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 آسیب شناسی پدیده »شاغالن فقیر« در اقتصاد ایران
از نگاه بازوی پژوهشی مجلس

چهره تازه فقر
آیا داش��تن ش��غل به معنای داشتن رفاه هم هس��ت؟ پاسخ این سوال، حتما مثبت نیس��ت و پدیده »شاغالن 
فقیر« این فرضیه را نقض می کند؛ این یعنی فقر در س��ال های گذش��ته، دامن شاغالن هم را گرفته است و اگر تا 
چندی پیش، اکثریت فقرا آنهایی بوده اند که جایی در بازار کار نداش��تند، اما حاال آنهایی که ش��اغل هستند نیز 
به جرگه فقرا پیوس��ته اند و به تعبیر اقتصاددانان، از اتکای درآمد به نیروی کار در ایران کاس��ته ش��ده است؛ این 
عصاره تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره وضعیت رفاهي »ش��اغالن فقیر« نیز هس��ت؛ گزارش��ی 
که از چهره تازه فقر در ایران پرده برمی دارد و نشان مي دهد که داشتن شغل لزوماً نمي تواند به معنای داشتن...

 وعده های مسکنی
وزیر راه و شهرسازی محقق می شود؟

 چالش های شش گانه
مسکن در ایران
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از عملیات بازار باز تا رتبه بندی بانک ها و تنوع ابزارهای مالی

14 پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای اصالح نظام بانکی

چابکی استراتژیک به چه معنا است
نشانه های مدیریت اشتباه زمان

ارتباط برندسازی و جایگاه سازی
تبلیغات: تعریف، اهمیت و انواع آن

چگونه با اینستاگرام فروشمان را افزایش دهیم؟
1۰۰ روش رایگان برای بازاریابی کسب و کار اینترنتی 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

سال فاجعه آمیز فیس بوک و ضرر 
میلیارد دالری مارک زاکربرگ

5

براسـاس مصوبه اخیر شـورای پول و اعتبار مبنی بر تغییر 
پرداخـت سـود سـپرده های سـرمایه گذاری کوتاه مدت از 
روزشـمار به ماه شـمار، میزان سـود پرداختی بـه صاحبان 

حسـاب ها دچار تغییراتی خواهد شد. در یک هزار 
و دویست و شصت و دومین جلسه شورای...

ماه شمار شدن سود بانک ها برای بورس پول می شود؟

نحوه محاسبه سود ماه شمار

یادداشت

 تصحیح نظام
کارمزد بانکی

آن  مالی  بررسی صورت های 
دس��ته از بانک های بورسی که 
در کدال منتش��ر ش��ده است، 
مرکزی  نشان می دهد هس��ته 
بانکداری در ایران در حاش��یه 
زیان اس��ت. یکی از علل اصلی 
این زیان ده��ی هم عدم تطابق 
مدل ه��ای بانک��داری در ایران 
ب��ا تغییرات��ی اس��ت ک��ه طی 
س��ال های اخی��ر مخصوصا در 
ش��یوه بانکداری دنیا به وجود 
آمده  اس��ت. به عب��ارت دیگر 
با وجود اینکه ریش��ه و اساس 
بانک��داری ای��ران در ابت��دا از 
الگوبرداری  غرب��ی  بانک ه��ای 
ش��ده، اما این الگوگیری تداوم 
نیافت��ه و از مقطع��ی ب��ه بعد 
ارتب��اط بانکداره��ای ایرانی با 
الگوه��ای کس��ب وکار بانک��ی 
در جه��ان قط��ع ش��د. در این 
مدت مدل درآم��د- هزینه در 
بانکداری دنیا به سرعت تغییر 
ش��کل یافت��ه و کس��ب درآمد 
از کارم��زد خدمات ارائه ش��ده 
از درآمدزایی  جایگزین بخشی 
از محل جذب منابع شده  است. 
بانک ها در ایران اما همچنان با 

همان الگوی سابق کار 
4می کنند، بنابراین...

علیرضا لگزایی
کارشناس اقتصادی
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دولت ایران با چالش های اقتصادی ش��دیدی مواجه شده است، اما به 
نظر نمی رسد که تمام مشکالت اقتصادی ایران به دلیل تحریم ها باشد.

ب��ه گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانس��ه، در ماه های اخیر ریال 
تقریبا نیمی از ارزش خود را در رقابت با دالر از دس��ت داده است، زیرا 
دونال��د ترامپ رئیس جمهور آمریکا، از قرارداد هس��ته ای خارج ش��د و 
مجددا تحریم ها را به اجرا گذاش��ت. این موض��وع باعث افزایش قیمت 
کاالها ش��ده و راه س��رمایه گذاری خارجی را مسدود کرده است. اکنون 
صن��دوق بین الملل��ی پول پیش بینی می کند که قدرت اقتصادی س��ال 
آین��ده ایران چیزی در ح��دود  ۳.۶درصد کاهش یاب��د، اما تحلیلگران 
می گویند بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور قبل از این تصمیم ترامپ 

و اعمال تحریم ها وجود داشته است.
محمد ماهی دش��تی، اقتص��اددان ایرانی می گوید: بزرگترین مش��کل 

سیستم بانکی ایران »دارایی ها و اعطای وام های غیرقانونی است.«
در زم��ان محمود احمدی ن��ژاد بانک ها وام های س��نگین و غیرمجاز 
پرداخ��ت کردند در حالی که در بازپرداخت ای��ن وام ها نظارتی صورت 
نگرفت. بانک ها س��عی کرده اند سپرده های جدید با نرخ بهره ۳۰درصد 

یا بیشتر را جذب کنند.
روحانی اخیرا اظهار داش��ته که موسس��ات غیرمجاز م��داوم از بانک 
مرکزی وام گرفته اند و بدهی های وام گیرندگان تا سپتامبر دو برابر شده 
است. این در حالی است که بانک ها بخشی از سرمایه خود را به ساخت 

و ساز بی رویه اختصاص داده اند.
نرگ��س درویش یکی از مدرس��ان اقتصاد دانش��گاه الزهرا گفت: »ما 
نزدیک به 2 میلیون خانه خالی در ایران داریم. اما تقاضا وجود ندارد.«
در م��اه س��پتامبر، عبدالناص��ر همت��ی، رئیس بانک مرکزی، رش��د 
وحشتناک در عرضه پول را عامل مهمی در مشکالت اقتصادی دانست. 
داده ها نش��ان می دهد که میزان پول نقد طی چهار س��ال گذش��ته در 
ایران 2۴درصد افزایش یافته اس��ت. این در حالی است که اقتصاد ایران 
فرصت های س��رمایه گذاری چندانی برای انجام سرمایه گذاری مطمئن 
فراهم نمی کند و ش��هروندان در این ش��رایط تالش کرده اند تا پس انداز 

خود را از  ریال به دالر تغییر دهند.
در م��اه آوریل، دولت مجبور به تعطیل کردن صرافی ها و تالش برای 
اصالح نرخ ارز ش��د که فقط موجب موجی از وحش��ت شد و دالالن را 

متوجه بازار سیاه برای فروش ارزهای خود کرد.
حاکمی��ت ب��رای مدیریت این ش��رایط، ب��ا ده ها ت��ن از معامله گران 
غیرمجاز برخورد و آنها را محاکمه کرد و حداقل س��ه نفر از مفس��دان 

ارزی در ماه اکتبر اعدام شدند.
در حال حاضر واردات هم در ایران بس��یار گران اس��ت؛ زیرا تحریم ها 

باعث می شود کاالهای وارداتی گران تر و به سختی به کشور وارد شوند.
ب��ه گفته بانک مرک��زی، قیمت ها افزایش یافته اس��ت - هزینه مواد 

غذایی و نوشیدنی ها در نوامبر ۶۰درصد افزایش یافت.
علی رغم سرمایه گذاری در بخش خصوصی، اکثر بخش های اقتصادی 

همچنان در دست دولت است.
احس��ان س��لطانی اقتصاددان می گوید: »صنایع تح��ت کنترل دولت 
مانن��د ف��والد و پتروش��یمی از یارانه ه��ای بزرگ بهره مند و س��االنه از 
۴۰میلیارد دالر یارانه و تخفیف های سوخت و برق برخوردار می شوند.«

ب��ه گفته وزیر امور خارجه محمدج��واد ظریف، در همین حال تالش 
برای ایجاد ش��فافیت بیشتر در حوزه اقتصاد به ویژه قوانین جدید علیه 

پولشویی و مقابله با منافع سودجویان در انجام است.
سایه سنگین ترامپ بر اقتصاد 2۰19

همچنین روزنامه فرانسوی »لوفیگارو« با اشاره به اینکه بحران شدید 
مالی بر س��ال میالدی جدید س��ایه انداخته اس��ت، نوشت: جنگ های 
اقتص��ادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، جهان را به س��مت و 

سوی نامعلومی سوق می دهد.
ب��ه گ��زارش ایرنا،»لوفی��گارو« در مقاله ای ب��ه قلم »دیوی��د کایال« 
کارش��ناس اقتصادی افزود؛ با وجود اقدامات ترامپ در زمینه اقتصادی 
آمریکا و کاهش مالیات ها، اما ش��اخص بازارهای مالی این کشور کاهش 
ش��دیدی نش��ان می دهد که این ام��ر بیانگر قطعی ب��ودن وقوع بحران 

اقتصادی است.
نویس��نده مقاله معتقد اس��ت، با وجود اینکه در سال گذشته آمریکا 
ش��اهد رش��د اقتصادی بود و اقتصاد جهانی نیز رشد کندتری را تجربه 

کرد، اما اقتصاد این کشور در کوتاه مدت با بحران روبه خواهد شد .
کایال نوشت: سیاست و برنامه های نامعقول و غیرمتعادل ترامپ مانند 
افزایش تعرفه های گمرکی برای کش��ورهای اروپایی و عقب نش��ینی از 
آن و جنگ اقتصادی با چین، سرنوش��ت جهان را به س��مت و س��وی 

نامشخصی سوق می دهد.
نویس��نده لوفیگارو با اش��اره به تعطیلی بخش��ی از دول��ت آمریکا و 
پرداخت نش��دن حق��وق 8۰ هزار کارمند این کش��ور نوش��ت، فعالیت 
بسیاری از نهادها و مراکز دولتی متوقف شده است، امری که باعث بروز 
بحران اقتصادی تازه و بی سابقه ای خواهد شد. آنچه در داخل آمریکا رخ 
می دهد نشانگر وقوع تحول تازه در وضعیت اقتصادی این کشور است.

کایال افزود، سیاس��ت های ترامپ، به طور گسترده بر عملکرد بسیاری 
از س��ازمان های بین المللی از جمله تجارت جهانی تاثیر گذاش��ته است. 
این س��ازمان دیگر قادر نیست خود را با نزاع ها و کشمکش های جهانی 

همسو کند.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد

بررسی چالش های اقتصادی ایران



آیا داشتن شغل به معنای داشتن رفاه هم هست؟ پاسخ این سوال، حتما 
مثبت نیست و پدیده »شاغالن فقیر« این فرضیه را نقض می کند؛ این یعنی 
فقر در س��ال های گذشته، دامن شاغالن هم را گرفته است و اگر تا چندی 
پیش، اکثریت فقرا آنهایی بوده اند که جایی در بازار کار نداش��تند، اما حاال 
آنهایی که شاغل هستند نیز به جرگه فقرا پیوسته اند و به تعبیر اقتصاددانان، 
از اتکای درآمد به نیروی کار در ایران کاسته شده است؛ این عصاره تازه ترین 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره وضعیت رفاهي »ش��اغالن فقیر« 
نیز هس��ت؛ گزارش��ی که از چهره تازه فقر در ایران پرده برمی دارد و نشان 
مي دهد که داش��تن شغل لزوماً نمي تواند به معنای داشتن رفاه هم باشد و 
خانواده را از خطر فقر برهاند. طبق گزارش بازوی پژوهشی مجلس، مروري 
بر وضعیت بازار کار ایران نشان مي دهد که در حال حاضر، نرخ باالی بیکاري 
جوانان )27.2درصد در تابس��تان97(، پایین بودن نرخ مشارکت )۴۰درصد 
در تابستان97( افزایش میانگین سني جمعیت شاغل، عدم توازن منطقه اي 
بیکاري، افزایش عدم تطابق شغلي و روند فزاینده اشتغال ناقص، از مهمترین 
مشکالت بازار کار ایران است و از سوي دیگر، پدیده هایي نظیر شاغالن فقیر، 
دستمزد پایین و اشتغال غیررسمي نیز به مرور در حال گسترش است. در 
ی��ک کالم، اگرچه یکي از مهمترین دالیل فقر خانوار، بیکاري سرپرس��ت 
خانوار است، اما با این حال، نتایج مطالعات نشان مي دهد که داشتن شغل 

الزاما نمي تواند خانوار را از خطر فقر نجات دهد.
سونامي  شاغالن فقیر

در گ��زارش مرک��ز پژوهش ها، افراد فقیر در دو گ��روه کلي طبقه بندي 
شده   اند؛ گروه اول، خانوارهایي هستند که سرپرست آنها خارج از بازار کار 
است )۴۰درصد فقرا( و گروه دوم، خانوارهایي اند که سرپرست آنها شاغل 
و یا جویاي کار هس��تند )۶۰درصد(. از نگاه بازوی پژوهشی مجلس، گروه 
دوم از نظر اقتصادي، فعال و توانایي کسب درآمد بیشتر یا تأمین خانواده 
خود را دارد، اما عدم اش��تغال یا اش��تغال ناقص و همینطور درآمد کم از 
جمله مهمترین عوامل فقیر بودن این خانواده هاست. همچنین بررسي ها 
نشان مي دهد که ۶1درصد از سرپرستان خانوارهاي فقیر شاغل در بخش 
مشاغل مزد و حقوق بگیر بخش خصوصي، 1۴.25درصد به عنوان کارکن 
مستقل در بخش کش��اورزي و 18.7۳درصد به عنوان کارکن مستقل در 
بخش غیرکشاورزي مشغول به کار هستند. این طبقه بندي نشان مي دهد 
که کارکنان بخش عمومي س��هم بسیار ناچیزي در میان خانوارهاي فقیر 
دارن��د و این واقعیت در تضاد کامل با غالب سیاس��ت هاي حمایتي دولت 
است که همواره کارکنان دولت را در صف اول دریافت یارانه و حمایت هاي 
خ��ود قرار مي دهد. همچنین این بررس��ی نش��ان مي دهد که بخش قابل 
توجهي از خانواده هاي فقیر داراي سرپرس��ت شاغل )5۳درصد( یا جویاي 
کار )7درصد( هس��تند. با این وجود، دالیلی مثل اشتغال ناقص، دستمزد 
پایین، عدم پوش��ش بیمه بازنشستگي و بار تکفل باال، از مهمترین عوامل 

فقیر بودن این خانوارهاست.
اشتغال ناقص

افراد داراي اش��تغال ناقص، شاغالني هستند که در هفته مرجع، حاضر 
در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده، به دالیل اقتصادي نظیر رکود 
کاري، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر و قرار داشتن در فصل غیرکاري، 
کمتر از ۴۴ س��اعت کار کرده، خواهان و آم��اده براي انجام کار اضافي در 
هفته مرجع بوده اند. بررس��ي داده هاي زماني براي نرخ اش��تغال ناقص در 
س��ال هاي 1۳8۴ تا 1۳9۶ نشان می دهد این نرخ طی این سال ها بین ۶ 
الی 1۰.۴درصد بوده و در تابستان 97 به 1۰درصد رسیده است. نکته قابل 
توجه آن است که اختالف نرخ اشتغال ناقص بین زنان شهري و روستایي 
بس��یار کم است، درحالي که به طور متوس��ط مردان روستایي به مراتب 
بیشتر از مردان شهري دچار اشتغال ناقص هستند. همچنین نرخ اشتغال 

ناقص براي گروه هاي سني جوان باالتر از سایر گروه هاي سني است.
دستمزد پایین

یک��ی از مهم تری��ن دالی��ل وجود ش��اغالن نیازمند حمای��ت، دریافت 
دس��تمزدهاي پایین اس��ت. متأس��فانه در طرح آمارگیري نیروي کار که 
توسط مرکز آمار ایران اجرا مي ش��ود، سؤال هاي مربوط به دستمزد افراد 
ش��اغل حذف ش��ده اس��ت و بنابراین نمي توان اطالع درس��تي نسبت به 
وضعیت درآمدي نیروي کار ش��اغل در کشور داشت. با این حال، بررسي 
آم��ار کارگاه هاي صنعتي 1۰ نفر کارکن و بیش��تر نش��ان مي دهد که در 
س��ال1۳9۳ کارگران در 198 بنگاه صنعتي کمتر از 5۰۰ هزار تومان در 
ماه دس��تمزد دریافت مي کنند. هرچند نسبت به س��ال 1۳91 و 1۳92، 
تعداد بنگاه هاي با دس��تمزد پایین رو به کاهش و بنگاهه های با دستمزد 
باال رو به افزایش اس��ت، اما با این حال وضعیت نشان می دهد که بخشی 
از کارگران ش��اغل در کارگاه های صنعتی زیر خط فقر و با دستمزد پایین 
مش��غول به کار هستند و به لحاظ میزان درآمد نیز تفاوت قابل توجهی با 

بیکاران ندارند.
عدم پوشش بیمه ای

همچنین حدود ۴۰درصد از فقیران، سرپرستان خارج از بازار کار هستند. 
بررسي دقیق تر این گروه نشان دهنده آن است که میانگین سن سرپرست 
خانوار این گروه ۶8 س��ال اس��ت، بنابراین عمده دلیل فق��ر این خانوارها 
مي تواند ناشي از بازنشستگي و یا ازکارافتادگي باشد، بنابراین نقش بیمه در 
حمایت از این افراد مي تواند بس��یار مهم و حائز اهمیت باشد. با این حال، 
بخش زیادي از نیروي کار فعلي کشور تحت پوشش بیمه نیستند. همچنین 
طي س��ال هاي 1۳8۴ تا 1۳95، درصد ش��اغالن بیمه شده از ۳1درصد به 
۴1درصد افزایش یافته اس��ت و به طور متوسط طي این دوره، ۳7درصد از 
ش��اغالن بیمه بوده اند. گزارش مرکز پژوهش ها نشان می دهد که در سال 
1۳85، 99درصد از ش��اغالن اضافه شده بیمه بوده اند و در سال 1۳8۶ این 
رقم به 95درصد کاهش داشته است. همچنین در سال هاي 1۳91 و 1۳92 
به ترتیب ۳۳9 و11۶درصد از ش��اغالن اضافه شده بیمه بوده اند. به عبارت 
دیگر، در این سال ها بخشي از شاغالن غیررسمي به لیست شاغالن رسمي 
اضافه شده اند. همچنین در سال 1۳9۴ نسبت به سال 1۳9۳ حدود ۶۶8 
هزار نفر به جمعیت ش��اغل کشور اضافه شده است که از این تعداد حدود 
5۳درصد معادل ۳5۴ هزار نفر به ش��اغالن غیررس��مي )ش��اغالني که به 
واسطه شغل خود داراي هیچ نوع بیمه اي نیستند( و ۴7درصد معادل ۳12 
هزار نفر به ش��اغالن رسمي اضافه شده اس��ت. در سال 1۳95 نیز از ۶15 
هزار نفر شاغالن اضافه شده، در حدود 29درصد آن )179 هزار نفر( دارای 
بیمه هس��تند و در سال 9۶ نیز 79۰ هزار نفر به شاغالن اضافه شده است 
که در این میان، 8درصد آن یعنی 7۰ هزار نفر دارای بیمه اند. در عین حال، 
عوامل مختلفي در فاقد بیمه بودن افراد تأثیرگذار است که عمده دالیل آن 
به ناآگاهي افراد، دستمزدهاي پایین و عدم وسع مالي افراد جهت پرداخت 

حق بیمه و تلقي متفاوت تأمین اجتماعي و افراد از بیمه برمی گردد.
آیا شاغالن رفاه دارند؟

بررس��ي وضعیت بازار کار ایران نشان مي دهد که مهم ترین چالش هاي 
موجود در بازار کار در شرایط فعلي، نرخ مشارکت پایین و افزایش جمعیت 
غیرفعال به خصوص در زنان و جوانان، نرخ بیکاري باالي نیروي کار جوان و 
تحصیلکرده، افزایش میانگین سني جمعیت شاغل و مشکالت صندوق هاي 
بازنشستگي، وضعیت بحراني شاخص هاي اشتغال در برخي استان ها و عدم 

تعادل بین عرضه و تقاضاي نیروي کار تحصیلکرده است.
با این وجود، بررس��ي وضعیت ش��اغالن بازار کار نشان مي دهد که طي 
س��ال هاي 1۳8۴ تا 1۳95، علي رغم افزایش تدریجي سهم شاغالن بیمه 
شده، به طور متوسط ۴7درصد از شاغالن بیمه و 5۳درصد از شاغالن فاقد 
بیمه بوده اند و ۶1درصد از سرپرس��تان خانوارهاي فقیر ش��اغل هستند و 
بخشي از کارگران شاغل در کارگاه هاي صنعتي زیر خط فقر و با دستمزد 
پایین مشغول به کار هستند و به لحاظ میزان درآمد، تفاوت قابل توجهي 

با بیکاران ندارند. 
این شواهد نشان دهنده آن است که در تشریح وضعیت بازار کار نمي توان 
صرفاً به شاخص هاي رسمي بازار کار بسنده کرد، زیرا با فرض ایجاد اشتغال 
و شاغل ش��دن افراد و بهبود روند ش��اخص هاي گفته شده نمي توان ادعا 
کرد که چالش هاي بازار کار مرتفع شده است و این اطمینان وجود ندارد 
که با ایجاد ش��غل، یک فرد امکان تأمین حداقل معیش��ت را داراس��ت یا 
خیر؟ بنابراین در این وضعیت، حساس کردن برنامه ریزان و سیاستگذاران 
به سطح معیش��تي ش��اغالن و ارائه راهکار حمایتي براي بهبود وضعیت 
معیش��تي آنان مي تواند بسیار راهگشا باش��د. همچنین با توجه به اینکه 
بررسي و آسیب شناسي سیاست هاي بازار کار نشان مي دهد تاکنون تمرکز 
غالب این سیاست ها )از جمله طرح وام خود اشتغالی، طرح ضربتي اشتغال 
و طرح بنگاه هاي زودبازده( بر اش��تغال زایي صرف بوده اس��ت و بر فرآیند 
بعد از اشتغال زایي، سرنوشت شاغالن و بیکاران و بحث حمایت و آموزش 

توجهي نشده است.
سیاه و سپید طرح مجلس

مرکز پژوهش ها درباره نقاط قوت و ضعف طرح »حمایت از شاغلین فقیر 
و بیکاران« معتقد اس��ت که یکی از مزیت ه��اي این طرح، تأکید بر نظام 
جامع آمار و اطالعات بازار کار و تهیه س��ند کار شایسته است و همچنین 
تأکی��د بر نقش متولي وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعي و هماهنگي با 
س��ایر دستگاه ها از نکات قوت آن است، اما از سوي دیگر، این طرح داراي 
ایرادهاي حقوقي و مغایرت هایي با اصول قانون اساس��ي اس��ت. همچنین 
با آنکه در مقدمه توجیهي طرح، بر حمایت از ش��اغالن فقیر تأکید ش��ده 
اما راهکار مش��خصي ارائه نشده است، بنابراین در صورت اعمال اصالحات 
و برط��رف ک��ردن ایرادهاي قانون��ي، کلیات این طرح م��ورد تأیید مرکز 

پژوهش ها خواهد بود. 
تنگدستی شاغالن

همانطور که گزارش بازوی پژوهشی مجلس می گوید، داشتن شغل لزوما 
به رفاه نمی انجامد و۶۰درصد خانوارهایي که در س��ال 97 سرپرست آنها 
شاغل و یا جویاي کار بوده است، فقیر هستند. این گزاره در پژوهش دیگری 
که داوود سوری برمبنای هزینه درآمد خانوارهای شهری در موسسه عالی 
پژوهش تأمین اجتماعی انجام داده هم مش��اهده می ش��ود. مطالعه او نیز 
نش��ان می دهد که 5۳درصد از خانوارهای فقیر، دارای سرپرس��ت شاغل 
هس��تند و اگر بیش از نیمی  از خانوارهای فقیر درآمد دارند، اما اش��تغال 

ناقص و درآمد کم آنها را به خانوارهای فقیر تبدیل کرده است. 
اگ��ر بازه زمانی گزارش مرکز پژوهش ها ناظر بر س��ال 97 بوده اس��ت، 
پژوهش س��وری بر فاصله زمانی سال های 8۴ تا 9۴ متمرکز است و نشان 
می دهد چهره فقر و فقرا در ایران در طول این یک دهه عوض شده است. 
طبق این پژوهش،  س��ال 8۴ خانوار ش��هری به طور متوسط 27 سال سن 
داشت و سرپرس��ت خانوار ۴۶سال. خانوار ش��هری در  سال 8۴، 2,۴ نفر 
بود و هر نان آور خرج 2.2 نفر را تأمین می کرد. در  سال 9۴ سن خانوار به 
۳2 س��ال رسید، متوسط سن سرپرست خانوار 5۰ ساله شد و هر خانواده 
از ۳.۶ نفر تش��کیل شد. هر نان آور در  س��ال 9۴ توانست خرج 1.9 نفر را 
بدهد. درآمد واقعی و هزینه سرانه خانوارها هم کم شده است. هر نان آور در 
 سال 8۴، 1۰ میلیون و8۰۰ هزار تومان درآمد واقعی داشت و متوسط هزینه 
س��رانه واقعی یعنی خرج یک نفر در  سال 5 میلیون و5۰۰ هزار تومان بود. 
در  سال 9۴ هر نان آور به قیمت های ثابت همان  سال 8 میلیون و8۰۰ هزار 
تومان درآمد دارد و متوس��ط هزینه س��رانه واقعی به ۴ میلیون و1۰۰ هزار 
تومان رسید. همه این  آمارها یعنی اقتصاد ایران در طول سال های گذشته 
شتابان به سمت فقر حرکت کرده است و فقر دامن شاغالن را هم گرفته 
اس��ت. اگر تا چندی پیش، عم��ده فقرا آنهایی بودند که ب��ازار کار جایی 
برای شان نداشت، حاال ش��اغالن هم به دسته فقرا پیوسته اند و این شاید 
مهمترین خصیصه ای است که در طول سال های اخیر، چهره فقر در ایران 

را عوض کرده است.

آسیب شناسی پدیده »شاغالن فقیر« در اقتصاد ایران از نگاه بازوی پژوهشی مجلس

چهره تازه فقر
نگـــاه

عمده  فقراي ایران از میان شاغالن هستند
شاغالن فقیرند، فقرا بیکار

فرص��ت ام��روز: مس��عود نیل��ي، دس��تیار وی��ژه اقتص��ادي 
رئیس جمه��ور که از چندی پیش از حضور در جلس��ات دولت 
کناره گرفته اس��ت، سال گذش��ته در پژوهشگاه علوم انساني و 
مطالع��ات فرهنگي ب��ه تحلیل جنس فقر در ای��ران پرداخت و 
براي اولین بار پس از اتفاقات دي ماه 9۶ در خصوص فقر و نظام 

توزیع درآمدها صحبت کرد.
از نظر نیلی، فقرا در ایران س��ه دس��ته اند؛ نخس��ت شاغالن 
فقی��ر که بیش��ترین تعداد جمعیت کش��ور را در بر گرفته اند و 
بای��د درآمد آنها را باال برد، س��پس فقراي بی��کار که باید از راه 
افزایش رش��د اقتصادي براي آنها کار ایجاد کرد و در نهایت از 
کار افت��ادگان و معلوالن که با حمایت ه��اي دولت و باال بردن 

توان سازمان هاي بهزیستي مي توان به آنان کمک کرد. 
به عبارت بهتر، عمده  فقراي ایران از میان ش��اغالن هس��تند 
و حدود ۳5 تا ۳8درصد از دهک اول که همان قش��ر کم درآمد 
جامعه مي شوند، شاغالن تشکیل مي دهند. این گزاره آموزنده اي 
برای ماست که اگر عمده فقرا از شاغالن هستند پس مساله در 
درجه اول این اس��ت که سطح درآمد شاغالن افزایش پیدا کند 

و در درجه دوم نیز آنهایي که بیکارند شغل پیدا کنند.
براس��اس متنی که روزنامه »اعتماد« از سخنرانی یک ساعته 
نیلی منتشر کرد، او ابتدا در سخنانش به تعاریف مختلف از فقر 
و فقرشناسی گریزی زد و سپس به بخش اصلی فقر در ایران که 
همان شاغالن فقیر هس��تند، پرداخت. به گفته نیلی، خانواري 
ک��ه کمترین مخارج را در یک ماه یا یک س��ال دارد فقیرترین 
و آن خانواري که بیش��ترین هزینه را دارد مي ش��ود مرفه ترین 
خانوار. سپس اینها را به جمعیت هاي مساوي تقسیم مي کنیم، 
بنابرای��ن 1۰درصد جمعیت��ي که کمترین س��طح برخورداري 
را دارن��د مي ش��وند دهک اول، بعدي مي ش��ود ده��ک دوم تا 
مي رس��د به دهک دهم. حال تجزی��ه و تحلیل رفاهي مي کنیم 
که ویژگي هاي فقرا در جامعه چیست و ویژگي هاي ثروتمندان 
چیس��ت. اولین نکته اي که از این بررسي نتیجه مي گیریم این 
اس��ت که عمده  فقراي ایران از میان شاغالن هستند. در ایران 
ح��دود ۳میلیون بیکار زندگي مي کنند. این ۳میلیون توزیع که 
مي ش��ود بین دهک ه��اي مختلف مثال در دهک اول مي ش��ود 
۴درصد، در دهک دوم مي شود ۳درصد تا مي رسد به 2درصد و 

یک درصد در دهک هاي باالي درآمدي.
ام��ا ح��دود ۳5درصد ت��ا ۳8درص��د از دهک اول م��ا را که 
مي ش��وند قش��ر کم درآمد جامعه، شاغالن تش��کیل مي دهند. 
ح��دود 8میلیون نفر از جمعیت کش��ور مث��ال ۳8 درصدش را 
شاغالن تشکیل مي دهند. کساني که شغل دارند اما آن شغل از 
کیفیت مناسب برخوردار نیست. بنابراین سوال این است که آیا 
ما مي توانیم فقر را در کش��ور بر حسب ویژگي  فقرا دسته بندي 
کنیم؟ جواب این اس��ت که بله مي توانیم، اما آن دس��ته بندي 

چیست؟
مي گوییم که ما سه نوع فقر در کشور داریم یکي فقر شاغالن 
یک دس��ته از فقراي ما کساني هستند که شغل دارند و فقیرند 
دوم فقر بیکاران، س��وم فقر کساني که به لحاظ از  کار  افتادگي، 
توانمندي هاي جس��مي و ذهني ندارن��د، نمي توانند کار کنند. 
گروه اول کس��اني که ش��اغل هس��تند و فقیرند که قابل توجه 
اس��ت؛ این عارضه ب��ه دو دلیل پدید مي آید یا مناس��بات کار، 
مناسبات عادالنه اي نیس��ت یا مناسبات کار مشکل ندارد خود 
درآمدزایي آن فعالیت کم اس��ت. ما در صنعت بنگاه هایي داریم 
که ب��ه آن مي گوییم بنگاه هاي بزرگ. یک بن��گاه را مي گوییم 
متوسط و یک بنگاه را مي گوییم کوچک، یک بنگاه را مي گوییم 
بن��گاه خرد. بن��گاه بین 1۰ تا ۴9 نفر یعني زی��ر 5۰ نفر بنگاه 
کوچک، بین 5۰ تا 15۰ نفر براساس برخي تعاریف تا 2۰۰ نفر، 

بنگاه متوسط. بنگاه باالي 2۰۰ نفر را مي گوییم بنگاه بزرگ.
بنگاه هاي زیر 1۰ نفر را هم بنگاه هاي خرد مي نامیم. مش��کل 
کش��ور این اس��ت از کل اش��تغالي که در بخش صنعت وجود 
دارد، چیزي در حدود ۶5 تا 7۰درصد از اش��تغال در بنگاه هاي 
خرد اس��ت. تقریبا کمترین بخش اش��تغال در بنگاه هاي بزرگ 
اس��ت. حاال از نظر درآمد، حدود 7۰درص��د از درآمدي که در 
صنعت کش��ور ما ایجاد مي شود در بنگاه هاي بزرگ است. پس 
ی��ک درآمد خیل��ي کمي در بخش خرد صنعت م��ا دارد ایجاد 
مي ش��ود آن تقسیم مي شود به یک عدد خیلي بزرگ به عنوان 
تع��داد ش��اغالن. نتیج��ه مي گیریم که درآمد در یک قس��مت 
از فعالیت ه��اي اقتص��ادي ایجاد مي ش��ود اما اش��تغال در یک 
جاي دیگر اس��ت. پس لزوما افزایش اش��تغال منجر به افزایش 
برخ��ورداري و افزایش س��طح درآمد نمي ش��ود. اینکه یک نفر 

شاغل است به این معنا نیست که از فقر خارج است.
اینک��ه یک نف��ر یک کاري پیدا کرده به این معنا نیس��ت که 
دیگر حاال مش��کل ندارد بلکه به دلیل همین ناپیوس��تگي  بین 
قس��متي که درآمد ایجاد مي ش��ود و قس��متي که شغل ایجاد 
مي شود سبب شده بسیاري از شاغالن ما در فقر به سر ببرند و 
فاصله بین درآمد شاغالن ما خیلي زیاد باشد. راه حل این است 
ک��ه بنگاه خرد در یک فرآ یند رش��د تبدیل ش��ود به یک بنگاه 
کوچک. بنگاه کوچک در یک فرآیند رش��د تبدیل شود به یک 
بنگاه متوسط، بنگاه متوسط تبدیل شود به یک بنگاه بزرگ، اما 
چ��را این اتفاق در اقتصاد ما نمي افتد؟ به دلیل اینکه بنگاه هاي 
ب��زرگ در اقتصاد ما بنگاه هاي خردي نبودند که بزرگ ش��دند. 
بنگاه هاي بزرگي بودند که از اول بزرگ ایجاد شدند. نتیجه این 
مي ش��ود که بین بنگاه هاي در اندازه هاي مختلف ارتباط برقرار 
نیست و این باعث مي ش��ود که جریان درآمدي از بنگاه بزرگ 
سرازیر نشود به سمت بنگاه هاي کوچک و متوسط و خرد. پس 
اگر ما فقراي مان را شناس��ایي کنیم یک دس��ته فقیر شاغالن 
هس��تند، بعد بیکاران و بعد کس��اني که مشکل از کار افتادگي 
دارند؛ مشخص است گروهي که توان کار ندارند گروهي هستند 
که باید زیر  پوش��ش نظام تامین اجتماعي باشند. گروه دوم که 
بیکار هستند قاعدتا باید شغل پیدا کنند اما این گروه اصلي که 
بزرگ ترین هستند یعني ش��اغالن باید با رشد اقتصادي سطح 
درآم��د در اقتصاد افزایش پیدا کند تا آنها نیز درآمد بیش��تري 
داش��ته باشند. پس دعواي بین رش��د و عدالت اجتماعي وجود 

ندارد.
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فرص��ت ام��روز: چن��دی پی��ش، وزی��ر راه و شهرس��ازی در دی��دار 
رئیس جمهوری با مدیران این وزارتخانه، از برنامه وزارت راه برای ساخت 
۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال 1۴۰۰ خبر داد و برنامه آن را با جزییات 
تقدیم حس��ن روحانی کرد. محمد اس��المی در این نشست، برنامه اصلی 
وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن را ساخت ۴۰۰ هزار واحد تا پایان 
برنامه ششم یعنی تا پایان سال 1۳99 اعالم کرد و عالوه بر آن، از تکمیل 
و برنامه ریزی برای پایان ساخت 5۰۰ هزار واحد مسکن مهر سخن گفت.
او همچنین از تغییر رویکرد مس��کن از سیاس��ت انقباضی به انبساطی 
خبر داد و گفت که موضوع مهم مس��کنی، کسب اطمینان از شکل گیری 
تولید مس��کن است که وزارت راه و شهرسازی با هموارسازی مسیر برای 
فعالیت توسعه گران و فعالیت مردم برای خانه دار شدن، بتواند با تخصیص 
زمین و با پش��تیبانی و بهره مندی از منابع بانک های عامل به ویژه بانک 

مسکن، جریان سازی تولید را انجام دهد.
در همین ارتباط و در راس��تای وعده مس��کنی وزیر راه و شهرس��ازی، 
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از اعالم آمادگی این سازمان برای 
واگذاری زمین جهت ساخت واحدهای مسکونی در نقاط مختلف کشور، 

به بنیاد مسکن انقالب اسالمی در قالب طرح اقدام ملی خبر داد.
علی نبیان با اش��اره ب��ه برنامه های دولت دوازده��م و تاکیدات محمد 
اس��المی در مورد س��اخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی توس��ط وزارت راه،  
گفت: از مجموع ای��ن ۴۰۰ هزار واحد، 1۰۰ هزار واحد آن برعهده بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی است که براساس مذاکرات دوجانبه با بنیاد مسکن، 
سازمان ملی زمین و مسکن آمادگی خود را برای واگذاری زمین های مورد 
نیاز در مناطقی که زمینه واگذاری آنها در راس��تای قانون عرضه و تولید 

مسکن اقشار کم درآمد و محرومین مهیا است، اعالم کرده است.
به گفته وی، واگذاری این زمین ها در قالب مسکن محرومان و با قیمت 

تمام شده، به بنیاد مسکن صورت خواهد پذیرفت.
گفتنی اس��ت س��اخت این ۴۰۰ هزار واحد مس��کونی ک��ه وزیر راه و 
شهرس��ازی تا پایان س��ال 99 وعده آن را داده است، توسط بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی، شرکت بازآفرینی شهری و شرکت عمران شهرهای جدید 

ساخته می شود.
ریشه های عدم موفقیت در بخش شهرسازی

ریش��ه های عدم توفیق در بخش شهرس��ازی در سال اول برنامه ششم 
توسعه نش��ان می دهد که ناپایداری زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی 
شهرسازی و ضعف بنیادهای مشارکت در توسعه و عمران شهری از جمله 

دالیل آن بوده است.
به گزارش فارس، اطالعات منتشرشده توسط سازمان برنامه وبودجه در 
س��ال 9۶ حاکی از این است که در طول نیم قرن اخیر تمام ساختارهای 
سیاس��ی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران تحت تأثیر مجموعه ای از 
عوامل درون زا و برون زا به ش��دت در معرض تغییرات س��ریع قرار گرفته 
است. در حال حاضر یک دگرگونی وسیع در کل ساختار جمعیت کشور 
همراه با تحرک وس��یع اجتماعی و فضایی مش��اهده می شود که سراسر 
کش��ور و تمام کانون های فعالیتی و سکونتی آن را دچار توسعه، بازسازی 

و نوسازی کرده است.
براس��اس این گزارش، ای��ن وضعیت ناپایدار و در ح��ال گذار با چنان 
تغییرات س��ریع و پیش بینی ناپذیری در عرصه حرکات جمعیت، ش��یوه 
س��کونت و فعالیت و تغییر مقررات و تشکیالت مدیریتی همراه است که 
هرگونه آینده نگری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت در امر توسعه و عمران 
ش��هری را با انبوهی از مجهوالت، تعارضات، احتماالت و اتفاقات ناسازگار 
مواجه می س��ازد. ازجمله می توان به رش��د و جابه جایی سریع جمعیت، 
کمبود و گرانی زمین و مسکن، رشد حاشیه نشینی، آلودگی محیط زیست، 

رشد سریع نیازهای خدماتی و رفاهی اشاره کرد.
همچنین ناهماهنگی در نظام برنامه ریزی و مدیریت توس��عه و عمران 
به ش��کلی بوده است که در طول 5۰ سال گذشته به تدریج حجم زیادی 
از قوانین و مقررات و مجموعه ای از سازمان ها و نهادهای مرتبط با توسعه 
و عمران ش��هری در ایران ش��کل گرفته اس��ت که هر کدام به نحوی در 
سرنوش��ت تحوالت، شهرس��ازی و مدیریت شهری کش��ور دخالت دارد. 
همچنین در مشارکت شهروندی و تمرکزگرایی ساختار اداری نیز همواره 

چالش هایی حاکم است.

نارس��ایی، کمبود و ناهماهنگی در قوانی��ن و مقررات مربوط به حقوق 
مالکی��ت و نحوه نظارت بر اراضی ش��هری به ویژه وجود اش��کال مختلف 
مالکی��ت و ان��واع متولی��ان مختلف یک��ی از عوامل اساس��ی در ناکامی 
طرح های جامع تفصیلی و عدم تحقق کاربری ها و سرانه های پیشنهادی 

آنها محسوب می شود.
براس��اس این گزارش، ضعف بنیادهای مش��ارکت در توس��عه و عمران 
ش��هری نیز جزو ریش��ه های عدم توفیق در بخش شهرسازی بوده است. 
به گونه ای که برنامه ریزی راهبردی اصوالً بر فرآیند مش��ارکت میان تمام 
عوامل مؤثر در حیات ش��هر اس��توار اس��ت اما در ش��رایط کنونی ایران 
انگیزه ها و اقدامات مربوط به مشارکت جویی و مشارکت پذیری پدیده ای 
نو محسوب می شود که هنوز از مقررات، تشکیالت و فرهنگ الزم بی بهره 

است.
این گزارش می افزاید، عدم تناسب عرضه واحدهای مسکونی با تقاضای 
واقعی و مصرفی، وجود خانه های خالی از س��کنه به دلیل عدم استطاعت 
گروه های پایین درآمدی، کاهش متوسط نرخ مالکیت مسکن که موجب 
افزایش اجاره نش��ینی و افزایش تقاضا و به تب��ع آن افزایش قیمت اجاره 
مسکن ش��ده اس��ت، س��هم پایین مس��کن اجتماعی در تأمین مسکن 
گروه های نیازمند، رشد سکونتگاه های غیررسمی و عدم تعادل شدید بین 
تقاضای مؤثر و عرضه مسکن به ویژه در بازار مسکن اجاره ای از چالش های 

عمده بخش مسکن بوده است.
تمای��ل بخش خصوصی برای حضور در بازار مس��کن اجاره ای به دلیل 
امنیت بیشتر بخش مسکن در مقایسه با سایر حوزه های فعالیت از عوامل 

موفقیت در برنامه ششم توسعه عنوان شده است.
پیشنهاد هایی که در برنامه ششم توسعه برای این بخش داده شده است 
تهیه برنامه یکپارچه ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های نابسامان، 
مقاوم سازی و حمایت از انبوه سازی و صنعتی سازی مسکن، ایجاد سامانه 
اطالعاتی و پایش برنامه های حمایتی در بخش مسکن، افزایش سهم نظام 
بانکی در تأمین مالی مس��کن ازجمله پیش��نهاد های برنامه ششم توسعه 

بوده است.

وعده های مسکنی وزیر راه و شهرسازی محقق می شود؟

چالش های شش گانه مسکن در ایران

اطالعات منتشرشده از سوی سازمان برنامه و بودجه در سال 9۶ نشان 
می دهد که به طور متوسط ۳5درصد از سبد هزینه خانوارهای ایرانی مربوط 
به هزینه های مس��کن است که این میزان در گروه های کم درآمد کشور تا 
5۰درصد و در ش��هرهای بزرگ مثل تهران به 7۰درصد نیز می رس��د. به 
گزارش فارس و براس��اس اطالعات سازمان برنامه و بودجه، نیازسنجی و 
تأمین مسکن امن، مسکن متناسب با نیاز و معیشت، مسکن هماهنگی با 
اقلیم زمان و هزینه های ساخت، تداخالت مناسب سواره و پیاده، ارتفاع و 
واحدهای همسایگی مطلوب از چالش های برنامه ریزی شهری است. بخش 
مس��کن با داشتن ارتباط پسین و پیش��ین با بیش از 15۰ رشته فعالیت 
یک بخش کلیدی در اقتصاد و در بُعد اجتماعی مؤلفه ای اثرگذار به شمار 
می رود، از این رو است که تحوالت آن در هر دو بُعد اقتصادی و اجتماعی 

مورد توجه سیاست گذاران و تصمیم گیران بوده است.
این گزارش می افزاید؛ عالوه بر تأثیر بخش مس��کن بر متغیرهای کالن 
اقتصادی عملکرد بخش مس��کن در کشور طی س��ه دهه گذشته تبعات 
اقتصادی و اجتماعی گس��ترده ای چون تش��دید مشکل تأمین سرپناه به 
وی��ژه برای جوان��ان و گروه های کم درآمد، اخت��الل در مکانیزم قیمت ها، 
تشدید فرآیندهای تورمی، کاهش انگیزه  برای فعالیت های مولد اقتصادی 

و اختالف در نظام توزیع درآمد را به همراه داشته است.
تولید مس��کن در هر کش��ور نه تنها از مظاهر رش��د اقتصادی آن کشور 

اس��ت بلکه نیازهای اجتماعی را نیز برآورده و در تحرک و تسریع حرکت  
چرخ های اقتصادی کش��ور تأثیر فراوان دارد. بدین جهت تأمین مس��کن 
یکی از فصول مهم برنامه های پنج ساله کشور بوده و عملکرد برنامه ها در 
بخش مسکن چارچوب حرکت دولت ها را در جهت پیشبرد سیاست های 
اقتصادی، اجتماعی آنها نشان می دهد. با مرور بر فرازهای سیاست های کلی 
برنامه توسعه در بخش مسکن و شهرسازی می توان رئوس فعالیت هایی که 

باید در برنامه ششم توسعه دنبال کرد روشن شود.
وجود 2.۶ میلیون مسکن خالی در کشور

همچنین براساس اطالعات منتشرشده توسط سازمان برنامه و بودجه، 
ارزش افزوده بخش مس��کن در اقتصاد ایران همچنان منفی اس��ت که با 
عنایت به باال بودن حجم بخش ساختمان از مجموع اقتصاد ایران، پرداختن 
به این بخش اهمیتی بیش از پیش پیدا می کند. از عملکرد اهداف کّمی در 
بخش س��اختمان، بررسی شاخص های کلیدی بخش مسکن در دو بخش 
عرض��ه و تقاضا در ایران حاکی از آن اس��ت که رکود بخش مس��کن طی 
سال های گذشته باعث شده است تا این بخش چه به لحاظ تعداد معامالت 

و چه به لحاظ قیمت معامالتی وضعیتی رو به کاهش را تجربه کند.
بن��ا بر این گ��زارش، ارزش اف��زوده بخش س��اختمان در اقتصاد ایران 
همچنان منفی اس��ت که با عنایت به باال بودن حجم بخش ساختمان از 
مجم��وع اقتصاد ایران پرداختن ب��ه این بخش اهمیتی بیش از پیش پیدا 

می کند. در مجموع بررس��ی عملکرد ش��اخص های کلیدی بخش مسکن 
در برنامه ششم توسعه نشان می دهد که براساس سرشماری سال 1۳95 
تع��داد خانوارها در کش��ور حدود 2۴ میلیون و تع��داد واحدهای در حال 
اس��تفاده معادل 22.8 میلیون است، به عبارت دیگر، نیاز مسکن ناشی از 
تراکم بیش از یک خانوار در واحد مسکونی حدود 1.2 میلیون واحد است، 
از طرفی حدود 2.۶ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که 

به دلیل منطبق نبودن با تقاضای واقعی در بازار بالاستفاده مانده است.
با احتس��اب خانه های خالی از سکنه، کل واحدهای مسکونی در کشور 
حدود 25.۴ میلیون واحد اس��ت که با توجه به تعداد کل خانوارها حدود 
1.۴ میلیون واحد مس��کونی در کشور اضافه بر نیاز مسکن وجود دارد، اما 
همانطور که اش��اره ش��د مکانیزم بازار در این زمینه درست عمل نکرده و 
بخش عم��ده ای از واحدهای خالی به دلیل منطبق نبودن با نیاز مصرفی 

و استطاعت متقاضیان به صورت لوکس و با متراژ باال ساخته شده است.
تعداد واحدهای مس��کونی عرضه شده ش��هری در سال 9۶ حدود ۳۳۴ 
هزار واحد مسکونی است که نسبت به هدف گذاری اولیه حدود 5۰درصد 
انحراف وجود دارد. تعداد واحدهای عرضه ش��ده در سال 9۶ نسبت به نیاز 
ساالنه مسکن در کشور که ساالنه حدود 7۰۰هزار واحد است، رقم بسیار 
پایینی اس��ت و یکی از دالیل افزایش قیمت از نیمه این س��ال نیز همین 

کاهش عرضه بوده است.

در 1.2 میلیون مسکن بیش از یک خانوار زندگی می کنند

7۰درصد هزینه زندگی در تهران مربوط به مسکن است

دریچـــــه

وزیر اقتصاد از ورود ساالنه یک میلیون نفر به بازار کار 
خبر داد

دهه شصتی ها هنوز در جست وجوی شغل
وزی��ر اقتص��اد گفت هر س��ال ی��ک میلی��ون نفر ب��ه عرصه 
تقاضای اش��تغال در کشور وارد می ش��وند در حالی که به دلیل 
محدودیت ه��ای اقتص��ادی نمی ت��وان چنین ظرفیت��ی را تحت 

پوشش اشتغال قرار داد.
به گزارش خبرگزاری ها، فرهاد دژپس��ند عصر پنجش��نبه در 
دی��دار با آیت اهلل ن��وری همدانی از مراجع تقلید ش��یعه، با ارائه 
گزارش��ی از فعالیت های انجام گرفته در رابطه با مسائل اقتصادی 
گف��ت: یک��ی از دغدغه های مهم علما و مراج��ع عظام، وضعیت 
معاش و مس��ائل اقتصادی مردم اس��ت. با توجه به فرمایش��ات 
حضرت عالی در رس��انه ها درخصوص مسائل اقتصادی مردم بر 
آن شدیم تا گزارشی از فعالیت ها و پیگیری ها و اقدامات در دست 
اجرا در راس��تای رفع مشکالت اقتصادی ارائه دهیم. بهره مندی 
از نظرات و راهنمایی های علما و مراجع عظام می تواند راهگشای 

بسیاری از موضوعات از جمله مسائل اقتصادی باشد.
دژپس��ند ادامه داد: دش��من مس��یر پرتالطمی را برای کشور 
و معیش��ت مردم طراحی کرده اس��ت که ب��ا راهنمایی بزرگان 
و مدیریت صحیح می توان این مس��یر را پش��ت س��ر نهاد. یکی 
از مس��ائل مهم در جامعه وضعیت اش��تغال به وی��ژه در جوانان 
اس��ت. با توجه به اینکه متولدین س��ال ۶۰ پا به عرصه اشتغال 
گذاش��ته اند، متقاضیان اشتغال افزایش چشمگیری داشته  است. 
هر سال یک میلیون نفر به عرصه تقاضای اشتغال در کشور وارد 
می شوند در حالی که به دلیل محدودیت های اقتصادی نمی توان 

چنین ظرفیتی را تحت پوشش اشتغال قرار داد. 
به گفته وزیر اقتصاد، در طول پنج سال اخیر با همه مشکالت 
اقتصادی ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار ش��غل در س��طح کش��ور ایجاد 
ش��د که همچنان با تعداد افراد متقاضی برای اشتغال در کشور 
همخوانی ندارد. در این مدت پنج سال در برخی از شاخص های 
اقتصادی رش��د خوبی را ش��اهد بودیم، در صورتی که از ابتدای 
دول��ت یازدهم نگرانی زیادی از ب��اال رفتن تورم تا ۴۰درصد نیز 
وجود داشت اما از همان سال 92 با تدابیر سیاست های اقتصادی 
تورم به ۳2درصد رسید. تالش های زیادی صورت گرفت تا بتوان 
ت��ورم را تک رقمی ک��رد اما کاهش درآمدها یکی از مش��کالت 

جدی در مسیر کاهش تورم بود.
دژپس��ند در پای��ان گفت: در هن��گام تصویب برجام ش��رایط 
بهتر ش��د و موفق ش��دیم س��هم خود را از اوپک بگیریم و رشد 
اقتصادی دو رقمی شود. به طور کلی می توان رشد اقتصادی در 
سال های 9۳ الی 9۶ را تا حدی مثبت ارزیابی کرد، اما مشکالت 
اخیر تا حدی در رش��د اقتصادی کشور اثرگذار بود و با توجه به 
سیاس��ت های دولت در ارتباط با ارز و کنترل نوسانات در دو ماه 

گذشته رشد قیمت ها از 7 به 2درصد رسید .

آخرین خبرها از قانون ممنوعیت به کارگیری 
بازنشستگان

117۰ بازنشسته رفتند
بعد از الزم االجرا ش��دن قانون منع به کارگیری بازنشس��ته ها، 
اعالم اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی از این حکایت دارد 
که در این فاصله حدود 117۰ بازنشس��ته فعال در دستگاه های 

اجرایی به کار خود خاتمه داده و خارج شده اند.
به گزارش ایس��نا، جمش��ید انصاری، رئیس س��ازمان اداری و 
استخدامی و معاون رئیس جمهور به تازگی در توییتی گزارشی 
از نتیجه اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشس��تگان اعالم 
ک��رده و گفته »در این رابطه به هم��کاری 52۰ نفر در دولت و 
دس��تگاه های خارج از دولت و همچنی��ن ۶5۰ نفر در نیروهای 

مسلح خاتمه داده شد.«
این اع��الم انصاری در حالی اس��ت از که الزم االجرا ش��دن 
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشس��تگان یعنی از 2۶ آبان ماه 
س��ال ج��اری تاکنون بیش از دو ماه گذش��ته و ای��ن تعداد از 
دس��تگاه های اجرایی خارج ش��دند. البته در مورد زمان خروج 
بازنشس��ته ها اختالف نظری هم با سازمان بازرسی کل کشور 
وجود داش��ت و آنها معتقد بودند که زمان اجرایی شدن قانون 

نیمه آذرماه است.
گرچ��ه تاکنون بیش از هزار نفر بازنشس��ته برای اجرای قانون 
از دس��تگاه ها خارج ش��دند، ام��ا در این مدت برخ��ی خبرها و 
اقدامات از این حکایت دارد که برای نگه داش��تن بخشی از افراد 
بازنشسته، رایزنی هایی انجام شده و به هر حال از طریق کانال ها 
و روزنه ه��ای قانون��ی یا به طرق مختلف، برخی افراد توانس��تند 
تاکن��ون در جای خود باقی بمانند ک��ه این موجب انتقاداتی در 

این رابطه شده است.
در مجم��وع قانون منع به کارگیری بازنشس��ته ها در تابس��تان 
س��ال جاری اص��الح ش��د و در اوایل ش��هریورماه ب��ه تصویب 
رس��ید و براس��اس آن دس��تگاه های اجرایی ملزم شدند تمامی 
بازنشسته های شاغلی که مشمول استثنات این قانون نمی شدند 

را تسویه حساب و خارج کنند.
طبق اصالحیه قانون منع به کارگیری بازنشس��تگان، رؤس��ای 
س��ه قوا، معاونان رئیس جمهور، نایب رئیس��ان مجلس، اعضای 
ش��ورای نگهبان، وزیران و نمایندگان مجلس از قانون مستثنی 
شدند. در عین حال که به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح 
ب��ا تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دس��تگاه های متبوع 
خود مجاز اس��ت و جانبازان باالی 5۰درصد، آزادگان باالی سه 
س��ال اس��ارات و فرزندان ش��هدا از قانون ممنوعیت به کارگیری 

بازنشسته ها مستنثی شدند.
این قانون، تمامی دس��تگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون 
مدیریت خدمات کش��وری و همه دس��تگاه هایی که به نحوی از 
بودجه عمومی اس��تفاده می کنند را ش��امل می ش��ود. طبق این 
ماده همه وزارتخانه ها، موسس��ات دولتی، موسس��ات و نهادهای 
عمومی غیردولتی و ش��رکت های دولتی و همه دستگاه هایی که 
ش��مول قانون بر آنها مس��تلزم ذکر یا تصریح است، جزو قانون 

خواهند بود.
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تصحیح نظام کارمزد بانکی

بررس��ی صورت های مالی آن دس��ته از بانک های بورس��ی که در 
کدال منتش��ر ش��ده است، نشان می دهد هس��ته مرکزی بانکداری 
در ایران در حاش��یه زیان اس��ت. یکی از علل اصلی این زیان دهی 
ه��م عدم تطابق مدل های بانکداری در ایران با تغییراتی اس��ت که 
طی سال های اخیر مخصوصا در شیوه بانکداری دنیا به وجود آمده 
 اس��ت. به عبارت دیگر با وجود اینکه ریشه و اساس بانکداری ایران 
در ابتدا از بانک های غربی الگوبرداری شده، اما این الگوگیری تداوم 
نیافت��ه و از مقطعی به بع��د ارتباط بانکداره��ای ایرانی با الگوهای 
کس��ب وکار بانکی در جهان قطع ش��د. در این م��دت مدل درآمد- 
هزینه در بانکداری دنیا به سرعت تغییر شکل یافته و کسب درآمد 
از کارمزد خدمات ارائه ش��ده جایگزین بخشی از درآمدزایی از محل 

جذب منابع شده  است.
بانک ها در ایران اما همچنان با همان الگوی س��ابق کار می کنند، 
بنابراین بانک ه��ای ما اعم از بزرگ و کوچک، دولتی و خصوصی از 
عملیات سنتی بانکداری یعنی دریافت سپرده و پرداخت تسهیالت، 
زیان می بینند. از سوی دیگر طی سال های اخیر سرمایه گذاری های 
س��نگینی در ح��وزه فن��اوری اطالع��ات انج��ام داده ان��د، بنابراین 
هزینه ه��ای بانک ها با وج��ود صرفه جویی هایی که از محل عملیات 
بانکداری الکترونیک حاصل ش��ده، روزبه روز در حال افزایش است. 
ب��ه همین خاط��ر تغییر و اصالح س��اختار درآمدزای��ی در بانک ها 
مقوله ای اجتناب ناپذیر اس��ت و چاره ای نداریم جز اینکه به س��مت 

کارمزدمحوری حرکت کنیم.
واقعی��ت اما این اس��ت که مدل ذهنی مدیران به گونه ای اس��ت 
که چن��دان اهل پرداخت هزین��ه برای اصالح رویه های نادرس��ت 
نیستند. مثال های فراوانی هم برای این ادعا وجود دارد مانند نفت. 
سال هاس��ت که همه دولت ه��ا و مدیران می گویند باید وابس��تگی 
اقتصاد را ب��ه نفت کم کنیم و در ظاهر هم این اتفاق می افتدف اما 
با مجوزهایی که برای برداش��ت از منابع صندوق توسعه ملی صادر 
می ش��ود، عمال سهم نفت در بودجه های س��نواتی همانی است که 

قبال بوده  است.
این در حالی اس��ت که در حوزه بانکی برخالف برخی حوزه های 
دیگ��ر، ط��ی دو دهه گذش��ته اقدام��ات بزرگ و مؤث��ری در حوزه 
بانکداری و پرداخت الکترونیک انجام ش��ده اس��ت، اما جو عمومی 
حاکم بر جامعه در برخی موارد اجازه بازتاب مناس��ب این اقدامات 
موف��ق را نداده  اس��ت چرا که فضای غالب بر جامعه ما عاّمه پس��ند 
اس��ت. اگر کسی به نفع قش��ر و طبقه یا صنف خاصی صحبت کند 
همه او را تش��ویق می کنند فارغ از اینک��ه منافع آن طبقه یا صنف 

خاص همراستا با منافع عمومی هم هست یا خیر؟
بدون تردی��د یکی از مهم ترین اقدامات در راس��تای غلبه بر این 
فضا، هماهنگی بانک ها با یکدیگر اس��ت، اما این هماهنگی به علل 
مختلفی کمتر حاصل می شود که یک علت عمده دارد آن هم وزن 
و سهمی اس��ت که بانک های دولتی در اقتصاد ایران دارند. درست 
اس��ت که تعداد بانک های خصوصی بیشتر از دولتی ها است اما اثر 
اهرمی بانک های دولتی در شبکه بانکی و اقتصاد کشور همچنان با 
بانک های خصوصی قابل مقایس��ه نیست. این عدم توازن، اولویت ها 
را در ش��بکه بانک��ی بس��یار متغیر و متن��وع  کرده و آث��ار اقدامات 

اصالحی را خنثی می کند.
به عنوان مثال چند سال قبل که یکی از بانک های دولتی کارمزد 
تراکنش ه��ا را صفر ک��رد در ج��واب اعتراض س��ایر بانک ها گفت 
اولویت بانک من این اس��ت که س��هم خود را از بازار افزایش دهم 

و عقب ماندگی خود را در ورود به بازار به این ترتیب جبران کنم!
در چنین شرایطی برای حل مشکالت باید رودربایستی را با مردم 
کنار بگذاریم. س��ال های سال اس��ت که هر کدام از ما وقتی پشت 
تریب��ون می رویم تکرار می کنیم که در کش��ورمان منابع خدادادی 
فراوان، نیروی انس��انی توانا و … داریم و مردم ما مستحق دریافت 
انواع خدمات رایگان هستند. در حالی که طی همین سال ها بخش 
زیادی از همان منابع و نیروی انس��انی را از دس��ت داده ایم و برای 
ادامه راه باید مدل فکری و نگرش��ی خود را تصحیح کنیم. یکی از 
رویکردهای��ی که باید تصحیح ش��ود، تعریف و توقعی اس��ت که در 
اجتماع و حتی مسئوالن ما نسبت به بانک وجود دارد. تا زمانی که 
تصویر ما از بانک، یک بنگاه عام المنفعه و غیرانتفاعی است که باید 
بدون هیچ چشم داش��تی فقط به مردم خدم��ات رایگان ارائه دهد، 

نمی توان انتظار داشت نظام کارمزد در این شرایط اصالح شود.

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خبر داد
برنامه ریزی برای امر خطیر اصالح نظام بانکی

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی از برنامه ریزی برای امر خطیر 
اصالح نظام بانکی با هماهنگی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 

قوا خبر داد.
عبدالناصر همتی در یادداش��تی اینس��تاگرامی درباره اصالح نظام 
بانکی با اش��اره به تمرکز بانک مرکزی بر بازار ارز و تالش برای ایجاد 
ثبات در این بازار در چند ماه اخیر، نوش��ت: این موضوع موجب شده 
این تصور به وج��ود آید که بانک مرکزی از موضوع مهم اصالح نظام 

بانکی غفلت کرده یا آن را به تاخیر انداخته است.
وی افزود: طی س��ه ماه گذش��ته براس��اس مصوبات ش��ورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا و با تشکیل کمیته نقدینگی و بازار پول 
متشکل از جمعی از صاحب نظران اقتصادی، پولی و بانکی و مسئوالن 
بانک مرکزی و طی جلسات متعدد برنامه های الزم برای این امر خطیر 
طراحی شده است و به یاری خداوند متعال به تدریج و با تایید مراجع 

ذی ربط اجرایی خواهد شد.
رئی��س کل بانک مرک��زی با بیان اینکه معضالت پیش انباش��ته در 
نظام بانکی و حساس��یت این امر، نیازمن��د دقت نظر و تدبیر الزم در 
اصالح نظام بانکی است، گفت: پرهیز از تعجیل، تداوم ثبات بازار پول 
و صیانت از سپرده های مردم، پیش شرط های هر اقدامی در این زمینه 

است.
به گفته همتی، بانک های کشور بی وقفه در خدمت اقتصاد کشور و 

جامعه خواهند بود.

یادداشت

متنوع س��ازی ابزارهای سیاست پولی، تداوم ساماندهی بازار غیرمتشکل 
پولی، اس��تقرار سیستم اعتبارسنجی قوی، اجرای عملیات بازار باز توسط 
بانک مرکزی و راه اندازی نظام حل و فصل و فراهم س��ازی امکان انحالل، 
توقف، ورشکستگی و ادغام بانک ها از جمله پیشنهادات سازمان برنامه برای 

اصالح نظام بانکی است.
به گزارش فارس، س��ازمان برنامه و بودجه با ارزیابی وضعیت سیس��تم 
بانکی، پیش��نهاداتی برای اصالح نظام بانکی ارائ��ه و تحقق اهداف برنامه 
ششم توسعه در این بخش را پیشنهاد کرده است. در متن گزارش سازمان 
برنامه و بودجه آمده است:  وضعیت بانک های کشور در زمینه شاخص های 
عملکردی ش��بکه بانکی نسبت به استانداردهای تعریف شده در این حوزه 
نامناسب تر است. پایین بودن سرمایه پایه بانک ها، فقدان انگیزه در صاحبان 
سهام برای افزایش س��رمایه، عدم بازبینی مقررات کفایت سرمایه همگام 
با تحوالت جهانی، ضعف در افش��ای اطالع��ات صورت های مالی بانک ها، 
کاهش سودآوری و افزایش زیان انباشته، کیفیت پایین شیوه های افزایش 
س��رمایه بانک ها از جمله از محل تجدید ارزیاب��ی دارایی ها و حجم باالی 
دارایی های موهومی و با ضریب ریسک باال در ترازنامه شبکه بانکی از دالیل 

اصلی نامناسب بودن کفایت سرمایه بانک های داخلی است.
بدی��ن ترتیب الزم اس��ت اقدامات اصالحی و نظارت��ی الزم درخصوص 
بانک ه��ای دارای کفایت س��رمایه پایین تر از حد اس��تاندارد انجام گیرد. 
برخ��ی از بانک ها برای کاهش حجم مطالبات غیرجاری خود نس��بت به 
امه��ال مطالبات در قالب تس��هیالت جدید اقدام می کنند لذا الزم اس��ت 
تمهیدات الزم برای واقعی ش��دن این نسبت اندیشیده شود. گفتنی است 
در بین سه طبقه مانده تسهیالت غیرجاری شامل سررسید گذشته، معوق 
و مشکوک الوصول، سهم مانده تسهیالت مشکوک الوصول در شبکه بانکی 
کشور باال بوده و به بیش از ۶۰درصد می رسد، بنابراین الزم است ترکیب 
مانده تسهیالت اعطایی در سه طبقه مزبور نیز مورد ارزیابی و توجه مقام 
نظارت��ی قرار گیرد. پیگیری وصول مطالبات غیرجاری از طریق اس��تقرار 
دادگاه های تخصص��ی و اصالح قوانین و نس��خ آیین نامه هایی که موجب 
افزایش مطالبات غیرجاری ش��ده، در کاهش نس��بت مطالبات غیرجاری 

مؤثر است.
بازار بین بانکی در س��ال 1۳9۶ در مقایس��ه با سال 1۳95 از رشد قابل 
توجهی برخوردار بوده، به نحوی که تعداد معامالت با 21.۳درصد افزایش 
و حجم معامالت با رش��د بیش از 1۰۶درصد همراه بوده است. سهم بازار 
بین بانکی در تأمین مالی کوتاه مدت بانک ها نیز به ۳1درصد افزایش پیدا 

کرده است. روند نرخ سود بازار بین بانکی نیز در سال های 1۳95 و 1۳9۶ 
نس��بت به سال 1۳9۴ از کاهش برخوردار بوده است. الزم است به منظور 
اصالح سازوکار اشاعه سیاست پولی، تزریق منابع بانکی به بخش تولید و 
جلوگیری از فشارهای تورمی ناشی از افزایش نقدینگی، در کنار سیاست 
مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی به اصالح ساختار ترازنامه ای بانک ها 
و ارتقای س��المت مالی آنها نیز توجه شود. سابقه تجربیاتی از قبیل طرح 
بنگاه های زودبازده و کارآفرین و پروژه های مس��کن مهر مؤید این موضوع 
است. تجربه های پیشین نشان می دهد هدف گذارهای سلیقه ای و ناکارآمد 
در تخصیص منابع بانکی از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی به افزایش 

نسبت مطالبات غیرجاری منجر شده است.
در این میان عدم اعتبارس��نجی دقیق متقاضیان تسهیالت، عدم توجه 
به توجیه فنی، اقتصادی و مالی پروژه ها توس��ط شبکه بانکی، بی انگیزگی 
بانک ها در وصول برخی تس��هیالت به دلیل تکالیف و ضمانت های دولت 
و اعط��ای خطوط اعتباری بانک مرکزی، دس��تیابی به اهداف را با چالش 

مواجه کرده است.
در سال های اخیر بررسی پدیده خلق پول درون زا که در ادبیات مرسوم پولی 
به عنوان نقش ضریب فزاینده پولی در رشد نقدینگی نشان داده می شود، به 
شدت پررنگ شده است. افزایش ضریب فزاینده پولی به 7.1۴ در اسفند ماه 
1۳9۶ بدین مفهوم است که شبکه بانکی با سرعتی بیش از گذشته اقدام به 
خلق نقدینگی کرده است. خلق فزاینده نقدینگی توسط شبکه بانکی با وضعیت 
اقتصاد کشور با مشخصه بارز تنگنای مالی و محدودیت فزاینده در دسترسی به 
اعتبارات بانکی ناسازگار به نظر می رسد. می توان گفت که رشد باالتر نقدینگی 
در عین رشد پایین تر پایه پولی معلول باال بودن نرخ سود و خلق پول از محل 
پرداخت سود به سپرده هاست. در شرایطی که سود سپرده پرداختی بانک ها 
پیش از سود واقعی نقدی دریافتی آنها روی تسهیالت بوده و همچنین نسبت 
و حجم مطالبات غیرجاری نیز باال باشد، اقتصاد به طور خالص از محل پرداخت 

سود خلق پول می کند.
با وجود برخورد بانک مرکزی با بازار غیرمتش��کل پولی و تعیین تکلیف 
بخش بزرگی از س��پرده گذاران این بانک ها، مش��کالت اصلی نظام بانکی 
کشور همچنان پابرجا مانده که باید برای حل آن تدابیر ویژه ای اندیشیده 
شود. درمان عمده مشکالت نظام بانکی کشور که خود را در قالب معضل 
دارایی های موهوم نشان داده است، تنها به واسطه اجرای یک برنامه جامع 
اصالح س��اختار نظام بانکی ممکن می ش��ود. پاالی��ش ترازنامه بانک ها از 
دارایی های موهومی، شفاف سازی صورت های مالی بانک ها و گزارش دهی 

براساس سیستم استاندارد گزارش دهی مالی بین المللی، اصلی ترین اقدامی 
اس��ت که باید از مسیر اجرای برنامه اصالح نظام بانکی انجام شود. در این 
میان طراحی یک اس��تراتژی مناسب برای جذب زیان انباشته بانک ها به 
نحوی که کمترین آسیب را به ساختار مالی کشور وارد کند، تنها در گرو 

همکاری دستگاه های ذی ربط با بانک مرکزی است.
از دیگ��ر راهکارهای مقابله با چالش های نظام بانکی کش��ور می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
* متنوع سازی ابزارهای اعمال سیاست پولی بانک مرکزی از طریق ایجاد 

سازوکارهای الزم برای استفاده از عملیات بازار باز
* تهیه و اجرای برنامه اصالح نظام بانکی کش��ور که باید مش��تمل بر 
بازبینی ترازنامه و سایر صورت های مالی بانک ها در چارچوب استانداردهای 

گزارشگری مالی بین الملل )IFRS( باشد.
* تفکیک بانک های دارای نس��بت های ترازنامه ای مناسب از بانک های 

دارای نسبت های ترازنامه ای نامناسب و برخورد با بانک های متخلف
* راه ان��دازی نظ��ام حل و فصل و فراهم س��ازی ام��کان انحالل، توقف، 

ورشکستگی و ادغام بانک های دارای نسبت های ترازنامه ای نامناسب
* ال��زام بانک ه��ا به واگ��ذاری دارایی ها و اموال مازاد و س��هام خود در 
شرکت هایی که فعالیت غیربانکی انجام می دهند با توجه به افزایش قیمت 

در بازار دارایی ها
* اخذ مالیات از عایدی اموال مازاد شبکه بانکی مطابق ماده 17 قانون 

رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
* استقرار سیستم اعتبارسنجی قوی که باعث می شود بانک در انتخاب 

مشتریان دچار اشتباه کژگزینی نشود.
* تداوم اجرای برنامه س��اماندهی بازار غیرمتش��کل پولی و مؤسس��ات 

اعتباری غیرمجاز
* ممنوعیت اعطای تس��هیالت بانکی به پروژه ه��ای فاقد توجیه فنی، 

اقتصادی و مالی
* تنوع ابزارهای مالی برای پوشش نیازهای مشتریان

* انتشار اوراق مالی اسالمی توسط بانک ها روی دارایی های خود )اوراق 
بهادارسازی دارایی ها( و تبدیل به افزایش سرمایه

* اجرایی کردن عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی
* وام دهی امن بانک مرکزی به بانک ها در قبال اخذ وثایق

* دس��ته بندی بانک ها و تعیین رفتار متمایز با هر دس��ته متناس��ب با 
شاخص های سالمت و تبعیت از بانک مرکزی.

از عملیات بازار باز تا رتبه بندی بانک ها و تنوع ابزارهای مالی

14 پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای اصالح نظام بانکی

 مجم��ع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت س��رمایه گذاری پارس آریان 
)س��هامی عام( مربوط ب��ه عملکرد س��ال های 1۳95 و 1۳9۶ و همچنین 
مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب اساسنامه جدید شرکت در انطباق 
با ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 12 دی ماه سال های 1۳97 

در محل دانشگاه خاتم برگزار شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی پارس آریان، در این مجمع که با حضور بیش 

از 95درصد از دارندگان س��هام برگزار ش��د، ضمن استماع گزارش هیات 
مدیره و بازرس قانونی درخصوص عملکرد س��ال های مالی منتهی به ۳۰ 
اسفند س��ال 1۳95 و 29 اسفند سال 1۳9۶، صورت های مالی مربوط به 
عملکرد سال های مزبور بررسی و با اکثریت قاطع آرای حاضرین به تصویب 
سهامداران رسید. براساس این خبر، موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران 
مشهود و موسسه حسابرسی آزموده کاران با کسب اکثریت آرا به ترتیب به 

عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه اطالعات نیز 
با رأی سهامداران به عنوان روزنامه رسمی شرکت معرفی شد.

گفتنی است که ش��رکت س��رمایه گذاری پارس آریان )سهامی عام( که 
شرکت مادر گروه مالی پاسارگاد است، در حال حاضر به عنوان بزرگترین 
ش��رکت س��رمایه گذاری کش��ور در حوزه مالی، از جایگاه ویژه ای در بازار 

سرمایه کشور برخوردار است.

با حضور اکثریت سهامداران

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری پارس آریان برگزار شد

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

علیرضا لگزایی
کارشناس اقتصادی
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نماگربازارسهام

براس��اس مصوبه اخیر ش��ورای پ��ول و اعتبار مبنی ب��ر تغییر پرداخت 
س��ود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت از روزشمار به ماه شمار، میزان 
س��ود پرداختی به صاحبان حس��اب ها دچار تغییراتی خواهد شد. در یک 
هزار و دویس��ت و شصت و دومین جلسه ش��ورای پول و اعتبار در تاریخ 
بیس��تم آذرماه، مقرر شد »معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری 
کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به گونه ای که حداقل 

مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده های مزبور باشد.«
به گزارش ایِبنا، همچنین مقرر ش��ده اس��ت که یک م��اه پس از تاریخ 
ابالغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت های الزم در شبکه بانکی کشور 
طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی به 
اجرا درآید. بر این اس��اس از ابتدای بهمن ماه س��ال  جاری محاس��به سود 
علی الحساب س��پرده های کوتاه مدت عادی از حالت روزشمار به ماه شمار 

تغییر می کند.
برای اینکه بدانیم س��ود ماه شمار سپرده ها چگونه محاسبه خواهد شد، 
باید ابتدا نحوه محاسبه سود روزشمار را مرور کنیم. سود سپرده های بانکی 
به صورت روزشمار و با نرخ سود علی الحساب طبق فرمول )مدت به روز( × 
)نرخ( × )مبلغ سپرده گذاری( تقسیم بر۳۶5 = سود سپرده های کوتاه مدت 

روزشمار محاسبه می شود.
به عبارت دیگر وقتی کارمند بانک به ش��ما می گوید س��ود روزش��مار 
15درصد یعنی کمترین مانده روزانه ش��ما جمع ش��ده و در پایان ۳۰روز 
محاسبه می شود. سپس عدد به دست آمده در 15درصد ضرب و مجموع 

آن تقسیم بر ۳۶5 می شود. )عبارت ۳۶5 معرف ۳۶5روز سال است(
به عنوان مثال اگر 1۰ میلیون تومان را به ش��کل ثابت در بانک با نرخ 
15درصد نگه داریم سود آن این گونه به دست می آید که عدد 1۰ میلیون 
در ۳۰ ب��رای ماه های ۳۰ روزه و ۳1 برای ماه های ۳1 روزه ضرب ش��ده و 
عدد ۳۰۰ میلیون به دس��ت آمده در 15درصد ضرب می ش��ود. حال عدد 
۴5۰ میلیون به دس��ت آمده بر ۳۶5 تقسیم می ش��ود و مبلغ 12۳ هزار 
تومان به دست می آید و این سود یک ماه مبلغ 1۰ میلیون تومان ثابت با 

نرخ 15درصد است.
پیش از پرداخت سود به مشتریان براساس حداقل مانده حساب آنها در 
طول یک روز بوده، اما با این تغییر، س��ود پرداختی به مشتریان براساس 
میانگین حداقل مانده  حساب  آنها در روزهای یک ماه محاسبه و در پایان 

ماه به حس��اب آنها واریز می ش��ود. یعنی در فرمول فوق تبدیل به فرمول 
»نرخ س��ود ضربدر تعداد روزه��ای ماه ضربدر کمتری��ن مانده طی ماه« 
خواهد شد. همچنین در بند دوم این بخشنامه نیز تاکید شده که کماکان 
مطابق رویه معمول در صورت فس��خ سپرده ها با ماهیت کوتاه مدت، برای 
مدت زمان سپری شده طی ماه فسخ و براساس حداقل مانده مقطع زمانی 
سپری ش��ده آن ماه، سود محاسبه و پرداخت می ش��ود، بنابراین چنانچه 
ابتدا و انتهای مقطع محاسبه سود سپرده بنا به دالیل مختلف، در دو ماه 
متوالی قرار گیرد، مبنای محاس��به س��ود در ماه ابتدایی براساس حداقل 
مانده مقطع س��پری ش��ده در آن ماه و مبنای محاسبه سود در ماه بعدی 
نیز براس��اس حداقل مانده سپری ش��ده ماه بعدی خواهد بود که در آخر، 
مجموع س��ودهای محاسبه شده به عنوان س��ود قابل پرداخت به حساب 

مشتری کارسازی می شود.
بنابراین چنانچه برای مثال حس��ابی در تاریخ 15 فروردین سال آینده 
افتتاح ش��ود با رعایت سایر شرایط و ضوابط، سود براساس کمترین مانده 
حساب از تاریخ 15 فروردین تا ۳1 فروردین سال آینده برای ماه فروردین 
و کمترین مانده از تاریخ اول اردیبهشت تا ۳1اردیبهشت سال آینده برای 
ماه اردیبهش��ت به صورت جداگانه محاسبه و مجموع ارقام فوق در پایان 

اردیبهشت ماه به حساب منظور می شود.
تاثیر سود بانکی ماه شمار در بورس

اما یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ماه شمار شدن سود سپرده های 
کوتاه مدت بانکی، معتقد اس��ت: این تصمیم فقط هزینه بانک ها را کاهش 

می دهد و سبب روانه شدن سرمایه ها به سمت بورس نمی شود.
عبدالحس��ین رضوی امیری در گفت وگو با ایس��نا، درباره پرداخت سود 
ماه شمار به جای روزش��مار برای حساب های کوتاه مدت بانکی گفت: این 
تصمیم فقط به خاطر بانک هاست تا هزینه کمتری پرداخت کنند و منابع 
بیشتری داشته باشند که بتوانند تسهیالت بیشتری به صنایع و متقاضیان 
دیگر از جمله بخش مسکن پرداخت کنند. از آنجا که حجم این سپرده ها 
زیاد است، کاهش سود سپرده ها می تواند عدد بزرگی باشد و هزینه بانک ها 

را کاهش زیادی دهد.
او در پاس��خ به اینک��ه آیا س��پرده گذاران کوتاه مدت با این بخش��نامه 
سرمایه خود را از بانک ها خارج می کنند و آیا در صورت خروج این منابع 
می تواند راهی بازار سرمایه شود؟ گفت: با توجه به اینکه کسانی که سپرده 

کوتاه مدت و جاری دارند افرادی هستند که با پول خود روزانه کار می کنند 
و از بانک به عنوان صندوق مبادالت نیز استفاده می کنند قطعا نمی توانند 
این وجوه را خارج کنند و حداقل خروجی پول از بانک ها را خواهیم داشت؛ 

اگرچه ممکن است اثر روانی داشته باشد و سایر بازارها را متاثر کند.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: مشکل بازار سرمایه و بورس جای 
دیگری است و نیاز به بازنگری کلی در نحوه  انجام معامالت دارد. معامالت 
بای��د به س��متی حرکت کند که مانن��د همه دنیا از حالت نوس��ان گیرِی 
صرف، آن هم نوسان گیری بزرگ خارج شود و به سمت خرید سهام برای 

بلندمدت و میان مدت حرکت کند.
رضوی امیری توضیح داد: جدا از ریسک پذیری بازار سرمایه و ریسک های 
سیاسی حاکم بر جامعه، شاهد هستیم تا شاخص بورس حرکت افزایشی 
و منطق��ی خود را ش��روع می کن��د و می خواهد قس��متی از تورم موجود 
در جامع��ه را جب��ران کند که اعتماد مردم جذب ش��ود بالفاصله حرکت 
غیرمنطقی نوسان گیران بزرگ حقوقی و صندوق ها با عرضه آبشاری سهام 
اتفاق می افتد و شاخص کاهشی می شود و این روند ادامه می یابد تا زمانی 
ک��ه مجددا پس از این کاهش ها دوباره خریدها آغاز و پس از چندی قبل 
از مجامع آنها فروش سهام آغاز شود و این روند سال هاست که ادامه دارد.

این کارش��ناس بازار س��رمایه ادامه داد: باید با تدوین مقررات جدید و 
نظارت بر اجرای آنها که از وظایف سازمان بورس است به داد بازار سرمایه 
و س��هامداران حقیقی رس��ید و س��عی کرد تا اعتماد دائمی مردم را بابت 

سرمایه گذاری در بورس به دست آورد.
رضوی امیری اظهار کرد: در صنایع می بینیم که با افزایش قیمت ارز و 
ایجاد تورم ناشی از آن، قیمت مواد و دستمزد باال می رود و طبیعی است 
که قیمت تمام شده محصوالت باال رود، اما هم زمان با این افزایش ها قیمت 
فروش محصوالت باال نرفته یا مجوز الزم برای این افزایش را نگرفته است 
و اگر موفق به دریافت ش��وند با فاصله زمانی بس��یار زیادی اتفاق می افتد. 
این هم معضل دیگری اس��ت و مانع از تداوم سوددهی مناسب واحدهای 

صنعتی و به تبع آن کاهش ارزش سهام می شود.  
وی ادامه داد: ارزش ذاتی و جایگزینی بس��یاری از واحدهای صنعتی و 
تولیدی بسیار بیشتر از ارزش روز سهام آنهاست که این معضل نیز با آزاد 
کردن فشار مالیاتی شرکت ها برای ارزیابی مجدد دارایی های ثابت خویش 

برطرف شود.

ماه شمار شدن سود بانک ها برای بورس پول می شود؟

نحوه محاسبه سود ماه شمار

افت 73درصد شاخص های جهان در سال میالدی گذشته

تهران، پربازده ترین بورس آسیایی در سال 2۰18
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بازدهی مثبت شاخص کل در دومین هفته زمستان
لیدرمحوری بانک ها در بورس

دومین هفته از زمس��تان برای س��هامداران با خوش یمنی همراه 
بود و ش��اخص کل بازدهی 1,5درص��دی را ثبت کرد. در این هفته 
نی��ز کماکان نمادهای بانکی مورد توج��ه اهالی بازار قرار گرفتند و 
سهامداران شاهد بازگش��ایی »وپاسار« در روز سه شنبه بودند. طی 
پنج روز معامالتی اخیر حقیقی ها بار دیگر مس��ند تغییر مالکیت را 

به خود اختصاص دادند.
به گزارش سنا و براساس آمارها، شاخص کل در هفته دوم دی ماه 
ب��ا بازدهی 1.5درصدی  همراه ش��د. طی این بازه زمانی ش��اخص 
هم وزن نیز مسیر مثبتی را پشت سر گذاشت و این شاخص بورسی 

نیز ۰.1۴درصد افزایش داشت.
روند معامالت این هفته نیز نتایج قابل توجهی به همراه داش��ت. 
میانگین ارزش معامالت بورس در حالی نس��بت به هفته قبل روند 
کاهشی داشت که بار دیگر حقیقی ها تصاحب مالکیت را در اختیار 
داشتند. به این ترتیب میانگین ارزش معامالت هفتگی بورس تهران 
حدود 55۰ میلیارد تومان رقم خورد. میانگین خالص تغییر مالکیت 
بورس نیز 55 میلیارد تومان و با دست به دست شدن سهام از سوی 

معامله گران حقوقی به حقیقی انجام گرفت.
مالکی��ت بورس ط��ی پنج روز معامالتی تنها ی��ک روز در اختیار 
سهامداران حقوقی بود و حقیقی در روزهای دیگر برندگان معامالت 
روزانه بودند. همچنین بازیگران خرد؛ بیشترین ارزش تغییر مالکیت 
روزانه را در روز سه ش��نبه به ثبت رس��اندند به طوری که خرید این 

گروه در روز مزبور به 1۴۴میلیارد تومان رسید.
همانن��د هفته قب��ل، در این هفته نیز بیش��ترین خرید بازیگران 
خ��رد در نمادهای بانکی به ثبت رس��ید. تقاضای وافر حقیقی ها در 
نماده��ای این صنعت باعث ش��د تا گروه بانکی بیش��ترین حجم و 
ارزش معاالت هفتگی را به خود اختصاص دهد. در رده دوم تقاضای 
ب��ازار، نمادهای خودرو قرار گرفتند. این گ��روه نیز حجم معامالت 
قاب��ل توجه��ی را در این هفت��ه تجربه کرد. به ای��ن ترتیب صنعت 
خودرو دومین گروهی بود که با اقبال بازیگران حقیقی همراه شد.

لیدرمحوری بانک ها در یک هفته
ام��ا یکی از مهم تری��ن خبرهای مدت اخیر درخصوص بازگش��ایی 
نماد بانک پاس��ارگاد و انتش��ار گزارش عملکرد مالی شش ماهه بانک 
تجارت بود. »وپاسار« در حالی در لحظات پایانی معامالت روز سه شنبه 
بازگشایی ش��د که با حجم تقاضای قابل توجهی از سوی معامله گران 
حقیقی همراه شد. نماد این بانک که ابتدای آذر 95 متوقف شده بود با 
تدابیر ویژه از سوی نهاد ناظر بازگشایی شد و مورد استقبال سهامداران 
ق��رار گرفت. در زمینه روند فعالیت نمادهای بانکی، مهم ترین موضوع 
هفته مربوط به اظهارات حس��ن امیری، مع��اون نظارت بر بورس های 

سازمان بورس و اوراق بهادار بود.
معاون س��ازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: بازگشایی نماد بانک 
پاسارگاد انجام شد، اما بازگشایی نماد معامالتی بانک های »مهر اقتصاد، 
حکمت، قوامین، انصار و موسسه اعتباری کوثر« شرایط متفاوتی دارند 
و بحث ادغام در یک بانک واحد مطرح است، بنابراین تا تعیین تکلیف 
این ادغام، نماد این پنج بانک و موسسه متوقف می ماند. وی همچنین 
تاکید کرد سازمان بورس در بحث ادغام بانک ها طی جلساتی با بانک 

مرکزی، حافظ حقوق و منافع سرمایه گذاران است.

بیشتر بورس های جهان سال 2۰18 میالدی را سرخ رنگ به پایان بردند 
و از بین 1۰۰ شاخص مورد مطالعه، تنها 27 شاخص توانستند بازه زمانی 
یک ساله را در مدار مثبت به پایان ببرند. طبق این آمار، از میان 1۰ بورس 
آفریقایی، شاخص چهار بورس )۴۰درصد( باال رفت و از این رو قاره سیاه، 
بهترین عملکرد را از خود به جای گذاشت. در ادامه نیز 1۰ شاخص از ۳۳ 
شاخص بورس  های آسیایی )۳۳درصد( و پنج شاخص از 1۶ شاخص مورد 

مطالعه بورس  های قاره آمریکا )۳1درصد( مثبت شدند.
به گزارش سنا، این در حالی است که بازارهای اروپایی بدترین عملکرد 
را در این مدت از خود به جای گذاش��تند و تنها هش��ت ش��اخص از ۴1 
ش��اخص مورد مطالعه )2۰درصد(، سبزرنگ بودند. در این میان، شاخص 
بورس ونزوئال با رشد حدود 127 هزار درصد، همچون سال  های گذشته، از 
نظر بازدهی در صدر بورس  های جهان قرار گرفت. با توجه به تورم میلیونی 
این کش��ور آمریکای التین، رشد عجیب این شاخص دور از ذهن نبود. در 
ادامه، بورس اوکراین هم با حدود 78درصد رش��د، بهترین بورس اروپایی 
و دومین بورس پربازده دنیا بود. در رتبه س��وم هم بورس تهران با افزایش 

حدود ۶8درصدی، پربازده ترین بورس آسیا نام گرفت.
1۰ شاخص برتر و پربازده بورس های دنیا

بنا بر آمار منتشرشده، شاخص بورس ونزوئال با حدود 127 هزار درصد 
در رتبه اول، ش��اخص PFTS بورس اوکراین با حدود 78درصد رش��د در 
رتبه دوم، شاخص TEDPIX بورس تهران با حدود ۶8درصد، رتبه سوم، 
ش��اخص MBI 1۰ بورس مقدونیه با حدود ۳7درصد رشد، رتبه چهارم 
و ش��اخص JSE بورس جامائیکا با حدود ۳2درصد، با رتبه پنجم برترین 

بازارهای دنیا در سال 2۰18 بودند.
پس از این بازارها، شاخص QE بورس قطر با حدود 21درصد رشد در 
رتبه شش��م قرار گرفت و شاخص بورس تونس با حدود 1۶درصد رشد در 
رتبه هفتم ایستاد. شاخص IBOVESPA بورس برزیل با حدود 15درصد 
رشد توانست رتبه هشتم را کسب کند و شاخص MOEX بورس روسیه با 
حدود 12درصد، نهمین بورس پربازده دنیا نام گرفت و دهمین رتبه نیز به 

شاخص بورس ابوظبی با حدود 12درصد رشد اختصاص یافت.
بازارهای زیانده در سال 2۰18 میالدی

نکته جالب در این میان، افت شدید شاخص بورس دوبی با وجود رشد 

12درصدی ش��اخص ابوظبی است. به این ترتیب که، بورس دوبی با زیان 
25درصدی، سومین بورس زیانده جهان نام گرفت.

این موقعیت برای دو بورس اصلی روسیه یعنی MICEX و RTS هم 
به چش��م می خورد. بورس  MICEX )رتبه 9 دنیا( با بازده 12 درصدی 
همراه شد و بورس RTS این کشور با زیان حدود 7.7درصدی، پنجاهمین 

بازار منفی دنیا لقب گرفت.
اما، بازار س��رمایه چین بدترین عملکرد را در بین تمام بورس های دنیا 
داش��ت. هر دو ش��اخص اصلی بورس های چین، یعنی مرکب شانگهای و 
CSI ۳۰۰ )که ترکیبی از عملکرد دو بورس ش��انگهای و ش��نژن کش��ور 

است( به ترتیب بیش از 25 و بیش از 2۶درصد افت کردند.
با توجه به این آمار، 1۰ بازار منفی و زیانده دنیا نیز به این ترتیب معرفی 
شدند. شاخص CSI ۳۰۰ چین با حدود )2۶.5(درصد زیانده ترین بازار در 
سال گذشته میالدی نام گرفت و شاخص مرکب شانگهای چین با حدود 

)25.5( درصد بازدهی منفی، دومین رتبه را به خود اختصاص داد.
پس از این دو بازار، ش��اخص بورس دوبی با حدود 25درصد و شاخص 
مرک��ب Athex ب��ورس یونان با ح��دود 2۳.5درصد بازده��ی منفی در 

رتبه های سوم و چهارم ایستادند.
رتبه پنجمین بازار زیانده در جهان نیز به شاخص بورس ایرلند با حدود 
22درصد بازدهی منفی تعلق گرفت و ش��اخص BCT بورس کاستاریکا 
ب��ا حدود 21درصد بازدهی منفی به عنوان شش��مین ب��ازار منفی جهان 
 BIST نام گذاری شد. رتبه هفتمین و هشتمین بازار منفی نیز به شاخص
1۰۰ بورس استانبول با حدود 21درصد کاهش و شاخص LuxX بورس 

لوکزامبورگ با حدود 19.5درصد کاهش، تعلق گرفت.
در این میان، ش��اخص ATX Prime بورس وی��ن )اتریش( با حدود 
19.5درصد، نهمین بازار منفی و ش��اخص KOSPI بورس کره جنوبی با 

حدود 18.5درصد دهمین بازار منفی نام گرفت.
شاخص بازار ژاپن نیز در رده متغیرهای منفی قرار گرفت و به این ترتیب 
شاخص نیکی ژاپن با کاهش 15,2درصدی یکی از شاخص های منفی دنیا 
نام گرفت. از سوی دیگر، بازار لندن نیز در این مدت مشابه با روند منفی 

شاخص فوتسی همراه شد و این متغیر با افت 12درصدی همراه شد .
در ادامه، شاخص کک فرانسه نیز یک سال میالدی گذشته را با بازدهی 

منفی به پایان برد و روزهای معامالتی س��ال 2۰18 میالدی را با بازدهی 
منفی 8,8درصدی به پایان برد.

نزدک آمریکا نیز در میان متغیرهای منفی دنیا قرار گرفت و با بازدهی 
منفی 5,۴درصدی پرونده یک سال معامالتی گذشته را مختومه کرد.
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صنعت در اولویت پرداخت ارز است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت دولت تالش می کند مسائل 
ارزی واحدهای صنعتی را حل کند لذا این بخش در اولویت پرداخت ارز 
اس��ت و خرید ماشین آالت و تجهیزات واحدهای صنعتی نیز در اولویت 

قرار دارد.
به گزارش ایسنا، محسن صالحی نیا در مراسم عملیات اجرایی ناحیه 
صنعت��ی ن��وده انقالب اظهار کرد: ب��ا راه اندازی ای��ن ناحیه صنعتی در 
آینده ای نزدیک، در این منطقه شرایط برای صنعتگران، سرمایه گذاران 
و کارآفرینان��ی که تمایل به ایجاد واحد صنعتی در این ناحیه دارند، به 

خصوص مردم بومی منطقه، فراهم خواهد شد.
وی اف��زود: مطالع��ه و مکان یابی برای احداث ای��ن ناحیه صنعتی به 
صورت دقیق انجام ش��ده و از نظر فنی، اقتصادی و زیس��ت محیطی در 
کارگروه های مختلف بررسی و اقدامات الزم برای آن صورت گرفته است. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: یکی از اولویت های 
مهم ما در ایجاد ش��هرک ها و نواحی صنعتی، توجه و تمرکز بر مس��ائل 
محیط زیستی است و تمامی این  موارد در این محل لحاظ شده و زمینه 
برای حفظ و ارتقای آن فراهم شده است، زیرا که توسعه صنعت با رعایت 

مسائل زیست محیطی امکان پذیر است.
صالحی نیا گفت: یکی از اولویت های اصلی دولت، حمایت از بنگاه های 
کوچک و متوسط و حمایت از اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته است 
که خوشبختانه با پیش بینی های صورت گرفته 8۰ طرح صنعتی در این 
محل مس��تقر و شرایط اش��تغال برای 8۰۰ نفر فراهم خواهد شد. وی 
اظه��ار کرد: واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط باید به دنبال تبدیل 
خود به بنگاه  اقتصادی باشند و با آشنایی از ساز و کار بازارهای مختلف و 
تامین منابع مالی در تحقق اهداف و ماموریت های خود پرشتاب حرکت 

کنند.
او اف��زود: دان��ش فنی و تکنولوژی واحده��ای صنعتی و تولیدی باید 
به روز باش��د تا در هر لحظه بتوانند تح��ول و تغییراتی را در محصوالت 
خود بر طبق بازارهای داخلی و خارجی داشته و محصول خود را صادر و 
با دسترسی بیشتری به بازارها به خصوص بازارهای صادراتی هدف خود 
برس��انند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهداف وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت در حمایت از واحدهای صنعتی، خاطرنش��ان 
کرد: تأمین و تخصیص ارز الزم، تأمین مواد اولیه، مشخص کردن بستر 
واردات در قبال صادرات با حمایت س��ازمان، پشتوانه س��ازی سرمایه در 
گردش، بازسازی و نوسازی و اصالح ظرفیت در واحدهای تولیدی برای 
رونق و توس��عه فعالیت های اقتصادی در سطح کالن در دستور کار قرار 
دارد. صالحی نی��ا عنوان کرد: واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط در 
ایجاد ارزش افزوده، اش��تغال و تکمی��ل زنجیره های تامین نقش مهمی 
دارند و با توجه به تحوالتی که در س��طح بین المللی اتفاق افتاده، دولت 
تالش می کند که مس��ائل ارزی واحدهای صنعتی را حل کند که طبق 
اولویت های تعریف شده، بخش صنعت برای پرداخت ارز، مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت و قطعا حمایت از تولید داخلی و توجه به تولید ملی مورد 
تأکید است و خرید ماشین آالت و تجهیزات واحدهای صنعتی در اولویت 

قرار دارد.
وی اضافه کرد: س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، 
عالوه بر تامین امکانات زیربنایی، سخت افزاری و نرم افزاری در شهرک ها 
و نواح��ی صنعت��ی و مناطق ویژه اقتصادی تابعه ب��ا برنامه های جامعی 
که در حوزه صنایع کوچک در دس��تور کار قرار داده، خدمات حمایتی 
اعم از اس��تقرار نظام پیمانکاری فرعیSPX، ایجاد و توسعه کنسرسیوم 
صادرات��ی، ش��رکت های توس��عه صادرات، ش��رکت در نمایش��گاه های 
بین المللی، ارتقای صادرات واحدهای صنعتی کوچک صادراتی و معرفی 
و پذیرش واحده��ای صنعتی در فرابورس و انتق��ال فناوری واحدهای 
صنعتی را انجام می دهد. صالحی نیا اظهار کرد: دستگاه قضایی با حمایت 
از س��رمایه گذاران مش��روع و رفع موانع برای صنعتگران و کارآفرینان، 
نقش مهمی را در توس��عه اقتص��ادی واحدهای صنعتی انج��ام داده و 
امنیت اقتصادی را برای آنها به وجود آورده اس��ت. وی افزود: بی تردید 
قوه قضاییه در حوزه صنعت کشور، محیطی امن برای فعالیت اقتصادی 
واحدهای صنعتی و تولیدی فراهم کرده و نقش تاثیرگذاری در رش��د و 

توسعه اقتصادی صنعتگران داشته است.

اخبـــار

رئیس اداره ش��رق آفریقا در وزارت امور خارجه گفت در اوایل دهه 8۰ 
یک میلیون دالر صادرات به کنیا انجام داده ایم، اما امسال این رقم به 11۰ 
میلیون دالر رس��یده است. به گزارش ایسنا، حس��ین گیوزاد در همایش 
پتانس��یل های صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی به کشورهای شرق 
آفریقا، اظهار کرد: آفریقا دومین قاره وس��یع جهان بوده و ما با ۴8 کشور 
آن رابطه سیاسی خوبی داریم، همچنین 19 سفارت نیز در این قاره وجود 
دارد. وی ادامه داد: ش��رق آفریقا نقطه ای از آن اس��ت که ایرانیان در این 
بخش فعالیت های خوبی دارند، به طوری که می توان گفت این قاره برای 

ما بیگانه نیست.
رئیس اداره ش��رق آفریقا در وزارت امور خارجه با انتقاد از نگاهی باال به 
پایین به آفریقا، گفت: این کشور ویژگی هایی دارد که باید آن را فرا بگیریم. 
در حال حاضر ایران در تولید صنعت چای پیشتاز بوده و آفریقا بر این امر 

سرمایه گذاری می کند.
گیوزاد با اش��اره به اینکه اگر کسی به دنبال فعالیت در آفریقا است باید 
ن��گاه خ��ود را تغییر دهد، عنوان کرد: از نظر کس��ب و کار، تجارت آفریقا 
س��خت تر از ایران بوده و قوانین نیز در این کشور مشخص تر بوده، در این 
کش��ور دول��ت در اقتصاد دخالت نمی کند و عموما عضو س��ازمان تجارت 

جهانی است.
وی ب��ا بیان اینکه کش��ورهای آفریقایی در اتحادیه ه��ای اقتصادی این 

منطقه عضو هس��تند و فضای کسب و کار به گونه ای نیست که دولت در 
امور اقتصادی دخالت کند، گفت: رش��د اقتصادی قاره آفریقا در چند دهه 
اخیر به صورت مس��تمر ادامه داشته اس��ت. روابط آنها با سایر کشورها به 
گونه ای بوده که همواره به دنبال آن هستند تا منفعت را برای مردم خود 

به وجود آوردند. پذیرفتن این امر با این نگاه برای کشور ما سخت است.
رئیس اداره شرق آفریقا در وزارت امور خارجه بیان کرد: ایران در روابط با 
کشورهای آفریقایی در سطح سیاسی روابط خوبی دارد، همچنین ایرانیان 

در آفریقا وجهه خوبی دارند و با روی باز از ایرانیان پذیرایی می کنند.
گیوزاد خاطرنشان کرد: از حدود 12 سال گذشته شاهد این هستیم که 
صادرات ایران از نظر کاالی تجاری رش��د مستمری به قاره آفریقا داشته، 
همچنین در اوایل دهه 8۰، یک میلیون دالر صادرات به کنیا انجام داده ایم 

اما امسال این رقم به 11۰ میلیون دالر رسیده است.
وی عن��وان کرد: در حال حاضر کش��ورهای آفریقایی از فقر مطلق رها 
شدند و به درجه ای از درآمد متوسط از نظر جهانی دست پیدا کردند. عالوه 
بر آن بخشی از خدمات فنی و مهندسی خود را نیز تامین مالی می کنند. 
همچنین سرمایه گذاران آفریقایی به سرمایه گذاری در زمینه های مختلفی 

مانند بنادر، برق، چای و . . . در کشور ما می پردازند.
گیوزاد تصریح کرد: در ش��رق آفریقا در کنیا، اتیوپی، زیمباوه و اوگاندا 
و ... س��فارتخانه داریم که این س��فارتخانه ها موظف هستند که به فعاالن 

اقتصادی ایران خدمات بدهند.
وی گفت: در س��ال گذشته ۳۰ میلیون دالر صادرات به کشور سومالی 
انجام داده ایم و این روابط نیز همچنان ادامه دارد. همچنین از نظر تجاری 
ان��واع کاالی ما ب��ه آفریقا صادر می ش��ود که عمده آن ش��امل کاالهای 

شیمیایی، قیر، گاز مایع و مواد خوراکی می شود.
رئیس اداره ش��رق آفریقا در وزارت امور خارجه تاکید کرد: اگر انسجام 
بین فعاالن اقتصادی باش��د امکان ادامه دادن هرچه بیش��تر این صادرات 
وجود دارد. کشور ترکیه در زمینه صادرات به آفریقا دیرتر از ما اقدام کرد، 
اما در حال حاضر به جایگاه خوبی دس��ت پیدا کرده است. ما باید بتوانیم 
روابط توسعه ای و صادراتی خود را به آفریقا همچنان با قدرت ادامه دهیم.
گیوزاد با بیان اینکه خط کش��تیرانی مناسبی بین بندرعباس و دروازه 
ش��رق آفریقا وجود دارد، عنوان کرد: ما می توانیم در صنعت گردش��گری 
از آفریقا کمک بگیریم، این صنعت در  این کش��ور بس��یار پیشرفته است. 
صنعت بانکداری آفریقا و بیمه آن بسیار عملکرد قابل قبولی دارد و ما باید 

در این زمینه ها نیز از این کشور کمک بگیریم.
رئیس اداره ش��رق آفریقا در وزارت امور خارج��ه  تصریح کرد: در حال 
حاضر ما حضور کمرنگی از ایرانیان را در آفریقا به دلیل بیماری و قحطی 
ش��اهد هس��تیم. در کنیا 1۰۰ خان��واده ایرانی حضور دارند که در س��ایر 

بخش های آفریقا این رقم به شدت کمتر است. 

صادرات 11۰ میلیون دالری ایران به کنیا
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اخبار

کدام خودرو ها در هفته اخیر کاهش قیمت 
داشتند؟

یک فعال بازار می گوید پیش فروش خودرو نتوانست تاثیری در متعادل 
شدن قیمت خودرو در بازار به جا بگذارد. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه 
نمایش��گاه داران خودرو با اعالم این مطلب در گفت وگو با خبرآنالی،ن 
افزود: دو ش��رکت خودروس��ازی ایران خودرو و سایپا به دفعات دست 
ب��ه پیش فروش خودرو زدند، اما این پیش فروش ها نتوانس��ت قیمت ها 
را متع��ادل کند چرا که مدت دار اس��ت. وی اضافه ک��رد: پیش فروش 
کوتاه م��دت در فاصله یک م��اه و 1۰ روز می تواند بازار را متعادل کند، 
اما وقتی پیش فروش طوالنی مدت اس��ت بازار تاثیری نمی گیرد. وی در 
پاس��خ به س��والی درخصوص وضعیت بازار خرید و فروش در ش��رایط 
کنونی گفت: بازار به شدت راکد است از یک سو قدرت خرید به شدت 
کاهش یافته اس��ت و از سوی دیگر بازار در بالتکلیفی است و نمی داند 

باالخره نتیجه تصمیمات درباره قیمت خودرو چه خواهد شد.
وی اضاف��ه کرد: وقتی ما از رکود حرف می زنیم، خودروس��ازان از 
رونق صحب��ت می کنند چرا که می گویند صف ه��ای طوالنی برای 
پیش خرید خودرو ش��کل گرفته اس��ت این در حالی اس��ت که ما با 

مشتری واقعی سر و کار داریم و خودروساز با سرمایه گذار.
موتمن��ی در توضیح ای��ن مطلب افزود: در حقیق��ت 99درصد از 
خری��داران خودرو در پیش فروش های صورت گرفته در ماه های اخیر 
مصرف کننده واقعی خودرو نبودند و تالش دارند با حفظ قدرت خرید 
نقدینگی خود از فاصله قیمتی کارخانه و بازار بهره برداری کنند، اما 
به دلیل مش��خص نبودن وضعیت قیمت ها حتی حواله ها که تا چند 

ماه پیش به وفور خرید و فروش می شد، امروزه دیگر خریدار ندارد.
این فعال ب��ازار خودرو از کاهش قیم��ت خودرو های مونتاژی در 
ب��ازار طی هفته اخیر خبر داد و گفت: یکی از مهمترین مش��کالت 
عدم عرضه و ناکافی بودن عرضه خودرو ها بود، اما در چند روز اخیر 
وضعیت بهبود یافته است. او از توقف طرح تحویل خودرو ها به صورت 
انبوه به ش��رکت ها در دو هفته اخیر خبر داد و گفت: برای برخی از 
کس��انی که ثبت نام ک��رده بودند و اتفاقا نتوانس��ته بودند در موعد 
مقرر خودروهای ش��ان را تحویل بگیرند، دعوتنامه رفته است از این 
رو وضعیت بازار با بهبود اندکی روبه رو ش��ده اس��ت. وی گفت: بازار 
خودرو های مونتاژی امروزه وضعیت بهتری دارند و برای خودرو هایی 
مانند پراید و پژوپارس و ... که مصرفی تلقی می ش��وند نیز خرید و 
فروش به کف رس��یده و تغییرات قیمتی در مسیر کاهش آغاز شده 
اس��ت. او در پاس��خ به این س��وال که وضعیت بازار خودرو را چگونه 
پیش بینی می کنید، گفت: اگر خودروس��از بتواند به تعهداتش عمل 
کن��د و پیش فروش ها را به موقع تحویل دهد بی تردید بازار متعادل 

خواهد شد در غیر این صورت مشکالت ادامه خواهد یافت.
موتمنی ابراز امیدواری کرد که با مشخص شدن قیمت های جدید 
بازار به تدریج خود را پیدا می کند. او گفت: در ماه های اخیر بسیاری 
از همکاران ما اصال خرید و فروش و معامله ای نداشتند و بازار خرید 
و فروش خودرو های دست دوم اصال رونقی ندارد. به گفته وی تعداد 

خریداران از فروشندگان در بازار به مراتب کمتر است.

قیمت گذاری خودرو که چندی است به یک معادله چند مجهولی تبدیل 
ش��ده همچنان بازار خودرو را بالتکلیف نگه داش��ته اس��ت. گاهی خبر از 
کاهش برخی از خودروها می رسد و روزی دیگر از افزایش قیمت ها صحبت 

به میان می آید.
به گزارش روی��داد2۴، موضوع قیمت گذاری خودرو همچنان بالتکلیف 
اس��ت و اگرچه از این س��و و آن س��و خبر می رس��د که به زودی قیمت 
خودرو های تولید داخل نیز اعالم خوهد ش��د و هر بار یک نهاد و مسئول 
در مورد آن اظهارنظر می کند، اما همچنان کلید این قفل بزرگ پیدا نشده 
و دول��ت تدبیر و امید گویی کلید اتاق قیمت گذاری خودرو را گم کرده و 
در میان مسئولین مختلف در پی پیدا کردن کلید این اتاق هر بار به یک 

بن بست می رسد.
در این میان نه تنها بازار خودرو از این وضعیت متضرر ش��ده اس��ت که 
حتی خودروسازان در شرایطی که این صنعت نیز تحریم هم شده است نیز 
برای اجرای تعهدات تحویل خودرو های پیش فروش ش��ده خود سرگردان 
قیمت های جدید ش��ده اند و نگاه ش��ان به دستور افزایش قیمت ها خشک 

شده است و حتی خود در این زمینه دست به کار شده و خود قیمت برخی 
محصوالت شان را افزایش داده اند.

از سویی در حالی که به نظر می رسد دولت همه تالش خود را برای کنار 
گذاشتن شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو به کار برده، اما در این امر 
ناکام مانده است و همچنان شورای رقابت طبق قانون و اختیاری که به آن 
داده شده دست از قیمت گذاری خودرو نمی کشد و در این امر دخالت دارد.
این در حالی اس��ت که بعد مدت ها کش و قوس در این زمینه همه بر 
این امر تاکید داشتند که دیگر قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت و 
ستاد تنظیم بازار سپرده شده است، اما چند روز پیش شورای رقابت دوباره 
خودی نشان داد و با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، دستورالعمل تنظیم 
قیمت خودرو های انحصاری را ارس��ال ک��رد تا رئیس جمهور در مورد آن 

تصمیم گیری کند.
رضا ش��یوا، رئیس این ش��ورا هم بر این موضوع که براس��اس ماده 58 
فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران شورای رقابت 
موظف اس��ت تا همه ساله دستورالعمل تعیین قیمت را برای خودرو هایی 

که دارای انحصار هستند و رقیب ندارند ارائه کند هم تاکید و عنوان کرد: 
براس��اس بند ۳ آن ابالغیه مقرر شد تا شورا و نهاد هایی که قیمت گذاری 
انجام می دادند، شیوه قبلی را ادامه دهند، اما قیمت گذاری ها براساس تایید 

نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی خواهد بود.
به هر صورت گره کور قیمت گذاری خودرو همچنان کور مانده اس��ت و 
هنوز هم خبری از اعالم قیمت های جدید به گوش نمی رس��د. فعاالن این 
حوزه نیز هر کدام تحلیل های خود را از بازار خودرو ارائه می دهند و برخی 
اعالم افزایش قیمت های جدید از س��وی خودروسازان را در باغ سبزی به 

آزادسازی قیمت ها شمرده اند.
برخی این شرایط را در بازار مطلوب می پندارند و عنوان می کنند قیمت ها 
به بازار حاشیه نزدیک تر و دست دالالن از این بازار کوتاه خواهد شد. به هر 
حال اگر آزادس��ازی بخواهد صورت بگیرد مشکالت خود را خواهد داشت 
و مش��خص نیست این ظرفیت وجود دارد یا خیر و اگر صورت نگیرد هم 
باید مشخص شود این افزایش قیمت ها از سوی خودروسازان پیش از اعالم 

قیمت های جدید و دستور افزایش قیمت ها برای چه صورت گرفته است.

تداوم بالتکلیفی در بازار خودرو
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کسب و کارامـروز8

مدیرکل مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان از همکاری مشترک 
وزارت ورزش و جوانان و وزارت ارتباطات برای برگزاری کارگاه های آموزش��ی 

تولید محتوا در فضای مجازی خبر داد.
سجاد س��الک در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره 
به همکاری مش��ترک وزارت ورزش و جوانان و 
وزارت ارتباطات در حوزه آموزش تولید محتوا در 
فضای مجازی افزود: عصر جدید، عصر استفاده از 
فناوری های نوین و بهره گیری از تکنولوژی های 
روز و اس��تفاده از ت��وان IT ب��رای بهبود فضای 
زندگی و گس��ترش کس��ب و کارهای مرتبط با 
تکنولوژی ه��ای روز اس��ت. در وزارت ورزش و 
جوانان نیز س��من های زیادی در حوزه فناوری، 

IT و فضای مجازی کار می کنند.
سالک با بیان اینکه در عین حال باید در نظر 
داش��ته باش��یم که این موضوعات در کشور نوپا 
هس��تند و هنوز تولید محتوای زیادی در سطح 

کش��ور صورت نگرفته و خانواده ها بیش��تر مصرف کننده تولیداتی هستند که 
از خارج از کش��ور به دست شان می رسد، اظهار کرد: در عین حال این موضوع 
خطرات��ی را به همراه دارد و این را نگرانی ایجاد می کند که کودکان به عنوان 

اف��رادی که تا حد زی��ادی در معرض تولیدات فضای مجازی قرار دارند، تحت 
تاثیر اثرات سوء این تولیدات نیز قرار بگیرند.

وی ب��ا بیان اینکه وزارت ارتباطات طرح و جش��نواره ای را آماده کرده تا از 
ظرفی��ت بخش های مختلف جامع��ه از جمله 
س��ازمان های مردم نهاد ب��رای تولید محتوا در 
حوزه کودکان و نوجوانان استفاده کند، تصریح 
کرد: با توجه به اینکه سمن های حوزه جوانان 
قابلیت های خوب��ی در ارائه محتوای تصویری 
برای جامعه دارند، بخش��ی از جشنواره کودک 
آنالین به برگزاری کارگاهی برای س��من های 

حوزه جوانان اختصاص پیدا کرد.
مدی��رکل مش��ارکت های اجتماع��ی وزارت 
ورزش و جوانان توضیح داد: در همین راس��تا 
هفت��ه گذش��ته کارگاه کارآفرین��ی با موضوع 
تولید س��ریال های اینترنتی ب��رای کودکان و 
نوجوانان با حضور نمایندگان سمن های جوانان 
در دانش��کده علوم اجتماعی دانش��گاه تهران برگزار شد که جزو نشست های 
مقدماتی برای جش��نواره کودک آنالین بود. این جش��نواره یک نهضت تولید 

محتوا برای کودک و نوجوانان در فضای مجازی محسوب می شود.

سرپرست معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی کشور گفت 
اگر دانش آموختگان این دانش��گاه در شرکت هایی کنار یکدیگر قرار گیرند، به 
ش��رکت هایی که در این مراکز توسط دانشجویان ایجاد شود، وام 5۰ میلیونی 

اعطا خواهد شد.
به گزارش ایسنا؛ احمدرضا پیشبین در جشن 
دانش آموختگان مراک��ز آموزش علمی کاربردی 
اس��تان اصفه��ان، اظهار کرد: این تس��هیالت از 
محل بودجه وزارت تعاون و دانشگاه جامع علمی 

کاربردی ارائه می شود.
وی افزود: برای نخستین بار بیش از 9۰ مرکز 
علمی کاربردی در کش��ور فعال ش��ده است که 
قوانی��ن آنها ابالغ می ش��ود و با س��رمایه گذاری 

اقتصادی ثابت خواهند ماند.
پیش��بین با تاکی��د بر اینکه دانش��گاه علمی 
کارب��ردی یک نمونه مرکز آم��وزش عالی موفق 
در کش��ور اس��ت، گفت: وزیر عل��وم زمانی که 

می خواهند از یک دانش��گاه موفق در کش��ور مثال بزنند، از دانش��گاه علمی 
کاربردی نام می برند.

مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه جامع 

علمی کاربردی کشور تصریح کرد: نیازمند هستیم به سمت کیفی گرایی برویم 
و مراکز را بین المللی کنیم.

پیشبین با بیان اینکه در دانشگاه علمی کاربردی بهترین مسیر انتخاب شده 
است، گفت: در نظام نظری می بینیم بسیاری 
از اف��راد مدرک می گیرند، اما مه��ارت ندارند. 
امروز افتخارمان این است در کنار بحث علم و 
اندیشه، آموزش مهارت را که موضوع روز کشور 

است، در نظر گرفته ایم.
وی ب��ا بیان اینکه دانش��گاه علمی کاربردی 
توسعه کمی را در برنامه های خود دارد، افزود: 
از نظر م��ا تمام مراکز واحد دانش��گاهی مجزا 
محسوب می شوند و ما از تمام مراکز درخواست 
داری��م ک��ه برنامه راهبردی و پنج س��اله خود 
را ارائ��ه دهند. همچنین ب��رای جذب مدرس 
فراخوانی اعالم کرده ایم و 9۶ نفر برای تدریس 

در مراکز علمی کاربردی جذب شده اند.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه های معتبر کشور به وزارت علوم تقاضای ایجاد 
رشته های مهارتی داده اند. ویژگی رشته های مهارتی این است که تقاضا محور 
و نیاز روز کش��ور اس��ت. این رشته ها در دانش��گاه های علمی کاربردی کشور 

همکاری معاونت جوانان و وزارت ارتباطات
برای تولید محتوا در فضای مجازی

 امکان استفاده دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی
از وام 5۰ میلیونی

مدیر مرکز رش��د فناوری های پیشرفته دانش��گاه صنعتی شریف در 
مورد مهمترین مش��کل واحدهای فناور برای موفقیت گفت نبود ثبات 
در فضای اقتصادی کش��ور اصلی ترین مش��کل این واحدها است؛ زیرا 
امکان برنامه ریزی و هدف گذاری را می گیرد و بس��یاری ش��رکت ها از 

فضای مبهم فعلی گالیه دارند.
حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم که گذر دانشگاه های نسل اول 
)آموزش محور( و نس��ل دوم )پژوهش محور( و رسیدن به دانشگاه های 
کارآفرین با هدف تولید ثروت را تبیین می کند، مولفه های مختلفی از 
جمله توس��عه مراکز رشد و پیش رشد، گسترش صندوق های پژوهش 
و فناوری و صندوق های خطرپذیر، توجه به ش��تاب دهنده ها و کسب و 

کارهای نوپایه و پارک های علم و فناوری را دربرمی گیرد.
مرکز رش��د که معادل فارس��ی کلمه انکوباتور/incubator است، 
برای حمایت از کارآفرینان تحصیلکرده تاس��یس شده و با هدف ارائه 

امکانات و تس��هیالت عمومی، 
زمینه پا گرفتن ش��رکت های 
جدید را فراه��م می کند. این 
مراکز معموال مکان فیزیکی و 
تسهیالت مشترکی در اختیار 
ش��رکت ها و واحده��ای فناور 
نوپا ق��رار می دهند؛ همچنین 
ش��ناخت  مانند  آموزش هایی 
ب��ازار، بازاریاب��ی، نحوه تعامل 
ب��ا نهاده��ای دولت��ی مانن��د 
گمرک و بیمه را به موسسان 

شرکت ها ارائه می دهند.
دکت��ر بهن��ام طالب��ی روز 
پنجش��نبه در گف��ت وگ��و با 
خبرن��گار علمی ایرن��ا، اظهار 
ش��رکت های  البت��ه  داش��ت: 
فناور  واحدهای  دانش بنی��ان، 
و اس��تارتاپ ها که ت��ازه وارد 
فض��ای اقتصادی و ب��ازار کار 

ش��ده اند، مسائل دیگری هم دارند؛ مش��کالت مربوط به جلب حمایت 
از صندوق ه��ای مختل��ف یا بحث های مالیاتی و بیم��ه کارکنان از این 

جمله است.
وی افزود: باید بپذیریم در همه این موضوعات برای حل مش��کالت 
ش��رکت ها دستاوردهایی داش��ته ایم ولی هنوز مسائل اجرایی دست و 

پاگیر وجود دارد و فاصله زیادی تا نقطه مطلوب داریم.

* انرژی، محیط زیست و سالمت؛ اولویت های مرکز رشد شریف
مدیر مرکز رش��د فناوری های پیشرفته دانش��گاه صنعتی شریف در 
مورد اولویت های مرکز رش��د برای پذیرش شرکت ها و واحدهای فناور 
گفت: ب��ا توجه به اینک��ه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواس��تار 
ماموریت گرا ش��دن دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 
وابسته به این دانش��گاه ها است ما در پذیرش شرکت ها در مرکز رشد 

اولویت هایی داریم. 
وی توضی��ح داد: ش��رکت ها و واحدهای فناوری ک��ه در زمینه های 

انرژی، س��المت به ویژه توانبخش��ی و محیط زیست فعالیت می کنند 
از اولوی��ت برخوردار هس��تند. اما ب��ا توجه به توانایی ه��ا و نقاط قوت 
دانش��گاه حوزه های مطالعاتی دیگری مانند فناوری اطالعات، هوافضا، 
برق و قدرت و دیگر حوزه های دانش نیز مد نظر اس��ت و اگر واحدی 
در یکی از این زمینه ها دس��تاورد مطرحی داشته باشد، قطعا پذیرش 

خواهد شد.
طالبی در مورد فعالیت های مرکز رشد دانشگاه شریف گفت: دانشگاه 
صنعتی ش��ریف نزدیک به دو دهه در زمینه ش��رکت  های دانش بنیان 
و مراکز رش��د فعالیت دارد. این دانش��گاه از اوایل دهه 8۰ ابتدا مرکز 
کارآفرینی، مرکز رش��د و در س��ال 95 پارک علم و فناوری دانشگاه را 
تاس��یس کرد. پارک نهاد مادر است که براس��اس ساختارهای وزارت 

علوم مرکز رشد ذیل پارک قرار دارد.
وی اف��زود: بیش��تر ش��رکت های مس��تقر در مرکز رش��د ش��رکت 
دانش بنیان هس��تند، در مرکز 
رشد از سال 82 بیش از ۳۰۰ 

شرکت پذیرش شده اند.
می��زان  م��ورد  در  طالب��ی 
ای��ن ش��رکت ها و  موفقی��ت 
مستقل ش��دن آنها نیز گفت: 
براس��اس آمار کلی، 2۰درصد 
ش��رکت های  ش��رکت ها  این 
بس��یار موفق در ح��د ملی با 
گ��ردش پولی چند میلیاردی، 
شکس��ت  ش��رکت  2۰درصد 
بینابین  خورده اند و ۶۰درصد 

هستند.
به گفته رئیس مرکز رش��د 
فناوری های پیشرفته دانشگاه 
صنعتی شریف در مجموع 55 
ش��رکت در این مرکز مستقر 
هس��تند و بقیه یا اس��پیناف 
)منش��عب( ش��ده یا شکست 

خورده و از گردونه رقابت های اقتصادی خارج شده اند. 
وی با اش��اره به اینکه اس��تارتاپ های تبدیل شده به شرکت یا واحد 
فناور وارد مرکز رش��د می ش��وند در مورد فروش این شرکت ها اظهار 
داشت: فروش ش��رکت های مستقر در مرکز رش��د حدود ۳۰ میلیارد 
تومان در سال اس��ت و از شرکت هایی با 5 نفر کارمند تا شرکت هایی 
با 2۰۰ کارمند در این مرکز جایابی ش��ده اند، در نتیجه قریب به 5۰۰ 
نفر در این ش��رکت ها فعالیت می کنند ک��ه میانگین به ازای هر واحد 
1۰ نفر در هر شرکت اشتغال تخصصی و در حوزه کاری خود دارند. 

* جوانان را به داشتن جسارت تشویق کنیم
طالب��ی با تاکید بر اینکه اکنون باید جوانان را به داش��تن جس��ارت 
برای ورود به فضای اقتصادی و کارآفرینی تشویق کنیم، گفت: جوانان 
باید به س��مت ش��رکت داری بروند و مهمترین وظیفه نهادهای دولتی 
فراهم کردن فضا برای آنها است. ضمن اینکه در دانشگاه ها باید روحیه 
ایده داش��تن و ایده پروری را در دانشجویان تقویت کنیم؛ زیرا رسیدن 

به یک محصول فناورانه از ایده آغاز می شود.

نبود ثبات اقتصادی مهم ترین مشکل شرکت های 
دانش بنیان است

دریچــه

رئیس دانش��گاه علمی کاربردی لرستان گفت برخی صنایع دستی گذشته 
استان احیا و برندسازی می شوند.

دکتر س��عید فرح بخش در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه دانشگاه 
جامع علمی کاربردی به عنوان دانشگاه کارآفرین در کشور مطرح است، افزود: 
7۰درصد دانش��گاه ها در برخی کش��ورهای جهان به عنوان دانش��گاه مهارتی 

مطرح هستند که در کشور ما این درصد بسیار پایین است.
وی گفت: 15درصد دانش��جویان مهارتی ما در دانشگاه جامع، دانشگاه های 
فن��ی و حرفه ای تحصیل می کنند که براس��اس برنامه توس��عه بناس��ت این 

15درصد به ۳۰درصد افزایش یابد.

برخی صنایع دستی استان احیا و 
برندسازی می شوند

شنبه
15 دی 1397
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مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کش��ور گفت 21 هزار و 75۰ طرح 
اش��تغال روستایی در این صندوق با رقم 12 هزار و 5۰۰ میلیارد ریال به 

تصویب رسیده است.
به گزارش ایرنا، »اصغر نوراهلل زاده« در جمع 
خبرنگاران استان مرکزی در اراک، افزود: یکی 
از اه��داف اصلی دولت توجه به کس��ب و کار 
در مناطق روستایی و عشایری است که سهم 
اعتبار این مناطق از محل بانک ها و موسسات 
عامل ۳۰ هزار میلیارد ریال و س��هم صندوق 
توسعه ملی نیز ۳۰ هزار میلیارد ریال تعیین 

شده است. 
وی بی��ان کرد: 5۰درص��د منابع بانک ها و 
موسس��ات عامل در اجرای این طرح به بانک 
کش��اورزی اختصاص یافت و 5۰درصد دیگر 
به بانک توسعه تعاون، پست بانک و صندوق 
کارآفرینی امید به طور مساوی تخصیص شده 

است. 
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کش��ور ادامه داد: بیش��ترین شمار 
طرح ه��ا با توجه به ماهی��ت کاری این صندوق و هدف گذاری کس��ب و 

کارهای خرد و کوچک در بین موسس��ات عامل ب��ه صندوق کارآفرینی 
امید معرفی شده است.

نوراهلل زاده اظهار داش��ت: ۳2 هزار طرح اش��تغال روس��تایی تاکنون به 
صن��دوق کارآفرینی امید کش��ور با رقم 1۰ 
هزار میلیارد ریال معرفی ش��ده که تا پایان 
آذرماه امس��ال 21 هزار و 75۰ طرح با رقم 
12 ه��زار و 5۰۰ ریال در ای��ن صندوق به 

تصویب رسیده است. 
وی عنوان ک��رد: 2۰ ه��زار و 15۰ طرح 
اش��تغال روس��تایی با رقم 1۰ ه��زار و 5۰ 
میلیارد ریال تاکنون در صندوق کارآفرینی 
امید کش��ور عقد قرارداد شده که تسهیالت 
19 هزار و 75۰ طرح با رقم 9 هزار میلیارد 

ریال پرداخت شده است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور 
اضافه کرد: باالترین حجم پرداخت تسهیالت 
در بین موسس��ات مالی عام��ل این طرح به لحاظ تع��داد مربوط به این 
صندوق اس��ت و با پرداخت تسهیالت طرح های اشتغال روستایی توسط 

این صندوق زمینه ایجاد 52 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.

رئی��س صندوق نوآوری و ش��کوفایی گفت درخصوص حضور 
ش��رکت ها در نمایش��گاه های خارج��ی ب��ا ارائ��ه تس��هیالت و 

کمک های بالعوض اقداماتی را انجام خواهیم داد.
ب��ه گزارش ایس��نا؛ عل��ی وحدت در 
نشس��ت تخصص��ی  ب��ا ش��رکت های 
دانش بنی��ان که در پارک علم و فناوری 
خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: 
ما نگاه ج��دی به بحث صندوق نوآوری 
خواهیم داشت و مشکالت و کندی هایی 
که در این مس��یر وجود دارد را تسریع 

خواهیم کرد.
وی ب��ا بیان اینک��ه ما ن��گاه ویژه ای 
ب��ه توس��عه ب��ازار، ایج��اد فرصت های 
از ش��رکت های  صادرات��ی و حمای��ت  
دانش بنی��ان خواهی��م داش��ت چرا که 
توسعه فناوری هایی از این دست نیاز به 

مش��ارکت مهم ما دارد، اضافه کرد: اگر  صندوق نتوانسته است 
تاکن��ون این نقش مهم را به خوبی ایفا کند، امید اس��ت که در 

آینده بتواند اتقافات خوبی در این زمینه رقم بزند.

رئیس صن��دوق نوآوری و ش��کوفایی عنوان کرد:  خراس��ان 
رض��وی از ظرفیت های ویژه ای برخوردار اس��ت و ما باید وظیفه 
خ��ود را جهت کمک به ش��رکت ها انجام داده و از مس��یرهای 
مختلف��ی ب��رای رش��د ش��رکت های 
دانش بنیان وارد ش��ویم و اقداماتی را 
در این راس��تا در نظر داش��ته باشیم 
و صن��دوق ن��وآوری و ش��کوفایی نیز 
آمادگی خود را برای توس��عه اینگونه 

فعالیت ها اعالم می کند.
رئیس صندوق نوآوری و ش��کوفایی 
خاطرنش��ان کرد: نگاه م��ا به صندوق 
پژوه��ش و فناوری باید ن��گاه ویژه ای 
باش��د و اف��رادی ک��ه فک��ر اقتصادی 
دارند بایس��تی وارد بازار کار ش��وند و 
از سهام هایی که به آنها ارائه می شود، 
اس��تفاده کنند، البته صندوق نوآوری 
ه��م برنامه های��ی را در نظر دارد ت��ا آنه��ا را از طریق صندوق 
پژوهش و فناوری به تحقق برس��اند که ای��ن برنامه ها در قالب 

بخش های تخصصی و ... نیز خواهد بود.

 2175۰ طرح اشتغال روستایی در صندوق کارآفرینی کشور
تصویب شد

 ارائه کمک های بالعوض به شرکت های دانش بنیان
برای حضور در نمایشگاه های خارجی

ب��دون ش��ک هنگامی که ب��رای خرید ک��ردن به مرک��ز تجاری یا 
فروش��گاه هایی مراجعه کردید یا در خیابان قدم زده اید عبارت؛ »توقف 
بی جا مانع کسب است« را دیده اید، یا وقتی خوراکی در دست داشتید 

از ورود شما به فروشگاه و مرکز تجاری جلوگیری کرده اند!
اما باید بدانید تمامی این رفتارها در حال تغییر است، حتی می توان 

گفت توقف بی جا باعث رشد کسب و کار است!
 به طور کلی مش��تریان یا مصرف کنن��دگان هنگامی  عملیات خرید 
را انجام می دهند که احس��اس نیاز به آن محصول یا خدمت را داشته 
باش��ند و برای برطرف س��ازی نیاز خود اقدام به جم��ع آوری اطالعات 
می کنن��د و با ارزیاب��ی نهایی و بررس��ی های صورت گرفته، تصمیم به 

خرید می گیرند!
ام��ا آی��ا تا به ح��ال برای ش��ما پیش آمده اس��ت که ب��رای خرید 
محصولی به مرکز تجاری یا فروشگاهی مراجعه کنید و وقتی به منزل 
برمی گردید عالوه بر محصول موردنیازتان، خریدهای دیگری هم انجام 

داده باشید ؟!
ام��روزه فروش��گاه ها و کس��ب و کارهای 
موف��ق در ص��دد افزایش خریده��ای بدون 
مشتریان هس��تند. خریدهایی  برنامه ریزی 
ک��ه غالب��ا بدون حس نی��از اف��راد و بدون 
تصمیم گیری های قبلی صورت گرفته باشد .
ب��رای مثال والمارت، غول خرده فروش��ی 
بزرگ در آمریکای ش��مالی یکی از کس��ب 
وکاره��ای موف��ق در افزای��ش خرید بدون 

برنامه ریزی مشتریان است.
در ه��ر بخ��ش از خرده فروش��ی ب��زرگ 
والمارت محصوالتی فروخته می ش��ود. یکی 
از استراتژي های به کار رفته در والمارت این 
اس��ت که در بازه زمان های مختلف به طور 

مثال 2۰ دقیقه-۳۰ دقیقه و ... آژیری به صدا در می آید و اجناس برای 
چند دقیقه بس��یار ارزان تر از قیمت واقعی خود فروخته می ش��وند. به 
همین دلیل است که اکثر مشتریان والمارت بدون برنامه ریزی، تصمیم 

به خرید محصوالت می گیرند!
افراد برای دس��تیابی به جنس های ارزان حی��ن پخش صدای آژیر، 
خرده فروش��ی والم��ارت را قدم می زنند و این ق��دم زدن نیز موجبات 

خرید بدون برنامه ریزی برای آنها را فراهم می کند!

اما عواملی ک��ه خرید بدون برنامه ری��زی را افزایش می دهد عبارت 
است از:

1.چیدمان محصوالت:
بسیاری از فروش��گاه ها، محصوالت مکمل را در قفسه های مختلفی 
می گذارند. برای مثال شما در یک فروشگاه راکت تنیسی را خریداری 
می کنید ام��ا برای خرید توپ تنیس ناچار باید به قس��مت دیگری از 
فروش��گاه مراجعه کنید. دلیل این گونه چیدمان ها افزایش زمانی ا ست 
که ش��ما در آنجا س��پری می کنید. شما برای خرید توپ تنیس باید از 

قفس��ه ها و بخش های مختلف فروش��گاه گذر کنید، گذر از بخش های 
مختل��ف احتمال خرید بدون برنامه ش��ما را افزایش می دهد و ممکن 
اس��ت وقتی توپ تنیس مورد نیازتان را خریداری کردید، در دست تان 
ش��امپویی باش��د که در طول مسیر آن را در قفس��ه ای در میان مسیر 

دیده اید و خریداری کردید.
یا هنگامی که برای حس��اب کردن محصوالت خریداری شده خود به 
فروشنده مراجعه می کنید، محصوالت مختلفی مثل آدامس، شکالت، 
س��یم ظرف شویی و ... را مالحظه  کنید و در کنار خرید توپ تنیس و 

شامپویی که خریده بودید برای فرزند خود آدامسی نیز بخرید!
2. انتخاب فروشندگان مناسب:

استفاده از فروشندگان خوش برخورد، فروشندگانی که با شما ارتباط 
کالمی برقرار می کنند، فروشندگانی با لباس های رنگارنگ و ... از جمله 
عواملی اس��ت که برای افزایش خرید بدون برنامه ریزی مورد استفاده 
قرار می گیرد چرا که توجه شما را جلب می کند و باعث می شود زمان 
بیش��تری را به خرید اختصاص می دهید. به عالوه احتمال خرید بدون 

برنامه ریزی شما نیز افزایش پیدا می کند.
3.موسیقی و رایحه خوب:

تص��ور کنی��د در ه��وای برفی و س��رد 
زمس��تان وارد فروش��گاه یا مرکز تجاری 
می ش��وید. هوای گ��رم و مطب��وع داخل 
مرکز تجاری یا فروش��گاه، موسیقی مالیم 
در حال پخ��ش و آبخوری های موجود در 
فروش��گاه و ... حس خوشایندی را به شما 
القا می کند. در نتیجه زمان بیشتری را در 
آنجا خواهید گذراند و احتمال خرید بدون 

برنامه ریزی تان افزایش می یابد.
4.عدم وابستگی و وفاداری مشتریان 

به برندهای دیگر:
 فرض کنید برند آدامسی را پذیرفته اید 
و همیش��ه از آن خری��د می کنی��د و ب��ه 
آن وف��ادار هس��تید. ب��دون ش��ک دیدن 
آدامس ه��ای رنگارن��گ کن��ار فروش��ندگان تاثی��ری در خرید بدون 
برنامه ریزی ش��ما نخواهد داشت! اما اگر برند آدامس برای شما اهمیت 
نداشته باشد، آدامس های کنار فروشندگان، در تحریک حس خریدتان 

موفق عمل خواهند کرد!
5. قیمت محصوالت:

کس��ب و کاره��ای موفق بر این نکته واقف هس��تند که مش��تریان 
هنگامی که مبلغ زیادی را برای محصوالت و خدمات اختصاص دهند، 
ب��ه جمع آوری اطالعات و بررس��ی و ... پرداخته ان��د، لذا محصوالت با 
قیمت باال نمی تواند احتم��ال خرید بدون برنامه ریزی را افزایش دهد. 
لیک��ن محصوالتی با قیمت اندک ش��انس بیش��تری در افزایش خرید 

بدون برنامه ریزی خواهند داشت.
خریدهای بدون برنامه ریزی برای کس��ب و کارها س��ودی خوبی را 
ب��ه همراه دارد،  آنه��ا در صدد افزایش فروش خ��ود از طریق این گونه 
خریدها هستند.  به همین دلیل است که توقف شما دیگر مانع کسب 

آنها نیست!
modirinfo :منبع

بحران های سخت و متوالی فیس بوک در سال 2۰18، هزینه  سنگینی را به مارک 
زاکربرگ، هم بنیانگذار و یکی از سهامداران این شرکت تحمیل کرد.

به گزارش زومیت، سـال 2۰18 سـال بسـیار بدی برای فیس بوک بـود و مارک 
زاکربـرگ،  مدیرعامل و هم بنیانگذار این شـرکت میلیاردهـا دالر از ثروت خالص 

خود را از دست داد.
زاکربرگ سال 2۰18 را با ثروتی معادل 75میلیارد دالر آغاز کرد، ولی به گزارش 
بلومبرگ، ثروت او در تاریخ 3۰دسـامبر، به 53میلیارد دالر می رسـید، یعنی یک 

سقوط 22میلیارد دالری.
زاکربرگ مالک 13درصد از سـهام فیس بوک اسـت که در سال میالدی گذشته، 
بحران های سـختی نظیر رسـوایی کمبریج آنالیتیکا، اتهام سوءمدیریت، اعتراض 

شدید سهامداران و سؤاالتی درباره  محتوای نامناسب را پشت سر گذاشت.
روز 25ژوئیـه، پس  از اینکه مشـخص شـد درآمد سـه ماهه  دوم این شـرکت، 
ناامیدکننده و بسـیار پایین تر از سـطح انتظار بوده، قیمت سهام این شرکت بیش 
از 2۰درصد کاهش یافت. طبیعتًا افت ارزش سـهام، اثر خود را در ثروت زاکربرگ 
نیـز منعکس کـرد. در تاریخ 24نوامبـر یعنی زمانی که ارزش سـهام فیس بوک به 
پایین تریـن حد خود رسـیده بود، ثروت خالص زاکربرگ حـدوداً 52میلیارد دالر 
برآورد می شـد. پس  از آن، نرخ سـهام این شـرکت به آرامی کمـی بهبود یافت  و 
مجلـه money پیش بینی کـرد که زاکربرگ در طول این سـال 15میلیارد دالر از 
دسـت  داده اسـت. در گزارش این نشـریه آمده بود که اگر این پیش بینی درست 
باشـد، ضرر مارک زاکربرگ در طول سـال 2۰18، بیشـتر از 5۰۰ فرد ثروتمند اول 
جهان اسـت. یکی دیگر از افرادی که در فهرسـت بزرگ تریـن ثروتمندان جهان 
قـرار دارد، جف بزوس مدیرعامل آمازون اسـت که او هـم در چند هفته  اخیر، به 

علت سقوط گسترده  سهام شرکت های فناوری، میلیاردها دالر زیان کرده است.

توقف بی جا باعث رشد کسب و کار است!

سال فاجعه آمیز فیس بوک 
و ضرر میلیارد دالری 

مارک زاکربرگ

یادداشـت

یک اس��تارتاپ آمریکایی با استفاده از یادگیری ماشینی اطالعات کارمندان 
را تجزی��ه و تحلی��ل می کند و به آنها انگیزه می دهد ت��ا عملکرد خود را ارتقا 
دهند. به گزارش  مهر به نقل از دیلی میل، س��ه تن از کارمندان سابق گوگل 

معتقدند هوش مصنوعی راز خوشحال کردن کارمندان است.
آنها اس��تارتاپی به نام Humu تاسیس کرده اند که با استفاده از یادگیری 
ماش��ینی اطالعات کارمند را تجزیه و تحلیل می کند و س��پس آنها را تشویق  
می کند تا عملکرد خود را ارتقا دهند. پیام های تش��ویق از طریق ایمیل برای 
کارمندان ارس��ال و پیش بینی می شود در انجام کارهای کوچک به آنها انگیزه 

دهد. هدف نهایی این برنامه ارتقای وسیع تر شرکت در کل است.

یادگیری ماشینی به کارمندان 
انگیزش می دهد

نویسنده: ملیکا نصیر
دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی



طراحان گرافیک، صاحبان کسب و کار، کارشناسان بازاریابی و برند همه 
از اهمیت برندسازی برای موفقیت هر استارتاپی آگاهی دارند. با همه این 
تمرکز روی برندس��ازی، به نظر می رس��د که چیزی را فراموش می کنیم 
جایگاه سازی برند است. بسیاری از افراد جایگاه سازی را به عنوان جنبه ای 
از برندسازی اشتباه می گیرند، اما جایگاه سازی مفهوم کامال متفاوتی است 

که نیاز به رویکرد منحصر به فردی دارد.
• تفاوت بین برندسازی و جایگاه سازی چیست؟

• این دو مفهوم با هم چه ارتباطی دارند؟
• آی��ا به هر دوی آنها نیاز دارید یا اینکه می توانید با تمرکز روی یکی از 

آنها نتایج خوبی کسب کنید؟
برندسازی شامل تمام مواردی است که سبب ایجاد انتظارات مثبت در 

مخاطب می شود. تمرکز شما در برندسازی، روی کاربران است.
جایگاه سازی، شامل کارهایی است که مشتری برند شما را به تمام رقبا 
ترجیح دهد. در جایگاه سازی، روی نحوه رقابت محصوالت یا خدمات خود 

با تمام رقبای دیگر مرتبط با حوزه خود تمرکز می کنید.
 مفهوم دقیق برندسازی چیست؟

 جف بزوس: برند ش��ما همان است که وقتی شما حضور ندارید، از شما 
گفته می شود. برندسازی را اگر بخواهیم دقیق تعریف کنیم، فرآیند طراحی 
خلق ش��خصیت برای یک محصول، خدمات یا شرکت است. هنگامی که 
شرکتی را راه اندازی می کنید یا محصول یا خدمات جدیدی ارائه می دهید، 

بدانید که چگونه می خواهید مخاطبان متوجه شما شوند.
س��پس، گام های مختلفی ب��رای تأثیر بر نظرات مش��تریان هدف خود 
در مورد برند برمی دارید. برند ش��ما، ش��رکت شما، آنچه که می خواهید و 
تصورات مردم در مورد شما را نشان می دهد. برندسازی موثر به شما کمک 
می کند قیمت هایی که مشتریان حاضر به پرداخت آن هستند تعیین کنید 
وآنها را قانع می کند که شما ارزش زیادی در قبال هزینه ای که می گیرید، 

ارائه می دهید.
هر برندی با چندین عنصر متمایز می شود:

• طراحی لوگوی شرکت
• وب سایت
• تبلیغات

• بسته بندی
• فرهنگ

 هنگامی که همه این عناصر را ترکیب کنید و به روش هایی برسید که 
به ترویج برندتان کمک می کند، به اس��تراتژی برند خود می رسید. سپس 
با این اس��تراتژی، کمپین برندس��ازی خاصی را از طریق کانال های توزیع 

مختلف برنامه ریزی می کنید.
 چندین گام، شما را به یک استراتژی موفق برند می رساند:
• هدف گذاری و دادن وعده ای که مربوط به آن هدف است.

• تبلیغاتی که با پیام برند متناسب است.

• تحریک احساسات قوی مشتری هدف.
• مشارکت همه کارکنان در ترویج برند.

• تغییر کمپین با آخرین روندها.
• آگاهی از رقبا.

 آگاهی از رقبا، که بخش جدایی ناپذیر برندس��ازی اس��ت، دقیقا همان 
چیزی است که مفهوم برندسازی را به جایگاه یابی نزدیک می کند.

  چرا برندسازی مهم است؟
 استراتژی برندسازی پایدار، سبب می شود مخاطبان هدف شما برداشت 
مثبت در مورد محصول/ خدمات و شرکت شما را بازگو کنند. این کار به 
هر آنچه که می فروشید ارزش بیشتری می بخشد، بنابراین قادر خواهید بود 

هزینه بیشتری بابت محصوالت و خدمات خود دریافت کنید.
 Estée Lauder یک برند قوی، قیمت را توجیه می کند، درست مانند
ک��ه می تواند به راحتی کرم ص��ورت خود را با قیمت باالتری نس��بت به 
ش��رکت های دیگر بفروشد، حتی اگر این ش��رکت های غیرمعروف از مواد 
مش��ابهی استفاده کرده باشند. استراتژی مداوم و قوی Estée ارزش ویژه 
برند را ایجاد کرده است و مشتریان حاضر به پرداخت قیمت باالتر هستند.

  اکث��ر مخاطبان حتی برنده��ای دیگر را امتحان ه��م نمی کنند، زیرا 
می دانن��د که از این برند آنچه که انتظار دارند، به دس��ت می آورند. ارزش 
افزوده نه تنها از کیفیت بلکه از طریق وابستگی عاطفی نیز ایجاد می شود. 
برای مثال، این برند لوازم آرایشی لوکس، محصوالت خود را به ستاره های 

هالیوود و افراد زیبا ارتباط می دهد.
این فقط کرم نیس��ت که آن را به فروش می رساند. بلکه جایگاه آن نیز 

است.
اگر اس��تراتژی برندسازی به ش��ما کمک کند جایگاه باالتری برای برند 
خود دست یابید، روشن است که چرا توسعه برند شما بسیار ضروری است. 

و عدم سرمایه گذاری روی آن، عاقالنه نخواهد بود.
 جایگاه سازی برند چیست؟

برای فرآیند جایگاه سازی، در ابتدا نیاز به محصول یا خدماتی دارید که 
می خواهی��د روی جایگاه آن کار کنی��د. با این تالش ها، می خواهید تصور 
کارب��ران از برند خود را مدیریت کنید. ش��ما به آنها اش��اره می کنید که 
نمی توانند تجربه مشابه محصوالت و خدمات شما را از رقبا دریافت کنند. 
در برخی موارد، شرکت می تواند تصمیم بگیرد که یک کمپین جایگاه یابی 
جدی��د برای برند موجود طراحی کند. با این ح��ال، در اغلب موارد، روند 

جایگاه سازی پس از برندسازی شروع می شود.
برای مثال، Reebok نام تثبیت ش��ده ای داش��ت، زمانی که شروع به 
تغییر اس��تراتژی جایگاه س��ازی برند خود کرد. این شرکت زمان زیادی را 
برای مخاطبان هدف خود گذاشت تا آنها را متقاعد کند که بهتر از نایک و 
آدیداس هستند. استراتژی جایگاه سازی Reebok ، پس از معامله منحصر 

به فرد با CrossFit تغییر یافت.
 این شرکت شروع به توسعه حوزه فعالیت خود با مشتریانی که این برند 
را قبل از هر برند دیگر بازار انتخاب می کردند، نمود. جایگاه سازی موثر در 
مورد ایجاد مزیت عاطفی منحصر به فرد است که باعث تمایز برند شما از 

رقبا می شود و شامل چند مرحله زیر است:
• ایجاد بیانیه جایگاه یابی برند.

• مقایسه برند با رقبا برای شناسایی یکتایی آن.
• تجزیه و تحلیل رقبا.
• تعیین جایگاه فعلی.

• تجزیه و تحلیل موقعیت رقبا.
• ایجاد استراتژی جایگاه یابی منحصر به فرد.

• پیاده سازی طرح و آزمایش اثربخشی آن.
 همانطور که می بینید، جایگاه سازی فرآیند متفاوت با فرآیند برندسازی 

است.
در جایگاه س��ازی به جای تمرک��ز صرف روی کارب��ران و تجربه آنها از 
محصول، روی رقبا و یافتن راه هایی برای قرار گرفتن در رتبه باالتر تمرکز 

می کنید.
 چرا جایگاه سازی مهم است؟

 اساس��ا، جایگاه سازی، بسیار بیشتر از شناسایی و بهبود جایگاه شما در 
بازار است. همچنین جایگاه س��ازی در مورد آن است که ببینید محصول 
و یا خدمات ش��ما چقدر مهم است و در حوزه ش��ما چقدر خواهان دارد. 
همچنین در مورد این است که محصوالت یا خدمات خود را به طور مداوم 
ارائه دهید و رقیب را در تمام نقاط ارتباط با مشتری از میدان به در کنید. 
با رعایت این نکته، محصوالت یا خدمات شما، مکان و ارزش مشخصی را 

در ذهن مخاطب هدف اشغال می کند.
به عنوان یک مثال Estée Lauder را در نظر بگیرید.

Estée Lauder فقط یک برند نیست. بلکه برندی است که مخاطبان 
هدف، آن را به همه رقبا ترجیح می دهند. واضح است که خالقان استراتژی 
جایگاه یابی، نقاط ش��باهت و تضاد با برندهای دیگر را شناسایی و تعیین 
کرده اند. س��پس، وعده برند مجاب کنن��ده ای طراحی کرده و دالیلی برای 
باور به آنها را به ما ارائه کرده اند. به همین دلیل است که مخاطبان هدف، 

این برند را در میان رقبا انتخاب می کنند.
برند فدور نیز که یک کس��ب و کار خانوادگی کوچک اس��ت، بر تولید 

محصوالت صابون و اصالح طبیعی تمرکز دارد.
 اس��تراتژی جایگاه یابی عالی را در وب س��ایت و رس��انه های اجتماعی 
آنها مش��اهده می کنید. می توان مش��اهده کرد که تفاوت این محصوالت 
با رقبا چیس��ت و دالیل خوبی برای اینکه آنها را انتخاب کرد، آورد. بدون 

چنین استراتژی خوب، یک کسب و کار کوچک دیگری می شد که بیشتر 
افراد هرگز از آن خبر نداش��تند.با جایگاه سازی هوشمند، برند به موفقیت 
بین المللی می رسد.جایگاه س��ازی برند تنها مهم نیست بلکه یک ضرورت 

مطلق است!
هنگامی که محصول یا خدمات��ی را ارائه می کنید، باید جایگاه خود در 
حوزه ای که در آن هس��تید را مشخص کنید. در غیر این صورت، در بازار 

گم خواهید شد.
 ارتباط برندسازی و جایگاه سازی چیست؟
 برای اینکه تفاوت را آسان تر درک کنید:

برندس��ازی روی واکنش کاربر به اس��تفاده از محصول تمرکز می کند و 
جایگاه سازی روی مزیت خاصی تمرکز می کند که برند را باالتر از رقبایش 
قرار می دهد. طبق این منطق، قبل از اینکه جایگاه س��ازی را شروع کنید، 
بای��د یک برند قوی ایجاد کنید. اما، در واقع، این فرآیندها در هم آمیخته 
هستند. جایگاه سازی عالی شما به ایجاد یک برند قوی تر کمک می کند و 
برندس��ازی عالی به شما کمک می کند جایگاه خود را تعریف کنید. اگر از 
اس��تراتژی جایگاه سازی استفاده کنید، بازار را به برند خود جذب خواهید 

کرد.
 سوال: آیا به هر دوی برندسازی و جایگاه سازی نیاز دارید؟

 بله!
ش��رکت شما با برندسازی موثر، س��ودآور باقی می ماند زیرا کاربران آن 
حاضر به پرداخت هزینه ای که شما درخواست می کنید، هستند. با فرآیند 
جایگاه سازی، نشان می دهید که کاربر نمی تواند تجربه برند شما را از رقبا 

دریافت کند.
کمپی��ن Reebok را دوباره در نظر بگیرید. اول از همه، جایگاه خود را 
تغییر داد. به جای اینکه با نایک، آدیداس و برندهای دیگر به طرز س��ابق 
 )CrossFit( رقابت کند، بازار منحصر به فردی برای جایگاه س��ازی خود
پیدا کرد. س��پس، Reebok  با لوگوی جدیدی آمد که نشان دهنده این 
تغییر بود. این برندسازی است. همچنینReebok  یک کمپین بازاریابی 
جدید را براس��اس رویدادهای متمرکز بر مصرف کننده و بازاریابی نفوذی 

آغاز کرد. این ترکیب جایگاه سازی و برندسازی است.
نکته جالب و واقعی اینجاست که: چه یک کمپین جایگاه یابی فعال ایجاد 

کنید یا نکنید، جایگاه سازی صورت می گیرد.
هر برندی جایگاه خود را در بازار دارد.

اما، اگر روی آن کار نکنید، جایگاه قابل توجهی نخواهید داشت. اگر یک 
رویکرد هوش��مند و فعال اتخاذ کنید، می توانید طوری بر مشتریان هدف 
تاثیر بگذارید که ش��ما را در صدر تم��ام رقبای تان انتخاب کنند.حاال که 

تفاوت این دو مفهوم را متوجه شدید، زمان اقدام است!
برندس��ازی و جایگاه س��ازی اش��تراکات کمی دارند. برای مثال، هنگام 
طراحی لوگو، طراح گرافیک باید هم جایگاه و هم جذابیت عاطفی برند را 
منتقل کند. هنگام ایجاد یک کمپین بازاریابی، باید محتوایی تولید کنید 
که هر دوی این مفاهیم را ترکیب کند. صاحب یک کسب و کار جدید باید 
تصویر برندی که می خواه��د و همچنین جایگاهی که می خواهد در بازار 
داشته باشد را تعیین کند. اگر ابتدا عناصری را تعیین کنید که کسب و کار 
ش��ما را از رقبا متمایز می کند )به عبارت دیگر جایگاه سازی کنید(، ایجاد 

برند قوی بر پایه آن آسان تر خواهد بود.
جایگاه سازی رقابتی: بهترین روش ها برای افزایش وفاداری به برند

جایگاه س��ازی رقابتی برای موفقی��ت برندهای خوب در ب��ازار رقابتی، 
س��رعتی و نامنظم امروز، الزم اس��ت. بازاریابان و شرکت های آنها با عصر 
شباهت که در آن محصوالت و خدمات تقریبا غیرقابل تشخیص هستند، 
مواجه هستند. نتیجه آن است که مشتریان با محصوالت مشابهی برخورد 
کرده و عمدتا به قیمت ها توجه می کنند .ارائه ویژگی های بیش��تر و بهتر 
برای جذب مشتریان و افزایش وفاداری کافی نیست. زمان آن است که از 
بازاریابی محصول فراتر رفته و به برندسازی و جایگاه سازی پرداخته شود.

به اشتراک گذاشتن اصول اثبات شده، استفاده از متخصصان بازاریابی و 
برند، ابزارهای عملی و مثال های دنیای واقعی، به شما کمک می کند تا برند 
خود را طوری بسازید که با مشتری ارتباط عاطفی برقرار کند و همیشه در 
ذهن مشتری باقی بماند. گام به گام، شما بهترین شیوه هایی را که قادر به 

جایگاه سازی رقابتی می کند، خواهید آموخت.
brandabout :منبع

تبلیغات: تعریف، اهمیت و انواع آن
تعریف تبلیغات چیست؟ تبلیغات یا  Advertising شکل غیرشخصی 
ترفیع اس��ت که از طریق رس��انه های منتخب به مجرای فروش فرستاده 
می ش��ود و تحت هر شرایطی الزم اس��ت که بازاریاب برای نمایش آن در 

زمان و مکان مناسب ) رسانه و کانال های منتخب ( پول پرداخت کند.
تبلیغات از مدت ها قبل به عنوان روشی برای ترفیع جمعی مورد استفاده 
قرار می گرفته که در آن می توان یک پیام را به تعداد زیادی از مخاطبان 
رس��اند، اما این رویکرد ترفیع جمعی باعث بروز مشکل شد، چراکه افراد 
زیادی در معرض پیام تبلیغات قرار می گرفتند که حتی در گروه مخاطبان 
هدف هم قرار نداشتند و بنابراین ممکن است استفاده ناکارآمدی از بودجه 
ترفیع ش��ود. البته این مش��کل از طریق تکنولوژی  ه��ای جدید تبلیغات 
بازاریابی اینترنتی در حال تغییر اس��ت و رس��انه های جدید پیشنهادات 

متفاوتی در مورد تبلیغ برای مخاطبان هدف دارند.
تبلیغات همچنین در بازه  زمانی در گذش��ته به عنوان شکل یک طرفه 
ارتباط��ات بازاریاب��ی در نظر گرفته می ش��د، که دریافت کنن��ده پیام در 
موقعیتی نبود که فوراً نس��بت به پیام واکنش نش��ان دهد. این مورد نیز 
در حال تغییر اس��ت. برای مثال، در چند سال آینده تکنولوژی تا حدی 
پیشرفت می کند که مخاطبان را قادر می سازد با زدن یک دکمه اطالعات 
بیش��تری در مورد محصول یا برنامه مورد عالقه  ش��ان به دست آورند. در 
حقیقت، انتظار می رود در 2۰ – 1۰ سال آینده بازاریابی از حالت ارتباط 
یک طرفه خارج شده و به مدلی تبدیل شود که تعامالت در آن به شدت 

باال است.
ویژگی دیگ��ری که امکان دارد در ط��ول تکامل تبلیغات، تغییر کند، 
این منظر از تبلیغات اس��ت ک��ه نمی تواند بالفاصله ب��رای کاالهایی که 
تبلیغ می کند، تقاضا ایجاد کند. در واقع، مش��تریان نمی توانند به محض 
دیدن تبلیغی، آن محصول را خریداری کنند، اما هرچه رسانه ها بیشتر به 
مخاطبان اجازه تعامل با پیامی که به مخاطبان فرستاده می شود را بدهند، 

توانایی تبلیغات برای تحریک تقاضا، بهبود خواهد یافت.
اهمیت تبلیغات چیست؟

صرف هزینه برای تبلیغات در حجم باال صورت می گیرد. طی تحقیقات 
صورت گرفته برآورد شده که در دنیا باالی ۴۰۰ میلیارد دالر برای تبلیغات 
خود خرج می کنند. این س��طح از هزینه ای که صرف تبلیغات می ش��ود 
می تواند از هزاران ش��رکت و میلیون ها شغل پشتیبانی کند. در حقیقت، 
در بس��یاری از کشورها رسانه  هایی مانند تلویزیون، رادیو و روزنامه بدون 
درآمدی که از تبلیغات به دست می آورند، نمی توانند در کسب وکار باقی 

بمانند.
در حالی که تبلیغات در سرتاس��ر جهان از شرکت کنندگان مهم رشد 
اقتصادی محسوب می شود، سازمان  های بازاریابی شخصی نقش متفاوتی 
از تبلیغات بازی می کنند. برای بعضی از سازمان  ها امکان دارد تبلیغات در 
ابعاد کمی انجام ش��ود و به جای آن بودج��ه ترفیع روی موارد دیگری از 
ارتقا مانند فروش ش��خصی توسط تیم فروش، هزینه شود. برای برخی از 
شرکت  های کوچک تر تبلیغات ممکن است شامل تبلیغات گاه به گاه و در 
مقیاس بسیار کوچک، مانند تبلیغ در قسمت های کوچکی از بخش  های 

طبقه بندی شده در روزنامه  های محلی باشد.
اما بیش��تر س��ازمان  های کوچک و بزرگی که ب��ر بازاریابی برای ایجاد 
هیجان در مشتری تکیه می کنند، درگیر استفاده مداوم از تبلیغات برای 
تحقق اهداف خود هس��تند. این مورد ش��امل توسعه مداوم کمپین های 
تبلیغاتی می شود که ش��امل مجموعه  ای از تصمیمات برای برنامه ریزی، 

ایجاد، رساندن پیام به مخاطبان و ارزیابی عملکرد تبلیغات است.
انواع تبلیغات

اگر از مردم بپرس��ید منظور از ” انواع تبلیغات چیس��ت ” ، آنها معموالً 
کان��ال های دریافت تبلیغات را به این عن��وان یاد می کنند، مانند رادیو، 
تلویزیون و… . اما در بازاریابی منظور از انواع تبلیغات ابتدا به پیامی که 
از این طریق فرستاده می شود، برمی گردد. وبر این اساس تبلیغات به ۴ 

طبقه بندی زیر تقسیم میشود :
1 ( تبلیغات مبتنی بر محصول

تمرکز بیش��تر تبلیغات مستقیما بر ارتقا یک محصول، خدمت یا ایده 
مشخص است که به شکل مجموعه  ای به عنوان محصول سازمان برچسب 
می خورند. در بسیاری از موارد هدف تبلیغات مبتنی بر محصول ارتقا یک 
محصول به خصوص برای مخاطبان هدف است. بازاریابان میتوانند از راه 
های گوناگون به این هدف دس��ت یابند از رویکرد های ساده مانند دادن 
اطالع��ات اولیه در مورد محصول گرفته تا تجدید نظری آش��کار در آن و 
تالش برای متقاعد کردن مش��تریان به خرید محصول که ممکن اس��ت 

شامل مقایسه محصول یک شرکت در مقابل رقبای آن باشد.
2 ( تبلیغات تصویری

تبلیغات تصویری در درجه اول برای افزایش اهمیت درک سازمان  ها از 
بازار هدف به اجرا درآمد. تبلیغات تصویری بر محصول خاصی به اندازه  ی 
آنچه سازمان برای ارائه دارد، متمرکز نمی شود. در این نوع از تبلیغات، اگر 
محصول مورد ذکر قرار گیرد همراه با این محتوا اس��ت که “ما چه کاری 
انجام می دهیم” نه اینکه تبلیغی باشد که منافع این محصول را بیان کند. 
از این تبلیغات معموالً در شرایطی استفاده می شود که سازمان نیاز دارد 
به مخاطبان هدف در مورد مسأله  ای آموزش دهد. به عنوان مثال از این 
تبلیغات در ش��رایطی استفاده می ش��ود که دو شرکت با هم ادغام شده 
باشند و شرکت شکل گرفته جدید تحت نام تازه ای شروع به فعالیت کند 
و الزم باشد مخاطبان را از این امر آگاه کنند و یا اگر شرکتی بازخوردهای 
منفی از عموم دریافت کند شرکت از این طریق سعی می کند جو شکل 

گرفته را به وسیله اطالع رسانی درست به مخاطبان، آرام کند.
3 ( تبلیغات دفاعی

سازمان ها همچنین از تبلیغات برای فرستادن پیام تعیین شده جهت 
نفوذ و تأثیر گذاری در بازار هدف اس��تفاده می کنند. در بیشتر موارد در 
گیر ش��دن در تبلیغات تدافعی برای سازمان ها از منافع اساسی مطلوبی 
برخوردار است. به عنوان مثال، ممکن است شرکت  ها از مسائل عمومی 
ای جان��ب داری کنند که، گمان می کنند آن مس��ئله برروی بازار هدف 
تأثی��ر منفی می گذارد و با تبلیغات هدف دار می توانند موقعیت خود را 
در مقابل این مسأله عنوان کنند. ) مانند مسائل مطرح در مورد تخریب و 

آلودگی محیط زیست (.
4 ( تبلیغات در خدمات عمومی

در برخی از کشورها سازمان  های غیر انتفاعی مجاز به اجرای تبلیغات از 
طریق رسانه  های خاص رایگان هستند، اگر پیام شامل نگرانی  های مربوط 
به یک مشکل رایج باشد و در جهت خوبی جامعه عنوان شود. برای مثال، 
تبلیغات که مشکالت اجتماعی را هدف می گیرند مانند استفاده از سیگار 
یا مواد مخدر، که ممکن اس��ت از تلویزیون، رادیو و سایر رسانه  ها پخش 

شود، بدون آنکه سازمان برای آنها هزینه ای پرداخت کند.
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با در اختیار داش��تن بی��ش از یک میلیارد کاربر، اینس��تاگرام بدل به 
محیطی مناس��ب برای برندها به منظور تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب از 
طریق ش��بکه های اجتماعی شده است. تاکید اینس��تاگرام بر بارگذاری 
تصاوی��ر واضح و باکیفیت نیز برای برندها ب��ه معنای خوش آمدگویی در 
راستای تبلیغ محصوالت شان قلمداد می شود. خوشبختانه با ارائه سرویس 
خرید از س��وی تیم توس��عه دهنده، اکنون اینستاگرام مکانی برای فروش 

محصوالت نیز هست. 
براس��اس آمارهای اینس��تاگرام، ۶۰درصد کاربران این پلتفرم )معادل 
۶۰۰ میلیون کاربر( از آن برای یافتن محصوالت جدید استفاده می کنند. 
با افزودن ویژگی خرید به اینستاگرام از فوریه 2۰18 دیگر برندها توانایی 

فروش محصوالت شان به طور مستقیم در این پلتفرم را نیز دارند. 
در ژوئ��ن 2۰18 اینس��تاگرام ب��ا افزودن س��رویس ف��روش به بخش 
اس��توری ها گام نهایی را در راستای جذب برندهای مختلف به پلتفرمش 
عملی کرد. باتوجه به مش��اهده اس��توری از س��وی بیش از ۴۰۰ میلیون 
کارب��ر به طور ماهانه، اکنون منبع فروش مطمئن دیگری برای برندها در 

دسترس قرار دارد. 
در این پست هدف اصلی نویسنده آگاه سازی مخاطب نسبت به مطالب 

ذیل است:
• چگونگ��ی راه اندازی بخش فروش به منظ��ور ارائه محصوالت به طور 

مستقیم به خریدار.
• چگونگی حداکثرس��ازی جذب مخاطب به پس��ت های دارای ویژگی 

فروش مان.
• چگونگی استفاده از سرویس فروش در بخش استوری اکانت مان.

چگونه سرویس خرید را برای پست های مان فعال کنیم؟
پیش از شروع فروش محصوالت در اینستاگرام شما باید کارهای اندکی 

را انجام دهید.
گام اول: دریافت تاییدیه به عنوان پروفایل کسب وکار

فقط کسب وکارها توانایی فروش محصوالت شان در اینستاگرام را دارند. 
در ای��ن مرحله ش��ما فقط مجاز به فروش محص��والت فیزیکی مطابق با 

قوانین تجارت و خرید فیس بوک هستید.
گام دوم: ایج��اد کاتال��وگ محصول ت��ان در فیس ب��وک با اس��تفاده از 

فروشگاه های بزرگ
محص��والت موج��ود در کاتالوگ ش��ما دامنه گزینش ه��ای بعدی را 
ش��کل می دهند. پس از ثبت آنها ش��ما قادر به افزودن شان به پست ها و 

استوری های خود خواهید بود.
گام سوم: منتظر تایید پروفایل تان به عنوان فروشگاه از سوی اینستاگرام 

باشید
این مرحله شاید چند روز زمان ببرد. با این حال به محض تایید از سوی 

اینستاگرام پیام مربوط به آن برای شما ارسال خواهد شد.
گام چهارم: روشن کردن ابزارهای فروش اکانت تان

از اینج��ا ب��ه بعد، ش��ما توانایی اف��زودن محصوالت تان به پس��ت ها و 
استوری ها را خواهید داشت.

چگونه محصوالت مان را به پست های اینستاگرام اضافه کنیم؟
گام اول: بارگذاری تصاویر

ش��ما توانایی تگ حداکثر پنج محصول در هر تصویر را دارید. اگر هم 
از چند تصویر در پست تان استفاده کنید، این امکان به 2۰ مورد افزایش 

خواهد یافت. 
گام دوم: افزودن کپشن و تگ کردن محصول مان

پ��س از پایان نگارش کپش��ن گزین��ه »Tag Products« را انتخاب 
کنید. این گزینه دقیقا داخل »Tag People« قرار دارد. توجه داش��ته 
باش��ید که شما فقط قادر به تگ محصول یا حساب های کاربری هستید. 

انجام همزمان این دو کار در یک پست امکان پذیر نیست.

گام سوم: نوشتن نام محصولی که قصد افزودنش را دارید
اینس��تاگرام به محض ش��روع نگارش نام محصول از سوی شما از روی 
کاتال��وگ فیس بوک تان آیتم های مختلف را دس��ته بندی می کند. به این 
ترتیب ش��ما پیش از پایان نگارش تان امکان انتخاب گزینه مدنظرتان را 

خواهید داشت.
گام چهارم: به اشتراک گذاری پست مان

پس از آنکه محصول تان را تگ کردید، دیگر کاری به جز اشتراک گذاری 
محصول باقی نمانده اس��ت. پس��ت ش��ما پس از بارگذاری نهایی دارای 

سرویس فروش خواهد بود. 
چگونه از سرویس فروش در استوری اینستاگرام استفاده کنیم؟

سرویس فروش در بخش استوری اکنون به صورت آزمایشی روی برخی 
از اکانت های منتخب ب��رای نزدیک به 1۰ هزار کاربر به نمایش در آمده 
است. با این حال درست به مانند سرویس فروش در بخش پست ها، این 

بخش نیز به زودی در اختیار تمام کاربران قرار خواهد گرفت.
آنچه ما اکنون در مورد این سرویس می دانیم به شرح زیر است:

• کس��ب وکارها توانایی تگ کردن محصوالت شان در بخش استوری را 
خواهند داش��ت. شیوه این کار نیز درست به مانند بخش پست ها خواهد 

بود.
• ب��ه هنگام لم��س گزینه از س��وی کاربران قیمت، ن��ام و توضیحات 

محصول قابل مشاهده خواهد بود.
• اس��تفاده از اس��تیکرها هیچ گونه مزاحمتی برای بخش فروش ایجاد 

نمی کند، بنابراین از هر دو می توان استفاده همزمان کرد.
• به جای متن های ساده می توان حتی استیکرهای فروش نیز طراحی کرد.

9 راهکار برای فروش محصوالت با استفاده از سرویس خرید 
اینستاگرام

1. تگ کردن یک تصویر مشخص
بی شک به عنوان راهکار نخست تگ کردن آیتم مورد نظر برای فروش 
در ی��ک تصوی��ر واضح بهترین گزینه به نظر می رس��د. با این حال توجه 

داشته باشید که تصویر انتخابی باید کیفیت بسیار باالیی داشته باشد. 
در ای��ن میان اگر چند ت��گ را به صورت همزمان اس��تفاده می کنید، 
به عدم تداخل آنها در یکدیگر توجه داش��ته باش��ید. در غیر این صورت 
توضیحات هر تگ وارد کادر دیگری شده و مطالعه متن را برای مخاطب 

دشوار می کند.
2. تگ گردن چند محصول در یک تصویر

با تگ کردن چند محصول در یک پست عالوه بر صرفه جویی در زمان 
کاربران آنها را نس��بت به ترکی��ب محصوالت تان)به ویژه در صنعت مد و 
پوشاک( شگفت زده کنید. چنین کاری شانس شما برای فروش بیشتر و 

البته جذب شمار بیشتری از کاربران را افزایش خواهد داد.
3. اطمینان از جای گذاری دقیق هر تگ در محل مناسب

مش��خصات محصوالت شما باید روی تصویر مناسب تگ شود. در غیر 
این صورت مخاطب با مش��خصات نادرس��ت به هنگام مشاهده محصول 
موردنظر مواجه خواهد شد. با اندکی دقت به هنگام جای گذاری تگ ها از 

وقوع چنین رخدادهایی جلوگیری کنید.
فراموش نکنید که یک اشتباه در بخش فروش اینستاگرام به طور کامل 
اعتماد مشتریان را از بین می برد. در هر صورت فروش اینستاگرامی کاری 

پرسود است، البته تا جایی که بدون اشتباه عمل کنید.
4. ایجاد تجربه خرید مداوم

اگرچه س��رویس فروش اینس��تاگرام کامال نو محس��وب می ش��ود، اما 
ضروری است که آن را به گونه ای کامال عادی برای مخاطب به نمایش در 
آورد. ب��ه این ترتیب در ابتدا با اختصاص تمام توجه تان به چنین ویژگی 
حوصله مخاطب را س��ر نبرید. بی شک مواجهه با پست های فروش بسیار 
زیاد احس��اس تعلق خاطر مخاطب به برند ما را کاهش خواهد داد. دلیل 
این امر نیز خارج ش��دن رابطه متقابل ما از حالت معمولی و تقلیل آن به 

یک معامله صرف است. 
عالوه بر اینها در پست های محدود شما برای فروش باید اندازه و کیفیت 

واقع��ی محصول به نمایش در آید. بر این اس��اس همکاری با عکاس های 
حرفه ای در این زمینه ضروری است. به این ترتیب شما تجربه ای باکیفیت 

و مداوم از خرید را به کاربران تان هدیه خواهید کرد.
5. توسعه فروشگاه اینستاگرامی مان در پلتفرم های دیگر

این راهکار یکی از ش��یوه های کالس��یک و در عین حال راهگشا برای 
جذب مخاطب و خریدار به حس��اب می آید. بر این اس��اس اگر ش��ما در 
پلتفرم دیگری نیز فعالیت دارید، فروش��گاه اینس��تاگرامی تان را در آنجا 
ه��م تبلیغ کنید. بهترین مکان ها برای چنین تبلیغی ش��امل فیس بوک 

و توییتر است. 
برگزاری مس��ابقه ای به منظ��ور دریافت بهترین تصاویر ثبت ش��ده از 
س��وی خریداران محصوالت تان نیز راهکاری دیگر برای توسعه فروشگاه 
اینس��تاگرامی مان اس��ت. به این ترتیب به برترین تصاویر جایزه ای ویژه 

مانند تخفیف در خرید محصوالت تان اختصاص دهید.
6. آگاهی از نحوه کارکرد الگوریتم اینستاگرام

پست های شما براساس سلیقه مخاطب در دسترس وی قرار می گیرد. 
بر این اساس در بخش جست وجو اینستاگرام هر کاربر مطالبی مطابق با 
س��لیقه ویژه اش مش��اهده خواهد کرد. این امر بدان معناست که ساختار 
پس��ت های شما باید هماهنگ با س��لیقه مخاطب هدف تان باشد. به این 

ترتیب شانس تان برای جلب توجه هرچه بیشتر افزایش خواهد یافت.
7. استفاده از هشتگ های توصیفی

اکنون که کاربران اینستاگرام امکان دنبال کردن هشتگ ها را نیز دارند، 
شانس آنها برای یافتن محصوالت شما بسیار بیشتر از گذشته شده است. 
با این حال شما باید از هشتگ ها به گونه ای مناسب و تاثیرگذار استفاده 
کنید. به این ترتیب فروش بیش��تر ش��ما تا حد زیادی تضمین می شود. 
راحت ترین راهکار در این زمینه آگاهی از هشتگ های مورد استفاده رقبا 

و استفاده از آنها در پست های برندمان است.
8. تمرکز روی تصاویر و ویدئوهای باکیفیت

باتوجه به اینکه اینس��تاگرام یک پلتفرم تصویری است، توجه شما باید 
پیش از هر چیز روی جلوه بصری محتوای تان باشد. فقط در این صورت 
امکان جلب توجه کاربران و در مرحله بعد فروش محصوالت برای برندها 

امکان پذیر خواهد بود. 
توجه داش��ته باش��ید که صرف نظر از کیفیت تصاوی��ر، موضوع آنها 
باید با کس��ب وکار شما هماهنگ باش��د. بر این اساس برای پست های 
فروش تان روی پس زمین��ه عجیب وغریب تکیه نکنید. پس زمینه هایی 
هماهن��گ ب��ا ماهیت کس��ب وکارتان در این زمینه بهتری��ن گزینه ها 
محس��وب می ش��وند. در این مورد برند Woodlot، شرکتی واقع در 
ونک��وور و فعال در زمین��ه تولید لوازم خانگی و طراحی داخلی منازل، 
عملکرد قابل ستایش��ی دارد. در حقیقت محصوالت آنها به طور کامل 
در شرایط طبیعی، یعنی در خانه مشتریان، تصویربرداری می شوند. به 
این ترتیب مخاطب به هنگام مشاهده احساس عجیب و ناخوشایندی 

را تحریه نخواهد کرد.
9. به اشتراک گذاری محصوالت در عمل

توجه داش��ته باشید که فضای اینستاگرام نسخه کوچک شده فروشگاه 
فیزیکی شما نیست. به جای آن باید نسبت به ارائه و معرفی محصوالت تان 
به گونه ای خالقانه همت گمارید. درست به همین دلیل معموال برندهای 
بزرگ محصوالت ش��ان را در ش��بکه های اجتماعی به گونه ای متفاوت از 
حالت عادی به نمایش در می آورند. جلوه جذاب تصاویر در اینستاگرام هم 

دقیقا از همین خالقیت و ایده پردازی سرچشمه می گیرد. 
بی ش��ک پست ها و اس��توری های فروش فرصتی عالی برای کسب وکار 
ش��ما به منظور افزایش فروش، برندس��ازی و تبلیغات اس��ت. همچنین 
فرآیند جذب مخاطب محصوالت نیز از طریق این پلتفرم بسیار راحت تر 
ص��ورت می پذیرد. با این حال نباید فقط ب��ه توصیه های این مقاله اکتفا 
کرد. در حقیقت جست وجو راه های تازه تر برای استفاده از سرویس خرید 

اینستاگرام همیشه ضروری خواهد بود.
hootsuite :منبع

1۰۰ روش رایگان برای بازاریابی کسب و کار 
اینترنتی 

اثربخش��ی بازاریابی فقط به میزان بودجه شما بستگی ندارد، به 
مخاطب ش��ما بس��تگی دارد. حتی اگر بودجه کمی دارید )یا اصال 
اگر بودجه ای ندارید(، چیزی که دارید زمان اس��ت. اکثر شما قطعا 
می توانی��د با بودجه کم برای بازاریابی کس��ب و کار اینترنتی خود 
اقدام کنید، به ش��رط آنکه مشتاق باش��ید و برایش وقت و انرژی 
بگذارید. در این نوش��تار 1۰۰ روش رایگان برای بازاریابی کسب و 

کار اینترنتی که معرکه اند را به شما آموزش می دهیم.
1. مخاطب تان را بشناسید

هر بودجه ای که داش��ته  باش��ید، ب��رای بازاریابی کس��ب و کار 
اینترنتی شناخت مخاطب اصلی ترین عامل در اثربخشی بازاریابی 
کس��ب و کارتان است. ش��ما باید بتوانید مخاطب مناسب خودتان 

را جذب کنید.
2. وبالگ، وبالگ، وبالگ

وبالگ ش��ما بستری اس��ت که تمام اقدامات باید از آنجا صورت 
بگیرد. مهم نیس��ت شما برای وبالگ تان پولی پرداخت می کنید یا 
ن��ه، هر کاری که می کنید باید قبل از اینکه جای دیگری منتش��ر 

شود، در وبالگ تان وجود داشته  باشد.
3. صفحه فیس بوک یک ضرورت مهم است

برای کسب و کارتان یک صفحه فیس بوک درست کنید، سپس 
هر پس��ت جدید وب��الگ و جزیی ترین اطالعات جدی��د را در آن 
صفح��ه اعالم کنید. همیش��ه در این فرآیند ب��ه وبالگ تان لینک 

بدهید.
4. در پینترست یک حساب کاربری درست کنید

در حال حاضر پینترست خیلی داغ و پرطرفدار است. اگر بتوانید 
راه��ی پیدا کنی��د تا در هر پس��ت جدید وبالگ ت��ان عکس هایی 

بگنجانید، می توانید جایگاه خود را در پینترست ارتقا بدهید.
5. در لینکدین یک پروفایل خوب و معقول ایجاد کنید

ب��رای بازاریاب��ی کس��ب و کار اینترنت��ی پروفای��ل خ��ود را در 
linkedin.com ایج��اد کنی��د و آن را کامل پر کنید. همیش��ه 
سعی کنید این پروفایل را ارتقا دهید، اطالعات را از وبالگ تان در 
لینکدین منتش��ر کنید. از آدم ها بخواهید شما را پیشنهاد دهند و 

تایید کنند. همین کار را برای دیگران بکنید.
6. گاهی از توییتر استفاده کنید

توئیتر یک شبکه  اجتماعی است که می توانید در طول روز گاهی 
در آن پس��ت های کوتاه 1۴۰ کاراکتری ارسال کنید. شاید این کار 
در فیس ب��وک کمی برای دیگران آزاردهنده باش��د، اما در توییتر 
این طور نیست. گاهی از این روش استفاده کنید تا وبالگ تان را به 

آدم ها یادآوری کنید.
7. در گروه های Yahoo عضو شوید

هزاران گروه یاهو وجود دارد که می توانید در آنها عضو شوید. در 
گروه هایی عضو شوید که اعضای آن مخاطب ایده آل شما هستند.
8. در سایت های تبلیغات رایگان برای کسب و کارتان آگهی 

بدهید
شما با اس��تفاده از یک ایمیل تاییدش��ده می توانید برای کسب 
و کارتان آگهی ثبت کنید. دس��ته بندی مناس��ب را برای کسب و 
 ،Craigslistکارتان انتخاب کنید. براساس گزارش سایت تبلیغاتی

بهترین زمان ارسال تبلیغات بین ساعت ۴ عصر تا 9 شب است.
9. در انجمن های اینترنتی نظرهای هوشمندانه بگذارید

برای بازاریابی کسب و کار اینترنتی انجمن هایی را پیدا کنید که 
مخاطبان شما در آنها شرکت می کنند و کامنت های هوشمندانه ای 
بگذاری��د که دانش ش��ما را درباره  آن موضوع نش��ان دهد. اجازه 
بدهید نوش��ته  امضای  )signature line( ش��ما خودش صحبت 

کند.
1۰. از رسانه های بومی برای اطالع رسانی استفاده کنید

اکثر اوقات رس��انه های بومی نمی توانند مطالب و داس��تان های 
کافی پیدا کنند. ش��ما یک داستان باشید – یک مطلب مطبوعاتی 
درباره  کس��ب و کارتان برای ش��ان بفرس��تید، آنها قطعا خوشحال 

می شوند داستان یک موفقیت بومی را پوشش دهند.
11. از دایرکتوری های رایگان استفاده کنید

ب��رای بازاریاب��ی کس��ب و کار اینترنت��ی یادت��ان باش��د که در 
اینترنت دایرکتوری های زیادی هست، از آنها برای فهرست کردن 

محصوالت و خدمات تان استفاده کنید.
12. از وب سایت تان استفاده کنید

وب س��ایت شما از قبل فعال است. برای استفاده از تمام ظرفیت 
آن مطمئن شوید کس��ب و کارتان را به طور کامل و درست نشان 

می دهد.
13. بازاریابی کسب و کار اینترنتی؛ متخصص شوید

آدم ها گوش کردن به حرف متخصصین را دوست دارند، بنابراین 
در ح��وزه  کاری خودتان متخصصی قابل اطمینان ش��وید. خیلی 
از زودت��ر از آنچه فک��رش را بکنید آدم ها س��راغ تان می آیند و از 
ش��ما سوال می پرسند. ش��ما می توانید از این سوال ها برای ارسال 
پس��ت های بیش تر در وبالگ و س��اختن پست های جدید استفاده 

کنید.
14. در اجتماع حضور داشته  باشید

این کار وقت ش��ما را می گیرد و ش��اید هزینه  بنزین شما را باال 
ببرد، اما هرچه بیش تر با جامعه  محلی و بومی معاش��رت داش��ته 

 باشید، کسب و کارتان رونق بیش تری می گیرد.
15. در وبالگ های دیگر به عنوان نویسنده افتخاری فعالیت 

کنید
وب س��ایت های مرتبط با ح��وزه  کاری خودتان را، که با ش��ما 
مخاطب مش��ترک دارن��د، پیدا کنید و پیش��نهاد کنید که به طور 
مرتب برای شان پس��ت های جدید و بکر بنویسید. تمام چیزی که 
در مقابل نیاز دارید یک لینک به س��ایت خودتان در قس��مت بیو 

)صفحه  اطالعات فردی( است.
16. در کتابخانه های الکترونیکی یک کتاب منتشر کنید

برای بازاریابی کسب و کار اینترنتی پست های قدیمی وبالگ تان 
را گ��ردآوری و به صورت یک کتاب الکترونیکی برای مخاطبان تان 
ویرایش کنید. آن را رایگان منتش��ر کنید یا به قیمت خیلی ناچیز 

بفروشید.
ادامه دارد ...
localorganicrankings/bazdeh : :منبع
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نشانه های مدیریت اشتباه زمان
مدیریت صحیح زمان می توان��د تأثیرات مثبت فراوانی بر زندگی 
روزمره داشته باشد و در نهایت موجب شادی و رضایت بیشتر شما 
ش��ود. ولی زمان بندی اش��تباه نیز می تواند همه چیز را خراب کرده 
و حتی موقعیت ش��غلی یا روابط ش��ما با سایرین را تحت تأثیر قرار 
دهد. در ادامه قصد داریم به هفت موردی که نش��ان می دهد زمان 

خود را به درستی مدیریت نمی کنید، اشاره کنیم:
1-بی دقتی در زمان بندی

آیا ش��ما از آن دسته افرادی هس��تید که همواره دیر سر قرار حاضر 
می ش��وید؟ آیا نمی توانید فعالیت های خود را براس��اس زمان بندی که 
از قبل مش��خص ش��ده انجام دهید؟ احتماالً دلی��ل آن تعداد وظایف 
زیاد ش��ما اس��ت یا به درس��تی نمی توانید زمان خود را بین کارهای 
مختلف تقسیم کنید؛ دلیل اینها، بی دقتی است و این مسئله می تواند 
بر اطرافیان ش��ما نیز تأثیر بگذارد یا حتی ارتباطات ش��ما با دیگران را 
مختل کند. به عنوان نمونه، دیر حاضر شدن سر قرار، موجب می شود 
ب��ه صورت ناخ��ودآگاه به دیگران بی احترامی کنی��د. برای اینکه دقت 
زمان بندی خود را بهبود دهید، پیش��نهاد می ش��ود چهار راهکار زیر را 

مد نظر قرار دهید:
• یاد بگیرید زمان فعالیت ها را محاس��به کنی��د: به عنوان مثال اگر 
صبح ها دیر سر کار می رسید، ابتدا زمان دوش گرفتن، صرف صبحانه، 
لباس پوش��یدن و در نهایت رفتن به محل کار خود را رصد کنید. پس 
از یک هفته محاس��به و اصالح زمان بندی مداوم، می توانید وقت خود 

را دقیق تر مدیریت کنید.
• یک فاصل��ه زمانی امن را در فعالیت های تان لح��اظ کنید: به عنوان 
نمونه اگر س��اعت 9 صبح ق��رار مالقاتی را تنظیم کرده ای��د، به گونه ای 
برنامه ریزی کنید که در ساعت 8:۴5 سر قرار حاضر باشید؛ به این ترتیب 

شما یک زمان امن 15 دقیقه ای را در زمان بندی خود لحاظ کرده اید.
• س��ازمان یافته عم��ل کنید: براس��اس آمارها هم��واره ۴5درصد از 
فعالیت ه��ای روزانه ما، از روی عادت و به عبارتی س��ازمان یافته انجام 
می ش��وند؛ از مسواک کردن و لباس پوشیدن اول صبح گرفته تا رفتن 
ب��ه محل کار. اف��راد منظم هم��واره در امور اینچنین��ی برنامه ریزی و 
زمان بن��دی دقیقی دارند تا وقت اضاف��ه ای در این فعالیت های روتین 

روزمره تلف نکنند.
• از زم��ان امن خود لذت ببرید :افرادی که زودتر از موعد، س��ر قرار 
حاضر می شوند، زمان کافی برای آرامش یافتن و لذت بردن از تنهایی 
را دارن��د. آنه��ا می توانند در این مدت ایمیل ه��ای خود را چک کنند، 

یادداشت های شان را بخوانند یا از تنهایی خود لذت ببرند.
2- خود را در اولویت قرار نمی دهید

آی��ا ش��ما همزمان ب��ا پیش رفتن طب��ق زمان بندی خ��ود، وظایف 
اضافه تری قبول می کنید؟ این مس��ئله ممکن اس��ت موجب ش��ود که 
از برنامه کاری خود عقب بمانید. برای جلوگیری از این مس��ئله، ابتدا 
وظای��ف زمان بندی ش��ده خ��ود را انجام دهید و در نهای��ت اگر زمان 
اضافه ت��ری داش��تید، فعالیت های جدید را نیز پذیرا باش��ید. اگر طبق 
برنام��ه صحیح خود پی��ش نروید، به زودی ج��دول فعالیت های تان با 

اولویت های سایر افراد پر خواهد شد.
3- عدم اولویت بندی فعالیت ها

آیا لیست فعالیت هایی که قرار است انجام دهید را فراموش می کنید؟ 
در این صورت لیست کارهای پیش رو )To do list( می تواند به شما 
کم��ک کن��د که وظایف خ��ود را از یاد نبرید، ول��ی در عین حال باید 
حواس تان باشد که گاهی این روش موجب می شود لیست های طویلی 
از وظایف برای خودتان ایجاد کنید که مش��اهده آنها در طول روز شما 
را به وحشت اندازد. برای جلوگیری از این اتفاق، هر روز صبح حداکثر 
2 یا ۳ وظیفه را به عنوان موارد اصلی که باید تا انتهای روز حتماً انجام 
شوند، مشخص کنید. هنگام انجام وظایف نیز ابتدا این فعالیت ها را در 

اولویت قرار دهید و سپس به سراغ موارد کم اهمیت تر بروید.
4-دائم می گویید: »من وقت ندارم«

تا به حال چند بار گفته اید: »من وقت ندارم«؟ در واقع اگر احساس 
کمب��ود وقت می کنید، باید بدانید همه ما انس��ان ها به طور مس��اوی، 
2۴ س��اعت در طول روز وقت داریم و ش��ما هم از این قاعده مس��تثنا 
نیس��تید؛ مش��کل از قابلیت های تان در مدیریت صحیح زمان است. به 
منظور زمان بندی صحیح باید مواردی که موجب تلف شدن وقت شما 

می شوند را بیابید و آنها را از فعالیت های خود حذف کنید.
5- ترس از تصمیم انتخاب یک گزینه از میان چندین مورد

آی��ا تا به حال برای ت��ان پیش آمده که به دلی��ل انتخاب های بیش 
از ح��د روش های انجام یک فعالیت، نتوانی��د بهترین گزینه را انتخاب 
کنی��د و در نهای��ت زمان زیادی را از دس��ت بدهید؟ در این صورت به 
یاد داش��ته باش��ید که نیازی نیس��ت انرژی خود را بیش از حد، برای 
تصمیم گیری هدر دهید. بسیاری از تصمیمات در واقع اهمیت چندانی 
ندارند و معموالً می توانید تصمیم خود را س��ریع بگیرید و در شروع به 
انجام فعالیت مربوطه کنید؛ نگران نباشید؛ زیرا در حین طی مسیر در 
صورت نیاز می توانید جهت خود را عوض کرده و کار را به گونه دیگری 
پیش ببرید. به یاد داشته باشید که معموالً تصمیم گیری سریع بهتر از 

این است که هرگز تصمیمی نگیرید.
6- هرچه بیشتر کار می کنید، کمتر نتیجه می گیرید

آی��ا تص��ور می کنید هرچه زمان بیش��تری ص��رف می کنید، نتیجه 
کمتری از کارتان دریافت می کنید؟ این طرز تفکر نش��ان می دهد که 
ش��ما زمان خود را به درستی مدیریت نکرده اید. همچنین ممکن است 
این تفکر، ناش��ی از کار بیش از اندازه ش��ما باش��د. وقتی بیش از حد 
توان تان فعالیت می کنید، کارایی تان کاهش چش��مگیری پیدا می کند 
و دقیقاً از همین جا اس��ت که برای انجام فعالیت ها نیاز به صرف زمان 
مضاعف دارید. برای جلوگیری از این اتفاق، کافی اس��ت حواس تان به 
گذر زمان باش��د. در این صورت همواره می دانید که هر وظیفه ش��ما 
چقدر زمان را به خ��ود تخصیص می دهد. به عنوان مثال می دانید که 
نوشتن یک پست در وبالگ معموالً دو ساعت وقت می برد. اگر تا االن 
س��ه ساعت شده و شما همچنان مش��غول هستید، پس یک جای کار 
می لنگد. دلیل آن را پیدا کنید تا بتوانید از زمان بهترین بهره را ببرید.

7- نمی توانید »نه« بگویید
آیا وقتی دیگران از ش��ما درخواست کمک می کنند، بدون توجه به 
موقعیت فعلی خود به درخواست آنها پاسخ مثبت می دهید؟ پس باید 
یاد بگیرید در صورتی که لیس��ت وظایف خودتان هنوز خالی نشده، به 
دیگران به راحتی »نه« بگویید. این کار ممکن است در ابتدا مشکل به 
نظر بیاید، ولی مطمئن باش��ید به سختی اش می ارزد و موجب می شود 

شما انجام وظایف خود را در اولویت قرار دهید.
BUSI/digiato :منبع

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1286073290 www.forsatnet.ir

مقوله چابکی اس��تراتژیک به دلیل آنکه یک موضوع کلیدی در مس��اله 
کسب و کار است از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چطور می توانیم از این 

چابکی درآمد کسب کنیم؟
اگ��ر اس��تراتژی چاب��ک تنه��ا به خل��ق یک محی��ط کار عال��ی برای 
توسعه دهندگان نرم افزاری )که البته حائز اهمیت است(، اختصاص داشته 
باشد اما در نتیجه کس��ب و کار تاثیری نداشته باشد، آنگاه طول عمر آن 
چندان بلندمدت نخواهد بود، اما پیش از آنکه به بررسی نتایج و آثار چابکی 

استراتژی بپردازیم، قصد داریم تنها تعریفی روشن از آن ارائه دهیم.
برای ش��روع خوب است که بدانیم »اس��تراتژی« در مدیریت، قلمروی 
رقابت است. این عبارت در جایگاه ها و با معانی مختلف توسط نویسندگان 
و ش��اغلین به کار برده می ش��ود و نمی توان گفت کدام تعریف، درست یا 
نادرست است. تا وقتی که بدانیم از آن چطور استفاده کنیم یعنی معنای 

درست آن را دریافته ایم.
چابکی استراتژیک در مقایسه با چابکی عملیاتی

چابکی عملیاتی یعنی بهتر، س��ریع تر و ارزان تر کردن محصوالت فعلی 
برای مش��تریان فعل��ی و چابکی اس��تراتژیک یعنی ایجاد ب��ازار جدید با 
محصوالت تازه برای مش��تریان تازه که یعنی ن��وآوری در خلق بازار. این 
تفاوتی است که بین این دو مفهوم وجود دارد. برای درک بهتر این تمایز 

به این نمونه ها دقت کنید:
• چابکی عملیاتی به بهتر کردن شمع توجه داشت و ادیسون موفق شد 

با دنبال کردن چابکی استراتژیک المپ های برقی تولید کند.
• چابکی عملیاتی به ساخت اس��ب های سریع تر تمرکز داشت و هنری 

فورد با دنبال کردن چابکی استراتژیک خودروهایی حرفه ای ساخت.
• وقتی در دهه 2۰۰۰ شرکت هایی مانند نوکیا و بلک بری با هدف ساخت 
موبایل های بهتر چابکی عملیاتی را دنبال می کردند، اپل با توسعه ابزارهای 
چند منظوره تصویر خوبی از چابکی استراتژیک به نمایش گذاشت و مورد 

توجه گستره بسیاری از مشتریان قرار گرفت.
• وقت��ی برخی از ش��رکت ها DVDه��ای بهتر می س��اختند )چابکی 
عملیاتی(، نت فلیکس امکان پخش کردن اینترنتی فیلم ها را برای مشتریان 

فراهم آورد )چابکی استراتژیک(.
• وقتی گوگل سعی می کرد جس��ت وجوی واژه کلیدی را بهبود بخشد 
)چابکی عملیاتی(، آمازون در جس��ت وجوی صوتی پیش��گام بود )چابکی 

استراتژیک(.
توسعه نرم افزاری چابک

در تعریف توس��عه نرم افزاری چابک، می توان گف��ت که مجموعه ای از 
روش های توسعه  نرم افزار مبتنی بر تکرار و به شکل تدریجی است که در 
آنها، راه حل ها از طریق خودس��ازماندهی و همکاری بین تیم های مختلف 
کاری، انجام می ش��وند. این روش برنامه ریزی تطبیقی، توس��عه و تحویل 
تکاملی را ارتقا می بخش��د و پاس��خ های س��ریع و انعطاف پذیر برای انجام 
تغیی��رات را تقویت می کند. در واقع چابک س��ازی یک چارچوب مفهومی 

است که پیش بینی تعامالت در سراسر چرخه  توسعه را بهبود می بخشد.
ام��ا چیزی که بیش از هر موضوع دیگر در توس��عه نرم افزاری چابک به 
چشم می خورد، چابکی عملیاتی است؛ یعنی تالش برای بهبود محصوالت 
فعلی برای مش��تریان فعلی. البته هیچ ای��رادی در چابکی عملیاتی وجود 
ندارد و می توان گفت معموال یکی از نیازمندی های ماندگاری یا بقا در یک 
کسب و کار است. همچنین پایه و اساس یا رونق چابکی استراتژیک است. 
به عبارتی می توان گفت یک شرکت نمی تواند بدون چیره دستی در چابکی 

عملیاتی محصول تازه برای مشتریان تازه تولید کند.
سه قانون چابکی، به اهمیت و لزوم چابکی عملیاتی اختصاص می یابد:

• قانون مش��تری: اولین هدف هر س��ازمانی افزودن ارزش به مشتریان 
و کاربران است و سودرسانی به سهامداران نتیجه آن است نه هدف آن.

• قانون تیم کوچک: مش��کالت بزرگ باید به دس��ته های کوچک کاری 
تقسیم شوند و این کار باید توسط تیم های کوچکی که با یکدیگر همکاری 

می کنند در بازه های زمانی کوتاه به نتیجه برس��د تا بتوان به س��رعت به 
مشتری بازخورد داد.

• قانون شبکه: رابطه های سلس��له مراتب عمودی در سازمان ها، ارتباط 
بین افراد را دشوار می کند. نوآوری از به اشتراک گذاری چند جانبه  اطالعات 

و ایده ها میسر می شود.
قوانینی که از درجه اهمیت های متنوعی برخوردارند:

- یکی از این سه قانون، قانون مشتری است. مهمترین فاکتور این قانون این 
است که شرکت باید برای مشتری تولید ارزش کند و این اصل بسیار مهم است 
و در واقع به دو قانون بعدی مفهوم می بخشد. این قانون اجازه می دهد تا بصیرت 

الزم برای درک نحوه عملکرد یک سازمان چابک ایجاد شود.
- قان��ون دوم درباره کار ک��ردن در گروه های کاری کوچک در بازه های 
زمانی کوتاه اس��ت. این بهترین عملکرد شناخته  ش��ده در سازمان چابک 
اس��ت زیرا بیشترین توجه در کوتاه ترین زمان به توسعه نرم افزاری چابک 

اختصاص داده می شود.
- اما محور مدیریت چابک قانون س��وم اس��ت. اثر تیم های کارآمدتر و 
تمرکز بر مشتری تنها در صورتی مثمرثمر است که تمام سازمان در یک 

شبکه تعاملی در حال کار و فعالیت باشند.
وقت��ی هر س��ه قانون فوق با هم ترکیب ش��وند و تمرک��ز بر یک هدف 
مشترک بیرونی باش��د آنگاه می توان به افزایش چشمگیر در ارزش تولید 

شده و یک مدیریت چابک خوب دست یافت.
چابکی عملکرد می تواند در مواقع سخت انتخاب های صحیح کند تا در 
یک زمینه کاری مشخص به رقابت بپردازد و به اهداف مشخص شده پیاپی 
دس��ت یابد و همچنین می تواند از نتایج به دس��ت آمده درس بگیرد، )اما 
دقت کنید که این چابکی اس��تراتژیک نیست. هرچند که چنین تعریفی 
برای چابکی استراتژیک اشتباه نیست اما تعریفی که برای آن ارائه می شود 

کمی متفاوت تر و گسترده تر است.( 
چابکی عملیاتی خوب و حتی الزم اس��ت اما یک ایراد دارد. معموال به 
تولید درآمد زیاد منتهی نمی شود. دلیلش این است که در بازار رقابتی قرن 
21 شرکت های بسیاری هستند که می خواهند محصوالت و سرویس های 
موجود را بهبود بخشند و کسب درآمد برای سایر شرکت هایی که چنین 
رویه ای را در پیش نمی گیرند، دشوار شده است. بازار رقابتی حق انتخاب 
بسیاری برای مشتریان به وجود آورده و امکان دسترسی آنها به اطالعات 
کافی درباره هر یک از آن انتخاب ها به این منتهی می شود که آنها می توانند 

محصوالت بهینه سازی شده را حتی با هزینه ای کمتر به دست آورند.
امروزه، اگر یک ش��رکت قصد دارد که به درآمد باالیی دس��ت یابد، باید 
نوآوری های حاصل از بازار یا به عبارتی چابکی اس��تراتژیک را دنبال کند. 
برای دستیابی به آن الزم است تا تصمیم گیری ها در سطحی باالتر از تیم 
و متفاوت با رویه فعلی توس��عه نرم افزاری چابک باشد. زیرا برای تمرکز بر 
محصوالت موجود و مش��تریان موجود روی تیم فشار بسیاری وجود دارد 
و ح��ذف ویژگی های محصوالت موجود )که معموال کلید نوآوری در خلق 
بازار اس��ت( یا حتی نابود کردن آن محصوالت )از بین بردن محصولی که 
به سوددهی رس��یده( یا تالش برای تولید محصولی که کم ارزش و بدون 

مشتری به نظر می رسد، کاری بس دشوار است.
چند مثال از چابکی استراتژیک و چابکی عملیاتی

به ثمر رس��اندن چابکی استراتژیک در س��طح یک تیم ممکن نیست. 
ب��رای این منظور به کس��ب و کار فضای ابری آم��ازون نگاهی می اندازیم. 
گفته می ش��ود که این کس��ب و کار از یک مقاله دو صفحه ای از یک تیم 
منش��أ گرفته است، اما چنین مثال هایی بسیار نایابند. امروزه یک شرکت 
بسیار خالق مانند گوگل نمونه خوبی از چابکی عملیاتی است زیرا عمده 
فعالیتش به بهبود کس��ب و کار فعلی معطوف ش��ده اس��ت. در حالی که 
سرمایه گذاران آن لری پیج و سرگئی برین در شرکت مادر گوگل، آلفابت، 
در حال بررس��ی گزینه های تازه ای برای کسب و کارند؛ مانند ماشین های 
خودران، اما همچنان نکته خاص و متفاوتی تحقق نیافته است. زیرا گوگل 

شرکتی انحصاری )البته با وجود فیس بوک می توان گفت تقریبا انحصاری( 
در زمینه تبلیغات جست وجو است و از آن به درآمد هنگفتی دست می یابد، 
اما با این وجود می توان گفت که همچنان کس��ب و کار تازه ای راه اندازی 
نکرده اس��ت. همانطور که اسکات گالووی پیشنهاد کرده گوگل همچنان 

یک شرکت تبلیغاتی است همراه با مقدار زیادی سرگرمی های دیگر.
برخ��الف گوگل، ش��رکت والمارت با وجود آنکه بس��یار به اس��تراتژی 
می پردازد، هنوز هیچ کسب و کار تازه ای ایجاد نکرده است. پس هیچ گامی 
در راه چابکی استراتژیک بر نداشته از طرفی در زمینه چابکی عملیاتی نیز 
به خاطر شرکت آمازون آسیب بسیار دیده و حاال سعی می کند با خریدن 

jet.com راه تازه ای برای مبارزه پیدا کند.
اپل از س��ال های 2۰۰1 تا 2۰1۰ در زمینه تولید کس��ب و کارهای تازه 
بس��یار موفق بود، اما حاال این س��وال به وجود آمده که آیا اپل قصد دارد 
باز هم به روند پیشین خود بازگردد یا تنها می خواهد بر بهبود محصوالت 

فعلی خود تمرکز کند. یعنی تمرکز بر چابکی عملیاتی!
آمازون اما، با تولید یک کس��ب و کار تازه پس از کس��ب و کار دیگر در 

زمینه چابکی عملیاتی پیشتاز است.
استراتژی به عنوان محدوده انحصاری مدیران سطح باال؟

همانطور که در ابتدای این مطلب اش��اره ش��د، معنای واژه اس��تراتژی، 
محدوده  رقابتی است. در سازمان های بزرگ، معموال واژه استراتژی توسط 
مدیران عالی رتبه با مفهومی کامال متفاوت با آنچه ما در اینجا مدنظر داریم 
به کار می رود. به همین دلیل گاهی این باور به وجود می آید که هر آنچه 
مدیر سطح باال بگوید یا انجام دهد، استراژیک است و آنچه دیگران بگویند 
و انجام دهند فاقد اهمیت خاص، غیراس��تراتژیک و غیرعملیاتی است، اما 
این تفکر - نسبتا متداول - کمکی به رشد سازمان نمی کند. مثال در مورد 
بانک، به نظر می رس��د که مهمترین وظیفه دپارتمان استراتژی این است 
که از ابراز نظر هر کس��ی غیر از مدیران س��طح باال درباره استراتژی بانک 

جلوگیری کند!
در چنین ش��رایطی اس��تراتژی به یک مراسم شرکتی تبدیل می شود و 
مدیران سطح باالی شرکت مانند رهبران قبیله های سنتی در نظر گرفته 
خواهند شد. ماتیو استوارت نویسنده کتاب افسانه مدیریت از آنها همچون 
مراس��م بزرگداش��ت قدرت الهی مدیران یاد می کند. در چنین شرایطی، 
تنها نقش استراتژی حفظ وضعیت موجود است و اغلب نتیجه هزینه ها و 
برنامه ریزی های استراتژیک به تغییر ندادن روند فعلی سازمان و تغییرات 

جزئی در روند انجام کارها ختم می شود.
استراتژی به معنای گرفتن تصمیمات دشوار

برخی نویس��ندگان اس��تراتژی را به معنای »تصمیم هایی س��خت« یا 
»تصمیم های��ی ک��ه باید درباره تکمی��ل کردن یا نک��ردن گرفت« تعبیر 
می کنند. این همان معنای گسترده استراتژی است که درباره آن صحبت 
کرده ایم. این تعریف اس��تراتژی در چابکی عملیاتی نهفته است و می تواند 
ظرفیت ارزیابی مدام موقعیت ها، تصمیم گیری های دش��وار، تصمیم گیری 
برای پایان دادن به برخی قس��مت ها یا مشتری ها، مشخص کردن اهداف 
پیاپی و یادگرفتن از نتایج به دست آمده را شامل شود. نام گذاری اینها به 
»استراتژیک« چندان اشتباه نیست و تنها استفاده از این واژه در مفهومی 
گس��ترده تر است ولی برای تمایز آن از وظیفه خلق بازار نوآوری ها به واژه 

دیگری نیاز است.
نوآوری خلق بازار به توجه خاصی نیاز دارد زیرا عالوه بر اینکه پتانسیل 
درآمدزای��ی دارد، چالش بزرگتری را نیز مقابل مدیریت قرار می دهد. اگر 
یک ش��رکت تفکر اس��تراتژیک خود را تنها به نظرات مدیران س��طح باال 
محدود کند، احتمال موفقیت کاهش پیدا می کند. برای موفقیت الزم است 
از تمام استعدادها هم بیرون و هم درون سازمان بهره گرفت. ایده های عالی 
و تازه همه جا یافت می شوند و سازمان باید برای دریافت، کشف، بررسی و 

اجرای آنها همیشه آماده باشد.
FORBES/zoomit :منبع

چابکی استراتژیک به چه معنا است
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اخبار

تبریـز - خبرنگار فرصت امـروز: مدیرکل تأمین اجتماعی و 
رئیس خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی در نشستی، در محل 
اداره کل تأمین اجتماعی اس��تان، بر تعامل سازنده در جهت تبیین 
دس��تاوردهای دستگاههای اجرایی در طول دوران انقالب اسالمی و 
نیز معرفی خدمات به منظور ارتقای حقوق شهروندی تأکید کردند. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی، 
جعفر سمساری در این دیدار با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی به 
عنوان بزرگترین سازمان بیمه ای و بازنشستگی کشور، طیف وسیعی 
از اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش قرار داده است، تبیین حقوق 
شهروندی و ارتقای آگاهی عمومی مخاطبین از خدمات سازمان به 
جهت تسهیل امور و احقاق حقوق ذینفعان را ضروری خواند و اذعان 
داشت: رسانه های جمعی و مطبوعات، به جهت تعامل با اقشار مختلف 
جامعه، می توانند در معرفی این خدمات و پیگیری مطالبات مردمی، 

سازمانها را یاری کنند.
مدی��رکل تأمین اجتماعی اس��تان، با اش��اره به توس��عه خدمات 
غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی در طی سالهای اخیر، استفاده 

از فن��اوری های نوین را گام��ی در جهت کاهش مراجعات حضوری 
به واحدهای اداری و اجرایی دانس��ت و تصریح کرد: اعتمادس��ازی و 
فرهنگ سازی در راستای استفاده از این خدمات، بایستی در جامعه 
مورد توجه قرار گرفته و دولت الکترونیک در بین آحاد مردم نهادینه 
گردد. جعفر سمساری، با توجه به افزایش چشمگیر خدمات و دامنه 
شمول تأمین اجتماعی در دوران پس از انقالب اسالمی، خدمات این 
سازمان را  وسیله ای برای توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی جامعه 

دانست و افزود: تأمین اجتماعی به عنوان هدف توسعه پایدار  در کشور 
مستقر شده اس��ت و ایام دهه فجر سال جاری، فرصت مغتنمی در 
جهت تبیین این دستاوردها در دوران ۴۰ ساله نظام انقالب اسالمی 

خواهد بود. 
اس��د فالح، رئیس خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی نیز در 
این نشس��ت با اعالم اینکه مطبوعات و رس��انه ها همواره در جهت 
اطالع رسانی و شفاف سازی، در کنار دستگاه های اجرایی و خدمت 
رسان هستند، فرهنگ سازی و توسعه زیرساخت های اجتماعی را از 
مهمترین کارکردهای رس��انه های جمعی دانست و اظهار کرد: طی 
سالهای اخیر، توسعه ابزارهای اطالع رسانی، سرعت انتقال اطالعات 
را افزایش داده است و در این میان هوشمندی الزم در جهت اطالع 
رسانی صحیح و دقیق ضروری می نماید. رئیس خانه مطبوعات استان 
آذربایجان ش��رقی، با اعالم آمادگی در جهت همکاری با سازمانها در 
جهت تبیین دستاوردهای نظام همزمان با ایام گرامیداشت چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، بر ایجاد وحدت و انسجام در راستای 

اجرای مقررات و تحقق اسناد باالدستی تأکید کرد.

اصفهان - قاسم ا سد- معاون درآمد و خدمات مشترکین آبفای 
اس��تان اصفهان می گوید: میزان مصرف آب مش��ترکانی که از لوازم 
کاهنده مصرف استفاده می کنند به طور میانگین 2۰ درصد کاهش 
نش��ان می دهد. رضا رضایی با اعالم این خبر گفت: از ابتدای اجرای 
طرح ثبت نام و توزیع لوازم کاهنده مصرف آب در اردیبهشت امسال 
تاکنون تعداد 28۳۳ درخواست ثبت شده است که لوازم مورد نیاز آن 
ها بر اساس برنامه زمان بندی در حال تحویل است. وی با بیان این که 
لوازم کاهنده مصرفی که بین شهروندان توزیع می شود شامل سردوش 
ثابت، سردوش متحرک، پرالتور یا درافشان روپیچ و پرالتور توپیچ است 
گفت: بررس��ی مصرف آب مشترکانی که این لوازم را دریافت و نصب 
کرده اند نشان می دهد میزان مصرف آب آن ها نسبت به دوره مشابه 

سال قبل به طور میانگین 2۰ درصد کاهش داشته است. معاون درآمد 
و خدمات مش��ترکین شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در 

این بررسی مصرف آب 7۰ مشترک با کاربری های مختلف مسکونی، 
تجاری، اداری، بیمارستانی و فرهنگی به طور تصادفی مورد انتخاب و 
بررسی قرار گرفت که بر اساس آن میزان مصرف این کاربری ها از 5 
تا 5۴ درصد کاهش نشان می دهد. رضایی از ادامه اجرای طرح ثبت 
نام و توزیع لوازم کاهنده مصرف آب خبر داد و گفت: مشترکین آبفای 
اس��تان اصفهان در 92 شهر تحت پوشش می توانند از طریق پرتال 
شرکت به نشانی www.abfaesfahan.ir  و یا تماس با سامانه 
خدمات غیر حضوری 1522 و انتخاب کلید شماره 8 درخواست خود 
را ثبت کرده تا لوازم کاهنده مورد نیاز برای آن ها ارس��ال ش��ود. وی 
گفت: هزینه این لوازم هم به صورت نقدی و هم به صورت اقساط 12 

ماهه قابل پرداخت است.

اهواز- شبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: عملیات پوشش عایقی 15 پست برق این شرکت با ارزش سرمایه 
گ��ذاری بیش از 8۶ میلیارد ریال برای پایداری ش��بکه برق منطقه در 
ش��رایط نامساعد جوی شروع شده اس��ت. محمود دشت بزرگ اظهار 
داش��ت: پس از بحران خاموشی های سال 95 که به علت وقوع پدیده 
گرد و خاک گس��ترده و همزمانی آن با رطوبت و بارش اندک باران در 
شبکه برق استان رخ داد تصمیم به انجام پوشش عایقی )RTV( پست 
های برق برای جلوگیری از تکرار این حادثه گرفته شد. وی بیان کرد: 
پوشش عایقی و جایگزین کردن مقره های سلیکون رابر به جای مقره 
های چینی کمک می کند تا در شرایط نامساعد جوی و آلودگی های 

صنعتی جریان خزشی و شکست عایقی در سطح مقره ها اتفاق نیفتد 
و شبکه همانند سال 95 دچار خاموشی نشود. مدیرعامل شرکت برق 

منطقه ای خوزستان پوشش عایقی کردن پست ها را بر اساس مرحله 
زمان بندی در سه مرحله عنوان کرد و افزود: بر اساس اولویت بندی و 
حس��اس بودن پست ها در مرحله اول، 12 پست پوشش عایقی شد و 
در مرحله دوم پوش��ش عایقی 15 پست شروع شده و در مرحله سوم 
1۴ پست انجام می ش��ود. دشت بزرگ تصریح کرد: این 15 پست در 
ش��هرهای اهواز، ماهشهر، آبادان، خرمشهر و سوسنگرد که در معرض 
آلودگی های ش��دید صنعتی و گرد و خاک قرار دارند انجام می شوند.  
وی هزینه سرمایه گذاری برای پوشش عایقی را بیش از 8۶ میلیارد ریال 
اعالم کرد و افزود: قبل از شروع تحریم ها با یک اقدام مناسب منابع مالی 
پروژه تامین و مواد مورد نیاز پوشش عایقی خریداری و وارد کشور شد. 

ایالم-هدی منصوری-معاون عملیات شرکت پاالیش گاز ایالم از 
افزایش چشمگیر محصوالت تولیدی این شرکت در سال جاری خبر 
داد و گفت:محصوالت تولیدی ش��رکت پاالیش گاز ایالم در 9 ماهه 
اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش قابل مالحظه 
ای داشته است.  مهندس "عابدین زرگوشی" افزود:با تالش کارکنان 
متخصص و توانای این ش��رکت و بکارگیری ظرفیت ها و استفاده از 
کاالهای س��اخت داخل، تولیدات این پاالیشگاه نسبت به سال قبل 
رشد چشمگیری داشته است.  وی با اشاره به اینکه تحویل گیری گاز 
ترش به عنوان خوراک ورودی پاالیشگاه در 9 ماهه امسال ۴5 درصد 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل افزایش داشته است،اظهار داشت: 
تاکنون یک میلیارد و ۳7۰ میلی��ون متر مکعب گاز ترش فرآورش 

شده است.  معاون عملیات شرکت پاالیش گاز ایالم تصریح کرد: گاز 
شیرین تزریق شده به خط سراسری در این مدت با 21 درصد رشد، 
به رقم یک میلیارد و ۳۰ میلیون متر مکعب رسیده است.  مهندس 

زرگوشی از افزایش 7 درصدی میعانات گازی در سال جاری خبر داد 
و خاطرنشان کرد: میعانات گازی تولیدی این پاالیشگاه تاکنون یک 
میلیون و 15۰ هزار بش��که می باشد که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 7 درصد افزایش نشان می دهد.  معاون عملیات شرکت پاالیش 
گاز ایالم با اشاره به اینکه گوگرد پاستیلی تولیدی این شرکت نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل 1۰ درصد افزایش یافته است، گفت: در 
9 ماهه امس��ال میزان گوگرد پاستیلی به ۴7 هزار تن رسیده است.  
مهندس زرگوشی همچنین از رشد 85 درصدی فروش گازمایع خام) 
LPG( در س��ال جاری خبر داد و افزود: فروش LPG در 9 ماهه 
امس��ال 28 هزارو 2۰۰ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

رشد چشمگیر 85 درصدی داشته است. 

در دیدار مدیرکل تأمین اجتماعی و رییس خانه مطبوعات آذربایجان شرقی مورد تأکید قرار گرفت؛

تعامل رسانه ها و دستگاه های اجرایی در جهت تبیین دستاوردهای 
چهل ساله انقالب اسالمی و ارتقای حقوق شهروندی

معاون خدمات مشترکین آبفای استان اصفهان خبر داد؛

کاهش 2۰ درصدی مصرف آب با استفاده ازتجهیزات کاهنده

مدیر عامل برق منطقه ای خوزستان خبر داد:

آغاز عملیات پوشش عایقی 15 پست برق با سرمایه گذاری 86 میلیارد ریالی

معاون عملیات پاالیش گاز ایالم عنوان کرد:

افزایش چشمگیر محصوالت تولیدی پاالیشگاه گاز ایالم در سال جاری

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- فوالد 
هرمزگان با ایجاد یک بخش مس��تقل در ساختار 
رس��می شرکت، توجه به بومی س��ازی را بیش از 
گذش��ته افزایش داده اس��ت. ف��رزاد ارزانی مدیر 
عام��ل فوالد هرمزگان ب��ا اعالم این مطلب گفت: 
بومی سازی فی نفسه اقدام بس��یار موثری است، 
اما در ش��رایط تحری��م از تاثیرگذاری بیش��تری 
برخوردار است. به گفته وی، بومی سازی در زمینه 
مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماش��ین آالتی که 
مص��رف عمومی در صنایع کش��ور دارند در میان 
مدت سبب خودکفایی کشور می شود.مدیر عامل 
فوالد هرمزگان با اش��اره به اینکه بومی س��ازی در 
اش��تغال زایی موثر اس��ت، تصریح کرد: همچنین 
موجب می شود نهادها، شرکت ها و تولید کنندگان 
جدیدی به چرخه اقتصاد اضافه شوند.وی با بیان 

اینکه در زمان تحریم، بومی س��ازی معنای عمیق 
تری پیدا می کند، خاطرنشان کرد: در واقع تحریم 
فرصت بسیار مناس��بی برای بومی سازی قطعات، 
تجهیزات و ماشین آالت مهیا می کند، زیرا به واسطه 
بومی سازی می توان نیازها را با توجه به توانایی های 
موجود برط��رف کرد.ارزانی تاکید کرد: هم اکنون 
توانایی های بسیار خوبی برای ساخت داخل کردن 
قطعات و تجهیزات مورد نیاز در کشور وجود دارد 
اما به دلیل پراکندگی، اطالعاتی از آنها در دس��ت 
نیس��ت.وی با بیان اینکه نمایش��گاه بومی سازی 
فرصت بسیار مناسبی برای گردهمایی شرکت ها 
و تولید کنن��دگان مختلف اس��ت، گف��ت: در این 
صورت می توانند نیازها و توانایی های خود را باهم 
به اش��تراک بگذارند.مدیر عامل فوالد هرمزگان با 
اش��اره به اینکه در بسیاری ازاستان های کشور در 

زمینه بومی س��ازی قطعات، تجهیزات و ماش��ین 
آالت اقدامات بسیار خوبی انجام شده اما اطالعات 
آنها در دس��ترس همگان قرار ندارد، افزود: از این 
رو نمایشگاه پیش رو فرصت بسیار مناسبی برای 
ردوبدل کردن اطالعات خواهد بود، زیرا شرکت ها 
می توانند با توجه به نیازهای خود با دستاوردهای 
سایر فعاالن صنعت فوالد آشنا شوند. وی با اشاره 
مجدد به ایجاد دپارتمان بومی س��ازی در ساختار 
رسمی شرکت گفت: وظیفه این بخش شناسایی 
مسیرهای مختلف برای تامین قطعات، تجهیزات 
و ماش��ین آالت وارداتی اس��ت تا بتوان در داخل 
کش��ور اقدام به تولید آن کرد.ارزانی تصریح کرد: 
در فوالد هرمزگان دفاتر فنی بازوی بومی س��ازی 
هس��تند از این رو در زمینه بومی س��ازی قطعات 
یدکی، ماشین آالت در این شرکت اقدامات بسیار 

خوبی انجام شده است که در معرض نمایش سایر 
شرکت ها و تولید کنندگان قرار خواهیم داد. وی با 
تاکید بر اینکه امید است به رغم تمام سختی های 
پیش رو بتوان از تحریم ها عبور کرد، خاطرنش��ان 
ک��رد: از این رو فوالد هرم��زگان تالش می کند تا 
ب��ا ادامه تولیدات کیفی و صادرات آن به بازارهای 

هدف این مهم محقق شود.

مدیر عامل فوالد هرمزگان خبر داد:

افزایش توجه به بومی سازی در فوالد هرمزگان

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- با ابالغ  "شکوه نوروزی " 
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادها شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور، " علیرضا ذوالفقاری نژاد" از مدیران ستادی آبفای استان 
قزوین به عضویت در کارگروه پیشگیری از وقوع جرم دفتر حقوقی 
شرکت مهندس��ی آبفای کشور منصوب ش��د.  به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین، در متن ابالغی آمده 

اس��ت، ضمن قدردانی و تشکر از آن شرکت که در تحقق اهداف 
حقوقی صنعت،همکاری و مس��اعدت الزم را با این دفتر مبذول 
داش��ته اید. علیرضا ذوالفقاری نژاد مدیر دفتر حقوقی، تحصیل و 
تملک اراضی آن شرکت جهت عضویت در کارگروه پیشگیری از 
وقوع جرم دفتر حقوقی ش��رکت مهندسی آب و فاضالب کشور 

منصوب می شود.

با ابالغ مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادها شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور: 

انتصاب علیرضا ذوالفقاری نژاد به عضویت در کارگروه پیشگیری از وقوع جرم دفتر حقوقی شرکت مهندسی آبفای کشور 

فرمانده انتظامی استان قم  خبرداد:
درهیچ رده انتظامی قم با کمبود امکانات مواجه نیست 

قم- خبرنگار فرصت امروز- فرمانده انتظامی استان قم با بیان این که در هیچ رده انتظامی قم 
با کمبود امکانات مواجه نیستیم و به اندازه کافی، نیروی انسانی، تجهیزات و خودرو وجود دارد وطی 
سه ماهه چهارم امسال، تجهیز کالنتری های قم را در دستور کار قرار داده ایم. به گزارش خبرنگار ما 
سردار عبدالرضا آقاخانی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به این که سرقت موتورسیکلت در 
قم، 19 درصد کل سرقت های رخ داده در استان را تشکیل می دهد، افزود: در راستای کاهش سرقت 
این وسیله نقلیه، 2۰ نقطه از شهر قم شناسایی و به شهرداری معرفی شده تا این نهاد، نسبت به ایجاد 
پارکینگ های کنار خیابانی اقدام کند. فرمانده انتظامی استان قم  اظهارداشت :در سه ماهه سوم امسال، سرقت در این استان کاهش 
یافته است در این مدت 29 باند سرقت متالشی شده است. آقا خانی تصریح کرد: ساماندهی کیفی و کمی واحدهای گشت جهت 
جلوگیری از سرقت های خیابانی همچون سرقت داخل خودرو، سرقت خودرو، سرقت موتورسیکلت و کیف قاپی برنامه ریزی شده 
است.وی میزان کشفیات مواد مخدر در سه ماهه سوم امسال در قم را 2 تن اعالم کرد و گفت: دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر در 
این مدت نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، 18 درصد افزایش داشته است. آقاخانی با بیان این که ستاد خبری پلیس مبارزه 
با مواد مخدر فرماندهی انتظامی قم نیز راه اندازی شده است گفت: شماره تلفن های 218۴۰۴۰ و ۳72222۰2 به صورت شبانه 
روزی آماده دریافت اخبار و اطالعات همشهریان در خصوص توزیع کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر می باشد. وی تعداد پرونده 
های تشکیل شده در بحث مبارزه با کاالی قاچاق را نیز 98 پرونده اعالم کرد و افزود: 11۰ متهم در این رابطه دستگیر شده و ارزش 
ریالی کاالهای کشف شده، ۳7 میلیارد ریال می باشد. فرمانده انتظامی استان قم  با اشاره به این که پلیس اطالعات قم با اجرای طرح 
های مقابله با وقوع شرارت، توفیق های خوبی کسب کرده است گفت: در سه ماهه سوم سال جاری، میزان شرارت ۶ درصد کاهش 
یافته است. آقاخانی بیان داشت : حتی یک شرور نیز نباید در شهر قم وجود داشته باشد و با هماهنگی با مقام قضایی با افراد شرور 

به شدت برخورد خواهد شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان مازندران خبر داد ؛
اجرای 2۰۰۰۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز طبیعی در استان مازندران

ساری - دهقان - مدیر عامل شرکت گاز استان مازندران گفت: تاکنون 2۰ هزار و 179 کیلومتر 
شبکه تغذیه و توزیع در سطح استان اجرا شده که از این میزان ۶11 کیلومتر طی 9 ماهه سال جاری 
محقق شده است. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران ، 
" جعفر احمدپور " اظهار داشت : تاکنون حدود 119۴ کیلومتر خطوط انتقال گاز و 2۰ هزار و 179 
کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در سطح استان اجرا شده است. وی با بیان اینکه در سال جاری، 
اجرای طرح های گازرسانی در سطح استان با سرعت زیادی در حال انجام است، افزود: از این میزان، ۶ 
هزار و ۴۳۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع شهری و 1۳ هزار و 7۴۰ کیلومتر شبکه روستایی است . احمدپور تصریح داشت: تاکنون 55 
شهر و 2۰۰۴ روستا در این استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته است. مدیر عامل شرکت گاز استان مازندران افزود: با تالش و 
برنامه ریزی های صورت گرفته در امر توسعه گازرسانی ، میزان برخورداری خانوارهای شهری و روستایی از نعمت گاز طبیعی در حال 

افزایش بوده، ضمن اینکه گازرسانی در سه شهر کوهستانی و ۴5۰ روستای استان در حال اجرا است.

کمربند سبز، هویت باغشهری را به کرج باز می گرداند 
کرج - خبرنگار فرصت امروز - ش��هردار کرج گفت: مش��ارکت شهروندان نقش به سزایی در 
توسعه فضای سبز شهری دارد.   علی اصغر کمالی زاده با اشاره به ضرورت توسعه کمربند سبز شهر 
اظهار کرد: کرج در گذشته به عنوان باغشهر شناخته می شده ولی طی دهه های گذشته به واسطه 
رشد شهرنشینی و افزایش واحدهای مسکونی از هویت اصلی  خود فاصله گرفته است. شهردار کرج 
افزود: طی س��ال های گذش��ته بخش زیادی از باغات و فضای سبز کرج از بین رفته و به واحدهای 
مسکونی و تجاری تبدیل شده که این امر نتیجه ای جز افزایش ترافیک، آلودگی هوا، کاهش فضای 
سبز و رشد ناهمگون شهر نداشته است. وی توضیح داد: این شهر تنها متعلق به ما نیست و آیندگان نیز باید از زندگی در آن احساس 
امنیت و آرامش کنند به همین دلیل باید با برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های مناسب زمینه توسعه همه جانبه آن را بر مبنای اصول 
شهرسازی فراهم کنیم. این مسئول با تاکید بر ضرورت توسعه فضای سبز در مناطق مختلف شهر گفت: بدون شک در شهری که 
سرانه فضای سبز به استانداردها نزدیک است، مردم با انگیزه از خانه خارج می شوند و آرامش روانی بیشتری دارند. کمالی زاده اظهار 
کرد: خوشبختانه طی چند سال اخیر مدیریت شهری کرج در احیا و توسعه فضای سبز عملکرد مناسبی داشته و طرح های مختلفی 
را اجرایی کرده که کمربند سبز یکی از آن ها است. شهردار کرج افزود: بدیهی است اجرای این طرح نقش به سزایی در کم کردن 

فاصله کرج امروز با هویت باغشهری گذشته خواهد داشت.

دیدار فرماندارشاهرودبا استادنوری " خالق نازکترین خشت جهان ) نفس ( "
 شاهرود- حسین بابامحمدی :محمدکرم محمدی معاون استانداروفرماندارشاهرود 
ازمرکزآفرینشهای هنری روستای دیزج بازدید وبا استادنوری سازنده نازک ترین وبزرگتزین 
خشتهای جهان دیداروگفتگوکرد. رضانوری دراین دیدار ازفعالیتهای صورت گرفته وساخت 
المانهای میادین درسالهای گذشته مطرح  وازبرنامه های آتی هنری وآموزشی وکاربردی 
وایده های��ی که منجربه کارآفرینی می شودگزارش��ی راارائه نمود. فرماندارش��اهرودنیز 
ضمن بازدید ازآثار رکورد س��رامیک  وس��فال ازنازکترین خش��ت جهان بانام )نفس( که 
نورراازخودعبور می دهد بازدید نمود با اشاره به اینکه هنر اسالمی به معنای دمیدن روح در انسان هاست  افزود : هنرمند,هنرخود را 
معطوف به خداو معرفت افزایی  میکندوی درادامه بیان کرد امیدوارم استفاده ازهنر درکارآفرینی واشتغال مدنظرگیرد . وی همچنین 
درخصوص بازسازی اماکن تاریخی وحمامهای قدیمی ورشد گردشگری رهنموردهایی ارائه نمودند ورضانوری درمرمت وبازسازی 
آنها بااستفاده ازسفال وسرامیک  ومصالح هنری همکاری الزم را داشته باشند. دراین بازدیدطرح ایجادمراکزفرهنگی وهنری ورزشی 

اشتغالزایی بانام شهدای روستا نیز موردبررسی قرارگرفت.  

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی شهرستان قدس خبر داد : 
محافظت شبانه روزی  از اموال با  سامانه مها )مرکز هشدار الکترونیک(

شـهرقدس- خبرنگار فرصت امروز - معاون اجتماعی فرمانده انتظامی شهرستان قدس  با 
تاکید بر ضرورت استفاده از  امکانات جدید به منظور ارتقا امنیت در جامعه خاطر نشان کرد:  سامانه 
مها  با دارا بودن امکاناتی قادر اس��ت محافظت ش��بانه روزی از اموال و اماکن شهروندان را تضمین 
نماید. سرگرد "مهدی دریاب " در تشریح چگونگی فعالیت این سامانه  افزود : پس از تجهیز اماکن  
به سامانه " مها"   در هنگام عدم حضور مالک و  در صورت ورود غیر مجاز  و بروز سرقت ،  سامانه 
"مها " قادر است حرکت انسان را توسط حسگر های حرکتی تشخیص داده و ضمن انعکاس به مرکز 
هشدار الکترونیک )مها( باعث به صدا درآمدن آژیرهای سامانه این مرکز در ایستگاه پلیس  شود و بالفاصله در کمترین زمان ممکن 
هشدار  به نزدیکترین واحد های گشتی پلیس جهت حضور در محل وقوع حادثه، گزارش می شود. این مقام انتظامی  ادامه داد:  
دریافت خدمات با سرعت باال و کیفیت مناسب با حمایت پلیس  -  مانیتورینگ 2۴ ساعته در تمامی روزهای سال و پایداری امنیت 
مشتریان - اعالم گروگان گیری به مرکز با رمز اضطرار - امکان فعال و غیر فعال نمودن سیستم با کد شخصی جهت کاربران - کسب 
اطالع از صحت عملکرد سیستم حفاظتی نصب شده و نهایتا محافظت از اموال ، دارایی و خانواده در برابر سرقت از دیگر قابلیت های 

این سامانه هوشمند می باشد .

بنزین پاالیشگاه شازند دارای استانداردهای باال و از عوامل کاهش آلودگی 
هوای استان مرکزی است

اراک- مینو رستمی - به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند و به نقل از تسنیم مهدی زندیه 
وکیلی معاون عمرانی استاندار مرکزی در چهارمین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان مرکزی که در محل استانداری مرکزی 
برگزار شد تولید سوختی با استاندارهای باال توسط پاالیشگاه شازند را از عوامل کاهش آلودگی هوا در استان مرکزی خواند و گفت : به 
واسطه وجود پاالیشگاه شازند استان مرکزی از استان های پیشتاز در استفاده از سوختی با استانداردهای یورو ۴ در سطح کشور است و 
بخشی از تغییرات و بهبود وضعیت هوای استان مرکزی به ویژه کاهش سطح گوگرد در هوای استان مرهون این اتفاق خوشایند است.

 اهدای تندیس روز رشت، هدیه و کیک تولد به نوزاد متولد شده 
در دقایق آغازین 12 دی »روز رشت«

رشـت- مهناز نوبری - تندیس روز رش��ت، هدیه و کیک رشت به سیده مهرسانا میرباقری اولین نوزاد دختری که در دقایق 
آغازین 12 دی �»روز رشت« به جمع شهروندان شهر باران پیوست اهدا شد. تندیس روز رشت، هدیه و کیک رشت به سیده مهرسانا 
میرباقری اولین نوزاد دختری که در دقایق آغازین 12 دی روز رشت به جمع شهروندان شهر باران اضافه شد توسط محمد حسن 
عاقل منش رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت، فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست 
و خدمات شهری شورای اسالمی شهر رشت و علیرضا حسنی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت اهدا گردید.

شنبه
15 دی 1397

شماره 1234



رزوم��ه باید کارهای مهم��ی برای تان انج��ام دهد؛ قرار 
اس��ت تنها در 2۰ یا حتی 1۰ ثانیه معرف هوش، تجارب و 
دس��تاوردهای کاری پیشین، شخصیت و درک کلی شما از 
کسب و کار باش��د. اگر رزومه شما خوب نباشد، هیچ کس 
به ش��ما نمی گوی��د: »تج��ارب کاری تان عالی اس��ت ولی 
رزومه تان خوب نیس��ت. لطف��اً آن را اصالح کنید و دوباره 
برای مان بفرس��تید.« بلکه آنها به سادگی رزومه تان را کنار 
گذاش��ته و ش��ما را رد می کنند و ممکن است یک فرصت 
شغلی مناسب را به همین سادگی از دست دهید. در ادامه 
نش��انه هایی که ثاب��ت می کنند رزومه خود را به درس��تی 

تنظیم نکرده اید، را بررسی می کنیم:
1-مس��ئولین اس��تخدام همواره س��واالتی را از متقاضی 
ش��غل می پرس��ند؛ ولی آنه��ا معموالً درخصوص ش��غل یا 
فعالیت های مورد عالقه س��وال نمی کنند. الزم است بدانید 
که عدم ذک��ر عالقه مندی ها در رزومه، موجب ناقص بودن 
آن می شود و اطالعات کافی را در اختیار مسئول استخدام 

قرار نمی دهد.
2-رزومه خود را براس��اس تخصص م��ورد نیاز موقعیت 
ش��غلی تنظیم می کنی��د. غافل از اینکه در ق��رار مصاحبه 
متوجه می ش��وید که قرار اس��ت ش��غل متفاوتی به ش��ما 

پیشنهاد شود.

۳- یک��ی از اولین س��واالتی ک��ه در مصاحبه پرس��یده 
می ش��ود، این اس��ت که »ب��رای گذران زندگ��ی خود چه 
می کنید؟«. اگ��ر رزومه تان اطالعات کافی در این خصوص 

ارائه نمی دهد، پس باید آن را اصالح کنید.
۴- در باال گفتیم که تنظیم رزومه براساس تخصص مورد 
نیاز موقعیت ش��غلی اشتباه است. ولی در سوی مقابل باید 
توجه داش��ت که این مسئله مثل یک چاقوی دو لبه است؛ 
ارائه یک رزومه به تمام ش��رکت ها نیز می تواند منجر به از 
دست دادن موقعیت شغلی مورد نظر شود و باید در صورت 
نیاز، بخش هایی از رزومه را بسته به شغل مورد نظر حذف 

کرده یا جزییاتی به آن اضافه کنید.
5- ممکن اس��ت با خود تصور کنید که رزومه تان دقیقاً 
مطابق با شغل درخواستی است، ولی در نهایت هیچ خبری 
درخصوص بررس��ی رزومه یا درخواست مصاحبه از شرکت 
مذکور دریافت نکنید و دلیل این اتفاق می تواند این باش��د 
ک��ه در رزومه تان ب��ه خوبی ارتباط بی��ن تجربیات قبلی و 

شغل جدید را تشریح نکرده اید.
۶- ش��اید برای تان پیش آمده که به منظور جست وجوی 
ش��غل، رزومه خود را به دوستان و آشنایان بدهید و بعد از 
مدت��ی هیچ خبری درخصوص موقعیت ه��ای کاری از آنها 
دریافت نکنید. در واقع ممکن اس��ت که آنها ندانند چگونه 

درخصوص این رزومه بد با ش��ما حرف بزنند یا حتی اصاًل 
نخواهن��د صحبتی در این مورد با ش��ما بکنند و ش��ما هم 
بی خبر از موضوع مانده و تصور می کنید که مشکل از جای 
دیگری است و به رزومه تان ارتباطی ندارد. پس در تحویل 
دادن رزومه خود به دوستان یا آشنایان بیشتر دقت کنید.

7-برخ��ی از افراد عادت دارند که رزوم��ه خود را به هر 
ف��ردی که می بینن��د، ارائه دهند. وقتی رزوم��ه خود را به 
ش��خص جدیدی  ارائ��ه می دهید، اولین س��والی که برای 
آنها پیش می آید این اس��ت: »دقیقاً چرا رزومه ات را به من 
می ده��ی؟«. پس قبل از تحویل رزومه به دیگران، در مورد 

دلیل آن فکر کنید.
8- اگر ب��ه منظور قانع کردن ف��رد مصاحبه گر، مجبور به 
تماس های تلفنی یا ایمیل های متعدد هستید، پس رزومه تان 

به خوبی نتوانسته نشان دهنده قابلیت های شما باشد.
9- ش��اید برای تان پیش آمده باش��د که فرد مصاحبه گر 
می گوید: »ش��ما تجربیات متفاوت و عالی داشته اید!« این 
گفته نش��ان می دهد که نتوانس��ته اید ارتباط بین تجارب 
مختل��ف خود را به خوب��ی در رزومه برق��رار کنید؛ زیرا از 
دید ش��خص مصاحبه گر، فعالیت های قبلی ش��ما ارتباطی 

با هم ندارند.
Forbes/digiato :منبع

چرا رزومه تان اثرگذاری کافی را ندارد؟

نکات کاربردی برای بهبود رهبری کسب و کار
مهم ترین ویژگی های یک رهبر تأثیرگذار چیست؟ این سؤالی است که کارشناسان جواب های متفاوتی 
به آن داده اند و اهمیت این موضوع باعث شده است تحقیقات و نظرسنجی های زیادی در مورد آن صورت 
بگیرد. به عنوان  مثال نشریه  کسب وکار هاروارد، به عنوان یکی از قابل استنادترین منابع این حوزه، از 195 
مدیر بین المللی خواست که مهم ترین توانایی های یک رهبر را از بین 7۴ ویژگی انتخاب کنند. طبق نتایج 

این تحقیقات، خصوصیاتی که بیشترین رأی را آورده بودند به ترتیب عبارتند از:
• اخالق مداری و استانداردهای اخالقی

• توانایی هدف گذاری
• بیان انتظارات با ارتباطات شفاف

• انعطاف پذیری در تغییر ایده ها
• آموزش مداوم کارمندان

• معاشرت های صمیمانه با کارمندان
• استقبال از ایده ها و رویکردهای جدید

• جهت دهی احساسات اعضای تیم در شکست ها و موفقیت ها
• پرورش نسل بعدی رهبران

• خلق فضای آزمون وخطا
تصور عموم مردم این است که رهبری کسب وکار، وظیفه بسیار دشوار است. این موضوع حقیقت ندارد. 
شاید برخی از رهبران بی صالحیت، فضای کاری ناخوشایندی به وجود آورند یا نتوانند تیم شان را به خوبی 

هدایت کنند؛ ولی این موضوع به معنای سخت بودن اصول رهبری نیست.
در ادامه  این مطلب، چهار نکته  ساده و مهم را به اشتراک می گذاریم که به شما کمک می کنند به عنوان 

یک رهبر، نفوذ و تأثیر بیشتری بین اعضای تیم تان داشته باشید.
بیشتر لبخند بزنید

هنگامی که بیشتر لبخند می زنید، فضای مثبتی خلق می کنید که در آن، هم شما و هم تیم تان نگرش 
بهتری دارید. زمانی که بیش��تر لبخند می زنید، ارتباط قوی تری با تیم تان برقرار می کنید و کارمندان تان 
حس می کنند که راحت تر می توانند به ش��ما دسترس��ی داشته باش��ند. لبخند، یک حرکت مسری است. 
ش��ما به دیگران لبخند می زنید و آنها نیز در پاس��خ به شما لبخند می زنند. این جریان، حال و هوای کل 

محیط کارتان را تحت تأثیر قرار می دهد.
از نقطه نظر بیوشیمی، لبخند زدن باعث می شود هورمون های اندورفین و سروتونین در بدن آزاد شوند. 
اندورفین ، داروهای مس��کن طبیعی اس��ت. هرچه مغز اندورفین بیشتری ترش��ح کند، بدن انسان بهتر با 
عالئم بیماری مبارزه می کند. به طور مش��ابه، س��روتونین نیز یکی از هورمون های شیمیایی مغز است که 

به عنوان یک ضد افسردگی طبیعی عمل می کند و عالئم اضطراب و افسردگی را کاهش می دهد.
لبخند زدن باعث می ش��ود دیگران راحت تر به شما نزدیک شوند و کارمندان دوست دارند با رهبر خود 
احساس نزدیکی و صمیمیت بیشتری داشته باشند. به همه   اطرافیان تان و نه  فقط رئیس تان لبخند بزنید 

و بگذارید این ویژگی، بخشی از اعتبار شما باشد.
و خبر خوب اینکه برای این کار، به هیچ درجه یا مدرک مدیریتی نیاز ندارید!

بیشتر گوش دهید
هنگامی که بیش��تر گوش می کنید، احترام تان را به تیم تان نشان می دهید. نشان می دهید که برای آنها 
و نظرات ش��ان ارزش قائلید. به این ترتیب اعتبارتان به عنوان یک رهبر افزایش پیدا می کند. ش��ما مجبور 
نیستید همیشه توصیه هایی را که می شنوید اجرا کنید، ولی گوش دادن باعث می شود احساس مسئولیت 
اعضای تیم بیش��تر ش��ود و به  تبع آن، تعهد کاری آنها هم افزایش پیدا کند. منظور این نیس��ت که فقط 
در جلس��ات کاری به حرف های آنها توجه کنید، بلکه ب��رای صحبت کردن با آنها وقت بگذارید؛ حتی در 

محیط های غیررسمی مثل سالن غذاخوری یا زمانی که می خواهید یک قهوه بنوشید.
درعین حال، ممکن اس��ت در این صحبت ها مطالب ارزش��مندی را متوجه ش��وید. مثاًل به مش��کالت و 

مسائل فعلی شرکت پی ببرید یا ایده های بهتری برای برنامه های آینده به ذهن تان برسد.
وقتی نشان می دهید که یک رهبر قابل  دسترس هستید و به صحبت دیگران گوش می دهید، اطالعات 

ارزشمندی به دست می آورید که به شما در حل چالش های مهم کمک می کنند.
هم صحبتی بیشتری داشته باشید

س��ه کار مهمی که برای متعهد کردن اعضای تیم تان می توانید انج��ام بدهید عبارتند از: ارتباط برقرار 
کردن، ارتباط برقرار کردن و ارتباط برقرار کردن! کافی نیس��ت که به اعضای تیم بگویید چه انتظاری از 
آنها دارید، بلکه باید توضیح دهید چرا این وظایف مهمند. به آنها کمک کنید اهداف و اهمیت شان را درک 
کنند و در صورت امکان، بگویید چرا این اهداف باید برای آنها هم مهم باشد. هرچه کارمندان بهتر متوجه 
شوند که باید چه کاری انجام بدهند و چرا؛ احتمال موفقیت بیشتری خواهند داشت. به یاد داشته باشید 
که کافی نیس��ت فقط یک بار مس��ائل را برای اعضای تیم شرح دهید؛ بلکه باید بارها پیام تان را برای شان 

تکرار کنید و روی اهمیت مسائل تأکید کنید.  
معاش��رت و ارتباط ش��ما با افرادتان، باعث می ش��ود آنها رابطه  بهتری با وظایف شان برقرار کنند. حتماً 

خودتان هم خوب می دانید که تعهد و تعلق کارمندان، برای موفقیت شرکت ضروری است.
افرادتان را بیشتر تشویق کنید

همه  کارمندان می خواهند حس کنند که کارش��ان را خوب انجام می دهند و در موفقیت شرکت سهیم 
هستند. تعریف و تشویق، ساده ترین راه برای انجام این کار است. تعریف و تشویق اعتمادبه نفس کارمندان 

را افزایش می دهد؛ حقیقتی که طبق هرم مازلو، یکی از نیازهای اساسی ما است.
تعریف کردن از اعضای تیم کار ساده است. به آنها بگویید: »کارت عالی بود«، »متشکرم«. نیازی نیست 
اتفاق خارق العاده ای رخ بدهد. همین که افرادتان متوجه ش��وند ش��ما تالش شان را دیده اید، تأثیر زیادی 
روی آنه��ا می گ��ذارد. یکی از نقل قول های معروف در این زمینه را به یاد داش��ته باش��ید: »هر چیزی که 
تشخیص داده و به رسمیت شناخته شود، تکرار می شود.« یعنی تیم شما نه تنها بابت این تعریف و تشویق 
احساس مثبتی خواهد داشت، بلکه احتمال اینکه عملکرد خوب خودش را تکرار کند هم بیشتر می شود؛ 

زیرا می داند که تالشش ارزشمند شناخته می شود.
برای تشویق تیم تان منتظر زمان بررسی عملکرد ساالنه یا خبرنامه  ماهانه  شرکت نمانید. اگر کارمندان 
را به خاطر وظایف خاص ش��ان تشویق کنید، کارتان صادقانه تر به نظر می رسد و در ضمن آنها را به شوق 
می آورد. ش��ور و شوق هم یک ویژگی مسری اس��ت و جریان پیدا می کند. به این ترتیب کارمندان متوجه 

می شوند که مشارکت شان چه ارزشی دارد.
و بازهم به یاد داش��ته باشید که تعریف و تش��ویق کارکنان تان، هیچ هزینه ای برای شما ندارد. به عالوه 

بهره وری شرکت افزایش پیدا می کند و تیم خشنودتری هم خواهید داشت.
INC/HBR/ZOOMIT :منبع
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