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نقدینگی 16۰۰ هزار میلیارد تومانی قابل کنترل است؟

دردسر بزرگ نقدینگی
تجربه نشان داده که جریان نقدینگی با مصوبه و قانون و دستورالعمل قابل هدایت نیست. گسستی که این بار 
بین رش��د نقدینگی و تورم مشاهده می ش��ود، ناشی از بیماری هلندی نیست و این کاهش شدید سرعت گردش 
پول در اقتصاد ایران اس��ت که ظاهر ش��دن اثر تورمی را به تعویق انداخته اس��ت. به گزارش خبرآنالین، اقتصاد 
ایران سال های سال با رشد باالی نقدینگی درگیر بوده و از این منظر با فاصله زیادی باالتر از متوسط جهانی قرار 
دارد. اثر نقدینگی در نهایت تورم است و در اقتصاد ایران نیز به طور معمول نقدینگی با فاصله زمانی کوتاهی به 
تورم تبدیل ش��ده است. آخرین آمارهای رسمی نشان می دهد نرخ تورم در اقتصاد ایران وارد روند افزایشی شده 
است. اصطالح نقدینگی و هدایت آن، از آن اصطالحاتی است که نمونه بارز یکی از کج فهمی های سیاست گذار...
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از صعود پرشتاب شاخص کل تا رشد 52درصدی ارزش بازار

 کارنامه بورس تهران
در یک سالگی دولت دوازدهم

1۰ راه نوشتن تیترها برای تولید محتوای فراموش نشدنی 
رشد و یا انحطاط اقتصادی بعدی

3۰ استراتژی جلوگیری از استعفای کارمندان
چگونه از برندمان محافظت کنیم؟

15 فن مذاکره  موفقیت آمیز برای معامالت    
5 دلیل اعتماد نکردن مشتریان به یک برند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 همکاری اوبر، ایرباس
 و 19 کمپانی دیگر برای

توسعه تاکسی پرنده ژاپنی

4

رقابت جذب سپرده  در شبکه  بانکی باال گرفت

ویترین جذاب بانک ها

یادداشت
 دولت و فرصت

تفویض قدرت در اقتصاد

دولت ه��ای مس��تقر در ه��ر 
جامعه ای از س��وی چند گروه 
در فش��ار ق��رار می گیرند. یک 
گ��روه مه��م فش��ار و انتقاد از 
تصمیم های دولت های مستقر، 
رقب��ای سیاس��ی دولتن��د که 
می خواهن��د ب��ا تضعیف دولت 
و ضعی��ف نش��ان دادن او، در 
دوره بع��دی انتخابات قدرت را 
در اختیار بگیرن��د. گروه دیگر 
از فش��ارآورندگان دولت ه��ای 
که  هستند  شهروندانی  مستقر 
با ی��ادآوری وعده ه��ای دولت 
مس��تقر در زم��ان انتخابات، از 
به  رئی��س دول��ت می خواهند 
کن��د. یک  وعده های��ش عمل 
گروه دیگر از منتقدان، کسانی 
هستند که با توجه به مجموعه 
ش��رایط و تصمیم ه��ای کل��ی 
اتخاذ ش��ده از س��وی دولت به 
دلیل اینک��ه آنه��ا را ناکارآمد 
و  می کنند  مخالف��ت  می دانند 
نقد مس��تمر را در دس��تور کار 

قرار می دهند.
در یک س��ال اخیر که دولت 
دوازده��م فعالی��ت می کند هر 
سه گروه فش��ار یادشده تالش 

کرده ان��د با انگیزه ها و 
9هدف های مختلف...
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 تکنولوژی هم رفتار ما را تغییر می دهد و هم خودش از 
تغییر رفتار ما تغییر می کند. از همین بابت است که برخی 
آن را ویژگی »تو در تویی« فناوری می دانند. اینس��تاگرام 
هم منجر به تغییراتی جدی در ش��یوه زیستن و تعامل ما 
شده است و هم خودش نمی تواند از تغییر رفتار کاربرانش 
در امان باش��د. اینستاگرام با ش��اخه هایش امروز تبدیل به 
یکی از رس��انه های واقعی جهان ما ش��ده است. این شبکه 
اجتماعی به واس��طه بهره مندی اش از ترکیب متن و تصویر 
توانست تغییری جدی از پس��ت گذاری های متن محور به 

سمت پست گذاری های تصویرمحور باشد. 
به گزارش آینده نگر، اینس��تاگرام جهان نوش��ته ای را به 
س��مت جهان تصویری از زندگی و افکار ما هدایت کرد. در 
حقیقت اینس��تاگرام از این واقعیت بهره برد که تلفن های 
هوشمند به واسطه دوربین های شان هر یک به تولیدکننده 
تصاویری واقعی از زندگی تبدیل شده بودند. سیر تحوالت 
در پست هایی که افراد در صفحات اینستاگرام شان منتشر 
می کنند نش��ان می دهد ابتدا تصاویر پس��ت ها، تصاویری 
انتخابی از اینترنت بودند و به مرور زمان این تصاویر توسط 
خود افراد گرفته می ش��د و تصاویری از زندگی واقعی افراد 

بود.
به دلیل همین تصویرمحوری بود که اینستاگرام بیش از 
سایر شبکه های اجتماعی به زندگی خصوصی افراد مربوط 
می شد. به عنوان مثال پست هایی که در فیس بوک گذاشته 
می ش��د دارای فاصله با فرد نویس��نده بود ولی پست های 
اینستاگرامی بخشی از زندگی خود فرد بود. در فیس بوک 
صاحب صفحه میان خود و مخاطبان فاصله گذاری می کرد، 
ولی در اینس��تاگرام س��عی داش��ت بخش هایی از زندگی 
واقع��ی خود را با س��ایر کاربران به اش��تراک بگذارد. تعدد 
عکس هایی ک��ه افراد از غذاها یا محیط کارش��ان یا حتی 
مهمانی ها و تولدها می گذاش��تند، تبدیل به همان چیزی 
شد که »اینس��تاگرام« را نه به عنوان یک شبکه اجتماعی، 
بلکه به عنوان یک ش��یوه خاص از پس��ت گذاش��تن و به 

اشتراک گذاری شکل می داد.
تمامی ای��ن دالیل بود که فیس ب��وک نهایتاً این رقیب 
اجتماعی اش را خریداری و تملک کرد. در این تملک نه نام 
این ش��بکه تغییر کرد و نه در فیس بوک ادغام شد؛ بلکه با 
نام پیشین خودش و با همان شیوه ادامه یافت و رشد کرد.
اینس��تاگرام اما در نس��خه جدیدش یک��ی از مهم ترین 
تغیی��رات را ارائه داده اس��ت. در این نس��خه که در هفته 
گذش��ته برای کاربران عادی نیز رونمایی شد، در حقیقت 

IGTV یک گزینه فناوری جدید بود. گزینه ای که امکان به 
اشتراک گذاری فیلم های طوالنی را امکان پذیر کرده است. 
این تغییر در اینس��تاگرام درست مانند آن است که روزی 
توئیتر اعالم کند که از فردا کاربرانش می توانند یک کتاب 
را نیز به اشتراک بگذارند! در حقیقت ویژگی کلیدی توئیتر 
همین تعداد کم کاراکترش بود. توئیتر یعنی رس��انه ای که 
می دانیم هر خبر آن در کوتاه تر از ۳۰ثانیه خوانده می شود. 
درست مثل اینس��تاگرامی که می دانس��تیم با فیلم هایی 
روبه رو هس��تیم که حداکثر ۱.۵ دقیقه وقت می گیرد و هر 

پستش نیز تعداد کاراکترهای مجازش نصف تلگرام است!
چرا اینستاگرام چنین تغییری داد؟

رش��د سریع گوشی های هوشمند و پس از آن تبلت ها و 
لپ تاپ ها، کل »س��بک زندگی« را از یک  سو و جنبه های 
خاصی از رفتار را از سوی دیگر تغییر داده است. نخستین 
تغییر زمانی هشداردهنده بود که در یک تحقیق گسترده 
که توسط شرکت اریکسون با همکاری اپراتورها انجام شد، 
مشخص شد نس��ل جوان زمان قابل توجهی را به مشاهده 
فیل��م از طریق موبایل اختصاص می دهد. در س��ال ۲۰۱۵ 
این مطالعه نشان می داد که جوانان بین ۱۶ تا ۱۹ سال در 
حدود ۷۰درصد از فیلم هایی که مشاهده می کنند، از طریق 
ابزارهای شخصی مانند گوش��ی موبایل، تبلت و کامپیوتر 
شخصی است. زمانی اهمیت این مطالعه مشخص می شود 
که این ش��اخص برای افراد ۴۵ س��اله ب��ه باالیی که اغلب 
مدیران، صاحبان و مالکان شبکه های تلویزیونی نیز هستند، 
کاماًل معکوس بود و خود آنان در حدود ۳۰درصد از فیلم ها 

را به چنین شیوه ای مشاهده می کردند.
در فضای مجازی دو دس��ته از سامانه های مختلف برای 

پخش ویدئو وجود دارند:
)UGC(سامانه اشتراک گذاری ویدئویی

 شناخته شده ترین برند در این حوزه YouTube است. 
در این سامانه هر فردی اقدام به تولید و به اشتراک گذاردن 
ویدئوی خود می کند. به این ترتیب در این سامانه ها هر کاربر 
ب��ا انبوهی از ویدئوهای مختلف آماتوری تا حرفه ای روبه رو 

می شود.
)VOD(سامانه های پخش ویدئویی تقاضاپایه

 شناخته شده ترین برند در این حوزه Netflix است. در 
این سامانه ها فیلم های س��ینمایی یا مستندی که توسط 
تولیدکننده های عمدتاً حرفه ای تولیدشده اند، برای فروش 

و پخش بر روی سامانه قرار داده می شوند.
در این مطالعه مشاهده شد که اگرچه الگوی رفتار برای 

دیدن فیلم های ویدئویی حرفه ای که اغلب در سامانه های 
تقاضاپای��ه )VOD( وجود دارند، متفاوت اس��ت، اما این 
تفاوت در س��امانه های به اش��تراک گذاری در حال از بین 
رفتن است. به عبارت دیگر کاربرانی که ویدئوهای آماتوری 
و به اشتراک گذارده شده را مشاهده می کنند، تفاوتی میان 
موبایل یا تبلت قائل نیس��تند. تقریباً کاربران تبلت سایتی 
مانن��د YouTube براب��ر با کاربران موبایلی این س��ایت 
هستند. اما ش��اید مهم ترین دلیل روند جهانی درخصوص 
زمان ویدئوهای مشاهده شده در موبایل در سال های اخیر 
بود. درحالی که در سال های گذشته کاربران موبایل عمدتاً 
ویدئوهایی با زمان کوتاه را مشاهده می کردند، در سال های 
اخیر به سمت ویدئوهای طوالنی مدت تر روی آورده اند. مثاًل 
در سال ۲۰۱۶ کاربران موبایلی ۵۵درصد از ویدئوهایی که 
مش��اهده می کردند کمتر از ۵ دقیقه بود، درحالی که تنها 
۲۹درص��د از ویدئوها بیش از ۲۰ دقیقه بودند. این روند در 
س��ال ۲۰۱۸ به گونه ای تغییر یافته است که ویدئوهایی با 
زمان بیش از ۲۰ دقیقه، که توسط کاربران موبایل مشاهده 

می شود، ۵۴درصد از کل ویدئوها را شامل می شود.
به عبارت  دیگر ما امروز با کاربران موبایلی روبه رو هستیم 
که عادت به دیدن فیلم ه��ای طوالنی بر روی موبایل های 
خود دارند. شاید آن نسل ۱۶ تا ۱۹ سال گذشته که امروزه 
به س��ن ۱۹ تا ۲۲ رس��یده اند و نس��لی که جایگزین آنها 
ش��ده اند، سریع تر از آنچه فکر می کردیم، وابسته به موبایل 
ش��ده اس��ت. آنها دیگر به ندرت به سراغ تلویزیون می روند 
و برای ش��ان س��ینما تنها یک آیین دورهمی است. آنها به 
سینما نمی روند تا فیلم ببینند، آنها به سینما می روند تا دور 
هم خوش بگذرانند! برای آنها تلویزیون همان حکم رادیو را 

دارد برای نسل ما میانسال ها!
اینستاگرام تصمیم شجاعانه اش را گرفت. به نظر می رسد 
انتخاب اینس��تاگرام س��خت بود و در تقابل با راهبردهای 
گذشته اش اس��ت، اما ضروری است. اینستاگرام خوب یاد 
گرفته است که »برای توسعه یافتن گاه باید در اصول بنیادی 
خود نیز بازاندیش��ی کرد.« اینستاگرام با این تصمیم عماًل 
وارد حوزه ای فراتر از UGC ش��د. اینستاگرام در سال های 
آینده تبدیل به یکی از اصلی ترین منابع به اشتراک گذاری 
ویدئو خواهد شد و ش��اید این بزرگ ترین چالش برای هر 
کسب وکاری باشد که دوست داشت وارد حوزه پخش صوت 
و تصویر )Streaming( ش��ود. شرکت های نوپایی که در 
این حوزه فعال هس��تند، از همین امروز نیاز به بازاندیشی 

جدی در مدل کسب وکار خود خواهند داشت. 

تحول در مدل کسب وکار با تکنولوژی نوین

تصمیم بزرگ اینستاگرام
سقوط وحشتناکی که اقتصاد یونان تجربه کرد، حتی 
از رکود بزرگ آمریکا )در دهه ۱۹۳۰( نیز بیشتر به طول 
انجامی��د و دردهای زیادی به مردم این کش��ور تحمیل 
کرد، چنانچه۱۰سال پیش جورج پاپاندرئو، نخست وزیر 
وق��ت یونان، در حالی که ب��ه دوربین های تلویزیونی زل 
زده بود صراحتاً اعالم کرد که کشور بحران زده اش دیگر 
به بازارهای سرمایه دسترس��ی ندارد و برای عبور از این 
وضعیت دش��وار چشم امید به بسته نجات مالی اتحادیه 
اروپا دوخته است. اگرچه اوضاع یونان اکنون تا حد زیادی 
بهبود یافته است، اما آن روز نحس می تواند سال های سال 
در ذهن یونانی ها باقی بماند. طی این سال ها اتحادیه اروپا 
و صندوق بین المللی پول سه بسته نجات مالی به یونان 
اختصاص دادند؛ بسته هایی که هر یک از آنها مشروط به 
اجرای اصالحات اقتصادی و برنامه های ریاضتی خاصی از 
سوی دولت یونان بوده اند. از طرفی اقتصاد یونان از ابتدای 
بحران مالی ۲۰۰۸ تاکنون حدود ۲۵درصد کوچک شده 

که در دنیای امروز رقم بسیار بزرگی محسوب می شود.
این��ک اما چنین به نظر می رس��د که اقتص��اد یونان 
روزهای س��خت خود را پشت سر گذاش��ته و مردم این 
کش��ور باس��تانی خود را برای یک زندگ��ی جدید آماده 
می کنند. هفته گذش��ته دولت یونان پایان موفقیت آمیز 
برنامه ه��ای اصالح��ات اقتصادی خود را اع��الم کرد و با 
توجه به بهبود رتبه اعتباری این کشور، امکان استقراض 
از بازاره��ای س��رمایه خارجی نیز برای آن فراهم ش��د. 
آلکس��یس س��یپراس، نخس��ت وزیر یونان، که مانند هر 
یونانی دیگری از خروج کش��ورش از یک بحران س��خت 
کاماًل راضی به نظر می رس��د، اعالم کرد: »یونان بار دیگر 
به یک کشور نرمال تبدیل شده و دوباره استقالل سیاسی 

و مالی خود را به دست آورده است«.
دول��ت یونان اکنون دارای مازاد بودجه اولیه )بدون در 
نظر گرفتن خالص بهره های پرداختی( است و اقتصاد این 
کشور پس از سال ها رکود، در مسیر رشد گام برمی دارد. 
همه چیز برای یونان عالی به نظر می رسد اما باید اذعان 
داش��ت که این کشور کوچک اما تأثیرگذار اروپایی هنوز 
به اندازه کافی از بحران دور نش��ده اس��ت و اثرات بحران 
را هن��وز هم می توان در بخش ه��ای مختلف اقتصاد آن 
مشاهده کرد. سقوط وحشتناکی که اقتصاد یونان تجربه 
ک��رد، حتی از رکود بزرگ آمری��کا )در دهه ۱۹۳۰( نیز 

بیش��تر به ط��ول انجامی��د و دردهای 
زی��ادی به م��ردم این کش��ور تحمیل 
کرد. در سال ۲۰۰۹ نخست وزیر جرج 
پاپاندرئو اعتراف کرد که چندین سال 
اس��ت ارقام مربوط به کس��ری بودجه 
دول��ت یونان دس��تکاری می ش��وند و 
کس��ری بودجه واقع��ی می تواند حتی 
دو برابر ارقام اعالم ش��ده باشد. پس از 
آنکه مؤسس��ات اعتبارسنجی اقدام به 

کاهش رتبه اعتباری یونان کردند، نرخ بهره در این کشور 
به شدت افزایش یافت و دولت وقت یونان به رهبری جرج 
پاپاندرئو مجبور شد از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی 
پول کمک بخواهد. دولت یونان طی س��ه مرحله حدود 
۳۰۰میلیارد یورو استقراض کرد و متعهد شد که شروطی 
همچون کاهش مخ��ارج عمومی و اص��الح نظام اداری 

ناکارآمد و فاسد خود را بپذیرد و اجرا نماید.
گذراندن یک دوره طوالنی بحران و ریاضت اقتصادی، 
آس��یب های عمیقی را به اقتصاد یونان وارد آورده است. 
تولید ناخالص داخلی واقعی این کش��ور در آخرین دوره 
۱۲ ماه��ه گزارش ش��ده، هنوز هم ۲۵درص��د پایین تر از 
رقم آن در س��ال ۲۰۰۷ است. نرخ بیکاری در این کشور 
همچن��ان نزدیک به ۲۰درصد اس��ت و از هر پنج جوان 
یونانی، دو نفر بیکار هستند. از طرفی دستمزد واقعی افراد 
ش��اغل و مقرری افراد بازنشسته نیز کاهش یافته است. 
اگرچه اقتصاد یونان اکنون در حال رش��د است، اما نرخ 
رشد آن همچنان کمتر از سایر اقتصادهای منطقه یورو 
اس��ت. اقتصاددانان از این می ترسند که مبادا بی توجهی 
به اصالح دس��تگاه قضایی و کاهش رویه های اداری زائد، 
توان رش��د را از اقتصاد یونان بگیرد. آنها ش��ک دارند که 
دولت آقای س��یپراس عزم کافی برای پیش��برد چنین 
اصالحاتی داشته باش��د، خصوصاً با توجه به اینکه زمان 
زیادی تا برگزاری انتخابات عمومی یونان در سال ۲۰۱۹ 
نمانده است. عالوه بر این، برخی مسائل بودجه ای دولت 
یونان هنوز حل نش��ده باقی مانده اند؛ مثاًل نسبت بدهی 
دولت یونان به تولید ناخالص داخلی این کشور رقمی در 
حدود ۱۸۰درصد است. همچنین دولت یونان با توجه به 
اینکه موفق ش��ده است از کشورهای منطقه یورو مهلت 
بیش��تری برای بازپرداخت قس��متی از بدهی های خود 
بگیرد و سررسید این بدهی ها به سال های آینده موکول 
ش��ده است، بدهی های انباش��ته زیادی دارد و به همین 
دلیل نمی تواند آن طور که باید و ش��اید از بازگشت خود 
به بازارهای بین المللی سرمایه منتفع شود. دولت یونان به 
واسطه تعهدات خود به اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی 
پول موظف اس��ت تا سال ۲۰۲۲ هر ساله حداقل معادل 
۳.۵درصد تولید ناخالص داخلی این کشور مازاد بودجه 
اولیه داشته باشد و پس از آن نیز تا سال ۲۰۶۰ این مازاد 

بودجه را در سطح ۲.۲درصد حفظ کند.

اکونومیست پاسخ می دهد

آیا بحران اقتصادی یونان به پایان رسیده است؟

به دنبال فرصتی که بانک مرکزی در اختیار ش��بکه بانکی قرار 
داد تا س��پرده های مش��تریان را تمدید و یا تغییر دهند، بانک ها 

در این چند روز اقدام به افزایش نرخ س��ود برای جذب 
سپرده و نگهداشت منابع قبلی کردند؛ چنانچه نرخ...



تجربه نشان داده که جریان نقدینگی با مصوبه و قانون و دستورالعمل 
قابل هدایت نیس��ت. گسس��تی که این بار بین رش��د نقدینگی و تورم 
مش��اهده می شود، ناش��ی از بیماری هلندی نیست و این کاهش شدید 
س��رعت گردش پول در اقتصاد ایران است که ظاهر شدن اثر تورمی را 

به تعویق انداخته است.
ب��ه گزارش خبرآنالین، اقتصاد ایران س��ال های س��ال با رش��د باالی 
نقدینگ��ی درگی��ر بوده و از این منظر با فاصله زیادی باالتر از متوس��ط 
جهان��ی قرار دارد. اثر نقدینگی در نهایت تورم اس��ت و در اقتصاد ایران 
نی��ز به طور معم��ول نقدینگی با فاصله زمانی کوتاه��ی به تورم تبدیل 

شده است.
آخرین آمارهای رس��می نش��ان می دهد نرخ ت��ورم در اقتصاد ایران 
وارد روند افزایش��ی ش��ده اس��ت. اصطالح نقدینگی و هدایت آن، از آن 
اصطالحاتی اس��ت که نمونه بارز یکی از کج فهمی های سیاست گذار در 
زمینه نقدینگی اس��ت. نقدینگی مانند آبی اس��ت که جاری می شود و 
ش��رایط اقتصادی حکم می کند که این آب به کدام سمت برود و کسی 

نمی تواند بر روی مسیر آن کنترل کاملی داشته باشد.
اگر شرایط اقتصادی به گونه ای باشد که بازار ارز جذاب باشد و سود در 
خرید دالر و سکه باشد، جریان نقدینگی جذب بازار سکه و ارز می شود. 
اگر اقتصاد به گونه ای باش��د که مس��کن در حال رش��د باشد، نقدینگی 
به س��وی آن جذب خواهد ش��د. وقتی فضای کس��ب وکار و قواعد آن و 
سیاس��ت گذاری های دولت به گونه ای باشد که سودآوری باالیی نداشته 
باشد، جریان نقدینگی چرا باید به سمت و سوی تولید و صنعت برود؟

وقتی نقدینگی به سمت تولید نمی رود
در روزگاری که اقتصاد رانت زده بوده و حتی بانک ها هم تسهیالت شان 
را به طور مستقیم و غیرمستقیم به سهامداران خود می دهند، انتظاری 
نیس��ت که نقدینگی به سمت تولید هدایت ش��ود. متاسفانه در فضای 
اقتصادی کش��ور بس��یاری از فعالیت ها غیرمولد و غیرتولیدی است. در 
نتیج��ه فضای آنها برای جذب نقدینگی جذاب تر اس��ت و هر چقدر هم 
که دولت تالش کند که نقدینگی به سمت تولید برود، نتیجه ای عایدش 

نخواهد شد.

تجربه نش��ان داده که جریان نقدینگی با مصوبه و قانون و دستورالعمل 
قابل هدایت نیست. گسستی که این بار بین رشد نقدینگی و تورم مشاهده 
می شود، ناشی از بیماری هلندی نیست و این کاهش شدید سرعت گردش 
پول در اقتصاد ایران اس��ت که ظاهر ش��دن اثر تورمی را به تعویق انداخته 
است. تورم در اقتصاد ایران مثل یک فنر جمع شده است. دلیل آن هم این 
بوده که نرخ سود بانکی بسیار باال و انتظارات تورمی به دلیل ثبات اقتصاد 
کالن و چشم انداز مثبت روابط خارجی بسیار پایین بوده و در نتیجه ماندن 
پول در سیس��تم بانکی با فاصله بسیار زیاد نسبت به سرمایه گذاری در هر 

دارایی دیگری مزیت داشته است.
انگار که این نقدینگی در صندوق امانات بانک قرار داشت و قفل شده 
بود. منظور این اس��ت که نقدینگی باالخره ی��ک روزی از این صندوق 
خارج و به تورم تبدیل خواهد شد. اینکه نقدینگی چند بار می چرخد تا 
به تولید ناخالص داخلی تبدیل شود، یعنی سرعت گردش پول. سرعت 
گردش پول در اقتصاد ایران به طور معمول بین ۱.۵ تا ۲.۵ بوده، اما به 
زیر یک رسیده است. وقتی نقدینگی ۱۶۰۰هزار میلیارد تومانی موجود 
در اقتصاد ایران فعال نباش��د، از نظر اثرگذاری ش��بیه آن است که فقط 
۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی داش��ته باش��یم، ولی سرعت گردش 
پول قاعدتا بعد از مدتی به محدوده بلندمدت خود برمی گردد که معنای 

آن، فعال شدن نقدینگی است.
کمی بیش از نیمی از نقدینگی در اقتصاد ایران فعال است

در حال حاضر کمی بیش��تر از نصف نقدینگی موجود در اقتصاد ایران 
فعال اس��ت. به تبع فعال ش��دن نیمی دیگر به تورم منجر خواهد شد. 
تهدیدات پیش روی اقتصاد ایران دو موضوع است؛ اول تحریم و سپس 
نقدینگ��ی. تحریم از دو جهت بر اقتصاد ایران فش��ار خواهد آورد. یکی 
اثرگ��ذاری انتظارات پس از اعالم و پیش از اع��الم تحریم ها و دیگری، 
اثرگ��ذاری خود تحریم ها. در حوزه انتظ��ارات، فعاالن اقتصادی با خود 
تجزی��ه و تحلیل می کنند ک��ه اگر تحریم ها اعمال ش��ود، چه اتفاقاتی 
خواهد افتاد. آنچه در ذهن فعاالن اقتصادی ش��کل گرفته، شبیه سازی 
تحریم و ترکش های آن بر درآمدهای ارزی پیش از اعمال تحریم ها بوده 
که تبدیل به افزایش تقاضا برای ارز شده است. بدیهی است فعال شدن 

این تقاضا و خرید ارز نیازمند پول اس��ت و اینجاست که پای نقدینگی 
به میان کشیده می ش��ود. به عبارتی، نقدینگی غیرفعال را که به خاطر 

کاهش سرعت گردش پول غیرفعال شده بود، فعال می کند.
زمانی که چنین تصویری پیش روی مسئوالن قرار داده شده و فرض بر 
این باشد که با تحریم نمی توان کاری کرد، سیاست گذار به فکر چاره اندیشی 
برای نقدینگی می افتد و توجه شان به این موضوع می رود، اما مساله اصلی 
این اس��ت که وقتی نقدینگی ایجاد شد، دیگر نمی توان کار چندانی درباره 

آن کرد و بیشتر باید مراقب ایجاد نقدینگی های بعدی بود.
ابزار دولت برای کنترل نقدینگی چیست؟

اقتصاد سیاس��ی م��ا در بودجه دولت و نظام بانکی خالصه می ش��ود. 
حت��ی بودجه هم از طریق تامین مال��ی از بانک مرکزی عمل می کند و 
در نظام بانکی منعکس می ش��ود. حجم نقدینگی با منش��أ پایه پولی در 
اقتصاد ایران باالس��ت، اما بانک مرکزی تنها کارگزار این مساله است و 
نه تصمیم گیر آن. اقتصاد به شدت درگیر سلطه مالی است و نقش بانک 

مرکزی در کشور با چیزی که باید باشد، فاصله بسیاری دارد.
در شرایط کنونی دولت و بانک مرکزی ابزارهای چندانی برای کنترل 
تورم ناش��ی از نقدینگی از پیش ایجاد ش��ده ندارند. آنچه مسلم است، 
اینکه در صورت تعلل و انفعال سیاس��ت گذاران در مقابل شرایط جدید 
کش��ور با اصرار آن ها به تداوم سیاست های نادرست گذشته، با سرعتی 
باورنکردن��ی به بن بس��ت خواهیم رس��ید و حتی ام��کان انجام همین 
جراحی ه��ای عمی��ق برای بازگرداندن تعادل نس��بی ب��ه اقتصاد نیز از 
دسترس خارج خواهد ش��د. بدون شک هر جراحی عمیقی به بازتوزیع 
منافع در س��طح جامعه خواهد انجامید و در نتیجه موافقان و مخالفان 

متعددی خواهد داشت.
در این ش��رایط سیاست گذاران باید بین تحمل هزینه های سیاسی در 
کوتاه مدت یا غلتیدن به مس��یر اقتصادی مانند ونزوئال دست به انتخاب 
بزنند. بدیهی است که اگر دولتمردان صادقانه با مردم صحبت کنند و به 
صورت ش��فاف شرایط را برای مردم توضیح دهند و از تکرار اشتباه های 
گذش��ته بپرهیزند، بس��یاری از هزینه های سیاس��ی و اقتصادی کاهش 

خواهند یافت. 

نقدینگی 16۰۰ هزار میلیارد تومانی قابل کنترل است؟

دردسر بزرگ نقدینگی

تحریم های ۹۰ روزه آمریکا ش��روع شد و حاال شمارش معکوس برای 
تحریم های ۱۸۰روزه و ۱۳آبان آغاز ش��ده اس��ت؛ اتفاق��ی که می تواند 

درآمد و مراودات پولی و بانکی کشور را با اخالل مواجه کند.
مرک��ز پژوهش های مجلس ب��ا توجه به این موضوع گزارش��ی درباره 
»ض��رورت مدیریت اقالم عمده وارداتي مصرفي« منتش��ر کرده اس��ت. 
طب��ق این گزارش، در ش��رایط تنگن��اي ارزي، مدیریت اق��الم وارداتي 
مصرفي ب��راي خانوارها حائز اهمیت ویژه اس��ت. در ای��ن مطالعه آمار 
واردات ح��دود هزار قل��م کاالی عمده وارداتي مصرفي طي س��ال هاي 
۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با سه فاکتور نوع مصرف، ارزش و سهم ارزشي از کل و 

از نوع مصرف مورد بررسي قرار گرفته است.
از ۵۸۸۰ ردی��ف کاالی وارداتي ب��ه ارزش تقریبي ۵۴میلیارد دالر در 
س��ال ۱۳۹۶ کاالهای واسطه اي)۳۱۶۹۱ میلیون دالر و ۳۶.۵۸ درصد(، 

کااله��ای مصرف��ي )۹۸۴۴ میلی��ون دالر و ۱۳.۱۸درص��د(، کاالهای 
س��رمایه اي )۸۳۸۱ میلیون دالر و ۴۴.۱۵درصد( و طبقه بندي  نش��ده 
و س��ایر )۴۳۸۴ میلی��ون دالر و ۰۷.۸درص��د( کل واردات را ب��ه خود 

اختصاص داده اند.
گ��زارش مرک��ز پژوهش های مجلس می نویس��د: موض��وع »مدیریت 
واردات در راس��تاي حمایت از تولید داخلي« از ابتداي س��ال ۱۳۹۵ و 
در راس��تاي تحقق شعار سال بنا به دستور ریاست کمیسیون اقتصادي 
مجل��س در دس��تور کارگروه بازرگان��ي این دفتر قرار گرف��ت که البته 
چندین گزارش ازجمله »مدیریت واردات الزمه حمایت از تولید داخلي 
در راستاي اقتصاد مقاومتي« و »کالبدشکافي اقالم عمده وارداتي کشور  
در س��ال ۱۳۹۴« با هدف ارائه تصویري روشن از وضع موجود و بایدها 
و نبایدهاي این حوزه توسط دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش هاي 

مجلس تهیه ش��د. درخص��وص ضرورت این موض��وع همین بس که با 
توجه به محدودیت منابع ارزي کشور اقتصاد مقاومتي حکم مي کند که 
ترکیب واردات به گونه اي تنظیم ش��ود تا اوال نیاز به کاالهای اساسي و 
اس��تراتژیک تا حد امکان به خارج از کش��ور کاهش یابد و ثانیاً واردات 
کاالهای واس��طه اي و س��رمایه اي به گونه اي تنظیم شود که به افزایش 
تولی��دات داخلي و کاالهای با ارزش افزوده باال منجر ش��ود. به عبارت 
دیگر صرف نظر از روند واردات، مس��ئله مهمي که وجود دارد این است 
که منابع ارزي الزم براي این حجم واردات که سالیانه صورت مي پذیرد 
از چه محلي تأمین مي شود. این موضوعي است که دولت بارها با آزمون 
و خطا ازجمله ارائه لیست ممنوعیت ثبت سفارش ۱۳۳۹ کد تعرفه و یا 
اولویت بندي هاي چهارگانه که اخیراً ارائه کرده سعي در مدیریت منابع 

محدود ارزي دارد.«

در ماه های گذش��ته به دلیل نوسان ش��دید نرخ ارز و جهش ناگهانی 
قیم��ت ارز، تولید کنن��دگان و تج��ار در مرحل��ه نخس��ت و در نهایت 
مصرف کنن��دگان کاالها دچار مش��کالت فراوانی ش��دند. پرده برداری و 
ابالغ سیاس��ت های جدید ارزی دولت در هفته های گذش��ته بارقه های 
امید را در میان این گروه ها و اقشار مختلف مردم به وجود آورد و هنوز 
هم منتظرند تا دولت با اقدامات کارشناسی، بار دیگر امید بهبود شرایط 

اقتصادی و معیشتی را در جامعه تسری دهد.
در همین زمینه، یک فعال اقتصادی درباره اعمال سیاست های جدید 
ارزی از س��وی دولت و تاثیر آن در کاه��ش التهابات بازار به خبرآنالین 
می گوی��د: دالر از ۳۲۰۰ توم��ان ب��ه ۴۲۰۰ تومان رس��ید ک��ه جامعه 

دچار مش��کل ش��د؛ البته مس��ئوالن می گویند کاالی تولیدشده توسط 
تولید کنندگان و همچنین وارد کنندگان متاس��فانه با قیمت آزاد دس��ت 
مصرف کنندگان می رسد و دولت این مساله را در نظر می گیرد، اما برای 
این مورد نیز می توانس��تند تمهیداتی بیندیشند. محمد حسین برخوردار 
می افزاید: قدرت خرید مردم پایین آمده اس��ت. حال در نظر بگیرید چه 
ش��رایطی به وج��ود خواهد آمد زمانی که بخواهی��د ارز ۴۲۰۰تومانی را 
یک مرتبه به ۹ هزار تومان برس��انید که مش��کالتی به وجود خواهد آمد؛  
نخس��ت اینکه سرمایه در گردش کارخانه ها و تجار کمتر از نصف خواهد 
شد و برای جایگزین کردن این مساله با مشکل مواجه می شوند. یعنی در 
حالی که تاکنون با همین سرمایه ای که داشتند، می توانستند ۱۰۰ واحد 

جنس وارد کنند، اکنون مجبورند با دالر ۹هزار تومانی حداکثر ۴۰واحد 
جن��س وارد کنند. در نتیج��ه جامعه و مصرف کنن��ده از دوطرف دچار 
مش��کل خواهند ش��د. برخوردار توضیح می دهد: » هم قیمت ها ش��دیدا 
افزای��ش پیدا می کن��د و هم کمب��ود کاال به خاطر س��رمایه در گردش 
کارخانه ها و تجار به شدت پایین می آید. همه این موارد دست به دست 
هم داده و سبب می شود تا کاال کم شده و تبدیل به شیوه زیرمیزی شود 
و در نتیجه دوباره دالالن گردن کلفت نیز گردن کلفت تر خواهند ش��د. 
وی در پاس��خ به اینکه پیش بینی می کنید چ��ه زمانی این اتفاق بیفتد؟ 
 گفت:  جنس هایی که اکنون در گمرک هست تا در بیاید به حتم آثار این 

مساله یک ماه و ۱.۵ ماه آینده در جامعه مشهود خواهد بود.

ضرورت مدیریت اقالم عمده وارداتی مصرفی

راهکار مرکز پژوهش ها برای شرایط تنگناي ارزي

آثار سیاست های جدید ارزی چه زمانی در بازار مشهود می شود؟

یادداشت

دولت و فرصت تفویض قدرت در اقتصاد

دولت های مس��تقر در هر جامعه ای از س��وی چند گروه در فش��ار 
قرار می گیرند. یک گروه مهم فشار و انتقاد از تصمیم های دولت های 
مس��تقر، رقبای سیاس��ی دولتند که می خواهند ب��ا تضعیف دولت و 
ضعیف نش��ان دادن او، در دوره بع��دی انتخابات قدرت را در اختیار 
بگیرند. گروه دیگر از فش��ارآورندگان دولت های مس��تقر شهروندانی 
هس��تند که با یادآوری وعده های دولت مس��تقر در زمان انتخابات، 
از رئی��س دول��ت می خواهند ب��ه وعده هایش عمل کن��د. یک گروه 
دیگر از منتقدان، کس��انی هس��تند که با توجه به مجموعه ش��رایط 
و تصمیم های کلی اتخاذ ش��ده از س��وی دولت به دلیل اینکه آنها را 
ناکارآمد می دانند مخالفت می کنند و نقد مس��تمر را در دس��تور کار 

قرار می دهند.
در یک س��ال اخیر که دولت دوازدهم فعالیت می کند هر سه گروه 
فش��ار یادش��ده تالش کرده اند با انگیزه ها و هدف ه��ای مختلف نقد 
دولت را در دستور کار قرار دهند. بررسی های اجمالی نشان می دهد 
که گروه اول یعنی مخالفان سیاس��ی دولت در س��طوح گوناگون و با 
روش ها و راهبرده��ای متفاوت، کارنامه دولت را در هر حوزه به ویژه 
در حوزه اقتصاد نفی می کنند که یک مرحله باالتر از نقد است. نفی 
هر حرکت، تصمیم و رفتار دولت در حوزه اقتصاد در یک سال سپری 
ش��ده از س��وی این گروه موجب شده اس��ت »نهاد دولت به معنای 
یک نهاد باالتر از جریان های سیاس��ی تضعیف ش��ده و اعتبار خود را 
از دس��ت بدهد.« ش��هروندان عادی اما به دلیل فقدان احزاب بزرگ 
و توده ای توانایی خاصی برای ابراز نارضایتی ها نداش��تند تا اینکه در 
دی م��اه ۱۳۹۶ با صدای بلند فریاد زدند که از تصمیم های دولت در 

حوزه اقتصاد ناراضی اند. 
این گروه ها به لحاظ س��ازمان مادی و داشتن تشکیالت و سازمان 
اجرایی در حداقل قرار دارند و در مقایس��ه با منتقدان سیاسی دولت 
ابزاری برای فش��ار بر دول��ت با هدف تغییر رفت��ار اقتصادی ندارند. 
انصاف این اس��ت که یادآور شویم شهروندان عادی و گروه بزرگی از 
اقشار تحصیلکرده عالقه مند به اقتصاد سیاسی، آموزه ها و حرف های 
این گروه های مس��تقل را بیش ازپیش درک کرده و همراهی نش��ان 
می دهن��د. در این میان اما نمی توان از یک گروه اقتصاددانان که نام 
خود را نهادگرایان گذاشته اند و با حرارت و پیگیری کامل نقد دولت 
را در دس��تور کار دارند، چشم پوشی کرد. این گروه اقتصاددانان نقد 
دولت را از زاویه دیگر در دس��ت دارند و آن انتقاد به دولت است که 
چرا اصول اقتصاد آزاد را در برنامه عمل خویش قرار داده اس��ت. این 
گ��روه از منتقدان که در جاهایی با گروه نخس��ت س��ازگار و همراه 
می ش��وند و ش��اید نیز قصدی برای این همراهی ندارند، در پنج ماه 

نخست سال جدید فعال تر از همیشه در صحنه بوده اند.
ذه��ن و عمل خصوصی: ه��واداران اقتص��اد آزاد طیف های مختلفی 
هستند که بدون ارتباط سازمانی و بدون همبستگی حتی اولیه در صف 
انتق��اد از دولت ق��رار دارند، یک راهبرد را در مرکز توج��ه قرار داده اند. 
حرف آنها این اس��ت که باید به تجربه های بش��ری توجه کرد و راه های 
شکس��ت خورده اقتصادی را دوباره آزمایش نک��رد. این باور که نباید با 
دولتی کردن تصمیم ها و اقدام های اقتصادی بار دیگر تجربه شکس��ت 

خورده ایران در ۴ دهه سپری شده به بیراهه نرویم، حرف اصلی است.
این گروه سال هاس��ت که به دولت یادآور می شوند که از سیاست 
دس��توری در تعیین نرخ بهره دست بردارند و اجازه دهند این متغیر 
اصلی با عرضه و تقاضا متعادل شود. طرفداران اقتصاد آزاد باور دارند 
تا روزی که دولت همچنان افسار نرخ بهره بانکی را در دست دارد و 
آن را مطابق با خواس��ت خود باال و پایین می کند فضای کس��ب وکار 
را رانتی و آلوده به فساد خواهد کرد. این گروه بارها و بارها با کنایه، 
ایما، اشاره و با صراحت تأکید کرده اند دستورهای دولت برای تعیین 

نرخ ارز سرچشمه رانت و فساد و گمراهی اقتصاد می شود.
این روزها که فریاد همه گروه ها و اشخاص حقیقی و حزبی از رانت 
و فس��اد به آسمان رسیده است صحت داوری و توصیه های هواداران 
اقتصاد آزاد به وضوح دیده می ش��ود. این گروه یک حرف دارند که بر 
روی آن اصرار و پافش��اری می کنند: باید ذهن دولت خصوصی شود. 
ب��ه این معنا که زاویه نگاه دولت به امور باید از دریچه ای باش��د که 
به س��وی خصوصی شدن باز شود. وقتی این نگاه حاکم شود رفتارها، 
تصمیم ها و اقدام های دولت به طورکلی متفاوت با چیزی خواهد شد 
ک��ه اکنون می بینی��م. مرز انتقاد از دولت از ط��رف هواداران اقتصاد 
آزاد همین جاس��ت. یعنی هر جا که دولت اص��رار کرده فعالیت های 
اقتصادی را با کنترل و دخالت بیش��تر تحت تأثیر قرار دهد با انتقاد 

طرفداران اقتصاد آزاد مواجه شده است.
ای��ن گروه فکری به دولت هش��دار می دهد ک��ه از این خط قرمز 
عب��ور نکند و به جای اینک��ه ذهن خود را خصوصی کند به س��مت 
دولتی کردن اقتصاد بیش از چیزی که هس��ت، نیفتد. مرز و تفاوت 
انتقاد طرفداران اقتصاد آزاد با منتقدان سیاس��ی دولت در اینجاست 
که گروه دوم اگر به قدرت برس��ند بدون تردید همین رفتار فعلی را 
با ش��دت بیشتر ادامه می دهند، اما اقتصاد آزاد معتقد است دولت ها 
بدون اینکه وابستگی  سیاسی شان در کانون توجه باشد باید به سوی 
کاهش دخالت های اقتصادی برود. ذهن خصوصی چیزی اس��ت که 

اگر در ایران اتفاق نیفتد همین می شود که هست.
آینده: اکنون که نیمه اول س��ال ۱۳۹۷ را پش��ت س��ر می گذاریم 
وضعیت به گونه ای اس��ت که شهروندان، فعاالن اقتصادی و منتقدان 
منصف باور دارند ادامه این ش��رایط به فروپاش��ی مالی و ارزی منجر 
خواهد شد. حرف این است که برای عبور از این شرایط چه راه هایی 
را می توان جست ئجو کرد و چه اقدام هایی را باید در دستور کار قرار 
داد. آگاهان و ناظران باور دارند در این وضعیت که نهاد دولت به هر 
دلی��ل از نظر کارکرد اقتصادی در موقعیت ضعیفی قرار دارد بهترین 
زمان برای تفویض قدرت به بخش خصوصی و ذهن خصوصی است.

دولت دوازدهم اگر هوش��مند باشد می تواند در این بزنگاه تاریخی 
با اعالم رس��می تفویض قدرت اقتصادی به تشکل های خصوصی جز 
مسائل حاکمیتی که البته باید مصداق های آن روشن باشد به تغییر 
ریل اقدام کند. حاال که معلوم ش��ده اس��ت نرخ ارز دس��توری هرگز 
جای نرخ ارز بازار آزاد را نمی گیرد و دومی حاکم بر اولی است، چرا 
نباید بخش خصوصی را آزاد گذاش��ت؟ حاال که معلوم ش��ده اس��ت 
نرخ گذاری دولتی کاالهای واسطه ای و سرمایه ای با دالر جعلی رانت 

و فساد می آورد چرا نباید بورس کاالی خصوصی ایجاد شود؟ 

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرص��ت امروز: رئیس جمهور امروز برای پاس��خ به س��وال مجلس به 
بهارس��تان می رود. ای��ن دومین طرح س��وال از رئیس جمهور در تاریخ 
پ��س از انقالب اس��ت ک��ه در ادوار مجلس اعالم وصول ش��ده اس��ت. 
اولی��ن  بار محم��ود احمدی نژاد بود که در ۲۴ اس��فندماه س��ال ۹۰ به 
عنوان نخس��تین رئیس جمهور در تاریخ نظام جمهوری اس��المی برای 
پاس��خگویی به س��واالت ۷۹نماینده به صحن علنی مجلس رفت. حاال 
پس از احمدی نژاد، این بار حس��ن روحانی باید در مجلس پاس��خگوی 
طرح سوالی باشد که درباره »عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کاال 
و ارز«، »اس��تمرار تحریم های بانکی«، »عدم اقدام شایسته دولت درباره 
کاهش نرخ بیکاری«، »رکود اقتصادی ش��دید چند س��اله« و »افزایش 
ش��تابان نرخ ارز خارجی و کاهش ش��دید ارزش پول ملی« مطرح شده 

است.
ده��م مردادماه بود که طرح س��وال از رئیس جمهوری با ۸۰ امضا در 
مجلس اعالم وصول ش��د؛ البته از مدت ها قبل زمزمه های طرح س��وال 
از رئیس جمهور به گوش می رس��ید و س��رانجام تالش چند ماهه برخی 
نمایندگان برای طرح سوال از روحانی به سرانجام رسید. اگر نخستین بار 
این مجلس هش��تم بود که به طرح س��وال از رئیس جمهور دست زد و 
به خاطر نحوه برخورد و پاس��خ های احمدی نژاد به حاشیه و جنجال نیز 
کش��یده شد، این بار اما حس��ن روحانی باید در مجلس پاسخگوی طرح 

سوالی باشد که پنج  محور دارد و همه آنها اقتصادی است.
روال سوال از رئیس جمهور در مجلس

براس��اس آیین نامه داخلی مجلس، رئیس جمهور حداکثر تا مدت یک 
ماه فرصت دارد برای پاس��خ به س��وال، در بهارس��تان حضور یابد و به 
س��وال یا سواالت نمایندگان پاسخ دهد مگر با عذر موجه و با تشخیص 
مجلس ش��ورای اسالمی. طبق تبصره ماده ۲۱۳ آیین نامه مجلس، پس 
از این مرحله درباره پاس��خ رئیس جمهوری به هر یک از سواالت از نظر 
قانع کننده بودن به صورت جداگانه رای گیری می ش��ود. چنانچه اکثریت 
نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهوری به سوال قانع نشده 
باش��ند و موضوع مورد سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب 

شود، آن سوال به قوه  قضاییه ارسال می شود.
مدت زمان پیش بینی شده در آیین نامه مجلس برای سوال کنندگان از 
رئیس جمهور نیم ساعت و برای رئیس جمهور یک ساعت است که البته 
هر کدام می توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم کنند. در بخش اول 
سوال کنندگان پرسش های شان را مطرح می کنند و رئیس جمهور پاسخ 
می دهد و در بخش دوم آنها ابهامات ش��ان را می گویند و رئیس جمهور 
هم توضیحات الزم را خواهد داد. در ادامه، تک تک سواالت نمایندگان 
از رئیس جمهور به رای مجلس گذاشته می شود و اگر نصف به عالوه یک 
نماینده حاضر از پاسخ های رئیس جمهور قانع نشده باشند سوال جهت 

رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.
تفاوت استیضاح با سوال از رئیس جمهور

اما طرح س��وال از رئیس جمهور با طرح اس��تیضاح او کامال متفاوت 
اس��ت. براساس اصل هش��تاد و نهم قانون اساسی، نمایندگان مجلس 
شورای اس��المی می توانند در مواردی که الزم می دانند هیات وزیران 
یا هر یک از وزرا را اس��تیضاح کنند. در صورتی که حداقل یک س��وم 
از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی، رئیس جمه��وری را در مقام 
اج��رای وظایف مدیریت قوه  مجریه و اداره امور اجرایی کش��ور مورد 
اس��تیضاح قرار دهند، رئیس جمهوری بای��د ظرف مدت یک ماه پس 
از طرح آن در مجلس حاضر ش��ود و درخصوص مس��ائل مطرح شده 
توضی��ح بده��د. در صورتی که پ��س از بیانات نماین��دگان مخالف و 
موافق و پاسخ رئیس جمهوری، اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم 
کفای��ت رئیس جمهوری رأی دادند مرات��ب جهت اجرای بند ۱۰اصل 
یکص��د و ده��م به اطالع مقام رهبری می رس��د. مجلس��ی ها تاکنون 
از حق اس��تیضاح و طرح ع��دم کفایت رئیس جمه��وری تنها در یک 
مورد اس��تفاده کردند و در خرداد سال ۶۰، ابوالحسن بنی صدر، اولین 
رئیس جمهوری اس��المی را استیضاح و طرح عدم کفایت سیاسی او را 

به تصویب رساندند.

حساب کشی یا فرار از پاسخگویی؟
اما در زمینه طرح س��وال از رئیس جمهور، علی سرزعیم اقتصاددان، این 
پرسش را مطرح کرده که آیا اقدام مجلس در سوال از رئیس جمهور نوعی 
حسابکش��ی از قوه مجریه و اختیارات رئیس قوه مجریه اس��ت؟ به گزارش 
ایسنا، او در یادداشتی این گونه به این پرسش پاسخ داده است: ظاهر مسئله 
این طور است. قاعدتا کسانی که دنبال طرح این سوال بوده اند چنین ادعا 
می کنند که این سوال برای پاسخگو کردن رئیس جمهوری در قبال نحوه 
استفاده از قدرت و امکانات خود است. این حرف وقتی درست است که قوه 
مجریه اختیارات کافی در تصمیمات داشته باشد و مجلس دخالت چندانی 
در امور اجرایی نداش��ته باش��د. حال اگر قضیه برعکس باشد یعنی عموم 
تصمیمات دولت اجرایی نمی شود مگر آنکه به تصویب مجلس برسد آنگاه به 
این نتیجه می رسیم که دیگر مجلس خود در وضع موجود کامال سهیم بوده 
است و به هیچ عنوان نقش بیرونی نداشته است. تقریبا تمام سیاست های 
اصلی باید به تایید مجلس برسد. حتی تک تک اجزای بودجه باید به تایید 
مجلس برسد و مجلس هرگونه که بخواهد آن را تغییر می دهد و هر تکلیفی 
که صالح بداند در بودجه اعمال می کند. حتی با وجود اینکه دولت برنامه 
شش��م توسعه به عنوان یک سند باالدستی را پس گرفت، مجلس خود به 
تنهایی آن را تنظیم و تصویب کرد. از آن بیش��تر اینکه نمایندگان مجلس 
خود می توانند با پیش��نهاد و تصویب برخی طرح ها اموری را به قوه مجریه 

تحمیل کنند.
ح��ال به عقب برگردیم. آیا نمایندگان مجلس عموما با سیاس��ت های 
دولت که االن مش��خص شده اشتباه بوده مخالف بوده اند یا از هواداران 
اصلی بوده اند و یا حتی خود عامل اصلی یا پشتیبانان اصلی سوق دادن 
دولت به این س��مت بوده اند. مثال امروزه جامعه و نمایندگان مجلس و 
حتی اعضای دولت از وضعیت نرخ ارز عصبی هستند. امروز که کار از کار 
گذشته برای همه روشن ش��ده که تثبیت نرخ ارز در سال های گذشته 
سیاس��ت درستی نبوده اس��ت، ولی اگر منصفانه به گذشته برگردیم آیا 
کس��ی بود که از افزایش نرخ ارز دفاع کند؟ آیا همه نمی گفتند که نرخ 

ارز نباید افزایش یابد چون تورم زا است؟
ش��اهد این مدعا این اس��ت که همی��ن االن نیز نماین��دگان مجلس 
عمدتا موافق سیاس��ت های اشتباه دولت نظیر حفظ قیمت بنزین و آب 
و برق و مخالف اصالح قیمت حامل های انرژی هس��تند. پس این سوال 
از رئی��س جمهور با چه هدفی طرح می ش��ود؟ به نظر می رس��د که در 
خوش��بینانه ترین حالت چون جامعه در حالت عصبی اس��ت نمایندگان 
مجل��س می خواهند با این اقدام نوعی همدلی با جامعه را نش��ان دهند 
و در یک نگاه بدبینانه می خواهند خود را از اش��تباهات سیاست گذاری 
مبرا نش��ان دهند. واقعیت این اس��ت که وقتی مجلس عمیقا در فرآیند 
تصمیم گیری ها حضور و مشارکت دارد، نمی تواند حساب کشی به شکلی 
که در دیگر پارلمان ها هست داشته باشد. در کشورهای دیگر نمایندگان 
مجلس هر از چندگاهی تش��کیل جلسه می دهند و تنها به موارد بسیار 
بسیار کلی می پردازند و از دخالت زیاد در امور در مسائل اجرایی پرهیز 
دارند و به همین دلیل می توانند از دولت بازخواست کنند ولی در ایران 
نقش مجلس به کلی متفاوت است و مجلس خود یکی از بازیگران اصلی 
در تصمیم گیری هاس��ت و اگر نتیجه مطلوب از سیاست ها حاصل نشده 

باید خود را نیز مورد بازخواست قرار دهد.
در عی��ن حال ش��رط آنکه تح��والت اقتصاد کالن موجب نش��ود که 
موضوعاتی نظیر سوال از رئیس جمهوری مطرح شود این است که وزرا 
مس��ئولیت کامل در قبال حوزه های تحت سرپرستی خود داشته باشند 
و مجلس بتواند آنها را در قبال عملکرد نادرس��ت بازخواست نماید. وزرا 
نیز وقتی مس��ئولیت کامل در قبال سیاس��ت ها را پذیرا خواهند شد که 
اختیارات کامل داش��ته باشند و از سمت رئیس جمهوری، معاون اول یا 
دیگر مسئوالن حکومتی از جمله نمایندگان مجلس تحت فشار نباشند 
که سیاس��تی را اتخ��اذ کنند که قبول ندارد بلک��ه تنها محدودیت های 
قانونی را پیش روی خود ببینند. در این وضعیت اگر مش��خص شد که 
یک سیاست شکست خورده است آنگاه به جای طرح اموری چون سوال 
از رئیس جمهوری انگش��ت اتهامات متوجه وزیر مسئول می شود و وزیر 

مذکور باید در برابر نمایندگان مجلس پاسخگو باشد. در غیر این صورت 
وزرا مس��ئولیتی نمی پذیرند و اس��تیضاح وزیر نیز معنای مشخص خود 

را از دست می دهد چیزی که متاسفانه در حال حاضر رخ داده است.
امید اس��ت که اتفاقات اخیر موجب یک بازاندیش��ی اساسی در مورد 

ترتیبات نهادهای سیاسی و تنظیم رابطه بین آنها شود. 

رئیس جمهور امروز برای پاسخ به سوال مجلس به بهارستان می رود

سوال مجلس از رئیس جمهور
تجارت

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

صادرات کشور 19 میلیارد دالری شد
کارنامه 5 ماهه تجارت خارجی ایران

گم��رک ای��ران تازه ترین گزارش عملکرد تجارت خارجی کش��ور را 
منتش��ر کرد که طی آن صادرات در پنج ماه نخست امسال از مرز ۱۹ 
میلیارد دالر گذش��ت و به ۱۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دالر رسید. این 
میزان در حالی نسبت به مدت مش��ابه سال قبل ۱۳.۷درصد افزایش 
دارد که وزن صادرات غیرنفتی ایران در این دوره نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل ۲درصد کاهش داشته اس��ت. به گزارش »فرصت امروز« و 
براساس تازه ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی پنج ماهه نخست 
امس��ال، در این مدت حجم صادرات غیرنفت��ی ایران به ۴۶ میلیون و 
۲۹۶ هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر ۱۹ میلیارد و ۳۱۸ 

میلیون دالر، معادل ۴۱ میلیارد و ۹۰۸ میلیون یورو می شود.
به این ترتیب مشاهده می شود که تا پایان مردادماه امسال، صادرات 
ایران نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته کاهش ۲درصدی از لحاظ 
وزن و افزایش ۱۳.۷درصدی از نظر ارزش دالری داش��ته است. ارزش 
ص��ادرات ای��ران به یورو نیز در این مدت ۲۸.۸۴درصد رش��د داش��ته 
اس��ت. در همین مدت می��زان واردات قطعی کاال به ایران ۱۳ میلیون 
و ۹۶۳ هزار تن به ارزش ۱۸ میلیارد و ۸۹۳ میلیون دالر و برابر با ۱۵ 
میلیارد و ۵۷۴ میلیون یورو بوده اس��ت. واردات ایران نیز در این مدت 
نس��بت به پنج ماهه نخست سال گذشته با کاهش ۵.۸۲درصدی وزن 
و ۹.۶۶درصدی ارزش دالری همراه بوده است و به همین ترتیب ارزش 
یورویی کاالهای واردشده به ایران نیز ۱۱.۴۷درصد کاهش یافته است.

میعانات گازی در صدر صادرات غیرنفتی ایران
اق��الم عمده صادراتی ایران در این مدت به ترتیب میعانات گازی 
به ارزش ۲میلیارد و ۱۷۰ میلیون دالر و سهم ارزشی ۱۱.۲۳درصد، 
پروپ��ان مایع ش��ده ب��ه ارزش ۸۴۵ میلیون دالر و س��هم ارزش��ی 
۴.۳۷درصد، روغن های س��بک و فرآورده ه��ا به جز بنزین به ارزش 
۷۳۴ میلیون دالر و س��هم ارزشی ۳.۸درصد، متانول به ارزش ۵۶۰ 
میلیون دالر و س��هم ارزش��ی ۲.۹درصد و پلی اتیلن گرید فیلم به 
ارزش ۴۹۶ میلیون دالر و س��هم ارزش��ی ۲.۵۷درصد بوده اس��ت. 
در م��دت مذکور، بی��ش از ۳۰درصد از ارزش کل ص��ادرات ایران 
مربوط به پتروش��یمی ها، ۱۱.۲۳درصد مرب��وط به میعانات گازی و 

۵۸.۴۸درصد مربوط به سایر کاالها بوده است.
خودرو، مهم ترین کاالی وارداتی ایران

همچنین اقالم عمده وارداتی در این مدت، شامل قطعات منفصله 
جهت تولید اتومبیل س��واری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر 
۲۰۰۰ سی س��ی با س��اخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به اس��تثنای 
الس��تیک به ارزش ۸۸۲ میلیون دالر و س��هم ارزشی ۴.۶۷درصد، 
برنج به ارزش ۸۶۳ میلیون دالر و س��هم ارزشی ۴.۵۷درصد، ذرت 
دامی به ارزش ۸۱۴میلیون دالر و سهم ارزشی ۴.۳۱درصد، لوبیای 
س��ویا ب��ه ارزش ۵۹۵ میلیون دالر و س��هم ارزش��ی ۳.۱۵درصد و 
الکت��رود زغالی ب��رای کوره ها به ارزش ۲۴۶ میلیون دالر و س��هم 

ارزشی ۱.۳درصد بوده است.
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صاحبان کسب وکار در مسیر استفاده از 
ارزهای دیجیتال

 ارزهای دیجیتال از دو جنبه حائز اهمیت است. اول اینکه این ارزها 
به نوعی کاال محسوب می ش��وند که ارزش خریدوفروش دارند و مورد 
معامل��ه قرار می گیرند و البته بازاری دارد ک��ه قیمت هم در این بازار 
تعیین می شود. کارکرد دوم ارزهای دیجیتال، قابلیت انتقال پول است. 
اکنون انتقال پول از طریق شبکه بانکی و سوئیفت انجام می شود. پولی 
که بازرگان ایرانی می خواهد به ش��ریک تجاری اش در خارج از کشور 
بپردازد از یک بان��ک ایرانی به بانک مرکزی می رود و از بانک مرکزی 
ایران به بانک مرکزی کشور مقصد می رود و ازآنجا به یک بانک مشخص 
واریز می ش��ود. با اس��تفاده از ارزهای دیجیتال بدون نیاز به واسطه ها 
می توان مبلغ موردنظر را بدون نیاز به ثبت یا اطالع سازمان های دیگر 
به ش��ریک تجاری رساند. ارزهای دیجیتال ظرفیت بسیار باالیی برای 
تس��ریع و بهبود معامالت بین المللی دارد و ام��ا این ظرفیت هنوز در 
دنیا ناشناخته اس��ت. این ناآگاهی درباره یکی از مهم ترین پدیده های 
پولی و اقتصادی جهان در حالی ادامه دارد که اگر از ارزهای دیجیتال 
استفاده کند، معامالت کم حاشیه تر و سریع تر انجام می شود. در ایران 
روند آشنایی با ارزهای دیجیتال در بخش خصوصی و دولت آغاز شده 
است. برای آگاهی بخشی بیشتر به بخش خصوصی دراین باره از ریاست 
اتاق تهران درخواست کردیم تا دفتری را برای آموزش ارزهای دیجیتال 
دایر کند. دانشگاهیان کمک بزرگی برای بخش خصوصی برای توسعه 
استفاده از ارزهای دیجیتال است اما صاحبان کسب وکار با این مفاهیم 
آشنا نیستند تا اعتماد کرده و از آن استفاده کنند. بسیاری از صاحبان 
کس��ب وکار هنوز س��نتی عمل می کنند، اما این امید وجود دارد تا با 
تدوین راهکارهای درست اعتماد بخش خصوصی به ارزهای دیجیتال 
جلب ش��ود. کش��ورهای کمی در دنیا ارزهای دیجیتال را به رسمیت 
شناخته اند اما به نظر من، استفاده از این ارزها و اعتماد به آن ها رقابت 
آگاهی کش��ورهای مختلف است. هر کش��وری زودتر آگاه شود، زودتر 
اعتماد کرده و از منافع این ارزها بهره می برد. در ایران مسئله تحریم ها 
توجه به ارزها را به الزام تبدیل کرده اس��ت. حتی ریاس��ت جمهوری 
ایاالت  متحده آمریکا نس��بت به اس��تفاده ایرانیان از این ارزها هشدار 
داد اما متأس��فانه هم زمان با ترامپ، بانک مرکزی ایران هم نس��بت به 
ارزهای دیجیتال موضع منفی گرفت هرچند به رسمیت شناختن این 
ارزها اکنون در دست بررسی است. برای استفاده از ارزهای دیجیتال به 
منظور کاستن از فشار تحریم ها، فقط کافی است وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در کنار ارزهای دالر، یورو و یوآن، ارزهای دیجیتال را هم برای 

تجارت به رسمیت بشناسد.

بازگشت ارزهای خانگی به چرخه اقتصاد
نرخ سود سپرده های ارزی جذاب است

مدیرعامل بانک توس��عه صادرات با بیان اینکه طرح س��پرده گیری 
ارزی در ش��بکه بانک��ی موجب بازگش��ت ارزهای خانگ��ی به چرخه 
اقتصادی می ش��ود، گفت: نرخ سود این س��پرده ها مناسب و جذاب 
اس��ت. عل��ی صالح آب��ادی در گفت وگ��و با ایِبن��ا درباره بخش��نامه 
س��پرده گیری ارزی در ش��بکه بانکی گفت: با توجه ب��ه اینکه امروز 
ممکن اس��ت بسیاری از افراد ارزهای فیزیکی به صورت اسکناس در 
اختیار داش��ته باشند نیاز بود که س��ازوکاری اندیشیده شود که این 
منابع به ش��بکه رس��می کش��ور بازگردد. او ادامه داد: سپرده گذاری 
این اسکناس ها امنیت بیش��تری را برای مردم فراهم می کند، ضمن 
اینک��ه کمک می کند این پول در چرخه اقتصادی اس��تفاده ش��ود و 
افراد نیز سود دریافت کنند.  مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان 
اینکه تدبیری که در این زمینه اندیش��یده ش��ده و در مصوبه هیات 
وزیران در بس��ته ارزی نیز آمده این است که افراد وجوه خود را نزد 
بانک ها سپرده گذاری کنند، ادامه داد: بانک ها این وجوه را با کارمزد 
۰.۳درصد نزد بانک مرکزی س��پرده گذاری می کنند و بانک مرکزی 
برای ارزهای یورو، درهم و دالر سودهایی را در طول سال به صورت 
ماهانه پرداخت می کند. صالح آبادی یادآور ش��د: همانطور که سالیان 
سال است که مردم ریال را خارج از شبکه بانکی نگهداری نمی کنند 
و آن را نزد بانک ها س��پرده  می کنند و نقل و انتقاالت نیز در ش��بکه 
بانکی انجام می ش��ود، در حوزه ارزی نیز بای��د این اتفاق بیفتد. وی 
تصری��ح کرد: امروز مردم ارزهای خارجی مانند یورو، دالر و درهم را 
به صورت اس��کناس نگهداری می کنند و این پول از چرخه اقتصادی 
خارج می شود، بنابراین با تدبیری که اندیشیده شده می توان ارزهای 
راکد را که در منازل وجود دارد جذب شبکه بانکی کرد. صالح آبادی 
تاکید کرد: بانک مرکزی تضمین می کند که اصل و س��ود این وجوه 
را بازپرداخ��ت کند و بانک ها از طرف بانک مرکزی عاملیت دارند که 
س��پرده گیری ارزی انجام و این وجوه را در اختیار بانک مرکزی قرار 

دهند که تدبیر بسیاری خوبی است.

تقدیر بانک پاسارگاد از قهرمانان کشتی در 
بازی های آسیایی 2۰18 جاکارتا 

در خجس��ته ای��ام دهه والیت و آس��تانه عید س��عید غدیر خم، 
همزم��ان با زادروز جه��ان پهلوان تختی و روز ملی کش��تی، بانک 
پاس��ارگاد از افتخارآفرین��ان تیم ه��ای ملی کش��تی آزاد و فرنگی 
در رقابت ه��ای آس��یایی ۲۰۱۸جاکارت��ا، ب��ا اهدای هدای��ای ویژه 
تقدیر می کن��د. به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، خس��رو 
رفیعی، مدیر روابط  عمومی این بانک، اظهار داش��ت: به مناس��بت 
افتخارآفرینی قهرمانان کشتی در مسابقات آسیایی، بانک پاسارگاد 
از کش��تی گیران رقابت ه��ای آزاد و فرنگی و کادر فنی در مراس��م 

ویژه ای تقدیر می کند.
وی افزود: بانک پاس��ارگاد به عنوان تنها حامی کش��تی کش��ور، 
در این مراس��م با گرامیداش��ت یاد جهان پهل��وان تختی و قدردانی 
از تالش های مس��تمر ورزش��کاران، هدایایی را به رس��م یادبود به 

کشتی گیران افتخارآفرین ایران تقدیم خواهد کرد.

یادداشت

دریچه

به دنبال فرصتی که بانک مرکزی در اختیار ش��بکه بانکی قرار داد تا 
سپرده های مشتریان را تمدید و یا تغییر دهند، بانک ها در این چند روز 
اقدام به افزایش نرخ س��ود برای جذب س��پرده و نگهداشت منابع قبلی 
کردند؛ چنانچه نرخ سودی که این روزها به مشتریان پیشنهاد می شود 
تا ۲۳درصد افزایش داش��ته و ۸درصد باالتر از نرخ متعارف ۱۵درصدی 

مصوب شورای پول و اعتبار است.
به گزارش ایس��نا، در حالی نرخ سود بانکی در تیرماه ۱۳۹۵ با مصوبه 
شورای پول و اعتبار به ۱۵درصد کاهش پیدا کرد که با توجه به انحرافی 
که بانک ها از این نرخ داشتند در شهریورماه سال گذشته بانک مرکزی 
ط��ی دس��تورالعملی بانک ها را مکلف به کاهش نرخ س��ود به ۱۵درصد 
کرد. اما قبل از اجرای این دستورالعمل در فاصله اول تا ۱۱ شهریورماه 
فرصتی ایجاد شد تا بانک ها بتوانند سپرده های با نرخ باال جذب کرده و 
یا حس��اب های کوتاه مدت را به بلندمدت تبدیل کنند، از این رو اکنون 
و در زمان فرا رس��یدن سررس��ید حساب های سال گذش��ته نگرانی از 
عدم تمدید حس��اب ها و خروج سرمایه از بانک ها برای حرکت به سمت 
بازارهایی همچون سکه و ارز و ایجاد التهاب در آن موجب شد تا شبکه 
بانکی به س��متی پیش برود که تا حدی مانع از خروج س��پرده شود. بر 
این اس��اس اخیرا بانک مرکزی در بخش��نامه ای ب��ه بانک ها اعالم کرد 
که س��پرده های در فاصله  دوم تا یازدهم ش��هریورماه را تا مدت یک ماه 

تمدید کند.
اما در زمان تمدید حساب ها، گذری بر شعب بانک ها و بررسی نرخ های 
سودی که به مشتریان پیشنهاد می شود از این حکایت داشت که اغلب 
بانک ها نرخ س��ود را تا ۲۳درص��د هم افزایش داده ان��د؛ به گونه ای که 
پیشنهاد متفاوتی برای مشتریان داشته و برای تمدید حساب های قبلی 
و یا گش��ایش حس��اب های جدید نرخ سود بین حداقل ۱۸ تا ۲۳درصد 
متغیر اس��ت. کارکنان ش��عب می گویند با توجه به فرصتی که از سوی 
بان��ک مرکزی در اختی��ار آنها قرار گرفته تا در این چند روز که احتماال 
تا ۱۱ ش��هریورماه خواهد بود، بتوانند به هر ترتیبی شده از بیرون رفتن 
س��پرده ها جلوگیری کنند، از این رو برای س��پرده های با مبالغ متفاوت 
نیز سودهای مختلفی در نظر گرفتند. برخی از بانک ها برای سپرده های 
کمتر از ۱۰ میلیون تا ۲۲درصد س��ود پرداخت ک��رده و مبالغ باالتر از 
این رقم تا ۲۳درصد سود در نظر گرفتند. یکی از بانک ها که حتی بدون 
در نظر گرفتن کف مبلغ کال ۲۰درصد س��ود پرداخت می کند، دیگری 
۲۲درصد برای سپرده های مدت دار در نظر گرفته و بانک دیگر تا سقف 
۵۰ میلیون ۲۰درصد و باالتر از آن را ۲۲.۵درصد س��ود می دهد. برخی 
از بانک ها نیز به جای حساب های سپرده صندوق های سرمایه گذاری را 
تقویت کردند و در آن س��ودهای ۱۸ تا ۲۰درصدی پرداخت می ش��ود، 
اما پیش��نهاد می کنند که به جای صندوق به سمت حساب های سپرده 

بروید، دلیل هم مش��خص اس��ت و می خواهند پول حداقل یک سال در 
حس��اب بانک ها بماند، چرا که در صندوق امکان برداشت وجود داشته 

ولی برداشت از حساب سپرده با جریمه همراه می شود.
 در این میان هستند برخی بانک های بزرگ که به حساب سپرده دست 
نزده و همان ۱۵درصد را پرداخت می کنند. جالب اینجاست در پاسخ به 
اینکه در رقابت با بانک های دیگر سود را تغییر نداده اند، عنوان می کنند که 
افزایش نرخ سود سپرده با ریسک باالیی برای آنها همراه بوده و در قیاس 
با سود تسهیالت ۱۸درصدی که اکنون پرداخت می شود در نهایت به ضرر 

بانک و منفی شدن ترازنامه آنها منجر می شود.
رفتار کارکنان بانک ها هم جالب اس��ت؛ به طوری که بالفاصله بعد از 
پرسش مش��تری برای شرایط حساب س��پرده تالش می کنند تا به هر 
نحوی که شده او را متقاعد به سپرده گذاری در بانک و یا انتقال حساب 
از بانک های دیگر به بانک خودش��ان کنند. حتی پیشنهاد می کنند اگر 

س��پرده کافی ب��رای دریافت ارقام کالن در اختی��ار ندارند با افراد دیگر 
پول های خود را مش��ترک شده و در حس��اب قرار دهند تا سود باالیی 
دریافت کنند. در این بررس��ی میدانی واکنش ش��عبه یکی از موسسات 
اعتب��اری دارای مج��وز بانک مرکزی که مدت هاس��ت درگیر حواش��ی 
مربوط به تعاونی های زیرمجموعه خود است نیز جالب بود. این موسسه 
در پاس��خ به اینکه ش��رایط آنها برای بازکردن حس��اب سپرده چیست، 

عنوان کرد که»حساب سپرده باز نمی کنیم.«
در هر صورت فعال هیجان سپرده گیری و رقابت برای جذب منابع در 
بانک ها باال رفته است و در آستانه نیمه دوم سال که معموال بازار ارز به 
دالیل خاص خود دستخوش نوسان می شود شبکه بانکی در تالش برای 
نگهداش��ت سرمایه بوده و جذب پول به رقابتی بین بانک ها و بازارهایی 
همچون س��که و ارز تبدیل شده اس��ت و نتایج آن در آینده ای نزدیک 

مشخص می شود. 

رقابت جذب سپرده  در شبکه  بانکی باال گرفت

ویترین جذاب بانک ها

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

مهدی معصومی اصفهانی
 عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
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سید جعفر سبحانی تشریح کرد
نقش پررنگ بورس و فرابورس در 

خصوصی سازی
تاکنون ۱۴۷ هزار میلیارد ریال س��هم از بنگاه های مشمول اصل 
۴۴، خصوصی س��ازی شده که سهم بورس و فرابورس از عرضه این 

بنگاه ها بیش از ۶۶درصد بوده است.
س��ید جعفر سبحانی، مش��اور مدیرعامل سازمان خصوصی سازی 
در ۱۷ س��ال اخیر در گفت وگو با س��نا و با اعالم این مطلب گفت: 
از س��ال ۱۳۸۰ یعنی ابتدای تاسیس سازمان خصوصی سازی تا به 
امروز، بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال از س��هام بنگاه های دولتی به 
بخش خصوصی واگذار شده که ۷۹ هزار میلیارد آن از طریق بورس 

صورت گرفته است.
او ب��ا تاکی��د بر نقش پررنگ ب��ورس و فراب��ورس در اجرای بهتر 
فرآین��د خصوصی س��ازی گف��ت: از ابتدای تاس��یس این س��ازمان 
۵۴درص��د از کل واگذاری ه��ا از طریق ب��ورس، ۱۲درصد از طریق 

فرابورس و ۳۴درصد نیز از طریق مزایده بوده است.
سبحانی درباره س��هم دولت ها در واگذاری های صورت گرفته به 
بخش خصوصی واقعی از ابتدای تاسیس سازمان تا به امروز تصریح 
کرد: این نرخ از ش��روع فعالیت س��ازمان خصوصی س��ازی تا شروع 
دول��ت یازدهم یعنی ش��هریور ۹۲، حدود ۱۸درص��د بوده که در ۴ 

سال فعالیت دولت یازدهم به حدود ۶۷درصد رسید.
وی ادامه داد: این در حالی اس��ت که میزان واگذاری ها به بخش 
خصوصی واقعی از ابتدای فعالیت دولت دوازدهم و طی یک س��ال 
اخیر به ۱۰۰درصد رس��یده است. این مساله به این معنی است که 
در این مدت حتی یک ریال از س��هام ش��رکت های دولتی به ش��به 

دولتی ها و خصولتی ها واگذار نشده است.
مشاور مدیرعامل سازمان خصوصی سازی دستیابی این سازمان به 
باالترین نرخ خصوصی س��ازی واقعی را اتفاقی ندانست و تاکید کرد: 
س��ازمان همواره برای رس��اندن این نرخ از ۱۸درصد به ۱۰۰درصد 
متحمل س��ختی هایی ش��ده اس��ت. حتی در برخی م��وارد خود را 
ملزم ب��ه رویارویی با منتقدین و مخالفان ک��رده و برای حمایت از 
واگذاری ه��ای خود به بخ��ش خصوصی واقعی حت��ی با حضور در 

دادگاه به دفاع از واگذاری خود پرداخته است.
وی افزود: در دولت یازدهم و دوازدهم برای افزایش حضور بخش 
خصوصی واقعی در واگذاری ها و ش��رکت در مزایده ها، مشوق هایی 
ایجاد ش��ده اس��ت که در کنار س��ایر حمایت های دولت و سازمان 
خصوصی س��ازی نتیجه بخش بوده و باعث افزایش نرخ حضور بخش 

خصوصی واقعی در واگذاری  ها شده است.
این مقام مس��ئول در سازمان خصوصی سازی در تشریح برخی از 
این مش��وق ها گفت: در واگذاری بنگاه ها براساس صالحدید هیات 
واگذاری، به صورت نقد و اقس��اط عمل می ش��ود. اگ��ر بنگاهی به 
بخش ش��به دولتی یا همان خصولتی واگذار شود، نرخ سود فروش 
اقساطی آن  ۱۴درصد و اگر این واگذاری به بخش خصوصی واقعی 
صورت گیرد نرخ س��ود می تواند تا ۳درص��د کاهش یابد. همچنین 
نح��وه بازپرداخت برای یک بنگاه ش��به دولتی به هر میزان باش��د، 
بخش خصوصی واقعی می تواند یک س��وم به این مدت زمان اضافه 
کن��د، یعنی مثال به جای ۶س��اله، ۹ س��اله پرداخت کن��د یا اینکه 

اقساط را به صورت پلکانی پرداخت کند. 

نماگربازارسهام

همزمان با یک س��الگی دولت دوازدهم، بررسی آمارها نشان می دهد 
ک��ه بورس تهران نیز در طی این یک س��ال، کارنام��ه مثبتی از خود به 
جای گذاش��ته است، چنانچه ش��اخص کل بورس و فرابورس از ابتدای 
فعالیت دولت دوازدهم تا ۱۵مردادماه امسال، بازدهی حدود ۶۴درصدی 
را به همراه داش��ته است. در همین ارتباط، پایگاه اطالع رسانی سازمان 
بورس و اوراق بهادار )سنا( همزمان با هفته دولت در گزارشی به بررسی 
کارنامه بازار سرمایه در  یک سال اخیر پرداخته است. طبق این گزارش، 
عملکرد مثبت بورس های چهارگانه در این مدت، در حالی ترسیم شده 
که به زعم بس��یاری از کارشناسان، تصمیمات جدید از سوی نهاد ناظر 

نقش بسزایی در این موفقیت داشته است.
صعود پرشتاب شاخص کل بازار سرمایه

یک��ی از مهم ترین مولفه هایی که در س��نجش عملکرد بازار س��رمایه 
مد نظر اس��ت، نمودار ش��اخص کل اس��ت. بر همین اس��اس و بر طبق 
آمارها ش��اخص کل بورس و فراب��ورس در زمان فعالیت دولت دوازدهم 
تا ۱۵مرداد س��ال جاری )یک س��اله(، بازدهی ح��دود ۶۴درصدی را به 

همراه داشته است.
ش��اخص کل که در میانه های مردادماه س��ال قبل، در محدوده کانال 
۸۱ هزار واحد قرار داش��ت با گذش��ت تنها ۱۲ ماه، به کانال ۱۳۳ هزار 
واحد رس��ید؛ امری که در تاریخ فعالیت این بازار بی سابقه تلقی شده و 

نشان از رشد و توسعه بی وقفه این بازار در این مدت دارد.
یکی از نکات مهم مقایس��ه بازدهی ش��اخص کل و ش��اخص هم وزن 
اس��ت. شاخص هم وزن در این مدت تنها ۶درصد رشد داشته است. این 
رقم، سیگنال مهمی است که نشان می دهد بازار سهام عمدتا تحت تاثیر 
صنایع و نمادهای بزرگ بورس��ی رش��د داشته است؛ امری که بی تردید 

سودآوری صنایع بزرگی چون  فلزی و شیمیایی را نشان می دهد.
همچنی��ن موضوع دیگری که گواه رش��د این صنایع و بهبود عملکرد 
مالی آن ها در این مدت بوده، رش��د قابل توجه ش��اخص صنایع اس��ت. 

ش��اخص صنایع طی یکس��ال اخیر با بازدهی قاب��ل توجه ۷۵درصدی 
همراه شده که کارشناس��ان آن را موفقیت دیگری برای صنایع بورسی 

می دانند.
در کنار بورس، ش��اخص کل فرابورس نی��ز با بازدهی مجذوب کننده 
توانس��ت در محور تصمیمات س��هامداران قرار بگیرد. بر همین اس��اس 
ش��اخص این بازار نیز از س��طح ۹۳۱ هزار واحد در میانه های مردادماه 
سال قبل به سطح ۱۵۲۷ واحد صعود کرد و بازده خود را به حدود ۶۴ 

درصد برساند.
اندازه بازار سرمایه 52درصد بزرگ تر شد

ارزش کل بازار اوراق بهادر مولفه ای اس��ت که نشان دهنده اندازه بازار 
است؛ موضوعی که دغدغه مسئوالن بورسی و سهامداران بوده و همواره 

تالش شده سایز این بازار نسبت به کل اقتصاد افزایش یابد.
در این خصوص خبر خوش��ایند، رش��د ۵۲درص��دی ارزش بازار طی 
یک سال فعالیت دولت دوازدهم است. ارزش کل بازار اوراق بهادار ایران 
از رق��م ۴ه��زار و ۹۴۹ میلیارد ریال در نیمه مرداد۹۶، به ۷هزار و ۵۱۳ 

میلیارد ریال در مدت مشابه سال ۹۷ رسیده است.
دادهای دریافتی در این زمینه نش��ان می دهد، بیش ترین افزایش در 
اندازه بازار مربوط به ارزش اوراق مش��تقه ب��وده و پس از آن به ترتیب 
ارزش ب��ازار صکوک و ارزش بازار س��هام ق��رار می گیرند. چنانچه اوراق 
مش��تقه با بازدهی ۱۰۰درصدی در ارزش ب��ازار، موفقیت قابل توجهی 

داشته اند.
بازار مش��تقه در بازار س��رمایه ایران جز بازارهای نوپا تلقی می شود. 
بررس��ی روند ابزار مشتقه حاکی از آن است که طی چهار سال فعالیت 
ای��ن ب��ازار، )که عم��ده آن در ب��ورس کاال صورت گرفت��ه(، طرح های 
توسعه ای از سوی نهاد ناظر نقش بسزایی در آگاهی مردم از مزیت های 

آن داشته است.
مشابه این عملکرد برای اوراق صکوک نیز صدق می کند. انتشار انواع 

ابزارهای مالی جدید از جمله اوراق اجاره، مرابحه و اسناد خزانه اسالمی 
دولتی در این دوره از رونق بسیاری برخوردار بود. این موضوع گسترش 
وسعت بازار بدهی را به خوبی نشان می دهد؛ موضوعی که از آغاز به کار 
دولت فعلی، در دستور کار تیم اقتصادی قرار داشته و تاکید بسیاری از 

استفاده از مزیت های آن شده است.
سیل نقدینگی روانه بازار سرمایه شد

مولفه بعدی که در بحث جذب نقدینگی و تحرک س��هامداران، بسیار 
مهم ارزیابی می شود، ارزش معامالت بازار سرمایه است.

الزم به ذکر اس��ت در تعاریف اقتصادی، ارزش معامالت ارزش ریالی 
سهامی است که طی یک روز معامالتی، بین سهامداران جا به  جا )خرید 

یا فروش( شده است.
برهمی��ن اس��اس، ارزش معامالت چهار ب��ورس فعال بازار س��رمایه 
ای��ران )ب��ورس اوراق، فرابورس، بورس کاال و ب��ورس انرژی( با بازدهی 

۷۹درصدی همراه بوده است.
محاس��به جزییات این مولفه نش��ان می دهد بیش��ترین رش��د ارزش 
معام��الت در ای��ن بازارها مربوط ب��ه بازارهای کاالیی اس��ت. برهمین 
اس��اس، ارزش معام��الت بورس ه��ای کاالیی )کاال و ان��رژی( طی این 
دوره، ۱۳۸درصد رش��د نشان می دهد. همچنین ارزش بازار اوراق بهادار 
که تجمیع بورس تهران و فرابورس اس��ت در مدت یک س��ال با رش��د 

۳۳درصدی همراه بوده است.
در تایید حضور هرچه پررنگ تر س��رمایه گذاران در بازار س��رمایه طی 
فعالیت دول��ت دوازدهم تاکنون، می توان به ضریب نفوذ بازار س��رمایه 
اش��اره کرد. این ش��اخص که از مجم��وع تعداد کدهای س��هامداری و 
تعداد صاحبان واحدهای س��رمایه گذاری صندوق ها به دست می آید، از 
۱۱میلی��ون و ۵۱۸ ه��زار و ۱۲۹ نفر در مردادماه س��ال ۱۳۹۶ به ۱۲ 
میلیون و ۲۸۰هزار و ۵ نفر نفر تا ۱۵ مردادماه س��ال ۱۳۹۷ رسیده که 

نمایانگر رشد ۹درصدی در بازه یک ساله دولت دوازدهم است.
تامین مالی گسترده از بازار سهام

یکی از مهم ترین نقش های بازار س��رمایه در اقتصاد هر کشور مربوط 
به تامین مالی بنگاه ها از این بازار است. براساس داده های آماری، تأمین 
مال��ی از رقم ۹۳۷ هزار میلیارد ریال در دوره یک س��اله قبل از ش��روع 
دولت دوازدهم، به رقم ۱۰۷۶ هزار میلیارد ریال در دوره یک ساله دولت 
دوازدهم رس��یده است که نشان دهنده رش��د ۱۶درصدی این شاخص 

نسبت به دوره مشابه گذشته است. 

از صعود پرشتاب شاخص کل تا رشد 52درصدی ارزش بازار

کارنامه بورس تهران در یک سالگی دولت دوازدهم
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فراوانی فرش افسار گرانی را کشید
رئیس اتحادیه فروش��ندگان فرش ماش��ینی با اشاره به اینکه اشباع 
بازار از افزایش قابل توجه قیمت فرش جلوگیری کرد، گفت: ساالنه ۶۰ 
تا ۷۰ میلیون مترمربع فرش ماشینی بیش از نیاز بازار تولید می شود. 
محمدمهدی کمالیان در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت بازار 
فرش ماش��ینی و موکت، اظهار کرد: در پی رش��د نرخ ارز به ویژه دالر 
قیم��ت مواد اولیه با افزایش ۸۰ تا ۹۰درصدی روبه رو ش��ده و این در 
حالی اس��ت که به واس��طه اش��باع بازار، قیمت محصول نهایی ۲۰ تا 
۳۰درصد افزایش یافته است. رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی 
و موکت ادامه داد: به دلیل عدم دسترسی آسان و افزایش قیمت مواد 
اولیه، عرضه اقس��اطی و مدت دار محصوالت کنار گذاشته  شده و تمام 
خریدها به صورت نقدی انجام می شود و در کنار آن به دلیل بالتکلیفی 
که سردرگمی را به صنعت فرش ماشینی وارد کرده، برخی از کارخانه ها 
فرآیند تولید و عرضه را متوقف کرده اند. وی خاطرنشان کرد: با وجود 
تمام این مسائل در بازار فرش ماشینی همچون لوازم خانگی احتکار و 
انبار کردن محصوالت وجود ندارد و مشتری می تواند نیاز خود را از بازار 
تأمین کند. کمالیان با اش��اره به اینکه افزایش نرخ دالر تأثیر مستقیم 
بر بازار دارد، گفت: ۸۰درصد مواد اولیه تولید فرش ماشینی به صورت 
وارداتی تأمین می ش��ود. او یادآور شد: بسیاری از کارخانه ها مواد اولیه 
را با ن��رخ ۴۲۰۰ تومانی خریداری کرده اند و به گمرکات رس��یده که 
دولت خواستار مابه التفاوت شده که یکی از مشکالت کارخانه هاست و 
برخی از اخبار گواه آن را دارد که قرار بر آن اس��ت تا این مابه التفاوت 
دریافت نشود. رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت بیان 
کرد: تعدادی از کارخانه ها به دلیل نوسانات نرخ و عدم دسترسی آسان 
به مواد اولیه بهانه تعطیالت تابستانی را در پیش  گرفته اند و کارخانه ها 
خود را با این بهانه تعطیل کرده اند. وی یادآور ش��د: با توجه به تعداد 
ب��االی کارخانه و کارگر، میزان تولید بیش از نیاز بازار اس��ت؛ از این رو 
باید راه چاره ای برای مازاد نیاز در نظر گرفته ش��ود و تنها راه منطقی 
این موضوع صادرات است. در حال حاضر افغانستان و پاکستان مشتری 
بسیار خوبی برای فرش ماشینی ایران هستند و در پی رشد نرخ دالر، 
قیمت محصوالت ایرانی برای بازارهای هدف بسیار مقرون به صرفه است. 
کمالیان با اش��اره به اینکه قیمت محصوالت فرش ماش��ینی در ایران 
برای مصرف کننده بسیار گران تمام می شود، خاطرنشان کرد: فرش در 
بازار ایران در شرایط فعلی آن چنان مشتری ندارد و فقط  کارخانه های 
کوچک که برای تأمین مواد اولیه به صورت روزانه با نوسان نرخ مواجه 
هستند با مشکالت درگیر هستند، اما در کنار آن ها کارخانه های بزرگ 
برای تولید و عرضه مشکلی ندارند و نیاز بازار را تأمین می کنند. وی با 
بیان اینکه در سال ۶۰ تا ۷۰ میلیون مترمربع مازاد تولید وجود دارد، 
گفت: با پایان یافتن تعطیالت تابستانی کارخانه های بزرگ و ثبات نرخ 
دالر به واسطه میزان تولید قابل توجه در کشور بار دیگر رکود ابتدایی 

سال به بازار باز خواهد گشت.

هشدار نسبت به کمبود و گرانی ظروف یکبار 
مصرف برای محرم

نوس��انات نرخ ارز بر بس��یاری از بازارها تاثیرگذار بوده است اما این 
نوسانات بر بازار محصوالت پتروشیمی که مواد اولیه پالستیک است، 
تأثیر بسزایی داشته که به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان پالستیک 
و ظروف یکبار مصرف، رش��د چند برابری قیمت را تجربه کرده و اگر 
مواد اولیه تامین نش��ود، در ایام س��وگواری محرم و صفر که تقاضای 
ظروف یک بار مصرف افزایش می یابد، فاجعه رخ خواهد داد. به گزارش 
ایس��نا، در ماه های اخیر نوسان نرخ ارز به ویژه به بیشترین میزان خود 
در س��ال های اخیر رس��ید تا ه��ر دالر آمریکا حتی بی��ش از ۱۰ هزار 
تومان معامله ش��ود. این رش��د قیمت ارز به ویژه دالر بر تمام بازارهای 
اقتصادی کشور تأثیرگذار بود و به گفته کارشناسان بازارهایی همچون 
پتروشیمی که صفر تا ۱۰۰ آن به بازارهای خارجی نیازی ندارد و حتی 
دیگر کشورها مشتری محصوالت آن هستند، از نوسانات نرخ دالر تأثیر 
گرفت. تأثیر محصوالت پتروشیمی به واسطه آن بود که دالرهای دیگر 
کشورها برای خرید مواد پتروشیمی، شرکت های پتروشیمی را وسوسه 
ک��رد تا محصوالت خود را با وجود نیاز داخلی به بازارهای دیگر عرضه 
کنند و در این مس��یر به دلیل آنکه بازار ارز کش��ور نیاز به اس��کناس 
دالر داش��ت، دولت نیز از این اتفاق دلخور نبود. تولیدکنندگان داخلی 
در بازارهای مختلف به ویژه پالستیک و ظروف یکبارمصرف برای تهیه 
مواد اولیه تولیدی پتروشیمی ها باید محصوالت را در سختی تمام و با 
قیمت های گران ش��ده خریداری می کردند که البته این روند با وجود 
آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت دس��تور توقف صادرات محصوالت 

پتروشیمی را داد تا نیاز بازار داخلی تأمین شود، همچنان پابرجاست.
قیمت ها گران نشده؛ گران کرده اند!

بررس��ی بازار ظروف یکبارمصرف و محصوالت پالس��تیکی نشان از 
آن دارد که قیمت این محصوالت بیش از نرخ مواد اولیه رش��د داش��ته 
ک��ه در این رابط��ه رئیس اتحادیه فروش��ندگان پالس��تیک و ظروف 
یکبارمصرف بر این باور اس��ت که برخی تولیدکنندگان و سودجویان، 
قیمت محصوالت نهایی را با وجود رش��د ۱.۵ تا دو برابری مواد اولیه تا 
۱۰برابر افزایش داده اند. احمد مقیمی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
قیمت محصوالت داخلی گران نشده و برخی افراد آن را گران کرده اند، 
گفت: تنها تولید داخلی که ۱۰۰ درصد هم داخلی اس��ت و وابس��تگی 
به بازارهای دیگر ندارد و دیگر کش��ورها در این بازار خریدار به حساب 
می آیند، صنعت پتروشیمی است. او خاطرنشان کرد: دست اندرکاران از 
طریق پتروش��یمی می توانند دیگر کشورها را تحریم کنند یا از طریق 
آن، دیگر نیازها همچون دارو را تأمین کنند. مقیمی یادآور شد: در پی 
نظارت ضعیف دستگاه های حکومتی بر فعالیت پتروشیمی ها که خوراک 
و امکانات دولتی دریافت می کنند، شرایط سخت، عدم تأمین مواد اولیه 

و گرانی در محصوالت پالستیکی و ظروف یکبارمصرف رخ داده است.
افزایش 1۰ برابری قیمت!

رئیس اتحادیه فروش��ندگان پالس��تیک و ظ��روف یک بارمصرف، 
ب��ا تأکید ب��ر اینکه ثب��ات و نظارت کامل��ی بر بازار وج��ود ندارد، 
بی��ان ک��رد: در حالی که قیمت م��واد اولیه دو برابر ش��ده، قیمت 
ظ��روف یک بارمصرف حتی تا ۱۰ برابر افزایش یافته اس��ت، برخی 
تولیدکنن��دگان افزای��ش ۱.۵ ت��ا دو برابر هر کیلو م��واد اولیه را بر 
ه��ر قل��م کاالی تولیدی لحاظ کرده اند که می توان مدعی ش��د که 
برخی تولیدکنندگان و س��ودجویان عامل گرانی بیش از حد ظروف 

یک بارمصرف هستند.

اخبـــار

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت که تولید مرغ 
اس��تاندارد ب��ا وزن کمتر از ۱۸۰۰گرم عالوه ب��ر جلوگیری از هدررفت 

۸۰۰هزار تن دان به نفع اقتصاد خانوار و کشور است.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مرتضی رضایی در نشست خبری 
که صبح روز گذشته برگزار شد با اشاره به اینکه محصوالت دام و طیور 
۵۰درصد غذای مردم را تش��کیل می دهد، اظهار کرد: براس��اس آخرین 
آمار تولیدی پیش بینی می ش��ود که امس��ال ۸۶۰ هزار تن گوشت قرمز 
از جمله بز، گوس��فند، گاو، گاومیش و گوساله، ۹۰۰ هزار تن تخم مرغ، 
۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تن ش��یر خام، ۸۷ هزار تن عسل، هزار و ۲۶۰ 
تن پیله تر ابریش��م و بی��ش از ۲میلیون و ۳۰۰ هزار تن گوش��ت مرغ 
تولید ش��ود که با احتس��اب جمعیت ۸۱ میلیون نفری این میزان تولید 

محصوالت پروتئینی برای تغذیه افراد مناسب است.
وی اف��زود: معاون��ت امور دام ب��رای اطمینان خاط��ر از تولید پایدار 
در آین��ده برنامه های��ی نظیر تولید مناس��ب پروتئی��ن جامعه و کاهش 
هزینه های تولید به ازای هر واح��د تولیدی، ارتقای بهره وری و کیفیت 
محصوالت دامی، تأمی��ن امنیت پایدار در زیر بخش دام و طیور، حفظ 
ذخای��ر ژنتی��ک به عن��وان منابع پایه تولید، توانمندس��ازی تش��کل ها 
و اتحادیه ه��ا و صندوق های مرتبط با تولید، حذف وابس��ته ها، توس��عه 
دامپروری متناس��ب با آمایش سرزمین، توجه به افزایش تولید و اصالح 

ساختار مزرعه  تا سفره را سرلوحه برنامه های خود قرار داده است.
رضای��ی با اش��اره به اینکه حمایت از تولیدکنن��دگان از طریق تأمین 
منابع مالی به عنوان ارکان سیاست کالن است، گفت: دولت با اختصاص 
ارز۴۲۰۰تومانی به واردات نهاده ها و مواد خوراکی می تواند پش��توانه و 

دلگرمی برای تولیدکنندگان باشد.
معاون وزیر جهاد کش��اورزی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به 

اینک��ه زنجیره س��ازی در تولید یکی از کارهای اصل��ی معاونت امور دام 
به ش��مار می رود، گفت: ایجاد زنجیره س��ازی و فروش بدون واسطه، در 

کاهش هزینه ها و پایداری تولید تأثیر بسزایی دارد.
به گفته وی هم اکنون ۱۶ تا ۱۸درصد گوش��ت مرغ در این زنجیره ها 
در حال انجام اس��ت و پیش بینی می ش��ود که تا چند س��ال آینده این 
رقم به ۴۰درصد برس��د. مع��اون امور تولیدات دامی با اش��اره به اینکه 
در دنیا بیش از ۸۰درصد گوش��ت مرغ در س��ایز ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم 
عرضه می شود، بیان کرد: این در حالی است که در ایران مردم به دالیل 
مختلف مرغ با الش��ه سنگین را می پذیرند که این امر به سبب افزایش 

هزینه های مرغدار در قیمت تمام شده و تولید تأثیر بسزایی دارد.
ب��ه گفت��ه این مقام مس��ئول تولید مرغ اس��تاندارد ب��ا وزن کمتر از 
۱۸۰۰ گ��رم عالوه بر جلوگیری از هدررف��ت ۸۰۰ هزار تن دان به نفع 

مصرف کننده و اقتصاد ملی کشور است.
وی با اش��اره به اینکه فرهنگ سازی و الگوسازی مرغ سایز در دستور 
کار است، افزود: اگرچه مرغ درشت ارزش غذایی پایین تری دارد، اما در 

ایران به دالیل مختلفی الشه سنگین را می پسندند.
رضایی اس��تاندارد مص��رف دان در دنیا را ۱.۶ کیل��و گرم اعالم کرد، 
گفت: این در حالی است که این رقم در ایران ۲ کیلو گرم است چرا که 
مرغدار برای تولید مرغ درش��ت باید دان بیش��تری مصرف کند که این 

امر به ضرر اقتصاد کشور است.
این مقام مس��ئول ادامه داد: اگر مصرف کننده خواهان مرغ استاندارد 
باشد، مرغدار تابع بازار خواهد بود و اقدام به تولید مرغ استاندارد خواهد 
کرد چرا که یکی از برنامه های وزارتخانه الگوسازی روی سایز مرغ است.

جمعیت دام های اصالح نژاد به یک میلیون رأس می رسد
وی درب��اره آخرین وضعیت برنامه پ��رورش و اصالح دام های کوچک 

گوسفند و بز گفت: درد چند سال اخیر معاونت امور دام، واردات نژادهای 
اصالح ش��ده است که تاکنون بیش از ۵۰ هزار راس ظرفیت سازی شده 
و ۲۱ هزار راس دام های کوچک گوسفند و بز اصالح شده موجود است.

به گفته رضایی پیش بینی می شود که جمعیت دام های اصالح شده تا 
سال ۱۴۰۰ به یک میلیون راس برسد.

معاون وزیر جهاد کش��اورزی درباره اصالح نژاد دام های بزرگ گفت: 
هم اکن��ون بی��ش از ۲۰۰ ه��زار راس گاو دو منظوره در کش��ور وجود 
دارد که در زمینه تولید ش��یر و گوش��ت پتانسیل مناسبی دارند ضمن 
آنکه عادت پذیری به ش��رایط س��خت محیط از منافات بارز آنهاست که 

پیش بینی می شود تا سال ۱۴۰۴ جمعیت آنها به ۲۰درصد برسد.
به گفته وی تا س��ال ۱۴۰۰، حدود ۶ هزار و ۵۰۰ تن گوش��ت قرمز 
از مس��یر گاوهای دو منظ��وره و ۱۵۰هزارتن ش��یر از این محل تامین 

خواهد شد.
محدودیتی در توزیع تخم مرغ داخل وجود ندارد

رضایی از توزیع مس��تقیم گوشت مرغ در میادین میوه و تره بار خبر 
داد و گف��ت: ۲۰درصد غرفه ه��ای پروتئین عرضه در اختیار تش��کل ها، 
اتحادیه ها و تعاونی ها قرار خواهد گرفت تا با حذف واسطه ها هزینه های 

تولید کاهش یابد.
وی درب��اره عرضه تخم مرغ در بازار گفت: ب��ا توجه به کاهش حجم 

صادرات، تخم مرغ به اندازه کافی در داخل وجود دارد .
این مقام مس��ئول ادامه داد: سال گذشته به سبب بیماری آنفلوآنزای 
حاد پرندگان ۲۵ میلیون قطعه مرغ معدوم س��ازی ش��د و در حالی که 
پیش بینی می ش��د تولید تخم مرغ به کمتر از ۶۰۰ هزارتن برس��د، اما 
خوش��بختانه با تمهیدات اندیشیده ش��ده کاهش محسوسی نداشتیم و 

پیش بینی می شود تولید به ۹۰۰ هزارتن برسد.

تولید مرغ استاندارد عاملی برای جلوگیری از هدررفت 800 تن دان

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزییات جلسه کمیته 
مزد گفت که در شرایط موجود قدرت خرید کارگران به یک سوم رسیده 
و کارفرمایان برای حفظ معیشت نیروهای کار خود باید پیشقدم شوند.

ابوالفضل فتح الهی در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به برگزاری جلسه 
کمیت��ه مزد ش��ورای عال��ی کار اظهار کرد: این جلس��ه ب��دون حضور 
نمایندگان کارفرمایی و با حضور نماینده دولت، وزارت اقتصاد و صنعت، 
معدن و تجارت و نمایندگان کارگران برگزار شد و موضوع کاهش قدرت 

خرید کارگران در دستور کار جلسه قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این جلس��ه با توجه به شرایط اقتصادی موجود همه 
اعضا متفق القول بودند که ش��رایط برای کارگران مساعد نیست و آمار و 

ارقام رسمی از مراجع ذی صالح این مساله را تایید می کند.
رئی��س کانون عالی انجمن های صنفی کارگ��ران با بیان اینکه قدرت 
خرید کارگران به یک س��وم رس��یده اس��ت، گفت: در چنین ش��رایطی 

تصمیماتی که در س��ال گذش��ته ب��رای بهبود وضع معیش��ت کارگران 
گرفتی��م، یک س��وم تکافوی زندگی آن ها را پوش��ش می دهد. به همین 
دلی��ل اعضا به دنبال راهی بودند که ه��م از طریق کارفرمایان بتوان به 
کارگران کمک کرد و هم دولت به شکل غیرنقدی با اختصاص سبد کاال 

خانوارهای کارگری را تحت پوشش قرار بدهد.
فتح الهی متذکر ش��د: پیشنهاد ما این است که دولت از محل صندوق 
توس��عه ملی یا ذخایر بازرگانی و درآمدهایی که عایدش می شود، منابع 

تامین سبد کاال را درنظر بگیرد.
نماینده کارگران در ش��ورای عالی کار ادام��ه داد: بعد از اجماع همه 
شرکای اجتماعی و تصویب شورای عالی کار می توانیم این پیشنهاد را از 
رییس جمهوری مطالبه کنیم البته با توجه به اینکه درخواست کارگران 

غیرنقدی و توزیع کاالست انتظارات تورمی ایجاد نمی کند.
وی درباره عدم حضور کارفرمایان در جلس��ه کمیته مزد گفت: وقتی 

پای معیش��ت مردم و کارگران در میان اس��ت، عدم حضور معنا ندارد. 
اتفاق��ا در چنین ش��رایطی کارفرمایان باید احس��اس وظیفه کنند و به 
خاطر حفظ معیش��ت نیروهای کار خود پیش��قدم شوند چون خارج از 
بحث س��ه جانبه گرایی، حضور در جلس��ات کمیته مزد احساس وظیفه 
در قب��ال همنوع اس��ت. به گفته فتح الهی در پایان جلس��ه مقرر ش��د 
پیش��نهادات به شورای عالی کار برود تا بر اساس آن تصمیم بگیریم که 

در شورای عالی کار به چه طریقی پیش برویم.
به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی - سرپرست وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی - در روزهای اخیر ضمن اعالم حمایت از کارگران، 
حداقل بگیران و اقشار محروم و آسیب پذیر درخصوص احتمال بازنگری 
و بررس��ی مجدد دس��تمزد کارگران در ش��ورای عالی کار گفت: تالش 
می کنیم حمایت های اجتماعی نظیر بهره مندی کارگران از مزایای بیمه 

تکمیلی را گسترش دهیم.

اس��تاندار مرکزی گفت با اصرار استان مرکزی مبنی بر قیمت گذاری 
منطق��ی آلومینیوم و تصمی��م وزارت صنعت بازار ای��ن فلز به وضعیت 
طبیعی باز می گردد.  به گزارش ایسنا،  به دنبال نوسانات ارزی در کشور، 
صنایع بیش��ترین خس��ارت را متحمل ش��دند به طوری که برخی برای 
تامین مواد اولیه خود با سدی بزرگ از قیمت ها که روزانه افزایش پیدا 

می کرد، مواجه شدند.
اس��تان مرکزی یک اس��تان کامال صنعتی و در واقع قطب آلومینیوم 
کشور اس��ت، اما درس��ت از زمان آغاز چالش های اقتصادی و نوسانات 
قیمت ارز، صنایع وابس��ته به آلومینیوم اس��تان با چالش های جدی در 
حوزه تامین مواد اولیه مواجه ش��دند، به نحوی ک��ه باید نیاز خود را با 
پرداخت مبالغ بیش��تر تامین  می کردند که ای��ن امر گاهی از توان یک 

تولیدکننده خارج بود و هست.
اولین گزارش درخصوص آشفتگی بازار آلومینیوم  ۲۰ تیرماه با عنوان 
»روزگار صنای��ع اراکی خریدار آلومینیوم؛ حکایت آب در کوزه« بر روی 
خروجی خبرگزاری ایس��نا قرار گرفت ک��ه گویای نارضایتی صنعتگران 

جهت تامین آلومینیوم و قیمت باالی این فلز در بازار بود.
روزها گذشت، اما مشکالت این صنعت به قوت خود باقی بود که خبر 

از کش��ف یک انبار ۲۲۰۰ تنی ش��مش آلومینیوم به ارزش ۴۰ میلیارد 
تومان در اراک فضای این صنعت را ملتهب کرد و تولیدکنندگان چشم 
به عرضه این حجم آلومینیوم به بازار دوختند تا بلکه این س��د قیمتی 
شکس��ته و بازار به تعادل برسد که البته گفته می شود که وضعیت این 
انبار توس��ط بازرس��ی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان در حال 

کارشناسی است و موضوع احتکار به صورت قطعی تایید نشده است.
وضعی��ت آش��فته این بازار به ش��کلی پیش رفت که ب��ه بحث اصلی 
ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی تبدیل شد 
و اس��تاندار مرکزی ضرب االجل یک هفته ای برای قیمت گذاری توسط 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت تعیی��ن کرد که این فرصت پایان هفته 
گذشته به اتمام رسید. روز گذشته تیم مدیریتی استان مرکزی در ستاد 
تنظی��م ب��ازار، بر کنترل بازار و ممانعت از سوء اس��تفاده در این حوزه و 
همچنین عرضه آلومینیوم تولیدشده در شرکت آلومینیوم ایران)ایرالکو( 
تاکید کردند چراکه براس��اس تصمیم شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی با دس��تور اس��تاندار مرکزی عرضه آلومینی��وم ایرالکو به بازار 

جهت تعیین قیمت متوقف شده بود.
اس��تاندار مرکزی در این باره به خبرنگار ایس��نا، گفت: روز گذشته در 

س��تاد تنظیم بازار تصمیماتی اتخاذ شد، اما امروز خوشبختانه بخشنامه  
وزارت صنعت برای قیمت آلومینیوم که استان منتظر آن بود واصل شد.
سید علی آقازاده افزود: براساس این بخشنامه قرار است که آلومینیوم 
با نرخ ارز بازار ثانویه عرضه ش��ود به طوری که مواد اولیه با این قیمت 

خریداری شده و محصوالت نیز با این قیمت در بازار به فروش برسد.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه اصرار اس��تان مرک��زی بر قیمت گ��ذاری و 
تعیین تکلیف این بازار جواب داد، گفت: اقدام قابل قبولی از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت انجام گرفته اس��ت و ایرالکو نیز مش��کلی برای 

عرضه محصوالت خود به بازار نخواهد داشت.
آق��ازاده بیان کرد: در حال حاضر ایرالکو ۱۵ هزار تن ذخیره ش��مش 
آلومینیوم دارد که می تواند طبق روال قبل وارد بورس کند و بفروشد و 
به این ترتیب و با تصمیم وزارت صنعت بازار به روال طبیعی برمی گردد.
استاندار مرکزی درخصوص انبار مکشوفه شمش آلومینیوم به میزان 
۲۲۰۰ تن گفت: در این خصوص باید سازمان تعزیزات حکومتی استان 
نتیجه نهایی را مبنی بر احتکار یا انبار بودن این محموله اعالم کند و با 
توجه به اینکه احتکار باید کارشناس��ی شود، اگر مشمول احتکار باشد، 

برخوردهای قانونی انجام می گیرد.

قدرت خرید کارگران به یک سوم رسید

بخشنامه وزارت صنعت رسید

بازار آلومینیوم به وضعیت طبیعی بازمی گردد

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

قطعه سازان داخلی در کشور چین چه 
می کنند؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به واردات بی شمار قطعات 
خودرو به کش��ور گفت که قطعه سازان داخلی یک شرکت تولیدی 
نیز در کشور چین راه اندازی و سفارشات را در آنجا تولید می کنند.
به گزارش تس��نیم، عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس در 
مصاحبه با رادیو با اشاره به واردات بی شمار قطعات خودرو به کشور 
گفت: قطعه س��ازان داخلی یک ش��رکت تولیدی نیز در کشور چین 

راه اندازی و سفارشات را در آنجا تولید می کنند.
عبدالرضا مصری گفت: »در صنعت خودرو به زیرس��اختی وابسته 
هستیم که متعلق به ما نیست؛ لذا نمی توان به خودکفایی مورد نظر 
در حوزه تیراژ و کیفیت دس��ت یاف��ت.« وی افزود: »اگر در صنعت 
خودرو مس��تقل عم��ل می کردیم، عوامل موث��ر در قیمت کیفیت، 
نظ��ارت و توزیع به دس��ت داخل می بود و می توانس��تیم اهرم های 
م��ورد نظر را کاهش، ارتقا یا جا به جا کنی��م.« مصری اضافه کرد: 
»بال��غ بر ۹۰درصد ظرفیت ریلی کش��ور از نظر حمل بار مبتنی بر 
واردات قطعات خودرو اس��ت. ما نسبت به خودروی داخلی تعصب 
نش��ان می دهیم ولی همین قطعه سازان داخلی یک شرکت تولیدی 
نیز در کشور چین راه اندازی و سفارشات را در آنجا تولید می کنند.«
این نماین��ده مجلس اظهار ک��رد: »حتی مدیران خودروس��ازی 
اعتقاد دارند این س��اختار، خروجی مورد انتظار را نخواهد داش��ت 
و وقتی تصمیم گرفته ش��ود صنعت خودروسازی صد درصد دولتی 
باش��د و یک نظام مثل وزارت صمت پاسخگو باشد یا اینکه کار کال 

در دست بخش خصوصی باشد وضعیت قابل حل خواهد بود.«
مصری گفت: »یک مدی��ر دولتی اگر برای طراحی یک خودرو با 
یک ش��رکت خارجی قرارداد ببندد، باید صد درصد محرمانه پیش 
رود، بنابرای��ن باید س��فارش یک پلتفرم جدید را بدهد و بایس��تی 
۲۰۰میلیارد تومان هزینه کند! اما هیچ مدیری جرات بستن چنین 
ق��راردادی ندارد و بالفاصل��ه در مطبوعات، مجل��س و دولت مورد 

خطاب قرار می گیرد.«
وی در عین حال گفت :»بخش خصوصی این هزینه های ریسک را 
تقبل می کند، اما ممکن اس��ت ورشکسته شود. در بسیاری کشورها 

یک صنعت خودروسازی وجود دارد اما بسیار موفق هم هستند.«

ثبت اطالعات خرید و فروش برای ساماندهی 
بازار خودرو

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو، ثبت اطالعات 
خرید و فروش را یکی از راهکارهای ساماندهی بازار خودرو دانست.
به گزارش افکارنیوز، س��عید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروش��ندگان خودرو از آشفته بودن وضعیت بازار خودروهای داخلی 
به عل��ت محدودیت تقاضا و  عرضه طی دوهفته اخیر خبر داد و اظهار 
کرد: اختالف موجود در قیمت کارخانه ای و بازار خودروها گویای وجود 
حباب در این بخش  است. موتمنی از بازگشت آرامش و ثبات به بازار 
خودروهای وارداتی خبر داد و گفت: هم اکنون خرید و فروش چندانی 
در این بخش صورت نمی گیرد . وی یکی از راهکارهای ساماندهی بازار 
خ��ودرو، را ثبت اطالعات خرید و فروش این کاال دانس��ت و افزود: به 
رغم س��امانه طراحی شده برای بازار خودرو، هنوز خبری از بهره برداری 
آن نیس��ت. معتقدم با ش��روع فعالیت این س��امانه، می توان بازار را در 
ش��رایط بهتری قرار داد. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودرو ضمن انتقاد از  سکوت نهاد های نظارتی در زمینه افزایش قیمت 
خودرو، بیان کرد: نهاد های نظارتی بر عملکرد خودروسازان به نوعی در 
افزایش قیمت خودرو دخیل هستند و مشخص نیست که این سکوت 
تا کی ادامه خواهد داشت. موتمنی در پایان گفت: بازار خودرو، بازاری 
انحصاری است و نهاد های نظارتی هم باید رصدی بر آن داشته باشند 

به طوری که در یک ماه گذشته، ۳۵درصد رشد قیمت داشتیم.

رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل:
احتمال رسیدن پراید به 5۰ میلیون تومان

رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل و نمایشگاه داران با بیان اینکه 
نابس��امانی در بازار خودرو موج می زند و قیمت ها به صورت ساعتی 
در حال تغییر اس��ت،گفت: احتمال رس��یدن قیم��ت پراید به ۵۰ 

میلیون تومان تا آخر هفته وجود دارد.
س��عید موتمنی در گفت وگو با خبرگ��زاری میزان، درباره آخرین 
وضعی��ت بازار خودرو اظهار کرد: نابس��امانی در ب��ازار خودرو موج 

می زند و قیمت ها به صورت ساعتی در حال تغییر است.
رئیس اتحایه فروش��ندگان اتومبیل با بیان اینکه خودروساز ها از 
عرضه خودرو به بازار جلوگیری می کنند، افزود: ورودی بازار خودرو 
بس��ته است و تنها تعداد محدود خودرو از طریق نمایندگی های که 
در گذشته به صورت عمده خریداری کردند در بازار عرضه می شود.

وی با بیان اینکه بازار، بازار واس��طه ها است و به خریداران توصیه 
می ش��ود از خرید خ��ودداری کنند، گف��ت: مصرف کنندگان عادی 
خرید ندارند اما، در این بین برخی افراد سودجو با خرید خودرو به 

دنبال سود هستند.
موتمن��ی تصریح ک��رد: عالوه بر انحصار در تولی��د خودرو که در 
کش��ور وجود داش��ت در حال حاضر انحصار در فروش نیز به وجود 
آم��ده و خودرو ه��ای صف��ر از طری��ق نمایندگی ها به ب��ازار عرضه 

می شوند.
رئیس اتحایه فروش��ندگان اتومبیل خاطرنشان کرد: خودرو های 
موجود تولید س��ال گذشته اس��ت و تحریم تازه شروع شده است و 

خودروسازان با عدم عرضه به دنبال افزایش قیمت هستند.
وی گفت: اگر تصمیم مس��ئوالن مبن��ی بر افزایش قیمت خودرو 
است آن را یکباره اعالم کنند، شایعات و گمانه زنی ها درباره قیمت، 

بازار با تالطم مواجه کرده است.
موتمنی اظهار کرد: خودروس��ازان در گذشته اعالم می کردند ما 
در برخی خودرو ها مانند دنا و سمند خودکفا هستیم، اما حدود یک 

ماه که از آغاز تحریم ها گذشته می گویند قطعه نداریم.
رئیس اتحایه فروش��ندگان اتومبیل هش��دار داد؛ اگ��ر نهاد های 
نظارتی ذ ی ربط به عملکرد خودروس��ازان ورود پیدا نکنند احتماال 

رسیدن قیمت پراید به ۵۰میلیون تومان وجود دارد.

دعوای خودروس��ازها و قطعه سازها هرچه که باشد، چه جنگ زرگری 
و چه واقعیت، به نظر قرار اس��ت این وس��ط، تاوان آن را چند صد هزار 
خانواده کارگری بپردازند؛ این نه تنها ناعادالنه است؛ بلکه نشان می دهد 
که همیش��ه »بار« ب��ر دوش ضعیف ترین حلقه های این زنجیر اس��ت؛ 
ش��رکت های بزرگ که به نوعی مافیای قدرت هس��تند، همیش��ه سِرپا 
می مانند اما کوچک ترها هزینه می دهند، تولید را می خوابانند و متضرر 
می شوند و البته کارگران که نه تنها متحمل ضرر و زیان مادی می شوند 

بلکه زندگی شان دچار فروپاشی می شود.
به گ��زارش پایگاه خبری»عصر خودرو، همه چیز از یک نامه ش��روع 
شد؛ نامه  مشترک دو انجمن کارفرمایِیقطعه سازی و خودروسازی کشور. 
آنچه در این نامه آمده، سرراس��ت و روش��ن، پیش درآمدی بر تعطیلی 
مهم ترین واحدهای صنعتی کشور و بیکاری خیل عظیم کارگران است. 
در این نامه آمده صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور از شهریورماه 
متوقف می شود و تولید خودرو به میزان حداقل ۸۰درصد کاهش خواهد 

یافت.
چنی��ن اخطاری گرچه خطاب به دولت اس��ت ام��ا در ماهیت خود 
اعت��راف ب��ه احتمال بی��کاری ۵۵۰ هزار کارگر این حوزه اس��ت. نامه  
»اعالم بحران«، آژیر قرمز تعدیل اس��ت؛ نامه ای است که می تواند فضا 
را برای بیکار شدن چند صد هزار کارگر متخصص، آماده و هموار کند. 
این نامه  تلخ دو بعد ناراحت کننده دارد؛ اول اینکه نش��ان می دهد یک 
صنعت دیرپای ۶۰س��اله در آس��تانه  فروپاشی  است. علل و عوامل این 
فروپاش��ی هم هرچه که هس��ت نمی تواند »فقط« باال رفتن نرخ ارز و 
یا تحریم های اخیر باش��د؛ اما بعد دلهره آورتر دیگری هم دارد؛ چراکه 

می خواهند بازهم کارگ��ران را قربانی بی تدبیری ها و کژکارکردی های 
اقتصاد کنند. ش��اید تعبیر »قشنگی« نباشد اما کاماًل درست است این 
که کارگران همواره نقش قربانی را دارند؛ چه عزا باش��د و چه عروسی؛ 

فرقی نمی کند.
ج��دا از این نامه که مخاطب آن وزارت صنعت و معدن، بانک مرکزی 
و دیگر نهادهای متولی است، قطعه سازان کشور نیز اعالم کرده اند بیش 
از ۱۵ه��زار میلیارد تومان مطالبات معوق نزد خودروس��ازان وجود دارد 
که موعد بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از این مطالبات، از سه ماه پیش 

»انباشت« شده است.
به س��راغ واحدهای تولیدی قطعه س��ازی می روم؛ هم��ان واحدهایی 
ک��ه ادعا کرده اند عالوه بر مش��کالت عدیده  ناش��ی از الته��اب اقتصاد، 
بدهی های انباش��ته ای دارند که ش��رکت های خودروسازی، از پرداختن 

آن امتناع کرده اند.
تع��دادی از این ش��رکت ها در حال حاض��ر در »تعطیلی تابس��تانه« 
هستند، اما دو شرکت قطعه ساز در تهران و البرز، وضعیت خود را شرح 
می دهند؛ البته به این ش��رط که نام شرکت ذکر نشود. می گویند: همه 
قطعه سازها مشکالت مشترکی دارند؛ نام شرکت چندان اهمیتی ندارد.

مدیر روابط عمومی یک ش��رکت قطعه ساز در استان البرز در ارتباط 
با ش��رایط فعل��ی تولید در قطعه س��ازها می گوید: مطالبات انباش��ته از 
خودروس��ازهای بزرگ داریم که پرداخت نمی کنند و در نتیجه قادر به 

تامین هزینه های مواد اولیه و دیگر هزینه های تولید نیستیم.
این شرایط »می تواند« به تعدیل نیرو بینجامد

وی در ارتباط با احتمال تعدیل نیرو در قطعه س��ازی ها می گوید: این 

ش��رایط »می تواند« به تعدیل نی��رو بینجامد. ما حت��ی در تامین مواد 
اولی��ه داخلی به خاط��ر کمبود نقدینگی با مش��کل مواجهیم. در رابطه 
با مواد اولیه ای که از خارج از کش��ور می آید، مش��کل، مضاعف اس��ت. 
هی��چ حمایتی از ما نکرده اند، ارز دولتی به ما اختصاص نداده اند و دیگر 
»توان« نداریم؛ در نتیجه شاید مجبور شویم تولید را »بخوابانیم« و این 

یعنی تعدیل نیرو.
رواب��ط عمومی یک ش��رکت قطعه س��از دیگر در غرب اس��تان تهران 
همی��ن گفته ه��ا را تایید می کند. او نیز از مش��کالت مش��ابه در واحد 
تولیدی خود می گوید: چند ماه اس��ت خرید مواد اولیه نداشته ایم؛ فقط 
ب��ه »لطف مدیریت« هنوز هم در کارخانه هس��تیم وگرنه باید پیش از 

این تعطیل می شدیم.
ما صنعتگران نصیبی از ارز دولتی نبردیم

او ادامه می دهد: یک روز اعالم کردند شما قطعه سازها در دریافت ارز 
دولتی، »دسته یک« هس��تید؛ فردا آمدند گفتند »دسته سه« هستید؛ 
آخ��ر هم ارز دولتی به ما ندادند. در نهای��ت همتی )رئیس جدید بانک 
مرکزی( اعالم کرد فقط یک دس��ته وج��ود دارد و آنهم تولیدکنندگان 
م��واد غذایی هس��تند ک��ه می توانن��د ارز دولت��ی بگیرند. ب��ه هرحال 
ما صنعتگ��ران نصیبی از ارز دولتی نبردیم؛ س��امانه نیم��ا هم برای ما 
نتیجه ای نداش��ت. یک ریال، ارز دولتی به ما ندادند، حتی من شنیده ام 

به همان مواد غذایی هم ارز دولتی نداده اند.
این فرد مس��ئول، در ادام��ه؛ بدهی خودروس��ازها را تایید می کند و 
می گوید: اگر اینها بدهی ما قطعه س��ازها را می پرداختند باز اوضاع کمی 

بهتر می شد؛ مشکالت ما یکی، دو تا نیست.

کارگران قطعه ساز تاوان کدام گناه ناکرده را می پردازند؟

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو معتقد است، آنچه 
خودروسازان برای افزایش قیمت ها اعالم کرده اند از جمله کمبود قطعه، 
بهانه ای بیش نیس��ت و آنها خواب رش��د یکباره قیمت ها در س��ال های 

۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ را در سر می پرورانند.
 به گزارش ایس��نا، این روزها قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در 
بازار رش��دهای عجیبی را شاهد است، به طوری که تفاوت های فاحشی 
بی��ن قیمت بازاری و قیمت کارخانه وجود دارد و به نظر می رس��د این 

فاصله هر روز در حال افزایش است.
در حالی که سوم شهریورماه قیمت کارخانه خودروی پراید۱۱۱، ۲۲ 
میلیون و ۴۹۲ هزار تومان اعالم شده بود قیمت این خودرو مورد توجه 

قشرهای متوسط و ضعیف جامعه در بازار ۳۵میلیون تومان اعالم شد.
همچنین پژو ۲۰۰۸ که عنوان نخستین خودروی پسابرجامی را یدک 

می کشد با حاشیه ای ۸۶میلیون تومانی در بازار همراه بود.
اینها تنها مش��تی نمونه خروار بوده و قیمت بازاری و کارخانه ای همه 

خودروهای داخلی چنین فاصله قیمتی را شاهد است.
بررس��ی خبرنگار ایرنا از بازار خودرو حاکی است در روزهای گذشته 
قیم��ت انواع خودروهای داخلی پنج ت��ا ۱۰درصد افزایش یافت که این 

موضوع تداوم رکود این بازار را به دنبال دارد.
به این ترتیب، حتی اگر قیمت ها در این هفته باز افزایش یابد، انتظار 

می رود رکود همچنان بر بازار حاکم باشد.
در این پیوند، رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو به 
اختالف فاحش قیمت کارخانه و بازار این روزهای خودرو اش��اره کرد و 
افزود: مصاحبه های غیرکارشناس��ی و عرضه کم خودرو، دلیل وضعیت 

فعلی قیمتی است.
به گفته »س��عید موتمنی« ت��ا ۲۰ روز پیش قیمت پراید ۲۴ میلیون 
تومان بود و امروز به ۳۸ میلیون تومان رسیده است. پژو ۲۰۶ تیپ۲ که 

۳۸ میلیون تومان بود، امروز ۶۶ میلیون تومان معامله می شود.
عرضه قطره چکانی خودروها 

این مقام صنفی به حضور س��ه هفته پیش خودروس��ازان در مجلس 
ش��ورای اس��المی اش��اره و یادآوری کرد، فردای همان روز »حمیدرضا 
فوالدگر« عضو کمیسیون صنایع مجلس، اعالم کرد »قیمت خودرو باید 
آزاد ش��ود. قیمت گذاری در بازار خودرو معنا ن��دارد، بلکه باید عرضه و 

تقاضا تعیین کننده نرخ خودرو باشد.«
موتمنی ادامه داد: با چراغ س��بز مجلسی ها، به تدریج عرضه خودروها 
قطره چکانی شد و سایپا، ایران خودرو و حتی شرکت های چینی فروش 

خود را متوقف کردند.
وی اضافه کرد: به این ترتیب، در کمتر از س��ه هفته ش��اهد متوسط 
اخت��الف قیم��ت تا ۲۵ میلیون تومان��ی خودروها بی��ن کارخانه و بازار 

ش��دیم و بررسی ها نشان می دهد از سی ام فروردین ماه تاکنون بیش از 
۸۵درصد اختالف قیمت ایجاد شده است.

بازار در دست دالالن
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو یادآوری کرد: 
خودروس��ازان به رسم همیش��ه، در آغاز امسال نیز بر طبل گران کردن 
خودرو کوبیدند و در نهایت افزایش حدود ۸درصدی قیمت ها برای شان 
مصوب ش��د، اما به این رقم راضی نشدند و با چراغ سبز یادشده، اکنون 

برنامه افزایش دیگری را در سر می پرورانند.
موتمن��ی اضافه کرد: خودروی��ی که امروز از کارخان��ه بیرون می آید 
مربوط به تولید هفت تا هش��ت ماه پیش اس��ت که با ارز ۳۸۰۰ تومانی 
تامین قطعه ش��ده اس��ت؛ چرا در حالی که کمتر از ی��ک ماه از تحریم 

صنعت خودروسازی می گذرد می گویند قطعه نداریم؟
وی ادامه داد: امروز خودرو در زندگی افراد نقش کاالی اساسی دارد و به 
اعتق��اد من »باید به خودروهای کمتر از ۷۰ میلیون تومانی که عامه مردم 
سوار می شوند ارز رسمی تعلق بگیرد تا بهانه از خودروسازان گرفته شود.« 
این مقام صنفی بیان داشت: این روزها در نمایشگاه ها حتی یک خودرو در 

روز جابه جا نمی شود و بازار در اختیار واسطه ها و دالالن است.
»برخی نمایندگی ها نیز خودروهای خود را با واس��طه از طریق سایت 

یا کانال های فضای مجازی به فروش می رسانند.«

رئی��س س��ازمان مل��ی اس��تاندارد  از اجرایی ش��دن اس��تاندارد های 
هشتادو پنج گانه  خودرویی از ابتدای دی ماه   امسال خبر داد.

نی��ره پیروزبخت در مصاحبه با خبرگزاری صداوس��یما؛  با بیان اینکه 
تغیی��ری در برنام��ه اجرایی ک��ردن اس��تانداردهای  هش��تادو پنج گانه 
خودرویی به وجود نیامده است، افزود: آمادگی داریم به خودروسازان و 
هر واحد تولیدی دیگر برای ارتقای کیفیت، مشاوره دهیم. اگرچه راضی 
نیستیم صنعت ما آسیب ببیند اما در درجه اول، سالمت و ایمنی مردم 
مهم تر اس��ت  بنابراین از یکم دی ماه، استانداردهای   هشتادو پنج گانه را 

اجرایی می کنیم.
وی اضاف��ه کرد: با خودروس��ازان و وزارت صنعت در حال هماهنگی 
هس��تیم ت��ا از یکم دی ماه  که بازرس��ی ها در راس��تای  اس��تاندارد های 
هشتادو پنج گانه، شروع می شود در هر کدام از خودروها به یقین برسیم 
که نمی تواند  این اس��تانداردها را بگذراند  و شرایط ناایمنی را برای مردم 

فراهم می کند  توقف تولید این دسته از خودروها را اعالم کنیم.
پیروزبخت با بیان اینکه البته این رویه زمانبر است گفت: ممکن است 
خودروهایی  از همین االن این اس��تانداردها  را پاس کنند  یا دارا باشند، 

ممکن اس��ت خودرویی یک ماهه   استانداردها را پاس کند، اما خودروی 
دیگر همان واحد یک سال بعد پاس کند اما اگر پس از مدتی مشخص 
شود شرایط آن خودرو اجازه پاس کردن استانداردهای   هشتادو پنج گانه 
را نمی دهد آن  موقع فهرست آن خودروها را اعالم  و تولیدشان را متوقف 
می کنی��م. وی اضاف��ه کرد: البته ت��ا زمانی که بررس��ی می کنیم تولید 
خودرو ادامه  دارد اما بعد از گذراندن اس��تانداردهای هش��تادو پنج گانه، 

خودروهای تولیدی  وارد بازار می شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد درباره مصوبه اخیر هیات مقررات زدایی 
مبنی بر کاهش ۸ در هزار هزینه خدمات استاندارد کاالها گفت: چیزی 
را که هیات  مقررات زدایی درباره کاهش هزینه خدمات اس��تاندارد از ۸ 
در هزار  به مقدار کمتر مصوب کرده، بدون موافقت س��ازمان استاندارد 
بوده اس��ت، اما ما قباًل در بررس��ی و تصویب  کارمزد خدماتی سازمان، 
برای واحدهای تولیدی، این تس��هیالت را قائل ش��دیم  که  برای واردات 

مواد اولیه و واسطه ای، ۸ در هزار  به ۴ در هزار کاهش یابد.
پیروزبخ��ت با بی��ان اینکه برای بقی��ه کاالها این ۸ در ه��زار اعمال 
می ش��ود، افزود: این ۸ در هزار مصوبه ش��ورای عالی اس��تاندارد را دارد 

بنابراین، س��ازمان و یا کارگروه دیگ��ری نمی تواند بدون طی مراحل در  
شورای عالی استاندارد این کاهش را اعالم کند.

وی ادامه داد: با بس��ته حمایتی جدید اس��تاندارد، بخشی از مقررات 
را حذف کردیم یعنی در این بس��ته، به واحدهای تولیدی  اعالم کردیم 
ک��ه واردات مواد اولیه و واس��طه ای در گمرک با مان��دگاری  باال مواجه 

نمی شود.
پیروزبخ��ت با بیان اینکه به س��ازمان اس��تاندارد در قانون بودجه به 
عنوان س��ازمان درآمد هزینه نگاه شده و برمبنای درآمدهای مان بودجه 
را پیش بینی کرده اند، گفت: اس��تاندارد، س��ازمان نظارتی است این طور 
نباید باشد که اگر درآمدش کاهش  یافت بودجه اش هم کاهش یابد آن 

وقت تکلیف سالمت مردم و  کنترل های بازار چه می شود؟ 
وی اضاف��ه کرد:  اگر این قول را به ما  بدهن��د  که اعتبارات الزم برای 
کارهای اس��تاندارد داده ش��ود ما حرفی نداریم و کاهش هزینه خدمات 
استاندارد را برای واحدهای تولیدی اعمال می کنیم، اما این موضوع هم 
 باید در کارگروه فنی ش��ورای عالی اس��تاندارد و سپس در شورای عالی 

استاندارد تصویب شود.

چرا خودرو گران شد؟

اعمال استاندارد های هشتادو پنج گانه خودرویی

 تولید خودرو های ناایمن متوقف می شود
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کسب و کارامـروز8

 پژوهشی که به تازگی درباره شناسایی شاخص های تبلیغات در حوزه 
دیداری و ش��نیداری در کش��ور انجام شده است، نش��ان می دهد آگهی 
تلویزیونی با رویکرد فرهنگی، کمترین تاثیر را در مخاطب دارد. به گزارش 

مهر، پژوهش��ی که به تازگی درباره شناسایی 
ش��اخص های تبلیغ��ات در ح��وزه دیداری و 
ش��نیداری در کش��ور انجام ش��ده است، به 
یافته ه��ای جالبی درباره می��زان تاثیرگذاری 
تبلیغات بر مخاطبان رس��یده است. براساس 
این پژوهش که توس��ط »بهناز س��یکارچی« 
دانش آموخته علوم ارتباطات اجتماعی انجام 
ش��ده و پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد او 
در دانش��گاه آزاد اس��المی تهران شرق است، 
آگهی تلویزیونی با رویک��رد فرهنگی، از نظر 
تاثیرگذاری بر مخاطب در پایین ترین س��طح 
قرار دارد و آگهی تلویزیونی با رویکرد انیمیشن 
هم با کسب اولویت نخست، موثرترین سبک 

تبلیغی قلمداد می آید. بهناز سیکارچی در این باره به خبرنگار مهر، گفت: 
ام��روزه ما با تبلیغات محیطی و بنرها و بیلبوردهای تبلیغاتی که معموالً 
در بزرگراه ها نصب می ش��ود، بسیار سر و کار داریم و اینکه بر چه اساس 

ب��ه برخی از موارد این تبلیغات، ُکد اکران داده می ش��ود و به برخی داده 
نمی شود و اساساً قوانین و مقررات در این زمینه، چگونه است، موضوعی 
بود که من را مجاب به انجام این تحقیق کرد. در تبلیغات تلویزیونی ایران، 
انیمیش��ن بیش��ترین و فیلم های آموزشی 
کمترین میزان تأثیر را بر مخاطب دارند. وی 
با اشاره به ۸ مدل تبلیغات تجاری شامل فیلم 
تبلیغاتی، فیلم سینمایی، آنونس، پاکدست، 
آگهی تلویزیونی )فرهنگی(، آگهی تلویزیونی 
)آموزشی(، آگهی تلویزیونی )رئال( و آگهی 
تلویزیونی )انیمیشن(، گفت: در این تحقیق، 
ابعاد مبتنی بر مدل های یادش��ده تجزیه و 
تحلیل و تاثی��ر هر یک بر تبلیغات رادیویی 
و تلویزیون��ی مورد آزمون ق��رار گرفت. این 
دانش آموخته علوم ارتباطات اجتماعی افزود: 
در نهایت مش��خص ش��د آگهی با رویکرد 
رئال، انیمیش��ن، آگهی تلویزیونی با رویکرد 
آموزشی، آنونس، فیلم سینمایی و فیلم تبلیغاتی جزو شاخص های موثر 
بر تبلیغات دیداری و ش��نیداری هستند و هر یک به تنهایی بر تبلیغات 

دیداری و شنیداری تاثیر دارند. 

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ای��ران گفت: تس��هیالت و حمایت های دولت براس��اس مصوبه دولت 
مبنی بر توسعه کسب و کارها در مناطق روستایی به صنعتگران تعلق 

می گیرد. به گزارش روابط عمومي، فرش��اد 
مقیمی با حضور در برنامه تیتر امشب درباره 
توسعه صنایع کوچک و حمایت های دولت 
از صنعت مبلمان تصریح کرد: تسهیالت در 
ح��وزه مبلمان به مصوب��ه مجلس مبنی بر 
توسعه کس��ب و کارها در مناطق روستایی 
برمی گردد و براساس مصوبه قانون و هیأت 
وزیران همه صنایعی که ش��رایط را داش��ته 
باشند، می توانند از تسهیالت استفاده کنند.
وي ادام��ه داد: در مناط��ق م��رزی این 
تسهیالت با نرخ ۴درصد و در حریم شهرها 
و روس��تاها با نرخ ۶درصد ارائه می ش��ود و 
ش��هرهای زیر ۳۰۰ هزار نف��ر می توانند با 

نرخ ۱۰درصد از تس��هیالت اس��تفاده کنند. مقمی افزود: اما کسانی 
که در ش��هرهای باالی ۱۰هزار نفر هس��تند، می توانند از تسهیالت 
فراگیر اس��تفاده کنند و س��ازمان ب��ا همکاری وزارت تع��اون، کار و 

رفاه اجتماع��ی توافق کرده که کمک های فنی اعتباری ارائه ش��ود. 
در سال ۹۷ با اس��تفاده از تاییدیه بانک مرکزی می توانیم تسهیالت 
را به صنعتگ��ران اعطا کنیم. معاون صنایع کوچک س��ازمان صنایع 
کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی ایران 
اضافه کرد: صنعت مبلمان صنعتی است 
که اشتغال زاس��ت و در دنی��ا نیز یکی از 
مدل های صنعت خوشه ای اش در صنعت 
مبلم��ان ق��رار دارد. اس��تفاده م��ردم از 
مبلمان در کشورهای توسعه یافته در ۱۵ 
سال از ۱۴ دالر به ۲۲۳ دالر رسیده است 
و متوس��ط برای کل دنی��ا نیز پیش بینی 
ش��ده اس��ت به ۹۰ دالر در سال ۲۰۳۰ 
برسد، بنابراین توسعه در صنعت مبلمان 
یکی از الزامات اساس��ی برای کشورهایی 

است که مزیت وجود دارد.
مقیمی در ادامه درباره برنامه های مدون 
برای رون��ق صنعت مبلمان گفت:  مجموعه ما فقط حمایت های مالی 
و تس��هیالت را ندیده است بلکه اس��تفاده از امکانات وزارت صنعت و 

حمایت های بانکی دیده شده است. 

یک و نیم میلیارد دالر اعتبار برای توسعه کسب و کار در مناطق روستاییتاثیر پایین آگهی های تلویزیونی با رویکرد فرهنگی بر مخاطبان

برای راه اندازی کسب وکار بهتر است عجله نکنید، قدم های درست و 
حساب ش��ده بردارید و از متخصصان مشاوره بگیرید تا شانس موفقیت 

استارتاپ بیشتر شود.
داشتن یک ایده  جدید و بزرگ تنها آغاز راه پر پیچ و خم راه اندازی 
یک کس��ب وکار اس��ت. به عنوان مثال اگر ایده را روز اول دانش��گاه در 
نظ��ر بگیری��م، اولین دالری ک��ه از آن درآمد کس��ب می کنید معادل 
فارغ التحصیلی اس��ت. زندگی بخشیدن به یک استارتاپ و به موفقیت 
رس��اندن آن ساده نیس��ت و باید ابتدا پیش نیازهای آن برطرف شود. 
معموال اولین قدم ها با بررس��ی و تجزیه و تحلیل بازار و پتانس��یل آن 
ب��رای پذیرش محصول جدید آغاز می ش��ود. س��پس با بررس��ی رقبا، 
عملکرد آن ها و تحقیق در مورد اینکه آیا کس��ب وکار می تواند عملکرد 

بهتری داشته باشد یا خیر، ادامه پیدا می کند.
ش��خصی که اس��تارتاپی را راه ان��دازی می کند یعن��ی محصول یا 
خدم��ات جدیدی را معرفی می کند که نمونه  آن قبال در بازار وجود 
نداش��ته است. سپس باید اس��تراتژی مورد نظر خود را برای فروش 

س��رمایه گذاران  کن��د.  مش��خص 
نی��ز پیش از آغ��از هم��کاری باید 
گ��زارش دقیق��ی از ارزیاب��ی مالی 
درنتیجه  کنند  دریافت  اس��تارتاپ 
بنیانگذار اس��تارتاپ باید آش��نایی 
نس��بی با امور حس��ابداری داشته 
باش��د. به همین دلیل بس��یاری از 
اس��تارتاپ ها کار خ��ود را از مراکز 
شتابدهی آغاز می کنند تا در مورد 
این مسائل به آن ها آموزش دهند، 
ام��ا هر اس��تارتاپی حت��ی پیش از 
ورود به مراکز ش��تابدهنده نیز باید 
جزیی��ات دقیق و ارزش کار خود را 
بسنجد زیرا همان طور که می دانید 
هر اس��تارتاپی نمی توان��د به مراکز 
شتابدهنده وارد شود و باید ابتدا از 
طرف کارشناسان ارزیابی شود. در 

ادامه  این مقاله  به معرفی بیش��تر پیش نیازهایی می پردازیم که برای 
راه اندازی استارتاپ الزم هستند:

1- جدی گرفتن محاسبات
زمانی که صحبت از راه اندازی یک کس��ب وکار به میان می آید، علم 
ریاضی یکی از مهم ترین پیش نیازهای آن اس��ت. راه های زیادی برای 
تأمین س��رمایه  اس��تارتاپ وجود دارد که هیچ کدام مش��ابه نیس��تند. 
گرفتن وام بانکی ش��اید مشکالت مالی اولیه را حل کند، اما وام بانکی 

نیز به حساب و کتاب و وثیقه نیاز دارد.
از طرف��ی اگ��ر بتوانید دیگ��ران را قانع کنید که ای��ده  خوبی دارید 
و درآم��د خوب��ی از آن کس��ب خواهید ک��رد، می توانی��د نظر مثبت 
س��رمایه گذار را جلب کنید. مهم نیست برای جذب سرمایه  استارتاپ 
خ��ود چه هدفی دارید مهم این اس��ت که ه��دف و بودجه  مورد نظر 
خود را مش��خص کرده باشید. به همین دلیل بهتر است با علم ریاضی 
آشنایی نسبی داشته باشید. برای کسب اطالعات بیشتر نیز می توانید 

از یک مربی یا مشاور کمک بگیرید.

2- از معلم یا مشاور کمک بگیرید
تجربه نداشتن در کسب وکار به معنای عدم توانایی در راه اندازی آن 
نیس��ت، اما به این معنا اس��ت که داشتن یک مش��اور یا مربی بیش از 
هر چیزی اهمیت دارد. درس��ت مانند دوران مدرسه و دانشگاه بهترین 
مش��اور نیز شخصی اس��ت که با موانع و مشکالت شما آشنایی داشته 
باشد. همچنین مش��اور مورد نظر باید دانش عمومی در صنعت کاری 
شما داش��ته باشد تا بتواند فضاهای خالی مهارتی مانند دانش مالی را 
پر کند. بهترین مش��اور کسی است که جلوی اشتباهات بزرگ اعضای 

استارتاپ را بگیرد.
3- از قوانین پیروی کنید

پی��روی از قوانی��ن در تمام مراحل زندگی الزم اس��ت، اما زمانی که 
صحب��ت از راه اندازی اس��تارتاپ به میان می آید ای��ن موضوع اهمیت 
بیش��تری پی��دا می کن��د. انتخاب س��اختار حقوقی برای کس��ب وکار 
از اولی��ن گام ه��ای راه اندازی اس��تارتاپ اس��ت و تأثیر زی��ادی روی 
عوامل��ی مانند مالیات، مس��ئولیت ها و س��ایر جنبه های کس��ب وکار 
می گ��ذارد. به عنوان مثال ش��رکتی 
ب��ا مس��ئولیت های مح��دود یکی از 
رایج ترین انواع کس��ب وکارها است؛ 
زی��را انعطاف پذی��ری زی��ادی دارد 
مس��ئولیت های  ح��ال  عی��ن  در  و 
س��نگینی برای صاحب کس��ب وکار 
ن��دارد. درنتیجه صحب��ت کردن با 
یک وکیل متخصص در امور مربوط 
ب��ه کس��ب وکار و مش��اوره گرفتن 
از او بهتری��ن راه ب��رای جلوگی��ری 
از مش��کالت حقوق��ی اس��ت. مهم 
نیس��ت در چه زمینه ای مشغول به 
کار هس��تید مهم این است که تمام 
مسائل حقوقی باید تحت نظر وکیل 

متخصص باشد.
4- مطالعه کنید

جدایی ناپذی��ر  بخ��ش  مطالع��ه 
کس��ب وکار اس��ت. به عنوان مث��ال اس��تارتاپی ک��ه می خواهد طرح 
کس��ب وکار خود را به س��رمایه گذاران توضیح دهید باید در مورد بازار 
و نیازمندی ه��ای آن ب��ه طور کامل تحقیق کرده باش��د. مطمئنا هیچ  
کارآفرینی دل��ش نمی خواهد بعد از ارائه  محصول و خدمات به بازار با 

رفتار سرد و عدم رضایت مشتری ها روبه رو شود.
بس��یاری از مردم فکر می کنند تحقیقات بازار به یک تحقیق س��اده 
نیاز دارد، در صورتی که عوامل زیادی در این کار دخیل هستند. تعین 
اندازه  بازار، شناس��ایی محصول و خدمات مشابه و عالقه مردم نسبت 
به محصول عواملی هس��تند که موفقیت محص��ول را در بازار تضمین 

می کنند.
نتیجه  یکی از مطالعات نشان داده است بیش از نیمی از کسب وکارها 
تنها پنج سال بعد از راه اندازی شکست می خورند، بنابراین بعد از پیدا 
کردن ایده جدید س��ریع دست به کار نشوید. ابتدا پیش نیازهای آن را 

برطرف کنید تا عملکرد بهتری در بازار داشته باشید.
ENTREPRENEUR: منبع

ژاپن قصد دارد طی دهه آینده تاکسی  پرنده را به وسایل نقلیه اصلی شهرهایش اضافه 
کنـد و به همین دلیل دولت این کشـور گروهی عظیم را کنار هم جمع کرده تا توسـعه 
تاکسـی پرنده ژاپنی را هرچه سـریع تر تحقق بخشـند. به گزارش دیجیاتـو، به نقل از 
بلومبرگ وزارت تجارت ژاپن اعالم کرده، قرار است طی هفته  های آتی گروهی متشکل 
از 21 کمپانی مختلف نظیر اوبر، ایرباس، بویینگ، ژاپن ایرالینز و کمپانی تاکسـی هوایی 
تویوتا یعنی Cartivator با یکدیگر مالقات کنند تا درباره توسـعه  تاکسی پرنده ژاپنی 
در سرزمین آفتاب با یکدیگر صحبت کنند. گفته شده دولت ژاپن قصد دارد راهی برای 
ظهور تاکسی پرنده در آسمان این کشور پیدا کند و به همین دلیل از طرح های مفهومی 
مختلف برای تاکسی های پرنده استقبال می کند تا بتواند با بررسی آنها قوانین الزم برای 

این گونه وسـایل نقلیـه را بیافریند. همانطور که می دانید تاکسـی پرنده به هدف اصلی 
بسیاری از کمپانی ها تبدیل شده است. به تازگی کمپانی بریتانیایی »رولز رویس« که در 
زمینه طراحی و تولید خودروهای لوکس فعالیت دارد، از مدل مفهومی یک ماشین پرنده 
 )EVTOL( رونمایی کرده اسـت. این وسـیله  نقلیه یک خودروی الکتریکی عمودپرواز
اسـت که به لطف بال هایـی با قابلیت چرخش 9۰ درجه، توانایی حمل پنج سرنشـین را 
دارد. از سوی دیگر کمپانی معروفی چون استون مارتین که ماشین های لوکس می سازد 
و بسیاری از آنها را در سری فیلم های جیمز باند به نمایش گذاشته است، هم اعالم کرده 

که قصد دارد در حوزه  تولید و توسعه تاکسی  پرنده قدم بگذارد.
ایـن در حالی اسـت که چنـدی پیش غول صنعـت هوانوردی جهان یعنـی ایرباس از 

پیش نیازهای راه اندازی استارتاپ

 همکاری اوبر، ایرباس و ۱۹ کمپانی دیگر
برای توسعه تاکسی پرنده ژاپنی

سرپرس��ت معاونت گردش��گری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری اس��تان از برگزاری رویداد استارتاپی گردشگری آذربایجان شرقی 
خبر داد. به گزارش ایس��نا، فرشاد رس��تمی با اعالم این خبر افزود: برگزاری 
اس��تارتاپ های حوزه گردشگری در استان ها از سوی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری کشور سیاست گذاری شده که در همین راستا در 
آذربایجان ش��رقی نیز رویداد اس��تارتاپی برگزار می ش��ود. وی مدت برگزاری 
اس��تارتاپ را س��ه روز اعالم کرد و افزود: اس��تارتاپ حوزه گردشگری از ۱۴ 
لغایت ۱۶شهریورماه برگزار خواهد شد که سه برگزیده نخست این رویداد در 

مرحله ملی با سایر استارتاپ ها به رقابت خواهند پرداخت.

استارتاپ گردشگری آذربایجان 
شرقی برگزار می شود

دریچــه
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رئی��س اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار از برگزاری پاویون )مجموعه 
غرفه( رس��می ایران در سی و هشتمین نمایشگاه جیتکس در مهرماه 
و حضور ۱۰ش��رکت  دانش بنیان حوزه فناوری اطالعات در این رویداد 

خبر داد. به نقل از وب س��ایت رس��می این 
اتحادی��ه، »محمدرضا طالیی« حمایت های 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
صن��دوق ن��وآوری و ش��کوفایی، صن��دوق 
و  اطالع��ات  فن��اوری  مرک��ز  و  ص��ادرات 
را  ارش��اد  وزارت  دیجیت��ال  رس��انه های 
س��ازمان هایی موثر در اجرای این طرح در 

جیتکس ۲۰۱۸ دوبی اعالم کرد.
ب��ه گ��زارش دیجیاتو، طالی��ی همچنین 
مجوزه��ای الزمه برای اج��رای این پاویون 
را نیز از س��ازمان هایی چون سازمان توسعه 
تج��ارت ایران عنوان کرد و خبر داد که ۳۰ 
ت��ا ۵۰درصد هزینه ه��ای غرفه ها به صورت 

یارانه تا س��قف ۲۰ میلیون تومان توس��ط برخی سازمان ها چون اتاق 
بازرگان��ی ایران، معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، وزارت 

ارشاد اسالمی و سازمان توسعه تجارت پرداخت شده است.

امیدواریم حضور در نمایش��گاه امسال نسبت به سال گذشته اندکی 
ارزان تر تمام ش��ود. ۱۰ ش��رکت دانش بنیان با حمایت معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری، ۵ موسس��ه فرهنگی دیجیتال با حمایت 
مرک��ز فن��اوری اطالع��ات و رس��انه های 
دیجیتال و ۴ شرکت فناورانه تحت عنوان 
پاویون جمهوری اس��المی ای��ران در این 
رویداد مهم فناوری منطقه حضور خواهند 

داشت.
در جیتکس امس��ال ۴۷۰۰ ش��رکت از 
۱۰۰ کشور سرتاسر جهان حضور دارند و 
محل مناس��بی برای معرفی پتانسیل های 
صنع��ت ICT ای��ران در خارج از کش��ور 
اس��ت. در ۳ س��ال گذش��ته ب��ه صورت 
مستمر در کنار پاویون ایران در نمایشگاه 
جیتک��س، همای��ش معرف��ی فرصت های 
س��رمایه گذاری و کسب وکار ایران نیز در 
روز س��وم نمایش��گاه برگزار ش��ده که امس��ال نیز برگزار می شود و از 
شرکت های خارجی نیز برای شرکت در این همایش دعوت خواهد شد 

تا امکان مالقات های رودررو نیز برای شرکت های ایرانی فراهم شود.

تفاهم نام��ه همکاری دوجانب��ه میان بانک خاورمیانه و ش��رکت انتقال 
داده های آسیاتک، توسط مدیران ارشد بانک خاورمیانه و شرکت آسیاتک 
امضا ش��د. به گزارش روابط عمومی ش��رکت انتقال داده های آس��یاتک، 

محمدعلی یوس��فی زاده، مدیرعامل آسیاتک 
ضم��ن اعالم این خبر گف��ت: با توجه به روند 
چرخ��ه اقتص��اد در دنیا، ادغام ش��رکت های 
موفق به جهت هم افزایی و اس��تفاده از دانش، 
تکنولوژی، تجربه و منابع مالی با هدف ارتقای 
کمی و کیفیت خدمات، چندین سال است که 
به صورت گس��ترده در تمام��ی صنایع مادر و 
زیربنایی آغاز شده و با موفقیت در حال ادامه 
اس��ت. وی افزود: موفقیت های به دست آمده 
در این زمینه، مدیون و مرهون تالش مدیران 
سازمان ها، هوشمندی و آینده نگری شرکت ها، 
چشم پوشی از منافع انفرادی و تالش در جهت 
دستیابی به ارزش افزوده مشارکتی و همچنین 

برخورداری از پش��توانه و منابع مالی غنی، قابل اطمینان و قانونی اس��ت. 
مدیرعامل آس��یاتک ادامه داد: با توجه به پتانسیل پروانه شرکت آسیاتک 
به عنوان برترین اپراتور ارتباطات ثابت کش��ور و چشم انداز این شرکت در 

جهت تبدیل شدن به مطلوب ترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور و همچنین 
فرصت ه��ای ادغ��ام و تملیکی که در حوزه ارتباط��ات و فناوری اطالعات 
به وجود آمده، همکاری با مجموعه بانکی می تواند در س��رعت بخشیدن 
به روند توس��عه اثرگذار باشد. وی گفت: در 
تفاهم نامه میان بانک خاورمیانه و ش��رکت 
آس��یاتک زمینه های همکاری بسیار زیادی 
مورد بحث و بررسی و تفاهم قرار گرفته که 
از آن جمله می توان به تامین سرمایه، مشاوره 
ادغام و تملیک، نقل و انتقاالت سهام، تامین 
مال��ی، معامالت اوراق به��ادار و بازارگردانی 
به عن��وان برترین موارد یاد کرد.  مدیرعامل 
آس��یاتک اذعان داشت: بی ش��ک آسیاتک 
و بان��ک خاورمیان��ه از بازی گردانان جوان و 
توان��ای صنعت ICT و بانکداری به ش��مار 
می آین��د و این هم��کاری میان دو مجموعه 
مقت��در در ح��وزه فعالیت خ��ود، می تواند 
ضمن بروز چشم اندازهای روشنی در زمینه ادغام شرکت های فعال، پویا و 
صاحب دانش و تکنولوژی و تولد ابرش��رکت های ارتباطی در کشور، آینده 

روشن تری را در حوزه تکنولوژی های ارتباطی رقم بزند.

تفاهم نامه همکاری بانک خاورمیانه و شرکت آسیاتک امضا شد1۰ شرکت دانش بنیان فناوری اطالعات به نمایشگاه جیتکس می روند

ش��بکه های اجتماعی تنها یک سرگرمی س��اده نیستند. این پلتفرم ها 
می توانند به ش��ما در یافتن شغل، تبلیغ محصوالت و گفت وگو با رابطان 
ارزشمند کمک کنند. شما حتی می توانید ایده های تجاری خود را از این 
شبکه ها به دست آورید. ما ۸ راه هوشمندانه به شما معرفی خواهیم کرد 
تا به جای جس��ت وجوی بی هدف در فیس بوک و توییتر، از این فضا برای 

کسب ایده های تجاری جدید استفاده کنید.
)Subreddit( 1. جست وجوی سواالت و پرسش ها در ساب ردیت

چنانچه به دنبال ایده س��اخت یک تکنولوژی ی��ا ارائه خدمات جدیدی 
هس��تید، به بخش اخبار و سرگرمی س��ایت ردیت )Reddit( رفته و ساب 
ردیت ه��ا )بخش هایی که هر یک به یک دس��ته بندی خاص تعلق دارند( را 
جس��ت وجو کنید. به خصوص افرادی که ب��ه دنبال ایده های تجاری جدید 
 Ask Me( »هستند باید حتما به ویژگی »هرچه که می خواهی از من بپرس
Anything( توجه داش��ته باش��ند، زیرا می توانند با استفاده از این قابلیت 
سوال خود را از متخصصان و افراد مشهور بپرسند و ایده های جالب و بسیار 

خوبی برای شروع یک کسب و کار کوچک و یا متوسط به دست آورند. 
2. به بخش نظرات پینترست )Pintrest( توجه کنید

چنانچه در شناسایی یا خلق یک محصول عالی و کاربردی استعداد دارید، 
حتما یک حساب پینترست داشته باشید. این وب سایت تصویرمحور هر روز با 
ارائه تصاویر جالب و خالقانه به شما در خلق ایده های تجاری جدید و استثنایی 
کم��ک خواهد کرد.  گیل الی��ور )Gail Oliver(، مش��اور و بالگر بازاریابی 
گی��را)Attention Getting Marketing(، چنین می گوید: »به نظر من 
پینترس��ت در میان تمام شبکه های اجتماعی، بهترین شبکه برای آشنایی با 
الگوهای جذاب و پرطرفدار آینده اس��ت.« تعداد زیادی از ایده های عروس��ی، 
دکوراسیون منزل و لباس در پینترست به شهرت و محبوبیت رسیدند. کاربران 
این وب س��ایت می توانند بدون آگاه ش��دن س��ایر کاربران به بررسی نظرات 
بپردازند و با سالیق افراد آشنا شوند. به گفته الیور، معموال کاربران به بخش 
نظرات توجهی نخواهند کرد، در حالی که میزان خالقیت و ایده در این بخش 
گاهی حتی از برخی شبکه های اجتماعی نیز باالتر است! به گفته الیور: »تمام 
افراد به بخش نظرات دسترسی خواهند داشت و شما می توانید ایده های بسیار 
خوبی به دس��ت آورید.« پینترس��ت اخیرا قابلیت استفاده از هشتگ بر روی 
پین ها را به وب س��ایت خود اضافه کرده اس��ت و این خبر خوبی برای افرادی 
خواهد بود که به دنبال شروع یک تجارت هستند. البته صاحبان کسب و کار 
نیز می توانند از این قابلیت به نفع خود استفاده کنند. شما هم اکنون می توانید 
با اس��تفاده از هشتگ در نوار جس��ت وجو بالفاصله به پین های مرتبط دست 

یابید. شاید تنها یک پین باعث خلق یک ایده فوق العاده شود!
3. اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی گمنام را شناسایی کنید

منابع بعدی ایده های بکر و استثنایی، شبکه های اجتماعی موبایلی گمنام 
و فروش��گاه های مجازی اجتماعی هس��تند. چنانچه به موبایل و اپلیکیشن 
عالقه ندارید، به یک یا چند وب س��ایت ناشناخته مراجعه کنید. الیور معتقد 
اس��ت: »وب س��ایت های اجتماعی مانند وانلو )Wanelo( یک فروش��گاه و 
فروم بین المللی آنالین و الورلی )Loverly( فروش��گاه وسایل عروسی برای 
شناسایی فرصت های تجاری مناسب تر هستند، زیرا کاربران و مردم می توانند 
میزان رضایت و نارضایتی خود از یک محصول یا خدمات را از طریق سیستم 

»الیک« اعالم کنند و نیازی به خواندن تمام نظرات نیز نخواهید داشت.«

4. رقبا را زیر نظر داشته باشید
یک راه عالی برای کس��ب ایده های تجاری جدید، بررسی مخفیانه فعالیت 
ش��رکت های بزرگ یا سایر رقبا در ش��بکه های اجتماعی است. به گفته متیو 
رایش��ر )Matthew Reischer(، مدیرعام��ل لی��گال ادوای��س دات کام 
)LegalAdvice.com(: کلید دس��تیابی به ایده های جدید در ش��بکه های 
اجتماعی و پیشرفت، بررسی رقبا است. هنگامی که از میزان رضایت مشتریان 
و نحوه فعالیت رقبا آگاه شوید، درک بهتری از الگوهای حاکم به دست خواهید 
آورد و می توانید با بررس��ی دقیق به ایده های بس��یار خوبی دست پیدا کنید. 
محتوای رقبای خود را بخوانید و با طرح های آن ها آشنا شوید. به فعالیت رقبا 

توجه کنید تا درک خوبی از اکوسیستم بازار و صنعت به دست آورید.
5. به انتقادات توجه داشته باشید

شبکه های اجتماعی محل انتقاد از محصوالت و خدمات هستند. گرچه 
شاید خواندن انتقادات و اعتراضات چندان لذتبخش نباشد، ولی چنانچه 

تمام افراد از یک مورد خاص انتقاد می کنند باید دست به کار شوید.
به نظر دین ش��ودا)Dayne Shuda(، مدیرعامل گوس��ت بالگ رایترز 
)Ghost Blog Writers(: م��ردم همیش��ه از خواس��ته های خ��ود آگاه 
نیستند، ولی کامال می  دانند که از چه چیزی متنفر خواهند بود. یک نشانه 
خوب برای کارفرما، شناس��ایی موردی است که همه از آن انتقاد می کنند. 
ش��بکه های اجتماعی این قدرت بزرگ را در اختیار ش��ما قرار خواهند داد.

 ،)Nidel Dresses( بنیانگذار لباس های نیدل ،)Nicky Brau( نیکی براو
پیش��نهاد می کند که به راه حل مشکالت نیز توجه داشته باشید: می توانید 
با جس��ت وجو در فروم، از مش��کالت بزرگ یک صنعت آگاه شوید. این یک 

فرصت بسیار عالی برای خلق یک راه حل مناسب و تسخیر بازار است.
6. به الگوها توجه کنید

هنگام جس��ت وجو در ش��بکه های اجتماعی به دنبال الگوهای محبوب و 
پرطرفدار باشید. هنگامی که لیلیا کریمی)Lilia Karimi(، بنیانگذار ودول 
)Wedwell(، در اینترنت به دنبال ایده های عروس��ی بود، متوجه شد که 
اکثر ش��رکت های حاضر در این صنعت به جای تمرکز بر س��المت روحی و 
روان��ی عروس و داماد، به دنبال ارائه برنامه های متنوع و پرخرج عروس��ی و 
کاهش وزن هس��تند! پس بالفاصله دست به کار شد و با ایجاد یک شرکت 
این خأل بزرگ را برطرف س��اخت: »من پیشنهاد می کنم که مردم به اخبار 
و تصاویر دقت داشته باشند و موارد الهام بخش را به خاطر بسپارند و اگر با 
چنین مواردی مواجه نشدید، زمان ارائه ایده و ایجاد یک تغییر بزرگ است.

7. به دنبال هشتگ ها و کلمات کلیدی باشید
باروآ )Barua( معتقد اس��ت که ابتدا باید به دنبال هشتگ ها و کلمات 
 Deborah( کلیدی مرتبط با ایده و عالقه خود باشید. به نظر دبورا سویینی
 :)MyCorporation( مدیرعام��ل م��ای کورپوریش��ن ،)Sweeney
هش��تگ های کلیدی مرتبط با صنعت خود را در اینستاگرام دنبال کنید. 
با این کار با الگوهای حاکم بر بازار هدف خود آش��نا ش��ده و به الگوهای 

جدیدی نیز دست پیدا خواهید کرد.
8. در گروه های فیس بوکی عضو شوید

گروه های فیس بوک معدن طالی بازاریابان و صاحبان کسب و کار هستند. 
در چن��د گروه مرتبط با صنعت خود عضو ش��وید و گفت وگوها را زیر نظر 
بگیرید.  افراد فعال در این گروه ها ایده های بسیار خوبی در اختیار شما قرار 
خواهن��د داد. هنگام اعتراض نیز به نکات کلیدی توجه کنید و به دنبال راه 

حل باشید. همچنین محصوالت محبوب و پرطرفدار را نیز نادیده نگیرید.
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این گونه وسـایل نقلیـه را بیافریند. همانطور که می دانید تاکسـی پرنده به هدف اصلی 
بسیاری از کمپانی ها تبدیل شده است. به تازگی کمپانی بریتانیایی »رولز رویس« که در 
زمینه طراحی و تولید خودروهای لوکس فعالیت دارد، از مدل مفهومی یک ماشین پرنده 
 )EVTOL( رونمایی کرده اسـت. این وسـیله  نقلیه یک خودروی الکتریکی عمودپرواز
اسـت که به لطف بال هایـی با قابلیت چرخش 9۰ درجه، توانایی حمل پنج سرنشـین را 
دارد. از سوی دیگر کمپانی معروفی چون استون مارتین که ماشین های لوکس می سازد 
و بسیاری از آنها را در سری فیلم های جیمز باند به نمایش گذاشته است، هم اعالم کرده 

که قصد دارد در حوزه  تولید و توسعه تاکسی  پرنده قدم بگذارد.
ایـن در حالی اسـت که چنـدی پیش غول صنعـت هوانوردی جهان یعنـی ایرباس از 

آزمایش موفقیت آمیز تاکسـی پرنده برقی و خودران خود خبر داده اسـت. این وسـیله 
نقلیه منحصر به فرد که توسـط البراتوار A³ واقع در سـیلیکون ولی توسـعه یافته بود، 
واهانا )Vahana( نام داشت. عالوه بر این کمپانی اوبر به تازگی دانشگاه آستین تگزاس 
را برای توسـعه طرح تاکسی های پرنده به جمع شرکای خود اضافه کرده تا با استفاده از 

ظرفیت های علمی آن، ایده خود را هرچه زودتر به ثمر برساند.
اینطور که از شـواهد پیداست تاکسـی های پرنده در آینده  ای نزدیک به وسایل نقلیه  
عادی شـهرهای بزرگ تبدیل خواهند شـد و کشور ها از حاال باید به فکر تنظیم قوانین 
و مقرراتی باشـند که بتوانند پیشرفت این تکنولوژی را آسان تر کنند. اقدامی که اکنون 

ژاپن و آمریکا اولین گام ها را در این راستا برداشته اند.

8 راه هوشمندانه برای استفاده از شبکه های اجتماعی 
جهت یافتن ایده های تجاری جدید

 همکاری اوبر، ایرباس و ۱۹ کمپانی دیگر
برای توسعه تاکسی پرنده ژاپنی

یادداشـت

ش��یائومی برای اولین بار پس از ورود به بازار بورس اقدام به انتشار گزارش 
مالی خود کرد که براس��اس آن، این شرکت موفق شده طی بهار سال ۲۰۱۸ 
میالدی سودی ۲.۱ میلیارد دالری کسب کند. به گزارش زومیت، با توجه به 
فروش خوب گوشی های هوشمند و س��خت افزار، شرکت شیائومی اعالم کرد 
در س��ه ماهه  اول س��ال ۲۰۱۸ موفق شد س��ود ۲.۱ میلیارد دالری را به ثبت 
برس��اند. اوایل ماه جوالی ) ۹ تیرماه(، ش��یائومی س��رمایه ۴.۷میلیارد دالری 
را در عرضه اولیه س��هام کس��ب کرد. در اصل، عرضه  اولیه  س��هام ش��یائومی 
در بورس هنگ کنگ با پایین ترین قیمت تعیین ش��ده انجام ش��د و شیائومی 
توانست س��رمایه ای ۴.۷ میلیارد دالری جذب کند. از آن زمان به بعد، ارزش 

سهام شیائومی به صورت پیوسته کاهش یافت.

سود 2.1 میلیارد دالری شیائومی در بهار 
2۰18 به عنوان شرکت سهامی عام

مترجم: نیما جوادی



مردم بیش��تر دوست دارند با شرکتی معامله کنند که هرچند چندان 
مورد عالقه شان نیست، اما به آن اعتماد دارند، تا اینکه شرکتی را طرف 

معامله قرار دهند که آن را دوست دارند، اما به آن اعتماد ندارند.
مورد پس��ند قرار گرفتن و محبوب بودن بدون شک برای هر کسب و 
کاری مهم اس��ت. اپل موفق شده است که تصویری دوستانه و صمیمی 
از خود در ذهن مش��تریان بس��ازد و به کمک ای��ن برخورد گرم به گل 
سرس��بد این صنعت تبدیل ش��ود، بنابراین هر کاری که در توان دارید، 

انجام بدهید تا برندتان به برند محبوب مشتریان تبدیل شود.
اما ب��ه جز محبوبیت به اعتم��اد نیز نیاز دارید. مش��تریان از بین دو 
ش��رکت محبوب و م��ورد اعتماد، همواره ش��رکت مطمئن تر را انتخاب 

می کنند و به عبارتی کفه اعتماد همواره بر کفه محبوبیت می چربد.
 اگرچه اعتبار و راستگویی، دو مولفه مهم اعتماد به شمار می آیند، اما 
مفهوم اعتماد فراتر از این دو اس��ت. اعتماد تابعی از تصویری اس��ت که 
از خود به مش��تریان ارائه می دهید و به شیوه بیان تان نیز بستگی دارد. 
اگر س��هل انگار و بی دقت و از روی ناتوانی عمل کنید، مطمئناً چنانچه 
خودتان را به جای مش��تریان بگذارید، خودت��ان هم به خودتان اعتماد 

نخواهید کرد.
در ای��ن مقاله به توضیح ۵ دلیلی می پردازیم که اعتماد مش��تریان به 

برندتان را تحت الشعاع قرار می دهد.
وب سایت تان تاثیر خوبی بر روی مخاطب نمی گذارد

وب س��ایتی با طراحی ضعیف و اجرای ناشیانه برای هر کسب و کاری 
فاجعه به ب��ار می آورد، ابعاد این فاجعه برای ش��رکت هایی که صرفاً به 
تجارت الکترونیکی می پردازند، بسیار وسیع تر است. جذابیت وب سایت 
حتی برای ش��رکت های سنتی که دادوستدی در فضای مجازی ندارند، 
نیز نقش مهمی در تاثیر اولیه بر روی مخاطب دارد. اگر وب س��ایت تان 
اعتماد را القا نکند و س��رپا نباش��د، مش��تری احتمالی ب��ه این نتیجه 
می رسد که شما در زمینه های دیگر نیز بی مباالت و بی توجه هستید. 

تعداد قابل توجهی از کس��ب و کارها در وب سایت شان حتی عملکرد 
اصل��ی خ��ود را نیز به درس��تی توضی��ح نمی دهند و مش��تری متوجه 
نمی ش��ود که این ش��رکت دقیقاً چه کاری را انجام می دهد. بسیار مهم 
اس��ت که ارزش های پیشنهادی خود را ش��فاف و واضح بیان کنید: چه 
کاری انج��ام می دهید و این فعالیت چه فایده ای برای مش��تریان دارد؟ 
وجه تمایز شما با رقبای تان چیست؟ هیچ مطلبی را بدیهی فرض نکنید 

و ناگفته نگذارید، با مخاطبین خود ارتباط برقرار کنید.
اطمین��ان حاصل کنید که صفحات وب س��ایت، به ویژه صفحه فرود، 
بیش از حد ش��لوغ نیس��ت تا اطالعات مه��م نادیده بمان��د. همچنین 
مطمئن ش��وید که گرافیک آش��فته، محتوای کالمی سنگین، حرکات 
زیاد یا تصاویر و فونت هایی نامرتبط با برند و وجهه شرکت وجود ندارد 
که چش��مان مخاطب را آزار دهد و حواس او را پرت کند. مخاطب باید 

بتواند به راحتی با سایت ارتباط برقرار کند.

دس��تور زبان، کاربرد و امالی کلمات را نیز کنترل کنید. ش��اید اکثر 
مش��تریان تان توجهی به این موارد نداشته باشند یا چنین اشتباه هایی 
برای ش��ان مهم نباشد، اما دلیلی ندارد که مشتریان احتمالی حساس به 

این موارد را از خودتان بیزار کنید.
س��ایت باید به سرعت بارگذاری شود. اکثریت قریب به اتفاق کاربران 
اینترنت بیش��تر از چهار ثانیه برای باال آمدن یک سایت صبر نمی کنند. 
به عالوه اگر س��رعت بارگذاری س��ایت تان پایین باش��د، احتمال اینکه 
گوگل ش��ما را پایین تر از س��ایت های س��ریع رده بندی کن��د، افزایش 

می یابد.
به خاطر داش��ته باشید که یک س��ایت ضعیف و پیش پاافتاده باعث 
می ش��ود که مخاطبین تان فکر کنند، آن قدر موفق نیس��تید که بتوانید 
از عهده هزینه های اس��تخدام نویسنده یا طراح مجرب بربیایید یا اینکه 

صرفاً فردی هستید که نظر دیگران برای تان مهم نیست.
مردم درباره شما و محصول تان صحبت نمی کنند

براس��اس گزارش اینوس��پ، ۹۹درصد از مش��تریان نقده��ا و نظرات 
برخ��ط را می خوانند و از ای��ن میان ۸۸درصد برای این نظرات به اندازه 
توصیه های ش��خصی اعتبار قائلند و ۷۲درصد ترجیح می دهند که فقط 
در ص��ورت رضایت بخش ب��ودن نظرات با یک برند خ��اص وارد معامله 

شوند. قدرت نفوذ نظرات یک مشتری راضی را دست کم نگیرید.
نظ��رات و انتق��ادات مش��تریان را دنبال کنی��د و آنه��ا را برای درج 
نظرات ش��ان تش��ویق کنید. براس��اس نتای��ج یک پژوه��ش، ۷۰درصد 
مش��تریان در صورتی که از آنها خواس��ته ش��ود، تمایل به ش��رکت در 
نظرس��نجی دارند. برای ترغیب مشتریان به نظر دادن درباره محصوالت 
و خدمات تان می توانید در رسانه های اجتماعی، وبالگ ها و بخش نظرات 
مس��تقیماً با آنها ارتباط برقرار کنید. نظرات دریافتی را در وب س��ایت و 

کانال های رسانه های اجتماعی منتشر کنید.
از دریافت نظرات منفی نترسید. اگر مشکلی وجود دارد، آن را برطرف 
کنید؛ در هر حال اگر انتقادها را بازتاب ندهید، مش��تریان فکر خواهند 
ک��رد که موضوعی را از آنها مخفی می کنید. درج چند نظر منفی و نقد 
تند با نش��ان دادن صراحت و آمادگی تان ب��رای یادگیری به اعتبارتان 

خواهد افزود.
در رسانه های اجتماعی و دنیای مجازی فعالیت ندارید یا 

حضورتان کمرنگ و بی نظم است
این علت بی اعتمادی مش��تریان مرتبط با مورد قبلی است. اگر مدتی 
در دنیای مجازی حضور نداشته باشید، مشتریان احتمالی فکر می کنند 
که دیگر فعالیتی ندارید یا آن قدر منظم نیس��تید که بتوانید فعالیت تان 
در رس��انه های اجتماعی را در میان مشغله های کاری خود پیش ببرید. 
فرض مخرب دیگ��ری نیز وجود دارد، مخاطبین ت��ان فکر می کنند که 

عالقه ای به برقراری ارتباط با آنها و آموختن از آنها ندارید.
مش��تریان احتمالی در نبود یا کمبود بحث و تبادل نظر به این نتیجه 
می رسند که شما بی احساس و بی تفاوت هستید یا حقیقت ناخوشایندی 

را پنهان می کنید.
همچنی��ن حضور کمرنگ در رس��انه های اجتماعی ش��ما را از مزیت 

برخ��ورداری از بازاریابی نفوذی محروم می کند، به این ترتیب ش��انس 
تحس��ین ش��دن توس��ط مردم را از دس��ت می دهید ی��ا نمی توانید با 

اینفلوئنسرها ارتباط برقرار کنید.
هم��ان طور ک��ه درب��اره وب س��ایت گفتیم، س��عی کنی��د که متن 
پس��ت های تان نامفهوم و درهم برهم نباش��د. حتی اگر می خواهید یک 
رابط��ه معمولی ایجاد کنید، مطمئن باش��ید که با متنی پر از غلط های 

امالیی و دستوری یا واژگان اشتباه راه به جایی نخواهید برد. 
صراحت ندارید

هرگز درباره خدمات یا محصوالت خود دروغ نگویید. البته صراحت و 
دقت فراتر از راستگویی و صداقت است؛ برای حفظ این خصلت باید به 
تعهدات خود نسبت به مشتریان پایبند بمانید. چنانچه زمان مشخصی 
را ب��رای ارائه خدمت یا تحویل محصولی قید کنید، اما به قول خودتان 

عمل نکنید، انتظار مورد اعتماد قرار گرفتن نیز نداشته باشید.  
همچنین دقت کنید که کلیه اطالعات ذکرشده در کانال های مختلف 
درباره محص��والت، خدمات، رخدادها و پروموش��ن  های خاص دقیق و 
صحیح باش��د. هر نوع رس��انه ی ارتباطی، اعم از وب سایت یا افرادی که 
با هر موقعیت و س��متی درباره شرکت تان صحبت می کنند، باید کاماًل 
با هم هماهنگ باش��ند. به این ترتیب تناقضات موجب خدشه دار شدن 

اعتماد دیگران نمی شود.   
رابطه برقرار نمی کنید

تالش آش��کار برای فروش، مش��تریان مطلع و به روز امروزی را به شک 
می اندازد. شور و شوق بیش از حد برای فروش اعتماد را از بین می برد؛ به 
همین دلیل بازاریابان هوشیار و نکته سنج اطالعات مفیدی را به مشتریان 
ارائه می دهند که مس��تقیماً درباره محصول مورد نظر نیس��ت. برای مثال 
یک ش��رکت بیمه عمر می تواند مطالبی درباره س��بک زندگی و سالمتی 
یا دینامیک خانواده در وبالگش منتش��ر کند. مطلع س��اختن مخاطبان و 
آم��وزش آنها اعتماد را به ارمغان می آورد. برای ایجاد یک رابطه خوب الزم 
است که اطالعات کافی درباره دستورالعمل استفاده از محصول بعد از خرید 
را در اختیار مش��تری قرار بدهید و کارکنان بخش خدمات مش��تریان نیز 
پیگیری الزم را داشته باشند. به گونه ای رفتار نکنید، که مشتری تصور کند 
رابطه تان پس از خرید محصول به اتمام رسیده است. ارتباط گرم و مستمر 

با مشتری اعتماد و وفاداری او را جلب می کند.  
جمع بندی

بهترین کار برای درک وضعیت خود و برداشتی که مشتریان از شما دارند، 
این است که خودتان را به جای آنها بگذارید. مردم می دانند که هدف شما از 
این کسب و کار کسب درآمد است، اما برای آن که به شما اعتماد کنند باید 
متوجه شوند که در این بین در صدد حل مشکالت یا تامین نیازهای آنها نیز 
هستید. برای جلب و حفظ اعتماد مشتریان الزم است که درباره هویت خود 
و نوع فعالیت تان شفاف باشید، اطالعات را به روشی خوشایند و کاربرپسند 
ارائه دهید، تمامی اعضای گروه تان را با هم هماهنگ کنید و نقشی فعال در 
بحث ها و تبادل نظرهای صادقانه داشته باشید. به این ترتیب نه تنها اعتماد 
مشتریان را جلب می کنید، به احتمال زیاد به قلب شان نیز راه خواهید یافت.
inc: منبع

6 گام موثر در راستای حفاظت از برند
چگونه از برندمان محافظت کنیم؟

برندس��ازی یکی از گام های مهم برای هر کس��ب وکاری در هر حوزه ای 
اس��ت. با این حال متاس��فانه همچنان برخی از ش��رکت ها نسبت به این 
موضوع بسیار مهم بی توجه هستند. به همین جهت مسئله حفاظت از برند 
نیز به دلیل بی توجهی به برندسازی تا حد زیادی نادیده گرفته می شود. باید 
توجه داشت که اهمیت برندسازی در مورد حفظ آن نیز صادق است. در هر 
صورت شما هزینه، زمان و انرژی قابل توجهی را برای ایجاد برندتان صرف 
کرده اید. اگرچه بسیاری از وجهه های یک برند مفهومی و غیرمادی است، 
اما المان های مش��خصی برای حفاظت نیز وجود دارد. به عنوان مهم ترین 
اقدام نباید هرگز اجازه دهید هویت و جلوه رقابت پذیر برندتان خدش��ه دار 
شود. در ادامه به معرفی پنج گام موثر برای اندازه گیری میزان موفقیت در 

محافظت از برندتان خواهیم پرداخت.
1. ثبت عالئم تجاری

در عرصه کس��ب وکار هر ش��رکت حقوق معینی نسبت به عالئم تجاری 
شرکتش شامل شعارها، س��مبل ها و لوگوها دارد. با این حال برای استفاده 
از چنین حقی باید ابتدا آن را به طور رس��می ثبت کرد. به عنوان مثال در 
ایاالت متحده مرکز ثبت و نگهداری از عالئم تجاری وظیفه این کار را برعهده 
دارد.  بی ش��ک دالیل متعددی برای ثبت رسمی عالئم تجاری شرکت مان 
وجود دارد. مهم ترین آنها امکان مقابله حقوقی به هنگام سوء اس��تفاده سایر 
ش��رکت ها از عالئم مان است. به این ترتیب با ثبت رسمی عالئم شرکت مان 
همیشه حق انحصای استفاده از آنها را خواهیم داشت. اگر هم شرکتی بدون 
اجازه ما از آنها استفاده کند، در دادگاه های رسمی متهم و جریمه خواهد شد. 

2. حفاظت و استفاده مناسب از نماد
ثبت عالئم تجاری دربرگیرنده عناصر مختلفی اس��ت. یکی از آنها نماد 
تجاری شرکت هاست. بر این اساس شرکت متبوع حق انحصاری استفاده 
از نماد خود را به دست خواهد آورد. به محض اینکه درخواست شما برای 
ثبت انحصاری نمادتان تایید شد، راه های مختلفی برای اعالم ثبت رسمی 
آن و هش��دار به دیگر ش��رکت ها وجود دارد. یکی از س��اده ترین روش ها 
افزودن عالمت )®( در گوش��ه ای از نمادمان اس��ت. با این کار از بس��یاری 
از سوءاس��تفاده ها جلوگیری به عمل خواهد آم��د.  عالمت انحصاری )®( 
س��بت به نمونه قدیمی تر )™( امکانات بیشتری را در اختیار طرف صاحب 
حق اختصاصی قرار می دهد. با این حال توجه داش��ته باش��ید که ناتوانی 
در ثبت رس��می عالئم تجاری عواقب نسبتا خطرناکی را به همراه دارد. به 
طور معمول رد درخواس��ت ثبت رس��می عالمت تجاری به دلیل استفاده 
غیرقانونی از المان های مش��ابه با سیار ش��رکت ها رخ می دهد. در چنین 

شرایطی شما مجبور به تغییر عالئم تجاری شرکت تان خواهید شد.
3. نظارت بر شیوه استفاده از عالئم تجاری

ثبت رس��می عالمت تجاری تازه ابتدای ماجرا به حساب می آید. کارن 
هاوکز، کارشناس مسائل تجاری، در گفت وگوهای خود به راه های مختلفی 
که با اس��تفاده از آنه��ا امکان حفاظت از برندمان وجود دارد اش��اره کرده 
اس��ت. بر این اساس بس��یاری از کس��ب وکارها به جست وجوی شخصی 
خود در موتور گوگل به منظور مش��اهده سوء اس��تفاده دیگران از عالمت 
تجاری شان متکی هس��تند. اگرچه این شیوه کاربرد نسبتا مطلوبی دارد، 
اما باید راهکار دقیق تری برای مراقبت از برندمان دست وپا کنیم.  براساس 
آنچه در س��طر پیشین گفته شد، یک برند موفق باید بخش ویژه ای برای 
نظارت بر استفاده های جانبی از عالمت تجاری اش داشته باشد. همچنین 
آموزش های الزم در این زمینه بایس��تی به کارمندان شرکت داده شود. به 
این ترتیب هر ک��دام از کارمندان تا حد زیادی توانایی الزم برای عمل به 
عنوان سفیر محافظ برند ما را کسب خواهند کرد. به یاد داشته باشید که 
در دنیای دیجیتال سرقت اطالعات بسیار راحت تر از گذشته رخ می دهد. 
خبر خوش اینکه به موازات این سهولت سرقت، امکانات پیشرفته ای برای 
جلوگیری از چنین رخدادهایی به وجود آمده اس��ت. بر این اساس نظارت 
بر شیوه استفاده از عالمت تجاری مهم ترین راهکار نوین محسوب می شود.

4. حفظ و افزودن عالئم تجاری
به موازات توسعه و پیشرفت برندتان، عالمت تجاری شما نیز باید تحول 
یابد. به عنوان مثال اگر شما ظرفیت تازه ای را برای شرکت تان مهیا کرده اید، 
باید فرصت های بازاریابی و برندسازی مناسبی را نیز فراهم نمایید. بر همین 
اساس شاید شما به فکر ایجاد برندی مستقل با عالمت تجاری منحصر به 
فرد برای پوشش کسب وکار فعلی تان بیفتید. همچنین بسیاری از شرکت ها 
پس از گذش��ت چند س��ال فرآیند برندس��ازی و بازاریابی دوباره را کلید 
می زنن��د. یکی از فعالیت های عمده در ای��ن زمینه بهبود کیفیت و اعمال 
تغییرات جزئی در لوگو شرکت است. بر این اساس توجه داشته باشید که 
لوگوی قبلی را همچنان به صورت انحصاری برای شرکت تان حفظ نمایید.

5. استفاده از قانون کپی رایت برای محتوای تولیدی
قانون کپی رایت برای کس��ب وکارهای فعال در زمینه موس��یقی، تولید 
فیلم، عکاس��ی و انتشار آثار هنری نقشی حیاتی بازی می کند. با این حال 
تنها کاربرد این قانون در چنین کس��ب وکارهایی نیست. بر این اساس به 
موازات توسعه کسب وکارها در بخش های جانبی نظیر وبالگ نویسی، تولید 
پادکس��ت و اینفوگرافی ها دامنه قانون کپی رایت بیش از پیش گس��ترده 
ش��ده اس��ت. به این ترتیب حتی کارهای س��اده و طراحی های جزئی نیز 
امروزه تحت پوشش قانون کپی رایت قرار می گیرند.  توجه داشته باشید که 
براس��اس قانون کپی رایت شباهت آثار مختلف به هم تا حدی مجاز است. 
با این حال اس��تفاده مس��تقیم از اثر متعلق به شرکتی دیگر خالف قانون 
محسوب می ش��ود. در صورت محاکمه ش��رکتی به دلیل تخلف از قانون 

کپی رایت جریمه های سنگینی در انتظار آنها خواهد بود.
6. استخدام یک وکیل متخصص در حوزه عالمت تجاری

بی تردید حفاظت از برند کاری راحت نیست. حتی با رعایت تمام توصیه های 
قبلی نیز باز هم امکان اشتباه وجود خواهد داشت. به عالوه بسیاری از کارهای 
مربوط به حوزه حفاظت از برند پیوند نزدیکی با مسائل حقوقی دارد. به این 
ترتیب به راحتی امکان گمراهی و اشتباه برای شرکت ها وجود خواهد داشت. 
به این ترتیب عالوه بر استفاده از توصیه های پیشین باید به فکر همکاری با 
وکیلی کارکشته نیز بود.  به منظور اطالع از سرویس های موردنیاز تماس با 
یکی از آژانس های حقوقی بزرگ و صاحب نام اقدام منطقی محسوب می شود. 
در ای��ن صورت حتی اگر ب��ا آن آژاس همکاری نکنید، حداقل نکات کلیدی 
در مورد خدم��ات و وظایف یک وکیل متخصص در حوزه عالمت تجاری را 
فرا خواهید گرفت. به عنوان مثال گروه وکالت سن دیگو یکی از آژانس های 
حقوقی مش��هور در زمینه ارائه خدمات حقوق کسب وکار و عالئم تجاری در 
ایاالت متحده است. این موسسه با کادری ماهر ساالنه با بسیاری از برندهای 
کوچک و بزرگ همکاری دارد، بنابراین هرچه زودتر به دنبال همکاری با یک 
noobpreneur: وکیل ماهر باشید.                                        منبع
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انجام معام��الت فروش بزرگ یا بس��تن قراردادهای مه��م، می تواند 
کار مش��کلی باشد؛ مخصوصاً که عوامل بس��یاری در این میان دخیلند. 
درحالی ک��ه برخی افراد فوت وفن گرفتن امضای توافق را به خوبی بلدند، 
برخی دیگر با وجود سال ها تمرین، باز هم با مشکالتی مواجه می شوند 

و فرصت های معامالتی خود را از دست می دهند.
به همی��ن دلیل، از اعضای انجمن کارآفرینان جوان  )YEC( س��وال 

زیر را پرسیدیم:
چ��ه فن، روش ی��ا رویکرد موث��ری را در جه��ت موفقیت آمیز بودن 

مذاکرات پیشنهاد می کنید و چرا؟
1-شفافیت داشته باشید

 چارلز بوگویان)Charles Bogoian(: متوجه ش��ده ام که شفافیت 
داشتن تا بیشترین حد ممکن، در تمامی مذاکرات نتایج عالی می دهد؛ 
زی��را س��الم ترین روابط طوالنی مدت را می س��ازد. بیش��تر جزییاتی که 
ش��رکت ها سعی در مخفی کردن ش��ان دارند، درنهایت فاش می شوند و 
عموماً هرگونه تالش جهت پنهان س��ازی، تنها خسارات وارده را افزایش 
می دهد. شفافیت در سخن، ارتباطی باکیفیت می سازد و توقعات هر دو 

طرف مذاکره را به وضوح تعیین می کند.
2- موانع و مخاطرات را از سر راه بردارید

 راب��ی برت��وم)Robby Berthume(: ب��ا برق��راری روابطی واقعی 
مذاکره  خود را آغاز کنید. من قبل از این که سر میز مذاکره حاضر شوم، 
زمانی را صرف شناخت طرف مذاکره به صورت شخصی و نه صرفاً کاری 
می کنم و برروی دانس��تن آنچه واقعاً سبب تشویق و ترغیب او می شود، 
تمرکز می کنم. این مس��ئله به من در معقوالنه رفتار کردن و همچنین 
پیش بینی و فهم احساساتی که آن ها در روند مذاکره پیدا خواهند کرد، 

کمک می کند و درنهایت منجر به نتایج برد-برد می شود.
3- کمتر صحبت کنید، بیشتر شنونده باشید

 راج��ر لی)Roger Lee(: به جای ت��الش جهت متقاعد کردن طرف 
قراردادتان با ارائه  بهترین س��خنرانی، با پرسیدن س��واالتی با پایان باز 
شروع کنید و سپس به دقت به حرف های او توجه کنید. این کار نه تنها 
فهم و درک احساسات را نشان می دهد، بلکه اطالعات سودمند بسیاری 
راجع به اهداف، انگیزه و ترس های طرف قراردادتان فراهم می کند. شما 
می توانید از این دانش برای طراحی معامله ای دو سر برد یا تعیین میزان 

فشار وارده در مذاکره، استفاده کنید.
4- سودبری با استفاده از عدم قطعیت

 نیکل مون��ز)Nicole Munoz(: عدم قطعیت می تواند ابزار مذاکره  
بس��یار خوبی در مراحل اولیه  یک معامله باش��د. متأس��فانه، این کار در 
صورتی که به درستی انجام نش��ود، می تواند منجر به شکست در معامله 
در همان مراحل اولیه  ش��ود. گزینه  دیگر تمرکز برروی مسئله  برد-برد 

است. سعی کنید در حین توافق، به ارزش همه چیز بیفزایید.

5- از آنچه قرار است نصیب شان شود، تعریف و تمجید کنید
 ُکلِب��ی پی فاند)Colbey Pfund( : بای��د بدانید که از یک معامله چه 
می خواهید و همان  خواس��ته ها را حفظ کنید، اما هم��واره به طرف دیگر 
یادآوری کنید که این معامله چقدر به نفعش اس��ت. اگر آن ها برای آنچه 
قرار است به دست  آورند، مشتاق باشند و بدانند که از دید شما این معامله  

منصفانه  است، عالقه  بیشتری به موافقت با شروط نشان می دهند.
6- آماده ترک میز مذاکره باشید

جوئ��ل متیو)Joel Mathew(: با در نظ��ر گرفتن معامالتی که طی 
چند سال گذشته انجام گرفته اند، بزرگ ترین بردها آن هایی بوده اند که 
امتیازات��ی را مطرح و در صورت نرس��یدن به آن ها، میز مذاکره را ترک 
کرده ایم. داشتن این ذهنیت که نباید مداوماً عقب نشینی کنیم و گاهی 
حاضر به ترک میز مذاکره باش��یم، در انجام گرفتن معامالت، با شرایط 

موردنظرمان،  بسیار کمک دهنده هستند. 
7- به ارزش های مشترک متوسل شوید

 جاس��تین فائرم��ن)Justin Faerman(: س��ال ها پی��ش در جوار 
بهترین مذاکره کنندگان دنیا ب��ه تحصیل پرداختم و هیچ گاه توصیه ای 
که درباره  متوس��ل شدن به ارزش های مش��ترک طرفین مذاکره به من 
کردن��د را فراموش نخواهم کرد. به خاطر داش��ته باش��ید، هدف نهایی 
مذاکره، رس��یدن به توافقی س��ودده برای طرفین اس��ت. ساده ترین راه 
ب��رای به توافق رس��یدن طرفینی که اختالف نظر دارن��د، تمرکز برروی 

اهداف، ارزش ها و نتایج مشترک است.
8- همواره کمک کننده باشید

 مارس��ال ِد ویوو)Marcela De Vivo(: اکثر افراد با مش��اهده  این 
موضوع که چگونه معامله ای را به پایان می رس��انم شوکه می شوند. من 
به ش��رکت هایی که با آن ها کار می کنم، حتی قب��ل از امضای قرارداد، 
اطالعات زیادی می دهم. این کار مجالی برای نش��ان دادن مهارت هایم 
و اثبات اینکه ما حتی در مراحل اولیه و قبل از امضای قرارداد، همواره 
شریک ش��ان باقی  می مانیم می دهد و سبب ایجاد اعتماد از همان ابتدا 

می شود. 
9- صبر داشته باشید و سکوت کنید

 بلیر توماس)Blair Thomas(: برای پاس��خ دادن به یک پیشنهاد 
عجله نکنید، مگر اینکه آن پیش��نهاد زمان بندی حساسی داشته باشد. 
صبر کردن و در انتظار نگاه داشتن مذاکرات نشان می دهد که شما برای 
انجام معامله بی قرار نیستید و احتماالً درحال بررسی گزینه های دیگری 

هستید. گاه سکوت کردن بیش از هر حرفی می تواند فشار وارد کند.
1۰- از اهرم قدرت »چگونه« استفاده کنید

 کری��س اس��میت)Chris Smith(: کلم��ه  »چگون��ه« می توان��د 
ی��ک مذاکره را دگرگ��ون کند. این کلم��ه، قدرتمندتری��ن واژه در هر 
مذاکره ای س��ت، زیرا از طرف مقابل می خواهید که موضوع مورد بحث را 
از دیدگاه ش��ما مورد بررسی قرار دهد. این کلمه ، قوی تر از »نه« عمل و 
پویا بودن مذاکرات در رسیدن به توافقی دوجانبه را تضمین می کند. بار 
بعدی که مذاکره می کنید، کلمه  »چگونه« را از طرف مقابل بپرس��ید و 

نتیجه را مشاهده کنید. 
11- میزان ریسک را برای مشتریان کم کنید

 برایان سیترین)Bryan Citrin(: نمونه ای تخفیف خورده یا رایگان 
از خدمات یا محصوالت تان تهیه کنید. آگاهی از ارزش زیاد یک مشتری 
دائمی، اجازه  انجام این کار را به ش��ما می دهد؛ حتی اگر به قیمت ضرر 
کردن باش��د. درصورتی که بدانید درنهایت به س��ود خواهید رسید، کار 
درستی انجام داده اید. این پیشنهاد شما را نزد مشتری محبوب می سازد 
و آن ه��ا را از خریداران احتمالی، به خریداران حتمی تبدیل می کند. از 
این جا به بعد، راحت تر می توانید قیمت گذاری ها را به قیمت اس��تاندارد 

یا باالتر از حد استاندارد تغییر و ارجاعات تان را ترویج دهید.
12- کیک را بزرگ تر کنید

 والدیمیر جندلم��ن)Vladimir Gendelman(: اکثر مذاکرات با 
ای��ن دیدگاه که »م��ن می خواهم از تو چیزی بگی��رم، من در مقابل تو 
هس��تم« انجام می ش��وند. فرض کنید یک کیک کوچ��ک وجود دارد و 
همه بزرگ ترین تکه را می خواهن��د. زمانی که مذاکره می کنم، به دنبال 
راه��ی ب��رای بزرگ تر ک��ردن کیک می گ��ردم تا هر دو ط��رف بتوانند 
تکه  بزرگ تری داش��ته باش��ند. بهترین راه برای انجام این کار، شنیدن 

صحبت های تمام دست اندرکاران مذاکره است.
 13-بپرسید »اگر شما بودید، چه کار می کردید؟«

 بِ��ک بمبرگ��ر)Beck Bamberger(: اگر یک مش��تری یا کارمند 
درخواست یا قیمتی عجیب و غریب را ارائه دهد، از آن ها بپرسید که اگر 
جای شما بودند، آیا این معامله را می پذیرفتند؟ من نام این روش را که 
برای بچه های کوچک نیز از آن اس��تفاده می کنم،»آزمون بیسکوییت« 
گذاشته ام. اگر جانی بیسکوییت را تقسیم کند، سندی باید انتخاب کند 
کدام تکه را می خواهد. اگر جانی نتواند اولین انتخاب را داش��ته باش��د، 

بیسکوییت را ناعادالنه تقسیم نخواهد کرد.
14- درخواست شفاف سازی کنید

 ان��دی کاروزا)Andy Karuza(: زمانی ک��ه خواه��ان تغیی��ری در 
قرارداد باش��م، خواسته ام را در قالب ایده ای جهت شفاف سازی و بهبود 
قرارداد، مطرح می کنم. این شیوه  بیان، معنایی صریح و خوشایند دارد. 
روش های دیگر بی پرده تر هس��تند و ممکن است تدافعی به نظر برسند. 
همین امر سبب می ش��ود مذاکره کنندگان پذیرای ایده های شما جهت 

بهبود منفعت رسانی قرارداد نباشند.
15- هیچ چیز را به شانس واگذار نکنید

مذاک��ره،  از  قب��ل   :)Justin Lefkovitch(لفکووی��چ جاس��تین   
اولویت های ت��ان را مش��خصاً بی��ان و رتبه بندی کنی��د و هیچ چیز را به 
ش��انس نسپارید. نتایجی که باید حاصل ش��وند و نتایجی که حاضر به 
واگذاری ش��ان هس��تید را برای خودتان مش��خص کنید. همچنین آگاه 
باش��ید که در چه مواقع��ی ادامه ندادن مذاکرات، بهتر اس��ت. نگذارید 
از ش��ما سوءاس��تفاده ش��ود، اما به قدری خودرأی نباشید که مجبور به 

انصراف از روابطی با سوددهی بالقوه شوید.
allbusiness: منبع

می خواهید وبالگ جذاب تری داشته باشید؟ 
این 3نکته نگارشی قدرتمند را امتحان کنید

بسیاری از مطالب وبالگی و محتواهای اینترنتی با هم شباهت دارند و 
تفاوتی نمی کند که این مطالب در مورد طراحی باغچه، کاهش وزن، اجاره 
آپارتمان، مصاحبه شغلی موفق و یا طراحی یک وب سایت برای کسب و 
کار جدیدتان باش��د.  چرا؟ خب، اغلب اوقات این مطالب شباهت زیادی 
دارند. بسیاری از آنها زبان مشابه، روش بازاریابی همسان و حتی کلمات 
کلیدی تکراری دارن��د. آیا تمایل دارید که محتوای وبالگ تان با دیگران 
متفاوت بوده و این تمایز به نظر برسد؟ پس یاد بگیرید که چگونه می توان 

خود را با دیگران متمایز کرد. در این جا سه نکته مهم ارائه شده است:
1 -  از انتخاب عناوین ضعیف خودداری کنید

تا به حال دق��ت کرده اید که اکثر مقاالت و مطالب وبالگی با جمالت 
زیر آغاز می شوند:

هنگامی که صحبت از... می شود.. .
در حالی که . . .

در مورد فالن چیز می گویند که ...
تمام این مثال ها نش��ان دهنده یک عنوان ضعیف و منفعل اس��ت. اگر 
مخاطب تان از وس��ط جمله وارد بحث ش��ود، ای��ن عناوین جلب توجه 
خواهند کرد، اما مسلما چنین چیزی مد نظر نیست، چرا که خواننده به 
اولین کلماتی که در ذیل عنوان آورده ش��ده است، توجه می کند. پس از 
انتخاب چنین عناوینی اجتناب کنید. به جای آن از عناوینی استفاده کنید 
که تا جای ممکن از ساختن جمالت مجهول جلوگیری کرده و در نهایت 
منجر به خلق یک عنوان ضعیف نش��ود.  برای مثال اگر جمله خود را با 
توصیف چیزی آغاز کنید، احتمال ارتقا و دوباره نویسی آن وجود خواهد 
داشت، مگر اینکه این توصیف به جمالت و یا پاراگراف های پیشین اشاره 
داشته باشد. برای نمونه می توانید جمله  »می توان از راه هایی سخت، درس  
گرفت« را با جمله »بس��یاری از درس ها را به س��ختی خواهید آموخت« 
تعویض کنید. به همین نس��بت بسیاری از شعارهای تبلیغاتی با موضوع 
کاهش وزن، با اعمال چنین اصالحاتی قوی تر خواهند شد: »می توانید در 
اینترنت شعارهای تبلیغاتی بسیاری را بیابید.« یکی دیگر از فرمت هایی که 
می توان به جای عبارات توصیفی استفاده کرد، عبارتند از: »عده ای اعتقاد 
دارند که«، »اغلب اوقات می بینیم که.« دنبال مثال های بیش��تری برای 
جایگزینی کلمات بهتر هس��تید؟ عبارت »در جایگاه یک...«، »به عنوان 
یک کارآفرین« یا »در جایگاه یک استارتاپ جدید« را با عبارت »هنگامی 
که یک ... هستید...« و یا »اگر یک ... هستید...« جابه جا کنید. یک روش 
دیگر برای قوت بخش��یدن به جمله ای که با »در حالی که« آغاز می شود 
این است که این کلمه را به کل حذف کرده و به جای آنکه جمله را با یک 
عبارت پیرو آغاز کنیم، آن را با یک اعالن شروع کنیم. سپس می توانید به 
سمت اطالعات اصالحی خود میل کرده و از عباراتی همچون »اما« و یا 

»بنابراین« و »اگرچه« استفاده کنید. 
2 - از صفات عالی بی مفهوم استفاده نکنید

من اغلب اوقات جمالت زیر را در مقاالت و وبالگ های مختلف دیده ام:
• نمی توان انکار کرد که.. .

• هرگز نمی توانید بگویید که .. .
• یکی از برترین نکات در مورد.. .

این نمونه های ادبی و کالمی بار عاطفی خوبی دارند، اما هر خواننده ای 
که به اندازه کافی صبر کرده و به این جمالت فکر کند، متوجه خواهد شد 
که موضوعات مد نظر نویسنده چندان مطابق با حقیقت نیستند. به بیان 
دیگر، هنگامی که موضوعی غیرقابل انکار باشد، دلیلی برای بیان آن وجود 
ندارد. مردم اکثر اوقات از عبارت »هیچ جای انکاری نیست که...« استفاده 
می کنند، اما در حقیقت قصد دارند خواننده را به درس��تی موضوعی که 
هنوز زیر س��وال و یا حتی قابل انکار است، مجاب کنند. تولیدکنندگان 
محتوا به هنگام صحبت از آس��یب دیدگی دندان کودکان و خرابی موتور 
خودرو از عبارت »همیش��ه می توان گفت« اس��تفاده می کنند اما منظور 
واقعی آن ها عبارت »نمی توانید لزوما بگویید که...« است.  کلمه »همیشه« 
بدین معناس��ت که دائما در حال تماش��ای دندان فرزندتان هستید تا از 
آس��یب دیدگی آن اطالع یابید و یا اینکه هر لحظه و هر ثانیه به صدای 
موتور خودروتان گوش می کنید تا متوجه کوچک ترین اشکال آن شوید. 
در مورد عبارت »بهترین نکته در مورد...« همچنین مساله ای برقرار است، 
وقتی کسی از این عبارت استفاده می کند، من دیگر به بهترین نکته هایی 
که دیگران بیان کنند توجهی نمی کنم، حال فرقی نمی کند که این نکات 
چه باش��ند، اما به ندرت پیش می آید که ای��ن »بهترین نکات« موضوع 
یک مقاله وبالگی باشند. من هنگامی که محتوای وب سایت ها را ویرایش 
می کنم این عبارت را به عبارت »یکی از بهترین نکات در مورد...« تغییر 
می دهم، البته که قدرت این عبارت به اندازه عبارت پیش��ین نیست، اما 

صادقانه تر است. 
3- از کلمات صرفا به خاطر تاثیرگذار بودن شان استفاده نکنید

چه��ار کلمه ای که بدون هیچ دلیل��ی در عمده مقاالت اینترنتی دیده 
می شوند، عبارتند از:

• به شدت
• نمایی
• واقعا

• مطلقا
نویس��ندگان ب��رای قدرت بخش��یدن به افعال و جمالت خ��ود از این 
کلمات اس��تفاده می کنند. متاس��فانه در اکثر مواقع کلمه »به ش��دت« 
در محتوای مثبت مورد اس��تفاده قرار می گی��رد، مثال »میزان فروش به 
شدت افزایش یافته است« اما فهوای سنتی این عبارت منفی است، مثال 
»سیالب به شدت آسیب رسانده است«. سابقا کلمه »به شدت« با کلماتی 
نظیر خش��ن، رادیکال و وحش��ی ترادف معنایی داشت. من فکر می کنم 
نویسندگان این کلمه را با کلمات هم معنا و مناسب تر اشتباه گرفته اند. هر 
دو کلمه »نمایی« و »مطلقا« تعاریف ریاضیاتی دارند، اما تولیدکنندگان 
محتوا هر جا که احس��اس نیاز بکنند از این کلمات اس��تفاده می کنند. 
عباراتی نظیر »به طور مشخص«، »در نتیجه«، و حتی »بسیاری« کفاف 
کار را می دهند. تنها در ش��رایطی که می خواهی��د در مورد تعداد دقیق 
باکتری ها و ش��مارش تعداد اتم ها صحبت کنی��د، از کلمات »نمایی« و 

»مطلق« استفاده کنید.
آخرین نکته: شاید تا به حال دقت نکرده باشید که مردم تا چه میزان 
از کلمه »واقعا« استفاده  نابه جا می کنند، مسلما ناامید خواهید شد، لطفا 

در گوگل جست وجو کنید!
entrepreneur: منبع
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3۰ استراتژی ساده رهبری برای جلوگیری از 
ایجاد حس ناامیدی و استعفای کارمندان

در این یادداش��ت ۳۰ اس��تراتژی س��اده رهبری برای جلوگیری از 
ایجاد حس ناامیدی و استعفای کارمندان را عنوان می کنیم.

گرچه این اس��تراتژی ها به هیچ عن��وان یک راه حل جامع و کامل 
برای تمام چالش های رهبری ش��ما نیس��تند، ول��ی راه را برای رفع 

مشکالت خاص و رهایی از شرایط ویژه هموار خواهند کرد. 
ب��ه طور کل��ی، چنانچه بخواهی��د تمام کتاب ه��ا و مقاالت مرتبط 
ب��ا رهبری را به صورت مجموعه ای از نکات و پیش��نهادات س��ازنده 
خالصه سازی کنید، مطمئنا در نهایت به این ۳۰ نکته خواهید رسید. 

موفق باشید!
3۰ راه برای تقویت رهبری در عرض 3۰ روز

۱. به نظرات تمام کارمندان س��ازمان توج��ه کنید و راه هایی برای 
ایجاد مشارکت، دریافت بازخورد و کسب اطالعات و ایده ها بیابید. 

۲. به یاد داشته باشید افرادی که با مشتری سر و کار دارند، افرادی 
هس��تند که از اوضاع واقعی شرکت و بازار اطالع دارند. حتما با آن ها 

صحبت کنید.
۳. ب��ا انگی��زه و عالقه کار کنی��د و اعتماد و حمای��ت کارمندان را 
به دس��ت آورید. همچنین به روابط خود با افراد خارج از س��ازمان و 

مجموعه نیز توجه داشته باشید.
۴. سخنان و اعمال شما باید با یکدیگر همخوانی داشته باشند.

۵. از توج��ه به یک س��ری افراد خ��اص و نادی��ده گرفتن دیگران 
خودداری کنید. با این کار باعث ایجاد اختالف و دعوا خواهید ش��د. 

شما باید از توانایی ها و مهارت های تمام افراد خود استفاده کنید.
۶. مشکالت و نقاط ضعف کارمندان را به صورت خصوصی با آن ها 

در میان بگذارید و حتما در اولین فرصت این کار را انجام دهید. 
۷. از کنترل افراد پرهیز کنید. ش��ما با اعطای آزادی به کارمندان 
خود در واقع فرصت رش��د و تعال��ی را در اختیار آن ها قرار می دهید 
و فرد در چنین محیطی مس��ئولیت پیروزی ها و شکست های خود را 

خواهد پذیرفت.
۸. تمام موارد را با کارمندان خود در میان بگذارید. هرچه اطالعات 
آن ها بیشتر باشد، درک شان افزایش خواهد یافت. هرچه درک بیشتر 
باش��د، احساس مس��ئولیت بیشتر خواهد ش��د و زمانی که احساس 

مسئولیت کنند، هرگز متوقف نخواهند شد.
۹. برای کارمندان خود یادداش��ت های خصوصی بنویسید. رهبران 
می توانن��د با قدردانی خصوصی از تالش های هر ش��خص انرژی تیم 

خود را به شدت افزایش دهند.
۱۰. افراد مناس��ب پیدا کنید، به آن ها آزادی عمل دهید تا اشتباه 

کنند و به انتخاب خود هرگز شک نکنید.
۱۱. تمام افراد باید فرصت کار داشته باشند. هیچ کس را رها نکنید.

۱۲. ب��ا مراقبت و حفاظت از کارمندان، روحیه مش��ارکت و روابط 
مثبت و س��ازنده را در سازمان تقویت کنید. زمانی که مردم احساس 
امنیت می کنند، از ارائه ایده های خود ترس��ی نخواهند داش��ت و این 

باعث نوآوری خواهد شد.
۱۳. این جمله را به خاطر بس��پارید: »بازخ��ورد، محرک قهرمانان 
است.« افراد شما باید از نحوه فعالیت خود آگاه باشند. رهبران موفق 
هم��واره کارمندان خ��ود را در جریان نحوه کار و فعالیت ش��ان قرار 

می دهند. 
۱۴. به کارمندان خود در راه پیشرفت، رشد و یادگیری مهارت های 
جدید کمک کنید. تمام افراد باید با حداکثر پتانسیل و توان خود کار 

کنند و این باید سرلوحه کار شما نیز باشد. 
۱۵. رهب��ران از نیازه��ای کارمن��دان خود مطلع هس��تند. ابتدا به 

نیازهای آن ها رسیدگی کنید.
۱۶. اه��داف را شفاف س��ازی و با تم��ام ق��درت از کارمندان خود 

حمایت کنید. تیم همواره به تشویق و روحیه نیاز خواهند داشت.
۱۷. کارمندان باید نسبت به پروژه و وظایف خود احساس مسئولیت 

کنند و شما نیز باید آزادی عمل را در اختیار آن ها قرار دهید.
۱۸. کارمن��دان باید به منابع مختلف اطالعاتی دسترس��ی داش��ته 

باشند. 
۱۹. ب��ه جای ارائ��ه گزارش عملکرد رس��می به کارمن��دان خود، 

بازخوردهای دوره ای و غیررسمی در اختیار آن ها قرار دهید.
۲۰. موارد تش��ویقی را حتما مشخص کنید. جمله ای مانند: »عالی 
بود« هیچ فایده ای نخواهد داش��ت. منتظر دستاوردهای بزرگ باشید 

و به جمالت ساده و بی احساس اکتفا نکنید.
۲۱. حتم��ا به وعده های خود عمل کنی��د، حتی چنانچه آن عمل 

توضیح دلیل عدم تحقق یک وعده باشد.
۲۲. از صحبت در مورد شکست  هراسی نداشته باشید. از رویارویی 
با چالش ها نترس��ید و دلیل تصمیم��ات خود را توضیح دهید. صادق 
باش��ید، اخب��ار بد نیز باید ب��ه مانند اخبار خوب بازگو ش��وند. هرگز 

صداقت را فراموش نکنید.
۲۳. ش��نونده ای فعال باشید. تمام کارمندان را بشناسید. ایده ها را 

بپذیرید. در دسترس باشید و مغرور نباشید.
۲۴. حتما پیش از برگزاری یک جلسه، محتوای آن را اعالم کنید. 
قوانین را به صورتی تنظیم کنید که فضایی دوستانه و صمیمی برای 

بحث و تبادل نظر به وجود آید.
۲۵. پاسخ دهید، واکنش نشان ندهید.

۲۶. تیم باید به روز باش��د. به کارمندان خود اطالع دهید که تالش و 
کار آن ها چطور باعث پیشرفت یک پروژه بزرگ و تاثیرگذار خواهد شد.

۲۷. تمرکز خود را بر روی اولویت  ها قرار دهید. به قول استیو جابز: 
»کاری ک��ه نباید انج��ام دهید، به اندازه کاری ک��ه باید انجام دهید 
اهمی��ت دارد. ای��ن جمله چه برای ش��رکت ها و چه برای محصوالت 

صادق است.«
۲۸. پیش از قضاوت )و برخورد( این فرض را در نظر داش��ته باشید 
که شاید نیت فرد، خیر بوده باشد – و شاید شما از کل ماجرا باخبر 

نباشید.
۲۹. بازخ��ورد دریافت کنید و همواره اعمال و رفتار خود و راه های 

پیشرفت را در نظر داشته باشید.  
۳۰. در نهایت، عاش��ق کارمندان خود باش��ید. به قول یکی از مربیان 
فوتبال: »عش��ق یعنی وفاداری، عش��ق یعنی کار گروهی، عش��ق یعنی 

احترام به غرور و شخصیت طرف مقابل. این قدرت هر سازمانی است.«
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شیوه مک کللند در مورد انگیزش پیشرفت واقعا عبارت از این عقیده 
نس��بتا پیش پا افتاده اس��ت که عده ای از مردم از کس��ب موفقیت شاد 
و مس��رور می ش��وند، یا مایلند خوب کار کنند، یا میل دارند که بهترین 
باش��ند. با اینکه این عبارات عالمانه بیان نش��ده اند، در عین حال عقاید 
اساس��ی زیربن��ای برنامه ای از پژوهش را تش��کیل می دهند که در طی 
بیش از ۲۰سال خود را با پیامدهای انگیزش پیشرفت یا نیاز به پیشرفت 
عملکرد شغلی ناشی از تفاوت های فردی در این انگیزش مشغول داشته 
اس��ت. این نیاز به آرزو برای پیش��ی گرفتن بر یک رفتار معیاری ویژه 
تعریف ش��ده اس��ت. عالقه به این ویژگی در آزمایشگاه های روانشناسی 
آغاز ش��د، در عین ح��ال بعدها به مطالعه انواع رفت��ار موفقیت آمیز در 
س��ازمان ها و در دیگر موقعیت ها گس��ترش یاف��ت و در عین حال هم 
ب��ه صورت موضوعی برای انواع تجزیه و تحلیل اساس��ی آزمایش��گاهی 
باق��ی مان��د. اینک اطالعات قاب��ل توجهی در م��ورد چگونگی پیدایش 
تفاوت ها در این نیاز، چگونگی س��نجش و اندازه گیری درجات متفاوت 
آن به بهترین وجه و اینکه تفاوت ها برحسب عملکرد چه معنایی دارند، 
انباشته شده اس��ت. با این وجود، همان طور که مالحظه خواهیم کرد، 
به رغم این انباش��تگی دانش، هنوز مطالب بسیاری درباره نیاز پیشرفت 
وجود دارد که باید فراگرفته ش��ود. م��ک کللند در اصل به علت عالیق 
نظری به موضوع ش��خصیت و س��از و کارهای فرافک��ن کار خود را در 
زمینه نیاز به پیشرفت آغاز کرد. هرچند، این عالقه که برای آنها میل به 
عملکرد خوب، »میل به عملکرد بهتر از معیار«، میل به پیش��ی گرفتن 
بر پیشرفت های پیشین و. . . ، منبعی از لذت و شادی است. در نتیجه، 

وی به تکامل فرضیه های زیر پرداخت.
۱ - اف��راد از لح��اظ درجه ای که پیش��رفت را تجربه ای رضایت بخش 

تلقی می کنند با هم تفاوت دارند.
۲ - افراد واجد نیاز پیش��رفت بس��یار موقعیت های زیر را ترجیح داده 

و در آنها سخت تر به کار می پردازند تا افراد واجد نیاز پیشرفت اندک.
الف: موقعیت های مشتمل بر مخاطره متوسط:  در مواردی که مخاطره 
اندک باش��د احساسات مربوط به پیش��رفت در حداقل خواهد بود و در 

مواردی که مخاطره بسیار باشد احتماال پیشرفت حاصل نخواهد شد.
ب: موقعیت هایی که در آنها آگاهی از نتایج فراهم می ش��ود: ش��خص 
واجد انگیزه پیش��رفت، مایل است بداند که آیا به حصول پیشرفت نائل 

آمده است یا نه.
ج: موقعیت هایی که در آنها مس��ئولیت فردی فراهم می شود: شخصی 
که گرایش به پیشرفت دارد می خواهد مطمئن گردد که کسی غیر از او 

برای پیشرفتش امتیاز نگیرد.
۳ -  از آنج��ا ک��ه این س��ه گونه موقعیت در نق��ش کارآفرینی یافت 
می ش��وند، افرادی که نیاز بسیار برای پیش��رفت دارند به نقش بازرگان 

کارآفرین به عنوان حرفه ای مادام العمر جلب می شوند.
اگ��ر فرض کنی��م که رش��د اقتصادی یک ملت بس��تگی ب��ه ایفای 
موفقیت آمیز نقش بازرگان کارآفرین دارد، نتیجه می ش��ود که پیروزی 
اقتص��ادی یک جامعه در گرو تعداد افرادی اس��ت که به کنش بازرگان 
کارآفری��ن رو می آورند. مک کللند اس��تدالل می کند ک��ه این امر تابع 
میزان عالقه به پیش��رفت در آن جامعه و تابع تعداد افرادی اس��ت که 
موقعیت های مربوط به پیش��رفت را خوشایند و دلپذیر می یابند. آن گاه 
پیش بینی برای رش��د اقتصادی بارز و آشکار است. انگیزش پیشرفت را 

افزایش بده تا عملکرد اقتصادی جامعه افزایش یابد. 
با این حال این فرضیه تا چه اندازه صحت دارد؟ چه اندازه از مجموعه 
رفتاره��ای عظیم و پیچیده مربوط به رش��د و یا انحط��اط اجتماعی را 
می توان به اثرات نیاز پیش��رفت نیست داد؟ حتی چگونه می توانیم این 
فرضیه را بیازماییم؟ یک ش��رط الزم این اس��ت که دس��ت کم بتوانیم 
دو گون��ه ابزار س��نجش فراهم کنیم. اوال، باید بتوانیم رش��د و انحطاط 
اقتصادی تمدن ها  را به گونه ای نس��بتا رضایت بخش بسنجیم. ثانیا باید 
بتوانیم عالقه نس��بی به پیش��رفت را در تمدن های معینی اندازه گیری 
کنی��م ) براس��اس این ف��رض که تعداد اف��رادی که در ی��ک تمدن به 
پیش��رفت گرایش دارند مستقیما با عالقه آن تمدن به پیشرفت به طور 
کلی ارتباط دارد(. پس از فراهم ساختن این ابزارهای سنجش به ترتیب 
زی��ر عمل می کنیم: )۱( می��زان عالقه جامعه ای را به پیش��رفت اندازه 
می گیریم و )۲( پس از س��نجش عالقه به پیش��رفت، رش��د یا انحطاط 
اقتصادی آن جامعه را ش��اید برای ۲۵ تا ۵۰س��ال بعدی می سنجیم. ) 
این سنجش باید پس از سنجش نیاز پیشرفت صورت گیرد چه در اینجا 
رابطه ای علی الفرض ش��ده است.( مک کللند قادر بوده است که عینا به 
همین گونه عمل کند. بخش��ی از علت توانایی او به انجام چنین کاری 
مربوط است به شیوه ای که او و همکارانش در سنجش نیاز پیشرفت در 
پیش گرفتند. در اغلب پژوهش های انفرادی انجام ش��ده، نیاز پیشرفت 
ب��ر مبنای داوری هایی که درباره میزان عالقه به پیش��رفت منعکس در 
داستان های نگارش یافته یک فرد به عمل آمده، سنجش شده است. در 
معمولی ترین صورت خود این شیوه اندازه گیری مستلزم این بوده است 
که به فرد تصویری نس��بتا مبهم ارائه گردد و از وی خواسته شود تا در 
مورد آن طبق یک دس��تورالعمل معین داس��تانی بنگارد. به طور کلی، 
هرچه این داس��تان ها در بردارنده عالیق مربوط به پیش��رفت بیشتری 
باش��ند، نیاز پیشرفت بیشتری از آنها استنباط می شود. منطقی که مک 
کللن��د دنبال کرد این بود که اگر بتوان نیاز پیش��رفت را در یک فرد از 
طری��ق مطالعه ب��ازده ادبی او در یک موقعیت ارزش��یابی کرد، می توان 
س��طح نیاز پیشرفت را در یک ملت هم به همان طریق، یعنی از طریق 
مطالع��ه بازده ادبی آن ملت س��نجید. این همان چیزی اس��ت که وی 
انجام داده اس��ت. وی موضوعات برجس��ته را در داس��تان های کودکان 
و قصه ه��ای عامیان��ه در ملل مختلف در اعصار گوناگ��ون مورد مطالعه 
قرار داد) براس��اس این ف��رض که ویژگی های برجس��ته یک جامعه به 
احتمال بیش��تر در این جنبه از ادبیات متجلی خواهند ش��د(، برای هر 
ملت نمره ای در رابطه با نیاز پیش��رفت محاس��به کرد و آنگاه آن نمره 
را با رش��د و یا انحطاط اقتصادی بعدی آن کشور مربوط گردانید. رشد 
اقتصادی به دو روش اصلی س��نجیده ش��د: نی��روی الکتریکی و درآمد 
ملی بر حس��ب واحدهای بین المللی. البته ممکن اس��ت شما در مقرون 
به صالح بودن یک چنین پژوهش��ی به طور کلی و با توجه به اینکه به 
دس��ت آوردن یک نمونه بسنده از داستان های ویژه کودکان و قصه های 
عامیانه تا چه اندازه دش��وار اس��ت و با توجه به دش��واری مهار تاثیرات 
آلوده س��از جنگ ها، اقلیم، منابع ملی و . . .، مردد باش��ید. با این وجود، 
نتایج مک کللند ش��گفت انگیز و نوید بخش��ند. میان ای��ن مجموعه از 
متغیرها روابطی کشف شد و این روابط عموما در جهت فرضیه ها بودند، 
بدین معنا که، به دنبال افزایش در رش��د، نیاز پیش��رفت رشد اقتصادی 
حاصل می ش��د. افزون بر آن، مک کللند تالش کرده اس��ت تا الگویی 
گس��ترده از علل پیدایش نیاز پیش��رفت را به دست دهد. براساس این 
الگو افراد واجد نیاز پیش��رفت بسیار در محیط هایی پرورش یافته اند که 
از آنها انتظار کفایت و لیاقت می رود، در س��نین پایین به آنها اس��تقالل 

داده می ش��ود، س��لطه گرایی پدری اندک دارند و از سلطه گرایی مادری 
عاری هستند، چون مادران، در گذشته از وسایل سنتی عقیدتی و مهار 
برونی استفاده کرده اند. در عین حال این روش در سازمان هایی که ابعاد 
روان شناختی مشابهی دارند هم بسیار موفق است و این باز انجام تایید 
قابل مالحظه ای برای اثر مک کللند فراهم می کند. هرچند، با اینکه این 
یک یافته تجربی مهم است، لزوما مجبور نیستیم برای تبیین آن نظریه 
م��ک کللند را بپذیریم. در واقع آبراه��ام. ک . کورمن یک صورت بندی 
نظری جایگزین و بدیل با الگوی مک کللند را پیش��نهاد کرده است که 
از پژوهش ه��ای وی و از کار کس��انی دیگر از قبی��ل کلینگر و مک نلی 
)۱۹۶۹( ناش��ی می شود. این صورت بندی پیش��نهاد می کند که روابط 
می��ان محیط و عملکرد در نتیجه آرزوداش��تن برای کس��ب بازده هایی 
هماهن��گ با ادراک هایی که از خ��ود روی می دهند، نه از آن جهت که 
رشد یک انگیزه پیشرفت را ترغیب می کنند. یکی از دالیلی که  کورمن 
این توضیح جایگزین را ترجیح می دهد این اس��ت که علی رغم، مهیج 
بودن و جالب بودن کار مک کللند، هنوز پرس��ش های بی پاسخ فراوانی 
درباره آن وجود دارد. یک مشکل واقعی این است که یافته های بسیاری 
که توسط کلینگر و مک نلی )۱۹۶۹( خالصه شده اند، حاکی از آنند که 
سطح حرفه ای احراز ش��ده رفتار موفقیت آمیز بعدی را بهتر پیش بینی 
می   کند تا معکوس این وضع. کلینگر و مک نلی پیش��نهاد می کنند که 
این یافته بیش��تر موید یک صورت بندی هماهنگی است تا نظریه ای که 
توس��ط مک کللند پیشنهاد شده است. مشکل دوم این است که نظریه 
مک کللن��د در مواردی پیش بین��ی می کند که نبای��د پیش بینی کند. 
مثال، اگر احس��اس مثبت نسبت به پیشرفت مفهوم اصلی است، آن گاه 
آزمون نیاز پیش��رفت نباید در موقعیت های تصادفی رفتار را پیش بینی 
کن��د. با این حال، چنین روابط��ی روی می دهند و این نظریه نمی تواند 
علت آن را توضیح بدهد. یک طریقه برای تبیین این موضوع این اس��ت 
ک��ه فرض ش��ود موقعیت های تصادفی مانند بازی ن��رد هم ویژگی های 
موقعیت ه��ای ماهران��ه به معنای روانش��ناختی آن را دارند، اما چرا؟ به 
دس��ت دادن یک دلیل منطقی در این مورد دش��وار است. به هر حال، 
دگرگونی ها در معنای یک موقعیت جزو این نظریه نیس��تند. همچنین 
نیاز به پیشرفت نباید رابطه ای با موفقیت مدیریت اداری عمومی داشته 
باشد، چه موقعیت مدیریت عمومی اجزای مخاطره پذیری، آگاهی فوری 
از نتای��ج و مس��ئولیت فردی را در برندارد. با ای��ن حال، چنین روابطی 
رخ نمی دهد و حاکی از آنند که ش��اید آنچه که س��نجیده می شود یک 
قابلیت عملکرد عمومی اس��ت تا عملکردی ک��ه بالطبع از موقعیت های 
گوناگون ش��غلی و مخاطره آمیز تغییر می  کند. کوگان و واالچ می گویند: 
در واق��ع، اکث��ر آزمایش هایی که مفه��وم مخاطره پذی��ری میانه را که 
جنبه ای اصیل از این نظریه اس��ت، تایید می کنند بس��یار بحث برانگیز 
است چه سطوح دشواری وظایف توسط آزمایندگان تعیین شده است و 
آنان تصمیم گرفته اند که چه کارهای دشوار، چه کارهای متوسط و چه 
کارهایی آسانند. مثال، در یک آزمایش پرتاب حلقه اتکینسون و لیتوین، 
پژوهش��گران فواصل را از نقطه هدف عالمت گذاش��تند و فرض کردند 
ک��ه فاصله میانی برای آزمودنی ها مخاط��ره ای میانه خواهد بود. گرچه 
کامال آش��کار است که آنچه که برای یک فرد دشوار است برای دیگری 
دشوار نیس��ت. یک آزمایش شایسته از فرضیه باید تفاوت های فردی را 
در مخاطره ادراک ش��ده مهار کند، پیش از اینکه بتوانیم آزمایش کنیم 
که آیا نتایج مخاطره متوس��ط به نیاز پیش��رفت مربوط است یا نه، چه 
مخاطره ها را آزمودنی تصمیم گیرنده ادارک می کند. در تنها موردی که 

این کار انجام گرفته است، این نظریه تاییده نشده است. ادامه دارد...

انگیزش برای کار )بخش6( 

رشد و یا انحطاط اقتصادی بعدی
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ی��ک عنوان گی��را و کنجکاوکننده ابزاری باارزش ب��رای تولید محتوا 
محسوب می ش��ود. در حقیقت، جلب توجه دیگران با عناوین ضعیف و 

کسل کننده تقریبا غیرممکن است.
:copyblogger براساس نظر متخصصان تولید محتوا در

به طور متوسط ۸ نفر از ۱۰ نفر تنها سرتیتر نوشته ها را می خوانند و 
تنها ۲ نفر از این ۱۰ نفر خود را به خواندن تمامی متن مجاب می کنند. 
این موضوعی است که عنوان را به ابزاری قدرتمند بدل می کند و دلیل 

اهمیت این بخش در کارآمدی کل نوشته محسوب می شود.
یک س��رتیتر )که در اغلب موارد عنوان خوانده می ش��ود(، ساده ترین 
روش تبلیغات برای محتوای شما است. یک عنوان گیرا می تواند افراد را 
اغوا کند، توجه آنها را به خود جلب کند، انتظارات آنها را مشخص سازد 

و مخاطبان شما را برای کلیک بر روی مطلب مجاب کند.
در این مقاله قصد داریم موارد زیر را که برای نوشتن عناوین اهمیت 

زیادی دارند به شما معرفی کنیم:
۱. ایجاد فوریت

۲. القای حس سودمندی
۳. ایجاد چسبندگی با خواننده

۴. فوق العاده دقیق و مشخص بودن
۵. تالش برای لحاظ کردن قافیه

۶. تالش برای استفاده از اعداد
۷. ایجاد کنجکاوی

۸. استفاده از کلمات قدرتمند
۹. استفاده از کلمات کلیدی

۱۰. بهینه سازی اندازه تیتر براساس پلتفرم مورد استفاده.
با اس��تفاده از این ۱۰ راهکار اثبات ش��ده برای تولید محتوا می توانید 
عناوین و سرتیترهایی گیرا برای مخاطبان خود بنویسید و مخاطبان را 

به کلیک کردن و خواندن محتوا مجاب کنید.
بیایید با مثال هایی به هر کدام از این نکات نگاهی بیندازیم.

U4  قاعده
قاعده U4 را برای تولید محتوا به خاطر داش��ته باشید. مطمئنا هیچ 
راه حل همواره درستی وجود ندارد، اما فرمول U4 مایکل مترسون برای 

نوشتن عناوین بسیار موفق عمل می کند.
مایکل مترسون یکی از کارآفرینان، نویسندگان، مربیان کسب وکار و 
کپی رایترهای موفق است. مترسون توصیه می کند که تمام عناوین باید 

از قاعده ۴U پیروی کنند. یک عنوان باید:
.)Urgent( فوریت داشته باشد •

.)Useful( مفید باشد •
.)Unique( منحصربه فرد باشد •

.)Ultra-specific( کامال دقیق باشد •
ح��ال به توصیف قواع��د ده گانه ای که پیش از ای��ن مطرح نموده ایم 

می پردازیم، این قواعد فرمول چهارگانه مترسون را نیز در خود دارند:
1 -فوریت

ایج��اد حس فوریت افراد را به اقدام فوری تش��ویق می کند و مانع از 
پشت گوش انداختن اقدام توسط آنها می شود. این ابزار، ابزاری باارزش 
ب��رای مواقعی اس��ت که می خواهید خوانندگان بر عناوین ش��ما کلیک 
کنن��د و به خواندن آن بپردازند. فوریت با محرک های امیال و اضطراب 
افراد عمل می کند، دو محرکی که از قالب های اصلی احساسی محسوب 
می شوند. راه های مش��خصی برای ایجاد فوریت وجود دارند. فوریت در 
زمان��ی پدید می آی��د که کمبود وجود دارد، ممکن اس��ت بیننده زمان 
اندکی برای اقدام کردن داش��ته باشد، یا تنها عرضه محدودی از چیزی 
باارزش وجود داشته باشد )اکنون اقدام کنید، به زودی تمام می شوند.!(

ایجاد حس فوریت با اش��اره به ریس��ک ها و خطرات نیز ممکن است. 
ب��رای مثال این تیترها را در نظر بگیرید: »۷ غذای س��رطان زا که باید 
از آنه��ا اجتناب کنید« یا »۳ روش بازاریابی که چشم پوش��ی از آنها به 

کسب وکار شما آسیب می رساند.«
ایجاد منظره ای از نابود شدن فرصت ها، میل فوری به مراقبت از خود 
را ایجاد می کند. فوریت را در عناوین خود نشان دهید و خواننده ها نیز 

به این محرک پاسخ خواهند داد.
2- مفید بودن

یک عنوان مناس��ب باید قادر باشد ارزش��ی که به خوانندگان عرضه 
می کنید را نشان دهد. قطعا باید توجه داشت که متن شما نیز باید این 
رون��د را ادامه دهد و اطالعاتی مرتبط و ب��اارزش در اختیار خوانندگان 
ق��رار دهد، این موضوعی اس��ت که مخاطبان را ب��ه خواندن ادامه متن 

تشویق می کند.
ش��ما باید به تبلیغ ارزش متن خود به وس��یله  عنوان مورد اس��تفاده  
خ��ود بپردازید وگرنه فرصت مراجعه  مخاطبان به ادامه  متن باارزش��ی 
که نوشته اید از دس��ت می رود. به خوانندگان خود نشان دهید که باید 
انتظ��ار چه متنی را داش��ته باش��ند و از عرضه  چیزی ب��اارزش به آنها 

اطمینان حاصل کنید.
3- منحصر به فرد بودن

اگ��ر می خواهی��د عالق��ه مخاطب��ان به متن خ��ود را ج��ذب کنید، 
منحصربه ف��رد بودن عنوان به ش��ما کمک می کند. هی��چ جذابیتی در 
خوان��دن مقاله ای که پی��ش از این آن را خوانده اید وج��ود ندارد. افراد 
زمان محدودی دارند و بیش��تر آنها ارزشی در خواندن محتوای تکراری 

نمی بینند.
به عالوه، ی��ک عنوان منحصربه فرد به میزان بیش��تر حس تازه بودن 
مت��ن را در مخاطب القا می کند. در ی��ک کالم می توان گفت که ما در 
معرض بمباران رس��انه ای ق��رار داریم و اغلب ح��س می کنیم که تمام 
عناوین را پیش از این دیده ایم، یک عنوان تازه حسی مشابه نسیمی از 

هوای تازه را به مخاطب منتقل می کند.
از نوشتن عناوین خسته کننده بپرهیزید و کنجکاوی خوانندگان خود 

را با زبانی منحصر به فرد برانگیزید.
4 -کامال دقیق بودن

کام��ال دقیق بودن تیتر ب��ه مفید و منحصربه فرد ب��ودن متن کمک 
می کند. هر چقدر عنوان ش��ما دقیق تر باشد، شما به شفافیت بیشتری 
می توانی��د به انتقال ارزش منحصربه فرد محتوای خود بپردازید. مقاالت 
بی ش��ماری وجود دارند که به موضوع بازاریابی کس��ب وکار در اینترنت 
می پردازن��د و زم��ان کافی برای خواندن تمامی آنه��ا وجود ندارد. حال 
سوال این است که مخاطبان چگونه به انتخاب مطالبی که باید بخوانند 

می پردازند؟
آنها به س��راغ عناوین��ی می روند که به طور مس��تقیم به نگرانی های 
مشخص یا سواالت آنها پرداخته اند. تا جایی که می توانید نگاه دقیقی به 
عناوین خود داشته باشید و آن گاه خواهید توانست خوانندگانی را جذب 

کنید که واقعا به موضوع مورد بحث شما اهمیت می دهند.
5 -استفاده از قافیه

اس��تفاده از قافیه، شامل روش��ی برای اس��تفاده از لغاتی است که با 
حروف یکس��ان یا صدایی یکس��ان آغاز می ش��وند، ای��ن روش یکی از 
روش های س��بک کالسیک ژورنالیستی محس��وب می شود. مغز انسان 
عالقه  زیادی به الگوها دارد و استفاده از کلمات مشابه یک الگوی بصری 

و شنوایی جالب ایجاد می کند که برای مغز خوانندگان جذابیت دارد.
مث��ال کاملی از این موضوع ش��عرها و ترانه هایی اس��ت که س��روده 
ش��ده اند، قطعا بسیاری از آنها را به خاطر دارید و این حس را می توانید 

در عناوین خود نیز به کار ببرید.
اس��تفاده از قافیه تنها محدود به اشعار نیس��ت. این ابزار می تواند به 
ش��کلی قدرتمند برای آراس��تن یک عنوان بی نظیر به کار برده ش��ود. 
 The Digital Marketing( کارشناسان موسسه بازاریابی دیجیتال

Institute( در این رابطه می گویند:
اف��راد کلم��ات قافیه دار را دوس��ت دارند زیرا این کلم��ات به گیرایی 
عبارات خوانده ش��ده می افزای��د و چرخیدن آنها روی زبان را آس��ان تر 
می کنند. اس��تفاده  مناس��ب از قافیه می تواند تاثیر لطی��ف و قدرتمند 

داشته باشد.
قافیه های لطیف و نامحسوس می توانند برای هر مخاطبی به کار برده 
ش��وند، اما اس��تفاده بیش از حد از کلمات هم ص��دا در همه جا توصیه 
نمی ش��ود، بلکه نویس��ندگان می توانند در فضاها و پلتفرم  های ش��ادتر 

چنین رویکردی را داشته باشند.
6 -استفاده از اعداد

مغز انس��ان از نظم خوش��ش می آید. اس��تفاده از اعداد در عناوین به 
ای��ن میل طبیعی به نظم خدمت می کند. براس��اس نظر خبره بازاریابی 

دیجیتال، نیل پاتل:
لح��اظ کردن اع��داد و داده های مرب��وط به آنها در عناوین، روش��ی 
موثر برای ایجاد ارتباط بهتر با خوانندگان محس��وب می ش��ود. چندین 
موسسه پژوهشی نشان داده اند که عناوینی که از اعداد بهره می برند، تا 

۷۳درصد مشارکت اجتماعی بیشتری را پدید می آورند.
جایی که از اعداد برای جلب نظر افراد اس��تفاده می ش��ود، انتظارات 
واضح��ی در رابطه ب��ا موارد موجود در متن ایجاد می ش��وند، همچنین 
س��ازماندهی ناشی از فهرست عددگذاری شده عناوین، تاثیر قدرتمندی 
بر خوانندگان متون ش��ما دارند. اع��داد ۵ و ۱۰کارآمدترین اعداد برای 
استفاده در عناوین محسوب می شوند و پس از این دو عدد، اعداد ۳، ۴ 
و ۷ نیز تاثیرگ��ذاری باالیی دارند. تالش کنید در عنوان متن های خود 
از اعداد اس��تفاده کنید و به زودی شما متوجه تاثیر این اعداد جادویی 

خواهید شد.
7 -کنجکاوی افراد را برانگیزید

در عی��ن ح��ال که کمک عنوان و تیتر به درک ارزش محتوا توس��ط 
کارب��ران اهمیت دارد، نباید در تیتر به عرضه تمامی داش��ته های مقاله 
بپردازید. در این صورت دیگر نیازی به خواندن مقاله ش��ما نخواهد بود. 
عناوین��ی که کنجکاوی خوانن��دگان را برمی انگیزند نوعی حس فوریت 

بدون ایجاد تهدید کمبود یا خطر ایجاد می کنند.
افراد در این شرایط به خاطر کنجکاوی برای دانستن، انگیزه خواندن 

متن را دارند.
بنابراین، زمانی که می خواهید به نوش��تن عناوین بپردازید، چیزهایی 
را برای خیال پردازی خواننده باقی بگذارید. یک مثال خوب از اس��تفاده 
از کنجکاوی افراد تیتر مقاله با عنوان ۸ اصل قدرتمند روانشناسی نهفته 

در طراحی محصوالت  است.
8- استفاده از کلمات قدرتمند

صفت ه��ای قدرتمند، اس��امی دقیق و افعال جال��ب در ایجاد عناوین 
مناسب بسیار اثرگذار هستند. عناوین باید دقیق باشند و همان طور که 
اشاره کرده ایم با موشکافی زیادی موضوع مقاله و محتوا را برسانند. هیچ 

جایی برای زبان ضعیف در عناوین وجود ندارد.
کلم��ات مثبتی نظیر »خارق العاده«، »تایید ش��ده«، »چش��م نواز« و 
»درخش��ان« همه تاثی��ر خارق العاده ای ب��ر خواننده دارن��د. به همین 
ترتی��ب، کلماتی منفی نظیر »نفرت انگی��ز«، »فاجعه بار«، »افتضاح« و 
»ناراحت کننده« تاثیر بس��یار بدی بر خوانندگان دارند. به طور معمول 
افراد کمتری عالقه به خواندن مطالبی خنثی و بدون جهت گیری دارند، 

بنابراین با استفاده از کلمات قدرتمند به درگیر کردن خوانندگان مقاله 
بپردازید.

9 -استفاده از کلمات کلیدی
ه��ر محتوایی که به انتش��ار آن می پردازیم، از کلم��ات کلیدی بهره 
می برن��د. پیش از اینترنت، یک کلمه کلیدی در واقع کلمه یا موضوعی 
ب��ود که تمرکز اصل��ی محتوای ش��ما را به خود معط��وف می کرد. در 
محتوای وب، کلمات کلیدی عالوه به این حیطه اصلی چیزهای دیگری 

را نیز دربر می گیرند.
کلم��ات کلی��دی ب��رای مخاطب��ان و موتورهای جس��ت وجویی که 
مخاطبان را به محتوای شما مربوط می سازند اهمیت دارند. افراد مقاله  
ش��ما را با جست وجوی یک کلمه کلیدی در موتورهای جست وجو پیدا 
می کنند و قرار دادن برجس��ته  کلمات کلیدی در عنوان )و همچنین در 
سرتاسر متن( به موتورهای جست وجو اجازه می دهد تا محتوای شما را 
بازیابی کنند و آن را به کسانی که در جست وجوی آن هستند برسانند.
اگر می خواهید افراد بر محتوای شما کلیک کنند، باید کلمات کلیدی 
که در جس��ت وجوی آن هستند را در متن خود قرار دهید. بنا بر تجربه 
می توان گفت که شناس��ایی کلم��ات کلیدی یکی از مهم ترین قدم های 
انتشار موفق محتوا در اینترنت محسوب می شود. بیشتر افراد به واسطه 
زمان اندکی ک��ه دارند، تنها بر عناوینی کلیک می کنند که بیش��ترین 
هماهنگی با نیاز آنها را داش��ته باش��د، بنابراین به اس��تفاده از کلمات 

کلیدی دقت زیادی کنید.
1۰ -بهینه سازی اندازه تیتر براساس پلتفرم مورد استفاده

گ��وگل محبوب ترین موتور جس��ت وجو در فضای ش��بکه محس��وب 
می شود. به همین دلیل، ایده  خوبی است که عناوین و تیترهای خود را 

متناسب با صفحه  نتایج گوگل تنظیم کنید.
در مه ۲۰۱۶، صفحه نتایج گوگل تا ۷۰ کاراکتر عنوان را در هر نتیجه 
بخش جست وجو نشان می داد. بنابراین تیترهایی با ۷۰ کاراکتر یا کمتر 
بنویس��ید. اگ��ر پلتفرم ش��بکه اجتماعی خاصی را هدف ق��رار داده اید، 
عناوین متن های خود را مطابق با بهترین روش های نوش��تن عناوین در 

این پلتفرم  ها تنظیم کنید.
کوری وینرایت از HubSpot در این رابطه می گوید:

بناب��ر تحلیل ما در HubSpot، عناوینی با ۸ تا ۱۲ کلمه بیش��ترین 
اشتراک  گذاری در توییتر را تجربه می کنند. برای فیس بوک، عناوینی با 

۱۲ یا ۱۴ کلمه بیشترین الیک را دریافت می کنند.
تالش کنید محلی که مخاطبان ش��ما بیش��تر وقت خود در وب را در 
آن سپری می کنند شناسایی کنید. سپس عناوین خود را برای موفقیت 

در این پلتفرم ها تنظیم کنید.
توج��ه کنید که ش��ما نمی توانید همواره نحوه یافت��ن محتوای خود 
توسط خوانندگان را پیش بینی کنید. بنابراین، به رغم بهینه سازی طول 
عناوی��ن، هیچ تضمینی وجود ندارد که خوانندگان ش��ما متن ش��ما را 

همان طور که می خواهید مشاهده کنند.
با در نظر گرفتن این موضوع، کلمات کلیدی را در قسمت اول عنوان 
خود قرار دهید. این راه به دیده ش��دن کلم��ات کلیدی فارغ از پلتفرم 

مورد استفاده کمک می کند.
جمع بندی

بازاریابی در مورد خلق ارتباط میان کس��ب وکار ش��ما و مخاطبان اصلی 
اس��ت. نوشتن تیتر قدرتمند معادلی نوشتاری برای یک برخورد اولیه گرم 
با مشتری است. این موضوع به باقی مکالمه فرصت معرفی و فضایی برای 
موفقیت عرضه می کند. این نکات را برای نوشتن عنوان بعدی خود به یاد 

داشته باشید و با اجرای آنها تاثیرات شگرف این نکات را تجربه کنید.
imarketor: منبع

۱0 راهنمای نوشتن تیترها برای تولید محتوای فراموش نشدنی 
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اخبار

تبریـز - ماهان فالح- مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق 
تبری��ز اعالم کرد: همزمان با هفته دولت و با حضور فرماندار تبریز 
و هیئت همراه، ۹۰ پروژه برق رس��انی این شرکت با اعتبار بالغ بر 
۲۶۰ میلیارد ریال به بهره برداری رس��ید. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، عادل کاظمی گفت: همچنین ۴۲ دس��تگاه پست هوایی در 
شهرتبریز به منظور تعدیل بار ترانسفورماتورهای پربار با حمایت و 
پشتیبانی فرمانداری تبریز و مسئولین استان نصب  شده است. وی 
افزود: ۹۰ پروژه یاد ش��ده در بخش های توسعه و احداث، اصالح و 
ساماندهی، کاهش تلفات، روشنایی معابر و ایجاد قدرت مانور اجرا 
ش��ده است. وی در تش��ریح پروژه های ذکر شده گفت: از مجموع 
پروژه های افتتاح شده، ۴۱ پروژه در حوزه توسعه و احداث با اعتبار 
۱۶۲ میلیارد ریال، ۲۰ پروژه در حوزه اصالح و ساماندهی با هزینه 
۴۰ میلی��ارد ریال، ۱۰ پروژه روش��نایی معابر با هزینه ۲۵ میلیارد 
ریال، ۶ پروژه در بخش ایجاد قدرت مانور با اعتبار ۱۳ میلیارد ریال 
و ۴۲ پروژه ضربتی با اعتبار ۴۲ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده 
است. وی با اش��اره به یکی از مهمترین پروژه های افتتاح شده در 

شهر تبریز اذعان داشت: این پروژه با  تبدیل شبکه هوایی به زمینی 
در مح��ل دروازه تهران از مقابل ش��هرداری منطقه ۵ تا هتل مرمر 
و تعویض پایه های فرس��وده  روشنایی معابر و شبکه جدید همراه 
بوده است. وی گفت: شرکت برق تبریزحدود یک میلیون مشترک 
دارد و  ۳۸ درصد مصارف انرژی در بخش صنعتی صرف می شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: همکاران شرکت توزیع نیروی برق تبریز در 
سال گذش��ته ۸۷۰ میلیارد ریال پروژه س��رمایه گذاری در زمینه 

توسعه زیرساختمانی توزیع، اجرا و جمعی از پروژه های باقی مانده 
ازسنوات گذشته را مختومه کردند. وی گفت: شرکت توزیع نیروی 
برق تبریزیکی از بزرگترین شرکت های توزیع مستقر درکالنشهرها 
است که عالوه بر شهرستان تبریز، دو شهرستان اسکو و آذرشهر، ۸ 
شهر و ۱۴۶ روستا در حوزه عملیاتی این شرکت قرار دارند؛ این در 
حالی است که در سایر کالنشهرها، شرکت های توزیع فقط در مرکز 

شهر فعالیت می کنند. 
برق در زندگی مدرن شهری جایگزینی ندارد

علیار راس��تگو، فرماندار شهرستان تبریز نیز در این جلسه گفت: 
هفته ی دولت بهانه ای اس��ت برای دولت مردان که عملکرد و تالش 
های خود را به اطالع مردم برس��انند .وی در خصوص احداث پست 
های هوایی برق تبریز گفت: به دلیل افزایش بار مصرفی و خاموشی 
های طوالنی مدت، ۴۲ دستگاه ترانسفورماتور در تبریز با هدف تامین 
رفاه و رضایتمندی شهروندان عزیز احداث شد. وی با اشاره به نقش 
برق در زندگی گفت: شرایط اجتماعی و زندگی مدرن شهری بدون 

وجود جریان برق، ناممکن است.

تبریز - ماهان فالح- مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق 
آذربایجان شرقی اعالم کرد: همزمان با آغاز هفته دولت ۳۱ پروژه 
برق رسانی شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی با اعتباری 
بالغ ب��ر ۱۱۰ میلیارد ریال به بهره برداری می رس��د. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، اکبر فرج نیا با اعالم این خبر افزود: این پروژه 
ها حاصل تالش جمعی یکایک مدیران و کارکنان مجموعه شرکت 
است. وی برق رسانی به روستای صعب العبور اردشیر با ۲۷ خانوار 
و بهره برداری و کلنگ زنی چندین پروژه برق رسانی به مجتمع 
ها و شهرک ها و پروژه های مسکن مهر در هفت شهرستان استان 

و همچنین افزایش قدرت انرژی برق محالت مختلف در شهرها و 
تعداد زیادی از روستاها، بازسازی، نوسازی و احداث شبکه خطوط 
هوایی، احداث و نصب چندین دس��تگاه ترانسفورماتور زمینی و 
هوایی، افزایش ضریب اطمینان ش��بکه و تعدادی از شهرک ها و 
واحدهای صنعتی را با هزینه ای بالغ بر یکصد و ده میلیارد ریال از 
جمله این پروژه ها برشمرد. وی تصریح کرد: با بهره برداری از این 
پروژه ها، قابلیت اطمینان ش��بکه برق آذربایجان شرقی به عنوان 
یکی از ش��رکت های پیشرو در صنعت برق کشور، بیش از پیش 

افزایش خواهد یافت.

اصفهان - قاسم اسد- معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی 
شهرداری اصفهان با اش��اره به برگزاري هفته فرهنگی آب از دوم تا 
هشتم شهریور ماه با عنوان "از بُن رود تا بُن رود" و با شعار "ما همه 
مسئولیم" گفت: این هفته فرهنگي ش��امل ۹ ویژه برنامه و رویداد 
اس��ت که با هدف ارتقای آگاهی عمومی خانواده ها برای مش��ارکت 
در مدیریت مصرف آب و ضرورت تغییر رویکردهاي مصرف، در قالب 
برگزاری برنامه های متنوع فرهنگي برگزار مي شود.  به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، مرتضی رشیدی با اشاره به این 
که با پیش��نهاد معاون فرهنگی شهردار اصفهان و به همت سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ش��هرداری اصفهان و شوراي اسالمي 
شهر، هفته ای تحت عنوان هفته فرهنگی آب نامگذاری شده است، 
تصریح کرد: در این هفته در قالب اجرای برنامه هایی متنوع با شعار 

"ما همه مسئولیم" به اهمیت موضوع آب در فرهنگ دینی و ملی از 
دیرباز تا کنون پرداخته می شود.  معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی ش��هرداری اصفه��ان هفته فرهنگ��ی آب را فرصتی براي 
همبس��تگی و اتحاد همه مردمان ساکن در مسیر زاینده رود عنوان 

و بیان کرد: در این هفته تمامی ساکنین مسیر زاینده رود از بن رود 
)سرچشمه رودخانه( تا بن رود )نقطه انتهایی رودخانه( شاهد اجرای 
برنامه های فرهنگی با محوریت موضوع آب در شهر خود خواهند بود 
و از این طریق فرصتی براي همدلی، اتحاد و افزایش میزان احساس 
مسئولیت افراد در مواجهه با معضل کم آبی در سطح استان اصفهان و 
استان هاي همجوار فراهم خواهد شد.  وی از تعامل شهرداری اصفهان 
با شهرستان های همجوار در زمینه برگزاری این رویداد فرهنگی به 
عنوان اتفاقي ویژه یاد و اظهارکرد: طی برنامه ریزی های انجام شده 
در شهرستان هایی نظیر ورزنه و درچه، برنامه های فرهنگی متناسب 
با حال و هوا و فضای آن منطقه، توسط مسئولین شهرستان ها اجرا 
خواهد شد و شهرداری اصفهان نیز به نوبه خود در اجرای این برنامه 

ها مساعدت مي کند. 

اهواز- شبنم قجاوند- شرکت برق منطقه ای خوزستان "رتبه 
نخست" عملکرد دس��تگاه های اجرایی در سال ۹۶، در جشنواره 
ش��هید رجایی مورد قدردانی و تجلیل قرار گرفت. جشنواره شهید 
رجایی از س��ال ۹۲ به بعد در هفته دولت برای تقدیر از رتبه های 
برتر عملکرد دس��تگاه های اجرایی استان برگزار می شود و از رتبه 
های نخس��ت در گروه های عملکردی مختلف تجلیل می ش��ود. 
ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان نیز در این جش��نواره همانند 
س��ال ۹۵، موفق به اخذ " رتبه نخس��ت" در " گروه ش��رکت ها، 
بانک ها و بیمه ها" در میان دس��تگاه های اجرایی استان در سال 
۹۶ شد و مدیرعامل شرکت با گرفتن لوح تقدیر مورد تجلیل قرار 
گرفت. آیت اهلل سید محمدعلی موسوی جزایری نماینده ولی فقیه 
در خوزس��تان در این جش��نواره اظهار کرد: برای استقرار این نظام 

شهیدان بسیاری تقدیم کرده ایم و کشور امانتی در دست ماست، 
وظیفه ما این اس��ت که از کس��انی که به مردم خدمت کرده اند و 
به نظام اسالمی خیانت نکرده اند تشکر و قدردانی کنیم. غالمرضا 
شریعتی استاندار خوزستان نیز تصریح کرد: سیستم ارزیابی و پایش 

عملکرد دستگاه ها باید در سازمان ها مدنظر قرار گیرد و یکی از مالک 
های اصلی برای ارزیابی کارمندان، کارشناس��ان و ارتقای سازمانی 
باش��د، این ارزیابی باعث می ش��ود تا ساختار سازمانی و نظام بهره 
وری بهبود یابد. امید حاجتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
خوزس��تان به عنوان سخنران دیگر این جش��نواره، بیان کرد: این 
جش��نواره تحرک و پویایی مناسبی در میان دستگاه ها ایجاد کرده 
است تا هم خود را در زمینه شاخص های در نظر گرفته شده بهبود 
دهند و هم خدمات رسانی بهتری به مردم انجام شود. شایان ذکر 
است در این جشنواره با اهدای لوح تقدیر به مهدی ابوعلی گله داری، 
اشکان نظام پور، مهدی باسطی نیا و منصور پورعابدی، از تالش های 
آنها در دستیابی شرکت برق منطقه ای خوزستان به کسب رتبه برتر 

جشنواره شهید رجایی تقدیر شد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- جانشین فرماندهی نیروی 
انتظامی استان هرمزگان و هیات همراه با حضور در شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی هرمزگان ضمن دیدار با مدیر این شرکت و تقدیر از 
کارکنان بر ادامه همکاری های مشترک تاکید کرد.  سرهنگ بهدانی 
فر، جانش��ین فرماندهی استان هرمزگان، بمنظور بررسی مواردی و 
ایجاد هماهنگی های بین دستگاهی در راس هیاتی در جلسه مشترک 
با مدیر و مسولین شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی هرمزگان دیدار 
کرد. در ابتدای این جلسه سرهنگ شریفی معاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی هرمزگان با تشریح پروژه های مشترک اجرا شده در جایگاه 
های عرضه سوخت از نوروز۹۷ تاکنون از همکاری های شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی هرمزگان در حوزه فرهنگی و کاهش آسیب 
های اجتماعی و آگاهی بخش��ی به شهروندان پیرامون آسیب های 

اجتماعی سپاسگزاری کرد. در ادامه این نشست صمیمی جالل الدین 
م��راد مدیر پخش فرآورده های نفت��ی هرمزگان گفت : روزانه تعداد 
زیادی از شهروندان با مراجعه به جایگاه های عرضه سوخت دقایقی 
را در این محل سپری می کنند و تابلوهای اطالع رسانی مختلفی در 

جایگاه ها تعبیه شده تا با ارائه پیام های مختلف ایمنی، اجتماعی و 
مذهبی بخشی از وظیفه اطالع رسانی و آگاهی بخشی به شهروندان 
انجام شود. مراد افزود: در ایام نوروز ۹۷ و آغاز اجرای طرح با همکاری 
نیروی محترم انتظامی هرمزگان، بسیاری از مسافران نوروزی از این 
طرح استقبال و ابراز رضایت داشتند. جالل الدین مراد در پایان گفت: 
امیدواریم این کار موجب افزایش آگاهی ش��هروندان ش��ود و تصویر 
خوبی از هرمزگان برای مهمان و مسافران هرمزگان برجا مانده باشد. 
در انتهای این جلسه سرهنگ بهدانی فر  جانشین فرماندهی انتظامی 
استان تندیس یادبود نیروی انتظامی را به مدیر منطقه هرمزگان اهدا 
ک��رد. همچنین لوح تقدیر ویژه معاون اجتماعی نیروی انتظامی نیز 
به حامد مالزاده صادقیون ریس روابط عمومی ش��رکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی هرمزگان اهدا شد.

گـرگان- خبرنگار فرصت امروز- س��یدمناف هاش��می روز 
یکش��نبه در دیدار با معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کش��ور اظهار داش��ت : ساالنه حجم 
زیادی از جنگل های گلستان به دلیل آتش سوزی و نبود تجهیزات 
کامل و مناس��ب برای خاموش کردن آن نابود میشود که استقرار 
بالگرد برای امداد رس��انی در زمان آتش سوزی می تواند حجم این 
خسارت ها را تا حد زیادی کاهش دهد.وی بیان کرد : "گلستان در 
مقایسه با دو استان شمالی و ساحلی دیگر، خشک تر و کم بارش 
تر اس��ت که همین مورد، احتمال افزایش آتش س��وزی در جنگل 
های این استان را افزایش می دهد ."استاندار گلستان افزود: امسال 
آتش س��وزی های زیادی در جنگل های گلس��تان رخ داد که اگر 
اقدام به موقع نیروهای امدادی محلی ، دهیاران و روستاییان نبود، 

بی تردید بخش زیادی از این عرصه های ارزش��مند طبیعی از بین 
می رفت .هاشمی ادامه داد: زمینه بروز آتش سوزی های بزرگ در 
جنگل های هیرکانی گلس��تان وجود دارد که استقرار بالگرد برای 
استفاده در مواقع اضطراری می تواند از بروز یک واقعه تلخ و نابودی 
وسیع جنگل ها جلوگیری کند .استاندار گلستان در ادامه به ظرفیت 
های گردش��گری این استان اشاره کرد و گفت : استفاده صحیح و 
هدفمند از جنگل ها و جزیره آشوراده، بخشی از این پتانسیل است 
که امیدواریم رفع موانع قانونی و اخذ مجوزهای الزم ،راهگشای بهره 
مندی از این امکانات برای ایجاد ش��غل و درآمدزایی برای گلستان 
باشد.هاشمی بیان کرد : رونق اقتصادی فعلی گلستان مطلوب نیست 
و توجه به گردش��گری و توس��عه این بخش میتواند زمینه ترقی و 
توسعه اقتصادی استان را فراهم کند.وی افزود: احداث تله کابین در 

علی آباد و گرگان و اجرای طرح های گردشگری در آشوراده، بخشی 
از نیاز جدی توس��عه صنعت گردشگری گلس��تان است .استاندار 
گلستان بیان کرد : اولویت و نگاه مسووالن استان به آشوراده ، نگاه 
تخریب��ی و بهره برداری بی رویه نیس��ت و هدف اصلی، نجات این 
جزی��ره از متروکه بودن و اس��تفاده از ظرفیت های آن برای جذب 
گردشگر است .هاشمی به هجوم برخی سودجویان به جنگل ها و 
برداشت بی رویه قارچ های خوراکی سیاه و سفید اشاره کرد و گفت 
: قیمت ۵ میلیون ریالی هر کیلو از این قارچ در داخل و هزار دالری 
در خارج کشور، سودجویان را روانه جنگل های گلستان کرده است 
.وی گفت : مدیریت و سازماندهی برداشت این گونه گیاهی و ترویج 
کشت به جای برداشت بی رویه از جنگل ها ، عالوه بر حفظ طبیعت، 

فرصت های جدید شغلی برای گلستانی ها ایجاد خواهد کرد

فرماندار تبریز: برق در زندگی مدرن شهری جایگزینی ندارد

۹0 پروژه شرکت برق تبریز به مناسبت هفته دولت افتتاح شد

به مناسبت هفته دولت محقق می شود؛

بهره برداری از 31 پروژه شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

پیغام دوستي و اتحاد با برگزاري اولین هفته فرهنگی آب 

اقدام مدیریت شهري اصفهان براي افزایش همبستگی شهرهاي در مسیر زاینده رود 

تقدیر از جایگاه برتر برق منطقه ای خوزستان در جشنواره شهید رجایی

در دیدار جانشین فرماندهی انتظامی هرمزگان عنوان شد:

همراهی نیروهای انتظامی و پخش فرآورده های نفتی در انجام رسالت های اجتماعی

استاندار گلستان : تجهیز جنگل های گلستان به امکانات اطفای حریق هوایی و بالگرد با هدف کاهش 
خسارت های ناشی از آتش سوزی های گسترده فصول گرم سال ضروری است

برپایی 3 غرفه نمایشگاه فرهنگ گردشگری قم به همت معاونت فرهنگی اوقاف
قم- خبرنگار فرصت امروز- معاونت فرهنگی اجتماعی اوقاف قم با برپایی س��ه غرفه، س��هم 
عمده ای در نمایشگاه فرهنگ گردشگری قم در مشهد دارد. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان قم، نمایشگاه فرهنگ گردشگری قم به میزبانی مشهد مقدس برگزار شده و میزبان 
مس��افران و زائرانی است که این روزها برای زیارت بارگاه نورانی امام رضا)ع( راهی این شهر شده اند. 
معاونت فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم نیز در برپایی این نمایشگاه سهم 
ویژه ای دارد به طوری که س��ه غرفه نمایش��گاه به همت این معاونت برپا شده است. این سه غرفه با 
محوریت معرفی بقاع متبرکه شاخص استان قم و تاریخچه هر یک از آنها راه اندازی شده اند و مبلغان اعزامی اوقاف، اطالعات الزم را 

در اختیار بازدیدکنندگان قرار می دهند.

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به مناسبت روز کارمند
سـاری - دهقان : چهارم ش��هریورماه »روز کارمند« ، یادآور ارزش نهادن 
به مجاهدت قشر عظیمی از جامعه و انسان های شایسته ایست که هدفشان 

خدمت به مردم و کسب رضای خداوند است.
به نام خدا

چه��ارم ش��هریورماه »روز کارمند« ، یادآور ارزش نهادن به مجاهدت قش��ر 
عظیمی از جامعه و انس��ان های شایسته ایست که هدفشان خدمت به مردم 
و کس��ب رضای خداوند اس��ت. بدون تردید تالش این قش��ر شریف ، زمینه  ساز توسعه و پیشرفت است و ارتقاء کیفیت خدمات و 
ایجاد رضایت در ارباب  رجوع بدون همت و همراهی این عزیزان به ثمرنخواهد نشست. اینجانب ضمن گرامیداشت نام و یاد شهیدان 
واالمقام"رجایی" و "باهنر" و تبریک هفته دولت و روز کارمند از زحمات و تالشهاي بیدریغ کارکنان عزیز و همکاران گرانقدردانشگاه 
علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني مازندران در سراسر استان در راستاي ارتقاي سطح سالمت جامعه صمیمانه تقدیر و تشکر 

نموده، توفیق و سالمتي شما را از درگاه ایزد منان مسألت مي نمایم.

 تفاهم نامه همکاری سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور 
و استانداری گلستان امضاء شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان از امضا تفاهم نامه مشترک میان سازمان 
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور و استانداری گلستان خبر داد.ابوطالب قزل سفلو مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان 
از امضاء تفاهم نامه فی ما بین سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور و استانداری گلستان در زمینهانجام عملیات آبخیزداری در 
تاریخ ۲۱/۵/۹۷ خبر داد.قزل سفلو افزود: این تفاهم نامه با هدف حفظ ،احیا ء توسعه و بهره برداری مناسب از منابع طبیعی استان  و 
در راستای تحقق اسناد باالدستی و سند چشم انداز در زمینه آبخیزداری،کنترل فرسایش،مدیریت رسوب ،آبخوان داری،احیا و توسعه 
مراتع ،جلب مشارکت مردم و ذینفعان محلی و استفاده از ظرفیت خیرین است.مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضاء به مدت یک 

سال و در غالب انجام همکاری مشترک و هماهنگی در تخصیص اعتبارات خواهد بود.

مهندس بیرنوندی" رئیس کمیته فنی ایمنی آب شرب شهر قزوین شد
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- با ابالغ مهندس"علی فرخ زاد" معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری، مهندس" داراب بیرنوندی" مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قزوین به سمت رئیس 
کمیته فنی ایمنی آب شرب شهر قزوین منصوب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
استان قزوین، در متن ابالغی، آمده است، به استناد بند ۳-۷سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب شرب  
با موضوع اجرای برنامه آب آشامیدنی در کشور به موجب این ابالغ جنابعالی به عنوان رئیس کمیته 
فنی ایمنی آب شرب شهر قزوین منصوب می شوید.   درادامه تصریح شده است، امید است ضمن 
استفاده از کلیه امکانات و ظرفیت های موجود با همکاری اعضای محترم کمیته، کلیه وظایف محوله در سند مذکور را با تاکید بر 
فراهم آوردن زمینه و امکانات برای ارتقاء سطح بهداشتی شهروندان به نحو احسن به انجام رسانید. در پایان آمده است:توفیق روز 

افزون جنابعالی را از درگاه احدیت مسئلت دارم.

رئیس شورای شهرستان مالرد:
ارتقاء امنیت عمومی بویژه در پارکها از اولویت های مالرد است.

مالرد- غالمرضا جباری- آئینه ونددرجمع خبرنگاران بابیان اینکه مشکالت امنیتی شهر باعث 
شده نتوانیم از پارکهای احداث شده، استفاده مناسب ببریم، افزود: اگر پارکی احداث شود ولی خانواده 
ها به دالیل ناامنی نتوانند از آن بهترین بهره و استفاده ببرند، بی فایده است. وی افزود: رفع ترافیک 
سر سام آور وخسته کننده در مالرد به عزم جدی و برنامه ریزی استانی نیاز دارد. یاد آور می شوم در 
شهریور ماه نشستی با شورای شهر تهران دراین باره خواهیم داشت و با تشکیل جلسات مشترک با 
شورای استان بدنبال دستیابی به تفاهمات و نتایج مثبت هستیم. عضو فعال شورای شهر مالرد اشاره 
ای هم به تاثیر واریز ارزش افزوده در روند کارهای شهر، کرد و در این باره اذعان داشت: ارزش افزوده متعلق به مالرد، گره گشای 
خوبی در رفع برخی کمبود های مالی شده است. ما هم سعی کرده ایم که مبالغ تخصیصی از ارزش افزوده را به احداث پروژه های 

عمرانی اختصاص دهیم تا مردم بهره خوبی از مدیریت شهری ببرند.

تکریم ارباب رجوع؛ هدف نهایي واگذاري برخي خدمات شرکت گاز به 
دفاتر پیشخوان دولت

مشـهد - صابر ابراهیم بای - رئیس روابط عمومي شرکت گاز خراسان رضوي هدف نهایي از 
واگذاري برخي از خدمات این شرکت به دفاتر پیشخوان دولت را تکریم ارباب رجوه عنوان کرد و گفت: 
ارائه خدمت در نزدیکترین موقعیت به شهروندان موجب رفاه و آسایش اجتماعي مي شود. سید احمد 
علوي صبح امروز در دوره آموزشي مدیران و کاربران گاز دفاتر پیشخوان اظهار کرد: دفاتر پیشخوان 
به عنوان نمایندگان دولت در حضور مردم باید کسب رضایت حداکثري را مالک عمل خویش قرار 
دهند. وي با اشاره به تالش هاي انجام شده براي تکریم ارباب رجوع در مجموعه شرکت گاز افزود: 
اگر هر مسئولي در محل کار خود با شهروندان به خوبي رفتار کند نهایتا شاهد ارتقاي رضایت مندي جمعي از نحوه ارائه خدمات 
خواهیم بود. علوي خاطرنشان کرد: لبخند و خوشرویي با مردم هیچ هزینه اي ندارد. اگر تصور کنیم تمام افرادي که در طول روز به ما 
مراجعه مي کنند همانند خانواده و نزدیکان ما هستند پاسخگویي به بهترین نحو ممکن انجام مي شود. رئیس روابط عمومي شرکت 
گاز خراسان رضوي گفت: دولت با واگذاري خدمات خود به بخش خصوصي به دنبال کاهش تصدي گري و ارائه خدمات بهتر به 
شهروندان است. وي دفاتر پیشخوان را بازوي دولت در مسیر چرخه خدمت رساني دانست و بر لزوم رعایت آداب و اصول خدمتگذاري 
تاکید کرد. علوي یادآور شد: هم اکنون میزخدمت شرکت گاز استان در سطح تمام ادارت مناطق مشهد و نواحي شهرستان هاي 

خراسان رضوي برپا شده است.

مدیر امور آبفای شهرستان قدس خبر داد:
ایجاد شبکه جمع آوری فاضالب شهری ادامه خواهد یافت

شـهرقدس- خبرنـگار فرصت امروز- بهزاد رضوانی گفت: ایجاد ش��بکه جمع آوری 
فاضالب شهری در خیابان های کاوسیه، برازنده، کاشاني و گلشن به طول ۲۵۰۰ متر انجام شده و 
تعداد ۳۰۰ رشته انشعاب فاضالب به این شبکه متصل شده است. او افزود: هم اکنون فاز یک تصفیه 
خانه فاضالب شهرس��تان قدس از نوع بیوالک فعال است و ۱۴۷ هزار نفر را تحت پوشش قرار داده 
است. بهزاد رضوانی ضمن اشاره به مزایای دفع بهداشتی فاضالب در راستای ارتقاء بهداشت عمومی 
و سالمت جامعه اظهار داشت: پساب به دست آمده از تصفیه فاضالب ها برای مصارف کشاورزی و 

صنعتی کاربرد دارد، که توزیع و تخصیص آن به کشاورزان و صنعتگران منطقه به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.

 مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی 
به مناسبت روز خبرنگار از صدا وسیمای استان بازدید نمود

اراک- مینو رستمی - به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان محمدرضا سمیعی مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی 
وهیئت همراه به مناسبت روزخبرنگار ضمن بازدید ازصداوسیمای استان بامدیرکل این سازمان و کارکنان معاونت خبراین مرکزدیدار 
نموده وبااهدای ش��اخه گل ازایشان تقدیروتشکر نموند.   براس��اس این گزارش دراین دیدار سمیعی ضمن گرامیداشت یاد شهید 
محمودصارمی وروز خبرنگار باقدردانی از زحمات کارکنان رسانه بویژه فعاالن عرصه خبر نقش تالشگران این عرصه درمعرفی خدمات 
دولت و اطالع رسانی وتنویر افکار عمومی وآگاهی بخشی به مردم رامهم دانست.ایشان همچنین ازمدیرکل صداوسیمای استان بخاطر 
تعامل مثبت وسازنده با شرکت گازاستان ،معرفی خدمات دولت واقدامات نظام مقدس جمهوری اسالمی واطالع رسانی دقیق وبه 

موقع رویدادهای استان  واین شرکت تقدیروتشکر نمود.
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ه��وش هیجانی با مطالعه  تعاری��ف و درک مفاهیم تقویت 
نمی ش��ود و مستلزم تمرین مرتب و بلندمدت و تغییر عادات 
قدیمی اس��ت. درحالی که این روزها مفهوم هوش هیجانی به 
یک موضوع جذاب جهانی تبدیل  شده، ما شاهدیم که بسیاری 
 EI از اف��راد حرفه ای در تالش برای افزایش هوش هیجانی یا
خود شکس��ت می خورند. علت شکست افراد این است که یا 
نمی دانن��د باید تالش های خ��ود را روی چه چیزی متمرکز 
کنند، یا نمی دانند که چگونه از این مهارت ها در سطوح عملی 
اس��تفاده کنند. روانشناس��ان دنیل گولمن و میشل نوارز، در 
تحقیقات خود متوجه شدند که بهترین راه برای توسعه  هوش 
هیجانی، این است که ابتدا حوزه هایی از هوش هیجانی را که 
هم راستا با اهداف اصلی شما هستند شناسایی کنید. سپس 
عادت های جدید را در این حوزه ها پایه گذاری کنید، نه اینکه 

صرفاً به درک مفهومی آن ها تکیه کنید.
به این ترتیب، کار را با سه سوال از خودتان شروع کنید:

چه تفاوت هایی بین تصور شما از خودتان و نگاه 
دیگران به شما وجود دارد؟

مث��ل همه  موارد دیگری که یاد می گیریم، اینجا هم اولین 
قدم این است که به یک واقعیت ابتدایی برسیم: خودشناسی 
شما )اینکه خودتان را چگونه می بینید( با شهرت شما )اینکه 

دیگران چگونه شما را می بینند( تا چه حد متفاوت است.
ای��ن موضوع در زمینه  هوش هیجان��ی،  اهمیت فوق العاده 
زیادی دارد. چراکه ممکن است واقعاً در مورد عناصر احساسی 
تعامالت مان اشتباه کنیم. به عنوان مثال بیشتر ما فکر می کنیم 
ش��نونده  خوبی هس��تیم، درحالی که واقعاً این طور نیس��ت. 
اگر خودم��ان را با یک معیار خارجی مقایس��ه نکنیم، هرگز 
نمی فهمیم که اعمال ما چگونه عملکرد و کارایی را تحت تأثیر 
قرار می دهند. با دریافت بازخورد از دیگران، ش��اهد و مدرک 
محکمی در دس��ت داریم که چگونه بای��د رفتارمان را تغییر 

بدهیم و در ضمن، انگیزه  این کار را هم به دست می آوریم.
ع��الوه بر این، ه��وش هیجانی برخ��الفIQ، در یک نمره  
منفرد تعریف نمی ش��ود. ش��ما نمی توانید بگویید که هوش 
هیجان��ی  خوب یا ب��دی دارید. ه��وش هیجانی چهار جنبه 
مختلف دارد و ممکن اس��ت ما در برخ��ی از این زوایا بهتر از 
سایرین باشیم: خودآگاهی، مدیریت شخصی، آگاهی اجتماعی 
و مدیری��ت روابط. بین این حوزه ها، ۱۲ مهارت اکتس��ابی و 

آموختنی وجود دارد.
بهترین راه برای شناخت فاصله  میان »درک ما از خویشتن« 
و »ش��هرت ما«، دریافت بازخورد ۳۶۰درجه است که چندین 
جنب��ه از هوش هیجانی را نمایان می کند. صرف نظر از اینکه 
چه راه��کاری را برای دریافت بازخورد انتخاب می کنید، باید 
بازخورد را روی »توس��عه« متمرکز کنید نه ارزیابی عملکرد 
)بازخوردی ک��ه در حوزه  ارزیابی عملک��رد صورت می گیرد، 
ممکن اس��ت نتای��ج واقعی را منحرف کن��د.( در این صورت 
دقیقاً و به طور مشروح متوجه می شوید که در چه حوزه هایی، 

دیگران دید متفاوتی نسبت به شما دارند.
همان طور که اشاره شد، باید بدانیم که از یک منظر خارجی، 
اعمال ش��ما، چگونه روی روابط و کار شما تأثیر می گذارد. به 
ای��ن منظور راه دیگری نیز وجود دارد و آن، کار کردن با یک 
مربی اس��ت. به کمک یک مربی می توانی��د الیه های بیرونی 
ذهن تان را کنار بزنید. سپس می بینید که مفروضات و روایات 
شخصی ش��ما، چگونه علیه خودتان کار می کنند. برای پیدا 
کردن یک مربی خوب و واقعی، وقت بگذارید و تحقیق کنید. 
در ای��ن زمینه خاص، تخصص مربی با م��درک و گواهینامه 
اثبات نمی ش��ود. اگر نمی توانید مربی خوبی بیابید، باید یک 
شریک یادگیری پیدا کنید. مثاًل یک همکار مورد اعتماد که 
به نظرات او اعتماد دارید و درعین حال قادر اس��ت ش��ما را از 

تعصبات و فرضیات همیشگی تان آگاه کند.
چه چیزی برای شما اهمیت دارد؟

هنگامی ک��ه از ی��ک مرب��ی یا ه��ر فرد واج��د صالحیتی 
بازخورد گرفتید، متوجه می ش��وید که چه ویژگی ها، رفتارها 
و خصوصیات��ی را باید بهبود دهید، اما درعین حال اهداف تان 
را فراموش نکنید: حوزه های عملکرد فعلی که می خواهید در 
آن ها پیش��رفت کنید یا مقصدی که برای آینده  خود در نظر 
گرفته اید. وقتی که در حال تقویت مهارت های هوش هیجانی 
هس��تید، اگر صرفاً روی کارهای توصیه شده از طرف رئیس، 
مدیر یا همکاران متمرکز ش��وید، فرص��ت و مزیت بزرگی را 
از دس��ت می دهید. هوش هیجانی، بی نهایت روی ذهن شما 
تأثیر می گذارد و بهتر اس��ت آن را روی امور بسیار مهم مثل 
تغیی��ر عادت های بلندمدت متمرکز کنید. چراکه یاد گرفتن 

مهارت هایی مثل بودجه بندی، بسیار ساده تر است.
به عبارت دیگ��ر، باید حوزه هایی را ب��رای کار کردن انتخاب 
کنید که فصل مش��ترک بازخوردهای دریافت شده و اهداف 
مهم ش��ما هس��تند. از خودتان بپرس��ید: آی��ا می خواهید با 
بهره گیری از توانایی های خود، به جایگاهی مدیریت/ رهبری 
برسید؟ آیا می خواهید یک عضو مؤثرتر در تیم باشید؟ تأثیر 
مثبت بیشتری داشته باشید؟ خودتان را بهتر مدیریت کنید؟ 
یا روی اهداف مهم متمرکز بمانید؟ لزوماً نباید اهداف حرفه ای 
را انتخ��اب کنید. آیا می خواهید با همس��ر یا فرزندتان رابطه  
بهتری داشته باش��ید؟ اگر تأثیر عادت های فعلی EI خود را 
بر اهداف تان درک کنید، باانگیزه  بیش��تری به تقویت هوش 

هیجانی خود ادامه می دهید.
به عنوان  مثال، ش��ما بازخوردی دریافت می کنید مبنی بر 
اینکه ش��نونده  خوبی نیس��تید. به جای اینکه این ایده را یک 
حمله در نظر بگیرید یا آن را به دس��ت فراموش��ی بسپارید، 
یک ق��دم به عقب برداری��د و اهداف تان را مرور کنید. ش��اید 
شما می خواهید روابط، درک و معاشرت های مؤثرتری داشته 
باشید. گوش دادن چگونه به شما کمک می کند این کارها را 
انجام دهید؟ اگر از این دریچه به بازخوردها نگاه کنید، آن ها را 
به جای تهدید، فرصتی برای حرکت به سمت اهداف می بینید.

برای رسیدن به این اهداف به چه تغییراتی نیاز دارید؟
پس  از اینکه برخی از مهارت های هوش هیجانی را انتخاب 
کردید؛ باید اقدامات خاص و ضروری آن را شناس��ایی کنید. 
ب��رای مثال اگر تصمیم گرفتید به یک ش��نونده  بهتر تبدیل 
شوید، ممکن اس��ت زمانی که با مخاطب صحبت می کنید، 
کمی مکث کنید. پیش از پاسخ دادن به حرف او خوب گوش 
دهید. بررسی کنید که ایده  او را متوجه شده اید. درواقع جریان 
را خاص نگه  دارید. این روند به عادت هدف گذاری ش��ده  شما 

کمک می کند.
شما همچنین باید از هر فرصت طبیعی )هرچند کوچک( 
برای بهبود مهارت های خود اس��تفاده کنید. طی این پروسه، 
مغز خود را تمرین می دهید که به موقعیت های مشابه سابق، 
واکنش های متفاوتی نش��ان دهد. طبق اصل نوروپالس��تی، 
هرچ��ه یک مدار مغزی مفروض بیش��تر مورد اس��تفاده قرار 
بگیرد، اتصاالت آن قوی تر می شوند. ازآنجاکه در بحث تغییر 
ع��ادات، مغز بین خانه و کار تفاوتی قائل نمی ش��ود، در خانه 
نیز مانند محی��ط کار تمرین کنید. همان طور که با رئیس یا 
سرپرست بخش صحبت می کنید، با همسر، فرزند یا شریک 

خود نیز به تمرینات ادامه دهید.
پیگیری همه  فرصت هایی که ب��رای تغییر عادات می توان 
از آن ها اس��تفاده کرد، به کمی آگاهی و توج��ه نیاز دارد. در 
ابت��دا باید واقعاً ت��الش کنید )و ممکن اس��ت کمی عجیب 
هم به نظر برس��د(، اما هر بار که ای��ن کار را انجام می دهید، 
اتصاالت این مس��یرهای جدید در مغز ش��ما قوی تر می شود 
و رویکرد جدید ش��ما را ساده تر می کند. خیلی زود به صورت 
طبیع��ی وقتی با کس��ی صحبت می کنید، دیگ��ر حرف او را 
قطع نمی کنید تا واکنشی هیجانی نشان دهید. شما با تأمل 
و صبر سکوت می کنید و پس از خوب شنیدن، آگاهانه پاسخ 
می دهید. سرانجام یک روز به یک ویژگی برتر می رسید: عادت 
جدید به طور خودکار انجام می شود، بدون اینکه مجبور باشید 
تالش کنید. درواقع عادت جدید، جایگزین عادت قدیمی و به 

پیش فرض مدار مغز شما تبدیل  شده است.
در اینجا نیز حضور یک مربی، در طول مسیر به شما کمک 
می کند، مخصوص��اً مربیانی که به طور تخصص��ی در زمینه  
هوش هیجانی تعلیم  دیده اند. یک مربی حرفه ای به شناخت 
روایت های ش��خصی و الگوهای ذهنی که ش��ما را از مس��یر 
منحرف می کند، کمک می کند. همچنین در روزهای سختی 
که فشارهای زندگی شما را به عقب برمی گرداند، صحبت های 

مربی یاری گر خوبی خواهد بود.
با پاسخ دادن به این سواالت و تغییر واکنش های همیشگی، 
در راه ش��ناخت و کنار زدن عادت هایی قدم برمی دارید که به 
شما خدمت مثبتی نمی کنند. س��پس آن ها را به عادت های 
جدید و مفیدی تبدیل می کنید که تسریع کننده  موفقیت و 

پیشرفتی جدید هستند.
HBR/zoomit:منبع

هوش هیجانی خود را با 3 سوال بهبود دهید

بازاریابی عصبی دیجیتال
طی چند س��ال گذش��ته ش��ناخت رفتار مصرف کنندگان منجر به موفقیت بسیاری از کسب و کارهای 
معتبر بین المللی و در مقابل عدم ش��ناخت در این حوزه بس��یاری از کسب و کارها را دچار انقراض کرده 
است. از این رو، کسب و کارهای معتبر بین المللی در این حوزه سرمایه گذاری جدی انجام داده اند و از این 
طریق توانس��ته اند روابط اثربخشی را با مشتریان خود برقرار کنند. یکی از روش های مورد توجه برندهای 
معتبر جهانی در حوزه دستیابی به شناخت درست مصرف کنندگان، استفاده از بازاریابی عصبی در حوزه 
دیجیتال یا نورومارکتینگ اس��ت که با تکیه بر روانشناس��ی اجتماعی به یاری کس��ب و کارها در راستای 
جذب درست مشتریان می شتابد. درخصوص آشنایی با نورومارکتینگ در حوزه دیجیتال، به تازگی کتابی 

تحت عنوان »بازاریابی عصبی دیجیتال« توسط انتشارات ترمه به چاپ رسیده است.
کت��اب بازاریابی عصبی دیجیتال نوش��ته دکتر محمد مهاجر، حمیدرض��ا داودی و اعظم تیموری که با 
۱۸۴ صفحه و قیمت ۳۰ هزار تومان با اس��تفاده از مطرح کردن نمونه کس��ب و کارهای معتبر بین المللی 
به بررس��ی چگونگی اس��تفاده از نورمارکتینگ در حوزه دیجیتال می پردازد و یکی از جدیدترین کتاب ها 

در این حوزه به شمار می رود.
 در این کتاب آمده اس��ت که هزینه های بازاریابی و تبلیغات ش��ما کمترین تأثیری در تصمیم مخاطب 
ب��ه خرید نداش��ته به همین خاطر اس��ت که طبق آمار رس��می بیش از ۹۰درص��د محصوالت و خدمات 
جدید حتی در کش��ور ژاپن در س��ه ماهه اول با شکست مواجه می شوند! و خبر خوب اینکه با به کارگیری 
آموزه های دیجیتال نورومارکتینگ که تلفیقی از علوم بازاریابی، عصب شناسی، روانشناسی، علوم شناختی 
انسان و انقالب چهارم صنعتی است، شما به آمار خیره کننده ای از افزایش نرخ تبدیل و فروش استثنایی 

از طریق تأثیر بر مغز مخاطب دست خواهید یافت!
یکی از نکات بارز و برجسته این کتاب، این موضوع است که برای تشریح مسائل مطرح شده نویسندگان 
کتاب به بررسی نمونه های واقعی و برخی از آمارهای معتبر بین المللی پرداخته است؛ نمونه هایی که نقش 
چراغ راهنمایی را برای مابقی فعاالن حوزه بازار بازی خواهند کرد. خواندن این کتاب به تمام عالقه مندان 

مباحث علمی بازاریابی و خصوصاً مدیران کسب وکارهای ایرانی توصیه می شود.

تبلیغـاتخالق درنــگ

مدرسهمدیریت
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راهبردهای طالیی برای رسیدن به شغل رویایی

ش��ریک سابق یک شرکت س��رمایه گذاری خطرپذیر به ما می گوید که چطور نقشی را ایجاد کرده است 
که پیش از این وجود نداشته است.

 در مجموعه مقاالت »گشودن درهای بسته« درباره عبور از موانعی که در مسیر موفقیت بر سر راه مان 
قرار می گیرند، تش��خیص فرصت ها و ایجاد آنها ب��رای خودمان و دیگران به گفت وگو با رهبران و مدیران 

موفق می پردازیم. 
ریسا استاک،  مدیرکل شرکت New Business Creation می گوید که موقعیت فعلی او قبل از آن 

که خودش شجاعانه برای رسیدن به آن تالش کند، وجود نداشته است.
استاک می گوید: »من ایمان دارم که خودم باید شغل مورد عالقه ام را خلق کنم.«

اگر سردرگم هستید و نمی دانید چه کاری برای پیشرفت شغلی تان انجام دهید، استاک توصیه می کند، 
آن چیزی را که از یک شغل رویایی در ذهن دارید، روی کاغذ بیاورید. هیچ وقت نمی دانید، چه کسی در 

موقعیتی است که می تواند به شما برای رسیدن به رویاهای تان کمک کند.
اس��تاک نزدیک به ۱۰س��ال یکی از ش��رکای اصلی یک ش��رکت س��رمایه گذاری پرخطر بود و همواره 
می خواست که تغییری در شغل خود ایجاد کند. یک نشست صادقانه با بت کام استاک، یکی از موسسان 
هولو  و نخستین بانوی نایب رئیس در GE، او را راهنمایی کرد تا در مسیر جدیدی قدم بردارد و شرایط 
ش��غلی خودش را طبق امیال و اهداف خود تعریف کند. اس��تاک در موقعیت فعلی خود کسب و کارهای 
جدیدی را در زمینه سالمت و بهداشت، نرم افزار و انرژی تحت حمایت GE ایجاد و راهنمایی می کند که 

در حال حاضر پنج مورد از آنها در حال فعالیت هستند.
استاک موفقیت خود را مرهون شناخت صحیح خود از نقاط قوتش و نترسیدن از روبه رو شدن و کمک 

گرفتن از افراد و سازمان هایی می داند که از صمیم قلب به آنها احترام می گذارد.
اس��تاک توصیه می کند: »اگر ش��رکتی وجود دارد که چون آن را تحسین می کنید یا حوزه فعالیتش را 
دوس��ت دارید، واقعاً می خواهید با آن همکاری داش��ته باشید، با مدیران آن مالقات کنید تا متوجه شوید 
که به چه طریقی می توانید به آنها کمک کنید. آیا شغلی وجود دارد که بتوانید آن را خلق کنید یا کاری 
مناسب شما در آن شرکت وجود دارد؟ فکر کنید که چه کاری را دوست دارید، انجام دهید و بعد محیط 

مناسب را برای پیاده کردن آن پیدا کنید.«  
اگ��ر فکر دفاع کردن از خود و تبلیغ برای توانایی های تان عصبی تان می کند، بهتر اس��ت اول با افرادی 
تمری��ن کنید که به آنها اعتماد دارید و می دانید که با واکنش هایی صادقانه به ش��ما کمک خواهند کرد. 
همچنین زمانی که با مدیران ش��رکت صحبت می کنید، ش��فاف و موجز درباره توانایی های خود توضیح 

دهید.
استاک در توضیح می گوید که خودش این توانایی را در ۱۶ سالگی در نخستین روزهای کار نامه رسانی 
در بخش تجاری در شرکتی با محیط کاماًل مردانه به دست آورده است. او این مهارت را در خودش ایجاد 
و تقوی��ت کرد تا در نهایت توانس��ت آن را همزمان با اخذ مدرک دکت��را در ایمونولوژی به نحو موثری از 

پشت میز مدیریت خودش به کار بندد.
GE بزرگ ترین ش��رکتی اس��ت که اس��تاک تاکنون با آن همکاری داشته اس��ت، هرچند عظمت این 
ش��رکت، به ویژه تعداد سهامداران آن در پروژه ها در ابتدا برای استاک مرعوب کننده بود، اما به او یاد داد 

که باید پشتکار داشته باشد و به خودش اعتماد کند.
سخن آخر استاک این است که : »زنان دوست دارند کارهایی را انجام دهند که باور دارند از عهده انجام 
آن برمی آیند، اما توصیه من به همجنس��ان خودم این اس��ت که کاری را شروع کنند که کاماًل برای شان 
آش��نا نیست و مطمئن نیس��تند که بتوانند آن را انجام دهند، این تالش کردن برای بهبود خود و روبه رو 
ش��دن با چالش های جدید کار را مفرح و لذت بخش می کند. مطمئن باش��ید که یاد می گیرید، می توانید 
خودتان را بهتر کنید و در نهایت متوجه توانایی های ش��گفت انگیز خود می ش��وید و می بینید که کارهای 

زیادی هست که به خوبی از عهده انجام آنها برمی آیید.«  
entrepreneur: منبع


