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کدام بازار در فروردین ماه به سرمایه گذاران روی خوش نشان داد؟

 سوت رکود
در بازارهای سنتی

در حالی که بازار مس��کن و خودرو در ایران هنوز از خواب کش��دار بهاری بیدار نشده اند، بورس تهران پرچمدار باالترین بازدهی 
س��رمایه گذاری در فروردین ماه 98 ش��ده است. به گزارش خبرآنالین، فعاالن بازار مسکن و خودرو توامان از نبود مشتری و به کف 
رسیدن حجم معامالت می نالند، به طوری که برخی از مشاوران امالک معتقدند با توجه به در پیش بودن ماه رمضان و تعطیالت 
نوروزی طوالنی در فروردین امیدی به رونق بازار یا عادی شدن حجم معامالت در بهار را ندارند. برخی هم معتقدند با آغاز جابه جایی 
مستاجران از پایان خردادماه، کم کم بازار مسکن خود را خواهد یافت. هرچند امسال، سال سودآوری بازار مسکن نیست و احتماال 

طرح هایی نیز برای ممانعت از رشد رعدآسای بهای اجاره در بازار به اجرا در خواهد آمد. این در حالی است که بازار مسکن سال...

جزییات تاثیر اجرای عملیات بازار باز از زبان رئیس کل بانک مرکزی

نرخ سود بانکی، دامنه ای می شود
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مهار نوسان های نرخ ارز با راه اندازی بازار متشکل ارزی

بازیگران بازار متشکل ارز

10 راز موفقیت از زبان کانر مک گرگور
افسانه های استارتاپی: نیاز به سرمایه ریسک پذیر

۶ نکته که نباید در برنامه بازاریابی فراموش کرد
راهنمای جامع موسسه Hootsuite برای بازاریاب ها

برترین برندها در اینستاگرام کدامند؟
۵ نکته برای تهیه یک پادکست صوتی مناسب

8 تا 1۶
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با 14۹ میلیون کاربر
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چشـم انداز رکودی در بازار مسـکن، سـرمایه ها را طی هفته 
گذشـته به سـمت بازارهای خـودرو و بورس روانـه کرد که 

باعث شـد برخی فروشندگان مردد نسبت به عرضه 
واحدهای خود اقدام کنند. بازار مسکن در مقایسه...

سرمایه های سرگردان از بازار مسکن دل کند

فروکش هیجان بازار مسکن

یادداشت

سال تصمیمات سخت

ی��ک س��ال از خ��روج ترامپ از 
برجام می گذرد. حاال اخبار رسمی 
رس��انه ها حکای��ت از آن دارد که 
ایران صفر نش��ده  صادرات نف��ت 
و همچنان عمده تری��ن خریداران 
آس��یایی از ایران نف��ت خریداری 

می کنند.
از پ��س یک س��ال از تش��دید 
تحریم ه��ا می توان چنی��ن نتیجه 
گرفت که برنامه ترامپ برای صفر 
کردن ص��ادرات نفت ایران محقق 
نش��د و در آینده نیز نخواهد شد، 
اما نباید از کنار بحران های ش��دید 
اقتصادی که در این یک س��ال رخ 
داد، به س��ادگی عبور کرد. افزایش 
ش��دید قیم��ت ارز و تنش تورمی 
میراث تلخ سال 9۷ بود که نصیب 
اقتصاد ایران ش��د؛ حاال اما از پس 
ای��ن یک س��ال الزم اس��ت نقاط 
ق��وت و ضع��ف تصمیم گیری های 
اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد.

پی��روزی در  بی تردی��د الزم��ه 
جنگ اقتص��ادی، اتخاذ تصمیمات 
سخت اس��ت و حاال ایران باید در 
یک سال پیش رو شاهد اتخاذ این 
دست تصمیمات در عرصه اقتصاد 
باش��د. برخی البته دولت را متهم 
ب��ه اتخ��اذ تصمیمات نادرس��ت و 
عملکرد ضعی��ف می کنند؛ این در 

حالی  اس��ت ک��ه دولت 
3روحانی عملکردی...
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فرصت امروز: مجمع عمومی سالیانه انجمن مدیریت ایران و همچنین مراسم 
تقدیر از نقش آفرینان مدیریت، روز چهارشنبه 28 فروردین ماه با حضور نماینده 
وزارت عل��وم، تحقیقات و فناوری، جمعی از اس��تادان و مدی��ران عضو انجمن 

مدیریت ایران در دانشگاه خاتم برگزار شد.
در این مراس��م آقایان پرویز گلس��تانی، جاوید جهانبخش، رضا صراف نهار و 
خانم نس��رین روان دوست به عنوان هیات رئیس��ه مجمع حضور یافتند و پرویز 
بیات دبیرکل انجمن مدیریت ایران به ارائه گزارشی از عملکرد انجمن مدیریت 
ایران در س��ال 139۷ پرداخ��ت. همچنین بازرس انجمن، گزارش مالی س��ال 
1398 را قرائ��ت ک��رد و آذر صائمی��ان قائم مقام دبیرکل انجمن نیز گزارش��ی 
پیرامون سند راهبردی ملی و بین المللی انجمن و برنامه های آتی آن ارائه کرد.
در ادامه این مراسم، مجید قاسمی رئیس هیأت مدیره انجمن مدیریت ایران و 
رئیس دانش��گاه خاتم در سخنانی به ارائه خط مشی و سیاست های کلی انجمن 
در س��ال1398 پرداخت و با اش��اره به بیش از ۶۰ سال فعالیت انجمن مدیریت 
ایران، گفت: فعالیت های س��نجیده ای با کم��ک عزیزان مان در انجمن مدیریت 
ایران صورت پذیرفته و با نگاه به آینده، برنامه هایی متناس��ب با آهنگ تغییرات 

و پیشرفت های آتی، در نظر گرفته شده  است.
او با اشاره به حوادث طبیعی اخیر و همت همگانی در خدمت رسانی، به نقش 
انجمن در مدیریت بحران ها پرداخت و افزود: حفاظت از طبیعت، تنها به بحث 
منابع و محیط زیس��ت محدود نمی ش��ود و این موضوع تأثیرات و ابعاد گسترده 
فرهنگ��ی و اجتماع��ی را نیز در بر می گیرد و ما موظفیم تم��ام ابعاد را در نظر 

بگیریم و برای حفظ و صیانت از سرمایه های کشور گام برداریم.
رئیس هیأت مدیره انجمن مدیریت ایران س��پس به نقش مؤثر آموزش اشاره 
کرد و ادامه داد: گمش��ده  ما آموزش اس��ت و آموزش می تواند ما را هدایت کند 
و به دانش و پس از آن به نوآوری برس��اند؛ آموزش��ی که مس��ئوالنه پاس��خگو 
باش��د، بنابراین ما در سال جدید، تدوین دانشنامه مدیریت را به عنوان یکی از 
بحث های محوری و اساس��ی، در دستور کار داریم و برای تحقق این امر، دست 

استمداد را به سمت اساتید بزرگ مان دراز می کنیم. 
به گفته قاس��می، الزم است که ما درخصوص فلس��فه مدیریت تبحر داشته 
باش��یم و با علم به مبانی اساسی اندیشه های مدیریتی گام برداریم و به پوشش 

این خألها توجه کنیم.
وی با تبیین ارتباط س��ازنده انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم نیز گفت: 
برای پیش��برد اصولی دانشنامه مدیریت ایران، ما به ترتیب بر فرهنگ سازمانی، 
مس��ئولیت اجتماعی و مدیریت دانش تمرکز کردیم که یکی از دس��تاوردهای 
آن ایجاد جایزه  مدیریت دانش اس��ت که با همکاران اتریشی  به انجام رساندیم. 
اکنون ما به پش��توانه  مناسبی مجهز هس��تیم و می توانیم با ابهامات کمتری به 
تدوین دانش��نامه  مدیریت بپردازیم. تأثیرات فعالیت های ما به حدی گس��ترده 
 بوده  اس��ت که اکنون س��ازمان ها در بحث های اس��تراتژیکی، حتما مالحظاتی 
درخصوص فرهنگ س��ازمانی را نیز پیاده سازی می کنند، بنابراین مسائل جدی 
و پایه ای که ما در انجمن مدیریت به آن پرداخته ایم، ثمرات ارزش��مندی برای 

کشور داشته و خواهد داشت.
رئیس هیأت مدیره انجمن مدیریت ایران در پایان س��خنانش، به مرور س��ایر 
افتخارات و قدم های مثبتی که این انجمن برداش��ته  اس��ت، پرداخت و با تأکید 
بر نقش فلس��فه مدیریت در مواجهه مناس��ب با پدیده تکنولوژی و چالش های 
آن، گف��ت: با توج��ه به مرجعیت علم��ی انجمن مدیریت ای��ران و بیش از ۶۰ 
س��ال خدمات این انجمن، امیدواریم که صداقت، صالبت، صمیمیت و شفافیت 
انجمن، روز به روز در اعتالی بیش��تری قرار بگیرد و الگویی برای کشور باشد و 
در سایه  بزرگان مدیریت کشور، سهمی مؤثر در سازندگی و آبادانی کشور داشته 

باشد و به نحو احسن خدمت رسانی کند.
در پایان این جلس��ه همچنین طی مراس��می از آقای دکتر سعید سهرابپور، 
آق��ای دکتر حس��ین اعرابی، آقای هرم��ز باقی، آقای مهندس پرویز گلس��تانی 
و آق��ای مهندس پرویز بی��ات، به عنوان نقش آفرینان مدیریت تقدیر ش��د؛ این 
تقدی��ر با توجه و تأکید بر مواردی همچون تحصیالت، تجربه ها، س��وابق علمی 
و پژوهش��ی، تألیفات و اثرگ��ذاری در حیطه های مدیری��ت آموزش، پژوهش و 

مشاوره انجام شد.
انجمن مدیریت ایران در یک نگاه

انجمن مدیریت ایران در سال 133۴ و پس از پایان برنامه اول عمرانی کشور 
و با عنوان »انجمن پیش��رفت مدیریت ایران« فعالیت خود را آغاز کرد. از آنجا 
که برنامه اول عمرانی کش��ور، برنامه خوب و مناس��بی نبود و فاقد فاکتورهایی 
همانند س��رمایه  انس��انی و دانش مدیریت بود و همچنین ساختار اداری کشور 
نیز برای پیاده سازی یک برنامه متمرکز آماده و مهیا نبود، همه این موارد باعث 
تش��کیل انجمن یادشده گردید و تأثیر مثبت شکل گیری این انجمن را به عینه 

می توان در برنامه دوم عمرانی کشور دید.
در س��ال 13۴۷ و پس از گذشت 13 س��ال از آغاز فعالیت انجمن، نخستین 
ش��ماره نش��ریه انجمن مدیریت ایران به همت دبیرکل انجمن مدیریت ایران و 
به عنوان پیام رسان تفکر مدیریتی انجمن منتشر شد و انتشار این نشریه کماکان 
نی��ز ادامه دارد. همچنین از همین س��ال به بعد بود ک��ه نام انجمن به »انجمن 

مدیریت ایران« تغییر یافت. 
از جمله اصول و اهداف انجمن مدیریت ایران عبارت است از:

* ترویج اصول مدیریت و آموزش روش های صحیح آن
* پژوهش و بررسی و اظهارنظر در مسائل و کاربردهای مدیریت و اشاعه آن

* همکاری و همگامی با س��ایر مؤسس��ات آموزش��ی و تحقیقاتی در ایران و 
دیگر کشورها

* آش��نایی اعضای انجمن با دیگر مدیران کشور و بهره گیری از تخصص آنان 
در جهت ارتقای تخصص و تجربه مدیران جوان ایرانی

* ارائ��ه آخری��ن روش ه��ا و تکنیک های مدیری��ت از طریق س��خنرانی ها و 
سمینارها، توسط با تجربه ترین استادان و مدیران حرفه ای کشور

* راهنمایی و همکاری مدیران مؤسس��ات عضو به منظور ایجاد هس��ته های 
پژوه��ش و تحقیق و توس��عه ب��رای باال بردن توان علمی و فن��ی آنها در جهت 
افزایش قدرت رقابت با مصنوعات و محصوالت مشابه خارجی و ایجاد تکنولوژی 

بومی
* ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز

* ارائه خدمات آموزش��ی، پژوهش��ی و مشاوره ای و انتش��ار کتب، مجالت و 
نشریات علمی در زمینه مدیریت

* ارتباط و تبادل نظر و همکاری با موسسات مشابه در زمینه های مدیریتی
* برگ��زاری برنامه های بازدید از موسس��ات تولیدی و خدماتی و فرهنگی به 

منظور ارتقای دانش و همچنین تبادل اطالعات با مدیران اجرایی
* تضمین کیفیت برنامه های آموزشی با استفاده از استادان متخصص و کارا 

و بهره گیری از امکانات و تجهیزات فنی و تخصصی
* ایج��اد ارتباط س��ازنده و اثربخش میان اس��تادان، فراگی��ران و برنامه  های 

آموزشی تخصصی
* ارائ��ه خدمات به موقع و مس��تمر به متقاضیان آموزش��ی به منظور جلب 

رضایت آنان
* ارتق��ای دانش و بینش مدیران بخش دولتی و خصوصی از طریق تعامالت 

گروهی و چاپ و انتشار مقاالت معتبر علمی.

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مدیریت ایران برگزار شد

تقدیر از نقش آفرینان مدیریت ایران

مهدی تقوی
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی



جهان در س��ال پیش رو به کدام سو می رود؟ ژئوپلیتیک دنیا در حال 
حاضر، به یکی از خطرناک ترین  حاالت خود در دهه های گذشته رسیده 
اس��ت، آن هم در زمانی که اقتصاد جهانی اوض��اع بدی ندارد: بازارها به 
طرز فزاینده ای بی ثبات به نظر می رس��ند اما انعطاف پذیری خوبی نشان 
می دهن��د: ضربه می خورن��د اما عموما به وضع س��ابق برمی گردند. این 
یعنی باید نگران باش��یم؟ هنوز نه. چرخه های ژئوپلیتیک اصوال حرکتی 
کند دارند. خیلی طول می کش��د نظمی ژئوپلیتیک ساخته شود. دهه ها 
زمان می برد که عرف های چندجانبه بین المللی ش��کل بگیرند و آنها به 
کندی تقویت می ش��وند. نُرم ها و ارزش ها باید به وجود بیایند و توسعه 
پی��دا کنند، پذیرفته ش��وند و جوامع را در طول زمان ش��کل دهند. اما 
وقتی این عرف ها بر جای خود نشس��تند به سختی تکان می خورند. به 
همین خاطر وقتی بدشانسی می آورند - مثال یک بحران غیرمنتظره رخ 
می دهد - سال ها و حتی دهه ها طول می کشد که یک نظم ژئوپلیتیکی 
فرو بپاش��د. جهان در حال حاضر شاهد همین روند کند فرسایش نظم 

کنونی است.
به گ��زارش آینده نگر، البته این احتمال وجود دارد که س��ال 2۰19 
به س��ال فروپاشی جهان کنونی تبدیل شود: بازیگران صحنه جهانی در 
طول ماه های اخیر طوری بد بازی کرده ا ند که ریس��ک از کنترل خارج 
شدن اوضاع بیش��تر از هر زمان دیگری است. با این مقدمه، بلومبرگ- 
بیزینس ویک به همراه مرکز تحقیقاتی اوراس��یا، مهم ترین ریس��ک های 

برهم زننده نظم کنونی دنیا در ماه های آینده را بررسی کرده است.
بذرهای بد برای سال های آینده

مخاط��رات ژئوپلیتیکی که در دنیا در حال ش��کل گیری اس��ت لزوما 
در س��ال 2۰19 باعث به هم ریختن اوضاع دنیا نمی شود. چندین سال 
طول خواهد کش��ید میوه های بد این درخت میوه دهد. این بزرگ ترین 
تاثی��ر ورود جهان به عص��ر جهان بدون ابرقدرت اس��ت: جهانی که در 
آن تصمیم گیرندگان جهانی آنچنان درگیر بحران های روزانه داخلی اند 
که نمی توانند به منافع میان مدت مش��ترک فکر کنند. این ریسک های 
جدی به همراه دارد؛ مثال به مسیر احتمالی روندهای کنونی ژئوپلیتیک 
توجه کنید. با بزرگ ترها ش��روع می کنیم: قدرت نهادهای سیاس��ی در 
آمریکا و دیگر اقتصادهای پیشرفته صنعتی، روابط اروپا و آمریکا، روابط 
چین و آمریکا، وضعیت اتحادیه اروپا، ناتو، گروه 2۰، گروه ۷، س��ازمان 
تجارت جهانی، روسیه و کرملین، روسیه و همسایگانش، سیاست قدرت 

منطقه ای در خاورمیانه یا آسیا.
در تمام این حوزه ها برآیند منفی اس��ت. در اکثر آنها تاکنون ش��اهد 
چنی��ن روندی از جنگ جهانی دوم به این ط��رف نبوده ایم. در بیش از 
9۰درصد تحوالت ژئوپلیتیک که در سال گذشته بررسی کرده ایم مسیر 

اشتباه بوده است.
این روابط و نهادها فردا فرو نمی پاش��ند، اما ریس��ک هایی که به آنها 
چس��بیده مثل مین عمل می کنند. این اهمیت ف��راوان دارد چون آنها 
هم��ه تکه هایی از س��اختار درهم تنیده بین المللی هس��تند و بعضی از 
آنها نقش��ی بنیادین در آن دارن��د. در نهایت مردم از روندها ضربه بدی 
خواهن��د خورد. برای حس کردن موضوع می توانید به تاثیر گرم ش��دن 
زمی��ن روی همه مردم فکر کنید. در مقیاس ژئوپلیتیک ش��اهد چنین 
وضعی خواهیم ب��ود. حاال نگاهی نزدیک تر به تع��دادی از این بذرهای 

بد بیندازیم.
 * نهاده��ای سیاس��ی آمریکا: ای��ن یکی اضطراری نیس��ت. با وجود 
اخب��اری ک��ه هر روز می ش��نویم ترامپ ب��ه طرز قابل توجهی توس��ط 
نهادهای آمریکایی تحت فشار است. نهاد قضایی سیاست های مهاجرتی 
او را محدود کرده اند، بوروکرات ها تالش او را برای آزادکردن ش��رکت ها 
از قی��د و بند مق��ررات و نظارت کند کرده ان��د و کنگره هم الیحه هایی 
را که از س��وی کاخ س��فید برای تصویب می رس��د با تغییرات تصویب 
می کن��د تا جلوی ضرر را تا آنجا که می تواند بگیرد. دو س��ال بعد از به 
قدرت رسیدن ترامپ برای همه ثابت شده که در حوزه سیاست داخلی، 
نهادهای سیاس��ی آمریکایی توانس��ته اند در براب��ر ترامپ تاب بیاورند و 

دستاوردهای او را محدود کنند.
اما ترامپ در حوزه دیگری ضربه کاری خود را وارد کرده و مشروعیت 
نهاده��ای دموکراتی��ک در بزرگ ترین اقتصاد دنی��ا ضربه جدی خورده 
اس��ت. می ش��ود مثال های فراوانی ذکر ک��رد: ترامپ به ط��ور عمومی 
بي اعتمادی اش را به برآوردهای فوق محرمانه نهادهای اطالعاتی آمریکا 
نش��ان می دهد. او روزنامه نگاران را دش��منان مردم می نامد. اگر ترامپ 
در س��ال 2۰2۰ شکس��ت بخورد این روند کند می ش��ود، ام��ا  لیبرال 
دموکراسی آمریکایی و ارزش های آن هیچ وقت به قدرت دوران پیش از 

2۰1۶ برنخواهد گشت.
* اروپا: این  یکی هم اضطراری نیس��ت. فاجعه دامنه دار برگزیت برای 
همه روش��ن کرده که هیچ کس از خروج از اتحادیه اروپا نفعی نمی برد. 
این باعث شده گروه هایی ضد اروپایی مثل احزاب دست راستی فرانسه و 
ایتالیا کمی از تبلیغات ضد اروپایی شان بکاهند، اما تقریبا تمام روندهای 

کنونی در اروپا به ضرر پروژه اتحادیه اروپاست. مشخص است که بدون 
انگلیس��ی ها اتحادیه اروپا مثل سابق نخواهد بود. آلمان هم بعد از آنگال 
مرکل آلمان سابق نخواهد بود. با محبوبیت 23درصدی امانوئل مکرون 
و اعتراضات فراگیر به اصالحات او عمال نمی توانیم در حوزه اروپا انتظار 
خاصی از فرانس��ه داش��ته باش��یم. حاال کش��ورهایی مثل ایتالیا و اکثر 
اروپای ش��رقی را به این لیست اضافه کنید: این کشورها توسط کسانی 
کنترل می ش��وند که به دنبال استقالل بیش��تر از اتحادیه اروپا هستند. 
این یعنی اروپا در بهترین حالت به سمت چنددستگی و انشقاق حرکت 

می کند و در بدترین حالت روند کند تجزیه آن آغاز شده است.
اگر فرض را بر این بگذاریم که هیچ وضعیت غیرمنتظره اضطراری اي 
رخ ندهد، تا زمانی که رش��د اقتصادی خوب باش��د و دولت ها پول برای 
خرج کردن داشته باش��ند دولت های اروپایی می توانند شوک ها را بهتر 
مدیری��ت کنند، اما وقتی اوضاع اقتصاد بد باش��د و دولت مجبور ش��ود 
کمربندها را س��فت تر ببندد هر دعوایی می تواند به بحران مبدل ش��ود. 
دلی��ل اینکه گروه زیادی از م��ردم در انگلیس رأی به خروج از اتحادیه 
اروپا دادند این بود که احس��اس کرده بودن��د این اتحادیه در بلندمدت 

جواب نخواهد داد. به نظر می رسد آنها اشتباه نمی کردند.
 * سیستم ائتالف های جهانی: این  یکی در وضعیتی اضطراری نیست. 
آمریکا همچنان متحد کلیدی تعداد زیادی از اقتصادهای توس��عه یافته 
جهان باقی می ماند. این روند قرار نیس��ت همین امس��ال به پایان خود 
برس��د، اما ائتالف ه��ای آمریکا در سراس��ر دنیا در حال ضعیف  ش��دن 
هستند. ترامپ گفته که وظیفه آمریکا این نیست که پلیس دنیا باشد و 
باقی کش��ورها باید برای امنیت خودشان پول خرج کنند. روابط آمریکا 

و اروپا در سخت ترین حالت خود تاکنون قرار دارد.
روابط آمریکا- آسیا نیز کمتر از بقیه دچار ضربه شده است. هم ترامپ 
و ه��م دیگر نهادهای آمریکایی قصد ندارند روابط ش��ان را با دولت های 
آس��یایی تضعیف کنند و دلیل اصلی ترس از قدرت گیری بیش��تر چین 
است. بی میلی ترامپ به ائتالف های بین المللی فرصت های تازه ای را در 
اختیار پکن، مسکو و پوپولیس��ت ها در اروپا قرار داده تا از سرخوردگی 
نسبت به واش��نگتن به نفع خود استفاده کنند. اگر ترامپ در انتخابات 
2۰2۰ شکس��ت بخورد این روند کند خواهد ش��د، ام��ا فراموش نکنید 
حرک��ت به س��مت آمریکایی ب��ا قدرت کمت��ر در دنی��ا و ائتالف هایی 

ضعیف تر برای واشنگتن مدت ها پیش از آمدن ترامپ آغاز شده بود.
* پوپولیس��م- ملی گرایی در کشورهای توس��عه یافته: این بحران در 
وضعیتی اضطراری نیست. امس��ال هم گروه های سرخورده و محروم از 
حقوق اجتماعی در اکثر کش��ورهای توس��عه یافته همچنان اقلیت باقی 
می مانن��د و توانای��ی آنها برای تغییر اوضاع کمت��ر از نخبگان حاضر در 
قدرت خواهد بود. نخبگان سیاسی- اقتصادی جلوی قدرت گیری طبقه 
پایین ت��ر خواهند ایس��تاد و اکثر دولت ها هم منابع کش��ور را به همان 

شیوه ای تقسیم خواهند کرد که دهه های پیش تقسیم کرده اند.
اما این روندها به طرز فزاینده ای خطرناک خواهند ش��د به خصوص که 
فاصله میان نیروی کار و سرمایه روز به روز در حال افزایش است. »چهارمین 
انقالب صنعتی« که در مراحل اولیه اش به سر می برد باعث رشد و کارایی 
بیشتر خواهد شد، اما برای آنها که در مسیر اتوماسیون بیشتر کار خود را 
از دست خواهند داد و آموزش الزم را نمی توانند ببینند که مهارت های تازه 
و شغل های جدید پیدا کنند اوضاع خوب نخواهد بود. خیل جدید بیکاران 
به گروه های فزاینده از مردم می پیوندند که اعتقاد دارند سیستم های کنونی 

سیاسی پاسخ گوی نیازهای شان نیست.
ای��ن روندها طی دهه  آین��ده تقویت خواهد ش��د: دولت ها را ضعیف 
می کند و مش��روعیت رهبران سیاس��ی را پایین می آورد. این ریسک به 
همراه ریس��ک تنش میان آمریکا و چین ب��ا چرخه بعدی رکود اقتصاد 
دنی��ا به طرز خطرناکی تقویت خواهند ش��د. هیچ کس تکرار رکود دهه 

193۰ دنیا را نمی خواهد اما احتمال آن در چنین وضعیتی باالست.
تنش آمریکا- چین

آتش بس��ی که در اجالس اخیر گروه 2۰ در بوئنس آیرس میان ترامپ 
و ش��ی انجام ش��د فعال جنگ گمرکی آمریکا و چین را به حالت تعلیق 
درآورده است، اما ما هنوز نگران مهم ترین رابطه دوطرفه جهان هستیم. 
در ح��وزه بازرگانی باید دی��د آتش بس اخیر به صلحی بلندمدت تر ختم 

می شود یا نه. ما در این تردید داریم. 
دولت ترامپ سرس��ختانه می خواهد ش��رکت های آمریکایی را مجبور 
کند که از وابستگی ش��ان ب��ه چین کم کنند و هم زمان دانش ش��ان را 
در حوزه های تکنولوژی پیش��رفته و امنیت ملی به چین انتقال ندهند. 
حت��ی اگر تنش گمرکی حل ش��ود آمریکا از ابزاره��ای غیرگمرکی اش 
مثل محدودیت های س��رمایه گذاری، کنترل صادرات، جریمه های مالی 
و اع��الم جرم علیه افراد اس��تفاده خواهد کرد ت��ا جلوی رابطه عمیق تر 
ش��رکت های آمریکایی- چینی را بگیرد. چین هم بیکار نخواهد نشست 
و از ابزارهای غیرگمرکی دیگری استفاده می کند تا تالفی کند. اقدامات 
دو ط��رف اوضاع ش��رکت ها را و حتی صنایع  را ب��د خواهد کرد، چراکه 

هزینه تولید را باال می برد و همکاری ها را کاهش می دهد.
دس��تگاه سیاسی آمریکا به این نتیجه رسیده که حفظ رابطه با چین 
ج��واب نمی دهد و به همین خاطر رویکردی آش��کارا مقابله ای در پیش 
گرفته اس��ت. پکن کمتر از آنها به دنبال مقابله اس��ت، چراکه احساس 
می کند هنوز آماده به چالش کش��یدن آمریکا نیست. با این همه، رقابت 
س��اختاری در حوزه ه��ای تکنولوژی، اقتصاد و امنی��ت رابطه طرفین را 
ش��کل خواه��د داد و تنش بی توجه به اخبار روزان��ه در مورد اختالفات 

تجاری باال خواهد رفت.
ای��ن رقابت تازه به معنای باال رفتن و جدی ش��دن اختالف نظرها در 
سال 2۰19 اس��ت هیچ کدام از طرفین به دنبال مواجهه نظامی نیست، 
اما حاال احتمال بیش��تری وجود دارد که یک حادثه - مثال برخورد در 
دریای جنوبی چین - تبدیل به یک بحران همه جانبه سیاس��ت خارجی 
ش��ود. دو کشور در گذش��ته با موفقیت توانسته اند موفقیت های نزدیک 
ب��ه بحرانی را مدیریت کنند، اما در فضای کنونی مدیریت بحران روز به 

روز سخت تر می شود.
جنگ های سایبری خشن تر می شوند

امسال دهمین سالگرد حمله سایبری آمریکا و انگلیس به بخش هایی 
از برنامه اتمی ایران با ویروس کامپیوتری اس��تاکس نت است. این حمله 
را پیش ق��راول عصر جنگ های مدرن س��ایبری قلمداد می کنند. حاال با 
گذش��ت 1۰س��ال از آن حمله، هکرها پیچیده تر عمل می کنند، جوامع 
وابس��تگی بس��یار بیش��تری به خدمات دیجیتال پی��دا کرده اند و هیچ 
توافقی روی اصول اولیه جنگ های س��ایبری وجود ندارد. در جنگ های 
س��ایبری قانون جنگل حاکم است. سالح های سایبری سریع شده اند و 
می توانند در کس��ری از ثانیه به هدف حمله کنند. اینجا برخالف جنگ 
س��رد قدرت ها سالح ذخیره نمی کنند که از آن استفاده نکنند. پس اگر 
بازدارندگی س��ایبری - برخالف بازدارندگی هسته ای – هیچ وقت عملی 
نبوده امسال چرا ریسک جنگ های سایبری جدی تری از گذشته است؟
امس��ال س��الی تعیین کننده در این حوزه است. آمریکا برای اولین بار 
در حال تالش  جدی اس��ت تا با اعمال قدرت س��ایبری اش به شیوه ای 
جس��ورانه تر، با رقبا روبه رو ش��ود. آمریکایی ها می گویند که قصدش��ان 
بازدارندگی سایبری اس��ت، اما این نمایش قدرت نه فقط نمی تواند یک 
سیس��تم موثر بازدارندگی جهانی ایج��اد کند، که احتمال نتیجه عکس 

دادن آن باالست.
آمریکا در حال تغییر لحن خود در این حوزه اس��ت و دکترین سنتی 
عم��ل و عکس العم��ل را کن��ار خواهد گذاش��ت تا در جهان س��ایبري 
تهاجمی تر از قبل عمل کند. سیاس��ت آمریکا در حوزه جنگ س��ایبری 
در دوران اوباما محتاطانه به حس��اب می آمد، ام��ا رویکرد ترامپ کامال 
متفاوت اس��ت: او دس��ت فرماندهی س��ایبری وزارت دفاع آمریکا را باز 
گذاش��ته تا در صورت نیاز دست به حمله پیشگیرانه بزند. آمریکا حتی 
ب��ه این فکر می کند که ب��ه بازیگران در بخش خصوص��ی این اجازه را 
بدهد که در صورت مورد حمله قرار گرفتن، دست به هک متقابل بزنند.

بحران آمریکایی
امسال سال هرج و مرج در سیاست داخلی آمریکا خواهد بود. با آنکه 
احتمال استیضاح و برکناری ترامپ همچنان پایین خواهد بود، بی ثباتی 
سیاسی تشدید خواهد شد. با به اکثریت رسیدن دموکرات ها در مجلس 
نمایندگان، رئیس جمهور برای اولین بار با کنگره ای روبه رو خواهد ش��د 
که حامی بی چون و چرایش نیس��ت. دموکرات ها از قدرت بازیافته شان 
اس��تفاده خواهن��د کرد تا ترام��پ را مجبور کنن��د اوراق مالیاتی اش را 
منتشر کند، تحقیق در امور مالی او و خانواده اش را آغاز خواهند کرد و 
اتهام های سوءاستفاده شخصی از قدرت را در چندین وزارتخانه بررسی 

خواهند کرد.
ترامپ با خش��م به آنها واکنش نش��ان خواه��د داد و روابط میان قوه 
مجریه در یک س��و و دادگاه ها، کنگره و رس��انه ها در س��وی دیگر بدتر 
خواهد ش��د. او جنگ لفظی تمام عیار علیه سران دموکرات کمیته های 
مختل��ف مجلس راه خواهد انداخ��ت، اما نهادهای آمریکا – به خصوص 
دادگاه ه��ا - قدرتمندتر از آن هس��تند که رئیس جمه��ور بتواند به طرز 
موث��ری با آنه��ا درافتد. ترامپی که در حال��ت تدافعی قرار گرفته تالش 
خواه��د ک��رد نگاه ها را معطوف به خارج از آمریکا کند. او به ش��دت به 
مداخله های نظامی بی عالقه اس��ت پس منتظر حمله به یک کش��ور با 
هدف پرت کردن حواس مردم نباشید. به جای آن شاهد جنگ توئیتری 
ش��دیداللحن رئیس جمهور آمریکا با دشمنان خارجی اش خواهیم بود و 

بازارها از آن ضربه خواهند خورد.
با آنکه برکناری ترامپ بس��یار دش��وار به نظر می رسد، احتمال بروز 
بحران قانون اساس��ی پس از اقدام حقوقی علیه کسب و کارهای ترامپ 
و اعضای خانواده اش کم نیست. ترامپ هم می تواند دست به ضد حمله 
بزند و بخواهد با فش��ار بر قوه قضائی��ه مخالفانش را دادگاهی کند. باید 
دید در س��ال 2۰19 با چنین تنش هایی استقالل دستگاه قضایی حفظ 

خواهد شد یا نه.

بلومبرگ- بیزینس ویک به همراه مرکز تحقیقاتی اوراسیا بررسی کرد

ریسک های جهان در سال ۲۰۱۹
دریچه

مهارت جدید بیاموزید، وگرنه بیکار می شوید
انقالب مهارت آموزی به روایت مجمع جهانی 

اقتصاد
همان طور که دنی��ا با چالش های اقتصادی، اجتماعی و زیس��ت محیطی 
جهانی شدن مواجه است، س��رمایه گذاری روی مردم را نباید فراموش کرد. 
مجم��ع جهانی اقتص��اد در همین زمینه، گزارش��ی درب��اره مهارت آموزی 
دوباره و س��رمایه گذاری روی مردم منتش��ر کرده و معتقد است که انقالب 
مهارت آم��وزی دوب��اره باید در جه��ان رخ دهد. به گ��زارش مجمع جهانی 
اقتصاد، ارزش س��رمایه گذاری انس��انی نه تنها برای تجهیز افراد به دانش و 
مهارت و پاسخ دادن به تغییرات سیستماتیک نیاز است، بلکه باعث می شود 

یک جهان مساوی، جامع و پایدار هم ایجاد شود.
آموزش وپرورش برای ترویج رش��د اقتصادی و فراهم کردن فرصتی برای 
آین��ده همه مردم، در بحران باقی مانده اس��ت. همان طور که انقالب چهارم 
صنعتی ایجاد می ش��ود،  فش��ارهای جدید در بازار کار، اصالحات آموزشی، 
یادگی��ری برای تمام عم��ر و طرح های بازآموزی مه��ارت کلید اصلی برای 
دسترس��ی افراد به دنیای جدید کار و به دست آوردن فرصت های اقتصادی 
خواهد بود. کس��ب وکارها نیاز به اس��تعدادهای مختلف برای کارهای آینده 
دارن��د. انقالب چهارم صنعت��ی باعث کاهش برخ��ی از نقش ها در مقیاس 
وس��یع خواهد ش��د، چراکه بیش��تر کارها دیگر به ص��ورت اتوماتیک انجام 
خواهد ش��د. براساس گزارش آینده و چشم انداز ش��غل های 2۰18، انتظار 
می رود ۷5 میلیون ش��غل در س��ال 2۰22 در 2۰ اقتص��اد اصلی جایگزین 
شوند. درعین حال، پیشرفت های تکنولوژی و روش های جدید کار می تواند 
133میلیون ش��غل جدید ایجاد کن��د. برای تحقق ای��ن تغییرات، حداقل 
5۴درصد از همه کارمندان تا سال 2۰22 نیاز به بازنگری مهارتی یا ارتقای 
مهارتی دارند. بااین حال در س��ال گذش��ته، تنها 3۰درص��د از کارکنان در 
معرض خطر جابه جایی ش��غلی آموزش  دیده اند. عالوه بر این، کس��انی که 
با بیش��ترین خطر مواجه هستند، اغلب افرادی هستند که کمترین احتمال 
را ب��رای دریافت هرگونه آموزش مجدد در همه رش��ته ها دارند. ایجاد یک 
انقالب بازآموزی مهارتی نیاز به س��رمایه گذاری دارد. به عنوان  مثال، انتقال 
95درصد از کارگران در معرض خطر در ایاالت متحده به مش��اغل جدید از 
طری��ق بازآموزی مهارتی ممکن اس��ت بی��ش از 3۴ میلیارد دالر هزینه در 
برداش��ته باش��د. بااین حال بخش خصوصی تنها می توان��د 25درصد از این 
میزان را بازآموزی مهارتی کند، بنابراین پیش��نهاد این است که با همکاری 
تجاری و سرمایه گذاری دولتی و بخش خصوصی کاهش هزینه و رسیدن به 

حد مناسب مهارت صورت بگیرد.
اگ��ر کس��ب وکارها با هم هم��کاری کنن��د، می توانند به ط��ور کلی برای 
۴5درص��د از کارگران در معرض خطر، بازآموزی مه��ارت انجام دهند. اگر 
دولت به این تالش ها بپیوندد، می توان ۷۷درصد از کل کارگران در معرض 
خطر را بازآموزی مهارت داد. اگر دولت این کار را انجام دهد، از بهره گیری 
س��رمایه گذاری با افزایش مالیات بر درآمد و کاه��ش هزینه های اجتماعی 
ازجمله جبران خس��ارت بیکاری، س��ود می برد. هنگامی  که کس��ب وکارها 
س��ودآور نباش��ند و نتوانند هزینه ها را پوش��ش دهند، دولت هم نمی تواند 
به تنهایی راه حل ارائه دهد، بنابراین ضروری اس��ت که مش��ارکت دولتی و 
خصوصی ایجاد شود تا هزینه ها کاهش یابد. مطالعه اخیر نشان می دهد که 
کش��ورها باید تالش کنند تا سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در سه حوزه 

افزایش پیدا کند: توانایی مردم، مؤسسات و قوانین مربوط به کار.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی گزارش داد
مالیات بر دستمزد کشورهای پیشرفته چقدر است؟

بلژیکی ها بیشترین و شیلیایی ها کمترین مالیات بر درآمد را می پردازند.
گزارش س��االنه سازمان توسعه و همکاری اقتصادی از مالیات بر دستمزد 
کش��ورهای عضو این س��ازمان، اعضا را بر حس��ب مالیات دریافتی دولت از 
کارفرما و کارمند رتبه بندی کرده است. میزان مالیات ها در کشورهای غربی 
اروپا و آمریکای ش��مالی بیشتر از سایر کشورها بوده است. بر همین اساس 
باالترین نرخ مالیات بر دس��تمزد کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری 
اقتصادی متعلق به بلژیک با 5۴درصد بوده است. پس از این کشور، آلمان، 
ایتالیا، فرانس��ه، اتریش، مجارستان و جمهوری چک در رده های بعدی قرار 
گرفته اند. از طرف دیگر کمترین میزان مالیات بر دس��تمزد متعلق به کشور 
ش��یلی با 9درصد اس��ت. نیوزیلندی ها نیز با پرداخت 18.۴درصد دستمزد 
خ��ود به دولت تحت عن��وان مالیات یکی از پایین تری��ن مالیات ها را دارند. 
مکزیک، چین، اس��رائیل، کره جنوبی، اس��ترالیا و آمری��کا نیز در رده های 
بعدی قرار گرفته اند. الزم به ذکر اس��ت سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 
که در پاریس مس��تقر شده است مسئولیت رشد تقویت و توسعه اقتصادی 

کشورهای توسعه یافته جهان را برعهده دارد.

بانک آمریکا مریل لینچ بررسی کرد
چرا نفت 100 دالری دوباره سر زبان ها افتاد؟

گ��زارش جدی��د بانک آمریکا مریل لینچ نش��ان می ده��د احتمال اینکه 
قیمت نفت امس��ال جهش پیدا کند، بسیار بیشتر از انتظارات گذشته بازار 
شده اس��ت. به گزارش ایسنا، بازار نفت امسال به دلیل توافق کاهش تولید 
اوپ��ک پالس، تحریم های آمریکا علیه ایران و ونزوئال و کندی رش��د تولید 
نفت ش��یل آمریکا، به س��رعت دچار محدودیت عرضه ش��ده است. در این 
بین، اجرای مقررات جدید س��ازمان بین المللی دریانوردی )IMO( ممکن 
اس��ت این وضعیت را تش��دید کند به خصوص که ذخای��ر جهانی نفت در 
نتیجه ش��رایط مذکور، اف��ت کرده اند. تحلیلگران بان��ک آمریکا مریل لینچ 
در یادداش��تی نوش��تند: اکنون که ذخایر فرآورده های نفتی در پایین ترین 
حد ممکن قرار دارد، ما ش��اهد تکرار وضعیت مش��ابه سال 2۰۰۷-2۰۰8 
هستیم که ظرفیت پاالیش دیزل دیگر وجود نداشت. وضعیت مشابه ممکن 
اس��ت در ماه های آینده تحت تأثیر مقررات جدید IMO روی دهد. با این 
حال بانک آمریکا مریل لینچ خاطرنش��ان ک��رده که بین افزایش قیمت در 
زم��ان حال و س��ال 2۰۰8 تفاوت های مهمی وجود دارد که ش��امل وجود 
ظرفیت مازاد تولید باالتر در س��ال 2۰19، افزوده شدن 1.1 میلیون بشکه 
در روز به ظرفیت پاالیش و انتظارات برای رش��د سریع تر عرضه نفت شیل 
آمریکا اس��ت. با این حال برخالف محدود شدن تدریجی عرضه بازار دیزل 
در س��ال 2۰۰8، به دلیل اجرای مقررات جدید درباره سوخت های دریایی 
از ابتدای س��ال 2۰2۰، جهان ممکن اس��ت یکباره با س��یل افزایش تقاضا 
برای این سوخت ها مواجه شود. تحت مقررات جدید IMO، میزان سولفور 
س��وخت های دریای��ی باید از 3.5درصد به ۰.5درص��د کاهش پیدا کند. در 
نتیجه مالکان کشتی ناچار هستند استفاده از سوخت هایی مثل نفت کوره را 
کنار بگذارند و می توانند از فناوری اسکراب یا از سوخت های دارای سولفور 

کمتر مانند دیزل استفاده کنند.
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در حالی که بازار مس��کن و خودرو در ایران هنوز از خواب کش��دار بهاری بیدار 
نشده اند، بورس تهران پرچمدار باالترین بازدهی سرمایه گذاری در فروردین ماه 98 

شده است.
به گزارش خبرآنالین، فعاالن بازار مس��کن و خودرو توامان از نبود مشتری و به 
کف رسیدن حجم معامالت می نالند، به طوری که برخی از مشاوران امالک معتقدند 
با توجه به در پیش بودن ماه رمضان و تعطیالت نوروزی طوالنی در فروردین امیدی 

به رونق بازار یا عادی شدن حجم معامالت در بهار را ندارند.
برخی هم معتقدند با آغاز جابه جایی مس��تاجران از پایان خردادماه، کم کم بازار 
مس��کن خود را خواهد یافت. هرچند امسال، سال سودآوری بازار مسکن نیست و 
احتماال طرح هایی نیز برای ممانعت از رش��د رعدآسای بهای اجاره در بازار به اجرا 

در خواهد آمد.
این در حالی اس��ت که بازار مسکن سال گذشته یکی از پررونق ترین بازارها بود. 
رش��د بیش از 128درصدی بازار مسکن، این کاالی سرمایه ای و استراتژیک برای 
خانوار ایرانی را چنان از دسترس خارج کرد که بخش مهمی از کسادی بازار اتفاقا 

به نبود قدرت خرید باز می گردد.
 بازار خاموش خودرو

 در عین حال افزایش ش��دید قیمت خودرو نیز س��بب ش��د موتور بازار خودرو 
خاموش ش��ود. رش��د بهای تعمیرات، قطعه و همچنین افزای��ش انفجاری قیمت 
خودروی صفر کیلومتر نیز در حالی این بازار را بی رونق کرده است که سرمایه گذاری 
در این بازار با افزایش��ی چشمگیر در سال گذشته روبه رو بود و سرمایه های فراوانی 
را در قالب خرید فوری و خرید مدت دار سرازیر شرکت های خودروسازی کرد، اما با 
این حال فعاالن این بازار از سوت و کوری آن در اولین ماه سال می گویند و معتقدند 

اسفندماه گذشته نیز بازار یکی از کم مشتری ترین روزها را به خود دید.
از س��وی دیگر، در ش��رایطی وزیر صنع��ت در اظهارات چن��د روز اخیر خود بر 
هدف گذاری تولید یک میلیون و 2۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال 98 تاکید کرد 
که به نظر می رسد تحقق این میزان تولید در سال جاری با توجه به شرایط اقتصادی 

کشور با الزاماتی همراه باشد.
با توجه به اینکه س��ال 9۷ برای خودروس��ازی کش��ور چندان سال خوبی نبوده 
اس��ت امکان تحقق این هدف جای بررسی دارد؛ چراکه با وجود مشکالت داخلی و 
تحریم های خارجی تولید خودرو در حدود یک سال گذشته سیر نزولی داشته و بازار 

نیز به تبع عملکرد خودروسازان با آشفتگی های زیادی روبه رو بوده است.

امراهلل امینی، عضو هیأت علمی دانش��گاه عالمه طباطبای��ی در این باره معتقد 
است: در صورت حمایت دولت و بانک مرکزی از قطعه سازان با تامین نقدینگی و در 
اختی��ار قرار دادن ارز کافی می توان به تحقق هدف گذاری صورت گرفته برای تولید 

یک میلیون و 2۰۰هزار دستگاه خودرو در سال 98 امیدوار بود.
او با تاکید بر اینکه خودروسازان مشکل چندانی برای اجرای افزایش تولید ندارند، 
در گفت وگو با ایس��نا، گفت: مشکل اصلی این صنعت در تأمین قطعه و مواد اولیه 
اس��ت که باید تأمین ش��وند. به واقع، مش��کل اصلی تولید در ایران به دو موضوع 
نقدینگی و کمبود ارز باز می گردد. نقدینگی باید به قطعه س��از پرداخت شود و ارز 
برای قطعات و مواد اولیه ای که امکان تولید در داخل ندارند و وارداتی هستند، تأمین 
شود. ضمن اینکه مشکالت در تأمین منابع مالی و تبدیل آن به ارز و انتقال آن است.

طال و ارز بر مدار نوسان اندک
طال و ارز هرچند دغدغه روزانه سرمایه گذاران ایرانی را تشکیل می دهند، اما با این 
حال در فروردین ماه نوس��انی اندک را به خود دیدند. سکه تمام بهار آزادی امسال 
کار خ��ود را در محدوده ۴ میلیون و ۶۰۰هزار تومان آغاز کرد اما توانس��ت در 3۰ 
روز رش��دی در حدود 115 هزار تومان را به ثبت برساند. در ابعاد قیمتی سکه این 
نوسان چندان چشمگیر نیست و بازده سکه را در رده های اندک، یعنی در محدوده 
2درص��د قرار می دهد. فعاالن بازار طال نیز از رکود در بازار س��که و مصنوعات طال 

خبر می دهند.
 به نظر می رسد بازار سکه و ارز از سوی بانک مرکزی نیز در کنترلی جدی است 

چرا که محدود نوسانی ارز نیز به سرعت با ورود بازارساز مهار می شود.
 قیمت ارز نیز از پس جهش سال 139۷، در اولین ماه سال با نوسانی اندک همراه 
ب��ود. ارز در روزه��ای میانی فروردین البته از کانال 13 هزار تومان پا را فراتر نهاد و 
تصمیم داشت موقعیت خود را در کانال 1۴هزار تومان تثبیت کند، اما به سرعت با 
افزایش عرضه ارز به محدوده پیشین بازگشت. آغاز به کار بازار ارز با قیمت 12 هزار 
و 95۰ تومانی برای دالر بود اما در شرایط کنونی هر دالر آمریکا حدود 13 هزار و 

5۰۰ تا ۶۰۰ تومان قیمت دارد.
 بورس اما می تازد

 بورس تهران در فروردین ماه باالترین بازدهی را از آن خود کرده است. بازدهی 
این بازار در حدود 1۴درصد برآورد می شود.

شاخص کل بورس در روز اول شروع به کار بازارها در سال جاری، یعنی در پنجم 
فروردین ماه، معادل 1۷9 هزار واحد بود، اما در آخرین روز فروردین ماه رقمی بیش 

از 2۰۴ هزار واحدی را به ثبت رساند که نسبت به اولین روز کاری فروردین ماه 25 
هزار واحد رشد داشته است.

تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند این رشد ناشی از تعدیل قیمت ها در بورس است 
چرا که بورس در س��ال گذش��ته با رشدی نزدیک به ۷۷درصد از سایر بازارها عقب 
مانده بود. میرمعینی، تحلیلگر بازار سرمایه در این خصوص معتقد است: در صورت 
اجرای برنامه های حمایتی از س��وی دولت، شاهد تداوم رشد در بازار سهام خواهیم 
بود چرا که این بازار به رغم تحریم های اقتصادی قابلیت رش��د را داراست. به گفته 

وی، فرصت تکیه بر توان داخلی اتفاقا در رشد بازار سرمایه قابل رصد است.
تحوالت شاخص بورس تهران در آخرین روز فروردین ماه نشان می دهد شاخص 
کل بازار سرمایه در این روز با رشد2.23درصدی به کانال 2۰۴ واحد رسید. صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس، گسترش نفت و گاز پارسیان، پتروشیمی پردیس، بانک 
ملت و گروه مپنا بیشتر کمک را به رشد شاخص کل کردند و در مقابل بانک تجارت، 
توسعه معادن و فلزات، داروسازی جابرابن حیان، شهد و معدنی و صنعتی چادرملو 

اثر تقویتی بر شاخص کل نداشتند.
بورس همچنین اعالم کرد که در چهارمین هفته کاری سال 98، شاخص کل 5 
هزار و 9۴۰ واحد نسبت به هفته سوم رشد کرده است که رشد نخستین روز هفته 

پنجم بیشتر از رشد کل شاخص در هفته چهارم است.
اما تحوالت دیگر بازارها در آخرین روز فروردین ماه نش��ان می دهد قیمت س��که 
امامی در معامالت تک فروشی 2۰ هزار تومان رشد کرد و به ۴ میلیون و ۷5۰ هزار 
تومان رسید. سکه بهار آزادی نیز با 5۰ هزار تومان کاهش به ۴ میلیون و 599 هزار 
تومان رسید و ربع سکه هم 1۰ هزار تومان ارزان تر شد و یک میلیون و ۶53 هزار 

تومان به فروش رسید.
در آخرین روز از فروردین ماه امسال، قیمت اسکناس سبز آمریکا هم 59 تومان 
رشد کرد و 13 هزار و 538 تومان معامله شد. نرخ یورو نیز در بازار آزاد 19 تومان 

کاهش یافت و به 15 هزار و ۴۴1 تومان رسید.
با این   همه، رشد بازار سرمایه از سوی بعضی تحلیلگران به افزایش نرخ ارز نسبت 
داده شده است. شاخص کل درحالی روند رشد را در یک ماهه اخیر ادامه داده که در 
سال گذشته بسیاری از کارشناسان آینده بورس را مبهم ارزیابی کرده بودند. حجم 
صادرات، نرخ ارز و تغییر مداوم سیاست های دولت درباره نرخ خوراک پتروشیمی ها 
و واردات کاالهای اساسی و مواد اولیه از جمله عواملی است که کارشناسان آن را در 

ادامه رشد شاخص کل بازار سرمایه در سال 98 موثر می دانستند.

کدام بازار در فروردین ماه به سرمایه گذاران روی خوش نشان داد؟

سوت رکود در بازارهای سنتی
یادداشت

سال تصمیمات سخت

یک س��ال از خروج ترام��پ از برجام می گذرد. حاال اخبار رس��می 
رسانه ها حکایت از آن دارد که صادرات نفت ایران صفر نشده و همچنان 

عمده ترین خریداران آسیایی از ایران نفت خریداری می کنند.
از پس یک س��ال از تش��دید تحریم ها می توان چنین نتیجه گرفت 
که برنامه ترامپ برای صفر کردن صادرات نفت ایران محقق نشد و در 
آینده نیز نخواهد شد، اما نباید از کنار بحران های شدید اقتصادی که 
در این یک سال رخ داد، به سادگی عبور کرد. افزایش شدید قیمت ارز 
و تنش تورمی میراث تلخ سال 9۷ بود که نصیب اقتصاد ایران شد؛ حاال 
اما از پس این یک سال الزم است نقاط قوت و ضعف تصمیم گیری های 

اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد.
بی تردید الزمه پیروزی در جنگ اقتصادی، اتخاذ تصمیمات سخت 
اس��ت و حاال ایران باید در یک س��ال پیش رو شاهد اتخاذ این دست 
تصمیمات در عرصه اقتصاد باش��د. برخی البته دولت را متهم به اتخاذ 
تصمیمات نادرست و عملکرد ضعیف می کنند؛ این در حالی  است که 
دولت روحانی عملکردی مثبت داش��ته و توانسته اقتصاد را از بحرانی 
جدی ک��ه اوایل دهه 9۰ گریبانش را گرفته بود، رها س��ازد. فراموش 
نکنیم برجام حاصل تالشی جهانی مبتنی بر عقالنیت بود؛ معاهده ای 
جهانی که برای حل سیاسی یک بحران در دستور کار قرار گرفت، اما در 
عمل با خروج ترامپ مشکالت متعددی گریبان اقتصاد ایران را گرفت. 
به این ترتیب، ش��اید اگر ترامپ در آمریکا روی کار نمی آمد، نه ایران 

که جهان تجربه ای درس آموز از حل سیاسی یک بحران را شاهد بود.
حاال در س��ال پیش رو و س��ال های پیش رو الزم اس��ت دولت ورود به 
تصمیماتی سخت داشته باشد تا از سخت تر شدن اوضاع پیشگیری کند. 
بس��یاری از اتفاقات اقتصادی رخ داده در ایران با زبان اقتصاد قابل تشریح 
نیس��ت، در نتیجه چاش��نی این تصمیمات الزم است سیاست و حقوق 
بین الملل باشد. فراموش نکنیم که بسیاری از کشورها به اقتصادشان باج 
می دهند در حالی که اقتصاد ایران تاکنون زیر سایه سیاست روزگار گذرانده 
است. به این ترتیب، باید با نگاه سیاستمدارانه و حقوقی تصمیماتی گرفت که 
بهترین دستاورد را برای اقتصاد داشته باشد، اما در این میان، اصل موضوع، 

بهبود وضعیت اقتصادی ایران خواهد بود.

دولت، سیل، تحریم ها و وظایف ایرانیان

در اوج فش��ارهای آمری��کا و تحریم های اقتصادی این کش��ور علیه 
جمهوری اسالمی ایران، سیل بی سابقه از راه رسید و خسارات عظیمی 
به بار آورد. مطابق اعالم مس��ئوالن بلندپایه، میزان خس��ارت ها بالغ بر 
۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد ش��ده است. این رقم قطعاً فشار زیادی 
به بودجه عمومی کش��ور وارد می کند و اش��تغاالت انبوه قوه مجریه را 

بیشتر می کند.
اگرچ��ه نفس امدادرس��انی ب��ه هم وطنان س��یل زده خ��ود بودجه 
قابل مالحظه ای را به خود اختصاص داده اس��ت، ولی اس��کان موقت و 
میان مدت این عزیزان هم نیازمند هزینه هایی اس��ت که اگر همه آنها 
را در نظر بگیریم رقم خسارت ها را بیشتر می کند و نیاز به توجه ویژه 
ب��ه موضوع را افزایش می دهد. نکته ای که در این میان وجود دارد این 
است که در ابتدای هر حادثه ملی توجه ها به آن جلب می شود و عالوه 
ب��ر کمک هایی که مردم می کنند همه ارگان ه��ا و نهادها هم پای کار 
می آین��د و همکاری خوب��ی از خود بروز می دهن��د ولی پس از مدتی 
موضوع رفته رفته به فراموشی سپرده می شود و دولت به تنهایی موظف 

به رسیدگی بلندمدت به آسیب دیدگان می شود.
در چنین شرایطی اس��ت که از هم اکنون باید توجه ها را به موضوع 
جلب کرد و خواس��تار اس��تمرار کمک های مردمی و توجه ارگان های 
مختلف به رفع خسارت ها تا انتها شد. به نظر می رسد بهتر است دولت 
محترم از هم اکنون و به صورت متوالی گزارش هایی از اقدامات انجام شده 
و اعتبارات اختصاص داده ش��ده به مردم بدهد و در این راستا به شرح 

جزییات کمک های مردمی و همچنین کارکرد نهادهای دیگر بپردازد.
با این روش امید می رود که تالش برای رفع خسارت ها تا انتها ادامه پیدا 
کند و در میانه راه دولت به تنهایی متکلف رسیدگی نباشد. حداقل اینکه 
مشخص خواهد شد که کدام دستگاه و ارگان به تعهدات خود در این  ارتباط 

پایبند خواهد ماند و کدام دستگاه از انجام وظایف خویش بازمانده است؟
در همی��ن راس��تا ب��ه سلس��له اقداماتی نیاز اس��ت ت��ا کمک های 
بین المللی همچن��ان ادامه پیدا کند و تا بازس��ازی ها هم تعمیم داده 
شود. رئیس جمهور به درستی اش��اره کردند که اگر حکام آمریکا عقل 
داشتند به خاطر همین سیل هم که شده تحریم های خود را به مدت 
یک س��ال تعلیق می کردند. البته از خیره سران ایران ستیز نشسته در 
کاخ س��فید انتظار انسان دوس��تی و مالحظه حال ده ها هزار سیل زده 
نمی رود ولی دستگاه دیپلماسی کشور با مضاعف ساختن روشنگری ها و 
ارتباطات خود در اقصی نقاط دنیا افکار عمومی جهان را متوجه سازد 
ک��ه تیغ تخریب تحریم های آمریکا چگونه بر جان و تن س��یل زدگان 
مظلوم ایرانی می نش��یند و زخم ش��ان را عمیق تر می سازد. متأسفانه 
باوج��ود میلیون ها ایرانی خارج نش��ین که در می��ان آنها ثروتمندان و 
س��رمایه داران بزرگ و موقعیت داران و دانش��مندان مش��هوری وجود 
دارد هنوز آنچنان که باید برای کمک به هم وطنان س��یل زده اقدامات 
شایان توجهی دیده نشده است. آنها می توانند در این راه قدم های مهم 
و مؤث��ری بردارند و هم می توانند در سراس��ر جهان علیه تحریم های 
ظالمان��ه آمریکا به اعتراض بپردازن��د و از این راه مرهمی بر زخم های 
ایرانیان سیل زده باشند. مخاطب این سخن دعوت کنندگان آمریکا به 
تحریم و حتی حمله نظامی به کش��ور خویش نیستند که آنان ادب و 
هویت خود را ازدست  داده اند و کینه شان بزرگ تر از شرافت و ایرانیت و 
نوع دوستی شان شده است. مخاطب این سخن هر کس است که خود 
را ایران��ی بداند، با هر عقیده و ای��ده و مذهبی حتی اگر مخالف نظام 
جمهوری اسالمی باشد. هیچ ایرانی نمی تواند نسبت به سرنوشت و آالم 
هم وطنان خود بی تفاوتی نشان دهد. همه ایرانیان مدیون کشور و ملت 
خود هستند و اگر پیوندهای خویش با مام وطن را بگسلند نشاید که 
نام شان ایرانی گذاشته شود. چه خوب است که نمایندگی های کشور با 
ایرانیان خارج نشین جلسات متوالی و مستمر بگذارند آنها را نسبت به 
وضعیت عمومی داخلی آگاه سازند و وظایف اولیه شان را متذکر شوند.
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چش��م انداز رکودی در بازار مس��کن، س��رمایه ها را طی هفته گذشته به سمت 
بازارهای خودرو و بورس روانه کرد که باعث شد برخی فروشندگان مردد نسبت به 

عرضه واحدهای خود اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، بازار مسکن در مقایسه با سه بازار رقیب یعنی بورس، طال و ارز 
به قله قیمتی چهار سال اخیر دست یافته و بر این اساس معامالت در فروردین ماه 

به کمترین میزان خود طی شش سال گذشته رسیده است. 
آخرین بررس��ی های میدانی از بازار مسکن ش��هر تهران نشان می دهد 
هیجان ایجادشده از طرف عرضه با واکنش خنثی طرف تقاضا همراه بوده 
اس��ت. محاسبات حاکی از آن است که از چهار سال گذشته تاکنون رشد 
ب��ازار مس��کن 23درصد باالت��ر از طال و ارز قرار گرفت��ه و به همین دلیل 
معامالت مسکن در فروردین ماه 51درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل 
کاهش نشان داد. عوامل تورم زای مقطعی همچون تحریم سپاه پاسداران 
نیز تأثیری برای افزایش تقاضا در بازار مسکن ایجاد نکرد. کارشناسان دفاتر 
امالک پیش بینی می کنند رکود معامالتی برای حداقل 1۰تا 12 فصل در 

بازار مسکن ماندگار خواهد بود.

بورس، چاق می شود
از سوی دیگر، ورود نقدینگی به بازارهای خودرو و سهام در هفته گذشته اوضاع را 
به ضرر نوسان گیران بازار مسکن تغییر داد. برخی معتقدند در سال جاری، بازار بورس 
اوضاع بهتری نسبت به طال، ارز و مسکن تجربه خواهد کرد. بازار مسکن، ماه گذشته 
را نیز با شرایط رکود تورمی سپری کرد و این در حالی است که طبق نظر کارشناسان، 
ظرفیت این بازار برای رش��د قیمت پر شده اس��ت. طبق آمار وزارت راه و شهرسازی 
میانگین قیمت مس��کن شهر تهران در اسفندماه 139۷ به 11 میلیون تومان در هر 
متر مربع رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن 95درصد رشد یافته است. 
عده ای از فعاالن حوزه مسکن معتقدند که اگر خریداران با قیمت هایی باالتر از ارقام 
فعلی اقدام به خرید کنند در واقع حباب می خرند. بازار مس��کن در ش��رایطی رکود 
تورمی را س��پری کرده که قدرت خرید متقاضیان به ش��دت کاهش یافته و در اولین 
روز اردیبهشت ماه نیز خبر رسید که بانک مرکزی با افزایش تسهیالت تا سقف 28۰ 
میلیون تومان مخالفت کرده است. سقف این وام برای زوجین هم اکنون 1۶۰ میلیون 
تومان است. البته عده ای از کارشناسان و همچنین وزیر راه و شهرسازی معتقدند که 

باال بردن رقم تسهیالت اثرات تورمی در بازار مسکن ایجاد می کند.

کاهش ۵1درصدی معامالت مسکن در فروردین
از س��وی دیگر، رصد شرایط فعلی بازار مس��کن گویای دو ویژگی کاهش قدرت 
خرید و افت ش��دید معامالت اس��ت. طبق آمار اتحادیه ام��الک در 2۰ روز ابتدای 
فروردین ماه 1398 خرید و فروش ملک در تهران نس��بت به زمان مش��ابه س��ال 
قبل معادل 51درصد کاهش یافته اس��ت؛ زیرا س��رمایه گذاران حرفه ای که س��ال 
گذشته حضور چشمگیری در بازار داشتند هم اکنون به ندرت دیده می شوند. اندک 
خریدارانی هم که حضور دارند، متقاضیان مصرفی هستند که از رشد مجدد قیمت ها 

نگرانند.
اوضاع فعلی حاکی از آن است که هر دو سوی عرضه و تقاضا با احتیاط اقدام به 
انعقاد قرارداد می کنند. برخی از فروش��ندگان معتقدند که قیمت ها در آینده باالتر 
خواهد رفت اما سازندگان حرفه ای می گویند که هر کس در شرایط فعلی اقدام به 
فروش کند س��ود خواهد کرد. محاس��بات نیز حاکی از آن است که از سال 139۴ 
تاکنون رش��د بازار مسکن به 183درصد رسیده و 23درصد باالتر از سکه و ارز قرار 
گرفته اس��ت. همین موضوع، چش��م انداز تورم مجدد در بازار مسکن را دور از ذهن 

کرده است.

سرمایه های سرگردان از بازار مسکن دل کند

فروکش هیجان بازار مسکن

دوشنبه
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از لینک های ارسالی وارد سایت های پرداخت نشوید
اطالعات بانکی در معرض فیشینگ

فیشینگ سایت های خرید و فروش برای سرقت اطالعات بانکی مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد، بنابراین اگر می خواهید پرداختی انجام دهید و 
وارد اینترنت بانک تان شوید، حتماً از طریق خود وب سایت وارد شوید.

کالهبرداران با راه اندازی س��ایت های جعلی که ش��بیه به سایت های 
اصلی است، به ربودن اطالعات افراد، اغلب برای سوءاستفاده های مالی 
اقدام می کنند؛ در این شیوه که اصطالحاً به فیشینگ معروف است، از 
طریق اطالعات واردشده توسط کاربران در صفحات جعلی حساب های 
بانک��ی قربانیان خالی می ش��ود، بنابرای��ن کاربران هن��گام مراجعه به 
سایت ها برای خرید، باید به وجود نماد اعتماد الکترونیکی دقت کنند.
در ای��ن باره امیر صفری فروش��انی، کارش��ناس نرم افزارهای امنیتی 
حوزه فناوری اطالعات در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه فیشینگ یک 
تهدید سایبری محسوب می شود، گفت: اگر بخواهیم در برابر تهدیدات 
س��ایبری ایمن باشیم، باید موارد امنیتی را رعایت کنیم. یکی از موارد 
امنیتی این اس��ت که هوشیار باشیم، هر ایمیلی را باز نکرده و روی هر 
لینک��ی کلیک نکنیم، آدرس س��ایت ها را دقیق چ��ک کنیم که همان 
آدرس مورد نظر باش��د، زمانی که یک س��ایت ما را به مرحله پرداخت 

هدایت می کند، دقت کنیم که مثل همان نوشته شده باشد.
وی ادام��ه داد: بقیه موارد امنیتی هم این طور اس��ت که الزم اس��ت 
سیس��تم عامل و مرورگرمان را همیشه به روز کنیم، آنتی ویروس اصلی 
و معتبر داش��ته باش��یم که ویژگی های امنیت اینترنتی داشته باشد، از 
جمله ویژگی حفاظت در برابر وب سایت ها و لینک های آلوده. مرورگرها 
معم��والً از طرف آنتی ویروس افزوده می ش��ود و آنه��ا بخش زیادی از 
فیش��ینگ را تشخیص می دهند. همچنین اگر لینک پرداخت از طریق 
ایمیل ارس��ال ش��د، نباید از طریق آن به اینترن��ت بانک و ایمیل خود 

وارد شویم.
آنتی ویروس ها فیشینگ را هم شناسایی می کنند

این کارشناس با بیان اینکه آنتی ویروس ها، فیشینگ را هم شناسایی 
می کنند، افزود: با وجود این، در ایران سیس��تم پرداخت متفاوت است، 
به همین خاطر آنتی ویروس ها ممکن اس��ت خیلی خوب فیشینگ های 
ایرانی را نشناس��ند، اما اگ��ر می خواهید پرداختی انج��ام دهید و وارد 
اینترنت بانک تان ش��وید، کاًل از طری��ق لینک هایی که برای تان ایمیل 
می شود و یا اپلیکیشن می فرستد، وارد نشوید، بلکه حتماً باید از طریق 

خود وب سایت وارد شوید.
صفری با اش��اره به اهداف فیش��ینگ از جمله سرقت اطالعات یاهو، 
جی میل و یا سرقت اطالعات بانکی در صفحه های پرداخت، بیان کرد: 
در س��ایت های خارجی مقداری وضعیت فرق دارد و امنیت کمی بهتر 
اس��ت؛ به جز پی پل این طور نیس��ت که هنگام پرداخت به سایت بانک 
بروید و در همان سایت فروشگاهی، فرآیند پرداخت انجام می شود. در 
سایت های معتبر هم کاربر چون می داند دیتا را در خود سایت می زند، 
مش��کلی وجود ندارد. به همین دلیل آنجا س��ایت های یاهو و جی میل 
و آمازون و ای بی را فیش��ینگ می کنند و س��ایتی مشابه اینها طراحی 

می کنند که دیتای کاربر را از این سایت ها سرقت کنند.
این کارشناس نرم افزارهای امنیتی حوزه فناوری اطالعات خاطرنشان 
کرد: اگر از نرم افزارهای مدیریت پس��ورد اس��تفاده کنید، وقتی یک بار 
الگ این می کنید، پس��وردتان را ذخیره می کن��د و اگر زمانی وارد یک 
لینک اش��تباه شوید، نام کاربری و پسورد را نمی آورد و می توانید شک 
کنید که چرا با وجود الگ این کردن با نام کاربری و پس��ورد، اطالعات 
را برای تان نیاورده اس��ت و بنابراین ممکن است به هر دلیلی که مورد 
حمله فیش��ینگ قرار گرفته باش��ید و با این احتمال که آدرس سایت 

تقلبی باشد، اطالعات تان را وارد نمی کنید.

معرفی خدمات بانکداری الکترونیک پاسارگاد
 ارائه انواع خدمات بانکی
در همراه بانک پاسارگاد

ان��واع خدم��ات بانک��ی از طری��ق س��امانه همراه بان��ک  پاس��ارگاد 
)موبایل بانک( و با در دس��ت داش��تن یک گوشی تلفن همراه، در تمام 

مدت شبانه روز قابل ارائه است.
به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، در همراه بانک پاس��ارگاد 
)موبایل بان��ک(، ب��ا در نظر گرفت��ن تمهیدات مختل��ف جهت افزایش 
امنیت و س��رعت، انواع خدمات مربوط به کارت، س��پرده و تس��هیالت 
ارائه می ش��ود. مشاهده فهرست و جزییات سپرده ها ) موجودی، شماره 
ش��با و ...(، مش��اهده صورت حساب س��پرده ها به همراه نمودار گردش 
سپرده، امکان یادداشت گذاری روی گردش سپرده، انتقال وجه داخلی 
و بین بانکی )پایا و س��اتنا(، انتقال وجه مستمر )دوره ای( داخل بانکی 
و بین بانکی، پرداخت قبض با س��پرده، مشاهده موجودی کارت )کلیه 
کارت ه��ای بانک پاس��ارگاد(، انتقال وجه کارت ب��ه کارت )کارت های 
عضو شبکه ش��تاب(، پرداخت قبض )با امکان اسکن بارکد قبض برای 
گوش��ی های اندروید و آی او اس(، خرید ش��ارژ تلفن همراه )ایرانسل، 
هم��راه اول، رایت��ل و تالیا(، مس��دود ک��ردن کارت )کارت های بانک 
پاس��ارگاد(، دریافت سه گردش آخر کارت )کارت های بانک پاسارگاد(، 
امکان دریافت موجودی کارت، مش��اهده فهرست تسهیالت و جزییات 
آنها و پرداخت قس��ط از جمله خدماتی است که می توان از همراه بانک 
پاسارگاد دریافت کرد. همچنین این برنامه امکان جست وجو و مشاهده 
گزارش وضعیت تمام تراکنش های انجام ش��ده از طریق گوش��ی تلفن 
همراه شامل انتقال وجه )سپرده(، پرداخت قبض، خرید شارژ ایرانسل، 
خرید ش��ارژ همراه اول، خرید ش��ارژ رایتل، خرید ش��ارژ تالیا و انتقال 

وجه)کارت( را فراهم کرده  است.
ام��کان دریافت رمز یکبار مصرف کارت، امکان تبدیل ش��ماره کارت 
به سپرده و شبا، امکان دریافت فایل اکسل گردش سپرده و ... از دیگر 

امکانات این برنامه است.
همراه بان��ک پاس��ارگاد برای سیس��تم های IOS و Android قابل 
دسترس اس��ت. به این ترتیب که مشتریان می توانند ابتدا با مراجعه به 
نزدیک ترین شعبه نسبت به دریافت رمز موبایل بانک اقدام کنند و پس 
www.bpi. از دریافت برنامه از طریق سایت بانک  پاسارگاد به نشانی
ir و وارد کردن ش��ماره مشتری به عنوان نام کاربری و رمز دریافت شده 

از شعبه وارد موبایل بانک پاسارگاد شوند.
مش��تریان می توانند برای اطالع از سایر خدمات متنوع ارائه شده در 
همراه بانک پاس��ارگاد به سایت این بانک مراجعه و یا با مرکز مشاوره و 

اطالع رسانی به شماره 8289۰ تماس حاصل کنند.

بانکنامه

بانک مرکزی قصد دارد به جای تعیین نرخ قطعی سود برای بانک ها، دامنه ای از 
نرخ سود را تعیین کند که بانک ها موظفند در آن چارچوب عمل کنند.

به گزارش ایس��نا، بان��ک مرکزی در دوره ج��اری در دوره ه��ای زمانی متفاوت 
برنامه های مش��خصی را پیگیری کرده و تالش می کند تا آنها را عملی کند که در 
این راستا نیز عمده تمرکز بانک مرکزی بر یکی از برنامه هاست، هرچند که به گفته 

رئیس کل بانک مرکزی، سایر برنامه ها نیز همزمان با هم پیش خواهد رفت.
در مدت اخیر بانک مرکزی بحث اصالح ناترازی آنها را در دس��تور کار خود قرار 
داده و این موضوعی است که همتی، رئیس کل بانک مرکزی سال گذشته نیز از آن 
به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اصالح نظام بانکی نام برده و تاکید کرده بود 
که تا وقتی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی سر و سامان پیدا نکند، سیستم 

بانکی کشور اصالح نخواهد شد.
البته به گفته وی اصالح ناترازی بانک ها از نخس��تین مراحل اصالح نظام بانکی 
است، اما با توجه به اینکه بیشتر وقت بانک مرکزی در سال گذشته صرف رسیدگی 

و کنترل بازار ارز شد، این برنامه ها با سرعت کمتری پیش رفت.
البته چندین قانون نیز در راس��تای شفافیت مالی در سال گذشته از سوی بانک 
مرکزی پیگیری و در ش��ورای پول و اعتبار تصویب ش��د که به نظر می رس��د این 

اقدامات نیز در راستای طرح اصالح نظام بانکی بوده است.
با این حال، بانک مرکزی این روزها به دنبال این است تا با ساماندهی روش های 
جذب س��پرده از س��وی بانک ها، اضافه برداش��ت آنها از بانک مرک��زی را مدیریت 

کرده و به نوعی از بدهی بانک ها بکاهد. طی روزهای گذش��ته دستورالعمل اجرای 
عملیات بازار باز از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که دو نکته مهم این 
دستورالعمل این است که این بازار عالوه بر اینکه، امکان معامالت اوراق بهادار دولت 
را بی��ن بانک ها و بین بانک مرکزی و بانک ها فراهم م��ی آورد، در واقع اوراق بهادار 
دولتی را به دارایی هایی بدون ریسک تبدیل می کند، ولی به گفته همتی همزمان 

نرخ تنزیل در بازار در قالب دامنه نرخ سود تعریف خواهد شد.
به این ترتیب آنطور که رئیس کل بانک مرکزی درباره این عملیات گفته، اجرای 
این طرح ش��کل پیشرفته عملیات سیاست پولی است که همزمان نه تنها معامالت 
اوراق و نحوه تعامل بانک مرکزی با بانک ها را س��امان خواهد داد، بلکه با توجه به 
مس��یر تورمی که بانک مرکزی ترس��یم خواهد کرد، دامنه تعیین ش��ده نرخ سود، 
س��اختار س��امان یافته ای به نرخ سود خواهد داد تا نرخ ها از حول و حوش یک بازه، 

زیاد و کم نشوند.
این صحبت ها نش��ان می دهد که بانک مرکزی به جای اینکه مانند گذش��ته به 
دنبال ایجاد نرخ س��ود مش��خص و ابالغ آن به بانک ها باش��د که نتیجه آن نیز دور 
زدن قوانین از س��وی بانک ها و پرداخت و دریافت س��ودهای باالتر است، قصد دارد 
ت��ا بازه ای از نرخ س��ود را برای بانک ها تعریف کند ت��ا بانک ها در چارچوب آن بازه 
فعالیت کنند، چراکه بدون این دامنه، ممکن است آشفتگی زیادی در نرخ های بین 

بانکی به وجود آید.
البته هنوز جزییاتی از این دامنه نرخ س��ود اعالم نش��ده، اما ممکن اس��ت نرخ 

سود برای بانک های مختلف با توجه به شرایط آنها متفاوت باشد یا اینکه یک بازه 
برای همه بانک ها تعریف شود که این بانک ها موظف باشند نرخ سود را در آن بازه 

تعیین کنند.
در عین حال نظارت و جدیت بانک مرکزی در اجرای این عملیات نیز از مهم ترین 
فاکتورهای موفقیت آن به ش��مار می رود و اگر این نظارت به درس��تی انجام نشود، 
می تواند مشکالت زیادی را همچون گذشته ایجاد کند که رئیس کل بانک مرکزی 
در ای��ن زمینه نیز با جدیت به بانک ها هش��دار داده بود که در صورتی که س��قف 

2۰درصدی نرخ سود را رعایت نکنند، به شدت با آنها برخورد می شود.
گفتنی اس��ت عملی��ات بازار باز خرید و فروِش اوراق قرض��ه دولتی در بازار آزاد، 
برای گس��ترش یا انقباض میزان پول در سیس��تم بانکی است که توسط بانک های 
مرکزی کش��ورها انجام می شود. خریدها به سیس��تم بانکی پول تزریق می کنند و 

رشد اقتصادی را افزایش می دهند، در حالی که فروش ها عکس این تاثیر را دارند.
بیس��ت و هفتم فروردین ماه در یک  هزار و دویست و شصت و هشتمین جلسه 
شورای پول و اعتبار با هدف اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود، کنترل 
تورم، س��اماندهی اضافه برداش��ت بانک ها و تعیین چارچوب مشخص برای اعطای 
اعتبار به بانک ها و موسس��ه های اعتباری، به بانک مرکزی اجازه داده ش��د نسبت 
به انجام عملیات بازار باز اقدام کند. این عملیات ش��امل خرید و فروش اوراق مالی 
اس��المی منتشرشده توس��ط دولت و وثیقه گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای 

خطوط اعتباری به بانک ها و موسسه های اعتباری می شود.

جزییات تاثیر اجرای عملیات بازار باز از زبان رئیس کل بانک مرکزی

نرخ سود بانکی، دامنه ای می شود

پس از مدت ها انتظار و نوسان های شدید نرخ ارز که بی ثباتی ارزی و اقتصادی 
را در سال گذشته به دنبال داشت، بانک مرکزی تصمیم گرفت بازار متشکل ارز را 
راه اندازی کند و نخستین گام ها را برای عملیاتی کردن این بازار بردارد. نخستین 
جلس��ه هیات مدیره بازار متشکل ارزی نیز در هفته گذشته برگزار شد؛ قرار است 
در نخستین گام برای راه اندازی این بازار، همه صرافی های مجاز و بانک های عامل 
از درگاهی که اعالم می شود، نسبت به اخذ کد کارگزاری بازار متشکل ارزی اقدام 
کنند. به نظر کارشناس��ان، ای��ن بازار می تواند بی ثباتی ب��ازار ارز را کاهش داده و 

سازوکاری شفاف و قابل رصد را برای معامالت انواع ارز ایجاد کند.
در همین زمینه، احمد حاتمی یزد، کارش��ناس بانکی با بیان اینکه بازار متشکل 
ارزی می تواند التهاب و نوسان نرخ ارز را کاهش دهد، گفت: به دلیل اینکه معامالت 
این بازار، ش��فاف اس��ت و خریداران و فروش��ندگان می توانند در ش��رایط رقابتی 
درخواس��ت های خود را ارائه کنند، نوسان های آن نسبت به بازار غیرشفاف کمتر 

خواهد بود.
به گفته حاتمی یزد، این بازار، س��ازوکاری مش��ابه ب��ورس دارد که خریداران و 
فروش��ندگان، قیمت های مورد نظ��ر خود را در آن اع��الم می کنند که در نهایت 

طرفین بر سر یک قیمت به توافق رسیده و معامله انجام می شود.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت وگو با ایرنا، با برشماری مزایای راه اندازی 
بازار متش��کل ارزی گفت: این بازار باعث ش��فافیت معامالت ارز شده و همچنین 
به روزرس��انی و کارآمد ش��دن اطالعات بان��ک مرکزی و مدیریت ارزی کش��ور را 
ب��ه دنبال دارد. از طریق این بازار مش��خص خواهد ش��د که چه اف��رادی و با چه 
هدفی، اقدام به خرید و فروش ارز کرده اند، به عنوان مثال مش��خص می ش��ود که 
ارز خریداری ش��ده را برای واردات دریافت کرده و ی��ا آن را صرف پرداخت بدهی 

ارزی خود کرده اند.
این کارشناس امور بانکی ادامه داد: همچنین از طریق این بازار، نرخ مورد قبول 
بازار آزاد که با نرخ رسمی دولتی متفاوت است نیز کشف و مشخص می شود. بانک 
مرک��زی به عنوان بزرگترین عرضه کننده ارز کش��ور می تواند در مقاطعی که الزم 
می داند در این بازار مداخله کرده و تاثیرگذار باشد و با قیمت بازار و یا پایین تر از 

آن، ارز خود را به فروش برساند.
حاتمی یادآور شد: البته در شرایطی بانک مرکزی اقدام به مداخله و تاثیرگذاری 
خواهد کرد که یا نیاز به ریال داشته و یا اینکه بخواهد نرخ ارز را پایین نگاه دارد. 

همچنی��ن اگر بانک مرکزی مش��اهده کند که نرخ ارز به ص��ورت غیرمعمول در 
حال کاهش اس��ت نیز مداخله کرده و می توان��د از طریق خریداری ارز، مانع افت 

غیرمعمول قیمت ها شود.
امکان جایگزینی سامانه نیما در آینده

این کارشناس بانکی اضافه کرد: عالوه بر بانک مرکزی، سایر بانک ها و همچنین 
صرافی های مجاز نیز به عنوان بازیگران بازار متش��کل ارزی به شمار خواهند رفت 
که توس��ط آنها خرید و فروش انجام می ش��ود. فعاالن اقتصادی و همچنین افراد 
عادی می توانند از طریق بانک ها یا صرافان در بازار متش��کل ارزی، اقدام به خرید 

و فروش ارز کنند.
حاتمی درباره توان بازار متشکل ارزی برای تبدیل شدن به مرجع اصلی تعیین 
قیمت ارز، اضافه کرد: در ش��رایط عادی این هدف تحقق پذیر است، اما در شرایط 

بحرانی و تحریم نمی توان به طور کامل به این هدف دست یافت.
این کارش��ناس امور بانکی یادآور شد: اکنون بخش زیادی از درآمد ارزی ما در 
خارج از کشور نگهداری شده و امکان جابه جایی آن وجود ندارد، اگر امکان انتقال 

این ارزها باشد شرایط رقابتی تر خواهد شد.
حاتمی با بیان اینکه برخی فعاالن اقتصادی تمایل به خارج کردن ارز از کش��ور 
دارند، گفت: در سال گذشته بیش از ۴۰ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی انجام شد 
که حدود یک چهارم آن به کشور بازگشت و بقیه از طریق صادرکنندگان دولتی، 
خصوصی و خصولتی در خارج از کشور نگهداری می شود که مشخص نیست به چه 

صورت قرار است به کشور بازگردد.
این کارشناس امور بانکی یادآور شد: بخشی از این پول، صرف واردات مورد نیاز 
خود ش��رکت ها خواهد شد، قس��متی نیز در بازار آزاد به فروش می رسد، اما نهایتا 
بخش مهمی از س��رمایه ارزی کشور هیچ گاه باز نمی گردد، بنابراین می توان گفت 
که طرف عرضه و تقاضا اکنون به صورت کامل، رقابتی نیست بر این اساس، اهداف 

مورد نظر به طور کامل تحقق نمی یابد و نتایج مورد نظر محدود خواهد بود.
این کارشناس امور بانکی درباره احتمال جایگزینی بازار متشکل ارزی با سامانه 
نیما، گفت: در ابتدا بازار متشکل ارزی و سامانه نیما می توانند همزمان به فعالیت 
بپردازند، اما اگر بازار متش��کل ارزی بتواند کارآمدی خود را نش��ان دهد در آینده 

می تواند جایگزین سامانه نیما شود.
وی افزود: اکنون در س��امانه نیما واردکنندگان و صادرکنندگان تقاضاهای خود 

را مطرح می کنند، اما در خارج از سامانه نیما، افراد دیگری از طریق صرافی ها و یا 
در کف خیابان اقدام به خرید و فروش ارز می کنند که بازار متشکل ارزی می تواند 

آنها را پوشش دهد.
شرط موفقیت بانک مرکزی در اثرگذاری بر قیمت ارز 

این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه راه اندازی بازار متشکل ارزی برای اقتصاد 
کش��ور مفید است، یادآور شد: در صورتی که بازار متش��کل ارزی راه اندازی شود، 
دیگر شاهد معامالت در کف خیابان نخواهیم بود، زیرا افراد نیازی به عرضه ارز در 
کف خیابان نداشته و می توانند در بازار متشکل، اقدام به فروش کنند یا نیاز ارزی 

خود را تامین کنند.
حاتمی به مزیت دیگر راه اندازی این بازار اش��اره کرد و گفت: اکنون مقدار قابل 
توجهی ارز در خانه  های مردم نگهداری می ش��ود که دیر یا زود افراد به دلیل نیاز 
به پول برای خرید خانه و . . . ، باید آن را به فروش برس��انند که در صورت وجود 
بازار متشکل ارزی، این بازار می تواند به محلی مطمئن و امن برای خرید و فروش 

ارز این افراد تبدیل شود.
وی به تاثیرات منفی دخالت بانک مرکزی برای قیمت گذاری دستوری در بازار 
متشکل ارزی اشاره کرد و گفت: قیمت گذاری دستوری هیچ گاه به نتیجه نمی رسد 
زیرا بازار ارز، بازار بسیار بزرگی است که افراد زیادی در آن مشغول فعالیت هستند 

و همه آنها قابل شناسایی و کنترل نیستند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات یادآور شد: اگر بانک مرکزی بخواهد در بازار ارز 
تاثیرگذار باشد باید به جای دستور دادن، خود وارد بازار شده و برای جلوگیری از 

باال رفتن نرخ آن اقدام به عرضه ارز کند.
وی گفت: بانک مرکزی زمانی می تواند در تعیین قیمت ارز در بازار متشکل ارزی 
موفق باشد که نرخ مورد نظرش، منطقی بوده و براساس واقعیت های اقتصادی و نیز 

موجودی ارزی بانک مرکزی تعیین شده باشد.
این کارشناس امور بانکی تصریح کرد: نرخ مورد نظر بانک مرکزی باید براساس 

عرضه و تقاضا و کار کارشناسی دقیق محاسبه و تعیین شود.
حاتمی با بیان اینکه بانک مرکزی پیش از این در تعیین قیمت کارشناس��ی و 
واقعی ارز دچار اشتباهاتی شده بود، گفت: نمونه بارز این اشتباه در اصرار بر عرضه 
ارز ۴2۰۰ تومانی بود که منطقی نبود و باعث هدر رفتن منابع ارزی کشور شد و 

همچنین نتوانست بازار ارز را به تعادل برساند.

مهار نوسان های نرخ ارز با راه اندازی بازار متشکل ارزی

بازیگران بازار متشکل ارز

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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رئیس سازمان بورس اعالم کرد
3  برنامه عملیاتی بورس برای کمک به رونق تولید

رئیس سازمان بورس گفت این سازمان در جهت تحقق شعار رونق تولید 
برنامه ه��ای عملیاتی متعددی طراحی و به مرحله اج��را درخواهد آورد. به 
گزارش تس��نیم، شاپور محمدی در مصاحبه با رادیو، افزود: به طور کلی در 
حوزه بازار س��رمایه برنامه های مختلفی وج��ود دارد که هدف برخی از این 
برنامه ها ش��فافیت و نظارت بر نهادهای مالی است اما درخصوص شعار سال 
و رونق تولید س��ه برنامه مرتبط تر از سایر برنامه هاست. وی همچنین اظهار 
داش��ت: برنامه اول مربوط به پذیرش ش��رکت های جدید در بازار س��رمایه 
اس��ت که این اقدام کم��ک می کند به برخی از ش��رکت هایی که اکنون در 
خ��ارج از بورس حض��ور دارند با فروش بخش��ی از س��هام در بورس تهران 
ی��ا فرابورس قس��متی از منابع مورد نیاز جهت توس��عه فعالیت های خود را 
در این بازار تامین کنند. رئیس س��ازمان بورس گفت: این اقدام طی س��ال 
جاری با قوت بیش��تری دنبال خواهد شد که یکی از اقدامات مرتبط اصالح 
س��اختار هیات های پذیرش است. وی در ادامه افزود: دومین کاری که باید 
برای بخش خصوصی انجام ش��ود انتش��ار انواع اوراق مالی- اس��المی است. 
محمدی اظهار داش��ت: طی س��ال های گذشته حجم بازار بدهی از 1۰ هزار 
میلیارد تومان به 9۰ هزار میلیارد تومان رس��یده ولی دولت بیش��تر از این 
بازار اس��تفاده کرده اس��ت. وی گفت: برنامه بازار س��رمایه برای سال جاری 
اینک��ه بخش خصوصی بتواند از انواع اوراق مالی - اس��المی از جمله اوراق 
وکال��ت، منفعت، صکوک اجاره، اس��تصناع، اوراق جعاله و امثال اینها بتواند 
تامین مالی انجام دهد. رئیس س��ازمان بورس افزود: دو مس��ئله مهم را باید 
در حوزه تامین مالی دنبال کرد اول دسترس��ی و میزان دسترسی به منابع 
مالی و دوم نرخ تامین مالی اس��ت. وی اظهار داش��ت: بعضی وقت ها امکان 
دارد منابع وجود داشته باشد اما نرخ این منابع بسیار باال و برای تولیدکننده 
به صرفه نباش��د در هر دو حوزه س��ازمان بورس تالش خواهد کرد امسال از 
س��ال های قبل جدی تر ورود پیدا کند. محمدی با بیان اینکه برنامه س��وم 
مربوط به انتش��ار اوراق برای ایجاد سرمایه در گردش است، گفت: بعضی از 
اوراق هایی که وجود دارد مبتنی بر فروش کاالهای شرکت هاست که بدهی 
برای آنها ایجاد نمی کند مثل اوراق سلف موازی استاندارد که در بورس کاال 

و انرژی دنبال می شود.
وی در ادامه افزود: امسال از طریق این سه ابزار مهم در کنار سایر ابزارها 

در جهت تامین مالی بخش خصوصی تالش وافری انجام خواهد شد.
دامنه به فروش نرفتن نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی به سال 
جدید هم کش��یده ش��د و نفت خام و میعانات گازی در نخستین عرضه در 
س��ال جدید بی مش��تری ماندند؛ اتفاقی که بخش خصوصی علت آن را این 
می داند که انرژی در ایران در انحصار دولت اس��ت. به گزارش ایسنا، بیستم 
فروردین ماه بود که نفت خام برای نخس��تین بار در س��ال جدید در رینگ 
بین المللی بورس انرژی عرضه ش��د و برای پنجمین بار از هش��ت مرتبه ای 
که این فرآیند رخ داده بود، بی مش��تری ماند. میعانات گازی هم سرنوشتی 
مش��ابه نفت خام داش��تند و زمانی که در 2۷ فروردین م��اه برای چهارمین 
مرتبه در بورس انرژی عرضه ش��د، باز هم همانند س��ه دوره قبل مش��تری 

نداشت.

نماگربازارسهام

شاخص بورس در آخرین روز فروردین ماه امسال به رهبری شیمیایی ها رشد کرد 
و توانس��ت باز هم رکوردی جدید ثبت کند؛ حتی قندی ها که مخالف جریان بازار 
حرکت می کردند نیز با رش��د قیمت رو به رو ش��دند و بسیاری از گروه ها صف های 

پایدار خرید را تجربه کردند.
به گزارش ایسنا، آخرین روز فروردین ماه در بورس تهران بار دیگر تقاضا بر عرضه 
غلبه کرد و شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۴هزار و ۴۶۴ 
واحد رشد کرد و به رقم 2۰۴ هزار و 3۷5 واحدی رسید. این شاخص در حالی تراز 
2۰3 هزار واحدی را رد می کند که در هفته گذشته برای اولین بار در تاریخ بورس 
توانسته بود رکورد سال گذشته را بشکند و از کانال 2۰۰ هزار واحدی هم باالتر رود.
ام��ا در آخری��ن روز معامالتی هفته گذش��ته قیمت ها تا حدودی اصالح ش��د و 
متعاقب آن ش��اخص بازار نیز با کاهش روبه رو ش��د و کان��ال 2۰۰ هزار واحدی را 
ترک کرد، اما در آخرین روز فروردین ماه با رش��د قیمت ها در بسیاری از گروه ها به 
رهبری چند سهم در گروه محصوالت شیمیایی شاخص کل توانست نه تنها دوباره 
کانال 2۰۰ هزار واحدی را فتح کند، بلکه رکورد جدیدی را ثبت کرد و به رقم 2۰۴ 

هزار و 3۷5 رسید.
شاخص کل هم وزن نیز 1189 واحد رشد کرد و تا رقم ۴۰ هزار و ۶52 باال رفت. 
ش��اخص آزاد و شناور نیز با 5هزار و 2۶۷ افزایش به رقم 23۰ هزار و 822 واحدی 
رسید. همچنین ش��اخص بازار اول با رشد فزاینده 3 هزار و 1۶۶ واحدی قله 153 
هزار و 2۴2 واحدی را فتح کرد و ش��اخص بازار دوم با 9 هزار و ۴۶۶ واحد افزایش 

تا رقم 39۴ هزار و 332 واحد باال رفت.
صدرنشینان بورس

در این روز در گروه محصوالت ش��یمیایی به جز در یک س��هم مابقی با رش��د 
یک دس��ت در قیمت پایانی مواجه بودند. به طوری که در بخش��ی از سهم های این 
گروه صف خرید پایدار شکل گرفت. یکی از این سهم ها صنایع پتروشیمی هلدینگ 
خلیج فارس بود که به تنهایی ۴۷۰ واحد تأثیر افزایش��ی روی ش��اخص های بازار 
داش��ت. ارزش معامالت این س��هم به کمی بیش��تر از 2۰ میلیارد تومان رسید. از 
دیگر نمادهای تأثیرگذار این گروه که شاخص کل را تقویت کردند، گسترش نفت 
و گاز پارس��یان و پتروش��یمی پردیس بود، به طوری که معامالت سهام هر یک از 
شرکت های یادش��ده به ترتیب 239 و 22۴ واحد تأثیر افزاینده روی شاخص های 

بازار داشت.
نمادهای بانکی نیز عمدتاً شاهد افزایش قیمت سهم ها بودند. به طوری که نماد 
بانک ملت با صف خرید روبه رو شد و ۴.8درصد نسبت به روز گذشته افزایش قیمت 
را تجربه کرد. این ش��رکت پس از گروه محصول ش��یمیایی بیشترین تأثیر را روی 
نوسانات شاخص داشت. در عین حال نماد بانک تجارت در این گروه 35 واحد تأثیر 
کاهنده روی ش��اخص های بازار سهام داشت و قیمت پایانی اش بیش از یک درصد 
کاهش را تجربه کرد. توس��عه معادن و فلزات نیز با تأثیر کاهشی 33 واحدی روی 

شاخص داشت.

در گروه فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای نیز قیمت سهم ها یک دست 
رشد کرد و برخی از آنها با صف خرید روبه رو شدند. در این گروه 33 میلیون سهم 
به ارزش بیش از ۴3 میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. خودرویی ها نیز از 
فضای بازار جا نماندند و عمدتاً با قیمتی فزاینده روبه رو شدند. در برخی از سهم های 

این گروه نیز شاهد صف های خرید بودیم.
حتی قندی ها هم که در هفته گذش��ته اش از رش��د بازار جا مانده و برخالف جو 
کلی بازار با صف های فروش مواجه شده بودند، در آخرین روز فروردین به غیر از یک 
سهم با رشد فضاینده قیمت ها روبه رو شدند و اکثراً نزدیک به 5درصد نسبت به روز 

گذشته رشد قیمت را تجربه کردند و صف خرید را شاهد بودند.
ارزش معامالت بورس تهران به رقم هزار و 212 میلیارد تومان و حجم معامالت 
رقم ۴میلیارد س��هم و اوراق مالی را پشت سر گذاشت. تعداد معامالت این بازار نیز 

مجموعاً به 2۴9 هزار و 31۴ مورد رسید.
شاخص کل فرابورس نیز باز هم به فاز مثبت بازگشت و توانست 5۷ واحد رشد 
کن��د و به رقم 2هزار و ۴۷۷ برس��د. ارزش معامالت ای��ن بازار به رقم ۶۶9 میلیارد 

تومان رسید و حجم معامالت یک میلیارد سهم و اوراق مالی را رد کرد.
امسال مبنای آغاز رشد بازار سرمایه است

یک کارش��ناس بازار س��رمایه درباره روند معامالت بورس تهران در آخرین روز 
فروردین ماه گفت: با توجه به اینکه اقتصاد کشور با افزایش قیمت ارز همسو شده 
است، بنابراین به نظر می رسد شاخص بورس خود را با دالر 13 هزار تومان وفق دهد 

و مبنایی برای آغاز رشد بازار برای سال 98 باشد.
فرهاد رمضان در گفت و گو با ایرنا، به روند معامالت بورس در فروردین ماه اشاره 
کرد و گفت: در دو روز آخر هفته گذشته، شاخص بورس به شدت تحت تاثیر نوسان 
قیمت دالر و نیز موجی از فروش سهام از سوی برخی از فعاالن حقیقی و حقوقی 
در بازار سرمایه قرار گرفت. سهم هایی که قبل نوروز، هفته میانی تعطیالت و هفته 
سوم فروردین ماه با افزایش تقاضا و قیمت روبه رو بود باعث رشد شاخص به بیش 
از 2۰1 هزار واحد شد که این موضوع به عنوان یک رکورد تاریخی در بورس ایران 

محسوب می شود.
رمضان یادآوری کرد: طبیعی اس��ت گاهی بازار سرمایه به دلیل مطابقت بازار با 
ش��رایط جدید و همچنین قیمت کاالهای جهانی و نرخ ارز به یک استراحت چند 
ساعته نیاز پیدا می کند. این عوامل در کنار یکدیگر باعث شد در چند روز گذشته 
که روزهای پایانی فروردین ماه به شمار می رود شاهد حجم وسیعی از فروش در بازار 

سرمایه باشیم و نقطه مقاومت 2۰۰ هزار واحدی شکسته شود.
به گفته وی، در آخرین روز فروردین نیز تا حدودی از فشار فروش کاسته شد، به 
همین دلیل برخی صنایع که روند منفی را در پیش گرفته بودند تغییر مسیر دادند 
و با صف خرید مواجه شدند. همچنین به دلیل نیمه تعطیل بودن بازار در این روز 
نمی توان تحلیل دقیقی از وضعیت بازار ارائه داد و معامالت بازار از دوشنبه به صورت 

جدی از سر گرفته می شود.

بازار متاثر از حوادث طبیعی
این کارش��ناس بازار سرمایه گفت: مهمترین موضوع کنونی بازار، شامل حوادث 
زیس��ت محیطی می ش��ود مانند ورود ملخ ها به ایران یا سیلی که برخی استان های 
کشور را درگیر خود کرده است. این اتفاق ها به دلیل تاثیرگذاری بر حوزه کشاورزی، 

دامپروری و شیالت هزینه هایی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند.
وی گفت: امکان مهاجرت از بخش هایی از استان ها که دچار سیل شده اند باعث 
تحت ش��رایط ق��رار گرفتن نیروی انس��انی در حوزه بنگاهداری، کش��ت و صنعت 
می شود. آزادسازی قیمت های حامل انرژی و افزایش قیمت ارز هم از دیگر مسائلی 

است که در 11 ماه آینده امسال برای تحلیگران، مهم تلقی می شود.
این کارشناس بازار سرمایه موضوع ورود به فصل مجامع را از دیگر عامل تاثیرگذار 
بر روند بازار سرمایه مطرح کرد و گفت: امسال برای بازار سرمایه شرایط ویژه ای دارد 

که امیدواریم این شرایط به نفع بازار سرمایه چرخش داشته باشد.

رکوردشکنی بورس تهران در کنار صف های پایدار خرید

شاخص بورس در مدار رشد
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 برخی واردکنندگان سودجو مانع از رونق 
تولید محصوالت کشاورزی می شوند

یک مقام مسئول گفت فش��ار برخی واردکنندگان بر دولت باعث کاهش 
حمایت از تولید و رونق محصوالت کشاورزی شده است.

مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اش��اره به نامگذاری سال 98 توسط مقام معظم رهبری 
تحت عنوان  رونق تولید اظهار کرد: طی س��ال های اخیر، مس��ئوالن دولتی 
حمایت چندانی از بخش کش��اورزی و جامعه کش��اورزان نداش��تند که در 
نهایت این امر موجب ش��د تا بخش��ی از نیاز کش��ور از طریق واردات تامین 
شود، در حالی که با حمایت از بخش کشاورزی دیگر نیازی به واردات مواد 
غذایی نبود. وی افزود: امروز ش��رایط اقتصادی بدان معناست که مسئوالن 
تنها در حد حرف و ش��عار به فرمان مقام معظم رهبری در بخش کشاورزی 
عمل می کنند. اس��دی با اش��اره به عوامل موثر در تحقق ش��عار س��ال در 
بخش کش��اورزی گفت: عزم و اراده کشاورزان و تولیدکنندگان برای تالش 
بیشتر در فعالیت های کش��اورزی، افزایش بهره وری و تولید در واحد سطح 
و همچنین همکاری دولت با جامعه کشاورزان در ایجاد زیرساخت های الزم 
ب��رای افزایش بهره وری، کاهش یا قطع واردات و افزایش کیفیت محصوالت 
غذایی در راس��تای تحقق شعار سال یک ضرورت به شمار می رود که طبق 
س��نوات گذشته کش��اورزان در انجام فرمایش مقام معظم رهبری پیشقدم 
خواهند شد و در مقابل با توجه به اشرافی که در این بخش دارم، نمی توان 

امیدوار بود که دولت این مسیر را طی کند.
عضو ش��ورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: عملکرد دولت در چند سال 
گذشته نشان می دهد که مس��ئوالن نگاه تولیدگرایانه به محصوالت داخلی 
ندارند چراکه متاس��فانه در بخش کش��اورزی واردکنندگانی هس��تند که با 
تشکیل البی و رایزنی هایی بر دولت فشار می آورند که به همین خاطر شاهد 
کاهش حمایت از جامعه کش��اورزان و تولیدکنندگان هس��تیم، با تداوم این 
روند برخی واردکنندگان س��ودجو مانع از رونق تولید محصوالت کشاورزی 
خواهند ش��د. به گفته وی، اجرای فرمایش مقام معظم رهبری برای تحقق 
شعار سال مستلزم عزم و اراده جدی کشاورزان و مسئوالن بخش کشاورزی 
اس��ت که متاسفانه سیاست مس��ئوالن در چند سال اخیر در پرداخت بهای 
کش��اورزان، کاهش س��هم دولت از ح��ق بیمه محصوالت کش��اورزی، عدم 
پرداخت به موقع مطالبات و حمایت از کش��اورزان خس��ارت دیده در بالیای 

طبیعی بیانگر کم لطفی و عدم حمایت ویژه از جامعه کشاورزی است.
اسدی در پایان با انتقاد از کم لطفی مسئوالن به جامعه کشاورزی تصریح 
کرد: تا زمانی که حمایت از کش��اورزان تنها در حد ش��عار باش��د، در تولید 
محصوالت کش��اورزی رونقی حاصل نخواهد ش��د و همانند سنوات گذشته 

فرمایشات مقام معظم رهبری در حدی که باید، اجرا نخواهد شد.

آغاز برداشت برگ سبز چای از هفته اول اردیبهشت
  وقوع سیل اخیر

خسارتی به باغات چای وارد نکرد
رئی��س س��ازمان چ��ای از آغاز برداش��ت برگ س��بز چ��ای از هفته اول 
اردیبهش��ت خبر داد و گفت امس��ال با افزایش 2۰درصدی، تولید به 125 
هزار تن می رسد. حبیب جهان ساز، در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
از آغاز برداش��ت برگ سبز چای از هفته اول اردیبهشت خبر داد و گفت: با 
توجه به بارندگی های مناس��ب در سال زراعی جدید پیش بینی می شود که 
خرید تضمینی برگ سبز چای با افزایش 2۰درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال قبل به 125 هزار تن برسد.
وی با اش��اره به اینکه اخیرا شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی برگ سبز 
چای را اعالم کرده اس��ت، افزود: در س��ال زراعی جدید نرخ خرید تضمینی 
برگ س��بز درجه یک با افزایش 2۰درصدی نس��بت به مدت مش��ابه سال 
قب��ل 2 هزار و 3۷5 و برگ س��بز درجه 2 با رش��د 21درصدی یک هزار و 
8۴9 تومان اعالم ش��ده است. جهان ساز با اش��اره به اینکه قیمت تضمینی 
برگ س��بز چای به معن��ای ارزش واقعی محصوالت نیس��ت، بیان کرد: در 
تمامی محصوالت کش��اورزی نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای به معنای 
ارزش واقعی محصول در بازار نیست، چراکه با توجه به قیمت چای خشک 
در ب��ازار، ح��ذف ارز ۴2۰۰ تومانی یا تغییرات نرخ ارز قیمت برگ س��بز با 
نرخ هایی باالتر از کش��اورزان در بازار آزاد خریداری می شود. رئیس سازمان 
چ��ای درباره تاثیر بارندگی ها و س��یل های اخیر در میزان خس��ارت باغات 
چای گفت: بارندگی های اخیر نه تنها خس��ارتی به باغات چای استان گیالن 
وارد نکرده اس��ت، بلکه در نفوذپذیری آب های زیرزمینی و تولید چای تاثیر 
بس��زایی دارد. وی ادامه داد: با توجه به پوشش اراضی شیبدار باغات چای، 
بارندگی های اخیر خسارتی به استان گیالن وارد نکرده است، چراکه تمامی 
اراضی ش��یبدار منتهی به شهر ها و آبادی ها پوشیده از باغات چای است که 
این امر به تثبیت خاک و نفوذپذیری آب کمک می کند. جهان ساز در پایان 
درباره آخرین وضعیت قیمت چای خش��ک در بازار تصریح کرد: با توجه به 
نوس��ان نرخ ارز، قیمت چای خش��ک در بازار عمده فروشی و خرده فروشی 
افزایش یافته اس��ت به طوری که هم اکنون به طور متوس��ط هر کیلو چای 

خشک با نرخ 3۰ تا ۴۰ هزار تومان در بازار عرضه می شود.

همکاری مشترک نمایشگاهی ایران با 
جمهوری آذربایجان آغاز شد

مدیرعامل نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اس��المی ایران با اشاره به 
س��فر خود به جمهوری آذربایجان گفت جلس��ه مش��ترکی با مرکز توسعه 
تجارت خارجی آذربایجان در راستای توافقات اولیه برای برگزاری نمایشگاه 

در باکو و بالعکس در تهران برگزار شد.
ب��ه گ��زارش تس��نیم، بهمن حس��ین زاده، مدیرعامل ش��رکت س��هامی 
نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران که به همراه رضا رحمانی 
وزیر صنعت، معدن و تجارت روز پنجش��نبه به کشور آذربایجان سفر کرده 
اس��ت، از رایزنی های جدید با مقامات ارش��د جمهوری آذربایجان از جمله 
الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان، شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد این 
کش��ور، س��احل بابایف وزیر کار و تامین اجتماع��ی و صفر مهدی اف رئیس 
گمرک جمهوری آذربایجان برای تسهیل در توسعه تجارت بین دو کشور و 

برطرف شدن موانع پیش رو از جمله موانع گمرکی خبر داد.
ایج��اد منطق��ه صنعتی مش��ترک بی��ن ای��ران و آذربایج��ان، برگزاری 
نمایش��گاه های توانمندی دو کشور در حوزه تجهیزات صنعتی و محصوالت 
نهایی از دیگر توافقاتی بود که مدیرعامل ش��رکت سهامی نمایشگاه ها آن را 
یک گام رو به جلو برای برگزاری نمایشگاه های خارجی در دو کشور و راهی 

برای افزایش سهم صادراتی ایران به جمهوری آذربایجان دانست.

اخبـــار

عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و پوشاک ایران با اشاره به 
ممنوعیت واردات پوش��اک که از سال گذشته اعمال شده، گفت اگر فروشگاه های 
بزرگ ملزم به اس��تفاده از کاالها و محصوالت داخلی ش��وند در راستای حمایت از 

تولید داخل مفید خواهد بود.
مجید نامی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه بیشتر شدن فضای عرضه باعث 
می شود برندهای داخلی سهم بیش��تری از بازار را به خود اختصاص دهند، گفت: 
به ویژه با ممنوعیت واردات پوشاک که از سال گذشته اعمال شده، فرصت خوبی 
برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد ش��ده و در این شرایط بیشتر شدن محل عرضه 

می تواند به دیده شدن برندهای ایرانی کمک کند.
وی همچنین با بیان اینکه پیش از ممنوعیت واردات پوش��اک، فروش��گاه های 
بزرگ با تولیدکنندگان داخلی همکاری نمی کردند، اظهار کرد: فروشگاه های بزرگ 
فکر می کردند برای جذب مشتری بیشتر باید از برندهای خارجی استفاده کنند، اما 
در شرایط فعلی که برندهای خارجی همچون گذشته در کشور فعال نیستند برای 

پر کردن مراکز خرید مجبور هستند از برندهای داخلی استفاده کنند.
عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و پوش��اک ایران ادامه داد: 
باید قوانینی از سوی دولت و شهرداری تعیین شود تا زمانی که برندهای خارجی 
دوباره به کش��ور بازگش��تند و ممنوعیت واردات پوشاک لغو شد، سهمی از فروش 
مال ه��ا به تولیدکنندگان داخلی اختصاص یابد تا بتوانند جایگاه خود را در مراکز 

خرید حفظ کنند.
نامی در پاسخ به اینکه چگونه با وجود ممنوعیت واردات پوشاک، تعداد زیادی 
از برندهای خارجی در فروشگاه های بزرگ فعال هستند، تصریح کرد: طبق قانونی 
که از سال 139۶ اجرا شده برندهایی که به طور رسمی و قانونی در کشور فعالیت 
می کنند و نام آنها در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت ش��ده، موظف هس��تند 
حداقل 2۰درصد صادراتی که به ایران دارند را در داخل کشور تولید کنند بنابراین 
برخی از برندهای خارجی به طور قانونی در داخل کشور تولید می شود و با همان 

برند به فروش می رسد.

وی اج��رای این قانون را در راس��تای انتقال تکنولوژی و دانش فنی و همچنین 
حمایت از تولید داخل مؤثر دانس��ت و گفت: در این میان ممکن اس��ت برخی از 
برندهایی که مجوز فعالیت ندارند و کاالی تقلبی می فروشند، پوشاک تولیدشده در 

داخل کشور را به نام برند خارجی به فروش برسانند.
سند راهبردی صنعت پوشاک کی تصویب می شود؟

عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و پوشاک ایران در ادامه با 
اش��اره به لزوم تصویب سند راهبردی صنعت پوش��اک در سال رونق تولید، اظهار 
کرد: با توجه به اینکه امس��ال صنایع کوچک و متوس��ط و صنعت پوش��اک جزو 
اولویت های صنعت هستند، انتظار داریم این سند راهبردی هرچه زودتر تصویب و 

ابالغ شود تا برنامه ریزی بهتری برای آینده صورت بگیرد.
به گفته وی س��ند راهبردی صنعت پوش��اک نزدیک به س��ه س��ال است که با 
همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه امیرکبیر و بخش خصوصی تهیه 
شده و به صورت یک نقشه راه برای حمایت از این صنعت در نظر گرفته شده است.

»مال ها« باید ملزم به استفاده از کاالهای داخلی شوند

سفیر یونان در ایران با بیان اینکه سطح مبادالت تجاری ایران و یونان قابلیت 
توسعه را دارد، گفت در حال حاضر سطح مبادالت تجاری ایران یونان حدود 3۰ 
میلیون یورو است. به گزارش ایسنا، دیمیتری الکساندرکیس در حاشیه پنجمین 
جش��نواره بین المللی غذای اکو - جاده ابریشم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
ب��ا وجود تحریم های موجود علیه ای��ران، اتحادیه اروپا مکانیزم های ویژه ای برای 
تعام��الت تج��اری ایران و کش��ورهای اروپایی در نظر گرفته اس��ت، اظهار کرد: 
تحریم های موجود مش��کالتی در زمینه نق��ل و انتقاالت مالی بانکی فراهم کرده 
است، اما اتحادیه اروپا مکانیزم هایی اتخاذ کرده تا یونان با استفاده از آن، با ایران 

در ارتباط باشد و اتحادیه از تحریم ها حمایت نمی کند.
س��فیر یونان در ایران گفت: روابط اقتصادی و تج��اری ایران و یونان ظرفیت 

توس��عه هرچه بیشتر را دارد و در حوزه روابط تجاری نیز تا همین اواخر از ایران 
واردات نفت داشته ایم که یکی از محصوالت مهم و استراتژیک است.

وی خواس��تار ارتقای روابط در سایر حوزه ها با ایران شد و افزود: ظرفیت های 
موجود در هر دو کشور ایران و یونان بستر مناسبی برای ارتقای سطح مناسبات 
اس��ت و در حال حاضر س��طح مبادالت تجاری ایران و یونان حدود 3۰ میلیون 

یورو است.
سفیر یونان در ایران با بیان اینکه استان زنجان و کشور یونان در زمینه تولید 
محصول زیتون مشترک هستند، گفت: استان زنجان و کشور یونان می توانند در 
زمینه تجارت محصوالت کش��اورزی همانند زیتون و نیز در زمینه گردشگری با 

هم تعامالت زیادی داشته باشند.

الکس��اندرکیس یادآور شد: اس��تان زنجان فرصت های فوق العاده ای در زمینه 
توسعه گردشگری دارد و کشور یونان دارای صنعت گردشگری قدرتمندی است، 
به طوری که س��ال گذش��ته با توجه به جمعیت 1۰ میلیون نفری این کش��ور، 

جمعیت 32 میلیون نفر توریسم وارد یونان شد.
وی با بیان اینکه برگزاری جش��نواره غذا ایده فوق العاده ای اس��ت که مردمان 
را به همدیگر نزدیک تر می کند، تصریح کرد: تداوم برگزاری این جش��نواره طی 
پنج دوره یکی از دالیل موفقیت این جش��نواره در تحقق اهداف طراحی شده در 
حوزه گردش��گری است و با توجه به استقبال موجود از برگزاری جشنواره غذای 
اکو، تداوم این جش��نواره می تواند نقش مهمی در توس��عه گردشگری و نزدیکی 

فرهنگی ملت ها به هم داشته باشد.

رئیس اتحادیه فروش��ندگان چرم گفت باتوجه به نامگذاری امسال به نام رونق 
تولی��د، امیدواریم تولیدات چرم بتواند در زمینه توس��عه صادرات و واردات رونق 

پیدا کند.
س��عید حیات��ی، رئیس اتحادیه فروش��ندگان چ��رم در گفت وگو با  باش��گاه 
خبرن��گاران ج��وان، درب��اره تحقق رونق تولی��د در این صنف گف��ت: باتوجه به 
نامگذاری امس��ال به ن��ام رونق تولید، امیدواریم تولیدات چ��رم بتواند در زمینه 
توس��عه صادرات و واردات رونق پیدا کند که البته زیرس��اخت آن جزو اولویت ها 

در این صنف به حساب می آید.
 رئیس اتحادیه فروش��ندگان چرم با بیان اینکه بس��یاری از تولیدات چرم در 
داخ��ل تأمین می ش��ود، افزود: البت��ه نباید فراموش کرد که ای��ن صنف نیازمند 

حمایت از سوی مسئوالن ذی ربط است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر، چرم به عنوان کاالی لوکس ش��ناخته ش��ده 
اس��ت و به دلیل قیمت ب��االی آن، در طراحی مد جایی ندارد و باید نس��بت به 

پوشاک دیگر قیمت معقول تری داشته باشد تا مردم بخرند.
حیاتی با بیان اینکه مواد خام چرم در این صنف، صادر می ش��ود، گفت: برای 
صادرات دو مولفه مهم وجود دارد، جنس باکیفیت و بازار رقابتی که باید به سایر 

کشورها این جنس را صادر کنیم بازاریابی کنیم و به رشد برسانیم.
حیاتی با بیان اینکه 8۰۰ واحد صنفی در تهران مش��غول به فعالیتند، تصریح 
کرد: حدود یک سال است که بازار چسب کفاشی رونق گرفته و قیمت آن نسبت 

به گذشته کمتر شده است.

وی بی��ان ک��رد: اگر بخش خصوصی و دولت، حمایتی از صنف پارچه داش��ته 
باشند به طور قطع شرایط برای تولید کاالهای باکیفیت برای تأمین ارز و رقابت 

با همتای خارجی فراهم خواهد شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان چرم ابراز امیدواری کرد که با پیش بینی تمهیدات 
الزم، قیمت تمام ش��ده چنین محصوالتی با کاهش هرچه بیشتری همراه شود و 
قطعا با تحقق این امر، جامعه هدف این محصوالت با دامنه هرچه بیشتری همراه 
خواهد ش��د. افزای��ش تقاضا برای محصوالت هر صنعت و ح��وزه تولیدی، امری 

نویدبخش و عنصری نجات بخش در اقتصاد کشور به شمار می رود.
حیاتی در پایان گفت: امیدواریم که امس��ال بازار چرم بتواند همانند سال های 

گذشته به تولید خود ادامه دهد.

سطح مبادالت تجاری ایران و یونان قابلیت توسعه دارد

رونق تولید به صادرات و واردات چرم کمک می کند

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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اجرای »کمپین نخریدن خودرو«، دولت را مجبور به حمایت 
از مردم می کند

 چرا دستگاه قضا به تخلفات خودروسازان 
ورود نمی کند؟

عضو کمیس��یون صنایع مجلس گفت عرضه خودرو با قیمت 5درصد زیر 
بازار مبنای قانونی نداشته و باید با اتخاذ راهکاری ویژه، مالیات 5۰درصدی 
از دالالن خ��ودرو گرف��ت ضمن اینکه »کمپین نخری��دن خودرو« دولت را 
مانند سال 9۴ و 95 مجبور به حمایت از مردم در برابر خودروسازان می کند.

محمدرضا منصوری مدرس دانش��گاه در رشته برق و الکترونیک دانشکده 
عل��وم و فنون هوایی اس��ت که ب��ه دلیل حضورش در کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس اظهارات وی درباره خودرو در جامعه بسیار تاثیرگذار است.

وضعیت خودرو در س��ال گذشته و هم اکنون موجب بروز التهابات زیاد در 
جامعه ش��ده به طوری که هم خودروس��ازان خارجی از کشور کوچ کردند و 

هم خودروسازان داخلی در حال دوشیدن مردم هستند.
بازار خودرو هم در اختیار دالالن بوده و آنها هم خودروسازان و هم وزارت 

صمت را مدیریت می کنند.
محمدرض��ا منص��وری در حال حاض��ر نماینده مردم س��اوه و زرندیه در 

مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن است. 
وی معتق��د اس��ت دولت باید برای کس��انی که از طری��ق خرید و فروش 
خودرو س��ود باال به دس��ت می آورند ارقام س��نگینی را به عنوان حق بنگاه 
یا حق معامله در نظر بگیرد که هنگام معامله به حس��اب دولت واریز ش��ود 
ب��ه نح��وی که دالالن مجبور خواهند ش��د ت��ا 5۰درصد قیم��ت خودرو را 
هن��گام معامله به دولت بپردازند که این موضوع می تواند عاملی برای حذف 

سوداگری در این بخش شود.
منص��وری اظهار داش��ت: عرضه و فروش خودرو از س��وی خودروس��ازان 
5درصد زیر قیمت بازار هیچ مبنای قانونی و کارشناس��ی ندارد ضمن اینکه 
پهن کردن بساط این نحوه قیمت گذاری از سوی دولت و خودروسازان بوده 
اس��ت؛ در واقع در سیس��تم دولت این فساد  انجام ش��د که البته اشتباهی 
بزرگ بود که به تبع آن قیمت خودرو روز به روز و براساس 5درصد حاشیه 

بازار باال رفته و خواهد رفت.
وی تصریح کرد: متأس��فانه خودروسازان قدرت ش��ان آنقدر زیاد شده که 
طی ۴۰ س��ال گذشته اجازه نداده اند خودروساز دیگری متولد و در حقیقت 
قطب س��وم و یا چهارم خودروسازی در ایران ایجاد شود ضمن اینکه همین 
رفتارها از س��وی خودروس��ازان و انواع و اقس��ام بالها بر سر رنو و در نهایت 
تحریم های جدید علیه ایران باعث خروج این خودروس��از فرانسوی شد. این 
در حالی اس��ت که خیلی از افراد پش��ت پرده حاضر نیستند یک خودروساز 

خوب به کشورمان بیاید و خودرو تولید کرده و صادرات داشته باشیم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به تحقیق و تفحص از خودروسازان 
آن را بی فایده دانست و تصریح کرد: اگر این تحقیق محقق شود و در نهایت 
اگر هم حکمی صادر شود، آنها این حکم را مثل قدیم پاره کرده و به سطل 
آش��غال می ریزند، لذا باید قوه قضائیه، دادستانی، سازمان بازرسی و سازمان 
تعزی��رات از ظرفیت ه��ای قانونی خود برای جلوگی��ری از تخلفات و مقابله 
با گرانفروش��ی اس��تفاده کنند. همچنین باید بررسی شود اگر خودروسازان 
تخلفی کرده اند چرا با آنها برخورد نشده و چه فرد یا افرادی در عدم برخورد 

با آنها دخیل بوده  اند؟
وی گفت: عرضه خودرو و قیمت گذاری براس��اس حاشیه بازار، نه مبنایی 
قانونی داش��ته و نه کارشناسی و به همین دلیل سازمان تعزیرات باید پاسخ 
ده��د چرا با این تخلف برخورد نکرده اس��ت؟ ضمن اینکه با توجه به تعداد 
باالی شاکیان خصوصی از خودروسازان انتظار از قوه قضائیه در دوران جدید 
مدیریتی آیت اهلل رئیسی ورود قاطع به تخلفات گسترده خودروسازان است.
منصوری تصریح کرد: س��ازمان تعزیرات باید از دولتی ها س��ؤال کند چرا 
به یکباره قیمت خودرو 3۰۰درصد اضافه ش��ده است؟ ضمن اینکه شورای 
رقابت در کجای این قضیه بوده و براس��اس کدام اصول قانونی قیمت ها سه 
برابر شده است؟ متاسفانه تعزیرات و دادستانی به وظایف قانونی شان در این 

خصوص عمل نکرده اند.
 وی گفت: ای کاش صداوس��یما در قبال افزایش قیمت خودرو س��کوت 
نمی کرد و یا حداقل صدای نمایندگان مجلس را به گوش مردم می رس��اند! 
اما با این حال بهترین راه کاهش قیمت خودرو نخریدن آن از س��وی مردم 
و راه اندازی کمپین »نخریدن خودرو« اس��ت که تاثیر مثبت این کمپین در 

پایان سال 9۴ و سال 95 کامال مشهود بود.

قطعه و مواد اولیه چقدر از قیمت خودرو را 
تشکیل می دهند؟

مواد اولیه و قطعات بین 55 تا ۶۰درصد بهای تمام شده خودرو را تشکیل 
می دهد.

فرب��د زاوه، کارش��ناس صنعت خودرو با اعالم ای��ن مطلب در گفت وگو با 
خبرآنالی��ن افزود: به این ترتیب ۴۰ تا ۴5درص��د باقیمانده قیمت را بیمه، 
مالیات ب��ر ارزش افزوده، حمل و نقل، بازاریابی، خدمات پس از فروش و ... 
تش��کیل می دهد و این خود نش��ان می دهد س��هم اقالمی جز مواد اولیه و 

قطعات در تعیین قیمت تمام شده چقدر باالست.
 او اضافه کرد: به این ترتیب با اصالح ساختاری می توان هزینه های جانبی 
را تا حد بس��یار زیادی کاهش داد و صنعت خودروس��ازی در ایران چاره ای 

جز پیمودن این راه ندارد. 
او با اش��اره به اینکه حجم واردات قطعه به ایران نش��ان دهنده باال بودن 
وابس��تگی صنعت خودرو به واردات است، ادامه داد: به عنوان مثال در سال 
139۶ بین 5 تا ۶ میلیارد دالر ارز برای واردات قطعات یدکی از ایران خارج 
ش��ده است، این به چه معناست؟ نش��ان دهنده این است که این قطعات در 
خطوط تولید مصرف می ش��ود ن��ه در قالب و جایگاه ل��وازم یدکی چرا که 

مصرف واقعی ایران در حوزه لوازم یدکی حدود 1.5 میلیارد دالر است. 
این کارش��ناس صنعت خودرو در پاسخ به این سوال که آیا قیمت خودرو 
در س��ال جاری نیز دستخوش افزایش خواهد شد یا خیر؟ گفت: به نظر من 
خرید خودرو دیگر اولویت مصرف کننده واقعی نیست و وقتی مصرف کننده 
واقعی از میدان خارج ش��ود، کسی در بازار نیست که سرمایه گذار با تکیه بر 

حضورش بتواند خودرو خریداری کند.
 وی گفت: من معتقدم قیمت خودرو میل به افزایش دارد، اما متاس��فانه 
دیگر قدرتی برای خرید خودروها نیست و قیمت ها به وضعیتی رسیده است 

که مشتری توان انتخاب آن را ندارد.
 وی ب��ا تاکید بر اینکه تورم در س��ال جاری نیز روندی افزایش��ی را طی 
خواهد کرد، گفت: ما در فضایی انتزاعی نمی توانیم درخصوص میزان رش��د 
تورم صحبت کنیم چرا که میزان رش��د تورم در گرو وضعیت ارزی و میزان 

تنگ تر شدن حلقه تحریم علیه ایران است.

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس درباره راهکارهای الزم برای ساماندهی 
بازار خودرو توضیحاتی ارائه کرد.

س��عید باستانی، عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی در 
گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اش��اره به افزایش قیمت خودرو، گفت: 
اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت با دنبال کردن سیاس��ت 5درصد زیر قیمت 
بازار به دنبال شکس��تن حباب قیمتی این کاال بود، اما در حال حاضر این سیاست 

جوابگوی ساماندهی وضعیت بازار نیست.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه والت، زاوه در مجلس ش��ورای اس��المی با بیان 
اینکه بدهی قطعه س��ازان به طور کامل پرداخت نشده است، افزود: اگرچه پیش از 
سال 98 تولید روزانه خودروسازان به ۴ هزار دستگاه تولید رسید، اما در حال حاضر 
شرایط به گونه ای شده است که قطعه سازان برای واردات قطعات اولیه و مواد اولیه 

به مشکل برخورده اند.
وی اظهار کرد: خودروسازان در قراردادهای پیش فروش قیمت  ها را قطعی نکردند 
و مقرر شده است؛ قیمت محصوالت براساس فرمول 5درصد زیر قیمت بازار در زمان 

تحویل محاسبه شود. این مبنا ظلم بزرگی به مردم است.

وضعیت خودروسازی روز به روز بدتر می شود
ای��ن نماینده مردم در مجل��س دهم گرانی خودرو در روزهای اخیر را ناش��ی از 
حل نش��دن اساسی مشکالت خودروس��ازی دانست و خاطرنش��ان کرد: وضعیت 
خودروس��ازی روز به روز  بدتر می ش��ود چراکه تامین ارز برای تامین مواد اولیه و 

قطعات وارداتی مسیر همواری نخواهد داشت.
ضرورت حذف هزینه های سربار در تعیین قیمت خودرو

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با اش��اره به راهکارهای مناس��ب برای 
کاهش التهاب بازار، تصریح کرد: خودروسازان باید در محاسبه قیمت واقعی خودرو 

هزینه سربار را کاهش دهند.
واردات خودرو آزاد شود

 باستانی ادامه داد: برای رفع مشکالت خودروسازی در وهله نخست باید اعتبارات 
مناس��ب ارزی و ریالی به خودروسازان تزریق شود در مرحله بعدی واردات خودرو 

آزاد شود. کاهش تب و تاب بازار خودرو به مجموعه ای از اقدامات نیاز دارد.
باس��تانی گفت: براساس تجربه س��نوات گذشته بازار خودرو باید پس از تعطیلی 
نوروز راکد و کس��اد ش��ود، اما این موضوع در س��ال 98 تکرار نشد. افزایش قیمت 

خودرو در روزهای اخیر نشان می دهد افزایش قیمت خودرو به تقاضای بازار ارتباطی 
ندارد بلکه مشکل اصلی مربوط به تامین است.

بدهی خودروسازان به قطعه سازان 1۵ هزار میلیارد تومان است
عضو کمیس��یون صنایع و معادن اظهار کرد: در شرایطی که بدهی خودروسازان 
به قطعه س��ازان حدود 15 هزار میلیارد تومان است پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان 
نمی تواند کمک چندانی به حل مش��کالت این صنعت و در نتیجه ساماندهی بازار 

کند.
وی بیان کرد: قطعه س��ازان نمی توانند در شرایط کنونی قطعه مورد نیاز را تولید 
و تحویل دهند و یک سال بعد پول قطعه تولیدی را براساس قیمت امروز دریافت 

کنند.
تصدیگری دولت در صنعت خودروسازی مشکالت چهارچرخ ها را رقم زده است

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی عامل اصلی مشکالت 
صنعت خودروسازی را حضور دولت در این صنعت دانست و تصریح کرد: برای رفع 
مشکالت این صنعت دولت باید به تصدیگری خود در این حوزه خاتمه دهد و حتی 

یک سهم در خودروسازی نداشته باشد.

تب و تاب بازار خودروسازی چه زمانی فروکش می کند؟

فروش »ام��وال غیرتولیدی« و واحدهای »تولیدی مازاد« در ش��رایطی 
مهم ترین مسیر تامین نقدینگی تولید کنندگان خودرو از سوی وزارت صمت 
شناخته شده که به نظر می رسد خودروسازان بیشتر تمایل به اخذ تسهیالت 
و دیگر حمایت های دولتی دارند تا فروش و واگذاری اموال. بر این اس��اس 
عملکرد دو خودروساز بزرگ کشور در شرایط بحرانی همچون تحریم های 
اولیه هس��ته ای، گویای تمایل آنها به حمایت هایی خ��ارج از فروش اموال 
بوده اس��ت، با این حال وزارت صنعت، معدن و تجارت این بار سرسختانه 
فروش اموال غیرتولیدی و واحدهای تولیدی مازاد را برای تامین نقدینگی 
به خودروس��ازان تحمیل کرده تا بلکه از این رهگذر تولید کنندگان بتوانند 
بحران کنونی را از س��ر بگذرانند. هرچند همان طور که گفته ش��د این بار 
فروش اموال به عنوان یک دس��تورالعمل به خودروس��ازان ابالغ شده با این 
حال به اعتقاد بس��یاری از کارشناس��ان این دس��تورالعمل باید از ضمانت 

اجرایی محکمی برخوردار باشد تا خودروسازان را مقید به اجرای آن کند.
خودروسازان در مسیر فروش اموال و سهام 

طبق دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت فروش اموال غیرتولیدی باید 
تا شهریور امسال به پایان برسد همانند فروش سهام بانکی، این در شرایطی 

است که خودروسازان تنها تا پایان سال فرصت دارند که اموال تولیدی مازاد 
را به فروش برس��انند. منظور از اموال تولیدی مازاد نیز واگذاری س��هام یا 
شرکت های تولیدی است که نگهداری آن برای خودروسازان ضرورتی ندارد 
همانند واحدهای قطعه سازی که خودروسازان طی سال های گذشته اقدام 
به تاسیس آنها کردند، اما در کنار فروش اموال غیرتولیدی و تولیدی مازاد، 
خودروسازان واگذاری سهام خود تا دو سال آینده را باید در دستور کار قرار 
دهند. خودروس��ازان بارها به دلیل اهلیت نداشتن خریدار از واگذاری سهام 
صرف نظر کردند، این در شرایطی است که ظاهرا نمی توانند در نحوه اجرای 
دس��تورالعمل وزارت صنعت برای فروش اموال غیرتولیدی یا مازاد و سهام 
صاحب نظر باشند. در اواخر سال گذشته در نشست مشترک وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با شرکت های ایران خودرو و سایپا، حتی لیست اموال مازاد 

ایران خودرو مشخص و برای واگذاری اطالع رسانی شد.
فرصت ها و تهدیدهای واگذاری سهام 

 همان طور که گفته ش��د برخی از کارشناسان و دست اندرکاران خودرو 
اعتقاد دارند که خودروس��ازان چندان تمایلی به فروش اموال خود ندارند، 
این در ش��رایطی اس��ت که ی��ک منبع آگاه در ش��رکت ایران خ��ودرو به 

خبرنگار ما می گوید که خودروس��ازان در ش��رایط کنونی خود را مقید به 
اجرای دس��تورالعمل وزارت صنعت می دانند و در همین راستا نیز گام های 
جدی برداشته شده اس��ت. وی حتی از واگذاری ۴5۷ میلیارد ریال سهام 
ش��رکت های زیرمجموعه ایران خودرو در نیمه نخس��ت س��ال 9۷ سخن 
می گوی��د و تاکی��د دارد که منابع حاصل از واگذاری س��هام ش��رکت های 
زیرمجموعه ایران خودرو و امالک، صرف تامین نقدینگی برای س��رمایه در 
گردش تولید محصوالت، بازپرداخت تسهیالت دریافتی و کاهش هزینه های 
مالی، س��رمایه گذاری به منظور ارتقا و تولید محصوالت جدید و در نتیجه 
افزایش س��ودآوری ش��رکت ش��ده اس��ت. این منبع آگاه در ایران خودرو 
همچنین تاکید می کند که از س��ال 92 تا نیمه نخس��ت سال 9۷ با توجه 
به بازاریابی های انجام شده، سهام هشت شرکت زیرمجموعه گروه به عالوه 
بخش��ی از سهام شرکت های بورسی گروه، جمعا به مبلغ 1۰.۰5۷ میلیارد 
ریال واگذار شده است. وی ادامه می دهد که افزون بر این از سال 9۴ تاکنون 
با شناس��ایی امالک مازاد در سطح شرکت های گروه و ارزیابی آنها توسط 
کارشناس��ان رسمی دادگس��تری، تعدادی از امالک مازاد به مبلغ ۴.۴۶1 

میلیارد ریال از طریق مزایده عمومی واگذار شده است. 

تولید خودرو از تابس��تان س��ال گذش��ته روند نزولی یافت و این روند کاهشی 
تقریبا تا اوایل زمس��تان نیز ادامه پیدا کرد، ت��ا جایی که تقریبا تولید خودرو به 
یک س��وم نسبت به س��ال 9۶ رس��ید. هرچند در ماه های پایانی سال و با تزریق 
نقدینگی به خودروس��ازان و البته فروش خودرو بر مبنای حاش��یه بازار، میزان 
تیراژ خودروس��ازان تا بیش از 3هزار دستگاه در روز نیز افزایش پیدا کرد، اما در 

نهایت تولید خودرو 3۰ تا ۴۰درصد کاهش پیدا کرد.
 این در ش��رایطی اس��ت که وزیر صنعت، معدن و تج��ارت در اظهارنظری از 
افزایش ۷۰درصدی تولید صحبت و اظهار  کرد: »س��ال گذش��ته تولید خودرو با 
وجود فشارهای اقتصادی و روانی از سوی دشمنان نظام و عناصر وابسته داخلی، 

در نهایت ۷۰درصد رشد داشته است.« 
مش��خص نیس��ت منظور وزیر صمت از افزایش ۷۰درص��دی تولید خودرو در 
س��ال گذشته چه بوده و احتماال اش��اره وی به افزایش تولید در ماه پایانی سال 
بوده اس��ت، اما آنطور که بس��یاری از کارشناسان معتقدند حفظ تیراژ خودرو در 
سال جاری و ادامه روزهای پایانی سال گذشته به عوامل بسیاری از جمله تزریق 

نقدینگی به خودروسازان بستگی دارد. 
 موانع تولید خودرو همچنان پابرجاست 

 در همین زمینه داوود میرخانی رش��تی، مش��اور انجمن خودروسازان با بیان 
اینکه موانع تولید خودرو همچنان پابرجا است،  گفت: »شرایط برای رونق تولید 
خودرو مهیا نیس��ت. اگر خودروس��ازان بتوانند در این ش��رایط حاد، تیراژ تولید 

س��ال گذشته خود را حفظ کنند و همان میزان تولید را داشته باشند، شق القمر 
کرده اند!«   در کنار مش��کالت مربوط به تامین نقدینگی که نیاز بس��یار اساسی 
خودروسازان است، بحث مشکالت اقتصادی، بیکاری و بحران تقاضا برای خودرو 
در س��ال جاری نیز بسیار جدی است. داستان ادامه دار ارز ۴2۰۰تومانی، نیمایی 
و ارز حاص��ل از صادرات و اینکه هر یک از ای��ن نرخ های ارزی برای چه کاالیی 
اختصاص پیدا خواهد کرد، تبدیل به مس��اله ای گنگ ش��ده؛ مس��اله ای که کار 

قیمت گذاری برای همه کاالها را سخت کرده است.
 این کار برای خودروس��ازان که باید تعداد بس��یار زی��ادی قطعات را گردهم 
بیاورند، پیچیده تر اس��ت و قیمت قطعات در این مس��یر دچار نوسان و احتماال 

افزایش خواهد شد.
 پیش بینی کاهش تقاضای موثر 

 مش��اور انجمن خودروس��ازان می گوید: »ما ش��اهد کاهش تقاضای موثر نیز 
خواهیم بود. زیرا امس��ال ن��رخ ارز را از نیمایی ب��ه ارز از محل صادرات افزایش 
داده ان��د که با این تصمیم، قطعه س��ازان با افزایش قیمت تمام ش��ده محصوالت 
مواج��ه خواهند بود. آنها باید به جای ارز 8ه��زار تومانی، 1۴هزار تومان بابت ارز 
اختصاص دهند و این موضوع قطعا شوک جدیدی است که هم بر قیمت ها و هم 

بر میزان تقاضا تاثیرگذار خواهد بود.« 
این در حالی است که به نظر نمی رسد بازار خودرو ظرفیت پذیرش این شوک 
را داشته باشد؛ موضوعی که بحران تقاضا را هم برای مصرف کنندگان واقعی )که 

به گفته خودروسازان تعداد کمتری از متقاضیان برای خودرو را شامل می شود( 
و هم برای دالالن نیز به دنبال خواهد داش��ت.«   میرخانی با اش��اره به پرداخت 
وام ۴هزارمیلی��اردی  افزود: »قرار بود مابق��ی 11هزار میلیارد تومان در قالب وام 
ارزی پرداخت شود که متاسفانه بانک مرکزی اعالم کرد باید ارز را به قیمت روز 
بازگردانی��د و به دلیل افزایش روزافزون ارز کس��ی نمی داند در آینده چه مقدار 
بای��د پرداخت کند.«  وی ب��ا تاکید بر اینکه باید به هر نحو ممکن نیاز نقدینگی 
خودروس��ازان تامین شود، تاکید کرد: »کماکان بزرگ ترین مشکل خودروسازان 
نقدینگی اس��ت که باید آقای وزیر هرچه س��ریع تر راه حل عملی برای حل این 
معضل داشته باش��د تا نقدینگی موردنیاز خودروس��ازان که به دلیل تصمیمات 

نادرست گذشته دچار کمبود شده است، تامین شود.« 
سیلی که صنعت خودرو را از اولویت خارج کرد!

 به نظر می رس��د به احتمال فراوان تولید در س��ال جاری حتی نسبت به سال 
گذشته هم کمتر ش��ود و مشخص نیست آیا وزارت صمت توانایی تزریق دوباره 
نقدینگی به خودروس��ازان و قطعه س��ازان را خواهد داشت یا خیر، اما اصوال این 
تزریق نقدینگی تا چه زمانی می تواند ادامه پیدا کند و راهگشا باشد؟ همچنین با 
توجه به خساراتی که سیل به مناطق مختلف کشور وارد کرده و زیرساخت های 
بس��یاری را از بین برده، اینکه همچنان صنعت خودرو و قطعه س��ازی کشور در 
اولویت ترمیم و تزریق نقدینگی به منظور سرپا نگه داشتن باشد یا خیر مشخص 

نیست.

آیا با فروش »اموال غیرتولیدی« مشکالت خودروسازی کشور مرتفع خواهد شد؟

آیا تیراژ تولید خودرو در سال ۹8 به اندازه سال گذشته خواهد بود؟
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ایوب دهقانکار در نشست خبری سی و دومین دوره نمایشگاه کتاب 
تهران در س��رای قلم اظهارکرد امسال در شورای نظارت نمایشگاه، سه 
کارگروه نظارت ش��امل کارگروه ناظر بر ناشران داخلی، خارجی و امور 

مالی و اجرایی نمایش��گاه ب��ه عنوان بازوی 
هم افزا در مقام عوامل اجرایی فعالیت دارند.

به گ��زارش ایرنا، دهقانکار افزود: امس��ال 
به واس��طه اج��رای سیاس��ت شفاف س��ازی 
کمتری��ن اصط��کاک را در ح��وزه اج��را و 
باالتری��ن تعامل را در زمین��ه کارگروه های 
وی��ژه و کمیته ه��ای نظارت ب��ر برنامه های 
س��ی و دومین نمایشگاه کتاب تهران شاهد 

بودیم.
وی اظهارک��رد: همچنی��ن ب��رای اینک��ه 
نظارت ه��ای اعض��ای  کارگروه مح��دود به 
بازدی��د میدان��ی نباش��د، س��امانه دریافت 
نظرات، پیش��نهادات، انتقادات و رس��یدگی 

به پیش��نهادات با ش��ماره 1۰۰۰3851 راه اندازی ش��د تا از نظر همه 
کس��انی که عالقه دارند در این رویداد فرهنگی مشارکت داشته باشند 
برخوردار ش��ویم. دهقانکار با اش��اره به اهمیت بحث یارانه خرید کتاب 

که از سیاست های حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است، گفت: 
با توجه به سیاس��ت تخصیص اعتب��ارات و عدم تحقق به موقع آن، در 
این دوره نمایشگاه اهتمام ویژه به این امر شد به نحوی که برای خرید 
یاران��ه کتاب در نمایش��گاه از دی و بهمن 
ماه سال گذشته استارت تامین اعتبار زده 
شد که با نگاه فرهنگی دولت و رایزنی وزیر 
فرهنگ با دکت��ر جهانگیری معاون رئیس 

جمهوری، یارانه مورد نیاز تامین شد.
سخنگوی سی و دومین نمایشگاه کتاب 
تهران گفت: در این راس��تا ثبت نام ها برای 
دریافت بُ��ن کتاب در جریان اس��ت و در 

برخی موارد به اتمام رسیده است. 
وی با اشاره به افزایش 5۰درصدی مبلغ 
بن کارت ه��ا، تعداد دانش��جویان و طالب 
ثبت نامی ب��رای دریافت بن کتاب را قابل 

توجه خواند.
دهقانکار افزود: در حال حاضر هم ثبت نام درخواس��ت بن مشارکتی 
موسسات، مراکز علمی، پژوهشگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در 

حال انجام است.

یکی از مأموریت های اصلی پژوهش��گاه ارتباطات و فناوری اطالعات 
»رصد و آینده پژوهش��ی و ارتقای دان��ش در حوزه فناوری های نوین« 
اس��ت، فعالیت مح��وری زنجیره بلوکی از اواخر س��ال 139۶ در قالب 

چه��ار پ��روژه در چهار پژوهش��کده مورد 
مطالعه و بررسی قرار گرفت.

به گ��زارش مهر، عاطفه فرازمند مجری 
پ��روژه ابع��اد و الزامات سیاس��ت گذاری 
فناوری زنجیره بلوکی با اشاره به جزییات 
فاز نخست پروژه »مطالعه ابعاد و الزامات 
بلوکی  زنجی��ره  فناوری  سیاس��ت گذاری 
)بالک چی��ن( گفت: زنجی��ره بلوکی یکی 
از مهمترین فناوری های عصر حاضر است 
که ظرفیت باالیی در تحول عملکرد طیف 
وس��یعی از صنای��ع و بخش ه��ای مالی- 

اقتصادی دارد.
وی با بیان اینکه ابعاد سیاس��ت گذاری 

فناوری زنجی��ره بلوکی، در پژوهش��کده سیاس��ت پژوهی و مطالعات 
راهبردی فاوا بررس��ی ش��د، ادامه داد: در این پروژه ضمن شناس��ایی 
فن��اوری زنجی��ره بلوکی و کاربرده��ای آن، چالش ه��ای حاکمیتی و 

نیازمندی های سیاس��ت گذاری، مقررات گذاری به منظور بهره مندی از 
مزایا و مدیریت تهدیدات آن شناس��ایی، تحلیل و جمع بندی ش��د در 
ای��ن رابطه توجه به نق��ش بازیگران و ذی اثران توس��عه فناوری یکی 
از نکات اصلی اس��ت که بازیگران اصلی 
اکوسیستم زنجیره بلوکی شناسایی شد.

فرازمن��د خاطرنش��ان ک��رد: در ادامه 
در تالش هس��تیم به منظور ش��ناخت و 
درک انتظ��ارات فعالی��ن زنجیره بلوکی 
و  تخصص��ی  نشس��ت های  کش��ور،  در 
رویداده��ای عمومی هم��کاری و تعامل 
برون سازمانی با بازیگران این فناوری در 

کشور داشته باشیم.
وی تصریح کرد: نتایج و دستاوردهای 
اقدام��ات  ب��ر  مبتن��ی  پ��روژه  ای��ن 
آینده پژوهانه شامل مطالعات بین المللی 
و رونده��ای جهانی و همچنین وضعیت 
موجود کش��ور، می تواند به عنوان گام نخست و با عنوان امکان سنجی 
در تدوین نقش��ه راه و برنامه عملیاتی توس��عه فن��اوری زنجیره بلوکی 

مورد استفاده قرار گیرد.

فاز مطالعاتی تدوین نقشه راه فناوری بالک چین انجام شدحضور ویژه استارتاپ ها در نمایشگاه کتاب

همه کس��ب و کارها به رهبرانی ن��وآور نیاز دارن��د. کارآفرینی درون 
سازمانی، مفهوم جدیدی است که برای آن دسته از کارکنان سازمانی 

که از ویژگی های کارآفرینی برخوردارند، تعریف می شود.
آنها از هوش کسب وکار خوبی برخوردارند و دائما در اندیشه بهبود و 
ارتقای فرآیندهای کسب وکار برای رسیدن به موفقیت بیشتر هستند. 
در ادامه ویژگی های کارآفرینان س��ازمانی و نقشی که آنها برای ایجاد 

سازمانی موفق ایفا می کنند را مطرح می کنیم:
کارآفرینی سازمانی چیست؟

کارآفرین��ی س��ازمانی به عن��وان فرآیندی تعریف می ش��ود که طی 
آن اف��رادی با ویژگی ه��ای کارآفرینانه برای ش��رکت ها کار می کنند. 
کارآفرینان درون سازمانی برخالف کارکنان عادی که به سادگی ایفای 
نقش می کنند، متفکران کس��ب وکار در س��ازمان هس��تند و به خلق 

تصویر بزرگتری از سازمان فکر می کنند.
کارآفرینان س��ازمانی مسئول خلق ایده، الهام بخشی، هدایت و ایجاد 
انگیزه برای دیگر کارکنان هس��تند. آنها اقدامات مهمی را برای بهبود 
عملکردهای کس��ب و کار انجام می دهند و با اهداف شان به منظور ایجاد 

نتایج عالی روبه رو می شوند.
خط فکری کارآفرینان س��ازمانی تقریبا مشابه کارآفرینان است. آنها 
به دنبال افزایش رش��د شرکت هس��تند. الزم است که ارزش و اهمیت 
کارآفرینی سازمانی برای شروع برنامه های جدید و پیشرفت در کسب 
و کار افزایش یابد. کارآفرینان سازمانی می توانند همکاری بسیار خوبی 
با کارآفرینان داش��ته باش��ند، زیرا کارآفرینان ب��ه آنها کمک می کنند 

میزان تولید را در سازمان شان ارتقا بخشند.
تفاوت بین کارآفرین س��ازمانی و کارآفرین این اس��ت که کارآفرین 
درون سازمانی بر عملیات شرکت متمرکز است در حالی که کارآفرین 

بر چشم انداز و اهداف کلی کسب و کار متمرکز است.
کارآفرینان سازمانی بخشی ضروری کسب و کار هستند، زیرا آنها از 
طریق ایده ها و پیاده سازی استراتژی ها انگیزه کافی برای رشد شرکت 
ایجاد می کنند. در  ادامه مزایای اس��تخدام کارآفرینان س��ازمانی را در 

شرکت بررسی می کنیم:
1-کارآفرینان سازمانی بهره وری کسب و کار را افزایش می دهند

کارآفرین سازمانی فردی است که اساسا بر عملکرد شرکت متمرکز 
اس��ت. آنها از به��ره وری موثر تیم ش��ان اطمین��ان دارن��د. آنها برای 
عواملی که باعث بروز اختالل و اش��کال در جریان های کاری می شود 
راه حل های��ی را مطرح می کنن��د و برای ای��ن  کار مهارت های خوبی 
دارن��د. آنها بر تحقق اهداف کاری که برای رس��یدن به مایلس��تون ها 
الزم است، متمرکزند. کارآفرینان سازمانی به تیم های خود در سازمان 
انگیزه می دهند تا نس��بت به اهداف  س��ازمانی گرایش پیدا کنند. آنها 
جریان های کاری را دنبال می کنند و به طور مداوم راه هایی برای بهبود 

محصول یا خدمت نهایی شرکت ارائه می دهند.
2-کارآفرینان سازمانی حل کننده مسائل و چالش ها هستند

کارآفرینان سازمانی نس��بت به بهبود فرآیندها و سیستم های شرکت 
احس��اس تعهد می کنن��د. هر عاملی  را که از س��رعت خروج��ی و ارائه 
محصول کسب و کار می کاهد به چالش می کشند. آنها با بررسی مسائل و 
پیشنهاد راهکارهای خالقانه برای حل مسئله این کار را انجام می دهند.

کارآفرینان سازمانی شکاف  ها را در کسب و کار مشاهده کرده و سعی 

می کنند آنها را برطرف کنن��د. رویه ها و فرآیندهایی که نیاز به بهبود 
دارند را شناس��ایی می کنند و به دنبال راهی برای بهبود بخشیدن این 
رویه ه��ا هس��تند. کارآفرینان س��ازمانی فرصت ها را نش��انه می روند و 
کس��ب و کارها را برای اعمال تغییرات جسورانه در راستای رسیدن به 

موفقیت های بیشتر تشویق می کنند.
3-کارآفرینان سازمانی نوآوران سازمان هستند

کارآفرینان درون سازمانی افرادی نوآور هستند و تغییرات مؤثری را 
در شرکت ایجاد می کنند. آنها متوجه می شوند شرکت به چه اقداماتی 
برای رس��یدن به س��طح جدیدی از رش��د و پیش��رفت نیاز دارد. آنها 
همیش��ه راه حل هایی را متصور می شوند که عملیات شرکت را بهتر و 

متمایز از قبل می کند.
۴-کارآفرینان سازمانی ریسک می کنند و از شکست نمی ترسند

کارآفرینان س��ازمانی ریس��ک پذیران شجاعی هس��تند که از اعمال 
تغییرات اساسی در سازمانی که برای آن کار می کنند، ترسی ندارند.

آنها مشتاقند تا هر  چیزی را برای رسیدن به راه حل و تصمیم درست 
به چالش بکش��ند. کارآفرینان درون س��ازمانی ریسک هایی را متحمل 
می ش��وند که ممکن است در  نظر دیگر کارکنان الزامی به پذیرش این 
ریسک ها نباش��د. کارآفرینان درون سازمانی از شکست هراسی ندارند 
و می دانن��د که گاهی اوقات شکس��ت اجتناب ناپذیر اس��ت، اما این را 
هم می دانند که به راحتی دلس��رد و متوقف نمی ش��وند. به س��رعت از 
اشتباه هات ش��ان یاد می گیرند تا بهت��ر عمل کنند و همواره رو به جلو 
مس��یر خود را ادامه می دهند. آنها مشتاق بررسی گزینه هایی هستند 

که کسب و کار را به سوی افق های تازه ای سوق دهد. 
5-کارآفرینان سازمانی کسب و کارتان را به سطح باالتری می رسانند
کارآفرینان س��ازمانی کارکنان ارزش��مندی هس��تند. مهم است که 
صاحبان کس��ب و کار برای شناسایی و تش��خیص کارآفرینان سازمانی 

آموزش دیده باشند و به آنها اجازه رهبری در سازمان را بدهند.
هنگام��ی که این افراد را در س��ازمان شناس��ایی کردید، پس از آن 
باید ترفیع بگیرند و برای برعهده گرفتن مس��ئولیت مدیریت عملیات 

شرکت تان آماده شوند.
کارآفرین��ان س��ازمانی در نقش رهبر س��ازمان می توانن��د به منزله 
گوهری گران بها برای س��ازمان باشند که اهداف کسب و کار را تقویت 

می کنند.
مهارت های کارآفرینی سازمانی تان را افزایش دهید

اگر فردی با ویژگی های کارآفرینی س��ازمانی هس��تید و می خواهید 
با کس��ب مهارت های بیشتر به عنوان کارآفرین درون سازمانی شناخته 
شوید، بهتر است مهارت های کارآفرینی خود را با مطالعه و شرکت در 
دوره های آموزش��ی مربوط به برنامه های رهبری نوآوری و کارآفرینی 

درون سازمانی توسعه دهید.
این دوره ها معموال با هدف توانمندسازی کارکنان برای تبدیل شدن 
به کارآفرینان درون س��ازمانی حرفه ای  با این هدف که بتوانند سازمان 
را تحت تاثیر قرار دهند، طراحی شده است. این دوره ها می تواند شامل 
مراحل کلیدی مانند نوآوری شرکت ها، رهبری و فرهنگ کارآفرینی و 

همچنین سایر برنامه های توسعه کارآفرینی باشد.
توانایی و مهارت رهبری کارآفرینی س��ازمانی از شما یک کارآفرین 
شناخته ش��ده در دنیای کس��ب و کار می س��ازد. بای��د بتوانید به نقش 
رهبری در س��ازمان تان ارتقا پیدا کنید و به مدیریت عملیات ش��رکت 

به عنوان یک پروژه بزرگ متعهد شوید.
lcibs/modirinfo :منبع

گزارش مالی نت فلیکس برای سـه ماهه اول سال 201۹ میالدی نشان از 
کسـب درآمد 4.۵میلیارد دالری برای این سرویس استریم طی سه ماهه  

اول سال دارد.
به گزارش زومیت، نت فلیکس گزارش مالی مربوط  به سه ماهه  اول سال 
201۹ را منتشر کرده که براسـاس آن، سرویس استریم مورد ذکر موفق 
شـده درآمـدی 4.۵ میلیارد دالری کسـب کند. از دیگر دسـتاوردهای 
نت فلیکـس طی زمسـتان 201۹ باید به افزایش ۹.۶میلیون مشـترک به 
جمع مشترکان این سرویس اشاره کرد که رشدی 1۶درصدی در مقایسه 

با مدت مشابه سال گذشته برای این شرکت به ارمغان آورده است.
نت فلیکس در حالی موفق به اضافه کردن ۹.۶ میلیون مشـترک شـده 
اسـت که برآوردهای کارشناسان نشان از افزایش 8.۹ میلیون مشترکی 
تعداد کاربران این سـرویس داشـت. همچنین در حالی موفق به کسـب 
درآمد 4.۵ میلیارد دالری شـده که سـود خالص این شـرکت 7۶ سنت 
به ازای هر سـهم اعالم شده اسـت. نت فلیکس به این نکته اشاره کرده 
کـه تعداد مشـترکان این سـرویس از مـرز 148.۹ میلیـون عبور کرده 
اسـت. نزدیک به 7.۹میلیون مشـترک از مجموع ۹.۶ میلیون مشـترک 
اضافه شـده طی زمسـتان 201۹ جزو کاربـران بین المللی این سـرویس 

بوده اند.
البته رشـد اعداد و آمارها برای سه ماهه  جاری ادامه دار نیست، چراکه 
نت فلیکـس پیش بینـی کرده تا بهـار 201۹  تنها ۵ میلیون مشـترک به 
مجموع سرویس گیرندگانش اضافه شود که 8درصد کمتر از میزانی است 
که سـه ماهه  دوم سال 2018 به مجموع کاربران این سرویس اضافه شده 
اسـت. این کاهش افزایـش کاربران را باید برگرفتـه از افزایش آبونمانی 
خواند که نت فلیکس در کشـور های آمریکا، مکزیک، برزیل و شماری از 

کشور های اروپایی اعمال کرده است.
البتـه در این بین باید بـه ظهور دو رقیب جدید بـرای نت فلیکس نیز 
اشـاره کرد. نت فلیکس طی بیانیه  خود با اشاره به هیجان ناشی از اضافه 
شـدن دو سرویس از سـوی دو شـرکت جهانی برای رقابت به این نکته 
اشـاره کرده که نتیجه  این رقابـت، تولید محتـوای ویدئویی باکیفیت و 

تجربه ای به یادماندنی برای کاربران خواهد بود.
البتـه نت فلیکـس پیش بینی کرده که ظهـور این دو سـرویس نهایتا 
تاثیری در رشـدش نخواهد داشـت، چراکه ورود به حوزه  ارائه  سرویس 

بر بستر استریم، تجربه جدید برای این شرکت ها است.

کارآفرینان سازمانی چگونه به موفقیت کسب و کار کمک می کنند؟

کسب درآمد 4/5 میلیارد دالری 
نت فلیکس با ۱4۹ میلیون کاربر

دریچــه

معاونت امور زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری اع��الم کرد به منظور حمایت از زنان 
ایرانی، زنان کارآفرین برتر در حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی انتخاب می شوند. 
به همین منظور س��امانه انتخاب مردمی زنان کارآفرین برت��ر ایران در پورتال معاونت 
 http://women.gov.ir امور زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری به آدرس اینترنت��ی
طراحی شده تا مردم بتوانند از این طریق زنان کارآفرین برتر را انتخاب کنند. به گزارش 
ایرن��ا، در جهان امروز زنان همچنان به نقش آفرینی بی بدیل خود در خانه، جامعه و در 
میدان اندیش��ه و کار تداوم می بخشند، با این تفاوت که حاال می  توانند با بهره مندی از 
نفوذ رس��انه ها، خدمات خود را به جامعه بشری معرفی کنند. زنان ایرانی اکنون پیشرو 
و س��ربلند تالش می کنند تا با تولید و کارآفرینی، دغدغه های مردم را به آرامش و رفاه 
مبدل س��ازند. در این راه هزاران بانو در سراسر کشور از شهرها و روستاها دست به کار 

شده و واحدهای تولیدی خود را به رغم چالش های فراوان راه اندازی کرده اند. 

زنان کارآفرین برتر انتخاب می شوند

مترجم: نازنین توکلی
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

دوشنبه
2 اردیبهشت 1398

شماره 1295
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حجت االس��الم والمسلمین حسن روحانی در جلسه ش��ورای عالی فضای مجازی 
با تبریک آغاز س��ال جدید و اعیاد ش��عبانیه، نامگذاری س��ال 1398 به عنوان سال 
»رونق تولید« از س��وی رهبر معظم انقالب را مورد اش��اره قرار داد و گفت دبیرخانه 

ش��ورای عالی فضای مجازی باید بررس��ی های الزم 
برای تدوین برنامه های موثر در راستای رفع موانع و 
مشکالت از مسیر توسعه کسب و کار و تولید توسط 
شرکت های دانش بنیان را انجام داده و برای طرح در 
جلسه ش��ورای عالی آماده کند. به گزارش ایرنا، وی 
با اشاره به درگیر شدن بسیاری از استان های کشور 
با مشکالت ناشی از سیل و تقدیر از تالش های مردم 
و همه دستگاه های ذی ربط در کمک رسانی به سیل 
زدگان، ادامه داد: کمک رس��انی به مناطق سیل زده 
باید تا رفع کامل مش��کالت م��ردم ادامه پیدا کند و 
در این راس��تا به مسئوالن اجرایی استان هایی که در 
معرض سیل قرار دارند دستور آماده باش کامل داده 
شده است. روحانی انتش��ار برخی مطالب غیرواقعی 

و ش��ایعات در فضای مج��ازی در این گونه حوادث را موجب نگرانی مردم دانس��ت 
و خاطرنش��ان ک��رد: برهم زدن امنی��ت روانی مردم اقدامی برخ��الف امنیت جامعه 
بوده و باید سیاس��ت گذاری الزم برای پیش��گیری از انتش��ار اخبار جعلی و شایعات 

در ش��ورای عالی فضای مجازی انجام شود تا در صورت نیاز به قانون گذاری از سوی 
دولت الیحه آن تدوین و تقدیم مجلس ش��ود. در جلسه شورای عالی فضای مجازی 
مقرر شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی، 
س��ازمان تبلیغات اسالمی و دفتر تبلیغات اسالمی 
س��ند تحول فضای مجازی در موضوعات مربوط به 
حوزه های فعالیت خود را تدوین و به شورای عالی 
فضای مجازی تقدیم کنند. بر این اس��اس مواجهه 
فعال ب��ا فضای مجازی با لحاظ اصول و ارزش های 
سبک زندگی اسالمی-ایرانی، نگاه فرصت محور به 
فض��ای مجازی، کاهش تصدیگ��ری دولت با لحاظ 
ظرفیت ه��ای غیرحکومت��ی مبتنی ب��ر نظام چند 
ذی ربطی، اتخ��اذ رویکرد توس��عه فراملی و ایجاد 
عمق استراتژیک منطقه ای، بین المللی و کشورهای 
همسو، تالش در جهت اصالح ساختارها و مدیریت 
منابع مالی و انس��انی موجود به جای خلق ساختار 
و هزینه های جدید، ش��بکه ملی اطالعات به عنوان 
زیس��ت بوم پیاده س��ازی تمامی برنامه های اس��ناد تحولی و ایجاد و توسعه سکوهای 
مورد نیاز در حوزه های تحولی با تاکید بر ظرفیت بخش خصوصی از الزاماتی اس��ت 

که دستگاه های مذکور باید در تدوین این سند تحولی مد نظر قرار دهند.

قائم مق��ام وزیر علوم و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات ممیزه مرکزی در 
همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد توسعه پایدار و چالش های سرمایه گذاری 
منطقه ترش��یز در کاش��مر گفت تقریباً همه دانش��گاه ها و مراکز آموزش عالی 

کوچ��ک و ب��زرگ مأموریت دارند به مس��ئوالن 
در رفع مشکالت کش��ور کمک کنند. به گزارش 
ایسنا، دکتر عبدالرضا باقری، در این همایش ملی 
که به همت مرکز آموزش عالی کاشمر و با حضور 
ارائه دهن��دگان مق��االت و جمعی از مس��ئوالن 
شهرس��تان برگ��زار ش��د، تاکی��د کرد: ب��ه رغم 
نارس��ایی های فراوان، اما رویکرد توسعه و کمک 
به رشد و پیشرفت و توسعه پایدار مناطق به جد 
مورد توجه وزارت علوم است. وی افزود: پرداختن 
به موضوع توس��عه پایدار حتی در مراکز آموزش 
عالی مثل کاش��مر جای تقدیر دارد و این نش��ان 
می دهد آموزش عال��ی وارد عرصه های اجتماعی 
ش��ده و عالوه بر تأمین نیروی انس��انی مورد نیاز 

کشور درخصوص مسائل پیرامون خود و ضرورت پاسخگویی به نیازهای جامعه 
توجه دارد. قائم مقام وزیر علوم بیان کرد: مراکز آموزش عالی سرمایه های ملی 
و جزو افتخارات کشور هستند به طوری که امروز تعداد بسیاری از دانشگاه های 

بزرگ در رتبه بندی های جهانی حضور دارند و افتخارآفرینند. وی تصریح کرد: 
باید دانش��گاه های بزرگ کشور را به دلیل توسعه فعالیت های ملی و بین المللی 
و واحدهای دانش��گاهی کوچک تر را به خاطر توسعه نیازهای منطقه ای و ملی 
م��ورد توجه و حمای��ت قرار داد. وی با اش��اره 
به ل��زوم آینده نگری در جوامع انس��انی گفت: 
انس��ان در ک��ره زمی��ن از هم��ه ظرفیت های 
موجود بی محابا استفاده کرده و می کند و رشد 
جمعیت امروز مخاطرات بسیاری را ایجاد کرده 
زیرا باید با استفاده از منابع موجود روی همین 
کره امکانات مورد نیاز بشر را تأمین کرد. دکتر 
باقری ادامه داد: توس��عه اقتصادی، اجتماعی و 
حفظ محیط زیس��ت س��ه مؤلفه توسعه پایدار 
اس��ت که باید ب��ه جد ب��ه آنها توجه داش��ت 
ک��ه مؤلفه مهم اقتص��اد پایدار، توس��عه پایدار 
کش��اورزی اس��ت. وی ارتقای امنیت غذایی و 
کیفی��ت تغذی��ه، کاهش فق��ر و افزایش درآمد 
م��ردم را مؤلفه های مهم در توس��عه کش��اورزی پایدار ذکر ک��رد و افزود: باید 
بهره برداری را با حداقل پیامدهای تخریب به محیط زیس��ت همراه کنیم و به 

توسعه کشاورزی با استفاده از تکنولوژی های موجود بپردازیم.

توسعه کشاورزی از طریق دانش بنیان شدنفضای مجازی در اشتغال و رونق تولید ملی تاثیرگذار است

کارآفرینان بزرگ و موفق، خیلی زود مشکالت و چالش های موجود 
در کس��ب و کارشان را شناسایی می کنند و جلوی آسیب های ناشی از 

این موانع را می گیرند. 
 Power Coaching رت پاور، مدیر سازمان مربیگری کارآفرینان
and Consulting که تا به حال با صدها اس��تارتاپ و کارآفرین در 
سراسر دنیا وارد تعامل شده، معتقد است کارآفرینان در سراسر دنیا با 
چالش های زیادی مواجه هس��تند. به گفته  وی، برای تبدیل ایده های 
عالی به یک کس��ب و کار موفق، به کار س��خت، تمرکز باال، پشتکار و 

کمی شانس نیاز است.
کارآفرینان بزرگ همواره س��عی می کنند از موان��ع زیادی که مانع 
پیشرفت ش��ان می ش��ود، گذر کنند. پاور معتقد اس��ت اگر کارآفرینان 
می خواهند کسب و کار خود را به موفقیت برسانند، باید از 1۰ چالش 

اساسی گذر کنند:
فضای کسب و کار

ب��رای  اب��زار  دان��ش مهم تری��ن 
موفقی��ت کارآفرینان اس��ت. اولین 
گام ب��رای موفقیت ه��ر کارآفرین، 
دان��ش گس��ترده و دقی��ق درب��اره 
رقابت، اقتص��اد کنونی و پیش بینی 
آین��ده  آن و چگونگ��ی تأثی��ر این 
عوامل روی صنعتی است که در آن 
کار می کنید. س��رمایه گذاران بزرگ 
ب��ه دنبال مدیران هوش��مند و آگاه 

هستند.
هویت ضعیف برند

بازاریاب��ی نق��ش غیرقابل انکاری 
در موفقیت کس��ب و کاره��ا دارد. 
و  ویژگ��ی  بازاریاب��ی،  طری��ق  از 
مزایای یک محصول به مش��تریان 
معرف��ی می ش��ود. البته ی��ک برند 
ق��وی نی��ز همی��ن کار را برای تان 
وب س��ایت  در  می ده��د.  انج��ام 
 Business2Community
آمده اس��ت: هویت س��امان یافته و 

قدرتمند برند و داش��تن لوگویی تاثیرگذار، کمک می کند درک خوبی 
از بازار و مش��تریان تان داشته باشید و بدانید چطور سرمایه  جذب شده 

را به کار بگیرید.
کمبود سرمایه

از هر طریقی س��رمایه به دس��ت آورید، باید برنامه ریزی کنید برای 
دو س��ال، سرمایه  قابل اطمینانی در دس��ت داشته باشید. این سرمایه 
باید از طریق یک طرح کس��ب و کار عالی، مواردی چون هزینه  تست 
مجدد محصول، شکست فروش��ندگان یا معوقات غیر قابل پیش بینی 

را پوشش دهد.
عدم یادگیری درس های ضروری

ش��ما باید خودتان، محص��والت و خدمات جدیدتان را باور داش��ته 
باش��ید؛ با این حال بهتر است روی کمک چند مشاور باتجربه حساب 
کنی��د و از درس های��ی که آنها ف��را گرفته اند، عبرت بگیرید. س��پس 

توصیه ها و نصایح آنها را در تصمیم گیری های تان اعمال کنید.
سرمایه  محافظت نشده

ش��اید ایده کس��ب و کار ش��ما ش��امل ویژگی خاص ی��ا پتنت های 
ارزش��مندی شود. غیرقابل تصور نیست که افراد سودجو به دنبال این 
باشند ایده های تان را به سرقت ببرند. به کمک یک حقوقدان کسب و 
کار، طرح جامع حفاظت از دارایی داش��ته باشید و مطمئن شوید تمام 

ایده ها، محصوالت و دارایی های تان را در نظر گرفته اید.
مشکالت و چالش های کارکنان

هرچند توجه زیادی به این موضوع نمی شود، اما اشتباهات کارکنان 
می تواند هزینه و آس��یب های زیادی به کسب و کارتان بزند. کارکنان 
را در زمانی اس��تخدام کنید که درک کاملی از ساختار کسب و کارتان 
به دس��ت آورده باش��ید، محدودیت ها را به خوبی شناس��ایی کنید و 
مس��ئولیت ها را به متخصصان بدهید، انگیزه و مشوق های خوبی برای 

استخدام و حفظ کارمندان مستعد و برتر پیدا کنید.
دچار رکودشدن

خیل��ی از کارآفرین��ان وقتی با 
چالش های سخت مواجه می شوند، 
از ه��ر اقدامی ممانع��ت می کنند. 
باید بدانید ایستایی و اقدام نکردن 
ممکن است س��بب از کار افتادن 
کسب و کارتان شود. عمل و اقدام 
است که ش��ما را به س��مت جلو 
می برد. اگر از شرایط فعلی واهمه 
دارید که سبب رکودتان می شود، 
جمعی از مشاوران را جمع کنید، 
ب��ه تجربیات آنها گ��وش دهید و 
مس��یری را انتخاب کنید که شما 

را از بحران نجات می دهد.
بی توجهی به فرهنگ استارتاپ

چه چیزی ب��ه کارمندان جدید 
انگیزه می دهد در مسیر دستیابی 
ب��ه اه��داف ق��رار گیرن��د؟ کمی 
وقت بگذارید و فرهنگ س��ازمانی 
مناس��بی ب��رای کس��ب و کارتان 
توسعه دهید؛ فرهنگی که به شما 
و کارمندان ت��ان ان��رژی و انگیزه 

می دهد تا با عالقه و اشتیاق در کنار هم کار کنید.
نداشتن هیچ رویکردی برای جذب مشتریان

مش��تریان پایه را پیدا کنید و یاد بگیرید به درخواست های خارج از 
برنامه که کس��ب و کارتان را از مسیر پیش��رفت بیرون می کند، پاسخ 
منفی دهید. روی اهداف اصلی کس��ب و کارتان تمرکز کنید و همواره 

انگیزه های شروع کار را به یاد داشته باشید.
عدم توجه به نشانه های تغییر

فک��ر می کنید تمام مراحل را به درس��تی انج��ام داده اید اما نتیجه  
مطلوب حاصل نش��ده اس��ت؟ بهترین راه حل این اس��ت یک قدم به 
عق��ب بردارید، همه چیز را دوباره ارزیابی کنید و برندس��ازی جدیدی 

داشته باشید.
موفقی��ت یک اس��تارتاپ از راه های زیادی محقق می ش��ود. باید به 
عنوان یک کارآفرین، زیرکی و هوش��مندی خود را به کار بگیرید تا در 

بهترین مسیر موفقیت قرار گیرید.
inc/ucan :منبع 

موانعی که موفقیت استارتاپ  ها را به تعویق می اندازد

یادداشـت

کوروش پرند، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه دانشگاه 
شهید بهشتی در حوزه های مختلفی کار می کند، اظهار کرد یکی از این حوزه ها فناوری 

اطالعات و فین تک است و در این حوزه ها دو شتاب دهنده اولیه به وجود آورده ایم.
رئیس پارک علم و فناوری دانش��گاه ش��هید بهش��تی تصریح ک��رد: خبر خوش این 
اس��ت که برنامه ریزی های مختلفی تدوین ش��ده است و بر مبنای آن روی شرکت های 

دانش بنیان دانشگاه شهید بهشتی سرمایه گذاری های مالی انجام می شود.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، وی با اشاره به این سرمایه گذاری گفت: انتهای 
س��ال 9۷ و ابتدای س��ال 98 روی پنج ش��رکت س��رمایه گذاری انجام گرف��ت، با این 
س��رمایه گذاری حداکثر ۷۰۰ میلیون تومان به ش��رکتی که م��ورد پذیرش قرار بگیرد، 

ارائه می شود.

آغاز سرمایه گذاری مالی در شرکت های 
دانش بنیان دانشگاه شهید بهشتی



برخالف عکس های دوس��تان مان در اینس��تاگرام که بیش��تر ش��امل 
س��لفی های گوناگون است، پلتفرم اینستاگرام فقط مخصوص بارگذاری 
س��لفی های و تصاویر شخصی نیس��ت. در حقیقت، اینستاگرام بیش از 
یک میلیارد کاربر فعال در ماه ژوئن داش��ته اس��ت. این رقم بیش��ترین 
حضور فعال کاربران در یک ش��بکه اجتماعی به حس��اب می آید. از این 
می��ان 2۰۰ میلی��ون کاربر به تازگی )کمتر از 9 ماه( عضو اینس��تاگرام 

شده بودند. 
ام��روزه محت��وای بص��ری همچنان جای��گاه ویژه خود را ن��زد اهالی 
کس��ب وکار حفظ کرده است. به این ترتیب اس��تراتژی بازاریابی برندها 
کامال بر مدار اس��تفاده بهینه از جلوه های بصری طراحی می شود. وقتی 
محتوای بصری اهمیت باالیی داش��ته باشد، پلتفرمی مانند اینستاگرام 
فرص��ت طالیی برای برندها در راس��تای بازنمایی جل��وه ای جذاب تر از 
خود، شخصی س��ازی محت��وا برای مخاط��ب و درج نام ش��ان در ذهن 

مخاطب برای تمام طول روز ایجاد می کند. 
بدون تردید همه برندها در زمینه بازاریابی و تبلیغات در اینس��تاگرام 
به یک ش��کل عمل نمی کنند. به مانند هر حوزه دیگری، در اینجا نیز با 
برخی برندهای موفق و ش��مار بسیار زیادی برند شکست خورده مواجه 
هستیم. برخی از کارآفرینان به ماهیت جذاب برخی از کسب وکارها در 
مقایسه با سایرین اش��اره دارند. به همین باور عمومی مبنی بر سهولت 
کس��ب موفقیت در برخی از کس��ب وکارها میان مردم جا افتاده اس��ت. 
اگرچه این ادعا تا حدی درست است، با این حال بررسی دقیق برندهای 
موفق در اینس��تاگرام خالف آن را ثاب��ت می کند. صنعت های پرطرفدار 
در اینس��تاگرام شامل مراقب از پوست، سبک زندگی، تحصیالت، تولید 
کف��ش، طراحی دک��ور داخلی، س��رگرمی و لوازم دفتره��ای کار یا به 
عبارت بهتر کس��ب وکارهای B2B )کسب وکارهایی که به جای مردم با 

کسب وکارهای دیگر به عنوان خریدار مواجه اند( است. 
آیا شما آماده دریافت برخی از ایده های جذاب از برندهای بزرگ دنیا 
هس��تید؟ مطالعه فهرست این مقاله کمک شایانی به شما و برندتان در 
ادام��ه راه بازاریابی و تبلیغات آنالین در اینس��تاگرام خواهد کرد. نکته 
مهم درخصوص نحوه گردآوری مطالب مقاله حاضر استفاده از مثال های 
کاربردی برای هر برند اس��ت. برای برخی از موفق ترین نمونه ها ما حتی 
به بررس��ی تکمیلی پست اینستاگرامی مربوطه نیز پرداخته ایم. این کار 

به لطف استفاده از ابزار آماری Iconosquare صورت گرفته است. 
17 برند برتر در اینستاگرام

1. لگو
تعداد فالوورها: 3.8 میلیون

اگر ش��ما اکانت رس��می برند لگو در اینس��تاگرام را دنبال نمی کنید، 
در حال از دس��ت دادن محتواهای س��رگرم کننده بسیاری هستید. این 

محتواها فقط مربوط به اسباب بازی های ویژه کودکان نیست. 
لگو ب��ه عنوان یک برند محبوب برای نس��ل های مختل��ف در زمینه 
تولید بلوک های پالستیکی کوچک فضای اکانتش در اینستاگرام را پر از 

محتوای جذاب و خنده دار کرده است. نکته جالب اینکه آنها در راستای 
مدیریت اکانت ش��ان فق��ط بر روی محتوای مرتبط با برندش��ان تمرکز 
ندارند. به این ترتیب مطالب روز و مرتبط با ترندهای برتر همیش��ه در 

صفحه اصلی لگو در اینستاگرام یافت می شود. 
اگرچه ش��مار قابل توجهی از پس��ت های لگو در اینس��تاگرام مربوط 
به رونمایی از ش��خصیت های تازه اسباب بازی های ش��ان است، اما آنها 
همچنان به ش��یوه های قدیمی بازاریابی و تبلیغات خود پایبند مانده اند. 
ش��یوه س��نتی لگو در بازاریاب��ی و معرفی محصوالت جدی��د مبتنی بر 
س��اخت نمونه های مرتبط به شخصیت های داس��تانی و لوازم شان برای 
مخاطب هدف است. به عنوان مثال، این برند در زمان شهرت روزافزون 
مجموعه هری پاتر اقدام به س��اخت انواع لگوی شخصیت های آن کرد. 
برخی از ایده های این برند بس��یار جذاب از کار در آمده اس��ت. ماشین 
پرنده سری فیلم های هری پاتر یکی از آنهاست. تیم تولید لگو با بررسی 
ماش��ین پرنده مجموعه هری پاتر در داستان »هری پاتر و تاالر اسرار« 
اقدام به ساخت نمونه ای در اندازه واقعی از آن ماشین کرد. بدون تردید 
هر فردی با خاطره های گوناگون از اسباب بازی های لگو از شنیدن خبر 

ساخت ماشین واقعی هری پاتر با لگو شگفت زده خواهد شد. 
2. مزارع کالیفیا

تعداد فالوورها: 21۹ هزار کاربر
برند مزارع کالیفیا )Califia Farms( در زمینه تولید نوشیدنی های 
طبیع��ی فعالی��ت دارد. ش��هرت اصلی ای��ن برند به خاط��ر نوع خاص 
بس��ته بندی محصوالتش اس��ت. به این ترتیب آنها در سراس��ر دنیا به 
نوع ویژه بس��ته بندی محصوالت و چش��م نوازی اش شهرت دارند. مجله 
جهانی نوش��یدنی در بررس��ی اش از برترین برندها در زمینه بسته بندی 
محص��والت برند م��زارع کالیفیا را به عنوان برنده اعالم کرده اس��ت. از 
همینج��ا می توان ب��ه کیفیت باالی کار این برند در زمینه بس��ته بندی 

محصوالت پی برد. 
وقتی صحبت از بسته بندی محصوالت می شود، تولید محتوای بصری 
از آن بس��یار ج��ذاب خواهد بود. اینس��تاگرام نیز به عن��وان بزرگترین 
پلتف��رم عکس مح��ور در دنیا گزینه نخس��ت اغلب برندها به حس��اب 
می آید. متاس��فانه بس��یاری از برندها نوعی خجال��ت بی مورد به هنگام 
بارگذاری تصاویر مربوط به محصوالت شان در اینستاگرام دارند. در مورد 
برن��د مزارع کالیفیا این نوع از خجالت ها هیچ جایی ندارد. آنها محتوای 
بصری گوناگونی برای مخاطب های خود در اینس��تاگرام تولید می کنند. 
محور اصلی اغلب آنها نیز بطری های نوش��یدنی و سایر محصوالت شان 
است. البته در همه موارد محصوالت مزارع کالیفیا موضوع اصلی تصاویر 
نیس��ت. به منظور جذابیت هرچه بیش��تر محتوا گاهی اوقات از س��ایر 
المان ها نظیر شیرینی های خوشمزه نیز در کنار نوشیدنی های این برند 
اس��تفاده می شود. این کار به طبیعی س��ازی فضای کلی پست ها کمک 
می کند. بدون تردید شیوه مزارع کالیفیا در توسعه محصوالتش از ثبت 

تصویر در آتلیه های حرفه ای مناسب تر به نظر می رسد. 
یک��ی از کارهایی که برند مزارع کالیفیا به خوبی انجام می دهد، تولید 
انواع ش��وخی های سرگرم کننده است. آنها در این زمینه از فرمت ویدئو 
و گیف اس��تفاده می کنند. به این ترتیب با مشاهده صفحه اصلی اکانت 

این برند ش��مار باالیی از پست های خنده دار را خواهید یافت. همچنین 
در زمینه آموزش تهیه انواع خوراکی های سالم نیز مزارع کالیفیا فعالیت 
چش��مگیری دارد. یکی از پس��ت های مش��هور این برند در اینستاگرام 
مربوط به آموزش شیوه طبخ سوپ گوجه به صورت کامال طبیعی است. 
یک��ی از ویدئوهای ج��ذاب و خنده دار برند م��زارع کالیفیا مربوط به 
محصول شیرنارگیل اش است. آنها در یک ویدئوی کارتونی کوتاه توضیح 
جالبی در مورد شیوه تهیه شیرنارگیل داده اند به این ترتیب شیرنارگیل 
حاصل اس��کی روی آب نارگیل های رسیده و پرش شان به درون بطری 
غول پیکر شیرنارگیل برند مزارع کالیفیا است. شاید در نگاه نخست این 
روش بیان موضوعات در قالب ویدئوهای خنده دار اندکی عجیب به نظر 
برسد. با این حال باید توجه داشت محیط اینستاگرام فضایی برای ایجاد 
ارتباطی عمیق و صمیمی تر با مخاطب هدف است. به همین دلیل باید 
از کلیشه های رایج دنیای واقعی کسب وکار و ارتباط با مخاطب تا جای 

ممکن فاصله گرفت. 
FollowMeTo# .3

تعداد فالوورها: 4۹۹ هزار کاربر
آی��ا تا به حال تصاویر مربوط به زوج های کوهنورد در مناطق طبیعی 
مختلف دنیا را مش��اهده کرده اید؟ به ط��ور معمول در چنین تصاویری 
پس زمینه بس��یار جذابی به چش��م می خورد. ش��اید به نظرتان چنین 
ش��یوه عکاس��ی بس��یار طبیعی جلوه کند. با این حال روش آن حاصل 
ت��الش ی��ک زوج عکاس ب��ه نام های م��وراد و ناتالیا عثم��ان در پروژه 
#FollowMeTo )مرا به س��وی آنجا دنبال کن( است. در این چالش 
زوج های مختلف از سراس��ر دنیا دعوت به ثبت تصاویر زیبا در طبیعت 
با محوریت یکی از مناظر زیبا دعوت می ش��وند. در طول سال های اخیر 
اس��تفاده از هشتگ مخصوص این چالش رونق بسیار زیادی یافته است. 
ش��هرت این سبک از عکاس��ی باعث ورودش به صنعت سینما نیز شده 
اس��ت. به این ترتیب برخی از فیلم های سینمایی به این شیوه اقدام به 

ثبت سکانس های شان می کنند. 
اکانت رس��می موراد و ناتالیا در اینس��تاگرام پ��ر از تصاویر مربوط به 
چالش شان است. هر زوجی امکان ارسال تصاویر خود به حساب کاربری 
آنها یا انتش��ارش با ذک��ر هش��تگ #FollowMeTo را دارد. در این 
میان موراد و ناتالیا زحمت ویرایش مناسب تصاویر را می کشند. به این 
ترتیب محصول نهایی ش��امل مناظر بسیار جذاب و چشم نواز از سراسر 
دنیا خواهد بود. بدون تردید هر فردی عالقه مند به طبیعت و کوهنوری 
از س��وژه های صفحه رس��می موراد و ناتالیا لذت خواهد برد. به نظر من 
نیازی به بررس��ی بیشتر نحوه موفقیت این زوج جوان نیست. همین که 
هشتگ پروژه آنها همیشه در میان ترندهای برتر دنیای آنالین است، به 

خوبی گواه موفقیت آنهاست. 
موفقیت در دنیای کسب وکار نیازمند کارهای عجیب و غریب نیست. 
ب��ا یک ایده جذاب و س��اده نیز می توان ش��هرت و موفقی��ت زیادی به 
دس��ت آورد. مش��اهده تصاویر اکانت موراد و ناتالیا ایده جالبی برای هر 

کارآفرینی به ارمغان می آورد. 
ادامه دارد ...
hubspot :منبع

۵ نکته برای تهیه یک پادکست صوتی 
مناسب

همه ما می دانیم که در کس��ب و کارها تنها چیزی که حرف اول 
را می زند و همیش��ه طرفداران خودش را دارد محتواس��ت و امروزه 
استارتاپ ها از انواع مختلف آن از قبیل محتوای ویدئویی، تصویری، 
نوش��تاری و ... استفاده می کنند اما یکی از محتواهایی که در ایران 
هنوز کمتر یافت می شود یک محتوای صوتی یا یک پادکست خوب 
اس��ت. یک پادکس��ت صوتی خوب می تواند مانع تلف ش��دن وقت 
کاربران ش��ود، ش��ما می توانید در حین رانندگی و یا س��فر مطالب 
جدیدی بیاموزید و همیش��ه به روز باشید همچنین اپلیکیشن های 
بس��یاری هم وجود دارد که شما می توانید از آنها استفاده کنید در 
این مقال��ه قصد داریم نکاتی را برای تهیه یک پادکس��ت خوب به 

شما بگوییم.
ابزار مناسب شرط اول یک پادکست خوب

بیش��تر افراد فکر می کنند برای تهیه یک پادکس��ت همان تلفن 
همراه و داش��تن یک اپلیکیش��ن رکورد کافی اس��ت، اما ما به شما 
می گوییم که اگر ش��ما قصد دارید این کار را انجام دهید اس��م این 
کار پادکست نیست شما در واقع دارید یک پست طوالنی صوتی را 
ضبط می کنید کیفیتی را که یک میکروفون س��اده برای تهیه یک 
پادکست می تواند به ش��ما ارائه دهد در کنار یک تلفن همراه قابل 
مقایسه نیست. کس��انی که پادکست های صوتی گوش می دهند به 

وضوح صدایی همانند رادیو عادت کرده اند و توقع باالیی دارند.
یادداشتی همراه خود داشته باشید

همیش��ه برای تهیه پادکست از قبل یادداشتی را داشته باشید تا 
بتوانید روی صحبت های خود تمرکز  کافی را داشته باشید و بدانید 
که درب��اره چه چیزی می خواهید صحبت کنید افراد بس��یار کمی 
هس��تند که می توانند به صورت فی البداهه صحبت های خود را آغاز 
کنند اما نکته ای که وجود دارد این اس��ت که اگر در طول صحبت 
ش��ما ایده ای جالب تر به ذهن شما آمد از آن استفاده کنید و هرگز 

نگذارید که یادداشت شما مانع این کار شود.
تقلید ممنوع

س��عی کنید لحنی که در پادکس��ت های خود اس��تفاده می کنید 
مخصوص خودتان باش��د و از لحن اش��خاص دیگر و گویندگانی که 
مورد عالقه ش��ما هستند اس��تفاده نکنید برای همین ساعتی را به 
جست و جو بپردازید تا ببینید لحنی که استفاده می کنید شباهتی 

نداشته باشد.
استفاده از موزیک

در پادکست های خود حتما از موزیک های مناسب استفاده کنید 
چرا که یک موزیک مناس��ب با بحث شما می تواند اعتماد به نفسی 
را به ش��نونده پادکست شما منتقل کند، اما نکته ای که در این باره 
وجود دارد این اس��ت که هیچ وقت سعی نکنید از موزیک برای پر 

کردن زمان در داخل پادکست تان استفاده کنید.
مختصر و مفید

س��عی کنید که پادکس��ت هایی که تهیه می کنید زمان کمتری 
داش��ته باشد در واقع پادکس��ت هایی که کوتاه تر هستند طرفداران 
بیش��تری دارند نه اینکه بگویم پادکست هایی که زمان زیادی دارند 
بیهوده هستند، اما گوش دادن به صدای کسی که هنوز به او عادت 
ندارید و با لحن و مطلب او آش��نا نیستید کمی سخت است تا به او 
عادت کنید اگر ش��ما پادکست های کوتاه تری داشته باشید و بعدها 
پادکس��ت های طوالنی تری ضبط کنید مطمئن باشید کسانی که با 
لحن ش��ما آشنا هستند و پادکس��ت های قبلی شما را دوست دارند 

حتما این پادکست شما را هم گوش می دهند .
پایان

تهیه یک پادکس��ت مناس��ب مانند دیگر محتواها است و در آن 
خالقیت و اصالت واجب اس��ت سعی کنید در تولید پادکست حتما 
خالقیت مختص به خودتان را داش��ته باش��ید تا بتوانید شنوندگان 

خاص خودتان را داشته باشید.
blogad :منبع
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بهترین تمرین ها برای استفاده از محتوای تولیدی کاربران:
1.همیشه اجازه بگیرید

همانطور که در بخش قبلی بیان ش��د، خلق یک هش��تگ وی��ژه برای برندمان 
راحت ترین شیوه برای دسترسی به محتوای تولیدی کاربران است. نکته مهم در این 
میان ضرورت اخذ اجازه بازنشر محتوا از کاربران است. حتی در مورد محتوای دارای 
هشتگ رسمی برندمان نیز باید نخست رضایت کاربر سازنده آن را جلب کنیم. این 

کار وجهه حرفه ای تری از برند ما را به نمایش می گذارد. 
گاهی اوقات برخی از کاربران از وجود یک هش��تگ رس��می برای برند ما مطلع 
نیستند. به همین دلیل بدون هرگونه اطالعی از هشتگ برندمان استفاده می کنند. 
در این زمینه استفاده از محتوای کاربران ایده چندان جالبی نخواهد بود. همچنین 
در مورد محتوای تولیدی کاربران که از کمپین برندمان اطالع دارند، ماجرا با اندکی 
تفاوت به همین صورت اس��ت. استفاده از محتوای تولیدی کاربران بدون اطالع به 
آنها تمام جذابیت کار را از بین می برد. در حقیقت شاید کاربر مورد نظر اصال متوجه 
استفاده ما از محتوای اش نشود. درست به همین دلیل اخذ اجازه و اطالع رسانی در 

مورد کاربرد چنین محتوایی ضروری به نظر می رسد. 
در اینجا من قصد بررسی نحوه اخذ اجاره برندهای Whole Foods، بریتیش 
 Whole Foods کلمبیا و کالِر اس��تریت را دارم. نخست به متن درخواست برند
خواهیم پرداخت: »ما عاشق این تصویر هستیم. ما قصد استفاده از آن در شبکه های 
اجتماعی، سایت و کانال های رسمی مان تحت امتیاز شما را داریم. اگر شما با بازنشر 
محتوای تان موافق هس��تید، همین کامنت را با هش��تگ #KaleNit پاسخ دهید. 
سپاس«. برند بریتیش کلمبیا نیز به شیوه ای تقریبا مشابه عمل کرده است: »عجب 
عکس زیبایی از تور ما. اگر عالقه مند به بازنشر آن از سوی ما هستید، لینک اکانت 
رس��می مان رهنمای کامل ثبت اجازه رس��می تان را نشان می دهد.« در نهایت نیز 
نوبت به بررسی شیوه اخذ رضایت کاربر استریت می رسد: »به خاطر اشتراک گذاری 
محتوای زیبای تان سپاسگزاریم. ما واقعا به این تصویر عالقه مندیم. اگر مایل هستید، 
ما قصد اس��تفاده از آن در کانال های اجتماعی مختل��ف را داریم. در صورت تمایل 
همین کامنت را با هش��تگ #Yescolorstreet پاس��خ دهید. در این صورت ما 

نسبت به رضایت خاطر شما مطمئن خواهیم شد.«
وقتی ما برای بازنشر محتوای کاربران از آنها اجازه می گیریم، پیام کامال واضحی 
را برای آنها مخابره خواهیم کرد. این پیام بیانگر وجه حرفه ای برند ماست. همچنین 
هیجان خاصی نیز به کاربر مورد نظر منتقل می ش��ود. بحث قوانین سفت و سخت 
کپی رایت هم با اخذ اجازه به طور کامل حل و فصل می شود. در نهایت نیز باید به 
الزام اخالقی چنین کاری اش��اره کرد. بدون تردید استفاده بدون اطالع از محتوای 

تولیدی دیگران هرگز کار قابل توجیهی نخواهد بود. 
اعتبار نهادن به خالق اصلی اثر  .2

هنگامی که ما محتوای تولیدی کاربران را در کانال های اجتماعی مختلف بازنشر 
می دهیم، باید از ارجاع اعتبار اصلی اثر به خالق آن مطمئن ش��ویم. بهترین ش��یوه 
برای این کار تگ مس��تقیم آنها در پس��ت مورد نظر است. در این میان فرقی میان 
کاربرد انواع مختلف محتوا از قبیل تصویر، ویدئو و متن وجود ندارد. به عنوان یک 

اصل اساسی همیشه باید ارجاع اعتبار به خالق اثر را در ذهن داشته باشیم.
اگر شما برنامه خاصی برای اشتراک گذاری محتوای تولیدی کاربران در شبکه های 
اجتماعی دارید، باید یک مس��ئله مهم را با خالق اثر در میان بگذارید. مسئله مورد 
نظر شیوه ارجاع اعتبار اصلی محتوا به وی است. به عنوان مثال، اگر شما قصد بازنشر 
محتوای اینس��تاگرامی یکی از کاربران تان در فیس بوک را دارید، از داش��تن اکانت 
فیس بوک وی اطمینان حاصل کنید. در غیر این صورت باید راهکارهای دیگری را 

برای اعالم خالق اثر پیدا کنید. 
فراهم س��ازی بستری برای اعالم رسمی اعتبار محتوای بازنشری برندمان راهکار 

تاثیرگذاری برای همکاری هرچه بیش��تر با خالق آن آثار است. به عنوان مثال، اگر 
کاربر مورد نظر تصاویر بسیار جذاب و هماهنگی با کسب وکار ما ثبت می کند، چرا 
نبای��د از وی در تیم بازاریابی مان اس��تفاده کنیم؟ همچنین همیش��ه باید به وجه 
هیجان انگیز ذکر نام خالق های محتوا توجه داش��ت. همه ما از ذکر نام مان در ذیل 
پست برندهای بزرگ هیجان زده می شویم. از آنجایی که چنین کاری هیچ هزینه ای 
برای برندها در پی ندارد، انجام آن باید در دستور کار هر برندی قرار داشته باشد. 

پیشنهاد مقوله ای ارزشمند در پاسخ به خالق اثر  .3
اگر شما عالقه مند به استفاده از محتوای هرچه بیشتر و متنوع تر تولیدی کاربران 
هستید، باید در پاسخ به استفاده از محتوای آنها امری ارزشمند را پیشنهاد دهید. 
یک��ی از ایده های جالب برای ارائه هدیه ای ارزش��مند ب��ه برترین محتوای تولیدی 
کاربران برگزاری مس��ابقات آنالین در شبکه های اجتماعی است. روند برگزاری این 
مسابقات ش��امل انتشار اعالمیه ای رسمی اس��ت. به این ترتیب کاربران عالقه مند 
محتوای تولیدی ش��ان را برای ما ارس��ال خواهند کرد. در نهایت نیز پس از بررسی 
محتوای مختلف توسط تیم داوری برندمان یا رای گیری از سایر کاربران گزینه های 
برتر مشخص خواهد شد. در پاسخ به زحمت و تالش کاربران برتر اهدای هدیه به 
آنها منطقی به نظر می رس��د. نکته مهم در خصوص هدیه های برندمان ارزشمندی 
آنهاس��ت. به این ترتیب باید ایده مان را به مواردی بیش��تر از گل و تندیس یادبود 
گس��ترش دهیم. اهدای یکی از محص��والت برندمان ایده ج��ذاب و در عین حال 
ارزش��مندی به نظر می رس��د. به این ترتی��ب کاربران مورد نظر هرچه بیش��تر با 

محصوالت برند ما آشنا خواهند شد. 
نکته مهم در بحث کنونی عدم تمرکز بیش از اندازه بر روی هدیه دادن به کاربران 
است. براساس یک نظرخواهی از سوی سایت بیزینس وایر، فقط 32درصد از کاربران 
ش��بکه های اجتماعی با هدف دریافت جایزه اق��دام به تولید محتوا پیرامون برندها 
می کنند. به این ترتیب تقریبا ۶۰درصد از دیگر کاربران با هدف افزایش ش��هرت و 
میزان دریافت الیک  در شبکه های اجتماعی دست به تولید محتوا می زنند. توجه به 
نکات این نظرخواهی مسیر مناسب برای برندها را به خوبی روشن می سازد. اگرچه 
اختصاص هدایایی برای محتوای برتر ضروری به نظر می رس��د، اما تمرکز بیش از 

اندازه بر روی این مقوله می تواند موجب دلسردی کاربران شود. 
خب��ر خوش برای برندها امکان خلق هش��تگی ویژه ب��رای خود و دریافت حجم 
وسیعی از محتوا بدون نیاز به صرف هزینه های سرسام آور است. اگر فقط تجربه ای 
کوچک در زمینه تبلیغات پولی در شبکه های اجتماعی و دنیای کسب وکار داشته 
باشید، به خوبی از اهمیت و کاربرد محتوای تولیدی کاربران آگاهی خواهید داشت. 
تنها هزینه ما در این میان اعالم نام خالق اصلی اثر اس��ت. البته این کار بیش��تر از 
هزینه دارای منفعت است چراکه وجهه معتبر و حرفه ای از ما به نمایش می گذارد. 
هرچه برند ما شمار بیشتری از محتوای تولیدی کاربرانش را بازنشر دهد، تعداد 
افراد عالقه مند به انتش��ار محتوای تخصصی پیرامون آن برند افزایش خواهد یافت. 
این امر به دلیل افزایش عمق رابطه میان برند مورد نظر و کاربرانش روی می دهد. 
به هر حال همه ما عالقه بیشتری به برندی با روابط عمومی مطلوب خواهیم داشت. 

شفافیت در مورد نوع محتوای مورد عالقه مان  .۴
ب��دون تردید کاربران خالق محتوا پیرامون برندها تمایل به بازنش��ر آثارش��ان از 
س��وی ما دارند. این امر در ظاهر بسیار بدیهی به نظر می رسد. پس چرا این بخش 
را اینگونه آغاز کردم؟ نکته مهم در این میان ضرورت ایجاد فهمی مش��ترک میان 
ما و کاربران پیرامون نوع محتوای مورد عالقه مان است. متاسفانه بسیاری از برندها 
تعریف دقیقی از ماهیت محتوای مورد نیازشان ندارند. به همین دلیل شمار باالیی 
از محتوای تولیدی کاربران به هیچ وجه مورد استفاده آنها قرار نمی گیرد. به عنوان 
یک برند حرفه ای ما باید تعریف دقیقی از ماهیت محتوای مورد عالقه و نیاز برندمان 

داشته باشیم. 
بدون تردید موفقیت در زمینه اس��تفاده از محت��وای تولیدی کاربران به صورت 
اتفاقی رخ نمی دهد. به مانند هر استراتژی بازاریابی، در اینجا نیز برنامه ریزی دقیق 
مورد نیاز اس��ت. صرف مش��اهده پس��ت های کاربران با تگ برندمان در شبکه های 

اجتماعی کافی نیس��ت. بلکه ما باید محتوای مورد عالقه  برندمان را در پس��ت های 
کاربران مشاهده کنیم. همیشه هدف نهایی فرآیند بازنشر محتوای تولیدی کاربران 

را به عنوان شاخه ای از فعالیت بازاریابی مد نظر داشته باشید. 
وقتی نوبت به انتخاب محتوای مناس��ب برای بازنش��ر می رسد، باید جلسه ای با 
حضور بازاریاب های برندمان تشکیل دهیم. نکته مهم در این جلسه بررسی اهداف 
بازاریابی برندمان در ماه های آتی و انتخاب محتوای هماهنگ با آن اهداف اس��ت. 

انتخاب تصادفی تصاویر هیچ گاه نتیجه مطلوبی را به همراه نخواهد آورد. 
وقتی ما تعریف دقیقی از محتوای مورد عالقه  برندمان داشته باشیم، با انتشار آن 
مس��یر پیش روی کاربران را مشخص خواهیم کرد. در نتیجه دیگر خبری از سیل 
عظیم��ی از محتوای بدون ارتباط با اهداف بازاریابی و کس��ب وکار برند ما نخواهد 
بود. یک راهکار برای آگاهی بخش��ی در زمینه نوع محتوای مورد عالقه ما اس��تفاده 
هوشمندانه از هشتگ هاس��ت. بر این اساس نام هشتگ برند ما باید پیوند منطقی 
با س��نخ محتوای مدنظرمان داشته باش��د. همچنین نصب هشتگ در محیط های 
فیزیکی مناسب نیز اهمیت فراوانی دارد. به این ترتیب مخاطب به خوبی نسبت به 

کمپین برند ما آگاهی به دست می آورد. 
اس��تفاده از فرآیندهای جس��ت وجوی پیش��رفته به منظور یافتن   .5

محتوای گمشده
اگر ما فقط بر روی ذخیره س��ازی محتوای تولیدی کاربران به محض انتشارشان 
تمرکز کنیم، به احتمال زیاد شمار قابل توجهی از محتواهای مناسب برندمان را از 
دس��ت خواهیم داد. به عنوان بخشی از برنامه مشاهده گری برندمان در شبکه های 
اجتماعی باید جست وجوی محتوای قدیمی مرتبط با برندمان را در دستور کار قرار 
دهیم. منظور من از مفهوم برنامه مشاهده گری تمام فعالیت های برند ما در راستای 
یافتن محتوای پیرامون  کس��ب وکارمان است، بنابراین ما باید برنامه ای دقیق برای 
یافتن محتوای تولیدی کاربران در مورد برندمان داش��ته باشیم حتی اگر محتوای 

مورد نظر دارای تگ برند ما یا هشتگ مان هم نباشد. 
اگر شما مطلبی مناسب برای اشتراک گذاری با مخاطب تان پیدا کردید، به سرعت 
با خالق آن ارتباط برقرار کنید. بدون تردید آنها تمایل کمتری به انتش��ار عمومی 
محتوای ش��ان در مقایس��ه با صاحبان محتوای دارای تگ رسمی برندتان خواهند 
داش��ت. با این حال بدترین پاسخ ممکن به درخواست ما »نه« است، بنابراین باید 

شانس خودمان را آزمایش کنیم. 
اهمیت یادگیری از محتوای کاربران بدون توجه به بازنشرشان  .۶

همه برندها عالقه مند به ایفای نقش یک قدرت بزرگ در عرصه بازاریابی هستند. 
با این حال مزایای محتوای تولیدی کاربران فقط در زمینه افزایش شهرت و اعتبار 
برندمان نیست. یکی از نکات مهم یادگیری مسائل مهم از چنین محتواهایی است. 
بدون ش��ک هر کاربری با توجه به یک��ی از مزیت ها یا نقاط ضعف برند ما اقدام به 
تولید محتوا می کند، بنابراین در نظر داش��تن دغدغه س��ازنده اثر همیشه سودمند 
خواه��د بود. امروزه برندهای بزرگ هزینه های بس��یار زیادی برای یافتن ایرادهای 
کسب وکارشان انجام می دهند. برندهای کوچک از نظر مالی توانایی حرکت همسو با 
برندهای بزرگ در این مورد را ندارند. به همین دلیل باید به سراغ راهکار جایگزین 
ساده تری باش��ند. راهکار پیشنهادی من در اینجا تحلیل محتوای تولیدی کاربران 

است. 
به عنوان مثال، ش��اید در حین بررسی نحوه استفاده مشتریان از محصوالت مان 
با انواع کاربردهای پیش بینی نش��ده آن آش��نا شویم. شاید هم مشتریان عالقه مند 
به اس��تفاده از محصول ما در کنار یک یا چند محصول مکمل دیگر داشته باشند. 
در این صورت برند ما فرصت مناس��بی برای همکاری سودمند با برندهای دیگر را 

خواهد داشت. 
مزیت دیگر تحلیل محتوای تولیدی کاربران امکان مشاهده ناآگاهی مشتریان در 
مورد کاربرد درست محصول مان است. در این صورت ارائه دستور استفاده درست از 

محصول مان ضروری به نظر می رسد. 
hootsuite :منبع

۶ نکته که نباید در برنامه بازاریابی فراموش 
کرد

 در گزارشی در سال 2۰18 گارتنر مشخص کرد که:
52درص��د از بازاریابان در اس��تراتژی برنامه بازاریاب��ی خود، بودجه حوزه 

تجربه مشتری را ثابت و یا کاهش می دهند.
در حالی که امروزه اهمیت آن در حال افزایش است!

به نظر می رسد این تحقیق واقعیت روشنی را نشان می دهد:
اغلب صحبت در مورد یک موضوع ساده تر از انجام آن است.

 به یاد دارم، چند س��ال پیش جیمز گیلبرت مشاور فوربس از تجربه خود 
اینگونه  گفت:

در یک شرکت مراقبت  های بهداشتی مجبور بودیم انتخاب کنیم:
 مقدار قابل توجهی از هزینه های فناوری بازاریابی مان را کاهش داد.

• بودجه بیشتری دریافت کنیم.
فکر می کنید کدام احتمال اتفاق افتاد؟

ماه ها کاوش کردیم تا متوجه شویم:
• چه قسمت های فناوری با هم همپوشانی داشتند.

• چه بخش هایی  استفاده نمی شدند.
تا بتوانیم آنها را حذف کنیم.

با این حال نتوانستیم بازگشت سرمایه مناسبی را دنبال کنیم.
همه اینها تحقق این امر را روشن ساخت:

 بنابرای��ن، چگونه رهبران کس��ب وکار یک اس��تراتژی تجربه مش��تری را 
توسعه می دهند؟

)در حالی که با موتور بازاریابی در کمترین مقدار اصطکاک باشد.(
پاسخ  گیلبرت ساده است:

 همچنی��ن او می گوی��د: من به اندازه کافی خوش ش��انس هس��تم که در 
بازاریابی مان بر روی تجربه مشتری تمرکز داریم.

علت تمرکز به دلیل فعالیت ش��رکت نیس��ت. بلکه ب��اور داریم باید روی 
تجربه مشتری تمرکز کنیم .

همیشه توجه داشته باشید که:
•  می بایست در بازاریابی، تمرکز اصلی خود را بر تجربه انسانی قرار دهیم.

• برنامه بازاریابی برای بهبود تجربه مشتری داشته باشیم.
این نکات کمک می کند تا مشتری را از دست نداد.

 چند راه برای کنترل تجریه مشتری
User Experience in Marketing 

1-تکنولوژی
 با اس��تفاده از تکنول��وژی، تجربه بهتری برای مش��تریان فراهم کنید نه 

برای بازاریابی خود!
گاهی بودجه کافی برای بازاریابی نداریم با اس��تفاده از تکنولوژی می توان 

تجربه را بهینه کرد.
این کمک می کند تا ایجاد نقاط اصطکاک کمتری در حوزه تجربه مشتری 

و بازاریابی ایجاد شود.
 برای مثال، قصد خروج از یک وب سایت دارید و صفحه پاپ آپ باز شود.

آیا وقتی این اتفاق برای شما می افتد آن را دوست دارید؟
من از آن متنفرم. وقتی که به سایت های B2B می روم.

در حالی که، وقتی به س��ایتی برای خرید هدیه می روم، پیش��نهاد ارسال 
رایگان و تخفیف خوشحال کننده است.

OMNI 2. کانال 
 فقط به این دلیل که کانالی برای بازاریابی در دسترس وجود دارد، بدان 

معنا نیست که شما باید از آن استفاده کنید.
با مش��تریان خ��ود رابطه برقرار کنید تا ارزش واقع��ی در تعامل با آنها به 

دست آورید.
اجازه دهید مثالی بزنم:

اتوماس��یون پس��ت الکترونیکی را انتخاب می کنیم. ای��ن عمل به معنای 
آن است:

کار برای شما و سایر بازاریابان آسان تر شود.
توجه داشته باشید:

• هرگز نباید مشتری بهای آن را بدهد.
• این ایمیل ها برای هزاران نفر همزمان  ارس��ال می شود )مهم نیست که 

محتوای شما چقدر عالی است(.
• پ��س تبلیغات ب��دون هیچ ارزش��ی و تماس ها با هیچ زمین��ه ای انجام 

می شوند.
ضرب المثل قدیمی هس��ت که می گوید: با دیگ��ران طوری رفتار کن که 

می خواهید با شما رفتار شود.
اگرچه کلیشه ای اما درست است.

 Inbox هر کدام از ما چند ایمیل نخوانده بدون دلیلی برای باز کردن در
داری��م! ما حت��ی وقت نداریم روی آنه��ا کلیک کنیم چه برس��د که آنها را 

بخوانیم!
 3. گوش دادن

 در واقع اگر ش��ما س��عی نکنید به مش��تریان خود گ��وش دهید چگونه 
می توانید:

 به آنچه می گویند عمل کنید؟
•  آنها را درک کنید و متوجه نیازشان شوید؟

•  مش��تریان احتمالی خود را گوش دهید اگر شما جایی برای ذخیره این 
اطالعات در هنگام تعامل با آنها نداشته باشید؟

 از آنها بپرسید:
 عملکرد ما در بازاریابی چگونه است؟

• تمایل دارید تا بیشتر چه مواردی به شما ارائه شود؟
• نظرتان در تجربه برند ما چگونه است؟

 می توانید در تیم توسعه و فروش سواالتی از این دست را از مردم پرسید 
و نمی توانم بگویم که چقدر بازخورد جالبی خواهید دید!

 ۴. محصول
 همیشه تغییرات اتفاق میفتد و چاره ای جز همراهی نیست.

• توس��عه، طراحی، نوآوری و س��ازگاری با تغییرات در برنامه خود داشته 
باشید.

• محصول خود را کنترل کنید.
• از ترندها برای خدمت بهتر به مشتریان استفاده کنید.

 5.اولویت دهی
 آیا ش��ما صرفا فعالیت ه��ای بازاریابی که از دس��ت تان برمی آید را انجام 

می دهید؟
بهتر است تمرکز بر اولویت بندی براساس بازخورد مشتریان داشته باشیم.

سوالی که می توان از آن استفاده کرد:
• چگونه می توانیم برای مشتریان خود سودمند باشیم؟

• هیچ وقت نشنیده ام که این سوال بی نتیجه و غیرمنصفانه باشد.
ibazaryabi :منبع
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چگونه از محتوای تولیدی کاربران در کمپین بازاریابی مان استفاده کنیم؟
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 افسانه های استارتاپی:
نیاز به سرمایه ریسک پذیر

در میان تصورات اش��تباه درباره  اس��تارتاپ ها، ای��ده دنبال کردن 
یک مس��یر یا بنچمارک های پذیرفته شده برای تأمین مالی، یکی از 

مخرب ترین ایده ها است.
اهداف مش��خصی وجود دارد که هر اس��تارتاپی بای��د برای بقا و 
رش��د به  آن دس��ت یابد، اما راه های بس��یاری برای رسیدن به این 
اهداف پیش پای کارآفرینان قرار دارد. مسیرهای سنتی دیگر برای 
کارآفرین��ان جوان امروز کارایی ندارد، زیرا دینامیک کس��ب وکار و 

دنیای پیرامون، در طول این قرن بسیار تغییر کرده است.
این ایده که یک استارتاپ باید در برهه ای از فعالیت خود به دنبال 
تأمین س��رمایه از سرمایه گذاران ریسک پذیر )VCs(  باشد، یکی از 
هم��ان »روش های قدیمی« انجام دادن کارها به ش��مار می رود. یک 
VCاس��تارتاپ برای زنده ماندن و درنهایت رشد به پول نیاز دارد و

ها این پول را در اختیار قرار می دهند و داش��تن س��رمایه  VC در 
هنگام صحبت با مش��تریان بالقوه یا شرکا، تأیید اعتبار و پایایی آن 
کس��ب وکار یا تفکراتی از این دست است. درواقع جذب VC به طور 
مختصر نش��ان می دهد که شخص دیگری محصول و شرکت شما را 
بررس��ی کرده و آن  را به اندازه  کافی ارزشمند دانسته تا مقدار قابل 

توجهی پول در این ایده سرمایه گذاری کند.
ام��ا پذیرش س��رمایه  VC با چالش ه��ا، مصالح و خواس��ته های 
خاص خود برای کارآفرینانی همراه اس��ت که ش��اید تمایل نداشته 
باشند در نقاط مش��خصی حرکت یا تغییر کنند. واگذاری سهام در 
ش��رکت ش��ما و درواقع همکاری با کس��ی که در ابتدا هرگز تصور 
نمی کردید مسیری نیست که بس��یاری از کارآفرینان برای شرکت 
خود پیش بینی کرده یا راضی به انجام آن باشند. برای این دسته از 
بنیانگذاران، راه های جایگزین رش��د کسب وکار، بهترین گزینه برای 

رسیدن به رویای شان هستند.
چگون��ه کارآفرینان می توانند بدون اتکا به س��رمایه  ریس��ک پذیر 

به دنبال موفقیت باشند؟ چند راه مختلف وجود دارد:
بوت استرپینگ

بوت اس��ترپینگ کس��ب وکار، اولی��ن روش تأمین مالی توس��ط 
بنیانگذار اس��ت ک��ه به ذهن می آی��د و کاماًل رایج اس��ت؛ مطمئناً 
ای��ن روش چالش ه��ای خاص خود را دارد: نداش��تن جریان زیادی 
از پول نقد می تواند جاه طلبی و اهداف اولیه شما را به سطحی قابل 
دس��تیابی تر در کوتاه مدت تقلیل دهد. در نتیجه، رشد شما ممکن 
است کندتر از انتظارتان باشد، به ویژه برای بنیانگذارانی با ایده های 

بزرگ و احساسات قوی در مورد آنچه می خواهند انجام دهند.
ام��ا درواقع بوت اس��ترپینگ می تواند به عنوان ی��ک نکته  مثبت 
برای کس��انی باش��د ک��ه آن  را محدودیت نمی دانند یا ارزش��ی که 
این محدودیت ها ارائ��ه می دهد، را درک می کنند. بودجه  محدودتر 
می تواند ش��ما را مجب��ور به اولویت بندی و تصمیم گیری براس��اس 
موارد ضروری کرده و از عواقب ولخرجی روی کسانی که می خواهند 
قدم های زیادی را به یک باره بردارند، جلوگیری کند. سرمایه گذاری 
بر رش��د خود مس��تلزم تمرکز بر فروش و مشارکت است که به نوبه  
خود نیاز به تالش های بس��یار برای توسعه بهترین محصول ممکن، 
به جای ساختن یک شرکت دارد که روی کاغذ برای سرمایه گذاران 

بالقوه خوب به نظر می رسد.
روش های جایگزین افزایش سرمایه

توس��عه  اینترنت در طول ربع قرن گذشته، هر تعداد کارکردی را 
که زمان��ی در انحصار تعداد اندکی ب��ود، دموکراتیزه کرده و جذب 
سرمایه نیز به همین شکل تحت تاثیر قرار گرفته است. بنیانگذاران 
در حال  حاضر می توانند درخواس��ت تأمین مالی خود را مستقیماً از 
عموم تقاضا کنند، طرح های خود را در سایت هایی مانند ایندیگوگو 
بفرس��تند و به ذي نفعان عالقه مند اج��ازه دهند در ازای پاداش، به 
مقادی��ر کوچک در رس��یدن به اهداف آنها کم��ک کنند. این راهی 
اس��ت برای دورزدن واسطه های سنتی و پیدا کردن مخاطب و پایه  
مش��تری و جذب آنها نه تنها با هدف کسب سرمایه  مورد نیاز، بلکه 

برای ایجاد طیفی از عالقه مندان محصول و شرکت خود.
عرضه های اولیه  س��که)ICOs( نیز روش��ی برای جذب س��رمایه 
اس��ت که طی س��ال گذشته رایج تر شده اس��ت - ترکیبی از جذب 
س��رمایه از طریق جمع س��پاری با تکنول��وژی بالک چین و ارزهای 
دیجیت��ال -اما ش��رکت های عالقه من��د به دنبال کردن این مس��یر 
باید مراقب باش��ند، زیرا متعاقب موج تالش ه��ای فریبکارانه جذب 
سرمایه، SEC )کمیسیون های بورس اوراق بهادار( وارد کارزار شده 

و به شدت به تنظیم مقررات ICOها می پردازد.
هر کارآفرینی باید مسیر خودش را برای هدایت کسب وکار تعیین 
کند، چه این مسیر واگذاری و خروج زودهنگام، سلطه بر جهان، یا 
یک زندگی راحت به واس��طه  رئیس خودبودن باشد. برای بعضی ها، 
به معن��ای پیدا کردن س��رمایه  VC برای کمک به رش��د ش��رکت 
خود بوده که مس��یری عالی اس��ت؛ آنچه در این مقال��ه آمد نباید 
به عنوان حمله به س��رمایه گذاران ریسک پذیر یا افرادی که به دنبال 
این نوع س��رمایه گذاری هستند، تلقی شود. بااین حال، افرادی که با 
محدودیت های نقشه  راه سنتی استارتاپ احساس راحتی نمی کنند، 
نباید احس��اس اجب��ار به دنبال کردن روش های تأمی��ن منابع مالی 
ناخوش��ایند یا مورد نیاز داشته باشند؛ به جای آن، آنها آزادند تا راه 

خودشان را بسازند.
FORBES/zoomit :منبع
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در زمینه ورزش های ترکیبی )به اختصار UFC( مک گرگور شناخته شده ترین 
فرد محس��وب می شود که موفق شده است تا در دو وزن مختلف به قهرمانی در 
این رقابت ها دس��ت پیدا کند. وی همچنین رکورددار س��ریع ترین ناک اوت در 
تاریخ فینال این مس��ابقات نیز است. رقابت اخیر وی با حبیب نورماگومدوف نیز 
به عنوان پربیننده ترین مبارزه معرفی ش��د. وی در ماه گذشته خبر بازنشستگی 
خود را اعالم کرد که حیرت بس��یاری را برای عالقه مندان این رش��ته به همراه 
داش��ت. به این بهانه در ادامه به بررس��ی 1۰ راز موفقیت از زبان این ورزش��کار 

افسانه ای خواهیم پرداخت. 
1-نسبت به کار خود وسواس داشته باشید 

اگرچه به عقیده بس��یاری م��ک گرگور کمی دیر پا به مس��ابقات ورزش های 
ترکیبی گذاش��ت، با این حال وی در همین مدت زمان کم نیز موفق شده است 
ت��ا عملکردی خیره کنن��ده و فراتر از حد تصور را به نمای��ش بگذارد. پیروزی بر 
خوزه آلدو که رکورد 1۰ س��ال پیروزی متوالی را در اختیار داشت، شروع مطرح 
ش��دن وی در س��طح جهانی بود. نکته جالب این مسابقه ناک اوت کردن حریف 
تنها در 13 ثانیه بوده است که در نوع خود یک رکورد جدید محسوب می-شود. 
وی در رابط��ه با راز موفقیت خود عنوان کرده اس��ت که او اعتماد به نفس خود 
را از عملکرد روزانه اش می گیرد و همواره تالش کرده اس��ت تا بیش از س��ایرین 
برای کس��ب موفقیت تالش کند. همچنین وی از الزامات موفقیت را عالقه بیش 
از حدی دانس��ته که منجر به نوعی وس��واس در کار شود. این امر به شما کمک 
خواهد کرد تا همواره به دنبال باالترین س��طح ممکن باش��ید. همچنین این امر 
که در مس��یر موفقیت خود درگیر حواش��ی نشوید نیز از دیگر مواردی محسوب 
می شود که باعث خواهد شد تا بتوانید بر روی هدف و اقدامات الزم آن، متمرکز 
بمانید. درواقع برای رس��یدن به موفقیت الزم است تا تنها به هدف توجه داشته 

و سایر موارد نظیر اخبار پیرامون خود را نادیده بگیرید. 
2-از قدرت تجسم و ذهن خود غافل نشوید 

مک گرگور همواره قبل از ش��روع مس��ابقه، خود را به عنوان فرد پیروز متصور 
شده و در تالش برای ایجاد یک تصویر ذهنی دلخواه است. این امر به وی کمک 
می کند تا بر استرس خود غلبه کرده و موفقیت را امری دست یافتنی تصور کند. 
در این رابطه علم روانشناسی نیز عنوان کرده است که ریشه بسیاری از ناتوانی  و 
شکس��ت های انسان، ناشی از سدهای ذهنی است. به همین خاطر می توان گفت 
ک��ه ذهن هر چیزی را که بتواند باور کند، قدرت رس��یدن ب��ه آن را نیز در فرد 
ایجاد خواهد کرد. به همین خاطر نیز توصیه می ش��ود تا شرایط مطلوب خود را 
به صورت مکرر در ذهن متصور ش��ده و به دنبال یک تصویر ذهنی کامال شفاف 
از آن باشید. با تمرین در این رابطه، به زودی شاهد تغییرات مثبتی به خصوص 

در میزان انگیزه و عملکرد خود، خواهید بود. 
3-محدودیت ها را کنار بگذارید 

بدون شک هر فردی برای خود یک نقطه پایان را متصور می شود. با این حال 
م��ک گرگور توصیه می کند که این اقدام را کنار گذاش��ته و به دنبال شکس��تن 
رکوردها باش��ید. این امر که خود را محدود به س��طح مش��خصی ندانید، باعث 
خواهد ش��د تا به دنبال انجام کارهایی فراتر ار هرگونه مرز و محدوده ای باش��ید. 
برای مثال رکورد س��ریع ترین ناک اوت در فینال، اگرچه برای بسیاری یک رویا 
تلقی می ش��ود، ب��ا این حال وی به علت عدم محدود ک��ردن خود و تالش برای 

نمایش تمامی قابلیت ها، موفق شد تا این رکورد جاودانه را در برابر حرفی که تا 
به آن زمان شکستی را متحمل نشده بود، به دست آورد. 

4-تمامی ترس های خود را کنار بگذارید 
هر فردی از مجموعه ای از ترس ها برخوردار است که ترس از شکست، رایج ترین 
آن محسوب می شود. با این حال با نگاهی واقع بینانه به این نکته پی خواهید برد 
که حتی در صورت وقوع ترس های ش��ما نیز اتف��اق فاجعه باری رخ نخواهد داد. 
درواقع تمامی افراد حتی محتاط ترین ها نیز در طول زندگی خود با شکست هایی 
مواجه خواهند ش��د. با این ح��ال تفاوت افراد شکس��ت خورده و موفق، تنها در 
واکنش آنها خالصه می  شود. درواقع افراد موفق، شکست خورده هایی هستند که 
این امر را به عنوان یک رخداد طبیعی دانسته و در هیچ مرحله ای متوقف نشدند. 
با این حال در صورتی که تمایلی به شکس��ت ندارید، توصیه می ش��ود تا غرور را 
کنار گذاش��ته و همواره به دنبال بهبود خود باشید. فراموش نکنید که درخشش 
حال حاضر شما، در هیچ ش��رایطی نمی تواند ضامن موفقیت های آتی نیز باشد. 
به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا افزایش مهارت و تالش بیش��تر، همواره مدنظر 
شما باشد. در آخر به خاطر داشته باشید که الزم است تا جسارت قدم گذاشتن 
در مس��یر خواسته-ها و یا نمایش اس��تعداد و توانایی  های خود را داشته باشید، 
در غیر این صورت زندگی ش��ما با حس��رت و فاصله ای بسیار نسبت به آنچه که 

می توانستید به آن برسید، سپری خواهد شد.
۵-منحصر به فرد باشید 

بدون ش��ک تمامی افراد با یکدیگر تفاوت های��ی را دارند. همین امر نیز باعث 
می ش��ود تا تالش برای ش��بیه شدن به س��ایرین، امری کامال نادرست محسوب 
شود. همچنین فراموش نکنید که مردم در هر حرفه و کسب وکاری ضامن بقای 
ش��ما خواهند بود. به همین خاطر نیز باید تفاوتی با س��ایرین داش��ته باشید تا 
بتوانید نظر افراد را جلب کرده و طرفداران بیشتری را برای خود پیدا کنید. این 
امر درواقع همان ایجاد برند ش��خصی محسوب می شود که مزیت های فراوانی را 

برای افراد به همراه خواهد داشت. 
۶-برای تصمیم گیری های خود زمان کافی را اختصاص دهید 

م��ک گرگور از جمله ورزش��کارانی اس��ت که هیچ گاه تحت فش��ار رس��انه ای 
قرار نگرفته و پاس��خ های لحظه ای را نیز نداش��ته اس��ت. درواقع وی برای حتی 
کوچک ترین کنفرانس خبری و یا مصاحبه نیز از مدت ها قبل خود را آماده کرده 
و دقیقا می داند که چه واکنش��ی باید به س��واالت احتمالی داش��ته باشد. همین 
امر نیز وی را از بس��یاری از حاش��یه ها و مشکالت دور س��اخته است. به همین 
خاطر نیز توصیه می ش��ود تا همواره ب��رای تصمیم گیری های خود زمان کافی را 
اختصاص دهید تا بتوانید همواره در مس��یری درس��ت گام بردارید. جالب است 
بدانید که کانر مک گرگور در خانواده ای به ش��دت فقیر متولد ش��د و از جثه ای 
نحیف برخوردار بوده است. همین امر نیز باعث شد تا وی برای بهبود وضعیت و 
افزایش توان برای دفاع از خود به ورزش-های رزمی روی آورد. این امر در حالی 
بود که وی در ابتدا تصمیم داش��ت تا در زمینه فوتبال فعالیت کند. وی در این 
رابطه عنوان کرده اس��ت که این اقدام وی نخس��تین تصمیم حرفه ای او بوده که 

برای آن مدت زیادی را صرف کرده است.
7-به تعادلی میان تواضع و غرور دست پیدا کنید 

اگرچه کانر اخیرا در دو مسابقه با فلوید می ودر و حبیب نورماگومدوف محتمل 
شکس��ت شد، با این حال وی هیچ گاه خود را بازنده ندانسته و عنوان کرده است 
که هیچ شکستی برای وی نقطه پایان نیست. درواقع نمی توان انتظار داشت که 
فردی بتواند تا ابد پیروز از میدان خارج شود. همچنین وی عنوان کرده است که 

هیچ شکس��ت واقعی وجود نداش��ته و وی یا به پیروزی دست پیدا خواهد کرد و 
ی��ا چیزهای جدیدی را خواهد آموخت که به افزایش قدرت و مهارت وی کمک 
خواهد کرد. در آخر فراموش نکنید که غرور هنگامی که با تواضع همراه نباش��د، 
حالتی خارج از حد کنترل و مضر را به خود خواهد گرفت که باعث می ش��ود تا 

فرد با نخستین شکست خود، کامال نابود شود. 
8-منتقدان خود را فراموش کنید 

وی در جواب منتقدان خود عنوان کرده اس��ت ک��ه برندگان بر روی موفقیت 
تمرکز کرده و بازنده ها تمرکز خود را معطوف به افراد برنده می کنند. درواقع این 
جمله اگرچه خش��م بس��یاری از منتقدان را به همراه داشته است، با این حال به 
خوبی نش��ان می دهد که نباید اجازه داد تا صحبت های منفی بر روی شما تاثیر 
بدی را داشته باشد. وی در ادامه عنوان کرده است که تمامی افرادی که سایرین 
را مورد نقد قرار می دهند، ابدا در ش��رایط آنها قرار نداش��ته و نمی توانند خود را 
به ج��ای آنها تصور کنند. به همین خاطر نیز نقد نمی تواند کامال واقعی باش��د. 
در این رابطه بهتر اس��ت تا تمرکز خود را تنها بر روی گام بعدی خود قرار داده 
و در هی��چ مرحله ای اجازه ندهید ک��ه گفته های افراد منجر به ایجاد تردیدهایی 
نس��بت به توانایی های خودتان ش��ود. برای مثال هنگامی که وی تصمیم گرفت 
تا در یک مس��ابقه بوکس با فلوید می ودر شرکت کند، بسیاری از افراد به انتقاد 
از وی پرداخت��ه و هیچ شانس��ی را برای او قائل نبودن��د. علت این امر نیز به این 
خاطر است که وی در رشته بوکس فعالیت نکرده و نمی تواند با برترین ورزشکار 
آن، رقابت کند. با این حال وی فراتر از انتظار ظاهر ش��د و علی رغم شکست در 
راند دهم، به 1۰۰ میلیون پول از این مسابقه و مطرح کردن رشته ورزشی خود 
دس��ت پیدا کرد. به همین خاطر نیز می توان گفت که این شکس��ت در راستای 
اهداف��ی مهم تر بوده که به خوبی تیزهوش��ی و عدم ترس وی از شکس��ت را به 

اثبات می رساند. 
۹-هوشمندانه تالش و تمرین کنید 

برخی از افراد ممکن است تالش و تمرین فوق العاده ای را انجام داده و حتی در 
این رابطه از افراد برتر حوزه خود نیز فراتر روند. با این حال هنوز هم نمی توانند 
به جایگاه مدنظر خود دست پیدا کنند. تحت این شرایط الزم است تا نحوه کار 
خود را مورد بازبینی قرار دهید تا نسبت به درست بودن روش های خود اطمینان 
کس��ب کنید. برای مثال در زمینه ورزش، همواره وس��ایل، رژیم ها و روش های 
جدید معرفی می ش��ود که کارآمدی بیش-تری را نسبت به روش های قدیمی تر 
خ��ود دارند. به همین خاطر نیز این موارد می-توانند به ش��ما کمک کنند تا به 
س��طح آمادگی بیش تری دس��ت پیدا کنید. درواقع برای موفقیت الزم اس��ت تا 
از امکان��ات اطراف خود به خوبی اس��تفاده کنید که بدون ش��ک تکنولوژی های 
روز، از جمله آنها محس��وب می-ش��ود. در نهایت فراموش نکنید که بهترین نوع 
س��رمایه گذاری، س��رمایه گذاری بر روی خود اس��ت. به همین خاطر نباید برای 

هزینه کردن برای خود واهمه ای داشته باشید. 
10-ذهن حریف خود را برهم بریزید 

همان  طور که در موارد گذش��ته عنوان شد، یکی از مهم ترین الزامات موفقیت، 
تمرکز است. به همین خاطر در صورتی که بتوانید ذهن مخاطب خود را منحرف 
و مخدوش کنید، ش��انس موفقیت خود را افزای��ش خواهید داد. این امر درواقع 
عملیات روانی ای محسوب می شود که وی قبل از تمامی مسابقات خود در تالش 
برای انجام آن اس��ت. در این رابطه وی توصی��ه می کند که هیچ گاه حریف خود 

را رها نکرده و اجازه ندهید که با تمام قوای خود پا به میدان مسابقه بگذارد. 
knowstartup :منبع
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اخبار

ایـالم – هدی منصوری : رئیس HSE ش��رکت ملی گاز ایران 
گفت: شرکت پاالیش گاز ایالم در پیشگیری از حوادث و آسیب های 
انسانی موفق عمل کرده و بطوریکه در چند سال گذشته تاکنون هیچ 
گونه مواردی مشاهده نشده است. به گزارش روابط عمومی، مهندس 
"محمدرضا یوس��فی پور" با اشاره به اینکه شرکت های تابعه شرکت 
ملی گاز ایران می بایس��ت از این ش��رکت الگو ب��رداری کنند،افزود: 
نداشتن حوداث و آسیب های انسانی در پاالیشگاه گاز ایالم یک گوهر 
تابناک اس��ت که باید همکاران در ایالم از آن مراقبت ویژه کنند. وی 
اظهار داش��ت: جلوگیری از حوادث و آس��یب های انسانی سخت اما 
ممکن،پیچیده اما مقدور و نیازمند مشارکت عمومی و کوشش مدیران 
و امری بس��یار ارزشمند است. رئیس HSE شرکت ملی گاز ایران با 
اشاره به اینکه در سال گذش��ته 1۰۰ درصد حوادث در شرکت ملی 
گاز ایران در حوزه پیمانکاران بوده است،خاطرنشان کرد: از این تعداد 
5۰ درصد مربوط به پیمانکاران شرکت مهندسی و توسعه،25 درصد 

پیمانکاران شرکتهای گاز استانی،12.5 درصد پیمانکاران شرکت انتقال 
و 12.5 درصد مربوط به پیمانکاران شرکتهای پاالیشی گاز در کشور 
بوده است. وی گفت : در شرکت ملی گاز ایران توجه به مسائل ایمنی 
بس��یار با اهمیت بوده و مرتب با تمرین های مختلف میزان آمادگی 

با حوادث احتمالی تمرین می ش��ود به طوری با وجود گذشت مدت 
کوتاهی از سیل اخیر در کشور و مواجهه با مشکالت آن، در حال حاضر 
همزمان با حضور مسئوالن کشوری پدافند غیر عامل و وزارت نفت در 
پارس جنوبی و مسئولین HSE  شرکت ملی گاز در پاالیشگاه گاز 
ایالم مانورهای مختلف با سناریوهای واقعی برگزار و نقاط قوت و قابل 
بهبود بررسی و ارزیابی می شود.  رئیسHSE شرکت ملی گاز ایران 
در بخش دیگری از سخنانش به حوزه محیط زیست پاالیشگاه های 
کشور اشاره کرد و گفت:شرکت ملی گاز ایران ذاتا ماهیتش دوستدار 
محیط زیس��ت است به طوری که گاز شهری را به عنوان یک حامل 
انرژی از پاک ترین و تمیز ترین س��وخت فسیلی به کل اقصی نقاط 
کش��ور رسانده است.مهندس یوسفی پور اظهار داشت:صنعت نفت و 
)EIE(گاز تنها صنعتی است که دقیقا منطبق با اصول محیط زیست
است و در تمامی پروژه ها در سطح کشور ارزیابی محیط زیست باید 

بصورت اجبار انجام شود.

اهواز- شـبنم قجاوند- مدیرعامل ش��رکت ب��رق منطقه ای 
خوزس��تان گفت: س��یل تاکنون س��ه هزار و 3۶۰ میلیارد ریال به 
تاسیسات و زیرس��اخت های این شرکت خسارت وارد کرد. محمود 
دش��ت بزرگ اظهار داش��ت: یکه��زار و ۶95 دکل ب��رق منطقه ای 
خوزس��تان در معرض آبگرفتگی سیل قرار داش��ت که از این تعداد 
یکه��زار و 1۴۴ دکل در وضعی��ت بحرانی قرار دارن��د و باید به آنها 
رسیدگی شود. وی با بیان اینکه ۶ دکل سقوط کرده در سیل نیاز به 
اصالح و بازسازی دارند، تصریح کرد: جاده های دسترسی خطوط و 
فونداسیون دکل ها به دلیل شدت و ماندگاری سیل دچار آبشستگی 
شدند و باید در همه آنها ترمیم صورت گرفته و جاده های دسترسی 

بازس��ازی شوند.  مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: 
از ۴۷ پست در معرض آبگرفتگی 18 پست حالت بحرانی داشتند و 
س��یل به بستر و دیوارهای محوطه های آنها نیز خساراتی زده است. 
دشت بزرگ انجام اقدامات مقابله ای برای سیل بندی و خاکریزی در 
اطراف این 18 پست را یکی دیگر از خسارت های شرکت برق منطقه 
ای خوزس��تان در سیل اخیر اعالم کرد.وی با بیان اینکه همه تالش 
برق منطقه ای خوزستان این بوده که خاموشی در شبکه رخ ندهد، 
تاکید کرد: در ش��بکه انتقال و فوق توزیع استان هیچگونه خاموشی 
ناشی از سیل رخ نداده و الزم است در این خصوص از دستگاه هایی 

که در استحکام بخشی پست ها با ما همکاری داشتند تشکر کنم. 

اصفهان - قاسم اسد- ش��رکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان از دوم اردیبهشت ماه نمایشگاه توانمندی های اقتصادی جمهوری 
اس��المی ایران را با عنوان »ایران پروژه« در بغداد، پایتخت کشور عراق 
برگ��زار خواهد کرد. به گزارش اداره رس��انه ش��رکت نمایش��گاه های 
بین المللی استان اصفهان، این نمایشگاه که به مدت چهار روز و تا پنجم 
اردیبهشت ماه در مرکز نمایشگاهی شهر بغداد برگزار خواهد شد، به ارائه 
توانمندی های شرکت های ایرانی در حوزه های سنگ، برق و الکترونیک، 
فوالد، آلومینیوم، ایزوگام، خدمات س��اختمانی، کاش��ی و س��رامیک 
و... می پردازد تا این ش��رکت ها بازار خود را در کش��ور های همسایه نیز 
گسترش دهند. نمایش��گاه توانمندی های جمهوری اسالمی ایران در 
بغداد � عراق در ۷۰۰ مترمربع فضای مفید نمایش��گاهی با حضور 28 
شرکت از استان های اصفهان، تهران، خراسان رضوی و خوزستان برگزار 
می شود و فرصت های بی نظیری برای شرکت های حاضر ایجاد می کند 
تا با متقاضیان و مش��تریان عراقی وارد مذاکره و عقد قرارداد ش��ده و 

بازار خود را در منطقه توسعه دهند. در حاشیه برگزاری این نمایشگاه 
جلس��ات تجاری B2B پیش بینی شده تا ش��رکت های ایرانی بتوانند 
جزئیات محصوالت و خدمات خود را به طرف های تجاری عراقی معرفی 
کنند؛ همچنین ش��رایطی فراهم آمده تا در این نمایشگاه قراردادهای 
اولیه تجاری میان ش��رکت های ایرانی و عراقی منعقد ش��ود و پس از 

نمایشگاه به قرارداد تجاری نهایی تبدیل شود. نمایشگاه توانمندی های 
اقتصادی جمهوری اسالمی ایران )ایران پروژه( در حالی در عراق برگزار 
می شود که این کشور طی سال های اخیر شرایط سرمایه گذاری خارجی 
و روندهای مبادالت تجاری با کشورهای همسایه به ویژه ایران را تسهیل 
کرده است. کشور عراق به تازگی مجموعه ای شامل یکهزار و 2۰۰ طرح 
و پروژه برای س��رمایهگذاری و همکاری منتش��ر کرده که بستر خوبی 
برای ورود ش��رکت های ایرانی به بازار عراق است. موقعیت استراتژیک 
عراق، تعداد جمعیت آن و قیمتهای رقابتی از جمله دالیلی هستند که 
باعث می ش��ود عراق مقصد صادراتی ممتازی در منطقه و جهان باشد. 
»امتیازات سرمایهگذاری قوی، معافیت از مالیات و ضمانت ها« از جمله 
دالیل اصلی جذابیت سرمایه گذاری در کشور عراق به شمار می رود به 
این صورت که در عراق سرمایهگذار تا 1۰ سال از مالیات و عوارض معاف 
خواهند بود و این در حالی است که معافیت مالیاتی ممکن است تا 15 

سال نیز تمدید شود.

ارومیـه- رونـق - مدیرعامل ش��رکت پس از دی��د و بازدید 
نوروزی، از زحمات بی دریغ همکاران طی س��ال گذش��ته تقدیر 
ک��رده و اعالم کرد با همفکری و آمادگی به پیش��واز س��ال رونق 
تولی��د خواهیم رفت.  وی عنوان کرد ب��ا همت و تالش کارکنان 
این صنعت در س��ال جدید، ارائه خدمات مطلوب و درخور مردم 
شریف منطقه را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده ایم تا با برنامه 
ریزی های انجام ش��ده بتوانیم به اهداف شرکت دست یابیم. وی 
با اش��اره به نامگذاری سال جدید به نام »رونق تولید ملی« خاطر 
نشان کرد: ما در راستای تولید ملی دو وظیفه جدی داریم، اولین 
وظیفه خدمات رس��انی مطمئن برای تولید ملی و دومین وظیفه 
نیز افزایش سرعت در ارائه خدمات و افزایش کیفیت خدماتی که 

ارائه می دهیم. 

کسب عنوان دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی حاصل 
تالش تمام همکاران در سال ۹7 بود

وی افزود: تالش های بی دریغ همکاران در ارزیابی  سال 9۷، عنوان 
دس��تگاه برتر بین تمام دستگاه ها در جشنواره رجایی را به مجموعه 

افتخارات این ش��رکت افزود.  حس��ن بکلو اظهار کرد: شرکت توزیع 
نی��روی برق آذربایجان غربی دهمین ش��رکت توزی��ع از نظر تعداد 
مشترکین و طول شبکه در کشور بوده و باتوجه به پتانسیل نیروی 
انسانی، دومین شرکت از نظر نیروی رسمی کشور و نیز پنجمین رتبه 
از نظر نیروی رسمی، شرکتی و حجمی کشور را داراست که امیدوارم 
معاونین و مدیران ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان با به کارگیری 
پتانسیل نیروی انسانی در سال 98 نیز همانند سال های گذشته در 
راستای بهبود شاخص های شرکت گام های موثری بردارند.  الزم بذکر 
اس��ت در پایان این مراس��م از تیم اعزامی شرکت توزیع نیروی برق 
استان به مسابقات سیمبانی و نخستین دوره مهارت شغلی کارکنان 
شرکت های توزیع برق کشور که رتبه برتر در رشته احداث شبکه کابل 

خودنگهدار فشار ضعیف را کسب کرده بودند تجلیل شد.

کرج- خبرنـگار فرصت امروز- رییس کمیس��یون فرهنگی 
شورای شهر کرج گفت: اعتقاد داریم کارکنانی که تالش کمتری می 
کنند باید اضافه کار کمتری بگیرند و پرس��نلی که تالش بیشتری 
دارند؛ اضافه کار بیشتری دریافت کنند. اکبر سلیم نژاد در صد و سی 
و ششمین جلسه رسمی شورا از شهردار و سازمان فرهنگی و سازمان 
س��یما، منظر برای اجرای مطلوب برنامه های در روز فرهنگی کرج، 
قدردانی کرد. وی با اشاره به انجام تبلیغات مناسب برای روز فرهنگی، 
عنوان کرد: روز فرهنگی کرج به نحو مطلوبی به نمایش درآمد. رییس 

کمیس��یون فرهنگی در بخش دیگری به موضوع کاهش اضافه کار 
پرسنل اشاره کرد و گفت: در کمیسیون تحول اداری موضوع کاهش 
اضافه کارها مطرح ش��د؛ اما کاهِش اضافه کار به این معنا نیست که 
تمام��ی اضافه کارها کاهش یابد. وی ادامه داد: هدف از مطرح کردن 
این موضوع جلوگیری از تضییع حق پرس��نل است. این عضو شورا 
یادآور ش��د: اعتقاد داریم کارکنانی که تالش کمتری می کنند باید 
اضافه کار کمتری بگیرند و پرسنلی که تالش بیشتری دارند؛ اضافه 

کار بیشتری دریافت کنند.

قـم- خبرنگار فرصت امروز- رییس ش��ورای سیاس��تگذاری 
همای��ش »نظریه علم اس��المی و کاربس��ت آن در نظ��ام آموزش و 
پرورش« از رونمایی از 13 اثر در حوزه علم دینی در این همایش خبر 
داد. به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اس��المی، حجت االسالم 
والمس��لمین نجف لک زایی در نشست خبری همایش »نظریه علم 
اس��المی و کاربست آن در نظام آموزش و پرورش« در مرکز همایش 
های غدیر قم برگزار شد، با بیان این که سابقه این مسأله به 1۰ سال 
پیش بر می گردد، گفت: در حقیقت جرقه های اولیه این کار با سخنان 
رهبر معظم انقالب آغاز شد. وی افزود: در حقیقت یک دهه پیش وقتی 
گزارشی از شیوه تألیف کتب درسی آموزش و پرورش به رهبر معظم 
انقالب داده شد، ایشان فرمودند: شما بر اساس کدام نظریه اسالمی این 
کار را می  کنید؟ ارائه دهندگان گزارش گفتند که نظریه خاصی نداریم 
ولی تالش می  کنیم که کتب خارج از مبانی اسالمی نباشد که ایشان 
فرمودند: شما باید نظریه روشنی را در حوزه علم دینی به عنوان مبنای 
کار خود انتخاب کنید. رییس شورای سیاستگذاری همایش »نظریه 

علم اسالمی و کاربست آن در نظام آموزش و پرورش« عنوان کرد: این 
افراد بعدها در قم س��راغ پژوهش��گاه علوم و فرهنگ اسالمی آمدند و 
درخواست این کار را مطرح کردند؛ بحث علم اسالمی در نظام آموزش 
و پرورش بعدا تحوالتی پیدا کرد و کار قبلی به مجموعه مقاالتی ختم 
ش��د که با بررسی هایی دیدیم خواسته رهبر معظم انقالب را تأمین 
نکرده اس��ت و به همین جهت، در دوره جدید با اش��راف علمی آیت 
اهلل اعرافی و حجت االسالم والمسلمین پارسانیا وارد عرصه جدیدی 

ش��دیم. وی با تأکید بر این که این کار به پژوهش��کده فلسفه و کالم 
سپرده شده است، گفت: بعد از شکل گیری میز آموزش و پرورش در 
قطب های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اس��المی و با بررسی های 
گوناگون، نظریه "علم اس��المی" آیت اهلل جوادی آملی انتخاب شد و 
پیرامون این نظریه نشست های مختلفی برگزار و نظریات دیگری نیز 
مورد نقد و بررس��ی قرار گرفت. حجت االسالم والمسلمین لک زایی 
اضافه کرد: این همایش روز پنجشنبه، پنجم اردیبهشت ماه 1398 با 
پیام آیت اهلل جوادی آملی برگزار می شود و از 13 اثر رونمایی می  شود، 
یعنی همایش یک جلسه گزارش از کارهایی است که صورت گرفته و 
تمام شده و پنل های مختلفی نیز برای این همایش تعریف شده است. 
وی در پایان با تأکید بر رتبه علمی Isc این همایش خاطرنشان کرد: 
مراکز مختلفی از جمله بنیاد علوم وحیانی اسراء با پژوهشکده فلسفه و 
کالم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی همکاری داشتند، اما همکاری 
مؤثر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش 

نیز نباید از نظر دور بماند.

رئیس HSE شرکت ملی گاز ایران در بازدید از پاالیشگاه گاز ایالم عنوان کرد:

نمره عالی پاالیشگاه گاز ایالم در پیشگیری از حوادث

از سوی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان؛

نمایشگاه توانمندی های اقتصادی ایران در بغداد عراق برپا می شود

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان:

سیل بیش از سه هزار میلیارد ریال به برق منطقه ای خوزستان خسارت زد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ؛

 ارائه خدمات مطلوب به تمام مشترکین و بهبود کیفیت خدمات

برنامه های روز فرهنگی کرج به نحو شایسته ای برگزار شد

همایش »نظریه علم اسالمی و کاربست آن در نظام آموزش و پرورش« برگزار می  شود

برای اولین بار تزریق داخل چشمی آواستین در بیمارستان شهدای خلیج 
فارس بوشهر با تعرفه دولتی آغاز شد

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- متخصص و جراح چشم پزشکی بیمارستان گفت: 
تزریق داخل چشمی اواستین )داروی ضد نو رگ زایی( در مرکز آموزشی درمانی شهدای 
خلیج فارس بوشهر و با تعرفه دولتی آغاز شد. دکتر احمد یزدان پناه در این خصوص افزود: با 
عنایت و لطف خداوند بزرگ و حمایت بی دریغ دکتر سعید کشمیری رییس دانشگاه علوم 
پزشکی بوش��هر جهت تجهیز و راه اندازی کمبودهای چشم پزشکی در استان بوشهر این 
تزریق برای اولین بار در سیستم دانشگاهی و با تعرفه دولتی در استان بوشهر آغاز شد. وی 
تصریح کرد: با توجه به سختی های عزیمت بیماران به استان های هم جوار جهت ارائه خدمات چشم پزشکی به خصوص در بیماران 
دیابتی جهت تزریق داخل چشمی که باعث جلوگیری از کاهش بینایی شدید خواهد شد، بعد از آموزش کادر درمانی اتاق عمل، 
این امر با تعرفه دولتی در استان محقق شد. دکتر احمد یزدان پناه بابیان اینکه یکی از عوامل مهم نابینایی در جهان، درگیری شبکیه 
چشم در بیماران دیابتی می باشد گفت: داروی آواستین به صورت ترکیبی با تریامسینولون در تورم شبکیه ناشي از دیابتیک رتینوپاتي 
و انسداد ورید شبکیه تزریق می گردد که مانع از رشد عروق جدید خواهد شد و این امر در حفظ بینایی بسیاری از بیماران مؤثر و 

موجب جلوگیری از کاهش بینایی شدید خواهد شد. 

تحویل گاز به نیروگاه شهید رجایی رکورد زد
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین با اعالم تحویل بیش از 2 میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
مترمکعب گاز به نیروگاه تولید برق شهید رجایی در سال 139۷ از ثبت باالترین مقدار گاز تحویلی به این نیروگاه در سال گذشته 
خبر داد.  به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان قزوین، اسماعیل مفرد بوشهری در تشریح مقدار گاز مصرف شده در سطح 
استان قزوین در سال 139۷ گفت: در سال گذشته در مجموع 5 میلیارد و 238 میلیون مترمکعب گاز در بخش های مختلف خانگی، 
تجاری، صنعتی و نیروگاهی استان مصرف شده است که از این مقدار، سهم نیروگاه شهید رجایی 2 میلیارد و ۶3۴ میلیون متر مکعب 
بوده است که معادل 5۰ درصد مصرف کل استان می باشد. وی بیان داشت: ثبت این میزان تحویل گاز به نیروگاه باالترین مقدار 

تحویل گاز به این مجتمع در طول یک سال در سنوات گذشته بوده است. 

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی : 
آموزشهای اطفاء حریق رادرسال ۹8 به جد دنبال خواهیم کرد 

اراک- مینو رستمی- معاون فنی وعملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی آموزش های واحد 
HSE درحوزه اطفاء حریق را مهم خواند وخواستار تداوم آن شد.  به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اس��تان مرکزی ، یوسف روشنی گفت:در روزهای پایانی س��ال 9۷ آموزش اطفاء حریق برای تعدادی از کارکنان ورانندگان 
خودروهای استیجاری توسط واحد HSE انجام گرفت که خود می تواند در مواجه شدن با حوادث احتمالی وجلوگیری از خسارات 
موثر باشد. ایشان به ترویج فرهنگ آموزش اشاره نمود وگفت با اشاعه این مقوله می توان رویکرد ،مهارت وتخصص کارکنان را باال برد 
که نقش موثری در ارتقاءسالمتی ،بهبود ونگهداشت ایمن هرچه بیشتر تاسیسات ،فرایندهای کاری واجتماعی کارکنان وطرفهای ذی 
نفع دارد. این مقام مسئول به ارائه خدمات سوخت رسانی درایام نوروز اشاره کرد وگفت با یاری خداوند متعال در شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی ،تالش مدیریت وتعامل کلیه واحد ها با رعایت وکنترلهای اصول ایمنی به خوبی انجام گرفته 
وامید است با سرلوحه قرار دادن ایمنی بتوان برای آینده نیز گامهای موثری برداشت.معاون فنی وعملیاتی منطقه استان مرکزی ضمن 

تشکر از واحد HSE تداوم این گونه آموزشها برای سال 98 را برای کلیه اقشار وکارکنان شرکت خواستار شد.

با اعتباری بالغ بر 800 میلیون ریال ایستگاه پمپاژ صومعه سرا بازسازی شد
-رشت- زینب قلیپور- دیر امور آبفای صومعه سرا از بازسازی ایستگاه پمپاژ این شهرستان با اعتباری بالغ بر 8۰۰ میلیون ریال 
خبر داد.علی روح االمین مدیر امور آبفای صومعه سرا با اشاره به اینکه ایستگاه پمپاژ مخزن 2۰۰۰ مترمکعبی صومعه سرا ۴۰ درصد 
آب شهر را تأمین می کند افزود: ایستگاه پمپاژ در سال 13۷1 به بهره برداری رسید و باتوجه به قدمت باالی لوله ها ، فرسودگی 
و بروز نشتی نسبت به بازسازی ایستگاه پمپاژ و تعویض 1۷ متر کلکتور مکش و رانش  ۴۰۰ میلیمتری اقدام شد.مدیر امور آبفای 
صومعه سرا هزینه اجرای این پروژه را 8۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی اعالم کرد و افزود: با اجرای این پروژه و بازسازی 

ایستگاه پمپاژ از نشتی و هدررفت  2 لیتر بر ثانیه آب جلوگیری شد.

ارشادی، مدیرکل بنیادمسکن استان لرستان عنوان نمود : 
خسارت سیل به 3۵هزار واحد در لرستان

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- 35 هزار واحدمس��کونی و تجاری در استان لرستان دچار 
خسارت گردیده است . 5 استان معین کاربازسازی واحدهای آسیب دیده از سیل را آغاز نموده اند. بر 
اساس دستور العمل های ابالغ شده، استان اصفهان کار بازسازی شهر پلدختر و بخش مرکزی، استان 
اردبیل شهر و روستاهای معموالن، استان همدان شهرستانهای دورود و ازنا و استان قزوین کار بازسازی 
و بهسازی واحد های تخریب شده در شهرستان دلفان را بر عهده دارند. بازسازی واحدهای آسیب دیده 
ازسیل در شهرستانهای خرم آباد،بروجرد، الیگودرز،کوهدشت و سلسله برعهده بنیادمسکن انقالب 

اسالمی استان لرستان خواهد بود

    مدیرعامل برق غرب در دومین جلسه ستادبحران شرکت: 
شبکه برق غرب کشور از نظر فنی تحت کنترل قرار دارد 

کرمانشاه - منیر دشتی - مدیرعامل برق غرب در دومین جلسه ستادبحران شرکت گفت: شبکه برق غرب کشور از نظر فنی 
تحت کنترل قرار دارد مهندس علی اسدی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب در دومین جلسه ستادبحران این شرکت؛ از تحت 
کنترل قرار داشتن شبکه برق غرب کشور از نظر فنی خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب، مهندس علی 
اسدی مدیرعامل این شرکت در دومین جلسه ستاد بحران این شرکت کە رأس ساعت 8 صبح امروز دهم فروردین ماە 98 برگزار 
شد، گفت: تصمیمات الزم در رابطه با مدیریت سیالب و اقدامات پیشگیرانە در ایستگاه های برق اتخاذ گردیده و شبکه برق از نظر 
فنی کامالً تحت کنترل است و مشکل خاصی وجود ندارد. وی از آمادگی الزم برق غرب در تمامی ایستگاه های برق حوزه استحفاظی 

در سطح سه استان کرمانشاه، کردست

به دلیل حفظ و پایداری شبکه در سیالب اخیر
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی از مدیرعامل برق 

منطقه ای خوزستان قدردانی کرد
اهواز- شبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 
در دیدار با مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از اقدامات مدیریتی اعمال شده 
برای حفظ پایداری ش��بکه برق استان در بحران سیالب اخیر، تشکر و قدردانی کرد. 
محمود دشت بزرگ در این نشست گزارشی از اقدامات ایمن سازی پست ها در مقابله 
با سیل و تعداد پست ها و خطوط در معرض خطر ارائه کرد. وی در بخش دیگری از 
صحبت های خود بر لزوم توجه بیشتر به صنعت برق خوزستان و تامین اعتبارات کافی 
برای ارتقای شبکه برق اشاره کرد. مدیر عامل برق منطقه ای خوزستان تسریع در روند تکمیل نیروگاه هایی که دولت تعهد کرده آنها 
را به اتمام برساند را نیز خواستار شد. محسن طرز طلب نیر در این نشست از اقدامات برق منطقه ای خوزستان در مقابله با سیالب و 
حفظ پایداری شبکه در این شرایط بحرانی تشکر و قدردانی کرد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که نیروگاه های حرارتی زودتر وارد 

مدار شده و وضعیت تولید برق در استان مساعد تر شود.

رئیس دادگستری استان بوشهر در دیدار با مدیر کل بانک مهر مطرح کرد :
 عملکرد دقیق بانک مهر اقتصاد در تخصیص منابع مالی باید به الگویی 

برای سایر بانک ها تبدیل شود
بوشـهر - خبرنگار فرصت امروز- ازس��ری برنامه  دیدار مدیرکل بانک مهر اقتصاد با 
مس��ئوالن اس��تان ،عبدالرحیم دش��من زیاری به همراه معاونان خود با علی جمادی رئیس 
دادگستری استان بوشهر دیدار و گفتگو کردند. دشمن زیاری - ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، 
گزارشی از فعالیت بانک در سال 9۷ و همچنین پرداخت تسهیالت بانکی به متقاضیان ارائه 
داد و گفت: این بانک در زمینه پیاده س��ازی طرح ه��ای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید 
داخلی نیز جزو بانک های پیشرو است. دشمن زیاری در ادامه افزود: در سال گذشته 1۴ هزار 
پرونده تسهیالت با اعتباری بالغ بر ۶۷5 میلیارد تومان به متقاضیان در بخشهای مختلف، خدماتی و تولیدی پرداخت شده است. وی با 
مطلوب ارزیابی کردن فعالیت های بانک مهر اقتصاد در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی، اظهار داشت: امروزه 
ضرورت حمایت بانک ها از طرح های اشتغال زا، تولیدی، صنعتی و گردشگری به شدت احساس می شود. دشمن زیاری بیان کرد:  عملیات 

درختکاری در18۰ هکتار از اراضی خوزستان و برگزاری اولین یادواره به یاد 28۴ شهید بانکی در استان قم از جمله این اقدامات است.
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بازاریاب��ی ش��بکه های اجتماع��ی )Social Media Marketing( که به 
اختصار SMM نیز گفته می ش��ود یک��ی از روش های بازاریاب��ی دیجیتال یا 
دیجیتال مارکتینگ اس��ت که شما می توانید با استفاده از آن مخاطبان زیادی 
را به س��مت کس��ب وکار خود هدایت کنید و به فروش بیش��تر و افزایش نرخ 
تبدیل وب سایت تان کمک کنید. در این مقاله شما را با 11 استراتژی بازاریابی 

شبکه های اجتماعی آشنا خواهیم کرد.
1. اهدافی که در فضای مجازی دنبال می کنید را تعیین کنید

ب��ه منظور  تعیین اهداف رس��انه اجتماعی تان، در م��ورد نوع کاری که باید 
انجام دهید فکر کنید و هدفی را دنبال کنید که SMART باشد )اول کلمات 
خاص، قابل س��نجش، قابل دستیابی، مربوط و زمان محدود(. کسب و کارهای 
متف��اوت، دارای هدف های متفاوتی اند، لذا گزینه های  تان را مش��خص کرده و 
اج��ازه دهید هدف های تان باقی اس��تراتژی تان را هدای��ت کنند. در اینجا پنج 
هدف کلی در رس��انه اجتماعی آورده شده  است که می توانید از آنها به عنوان 

یک نقطه شروع استفاده کنید:
• افزای��ش آگاهی برند: این برای کس��ب وکارهای جدیدتری که در تالش��ند 
برندش��ان را در فضای اجتماعی رو به رش��د و متعامل تر معروف کنند، مناسب 

است.
• ایجاد سرنخ های جدید: اگر به دنبال سرنخ های جدیدی هستید، می توانید 
از رس��انه اجتماع��ی به منظور گرفت��ن ایمیل مش��ترکین، ثبت کننده وقایع و 

سرنخ های جدید استفاده کنید.
• ایجاد ترافیک وب س��ایت: اکر کسب و کار شما به دنبال افزایش ترافیک به 
پست های بالگ یا صفحات محصوالت در وب سایت تان است، می توانید لینک ها 
را در رس��انه های اجتماعی به اش��تراک بگذارید تا ترافیک را به سایت خودتان 

برگردانید.
• افزای��ش فروش های آنالی��ن: اگر دارای کس��ب وکار تج��اری الکترونیکی 
هس��تید، می توانید از رس��انه اجتماعی ب��ه منظور تبلیغ��ات و افزایش فروش 

استفاده کنید.
• اس��توار س��اختن پشتیبانی از مش��تری: اگر کسب وکار ش��ما نیازمند یک 
جایگاه مرکزی برای پاس��خ به س��واالت و دغدغه های مشتری  است، می توانید 
از رس��انه اجتماعی به عنوان یک هاب اس��تفاده کنید تا ب��ه صورت آنالین با 

مشتریان تان تعامل داشته  باشید.
2. تعیین کنید که کدام مجراهای رسانه اجتماعی به درد شما 

می خورند
انتخاب مجراهای مناس��ب رسانه اجتماعی با درک مخاطبین هدف و اینکه 
دوست دارند بیشتر از کدام شبکه های اجتماعی  استفاده کنند، شروع می شود. 
مجراهای رس��انه اجتماعی ای که ب��رای تمرکز روی آنها انتخاب می کنید، باید 
برای اهداف شما نیز مناسب باشند. برای مثال، اگر شما یک B2B هستید که 
می خواهید س��رنخ های بیشتری به دس��ت آورید، لینکدین یک مجرای به درد 

بخور برای شما به حساب می آید.
اگر تازه با رسانه اجتماعی آشنا شده اید، بهتر است که از ابتدا روی یک مجرا 
تمرکز کنید، و ابتدا حضورتان را آنجا پررنگ کرده و رش��د کنید. فیس بوک و 
اینس��تاگرام اغلب بهترین گزینه برای شروع هستند. وقتی که بیشتر احساس 
راحتی کردید، می توانید در شبکه های بیشتری توسعه پیدا کنید تا در صورتی 
که مخاطبین تان از مجراهای بیش��تری اس��تفاده می کردند به آنها دسترس��ی 

بیشتری داشته  باشد.
3. ایجاد حساب های شبکه های اجتماعی

چن��د دقیق��ه را ب��ه ثبت نام ب��رای حس��اب های تان اختص��اص دهید. این 
س��اده ترین مرحله در این لیس��ت اس��ت. ثبت ن��ام در تم��ام مجراهای اصلی 
رسانه های اجتماعی رایگان است و همه آنها نیز به راحتی در صفحه اصلی شان 
دارای لینک ثبت نام هستند. در بعضی از شبکه ها، همانند فیس بوک شما باید 
ابتدا یک حس��اب شخصی ایجاد کنید و س��پس صفحه ای برای کسب وکارتان 

راه بیندازید.
در اینجا لینک هایی که به آنها نیاز پیدا خواهید کرد، آورده شده است:

• فیس ب��وک: به منظور ایجاد صفحه کس��ب وکاری در فیس بوک، باید ابتدا 
یک پروفایل ش��خصی ایجاد کنید. ایجاد یک حس��اب کس��ب وکاری منوط به 

ایجاد حساب شخصی  است.
• توییتر: ایجاد یک حس��اب شما را ملزم به داشتن یک نام می کند، اما زیاد 
ب��ه این مرحله فکر نکنید. در صورتی که خواس��تید می توانی��د بعدا نام تان را 

تغییر دهید.
• اینستاگرام: اپ اینستاگرام را برای دستگاه موبایل تان دانلود کنید تا بتوانید 
حس��ابی را ایجاد کنید. برای تش��خیص و تحلیل بهتر، حساب کسب وکاری را 

انتخاب کنید.
• لینکدین: ابتدا یک حس��اب شخصی ایجاد کنید، تا بتوانید به سادگی برای 

کسب وکارتان یک صفحه شرکتی باز کنید.
• پینترست: اطمینان حاصل کنید که حتما یک حساب کسب و کاری ایجاد 
کرده اید )یا حس��اب ش��خصی تان را به حساب کس��ب و کاری تغییر دهید( تا 

بتوانید در آینده تبلیغات پینترست را اجرا کنید.
• یوتی��وب: گوگل مالک یوتیوب اس��ت، لذا ابتدا به یک حس��اب گوگل نیاز 
پیدا خواهید کرد. س��پس می توانید یوتیوب را مشاهده کنید و صفحه تان را با 

اطالعات کسب و کارتان شخصی سازی کنید.
• اس��نپ چت: اپ اسنپ چت را برای دستگاه موبایل تان دانلود کنید. به یاد 
داش��ته باش��ید که نمی توانید نام کاربری تان را در اسنپ چت تغییر دهید، لذا 

نامی انتخاب کنید که به عنوان کننده کسب و کارتان باشد.
4. رقابت را تحلیل کنید

پیش از اینکه وارد مبحث تولید محتوا پست کردن شوید، کمی از زمان تان 
را ب��ه تحقیق در مورد رقاب��ت و تحلیل رویکردهایش اختصاص دهید. از اینکه 
رقب��ا چند ت��ا الیک و فالوور دارند، چه محتوایی پس��ت کرده اند، هرچند وقت 
یکبار پس��ت می گذارند و به طور متوس��ط تعداد الیک ها و کامنت های ش��ان 
چقدر اس��ت، یادداشت برداری کنید. به اینکه آنها کسب و کارشان را در رسانه 
اجتماعی چگونه نش��ان داده اند دقت کنید تا بتوانید مشابه  همان کار را بکنید 

و یا عمدا خالف آن عمل کنید تا بتوانید تمایز پیدا کنید.
چیزهای��ی که از حس��اب آنها دوس��ت دارید و کارهایی ک��ه فکر می کردید 
بهتر نیز می توانس��تند انجام دهند را یادداش��ت کنید. این تحلیل می  تواند در 
نحوه نزدیک ش��دن شما به رسانه اجتماعی تان و اینکه برای حساب تان از چه 

معیارهایی استفاده کنید، الهام بخش باشد.
۵. حضور اولیه ای برای خودتان به وجود آورید

ایجاد حضور اولیه به معنای کامل کردن اطالعات کس��ب و کارتان، افزودن 
چند تصویر و ایجاد اولین پست شما است. سعی کنید تا زمانی که دارای پایه 
قوی نش��دید و تمام اطالعات پایه را در صفحه ت��ان نیاورده اید، فالوینگ ایجاد 
نکنید. بیش��تر مجراها شما را به س��مت مراحلی که الزم است بپیمایید، سوق 

می دهند.
در اینجا مراحلی که باید طی کنید آورده شده است:

• اطالعات کسب وکاری تان را وارد کنید: از کسب و کارتان چشم اندازی تهیه 
کنید، و جزییات تماس و لینکی به وب سایت تان را ذکر کنید.

• تصاویری را آپلود کنید. ش��اید شما بخواهید که تصویر پروفایل تان چیزی 
قابل تشخیص باش��د، همانند لوگوی تان. اطمینان حاصل کنید که تصاویرتان 
دارای اندازه های مناسبی هستند و در موبایل و ویندوز درست دیده می شوند.
• اولی��ن پس��ت تان را ایجاد کنی��د: اطمینان حاصل کنید اف��رادی که وارد 
صفحه تان می ش��وند تاثیر اولیه خوبی بگیرند. اولین پس��ت شما می تواند چیز 
ساده ای همانند موارد ذیل باشد:  به صفحه فیس بوک ]نام کسب و کار[ خوش 

آمدید! صفحه ما را به دلیل ]نوع محتوایی که تولید کرده اید[ الیک کنید.
• مخاطبی��ن خودت��ان را دنبال کنید: از مش��تریان وفادارت��ان که می دانید 
اکانت جدیدتان را الیک و فالو می کنند شروع کنید. بیشتر مجراهای اجتماعی 

مخاطبینی را توصیه کرده که ارتباط اولیه ای خوبی ایجاد می کنند.
۶. ایجاد یک برنامه  زمانی برای شبکه های اجتماعی

یک برنامه  رسانه اجتماعی یک تقویم از ایده های محتوایی ا ست که به شما 

کمک می کند به طور منس��جم محتوایی باکیفیت را در رسانه اجتماعی پست 
کنید، که این در واقع کلید دس��تیابی به اهداف و افزایش فالویینگ تان اس��ت. 
رس��انه اجتماعی تماما به انس��جام ربط دارد، لذا شما باید 15 تا 2۰ دقیقه در 
روز را به رس��انه اجتماعی تان اختصاص دهید تا با فالوورهای تان به طور منظم 

تعامل داشته باشید و پست کنید.
برای ش��روع، لیس��تی از انواع محتوایی که می خواهید به طور منظم پس��ت 
کنید تهیه کنید. در ذهن داش��ته باش��ید که نیاز نیس��ت تمام محتواهای تان 
خودخواهانه و یا تبلیغاتی باشد. یک روش رایج در رسانه های اجتماعی تبعیت 
از قانون 8۰/2۰ اس��ت، بدین معنا که 8۰درصد از محتوا مفید، آموزش��ی و یا 

سرگرم کننده است و 2۰درصد آن مربوط به فروش باشد.
ب��رای مثال یک اس��تودیوی یوگا ممکن اس��ت بخواهد ترکیب��ی از محتوا 
که ش��امل نقل قول های انگیزش��ی، نکات��ی در قالب یک ویدئ��وی 3۰ ثانیه از 
سازندگان ش��ان، لینک به برنامه هفتگی، مقاالت مفید، تخفیف ها برای اعضای 

جدید و عکس هایی از کالس های اخیرشان را پست کند.
7. تبلیغ کانال های شبکه های اجتماعی 

تبلیغ مجراهای رس��انه اجتماعی تان به معن��ای پخش کردن نام مجرای تان 
اس��ت تا مردم بیش��تری ش��ما را دنب��ال کنند. ای��ن بهترین راه برای رش��د 
فالویینگ تان اس��ت تا تمام پست های تان تا حد امکان توسط مردم دیده شود. 
شاید ش��ما جایگاه های بیش��تری برای ارتقای مجراهای رس��انه اجتماعی تان 

داشته باشید و تاثیرگذاری از طریق آنها هزینه ای نداشته  باشد.
در اینجا جاهایی که می توانید مجرای تان را تبلیغ کنید آورده شده است:

• وب سایت تان: دکمه هایی را برای اتصال مجراهای اجتماعی تان ایجاد کنید، 
تا بازدیدکنندگان وب س��ایت تان بتوانند به سادگی حساب های اجتماعی تان را 

پیدا کنند.
• لیست ایمیل تان: زمانی که شما حساب اجتماعی تان را راه اندازی کردید، به 
لیس��ت ایمیل تان اطالع دهید. سپس دکمه هایی را در مجراهایی اجتماعی تان 

در پاورقی هر ایمیل بازاریابی تان قرار دهید.
• امض��ای ایمیل ت��ان: لینک ه��ای رس��انه اجتماع��ی را به امض��ای ایمیل 

کسب وکاری تان اضافه کنید.
• ایمیلی به کارمندان تان ارس��ال کنید: کارمندان خود را تش��ویق کنید که 
مجرای رس��انه اجتماعی شما را فالو کنند و مخاطبین آنها را به انجام این کار 

دعوت کنید.
• نمادی در فروش��گاه: نمادی را در فروش��گاه تان با اس��م یا URL رس��انه 

اجتماعی تان قرار دهید.
• دیگر رس��انه های اجتماعی تان: مخاطبین تان را تش��ویق کنید تا شما را در 

رسانه های متعددی فالو کنند.
• تبلیغ��ات اجتماعی: می توانی��د تبلیغاتی را اجرا کنید تا به چش��م اعضای 

مخاطب جدید بیایید.
8. سنجش نتایج 

نتایج ش��ما نشان می دهند که تالش های رس��انه اجتماعی تان چه نتیجه ای 
داشته اند و چقدر برای رسیدن به اهداف تان جنگیده اید. شما قادر خواهید بود 
که ببینید چقدر فالوور به دست آورده اید، چقدر ترافیک به وب سایت تان روانه 
کرده اید،  پس��ت های تان چقدر تعامل دریافت کرده اند. تمام شبکه های اصلی 
رسانه اجتماعی به ش��ما امکان دسترسی به معیارهایی را با وجود پلتفرم های 
تحلیلی ش��ان می دهند. اگر تصمیم گرفتید که از ابزار مدیریت رسانه اجتماعی 

استفاده کنید، می توانید از بخش تحلیل نیز استفاده کنید.
بهتر است معیارهایی رایجی که به دردتان می خورد را مرور کنیم:

• فالوورها/ الیک ها- نشان  دهنده مخاطبین رسانه اجتماعی تان
• بازدید-نشان دهنده اینکه چند نفر واقعا پست های رسانه های اجتماعی تان 

را می بینند.
• تعامل ه��ا – تع��داد الیک ه��ا، کامنت ه��ا و ب��ه اش��تراک گذاری هایی که 

محتوای تان دریافت کرده
• کلیک ها- تعداد دفعاتی که روی پست تان کلیک شده.

۹. بهینه سازی برای بهترین عملکرد
زمانی که ش��ما دارای داده هایی در جیب پشتی تان باشید قادر خواهید بود 
ک��ه بعض��ی از اطالعات تان را در برنامه پس��ت گذاری تان اعم��ال کنید و برای 
عملکرد بهتر بهینه سازی انجام دهید.  به اینکه کسب و کارتان در چه زمینه ای 
بیش��ترین کلیک، بازدید و تعامل می گیرد دقت کنید و برنامه تان را بر مبنای 
محتواها و پست ها قرار دهید. برای مثال اگر استودیوی یوگا تعامل بیشتری را 
در ویدئوها مشاهده کند، شاید بخواهید که ویدئوهای بیشتری را در مجراهایی 

همانند الیو فیس بوک، استوری های اینستاگرام و یا یوتیوب ایجاد کنید.
بهینه سازی چیزی است که به شما کمک می کند به اهداف خودتان برسید. 
اگر در افزایش مخاطب یا تعاملی با مشکل مواجه هستید، شاید زمان آن باشد 
که تبلیغات پولی را امتحان کنید تا در برابر چشم مخاطب هدف جدیدی قرار 
بگیرید. هش��تگ هایی را به پس��ت های تان اضافه کنید تا بازدیدتان را افزایش 
دهید و یا سعی کنید یک نظرسنجی را پست کنید و از فالوورهای تان مستقیم 

بپرسید که دوست دارند از سمت کسب و کارتان چه مشاهده کنند.
10. اجرای تبلیغات برای محصوالت و خدمات تان

بعد از افزایش فالویینگ اولیه تان، تبلیغات رس��انه اجتماعی راهی عالی برای 
قرار دادن محصوالت و خدمات تان در مقابل چش��م مخاطبین بزرگ تر و ایجاد 
فروش اس��ت. پیش از اینکه پول تان را در تبلیغات رسانه اجتماعی خرج کنید، 
س��عی کنید که به صورت منظم پست بگذارید و در مجراهای تان آفری را ارائه 
دهی��د. اطمینان حاصل کنید که از یک تصویر متقاعد کننده برای جلب توجه 

مخاطبین تان استفاده کنید.
ش��رکت در کانتی کافی و تی، کار بس��یار عالی ای در زمینه تبلیغ س��الگرد 
25 سالگی ش��ان انجام داده  اس��ت. تبلیغات برای جشن این سالگرد است. آنها 
رونوش��تی واض��ح و متقاعدکننده با تمام جزییات آفرها می نویس��ند. در آخر، 
آنه��ا تصوی��ری رنگی را با تخفیفی که لحاظ ش��ده ضمیمه می کنند تا در فید 

کاربران ظاهر شود.
11. اجرای تبلیغات در رسانه های اجتماعی

تم��ام پلتفرم های اصلی رس��انه اجتماعی )فیس   بوک، توییتر، اینس��تاگرام، 
لینکدین، اس��نپ چت و یوتی��وب( دارای ویژگی های تبلیغ��ی برای کمک به 
افزایش فروش و میزان مخاطبین تان اس��ت. ش��ما لزوما نباید تبلیغات رس��انه 
اجتماع��ی را برای کس��ب وکارتان اجرا کنید. با این ح��ال، اگر به دنبال تبلیغ 
محصول یا خدمات تان برای دس��تیابی به مخاطبین جدید هس��تید، تبلیغات 
رسانه اجتماعی یک راه بسیار عالی برای افزایش بازدیدتان است. اگر محصول 
یا خدماتی دارید، دوباره تبلیغات موفق ارگانیکی که در گذش��ته اجرا کرده اید 
را ببینید و درباره اینکه چگونه می توانید از المان های موفقیت آمیز این آفر در 

تبلیغات پولی تان استفاده کنید اطالعات کسب کنید. 
در اینجا مثال ه��ای متفاوتی از تبلیغات رس��انه اجتماعی جهت اجرا آورده 

شده است:
• تخفیف های فروش��گاهی – به مخاطبین تان آزادی کامل دهید تا محصول 

یا خدماتی که می خواهند با قیمت تخفیف خورده بخرند را خریداری کنند.
• تبلیغ��ات محصول جدید – ایجاد آگاه��ی و فروش برای محصوالت جدید 

با ارائه آنها در تبلیغات
• سرنخ های مشتری جدید – کسانی که مشتری نیستند را با تبلیغات رسانه 
اجتماعی تان هدف قرار دهید و آنها را تش��ویق کنید تا اولین خریدش��ان را با 

شما انجام دهند.
• دانلودهای کتاب های الکترونیکی- خبرگی صنعت تان را نشان دهید و با تبلیغ 

کتابی الکترونیکی به مخاطبین هدف، فالویینگ های خود را افزایش دهید.
• تبلیغ��ات وبیناری/ روی��داد – حضور آنالین را ب��رای رویدادهای آنالین و 

آفالین تان با تبلیغ یک دعوتنامه به رویداد پیش روی تان افزایش دهید.
• پیش��نهادات – با تبلیغ یک هدیه رایگان، توجهات را به خود جلب کنید. 
می توانید با یک صفحه فرود ش��رط بندی، جزییات مخاطب را جمع آوری کنید 

و برنده را انتخاب کنید.
 fitsmallbusiness/webramz :منبع 
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7 راز جذب مخاطب در اینستاگرام 

امروزه اینستاگرام با سرعتی فوق العاده در حال تبدیل شدن به پرطرفدارترین شبکه اجتماعی جهان است. همین امر نیز 
توجه بسیاری از برندها را به آن معطوف کرده است. درواقع جهان پیش رو در تسخیر شبکه های اجتماعی خواهد بود و در 
این میان تنها برندهایی قادر به بقا و رشد هستند که بتوانند خود را با تغییرات جدید همگام سازند. با این حال تنها حضور 
در شبکه های اجتماعی مطرح نبوده و الزم است تا بتوانید به اهداف تجاری خود دست پیدا کنید. بدون شک دیده شدن 
هدف اصلی هر شرکت و برندی در این رابطه محسوب می شود. به همین خاطر در ادامه به معرفی و بررسی هفت راهکاری 

خواهیم پرداخت که در این زمینه جذب مخاطب کامال کارساز خواهد بود. 
1-به دنبال مخاطبان واقعی باشید

بس��یاری از برندها برای بهتر دیده ش��دن به خرید دنبال کننده برای خود می-پردازند. اگرچه این امر در ظاهر ش��ما را به 
اهداف تان خواهد رساند، با این حال توجه داشته باشید که اکثر این اکانت ها غیرواقعی بوده و تنها جنبه نمایشی دارند. در این 
رابطه الزم است تا در ابتدا مشهور شدن سریع را کنار گذاشته و به دنبال شناسایی مخاطبان مدنظر خود باشید. برای مثال 
برای یک برند تولیدکننده وسایل ورزش فوتبال، بدون شک ورزشکاران و جوانان از اولویت باالتری برخوردار هستند که ضروری 
است تا با شناسایی درست آنها، برنامه ای را برای جلب نگاه شان داشته باشید. درواقع با این اقدام شما می توانید هزینه ای را که 
برای یک کار غیر حرفه ای صرف خواهد شد، به اقدامی اصولی اختصاص دهید. با این حال در این رابطه تنها شناسایی مخاطبان 
کافی نبوده و الزم است تا برنامه های متنوعی را برای جذب آنها داشته باشید. برای مثال ارسال پیام مستقیم به حساب های 
کاربری افراد و یا استفاده از چهره های مشهور و مرتبط با حرفه شما، دو راهکار رایج و کاربردی محسوب می شود. در آخر توجه 
داشته باشید که هدف شما باید شناخته تر شدن برند و محصوالت و در نهایت افزایش فروش باشد که تنها با مخاطبانی واقعی 
میسر خواهد بود. به همین خاطر بهتر است تا از همان ابتدا به دنبال روش های اصولی و مخاطبانی مناسب و باکیفیت باشید. 

2-بر روی کیفیت مطالب ارسالی تمرکز کنید 
اولین نکته ای که در رابطه با اینستاگرام الزم است تا به آن توجه کنید این است که محوریت اصلی این شبکه بر روی ارسال 
تصویر بوده و به همین خاطر الزم است تا در رابطه با کیفیت آن به دنبال تجهیزات و افراد ماهر باشید. با این حال به صورت 
کلی چند قانون در این زمینه مانند انتخاب تم و استفاده درست از نرم افزارهای ویرایشی، از جمله مواردی محسوب می شود که 
رعایت آنها به بهبود کار شما کمک خواهد کرد. در رابطه با تم، ذکر این نکته ضروری است که عدم نظم و شباهت قالب کار، 
از جمله مواردی است که مخاطب را آزار خواهد داد. به همین خاطر ضروری است تا به دنبال ایجاد نظمی در نحوه کار خود 
باشید. برای مثال این امر که تصاویر محصوالت همواره به یکدیگر شبیه باشند، از جمله مواردی است که در درازمدت باعث 
خواهد شد تا مخاطب با روش کار شما ارتباط برقرار کرده و از مشاهده مطالب شما لذت الزم را ببرد. همچنین فراموش نکنید 
که تنها تهیه تصاویر حرفه ای و با کیفیت کافی نبوده و در بسیاری از موارد شما نیاز به اعمال تغییراتی در آن خواهید داشت. 
در این رابطه آش��نایی با تمامی آپلیکیش��ن ها و نرم افزارهای ویرایشی می تواند نیازهای شما را در این زمینه به صورت کامل 
پاسخگو باشد. در آخر نیز فراموش نکنید که اینستاگرام امکانات متنوعی را برای ارسال ویدئو نیز دارد، به همین خاطر ضروری 

است تا از این امکان نیز به خوبی استفاده کنید. درواقع تنوع باالتر، شانس استقبال بیش تر را نیز به همراه خواهد داشت.
3-برنامه زمانی درستی برای ارسال مطالب خود داشته باشید

از دیگر عواملی که می تواند به افزایش ش��انس دیده ش��دن مطالب شما کمک کند، در اختیار داشتن یک برنامه زمانی 
درس��ت برای ارسال مطالب اس��ت. در ابتدا الزم است تا توجه داشته باشید که ارسال به اصطالح رگباری و مداوم مطالب 
اگرچه مزیت هایی را به همراه خواهد داش��ت، با این حال این امر در درازمدت مخاطب را به ش��دت خسته خواهد کرد. به 
همین خاطر این سیاس��ت تنها باید در زمان های خاص مانند زمان معرفی محصول جدید و یا یک همایش مهم صورت 
گیرد. با این حال روند ارسال مطالب شما نباید بیش از یک تا دو روز متوقف شود. این امر به سادگی می تواند باعث ریزش 
ش��دید مخاطب ش��ود. در آخر نیز توجه داش��ته باشید که ضروری است تا با شناس��ایی رده سنی و محل اقامت اکثریت 
دنبال کننده های خود، بهترین زمان را برای ارسال مطالب خود پیدا کنید. برای مثال به طور میانگین برای کارمندان، بهترین 
زمان ممکن در س��اعات اولیه صبح و اوایل ش��ب خواهد بود. در این رابطه ارسال انواع نظرسنجی ها نیز می تواند به بهبود 

ضعف ها و ارزیابی میزان موفقیت اقدامات شما، کمک بسیاری کند.
4- با مخاطبان ارتباط نزدیکی را برقرار سازید 

بدون شک یک ارتباط یک طرفه، بدترین اتفاقی است که می تواند برای یک صفحه تجاری اتفاق بیفتد. درواقع شما باید 
افراد را با خود درگیر کرده و نسبت به حتی کوچک  ترین واکنش آنها، پاسخی مناسب را داشته باشید. این امر که در مدت 
زمان کوتاهی دایرکت های خود را پاسخ داده و یا در بحث های شکل گرفته در قسمت ارسال نظر مطالب خود شرکت کنید، 
از جمله اقدامات رایج در این زمینه محسوب می شود. به همین خاطر نیز ضروری است تا برای مدیریت صفحه خود، تیمی 
مناسب را داشته باشید. درواقع تنها یک نفر نمی تواند تمامی نیازهای شما در این رابطه را برطرف کند. با این حال با توجه 
به این امر که نرخ رشد حضور افراد در شبکه های اجتماعی خصوصا اینستاگرام روندی فوق العاده را تجربه می کند، بدون 

شک هزینه های شما در این رابطه بدون جواب نخواهد ماند. 
۵-از سایرین یاد بگیرید 

این امر که انتظار داشته باشید که بهترین ایده ها تنها به ذهن شما و تیم-تان خطور کند، تنها باعث خواهد شد تا از اقدامات 
مفید و ایده های مناسب دور بمانید. در راقع اگرچه بهتر است تا به دنبال روش های منحصر به فرد خود باشید و تالش کنید تا 
تفاوت هایی را با س��ایرین رقم بزنید، با این حال بررس��ی اقدامات سایر برندها نیز می تواند به شما در راستای افزایش سطح کار، 
کمک کند. در این رابطه ایجاد دوره های آموزشی و همکاری و تعامل با سایر برندها نیز می-تواند به افزایش توان شما کمک کند. 

۶-از جادوی هشتگ ها غافل نشوید 
هشتگ ها به صورت عمده دو کاربرد بسیار مهم را دارند. نخست این که مطالب شما را در دسته بندی های مختلف قرار 
می دهند که این امر شانس دیده شدن شما را به شدت افزایش خواهد داد. همچنین هشتگ ها تکمیل کننده پیام  مطالب 
ش��ما خواهند بود. به همین خاطر نیز توصیه می ش��ود تا ضمن استفاده حداکثری از آنها، تنها به دنبال مواردی باشید که 
ارتباطی را با حرفه شما داشته باشد. درواقع استفاده از هشتگ های غیرمرتبط، تنها غیرحرفه ای بودن شما را نشان خواهد 
داد و این امر مخاطب را نیز نسبت به برند شما بدبین خواهد کرد. در این رابطه بهتر است تا اولویت را بر روی هشتگ های 
پرطرفدار قرار دهید. این امر ش��ما را در دس��ته بندی های پرطرفدارتری قرار خواهد داد. در آخر نیز توجه داشته باشید که 
استفاده درست از هشتگ ها، نیازمند بررسی مداوم هشتگ های پرطرفدار و مرتبط با کسب وکار شما دارد و فراموش نکنید 

که استفاده از این امر حتی در زمینه سئو سایت نیز تاثیرگذار خواهد بود. 
7-از محتواهای ایجادشده توسط سایر افراد نیز حمایت کنید 

بدون شک ایجاد مطالب هزینه بر بوده و زمان زیادی را از شما اشغال خواهد کرد. این امر توانایی پرداختن به کارهای متنوع 
دیگر را از بین خواهد برد. با این حال شما می توانید از برخی از راهکارها برای کاهش فشار در این زمینه استفاده کنید. برای 
مثال این امر که مطالب مفید دیگران را با ذکر مرجع در صفحه خود قرار دهید و یا سایرین را به ایجاد محتوا برای خود تشویق 
کنید، از جمله راهکارهایی محسوب می شود که ضمن درگیر کردن بیشتر افراد با برند شما، امکان انجام فعالیت های بیش تری 
را ایجاد خواهد کرد. در این رابطه ایجاد مسابقات و چالش های متنوع نیز می تواند مشارکت حداکثری افراد را به همراه داشته 

باشد. با این حال این اقدام ها الزم است تا همراه با جوایز مناسبی باشد تا به انگیزه ای برای فعالیت افراد تبدیل شود. 
lyfemarketing :منبع
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اثر موس��وم ب��ه »بیش اس��تعدادی« به این موض��وع می پردازد 
که چرا فوق س��تاره ها نمی توانند در کنار یکدیگر تیم های س��تاره 

بسازند.
فرض کنید ایده  بزرگی داش��تید که اکن��ون در عرصه  عمل به 
ش��کوفایی رسیده است. پس از جذب س��رمایه کافی، حاال وقتش 
رس��یده که برای تحق��ق اهداف خود تیمی کارآمد و متش��کل از 
افراد مناسب اس��تخدام کنید. در این حالت فکر می کنید که باید 
به دنبال جذب چه نوع افرادی باشید؟ عقل سلیم حکم می کند که 
در پی استخدام باهوش ترین ها باشید، اما به نظر برخی متخصصان 

در این صورت در »دام هوش« گرفتار خواهید شد.
دیوید رابس��ون، در کتاب خود با عنوان »تله هوش«، به بررسی 
پدی��ده  اس��تعداد زیادی می پ��ردازد. او در این کت��اب بر نکته ای 

فراموش شده اما فراگیر تأکید می کند:
بیش استعدادی در یک تیم همیشه معادل عملکرد بهتر نیست. 
برعکس، اس��تعداد بی��ش از حد گاه��ی اوق��ات می تواند موجب 

شکست یک پروژه شود!
مالکوم گالدول، نویس��نده  کتاب »در یک چشم به هم زدن« نیز 
در مقاله ای در نشریه  نیویورکر که در سال 2۰۰2 به چاپ رسیده 
اس��ت، به تش��ریح اثرات قابل توجه پدیده   »اس��تعداد زیادی« در 
فروپاشی شرکت انرون در سال 2۰۰1 می پردازد. به گفته  گالدول، 
تاکی��د بیش از حد بر اس��تعداد، موجب پ��رورش فرهنگی در این 
س��ازمان ش��د که در آن توهم اس��تعداد بر مواردی چون تعامل و 

اعتراف به اشتباه سایه می انداخت.
بااین ح��ال، رابس��ون تاکید دارد که اس��تعداد زی��ادی یا همان 
بیش اس��تعدادی در تم��ام زمینه ها هم تعیین کنن��ده و اثربخش 
نیس��ت. به طور مثال، نتایج مطالعه  مشترک محققان دانشگاه های 
اینسید، کلمبیا و وریجه هلند در سال 2۰1۴ نشان داد زمانی یک 
تیم بیشتر نس��بت به آثار »بیش استعدادی« آسیب پذیر است، که 

پویایی و شالوده  آن تیم بر مبنای تعامل و تشریک مساعی باشد.
ش��اید مسابقات قهرمانی فوتبال یورو 2۰1۶ را به خاطر بیاورید. 
در جریان این مسابقات، تیم انگلیس در کمال ناباوری و با بیست 
و یک س��تاره، بازی را به تیم تک س��تاره ایس��لند واگذار و از جام 
حذف شد، اما اثر بیش اس��تعدادی در ورزشی مثل بیسبال که به 
نس��بت فوتبال نیاز به مش��ارکت کمتری دارد، نسبتا نادر و ناچیز 

است.
رابس��ون در کتاب تله  هوش، به بررسی برخی از استراتژی های 
اس��تخدامی می پ��ردازد ک��ه می توانن��د مان��ع از ب��روز تناق��ض 

»بیش استعدادی« شوند.
بیش استعدادی، آتش جنگ قدرت را شعله ور می کند

یک تیم پرس��تاره، بیش��تر از تیمی متشکل از افرادی عادی که 
به زیردس��ت بودن خو گرفته اند، در معرض دعوا بر سر قدرت قرار 

دارد.
در تیم های پرس��تاره، هر ک��دام از پرچم��داران نیازمند حفظ 
موقعیت و محکم کردن جای پای خود به عنوان رهبر تیم هستند. 
این خواس��ته های موازی عموما باع��ث ایجاد تنش و اصطکاک در 

میان نقش های کاری شده و پویایی تیم را تهدید می کند.
نس��بت به تعریف س��اختار تیم و نقش هر فرد و نیز اختصاص 
قلم��روی عملکرد به هر یک از اعضای تیم توجه کنید. تعیین یک 
استراتژی تصمیم گیری قبل از اتخاذ تصمیم می تواند تعارض های 

خودخواهانه را در طول فرآیند تصمیم گیری به حداقل برساند.
بیش استعدادی، رقابت را بر مشارکت مقدم می داند

چنانچه یکی از اعضای تیم احس��اس کند که موقعیت او توسط 
همکاران بلندپروازش تهدید می ش��ود، ممکن است در واکنش به 
آن و به جای همکاری تیمی، اولویت را بر حفظ موقعیت ش��خصی 
خود بگ��ذارد. تهدی��د موقعیت موج��ب از میان رفت��ن اعتماد و 

کمرنگ شدن فضای همکاری در تیم می شود.

اس��تخدام نیروی کار ماهر در ارتباطات اجتماعی که به ارتقای 
تعام��ل و مش��ارکت در تیم کمک می کند، تاثیر مثبت بیش��تری 
بر بهره وری تیم خواهد داش��ت تا اینکه تنها به جذب اس��تعدادها 

اکتفا کنیم.
رابس��ون پیشنهاد می کند: »در مورد درک عاطفی افراد قضاوت 
کنی��د و افرادی را در تیم ب��ه کار بگیرید که در همدلی و برقراری 
ارتباطات مهارت داشته باشند. آیا آنها گاه و بی گاه همکاران شان را 
به گوشه ای می کشند و به صحبت های او گوش می دهند، یا اینکه 

تمایل دارند مکالمه را قطع و بر آن مسلط شوند؟«
بیش استعدادی منجر به هدررفت ظرفیت ها می شود

رهبران س��لطه جویی ک��ه مان��ع از ایده پردازی افراد مس��تعد 
می ش��وند، باعث ات��الف بخش قابل توجهی از اس��تعداد  و ظرفیت 
بالقوه  تیم می ش��وند. در عین حال، افراد مستعدی که به نقش ها و 
جایگاه های رهبری و مدیریت عادت کرده اند، از عزت نفس پایین، 

بدبینی و کاهش انگیزه رنج می برند.
می ت��وان از طریق تخصیص مرتب زمان به هر یک از اعضا برای 
مشارکت در جلس��ات تیمی و به اشتراک گذاری شفاف تصمیم ها 
از اتالف ظرفیت ها اجتناب کرد. تضمین موقعیت افراد در تیم نیز 

ارزش کارکنان بااستعداد را به آنها نشان می دهد.
رابس��ون اش��اره می کن��د ک��ه اگرچه نس��بت مطل��وب حضور 
فوق س��تاره ها در یک تیم مش��ارکتی طبق برخی مطالعات عددی 
بین 5۰ تا ۶۰درصد اس��ت، اما این ارقام می تواند با وجود مدیریت 
بهین��ه تغییر کن��د. منظور از مدیری��ت بهینه، وج��ود یک رهبر 
اس��تراتژیک است که نقشی ش��فاف در تیم ایفا می کند، تهدیدات 
متوجه موقعیت افراد را حذف و موانع همکاری را برطرف می سازد. 
به این ترتیب، او قادر اس��ت تیم خود را از اثرات و پیامدهای منفی 

بیش استعدادی محافظت کند.
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استعداد بیش از حد می تواند قاتل بهره وری  تیم شود
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