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با ارسال نامه روسای اتاق های ایران، اصناف و تعاون به رئیس مجلس

زاویه  بخش خصوصی 
با بودجه 97 بیشتر شد

فرص��ت امروز: روس��ای اتاق های ایران، اصناف و تعاون در نامه ای ب��ه رئیس مجلس، دیدگاه بخش خصوصی را 
درباره الیحه بودجه 1397 اعالم کردند. غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران، 
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران و بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران به نمایندگی از بخش خصوصی طی 
نامه ای به علی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اس��المی، دیدگاه بخش خصوصی کشور را در مورد الیحه بودجه 
1397 اعالم کردند.  در این نامه آمده اس��ت: در کش��ور ما دولت بازیگر اصلی اقتصاد است که نقش قابل توجه و 

تعیین کننده ای در این عرصه ایفا می کند و همه ساله اواخر ماه آذر، با ارائه الیحه بودجه، این اثرگذاری بیش...

غلبه عرضه بر تقاضا در بازار سهام

بورس قرمزپوش شد
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 صادرات غیرنفتی
به 31/6میلیارد دالر رسید

9 یادآوری که از شما رهبران بهتری می سازد
نحوه رفتار مدیران با افراد مسن 

کارمند خریداریم
آرکی تایپ ها در بازاریابی چه می گویند؟

شاخص آگاهی از برند
سازمان دهی و به کارگیری نیروی فروش

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مک آفی هک شدن حساب 
توییترش را تایید کرد

7

چندی اسـت که ثبت سـفارش و بازار خودروی کشـور در 
انتظار اعـام دسـتورالعمل جدید واردات خودرو اسـت تا 

تکلیف خود را با شـرایط جدید واردات بداند. روز 
گذشته با اعام دستورالعمل مصوب واردات خودرو...

براساس دستورالعمل جدید

واردات کدام خودروها به کشور 
ممنوع شده است؟ 

یادداشت
کسب و کار مردم را با امید و 

آرامش آشتی دهیم

اکثری��ت قاب��ل اعتنای��ی از 
ایرانی��ان تنها به ای��ن دلیل با 
مس��ائل سیاس��ی پیوند ذهنی 
دارند که راه ش��ان به این سوی 
کش��انده ش��ده اس��ت و برای 
جلو رفت��ن و زندگی عادی نیز 
بای��د با مس��ائل و موضوع های 
سیاس��ی برخ��ورد کنن��د. اگر 
کار  و  و کس��ب  معیش��ت  راه 
ایرانیان ناگزیر نبود با سیاست 
برخورد کند  و سیاس��تمداران 
همانند هم��ه همتایان خود در 
سایر س��رزمین ها به دور از این 

مسائل زندگی عادی داشتند. 
خوش��بختانه یا ش��وربختانه 
ام��روز و در ش��رایط نه چندان 
ایران  کالن  اقتص��اد  مناس��ب 
همه شهروندان در هر صنف و 
کار و در ه��ر جایگاه اجتماعی 
و سیاس��ی با سیاس��ت عجین 
ش��ده اند و البت��ه ب��ه چش��م 
می بینند معیشت و دخل وخرج 
و آینده ش��غلی و درآمدی شان 
با مناس��بات سیاسی داخلی و 
سیاس��ت خارجی گ��ره خورده 
اس��ت. بدترین اتفاق��ی که در 
دهه اخیر ب��رای جامعه ایرانی 

ش��هروندان  وی��ژه  به 
2کم درآمد ایرانی رخ...

حسین 
ساح ورزی

 نایب رئیس اتاق ایران

پروفسور جوزف استیگلیتز، اقتصاددان سرشناس آمریکایی 
و برنده جایزه نوبل اقتصاد در س��ال 2001، با انتشار مقاله ای 
در پایگاه تحلیلی پراجکت سیندیکیت به بررسی کلی وضعیت 
اقتصاد جهانی در سال 2017 و چشم انداز آن در سال 2018 

پرداخته است. 
در این مقاله به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران آمده اس��ت: 
یک س��ال قب��ل پیش بینی کردم ک��ه تردی��د و نااطمینانی 
متمایزترین بعد س��ال 2017 خواهد بود؛ در آن زمان انتخاب 
دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا و رأی مردم انگلیس 
به خروج این کشور از اتحادیه اروپا مهم ترین عوامل نااطمینانی 

در اقتصاد جهانی محسوب می شدند.
اکنون که سال 2017 به پایان می رسد، به نظر می رسد تنها 
نقطه اطمینان آن درواقع همان نااطمینانی است و اینکه آینده 
حتی می تواند آبستن آشفتگی های بیشتری نیز باشد. در طول 
این یک سال دونالد ترامپ بارها ثابت کرد که به همان اندازه 
که انتظار می رفت، گزافه گو و غیرقابل پیش بینی است. هرکسی 
ک��ه توئیت های بی پای��ان ترامپ را ج��دی می گرفت احتماالً 
گم��ان می کرد که آمریکا بین یک جنگ تجاری و یک جنگ 
هس��ته ای در حال رفت وآمد اس��ت. ترامپ یک روز به سوئد 
توهین می کرد، روز بعد به استرالیا و روز دیگر به اتحادیه اروپا؛ 
و س��پس حمایت خود را از نئونازی ها ابراز می داشت. اعضای 
کابینه توانگرس��االر ترامپ نیز دائم��اً در زمینه منفعت طلبی، 

بی کفایتی و پلیدی از یکدیگر سبقت می جستند.
عالوه ب��ر اقدامات مبتنی بر نف��رت و تعصبی که طی یک 
س��ال اخیر به رهبری ترامپ صورت گرفته اند، عقب گردهای 
نگران کننده ای نیز در زمینه مس��ائل حقوقی به ویژه در حوزه 
حفاظت از محیط زیس��ت جهانی اتفاق افتاده است. البته باید 
اذعان داش��ت که خوش��بختانه بی کفایتی دولت ترامپ باعث 
ش��ده است هنوز بین وعده های انتخاباتی کثیف او و آنچه در 
عمل محقق کرده است، فاصله قابل توجهی وجود داشته باشد.

آنچه برای اقتصاد جهانی بس��یار اهمیت دارد این است که 
در عمل هیچ جنگ تجاری بین آمریکا و س��ایر کش��ورها رخ 
نداده است. اگر نرخ دالر در برابر پزوی مکزیک را به عنوان یک 
دماسنج اقتصادی در نظر بگیریم، متوجه می شویم که حتی با 
وجود به بن بست رسیدن مذاکرات بین آمریکا، مکزیک و کانادا 
بر سر قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی )نفتا(، نگرانی ها از 
آینده این پیمان تجاری نس��بتاً قدیمی تا حد زیادی فروکش 
کرده است. بااین وجود بازی های ترامپ هرگز تمامی نخواهند 
داشت و شاید سال 2018 همان سالی باشد که در آن نارنجک 
دستی عمل نکرده ای که ترامپ به سمت اقتصاد جهانی پرتاب 

کرده است باالخره منفجر شود.
برخی افراد و رسانه ها رکوردشکنی های پیاپی شاخص بازار 
سهام آمریکا را ش��اهدی برای اثبات معجزه اقتصادی ترامپ 
قلمداد می کنند اما من فکر می کنم بخشی از این رشد به این 
دلیل اس��ت که بهبود تدریجی اقتصاد آمریکا و جهان پس از 
بحران مالی سال 2008 باالخره اثر خود را نشان داده است. در 
اقتصاد هر رکودی –حتی عمیق ترین رکودها- باالخره روزی 

به پایان می رس��د و خوش شانسی ترامپ این بود که در زمان 
مناسبی وارد کاخ سفید شد و توانست تالش های دولت سابق 

برای خارج ساختن اقتصاد از رکود را به نام خود تمام کند.
البته من رشد شاخص بورس را نشانه ای از کوته بینی فعاالن 
بازار نیز می دانم؛ آنها از کاهش نرخ مالیات و س��رازیر ش��دن 
پول های هنگفت به س��مت وال اس��تریت بس��یار هیجان زده 
شده اند، چنانکه گویی اتفاقات سال 2008 و نیز کسری بودجه 
دولت و نابرابری های اقتصادی ناشی از کاهش نرخ مالیات در 

دوره های قبل را به کلی فراموش کرده اند.
بازارهای سهام به آس��یب هایی که ایده های حمایت گرایانه 
ترامپ می تواند به فرآیند جهانی شدن وارد کند، توجهی نشان 
نمی دهند و به این فکر نمی کنند که در صورت اجرایی شدن 
طرح ترامپ برای کاهش مالیات ها به قیمت افزایش بدهی های 
دولت آمریکا، ف��درال رزرو اجباراً تصمیم به افزایش نرخ بهره 
خواه��د گرفت و این تصمیم می تواند س��رآغازی برای اصالح 

شاخص های بورس باشد.
به عبارت دیگر، بازار یک بار دیگر تمایل خود به رویکردهای 
کوتاه مدت ت��وأم با طمع ورزی را به معرض نمایش گذاش��ته 
است. در چنین وضعیتی اگرچه به نظر می رسد اقتصاد آمریکا 
در س��ال 2018 عملکرد بهتری نسبت به امسال داشته باشد 
اما در افق بلندمدت می توان تهدیدهای بزرگی را برای اقتصاد 

آمریکا متصور بود.
در اروپ��ا نی��ز وضعی��ت به همی��ن منوال اس��ت؛ تصمیم 
انگلیسی ها برای خروج اتحادیه اروپا هنوز تبعاتی در حد آنچه 
مخالفان برگزیت پیش بینی کرده بودند به دنبال نداشته است 
که این مسئله را تا حد زیادی می توان به تضعیف پوند در برابر 
سایر ارزهای معتبر –که از افت تراز تجاری انگلیس جلوگیری 
می کند- نس��بت داد. با این  وجود هر روز بیش از پیش معلوم 
می شود که دولت ترزا می هیچ برنامه مشخصی برای مدیریت 
فرآیند خروج انگلی��س از اتحادیه اروپا ندارد و هنوز به روابط 
این کشور با اتحادیه اروپا پس از اجرایی شدن برگزیت در سال 

2019 فکر نکرده است.
عالوه بر مس��ئله برگزیت، دو خط��ر بالقوه دیگر نیز اقتصاد 
اروپ��ا را تهدید می کنند؛ خطر اول به کش��ورهای به ش��دت 
بدهکاری مانند ایتالیا مربوط می ش��ود که در صورت بازگشت 
کاماًل محتمل نرخ بهره به سطوح عادی قبل از بحران 2008 
اجتناب از بحران برای آنها بس��یار دش��وار خواهد بود. آیا در 
ص��ورت افزایش نرخ بهره در آمری��کا، بانک مرکزی اروپا واقعاً 
می توان��د نرخ به��ره در منطقه یورو –ک��ه هم اکنون در کف 
تاریخی خود قرار دارد- را همچنان در سطح فعلی حفظ کند؟
دومی��ن تهدی��دی که اتحادی��ه اروپا با آن مواجه اس��ت و 
تهدیدی جدی تر برای ماهیت این اتحادیه محس��وب می شود 
را باید در دو کش��ور مجارس��تان و لهس��تان جست وجو کرد. 
اتحادیه اروپا چیزی فراتر از یک پیمان اقتصادی س��اده است؛ 
این اتحادیه نماینده کشورهایی است که خود را حداقل ملزم 
به رعایت ارزش های اساس��ی دموکراس��ی می دانن��د و امروز 
دولت های مجارس��تان و لهستان حتی از همین حداقل ها هم 

فاصله گرفته اند.
اتحادیه اروپا امروز در حال آزمون پس دادن است و در این 
میان نگرانی های مهمی وجود دارند که باید به آنها توجه کرد. 
ش��اید این آزمون های سیاسی در س��ال آینده اثر چندانی بر 
عملکرد اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نداشته باشند 

اما اثرات بلندمدت آنها کاماًل جدی و مخرب خواهد بود.
در آن س��وی جهان طرح رئیس جمهور شی جین پینگ 
برای احیای جاده ابریش��م، جغرافیای اقتصادی اوراس��یا را 
دس��تخوش تغییر کرده و ضمن ق��رار دادن چین در مرکز 
این تغییر، محرک بسیار خوبی را برای رشد اقتصادی کلیه 
کش��ورهای منطقه فراهم آورده اس��ت؛ ام��ا نباید فراموش 
کنیم که چین در حال طی کردن یک فرآیند گذار پیچیده 
اس��ت و در ای��ن راه با چالش های متع��ددی مواجه خواهد 
ب��ود. در پایان این دوره گذار، چین از یک اقتصاد مبتنی بر 
تقاضای داخلی به یک اقتصاد صادرات محور، از یک اقتصاد 
تولیدمحور به ی��ک اقتصاد خدمات مح��ور و از یک جامعه 
روستایی به یک جامعه شهری تبدیل خواهد شد. جمعیت 
چین به س��رعت در حال پیر شدن است؛ رشد اقتصادی به 
میزان محسوس��ی کندتر ش��ده و حتی ش��دت نابرابری در 
جامعه چین نیز برحس��ب برخی شاخص ها تقریباً با جامعه 
آمری��کا برابری می کند. از طرفی تخریب محیط زیس��ت در 
چین به تهدیدی جدی برای سالمت و رفاه مردم این کشور 

تبدیل شده است.
موفقیت های بی س��ابقه اقتصاد چین در چهار دهه اخیر تا 
حدی مرهون نظامی اس��ت که بر مبنای رایزنی های گسترده 
و اجماع س��ازی در درون حزب کمونیس��ت این کشور شکل 
گرفته است. در واقع دولت چین همواره محور اصلی اصالحات 
اقتصادی در این کش��ور بوده است. آیا تمرکز قدرت در دست 
ش��ی جین پینگ کماکان در اقتصادی ک��ه از لحاظ اندازه و 
پیچیدگی قابل قیاس با گذش��ته نیس��ت، جواب خواهد داد؟ 
مسلماً نظام فرماندهی و کنترل متمرکز چین با بازارهای مالی 
بزرگ و پیچیده این کشور همخوانی ندارد؛ درعین حال همه ما 
می دانیم بازارهای مالی که فاقد مقررات الزم باشند اقتصاد را 

به کجا هدایت خواهند کرد.
البته همه این ریس��ک ها و نااطمینانی ه��ا لزوماً بلندمدت 
هس��تند و چی��ن حتی ب��ا وجود کاهش نس��بی نرخ رش��د 
اقتص��ادش، ب��ه احتمال قریب به یقین س��ال 2018 را بدون 

مشکل جدی سپری خواهد کرد.
به طورکل��ی با توجه به دور ش��دن از بحران س��ال 2008 و 
کاه��ش اث��رات آن بر اقتصادهای پیش��رفته انتظ��ار می رود 
چشم انداز اقتصاد جهانی در سال 2018 اندکی بهتر از امسال 
باش��د. تغییر موضع آمری��کا و اتحادیه اروپا از سیاس��ت های 
ریاضت مالی به سیاس��ت های مالی انبس��اطی، نیاز به اتخاذ 
سیاس��ت های پولی انبساطی در حد افراطی را کاهش خواهد 
داد؛ سیاس��ت هایی که تقریباً با اطمینان می توان گفت نه تنها 
عملکرد بازارهای مالی بلکه عملکرد بازارهای واقعی اقتصاد را 

تحریف نموده و فراتر از واقعیت جلوه داده اند.

چشم انداز جهان در سال 2018 به روایت برنده نوبل اقتصاد

آغاز شمارش معکوس برای کاهش قیمت خودروهای بهبود اقتصاد جهان بر بستری از نااطمینانی  سیاسی و اقتصادی
واردات��ی از مهم ترین خبرهای اقتصادی روز یکش��نبه 
بود. به گزارش ایسنا، روز گذشته ثبت سفارش واردات 
خودرو مجددا از سر گرفته شد، چراکه وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت با هدف س��اماندهی واردات خودرو از 
تیرماه امس��ال ثبت س��فارش جدید برای واردات این 

محصوالت را متوقف کرده بود.
ازهمین رو، دس��تورالعمل جدید واردات خودرو روز 
ش��نبه ب��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ ش��ده 
و ب��ه دنبال آن از صبح یکش��نبه فعالیت س��ایت ثبت 
س��فارش واردات خودرو پس از چن��د ماه وقفه مجددا 

از سر گرفته شد.
این در حالی است که در چند هفته اخیر تحت تاثیر 
س��ودجویی برخی واردکنن��دگان و دپوی خودروها در 
انبارها و عدم عرضه به بازار، قیمت خودروهای وارداتی 
افزایش شدید و حباب گونه ای در بازار داشته است. در 
این ش��رایط انتظار می رود با از سرگیری ثبت سفارش 
جدید برای واردات خودرو به زودی حباب قیمتی این 
محص��والت ترکی��ده و قیمت ها در بازار خ��ودرو روند 

نزولی به خود بگیرد.

قاچاقی زیتون نخورید
همچنین هش��دار وزارت جهاد کش��اورزی به مردم 
مبنی بر عدم اس��تفاده از کنس��روهای زیتون خارجی 
موج��ود در ب��ازار از دیگ��ر خبرهای مهم ب��ود. احمد 
مس��تخدمی، مج��ری ط��رح زیتون هش��دار داد که از 
س��ال 1390 واردات زیت��ون کنس��روی در کنار دیگر 
محصوالت باغی ممنوع ش��ده اس��ت در نتیجه هرگونه 
زیت��ون کنس��روی خارج��ی موج��ود در ب��ازار قاچاق 

محسوب می شود.

حقوق 97 چند!؟
در خبر جالب دیگری نیز اعالم شد که شاغالن تمام 
وقت گروه های ش��غلی مختلف می توانند با وارد کردن 
اطالعات ش��غلی خود از میزان حقوقی که باید س��ال 
آینده دریافت کنند آگاه ش��وند. )مش��روح این خبر در 

صفحه 3 آمده است(

آمدن بابانوئل چقدر آب می خورد!
امسال نیز مانند س��ال های گذشته در آستانه جشن 
سال نو میالدی بازار لوازم کریسمس با تکاپوی زیادی 

همراه بود.
براس��اس اخب��ار رس��یده از ب��ازار، قیم��ت درخت 
کریس��مس در اندازه  کوچک ح��دود 1۵0 هزار تومان 

اس��ت. در اندازه های بزرگ تر و بس��ته به ش��کل، نوع 
طراحی، قیمتی بین 200 ت��ا ۵00 هزار تومان دارد و 
قیمت برخی از مدل های خاص تر درخت کاج به بیش 

از یک میلیون تومان می رسد.
گوی های تزئین نیز بنا بر نوع شان از جمله شیشه ای، 
پالس��تیکی، طرح دار، رنگی یا تک رنگ در بس��ته های 
مختلف هش��ت تا 1۶ تایی عرضه می ش��ود که س��طح 
قیمت��ی از ۵0 هزار تومان تا 100 ه��زار تومان دارند. 
چراغ ه��ای رنگی از دیگر وس��ایل تزئین��ات اصلی یک 
درخت کریس��مس اس��ت و قیمت��ی بی��ن 20 تا ۶0 
هزار تومان دارند و ریس��ه ن��خ زری نیز 7000 تومان 
فروخته می ش��ود. عروس��ک های بابانوئل نیز که تنوع 
قیمت زی��ادی دارد، در اندازه ه��ای کوچک 10 تا ۵0 
هزار تومان قیمت دارد و در اندازه های بزرگ تر بیش از 

200 هزار تومان عرضه می شود.

در ترکیه مراقب باشید
در خب��ر قاب��ل توجه دیگ��ری دیروز دبی��رکل اتاق 
مش��ترک بازرگانی ایران و ترکیه ب��ا توجه به وضعیت 
فوق العاده در ترکیه از ایرانیان مقیم ترکیه و مس��افران 
ایرانی به این کش��ور خواس��ت که از حض��ور در مراکز 
خری��د و مراک��ز تجم��ع خ��ودداری کنند. ب��ه گفته 
س��یدجالل ابراهیم��ی، اداره پلی��س ترکیه با انتش��ار 
اطالعی��ه ای در خصوص اتخاذ تدابی��ر امنیتی ویژه در 
ایام جش��ن های سال نو میالدی نکات مهمی را متذکر 

شده است.
با در نظر گرفتن شرایط فعلی ترکیه و احتمال وقوع 
اقدامات تحریک آمیز برای بر هم زدن آرامش و امنیت، 
نظ��م و امنیت عمومی و به دلیل وجود اس��کله و خط 
حم��ل و نقل دریایی میان دو بخ��ش آناتولی و اروپای 
اس��تانبول و گذرگاه های حمل و نقل عمومی، مناطق 
فاتح، بی اوغلو، بش��یکتاش، شیشلی و میدان بارباروس 

استانبول، برای تجمع مناسب ارزیابی نشده است.

راه آهن شرق به ایستگاه آخر رسید 
پس از آنکه دولت برنام��ه دقیق خود را برای افتتاح 
راه آهن چابهار اعالم کرد، حاال آخرین گام برای نهایی 
ش��دن کریدور جنوب به شمال ش��رق کشور برداشته 
ش��ده اس��ت. با افتتاح ای��ن خط پس از نهایی ش��دن 
کریدور شمال به جنوب ایران از طریق راه آهن رشت و 
آس��تارا یک کریدور موازی دیگر نیز از شرق ایران آغاز 
به کار می کند که جابه جایی کاالها میان کش��ورهایی 
مانند هند، افغانس��تان، ترکمنس��تان و قزاقستان را در 

برنامه خود خواهد داشت. 

نگاهی به مهم ترین خبرهای اقتصادی روز یکشنبه

88936651
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روس��ای  ام�روز:  فرص�ت 
اتاق های ایران، اصناف و تعاون 
در نام��ه ای به رئی��س مجلس، 
دیدگاه بخش خصوصی را درباره 
الیح��ه بودج��ه 1397 اع��ام 
کردن��د. غامحس��ین ش��افعی 
رئی��س اتاق بازرگان��ی، صنایع، 
ایران، علی  معادن وکش��اورزی 
فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران 
و بهم��ن عبداله��ی رئیس اتاق 
ای��ران ب��ه نمایندگی از  تعاون 
بخش خصوصی ط��ی نامه ای به 
عل��ی الریجان��ی رئیس مجلس 
دی��دگاه  اس��امی،  ش��ورای 
در  را  کش��ور  بخش خصوص��ی 
مورد الیحه بودجه 1397 اعام 

کردند. 
در ای��ن نامه آمده اس��ت: در 
کش��ور ما دولت بازیگ��ر اصلی 
اقتص��اد اس��ت که نق��ش قابل 
توج��ه و تعیین کننده ای در این 
عرصه ایفا می کند و همه س��اله 
اواخ��ر م��اه آذر، ب��ا ارائه الیحه 
بودجه، این اثرگ��ذاری بیش از 
پی��ش رخ می نمایاند. نگاهی به 
بودجه های ساالنه طی دهه های 
اخی��ر، مش��کاتی بنیادی��ن را 
می س��ازد  آش��کار  برای م��ان 
که هرس��اله ش��اهد تکرار آنها 
هس��تیم و راه��کاری برای حل 
و فصل آنه��ا ارائه نمی ش��ود و 
الیح��ه بودجه س��ال 97 نیز از 
این قاعده مستثنی نبوده است. 
مجموع��ه زیر خاصه این موارد 
بازرگانی،  اتاق ه��ای  اس��ت که 
اصناف و تعاون احصا کرده و به 

استحضار می رسد: 
نگاه غال��ب در تدوین بودجه 
در کش��ور ب��ه گون��ه ای اس��ت 
ک��ه ب��ه حجی��م ش��دن دولت 
و تن��گ س��اختن فض��ا ب��رای 
می انجام��د.  بخش خصوص��ی 
در الیح��ه بودج��ه 97، بودجه 
ش��رکت های دولت��ی، بانک ه��ا 
و موسس��ات انتفاع��ی وابس��ته 
ب��ه دولت، ح��دود 68 درصد از 
بودجه کل کش��ور را تش��کیل 
می دهند که با روح سیاست های 
خصوصی س��ازی  و   44 اص��ل 

مغایر است. 
بودجه ریزی در کشور از لحاظ 
منطق بودجه ریزی به ش��یوه ای 
معک��وس ص��ورت می گی��رد و 
بدون توجه به اصل تقدم منابع 
بر مصارف، همواره دولت ها ابتدا 
مصارف خ��ود را برآورد کرده و 
بر اس��اس آن به دنب��ال منابع 
بوده ان��د. درحالی که  درآم��دی 
الزامی اس��ت بر اس��اس منابع 
و  حص��ول  قاب��ل  درآم��دی 
تنظیم  بودجه  مص��ارف  پایدار، 
ش��ود ت��ا دولت با کس��ری های 
غیرمتع��ارف مواجه نش��ود. این 
وابس��تگی  بودجه ریزی،  نح��وه 
شدید به قیمت و میزان فروش 
نف��ت، پیش بینی های غیرواقعی 
از درآمدها و وابستگی بودجه به 
نرخ ارز را همواره در پی داشته 

است. 
به عنوان شاهدی بر این مدعا 

در الیح��ه بودجه س��ال 1397 
می ت��وان ب��ه مناب��ع و مصارف 
میلی��ارد  ه��زار   368 مع��ادل 
تومان اش��اره کرد که نسبت به 
رقم 346 ه��زار میلیارد تومان، 
بودج��ه مص��وب س��ال 1396، 
حدود 6.1 درصد رش��د نش��ان 
می ده��د. ای��ن در حالی اس��ت 
ک��ه در نیم��ه نخس��ت س��ال 
جاری تنها 63 درصد از بودجه 
پیش بین��ی ش��ده برای ش��ش 
م��اه اول س��ال 1396 تحق��ق 
دولت های  روال  اس��ت.  یافت��ه 
مختلف نی��ز ب��رای تأمین این 
کس��ری، عدم تخصیص بودجه 
از  استقراض  عمرانی،  طرح های 
سیس��تم بانکی، ع��دم پرداخت 
بازنشستگی،  طلب صندوق های 
انتش��ار اوراق عهدزای خزانه و 
اقداماتی از ای��ن قبیل بوده که 
اقتصاد کش��ور را ب��ا مخاطرات 

گوناگونی مواجه ساخته است. 
وابستگی بودجه به نفت

طی یک دهه اخیر سهم نفت 
در بودجه به طور متوسط حدود 
35درص��د بوده که ب��ا توجه به 
از  نفتی  تأثیرپذیری درآمدهای 
متغیره��ای خارجی، این میزان 
س��هم به ش��دت مالیه دولت و 
ش��رایط اقتص��ادی را طی این 
س��ال ها با نوسان همراه ساخته 
اس��ت. وابس��تگی بودج��ه ب��ه 
نفت و نوس��انات جهانی قیمت 
نفت، همواره باعث ش��کنندگی 
اقتصاد کش��ور شده است. اغلب 
س��ال هایی ک��ه ش��اهد رش��د 
بوده ایم، مخارج دولت  درآمدها 
به ص��ورت غیرمتعارفی افزایش 
یافته و سال  هایی که درآمدهای 
نفتی کمتر از میزان قابل انتظار 
با کس��ری های چشمگیر  بوده، 
مواج��ه ش��ده ایم. این مس��ئله 
عدم ثب��ات و گاه نااطمینانی را 
در فضای اقتصاد کان طی این 
سال ها ایجاد کرده و انگیزه برای 
سرمایه گذاری توسعه گرا مطابق 
مقاومتی  اقتصاد  سیاس��ت های 
اباغ��ی از س��وی مق��ام معظم 
رهبری توس��ط بخش خصوصی 
را به ش��دت کاهش داده است. 
فعاالن اقتص��ادی نیز به خوبی 
آموخته اند که در ش��رایط عدم 
اطمینان و ابهام بهترین کس��ب 
فعالیت ه��ای  ب��ه  ورود  کار،  و 
زودبازده، پربازده و کم ریس��ک 
اس��ت که متأس��فانه ای��ن نوع 
فعالیت ها نس��بتی با بخش های 
مول��د اقتصاد ندارن��د. از این رو 
برای ح��ل این معض��ل، دولت 
موظ��ف ب��ه بس��تن کمربندها 
در راس��تای کاهش هزینه های 
غیرضروری و لزوم انضباط مالی 
براس��اس برنامه ای منظم است. 
همچنین جایگزین کردن منابع 
درآمدی پای��دار، باثبات و قابل 
تحقق برای پوشش هزینه ها به 
ج��ای نفت باید در دس��تور کار 

دولت قرار گیرد. 
صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی راهکاری 

بوده اس��ت که با ه��دف تبدیل 
بخش��ی از عواید ناشی از فروش 
نف��ت و گاز، میعان��ات گازی و 
فرآورده های نفتی به ثروت های 
مان��دگار، مولد و س��رمایه های 
زاین��ده اقتص��ادی و نیز حفظ 
سهم نس��ل های آینده از منابع 
نف��ت و گاز و فرآورده های نفتی 
تش��کیل شده اس��ت. بر اساس 
بن��د )ب( ماده )7( قانون برنامه 
ششم توس��عه، س��هم صندوق 
توس��عه ملی از منابع حاصل از 
ص��ادرات نفت، میعانات گازی و 
خالص صادرات گاز در سال اول 
برنامه 30 درصد  قان��ون  اجرای 
تعیین ش��ده اس��ت که ساالنه 
حداقل دو واح��د درصد به این 
س��هم اضافه می شود. علی رغم 
آنک��ه در تبص��ره )1( الیح��ه 
س��هم   ،1397 س��ال  بودج��ه 
صندوق توس��عه ملی 32درصد 
تعیین شده است اما در بندهای 
متع��دد ب��رای مناب��ع صندوق 

تصمیم گیری شده است. 
نرخ ارز

ن��رخ ارز و تعیین تکلی��ف آن 
در بودجه نیز همواره بر اس��اس 
نیازه��ای بودج��ه ای دولت ه��ا 
مشخص شده است. این مسئله 
پیش بینی پذیری  ع��دم  باع��ث 
فعاالن  برای  ارزی  سیاست های 
اقتصادی ش��ده اس��ت. در واقع 
دولت ه��ا ب��ر اس��اس اینکه چه 
میزان در سال آتی هزینه دارند 
و چه می��زان نفت می توانند در 
برس��انند،  فروش  به  یک س��ال 
ن��رخ ارز را تعیی��ن می کنند تا 
هزینه ه��ا و درآمده��ا باهم تراز 
ش��وند. دولت موظف است برای 
جلوگی��ری از ابه��ام در فضای 
کسب و کار، از این روش تعیین 
نرخ ارز جلوگیری نماید. نرخ ارز 
باید بر اساس سیاست های پولی 
و نه بر اس��اس وضعی��ت مالیه 

دولت تعیین شود. 
مالیات

درآم��دی  مناب��ع  از  یک��ی 
پای��دار ب��رای دول��ت می تواند 
ح��ذف معافیت ه��ای مالیات��ی 
ب��رای بس��یاری از فعالیت ها و 
نهادهایی باش��د که ب��ه دالیل 
مختلفی نظیر عدم ش��فافیت یا 
برخورداری از رانت، از پرداخت 
س��هم مالیات��ی خ��ود س��ر باز 
می زنند و همه فش��ار مالیاتی را 
به بخش هایی که به طور شفاف 
در اقتصاد عمل می کنند، نظیر 
می س��ازند.  وارد  تولیدکننده ها 
از طرفی دول��ت توجه کافی به 
وضعیت رونق ی��ا رکود اقتصاد 
ندارد و برای تأمین درآمد خود، 
حتی در دوران رکود، این فشار 
را برای بخش های مولد کاهش 
الیحه  در  چنانچ��ه  نمی ده��د. 
بودج��ه 97 نیز ش��اهد رش��د 
درآمدهای  15درص��دی  حدود 
مالیاتی نس��بت به بودجه سال 
حال��ی  در  ای��ن  هس��تیم.   96
عملکرد ش��ش ماهه  که  اس��ت 
سال 1396 نشان می دهد تنها 

حدود 74 درصد از این درآمدها 
محقق شده است. 

ب��دون  مالیات ه��ا  افزای��ش 
گسترده شدن پایه های مالیاتی 
و عدم شناسایی فعالیت هایی که 
از ش��فافیت برخوردار نیستند، 
می توان��د در دوره رکود فش��ار 
مضاعف ب��ه بخش های تولیدی 
وارد آورد. تس��ریع در اس��تقرار 
می تواند  مالیاتی  سیستم جامع 
ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی، 
نسبت به اجرای قوانین مالیاتی 
و اخذ مالی��ات عادالنه، مطابق 
قانون و مقررات، زمینه های الزم 
را فراهم کند. مالیات بر مجموع 
درآم��د راه��کاری اس��ت ک��ه 
می تواند اف��رادی را که به طرق 
مختل��ف و از راه ه��ای غیرمولد 
کس��ب درآمد می کنند، وادار به 

پرداخت مالیات کند. 
بودجه عمرانی

دولت ها زمانی که با کس��ری 
می ش��وند،  مواج��ه  بودج��ه 
هزینه ه��ای عمران��ی را ف��دای 
هزینه ه��ای ج��اری می کنن��د. 
مرک��ز  گ��زارش  براس��اس 
پژوهش ه��ای مجل��س، در 19 
سال گذش��ته معادل 97درصد 
س��االنه  ج��اری  اعتب��ارات  از 
از  درحالی ک��ه  ش��ده  محق��ق 
اعتب��ارات عمران��ی تنها حدود 
69 درص��د تحقق یافته اس��ت. 
این امر نش��انگر آن است که از 
نظر دولت ه��ای مختلف همواره 
پرداخ��ت هزینه ه��ای جاری بر 
عمرانی  هزین��ه  پرداخت ه��ای 
اولوی��ت دارد ک��ه نتیج��ه این 
رویک��رد، طوالنی ش��دن مدت 
زم��ان اج��را و افزای��ش قیمت 
تمام ش��ده طرح ه��ای عمرانی 
حداق��ل ب��ه می��زان 2 ال��ی 3 
برابر برآوردهای اولیه می باش��د 
که انتظ��ار می رف��ت در الیحه 
آینده  بودجه سال  پیش��نهادی 
در این رابطه بازنگری اساس��ی 
ب��ه عم��ل آید ک��ه ای��ن اقدام 
بودجه  اس��ت.  نگرفته  ص��ورت 
عمران��ی در الیحه س��ال 97 با 
کاهش 15درصدی مواجه شده 
اس��ت که تحقق همین رقم نیز 
با توج��ه به کس��ری بودجه ای 
که برای س��ال آت��ی پیش بینی 
می شود، چندان قطعی نیست. 

از این رو پیش��نهاد می ش��ود 
در شرایطی که دولت با تنگنای 
مال��ی مواجه می ش��ود به جای 
برداش��ت از مح��ل پروژه ه��ای 
عمرانی، اصاحی��ه بودجه ارائه 
کند ت��ا هم عملکردها ش��فاف 
باش��د و هم امور عمرانی فدای 

هزینه های جاری نشود. 
صادرات غیرنفتی، اوراق 
مشارکت و اسناد خزانه

ب��ا عنایت ب��ه مواض��ع اعام 
ش��ده از س��وی دولت در رابطه 
ب��ا ص��ادرات غیرنفت��ی انتظار 
ب��رای  الزم  اعتب��ار  می رف��ت 
پرداخ��ت تعه��دات س��ال های 
گذش��ته دولت از باب��ت جوایز 
صادرات��ی و همچنی��ن اعطای 

ب��ه صادرات،  کمک های جدید 
بودج��ه س��ال 97  در الیح��ه 
پیش بینی شود که ردیف بودجه 
مرتبط با مش��وق های صادراتی 
در این الیحه مشاهده نمی شود. 
طی سال های اخیر شاهد آن 
بودی��م که دولت برای پوش��ش 
خود  غیرمتع��ارف  هزینه ه��ای 
و در راس��تای تراز کردن س��ند 
بودجه، منابعی را از محل انتشار 
اوراق مش��ارکت و اسناد خزانه، 
بی��ش از ت��وان خ��ود، در نظر 
گرفته که خطر عدم توازن وضع 
مالی دولت در س��ال های آتی را 
در پ��ی دارد و بح��ران بدهی را 
ب��رای دولت های آین��ده در پی 

خواهد داشت. 
در قان��ون بودج��ه س��ال 97 
کشور مقرر ش��ده است حداقل 
معادل 83 ه��زار میلیارد تومان 
ب��ازار  از  اس��تقراض  از طری��ق 
س��رمایه، تأمین و مورد استفاده 
دول��ت، ش��رکت های دولت��ی و 
س��ایر بخش ه��ا قرارگی��رد. ب��ا 
توجه ب��ه پایین ب��ودن ظرفیت 
بازار س��رمایه در تأمی��ن منابع 
مال��ی، در ح��ال حاض��ر، به هر 
میزان که دولت اتکاء خود را در 
تأمین مناب��ع مالی مورد نیاز به 
این ب��ازار افزایش دهد به همان 
میزان، عرصه، برای تأمین مالی 
م��ورد نی��از بخش خصوص��ی و 
تعاونی تنگ تر خواهد ش��د. این 
در حال��ی اس��ت که بخش��ی از 
مناب��ع مالی تأمین ش��ده از این 
طری��ق ب��ه مص��رف هزینه های 
ج��اری دولت می رس��د. به طور 
مث��ال در س��ال های 96 و 97، 
بازپرداخت بخشی از بدهی های 
سال های گذش��ته نیز، از طریق 
انتش��ار مج��دد اوراق بدهی یاد 
ش��ده صورت گرفته و ادامه این 
وضعیت، باعث افزایش روز افزون 
بدهی ها و بغرنج تر شدن وضعیت 
مالی دولت می ش��ود که باید از 
این امر اجتناب ش��ود.  از طرف 
دیگر به دلیل حجم باالی اوراق 
منتش��ره و رقابت بی��ن بانک ها 
و ب��ازار بده��ی جه��ت ج��ذب 
پتانسیل  این  مردم،  سپرده های 
وجود دارد که نبرد قیمتی شکل 
گیرد که علی رغ��م کاهش نرخ 
تورم، مانع از کاهش نرخ س��ود 
بانکی ش��ود؛ اتفاقی که در سال 
جاری نیز شاهد آن بوده ایم. لذا 
دول��ت باید در اس��تفاده از این 
اب��زار جهت تأمی��ن مالی، تمام 
جوانب ام��ر را مد نظر قرار دهد 
و سیاست بهینه را اتخاذ نماید.  
دول��ت در حال حاض��ر یکی از 
بزرگ تری��ن بده��کاران کش��ور 
است. بدهی های دولت به شبکه 
بانکی، صندوق تأمین  اجتماعی 
از  و بخش ه��ای غی��ر دولت��ی 
عمده تری��ن مواردی اس��ت که 
فض��ای کس��ب و کار را متأث��ر 
ساخته است و در الیحه بودجه 
س��ال 1397 نیز نش��انی از عزم 
دولت برای حل این مش��کات 

مشاهده نمی شود. 

با ارسال نامه روسای اتاق های ایران، اصناف و تعاون به رئیس مجلس

زاویه  بخش خصوصی با بودجه 97 بیشتر شد
اقتصاد کالن

رمزگشایی از انتقادات به دولت دوازدهم
گرانی یا احساس گرانی؛ مسئله این 

است!؟ 
ای��ن روزه��ا در حالی حج��م انتقادات نس��بت به 
عملک��رد دولت روحانی افزایش یافته که بررس��ی ها 
نشان می دهد، نه تنها در دو ماه گذشته که در فاصله 
زمانی ابتدای س��ال تاکنون اتفاق چن��دان ناگواری 

متوجه سبد معیشتی مردم نشده است. 
 به گزارش خبرآناین، بازار انتقاد داغ است. نقدهایی 
که عمدتا از خاستگاه اقتصاد و معیشت مطرح می شود، 
اما بررس��ی ها نشان می دهد این انتقادها مبنای علمی 
ن��دارد و بیش��تر از جنس تخریب اس��ت. چ��ه آنکه با 
ریشه یابی انتقادهایی که نسبت به معیشت مردم مطرح 
می شود، این نتیجه حاصل می شود که سبد معیشتی 
مردم، به طور خاص و نرخ تورم به طور عام، افزایش قابل 

ماحظه ای را تجربه نکرده است. 
در طول دو دهه اخیر مهم ترین نقطه انتقاد از عملکرد 
دولت ها، ن��ه فقط دول��ت دوازدهم، به ح��وزه اقتصاد 
اختصاص داشته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند 
کار ویژه دهه چهارم انقاب اس��امی به طور مشخص 
در حوزه اقتصاد تعریف می ش��ود و مهم ترین مطالبات 
مردمی نیز در این بخش خاصه می شود. رشد شتابان 
تورم در چهار دهه اخیر از یک س��و و همچنین فاصله 
میان درآمد و هزینه از سوی دیگر، مطالبات اقتصادی 
را در رأس خواسته ها قرار داده است. از سوی دیگر باال 
بودن نرخ بیکاری در دوره ای بس��یار طوالنی نیز مزید 

بر علت است. 
 در این ش��رایط ام��ا جنس اعتراض ه��ا به وضعیت 
معیشتی از منظر اعداد و ارقام با ابهامات بسیاری روبه رو 
اس��ت. پیش از آنکه کار به اعتراض��ات اقتصادی علیه 
دولت برس��د، کمپین هایی با هشتگ های ما پشیمانیم 

در فضای مجازی به راه افتاد. 
بررس��ی وضعیت سبد معیشتی مردم نشان می دهد 
در ماه ه��ای اخیر س��بد غذایی پرمصرف ب��ا تغییری 
خاص روبه رو نش��ده است، از این رو می توان این دست 
انتقادات را محصول اعتراضات ش��دیدی دانس��ت که 
برخ��ی منتقدان دولت با هدف ایجاد چنین ش��رایطی 

کلید زده اند. 
اما داستان از کجا آغاز شد؟ کمتر از دو هفته از ارائه 
الیحه بودجه سال 1397 به مجلس می گذرد. بررسی ها 
نش��ان می دهد که ای��ن انتقادها درس��ت از زمان ارائه 
الیحه بودجه کلید خورده اس��ت. شبکه های اجتماعی 
پس از ارائه الیحه بودجه مملو از خبرهایی از جزییات 
این الیحه ش��دند که کلیدواژه همه این خبرها حمله 
ب��ه دولت بود. ح��ال آنکه برخی خبرها نش��ان می داد 
تخریب ه��ا بدون توجه به هدف گذاری دولت در بودجه 

سال آینده صورت گرفته است. 
بررس��ی مفاد بودجه نش��ان می دهد تفاوت چندانی 
میان آنچ��ه دولت در الیحه بودج��ه پیش بینی کرده، 
با گذش��ته وجود ندارد. مثاً هر چن��د قرار بود قیمت 
نان از ابتدای آذرماه افزایش یابد، اما با دستور مستقیم 
رئیس جمه��ور افزایش قیمت این کاالی اس��تراتژیک 
س��فره ایرانی متوقف و مقرر شد در موعدی دیگر این 
برنام��ه به مرحله اجرا درآید. قیمت نان در حال حاضر 
تغییری را نس��بت به ماه های گذش��ته تجربه نکرده و 

برنامه افزایش قیمت ها متوقف مانده است. 
 همچنین قیمت تخم مرغ در یک ماه گذشته افزایشی 
قابل توجه را تجربه کرده است. ریشه یابی افزایش قیمت 
تخم مرغ نش��ان می دهد بهم خوردن تعادل بین عرضه 
و تقاضا عامل افزایش قیمت بوده اس��ت. ریش��ه اصلی 
این ماجرا هم معدوم شدن 15میلیون مرغ تخم گذار با 
هدف مقابله با بیماری آنفلوآنزای مرغی بود که س��بب 
ش��د این بازار تحت تأثیر قرار گیرد. از سوی دیگر بازار 
این کاال همواره در زمستان با تغییراتی روبه رو و رشدی 

متعارف در قیمت آن پدیدار می شود. 
اما داستان گرانی قیمت گوجه فرنگی داستان تازه ای 
نیست. تقریباً هر سال زمستان این اتفاق تکرار می شود. 
س��ال 86 که قیمت گوجه فرنگی ب��ه هرکیلو 3 هزار 
توم��ان رس��ید و اعتراض ها باال گرف��ت، رئیس جمهور 
وقت گفته بود که »سر کوچه آنها قیمت گوجه فرنگی 

ارزان تر است.«
داستان »سر کوچه ما ارزان تر است« تا مدت ها نقل 
محافل سیاس��ی بود. اما واقعیت این است که افزایش 
قیمت گوجه فرنگی فصلی اس��ت. امسال هم به دلیل 
محدود شدن تولید آن به گلخانه ها و افزایش هزینه های 
تولید، امس��ال نیز دس��تخوش افزایش شد. باید توجه 
داش��ت گوجه فرنگی از ملزومات اصلی س��فره ایرانی 
نیس��ت و پیش از ای��ن، در هنگامی که گلخانه ها هنوز 
راه نیفتاده بود، این ماده غذایی در زمستان ها نایاب بود. 
همچنین بررسی ها نش��ان می دهد قیمت برنج، این 
پای ثابت سفره ایرانی نیز مانند نان، روغن نباتی، قند، 
عدس، لوبیا، ش��یر و پنیر دس��تخوش افزایش چندانی 
نش��ده است. به این ترتیب فشار بر سفره ایرانی به نظر 
می رسد بیشتر ماهیتی توهمی و احساسی داشته باشد 

تا اتفاقی واقعی و قابل لمس. 
به عبارت دیگر بررسی ها نشان می دهد نرخ تورم آبان 
و آذرماه سال جاری به ترتیب 9. 9 درصد و 10 درصد 
بوده است. نرخ تورم در حال حاضر برای پنجمین سال 
متوالی در محدوده 10درصد بوده و تک رقمی را تجربه 
می کن��د. نرخ تورم در زمان اس��تقرار دولت یازدهم به 
بیش از 33درصد می رس��ید، اما اقدامات صورت گرفته 
در پنج سال گذشته سبب شد نرخ تورم برای پنجمین 
س��ال متوالی در محدوده ای پایین تر از س��ال های قبل 

بماند. 

یادداشت

کسب و کار مردم را با امید و 
آرامش آشتی دهیم

اکثریت قابل اعتنایی از ایرانیان تنها به این دلیل 
با مسائل سیاسی پیوند ذهنی دارند که راه شان به 
این سوی کش��انده شده اس��ت و برای جلو رفتن 
و زندگ��ی عادی نیز باید با مس��ائل و موضوع های 
سیاس��ی برخورد کنند. اگر راه معیشت و کسب و 
کار ایرانیان ناگزیر نبود با سیاست و سیاستمداران 
برخ��ورد کند همانند همه همتایان خود در س��ایر 
س��رزمین ها ب��ه دور از این مس��ائل زندگی عادی 

داشتند. 
خوش��بختانه یا ش��وربختانه امروز و در ش��رایط 
نه چن��دان مناس��ب اقتص��اد کان ای��ران هم��ه 
ش��هروندان در هر صن��ف و کار و در ه��ر جایگاه 
اجتماعی و سیاس��ی با سیاس��ت عجین شده اند و 
البته به چش��م می بینند معیشت و دخل وخرج و 
آینده ش��غلی و درآمدی ش��ان با مناسبات سیاسی 
داخل��ی و سیاس��ت خارج��ی گره خورده اس��ت. 
بدترین اتفاقی که در دهه اخیر برای جامعه ایرانی 
به ویژه ش��هروندان کم درآمد ایرانی رخ داده و آثار 
و پیامده��ای آن هن��وز ادامه دارد سیاس��ت های 
اقتصادی ناکارآمد و آلوده به خواست های سیاسی 
دولت دهم و همچنین تحریم های گس��ترده غرب 

بوده است. 
ناکارآمدی سیاس��ت های اقتص��ادی که از دانش 
اقتص��اد گریزان ب��ود، راه را ب��رای افزایش تورم و 
رس��یدن نرخ ت��ورم به مرز 40 درص��د هموارکرد. 
رکود گس��ترده اقتصاد در دو سال 1391 و 1392 
نی��ز مزید بر علت ش��د و درآمد س��رانه ایرانیان را 
به ط��ور میانگین تا 15 درص��د کاهش داد. در این 
شرایط بود که دولت یازدهم بر سر کار آمد و برای 
اداره اقتصاد کش��ور و مقید کردن آن به چارچوبی 
ک��ه بتوان آن را از س��قوط نجات داد، مهار تورم را 
اولویت نخس��ت قرار داد و تا ان��دازه قابل توجهی 
نیز کامیاب ش��د. با این هم��ه و به دالیل گوناگون 
که ش��اید تشریح آنها در این نوشته کوتاه ناممکن 
باشد، اقتصاد از رکود بیرون نیامد. رکود اقتصادی 
که در 4 سال دولت یازدهم رخ داد شاید از جنس 
تازه ای بود که آن پیامدها را داش��ت. در این چهار 
سال و به ویژه در جریان مبارزه های انتخابات دوره 
دوازدهم ریاست جمهوری در حرف و در عمل چند 
رخداد قابل اعتنا را شاهد بودیم و شهروندان ایرانی 

نیز با دقت تمام این حرف ها را می شنیدند. 
مق��ام  کس��ب  ب��رای  داغ  سیاس��ی  رقاب��ت 
ریاس��ت جمهوری موجب شد منازعه سیاسی روی 
فساد اقتصادی متمرکز شود و هر دوجناح سیاسی 
که نمایندگان خود را برای مبارزه به صدا و س��یما 
فرستاده بودند نا گفته ها را درباره فساد بازگو کرده 
و تصریح کردند که این فسادها را جناح دیگر انجام 
داده است. عاوه بر این در این نبرد داغ بود که دو 
گروه خبر از توسعه فقر داده و هر کدام وعده هایی 
برای برطرف کردن فقر مطلق و فقر نس��بی دادند. 
ای��ن س��خنان در ذهن و یاد ایرانیان نشس��ت و با 
توج��ه ب��ه زمینه های مس��تعدی ک��ه در حافظه 
تاریخی ایرانیان بود و هست، انتظار بهبود و اصاح 
بیش��تری را نمایش دادند. آتشی که سیاستمداران 
در زمین اقتصاد روش��ن کردند تا گروه رقیب را در 
آن بیندازن��د و بس��وزانند اما دام��ان کل جامعه را 
فرا گرفت. این بحث ها و مجادله ها زمانی بر خش��م 
و اندوه شهروندان افزود که برجام و مصالحه بزرگ 
ای��ران و غرب نیز به هردلیل چراغی روش��ن نکرد 
و کس��ب و کار م��ردم رونق نگرف��ت. در این میان 
اما شبکه های اجتماعی گسترده و بی مهار نیز وارد 
داستان شده و اخبار داغ و البته نه کامًا درست و 
کارشناسی را درباره فساد، تهیدستی، رانت خواری 
و هزینه های بی حساب و کتاب در ذهن شهروندان 

ایرانی جای داده اند. 
نتای��ج این رونده��ا و فرآیندها به ناامید ش��دن 
شهروندان از اصاح، درس��ت شدن امور اقتصادی 
و بهتر شدن کسب و کارشان بود و هست. واقعیت 
این اس��ت که سیاس��ت های اقتصادی ک��ه از دل 
مناس��بات سیاس��ی داخلی و تحت تأثیر تعامات 
سیاس��ت خارجی بیرون آمده اس��ت، به دلسردی 
ش��هروندان منج��ر ش��ده اس��ت. تا دیر نش��ده و 
شعله های امید مردم کامًا فروکش نکرده باید راه 
را برای امیدوارس��ازی مردم باز کرد. شرط نخست 
ب��رای اینکه ایرانیان از دلس��ردی و ناامیدی خارج 
ش��ده و در وضعیت مناس��ب قرار گیرند، این است 
که اعتماد آنها را نسبت به مناسبات سیاسی جلب 
کرد و از روشن کردن آتش مبارزه های بی دستاورد 
سیاس��ی دور شد. ش��هروندان ایرانی باید به چشم 
ببینند هم��ه نهادهای اداره کنن��ده جامعه و همه 
افراد و احزاب درگیر برای کسب قدرت سیاسی در 
چارچوب خردمندی رفتار کرده و تیش��ه بر ریشه 
کس��ب و کار آنها نمی زنند. جامعه ایرانی باید روی 
آرامش و آس��ایش راس��تین را تجربه کند و از مرز 
ناامیدی و ندیدن چش��م انداز روشن به دوران امید 
و روزه��ای آفتابی پا بگذارد. به امید روزهای امن و 

امان درکسب و کار همه ایرانیان. 
منبع: اتاق ایران 

حسین سالح ورزی
 نایب رئیس اتاق ایران
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اختالف نظر در س��طوح ب��االی دولت 
درباره شیوه نوس��ازی بافت های فرسوده 
ش��هری همچن��ان ادام��ه دارد و ای��ن 
اختالف نظر موجب شده طی این سال ها 
اق��دام موث��ری در این ح��وزه به ویژه در 

کالنشهرها و پایتخت انجام نشود. 
ب��ه گزارش مه��ر، درحالی که ش��واهد 
احتمال��ی  اخت��الف  وج��ود  از  زی��ادی 
رئیس جمه��ور و وزی��ر راه و شهرس��ازی 
ب��ر س��ر روش نوس��ازی بافت فرس��وده 
وج��ود دارد، ماموریت جدید ترکان، این 

احتماالت را تقویت می کند. 
به رغم آنکه همواره در تاریخ جمهوری 
اس��المی، روس��ای جمهور مراسم معرفی 
اعض��ای کابینه ب��ه نماین��دگان مجلس 
را بهتری��ن زم��ان و مکان ب��رای نمایش 
کابین��ه ای همدل و یکدس��ت دانس��ته 
و از آن ب��رای تبلیغ��ات به س��ود اعالم 
منس��جم بودن کابینه به��ره می برند، اما 
حس��ن روحانی رئیس دول��ت دوازدهم، 
۲۴ مرداد در پیشگاه ملت را روز نمایش 
اخت��الف خود ب��ا عباس آخون��دی وزیر 
پیش��نهادی راه و شهرس��ازی انتخ��اب 
ک��رد؛ اقدام��ی که ب��ه گفته برخ��ی، به 
مصلحت تیم فکری، سیاسی و اقتصادی 

رئیس جمهور نبود. 

اختالف مسکنی آخوندی و روحانی
ام��ا برخی نی��ز از آن به عن��وان نوعی 
تیزهوش��ی روحان��ی ی��اد کردن��د که با 
این انتق��اد ظاهری و مصلحت��ی از وزیر 
راه و شهرس��ازی دولت یازده��م و وزیر 
پیش��نهادی همین س��مت ب��رای دولت 
دوازدهم، توانس��ت نمایندگان را متقاعد 
کن��د که م��ن نی��ز ب��ا ش��ما در زمینه 
رهاش��دگی بخش مسکن از بخش حمل 
و نقل )عمدتا یا توس��عه زیرساخت های 
حمل و نقل و یا توس��عه ن��اوگان هوایی 
و ن��ه راه اندازی جریان ترانزیت یا س��ایر 
بخش های درآمدزای آن( همنوا هس��تم 
و ب��ه این ترتیب توانس��ت آخوندی را از 

خوان مجلس برهاند. 
با ای��ن ح��ال رفته رفته در چه��ار ماه 
گذشته مشخص شد این اختالفات عمیق 
هس��تند و اندیشه روحانی و آخوندی در 
زمینه مس��کن نه تنها همسو نیست بلکه 
در تقاب��ل ه��م هس��ت. به خص��وص در 
زمینه نوس��ازی بافت فرسوده؛ موضوعی 
ک��ه روحانی در هم��ان جلس��ه معرفی 
وزارت پیش��نهادی ب��ه مجلس نیز به آن 
اشاره کرد و بر موضوعی اصرار داشت که 

آخوندی سخت از آن دوری می کرد. 

همه چیز از عکسی که اردوغان به 
روحانی نشان داد، شروع شد

ب��ه نظر می رس��د سرمنش��ا اختالفات 
آخون��دی و روحانی در زمینه بازس��ازی 
بافت فرس��وده ب��ه درک و فه��م این دو 
از نوس��ازی برمی گ��ردد؛ روحانی معتقد 
به جهاد تخریب و س��اخت و ساز جدید 
است و آخوندی می گوید محور بازسازی 
بافت های نابسامان، باید ساکنان محالت 
آس��یب دیده باش��د؛ ب��ه ای��ن معنی که 
س��اکنان بافت های فرس��وده خ��ود باید 
س��رمایه گذاری کنن��د، خود ب��ا یکدیگر 
ریزدانه ه��ا را تجمیع کنن��د و خود آنها 
مجددا به محله سابق ش��ان که حاال دیگر 

نونوار شده برگردند. 
در س��وی مقاب��ل، روحان��ی اندیش��ه 
دیگ��ری دارد؛ گفته می ش��ود در یکی از 
س��فرها به ترکی��ه، اردوغان عکس��ی از 
بافت فرس��وده استانبول به رئیس جمهور 
کش��ورمان نشان داد؛ عکس��ی که نشان 
م��ی داد زمانی که رجب طی��ب اردوغان 
ش��هردار اس��تانبول بود، بافت فرس��وده 
و مرک��زی ای��ن ش��هر را در یک حرکت 
جهادی تخریب کرد و چند برج و مجتمع 
مس��کونی بلندمرتبه در آن ساخت. گفته 
می ش��ود روحانی از آن زمان شیفته این 
تفکر ش��د و ت��الش دارد ک��ه بافت های 
فرسوده ش��هری به خصوص در پایتخت 

با این الگو بازسازی شوند. 
اگرچ��ه بخش اعظ��م کارشناس��ان و 
متخصص��ان حوزه شهرس��ازی و احیای 
اق��دام  معتقدن��د  فرس��وده  بافت ه��ای 
جه��ادی تخری��ب و نوس��ازی، نتیجه ای 
جز فرسوده س��ازی مج��دد در بافت های 
فرس��وده ن��دارد و بلندمرتبه س��ازی نیز 
نتیج��ه اش هج��وم بس��از و بفروش ها به 
محله های میانی ش��هر نخواهد بود، اما از 

سوی مقابل بسیاری نیز بر این عقیده اند 
ک��ه اج��رای تفک��ر آخون��دی مبنی بر 
توانمندسازی س��اکنان بافت ها و تشویق 
آنه��ا به مان��دن در بافت و ت��الش برای 
نوس��ازی آن از طریق س��رمایه و نیروی 
انس��انی س��اکنان همان بافت ها، حداقل 

یک دهه زمان الزم دارد! 

ترکان وارد می شود
اختالف��ات رئیس جمه��ور و وزیر راه و 
شهرس��ازی ظاهرا همچنان پابرجاس��ت؛ 
رئیس جمهور در  چراک��ه دس��تورالعمل 
آبان م��اه مبن��ی ب��ر جایز ب��ودن فروش 
تراک��م باال در بافت های فرس��وده به رغم 
ممنوعیت آن در س��ایر مناط��ق تهران، 
با ابتکار عمل آخوندی و س��خنرانی ها و 
مصاحبه ه��ای او و تع��دادی از معاونانش 
مبنی ب��ر اینکه منظ��ور رئیس جمهور از 
این دس��تورالعمل، بلندمرتبه س��ازی در 

بافت فرسوده نیست، خنثی شد. 
ب��ه همین دلیل روحانی این بار فرآیند 
دیگ��ری برگزی��د و اکب��ر ت��رکان را که 
هم��واره در تمام مناصبی که داش��ته، با 
هدف اقدام جهادی منصوب ش��ده است، 
به میدان کارزار نوس��ازی بافت فرسوده 

فرستاد. 
روحانی هفته گذش��ته ط��ی حکمی، 
ترکان را به سمت مش��اور رئیس جمهور 
در ام��ور نوس��ازی بافت های فرس��وده و 
ناپایدار شهری منصوب کرد. جالب آنکه 
خود روحانی نیز ب��ه بی تجربگی پیرمرد 
پرش��ور در زمینه احیای بافت فرس��وده 
اش��راف دارد و در ابت��دای حک��م ترکان 
آورده نظر به تجربه ارزش��مند جنابعالی 
در »امور اجرایی« به این سمت منصوب 
می ش��وید! رئیس جمه��ور در این حکم، 
پای س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان 
را که در دولت گذش��ته )یازدهم( ترکان 
ریاس��ت آن را برعه��ده داش��ت، هم به 
ماجرای بافت فرس��وده ب��از کرد؛ اقدامی 
که خواس��ته یا ناخواسته س��ازمان نظام 
مهندس��ی س��اختمان را که در ماه های 
گذش��ته مش��کالت زیادی با آخوندی و 
مدیران مس��کنی وزارت راه و شهرسازی 
داش��ته، بار دیگر در مقابل آخوندی قرار 

می دهد. 

چرخ را از ابتدا اختراع نکنید
علی بدری، کارش��ناس اقتصاد شهری 
در گفت وگ��و با مهر با بی��ان اینکه ورود 
ترکان ب��ه عرصه بافت فرس��وده را خبر 
خوبی تلق��ی نمی کنم، گف��ت: وی هیچ 
تخصصی در حوزه شهرس��ازی و به ویژه 

نوسازی بافت فرسوده ندارد. 
او با بیان اینکه آن عکسی که اردوغان 
از بلندمرتبه س��ازی در باف��ت فرس��وده 
اس��تانبول ب��ه روحانی نش��ان داد، هیچ 
س��نخیتی ب��ا مالحظات بافت فرس��وده 
ش��هری ایران ندارد، گفت: بع��د از آنکه 
روحانی ش��یفته روش اجرای��ی اردوغان 
در خص��وص نوس��ازی باف��ت فرس��وده 
اس��تانبول می ش��ود، ش��روع به صدور و 
ابالغ تصویب نامه ه��ای پنهانی در زمینه 
نوس��ازی بافت فرس��وده می کند که این 

ابالغیه ه��ا هیچ گاه در معرض نظرخواهی 
از کارشناس��ان این حوزه ق��رار نگرفت؛ 
ابالغیه های��ی ک��ه در آن رئیس جمه��ور 
دس��تور داده ب��ود بافت های فرس��وده را 

بکوبید و از نو بنا کنید. 
به گفته بدری، نجفی ش��هردار تهران 
نیز در ای��ن زمینه با رئیس جمهور همراه 
ش��ده و این ابالغیه ها را حتی با مدیران 
و کارشناس��ان ش��هرداری ه��م مط��رح 

نمی کند. 
وی با تاکی��د بر اینک��ه روش مداخله 
مس��تقیم دولت در بافت فرسوده شهری 
و تخریب و نوس��ازی آن در دو دهه قبل 

در ته��ران به ِگل نشس��ت، افزود: نتیجه 
اج��رای رویکرد تحکم��ی و نگاه از باال به 
پایین به ش��هروندان و ساکنان بافت های 
نابسامان، پروژه ای همچون بزرگراه نواب 

تهران است. 
وی با اش��اره به رویکرد وزارت مسکن 
و شهرس��ازی دولت نهم خاصه ش��رکت 
عمران و بهس��ازی ش��هری ایران در آن 
زمان مبنی بر ورود به محله های فرسوده 
و آس��یب پذیر ش��هرهای مختلف تصریح 
کرد: نتیجه این ش��د که دولت مساحت 
زیادی از این محله ها را خریداری، تخریب 
و پاکسازی کرد ولی این اراضی همچنان 
روی دس��ت دولت باقی مانده است مانند 
بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی )ع( در 
مشهد مقدس، محله رختشویخانه زنجان 
و محله س��یروس ته��ران؛ بافت هایی که 
نه تنها نوسازی نشد، بلکه به محلی برای 
تجمع معتادان، انباش��ت زباله و حیوانات 

موذی تبدیل شد. 
ای��ن کارش��ناس برنامه ری��زی ش��هری 
خاطرنش��ان ک��رد: در هم��ه دنی��ا حتی 
کش��ورهای پیش��رفته نیز به ای��ن نتیجه 
رسیده اند که تنها رویکرد نوسازی بافت های 
فرسوده شهری، اس��تفاده از توان ساکنان 
محله ه��ا به اضاف��ه مش��وق های مالیاتی، 
تسهیالت بانکی ارزان قیمت و معافیت های 
عوارض ش��هری است تا س��اکنان محله با 
استفاده از سرمایه گذاران بومی همان محله 
دست به دست هم بدهند و بافت را نوسازی 

کنند. 
ب��دری تاکید کرد: آق��ای روحانی باید 
دقت داش��ته باش��ند زمانی که در دولت 
نهم درآمد نفتی سرش��ار بود، پروژه های 
مداخله مس��تقیم دولت در بافت فرسوده 
شکست خورد، چه رسد به االن که دولت 
از فقر ش��دید منابع مالی حتی برای امور 
جاری خود رن��ج می ب��رد بنابراین نباید 

چرخ را از ابتدا اختراع کرد. 

اختالف نظر رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی درباره شیوه نوسازی بافت های  فرسوده شهری

گره کور بافت  فرسوده، کالف سردرگم مسکن
ارتباطات

نتایج پژوهش اتاق ایران نشان می دهد
مداخله دولتی و تفکر محلی، دو 

چالش توسعه ICT ایران
گ��زارش پژوهش��ی کمیس��یون فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران در مورد »نقش فناوری 
اطالعات در توسعه اقتصاد« طی نشستی با حضور اعضای 
کمیس��یون و نمایندگانی از مرکز مل��ی فضای مجازی، 
سازمان توس��عه تجارت وزارت صمت، وزارت ارتباطات و 

فعاالن حوزه فناوری اطالعات ارائه شد. 
در ای��ن جلس��ه محمدرضا طالیی رئیس کمیس��یون 
فناوری اطالعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه در خصوص 
پژوهش��ی که به درخواست کمیسیون انجام شده، گفت: 
ه��دف ما تغییر نگاه به حوزه ICT کش��ور بوده اس��ت. 
ایران در زمینه کاالهای س��نتی مثل فرش و گردشگری 
صاحبنام است؛ در برخی صنایع دیگر هم در بخش داخلی 
و خارجی جای��گاه ویژه ای برای خ��ود دارد، اما در حوزه 
فن��اوری اطالعات هنوز جایگاه ما در داخل کش��ور قابل 
قبول نیست و در خارج کشور هم در این زمینه صاحب نام 
و برند نیستیم.  طالیی گفت: در شرایط کنونی اقتصادی 
کش��ور، حوزه فناوری اطالعات می تواند راهگش��ا باشد. 
در کمیس��یون طرحی داریم تا نش��ان دهیم که فناوری 
اطالعات در زمینه توس��عه اقتصاد، افزای��ش بهره وری و 
حتی در زمینه استفاده بهینه در مصرف آب و حل مشکل 
خشکس��الی نیز می تواند راهگشا باشد. سعی ما این است 
که با کمک پژوهش��ی که ارائ��ه می دهیم طرح بهتری را 
برای توس��عه ICT کشور از طریق اتاق ایران ارائه دهیم.  
امیرحسین خالقی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه تهران، در 
تشریح پژوهش انجام شده گفت: اکوسیستم فناوری یک 
نقش حمایتی دارد و در سیاست گذاری ها می شنویم که 
باید اکوسیستم نوآوری و فناوری را ایجاد کنیم. در بحث 
اکوسیستم هم پروژه و طراحی آن مورد نظر نیست، بلکه 
محیط و شرایطی که باید ایجاد شود اهمیت فراوان دارد. 
در یک اکوسیستم مطلوب نقش دولت باید حداقلی بوده و 
دولت بیشتر و بیشتر از دخالت در بازار دور شود و حداقل 
در زمینه فناوری مس��ئولیت ها را به بازار بس��پارد و خود 

نقش حاشیه ای داشته باشد. 
این پژوهشگر افزود: تحقیقات ما نشان می دهد که در 
زمینه ICT تمام فعاالن و اجزای فعال همچون اپراتورهای 
ش��بکه تولیدکنندگان تجهیزات و تولیدکنندگان محتوا 
بای��د گرد هم بیایند و به یک تصمیم نهایی و جمع بندی 
برسند. قوانین زیاد و دولت مداخله گر در حوزه فاوا باعث 
می ش��ود ایده های نوآورانه در نطفه خفه شوند پس الزم 
است که در این حوزه دخالت دولتی در حداقل باقی بماند. 

دریچه

در سال ۹۷ چقدر باید حقوق بگیریم؟ 
در پنجمین ارزیابی سراس��ری حقوق و دس��تمزد، 
همه شاغالن تمام وقت گروه های شغلی مختلف کشور 
می توانند با واردکردن اطالعات ش��غلی خود از میزان 

حقوقی که باید سال آینده دریافت کنند آگاه شوند. 
به گزارش ایس��نا، آسیه حاتمی در کنفرانس ارزیابی 
حقوق و دس��تمزد، با بیان این مطلب از انتش��ار نتایج 
این ارزیابی تا پایان سال جاری در قالب گزارش حقوق 
و دس��تمزد ۱۳۹۶ خبر داد و اف��زود: گزارش حقوق و 
دس��تمزد تنها مرجع آگاهی از حقوق و دستمزدها در 
کشور است. اقبال همه کارفرمایان، کارجویان و شاغالن 
به انتشار این گزارش باعث شده تا تنها در سال گذشته 
بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ۲۸ گروه ش��غلی مختلف در 

این ارزیابی شرکت کنند. 
او گفت: مطالعه این گزارش به شاغالن کمک می کند 
تا در آینده حقوق منصفانه ای دریافت کنند و به مدیران 
شرکت ها و سازمان ها امکان می دهد با آگاهی از میزان 
رایج پرداختی ها در بازار کار برنامه ریزی مالی مناسبی 

برای آینده داشته باشند. 
این کارآفرین نمونه کشوری در ادامه با اشاره به رشد 
چشمگیر کسب وکارهای آنالین در جهان، افزایش قابل 
توجه ضریب نفوذ اینترنت در کشور در سال های اخیر 
و وجود ۴میلیون دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی 
را ظرفیتی بزرگ برای استفاده از ابزارهای نوین جهت 
زدودن بی��کاری دانس��ت و گف��ت: ب��رای حل معضل 
بیکاری می توان تمهیدات مختلفی اندیش��ید، یکی از 
این تمهیدات اس��تفاده از ظرفیت ه��ای فضای آنالین 
است. استفاده از فضای آنالین برای پیداکردن نیروهای 
مناسب، فرآیند اس��تخدام برای کارفرمایان را آسان تر، 
س��ریع تر و کم هزینه تر می کند و به ش��کل دقیق تری 

منجر به تحقق شایسته ساالری در کشور می شود. 
او همچنین ایجاد رزومه توس��ط افراد جویای کار در 
سایت های استخدامی را راهی مناسب برای به نمایش 
گذاش��تن توانایی ها، سوابق و مهارت ها دانست و اضافه 
ک��رد: کارجویان در فضای آنالین بدون پرداخت هزینه 
می توانن��د تنها با یک کلیک به چند موقعیت ش��غلی 

مناسب دست پیدا کنند. 
وی در پایان ضمن تقدیر از رس��انه ها برای پرداختن 
به اهمیت گزارش حقوق و دستمزد در طول سال های 
اخیر، شرکت گسترده مردم در ارزیابی حقوق و دستمزد 
را باعث باالرفتن اعتبار آماری این گزارش قلمداد کرد و 
افزود: اطالعات و تحلیل های موجود در گزارش حقوق 
و دستمزد می تواند دید مناسبی از بازار کار به رسانه ها 
و مسئوالن دهد و فرآیند برنامه ریزی برای حل معضل 

بیکاری را تسهیل کند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، مدیرعامل س��ایت اس��تخدامی 
کشور در حاش��یه کنفرانس ارزیابی حقوق و دستمزد، 
از عضویت یک میلیون نف��ر از فارغ التحصیالن در این 
س��ایت خبر داد و گفت: ۲۰درصد از مراجعان ما افراد 

تازه فارغ التحصیل هستند. 
وی انتش��ار گ��زارش حق��وق و دس��تمزد را یکی از 
مهم ترین اقدامات این سایت برشمرد و گفت: طی ۱۵ 
س��ال فعالیت خود به عنوان بزرگ ترین بانک اطالعات 
رزومه ایرانیان متخصص فعالیت داشتیم و شفاف سازی 
کردیم که هر شغلی چه میزان درآمد برایش در کشور 
وج��ود دارد.  حاتمی ادامه داد: چهار س��ال اس��ت که 
گزارش حقوق و دستمزد منتشر می شود و در زمستان 
امس��ال نیز پنجمین ارزیابی را آغ��از می کنیم. در این 
پروسه افراد اطالعات دریافتی خود را در سایت به ثبت 
می رسانند و با کار پژوهشی و آماری مشخص می شود 
افراد چه درآمدی دارند.  وی افزود: تا سال ۱۳۹۴ تنها 
اطالعات حقوق و دستمزد تهران را منتشر می کردیم، 
ولی در شهرس��تان هیچ اطالعات��ی در اختیار نبود که 
فرضا اگر قرار است کسی در شهرستان استخدام شود 
چه دستمزدی باید به او پرداخت.  به گفته مدیرعامل 
این پایگاه اطالعاتی، براساس بررسی های صورت گرفته 
نس��بت مشارکت زنان در شرکت های دولتی ۲۰درصد 
و مش��ارکت مردان ۸۰درصد اس��ت که این نسبت در 

شرکت های خصوصی برای زنان ۳۰درصد است. 
وی متذکر ش��د: یک تفکر عجیب در کش��ور وجود 
دارد که همه گمان می کنند باید به س��مت تحصیالت 
تکمیلی بروند و اگ��ر مقاطع باالتر را طی کنند حقوق 

باالتری می گیرند. 
او با اشاره به اجرای طرح کارورزی توسط وزارت کار، 
اظهار کرد: وزارت کار بخش��نامه ای در راس��تای طرح 
کارورزی صادر کرد که از نظر من طرح خوبی است؛ این 
طرح اتفاق خوبی است برای آنکه دانشجویان مهارت ها 
را هرچن��د اندک کس��ب کنند تا آماده گرفتن ش��غل 
واقعی باشند.  حاتمی ادامه داد: برای آنکه اشتغال ایجاد 
شود نیازمند رونق اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور 
هستیم. در حال حاضر فرصت های شغلی خالی بسیاری 
وجود دارد و این یک چالش اس��ت که بنگاه ها چگونه 
می توانن��د نیروی ماهر و مورد نیاز خود را جذب کنند. 
طی سال های گذشته مشاهده می شد شرکت هایی که 
به دنبال استخدام نیرو بودند ابتدا از دوستان و آشنایان 
برای خود نیرو جذب می کردند، ولی بعدها چون نیاز به 
جذب متخصص را احساس کردند درصدد جذب نیروی 

ماهر و متخصص برآمدند. 
وی ب��ا بیان اینکه برای داش��تن به��ره وری باالتر به 
نیروی متخصص احتی��اج داریم، تصریح کرد: در حال 
حاضر معضلی به نام خأل اطالعات متخصصین داریم و 
فضایی به اسم بانک اطالعاتی وجود ندارد که از طریق 
آن ارتباط بین کارگر و کارفرما ایجاد ش��ود و اطالعات 
مورد نیاز را برای اس��تفاده در اختیار کارفرما یا کارجو 

قرار دهد. 



فرص�ت ام�روز: در حال��ی 
رئیس کل بانک مرکزی نس��بت 
ب��ه خری��د و ف��روش ارزه��ای 
دیجیت��ال و به وی��ژه بیت کوین 
در ای��ران هش��دار داده اس��ت 
بانک مرکزی  که هنوز موض��ع 
درباره ارزه��ای دیجیتال واضح 
و مشخص نیست. ولی اهلل سیف 
در تازه ترین اظهارنظرش درباره 
ارزه��ای دیجیتال گفته اس��ت 
بان��ک مرکزی نس��بت به خرید 
و فروش این ارزها هش��دارهای 
الزم را ب��ه م��ردم می ده��د و 
ت��اش می کند در این خصوص 

امنیت های نسبی برقرار شود.
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
نزدیک ب��ه یک ده��ه از ظهور 
بیت کوین در جه��ان می گذرد. 
این ارز دیجیتال در سال 2008 
میادی متولد ش��د و مبدع آن 
درحالی با نام مستعار »ساتوشی 
ناکوموتو« معرفی می ش��ود که 
هنوز هویتش ناش��ناخته مانده 

است.
به  وج��ه  انتق��ال  نخس��تین 
مق��دار 50 بیت کوین در س��ال 
200٩ انجام ش��د و در نزدیک 
به یک ده��ه اخیر روندی رو به 
رش��د را طی ک��رد. ویژگی این 
ارز این اس��ت که تحت قوانین 
و اس��تانداردهای بانک مرکزی 
نمی گنج��د،  کش��وری  هی��چ 

هرچند همچون ارزهای کاغذی 
با نوسان قیمتی همراه است. به 
طور کلی ارزه��ای دیجیتال بر 
بستر شبکه جهانی اینترنت بین 
اشخاص مبادله می شود و هیچ 
بانک ی��ا دولتی ب��ر آن نظارت 

نمی کند.
ام��ا نکته مهم این اس��ت که 
ب��ا وجود هش��دار بانک مرکزی 
و اع��ام ممنوعی��ت خری��د و 
ف��روش ارزه��ای دیجیت��ال در 
ای��ران، این ارز در بازار کش��ور 
دس��ت به دست می ش��ود و به 
ص��ورت خزن��ده در حال جذب 
منابع مردم اس��ت. با این همه، 
موض��ع بانک مرک��زی ایران در 
قب��ال بیت کوی��ن چ��ه خواهد 
ب��ود؟ می ت��وان انتظار داش��ت 
دولت ای��ران از ظه��ور ارزهای 
دیجیتال��ی ب��ه عنوان بس��تری 
بین المللی  پرداخت ه��ای  برای 

استقبال کند.
به گزارش تس��نیم به نقل از 
المانیتور، بعد از اجرایی ش��دن 
برجام و لغو تحریم ها، پیوس��تن 
مجدد به ب��ازار مالی بین المللی 
به یک��ی از چالش ه��ای عمده 
اقتصاد ایران تبدیل شده است. 
از این رو، می توان انتظار داشت 
ک��ه مقام��ات ایران��ی از ظهور 
ارزه��ای دیجیتال��ی ب��ه عنوان 
پرداخت ه��ای  ب��رای  بس��تری 

بین الملل��ی اس��تقبال کنند. با 
این وجود، بان��ک مرکزی ایران 
هنوز به صورت رسمی مجوزی 
برای استفاده از ارزهای مجازی 
صادر نکرده اس��ت. بر اس��اس 
اعام مقامات بانک مرکزی، در 
حال مطالعات اولیه در خصوص 
حقوق��ی  و  فن��ی  جنبه ه��ای 
اس��تفاده از چنی��ن ارزهایی در 
ایران اس��ت. اما به نظر می رسد 
قبل از استفاده از این ارزها، باید 
موانع فنی، حقوقی، سیاس��ی و 

اقتصادی آن برطرف شود.
یک��ی از موانع موج��ود، عدم 
تمای��ل بانک مرک��زی و دولت 
ایران نس��بت به تبدیل ارزهای 
دیجیتال به بس��تر دیگری برای 
سرمایه گذاری های احتکاری در 
ایران اس��ت. به ع��اوه، تعدادی 
از نهاده��ای دولتی ایران نگران 
ظه��ور مجدد ش��رکت های به 
اصطاح هرمی اس��تفاده کننده 

از ارزهای مجازی هستند.
حقیقت این اس��ت که برخی 
ش��رکت های واسطه ای در ایران 
س��رمایه گذاری در بی��ت کوین 
را به مش��تریان خود پیش��نهاد 
می دهن��د، در حال��ی معامات 
بیت کوین��ی از نظر بورس ایران 
مجاز محس��وب نمی شود. برای 
اینک��ه بیت کوین ب��ه یک ابزار 
س��رمایه گذاری رسمی در ایران 

تبدی��ل ش��ود، بای��د ب��ه تایید 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
ای��ران برس��د. بر اس��اس اعام 
سازمان  رئیس  شاپور محمدی، 
بورس، تصمیم گی��ری در مورد 
ارزه��ای مج��ازی هن��وز نهایی 

نشده است.
برخ��ی اس��تدالل می کنن��د 
ک��ه بیت کوین و دیگ��ر ارزهای 
دیجیتالی به شرکت های ایرانی 
داش��تن  بدون  می دهد  اج��ازه 
حس��اب های بانکی و تسهیات 
اعتباری از بانک های بین المللی 
مبادرت  بین المللی  به معامات 
ورزن��د. ام��ا بی��ت کوی��ن ب��ه 
ان��دازه ای پرنوس��ان و نظ��ارت 
نش��ده است که نمی توان انتظار 
داش��ت مقامات ایران��ی به طور 
کام��ل اس��تفاده از آن را تایید 
کنند. ب��ه ع��اوه، از نقطه نظر 
سیاس��ی، یک��ی از جنبه ه��ای 
بیت  یافت��ن  رس��میت  کلیدی 
کوین در ایران این است که آیا 
دارایی های بیت کوینی ایران از 
نقطه نظر بلوکه ش��دن توس��ط 
آمری��کا یا هر کش��ور دیگری از 
امنیت برخ��وردار خواهد بود یا 

نه.
برای اینکه بیت کوین به یک 
گس��ترده  س��رمایه گذاری  ابزار 
تبدیل شود، یک مانع فرهنگی 
نی��ز وج��ود دارد و آن اینک��ه 

اعتماد  گذاران خ��رد  س��رمایه 
ارز  ی��ک  ارزش  ب��ه  چندان��ی 

دیجیتال ندارد.
با توجه ب��ه این عوامل، بانک 
مرک��زی ای��ران اعام ک��رده تا 
پای��ان س��ال جاری شمس��ی، 
موض��ع   )2018 م��ارس   20(
رس��می خ��ود را در خص��وص 
اعام خواهد  دیجیتالی  ارزهای 
ک��رد. ب��ا توج��ه به ط��رز فکر 
سیاستگذاران ایرانی، به احتمال 
زی��اد، مقام��ات ایران��ی تاش 
خواهند کرد ی��ک ارز دیجیتال 
داخل��ی ایجاد کنند ک��ه بتواند 
بین المللی  پرداخت ه��ای  برای 
ب��ا ش��رکای تجاری ای ک��ه ارز 
دیجیتال��ی ایران��ی را بپذیرن��د 
مورد استفاده قرار گیرد. انگیزه 
این اقدام کنت��رل کامل فرآیند 
از ارزه��ای دیجیتال  اس��تفاده 
ب��ا کاهبرداری های  مقابل��ه  و 
احتمالی خواه��د بود اما به این 
معن��ا خواه��د بود ک��ه رویکرد 
ایران در قبال ارزهای دیجیتال، 
محوری��ت بانک مرکزی اس��ت 
و ای��ن نهاد مرج��ع تایید تمام 
تراکنش ه��ای اینچنینی خواهد 
بود. چنین رویک��ردی در تضاد 
کامل ب��ا مفه��وم تمرکز زدایانه 
ارزه��ای دیجیتال��ی اس��ت که 
خارج از کانال بانک های مرکزی 

جهان داد و ستد می شوند. 

هشدار چندباره بانک مرکزی به خریداران بیت کوین

موضع بانک مرکزی ایران در برابر بیت کوین چیست؟ توقف اعطای وام با ضمانت یارانه نقدی
تردید بانک ها

 اگرچه بانک مرکزی در بخش��نامه ای اعطای وام با 
پش��توانه ضمانتی یارانه را اباغ ک��رده بود، اما بانک ها 
اکنون به بهانه مش��خص نبودن آین��ده اجرای قانون 

هدفمندی یارانه ها، اجرای آن را متوقف کرده اند. 
ب��ه گزارش مه��ر، بانک مرکزی چن��دی پیش طی 
بخش��نامه ای به نظام بانکی تکلیف کرده بود تا یارانه 
نقدی سرپرستان خانوار را پشتوانه ضمانتی اعطای وام 
ق��رار دهند، به این معنا که خانوارها می توانس��تند در 
ش��عب بانکی که حس��اب یارانه نقدی آنها در آن قرار 
دارد، تقاضا داده و تا سقف 5 میلیون تومان وام دریافت 

کنند. 
اما اکنون با ارائه الیحه بودجه سال ٩۷ کل کشور به 
مجلس و تبصره های مرتبط با اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها، اجرای این بخش��نامه ه��م در هاله ای از ابهام 
رفته اس��ت به خصوص اینکه نمایندگان مجلس نیز بر 
این باورند که باید یارانه نقدی بخش��ی از اقش��ار قطع 
ش��ده و مناب��ع آن به پش��تیبانی و حمایت از اقش��ار 

کم درآمد اختصاص یابد. 
تمام اینها در ش��رایطی اس��ت که پی��ش از این هم 
بس��یاری از بانک ها از اعطای وام با پش��توانه ضمانتی 
یارانه نقدی سرپرس��تان خانوار س��ر باز می زدند و در 
مواجهه با درخواست مشتریان برای دریافت وام، حاضر 
نبودند حس��اب یارانه سرپرس��تان خانوار را به عنوان 
ضمان��ت بپذیرند و تنها دو یا س��ه بانک در این زمینه 

فعال بودند. 
گزارش های میدانی از ش��عب بانک ها حکایت از آن 
دارد که نظام بانکی اجرای طرح اعطای وام با ضمانت 
یارانه نقدی را که می تواند مشکل ُخرد بسیاری از مردم 
را حل کند، روی خوش نشان نمی دهند و اکنون هم با 
مطرح شدن احتمال حذف یارانه برخی از مردم، اجرای 

این طرح را متوقف کرده اند. 
یک��ی از کارمن��دان ش��عب بانکی که پی��ش از این 
در اج��رای اعطای وام با ضمانت حس��اب یارانه بانکی 
مش��ارکت کرده بود در گفت وگو با مهر گفت: از همان 
ابتدا هم بانک ها بخش��نامه بانک مرکزی برای اعطای 
وام با پشتوانه ضمانتی یارانه نقدی را جدی نمی گرفتند 
و در اجرای آن روی خوش نش��ان نمی دادند اما برخی 
ش��عب بانکی ک��م و بیش اجرای ای��ن آیین نامه را در 

دستور کار خود قرار داده بودند. 
وی افزود: اکنون اما با مطرح ش��دن احتمال حذف 
یارانه نقدی برخی خانوارها در الیحه بودجه س��ال ٩۷ 
کل کش��ور، نظام بانکی در عدم اجرای این بخش��نامه 
مصمم تر شده و بر این باور است که آینده روشنی برای 

اجرای این بخشنامه نمی توان متصور بود. 
یکی دیگر از کارمندان شعب بانکی گفت: بانک ها به 
ش��دت با مشکل منابع روبه رو هستند و اکنون کاهش 
نرخ سود س��پرده های بانکی هم مزید بر علت شده و 
بس��یاری از مردم سپرده گذاری در بانک ها را مثل قبل 
جذاب نمی دانند، بنابراین بانک ها منابع اندکی دارند تا 

به مردم در قالب وام بپردازند. 
وی می افزای��د: اعطای وام با پش��توانه یارانه نقدی 
نمی تواند به لحاظ ضمانتی و اطمینان از بازگش��ت و 
بازپرداخت منابع مالی در قالب وام برای بانک ها راهی 
مطمئن باش��د، بنابراین از هم��ان ابتدا هم اجرای این 

بخشنامه برای نظام بانکی جذاب نبود. 
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بانک نامه

صندوق بین المللی پول اعالم کرد
کاهش سهم دالر از ذخایر ارزی 

جهانی
صن��دوق بین المللی پول اعام کرد س��هم دالر از 
ذخایر ارزی جهان در س��ه ماهه س��وم س��ال 201۷ 
به پایین ترین میزان از اواس��ط س��ال 201۴ تاکنون 
رس��یده اس��ت.  به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز، 
با وجود اینکه س��هم دالر به مدت  س��ه ماه متوالی 
کاهش پیدا کرده، اما دالر کماکان عمده ترین ذخیره 
ارزی جهانی به ش��مار می رود.  می��زان ذخایر ارزی 
جهانی به دالر طی س��ه ماهه سوم به ۶.1۳تریلیون 
دالر معادل ۶۳.5درصد از کل ذخایر تخصیص یافته 
رسیده است، درحالی که سهم دالر در سه ماهه دوم 
با ارزش 5.٩1تریلیون دالر معادل ۶۳.8درصد از کل 
ذخای��ر بود. در س��ه ماهه دوم س��ال 201۴، ذخایر 
دالر ب��ه ارزش ۴.۴٩ تریلی��ون دالر، ۶۳.05درصد از 
کل ذخایر جهانی را تش��کیل داد.  ذخایر جهانی به 
دارایی های بانک های مرکزی گفته می شود که غالبا 
ب��ه منظور حمای��ت از بدهی های خ��ود و به صورت 
ارزهای مختلف نگهداری می ش��ود. گاهی بانک های 
مرک��زی از این ذخایر به منظ��ور حمایت از ارزهای 
داخل��ی کش��ور خود نیز اس��تفاده می کنند.  س��هم 
یورو از 1٩.٩درصد در س��ه ماهه اول به 20درصد در 
سه ماهه س��وم افزایش یافت. سهم ارز واحد اروپایی 
از ذخایر جهانی در دوره اوج خود طی س��ال 200٩ 
معادل 28درصد از کل ذخایر بود.  س��هم یوان چین 
از ذخایر جهانی در س��ه ماهه س��وم 1.12درصد بود 
که در مقایس��ه با میزان 1.08درصدی سه ماهه قبل 
آن افزای��ش داش��ت. صندوق بین الملل��ی پول برای 
نخس��تین بار در س��ه ماهه چهارم سال 201۶، سهم 

یوان از دارایی های بانک های مرکزی را اعام کرد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.2۴۶دالر آمریکا

5.1۷۳یورو اروپا

5.۷8۶پوند انگلیس

1.1۷۳درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

58۶.۷00مثقال طا

1۳5.۴00هر گرم طای 18 عیار

1.۴05.000سکه بهار آزادی

1.۴۴8.000سکه طرح جدید

۷0۶.000نیم سکه

۴20.500ربع سکه

2۷2.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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فرص�ت ام�روز: به نظر می رس��د 
اعتراض ه��ای روزهای اخی��ر تأثیرش 
را بر بورس گذاش��ته اس��ت و شاخص 
ب��ورس روز گذش��ته ب��ا اف��ت ۱۶۴۹ 
واحدی به ۹۵ هزار و ۵۶۱ واحد رسید؛ 
درحالی ک��ه ط��ی روزه��ای گذش��ته، 
ش��اخص تا م��رز ۱۰۰ ه��زار واحدی 
ه��م باال رفته بود. بر این اس��اس، حجم 
معام��ات به یک ه��زار و ۹۰۱ میلیون 
سهم رسید که ارزش معامات ۴ میلیون 
و ۷۲۹ ه��زار و ۲۴۰ میلی��ون ریال بوده 
است. در این میان، تعداد معامات نیز به 
۱۲۶ هزار و ۹۵۵ رس��ید و در این میان، 
ارزش بازار نیز به ۳ میلیون و ۸۳۲ هزار 

و ۷۵۳ میلیارد ریال رسید. 
ب��ه عب��ارت دیگ��ر، درحالی ک��ه در 
روزهای گذشته ش��اخص بورس تهران 
توانسته بود با رشد مضاعف، چندین بار 
کانال شکنی کند، روز یکشنبه از ابتدای 
باز ش��دن معامات، عرضه ه��ا چنان بر 
تقاضا غلبه کرد که تنها در یک س��اعت 
ابتدایی باز ش��دن معامات شاخص کل 
بورس بی��ش از ۱۵۰۰ واحد فروریخت. 
در فرا ب��ورس ایران نی��ز آیفکس با افت 

کم سابقه ۳۵ واحدی مواجه شد. 
به گزارش ایسنا، در روزها و هفته های 
گذشته قیمت سهم ها به نحوی افزاینده 
بود که شاخص کل توانست در روزهای 
پیاپ��ی ۱۰۰۰ واحد افزایش یابد و بارها 
کانال شکنی کند و حتی تا نیمه تراز ۹۸ 
ه��زار واحدی باال رود. بس��یاری معتقد 
بودند افزایش قیمت جهانی کامودیتی ها 
از جمله فلزات اساس��ی، نفت از یک سو 
و از طرف��ی افزایش قیمت دالر س��بب 
رشد قیمت  س��هم ها شده و این موضوع 
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس 
اوراق به��ادار را تقوی��ت ک��رده اس��ت، 
به طوری که این شاخص توانسته به قله 

تاریخی ۹۸ هزار واحدی دست یابد. 
ام��ا ب��ورس ته��ران در دو روز ابتدای 
هفت��ه در چرخش��ی غیرطبیع��ی روند 
عکس گرفته، به طوری که روز یکش��نبه 
در یک ساعت ابتدایی باز شدن معامات 
ش��اخص کل بیش از ۱۰۰۰ واحد افت 
ک��رد. ای��ن در حالی اس��ت ک��ه عوامل 
بنیادی که ذکر ش��د، همچنان به قوت 
خ��ود باق��ی هس��تند و حتی بس��یاری 
معتقدند با این عوامل بنیادی و وضعیت 

قیمت های جهانی، دماسنج بازار سرمایه 
می تواند تا کانال ۱۰۰ هزار تایی هم باال 

رود. 
عاوه بر این، روند رش��د عرضه ها در 
مقابل تقاضا در س��هم های فرابورسی به 
حدی رس��یده که آیفکس در یک روند 
کم س��ابقه  بیش از ۳۵ واحد افت کرد و 
سهم ها در فرابورس ایران نیز دچار افت 

قیمت غیرقابل پیش بینی شدند. 
روز گذش��ته در نهایت ش��اخص کل 
نس��بت ب��ه روز قب��ل ۱۶۴۹ واحد افت 
ک��رد و به رقم ۹۵ هزار و ۵۶۱ رس��ید. 
ش��اخص کل هم وزن نیز ب��ا افت ۴۴۱ 
واح��دی تا عدد ۱۷ ه��زار و ۲۲۰ پایین 
رفت. همچنین شاخص بازار آزاد شناور، 
شاخص بازار اول و شاخص بازار دوم هر 
یک به ترتی��ب ۱۹۷۰، ۱۲۵۱ و ۳۰۹۰ 

واحد کاهش یافتند. 
در ب��ازار سراس��ر قرمز روز یکش��نبه، 
ف��والد مبارکه اصفه��ان، گ��روه مپنا و 
س��رمایه گذاری نفت، گاز و پتروش��یمی 
تأمین به ترتی��ب ۱۰۶، ۹۶ و ۷۷ واحد 
تأثیر کاهنده روی دماسنج بازار سرمایه 
داش��تند، اما در ط��رف مقاب��ل، اندک 

نمادهایی همچون پتروش��یمی پردیس، 
بانک سینا و پتروش��یمی فجر با قدرت 
کمی سعی کردند دماسنج بازار سرمایه 

را تا حدودی باالتر نگه دارند. 
همچنین در گروه خ��ودرو، قطعات و 
روند سهم ها یکدس��ت نزولی بود حتی 
در گروه مواد و محصوالت دارویی غیر از 
نماد البراتور دکتر عبیدی بقیه س��هم ها 
با اف��ت در قیمت پایانی مواجه ش��دند. 
فلزات اساس��ی هم از روند افت قیمت ها 
بی نصیب نبودن��د و در اکثر نمادها افت 
قیمت را تجربه کردند. نمادهای بسیاری 
از این گروه ش��اهد اف��ت قیمت نزدیک 
ب��ه پنج درصدی بودند.  ارزش معامات 
بورس تهران به رقم ۴۷۲ میلیارد تومان 
رسید و حجم معامات رقم یک میلیارد 
و ۹۰۱ میلی��ون س��هم و اوراق مالی را 
تجرب��ه کردن��د. دیروز حج��م معامات 
همچون روزهای گذش��ته توانسته بیش 
از ی��ک میلی��ارد س��هم و اوراق مالی را 
پشت س��ر گذارد اما وضعیت کلی بازار 
نشان دهنده این است که عرضه ها بیش 
از تقاضاس��ت و قیمت سهم ها لحظه به 

لحظه کاهش یافت. 

غلبه عرضه بر تقاضا در بازار سهام

بورس قرمزپوش شد

بازدهی بورس از ابتدای امسال تاکنون 
نس��بت به همه بازارهای موازی، بیش��تر 
ب��وده و مهم ترین دلیل این رش��د، تغییر 
مس��یر حرکت نقدینگی از ب��ازار پولی و 
بانکی به بازارهای موازی از جمله بورس 
بوده اس��ت. چنانچه بورس در هفته های 
گذش��ته، دورانی پررون��ق را تجربه کرد، 
به طوری که ش��اخص در مدتی محدود با 
رش��د چند هزار واحدی روبه رو ش��د که 
در طول فعالیت ۵۰ساله بورس بی سابقه 
بود. رونق بازار بورس باعث ش��ده برخی 
از نقدینگی های موجود در جامعه به این 
بخش سرازیر شود که البته هنوز به رقم 

قابل توجهی نرسیده است. 
بهنام بهزادفر در گفت وگو با ایرنا درباره 
وضعیت بازار س��رمایه و تحوالت روزهای 
گذش��ته بورس معتقد است: شاخص کل 
بورس اوراق بهادار برای سومین نوبت در 
هفته گذش��ته به شکل پی در پی مثبت 
بود و با ۲.۵ درصد رشد به رقم ۹۷ هزار 
و ۹۰۰ واح��دی رس��ید درحالی ک��ه در 
ابتدای هفته ج��اری افت ۰.۷درصدی را 

تجربه کرد. 
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: 
بازده��ی بورس تهران از ابتدای امس��ال 
تا روز ش��نبه هفته ج��اری به ۲۷ درصد 
رس��ید که این رقم نشان می دهد بورس 
نس��بت به همه بازارهای موازی، بازدهی 
بیش��تری داش��ته اس��ت. این بازدهی با 
مجموع بازدهی سال ۹۴ برابری می کند 
و نش��انه آن اس��ت که برخاف تصورات 
اولیه، رشد بورس خارج از هیجانات بوده، 
به ویژه در س��ال های گذش��ته نیز بورس 
عموما رش��دهای خود را در مقطع زمانی 

کوتاهی داشته است. 
این اس��تاد دانش��گاه خاطرنشان کرد: 
دالیل زیادی برای رش��د شاخص بورس 
وجود دارد و نخس��تین و مهم ترین دلیل 
رش��د بورس، تغییر حرک��ت نقدینگی از 

بازار پول��ی و بانکی ب��ه بازارهای موازی 
است.  این کارشناس بازار سرمایه با بیان 
اینکه می��زان نقدینگی در جامعه به یک 
میلی��ون و ۴۰۰ میلیارد تومان رس��یده 
است، خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش 
س��ود بانکی و س��خت گیری ک��ه در این 
حوزه می شود، پرداخت سود بانکی باالی 

۱۵درصد، غیرممکن می شود. 
بهزادفر یادآور ش��د: انتش��ار ش��ایعات 
مرب��وط به اخ��ذ مالیات از س��پرده های 
بانکی نیز به این خروج نقدینگی از بانک، 

سرعت بیشتری داده است. 
این اس��تاد دانش��گاه درباره مسیرهای 
حرکت ای��ن نقدینگی گفت: بخش��ی از 
این نقدینگی س��راغ بازار سرمایه آمده و 
بخش��ی دیگر نیز وارد بازار دالر، سکه و 

طا شده است. 
به گفته این کارش��ناس بازار سرمایه، 
پیش بین��ی می ش��ود مقص��د اصلی این 
بخ��ش از نقدینگی، بازار مس��کن باش��د 
که آم��ار بانک مرکزی نیز نش��ان دهنده 
این حرکت اس��ت. براساس آمار، تعداد و 
میانگین ارزش معامات مسکن در تهران 
افزایش یافت��ه به طوری که از نظر تعداد، 
حدود ۵۰ درص��د و از نظر قیمت حدود 

۱۵ درصد رشد داشته است. 
این استاد دانش��گاه افزود: عامل دیگر 
رشد بازار سرمایه، رشد نرخ ارز است که 
انتظ��ارات تحلیلگران، قیمت ها  برخاف 
کاهش نیافته بلکه تثبیت ش��ده اس��ت. 
پای��داری و رش��د نرخ ه��ای جهانی نفت 
و فلزات اساس��ی نیز باعث ش��ده اس��ت 
ش��رکت های کامودیتی مح��ور )مرتبط با 
مواد پای��ه و معدنی( که ۶۰درصد بورس 
کش��ور را تش��کیل می دهند، محصوالت 
خ��ود را گرانت��ر فروخت��ه و در نتیج��ه 

تعدیل های مثبت بدهند. 
بهزادف��ر گف��ت: کاهش ریس��ک های 
سیس��تماتیک سیاس��ی خارج��ی نی��ز 

زمینه رش��د بازار را فراهم کرده و برخی 
شرکت های فلزی، سیمانی و فرآورده های 
نفتی در گزارش های ۹ ماهه که منتش��ر 

شده به خوبی ظاهر شدند. 
این کارش��ناس ب��ازار س��رمایه با بیان 
اینکه انتظار داریم گروه های شاخص ساز 
گزارش ه��ای  و  تعدیل ه��ا  ب��ه  ب��ورس 
مثبت خود ادامه دهن��د، گفت: می توان 
پیش بین��ی کرد که رش��د بازار س��رمایه 

ادامه دار باشد. 

دالیل ریزش شاخص کل بورس 
چیست؟

اما افت یکباره دماس��نج بازار س��رمایه 
بعد از چند روز رش��د، پرسشی است که 
کارشناسان بازار سرمایه سعی کرده اند به 
آن پاسخ دهند. در همین زمینه، فردین 
آقابزرگ��ی در گفت وگو با ایس��نا، درباره 
علل افت یکباره دماس��نج بازار س��رمایه 
بع��د از چن��د روز رش��د، معتقد اس��ت: 
مجموع��ه عوامل بنیادی که باعث رش��د 
دماسنج بازار سرمایه شده است همچنان 
به قوت خود باقی هس��تند، اما طی یکی 
دو روز گذشته س��رمایه گذاران به شدت 
محتاط ت��ر ش��ده اند و ای��ن موض��وع در 
تصمیم گی��ری آنها درباره خرید و فروش 

بی تأثیر نبوده است. 
وی ادام��ه داد: ح��ذف معام��ات در 
س��هم های بزرگ��ی مث��ل ف��والد رو به 
کاهش است و این یعنی عده کمی سعی 
دارند س��هام خود را به فروش برس��انند. 
هرچه نابس��امانی ها ادامه داش��ته باش��د 
احساس نگرانی بیش��تر می شود و سطح 
قیمت ه��ا پایین تر می آید، ولی با برطرف 
ش��دن این موضوع��ات کم��اکان اوضاع 
رو ب��ه بهبود اس��ت و برخی ش��رکت ها 
همچون شرکت های گروه فلزات اساسی 

سودآوری بیشتری خواهند داشت. 
این کارشناس بازار س��رمایه در پاسخ 

به این که با توج��ه به عوامل بنیادی فکر 
می کنید ش��اخص کل بتواند تا آخر سال 
رق��م ۱۰۰ هزار واحدی را رد کند، گفت: 
اگر مسائل حاش��یه ای را در نظر نگیریم 
من تا ش��اخص ۱۰۰ هزار واحدی فاصله 
آنچنان��ی نمی بینم، به ط��وری که حتی 
ام��کان دارد این رقم باالتر از کانال ۱۰۰ 

هزار واحدی هم برود. 
آقابزرگ��ی افزود: افزای��ش قیمت ارزها 
کماکان به همین ترتی��ب ادامه دارد. ما 
در اولین روز هفته شاهد رشد ۵۰ تومانی 
برخ��ی از ارزها بودی��م. این موضوع روی 
نرخ فروش س��هم های ش��رکت هایی که 
مواد اولیه خود را با ارزهای خارجی تهیه 
می کنن��د تأثیر دارد و ب��ا افزایش قیمت 
ارزها و به بیان��ی کاهش ارزش پول ملی 
سودآوری این ش��رکت ها افزایش خواهد 
یاف��ت و به تب��ع آن قیمت س��هم ها باال 

می رود. 
وی اضافه کرد: در بودجه ای که دولت 
برای س��ال ۱۳۹۷ پیش بین��ی کرده بود 
ق��رار بود ب��ا افزایش قیم��ت حامل های 
انرژی بخش��ی از کس��ری بودجه پوشش 
داده ش��ود ک��ه با منتفی ش��دن آن این 
کسری بودجه روی بنگاه ها و شرکت های 
دولت��ی تأثیر خواهد داش��ت و بنیه مالی 
دول��ت ضعیف ت��ر خواهد ش��د. از طرفی 
همواره به صورت سنتی قیمت کاالها در 
شب عید باال می رود و این موضوع باعث 
ایجاد تورم می ش��ود. این ت��ورم می تواند 
در افزایش دماسنج بازار سرمایه اثرگذار 

باشد. 
آقابزرگ��ی اف��زود: از طرف��ی معم��والً 
احس��اس نگران��ی از کاه��ش ارزش پول 
مل��ی موج��ب س��رمایه گذاری در بورس 
می شود ضمن این که اخبار احتمال وضع 
مالیات به س��ود سپرده ها نیز می تواند در 
حرکت جریان بازار پول به بازار س��رمایه 

تأثیرگذار باشد. 

بورس رکورددار بازدهی در بازارهای مالی ایران

واکاوی ریزش شاخص کل بورس

بورس کاال

راه اندازی صندوق زعفران در 
بورس کاال به زودی

از  س��رمایه  تأمی��ن  ش��رکت  ی��ک  مدیرعام��ل 
دریاف��ت موافقت اصول��ی برای راه ان��دازی صندوق 
س��رمایه گذاری مبتنی بر کاال ب��ا محوریت محصول 

زعفران در بورس کاال از سازمان بورس خبر داد. 
صن��دوق کاالیی قاب��ل معامل��ه )ETC( یکی از 
ابزارهای مالی نوین هستند که به سرمایه گذاران این 
ام��کان را می دهد به ج��ای خرید و نگهداری کاالی 
مورد نظر و تحمل هزینه های حمل و نقل، انبارداری 
و خس��ارت های احتمالی آن، اوراق این صندوق ها را 
خریداری کنند. با خرید این اوراق، س��رمایه گذار در 
عین داش��تن مالکیت کاالی مورد نظر، مس��ئولیت 
نگه��داری از آن کاال را ب��ر عهده ن��دارد. به عبارت 
دیگر، ای��ن صندوق ه��ا بخش قاب��ل ماحظه ای از 
وجوه گردآوری ش��ده خود را به س��رمایه گذاری در 
گواهی س��پرده کاالیی خاص اختصاص می دهند و 
عاقه من��دان به س��رمایه گذاری در آن کاالی خاص 

اقدام به خرید واحدهای این صندوق ها می کنند. 
در همی��ن ارتب��اط، مدیرعام��ل تأمین س��رمایه 
تم��دن در خصوص اث��رات راه ان��دازی صندوق های 
سرمایه گذاری کاالیی در ایجاد رونق و نقدشوندگی 
معام��ات ان��واع کاال و گواهی های س��پرده کاالیی 
به ایس��نا گفت: بدون ش��ک راه اندازی صندوق های 
مبتنی بر کاال در شرایط امروز بازار ما یک الزام مفید 
و اثربخش اس��ت که می توانند در حوزه های مختلف 
و روی کاالهای مختلف ایجاد شده و فعالیت کنند. 
محمودرض��ا خواجه نصیری افزود: ب��ا وجود این نهاد، 
س��رمایه گذار وقت��ی وارد حوزه کس��ب س��ود از طریق 
مشارکت در خرید و فروش کاالهای کشاورزی شود، دیگر 
نیازی نیست با کاالی فیزیکال درگیر باشد؛ بلکه می توان 
یک واحد از واحدهای سرمایه گذاری آن صندوق کاالیی 

محصوالت استراتژیک کشاورزی را خرید. 
وی ادامه داد: صندوق های کاالیی یا صندوق های 
س��رمایه گذاری کاالی��ی چندی��ن ه��دف را دنبال 
می کنند، یکی از آن هدف ها این است که منابع مالی 
را از سوی افرادی که عاقه مند به سرمایه گذاری در 
بخش کشاورزی هستند، تجمیع می کند. در نتیجه 
این اقدام صرفه ای که ایجاد می شود قابلیت ورود به 
یک بخش خاص را دارد، حتی قابلیت تعیین قیمت 

برای یک بخش خاص را خواهد داشت. 
خواجه نصی��ری در بیان مزیت دیگر این صندوق ها 
اظهار کرد: یکی دیگر از این مزایا آن اس��ت که افرادی 
که حرفه ای نیس��تند و شاید فرصت کافی را برای این 
کار ندارن��د که خود مس��تقیما اوراق بهادار مبتنی بر 
کاالهای کشاورزی مثل اوراق اختیار ذرت و جو، اوراق 
آتی ذرت و جو و گواهی س��پرده گندم را معامله کنند 
با خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری کاالیی 

دست به انجام این کار می زنند. 
وی در خصوص روند توس��عه فعالیت ها و افزایش 
تعداد این صندوق ها در بورس کاال اظهار کرد: نه تنها 
صندوق ه��ای مبتنی بر کاال، بلکه کلیه صندوق های 
س��رمایه گذاری برای تأس��یس ب��ا محدودیت هایی 
مواجه هس��تند، به طوری که ب��ه اعتقاد من یکی از 
دالیلی ک��ه ام��روز صندوق های کاالی��ی نه تنها در 
تأمین س��رمایه ها، بلکه در سایر نهادهای مالی فعال 
در بازار سرمایه تأسیس آنها با تأخیر مواجه می شود، 
وجود همین محدودیت هاس��ت که انتظار می رود با 
رفع آنها تعداد صندوق های سرمایه گذاری در حوزه 

کاالیی با سرعت بیشتری افزایش یابد. 
مدیرعامل یک ش��رکت تأمین سرمایه تأکید کرد: 
در این راس��تا الزم به نظر می رس��د سازمان بورس 
و ش��رکت بورس کاالی ای��ران ضمن رایزنی با بانک 
مرک��زی محدودیت ها را مرتفع س��ازند ت��ا بتوانیم 

صندوق های کاالیی را توسعه دهیم. 
وی از دریاف��ت موافق��ت اصولی ب��رای راه اندازی 
صندوق س��رمایه گذاری مبتنی ب��ر کاال با محوریت 
محصول زعف��ران در بورس کاال از س��ازمان بورس 
خبر داد و گفت: طبق قانون برنامه شش��م توس��عه 
راه ان��دازی و تأس��یس صندوق های س��رمایه گذاری 
نیازمند صدور مجوز توس��ط بانک مرکزی است؛ بر 
همین اس��اس، این صندوق س��رمایه گذاری کاالیی 
مبتن��ی بر زعف��ران در انتظار ص��دور مجوز از بانک 

مرکزی است و به زودی راه اندازی می شود. 

پس از ماه ها توقف معامالت
نماد دو بانک در بورس باز شد

نماد معاماتی دو بانک اقتصاد نوین و بانک س��ینا 
روز گذشته پس از ماه ها در بازار سهام باز شد. 

به گزارش »فرصت امروز« به نقل از پژوهش��کده 
پولی و بانکی، روز یکش��نبه با اعام ناظر بازار رسما 
نماد معاماتی بانک های اقتصاد نوین و سینا باز شد 
تا پس از مدت ها، بایکوت معاماتی س��هامداران این 
دو بانک شکسته شود و خرید و فروش سهام به روی 

این دو نماد عادی باز شود. 
بر اس��اس این گزارش، در فرآیند دادوس��تدهای 
دیروز با صدور اطاعیه ای رس��می، ناظر بازار سهام 
اعام کرد: نماد معاماتی ش��رکت های بانک اقتصاد 
نوی��ن »ونوین«، پ��س از برگ��زاری مجمع عمومی 
عادی ساالنه بدون تقسیم سود نقدی ارائه اطاعات 
شفاف س��ازی و بانک سینا »وسینا« پس از برگزاری 
مجمع عمومی عادی س��االنه مبنی بر تقس��یم سود 

نقدی ارائه اطاعات شفاف سازی، باز شد. 

در دومین روز کاری هفته رخ داد
مبادله نیمی از حجم و ارزش 

مبادالت در بازارهای اول و دوم
بی��ش از ۶۰درص��د از حج��م و ۴۰درص��د ارزش کل 
دادوس��تدهای فرابورس در روز ده��م دی ماه به بازارهای 
اول و دوم اختص��اص یافت ب��ه گونه ای که در این دو بازار 
ش��اهد دست به دست شدن نزدیک به ۳۸۵میلیون سهم 
ب��ه ارزش افزون بر ۶۲۵میلیارد ری��ال بودیم.   به گزارش 
»فرصت ام��روز« از فرابورس ایران، مب��ادالت دومین روز 
کاری هفته دوم دی ماه در فرابورس به نقل وانتقال بیش از 
۵۹۶میلیون ورقه به ارزش بالغ بر یک هزار و ۵۱۱میلیون 
ریال در ۵۱هزار و ۵۳۹ نوبت دادوستدی منتهی شد.  در 
ای��ن میان نم��اد معاماتی »ذوب« ضم��ن آنکه در صدر 
جدول پربیننده ترین نمادهای فرابورسی ایستاد، بیشترین 
حج��م و ارزش مبادالتی را در بازار س��هام نیز به دس��ت 
آورد.  نمادهای »اپرداز« و »میدکو« نیز بعد از نماد ذوب، 
بیشتر از سایر نمادها در مرکز توجه معامله گران فرابورس 
قرار گرفتند که البته با افت قیمت نیز مواجه ش��دند.  در 
همین حال نماده��ای »افرا« و »بپاس« به ترتیب متعلق 
به ش��رکت های افرانت و بیمه پاس��ارگاد، بیشترین رشد 
قیمتی را به همراه داشتند. این در حالی است که نمادهای 
»ولش��رق« از گروه واسطه گری های مالی و پولی  و »اوان« 
متعلق به گروه اطاعات و ارتباطات با بیشترین افت قیمتی 
روبه رو شدند.  با رصد پرتأثیرترین نمادها در روز جاری بر 
آیفکس مش��اهده می کنیم که نماد »مارون« ۱۰واحد اثر 
منفی بر این نماگر گذاش��ته است. افزون بر این، معامات 
منفی در نمادهای »زاگرس« و »میدکو« با فشار ۶واحدی، 
منجر به ریزش ش��اخص کل فرابورس شد تا این نماگر با 
افت سنگین ۳۵واحدی در ارتفاع ۱۰۳۳واحدی قرار گیرد. 
در س��مت دیگ��ر بازار، بررس��ی تغیی��ر مالکیت های 
انجام ش��ده در بازار پایه حاکی از آن است که در مجموع 
تابلوهای معاماتی »پایه ال��ف«،  »پایه ب« و »پایه ج« 
حدود ۱۶۲میلیون س��هم به ارزش بیش از ۱۸۹میلیارد 
ریال در بیش از ۱۶هزار دفعه معاماتی، دست به دست 
شده است.  از سوی دیگر بازار اوراق با درآمد ثابت میزبان 
جابه جای��ی بیش از ۵۷۶هزار ورقه ب��ود که این حجم از 
دادوس��تدها ارزش افزون ب��ر ۵۴۱میلی��ارد ریالی را به 
همراه داش��ت.  در این میان در دهمی��ن روز از دی ماه، 
معامله گران با نقل وانتقال بیش از ۲۰۹هزار ورقه به ارزش 
بیش از ۲۰۸میلیارد ریال در نماد »سخاب۴« بیشترین 
اقبال را نسبت به این س��ری از اسناد خزانه اسامی که 
در روز بیستم همین  ماه سررسید می شود، نشان دادند.  
همچنین هم زمان با اجرای دس��تورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامات اوراق به��ادار در فرابورس ایران اصاحیه 
مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیأت مدیره س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار، اعام شد که آن دسته از نمادهای معاماتی بازار 
ابزارهای نوین مالی که مش��مول پرداخت سود، اجاره بها 
و اقس��اط در سررسیدهای اعامی هستند از این پس به 
منظور پرداخت سود، اجاره بها یا اقساط متوقف نمی شوند.   
گفتنی اس��ت نمادهای معاماتی یادش��ده همواره قابل 
معامله بوده و سود، اجاره بها و اقساط به آخرین دارندگان 
اوراق در روز قب��ل از سررس��یدتعلق می گیرد.  در پایان، 
معامله گران بازار تس��هیات مسکن ش��اهد جابه جایی 
۶۶هزار و ۵۰۵ ورقه تس��هیات مسکن در ۵هزار و ۵۲۹ 
نوبت معاماتی بودند که این میزان معامات، ارزشی بالغ 
بر ۴۸میلیارد ریال را نش��ان می دهد. در میان این اوراق، 
امتیاز تسهیات مسکن فروردین ۹۵ با بیشترین قیمت 

یعنی ۷۶۰هزار ریال خریدوفروش شد.  

بانک مرکزی اعالم کرد
تصدی گری بانک ها در صندوق های 

سرمایه گذاری ممنوع است
براس��اس مصوبه هیأت مدیره س��ازمان ب��ورس و اوراق 
به��ادار اباغی به تم��ام نهادهای مالی تح��ت نظارت آن 
سازمان، صدور واحدهای سرمایه گذاری برای صندوق های 
سرمایه گذاری از طریق شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکی ممنوع ش��ده است. بر همین اساس، از این پس 
بانک ها و مؤسس��ات اعتباری غیربانک��ی مجاز به تصدی 
س��مت رکن مدیر ثب��ت در صندوق های س��رمایه گذاری 
نیستند، بنابراین بانک ها و مؤسسات اعتباری باید در مورد 
صندوق های سرمایه گذاری که قبا متکفل سمت رکن مدیر 
ثبت در آنها شده  اند، اقدامات و تمهیدات مقتضی و فوری به 
منظور واگذاری سمت خود به سایر اشخاص معرفی شده 
از سوی صندوق های مذکور اتخاذ کنند.  به گزارش روابط 
عمومی بانک مرکزی همچنی��ن هر گونه ارائه خدمات به 
صندوق های س��رمایه گذاری به شکل ارائه فرم های مربوط 
به متقاضیان و صدور واحدهای سرمایه گذاری صندوق های 
مذکور و دریافت وجوه از اشخاص به نفع آن صندوق ها در 
شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری اکیدا ممنوع است. از این 
رو بانک ها الزم است ترتیبی اتخاذ کنند تا در اجرای صحیح 
و دقی��ق »دس��تورالعمل س��رمایه گذاری در اوراق بهادار« 
مصوب جلس��ه مورخ ۱۲ /۲ /۱۳۹۶ ش��ورای پول و اعتبار 
اباغی طی بخشنامه شماره ۶۱۲۷۷ /۹۶ مورخ ۱ /۳ /۱۳۹۶، 
در واگذاری تمامی س��هام ش��رکت های تأمین س��رمایه، 
صندوق های س��رمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری 
که تحت تملک آن بانک /مؤسس��ه اعتباری غیربانکی و یا 
شرکت  های تابعه هستند و به موجب دستورالعمل مذکور 
از جمله مصادیق سرمایه گذاری غیربانکی قلمداد شده اند، 
تسریع شود و گزارشی از اقدامات انجام شده در این رابطه، 
به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این 

بانک ارسال کنند. 

فرابورس

دریچــه
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گم��رک ای��ران اعالم کرد ک��ه مجموع 
ص��ادرات غیرنفت��ی ای��ران در ۹ ماه��ه 
س��ال جاری به ۳۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون 
دالر رس��ید که در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل ۲.۳۹درصد کاهش داشته است. 

به گ��زارش مهر، در مجم��وع صادرات 
کااله��ای ایران��ی ب��ه چی��ن در ۹ ماهه 
نخست امس��ال نسبت به س��ال گذشته 
۱۲.۷۸درص��د افزای��ش یافته اس��ت. در 
بازار عراق هم رش��د ۳۶ص��دم درصدی 
ثبت ش��د. ص��ادرات غیرنفت��ی ایران به 
کره جنوب��ی و افغانس��تان ب��ه ترتیب با 
افزای��ش ۲۸.۹۹ و ۶.۲۷درص��دی همراه 
شد و شاهد افت ۱۸.۳۹درصدی صادرات 
کشورمان به امارات متحده عربی بوده ایم.  
بر ای��ن اس��اس در ۹ ماهه س��ال جاری 
تش��ریفات گمرکی ۱۱۵ میلیون و ۱۷۱ 
هزار تن کاال در گمرک های کش��ور همه 
به ص��ورت الکترونیکی و با کنترل کامل 
به روش هوشمند انجام شده است که از 
ای��ن مقدار ۲۶ میلی��ون و ۵۹۵ هزار تن 
س��هم واردات و ۸۸ میلیون و ۵۷۶ هزار 
تن سهم کاالهای صادراتی غیرنفتی بود. 

سهم ۳۳.۸ میلیارد دالری ۳۹۰۰ 
شرکت از کل واردات

در ۹ ماه��ه س��ال جاری ۳۷ میلیارد و 
۵۷۰ میلیون دالر انواع کاال وارد کش��ور 
ش��د که در مقایس��ه با مدت مشابه سال 
قبل ۱۸.۳۱درصد افزایش نشان می دهد. 
عمده تری��ن دالی��ل افزای��ش واردات به 
کاالهای اساسی، قطعات منفصله خودرو 

و کاالهای سرمایه ای مربوط می شود. 
در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۳۳ میلیارد 
و ۸۰۰ میلیون دالر از کل واردات ایران در 
اختیار ۳۹۰۰ شرکت تولیدی شناخته شده 
و برند یا ش��رکت های بازرگانی معتبر بوده 
که البته اسامی چند تاجر بنام و سرشناس 
هم در بین این ش��رکت ها دیده می ش��ود. 
در مجم��وع بیش از ۹۰درصد از ارزش کل 
واردات ایران به ۳۹۰۰ ش��رکت اختصاص 
دارد.  در این فهرس��ت ش��رکت های فعال 
در صنعت خ��ودرو در رتبه های نخس��ت 
قرار دارند. پس از این ش��رکت ها به ترتیب 
ش��رکت های بنام و شناخته شده فعال در 
حوزه تامین کاالهای اساس��ی، نهاده های 
دامی، پاالیش��گاهی و پتروش��یمی، فوالد، 

دارو و صنای��ع غذایی دیده می ش��ود.  این 
گ��زارش می افزاید: در مجم��وع در ۹ ماهه 
سال جاری شرکت های تولیدی، بازرگانی 
و افراد حقیقی فعال در واردات کاال بیش از 

۱۷ هزار عدد بوده اند. 
عمده ترین کاالهای صادراتی

اق��الم عم��ده صادراتی کش��ورمان در 
مدت یادش��ده به ترتیب شامل میعانات 
 ۹۸ و  میلی��ارد   ۵ ارزش  ب��ه  گازی 
میلیون دالر، پروپان مایع ش��ده به ارزش 
یک میلیارد و ۶۸ میلیون دالر، متانول به 
ارزش ۸۳۵ میلیون دالر، روغن های سبک 
و فرآورده ها به جز بنزین با ۸۱۰ میلیون 
دالر و س��نگ آهن هماتیت دانه بندی به 

ارزش ۷۶۵ میلیون دالر بوده است. 
اقالم عمده وارداتی

اقالم عمده وارداتی در ۹ ماهه سال جاری 
نیز به ترتیب ش��امل قطعات منفصله برای 
تولید خودروی س��واری با ی��ک میلیارد و 
۲۴۰ میلی��ون دالر، ذرت دام��ی به ارزش 
یک میلیارد و ۱۱۵ میلیون دالر، برنج یک 
میلیارد و ۱۵ میلیون دالر، لوبیای س��ویا با 
۷۴۹ میلیون دالر و وسایل نقلیه موتوری با 

حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی به 
جز آمبوالنس و هیبریدی ها به ارزش ۶۶۰ 

میلیون دالر بوده است. 
عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی

ایرانی  عمده ترین خری��داران کاالهای 
در ۹ ماهه س��ال جاری به ترتیب ش��امل 
چین به ارزش ۶ میلیارد و ۵۲۷ میلیون 
دالر، عراق با ۴ میلی��ارد و ۶۲۸ میلیون 
دالر، ام��ارات متحده عرب��ی با ۴ میلیارد 
و ۴۵۸ میلی��ون دالر، جمه��وری کره با 
۳میلیارد و ۱۱میلیون دالر و افغانس��تان 
با ۲ میلیارد و ۴ میلیون دالر بوده است. 

کشورهای عمده صادرکننده کاال 
به ایران

کش��ورهای عم��ده صادرکننده کاال به 
ایران در مدت یادش��ده به ترتیب شامل 
کش��ورهای چین ب��ا ۹میلی��ارد و ۴۵۲ 
میلی��ون دالر، ام��ارات متح��ده عربی با 
۶میلیارد و ۶۵۶ میلی��ون دالر، ترکیه با 
۲ میلیارد و ۵۷۶میلیون دالر، جمهوری 
ک��ره با ۲ میلی��ارد و ۵۶۳میلیون دالر و 
آلمان ب��ا ۲ میلی��ارد و ۹۵ میلیون دالر 

بوده است. 

صادرات غیرنفتی به ۳۱/6میلیارد دالر رسید
اخبار

احتمال افزایش صادرات ایران به 
عمان به ۵ میلیارد دالر

رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ای��ران و عمان گفت 
ک��ه حجم مبادالت تجاری ایران و عم��ان با راه اندازی 
خط کش��تیرانی خرمش��هر به عمان به ۵میلیارد دالر 
می رس��د.  به گزارش مهر، محس��ن ضراب��ی در آیین 
گشایش نخستین خط مستقیم کشتیرانی خرمشهر به 
عمان در جمع خبرنگاران در اداره بندر خرمشهر اظهار 
کرد: حجم مبادالت تجاری ایران به عمان در سال ۹۲، 
۱۴۸ میلیون دالر بوده که تا س��ال ۹۵ با فراهم سازی 
زیرساخت ها این میزان به ۵۴۰ میلیون افزایش یافت.  
وی راه اندازی خط دریایی مستقیم خرمشهر به عمان را 
به عنوان اقدامی تکمیل کننده در راستای ارتقای سطح 
مبادالت تجاری میان دو کش��ور ایران و عمان خواند و 
بعد از افتتاح خط کشتیرانی خرمشهر به صحار عمران، 
دو خط کشتیرانی از چابهار و بوشهر به بندر صحار نیز 
در دس��تور کار اتاق مش��ترک ایران و عمان قرار دارد 
که ب��ا افزایش این راه های ارتباطی می توان پیش بینی 
کرد میزان فعل��ی حجم مبادالت تجاری به ۵ میلیارد 
دالر افزایش یابد.  رئیس اتاق مش��ترک ایران و عمان، 
کش��ور عمان را به عنوان مقصد مناسب صادرات ایران 
اعالم کرد و از فراهم بودن امکان ثبت ش��رکت، راحتی 
در اخذ روادید و روابط بانکی مناسب در عمان به عنوان 
مولفه های مناس��ب افزایش تبادالت تج��اری ایران با 
این کش��ور یاد کرد.  وی برق��راری ارتباط با بانک های 
سراسر جهان از  طریق کشور عمان را یکی از مهم ترین 
ویژگی های افزایش تعامالت با این کش��ور دانس��ت و 
توضی��ح داد: رواب��ط بانکی میان کش��ور ایران و عمان 
برقرار اس��ت و این امکان وجود دارد که از طریق بانک 
ایران با بانک عمان و از طریق بانک عمان با سراسر دنیا 

ارتباط بانکی داشت. 

مصوبه جدید شورای اقتصاد برای 
عوارض صادرات پوست و وتبلوی گاوی

براس��اس مصوبه شورای اقتصاد، میزان عوارض پوست 
گاوی و وتبلوی گاوی با کاهش ۵درصد عوارض صادراتی، 
به ترتیب ۴۰ و ۲۵درصد قیمت پایه صادراتی تعدیل شده 
است.  به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی کنفدراسیون 
صادرات ایران، ش��ورای اقتصاد در جلس��ه هفته گذشته 
خود مصوب کرد: عوارض پوست گاوی و وتبلوی گاوی با 
کاهش ۵درصد عوارض صادراتی به ترتیب ۴۰ و ۲۵درصد 

قیمت پایه صادراتی تعدیل شده است. 

خبـر

سنگ آهن ممنوع الخروج شود یا 
نشود؟! 

درحالی ک��ه وزیر صنعت، معدن و تج��ارت از توقف 
صادرات سنگ آهن جهت تغذیه بازار داخلی خبر داده 
است، تولیدکنندگان معتقدند با توجه به اینکه همچنان 
مازاد تولید وجود دارد، نباید سد تعرفه ای جلوی صادرات 
را بگیرد.  به گزارش ایسنا، بعد از گذر سال های ۲۰۱۰ 
تا ۲۰۱۵ که قیمت سنگ آهن در کنار دیگر محصوالت 
معدنی در بازاره��ای جهانی تا ۷۰درصد افت را تجربه 
کرد و بس��یاری از معادن کوچک و متوسط در پی آن، 
به تعطیلی کشیده شدند، قیمت جهانی این محصول 
در حال احیاشدن است و برخی معادن دوباره به سمت 
تولید حرکت کردند، اما در این وضعیت با وجود بهبود 
بازاره��ای جهانی، امروز سیاس��ت های صادراتی دولت 
باعث شده برخی معادن کوچک و متوسط باز هم دچار 
اختالالت جدی در بقای خود شوند.  درحالی که پیش 
از این تعریف ماده خام از س��نگ آهن در تعریف اسناد 
باالدس��تی مورد اختالف بوده است و همچنان وزارت 
صنعت، معدن و تجارت زیر بار تعریف تولیدکنندگان 
از ماده خام نمی رود و س��نگ آهن دانه  بندی شده را به 
عنوان ماده خام با عوارض صادراتی مواجه کرده است، 
چندی پیش نیز موضوع تعرفه گ��ذاری برای صادرات 
سنگ آهن دانه بندی شده تا ۱۵درصد به صورت پله ای 
تا س��ال ۱۳۹۸ در ش��ورای عالی معادن دوباره مطرح 
ش��د که واکنش تولیدکنندگان را در پی داشت.  قدیر 
قیافه - عضو هیأت مدیره انجمن س��نگ آهن ایران - با 
اشاره به موضوع تعرفه گذاری روی صادرات سنگ آهن 
اظه��ار کرد: موض��وع تعرفه گذاری فق��ط بحث تولید 
را تحت الش��عاع قرار نمی دهد بلکه می تواند با ارس��ال 
عالمت ه��ای منفی بحث س��رمایه گذاری در معادن و 

صنایع معدنی را نیز تحت تاثیر منفی قرار دهد. 
موضوع��ی که در خص��وص وضع تعرف��ه صادراتی 
ب��رای س��نگ آهن از ط��رف وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت مطرح می ش��ود، تامین مواد اولیه بازار داخلی 
اس��ت، چراکه این نظر وجود دارد که ب��ا وجود ایجاد 
ظرفیت های داخلی برای فرآوری سنگ آهن و راه اندازی 
واحدهای جدید که ظرفیت تولید کنس��انتره را به ۱۹ 
میلیون تن و گندله را به ۱۷.۵میلیون تن رسانده است، 

دیگر لزومی بر صادرات سنگ آهن وجود ندارد. 
این در حالی است که تولیدکنندگان معتقدند ساز و 
کار تعیین مقدار منطقی صادرات سنگ آهن وجود دارد 
و در صورتی که به قانون عمل ش��ود، می توان مشکل 
سنگ آهن را بدون ایجاد وضع تعرفه صادراتی حل کرد. 
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چن��دی اس��ت که ثب��ت س��فارش و 
ب��ازار خودروی کش��ور در انتظ��ار اعالم 
دس��تورالعمل جدید واردات خودرو است 
تا تکلیف خود را با شرایط جدید واردات 
بداند. روز گذش��ته با اعالم دستورالعمل 
مص��وب واردات خ��ودرو در زمین��ه دو 
ش��امل  واردات،  ب��زرگ  محدودی��ت 
ممنوعیت فراتر از 2500 سی سی و بیش 
از 40 هزار دالر، در حقیقت حکم نابودی 
برخی برندهای مطرح جهانی بازار ایران 

را صادر کرده اند. 
وج��ود  ب��ا  پدال نی��وز،  گ��زارش  ب��ه 
زمزمه های��ی ک��ه تاکن��ون در خصوص 
مفاد دس��تورالعمل جدید واردات خودرو 
شنیده می ش��د، روز گذش��ته اعالم این 
دس��تورالعمل مه��ر تأیی��دی ب��ر هم��ه 

نگرانی های بازار خودرو کشور زد. 
 بر اس��اس ای��ن دس��تورالعمل ضمن 
افزای��ش تعرف��ه واردات خودروها که بر 
اساس حجم موتور تعیین می شد، واردات 
هر ن��وع خودرویی که قیمت نهایی فراتر 
از 40 هزار دالر داشته باشد کاماًل ممنوع 
خواهد بود. ناگفت��ه نماند که ممنوعیت 
خودروهای مجهز به پیشرانه های فراتر از 
2500 سی س��ی نیز همچنان برقرار ماند 
تا دروازه فوالدی کشور با قفل محکم تری 

به روی واردات خودرو بسته شود. 
واردات  ممنوعی��ت  قان��ون  اعم��ال 
خودروه��ای دارای حج��م موت��ور فراتر 
از 2500 سی س��ی از حدود چهار س��ال 
پیش به بعد، به تنهایی تنوع خودروهای 
واردات��ی به کش��ور را تا بی��ش از نصف 
کاهش داد. ح��ال با افزودن قانون جدید 
منع واردات خودروهای فراتر از 40 هزار 
دالر موجب می ش��ود س��بد محصوالت 
بس��یاری از وارد کننده ه��ای برند ه��ای 
مطرح جهانی به کش��ور بس��یار کوچک 

شده یا حتی به طور کلی از بین برود. 
 بر این اس��اس خودروهایی که از برند 
ب ام و قابلی��ت ورود ب��ه کش��ور را دارند 
مدل هایی چون X1، X2، س��ری 1، 2 
و 3 و زیر برند انگلیس��ی آن یعنی مینی 

خواهند بود. همچنی��ن محصوالت قابل 
ورود از برند مرس��دس بنز تنها به کالس 
A و زیر برند اس��مارت مح��دود خواهد 
ش��د. از دیگر رقیب آلمان��ی محبوب اما 
 A3 محجور بازار ایران یعنی آئودی، تنها
س��دان و کابریول��ه، A4 و Q3 قابلی��ت 

ورود به کشور را دارند. 
 از برن��د خوش��نام ژاپن��ی لکس��وس، 
مدل های قاب��ل واردات تنها به مدل های 
NX، ES و IS محدود خواهد ش��د. برند 
 V60 و S60 ول��وو می توان��د دو م��دل
را در ای��ران متصور ش��ود و برند محبوب 
آلفا رومئو کش��ور ایتالی��ا، با توقف تولید 
دو م��دل محب��وب میت��و و جولیتا، تنها 
می توان��د ب��ه واردات نمونه ه��ای چهار 
سیلندر و کم آپشن جولیتا قناعت کند. 

 اینفینیتی، زیرمجموعه لوکس نیسان 
و رقیب لکس��س، ژاپنی دوست داشتنی 
دیگری که بر اس��اس برخی شنیده ها در 
آس��تانه ورود به بازار ایران بود، حال تنها 
 QX30، Q50 می تواند روی مدل های 

و Q60 حساب کند. 
 DS برن��د پریمی��وم نوپای��ی چ��ون 
ب��ا س��ابقه حدود دو س��ال در کش��ور با 
رعایت محدودیت های آپش��نی و س��طح 
لوکس گرایی همچنان می تواند مدل های 
DS3، DS5 و DS7 ک��راس بک را به 

کشور وارد کند. 
 برند آلمانی دوس��ت داشتنی پورشه با 
وجود رعایت موازین حجم موتور به دلیل 
داشتن قیمتی بسیار نزدیک به 40 هزار 
دالر حتی در ارزان تری��ن مدل، احتمال 

بس��یار زی��ادی دارد ک��ه با بازار کش��ور 
ایتالیایی  خداحافظی کن��د درحالی ک��ه 
قل��در یعن��ی مازرات��ی، ضمن داش��تن 
قیمتی فراتر از 40 هزار دالر، پیشرانه ای 
کوچک تر از 3.0 لیتر ندارد و از هیچ سو 
نمی تواند پا به خیابان های کشور بگذارد. 
 خودروهایی که باالتر از آنها اسم برده 
ش��ده اس��ت بازه قیمتی آغازین کمتر از 
40 ه��زار دالر دارن��د ام��ا در مدل های 
خاص و قدرتمند تر به س��ادگی به بیش 
از 50 هزار دالر خواهند رسید. این گفته 
ب��ه آن معنا اس��ت که مدل ه��ای مجاز 
مطرح شده از این برند ها، تنها می توانند 
با کوچک ترین و ضعیف ترین پیش��رانه و 
با پایین ترین س��طح آپشن به کشور وارد 
ش��وند که این ن��وع واردات تصور بازار و 
مشتری ها را نسبت به خودروهای شیک 
و پریمی��وم دگرگون خواه��د کرد و این 
تقریباً به معنای خداحافظی بازار با برخی 

برندهای نامی است. 
 تحول بازار دست دوم 

ممنوعی��ت واردات کامل برخی برندها 
مانن��د پورش��ه یا محدود ش��دن واردات 
برخ��ی مدل ها به نمونه های کم آپش��ن 
باع��ث می ش��ود نمونه های مش��ابه این 
خودروه��ا ی��ا مدل های تولی��دی همان 
برند در بازار دس��ت دوم کش��ور س��ر به 
فل��ک بگذارن��د. افزای��ش چن��د برابری 
خودروهای دست دومی که واردات نمونه 
صفر آنها ممنوع اعالم ش��ده است ضمن 
برهم ریختن تعادل بازار خودرو کش��ور، 
ج��و رقابت را نیز از بی��ن خواهد برد که 
این مهم آس��یب جبران ناپذیری در بازار 
خودرو به همراه خواهد داشت که جبران 
آنها سالیان سال به درازا خواهد انجامید. 
 حال واردکنن��دگان باید از ابتدا بنای 
واردات برخ��ی مدل ه��ای ارزان ت��ر ی��ا 
برندهای مجازی چون مزدا، فولکس واگن، 
تویوت��ا و امثال آن را بچینند و خریداران 
با بازار س��ر به فلک کش��یده محصوالت 
دس��ت دوم و خوش��حالی خودروسازان 
داخلی و چینی دست و پنجه نرم کنند. 

رئیس انجم��ن واردکنندگان خودرو 
با بیان اینکه کار ثبت س��فارش خودرو 
از روزه��ای آینده آغاز خواهد ش��د و 
خودروهای جدی��د 20 روز تا یک ماه 
دیگر وارد بازار خواهند ش��د، گفت که 
این مس��ئله ضمن تخلیه شدن حباب 
موج��ود در قیمت ها، ثب��ات را به بازار 

باز می گرداند. 
به گ��زارش پدال نیوز، رئیس انجمن 
وارد کنندگان خودرو گفت: براس��اس 
دس��تورالعمل جدی��د، تعرف��ه واردات 
خودرو با حجم موتور 1000 تا 1500 
سی س��ی از 40 درصد ب��ه 55 درصد، 
تعرف��ه واردات خودروهای��ی ب��ا حجم 
موت��ور 1500 ت��ا 2000 سی س��ی از 
55درصد به 75 درصد و تعرفه واردات 
خودروه��ای با حجم موت��ور 2000 تا 
2500 سی سی نیز از 55درصد به 95 

درصد افزایش یافته است. 
 میثم رضایی با بیان اینکه براس��اس 
ابالغی��ه جدی��د واردات خودروه��ای 
باالی 2500 سی سی همچنان ممنوع 
اس��ت، گف��ت: در بخش��نامه جدی��د، 
 ع��الوه ب��ر خودروهای لوک��س باالی 
2500 سی سی خودروهایی که ارزش 
گمرک��ی آنه��ا بیش از 40 ه��زار دالر 

باشد نیز ممنوع اعالم شده است. 
 وی عل��ت ای��ن تصمی��م دول��ت را 
خودروه��ای  واردات  از  جلوگی��ری 
لوکس با هدف مقابله با تجمل گرایی و 
اشرافی گری عنوان کرد و افزود: پیش 
از این نیز به دولت منتقل کرده بودیم 
ک��ه حجم موت��ور مالک خوب��ی برای 
تعیی��ن لوکس بودن خودرو نیس��ت و 
باید مالک دیگ��ری در این باره لحاظ 
ش��ود که به نظر می رسد این هدف با 
ممن��وع ک��ردن خودروهایی که ارزش 
گمرک��ی آنه��ا بیش از 40 ه��زار دالر 

است، محقق شود. 
 رئیس انجمن واردکنندگان خودرو 
درباره آینده ب��ازار خودروهای وارداتی 
و حباب قیمتی ناش��ی از بس��ته بودن 
س��امانه ثب��ت س��فارش ه��م گف��ت: 
درمدتی که سامانه ثبت سفارش بسته 
بود، تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار 

خودروه��ای وارداتی از بین رفت و این 
مسئله موجب ایجاد قیمت های حبابی 
در ب��ازار خودرو ش��د. ام��ا امیدواریم 
با بازش��دن س��امانه ثبت س��فارش و 
ازس��رگیری دوباره واردات خودرو، به 
زودی تعادل به بازار بازگردد و ش��اهد 

کاهش قیمت خودرو باشیم. 
 رضای��ی با بیان اینک��ه پس از ابالغ 
دستورالعمل جدید، کار ثبت سفارش 
خ��ودرو از روزهای آین��ده آغاز خواهد 
ش��د و خودروه��ای جدی��د 20 روز تا 
یک ماه دیگر وارد بازار خواهند ش��د، 
گف��ت: ورود خودروهای جدید به بازار 
بار دیگر عرضه را افزایش خواهد داد و 
این مس��ئله ضمن تخلیه شدن حباب 
موج��ود در قیمت ها، ثب��ات را به بازار 

باز می گرداند. 
 وی البته تأکید کرد: انتظار بازگشت 
قیمت ها به کانال قیمتی قبل از بسته 
ش��دن س��امانه ثبت س��فارش انتظار 
بیهوده ای اس��ت زیرا در ابالغیه جدید 
تعرفه واردات افزایش یافته، اما بی شک 
قیمت ه��ای حبابی موجود هم ماندگار 

نخواهد بود. 
 رضای��ی در تش��ریح بیش��تر ای��ن 
موضوع گفت: به عنوان مثال خودرویی 
که قبل از بس��ته ش��دن س��امانه ثبت 
س��فارش حدود 230 میلی��ون تومان 
قیمت داش��ته و درح��ال حاضر حدود 
300میلی��ون در بازار عرضه می ش��ود 
ب��ا ورود خودروهای جدید ب��ه بازار و 
افزایش عرضه ب��ا افت حدود10درصد 
قیم��ت مواجه خواهد ش��د و انتظار ما 
این است که این خودرو در بازه قیمتی 
270 ت��ا 280 میلیون توم��ان در بازار 

عرضه شود. 
 رضای��ی ضم��ن قدردان��ی از اقدام 
دول��ت در اب��الغ دس��تورالعمل جدید 
واردات خ��ودرو گف��ت: امیدواریم این 
اقدام دول��ت هرچه س��ریعتر ثبات را 
به بازار خودروه��ای وارداتی بازگرداند 
و واردکنن��دگان و خریداران با آرامش 
وآس��ودگی خیال بیشتری در این بازار 
نس��بت به خرید وفروش خودرو اقدام 

کنند. 

 با باز شدن سایت ثبتارش
خودرو ارزان می شود؟ 

براساس دستورالعمل جدید

واردات کدام خودروها به کشور ممنوع شده است؟ 
خبـر

هشدار انجمن خودروسازان به 
فاجعه ای بزرگ در خودروسازی کشور

 انجمن خودروس��ازان کشور با ارس��ال نامه ای به 
مدیرعامل س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
)ایدرو(، نس��بت به وقوع بحرانی ب��زرگ در صنعت 
خودرو کش��ور طی دو س��ال آینده هش��دار داد. به 
گ��زارش پدال نی��وز،در این نام��ه از مدیرعامل ایدرو 
خواسته شده برای جلوگیری از وقوع فاجعه ای بزرگ 
در خودروس��ازی کشور، »اتاق فکر مقابله با بحران« 

تشکیل داده شود. 
اما هشداری که انجمن خودروسازان درباره بحران 
آینده صنعت خودرو به آن اش��اره کرده، چیس��ت؟ 
آن ط��ور که از پیوس��ت نام��ه مورد نظر مش��خص 
می ش��ود، ماجرا به ارتقای اس��تانداردهای داخلی و 
به تبع آن، حذف برخ��ی خودروهای پرتیراژ داخلی 
برمی گردد. طبق این پیوس��ت، انجمن خودروسازان 
تأکید کرده که با ارتقای استانداردهای تولید خودرو، 
چیزی حدود 800 هزار دستگاه از محصوالت تولیدی 
طی 8ماه امسال، امکان تولید از زمستان سال آینده 
را نخواهند داشت. این هشدار در شرایطی داده شده 
که طبق برنامه سازمان ملی استاندارد، استانداردهای 
داخلی خودرو تا پایان پاییز س��ال آینده به تدریج از 
55 ب��ه 85 مورد خواهد رس��ید. بر این اس��اس، هر 
خودرویی ک��ه نتواند اس��تانداردهای جدید را پاس 
کند، مجوز شماره گذاری برای آن صادر نخواهد شد، 

بنابراین دیگر امکان تولید ندارد. 
 اینکه چه اس��تانداردهای جدیدی ب��ه خودروهای 
داخل��ی اضاف��ه ش��ده و خواه��د ش��د، ب��ه تفصیل 
اطالع رس��انی های الزم در موردش صورت گرفته و در 
حال حاضر مشکل اصلی به حذف محصوالت پرتیراژ و 
عدم معرفی جایگزین برای آنها مربوط می شود. در واقع 
فاجعه ای که انجمن خودروس��ازان ایران از وقوع آن در 
آینده نزدیک خبر می دهد، خأل محصوالت در آس��تانه 
حذف، در خودروس��ازی و بازار ایران اس��ت. به عبارت 
بهتر، با وجود برنامه ریزی برای ارتقای اس��تانداردهای 
خودروی��ی و حذف محصوالتی که توانایی پاس کردن 
آنها را ندارند، برنامه مش��خصی ب��رای جایگزینی این 
خودروها تدوین نش��ده و این همان بحران و فاجعه ای 
است که انجمن خودروسازان نسبت به وقوعش هشدار 
داده اس��ت. بح��ران موردنظر از آن جهت اس��ت که با 
حذف خودروهای پرتی��راژ و نبود جایگزین برای آنها، 
خودروس��ازان با خأل ش��دید محصول مواجه و چیزی 
حدود 70 درصد از خطوط تولیدش��ان خالی خواهند 

شد. 

اخبار

جزییات طرح جدید ترافیک تهران 
اعالم شد

معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران گفت 
مقدمات و زیرس��اخت های اج��رای طرح ترافیک جدید 
فراه��م ش��ده و این ط��رح از 15 فروردی��ن 97 اجرایی 
می شود.  به گزارش فارس، حسن پورسیدآقایی در رابطه 
با جزییات طرح جدید ترافیک س��االنه تهران، گفت: در 
طرح قدیم ترافیک، عده ای به مدت یک سال مجوز عبور 
و م��رور به طرح ترافیک را داش��تند و این از ایرادات آن 
اس��ت چرا که این تعداد افراد می توانستند هر روز و هر 
س��اعت به طرح ترافیک بیایند و برون��د و به نوعی یک 
طرح تشویقی برایشان بود.  وی ادامه داد: از طرفی، طرح 
ترافیک قدیم عدالت نداشته است، چراکه 100هزار نفر 
از میان 4 میلیون خودرو را جدا کرده ایم و مجوز به آنها 
داده ایم که در هر ساعتی می تواند در شهر با میانگین 8 
س��اعت تردد کنند و عده ای ک��ه کار ضروری هم دارند، 
بای��د 40 هزار توم��ان بپردازند.  مع��اون حمل و نقل و 
ترافیک ش��هرداری تهران گفت: در طرح جدید ترافیک، 
هر خودرویی حساب کاربری داشته و مبلغی را افراد شارژ 
می کنند تا هر زمانی که وارد طرح ترافیک می شوند بسته 
به اینکه چه س��اعتی بیایند و بروند، از این حساب شان 
مبلغ کسر می ش��ود، اگر یک ساعت، یک روز یا 50 روز 
اس��ت، از حساب شان برداشته می ش��ود.  پورسیدآقایی 
ب��ا بیان اینکه در طرح قدی��م ترافیک، مدیریت ترافیک 
نداشته ایم، گفت: اما در طرح جدید، اگر فردی در ترافیک 
صبحگاهی یا عصرگاهی عبور و مرور کند، باید سه برابر 
اف��راد دیگر عوارض بدهد.  وی ادامه داد: در واقع زمان را 
به سه قسمت اوج صبح، ساعت 10 صبح تا 4 بعدازظهر 
و اوج ترافیک عصر تقسیم بندی کرده ایم، چراکه تاکنون 

برای ترافیک عصرگاهی برنامه ریزی الزم نشده بود. 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: 
به این ترتیب برای افرادی که از این سه قسمت در طول 
روز اس��تفاده می کنند تفاوت قائل شده ایم و عوارض را 
هم سه قسمت کرده ایم، به این ترتیب مردم می توانند 
زمان س��فر خود را مدیریت کنند.  پورسیدآقایی افزود: 
40 درصد س��فرهای تهران الزام س��اعتی ندارد و برای 
مردم قابل تنظیم است.  وی در مورد اینکه طرح جدید 
ترافیک چه میزان در کاهش آلودگی و ترافیک اثرگذار 
است، گفت: پیش بینی شده که ترافیک صبح و عصر با 
این طرح جدی��د 20 درصد کاهش یابد.  معاون حمل 
و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: همچنین 
ب��رای خودروهایی که معاینه فن��ی برتر دارند، تخفیف 
20 درصدی عوارض درنظر گرفته شده است، این معاینه 
فنی برتر که اکنون دو ماه اس��ت در مراکز معاینه فنی 
راه اندازی ش��ده، موتورها را در دور باال می سنجد و این 
عالوه بر سنجش معاینه فنی معمولی است که ضریب 

یک دارد. 

نقل و انتقال خودرو در دفاتر 
رسمی الزم نیست

عضو کانون وکالی دادگس��تری ته��ران گفت در 
قان��ون مدنی صراحتا آمده اس��نادی که نزد مقامات 
ذی صالح تنظیم می ش��ود عقود رس��می اس��ت. به 
گزارش ایلنا، عضو کانون وکالی دادگس��تری تهران 
در خصوص لزوم زدن س��ند در دفاتر رسمی یا کافی 
بودن کارت سبزی که توس��ط راهنمایی و رانندگی 
صادر می ش��ود، اظهار داشت: قانون در این خصوص 
کاماًل ش��فاف و مشخص اس��ت و متأسفانه اشتباهی 
که در ذهن برخی افراد که معتقدند مالکیت خودرو 
باید در دفاتر ثبت اسناد رسمی انتقال داده شود این 

است که تعریف درست سند رسمی را نمی دانند. 
 وی تصری��ح ک��رد: پس این تفکر ک��ه اگر نقل و 
انتقال خودرو در دفاتر رس��می ثبت نشود، رسمیت 
ندارد، اش��تباه اس��ت و نتیجه تفکر غلط بخش��ی از 
جامعه است و باعث می شود مردم هزینه اضافی بابت 
نق��ل و انتقال خ��ودرو پرداخت کنن��د.  عضو کانون 
وکالی دادگس��تری ته��ران گف��ت: در قانون مدنی 
صراحت��ا آمده اس��نادی که نزد مقام��ات ذی صالح 

تنظیم می شود عقود رسمی است. 
عضو کانون وکالی دادگستری تهران در خصوص 
لزوم زدن س��ند در دفاتر رس��می ی��ا کافی بودن 
کارت سبزی که توسط راهنمایی و رانندگی صادر 
می شود اظهار داشت: قانون در این خصوص کاماًل 
شفاف و مشخص است و متأسفانه اشتباهی که در 
ذه��ن برخی افراد که معتقدند مالکیت خودرو باید 
در دفاتر ثبت اس��ناد رس��می انتقال داده شود این 
است که تعریف درس��ت سند رسمی را نمی دانند.  
س��یدمهدی حجتی ادامه داد: قانون مدنی صراحتا 
در این خصوص گفته است اسنادی که نزد مقامات 
ذی ص��الح تنظیم می ش��ود عقود رس��می اس��ت 
بنابراین رایی که از دادگاه صادر می ش��ود رس��می 
اس��ت و یا اگر خودرویی خرید و فروش می ش��ود 
کارت س��بزی که به عن��وان س��ند مالکیت صادر 
می شود، چون توسط مامورین راهنمایی و رانندگی 
صادر شده و در حدود وظایف آنهاست سند رسمی 
محسوب می ش��ود پس ما نمی توانیم سند رسمی 
را محدود به اس��نادی کنیم که فقط در این دفاتر 

صادر می شود. 
وی تصریح کرد: پس این تفکر که اگر نقل و انتقال 
خودرو در دفاتر رس��می ثبت نشود، رسمیت ندارد، 
اش��تباه اس��ت و نتیجه تفکر غلط بخش��ی از جامعه 
است و باعث می شود مردم هزینه اضافی بابت نقل و 

انتقال خودرو پرداخت کنند. 



در راستای ایجاد و ارتقا و زیست بوم کارآفرینی فناورانه و اشاعه فرهنگ 
کارآفرینی و تس��هیلگری در فرآیندهای نقش آفرینی بخش خصوصی در 
توسعه کس��ب وکارهای دانش بنیان و خالق در شهر تهران، تفاهم نامه ای 

میان س��ازمان خدمات اجتماعی ش��هرداری 
ته��ران و س��تاد توس��عه فناوری ه��ای نرم و 

هویت ساز معاونت علمی امضا شد. 
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، این تفاهم نامه با التفات به س��ند 
باالدس��تی 1404 )چش��م انداز جمه��وری 
اس��المی ایران( و ابالغ سیاس��ت های کلی 
اقتص��اد مقاومت��ی، همکاری جهت اش��اعه 
فرهن��گ کارآفرین��ی در بس��تر حوزه ه��ا 
)محله ه��ای  ته��ران  ش��هر  محله ه��ای  و 
بیست ودوگانه( و حمایت از آموزش مفاهیم 
و فن��ون کس��ب وکار ب��ه ش��رکت های نوپا 
)اس��تارت آپ( و ایجاد تس��هیل در فرآیند 

س��رمایه گذاری، از طریق بسترس��ازی، جریان س��ازی و نهادسازی، به 
منظور شکوفایی زیست بوم توسعه شرکت های دانش بنیان و خالق در 

پایتخت جمهوری اسالمی ایران به امضا رسید. 

اهداف این تفاهم نامه که میان شهرداری تهران و ستاد توسعه فناوری های 
نرم و هویت س��از معاونت علمی امضا ش��د، شامل بسط و اشاعه فرهنگ 
کارآفرینی در میان شهروندان پایتخت و کمک به شکوفایی اشتغال مولد 
و پای��دار در بخش خصوصی؛ رفع معضالت 
و مش��کالت حوزه ه��ای ش��هری از طریق 
شناسایی و شکل دهی تیم های استارت آپی 
و خالق؛ بسترسازی و تسهیلگری موردنیاز 
برای ایجاد و رشد شتاب مند استارت  آپ های 

مردمی است. 
از دیگر اهداف این تفاهم نامه می توان به 
تامین فضا و بسترهای مورد نیاز برای ارائه 
و شناس��ایی ایده های نو در فضای کسب 
و کار؛ تامین زیرساخت های سخت افزاری 
و نرم اف��زاری از طری��ق ایج��اد نهادهای 
حاکمیتی الزم برای رشد و شتاب دهی به 
امر رشد استارت آپ ها؛ دستیابی به فضای 
س��اختارمند شکل گیری، ش��کوفایی و پایداری استارت آپی در تهران؛ 
تبدی��ل تهران به ش��هر ش��کوفا در حوزه ن��وآوری و کارآفرینی و رفع 

معضالت شهری اشاره کرد. 

کارگروه تخصصی توسعه فناوری و کارآفرینی ستاد گیاهان دارویی 
و طب س��نتی معاونت علمی، بسته های کارآفرینی ویژه ای را به منظور 
افزای��ش کارایی، به��ره وری و در کل تحول اقتصادی در حوزه گیاهان 

دارویی و طب سنتی در سایه اهداف توسعه 
پایدار، ظرفیت س��ازی و توانمندسازی ارائه 

کرد. 
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
از کش��ورهای جه��ان  بس��یاری  رویک��رد 
ب��ه موض��وع کارآفرین��ی، موج��ب اتخ��اذ 
در  کارآفرین��ی  توس��عه  سیاس��ت های 
بخش ه��ای مختلف ش��ده اس��ت. توس��عه 
فرهن��گ کارآفرینی، حمایت از کارآفرینان، 
ارائ��ه آموزش های مورد نیاز به آنان و انجام 
تحقیقات و پژوهش های الزم در این زمینه 
ب��رای حل مش��کالت مختل��ف اقتصادی و 

اجتماعی از اهمیت بس��یار زیادی برخوردار است.  کارآفرینی یکی از 
بحث های جدید در دهه اخیر بوده و در ایران نیز به لحاظ سهم باالی 
جوانان از جمعیت کش��ور و مش��کل بیکاری آنها، یک��ی از محورهای 

اصل��ی در برنامه ریزی ه��ا و سیاس��تگذاری های دولت اس��ت. در پرتو 
کارآفرین��ی می توان ب��ا یک برنامه ریزی راهب��ردی، گام های اصولی و 
پای��ه ای برای رونق اقتص��ادی در جهت نیل به اهداف توس��عه پایدار 
برداشت.  به این منظور، ستاد توسعه علوم 
و فن��اوری گیاهان دارویی و طب س��نتی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
نس��بت ب��ه تش��کیل کارگ��روه تخصصی 
توس��عه فن��اوری و کارآفرین��ی گیاه��ان 
داروی��ی و ط��ب س��نتی معاون��ت علمی 
اقدام کرده است. این کارگروه در راستای 
اجرایی ک��ردن اهداف پیش بینی ش��ده در 
سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی و با 
تمرکز ویژه بر ارتقا و توسعه سطح فناوری 
و دانش تولید گیاهان دارویی و کارآفرینی 
و اش��تغال پایدار ش��کل گرف��ت.  یکی از 
رویکردهای این کارگروه تهیه بس��ته های 
کارآفرینی در حوزه های مختلف گیاهان دارویی و طب س��نتی بود که 
به این منظور شیوه نامه ای براساس دیدگاه متخصصان و اعضای ستاد 
گیاهان دارویی تدوین و متناسب با آن بسته های کارآفرینی تهیه شد. 

س��ومین اجالس وب فارس��ی پنجم بهمن ماه در تهران و به میزبانی 
کانون توسعه دهندگان فضای مجازی برگزار می شود.  به گزارش بازرگانی 
خبرگزاری مهر، سومین اجالس توسعه دهندگان وب فارسی برای فعاالن 

و توسعه دهندگان فضای مجازی ایران، پنجم 
بهمن ماه 1۳۹۶ در مرکز همایش های وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار می شود.  
هدف اصل��ی از برگزاری ای��ن اجالس ایجاد 
ارتب��اط صمیمی و نزدیک بی��ن دولتمردان 
و نخبگان فض��ای مجازی ایران و اس��تمرار 
این امر اس��ت. از دیگر اه��داف برگزاری این 
اجالس بزرگ می توان به بررس��ی فضای وب 
و روند رشد اس��تارت آپ ها، کسب و کارهای 
اینترنت��ی و کارآفرینی در وب ایران اش��اره 
کرد.  در این راس��تا، هفتمین جلسه کمیته 
راهبردی اجالس با حضور حمیدرضا همتی 
رئیس کانون توسعه دهندگان فضای مجازی، 

نمایندگان س��ازمان ها و نهادهای مرتبط، اساتید دانشگاه، کارآفرینان و 
فعاالن وب ایران برگزار ش��د.  محوریت این جلسه، نهایی سازی مباحث 
محتوایی و اجرایی و همچنین نحوه پوشش خبری اجالس در رسانه های 

ملی و بین المللی بود.  رئیس کانون توس��عه دهندگان فضای مجازی در 
این جلس��ه با تاکید مجدد بر ایجاد ارتباط نزدیک میان دولت و فعاالن 
وب فارس��ی بی��ان کرد: اجالس وب فارس��ی از بزرگ تری��ن رخدادها و 
رویدادهای مرتبط ب��ا فضای مجازی و وب 
در کش��ور بوده و از این رو در میان فعاالن 
و توسعه دهندگان فضای مجازی از اهمیت 
بسزایی برخوردار اس��ت، بدین منظور باید 
این مراس��م ب��ه بهترین نحو برگزار ش��ود.  
وی اف��زود: یکی از اه��داف مهم اجالس در 
س��ومین دوره دعوت از کشورهای دوست، 
همس��ایه و هم  زبان بوده است تا بتوانیم از 
پتانسیل های مشترک و ایجاد فضای تعاملی 
و بین المللی اس��تفاده کنیم.  همتی گفت: 
اجالس وب فارس��ی قدمی مهم و حرکتی 
عظیم برای پیشرفت عرصه وب فارسی است 
که این امر بدون تالش و حمایت دولتمردان 
و همچنین فعاالن سایبری و توسعه دهندگان فضای مجازی امکان نبود، 
فضای مجازی کش��ور امروزه بیش از هر زمانی پتانس��ل کار و گسترش 

را دارد. 

در دوران جدید اصطالحی با عنوان اقتصاد دیجیتالی یا اینترنتی به 
مجموعه مفاهیم اقتصاد جهانی اضافه ش��ده که به دلیل تازه بودن آن 
می ت��وان به عنوان یک حوزه جدید اقتصادی روی آن س��رمایه گذاری 

جدی تری داشت.
به گزارش ایسنا، در سال های اخیر، در هر 
دو سطح ملی و بین المللی، توجه کارآفرینان 
و س��رمایه گذاران به اس��تارت آپ ها افزایش 
یافته و این روند به ایران هم راه یافته است. 
اهمیت استارت آپ ها و کارآفرینی در حوزه 
تکنولوژی و مشخص ش��دن فواید پشتیبانی 
از کس��ب و کاره��ا در وضعی��ت ش��کننده 
خ��ود در مراحل اولیه موجب ش��ده تا افراد 
متخص��ص در حوزه��ای فن��ی و صنعت��ی 
مختلف درصدد اشتغال زایی به روش علمی 

و سازمان یافته برآیند.
امروزه حتی می توان گفت استارت آپ های 

موفق تبدیل به موتور رشد اقتصاد اطالعاتی و اقتصاد اینترنتی شده اند 
و توس��عه اخیر اکوسیس��تم های استارت آپ در سراس��ر جهان، نتایج 
چش��مگیری در آینده اقتصاد جهانی خواهد داشت. براساس گزارشی 

که مرکز ملی فضای مجازی منتشر کرده، در بخش دولتی کشورهای 
پیش��رفته، بیش از ۳0 سال است که توسعه مراکز رشد کسب و کارها 
به عنوان سیاس��ت و راهکاری پرطرفدار برای پرورش کارآفرینی و در 
نتیجه، توسعه پایدار از طریق ایجاد شغل 
مطرح شده اند و فعالیت این مراکز در رشد 
اقتص��ادی مانند کاتالی��زور عمل می کند. 
همزمان، س��رمایه گذاران نی��ز حمایت از 
استارت آپ ها را راهی جدید برای افزایش 

احتمال بازگشت سرمایه می دانند.
هم��ه  تقریب��ا  ک��ه  وج��ودی  ب��ا 
اس��تارت آپ های فن��اوری موف��ق دنیا از 
س��ه یا چهار اکوسیستم استارت آپ مانند 
»س��یلیکون ولی« یا »بوس��تون« به وجود 
آمده ان��د، اما به نظر می رس��د این روند به 
انتها رس��یده و در س��ال های اخیر شاهد 
به وج��ود آم��دن اس��تارت آپ های موفق 

مستقلی در سراسر جهان بوده ایم.
همزمان با انفجار جهانی کارآفرینی، اکوسیستم های استارت آپ هم 

رشد و بلوغ قابل توجهی در سراسر جهان داشته اند.
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مراسم اختتامیه سومین دوره المپیاد  تکنیسین های ایران با حضور 
مدیران ارش��د ش��رکت سامس��ونگ الکترونیکس و س��ازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور در سالن تالش ساختمان صداوسیمای جمهوری 

اسالمی ایران برگزار شد. 
در این مراس��م، برندگان چهار رشته حاضر در این مسابقات معرفی 
ش��دند و جوایز خود را از دس��ت مدیران شرکت سامسونگ و سازمان 

آموزش فنی وحرفه ای کشور دریافت کردند. 
سومین المپیاد  تکنیسین های ایران با همکاری شرکت سامسونگ و 
س��ازمان آموزش فنی وحرفه ای در دو مرحله نظری و عملی و در چهار 
گرایش موبایل و تبلت، لوازم خانگی )یخچال، ماش��ین لباسش��ویی(، 

دس��تگاه های تهویه مطبوع 
)کول��ر گازی(، لوازم صوتی 
و  )تلویزی��ون  تصوی��ری  و 
س��ینمای خانگ��ی( برگزار 

شد. 
در ابت��دای این مراس��م، 
معاون  ثابت نژاد،  حمیدرضا 
پژوهش، سنجش و ارزیابی 
س��ازمان آم��وزش فن��ی و 
ضم��ن  کش��ور  حرف��ه ای 
خوش��امدگویی به مهمانان 
حاضر در مراسم به تشریح 
آموزش��ی  و  فن��ی  ابع��اد 
تکنیس��ین های  المپی��اد  

ایران پرداخت. 
»تاکنون  گفت:  ثابت نژاد 
المپی��اد   از  دوره  س��ه 
را  ای��ران  تکنیس��ین های 
و  گذاش��ته ایم  پشت س��ر 
م��ا ش��اهد هس��تیم ک��ه 
مسابقات هر س��ال بهتر از 
س��ال قبل برگزار می شود. 
اهداف اولیه این مس��ابقات 
جذب و شناس��ایی نخبگان 
مهارت��ی و تروی��ج فرهنگ 
مهارت آم��وزی اس��ت ک��ه 

تاکنون در تحقق آن موفق بوده است.«
معاون س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای درباره همکاری این سازمان 
با ش��رکت سامس��ونگ الکترونیکس گفت: »با توجه اینکه سامسونگ 
حامی اصلی مسابقات جهانی مهارت است امیدواریم تا همکاری با این 
ش��رکت یک روند مستمر و دائمی باشد. آکادمی مهندسی سامسونگ 
نمونه ای از این همکاری مس��تمر است که تاکنون بازخوردهای مثبتی 

را داشته است.«
به گفته ثابت نژاد، رویدادهایی مش��ابه المپیاد  تکنیسین ها می تواند 
فرهنگ  مهارت  پذیری را به جای مدرک  پذیری ترویج کند و با ترغیب 

افراد به کسب مهارت جامعه ای بهتر را رقم بزند. 
در ادامه مراس��م، فرهاد هجرت، مدیر بازاریابی ش��رکت سامسونگ 

الکترونیک��س در س��خنانی ب��ه دالیل حض��ور این ش��رکت در عرصه 
آموزش های فنی کشور و ترغیب هرچه بیشتر جوانان به مهارت آموزی 
پرداخت��ه و گفت: »ش��رکت سامس��ونگ از س��الیان پی��ش در حوزه 
مس��ئولیت های اجتماع��ی به طور م��داوم فعال ب��وده. به طور خالصه 
می توان��م به آخرین آنها از جمله مش��علداران المپیک، یادگاری تو به 
زمین ش��امل کاشت درخت به تعداد افراد ثبت نام کننده، مرکز فناوری 
سامسونگ در دانشگاه امیرکبیر، هم نفس با زمین که شامل استفاده از 

کیسه های دوستدار محیط زیست بوده، اشاره ای داشته باشم.«
مس��عود فیاض��ی، مدیر رواب��ط عمومی و مس��ئولیت های اجتماعی 
سامس��ونگ الکترونیکس سخنران بعدی مراسم بود که گزارش کاملی 
را درب��اره روند برگزاری و 
دس��تاوردهای ای��ن دوره 
از المپی��اد  تکنیس��ین ها 
ارائ��ه ک��رد. او با اش��اره 
ب��ه تاریخچ��ه هم��کاری 
س��ازمان  و  سامس��ونگ 
فنی وحرف��ه ای  آم��وزش 
 ۹۳ »س��ال  گف��ت: 
می��ان  تفاهم نام��ه ای 
س��ازمان  و  سامس��ونگ 
آم��وزش فنی وحرفه ای به 
تأسیس  که  رس��ید  امضا 
اولین  آکادمی مهندس��ی 
ثمره آن ب��ود. پس از آن 
المپی��اد   دوره  نخس��تین 
در  ایران  تکنیس��ین های 

سال ۹4 برگزار شد.«
در بخش می��ان برنامه 
نی��ز  المپی��اد  اختتامی��ه 
گ��روه آوازی ته��ران ب��ا 
حضور روی سن به اجرای 
موس��یقی پرداخ��ت. این 
مراس��م نهایتا ب��ا معرفی  
برت��ر  تکنیس��ین های 
المپی��اد  دوره  س��ومین 
کشوری و تقدیر از نفرات 

برتر آکادمی مهندسی سامسونگ به کار خود پایان داد. 
پس از برگزاری دو مرحله عملی و نهایی در گرایش صوتی وتصویری 
آقایان علی اکبر روستایی، محمد رضا رزم آرا، مسعود فقیهی؛ در گرایش 
موبایل و تبلت حمید اسماعیلی، رحیم نشاط بافنده، بابک نورصالحی 
گرگان��ی؛ در گرایش ل��وازم خانگی داریوش واش��قانی فراهانی، گودرز 
افضل��ی، روح اهلل جعف��ری و در گرایش تهویه مطبوع جواد اس��تادپور، 
محس��ن فراهانی، مهرداد قاس��می به عنوان نفرات اول تا سوم المپیاد  

تکنیسین های ایران برگزیده شدند. 
نفرات اول هر گرایش ۳0 سکه بهار آزادی همراه با لوح تقدیر، نفرات 
دوم ۲0 س��که بهار آزادی همراه با لوح تقدیر و نفرات س��وم 10 سکه 

بهار آزادی همراه با لوح تقدیر دریافت کردند. 

آزادکاران ب��رای موفقیت حرفه ای، باید برای خودش��ان یکس��ری 
قوانین و اصول تنظیم کنند. برنامه ریزی و ساختاردهی کار، بسیاری 

از مشکالت آنان را رفع می کند. 
ب��ه گزارش زومیت، طبق پیش بینی کارشناس��ان تا س��ال ۲0۲0 
حدود 4۳درصد از نیروی کار، بخش��ی از اقتصاد گیگ خواهند بود و 
علت این امر هم روشن است: آزادکاری به شما اجازه می دهد رئیس 
خودتان باش��ید و درعین حال درآمد خوبی کسب کنید. اگر شما هم 
فک��ر می کنید احتماال در آینده به آزادکاری روی می آورید؛ این پنج 
اصل را همیش��ه در ذهن داشته باش��ید تا راه رسیدن به اهداف تان 

را هموار کنید: 

خودتانرا۲۴ساعتدردسترسقرارندهید
ازآنجاکه ش��ما برای کس��ب اعتبار و جذب مشتریان جدید تالش 
می کنید، به راحتی ممکن است خودتان را تمام ساعات شبانه روز در 
دس��ترس قرار دهید. اغلب آزادکاران این اشتباه را مرتکب می شوند 
و فکر می کنند حاال که زمان کاری مش��خصی ندارند، باید هر زمان 
که مش��تریان درخواست کردند، در دسترس آنان باشند. مسئله این 
است که شیوه پاسخگویی شما، س��ابقه کاری تان را تعیین می کند. 
ب��رای مثال اگر به مش��تری خود بگویید پروژه ای را که ش��ب برای 
شما ارس��ال کرده، تا صبح تکمیل می کنید و تحویل می دهید، این 
پیام را ارس��ال می کنید که س��اعات کاری مشخصی ندارید و لزومی 
ندارد مش��تریان به تقویم کاری شما توجهی داشته باشند. درنتیجه 
خیلی زود با انبوهی از س��فارش هایی روبه رو می شوید که آخر شب 
یا نیمه ش��ب ارسال می شوند. شاید اوایل کار، زمانی که فقط با تعداد 
اندکی از مش��تریان کار می کنید از عهده این درخواس��ت ها برآیید، 
ولی وقتی پایه مش��تریان افزایش پیدا کند، این مدل باعث می شود 
با مش��کالت جدی مواجه ش��وید. درست اس��ت که زمان کاری تان 
انعطاف پذیر اس��ت، ولی بهتر اس��ت برای زمان تان مرزهایی روشن 
و واقع بینانه تعیین کنید و مانع از خس��تگی و استرس آتی خودتان 
شوید. این مشکل باعث می شود سطح کیفیت اجرایی شما نیز پایین 

بیاید. 
نکته دیگری که باید در ذهن داشته باشید، این است که شما باید 
برای مدیریت کارهای تان نیز برنامه ریزی داش��ته باش��ید. اگر هفته 
کاری اس��تاندارد 40 س��اعته ش��ما، به ۵0 تا ۶0 ساعت کار افزایش 
پیدا کند، فرصت نمی کنید سفارش ها را بررسی و بهترین پروژه ها را 

از میان آنها انتخاب کنید. 

درپذیرشپروژهها،بادقتوسختگیریعملکنید
در هر کسب وکار خوب، مدیر اجرایی از اهداف شرکت و پروژه هایی 
که باید تکمیل ش��وند، درک فوق العاده ای دارد. متاسفانه آزادکاران 
در این امر مصالحه می کنند. آنها بیشتر به این فکر هستند که تقویم 
کاری ش��ان را پر نگه  دارند تا درآمد بیشتری داشته باشند و بتوانند 
از عهده مخارج زندگی برآیند. به همین دلیل بینش و بصیرت عالی 
را از دس��ت می دهند. درنهایت هم خشنودی و رضایت شخصی شان 
از کاری ک��ه انج��ام می دهند کاهش پیدا می کند و دس��تمزدی که 
دریاف��ت می کنند، آنها را خوش��حال نمی کند. بهتر اس��ت مثل یک 
مدیرعام��ل خ��وب، اصول تان را مش��خص کنید و اهداف مناس��بی 

ب��رای خودتان تعیین کنی��د. به این حقیقت فکر کنی��د که امروزه 
با فراگیرشدن ش��بکه های اجتماعی، هزاران مشتری بالقوه خواهید 
داشت که استانداردهای باالیی دارند و به کیفیت کار، بها می دهند. 

سازماندهیداشتهباشید
هنگامی ک��ه تع��داد پروژه ها یا س��فارش ها افزایش پی��دا می کند، 
باید به تعداد وظایفی که هم زمان می پذیرید توجه داش��ته باشید و 
وضعیت کارهای تان را مرتب کنید. بهتر اس��ت از یک نرم افزار خوب 
که به ش��ما اج��ازه می دهد روی همه برنامه ه��ای زمانی، ارتباطی و 
عملکردی تان نظارت داش��ته باشید، اس��تفاده کنید. فکر نکنید که 
می توانی��د همه چی��ز را به خاطر بیاورید، زیرا س��رانجام موضوعی را 

فراموش خواهید کرد.
 

وقتیچیزیرانمیدانید،ناآگاهیتانرابپذیرید
شاید باور نکنید ولی اغلب مشتریان با این موضوع مشکلی ندارند 
ک��ه به آنها بگویید در مورد سوال ش��ان تحقیق می کنید. آنچه باعث 
نارضایتی مش��تریان می شود این اس��ت که دیر یا زود متوجه شوند 
ش��ما بدون مهارت و تخصص کافی س��فارش آنها را انجام می دهید. 
به جای اینک��ه بخواهید از خودتان تصویر یک کارش��ناس تمام عیار 
را ارائ��ه دهید، روی ارتباطات پایدار و بلندمدت با مش��تریان تمرکز 
کنید. از متخصصانی که ماهرتر از ش��ما هس��تند کم��ک بگیرید و 
اگ��ر می دانید ف��رد دیگری بهتر می تواند این پ��روژه را تکمیل کند، 
مش��تری را ب��ه او ارجاع دهی��د. کاری را که انج��ام آن در توان تان 
نیس��ت، نپذیرید. صداقت ش��ما برای مش��تریان ارزشمند است و به 

خاطر همین صداقت، شما را در شبکه خود نگه می دارند. 

بودجهبندی
بس��یاری از آزادکاران فکر می کنند ازآنجاکه دسترسی به پروژه ها 
در زمان های مختلف متفاوت اس��ت، هرگ��ز نمی توانند بودجه بندی 
درس��تی داش��ته باش��ند. واقعیت این است که ش��ما باید داده های 
کاری ت��ان را حفظ کنی��د. اولین و مهم ترین قانون این اس��ت که تا 
زمانی که س��طح مشتریان پایه مناس��بی ندارید، شغل روزانه خود را 
ت��رک نکنید. با توجه به درآمد ثابت ش��غل اصلی، یک بودجه بندی 
جامع داشته باش��ید. در مرحله بعد دقیقا حساب کنید که به عنوان 
ی��ک آزادکار، ط��ی ش��ش ماه چق��در درآم��د کس��ب کرده اید. در 
بررس��ی های تان، مدت زمانی را که صرف آزادکاری کرده اید، در نظر 
داش��ته باشید. این پروسه به شما کمک می کند متوجه شوید که آیا 
می توانید آزادکاری را به عنوان شغل اصلی تان انتخاب کنید یا خیر. 
صرف نظر از اینکه آزادکاری شغل تمام وقت یا نیمه وقت شما است، 
یک برآورد نس��بی از کسب درآمدتان )برحس��ب ساعاتی که صرف 
می کنید( داشته باشید. حداقل این برآورد را به عنوان پایه درآمدتان 
در نظر بگیرید و بر این اس��اس بودجه بندی کنید. ممکن اس��ت در 
برخی ماه ها، درآمد بیش��تری داشته باشید. در این صورت مازاد این 
بودجه را ب��رای ماه هایی که احتماال س��فارش های کمتری خواهید 
داشت، پس انداز کنید. اگر هم به طور مداوم دریافتی های تان افزایش 

پیدا می کند، دوباره درآمد پایه خود را تنظیم کنید. 
INC:منبع
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توس��عه صادرات س��وخت زیس��ت توده جامد یکی از طرح هایی است که با 
حمایت ستاد توس��عه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی در حال انجام است 

تا به زودی شاهد کارآفرینی براساس مزیت های بومی در این حوزه باشیم. 
ب��ه گزارش مرک��ز ارتباط��ات و اطالع رس��انی معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاست جمهوری، توس��عه بازارهای صادراتی، کارآفرینی براساس مزیت های 
بوم��ی و افزایش ظرفی��ت تولید پلت تا ۶000 تن در 10 س��ال آینده برخی 
از دس��تاوردهای طرح »تجاری سازی و توس��عه صادرات سوخت زیست توده 
جامد« اس��ت که با حمایت ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و 

بنیاد ملی نخبگان اجرا می شود. 

باحمایتستادتوسعهفناوریحوزهانرژیمعاونتعلمی

رونقاشتغالزاییوکارآفرینیدرحوزه
سوختزیستتودهمحققمیشود

کارگاه آموزش��ی »مدیریت زم��ان و برنامه ریزی« به هم��ت بنیاد نخبگان 
استان ایالم برگزار شد. 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، کارگاه آموزشی »مدیریت 
زم��ان و برنامه ریزی« با هدف افزایش اثربخش��ی، کارایی و بهره وری اجتماع 

نخبگان بومی، به همت بنیاد نخبگان استان ایالم برگزار شد. 
رض��ا خانی، رئیس بنیاد نخبگان اس��تان ایالم توانمندس��ازی س��رآمدان و 
مس��تعدان برتر در زمینه برنامه ریزی صحیح تحصیلی و شغلی را از مهم ترین 
اهداف این کارگاه دانس��ت و گفت: درک اهمیت زمان و برنامه ریزی دقیق بر 

مبنای آن، از مهم ترین ارکان موفقیت است. 

باتاکیدبرلزومافزایشاثربخشیاجتماعنخبگانی

کارگاهآموزشی»مدیریتزمانو
برنامهریزی«برگزارشد

هکشدنحسابتوییترمدیریکیازموفقتریننرمافزارهای
امنیتیدنیااینروزهاسوژهرسانههاشدهاست.

بهگزارشزومیت،جانمکآفیمیگویدتبلیغیکهدرخصوص
یکنوعارزدیجیتالنهچندانشناختهشدهدرتوییترویمنتشر
شدهاستمتعلقبهاونبودهوحسابکاربریاوهکشدهاست.

مکآفیکهمدیروموسسشرکتپیشگامعرصهامنیت
سایبرییعنیمکآفیاستدرپاسخبهاینسوالکهچطورممکن

استویبااینمیزانتجربههکشود،گفتهاست:
منکنترلیرویامنیتتوییترندارم.

توییترهرچنددرخصوصایناتفاقمستقیمااظهارنظرینکرده
رویتوصیههایامنیتیخودتاکیدکردهاست.

اینشبکهاجتماعیبهسیستماحرازهویتدومرحلهایمجهز
است.دراینسیستمشخصعالوهبرواردکردنرمزملزمبه

واردکردنکدیاستکهتوسطسایتبهموبایلاوارسالمیشود.
مکآفیبهBBCگفتهاستکهاینگزینهامنیتیرافعالکرده
بود،امامعتقداستهکرکدارسالشدهرادربینراهربودهاست.
اومیگویدهمانلحظهمتوجههکشده،اماازآنجاییکهدرآن
لحظهرویقایقبودهنتوانستهاستبهاپراتورتلفنهمراهخود

یعنیAT&Tمراجعهکند.
اومیگوید:»تمامکاریکهآنهکرانجامدادهدسترسیبه

حسابتوییترمنبودهاست.اوضاعمیتوانستبدترازاینباشد.«
مکآفیاذعانداشتهاستکهبعدازایناتفاقجهتاحتیاط،
احرازهویتدومرحلهایراازتماماکانتهایخودحذفکرده

است.
الزمبهذکراستمکآفیپیشتردرزمینهارزدیجیتال
فعالیتهاییداشتهاست.اوکهسابقهکاندیداتوریریاست
جمهوریآمریکارانیزدارددرحالحاضرمشغولعرضه

ضدهکترینگوشیدنیااست.


مکآفیهکشدن
حسابتوییترشرا

تاییدکرد



آگاهی از برند به معنای آن اس��ت که 
مخاطبان هدف یک برن��د به چه میزان 
برن��د و تصویر برند را می شناس��ند و آن 
را تش��خیص می دهن��د. آگاه��ی از برند 
از جمل��ه م��واردی اس��ت که ب��رای هر 
کس��ب وکاری حائز اهمیت است، چراکه 
هرچه قدر برندی شناخته شده تر باشد، 
طبعا میزان فروش بیش��تری هم خواهد 

داشت. 
اگر به دنبال آن هس��تید که مشخص 
کنید ب��ازار هدف تان چه دیدی نس��بت 
ب��ه برند ش��ما در ش��بکه های اجتماعی 
و موتوره��ای جس��ت وجو دارد، حتما از 
ش��اخص آگاهی از برند ب��ه عنوان یکی 
 )KPIs( از شاخص های کلیدی عملکرد
برای فعالیت های بازاریابی خود استفاده 

کنید. 
ام��روزه بازاریابی آنالین م��ورد توجه 
بس��یاری از بازاریابان قرار گرفته اس��ت، 
چراکه به نسبت هزینه اثرگذاری باالیی 
دارد. در ادام��ه این مقاله ش��اخص هایی 
برای س��نجش آگاه��ی از برند در فضای 
آنالین مطرح ش��ده است، س��عی کنید 
ای��ن ش��اخص ها را در کس��ب وکار خود 
اندازه گی��ری و از تحلیل ه��ای آن برای 

کمپین های پیش رو استفاده کنید. 

 شاخص آگاهی از برند
)Brand Awareness Metric(

این ش��اخص به ش��ما نش��ان می دهد 
عملکرد برند شما در جامعه چگونه است 
و اینک��ه می��زان جس��ت وجوی برندتان 
به چه میزان اس��ت. این ش��اخص برای 
بازاریابی دیجیتالی طراحی ش��ده که به 
دنب��ال ضبط تغییرات رخ داده بر آگاهی 
از برن��د آنالی��ن، در طول زمان اس��ت. 
شاخص آگاهی از برند، شامل چهار معیار 

اندازه گیری اصلی به شرح زیر است: 

پست های فیس بوک و طرفدارانش 
)Facebook Posts and Fans(

برای بازاریابان دیجیتالی که به دنبال 
آگاه��ی ازنتای��ج فعالیت ه��ای اینترنتی 

برندشان هس��تند، فیس بوک خط مقدم 
کمپین های ش��بکه های اجتماعی است. 
البته الزم به ذکر اس��ت ک��ه فیس بوک 
در ب��ازار جهان��ی و بین الملل��ی بازدهی 
باالی��ی دارد، ام��ا در کش��ور خودم��ان، 
امروزه از این ش��بکه  اجتماعی استقبال 
زیادی نمی ش��ود. در واقع برندهایی که 
می خواهن��د آگاه��ی از برند خ��ود را در 
بازار ایران افزایش دهند، باید بر ش��بکه   
داش��ته  تمرکز  اینس��تاگرام  اجتماع��ی 
باشند. تعداد پست های ماهانه بازاریابان 
را در س��نجش کارایی تالش های ش��ان 
در ش��بکه اجتماعی کمک می  کند و در 
عین حال می توان این عدد را با افزایش 
طرف��داران در طول زمان مقایس��ه کرد. 
این مقایس��ه  ها نیازمند تجزیه و تحلیل 
بیشتر از طریق توجه به سایر معیارهای 
ش��بکه های اجتماعی اس��ت. برای مثال 
افزایش تع��داد فالوئر یا پس��ت هایی که 
به اشتراک گذاش��ته می شود می تواند تا 
حدی نش��ان دهد که کمپی��ن بازاریابی 
ش��بکه اجتماعی با موفقیت انجام گرفته 

است یا خیر. 

 دنبال  کنندگان توییتر
)Twitter Followers(

فیس ب��وک،  طرف��داران  مانن��د 
دنبال کنندگان توییتر نی��ز به بازاریابان 
کارای��ی  تش��خیص  در  دیجیتال��ی 
فعالیت ه��ای اینترنتی برن��د، در یکی از 
مهمتری��ن پلتفرم های ش��بکه اجتماعی 
می  کن��د.  کم��ک   ،)social media(
ردیابی مخاطبان در ط��ول زمان امکان 
فهم رون��د رفتاری آنها را فراهم می کند، 
به وی��ژه زمانی که کل پس��ت ها در یک 
دوره زمانی بررس��ی ش��ود. این مقیاس 
را به ش��کل دقیق به همراه شاخص های 
شبکه های اجتماعی جزیی  تر مدنظر قرار 
دهید، به این صورت می توانید از عالیق 
مخاطبان تان آگاه شوید و در کمپین های 
بعدی آنها را مدنظر قرار دهید. به عنوان 
مثال ببینید کدام پس��ت ها بیشتر مورد 
پسند قرار گرفته اند و به اشتراک گذاشته 
شده اند، سپس دالیل احتمالی و منطقی 
این امر را بس��نجید، به این صورت شما 

بازخورد کاملی از کمپین بازاریابی شبکه 
اجتماع��ی خ��ود خواهید داش��ت؛ حال 
کافی است در اجرای کمپین های بعدی 

این موارد را مد نظر قرار دهید. 

)Brand Mentions( اشارات برند
این ش��اخص از این لح��اظ که دیدی 
از تع��داد اش��ارات آنالین ب��ه برندتان را 
ارائ��ه می ده��د، منحصر به فرد اس��ت. 
این ش��اخص از منابعی مانند رسانه  های 
اجتماعی، وب س��ایت های شخص ثالث 
)rd party websites3( و وبالگ ه��ا 
به��ره می گی��رد و ب��رای محاس��به این 
شاخص می توان از نرم افزارهای تحلیلی 
برای ش��بکه های اجتماعی استفاده کرد. 
اگر برند ش��ما گس��تره  فعالی��ت باالیی 
داش��ته باش��د نرم افزارهای تخصصی در 
این حوزه می توانند تعداد و نوع اش��ارات 
ب��ه برن��د را مش��خص کنند. ب��ا تحلیل 
اطالعات خروجی از آن می توانید میزان 

آگهی از برند را بسنجید. 

 جست وجوی برند
)Branded Search(

داشتن اطالعات در مورد تعداد افرادی 
که به دنبال نام برندی خاص در موتورهای 
جست وجو هستند، می تواند تا حد زیادی 
دید مناسبی نس��بت به میزان آگاهی از 
برند ارائ��ه دهد. در این معی��ار خاص از 
شاخص آگاهی از برند، جست وجوی برند 
)Branded Search( از طریق بررسی 
بازدیدکنن��دگان  جس��ت وجوی  تع��داد 
واقع��ی از صفحه اصل��ی برند یا صفحات 
محصول، می تواند می��زان تقریبی آگهی 
از برند و موارد م��ورد توجه مخاطبان را 

شناسایی کند. 

آگاهی از برند و مقایسه دوره  های 
زمانی مختلف

زمان��ی  دوره  ه��ای  مقایس��ه 
 مختل��ف ب��ا س��تون ماه ه��ای متوال��ی

 )MoM: month over month(
ای��ن امکان را ب��ه بازاریاب��ان دیجیتالی 
می  دهد ک��ه روند عملک��رد فعالیت های 
اینترنتی خود را در طول زمان مش��اهده 

کنند. ش��اخص آگاه��ی از برند طراحی 
ش��ده ت��ا مقدار پای��ه آگاه��ی از برند را 
مش��خص کند و به بازاریابان این امکان 
را بده��د ک��ه نق��اط پرت را تش��خیص 
دهند. به عن��وان مثال اگر عملکرد یکی 
از ماه  های خاص در مقایس��ه با دوره  های 
گذشته بیشتر بوده، ممکن است از نتایج 
 PR( ناش��ی از کمپی��ن رواب��ط عمومی
campaign( ی��ا کمپین موفق رس��انه 

اجتماعی باشد. 
 Brand( ش��اخص آگاهی از برن��د
Awareness Metric( ی��ک معیار 
ارزش��مند ب��رای ردیابی  ه��ای ماهانه 
مخاطبان در فضای آنالین اس��ت. این 
ش��اخص ها بازاریابان دیجیتالی را در 
تحلیل و بهبود عملکرد و کمپین های 
بازاریاب��ی دیجیتال��ی ی��اری می کند، 
ول��ی در نظر داش��ته باش��ید که این 
شاخص تنها بخش کوچکی از داستان 
طوالن��ی عملکرد آنالی��ن مارکتینگ 
اس��ت و در اندازه  گیری این ش��اخص 
بای��د به ش��اخص های دیگ��ر از جمله 
 First Visit( ش��اخص اولین بازدید
Metric(، ش��اخص بازدی��د مج��دد 
و   )returning visit metric(
 online( ش��اخص نرخ تبدیل آنالین
conversion metric( نی��ز توجه 

کنید. 
البته الزم به ذکر است که در این مقاله 
صرف��ا به ش��اخص های س��نجش آگاهی 
از برن��د در فضای مجازی پرداخته ش��ده 
اس��ت، درحالی که در بخ��ش آفالین هم 
شاخص هایی برای سنجش میزان آگاهی 
از برن��د وجود دارد. یک��ی از معمول ترین 
روش ه��ا در این مورد انجام تحقیقات بازار 
اس��ت، مدل های مختلفی برای س��نجش 
آگاهی از برن��د وجود دارد، مثال می توانید 
از نردبان ذهنی مشتریان استفاده کنید. به 
این صورت که از مصرف کنندگان بخواهید 
نام پنج برند اصلی در حوزه و صنعتی را که 
در آن فعالیت می کنید نام ببرند، با تحلیل 
جواب های به دست آمده مشخص خواهد 
ش��د میزان آگاهی از برند ش��ما نسبت به 

سایر رقبا در صنعت مشابه چگونه است. 
belovedmarketing :منبع

شاخص آگاهی از برند
کارگاه برندینگ

حتی غذایی که می خورید روی 
برند شخصی تان مؤثر است! 

شاید باور نکنید، اما این نکته واقعا درست است، 
اگر در مورد آن، به ویژه در موقعیت های حرفه ای 
فکر کنید. غذاهایی که انتخاب می کنید، اطالعات 
بیش��تری در مورد آنکه هس��تید، بی��ان می کند. 
هنگام��ی که به ط��ور مرتب غذاهای مش��ابهی را 
انتخ��اب می کنی��د، مردم متوجه می ش��وند و در 
مورد ش��ما فکرهایی می کنند. این انتخاب ها، به 
عنوان بخش��ی از برند شخصی تان، مانند هر چیز 

دیگری، باید هدفمند باشند. 
با اینکه ش��خصا، همیش��ه انتخاب های سالمی 
نمی کنم، اما تالش��م را می کن��م و به طور مداوم 
نظراتی مانند »خیلی خوب هستید« یا »منضبط 
ویژگی های��ی  می کن��م.  دریاف��ت  را  هس��تید« 
ک��ه دوس��ت دارم بخش��ی از برند خودم باش��د. 
ویژگی های��ی که دوس��ت دارم مش��تریان هنگام 

انتخاب شرکتی، آنها را درنظر بگیرند. 
هنگامی که گاهی اوقات در رستوران ها، چیزی 
عجیب را فقط برای سرگرمی تست کردم، متوجه 
شدم وقتی که این کار را انجام می دهم، نظرهایی 
مانند »خیلی ماجراجو هس��تی« یا »خیلی خالق 
هس��تی« را دریافت می کنم، باز به برندسازی من 

برمی گردد! 
البته این نیس��ت که تنه��ا انتخاب های غذایی، 
برند ما را تش��کیل نمی دهد، بلکه این انتخاب ها 
در کن��ار عناصر دیگر هس��تند و س��بب تقویت 
برندس��ازی ما ب��رای افرادی که با م��ا در ارتباط 

هستند می شود. 
ای��ن نکات در مورد انتخاب های نوش��یدنی نیز 
صادق اس��ت. نوش��یدنی ها بخش مهم��ی از غذا 
هس��تند. م��ا معتقدیم که انتخاب نوش��یدنی نیز 

می تواند سبب تقویت برندسازی شود. 
چیزی ک��ه در مورد موضوع غذا و برندس��ازی 
شخصی جالب است، این است که کسب وکارهای 
بس��یار حرفه ای و شخصی زیادی سر غذا استارت 
می خورد و بعضی افراد، بهترین کار خود را موقع 
غذا خ��وردن انج��ام می دهند. جالب اینجاس��ت 
ک��ه خیل��ی از افراد وقتی پش��ت میز رس��توران 
می نش��ینند، آرام ت��ر و آینده نگرت��ر می ش��وند. 
ای��ن اف��راد خالقانه ت��ر و نوآورانه تر می ش��وند و 
موفقیت های خوبی برای برند شخصی خود کسب 
می کنن��د، حتی اگر تنها با خ��وردن یک فنجان 

قهوه یا چای همراه باشد. 
ش��ما می توانی��د این ش��رایط را تص��ور کنید. 
انتخ��اب غذا و نوش��یدنی در ش��کل گیری تصور 
مردم از ش��ما مهم است. اگر ش��ما مقدار زیادی 
غذا س��فارش دهید و آن را به سرعت تمام کنید، 
آن دسته از افرادی که در اطراف شما قرار دارند، 
درباره ش��ما نظ��ر خواهند داد. با اینک��ه این امر 
ممکن اس��ت اغراق آمیز به نظر برسد، اما همیشه 
ای��ن اتفاق می افتد. پس ای��ن انتخاب ها می تواند 
به هوش��مندی، بازدهی و تص��ورات مردم از برند 

شخصی شما کمک کند. 
با اینکه ممکن اس��ت قبال ب��ه این موضوع فکر 
نک��رده باش��ید، ام��ا در موقعیت ه��ای اجتماعی 
و تج��اری، انتخاب ه��ای غذایی ش��ما واقعا برند 
ش��خصی ش��ما را تح��ت تأثی��ر ق��رار می دهد و 

می تواند عامل موفقیت شما باشد. 
عاقالنه انتخاب و از برند شخصی خود به عنوان 

راهنمای خود استفاده کنید. 
brandabout :منبع
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کارگاه برندینگ

شبکه های اجتماعی، راهکاری برای 
روایت داستان برند شما

هم��ه ما در دوران کودکی، عاش��ق ش��نیدن قصه های 
هیجان انگیز بودیم. وقتی قصه گو شروع به گفتن داستان 
می کرد، هر لحظه منتظر ش��نیدن ادامه قصه بودیم و در 
قسمت های حساس، سراپاگوش می ش��دیم تا از اتفاقات 
بعدی آگاه ش��ویم. همه اینها به دلی��ل قدرت قصه گویی 
شخصی بود که به بهترین شکل داستان را برایمان روایت 

می کرد. 
س��ال ها از آن دوران گذش��ته  اس��ت. ش��اید اکن��ون 
شخصیت های قصه های قبلی دیگر برایمان جذاب نباشند، 
اما عالقه ما به ش��نیدن داستان های جالب همچنان ادامه 

دارد! 
ب��رای اینکه بدانید انتخ��اب روش مناس��ب در روایت 
داستان برند شما برای مش��تری تا چه حد اهمیت دارد، 

به این مثال توجه کنید: 
دوس��ت شما با یک محصول جدید به خانه شما آمده و 
کل مشخصات محصول را از روی دستورالعمل آن برای تان 
می خواند. سپس به ش��ما می گوید از این محصول بسیار 
راضی اس��ت و از شما می خواهد آن را خریداری کنید. به 

نظر شما این کار خیلی عجیب نیست؟ 
راهکار بهتر این اس��ت که دوست شما ابتدا مقدمات را 
برای شما آماده سازی کرده و پیش زمینه ای از کاربرد این 
محصول ارائه دهد. س��پس با توجه به جلب عالقه تان، به 
ش��ما پیش��نهاد کند آن محصول را خریداری کنید. حاال 
تصور کنید دوس��ت ش��ما یک کمپانی است که سعی در 

فروش محصوالتش دارد. 
همانطور که دیدی��د، اگر کمپانی برای فروش محصول 
خود خط داس��تانی جذابی داشته باشد که شما نیز با آن 
همذات پنداری کنید، استراتژی فروش این کمپانی بسیار 

موفق تر خواهد بود. 
پس اگر ش��ما هم قصد دارید داس��تان برند خود را به 
شکل جالبی برای مردم روایت کنید، این نکات ساده ولی 

کاربردی به شما کمک خواهند کرد: 
1- جایگاه کنونی برندتان کجاست؟ 

به غیر از حالتی که برند شما تازه شروع به فعالیت کرده 
باش��د، باید قبل از اینکه داس��تانی جدید برای برند خود 
تعریف کنید، بدانید که از پیش مردم درباره این برند چه 

دیدگاهی داشته اند. 
این بدان معنی نیس��ت که باید همواره یک روند ثابت 
داش��ته باش��ید. همانطور که م��ردم با گ��ذر زمان تغییر 
می کنند، شخصیت برند ش��ما نیز باید تکامل پیدا کند، 
اما این مهم اس��ت که بدانید کار را از کجا شروع کردید و 

دورنمای برندتان کجاست! 
2- ارزش های اصلی کمپانی را در نظر بگیرید

قب��ل از اینکه هر نوع خدمات یا محصولی را در معرض 
دید مردم قرار دهید، حتما به این موضوع واقف باشید که 
آیا این کار با ارزش های برند ش��ما هماهنگ اس��ت؟ و آیا 
خط داس��تانی که تعریف می کنید همان صدای برندتان 

است که می خواهید به گوش مصرف کنندگان برسد؟ 
اگر جواب تان بله است، پس با قدرت به کارتان ادامه دهید. 
3- بدانید که برای چه داستان برند را روایت می کنید

قصد ش��ما از ای��ن کار ی��ادآوری جایگاه برن��د در نزد 
مش��تریان حال حاضرتان اس��ت؟ ی��ا می خواهید توجه 
مشتریان آینده را به خود جلب کنید؟ داستانی که جذاب 
و مؤثر باش��د، دنبال کنندگان را تبدیل به مشتریان وفادار 

شما می کند. 
4- داستان تان قابل ارتباط برقرار کردن است؟ 

مواردی که در این متن برای تان می گوییم به س��ختی 
قابل رده بندی هس��تند، ولی ش��اید به جرات بتوان گفت 
که این م��ورد مهم ترین نکته ای اس��ت ک��ه باید رعایت 
کنی��د. خودتان را به جای مش��تری قرار دهید و از بیرون 
به داس��تان تان نگاه کنید. آیا به صورت احساس��ی با آن 
ارتب��اط برقرار می کنید؟ آیا به اندازه کافی ش��ما را تحت 
تأثیر قرار می دهد تا آن را با دوستان تان در میان بگذارید؟ 
آیا محتوای داستان، شما را ترغیب به استفاده از محصول 

یا خدمات این برند می کند؟ 
5- مشتری را به عنوان بخشی از برندتان در نظر بگیرید

یکی از بهترین راه ها برای اثربخش بودن داس��تان برند 
این اس��ت ک��ه کمتر در مورد خودتان و بیش��تر در مورد 
مشتریان صحبت کنید. به مشتریان احتمالی خود نشان 
دهید ک��ه برندتان چگونه روی مش��تریان کنونی ش��ما 

تأثیرگذار بوده  است. 
6-  از ویدئو استفاده کنید

اس��تفاده از ویدئو در شبکه های اجتماعی تا حد زیادی 
مشارکت مردم را تضمین می کند. هیچ چیزی غیر از یک 
ویدئوی کوتاه و الهام بخش یا حتی تکه هایی از پشت صحنه 

کار، نمی تواند شخصیت برندتان را به نمایش بگذارد. 
7- از ابزار مناسب استفاده کنید

حتما شما مشتریانی دارید که در شبکه های اجتماعی 
مختلف با ش��ما در ارتباط هس��تند، اما این به آن معنی 
نیس��ت که با یک ابزار واحد و همزمان، در همه شبکه ها 
اق��دام به جلب مش��ارکت م��ردم کنید. در ابت��دا ببینید 
مشتریان بالقوه بیشتر در کدام شبکه های اجتماعی فعال 
هستند و کارتان را از آنجا شروع کنید. سپس ابزار مناسب 
برای هر شبکه را بیابید و در مواقع مناسب با هوشمندی 

از آن استفاده کنید. 
8- ثابت قدم و مشتاق باشید

خط مش��ی برندت��ان بای��د کامال مش��خص باش��د تا 
مصرف کنندگان دچار ش��ک و تردید نشوند. هرگز طوری 
رفتار نکنید که ذهن مصرف کننده آشفته شود. همیشه با 
صداقت از کارتان حرف بزنید و به خاطر داشته باشید که 

صداقت رمز موفقیت است! 
imarketor :منبع

پژمان پاکدامن
مربی و مشاور برندسازی شخصی 

BRANDBRAND

آزاده اردشیری چم



11 بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279
دوشنبه
11 دی 1396

شماره 967

در حال حاض��ر اگر هرکدام از ما به عنوان 
صاح��ب یک کس��ب وکار نیاز به اس��تخدام 
کارمن��د داش��ته باش��یم، درج آگه��ی در 
ش��بکه های اجتماعی و سایت های تخصصی 
این حوزه نخستین انتخاب های مان هستند. 
ب��ا نگاهی اجمالی به ای��ن آگهی ها به خوبی 
متوجه ضعف های بنیادی اغلب شان خواهیم 
شد. پرسش��ی که سین فالکونر در این مقاله 
دنبال می کند، چرایی دش��واری نگارش متن 

آگهی استخدام و اصول صحیح آن است. 
در نگاه اول تنظیم متن آگهی اس��تخدام 
بسیار ساده به نظر می رسد. تنها کافی است 
مس��ئولیت ها، انتظارات، میزان تحصیالت و 
مهارت های موردنیاز و در نهایت حقوق ماهانه 
را کنار هم قرار دهیم. با این حال تجربه ثابت 
کرده چنین شیوه ساده و سرراستی همیشه 
نتیجه مطلوبی به همراه ندارد. خوش��بختانه 
پیش��رفت حوزه ه��ای تخصص��ی مدیریت و 
بازاریاب��ی در س��طح آکادمی��ک امکا ن های 
گس��ترده ای را پیش روی ما قرار داده اس��ت. 
اس��تراتژی های دقی��ق و برنامه ریزی ش��ده 
ش��انس ما را برای کسب نتیجه بهتر افزایش 
خواهد داد. به این ترتیب پرسشی که در ابتدا 
باید بدان پاسخ داد اینگونه خواهد بود: برای 

حل این مشکل چه کاری می توان کرد؟ 
در ادامه توصیه های��ی در زمینه چگونگی 
تنظیم متن آگهی ارائه خواهد شد. با این حال 
پیش از آن باید نگاهی هرچند کوتاه به شیوه 
تصمیم گیری و انتخاب شغل افراد انداخته و 

اصولی را در این خصوص یاد بگیریم. 
کاندیداها و جست وجوی شغل

ب��ه مانند هر فردی در دنیای کس��ب وکار 
هنگام جس��ت وجوی ش��غل باید به عالقه و 
توانایی م��ان توجه کنیم. ای��ن دقیقا مرحله 
نخست تحلیل کارمندان پیش از جست وجو 
در اینترن��ت یا هر فضای��ی دیگر برای آگهی 
اس��تخدام اس��ت. پس از این مرحله نوبت به 
جست وجوی خیل عظیمی از منابع اطالعاتی 
برای یافتن آگهی مطلوب خواهد رس��ید. در 
این مرحله هر آگهی در بهترین حالت هشت 
ثانیه ب��رای جلب نظر مخاطب وقت دارد. در 
هر صورت هیچ کدام از ما یک آگهی تبلیغاتی 

را مانند منبع امتحانی مطالعه نمی کنیم. 
اغلب اوق��ات از میزان درآم��د به گونه ای 

صحبت می ش��ود که ان��گار مهم ترین عنصر 
در تصمیم گی��ری افراد اس��ت. ب��ا این حال 
براساس آخرین نظرسنجی صورت گرفته از 
سوی Business Insider نزدیک به نیمی 
از اف��راد به جای حقوق مس��تقیم به مزایای 
غیرمادی شغل موردنظر نیز توجه می کنند. 
به طورکلی پژوهش های اخیر از اهمیت یافتن 
بخش های جانبی کسب وکار حکایت دارند. در 
این راستا دیگر نمونه ساده ای که پیش از این 
معرفی کردیم، برای فردی که به چیزهایی به 
جز حقوق مستقیم نیز اهمیت می دهد، کافی 

نخواهد بود. 
براس��اس الگویی که برای این بخش آماده 
ک��رده ام، فرد ابتدا ب��ه عالقه مندی اش توجه 
خواهد کرد. س��پس به سراغ آگهی ها رفته و 
آنها را با این معیار مورد بررسی قرار می دهد. 
در ص��ورت هماهنگ��ی آگه��ی با س��لیقه و 
انتظارات فرد، وی با شما تماس خواهد گرفت. 
در ای��ن میان تنها ابزار صاحبان کس��ب وکار 
همان متن کوتاه آگهی است. در واقع در این 
متن باید فرد مقابل را نس��بت به مطلوبیت 

موقعیت شغلی پیشنهادی توجیه کنید. 
حال ک��ه اهمیت متن آگه��ی در فرآیند 
تصمیم گی��ری کارمندان را متوجه ش��دیم، 
بررسی شیوه های ارتقای توانایی نوشتاری و 

انتقال پیام آگهی مناسب به نظر می رسد. 

گام اول: اهمیت ضربه نخست
ش��اید اهمیت انتخاب تیتر واضح بس��یار 
روش��ن باش��د. با این حال هنوز هم بسیاری 
از آگهی ه��ا در انتخ��اب تیت��ر ضعیف عمل 
می کنند. باید توجه داشت که تیتر نخستین 
و مهم ترین بخش آگهی است. به این ترتیب 
تنها یک یا دو ثانیه برای جلب نظر مخاطب 

وقت داریم. 
هنگام��ی که صحبت از انتش��ار آگهی در 
اینترن��ت می ش��ود، باید ضرورت ه��ای این 
محی��ط را نیز مدنظر قرار دهی��م. به عقیده 
بس��یاری از افراد موتورهای جس��ت وجوگر 
توانایی تشخیص و مرتب سازی دقیق آگهی ها 
براساس تیترهای ش��ان را ندارند. با این حال 
گزارش های رسمی گوگل بیانگر توسعه موتور 
جس��ت وجویش در راس��تای هدفمندسازی 
جست وجوی کاربران است. یکی از نتایج این 
برنامه که از سال 2015 در دست اقدام است، 
افزایش اهمیت تیت��ر و به طور کلی محتوای 

متن  های اینترنتی خواهد بود. برهمین اساس 
اگر برخی از کلیدواژه های مهم کسب وکارتان 
در تیتر آگهی درج نشود احتمال نمایش در 
چند صفحه نخست گوگل منتفی می شود. در 
اینجا با دو مسئله روبه رو خواهیم بود. نخست 
اینکه باید تیتری جذاب و کامل تهیه کنیم، 
سپس باید روی کلیدواژه ها تمرکز و آنها را با 
تیتر نهایی هماهنگ کنیم. شاید برای مرتبه 
نخست چنین هماهنگ سازی بسیار دشوار به 
نظر برسد. با این حال تمرین بیشتر مشکالت 

را حل خواهد کرد. 
گام دوم: سادگی همه چیز است

بی��ان  ب��رای  از کس��ب وکارها  بس��یاری 
ویژگی ه��ای صنعت ش��ان زب��ان و واژه های 
وی��ژه ای دارن��د. به عن��وان مث��ال برخی از 
ش��رکت های ح��وزه بازی های رایان��ه ای به 
مسئوالن بخش پشتیبانی مشتریان »نینجای 
نگهبان« می گویند. به عنوان فردی خارج از 
حوزه بازی س��ازی شرق آس��یا چنین واژه ای 
کام��ال بی معن��ا به نظ��ر می رس��د. توجه به 
این نکته که اغلب اف��راد تجربه متفاوتی در 
کس��ب وکارها دارند به ما در راستای استفاده 
از عبارت ه��ای واض��ح و س��اده در آگه��ی و 

تبلیغات مان کمک خواهد کرد. 
بدون ش��ک بسیاری از جویندگان شغل از 
عبارت های تخصصی یک حوزه در موتورهای 
جست وجو اس��تفاده نمی کنند. عالوه بر این 
استفاده از عبارت های خاص و کمتر آشنا در 
موتورهایی نظیر گوگل و یاهو جزو اولویت های 
پایانی نمایش طبقه بندی می شوند. برهمین 
اساس اس��تفاده از عبارت های ساده و صریح 
در تیتر و متن آگهی استخدام ضروری است. 
گام سوم: پیروزی یعنی آگهی نسبتا 

کوتاه
هنگامی که نوبت به متن آگهی می رس��د، 
اغل��ب اف��راد ب��ه فک��ر رعای��ت اختص��ار و 
خالصه گوی��ی هس��تند. با این ح��ال آگهی 
بسیار کوتاه باعث کج فهمی مخاطب خواهد 
شد. استفاده از تکنیک طالیی در این مرحله 
الزام��ی اس��ت. این تکنیک ب��ر روی نگارش 
آگهی های نسبتا کوتاه تأکید دارد. منظور از 
آگهی نسبتا کوتاه بین 50 تا 60 کلمه است. 
متن های طوالنی ت��ر از این مقدار به احتمال 
زیاد موردتوجه کافی قرار نخواهند گرفت. از 
سوی دیگر آگهی های بسیار کوتاه نیز موجب 
انتقال ناقص مفهوم می شود. آگهی هایی که 

در آنها از تکنیک طالیی اس��تفاده می ش��ود 
به ط��ور میانگین 30 الی 40 درصد بیش��تر 
از س��ایر گونه های دیگر مورد مش��اهده واقع 

خواهند شد. 
گام چهارم: مسئله تیترهای مشابه

به نظر ذکر اهمیت اجتناب از ذکر تیترهای 
مش��ابه با رقبا ضرورتی ندارد. با این حال در 
بسیاری از مواقع به طور کامال اتفاقی چند تیتر 
مشابه در سطح اینترنت مشاهده می شود. این 
ام��ر نه به دلیل تقلید ش��رکت ها از یکدیگر، 
بلکه به دلیل رواج برخی از کلیشه ها در یک 
کسب وکار رخ می دهد. بدون شک تیترهای 
مش��ابه ت��وان مخاط��ب در تفکی��ک آگهی 

شرکت ها را کاهش خواهد داد. 
به منظور درک بهتر اهمیت خالقیت ورزی 
در انتخاب تیت��ر آگهی عبارت »اس��تخدام 
دس��تیار اجرای��ی« را در گوگل جس��ت وجو 
کردم. آگهی دوم و سوم تیتری کامال مشابه 
هم داشتند. بدون شک مخاطبی که به دنبال 
ش��غل اس��ت، این دو آگهی را از س��وی یک 
شرکت قلمداد می کند. برهمین اساس به قید 
قرعه یکی از آگهی ها از سوی مخاطب حذف 
خواه��د ش��د. نکته جالب در اینجاس��ت که 
آگهی دوم از سوی یک شرکت بیمه واقع در 
سانفرانسیسکو و آگهی سوم متعلق به تولیدی 
پوشاک زنجیره ای در یونان بود. این حجم از 
تف��اوت در میان دو آگهی با تیتری یکس��ان 
تنها برای کس��انی که به متن و جزییات هر 

دو توجه کنند، مشهود خواهد بود. 
گام پنجم: هر آگهی یک شغل

ت��الش ب��رای گنجاندن چند درخواس��ت 
اس��تخدام در ی��ک آگه��ی همیش��ه نتیجه 
مطلوب��ی در پی ن��دارد. در واقع اگر تکنیک 
طالیی را مدنظر قرار دهی��م، امکان نگارش 
متن��ی طوالنی برای اس��تخدام چند کارمند 
در حوزه ه��ای مختلف وجود ن��دارد. چنین 
آگهی ای دست کم 100 کلمه را در بر خواهد 

داشت. 
هوش مصنوعی موتورهای جس��ت وجو در 
طبقه بن��دی آگهی ه��ا و به ط��ور کلی مطالب 
بیش��تر بر روی موارد تخصصی تأکی��د دارند. 
این به معنای س��قوط آگهی ه��ای ترکیبی در 
صفحه بندی غول های اینترنتی است، برهمین 
اساس توصیه من در این گام بسیار ساده است: 
برای هر موقعیت شغلی یک آگهی چاپ کنید. 
hubspot. com :منبع

بازاریابی آگهی استخدام و مشکالت آن

سازمان دهی و به کارگیری نیروی کارمند خریداریم
فروش

مسائلی از قبیل اینکه هرکس چه کاری، در چه زمان و 
مکانی انجام بدهد از مسائل مربوط به سازمان دهی هستند 
که تفاوت بس��یار زیادی میان میزان اثربخشی نیروهای 
مختلف فروش، ایجاد می کند. آیا فروشندگان شما باید کار 
خود را به بیرون از اداره، منطقه یا کش��ور، توسعه دهند؟ 
آیا باید آنها را در اداراتی مستقر کنید که کارکنانی هرروزه 
به آنها کمک کنند و رؤسایی از نزدیک بر کارشان نظارت 
داش��ته باش��ند؟ یا باید نیروی فروش را آزاد بگذارید تا با 
تش��خیص خود فعالیت کند و تعداد تاس های خود را تا 
حد ممک��ن افزایش دهد و به عوض ارتباط با ش��رکت از 
طریق دفاتر منطقه ای، با کامپیوترهای قابل حمل جدید با 
شرکت مرتبط شود؟ یا آنکه- اگر فعالیت تجاری محدودی 
داری��د- آیا صاحب کار باید تمام فروش ها را انجام دهد، یا 
آوردن فروش��ندگانی که درصد می گیرند به صرفه است؟ 
در ادامه به نقل از هورموند، به بیان مواردی س��ودمند در 

سازمان دهی نیروی فروش می پردازیم. 
اگر هم اکنون نیروی فروش دارید، با ارزیابی عملکردشان 
می توان دریافت که آیا تعداد بیشتری فروشنده نیاز دارید 
یا با تع��داد کمتری هم می توانید همی��ن کارها را انجام 
دهی��د. آیا حوزه هایی وجود دارند که از لحاظ مش��تریان 
احتمالی غنی باش��ند، اما فروشندگان ش��ما به آنها وارد 
نش��ده باشند؟ اگر چنین است به فکر تقسیم آن حوزه ها 
باشید. همچنین به فکر جداس��ازی یا افزودن فرد دومی 
برای تشکیل یک گروه فروش باشید، اگر در حوزه ای نرخ 
از دست رفتن مشتری باالست، این نشانه فقدان خدمات و 
مالقات پیگیرانه است. در مقابل اگر دیدید برخی حیطه ها 
ظرفیت اندکی دارند، آنه��ا را در حیطه هایی دیگر ادغام 
کنید. رویکرد دیگر این اس��ت که نیروی فروش را از صفر 
طراحی کنید. با بررسی بازار خود باید دریابید که در طول 
سال، چه تعداد تماس های فروش می خواهید برقرار کنید. 
در اکث��ر حیطه های تجاری ش��رکت های خوبی وجود 
دارند که وظیفه اس��تخدام و مدیریت فروش��ندگان را بر 
عهده می گیرند. آنها نمایندگان فروش نام دارند که معموال 
با دریافت کمیسیون مشخصی، بین 10 تا 20درصد، بسته 
به نوع صنعت ش��ما و اینکه در ساختار قیمت گذاری تان 
چقدر جا برای پرداخت حق داللی داش��ته باش��ید، برای 

شما کار می کنند. 
اگر شما شرکتی کوچک یا خط تولید محدودی دارید، 
توصیه می کنیم از نماینده فروش اس��تفاده کنید. هرگاه 
شما مش��کل مقیاس کاری داشته باش��ید هزینه کردن 
برای استخدام فروشندگانی متعهد برای خودتان تا حدی 
ناموجه اس��ت، ولی نماینده های فروش بهترین گزینه اند. 
مش��کل مقی��اس کار زمانی پیش می آید که ش��ما خط 
تولیدی بس��یار کوتاه دارید و فروشندگان تان محصوالت 

زیادی برای فروش به مشتریان ندارند. 
ه��ر تماس ف��روش به مجموع س��فارش های بس��یار 
محدودی منجر می شود و درنتیجه این فروش ها، هزینه 
تماس ها را پوش��ش نمی دهند، ولی نماینده های فروش 
معم��وال خطوط تولید چندین ش��رکت را اداره می کنند 
و درنتیجه وقتی با مش��تریان تماس می گیرند، نسبت به 
زمانی که فروشندگان مستقل ش��ما این کار را می کنند، 
محصوالت بیش��تری برای عرضه به مش��تریان احتمالی 
دارند. اگر ش��ما محصوالت معدودی بفروش��ید، ممکن 
اس��ت خریداران پرمشغله مایل نباشند برای گوش دادن 

به تعریف فروشنده شما وقتی صرف کنند. 
بااین همه اگر احتماال به هر شکلی می توانید استخدام 
و اداره فروش��ندگانی متعهد برای خ��ود را توجیه کنید، 
حتما آنها را اس��تخدام کنید! در صورت داش��تن این نوع 
فروشنده شما کنترل بیش��تری خواهید داشت، بازخورد 
بهتری از ب��ازار دریافت می کنید و نی��ز خواهید دید که 
ی��ک نیروی فروش متعه��د، معموال بین 2 ت��ا 10برابر، 
بیش از نماینده های فروش، محصوالت شما را می فروشد، 
چراکه فروشنده متعهد بر محصول شما متمرکز و به آن 
وابسته اس��ت. غالبا نماینده های فروش به فروخته شدن 
محصوالت توجه دارند، ن��ه اینکه چه محصولی فروخته 
می شود. درنتیجه آنها بیشتر به محصوالتی توجه می کنند 
که فروش آنها آسان است و ممکن است محصول شما در 

این گروه جای نگیرد! 
توصیه می کنیم از شرکت هایی که نماینده های فروش 
به آنها محصوالتی می فروشند، درباره بهترین شرکت های 
نمایندگی فروش نظرخواهی کنید. ش��ما از نماینده های 
فروش می خواهید که محصوالت تان را به همین مشتریان 
بفروش��ند، پس نظر این مشتریان بیش��ترین اهمیت را 
دارد! ش��ما حتی می توانید از همین نماینده های فروش 
درباره س��ایر ش��رکت هایی که محصوالت��ی )غیر رقیب( 
می فروش��ند، جویا ش��وید و اگر هم اکنون با نماینده های 
فروش مشغول همکاری هستید، آنها می توانند اطالعاتی 
درباره شرکت هایی که مناطقی دیگر را پوشش می دهند، 

برای شما فراهم کنند. 
توصیه می شود که با نمایندگان فروش، در نمایشگاه های 
تجاری مربوط به حیطه فعالیت خود، روابطی برقرار کنید. 
نماینده ه��ای فروش در نمایش��گاه های تجاری ش��رکت 
می کنند و بس��یاری از آنها ب��رای نمایندگی محصوالت 

غرفه هایی اجاره می کنند. 
پ��س از انتخاب نماینده های فروش ش��ما باید مؤکدا، 
ب��ه تالش های آنان برای فروش به ش��کلی منظم نظارت 
کنی��د. کدام نماینده فروش بهت��ر از همه عمل می کند؟ 
معموال 10 یا 15درصد از نماینده های فروش، تقریبا تمام 
فروش محصول ش��ما را محقق می کنند. اگر شما متوجه 
چنین الگویی ش��دید می توانید سریعا به سایرین اخطار 
دهید و اگر آنها بی درنگ فعالیت خود را بهبود نبخشیدند، 

می توانید آنها را عوض کنید. 

آرکی تایپ ها در بازاریابی چه 
می گویند؟  )2(

برنده��ای یاغی که ب��ه برنده��ای جنگجو نیز 
مش��هورند، دنیا را آن طوری که هس��ت دوس��ت 
ندارن��د و می خواهند تغییرش دهند. آنها وضعیت 
موج��ود را زی��ر س��ؤال می برند، از قانون ش��کنی 
نمی ترس��ند و می خواهند تصورات رایج را از بین 
ببرن��د. اگر چیزی کار نکند، آن را از بین می برند. 
اگر نیاز به انتقام گیری باش��د، شک نمی کنند. اگر 
بخواهن��د آغازگر انقالب باش��ند، حتما این کار را 

می کنند. 
برنده��ای یاغ��ی/ جنگجو، عجی��ب و غریب و 
عصیانگرن��د و می خواهند هم��ه را متحیر کنند. 
آنها به قوانین صنعت ش��ان پایبند نیستند، رفتار 
جدیدی را پایه گذاری می کنند و به مشتریان شان 
هم می گویند که قرار نیس��ت همه از قوانین گله 

پیروی کنند. 
Harley-Davidson نمون��ه برجس��ته یک 
برند یاغی اس��ت که به مشتریانش محصولی ارائه 
می کن��د که ب��ا آن فاصله خ��ود را از بقیه حفظ 
کنند. منحصر به فرد بودن را تش��ویق می کند و از 
مخاطبان��ش می خواهد احساسات ش��ان را بیرون 
بریزند. هدف برند، حرکت به سمت استقالل، خلق 
هیج��ان و ماجراجویی با ش��عار »تحقق رویاهای 
آزادی فردی« است. تتو، ریش، ژاکت های چرم از 
ویژگی های منحصر به فرد دوس��تداران یاغی این 
برند اس��ت و با داش��تن آنها محال اس��ت با گروه 
دیگری اش��تباه گرفته ش��وند. تجربه کردن کلید 

اصلی است و تفاوت از همه چیز بهتر است. 
اما یاغی دنیای رس��انه، Vice اس��ت. Vice از 
پرداخت��ن به خبرهای غیرمعم��ول و جنجالی که 
بقیه رس��انه ها از آن دوری می کنند، نمی ترسد. از 
جار زدن سرکش��ی اش ابایی ن��دارد و به خودش 
افتخار می کند که به قوانین معمول داستان سرایی 

رسانه، پایبند نیست. 

حامی
داس��تان برندهای حامی به حمایت و کمک به 
دیگران و اهمیت دادن به رفاه آنها می پردازد. آنها 
مفهوم از خودگذش��تگی و گشاده دس��تی را معنا  
و به ای��ن ترتیب اعتماد را پایه گ��ذاری می کنند. 
تقریبا تمام برندهای مراقبت از کودکان بر اساس 
این آرکی تایپ ش��کل گرفته اند؛ تمام این برندها 
زیر چتر مفهومی به نام »مادر« فعالیت می کنند. 
نمونه خوب یک برند حامی، Nivea است. وقتی 
بیشتر برندهای محصوالت زیبایی و مراقبتی برای 
حفظ ارتباط مداوم با مخاطب می خواهند مرتبط، 
نوآور و مهار باشند، Nivea افتخار می کند، بیش 
از 100 س��ال اس��ت که از یک فرم��ول بنیادین 
 Nivea .برای مراقبت از پوس��ت استفاده می کند
سال های س��ال برای س��اختن برندی یکپارچه و 
منحصر به فرد تالش کرده اس��ت؛ خلق مفاهیمی 

مثل نرمی، نزدیکی و مراقبت. 
نمون��ه نه چن��دان آش��کار آرکی تای��پ حامی، 
Starbucks اس��ت. Starbucks را بسیاری از 
کارشناسان در دسته برندهای جست و جوگر قرار 
می دهن��د، اما باز ه��م به نظر ما ج��دای از نام و 
رنگ س��بز لوگو، ویژگی جس��ت و جوگری در این 
برند دیده نمی ش��ود. اس��تراتژی برند به کشف و 
جست و جو ارتباطی ندارد. این شرکت برای تبدیل 
شدن به مکان سوم مراجعه مشتریانش )مکانی به 
جز کار و خانه( س��عی می کند ش��عبه هایی گرم، 
مهمان نواز و دلچس��ب داشته باشد. ماموریت برند 
»الهام بخشی و تغذیه روح بشر« است و پیام های 
Starbucks ح��ول محوره��ای گردهم آم��دن، 

گرمای محیط و استحکام روابط می چرخد. 
brandstruck/mbanews :منبع
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 تسال در بازار خودروی الکتریکی
تنها نیست

ی��ک  اس��تارت آپ در ش��انگهای چی��ن از خودروی 
الکتریک��ی جدیدی رونمایی کرده اس��ت که می تواند از 
نظر تکنولوژی با تس��ا رقابت کنند. قیمت این خودرو، 

نصف تسا مدل X است. 
ب��ه گزارش زومیت، اگر فکر می کنید ش��رکت تس��ا 
در بازار تولید خودروهای الکتریکی تنها اس��ت کاما در 

اشتباه هستید.
 ش��رکت های بزرگ آمریکایی مانند نیس��ان، جنرال 
موتور و فولکس واگن نیز مدل های الکتریکی خود را به 

بازار عرضه کرده اند.
 با این حال جالب اس��ت بدانید که آمریکا بزرگ ترین 
بازار تولید خودروی الکتریکی نیست و این عنوان متعلق 
به کش��ور چین اس��ت. کش��وری که خانه ۶ مورد از ۱۰ 
کارخانه اصلی تولید خودروی الکتریکی مانند س��ایک، 

فاو، جیلی، بایک و دانگ فنگ است.
 احتماال نام این برندها به گوش تان خورده اس��ت و با 
محصوالت آنها آش��نایی دارید، اما به تازگی یک شرکت 
تولیدکننده خودروی الکتریکی در شانگهای چین نیز به 
این رقابت اضافه شده است. خودروهای تولیدشده توسط 
این کارخان��ه دارای ویژگی هایی هس��تند که می توانند 

مستقیما با شرکت تسا رقابت کنند. 
این شرکت چینی یک  استارت آپ سه ساله به نام نیو 
)NIO( است که توسط شرکت های بزرگ چینی مانند 
 Sequoia تنسنت و بایدو و یک شرکت آمریکایی به نام

Capital حمایت می شود.
 ش��رکت نیو از جدیدترین مدل خود در پکن رونمایی 
کرده است. این خودرو یک اس یو وی یا شاسی بلند هفت 
نفره است که حدود ۴۴۸هزار یوان یا ۶۸هزار دالر قیمت 
دارد و به شکلی باورنکردنی، قیمت آن ۵۰درصد ارزان تر 

از خودروی تسا مدل X است. 
 ES8 حال این سؤال پیش می آید که خودروی مدل
ش��رکت نیو از چه نظر می تواند با مدل X تس��ا رقابت 

کند؟ 
ES8 دارای سیستم هوش  مصنوعی است و می تواند 

باتری خودرو را ظرف تنها سه دقیقه شارژ کند.
موتوره��ای جلویی و پش��تی دارای قابلیت تمام چرخ 

محرک و شاسی تمام آلومینیومی هستند. 
ES8 بزرگ ترین خودرو در کاس خود اس��ت و سه 

ردیف صندلی دو، سه و دو نفره دارد. 

می توان این گونه نتیجه گیری کرد که این شاسی بلند 
الکتریکی از نظر تکنولوژی و مکانیکی بس��یار پیشرفته 
اس��ت و از آنجایی ک��ه قیمت باالیی ندارد، برای قش��ر 

متوسط جامعه مناسب است. 
برای ش��رکت هایی مانند نیو و تسا، چین بازار بسیار 
مهمی با ویژگی های منحصربه فرد است که باعث جذاب 

شدن صنعت خودروهای الکتریکی می شود. 
گرم شدن کره زمین یکی از مهم ترین مشکات چین 
اس��ت که اگر به درس��تی مورد توجه ق��رار نگیرد تأثیر 
مستقیمی روی مناطق شهری ساحلی خواهد گذاشت. 
مصرف کنندگان چینی به عنوان بدترین آلوده کننده های 
دنیا، به دنبال این هس��تند که با استفاده از خودروهای 
الکتریکی، از بحران گرم ش��دن ک��ره زمین جلوگیری 
کنن��د. آلودگ��ی ه��وا در برخی مناطق چی��ن، دومین 
مشکل بزرگ کشور است که می تواند توسط خودروهای 
الکتریکی حل شود. در نهایت این روزها کشور چین به 
س��ایر پروژه هایی که مصرف کرب��ن را کاهش می دهند 
مانند اس��تفاده از انرژی خورشیدی و توربین ها اهمیت 
زیادی می دهد. همه این موارد نشان می دهد که کشور 
چین در تاش اس��ت تا با اس��تفاده از اس��تراتژی های 
مبتن��ی بر تکنولوژی، محیط بهتری برای زندگی فراهم 

کند. 
بازار خودروی الکتریکی به ش��دت در حال رشد است 
و تم��ام کارخانه های اصل��ی تولیدکننده این نوع خودرو 
به دنبال این هس��تند که در بازار چین برای خودش��ان 

جا باز کنند.
 این موضوع در مورد شرکت های معروفی مانند تسا 
و نی��و نیز صادق اس��ت. به نظر می رس��د لیهونگ کین، 
رئیس ش��رکت نیو، هیچ نگرانی بابت رقابت بین المللی 
با ش��رکت هایی مانند تسا ندارد و گفته است: »البته ما 
می توانیم از نظر تکنولوژی با ش��رکت هایی مانند تس��ا 
رقابت کنی��م، اما هیچ برنده ای ب��رای حکمرانی در این 

صنعت وجود ندارد.«
کش��ور چین ب��ا توجه ب��ه س��رمایه گذاری های قابل 
توج��ه، یارانه ه��ای دولت��ی و داش��تن مصرف کنندگان 
آگاه و عاقه من��د به محیط زیس��ت، دومی��ن بازار اصلی 
تولید کننده خودروهای الکتریکی است. باید دید آیا مدل 
ES8 ش��رکت نیو می تواند مقام نخس��ت بازار را کسب 

کند یا خیر. 
INC :منبع
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کار  می توان��د  رهب��ری 
دش��واری باش��د، اما عده ای با 
برخی اصول  فراموش ک��ردن 
س��اده این کار را ب��رای خود 

دشوارتر می کنند. 
ب��ا توجه ب��ه اهمیت��ی که 
مدیریت و رهبری می تواند در 
موفقیت یک تیم و رسیدن به 
هدف  داشته باشد، قصد داریم 
با یادآوری برخی نکات مربوط 
ب��ه رهب��ری، کم��ک کنیم تا 

رهبر و مدیر بهتری باشید: 
1- از آنجای�ی ک�ه ش�ما 
کار اجرای�ی زی�ادی انجام 
نمی دهید، پس کاری کنید 
ت�ا زندگ�ی ب�رای تیم تان 

آسان تر شود
واق��ع  در  رهب��ری  نق��ش 
افزای��ش کارایی و اثربخش��ی 
تیم های حاضر در ش��رکت در 
جهت بهبود و پیشرفت است، 
اما اضافه کردن کاغذ بازی های 
جلسات  برگزاری  غیرضروری، 
طوالن��ی و خس��ته کننده- به 
ویژه آنهای��ی را که می توان با 
یک ایمیل اطاعاتی جایگزین 
گزارشاتی  درخواست  یا  کرد- 
طوالن��ی و حجی��م ک��ه هیچ 
نمی خوان��د،  را  آنه��ا  کس��ی 
جایی در این ترقی و پیشرفت 
ندارن��د. مدیرانی هس��تند که 
عصر  جلس��ات  برگزاری  روی 
بس��یار تأکید دارند جلس��اتی 
ک��ه ممک��ن اس��ت از ۲ تا ۸ 
بع��د از ظهر طول بکش��ند و 
اغلب مدی��ران در آن صحبت 
جهت گیری ه��ا،  و  می کنن��د 
تصمیم گیری ها یا حمایت های 
ص��ورت  آنه��ا  در  خاص��ی 

نمی گیرند. 
کارشناس�ی  تی�م   -2
احتماال بیش�تر از ش�ما در 
مورد ش�غل خود می دانند، 
بنابراین الزم نیست به آنها 
بگویید که چه کاری انجام 

دهند
به عنوان ی��ک رهبر، انتظار 
نم��ی رود ک��ه در م��ورد ه��ر 
در  باشید.  کارش��ناس  چیزی 
حقیقت، انتظارها بر این است 
ک��ه در نقش رهبری خود یک 
متخصص باشید و از تیم خود 
دف��اع کنید. یک��ی از بهترین 
روش ه��ای انجام ای��ن کار آن 
است که اهدافی که به دنبالش 
هس��تید و پیامده��ای آنها را 
ب��رای تیم خود بی��ان کنید و 
بگذاری��د خودش��ان بهتری��ن 
راه رس��یدن ب��ه آن اهداف را 
تش��خیص دهن��د. ام��ا تیم ها 
معم��وال آن ق��در آزادی عمل 
ندارند، چون این رئیس اس��ت 
که مش��ارکت آنان را محدود 

ب��ه پیروی از دس��تورالعمل ها 
می کند. 

3- مهم نیست که چقدر 
ب�ر آدم ه�ا نظ�ارت دارید، 
این کار باعث نمی ش�ود که 

سریع تر کار کنند
قات��ل  مدیری��ت ذره بین��ی 
بهره وری اس��ت، ب��ه خصوص 
ای��ن خاطر مش��هور  ب��ه  اگر 
ش��وید، آدم ها تمایل��ی به کار 
کردن برای ش��ما را نخواهند 

از  بس��یاری  و  داش��ت 
کارمن��دان فعل��ی ه��م 
ش��ما را ت��رک خواهند 
موفقیت  برای  کرد. شما 
باید به تی��م خود فضا و 
آزادی عمل بدهید. البته 
نظارت بر نحوه کار آنان 
خوب است، اما نه هر ۱۵ 

دقیقه. 
اف�راد  ب�ه  اگ�ر   -4
مح�ول  را  کاری 
مهارت،  ک�ه  می کنید 
ابزاره�ای  ی�ا  زم�ان 

مناسب انجام آن را ندارند، 
شما مقصر هستید

 ب��ه عنوان ی��ک رهبر، این 
وظیفه شماس��ت که تیم  خود 
را در موقعیت��ی ق��رار دهی��د 
که موف��ق باش��ند. اگر برخی 
ابزار ه��ای کلی��دی را ندارند، 
باید برای آنها فراهم کنید. اگر 
افراد احساس کنند که توانایی 

ی��ا ش��رایط الزم ب��رای انجام 
مس��ئولیت  ندارن��د،  را  کاری 
آن را نخواهن��د پذیرف��ت. اگر 
آنها خود را در چنین وضعتی 
بیابند، ش��ما کارتان را درست 

انجام نداده اید. 
اتف�اق  5-  اش�تباه ها 
می افتن�د و یادگی�ری این 
می گی�رد.  ص�ورت  گون�ه 
اگ�ر هرکس�ی را ب�ه خاطر 
س�ر  او  از  ک�ه  اش�تباهی 

می زن�د، س�رزنش کنی�د، 
دیگ�ر هی�چ کس�ی تالش 

نخواهد کرد
  اش��تباه ها اتف��اق می افتند 
و م��ا بای��د بدانی��م آی��ا این 
 اش��تباه ها از روی غفلت انجام 
گرفته ان��د یا به دالی��ل دیگر. 
اگ��ر از روی غفلت ب��وده، آیا 
انج��ام  اقدام��ی  اس��ت  الزم 

دهید؟ تجربه نش��ان می دهد 
که  اشتباه های ناشی از غفلت 
به ندرت رخ می دهند و ش��ما 
بای��د محی��ط امن��ی را ایجاد 
کنید ت��ا اف��راد بتوانند بدون 
ت��رس از مجازات ه��ا، برخ��ی 
کاره��ا را امتح��ان کنن��د. در 
ای��ن ص��ورت، نوآوری ها  غیر 
و ریس��ک پذیری را که هر دو 
کلید رشد و پیشرفت هستند 

سرکوب می کنید. 
۶- یک تعادل خوب 
بین کار و زندگی، هم 
است  مدیریت  نفع  به 

هم کارمندان
مراق��ب  بای��د  ش��ما 
رضای��ت  و  س��امتی 
باشید،  اعضای تیم خود 
باش��د  حواس تان  پ��س 
آخر هفته ها بیش از حد 
از آنه��ا کار نکش��ید. به 
دنب��ال برنامه ریزی هایی 
نباش��ید که آخر هفته ها 
ی��ا عصره��ا کارمن��دان 
مش��غول  دیروق��ت  ت��ا  را 
کار می تواند  ای��ن  می کنن��د. 
دیوانه کنن��ده باش��د. اگر دیر 
ش��ده، کارمن��دان را تش��ویق 
کنی��د که ب��ه خانه های ش��ان 
بروند، به خصوص اگر خودتان 
در مح��ل کار حض��ور ندارید. 
هی��چ چی��ز ب��رای کارمندان 
ناراحت کننده تر از آن نیس��ت 

که رئیس ش��ان س��اعت ۵ و۶ 
محل کار را ت��رک کند و آنها 
مجبور باش��ند تا دیروقت کار 
کنن��د. آدم ه��ا قدردان ش��ما 
خواهند بود، اگر بتوانید تعادل 
خوبی بین زندگی و کارش��ان 

ایجاد کنید. 
قدردان�ی  و  تش�کر   -۷
ک�ردن از کارمندان، نه تنها 
هزینه ای برای ش�ما ندارد، 
بلکه آنها را تشویق می کند 
را  تالش ش�ان  نهای�ت  ت�ا 

انجام دهند
از  یکی  ک��ردن  قدردان��ی 
بهتری��ن ابزاره��ا در دس��ت 
مدی��ر اس��ت. اوال، هزینه ای 
ندارد، دوما بسیار آسان است 
و سوم اینکه افراد را به تاش 
بیش��تر تشویق می کند. همه 
نیاز داریم بدانیم که کارمان 
را خ��وب انج��ام داده ای��م و 
قدردانی باعث می ش��ود این 
موض��وع را بفهمی��م. منتظر 
نمانید تا افراد کار خارق العاده 
و باورنکردن��ی انجام دهند تا 
از آنها تشکر کنید. از تاشی 
که می کنن��د قدردانی کنید، 
چون وقت��ی این کار را انجام 
نمی کش��د  طولی  می دهید، 
بهتر  که شاهد دستاوردهای 
و بزرگ ت��ری از آنها خواهید 

بود. 
۸-کار ش�ما ب�ا دس�تور 
دادن تمام نمی ش�ود، بلکه 

در واقع شروع می شود
دادن  دس��تور  فقط  رهبری 
نیس��ت. رهب��ری یعن��ی تیم 
خ��ود را در ش��رایط موفقیت 
ق��رار دادن، ب��ا آنه��ا هم��راه 
ش��دن و حمایت کردن یعنی 
برداشتن موانع از مسیر آنها و 
قدردانی  از آنها برای رس��یدن 

به موفقیت. 
عم�ده ای  اگر س�هم   -۹
از کار را انج�ام نمی دهید، 
به دنبال س�هم عمده ای از 

اعتبار آن نباشید
هیچ چیز به اندازه س��رقت 
اعتبار ی��ک کار خوب، رابطه 
بی��ن یک رهب��ر و تیمش را 
تخری��ب نمی کن��د. عمدا از 
کلم��ه »س��رقت« اس��تفاده 
می کنیم، چون دقیقا اعضای 
تی��م همی��ن نظ��ر را دارند 
و ای��ن مس��ئله پیامده��ای 
زیانباری را برای رابطه ش��ما 
با آنها خواهد داش��ت. حتی 
تشویق تان می کنیم که تمام 
اعتب��ار انجام یک پ��روژه را 
ب��ه تیم خودت��ان اعطا کنید 
چون این کار باعث می ش��ود 
بیش��تر از یک رهبر قدردان 
ش��ما باشند و به شما احترام 

بگذارند. 
shabakeh-mag :منبع

۹یادآوریکهازشمارهبرانبهتریمیسازد
استارتآپ نگاه

مدیران موفق چگونه رفتار می کنند؟ 
نحوه رفتار مدیران با افراد مسن 

این امر یک واقعیت اس��ت که افراد مسن تمایلی 
ندارند که کوچک تر از خودش��ان ب��ر آنها مدیریتی 
داشته باشند. این امر خصوصا برای شرکت هایی که 
مدیران تازه نفس و جوان دارند، کار را بسیار دشوار 
خواهد س��اخت و تحت این شرایط نمی توانید انتظار 
داش��ته باش��ید که به علت جایگاهی که دارید باقی 
افراد باید مطابق خواس��ته ش��ما عمل کنند. درواقع 
نقش برخی افراد در ش��رکت به قدری حیاتی است 
که کنار گذاش��تن آنها عواقب ش��دیدی را به همراه 
خواه��د داش��ت. تحت این ش��رایط ضروری اس��ت 
سیاس��ت های رفتاری درس��تی را اتخاذ ک��رده و با 
اصول حرفه  ای و کارآمد با آنها تعامل داش��ته باشید. 
در همین راس��تا در ادامه به بررسی راهکارهایی در 

این رابطه خواهیم پرداخت. 
1- متواضع باشید

با نگاهی واقع بینانه به این نکته پی خواهید برد که 
هیچ دلیلی برای فخر فروختن بر کس��ی وجود ندارد 
و در هر جایگاهی ک��ه قرار دارید دلیلی ندارد آن را 
به رخ فرد دیگری بکشید. این امر خصوصا در شرکت 
خودتان اهمیت بیش��تری پیدا می کن��د. درواقع در 
راس��تای موفقیت الزم اس��ت از تیمی یکدست و با 
س��طح روابط ب��اال برخوردار باش��ید و اگر هر فردی 
بخواه��د خود را از دیگری برت��ر بداند، این امر عما 
غیرممکن خواهد بود. بدون تردید افرادی که از سن 
بیش��تری برخوردار هس��تند به نوعی انتظار احترام 
بیش��تری را دارند. در همین راس��تا توصیه می شود 
احت��رام الزم را همراه با تواضع منطقی رعایت کنید. 
ای��ن امر البته به این معنا نیس��ت که جایگاه خود را 
فرام��وش کنید، بلکه باید با حف��ظ خطوط قرمز به 
نحوی درس��ت و به شکلی که دوس��ت دارید بعدها 
نیز با خودتان به این نحو رفتار ش��ود، در این رابطه 

اقدام کنید. 
اگرچ��ه باور اکثر مردم این اس��ت ک��ه مدیران به 
عل��ت جایگاهی که دارند هم��واره باید حرف خود را 
به کرس��ی بنش��انند، با این حال توجه داشته باشید 
که تنها س��طح علمی مطرح نبوده و عامل تجربه نیز 
تعیین کننده اس��ت. بدون تردی��د فردی که چندین 
سال است در شرکت حضور دارد حرف های شنیدنی 
و تجربه های گران بها و مفیدی را می  تواند در اختیار 
ش��ما قرار دهد که بس��یار کارب��ردی خواهند بود. با 
این حال افراد پا به س��ن گذاشته تنها زمانی رازهای 
کاری خ��ود را فاش خواهند س��اخت که ب��ا آنها به 
خوب��ی رفتار کنید و به نوعی ش��ما را قلبا به عنوان 

دوست و مدیر خود قبول کنند. 
2- نح�وه ارتب�اط با هری�ک را درک کنید و 

مورد استفاده قرار دهید
یکی از ویژگی های افزایش سن این است که افراد 
انعطاف سابق در تغییر زودهنگام خود را دیگر ندارند. 
درواق��ع اگر از کارمند جوان خود بخواهید که عادتی 
را در راستای بهبود راندمان کاری شرکت ترک کند، 
در بس��یاری از مواقع امکان این امر در کمترین زمان 
ممکن وجود دارد. با این حال این امر در رابطه با افراد 
مس��ن کاما متفاوت بوده و آنها به سختی می توانند 
حتی از س��اده  ترین عادت های خود دست بکشند. به 
همین خاطر ضروری است تا با آنها به نحوی مراعات 
کنید. اگرچه مدیران همواره سیاس��ت های مشخصی 
در رابطه با تعامل با افراد دارند، با این حال در رابطه 
با افراد مذکور این امر باید با توجه به ویژگی های هر 
ف��رد صورت گیرد. برای مث��ال در صورتی که با همه 
کارمندان خود یک شیوه رفتاری را دارید، الزم است 
برای هریک از افرد مس��ن به نحوی جداگانه در این 
رابطه گام بردارید. ممکن است کارمند ۶۰ساله شما 
تحت هیچ ش��رایطی تمایل به قطع کار خود نداشته 
باش��د، تحت این ش��رایط در صورتی ک��ه بخواهید 
در زمان هایی که مش��غول کار خود هس��تید، با وی 
ماقاتی داش��ته باشید، بدون تردید با واکنش  خوبی 
مواجه نخواهید ش��د. برای تأکید بیشتر این نکته را 
تک��رار می کنم که برخی از کارمندان نقش��ی حیاتی 
در ش��رکت داش��ته و نمی  توانید آنها را حذف کنید. 
به همین خاطر ضروری اس��ت برای خود لیس��تی از 
عادت های کارمندان و به خص��وص کارمندان باالی 
۴۵سال خود تهیه کنید و به نحوی که مورد رضایت 
آنها اس��ت مقدمات ارتب��اط را فراهم آوری��د. با این 
ح��ال در این رابطه نباید زی��اده روی نیز انجام داد تا 
کارمند خود را مالک ش��رکت بداند. همچنین توجه 
داشته باشید که افراد مسن از قدرت و آستانه تحمل 
کمتری برخوردار هس��تند و همین امر باعث می  شود 
تا ضروری باش��د برای آنها امتی��ازات ویژه  ای را قائل 

شوید. 
3- به آنها تنها به چشم کارمند نگاه نکنید و 

چیزهایی بیاموزید
همانگونه که در قس��مت های قبل به طور خاصه 
بیان ش��د، تجربه عاملی اس��ت که در اکثر موارد بر 
اساس گذر زمان به دست می  آید. در راستای موفقیت 
در امر مدیریت الزم است رفتار خود را اصاح کنید 
و به افراد موفق پیوند دهید. در همین راستا فرصت 
بیان تجربیات از گام های مفید محسوب می  شود. در 
آخ��ر فراموش نکنید که در صورت اس��تفاده نکردن 
از تجربیات دیگران ش��ما محکوم به تکرار مجدد آن 

خواهید بود. 
www. fortune. com :منبع

قدردانیکردنیکیاز
بهترینابزارهادردست
مدیراست.اوال،هزینهای

ندارد،دومابسیارآساناست
وسوماینکهافرادرابه

تالشبیشترتشویقمیکند

مهسا قنبری

مترجم: امیرآل  علی
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اخبار

 تبری�ز - ماهان فالح- طی برگزاری مراس��می به مناس��بت 
نکوداش��ت هفته پژوهش با حضور مس��ئولین، پژوهش��گران برتر 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان ش��رقی 
و مس��ئولین و اساتید دانشگاه تبریز، تفاهم نامه همکاری مشترک 
در س��تاد این منطقه امضاء و مبادله شد. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه آذربایجان شرقی، علی حقدار معاون فنی عملیاتی منطقه 
در آغاز مراسم نکوداشت هفته پژوهش، با بیان رسالت شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران  و گس��تره عملیاتی آن در اس��تان 
گفت: اس��تفاده از پتانسیل مجامع علمی و دانشگاهی نیز استفاده  
از تکنول��وژی ه��ای نو و جدید در بهبود عملکرد ش��رکت و حفظ 
سرمایه های مادی و معنوی تأثیر بسزایی دارد. در بخش دیگری از 
این مراسم دکتر مقدم واحد معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز 
و دکتر کرمی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز با اشاره به پیشینه این 
دانشگاه و جایگاه آن در بین دانشگاههای سرآمد دنیا، درباره ظرفیت 

و پتانسیل های علمی و پژوهشی دانشگاه تبریز، نیز جایگاه تحقیق و 
پژوهش در ایران و مقایسه آن باسایر کشورهای جهان مطالب ارزنده 
ای را بیان کردند. در ادامه این مراس��م به منظور توسعه زمینه های 
همکاری مش��ترک و همه جانبه علمی و پژوهش��ی  و استفاده از 
ظرفیت های موجود با هدف دسترسی به دانش و فناوری روزآمد، 
اجرای طرح های آموزش��ی و مطالعاتی، کاربردی و مش��اوره ای و 

بکارگیری آن در موضوعات مرتبط با شرکت، تفاهم نامه همکاری 
بین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی 
و دانش��گاه تبریز امضاء و مبادله شد. الزم به ذکر است همچنین از 
تالش های علمی پژوهش��گران منطقه که با ارائه مقاله، RFP و 
پروپوزال با کمیته پژوهش منطقه آذربایجان شرقی همکاری داشتند 

با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.

ساری - دهقان - مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اعالم اینکه 
نیروی انسانی متعهد با رفتار خود و اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع 
می تواند از بروز زیان های مادی جلوگیری و برای سازمان خلق ارزش 
و ثروت کند، گفت : نقش نیروی انس��انی در پیش��برد امور سازمان 
اهمیت باالیی دارد . جعفر احمدپور " در جلس��ه ارتباط دوسویه با 
کارکنان اداره گاز ناحیه قائم ش��هر ، افزود : نیروی انسانی بی تردید 
ش��ریف ترین، مهم ترین و ارزشمندترین عامل بین عوامل و منابع 
مختلف تولید اس��ت. وی با بیان اینکه میزان رضایتمندی کارکنان 
ارتباط مستقیم با بهره وری آنان و به تبع آن بهره وری سازمان دارد، 
تصریح داشت : بنابراین داشتن رضایتمندی کارکنان عاملی کلیدی 
در موفقیت سازمان است و باید مورد توجه ویژه رهبران سازمان قرار 
گیرد. احمدپور ، اظهار داش��ت: ش��رکت گاز مازندران ، یک شرکت 
خدمات رسان اس��ت که تمامی توان خود را برای توزیع گاز ایمن و 
مستمر بکار می گیرد. مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران، تصریح 

کرد: در حال حاضر 99.5 درصد خانوارهای ش��هری و 90.5 درصد 
خانوار های روستایی از نعمت گاز برخوردار می باشند. وی از آمادگی 
ش��رکت گاز استان برای خدمات مستمر و ایمن گاز در فصول سرد 
پیش رو خبر داد و گفت: با همکاری و حمایت مردم عزیز استان در 
راستای رعایت نکات ایمنی و همچنین صرفه جویی انرژی،ان شاا... 

زمستان گرمی را  پشت سر خواهیم گذاشت. احمدپور افزود : شرکت 
گاز یک شرکت عملیاتی بوده و شبانه روز بایستی آمادگی پیشگیری 
و مقابله با حوادث مرتبط با گاز را داشته باشد؛ خوشبختانه پست های 
امداد این ش��رکت  24 ساعته در سطح استان فعالیت خوبی داشته 
و آمادگی کاملی را برای پاس��خگویی به مشترکین عزیز استان دارد. 
مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران خاطرنشان کرد: انتظار می رود 
مشترکین عزیز نیز با پرداخت به موقع گاز بهای مصرفی و بدهی های 
معوق خود، این شرکت را در ارائه خدمات بهتر و مستمر یاری نمایند.  
وی در ادامه با اش��اره به اینکه س��ازمان هایی که در ارتباط درون 
س��ازمانی خود حس احترام طلبی کارکنان خود را تامین می کنند، 
موفقیت بیش��تری در تامین رضایت درون س��ازمانی و به طبع آن 
رضایت مش��تریان برون سازمانی دارند، افزود : کارکنان هر سازمانی 
توقع دارند در محیط کار خود کرامت انسانی آنها مورد توجه قرار گیرد 

و با هیچ بهانه ای تضییع نشود. 

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل ش��رکت گاز 
اس��تان قزوین از مص��رف بیش از یک میلی��ارد و 189 میلیون 
متر مکعب گاز طبیعي در پاییز امس��ال در بخش های مختلف 
صنعتی، خانگی، تجاری و نیروگاهی اس��تان خبر داد. به گزارش 
روابط عمومي شرکت گاز استان قزوین اسماعیل مفرد بوشهري 
 مدی��ر عامل این ش��رکت با بی��ان این مطلب اظهار داش��ت: در 
ماه های مهر، آبان و آذر س��ال ج��اری 674 میلیون و 333 هزار 
متر مکعب گاز طبیع��ی در بخش های مختلف خانگی، تجاری 
 و صنعتی اس��تان قزوین مصرف ش��ده اس��ت و 515 میلیون و 
601 هزار متر مکعب گاز نیز به نیروگاه شهید رجایی تحویل شده 

است و این در حالی است که در مدت مشابه سال 95، در حدود 
یک میلیارد و 186میلیون مترمکعب گاز طبیعی در بخش های 

یاد شده مصرف شده بود. بوشهری درخصوص تحویل گاز طبیعی 
به نیروگاه شهید رجایی گفت: از کل گاز مصرف شده در سه ماهه 
س��وم سال جاری، حدود 56 درصد در بخش خانگی و صنعتی و 
44 درصد در نیروگاه مصرف ش��ده است. مدیر عامل شرکت گاز 
اس��تان قزوین با اش��اره به افزوده شدن 13 هزار و 754 مشترک 
جدید به تعداد مش��ترکین اس��تان در 9 ماهه سال جاری گفت: 
 در حال حاضر تعداد مش��ترکین شرکت گاز استان قزوین از مرز

 391 هزار مشترک گذش��ته است که امیدواریم در بخش های 
خانگی با رعایت الگوی مصرف امکان گازرسانی مستمر و ایمن به 

سایر هم وطنان و صنایع فراهم شود.

عقد تفاهم نامه همکاری علمی بین شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه آذربایجان شرقی و دانشگاه تبریز

مدیرعامل شرکت گاز مازندران :

نقش نیروی انسانی در پیشبرد امور سازمان اهمیت باالیی دارد

مدیرعامل شرکت گاز قزوین: مصرف بیش از  یک میلیارد و 189 میلیون متر مكعب گاز ، در 3 ماهه پاییز 

بندرعب�اس- خبرنگار فرص�ت امروز- ش��رکت فوالد 
هرمزگان توانس��ت جای��زه C2E تندیس دو س��تاره تعهد به 
س��رآمدی و ایجاد اش��تیاق و تعهد را در نخستین دوره ارزیابی  
رسمی بنیاد EFQM اروپا در ایران کسب نماید. نخستین دوره 
ارزیابی  رس��می بنیاد EFQM اروپا در ایران، با حضور رییس 
این بنیاد در روزهای پایانی آذر ماه در سالن همایش های صدا و 
سیما برگزار شد. بنیاد مدیریت کیفیت اروپا با هدف شناسایی و 
ترویج موفقیت پایدار و هدایت سازمان هایی بنا شده است که در 
پی دستیابی به این نوع موفقیت هستند. انسجام در شیوه های 
مدیریتی سازمان، اس��تمرار در بهینه سازی آن ها و در اختیار 
نهادن راهبردهای مدنظر به سازمان، نتیجه استفاده مناسب از 
مدل س��رآمدی سازمانی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا می باشد. 
معاون تکنولوژی فوالد هرمزگان طی مصاحبه ای در پاس��خ به 

این سوال که شرکت فوالد هرمزگان دوره های آموزش مهارتی و 
ابزارهای ارزیابی بنیاد EFQM  را چگونه گذراند؟ اظهار داشت: 
دوره های آشنایی با مدل EFQM، دوره تربیت ارزیاب ، دوره 
رهبران تعالی س��ازمانی، دوره چگونه سفرتعالی را شکل دهیم 
 ،how to shape your excellence journey

توسط مدرسان بنیاد کیفیت اروپا و با هماهنگی نمایندگی این 
بنیاد در ایران برنامه ریزی و اجرا گردید و نمایندگان ش��رکت 
فوالد هرمزگان در این دوره ها حضور فعال داشتند. مشاور تعالی 
سازمانی و همکاری شرکت فوالد مبارکه هم در این مورد تاثیر 
بس��زایی داش��ت. علیرضا کاظمی تجربه حضور در مدل تعالی 
سازمانی ایران، شناس��ایی فرآیندهای سازمان و نتایج کلیدی 
عملکرد ش��رکت از جمله مواردی عنوان کرد که امکان حضور 
در فرآیند ارزیابی را متصور می نمود و در ادامه افزود: ارزیابی بر 
مبنای یک مدل جامع و مشخص شدن پروژه های بهبود شرکت 
در مسیر تعالی، امکان مقایسه با شرکتهای سرآمد و بطور کلی 
بهبود مستمر سازمان در همه معیارها و زمینه ها، هدف اصلی از 
 EFQM حضور در این فرآیند و ارزیابی سازمان بر مبنای مدل

بوده و خواهد بود. 

تبریز � اسد فالح- رئیس روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال 
گاز، بازنگری فرآیندهای کاری و ارتباطی را از مولفه های س��ازمانهای 
توس��عه یافته دانس��ت . به گزارش خبرنگار م��ا در تبریز، محمدرضا 
بخش��علیزاده، رئیس روابط عمومی این منطقه، در جمع مس��ئولین 
خدمات کارکنان تاسیسات و مراکز بهره برداری منطقه 8 ، ضمن تاکید 
بر گسترش کانالهای ارتباطی گفت: امروزه صاحبان دانش و تخصص 
با گسترش آگاهی و اطالعات خود نه تنها بهره وری و راندمان کاری را 
افزایش داده بلکه از سرمایه های اصلی صیانت می کنند. بخشعلیزاده، 
بازنگری فرآیندهای کاری و ارتباطی را از مولفه های سازمانهای توسعه 
یافته دانس��ت و افزود: همفکری، مش��ارکت و ارج نهادن به کارهای 
گروهی موجب می شود تا امورات سازمانی به وجه بهتری انجام گردد 
و این مهم زمانی میسر می شود که باور داشته باشیم که نیروی انسانی 
در فرآیند ارتب��اط کاری و هم افزایی، عامل موثری در تحقق اهداف 

سازمانی می باشند. رئیس روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال گاز 
اظهار داش��ت: ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات رسانی در مسیر تداوم 
برگزاری نشس��ت های هم اندیشی با موضوعات مختلف، استفاده از 
نظرات، تجارب، انتقادات و پیشنهادات سازنده همکاران میسر خواهد 
بود. در ادامه نشس��ت همفک��ری، هم افزایی و بازنگری فرآیند ارتباط 

کاری، علیرضا فردی آذر، رئیس منابع انسانی منطقه 8، تحقق اهداف 
س��ازمانی را در گرو تعامل مسئولین ستادی و غیر ستادی امکانپذیر 
دانست و گفت: باید مسئولین ستادی و غیرستادی مراکز بهره برداری 
و تاسیس��ات این منطقه ارتباطی دوجانبه داشته باشند و با حداکثر 
س��رعت در جهت پیش��رفت و اجرای برنامه های سازمانی بپردازند.  
فردی آذر افزود: همه مس��ئولین باید به دنبال راهکارهای ابتکاری و 
جدید بوده و با بهره گیری بیش��تر از خالقیت ها و نوآوری ها کارها 
را پیگی��ری نموده و در جهت بررس��ی و رفع موانع احتمالی موجود 
در سازمان، گامهای اساسی بردارند. بنابراین گزارش، در پایان جلسه 
هر یک از مسئولین خدمات کارکنان تاسیسات و مراکز بهره برداری 
منطقه 8 عملی��ات انتقال گاز به بحث و تبادل نظ��ر پیرامون حوزه 
فعالیت خود پرداخته و چالشها و مشکالت احتمالی موجود را با حضور 

مسئولین ذیربط مورد بررسی قرار دادند.

کسب جایزه C2E تندیس دو ستاره تعهد به سرآمدی و ایجاد اشتیاق و تعهد توسط شرکت فوالد هرمزگان

رئیس روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران:

بازنگری فرآیند های کاری و ارتباطی از مولفه های سازمان های توسعه یافته است

اصفهان- قاسم اسد- رئیس دوره پنجم شورای اسالمی در آیین 
تودیع ومعارفه شهردار بهارستان  با اشاره بر سوابق شهردار جدید این 
شهر اذعان کرد: انتخاب یحیی عیدی بیرانوند طی فرآیندی طوالنی 
و با بررس��ی بیش از 18 کاربرنامه صورت گرف��ت لذا انتظار می رود 
بهارس��تان در دوره پیش��رو با تحوالت رو به جلویی مواجه شود. وی 
ادامه داد: شورای دوره پنجم ضمن ادامه نقاط قوت دوره سابق به دور 
از سیاسی کاری و برای حل مشکالت جامعه بهارستان عزم و اراده ای 
ویژه ای دارد بنابر این به مردم اطمینان می دهیم که معضالت موجود 
تا آنجا که در اختیارات شورای اسالمی است رفع خواهد شد از طرفی 

از مسئولین مرکز استان تقاضا داریم بیش از پیش برای توسعه شهری 
تالش نمایند. مجتبی محبی با تشریح برخی از ظرفیت های موجود 

در بهارستان اظهار کرد: وجود ظرفیت های بزرگ در این شهر می تواند 
بس��تر های پیشرفت را برای بهارستان باز نماید که از نمونه های آن 
وجود راه های مواصالتی، محیط زیس��ت بکر و تنوع قومیتی اس��ت. 
گفتنی است یحیی عیدی بیرانوند شهردار جدید بهارستان با دارا بودن 
بیش از 20 س��ال سابقه فعالیت اجرائی و ستادی در شهرداری های 
استان لرستان و سازمان های دولتی مربوط به خدمات شهری تا پیش 
از انتصاب در شهرداری بهارستان به عنوان شهردار خرم آباد مشغول 
به فعالیت بوده است، وی عضویت و ریاست بر شورای شهر خرم آباد و 

تصدی سمت شهرداری ازنا را نیز در کارنامه خود داراست.

در آیینی با حضور فرماندار اصفهان

یحیی عیدی بیرانوند به عنوان شهردار بهارستان معرفی شد

برای نخستین بار در صنعت برق خوزستان
تفاهم نامه همكاری بین برق منطقه ای خوزستان و پژوهشگاه نیرو امضا شد 

اهواز- شبنم قجاوند- تفاهم نامه همکاری پژوهشی برای نخستین بار 
در صنعت برق خوزس��تان بین محمود دشت بزرگ، مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خوزستان و محمد صادق قاضی زاده، رییس پژوهشگاه نیرو با هدف 
گسترش سطح همکاری های همه جانبه به ویژه انجام فعالیت های مشترک 
در خصوص مقابله با پدیده ریزگردها امضا شد. در مراسم انعقاد این تفاهم نامه 
که با حضور هوشنگ فالحتیان ،معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی برگزار 
شده بود، هر دو طرف بر انجام فعالیت های پژوهشی در همه زمینه ها ابزار 
تمایل کردند.  ارائه خدمات مهندسی، مشاوره ای و پژوهشی، برای ایجاد مزیت 
رقابتی در سطح ملی و بین المللی، همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزش داخلی و سایر کشورها و سازمان های بین المللی با 
رعایت مقررات، همکاری متقابل جهت تجاری سازی دستاوردها و دانش فنی بدست آمده از پروژه های تحقیقاتی و انجام طرح های 
پژوهشی براساس اولویت های تحقیقاتی با موافقت طرفین از مهم ترین رویکردهای این تفاهم نامه است. در تعهداِت مشترک طرفین 
قرارداد بر همکاری در زمینه نیازس��نجی و اجرای پروژه های تحقیقاتی، دوره های آموزش��ی و ارائه خدمات مشاوره ای با تمرکز بر 
استفاده از توانمندی های دانشگاهها، شرکت های دانش بنیان و شرکت های مهندسی و صنعتی استان خوزستان و تسهیل استفاده 

متقابل از امکانات تجهیزاتی، کتابخانه ای، کارگاهی، آزمایشگاهی، آموزشی و اطالعاتی یکدیگر تاکید شده است. 

نظارت عالیه بهره برداری شرکت توزیع برق استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- با حضور سرپرست تیم ارزیاب و ارزیابان منتخب شرکت توانیر،طی مراسمی جلسه افتتاحیه 
نظارت عالیه در حوزه بهره برداری ،دیسپاچینگ و ایمنی شرکت توزیع برق استان گلستان برگزار شد.دراین مراسم، مهندس نصیری 
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان گلستان ، ارزیابان منتخب را برگزیدگان و نخبگان صنعت برق کشور دانستند که شایسته است 
از تجربیات و راهنمایی های ارزنده ای که در طول زمان نظارت عالیه ارائه خواهند داد ،شرکت بهره مند گردد.وی افزود : با توجه به 
وسعت فعالیت ها وفرآیند ها و حجم کار و نیروها در حوزه بهره برداری ، در حین اجرای فعالیت ها و عملیات ممکن است همکاران 
از دستورالعمل ها و قوانین و استانداردهای اجرائی فاصله بگیرند بنابراین ضروری است بطور مستمر کنترل و نظارت بر فرآیندهای 
موجود در بازه های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت به عمل آید تا نقاط قابل بهبود احصاء گردد و مجموعه شرکت از این امر استقبال 
خواهد نمود. مهندس نصیری ادامه داد : حرکت در مسیر برنامه استراتژیک از اهم مسئولیت هایی است که مدیران شرکت متعهد 
به آن می باش��ند و تبیین ش��عار 7707 به عنوان چشم انداز ش��رکت درافق 1404 از حرکت های مطلوب است که تمام منابع و 
تصمیم گیری مدیران براساس آن شکل خواهد گرفت. رسیدن به هدف 77 دقیقه خاموشی ساالنه برای هر مشترک درسال از عمده 
ترین شاخص های این چشم انداز می باشد که اقدامات و فعالیت های بسیار ارزنده ای علیرغم افزایش مصرف و پیک بار نسبت به 
سال گذشته توسط مجموعه شرکت توزیع برق گلستان انجام شده است.مهندس نصیری با اشاره به داشتن تابستانی متفاوت درسال 
96 نس��بت به تابس��تانهای گذشته در استان گلستان، افزودند : در تابستان 96 استان گلستان دوماه گرمای مداوم را تجربه نموده 
است و مصرف انرژی برق بیش از 5/5 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته ، بطوریکه حدود چهل روز مصرف برق باالی هزار 

مگاوات ثبت شده است. 

رزمایش واکنش در شرایط اضطراری در منطقه گلستان برگزار شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای درون و برون سازمانی، کاهش آسیب پذیری، 
حف��ظ زیر س��اختهای حیاتی، مدیریت بحران ناش��ی از تهدیدات و اقدامات دش��من و آمادگی جه��ت مقابله با حوادث 
احتمالی)بالیای طبیعی(، رزمایش آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری در تاسیسات انبار نفت گنبدکاووس انجام شد.به 
گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان این مانور در دو مرحله و براساس دو سناریو 
مجزا باحضور گروههای امدادی و پشتیبانی شهرستان )سازمان امداد و نجات و آتش نشانی( و همکاری مناطق معین همجوار 
برگزار ش��د.در مرحله اول، بدلیل س��هل انگاری راننده و اپراتور عملیات، نفتکش با شیرهای باز شروع به حرکت نموده که 
باعث ریزش فرآورده در محیط شده که بالفاصله بادستور آتش نشان وقت و به صدا درآمدن آژیر خطر، نفتکش متوقف و 
خاموش شده و همزمان جهت جلوگیری از انتشار فرآورده به دیگر نقاط، عملیات ماسه ریزی و آماده سازی خاموش کننده 
های پودری و تامین یک خط آب از هایدرانت )شیر آب آتشنشانی(انجام می شود.در این مرحله راننده نفتکش که در حین 
بس��تن ولو در معرض ریزش فرآورده قرار گرفته و دچار گاز گرفتگی ش��ده توسط نیروهای امدادی به منطقه امن منتقل 
می گردد. در مرحله دوم تحت عنوان"آتش سوزی مخزن بنزین سقف شناور بر اثر اصابت صاعقه" عالوه بر خودروی آتش 
نشانی تاسیسات با استفاده از سایر خاموش کننده ها عملیات اطفای حریق و جلوگیری از انتشار آتش به دیگر مخازن انجام 
و خودروی آتش نشانی شهری با اضافه شدن به ناوگان عملیاتی اقدام به خنک کردن مخزن حادثه دیده نمود.در پایان این 
رزمایش نیز جلسه جمع بندی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف مانور با حضور کلیه مسئولین و مدعوین در دفتر رییس ناحیه 

گنبدکاووس برگزار گردید.

معاون شرکت برق اردبیل خبر داد
تهیه نرم افزار مانیتورینگ شبكه فشار متوسط براساس دستورالعمل توانیر 

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز- معاون بهره برداری و دیس��پاچینگ ش��رکت توزیع برق اس��تان اردبیل از تهیه نرم افزار 
مانیتورینگ شبکه فشار متوسط لینک با GIS سیستم براساس دستورالعمل ابالغی توانیر در اردبیل خبر داد. حسین قدیمی در 
گفت وگو با ایسنا، منطقه اردبیل، با اشاره به ویژگی های نرم  افزار مانیتورینگ شبکه فشار متوسط اظهار کرد: مانیتورینگ براساس 
 ،AVL موقعیت مکانی، نمایش محدوده خاموشی به محض ثبت آن، نمایش محل خودروهای اتفاقات بر اساس لینک با سیستم
قابلیت جس��ت وجوی مکانی و توصیفی در نرم افزار و قابلیت ذخیره ک��ردن فایل های جانبی برای هر یک از اطالعات توصیفی 
از مهمترین ویژگی های این نرم افزار اس��ت.  وی در بخش دیگری از س��خنان خود به بازنگری کلیه دس��تورالعمل های اجرایی 
دیس��پاچینگ و شیفت عملیات واحدهای تابعه براساس دستورالعمل ثابت بهره برداری در امور دیسپاچینگ و فوریت های برق 
و واحدهای تابعه نیز اش��اره و خاطرنش��ان کرد: دستورالعمل بی برق نمودن تاسیس��ات شبکه توزیع و انجام مانور در شبکه 20 
کیلوولت، دستورالعمل اجرایی دیسپاچینگ توزیع، دستورالعمل تنظیم گزارش آماری ماهانه خاموشی ها و شاخص های بهره برداری 
و دستورالعمل اجرایی ثبت خاموش ها و درخواست های مشترکین از جمله اقدامات معاون بهره برداری در این حوزه است.  معاون 
بهره برداری و امور دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان اردبیل در ادامه تهیه نقشه تک خطی و مانوری شبکه فشار متوسط استان 
را نیز یادآور شد و بیان کرد: با توجه به عدم تهیه دیاگرام تک خطی و مانوری در سال های گذشته و تاکید مدیرکل دفتر نظارت 
بر توزیع توانیر، در سال گذشته اقدام به تهیه نقشه های مانوری صحیح و بروز شده شبکه 20 کیلوولت کل استان شد که در حال 

حاضر در دیسپاچینگ توزیع مورد بهره برداری قرار می گیرد. 

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی: 
۶8۰ میلیارد ریال اعتبار در حوزه ساخت و توسعه راه ها در استان پیش بینی شد 

اراک - مینو رستمی - مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: سال گذشته 680میلیارد 
ریال اعتبار از محل منابع استان و ملی در حوزه ساخت و توسعه راه ها در استان پیش بینی شد که 
410 میلیارد ریال آن از محل اعتبارات اسنادی در بازه زمانی یک و 2 ساله تخصیص داده شده است.  
مجید شارقی در نشست خبری شورای حمل و نقل استان مرکزی به مناسبت هفته حمل و نقل اظهار 
داشت: اداره کل راه و شهرسازی بخش های مختلفی دارد که شامل معاونت ساخت و توسعه، امالک 
و حقوقی، شهرسازی و معماری، مسکن و ساختمان، فنی و اجرایی و توسعه منابع  است. وی افزود: 
طول کل راه های استان مرکزی 6 هزار و 426 کیلومتر است که شامل 210 کیلومتر آزادراه، 386 کیلومتر بزرگراه، 482 کیلومتر راه 
اصلی، 914 کیلومتر راه فرعی و چهار هزار و 434 کیلومتر راه روستایی است. مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تصریح کرد: 
حداقل رقمی که برای ساخت راه ها بدون ابنیه نیاز  داریم حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان است و اگر بخواهیم ساخت راه ها را 
با ساخت ابنیه در نظر بگیریم برای هر کیلومتر چیزی حدود 2 میلیون تومان هزینه برآورد شده است. شارقی بیان کرد: سال گذشته 
در حوزه راهسازی از منابع ملی 36 میلیارد تومان و استانی 33 میلیارد تومان و در مجموع 68 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شد 

که  41 میلیارد تومان تخصیص به صورت اسناد داشته ایم.

بودجه سال 97 سازمان بیمه سالمت 3 درصد کاهش یافته است  
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر گفت: با وجود رشد تعرفه ، بار مراجعه ها و هزینه های 
بیمه شدگان، بودجه سال 97 سازمان بیمه سالمت نسبت به تخصیص سال جاری سه درصد کاهش داشته است.     پرویز رمضانی 
افزود: در صورتیکه منابع پایدار برای سازمان بیمه سالمت تعیین نشود ، تداوم ارائه خدمات با مشکل جدی روبه رو می شود.  وی 
تصریح کرد: سازمان به طور طبیعی به طور تقریبی از سال 90 براساس اطالعات به دست آمده هر سال با زیان انباشته روبرو بوده است 
که باالترین حجم زیان انباشته در سال 95 بوده است.  رمضانی گفت: رشد زیان انباشته در سال های گذشته نشان دهنده این واقعیت 
است که یک اشکال اساسی در ورودی ها و خروجی های سازمان وجود دارد و منابع با مصارف همخوانی ندارد.  مدیرکل بیمه سالمت 
استان بوشهر اضافه کرد: بودجه سایر منابع امسال 2 هزار و 300 میلیارد تومان است این درحالی است که این رقم وجود خارجی 
ندارد چرا که هرگز محقق نشده و محقق نمی شود.  رمضانی اظهار کرد: تمام صندوق های سازمان غیر از صندوق کارکنان دولت که 

ترازش مثبت است، بقیه صندوق ها با فاصله حداقل برای هر نفر 7 هزار تا 30 هزار تومان تراز منفی روبروست. 



آموزش فروش موف��ق به کارمندان از لحظه ای که 
آن��ان را اس��تخدام می کنید واجب و ضروری اس��ت. 
وقتی کارمندان فروش جدیدی اس��تخدام می کنید، 
ب��ه آخرین چی��زی ک��ه فک��ر می کنید این اس��ت 
ک��ه بخواهید آنه��ا را بعد از چند هفت��ه یا چند ماه 
اخراج کنید. این مس��ئله به کل شرکت ضرر می زند. 
نه تنها ش��رکت مقدار زیادی زم��ان و پول برای این 
افراد س��رمایه گذاری می کند، بلکه مشتریان و سایر 
کارمندان نیز با مش��اهده اخراج افراد جدید از لحاظ 
روانی دچار آس��یب می ش��وند. با این  حال، همچنان 
بس��یاری از ش��رکت ها افراد جدید الورودی را بدون 
اقدامات آموزش��ی و انگیزشی کافی، در مقام کارمند 

فروش شان قرار می دهند. 
در این نوش��تار به چن��د نکته اش��اره می کنیم که 
از طری��ق آنه��ا می توانید برای آم��وزش فروش موفق 

ب��ه کارمندان تان گام های خوبی بردارید تا در ش��غل 
جدیدش��ان ب��ه موفقی��ت برس��ند و می��زان فروش 

شرکت تان را نیز افزایش دهند: 
۱- ادغام فروش و بازاریابی

پیش از شروع فرآیند فروش واقعی، تیم های فروش 
و بازاریاب��ی را ب��ا یکدیگر ادغام کنید، زی��را آنها افراد 

کلیدی درگیر با مشتری محسوب می شوند. 
۲- کارمندان را غرق اطالعات نکنید

کارمن��دان فروش را غ��رق در اطالعات غیرضروری 
نکنی��د. از آن ج��ا ک��ه نظریه های بس��یاری در زمینه 
مفاهی��م و فرآیندهای فروش وج��ود دارند، هضم این 
اطالعات برای کارمندان فروش بس��یار دشوار خواهد 

بود. 
۳- تمرکز بر فواید محصوالت

آم��وزش بای��د ب��ر فوای��د محص��والت و همچنین 
توضیحات مفصلی در زمینه ویژگی های گوناگون آنها 

متمرکز باشد. 

۴- آموزش ترکیبی
آموزش فروش تان را با استفاده از یادگیری ترکیبی 
پیاده س��ازی کنی��د؛ ای��ن آم��وزش بای��د ترکیبی از 

کالس های واقعی و آموزش آنالین باشد. 
۵- تهیه پادکست های انگیزاننده

پادکس��ت هایی از نق��ل قول ه��ای انگیزه  بخش در 
زمینه ف��روش تهیه کنید. این پادکس��ت ها می توانند 
به مس��ئوالن فروش انرژی بدهند؛ به ع��الوه، آنها به 
آسانی قابل پخش و مشاهده هستند، حتی هنگام راه 

رفتن و حرکت. 
۶- استفاده از داده  های واقعی و به روز

جه��ت اطالع رس��انی ب��ه کارمندان ف��روش درباره 
تغییرات قیمت، س��هم بازار، و س��ایر اطالعات مرتبط 
از داده ه��ای واقعی و به روز اس��تفاده کنی��د. این کار 
به کارمن��دان فروش کمک می کن��د بتوانند وضعیت 

فروش تان را بهبود ببخشند. 
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۶ نکته کاربردی برای آموزش فروش موفق به کارمندان 

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 870 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: توصیه نخس��ت ما مطالعه چند 
کت��اب یا تع��دادی مقاله درباره نحوه رفت��ار با کارمندان 
است. ارتباط با زیردستان بسیار حساس و پیچیده است 
و گذشته از ویژگی های شخصیتی هر فرد چه مدیر و چه 
کارمند، از قوانین خاصی هم تبعیت می کند که دانستن 
آنها می تواند مفید باش��د. بنابراین س��عی کنید ابتدا این 

اصول را فراگیرید.
اما همان طور که گفته ش��د انسان ها بسیار پیچیده اند 

و هر ف��رد ویژگی ه��ای منحصر به ف��ردی دارد، توصیه 
می کنیم کارمندان خود را به طور دقیق بشناسید. توجه 
به رفتارهای آنها، عادات شان و عالقه مندی هایشان بسیار 
مهم است. آنها را زیر نظر بگیرید و سعی کنید به صورت 
غیرمستقیم درباره آنها از همکارانشان بپرسید. اگر تعداد 
کارمندان شما زیاد است نتایج تحقیقات خود را یادداشت 
کنید. دانستن نقاط قوت و ضعف کارمندان و ویژگی های 
اخالقی شان می تواند شما را در موقعیت های مختلف که 
ب��ا آنها برخورد دارید یاری کند. گفتن یک جمله در یک 
موقعیت مناس��ب به یک فرد مش��خص می تواند بسیار 

تأثیرگذار باش��د. جایی باید دوس��تی کرد و جایی دیگر 
تحکم. نکته آخر اینکه به ویژگی های شخصیتی خودتان 
اش��اره کردید. بررسی کنید که این ویژگی ها چیست که 
اجازه نمی دهد شما درست مدیریت کنید. بعضی وقت ها با 
کمی تعمق راجع به شخصیت مان به نکات جالب توجهی 
دست می یابیم و متوجه می شویم آنچه را که نقطه ضعف 
به حس��اب می آوریم، نقطه قوت ما اس��ت. فق��ط از آن 
درس��ت استفاده نکرده ایم. از دوستان و همراهان نزدیک 
و مورد اعتماد خود کمک بگیرید و ش��خصیت خودتان و 

رفتارهایتان را به طور دقیق تحلیل و ارزیابی کنید.

معضل حرف ناشنوی کارمندان 

پرس�ش: مدیری هس�تم که با وجود بهره مندی از تجربه و دانش در حوزه کاری ام، به خاطر ویژگی های ش�خصیتی ام، 
کارمندان از من حرف شنوی ندارند، چطور می توانم این معضل را حل کنم؟ کلینیککسبوکار

 چگونه یک مصاحبه شغلی
 موفق داشته باشیم؟ 

در ای��ن مطل��ب، راهنمایی های کارب��ردی برای یک 
مصاحبه ش��غلی موفق را به شما ارائه می دهیم تا بتوانید 
ش��انس خود را برای به دست آوردن یک موقعیت کاری 

خوب افزایش دهید. 
 شما برای حضور در یک مصاحبه شغلی باید آمادگی 
الزم جهت پاس��خگویی به پرسش های کارفرما را داشته 
باش��ید. یادتان باش��د که چگونه پاس��خ دادن ش��ما به 

سؤاالت کارفرما بسیار مهم است. 
به گزارش نوپان��ا، معموال کارفرمای��ان طی مصاحبه، 
جزییات مربوط به طرز فکر شما و نیز واکنش  تان نسبت 
به سؤاالت را زیر ذره بین قرار می دهند. اگر به رغم انجام 
مصاحبه های شغلی فراوان همچنان موفق به یافتن شغل 
مورد عالقه تان نش��ده اید وقت آن رس��یده است تا زمان 

بیشتری را برای گذر از این مسیر اختصاص دهید. 
در ادامه این مطلب، راهنمایی های کاربردی برای یک 
مصاحبه ش��غلی موفق را به شما ارائه می دهیم تا بتوانید 
ش��انس خود را برای به دست آوردن یک موقعیت کاری 

خوب افزایش دهید. 
۱- شناخت زبان بدن

کنت��رل زبان بدن کار دش��واری به نظر می رس��د، اما 
ممکن اس��ت بدن م��ا واکنش هایی را نش��ان دهد که از 
آنها بی اطالع هس��تیم. توجه ب��ه زبان بدن در طول یک 
مصاحبه شغلی به دالیلی که در ادامه به آنها می پردازیم 

بسیار مهم است: 
جلوگیری از دلهره

قطعا مصاحبه کننده ش��ما ناخوش��ایندی حال ش��ما 
را متوج��ه خواهد ش��د. وقتی از نظر ش��ما یک س��ؤال 
ناخوش��ایند است، بهتر است به واکنش بدن خود نسبت 
به آن توجه داش��ته باش��ید و بهتری��ن کار را جهت آرام 

کردن خود انجام دهید. 
رفتار متواضعانه

یک��ی از بدترین کارهای��ی که می توانی��د درمصاحبه 
ش��غلی تان انجام دهید، پاس��خ دادن به پیام های متنی، 

ایمیل ها یا هر چیز دیگری روی تلفن همراه
 تان اس��ت. ش��ما عالوه بر کس��ب اطمینان از بی صدا 
ب��ودن تلفن همراه تان باید س��عی کنید با مصاحبه کننده 
خود یک ارتباط چش��می برقرار کنید. به خاطر داش��ته 
باشید نگاه کردن به اطراف یا مناظر بیرون مخصوصا در 
زمان صحبت با مصاحبه کننده، نشان دهنده بی احترامی 
شما به صحبت های او و بی عالقه گی تان به موقعیت فعلی 

است. 
۲- آمادگ�ی پاس�خگویی به س�ؤاالتی که هوش 

عاطفی شما را می سنجند
بهتر اس��ت کمی جلوتر از زمان پیش روید و خودتان 
را برای پاس��خگویی به این س��ؤاالت آماده کنید، چراکه 
پرس��ش این س��ؤاالت و واکنش ش��ما به آنه��ا یکی از 
ابزاره��ای مصاحبه کنن��ده ب��رای پ��ی بردن ب��ه هوش 

احساسی شما است. 
س��ؤاالتی مانند: بزرگ ترین نقاط قوت و ضعف ش��ما، 
نظر ش��ما در مورد وقوع درگیری در محل کارتان، نحوه 
کنت��رل موقعیت ه��ای دش��وار و اس��ترس زا، علت ترک 
موقعیت کاری قبلی تان و... از جمله پرسش هایی هستند 
که باید آمادگی پاس��خگویی صادقانه به آنها را داش��ته 

باشید. 
۳- پاسخ  به پرسش های استراتژیک

ع��الوه  بر موارد ب��اال، ش��ما باید ط��ی مصاحبه خود 
آمادگی پاس��خگویی به س��ؤاالتی درباره نحوه حل یک 
مس��ئله و برنامه ریزی های تاکتیکی که تفکر استراتژیک 

شما را محک می زنند، داشته داشته باشید. 
توانایی در حل مشکل

ممکن اس��ت در مصاحبه شغلی از شما بخواهند برای 
یک مش��کل خاص که ش��اید ش��رکت در گذشته یا در 
حال حاضر با آن مواجه ش��ده است، راه حلی ارائه دهید. 
قبل از پاس��خ بهتر است کمی تأمل کرده و سپس شروع 
کنید. فرام��وش نکنید مصاحبه کننده به دنبال موارد زیر 

در پاسخ های شما است: 
مرور برنامه استراتژیک

شناسایی عوامل مالی، صنعتی و زیست محیطی
مشورت با ذی نفعان

مرور چشم انداز شرکت
یافتن اشتباهات در یک برنامه استراتژیک

ممکن اس��ت برخی از کارفرمایان از شما بخواهند یک 
برنامه اس��تراتژیک را م��رور کرده و اش��تباهات یا نقاط 
ضع��ف آن را شناس��ایی کنید. هدف از ای��ن کار یافتن 
بیشترین تعداد مشکالت موجود در برنامه است، چراکه 

آنها از تمامی اشتباهات برنامه آگاه هستند. 
برای ش��روع، ذهن تان را از هر مس��ئله دیگری خالی 
کنید و روی برنامه متمرکز ش��وید. استفاده از تجربیات 
گذشته در موقعیت های مشابه به شما کمک خواهد کرد. 

راهنمایی های اضافه، مشاوره و سؤاالت
به یاد داشته باش��ید برای پاسخگویی به سؤاالت یک 
مصاحبه هیچ قانون خاصی تعریف نش��ده اس��ت و شما 
می توانید با اطمینان و با اس��تفاده از منابع موجود، خود 
را برای یک مصاحبه ش��غلی آماده کنید. بهتر اس��ت در 
صورتی که آمادگی الزم برای توضیح برخی عبارات مانند 
نق��اط اتصال، اهداف اس��تراتژیک و افزایش س��ودآوری 
در مصاحبه ه��ای ش��غلی خود را دارید، از آنها اس��تفاده 
کنید. همچنین در زمان پاس��خگویی به سؤاالت مرتبط 
با مهارت ه��ا و مدارک تحصیلی، ب��رای هریک نمونه ای 
جهت ارائه به همراه داش��ته باشید. فراموش نکنید ارائه 
مثال ه��ای واقعی برای ش��رایطی که قب��ال آنها را تجربه 
کرده ای��د )مانند ش��رایط اس��ترس زا و نح��وه مدیریت 
آنها( بهترین گزینه برای تأیید اظهارات ش��ما محسوب 
می شوند. امید است با استفاده از راهکارهای عنوان شده 
بتوانی��د آرامش خود را طی یک مصاحبه ش��غلی حفظ 

کرده و به موفقیت در آن دست یابید. 
makeuseof :منبع
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مسیر موفقیت

روابط عمومی؛ راز موفقیت 
استارت آپ های بزرگ

روابط عمومی در هر استارت آپ نقش های منحصر به فردی 
را ایف��ا می کن��د. بزرگ تری��ن نق��ش رواب��ط عموم��ی در 

استارت آپ ها برندینگ و افزایش شهرت است. 
 روابط عموم��ی خوب، می تواند با اف��راد مختلف جامعه 
ارتباطی مس��تحکم برق��رار و اعتماد آنه��ا را جلب کند. اما 
واح��د روابط عموم��ی  قوی چگونه و چطور به ش��ما کمک 

می کند؟ 
خبرگزاری ها؛ شاه کلید روابط عمومی

اولین برنامه ای که یک واحد روابط عمومی قوی به ش��ما 
پیشنهاد می دهد حضور در خبرگزاری ها است. خبرگزاری ها 
توانای��ی جلب اعتم��اد عموم م��ردم یا حت��ی متخصصان 

حوزه های مختلف را برای استارت آپ شما دارند. 
به گزارش نوپانا، فعالیت در خبرگزاری ها و انتشار رپورتاژ، 
یکی از مرسوم ترین فعالیت های روابط عمومی است و بسته 
ب��ه بودجه ای ک��ه داری��د می توانی��د روی خبرگزاری های 

مختلف حساب کنید. 
بهترین راه آن اس��ت که برای ش��روع از خبرگزاری های 
تخصصی موجود در فضای کس��ب وکار خود استفاده کنید. 
به طور مثال برای استارت آپ هایی که نیاز به جذب سرمایه 
و جلب توجه س��رمایه گذار ها دارند، اس��تفاده از رسانه های 

موجود در اکوسیستم فرصت خوبی به شمار می رود. 
توجه داش��ته باش��ید ک��ه فعالیت های خبری بس��ته به 
مخاطبان هدف تعیین می شوند و در آغاز هدف گذاری روی 

عموم مردم کار عاقالنه ای نیست. 
استارت آپ خود را به درستی معرفی کنید

تیت��ر اول خبرگزاری ها ش��دن کار س��خت و پیچیده ای 
نیس��ت. ش��ما باید از این فرصت استفاده کنید و خود را به 
درس��تی به مخاطبان معرفی کنید. در این راه از خبرنگاران 
ح��وزه مربوطه کم��ک بخواهید. آنها می توانن��د با فن بیان 
عال��ی خ��ود، ش��ما را در کوتاه ترین جمالت ب��ه مخاطبان 

معرفی کنند. 
در کن��ار هم��ه اینها واحد رواب��ط عمومی بای��د توانایی 
شناس��اندن ش��ما به مخاطبان هدف را داش��ته باشد و در 
ای��ن راه به تنهایی موفق نخواهد ش��د؛ مگ��ر آنکه از فردی 
آگاه در این زمینه، به طور دوره ای مش��اوره گیرد. همچنین 
ی��ک واحد رواب��ط عمومی عال��ی در دوره های س��ه ماهه، 
برنامه های مختلفی را برای برگزاری نشست ها، همایش ها و 
کنفرانس ها برای مخاطبان هدف و خبرنگاران ارائه می دهد. 

داستان سرایی
یک��ی از وظایف مهم رواب��ط عمومی ها روایت داس��تان 
اس��تارت آپ برای مخاطبان است. هر استارت آپی در مسیر 
رش��د و توسعه خود با فراز و نش��یب های گوناگونی روبه رو 

شده  است. 
نکته جالب این اس��ت که مخاطبان دوست دارند داستان 
اس��تارت آپ ش��ما را بش��نوند و با ش��نیدن آن هیجان زده 
می ش��وند؛ هرچه این داس��تان ش��نیدنی تر باشد مخاطبان 

عالقه بیشتر برای تعامل با شما پیدا می کنند. 

گفت وگوی آنالین تحت وب
نام استارت آپ: رایچت

raychat. io :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۶

موضوع: پشتیبانی آنالین مشتریان
توضیح بیشتر: 

رایچت نام یک استارت آپ جدید در زمینه گفت وگوی 
آنالی��ن تحت وب برای وب س��ایت ها و اپلیکیش��ن های 
موبایله. با اینکه کارش��و تازه ش��روع کرده ولی تونسته با 
س��رویس و کیفیت خدماتی که ارائه میده به سرعت در 
بین وب س��ایت های کوچک و بزرگ راه باز کنه و همیار 

فروش و پشتیبانی این سایت ها بشه. 
یک��ی از مهم تری��ن امکان��ات رایچ��ت امکان ارس��ال 
پیام های خودکار هدفمند و اتصال به دیگر اپلیکیشن ها 
مثل تلگرام هستش، این کار باعث میشه در هر جایی که 

هستید ۲۴ ساعته پاسخگوی مشتریانتون باشید. 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بسته بندی خالق
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