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چند پرسش درباره یک ادغام

 سیاه و سفید
ادغام  بانک ها

فرص��ت امروز: یازدهم اس��فندماه بود که بانک مرکزی در اطالعیه ای، ادغ��ام بانک های انصار، حکمت ایرانیان، 
قوامین، مهر اقتصاد و موسس��ه اعتباری کوثر را در بانک س��په کلید زد. پس از این اتفاق، بحثی در شبکه بانکی 
و افکار عمومی ش��کل گرفت که با این کار، شاهد بازگشت مدیریت دولتی بر نظام بانکی هستیم، زیرا بانک سپه 
با تجمیع این بانک ها و موسسه های اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در عمل به بزرگترین بانک دولتی از نظر 
تعداد شعب و نیروی انسانی تبدیل می شود. برخی دیگر نیز این ایده را مطرح کردند که اگر قرار بود دوباره نظام...

رئیس سازمان بورس از امکان عرضه اموال مازاد بانک ها از مسیر بورس کاال خبر داد

پرده آخر نخستین مسابقات معامالت الگوریتمی
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افزایش 3۰درصدی تقاضای تسهیالت مسکن

قدرت وام مسکن به یک پنجم کاهش یافت

چگونه در آزادکاری، مشتریان بیشتری به دست آوریم؟
چگونه یک ارائه  آسانسوری برای استارتاپ بنویسیم؟

رزومه چه مهارت هایی را به کارفرما نشان نمی دهد
چرا باید یک توسعه دهنده را به تیم سئو اضافه کنید

راهکارهای جذب مشتری به صورت مداوم
چگونه مانیفست برندمان را طراحی کنیم؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 شمار کاربران ویندوز 1۰
از مرز 8۰۰ میلیون گذر کرد

2
آخرین وضعیت پرداختی های حقوقی دولت نشـان می دهد 

کـه در حال حاضر 4میلیـون و ۷4۷ هزار کارمند و 
بازنشسته با متوسط مبلغ 2میلیون و 86۷ هزار ...

متوسط حقوق دریافتی کارمندان و بازنشستگان اعالم شد

 چند نفر حقوق
12/5 میلیونی می گیرند؟

یادداشت
 درس ها و عبرت های

سال 13۹۷

پرونده اقتصاد س��ال ۱۳۹۷ 
در حال بسته ش��دن اس��ت اما 
درس ها و عبرت های فراوانی را 
برای تصمیم گیران  پرونده  این 
و سیاست گذاران باقی گذاشت.  
ب��ار دیگر روی  ای��ران  اقتصاد 
دی��د،  را  تحریم ه��ا  تش��دید 
متاسفانه در سالی که گذشت، 
رجوع  قبل تر  س��ال های  مانند 
ب��ه اقتصاددانان ب��رای تعیین 
همچنان  اقتصادی  راهبردهای 
ش��ده  تلقی  حاش��یه ای  امری 
بود. اقتصاد ایران سال هاس��ت 
که ب��ا داده های اقتصادی مورد 
و  نمی گی��رد  ق��رار  س��نجش 
این سیاس��ت اس��ت که روشن 
می کند باید به کدام س��و رفت. 
این سخن نشان از آن ندارد که 
این راه اش��تباه است یا درست 
بلکه بدان معناس��ت که حتی 
اگر با جهت گیری های سیاسی 
تصمیم گی��ری  می خواهی��م 
می توانی��م  کنی��م،  سیاس��ی 
از کارشناس��ان و  ب��ا دع��وت 
که  کنیم  تعیی��ن  اقتصاددانان 
ع��وارض منفی تصمیم س��ازی 
اقتصاد را چگونه و تا چه میزان 
می ت��وان کاه��ش داد.  مث��ال 
روشن آنچه گفته شد، موضوع 

پیوستن به اف ای تی اف 
2یا تصویب...

دوشنبه
2۰  اسفند

13۹۷

4 رجب 144۰ - سـال پنجم
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بسته پیشنهادی برای توسعه روابط ایران و عراق

رئیس جمهور امروز به عراق می رود
رئیس جمهور امروز در صدر هیاتی بلندپایه عازم عراق می شود. سفری که با استقبال 
مقامات عراقی مواجه ش��ده و آن را مهم توصیف کرده اند؛ اهمیت این س��فر برای طرف 
ایرانی هم کمتر از طرف عراقی نیست، چراکه عراق بزرگ ترین شریک تجاری ایران در 

منطقه است و بخش عمده صادرات کاالیی ایران به این کشور انجام می شود.
عراق، همس��ایه اس��تراتژیک و بزرگ ترین ش��ریک تجاری ایران در منطقه است که 
بخش قابل توجهی از صادرات کاالیی کشورمان را به خود اختصاص داده است. آمارهای 
گمرک ایران از تجارت ۱0 ماهه کشور نشان می دهد در این دوره زمانی ارزش صادرات 
غیرنفت��ی ایران به ع��راق به ۷ میلیارد و 5۱5 میلیون دالر رس��یده که فقط ۹ میلیون 
دالر کمت��ر از صادرات به چین اس��ت. عالوه بر تجارت کاالیی، ع��راق در حوزه واردات 
انرژی نیز به یکی از ش��رکای بااهمیت ایران در منطقه تبدیل ش��ده و این همکاری ها 
حت��ی با اعمال محدودیت های تحریمی آمریکا نیز ادامه دارد. حاال روابط دوجانبه ایران 
و عراق در آس��تانه یک اتفاق بااهمیت قرار گرفته و قرار اس��ت با سفر حسن روحانی به 
این کش��ور وارد فاز جدیدی ش��ود. در این سفر که به دعوت طرف عراقی انجام می شود 
و از سوی مقامات عراقی نیز مورد استقبال قرار گرفته است، مقامات دولتی و همچنین 
گروهی از نمایندگان بخش خصوصی به سرپرس��تی غالمحس��ین ش��افعی، رئیس اتاق 

ایران، رئیس جمهور را همراهی می کنند.
در ای��ن س��فر، احتماالً مباح��ث مربوط به حوزه ه��ای نفتی از قبی��ل چاه های نفتی 
مش��ترک، روابط گازی و انرژی دو کش��ور، لغو احتمالی روادید سفر در برخی سطوح و 
تبادل مالی و بانکی بین تهران �� بغداد از جمله مس��ائلی اس��ت که در دستور کار سفر 

روحانی به عراق دارد.
چشم انداز تجاری ایران و عراق

عراق در ش��رایطی به اولین مقصد منطقه ای و دومی��ن مقصد جهانی صادرات کاال و 
خدمات ایران تبدیل ش��ده که تاکنون فقط بخشی از ظرفیت های آن در تعامل تجاری 
ب��ا ایران مورد اس��تفاده قرار گرفته و احتماالً در این س��فر رئیس جمهور، همکاری های 

اقتصادی آن با ایران ابعاد تازه تری پیدا خواهد کرد.
در حال حاضر و براس��اس آمارهای رس��می، عراق مقصد نخست صادرات نفتی ایران 
در منطقه اس��ت و در میان همسایگان بیشترین مبادالت را با ایران دارد، اما با توجه به 
تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، مناس��بات دوس��تانه با عراق می تواند این کشور 
را ب��ه پایگاهی برای خنثی س��ازی محدودیت های اقتصادی تبدیل کن��د و در ماجرای 

همکاری اقتصادی با سوریه و بازسازی این کشور نیز نقش محوری ایفا کند.
نکت��ه دیگ��ر اینکه در جری��ان تحوالت بازار ارز در یک س��ال اخی��ر و افزایش صرفه 
اقتص��ادی ص��ادرات، تجارت ایران با ع��راق در حوزه صادرات کاال آن هم با اس��تفاده از 
ارزهای ملی گسترده تر شد، اما الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات به 
عراق باعث ش��د مشکالتی در این حوزه به وجود بیاید که اخیراً با رایزنی های بانکی دو 

کشور در حال برطرف شدن است.
در بهمن ماه امس��ال و در جریان س��فر رئی��س کل بانک مرکزی به عراق، مکانیس��م 
پرداخت مالی دو کش��ور و جزییات آن به امضای همتی و علی العالق، رئیس کل بانک 
مرکزی عراق رس��ید و مس��یر تازه ای برای تقویت مبادالت دوجانبه برداش��ته شد. در 
این دیدار طرف عراقی خواس��تار تأس��یس شعب بانک های عراقی در ایران شد که مورد 

موافقت همتی قرار گرفته است.
در ماه های اخیر، عالوه بر رئیس کل بانک مرکزی، چهره ش��اخص دیگری مانند بیژن 
زنگن��ه، وزیر نفت و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز به عراق س��فر کرده اند که 
البت��ه یکی از مأموریت های آنها مهیا کردن مقدمات س��فر روحانی به این کش��ور بوده 
اس��ت. ظریف که ابتدای هفته برای تدارک س��فر روحانی به عراق سفر کرده است، در 
مصاحبه ای با شبکه الفرات با اشاره به روابط استراتژیک عراق و ایران، تأکید کرد: روابط 

ما با عراق علیه هیچ کس نیست.

چن��د روز پی��ش، محمدعلی حکیم، وزیر خارجه عراق نی��ز در صفحه توییتر خود به 
روابط صمیمانه ایران و عراق اشاره کرده و نوشته بود: بغداد به در آغوش گرفتن برادران 
و دوستان خود و مشورت با آنها در چارچوب مسائل سیاسی و دیپلماتیک ادامه خواهد 
داد. براس��اس اعالم قبلی، روحانی قرار اس��ت امروز بیستم اس��فندماه عازم بغداد شود 
و ع��الوه بر دیدار با بره��م صالح، رئیس جمهور و عادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر عراق 
ب��ا برخی دیگ��ر از مقامات عراقی رایزنی و با برخی نخب��گان عراقی دیدار کند. روحانی 
همچنین به کربال و نجف هم خواهد رفت و با آیت اهلل سیستانی و برخی دیگر از مراجع 

عظام دیدار خواهد داشت.
پیشنهاد بسته همکاری دو کشور

اما در آستانه سفر روحانی به عراق، یک کانون تفکر و نهاد سیاست پژوهی در نامه ای 
به رئیس جمهور، یک بس��ته همکاری جهت توس��عه و تثبیت روابط اقتصادی میان دو 
کش��ور پیشنهاد داد. اجرای این بس��ته، صادرات ایران به عراق را ساالنه ۳ میلیارد دالر 

افزایش می دهد و ۱50 هزار شغل جدید در سال ایجاد می کند.
در متن این نامه آمده اس��ت که کش��ور عراق در حال حاضر مهمترین شریک تجاری 
ایران محس��وب می ش��ود. حجم صادرات غیرنفتی ایران به عراق در ۱۱ ماهه نخس��ت 
امس��ال برابر ۸.۲ میلیارد دالر و معادل ۲۱درصد از کل صادرات غیرنفتی کش��ور بوده 
اس��ت. ع��الوه بر این، ۳.5 میلیارد دالر گاز و ب��رق و همچنین حدود ۴00 میلیون دالر 

خدمات فنی و مهندسی در مدت مذکور به عراق صادر شده است.
کاالهای��ی که از ایران به عراق صادر می ش��وند، عمدتا کاالهای اش��تغال زا و با ارزش 
افزوده باال هس��تند و به همین دلیل، ارزیابی می ش��ود که بیش از یک میلیون شغل در 

ایران، وابسته به صادرات به عراق است.
آماره��ای تجارت خارجی ایران در س��ال جاری حاکی از آن اس��ت که پس از اعمال 
مجدد تحریم های آمریکا، صادرات غیرنفتی ایران به متحدین و وابستگان تجاری آمریکا 
مانن��د ژاپ��ن، کره جنوبی و اتحادیه اروپا به ش��دت کاهش پیدا کرده اس��ت؛ در مقابل 
صادرات غیرنفتی ایران به عراق در این مدت ۴۴درصد افزایش یافته است. طبق آمارها، 
صادرات غیرنفتی ایران در س��ال جاری به عراق بیش از هش��ت برابر صادرات غیرنفتی 

ایران به کل اتحادیه اروپا بوده است.
وجه دیگر اهمیت عراق برای ایران، مربوط به بخش گردشگری است که منبع مهمی 
برای ورود ارز به کش��ور محسوب می ش��ود. بیش از ۴0درصد از گردشگران واردشده به 
ایران را اتباع عراقی تش��کیل می دهند. از ابتدای س��ال جاری تاکنون حدود ۳ میلیون 
نفر از عراق به ایران آمده اند که به طور تقریبی معادل ورود ۳ میلیارد دالر ارز به کشور 
اس��ت. ثروت و منابع معدنی، موقعیت راهبردی و بازار بزرگ عراق سبب شده است که 
دش��منان و رقبای ایران برای افزایش س��هم خود از بازار عراق و همچنین بیرون راندن 
ایران از این بازار راهبردی، به حمایت های ویژه از شرکت های خود در صادرات به عراق 
روی آورند. به عنوان مثال آمریکا با فش��ار سیاس��ی، بخش��ی از صنعت برق عراق را در 
اختیار شرکت آمریکایی جنرال الکتریک قرار داده و کشور ترکیه نیز به تنهایی، متعهد 
به 5 میلیارد دالر س��رمایه گذاری در عراق در قالب اه��دای وام به صادرکنندگان ترک 

فعال در این کشور شده است.
بر این اس��اس، ضروری اس��ت برای حفظ این بازار مهم که خصوصا در دوران تحریم، 
نقش��ی حیاتی برای ایران دارد و البته به صورت راهبردی در بلندمدت نیز حائز اهمیت 

است، اقدامات ویژه ای صورت پذیرد.
در پایان این نامه، ابراز امیدواری شده تا در صورت اجرای موارد ارائه شده، همزمان با 
افزایش آورده اقتصادی عراق و ایجاد منفعت متقابل برای این کشور که روابط دوجانبه 
را تقوی��ت و تثبی��ت می کند، مجموع صادرات کاال و خدمات فنی و مهندس��ی ایران به 
عراق، س��االنه ۳ میلیارد دالر افزایش یابد که معادل ایجاد حدود ۱50 هزار ش��غل در 

سال است.

آیا نخریدن راه مبارزه با گرانی کاالهاست؟
جمشید پژویان، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی معتقد است که باید برای ریشه یابی گرانی کار تحقیقاتی شود، اما در نبود چنین 
تحقیقی بهتر است مردم با نخریدن کاالها با انحصارطلبی هایی که ممکن است دلیل گرانی باشد مبارزه کنند. یحیی آل اسحاق، 
رئیس اسبق اتاق بازرگانی نیز می گوید خرید کاالهای ضروری اجتناب ناپذیر است، اما خریدن کاالهای غیرضروری در شرایط کنونی 
کاری غیرعقالنی و غیرانسانی است. جمشید پژویان در گفت وگو با انصاف نیوز، گفت: دولت یا یک ان جی او باید بررسی کند تا 
مشخص شود این گرانی که در هفت، هشت ماه گذشته به شدت اتفاق افتاده چه علتی دارد؟ این گرانی بعد از خروج آمریکا از برجام 
و تحریم ها و کاهش درآمد دالری ما به دلیل اینکه صادرات نفت از نصف هم کمتر شده، شدت گرفت. باید دید آیا این گرانی ها به 
خاطر افزایش هزینه ها و نتیجه  تحریم ها است؟ قطعا بخشی از آن هم متوجه سیاست گذاری ها و مدیریت های کشور است که بسیار 

ضعیف است. اگر مشکل اینها باشد باید این مشکالت را حل کرد.
به گفته پژویان، اگر این افزایش قیمت ها به دلیل انحصارها و نفوذی باشد که بعضی از عرضه کنندگان یا تولیدکنندگان در بازار 
دارند و می خواهند نسبت به سودی که براساس یک بازار رقابتی و نزدیک به وجود می آید سود خیلی باالتری ببرند، در این صورت 
راه حلی که در همه  جای دنیا استفاده می شود این است که مبارزه  نخریدن انجام می شود. در کشور ما هم قبل از انقالب این اتفاق 

افتاده و مردم شب عید، از خریدن میوه هایی که میوه فروش ها به علت تقاضای باال، گران کرده بودند؛ اجتناب کردند.
او با تاکید بر لزوم کار تحقیقاتی در مورد ریشه  گرانی ها ادامه داد: االن باید چنین بررسی صورت بگیرد تا متوجه شویم که در 
کدام بازارها عرضه کنندگان با درجات مختلف توان انحصار بازار را دارند و می توانند با تنظیم مقدار کاالیی که عرضه می کنند یا 
قیمتی که با توافق با یکدیگر باال می برند این انحصار را اعمال کنند؛ راه حل مقابله با آن هم این است که ما کاالهای غیرضروری را 
خریداری نکنیم و برای کاالهای ضروری جایگزین هایی را انتخاب کنیم که ارزان تر هستند و قیمت  آنها با این شدت افزایش پیدا 
نکرده است. انتظار نداریم تک تک خانوارها، برای خود چنین مطالعاتی انجام دهند. در چنین مواقعی نیاز داریم که ان جی اوها یا 
دولت یعنی بعضی بخش هایی که مسئول چنین مطالعاتی هستند- یا مرکز پژوهش های مجلس، چنین مطالعاتی را انجام دهند. 
البته باید نهادهایی این کار را کنند که دارای سواد باشند. پژویان در مورد نقش دانشگاه در اینگونه پژوهش ها گفت: نمی شود که 
همه  دانشکده های اقتصاد بیایند این مطالعه را انجام بدهند، چون در این صورت به نتایج مختلفی می رسند، البته اینطور نیست که 
اقتصاد نتایج مختلف داشته باشد بلکه برداشت ها متفاوت است. از طرف دیگر دانشگاهی که می خواهد این کار را انجام دهد باید توان 
علمی باالیی در اقتصاد داشته باشد و پژوهشگران در آن باید اقتصاد ساختاری بدانند و تخصص آنها در اقتصاد خرد باشد. او در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه چه نهادی توانایی علمی و همچنین یکپارچگی الزم را دارد، گفت چنین نهادی را نمی شناسد. مردم نخرند 
تا اگر تولیدکننده یا عرضه کننده، قیمت را باال برده باشد یا یک درجه  انحصاری داشته باشد، قیمت ها پایین بیاید، به خصوص اگر 
کاالها خوراکی  یا فاسدشدنی باشند فروشنده قیمت را پایین می آورد تا سریع بفروشد، اما اگر هزینه  کاال همین باشد که بازار تعیین 
کرده، از بازار خارج می شود. او در مورد اینکه گفته می شود نخریدن باعث رکود می شود، توضیح داد: بخش اصلی رکود در ایران 
ناشی از بخش تولید و صنعت است. مردم اگر تقاضایی نمی کنند هم به دلیل کیفیت و قیمت کاال و هم به دلیل توزیع نامناسب 
درآمد یا کاهش درآمد آنها است، در نتیجه آنها نیاز دارند اما تقاضای بالفعل شان پایین آمده است. زمانی که دولت گفت ۲5میلیون 
می دهیم تا مردم ماشین تولید داخل بخرند؛ عده ای که آرزوی ماشین داشتند و دوست داشتند یک پراید سوار شوند، به هر شکلی 
بود این ۲5 میلیون را گرفتند و چند میلیون روی آن گذاشتند و اتومبیل های بی کیفیت و انبارشده را خریدند. در واقع حتی باعث 

این نشد که تولید خودرو باال برود بلکه این پارکینگ های خودروسازها بود که کمی خالی شد.
به گفته وی، نتیجه این شد که شخصی که این اتومبیل را خرید، سر ماه که باید پولش را پرداخت می کرد، می دید دیگر پول 
برای تعویض پرده  خانه که کهنه شده یا یخچال که خراب شده ندارد، در نتیجه رکود در بخش لوازم خانگی اتفاق افتاد، این چیزی 

است که تجربه  خود ما است ولی متاسفانه دانش آقایان به اینجا نمی رسد.
خرید کاالهای غیرضروری، غیرعقالنی و غیرانسانی است

یحیی آل اسحاق نیز با تفکیک کاالهای ضروری و غیرضروری، در مورد کاالهای مورد نیاز مردم به خبرنگار انصاف نیوز، گفت: 
اینکه باید خرید یا نخرید به تشخیص مصرف کننده بستگی دارد، ما نمی توانیم به کسی که چیزی را نیاز دارد بگوییم نیاز نداشته 
باش، یا به کسی که چیزی را نیاز ندارد بگوییم نیاز داشته باش. مساله این است که کاالیی که به آن نیاز دارد را با چه شرایطی و 
چه تولیدی و با چه مشخصاتی و چه زمانی تهیه کند. وقتی کسی لباس ندارد نمی شود گفت لباس بخر یا نخر. باید گفت این لباس 

را داخلی یا خارجی بخر یا در این زمان بخر و در زمان دیگر نخر.
او در مورد کاالهای غیرضروری افزود: االن وقت خریدهای غیرضروری نیست ممکن است شخص امکانات مالی هم داشته باشد، 
اما باید توجه کند کاالی غیرضروری که می خرد، ممکن است برای شخص دیگری ضروری باشد. آمدن شخص به بازار برای نیاز 
غیرضروری، تقاضا را بیشتر می کند و باعث گران شدن می شود. این کار از نظر انسانی و عقلی درست نیست. ما االن در شرایطی 
نیستیم که بخواهیم نیازهای غیرضروری خود را تامین کنیم، باید تا حد ممکن بگذاریم برای یک فرصت دیگر. برای مثال نیازی 
نیست پرده های خانه را عوض کنیم، با همان پرده  قبلی هم می توان گذران کرد یا در مورد کسی که لباس دارد و می خواهد لباس 
جدید بخرد هم همینطور است. در این شرایط سختی و نبود کاال و ارز و گرانی، زیاد کردن تقاضا منطقی نیست و دور از انصاف است.

او در پایان در پاسخ به ادعای به وجود آمدن رکود در صورت نخریدن گفت: این نخریدن باعث رکود نمی شود بلکه باعث تغییر 
تولید می شود، یعنی پارچه فروش وقتی می بیند یک پارچه  خاص فروخته نمی شود، پارچه دیگری که مورد نیاز است را می آورد.

مهدی تقوی
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی



آخرین وضعیت پرداختی های حقوقی دولت نش��ان می دهد که در حال 
حاضر ۴میلیون و ۷۴۷ هزار کارمند و بازنشسته با متوسط مبلغ ۲میلیون 
و ۸۶۷ هزار تومان در حکم دریافتی دارند که در این بین حدود ۱۹00 نفر 
ب��االی ۱0 میلیون تومان حقوق می گیرند. همچنین با توجه به تغییراتی 
که بر افزایش حقوق کارکنان در سال آینده ایجاد شده و احتماالً افزایش 
۴00 هزار تومانی نهایی می شود، رشد ۷ تا ۳۷درصدی حقوق کارکنان را 

خواهیم داشت.
به گزارش ایسنا، شرایط پرداخت حقوق کارکنان در الیحه بودجه سال 
آین��ده به ص��ورت متفاوت پیش رفت و آنچه در الیح��ه مبنی بر افزایش 
یکس��ان ۲0درصدی حقوق پیش��نهاد کرده بود، مصوب نشد و در نهایت 
نماین��دگان افزای��ش ۴00 ه��زار تومانی حق��وق را به طور یکس��ان بین 
کارکن��ان مصوب کردند. البته این موضوع مورد تأیید دولت قرار نگرفت و 

مخالفت هایی در این رابطه داشت.
یکی از دالیل دول��ت برای مخالفت به این برمی گردد که در این حالت 
حقوق های زیر ۲میلیون تومان از افزایش نس��بتاً خوبی برخوردار خواهند 
ش��د، اما حقوق باالی ۲میلیون تومان از رشد کمتری برخوردار می شوند. 
ای��ن در حالی اس��ت که دریافت ح��دود یک میلی��ون و ۱00 هزار نفر از 
کارکن��ان دولت زیر ۲میلیون و تا ۴میلیون نف��ر بیش از ۲میلیون تومان 

است.
اما بررسی آخرین وضعیت پرداختی حقوق کارکنان براساس جدولی که 
در اختیار ایس��نا قرار گرفته است، نشان می دهد در سال جاری دولت به 
حدود ۴میلیون و ۷۴۷ هزار و ۹۳۷ کارمند و بازنشس��ته حقوق پرداخت 
می کند که متوسط مبلغ در حکم آنها حدود ۲میلیون و ۸۶۷ هزار تومان 
اس��ت. این در شرایطی است که مجموع کارکنان دولت از رسمی، پیمانی 
و قراردادی به ۲میلیون و ۶۳۶ هزار و ۸۲۹ نفر می رسد که متوسط مبلغ 

کل حکم آنها در سال جاری حدود ۲میلیون و ۹۳۳ هزار تومان است.
همچنین تعداد بازنشس��تگان کشوری و لشکری ۲میلیون و ۱۱۱ هزار 
و ۱0۸ نفر اس��ت که متوس��ط مبلغ کل حکم در سال جاری برای آنها به 

۲میلیون و ۳۲0 هزار تومان می رسد.
طبق طبقه بندی های انجام شده تعداد کارکنان و بازنشستگانی که کمتر 
از ۲میلیون توم��ان دریافتی دارد به یک میلیون و ۱5۶ هزار و ۳۷ تومان 

می رسد.
همچنین تعداد افرادی که کمتر از ۲میلیون و 500 هزار تومان دریافتی 
دارن��د، ۲ میلیون و 5۳۳ نفر و تعداد دریافتی کمتر از ۴میلیون تومان به 

۴میلیون و ۴۳۴ هزار نفر می رسد.
مابقی کارکنان نیز بی��ش از ۴میلیون تومان دریافتی دارند که حتی تا 
ب��االی ۱0 میلیون تومان تعداد آنها افزایش دارد این در حالی اس��ت که 
افرادی که بیش از ۱0 میلیون تومان در دولت دریافتی دارند حدود ۱۹۳5 

نفر هستند که متوسط حکم آنها ۱۲ میلیون و 500 هزار تومان است.
رشد ۷ تا 3۷درصدی حقوق کارکنان در سال آینده

اما با توجه به تغییراتی که بر افزایش حقوق کارکنان در سال آینده ایجاد 
خواهد شد و احتماالً افزایش ۴00 هزار تومانی حقوق نهایی می شود، آنچه 
در نهایت اعمال خواهد شد رشد بین ۷ تا ۳۷درصدی کارکنان را به دنبال 
خواهد داش��ت. این در حالی اس��ت که دولت طبق مصوبه مجلس موظف 
بود حقوق کارکنان را ۴00 هزار تومان به طور یکسان و تا ۱0درصد اضافه 
کند، اما آنچه اعالم کرد این بود که فقط ۳۲ هزار میلیارد تومان می تواند 
به جمع هزینه حقوق در سال آینده اضافه کند که در مجموع به ۱۹۲ هزار 

میلیارد تومان می رسد.
بر این اساس از ۳۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده باید ۲۴ هزار 
میلیارد تومان برای افزایش ۴00 هزار تومانی کنار گذاشته  شود که ۸,000 

میلیارد تومان باقی می ماند و امکان رش��د ۱0درصدی وجود نداشته و به 
5درصد کاهش می یابد. جزییات پرداختی حقوق کارکنان دولت در س��ال 
آینده براساس افزایش ۴00 هزار تومانی به اضافه 5درصد، از این حکایت 
دارد که برای حقوق های ۲میلیون تومان و کمتر از این رقم رشد بین ۲5 
تا ۳5درص��دی اتفاق می افتد؛ به طوری که اگر ناخالص حقوق در س��ال 
جاری یک میلیون و ۲۴0 هزار تومان بوده و خالص آن هم به همین رقم 
می رسید، برای سال آینده با رشد ۳۷درصدی به یک میلیون و ۷0۲ هزار 

تومان به طور خالص و بدون مالیات افزایش پیدا می کند.
همچنین حقوق های ۲میلیون تومان در س��ال جاری برای سال ۱۳۹۸ 
ت��ا ۲میلیون و 500 هزار تومان می رس��د که با رش��د ۲5درصدی همراه 

خواهد شد.
در سایر بخش های حقوقی و هر چقدر که باالتر برود این افزایش حقوق 
نس��بت به دریافتی فعلی کمتر می ش��ود، به عنوان مثال حقوق ۶میلیون 
تومان بدون کس��ر مالیات در س��ال آینده تا ۶.5 میلیون تومان دریافتی 
دارد که با کس��ر مالیات به حدود ۶.۱ میلیون تومان می رسد و با افزایش 
۱0درصدی همراه اس��ت در حالی که با پیشنهاد ۲0درصدی دولت رشد 

بیشتر داشت.
در م��ورد حقوق ناخالص حدود ۱5 میلیون تومانی در س��ال جاری، با 
افزایش ۴00 هزار تومانی و به اضافه 5درصد دریافتی آنها بدون مالیات به 
۱۳ میلیون و ۴۸۷ هزار تومان می رس��د و همچنین برای ناخالص حقوق 
۱۷ میلیون تومانی برای س��ال آینده بدون مالیات به ۱۴ میلیون و ۸۸۷ 

هزار تومان خواهد رسید.
گفتنی است؛ نحوه محاسبه مالیات در حقوق کارکنان در سال آینده به 
روش پلکان��ی بین ۱0 تا ۳5درصد بوده و حقوق کمتر از ۲میلیون و ۷50 

هزار تومان معاف از مالیات است.

متوسط حقوق دریافتی کارمندان و بازنشستگان اعالم شد

چند نفر حقوق 12/5 میلیونی می گیرند؟

ت��ورم و گرانی ه��ای اخی��ر ای��ن س��ؤال را در ذه��ن اقتصاددانان و 
جامعه شناس��ان مطرح می کند که راه حل جبران کاهش قدرت خرید 
مردم چیس��ت؟ هر س��ال متناس��ب با نرخ تورم، درص��دی به حقوق 
کارمن��دان و کارگران بخش دولتی و غیردولتی اضافه می ش��ود، اما به 
گفت��ه صاحب نظران، این افزایش حقوق، چالش هایی به همراه دارد که 

توجه به آنها از ضرورت های برنامه ریزی اقتصادی است.
به گزارش ایرنا، مساله مهم نه جبران کاهش قدرت خرید، بلکه حفظ 
قدرت خرید مردم اس��ت. این بدان معنا اس��ت که سیاست گذاری های 
اقتصادی باید طوری باش��د که ت��ورم در پایین ترین حد ممکن کنترل 
شود. صاحب نظران معتقدند که افزایش نرخ تورم و به دنبال آن افزایش 
حقوق دور باطلی است که ویژگی اقتصادهای بیمار است. افزایش حقوق 
یعنی افزایش نقدینگی و افزایش نقدینگی به معنای تورم بیشتر است. 
البته واضح اس��ت که ت��ورم دالیل دیگری نی��ز دارد اما افزایش حجم 

نقدینگی همواره یکی از علل اصلی آن است.
این رویه ای است که هر ساله در بودجه و به طور کل در اقتصاد کشور 
دنبال می شود. بر این اساس دولت هر سال برای جبران کاهش قدرت 
خرید به مقدار مش��خصی حقوق کارمندان و بازنشستگان و همچنین 

کارگران را افزایش می دهد.
براس��اس گزارش رس��انه ها دولت در بودجه س��ال آین��ده ۲0درصد 
افزایش حقوق را برای کارگران و کارمندان در نظر گرفته بود، اما مجلس 
ش��ورای اسالمی در بازبینی بودجه این مقدار را به ۴00 هزار تومان به 
عالوه ۱0درصد اضافه حقوق تغییر داده است. بدین ترتیب کسانی که 
حقوق آنها پایین تر از ۳ میلیون تومان و یا ۳میلیون تومان است بیش 
از مقداری که دولت در نظر گرفته بود افزایش حقوق خواهند داش��ت. 
در عوض کس��انی که حقوق ش��ان باالتر از ۳ میلیون تومان باشد کمتر 

از ۲0درصدی که دولت اعالم کرده بود اضافه حقوق خواهند داشت.
البته رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در رسانه ها اعالم کرد: با مصوبه 
مجل��س ۲۴ هزار میلیارد تومان از اعتب��ارات موجود اختصاص خواهد 
یافت و تنها ۸ هزار میلیارد تومان دیگر باقی می ماند که با آن نمی توان 
تا ۱0درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه کرد و نهایتاً تا 5درصد امکان 

اضافه حقوق در سال آینده وجود خواهد داشت.
رویکرد عدالت خواهانه مجلس

مجلس برای جلوگیری از ایجاد شکاف درآمدی بین کارمندان، اقدام 
به تغییر پیش��نهاد دولت کرده اس��ت. جهانبخ��ش محبی نیا، نماینده 
میاندوآب گفت: در مجلس پیش��نهادات زیادی در مورد افزایش حقوق 
مطرح بود، اما مجلس به این پیش��نهاد رأی داده اس��ت. یعنی افزایش 
۴00 هزار تومان ثابت به حقوق ها و ۱0درصد هم یک نوع ضریب تعدیل 
اس��ت. این ۴00هزار تومان یک کمک علی السویه بود به کارمندانی که 

پایین ترین حقوق ها را می گیرند. 
طبق نظر کارشناس��ان افزایش درصد ثابتی حقوق ممکن است برای 
کارمن��دان و بازنشس��تگان مفید باش��د اما در حوزه تولید مش��کالتی 
ایج��اد خواهد کرد. با توجه به تاثیر متفاوت میزان دس��تمزد کارگران 
بر هزینه های تما م شده واحدهای تولیدی، تعیین درصد خاص افزایش 
دس��تمزد برای همه واحدهای تولیدی اعم از بزرگ، متوسط و کوچک 
کار درستی به نظر نمی رسد. زیرا به باور صاحب نظران افزایش ۲0درصد 
حق��وق کارگران برای برخی واحده��ای تولیدی به خصوص واحدهای 
تولیدی کوچک، کاماًل س��نگین اس��ت و ممکن است کارفرما نتواند از 
عهده آن بربیاید. در نتیجه باالرفتن هزینه های این واحدها می تواند به 
بسته شدن آنها بینجامد. این درحالی است که در واحدهای بزرگ تر که 
اکثراً دولتی و یا نیمه دولتی هستند افزایش حقوق ۲0درصد مشکالت 

کمتری ایجاد می کند و یا اصاًل برای آنها مشکل به حساب نمی آید.
یکسانی اضافه حقوق و تفاوت های جغرافیایی

اگرچه منطقی به نظر نمی رس��د که دولت بخواهد بر حس��ب تفاوت 
جغرافیایی و براس��اس اندازه ش��هرها در میزان افزایش حقوق تبعیض 
قائل شود، اما این هم واقعیتی است که ۲0درصد و یا هر مقدار دیگری 
که افزایش حقوق اعمال شود در شهرهای بزرگ و کوچک اثر یکسانی 
در افزایش قدرت خرید مردم نخواهد داش��ت. در ش��هرهای بزرگ که 
هزینه ها به مراتب باالتر اس��ت کمک اثرات کمتری در معیش��ت مردم 
خواهد گذاش��ت. در واق��ع، هزینه های زندگی و معیش��ت در تهران و 
ش��هرهای بزرگ، به مراتب با هزینه های زندگی در شهرهای کوچک و 
روستاها متفاوت است و از این رو در نظر گرفتن یک رقم مشخص برای 
تامین حداقل معیشت کارگران و کارمندان کار چندان درستی نیست.

صاحب نظ��ران اقتصادی بر این باورند تا زمانی که اقتصاد کش��ور به 
صورت ریشه ای و اساسی درمان نشود و همچنان به بیماری تورم دو و 
چند رقمی گرفتار باشد افزایش حقوق دردی از مردم دوا نخواهد کرد. 
اقتصاد بیش از هر چیز نیازمند ثبات، افزایش نرخ رشد و ایجاد اشتغال 
اس��ت. در صورتی که کارفرمایان و کارآفرینان از آینده س��رمایه گذاری 
خود اطمینانی نس��بی داشته باشند و از نوسانات شدید در قیمت ارز و 
. . . در امان باش��ند بدون ش��ک توان و سرمایه خود را در جهت تولید، 
اشتغال و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی و . . . به کار خواهند گرفت. 
بین عرضه و تقاضا در بخش های مختلف تعادلی ایجاد می شود و تورم 
نیز به حداقل خواهد رسید. در این صورت شاید اصاًل نیازی به افزایش 
حقوق وجود نداشته باش��د. پس چاره اصلی کار اندیشیدن تمهیداتی 
ب��رای برون رفت از دور باطل ت��ورم، افزایش حقوق و در نتیجه افزایش 

نقدینگی و باز هم تورم است.

ماجرای افزایش حقوق ها از پاستور تا بهارستان

دور باطل تورم و افزایش حقوق

یادداشت

درس ها و عبرت های سال 13۹۷

پرون��ده اقتص��اد س��ال ۱۳۹۷ در ح��ال بسته ش��دن اس��ت اما 
درس ه��ا و عبرت های فراوانی را این پرون��ده برای تصمیم گیران و 
سیاست گذاران باقی گذاش��ت.  اقتصاد ایران بار دیگر روی تشدید 
تحریم ها را دید، متاس��فانه در س��الی که گذش��ت، مانند سال های 
قبل ت��ر رجوع به اقتصاددان��ان برای تعیی��ن راهبردهای اقتصادی 
همچنان امری حاش��یه ای تلقی شده بود. اقتصاد ایران سال هاست 
که با داده های اقتصادی مورد سنجش قرار نمی گیرد و این سیاست 
است که روشن می کند باید به کدام سو رفت. این سخن نشان از آن 
ندارد که این راه اشتباه است یا درست بلکه بدان معناست که حتی 
اگر با جهت گیری های سیاس��ی می خواهیم تصمیم گیری سیاس��ی 
کنیم، می توانیم با دعوت از کارشناسان و اقتصاددانان تعیین کنیم 
ک��ه عوارض منفی تصمیم س��ازی اقتصاد را چگون��ه و تا چه میزان 
می توان کاهش داد.  مثال روش��ن آنچه گفته شد، موضوع پیوستن 
به اف ای تی اف یا تصویب پالرمو در مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
اس��ت. رفتاری که در این حوزه در پیش گرفته ش��ده اس��ت نفعی 
برای کش��ور به همراه ندارد.  در حالی که ایران تا کنون هزینه های 
سنگینی را بابت مقابله با تروریسم پرداخت کرده و بهترین جوانان 
ایران حتی خون خود را برای امنیت ایران داده اند، انصاف نیست با 
رفتاری عجیب ایران در زمره کش��ورهای حامی تروریسم قرار داده 
شود.  از این رو به نظر می رسد حتی اگر مالحظاتی برای نپیوستن 
وجود دارد، باید رفتاری درست و تعریف شده داشته باشیم نه اینکه 
بدون محاسبه عوارض این بالتکلیفی برای اقتصاد، همچنان موضوع 

را بر صدر اخبار در رسانه های بین المللی نگه داریم.
 اقتصاد ایران دیرزمانی اس��ت تحت تاثیر سیاس��ت اس��ت و این 
وضعیت در بسیاری از کشورها وجود دارد با این تفاوت که مقامات 
سیاس��ی و تصمیم گیران با دعوت از کارشناس��ان اقتصادی از آنها 
می خواهند، راهی را برای کاهش فشار برگزینند و بهترین را معرفی 
کنند. س��الی که در پیش اس��ت، از منظر اقتصادی، به دلیل تورم 
موجود در اقتصاد و نبود امکان ترمیم مناس��ب دستمزد بابت ترس 
از تش��دید عوارض تورمی، سالی سخت خواهد بود. شاید رجوع به 
اقتصاددان��ان خب��ره، از هر گروه و جناح و طیف��ی بتوان این دوره 
س��خت را آسان کند از این رو بهتر است بیش از پیش اقتصاددانان 
ب��رای یافتن راهکاری مناس��ب با یکدیگر گفت وگ��و کنند تا بلکه 

توافقی حداقلی در این حوزه اتفاق بیفتد.

وحید شقاقی شهری مطرح کرد
3 نظام کلیدی اقتصاد ایران در اختیار 

ثروتمندان
پرداخت یارانه های پنهان در اقتصاد مس��أله ای اس��ت که اخیراً و 
ب��ا عدم کارایی پرداخت یارانه ارزی برای واردات کاالهای اساس��ی 
دوباره مطرح ش��ده است؛ مسأله ای که مجلس هم به آن ورود کرد 
و با تصوی��ب طرحی دولت را مکلف به تأمین کاالهای اساس��ی از 
طریق دادن کوپن کردند. مسأله ای که احتماالً سرآغازی برای طرح 
مباحث دیگری از جمله حذف یارانه های پنهان در حوزه های دیگر 
خواهد بود. به گزارش ایس��نا، اتالف مناب��ع ملی از طریق پرداخت 
یارانه ه��ای پنهان که حدود ۱000 هزار میلیارد تومان اس��ت و در 
ص��در آن یارانه های مربوط به انرژی و یارانه ه��ای ارزی قرار دارد؛ 
اخیرا و با فشارهای اقتصادی بیشتر بر دولت، بیش از گذشته مطرح 
و پررنگ شده است؛ در همین باره وحید شقاقی شهری، عضو هیأت 
علمی دانش��گاه خوارزمی تهران معتقد اس��ت که نظام  یارانه ای در 
کن��ار نظام مالیات��ی و نظام اقتصادی کش��ور در اختیار ثروتمندان 
قرار گرفته است. او با بیان اینکه سه نظام کلیدی اقتصاد کشور در 
حال حاضر به سمت اشرافیت و طبقات پردرآمد انحراف پیدا کرده 
اس��ت، گفت: نظ��ام مالیاتی، نظام بانکی و نظام یارانه ای س��ه نظام 
اقتصادی کش��ور هس��تند که در حال حاضر در اختیار ثروتمندان 
قرار دارد. دولت س��االنه حدود ۱,000 هزار میلی��ارد تومان یارانه 
پنهان می دهد. وی با بیان اینکه س��مت عم��ده یارانه پرداختی در 
حوزه های مربوط به انرژی اس��ت، ادامه داد: این در حالی است که 
حدود ۴0درصد مردم جامعه ایران خودرو ندارند، بنابراین دارندگان 
خودروهای متع��دد و تولیدکنندگان اصلی تری��ن مصرف کنندگان 

انرژی در شرایط فعلی هستند.
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی تهران با بیان اینکه در نظام 
مالیات��ی باید مالیات تصاعدی بر مصرف طراحی ش��ود، اظهار کرد: 
در چنی��ن نظامی برای مثال می توان مق��رر کرد هر فردی تا ۱00 
لیت��ر مصرف بنزین به ط��ور کامل معاف از مالیات، از ۱00 تا ۱50 
لیتر 50درصد معاف و از ۱50 تا ۲00 هم ۲5درصد معاف از مالیات 

باشند که چنین شیوه ای به عدالت نزدیک تر خواهد بود.
شقاقی ش��هری به پرداخت ارز ۴۲00 تومانی به کاالهای وارداتی 
اساس��ی هم اش��اره کرد و گفت که در این ش��یوه نیز کس��انی که 
مصرف ش��ان بیشتر اس��ت که عمدتاً از طبقات باالتر هستند بیشتر 
از یارانه های دولت بهره مند می ش��وند. این اقتصاددان با اش��اره به 
اس��تفاده ش��رکت های تولید خودروی داخلی مانن��د ایران خودرو 
از آب و ان��رژی ارزان ب��رای تولید خ��ودرو، اضافه ک��رد: برخی از 
تولیدکنندگان یارانه های مردم را به نام تولیدکننده می گیرند و در 
نهایت هنگام فروش محصوالت خود آن را به صورت آزاد به فروش 
می رسانند. این شرایط باعث می شود تا ۱,000 هزار میلیارد تومان 
نصیب گروهی از اقشار جامعه شود که اساساً هیچ کارکرد مناسبی 
ه��م برای اقتصاد ندارند. وی به نحوه  بازتوزیع این یارانه های دولتی 
هم پرداخت و گفت: اگر بانک اطالعاتی داش��تیم بهتر می توانستیم 
یارانه را توزیع کنیم و مالیات را نیز به صورت تصاعدی وضع کنیم.
شقاقی ش��هری با اش��اره به ش��یوه  توزیع یارانه نقدی ادامه داد: 
در دولت ه��ای نهم و دهم یارانه را به ج��ای تولیدکننده به صورت 
نق��دی به مصرف کنندگان دادن��د. در ابتدا قرار ب��ود آن یارانه نیز 
به خوش��ه های مختلف درآمدی تعلق بگیرد، ام��ا از آنجا که بانک 
اطالعات��ی در این باره وجود نداش��ت، یارانه را به صورت مس��اوی 
بی��ن مردم توزیع کردند. واقعیت این اس��ت که اگر بانک اطالعاتی 
از درآمدهای مردم وجود داش��ت می توانستیم یارانه بیشتری را به 

سمت طبقات پایین تر سوق دهیم.
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گزارش ه��ای میدانی نش��ان می دهد که بازار مس��کن بعد از چند ماه 
رکود از نیمه های بهمن ماه با رونق رو به رو ش��ده و روزهای پایانی سال 
را حتی با افزایش قیمت ها نسبت به قبل پشت سر می گذارد. آنچه این 
روزها در بازار مس��کن دیده می شود حضور مش��تریان جدید در بازار و 
افزایش تقاضا برای خرید است که البته تعدادشان از فروشندگان بیشتر 
اس��ت و همین موضوع باعث ش��ده که دست فروش��ندگان در فروش و 
قیمت گذاری ها بازتر باش��د و این اتف��اق قیمت ها را تا حدودی افزایش 

داده است. 
بازار مسکن در انتظار گرانی سال آینده؟

در تب و تاب کنونی بازار مس��کن، فضایی که ایجاد ش��ده و آنچه از 
مش��اوران امالک ش��نیده می شود، افزایش قیمت مس��کن  در ماه  های 
اردیبهشت، خرداد و تیر ) ماه های شلوغ جا به جایی مسکن در کشور( 
اس��ت و همین موضوع هم ترس جدی��دی را به جان خریداران انداخته 
که هرچه در توان دارند بگذارند تا در روزهای پایانی سال خرید خود را 
انجام دهند. البته این فضا با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال اثرات 
منفی بر فروش هم داشته است و بخشی از معامالت را در دقایق پایانی 
نشست های امالک برای خرید و فروش برهم زده است زیرا فروشندگان 
معتقدند اگر حدود دو ماه صبر کنند می توانند امالک فروش��ی خود را 

گران تر از امروز به فروش برسانند.
آمارهای رس��می که از س��وی اتحادیه مش��اوران امالک منتشر شده 
به نوعی افزایش تعداد معامالت در روزهای گذش��ته را به خوبی نش��ان 
می دهد. بازار مسکن تهران پس از شش ماه روند نزولی تعداد معامالت، 
در بهمن ماه توانست رشد ۳۹درصدی خریدوفروش را تجربه کند و حاال 
آنگونه که آمارهای اتحادیه مش��اوران امالک نشان می دهد در روزهای 
سپری ش��ده از اسفندماه نیز این روند رو به رشد را ادامه داده و توانسته 
به افزایش ۴۳درصدی تعداد معامالت دس��ت پیدا کند. در ماه هایی که 
مس��کن درگیر رکود ش��دید بود تعداد معامالت مسکن تهران در طول 
ش��ش  ماه به یک س��وم کاهش یافت، اما در همان دوره میانگین قیمت 
توانست رشد حدود ۴0درصدی را تجربه کند و به مرز روانی ۱0میلیون 
تومان برای هر مترمربع برسد. حاال در شرایطی که رشد آرام و پیوسته 
میانگی��ن قیمت همچنان ادامه دارد، یخ تعداد معامالت نیز باز ش��ده و 
به تدریج بازار مسکن در حال بازیابی رونق از دست رفته خود است البته 
باید منتظر ماند و دید که بازار در ماه های ابتدایی سال چه تحوالتی را 
تجربه خواهد کرد؛ روند رشد قیمت چقدر خواهد بود؟ و رونق شب عید 

مسکن در اردیبهشت و خرداد هم ادامه خواهد یافت.
کاهش قدرت وام مسکن به یک پنجم

از س��وی دیگر، به دلیل جهش قیمت مس��کن ش��هر ته��ران در یک 
س��ال اخیر و رس��یدن متوس��ط قیمت به متری ۹ میلیون و ۹۷0 هزار 
تومان، قدرت پوشش دهی تسهیالت مسکن که تا همین یک سال و نیم 

قبل ح��دود 50درصد قیمت یک آپارتمان ۷5 متری در تهران را در بر 
می گرفت به ۲۱درصد معادل یک پنجم کاهش یافته است.

به گزارش ایس��نا، قیمت مس��کن در پایتخت به میانگین ۹ میلیون و 
۹۷0 هزار تومان در هر متر مربع رسیده و تنها طی پنج ماه اخیر متری 
یک میلیون و ۸۷0 هزار تومان گران تر ش��ده اس��ت. در این شرایط وام 
۱۶0 میلیونی خانه اولی ها که از س��ال ۱۳۹۴ تاکنون بدون تغییر مانده 
و تنها س��ود آن به تدریج از ۱۴ به ۸درصد کاهش یافته، تنها ۲۱درصد 
از ارزش یک واحد ۷5 متری در تهران با توجه به الگوی مصرف مسکن 

را پوشش می دهد.
ب��ا این حال هنوز در ش��هرهای کوچک به دلی��ل پایین بودن قیمت 
مس��کن، استفاده از این نوع تس��هیالت متقاضی خود را دارد؛ به طوری 
که در ۱5 اس��تان آذربایجان ش��رقی، مازندران، گی��الن، البرز، کرمان، 
همدان، هرمزگان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، بوشهر، قم، یزد، سیستان 
و بلوچس��تان، اردبیل، چهارمحال و بختی��اری هدف گذاری برای جذب 
مناب��ع صندوق پس انداز مس��کن یکم به طور ۱00درصد محقق ش��ده 
اس��ت. به بیان دیگر، مردم در این استان ها هنوز با استفاده از تسهیالت 

بانک مسکن در این استان ها خانه دار می شوند.
با وجود جهش قیمت مسکن در کالنشهر تهران که به کاهش استفاده 
از وام خانه اولی ها در تهران به خصوص از نیمه دوم س��ال جاری منجر 
شده، آمارها نشان می دهد که میزان استفاده از تسهیالت خرید مسکن 
در کل کشور طی سال ۱۳۹۷ بیش از ۳0درصد نسبت به سال گذشته 

افزایش داشته است.
تحقق ۹۰درصدی اهداف جذب در صندوق پس انداز مسکن یکم

هرچند آمار بانک مس��کن می گوید بی��ش از ۹0درصد اهداف جذب 
در صن��دوق پس انداز مس��کن یکم محقق ش��ده و به بی��ان دیگر هنوز 
متقاضی��ان زیادی برای دریافت وام مس��کن وجود دارند، اما ش��واهد و 
قرائ��ن حاکی از آن اس��ت که دیگر نمی توان در کالنش��هرها با وام های 
فعلی خانه دار ش��د. برنامه ای هم از س��وی وزارت راه و شهرسازی برای 
افزایش س��قف تس��هیالت وجود ن��دارد. وزیر جدید راه و شهرس��ازی 
مهم ترین عامل تعادل بخش��ی به بازار مسکن را ایجاد توازن بین عرضه 
و تقاضا می داند. البته موضوع افزایش مبلغ وام نیز از س��وی نمایندگان 
مجلس که معتقدند رونق مس��کن به رونق اقتصادی می انجامد پیگیری 

می شود.
با این حال مطابق اهداف بانک مس��کن تا پایان سال ۱۳۹۷ جذب ۷ 
هزار و 5۶۳ میلیارد و ۴00 میلیون تومان به صندوق پس انداز مس��کن 
یکم در دستور کار قرار گرفته و پیش بینی می شود در پایان سال ۱۳۹۷ 
بیش از ۱00درصد از هدف گذاری صورت گرفته محقق ش��ود. علت این 
موضوع افزایش استقبال از تسهیالت خرید مسکن یکم از محل صندوق 

پس انداز مسکن یکم به خصوص در شهرهای کوچک است.

مانده صندوق پس انداز مس��کن یکم در پایان س��ال ۱۳۹۶ معادل ۶ 
ه��زار و ۲۳۳ میلی��ارد و ۴00 میلیون تومان بوده ک��ه در هدف گذاری 
برای سال ۱۳۹۷ باید این میزان با رشد ۲۱.۳درصدی به ۷ هزار و 5۶۳ 
میلیارد و ۴00 میلیون تومان برسد. خانه اولی ها و همچنین متقاضیان 
خرید مسکن در بافت های فرس��وده مشتریان اصلی تسهیالت صندوق 
پس انداز مس��کن یکم هستند که برای دریافت این تسهیالت ابتدا اقدام 

به افتتاح حساب و سپرده گذاری برای دوره ای مشخص می کنند.
در می��ان اس��تان های مختلف کش��ور تقریب��اً در نیمی از اس��تان ها 
۱00درصد و بیش از ۱00درصد هدف تعیین ش��ده برای جذب سپرده 
به صندوق پس انداز مسکن یکم تا پایان سال ۹۷، تنها در ۱0 ماهه اول 

امسال- پایان دی ماه- محقق شده است.
با این حال به دلیل رشد نجومی قیمت مسکن در استان تهران حدود 
۸۶درصد هدف  گذاری یک س��ال ۱۳۹۷ برای جذب سپرده به صندوق 
یکم ظرف ۱0 ماهه اول امسال محقق شده است؛ براساس هدف گذاری 
صورت گرفته مانده صندوق پس انداز مسکن یکم استان تهران در پایان 
س��ال ۹۷ باید به عدد ۳هزار میلیارد تومان برس��د که این رقم در پایان 
دی ماه امس��ال ۲هزار و 5۶۲ میلیارد تومان برآورد شده است؛ از میان 
حس��اب های باز ش��ده در صندوق پس انداز مس��کن یکم برای دریافت 
تسهیالت خرید مس��کن نیز 5۶۹ هزار و 5۸۱ حساب مربوط به استان 
تهران بوده است؛ تعداد کل حساب های موجود در این صندوق در پایان 
دی ماه امسال در همه استان های کشور به ۲میلیون و 5۳5 هزار و ۳۹ 

حساب رسیده است.
مدت انتظار خانه دار شدن به 25 سال رسید

یک کارش��ناس اقتصاد مس��کن می گوید: میانگین درآمد خانوارها با 
ش��اخص های متوس��ط حدود ۴ تا 5 میلیون تومان است. از سوی دیگر 
خ��ط فقر به بی��ش از ۲.5 میلیون تومان رس��یده، یعن��ی اگر پس انداز 
خانوارها را بدون احتس��اب تورم در نظر بگیریم و مبلغ باقی مانده برای 
هزینه خرید مس��کن اختصاص یابد حدود ۲5 سال زمان می برد تا افراد 
صاحب خانه شوند. سلمان خادم المله معتقد است: افزایش ۲.۹درصدی 
قیمت مس��کن در بهمن ماه نسبت به دی ماه ۱۳۹۷ به دلیل باال رفتن 
تقاضای ش��ب عید است که هر س��اله معموالً با آن مواجهیم، ولی نکته 
این اس��ت که قیمت مسکن مثل س��ایر کاالها از تعادل عرضه و تقاضا 
حاصل می ش��ود و قیمت میانگین ۱0 میلیون تومان برای کس��انی که 

تقاضای مصرفی دارند عدد بسیار باالیی است.
وی واکنش بازار مسکن نسبت به افزایش قیمت ها را خنثی دانست و 
افزود: توان مالی خانوارهایی که تقاضای مصرفی مسکن دارند به شدت 
توان کاهش یافته و نمی توانند مس��کن مناسب تهیه کنند. خروجی این 
مس��اله به کاهش حج��م معامالت، مهاجرت معکوس و حاشیه نش��ینی 

منجر می شود.

افزایش 3۰درصدی تقاضای تسهیالت مسکن

قدرت وام مسکن به یک پنجم کاهش یافت

وزیر ارتباط��ات برای بازگرداندن بس��ته های بلندم��دت اینترنت، ۴۸ 
س��اعت به اپراتورهای تلفن همراه فرصت داد. محمدجواد آذری جهرمی 
در توییتی نوش��ت: گزارش��ی مبنی بر حذف بسته های بلندمدت از سبد 
خدمات اپراتورهای تلفن همراه دریافت کردم. بررسی ها حاکی از صحت 
گزارش بود. امش��ب دس��تور داده شد که ظرف ۴۸ س��اعت این بسته ها 
بازگردانده ش��وند. اپراتورها بهتر اس��ت به جای افزایش تعرفه، همچنان 

سیاست مدیریت هزینه های مازاد را پیگیری کنند.
به گزارش ایس��نا، طبق مصوبه  کمیس��یون تنظیم مق��ررات ارتباطات 
درباره تعرفه داده تلفن همراه، سقف تعرفه خدمات داده تلفن همراه برای 
سیم کارت های دائمی مستقل از فناوری به ازای هر کیلو بایت چهاردهم 
)0.۴( ریال تعیین ش��ده اس��ت. البته اپراتورهای تلفن همراه می توانند با 
رعایت ش��رایط رقابتی و تعرفه تعیین ش��ده در این مصوبه، ضمن فروش 
خدمات دیتا براساس کیلوبایت، بسته های مختلف تعرفه ها را نیز متناسب 
با نیاز مش��ترکین تعریف و با رعایت س��ایر مقررات و شرایط پروانه خود 

ارائه کنند.

اکنون بیش��تر اس��تفاده کاربران اینترنت همراه از بسته های ارائه شده 
توس��ط اپراتورهاست، اما با تمام شدن این بسته ها، اینترنت برای کاربر با 
تعرفه آزاد محاسبه می شود. مشترکان اپراتورهای مختلف اگر از اینترنت 
آزاد دیتای خود اس��تفاده کرده باش��ند، درمی یابند که این استفاده اصاًل 
مقرون به صرفه نیست، به طوری که مثاًل برای دانلود یک فیلم سینمایی 
مجبور می ش��وند چن��د ۱0هزار تومان بپردازند، بنابرای��ن با توجه به باال 
بودن این هزینه ها برای مشترکان، توصیه می شود برای استفاده روزانه از 
اینترنت همراه، بس��ته های اینترنتی اپراتورها را فعال کنند تا هزینه های 

آنها تا حدود یک هشتم کاهش یابد.
بر این اس��اس، اپراتورهای همراه بسته های اینترنتی ارائه می دهند که 
برخی از آنها، مدت زمان طوالنی، از چند ماه تا یک ساله دارند، اما اخیراً 
اعالم شد که بعضی از بسته های بلندمدت از سوی اپراتورها حذف شده و 

این نکته موجب نارضایتی کاربران شده بود.
در این راس��تا، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دستور داده است که 
اپراتورهای تلفن همراه نس��بت به بازگشت بسته های بلندمدت اینترنت 

همراه اقدام کنند.
دلی��ل اصلی مهاجرت کارب��ران از اپراتورهای ثابت به همراه، کیفیت و 
کمیت سرویس اعالم ش��د؛ در حال حاضر درآمد ۶0 تا ۷0درصد درآمد 

اپراتورها از دیتا و ۳0 تا ۴0درصد از حوزه صوت است.
در حال حاضر دیتای موبایل و خصوصاً بس��ته های ارائه ش��ده توس��ط 
اپراتوره��ا حداکثر اس��تفاده افراد به اینترنت را تش��کیل می دهد؛ با این 
حال، با تمام شدن بسته های اینترنتی، تعرفه آزاد اپراتورها فعال می شود. 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سقف تعرفه خدمات داده تلفن همراه 

برای سیم کارت های دائمی به ازای هر کیلو بایت را 0.۴ ریال کرد.
اطالعات مربوط به نحوه خرید، فعال س��ازی و اس��تعالم مانده حساب 
طرح های تش��ویقی و بسته های تخفیفی اینترنت از طریق پورتال رسمی 
اپراتورهای همراه اعالم می شود. همچنین اپراتورها برای اطالع مشترکان 
از وضعیت بسته های اینترنتی خریداری شده، شامل میزان اعتبار حجمی 
یا زمانی بس��ته از دو روش پیامک و کد دس��توری )USSD( اس��تفاده 

می کنند.

اولتیماتوم وزیر ارتباطات به اپراتورهای تلفن همراه

بسته های بلندمدت اینترنتی نرفته، برگشتند

دریچـــه

افزایش قیمت کاالهای اساسی در سایه ارز 42۰۰ تومانی
 مهر تایید همتی

بر رانتی بودن تخصیص دالر دولتی
پس از آنکه رئی��س کل بانک مرکزی ابتدای هفته در پیامی 
اینس��تاگرامی به معایب آش��کار ارز ۴۲00 تومانی اشاره کرد، 
ح��اال همگان این صحبت او را مه��ر تاییدی بر خاصیت رانتی 
بودن تخصیص دالر دولتی و اعتراف به غلط بودن این سیاست 
ارزی تعبی��ر کرده اند. به گفته همتی، گرچه ارز ۴۲00 تومانی 
برای کاالهای اساسی در ابتدا موجب کنترل شوک بوده اما به 
مرور معایب آن باعث ایجاد رانت و افزایش قیمت ها شده است.

به گزارش ایرنا، در ابتدای سال ۹۷ بود که بازگشت تحریم ها، 
کاهش فروش نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی موجب 
ش��د تا دولت در راستای کنترل قیمت ارز و جلوگیری از رشد 
قیمت ها دس��ت به یک س��ری اقدامات بزند و سیاست  هایی را 
اعمال کند. از جمله این سیاس��ت ها موض��وع تأمین کاالهای 

اساسی مورد نیاز جامعه با ارز ۴۲00 تومانی بود.
اما اکنون بعد از گذش��ت چند ماه از ای��ن امر قیمت برخی 
کاالهای اساس��ی در بازار به ش��دت افزای��ش یافته و برخالف 
پیش بینی ها کاالهای اساس��ی به ویژه گوشت و مرغ با افزایش 
قیمتی مواجه ش��ده اند ک��ه نه تنها ب��ا ارز ۴۲00 تومانی هیچ 
س��نخیتی ندارد بلکه به نظر می رسد حتی فراتر از ارز آزاد هم 
باش��د. این امر نشان دهنده وجود مش��کالت و چالش هایی در 

سیاست ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲00 تومانی است.
میزان واردات با ارز ترجیحی

با شروع روند افزایش نرخ ارز در اواخر سال ۱۳۹۶، دولت به 
منظور کنترل قیمت ها اق��دام به تک  نرخی کردن دالر نمود و 
در همین راس��تا نرخ ۴۲00 تومانی را به عنوان نرخ رسمی هر 
دالر اعالم کرد. از آن زمان تاکنون دولت تالش کرده است که 
واردات کاالهای اساسی مورد نیاز با این نرخ ارز هم نیاز داخلی 
را تأمین و هم از رش��د زیاد قیمت ها جلوگیری کند. براساس 
آماره��ای وزارت صمت، میزان واردات کاالهای اساس��ی در ۹ 
ماهه پازس��ال، 5,۱۴ تن ب��ه ارزش ۶,۱0 میلیارد دالر و در ۹ 
ماه��ه ۱۳۹۷ ۱5 میلیون تن به ارزش ۱,۱۱ میلیارد دالر بوده 
اس��ت. همچنین طبق اظهار نظر مس��ئوالن دولتی، در الیحه 
بودجه سال ۱۳۹۸ کل کش��ور، ۱۴ میلیارد دالر برای واردات 

کانال های اساسی در نظر گرفته شده است.
طبق برآورد کارشناس��ان بر مبن��ای قیمت ۸000 تومان به 
ازای هر دالر در سامانه نیما دولت از ابتدای سال، در حدود ۴۲ 
هزار میلیارد تومان، یارانه به کاالهای اساس��ی اختصاص داده 
است. این در حالی است که براساس گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس ای��ن میزان از یارانه اختصاص یافته، بدون آنکه به طور 
کامل به دس��ت گروه هدف، یعنی مصرف کننده کاالی اساسی 
برس��د، در میان رانت جویان و گروه های��ی که به ارز ترجیحی 
دسترس��ی داشته اند، توزیع شده اس��ت. درواقع عده ای از این 
ش��رایط سوءاس��تفاده کرده و به جای رساندن کاالها با قیمت 
مناسب با ارز ۴۲00 تومان به دست مردم، با عرضه این کاالها 
به قیمت های کالن سودهای هنگفتی به جیب زده اند. در این 
مورد وزیر اقتصاد پیش��تر هشدار داده بود و در مراسم روز ۲۲ 
بهمن امس��ال از وجود کسانی گفته بود که در واردات و توزیع 

گوشت سوء استفاده می کنند.
این در حالی است که تقریباً تمام کاالهایی که توسط دولت 
به عنوان کاالی اساس��ی شناس��ایی ش��ده اند در داخل کشور 
نیز تولید می ش��وند. نکت��ه ای که وجود دارد آن اس��ت که به 
موازات باال رفتن س��طح قیمت ها هزینه های تولید برای تولید 
کاالهای اساس��ی در داخل افزایش می یابد. افزایش قیمت های 
تمام ش��ده برای کاالهای داخلی توان رقابت آنها را با کاالهای 
واردش��ده تضعیف می کند. تفاوت قیمت بس��یار معنادار بوده 
و اگ��ر دولت تم��ام نیاز جامعه را برآورد س��ازد دیگر تقاضایی 
برای تولیدات داخلی وجود نخواهد داش��ت. نتیجه آنکه تولید 
کاالهای اساس��ی در کش��ور به مرور کمتر و کمتر می شود. با 
ای��ن حال صاحب نظران معتقدند که کاهش ارزش پول ملی از 
یک طرف و وجود بازارچه های مرزی از طرف دیگر تقاضا برای 
انواع کاالها و از جمله کاالهای اساس��ی را افزایش داده است، 
بنابراین ممکن است همواره تولید این کاالها با انگیزه صادرات 
ادام��ه پیدا کند. البته در طرح کوپن قرار بر این اس��ت که در 
کن��ار کاالی وارداتی با ارز ۴۲00 تومانی کاال با ارز نیمایی نیز 
در بازار عرضه ش��ود. در هر ص��ورت چنانچه در بازار تقاضایی 
برای تولیدات داخلی باقی نماند صادرات به سختی بتواند همه 

تولیدکنندگان کاالهای اساسی را سر پا نگه دارد.
از انحراف یارانه ها تا کمبود ارز و جهش قیمت ها

در صورت��ی که یک نظام توزیع کارآمد برقرار نش��ود ممکن 
اس��ت ک��ه یارانه اختصاص داده ش��ده به کاالهای اساس��ی به 
س��مت طبق��ات ب��االی جامعه که مصرف گوش��ت بیش��تری 
دارند س��یر کند. طبق آمار مرک��ز پژوهش های مجلس طبقه 
ش��هری غیرفقیر، با ۷۱,۹درصد، بیش��ترین سهم گوشت قرمز 
در س��بد غذایی را داش��ته و در مقابل طبقه روستایی فقیر، با 
۳۲,۲درصد از کل هزینه های غذایی اختصاص یافته به گوشت 
قرمز، کمترین س��هم را داشته اس��ت. همچنین سهم گوشت 
قرم��ز در خانوارهای ش��هری غیرفقیر نیز از س��هم خانوارهای 
روس��تایی غیرفقیر با ۳,۶درصد بیشتر اس��ت. به عالوه، سهم 
خانوارهای فقیر ش��هری نیز از سهم خانوارهای فقیر روستایی 
بیش��تر است، بنابراین بیشتر یارانه اختصاص یافته به شهری ها 

و افراد غنی می رسد.
همچنی��ن دولت باید براس��اس کار کارشناس��ی برآوردی از 
مصرف کاالهای اساسی کشور داشته باشد. از این رو همواره به 
میزان مشخصی کاالی اساسی بین مردم توزیع می کند. توزیع 
ارزان کاالهای اساس��ی ممکن اس��ت تقاضا برای این کاالها را 
باال ببرد، بنابراین حتی اگر کاالهای اساس��ی با نرخ ارز نیمایی 
هم در بازار توزیع ش��ود باز ه��م کمترین پیامد منفی این کار 
کاهش ذخایر ارزی کش��ور در شرایط تحریمی است. در حالی 
که منابع ارزی کش��ور به علت تحریم ها به شدت محدود شده، 
افزایش بیش از حد تقاضا برای ورود کاالی اساس��ی، می تواند 
در آینده به کمبود منابع ارزی شدت بخشیده و بر بحران ارزی 

و افزایش قابل توجه مجدد نرخ ارز بینجامد.
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تورم و عدم بهره وری بانکی

بانک��داری ب��دون رب��ا کوتاه تری��ن تعری��ف از بانک��داری 
اس��المی                      اس��ت. در این بانکداری چه صاحبان پول به عنوان 
اعطاکنندگان تس��هیالت و چه گیرندگان تسهیالت به عنوان 
وام گیرن��دگان هی��چ پولی ج��ز کارمزد دریافت ی��ا پرداخت 
نمی                      کنند و پولی با عنوان س��ود به اصل پول تعلق نمی  گیرد. 
به طور معمول ساده ترین تعریف از بانکداری اسالمی                      از منظر 
س��ود ارائه می                            ش��ود اما در نهایت به تعاریف و البته ش��رایط 
پیچیده تری در این نوع بانکداری می                            رسیم چراکه بین اقتصاد 
ام��روز یا به عبارت بهتر اقتصاد مدرن با اقتصاد صدر اس��الم 
تفاوت ه��ای  معناداری وج��ود دارد. در صدر اس��الم دینار به 
عنوان پول رواج داشت اما به طور عمده کاالها تهاتر می                            شدند 
یعنی به عبارت دیگر کاال با کاال مبادله و معاوضه می                            ش��د. از 
س��وی دیگر دینار از فلزات گران بها ساخته می                            شد به همین 
دلیل خود ه��م دارای ارزش ذاتی بود. با در نظر گرفتن تنها 
یک جنبه یا یک بخش از اقتصاد مثل پول می                            توان به خوبی 
تفاوت های  اقتصاد صدر اسالم و امروز را درک کرد. به عبارت 
س��اده تر در اقتصاد امروز با اقتصاد اعتباری روبه رو هس��تیم 
یعنی یک برگه کاغذ که خود به ذات ارزشی ندارد و تنها یک 
عدد روی آن نوش��ته ش��ده به عنوان پول ش��ناخته می                            شود. 
همی��ن اعتباری بودن اقتص��اد امروز باعث ش��ده نتوانیم به 
مقایس��ه کاملی از اقتصاد امروز و صدر اسالم برسیم، بنابراین 
دو تفاوت عمده درباره پول بین این دو اقتصاد وجود دارد که 
اول��ی غلبه اعتباری بودن بر دیگر جنبه های  اقتصاد اس��ت و 
دیگر اینکه در اقتصاد اعتباری پول خلق می                            ش��ود و براساس 
خلق پول کاال جابه جا می                            ش��ود. این مقایس��ه کلی به خوبی 
نشان می                            دهد که بازار پول امروزی که بانک ها  از نقش آفرینان  
اصلی آن به ش��مار می                            آیند، تا چه اندازه پیچیده اس��ت. نماد 
ای��ن بازار پیچیده بانک اس��ت و باید خیل��ی صریح گفت که 
آنچه از بانکداری اسالمی                      انتظار می                            رفت، در نظام بانکی ایران 
محقق نش��ده است. چند دلیل ساده در عدم تحقق بانکداری 

اسالمی                      در ایران وجود دارد.
دلیل اول، تورمی                      اس��ت که اقتصاد ایران از آن رنج می                            برد. 
طی چهار دهه گذشته تورم در اقتصاد ایران همواره دورقمی                     
 بوده است. در سال هایی به تعداد کمتر از انگشتان یک دست 
در اقتصاد کش��ورمان تورم زیر ۱0درصد را تجربه کرده ایم و 
در همه س��ال های  دیگر درصد رشد قیمت ها  باالی ۱0درصد 
بوده اس��ت. در این ش��رایط نمی                      توان از بانک ها  انتظار داشت 

که نرخ سودشان را کمتر از تورم تنظیم کنند.
دلیل دوم برای عدم تحقق بانکداری اسالمی                      عدم بهره وری 
بانک هاس��ت. بهره وری در نظام بانکی ایران مناس��ب نیست. 
بررسی بانک ها  به عنوان بنگاه  های  اقتصادی نشان می                            دهد که 

این بنگاه ها  تا چه اندازه با ناکارآمدی اداره می                            شوند. 
هزین��ه نگه��داری بانک ه��ا  بس��یار زیاد اس��ت و خبری از 
بهره وری نیس��ت. به همین تناس��ب هزینه نگهداری از پول 
هم زیاد است و بانک ها  این هزینه را به عنوان نرخ تسهیالت 
از م��ردم دریافت می                            کنند، بنابراین با توجه به وجود دو دلیل 
عمده تورم و ناکارآمدی بانک ها  در مدیریت منابع و نگهداری 
از پول، نظام بانکی ایران نتوانسته همگام با نظام بانکی دیگر 
کش��ورها که آنها  هم به شیوه اس��المی                      اداره می                            شوند، عمل 

کند.
اکنون بسیاری از کشورهای اسالمی                      بسیار موفق تر از ما در 
زمینه بانکداری اس��المی                      عمل می                            کنند و این شیوه بانکداری 
چشم انداز روشن تری در آن کشورها نسبت به ایران دارد. آنها 
 در بانک ها  به معنای واقعی کلمه به نگهداری از پول بس��نده 
کردند و هزینه بانکداری، نرخ و س��ود تسهیالت در آنها  کمتر 
از 5درصد است. به نظر من حتی بسیاری از بانک های  اروپایی 
که اسم و لقب اسالمی                      بودن را یدک نمی  کشند، از بانک های 
 اس��المی                      ما بهت��ر عمل می                            کنن��د و به معن��ای واقعی کلمه 
اسالمی                     اند چراکه عملکرد آنها  شبیه به اهداف و ایده آل هایی 

است که ما در نظام بانکداری به دنبال آن هستیم.
شاید بعضی اسالمی                      نش��دن بانکداری در ایران را به قانون 
نس��بت دهند، اما مش��کل ای��ران در این  باره قانون نیس��ت. 
بان��ک یک متغیر مس��تقل و جدا از دیگ��ر بخش های  اقتصاد 
نیست. سیاس��ت های  بودجه ای، سیاست های  مالی و مالیاتی 
و ش��اخص های  کالن اقتصاد از جمل��ه تورم بر وضعیت بانک 
به عنوان یکی از بخش های  اقتصاد اثرگذار اس��ت. با توجه به 
این مس��ئله نمی                      توانیم بانک را به عنوان یک عامل در بس��تر 
بانکداری اس��المی                      تحلیل کنیم بلکه بای��د با در نظر گرفتن 
هم��ه جوانب به تحلیل درس��ت و پاس��خ همه جانبه ای برای 
س��واالت پیرامون بانکداری اسالمی                      در ایران برسیم. براساس 
قانونی که در س��ال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسالمی                     
 رس��یده، بانکداری باید بدون ربا انجام می                            شد. به این معنا که 
پ��ول با عنوان قرض الحس��نه به بانک ها  داده و س��ود آن هم 

علی الحساب تلقی شود. 
براساس این قانون قرار بود پول با مشارکت بانک برای اداره 
پروژه های  مختلف به کار رود و چون بحث مش��ارکت به میان 

می                            آید، سود قطعی نباید اعالم شود. 
با این وجود می                            بینیم که به دلیل موانعی که به آن اش��اره 
ش��د، این قانون با همه انتقاداتی که نسبت به آن وجود دارد، 
تمام و کمال اجرا نشده است. به نظر می                            رسد که برای اسالمی                     
 کردن بانک ها  باید بیشتر به وضعیت کنونی آنها  توجه کرد. 

اخیرا رتبه بندی از شرکت ها  منتشر شده که نشان می                            دهد 
۱۳ شرکت اول از ۱00 شرکت برتر ایرانی 50درصد از میزان 
فروش کش��ور را در دس��ت دارند که کل میزان فروش برای 
س��ال گذشته 5۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است نکته جالب 
اینکه بانک ها  و موسس��ات اعتباری با سهم ۲۶درصدی از این 
ف��روش در جایگاه اول ایس��تاده اند به همی��ن دلیل باید دید 

ریشه اخبار ورشکستگی و کسری های  بانکی در کجاست.
منبع: آینده نگر

یادداشت

فرصت امروز: یازدهم اس��فندماه بود که بان��ک مرکزی در اطالعیه ای، 
ادغ��ام بانک های انصار، حکمت ایرانیان، قوامین، مهر اقتصاد و موسس��ه 
اعتباری کوثر را در بانک سپه کلید زد. پس از این اتفاق، بحثی در شبکه 
بانکی و افکار عمومی شکل گرفت که با این کار، شاهد بازگشت مدیریت 
دولتی بر نظام بانکی هس��تیم، زیرا بانک س��په ب��ا تجمیع این بانک ها و 
موسسه های اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در عمل به بزرگترین بانک 
دولتی از نظر تعداد ش��عب و نیروی انس��انی تبدیل می شود. برخی دیگر 
نی��ز این ایده را مطرح کردند که اگر قرار بود دوباره نظام مدیریت دولتی 
بر بانک ها حاکم ش��ود، چه اصراری بود ک��ه در دهه ۸0 و اوایل دهه ۹0 
بخشی از سهام بانک های بزرگی همچون تجارت، صادرات، ملت و رفاه به 

بخش خصوصی واگذار شود. 
»ایرنا« برای پاس��خ این س��وال به س��راغ لعیا جنیدی، معاون حقوقی 
رئیس جمهور رفت و از او پرس��ید: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از 
س��هام این بانک ها در اختیار خصولتی ها قرار دارد، آیا این ادغام مغایر با 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی نیست؟
جنی��دی در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال، تصمیم ب��ه تجمی��ع بانک ها و 
موسسه های مالی وابسته به نیروهای مسلح در یک بانک دولتی را مغایر 
با خصوصی س��ازی ندانس��ت و گفت: مالکیت آنها پیش از این در دست 
خصولتی ها بوده است. خودتان می گویید خصولتی، هرچه خصولتی باشد 
مغایرتی با سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ ندارد. سیاست های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساس��ی هرگز خواهان خصولتی نبود بلکه دنبال خصوصی س��ازی 
ب��ود و ایج��اد خصولتی ها در اقتص��اد از ابتدا ربطی به اج��رای اصل ۴۴ 
نداش��ت. هر جایی که بنگاه خصولتی ایجاد شده، شما نمی توانید بگویید 
خصوصی س��ازی انجام ش��ده اس��ت و آن را منصه ظهور اصل ۴۴ قانون 
اساسی بدانید و بعد از ادغام نگران مغایرت آن با خصوصی سازی شوید. 

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: موضوع نظام بانکی و کارکرد آن 
در همه جای دنیا از اهمیت دو چندانی برخوردار اس��ت؛ اگر مشکلی در 
بانک ه��ا پیش آید، دولت ها از اختیارات حاکمیتی خود برای این موضوع 
استفاده می کنند. در عرصه اقتصاد، بازار سرمایه و پول برای دولت ها مهم 
هستند و به همین دلیل تنظیم و مقررات گذاری در این بخش ها نیز مهم 
است زیرا وقتی این دو بازار دچار اشکاالتی شود، اصل بقای کل بازار دچار 

تزلزل می شود و کل اقتصاد تحت تاثیر قرار می گیرد. 
به گفته جنیدی، اگر مسئوالن و کارشناسان اقتصادی ارزیابی درستی 
در لزوم اصالحات در بازار سرمایه و بانک داشته باشند، نمی توانید بگویید 
که این اصالحات سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ قانون اساس��ی را رد کرده 

است. 

24 میلیون سپرده گذار در بانک ها و موسسات ادغامی 
اما ادغام بانک های وابس��ته به نیروهای مسلح در حالی کلید خورده و 
مسئوالن بانک مرکزی آن را طرحی تاریخی می دانند که آماری از میزان 
بده��ی یا ناترازی ای��ن بانک ها و احتمال چاپ پ��ول و افزایش نقدینگی 
توسط نهادهای تصمیم ساز اعالم نشده است. تنها می دانیم این پنج بانک 
و موسسه وابسته به نیروهای مسلح در مجموع ۲۴ میلیون سپرده گذار و 
۲۱5 هزار میلیارد تومان س��پرده دارند و رقم تسهیالت پرداختی آنها به 

۱۳0 هزار میلیارد تومان می رسد.
به گزارش ایس��نا، نخس��تین زمزمه ه��ای ادغام بانک های وابس��ته به 
نیروهای مسلح از سال گذشته شنیده شد و این طرح در سال جاری رنگ 
و بوی جدی تری به خود گرفت و در نهایت ادغام این چهار بانک قوامین، 
حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و انصار و همچنین مؤسسه اعتباری کوثر در 

بانک سپه در ماه پایانی امسال کلید خورد.
ادغ��ام بانک ه��ا می تواند به کاهش مش��کالت آنها کمک کن��د، اما در 
صورتی که این کار درست انجام شود. در غیر این صورت مشکالت آنها را 
دوچندان و مردم را نیز با مشکالتی مواجه خواهد کرد. یکی از موارد قابل 
توجه در ادغام این بانک ها ناترازی آنهاس��ت که برخی کارشناسان نسبت 
به ناترازی این بانک های ادغام ش��ده نگرانند و می گویند که ممکن است 

این ناترازی سبب افزایش مشکالت آنها شود.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای هفته و در همایش 
تبیین سیاس��ت ها و فرآیندهای اجرایی طرح ادغام بانک های وابس��ته به 
نیروهای مس��لح، تاکید کرد که بانک س��په با ادغام پنج بانک و مؤسسه 
اعتب��اری، بانکی ق��وی و ارائه دهنده خدمات بهت��ر در عرصه نظام بانکی 

خواهد بود.
او با تبیین ش��رایط کشور و اش��اره به اعمال تحریم های ناجوانمردانه، 
موضوع ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح را امری حساس و ویژه 
خوانده و اظهار کرده که به رغم فش��ار دش��منان در همه زمینه ها به ویژه 
در جنگ اقتصادی تصمیمی خ��وب و تاریخی در جهت ادغام بانک های 

وابسته به نیروهای مسلح گرفته شده است.
به گفته همتی، انجام این طرح با حجم عملیات و نیروی انس��انی این 
شش بانک و با در اختیار داشتن ۱۸درصد از منابع نظام بانکی قطعاً کاری 

بزرگ و ماندگار در تاریخ نظام بانکی خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین از نهایی شدن طرح ادغام بعد از چهار 
ماه خبر داده و گفته که پس از چهار ماه، ادغام نهایی می ش��ود و ش��اهد 

تشکیل بانک سپه جدید با قدرت و توانایی بیشتری خواهیم بود.
همتی با اش��اره به ظرفیت های بانک سپه و سایر بانک های ادغامی، از 

همه دس��ت اندرکاران این طرح خواس��ت با استفاده از ظرفیت بانک های 
ادغامی در جهت پیشبرد هرچه بهتر این طرح اقدام کنند.

وی دلی��ل انتخاب بانک س��په به عنوان راهبر ط��رح ادغام را قدمت و 
توانایی مالی و فنی این بانک برشمرد و تصریح کرد که بانک سپه از نظر 
مال��ی، بنیه قوی و قابل توجهی دارد که اطمینان خاطر خوبی برای بانک 

مرکزی در زمینه ادغام ایجاد کرده است.
همت��ی ضمن اینکه از هیأت مدی��ره و مدیران عامل بانک های ادغامی 
خواست به سرعت مجامع خود را برگزار کنند، تاکید کرد که حفظ حقوق 
مش��تریان و ش��هروندان بانک های ادغامی باید در اولویت بانک س��په و 

بانک های ادغام شونده قرار داشته باشد.
رئی��س کل بانک مرکزی به کارکنان بانک های ادغامی اطمینان داد که 
در بانک س��په نوین فضای خدمت برای همه وجود دارد و کارکنان نباید 
از این بابت دغدغه ای داش��ته باش��ند و خاطرنشان کرد که بانک مرکزی 
همچون گذش��ته حامی بانک ها و مؤسسات اعتباری است و در این طرح 

نیز با تمام توان وارد شده است.
میزان بدهی و ناترازی بانک های ادغامی چقدر است؟

با این حال، در صورتی که ناترازی این بانک ها باال باش��د و بدهی های 
زیادی متوجه آنها باشد، حتی ادغام هم مشکل آنها را حل نمی کند و تنها 

بر مشکالت اضافه خواهد کرد.
پ��درام س��لطانی، نایب رئیس ات��اق بازرگانی ایران درب��اره طرح ادغام 
بانک های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه با انتشار توییتی نوشت 
ک��ه »ادغام بانک های نظامی در بانک س��په یعنی انتق��ال چند ۱0 هزار 
میلیارد تومان ناترازی )بخوانید کسری( این بانک ها به دولت. یک بار دیگر 
قرار اس��ت خزانه دولت و چاپخانه بانک مرکزی در خدمت سوءمدیریت 
چن��د بانک قرار گی��رد و ۸۱ میلیون ایرانی سهم ش��ان را از طریق تورم 

پرداخت کنند.«
آنط��ور که وی تحلیل کرده بانک مرک��زی برای جبران بدهی های این 
بانک ها نیاز به چاپ پ��ول جدید دارد که این موضوع نقدینگی و تورم را 
افزایش خواهد داد و به عبارت دیگر هزینه س��وءمدیریت بانک ها را مردم 

باید از طریق افزایش تورم پرداخت کنند.
این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی درباره ناترازی این بانک ها 
گفته که ش��رایط همه این بانک ها یکسان نیس��ت؛ برخی ناترازی باالیی 

دارند اما در مقابل اوضاع مالی برخی از این بانک ها خوب است.
ب��ا این حال تاکنون رقم��ی مبنی بر میزان نات��رازی و بدهی های این 
بانک ها اعالم نش��ده تا مشخص شود مش��کالت این بانک ها قرار است از 

طریق ادغام حل شود یا جیب مردم؟

آیا ادغام بانک ها تورم را افزایش می دهد؟

چند پرسش درباره یک ادغام

برخ��الف ماه های گذش��ته در دو روز ابتدایی این هفته، ثبات نس��بی 
قیمت ها در بازار سکه و طال اتفاق افتاده است.

بررس��ی ها نش��ان می دهد که در روزهای هجدهم و نوزدهم اسفندماه 
ش��اهد ثبات نسبی قیمت ها در بازار ارز، سکه و طال بوده ایم به طوری که 
تقریبا چنین ثبات قیمتی را در ماه های گذش��ته وجود نداش��ته است. از 
روز ش��نبه تاکنون قیمت ها در حد ثابتی باقی مانده اس��ت و خوشبختانه 
می��ان عرضه و تقاضا در بازار تعادل وجود دارد به این معنا که نه تقاضای 
اضافه داریم و نه کمبود عرضه در بازار اتفاق افتاده است. با توجه به ثبات 

قیمت ها، معامالت در حد مطلوبی باقی مانده است. 
به گزارش خبرآنالین، قیمت جهانی طال نیز در هفته جاری تقریبا ثابت 
ب��وده به طوری ک��ه هر اونس جهانی ۱۲۹۸ دالر قیم��ت دارد. اما در روز 
یکشنبه قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴میلیون و ۴۱0هزار 
تومان، هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید ۴میلیون و 5۶0 هزار 
تومان، نیم س��که ۲میلیون و ۴۷0 هزار تومان، ربع س��که یک میلیون و 

۶۱0هزار تومان و سکه های گرمی ۸۶0هزار تومان داد و ستد شد.
با توجه به نوس��انات بسیار کم قیمت ها، حباب سکه نیز در حدود ۴۴0 
هزار تومان اس��ت. هر مثقال طال به عنوان مبن��ای تعیین قیمت ها، یک 
میلیون و ۸۲0هزار توم��ان و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۲0هزار تومان 
معامله می شود.  فعاالن بازار طال و جواهر پیش بینی می کنند که با توجه 
به قیمت های روز یکش��نبه بازار، می توان گف��ت نرخ ها به قیمت  های روز 
ش��نبه بسیار نزدیک است و به نظر می رس��د در یکی دو روز آینده ثبات 

قیمت ها ادامه دار باشد.
علت نوسانات نرخ طال و ارز 

در همین زمینه، رئیس کمیس��یون تخصصی طال و جواهر درباره علت 
نوسانات شدید قیمت ها گفت:  معموال نوسانات نرخ ارز در روزهای اسفند 

طبیعی است و به طور سنتی هر سال شاهد این مساله هستیم.
محمد کش��تی آرای ادامه داد: در مواقعی از س��ال،  میزان تقاضا افزایش 
می یابد و اکنون که دو هفته به پایان س��ال باقی مانده،  میزان تقاضا برای 

خرید ارز برای مسافرت و … افزایش یافته و این مساله سبب می شود تا 
ش��اهد نوسانات جدی در این بازار باشیم. بازار سکه و طال نیز تحت تاثیر 
نوسانات نرخ ارز قرار دارند و هرگونه تغییر در این بازار می تواند قیمت سکه 

و طال را کاهش یا افزایش دهد. 
ب��ه گفته وی، افزای��ش تقضا در ای��ن روزها بر باالرفتن ن��رخ ارز تاثیر 
می گذارد و در نتیجه نوسانات قیمت ها در بازار سکه و طال اتفاق می افتد. 
مش��ابه این ش��رایط در فصل سفر حج، پایان تابس��تان نیز اتفاق می افتد 
بنابراین روند نوسان قیمت ها در این بازارها تا پایان سال قابل انتظار است.
او در پاس��خ به این سوال که تا چه زمانی بازار به آرامش و ثبات خواهد 
رسید، گفت: معموال در هفته نخست فروردین بازار نسبت به ثبات قیمت ها 
واکنس نش��ان می دهد و تقریبا تا ۱5 فروردین قیمت ها تثبیت می شود و 
کمترین نوسانات اتفاق خواهد افتاد زیرا میزان تقاضا برای ارز پایین می آید 
در نتیجه با فروکش کردن تقاضا و نوسانات شاهد تثبیت قیمت ها در بازار 

سکه و طال خواهیم بود.

برای ثبات بازار ارز و طال منتظر فروردین باشید

چشم خیره بازار به برق طال

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

هادی حق شناس
کارشناس اقتصادی
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یادداشـــــت

فرصت امروز: آیین پایانی نخستین مسابقات معامالت الگوریتمی عصر 
یکش��نبه با حضور شاپور محمدی رئیس س��ازمان بورس، مجید قاسمی 
مدیرعامل بانک پاسارگاد و یاس��ر فالح مدیرعامل شرکت اطالع رسانی و 
خدمات بورس برگزار ش��د و برگزی��دگان اولین دوره معامالت الگوریتمی 

مشخص شدند.
براس��اس اعالم هیات داوری این رویداد، تیم های هرمس به سرپرستی 
محمدامی��ن ف��الح، الگوریتم برتر به سرپرس��تی محمود م��رادی و تیم 
OVSCO ب��ه سرپرس��تی عمران حاجی زاده جایگاه اول تا س��وم بخش 
س��هام این رقابت را به خود اختص��اص دادند. همچنین تیم های هرمس، 
اس��تالر و الگوریتم برتر به ترتیب در جایگاه اول تا س��وم بخش اوراق این 
رقابت قرار گرفتند. تیم تریدآپ به سرپرستی جابر فوالدی، تیم رستاک به 
سرپرستی میثم رحیمی و تیم تدبیرگران فردا به سرپرستی سجاد کریمی 

نیز به ترتیب در جایگاه اول تا سوم بخش چالش حل مسئله ایستادند.
در ابتدای این مراس��م، یاس��ر فالح، مدیرعامل ش��رکت اطالع رسانی و 
خدم��ات بورس ب��ا قدردانی از حاضرین در آیین پایانی نخس��تین رقابت 
معامالت الگوریتمی گفت: برگزاری این رویداد در منطقه خاورمیانه و غرب 
آسیا سابقه نداشته و ایران پیشرو در برگزاری رقابت معامالت الگوریتمی 
ب��ود. او با تاکید بر اینک��ه برگزاری رقابت معام��الت الگوریتمی در ذهن 
تاریخی بازار سرمایه باقی خواهد ماند، افزود: فصل جدید داد و ستد در بازار 
سرمایه آغاز شده و حرکت این بازار بر مدار علم محصول این رویداد است.
به گفته فالح، نخس��تین رقابت معامالت الگوریتم��ی با حمایت و ایده 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد و این اقدام در آستانه ورود 

به ششمین دهه حیات بازار سرمایه، نقطه عطف بازار سرمایه است. 
مدیرعامل ش��رکت اطالع رس��انی و خدمات بورس ضم��ن قدردانی از 
مجموعه بازار سرمایه و نهادهای مالی همراه با این رویداد اثرگذار بورسی، 
گفت: برگزاری این رویداد به تقویت پایه های علمی بازار س��رمایه منتهی 

شد.
عرضه اموال مازاد بانک ها از مسیر بورس کاال

یکی از محورهای آیین پایانی نخس��تین مسابقات معامالت الگوریتمی، 
چگونگی عرضه اموال مازاد بانک ها بود و این در حالی اس��ت که به گفته 

وزارت اقتص��اد، میزان واگ��ذاری دارایی های مازاد بانک ه��ا در بازه زمانی 
دی ماه سال گذشته تا امروز ۱0 هزار میلیارد تومان بوده است.

آنگونه که وزیر اقتصاد اعالم کرده با وجود اقدامات بانک ها برای تعیین 
تکلیف و فروش اموال و دارایی ه��ای مازاد، هنوز حدود ۱00هزار میلیارد 

تومان از اموال باید تعیین تکلیف شوند.
طبق آماری که دژپس��ند در اواسط بهمن ماه امس��ال اعالم کرد، اموال 
تملیک��ی  بانک ها از ۷0 هزار میلی��ارد الی ۱00 هزار میلیارد تومان برآورد 
می شود، البته این ارقام مربوط به آبان ماه امسال می شود که با به روزرسانی 
آن ح��دود ۱00 هزار میلیارد تومان محتمل تر اس��ت. عالوه بر این برای 
ف��روش و واگذاری این اموال از پتانس��یل ب��ورس و بورس کاال، به صورت 
فروش بلوکی نیز اس��تفاده خواهد شد و امید است تا از طریق این عرضه، 

۸0  الی ۱00درصد اموال بانک ها واگذار شود.
به گفته وی، به بانک ها درخصوص واگذاری اموال مازاد برنامه یک ساله 
تدوین کرده و از مدیران آنها جدول زمانی واگذاری را نیز دریافت کرده ایم، 
اما باید یادمان باش��د که این اموال، به تنهایی متعلق به بانک ها نیس��ت، 
بلکه جزو اموال س��پرده گذاران و س��هامداران است و ما نمی توانیم چوب 

حراج به آن بزنیم.
اما طبق گفته رئیس سازمان بورس، عرضه اموال مازاد بانک ها از مسیر 
بورس کاال امکان پذیر است. او در آیین پایانی نخستین مسابقات معامالت 
الگوریتمی با اشاره به عرضه اموال مازاد بانک ها گفت: از نظر سازمان بورس 
عرضه اموال مازاد بانک ها از طریق بورس کاال اش��کالی ندارد و اگر کاالها 
همگن باشد و هیأت پذیرش بورس کاال آنها را بپذیرد، می توانیم این کار 

را انجام دهیم.
محمدی در پاسخ به سوال ایسنا، درباره اینکه آیا قرار است اموال مازاد 
بانک ها از طریق بورس کاال عرضه ش��ود؟ گفت: دقیقاً در جریان این خبر 
نیستم اما از نظر ما این موضوع اشکالی ندارد و اگر کاالها همگن باشند و 
هیأت پذیرش بورس کاال آنها را بپذیرد، می توانیم این کار را انجام دهیم.

او درباره زمان رونمایی از ابزارهای مالی وارانت و فروش اس��تقراضی نیز 
اظهار کرد: درباره وارانت مصوبه کمیته فقهی را اخذ کرده ایم و درخصوص 
فروش اس��تقراضی هم مراحل پایانی عملیاتی ش��دن آن را پش��ت س��ر 

می گذاریم و قطعاً ظرف سه ماه ابتدایی سال آینده از این ابزارها رونمایی 
خواهد شد و دستورالعمل این ابزارها نوشته شده و موضوعات زیرساختی 

آنها فراهم شده است.
رئیس س��ازمان بورس اوراق بهادار گفت: امروز ش��اهد برگزاری مراسم 
اختتامیه مس��ابقات معامالت الگوریتمی هس��تیم و تیم های متعددی از 
دانش��گاه ها و نهادهای مختلف در این مسابقات ش��رکت کردند و تجربه 

خوبی را پشت سر گذاشته اند.
محمدی درباره اختتامیه مسابقات معامالت الگوریتمی گفت: معامالت 
الگوریتمی یکی از روش های معامالتی مرس��وم در دنیاست و در برخی از 
کش��ورها ۷0 تا ۸0درصد از حجم معامالت مربوط به معامالت الگوریتمی 

ست.
وی درباره ادغام سهام بانک ها نیز گفت: مجوز شورای عالی بورس برای 
نقل و انتقال سهام خارج از ساعت معامالتی اخذ شده و در مصوبه آمده که 
حداکثر قیمت اسمی یا قیمت قبل از بسته شدن برای آن سهم ها اعمال 
خواهد شد. در این خصوص سعی شده تصمیمات به نفع سهامداران باشد. 
البته این فروش، اختیاری اس��ت و هر ش��خصی که تمایل داشته باشد از 
مکانیزم خارج از ساعت، سهم خود را به نهادهایی که دارای مجوز هستند 

می تواند منتقل کند.
واگذاری 1۰ هزار میلیارد تومان از دارایی مازاد بانک ها

در همین ارتباط، معاونت امور بانکی، بیمه و ش��رکت های دولتی وزارت 
اقتصاد، میزان واگذاری دارایی های مازاد بانک ها در بازه زمانی دی ماه سال 

گذشته تا امروز را حدود ۱0 هزار میلیارد تومان اعالم کرد.
به گفت��ه وزارت اقتصاد، دارایی های مازاد بانک ها به روش های مختلفی 
مانند بازپرداخت نشدن تسهیالت اعطایی توسط مشتریان و تملک دارایی 
توس��ط بانک ها، رد دیون دولت و س��رمایه گذاری به قصد انتفاع به تملک 

بانک ها درآمده است.
معاون��ت امور بانکی، بیمه و ش��رکت های دولت��ی وزارت اقتصاد ضمن 
ی��ادآوری اینکه بانک ه��ا مکلفند مطابق م��واد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع 
تولی��د رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور و طب��ق تاکیدهای رئیس 
جمهوری نس��بت به واگذاری دارایی های مازاد خود ظرف سه سال اقدام 
کنند، آورده است: دوره سه ساله اجرای قانون به پایان رسیده، اما قانونگذار 
مجازات هایی را برای واگذار نش��دن دارایی های مازاد )س��هام شرکت های 

تابعه غیربانکی و اموال مازاد( تعیین کرده است.
براس��اس این اطالعیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده 
س��هام دولت در بانک های دولتی و خصوصی ش��ده، همواره اجرای قانون 
را به ویژه در بانک های یادش��ده در قالب یک��ی از محورهای اصالح نظام 
بانک��ی مورد پیگیری جدی قرار داده تا از این محل ضمن هدایت بانک ها 
به انجام فعالیت های اصلی بانکداری، زمینه تقویت تسهیالت  دهی بانک ها 

را فراهم کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در این اطالعیه یادآور ش��د: بانک مرکزی 
نی��ز به عنوان مقام ناظر، اجرای این تکالی��ف قانونی را در همه بانک های 

دولتی و خصوصی مورد پیگیری قرار می دهد.
براساس گزارش وزارت اقتصاد، دی ماه سال ۱۳۹۶ کمیته ویژه پیگیری 
واگ��ذاری دارایی ه��ای مازاد بانک ه��ای دولتی و خصوصی ش��ده در این 
وزارتخانه تشکیل ش��ده که مطابق برنامه زمان بندی شده به طور مستمر 
روند واگذاری ها را رصد می کند. بر این اس��اس، میزان فروش دارایی های 
مازاد در بانک  های یادشده از ابتدای اجرای قانون )اردیبهشت ماه ۱۳۹۴( 
تا دی ماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۱00 هزار میلیارد ریال و از دی ماه ۱۳۹۶ تا کنون 

نیز حدود ۱00 هزار میلیارد ریال بوده است.
معاونت امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد تاکید کرد: مش��کالت عدیده ای 
همچون نبود خریدار در ش��رایط کنونی اقتصاد کش��ور با وجود برگزاری 
چندی��ن نوب��ت مزایده، رکود بخش امالک و مس��تغالت، س��اختار مالی 
نامناس��ب برخی از ش��رکت ها، مش��کالت کارگری و مالحظات مقام های 
محلی، نداش��تن اهتم��ام جدی همه بانک ها در واگ��ذاری دارایی ها، نبود 
مقررات واضح و مش��خص برای قیمت گذاری و انعطاف نداشتن در شرایط 

واگذاری، روند واگذاری را با کندی روبه رو کرده است.
براس��اس این اطالعیه، با توجه به اعتقاد وزارت امور اقتصادی و دارایی 
مبن��ی بر لزوم واگذاری س��هام ش��رکت های تابعه غیراب��زاری و امالک و 
مس��تغالت مازاد، پیگیری واگذاری این دارایی ها و رفع موانع پیش رو، از 
جمله پیش��نهاد مصوبه های مورد نیاز به مراجع ذی ربط به عنوان یکی از 
اولویت های کاری معاونت امور بانکی، بیمه و ش��رکت های دولتی تعریف 
شده است.  همچنین سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ۱۷ قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر نسبت به صدور برگ مطالبه مالیاتی برای همه 
بانک های دولتی و خصوصی در ارتباط با عملکرد واگذاری دارایی های مازاد 
در سال ۱۳۹5 به میزان بالغ بر ۹0 هزار میلیارد ریال اقدام کرده و این امر 

شاهد دیگری بر جدیت این وزارتخانه در واگذاری دارایی ها است.

رئیس سازمان بورس از امکان عرضه اموال مازاد بانک ها از مسیر بورس کاال خبر داد

پرده آخر نخستین مسابقات معامالت الگوریتمی

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

رشد یک هزار و 463 واحدی شاخص بورس
بورس جان گرفت

بازار س��هام در دومین روز هفته شاهد رش��د تقاضا نسبت به 
عرضه بود؛ به طوری که نماگر اصلی بازار سرمایه بیش از ۱۴00 
واحد رش��د کرد و سهم های شاخص ساز در گروه فلزی و معدنی 

امروز نیز تاثیر بسزایی در بازار داشتند. 
به گزارش ایس��نا، ش��اخص کل بازده نق��دی و قیمتی بورس 
اوراق بهادار تهران در روز یکش��نبه ۱۴۶۳ واحد رش��د کرد و به 
رقم ۱۶۴ هزار و ۴۷0 واحدی رس��ید. در عین حال شاخص کل 
هم وزن با ۲۶۱ واحد افزایش تا رقم ۳۱ هزار و ۱05 واحدی باال 
رفت. ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با ۱۸۳۹ واحد افزایش رقم ۱۸۴ 
هزار و ۱0۱ واحدی را تجربه کرد و ش��اخص بازار اول و دوم هر 
کدام به ترتیب ۱۱۳۹ و ۲۶۲۳ واحد رش��د کردند. روز یکشنبه 
بازار س��هام نس��بت به روز قبل متفاوت بود، چراکه مقدار تقاضا 
نس��بت به عرضه پیشی گرفت و بس��یاری از سهم ها توانستند با 
رش��د قیمت مواجه ش��وند؛ به طوری که فلزی ها، پتروشیمی ها 
و معدنی ه��ا بار دیگر در تأثیرگذارترین نمادها در ش��اخص بازار 
نقش آفرینی کردن��د. دوقلوهای معدنی گل گه��ر و چادرملو هر 
کدام به ترتیب ۹۳ و ۸۱ واحد تأثیر افزاینده روی ش��اخص های 

بازار سهام داشتند.
 در عی��ن حال ملی صنایع مس ایران و فوالد مبارکه اصفهان 
نی��ز هر کدام به تنهای��ی ۲۴0 و ۲0۶ واحد ش��اخص های بازار 
س��رمایه را افزای��ش دادند. در این بین پتروش��یمی مبین ۱۲۹ 

واحد تأثیر افزاینده روی نماگرهای بازار سرمایه داشتند. 
اما گروه مپنا، ش��رکت ارتباطات س��یار ایران و دادگستر عصر 
نوی��ن هر کدام به ترتیب ۲۳، ۱۸ و ۱۳ واحد تأثیر کاهنده روی 

شاخص های بازار سرمایه داشتند. 
در گروه فلزات اساس��ی بیشتر س��هم ها با افزایش قیمت بین 
یک تا دو درصدی مواجه ش��دند. در این بین تک سهم هایی هم 
بودند که بیش از ۴درصد رشد کردند و تعدادی نیز با افت قیمت 

مواجه شدند.
در گروه اس��تخراج کانه ه��ای فلزی نیز روند قیمت س��هم ها 
افزایش��ی بود؛ هرچند که غیر از یک س��هم که بیش از ۴درصد 
رش��د کرد مابقی رش��د کمتر از ۱.۷درص��د را تجربه کردند. در 
گروه خودرو و ساخت قطعات نوسان قیمت سهم ها عمدتاً کمتر 

از ۲.5درصد بود. 
در عین حال این گروه ش��اهد جابه جایی ۲۸۴میلیون س��هم 
به ارزش بی��ش از ۳5 میلیارد تومان بود. ارزش معامالت بورس 
تهران به رقم ۶۱۹ میلیارد تومان رس��ید که این رقم ناش��ی از 
دست به دست شدن بیش از ۲.۱ میلیارد سهم و اوراق مالی بود. 
همچنی��ن تعداد معامالت این بازار ب��ه رقم ۱55 هزار و ۱50 
مورد رس��ید. ش��اخص کل فرابورس نیز ۱۹ واحد رش��د و عدد 

۲0۷0 واحدی را به ثبت رساند. 
ارزش معام��الت فراب��ورس ایران رقم ۶۴۶ میلی��ارد تومان را 
تجربه کرد و حجم معامالت تا رقم ۶۲5 میلیون س��هم و اوراق 

مالی باال رفت.

رشد ۷۰درصدی شاخص کل بازار سرمایه 
در سال ۹۷

بازار س��رمایه س��ال پرتالطمی را از س��ر گذرانده است. پس 
خروج ایاالت متحده آمریکا از برجام و بازگشت تحریم نگرانی از 
محدودیت در صادرات نفت و سایر کاالها و به دنبال آن کاهش 
درآمدهای ارزی از منظر روانی بر اقتصاد کشور اثر گذاشت و به 
افزایش ش��دید نرخ ارز انجامید. این افزایش سبب ساز تحوالتی 
در اقتص��اد کالن و بازارهای مختلف بود و بازار س��رمایه هم در 

این بین مستثنی نبود.
ش��اخص کل بازار سرمایه سال ۹۷ را در ارتفاع ۹۶ هزار واحد 
آغاز کرد و در ادامه ضمن فراز و فرودهایی روند افزایش را ادامه 
داد. در مهرماه ش��اخص به قله خود یعنی کانال ۱۹5 هزار واحد 
رس��ید و با نوس��ان نرخ ارز دوباره کاهش یاف��ت و در نهایت در 
اس��فندماه تا لحظه ن��گارش این یادداش��ت در کانال ۱۶۴ هزار 
واحد ایس��تاده است. ش��اخص کل طی س��ال ۹۷ تا هفته دوم 

اسفندماه رشد ۷0درصدی را تجربه کرده است.
رون��د صعودی ش��اخص کل و در واقع محرک بازار س��رمایه 
افزایش نرخ ارز در کش��ور و افزایش سودآوری شرکت ها به ویژه 
شرکت های صادراتی و کاالیی و افزایش ارز جایگزینی شرکت ها 
بود. از س��وی دیگر اف��راد به انگیزه حفظ ارزش نقدینگی ش��ان 
ب��ه دنبال تبدی��ل منابع ریالی ب��ه دارایی مالی از جمله س��هام 
بودند و این هم به نوبه خود باعث ورود نقدینگی بیش��تر به بازار 
س��رمایه شد. از این منظر بازار سرمایه نقش مهمی  را در جذب 

سرمایه های کوچک ایفا کرد.
بازار س��رمایه یک نهاد مالی فعال در اقتصاد کشور است و اگر 
برنامه ریزی اصولی و صحیح در مورد آن به مرحله اجرا برس��د و 
زیرساخت ها توسعه پیدا کند، بهترین بازار برای جذب نقدینگی 
و سرمایه های خرد و س��رگردان در جامعه و هدایت منابع مالی 
به سمت بخش های مولد اقتصاد به منظور توسعه سرمایه گذاری 
و ایجاد اشتغال پایدار است. در شرایطی که بنگاه ها با تنگناهای 
مالی دس��ت و پنجه نرم می کنند، بازار سرمایه می تواند با فراهم 
کردن س��رمایه در گردش الزم برای این بنگاه ها به تقویت بنیه 

اقتصاد کمک کند.
اینکه ش��اخص کل در نهایت به چه س��مت و س��ویی حرکت 
می کن��د به عوامل متعدد بس��تگی دارد ک��ه از جمله آن قیمت 
جهانی مواد پایه و معدنی اس��ت. از این منظر س��ال آینده سال 
فرصت ها و ریس��ک های متعدد برای بازار س��رمایه است و باید 
دید سیاس��ت گذاری ها و مدیریت بازار سرمایه تا چه اندازه توان 

تبدیل تهدید ها به فرصت ها را دارد.

عباس آرگون
 عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
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 15درصد گندم تولیدی کشور
تبدیل به ضایعات می شود

مجری طرح گندم گفت ۱۴ تا ۱5درصد گندم تولیدی کش��ور در فرآیند 
تولید تا مصرف تبدیل به ضایعات می شود که این رقم با در نظر گرفتن مصرف 
۱۳.5میلیون تن گندم مصرفی کشور رقم باالیی به حساب می آید. به گزارش 
تسنیم، اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم روز گذشته در جشنواره 
عکس خوشه از مزرعه تا سفره اظهار کرد: مصرف گندم در کشور ۱۳ تا ۱۳.5 
میلیون تن است و در چهار اقلیم گندم در کشور تولید می شود؛ به طوری که 
تمام گونه های گندم دنیا در ایران قابل برداشت است. وی افزود: گندم نقش 
مهمی در تأمین پروتئین و انرژی ۸۲ میلیون نفر ایرانی دارد و در موضوع تأمین 
امنیت غذایی به شدت اثرگذار است. اسفندیاری با بیان اینکه برای سال زراعی 
جاری نیز پیش بینی تولید و برداشت مناسب گندم شده است، گفت: در حالی 
که در چند س��ال اخیر میزان واردات ما به صفر رسیده است در سال ۹۲، ما 
در جمله کشورهای بزرگ واردکننده این محصول بوده ایم. مجری طرح گندم 
ادامه داد: از فرآیند تولید تا مصرف گندم ۱۴ تا ۱5درصد ضایعات ایجاد می شود 
که رقم قابل توجهی به حساب می آید. وی تصریح کرد: به ویژه در بخش نان، 
شاهد ضایعات بیشتر این محصول هستیم که باید توجه بیشتری در این ارتباط 
صورت گیرد که امیدواریم با کمک هنرمندان و سایر اقشار جامعه فرهنگ سازی 
بیشتری در این ارتباط صورت گیرد.بنابر این گزارش، یزدان سیف، مدیرعامل 
ش��رکت بازرگان��ی دولتی ایران نیز در این مراس��م گفت: ب��ا وجود اینکه به 
خودکفایی در تولید گندم رسیده ایم توسط برخی از افراد می شنویم که چرا باید 
وقتی می توانیم این محصول را وارد کنیم آن را در کشور بکاریم؟ وی افزود: آنها 
با این توجیه که گندم آب بر است قصد واردات این محصول استراتژیک به کشور 
را دارند. باید توجه داشت که به خالف آنچه مطرح می شود گندم گیاهی است 

که مصرف آب زیادی ندارد و جزو قانع ترین ها به حساب می آید.

 ایران بزرگ ترین تولیدکننده
آجیل و خشکبار جهان 

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار با بیان اینکه ایران بزرگ ترین تولیدکننده 
آجیل و خشکبار در جهان است، گفت امسال کاهش تولید آجیل و خشکبار 
در کش��ور طی ۲5 سال گذش��ته بی سابقه بوده اس��ت. به گزارش تسنیم، 
علیرضا ارزانی ممقانی با اعالم این مطلب که کاهش تولید آجیل و خشکبار 
در کشور طی ۲5 سال گذشته بی س��ابقه بوده است، افزود: میزان صادرات 
آجیل و خشکبار نیز نسبت به سال گذشته با افت روبه رو بوده است. وی با 
بیان اینکه برای حفظ جایگاه ایران در بازارهای جهانی که جهت نفوذ به آنها 
سال ها تالش صورت گرفته است، اظهار داشت: ایران نخستین تولیدکننده 
آجیل و خش��کبار در جهان است. رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار با تاکید 
بر اینکه مدیریت نامناسب سبب گرانی این محصوالت در بازار داخلی شده 
است، ادامه داد: با توجه به فرا رسیدن نوروز میزان مصرف آجیل و خشکبار 
به اوج خود می رس��د. وی ضمن اش��اره به اینکه بازرسی و تنظیم بازار باید 
همراه با عرضه محصول در بازار باش��د، گفت: ب��رای مقابله با گرانی آجیل 
و خش��کبار باید تالش های بیشتری صورت گیرد. ارزانی ممقانی افزود: ارائه 
مجوز واردات به مرزنش��ینان دیرهنگام است و نمی تواند نیاز بازار شب عید 
به آجیل و خشکبار را تامین کند؛ این مهم باید یک ماه زودتر انجام می شد. 
وی ب��ا اعالم این خبر که عوارض واردات بادام زمینی و تخمه آفتابگردان از 
۴درصد به 55درصد افزایش یافته است، اظهار داشت: این مسئله سبب شده 
قیم��ت هر کیلو گرم بادام زمین��ی از ۱۴هزار تومان به ۴0 هزار تومان و هر 
کیلوگرم تخمه آفتابگردان هم از ۸هزار تومان به ۳0 هزار تومان افزایش یابد.

سوءاستفاده از نگرانی مردم برای گران کردن کاال
قیمت اقالم خوراکی در سال جاری در بازه های مختلف زمانی روند افزایشی 
به خود گرفت که بررس��ی ها نش��ان از آن دارد که در بس��یاری از محصوالت 
کمبودی وجود ندارد و نیاز مصرف کننده آنقدر نیس��ت که کمبودی در بازار 
ایجاد کند و تنها برخی افراد سودجو برای کسب سود از ترس مردم برای گران 
کردن کاال استفاده می کنند. به گزارش ایسنا، در سال جاری به واسطه رشد 
افسارگسیخته نرخ ارز به ویژه دالر، اقتصاد و بازار مصرفی جامعه تحت الشعاع 
قرار گرفت و قیمت انواع محصوالت رش��د قاب��ل توجهی کرد، اما نکته قابل 
توجه آن اس��ت که با کاهش قیمت دالر، به همان نس��بت قیمت محصوالت 
و اجناس کاهش پیدا نکرد و از س��وی دیگر محصوالت سطح بازار به صورت 
خرده فروشی و عمده فروشی با نوسان لحظه ای دالر افزایش قیمت را به خود 
می گرفتند و این در حالی بود که محصوالت سطح بازار و حتی کارخانه و انبار 
در ماه های قبل تأمین ارزی شده بودند. این نوسانات و بار روانی منفی در سطح 
جامعه ش��رایط را به سمتی سوق داده که با تغییر قیمت محصوالت مصرفی 
همچون گوش��ت، مرغ، رب، روغن، چای و در چند روز اخیر ش��کر، برخی از 
مصرف کنندگان نهایی از ت��رس کمبود، بیش از نیاز واقعی خود به خرید در 
بازار می پردازند. این اتفاق در برهه ای از زمان برای روغن، دستمال کاغذی و 
محصوالت بهداشتی بانوان رخ داد که با گذشت زمان و کاهش بار روانی این 
موضوع، میزان عرضه و تقاضا متعادل شد و بسیاری از افراد همچنان از روغن 
و محصوالت بهداشتی که در تابستان خریداری کرده اند استفاده می کنند. اما 
در چند روز گذشته باز هم خبر افزایش قیمت و کمبود محصول دیگری اعالم 
شد که حتی کار را به جایی رساند که قرار شد پای شکر به نمایشگاه های بهاره 
تهران باز شود. در کنار آن اگر سری به فروشگاه های زنجیره ای بزنید متوجه 
می ش��وید که برخی افراد به صورت کارتنی روغن خریداری می کنند، روغنی 
که در روزهای اخیر هیچ افزایش قیمت و کمبودی نداشته است. در این زمینه 
علی آقا که در یکی از فروش��گاه های زنجیره ای غرب تهران به خرید ۶کارتن 
روغن سرخ کردنی و خوراکی پرداخته بود به ایسنا، گفت: خانواده ما از سه نفر 
تشکیل شده و عموماً هر شیشه روغن سرخ کردنی را طی دو هفته و هر شیشه 
روغن خوراکی را طی س��ه هفته استفاده می کنیم. او در پاسخ به این پرسش 
که ۶0 عدد روغن برای یک خانواده در یک مرتبه خرید بسیار زیاد است، بیان 
کرد: عموماً روغن را دانه ای خرید می کنیم، اما شنیده ام که در روزهای انتهایی 
سال روغن گران خواهد شد برای همین این تعداد روغن خریداری کردم. یک 
حس��اب سرانگشتی نشان می دهد که با خرید ۶0 عدد روغن که نیمی از آن 
سرخ کردنی و نیمی دیگر خوراکی است این خانواده تا ۱5 ماه دیگر نیازی به 
خرید روغن س��رخ کردنی ندارند، حال زمانی که قدرت خرید عموم خانواده ها 
کاهش یافته، این خرید بیش از نیاز عاملی می شود که فرد مصرف گرا شود و 
از سوی دیگر سرمایه خود برای خرید مایحتاج زندگی را تا ۱5 ماه تنها درگیر 
خرید روغن کرده است. همچنین اگر در همین شرایط اعالم شود که محصول 
دیگری گران می شود، این خانواده می خواهد چه تصمیمی بگیرد؟ مگر انباری 
خانه های امروزی ایرانی ها تا چه حد وسعت دارد که بتواند تمام مواد مصرفی 

را در آن برای مصرف چندین ماه دپو کند!؟

اخبـــار

رئیس کنفدراسیون صادراتی ایران گفت جمله معروف رهبری مبنی بر 
اینکه »نظرات اتاق رو بگیرید، بشنوید و بخوانید« نشانگر اهمیت موضوع 

اتاق بازرگانی برای ایشان است که امید را به دل صادرکنندگان القا کرد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، محمد الهوتی در نشس��ت خبری 
با اصحاب رس��انه بیان کرد: پس از خروج آمریکا از برجام در س��ال ۹۷ و 
تحریم های یک جانبه و ظالمانه ای که تحمیل ش��د دولت مجبور به اتخاذ 

تصمیماتی شد  که خود منتقد آنها بود.
وی اف��زود: موضوع تعهد ارزی که پس از ۲0 س��ال به چرخه صادراتی 
بازگشته است از چالش های جدی پیش روی صادرکنندگان بود. برخالف 
س��ایر حوزه ها بخش صادرات تنها حوزه ای بود که افزایش نرخ ارز در آن 
تاثیر مثبت داش��ت، اما با شرایطی که دولت اتخاذ کرد در این بخش هم 

افزایش چشمگیری نداشتیم.

الهوت��ی در ادامه بی��ان کرد: اتفاق خوبی که امس��ال صادرکنندگان را 
خوشحال کرد نشست اتاق تهران با دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی 
بود. در این نشست موضوعات مطرح شده در قالب یک گزارش برای مقام 

معظم رهبری ارسال شد.
وی بیان کرد: ش��اید در طول چهار دهه گذش��ته اولی��ن باری بود که 
رهب��ری در موضوع اتاق بازرگانی ورود پیدا کردند و آن جمله معروف که 
نظرات »اتاق رو بگیرید، بش��نوید و بخوانید« را به جرأت متذکر ش��دند و 
این نشانگر اهمیت موضوع اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برای ایشان بود 
ک��ه امید را به دل صادرکنندگان الق��ا کرد. الهوتی ابراز کرد: توجه جدی 
مقام معظم رهبری به اتاق بازرگانی نش��ان دهنده این است که عملکرد و 
صحبت های ما برای ایشان جالب بوده است و خواستاریم که دولت با توجه 

به تاکید رهبری، حمایت خود را جدی تر کند.

کنفدراسیون صادراتی هنوز در پی رفع ایرادات بخشنامه معاون 
اول رئیس جمهور

وی اف��زود: امیدواریم که در س��ال ۹۸ نتایج نشس��ت های دولت و بخش 
خصوصی در جهت رفع موانع صادراتی و تسهیل توسعه تجارت مشهود باشد، 
آمار کلی گمرک اعالم می کند که ۴0 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی و ۳۸و 
نیم میلیارد دالر واردات کاال در ۱۱ ماهه گذشته صورت گرفته است؛ پیش بینی 
می ش��ود حجم صادرات تا پایان س��ال به ۴۳ تا ۴۴ میلیارد دالر برسد و تراز 
تجاری در پله ۱.5 دالر مثبت باقی بماند. رئیس کنفدراسیون صادراتی ایران 
گفت: اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صادراتی هنوز در پی رفع ایرادات بخشنامه 
ابالغ ش��ده از سوی معاون اول ریاس��ت جمهوری در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۷ 
است؛ مشکالتی که در بخشنامه وجود داشت را بار ها مطرح کردیم، بخشی از 

مشکالت برطرف شده و بخشی از آن مسکوت مانده است.

امیدواری صادرکنندگان از توجه جدی رهبری به اتاق بازرگانی

 دولت مجبور به اتخاذ تصمیماتی در حوزه ارزی است

رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران با بی��ان اینکه بازار، دالر باالی ۱0 
ه��زار تومان را پس زد چرا که کش��ش ارز به ای��ن قیمت را ندارد، گفت 

گرانی ارز فقط باعث رشد ۳درصدی صادرات کشور شده است.
به گزارش تس��نیم، محمد الهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران 
در نشس��ت خبری اظهار کرد: محدودیت هایی در بخش صادرات داریم 
که باعث شده برخی از صادرکنندگان ما نتوانند به تعهدات خود در قبال 
مشتریان خارجی عمل کنند و یا بازارهای صادراتی آنها از بین رفته است.

وی اف��زود: اعمال محدودیت های یک باره مش��کالت زی��ادی در کنار 
محدودیت های تحریم برای صادرکنندگان داخلی ایجاد کرده اس��ت؛ از 
طرفی هزینه های حمل و نقل به ویژه در بخش صادرات به کش��ورهای 

اروپایی افزایش یافته است.
رئیس کنفدراس��یون ص��ادرات ایران ادامه داد: سیاس��ت های دولت و 
تحریم های آمریکا منجر به افزایش هزینه های صادرات شده است که این 

امر خودش را بیشتر در بخش حمل و نقل نشان می دهد.
وی با بیان اینکه هزینه های حمل و نقل دو برابر ش��ده اس��ت، تصریح 
ک��رد: در بخش حمل و نقل زمینی میزان افزایش هزینه ها بیش��تر بوده 
است، به طوری که در برخی از مناطق این هزینه تا سه برابر افزایش یافته 

و قیمت تمام شده کاالی صادراتی را افزایش داده است.
الهوت��ی گفت: در این ش��رایط برای رونق کمک به صادرات س��ازمان 
توسعه تجارت ایران خودش را مکلف کند تا بخشی از هزینه های آنها را 
با اعطای مشوق های صادراتی پرداخت کند. در کشوری مانند ترکیه نیز 

دولت کمک هزینه های��ی به صادرکنندگان پرداخت می کند تا محصول 
صادراتی آنها رقابتی باشد، اما سازمان توسعه تجارت ایران تنها توانسته 
است ۲درصد از مبلغ ۲0 میلیارد تومان برای پرداخت مجوزهای صادراتی 

را جذب کند.
رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران در ادامه صحبت های خود با بیان 
اینکه واردات کاال در س��ال ۹۷ مدیریت ش��د، گفت: با توجه به شرایط 
خاص کش��ور واردات کاالهای مصرفی که در داخل کشور تولید می شود 
در س��ال جاری ممنوع ش��د و وضعیت تراز تجاری کشور در سال جاری 

مثبت شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت ارز انتظار داشتیم که میزان 
صادرات افزایش یابد، اما به دلیل محدودیت های ایجادشده رشد صادرات 
ایران به اندازه ای که در نظر گرفته ش��ده بود، نرسید و حدود ۳درصد در 

مقایسه با سال قبل افزایش یافته است.
 الهوتی گفت: تعیین زمان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات باعث  
ش��ده اس��ت که این نگرانی برای تجار وجود داش��ته باشد که نتوانند به 
تعهدات خود برای بازگش��ت ارز حاصل از صادرات در زمان تعیین ش��ده 

عمل کنند و برخی از آنها ریسک را قبول نکنند.
رئیس کنفدراس��یون صادرات ای��ران با بیان اینکه ح��دود ۸0درصد 
صادرات کش��ور محصوالت خام و نیمه س��اخته بوده است، گفت: حدود 
۲0درص��د محص��والت صادراتی ایران��ی محصوالتی ساخته  ش��ده و با 
ارزش افزوده باال اس��ت که الزم اس��ت دولت براساس مشوق هایی که به 

صادرکنندگان کاالهای باارزش اف��زوده باال پرداخت می کند از صادرات 
این محص��والت حمایت کند. وی با بیان اینک��ه نرخ های فعلی دالر در 
کشورمان واقعی نیس��ت، اظهار داشت: بازار دالر باالی ۱0هزار تومان را 

پس زد و بازار کشش ارز به این قیمت را ندارد.
وی با اش��اره به آخرین آمار تجارت خارجی کشور گفت: براساس آمار 
جدید رئیس کل گمرک، در ۱۱ماه��ه ۴0میلیارد دالر صادرات و ۳۸,5 
میلیارد دالر واردات انجام ش��ده است که به نظر می رسد میزان صادرات  

کشور تا پایان سال به حدود ۴۱ میلیارد دالر برسد.
بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور روان می شود

الهوتی اظهار داشت: دولت تصمیمات جدیدی برای تسهیل بازگشت 
ارز حاص��ل از ص��ادرات و امکان ارائ��ه ارز صادراتی ب��رای واردات خود 
صادرکننده یا واردکننده دیگر در نظر گرفته اس��ت که این امر می تواند 
بازگشت ارز صادراتی به کشور را آسان کند  اما باید ثبت سفارش ها نیز 

روان تر باشد.
وی افزود: بانک مرکزی معتقد اس��ت که پتروش��یمی ها در بازگشت 
ارز خ��ود خ��وب عمل کرده اند، اما به هر حال میعان��ات گازی که ۲۳ تا 
۲۴درصد از صادرات را در اختیار دارند که بیشتر آنها دولتی هم هستند .
رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران گفت: تا یک ماه قبل عماًل امکان 
اس��تفاده از برخی روش ها برای بازگش��ت ارز صادراتی وجود نداش��ت و 
اکنون امکان آن فراهم ش��ده و به نظر می رس��د بازگش��ت ارز صادراتی 

متعادل تر شود.

بررسی ها نش��ان می دهد، با وجود تخصیص ارز دولتی به نهاده های 
دامی شاهد افزایش قابل توجه قیمت محصوالت نهایی گوشتی تولید 

داخل در بازارهای مختلف کشور بوده ایم.
به گزارش تس��نیم، در لیس��ت اصلی ۲5 قلم کاالی اساس��ی که در 
س��ال ۹۷ با ارز ۴۲00تومانی وارد کش��ور شده س��ه گروه اصلی الف: 
کاالی اساس��ی مصرفی )خوراکی ها(، ب: اقالم مربوط به کش��اورزی و 
دام��داری، ج: دارو و تجهیزات پزش��کی و همچنین کاغذ و الس��تیک 

کامیون دیده می شود.

ماهانه یک میلیارد دالر کاالی اساسی با ارز 42۰۰تومانی وارد می شود
مهدی میراش��رفی، رئیس کل گمرک گفته است: طی ۱۱ماهه اخیر 
آماری از واردات کاالهای اساس��ی داریم که نشان دهنده بحران در این 
زمینه نیست و وضعیت مطلوب است. در این مدت ماهانه بالغ بر یک 
میلیارد دالر کاالهای اساس��ی به کش��ور وارد ش��ده که به لحاظ وزنی 
۷00 هزار تن نس��بت به مدت مشابه افزایش داشت. رئیس  کل گمرک 
اضافه کرده اس��ت: در کاالهای اساسی بحران که نداریم هیچ بلکه در 
برخی قلم کاالها مثل ذرت یا گوش��ت واردات نس��بت به مدت مشابه 

افزایش داش��ته و طی ۱۱ماهه امس��ال قریب به ۱۱ میلیارد دالر برای 
واردات کاالهای اساس��ی هزینه شده است. براس��اس اظهارات رئیس 
گمرک، کنار افزایش ترخیص اقالمی مثل گوشت قرمز، شاهد افزایش 
واردات اقالمی مانند ذرت که از نهاده های دامی و کشاورزی به حساب 
می آیند هس��تیم. گفتنی اس��ت، براس��اس گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس ش��ورای اس��المی، س��الیانه یک میلیون تن گوشت در کشور 
مصرف می ش��ود که برآوردها نشان می دهد حدود ۷00 هزار تن آن از 

محل تولید داخل و مابقی از طریق واردات تأمین می شود. 

بازار کشش دالر باالی 1۰ هزار تومان را ندارد

معمای تخصیص ارز دولتی به تولیدکنندگان دام

افزایش شدید قیمت گوشت داخلی با وجود افزایش واردات نهاده 

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

طلسم رکود بازار خودرو شکست
ب��ا نزدیک ش��دن به عید ن��وروز مردم به س��مت خرید خودرو 
متمایل می شوند و خودرو مانند هر کاالی دیگری با افزایش تقاضا 
مواجه می ش��ود بر این اس��اس با توجه به اقدام شرکت های بزرگ 
خودروس��از به عرضه ش��اهد کاهش قیمت ها هستیم که به گفته 
ب��ازرس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو طی چند 
روز اخیر رونق به بازار خودرو بازگش��ته و رکود چند ماه گذش��ته 

شکسته شده است.
نعمت اهلل کاشانی نسب در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، گفت: 
با توجه به شروع فصل بهار تقاضا برای خرید خودرو افزایش یافته؛ 
اتفاقی که هر ساله با شروع سفرهای نوروزی با آن مواجه هستیم 
البته رونق بازار شب عید مختص خودروهای صفر کیلومتر نیست 
و طیف های مختلف مردم با هر توان مالی اقدام به خرید خودروی 

مورد نظر می کنند.
وی در ادام��ه افزود: طی چند روز اخیر ش��اهد عرضه خودرو به 
بازار ش��دیم که همزمان با افزایش عرض��ه، قیمت ارز نیز کاهش 
یافت این دو عامل منجر به کاهش قیمت ها شده و زمینه را برای 
معامله جدی در بازار خودرو فراهم س��اخته اس��ت؛ اتفاقی که در 

چند ماه گذشته کمتر شاهد آن بودیم.
وی با اش��اره به اینکه رکود حاکم بر بازار شکس��ته شده، اظهار 
داش��ت: با توج��ه به رونق معامله، در حال حاض��ر بازار خودرو راه 
افتاده و وضعیت نس��بت به سه هفته اخیر اندکی بهتر شده است 
البته همه ساله با نزدیکی عید و تالطم بازار برای خرید شب عید 
و انجام مس��افرت شاهد رونق بازار خودرو هستیم و معموال قبل از 

عید معامله بیشتری در بازار خودرو انجام می شود.
بازرس اتحادیه نمایش��گاهداران و فروش��ندگان خ��ودرو اذعان 
داشت: مردم فریب شرکت هایی که نظارتی بر عملکرد آنها نیست 
را نخورند. ش��رکت های متقلبی که با س��وء رفتار خود قصد فریب 
م��ردم و اخذ مبالغی جهت واگذاری خودرو در آینده را دارند. این 
ش��رکت ها به هیچ عن��وان قابل اعتماد اتحادی��ه و بازرس اتحادیه 
نیس��تند زیرا معامله با این ش��رکت ها ممکن اس��ت عواقبی برای 

مردم داشته باشد و آنان را به دردسر بیندازد.
کاشانی نس��ب خاطرنش��ان ک��رد: م��ردم تنها به ش��رکت های 
خودروس��از نام آش��نا و معتبر که س��ال ها در بازار خ��ودرو حضور 
داش��ته اند و با وجود تاخیر در تحویل تعهدات، اما حقوق مشتری 
را حفظ کرده و پول مردم را تصرف نکرده اند وارد معامله شوند در 

غیر این صورت نباید انتظار تحویل خودرو را داشته باشند.
وی با اش��اره به اینکه از لحاظ حقوقی نمی توان نام شرکت هایی 
ک��ه خودرو را پیش فروش کرده و در نهایت محصولی به مش��تری 
تحوی��ل ندادن��د را بازگو کرد، گفت: مردم در جریان هس��تند که 
با ورود دادس��تانی برخی از این کالهبرداری ها منجر به بازداشت 
مدیرعامل ش��د، اما متاس��فانه تعداد زیادی از ش��هروندان در دام 

تبلیغات این شرکت ها گرفتار شدند.

عدم تمایل خودروسازان به استفاده از 
تسهیالت گمرکی 

به رغم مشکالتی که دبیر انجمن قطعه سازان درخصوص مشکل 
خودروس��ازان برای ترخیص قطعات خودرو دپوشده درگمرک به 
آن اشاره کرد، عزیز ش��مس، مدیرکل گمرک چابهار مدتی پیش 
اعالم کرده بود که گمرک تس��هیالتی برای خودروس��ازان در نظر 
گرفته و کسانی که با بانک مشکل دارند، می توانند ۷0 تا ۸0درصد 

کاالی خود را ببرند و مابقی را به عنوان وثیقه در بندر بگذارند.
اما خودروسازان تمایلی برای استفاده از تسهیالت گمرکی نشان 

ندادند.
چراکه نگ��ران بودند اگر کاال از گمرک ترخیص ش��ود، بانک ها 
در نهای��ت ارز ۴۲00تومانی را در اختیار ش��رکت های واردکننده 

قرار ندهند.
مازیار بیگل��و در این زمینه تاکید کرد: »واقعیت این اس��ت که 
هن��وز تاکید بر این اس��ت ک��ه ارز ۴۲00تومانی تعل��ق گیرد، اما 
متاس��فانه به نظر می رسد امکان این مساله دیگر وجود ندارد. این 
قانون گذاش��ته شده و خودروسازان و قطعه س��ازان نیز ناخواسته 

ناچار به تبعیت از آن هستند.«

هیچ خودرویی به واسطه مصوبه هیات دولت و دستورالعمل وزارت صمت 
ترخیص نش��ده اس��ت. به گزارش پدال نیوز، توق��ف روند ترخیص حدود 
۱5هزار خودرو در سال جاری، گردش مالی ۷میلیارد دالری بخش واردات 
خودرو را متوقف کرد و موجب حاشیه سازی ها و هزینه تراشی های متعدد 

برای سازمان ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی ذی ربط شد. 
 مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران درخصوص جلسات 
پیگیری حقوق شرکت های نمایندگی و واردکننده خودرو می گوید: »زمانی 
که س��ازمان تعزیرات به موضوع شرکت های نمایندگی ورود کرد، روسای 
ش��عب تهران متوجه اجحاف به حق قانونی شرکت های واردکننده خودرو 

شدند.« 
 وی می افزاید: »دو ماه پیش هیات دولت، پس از یک س��ال کش��مکش 
درخصوص ترخیص این خودروها مصوب��ه ای صادر کرد و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با بخش��نامه ای دستورالعمل واردات این خودروها را ابالغ 
کرده اس��ت. ام��ا به رغم این تعیین تکلی��ف، ام��کان واردات این خودروها 
همچن��ان وجود ندارد و هیچ خودرویی به واس��طه مصوب��ه هیات دولت و 
دستورالعمل وزارت صمت ترخیص نشده است، چراکه همچنان مشکالت 

درون سیستمی و نبود هماهنگی الزم برای خروجی مثبت وجود دارد.« 
 محمدرضا منص��وری، نماینده مجلس در این خصوص معتقد اس��ت: 
»به طور قطع با ترخیص هرچه سریع تر خودروها از گمرک ها، شاهد عرضه 
بیشتر در بازار و کنترل قیمت ها خواهیم بود.« وی می گوید: »اخذ عوارض 
گمرک��ی الزم از این خودروها با کس��ب درآمد خوبی ب��رای دولت همراه 

خواهد بود. از سوی  دیگر، رفع کمبود خودروهای خارجی در بازار، تنها با 
ترخیص خودروهای دپوشده از گمرک ها امکان پذیر می شود.« 

 منص��وری ادامه می دهد: »در حال  حاضر همه به دنبال اجرایی ش��دن 
مصوبه هیات وزیران و دستور معاون  اول رئیس جمهور در این زمینه هستند 
و الزم اس��ت دستگاه ها نیز همکاری الزم را به عمل آورند تا عرضه در بازار 

افزایش یابد.« 
 به  عقیده کارشناس��ان، هم اکنون س��رمایه های مردمی در حال از بین 
رفتن اس��ت و دولت می تواند با توجه و نظارت بر تخلفات انجام ش��ده در 
زمینه ثبت س��فارش و بررس��ی به موقع آنها، ضمن کس��ب درآمد از محل 

دریافت عوارض، نسبت  به حفظ سرمایه های مردم اقدام کند.
 تقس��یم بندی خودروها در دس��تورالعمل اجرای��ی وزارت صمت برای 

تعیین تکلیف و ترخیص از گمرک چگونه است؟ 
 بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان های صنعت، معدن 
و تجارت اس��تانی ابالغ شده است و براس��اس این بخشنامه، آن دسته از 
خودروهای متوقف در گمرک که با انتقال ارز و به صورت گش��ایش ال سی 
وارد ش��ده اند، در صورتی که تا شانزدهم دی ماه امسال قبض انبار دریافت 

کرده باشند، اجازه ترخیص خواهند داشت.
 براساس این بخشنامه، خودروهای متوقف در گمرک به دو دسته تقسیم 
شده اند، گروه نخست خودروهایی هستند که با انتقال ارز و گشایش ال سی 
وارد شده اند و گروه دوم شامل خودروهای واردشده بدون انتقال ارز است.

طبق تصمیم وزارت صنعت خودروهای دسته اول )واردشده با انتقال ارز( 

در صورتی که تا ش��انزدهم دی ماه قبض انبار دریافت کرده باش��ند، اجازه 
ترخیص از گمرک را خواهند داش��ت اما در خودروهای دس��ته دوم بدون 
انتق��ال ارز )انتقال ارز از طریق غیربانکی( تنه��ا آنهایی مجاز به ترخیص 

هستند که قبض انبار آنها تا شانزدهم مردادماه صادر شده باشد.
 آیا در بخش��نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مانع مش��خصی برای 
ترخیص آن دس��ته از خودروهای مان��ده در گمرک که تخلفی در مراحل 

ثبت سفارش نداشته اند، وجود دارد؟ 
 همان طور که گفته ش��د، براساس این بخشنامه خودروهای متوقف در 
گمرک که با انتقال ارز بانکی وارد شده اند و قبض انبار گمرکی آنها تا ۱۶ 
دی ماه امسال معتبر بوده و همچنین خودروهایی که واردات آنها با انتقال 
ارز از طریق غیربانکی و تا ۱۶ مردادماه س��ال جاری قبض انبار آنها معتبر 

است، مجاز به ترخیص هستند و در متن بخشنامه مانعی وجود ندارد.
 بر این اس��اس آیا امکان ترخیص تمام خودروها تا پایان امس��ال برای 

واردکنندگان مشمول بخشنامه جدید وزارت صمت فراهم می شود؟ 
 مطابق این بخش��نامه هر واردکننده ای که مش��مول یکی از ش��رایط 
این بخش��نامه ش��ود، امکان ترخیص خودروهای خود تا تاریخ ذکرش��ده 
را خواهد داش��ت. البت��ه فرآیند طوالنی ترخی��ص خودروهای متوقف در 
گم��رک، این امکان را تا پایان س��ال جاری محال جل��وه می دهد، چراکه 
به رغم مصوبه دولت و بخشنامه جدید وزارت صمت تاکنون هیچ خودرویی 
از طریق مصوبه دولت ترخیص نش��ده است و مشکالت درون سیستمی و 

ناهماهنگی ها همچنان مانع رسیدن به خروجی مثبت است. 

خودروهای مانده در گمرک؛ اسیر مشکالت درون سیستمی و ناهماهنگی ها

 رئی��س دانش��گاه آزاد گفت صنعت خودروس��ازی ایران به ش��کل 
کارخانه است، اما توانایی ساخت موشک وجود دارد.

به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، محمدمه��دی طهرانچی در 
دومی��ن کنفرانس بین الملل��ی پژوهش در نوآوری و فن��اوری که  در 
دانش��گاه شهید بهشتی در حال برگزاری اس��ت درباره رویکرد جدید 
علم��ی بیان کرد: گاهی اوق��ات پیش می آید که رویکرد ما به تحوالت 
غرب ترجمه ای می ش��ود و این موضوع نمی تواند س��بب رشد مطالب 

شود.
رئی��س دانش��گاه آزاد  ادام��ه داد: برای مثال گاه��ی گل مصنوعی 
می خریم که در ابتدا زیباست، اما رشدی نمی کند، اما بذر حیات دارد 
و اگ��ر توج��ه به تحوالت غرب به صورت ترجمه ای باش��د همانند گل 

مصنوعی است و زایشی ندارد.
طهرانچی با اشاره به درک مفهومات گفت: هنگامی که  می خواهیم 
به رش��د مفاهیم در کشور توجه کنیم  باید دقت داشته باشیم که این 

رش��د به درک آن مفه��وم  توجه دارد؛ در ش��رایط کنونی با مفهومی 
مواجهیم که باید به  پایه های آن توجه شود و باید توجه داشت که هر 

زیست بوم شرایط خاص خود را دارد.
وی درباره ورود دانش��گاه به عنوان یک صنعت و آموزش��گاه گفت:  
تا س��ال 5۷ مفهوم دانش��گاه به عنوان مولد علم بود،  در حالی که باید 
بدانیم رویکرد ما به مفهوم دانش��گاه و مفه��وم علم نباید یک آموزش 
پایه باشد، اما متاسفانه  باوری غلط وجود دارد و به همین دلیل برخی 

تصور می کنند پژوهشگاه ها نباید آموزش دهند.
ورود پژوهش به  آموزش کار محوری سازمانی نبود

رئی��س دانش��گاه آزاد اظهار ک��رد: پژوهش را پ��س از آموزش وارد 
حوزه های علمی کرده ایم، اما همین موضوع هم به عنوان کار محوری 
س��ازمانی نب��ود و  به عنوان یک فعالیت ادامه پی��دا کرد و اکنون  در 
مت��ن علم، فراگیری، فرهنگ و پژوه��ش هم قرار دارد. در حال حاضر  
پژوهش در علم داریم اما صنعت هم به پژوهش نیاز دارد، در دانشگاه 

کاری علمی و مفهوم تکنولوژی وجود دارد. طهرانچی گفت: فناوری را 
به پژوهش اضافه کردیم به همین دلیل به آن لطمه های بسیاری وارد 
ش��د، به صراحت می توان گفت در کشور فناوری خودرو نداریم، اما به 
جرأت می گویم فناوری موش��ک داریم زیرا این فناوری در کش��ورمان 

زایش و رشد داشته در حالی که صنعت  خودروی ما کارخانه است.
وی با بیان اینکه عمل های مختلفی نس��بت به علم و فناوری وجود 
دارد،  گف��ت: علم و فناوری را می توان تولید و ترویج کرد. برخی تصور 
می کنند فناوری علم کاربردی اس��ت اما فناوری همان صنعت است و 

نوآوری قصه پرغصه دیگری دارد.
رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه ملتی می تواند رشد کند که زبانش 
ظرفیت داش��ته باشد، اظهار کرد:  اگر لغت را در بستر خودش نیاوریم 
تفکر الزم حاکم نمی ش��ود. ملتی که دوره تمدنی دارد و 500 س��ال 
رهبری علم جهانی را داشته است و تاریخ چند هزار ساله دارد تحوالت 

را درک می کند اما پاسخ آن اقتباسی و وارداتی نیست.

صنعت  خودرو در ایران تنها کارخانه است
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کسب و کارامـروز8

ش��رکت های خالق و نوآور برای تسهیل در فضای کسب و کار خدمات 
مشاوره رایگان دریافت می کنند.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، در راس��تای حمایت از شرکت های 
خالق و برای تس��هیل فضای کسب و کار آنها 
ش��رکت های خالق با انتخاب خدمت مشاوره 
حقوق��ی و مالکیت فکری می توانن��د از انواع 
مش��اوره های رای��گان مربوط ب��ه فرآیند های 
حقوق کس��ب و کار، حقوق بین الملل، تبادل 

فناوری، پتنت  استفاده کنند .
شرکت های خالق می توانند از انواع مشاوره 
حقوقی در زمینه حقوق قراردادها، ویرایش و 
نگارش قراردادهای تج��اری، قوانین تجارت، 
ثبت تغییرات اساسنامه و هیات مدیره شرکت، 
قوانین اس��ناد تجاری وحقوق مالکیت فکری 

استفاده کنند .
 در مدل حمایتی شرکت های خالق آمده است که هر شرکت می تواند 
در یک س��ال از تعداد ۲5جلسه مش��اوره )به صورت حضوری یا تلفنی یا 
مجازی یا مکاتبه ای( و تا س��قف 50 میلیون ریال استفاده کند. همچنین 

س��قف اس��تفاده از خدمات هر یک از سرفصل های ذکرش��ده در ماده ۱، 
حداکثر برابر با ۱0 جلسه تا سقف ۲0 میلیون ریال در هر سال است .

همچنین برای استفاده از هر یک از سرفصل های هیأت  حل اختالف نیز 
هر شرکت می تواند در سال دو مرتبه تا سقف 

۲0 میلیون ریال درخواست خدمت کند .
 شرایط دریافت حمایت

شرکت های خالق جهت ثبت درخواست 
بای��د ب��ه س��امانه الکترونیکی به س��امانه  
bizservices.ir مراجع��ه کنن��د، پ��س از 
تکمیل درخواست سایر هماهنگی های الزم 

از طریق موسسه صورت خواهد گرفت.
این ش��رکت ها باید توجه داش��ته باشند 
که درخواس��ت های بیش از سقف حمایتی 
تعیین ش��ده، تنها ب��ا پرداخ��ت هزینه های 
مش��اوره از س��وی ش��رکت های متقاض��ی 

امکانپذیر است.
مبنای محاس��بات برای هر جلس��ه معادل یک س��اعت در نظر گرفته 
می ش��ود. همچنین جلسات مش��اوره مکاتبه ای براساس زمان صرف شده 

توسط مشاور محاسبه خواهد شد.

ب��ا هدف توس��عه زیس��ت بوم کارآفرین��ی و ن��وآوری و تحق��ق اقتصاد 
دانش بنیان، تفاهم نامه همکاری دوجانبه به امضای معاون علمی و فناوری 
رئیس جمه��وری و مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری تأمی��ن اجتماعی 

)شستا( رسید.
به گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، ظهر روز ش��نبه ۱۸ اس��فندماه سال 
ج��اری، با انعقاد تفاهم نام��ه دوجانبه ای که به 
امضای س��ورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری و محمد رضوانی فر، مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( 
رس��ید، راه پیوس��تن ش��رکت های ذی��ل این 
مجموعه سرمایه گذاری را به زیست بوم اقتصاد 

دانش بنیان هموار شد.
در ای��ن مراس��م، مع��اون علم��ی و فناوری 
رئیس جمهوری گفت: شرکت های زیرمجموعه 
شس��تا، بازار فوق العاده ای دارد و به دنبال این 

هس��تیم که این مجموعه با توانمندی هایی که دارد، پذیرای ش��رکت های 
دانش بنیان و زیست بوم کارآفرینی و نوآوری شود.

ستاری از سرمایه گذاری روی بیش از ۱00 قلم دارو و ماده اولیه دارویی 

که کشور ما را در یک قدمی بی نیاز شدن از واردات دارو قرار می دهد، گفت 
و ادامه داد: به طور مثال برای ۱00 قلم یادش��ده تا پایان س��ال در آستانه 
انعقاد قرارداد هس��تیم. آماده ایم تا برای توس��عه فناوری و تجاری س��ازی 
داروهایی که در مجموعه های داروس��از ذیل 
شس��تا فعالیت می کند، به صورت مش��ترک 

سرمایه گذاری کنیم.
اقتص��اد  فرهنگ س��ازی  س��تاد  رئی��س 
و  روش��ن  راه ه��ای  از  یک��ی  دانش بنی��ان، 
مان��دگاری ک��ه مجموعه هایی مانند شس��تا 
را در رون��د نوآوری و رونق اس��تارتاپ ها قرار 
می دهد، ایج��اد کارخانه نوآوری دانس��ت و 
اب��راز کرد: معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری به ط��ور مش��ارکتی و فعاالنه، از 
رونق کسب وکارهای دانش بنیان و استارتاپی 
ح��وزه ICT حمایت می کند؛ ورود مجموعه 
شستا به این حوزه و با توجه به ظرفیت هایی 
ک��ه دارد، می تواند ضمن کمک به تأمین نی��از محتوایی و نوآورانه، درآمد 
و اش��تغال مطلوبی را برای جوانان خالق و تحصیلکرده کش��ور به ارمغان 

بیاورد.

مجموعه »شستا« به زیست بوم کارآفرینی و نوآوری پیوستخالقان نوآور مشاوره رایگان می گیرند

کتاب تد گریفین به نام ۱۲ درس برای کارآفرینان، گنجینه ای از ۱۲مشاوره 
از مکالمه های مختلف با کارآفرینان مانند مارک آندریسن، سام آلتمن، وینود 
خوسال و مری مککر را عنوان می کند. این کتاب عناصر مورد نیاز برای تبدیل 
ش��دن ب��ه یک کارآفرین موف��ق از زبان برترین افراد در این مس��یر را با ما به 

اشتراک می گذارد. 
کارآفرینان دست دست نمی کنند، انجام می دهند

سخت ترین قسمت هر سرمایه گذاری شروع آن است. همانطور که گریفین 
می نویسد: »بسیاری از  افراد راجع به تمایل خود برای ترک یک شرکت بزرگ 
به منظور راه اندازی اس��تارتاپ صحبت می کنند، اما زمانی که وقتش می رسد، 
بیشترشان این کار را انجام نمی دهند.«  فقط شروع کنید. هنگامی که چیزها 
را در حال حرکت می گذارید ش��روع کرده اید و دیگر جایی برای رفتن به جز 
جلو ندارید. مارک ساستر، کارآفرین و سرمایه گذار، می گوید: »شما می توانید 
تعداد زیادی کتاب یا وبالگ در مورد کارآفرینی بخوانید، اما حقیقت این است 
که واقعا فقط زمانی یاد می گیرید که آن کار را انجام دهید... کارآفرینان دست 

دست نمی کنند؛ انجام می دهند.«
گریفین می افزاید: »به انجام رساندن کارها مهارتی است که دست کم گرفته 
می ش��ود.« اجرای کار بسیار س��خت تر از آنچه مردم فکر می کنند است. مهم 
نیس��ت چقدر در مورد یک ایده فکر می کنید. در عمل، اجرای یک ایده هرگز 
شبیه آنچه که در سرتان تصور کرده اید نیست و هرگز نمی فهمید که چگونه 
تکامل می یابد مگر اینکه بیرون بروید و آن را انجام دهید. کتاب گریفین برای 

شروع یک قدم خوب است، اما خواندن جایگزین انجام حقیقی کار نمی شود.
هر چیزی که الزم است برای دستیابی به محصول مناسب بازار انجام دهید

ه��ر آنچه که ایجاد می کنید - محص��ول، خدمات، کتاب – بی فایده خواهد 
بود مگر آنکه مخاطبی داش��ته باش��د. پش��ت هر ایده یک فرضیه وجود دارد: 
این عقیده که یک ایده برای بازار خاصی ارزشمند خواهد بود، اما تا زمانی که 
فرضیه خود را تست نکنید، هرگز متوجه نخواهید شد که درست است یا خیر. 
بیل کمپبل، یک تاجر محترم در سیلیکون ولی، می گوید: »در قلب هر کسب 
و کار ب��زرگ، کارآفرینی وجود دارد که در وهله اول یک فرضیه ایجاد می کند 
تا ارزش اصلی محصول )یک راه حل واقعی و قابل توجه برای مشکل مشتری( 

آزمایش و کشف شود. 
مهم نیست چقدر سریع پدال بزنید، مهم این است که چقدر 

تمرکز می کنید
اگر از بنیانگذاران موفق بپرس��ید که کلید موفقیت ش��ان چیست، پاسخی 
که اغلب می ش��نوید تمرکز اس��ت. س��ام آلتمن می گوی��د: »متمرکز بمانید. 
حواس پرتی ها را از بین ببرید. بخش س��خت کسب و کار این است که صد ها 
چیز وجود دارد که می توانید انجام دهید و فقط پنج مورد از آنها مهم هستند 
و فقط یکی از آنها مهم تر از همه موارد روی هم است، بنابراین فهمیدن اینکه 
یک مسیر مهم برای تمرکز وجود دارد و هر چیز دیگری باید نادیده گرفته شود 
واقعا مهم است.«  شناسایی و تمرکز پیوسته بر مسیر مهم فرآیند کلیدی برای 
موفقیت اس��ت و یا برعکس، اگر این کار را نکنید، مسیری به سمت شکست 
اس��ت. گریفین می افزاید: »علت تمام ش��دن پول کسب و کار اغلب این است 
که شرکت تمرکز خود را از دست داده و منابع را به فعالیت هایی که در مسیر 
ضروری برای موفقیت قرار ندارند هدایت کرده است. تمام شدن بودجه اغلب 
نشانه ای از تصمیمات بد، مانند مقیاس زودرس، تالش برای انجام چندین کار 
در یک زمان و یا چرخش بیش از حد اس��ت.«  اغلب، کارآفرینان موفقیت را 
با حرکت س��ریع و انجام کارهای زیاد اشتباه می گیرند. وقتی که فرصت های 
جدید از همه زوایای نمایان می ش��وند، به سمت آن کشیده شدن آسان است. 

 ،Hummer Winblad ان وین بالد، یکی از همکاران شرکای سرمایه گذاری
می گوید: »مهم نیست چقدر سریع پدال بزنید، مهم این است که چقدر تمرکز 
می کنید.« اگر سریع حرکت می کنید، اما چشم انداز مقصد را از دست داده اید، 

به هیچ جایی نمی رسید.
استراتژی شما داستان تان است

اکثر شرکت ها فکر می کنند که استراتژی های قوی دارند، در صورتی که حتی 
یک اس��تراتژی هم ندارند. سام آلتمن می گوید: »یک استراتژی داشته باشید. 
اکثر مردم آن را ندارند.« اس��تراتژی حیاتی اس��ت، مانند فانوس دریایی عمل 
می کند؛ راهنمای شما است و اطمینان حاصل می کند که تمرکز خود را حفظ 
کنید. گریفین یک استراتژی را به شیوه زیر تعریف می کند: »استراتژی کسب و 
کار، شیوه ای است که یک شرکت تالش می  کند منحصر به فرد باشد.« همین 
امر برای همه س��رمایه گذاری ها که لزوما اس��تارتاپ نباشد صدق می کند.  بن 
هوروویتز از آندرسن هوروویتز، ویژگی های زیر را برای استراتژی ارائه می دهد:

»هنگامی که یک شرکت شکست می خورد، شما با کارکنان صحبت می کنید 
و می گویند ما هیچ استراتژی نداریم. ما نمی دانیم که کجا می رویم. »استراتژی 
داستان است و داستان شما را می گوید. این داستان باید در یک سطح اساسی 
توضیح دهد که چرا شما وجود دارید. چرا جهان نیاز به شرکت شما دارد؟ چرا 

باید کاری که انجام می دهید را انجام دهید و چرا مهم است؟«
یک مبلغ باشید

ش��ما س��رمایه گذاری خود را آغاز کرده اید. در راه تان به یک مانع می رسید 
و پس از آن به مانعی دیگر برخورد می کنید و  س��پس به دهمین مانع خود 
می رسید. به فکر فرو می روید: آیا خارج شدن آسان تر  نیست؟ اگر فردی پولکی 
باشید، هر زمان تصمیم به تسلیم شدن می گیرید. مهمترین ویژگی کارآفرین 
موفق، این است که مبلغ هستند. همانطور که سام آلتمن می گوید: »هر شرکت 
شروع سختی دارد. شما باید تقریبا دیوانه  تعهد به شرکت خود باشید تا موفق 
ش��وید.« فقط مبلغ بودن مهم نیست، زیرا زمان های سختی را تجربه خواهید 
کرد. این امر اجتناب ناپذیر است. یکی از کلید های موفقیت این است که باید 
ایده خود را به واقعیت تبدیل کنید و ش��ما معموال تنها کس��ی هستید که در 
ابتدا به این ایده اعتقاد دارد. این بخش سخت کار است.  به همین دلیل است 
که باید چگونگي تنهایی ایستادن را بلد باشید. این نکته بارها در کتاب تکرار 
می ش��ود: کریستن گرین: »راهي که من از این چالش عبور می کنم این است 

که دیدگاهي داشته باشم و به چیزي اعتقاد داشته باشم.«
ب��ن هوروویتز: »برای خودتان فکر کنید. این مش��خصه متمایز کارآفرینان 
بزرگ اس��ت.« اس��تیو بالنک، کارآفرین: »تعریف موسس با تعریف آهنگساز 

یکسان است: آنها چیزی را می بینند که هیچ کس دیگر نمی بیند.«
یک کارآفرین مبلغی ش��خصی اس��ت که چیزی منحصر به فرد را می بیند 
و چش��م اندازی را دنبال می کند.  هنگامی که به این پنج اصل نگاه می کنید، 
آس��ان است که به عقب برگردید و فکر کنید چقدر همه   اینها دشوار هستند، 
اما هنگامی که مسیر درست را پیدا می کنید، احساس سختی نخواهید داشت، 
بلکه به صورت طبیعی به س��مت شما می آید. هنگامی که کار خود را دوست 
ندارید، به طور ضمنی وقت خود را کم ارزش می کنید. زمان یک منبع محدود 
است و شما نمی توانید آن را بخرید. مردم اغلب این را فراموش می کنند و تعداد 
کمی از آن به خوبی استفاده می کنند. تنها تجارت با ارزش برای زمان، صرف 
آن برای چیزی اس��ت که ارزشمند می دانید. شاماس پالیهامیتیا رئیس سابق 
فیس بوک می گوید: »چیزی که ارزش��مند می دانید چیزی است که به دست 

می آورید.« آنچه که ارزشمند می دانید را عاقالنه انتخاب کنید. 
Forbes/ucan :منبع

مایکروسـافت پیشـتر گزارش داده بود که ویندوز 1۰ به محبوب ترین سیستم عامل کامپیوتر های خانگی 
بدل شـده است. حال براساس گزارش این شـرکت، ویندوز 1۰ بیش از 8۰۰ میلیون مرتبه نصب شده و این 

رقم احتماالً تا پایان سال 2۰1۹ میالدی به یک میلیارد مرتبه می رسد و رکورد های موجود را می شکند.
به گزارش دیجیاتو، ماه گذشـته موسسـه Net Market Share اعالم کرده بود که سهم سیستم عامل 
ویندوز 1۰ از بازار جهانی به 3۹.22درصد رسـیده و موفق شـده ویندوز ۷ را با سهم 36.۰۹درصدی از بازار 
جهانی پشـت سـر بگذارد و به محبوب ترین سیسـتم عامل کامپیوتر های خانگی بدل شـود. در آن زمان 

گزارش شده بود که تا پایان سال 2۰18 میالدی، ویندوز 1۰ بیش از ۷۰۰میلیون مرتبه نصب شده.
کمپانـی ردموندی هنگام عرضه ویندوز 1۰ در سـال 2۰15 میالدی، هدف یـک میلیاردی برای آن تعیین 
کـرد و باور داشـت که این سیسـتم عامل می تواند تا پایان سـال 2۰18 میالدی، یک میلیـارد مرتبه روی 

کامپیوتر های خانگی کاربران نصب شود.

یک سـال بعد مایکروسـافت اعالم کرده که سیستم عامل جدید آنچنان موفق نبوده و بعید است به این 
هدف برسد. با این حال ویندوز فقط 2۰۰ میلیون نصب تا هدف خود فاصله دارد و اگر روند محبوبیتش حفظ 

شود، پیش از پایان سال 2۰1۹ میالدی می تواند به یک میلیارد مرتبه نصب برسد.
یکی از عواملی که رسـیدن به این رقم را آسان می کند این است که کمپانی ردموندی تنها قرار است 12 
ماه دیگر از ویندوز ۷ پشتیبانی کند. از 24 دی ماه سال ۹8، تنها مشتریان پولی کسب و کاری یا تحصیلی 
می توانند به روز رسانی های امنیتی بعدی ویندوز ۷ را دریافت کنند و بنابر سنت همیشگی، این آپدیت ها 

ارزان نخواهند بود.
عالوه بر این »یوسـف مهدی« یکی از مدیران ارشـد مایکروسافت با انتشار پستی در توییتر مدعی شده 
کـه ویندوز 1۰ موفق شـده بیشـترین میزان رضایت کاربران تاریخ سیسـتم عامل  های وینـدوز را به خود 

اختصاص دهد و رکوردشکنی کند. 

چه چیز هایی یک کارآفرین موفق را می سازد؟

 شمار کاربران ویندوز 1۰
از مرز ۸۰۰ میلیون گذر کرد

دریچــه

اس��تاندار اردبیل اظهار داش��ت اهمیت به اجرای طرح های فناور استان به 
دلی��ل اهمیت اس��تفاده از ظرفیت نخبگان و ایده پ��ردازان جوان یک اولویت 
اساس��ی و مهم اس��ت که در ای��ن زمینه در حال حاض��ر ۱۴5 طرح فناور در 

اردبیل در حال اجرا است که ۱0 طرح آن متعلق به بخش کشاورزی است.
ب��ه گزارش تس��نیم، اکبر بهنامجو با اش��اره ب��ه اهمیت ارائه ط��رح فناور 
کشاورزی در استان اردبیل نیز بیان کرد: با توجه به اینکه اردبیل قابلیت های 
ارزش��مندی در بخش کشاورزی دارد و توجه به آن می تواند زمینه ساز توسعه 
اس��تان باش��د باید به این مهم توجه ویژه ای داشته باش��یم و از ظرفیت های 

استان به شکل قابل قبول استفاده کنیم.

لزوم حمایت از طرح های دانش بنیان 
تا مرحله تجاری سازی

دوشنبه
20 اسفند 1397

شماره 1278



۹ www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

معاونت امور زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری با ایجاد س��امانه ای 
برای انتخاب برترین کارآفرینان زن در شرایط جنگ اقتصادی آمریکا 
علی��ه ایران، هموطنان را دعوت کرد تا با رأی خود بهترین های این 

عرصه ها را انتخاب کنند.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، در مت��ن اطالعیه 
معاونت امور زنان آمده اس��ت: »در جهان 
ام��روز زن��ان همچن��ان ب��ه نقش آفرینی 
بی بدی��ل خود در خانه، جامعه و در میدان 
اندیش��ه و کار ت��داوم می بخش��ند، با این 
تفاوت که ح��اال می توانند با بهره مندی از 
نفوذ رس��انه ها، خدمات خ��ود را به جامعه 

بشری معرفی کنند.
زن��ان ایرانی اکنون پیش��رو و س��ربلند 
ت��الش می کنند تا با تولی��د و کارآفرینی، 
دغدغه های مردم را به آرامش و رفاه مبدل 
س��ازند. در این راه هزاران بانو در سراس��ر 

کش��ور از شهرها و روستاها دس��ت به کار شده و واحدهای تولیدی 
خود را به رغم چالش های فراوان راه اندازی کرده اند.

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با ایجاد سامانه ای 

برای انتخاب برترین کارآفرینان زن در شرایط جنگ اقتصادی آمریکا 
علیه ایران، هموطنان را دع��وت می کند تا با رأی خود بهترین های 

این عرصه ها را انتخاب کنند.
عالقه مندان می توانند با ورود به سامانه 
http://vote.women.gov. لینک  در 

ir از میان ۱۱0 کارآفرین معرفی شده زن 
به حداکثر ۱0 نفر رأی بدهند.

کارآفرین��ان برگزی��ده ب��ا بیش��ترین 
آرای مردمی در اردیبهش��ت ماه معرفی 
می شوند. این روند پس از اردیبهشت ماه 
با معرفی کارآفرینان بیشتر تداوم خواهد 

یافت.
عالقه من��دان برای مش��اهده اطالعات 
زن��ان کارآفرین و ثبت آرای خود، پس از 
http://vote. ورود به س��امانه از آدرس

women.gov.ir ، با اس��تفاده از گزینه 
زن��ان کارآفرین در منوی باالی صفحه و مطالعه اطالعات ش��غلی و 
ش��رح مختصر از فعالیت هر ی��ک از آنها، به حداکث��ر ۱0 نفر رأی 

دهند.«  

سرپرس��ت اداره کل بانوان ش��هرداری تهران با تاکید بر اینکه جشنواره 
زنان و تولید ملی، عرصه حضور کارآفرینان اجتماعی اس��ت، گفت تمامی 
کارآفرینان حاضر در این جش��نواره در راستای انجام مسئولیت اجتماعی 

خود در جهت توانمندی زنان سرپرست خانوار 
تالش می کنن��د. سرپرس��ت اداره کل بانوان 
ش��هرداری ته��ران در حاش��یه چهاردهمین 
دوره برگزاری جش��نواره زنان و تولید ملی که 
از روز ۱5 اس��فندماه در مرکز نمایش��گاه های 
تخصصی ش��هرداری در حال برگزاری اس��ت، 
درخصوص این دوره از جش��نواره به خبرنگار 
ایرنا، افزود: شهرداری تهران برای حل مسائل 
اجتماعی ش��هر برنامه ها و اقدام های مختلفی 
را در دس��تور کار دارد که یکی از این برنامه ها 
توانمندس��ازی زنان سرپرس��ت خانوار است.  
زه��را بهروزآذر ب��ا بیان اینکه توانمندس��ازی 
زنان سرپرس��ت خان��وار در بخش های فردی، 

اجتماعی و اقتصادی صورت می گیرد، اظهار داشت: در حوزه مسائل فردی 
و اجتماعی مباحثی چون س��المت ، آموزش مهارت های فردی، موضوعات 
خانواده محوری و مددکاری م��ورد نظر بوده و در بحث اقتصادی، موضوع 

کارآفرینی و اش��تغال زنان سرپرست خانوار و توانمندسازی اقتصادی آنان 
مورد تاکید اس��ت. او ادام��ه داد: در این بخش برنامه های��ی برای تقویت 
اش��تغال خانگی و کارآفرینی برای این بانوان تدوین ش��ده که یکی از آنها 
جلب حمایت بخش خصوصی و کارآفرینان 
اجتماعی در حل مس��ائل این گروه اس��ت. 
ش��هرداری  بان��وان  کل  اداره  سرپرس��ت 
تهران اف��زود: در ای��ن برنامه ب��ا بنگاه های 
کارآفرین طرح بحث شده و آنها در راستای 
مسئولیت اجتماعی خود، بخشی از ظرفیت 
اشتغال ش��ان را ب��ه ای��ن گ��روه اختصاص 
می دهند، این بنگاه ها، زنان سرپرست خانوار 
معرفی ش��ده از سوی اداره کل امور بانوان را 
در مشاغل مرتبط اس��تخدام و بیمه کرده و 
در مسیر توانمندس��ازی اقتصادی این زنان 
ق��دم برمی دارند. بهروزآذر گف��ت: در بحث 
کارآفرینی به افرادی که از لحاظ ویژگی های 
شخصیتی و رفتاری، امکان و توان ایجاد کسب و کار را داشته و از مهارتی 
برخوردارند و یا توان کسب مهارتی را دارند، کمک می  شود تا محصوالتی 

را تولید و روانه بازار کنند. 

جشنواره زنان و تولید ملی، عرصه حضور کارآفرینان اجتماعی استآغاز به کار سامانه انتخاب مردمی زنان کارآفرین برتر ایران

س��ال ۱۳۹۷ در چش��م به هم زدنی در حال اتمام اس��ت و تا چند 
هفته دیگر وارد س��ال جدید خواهیم ش��د. انگار همین دیروز بود که 
س��فره های هفت سین را برای استقبال از سال جدید پهن کرده بودیم 
و هم اکنون دوباره فصل تعطیالت نوروز از راه رس��یده اس��ت. همزمان 
با فرا رس��یدن سال جدید، کسب و کارهای مختلف نیز به شیوه خود، 
مهیای اس��تقبال از آن می ش��وند. بسیاری از کس��ب و کارها ماه ها و 
هفته ها قبل از س��ر رسیدن سال جدید، اس��تراتژی های خود را برای 

فروش بیشتر در این ایام آماده می کنند.
بازاریاب��ی ایمیل��ی از جمله تاکتیک های موثری اس��ت که در فصل 
تعطیالت نوروز می تواند در افزایش فروش کس��ب و کار ش��ما اثرگذار 
باش��د. شما نیز با اتخاد یک استراتژی درست می توانید سهمی از بازار 
ب��زرگ تعطیالت نوروزی را به خود اختصاص دهید و بازاریابی ایمیلی 

در این مسیر کنارتان خواهد بود.
در این مقاله می خواهی��م چند ترفند را 
با ش��ما به اشتراک بگذاریم تا با کمک آنها 
بتوانید در ایام نوروز فروش خود را افزایش 

دهید. تا پایان با ما همراه باشید.
سبدهای خرید رهاشده را هدف قرار 

دهید
گاه��ی اوق��ات کاربران ممکن اس��ت از 
سایت شما بازدید کرده و محصوالتی را به 
س��بد خرید خود اضافه کنن��د، ولی خرید 
را نهای��ی نمی کنند و ای��ن محصوالت در 
سبد خرید آنها باقی می مانند. این بهترین 
فرصت برای شما است تا با این افراد تماس 
بگیری��د و آنه��ا را در جری��ان تخفیف های 
ن��وروزی خود ق��رار دهی��د. می توانید یک 
ایمی��ل با این مضمون برای آنها بفرس��تید 
که هنوز محصوالتی در س��بد خریدش��ان 

باقی مانده است و آنها می توانند محصوالت مانده در سبد را با تخفیف 
ویژه نوروزی تهیه کنند.

ایج��اد نوعی ح��س اضطرار در کارب��ر نیز می توان��د در اینجا مفید 
باشید. مثال بگویید »تخفیف های ویژه نوروز فقط تا ۲۴ ساعت دیگر«. 
اس��تفاده از چنین ترفندی باعث می ش��ود تا کاربر احس��اس کند که 
هم اکنون وقت عمل اس��ت و اگر االن ای��ن کار را انجام ندهد، فرصت 

بزرگی را از دست خواهد داد.
لیست لیدهای خود را بخش بندی کنید

از آنجایی که ایمیل یکی از بهترین روش ها برای تبدیل لیدها است، 
بنابراین ضروری اس��ت که لیس��ت ایمیلی خ��ود را بخش بندی کنید 
تا ایمیل های تان را به کس��انی بفرستید که بیش��تر به آنها نیاز دارند. 
بخش بندی کردن ایمیل ها به ش��ما این امکان را می دهد تا کاربرانی با 
نیازهای خاص را هدف بگیرید و ایمیل های مرتبط تری را ارسال کنید.
بخش بندی کردن ایمیل ها یک کار س��لیقه ای اس��ت. ممکن اس��ت 
بخواهید این لیس��ت را براساس کس��انی که در شش ماهه گذشته از 
ش��ما خرید کرده اند بخش بندی کنید یا کسانی که مشترک خبرنامه 
سایت شده اند. بعد از بخش بندی کردن، به آنها یک امتیاز ویژه بدهید. 
مثال ۱0درصد تخفیف در ازای خرید بعدی از سایت. کسانی که پیش 

از این در خبرنامه ش��ما عضو ش��ده اند بیشتر احتمال دارد تا دست به 
خرید بزنند.

راهنماهای خرید بنویسید
در ایام تعطیالت، بس��یاری از افراد ترجیح می دهند تا برای دوستان 
و آش��نایان خود به صورت آنالین هدایایی را خریداری کنند. خب چه 
چیزی بهتر از اینکه ش��ما با نوش��تن محتواهایی، آنه��ا را به خرید از 
خود تشویق کنید؟ بنابراین راهنماهای خرید هدیه که برای مخاطبان 
هدف تان مناس��ب هس��تند را بنویسید. از لیس��ت ایمیلی بخش بندی 
ش��ده خود می توانید برای ارس��ال این راهنماها به گروه های خاصی از 
مخاطبان نیز استفاده کنید. برای مثال، اگر حوزه کاری تان به گونه ای 
اس��ت که تنوع گس��ترده  ای از محص��والت را به فروش می رس��انید، 
می توانی��د ب��رای کااله��ای الکترونیک، آش��پزخانه و لوازم آرایش��ی 
راهنماه��ای خرید بنویس��ید و هر ک��دام از این راهنماه��ا را به گروه 

مخاطبان خود ارسال کنید.
هن��گام نوش��تن راهنماه��ای خری��د، 
مطمئن ش��وید که مواردی مانند توضیح 
آیت��م، چرای��ی اینکه ای��ن محصول یک 
هدیه مناسب اس��ت، قیمت و یک لینک 
برای خرید آیتم مربوطه را نیز در راهنما 
آورده اید. کاربران اگر تمام اطالعات الزم 
برای خری��د را پیش روی خ��ود ببینند، 

تمایل بیشتری به خرید پیدا می کنند.
رنگ و بوی تعطیالت به ایمیل های 

خود بدهید
ح��اال که ب��ه فص��ل تعطی��الت نوروز 
نزدی��ک می ش��ویم، ایمیل های ارس��الی 
ش��ما نیز بای��د رنگ و بوی ای��ن فصل را 
به خود بگیرند. عنوان، متن ایمیل، قالب 
و تصاویر به کار رفت��ه همگی باید با این 
فصل همراه باش��ند. سایت های زیادی وجود دارد که در آنها می توانید 
قالب های مناسب تعطیالت را پیدا کنید. بعد از پیدا کردن قالب، نوبت 
به عنوان و متن ایمیل می رس��د. در ای��ن بخش ها باید از عبارت هایی 
اس��تفاده کنید که معرف تعطیالت نوروز هس��تند. همچنین استفاده 
از CTAهای مناس��ب نیز فراموش نشود. نوشتن متن ایمیل مناسب 
فصل تعطیالت نوروز به کمی کار بیش��تر نیاز دارد. در این متن، برای 
کاربران س��الی خوش و پربار را آرزو کنید. بگویید که مثال قصد دارید 
بخش��ی از درآمد حاصل از فروش خود در این ایام را به خیریه ها اعطا 
کنید. اگر ش��ما ایمیل هایی را بفرس��تید که انحص��ارا برای این فصل 
طراحی ش��ده اند، کاربران نیز قطعا آنها را دوس��ت خواهند داشت و به 
درخواس��ت های شما پاس��خ مثبت می دهند. روش های مختلفی برای 
بهره برداری از بازاریابی ایمیلی جهت افزایش فروش در فصل تعطیالت 
نوروز وجود دارد، اما مهم ترین چیزی که باید در نظر داشته باشید این 
اس��ت که همواره معتبر بودن و صداقت خود را حفظ کنید. اگر قصد 
فریب کاربران را داش��ته باشید، آنها س��ریعا این مسئله را می فهمند و 
ش��ما فقط اعتبار خود را خدش��ه دار می کنید. مطمئن شوید که روح 

نوروز را در کمپین های بازاریابی ایمیلی خود دمیده اید.
daartagency :منبع

4 ترفند بازاریابی ایمیلی برای افزایش فروش در ایام تعطیالت

یادداشـت

رئیس بنیاد نخبگان اس��تان گیالن گفت در مدارس خالقیت و ایده پردازی، 
فرد در رقابتی س��الم شرکت می کند که مهم ترین شاخصه آن، رعایت اخالق 
نخبگی است. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، پنجمین دوره 
»مدرسه زمستانه خالقیت و ایده پردازی« با حضور رئیس بنیاد نخبگان استان 
گیالن، برگزار شد. در این برنامه، مسعود اصفهانی، رئیس بنیاد نخبگان استان 
گیالن برگزاری مدرس��ه خالقیت و ایده پردازی را اقدامی بنیادین دانس��ت و 

گفت: منابع انسانی مهم ترین داشته های سرزمینی است.
وی مدرس��ه خالقی��ت و ایده پ��ردازی را زمینه شناس��ایی اس��تعدادهای 
دانش آموزی قلمداد کرد و افزود: خالقیت ابعاد و نمودهای مختلف و متنوعی 

دارد که بنیاد ملی نخبگان در صدد شناسایی آنها است.

رعایت اخالق نخبگی مهم ترین 
شاخصه مدارس خالقیت است



اپل
امروزه اس��تیو جابز برای بس��یاری از مردم نماد هوش و خالقیت است. 
ب��ا این حال بنیان گذار برند اپل در طول بخش عمده ای از دوران حرفه ای 
زندگی به عنوان فردی دیوانه ش��ناخته می ش��د. همچنین نحوه تعامل و 
رفتار وی با همکاران و کارمندان نیز جالب توجه است. بر این اساس گاهی 
اوقات وی از عصبانیت شدید برخوردهای تندی با همکاران داشت. عالقه 
وی به تمرکز روی امور خاصی در دنیای کسب وکار نیز فاصله میان وی و 

همکارانش را بسیار زیاد کرده بود. 
اگرچ��ه نکات مثبت و منفی زیادی در زندگی اس��تیو جابز وجود دارد، 
اما توانایی وی در زمینه تفکر متفاوت هس��ته اصلی برند اپل را شکل داد. 
به این ترتیب اکنون همه دنیا برند اپل را با نوآوری و محصوالت باکیفیت 
می شناسند. شاید بی راه نباشد این برند را باارزش ترین شرکت دنیا قلمداد 

کنیم.
داستان برند اپل به طور قابل توجهی وامدار انگیزه ها و سلیقه استیو جابز 
اس��ت. در حقیقت اگر آنها توانایی روحیه بخش��ی به مردم در جهت تفکر 
متفاوت و خارج از چارچوب را داشته باشند، آنگاه توانایی کمک به جامعه 
برای تغییر جهان را نیز خواهند داشت. درست مانند کاری که استیو جابز 
با معرفی محصوالت آیفون انجام داد. بنابراین در اینجا ما با برندی مواجه 
هستیم که در تالش برای روحیه بخشی به مردم در راستای تفکر متفاوت 
اس��ت. البته این امر هدف نهایی اپل نیست. نتیجه تفکر متفاوت افراد در 

متن جامعه منجر به تغییر جهان از سوی آنها خواهد شد. 
وقتی صحبت از دیوانه قلمداد کردن استیو جابز می شود، نباید تاثیر آن 
روی مانیفست برند اپل را از نظر دور داشت. به بیانیه زیر از سوی اپل توجه 
کنید: این متن به افراد دیوانه، آنهایی که از سوی دیگران غیرعادی قلمداد 
می ش��وند، آدم های دردسرساز و ساختارشکن ها تقدیم می شود. به آنهایی 
که همه چیز را به گونه ای متفاوت از دیگران نگاه می کنند. این دس��ته از 
افراد هیچ قانون ابدی را قبول نمی کنند. همیشه به دنبال ایجاد شرایطی 
بهتر هستند. آدم هایی با نوع نگاه متفاوت هیچ احترامی برای اصول قدیمی 
و ناکارآمد قائل نیس��تند. چشم انداز مطلوب آنها همیشه در جریان است. 
هیچ کس��ی توانایی نادیده گرفتن چنین افرادی را ندارد. چراکه آنها همه 
چیز را تغییر می دهند. از دل چنین تغییری مسابقه تمدن و جامعه پیش 
م��ی رود. اگرچه برخی از افراد آنها را دیوان��ه قلمداد می کنند، اما برای ما 
همیشه انس��ان های باهوش خواهند بود. دلیل آن نیز واضح است. آنهایی 
که به اندازه کافی دیوانه اند تا خود را توانمند برای تغییر دنیا تصور کنند، 

همان هایی اند که جهان را تغییر می دهند.
لویز

ب��دون تردید هیچ ف��ردی عالقه مند به تحمل رنج و س��ختی در طول 
زندگی اش نیس��ت. از س��وی دیگر همه ما عالقه ای سیری ناپذیر به ایجاد 
تحولی در دنیا داریم. این میل بی وقفه انسان ها موجب تحول تاریخ بشریت 
در گسترده ترین معنای خود می شود. نکته مهم درخصوص زندگی بسیاری 
از مردم عدم تحقق چنین خواس��تی است. بر این اساس بسیاری از مردم 
بدون دستیابی به اهداف شان و حتی حرکت در مسیر ایجاد تحولی در دنیا 
زندگی می کنند. درس��ت در همین جا برند لویز وارد عمل می شود. هدف 

اصلی آنها در مانیفست برندش��ان کمک به مردم در راستای دستیابی به 
اهداف ش��ان است. اگر بیانیه های مختلف برند لویز را مطالعه کرده  باشید، 
هسته اصلی همه آنها پیرامون ترغیب انگیزه مردم در راستای تالش برای 
دستیابی به اهداف ش��ان در زندگی است. به این ترتیب هر فردی توانایی 

ایجاد تحول دلخواهش در دنیا را خواهد داشت. 
شاید نحوه ترغیب مشتریان یک برند فعال در زمینه پوشاک برای ایجاد 
تحول محل س��وال باش��د. در هر صورت لویز چگونه این کار مهم را انجام 
می دهد؟ نکته مهم در این میان حمایت لویز از مش��تریانش در راس��تای 
تحقق اهداف ش��ان است. به این ترتیب پوش��اک لویز به نوعی مخصوص 
اف��راد خواه��ان ایجاد تحول در دنیاس��ت. تمام تالش لوی��ز در این میان 
برجسته سازی نام برندش در کنار روحیه بخشی به مشتریان است. وقتی با 
چنین برند فعال و رویه بخش��ی مواجه هستیم، ماجرا اندکی فراتر از بحث 
تج��ارت خواهد رفت. به ای��ن ترتیب لویز در حال توس��عه نوع خاصی از 
نگرش به جهان و سبک زندگی )درست مانند سایر برندهای مورد بررسی 

در این مقاله( است. 
چگونه مانیفست برندمان را بنویسیم؟

اکنون که به بررس��ی مانیفست برندهای بزرگ دنیا پرداختیم، نوبت به 
بررس��ی مراحل نگارش یک مانیفس��ت مطلوب خواهیم رسید. در اینجا 
طراحی مانیفس��ت در قالب س��ه فرآیند به هم پیوسته مورد بررسی قرار 

می گیرد. 
شناخت پرسش »چرایی« برندمان 

هدف اصلی هر برند متفاوت از دیگری اس��ت. ب��ا این حال تاثیر آن بر 
روی کل ماهیت شرکت و به ویژه مانیفست اش انکارناپذیر است. بدون یک 
هدف و ارزش اساسی برای برندمان، طراحی مانیفست امری غیراصیل و به 
نوعی تالش برای فریب احساس��ی مشتریان به منظور فروش بیشتر جلوه 
خواه��د کرد. وقتی به افراد در مقام مش��تری به برند ما نگاه می کنند، به 
دنبال یافتن دلیلی برای توجه به شرکت مان هستند. هدف اصلی یک برند 
به خوبی دلیل ضرورت توجه را به مخاطب عرضه می کند. در اینجا صحبت 
از کیفیت برتر محصوالت یا تالش برای بیان امکانات منحصر به فرد آنها 
هیچ فایده ای ندارد. همانطور که در ابتدای مقاله اشاره کردم، هدف اصلی 
از نگارش مانیفس��ت برندها افزایش فروش نیست. درست به همین دلیل 
حتی برندهای بزرگ نیز در طراحی مانیفست برندشان دست کم به طور 

مستقیم صحبتی از محصوالت شان نمی کنند. 
به منظور یافتن »چرایی« برندمان فرض کنید به گفت وگویی با موسس 
برندمان می پردازیم )اگر شما موسس آن هستید، مخاطب صحبت خودتان 
خواهید بود(. پرسش محوری در این مکالمه چرایی شروع کسب وکار است. 
برند ما به دنبال حل چه مش��کلی از زندگی روزمره مش��تریان است؟ چرا 
مش��تریان باید بدان توجه باالیی داش��ته باشند؟ هدف اصلی ما از توسعه 
جایگاه برندمان چیس��ت؟ وقتی به هر کدام از پرس��ش های فوق پاسخی 
درخور داده ش��ود، پرس��ش »چرایی« برندمان نیز طراحی و پاس��خ داده 

خواهد شد. 
نگارش مانیفست از زبان دوم یا سوم شخص به منظور درگیر 

ساختن مخاطب در داستان
در تمام نمونه مانیفس��ت  برندهایی که در این مقاله مورد بررس��ی قرار 
گرفت، نکته مش��ترکی وجود دارد. در حقیق��ت، همه آنها در تالش برای 
درگیر س��اختن مخاطب در متن داستان شان هس��تند. این کار از طریق 

اس��تفاده از واژه های نظیر »ما« یا »مردم« صورت می گیرد. دلیل استفاده 
 The North از این شیوه قابل توجه است. برندهایی نظیر نایک، فیات و
Face به خوبی از نیازش��ان به جلب توجه مخاطب اگاهی دارند. به همین 
دلیل تمام تالش خود را برای جذاب سازی داستان مانیفست شان می کنند. 
یکی از راهکارهای جذاب برای جلب توجه افراد به یک داستان و بیان آن 
به صورت جمع اس��ت. به این ترتیب آنها نیز احس��اس حضور در داستان 
ما را خواهند داشت. اگر شما نیز به دنبال خلق مانیفستی جذاب هستید، 
استفاده از ضمیرهایی نظیر »شما«، »ما« و »آنها« را به یاد داشته  باشید. 
این کار به افزایش س��طح تعامل میان برند ما و مخاطب کمک ش��ایانی 

خواهد کرد. 
توضیح نحوه تاثیرگذاری هدف برندمان روی زندگی مردم و ارتقای آن

بسیاری از مردم به زندگی های فعلی خود عادت کرده اند. بر این اساس 
گاهی آنها حتی تمایلی به تغییر وضعیت زندگی خود نیز نشان نمی دهند. 
در این میان برندها و بازاریاب های هوشمند از همین نکته نهایت استفاده 
را می برند. بر این اساس آنها روی ویژگی روزمرگی و تکراری زندگی افراد 
تاکید دارند. به عنوان راهکاری برای تغییر نیز ش��یوه های خود را معرفی 

می کنند. 
به عنوان مثال، آیا متوجه تاثیر مانیفست هر کدام از برندهای این مقاله 
روی س��بک زندگی مردم ش��دید؟ نایک )ارائه تعری��ف منحصر به فرد از 
موفقیت و بزرگی(، فیات )لذت بردن از زندگی به بهترین ش��کل ممکن(، 
The North Face )ع��دم توقف کش��ف و گش��ت و گ��ذار(، اپل )تفکر 
متفاوت و چالش وضعیت فعلی مان( و در نهایت لویز )تسلیم شرایط موجود 

نشدن(. 
موفقیت برنده��ای فوق در زمینه تاثیرگ��ذاری روی مخاطب از طریق 
تاکید بر اهداف اصلی ش��ان به ش��یوه ای غی��ر خودخواهانه صورت گرفته 
اس��ت. متاسفانه ایراد اصلی بسیاری از برندها به هنگام طراحی مانیفست 
س��تایش بیش از حد خودشان اس��ت. به همین خاطر مخاطب احساس 
نامناس��بی نسبت به مانیفست و ماهیت کلی آن برند پیدا می کند. اگر به 
دنبال موفقیت در عرصه کسب وکار هستیم، باید اندکی از خودستایی های 
بی م��ورد پرهیز کنی��م. در غیر این صورت سرنوش��ت برندم��ان چندان 
جال��ب نخواهد بود. ه��دف اصلی ما در اینجا باید بیان نحوه بهبود زندگی 

مخاطب های برندمان از طریق مانیفست مان باشد. 
شروع کار با پرسش »چرایی«

هدف اصلی برند ما یکی از چالش برانگیزترین نکات کسب وکارمان است. 
اگر به دنبال ایجاد مانیفستی تاثیرگذار و جلب توجه مخاطب به برندمان 
هس��تیم، تش��خیص هدف یا اهداف اصلی برندمان ضروری است. در غیر 
ای��ن صورت توانایی بالقوه برندمان برای رقابت با س��ایرین کم می ش��ود. 
در ه��ر ص��ورت، وقتی همه برندها به دنبال طراحی مانیفس��تی جذاب و 
تاثیرگذار هس��تند، عدم توجه ما به این نکته پیامدهای مناسبی به همراه 
نخواهد داش��ت. بازهم روی اهمیت شناخت دلیل وجودی برندمان تاکید 
می کنم. بدون آگاهی از این نکته نه تنها فرآیند طراحی مانیفست برندمان، 
بلکه تمام فرآیندهای بازاریابی، برندس��ازی و حتی تبلیغات ما دچار وقفه 
خواهد شد. وقتی خود ما از دلیل وجود و فعالیت برندمان آگاهی نداشته 
باشیم، چگونه خواستار جلب توجه مخاطب به آن و امید به توسعه فرهنگ 

منحصر به فرد برندمان خواهیم بود؟
hubspot.com :منبع

6 سوالی که قبل از استخدام اولین مدیر 
شبکه های اجتماعی باید از خود بپرسید

مدیران کس��ب و کارهای نوین امروزه بیشتر از نسل های قبلی خود بر 
ارزش و اهمیت شبکه های اجتماعی واقف هستند، اما با وجود اینکه همه 
می دانیم ش��بکه های اجتماعی چه نعمت بزرگی برای کس��ب و کارمان 
هس��تند، ولی چیدن یک استراتژی مناس��ب برای حضوری قدرتمند در 

این پلتفرم ها برای اکثر ما یک کار بسیار مشکل است.
اینج��ا دقیقا همان جایی اس��ت ک��ه به کمک یک مدیر ش��بکه های 
اجتماعی نیاز دارید. این شخص می تواند حجم کاری شما را کمتر کرده 
و یک اس��تراتژی مناسب برای حضور قدرتمند کسب و کارتان در فضای 
آنالین را تهیه کند که در نهایت منجر به کسب نتیجه می شود. خب بعد 
از اینکه دریافتید که به کمک یک مدیر شبکه های اجتماعی نیاز دارید، 

حاال باید به دنبال شخص مناسب برای تصدی این موقعیت بگردید.
اگر جست وجویی در فضای آنالین داشته باشید، با افراد زیادی مواجه 
می ش��وید که ادعا می کنند مدیر ش��بکه های اجتماعی هس��تند. یا اگر 
آگهی اس��تخدام خود را در یکی از س��ایت های کاریابی آنالین منتش��ر 
کنید، رزومه های زیادی را دریافت خواهید کرد، اما س��وال این است که 
چگونه می توان از بین گزینه های متعدد، یک ش��خص واجد ش��رایط را 
انتخاب کرد؟ این شخص باید چه ویژگی ها، خصوصیت ها و مهارت هایی 
داش��ته باش��د تا به عنوان یک مدیر مناسب شبکه های اجتماعی در نظر 

گرفته شود.
قب��ل از اینک��ه اقدام به اس��تخدام ش��خصی ب��رای مدیری��ت کردن 
حساب های کاربری تان در ش��بکه های اجتماعی کنید، باید شش سوال 

زیر را از خود بپرسید.
آیا این شخص برند شما را می فهمد؟

حضور در شبکه های اجتماعی و داشتن یک صدای واحد برای برند در 
واقع دو روی یک سکه هس��تند. مطالبی که در شبکه های اجتماعی تان 
به اش��تراک می گذارید باید با پیام برند هم راستا باشند و از سیاست های 
آن تخط��ی نکنند. ایده های محتوایی برای پلتفرم هایی مانند فیس بوک، 
توییتر و اینستاگرام باید یک پیام واحد را به مخاطبان منتقل کنند. اگر 
شخص مدیر ش��بکه های اجتماعی نتواند پیام برند را به صورتی یکسان 
درک و منتش��ر کند، این شخص قطعا گزینه مناسبی برای شما نخواهد 

بود.
نکته: یک مدیر خوب ش��بکه های اجتماعی قادر است تا با صدای برند 
ش��ما وفق پی��دا کرده و در س��ریع ترین زمان بفهمد ک��ه چگونه باید با 

مخاطبان ایده آل کسب و کار شما در فضای آنالین ارتباط برقرار کند.
آیا این شخص می تواند چندین کانال را مدیریت کند؟

اگر هدف ش��ما این اس��ت که کس��ب و کارتان در کانال های مختلف 
اجتماع��ی حضور داش��ته باش��د و فق��ط روی یک کانال خ��اص تمرکز 
نمی کنید، باید ببینید ش��خص کاندیدای مدیریت ش��بکه های اجتماعی 
آیا قادر به مدیریت چندین کانال به صورت همزمان هس��ت یا خیر. یک 
مدیر موثر، فقط روی حافظه قوی و مهارت های چند وظیفگی خود تکیه 
نمی کند. او باید با ابزارهای مناسب که بهره وری کار مدیریت شبکه های 

اجتماعی را باال می برند هم آشنا باشد.
نکته: مطمئن ش��وید که اولی��ن مدیر ش��بکه های اجتماعی که برای 
س��ازمان خود اس��تخدام می کنید کار با نرم افزارهای مدیر ش��بکه های 
اجتماع��ی را به خوبی می داند. اس��تفاده از یکی از ابزارهای رایج در این 
حوزه نشان می دهد که شخص مورد نظر آماده است تا کسب و کار شما 

را در چند کانال اجتماعی رشد دهد.
آیا این شخص به همکاری متعهد است؟

ش��خص مدیر شبکه های اجتماعی الزم نیست که هر روز در دفتر کار 
ش��رکت حضور داشته باشد. او ممکن است به صورت ریموت و فول تایم 
برای س��ازمان ش��ما کار کند، اما نکته ضروری در اینجا آن است که این 
ش��خص باید به همکاری با ش��ما تمایل و اشتیاق داشته باشد. این بدان 
معنا اس��ت که او نباید خود را یک تافته جدا بافته از تیم بداند. او برای 
اینکه بتواند کار مدیریت شبکه های اجتماعی را به صورتی موثر به پیش 

ببرد باید در جریان امور مربوطه قرار بگیرد.
بنابراین آش��نا بودن با ابزارهایی مانند اس��لک یا ترلو برای کسانی که 
می خواهند به عنوان مدیر ش��بکه های اجتماعی استخدام شوند ضروری 
است. اگر شخص کاندیدا پیش از این سابقه کار کردن با چنین ابزارهایی 

را داشته باشد، می توانید به همکاری موثر او امیدوار باشید.
آیا این شخص مهارت های نویسندگی دارد؟

ی��ک مدیر باتجربه ش��بکه های اجتماع��ی می داند که ب��رای افزایش 
مش��ارکت و فروش، پس��ت کردن یک عکس زیبا کفایت نمی کند و این 
نوش��تن متن های خوب و جذاب اس��ت که مشارکت کاربران را به همراه 
می آورد و آنها را به مش��اهده بیشتر تشویق می کند. او باید مخاطبان را 

وادار به خرید کند یا حداقل پایه های تعامل با آنها را شکل دهد.
در مصاحبه ش��غلی، از ش��خص مورد نظر بخواهید که چند پاراگراف 

یا هدالین برای تان بنویسد تا مهارت های نویسندگی او را محک بزنید.
آیا شخص کاندیدای حضوری قدرتمند در شبکه های اجتماعی 

دارد؟
یک مدیر ش��بکه های اجتماع��ی که خودش در این ش��بکه ها حضور 
ندارد قطعا نمی تواند گزینه مناس��بی برای شما باشد، بنابراین زمانی که 
رزومه های زیادی به دس��ت تان می رسد و می خواهد از بین این گزینه ها 
یک گزینه مناس��ب و بااستعداد را انتخاب کنید، ببینید که شخص مورد 

نظر در چه پلتفرم های اجتماعی حضور دارد.
فق��ط تعداد فالووره��ای او در اینجا مهم نیس��ت؛ بلک��ه کیفیت این 
فالوورها اس��ت که اهمی��ت دارد. آیا فالووره��ای او متخصصان صنعتی 
و اینفلوئنس��رهای ش��بکه های اجتماع��ی هس��تند؟ همچنی��ن به نوع 
محتواهایی که این ش��خص با دنبال کنندگان خود به اشتراک می گذارد 
نی��ز نگاه کنی��د. پروفایل اجتماعی کاندیدای مورد نظر به خوبی نش��ان 

می دهد که او چقدر با این فضا آشنایی دارد.
آیا این شخص یک آنالیزور است؟

کار یک مدیر ش��بکه های اجتماعی این نیس��ت که فقط پروفایل های 
اجتماع��ی را به روز نگه دارد، بلکه او هم��واره باید به دنبال بهبود اوضاع 
باشد. داش��تن یک ذهن آنالیزوری می تواند برگ برنده این بازی سخت 
را به دس��ت ش��ما بدهد؛ زیرا ذهن آنالیزور به این معنا است که شخص 

همواره به دنبال کشف و آزمایش استراتژی های جدید می رود.
آش��نایی با نحوه گزارش دادن بازگشت س��رمایه مهارت دیگری است 
که یک مدیر شبکه های اجتماعی باید از آن آگاهی داشته باشد. بنابراین 
مطمئن شوید که کاندیدای مورد نظرتان با مفهوم آنالیز آشنا است و کار 

با ابزارهای آنالیزی این حوزه را به خوبی می داند.
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جذب مشتری فرآیند وارد کردن مشتریان جدید به برند است. این کار 
معموالً از طریق بازاریابی صورت می گیرد و یکی از اهداف آن حفظ تداوم 

در به دست آوردن مشتریان جدید است.
ای��ن فرآیند به طور قطع ب��ه یقین هزینه هایی با خود ب��ه همراه دارد. 
در حال��ی که راه های مختلفی برای جذب مش��تریان جدی��د وجود دارد، 
برخی روش ها را راحت تر از س��ایرین می توان دنبال کرد. در نهایت، هدف 
هر کس��ب و کاری این اس��ت که کمترین میزان کار ممکن را انجام دهد، 
کمترین مقدار ممکن هزینه کند و حداکثر تعداد مش��تری که می تواند را 

به خود جذب کند.
روش های جذب مشتری

هدف طراحی تمام تبلیغات و بازاریابی های موجود این اس��ت که افراد 
مختلف را به محصول یا سرویسی که ارائه می دهند جذب کنند و امیدوار 
باش��ند که آنها نس��بت به آن برند وفادار باقی بمانند. تبلیغات باالی خط 
)ATL( از قبی��ل بیلبوردها، تلویزیون و رادیو، پوس��ترها، تبلیغات چاپی 
و س��ینماها به خوبی می توانند برند را در مقابل چشم میلیون ها بیننده یا 
ش��نونده قرار دهند اما به ندرت پیش می آید که در فرآیند جذب مشتری 
کار فروش را تمام کنن��د یا بتوانند میزان اقبال مصرف کننده برای خرید 

محصول را بسنجند.
در روش های تبلیغاتی پایین خط )BTL( و درون خط )TTL(، فرآیند 
جذب مش��تری بس��یار علمی تر و آموزنده تر می شود. به عنوان مثال، یک 
بسته پست سرراست که شامل شماره های تلفن و آدرس های پستی است، 
اطالعاتی در اختیار سازمان تبلیغاتی می گذارد که به کمک آن می توانند 

موارد زیر را پیگیری کنند:
• چه تعداد بسته به بیرون پست شد

• چه تعداد بسته باز شد و به آن پاسخ داده شد
• چه تعداد بسته منجر به فروش یا ایجاد گرایش به این برند شد

فرآیند جذب مش��تری در ش��بکه های اجتماعی نیز فضایی مشابه پیدا 
کرده است که دو شبکه فیس بوک و توییتر به طرز ویژ ه ای خود را به عنوان 
منابعی برای توسعه و خدمت رسانی اثبات کرده اند. می توانید مشتریان را 
هدف قرار دهید و آنها را از پیش��نهادات وی��ژه و محصوالت جدید باخبر 
کنید. می توانید به آنها حس ارزش��مند بودن القا کنید، با افراد به طور رو 
در رو صحبت کنید و نگرش هایی که موجب گس��ترش برند می شود را با 

آنها در میان بگذارید.
هزینه های جذب مشتری

 )CAC( هزینه وارد کردن مش��تریان جدید را هزینه جذب مش��تری

می نامند. با یک محاس��به  س��اده می توان هزینه های بازاریابی را بر تعداد 
مش��تری های جذب شده تقس��یم کرد. به عنوان مثال، اگر شرکت شما به 
مق��دار 5000 دالر بر روی یک کمپی��ن تبلیغاتی هزینه کند و در نتیجه  
آن 500 مش��تری جدید جذب ش��وند، هزینه جذب مشتری برابر با ۱0 
دالر خواه��د بود )5000 تقس��یم بر 500(. اما به طور کل محاس��به  این 
هزینه پیچیده تر از این است. مثال برای محاسبه  هزینه های بازاریابی، نیاز 
دارید که تمام عواملی که در آن بازاریابی دخیل بودند را هم در محاس��به 
مدنظر بگیرید. از هزینه  خالص کمپین های تبلیغاتی به خصوص گرفته تا 
هزینه های اضافه ای که مربوط به حفظ دپارتمان بازاریابی می شود. هزینه 
جذب مش��تری را می توان براس��اس هر کمپین، فصلی، ساالنه، یا به هر 

شکلی که به نفع کسب و کار است محاسبه کرد.
دلیل اصلی اهمیت این رقم این است که با آن می توانید تخمین بزنید 
که هر مش��تری نیاز دارد چه میزان ارزش با خود بیاورد. برای نمونه، اگر 
ابزاری می فروشید که پیش از در نظر گرفتن هزینه جذب مشتری برای هر 
فروش ۹دالر سود ایجاد می کند پس هزینه جذب مشتری ۱0 دالر بسیار 
باالست. یعنی به دست آوردن هر مشتری برای شما ۱0 دالر هزینه دارد، 
اما تنها ۹ دالر از آن س��ود کسب می کنید. واضح است که در اینجا هدف 

جذب مشتریانی است که بیشتر از هزینه  جذب کردن شان خرج کنند.
مثالی از شبکه اجتماعی

اگر می خواهید تعداد افرادی که صفحه فیس بوک تان را دنبال می کنند 
افزایش دهید، می توانید برای کس��انی که برندتان را به افرادی که شما را 

دنبال نمی کنند معرفی کنند جایزه ای مدنظر بگیرید.
این کار را با انتخاب جایزه  مدنظرتان شروع کنید. به عنوان نمونه برای 
ای��ن مثال می توانید دو ابزار که ارزش هر کدام ۲0 دالر اس��ت را انتخاب 
کنید. س��پس در فیس بوک یک پس��ت با مضمون »دو ابزار رایگان برای 
یک برنده خوش ش��انس« ایجاد کنید. تصویر ابزار را نیز به شکلی خالقانه 
و جذاب در پس��ت قرار دهید و محتوای پس��ت را به گونه ای بنویسید که 
خواننده را ترغیب به ش��رکت در آن کند. در ادامه توضیح دهید که برای 
شرکت در مس��ابقه تنها نیاز است که یکی از دوستان تان که صفحه  ما را 

دنبال نمی کند را در بخش نظرات تگ کنید.
برای ترفیع این پس��ت در فیس ب��وک ۲0 دالر دیگر خرج کنید و زمان 
اعالم نتیجه  مسابقه را به زمانی مشخص در یک یا دو هفته  پس از ایجاد 

پست در فیس بوک تنظیم کنید.
با چنین کمپینی ش��ما تنها ۶0 دالر خرج می کنی��د )دو ابزار به ارزش 
۴0 دالر و ۲0 دالر هزینه ترفیع پس��ت در فیس بوک( و فقط برای ایجاد 
یک پس��ت در فیس بوک وق��ت می گذارید، اما در ع��وض امکان افزایش 
دنبال کنن��دگان آنالین خود را دارید ک��ه می تواند حتی منجر به افزایش 

تعداد مشتریان تان بشود.

سنجش موفقیت
پیگی��ری کمپین های ش��بکه های اجتماعی بس��یار راحت تر از س��ایر 
کمپین هاست زیرا می توان به آسانی دید که چند نفر پست شما را مشاهده 
کرده اند، چند نفر روی آن کلیک کرده اند، نظر داده اند، دوستان شان را تگ 
کرده اند و غیره. در مثال جایزه ابزار رایگان، می توان تعداد افراد جدیدی که 
تگ شده اند را دنبال کرد و فهمید که چه تعداد از آنها صفحه  شما را الیک 

کردند یا چه تعداد از آنها به صورت آنالین خرید انجام دادند.
اگ��ر تنها چهار فالوئر جدی��د از محصول تان خوش ش��ان بیاید و آن را 
خری��داری کنند، میزان فروش ش��ما از کل هزینه ه��ای کمپین تان فراتر 
می رود و به احتمال زیاد مشتریانی جذب کرده اید که در آینده نیز مجدداً 

از شما خرید خواهند کرد.
واضح است که این مثال برای کسب و کارهای کوچک و در مقیاس های 
کوچک کاربردی است، اما کمپین های بزرگتر هم تقریباً به شکلی یکسان 

عمل می کنند.
بهبود فرآیند جذب مشتری

یکی از راه های جذب مش��تری این اس��ت ک��ه در مکان هایی که تا به 
حال دنبال آنها نگش��ته اید جس��ت وجو کنید. به عبارتی دیگر استراتژی 
بازاریابی خود را تغییر دهید. اگر تاکنون بر تبلیغات چاپی یا تلویزیون تکیه 
می کردید، به احتمال زیاد زمان آن است که به سراغ رادیو یا استراتژی های 
آنالین بروید. با تغییر در اس��تراتژی خ��ود قادر خواهید بود که پیام تان را 
به گروه کاماًل جدیدی از افراد برس��انید. گسترش وفاداری نسبت به برند 
نیز اهمیت باالیی دارد. جذب مشتری برای قدم اول بسیار خوب است، اما 
این مشتری ها تنها در صورتی که دوباره و دوباره خرید کنند ارزش باالیی 
خواهند داش��ت. می توان خوشبین بود که به دوستان شان هم درباره برند 
بگویند و باعث شوند از طریق گفت وگو مشتری های جدیدی جذب بشوند 

که این نیز می تواند بخشی از استراتژی جذب مشتری شما باشد.
یکی دیگر از راه های ایجاد وفاداری نسبت به برند این است که در جامعه  
خود دیده شوید. تقویمی از رویدادهای محلی و مناسبت هایی که احتمال 
بیشتری از جذب مشتری در آنها وجود دارد تهیه کنید و مخاطبین هدف 

خود را پیدا کنید.
ب��ه عنوان مثال اگر محصول یا سرویس��ی ارائ��ه می دهید که برای پدر 
و مادرهای کودکان مدرس��ه ای مفی��د خواهد ب��ود، رویدادهایی را مورد 
ه��دف قرار دهید که این افراد بیش��تر در آنها حضور خواهند داش��ت. به 
دنبال فرصت های اسپانس��ری یا همکاری باش��ید. اگر در رویدادی امکان 
فروش��ندگی وجود دارد، در آن رویداد حضور داشته باشید. هرچه بیشتر 
حض��ور خود در رویدادهای محلی را ثابت کنید، احتمال بیش��تری وجود 
خواهد داش��ت که افراد با نام و یا محصول شما آشنا شوند و بخواهند آن 

را امتحان کنند.

چرا باید یک توسعه دهنده را به تیم سئو 
اضافه کنید

به نظر ش��ما وبمس��ترها در س��ال جدید باید روی چه چیزی تمرکز 
کنند؟ پاس��خ این سوال در طول چند سال گذش��ته همواره ثابت بوده 
است. استخدام یک متخصص سئوی فنی یا توسعه دهنده که درک کلی 
خوبی از س��ئو و بازاریابی دارد دقیقا آن چیزی است که مدیران در سال 
جدید باید در دستور کار خود قرار دهند. سئوی فنی جنبه ای بسیار مهم 
از موفقیت های یک سایت است. اگر سایت شما به لحاظ فنی دارای ایراد 
باشد، سایر بخش ها را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد و این برای کسب 
و کارها و فروش��گاه های آنالین به معن��ای کاهش بازدید کننده، کاهش 
تبدیل و در نهایت کاهش درآمد است. اگر هنوز باور ندارید که استخدام 
یک متخصص سئو فنی چقدر می تواند در موفقیت تان موثر باشد، ادامه 
این مقاله را از دست ندهید تا به شما بگوییم چرا در سال جدید استخدام 

یک توسعه دهنده ضروری است.
روز به روز مشتریان بیشتری سراغ دستگاه های موبایل می روند

در طول دو س��ال گذشته، بیش از نیمی از استفاده اینترنت از طریق 
دس��تگاه های موبایل بوده و این رقم روز به روز و س��ال به سال افزایش 
می یابد. در واقع، این رقم به حدی باال رفت که موتور جست وجوی گوگل 
تصمیم گرفت تا قابلیت Mobile First را به سیستم خود اضافه کند. 
Mobile First به این معنا اس��ت که گوگل ب��رای ایندکس کردن از 

نسخه موبایل سایت شما استفاده می کند.
البت��ه مواردی مانن��د موبایل فرندل��ی بودن س��ایت، واکنش گرایی، 
کدنویسی تمیز و نمایش یکسان و خودکار در نمایشگرهایی با اندازه های 
مختل��ف را نیز نباید از ی��اد برد. همچنین فراموش نکنید که س��رعت 
بارگذاری سایت تان باید به اندازه کافی باال باشد تا کاربران را به مطالعه و 

ماندن در سایت تشویق کند.
براس��اس نتایج مطالعات��ی که گوگل اخی��را روی ۱۱ میلیون صفحه 
فرود انجام داده اس��ت، در ۷0درصد این سایت ها، نمایان شدن محتوای 
above the fold حدود 5 ثانیه طول می کش��د و نمایش کامل صفحه 

به حدود ۷ ثانیه زمان نیاز دارد.
باال بودن اندازه و حجم تصاویر یکی از دالیل اصلی پایین آمدن سرعت 
بارگذاری سایت است، اما حتی اگر مشکل باال بودن اندازه و حجم تصاویر 
را هم حل کنیم، باز هم نهایت ۱ تا ۲ ثانیه روی سرعت بارگذاری سایت 
اثرگذار باشد. اینجا دقیقا همان جایی است که به کمک یک توسعه دهنده 
و متخصص س��ئوی تکنیکال نیاز پیدا می کنید. این ش��خص می تواند 
کارهایی فراتر از کاهش سایز تصاویر را برای شما انجام دهد و با استفاده 
از تکنیک هایی که می شناسد، باعث می شود تا سرعت لودینگ سایت به 

میزان قابل توجهی بهبود یابد.
شما به شخصی نیاز دارید که جاوا اسکریپت را بفهمد

جاوا اس��کریپت یا همان اس��تایلی از کدنویسی که برای ایجاد عناصر 
تعاملی در مرورگر اس��تفاده می شود، یکی از مباحث اصلی سئو در طی 
یک دهه گذشته بوده است. با اینکه موتور جست وجوی گوگل در زمینه 
خزش کدهای جاوا اسکریپت در سال های گذشته پیشرفت هایی داشته 
است، اما باز هم سایت هایی که از جاوا اسکریپت استفاده می کنند ممکن 
اس��ت با مش��کالت زیادی روبه رو ش��وند که حل آن  فق��ط از پس یک 

توسعه دهنده ماهر برمی آید.
مش��کل بزرگ با جاوا اسکریپت این اس��ت که بسیاری از پلتفرم های 
بزرگ در هنگام توس��عه، چیزی به نام سئو را اصال در نظر نمی گیرند و 
البته فعاالن قدیمی س��ئو هم برای حل مشکالت مرتبط با حوزه کاری 
خود چندان با مبحث جاوا اس��کریپت آشنا نیس��تند، بنابراین بسیاری 
تصمیم می گیرند تا قید س��ایت جاوا اس��کریپت خود را بزنند و س��راغ 
ساخت سایت با سایر زبان های برنامه نویسی بروند یا از CMSها استفاده 
کنن��د. همچنین فرآیند ایندکس گوگل به صورت دو مرحله ای اس��ت. 
در مرحله اول، بات های این موتور جس��ت وجو تنها به HTML سایت 
ن��گاه می کنند و در مرحله دوم که در فاصله چند روز یا چند هفته بعد 
انجام می پذیرد، بات ها اقدام به ایندکس کردن کل صفحه می کنند. یعنی 
محتوای HTML سریع تر از محتوای جاوا اسکریپت ایندکس می شود.

بدون س��ئوی تکنیکال، سرعت ایندکس س��ایت جاوا اسکریپت شما 
در گ��وگل کاهش خواهد یاف��ت و حتی در برخی موارد ممکن اس��ت 
س��ایت به صورت کامل از لیست ایندکس گوگل پاک شود، اما اگر یک 
توسعه دهنده مجرب را در کنار خود داشته باشید، خیال تان از بابت همه 

این مشکالت آسوده خواهد بود.
باید مطمئن شوید که داده های تان ساختار مناسبی دارند

ساختاربندی داده ها یا schema markup بخشی حیاتی از سئوی 
نوین اس��ت. از این طریق می توانید کدهایی را به س��ایت اضافه کنید تا 
موتورهای جست وجو محتواها را بهتر درک کنند. در ادامه مثال هایی که 
نشان می دهند گوگل چگونه از قابلیت schema برای بهبود دیده  شدن 

سایت شما در نتایج جست وجو استفاده می کند را می بینید:
RICH SNIPPETS

ظاهر شدن مواردی مانند ستاره های رتبه بندی، ساعات باز بودن یک 
 Rich کسب و کار و جزییات قیمت گذاری یک محصول خاص در گوگل

Snippets نام دارد.
پاسخ های غنی

پاسخ های غنی به این معنا است که گوگل پاسخ سوال شما را در همان 
صفحه نتایج ظاهر می کند و برای پیدا کردن پاسخ سوال خود الزم نیست 
همه سایت ها را بگردید. اگر می خواهید که سایت شما نیز در این بخش 
ظاهر شود، باید اوال برای سوال پرسیده شده رتبه خوبی داشته باشید و 

ثانیا schema را به خوبی اجرایی کنید.
پنل دانش

وقتی نام افراد مش��هور یا کمپانی ها را در گوگل جست وجو می کنید، 
در سمت راست صفحه نتایج می توانید یک باکس را ببینید که اطالعات 
کامل ش��خص یا کمپانی مورد نظر را به ش��ما نش��ان می دهد. به این 
باکس در گوگل »پنل دانش« گفته می ش��ود و گوگل اطالعات آن را از 

schema سایت شما استخراج می کند.
آینده سئو تکنیکال تر می شود

دنیای س��ئو در طول چند سال گذشته پیشرفت های قابل توجهی را 
به خود دیده است. در زمینه سئو تکنیکال موارد زیادی وجود دارند که 
باید آنها را مدنظر داشته باشید، اما سه مورد گفته شده در باال مهم ترین 
مواردی هس��تند که در س��ال جدید باید در دستور کار خود قرار دهید، 
بنابرای��ن یک لطف به خود و کس��ب و کارتان بکنید و از همین االن به 
دنبال استخدام یک توسعه دهنده خوب و ماهر که با سئو نیز آشنا باشد 

بگردید.
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 رزومه چه مهارت هایی را
به کارفرما نشان نمی دهد

داش��تن رزومه حرفه ای گام اول برای پیداکردن شغل است، اما 
مهارت هایی مانند برقراری ارتباط و انگیزه  کار در ش��رکت مدنظر 

را نشان نمی دهد.
رزومه اولین ابزار برای بازاریابی شخصی است و نقش انکارناپذیری 
در تعیین مسیر شغلی دارد، اما نمی تواند تمام جنبه های شخصیتی 
را ب��ه کارفرما نش��ان دهد. بس��یاری از مهارت های��ی را که بخت 
اس��تخدام را افزایش می دهند، نمی توان در رزومه به درستی عنوان 
کرد. به عنوان مثال، در رزومه نمی توان مهارت های شبکه سازی یا 

برقراری ارتباط را نشان داد.
ازآنجا که رقابت در بازار کار تنگاتنگ و شدید است، داشتن حتی 
مهارتی کوچک می تواند بخت استخدام را افزایش دهد. رزومه اولین 
معرفی نامه ای است که کارفرما از متقاضی کار مشاهده می کند و اگر 
به خوبی نوش��ته نشده باشد، کارجو بختی برای دعوت به مصاحبه 
نخواهد داشت. در اینجا، این سؤال پیش می آید: »چگونه می توان 

تمام مهارت ها را در رزومه نشان داد؟«
در ادام��ه، چهار ویژگی را معرفی می کنیم که معموال در نگارش 
رزومه ها راهی برای نشان دادن شان نیست. سپس، مناسب ترین راه 

برای نشان دادن آنها را بررسی می کنیم.
1. چقدر باانگیزه و مصمم هستید

نوش��تن جمله  »من شخص باانگیزه ای هستم« در رزومه و کاور 
لِِتر )Cover Letter( کافی نیست. هر کسی می تواند از این جمله 
اس��تفاده کند، اما کارفرما یا اس��تخدام کننده به خواندن آن اکتفا 
نخواهند کرد. این جمله  رایج در تمام رزومه ها نوش��ته می ش��ود و 
احتم��اال پیش از خواندن رزومه ش��ما، در ۲0 رزومه  دیگر نیز این 
جمله یا مشابه آن را خوانده اند. کاور لِِتر معرفی نامه ای است که در 
چند پاراگرف نوشته می شود و کارفرما را به خواندن رزومه  شخص 
تشویق می کند. درواقع، متقاضی کار در کاور لِِتر نشان می دهد چرا 

برای آن موقعیت شغلی مناسب است و چرا او باید استخدام شود.
وقتی صحبت از انگیزه به میان می آید، »عمل« بیشتر از »کلمات« 
تأثیر دارد. نوشتن رزومه و کاور لِِتر عمومی و فرستادن آن برای تمام 
ش��رکت ها نادرست است و مناسب کارمند باانگیزه نیست. کارمند 
باانگیزه کس��ی است که برای هر آگهی ش��غلی زمان می گذارد و 
رزومه و کاور لِِتر مناسب تهیه می کند. این کار نشان می دهد چقدر 
برای کار کردن در آن ش��رکت انگیزه دارد که برای نوشتن رزومه   

مخصوص همان شرکت زمان گذاشته است.
در آگهی های ش��غلی، معموال مش��خصات شخصی که آگهی را 
نوش��ته ذکر می شود. چند روز بعد از فرس��تادن رزومه، پروفایل او 
را در لینکدین مش��اهده کنید تا متوجه شود پیگیر وضعیت خود 

هستید و برای کار کردن در آن شرکت انگیزه دارید.
2. کار کردن با شما چگونه است

رزوم��ه اطالعاتی درب��اره  تحصیالت و تجربی��ات و مهارت ها را 
به خوبی نش��ان می دهد، اما واسطه  مناسبی برای بازتاب شخصیت 
فرد نیس��ت. بس��یاری از کارفرمایان ترجیح می دهند ش��خصی را 
اس��تخدام کنند که با کار تیمی مش��کلی ن��دارد و هر کاری برای 
پیش بردن اهداف تیم انجام می دهد. درمقابل متخصصانی هستند 
که هیچ اهمیتی برای کار تیمی قائل نیستند و برای منافع تیم از 
نقطه  آس��ایش خود خارج نمی ش��وند. مطمئنا کار کردن با چنین 

افرادی آرزوی هیچ کارفرمایی نیست.
صحبت حضوری ی��ا تلفنی با مدیر اس��تخدام تصویر بهتری از 
شخصیت واقعی و رفتار ش��ما در محیط کار را نشان می دهد. اگر 
واقعا برای استخدام شدن انگیزه دارید، باید به کارفرما نشان دهید 
اهل کار تیمی هس��تید و برای پیش��رفت شرکت تالش می کنید. 
اگرچه این نکته کوچک است، نقش مهمی در متمایزکردن شما با 

سایر متقاضیان دارد.
3. چرا موقعیت شغلی قبلی را ترک می کنید

فض��ای رزومه محدود اس��ت و متقاضی کار بای��د در این فضای 
محدود، خودش را به کارفرما بفروشد. این، یعنی رزومه نمی تواند به 
بسیاری از سؤال های کارفرما، مانند دلیل تعویض موقعیت شغلی، 
پاسخ دهد. پاسخ این پرسش بسیار مهم تر از چیزی است که فکرش 
را می کنی��د و می تواند دیدگاه کارفرما را درباره  ش��ما تغییر دهد. 
به عنوان مثال، اگر متوجه شوند به دلیل عملکرد بد خودتان به تغییر 
ش��غل مجبور شده اید، بخت بس��یار کمی برای استخدام خواهید 
داشت. در رزومه  تان، باید دلیل تعویض شغل را مثبت نشان دهید. 
بگویید در ش��رکت قبلی به اندازه  کافی رشد کرده اید و دیگر جایی 
برای پیش��رفت باقی نمانده اس��ت. در کاور لِِتر خود بنویسید چرا 
می خواهید موقعیت شغلی فعلی خود را ترک کنید. البته فراموش 

نکنید هرگز نباید از کارفرمای فعلی خود بدگویی کنید.
اگر امکانش را دارید، این کار را از پای تلفن انجام دهید. مکالمات 
مس��تقیم اشتیاق و انگیزه  فرد برای اس��تخدام در موقعیت شغلی 
جدی��د را نش��ان می دهند و دلیل تعویض ش��غل را به خوبی برای 

کارفرما تشریح می کند.
4. انتظاری که از محیط کار جدید دارید

رزومه گذشته و زمان حال متقاضی کار را به خوبی نشان می دهد، 
اما برنامه های آینده را توصیف نمی کند. یکی دیگر از سؤال های هر 
کارفرما این اس��ت: »چرا می خواهی در این شرکت مشغول به کار 

شوی؟« پاسخ این سؤال نیز بسیار تأثیرگذار است.
ش��خصی که بتواند در پاس��خ به این پرسش نش��ان دهد واقعا 
به کارکردن در این ش��رکت و موقعیت ش��غلی موجود عالقه دارد، 
در مقایس��ه  با سایر متقاضیانی بخت بیشتری دارد که فقط دنبال 
شغل هستند. خودتان را جای کارفرما بگذارید: می خواهید شخصی 
را استخدام کنید که ش��رکت و کسب وکارتان را تحسین می کند 
یا ش��خصی که اهمیتی برای ورشکستگی و تعطیلی شرکت قائل 
نیست؟ وقتی برای شغلی درخواس��ت می دهید، به کارفرما نشان 
دهید چقدر به آن ش��رکت اهمیت می دهید. فرس��تادن کاور لِِتر 
مشابه برای همه  شرکت ها نشان دهنده  عالقه  شما به آن شرکت ها 
نیست. پیش از فرس��تادن رزومه و کاور لِِتر، کمی زمان بگذارید و 
درباره  ش��رکت یا موقعیت ش��غلی مدنظر تحقیق کنید تا کارفرما 

متوجه شود انگیزه  فراوانی برای کار دارید.
اگر دنبال کار می گردید، باید رزومه  مناس��بی داشته باشید، اما 
نمی توانی��د به آن اتکا کنید. رزومه  حرفه ای باید با صحبت کردن و 

برقراری ارتباط همراه باشد تا بخت استخدام را افزایش دهد.
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چطور می توانیم اس��تارتاپ یا کس��ب وکار مورد نظرمان را در یک یا دو 
جمله توضی��ح دهیم، به گونه ای که بتوانیم اصل مطل��ب را کامال واضح و 

متقاعدکننده بیان کنیم؟
به عن��وان صاح��ب ی��ک کس��ب وکار کوچ��ک، ایج��اد درآم��د یکی از 
مس��ئولیت های اصلی تان است، بنابراین عالوه بر چالش های دیگری که در 
تجارت با آن روبه رو هس��تید، باید زمان و انرژی کافی برای تأمین امنیت 

مشتری سرمایه گذاری کنید.
منظ��ور از ارائه آسانس��وری، ارائه ای موجز و کام��ل در چند جمله و در 
زمانی کوتاه معموال کمتر از یک دقیقه است؛ به گونه ای که مخاطب بتواند 
کس��ب وکارتان را بشناس��د و با آن ارتباط برقرار کند. دلیل نام گذاری این 
روش با عنوان »ارائه آسانس��وری«، مثالی اس��ت که برای معرفی خود در 
آسانس��ور زده می ش��ود. فرض کنید با شخص مهمی مانند بیل  گیتس در 
آسانس��ور همراه شده اید و می خواهید خودتان را در این فرصت کوتاه به او 
معرفی کنید، طوری که قرار مالقاتی با ش��ما ترتی��ب دهد؛ چطور و با چه 

جمله هایی خودتان را معرفی خواهید کرد؟
معرفی آسانس��وری یکی از راه های مؤثر برای برپایی کس��ب وکار جدید 
است. سخنرانی مختصر اما بسیار تأثیرگذار بر مخاطب در فرصتی بین ۳0 
تا ۶0 ثانیه، به گونه ای که مخاطب را برای ادامه  ارتباط و بیش��تر دانس��تن 
درباره  کسب وکارتان متقاعد کند. ممکن است این ایده به نظر شما قدیمی 
و ابتدای��ی برس��د، اما ای��ن  کار را انجام دهید تا ببینید که چه س��ودی به 
شما می رساند. مش��تری به دست آورید، س��راغ بازارهای جدید بروید و با 

به کارگیری پول افراد، ثروت خود را بسازید.
مرحله  اول: آمادگی برای ارائه
ایجاد فهرستی از اطالعات 

ب��رای اینکه بتوانید افراد را ب��ه خرید از خدمات و محصوالت تان ترغیب 
کنید، پیش از هر چیز باید درباره  خودتان با آنها صحبت کنید. فهرس��تی 
از اطالعاتی که قصد انتقال و بیان آنها را دارید، تهیه کنید. برای تهیه  این 
فهرس��ت، ۱0 مورد از مهم ترین مواردی را که می خواهید همه در موردتان 
بدانند، بنویس��ید. به موضوعاتی بیندیشید که شما را نسبت به رقیبان در 
زمینه  کاری تان متمایز و برجسته می کند. روی دستاوردهای کسب وکارتان 

و کارهایی که انجام می دهید، متمرکز شوید.
مرتب کردن فهرست

نرم افزار مناس��بی مانند اکسل یا نوت پد را برای مرتب سازی فهرست تان 
براساس دسته بندی هایی به این شکل به کار ببرید:

• توانایی ها و مهارت ها و دستاوردهایی که من و کسب وکارم را از دیگران 
متمایز می کند.

• چه کاری در شغلم انجام می دهم؟
• چطور کارها را به سرانجام می رسانم؟

• چرا این کارها را انجام می دهم؟
گزینه هایی از فهرس��ت تان را برای جواب دادن به س��واالت هر دس��ته 
انتخاب کنید. به طور مثال برای سؤال دوم می توانید بنویسید: »من طراح و 

مدیر برنامه های امنیتی هستم.«
بعد از نوش��تن همه  جمله ها، آنها را با ترتیبی منطقی برای نوشتن یک 
ارائه  آسانس��وری خ��وب مرتب کنید. اگر باز هم ب��رای آگاهی از چگونگی 
ارائه  آسانس��وری باکیفیت نیاز به کمک دارید، می توانید در فضای آنالین 

مثال هایی از این نوع ارائه را مشاهده کنید.
افزودن قالب

ب��ه موضوعی جالب مثل آمار ی��ا واقعیتی فکر کنید که مثل قالب با آن 
مخاطب را به س��رعت جذب خود کنی��د. این کار را پی��ش از آغاز ارائه تان 

انجام دهید.
به طور مثال اگر متخصص امنیت در حوزه  فناوری اطالعات )IT( هستید، 

پیش از ش��روع سخنرانی از حاضران بپرسید: »آیا می دانستید ۷۳درصد از 
ش��رکت هایی که دچار مشکل نفوذ در داده های شان می شوند، دلیل آن  را 
نمی دانند؟« با به کارگرفتن ایده ای جذاب و درگیرکننده، می توانید تمرکز 

مخاطبان را به  دست  آورید و شانس ارائه  مؤثر را بیشتر کنید.
ارائه  مختصر و مفید

در هنگام نوش��تن ارائه، مطمئن ش��وید کلمات مناسب به کار رفته، دید 
روش��نی از هدف ارائه می دهند. اگر جمالتی که نوشته اید، ارزشی به ارائه 
آسانس��وری تان اضافه نمی کند، آنها را با کلمه های مناس��ب تر و غنی تری 

جایگزین کنید.
برای فهم بهتر موضوع، دو جمله  درست و اشتباه را با هم مقایسه کنید:

جمله  غلط: »من از کارم لذت می برم، چون حل مشکالت و حفظ امنیت 
سیستم های فناوری اطالعات را دوست دارم.«

جمله  درست: »من به طراحی سیستم های امنیتی که در حذف ویروس ها 
و مشکالت قدرتمند عمل می کنند، اشتیاق فراوانی دارم.«

مرحله  دوم: انجام سخنرانی 6۰ ثانیه ای
صرف زمان برای تمرین سخنرانی

برای تمرین ارائه در بازه  زمانی مشخص، زمان سنج را روی ۳0 تا ۶0 ثانیه 
تنظیم و تالش کنید پیش از پایان این زمان س��خنرانی کاملی ارائه دهید. 
اگرچه الزامی وجود ندارد که زیر ۶0 ثانیه ارائه را به پایان برسانید، اما باید 
آمادگ��ی بیان ارائه ای مختصر و متقاعدکننده در بازه  زمانی کوتاه داش��ته 
باشید. اگر می توانید، هدف گذاری تان را روی ارائه در ۳0 ثانیه قرار دهید. 

درخواست بازخورد
بهتر است سخنرانی خود را از زاویه  دید دیگران هم بررسی کنید. سعی 
کنید در میان جمعی از دوس��تان و افراد خانواده تان سخنرانی خود را ارائه 
دهید و از آنها بازخورد بخواهید. انتقاد س��ازنده در ارائه  بهترین سخنرانی 
ممک��ن کمک تان  کند. در مورد ش��فافیت ارائه، ح��س مخاطب، برقراری 
مناس��ب ارتباط چش��می و میزان جذابیت و متقاعدکنندگ��ی ارائه از آنها 
سؤال کنید. عالوه  بر آن، اگر از یکی از دوستان خود بخواهید در حینی که 
در حال ارائه  س��خنرانی هستید، وانمود کند مخاطب مورد هدف شماست، 

بیشتر به شما کمک می شود.
حذف سخنان غیرضروری

هرچه بیش��تر تمرین کنید، ناخودآگاه از گفتن جمله های اضافی دوری 
خواهی��د ک��رد، اما اینجا چن��د راه برای جلوگی��ری از گفتن صحبت های 

غیرضروری بیان می کنیم:
• پیش از آغاز س��خنرانی نفس عمیقی بکشید. این  کار باعث می شود بر 

عصبانیت و هیجان تان غلبه و درنتیجه تمرکز پیدا کنید.
• سرعت سخنرانی تان را کاهش دهید.

• افرادی را که در حال صحبت برای آنها هس��تید، دوس��تان نزدیک تان 
تصور کنید. کس��ی که تا حدی به شما نزدیک باشد، هیچ گاه قضاوت تند و 
سختگیرانه ای در موردتان نخواهد کرد )مانند یک همسایه یا یک دوست(.

دوری از تن صدای یکنواخت
اگر چندین بار ارائه را تمرین کنید، ممکن اس��ت تمرکزتان بیش از حد 
به سمت کلمه ها برود و از چگونگی ارائه غافل شوید. پربارترین سخنرانی ها 
هم اگر با تن صدای ماشین وار ارائه شوند، اثربخشی شان را از دست خواهند 
داد. بنابراین سعی کنید در طول تمرین تن صدای تان را رصد کنید و سطح 
انرژی و صدا را به گونه ای تنظیم کنید که شنونده ها رضایت و اشتیاق کافی 

را تجربه کنند.
حذف اصطالحات

ش��اید برای کسانی که با صنعت کسب وکارتان آشنایی دارند، استفاده از 
اصطالحات مانعی نداشته باشد، اما در ارائه  آسانسوری باید هرچه شفاف تر 
صحبت کنید. چون ممکن اس��ت اس��تفاده از اصطالحات برای مخاطبان 

گیج کننده باشد. پس تا حد امکان از آن دوری کنید.
صحبت کردن با سرعت کم

این درس��ت اس��ت که فرصت کوتاهی برای بیان ارائه دارید، اما مراقب 
باشید به خاطر این موضوع در دام تند صحبت کردن نیفتید. اگر مخاطبان 
نتوانند پیام کالم تان را به درس��تی متوجه شوند، منظور اصلی تان از ارائه را 
نیز نخواهند فهمید. پس در هنگام تمرین، به طور ذهنی هر زمان که متوجه 
ش��دید در حال تند صحبت کردن هس��تید، خودتان را مجبور به کاهش 

سرعت سخنرانی کنید.
ضبط سخنرانی

بعد از اینکه محتوای ارائه را قوی و چندین بار آن را تمرین کردید، نوبت 
به ضبط ارائه در هنگام س��خنرانی می رسد. این  کار اگرچه ممکن است به 
ش��ما حس ناشیانه بودن بدهد، یکی از حیاتی ترین نکاتی است که باید در 

ارائه  آسانسوری رعایت شود.
بعد از ضبط ویدئو، آن را اجرا کنید و ببینید چطور به نظر می رس��ید. آیا 
روان پی��ش می رود یا در حین س��خنرانی گیر می کنید و تپق می زنید؟ از 
خودتان بپرسید آیا من س��خنرانی قابل قبولی ارائه کرده ام که مخاطب را 
درگیر یا به کاری یا عکس العملی وادار کند؟ اگر اینطور نیس��ت، ارائه را تا 

زمانی که روان باشد و به اثربخشی موردنظر برسد، تکرار کنید.
برقراری ارتباط چشمی

دیدن فیلم ضبط ش��ده از س��خنرانی خودتان، ممکن اس��ت سرنخ هایی 
در م��ورد عادت های فیزیکی تان به ش��ما بدهد. برای مث��ال، ایجاد ارتباط 
چش��می با مخاطب اهمیت زیادی دارد. توانایی روبه رو ش��دن با نگاه های 
خیره  مخاطبان این پیام را می رساند که به این گفت وگو عالقه مندید و به 

آنچه می گویید، اعتماد دارید.
برای تمرین، هنگام ارائه جلوی آینه بایستید و نگاه خیره تان را برای ۳ تا 
۴ ثانیه در آینه نگه  دارید؛ بدون اینکه این ارتباط قطع شود. این تمرین را 

با لنز دوربین هنگام ضبط سخنرانی انجام دهید.
دوری از تغییر چهره و حرکات گیج کننده

اگر عادت اخم کردن هنگام عصبانیت، یا تکان دادن ش��دید دس��ت در 
زم��ان صحبت کردن دارید، الزم اس��ت روی عادت ه��ای خود کار کنید و 
این رفتارها را تحت کنترل خود دربیاورید. هر زمان که این عادت ها اتفاق 
می افتند، هشیار باشید و به طور ذهنی به خودتان بگویید که نباید آن کار را 
تکرار کنید. به این ترتیب به مرور زمان، این رفتارها تحت کنترل درخواهند 

آمد.
مرحله  سوم: پایان ارائه

آمادگی برای پاسخ به سواالت
زمانی  که س��خنرانی تان را به پایان رساندید، وقت آن است که به مرحله  
بعد فکر کنید. بعد از ارائه  آسانسوری موفق و جلب توجه مخاطبان هدف، 

افراد ممکن است پرسش هایی برای شان پیش بیاید.
فهرس��تی از پرسش های احتمالی افراد تهیه و جواب آنها را آماده کنید. 
به این ترتیب هنگام پرس��یدن سؤال از سوی مخاطبان تان گرفتار نخواهید 

شد.
درخواست پیگیری

بع��د از ارائه، به جای دادن کارت ویزیت به افراد و ترک محل، روش های 
خالقانه ت��ر و پویاتری را برای ایجاد ارتب��اط با آنها به کار ببرید. مثال از آنها 
بخواهی��د ایمیل یا راه ارتباطی دیگری از خودش��ان به ش��ما بدهند تا در 
صورت تمایل رزومه  کاملی برای ش��ان ارس��ال کنید یا می توانید پرسشی 
مطرح کنید که ش��خص را تش��ویق به انجام کار بعدی کند. ممکن است 
بگویید: من دوست دارم فرصت بیشتری برای گفت وگو با شما در این زمینه 

داشته باشم. ممکن است قرار مالقاتی بگذاریم؟
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

چگونه یک ارائه  آسانسوری برای استارتاپ بنویسیم؟
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اخبار

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- مسجدسلیمان ، زادگاه نفت 
میزبان سفر مهندس بیژن نامدار زنگنه و هیأتی متشکل از مدیران 
عالی وزارت نفت و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بود .  وزیر 
نفت در این بازدید چند ساعته در ابتدا از محل چشمه های طبیعی 
نفت در منطقه سی برنج بازدید کرد و سپس راهی منطقه نمره یک 
شد تا بازدیدی از نماد صنعت نفت ایران و خاورمیانه ، چاه شماره 
یک مسجدسلیمان داشته باش��د .  وی پس از آن راهی مجموعه 
فرهنگی ورزشی باشگاه مرکزی شد و در نشست صمیمانه نخبگان 
و مسئولین شهری حضور پیدا کرد .  مهندس زنگنه در این جلسه 
طی س��خنانی ضمن اظهار خوش��حالی از حضور در زادگاه نفت و 
مردم این شهر اظهار داشت : مسجدسلیمان تنها مهد و پرورشگاه 
صنعت نفت ایران نبود بلکه شرکت بریتیش پترولیوم ) BP ( نیز با 
فوران چاه مسجدسلیمان متولد شد و در حقیقت ۲ شرکت در دو 
کشور جداگانه ولی همزمان با فوران یک چاه شکل گرفتند .  وی 
با اشاره به شرایط سخت و تحریم های آمریکا علیه کشورمان گفت 

: آمریکا یک جنگ س��خت را علیه کشور و مردم ما به راه انداخته 
و این جنگ یک تفاوت اصلی که با جنگ مسلحانه دارد این است 
که کشته و مجروح ظاهری ندارد .  زنگنه ادامه داد : در این کارزار 
اقتصادی فشارهای سختی به ما تحمیل می شود و ملت ایران در 
کنار دولت در حال تحمل این فش��ارها و مقاومت در برابر دشمن 
قرار دارد .  وی با ابراز تأسف از وضعیت بیکاری سطح جامعه اظهار 

داشت : با کمک هم از این بحران و فشار اقتصادی به سالمت عبور 
می کنیم و برای جوانانم��ان کار و بهروزی و رفاه ایجاد می کنیم 
تا مش��کالت و رنج مردم را کم کنی��م .  وی همچنین گریزی به 
طرح توس��عه ۲۸ مخزن مناطق نفتخیز جنوب اشاره کرد و گفت 
: در ای��ن طرح که تعدادی از مخازن حوزه عملیاتی ش��رکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان قرار گرفته اعتبار خوبی برای این 
اقدام در نظر گرفته ش��ده اس��ت .  وزیر نفت با بیان اینکه وزارت 
نفت به ارائه خدمات در قالب مس��ئولیت های اجتماعی عالقمند 
است افزود : از همین اعتبار مبلغ ۲00 میلیارد تومان برای اجرای 
پروژه های توس��عه ای و رفاهی در قالب مسئولیت های اجتماعی 
حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان هزینه 
خواهیم کرد .  الزم به ذکر اس��ت پس از اتمام س��خنان وزیر نفت 
از س��وی نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی لباس ایل غیور 
بخیاری به نشانه ی قدرشناسی میزبان از میهمان عالیقدر خود بر 

تن وزیر نفت پوشانیده شد . 

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان از برگزاری مانور جستجو و نجات دریایی در مقیاس بزرگ با 
حضور ناوگان مس��افری و ارگان های دریایی در آب های ساحلی بین 
بندرعباس و جزیره هرمز خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
بنادر و دریانوردی اس��تان هرمزگان، "اله مراد عفیفی پور" در حاشیه 
این مانور و در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این مانور در راستای 
تحقق قوانین و مقررات بین المللی، الزامات کنوانسیون  های مربوطه 
و مس��ئولیت های ملی اداره کل حفاظت و ایمنی دریانوردی سازمان 
به همراه اداره کل بنادر و دریانوردي استان هرمزگان به عنوان مرجع 
اس��تاني ایمنی دریانوردی برگزار ش��د.   وی افزود: این چنین مانورها 
و تمرینات عملی به منظور دستیابی به حداکثر آمادگی و هماهنگی 
استاني در هنگام بروز سوانح در دریا و به خصوص در ایام اجرای طرح 
تسهیل سفرهای دریایی ویژه نوروز ۹۸ برگزار شد. عفیفی پور با اشاره 
به فعالیت ۴0 فروند شناور مسافری با ظرفیت بیش از ۴000 صندلی 
در بنادر مرکز استان تصریح کرد: با اضافه شدن شناورهای مسافری با 
ظرفیت باالی 50 نفر  به ناوگان مسافری استان هرمزگان و به خصوص 

در مس��یر دریایی بندر شهید حقانی به جزیره قشم و هرمز و افزایش 
تقاضای حمل مس��افر در ایام تعطیالت نوروزی به واس��طه اس��تفاده 
هموطنان از جاذبه های تفریحی و تجاری جزایر اس��تان به خصوص 
جزیره قش��م، به تناسب ریس��ک تردد های دریایی افزایش می یابد.  
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خاطرنشان کرد: آمادگی کامل تیم 
های جستجو و نجات و پشتیبانی در زمان بروز سوانح احتمالی به اندازه 
همکاری ارگان های دریایی اس��تان ک��ه دارای امکاناتی در این زمینه 

هستند و همچنین وجود طرح های مناسب و کارآمد بسیار مهم است.  
وی بیان کرد: عالوه بر این، آموزش ها و مانورهایی که با توجه به تجریه 
و تحلیل ریس��ک، برنامه ریزی و اجرا می  شوند ضمن نمایان نمودن 
نقاط ضعف و قوت تیم های عملیاتی و ستادی، باعث افزایش روحیه 
همکاری و تعامل ارگان های مرتبط دریایی خواهد ش��د.  عفیفی پور 
اظهار داشت: به منظور پاسخگویی مؤثر و کارا در کمترین زمان ممکن 
در عملیات جستجو و نجات دریایی در مقیاس بزرگ که از دغدغه های 
سازمان بنادر و دریانوردی و مرکز  هماهنگی جستجو و نجات دریایی 
بندرعباس)MRCC( اس��ت، یک مان��ور در مقیاس بزرگ در فاصله 
دومایلی از بندر شهید حقانی به سمت جزیره هرمز با حضور یک فروند 
بالگرد، ۱۳ فروند شناور مسافری، خدماتی و امدادی قبل از شروع طرح 
تسهیل سفرهای دریایی اجرا شد. مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
گفت:  با توجه به اهمیت جان و مال افراد مضطر در دریا، در حال حاضر 
تعامل و همراهی خوبی بین ارگان های دریایی وجود دارد که صمیمانه 
از مش��ارکت و همراهی ارگان های همکار با س��ازمان بنادر در تامین 

ایمنی سفرهای دریایی تشکر و قدردانی می نمایم.

قم- خبرنگار فرصت امروز- مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران 
با اش��اره به توجه ویژه وزارت نیرو به بحث فرهنگ ایثار و شهادت 
گفت: در حال حاضر هیچ یادمان و گلزار شهدایی در کشور نداریم 
که فاقد آب و برق باش��د. به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان قم، محمد مرادی در جلسه شورای مشاوران امور 
ایثارگران وزارت نیرو که در س��الن کوثر شرکت آب و فاضالب قم 
برگزار ش��د با اشاره به توفیقات ارزنده کشور در سال جاری اظهار 
داشت: امس��ال چالش هایی هم به ویژه در مسائل اقتصادی برای 
کشور اتفاق افتاد که زیبنده انقالب نیست. وی بیان اینکه امیدواریم 
با همت و تالش مضاعف مس��ئوالن و پای��داری مردم عزیز از این 
مرحله با سربلندی عبور کنیم، گفت: سال آینده سال جهاد است و 
باید با تأسی به فرهنگ ایثار و شهادت مشکالتی که در کشور وجود 
دارد را به حداقل برسانیم. مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران با بیان 
اینکه نباید فرهنگ ایثار و شهادت را در هشت سال دفاع مقدس 
خالصه کنیم، تصریح کرد: امروز آب و برقی که با تالش شبانه روزی 
تأمین و توزیع می شود مصادیق بارز فرهنگ ایثار و شهادت است. 
وی با اش��اره به صدور  بیانیه گام دوم انقالب از سوی رهبر معظم 
انقالب خطاب به ملت ایران گفت: باید در حوزه وظایف خود عمل 
به این منشور اخالقی، اجرایی، انقالبی، سیاسی و عملیاتی را آغاز 
کنیم و گام دوم انقالب و راه شهیدان را به درستی برداریم. مرادی با 
اشاره به اینکه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران خدمات زیادی 
را به مردم ارائه کرده و کش��ور در این زمینه ش��تاب خوبی گرفته 
است، برخی از مشکالت ایجاد شده برای مردم در مسائل اقتصادی 
را مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: هر کس در حوزه کاری خود، در 

جامعه یاس و ناامیدی ایجاد کند رفتارش مغایر با دستورات رهبر 
معظم انقالب است. وی با بیان اینکه در هیچ حوزه ای در کشور به 
اندازه امورایثارگران قانون و دستورالعمل نداریم، تأکید کرد: اجرای 
دستورالعمل ایثارگران سند افتخار وزارت نیرو است اما همچنان باید 
بیش از گذشته به این دستورالعمل پایبند باشیم. تمام گلزارهای 
ش��هدای کشور دارای آب و برق هستند مش��اور وزیر نیرو در امور 
ایثارگران با اشاره به اهتمام ویژه وزارت نیرو به بحث فرهنگ ایثار و 
شهادت گفت: در حال حاضر هیچ یادمان و گلزار شهدایی در کشور 

نداریم که فاقد آب و برق باشد.
گام بلند آبفای قم در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان قم نیز در این جلسه در 
گزارشی به تشریح فعالیت های شرکت آب و فاضالب قم در راستای 
سیاس��ت های اقتصادی مقاومتی پرداخت و اس��تفاده از انرژی های 
تجدید پذیر را از جمله این فعالیت ها برش��مرد. وی در این راستا به 
تبیین اس��تفاده از پتانسیل خطوط انتقال آب قم پرداخت و با اشاره 
ب��ه اینکه فاصله تصفیه خانه آب قم تا این ش��هر حدود ۸0 کیلومتر 

است، خاطرنش��ان کرد: این خط انتقال با ارتفاع ۸۸0 متر پتانسیل 
استحصال بیش از ۲0 مگاوات انرژی را دارد. دکتر صادق پور با بیان 
اینکه نخستین نیروگاه برقابی بر روی این خط با توان تولید ۳ مگاوات 
معادل انرژی مورد نیاز ۷ هزار نفر به بهره برداری رسید، یادآور شد: این 
نیروگاه با ۱۷ میلیارد تومان سرمایه گذاری با سرمایه بخش خصوصی 
به بهره برداری رسید و توان تولید ۲0 میلیون کیلووات ساعت برق در 
س��ال را دارد. وی احداث نیروگاه های خورشیدی را از دیگر اقدامات 
صورت گرفته در راس��تای استفاده از انرژی های تجدید پذیر عنوان 
کرد و گفت: نصب و راه اندازی آس��ان، بازدهی باال و به صفر رساندن 
هزینه های نگهداری از جمله مزایای نیروگاه های خورشیدی به شمار 
می رود. مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان قم با بیان اینکه 
در مرحله نخس��ت، نیروگاه خورش��یدی در دو فاز در مساحت ۲00 
مترمربع و با هزینه دو میلیارد ریال در ستاد مرکزی آبفا به بهره برداری 
رسید، خاطرنشان کرد: این نیروگاه با ظرفیت ۴5 کیلووات، بیش از 
۲0 درصد نیاز برق ساختمان اداری شرکت را تأمین می کند و در واقع 
الزام قانونی ش��رکت را در این زمینه محقق می سازد. وی با اشاره به 
احداث نیروگاه خورشیدی مخازن ساالریه با ظرفیت ۱00 کیلووات 
ابراز داشت: این پروژه عالوه بر کمک به پایداری برق شبکه، در شرایط 
پی��ک مصرف موجب درآمدزایی برای ش��رکت از محل عقد قرارداد 
خرید تضمینی برق به مدت ۲0 سال با ساتبا خواهد بود . دکتر صادق 
پور احداث نیروگاه های خورشیدی معصومیه، ساالریه، علوی قم را از 
جمله پروژه های در دس��ت اجرای ش��رکت آب و فاضالب برشمرد و 
گفت: این نیروگاه ها در پایداری برق در شبکه و پدافند غیرعامل برای 

تأسیسات کمک زیادی به ما می کند.

کرمانشاه - منیر دشـتی - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
شهری استان کرمانشاه از افزایش ۱0 تا ۱5 درصدی مصرف آب در 
اسفند ماه خبر داد و گفت: از مردم تقاضا داریم در خانه تکانی پایان 
سال از شست و شوی بی رویه خودداری کنند. علیرضا تخت شاهی 
، با اشاره به افزایش مصرف آب در اسفندماه نسبت به ماه های دیگر 
فصل زمستان، ادامه داد: این افزایش مصرف آب به دلیل خانه تکانی 
و نظافت منازل رخ می دهد.وی با بیان اینکه این افزایش مصرف به 
اندازه ای اس��ت که گاهی با ماه های فصل گرم سال برابری می کند، 
افزود: باال رفتن مصرف آب ممکن است باعث بروز اختالل در شبکه 
برای توزیع آب در نقاط مرتفع شهر می شود. به گفته تخت شاهی، 
بررس��ی ها نشان می دهد مصرف آب در اسفندماه ۱0 تا ۱5 درصد 

افزایش می یابد که حجم این افزایش، بالغ بر دو میلیون مترمکعب 
و رقم قابل مالحظه ای اس��ت. وی خاطرنش��ان کرد: مصرف آب در 
اس��فند ماه ۹5 بیش از شش میلیون و ۹00 هزار مترمکعب  و در 

اسفندماه ۹۶ بیش از هفت میلیون و ۱00 هزار مترمکعب بوده که 
در مقایس��ه با مصرف آب در ماه های دیگر پاییز و زمس��تان، نشان 
دهنده افزایش قابل توجهی است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
شهری استان کرمانشاه با اش��اره به راهکارهایی که می تواند باعث 
مدیریت مصرف آب ش��ود، اضافه کرد: مردم باید از شست و شوی 
بی رویه خودداری کنند و از مشاغل خدماتی برای این موضوع کمک 

بگیرند.
تخت شاهی همچنین از راه اندازی پویش "خانه تکانی و مدیریت 
مص��رف آب" در کرمانش��اه خبر داد و گف��ت: این پویش به همت 
شرکت آب و فاضالب و با مشارکت فعال بانوان از ابتدای اسفندماه 

آغاز شده و هدف آن ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب است.

وزیر نفت در مسجدسلیمان زادگاه نفت عنوان کرد :

با همراهی مردم در جنگ اقتصادی ، دشمن را شکست می دهیم

مانور بزرگ جستجو و نجات دریایی در آب های خلیج فارس )بندرعباس( برگزار شد؛

آمادگی پایتخت گردشگری دریایی ایران برای تامین ایمنی میلیون ها سفر دریایی

مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران:

تمام گلزار شهدای کشور دارای آب و برق هستند

مدیرعامل آبفای استان:

"خانه تکانی" مصرف آب در کرمانشاه را 2 میلیون مترمکعب افزایش می دهد

اصفهان - قاسم اسد- ممیزي خارجي سیستم مدیریت زیست 
محیطي ذوب آهن اصفهان مطابق با استاندارد ISO۱۴00۱ ویرایش 
سال ۲0۱5 توسط موسسه گواهی دهندهSGS  طي روزهاي ۱۳ و 
۱۴ اسفند ماه با موفقیت انجام و تمدید اعتبار این گواهینامه در ذوب 
آهن اصفهان اعالم گردید . مهندس شیرین پرور مدیر کیفیت فراگیر 
ذوب آه��ن اصفهان ضمن اعالم این خب��ر ، گفت: این ممیزي ،اولین 
ممیزی مراقبتي از دوره ش��ش س��اله گواهینامه مذکور در ذوب آهن 
اصفهان بوده که بر اس��اس نمونه ب��رداری از فعالیت های ۱۶مدیریت 
مرتبط شرکت انجام گرفته و با توجه به مشاهده نشدن هیچ گونه عدم 

انطباق عمده در این زمینه گواهینام��ه مذکور در ذوب آهن اصفهان 
تمدید اعتبار گردید.  مهندس توالییان معاون بهره برداری ش��رکت، 
در جلس��ه اختتامیه این ممیزی ضمن تش��کر از سرممیزان موسسه 
SGS و تمامی همکاران، با اش��اره به اقدام��ات اصولی و بلند مدت 
انجام شده در امور محیط زیستی در این مجتمع عظیم صنعتی یادآور 
شد که این شرکت همواره با مدنظر قرار دادن الزامات و استانداردهاي 
زیست محیطي به موضوع محیط زیست توجه ویژه داشته و بر حسب 
اس��تراتژی ها و مس��ئولیتهای اجتماعی خود، همواره از توصیه هاي 

ممیزان خارجي در این زمینه استقبال مي کند.

مطابق با استاندارد ISO14۰۰1 صورت گرفت :

تمدید اعتبار سیستم مدیریت زیست محیطي ذوب آهن اصفهان 

در روز درختکاری و با حضور شهردار سمنان صورت پذیرفت؛
امضای تفاهم نامه پنج جانبه »رویش سبز«

سـمنان - حسـین بابامحمدی :تفاهم نامه پنج جانبه »رویش س��بز« بین 
ش��هرداران ش��هرهای سمنان، مهدیشهر، ش��همیرزاد، س��رخه و درجزین در روز 
درختکاری انجام شد.  در مراسمی که به مناسب روز درختکاری با حضور استاندار 
س��منان، نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و س��رخه در مجلس شورای اسالمی و 
مدیران شهری برگزار شد، این تفاهم نامه امضا و کاشت نهال در سمنان و درجزین 
آغاز ش��د. این تفاهم نامه با هدف کاشت درختان مقاوم در مسیر سرخه، سمنان ، 
درجزین، مهدیشهر و شهمیرزاد امضا و مقرر شده کمربند سبزی را در این مسیر ایجاد کنند. در این طرح مقرر شده است از آب های 
غیر شرب و پساب ها جهت آبیاری استفاده گردد و پیش بینی می شود در ماه های باقیمانده ای که امکان کشت وجود دارد، بخش 

قابل توجهی از این مسیر زیر کشت درختان قرار گیرد.

همایش بزرگداشت روز زن در دانشگاه علوم پزشکي لرستان؛
از بانوان نمونه واحدهاي تابعه دانشگاه تجلیل شد

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- همایش بزرگداشت روز زن و تجلیل 
از بانوان دانشگاه علوم پزشکي لرستان برگزار شد.در این همایش که با همکاري مشاور 
رئیس دانشگاه در امور بانوان و مدیریت روابط عمومي دانشگاه برگزار شد، از بانوان نمونه 
واحدهاي تابعه دانشگاه با حضور دکتر ساکي رئیس دانشگاه و خانم پرویز پور مدیر کل 
امور بانوان استانداري لرستان با اهدا لوح و هدایایي تجلیل شد. مسئول دفتر نهاد رهبري 
در دانشگاه علوم پزشکي لرستان در این همایش گفت: زنان باید منشا دلگرمي و آرامش 
براي مردان باشند. حجت االسالم والمسلمین مهدي مرادیان با تشریح ویژگي هاي اخالقي حضرت فاطمه زهرا)س( عنوان کرد: 
خدامحوري و والیتمداري دو خصیصه ي مهم حضرت مي باشند که همه ي ما باید آن ها را در زندگي مدنظر داشته باشیم. وي ادامه 
داد: حضور حضرت فاطمه زهرا)س( در تمامي عرصه هاي حساس تاریخ اسالم در کنار حضرت علي)ع( نشان از نقش مهم و تأثیرگذار 
بانوان در جامعه دارد.در مراسم تجلیل از بانوان معاونین تحقیقات و فناوري و اجتماعي دانشگاه، مدیر گزینش، مشاور رئیس دانشگاه 

در امور بانوان، جمعي از روساي دانشکده ها و رئیس مرکز آموزشي درماني شهید رحیمي خرم آباد حضور داشتند.

روز چهارشنبه 15 اسفند، بمناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، 
گلخانه شرکت گاز استان گیالن افتتاح شد

رشت - مهناز نوبری -  همزمان با روز درختکاری گلخانه شرکت گاز استان گیالن با حضور حسین اکبر مدیرعامل شرکت 
افتتاح شد.در این مراسم مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن ضمن مهم برشمردن توجه به محیط زیست، منابع طبیعی و درختان 
در افزایش سطح کیفی زندگی مردم اظهار داشت: شرکت گاز دارای ادارات و ساختمان های زیادی در سطح استان می باشد و ایجاد 
منابع طبیعی و فضای سبز برای کارکنان و ارباب رجوع امری ضروریست.وی با بیان این موضوع اظهار داشت: این شرکت در راستای 
مسئولیت های اجتماعی خود و افزایش سطح رضایتمندی پرسنل و مراجعه کنندگان محترم، گلخانه ای به مساحت ۶0 متر مربع 
را به منظور تقویت فضای سبز محوطه و ساختمان های اداری ساخته است که امیدوارم در سال های آینده ثمره آن را شاهد باشیم.

همچنین در پایان این مراسم چند اصله نهال توسط مدیرعامل و جمعی از رؤسای شرکت گاز استان گیالن غرس شد.

آمار سفرهای برون شهری حمل و نقل عمومی استان مرکزی ۹ درصد کاهش یافت 
اراک- مینو رستمی- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی جزئیات آماده سازی ناوگان حمل و نقل عمومی 
استان مرکزی برای نوروز را تشریح کرد و گفت: در جا به جایی در مقایسه با سال گذشته ۹ درصد کاهش در سفر و ۱۲ درصد کاهش 
در تعداد مسافر را شاهد بودیم.  علی زندی فر، با اشاره به آمادگی ناوگان حمل و نقل عمومی استان مرکزی برای مسافرت های نوروزی 
اظهار داشت: استان مرکزی درمجموع ۲50 دستگاه اتوبوس، ۴00 دستگاه مینی بوس مسافربری و ۳50 دستگاه سواری در ناوگان 
حمل و نقل مسافر خود دارد. وی افزود: ناوگان حمل و نقل عمومی استان به منظور مسافرت های نوروزی آمادگی الزم را دارد و از 
۲5 اسفندماه هم به سبب این که اتوبوس ها یک مسیر را بدون مسافر طی می کنند ۲0 درصد افزایش قیمت کرایه را داریم. مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی تصریح کرد: طبق آمار ۱۱ ماهه امسال، در استان مرکزی ۱۹0 هزار سفر انجام و دو 
میلیون و ۷5 هزار نفر مسافر جا به جا شده است که در مقایسه با سال گذشته ۹ درصد کاهش در سفر و ۱۲ درصد کاهش در تعداد 
مسافر را شاهد بودیم. زندی فر بیان کرد: همچنین به منظور تسهیل در مسافرت های نوروزی اقداماتی چون خط کشی، تعمیر جاده ها، 

روکش آسفالت، نصب تابلوها و اصالح نواقص موجود انجام شده تا مسافران نوروزی با مشکلی در جاده ها مواجه نشوند.

همزمان با سراسر کشور؛
جشن نیکوکاری در 8۰۰ مدرسه استان بوشهر برگزار شد

بوشهر-  خبرنگارفرصت امروز- جشن احسان و نیکوکاری صبح امروز همزمان با 
سراسر کشور در ۸00 مدرسه سراسر استان بوشهر برگزار شد. به گزارش سایت خبری 
کمیته امداد، احمد لطفی، مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر در آئین جشن نیکوکاری 
در مدرسه زینبیه شهر بوشهر اظهار داشت: جشن نیکوکاری در ۸00 مدرسه در سطح 
استان برگزار می شود که با کیفیت بهتری نسبت به سنوات گذشته است. مدیرکل کمیته 
امداد استان بوشهر افزود: هدف از برگزاری جشن نیکوکاری نوع دوستی، مشارکت معنوی 
و در کنار هم بودن اس��ت تا در طول س��ال در س��طح جامعه و به خصوص مدارس نهادینه شود. وی تصریح کرد: در این روز نهال 
نوع دوستی و محبت در جامعه کاشته می شود تا دانش آموزان به عنوان آینده سازان فردای ایران اسالمی بتوانند از هم اکنون این 
فرهنگ احسان را تمرین کنند. لطفی بیان کرد: دولت تدبیر و امید فعالیت های مناسبی در عرصه فقرزدایی انجام داده که در کنار آن 

نیز شاهد باال بودن میزان مشارکت خیرین و نیکوکاران جامعه هستیم.

دستاورد چهل سالگی انقالب
بذر توسعه علمی در لرستان جوانه زد؛ فعالیت 144 شرکت و هسته فناور

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- در حالی چهل سالگی انقالب را جشن می گیریم 
که بذر توس��عه علمی در لرستان جوانه زده و فضا و فرصت فعالیت دانش بنیان جوانان 
در پارک علم و فناوری این اس��تان فراهم شده است. چهل سالگی انقالب طلیعه بلوغ و 
پیشرفت نهضتی است که با پشت سر گذاشتن همه فراز و نشیب ها، سختی ها و دشمنی 
ها امروز در اوج قله افتخار ایس��تاده اس��ت. حاال در چهلمین فجر انقالب اسالمی مسیر 
جدیدی پیش روی ایران اسالمی قرار گرفته است تا قطار توسعه و آبادانی کشور با تالش 
نسل جدید انقالب و جوانان مومن و انقالبی با سرعت بیشتر به پیش برود و کارآمدی نظام اسالمی به عنوان یک الگو ثابت شود. در 
این چهل سال، با همت و تالش مردم، جوانان و مسئوالن و با هدایت های رهبر فرزانه انقالب، ایران در عرصه های مختلف علمی، 
اقتصادی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی دستاوردهای چشمگیری داشته است؛ به تبع لرستان نیز در این مسیر شکوفایی توانسته است 
سهم خود را ایفا کند و موفقیت هایی کسب کند که اکنون در چهل سالگی انقالب با یادآوری این موفقیت ها و با افتخار به گذشته 
می توان با امیدواری به افق های پیش روی توسعه چشم دوخت. محمودرضا شاکرمی رئیس پارک علم و فناوری لرستان با اشاره به 
اینکه پارک علم وفناوری لرستان در اوایل سال ۱۳۹۱ رسماً فعالیت خود را در حوزه های کشاورزی، دامپروری، صنایع غذایی، صنایع 
دارویی، باستان شناسی و گردشگری، گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و صنایع کانی های غیرفلزی آغاز کرد، اظهار داشت: در حال 
حاضر این پارک دارای 5 مرکز رشد در شهرستان های بروجرد، خرم آباد، دلفان، الیگودرز و دورود است.   وی یادآور شد: همچنین 

پارک علم و فناوری دارای ۳ مرکز شکوفایی، خالقیت و نوآوری در شهرستان پلدختر، سلسله و کوهدشت است.  

کسب نشان 3 ستاره تعالی HSE کشور توسط گاز خراسان رضوی
مشهد  - صابر ابراهیم بای –  رئیس HSE و پدافندغیرعامل شرکت گاز خراسان 
رضوی از کسب نشان کشوری سه ستاره تعالی HSE توسط این شرکت در بین ۱۸۹ 
دستگاه دولتی و خصوصی خبر داد. محمدایمانی فر با اعالم این خبر اظهار کرد: شرکت 
گاز استان موفق شد در دومین سال از برگزاری جشنواره نشان کشوری تعالی HSE  و 
در بین ۱۸۹ سازمان و شرکت دولتی و خصوصی با کسب باالترین امتیاز، نشان سه ستاره 
این دوره را از آن خود کند. وی کسب این نشان را گامی بلند در مسیر تحقق چشم انداز 
افق ۱۴0۳ سازمان عنوان کرد و افزود: شرکت گاز خراسان رضوی با بیش از چهار دهه فعالیت، همواره در استفاده از علوم و فنون به 
 HSE روز برای ارتقای توان فنی، افزایش بهره وری و حفاظت از منابع انسانی پیشرو بوده است. ایمانی فر به ارتقای محسوس فرهنگ
در شرکت گاز استان طی دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: هم اکنون شناسایی مخاطرات و پیشگیری از بروز وقایع آسیب رسان به 
صنایع، تاسیسات و محیط زیست و همچنین عوامل موثر بر سالمت انسان، نظام مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست با رویکردی 
نوین در بهره وری سازمانی شرکت گاز خراسان رضوی بطور کامل استقرار یافته است. رئیس HSE و پدافندغیرعامل شرکت گاز 
خراسان رضوی یادآور شد: مطابق چشم انداز افق ۱۴0۳ شرکت گاز استان تا پنج سال آینده قطب گازرسانی کشور خواهد شد. کسب 

این عنوان، نشان دهنده حرکت درست و صحیح امور HSE برای تحقق این هدف می باشد. 
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در آزادکاری ارتب��اط زیادی بین فرد انجام دهنده کار و کارفرما وجود 
ندارد، اما حقیقت این اس��ت که هر چقدر کیفیت ارتباط بین آزادکارها 
و کارفرماها بیش��تر می ش��ود اعتماد و اعتبار زیادتری بین آنها ش��کل 
می گیرد و موفقیت های چشمگیری برای هر دو طرف به ارمغان می آید. 
با ما همراه باش��ید تا نکات مفیدی که ارتباط فریلنسرها و کارفرماها را 

بهبود می بخشد، بدانید. 
در اقتص��اد گی��گ مدلی از کس��ب و کار وجود دارد ک��ه در آن، فرد 
ب��رای یک کارفرمای مش��خص به طور دائم��ی کار نمی کند بلکه برای 
کارفرماهای مختل��ف، کارهای موقتی و کوتاه م��دت انجام می دهد. در 
حال حاضر، اقتصاد گیگ مس��یر پیشرفت خود را طی می کند و هر روز 
به تعداد فریلنس��رها یا آزادکارها اضافه می شود. بنا بر آمار منتشرشده، 
تعداد فریلنس��رهای آمریکا با سرعت زیادی نس��بت به کل نیروی کار 
آمریکا رش��د می کند و در سال ۲0۱۷ میالدی نیز بیش از 5۷ میلیون 

شهروند آمریکایی خود را به عنوان آزادکار معرفی کرده اند.
پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت که تا س��ال ۲0۲۷ میالدی بیش��تر 
جمعیت آمریکا فریلنس��ر ش��وند، هرچن��د این موض��وع تنها مختص 
کش��ور آمریکا نیس��ت. تحقیقات انجمن اقتصاد جهانی نش��ان می دهد 
۱۶,۱درصد جمعیت اروپا به صورت آزادکاری کس��ب درآمد می کنند و 
هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود. با توجه به روند تغییر مسیر شغلی 
به س��وی آزادکاری، پیدا کردن ش��غل به عنوان فریلنسر آسان تر از هر 
زمان دیگری اس��ت. در یک نظرس��نجی انجام شده توسط اقتصاددانان، 
۷۷درصد آزادکاران اعالم کرده اند پیش��رفت تکنولوژی، کار فریلنسری 
را برای ش��ان آسان تر کرده اس��ت و ۶۶درصد نیز گفته اند نسبت به بازه 

زمانی سال گذشته پروژه های آنالین بیشتری دریافت کرده اند.
ش��غل آزادکاری در س��ال های اخیر و همگام با پیش��رفت تکنولوژی 
به طور فزاینده ای رش��د کرده اس��ت. ب��ه عنوان مثال، تع��داد کاربران 
س��ایت های واس��طه برای پیدا کردن پروژه های آزادکاری رو به افزایش 
اس��ت. البته برای یافتن مش��تریانی که به طور مداوم س��فارش خود را 
تمدی��د کنند نیاز به تالش و جلب اعتماد آنهاس��ت. معموال مش��تریان 
در فض��ای مجازی برای برون س��پاری پروژه های خ��ود محتاطانه عمل 
می کنند پس یک فریلنس��ر باید بتواند به س��رعت اعتماد طرف مقابل 

را به خود جلب کند تا تعداد پروژه ها و مشتریان خود را افزایش دهد.
از جمله مش��اغلی که آزادکارها به سمت آن می روند، طراحی سایت، 
تولید محتوا، وبالگ نویس��ی، مشاوره، روزنامه نگاری، مربی، پرستاری از 
کودک و ... اس��ت و وجه تشابه تمامی آنها، این است که سعی می کنند 
مش��تریان خود را راضی نگه دارند تا بتوانند پروژه های بیشتری بگیرند. 
آزادکاره��ا بدون توجه به مهارت و خالقیت هایی که دارند، باید کارهای 
مش��ابهی انجام دهند تا رضایت مشتریان را جلب کنند. در ادامه  مقاله، 
راهکارهایی را معرفی می کنیم که کمک می کنند به عنوان یک فریلنسر 

رابطه بهتری با مشتریان خود برقرار کنید.
1. برای پذیرفتن مسئولیت های بیشتر آمادگی داشته باشید

هر چقدر ش��رکت ها به سمت اس��تخدام آزادکارهای بیشتری بروند، 
 Upwork رون��د کارش��ان نیز بیش��تر تغییر می کن��د. اخیرا س��ایت
به عنوان بزرگترین س��ایت فریلنس��ر دنیا، گزارش��ی منتش��ر کرده که 
نش��ان می دهد نیمی از کس��ب و کارها روش های س��نتی استخدام را 
کنار گذاش��ته و از تیم هایی با انعطاف پذیری بیش��تر استقبال می کنند. 
ب��رای مث��ال، ش��رکت های تولیدکننده مع��روف چون سامس��ونگ، به 
دنبال توس��عه پلتفرم ه��ای آزادکاری آنالین برای اس��تخدام طراحان، 
بازاریاب��ان، متخصصان IT و دیگ��ر کارمندان موردنیاز خود هس��تند. 
ش��رکت های بزرگ دیگ��ری چ��ون Dropbox، Airbnb و GE نیز 
ب��رای صرفه جوی��ی در زمان و هزینه ها در ح��ال تغییر نیروی کار خود 
به س��وی آزادکاری هس��تند. معموال کارفرمایان به دنب��ال همکاری با 
آزادکارهایی با مهارت های ویژه هستند. ۴0درصد مدیران شرکت کننده 
در یک نظرس��نجی اعالم کردند با اس��تخدام آزادکارها، نیاز مهارتی در 

کارمندان کسب و کار خود را برطرف کرده اند.
برخی کارفرمایان برای واگذار کردن پروژه خود به آزادکاران اطمینان 
ندارند، چون معتقدند کارمندان آزادکار خیلی قابل اعتماد نیس��تند اما 
ام��روزه آزادکاران حرف��ه ای تالش می کنند اطمین��ان و اعتماد الزم را 

به عنوان یکی از خصوصیات بارز خود به کارفرمایان نشان دهند.
صاحبان کس��ب و کارها نی��از دارند به کارمندان خ��ود اعتماد کامل 
داشته باشند. بیشتر ش��رکت های بزرگ و کوچک نیروی کار تمام وقت 
خ��ود را از بین آزادکاران انتخاب می کنند و با این سیاس��ت، وظایف و 

مس��ئولیت های بیش��تری را به آنها واگذار خواهند کرد. با این تفاسیر، 
جلب اعتماد و مس��ئولیت پذیری، پایه و اس��اس ش��کل گیری و تحکیم 

روابط کاری است.
2. از ساعت کاری انعطاف پذیر خود به صورت بهینه استفاده کنید

س��ایت Upwork اع��الم کرده اس��ت در حال حاض��ر 55 میلیون 
ش��هروند آمریکایی به ش��غل آزادکاری مشغول هستند و کسب و کارها 
نیز از قوانین قدیمی برای مدیریت کس��ب و کارشان تبعیت نمی کنند. 
بنا بر اعالم این س��ایت، ۴۴درصد مدیران کس��ب و کار، ساعات کاری 
انعطاف پذی��ر را رمز اصلی تغییرات در صنعت می دانند. س��اعات کاری 
انعطاف پذیر به معنای آزادی عمل بیش��تر برای آزادکارهاس��ت اما این 
مساله نباید روی نحوه  پاسخگویی و رسیدگی آزادکارها به نیاز کارفرما 

تاثیر بگذارد.
مدیرعام��ل آمازون، یک صفحه از وب س��ایت خود را به موقعیت های 
ش��غلی مخت��ص آزادکاران مانند فروش، مدیر پ��روژه، تولید محتوا و ... 
اختصاص داده اس��ت، اما برای این شرکت بس��یار ناخوشایند است که 
آزادکاران س��اعات کاری انعطاف پذیری نداشته باشند و مطابق با برنامه  

زمانی ارائه شده عمل نکنند.
ب��ه همین خاطر کارمندان باید از س��رویس مخصوص فریلنس برای 
تمام پروژه ها استفاده کنند و کار سفارش شده را در مدت زمان مشخص 
تحویل دهند. البته آزادکاران باز هم آزادی عمل بیشتری دارند و بدین 
معنا نیس��ت که کارمن��د آزادکار صبح خیلی زود تلفن خود را پاس��خ 
دهد. انعطاف پذیری در آزادکاری بدین معناس��ت که اگر کارفرما پروژه  
اضط��راری را خارج از برنامه بخواهد، کارمند آزادکار باید برنامه  خود را 
مطابق با شرایط جدید تغییر داده و پروژه ای که اولویت بیشتری دارد را 
تحویل دهد. این کار نه تنها به ارزش فریلنسر می افزاید بلکه رابطه  بین 

او و کارفرما را هم تقویت می کند.
3. خودتان را به انجام یک کار محدود نکنید

خیلی از آزادکاران تنها یک کار انجام می دهند زیرا معموال مشتریان 
مختلف آنها را با یک مهارت خاص می شناسند. به همین خاطر آزادکار 
نی��ز خود را به ی��ک نوع کار مح��دود می کند. برای اینک��ه جلوی این 
قضیه گرفته ش��ود، بعد از تحویل پروژه از کارفرمای خود بپرس��ید آیا 

کار دیگری اس��ت که بتوانید برای ش��ان انجام دهید. خیلی از آزادکارها 
هر چند وقت یکبار با مش��تریان بالقوه خود تماس می گیرند تا بتوانند 
پروژه های بیش��تری در دست داشته باش��ند. با این کار، هر بار کارفرما 
به دنب��ال فردی برای انجام پروژه های خود باش��د آزادکاری که قبال با 
او تم��اس داش��ته را به ی��اد می آورد و حتی ممکن اس��ت او را به دیگر 
همکاران��ش نیز معرفی کند. همین یک س��وال س��اده و اعالم آمادگی 
ب��رای انجام کار بیش��تر فرصت های جدیدی را در اختی��ار آزادکار قرار 
می ده��د و به درآمد او می افزاید؛ خصوصا وقتی که کارفرما به او اعتماد 

داشته باشد.
تحقیقات انجام شده در مورد حقوق آزادکاران نشان می دهد یک سوم 
آنه��ا کارهای متفاوتی چ��ون تولید محتوا، طراح��ی و کارهای اجرایی 
انج��ام می دهند و تنها به یک حوزه  خاص محدود نش��ده اند. همچنین 
این پژوهش نش��ان داده حقوق آزادکاران در کشور آمریکا رو به افزایش 
اس��ت و کس��انی که خدمات متنوع تری ارائه می دهند، درآمد بیشتری 

هم دارند.
در صنعت آزادکاری، هر فریلنس��ر با تعداد زی��ادی از آزادکاران وارد 
رقابت می ش��ود، افرادی که مهارت ها و توانایی های یکس��انی همانند او 
دارند. آمارها نشان از آن دارد تا سال ۲0۲0 میالدی در حدود ۴۳درصد 
مردم آمریکا پروژه های آزادکاری انجام خواهند داد، پس رقابت شدیدی 

بین این افراد ایجاد خواهد شد.
ه��ر چق��در ش��رکت های معتبر چ��ون جی پی م��ورگان، اپ��ل و دل 
فرصت های بیش��تری در اختیار آزادکاران قرار دهند، کسب مهارت های 

جدید و تقویت در آنها اهمیت بیشتری برای فریلنسرها پیدا می کند.
در پایان . . .

شغل آزادکاری، آزادی های زیادی چون انتخاب محل کار و ساعات کاری 
را برای فریلنس��ر به ارمغان می آورد. البته این آزادی مسئولیت های زیادی 
ب��رای فرد آزادکار به هم��راه دارد و فرد باید بتوان��د مهارت های خود را با 
برنامه ریزی و مدیریت دقیق، تقویت کند. افرادی که به ساعات کاری منظم 
عادت دارند سخت تر از دیگر افراد خود را با این شرایط وفق می دهند، البته 

با کمی تالش می توانند از مزایای آزادکاری بهره ببرند.
entrepreneur/ucan :منبع
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امروزه زنان در تمام عرصه ها حضور دارند و الزم اس��ت در موقعیت های 
اجتماعی، در فضای کسب و کار، در قرار مالقات ها و . . . ، اعتماد به نفس 
خود را نش��ان دهند. زبان بدن ابزار مناس��بی برای نمایش قدرت و اختیار 
است. زنان در استفاده از زبان بدن باید توصیه هایی را مدنظر داشته باشند. 

با ما همراه باشید تا با زبان بدن زنان با اعتماد به نفس آشنا شوید.
نبایدهای زبان بدن زنان با اعتماد به نفس

1. سرتان را بیش از اندازه تکان ندهید
یکی از اش��تباهات رایج زنان تکان دادن بیش از اندازه سر برای تایید 
صحبت های طرف مقابل اس��ت. فردی که بیرون از بحث به ش��ما نگاه 
می کند، این کار را ش��بیه عروسک های سرجنبانک می داند. البته گاهی 
تکان دادن سر الزم است و نبود آن بی توجهی به طرف مقابل به حساب 
می آید. عالوه بر آن، تکان دادن س��ر نش��انه دوستی و صمیمیت است، 
اما ممکن اس��ت این مفهوم را به دیگران برساند که شما زودباور بوده و 
به سادگی قانع می شوید. نباید سرتان را مدام تکان دهید و این حرکت 
به نش��انه تایید دائمی باش��د، تنها وقتی که واقعا با طرف مقابل موافق 

هستید با تکاِن سر آن را نشان بدهید.
2. لبخندتان مصنوعی نباشد

اغلب دخترها در س��نین نوجوانی برای اینکه موردپس��ند واقع شوند، 
لبخند می زنند و س��ر تکان می دهند، اما لبخند مصنوعی نه تنها نش��انه 
ضعف بلکه نشانه دورویی است. پس دست از لبخندهای زیاد و ساختگی 
بکشید و تنها در مالقات اول یا وقتی که واقعا چیزی خوشایندتان است، 
مرواریده��ای زیبا را به نمای��ش بگذارید. این نوع لبخند زدن به دل هر 

کسی می نشیند.
3. از باالی عینک به کسی نگاه نکنید

حتما در اطراف خود با افرادی مواجه شده اید که از باالی عینک شان 
به دیگران خیره می ش��وند. این کار نشانه کوچک شمردن دیگران است 
و خودبرتربینی فرد را نش��ان می دهد. پس اگر عینک می زنید، اینگونه 
به اطرافیان تان نگاه نکنید زیرا نه تنها ش��ما را با اعتماد به نفس نش��ان 

نمی دهد، بلکه شما را فردی افاده ای و مغرور جلوه می دهد.
4. با لباس ها و زیورآالت تان بازی نکنید

اغل��ب زنان وقتی عصبانی هس��تند ب��ا موها یا زیورآالت ش��ان بازی 
می کنند یا مرتب به لباس های شان ور می روند. این کار اعتماد به نفس 
پایین ش��ما را نشان می دهد. ش��اید در موقعیت   های غیررسمی بازی با 
موها مس��اله ای نباش��د اما در موقعیت های کاری و حرفه ای از این کار 

دست بکشید زیرا اصال ارتباطی با توانمندی حرفه ای ندارد.
5. به حالت دستان تان دقت کنید

زنان معموال تمایل دارند وقتی که کج ایستاده و دست به کمر زده اند، 
مچ دس��ت دیگر را طوری ُشل بیندازند که گویی مچ شان هیچ مفصلی 
ندارد. این کار نش��انه سلطه  پذیری است. زنان معموال به طور ناخودآگاه 

در بین کس��انی که تمایل به م��راوده با آنها دارند، این حالت را به خود 
می گیرن��د. اگ��ر می خواهید قدرت  ت��ان را به دیگران نش��ان دهید، مچ 

دست تان را شل نکنید.
6. با انگشت تان اشاره نکنید

هیچ وقت به اطرافیان تان اشاره نکنید یا انگشت تان را بی هیچ هدفی 
در هوا نچرخانید. این حرکت نش��ان دهنده یک زن غرغرو است. اگر به 
دنبال حرکاتی با انگش��ت ها هس��تید، اُکی غواصی )کف دست تان را باز 
کنید و نوک انگش��تان اش��اره و ش��صت را روی هم قرار دهید( حرکت 
مثبتی اس��ت و ش��ما را فردی صمیمی تر و با اعتم��اد به نفس تر جلوه 

می دهد.
بایدهای زبان بدن زنان با اعتماد به نفس

1. پاهای تان را در راستای طرف مقابل قرار دهید
جهت گیری پاها ارتباط مستقیمی با خواست و تمایل شما دارد. اشاره 
مس��تقیم پاها ب��ه طرف مقابل به معنای عالقه واقعی ش��ما به برقراری 
ارتباط است. وقتی پاها جهتی دیگر مثال درب خروجی را نشانه بگیرند، 
یعنی فرد قصد ترک محل را داش��ته و رغبتی به صحبت با طرف مقابل 
ن��دارد. در مواجهه با افراد معتبر و مقتدر طوری بایس��تید یا بنش��ینید 

که پاهای تان در راس��تای طرف مقابل باش��د، زیرا عالقه و احترام شما 
را نشان می دهد.

2. قلمروتان را مشخص کنید
اگر می خواهید فردی قاطع به نظر برسید، پاهای تان را کمی با فاصله 
قرار بدهید. زنان این حرکت را که به معنای نشان دادن قلمرو است به 
طور ناخودآگاه در مقابل مردان برای نمایش اعتماد به نفس  شان به کار 
می گیرند. زنان وقتی عجول و دستپاچه هستند می خواهند تا جایی که 
امکان دارد جای کمتری اش��غال کنند. مثال پاها را روی هم می  اندازند، 
دست ها را به س��ینه می زنند یا روی مبل یا صندلی می گذارند، اما این 

نشانه ضعف است. باید با اعتماد به نفس وارد جمع شوید، پاهای تان را 
جمع نکنید، دست به سینه نباشید و شانه های تان را جمع نکنید. با این 

حرکات محکم و قدرتمند به نظر می رسید.
3. وسایل اضافی با خودتان حمل نکنید

تحقیقات نش��ان می دهد افرادی که وس��ایل زیادی چون کیف، کیف 
دس��تی، کت، ل��پ تاپ و ...،  با خود ای��ن ور و آن ور می برند بی نظم و 
فراموش��کار به نظر می رس��ند. پس قبل از ورود به جمع یا قرار مالقات 
تنها ل��وازم ضروری را در کیف دس��تی تان بگذارید و لباس های اضافی 

مانند کت را در جایی بگذارید تا مجبور نباشید با خودتان به این جلسه 
و آن جلسه ببرید.

4. با دستان تان پیکان بسازید
دس��ت ها را در مقابل هم و نوک انگشتان را روی هم قرار بدهید. این 
اعتماد به نفس ش��ما را نش��ان می دهد. وقتی قبل از مالقات یا شرکت 
در مراس��می این حالت را به خود بگیرید، در خودتان و دیگران اعتماد 

به نفس ایجاد می کنید.
چند پیشنهاد دیگر:

• پا روی پا انداختن و دست به سینه بودن، نشانه این است که حالت 
تدافعی به خود گرفته اید. حتی ممکن است فرد نچسبی به نظر برسید. 
ش��اید برخی ها فکر کنند می خواهید چیزی را پنهان کنید و تمایلی به 
برق��راری ارتباط ندارید. پس در هن��گام ارتباط با دیگران مراقب حالت 

بدن تان باشید و بهترین زبان بدن را به نمایش بکشید.
• نباید همیشه و در تمام طول مکالمه به طرف مقابل بچسبید، اما در 
ش��رایط مناسب با جلوبردن سر و شانه کمی به او نزدیک شوید؛ طوری 
که طرف مقابل متوجه حرکت تان شود. راست نشستن یا ایستادن نشانه 
اعتماد به نفس است. در موقعیت های رسمی از خمودگی دست بکشید 
و تنها وقتی می خواهید روی چیزی تاکید کنید کمی سرتان را متمایل 

کنید.
• برقراری ارتباط چشمی یکی از نشانه های مهم زبان بدن است. باید 
بدانید چه وقتی ارتباط چشمی برقرار کنید و چه زمانی دست از این کار 
بکشید. البته ارتباط چشمی به معنای خیره شدن به طرف مقابل نیست، 

تنها گاهی خیلی طبیعی به او نگاه کنید.
• در جلسات گروهی باید به تمام افراد به یک اندازه توجه کنید. نباید 
این طور به نظر برس��د که به برخی بیش��تر توجه دارید و از برخی دیگر 

غافل شده اید.
• گاهی بهتر اس��ت کمی با فاصله بنش��ینید یا هنگام ایستادن فاصله 
بگیرید. این کار نش��ان می دهد تمایل دارید حریم شخصی تان را حفظ 

کنید و نسبت به خودتان هم حس خوبی دارید.
• لبخند با خنده متفاوت اس��ت. لبخند نش��انه ای مالیم است؛ خنده 
رس��اتر، محکم تر و بلندتر است. باید با توجه به موقعیت تصمیم بگیرید 

لبخند بهتر است یا خنده.
• هیچ وق��ت س��رتان را پایین نیندازی��د، زیرا ای��ن کار بی احترامی یا 

کمبود اعتماد به نفس شما را نشان می دهد.
• هن��گام صحب��ت با دیگران کمی ش��انه های تان را ش��ل کنید. آرام 

باشید، تکیه دهید و رها باشید.
• همیش��ه آرام و با صدای مناس��ب حرف بزنید، زیرا تند حرف زدن 

هیچ نتیجه ای ندارد.
scienceofpeople/ucan :منبع
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مصاحبه های شغلی در همه جا بسیار وحشتناک هستند 
و حتی اس��تارتاپ ها هم آنها را برگ��زار می کنند. در ادامه 
روش ه��ای موفقی��ت در مصاحبه  اس��تارتاپ را با ش��ما به 

اشتراک می گذاریم. 
تفاوت بین مصاحبه اس��تارتاپ و مصاحبه شغل معمولی 
چیس��ت؟ مهم ترین تفاوت این اس��ت که ب��ا مهارت های 
مختلف و به ش��یوه ای متفاوت مورد ارزیابی قرار می گیرید. 
ای��ن ام��ر به ای��ن دلیل اس��ت که رهب��ران اس��تارتاپ با 
کارفرمایانی که ش��ما معموالً در هنگام درخواس��ت شغل 
شرکتی مالقات می کنید، تفاوت دارند. انتظار داشته باشید 

که آنها را در وضعیت غیررسمی ببینید.
مصاحبه اس��تارتاپ ممکن اس��ت یک مصاحبه شرکتی 
نباش��د، اما ش��ما هنوز هم باید به درستی خود را برای آن 

آماده کنید!
1. روی مناسبات فرهنگی تمرکز کنید

رهب��ران اس��تارتاپ ممکن اس��ت حتی تقاض��ای دیدن 
مدارک تحصیلی ش��ما را نکنند زی��را آنها به راحتی تحت 
تأثیر تعداد مدارک و سال های تجربه شما قرار نمی گیرند. 
به عنوان شروع کننده جوان، آنها می دانند که اگرچه تجربه 
کاری مه��م اس��ت، ام��ا کاندیداه��ای امیدوارکننده ای که 
هیچ کدام از اینها را ندارند را رد نخواهند کرد. آنها بیشتر از 
هر چیز وحدت می خواهند و افرادی که مناسب ترین برای 
موقعیت ش��غلی بوده اولویت آنهاست. این کمک می کند تا 
ی��ک تیم قدرتمند از افراد توانمن��د ایجاد کنند که بتوانند 
ب��ه طور خودکار و به عنوان بخش��ی از یک گروه و به طور 

مؤثر کار کنند.
رهبران استارتاپ می خواهند بدانند که چه کسی هستید 
و چقدر با بقیه تیم هماهنگید. ش��ما باید برای صحبت در 
مورد خودتان آماده باش��ید. حرف های خود را آماده کنید 
و برخ��ی از خصوصیات مثبت و خوب را برای توصیف خود 
بگویید. فکر کنید در مورد چه چیزی خوب هس��تید و چه 

چیزی را به شرکت اضافه می کنید.
2. چیزی که شما را از دیگران متفاوت می کند

درست مثل هر مصاحبه ش��غلی دیگر، باید درباره آنچه 
که ش��ما را از س��ایر کاندید اها جدا می کند صحبت کنید. 
ب��ه آنچه که هم��کاران قبلی تان در مورد ش��ما گفته اند و 
باعث ش��د به خودتان افتخار کنید فک��ر کنید. همچنین، 
ب��ه آخرین دس��تاوردهای خود نگاه کنید. نگران نباش��ید 
اگ��ر آنها را در ابتدا به یاد نیاوردید. این بخش��ی از فرآیند 
است و برای همه اتفاق می افتد. آسان نیست به یاد داشته 

باشید دقیقاً چطور و چه کاری را در شغل قبلی خود انجام 
دادید، اما این نوع اطالعات برای کمک به کارفرمایان برای 
تصمیم گیری حیاتی است. بنابراین، نترسید که از خودتان 
و مهارت های ت��ان تعریف کنید. در مورد کاری که به خوبی 
انج��ام دادی��د فکر کنی��د و  برای صحبت در م��ورد آن با 

کارفرمایان در طول مصاحبه آماده باشید.
3. شما می توانید در آن واحد چندین کار را انجام دهید

انجام چند کار به صورت هم زمان یک مهارت مفید برای 
کسی است که به دنبال کار در استارتاپ می گردد. کارمندان 
اغلب موظف هس��تند در ط��ول روز وظایف چندگانه انجام 
دهند. استارتاپ ها  بیشتر بر کارایی و کیفیت تمرکز دارند 
تا بهره وری. نش��ان دادن  اینکه می توانید هر آنچه از ش��ما 
می خواهند را انجام دهید، می تواند به استخدام شما کمک 
کند و شما را از دیگران متمایز سازد. به غیر انجام چندین 
وظیفه، عاقالنه است نشان دهید که شما دارای مهارت های 
مدیری��ت زمان عالی هس��تید، انعطاف پذیرید، ش��نونده و 
ارتباط برقرارکننده خوبی هس��تید. قبل از مصاحبه، چند 
نمون��ه از تجربی��ات واقعی خ��ود را به عنوان ش��واهدی از 

گفته های تان آماده کنید.
4. شما یک داوطلب هستید

رهبران اس��تارتاپ به دنیا می آیند تا داوطلب شوند. آنها 
نمی ترس��یدند که به مسیر خود اضافه کرده و چیزی برای 
خودش��ان ایجاد کنند و شرکت های ش��ان ای��ن موضوع را 
اثبات می کنند. با این حال، برای رس��یدن به موقعیتی که 
در حال حاضر در آن هس��تند، در بعضی مواقع آنها مجبور 
بودن��د به ص��ورت رایگان کار کنند و ب��ه دنبال روش های 
جایگزین برای توس��عه حرفه ای باشند. به این ترتیب، تنها 
معقول اس��ت که بخواهند افرادی ش��بیه خود اس��تخدام 
 کنند. اگر بتوانید به کارفرمایان نش��ان دهید که شما مانند 
خودش��ان هستید یعنی داوطلبی پرشور، شانس شما برای 
گرفتن شغل بیشتر می ش��ود. داوطلبان به عنوان کارکنان 
اس��تارتاپ عالی هس��تند زیرا که این افراد می توانند نشان 
دهند که حاضر هس��تند برای موفقیت ش��رکت هر کاری 

انجام دهند.
5. شما می دانید آنها چه کسانی هستند

بس��یاری از استارتاپ ها از کوچک ش��روع می کنند و در 
بازار شناخته ش��ده نیس��تند. به همین دلیل، رهبران آنها 
بیشتر عالقه مند به کسب توجه هستند تا استخدام، زیرا در 
بودجه محدودی کار می کنند. نشان دادن اینکه شما آنها را 
می شناس��ید نه تنها کارفرمایان را تحت تأثیر قرار می دهد، 

بلکه باعث می ش��ود آنها  ش��ما را در درازم��دت به خاطر 
بس��پارند. کسی که می خواهد در هر استارتاپی کار کند، به 
اندازه  کسی که می داند برای کدام استارتاپ می خواهد کار 
کند و واقعاً به آن کار اهمیت می دهد موفق نخواهد ش��د.  
فق��ط اینکه بخواهید برای هر اس��تارتاپی کار کنید، کافی 

نیست و هیجان به تنهایی باعث استخدام شما نمی شود.
قبل از رفتن به مالقات ب��ا کارفرمایان، اطمینان حاصل 
کنید که همه چیز را در مورد آنها می دانید. زمان شروع به 
کار آنها را پیدا کنید و ش��رکای خود را بشناسید و خود را 
با محصوالت و خدماتی که ارائه می دهند آش��نا کنید. اگر 
می توانید، یک ایده را ارائه دهید که بتواند به شرکت کمک 
کند، اما راه حل برای مش��کل آنها ارائه ندهید. به سادگی 
به آنها نش��ان دهید که چ��ه کاری می توانید انجام دهید و 

کاری کنید که بیشتر بخواهند.
6. شما از نظر فناوری قوی هستید

استارتاپ ها مانند ش��رکت های سنتی فعالیت نمی کنند. 
یک استارتاپ  باید ابتکار عمل خالق داشته باشد و نوآورانه 
عم��ل کند و اگر رهبران آن می خواهند موفق ش��وند، باید 
افرادی متدین که می دانند چگونه کارش��ان را به طور مؤثر 
انجام دهند اس��تخدام کنند. با توجه ب��ه اینکه ما در عصر 
دیجیت��ال زندگی می کنیم و هر ش��رکت در ح��ال انجام 
کس��ب و کار آنالین است، باید نش��ان دهید که می توانید 
از تکنولوژی مدرن از جمله برنامه های کامپیوتری مختلف 
یا برنامه هایی که ممکن اس��ت برای کارکرد عادی کس��ب 
و کار مورد نیاز باش��د، اس��تفاده کنید. نش��ان دادن اینکه 
شما می توانید از رسانه های اجتماعی به طور مؤثر استفاده 
کنید بسیار مهم است، بنابراین باید آنها را تشویق کنید تا 
به پروفایل ش��ما در  لینکدین، توییتر، فیس بوک یا وبالگ 

شخصی شما نگاهی بیندازند.
آنچه را که درباره مصاحبه ش��غلی معمول یاد گرفته اید 
را فرام��وش ک��رده و یاد بگیرید که چگون��ه برای مصاحبه 
اس��تارتاپ آماده ش��وید. اگر می خواهید به یک استارتاپ 
بپیوندی��د، باید ی��اد بگیرید که کارمند اس��تارتاپ چه کار 
بای��د انجام دهد. در حالی که معموالً اس��تخدام ش��دن در 
استارتاپ آسان تر است، اغلب فعالیت در آن انرژی بیشتری 
می خواهد، زیرا انتظار می رود که بیشتر از آنچه که در اصل 
توافق شده، کار کنید. سپس، حاال که از این اطالعات آگاه 
هس��تید و هنوز مش��تاق هس��تید، این بهترین نقش برای 

شماست!
careeraddict/ucan  :منبع 

چگونه در مصاحبه استارتاپ قبول شویم؟

مراحل راه اندازی و موفقیت یک کسب و کار اینترنتی
آیا می دانید چگونه کس��ب و کار آنالین ش��روع می ش��ود و در نهایت به موفقیت می رس��د؟ قطعاً با استفاده از 
روش های ثابت شده می توانید کسب و کار آنالین تان را به موفقیت برسانید. اگر در فکر راه اندازی کسب و کار آنالین 

هستید یا می خواهید در کسب و کار اینترنتی خود موفق شوید، 
۱.  پیدا کردن نیاز مشتریان و رفع آن

۲. طراحی وب سایت و شروع کسب و کار آنالین
۳. استفاده از متن های تأثیرگذار

۴. استفاده از موتورهای جست وجو و سئو سایت
5. تولید محتوای ارزشمند

۶. ارتباط با مشتریان از طریق ایمیل
۷. پیشنهاد محصوالت مرتبط

هر کس��ی می تواند از این مراحل برای راه اندازی کس��ب و کار آنالین یا موفقیت در کس��ب و کار آنالین خود 
استفاده کند.

گام اول: نیاز مشتریان را یافته و آن را رفع کنید
یک راه حل خوب این است به دنبال افرادی باشید که در جست وجوی راه حلی برای مشکل خود هستند، اما 
موفق نمی شوند. از اینترنت می توانید در این زمینه استفاده کنید. به سراغ انجمن های آنالین بروید تا ببینید مردم 

چه سؤاالتی می پرسند و چطور مشکل شان را حل می کنند.
به دنبال کلمات کلیدی باشید که خیلی از افراد، آنها را جست وجو می کنند اما سایت های زیادی در این زمینه 
فعالیت ندارند. رقبای بالقوه را پیدا کنید و برای پاس��خ دادن به نیازها روی کار خود تمرکز کنید. پس می توانید 

از آنچه آموخته اید استفاده کنید و محصولی را وارد بازار کنید که قابلیت رقابت با محصول رقبا را داشته باشد.
گام دوم: وب سایت ساده ای راه اندازی کنید

وقتی بازار و محصول خود را انتخاب کردید و آماده فروش شدید، برای شروع کسب و کار آنالین خود به دنبال 
طراحی وب سایتی برای کسب و کارتان باشید. وب سایت تان باید خیلی ساده باشد.

برای موفقیت در کس��ب وکار آنالین تنها پنج ثانیه فرصت دارید تا توجه مش��تریان را جلب کنید، در غیر این 
صورت از وب سایت تان خارج می شوند و دیگر هم بر نمی گردند.

نکات مهم در طراحی وب سایت را مدنظر داشته باشید:
۱. یک یا دو فونت ساده را روی پس زمینه سفید انتخاب کنید.

۲. سیستم هدایتی تان ساده و در تمام صفحات یکسان باشد.
۳. تنها وقتی از گرافیک، صدا و ویدئو استفاده کنید که باعث درک بهتر پیام تان شود.

۴. بخش پیشنهاد عضویت در خبرنامه داشته باشید تا بتوانید آدرس ایمیل بازدیدکنندگان را جمع آوری کنید.
5. بیشتر از دو کلیک بین مشتری بالقوه و پرداخت وجود نداشته باشد.

۶. وب سایت شما فروشگاه اینترنتی تان است؛ پس بهترین فضا را در اختیار مشتری قرار دهید.
گام سوم: متن های تأثیرگذار بنویسید

نوش��تن متن های تأثیرگذار در موفقیت کسب و کار آنالین بس��یار مهم است. استفاده از متن تأثیرگذار باعث 
می شود بازدیدکننده تبدیل به مشتری شود و از وب سایت تان خرید کند.

۱. از عناوین جذاب و تأثیرگذار استفاده کنید.
۲. درباره مشکلی که محصول شما آن را حل می کند توضیح دهید.

۳. اعتبار خود را به عنوان حل کننده مشکل بیان کنید.
۴. نظرات مشتریانی که از محصوالت شما رضایت دارند را اضافه کنید.

5. در مورد محصول و نحوه استفاده از آن برای کاربر توضیح دهید.
۶. پیشنهاد دهید.

۷. یک ضمانت معتبر ارائه کنید.
۸. ضرورت استفاده از محصول را توضیح دهید.

۹. از بازدیدکننده بخواهید خرید کند.
باید در نگارش متن های خود، روی این موضوع تمرکز کنید که چطور محصول یا خدمات تان می تواند مشکل 

مردم را حل کند و زندگی بهتری برای آنها به ارمغان بیاورد.
گام چهارم: از موتورهای جست وجوگر استفاده کنید

موفقیت در کس��ب و کار آنالین بدون توجه به موتورهای جس��ت وجو بس��یار س��خت و پرهزینه است. پس از 
موتورهای جست وجو استفاده کنید تا بازدیدکنندگان را به سوی سایت خود بکشانید.

تبلیغات کلیکی )PPC( )Pay Per Click( پرداخت به ازای کلیک، بهترین کار برای انتقال مشتریان به سوی 
یک سایت نوپا است. این روش مزیت فوق العاده ای برای بازدیدکنندگان دارد:

*تبلیغات کلیکی در صفحات جست وجو بالفاصله نمایش داده می شوند.
*تبلیغات کلیکی به شما امکان می دهد کلمات کلیدی مختلف، عناوین، قیمت ها و روش های فروش را تست 

کنید.
با استفاده از تبلیغات PPC به ترافیک سریع می رسید و حتی می توانید از کلمات کلیدی PPC برای پیدا کردن 
بهترین کلمات کلیدی خود استفاده کنید. با این کار می توانید کلمات کلیدی موردنظرتان را در سایت خود کپی 

کنید که باعث افزایش رتبه شما در نتایج جست وجوی گوگل خواهد شد.
گام پنجم: محتوای ارزشمند تولید کنید

اغلب مردم برای پیدا کردن اطالعات موردنظرشان از اینترنت استفاده می کنند. این اطالعات را به صورت رایگان 
در سایتی قرار دهید تا به ترافیک بیشتر و رتبه بندی بهتر موتورهای جست وجو دست پیدا کنید. راز موفقیت کسب 

و کار آنالین این است که همیشه لینکی در سایت خود قرار دهید که حاوی اطالعات مفیدی است.
• محت��وای رای��گان و مفی��دی را با ارائه مقاالت، فیلم ها ی��ا هر محتوایی که برای مردم مفید اس��ت در اختیار 
بازدیدکنندگان قرار دهید. این محتوا را از طریق دایرکتوری های مقاله آنالین یا س��ایت رس��انه های اجتماعی به 

اشتراک بگذارید.
• لینک »ارسال به یک دوست« را در محتوای ارزشمند وب سایت خود جای دهید.

• به یک فرد فعال در انجمن های گفت وگو و شبکه های اجتماعی که بازار هدف تان به حساب می آید تبدیل شوید.
• خوانندگان جدیدی به دست آورید.

• هر سایتی که مطالب شما را نشر می دهد، باید لینکی را با ارجاع به سایت شما قرار دهد. موتورهای جست وجو 
چنین لینک هایی را در سایت های مرتبط دنبال می کنند و به شما در رتبه بندی جایزه می دهند.

گام ششم: با مشتریان خود از طریق ایمیل ارتباط داشته باشید
یک کسب و کار آنالین با ارتباط مؤثر با مخاطبان به موفقیت می رسد. پس از قدرت بازاریابی ایمیل استفاده کرده 

و بازدیدکنندگان سایت تان را به خریدار واقعی تبدیل کنید.
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