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اعالم آمادگی 11۰ شرکت کوچک و متوسط اروپایی برای تعامل 
نفتی با شرکت های ایرانی

 راهکار اجرایی اروپا
برای همکاری با ایران

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت از آمادگی ۱۱۰ شرکت کوچک و متوسط اروپایی برای همکاری 
ب��ا ش��رکت های ایرانی خبر داد. همچنین رویترز نیز در گزارش��ی از عدم موفقیت اوپ��ک در افزایش عرضه نفت 
س��خن گفت و از اس��ناد جدیدی خبر داد که به دست این خبرگزاری رسیده و نشان می دهد که اوپک به سختی 
تالش می کند نفت بیشتری به بازار عرضه کند زیرا افزایش تولید عربستان با افت تولید ایران جبران شده است...

 سرانجام وزیر راه و شهرسازی
پس از 48 روز متن استعفایش را منتشر کرد

پایان ماجرای خداحافظی 
آخوندی با کابینه

2
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 احتمال ترخیص
14 هزار خودروی وارداتی از گمرک

رسیدن بازاریابان به روزهایی پربارتر
مراقب این اشتباه های استخدامی باشید

کتاب هایی که هر مدیر، کارآفرین و تاجر باید بخواند
نحوه نوشتن طرح بازاریابی 

9 راهکار مدیریت شبکه های اجتماعی برای بازاریاب ها
چگونه برندی خالق در زمینه بازاریابی محتوایی باشیم؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

درخواست تیم کوک از 
بلومبرگ برای حذف گزارش 
جاسوسی چین با میکروچیپ

4 فرصت امروز: اعـالم رئیس کل بانک مرکزی درباره 
افزایـش عرضـه ارز وارداتی در روزهـای آینده...

 بانک مرکزی موظف به ارائه پیشنهادات اجرایی
برای اصالح نظام بانکی شد

همتی: عرضه ارز در بازار 
ثانویه شتاب می گیرد

یادداشت
آسیب شناسی بازار کاال 
و خدمت براساس نقش 

تولیدکننده و مصرف کنندگان  

آسیب شناسی بازار کاال و خدمت براساس نقش تولیدکننده و مصرف کنندگان  

در حالی ک��ه روند حاک��م بر بازار، 
نش��ان از وجود یک ش��رایط با ثبات 
نس��بی را می ده��د آسیب شناس��ی 
اوضاع و احوال گذشته بازار به عنوان 
ی��ک وظیف��ه اصل��ی باید م��د نظر 
متولی��ان نظارت بر ب��ازار قرار گیرد. 
ارزیاب��ی وضعی��ت ب��ازار داخل��ی و 
نگاهی به ش��رایط آن نشان می دهد 
ک��ه هجمه ه��ای اولیه ب��رای خرید 
و ذخیره س��ازی کااله��ا ت��ا ح��دود 
زی��ادی فروک��ش ک��رده و جامعه از 
نظر روانی به این باور رس��یده است 
که زیرس��اخت های اقتصادی کشور 
امکان پاس��خگویی به نیازهای مردم 
را در بس��یاری از حوزه ها دارا است و 
بسیاری از تبلیغات انجام شده از سوی 
برخی از رسانه ها و مطبوعات خارجی 
با واقعیات موجود فاصله دارد. از سوی 
دیگر اگرچه حجم کاالهای مورد نیاز 
مردم در بازار وج��ود دارد ولی هنوز 
برخی هیجان��ات کاذب در برخی از 
حوزه ه��ا مانند بازار خ��ودرو، برخی 
از محص��والت غذایی، گوش��ی تلفن 
همراه و... وجود داش��ته و بازار آنها از 
تعادل نسبی برخوردار نشده است لذا 
می توان گفت هنوز افزایش قیمت یا 
تف��اوت معنا داری میان قیمت بازار و 

کارخانه مشاهده می شود. 
ادامه در همین صفحه

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی

11 صفر 144۰ - سـال پنجم
شماره   1184- 16صفحه - 2۰۰۰۰ ریال
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ادامه از همین صفحه
آسیب شناسی این شرایط نشان می دهد که برخی از این محصوالت 
ب��ا بهان��ه افزایش قیمت ارز، افزایش صادرات و ی��ا عدم امکان واردات 
برخ��ی قطعات ب��ا افزایش قیمت مواجه گردیدن��د، ولی اکنون که در 
بس��یاری از این محصوالت، قیمت بازار آنها از تعادل نس��بی برخوردار 
ش��ده است خبری از کاهش و بازگش��ت قیمت آنها نیست. سوالی که 
اکنون مطرح می ش��ود این اس��ت که چرا اینگونه محصوالت با کاهش 
قیمت محسوس��ی مواجه نمی ش��وند؟ چرا در برخی از این محصوالت 
افزای��ش قیمت های اعمال ش��ده به س��بب جلوگی��ری از رصد مراجع 
نظارتی به صورت ش��فاف از سوی تولیدکننده اعالم نمی شود و حتی از 

درج قیمت مصرف کننده بر روی کاال امتناع می شود؟ 
در چنین ش��رایطی ورود کارشناس��ی و هدفمن��د نهادهای نظارتی 
ب��رای ارزیابی و کنترل فرآیند قیمت تمام ش��ده این نوع محصوالت از 
اولویت هایی است که دولت باید هم در جهت حمایت از مصرف کننده 
و ه��م تولیدکنندگان صحیح العمل به عنوان ی��ک وظیفه مد نظر قرار 

دهد. 
میزان آسیب پذیری جریان تولید داخلی از نوسانات بازار ارز و تغییر 
روزان��ه قوانین حاکم بر واردات بر هیچ کس پوش��یده نیس��ت و همه 
کارشناسان نیز متفق القولند که دولت در این حوزه باید با یک سیاست 
منس��جم و با سرعت عمل مناسبی برای حمایت از جریان تولیدکننده 
و مصرف کننده عمل می کرد که این موضوع با ش��رایط مناسبی اتفاق 

نیفتاد.
به نظر می رس��د که مشکالت ایجادش��ده در اثر برهم خوردن تعادل 
بازار ارز و طال موجب سوءاس��تفاده هایی در بازار کاال و خدمات ش��ده 
است و برخی نشان دادند که چگونه می توانند در شرایط دشوار جامعه 
و مردم از آب گل آلود اقتصاد کش��ور ماهی بگیرند و روزگار را به کام 
م��ردم تلخ کنند ت��ا جایی که این موضوع حتی ب��ه قیمت جان مردم 
ه��م تمام ش��ود و به قول برخ��ی اگر منافع آنها به خط��ر بیفتند جان 
8۰میلی��ون هم برای آنها اهمیت ن��دارد. راهکارهای نظارتی، مدیریت 
واردات کاال و سیاس��تگذاری های حمایت��ی در این ح��وزه از تدابیری 
اجرایی برای حل مشکالت این حوزه تلقی می شود. لذا باید این بینش 
وجود داشته باشد که تا زمانی می توان از ورود کاال به کشور جلوگیری 
ک��رد که مناف��ع تولیدکنندگان صحیح العمل و قاطب��ه مردم به خطر 
نیفتد؛ اگر قرار باش��د جلوگیری بی قید و شرط از واردات باعث شود تا 
اکثری��ت قریب به اتفاق جامعه تحت اس��تثمار، اجحاف و انحصار قرار 
گیرن��د و منافع مردم به خطر بیفت��د، اهداف مترتب بر موضوع تحقق 
نیافته است. اگرچه بر این موضوع رجا واثق داریم که حمایت از کاالی 
ایران��ی و ت��الش برای افزایش اس��تقبال از آن در جامعه باید به عنوان 
س��رلوحه کار مردم و مس��ئولین ق��رار گیرد و بر ای��ن اصل هم تاکید 
می شود  که حمایت از کاالی ایرانی یعنی حمایت از اشتغال، حمایت 
از رونق اقتصادی و حمایت از توس��عه و عمران کشور اما تولید ایرانی 
نیز باید با س��ه مولفه مهم قیمت، کیفیت و در دس��ترس بودن بتواند 
توج��ه و نیاز جامعه را ب��رآورده نماید. تا الزامات ی��ک حمایت پایدار 
مبتنی بر توس��عه محقق شود. در غیر این صورت دولت باید با تسهیل 

شرایط واردات هدفمند زمینه آرامش جامعه را فراهم کند. 
اگر بنا باش��د برخ��ی از بنگاه های اقتصادی با اس��تفاده از ش��رایط 
ایجادش��ده در ب��ازار و ح��ذف کاالهای رقیب خارج��ی زمینه را برای 

افزونه خواه��ی و اجح��اف ب��ه مصرف کنن��دگان فراه��م نمایند عماًل 
سیاس��ت های حمایت��ی دولت با بن بس��ت مواجه می ش��ود. چراکه با 
اجح��اف به مصرف کنن��ده و اس��تثمار آن عماًل جریان تولید کش��ور 
نیز به س��مت توس��عه پایدار حرکت نخواهد کرد اگرچه ممکن است 
در کوتاه م��دت منافعی را نصیب قش��ر خاصی از اف��راد نماید. تضعیف 
دهک ه��ای میانی و پایینی جامعه و فش��ار بر آنها س��اختار اقتصادی 
اجتماع��ی جامعه را به س��مت فقر و افزایش فالک��ت هدایت می کند. 
کاه��ش قدرت خرید مردم به عدم رونق بازار کس��ب و کار می انجامد؛ 
موضوع��ی که در حوزه محصوالت لبنی به عینه ش��اهد آن هس��تیم 
افزایش ه��ای غیرمتعارف قیمت محصوالت لبنی که بخش��ی از آن را 
می توان نتیجه تصمیم غیرکارشناس��ی دس��تگاه های مرتبط دانست، 
باعث ش��د هم مصرف کننده، خرید این محصوالت را که س��هم بسیار 
زیادی در افزایش ضریب سالمت جامعه دارد تا حدودی متوقف کند و 
هم تولیدکننده با رکود در فروش محصوالت مواجه شود. سیاست های 
حمایتی غیراصولی در قیمت گذاری این نوع محصوالت که با س��المت 
جامعه ارتباط نزدیکی دارد عمال جریان مصرف را با کاهش استفاده از 
این نوع محصوالت مهم در س��بد سالمت مردم مواجه کرده است. به 
خطر افتادن س��المت مردم یعنی افزایش هزینه درمان و ایجاد آسیب 
جدید برای اقش��ار کم توان داخلی. لذا این اصل  باید در سیاست های 
تیم اقتصادی دولت وجود داش��ته باش��د که هرگون��ه اقدام در جهت 
افزای��ش قیمت کاال یا ایجاد انحصار در تولید به دلیل حمایت از تولید 
داخل که به کاهش قدرت خرید جامعه بخصوص اقش��ار آسیب پذیر و 
گروه های با درآمد ثابت منجر ش��ود قطعاً موجب رونق تولید و توسعه 
اقتصادی نخواهد ش��د و ای��ن موضوع با اصول انقالب اس��المی مورد 
تاکید بنیانگذار انقالب اسالمی و مقام معظم رهبری در توسعه عدالت 
اجتماعی و مبارزه با فقر و تبعیض مغایرت آشکاری دارد. اینکه برخی 
صاحب نظران و کارشناس��ان اقتصادی معتقدند که با اصالح و افزایش 
قیم��ت کااله��ا و برخی خدمات به س��مت قیمت ه��ای جهانی زمینه 
ح��ذف یا کاهش برخی مفاس��د اقتصادی مانند قاچ��اق فراهم خواهد 
ش��د. احتماالً ارزیابی یکجانبه نگرانه ای اس��ت که یک روی سکه را مد 

نظر قرار داده است. 
 از منظ��ر اقتص��ادی نیز این تصور که جامع��ه ای با حقوق و مزایای 
ثابت داخلی بتواند قدرت خریدی در حد جهانی داشته باشد یک تصور 
غیرکارشناس��ی محسوب می ش��ود. اگر طبقه متوسط و پایین جامعه  
قدرت خریدی در ابعاد جهانی داش��ته باش��د بای��د توقع خرید کاال و 
خدم��ت با قیمت جهانی را نیز داش��ت ولی در غیر این صورت اجرای 
چنین راهکاری موجب حل بخشی از معادله آن هم به صورت ناقص و 
در جهت منافع کوتاه مدت قشر محدودی خواهد شد و آسیب های آن 
دامان جامعه را در مرحله اول و جریان تولید در مرحله بعد را خواهد 
گرفت. چگونه می توان تصور کرد که  بازار کسب و کار با رونق مواجه 
می شود در صورتی که جامعه و افراد آن از قدرت خرید مناسبی برای 

خرید و رفع مایحتاج برخوردار نیستند؟ 
باعنایت به مطالب پیش گفته اتخاذ تدابیر الزم برای حمایت توامان 
از جریان تولید و مصرف تنها راهکاری است که می تواند فرآیند توسعه 
اقتصادی را با موفقیت همراه س��ازد و تحلیل جریان مصرف و ناتوانی 
آن در تامی��ن نیازه��ا و مایحتاج عماًل باعث تش��دید فاصله طبقاتی و 

گسترش طبقات فقیر در هرم طبقاتی جامعه خواهد شد.  



فرصت امروز: به نظر می رس��د که ماجرای جدای��ی عباس آخوندی، 
وزیر راه و شهرس��ازی از کابینه دوازدهم به سکانس پایانی خود نزدیک 
ش��ده اس��ت. او که در هفته ها و ماه های اخیر جزو خبرسازترین وزرای 
دولت دوازدهم بوده و ش��ایعه ها درباره اس��تیضاح یا اس��تعفای وی در 
رس��انه ها همواره مطرح بوده اس��ت، دیروز متن اس��تعفای خود را 48 
روز بعد از نگارش منتش��ر کرد تا رسما از سمت خود خداحافظی کند؛ 
اس��تعفایی که البته متعلق به دهم شهریورماه و یک ماه و نیم قبل است 

و رئیس جمهور هنوز واکنشی به آن نشان نداده است.
انتش��ار نامه اس��تعفای آخوندی دیروز  پس از حضور پرحاشیه او در 
مراسم امضای تفاهمنامه نوس��ازی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی بافت های 
فرسوده اتفاق افتاد تا آخوندی بار دیگر اختالف نظر خود با رئیس جمهور 
در موضوع بازآفرینی بافت های فرس��وده را آش��کار کند، چنانچه او در 
متن استعفایش هم به این موضوع اشاره کرده و نوشته است که درباره 
بافت فرس��وده ش��هری با رئیس جمهور اختالف داش��ته است: »به نظر 
نمی رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر جنابعالی بتوانم 
کار موثری انجام دهم. همچنین در ارتباط با سیاست دخالت حداکثری 
دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود 
کش��ور نیز امکان هماهنگی ندارم. این حق شماست که وزیر همراه تری 
را در دولت داش��ته باشید. خواهش��مندم این بار با درخواست این جانب 

موافقت و در تعیین جانشین تسریع فرمایید.«
او در ادامه نامه اس��تعفایش آورده: من بر این اعتقاد هس��تم که س��ه 
اص��ل پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی 
را در هیچ شرایطی نباید زیرپا گذاشت. آنچه که در تدبیر شرایط سخت 
جدید ناش��ی از تحریم های آمریکا شاهدیم، دقیقا نقض همین سه اصل 
است. در هر صورت با این سطح از تفاوت دیدگاه از حیث اخالقی ادامه 

کار من درست نیست.«
آخوندی همچنین در متن اس��تعفایش از حس��ن روحانی خواسته تا 
در اولین فرصت از کابینه دوازدهم خارج ش��ود و درخواس��ت کرده که 
این زمان از پایان مهرماه امس��ال فراتر نرود. از سوی دیگر، انتشار متن 
اس��تعفای آخوندی یک روز قبل از معرفی وزرای پیش��نهادی اقتصاد و 
تعاون به هیات رئیس��ه مجلس نیز معنی دار اس��ت. طبق توافق دولت و 
مجلس، قرار اس��ت امروز یکشنبه وزرای پیش��نهادی دولت به مجلس 

معرفی شوند.
اما آخوندی صبح دیروز و قبل از انتش��ار متن اس��تعفایش در مراسم 
امضای تفاهمنامه نوس��ازی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی بافت های فرسوده 
حضور یافته بود. صبح ش��نبه با حضور وزیر راه و شهرس��ازی و معاون 
اقتص��ادی رئیس جمهور و رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه، تفاهمنامه 
نوس��ازی ۱۰۰ هزار واحد مس��کونی در بافت های فرسوده با تأمین ۷۰ 
هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه به امضا رسید.

آخوندی س��اعتی پس از حضور در این مراسم، اما نامه استعفایش را 
در کانال تلگرامی اش منتش��ر کرد تا نشان دهد حضور پرحاشیه اش در 
مراس��م صبح، با رضایت قلبی نبوده اس��ت. او حتی در سخنانی در این 
مراس��م گفت: »من امروز برای حرف زدن اینجا نیامده ام بلکه برای کف 

زدن آمده ام!«
اما از س��خنان کوت��اه عباس آخوندی چنین برمی آی��د که او به هیچ 
وجه موافق ش��یوه بازآفرینی شهری نیس��ت و همچنان اعتقاد دارد که 
به جای س��اخت و ساز و تخریب گسترده محله ها، مردم ساکن محالت 
بافت فرس��وده باید توانمند ش��ده و با همکاری آنان نوسازی خانه های 

فرسوده درجاسازی شود.
این در حالی است که رئیس جمهور بر این نظر است که این طرح باید 
با س��رعت باالیی انجام شده و درنتیجه هم تعداد زیادی واحد مسکونی 
در بافت های فرس��وده نوسازی شوند و هم اشتغال زایی باالیی با اجرای 

آن به وجود آید.
البته نخس��تین بارقه های اختالف نظر روحانی و آخوندی در خصوص 
نوس��ازی بافت فرسوده به یک سال قبل و به زمان معرفی کابینه دولت 
دوازدهم در مجلس برمی گ��ردد؛ رئیس جمهور در هنگام معرفی عباس 
آخوندی به عنوان وزیر پیش��نهادی راه و شهرسازی در دولت دوازدهم، 
پس از تعریف و تمجیدهای گس��ترده از او در خصوص تالش��ش برای 
نوسازی ناوگان حمل و نقل به خصوص ناوگان هوایی در دولت یازدهم 
گفته ب��ود: »البته من و آقای آخوندی در خصوص نوس��ازی بافت های 

فرسوده با یکدیگر اختالف نظر داریم.«
در همین زمینه، سیدقاسم بی نیاز، مدیرکل روابط عمومی وزارت راه 
و شهرس��ازی نیز ضمن تایید اس��تعفای آخوندی به ایسنا، گفت: »متن 
اس��تعفا تقدیم رئیس جمهوری شده است و تصمیم نهایی در این رابطه 

با رئیس جمهوری است.«
بلندمرتبه سازی در بافت فرسوده؛ اولین اختالف 

به گزارش مهر، اولین نش��انه بروز اختالف میان رئیس جمهور و وزیر 
راه و شهرسازی با انتشار ابالغیه ای از سوی روحانی خطاب به شهرداری 
و دیگر دس��تگاه های ذی ربط در حوزه بافت فرس��وده در اواخر مهرماه 
سال گذشته و تنها چند هفته پس از آغاز به کار وزارت راه و شهرسازی 

دولت دوازدهم نمود علنی یافت.
رئی��س جمهور در این ابالغی��ه که نوبخت، رئیس س��ازمان برنامه و 
بودج��ه آن را اع��الم کرد، به ش��هرداری تهران مج��وز داد که در بافت 
فرس��وده پروانه احداث برج و بلندمرتبه صادر کند. این در حالی بود که 
شورای عالی شهرس��ازی و معماری به ریاست عباس آخوندی، پیش از 
ابالغ این دس��تور رئیس جمهور، هرگونه بلندمرتبه س��ازی در تهران را 

ممنوع کرده بود.
نوبخت در توضیح مجوز صادرشده برای شهرداری، با بیان این که پس 
از ساخت بلندمرتبه در بافت فرسوده، نیمی از واحدها را سازنده و نیمی 
دیگر از واحدها را به س��اکنان می دهند، گفت:  با این کار ش��هر نوسازی 

می شود و رئیس جمهوری روی این مسئله تاکید دارد.
بالفاصله پس از ابالغ این دستورالعمل، هوشنگ عشایری، معاون وزیر 
راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در آبان ماه همان 
س��ال در حاشیه نمایشگاه مطبوعات گفت: »آنچه مد نظر روحانی بوده 
این نیس��ت که انبوه سازان و برج س��ازان می توانند به بافت های فرسوده 

هجوم ببرند!«
انتصاب ترکان؛ دومین اختالف

اما یکی دیگر از نشانه های اختالف نظر رئیس و عضو کابینه دوازدهم 
در 4 دی ۹۶ و تنها س��ه ماه پ��س از آغاز به کار دولت دوازدهم نمایان 
شد. روحانی در حکمی اکبر ترکان، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشور را به سمت مشاور خود در امور هماهنگی نوسازی بافت 

فرسوده منصوب کرد.
این انتصاب در حالی بود که این وظیفه برعهده وزارت راه و شهرسازی بود 
و اگر قرار بود فردی به رئیس جمهور درخصوص پیشرفت نوسازی بافت های 

فرسوده مشاوره بدهد، شخص وزیر راه و شهرسازی بود نه ترکان.
گفتنی است ترکان در زمان ریاستش بر شورای مرکزی سازمان نظام 
مهندس��ی س��اختمان نیز اختالف نظرهایی با آخوندی در نحوه صدور 

بخشنامه های نظام مهندسی داشت.
ترکان در هفته نخس��ت مهرماه امس��ال نیز که انتخابات دوره هشتم 
هیات مدیره های س��ازمان  های اس��تانی نظام مهندس��ی ساختمان در 
جریان بود، با انتقاد از ابالغیه ها و ابطال پروانه اشتغال به حرفه مهندسی 
رئیس ش��ورای مرکزی نظام مهندس��ی س��اختمان گفت: آخوندی فکر 
می کند »همه چیز بلد« است. وی در اردیبهشت امسال نیز در مصاحبه 

با روزنامه شرق، وزیر راه و شهرسازی را »لجباز« نامیده بود.

شکست در نوسازی محله سیروس تهران
محله س��یروس تهران که در دولت دهم از س��وی وزارت مس��کن و 
شهرسازی وقت با هدف تخریب و نوسازی گسترده خریداری شده بود، 
به دولت های یازدهم و دوازدهم به ارث رسید و قرار بود نماد پیاده سازی 
نظرات آخوندی در زمینه نوس��ازی بافت فرسوده باشد. آخوندی معتقد 
اس��ت نوسازی بافت های فرسوده باید به صورت یک فرآیند اجتماعی و 
با مشارکت گسترده ساکنان محله و بدون تخریب محله و بافت قدیمی 
انجام شود. نه اینکه ناگهان دولت به صورت مستقیم دخالت کرده و کل 
محله را تخلیه و پس از نوس��ازی واحدهای مسکونی، خواستار بازگشت 
ساکنان محل ش��ود. چراکه در این صورت دیگر نه از ساکنان قبلی آن 

خبری هست و نه از هویت محله.
از نظ��ر آخوندی، این طرح پیش��تر در تهران )نوس��ازی محله نواب( 
آزموده و پاس��خ معک��وس دریافت کرده بود. مهمترین دلیل شکس��ت 
طرح نوس��ازی محله نواب در دهه ۷۰ در تهران از نظر آخوندی )زمانی 
که وی وزیر مس��کن دولت سازندگی و کرباسچی شهرداری تهران بود( 
ایجاد فاصله عمیق میان دو بخش غربی و ش��رقی بزرگراه نواب اس��ت؛ 
طرحی که به دعوای گس��ترده میان ش��هردار وقت پایتخت و وزیر راه و 

شهرسازی فعلی منجر شد و این اختالف همچنان ادامه دارد.
با این حال کلنگ نوس��ازی محله س��یروس تهران که آبان ماه س��ال 
گذش��ته در مراس��می با حضور وزیر راه و شهرس��ازی، اکب��ر ترکان و 
مدیرعام��ل س��ابق بانک عامل بخش مس��کن بر زمین زده ش��د و قرار 
ش��د شرکت انبوه ساز وابس��ته به این بانک دولتی، کار ساخت و ساز آن 
را انج��ام دهد، هنوز در مرحله کلنگ زنی باقی مانده و هیچ پیش��رفتی 

نکرده است.
به نظر می رسد طرح نوسازی محله سیروس نیز شکست خورده تلقی 
شود چون قرار بود خانه ها با تراکم پایین و حداکثر 4 طبقه و به صورت 
ش��بهویالیی احداث شود، اما تاکنون به دلیل عدم استقبال مردم از این 

طرح و تأمین نشدن منابع مالی آن، اجرای آن متوقف مانده است.
اختالف نظر در شیوه بازآفرینی

به نظر می رس��د سرمنش��أ اختالف��ات آخوندی و روحان��ی در زمینه 
بازس��ازی بافت فرس��وده به درک و فهم این دو از نوسازی برمی گردد؛ 
روحانی معتقد به جهاد تخریب و س��اخت و ساز جدید است و آخوندی 
می گوی��د محور بازس��ازی بافت های نابس��امان، باید س��اکنان محالت 
آس��یب دیده باش��ند؛ به این معنا که س��اکنان بافت های فرسوده خود 
باید س��رمایه گذاری کنند، خود با یکدیگ��ر ریزدانه ها را تجمیع کنند و 
خود آنها مجددا به محله سابق شان که حاال دیگر نونوار شده برگردند.

در س��وی مقابل، روحانی اندیشه دیگری دارد؛ گفته می شود در یکی 
از س��فرها به ترکیه، اردوغان عکسی از بافت فرسوده استانبول به رئیس 
جمهور کش��ورمان نشان داد؛ عکسی که نش��ان می داد زمانی که رجب 
طیب اردوغان ش��هردار استانبول بود، بافت فرسوده و مرکزی این شهر 
را در ی��ک حرکت جهادی تخریب کرد و چند برج و مجتمع مس��کونی 
بلندمرتبه در آن س��اخت. گفته می  شود روحانی از آن زمان شیفته این 
تفکر ش��د و تالش دارد که بافت های فرس��وده ش��هری به خصوص در 

پایتخت با این الگو بازسازی شود.
اگرچه بخش اعظم کارشناسان و متخصصان حوزه شهرسازی و احیای 
بافت های فرس��وده معتقدند اقدام جهادِی تخریب و نوسازی، نتیجه ای 
جز فرسوده س��ازی مجدد در بافت های فرسوده ندارد و بلندمرتبه سازی 
نیز نتیجه اش هجوم بس��از و بفروش ها به محله های میانی شهر نخواهد 
بود، اما از س��وی مقابل بس��یاری نیز بر این عقیده ان��د که اجرای تفکر 
آخوندی مبنی بر توانمندسازی ساکنان بافت ها و تشویق آنها به ماندن 
در بافت و تالش برای نوس��ازی آن از طریق س��رمایه و نیروی انس��انی 

ساکنان همان بافت ها، حداقل یک دهه زمان الزم دارد! 

سرانجام وزیر راه و شهرسازی پس از 48 روز متن استعفایش را منتشر کرد

پایان ماجرای خداحافظی آخوندی با کابینه
یادداشت

تجربه بینابینی ایران در خصوصی سازی

براساس نظریات اقتصادی، خصوصی سازی                                         بنگاه ها، واگذاری مدیریت 
آنها به بخش خصوصی است و مشکل اساسی خصوصی سازی                                         در ایران، 
نحوه واگذاری بنگاه های دولتی است. همان طور که می دانیم در درجه 
اول خصوصی س��ازی                                         از بنگاه های بزرگ مانند مخابرات شروع شد که 
مبلغ الزم برای خرید اینها از توان بخش خصوصی خارج بود. درنتیجه 
این واگذاری ها به بخش هایی که خصوصی نبودند، بلکه به بخش های 
دولتی یا شبه دولتی  مثل قرارگاه خاتم االنبیا و تامین اجتماعی واگذار 
ش��د. این واگذاری ها بیش��تر بابت بدهی های دولت در گذشته بود و 
در واقع خصوصی س��ازی                                         محسوب نمی شود. واگذاری بنگاه ها               از دولت 
ب��ه بخش هایی که ب��ه اصطالح عامیانه ب��ه آن خصولتی می                                            گویند یا 
بنگاه هایی که به هر حال مدیریت آن به نحوی با دولت اس��ت، یعنی 
اعضای هیات دولت مدیران آنها را تعیین می                                            کنند، خصوصی س��ازی                           
              واقعی نیست. مشخص کردن مدیران این بنگاه ها               به این ترتیب، بدتر 
از زمانی است که این بنگاه ها               در دست دولت باقی می               ماند. چرا که اگر 
تحت مدیریت دولت بود،  نظارتی بر آنها وجود داشت. از طریق وزارت 
اقتصاد و امور دارایی یا س��ازمان بازرسی کل کشور و ...  امکان نظارت 
بر بنگاه های دولتی وجود دارد، اما زمانی که در قالب خصولتی واگذار 
می شود دیگر ناظری وجود ندارد و مردم هم صاحبان سهم نیستند که 
مدیرانی را تعیین کنند و بر آنها نفوذ داش��ته باشند. بدیهی است که 

چنین خصوصی سازی ای                                         ناموفق است.
زمانی که رئیس شورای رقابت بودم تاکید کردم باید مجددا سهام این 
بنگاه ها به بخش خصوصی واگذار شود. باید در ابتدا بخش خصوصی را 
از طریق اتاق های بازرگانی و سندیکاها یا از طریق حمایت های بانکی 

تقویت کنند تا آنها بتوانند خریدار سهام بنگاه های واگذارشده باشند.
اگر بخش خصوصی توان خرید س��هام این بنگاه ها               را داش��ته باشد 
داوطلب می ش��ود، اگر سهام این بنگاه ها به صورت خردتر و کوچک تر 
واگذار شود، مطمئنا بخش خصوصی راحت تر می تواند سهام این بنگاه ها 
را خریداری کند. مسئله اینجاست که مثال در واگذاری مخابرات، دولت 
برای اینکه با قیمت باالتر این بخش را واگذار کند قانون خرید ۱+5۰ 
درصد را تعیین کرد تا کسی که سهام را می خرد کامال مدیریت و اداره 
آن را برعهده بگیرد. این در حالی اس��ت که قیمت گذاری بسیار باال از 
توان قسمت عمده بخش خصوصی خارج است. در این شرایط آیا باید 
خصوصی سازی ادامه یابد؟ برای پاسخ به این سوال می توان به تجربیات 
کش��ورهای مختلف توجه کرد که کش��ورهای دارای این تجربیات دو 
گروه هستند؛ دسته اول، کشورهایی که در دهه 8۰ میالدی زمانی که 
چرخشی در نظریه های اقتصادی اتفاق افتاد، به واگذاری بنگاه های در 
اختیار دولت مبادرت کردند ولی تشخیص اقتصاددانان این بود که این 
امر ضرورتی ندارد. کشورهای صنعتی پیشرفته مانند انگلستان، آلمان 
و آمریکا یا بعضی کش��ورهای توسعه یافته از جمله این کشورها بودند. 
این مشابه وضعیتی بود که آب استخری را در یک دریا بریزید، یعنی 
بخش خصوصی این کش��ورها مانند ی��ک دریا و اقیانوس بودند که به 
راحتی توانستند این بنگاه های دولتی را جذب و تحت مدیریت خود به 

کارآمدی برسانند که نتیجه مثبت آن دیده شد.
تجرب��ه کش��ورهای دس��ته دوم در زمان فروپاش��ی اتحاد جماهیر 
شوروی اتفاق افتاد. در کشورهای اروپای شرقی و کمونیستی برعکس 
کشورهای اول چندان بخش خصوصی ظرفیت پذیرش این بنگاه ها               را 
نداشت. این کشورها بخش خصوصی قوی نداشتند و در نتیجه مشکل 
این کش��ورها، نبود متقاضی برای شرکت های دولتی بود. این کار را با 
روش های مختلف انجام دادند و برخی از این کشورها سهام بنگاه های 
دولتی را به صورت تقریبا یکس��ان بین همه مردم پخش کردند و بعد 
بخش های خصوصی به تدریج شروع به جمع آوری این سهام ها کردند 
و تبدیل کردند به بخش خصوصی که مالکیت و مدیریت داشته باشد. 
این روش هم موفقیت زیادی نداشت و بسیاری از آنها به سرمایه گذاران 
خارجی  یعنی دنیای آزاد روی آوردند و بنگاه های خود را به آنها واگذار 
کردند و معدودی از کش��ورها دارای افرادی در خارج از کش��ور بودند 
که ثروت زیادی داش��تند و به خصوص اتحاد جماهیر ش��وروی که به 
روسیه تبدیل شد، افراد و گروه های ثروتمندی را داشت که به تدریج 

واگذاری ها به این گروه انجام شد.
ایران مثالی بینابینی است. یعنی هم بخش خصوصی در کشور وجود 
دارد و هم این بخش دارای توان باالیی نیس��ت. زمانی که خصوصی س

ازی                                         ش��روع ش��د 8۰درصد بخش صنعت در دست دولت بود و بخش 
خصوصی تنها 2۰درصد سهم داشت. این هم مانند مثال استخر و دریا 
است که انگار آب یک دریا را در استخری خالی کنید. بدیهی است این 
اس��تخر ظرفیت این میزان آب را ندارد و س��رریز خواهد شد. در اینجا 
باید سیاس��ت هایی برای س��مت تقاضا اجرا می شد؛ یعنی برای بخش 
خصوصی که باید متقاضی باشد این سیاست ها در جهت تقویت بخش 
خصوصی اجرایی می شد تا این بخش بتواند برای بنگاه های دولتی مانند 
مجموعه ا ی قوی صاحب تقاضا باش��د. دولت ای��ن اقدام را انجام نداد و 
بیش��تر به سیاست های سمت عرضه و واگذاری بنگاه ها توجه می کرد؛ 
بدون اینکه توجهی به توان و قدرت بخش خصوصی داشته باشد. این 
در حالی است که اقداماتی از این دست را می                                            توانست از طریق وام دهی 
و حمایت بانک ها               ب��رای اعطای اعتبار به بخش خصوصی واقعی انجام 
دهد. به همین ترتیب ش��د که س��رانجام بنگاه ه��ای دولتی به عنوان 
بدهی ها به بخش های دولتی یا ش��به خصوصی واگذار شد. بخش هایی 
که نمی ت��وان نام آنها را بخش خصوصی نهاد.  بدیهی اس��ت که مثال 
تامین اجتماعی بخش خصوصی محس��وب نمی ش��ود، اما این نهاد به 
عنوان بخش خصوصی وارد شد و مدیریت بنگاه ها               را برعهده گرفت. کار 
تامین اجتماعی مدیریت اقتصادی نیست که بتواند کارایی الزم را ایجاد 
کند. در همین حال بانک هایی که می               خواهند به بخش خصوصی واگذار 
ش��وند و مدیران شان توسط وزرا یا بانک مرکزی تایید می شوند، دارای 
مش��خصه های بخش خصوصی نیس��تند. از این رو نباید از آنها انتظار 
س��ودآوری داشت. بخش خصوصی از این طریق شکل کارآمد و بهینه 
را نخواهد داشت و اینها نشانه مدیریت غلط دولت بوده که در تمام این 
مدت اعمال شده است، بنابراین اگر واگذاری ها به این ترتیب ادامه یابد 
قطعا به ضرر کشور خواهد بود. به این دلیل که این چنین واگذاری هایی 
به بخش خصوصی واقعی نیست اما اگر دولت ها               بتوانند سمت تقاضا را 
تقویت و تهیج کنند و این بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی 

منتقل شود قطعا باعث افزایش توان اقتصادی مملکت خواهد شد.
منبع: آینده نگر 
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رئی��س انجمن س��ازندگان تجهی��زات صنعت نف��ت از آمادگی ۱۱۰ 
ش��رکت کوچک و متوس��ط اروپایی برای همکاری با شرکت های ایرانی 
خب��ر داد. همچنین رویترز نیز در گزارش��ی از ع��دم موفقیت اوپک در 
افزای��ش عرضه نفت س��خن گفت و از اس��ناد جدیدی خب��ر داد که به 
دست این خبرگزاری رسیده و نشان می دهد که اوپک به سختی تالش 
می کند نفت بیش��تری به بازار عرضه کند زیرا افزایش تولید عربس��تان 
با افت تولید ایران جبران ش��ده اس��ت. رضا خیامیان روز گذش��ته در 
گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به پیش��نهاد انجمن س��ازندگان تجهیزات 
صنعت نفت به دولت برای تعامل با شرکت های کوچک اروپایی در زمان 
تحری��م گفت: انجمن با همکاری اتاق تهران در تالش اس��ت از تعدادی 
از ش��رکت های کوچک و متوسط اروپایی دعوت کند به تهران بیایند و 
س��میناری تشکیل دهیم که این شرکت ها با شرکت های ایرانی مذاکره 

کنند، جوینت شوند و همکاری بین شرکت ها آغاز شود.
او به این س��وال که آیا ش��رکت های اروپایی مایل به تعامل با ایران و 
حضور در سمینار مذکور هستند یا خیر، پاسخ داد: ۱۱۰ شرکت کوچک 
و متوس��ط اروپایی اعالم آمادگی کردند با ش��رکت های ایرانی جوینت 
ش��وند و در صنایع نفت و گاز ایران حضور داش��ته باشند. هدف ما این 
اس��ت آن ها را به ایران دعوت کنیم و با ش��رکت های ایرانی که هم سنخ 
آن ها هس��تند، مذاکره کنند، تعدادی از این ش��رکت ها با ش��رکت های 
ایرانی جوینت ش��وند و در نتیجه بتوانند پروژه ها را با همکاری یکدیگر 

انجام دهند.
خ��روج ترامپ از برجام برروی تعامالت نفتی ایران با دیگر کش��ورها 
س��ایه انداخت و باعث ش��د زیرش��اخه های مختلف نف��ت به دنبال پیدا 
ک��ردن راهکاری برای تداوم این ارتباط باش��ند. در این راس��تا انجمن 
س��ازندگان تجهیزات صنعت نفت نیز پیش��نهادی مطرح کرد مبنی بر 
اینکه ش��رکت های کوچک ایرانی با شرکت های کوچک اروپایی جوینت 
شوند، از سوی دیگر پروژه های بزرگ نفتی به تعداد زیادی پکیج تقسیم 

شوند و هر بخش از پروژه توسط یکی از شرکت ها انجام شود.
خیامی��ان پی��ش از این درباره پاس��خ رئیس جمهوری و کمیس��یونر 
انرژی اتحادیه اروپا گفته بود که پاس��خ کمیسیونر مثبت بوده و گفتند 
 European هر کدام از ش��رکت های کوچ��ک را می توانن��د از طریق

investment bank ح��دود 2۰میلی��ون یورو فاینان��س کنند و این 
پروژه ه��ا را با بخش خصوصی ایران انجام دهن��د. رئیس جمهوری هم 
در حرف های ش��ان مطرح کردند حرف درس��تی اس��ت ک��ه پروژه ها به 

پروژه های کوچک تر تقسیم شود.
اوپک برای افزایش تولید کم آورد

اما رویترز دیروز از اس��ناد جدیدی خبر داد که نش��ان می دهد اوپک 
پس از موافقت با افزایش تولید در ژوئن، به س��ختی تالش می کند نفت 
بیش��تری به بازار عرضه کند زیرا افزایش تولید عربس��تان با افت تولید 

ایران جبران شده است.
پی��ش از این، اوپک و متحدانش تحت فش��ار دونال��د ترامپ، رئیس 
جمه��ور آمریکا، در ژوئن موافقت کردند عرضه را به میزان یک میلیون 
بش��که در روز افزای��ش دهند تا از کمبود عرض��ه و افزایش قیمت ها در 

آستانه بازگشت تحریم های واشنگتن علیه تهران جلوگیری کنند.
خالد الفالح، وزیر انرژی عربس��تان سعودی، پس از توافق ژوئن اظهار 
کرده بود اوپک و غیراوپک مجموعا حدود یک میلیون بش��که در روز به 
تولیدشان اضافه خواهند کرد، اما اسناد اوپک که به دست رویترز رسیده 
اس��ت نش��ان می دهد هنوز این میزان افزایش به طور کامل تحقق پیدا 

نکرده است.
اوپک اعالم کرده در مس��یر انجام چنین کاری اس��ت، اما هیچ مهلت 
زمانی را مش��خص نکرده اس��ت. محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک، هفته 

گذشته اظهار کرده بود: این کار در حال پیشرفت است.
براساس اسنادی که از سوی مقر اوپک در وین برای دیدار کمیته فنی 
تهیه شده، اعضای اوپک به جز نیجریه، لیبی و کنگو، در سپتامبر نسبت 

به مه 428هزار بشکه در روز تولید بیشتری داشتند.
کمیته فنی اوپک و غیراوپک اعالم کرده بازبینی کمیته فنی مشترک 
تولیدکنندگان، پایبندی اعضا به سهمیه تولید نفت را نشان داده است.

عربستان سعودی بیش��ترین افزایش عرضه نفت را داشته و تولیدش 
به میزان 524 هزار بش��که در روز در سپتامبر نسبت به ماه مه افزایش 
داشت. کشورهای عراق، کویت و امارات متحده عربی نیز افزایش تولید 

داشتند.
ایران که با تحریم صادرات نفت از سوی آمریکا مواجه است، تولیدش 

را ۳۷۶ هزار بش��که در روز در سپتامبر در مقایسه با ماه مه کاهش داد 
و اعالم کرده که اوپک و عربس��تان سعودی قادر نیستند عرضه کمتر از 

سوی ایران را جبران کنند.
حسین کاظم پور اردبیلی، نماینده ایران در اوپک ماه گذشته گفته بود 

مازاد ظرفیتی وجود ندارد.
در میان س��ایر اعضای اوپک، تولید ونزوئال ۱8۹ هزار بشکه در روز و 

تولید آنگوال ۱۷ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد.
بر پایه اسناد اوپک، کشورهای غیراوپک که با اوپک همکاری دارند، از 
ماه مه 2۹۶ هزار بشکه در روز به تولیدشان اضافه کرده اند. تولید روسیه 
۳8۹ هزار بش��که در روز افزایش پیدا کرده اما تولید قزاقستان، مکزیک 
و مالزی دچار کاهش ش��د. نیجریه، لیب��ی و کنگو در توافق محدودیت 
عرضه اوپک مش��ارکت ندارند و با احتساب این کشورها، تولید اوپک در 

سپتامبر به ۶28 هزار بشکه در روز رسید. 

اعالم آمادگی 11۰ شرکت کوچک و متوسط اروپایی برای تعامل نفتی با شرکت های ایرانی

راهکار اجرایی اروپا برای همکاری با ایران

وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات از افزایش ن��رخ مکالمه به دلیل 
افزای��ش نرخ ارز خب��ر داد و گفت تماس های دو س��یم کارت ایرانی در 
عراق بسیار گران می شود، از این رو زوار برای تماس با ایران به گونه ای 
برنامه ری��زی کنند که تماس از ایران به عراق باش��د؛ چون نرخ مکالمه 

ارزان تر می شود.
به گزارش ایس��نا، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه بازدید از برج 
فناوری دانشگاه امیرکبیر در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات وزارت 
ارتباطات در اربعین حسینی، گفت: مذاکرات سیاسی فشرده ای از سوی 
سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی با هیات اتصاالت عراق داشت 
و هم تیمی از وزارت ارتباطات با همتایان خود در وزارت ارتباطات عراق 

مذاکراتی داشتیم.
وی با بیان این که طی دو س��ال گذشته، تفاهم نامه هایی با این کشور 
منعقد کرده بودیم، یادآور ش��د: عالوه بر آن سندی را امضا کردیم ولی 
متاسفانه در زمان اجرا، اجرایی نشد ولی در سال جاری مذاکرات انجام 
ش��ده، عملیاتی شد و به اپراتورها اعالم شد که نرخ مکالمات بین المللی 
ایران به عراق که به ۳۰۰۰ تومان رسیده بود، با نرخ ۹۰۰تومان محاسبه 

شود.
آذری جهرمی کاهش نرخ مکالمه را ناش��ی از تعامالت طرف ایرانی و 
عراقی دانس��ت و یادآور ش��د: عالوه بر آن حجم کانال های ارتباطی دو 
کش��ور دو برابر شد تا اشباع ظرفیت را در ایام اربعین نداشته باشیم. از 
س��وی طرف عراقی پیگیری هایی صورت گرفت که در شهرهای نجف و 
کربال و مسیر این دو شهر تمهیدات ارتباطی ویژه ای از سوی اپراتورهای 

عراقی دیده شده است.
او با اش��اره به ارائ��ه خدم��ات Wi-Fi در ایام اربعی��ن توضیح داد: 
اپراتورهای عراقی در تالش هستند در مسیر نجف به کربال خدمات دهی 
کنند، به گونه ای که حدود ۱4۰۰نفر در دو نقطه از ۱۰ نقطه که در حال 
حاضر جمعیت رس��یده بود و از سیستم استفاده می کردند و گزارش ها 

حاکی از ارائه خدمات ارتباطاتی باکیفیت بوده است.
وی از برقراری پوش��ش اینترنتی در صح��ن حضرت زهرا)س( در دو 

روز اول هفت��ه از س��وی اپراتوره��ای عراقی خبر داد و یادآور ش��د: در 
محل استراحت در محل حرم امیرالمومنین )ع(، زائران می توانند از این 

خدمات Wi-Fi بهره مند شوند.
وزی��ر ارتباط��ات با بیان این که در چهار مس��یر مرزی داخل کش��ور 
آماده س��ازی شده است، افزود: هزینه های زیادی برای تجهیز مسیرهای 
مرزی صرف ش��د، برای آن که مرزها تجهیز ش��وند ولی مورد اس��تفاده 
ق��رار نگرفتند. در مرزهای »ش��لمچه«، »چذابه« و »مهران«، تجهیزات 
ارتباطی ش��امل پست بانک و خودپردازان برای پرداخت و دریافت وجوه 

در نظر گرفته شد.
آذری جهرمی اس��تفاده از بالن های ارتباطی و خدمات 4G را از دیگر 
خدمات ارائه شده نام برد و یادآور شد: خدمات 4G پوشش زیادی یافته 
اس��ت، ضمن آن که خدم��ات Wi-Fi همانند س��ال های قبل در نقاط 

مرزی تعبیه شده است.
وزیر ارتباطات با اش��اره به افزایش نرخ ارز، یادآور ش��د: این نوسانات 
موجب شده است که رومینگ دیتا و Voice افزایش نرخ داشته باشد، 
به گونه ای که دو س��یم کارت ایرانی اگ��ر بخواهند در عراق با هم تماس 
بگیرند و هر دو در عراق باش��ند، مکالمه بین المللی محسوب می شود و 

بسیار گران می شود.
او با تاکید بر این که نرخ رومینگ دیتا نیز گران می شود، توصیه کرد: 
زوار از سیم کارت های عراقی اس��تفاده کنند؛ چراکه در مرز اپراتورهای 
عراقی حضور دارند و در شهرهای نجف و کربال و در مسیرها نیز حضور 

دارند و زوار می توانند با سیم کارت های عراقی تهیه کنند.
وی تاکی��د کرد: زوار ایرانی برای تماس با کش��ور به گونه ای مدیریت 
کنند که از ایران به عراق تماس گرفته شود؛ چراکه نرخ تماس ایران با 

عراق ارزان تر خواهد بود.
آذری   جهرمی ادامه داد: زوار در مس��یر پیاده روی اربعین در س��اعات 
پیک موبایل کمتر اس��تفاده کنند چون جمعیت که س��اکن می شود از 
تعداد آنتن های BTS های موجود در منطقه بیش تر است، از این رو در 

ساعات غیر ساعات پیک از موبایل استفاده کنند. 

پیشنهاد وزیر ارتباطات برای کاهش نرخ مکالمه در ایام اربعین

یادداشت

 بزرگ ترین اشکال موجود
چند نرخی بودن ارز است

با ش��روع سال جدید، بازار ارز با نوسانات زیادی همراه بود. 
این نوس��انات تا جایی پیش رفت که 2۰فروردین ماه، معاون 
اول رئیس جمهوری دالر را با قیمت 42۰۰ تومان تک نرخی 
اعالم کرد. بعد از آن بخشنامه های مختلف ارزی توسط بانک 
مرک��زی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرگ ابالغ ش��د 
که تنها فعاالن اقتصادی را دچار س��ردرگمی می کرد و عمال 
فرصت برنامه ریزی برای ادامه کار را از بخش خصوصی گرفت.

ب��ه همین دلیل تصمیماتی که دولت در ماه های اخیر برای 
کنترل بازار ارز گرفته را نمی توان »سیاست« های ارزی نامید؛ 
در واق��ع قیمت دالر افزایش پیدا ک��رد و دولت به دنبال آن 
دوید؛ وقتی نتوانس��ت آن را کنترل کند، ش��بانه تصمیماتی 
گرفت که مدتی تاثیر گذاش��ت اما  دوباره ش��رایط مثل قبل 
ش��د، بنابراین سیاست خاصی در کار نیست. تاکنون چندین 
بار حرف و تئوری مس��ئوالن دولتی تغییر کرده که هیچ کدام 
هم موفق نبوده اس��ت. حاال هم بانک مرکزی وارد عمل شده، 
در فاصله کوتاهی اقداماتی انجام داده اما هیچ تضمینی وجود 

ندارد که قیمت دالر دوباره باال نرود.
معتقدم بزرگ ترین اش��کال موجود، چن��د نرخی بودن ارز 
اس��ت. دولت باید یک بار برای همیش��ه این ارز را تک نرخی 
کند و بعد سراغ سایر مشکالتی که از پی آن به وجود می آید، 
ب��رود. البته معتقدند فعال ش��رایط این کار فراهم نیس��ت اما 
م��ن فکر می کنم فقط یک اراده قوی نیاز اس��ت. همان زمان 
که بازار ثانویه را درس��ت کردند، بای��د اجازه می دادند قیمت 
ارز در ب��ازار تعیین ش��ود و هر کس��ی دالر می خواهد از بازار 

تامین کند.
همچنین باید به کاالهای اساس��ی سوبس��ید می دادند. در 
این صورت شرایط درست می شد. این کارها را انجام ندادند و 
دالر چندنرخی شد. به عنوان یک فعال اقتصادی، در ماه های 
اخیر نتوانستم برنامه ریزی خاصی داشته باشم. یک ماه پیش 
ک��ه دالر از ۱8 ه��زار و ۶۰۰ تومان به م��رز ۱4 هزار تومان 
رسید، مردمی که دالر خریده بودند از ترس کاهش ارزش آن 
اق��دام به فروش کردند اما اگر دوباره رش��د قیمت ها به وجود 
بیای��د، بار دیگر برای خرید می آین��د. این یعنی بی ثباتی؛ در 
چنین ش��رایطی هیچ تاجری نمی تواند برنامه ریزی کند چون 
نی��از اول همان تثبیت نرخ ارز اس��ت. وقتی نتوان قیمت آن 
را پیش بین��ی کرد، ترجیح بر این اس��ت ک��ه اصال کاری هم 

انجام نشود. 

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

سیدرضی حاج  آقامیری
 عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

یکشنبه
29 مهر 1397

شماره 1184



یک اقتصاددان مطرح کرد
بی نصیبی صنعت از نقدینگی و خروج 

8۰درصدی سرمایه ها
وضعیت سرگردانی سرمایه ها از طرفی و افزایش حجم نقدینگی ها 
از ط��رف دیگ��ر باعث پمپ��اژ حجم عظیم��ی از پ��ول در بازارهای 
اقتصادی ش��ده اس��ت، اما صنعت از بی نصیب ترین حوزه ها در این 
می��ان بوده تا جایی ک��ه به گفته یک اقتصاددان »در این ش��رایط 

8۰درصد از سرمایه گذاری ها از بخش صنعت خارج شده است.«
به گزارش ایس��نا، نسبت بین فعالیت بانک ها با رونق فعالیت های 
تولیدی از آن دسته مقوالت حساسی است که اگر به درستی تنظیم 
نش��ود، می تواند جلوی رشد و توسعه اقتصادی را بگیرد؛ بانک ها در 
کش��ورهای در حال توسعه مانند کشور ما باید عالوه بر فعالیت های 
مالی که دارند، تمرکز خود را بر حمایت از تولیدات صنعتی بگذارند. 
بانک ها با فراهم کردن تس��هیالت مالی در موقع مناسب می توانند 

بستری برای رشد فعالیت های تولیدی باشند.
در چنین حالتی رش��د نقدینگی متناسب با رشد ثروت در جامعه 
خواهد ب��ود و پدیده هایی مانند تورم یا کاه��ش ارزش پول به این 

راحتی ها بروز پیدا نمی کند.
پول بدون پشتوانه ثروت هم نمی آورد

با این حال اگر رش��د فعالیت های مالی در یک جامعه بیش��تر از 
اندازه معمول و ظرفیت اقتصادی آن جامعه باشد، پول بیشتر لزوما 
به معنای ثروت بیش��تر نخواهد بود؛ امری ک��ه احتماال ادامه آن با 

افزایش حجم نقدینگی و بروز تورم همراه خواهد بود.
این مس��اله می تواند تبعات زیادی برای اقتصاد کش��ورها داشته 
باش��د که افزای��ش فعالیت های س��وداگرانه، تضعی��ف فعالیت های 
صنعتی و کاهش اش��تغال از جمله آن ها خواهد بود. در این باره با 
یکی از اقتصاددان متخصص در حوزه مس��ائل صنعتی گفت وگویی 

داشته ایم.
محمدقلی یوس��فی، عضو بازنشس��ته هیات علمی دانشگاه عالمه 
طباطبای��ی با بی��ان اینکه ایران به  دلیل اقلیم خش��ک با مش��کل 
کشاورزی روبه رو است، اظهار کرد: از این رو ما باید بر تولید صنعتی 
متکی باش��یم. برای اینکه تولید در کش��ور ما رونق پیدا کند، باید 
ش��رایط تولیدی فراهم شود. قوانین ثابت یکی از آن شرایطی است 
ک��ه می تواند باعث ایجاد امنیت س��رمایه گذاری و در نهایت رش��د 

تولید شود.
وی ادامه داد: با این حال در جامعه ما ش��رایط نهادی اجازه رشد 
را به تولید نمی دهد. نهادهای قانونی ما به س��مت حمایت از تولید 
نمی روند، چراکه دولتمردان عموما برای حفظ ش��رایط موجود کار 
می کنند. آن ها به منظور اهداف انتخاباتی یا سیاسی خود به این فکر 
می کنند که در جامعه س��طح مصرف در چه حدی است اما به این 

فکر نمی کنند که اوضاع تولید چگونه است.
روانه ارز نفتی، تورم و نقدینگی می سازد

او ب��ا تاکید بر اینکه م��ا از یک طرف دارای ث��روت عظیم منابع 
طبیع��ی و نفت هس��تیم و از س��وی دیگر نمی توانیم ب��رای تولید 
استفاده کنیم، تاکید کرد: زمانی که ارز حاصل از فروش محصوالت 
نفتی را وارد بازار می کنیم، باعث ایجاد تورم و نقدینگی می شود. در 
چنین شرایطی تجارت رشد بیشتری نسبت به تولید خواهد داشت.
وی ب��ا بی��ان اینکه در ش��رایط رونق تجارت بانک ه��ا خلق پول 
می کنن��د، اظهار کرد: بانک ها از طریق خل��ق پول به بانک مرکزی 
اتکا می کنند که همین باعث افزایش پایه پولی در اقتصاد می شود. 
زمانی که نقدینگی در اقتصاد تولید می ش��ود، دولت مجبور اس��ت 

برای جبران بدهی های خود از بانک مرکزی قرض کند.
این اس��تاد دانشگاه با اش��اره به اینکه دولت یازدهم برای کنترل 
نقدینگی در ابتدای کار خود نرخ سود بانکی را افزایش داد، گفت: در 
چنین شرایطی بس��یاری از سرمایه داران ترجیح دادند سرمایه های 
خود را در بانک ها بگذارند و از سود آن استفاده کنند. در نتیجه این 

شرایط تولید جذابیتی برای سرمایه گذاران نداشت.
یوسفی همچنین عدم توان برخی از صنعتگران در اعاده وام های 
خ��ود را یکی دیگ��ر از علل افزایش نقدینگی ارزیاب��ی کرد، به این 
ص��ورت که این صنعتگران به دلیل ع��دم توان پرداخت بدهی های 
بانکی خود مجبور ش��ده اند وام های خ��ود را تمدید کنند و همین 

باعث شد نقدینگی افزایش پیدا کند.
پیامدهای تضعیف تولید صنعتی چیست؟

او در ادامه با اش��اره به پیامده��ای تضعیف تولیدات صنعتی بیان 
کرد: زمانی که تولیدات صنعتی ضعیف می شود، بسیاری از مشاغل 
هم از بین می روند، چراکه این صنعت اس��ت ک��ه می تواند قابلیت 
اش��تغال زایی باالیی را فراهم کند. از سوی دیگر اگر تولید صنعتی 
رونق بگیرد، به دلیل توزیع سرمایه  و تولید اشتغال که از این طریق 
انجام می شود، می تواند در ایجاد عدالت اجتماعی هم اثرگذار باشد.
یوس��فی همچنین با بیان اینکه س��رمایه گذاری بخش خصوصی 
روی ماش��ین آالت صنعتی بس��یار کمتر از گذشته شده است، آمار 
س��رمایه گذاری های بخش خصوصی در این حوزه را حدود ۶درصد 

ارزیابی کرد که نسبت به گذشته روندی کاهشی داشته است.
افت سرمایه گذاری در حوزه ماشین آالت صنعتی

وی ب��ا بیان اینکه حتی دولت هم در حوزه ماش��ین آالت صنعتی 
س��رمایه گذاری نکرده اس��ت،  گفت: س��رمایه گذاری دولت برروی 
ماشین آالت صنعتی تنها ۰.۹درصد است. همچنین سهم صنعت در 
تولید ناخالص داخلی به ۱4درصد کاهش پیدا کرده است، در حالی 

که این نرخ در دنیا حدود 25درصد است.
او در پایان با تاکید بر اینکه 8۰درصد از سرمایه گذاری ها از بخش 
صنعت خارج ش��ده اس��ت، پیامد چنین ش��رایطی را اشتغال زدایی 
گس��ترده از فض��ای اقتصادی ارزیاب��ی کرد و گف��ت: از برنامه های 
اشتغال زایی دولت تنها ۱5درصد آن ها محقق شده است؛ این یعنی 

اینکه 85درصد مابقی مشاغل مدنظر دولت ایجاد نشده است.
گفتن��ی اس��ت بانک مرک��زی اخیرا حج��م نقدینگ��ی را ۱۶4۶ 
ه��زار میلیارد توم��ان اعالم کرده اس��ت. حجم  نقدینگی با رش��د 
2۰.5درصدی نس��بت به مردادماه س��ال گذش��ته ت��ا ۱۶4۶ هزار 
میلیارد تومان ثبت ش��ده که این رقم در مقایس��ه ب��ا ۱۳۶۶ هزار 
میلی��ارد توم��ان مرداد ۱۳۹5 تا بیش از ۳۰۰ ه��زار میلیارد تومان 
رش��د دارد. همچنین نس��بت به  اسفندماه س��ال گذشته ۷.8دهم 
درصد رش��د دارد. این در حالی اس��ت که در مقایسه با ۱۶۰2 هزار 
میلیارد تومان تیرماه امس��ال نیز حدود 44 هزار میلیارد تومان در 

یک ماه افزایش داشته است. 

دریچه

فرصـت امروز: اعالم رئیس کل بانک مرک��زی درباره افزایش عرضه 
ارز وارداتی در روزهای آینده، تمهیدات بانک مرکزی و تخصیص یکصد 
هزار دینار برای زائران اربعین حس��ینی، رش��د ۱2درصدی تس��هیالت 
پرداخت��ی بانک ها در نیمه نخس��ت امس��ال و همچنی��ن وظیفه بانک 
مرک��زی در ارائه پیش��نهادات اجرایی برای اصالح نظ��ام بانکی ازجمله 

مهم ترین خبرهای بانکی در روز گذشته بود.
رئی��س کل بانک مرکزی دیروز از فراهم ش��دن زمین��ه برای افزایش 
عرضه ارز در بازار ثانویه خبر داد و اعالم کرد: از ابتدای امس��ال بیش از 
2۷میلیارد دالر از طریق بانک مرکزی و سامانه نیما برای واردات تامین 
شده است. عبدالناصر همتی معتقد است که با مجوز اخذ شده از سران 
ق��وا مبنی بر خرید و عرض��ه ارز صادرکنندگان غیرنفتی توس��ط بانک 

مرکزی، عرضه ارز در بازار ثانویه شتاب بیشتری بگیرد.
همتی با اش��اره به ابالغ مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا 
مبنی بر تأکید بر عرضه ارز ناش��ی از صادرات غیرنفتی به س��امانه نیما 
و یا وارد کردن آن به چرخه اقتصاد کش��ور به ترتیبی که بانک مرکزی 
مش��خص می کند، در هفته های آینده ش��اهد ش��تاب گرفتن و افزایش 

عرضه ارز برای تأمین واردات خواهیم بود.
وی تأکی��د کرد: ظ��رف هفته جاری ضوابط مرب��وط در کارگروهی با 
مش��ارکت وزارتخانه های ذی رب��ط و بانک مرک��زی و نمایندگان تجار، 
بازرگان��ان و فع��االن اقتص��ادی بررس��ی و تصمیم گیری خواهد ش��د. 
رئی��س کل بانک مرکزی حج��م مبادله )خریدوفروش( در ب��ازار ثانویه 
را ط��ی حدود دو ماه گذش��ته مع��ادل ۷.۳ میلیارد ی��ورو اعالم کرد و 
پیش بینی کرد با مجوز اخذ ش��ده از س��ران قوا مبنی بر خرید و عرضه 
ارز پتروشیمی ها و س��ایر صادرکنندگان غیرنفتی توسط بانک مرکزی، 
عرضه در این سامانه شتاب بیشتری بگیرد و برخی از مسائل مطرح در 

حاشیه آن نیز مرتفع شود.
همتی با اشاره به تأمین بیش از 2۷ میلیارد دالر از ابتدای سال برای 
واردات کشور از طریق بانک مرکزی و سامانه نیما که ۹.5 میلیارد دالر 
از مبلغ اختصاصی بابت 25 قلم کاالهای اساس��ی و ضروری بوده است، 
اولویت بندی و توجه به نیازهای واقعی وارداتی در ش��رایط فعلی کشور 
را در هنگام ثبت س��فارش وظیفه خطیری دانس��ت که وزارت صمت با 

هماهنگی وزارتخانه های دیگر بایستی به آن توجه کند.
رئیس کل بانک مرکزی عدم ارائه ارز ناش��ی از صادرات به کشورهای 
همس��ایه نظی��ر ع��راق و افغانس��تان، تحت عن��وان ص��ادرات ریالی را 
غیرقابل قبول دانس��ت و تأکید کرد ص��ادرات ریالی مفهومی جز خروج 

س��رمایه ندارد و ارز ناش��ی ازاین گونه صادرات، خصوصاً صادرات عمده، 
هم باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد.

وی ضم��ن تقدی��ر از تالش فع��االن اقتصادی و بازرگانی در توس��عه 
ص��ادرات کش��ور تأکید کرد مصوبه س��ران قوا اختی��ارات الزم به بانک 
مرک��زی برای پیگیری قضایی جهت اعمال این مصوبه، یعنی آوردن ارز 
صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد، داده اس��ت و امیدوارم بانک مرکزی 

به هیچ وجه مجبور به استفاده از این اختیار خود نباشد.
بانک مرکزی موظف به ارائه پیشنهادات اجرایی برای اصالح 

نظام بانکی شد
همچنین براس��اس تازه ترین نشس��ت اعضای شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی، بانک مرکزی موظف به ارائه پیش��نهادات اجرایی برای اصالح 

نظام بانکی به جلسه سران شد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، اعضای شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی در جلسه صبح شنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، 
پس از ارائه گ��زارش رئیس کل بانک مرکزی در مورد چالش های نظام 
بانک��ی، بر حمایت از اقدامات بانک مرکزی در زمینه اصالح نظام بانکی 

تاکید کردند.
در این جلس��ه بانک مرکزی نیز موظف ش��د که پیشنهادات اجرایی 

برای اصالح نظام بانکی را به جلسه سران ارائه کند.
همچنین در این جلس��ه، اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر 
تس��ریع در روند واگذاری سهام موسس��ات دولتی و عمومی غیردولتی 
به بخش خصوصی در راس��تای اصل 44 قانون اساسی و تاکیدات مقام 

معظم رهبری تاکید کردند.
تمهیدات بانک مرکزی برای زائران اربعین حسینی 

همچنین بنابر تهمیدات اندیشیده شده در بانک مرکزی زائران اربعین 
حس��ینی می توانند مبلغ یکصد هزار دینار عراق را از طریق س��از و کار 
طراحی ش��ده در بانک ملی ایران خریداری و اس��کناس دینار را در سه 

شهر عراق و سه نقطه مرزی) مجموعا پنجاه نقطه( تحویل گیرند.
بانک مرکزی اعالم کرد که در راس��تای تس��هیل زی��ارت حضرت ابا 
عبداهلل حس��ین )ع( در ایام اربعین حس��ینی، زائران می توانند از طریق 
بان��ک ملی ایران مبلغ یکص��د هزار دینار عراق را با ن��رخ هر دینار ۹۶ 
ریال و با پرداخت معادل ریالی آن خریداری کنند و اس��کناس دینار را 
در نقاط مشخص شده ش��هرهای نجف، کربال، کاظمین و همچنین سه 
نقطه مرزی مقابل مرزهای مهران، چذابه و ش��لمچه )در داخل کش��ور 

عراق( تحویل گیرند.

بر همین اس��اس ضمن تاکی��د بر اینکه نیاز ب��ه مراجعه حضوری به 
هیچ یک از ش��عب بانک ملی نیس��ت، تصریح می شود زائران می توانند 
WWW. ب��ا مراجعه به پای��گاه اطالعاتی بانک ملی ایران ب��ه آدرس
BMI.IR  از آخری��ن جزییات و ش��یوه اجرای��ی موضوع اطالعات الزم 

را کسب کنند.
رشد 12درصدی تسهیالت پرداختی بانک ها

بانک مرکزی روز گذش��ته از رش��د ۱2درصدی تس��هیالت پرداختی 
بانک ها در نیمه نخست امسال خبر داد و اعالم کرد: تسهیالت پرداختی 
بانک ها به بخش های اقتصادی در ش��ش ماهه نخس��ت سال ۱۳۹۷ در 

مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱2.۱درصد افزایش یافته است.
طبق گ��زارش بانک مرکزی، مجموع تس��هیالت پرداختی بانک ها به 
بخش های اقتصادی در ش��ش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ مبلغ ۳۰۳2.۱ 
هزار میلیارد ریال بوده که این میزان در مقایس��ه با دوره مش��ابه سال 
قبل، مبلغ ۳2۷.۹ هزار میلیارد ریال )معادل ۱2.۱درصد( بیش��تر شده 

است.
بر این اساس سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش در 
کلیه بخش های اقتصادی در شش ماهه سال جاری مبلغ ۱8۶۱.2 هزار 
میلیارد ریال معادل ۶۱.4درصد کل تس��هیالت پرداختی اس��ت که در 
مقایس��ه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۳۶.۶ هزار میلیارد ریال معادل 

۷.۹درصد رشد داشته است.
همچنین س��هم تس��هیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش 
بخش صنعت و معدن در شش  ماهه نخست سال جاری معادل ۶۹4.4 
ه��زار میلیارد ریال بوده ک��ه حاکی از تخصی��ص ۳۷.۳درصد از منابع 
تخصیص یافته به س��رمایه در گ��ردش کلیه بخش های اقتصادی )مبلغ 

۱8۶۱.2 هزار میلیارد ریال( است.
خاطرنشان می ش��ود از مجموع 84۶.۷  هزار میلیارد ریال تسهیالت 
پرداخت��ی در بخش صنع��ت و معدن، مبلغ ۶۹4.4 ه��زار میلیارد ریال 
)معادل 82درصد( برای تأمین س��رمایه در گردش پرداخت شده است 
ک��ه بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش توس��ط 

بانک ها در سال جاری است.
براساس این گزارش تعداد ۱۳4۱4۶ فقره تسهیالت به بخش صنعت 
و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶.۳ میلیارد ریال پرداخت ش��ده 
که بیش��تر از میانگین پرداختی س��ایر بخش ها است. در بخش خدمات 
نیز تعداد 24۱2۹84 فقره تس��هیالت با میانگین پرداخت هر فقره ۰.5 

میلیارد ریال پرداخت شده است.

بانک مرکزی موظف به ارائه پیشنهادات اجرایی برای اصالح نظام بانکی شد

همتی: عرضه ارز در بازار ثانویه شتاب می گیرد

در پاییز سال گذش��ته گزارش کسب وکار بانک جهانی نشان از نزول 
چهار پله ای رتبه ایران در شاخص فضای کسب وکار داشت. این گزارش 
می گفت رتبه ایران در ش��اخص فضای کس��ب و کار  در سال 2۰۱8 از 
۱2۰ به ۱24 رس��یده است درحالی که پیش از آن، در پایان دولت دهم 
و با روی کار آمدن دولت یازدهم از رتبه ۱5۰ به رتبه ۱۱8 رسیده بود. 
تحلیلگ��ران در آن زمان این ارتقای رتب��ه را بیش از هر چیز به اصالح 
اطالعات ارائه شده به بانک جهانی نسبت دادند؛ عاملی که بعدها، با افت 
چهار پله ای دوباره پای آن را وسط کشیدند. پس از انتشار گزارش بانک 
جهانی ای��ن دولتی ها بودند که از بخش خصوصی به عنوان گزارش��گر 
وضعی��ت ایران به بان��ک جهانی انتقاد کردند چراک��ه معتقد بودند این 

بخش پاسخ منصفانه ای به پرسش های بانک جهانی نداده است.
فریال مس��توفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران صبح 
ش��نبه در نشست خبری درباره ارتقای ۱۹ پله ای رتبه ایران در شاخص 
بین المللی آزادی اقتصادی گفت: متاس��فانه بانک جهانی پرسش��نامه ها 
را می فرس��تد و مش��خص نیس��ت که این پرسش��نامه ها به دست چه 
کس��انی می رس��د و با چه اطالعاتی پر می شود. موسس��ات بین المللی 
هم اطالعات ش��ان را از موسس��ات بین المللی مثل بانک جهانی دریافت 
می کنند. در چنین ش��رایطی باید ب��ا مراجعی مثل بانک جهانی مکاتبه 

کنیم و تفاوت واقعیت تا برداشت ها را تا اصالح شاخص ادامه دهیم.
مستوفی گفت: موسسه فریزر یک موسسه تولیدکننده آمار و اطالعات 

نیست بلکه آن را از دیگر مراجع دریافت می کند. اصالح آمار عرضه شده 
به چنین موسس��اتی منوط به بهبود روابط با دنیا و ارائه بهتر و بیش��تر 
اطالعات اس��ت. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین در پاسخ به 
سوالی درباره اثرگذاری تالش یکساله مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق 
تهران بر گزارش آینده مراجعی مثل بانک جهانی از وضعیت کسب وکار 
کش��ورمان گفت: گزارش کامل این موسسه درباره بهبود رتبه ایران در 
ش��اخص بین المللی آزادی اقتصادی پس از تکمیل برای ارتباط موثر و 
روشن تر ش��دن وضعیت ایران در شاخص های بین المللی مورد استفاده 
قرار خواهد گرفت. همچنین مس��عود خوانس��اری، رئیس اتاق بازرگانی 
تهران در این نشس��ت گفت: ش��اخص ایران در آزادی های اقتصادی از 
رتبه ۱4۹ با ۱۹ پله صعود به ۱۳۰ رس��یده که موفقیت بزرگی اس��ت 

هرچند که هنوز هم جایگاه خوبی نیست.
خوانس��اری ادام��ه داد: ۳ س��ال پی��ش و پس از برج��ام، فکر کردیم 
توپ در زمین بخش خصوصی اس��ت و حج��م تجارت را با دنیا افزایش 
داده و ب��ه بازارهای دنی��ا راه پیدا کنیم. وی اف��زود: در اولین قدم باید 
س��رمایه گذاری های خارجی افزایش یابد؛ ب��ا وزارت اقتصاد مطالعاتی را 

برای ارتقای شاخص های مختلف آغاز کردیم.
وی ادام��ه داد: معاونت اقتص��ادی وزارت اقتصاد درب��اره هزینه های 
واردات و صادرات کار کردند و درباره 5 ش��اخص اساس��ی با اتاق ایران 
همکاری کردیم. خوانساری به همکاری مرکز سرمایه گذاری اتاق تهران 

با موسسه فریزر اشاره کرد و اظهار داشت: رئیس موسسه کانادایی فریزر 
با نهادها و موسسات مختلف و مسئوالن قضایی دیدار کرد.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه عدم انتش��ار آمار درس��ت باعث شده 
تا تصویر نادرس��تی از ایران وجود داشته باش��د. وی با بیان اینکه قطعا 
مشاوره ها و راهکارهای بخش خصوصی برای مسائل اقتصادی به گوش 
دولت رس��یده است، افزود: حتی رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضای 
دولت تصریح کردند که باید به راهکارهای بخش خصوصی توجه ش��ود. 
رئی��س اتاق بازرگانی افزود: امس��ال هم به دلی��ل تحریم و هم مباحث 
ارزی، اختالل هایی در اقتصاد کش��ور داش��ته ایم؛ حال رتبه کش��ور در 

آزادی های اقتصادی چه باشد، بحث دیگری است.
وی اعالم کرد که در دو مورد ش��ورای بررس��ی های قوانین مزاحم در 
وزارت اقتصاد، آن دو موضوع بررسی و برطرف شد. خوانساری بر کنترل 
نقدینگ��ی تاکید کرد و اف��زود: ما هم به دنب��ال آزادی تجارت خارجی 
هستیم؛ ما در اتاق مشکالت را بررسی و راهکار ارائه می کنیم اما اجرای 

این مسائل با دولت است.
وی خاطرنش��ان کرد که برخی از شاخص های بررسی شده استقالل 
دس��تگاه قضایی، دسترسی به نقدینگی س��الم، آزادی مالکیت ارزهای 
خارجی، تغییرات نرخ تورم در پنج س��ال اخیر، تفاوت نرخ ارز رسمی و 
ب��ازار آزاد، قوانین مالی، میزان مش��ارکت بانک های داخلی با بانک های 

خارجی، سود سپرده های بانکی و ... بوده اند. 

مکاتبه با مراجع بین المللی تا اصالح شاخص های اقتصادی

صعود 19 پله ای ایران در رتبه آزادی اقتصادی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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بازار باید سهام ارزنده را تشخیص دهد
صعود شاخص ادامه دارد

عضو هیات مدیره فرابورس با اشاره به روند حرکتی دسته جمعی سهام در 
بازار سرمایه، الزمه تداوم رشد شاخص را تحقق پوشش ریسکی فراتر از انتظار 

سهامداران عنوان کرد.
علیرض��ا کدیور، عضو هی��ات مدیره فرابورس درباره تح��والت اخیر بازار و 
بازگشت مجدد بازار به روند صعودی طی دو روز اخیر گفت: بازار سهام، بازاری 
اس��ت که منعکس کننده برآیند انتظارات س��رمایه گذاران از تمام رویدادهای 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، داخلی و خارجی است که تاکنون اتفاق افتاده یا 

ممکن است در آینده حادث شود.
وی ادام��ه داد: اگر اتفاقاتی ک��ه در آینده می افتد با انتظار امروز بازار مغایر 
باش��د، طبیعتا بازاری که به واس��طه انتظارات رش��د کرده، روندش معکوس 
می ش��ود. به طور مثال چنانچه بازار انتظار وقوع اتفاقاتی را داش��ته باشد که 
تاثیر مثبت بر س��هام دارد، اما عکس آن اتفاق بیفتد، دچار افت خواهد ش��د 

یا برعکس!
کدی��ور تحلیل روند پی��ش روی بازار س��رمایه را نیازمند ثبات متغیرهای 
تاثیرگذار بر بازار دانس��ت و افزود: با فرض ثبات نسبی کلیه متغیرهای فعلی 
برآورد من این است که روزهای آینده بازار پرنوسانی خواهیم داشت، به طوری 

که ممکن است بعضی روزها مثبت و بعضی روزها منفی باشد.
عضو هیات مدیره فرابورس در خصوص روند کلی پیش روی بازار خاطرنشان 
کرد: با فرض ثبات نس��بی متغیرها، روند کلی ب��ازار رو به باال خواهد بود، اما 

با شیب مالیم، یعنی در دو هفته آینده شاخص نسبت به امروز باالتر است.
رشد دسته جمعی، افت دسته جمعی

وی با اش��اره به رش��د برخی س��هام غیرارزنده در بازار تاکید کرد: مشکلی 
که در بازار وجود دارد- چه در زمانی که ش��اخص روند به ش��دت صعودی را 
تجربه می کرد و چه در روزهای ریزش��ی- این اس��ت که مثبت شدن بازار به 
نحوی اتفاق افتاد که همه سهم ها مثبت شدند؛ چه سهم هایی که بنیاد خوب 
داش��ته و ارزنده بودند و چه س��هم هایی که غیرارزنده بودند. در این میان با 
وجود اینکه سهم های ارزنده رشد طبیعی خود را می کردند و هنوز نیز جای 
رشد داشتند به یک باره در کنار سهام غیرارزنده ای که حباب گونه رشد کرده 

بودند، ریزش کردند.
کدیور حرکت صعودی و نزولی همه س��هم ها با یکدیگر را روندی اش��تباه 
ارزیابی کرد و تصریح کرد: اگر همه بازار یکدس��ت باال برود اشتباه است، بازار 
یک جایی متوجه غیرارزنده بودن برخی از سهم ها می شود. در این شرایط آن 
س��هم ها ش��روع به ریزش می کنند و بعد جو منفی ناشی از ریزش آنها باعث 
می شود که سهم های ارزنده هم شروع به ریزش کنند و شرایطی که در هفته 
گذشته شاهد آن بودیم اتفاق می افتد، بنابراین مشکل رشد دسته جمعی بازار 

این است که نتیجه آن افت دسته جمعی خواهد شد.
عضو هیات مدیره فرابورس با اش��اره به انتش��ار گزارش های ش��ش ماهه 
شرکت ها و مثبت بودن اغلب این گزارش ها، درباره چگونگی تشخیص سهام 
ارزنده از بین این گزارش ها گفت: گزارش های ش��ش ماهه اغلب گزارش های 
خوبی اس��ت، حتی بعضا نسبت به ش��ش ماهه سال گذشته، از پوشش سود 
باالتری برخوردار هستند و شرکت ها سودسازی باالتری نسبت به سال گذشته 
داش��ته اند و در مقابل نیز ش��اخص بورس نیز نسبت به سال گذشته دو برابر 

شده است.
وی انتظارات کارشناس��ان و تحلیلگران حرفه ای بازار در پوش��ش سود دو 
برابری شرکت ها نسبت به سال گذشته را منطقی دانست و با ذکر یک مثال 
افزود: چنانچه س��ال گذشته شرکتی ۱۰۰ میلیون تومان در شش ماهه سود 
س��اخته اس��ت، اکنون این انتظار وجود دارد که امس��ال در شش ماهه 2۰۰ 
میلیون تومان سود بسازد و قیمت آن هم متناسب با این انتظار در یک سال 
اخیر رش��د کرده اس��ت. کدیور تداوم رشد سهام شرکت ها را منوط به تحقق 
سودی بیش از انتظار بازار عنوان کرد و تصریح کرد: اگر شرکتی در نظر دارد 
تا در مدت شش ماه، به 2۰۰ میلیارد تومان سود برسد و در عمل 25۰میلیارد 
تومان محقق کن��د، آن وقت فراتر از انتظار بازار عمل کرده و این امر موجب 

می شود که سهم رشد کند.
وی ادامه داد: اگر ش��رکت مذکور کمتر از عدد قول داده ش��ده مثال ۱8۰ 
میلیارد تومان پوش��ش س��ود را اعالم کند و تنها 8۰درصد نس��بت به ۱۰۰ 
میلیارد تومان سال گذشته اعالم کند، چون پایین تر از انتظار بازار است باعث 
می شود که سهام این شرکت افت کند و این به معنای نسبی بودن گزارش ها 
است. یعنی درست اس��ت که گزارش های شش ماهه نسبت به پارسال بهتر 
اس��ت، اما قیمت سهم ها هم  نسبت به پارسال بیشتر شده است و بخشی از 
این گزارش های خوب اصطالحا پیشخور شده است و اثرش را بر قیمت سهام 
ش��رکت ها گذاشته اس��ت، پس عاملی که می تواند باعث شود تا باز هم سهام 
برخی شرکت ها رشد کند این است که این شرکت ها فراتر از انتظار بازار سود 
گزارش کنند. علیرضا کدیور صنایع کاالمحور و صادراتی را دارای توان تحقق 
پوش��ش ریسک فراتر از انتظار بازار ارزیابی کرد و افزود: بعضی از شرکت های 
پاالیشگاهی، پتروش��یمی، فلزی و معدنی شرکت هایی هستند که می توانند 

شرایط فراتر از انتظار بازار را محقق کنند و می توانند همچنان رشد کنند.
پیش بینی روند بازار تا پایان سال

وی با مثبت خواندن روند بازار تا پایان سال پیش بینی کرد: تحلیل ها نشان 
می دهد با فرض ثبات ش��رایط فعلی و ثبات همه متغیرها، برآیند متغیرهای 
تاثیرگذار بر بازار در چند هفته و حتی چند ماه آینده از ثبات نسبی برخوردار 
اس��ت. بر همین اس��اس می توان پیش بینی کرد شاخص تا پایان سال ۹۷ به 
2۰۰ هزار واحد خواهد رس��ید و یا حتی فراتر از 2۰۰ هزار واحد هم خواهد 
رف��ت، اما اگر متغیرهای فعلی تغییر کنند این تحلی��ل به اصالح و بازنگری 

احتیاج دارد. 

دریچه

بورس تهران اولین روز کاری هفته را با رشد قیمت سهام شروع کرد. 
در این بازار بار دیگر صف های فروش در خودرویی ها به صف های خرید 
بدل شد. اخبار مربوط به اقتصاد کالن در کشور بیش از گذشته جو بازار 

سهام را در دست گرفته و بازار را هیجانی کرده است.
ب��ه گزارش ایس��نا، در ای��ن روزها اقتص��اد کالن روی ج��و عمومی 
بازار س��هام به ش��دت تاثیرگذار اس��ت. تصمیم��ات کالن اقتصادی در 
کن��ار موضوعات مربوط به تحریم ها و سیاس��ت های خارجه مس��تقیما 
بر تصمیم س��هامداران ب��رای خرید و فروش تاثی��ر می گذارد. از طرفی 
عملکرد بازارگردانان رس��می و غیررسمی برخی از شرکت ها این روزها 
زی��ر ذره بین رفت��ه و در برخی از مواقع ش��اهد عرضه ه��ا و خریدهای 

شبهه برانگیزی از طرف برخی حقوقی ها بودیم.
در نخس��تین روز هفته در حالی ش��اخص کل بورس با رشد فزاینده 
روبه رو ش��د که در هفته گذش��ته قیمت ها روند کاهشی به خود گرفته 
ب��ود. می توان گفت در چند م��اه اخیر در معامالت بورس اوراق بهادار و 
فرابورس ایران مبانی بررس��ی های بنیادی در ش��رکت های برای خرید 
و فروش س��هام آن ها چندان معنی دار نبود، چراکه نوس��ان قیمت ها و 
رکوردش��کنی ها بیش��تر به علت کلیت اقتصاد از جمله نرخ ارز بود که 

فرمان بازار سهام را در دست گرفته بود.
روز شنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 
توانست 5۶4۶ واحد رشد کند و به تراز ۱88 هزار و 5۷5 واحدی برسد. 
شاخص کل هم وزن نیز با ۶۷5 واحد رشد، رقم 2۹ هزار و ۶5۹واحدی 
را تجربه کرد. ش��اخص آزاد ش��ناور نیز ۶۱8۳ واحد رش��د کرد و رقم 
2۶2۱ واح��دی را تجربه کرد. ش��اخص بازار اول و ب��ازار دوم به ترتیب 

45۶۷ و ۹25۶ واحد رشد کرد.
فوالد مبارکه اصفهان، پتروش��یمی پارس و ملی صنایع مس ایران هر 
یک به ترتیب ۳۶۹، ۳۱۰ و 284 واحد در افزایش ش��اخص های بورس 
تاثیر مثبت داشتند، اما البراتوار داروسازی دکتر عبیدی، فوالد خراسان 

و صنعتی بهش��هر هر یک به ترتی��ب 4۱، ۱۶ و ۱۱ واحد تاثیر کاهنده 
روی شاخص های بازار داشتند.

فلزی ها توانس��تند بار دیگر رش��د قیمت را تجربه کنند. بس��یاری از 
نماده��ای ای��ن گروه بیش از 4درصد افزایش قیم��ت را تجربه کردند و 
برخی از نمادها نیز شاهد صف خرید بودند. در گروه فرآورده های نفتی، 
کوک و س��وخت هسته ای بسیاری از س��هم ها روند رو به رشد را تجربه 

کردند و بار دیگر شاهد صف خرید بودند.
خودرویی ه��ا نی��ز همگام با جو کلی بازار رش��د کردند و بس��یاری تا 
نزدیک مرز 5درصد افزایش قیمت داش��تند. صف خرید در بس��یاری از 
س��هم های این گروه دیده می ش��د. این در حالی است که در تعدادی از 
روزها در هفته های پیش س��هم های خودرویی ش��اهد صف های فروش 

بود.
ارزش کل معامالت بورس تهران به رقم ۹2۰میلیارد تومان رسید که 
این رقم ناش��ی از دس��ت به دست شدن 2.۶ میلیارد سهم و اوراق مالی 

طی ۱۶۳ هزار و ۱۰8 نوبت دادوستد بود.
آیفکس نیز رشد ۶8.5۹ واحدی را تجربه کرد و به رقم 2۰8۹ رسید. 
ارزش معامالت فرابورس ایران عدد 8۳4 میلیارد تومان را تجربه کرد و 
حجم معامالت عدد ۱.۱ میلیارد سهم و اوراق مالی را پشت سر گذاشت.

3 روز تا پایان مهلت مشموالن سهام عدالت
مشموالن سهام عدالت که تاکنون شماره شبای حساب بانکی خود را 
در سامانه س��هام عدالت ثبت نکرده اند، فقط تا پایان مهرماه برای ثبت 

آن مهلت دارند.
مدتی اس��ت که سازمان خصوصی س��ازی اعالم کرده برای واریز سود 
س��هام عدالت به حساب مشموالن به شماره ش��بای حساب بانکی آنها 
نیاز دارد، این مشموالن باید با مراجعه به سامانه سهام عدالت نسبت به 

ثبت این شماره اقدام کنند.
از فروردین س��ال ۱۳۹۶ بود که س��ازمان خصوصی سازی اعالم کرد 

»مش��موالن س��هام عدالت می توانند با ورود به س��امانه سهام عدالت، 
ش��ماره ش��بای بانکی خود را وارد کنند تا در زمان توزیع س��ود سهام 
عدالت، این س��ازمان از طریق آن ش��ماره ش��بای بانکی اقدام به واریز 

مبلغ سود کند.«
بعد از اینکه مشموالن س��هام عدالت شماره حساب بانکی خود را در 
سامانه س��هام عدالت وارد کردند، س��ازمان خصوصی سازی با همکاری 
بانک مرکزی  اقدام به راستی آزمایی آن  شماره ها کرد و در صورت تایید 
نش��دن شماره حس��اب، دوباره در پیامی از مشمول می خواست شماره 

شبای جدید را در سامانه وارد کند.
از س��ال گذشته سازمان خصوصی س��ازی مشموالن را به 2۰ گروه 
دس��ته بندی و به ترتیب س��ود سهام عدالت را به حس��اب آنها واریز 
کرد. در این میان تعدادی از مش��موالن س��هام عدالت شماره شبای 
خود را در سامانه اعالم نکردند و در نتیجه سودی هم به حساب شان 

واریز نشد.
از نیمه اول ش��هریورماه بنا به اجازه شورای عالی اجرای سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساس��ی در آخرین جلس��ه این ش��ورا، این مهلت 

حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری برای مشموالن تمدید شده است.
بنا بر مصوبه ش��ورای عالی اجرای سیاس��ت های کلی اصل 44 قانون 
اساسی در آخرین جلسه این شورا، این مهلت حداکثر تا پایان مهر سال 
جاری برای مش��موالن تمدید شده است و پس از پایان مهرماه به هیچ 
وجه مشموالن سهام عدالت که شماره شبای بانکی اعالم نکرده  باشند، 

اجازه این کار را نخواهند داشت.
به تازگی نیز س��ازمان خصوصی س��ازی به مشموالن سهام عدالت که 
تاکنون نس��بت به ثبت شماره ش��بای بانکی خود اقدام نکرده اند، اعالم 
کرده که از این فرصت اس��تفاده و در اس��رع وقت ش��ماره شبای بانکی 
خود را در س��امانه وارد کنند و تأیید آن را از همین س��امانه بعد از دو 

هفته پیگیری کنند. 

بورس 5 هزار و 646 پله صعود کرد

باز هم صف های خرید و هیجان در بورس

با امضاي تفاهم نامه برنامه تولید و اشتغال در حوزه بازآفریني شهري 
پایدار بین س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور، وزارت راه و شهرس��ازي و 
صندوق توس��عه ملي، ۱۰۰ هزار واحد مسکوني کشور که بافت فرسوده 

دارند،  بازسازي و نوسازي مي شوند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، با حضور دکتر محمدباقر نوبخت 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور، دکتر محم��د نهاوندیان معاون 
اقتصادي رئیس جمهوري و دکتر عباس آخوندي وزیر راه و شهرس��ازي 
و دکتر ش��هیدزاده رئیس هیأت عامل صندوق توس��عه ملي تفاهم نامه 
همکاري بین سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازي و صندوق 

توسعه ملي در محل سازمان برنامه و بودجه کشور مبادله شد.
دکتر نوبخت،  معاون رئیس جمهوري در مراسم امضاي این تفاهم نامه 
اظه��ار کرد: در ش��رایطي که اقتصاد ملي ما ب��ا تهدید و تحریم  مواجه 
است،  انتظار این است که از ظرفیت هاي کشور براي کاهش آثار تحریم 
اس��تفاده کنیم. امضاي موافقت نامه امروز زمین��ه برخورداري از یکي از 
همین ظرفیت ها است که با اجرایي شدن آن یکصد هزار واحد مسکوني 

کشور که در مناطق بافت فرسوده قرار دارند،  نوسازي مي شوند.
وي افزود: عالوه بر این، س��اخت 5۰هزار واحد مسکوني در شهرها به 
عنوان واحدهاي مس��کوني حمایتي و 5۰ هزار واحد مسکوني روستایي 
نیز در دس��تور کار قرار دارد که مي تواند ب��ه موازات اجراي طرح فعلي 

عملیات اجرایي آن نیز آغاز شود.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه تاکی��د کرد: ما از یک ظرفیت داخلي 

براي دورزدن تحریم و ایجاد تولید و اشتغال بهره  برده ایم.
دکت��ر نوبخ��ت ادام��ه داد: مردم از م��ا انتظار دارند در کش��وري که 
زلزله خیز است براي مقابله با حوادث غیرمترقبه نسبت به ایمن سازي و 

بازآفریني ساخت و ساز مسکن اقدام کنیم.
بها دادن به کرامت انساني از اهداف پروژه نوسازي بافت هاي فرسوده
در ادامه این جلس��ه دکتر نهاوندیان،  ضمن تشکر از سازمان برنامه و 
بودج��ه براي محقق کردن مقدمات این ط��رح بزرگ که از اولویت هاي 
رئیس جمهوري بوده اس��ت،  گفت: به عقیده من به غیر از ایمن س��ازي 
بافت هاي فرسوده و اشتغال زایي که از اهداف این طرح به شمار مي آید،  
بای��د از بها دادن به کرامت انس��اني افراد از مهم تری��ن اثرات این پروژه 

یاد کرد.
وي دو اص��ل محوري مورد تاکید در هویت این طرح را محله محور و 
مش��ارکت محور بودن دانس��ت و گفت: بناي ما بر این است که مدیریت 

این طرح با مشارکت دولت،  بخش خصوصي و نهادهاي مردمي باشد.
معاون اقتصادي رئیس جمهوري یادآور ش��د باید در اجراي نوسازي 
بافت هاي فرسوده با سرعت مضاعف حرکت کنیم تا به اهداف موردنظر 

برسیم. 
ساخت مسکن در بیابان در قالب مسکن مهر راهکار نیست

دکت��ر آخوندي، وزی��ر راه و شهرس��ازي نیز در مراس��م امضاي این 
یادداشت تفاهم نامه گفت: ساخت مسکن در بیابان در قالب مسکن مهر 

راهکار نیست، تنها راه همین بازآفریني شهري است.
وي توان افزایي اجتماعي، مش��ارکت مردم و بازگشت به تمدن شهري 

در شهرهاي ایران را از جان مایه هاي اصلي این طرح ذکر کرد.
دکتر مرتضي ش��هید زاده، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملي هم 
یک��ي از افرادي بود که در این جلس��ه حضور داش��ت که در س��خنان 
کوتاهي گفت: باید به دکتر نوبخت تبریک بگویم که توانس��ته طي این 
م��دت  همه پروژه هاي اجرایي مورد نیاز دولت را س��اماندهي و نظارت 

کنند.
وي افزود: صندوق توسعه ملي به عنوان یک سرباز همیشه آماده است 
که در کنار دولت باش��د تا در راس��تاي راهبردهاي مقام معظم رهبري 

حرکت کنیم.
ای��ن گ��زارش مي افزاید: طبق ای��ن تفاهم ۱2۰ هزار فرصت ش��غلي 
مستقیم و ۱8۰ هزار فرصت شغلي غیرمستقیم در کشور ایجاد مي شود. 

با امضای تفاهمنامه سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازي

1۰۰ هزار واحد مسکوني فرسوده نوسازي می شوند
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تولید زیتون به 9۰ هزار تن می رسد
مج��ری طرح زیت��ون وزارت جهاد کش��اورزی گف��ت پیش بینی 
می شود، امسال با 5درصد افزایش نسبت به سال قبل، ۹۰ هزار تن 

از این محصول در کشور تولید شود.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان  به نق��ل از وزارت جهاد 
کش��اورزی، رحمت اله پریچه��ر مجری طرح زیت��ون وزارت جهاد 
کش��اورزی اظهار کرد: بخش��ی از نهال هایی که در سنوات گذشته 
کشت شده بود به باردهی رسیده و از این رو در سال جاری افزایش 

تولید دانه زیتون پیش بینی شده است.
وی از کش��ت زیتون در 2۶ استان کشور خبر داد و گفت: تالش 
می کنیم اس��تان های روغن خیز به س��مت تولید روغن زیتون سوق 

پیدا کنند.
پریچه��ر، تولی��د روغ��ن زیت��ون را از اولویت ه��ای وزارت جهاد 
کشاورزی دانست و افزود: مهم ترین هدف ما ارتقای بهره وری عوامل 
تولید، اقتصادی کردن تولید زیتون و کمک به سالمت جامعه است.
به گفته وی، س��االنه بین 5تا ۷ هزار تن در کش��ور روغن زیتون 

تولید و همین میزان هم وارد می شود.
مج��ری طرح زیتون وزارت جهاد کش��اورزی درباره قیمت روغن 
زیت��ون بیان کرد: روغن زیتون در گروه دوم کاالهای اساس��ی قرار 
دارد و ارز 42۰۰ تومان��ی ب��ه آن تعلق نمی گیرد و از این رو قیمت 

روغن زیتون رقابتی خواهد شد.
وی ب��ه باغداران توصیه کرد برای تولید روغن زیتون تالش کنند 

چرا که موجب بهبود صنعت آن و اقتصاد ملی می شود.
پریچهر با اش��اره به این که بیش از 5۰ رصد ارقام زیتون کش��ت 
ش��ده در ایران، روغنی هستند، بیان کرد: بخشی از ارقام زیتون دو 
منظوره هس��تند به طوری که می توان عالوه بر اس��تفاده از دانه، از 

آن روغن به دست آورد.
وی افزود: صنایع روغن کش��ی در این حوزه ب��ه اندازه کل تولید 

داخل ظرفیت دارد و نیازی به افزایش ظرفیت این صنایع نیست.
مجری طرح زیتون وزارت جهاد کش��اورزی ب��ر ادامه ممنوعیت 
واردات میوه و کنس��رو زیتون به کشور تاکید و تصریح کرد: واردات 

روغن زیتون با تعرفه 2۶درصد آزاد است.
وی با اشاره به اینکه در ایران 2.5 برابر سرانه دنیا، کنسرو زیتون 
مصرف می ش��ود، گفت: سرانه مصرف روغن زیتون در کشور حدود 

۱۳5 گرم به ازای هر نفر است.
پریچهر تولید 2۰۰ هزار تن میوه زیتون را از اهداف برنامه ششم 
توسعه اعالم کرد و افزود: در این برنامه هدف گذاری شده که سرانه 

مصرف روغن زیتون به 2۰۰ گرم به ازای هر نفر برسد.
به گفته وی، سال گذشته ۶5درصد میوه های زیتون به کنسرو و 

۳۳درصد به روغن تبدیل شد.
پریچهر ادامه داد: کیفیت زیتون در ایران به علت ش��رایط آب و 

هوایی و ارقام مورد استفاده بسیار خوب است.
وی در پایان تصریح کرد: ما انتقال ژرم پالسم زیتون از کلکسیون 

شورای بین المللی زیتون و روغن زیتون را در دستور کار داریم.
مجری طرح زیتون وزارت جهاد کش��اورزی اف��زود: ما همچنین 
دعوت از مدرس��ان ش��ورای بین المللی زیتون و روغن زیتون برای 
برگزاری کارگاه های آموزش��ی و ش��رکت کارشناسان در دوره های 

آموزشی این شورا را در برنامه های خود قرار داده ایم.

سوریه کانال صادرات کاالی ایرانی به 
کشورهای عربی می شود

رئی��س اتاق بازرگانی تهران گفت با توجه به اینکه س��وریه تعرفه 
صف��ر درصدی برای صادرات کاال به دیگر کش��ورهای عربی دارد از 
این ظرفیت می توانیم برای صادرات کاالهای ایرانی به کش��ورهای 

عربی استفاده کنیم.
به گزارش تس��نیم، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران 
روز گذش��ته در نشس��ت دوجانبه فعالین اقتصادی ایران و س��وریه 
در محل اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: س��وریه در طول 8 س��ال 
گذش��ته با توجه ب��ه درگیری هایی که برای جنگ  با تروریس��ت ها 
داش��ته است، اما امروزه مش��کالت امنیتی آن برطرف شده است و 
امیدواریم که همانطور که در زمان جنگ ما در کنار مردم س��وریه 
بودیم امروز نیز بتوانیم در بازس��ازی این کشور نقش مؤثری داشته 

باشیم.
وی افزود: دو کش��ور در زمینه های مختلفی می توانند با یکدیگر 
همکاری داشته باشند، زیرا سوریه در زمان جنگ آسیب های زیادی 
به بخش های مختلف اقتصادی و زیرساخت های آن وارد شده است 
ک��ه م��ا می توانیم برای بازس��ازی آنها خدمات مختلف��ی در زمینه 

صادرات فنی و مهندسی ارائه دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادام��ه داد:  ایران می تواند بخش قابل 
توجهی از کاالهای اساسی مورد نیاز سوریه را صادر کند، همچنین 
در خص��وص کاالهای دارای تکنولوژی دارای آمادگی برای صادرات 

و همکاری است.
خوانس��اری در پای��ان صحبت های خود گفت: ب��ا توجه به اینکه 
س��وریه دارای تعرفه صفر درصدی برای صادرات کاال به کشورهای 
عرب��ی اس��ت، می توانی��م از ظرفیت این کش��ور برای ص��ادرات به 

کشورهای دیگر استفاده کنیم.

اخبـــار

به مناسبت روز ملی صادرات رئیس کنفدراسیون صادرات دیروز در 
محل اتاق بازرگانی ایران به تشریح آمارهای تجارت خارجی، مهم ترین 
مس��ائل پیش روی صادرات غیرنفتی و راهکارهای افزایش صادرات به 
عن��وان مهم ترین عامل ارزآوری به کش��ور در ش��رایط اقتصادی حال 

حاضر پرداخت.
به گزارش ایس��نا، محمد الهوتی در نشس��ت خبری اظهار کرد: در 
ش��ش ماهه نخست امس��ال، 2۳ میلیارد دالر صادرات انجام شده که 
نس��بت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳درصد رش��د داشته است، اما 
در مقابل واردات کاهش��ی بوده و با حجم 22 میلیارد و ۱82 میلیون 
دالر با افت ۳ میلیارد دالری نس��بت به س��ال گذشته کاهش واردات 
داش��ته ایم. به طور کل��ی اما تراز تجاری ایران در نیمه اول امس��ال با 
۹4۰میلیون دالر، مثبت ش��ده است و عراق شریک دوم تجاری ایران 
شده است و بعد از عراق، به ترتیب  امارات، افغانستان و هند بازارهای 

هدف کاالی ایرانی بوده اند.
رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران افزود: با توج��ه به اهمیت بازار 
عراق، با سیاس��ت گذاری ها می توان ش��رایط متفاوت را برای این بازار 
رقم زد. عالوه بر این کاهش صادرات به کش��ورهای اروپایی را نس��بت 
به س��ال گذشته شاهد هستیم که البته بیشتر تحت تاثیر تحریم هایی 

بوده است که اعمال خواهد شد.
وی تصریح کرد: ارز نیمایی جذابیت واردات را تش��دید کرده اس��ت 
و تاکنون براس��اس آمارهای اعالمی 5۶.5 میلیارد یورو ثبت س��فارش 
ت��ا پای��ان مهرماه صورت گرفته اس��ت. البته این به معن��ای واردات و 
تخصیص ارز وارداتی نیس��ت ولی نشانگر تقاضایی بیش از میزان سال 
گذش��ته برای واردات تا حدود دو برابر است و کماکان فاصله ارز نیما 
و ب��ازار ارز، جذابی��ت در واردات را افزایش می دهد و همان ش��رایطی 
ک��ه در بازار 42۰۰ تومانی و فاصله آن با 8هزار تومان را س��بب ش��د 
و دول��ت را مجبور ب��ه دریافت مابه التفاوت کرد، رخ داده اس��ت، پس 

سیاست گذاری ها به سمت درستی حرکت نکرده است.
به گفته الهوتی، در ش��ش ماه اول امس��ال، بعد از ۱4س��ال مجدد 
ص��ادرات م��ورد تهدید واقع ش��ده اس��ت و موضوع ش��عار حمایت از 
ص��ادرات که از بعد از رفع تعهد ارزی در دولت اصالحات و برداش��ته 
شدن تعهد ارزی همه به سمت حمایت از صادرات بوده اند که صادرات 
از ۷ میلیارد دالر را به 5۰ میلیارد دالر رساند، تحت الشعاع قرار گرفته 

است و صادرات در شرایط کنونی با مشکالت جدی مواجه است.
وی اظهار داش��ت: قوانین و بخشنامه های خلق الساعه، محدودیت و 
موانع صادراتی، بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات به خصوص در مورد 

بازار عراق و افغانستان از جمله مشکالت پیش روی صادرات است.
رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران با تاکید مج��دد مبنی بر اینکه 
صادرکنندگان از برگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات به چرخه اقتصادی 
دف��اع می کنند، گفت: منابع حاصل از صادرات باید منافع خود را برای 
اقتصاد کشور داشته باشند، اما صادرکنندگان تا به امروز هم ارز حاصل 
از صادرات را به کش��ور برمی گرداندند و اگر مستندات یا روش هایی از 
س��وی دولت اعمال نشده اس��ت که به وضوح و شفافیت خود را نشان 
ده��د، دلیل آن تحریم بانکی بوده اس��ت که نتوانس��تیم از روش های 
بانکی استفاده کنیم، در حالی که بانک مرکزی می تواند در یک بازه 5 

ساله آمار ارز ارائه شده از سوی بانک مرکزی را ارائه دهد.
وی اظهار داش��ت: در دولت نهم که پیمان سپاری ارزی اجرایی شد، 
مش��خص ش��د که 8۰درصد ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کش��ور 

برگشته است.
الهوت��ی نرخ پایه صادراتی را یک��ی از معضالت پیش روی صادرات 
کشور دانست و گفت: شرایط برای استفاده از کارت های یکبار مصرف 
مهیا خواهد ش��د و این امر موجب شده اس��ت که صادرکنندگانی که 
به صورت ش��فاف و سیس��تماتیک عمل می کنند، با مش��کالت جدی 

روبه رو شوند.

فاصله نرخ ارز آزاد و نیما، واردات را جذاب کرده است

نماینده اتحادیه پوشاک بیان کرد از طراح ها و تولیدکنندگان پوشاک 
تش��کر می کنم که با وجود همه کمبودها و با اینک��ه ابتدایی ترین ابزار 
خیاطی که نخ است، وجود ندارد، باز هم دارند به کارشان ادامه می دهند.
به گزارش ایسنا، احمد داورزنی در مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه 
لباس عاش��ورایی بیان کرد: امسال که به ویترین ها و پوشش خانم ها که 
نگاه می کردیم خودش یک نمایشگاه عظیمی برای امام حسین )ع( بود 
و نش��ان می داد که این فرهنگ سال های س��ال ادامه پیدا خواهد کرد. 
ما هنوز اول راه نیس��تیم و الک پشتی حرکت می کنیم و به آنجایی که 

می خواسته ایم، نرسیده ایم.
او ادامه داد: ما اتاق فکری داریم و ش��اهد کمبودها و نارس��ایی هایی 
هس��تیم و زمانی که خروجی آن یعنی آنچه که تولید شده را در جامعه 
می بینیم متوجه می شویم که کار تولید شده است. در این مراسم جای 
بحث درب��اره ضعف ها و پوش��ش های مردم و ویترین های فروش��گاه ها 
نیس��ت. با وجود نوسانات سیاسی که شاهد آن هستیم نمایشگاه لباس 
عاش��ورایی همچنان به راه خودش ادامه می دهد. مد یک فکر اس��ت و 
این نیست که لباس پاره و موهای ژولیده باشد. زمانی که ما برای لباس 

کشور خود ارزش قائل شویم هویت پیدا می کنیم.

آینده خوبی پیش روی ماست
س��ومبات هاکوپیان به عنوان سخنران دیگر این مراسم که صبح روز 
28 مهرم��اه در تاالر رودکی برگزار ش��د، اظهار کرد: نکته مهم، وحدت 
موجود بین همه اندیشمندان در صنعت پوشاک است. من هرگز مساله 
اقلی��ت را نپذیرفتم، زی��را قبل از آنکه خودم را ی��ک ارمنی بدانم، یک 
ایرانی می دانم. ما اقوام ایرانی مانند شاس��ی های سیاه و سفید یک پیانو 

هستیم که صدای زیبایی را می توانیم دربیاوریم.
ای��ن تولیدکننده پوش��اک ادام��ه داد: امروز، همه ما ب��رای اولین بار 
پذیرفتی��م که طراحی، حاصل اندیش��ه و فکر اس��ت و می توانیم آن را 
تکامل ببخشیم. همه اندیشمندان الهام از پدیده های طبیعی و اجتماعی 

را در کارهای شان در نظر می گیرند. 
من به آینده این کش��ور و این صنعت اطمینان خاطر دارم و می دانم 
آین��ده خوبی پیش روی ماس��ت. ما از کاالهای خارج��ی هراس نداریم، 
بلک��ه با آنچه که منافع مل��ی ما را به خطر می اندازد مخالف هس��تیم. 
کمبود مواد اولیه نیز گذراس��ت و ما دوران س��خت تر این را هم پش��ت 
سر گذاش��ته ایم، بنابراین گام هایی که شروع شده باید با سرعت بیشتر 

ادامه پیدا کند.

این مساله را تنها با شعار نمی شود حل کرد
رئیس اتحادیه سراجان کشور نیز به عنوان سخنران دیگر این مراسم 
بی��ان کرد: جوانان ما مد را دوس��ت دارند و دش��منان می دانند بهترین 
راه برای ورود به مس��ائل فرهنگی همین موضوع است. امروزه از طریق 
فضای مجازی وارد ش��ده اند تا ضربات��ی را به فرهنگ ما بزنند. فرهنگی 
ک��ه مثل ورزش دومیدانی مادر ورزش هاس��ت. به همی��ن دلیل باید به 

فرهنگ اهمیت دهیم.
محسن خردمند ادامه داد: قبل از کارگروه مد و لباس هیچ جایگاهی 
نب��ود که اتحادیه ها را کنار هم جمع کند، بنابراین هر کس��ی هر کاری 
که می توانس��ت انجام می داد اما ب��ا ورود کارگروه مد و لباس این اتفاق 
افتاد و اگر بتوانیم بین خود اتحاد داشته باشیم، می توانیم از این دوران 
ب��ه خوبی عبور کنیم و اگر تعلل کنیم ضربات جبران ناپذیری را در این 

عرصه خواهیم دید.
او اضافه کرد: به عقیده من تنها نمی ش��ود با ش��عار این مساله را حل 
ک��رد و حتم��ا باید با همت و تالش از این دوره عب��ور کنیم. ما در بازار 
شاهد کاالهای بسیاری هستیم که ایرانی هستند اما با برندهای خارجی 

و چند برابر قیمت به فروش می رسند.

الهوتی از مثبت ش��دن تراز تجاری ایران در نیمه اول س��ال با ۹4۰ 
میلی��ون دالر خبر داد.  به گزارش  باش��گاه خبرن��گاران جوان، محمد 
الهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات در نشست خبری با اصحاب رسانه 
گفت: در حال حاضر ش��رایط سختی برای صادرات وجود دارد. در نیمه 
نخس��ت امسال به دلیل نوسانات نرخ ارز صادرات با موانع جدی روبه رو 
ش��د. وی با اشاره به اینکه تراز تجاری ایران در نیمه اول امسال با ۹4۰ 
میلیون دالر مثبت ش��ده اس��ت، اظهار کرد: کش��ور عراق شریک دوم 

تجاری ایران  است.
الهوتی در ادامه گفت: از 2۱ فروردین س��ال جاری تا به امروز 4 الی 
5 نامه به معاون رئیس جمهور زده ش��ده اس��ت. این در حالی است که 
کمیته ارزی اتاق ایران، اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی تهران با یک 

روش مشخص و واحد نس��بت به اصالح دستورالعمل ها درخواست های 
خود را ارس��ال کرده اند و تاکنون بخشی از دستورالعمل ها اصالح شده 
است اما هم اکنون یکی از سخت ترین شرایط را در بخش صادرات تجربه 
می کنیم و این موضوعاتی که در شش ماه گذشته به دلیل نوسانات نرخ 
ارز اتفاق افتاده و سیاست هایی که اتخاذ شده است، به نوعی صادرات را 

با موانع جدی روبه رو کرده است.
الهوتی با اش��اره به اینکه در ش��ش ماهه اول امسال، بعد از ۱4 سال 
مجددا صادرات مورد تهدید قرار گرفته  است، یادآور شد: شعار حمایت 
از ص��ادرات ک��ه  بعد از رفع تعهد ارزی در دولت اصالحات و برداش��ته 
ش��دن تعهد ارزی همه به سمت حمایت از صادرات بوده اند که صادرات 

از ۷ میلیارد دالر را به 5۰میلیارد دالر رساند.

وی با اش��اره به اینکه در دولت نهم پیمان س��پاری ارزی اجرایی شد، 
گفت: 8۰درصد ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور برگشته است.

ب��ه گفت��ه رئیس کنفدراس��یون ص��ادرات ایران کاهش ص��ادرات به 
کش��ورهای اروپای��ی را ش��اهد هس��تیم که البته بیش��تر تح��ت تاثیر 

تحریم هایی بوده است که اعمال خواهد شد.
الهوت��ی گفت: ع��دم تصویب  fatf  مش��کالت بانک��ی را دوچندان 
می ک��رد، گرچه منتظر هس��تیم نظر ش��ورای نگهبان نیز اعالم ش��ود، 
اما اتفاق مناس��بی که ش��ب گذش��ته رخ داد آن بود که fatf در مورد 
آخرین زمان اعالمی را که برای ایران تا چند روز پیش اعالم کرده بود، 
تصمیم گیری کرد و اجازه داد تا 4ماه دیگر ایران فرصت داشته باشد تا 

مطابق با استانداردهای fatf خود را تطبیق دهد.

با اینکه نخ هم وجود ندارد، تولیدکنندگان به کارشان ادامه می دهند

تراز تجاری کشور مثبت شد
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اخبار

استفاده خودروسازان از قطعات بی کیفیت در 
خطوط تولید تکذیب شد

با وجود تمام مش��کالتی که در صنعت خودرو پس از خروج 
آمری��کا از برجام و اعم��ال تحریم ها رخ داد ام��ا صنعتگران با 
اس��تقامت و ایجاد فضاهای جدید س��عی در کاهش اثرات این 
تحریم ها داشتند که در این بین می توان به صنعت قطعه سازی 
به عن��وان یکی از صنایعی که عالوه ب��ر تحریم های خارجی با 
تحریم های داخلی نیز دست به گریبان بوده است اشاره داشت.
مسئول کمیسیون کس��ب و کار انجمن سازندگان قطعات و 
مجموعه های خودروی ایران در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، 
در خصوص آخرین وضعی��ت ترخیص قطعات از گمرک اظهار 
داش��ت: بزرگترین معضل��ی که قطعه س��ازان در ترخیص مواد 
اولیه با آن درگیر هس��تند نقدینگی اس��ت. قرار بر این بود که 
گمرک با وجود همه همکاری هایی که دارند دس��تورالعملی را 
تنظیم کنند که چنانچه خودروس��از و فرآیند تولید با مش��کل 
مواجه ش��ود با وثایقی که بانک های عامل از قطعه سازان دارند 
مجوز ترخیص حداقل 8۰درصد از این کاالها را بدون پرداخت 
نقدینگ��ی صادر کنند ت��ا این مواد وارد چرخه تولید ش��وند و 

قطعه سازان توان تولید روزانه خود را از دست ندهند.
پیمان یزدان بخش در ادامه تصریح کرد: باید توجه داشت مواد 
اولیه با ارز بازار ثانویه ترخیص می ش��ود و قرارداد قطعه سازان 
و ف��روش آنان هنوز با این عدد و رقم نیس��ت لذا امیدواریم با 
تسهیالتی که گمرک و بانک های عامل فراهم می کنند بتوانیم 
این کس��ری نقدینگ��ی را جبران کنیم و این همکاری توس��ط 
گمرک، بانک مرکزی و بانک های عامل صورت پذیرد تا بتوانیم 
ب��ه صورت موق��ت مواد اولیه را از گمرک خ��ارج کرده و تولید 
را ب��دون توقف ادامه دهیم تا پس از تامی��ن نقدینگی قادر به 

پرداخت مطالبات گمرک باشیم.
وی درخص��وص پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز اظهار داش��ت: 
طی بخش��نامه ای قطعه سازان متعهد شدند مابه التفاوت 28۰۰ 
تومانی به ازای هر دالر 42۰۰تومانی را پرداخت کنند با وجود 
اینکه قراردادهای آنان هنوز به روز نش��ده است لذا تعداد قابل 
توجهی از قطعه س��ازان از ابتدا با مشکل نقدینگی مواجه شدند 
و ب��ه دلیل عدم پرداخ��ت مبلغ مابه التفاوت ق��ادر به ترخیص 
کاالی خود از گمرک نش��دند ل��ذا با وجود همکاری گمرک در 
ترخی��ص کاالی قطعه س��ازان، بزرگ ترین مش��کل آنان تامین 

نقدینگی است.
وی درخصوص طرح شکایت به دیوان عدالت اداری نیز گفت: 
پروس��ه اداری این طرح در حال انجام است. واقعیت این است 
که برای تمام فعاالن اقتصادی تصویب قوانینی که به گذش��ته 
بس��ط داده می ش��ود عجیب بوده و در هیچ جای دنیا تصویب 
قانونی که از گذشته شروع به اجرای آن شود سابقه ندارد و این 

بزرگ ترین معضل قطعه سازان است.
یزدان بخ��ش تصریح ک��رد: الزام پرداخ��ت مابه التفاوت ارزی 
ب��رای کاالهایی مطرح  ش��ده که ترخیص و فروخته ش��ده اند. 
مانند فوالد مبارکه که کاالیی را فروخته و باید مابه التفاوت آن 
پرداخت ش��ود لذا به صدور و اجرای این بخشنامه های عجیب 
معترض ش��ده ایم. چنانچه از ابتدا بدانیم با چه مبلغ و مقداری 
قرار است این مواد خریداری و سفارش گذاری شود در سیستم 
مدیری��ت زنجیره تامی��ن تجدید نظر خواهیم ک��رد اما صدور 
بخش��نامه و تصویب قانونی که از گذش��ته مل��زم به رعایت آن 
باشیم معضل بزرگی است که قطعه سازان با آن مواجه هستند.
مسئول کمیسیون کس��ب و کار انجمن سازندگان قطعات و 
مجموعه ه��ای خودروی ایران درخص��وص وضعیت مطالبات از 
خودروس��ازان نیز گفت: میزان مطالبات از خودروسازان روزانه 
در حال افزایش است اما ۷ هزار میلیارد تومان به صورت نقد تا 
این لحظه بدهکار هستند و تاکنون میزان این بدهکاری نه تنها 
کاه��ش نیافته بلکه در حال افزایش اس��ت و با توجه به اینکه 
هر دو ش��رکت بزرگ خودروس��ازی مبال��غ هنگفتی بدهکاری 
دارند نمی توان گفت کدام ش��رایط بهتری در پرداخت نس��بت 

به دیگری دارد.

تعداد خودرو های ایران و ترکیه مساوی است
 اما مصرف سوخت ایران 1۰ برابر ترکیه است

طبق آخرین اعالم رس��می دولت، مصرف بنزین در ایران ۹۱ 
میلیون لیتر در روز اس��ت. همچنین طبق آخرین اعالم رسمی 
جمعیت کش��ور، ای��ران در حال حاضر ح��دود 8۱ میلیون نفر 

جمعیت دارد.
 به عبارتی در هر شبانه روز به ازای هر نفر، ۱.۱2لیتر بنزین 
در ایران مصرف می شود. یعنی یک خانواده چهار نفره حتی اگه 
خودروی شخصی نداشته باشند، در یک شبانه روز سهمی 4.5 

لیتری در مصرف بنزین کشور دارند.
در کش��ور پرجمعیت چین با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و 
۳8۶ میلیون نفر )آمار س��ال 2۰۱۷( حدود 4۶8 میلیون لیتر 
بنزین در روز مصرف می ش��ود. به عبارتی در هر ش��بانه روز به 

ازای هر نفر، ۰.۳4 لیتر بنزین در چین مصرف می شود.
در کش��ور ترکیه با جمعیتی بالغ بر 8۰ میلیون نفر، روزانه 8 
میلیون و 2۶8 هزار لیتر بنزین مصرف می ش��ود. به عبارتی در 
هر شبانه روز به ازای هر نفر، ۰.۱ لیتر بنزین در ترکیه مصرف 

می شود.
مقایسه مصرف بنزین در ایران و ترکیه از این نظر مقایسه ای 
جالب اس��ت که تعداد جمعیت دو کش��ور و تعداد خودرو های 
س��بک دو کشور، تقریبا یکسان اس��ت. اما در ایران به ازای هر 
نف��ر، ۱۰ برابر هر ترکیه ای و ۳ برابر ه��ر چینی بنزین مصرف 

می شود.
طبق اعالم دولت در نیمه مهرماه سال جاری »در هر روز ۹۱ 
میلیون لیتر بنزین در ایران مصرف می ش��ود، یعنی ایرانی ها در 
هر س��اعت ۳ میلیون و ۷۹۰ هزار لیتر بنزین مصرف می کنند 
ک��ه این رقم تقریب��اً ۶ برابر میانگین مص��رف بنزین در جهان 

است.« 

ب��ا پیگیری های انجمن واردکنندگان خودرو، امکان ترخیص ۱4 هزار 
دستگاه خودروی وارداتی تا دو هفته آینده فراهم خواهد شد.

آخری��ن روزه��ای خردادماه بود ک��ه دولت در بخش��نامه ای واردات 
خودروهای خارجی به کشور را ممنوع اعالم کرد و پس  از آن خبرهای 
مختلف��ی درباره تعیی��ن تکلیف خودروهای در گم��رک مانده به گوش 
می رس��ید؛ اخباری که برخی از آنها به اس��م ش��ایعه تکذیب ش��دند و 
برخ��ی دیگر هم در حد مذاکرات بی نتیجه بر زمین ماندند و ممنوعیت 
واردات خودرو را چهار ماهه کردند. حال اما بعد از مدت ها خبر ترخیص 
۱4هزار دس��تگاه خودرو به گوش می رس��د و قرار است خودروهای در 
گمرک مانده با ورود به بازار، بخش��ی از التهاب بازار خودروهای وارداتی 

را کاهش دهند.
پ��س از ممنوعیت واردات خودرو، بازار خودروه��ای وارداتی بیش از 

هر زمان دیگری کمبود خودرو را احس��اس کرد؛ اتفاقی که باعث ش��د 
بس��یاری از افراد با احتکار و عرضه نکردن خودرو به بازار در این مدت 
قیم��ت خودروهای صف��ر و کارکرده خارجی را بی��ش از انتظار افزایش 

دهند.
مهدی دادفر، دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو با اعالم خبر واردات 
۱4هزار خودروی خارجی به کش��ور به »دنیای خودرو«، گفت: »پس از 
رایزنی ها و برگزاری جلس��ات مکرر با مس��ئوالن سازمان توسعه تجارت 
س��رانجام توافق ش��د ت��ا این تعداد خ��ودروی خارج��ی از گمرک های 
سراس��ر کشور، ترخیص و به بازار عرضه ش��وند.« وی زمان نهایی برای 
ترخی��ص این خودروها را حداکثر تا دوهفت��ه آینده اعالم کرد و یادآور 
شد: »مجوزهای نهایی ترخیص خودروهای مذکور حداکثر تا پایان این 

هفته صادر خواهد شد.«

دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو تعداد دقیق خودروهای موجود در 
گمرک را ۱4هزار و 5۰دستگاه، اعالم و خاطرنشان کرد: »این خودروها 
شامل دو دس��ته از خودروهایی می شوند که بخشی از آنها با ارز دولتی 
و بخ��ش دیگ��ر هم با ارز آزاد و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به کش��ور 
وارد ش��ده اند. البته در این  بین خودروهایی هم هستند که مالکان آنها 
ب��رای ترخیص باید مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنند. به گفته دادفر 
4هزار دستگاه خودرو با استفاده از ارز دولتی وارد و ترخیص می شوند و 

۱۰هزار دستگاه نیز با ارز آزاد به کشور وارد شده اند.«
وی اظهار امیدواری کرد با ورود خودروهای در گمرک مانده به کشور 
بخش��ی از التهابات بازار خودرو که به واس��طه عدم ت��وازن بین عرضه و 
تقاضا ایجادش��ده است، از بین برود و شرکت های واردکننده خودرو نیز 

بتوانند به تعهدات فروش خود جامه عمل بپوشانند.

احتمال ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی از گمرک

ب��ا نخس��تین تکانه های قیمت ارز ش��اهد س��رازیر ش��دن نقدینگی 
ب��ه بازارهایی مانند دالر، س��که و البته خودرو ب��ه منظور حفظ ارزش 
سرمایه ها ش��دیم، اما به راس��تی تبدیل نقدینگی به خودرو چه میزان 

سودآوری را برای سرمایه گذاران در پی داشته است؟
یک��ی از فعاالن ب��ازار خ��ودرو در گفت وگو با خبرن��گار خبر خودرو، 
در خصوص آخرین وضعیت بازار اظهار داش��ت: در حال حاضر ش��اهد 
رکود در بازار خودرو هس��تیم و معامالت چندانی صورت نمی گیرد زیرا 
خودروس��ازان محصولی به بازار تحویل نمی دهند و خودروهای موجود 
در بازار پالک ش��ده اند که فروش��ندگان با قیمت های باال این خودروها 
را عرض��ه می کنند لذا خریداران از خرید خودرو اجتناب کرده و منتظر 

مشاهده و بررسی تغییرات آینده در بازار خودرو هستند.
محم��دی نیکخواه تبدی��ل نقدینگی ب��ه خودرو را چندان س��ودآور 
ندانس��ت و گفت: افرادی که اقدام به پیش خرید خودرو کرده اند ممکن 

اس��ت 2۰درصد خودرو را گران تر به فروش برسانند اما نسبت به ارزش 
ریالی س��ود چندانی نصیب شان نخواهد شد زیرا ارزش سرمایه آن ها به 
یک س��وم کاهش یافته اس��ت همچنین افرادی که در ش��رایط بحرانی 
و پ��س از افزای��ش نرخ ارز اق��دام به خرید خودرو کرده اند نیز س��ودی 
عایدش��ان نش��ده اس��ت اما چنانچه پیش از افزایش قیم��ت دالر اقدام 
به خرید کرده باش��ند س��ود برده اند. این فعال بازار خودرو درخصوص 
تاثی��ر اصالح قیمت خودرو بر بازار اظهار داش��ت: عدم اعتماد مردم به 
گفته های مدیران، عدم تاثیرپذیری بازار از این گفته  ها را در پی دارد لذا 
تا زمانی که این تصمیم و رقم آن قطعی نشود بازار عکس العملی نخواهد 
داش��ت و چنانچه اصالح ۱۰ تا 2۰درصدی قیمت ها را ش��اهد باش��یم 
ممکن اس��ت بر بازار اثرگذار باشد، اما در نهایت تنها عامل موثر بر بازار 
خودرو میزان عرضه است که تعیین کننده جو حاکم بر بازار خواهد بود.

وی اذعان داش��ت: توزیع خودرو در کش��ورمان سیستماتیک نیست 

و هی��چ رون��د خاصی برای آن وجود ن��دارد و هر روز با روش��ی جدید 
توزی��ع می ش��ود لذا تنها روندی ک��ه بتوان آن را سیس��تماتیک خواند 
طرح های پیش فروش خودروس��ازان اس��ت که مانند سال های گذشته 
در جریان بوده و خریداران یک س��ال پس از ثبت نام خودروی خود را 
تحویل می گیرند لذا تا زمانی که این روند ادامه داش��ته باش��د و خودرو 
به صورت تحویل فوری و ظرف 5 یا ۶ روز تحویل داده نش��ود ش��اهد 
تغییر خاصی در بازار نخواهیم بود. نیکخواه با بیان اینکه ش��رایط برای 
آزادسازی قیمت ها مناسب نیست تصریح کرد: ۱۰۰درصد با آزادسازی 
قیمت خودرو موافق هس��تیم اما نه در این ش��رایط زیرا در حال حاضر 
به وس��یله نظارت هایی ک��ه صورت می پذیرد روند عرضه خودروس��ازان 
تحت کنترل اس��ت لذا زمانی آزادسازی مطلوب خواهد بود که عرضه و 
تقاضا با یکدیگر همخوانی داش��ته باشد و با وجود شرکت های انحصاری 

آزادسازی قیمت خودرو معنایی نخواهد داشت.

با توجه به اینکه برخی برداش��ت  های غیرواقعی مبنی بر گران ش��دن 
خ��ودرو از گفت وگوی مع��اون وزیر صمت و رئیس هی��ات عامل ایدرو 
صورت پذیرفته اس��ت به اطالع می رس��اند چنانچه در این گفت وگو به 

صراحت بیان شده خودروسازان مجوز و حق افزایش قیمت را ندارند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، بدیهی اس��ت ارائه پیش��نهاد 
اصالح قیمت از س��وی خودروسازان به مراجع ذی ربط از قبیل سازمان 

حمایت یا س��تاد تنظیم بازار، ضرورتا به مفهوم پذیرش آن درخواس��ت 
نخواهد بود و ارائه پیش��نهاد و تقاضای بررس��ی کارشناس��ی از س��وی 
بسیاری از  صنوف تولیدی به این مراجع به طور مستمر انجام می گیرد 

و منحصر به صنعت  خودرو نیست.
سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع)ایدرو(، چنانچه در گفت وگوهای 
اخیر رئیس محترم سازمان مکرراً تصریح شده؛ معتقد است قیمت های 

فعلی ب��ازار آزاد خودرو غیرواقعی، کاذب و ناش��ی از التهاب های روانی 
ماه های اخیر است و ضرورت دارد قیمت ها تا سطح منطقی شدن برای 

مصرف کنندگان محترم کاهش یابد.
بدیهی اس��ت این س��ازمان تم��ام توان خ��ود را ب��رای جلوگیری از 
س��وداگری و التهاب آفرینی به منظور افزای��ش کاذب قیمت خودرو در 

بازار آزار به کار خواهد بست.

تبدیل نقدینگی به خودرو چندان سودآور نیست

خودروسازان حق افزایش خودسرانه قیمت را ندارند

قیمت های بازار آزاد خودرو باید کاهش یابد
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دکتر حسن ساالریه با اشاره به دیدار نخبگان و برگزیدگان علمی کشور با مقام 
معظم رهبری گفت استعدادهای برتر دانشگاهی اعم از دانشجو و دانش آموخته 
باید با مس��ائل و نیازهای روز کش��ور آشنا ش��وند و بتوانند در راستای رفع این 

مشکالت گام بردارند. به گزارش مهر، وی با تاکید 
بر اینکه مقام معظم رهبری همواره به ورود نخبگان 
و استعدادهای برتر در راستای رفع معضالت کشور 
تاکید دارند، گفت: در همین راس��تا آن چیزی که 
مهم است، آگاه کردن آنان از معضالت و مشکالت 
کشور است تا بتوانند برای حل این مشکالت وارد 
شوند. به گفته وی، این افراد باید اجرای برنامه های 
توانمندس��ازی در حوزه های مساله شناس��ی، حل 
مساله، کار گروهی و افزایش ظرفیت های فکری-
روحی، برای ورود به عرصه تاثیرگذاری دانش بنیان 
و ژرف آماده شوند. ساالریه افزود: باید بخش های 
خصوص��ی، دولت��ی و اجرای��ی برای اس��تفاده از 
دانشجویان صاحب استعداد برتر، ورود پیدا کنند 

تا با همکاری دانشگاه ها، معاونت علمی، این مستعدین با انجام پروژه هایی مهارت 
حل معضالت را پیدا کنند. معاون آینده سازان بنیاد ملی نخبگان، با تاکید بر اینکه 
بنیاد ملی نخبگان روش های حمایتی- توانمندسازی و طرح های مختلفی را برای 

ورود دانش��جویان و دانش آموختگان مستعد به عرصه کسب و کار تدوین کرده 
اس��ت، گفت: طرح هسته های پژوهشی شهید احمدی روشن، طرح پسا دکترای 
شهید چمران، طرح حمایت از استادیاران جوان موسوم به طرح مرحوم کاظمی 
آشتیانی، طرح حمایت از جذب در شرکت های 
دانش بنیان شهید موسوم به طرح شهید تهرانی 
مقدم، طرح ه��ای نظام وظیف��ه تخصصی ویژه 
دانش  آموخت��گان برت��ر دانش��گاهی و فن��اور از 
جمله روش هایی اس��ت که بنی��اد ملی نخبگان 
برای شناسایی و توانمندس��ازی دانش جویان و 
دانش آموخت��گان صاحب اس��تعداد برتر در نظر 
گرفته اس��ت. ساالریه خاطرنش��ان کرد: برنامه 
حمایت از تشکیل هسته  های پژوهشی موسوم به 
طرح احمدی روشن ویژه دانشجویان است که در 
آن دانشجویان در کنار انجام برنامه های آموزشی 
و پژوهشی خود در دانشگاه ها، می  توانند ساعاتی 
را در هفت��ه در یک تیم تحقیقاتی به همراه یک 
اس��تاد خبره از صنعت یا دانش��گاه از طریق انجام یک کار گروهی تحقیقاتی با 
مس��ائل و نیازمندی های حوزه های مختلف کش��ور آشنا شوند و آموزشهایی را 

برای ورود به عرصه کسب و کار دانش بنیان ببینند. 

جدیدترین گزارش مالی IBM برای س��ه ماهه س��وم س��ال 2۰۱8 
میالدی نش��ان از عملکرد ضعیف این ش��رکت به دلیل کاهش فروش 

سرور و نرم افزار دارد.
به گ��زارش زومی��ت، IBM جدیدترین 
گزارش مالی مربوط به س��ه ماهه  سوم سال 
جاری میالدی را منتش��ر کرد که براساس 
آن ش��اهد عملک��رد ضعی��ف این ش��رکت 
هستیم. درآمدIBM به دلیل کاهش فروش 
س��رور های مین فری��م و همچنی��ن فروش 
نرم اف��زار پایین تر از انتظ��ارات رقم خورده 

است.
جینی رومتی، مدیرعامل IBM در تالش 
است تا ساختار شرکت متبوع خود را تغییر 
دهد، از این  رو IBM در پی سرمایه گذاری 
بیش��تر و تغییر تمرکز خود روی حوزه های 
جدیدی نظیر سرویس های ابری و همچنین 

س��رویس های تحلیلی مبتنی بر هوش مصنوعی است تا بدین ترتیب 
وابستگی کمتری به کسب و کارهای سنتی خود داشته باشد و عملکرد 

ضعیف خود طی سال های اخیر را جبران کند.

درآمد IBM طی سه ماهه  منتهی به نوامبر بیش از 2درصد کاهش 
پیدا کرده، درآمد بخش سیس��تم ها که ش��امل کس��ب و کار مین فریم  
و حافظه های ذخیره س��ازی مورد نیاز ش��رکت های بزرگ اس��ت، یک 
درص��د کاهش یافته، حال آنکه این بخش 
س��ه ماهه  دوم س��ال جاری می��الدی را با 
افزایش 25درصدی میزان درآمد به پایان 

برده بود.
ش��تاب رشد فروش مین فریم  سرورهای 
Z۱4 که یک س��ال پیش رونمایی ش��د، 
روندی نزولی در پیش گرفته اس��ت، چرا 
که مشتریان IBM در انتظار عرضه  نسل 
جدید مین فریم های این ش��رکت پیش از 
اقدام برای به روزرس��انی زیرس��اخت های 
خ��ود هس��تند. همچنی��ن تقاض��ا برای 
محصوالت نرم افزاری IBM نیز به موجب 
دالیل فصلی کاهش پیدا کرده است؛ البته 
به گفته  جیمز کاوانا، مدیر ارشد مالیIBM، این روند وضعیت بازیابی 
را ط��ی می کند و از این رو باید انتظار داش��ت تا فروش بخش نرم افزار 

شرکت روندی صعودی در پیش بگیرد.

عملکرد ضعیف IBM در تابستان 2۰18 با کاهش فروش سرور و نرم افزاراجرای برنامه حمایتی در راستای ورود نخبگان به کسب و کار

جمله معروف »ش��ما باید هوش��مندانه کار کنید و نه س��خت« تطابق 
بسیاری با شرایط امروز کس��ب وکارهای جهان دارد. فناوری های نوین و 
ارزان قیمتی وجود دارند که می توانند زمان و پول بسیاری را برای صاحبان 

کسب وکار ذخیره کنند و نتایج مطلوبی به بار آورند.
اگر به دنبال کاهش هزینه ها و یا بهبود خدمات مشتریان خود هستید، 
از این راه حل های مبتنی بر فناوری جهت پیشبرد کسب وکارتان استفاده 

کنید.
تحلیل داده

با استفاده از دستیار صوتی آمازون اکو )Amazon Echo( می توانید 
امور مختلفی را از س��فارش غذا گرفته ت��ا برنامه ریزی مالقات ها به انجام 
برس��انید. با اس��تفاده از فناوری حتی قادر خواهید بود کارهای به مراتب 
A - )ییش��تری را نیز صورت دهید. برای مثال با استفاده از سایت الکسا 
exa( می توانی��د تحلیل های مرتبط با حوزه وب را بررس��ی کنید و یا از 
تحلیل غیررس��می گوگل برای گزارش وضعیت س��ایت خود بهره ببرید. 
به ای��ن طریق قادر خواهید بود تعداد بازدیدکنندگان، کلیک ها و س��ایر 

داده های موردنیازتان را مشاهده کنید.
داده ه��ای یک بازه زمانی خاص مانند یک روز یا هفته را نیز می توان از 
این سرویس ها دریافت کرد. الکسا بدون  نیاز به حتی یک کلیک می تواند 
این اطالعات را به ش��ما ارائه دهد. اگر پیش��تر از س��رویس اکو استفاده 
می کردید، می توانید با یک آموزش چند دقیقه ای، عملکرد آن  را در ارائه 
تحلیل داده ها و مدیریت س��ایت فرا بگیرید. از این س��رویس می توان به 
عنوان یک سرمایه گذاری کوچک با کارایی متعدد و نقشی انکارناپذیر برای 

دارندگان کسب وکارهای کوچک استفاده کرد.
خدمات مشتریان

ارائه خدمات به مشتریان محدود به ساعات کاری است، مگر اینکه آن را 
به خارج از کشور برونسپاری کرده باشید، اما چت بات ها امکانی کاربردی 
جهت پشتیبانی از مش��تریان به محض نیاز فراهم کرده اند. با استفاده از 
فناوری هوش مصنوعی می توانید مسائل کوچک مشتریان را به راحتی و 
بدون نیاز به دخالت شخصی حل و تمرکزتان را معطوف به آنانی کنید که 

خدمات بیشتری نیاز دارند.
بناب��ر مطالع��ات متخصص��ان مؤسس��ه اپ )AppInstitute(، این 
س��رویس می تواند حجم عملیات  را ت��ا ۶۶درصد کاهش دهد. با توجه به 
 ،Botsify و BotEngine، Bold۳۶۰ وجود بات های متنوع از جمل��ه
گزینه ه��ای متنوع��ی پیش روی خ��ود داری��د و می توانی��د آنچه برای 

کسب وکارتان مفیدتر است را انتخاب کنید.
مدیریت مصرف انرژی

مدیریت هزینه های مربوط به گرمایش و سرمایش از طریق فناوری های 
هوش��مند، روش��ی ایده آل جهت کاهش هزینه ها و افزایش منافع است. 
ترموس��تات نس��ت )Nest Thermostat( اولین دستگاه دارنده ستاره 
انرژی اس��ت که می تواند به صورت خودکار شرایط آب وهوایی را با برنامه 
فصلی تعدیل کند. بنا بر ادعای س��ایت س��ازنده، از این طریق می توانید 
۱۰درصد در هزینه گرمایش و ۱5درصد در هزینه سرمایش صرفه جویی 
کنید و نتایجی بهتر از یک ترموستات قابل برنامه ریزی استاندارد به  دست 
 آورید. ترموس��تات سنس��ی )Sensi Thermostat( محصول ش��رکت 

امرس��ان )Emerson(، یکی دیگر از انتخاب های مناس��ب اس��ت که از 
جانب س��ایت Reviewed.com به عنوان بهترین ترموستات هوشمند 

سال 2۰۱8 انتخاب شده است.
هر دو سیس��تم  با تلفن هوشمند قابل کنترل هستند. اگر نمی خواهید 
تمام س��اعات روز را در دفتر کار س��پری کنید، کافی  است برنامه زمانی 
حضور در دفتر را به اپلیکیشن بدهید تا دمایی ایده آل برای زمان حضورتان 
مهیا کند. با استفاده از این سیستم ضمن بهینه  سازی دمای دفتر کار، در 

بودجه خود نیز صرفه جویی خواهید کرد.
امنیت کسب وکار

ب��ا اس��تفاده از کنترل های امنیتی هوش��مند، بس��یاری از صاحبان 
کس��ب وکار تعداد کارمندان بخش حراس��ت را کاه��ش داده اند. قفل 
Kwi Schlage Smart Deadbolt و -  ووشمند ارائه شده توسط

set Kevo می توان��د ضم��ن همگام س��ازی خود با تلفن هوش��مند و 
صرف نظر از س��اعات شبانه روز، نس��بت به باز شدن درب های دفتر کار 
به ش��ما هشدار دهد؛ خواه داخل ش��هر باشید و یا در نقطه ای دیگر از 

جهان!
با این سیس��تم هیچ کلیدی به صورت غیرقانونی کپی، دزیده و یا گم 
نمی ش��ود و نیازی نیست که در صورت اخراج یک کارمند تمامی قفل ها 
عوض ش��وند. هر کارمند با اس��تفاده از رمز مخصوص به خود وارد دفتر 
کار می ش��ود و تنها با کش��یدن انگش��ت بر روی صفحه نمایش می توان 
امکان دسترسی  جدیدی ایجاد کرد. مضاف بر این می توانید از طریق این 

سرویس ساعات ورود و خروج کارمندان را نیز تحت نظر بگیرید.
مدیریت جوهر پرینتر

یک مشکل رایج؛ شما شدیداً به کپی یک پروپوزال تجاری نیازمندید و 
یا می خواهید گزارش مهمترین مشتری خود را چاپ کنید که ناگهان با 
پیام »کمبود جوهر« مواجه می شوید. در این شرایط مجبور هستید برای 
خرید جوهر و یا پرینت اسناد مربوطه به سرعت خود را به یک فروشگاه 

برسانید که طبیعتاً هزینه در بر دارد و به صرفه نیست.
برای رفع مش��کالتی از این دس��ت، می توانید از فناوری های هوشمند 
Amazon Dash Reple Brother Refresh و یا -  اانند نرم افزار

ishment اس��تفاده و دس��تگاه پرینتر و یا کپی خود را به سیستم آنها 
متصل کنید.

این سرویس ها ضمن کنترل سطح جوهر دستگاه  از راه دور، زمان نیاز 
به جوهر را شناس��ایی و به صورت خودکار آن را برای تان ارسال می کنند. 
برخالف اشتراک های سنتی که صرف نظر از نیاز شما و در بازه های زمانی 
مش��خص محصولی را برای تان می فرس��تند، این س��رویس ها آنچه نیاز 
دارید را در زمان مناسب ارسال می کنند. در عین حال شما را از مراجعه 
حضوری به فروشگاه  بی نیاز می سازند و ضمن کاهش هزینه و زمان اتالفی، 

کسب وکارتان را به نحوی مطلوب پیش می برند.
نتیجه

امروزه فناوری های نوین بسیاری برای کمک به صاحبان کسب وکارهای 
کوچ��ک وجود دارند تا ضم��ن کاهش هزینه ها، عملکردش��ان را نیز در 
حوزه های پیش بینی نش��ده بهبود بخشند. این خدمات می توانند تحلیل 
وب سایت، حفظ امنیت کسب وکار و کاهش  هزینه ها باشند. برای رسیدن 
به هر یک از این اهداف، انتخاب هایی در دسترس و با کاربری ساده وجود 

دارد.
entrepreneur: منبع

خبرگزاری بلومبرگ در اواسط مهرماه ادعا کرده بود که هکرهای چینی با تعبیه میکروچیپ هایی 
ریز در تجهیزات آمازون و اپل به سیس��تم های این ش��رکت ها نفود کرده اند. اپل و آمازون معتقد 
بودن��د این گ��زارش صحت ندارد ولی بلومبرگ جزییاتی از آن را منتش��ر کرد. حاال اما تیم کوک 

مدیرعامل اپل از بلومبرگ خواسته این گزارش را حذف کند.
کوک در مصاحبه ای با بازفید نیوز گفته: »این اتفاق نیفتاده، این حقیقت ندارد.«

ب��ه گ��زارش ورج، بلومبرگ ادعا کرده بود ک��ه این چیپ ها که اندازه ای در ح��د یک دانه برنج 
داش��تند در مادربوردهای ویژه سرور ش��رکت آمریکایی سوپر مایکرو قرار گرفته بودند. گفته شده 
بود که این میکروچیپ ها دارای بخش مجزای حافظه بودند و به قابلیت های ارتباط با شبکه مجهز 

شده بودند. حتی قدرت پردازشی مورد نیاز برای حمله برای آنها در نظر گرفته شده بود.
براساس گزارش بلومبرگ وقتی سرورها نصب و روشن شدند میکروچیپ ها شروع به تغییر دادن 
هس��ته سیس��تم عامل ها کردند تا امکان پذیرش تغییرات بعدی مورد نیاز برای حمله فراهم شود. 
این چیپ های ریز می توانستند با کامپیوترهای هکرها ارتباط برقرار کنند و سیستم عامل دستگاه 
را ب��رای پذی��رش کدهای آلوده بعدی آماده کنند. به طور خالصه گفته ش��ده بود که این چیپ ها 

درب پشتی برای نفوذ دولت چین به شبکه های شرکت های آمریکایی فراهم کرده بودند.
اپل پیش از این هم در این باره ادعا کرده بود:

»در این مورد ما بسیار روشن می گوییم اپل هرگز چیپ های مخرب، دستکاری سخت افزاری یا 
آسیب پذیری که به صورت هدفمند در هر سروری قرار گرفته باشد، نیافت.«

کوک در مصاحبه همچنین اعالم کرده که از ابتدای داس��تان درگیر پاس��خ بوده است. او گفته 
که در مکاتباتی که با بلومبرگ داشته اند به تمامی سواالت آنها پاسخ داده اند و به وضوح گفته اند 

که این اتفاق نیفتاده است.
ع��الوه ب��ر این اداره کنن��ده اطالعات ملی ایاالت متح��ده، اعالم کرده که هی��چ مدرکی دال بر 
جاسوس��ی چینی ها به واسطه دستکاری س��رورهای خریداری شده توسط ۳۰ شرکت یافت نشده 

است.
هنوز مشخص نیست کدام طرف حقیقت را می گوید؛ بلومبرگ که سخت پای گزارشش ایستاده 

یا شرکت های آمریکایی که مرتباً این موضوع را انکار می کنند.

 

ظهور غیرمنتظره ابزار فناوری هوشمند و کمک به کسب وکار 

درخواست تیم کوک از بلومبرگ 
برای حذف گزارش جاسوسی 

چین با میکروچیپ
دریچــه

به اعتقاد معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، شهرستان محالت دارای 
ظرفیت مطلوبی از حیث واحدهای صنعتی، کشاورزی و نیروی انسانی خالق 
اس��ت که این ظرفیت با ایجاد محیط مس��اعد کس��ب و کار و ورود ایده های 
خالقانه، موجب توسعه صنایع، کشاورزی و  رونق اقتصاد دانش بنیان می شود.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، س��ورنا س��تاری، معاون 
علمی و فن��اوری رئیس جمهوری صبح دیروز و در بازدید از  واحدهای فناور  
صنعتی و کش��اورزی محالت گف��ت: این شهرس��تان دارای فرهنگ غنی در 
کارآفرین��ی و ظرفیت های بالقوه  در صنایع اس��ت که این ظرفیت می تواند با 
مساعدسازی زیست بوم کسب و کار، در خدمت اقتصاد دانش بنیان قرار بگیرد.

تحول کارآفرینی و صنایع محالت نیازمند 
پیوند با ایده های نوآورانه و کارآفرین

مترجم: امید گوهری

یکشنبه
29 مهر 1397
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مدیر ارشد مالی پورشه معتقد است که تشکیل سوپرگروه و عرضه اولیه 
س��هام در بورس، ارزش این ش��رکت را به حدود 8۰ میلیارد دالر خواهد 
رساند. به گزارش زومیت، عمومی شدن یک شرکت با عرضه اولیه سهام 

در بورس)ipo(، روش��ی سریع برای افزایش 
سرمایه اس��ت؛ پس از رس��وایی دیزل گیت، 
گروه خودروسازی فولکس واگن به دنبال این 
روش برای افزایش سرمایه خود است. پورشه 
)Porsche( نی��ز در ص��ورت عالقه من��دی، 
می تواند س��رمایه خود را با عرضه اولیه سهام 
افزایش دهد. لوتز میش��که، مدیر مالی ارشد 
پورشه به تازگی این ایده را در جریان رویداد 
رس��انه ای برای خ��ودروی الکتریکی تایکان 
)Taycan( مطرح کرد. میشکه گفت: ارزش 
پورشه می تواند بین ۶۹.4 تا 8۱ میلیارد دالر 
باشد. سرمایه های جذب شده از طریق عرضه 
اولیه سهام، توسعه آینده را تضمین می کند؛ 

چرا که صنعت با بزرگ ترین تحول تاریخ خود مواجه شده است.
در حالی که این ایده توس��ط مدیر ارش��د مالی پورشه مطرح شد، اما 
مقامات اسپرت ساز اشتوتگارت در بیانیه ای اعالم کردند این شرکت هنوز 

برنامه ای برای عرضه اولیه سهام خود ندارد. در این بیانیه تمام گزارش ها 
در مورد ادعای عرضه اولیه سهام پورشه در بورس تکذیب شد.

میش��که همچنین گفت: گروه فولکس واگن همچنی��ن می تواند یک 
س��وپرگروه با بوگاتی، المبورگینی، بنتلی و 
پورشه برای عرضه اولیه سهام در بازار بورس 
تش��کیل دهد. فراری IPO موفقیت آمیزی 
دارد و اس��تون مارتین نیز اخیراً تمایل خود 
را ب��رای عرضه اولیه س��هام در بورس اعالم 
کرد. گرچه هن��وز تصمیم گیری قاطعی در 
مورد ورود به بازار س��رمایه و بورس صورت 
C - )گگرفته است، اما مک الرن و کازورث 
sworth( نی��ز در آینده نزدیک قصد دارند 

وارد این بازار شوند. 
بلومبرگ گ��زارش داد که بازده عملیاتی 
بیش از ۱۷درصد فروش پورش��ه، به ۳۷.۶8 
میلیارد دالر می رس��د. با توج��ه به افزایش 
ارزش فراری پس از عرضه اولیه سهام در بورس و تمایل فولکس واگن برای 
ایجاد گروه لوکس به رهبری پورشه، به نظر می رسد که ورود زیرمجموعه 

لوکس فولکس واگن به بازار سرمایه بتواند ارزش برند آن را افزایش دهد.

  در نشس��ت هیات نمایندگان اتاق بازرگان��ی تهران، رئیس اتاق تهران با 
اشاره به اینکه بحث ارز و قیمت آن، مسئله عمده ای شده که همه تصمیمات 
تحت  الشعاع آن قرار گرفته است، اظهار کرد: با توجه به این امر باید تصمیم 

جدی گرفته شود تا ارز از سایر مقوله های کشور 
جدا ش��ود.  به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، 
مسعود خوانساری- رئیس اتاق بازرگانی تهران 
در چهل و س��ومین نشس��ت هیات نمایندگان 
ات��اق بازرگان��ی تهران که صبح روز سه ش��نبه 
هفته گذشته در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، 
خواستار ارائه پیشنهاد همراه با راهکار از فعاالن 
حوزه اقتصادی در راستای کاهش فشارها شد و 
گفت: بسیاری از مسائل اقتصادی کشور به دلیل 
وابس��تگی کس��ب و کار به قیمت ارز بوده، در 
صورتی که کشور دارای پتانسیل ها و فرصت های 
دیگر همچون ذخایر نفتی و سوختی است که 
می تواند به بهبود شرایط بپردازد. وی اظهار کرد: 

این روزها عمده ش��کایت ها از مشکالت اقتصادی موجود و فشارهایی است 
که مس��ائل اقتصادی در زندگی مردم ایجاد کرده اس��ت. مش��کالتی هم در 
بحث صدور کارت های بازرگانی و بخشنامه های صادرشده ایجاد شده که در 

حال حاضر نزدیک به ۱4۰۰ تقاضا برای کارت بازرگانی پش��ت خط، وجود 
دارد. خوانس��اری با اشاره به مشکالت ناشی از تحریم ها و اینکه آنها مخرب 
بوده و هست و اثرات فراوانی بر اقتصاد کشور دارد که ناامیدی های داخلی را 
بیشتر کرده است، تاکید کرد: اما محدودیت ها 
در داخل و خودتحریمی ها، دیر تصمیم گیری 
و ... فض��ای کس��ب و کار را دچار مش��کالتی 
کرده است. عالوه  بر این که حدود چند ماهی 
است که در دو کشور عمده یعنی هند و چین 
س��فیر نداریم. دو ماه است که دو وزارتخانه  ما 
وزیر ندارند و برخی هم دچار تردید هس��تند 
که وزیرش��ان می ماند یا تغیی��ر خواهد کرد.  
رئیس اتاق بازرگان��ی تهران تصریح کرد: بعد 
از جهش های ناگهانی قیمت ارز، پژوهش ها و 
نظرسنجی هایی در ارتباط با مسائل اقتصادی 
انج��ام ش��ده که مهم تری��ن نتیج��ه آن این 
اس��ت که باالی ۷۰درصد از افرادی که مورد 
نظرس��نجی  قرار گرفته اند، انتظار و دورنمای مثبت از آینده اقتصاد کش��ور 
نداشتند؛ لذا ایجاد امید برای فعاالن محیط کسب و کار ضروری است چرا که 

در جامعه هر روز بیشتر به سمت ناامیدی  می رود.

ایجاد امید برای فعاالن محیط کسب و کار ضروری استپورشه به دنبال عرضه اولیه سهام و جذب سرمایه

هر قدر کیفیت ارتباط میان آزادکارها و کارفرماها بیش��تر می شود اعتماد قوی تری 
میان آن ها شکل می گیرد و درنتیجه موفقیت های بیشتری برای هر دو به همراه خواهد 

داشت.
اقتصاد گیگ مدلی از کسب وکار دارد که در آن، فرد برای یک کارفرمای مشخص به 
ص��ورت دائمی کار نمی کند بلکه برای کارفرماهای مختلف، کارهای موقت و پروژه های 
کوتاه انجام می دهد. همان طور که می دانید اقتصاد گیگ در حال رشد است و هر روز به 
تعداد فریلنسرها یا آزادکارها افزوده می شود. طبق آمار منتشر شده تعداد فریلنسرهای 
آمریکا با سرعت بیشتری نسبت به کل نیروی کار آمریکا رشد می کند و در سال 2۰۱۷ 

بیش از 5۷ میلیون آمریکایی خودشان را به عنوان آزادکار معرفی کرده اند.
پیش بینی می ش��ود تا س��ال 2۰2۷ اغلب مردم آمریکا فریلنسر شوند و این موضوع 
تنها مختص آمریکا نیست. انجمن اقتصاد جهانی تخمین زده است ۱۶.۱درصد جمعیت 
اروپا به صورت آزادکاری کار می کنند و تعداد آن ها در حال افزایش اس��ت. با توجه به 
تغییر جهت مسیر شغلی به سمت آزادکاری، پیدا کردن شغل به عنوان فریلنسر آسان تر 
از هر زمانی اس��ت. در یک نظرس��نجی، ۷۷درصد آزادکاران اعالم کرده اند که پیشرفت 
تکنولوژی، آزادکاری را برای ش��ان راحت تر کرده است و ۶۶درصد نیز گفته اند نسبت به 
سال گذشته پروژه های آنالین بیشتری دریافت کرده اند. صنعت آزادکاری در چند سال 
گذشته و همگام با پیش��رفت تکنولوژی رشد خوبی داشته است. به عنوان مثال تعداد 
کاربران س��ایت های واس��طه برای پیدا کردن پروژه های آزادکاری رو به افزایش اس��ت. 
با این حال پیدا کردن مش��تری هایی که به طور مرتب س��فارش خود را تمدید کنند 
نیازمند تالش و جلب اعتماد آن ها اس��ت. مش��تری ها معموال برای برون سپاری کردن 
پروژه های خود با احتیاط عمل می کنند بنابراین یک فریلنسر باید بتواند اعتماد طرف 
مقابل را سریع تر جلب کند تا تعداد پروژه ها و مشتری های خود را افزایش دهد. طراحی 
وب، وبالگ نویسی، مشاوره، روزنامه نگاری، مربی، پرستاری از بچه و... از جمله مشاغلی 
هس��تند که پروژه های آزادکاری زیادی دارند و وجه تشابه تمام آزادکار ان فعال در این 
زمینه، آن اس��ت که تالش می کنند مش��تری های خود را راضی نگهدارند تا پروژه های 
بیشتری بگیرند. آزادکارها فارغ از مهارت و خالقیت های خود باید کارهای مشابهی برای 
جلب رضایت مشتری انجام دهند. در ادامه  این مقاله زومیت به معرفی بیشتر راه هایی 
می پردازیم که کمک می کنند به عنوان یک فریلنسر رابطه  بهتری با مشتری های خود 

داشته باشید.
برای انجام مسئولیت های بیشتر آماده شوید

هر قدر شرکت ها آزادکارهای بیشتری را استخدام می کنند، روش کارشان نیز بیشتر 
تغییر می کند. سایت Upwork بزرگ ترین سایت فریلنسر دنیا، گزارشی را منتشر کرده 
اس��ت که نشان می دهد نیمی از شرکت ها روش های سنتی استخدام را کنار گذاشته و 
از تیم هایی با انعطاف پذیری بیشتر استقبال می کنند. به عنوان مثال شرکت های بزرگی 
مانند سامس��ونگ، دنبال توسعه  پلتفرم های آزادکاری آنالین برای پیدا کردن طراحان، 
بازاریابان، متخصصان آی تی و سایر کارمندان مورد نظر خود هستند. شرکت های بزرگ 
دیگری مانن��د Airbnb،Dropbox و GE نیز برای صرفه جویی در زمان و هزینه ها 
در حال تغییر دادن نیروی کار به س��مت آزادکاری هس��تند. کارفرمایان معموال دنبال 
آزادکارهایی با مهارت های خاص هستند. 4۰درصد مدیران شرکت کننده در نظرسنجی 
اعالم کرده اند با استخدام آزادکارها، نیاز مهارتی در کارمندان کسب وکار خود را برطرف 
کرده اند. برای برخی افراد همیشه این نگرانی وجود دارد که کارمندان آزادکار قابل اعتماد 
نیستند اما امروزه آزادکارهای حرفه ای تالش می کنند اطمینان و اعتماد را به عنوان یکی 
از ویژگی های اصلی خود نش��ان دهند. کسب وکارها نیاز دارند روی یک نفر حساب باز 
کنند و به او اعتماد کامل داشته باشند. اغلب شرکت های بزرگ و کوچک نیروی کار تمام 
وقت خود را از میان آزادکاران استخدام می کنند که بیشتر شدن وظایف و مسئولیت ها 
را برای آزادکاران به دنبال خواهد داشت. درنتیجه جلب اعتماد و مسئولیت پذیری، پایه 

و اساس شکل گیری و تحکیم روابط کاری است.
استفاده از ساعات کاری انعطاف پذیر به بهترین نحو

س��ایت Upwork تخمین زده است 55 میلیون آمریکایی در حال حاضر آزادکاری 

می کنند و کس��ب وکارها قوانین س��نتی در مورد کس��ب وکار را کنار گذاشته اند. طبق 
اعالم این سایت، 44درصد رهبران کسب وکار، ساعات کاری انعطاف پذیر را کلید اصلی 
تغییرات در صنعت می دانند. درست است که ساعات کاری انعطاف پذیر به معنای آزادی 
عمل بیش��تر برای آزادکارها اس��ت اما این موضوع نباید روی نحوه  رسیدگی این افراد 
به نیاز کارفرما تأثیر بگذارد. به عنوان مثال آمازون، یک صفحه از وب س��ایت خود را به 
موقعیت های ش��غلی مخصوص آزادکاران مانند فروش، مدیر پ��روژه و... اختصاص داده 
اس��ت، اما برای این ش��رکت هیچ چیز بدتر از این نیست که یک آزادکار ساعات کاری 
انعطاف پذیر نداش��ته باش��د و مطابق با برنامه  زمانی آن ه��ا عمل نکند. به همین دلیل 
کارمندان باید از سرویس مخصوص فریلنس برای هر پروژه استفاده کنند و کار خواسته 
شده را در زمان مشخص تحویل دهند. البته این به این معنا نیست که کارمند آزادکار 
ساعت سه صبح تلفن خود را پاسخ دهد و به عبارتی، مرزبندی ها باید تعریف شده باشد. 
انعطاف پذی��ری در آزادکاری به این معنا اس��ت که اگر کارفرما پ��روژه  فوری را خارج از 
برنامه تعریف کند، کارمندان آزادکار برنامه خود را مطابق شرایط تغییر داده و پروژه ای 
که اولویت باالیی دارد را تحویل دهد. این کار نه تنها ارزش فریلنسر را باال می برد بلکه 

رابطه  میان او و کارفرما را نیز تقویت می کند.
محدود نکردن مهارت ها

بس��یاری از آزادکاران خودشان را به انجام یک نوع کار محدود می کنند زیرا معموال 
مش��تری های مختلف آن ها را با یک مهارت خاص می شناس��ند. درنتیجه آزادکار نیز 
خ��ودش را به یک نوع کار مح��دود می کند. برای جلوگیری از این موضوع، بعد از تمام 
ش��دن پروژه از کارفرما بپرس��ید آیا کار دیگری هست که بتوانید برایشان انجام دهید. 
همچنین بسیاری از آزادکارها هر از گاهی با مشتری های خود تماس می گیرند تا بعد از 

آشنایی بیشتر، پروژه های بیشتری از آن ها بگیرند.
با انجام این کار، هر بار مشتری دنبال شخصی برای انجام پروژه های مورد نظر باشد 
آزادکاری که قبال با او همکاری داش��ته را به خاطر می آورد و حتی ممکن اس��ت او را 
به همکاران خود نیز معرفی کند. یک س��وال کوچک و اعالم آمادگی برای کار بیش��تر 
فرصت های جدیدی را در اختیار فریلنسر قرار می دهد؛ مخصوصا زمانی که کارفرما به او 
اعتماد داشته باشد. بررسی و نظرسنجی ها در مورد حقوق آزادکاران نشان می دهد یک 
س��وم این افراد کارهای متفاوتی از جمله کارهای اجرایی، تولید محتوا و طراحی انجام 
می دهد و کارشان را به یک زمینه  خاص محدود نکرده اند. این تحقیق همچنین نشان 
داده که حقوق آزادکاران در آمریکا در حال افزایش است و افرادی که خدمات متنوع تری 
ارائه می دهند، درآمد بیش��تری دارند. در دنیای فریلنس��ری، یک فرد با تعداد زیادی از 
همنوعان خود وارد رقابت می ش��ود، افرادی که امتیاز و مهارت های یکس��انی مانند او 
دارند. از آنجایی که تخمین زده شده است تا سال 2۰2۰ حدود 4۳درصد مردم آمریکا 
پروژه های آزادکاری انجام دهند، درنتیجه رقابت س��ختی میان این افراد شکل خواهد 
گرفت. هر قدر شرکت های معتبر بیشتری مانند جی پی مورگان، اپل و دل فرصت های 
بیشتری را در اختیار آزادکاران قرار دهند، کسب مهارت های جدید و قوی شدن در آن ها 

نیز اهمیت بیشتری برای فریلنسرها پیدا می کند.
کالم پایانی

آزادکاری همان ط��ور ک��ه از نامش پیدا اس��ت آزادی های زی��ادی از جمله انتخاب 
محیط کار و انتخاب س��اعات کاری را برای ش��خص به همراه دارد. از طرفی این آزادی 
مسئولیت های متعددی را روی دوش آزادکار می گذارد و شخص باید بتواند با برنامه ریزی 
و مدیریت دقیق، مهارت های خود را تقویت کند. کارمندانی که به ساعات کاری منظم 
عادت کرده باشند سخت تر از سایر افراد به این وضعیت عادت می کنند اما با اندکی تالش 
می توانند از مزایای آن بهره مند شوند. راضی نگه داشتن مشتری در آزادکاری مانند هر 
کس��ب وکار دیگری عامل اصلی موفقیت است. شخصی که آزادکاری را به عنوان حرفه  
اصلی انتخاب کرده است باید یاد بگیرد انعطاف پذیر باشد، با مسئولیت پذیری شهرت و 
اعتبار کسب کند و درنهایت با تعریف کردن مرزها و پایبندی به آن ها مهارت های خود 
را تقویت کند و گس��ترش دهد. هر قدر ارتباط با کارفرما بیش��تر باشد میزان اعتماد و 
ENTREPRENEUR/zoomit: درنتیجه موفقیت نیز بیشتر خواهد شد.    منبع

راه های تقویت ارتباط میان آزادکارها و مشتری

یادداشـت

در مراس��م اختتامیه نخستین جشنواره رس��انه های دیجیتال، شرکت های 
دانش بنیان و کس��ب و کار های نوپا توانستند با ارائه محصوالت خود ظرفیت 

خود را در پوشش نیاز بازار داخلی به رخ بکشند.
ب��ه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و س��یما، در این مراس��م که با حضور 
سیدمحمدهادی ایاذی، معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار 
شد مؤسسه دانش بنیان مطهر نت پارس، عالوه بر دریافت جایزه شرکت برتر 

سالمت، عنوان صادرکننده برتر سالمت را نیز از آن خود کرد.
این ش��رکت دانش بنیان که تنها ش��رکت کننده جشنواره در حوزه صادرات 
برنامه ه��ای کاربردی )اپلیکیش��ن( تلفن همراه بود، موفق ب��ه دریافت دیپلم 

افتخار جشنواره شد.

درخشش شرکت های دانش بنیان در 
جشنواره رسانه های دیجیتال



هر چقدر هم که در عرصه بازاریابی حرفه ای باش��یم، بازهم پرس��ش 
اصلی برای همه ما ب��ه یک صورت خواهد بود: »تحول بعدی در عرصه 
بازاریابی محتوایی چیس��ت؟«. این پرسش در حوزه بازاریابی محتوایی 
بین همه فعال ها، از مبتدی گرفته تا حرفه ای، مش��ترک است، بنابراین 
راهکاری جز مشاهده دقیق سیر وقایع در عرصه بازاریابی برای شناسایی 

تحوالت جدید باقی نمی ماند. 
فعالیت طبیعی صنعت دیجیتال به ما فرصت کس��ب احساس راحتی 
با ش��یوه ی��ا الگویی خ��اص در بازاریابی را نمی ده��د. وقتی صحبت از 
تکنولوژی می ش��ود، همیشه باید ماهیت متغیر و نوآوری های تازه را در 
ذهن داش��ت. حوزه بازاریابی محتوایی نیز از این قاعده به دور نیس��ت. 
در ای��ن حوزه س��لیقه مخاطب، ترندهای برت��ر و ابزارهای تولید محتوا 
به س��رعت در حال تغییر هس��تند. در اینجا وظیفه م��ا خلق محتوایی 
تأثیرگ��ذار ب��رای جلب نظر مخاط��ب و تبدیل آن به مش��تریان وفادار 
نیس��ت. بلکه به عنوان بازاریابی محتوایی در عصر جدید باید به س��راغ 
عرض��ه چهره ای وی��ژه از برندمان برویم. بر این اس��اس چه��ره ما باید 
»تغییر دهنده بازی« باشد. همه ابزارها و دارایی مان نیز باید در راستای 

تأمین این هدف به کار گرفته شوند. 
هنگام��ی که نحوه عملکرد موفق در زمینه تغییر فضای کلی بازاریابی 
موضوع بحث باش��د، همیش��ه بازاریاب ها و آژانس ه��ای بازاریابی برنده 
جوای��ز معتبر جلب توج��ه می کنند. معتبرترین جوای��ز در این میان از 
 Content Marketing( »س��وی مؤسسه »جوایز بازاریابی محتوایی
Awards( به افراد و برندهای برتر اعطا می ش��ود. معیار انتخاب داوران 
این مؤسس��ه نی��ز میزان موفقیت یک بازاریاب ی��ا برند در تغییر فضای 
کلی بازاریابی محتوایی اس��ت. البته باتوجه به گسترش حوزه بازاریابی 

محتوایی جوایز این برند در شاخه های مختلفی اعطا می شوند. 
اکنون با گذش��ت ۱4 سال از شروع به فعالیت این مؤسسه شاخه های 
اعطای جوایز به ش��رح زیر اس��ت: اس��تراتژی برتر، تعامل با مشتریان، 
طراحی و ویرایش. البته باید توجه داشت که هر کدام از این حوزه های 
کلی به شاخه های متعددی تقسیم می شود. به این ترتیب تعداد برندگان 

جوایز مؤسسه تا به حال نزدیک به ۹2 شخص و برند مختلف است. 
مراسم امس��ال مؤسس��ه »جوایز بازاریابی محتوایی« در چهار بخش 

عمده برنده داشت. این بخش ها عبارتند از: 
• پروژه سال

• آژانس برتر سال )دارای کمتر از ۱۰۰ کارمند(
• آژانس برتر سال )دارای بیش از ۱۰۰ کارمند(

• بازاریاب محتوایی برتر سال
اگر به دنبال ایده های جذاب برای ایجاد تحول در فرآیند بازاریابی تان 
هس��تید، ادامه مطالعه این مقاله را به شما توصیه می کنم. اکنون اجازه 

دهید به سراغ بررسی نحوه عملکردها برویم. 
Ideas Of Order مجله

ای��ن برند برنده جایزه پروژه س��ال و نامزد بخ��ش طراحی و ویرایش 
بود. همچنین در بخش آژانس بازاریابی با بیشتر از ۱۰۰ کارمند نیز در 

لیست نهایی قرار داشت. اگرچه برنده آن جایزه نشد. 
بی ش��ک حوزه تولید و ف��روش کابینت در کالیفرنی��ا یکی از برترین 
بازارهای لوازم خانگی را تش��کیل می دهد. همکاری با برندهای مختلف 
 Ideas Of Order به منظور فروش ل��وازم خانگی برای برندی مانند
ریس��ک نس��بتا بزرگی به حس��اب می آید. در هر صورت شما باید نظر 
مخاطب را جلب کنید و این کار در رقابت با س��ایر آژانس های تبلیغاتی 
ب��زرگ اصاًل راحت نیس��ت. ایده مجل��ه Ideas Of Order تمرکز بر 
روی وجه نظم بخش��ی کابینت ها به خانه و محیط های اداری بود. بر این 
اس��اس آنها در تالش برای بیرون کش��یدن نظم از دل بی نظمی بودند. 
نمای��ش آخرین تولی��دات برندهای بزرگ در این زمینه نیز بخش��ی از 

برنامه بی نظیر آنها را تشکیل می داد. 
ب��ه منظور متمایزس��ازی برن��د در فض��ای رقابتی صنع��ت بازاریابی 
محتوای��ی، برن��د California Closets )مهم ترین مش��تری مجله 
Ideas Of Order( ای��ده اصل��ی آگهی ه��ای خود را ب��ر روی نحوه 
آسان سازی زندگی با استفاده از کابینت های پیشرفته قرار داد. به همین 
 Redbird با آژانس تبلیغاتی Ideas Of Order خاطر عالوه بر مجله
نیز همکاری کردند. نتیجه کار گزارش های بی نظیر مجله ش��د که نگاه 
ه��ر مخاطب��ی را به خود جلب می کرد. عناصر اصل��ی ایده تبلیغاتی در 

اینجا لذت استفاده، راحتی و قیمت مناسب بود. 
تنه��ا چهار هفته پس از اجرای پروژه موفقیت آن قطعی ش��د. بر این 

اس��اس بس��یاری از همایش ها و مؤسس��ه های اعطای جوایز در زمینه 
بازاریابی به س��راغ ارزیابی کمپین Ideas Of Order رفتند. کس��ب 
جوایز متعدد فقط بخش��ی از موفقیت این پروژه را بیان می کند. با این 
حال بی ش��ک کسب جایزه برترین پروژه س��ال از سوی مؤسسه جوایز 
بازاریاب��ی محتوایی مهم ترین دس��تاورد ب��رای Ideas Of Order و 

دست اندرکارانش محسوب می شود. 
اخبار IT حوزه سالمت استرالیا

در اینج��ا ما با برنده عنوان برترین ناش��ر دیجیتال تازه، برترین حوزه 
طراحی و ویرایش و عضو لیست نهایی پروژه برتر سال مواجه هستیم. 

 )HIMSS( مؤسسه اطالعات جامعه سالمتی و سیستم های مدیریت
یک مؤسس��ه عام المنفعه است. در سال جاری تالش این مؤسسه بهبود 
جایگاهش در زمینه آگاهی بخش��ی به افراد در زمینه س��المت است. به 
همین دلیل آنها فعالیت نس��بتا زیادی در عرص��ه بازاریابی محتوایی از 
خود نشان داده اند. ایده اصلی آنها در زمینه بازاریابی محتوایی راه اندازی 
مجله ای به منظور ارائه آخرین اخبار حوزه سالمت بود. بر این اساس آنها 
مجله اخبار IT حوزه س��المت را راه اندازی کردند. توجه داش��ته باشید 
 IT به منظور ارتباط س��المت در عصر مدرن با تکنولوژی IT که بخش
به نام این مجله اضافه ش��ده اس��ت. به این ترتیب مؤسسه HIMSS با 
راه اندازی مجله ای تخصصی منبعی معتبر برای مردم، سیاست گذاران و 
اهالی فناوری به منظور پیگیری اخبار و مطالعه مقاالت معتبر در زمینه 

سالمتی فراهم کرده است. 
این مجله که به صورت اختصاصی بر استرالیا تمرکز دارد، به مخاطب 
خود اطالعات��ی در زمینه آخرین دس��تاوردهای تکنول��وژی، تازه ترین 
محص��والت در زمینه حفاظت از اطالعات )برای بانک های اطالعاتی در 
حوزه س��المت( و ش��یوه های بهبود فرآیندهای درمانی در سازمان های 
 HIMSS بهداش��تی ارائه می دهد. با این حال کلید موفقیت مؤسس��ه
حوزه های فوق نیس��ت. نح��وه گردآوری اطالعات و ن��گارش مقاله های 
معتب��ر زمینه اصلی موفقی��ت مجله اخبار IT حوزه س��المت را فراهم 
کرده است. بر این اساس این مقاالت و اخبار عالوه بر استرالیا در سطح 

جهانی نیز مورد استفاده عالقه مندان قرار می گیرد. 
ب��ه منظور فهم بهتر میزان موفقیت مجله باید به نرخ رش��د مخاطب 
مؤسس��ه HIMSS و همکاری آن در زمین��ه بازاریابی محتوایی یعنی 
آژان��س Mahlab اش��اره کنم. بر این اس��اس نرخ رش��د مخاطب این 
مؤسس��ه از زمان انتش��ار مجله اخبار IT حوزه سالمت به طور میانگین 
2۶۷ درصد رش��د داشته اس��ت. با توجه به اینکه اغلب این رشد مربوط 
به مخاطب های اس��ترالیایی می ش��ود، باید فرآیند بازاریابی مؤسسه را 
موفقیت آمی��ز توصیف کرد. به زبان آمار، اکن��ون مجله اخبار IT حوزه 
س��المت به طور روزانه ۹۰ ه��زار مخاطب دارد. این آمار برای یک مجله 

در حوزه سالمت بسیار امیدوارکننده محسوب می شود. 
فراسوی سکوت

طرح فراس��وی سکوت برنده جایزه برترین ویدئوهای انگیزشی و یکی 
از اعضای فهرست نهایی پروژه برتر سال است. 

 Be یکی دیگر از طرح های فوق العاده فهرست امسال از سوی مؤسسه
Vocal ارائه شده است. این مؤسسه عام المنفعه در زمینه آگاهی بخشی 
پیرام��ون بیماری ه��ای روانی فعالی��ت دارد. آنها به وس��یله همکاری با 
شائول ش��وارتز، مستندس��از برتر، موفق به تولید مجموعه مستندهای 
2۹ دقیقه ای در زمینه بیماری های روانی شدند. این مجموعه مستندها 
با آگاهی بخش��ی در مورد بیماری های روانی در تالش برای بهبود رفتار 
جامعه با چنین بیمارانی اس��ت. در مس��تندهای این مؤسسه افرادی به 
ظاهر عادی به تصویر کشیده می شوند. نکته مهم در مورد آنها کشمکش 
با بیماری های روانی در طول زندگی ش��ان است. شاید در وهله نخست 
هیچ کس متوجه بیماری های آنها نش��ود، با این حال در زندگی شخصی 
آنها به طور مداوم با چنین بیماری هایی دست به گریبان هستند. در این 
ویدئو سه فرد دارای اختالالت روانی جلوی دوربین حاضر می شوند. پس 
از بیان داس��تان بیماری شان هر کدام به بیان نحوه بهبود زندگی شان با 
اختالالت روانی بعد از بیان آن به اطرافیان می پردازند. شعار کمپین نیز 

دقیقا در همین جا معنا پیدا می کند »فراسوی سکوت«. 
اگرچه این مس��تند از هیچ گونه بودجه تبلیغاتی برخوردار نبود، با این 
حال نظر طیف وسیعی از مخاطب ها را به خود جلب کرد. همچنین آنها 
تأثیر فراوانی در زمینه تغییر بازاریابی محتوایی در حوزه سالمتی روانی 

داشتند. به نکات ذیل توجه کنید: 
• در عرصه رس��انه 242 مقاله در توصیف این کمپین نوش��ته ش��د. 

همچنین ویدئوی این مؤسسه 4۱۶ میلیون بازدید دریافت کرد. 
• ۱۳8 هزار کاربر از طریق اینترنت به کمپین فراسوی سکوت پیوستند. 
• بی��ش از ۳8 ه��زار تویی��ت با هش��تگ کمپین در فض��ای توییتر 

بارگذاری شد. 
• وب سایت رسمی کمپین فراسوی سکوت ۱۰2 هزار بازدید دریافت 
کرد. این آمار به نسبت پیش از اجرای کمپین یک معجزه بازاریابی برای 

مؤسسه Be Vocal محسوب می شود. 
• س��ازمان زندان های ف��درال در اقدامی تحس��ین برانگیز به کمپین 
فراس��وی سکوت پیوست. آنها برای پیش��گیری از خودکشی زندانیان و 
بهب��ود وضعیت روانی  ۶۳ هزار زندانی و پرس��نل زن��دان از توصیه های 

کمپین استفاده کردند. 
مجله بازی

این ایده برنده عنوان برنامه خالقانه در حوزه بازاریابی محتوایی شده 
اس��ت. همچنین در فهرست نهایی برترین پروژه سال نیز حضور داشته 

است. 
برخالف ش��هرت مطلوب مؤسسه خبری ویرجین آنها در زمینه یافتن 
مخاط��ب برای حوزه س��رگرمی و ورزش با مش��کالت عدیده ای مواجه 
بودن��د. یکی از مش��کالت اصلی آنه��ا در این زمینه حض��ور مجالت و 
رسانه های متعدد در بازار هدف شان بود. به این ترتیب فضای کسب وکار 

برای آنها به شدت تنگ و رقابتی شده بود. 
به منظ��ور تالش ب��رای بازیابی جایگاه مطلوب مؤسس��ه رس��انه ای 
ویرجین گروه رس��انه ای زاهرا به آنها پیوس��تند. طرح مشترک این دو 
مؤسس��ه مجله بازی نام داش��ت. این مجله در حوزه سرگرمی، ورزش، 
تکنول��وژی بازی و اخب��ار کوتاه فعالیت دارد. مزی��ت رقابتی این مجله 
تهیه گزارش و دریافت یادداش��ت از سوی برترین کارشناس های حوزه 
س��رگرمی و ورزش اس��ت. ب��ه این ترتی��ب مخاطب با مجل��ه ای کاماًل 

حرفه ای مواجه خواهد بود. 
تالش مش��ترک مؤسسه ویرجین و زاهرا خیلی زود نتیجه داد. مجله 
بازی در هر دو نسخه چاپی و دیجیتال به صدر فهرست فروش آمریکای 
شمالی و اروپا رسید. به منظور فهم بهتر میزان نوآوری مجله بازی اجازه 

دهید به چند نکته مهم اشاره کنم: 
• براساس نظرس��نجی گروه ویرجین 4۷درصد از مخاطب های مجله 
بازی پس از مطالعه مطالب آن س��ری به س��ایت رسمی این شرکت نیز 
می زنند. به این ترتیب آنها در زمینه جذب مخاطب به سایت اصلی شان 

کاماًل موفق بوده اند. 
• براس��اس آمارهای رس��می ۳5درص��د از مخاطب ه��ای مجله بازی 
برنامه های ش��بکه ویرجین را خریداری می کنند. همچنین 8۳درصد از 
مخاطب ه��ا نیز از تازگی مطالب مجله رضایت دارند. به عالوه ۳۰درصد 
مخاطب ها نیز اعالم کرده ان��د محصوالت برند ویرجینیا ارزش پرداخت 

هزینه بیشتر را دارد. 
AWOL: ایده ای موفق از سوی کانتاس

کانتاس یکی از برترین خطوط هواپیمایی در استرالیاس��ت. در زمینه 
جل��ب اعتماد مش��تریان این برند ی��ه دهه گذش��ته را در صدر جدول 
گذرانده اس��ت. با این حال در چند سال گذش��ته تیم بازاریابی شرکت 
متوجه نیاز به برقراری ارتباط قوی تر با نس��ل پیر جامعه اس��ترالیا شده 
اس��ت. به همین خاطر آنها به سرعت به فکر خلق کمپینی برای بهبود 

جایگاه شرکت در این زمینه افتاده اند. 
ایده اصل��ی کانتاس ایجاد مجله ای جدید تح��ت عنوان جانکی برای 
برق��راری ارتب��اط با اف��راد پیر ب��ود. در حقیقت این مجل��ه به صورت 
اختصاص��ی برای این دس��ته از مش��تریان کانتاس چاپ می ش��ود. در 
بسیاری از شماره های این مجله بر روی دو مورد از ترس های رایج افراد 
کهنس��ال به هنگام اس��تفاده از هواپیما تأکید می شود. نخست ترس از 

سقوط و دوم ترس از ناآگاهی نسبت به فرآیند فعالیت هواپیما. 
بی ش��ک تأکید بر روی نیازهای مش��تریان موفقیت یک استارتاپ را 
تضمین خواهد کرد. در مورد مجله جانکی نیز طیف وسیعی از افراد پیر 
به مطالعه آن روی آورده اند. همچنین با توجه به مقاله های آموزشی این 
مجله برای استفاده از شبکه های اجتماعی اکنون نزدیک به 5۰ هزار نفر 
از مشتریان کهنسال شرکت صفحه رسمی این مجله را دنبال می کنند. 
ب��ه موازات توجه به طیف پیر برند کانتاس نس��ل جوان را هم مدنظر 
قرار داده است. بر این اساس نخستین شبکه اجتماعی ویژه سفر هوایی 
به نام AWOL از س��وی کانتاس را ه اندازی ش��ده است. در این شبکه 
اجتماع��ی اطالعات جانب��ی در مورد مقاصد گردش��گری و ویژگی های 
فرهنگ های مختلف در دس��ترس کارب��ران قرار می گیرد. همچنین این 

پلتفرم تعامل مشتریان با شرکت را بسیار راحت کرده است. 
بی ش��ک فعالی��ت همزمان برای جل��ب رضایت دو طی��ف متفاوت از 
مش��تریان عامل اصلی در کسب عناوین مختلف در حوزه بازاریابی برای 

برند کانتاس بوده است. 
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5 دلیل برای سرمایه گذاری بر روی گوگل ادوردز

به عنوان یک صاحب کس��ب و کار یا بازاری��اب، هیچ چیز به اندازه بیکاری 
س��خت و عذاب آور نیست. زمانی که هیچ سفارش آنالینی ثبت نمی شود و یا 
کسی تماس نمی گیرد، ش��ما باید فورا به فکر چاره باشید. من اخیرا مقاله ای 
مطالعه کردم که در آن به دالیل عدم استفاده از گوگل ادوردز اشاره شده بود:

• شما برای کلیک ها هزینه پرداخت می کنید.
• رقابت با شرکت های بزرگ بسیار دشوار است.

• شما تعداد کاراکتر محدودی دارید.
• اشتباهات بسیار گران تمام خواهند شد.

• شما را از محدوده امن خارج خواهد کرد.
من هم اکنون اشتباهات این مقاله و نحوه رشد و گسترش تجارت با استفاده 
از ادوردز را به ش��ما نش��ان خواهم داد. آژانس بازاریابی دیجیتال من به دلیل 
مدیریت بودجه های تبلیغاتی بسیار کالن تجربه زیادی در زمینه تبلیغات هزینه 

به ازای هر کلیک دارد. 
1. شما برای کلیک های باکیفیت و استراتژیک هزینه می کنید

در تبلیغات هزینه به ازای هر کلیک، ش��ما تنها برای کلیدواژه هایی که به 
صورت استراتژیک برای شان پیشنهاد ارسال می کنید هزینه خواهید کرد. برای 
مثال، چنانچه من یک لوله کش باشم و قصد تولید نتایجی برای »شرکت های 
لوله کش��ی نزدیک محل زندگی ام« را داش��ته باش��م، می توانم تنها برای این 
کلیدواژه ها پیش��نهاد ارس��ال کنم و تنها زمانی که شخصی بر روی تبلیغات 
و س��ایت من کلیک می کند پول از حسابم برداشت شود.  طبق گزارش تاثیر 
اقتصادی گوگل، کس��ب و کارها به طور متوس��ط به ازای هر یک دالری که 
برای ادوردز هزینه می کنند، دو دالر درآمد خواهند داشت. آیا می توانید حالت 
دیگری از تبلیغات را معرفی کنید که میل به خرید آن باالتر باش��د؟ مشتری 
احتمالی ش��ما کاال و خدمات مورد نظر خود را در گوگل تایپ خواهد کرد و 
تبلیغات شما تنها براساس کلیدواژه های منتخب شما یافت خواهند شد و تنها 
زمانی که شخصی بر روی تبلیغات شما کلیک کند پول از حساب شما برداشت 
خواهد شد.  اگر به خوبی گزارشات خود را مدیریت و کلیدواژه های منفی اضافه 
کنید، به راحتی ترافیکی عالی و باکیفیت برای سایت خود فراهم خواهید کرد.
 broad match حتما به شکلی هوشمندانه و با استفاده از ابزارهایی مانند
modifier، phrase match یا exact match پیش��نهاد ارسال کنید تا 

کیفیت ترافیک تضمین شود.
2. شما توان رقابت با شرکت های بزرگ را دارید

برخ��الف تبلیغات تلویزیونی در دهه 8۰ و ۹۰ می��الدی که تجارت ها برای 
قرارگیری در لیست پخش شبکه ها به بودجه کالنی نیاز داشتند، شما می توانید 
با مبلغی در حدود ۳۰۰ دالر کار خود را در ادوردز آغاز کنید. به صورت تئوریک 
امکان ش��روع کار با مبلغ کمتری نیز وجود دارد، ولی ۳۰۰ دالر حداقل مبلغی 
اس��ت که ما معموال به مشتریان خود پیش��نهاد می کنیم. دلیل این پیشنهاد، 
فراهم آوری ش��رایط مناس��ب برای تولید کلیک ه��ا و داده کافی ب��رای ایجاد 
تغییر و ارتقای س��طح جهت جذب ترافیک است. طبق گزارشات، 45درصد از 
تجارت های کوچک از تبلیغات PPC استفاده می کنند. هنگامی که شما شروع 
به تولید مش��تری کردید، چه از طریق خریده��ای الکترونیکی و چه از طریق 
دریافت فرم و درخواست و از تاثیر و کارایی این حالت از تبلیغات مطمئن شدید، 
می توانید بودجه را افزایش دهید.  چنانچه ابزار ردیابی مناسبی در اختیار دارید 
و می توانید بازگش��ت سرمایه را با استانداردی به نام ROAS )بازگشت هزینه 
تبلیغات( توجیه کنید، با خیالی آسوده بودجه تبلیغات خود را دو برابر خواهید 
کرد. این زیبایی ادوردز اس��ت. ش��ما می توانید عملکرد را زیر نظر بگیرید و در 
صورت سودآوری کمپین ها سرمایه را به صورت ممتد افزایش دهید. اگر نتایج 

مناسب نیستند می توانید به راحتی و با یک کلیک عملیات را متوقف کنید.
3. با کاراکترهای محدود خالق باشید

صاحبان کسب و کار نس��بت به امتیاز کیفیت در ادوردز به شدت حساس 
هستند. آن ها تصور می کنند که چنانچه در تبلیغات خود دقیقا از کلیدواژه هایی 
که برای آن پیشنهاد ارسال کرده اند استفاده کنند، امتیاز کیفیت افزایش یافته 
و هزینه به ازای کلیک کاهش می یابد.  بگذارید با شما روراست باشم. اگر تمام 
تجارت ه��ا برای مثال از واژه »آژانس بازاریاب��ی دیجیتال کلومبوس« در تیتر 
تبلیغات خود استفاده کنند، هیچ وجه تمایزی میان تبلیغات شما و تبلیغات 
سایر رقبا وجود نخواهد داشت. تبلیغات باید شما را از سایر رقبا جدا کند. هرگز 

در این زمینه از سایر رقبا تقلید نکنید. 
4. اشتباهات بسیار گران تمام خواهند شد

طبق گفته مدیرعامل یکی از آژانس های تبلیغاتی، ۶۱درصد از بودجه ای که 
برای ادوردزهای گوگل در نظر گرفته می شود، کامال به هدر می رود. اشتباهات 
باعث موفقیت یا شکست کمپین ادوردزهای شما خواهند شد. این اصل برای 
س��ایر بخش های تجارت شما نیز صادق اس��ت. چنانچه شما حسابدار تنبلی 
داش��ته باشید، دقت و نظم حساب های ش��رکت برهم خورده و در ادامه راه با 
مش��کالت بزرگی مواجه خواهید شد. اگر در گذش��ته هیچ کمپین ادوردزی 
نداشتید، پیشنهاد می کنم که ابتدا و برای صرفه جویی در زمان و هزینه به یک 
کارشناس مراجعه کنید. صداقت داشته باشید و از او درخواست کنید که شما 
را با تاکتیک ها و تکنیک های این روش آشنا کند تا در آینده به تنهایی دست 
به کار شوید. اکنون به بزرگ ترین اشتباهاتی که شرکت ها معموال مرتکب آن ها 

می شوند خواهیم پرداخت:
 broad match modifier، پیشنهادگذاری نامناسب، عدم استفاده از •

 broad match و phrase match، exact  match
• بی توجهی به نتایج کلمات جست و جو و اضافه سازی کلیدواژه های منفی

• ابزار ردیابی نامناسب، که در نهایت باعث تولید گزارش های اشتباه و اتخاذ 
تصمیمات نادرست خواهد شد

• تبلیغات ضعیف
• تبلیغ در مکان نامناسب با توجه به اهداف شرکت و موقعیت جغرافیایی

• تخصیص نامناس��ب بودج��ه – بودجه باید به س��ودده ترین بخش ها و یا 
بخش های نیازمند رشد اختصاص یابد

• ارائه پیش��نهاد در زمان/تاریخ نامناس��ب – اکثر ش��رکت ها نیازی به ارائه 
پیشنهاد در ساعات غیراداری ندارند

• ارائه تبلیغات نامناسب. مشتری به جای محتوای اصلی، درگیر حواشی و 
اطالعات بی فایده می شود.

5. شما را از محدوده امن خارج می کند
چنانچ��ه هیچ کلم��ه و کلیدواژه ای برای معرفی و ارائ��ه تجارت خود در ذهن 
ندارید، پس احتماال باید از گزینه های دیگر مانند فیس بوک یا اینستاگرام استفاده 
کنید. اکثر تجارت ها می توانند با کمک گوگل ادوردز و کلیدواژه های مناس��ب و 
مرتبط به سرعت ترافیکی باکیفیت را به سمت وب سایت خود روانه سازند. چنانچه 
این روش به درستی پیاده سازی شود، ادوردز معدن طالی تجارت شما خواهد بود. 
زیبایی ادوردز این است که چنانچه قصد شروع کار با آن را داشته باشید، کمپین 
مورد نظر ش��ما در کمتر از یک س��اعت آماده شده و اثرات طوالنی مدت و بسیار 
entrepreneur: خوبی بر تجارت شما خواهد گذاشت.                 منبع
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فعالیت در شبکه های اجتماعی به دلیل حضور گسترده برندها و افراد 
تاثیرگذار بسیار دشوار است. در این میان برنامه و استراتژی دقیق برای 
موفقیت در بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی اهمیت باالیی دارد. 
بس��یاری از بازاریاب ها و تیم های تبلیغاتی به دلیل وجود موارد زیاد در 
فهرس��ت فعالیت های شان دچار سردرگمی هستند. در این میان آگاهی 
از برخی توصیه های کاربردی به منظور مدیریت هرچه بهتر ش��بکه های 
اجتماع��ی بس��یار مفید خواهد ب��ود. به این ترتیب م��ا در مدت زمانی 

محدود حداکثر نتیجه ممکن را دریافت خواهیم کرد.
راهکارهای فعالیت بهینه در شبکه های اجتماعی

در ای��ن مقال��ه من به عن��وان یک بازاری��اب اینترنتی به بررس��ی ۹ 
توصی��ه حرفه ای از ایجاد روبات چت فیس بوکی گرفته تا پرهیز از طرح 
پرسش های مختلف از مخاطب خواهم پرداخت. امیدوارم این توصیه ها 

به شما در زمینه بهبود فعالیت بازاریابی و تبلیغاتی تان کمک کند.
دسته بندی کارهای مشابه

همانطور که از نام این بخش پیداس��ت، دس��ته بندی معطوف به قرار 
دادن کاره��ا و فعالیت های مش��ابه در کنار هم اس��ت. به این ترتیب ما 
زمان کمتری را برای انجام کارهای مشابه صرف خواهیم کرد. همچنین 
پرداختن به کارهای یکس��ان در زمانی مش��خص سطح تمرکز ما را نیز 
افزای��ش خواه��د داد. به عنوان مث��ال فرض کنید ش��ما قصد طراحی 
برنام��ه ای برای بارگذاری مطال��ب برندتان در ش��بکه های اجتماعی یا 
س��اخت تصویری زیبا برای مطالب تان را دارید. اگر ش��ما همه کارهای 
مربوط به برنامه ریزی و س��اخت تصاویر مطالب تان را با هم انجام دهید، 
شانس تان برای صرفه جویی در زمان و حفظ تمرکز بیشتر خواهد بود. 

به منظور پرهیز از خس��تگی بیش از حد شما می توانید این توصیه را 
ب��ا برخی تکنیک های جانبی نیز ترکیب کنی��د. به عنوان مثال تکنیک 
»پومودورو« بر روی اس��تراحت های پنج دقیقه ای به ازای هر 25 دقیقه 
تاکید دارد. به این ترتیب ش��ما پس از ه��ر 25 دقیقه فرصتی، هرچند 

اندک، برای بازیابی انرژی و توان تان خواهید داشت.
نصب روبات چت

برای بس��یاری از بازاریاب ها و تیم های پشتیبانی پاسخگویی به تمام 
پرس��ش ها و پیام های کاربران کاری طاقت فرس��ا محس��وب می ش��ود. 
در ه��ر صورت مطالع��ه دقیق پیام مخاطب و تالش برای یافتن پاس��خ 
مناس��ب فرآیندی زمانبر اس��ت. راهکار من در اینجا اس��تفاده از روبات 
چت در فیس بوک اس��ت. مزیت اصلی ای��ن کار امکان طراحی منحصر 
به فرد روبات بدون نیاز به اطالع از ش��یوه های پیچیده کدنویسی است. 
همچنین، اگر پرسش مخاطب بسیار پیچیده باشد، یک کارمند همیشه 
امکان نظارت بر پاس��خ  های روبات را خواهد داش��ت. به این ترتیب در 

مواقع مورد نیاز کاربر متخصص به جای روبات پاسخگو خواهد بود.
بی ش��ک مزی��ت اصل��ی اس��تفاده از روبات ه��ای چ��ت صرفه جویی 
حیرت انگیز در زمان اس��ت. در زمینه روبات های چت پلتفرم فیس بوک 

به خوبی خود را با س��طح نیازهای برندها س��ازگار کرده اس��ت. من در 
زمینه کس��ب وکار ش��خصی خود سال گذش��ته با امکانات و مزیت های 
بی ش��مار روبات های چت آشنا ش��دم. بر این اساس توصیه من به شما 
اس��تفاده از نرم اف��زار Mobile Monkey ب��رای ایج��اد و مدیری��ت 

روبات های چت است.
با جس��ت وجویی س��اده در دنیای اینترنت ش��ما با خی��ل عظیمی از 

نرم افزارهای حوزه طراحی روبات چت آشنا خواهید شد. 
استفاده از ابزارهای برنامه ریزی مطالب

ابزارهایی نظی��ر Buffer، Hootsuite و Edgar برای برنامه ریزی 
و طراح��ی بازه ه��ای زمانی برای انتش��ار مطالب عالی هس��تند. به این 
ترتیب با طراحی یک برنامه به طور خودکار مطالب ش��ما در شبکه های 
اجتماعی مختلف بارگذاری خواهد ش��د. بی ش��ک این کار زمان بسیار 
زیادی را برای ش��ما ذخیره خواهد کرد. در غیر این صورت باید شخصا 
اقدام به بارگذاری مطلب تان در شبکه های اجتماعی مختلف می کردید. 
مزی��ت اصل��ی این ابزارها امکان اس��تفاده راح��ت و همچنین نیاز به 
پرداخت هزینه بس��یار اندک است. به این ترتیب چنین ابزارهایی کامال 

با بودجه محدود شما سازگار خواهند بود.
بازیابی مطالب مان در شبکه های اجتماعی به صورت راهبردی

حجم وسیعی از مطالب تازه ما در شبکه های اجتماعی بر روی محتوای 
تازه تمرکز دارد. به عنوان مثال اتفاق های جدید یا تکنولوژی های نوین 
از این دسته هستند. در این حالت مطالب ما پس از گذشت چند هفته 
کامال از رده خارج می شوند. اگر به دنبال راهکاری کم هزینه برای تولید 
مطلب هستید، بازیابی محتوای قدیمی برندمان در شبکه های اجتماعی 
یا س��ایت رسمی مان ایده کامال جذابی خواهد بود. هدف اصلی در اینجا 
بازنویسی و آپدیت مطالب قدیمی براساس اخبار و تغییرات نوین است.

توجه داشته باشید که بازیابی راهبردی مطالب فقط مخصوص سایت 
برندمان نیس��ت. در زمینه شبکه های اجتماعی نیز می توان با اختصاص 
زمانی بیشتر کل مطلب را به روز رسانی کرد. به این ترتیب دیگر خبری 

از هزینه های گزاف برای تولید محتوای جدید نخواهد بود. 
استفاده از اتوماسیون هوشمند

اتوماتیک س��ازی کارهای تکراری همیشه ایده ای کاربردی به حساب 
می آید. به ویژه این توصیه برای بازاریاب ها که خیل عظیمی از کارها را 
 IFTTT دارند، مطلوب خواهد بود. ابزارهای اتوماسیون هوشمند نظیر

و زپیر برای اهالی کسب وکار کمک بسیار خوبی است.
ابزار IFTTT کارهایی نظیر بازنش��ر مطالب در شبکه های اجتماعی 
مختلف، پاس��خگویی به ایمیل ها، ارس��ال برنام��ه کاری برای هر گروه 
ش��رکت و پاس��خگویی به پیام های کاربران در ش��بکه های اجتماعی را 

انجام می دهد.
ابزار زپیر نیز بر روی هماهنگ سازی پلتفرم های مختلف تمرکز دارد. 
به عنوان مثال ش��ما با اس��تفاده از ابزار زپیر بدون نیاز به اقدام شخصی 
مطلب توییترتان را در یوتیوب یا اینستاگرام نیز بارگذاری خواهید کرد.

ضررهای انجام کارهای مختلف در کنار هم
ش��اید ش��ما در طول روز تمایل به انجام کارهای غیرمرتبط با هم 

داشته باشید. در هر صورت نگارش مقاله در کنار چک کردن وضعیت 
ش��بکه های اجتماعی برای بس��یاری از بازاریاب ها بدل به یک عادت 
رایج ش��ده است. با این حال بر اس��اس مطالعات رفتاری ذهن ما در 
ص��ورت پرداختن به چند کار متف��اوت توانایی کیف��ی پایین تری را 
خواهد داش��ت. به این ترتیب احتمال کاه��ش کیفیت تمام کارهای 

ما افزایش می یابد.
در روانشناسی مطالعات بس��یاری بر روی تحلیل ظرفیت شناختی ما 
صورت گرفته اس��ت. نتیجه اغلب این پژوهش ها ضرورت پرهیز از انجام 
چند کار مختلف به صورت همزمان است. به هنگام پرداختن به کارهای 
مختل��ف فضای ش��ناختی ذهن ما کاهش می یابد. ب��ه این ترتیب برای 
سازگاری با انجام کارهای مختلف به ناچار ذهن ما میزان تمرکز کمتری 

را به هر فعالیت اختصاص می دهد.
توجه به معیارهای معتبر در شبکه های اجتماعی

هر ماه ش��بکه های اجتماعی مختلف آمارهای دقیق از میزان فعالیت 
کارب��ران و ترنده��ای برتر منتش��ر می کنند. برای موفقی��ت در عرصه 
ش��بکه های اجتماعی اطمینان از بررسی دقیق این آمارها ضرورت دارد. 
ب��ه این ترتیب اگر یکی از بخش های فعالیت ش��ما مورد عالقه کاربران 
نیس��ت، تاکید بیش از حد بر روی آن نتیجه ای نخواهد داش��ت. توصیه 
من به ش��ما در چنین ش��رایطی تغییر شیوه فعالیت تان در زمینه تولید 

محتواست. 
زمان خود را پیگیری کنید

توجه ما در فعالیت آنالین مان نباید فقط بر روی انتشار مطالب باشد. 
یک متغیر مهم در زمینه فعالیت در ش��بکه های اجتماعی میزان زمانی 
اس��ت که برند ما بدان اختصاص می دهد. ب��ا اندازه گیری میزان صرف 
زمان برندمان در ش��بکه های اجتماعی محاسبه میزان بازگشت سرمایه 
ما بسیار راحت تر خواهد بود. در حقیقت، بسیاری از برندها بیش از آنچه 
در شبکه های اجتماعی س��ود به دست می آورند، در حال ضرر هستند. 
آگاهی از میزان زمان صرف شده برندمان در شبکه های اجتماعی به ما 
در تصمیم گیری بهتر برای سرنوشت آنالین برندمان کمک خواهد کرد.

نه گفتن را یاد بگیرید
بی ش��ک هم��ه ما عالق��ه ای درونی ب��ه ارائه پاس��خ مثب��ت به همه 
درخواس��ت ها داریم. با این حال گاهی اوقات بهترین پاس��خ برای ما و 
کس��ب وکارمان یک »نه« س��اده اس��ت. نکته مهم به هنگام ارائه پاسخ 
منفی رفتار عادی اس��ت. در حقیقت بسیاری از افراد به هنگام نه گفتن 
به دیگران دچار استرس و دستپاچگی می شوند. این نوع رفتار در دنیای 

کسب وکار برای شما بسیار مضر خواهد بود. 
بی ش��ک تمرکز م��ا در بازاریابی باید بر روی ارائ��ه خدمات مورد نیاز 
مخاطب و رفع نیازهای آنها باش��د. با این ح��ال در برخی از موارد ارائه 
پاس��خ مثبت به همکاری با یک برند دیگر، ارائه سرویس��ی به مخاطب 
یا هر امر دیگری هزینه های بس��یار گزافی را ب��رای ما به همراه خواهد 
داش��ت. در چنین ش��رایطی ما باید کنترل خود را حفظ کرده و پس از 

بررسی دقیق جوانب کار اقدام به رد درخواست طرف مقابل کنیم.
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نحوه نوشتن طرح بازاریابی 

دانس��تن چگونگی نوش��تن طرح بازاریابی کلید موفقیت کسب وکارهای 
کوچک است. به همین دلیل اگر بخواهید بازاریابی شما موفقیت آمیز باشد، 
باید یک برنامه تهاجمی داشته باشید که به عنوان برنامه بازاریابی شناخته 
می ش��ود. ممکن اس��ت هنگام شروع کس��ب  وکار خود، طرح بازاریابی را به 
عنوان بخش��ی از برنامه کسب  وکارتان از پیش نوش��ته باشید؛ شاید هم در 
حال آماده   شدن برای شروع کسب  وکار و نوشتن برنامه بازاریابی خود هستید 
و حتی ممکن اس��ت هرگز طرح بازاریابی نداش��ته و تنها به صورت غریزی 
بازاریابی انجام داده اید. در چنین ش��رایطی زمان تغییر فرا رسیده است. در 
اینجا به شش سوال اشاره شده است که باید برای نوشتن طرح بازاریابی به 

آنها پاسخ دهید.
1. بازار هدف شما کدام است؟

درک ب��ازار ه��دف، کلید برنامه ری��زی برای چگونگی خدمات  رس��انی به 
مشتریان است. اگر از پیش تحقیق در مورد بازار را به عنوان بخشی از طرح 
کسب  وکار خود انجام داده اید، در آن اطالعات کاوش و در صورت لزوم آنها را 

به  روزرسانی کنید. برخی از سؤاالتی که باید پاسخ دهید عبارتند از:
• جمعیت شناسی مانند سن، درآمد خانوار، وضعیت تأهل، اشتغال و محل 

سکونت
• رس��انه هایی ک��ه مش��تریان هدف ش��ما از آنها اس��تفاده می کنند )آیا 
روزنامه ه��ای چاپی یا مجالت را می خوانند یا از وبالگ ها و وب س��ایت  های 
خاصی دی��دن و یا از کانال های خاصی در رس��انه های اجتماعی اس��تفاده 

می کنند؟(
• انگیزه های احساسی؛ به طور کلی چه مواردی مشتریان هدف را تحریک به 
خرید می کنند؟ این موضوع می تواند تمایل به کسب موقعیت اجتماعی، ایمنی، 

هیجان، صرفه جویی در هزینه و بسیاری از انگیزه های دیگر را شامل شود.
2. چگونه کسب  و  کار شما مناسب بازار می  شود؟

ای��ن موضوع همچنی��ن در ارزیابی موقعیت کس��ب  وکار از منظر رقابتی 
اهمیت دارد. با تشریح محصوالت یا خدماتی که ارائه می دهید شروع کنید و 

سپس به این سؤاالت پاسخ دهید:
• کدام ویژگی کس��ب  وکار ش��ما را از رقبا متفاوت می س��ازد؟ پیشنهاد 

شگفت انگیز شما برای فروش چیست؟
• بازار تا چه حد رقابتی اس��ت؟ آیا ش��ما یکی از چند شرکت معدود در 
منطقه هس��تید ک��ه این کاال یا خدم��ات را به فروش می رس��انید یا تعداد 
ش��رکت های بیش��تری وجود دارند؟ در مورد رقابت آنالین وضعیت چگونه 

است؟
• از نظر بازاریابی، کسب  وکار شما چه مزایا و معایبی دارد؟ )به طور مثال 
ش��اید تازه ش��روع به کار کرده اید و به خوبی شناخته  شده نیستید، بنابراین 
نیاز دارید در مقایسه با رقبایی که سال ها در این حوزه فعالیت دارند، آگاهی 
بیش��تری نس��بت به نام تجاری خود ایجاد کنید )عیب( یا شاید بزرگترین 
رقیب شما از بی اعتباری نام تجاری رنج می  برد و این موضوع می تواند شما را 

به عنوان کسب  وکار نوظهور و قدرتمند برجسته سازد )مزیت(.
• رقبای ش��ما چگون��ه برای خ��ود بازاریابی می کنند؟ بر ک��دام مجراها 
و روش ه��ای بازاریاب��ی تکیه دارن��د؟ فعالیت های بازاریاب��ی آنها تا چه حد 

موفقیت آمیز است؟
3. از طریق بازاریابی می خواهید به چه نتیجه  ای دست یابید؟

شناس��ایی مش��تریان هدف ایده آل، مزایا و معایب رقابتی ش��ما و آنچه 
رقبای تان انجام می دهن��د، می توانند در تعیین اهداف خاص برای بازاریابی 
به ش��ما کمک کنند. به عن��وان نمونه، در مثال قبل کس��ب  وکاری که در 
ح��ال اوج  گرفتن اس��ت، آگاهی از نام تج��اری را به عنوان ه��دف اولیه در 
بازاریابی تعیین خواهد کرد. اهداف خود را تا جای ممکن مش��خص و آن را 
قابل  اندازه گیری کنید. برخی اهداف می توانند افزایش مراجعه به وب سایت، 
دستیابی به مشتریان بالقوه بیش��تر برای تماس با کسب  وکار، پرکردن فرم 
اش��تراک در وب سایت، یا افزایش تعداد مش��تریان بالقوه ای را شامل شوند 
که پس از دیدن پس��ت های تان در رس��انه های اجتماعی  از وب سایت شما 
دیدن می کنند. اطمینان حاصل کنید که اهداف شما در نهایت باعث افزایش 

فرو ش تان می شوند.
4. تا چه میزان می توانید برای بازاریابی خود هزینه کنید؟

این مرحله همان جایی اس��ت که واقعیت نمود پیدا می کند. شما باید در 
تالش های بازاریابی خود میان هزینه  بس��یار زیاد و هزینه  بسیار کم به یک 
میانگین دست یابید. به بازاریابی به عنوان سرمایه گذاری در کسب  وکار خود 
فکر کنید. اگر کمپین تبلیغاتی برای کسب  وکار جدید شما ۱۰۰۰ دالر هزینه 
و 5۰۰۰دالر بازگشت سرمایه در بر داشته باشد، این سرمایه گذاری محسوب 
می ش��ود نه هزینه. البته به عنوان صاحب یک کس��ب  وکار کوچک، احتماالً 
بودجه شما محدود است. اگر در تالش هستید هزینه های بازاریابی را تحت 
کنترل داشته باشید، از راه  های کم یا بدون هزینه، از جمله بهینه سازی موتور 
جست وجوی ارگانیک، تبلیغات آنالین، روابط عمومی، رسانه های اجتماعی و 
بررسی های آنالین برای انتشار خبرها در مورد کسب  وکار خود استفاده کنید.

5. از کدام کانال بازاریابی استفاده خواهید کرد؟
براس��اس اهداف و بودجه بازاریاب��ی، باید بتوانید بهتری��ن روش را برای 
دسترسی به مش��تریان هدف تعیین کنید. به طور مثال اگر مشتریان شما 
افراد بزرگس��ال و صاحب خانه هستند، کارت  پستال مستقیم یا بروشورهای 
تبلیغاتی با قابلیت آویزان  شدن بر روی دستگیره  درب منازل راه خوبی برای 
دسترس��ی به آنها محسوب می شود. از سوی دیگر اگر مشتریان هدف شما 
مستأجرینی از نس��ل هزاره )عصر فناوری دیجیتال( هستند، کانال هایی از 
جمله رس��انه های اجتماعی، وب س��ایت های بررس��ی آنالی��ن و موتورهای 
جس��ت وجوی خریداری  شده یا ارگانیک بیشترین کارایی را خواهند داشت. 
هنگام��ی که تعیین کردید از کدام مجرای بازاریابی اس��تفاده خواهید کرد، 
روش های بازاریابی و زمان اس��تفاده از آنها را نیز مش��خص سازید. به عنوان 
مثال اگر قصد اس��تفاده از جس��ت وجوی تبلیغاتی خریداری  شده را دارید، 
تعیین کنی��د چه تعداد تبلیغات در هر ماه بارگ��ذاری خواهید کرد و برای 
تبلیغات چه میزان بودجه تخصیص خواهید داد. همچنین اگر قصد ارسال 
بروش��ورهای تبلیغاتی مس��تقیم را دارید، زمان و بودجه  آن را تعیین کنید. 
هنگامی که طرح بازاریابی می نویس��ید، توجه به این جزییات، به تضمین از 

قلم  نیفتادن موارد موردنیاز کمک می کند.
6. آیا طرح شما کارآمد است؟

بازاریابی چیزی نیست که تنها آن را آغاز و فراموش کنید. شما باید کنترل 
چگونگی عملکرد هر کانال بازاریابی، روش و کمپینی که برای جذب مشتریان 
بالقوه اس��تفاده می کنید را در دس��ت داشته باشید. مطمئن شوید موقعیت 
مش��تریان خود را مد  نظ��ر قرار داده  اید، زیرا این موضوع به ش��ما روش های 
بازاریابی مؤثر را نش��ان می دهد و کمک خواهد کرد از تجربیات بیاموزید و 

بیشترین بودجه  بازاریابی را در روش های کارآمد سرمایه گذاری کنید.
allbusiness: منبع
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47 کتاب برتر مدیریتی)3(
کتاب هایی که هر مدیر، کارآفرین و تاجر باید 

بخواند

در دو ش��ماره پیش��ین به 24 کتاب برتر مدیریتی پرداختیم و 
حال به ادامه آنها می پردازیم.

25-چیزی که پس از از دست دادن یک میلیون دالر یاد 
گرفتم)1994(

نویسنده: جیم پاول
نویس��نده این کتاب فردی اس��ت که پس از دس��ت دادن تمام 
ثروت خود، موفق ش��د تا در یک دهه، به ثروتی س��ه برابر بیشتر 
دس��ت پی��دا کند. همین امر باعث ش��ده اس��ت تا وی ش��هرتی 
فوق الع��اده را به دس��ت آورد و کتابی را در رابطه ب��ا نحوه انجام 
کار خود منتش��ر کند. درواقع وی در این کتاب به خوبی نش��ان 
می دهد که چگونه از اش��تباهات می توان یک میان بر برای کسب 

موفقیت ساخت.
26-استیو جابز باشید)2۰15(

نویسنده: برنت شلندر
این کتاب به خوبی س��یر تحول و تبدیل ش��دن استیو جابز به 
یک��ی از اس��طوره های کارآفرینی را به خوبی نش��ان می دهد که 
حاوی نکات ارزشمند بس��یاری است. درواقع این کتاب به خوبی 
روایتگر مس��ائل و تصمیماتی است که اس��تیو جابز را به مرور در 

باالترین جایگاه ممکن قرار داد.
27-اول انجام بده سپس ارزیابی کن)2۰15(

نویسنده: ناتان فور
این کتاب به خوبی مراحل ش��کل دهی به یک شرکت حرفه ای 
را تش��ریح کرده و خود ش��ما را به صورت مرحله به مرحله یاری 
می کن��د. با این حال در تمامی بخش هاب این کتاب ش��ما تنها با 
یک راهکار مواجه نیس��تید و این امر قدرت اختیار شما را افزایش 
خواه��د داد. درواقع ش��ما می توانید با توجه به ش��رایط خود، در 

نهایت بهترین گزینه موجود را انتخاب کنید.
28-مدیریت وارن بافت)2۰۰2(

نویسنده: رابرت میلر
در سراسر جهان، بافت را به عنوان موفق ترین سرمایه گذار تاریخ 
می شناسند. به همین خاطر نویسنده در این کتاب نگاهی اجمالی 
به اس��تراتژی های او انداخته و تالش کرده اس��ت تا خواننده را به 

خط فکری وارن بافت در رابطه با مسائل اقتصادی، آشنا سازد.
29-تمامی روش ها)2۰11(

نویسنده: اریک رایان
نویسنده این کتاب از جمله کارآفرینان موفق در زمینه کاالهای 
بهداش��تی بوده و تالش کرده اس��ت تا تمامی رازها و اصول خود 
برای موفقیت را به خوبی ش��رح ده��د. از جمله نکات جالب این 
کتاب ارائه راهکارهایی است که باعث می  شود تا افراد بتوانند خود 

را با روند تغییرات جهانی، وفق دهند.
3۰-پدر پولدار پدر فقیر)1997(

نویسنده: رابرت کیوساکی
راب��رت کیوس��اکی را همواره ب��ه علت تئوری ه��ای نوآورانه در 
اقتصاد می شناس��ند. وی در این کتاب به معرفی یک نگاه درست 
و روش ه��ای کارآم��د و نوینی می پ��ردازد ک��ه می تواند وضعیت 
اقتصادی افراد را متحول س��ازد. همچنین در این کتاب به خوبی 
روش افزای��ش هوش مالی در فرزن��دان و ضرورت آن را به خوبی 

به نمایش می گذارد.
31-استراتژی اقیانوس آبی)2۰۰4(

نویسنده: وی چان کیم
اس��تراتژی اقیانوس آبی را باید در رده کتاب های کالس��یک در 
رابطه با دانش مدیریت و اس��تراتژی دانس��ت. محور اصلی آن نیز 
در رابط��ه با مقوله رقابت اس��ت. با این حال نگاه نویس��نده کامال 
متفاوت با عقیده رایج بوده و در تالش اس��ت تا مخاطب را به این 
باور برس��اند که برای موفقیت در این امر بهتر است اصال وارد آن 
نش��د. درواقع ش��ما با مطالعه این کتاب به استراتژی های درستی 

دست پیدا خواهید که راهنمای مدیریتی مناسبی خواهد بود. 
32-بنیان گذاران در محل کار)2۰۰1(

نویسنده: جسیکا لیوینگستون
نویس��نده در این کت��اب با مصاحبه از تعداد زی��ادی از برترین 
کارآفرینان، به مجموعه ای از نکات مدیریتی رس��یده است. بدون 
ش��ک اس��تفاده از موارد ذکر شده، سطح کاری ش��ما را متحول 

خواهد کرد.
33-مدیرعاملی بی پرده)2۰14(

نویسنده: اریک مالی
تمرکز اصلی این کتاب بر روی ارائه روش یادگیری از شکست ها 
و موفقیت ها است. درواقع نویسنده آن آقای اریک مالی بر این باور 
اس��ت که بازبینی این موارد خود حاوی نکات ارزشمندی خواهد 
بود که عملکرد ش��ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد. علت نام این 
کتاب نیز به این خاطر اس��ت که هی��چ چیز برای یک مدیر نباید 

مجهول باقی بماند.
34-شاهزاده)1532(

نویسنده: نیکوال ماکیاولی
بدون ش��ک ماکیاولی شناخته ش��ده ترین اس��تاد در حوزه علم 
سیاس��ت محسوب می شود. وی در این کتاب نگاه متفاوتی نسبت 
ب��ه مقوله قدرت داش��ته و در بی��ن نصیحت های خ��ود، چندان 
جایگاهی برای اخالقیات قائل نمی ش��ود. ب��ا این حال این کتاب 
ش��ما را وارد دنیایی جدی از مفهوم حکومت و اس��تفاده از قدرت 

خواهد کرد.
35-هنر شروع)2۰۰4(

نویسنده: گای کاواساکی
در این کتاب ش��ما با اصول یازده گانه مدیریت درس��ت آش��نا 
خواهید ش��د. برای مثال در فصل های نخس��ت ب��ه صورت کامل 
مراح��ل و اصول جذب س��رمایه، اس��تخدام نیرو و س��اخت برند 
توضیح داده می ش��ود. جالب اس��ت بدانید که نویسنده این کتاب 
س��ابقه کار در ش��رکت اپل را داشته و همین امر باعث شده است 

تا کتاب حاوی تجربه های او از این شرکت فوق العاده نیز باشد. 
ادامه دارد ...
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تاثیر کارکنان به حدی اس��ت که می تواند باعث موفقیت یا شکس��ت 
کسب و کارتان ش��ود، بنابراین با تمام توان از این خطاهای استخدامی 

دوری کنید.
صاحب��ان کس��ب و کارهای کوچک ام��کان و فرصت اش��تباه کردن 
ندارند؛ هر برخورد با مش��تری، هر محصول و هر فاکتور بر اعتبار ش��ما 
و ش��رکت تان اثر می گذارد و یک تجربه بد و ناخوشایند کافی است که 
اعتبارتان را به خطر بیندازد. به همین دلیل طبیعی اس��ت که علی رغم 
دلچس��ب و جذاب بودن رش��د کس��ب و کار، فشار ش��دیدی را هنگام 
اس��تخدام کارکنان جدیدی احس��اس کنید که نماینده شرکت تان در 

عرصه جهانی خواهند بود.
در ای��ن مقال��ه کوتاه با چکی��ده نظرات کارشناس��ان در زمینه هفت 
اش��تباه رایج در اس��تخدام نیروهای جدید در کسب و کارهای کوچک 

و راهکارهای جلوگیری از آنها آشنا می شوید.
1ـ استخدام از روی درماندگی

پیش از هر چیز الزم اس��ت که انگیزه های استخدامی را بررسی کنید 
و مطمئن شوید که پیشاپیش برای تامین نیازهای کارکنان برنامه ریزی 
کرده ای��د. دو حالت وجود دارد؛ اول این که متوجه می ش��وید، وقت آن 
رسیده که تیم تان را گس��ترش دهید، چون ظرف چند ماه آینده فصل 
پرکاری پیش رو خواهید داشت و به کمک بیشتری نیاز خواهید داشت. 
حالت دوم این اس��ت که ناگهان خودتان را در میانه یک فصل ش��لوغ 
و پرکار می بینید و دس��تپاچه متوجه می ش��وید که به کمک بیش��تری 

نیاز دارید.
متداول ترین اش��تباهی که صاحبان کس��ب و کارهای کوچک هنگام 
اس��تخدام مرتکب می ش��وند، این اس��ت که ف��ردی را از روی ناچاری 
اس��تخدام می کنند. کارفرما صرفاً مهارت ه��ای نیروی جدید را در نظر 
می گیرد و به ویژگی های فردی و ش��خصیتی او توجه نمی کند، حال آن 
که مهارت آموزش دادنی و اکتسابی است، اما شخصیت ذاتی و غیرقابل 
آموزش اس��ت. چنین اس��تخدام اش��تباهی درهم ریختگ��ی و کالفگی 
بیش��تری را در پی دارد و باعث جنجال و اختالف بین نیروها می شود، 
چ��ون نیروی جدی��د در درازمدت خود را در محاصره ش��خصیت هایی 
متفاوت می بیند، متوجه می ش��ود که رسالت، چش��م انداز و ارزش های 
شرکت با اهداف او همسو نیست و نمی تواند سرمایه گذاری واقعی را در 

این شرکت انجام دهد.
2ـ استخدام بدون توضیح دقیق شرح وظایف

نخستین گام برای استخدام آگاهانه این است که شرح وظایفی را آماده 
کنی��د که به وضوح توضیح دهد چه انتظاراتی از نیروی جدید دارید. البته 
به سرعت متوجه خواهید شد که مزایای این مرحله فقط محدود به نیروی 

جدید نمی شود و تهیه شرح وظایف برای کل شرکت مفید است.
گاهی اوقات نخس��تین گام برای استخدام نیروی جدید این است که 
چگونگ��ی عملک��رد کارکنان فعلی را به خوب��ی درک کنید. اگر متوجه 
ش��دید که کارکنان فعلی تان نمی توانند نتیجه مورد انتظار را به دس��ت 

دهند، باید ش��رح وظایف دقیقی را تهیه کنید تا مس��ئولیت های نیروی 
جدیدی که قرار اس��ت اس��تخدام کنید، پیش��اپیش مش��خص ش��ود. 
متاس��فانه بس��یاری از صاحبان کسب و کارهای کوچک همه چیز را در 
ذهن خود نگه می دارند و توقع دارند کارکنان ذهن آنها را بخوانند و کار 
مورد نظرش��ان را انجام دهند. حال آن که شرح وظایف در هیچ کجا به 

طور مستند ثبت نشده است.
3ـ رسمیت دادن به فرآیند استخدام

حت��ی اگر قرار اس��ت، فقط یک یا دو نیروی جدید اس��تخدام کنید، 
تهیه ش��رح وظایف باید یکی از نخس��تین اقدامات برای رسمیت دادن 
به فرآیند اس��تخدام نیروی انس��انی باش��د؛ در غیر این صورت چون به 
اندازه کافی برای مراحل اس��تخدام فکر نکرده اید، فرآیند اس��تخدام را 
نسنجیده و ش��تابزده انجام خواهید داد و در نهایت نیروی نامناسبی را 

به شرکت تان وارد خواهید کرد.
زمان��ی که کس��ب و کار کوچکی را ش��روع می کنید، باید با مس��ائل 
مختلفی س��ر و کله بزنید، بنابراین طبیعی اس��ت که وسوس��ه شوید تا 
هرچه س��ریع تر نیرویی را که می خواهید، استخدام کنید و چرخ شرکت 
را به حرکت دربیاورید. متاس��فانه بسیاری از صاحبان کسب و کارهای 
کوچک یا جدید هنگام اس��تخدام اولین نیروهای خود کوتاهی می کنند 
و مراحل اصلی اس��تخدام مانند بررس��ی پیش��ینه متقاضیان، تماس با 
معرف و انجام مصاحبه های متعدد را نادیده می گیرند. زمانی که شرایط 
متقاضی��ان به نظر ایده آل می آید، رعایت تش��ریفات اس��تخدام به نظر 
غیرضروری می رسد و وسوسه می شوید که استخدام را به سرعت انجام 
دهی��د، اما مطمئن باش��ید که اگر برای رعایت اصول اس��تخدامی وقت 
بگذارید، بعدها از این که اجازه داده اید، فرد نامناس��بی در ش��رکت تان 

رخنه کند، پشیمان نخواهید شد.   
4ـ استخدام فردی شبیه به خود

یکی از مزایای جانبی رسمیت دادن به فرآیند استخدام این است که 
احتمال اس��تخدام کردن بر مبنای اس��تعداد، انگیزه و پتانسیل را باالتر 
می برد و در دام این وسوس��ه نمی افتید که فردی را اس��تخدام کنید که 

شبیه خودتان است.
واقعیت این اس��ت که بسیاری از صاحبان کس��ب و کارهای کوچک 
س��عی می کنند، مجموعه ای از افراد شبیه به خود را در اطراف شان گرد 
بیاورند، اما چون هیچ دو آدمی مانند هم نیس��تند و کارمندی که قرار 
ب��ود بدلی از کارفرمای خود باش��د، نمی تواند توقع��ات غیرمنطقی او را 
برآورده کند، کارفرما هر روز بیش��تر از روز قبل از او ناامید می ش��ود. به 
عالوه به مرور زمان ترک های مهمی در بنیان ش��رکت ایجاد می شود و 
انس��جام کس��ب و کار به خطر می افتد، چون نیروهایی وجود ندارند که 
بتوانند نقاط ضعف کارفرمای ش��ان را پوش��ش دهن��د و در جایی که او 

ضعیف است، با قدرت عمل کنند.
5ـ استخدام نکردن نیروی کافی

اگر ش��ما هم مانند اکثر صاحبان کس��ب و کارهای کوچک باش��ید، 
احتماالً قبل از آن که تعداد کارکنان تان را افزایش دهید، صبر کرده اید 
تا مطمئن ش��وید که وظایف کارکنان قدیمی آنقدر زیاد است که تمام 
مدت آنها را مش��غول نگه دارد، اما وقتی تصمیم گرفتید ش��رکت تان را 

گس��ترش دهید، حتماً تع��داد نیروهای کافی را که ب��ه آنها نیاز دارید، 
استخدام کنید و سعی نکنید با استخدام فقط چند نفر به هر نحوی که 

شده، امور شرکت را پیش ببرید.
صاحبان کس��ب و کارهای کوچک قبل از اس��تخدام نیروهای جدید، 
فش��ار ش��دیدی را به کارکنان فعلی ش��ان وارد می کنند. در این شرایط 
س��خت چون تعداد کارکن��ان کافی نیس��ت، خدمات نامناس��بی ارائه 
می شود، کارکنان قدیمی نیروی ش��ان تحلیل می رود و کارکنان جدید 
قبل از آن که به اندازه کافی آموزش ببینند، ناگهان خودشان را در میانه 
میدان می یابند، بنابراین احتمال شکست خوردن این کارکنان بی تجربه 
افزایش می یابد، کارکنان قدیمی کالفه می ش��وند و زیر حجم س��نگین 
کار از پا درمی آیند و فرهنگ شرکت و کسب و کار به خطر می افتد.   

6ـ پیش بینی نکردن غلیان احساسات و استعفاهای احتمالی
نکت��ه ای که صاحبان کس��ب و کاره��ای کوچک غالباً در نخس��تین 
اس��تخدام های خود به آن توجه نمی کنند، این است که حتی نیروهای 
جدید و شایس��ته نیز ممکن اس��ت تصمیم بگیرند که شرکت را ظرف 
چند ماه یا چند س��ال ت��رک کنند. این اس��تعفا دادن را نباید یک امر 

شخصی تلقی کنید.
بس��یاری از صاحبان کسب و کارهای کوچک ۱۰، 2۰ یا ۳۰ نفر نیرو 
را طبق فرهنگ حاکم بر شرکت شان استخدام می کنند، اما این فرهنگ 
بعد از مدتی و با افزایش تعداد کارکنان ش��رکت به ۱۰۰، ۱25 یا ۱5۰ 
نفر به نحو چش��مگیری تغییر می کند. ذهنیت فردی که برای استخدام 
در یک ش��رکت نوپا یا یک ش��رکت کوچک به س��رعت در حال رش��د 
درخواس��ت می دهد، ممکن است بعد از رشد کردن شرکت و بالغ شدن 
آن مناس��ب شرایط جدید نباشد. بنابراین همان دالیل و انگیزه هایی که 
روزی آن فرد را ترغیب کرده که به ش��رکت کوچک ش��ما ملحق شود، 
حال او را ترغیب می کند که کار جدیدی را در ش��رکت کوچک دیگری 

جست وجو کند و شما را ترک کند.
7ـ طبقه بندی اشتباه وضعیت کارکنان

عواق��ب این اش��تباه ب��رای صاحبان کس��ب و کاره��ای کوچکی که 
اطالعات ش��ان از قانون کار به روز نیس��ت، ویرانگر اس��ت. بی اطالعی از 
حق��وق کارکنان و محروم کردن آنها از مزایایی که حق ش��ان اس��ت یا 

بالعکس، پیامدهای جدی را به دنبال خواهد داشت.
طبقه بن��دی اش��تباه حق��وق و وضعی��ت قانون��ی کارکن��ان یکی از 
پرهزینه ترین خطاهایی است که صاحبان کسب و کارها هنگام استخدام 
اولین نیروهای خود مرتکب آن می شوند. یکی از متداول ترین اشتباهات 
کارفرماهای بی تجربه این است که کارکنان خود را فاقد شرایط دریافت 
اضاف��ه کار می دانند، حال آن که در واقع باید اضافه کار پرداخت کنند. 
در این ش��رایط کارفرما اضافه حقوق را به نیرویی نمی پردازد که بیشتر 
از 4۰ ساعت در هفته کار کرده است. جریمه پرداخت نکردن اضافه کار 
معادل دو برابر حقوق پرداخت نش��ده اس��ت و وزارت کار این قدرت را 
دارد که جریمه های دیگری را نیز برای زیر پا گذاشتن حقوق کارمندان 
و عمل کردن برخالف قرارداد اضافه کند و به این ترتیب جریمه روز به 

روز سنگین تر می شود.   
fastcompany: منبع
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رسیدن بازاریابان به روزهایی پربارتر
مترجم: اشکان کوشش

کروالی��ن وب )Caroline Webb( عاش��ق ش��غل خویش اس��ت. 
McKi - )ننگامی که در سمت مشاور در شرکت مکنزی اند کمپانی 

sey & Company( کار می کرد، همکارانش او را به عنوان شادترین 
فرد در ش��رکت می ش��ناختند. با وجود رضایت ش��غلی، ساعات کاری 

طوالنی و شیفت های شب بر روی وب بی تأثیر نبود.
پس از گذش��ت س��ه س��ال فعالیت به عنوان مش��اور، وب بیمار شد. 
عفونت سیس��تم مرکزی عصبی باعث شد او برای ۶ ماه قادر به فعالیت 
نباشد. در طول 8ماه برای سالمتی مبارزه کرد و به تدریج میزان فعالیت 
کاری خود را افزایش داد تا س��رانجام نیروی الزم برای کار تمام وقت را 
به دست آورد، اما او با یک دوراهی در زندگی حرفه ای خود مواجه شد. 
در ذهن او س��اعت های کاری طوالنی همواره به معنای کار بهتر نبود و 
مش��خصاً بر روی س��المتی و زندگی شخصی نیز تأثیراتی منفی داشت. 
به گفته وب »من باید به این نتیجه می رس��یدم که استقامت شخصی ام 
بی نهایت نیس��ت. برای من بازده بیش��تر با کار کمت��ر جذابیت خاصی 
پیدا کرده بود. این اتفاق یکی از نقاط عطف زندگی حرفه ای من بود.«

کار کردن هوش��مندتر توجه وب را که آموزش دیده حوزه اقتصاد بود، 
جلب کرد. او صدها کتاب روانشناس��ی و رفتارهای اقتصادی را مطالعه 
کرد و روش های آنها را در زندگی خود به کار گرفت. وب تحقیقات خود 
 How to Have a( را در کتاب »چگونه یک روز خوب داش��ته باشیم
Good Day(« جمع آوری و شرکت سون شیفت )Sevenshift( را در 

زمینه استفاده از علم جهت بهبود کار، تأسیس کرد.
براس��اس نظرس��نجی گالوپ )Gallup( در س��ال 2۰۱۷، 5۱درصد 
از کارمن��دان آمریکای��ی در مح��ل کار خود مش��غولیت کاری ندارند و 
۱۶درصد به طور مس��تمر بدون مش��غله هس��تند و عدم رضایت خود را 
در صحبت های ش��ان نش��ان می دهند. کارمندان همچنین ساعت های 
طوالنی تری را مشغول فعالیت هس��تند. این امر با پیش بینی های جان 
مینارد کینس )John Maynard Keynes( در س��ال ۱۹۳۰ مبنی 
بر کاهش ساعات کاری در هفته به ۱5 ساعت آن هم به دلیل پیشرفت 
تکنولوژی در قرن آینده مطابقت ندارد. اکنون در س��ال 2۰۱8 هستیم 
و هفته کاری همچنان طوالنی است. به طور متوسط یک فرد آمریکایی 
مابی��ن ۳4 س��اعت در هفته )براس��اس داده های تش��کیالت همکاری 
اقتصادی و پیشرفت( و 4۷ ساعت در هفته )براساس نظرسنجی گالوپ 
در س��ال 2۰۱4( کار می کند. گالوپ گزارش می دهد ۱8درصد افراد در 

هفته بیش از ۶۰ ساعت کار می کنند. 
وب و دیگران به نقطه نظراتی که به بهبود بازده بازاریابان -با کار کمتر 

و نتایج بهتر- کمک می کنند اشاره داشته اند.
افسانه انجام همزمان چند کار

بسیاری افراد روز خود را با کلیک بر صفحات اینترنت سپری می کنند 
و در عین حال یک مکالمه تلفنی انجام می دهند و یا به فکر ش��ام شب 
هس��تند؛ در نتیجه گذر زمان را احس��اس نمی کنند. این فرآیند انجام 
چن��د کار ب��ه صورت همزمان اس��ت و تمامی افراد ق��ادر به اجرای آن 
نیس��تند. تحقیقی در دانشگاه یوتا )Utah( نشان می دهد تنها 2درصد 

از افراد، موفق به انجام چند کار به صورت همزمان می شوند.
با وجود اصرار بسیاری از مردم بر مهارت های انجام چند کار همزمان 
در مصاحبه های ش��ان، بس��یاری از آنها تنها کار بیش��تری برای خود و 
دیگران می تراشند. تحقیقی توسط آزمایشگاه پردازش اطالعات انسانی 
در دانش��گاه وندربیلت )Vanderbilt( نش��ان می دهد افرادی که دو 
کار را همزمان انجام می دهند نیازمند ۳۰درصد زمان بیش��تر هستند و 
دو براب��ر افرادی که این دو وظیفه را به ترتیب انجام می دهند، اش��تباه 

می کنند. 
به عقیده وب افرادی که چند کار را به صورت همزمان انجام می دهند 
بین دو تا چهار برابر بیش��تر از افرادی اش��تباه دارند که در لحظه یک 

کار را انجام می دهند. 
به گفته وب »قسمت هوشیار مغز شما در آن واحد فقط توانایی انجام 
یک کار را دارد«. برای جلوگیری از انجام چند کار وب پیشنهاد می دهد 
وظایف مشابه را به منظور عدم تغییر مستمر میان آنها طبقه بندی کنید 
و قسمت های مشخصی از روز را برای رسیدگی به این گروه ها اختصاص 
دهید. س��پس برای رفتارهای مناس��بی مانند مش��خص کردن زمان و 

استراحت کوتاه برای خود پاداشی تعیین کنید.
لطفاً اجازه دهید کمی استراحت کنم

داش��تن درک مناس��ب در مورد زمانی که به اس��تراحت نیاز دارید، 
ی��ک هنر اس��ت و ب��ه گفته وب، بیش��تر کارگ��ران آمریکای��ی در این 
زمینه توانایی مطلوبی ندارند. یک نظرس��نجی توس��ط رایت منیجمنت   
)Right Management( نش��ان می  دهد کمتر از 2۰درصد کارگران 
آمریکای��ی به صورت منظم ناهار می خورن��د و ۳۹درصد از آنها به طور 

کلی استراحت نمی کنند و غذا را بر روی میز خود صرف می کنند.
به گفته وب عدم استراحت سبب »فرسودگی تصمیم گیری« می شود 
و مغ��ز به صورت خ��ودکار عمل می کند. در این حالت مغز س��اده ترین 
گزینه ه��ا را انتخ��اب می کن��د و بینش، کنترل، تمرک��ز و تفکر مؤثر از 

میان خواهد رفت. 
برای جلوگیری از فرس��ودگی تصمیم گیری وب پیشنهاد می دهد در 
طول روز زمان های مش��خصی صرف استراحت شود. این امر می تواند با 
برنامه ریزی برای استراحت میان هر گروه از کارها صورت گیرد )تقریباً 
هر ۹۰ دقیقه یکبار(. برای مثال انجام کارهای دش��وار در زمانی که مغز 
بیشترین انرژی را دارد انجام پذیرد و برنامه ریزی ساعت های مالقات به 
جای بازه های ۳۰ یا ۶۰ دقیقه ای به 24 تا 45 دقیقه ای تغییر کند تا به 
صورتی طبیعی و در طول روز، ساعت هایی برای استراحت وجود داشته 
باش��د. طبعاً مبارزه با فرس��ودگی تصمیم گیری نیازمند فاصله گرفتن از 

میز کار برای صرف ناهار است.
از مسائل آنالینی که موجب حواس پرتی می شوند، دوری کنید

توجه برای وارن بندتو )Warren Bendetto( در سال 2۰۱۰ یک 
امتیاز به حس��اب می آم��د. او صبح زود برای کار ک��ردن به عنوان یک 
طراح س��ایت به صورت دورکاری از خواب بیدار و به جای ش��روع کار، 
در اقیانوس اطالعات اینترنت غرق می ش��د. برای او گذر زمان احساس 
نمی ش��د و به منظور جبران مجبور بود تا چهار صبح کار کند. به گفته 

او »این یک دوره بی انتها بود«.
PlaySt - )نندتو ک��ه حاال مدیر مهندس��ی نرم افزار پلی استیش��ن 

tion( اس��ت، ب��رای حل مش��کل خود یک کدنویس��ی س��اده را برای 

جس��ت وجوگر گوگل کروم انجام داد. کد وی برای لیست سایت های از 
پیش  تعیین ش��ده ای زمان بندی انجام می داد و هنگامی که زمان بازدید 
از وب س��ایت بیشتر از میزان معینی می ش��د، از جابه جایی داده با این 
وب س��ایت تا روز بعد جلوگیری به عمل می آمد. وی تصمیم گرفت ایده 
خود را به اشتراک بگذارد و نسخه ارتقا یافته برنامه اش را با نام »متمرکز 
بمانید )Stay Focused(« بر روی فروشگاه اینترنتی کروم بارگذاری 
کرد. در عرض 24 ساعت، ۱5۰۰۰ کاربر برنامه او را خریدند. اکنون پس 
از هش��ت س��ال، بیش از ۷۰۰۰۰۰ نفر از این برنامه استفاده و از طریق 

آن از اتالف وقت در سایت هایی نظیر فیس بوک جلوگیری می کنند.
ش��اید افراد محدود یت زمان مراجعه به وب س��ایت های محبوب شان 
در س��اعات کاری را دوس��ت نداش��ته باش��ند، اما تحقیقات نشان داده  
اس��ت کارمندان زمان بس��یاری را در فضای آنالین ه��در می دهند که 
ای��ن امر از ب��ازده کاری آنها می کاهد. برای مثال تحقیقی در مؤسس��ه 
کریربیلدر )CareerBuilder( در س��ال 2۰۱۶ نش��ان داد، ۱۹درصد 
کارفرمای��ان معتقدن��د کارمندان ش��ان کمت��ر از 5 س��اعت در روز کار 
می کنند و بیش��ترین عوامل عدم تمرکز آنها تلفن های همراه و ارس��ال 
پیام )55درصد(، اینترنت )4۱درصد(، حرف های روزمره و شایعه پراکنی 

)۳۹درصد( و شبکه های اجتماعی)۳۷درصد( هستند. 
وب به تأثیر برنامه StayFocused اعتقاد دارد و می گوید به او برای 
تمرک��ز هنگام تألیف کتاب »چگونه روز خوبی داش��ته باش��یم« کمک 
کرده اس��ت. به گفت��ه وب »من برنامه را به گون��ه ای تنظیم نکردم که 
نتوانم به فیس بوک مراجعه کنم، بلکه میزان زمان استفاده از فیس بوک 

را به ۱۰ دقیقه محدود ساختم.«
برای جلوگیری از مالقات های بی مورد از »نه گفتن مثبت« 

استفاده کنید
 ،)Atlassian( ب��ا توجه به داده های ش��رکت نرم اف��زاری اطلس��ین
کارمن��دان به صورت میانگین ۳۱س��اعت در م��اه را صرف مالقات های 
بدون ب��ازده می کنن��د. این مالقات ها ص��رف افکار پ��وچ )۹۱درصد(، 
خستگی کاری )45درصد( و انجام کارهای دیگری )۷۳درصد( می شوند 

که بسیار کم بازده هستند. 
گرچه عدم حضور در مالقاته ای کم بازده امکان پذیر است، اما به عقیده 
وب کارمندان باید ش��هامت گفتن »نه« به مالقات ها را به منظور انجام 
کارهای مهم تر داش��ته باشند. کارمندان می توانند از »نه گفتن مثبت« 

به عنوان یک تکنیک استفاده کنند.

طریقه اس��تفاده از »ن��ه گفتن مثبت« بدین ترتیب اس��ت: ابتدا باید 
از ف��رد درخواس��ت کننده تش��کر کنید و به صورتی بس��یار مش��تاقانه 
اولویت های فعلی خود را با آنها در میان بگذارید. سپس در مورد مفهوم 
اولویت های ت��ان و دالیلی که نمی توانی��د وقت خود را صرف این دعوت 
کنید، توضیحاتی ارائه دهید. با پیش��نهاد همکاری بدون ایجاد مش��کل 

برای اولویت های خود، فعل و انفعال را با گرمی به پایان برسانید.
ب��ه گفته وب »اگر با گفتن بله ش��روع کنید، طرف مقابل را کمتر در 
حالت تدافعی قرار خواهید داد؛ به خصوص اگر در مورد آنچه برای آنها 

مهم است صحبت کنید.«
مقداری سکوت و آرامش

ب��ا توجه به اینکه اکثر ش��رکت ها ب��ه دنبال ایجاد محی��ط کاری باز 
هس��تند، کارمندان بیشتری حریم خصوصی خود را از دست می دهند. 
دفتره��ای ب��از می توانند قاتل بازده باش��ند. این ام��ر در خصوص افراد 
 Susan( درونگرا بیش��تر صدق می کند و همان طور که س��وزان کین
Cain( در کتاب »س��کوت. )Quiet.(« با آزمایش بر ۱۰۰۰۰ کارمند 
دفتری به آن اش��اره می کند، کارمندان در دفاتر باز به صورت میانگین 
8۶دقیق��ه در روز وقت خود را به دلیل حواس پرتی از دس��ت می دهند. 
تحقیق دیگر در دانش��گاه اکس��تر )Exeter( نش��ان می دهد دفاتر باز 
سبب کاهش ۳2درصدی سالمت کارمندان و کاهش ۱5درصدی بازده 
می ش��وند، اما با توجه به میزان صرفه جویی در بودجه شرکت ها با دفاتر 

باز، احتماالً شرایط به همین صورت باقی خواهد ماند.
پیش��نهاد وب ب��رای یافتن آرام��ش و حریم خصوص��ی در دفاتر باز، 
عملک��رد هوش��مندانه اس��ت. او تکنیک ش��خصی اس��تفاده از هدفون 
و نش��ان دادن پیام واضح »زمان تفکر ش��خصی« را پیش��نهاد می دهد. 
افراد در صورت لزوم می توانند با ش��ما صحبت کنند، اما هدفون و پیام 
نش��انه های واضحی مبنی بر مشغولیت ش��ما هستید. اگر این روش نیز 
موقعی��ت الزم برای تمرکز را فراهم نمی کند، از یک اتاق مالقات خالی 
اس��تفاده کنید.  به گفته وب »من مرتباً از خود می پرسیدم چگونه باید 
موقعی��ت روانی الزم ب��رای انجام کارهایی که می خواه��م را پیدا کنم. 
هنگامی که شما بدانید مغز به اندازه فعالیت به استراحت نیز نیاز دارد، 
تصمیم گی��ری واضح خواهد بود. ترفند اصلی دانس��تن روش القای این 

بینش به افرادی است که هنوز مشکل سالمتی پیدا نکرده اند.«
محیط های کاری نامناس��ب دلیل اصلی وب برای نوشتن کتاب »چگونه 
روز خوبی داش��ته باش��یم« بودند. کارمندانی که در شرایط کاری سخت و 
تحت نظر رؤس��ای چالش برانگیز کار می کنند، می توانند کنترل زندگی را 
به دست بگیرند و از فرصت های به دست  آمده برای کاری پرمعناتر استفاده 
کنند.  به گفته وب »ما می توانیم زمان های بیشتری را در بهترین حالت ممکن 
باش��یم. فعالیت در تیمی که در آن به مباحث س��ودمندی و تعادل پرداخته 
می شود، شرایط را بسیار آسان تر می سازد، اما من همچنان افراد را برای یافتن 

فرصت های احتمالی با توجه به شرایط موجود تشویق می کنم.«
ama: منبع
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اخبار

اندیشـه- خبرنگار فرصت امروز- طی مراس��می با حضور 
اس��تاندار تهران، فرماندار، نماینده مجلس، مدیرعامل آبفای استان 
تهران و ش��هرک های غرب استان تهران، شهرداران و اعضای شورا 
و مسئولین شهرستان شهریار بطور رسمی پروژه مخزن 5۰۰۰ متر 
مکعبی ش��اهد شهر به بهره برداری و طی ویدیو کنفرانس از سوی 
استاندار تهران عملیات کلنگ زنی پروژه فاضالب شهر اندیشه آغاز 
شد. مدیر عامل آبفا استان تهران گفت: این دو پروژه با اعتبار بیش 
از ۳۰ میلیارد تومان قادر خواهند بود اقدامات موثری را در راستای 
ذخیره سازی و رفع موانع فاضالب شهری عملی سازد.محمد رضا 
بختیاری در ادامه با اشاره به پروژه فاضالب شهری اندیشه تصریح 
کرد : کلنگ زنی ش��بکه فاضالب  اندیش��ه با ۱82 کیلومتر طول 
صورت می پذیرد  و تا پایان سال 2۱ کیلومتر از این پروژه را عمدتا 

با اعتبارات شهرستانی و اداره آبفا به پایان خواهیم رساند . بختیاری  
در ادامه به کس��ری بودجه ۱۶۰ میلیارد تومانی برای اجرای پروژه 
فاضالب ش��هری اندیشه اش��اره کردو گفت: درآمد شرکت آبفا ۹5 

میلیارد تومان اس��ت و  برای اجرای پروژه فاضالب شهری اندیشه 
به 25۰ میلیارد تومان اعتبار احتیاج داریم  مدیر عامل آبفای استان 
تهران همچنین به مشکالت کم آبی در سفره های زیرزمینی منطقه 
غرب استان تهران اش��اره کرد و گفت: سد کرج تمام راه های آبی 
تغذیه سفره های زیرزمینی دشت غرب استان تهران را از بین برده 
است و امروز شاهد خشکی رودخانه هایی چون شادچای ، سیاه رود 
و غیره هس��تیم که کشاورزان نیز برای رفع این خال به چاه ها پناه 
برده اند و این باعث خالی شدن سفره های زیرزمینی شده است او 
افزود: یکی از راه های رفع این مش��کل جایگزینی پس��اب به جای 
اس��تخراج آب از چاه ها است که نیاز به همکاری و درایت استاندار 
برای رفع و پایین آوردن فشار از سفره های زیرزمینی و برداشت بی 

رویه و غیرقانونی آن است.

اهواز- شـبنم قجاوند- پل شهید حسین ناجیان که بر روی 
رودخانه کرخه ساخته شده است  با حضور حسینعلی امیری معاون 
پارلمانی رییس جمهوری به بهره برداری رسید. با بهره برداری از این 
پل که جایگزین پل فلزی قبلی شده ارتباط روستاهای غرب کرخه 
و بخش فتح المبین با مرکز شهرس��تان شوش تسهیل شد. مدیر 
کل راه و شهرسازی استان در مراسم افتتاح این طرح گفت: برای 
ساخت این پل به طول 2۶8 متر و عرض ۱2 متر و با ایجاد هشت 
دهنه ۱5۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات این اداره کل هزینه شده 
است. عباس پور سالن افزود: با بهره برداری از این پل عالوه بر روان 
س��ازی ترافیک در مسیر روستاهای یاد شده امکان تردد بی خطر 

کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی فراهم ش��ده ضمن آنکه 
محصوالت تولیدی روستاهای غرب کارون سریعتر به بازار مصرف 

خواهد رسید. وی گفت: با بهره برداری از پل یاد شده امکان تردد 
زایران اربعین حسینی که تمایل دارند از غرب کرخه راهی چذابه 
شوند فراهم خواهد شد. در این آیین سید راضی نوری نماینده مردم 
شوش در مجلس شورای اسالمی احداث این پل را یکی از مطالبات 
به حق مردم غرب کرخه دانست و از اهتمام وزارت راه و شهرسازی 
در س��اخت این پل در مدت یکسال تقدیر کرد. وی گفت: افتتاح 
ای��ن پل از بروز تصادفات ج��اده ای جلوگیری کرده و امکان تردد 
بی خطر س��اکنان غرب کرخه را فراهم کرده است. در این مراسم 
استاندار خوزستان، جمعی از مردم و مسئوالن استان خوزستان نیز 

حضور داشتند.

اصفهان - قاسـم اسـد- مهندس عباس خطیبي انفرادي 
قائم مقام معاونت ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه هاي 
کشور وابسته به وزارت راه و شهرسازي همراه با نمایندگان قرارگاه 
س��ازندگي خاتم االنبیاء)ص( و جمعي از مدیران و کارشناس��ان 
وزارت راه و شهرس��ازي در روز دوش��نبه نهم مهرماه سال جاري 
ضم��ن بازدید از خط تولید ریل  ذوب آهن اصفهان ، با مهندس 
یزدي زاده مدیر عامل و دیگر مسئولین این شرکت دیدار و گفتگو 
نمودند. مهندس عباس خطیبي در این دیدار با ابراز خرسندی از 
همکاری های مشترک و تاریخي ذوب آهن اصفهان و وزارت راه 
و شهرسازي و نیاز خطوط ریلي کشور به ریل تولیدي ذوب آهن 
اصفه��ان یادآور ش��د : ذوب آهن اصفهان قابلیت ها و توانمندي 
هاي خوبي داشته و تولید ریل توسط این شرکت از موفقیت هاي 
بزرگ اخیر صنعت کش��ور است و حضور وزارت راه و شهرسازي 
براي خرید محصوالت ریلي آغاز راه گسترش ارتباطات دوجانبه 
بوده و راه و شهرسازي کشور نیز به لحاظ مصرف باالي محصوالت 
ف��والدي در پروژه هاي مختلف راه آهن خریدار دیگر محصوالت 
این شرکت بوده والزم است این ارتباط بیشتر از گذشته شود. وي 

با اشاره به بازدید خود و هیات همراه از ذوب آهن اصفهان افزود: از 
آغاز اقدامات مربوط به تولید ریل در ذوب آهن اصفهان ، راه آهن 
کش��ور به عنوان متقاضي محصوالت ریلي ، پیگیر تولید و تست 
موفقیت آمیز این محصوالت بر اساس استانداردهاي جهاني بوده 
و خوش��بختانه هم اکنون این امر محقق شده است . وی افزود : 
در بازدید فعلي خود از مراحل تهیه شمش و تست هاي الزم بر 
روي محصوالت ریلي در خط تولید ذوب آهن به اطمینان بیشتر 
رسیدیم و امیداست  قدم هاي بعدي با سرعت بیشتر دنبال شود 
. مهندس عباس خطیبي همچنین در گفتگو با خبرنگار آتشکار 

گفت : با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبري مبني بر حمایت از 
تولید ریل ملي و استفاده از کاالهاي ایراني و شعار سال جاري در 
تالش هستیم که وظیفه خود را در این زمینه محقق نماییم. وي 
افزود : این بازدید پیرو دو جلسه اخیر با مسئولین ذوب آهن در 
تهران بوده که در این جلسات قرار شد ذوب آهن اصفهان ضمن 
شرکت در مناقصات تامین و خرید ریل توسط راه آهن ، براساس 
اجرای تفاهمنامه سه جانبه بین شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي 
حمل و نقل کش��ور، ذوب آهن اصفهان و قرارگاه سازندگي خاتم 
االنبیاء)ص( ، ریل مورد نیاز پروژه چابهار- سرخس و میانه - تبریز 
نیز از این شرکت خریداري شود. وي افزود برنامه ریزي شده است 
که تا پایان ماه جاری جزئیات این مناقصات و تفاهمنامه قطعي 
و اع��الم گردد. در ادام��ه این بازدید محمد رضا رحماني نماینده 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبیاء)ص(  وپیمانکار ساخت وسازهای 
ریلی نیز ضمن ابراز رضایت از تولید ریل ملی،  بر تهیه و استفاده از 
محصوالت ریلي ذوب آهن اصفهان  براساس درخواست کارفرما در 
پروژه هاي در حال اجرا تاکید نمود و گفت : نگاه ما به این موضوع 

بلند مدت و فراتر از شرایط موجود است. 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز-  ش��هردار گرگان با بیان این 
که س��تاد برگزاری جش��نوار پاییز هزار رنگ گرگان، تشکیل شده، 
گفت: برنامه های این جش��نواره در طول یک هفته اجرا می ش��ود.

عبدالرضا دادبود اظهار کرد: جش��نواره پاییز هزار رنگ چند س��الی 
اس��ت که در گرگان مطرح شده و امسال ش��هرداری به طور وسیع 
و جدی تری وارد این موضوع خواهد ش��د.وی با بیان این که س��تاد 
برگزاری جشنواره پاییز هزار رنگ، تشکیل شده است، افزود: بنا داریم 
به جای یک روز یک هفته موضوعات جشنواره پاییز هزار رنگ را در 
شهر گرگان با برنامه های مختلف برگزار کنیم.دادبود بیان کرد: این 
جش��نواره با همکاری مردم، سمن ها و دستگاه های اجرایی و سایر 
متولیان برگزار خواهد شد.شهردار گرگان تصریح کرد: تصمیم داریم 
یک اطالع رسانی در سطح ملی هم برای دعوت و حضور هموطنان در 
جشنواره داشته باشیم و به زودی برنامه های جشنواره اطالع رسانی 
خواهد شد.وی گفت: ستاد جشنواره بخش های مرتبط شهرداری اعم 
از روابط عمومی، سازمان ها و بخش های مختلف را در برمی گیرد، 
جلس��ه ستاد برگزار شده و دبیرخانه آن در روابط عمومی شهرداری 

گرگان مستقر اس��ت.دادبود اضافه کرد: ستاد در قالب چهار کمیته 
پش��تیبانی، فرهنگی و مشارکت های مردمی، برنامه ریزی و نظارت 
و کمیته اطالع رسانی، تبلیغات و فضاسازی فعالیت خواهد کرد.وی 
اظه��ار کرد: در حال برنام��ه ریزی برای موضوعات مهمی که در این 
جشنواره قرار است اجرا شود، هستیم؛ این برنامه ها شامل برگزاری 
مسابقات مختلف، جنگ های ش��ادی، و غیره خواهد بود.همزمانی 
جش��نواره با میالد پیامبر )ص( و روز ملی گرگان-شهردار گرگان با 
بیان این که جشنواره امسال در تاریخ دوم تا نهم آذر برگزار می شود، 

افزود: در این محدوده زمانی میالد پیامبر اکرم )ص( و همچنین روز 
ملی گرگان )پنج آذر( را خواهیم داشت.وی خاطرنشان کرد: تورهای 
گرگان گردی را در سطح شهر خواهیم داشت و همچنین جشنواره 
»خرید« را پیش بینی کردیم که با همکاری اصناف تخفیف های ویژه 
برای مردم در نظر بگیریم.وی بیان کرد: مقرر شده با جامعه هتلداران 
نشست هایی برگزار شود تا بتوانیم امسال به طور ویژه مردم را از نقاط 
مختلف کش��ور به ویژه استان های همجوار برای بازدید از گرگان در 
فصل پاییز دعوت کنیم تا به عنوان یک برند مهم برای گرگان مطرح 
شود.دادبود گفت: از همه نخبگان، هنرمندان، اصحاب رسانه، دستگاه 
های اجرایی و عالقمندان برای حضور و همکاری در این جش��نواره 
دع��وت می کنیم تا با توجه به مناس��بت های خوب��ی که در طول 
جش��نواره داریم کار فاخر و گسترده که بتواند به توسعه گردشگری 
شهری کمک کند را انجام دهیم و در سال های آینده این جشنواره 
به صورت بین المللی برگزار ش��ود.وی با بیان این که به دنبال ثبت 
جشنواره هستیم، افزود: جشنواره در جاهای مختلف شهر با موضوعات 

متنوع برگزار خواهد شد.

اورمیه –رونق – به گزارش فرصت امروز در این نشس��ت که با 
حضور مهندس شیخی مدیرعامل و جمعی دیگر از مسئوالن شرکت 
گاز اس��تان آذربایجان غربی و روسای نواحی برگزار گردید با بررسی 
آمار حوادث مختلف گاز طبیعی در کش��ور مهمترین علل بروز آنها 
مورد بحث قرار گرفت   مهندس یوس��فی پور رئیس HSE شرکت 
ملی گاز ایران و رئیس هیئت مدیره ش��رکت گاز اس��تان آذربایجان 
غربی با اشاره به اینکه مرگ خاموش بیشترین تعداد حوادث را به خود 
اختصاص داده است گفت : عدم رعایت نکات ایمنی در نصب دودکش 
عامل بیشتر تلفات جانی ناشی از مونو اکسید کربن در کشور است.  

یوسفی پور افزود : بعد از بحث دودکش، تبدیل وسایل گرمایشی نفتی 
به گاز س��وز ، عدم سرویس وسایل گازی، تهویه نامناسب محیط از 
دیگر علل مهم در شکل گیری حوادث گاز طبیعی است.وی به لزوم 
اطالع رس��انی و آموزش مس��تمر اصول ایمنی به مردم تاکید کرد و 
اظهار داشت : از آنجائیکه این مساله با جان انسانها مرتبط است همه 
باید در این خصوص احساس وظیفه نموده و از طریق انتقال پیام های 
ایمنی در حفظ حیات همنوعان خود ایفای نقش نمایند یوسفی پور 
ادامه داد : رس��انه ها نقش بسیاری مهمی در این میان داشته و می 

توانند با آگاهی رسانی به مردم در کاهش حوادث موثر باشند.

صالحیه- خبرنـگار فرصت امروز- با همت ش��هرداری و 
شورای اس��المی صالحیه، طرح ویزیت فوق العاده و رایگان فوق 
تخصصی چشم پزشکی به مناسبت روز جهانی بینایی با همکاری 
بیمارستان امام حس��ین)ع( و بیمارستان حضرت رسول)ص( و 
مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران در سرای محله 
ش��هرداری صالحیه برگزار ش��د. این طرح ویزیت رایگان که در 

هفته گذش��ته با نصب بنر در سطح شهرستان بهارستان اطالع 
رسانی شده بود، در روزهای پنجشنبه و جمعه )2۶ و 2۷ مهر ماه( 
برگزار گردید. محمد باقر مهاجر رئیس بیمارستان امام حسین)ع( 
هدف از اجرای این طرح را تشخیص زودهنگام بیماری های قابل 
پیشگیری و خطرناک چشمی و همچنین خدمت رسانی به مردم 

شهرستان بهارستان عنوان کرد. 

توسط استاندار تهران انجام شد:

افتتاح مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی در شاهدشهر و کلنگ زنی شبکه فاضالب شهر اندیشه 

با حضور معاون پارلمانی رییس جمهوری؛

 بهره برداری از پل شهید ناجیان شوش آغاز شد

قائم مقام معاونت ساخت و توسعه راه آهن ، بنادر و فرودگاه هاي کشور :

محصوالت ریل مورد نیاز کشور از ذوب آهن اصفهان تامین مي شود

شهردار گرگان:

»جشنواره پاییز هزار رنگ« گرگان در طول یک هفته برگزار می شود

شرکت گاز استان آذربایجان غربی:

مهمترین علل حوادث گاز طبیعی در شرکت گاز استان آذربایجان غربی بررسی شد

 طرح ویزیت فوق العاده و رایگان فوق تخصصی چشم پزشکی 
در سرای محله شهرداری صالحیه برگزار شد

نماینده ولی فقیه در استان مازندران و امام جمعه ساری :
جایگاه دانشگاه علوم پزشکی مازندران در کشور، ممتاز و مناسب است

ساری - دهقان : نماینده ولی فقیه در استان مازندران و امام جمعه ساری خطاب به وزیر 
بهداش��ت، گفت: در میان وزرای دولت، خوب درخش��یدید و مایه زینت وزرای دکتر روحانی 
هس��تید. آیت اهلل نوراهلل طبرس��ی در دیدار وزیر بهداشت در ساری، اظهار داشت: اگر بخواهیم 
خدمات دولت را استش��هاد کنیم، وزیر بهداش��ت را نشان می دهیم که به مناطق محروم سفر 
می کند و خدمات بس��یار شایسته ای داش��ته و از زمان مشروطه تا کنون چنین وزیری را به 
خاطر نداریم که همیشه پاي کار باشد. وی تصریح کرد: در قانون اساسی، بیمه پایه رایگان است 
و امیدواریم که بیمه پایه برای همه فراگیر باشد و این امر، باقیات الصالحات دکتر هاشمی و دکتر روحانی است چون دست فقرا را 
گرفته است. البته بیمه باید مانند یارانه باشد و حق به حق دار برسد. نماینده مردم مازندران در مجلس خبرنگان رهبری خطاب به 
دکتر هاشمی گفت: شما فرد خوشنام و خوش سابقه ای هستید و در جبهه حضور داشتید و در کار شما اما و اگری وجود ندارد و 
به جز خدمت، خیرخواهی و نیکی به مردم از شما ندیده و نشنیده ایم. آیت اهلل طبرسی یادآور شد: علم، تخصص، تعهد و خدمت 
وزیر بهداشت برای ما مغتنم است و خدمات شایسته وی در تاریخ می ماند و فراموش شدنی نیست، اما کارهای نیک مانند خدمات 

امیرکبیر، در تاریخ ماندگار بوده و نقاط مثبتی برای نظام جمهوري اسالمي ایران است که در این مسیر هم نام نیک دارید. 

معاون وزیر راه و شهرسازی؛
تسریع در اجرای طرح های حمل و نقل

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز   : طرح های حوزه حمل 
و نقل اس��تان بوشهر با سرعت اجرا می ش��ود. به گزارش اداره 
ارتباطات و اطالع رسانی راه وشهرسازی استان بوشهر معاون وزیر 
راه و شهرسازی  درسفر به استان بوشهر ودر بازدید از محورهای 
مواصالتی استان بوشهر  از تکمیل ۶5 درصدی طرح بزرگراهی 
کریدور خلیج فارس خبر داد. دکتر خادمی افزود: این طرح همه 
نوار س��احلی جنوب کش��ور را در بر می گیرد. وی گفت: از این طرح هزار و ۷۰۰ کیلومتری که 4۰۰ کیلومتر آن در استان بوشهر 
قرار گرفته فقط س��اخت  45 کیلومتر باقی اس��ت. معاون وزیر راه و شهرس��ازی در این سفر از محورهای دولت آباد-زیارت،شنبه-
ناصری،خورموج-الور شرقی-دش��ت پلنگ،اهرم-برازجان و برازجان-گناوه و دیلم بازید کرد. نماینده دشتی و تنگستان در مجلس 
شورای اسالمی هم در این بازدید ها با برشمردن ضرورت توسعه راه ها ،اتمام این طرح ها را زمینه ساز استفاده بهتر از ظرفیت های 
منطقه دانس��ت. س��ید کمال الدین شهریاری افزود: برای اتمام طرح های درحال ساخت استان در حوزه حمل و نقل بیش از ۱2۰ 

میلیارد تومان نیاز است. وی گفت: حدود ۷۰۰ کیلومتر بزرگراه در استان بوشهر ساخته شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبرداد :
ذخیره سازی مطمئن سوخت زمستانی نیروگاه

سـاری - دهقان : مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه س��اری گفت : تامین مناسب سوخت نیروگاه نکا جزء 
برنامه های جدی این شرکت است و طبق برنامه زمانبندی شده ، ذخیره سازی قبل از شروع فصل سرما انجام شده است. حسینعلی 
طالبی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری بیان کرد : به منظور ذخیره سازی سوخت نیروگاه قبل از شروع فصل 
سرما ، طی هماهنگی های انجام شده منطقه ساری با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و نیروگاه شهید سلیمی نکا ، از مورخ 
۱/۷/۹۷ نفتکوره از طریق حمل ریلی و جاده ای در مخازن نیروگاه شهید سلیمی نکا در حال ذخیره سازی است.حسینعلی طالبی 
تاکید کرد : با توجه به اینکه هشتاد درصد مخازن نیروگاه پر شده است ، پیش بینی می شود تا چند روز آینده ذخیره سازی سوخت 
جایگزین در مخازن نیروگاه شهید سلیمی نکا به پایان برسد . طالبی تاکید کرد : در حال حاضر این نیروگاه از گاز استفاده می کند و از 
طریق ناوگان ریلی و جاده ای روزانه مقدار قابل توجهی نفت کوره به منظور ذخیره سازی مطمئن سوخت زمستانی ارسال می شود . 

39 میلیارد تومان تسهیالت مکانیزاسیون به کشاورزان پرداخت شده است
کرمانشاه - منیر دشتی  - رئیس اداره فناوریهای مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت:  از ابتدای سالجاری 
تاکنون ۳۹ میلیارد تومان تسهیالت خرید ماشین های کشاورزی به متقاضیان پرداخت گردیده است. فرشید خدادوست با بیان مطلب 
فوق افزود: امروزه یکی از راه های توسعه بخش کشاورزی استفاده از ماشین های کشاورزی با فناوریهای روز دنیاست. وی با اشاره به 
اینکه در توسعه فناوریهای مکانیزه کشاورزی جزء استانهای پیشرو هستیم  خاطرنشان کرد: با پرداخت تسهیالت فوق؛  ۳45دستگاه 
انواع تراکتور، ۳88 دستگاه انواع  ادوات دنباله بند و ۱8دستگاه  کمباین توسط متقاضیان خرداری شده است. وی با بیان اینکه توسعه 
و نوسازی ماشین های کشاورزی باعث شده کشاورزی ما به سمت کشاورزی مکانیزه و علمی حرکت کند افزود: ضریب مکانیزاسیون 
استان تا پایان سال ۹۶ به یک و هفت دهم رسیده است که نشان می دهد در تحقق برنامه ابالغی به اهدافمان  رسیده ایم و پیشتاز 
در روند توسعه مکانیزاسیون استان هستیم. وی اضافه کرد: این تسهیالت از منابع خط ۶ مکانیزاسیون و اعتبارات صندوق توسعه ملی 

و منابع داخلی بانکها می باشد که از این جمله می توان به  بانک کشاورزی و بانک سینا اشاره کرد. 

شهردار فردیس مطرح کرد:
لزوم توجه به موضوع شهروند مداری در اداره شهر

فردیس- خبرنگار فرصت امروز- شهردار فردیس بر لزوم توجه به موضوع شهروند مداری 
در اداره شهر، تاکید کرد. منوچهر غفاری ضمن تبریک روز کودک، اظهار کرد: کودکان در شهر 
های کنونی با فضاهای شهری غریبه هستند و این مهم بر لزوم توجه مدیریت شهری برای ایجاد 
شهری دوستدار کودک تاکید دارد. وی در ادامه با بیان اینکه کودکان برای عبور از خیابان لحظات 
پر استرسی را تحمل می کنند، تاکید کرد: متاسفانه در شهر های کنونی کودکان و افراد سالمند 
برای انطباق با محیط شهری، با مشکل مواجه می شوند. شهردار فردیس با بیان اینکه مدیریت 
شهری باید برای ایجاد شهری پیشرفته برنامه ریزی کند، خاطرنشان کرد: شهرهای آینده باید دوستدار کودکان باشند. در حال حاضر 
در تعدادی از شهرهای پیشرفته دنیا این اقدام صورت گرفته است که می توان برای ایجاد شهری توسعه یافته از آنها بهره گرفت. وی با 
تاکید براینکه در شهر های آینده باید انسان هویت و اهمیت واقعی خود را بدست آورد، تصریح کرد: شهروند مداری از جمله مباحثی 
است که باید با برنامه ریزی صحیح به آن دست یافت. غفاری عنوان کرد: متاسفانه علی رغم تالش های انجام شده در کشور، هنوز 

آنطور که باید به این موضوع پرداخته نشده است. 

از سوی گروه انفورماتیک نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ 
نصب دوربین نظارتی در ارتفاع 

قزوین- خبرنگار فرصـت امروز- در ادامه پ��روژه بکارگیری 
دوربین های نظارتی برای پایش و حفاظت فیزیکی در نیروگاه، یک 
دس��تگاه دوربین با اس��تفاده از توانمندی و ظرفیت های داخلی، در 
ارتفاع ۷۰ متری دودکش نصب ش��د. ضرورت مانیتورینگ محوطه 
داخلی و پیرامونی نیروگاه با هدف کمک به حفاظت از تجهیزات، سازه 
ها و نیروی انس��انی، تاکنون موجب اجرای پروژه نصب دوربین های 
نظارتی در 5 فاز شده است که 4 فاز نخست این پروژه، از سوی پیمانکاران واجد صالحیت و فاز پنجم آن با استفاده از ظرفیت ها و 
توانمندی های داخل شرکت به انجام رسید و هم اکنون نیز در ادامه طرح، کار نصب یک دستگاه دوربین در ارتفاع دودکش از سوی 
گروه انفورماتیک و با کمک گروه ایمنی به پایان رسید. انجام این پروژه، با توجه به حساسیت باالی کار در ارتفاع که با خطرات احتمالی 
همراه بود، نیازمند حضور افراد متخصص کار در ارتفاع را طلب می کرد؛ بنابراین پس از بررسی موضوع، تعدادی از کارکنان گروه ایمنی 
نیروگاه که دارای صالحیت کار در ارتفاع بودند، برای نصب دوربین در ارتفاع ۷۰ متری دودکش انتخاب شدند. تیم دونفره ایمنی در 
ابتدا با حضور در طبقه اول دودکش و طناب کشی در زیر آن، اقدام به انتقال تجهیزات به طبقه دوم نمودند. سپس با هماهنگی گروه 
انفورماتیک، دوربین قدیمی که پیش از این در محل، نصب شده بود، بی برق و از پایه آن جدا شد و در ادامه، دوربین جدید بر روی 

پایه آن نصب و با موفقیت مورد بهره برداری قرار گرفت. 

 شروع عملیات پله گذاری و جدول گذاری محالت حاشیه نشین اراک 
با اعتباری بالغ بر 7۰۰۰ میلیون ریال

اراک- مینو رستمی- درراستای ارتقاء زیست پذیری و بهبود کیفیت زندگی درمحدوده ها ومحالت هدف بازآفرینی شهری  
وهمچنین رس��اندن متوسط سرانه های مربوط به خدمات وزیرساخت های شهری بافت های فرسوده وناکارآمد شهری وسکونت 
گاههای غیر رسمی به متوسط شهرهای واقع درآنها عملیات پله گذاری و جدول گذاری محالت حاشیه نشین اراک کلید خورد. 
رمضانی دراین خصوص گفت: درراستای ارتقاء زیست پذیری و بهبود کیفیت زندگی درمحدوده ها ومحالت هدف بازآفرینی شهری  
وهمچنین رس��اندن متوسط سرانه های مربوط به خدمات وزیرساخت های شهری بافت های فرسوده وناکارآمد شهری وسکونت 
گاههای غیر رسمی به متوسط شهرهای واقع درآنها عملیات پله گذاری و جدول گذاری محالت حاشیه نشین اراک با اعتباری بالغ 

بر ۷۰۰۰ میلیون ریال  از پروژه های دردست اقدام این اداره کل درحوزه باز آفرینی شهری  است.
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مترجم: امین فرح بخش

افراد تمایل دارند شخصی را که خبر بدی می رساند، از بین 
ببرند! اما راه هایی برای دوری از بار منفی اخبار بد وجود دارد.

آیا هیچ گاه خبرهای بد را با همکاران، کارمندان یا شرکای 
خود به اشتراک گذاشته اید؟ افراد معموالً احساسات منفی را 

به فردی که اخبار بد را می رساند ربط می دهند.
کار به اندازه کافی سخت است. شما نمی خواهید بار منفی 
اطراف خ��ود ایجاد کنید، به خصوص اگ��ر وضعیت خارج از 
کنترل شما بوده باشد. به عنوان مثال شاید شما و یک سازمان 
ش��ریک، پیش��نهادی را ارائه داده اید و منتظر دریافت پاسخ 
 Fortune ۱۰۰۰ از یک مش��تری از فهرست ش��رکت های
هستید. مشتری به شما می گوید شرکت دیگری با پیشنهاد 

پایین تر، روی دست شما بلند شده است.
حال باید به ش��ریک خود بگویید پیش��نهاد خود را دوباره 
ارسال کند. شما احساس وحشتناکی دارید زیرا آنها زحمات 
زیادی برای این پیشنهاد کشیده اند. شاید می توانستید خیلی 
رک و راست و آشکار، خبر را برسانید و انتظارات بهتری داشته 

باشید بنابراین کمی نیز احساس گناه می کنید.
این اتفاق برای یکی از مشتریان من افتاد. او به اشتباه و در 
ایمیلی به همکارش، به طرزی کاماًل منفی خبر را منتقل کرد. 
ما آن را رفع کردیم، اما این اتفاق برای هر شخصی که مجبور 
باش��د اخبار منفی را در محیط کار به اشتراک بگذارد، درس 

ارزشمندی است.
اگر باید خبر بدی را برس��انید که مقصر آن نبوده اید، نکات 

زیر را در ذهن داشته باشید.
1. از واژه های منفی اجتناب کنید، به خصوص »با این حال«

تغییرات کوچ��ک در انتخ��اب کلمات می توان��د بر درک 
مخاطبان ش��ما تأثی��ر بگذارد -بهتر یا بدت��ر. به گفته جورج 
الک��وف )George Lakoff(، اس��تاد عل��وم ش��ناختی و 
زبانشناسی دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، شما باید از زبانی استفاده 

کنید که تصویر ذهنی ایجاد و منظور شما را تقویت می کند.
ب��ه ویژه در مورد اس��تفاده از کلمات منف��ی که می توانند 
مخاطب را به شرایطی فاجعه آمیز برساند، مراقب باشید. اندرو 
نیوب��رگ )Andrew Newberg( و م��ارک رابرت والدمن 
)Mark Robert Waldman(، نویس��ندگان »کلم��ات 
می توانند مغز شما را تغییر دهند«، می گویند »واژه های حاوی 
عصبانیت، پیام های هشداری را از طریق مغز ارسال می کنند 
و تا حدی مراکز منطق و استدالل را که در بخش های پیشین 

مغز قرار دارند، از کار می اندازند.«
استفاده از واژه »با این حال« برای انشاهای دوره دبیرستان 
عالی بود، اما در حال حاضر کمتر نیازی به آن دارید. این واژه 
باعث می ش��ود همه چیز سنگین تر و پرشورتر از آنچه باید، به 
نظر رسد. هدف در اینجا به حداقل رساندن این شور و شگفتی 

است. اگر واقعاً به آن نیاز دارید، از »اما« استفاده کنید.
2. از ارائه اطالعات با جزییات اجتناب کنید – اطالعاتی 

را برای زمانی که از شما خواسته می شوند، نگاه دارید
وقتی احساس گناه می کنید، می خواهید همه چیز را توضیح 
دهید. مخفیانه امیدوارید که با توضیح، فرد شما را درک کند 
و گناه تان را ببخش��د. در چنین ش��رایطی وسوسه نشوید که 

همه چیز را با جزییات توضیح دهید.

نخس��ت این که چنین کاری خودخواهانه است؛ شما تنها 
این کار را انجام می دهید تا احساس بهتری داشته باشید. در 
وهله دوم، این کار پیام واقعی را پیچیده می سازد. شنوندگان 
نمی دانند چه زمانی واقعیت ها پایان می یابند و داس��تان شما 
شروع می شود. سوم اینکه شما صریح و صادق بودن را به آنها 

مدیون هستید.
به شنوندگان خود به اندازه کافی احترام بگذارید تا اطالعات 
کلی��دی و موردنی��از آنها برای تصمیم گیری هوش��مندانه را 
برسانید. اگر مخاطب سؤال دیگری داشته باشد، خود از شما 
می پرسد. این کار به جای احاطه کردن آنها با اطالعات، باعث 

ایجاد یک مکالمه می شود.
3. به طور ناگهانی تقصیر را به گردن نگیرید

من به شدت عالقه مند به پذیرش تقصیر هستم -اگر شما 
نسبت به آنچه اتفاق افتاده است مسئولیت پذیر هستید. میان 
همدردی )»م��ن اذعان می کنم که این باعث س��رخوردگی 
است«( و پذیرفتن تقصیر )»من باید X و Y را انجام می دادم، 

اما در آن زمان این کار را نکردم«( تفاوت وجود دارد.
به عنوان یک حامل خبر، هیچ دلیلی برای برانگیختن خشم 
مخاطب وجود ندارد. هنگامی که ایمیل خود را پیش از ارسال 
چک می کنید، از خودتان بپرس��ید »آیا به دلیل انتخاب این 
کلم��ات و عبارات، آنها فک��ر می کنند که ناگهان تقصیر را به 

گردن می گیرم؟«.
یک همکار یا رئیس ناراحت ممکن است خشم بر شما را به 
عنوان راهی برای تحمل احساسات منفی انتخاب کند. خطر 
پذیرفتن ناگهانی تقصیر این است که تصورات منفی مخاطبان 
ش��ما را موجه می س��ازد؛ حتی اگر آنها در اش��تباه و ذهنیت 

درستی نداشته باشند.
ب��ا این کار لزوم��اً توجه آنها را معطوف ب��ه خود می کنید. 
ای��ن کار اعتم��اد را در روابط کاری کاه��ش می دهد و اعتبار 
ش��ما را تضعیف می کند. اگر این موضوع برای چندین مرتبه 
اتفاق بیفتد، می تواند حرفه ش��ما را پایان دهد، زیرا در چنین 

شرایطی شما با پروژه های شکست خورده مرتبط هستید.
4. سریع به اصل مطلب بپردازید

وارن بافِت )Warren Buffett( به س��هامداران برکشایر 
هاتاوی )Berkshire Hathaway( گفت:

»ما تنها چند دستورالعمل را به افرادی که برای مان شروع 
به کار می کنند، ارائه می دهیم: ابتدا به عنوان یک مالک فکر 
کنن��د؛ دوم اینکه اخبار بد را بالفاصله به ما بگویند، زیرا خبر 
خوب، از خود مراقبت می کند. ما می توانیم اخبار بد را تحمل 

کنیم، اما دوست نداریم آنها را دیر بشنویم«.
برخالف آنچه ممکن است فکر کنید، افزودن مقدمه بیش 
از حد، باعث می ش��ود همه چیز بدتر به نظر آید. تنش ایجاد 

می شود و فرد بدترین اتفاق ممکن را تصور می کند.
دکتر آلبرت الیس)Albert Ellis(، روانش��ناس شناختی، 
توضی��ح می دهد که چ��را ما از لحاظ روانی س��ناریوها را  به 
بدترین نتیجه ممکن می رسانیم. هنگامی که مخاطبان شما 
اخبار بد را می شنوند، ممکن است فکر کنند »اوه، خیلی هم 
ب��د نبود«؛ اما با وجود خوش��ایندی این غافلگیری، همکاران 
ش��ما چند دقیقه ای را صرف پرسه زدن افکارش��ان کرده اند. 
بی رحمی است که چنین کاری را با آنها انجام دهید. تا جایی 
که می توانید، کم مقدمه چینی کنید و با این کار اصل مطلب 

را به اشتراک بگذارید.
5. نقش افراد را در این میان به آنها گوشزد کنید

چارل��ی مونگ��ر)Charlie Munger(، معاون برکش��ایر 
 USC هاتاوی در یک سخنرانی مشهور در دانشکده کسب و کار
در سال ۱۹۹4 گفت، »اگر مردم آنچه را که واقعاً نمی خواهید 
بشنوید به ش��ما بگویند –چیزی که ناخوشایند است - یک 

واکنش تقریباً خودکار از انزجار به وجود می آید.«
وقتی مردم اخبار بدی را می شنوند، می خواهند شخصی را 
برای سرخوردگی خود س��رزنش کنند -اجازه ندهید که آن 

فرد شما باشید.
واکن��ش طبیعی مخاطب در مواجهه با خبر بد این اس��ت 
که پیغام دهن��ده را نابود کند، اما ش��ما می توانید با یادآوری 
مخاطبان خود از اینکه در این وضعیت دخیل بوده اند، با این 
ح��س مقابله کنید. احتمال دارد که آنها نیز نقش��ی در آنچه 

اتفاق افتاده است داشته باشند.
یادآوری نقش افراد می تواند در چنین شرایطی مفید باشد. 
 Nir( نویس��نده پرفروش و دانشمند رفتارشناس��ی، نیر ایال
Eyal(، نوش��ته است که چگونه »آزادی در انتخاب« مردم را 
تشویق می کند سخاوتمندانه تر رفتار کنند. با به کارگیری این 
عقیده، می توانید به همکار خ��ود یادآوری کنید که هر دو از 
ریسک این کار آگاه بوده  و به طور مشترک تصمیم گرفته اید 

کار را ادامه دهید.
این کار فرد مقاب��ل را در یک حالت همکاری و درک بهتر 

قرار می دهد. برای مثال: 
• شما هر دو می دانستید که نتیجه ممکن است مثمر ثمر 

نباشد؛
• شما در یک گروه یکسان و به دنبال هدف مشابه هستید؛

• شما مسیر خود را برای کمک به آنها تغییر می دهید زیرا 
ترجیح تان بر این است که با آنها کار کنید تا شخصی دیگر.

خبر خود را کمی مالیم برسانید. یکباره نگویید »ما هر دو 
می دانستیم که این کار ممکن است بی نتیجه باشد. پس خیلی 
غافلگیر نشو«. یک سخن کنایه آمیز مانند این نشان می دهد 

که در حال سرزنش آنها هستید، اما این مقصود شما نیست.
در عوض سعی کنید بگویید:

»ماه گذشته در مورد شانس ۱ به ۱۰ برای برنده شدن این 
پیش��نهاد صحبت کردیم. ما تصمیم گرفتیم با توجه به بازده 
باال به دنبال آن باشیم. در این مرحله اگر تصمیم بگیریم این 
روند را پیگیری کنیم، می توانیم پیشنهاد دیگری ارائه دهیم. 
می دانم که تالش های زیادی باید انجام دهی، بنابراین ش��اید 
ارزش آن را داش��ته باش��د. همچنین می توانم با گروه خودم 
نیز صحبت کنم. از همکاری شما تشکر می کنم. اجازه دهید 
هفته آینده به این موضوع بازگردیم. لطفاً هر کاری که ترجیح 

می دهی انجام دهی، به من هم اعالم کن«.
پذی��رش مس��ئولیت مه��م اس��ت. اگ��ر ش��ک دارید که 
مسئولیت پذیر هستید، باید به طور پیش فعاالنه به این موضوع 
رس��یدگی کنید. این راهنمایی ها برای زمانی است که صرفاً 
یک پیغام دهنده هس��تید و ب��ه اندازه مخاطب ت��ان از اخبار 
غافلگیر ش��ده اید. در شرایطی مانند این، از نکات باال استفاده 
و از خودت��ان محافظت کنید. همچنین به ش��نونده در درک 

موقعیت با حداقل هیجان کمک کنید.
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چگونه وقتی خودمان مقصر نیستیم، خبرهای بد را انتقال دهیم؟

آیا درست است همکاران مان را مانند اعضای خانواده خود بدانیم؟

بسیاری از شرکت ها کارکنان خود را تشویق می کنند تا کسانی را که هر روز صبح تا عصر خود را در کنارشان می گذرانند 
مانند خانواده خود بدانند، اما به تازگی کتابی منتشر شده که نسبت به رنگ باختن این مرزها میان خانه و محل کار هشدار 
داده اس��ت. آلیس��ون گرین )Alison Green( که یک مشاور مدیریتی اس��ت در کتاب جدید خود با عنوان »از یک مدیر 
بپرس« )Ask a Manager(  می گوید ما تقریباً همان قدر از مدت بیداری مان را که در خانه می گذرانیم در محل کارمان 
هم هس��تیم، اما باید مراقب باش��یم این دو را با هم اش��تباه نگیریم. حق با اوست چرا که وقتی محل کار را مثل خانه خود 
می دانیم از بس��یاری جهات در معرض آس��یب قرار می گیریم. مثاًل برای درخواست ترفیع معذب می شویم. احتماالً بیش از 
آنچه در قراردادمان ذکر شده سر کار می مانیم و از آنجایی درگیر تالش برای اثبات وفاداری و تعهد خود به شرکت هستیم، 
دیگر زمانی برای آنکه با خانواده خود مانند یک خانواده رفتار کنیم نداریم؛ یعنی به طور خالصه کار و زندگی مان در هم گره 
می خورند. »بیا و به خانواده ما ملحق شو« )Come, Join Our Family( عنوان یک مقاله دانشگاهی توسط جامعه شناسی 
به نام کاترین کیسی )Catherine Casey( است که در سال ۱۹۹۹ منتشر شده است. این عبارت گویای فرهنگ مشترکی 
اس��ت که پیش��گامان عرصه مدیریت در آن زمان تبلیغش را می کردند. از آن زمان تاکنون اتفاقات زیادی رخ داده و اگرچه 
هنوز هم شرکت های بسیاری مایلند خود را یک خانواده بپندارند، امروزه شرکت ها بیشتر تمایل دارند برای تأکید بر روحیه 
غیرسلس��له مراتبی و محیط کارِی بدون کش��مکش و خالی از روابط قدرت خود، روابط خود با کارکنان ش��ان را به دوستی 
تشبیه کنند. نمونه های فراوانی از چنین سازمان هایی وجود دارد، مانند گوگل یک آشپز استخدام کرد و به او مأموریت داد 
»حس وحالی بی آفریند که افراد خیال کنند نه در محل کار بلکه در نوعی سیر و سیاحت به سر می برند«، یا خرده فروشی 
آنالین »زاپوس« )Zappos( که به جای برقراری تعادل بین کار و زندگی از فلسفه »تلفیق کار و زندگی« پیروی می کند 
و یا رستوران زنجیره ای »پرت اِ مانگر« )Pret a Manger( که شادی را بخشی از فلسفه خود ساخته است. اما همان قدر 
که با گرین و سایرین موافقم که معتقدند شبیه دانستن همکاران به اعضای خانواده پوششی برای بیشتر کار کشیدن از افراد 
است، نمی توانم به گرایش دیگری که شاید ترسناک تر هم باشد توجه نکنم و آن شرکت هایی هستند که با آغوش باز روح 
»هم نوع خواری« س��رمایه داری را می پذیرند، درس��ت مثل »آمازون«.  وقتی حرف از استعاره خانواده می شود، به یاد یکی از 
جلساتم با مدیرعامل یک شرکت غذایی می افتم. قرار بود در تلویزیون با هم مناظره کنیم، اما رفتارش آن قدر خوشایند بود 
که نمی شد به راحتی با او بگومگو کرد. بعد از آن به من گفت که برای همه کارکنانش یک ساعت وقت ناهار در نظر گرفته 
و برای شان به رایگان از غذاهای ایتالیایی محصول شرکت سرو می شود. او شخصیت بسیار پدرانه ای داشت و کارکنانش را 
خالصانه مانند خانواده خود می دانست. اگر روزی حق داشتم رئیسم را خودم انتخاب کنم او را به جف بزوس ترجیح می دادم.  
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6 روش برای انگیزه بخشیدن به کارمندان

احتماالً شما نیز با این نشانه ها رو به رو شده اید؛ مواقعی که به نظر می رسد تقریباً تمامی افراد حاضر در محل 
کار متوجه ضرورت کار نیس��تند، بازدهی به تدریج در حال کاهش یافتن اس��ت و نگران هستید که هر لحظه 
کنترل اعصاب خود را از دس��ت بدهید. نگران نباش��ید! با اینکه در حال حاضر رخوت و کاهش فعالیت وجود 
دارد، اما این مسئله موقتی است. اگر نتوانید این سراشیبی کوتاه مدت را مدیریت کنید، کارمندان تان به صورت 
بلند مدت به آن دچار می ش��وند. یافتن راه هایی برای ایجاد دوباره  مشارکت در نیروی کار بسیار مهم است. در 

ادامه به شش روش برای انگیزه بخشیدن سریع به کارمندان اشاره شده است.
1. چشم انداز را تغییر دهید

گاهی اوقات تغییر چشم انداز تمام چیزی است که برای تحول در تفکر افراد، ایجاد همکاری بیشتر و بهبود 
بازدهی الزم دارید. افراد را تش��ویق کنید در قس��مت های مختلف محل کار و حتی اگر امکانش وجود دارد در 

فضای بیرون دفتر کار کنند. معموالً کمی هوای تازه اندیشه های نوینی را با خود به همراه می آورد.
2. چالش های گروهی جذاب خلق کنید 

یک راه تغییر وضعیت محل کار، مشغول ساختن تیم  به انجام چالش هایی جالب و مشارکتی است. این چالش ها 
می توانند مرتبط یا غیرمرتبط با کار باشند. برای مثال می توانید با تعیین یک هدف کاری مشخص، در تیم تان 
رقابت ایجاد کنید؛ یا حتی یک مسابقه  ورزشی راه بیندازید و در میان کارمندان شادی و خالقیت به  وجود آورید. 
اگر در ساعات مشخصی از روز بازدهی افت پیدا می کند، آنها را تشویق کنید کمی پیاده روی کنند. حتی می توانید 

یک میهمانی را به صورت هفتگی برگزار کنید تا برای کارمندان تان کمی هیجان ایجاد کرده باشید.
3. جلسات تک به تک با اعضای تیم تان داشته باشید

کاهش بازدهی را به عنوان نشانه ای برای لزوم انجام جلسات تک به تک به حساب آورید. این کار نه تنها در 
شناس��ایی عوامل کاهنده به ش��ما کمک می کند، بلکه آنها را مجبور می سازد راجع به وضعیت فعلی و آینده  
شغلی شان دقیق تر فکر کنند. آنچه به آنها انگیزه می دهد را بیابید، نظرشان را درباره  فرهنگ و نحوه  مدیریت 

شرکت جویا شوید و زمانی را به گفت وگو درباره  حقوق و مزایای موردنظرشان اختصاص دهید.
4. مشکالت شناخته شده، هرچند کوچک را حل و فصل کنید

یکی از عوامل مهمی که بازدهی و رضایت شغلی را هدف قرار می دهد، ناتوانی کارفرما در توجه به مشکالت 
شناخته شده است. آیا همه کارمندان از یک سیاست کاری مشخص شکایت دارند؟ آیا از محکم بسته شدن در 
که مخل کار همه است شاکی هستند؟ به عنوان یک کارفرما وظیفه  شما شنیدن و رفع مواردی است که در 
حیطه توانایی تان قرار دارد. برای همه مش��کالت راه حلی فوری وجود ندارد، اما اذعان به وجود مشکل، فضا ی 

ذهنی بیشتری برای پیشروی به اعضای تیم می دهد.
5. میزبان سفری تفریحی یا گردهمایی خارج از محل کار باشید

تیم تان را برای یک یا دو روز به طور کامل از محل کار خارج کنید. این روزها گزینه های بس��یاری برای س��فرهای 
تفریحی و گردهمایی های خارج از محل کار در دسترس هستند و عذری برای اجتناب از انجام شان وجود ندارد. مزایای 

اجرای چنین برنامه هایی آشنایی افراد تیم های مختلف با یکدیگر و ایجاد نوعی »شروع تازه« برای کل تیم است.
6. میزبان سخنرانان و دیگر میهمانان جذاب باشید

از یک سخنران مهم بخواهید مطلبی را آموزش دهد، سخنرانی الهام بخشی ایراد و یا برنامه های سرگرم کننده ای 
اجرا کند تا اعضای تیم به هیجان بیایند. این شخص می تواند مرتبط با صنعت کاری شما و یا کاماًل غیرمرتبط 
باشد. برای مثال می تواند یک کمدین، هنرمند اجرا محور یا یک نویسنده باشد که اهمیت فرهنگی جالب توجهی 
دارد. مسئله  مهم این است که چنین اجراهایی برای تیم تان سرگرم کننده باشد و در آنها ایجاد هیجان کند. شما 
comparably: تالطم می خواهید، نه فرصتی برای خوابیدن!                                                    منبع


