15 درصد خواهد بود. همسویی سیاست های 
نرخ گ��ذاری و عدم اع��ام قیمت، این گمانه را تقوی��ت می کند که دولت 
قصد دارد از طریق نش��انگرهای آماری، انتظارات تورمی در بازار مس��کن 

را کنترل کند.
از آذرم��اه 13۹۶ ک��ه به نوعی آغاز رش��د بازارهای ارز، طا و مس��کن 

محس��وب می شود، رقابت منفی در تعیین قیمت ها برای بازار مسکن، این 
بازار را در مسیر رکوردهای افزایشی قرار داد. به دنبال آن شاهد نوعی هرج 
و مرج قیمتی در س��ایت های فروش ملک بودیم که صدای رئیس اتحادیه 
مش��اوران اماک را درآورد. مصطفی قلی خس��روی در اواخر سال گذشته 
گفته بود: »متوسط قیمت مسکن در تهران طبق آمار رسمی حدودا متری 
32 میلیون تومان است، اما میانگین قیمت های پیشنهادی در سایت های 
فروش بیش از 50 میلیون تومان است. این یعنی هر کس هر قیمتی دلش 
می خواهد ب��رای خانه خود تعیین می کند و مدیران این س��امانه ها هیچ 
نظارتی بر آن ندارند. بارها اعام کردیم نرخ های دلبخواه باعث ایجاد تنش 
در بازار مسکن می شود، اما کماکان شاهد قیمت های کاذب در سامانه های 

ملکی هستیم.«
از طرف دیگر، مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن در مخالفت 
با حذف قیمت بیان می کند: »اگر اجازه داده شود که گردش آزاد اطاعات 
وجود داش��ته باش��د در صورتی که 10 واحد نزدیک به خواس��ته خود در 
همین اطاعات داشته باشید، می توانید انتخاب بهتری هم داشته باشید؛ 
چراکه از تنوع بیشتری برخوردار است. کسی که قصد خرید خانه دارد از 
خردی برخوردار اس��ت که انتخاب بهتری می تواند داشته باشد، نه اینکه 
حق های انتخاب از او س��لب ش��ود. بهترین راه این است که گردش بهتر 
اطاع��ات را فراه��م کرد و اج��ازه دهیم به بهترین نح��و ممکن و با حق 
انتخاب های بیشتری انجام شود. باید در نظر داشت که قیمت گذاری های 

مجازی موجب جهش قیمت نمی شود.«

سردرگمیقیمتمسکندرشهرتهران

بازارمسکننیمهتاریکشد

یادداشت

مصائبقیمتگذاریدستوری

مهرادعباد، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

قیمت گذاری دس��توری، یکی از روش های منس��وخ کنترل تورم و 
البته سیاس��تی به جا مانده از قرون گذشته اس��ت؛ این روش عاوه 
بر آس��یبی که به محیط کس��ب و کار و تولید وارد می کند، به اعتقاد 
صاحب نظران زمینهساز تورمهای بعدی نیز خواهد بود. به طور کلی، 
تجربیات حاصل از قیمت گذاری دس��توری در ایران و س��ایر کشورها 
نشان می دهد که این سیاست کنترلی، اهداف سیاست گذار را محقق 
نکرده اس��ت و در عین حال، منجر به واکنش هایی از سوی بازار شده 
که حتی منافع ملی را در مخاطره قرار داده است. برای مثال، با اعمال 
قیمت گذاری و کنترل قیمت ها شاهد کم فروشی و به تعبیری، کاهش 
حجم محصوالت بوده ایم؛ یا در بازارهایی که رقابت شدید بر آن حاکم 
اس��ت، فروش محصوالت به زیر قیمت مصوب اتحادیه صورت گرفته 
و در صنوف مختلف، زمینه ش��کل گیری بازار غیررسمی فراهم شده 
که عاوه بر عدم رعایت نرخ های مصوب، با فروش غیررسمی و بدون 
پرداخ��ت مالیات ب��ر ارزش افزوده، رقابت را برای فعاالن خوش��نام و 
شناس��نامه داری که به طور قانونی و رسمی فعالیت می کنند، دشوار 

می کند.
احتم��اال در ای��ن س��ال ها و در پی آزم��ودن چندی��ن و چند باره 
قیمت گ��ذاری در مورد انواع کاالها و خدمات، سیاس��ت گذار دریافته 
اس��ت که به کارگیری این روش با نیت حمایت از اقش��ار فرودست، 
منجر به توزیع ارزان کاالها و خدمات نشده و در مقابل این سیاست، 
مخدوش کننده چهره عدالت نیز بوده است. افزون بر این، در بسیاری 
از م��وارد، قیمت های مصوب غیرکارشناس��ی و ب��دون آینده پژوهی 
ص��ورت گرفته و این مس��ئله به عدم ثبات در صنای��ع نیز دامن زده 
اس��ت. همچنین مفه��وم برند، کیفیت و یا مزیت ه��ای کاال اغلب در 
قیمت گذاری نادیده انگاشته شده و همه کاالها در یک حد و اندازه در 
نظر گرفته می ش��وند. از سوی دیگر، قیمت گذاری دستوری به منزله 
غفلت از سازوکار بازار است و گویی هیچ نگاهی به بازار و مفهوم اصلی 
آن ندارد. در حقیقت، این بازار اس��ت که باید نرخ کاال را با افزایش یا 
کاه��ش عرضه و تقاضا تعیین کند. مدافع��ان و مبلغان قیمت گذاری 
باید بدانند که اکنون نه با سیاس��ت های تعزیراتی که حتی از طریق 
اصرار و پافشاری برای افزایش تولید نیز احتماال کاهش قیمت محقق 
نمی ش��ود؛ چراکه حوزه صنعت چند سالی است که با مسئله کاهش 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی دست به گریبان است. دولت سیزدهم 
در س��ال جدید، اصاح قیمت ارز را که پای در زنجیر قیمت تثبیتی 
داش��ت، آغاز کرد و البته از این اقدام با عن��وان »جراحی اقتصادی« 
یاد ش��د، اما به باور کارشناس��ان حوزه اقتصاد، جراحی اصلی، حذف 
قیمت گذاری دس��توری برای تمام کاالها و واگ��ذاری این امر به بازار 

و مردم است.

ارزسوبسیدداربیشترازتحریملطمهزد

شریفنظاممافی، رئیس اتاق ایران و سوئیس

ایاالت متحده آمریکا و قدرت های اروپایی در نظر دارند این هفته همزمان 
با تداوم بن بس��ت در روند مذاکرات با ایران ب��رای احیای برجام، پیش نویس 
قطعنامه ای را علیه تهران به ش��ورای حکام ارائه کنند. طبق آنچه در خبرها 
آمده اس��ت، پیش نویس این قطعنامه که از سوی واشنگتن، لندن، پاریس و 
برلین پیشنهاد شده، از ایران می خواهد با آژانس بین المللی انرژی اتمی »به 
طور کامل« همکاری کند. جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
از روز دوش��نبه تا جمعه برگزار می شود، اما این روند چه تاثیری بر وضعیت 

ایران دارد؟
واقعی��ت این اس��ت که دنیا تغییر ک��رده و با س��ال های ۹0 و ۹1 که اوج 
تحریم های بین المللی علیه ایران بود، فرق دارد. به اعتقاد من، معنای برجام 
با گذش��ته  اش تغییر کرده است، به این دلیل که دولت جدید آمریکا، قدرت 
برداش��تن تحریم ها را ندارد؛ چرا که برای برداشته شدن تحریم ها به رأی دو 
سوم مجلس سنا نیاز دارد. در شرایط فعلی، قوه مجریه آمریکا نمی تواند برای 
برداشتن تحریم بر قوه مقننه پیروز شود. بنابراین با این حساب، هیچ ضمانت 
و گارانتی برای برداش��تن تحریم ها علیه ایران وجود ندارد. وقتی برای توافق 
و تداوم توافق، گارانتی ای وجود نداشته باشد؛ یعنی حتی طرف اصلی برجام 
هم نمی تواند برای اجرا و تداوم برجام ضمانتی بدهد. این یک واقعیت اس��ت 
که سیاس��ت داخلی آمریکا تا سا ل های س��ال اجازه برداشتن تحریم ها علیه 
ای��ران را نمی دهد. از س��وی دیگر، معادالت و رواب��ط بین المللی تغییر کرده 
اس��ت. جنگ روس��یه و اوکراین، تمام معاهدات بین المللی را دگرگون کرده 
اس��ت. در این شرایط روسیه اجازه نمی دهد قطعنامه ها علیه ایران تبدیل به 
تحریم های بین المللی شود. از طرفی هم تا زمانی که ایران با آژانس بین المللی 
انرژی همکاری کند، طرفین نیازی به برجام نمی بینند. عاوه بر این، با قطع 
ش��دن جریان نفت و گاز روس��یه به بازار، ایران قابلیت افزایش صادرات نفت 
بیشتری را خواهد داش��ت. بنابراین احتماال در کوتاه مدت وضعیت تحریم ها 
تغییر چندانی نخواهد کرد و روسیه و چین نه از سر دلسوزی برای ایران بلکه 
به خاطر منافع خودشان، اجازه اجرای قطعنامه ها علیه کشورمان را نخواهند 
داد، اما در این میان، یک گزینه خطرناک وجود دارد و آن اس��نپ بک برجام 
است. اروپایی ها هنوز عضو برجام هستند و می توانند اسنپ بک را علیه ایران 
اجرا کنند. اس��نپ بک را هم هیچ کش��وری نمی تواند وتو کند. در واقع، این 

حق نداشتن وتو برای کشورها برای چنین شرایطی در نظر گرفته شده بود.
ب��ا این ح��ال، آنچه ایران بیش از همه با آن درگیر اس��ت، اقتصاد مریض، 
دخالت های دولتی و غالب بر بخش خصوصی اس��ت که اجاره رش��د واقعی 
اقتصاد را نمی دهد. ارز سوبس��یددار، گریبانگیر کش��ور اس��ت و نه حتی در 
سال های انقاب، بلکه قبل از انقاب هم این ارزها در اقتصاد جریان داشتند. 
اقتصاد ایران و جامعه به ارز سوبس��یددار معتاد اس��ت. وضعیت فعلی اقتصاد 
کشور، تازه اول ماجرا است و مشکات بیشتری در آینده از این منظر خواهیم 
داشت. اقتصاد ایران، اقتصادی نیست که بدون نفت بتواند کیفیت زندگی ای 
را که ما به آن عادت کرده ایم، تداوم بخش��د. مصرف بیش از اندازه و استفاده 
از حامل های انرژی بی رویه اس��ت. نکات رفتاری جامعه باید در این زمینه ها 
تغییر کند. این تغییر در منزل و کارخانه ها هم باید اجرا شود. انرژی در ایران 
بیهوده هدر می رود. حتی در زمینه مصرف مواد غذایی هم همین روند وجود 
دارد. ایران باالترین مصرف س��رانه نان را دارد، چراکه مردم برای پولی که به 
خرید نان می دهند، ارزشی قائل نیستند. بنابراین این سوبسید نمی تواند این 

کیفیت زندگی را تداوم بخشد.
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فرص��ت ام��روز: هرچند نقش دانش در اقتص��اد، از دیرباز مورد توجه 
ب��وده، اما اقتصاد دانش بنیان از مباحث نوین و نوظهوری اس��ت که در 
چند سال گذشته مطرح شده و در ایران نیز سال 1401 به نام آن مزین 
ش��ده اس��ت. با این حال، نحوه سیاس��ت گذاری در اقتصاد دانش بنیان، 
موضوعی است که مورد نقد بخش خصوصی قرار دارد و این هفته بازوی 
پژوهشی پارلمان بخش خصوصی در گزارشی نسبت به خطای سیاستی 
در تولید نوآور و دانش بنیان هشدار داد. طبق ارزیابی مرکز پژوهش های 
اتاق ایران، نحوه سیاست گذاری درباره شرکت های دانش بنیان، راه ورود 
رانت جویان ب�ه این عرصه را باز می کند و باعث حذف کارآفرینان واقعی 

فاقد قدرت چانه زنی خواهد شد.
در واق��ع، نظام تصمیم گیری کش��ور قصد دارد ب��ا افزایش فعالیت و 
تعداد بنگاه های نوآور، به اقتصاد دانش بنیان دس��ت یابد، اما این مسیر 
به اقتصاد دانش بنیان منتهی نخواهد ش��د، چراک��ه این نوع نگاه کمی 
ب��ه اقتص��اد دانش بنیان نه تنها س��طحی نگرانه و س��اده انگارانه اس��ت، 
بلک��ه از تبع��ات این نح��وه سیاس��ت گذاری، ورود رانت جویان و حذف 
کارآفرین��ان و نوآوران واقعی اس��ت. به نظر می رس��د تولید دانش بنیان 
گرفتار س��اده   انگاری و خطاهای سیاس��تی اس��ت و با توجه به تله   های 
متعددی که در مس��یر دانشی ش��دن اقتصاد و صنعت در کش��ور وجود 
دارد، نمی توان به آینده بنگاه   های دانش   بنیان دل بس��ت. بنابراین تغییر 
ری��ل سیاس��ت گذاری اقتصاد دانش بنی��ان و تغییر رویک��رد حمایت از 
فعالیت های دانش بنیان در کش��ور از رویه های مبتنی بر توزیع رانت به 
س��مت رویه های مبتنی بر بسترسازی و تضمین امنیت سرمایه گذاری، 

الزم و ضروری است.
لزومتغییرریلاقتصاددانشبنیان

مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارش تازه خود به بررس��ی »اقتصاد 
دانش بنیان؛ مفهوم، الزامات، شاخص ها و راهکارها« پرداخته و نسبت به 
در پیش گرفتن سیاس��ت فعلی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان 
هش��دار داده است. بازوی پژوهش��ی اتاق ایران در این گزارش با تأکید 
ب��ر اینکه نظام تصمیم گیری در ایران با تخصیص رانت به ش��رکت های 
دانش بنی��ان، قص��د دارد تا از طری��ق افزایش فعالیت و تع��داد آنها، به 
اقتصاد دانش بنیان دس��ت یابد، نوشته است: نمی توان در جامعه ای که 
مناسبات مبتنی بر برتری دانش و علم حاکم نیست به صورت دوپینگی 
ی��ک اقتصاد دانش بنیان ش��کل داد. حتی اگر فرض کنیم افزایش کمی 
و کیف��ی ش��رکت های دانش بنیان به تنهای��ی منجر به تحق��ق اقتصاد 
دانش بنیان می ش��ود، باز ه��م پیگیری این راهب��رد در اقتصاد ایران از 
طریق توزیع رانت و امتیازات ویژه با عامت سؤال روبه رو است. در یک 
اقتصاد رانت��ی، که رانت جویان برای دهه های متمادی مس��تقر بوده اند 
و از طریق تأس��یس س��ازمان از بازدهی صعودی ماتریس برهم فزاینده 
اجتماع��ی برخوردار ب��وده و قدرت چانه زنی باالیی را کس��ب کرده اند، 
توزیع رانت بدون در نظر گرفتن امکان ش��کل گیری رقابت مخرب برای 
تصاح��ب آن و ق��درت چانه زنی پایین ش��رکت های دانش بنیان نوپا در 
مقابل رانت جویان صاحب قدرت چانه زنی در نظام سیاسی ایران به کلی 
میزان دستیابی این راهبرد را به اهداف خود با مخاطره روبه رو می کند.
بنابراین این نحوه سیاست گذاری درخصوص شرکت های دانش بنیان 
موج��ب ورود رانت جویان به این عرصه و ح��ذف کارآفرینان و نوآوران 
واقعی که از قدرت چانه زنی کمی برخوردار هستند، خواهد شد. هرچند 
ب��ر روی کاغذ تعداد ش��رکت های دانش بنیان به ص��ورت فزاینده رو به 
افزایش اس��ت، اما تعداد کمی از آنها در واقع به دنبال کس��ب س��ود از 
طریق خلق و عرضه دانش هس��تند و مابقی که سهم شان نیز به موازات 
افزایش امتیازات و رانت ها در این زمینه رو به افزایش اس��ت، به دنبال 

کسب سود از طریق جذب رانت هستند.
براس��اس این گزارش، تحق��ق تولید دانش   بنیان در ایران به س��ادگی 
ممکن نیس��ت. سه خطای مسیر کنونی اقتصاد دانش بنیان در ایران این 
اس��ت که اوال به جای دیدن کل نظام اجتماعی کشور، تنها اقتصاد مورد 
توجه قرار گرفته؛ غافل از اینکه دانش   بنیان ش��دن تولید، محتاج تقدم 
یافتن دانش بر مناسبات سیاس��ی، نظامی و اجتماعی کل کشور است. 
دوم اینک��ه در عمده اقدامات، جای خالی به��ره   وری و آزادی اقتصادی 
احس��اس می ش��ود. کم   توجهی به مقوله به��ره   وری در حالی در طول و 

عرض برنامه   های دولت احساس می شود که توجه به بهره   وری می   تواند 
هم مسئله دانشی شدن بنگاه و تولید را حل کند و هم به کاف سردرگم 
سیاست گذاری برای توسعه صنایع دانش   بنیان پایان    دهد. کم   توجهی به 
آزادی اقتصادی بنگاه   ها نیز از آن جهت عجیب است که بدون این مهم، 
انگی��زه س��رمایه گذاری از بین خواهد رفت. خطای س��وم به بی   توجهی 
سیاس��ت گذار به توس��عه صنایع کاربر برمی گردد. از آنجا که کش��ور با 
خیل عظیم تحصیلکرده های بیکار مواجه اس��ت، ایجاد اشتغال از طریق 
رش��د صنعتی، موضوعی حیاتی اس��ت، اما به دلیل اینکه توسعه صنایع 
دانش   بنی��ان عمدتا س��رمایه   بر ب��وده و به جای نیروی کار از ماش��ین و 

فناوری سود می   برد، کمک چندانی به حل معضل بیکاری نمی   کند.
دوپینگاقتصاددانشبنیاندرایران

طبق ارزیابی مرکز پژوهش ه��ای اتاق ایران، نمی   توان در جامعه   ای که 
مناسبات مبتنی بر برتری دانش و علم حاکم نیست، به صورت دوپینگی 
ی��ک اقتصاد دانش بنیان را ش��کل داد. در یک نظ��ام دانش   بنیان، دانش 
نه تنها در شیوه تولید بلکه در تمامی مناسبات اجتماعی و سیاسی، دست 
باال را به لحاظ قدرت چانه   زنی دارد. همان طور که بس��یاری از کشورهای 
در حال توس��عه، به رغم داش��تن تعداد زیادی از صنای��ع و کارخانه   های 
واردات��ی و تولی��دات صنعت��ی، هیچ گاه در زم��ره اقتصاده��ای صنعتی 
طبقه بندی نشدند، صرف داشتن شرکت های دانش   بنیان نیز شرط کافی 
برای تحقق اقتصاد دانش بنیان نیس��ت. بنابراین تحقق این نظم اقتصادی 
م��درن، نیازمند فراه��م آوردن پیش نیازها و مقدم��ات و انجام اصاحات 

مربوطه در تمامی حوزه   های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.
به رغ��م وجود کارخانه ها و بنگاه   های اقتص��ادی متعدد در زمینه   های 
گوناگ��ون که تحت مالکیت بخ��ش دولتی و خصوصی هس��تند، هنوز 
ایران را نمی   توان در زمره اقتصاد صنعتی برش��مرد که این مسئله خود 
نش��ان دهنده ناکارآمدی سیاس��ت   ها و هدف گذاری   های برآمده از درک 
س��طحی در مواجه��ه با پدیده   ه��ای عمیق اجتماعی همچ��ون انقاب 
صنعتی اس��ت که در فقره تولید دانش   بنیان نی��ز ردپای آن را می   توان 
دی��د. این تفکر به ش��کلی از سیاس��ت گذاری درخصوص ش��رکت های 
دانش بنیان ختم خواهد ش��د تا زمینه    ورود رانت جویان به این عرصه و 
حذف کارآفرینان و نوآوران واقعی که از قدرت چانه زنی کمی برخوردار 

هس��تند، ایجاد ش��ود. در واقع، هرچند روی کاغذ تعداد ش��رکت های 
دانش بنیان به صورت فزاینده ای رو به افزایش اس��ت، اما تعداد کمی از 
آنها در واقع به دنبال کس��ب سود از طریق خلق و عرضه دانش هستند 
و مابقی که سهم   ش��ان نیز به موازات افزایش امتیازات و رانت ها در این 
زمینه رو به افزایش اس��ت، به دنبال کسب س��ود از طریق جذب رانت 
هس��تند. بنابراین همان طور که آمارها نیز تایی��د می کنند، بهره   وری و 
دس��تاوردهای قابل انتظار همتراز این روند فزاینده تعداد ش��رکت های 
دانش   بنیان، تغییر نمی   کند. حال اگر می   خواهیم به سمت تحقق اهداف 

گام برداریم، باید دقیقا فرآیند  گذار به وضعیتی تازه را درک کنیم.
از مهمترین الزامات نهادی و س��ازمانی تحق��ق تولید دانش بنیان که 
پیش   نی��از تحقق اقتصاد دانش بنیان در جامعه به ش��مار می   روند، همه 
س��ازوکارها و مجاری اثرگذاری است که بر شکل   گیری و حیات اقتصاد 
دانش   بنی��ان می   گذارن��د. این موارد ب��ه ترتیب ش��امل تضمین حقوق 
مالکیت فکری و کاهش هزینه مبادالت مبتنی بر دانش، مبارزه با فساد، 
نقش آفرینی برنامه محور دولت، اس��تفاده حداکثری از س��رمایه انسانی 
و مادی موجود، نظام انگیزش��ی مش��وق فعالیت   ه��ای تولیدی و تعامل 
بین المللی و ادغام در زنجیره   های ارزش جهانی هس��تند. به این ترتیب 
می   توان ادعا کرد نه تنها مبانی سیاست گذاری برای تولید دانش   بنیان با 
بحران روبه روس��ت، بلکه پایه   های فعالیت اقتصادی مبتنی بر روندهای 
دانشی نیز در کشور چندان آماده نبوده و همین عامل اثر بسیاری بر به 

ثمر نشستن سیاست   ها دارد.

بخشخصوصیخواستارتغییرریلدرسیاستگذاریاقتصاددانشبنیانشد
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2سناریوبرایبازاررمزارزها
بیتکویندوبارهریخت

بیت کوین در 24 ساعت گذشته بیش از 5 درصد ریزش کرد و دوباره 
به محدوده 2۹ هزار دالر رس��ید. نوس��ان در بازار رمزارزها زیاد است و 
بیت کوین دوباره کانال 30 هزار دالر را از دست داد. تقریبا چند هفته ای 
می شود که بزرگ ترین ارز دیجیتال در محدوده قیمتی 2۹ تا 32 هزار 
دالر معامله می ش��ود. اگر بتواند باالی 32 هزار دالر تثبیت شود هدف 
قیمتی بعدی 37 هزار دالر اس��ت. اگر هم حمایت 28 هزار دالر را به 
پایین بشکند، احتماال تا 23 هزار دالر سقوط می کند، اما فعا فقط به 

این اعداد حمله کرده است.
پ��س از آنکه بیت کوی��ن دو روز قبل بیش از 5 درصد رش��د کرد و 
ب��ه مح��دوده 32 هزار دالر رس��ید، برخی از کارشناس��ان ادعا کردند 
که رش��د عظیم بازار در راه اس��ت، اما بازار روز گذش��ته دوباره ریزش 
ک��رد و به مح��دوده 2۹ هزار دالر رس��ید. اگر به ب��ازار رمزارزها برای 
س��رمایه گذاری بلندمدت توجه دارید، کارشناس��ان عقی��ده دارند که 
قیمت های محدوده فعلی بسیار برای خرید بلندمدت مناسب هستند، 
اما اگر برای کوتاه مدت برنامه دارید بهتر اس��ت صبر کنید. چشم انداز 
اقتصاد کان نش��ان می دهد که احتماال بیت کوین ریزش می کند اما 
داده های زنجیره ای هم می گویند این رمزارز رش��د می کند و به زودی 
سقف جدیدی می زند. به همین دلیل وضعیت غیرقابل پیش بینی شده 
است. ماجرا از این قرار است که همه چیز به سیاست های پولی آمریکا 
بس��تگی دارد. قطعا اگر نرخ بهره دوب��اره افزایش پیدا کند، بیت کوین 
باز هم ریزش می کند. برای همین اس��ت که بازار فعا منتظر است تا 

تکلیف مشخص شود.
در همی��ن حال، مدیرعامل بانک جی پی مورگان معتقد اس��ت که 
دردسرهای بیشتری برای س��رمایه گذاران بیت کوین، اتریوم و کاردانو 
در پیش اس��ت. علی رغم کاهش بیش از 50 درصدی بازار نس��بت به 
باالترین حد خود، جیمی دیمون، مدیرعامل جی پی مورگان می گوید 
که اتفاقات بدتری در پیش است و در حال حاضر دردسرهای این حوزه 
تازه شروع شده است. البته جیمی دیمون از حامیان ارزهای دیجیتال 
نبوده است. با این وجود، بانکی که او به عنوان مدیرعامل، ریاست آن را 
برعهده دارد، موضع خود را نسبت به دارایی های دیجیتال کاهش داده 
و با برنامه های مختلفی برای ارائه گزینه های معامات ارز دیجیتال به 
مشتریان خود پیش رفته اس��ت. با توجه به بازار رمزارزهای دیجیتال 
همچنین این مورد که در حال حاضر بازار تا حدی در معرض دید قرار 

گرفته، دیمون توضیح داد که بانک انتظار کاهش بیشتری دارد.
او ای��ن موضع را در یک کنفرانس خدم��ات مالی اعام کرد و گفت 
که »توفانی اقتصادی« بازار را تکان خواهد داد. بدیهی است که چنین 
چی��زی در تمام بازارهای مالی موج می زند و بازار رمزارزهای دیجیتال 
نیز در ام��ان نخواهد بود. دیمون به س��رمایه گذاران ارزهای دیجیتال 
توصیه کرد که خود را آماده کنند زیرا وی انتظار نوسانات بازار را دارد. 
به دلیل این واقعیت که فدرال رزرو اجرای سیاست های انقباض کّمی را 
آغاز خواهد کرد و باعث می شود فدرال رزرو نقدینگی را از بازار حذف 
کند. دیمون هشدار داد: ابرهای توفانی در راه هستند و فقط نمی دانیم 

که این توفان کوچک است یا ابرتوفان خواهد بود.
به گزارش بایننس، با نگاهی به نمودارها، نیازی به کارشناس نیست 
تا متوجه شویم که بازار رمزارزهای دیجیتال در نیمه اول سال 2022 
خشن بوده است. سقوط بیش از یک تریلیون دالر در کمتر از یک سال 
بازار را از بین برده است و اگر دیمون درست بگوید، ممکن است تنها 
آغاز راه باشد. اگر فدرال رزرو انقباضات کّمی را آغاز کند و نقدینگی را 
از بازار خارج کند، بر قدرت خرید اکثر س��رمایه گذاران تاثیر می گذارد 
و باعث می شود پول بیش��تری از ارزهای دیجیتال خارج شود. چنین 
کاهشی می تواند بازار را چند سال عقب بیندازد و آن را در پایین ترین 
س��طح س��ال 2020 قرار دهد. اگر بازار رمزارز به روند بازار سهام ادامه 
ده��د که در س��ال جاری در نزول مداوم بوده اس��ت، کاهش ش��دید 
نقدینگی باعث می شود که بازار سهام به طور قابل توجهی تکان بخورد و 

تاثیر نامطلوبی در بازار رمزارزهای دیجیتال ایجاد کند.
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ش��اخص بورس ته��ران برخ��اف دو ماه نخس��ت س��ال، از ابتدای 
خردادماه وارد دوره اصاح ش��ده و هفته گذش��ته ب��رای دومین هفته 
متوالی عقب نش��ینی ک��رد. همزمان با افت 1.4 درصدی ش��اخص کل 
ب��ورس در هفت��ه دوم خردادماه به موازات رش��د قیم��ت دالر در بازار 
آزاد، ارزش معامات خرد س��هام نیز سقوط قابل توجهی را تجربه کرد 
و ه��م ارزش و هم حجم معامات به کمترین س��طح از ابتدای س��ال 
رس��ید. انتشار اخبار پاالیشی ها و گزارش       های ضعیف       تر از انتظار برخی 
ش��رکت ها، خبر واگذاری خودرویی ها و ش��ایعات مرب��وط به نرخ های 
غیرمنطقی و همچنین عرضه خودرو در بورس کاال و در نهایت وضعیت 
مبه��م مذاکرات احیای برجام از جمله دالیلی اس��ت که تحلیلگران در 

چرایی وضعیت رخوتناک این روزهای بورس بیان می کنند.
در این زمینه، س��یدحمید میرمعینی، کارش��ناس بورس بر این باور 
اس��ت که سرنوش��ت س��هامداران به موضع گیری سیاس��ی، مصوبات 
اقتصادی دولت، وضعیت بازارهای جهانی و سیاس��ت گذاری س��ازمان 
ب��ورس گره خورده اس��ت. او در یادداش��تی ب��ا عنوان »چه��ار مولفه 
برای یک بازار« می نویس��د: »با توجه ب��ه پیچیدگی هایی که در روابط 
بین  المل��ل وجود دارد و همین طور تن��وع و تعدد تغییرات محیطی که 
اتف��اق می افتد، پیش بینی اینکه بازار بورس امس��ال چه روندی را طی 
خواهد کرد، بس��یار دش��وار اس��ت. اما به هر حال می ت��وان متغیرها و 
مولفه های اساس��ی را که در روند آتی، بازارها و اقتصاد را تحت الش��عاع 
خود قرار می دهد و به نوعی سناریوس��ازی می کند، مورد بررس��ی قرار 
داد. اکث��ر فع��االن اقتصادی از جمله فع��االن بازار س��رمایه عمدتا به 
سناریوس��ازی، تشکیل، تدوین و طراحی درخت  واره احتماالت با هدف 
واکنش نش��ان دادن به تغییرات محیطی آینده روی آورده اند که بسیار 
مفید است. در مورد بازار س��رمایه باید چهار مولفه کان مورد بررسی 
و ارزیابی قرار بگیرد که هر یک از این مولفه  ها به بخش های کوچک تر 
تقس��یم می شود که می توان با این چهار مولفه به درخت  واره احتماالت 

دست پیدا کرد.
یک��ی از این مولفه  ها که اس��اس تغییرات اقتصاد و بازار س��رمایه را 
تش��کیل می دهد، اوضاع سیاس��ی اس��ت که چه از لحاظ بین  المللی و 
چه داخلی همیش��ه اصلی ترین، مهمترین و غالب ترین مولفه ای  اس��ت 
که بر روند اقتصادی کش��ور حاکم است. محدودیت های تحریم، آسیب 
جدی به وضعیت اقتصاد کش��ور وارد آورده و به تبع آن، ش��رکت های 
بازرگان��ی محدودیت های��ی در بح��ث واردات و ص��ادرات دارن��د و به 
راحتی قادر به انجام مبادالت بین  المللی نیس��تند؛ تا جایی که بیش��تر 
ش��رکت ها به ویژه در بحث صادرات با مش��کاتی نظی��ر نقل و انتقال 
پ��ول و افزایش هزینه های معاماتی مواجه هس��تند. ش��رکت هایی که 
واردکننده هس��تند و قطعات، تجهیزات، مواد اولی��ه و... وارد می کنند 
به خاطر همین محدودیت ها مشکاتی دارند. بنابراین اگر توافق برجام 
احیا ش��ود، می توانیم امیدوار باشیم که امسال، سال خوبی برای بورس 
باش��د، چراکه رفع محدودیت های تحریم می تواند تاثیر عمیق و مثبتی 
روی اکثر فعالیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بگذارد و 
حتی تکنولوژی های داخل را متحول کند. با برداش��تن محدودیت های 
تحریمی می توانیم به یک رونق نس��بی دس��ت پیدا کنیم و بحران ها را 
پشت س��ر بگذاریم. درخصوص اوضاع سیاس��ت داخلی هم با توجه به 
فش��ارهای زیاد اقتص��ادی که در جامعه وج��ود دارد، هر لحظه ممکن 
است اوضاع سیاسی تنش زا و متشنج شود که این مسئله تاثیر بسزایی 

روی بازار سرمایه خواهد گذاشت.
دومی��ن مولفه کان تاثیرگذار که امس��ال نیز بورس را متأثر از خود 
خواهد کرد، بحث سیاست گذاری های اقتصادی دولت است که در قالب 
بودجه، تعیین نرخ س��ود بانکی، بس��ته های سیاستی که در طول سال 
اجرا می کند، سیاس��ت خصوصی  سازی، قیمت گذاری های دستوری و... 
بروز و ظهور پیدا می کند. دولت می تواند به صورت کان در اقتصاد ورود 
کند و یا سیاس��ت های حمایتی درخصوص بازار س��رمایه اعمال نماید. 
بنابراین سیاس��ت گذاری های اقتصادی امسال دولت روی بازار سرمایه 
بسیار  مش��هود و اثرگذار اس��ت که با پیش بینی این سیاست گذاری ها 
می ت��وان چش��م  انداز بازار س��رمایه را مورد تحلی��ل و ارزیابی قرار داد. 
می ت��وان تاثیرات اعمال هرگونه مق��ررات و اباغیه های جدید دولت را 
روی بازار س��رمایه سریعا بررس��ی کرد. به هر حال تا حدودی می شود 
ب��ا توافق یا بدون توافق برجام پیش بینی کرد که سیاس��ت گذاری های 
دول��ت در چه حوزه هایی می تواند اتف��اق بیفتد. به عنوان مثال، تعیین 

نرخ دالر بر روی بازار سرمایه بسیار اثرگذار است.
س��ومین مولفه کان مهم در روند جریانات بورس��ی، بحث بازارهای 
جهانی اس��ت. بازارهای جهانی بالطبع در س��ه س��ال گذشته به خاطر 
مشکات ناشی از کرونا، ملتهب بود که پس از واکسیناسیون، رشد خود 
را آغاز کرد، اما با وقوع جنگ روس��یه و اوکراین، بازارها دوباره ملتهب 
ش��دند؛ قیمت جهانی نفت افزایش پیدا ک��رد. این تغییرات قیمت های 
جهانی از جمله نفت، محصوالت پتروشیمی، فلزات رنگین، مواد معدنی 
و... بازار س��رمایه داخل را تحت تاثیر قرار داد، چراکه محصوالت خیلی 
از ش��رکت های مهم بازار سرمایه داخل و ش��رکت های صادرات محور، 

متأثر از قیمت گذاری محصوالت جهانی هستند.
چهارمین عامل کان، عملکرد و سیاست گذاری سازمان بورس است 
که درخصوص توس��عه ب��ازار و تغییرات زیرس��اخت ها از جمله دامنه 
نوسانات، حجم مبنا، تغییر در کشف قیمت ها، مقرراتی که برای ناشران 
می گذارد، عمق دهی به بازار و حمایت از نهادهای مالی بسیار تاثیرگذار 
است. سازمان بورس که متولی بازار سرمایه است، نقش مهمی در ایجاد 
زیرس��اخت ها و بسترهای توس��عه در بازار آینده سرمایه ایفا می کند. با 
بررس��ی این چهار مولفه می توان به نوعی س��ناریوهایی چید که بتوان 
آمادگ��ی پیدا کرد تا واکنش هایی را نس��بت به تغیی��رات این متغیرها 
نش��ان داد و به خوبی ای��ن تغییرات را مدیریت ک��رد. در مجموع فکر 
می کنم عام��ل اصلی و تعیین کنن��ده در جهت اقتص��اد و رویدادهای 
سیاسی داخلی و تغییرات اجتماعی کشور در سال 1401، توافق برجام 
باش��د. ما با برجام، مس��یر بس��یار متفاوتی پیش رو خواهیم داش��ت و 
می توانیم به تغییرات ش��اخص ها به صورت واقعی خوش بین باش��یم و 
بازار س��رمایه خوبی داش��ته باش��یم. در چنین فضایی هم شرکت های 
صادرات��ی و هم وارداتی تحت تاثیرات مثبت ق��رار می گیرند، بازارهای 
م��وازی مانند ط��ا، خودرو و مس��کن راکد خواهند ب��ود و نهایتا بازار 
س��رمایه در چنین جوی از همه بازارها جذاب ت��ر خواهد بود و جریان 
نقدینگی به س��مت بورس هدایت خواهد ش��د، ول��ی در صورت توافق 
نکردن، ما شاهد بحرانی تر شدن اوضاع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی 
خواهیم بود که تبعات آن، گریبان بازار سرمایه را نیز خواهد گرفت.«

نگاه

فرصت امروز:  پس از روز سه ش��نبه 27 اردیبهشت ماه که شاخص کل 
سهام پس از نزدیک به 20 ماه به مقاومت مهم 1.۶ میلیون واحدی رسید، 
حاال چند روز متوالی اس��ت که در مدار منف��ی گام برمی دارد و در کانال 
یک میلیون و 500 هزار واحد در نوس��ان است. پیش از این، نماگر اصلی 
تاالر شیشه ای از آخرین روزهای سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه روند 
صعودی خوبی را آغاز کرده بود و در صدر بازدهی بازارهای مالی در دو ماه 
نخست سال قرار گرفته بود، اما با شروع خردادماه لرزه بر تن بورس افتاد، 
به طوری که ش��اخص کل بورس نتوانس��ت در عبور از کانال 1.5 میلیون 
واحد موفق باشد و همچنان در این محدوده مقاومتی باال و پایین می رود. 
وضعیتی که موجی از نگرانی را در میان سرمایه گذاران بورسی ایجاد کرده 
اس��ت؛ بورس بازان و س��هامدارانی که با توجه به اتفاقات تلخ مردادماه ۹۹ 

هرگاه بازار با نوسان مواجه می شود دست به ماشه فروش می         برند.
حال س��وال این اس��ت که چه تحوالتی باعث افت و خیز شدید بورس در 
روزهای گذش��ته شده است؟ به اعتقاد کارشناس��ان، تحوالت روزهای اخیر 
بورس تهران به  نظر می  رسد به شایعات افزایش نرخ بهره بانکی مربوط باشد و 
همین طور روند صعودی نرخ سود بین  بانکی، عامل دیگر روند نزولی شاخص 
بورس اس��ت. با وجود رشد 33 درصدی بورس از ابتدای بهمن ماه پارسال تا 
اواخر اردیبهشت ماه امسال، از آخرین روزهای ماه گذشته بازار سهام وارد یک 
روند نزولی ش��ده که این روند نزول��ی به کاهش ارزش معامات خرد منجر 
شده و ارزش و حجم معامات به کمترین سطح از ابتدای سال رسیده است.

ریشهیابینزولبازارسهام
شاخص کل بورس تهران روز دوشنبه 1.7 درصد ارزش خود را از دست 
داد و دیروز هم روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت و در نهایت به افزایش 
یک هزار و 73 واحدی اکتفا کرد. س��وال اصلی کارشناس��ان این است که 
چه تحوالتی باعث افت و خیز شدید بورس در روزهای گذشته شده است؟ 
به اعتقاد کارشناس��ان، تحوالت این روزهای بورس تهران به  نظر می  رسد 
به شایعات افزایش نرخ بهره بانکی مربوط باشد و همین طور روند صعودی 
نرخ سود بین  بانکی، عامل دیگر روند نزولی شاخص بورس است. با وجود 
رشد 33 درصدی بورس از ابتدای بهمن ماه پارسال تا اواخر اردیبهشت ماه 
امسال، از آخرین روزهای ماه گذشته بازار سهام وارد یک روند نزولی شده 

که این روند نزولی به کاهش ارزش معامات خرد منجر شده است.
تحلیلگ��ران معتقدند به لحاظ بنی��ادی رابطه زیادی بی��ن نرخ بهره و 
نوسان های اقتصادی وجود دارد. کاهش نرخ بهره می  تواند به یکی از عوامل 

رش��د ش��اخص و افزایش نرخ بهره و به یکی از دالیل افت شاخص منجر 
ش��ود. چنین تجربه ای در گذشته نیز وجود داشته است؛ به  طوری که در 
به��ار  ۹۹ نرخ بهره اوراق با درآمد ثابت با کاهش و ش��اخص های بورس با 
رش��د های افراطی مواجه ش��د و بعد از آن همگام با رشد دوباره نرخ بهره 
اوراق بدهی ش��اخص  های بورس کاهش یافتند. در چنین شرایطی از یک 
هفته پیش زمزمه ها  و ش��ایعات تأیید نش��ده ای در مورد افزایش نرخ بهره 
بانکی ش��نیده می شود. همگام با این ش��ایعات، آمارها نشان می  دهد نرخ 
بهره بین  بانکی از ابتدای امسال تاکنون روند صعودی داشته و از محدوده 
20.3۶ درصد به 20.55 درصد رس��یده است. به باور فعاالن بازار سرمایه، 
افزایش نرخ بهره بین بانکی و افزایش گمانه  زنی ها در مورد احتمال افزایش 
نرخ س��ود بانکی از جمله دالیلی اس��ت که به افت شاخص بورس در یک 

هفته گذشته منجر شده است.
هنوز مش��خص نیست که آیا شایعات مربوط به افزایش نرخ بهره بانکی 
صحت دارد و آیا نرخ بهره بین بانکی نیز به روند رو به رشدش ادامه خواهد 
داد ی��ا خیر؟ اما برخی تحلیلگران بر این باورند که سیاس��ت گذار پولی به 
 منظور کنترل تورم چاره ای جز افزایش نرخ بهره در کوتاه  مدت ندارد و به  
احتمال زیاد نرخ بهره افزایش خواهد یافت. هفته قبل نیز معاون اقتصادی 
بانک مرکزی تلویحا از افزایش نرخ بهره بانکی حمایت کرده بود که همین 
اعام نظر بر موج گمانه زنی ها برای افزایش نرخ سود بانکی دامن زد. به گفته 
پیمان قربانی، نرخ سود سپرده  ها از تیرماه  13۹5 به  دلیل وجود عوامل و 
ماحظات مختلف تغییری نکرده، اما سیاس��ت گذار پولی می تواند در افق 
پیش رو و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیات 
بانکی اقدام کند. در کنار این تحوالت به اعتقاد کارشناسان، نگرانی بورس 
و س��رمایه گذاران نسبت به احتمال تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس 
انرژی اتمی و همچنین رش��د قیمت ارز در کش��ور و از سوی دیگر جنگ 
روسیه و اوکراین و به دنبال آن تحریم نفتی روسیه و افزایش قیمت مواد 

اولیه مانند فلزات و مواد معدنی در روند نزولی بورس نقش داشته است.
حرکتخالفجهتشاخصها

بورس تهران که روز سه ش��نبه برخاف روزهای گذش��ته سعی داشت 
روندی صعودی داش��ته باش��د، در میانه های راه دوباره از صعود بازماند و 
شاخص کل دوباره به سمت نزول گام برداشت. هرچند در نهایت شاخص 
کل ب��ورس با یک ه��زار و 73 واحد افزایش به رقم ی��ک میلیون و 515 
هزار واحد رس��ید. در سمت دیگر بازار اما شاخص کل فرابورس با کاهش 

15.۶۶ واحدی به رقم 20 هزار و 838 واحد رس��ید. در جریان معامات 
روز سه ش��نبه 17 خردادماه، بیش از 5 میلیارد و ۶31 میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 3۶ هزار و 3۹3 میلیارد ریال در بورس اوراق 
بهادار تهران دادوس��تد شد. شاخص کل هم وزن نیز با ۹41 واحد کاهش 
به رقم 41۹ هزار و ۶4 واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول، افزایش یک هزار 
و 82 واحدی و ش��اخص ب��ازار دوم، افزایش یک ه��زار و 245 واحدی را 

تجربه کردند.
ش��رکت پاالیش نفت اصفهان با 478 واحد، شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس با 3۶۹ واحد، شرکت پاالیش نفت تهران با 2۹۹ واحد، شرکت 
پتروش��یمی پردیس با 2۶3 واحد و ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر با 
201 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند. در سمت 
مقابل نیز شرکت کشتیرانی جمهوری اسامی ایران با 532 واحد، شرکت 
ملی صنای��ع مس ایران با 100.7 واحد، بانک ملت با ۹۹ واحد، ش��رکت 
معدنی و صنعتی چادرملو با ۹0 واحد و ش��رکت صنعتی زرماکارون با 84 

واحد با تاثیر منفی بر رشد شاخص کل همراه شدند.
گ��روه خودرو با 45 هزار و 552 معامله به ارزش 3 هزار و 252 میلیارد 
ریال در صدر گروه های بورسی نشست. همچنین گروه فلزات اساسی با 31 
ه��زار و 277 معامله به ارزش 3 هزار و 71 میلیارد ریال، گروه ش��یمیایی 
ب��ا 30 هزار و 808 معامل��ه به ارزش 2 هزار و 2۹۶ میلی��ارد ریال، گروه 
فرآورده ه��ای نفتی ب��ا 22 هزار و 725معامله ب��ه ارزش یک هزار و 883 
میلیارد ریال و گروه سیمان با 22 هزار و 818 معامله به ارزش یک هزار و 

812 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در جریان معامات روز سه شنبه فرابورس ایران نیز شاخص کل فرابورس 
با کاهش 15.۶۶ واحدی به رقم 20 هزار و 838 واحد رسید. در این بازار 
بیش از 2 میلیارد و 753 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
45 هزار و ۶۹ میلیارد ریال دادوستد شد. شرکت پلیمر آریاساسول با 25 
واحد، ش��رکت بهمن دیزل با 4.۶8 واحد، ش��رکت تجلی توسعه معادن و 
فلزات با 4.۶2 واحد، شرکت توسعه سامانه نرم افزاری نگین با 3.8 واحد و 
شرکت سیمان ساوه با 2.5 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص 
داشتند. همچنین شرکت داروس��ازی دانا با 8 واحد، گروه سرمایهگذاری 
میراث فرهنگی با 7 واحد، بیمه اتکایی ایرانیان با 3.۶ واحد، شرکت صنایع 
مادیران با 3.07 واحد و ش��رکت اعتباری ملل با 3 واحد با بیشترین تاثیر 

منفی بر رشد شاخص همراه شدند.

نوسانبورسدرکانالیکمیلیونو500هزارواحدیادامهدارد

االکلنگ بورس و فرابورس

در پی س��رقت از شعبه دانشگاه بانک ملی ایران، 1۶8 صندوق اجاره ای 
آسیب دیده و هنوز میزان دقیق خسارات وارده به صاحبان این صندوق ها 
مشخص نشده اس��ت. این ماجرا بحث های زیادی را درباره امنیت و بیمه 
این صندوق ها مطرح کرده، چنانکه یک مقام مس��ئول بانکی می گوید: به 
دلیل اینکه فقط مش��تری از محتوای داخل صندوق اطاع داشته و بانک 
بی اطاع اس��ت و اثبات میزان و ارزش محتوای صندوق توس��ط مشتری 
تقریبا غیرممکن اس��ت، بیمه و بانک نمی توانند خسارت وارده را بپردازند 

مگر اینکه مشتری با بانک مربوطه به توافق برسد.
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
در این باره به ایس��نا توضیح می دهد: س��اختمان بانک و اموال آن تحت 
پوشش بیمه قرار دارد، اما صندوق بانک تحت پوشش بیمه نیست و بانک 
نیز در صورتی می تواند خس��ارات واردشده به این صندوق ها را بپردازد که 

مشتری بتواند ثابت کند که چه میزان کاال یا اشیا در صندوق داشته اند.
جمشیدی با بیان اینکه خس��ارات واردشده به صندوق بانک ها را بیمه 
پرداخت نمی کند، مگر اینکه مشتری از بانک شکایت کند تا موضوع تحت 
پیگی��ری قرار گیرد، می افزاید: از آنجا که نماین��ده بانک در زمان تحویل 
صندوق به مش��تری شاهد اینکه مش��تری چه چیزی را در صندوق برای 
امان��ت قرار داده، نیس��ت؛ اثبات اینکه چه چیزی از س��مت مش��تری در 
صن��دوق قرار گرفته برای مواقع وقوع حادثه غیرممکن اس��ت.  به عنوان 
مثال، اگر فردی 1000 سکه خریداری کرده باشد و آن را در صندوق بانک 
گذاش��ته باش��د، در زمان وقوع حادثه برای صندوق در صورتی که سندی 
مبنی بر خرید این میزان سکه به بانک ارائه دهد هم نمی تواند اثبات کند 

که حتما این میزان س��که در صندوق قرار داش��ته اس��ت زیرا فقط خود 
مشتری از میزان دقیق محتوای صندوق اطاع دارد و بانک از این موضوع 
بی خبر است. به گفته جمش��یدی، البته در بانک ها صندوق ویژه ای برای 
اش��یای گرانبها وجود دارد که مردم می توانند اشیای گرانبهای خود را به 
بانک بسپارند و هزینه نگهداری آن را نیز بپردازند که بیمه در صورت وقوع 

حادثه ای برای آن اشیا، خسارت وارده را پرداخت می کند.
همانطور که در صحبت های جمشیدی مشهود است، صندوق اجاره ای 
بانک ه��ا اگرچ��ه می توان��د محل امنی ب��رای متقاضیان خود باش��د ولی 
محرمانگی اموال ش��ان موجب ش��ده تا در دریافت خس��ارت و یا پوشش 
بیم��ه ای در هنگام حوادث با چالش مواجه ش��وند. صندوق اجاره ای بانک 
در محدوده ای با امنیت باال تعبیه می شود که عمدتا مجهز به سیستم های 
م��درن ایمنی و حفاظتی اس��ت و گاه��ی در محوطه ای با پوش��ش بتن 
نگهداری می شود. در بانک ها معموال این گونه است که در هنگام بازشدن 
در صن��دوق و همچنین برای یادآوری زمان انقض��ای قرارداد اجاره، برای 
مش��تری پیامک ارسال می شود. همچنین در مواردی نگهبان مسلح تمام 
وقت برای حفاظت از صندوق ها حضور دارد و یا سیستم های ضدحریق و 
همچنین ارتباط با نزدیک ترین مرکز نیروی انتظامی برای هشدار خودکار 

در مواقع خطر به عنوان تدابیر امنیتی در نظر گرفته می شود.
موضوع مورد توجه در مورد این صندوق ها، محرمانه ماندن اموالی است 
که در آن گذاش��ته می ش��ود، یعنی به غیر خود شخص، کسی از محتوای 
آن مطلع نیس��ت، حتی بانک ه��م نمی داند که داخل صندوق چه اقامی 
قرار داده می ش��ود که این، یک مورد مشخص در صندوق بانک هاست و از 

محتوای آن هم لیست برداری نمی شود. در هنگام باز کردن صندوق، یک 
کارمن��د بانک، صاحب صندوق را تا هن��گام بازکردن آن همراهی می کند 
ولی اموال داخل را رصد نمی کند و بعد از اتمام کار مش��تری،  در صندوق 
بسته خواهد شد. در واقع، شرکت های بیمه نمی توانند با توجه به محتوای 
محرمانه این صندوق ها، به طور مشخص بیمه ای برای آنها در نظر بگیرند، 
بلکه به طور کلی صندوق امانات می تواند بیمه شود که در این مورد هم نوع 
پوشش بیمه ای و سقف آن مورد توجه خواهد بود. ممکن است داخل یک 
صندوق فقط اس��ناد و یا وسیله ای نگهداری شود که ارزش مالی چندانی 
ن��دارد و در صندوق دیگر یک عتیقه با ارزش چند میلیارد تومانی باش��د، 
در این حالت حتی اگر پوش��ش بیمه ای هم به صورت کلی انجام ش��ود، 

نمی تواند پاسخگوی هزینه و خسارت واردشده باشد.
از س��ویی اگر در ابت��دا یک خوداظهاری هم در م��ورد کاالهایی که در 
صندوق امانات نگهداری می ش��ود، صورت بگیرد ارزش کلی آن را نش��ان 
می دهد و باز هم تعیین کننده جزییات بیمه نخواهد بود ولی به هر ترتیب، 
با مش��خص شدن ش��رایط و س��ازوکار الزم، به نظر نمی رسد شرکت های 
بیمه با مانعی برای پوشش بیمه ای مواجه باشند. بر این اساس با رخ دادن 
حادثه ای از قبیل س��رقت برای یک بانک،  آن بانک نمی تواند بگوید هیچ 
مسئولیتی در قبال سرقت ندارد، به هر حال میزان اعمال امنیت و مسائلی 
ایمنی و حفاظتی قابل توجه خواهد بود و در هر صورت خسارتی که بانک 
در هنگام اتفاق افتادن حوادث می تواند پرداخت کند، متناس��ب با میزان 
مس��ئولیتی که آن بانک در این رابطه داشته و رعایت ایمنی آن می تواند 

باشد که البته با طی فرآیند خاص خود انجام می شود.

تکلیفپرداختخسارتبهصندوقهایدزدیدهشدهچیست؟
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بهقلم:اریکاسانتیاگو
کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات

ترجمه: علی آل علی

بس��یاری از افراد برای پیدا کردن یک ش��غل مناس��ب ب��ه طور مداوم 
درخواس��ت هایی برای شرکت ها ارس��ال می کنند. این امر در بسیاری از 
مواقع همراه با ارس��ال رزومه های دقیق برای شرکت های موردنظر همراه 
اس��ت. در این میان پس از مدت زمانی کوتاه ش��اید ش��ما از سوی چند 
شرکت دعوت به مصاحبه حضوری شوید. این امر می تواند موفقیت بزرگی 
برای شما باشد، اما به شرطی که در نهایت موقعیت شغلی مورد نظر را به 
دست بیاورید، در غیر این صورت فقط مدت زمانی کوتاه با خیالی خوش 

سر شده و شما در نهایت باز هم سر خانه اول هستید. 
بس��یاری از کارآفرینان برای بهینه سازی وضعیت شان به عنوان عضوی 
از یک ش��رکت به دنبال انتخاب بهترین برندهای حاضر در بازار هستند. 
ای��ن امر می تواند دردس��رهای زی��ادی برای هر فردی به همراه داش��ته 
باش��د. انتخ��اب بهترین برند بازار فقط یک بخ��ش از معمای پیدا کردن 
شغلی مناسب اس��ت. در بخش دیگر ماجرا شما باید توانایی موفقیت در 
مصاحبه های کاری را داشته باشید، در غیر این صورت به ساده ترین شکل 
ممکن دیگران ش��ما را مورد بی توجهی ق��رار خواهند داد. آن وقت برای 
مدت زمانی طوالنی تر باید به دنبال پیدا کردن شغل مناسب تان باشید. 

بس��یاری از اوقات افرادی که حتی رزومه بس��یار خوب��ی نیز دارند، در 
مصاحبه های کاری با شکست رو به رو می شوند. دلیل این امر نه سواالت 
بسیار سخت یا حتی عدم تمایل یک برند برای استخدام نیروی تازه، بلکه 
ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای است. به 
عبارت بهتر، شما در صورتی که در فرآیند مصاحبه کاری کیفیت خوبی 
از خودتان نش��ان نداده و پاسخ های درست برای سواالت نداشته باشید، 
خیلی زود ش��انس تان را از دس��ت می دهید. این امر می تواند هزینه های 

بسیار زیادی برای شما به همراه داشته باشد. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین سواالت در جلسات 
مصاحبه کاری است. این امر به شما برای اثرگذاری بر روی طرف مقابل 
کمک کرده و ش��انس تان را نیز در این میان به طور چش��مگیری توسعه 
می دهد. یادتان باش��د برای بهینه سازی موقعیت تان در بازار باید همیشه 
در جلسات استخدامی با بهترین روحیه ممکن حاضر شوید، در غیر این 
صورت ش��اید خیلی زود توانایی تان برای به دست آوردن شغل دلخواه از 
بین برود. آن وقت دیگر کمترین شانسی برای اثرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف پیش روی ت��ان باقی نخواهد مان��د. در ادامه برخ��ی از مهمترین 

سواالت در این میان همراه با پاسخ های کلیدی را مرور خواهیم کرد. 
اندکیدربارهخودتانتوضیحدهید

بسیاری از افراد در جلسات استخدامی با سوالی واضح و کلیدی مبنی 
بر معرفی خود مواجه می ش��وند. اینکه شما اندکی درباره خودتان حرف 
بزنید، صرفا یک تکنیک برای ش��روع بحث نیست. بسیاری از افراد مایل 
به آگاهی از نحوه تعریف خودتان هس��تند. به عبارت س��اده تر، مدیران و 
مسئوالن نیروی انسانی یک برند دوست دارند نسبت به شیوه معرفی شما 
اطاعات زیادی جمع کنند. اگر شما در پاسخ به این سوال صرفا از نکات 
مربوط به زندگی شخصی تان بگویید، بی شک در مصاحبه رد خواهید شد. 
در حالت دیگر نیز اگر فقط موارد کاری را مرور کنید، بازهم تاثیرگذاری 
الزم را ایجاد نخواهید کرد. نکته مهم در این میان تاش برای تاثیرگذاری 
بر روی طرف مقابل با استفاده از پاسخی میانه است. این امر می تواند به 

شما برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف تان کمک کند. 
یادتان باش��د شما در یک جلسه استخدامی هنوز کارمند شرکت مورد 
نظر محس��وب نمی شوید. بنابراین الزم نیست حتما معرفی تان را بر مدار 
نکات حرفه ای یا س��ابقه کاری بنا کنید. اینکه اندکی درباره سابقه کاری 
و تجربه همکاری با برندهای دیگر حرف بزنید، همیشه ایده بسیار خوبی 
خواهد بود. در س��وی دیگر نیز ش��ما باید همیش��ه نیم نگاهی به تقویت 
رابطه تان با دیگران داش��ته باشید. این امر می تواند با یک شوخی کوتاه و 

البته محترمانه در هنگام معرفی خودتان صورت گیرد. 
یادتان باشد شما می توانید در معرفی خودتان ابتدا اندکی درباره وضعیت 
فعلی خود صحبت کنید. سپس به عایق و مهارت های تان بپردازید و در 
این میان گریزی هم به زندگی ش��خصی تان بزنید. اینطوری تاثیرگذاری 
بس��یار خوبی بر روی مخاطب هدف تان خواهید داش��ت. بسیاری از افراد 
ب��ا همین تکنیک س��اده توانای��ی تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف و 

بهینه سازی شرایط شان را پیدا می کنند. 
چراقصدکاردرشرکتمارادارید؟

این س��وال نیز یکی دیگر از پرسش های کلیدی در مصاحبه های کاری 
محسوب می شود. بسیاری از مدیران مایل به آگاهی از دلیل انتخاب یک 
برند از سوی افراد داوطلب هستند. بدون تردید هزاران برند در یک بازار 
وجود دارد. با این حس��اب ش��ما باید خیلی دقیق به طرف مقابل درباره 

دلیل انتخاب این برند توضیح دهید. 
برخی از افراد برای پاس��خگویی به س��وال این بخ��ش فقط به مزایای 
مالی اش��اره می کنند. این امر ش��اید اندکی صادقانه باش��د، اما بی شک 
تاثیرگذاری الزم بر روی مخاطب هدف را به همراه نخواهد داشت. درست 
به همین دلیل ش��ما باید همیش��ه در راستای تاثیرگذاری بهینه بر روی 
مخاطب هدف از تکنیک های دیگری نیز اس��تفاده کنید. مخاطب هدف 
ش��ما، در اینجا مسئوالن برگزاری جلسه، مایل به شنیدن آگاهی شما از 
وضعیت کاری در شرکت ش��ان هس��تند. بنابراین شما می توانید وضعیت 
کاری ش��رکت مورد نظر را نیز مد نظر قرار دهید. این امر در کنار توجه 
به هماهنگی میان مهارت های ش��ما و موقعیت شغلی مورد نظر می تواند 

تاثیرگذاری بسیار زیادی به همراه داشته باشد. 
بسیاری از افراد برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف همیشه 
به دنبال راهکارهای متفاوت هس��تند. یادتان باش��د در این میان ش��ما 
می توانید گاهی اوقات با استفاده از تکنیک های بسیار ساده کارتان را حل 
کنید. در این صورت شرایط تان به طور حرفه ای بهینه سازی خواهد شد. 
اگر شما در پاس��خگویی به این سوال که چرا قصد همکاری با شرکت 
م��ورد نظ��ر را دارید، به مزای��ای حرفه ای نظیر موقعیت بهت��ر در بازار و 
رزومه قوی مدیران ارشد ش��رکت اشاره کنید، تاثیرگذاری بسیار زیادی 
خواهد داش��ت. این امر نش��ان دهنده مطالعه ش��ما درباره جزییات برند 
مورد نظر و انتخابی آگاهانه است. بنابراین می توانید مطمئن باشید سطح 
تاثیرگذاری ت��ان بر روی مخاطب هدف تا ح��د زیادی افزایش پیدا کرده 

است. 
چراشمابهترینفردبرایشغلموردنظرماهستید؟

این سوال خیلی عجیب و در عین حال کلیدی به نظر می رسد. یکی از 
نکات مهم در دنیای امروز تاش برای بیان دقیق توانایی های فردی است. 
این امر می تواند با شرکت در دوره های آموزشی و افزایش مهارت ها در پی 
کار در ش��رکت های مختلف کسب شده باشد. البته اگر شما توانایی بیان 
مهارت های تان به دیگران را نداش��ته باش��ید، خیلی زود توانایی تان برای 

پیدا کردن کاری مناسب در بازار از بین خواهد رفت.
ام��روزه در جلس��ات کاری به طور معمول درباره اینک��ه چرا افراد فکر 
می کنند بهترین فرد برای موقعیت ش��غلی مورد نظرشان هستند، دست 
کم یک س��وال کلیدی مطرح می ش��ود. بنابراین ش��ما باید خیلی خوب 
آماده پاس��خگویی به این سوال باش��ید. همانطور که اشاره شد، توجه به 
مهارت ه��ای فردی امر مهمی برای حضور موفق در یک موقعیت ش��غلی 
محس��وب می شود. بنابراین ش��ما می توانید به سادگی هرچه تمام تر این 
مسئله را در کانون توجه خود قرار دهید. این نکته به شما کمک ویژه ای 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کرده و ش��انس تان در این میان 

را نیز توسعه خواهد داد. 
یکی دیگر از نکات مهم در رابطه با تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
در جلس��ات کاری اش��اره به فرهنگ سازمانی در شرکت مورد نظر است. 
اینکه شما درباره فرهنگ سازمانی در یک شرکت اطاعات باالیی داشته 
باشید، بیانگر میزان عاقه تان به کار در آن شرکت است. این مسئله هرگز 
از سوی مسئوالن برگزاری جلسه استخدامی کوچک انگاشته نخواهد شد. 
بنابراین شما با بیان این مطلب به سادگی هرچه تمام تر امکان تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف تان را پیدا می کنید. این امر می تواند به ش��ما برای 
فعالی��ت به عنوان یک عضو تازه از ش��رکت مورد نظر ب��ه طور حرفه ای 

کمک نماید. 
نقاطقوتوضعفشماچیست؟

نقاط قوت و ضعف افراد باید به طور حرفه ای مد نظر قرار گیرد. این امر 
می تواند برای ش��ما در جلسات کاری بسیار سوال سختی باشد، اما برای 
مدیران آگاهی از آن کلیدی اس��ت. بسیاری از افراد برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف ش��ان همیشه منظورشان را بد بیان می کنند. درست 
به همین دلیل شما برای موفقیت در یک جلسه کاری باید همیشه نسبت 
به استفاده از مهارت های ارتباطی در باالترین سطح ممکن مطمئن شوید. 
این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف کمک کرده و 

شرایط تان را نیز بهبود خواهد بخشید. 

بس��یاری از افراد درباره نقاط قوت فعالیت شان به خوبی حرف می زنند. 
این امر می تواند س��طح باالیی از تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به 
همراه داش��ته باشد، اما اگر شما نتوانید اندکی هم درباره نقاط ضعف تان 
حرف بزنید، حسابی شک برانگیز خواهید بود. این امر شما را به عنوان یک 

کارآفرین در شرایط دشواری قرار می دهد. 
یادتان باش��د هیچ کارآفرینی بی ایراد نیس��ت. درست به همین دلیل 
ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همیش��ه نیاز به اس��تفاده 
از ش��رایط ویژه ای دارید. این ش��رایط ویژه می تواند شامل کمک گرفتن 
از دیگران ش��ود. در هر صورت ش��ما باید یادتان باشد همیشه از دیگران 
کمک بگیرید تا تبدیل به کارآفرینی حرفه ای ش��وید. در این میان برای 
جلسات استخدامی بهتر است چند تا از نقاط ضعف  معمولی تان را بیان 
کنید. یادتان باش��د شما قرار نیست اعتبار خودتان به عنوان کارآفرین را 
زیر س��وال ببرید. بنابراین هیچ وقت با ایرادات بزرگ و کلیدی کارتان را 
شروع نکنید. اس��تفاده از چند نکته حاشیه ای یا بیان برخی از ایرادات و 

ضعف های کلیشه ای در این میان به اندازه کافی تاثیرگذار خواهد بود. 
دغدغه مس��ئوالن نیروی انسانی در شرکت ها همیشه استخدام افرادی 
با توانایی ارزیابی نقاط قوت و ضعف یک فرآیند اس��ت. در این میان نیز 
بررسی نقاط قوت و ضعف خود به عنوان مهمترین نکته باید مد نظر قرار 
گیرد، در غیر این صورت شاید هرگز توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان را پیدا نکنید. معنای این امر از دس��ت دادن مداوم فرصت های 
ش��غلی و همچنین ناتوانی برای اثرگ��ذاری بر روی افراد در مصاحبه های 

کاری خواهد بود. 
کدامموفقیتکاریشماازهمهبزرگتراست؟

این س��وال برای بسیاری از افراد خیلی سخت به نظر می رسد. به طور 
معمول خیلی از مدیران برای اطمینان از س��ابقه کاری طرف مقابل شان 
اقدام به طرح این سوال می کنند. با این حساب اگر شما جواب درستی به 
این س��وال ندهید، خیلی زود از فرآیند استخدامی کنار گذاشته خواهید 
ش��د. نکته مهم در این میان تاش برای تاثیرگذاری بهینه بر روی طرف 
مقابل با مرور ضمنی موفقیت های قبلی تان است. بی شک هر کارآفرینی 
در بازار عاوه بر شکست های مختلف چند تایی هم موفقیت داشته است. 
درس��ت به همین خاطر ش��ما باید موفقیت های خودت��ان را نیز به طور 
حرف��ه ای مرور کنید، در غیر این صورت ش��اید خیلی زود تمایل برندها 

برای همکاری با شما از بین برود. 
یادتان باشد بزرگترین موفقیت شما همیشه پولسازترین نمونه نیست. 
بنابراین می توانید از مواردی که به ش��ما برای اثرگذاری بر روی مخاطب 
هدف کمک کرده یا اعتبارتان در بازار را افزایش داده نیز اس��تفاده کنید. 
این امر به طور معمول تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را وارد س��طح 
تازه ای خواهد کرد. درست به همین دلیل اگر شما به دنبال تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای و بهینه س��ازی ش��رایط کاری تان 
هس��تید، می توانید همیش��ه وضعیت فعالیت تان در این میان را به طور 
چش��مگیری توس��عه دهید. این امر شانس ش��ما برای اثرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را به طور چشمگیری بهبود خواهد بخشید. 
بررس��ی موفقیت های کاری و تاش برای بی��ان بهترین نمونه آنها امر 
مهمی محسوب می شود. این نکته می تواند به شما برای اثرگذاری بر روی 
مخاطب هدف کمک نماید. در این میان برخی از افراد برای بهینه سازی 
شرایط شان در مصاحبه های کاری از اولین موفقیت کاری شان نام می برند. 
این امر می تواند اهمیت اولین دستاورد در دنیای کسب و کار برای شما را 
نشان دهد. با این حساب اعتماد طرف مقابل به شما تا حد زیادی افزایش 

پیدا کرده و می توانید به خوبی بر روی آنها تاثیرگذاری داشته باشید. 
چطورازپساسترسبرمیآیید؟

اس��ترس کاری برای همه اف��راد وجود دارد. این ام��ر بر روی عملکرد 
تیم های کاری یا حتی توانایی ش��ان برای پیروی از برنامه ش��رکت تاثیر 
می گذارد. درس��ت به همین دلیل اگر ش��ما مایل ب��ه اثرگذاری بر روی 

مخاطب هدف به بهترین ش��کل ممکن هستید، باید همیشه راهی برای 
کنترل استرس تان داشته باش��ید. مواجهه با سوال درباره نحوه مدیریت 
استرس امری رایج است. نکته مهم در این میان پاسخگویی دقیق شما به 

این سوال کلیدی خواهد بود. 
متاس��فانه برخی از افراد به طور طبیعی در جلس��ات اس��تخدامی نیز 
اس��ترس زیادی دارند. این امر می تواند برای مدیران ارش��د یک شرکت 
بی نهای��ت عجی��ب یا غیرعادی تلقی ش��ود. نکته مهم اینکه ش��ما برای 
اثرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف باید همیشه موقعیت تان را به طور 
مناسبی بهینه س��ازی کنید. پس صحبت تان در جلسات استخدامی را با 
لحنی آرام و اندکی صمیمانه ش��روع نمایید. این امر می تواند برای ش��ما 
مزایای بسیار زیادی به همراه داشته باشد. به این ترتیب می توانید بر روی 

مخاطب تان تاثیرگذاری الزم را داشته و وضعیت تان را بهبود بخشید. 
یادتان باشد ش��یوه های مدیریت استرس در دنیای امروز بسیار زیاد و 
متنوع اس��ت. بنابراین شما الزم نیست از روش های کلیشه ای برای انجام 
این کار س��ود ببرید. نکته مهم در این می��ان تاش برای ایجاد اطمینان 
در مخاطب هدف نس��بت به توانایی شما برای اثرگذاری بر روی دیگران 
با مدیریت اس��ترس اس��ت. این امر می تواند انگی��زه برند مورد نظر برای 
اس��تخدام شما را به طور چش��مگیری افزایش دهد. در این صورت دیگر 
دلیلی برای نگرانی نس��بت به ناتوانی در کس��ب ش��غل دلخواه تان وجود 
نخواهد داش��ت. این امر می تواند برای ش��ما به طور چشمگیری مزایای 

زیادی به همراه داشته باشد. 
دربارهروشحلمشکالتتانباهمکارانصحبتکنید

حل مشکات با همکاران امری رایج محسوب می شود. بسیاری از افراد 
در محل کارشان با همکاران مشکل دارند. این امر می تواند گاهی موجب 
بروز تنش های بس��یار سنگینی نیز شود. درست به همین دلیل اگر شما 
به دنبال تاثیرگذاری بر روی طرف مقابل در جلسات استخدامی هستید، 
باید همیش��ه از راهکار ویژه تان برای حل مشکات حرف بزنید. متاسفانه 
بس��یاری از افراد هیچ راه حلی برای حل مشکات و اختاف نظرات شان 
در تیم های کاری ندارند. این امر می تواند تاثیرگذاری بسیار بدی بر روی 
مخاطب هدف به همراه داشته و رفتار حرفه ای شما را نیز زیر سوال ببرد. 
درست به همین دلیل اگر شما به دنبال اثرگذاری بهینه بر روی مخاطب 
هدف تان هستید، باید همیشه یک راه حل درست و حسابی داشته باشید. 
توصیه ما برای پاسخگویی به این سوال اشاره به تجربه های قدیمی تان 
در زمین��ه مدیریت تعارضات در میان همکاران اس��ت. همچنین ش��ما 
می توانید اندکی درباره سواالت تان در این میان نیز بیشتر صحبت کنید. 
این امر ش��ما را به طور چش��مگیری در کانون توجه افراد مصاحبه کننده 
ق��رار خواهد داد. نکته مهم دیگر اینکه اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان هستید، باید همیشه وضعیت رفتارتان را متفاوت 
سازید. این امر می تواند بیان بسیار ساده و خودمانی نحوه مدیریت بحران 

در میان همکاران باشد. 
یادتان باش��د اگر شما در پاسخ به این سوال به نکات کلیدی دیگر نیز 
اش��اره کنی��د، وضعیت تان به طور قابل ماحظه ای بهتر خواهد ش��د. در 
این صورت ش��ما دیگر مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف نداش��ته و می توانید خودتان را تبدیل به بهترین فرد ممکن برای 
همکاری با یک برند نمایید.  امروزه ش��رکت در جلسات استخدامی برای 
بس��یاری از برندها امر بی نهایت دشواری محسوب می شود. امروزه برخی 
از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��رایط بسیار دشواری 
پیش رو دارند. این امر حتی در جلسات استخدامی نیز به چشم می خورد. 
درست به همین خاطر شما باید این سختی ها را درک کرده و با بهترین 
پاسخ های ممکن در جلسات اس��تخدامی حاضر شوید. اینطوری فرصت 
جل��ب نظر مدیران ارش��د یک برند را پیدا کرده و ب��دل به کارمند مورد 

عاقه آنها خواهید شد. 
منبع:هاباسپات

سواالت رایج در جلسات استخدامی همراه با پاسخ های مناسب
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بهقلم:تامتریانور
کارشناس مدیریت کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

برنده��ا در ط��ول ی��ک دهه اخیر م��وج عظیم��ی از تغیی��رات را تجربه 
کرده اند. در این میان شخصی س��ازی بیش��تر و تاش ب��رای ایجاد رابطه ای 
عمیق تر با مشتریان جایگاه خاصی دارد. برخی از برندها هنوز به شیوه های 
قدیمی برای فعالیت برندش��ان ایمان دارند. با این حال روز به روز به دامنه 
برندهای عاقه مند برای شخصی س��ازی بیش��تر و حض��ور عمیق تر در کنار 
مش��تریان افزوده می ش��ود.  انتظارات مش��تریان در طول سال های اخیر به 
طور چش��مگیری توس��عه پیدا کرده اس��ت. این امر برای بسیاری از برندها 
دردسر بسیار بزرگی محسوب می شود. اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف به شیوه ای مناسب و حرفه ای هستید، می توانید بدون نیاز به 
دردسرهای اضافه به جمع برندهای حرفه ای در میان شخصی سازی محتوا و 
فعالیت شان برای مشتریان اضافه شوید.  هدف اصلی در این مقاله مرور ابعاد 
مختلف شخصی سازی و نزدیک شدن به مشتریان از این طریق است. در این 
میان نیز برخی از نظرات و بازخوردهای مربوط به مشتریان را مرور خواهیم 
کرد. این امر به ش��ما فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف خواهد داد. یادتان باشد در دنیای امروز مشتریان بیش از هر نکته ای به 
برندهای حواس جمع که همیشه در کنارشان هستند توجه نشان می دهند. 

شخصیسازیگسترده
شخصی س��ازی به روش های نزدیک شدن به س��لیقه خاص هر گروه از 
مش��تریان اطاق می ش��ود. این امر اغلب اوقات تصویر یک برند در میان 
مشتریان را به شدت تغیییر داده و موجب محبوبیت برند مورد نظر می شود. 
اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در دنیای کس��ب و 
کار هس��تید، باید خیلی زودتر از رقبای تان اقدام به پیش بینی سلیقه آنها 
کنید.  یکی از سختی های کار در زمینه شخصی سازی محتوا یا فعالیت برند 
شناس��ایی سلیقه های گوناگون مشتریان است. اغلب برندها هیچ برنامه ای 
برای این بخش ندارند. این امر می تواند برای ش��ما دردس��رهای زیادی به 
همراه داشته و شرایط تان را نیز به شدت تغییر دهد. یادتان باشد در دنیای 
امروز مش��تریان هرگز منتظر برندی نخواهند ماند. بنابراین اگر ش��ما در 
پیش بینی س��لیقه یا روش کار مش��تریان تعلل کنید، خیلی زود پشیمان 
خواهید شد. این امر می تواند حتی شما را با دردسرهای مهمی نیز مواجه 
سازد. درست به همین خاطر بهترین راهکار دسته بندی مشتریان از همان 
ابتدای کار اس��ت. این امر ش��ما را در فرآیند تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
در موقعیت بسیار بهتری در مقایسه با رقبای تان قرار می دهد.  وقتی شما 
مش��تریان تان را به خوبی دسته بندی می کنید، دیگر مشکلی از نظر سطح 
تاثیرگذاری روی مخاطب هدف پیش روی تان نخواهد بود. همچنین شما 
می توانید به س��اده ترین ش��کل ممکن برای بهبود وضعیت تان از مخاطب 
هدف کمک بگیرید. بسیاری از مشتریان خودشان در فرآیند خرید یا تعامل 

با برندتان مشخصات زیادی از سلیقه یا نحوه کارشان ارائه خواهند کرد. 

استفادهازهوشمصنوعی
هوش مصنوعی در طول سال های اخیر تحوالت زیادی را توسعه داده است. 
این امر برای بس��یاری از مردم امر بی نهایت مهمی محس��وب می شود. گاهی 
اوقات شما برای اینکه کارتان را ساده تر کنید، نیازی به عامل انسانی در فرآیند 
تولید محصول یا طراحی کمپین ندارید. در عوض هوش مصنوعی با توانایی های 
بسیار گسترده امکان تحلیل محتوا یا رفتار مشتریان در کوتاه ترین زمان ممکن 
را فراهم می س��ازد. این امر می تواند برای ش��ما جذابیت های زیادی به همراه 
داشته و شرایط تان را نیز به طور چشمگیری توسعه دهد. برخی از برندها در این 

میان برای بهینه سازی عملکرد برندشان به طور مداوم در تاش برای استفاده از 
شیوه های تازه هستند. این امر در بلندمدت شما را به طور چشمگیری در کانون 
توجه مشتریان قرار خواهد داد. درست به همین دلیل شما باید همیشه کارتان 
را با دقت فراوان انجام دهید. یادتان باش��د هوش مصنوعی همیشه برای شما 

دوست مطمئنی خواهد بود. پس همیشه به آن اعتماد کنید. 
اتوماسیون

بسیاری از کارهای ساده زمان زیادی از برندها می برد. این امر در حوزه 
تعامل با مش��تریان نیز مصداق دارد. درس��ت به همین دلیل اگر شما به 

دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان به س��اده ترین ش��کل ممکن 
هستید، باید از همان ابتدا کارتان را دقیق پیش ببرید، در غیر این صورت 
ش��اید خیلی زود با مش��کات عمده ای رو به رو شوید. اتوماسیون به شما 
کمک می کند تا از شر کارهای ساده خاص شده و وضعیت تان در تعامل با 
مشتریان نیز بهینه سازی شود. از سوی دیگر مشتریان نیز برای ساماندهی 
برخی از کارها دیگر نیازی به حضور مس��تقیم ش��ما نداشته و کارشان با 

اتوماسیون به سادگی پیش می رود. 
customerthink.com:منبع

رویکرد برندها به سوی شخصی سازی و واکنش مشتریان
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اخبار

معاون مهندسی سازمان بنادر در مراسم معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن عنوان کرد؛
اهتمام دولت سیزدهم به اجرایی کردن راهبرد اقتصاد دریاپایه

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: عضو هیات عامل و معاون مهندسی و 
توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اهتمام جدی دولت 
ســیزدهم به اقتصاد دریا پایه به عنوان یک راهبرد مهم اقتصادی، تاکید کرد: 
دولت مصمم اســت تا برای اجرایی کردن اقتصاد دریایی، از همه ظرفیت های 

موجود بندری و دریایی استفاده بهینه کند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن، محمدرضا 
اله یار در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیالن اظهار 
داشت: طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در مراحل نهایی است که این امر 

موجب می گردد که بتوانیم از ظرفیت بنادر استفاده بهینه داشته باشیم و شاید اگر به خوبی بهره برداری شود نیازمند به اقتصاد مبتنی بر 
نفت کمتر خواهد شد. عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه توسعه ناوگان دریایی و استفاده از کشتی های رو-رو 
مورد توجه است، گفت: بنادر استان گیالن به خصوص بندرانزلی شاهراه ترانزیتی منطقه محسوب می گردد و با توجه به طرح جامع تعریف 

شده انتظار داریم شاهد افزایش ترانزیت و تعامالت بنادر گیالن با کشورهای منطقه باشیم.
وی با اشاره به نامگذاری شعار سال گفت: یکی از موضوعاتی که انتظار می رود بیشتر مورد توجه قرار گیرد، رویکرد دانش بنیان است و 
در همین راستا دو قرارداد برای تجهیز بندر انزلی منعقد شده است. اله ادامه داد: یکی از قراردادها توسط مرکز دانش بنیان داخلی برای 
ساخت ۴ عدد لودینگ آرم به امضا رسیده و پس از ساخت در اختیار بندر انزلی قرار می گیرد. همچنین یکی از تجهیزاتی که نیازمند خرید 
خارجی بودیم ریچ استاکر بود که برای اولین بار در داخل تولید و برای انزلی خریداری می شود. معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی 
سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم در راستای تولید دانش بنیان بیش از پیش نیازمندیهای کشور را در داخل تولید 

کرده و نیاز به خارج را به صفر برسانیم.

 افتتاح چندین پروژه مخابراتی شهرستان علی آباد کتول 
در آغاز دهه کرامت

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: در آغاز دهه کرامت ،تعدادی پروژه مخابراتی در شهرســتان علی آباد کتول افتتاح شــد.با حضور 
دکتر غالمعلی شهمرادی  در روستای حکیم آباد تعدادی پروژه مخابراتی بصورت متمرکز افتتاح و به بهره برداری رسید.در این مراسم 
که  دکتر نوروزی نماینده مردم  شهرستان علی آباد کتول در مجلس شورای اسالمی، فرماندار و  تنی چند از مسئوالن و روسای ادارات 
این شهرستان ، اعضای شورا ، دهیار و مردم روستای حکیم آباد حضور داشتند ابتدا مهندس کوروش مزیدی رئیس اداره مخابرات علی 
آباد کتول با ارائه گزارشی از عملکرد مخابرات و اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۰ و دو ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱، از سرمایه گذاری بالغ 
بر ۵۰۰ میلیارد ریال در راستای توسعه ارتباطات مخابرانی خبر داد و گفت: تالشها با هدف رفع نیاز ارتباطی مردم ادامه دارد و آنچیزی 
که اهمیت دارد رضایت مردم است.همچنین دکتر غالمعلی شهمرادی با اشاره به وضعیت مطلوب زیر ساختهای مخابراتی در شهرستان 
علی آباد کتول ، از حمایتهای مجدانه دکتر نوروزی نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسالمی قدر دانی کرد و افزود: تامین 
ارتباطات پایدار با تالش شبانه روزی کارکنان مجموعه مخابرات استان صورت گرفته و امیدواریم نتیجه این زحمات و حمایت مسئوالن 

رضایت مردم باشد.

دستگاه تشخیص قطعی عوامل عفونی نوظهور و ناهنجاری های ژنتیکی در 
دانشگاه علوم پزشکی اراک رونمایی شد

اراک - فرناز امیدی: دســتگاه تشــخیص قطعی عوامل عفونی نوظهور، 
نقائص و ناهنجاری های ژنتیکی از نســل جدید دســتگاه توالی یاب ژنومی) 
NGS( روز دوشــنبه در دانشــگاه علوم پزشــکی اراک رونمایی شد. رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی اراک در این آیین گفت: شیوع آبله میمونی این هشدار 
را به ما میدهد که پاتوژن های نوظهور، هر روز جامعه انسانی را تهدید می کند 
و برای اینکه با این نوع بیماری ها مقابله کنیم نیاز است از تجهیزات به روز دنیا 
استفاده کنیم و قدرت شناسایی پاتوژن های جدید را روز به روز افزایش دهیم. 
وی بیان کرد: ســازمان بهداشت جهانی ۹ دســتگاه تشخیص قطعی عوامل 

عفونی نوظهور ناهنجاری های ژنتیکی را به ایران اهدا کرد و با توجه به موفقیت دانشگاه  علوم پزشکی اراک در مقابله با کرونا یکی از 
این دستگاه ها به استان مرکزی تعلق گرفت.  رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک اظهار داشت: این دستگاه کمک می کند تمام پاتوژن ها 
و واریانت های جدید که رخ می دهد، با این دستگاه با سرعت بسیار کم  و کمتر از یک هفته شناسایی و برای درمان پیشگیری برنامه 
ریزی مناسبی شود. جمالیان ادامه داد: همچنین این دستگاه در مباحث اختالالت ژنتیکی و کمک به تیم درمانی نیز توانایی باالیی دارد 
و هزینه این دستگاه که به صورت رایگان از سوی سازمان بهداشت جهانی در اختیار ما قرار گرفته حدود ۶۰ میلیارد ریال است. وی 
تصریح کرد: این دستگاه نه تنها در بحث علم پزشکی بلکه در خصوص مباحث بیوتروریسم ، پدافند غیرعامل و همچنین اختالالت و 
بیماری های ژنتیکی کاربرد دارد.  متخصص ویروس شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز گفت: دستگاه تشخیص 
قطعی عوامل عفونی نوظهور و نقایص ژنتیکی، استاندارد که یکی از جدیدترین نمونه ها در تمام جهان است، هزینه انجام تست ها را 
نســبت به دستگاه های مشــابه کاهش می دهد و به لحاظ محدودیت فضای فیزیکی کم، یک تکنولوژی سطح باال محسوب می شود. 
دکتر بهزاد خوانساری افزود: از این نمونه دستگاه ۹ نمونه در کشور و در اختیار چهار دانشگاه علوم پزشکی استان تهران ، یزد، مرکزی 

و بندرعباس قرار دارد.

بازدید رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از ایستگاه مترو 
میدان نماز

اسالمشهر- عمروانی - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 
با همراهی فرماندار،شهردار و رئیس سازمان حمل ونقل ریلی ازروند احداث پروژه 
ایستگاه میدان نماز بازدید کرد. به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر 
؛ در راستای اجرای مصوبات دولت محترم در خصوص نظارت مستمر از پروژه 
ها عمرانی و رفع نواقص و کاستیهای این پروژه ها و باهدف تزریق روحیه کار و 
تالش و سرگشــی از پروزه های عمرانی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان تهران با همراهی فرماندارو شهردار اسالمشهر از روند اجرای پروژه ایستگاه 
متروی میدان نماز اسالمشهر بازدید کردند. این بازدید که با همراهی رئیس دفتر 

مجمع نمایندگان اسالمشهر، معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و رئیس سازمان حمل ونقل ریلی شهرداری اسالمشهر صورت پذیرفت 
، شهردار اسالمشهر و رئیس سازمان حمل و نقل ریلی گزارش مبسوطی از روند پیشرفت پروژه اتصال مترو تهران به اسالمشهر و احداث 
ایستگاه میدان نماز ارائه کردند. در حاشیه این بازدید رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار به پروژه متروی اسالمشهر از محل اعتبارات سفر استانی رئیس جمهور خبر داد و افزود: بزودی ۴۰ میلیارد تومان از این اعتبار به 

پروژه مترو اسالمشهر تزریق خواهد شد.

اجرای پروژه کاداستر در شهرستان تربت جام
مشهد- صابر ابراهیم بای: محمد رضا توسلی رییس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان تربت جام گفت: پروژه کاداستر  ازسال ۱۴۰۰ تا کنون  در 
ســه قرار داد تنظیم و جاری بوده و در اجرای پروژه این پروژه برای ۱۱۲ هزار 
هکتار از اراضی ملی  و دولتی شهرستان تربت جام سند تک برگ صادر شده و 
حدود ۱۶۰  هزار هکتار در مرحله صدور ســند  والباقی در حال اجرای مراحل 
قانونی و سلسله مراتب اداری و فنی می باشد توسلی با اعالم این خبر افزود: با 
توجه به اهمیت صدور ســند تک برگ کاداســتر برای اراضی ملی که با هدف 
پیشگیری از سوء استفاده زمین خواران و تخریب کنندگان انجام می گیرد ؛ از 

ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون و با همکاری شایان توجه اداره ثبت اسناد شهرستان موفق به صدور سند تک برگ کاداستر برای ۱۱۲  هزار 
هکتار از اراضی ملی شده ایم. که در مقایسه با سال ۹۹ که تنها دو پالک با مساحت۶8۰۰ هکتار اخذ سند انجام شده بود رشد قابل توجهی 
داشته ایم وی افزود: شهرستان تربت جام  بیش از۵۰۰ هزار هکتار مساحت دارد و حدود 33۰ هزار هکتار آن نیز اراضی ملی می باشد . وی 
یادآور شد : برای حفظ و حراست و پیشگیری ازتخریب  این عرصه وسیع ملی در شهرستان صدور سند تک برگ کاداستر یکی از راههای 

پیشگیری از وقوع جرم در اراضی ملی تلقی می گردد.

جلسه کمیته کیفیت محصول مخابرات منطقه گلستان برگزار شد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: سومین جلسه کمیته کیفیت محصول در مخابرات منطقه گلستان برگزار شد .جلسه کمیته کیفیت 
محصول با حضور اعضای کمیته برگزار ومصوبات جلسات قبلی بررسی واقدامات انجام شده تشریح شد .در این جلسه در خصوص تشکیل 
کمیته استاندارد سازی ،تقویت سامانه ارتباطات مردمی ۲۰۲۱ همچنین نحوه رسیدگی به شکایات مشترکین وپرداخت خسارات الزم 
بحث وتبادل نظر شد ودر این زمینه راهکارهای مناسب ارائه شد .دکتر محمد رضا اخوت مدیریت تجاری مخابرات منطقه گلستان با تأکید 
برارائه خدمات وسرویسهای مناسب ، کسب رضایتمندی حداکثری مشتریان را اولویت دانست وخواستار سرعت بخشیدن مصوبات این 

کمیته وانجام اقدام الزم شد .

اصفهان - قاســم اســد: مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه، در 
کارگاه طراحی مدل کســب وکار شرکت های گروه فوالد مبارکه گفت: 
شــرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه باید بیشــترین بهره را از 

ظرفیت های موجود ببرند تا شاهد شکوفایی اقتصاد کشور باشیم.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، در کارگاه طراحی 
مدل کســب وکار شرکت های گروه فوالد مبارکه اظهار کرد: در راستای 
بهبــود جایگاه ویژه گروه فوالد مبارکه در اقتصاد کشــور، رویکردهایی 
تعریف شــده که امیدواریم با برنامه ریــزی در این زمینه و تحقق آن ها 
به جایگاهی جهان تراز برســیم و اقتصاد بدون نفت را در کشور محقق 
کنیم. استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود از مهم ترین راهبردهایی 
است که برای رسیدن به این هدف باید اتخاذ شود. وی در ادامه با بیان 
اینکه شرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه باید بیشترین بهره را از 
ظرفیت های موجود ببرند تا شاهد شکوفایی اقتصاد کشور باشیم، افزود: 
امروز راهبردهای مهم دیگری در راستای توسعه سرمایه انسانی، توسعه 
کّمی، کیفی و متوازن و استفاده از نوآوری و فناوری های جدید و رویکرد 
صنعت ســبز در دستور کار فوالد مبارکه قرار گرفته تا بتوانیم بیشتر از 
گذشته در پیشرفت اقتصادی کشور نقش آفرینی کنیم و در تحقق اقتصاد 

غیرنفتی مانند سایر عرصه ها، پیشگام باشیم.
شرکت های زیرمجموعه باید جایگاه خود را تقویت کنند

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: ورود به عرصه های 
نوآورانه و فناورانه باید در گروه فوالد مبارکه تحقق یابد، چراکه شرایط 
رقابت پذیــری را برای مــا فراهم می آورد. برای انجــام این کار، نیاز به 
مجموعه ای از توانایی ها و برنامه ریزی ها احســاس می شود. در کنار هم 
بودن شــرکت های توانمند زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه یک مزیت 
رقابتی محسوب می شــود و باید از این مزیت به بهترین شکل ممکن 
اســتفاده کنیم. وی با اشــاره به اهمیت کســب وکارهای نوین، به ویژه 
فناوری اطالعات در دهه های اخیر، اذعان داشــت: برخی از شرکت های 
زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه از پیشــتازان حوزه کسب وکار در کشور 
هستند و باید تالش کنند جایگاه اصلی خود را بیش ازپیش تقویت کنند 
تا در عرصه رقابت نیز پیشــتاز باشند. شرایط مناسبی برای فعالیت در 
عرصه اقتصادی کشور برای شرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه 
فراهم است و این شرکت ها با نوآوری و تالش بیشتر می توانند به اهداف 

از پیش تعیین شده برسند.
ارتباط با صاحبان تکنولوژی با ایجاد منابع دانشی و تخصصی

طیب نیا با تأکید بر ضرورت ارائه پیشنهاد جهت ایجاد کسب وکارهای 
جدید در گروه فوالد مبارکه تصریح کرد: باید منابع دانشی و تخصصی 
در شرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه ایجاد شود و با استفاده از 
سرمایه های انسانی موجود، ارتباط با صاحبان تکنولوژی بیش از گذشته 
محقق شــود. وی در پایان عنوان داشــت: مباحث بازرگانی و تمرکز بر 
فعالیت های بازرگانی در شــرکت ها و اقتصادهای برتر دنیا بسیار مورد 
توجه قرار گرفته و به ســرعت در حال رشد است. همین موضوع نشان 
می دهــد با توجه به فعالیت های پیش رو، فوالد مبارکه می تواند در این 
زمینه تمرکز بیشتری داشته باشد. برای رسیدن به اهداف متعالی باید 
با اعمال تغییرات در ســاختار برخی از شرکت ها، نقش آفرینی آن ها را 
متفاوت  با قبل تعریف کنیم تا تأثیرگذارتر و سریع تر از گذشته در مسیر 

سودآوری حرکت کنند.
فوالد مبارکه درصدد بهره گیری از بهترین الگوهای کسب وکار 

دنیاست
محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه نیز در 
کارگاه طراحی مدل کسب وکار شرکت های گروه فوالد مبارکه اظهار کرد: 
فوالد مبارکه صنعت مهمی در کشــور است. با نگاهی به گذشته فوالد 
مبارکه متوجه می شــویم که این شرکت با حمایت های زیادی در زمان 
جنگ و پس از آن ساخته شد تا عالوه بر تولید ورق های فوالدی و ایجاد 
ارزش افزوده از این طریق، به مأموریتی مهم تر یعنی توسعه کشور بپردازد.

وی افزود: روزی فوالد مبارکه قرار بود ۲ میلیون تن فوالد تولید کند، 
ولی امروز حدود ۱۰ میلیون تن از محصوالت مختلف را تولید می کند 
و به گروهی تبدیل شــده که مجموعه ای از شــرکت های متنوع را در 
زیرمجموعه خود دارد و به همین دلیل با توجه به شرایط امروز جهان، 

اداره آن نیز با گذشته متفاوت است.
تربیت سرمایه های انسانی ماهر برای ایجاد زنجیره کامل فوالد

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه 
برای ایجاد زنجیره کامل فوالد از بهترین سخت افزارها و نرم افزارها استفاده 
کرده و سرمایه های انسانی ماهری نیز تربیت کرده است. عالوه بر این، در 
تأمین انرژی، مواد اولیه، بازار و... مزیت های رقابتی داشــته و به همین 

دلیل، نیروهایی کارآمد به پیشرفت سریع تر آن کمک کرده اند.
وی اذعان داشــت: برخی از مزیت ها کم رنگ تر از قبل شده، برخی از 
بین رفته و برخی نیز به زودی از بین می رود، چراکه به طور مثال، مزیت 
مربوط به مواد اولیه دچار تغییر شــده، تعداد رقبا در قسمت تولید زیاد 
شده و نیروهای انسانی نیز در بسیاری از شرکت ها در حال رشد کمی و 
کیفی هستند. عالوه بر این، نگرش های نوآورانه نیز در همه دنیا در حال 

پیشرفت است و به صورت یکسانی در دسترس همه قرار دارد.
شرکت های زیرمجموعه بازوی مشترک فوالد مبارکه

ناظمی ادامه داد: یکی از مزیت هایی که امروز در اختیار داریم و باید 
از آن استفاده کنیم، شرکت های زیرمجموعه فعالی هستند که می توان 
از ظرفیت آن ها بیشــتر بهره برداری کرد تا سریع تر در جهت پیشرفت 
اهداف گروه فوالد مبارکه حرکت کنیم. وی در پایان اضافه کرد: باید از 
مجموعه این شرکت ها به عنوان یک بازوی مشترک استفاده کنیم و برای 
تحقق این مهم، در حال استفاده از بهترین الگوهای دنیا هستیم تا مدل 
کســب وکار مجموعه ها را در تصویری بسیار ساده با اجزای تعریف شده  
استخراج کنیم. گفتنی است کارگاه طراحی مدل کسب وکار شرکت های 
گروه فوالد مبارکه با حضور مدیران عامل و جمعی از مدیران شرکت های 
گروه فوالد مبارکــه در روزهای ۱۱ و ۱۲ خردادماه طی ۲ روز متوالی 
برگزار شــد. هدف از برگــزاری این کارگاه، طراحی مدل کســب وکار 
شرکت های فوالد مبارکه براساس به روزترین مدل های کسب وکار دنیا 
بود. در این میان، مدیران شرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه به 

ارائه نظرات خود و هم فکری با یکدیگر پرداختند.

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: نشســت خبری محمدتقی 
مهدیزاده مدیرعامل توزیع برق گیالن و جمعی از معاونین این شرکت 
با اصحاب رسانه استان برگزار شد و طی آن به سواالت مطروحه پاسخ 
داده شد. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گیالن در جمع اصحاب 
رســانه اشاره به اینکه اســتان گیالن یکی از فرسوده ترین شبکه  های 
توزیع برق را دارد، گفت: این فرســودگی به دلیل شرایط آب و هوایی 
استان است و میزان اختالف بین مصرف و تولید در سال های گذشته 
همواره مشــکالتی را ایجاد کرده بود. محمدتقی مهدیزاده با اشاره به 
اینکه متاســفانه برف در سال های گذشته اثرات منفی را بر شبکه برق 
استان ایجاد کرد، گفت:  برای ترمیم و رفع این مشکالت و نیز جلوگیری 
برای عدم وجود چنین مشــکالتی در آینــده اقدامات الزم را برای رفع 
مشکالت شبکه ها آغاز کردیم زیرا حق مردم گیالن بیش از اینهاست و 
باید گیالن را در داشتن زیرساخت های مناسب شبکه ای به جایگاه های 
واقعی خود برسانیم. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیالن با بیان 
اینکه از مشــکالت اساسی در شــرکت توزیع برق سرقت های متعدد 
تاسیسات شبکه است، یادآور شد: برای جلوگیری از اتفاقات که سبب 
زحمت و خاموشی ها می شــود نیاز به اهتمام جدی همه دستگاه های 
متولی داریم. مهدیزاده با اشــاره به مشکالت ناشی از سرقت سیم های 
برق در اســتان خاطرنشان کرد: ۴۷ دستگاه ترانس و ۶۱ تُن سیم برق 

سال گذشته در استان گیالن سرقت شد که ارزش ریالی آن ها به بیش 
از ۲۰ میلیارد تومان می رســد و بسیاری از سارقان هم دستگیر شدند. 
وی با اشــاره به زمان پیک ساعت مصرف برق گفت: مردم بدانند زمان 
پیک روزانه مصرف برق از ساعت ۱۲ الی ۱8 و پیک شبانه ۲۰ الی ۲۴ 
اســت و بسیار اهمیت دارد. مهدیزاده با اشــاره به یک میلیون و ۵۶۰ 
هزار مشــترک در استان گیالن، افزود: ۷۷ درصد مشترکان توزیع برق 
استان خانگی هستند و امسال مشوق هایی برای بخش خانگی در نظر 
گرفته شــده است و اگر مشترکان نســبت به سال گذشته به ازای هر 
کیلووات ســاعتی که مصرف خود را کاهش هند تا ۵۰۰ تومان پاداش 

به آنان اختصاص می یابد. وی همچنین از مشوق های جدید در بخش 
کشــاورزی و ســایر بخش ها خبر داد و بیان کرد: کسانی که پمپاژ آب 
کشاورزی دارند می توانند تفاهم نامه ای با امور توزیع برق در شهرستان ها 
امضا کنند و طبق این تفاهم نامه به ازای  عدم مصرف بین ســاعت ۱۱ 
تا ۱8 به مدت پنج ســاعت، در باقی ســاعت دیگر مصرف برق رایگان 
خواهند داشت. مهدیزاده با بیان این مطلب که مشترکان برق در گیالن 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۵ درصد رشد مصرف داشتند، 
افزود: اگر رعایت الگوی مصرف را مشــترکین امسال در پیش نگیرند، 
خاموشی  خواهیم داشت. وی ادامه داد: شرکت توزیع برق استان گیالن 
امسال در برنامه ریزی های خود به طوری عمل کرده است که خاموشی 
به سمت مشترکان مصارف عادی کشیده نشود. مهدیزاده افزود: الگوی 
مصرف در ادارات الزامی اســت و همه ادارات، دســتگاه ها و سازمان ها 
موظف هستند در ساعت اداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3۰ 
درصد کاهش مصرف داشته باشند و در ساعت غیر اداری نیز ۶۰ درصد 
کاهش مصرف داشته باشند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیالن 
خاطرنشــان کرد: مصرف بار پایه در گیالن بین ۷۵۰ تا 8۰۰ مگاوات 
اســت اما پیش بینی می شود حداکثر نیاز مصرف شرکت توزیع نیروی 
برق گیالن در سال ۱۴۰۱ با ۱۴.۷ درصد رشد به ۲ هزار و 3۵۹ مگاوات 

برسد که این به علت مهاجرینی است که به گیالن آمده اند. 

قزویــن - خبرنگار فرصت امروز: معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار قزوین از ایجاد سامانه جامع تصادفات در استان خبر داد و گفت 
:این ســامانه به منظور جمع آوری آمــار و اطالعات و پاالیش و کاهش 
تصادفات در نقاط دارای تصادف ایجاد می شــود. به گزارش وزارت راه و 
شهرسازی)راهداری قزوین(، مهدی رجحانی در نشست کمیسیون ایمنی 
حمل و نقل استان قزوین گفت: برای  ایجاد این سامانه باید تفاهم نامه ای 
بین راهداری و حمل و نقل جاده ای، پلیس و شهرداری و با مدیریت دفتر 
فنی استانداری و با مشارکت دستگاه هایی چون پزشکی قانونی تنظیم 
شده و پیاده ســازی اطالعات در بخش برون شهری بر عهده راهداری 
و حمل و نقل جاده ای و در بخش درون شــهری بر عهده شــهرداری 
باشــد. وی اضافه کرد: ایجاد ســامانه جامع تصادفات اقدام ارزشمندی 
است که می تواند مبنای تصمیم گیری و اقدامات مهم و موثری در این 

زمینه شود. رجحانی در ادامه در خصوص طرح جمع آوری ایستگاه های 
عوارضی شماره ۲ و 3و یک آزادراه های قزوین-زنجان و قزوین-کرج نیز 
گفت: در طرح تهیه شده از سوی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
قزوین تمام تمهیدات از جمله دسترســی یگان های امدادی و مسائل 
پدافند غیرعامل و مدیریت بحران اندیشیده شده و برای جمع آوری آن 
تمام دکه ها و مغازه های مجاور این ایستگاه ها باید جمع آوری شوند. 
وی ادامــه داد: در حوزه مدیریت ترافیک اولویت اول و مهم حفظ جان 
هموطنان است و هرگونه تصمیمی در این خصوص باید با توجه به همین 
 اولویت بوده و در آن دغدغه دستگاه های مربوط نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: با توجه به دغدغه های پلیس برای تامین امنیت در جاده ها، 
طرح تهیه شده توسط راهداری در سریع ترین زمان برای دستگاه هایی 
چون نیروی انتظامی ارســال شود تا پس از اخذ نظرات این دستگاه ها 

و تصویب طرح در شــورای تامین و شورای ترافیک اقدامات الزم جهت 
تامین منابع و شروع اجرای طرح آغاز شود. رجحانی همچنین با تاکید بر 
انجام اقدامات مشترک از سوی پلیس و راهداری و حمل و نقل جاده ای 
در اصالح نقاط حادثه خیز افزود:در سفر اخیر دولت به استان قزوین هم 
اعتباراتی برای کاهش این نقاط تصویب شد که قرار است امسال و سال 

آینده مبالغی از آن تخصیص یابد.

ســاری - دهقان : مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری گفت : برای هر خانوار ۵۰۰ لیتر نفت سفید در نظر گرفته 

شــده است که در کارت بانکی معرفی شــده مشتریان شارژ می شود و 
تا تاریــخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ اعتبار دارد . به گزارش خبرنگار مازندران به نقل 
روابط عمومی ، سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ساری اعتبار این دوره از توزیع سوخت نفت سفید را برای 
خانوارهای مناطق فاقد گاز طبیعی از تاریخ ۱۴۰۱/3/۱۶ تا ۱۴۰۱/۵/۱۵ 
اعالم کرد و ادامه داد : برای هرخانوار یک نفره ، دو نفره ، سه نفره و چهار 
نفره ۵۰۰ لیتر و خانوارهای پنج نفره ، شش نفره و هفت نفره به باال ۶۰۰ 
لیتر نفت سفید در نظر گرفته شده اســت . وی یادآور شد عرضه نفت 

سفید به صورت الکترونیکی با شارژ سهمیه در کارت بانکی معرفی شده 
از سوی مشتریان انجام می شود  وی تاکید کرد : مصرف کنندگان نفت 
سفید سوز فاقد گاز طبیعی با در دست داشتن کارت بانکی به فروشندگی 
های عرضه سوخت محل سکونت خود مراجعه و نسبت به دریافت مقدار 
سوخت تعیین شــده اقدام نمایند . مدیر منطقه ســاری از شهروندان 
خواست تا شکایات و پیشنهادات خود را با شماره تلفن های 33۲۷۰۱38 
و 33۲۷۰۱۴۰ منطقه ساری و شماره ۰۹۶۲۷ شرکت ملی پخش فرآورده 

های نفتی ایران اطالع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود .

مدیرعامل فوالد مبارکه در کارگاه طراحی مدل کسب وکار شرکت های گروه:

ورودبهعرصههاینوآورانهوفناورانهشرایطرقابتپذیریرافراهممیسازد

مدیرعامل توزیع برق گیالن خبر داد؛

خسارت بیش از ۲۰ میلیارد تومانی سارقان به صنعت برق

سامانه جامع تصادفات در قزوین ایجاد می شود 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :
سهمیه تابستانی نفت سفید خانوارهای فاقد گاز طبیعی شارژ شد
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اهواز - شبنم قجاوند: رضا امینی در بازدید از تقاطع غیر همسطح 
شهید کجباف)چهارشیر( اظهار کرد: عملیات تکمیل محور ال 3۰۰ در 
اســفند ماه سال گذشته به صورت جدی آغاز شد و براساس زمانبندی 
انجام شــده قرار بر افتتاح این پل در تیرماه سال جاری بود که با همت 
و تالش شــهرداری اهواز و پیمان کار پروژه در حال طی مراحل پایانی 
خود است، عملیات سگمنت گذاری این پل به پایان رسیده که در حال 
حاضر در مرحله نازک کاری قرار دارد و به یاری خدا در هفته آینده به 

بهره برداری خواهد رسید.
شهردار اهواز تصریح کرد: بسیاری از مراحل این پروژه اعم از پیاده رو 
سازی، جداول و کارهای فنی تقریبا به پایان رسیده است و از انجایی که 

در فصل گرما قرار داریم شیفت شب پروژه فعالیت بیشتری دارد.
وی تاکیــد کرد: در حال تالش برای انجام نرده گذاری و زیرســازی 
آسفالت هستیم تا بتوانیم عملیات آسفالت آن را انجام دهیم و امیدواریم 

طی ده روز آینده پل به بهره برداری برسد.

امینــی ادامه داد: با پایان نصب ال 3۰۰ عملیات تکمیل پل ال ۴۰۰ 
انجام می شــود کــه امیدواریم در یک دوره 8 ماه تــا ایام دهه فجر به 
بهره برداری برســد و به طور کلی عملیات تقاطع غیرهمسطح شهید 

کجباف)چهارشیر( به پایان برسد.

شهردار اهواز :

 محورL ۳۰۰ تقاطع غیرهمسطح شهید کجباف 
هفته آینده به بهره برداری می رسد

چهارشنبه
18 خرداد 1401
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بهقلم:جفهانتر
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

بدون ش��ک در جهان امروز، برندس��ازی ش��خصی اهمیتی فوق العاده را پیدا کرده است. در این رابطه شما 
برخاف برند یک شرکت، نیازی به شعار لوگو و حتی روان شناسی رنگ نیز نخواهید داشت. درواقع هدف از 
این اقدام، ش��ناخته شدن براس��اس ویژگی های مورد نظر شما خواهد بود. این اقدام یک سرمایه گذاری روی 
شما و توانایی های شما است و می تواند در آینده درهای بسیاری را برای شما باز کند. دلیل اهمیت این اقدام 
نیز به خاطر تش��دید مقوله رقابت و نیاز به ایجاد تمایز با س��ایرین است. در این راستا فراموش نکنید که یک 
برند شخصی قوی می تواند برندهای آتی شما را نیز با موفقیت تضمین شده همراه سازد. برای مثال برندهای 
مرتبط با یک فرد مشهور نظیر کریستیانو رونالدو، همواره فروش باالیی را دارد. دلیل این امر ابدا به کیفیت 
محصول ارتباطی نداش��ته و صرفا به خاطر برند شخصی بسیار قدرتمند فرد مذکور است. در این راستا برای 
اطمینان از اهمیت فوق العاده این اقدام، در ادامه چهار دلیل برای ایجاد برند شخصی را بررسی خواهیم کرد. 

1-دیدهشدن
خوشبختانه امروزه فضا برای دیده شدن، به مراتب مهیاتر بوده و بسیاری از افراد صرفا با تکیه بر یک شبکه 
اجتماعی، در این رابطه اقدام می کنند. درواقع ممکن اس��ت ش��ما مهارت و توانایی هایی داشته باشید که در 
حالت عادی، جامعه مخاطبی برای آن شکل نگرفته است. در این زمینه شما می توانید با کسب مخاطب، حتی 
درآمد نیز داش��ته باشید. درواقع امروزه بسیاری از افراد صرفا به خاطر دیده شدن و اقدام در زمینه تبلیغات، 
درآمدهای باورنکردنی دارند. در این راستا نکته ای که باید مورد توجه قرار دهید این است که گام های کوچک 
ولی مداوم را بردارید. درواقع شما نمی توانید به یک باره، یک جامعه مخاطب بزرگ را مدنظر قرار دهید. درواقع 
بسیاری از افراد به خاطر دیده نشدن، موفقیت خاصی در زندگی خود به دست نمی آورند. در این راستا به هر 

میزان که به فردی شناخته شده تر تبدیل شوید، امکان پیدا و یا ایجاد شغل های بهتر را هم خواهید داشت. 
2-ماندگاریدرذهن

این امر که افراد با ش��ما آش��نا شوند به معنای موفقیت طوالنی مدت نخواهد بود. درواقع افراد باید شما را 
به صورت مداوم در ذهن خود داشته باشند که این اقدام تنها از طریق برندسازی امکان پذیر خواهد بود. این 
امر درست موردی است که در رابطه با برندها نیز مطرح می شود. درواقع کسب و کارها باید شرایطی را مهیا 
کنند که ضمن پیدا کردن مشتریان جدید، در زمینه حفظ آنها نیز توانا باشند. در این رابطه شما می توانید 
اقدامات مختلفی را برای آشنایی انجام دهید. با این حال یک برندسازی شخصی، شما را در ذهن ها ماندگار 
خواهد کرد. نکته ای که در این بخش باید مورد توجه قرار دهید این است که برندسازی اقدامی مقطعی نبوده 

و به صورت مداوم باید آن را ادامه دهید.
3-بهبودشرایط

بدون ش��ک فردی که برند ش��خصی قدرتمندی را دارد، در بازار موردنظر خود فردی بانفوذتر خواهد بود. 
درواقع برای چنین افرادی به صورت مداوم انواع پیش��نهادهای کاری وجود دارد. این مر در حالی اس��ت که 
اگر برندسازی شخصی انجام نداده باشید، توانایی های شما دیده نمی شود و این امر به معنای از دست رفتن 
تاش های شما خواهد بود. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که در ابتدای کار، طبیعی 
است که شما شرایط برای ایجاد یک کسب و کار را نداشته باشید و برندسازی یک شرکت، به مراتب پیچیده تر 
و پرهزینه تر خواهد بود. با این حال برندسازی شخصی، دردسرهای به مراتب کمتری را دارد و باعث خواهد 
شد تا در صورت تمایل به ایجاد کسب و کار خودتان، مسیر به مراتب ساده تری را داشته باشید. مثال ساده 
این بخش، درس��ت به مانند زمانی است که شما قصد پیدا کردن سرمایه گذار را دارید. تحت این شرایط اگر 
فردی شناخته شده در حوزه خودتان باشید، طبیعی است که با چالش خاصی مواجه نخواهید شد. این مثال 

تنها یک مورد ساده بوده و برندسازی شخصی، در تمامی جنبه ها به شما کمک خواهد کرد. 
4-شبکهسازی

بدون ش��ک این امر که افرادی  به صورت خودجوش اقدام به معرفی ش��ما و رشد کسب و کارتان نمایند، 
موردی کاما رویایی خواهد بود. اگرچه این امر در نگاه اول غیرممکن به نظر می رسد. با این حال نکته جالب 
این است که چنین شرایطی را افرادی که برند شخصی قدرتمند دارند، به صورت مداوم تجربه می کنند. برای 
مثال فن پیج های یک ورزش��کار مطرح، نمونه ساده این مورد محسوب می شود که باعث خواهد شد تا رشد 
سریع تر و بیشتری را تجربه کنید. این امر در حالی است که شما برای چنین شرایطی، اقدام مستقیم و تاش 

خاصی را انجام نداده اید و پس از مدتی، برند برای شما کارهایی را خواهد کرد که فراتر از حد تصور است. 
در آخر نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که برندسازی شخصی، نیازمند فعالیت های 
اصولی می باشد. به همین خاطر توصیه می شود که یک دوره تخصصی را طی کنید و در این زمینه اطاعات 
خ��ود را افزای��ش دهید. با این حال در صورتی که بنا به هر دلیلی نمی توانید این مرحله را طی کنید، توصیه 
می شود که از یک آژانس بازاریابی استفاده کنید. درواقع این شرکت ها به خاطر تجربه باالی خود، به خوبی 

می توانند شرایط رشد شما را مهیا کنند. 
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دنی��ای روابط عمومی در طول س��ال های اخی��ر با ظهور 
ش��بکه های اجتماعی تغییرات بسیار زیادی پیدا کرده است. 
ام��روزه دیگر خبری از ش��یوه های قدیم��ی در دنیای روابط 
عمومی ی��ا تاش برندها برای موفقی��ت در این حوزه بدون 
اس��تفاده از روش های تازه نیست. در عوض عرصه دیجیتال 
مثل همه بخش های دیگر در حال نفوذ به حوزه روابط عمومی 
نیز هست. این امر برای بسیاری از برندها تازگی زیادی دارد. 
اگر ش��ما هم تا ب��ه امروز از این بخش ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان س��ود نبرده اید، باید خیلی زود روش 
کارت��ان را تغیی��ر دهید، در غیر این صورت ش��اید به زودی 
توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای و 
اس��تاندارد را از دست بدهید. با توجه به اینکه امروزه هزاران 
برند مختلف در بازار مشغول سرمایه گذاری بر روی مشتریان 
گوناگون هستند، تعلل شما در این میان می تواند هزینه بسیار 

سنگینی برای کسب و کارتان به همراه داشته باشد. 
هدف اصلی در این مقاله مرور برخی از مهمترین نکات در 
زمینه روابط عمومی مناسب در شبکه های اجتماعی است. از 
آنجایی که ش��بکه های اجتماعی تاثیرگذاری زیادی بر روی 
زندگی روزمره مردم دارد، شما هم برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف تان چاره ای به غیر از توجه ویژه به این حوزه 
ندارید. این امر می تواند برای شما جذابیت های بسیار زیادی 
به همراه داش��ته و حتی وضعیت فعالیت ت��ان در بازار را نیز 
تغییر دهید. اگر شما هم نمی دانید کارتان را باید از کجا برای 
دیجیتال سازی روابط عمومی برندتان شروع کنید، این مقاله 
مقدمه ای عالی برای ورودتان به این عرصه جذاب خواهد بود. 
در ادامه برخی از تغییرات روابط عمومی با ظهور شبکه های 
اجتماعی را مرور خواهیم کرد. سپس به برخی از نکات مهم و 
حرفه ای برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می پردازیم. 
این امر به ش��ما برای شروع کارتان در این عرصه به بهترین 

شکل ممکن کمک خواهد کرد. 
تغییراتدنیایروابطعمومیباظهورشبکههایاجتماعی

ارتباطاتگسترده
پیش از ظهور ش��بکه های اجتماعی عرصه ارتباطات میان 
برندها بس��یار ساده و ابتدایی بود. این امر به طور معمول در 
طول س��اعت های اداری میان برندها ص��ورت می گرفت. در 
بس��یاری از مواقع نیز برندها چاره ای ب��ه غیر از تاش برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان با استفاده از روش های 
س��ازمانی خشک و زمانبر نداشتند. این امر می توانست برای 
بسیاری از کاربران و مشتریان برندها به شدت دردناک باشد. 
هرچه باشد وقتی یک مشتری نیاز به ارتباط با برند دارد، باید 
ای��ن امر در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد، در غیر این 
صورت شاید تاثیرگذاری الزم را به همراه نداشته و شما دیگر 
شانسی برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا نکنید. 
در این صورت دیگ��ر کارتان برای بهبود وضعیت برندتان به 
طور چشمگیری دشوار خواهد شد.  امروزه بسیاری از برندها 
به لطف شبکه های اجتماعی ارتباطات بی نهایت گسترده ای 
دارند. این امر به ش��ما برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف 
کمک کرده و ش��انس شما را نیز به طور چشمگیری افزایش 
می دهد. هرچه ارتباطات ش��ما دامنه بیشتری داشته باشد، 
شانس تان برای کسب اعتبار باالتر در بازار بیشتر می شود. این 
امر می تواند برای شما مزایای بسیار زیادی به همراه داشته و 

شانس تان را نیز متحول سازد. 
یادتان باشد در دنیایی که سرعت عمل برندها بسیار مهم 
است، شبکه های اجتماعی می تواند به شما برای تعامل بهتر 
با مخاطب هدف و س��رعت عمل بیشتر کمک نماید. در این 
صورت ش��ما دیگر هیچ مش��کلی از نظر تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف نخواهید داشت. 
تاثیرگذاریبهتربررویمخاطبهدف

اگر ش��ما خودتان را جای مشتریان قرار دهید، بسیاری از 
اوقات تاثیرگذاری بر روی آنها کار ساده ای محسوب می شود. 
ش��ما باید همیش��ه در دسترس مش��تریان بوده و اطمینان 
باالیی نس��بت به ارائه خدمات به ش��یوه ای مناس��ب داشته 
باش��ید. در این صورت مش��کات تان برای اثرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تا حد زیادی رفع می شود. این امر به شما برای 

بهینه سازی روند کاری تان در شرکت کمک می کند. 
یکی از نکات مهم برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مشتریان 
اس��تفاده از فناوری ه��ای نوی��ن اس��ت. امروزه ش��بکه های 
اجتماعی به شما فرصت بسیار خوبی برای اثرگذاری بر روی 
مخاطب هدف می دهد. این امر شانس شما برای بهینه سازی 
موقعیت ت��ان در ب��ازار را افزای��ش داده و موقعیت تان را نیز 
بهینه س��ازی خواهد کرد. یادتان باشد در این میان برخی از 
برندها باید همیشه تاش بیشتری به خرج دهند. دلیل این 
امر نیز معموال ورود دیرهنگام شان به جمع برندهای فعال در 
زمینه روابط عمومی در شبکه های اجتماعی است. درست به 
همین دلیل ش��ما باید همیش��ه حواس تان به این نکته مهم 
باشد، در غیر این صورت شاید خیلی زود فرصت تاثیرگذاری 

بهینه بر روی مخاطب هدف را از دست بدهید. 
تبدیلحوزهروابطعمومیبهعرصهای24ساعته

همانطور که اش��اره کردیم، پیش از این روابط عمومی یک 
کار تمام وقت نبود. برخی از برندها فقط در طول ساعت های 
اداری خدمات مربوط ب��ه روابط عمومی را عرضه می کردند. 
در این صورت ش��ما باید مهارت تان ب��رای اثرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف را نیز به طور قاب��ل ماحظه ای تغییر دهید. 
امروزه مش��تریان انتظارات بس��یار زی��ادی از برندها دارند. 
این امر ش��امل تاش برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان به 
شیوه ای حرفه ای محس��وب می شود. یکی از معیارهای مهم 
در این میان تاش برای فعالیت 24 س��اعته در زمینه روابط 
عمومی است. این امر مسئولیت شما به عنوان یک برند را به 
طور چشمگیری افزایش می دهد. درست به همین دلیل اگر 
شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شیوه ای 

حرفه ای هستید، می توانید کارتان را به طور قابل ماحظه ای 
تغییر داده و وضعیت تان را متحول سازید. 

فعالیت همیشگی در کنار مشتریان برای جلب رضایت شان 
بدون ش��بکه های اجتماعی امکان پذیر نیست. این امر یکی 
از تحوالت مهم در زمینه فعالیت برندها را ش��امل می ش��ود. 
درس��ت به همین دلیل اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بهینه 
بر روی مخاطب هدف و ایجاد تمایز با س��ایر رقبا هس��تید، 
استفاده از شبکه های اجتماعی بهترین گزینه، دست کم برای 
رواب��ط عمومی، خواهد بود. نکت��ه جالب اینکه چنین کاری 
هزینه های ش��ما را هم به طور چشمگیری کاهش می دهد. 
با این حس��اب دیگر نیازی به استفاده از شیوه های عجیب با 

پیچیده نخواهد بود. 

راهکارهایموفقیتدرروابطعمومیبااستفادهاز
شبکههایاجتماعی

موفقی��ت در روابط عمومی امر س��اده ای نیس��ت. امروزه 
حت��ی افراد حرف��ه ای در زمین��ه روابط عموم��ی نیز گاهی 
دچار اش��تباه شده و موفقیت ش��ان در این میان دستخوش 
تغییرات گس��ترده ای می ش��ود. این امر می تواند برای ش��ما 
دردس��رهای بس��یار زیادی به همراه داش��ته و توانایی تان را 
نیز به طور چش��مگیری کاهش دهد. یادتان باشد در دنیایی 
که تمام برندها کم و بیش شکس��ت را تجربه می کنند، شما 
برای موفقیت باید برنامه ای ویژه داش��ته باشید.  هدف ما در 
این بخش مرور برخی از مهمتری��ن نکات برای تاثیرگذاری 
حرفه ای بر روی مخاطب ه��دف در دنیای بازاریابی و روابط 
عمومی است. در ادامه برخی از این نکات را به طور کاربردی 
مورد بررسی قرار خواهیم داد. این امر به شما برای تاثیرگذاری 

بهتر بر روی مخاطب هدف کمک شایانی خواهد کرد. 
اضافهکردنآیدیبرنددرپیامها

کاربران باید بسیار واضح و صریح در جریان حضور برندتان 
در ش��بکه های اجتماعی باش��ند. این ام��ر می تواند مزایای 
بسیار زیادی بر روی برند شما به همراه داشته باشد. یکی از 
مشکات اساسی برندها در این روزها ناتوانی برای تاثیرگذاری 
بهینه بر روی مخاطب هدف اس��ت. به عبارت بهتر، اگر شما 
نتوانی��د مخاطب هدف تان را به س��وی دنبال کردن برند در 
ش��بکه های اجتماعی بکش��انید، به طور ناخودآگاه شکست 
می خورید. این امر می تواند برای ش��ما بسیار دردناک تلقی 
ش��ود، اما در صورتی که به خوبی بدان توجه نکنید، ش��اید 

روش کارتان به کلی مختل شود. 
توصی��ه ما برای حضور همراه ب��ا موفقیت در دنیای روابط 
عموم��ی آناین اس��تفاده از ش��بکه های اجتماع��ی به طور 
گس��ترده و بیان آدرس برندتان در هر پیامی است. برخی از 
سایت ها در این میان دکمه مربوط به اشتراک گذاری محتوا 
یا بازنش��ر خبر در ش��بکه های اجتماعی را کن��ار هر کدام از 
محتوای ش��ان قرار می دهند. این امر می تواند به ش��ما برای 

تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف کمک نماید. 
یک نکته دیگر که باید همیش��ه مد نظر ش��ما قرار گیرد، 
اس��تفاده از عبارت های دقیق و ی��ادآوری به مخاطب هدف 
نسبت به حضور برندتان در زمینه بازاریابی و تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف اس��ت. این امر می تواند به کاربران نشان 
دهد، برند شما در شبکه های اجتماعی به طور رسمی حضور 
دارند. با این حساب دیگر مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف پیش روی شما قرار نمی گیرد. 
همکاریبااینفلوئنسرها

اینفلوئنسرها یکی از گروه های بسیار مناسب برای فعالیت 
برندها محس��وب می شوند. این دست از افراد به طور معمول 
تاثیرگذاری بسیار زیادی بر روی مخاطب هدف مد نظر شما 
دارند. این امر می تواند برای ش��ما جذابیت بس��یار زیادی به 
همراه داش��ته و شرایط تان را نیز به طور چشمگیری متحول 
س��ازد. یادتان باش��د برای اثرگذاری بهینه بر روی مخاطب 
هدف شما باید همیشه بهترین اینفلوئنسرها را انتخاب کنید، 
در غیر این صورت شاید در میانه راه متوجه اشتباه تان شده 
و البته در آن زمان دیگر راهکاری برای جبران اش��تباه مورد 

نظر نخواهید داشت. 
یک��ی از روش های مناس��ب ب��رای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف می تواند توجه به روش های مرتبط با گزینش 
اینفلوئنس��رها باش��د. به عبارت بهتر، ش��ما قرار نیس��ت با 
هر اینفلوئنس��ری به طور گس��ترده ارتباط داشته باشید. در 
ای��ن میان معیارهایی نظیر نحوه تعام��ل با مخاطب هدف و 
همچنین میزان آش��نایی وی به کار شما تاثیرگذاری بسیار 
زیادی دارد. درس��ت به همین دلیل ش��ما باید همیشه این 
نکات مهم را در کانون توجه تان قرار دهید، در غیر این صورت 
خیلی زود ش��انس تان برای تعامل با اینفلوئنسرها و بازگشت 
س��رمایه مناس��ب از بین خواهد رفت. در این صورت نیز به 
احتمال زیاد دیگر هیچ فرصت یا شانس��ی برای بهینه سازی 
ش��رایط فعالیت تان در ای��ن میان نخواهید داش��ت. یکی از 
مش��کات اصلی برندها در این راستا تاش برای استفاده از 
معیارهای خوب در زمینه گزینش اینفلوئنس��ر است. معنای 
این امر نیاز ش��ما برای همکاری با افرادی بی نهایت حرفه ای 

نیست. 
گاهی اوقات ش��ما می توانید با اینفلوئنسرهایی تازه کار یا 

حتی در س��طح ُخرد نیز همکاری داش��ته باشید. نکته مهم 
در این راس��تا وضعیت مشتریان تان است. اگر مشتریان شما 
در یک بازار محلی حاضر هس��تند، آن وقت همکاری ش��ما 
با اینفلوئنسرهای بزرگ هیچ تاثیری بر روی کارتان نخواهد 
داش��ت. درست به همین دلیل شما باید هزینه تان در دنیای 
بازاریابی و روابط عمومی دیجیتال را با دقت صرف کنید، در 
غیر این صورت هیچ فرصتی برای بهینه سازی شانس تان در 

دنیای بازاریابی پیدا نمی کنید. 
اهمیتعنصرتداوم

عنصر تداوم یکی از مهمتری��ن نکات برای فعالیت برندها 
محسوب می شود. این امر می تواند به برندها فرصت الزم برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب ه��دف را بدهد. وقتی از تداوم 
در فعالی��ت یک برند صحبت می کنی��م، الزاما فقط تداوم در 
زمین��ه بازاریابی یا کمپین های تبلیغاتی مد نظر ما نیس��ت. 
عرصه روابط عمومی نیز باید هم��راه با خدمات دارای تداوم 
و تاثیرگ��ذاری باال بر روی مخاطب هدف باش��د، در غیر این 
صورت ش��اید خیلی زود موجب خستگی مشتریان از برندها 

شود. 
اگر ش��ما فقط ب��رای مدت زمانی مح��دود در تاش برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هس��تید، به احتمال زیاد 
کمپی��ن روابط عمومی تان دیر ی��ا زود با فاجعه ای تمام عیار 
شکس��ت می خورد. در عوض ش��ما باید همیش��ه به دنبال 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف در دنیای کس��ب و کار 
باش��ید. این امر می تواند به ش��ما کمک بس��یار زیادی برای 
بهینه سازی ش��رایط تان نماید. اگر از همان ابتدا خدمات تان 
در زمین��ه روابط عمومی و بخش های مرتبط با چش��م انداز 
بلندمدت صورت گیرد، امکان تاثیرگذاری بسیار بهتر بر روی 
مخاطب هدف را پیدا می کنید. این امر شما را در کانون توجه 
مشتریان قرار داده و فرصت تاثیرگذاری بسیار خوبی به شما 
و مشتریان تان خواهد داد. این امر مزایای بسیار متنوعی برای 

برند شما به همراه خواهد داشت. 
فعالیتبیشازاندازه

فعالیت بیش از اندازه می تواند به ش��ما برای بهینه س��ازی 
موقعیت تان کمک بس��یار ویژه ای نماید. یادتان باشد امروزه 
بسیاری از برندها برای ارائه خدمات روابط عمومی مشتریان 
را تا مدتی کوتاه منتظر می گذارند. این امر نه به دلیل مشکل 
برندها با مش��تریان، بلکه ترافیک باالی تقاضاست. حاال اگر 
در این میان برند شما خیلی سریع به فکر مشتریان افتاده و 
وضعیت آنها را خیلی زود تغییر دهد، کارتان بی نهایت ساده تر 
از هر زمان دیگری می ش��ود. این امر می تواند به شما فرصت 
تازه ای در بازار داده و موقعیت تان را نیز به طور چش��مگیری 
متحول سازد. در این چشم انداز شما امکان تاثیرگذاری بسیار 
باالیی بر روی مخاطب هدف تان دارید. دلیل آن نیز فعالیت 
بیشتر از اندازه تان خواهد بود.  امروزه بسیاری از برندها برای 
بهینه س��ازی روند فعالیت ش��ان به طور مداوم از ش��یوه های 
س��نتی استفاده می کنند. در این میان فعالیت در شبکه های 
اجتماعی برای ارائه خدمات مربوط به روابط عمومی نوآوری 
مهمی محسوب می شود. نکته مهم دیگر در این میان فعالیت 
گس��ترده و بیش از حد معمول شماست. پس اگر یک قانون 
نانوش��ته در این زمینه وجود دارد، ش��ما ب��ه هیچ وجه الزم 
نیس��ت آن را رعایت کنی��د. این امر می تواند به ش��ما برای 

اثرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک نماید. 
ایجادروابطعمیقبارسانهها

حض��ور در ش��بکه های اجتماعی فقط گام نخس��ت برای 
تاثیرگذاری گسترده بر روی مخاطب هدف محسوب می شود. 
بسیاری از برندها برای اثرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف 
به نیروی رسانه ها نیز نیاز دارند. این امر می تواند به کسب و 
کاره��ا برای اثرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف کمک کرده و 
موقعیت برندها را نیز توس��عه دهد. یادتان باش��د بسیاری از 
کسب و کارها در دنیای امروز روابط شان با رسانه ها را به طور 
مداوم تقویت می کنند. این امر می تواند به آن کس��ب و کار 

در حوزه های مختلف، از جمله روابط عمومی کمک نماید. 
یکی از مش��کات اساسی برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف مربوط به حوزه رس��انه است. به عبارت بهتر، 
برندها بلد نیس��تند خدمات روابط عمومی ش��ان را به طور 
مس��تقیم با اس��تفاده از رس��انه ها منتقل نمایند. این امر در 
بس��یاری از مواقع برای چنین برندهایی دردسرساز می شود. 
اگر شما رابطه خوبی با رسانه ها  داشته باشید، می توانید بدون 
مشکل زیاد به سراغ آنها رفته و مشکات تان در این راستا را 
به خوبی حل کنید. این امر شما را در کانون توجه مشتریان 
قرار می دهد. یادتان باشد رسانه ها هنوز هم ابزاری مهم برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محسوب می شود. درست 
به همین دلیل شما می توانید کارتان در این زمینه را به خوبی 
با اس��تفاده ار توانایی تاثیرگذاری رس��انه ها بر روی مخاطب 
ه��دف دنبال کرده و خیال تان بابت پرهیز از هرگونه بحرانی 

در روابط عمومی راحت باشد. 
یکی از نکات مه��م برای همکاری با رس��انه ها، مربوط به 
اس��تفاده از نکات مناسب و تاثیرگذار در این میان است. این 
امر می تواند به شما کمک بسیار خوبی برای بهبود شرایط تان 
نمای��د. ب��ه عبارت بهتر، برند ش��ما باید خبره��ای جذاب و 
مناسبی برای رسانه ها داشته باشد. در این صورت می توانید 
به خوبی بر روی آنها تاثیرگذاری الزم را اعمال کنید. این امر 
به ش��ما فرصت خوبی برای بازاریاب��ی و تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان می دهد.  بی ش��ک امروزه فعالیت در دنیای روابط 
عمومی امری س��خت و پیچیده شده است. درست به همین 
خاطر شما باید همیشه از تکنیک های حرفه ای در این میان 
س��ود ببرید. نکات مورد بحث در این مقاله می تواند شروعی 
مناس��ب و تاثیرگذار برای شما در این راس��تا باشد. این امر 
توانایی ت��ان برای روابط عمومی بهتر را به طور چش��مگیری 
افزایش می دهد. همچنین به ش��ما شانس بسیار خوبی برای 
اثربخش��ی بر روی مخاطب هدف با کمترین هزینه ممکن را 
می دهد. درست به همین دلیل شما باید همیشه حواس تان 
به نحوه فعالیت در عرصه روابط عمومی باشد. این امر می تواند 

از شما قهرمانی بی بدیل برای مشتریان بسازد. 
منبع:هاباسپات

روابط عمومی در شبکه های اجتماعی با 6 تکنیک کاربردی


