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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

حبابهاچگونهازبازارارزبهبازارمسکنمنتقلمیشوند؟

جابه جایی حباب 
در بازارها

فرص��ت ام��روز: حباب ها دیر یا زود می ترکند و قیمت ها به ارزش ذاتی خود باز می گردند، ولی ما زمانی متوجه 
می ش��ویم واقعا حبابی وجود داش��ته ک��ه بترکد! حباب به افزای��ش قیمت دارایی در یک فرآیند مس��تمر گفته 
میش��ود که به جذب خریداران جدید منجر می ش��ود. در ادبیات اقتصادی، اگر قیمت های دارایی از قیمت مبنای 
آن منح��رف ش��ود، می توان گفت که حباب وجود دارد، اما معم��وال پس از مدتی، این افزایش و انحراف قیمت با 

انتظارات معکوس و در نتیجه کاهش ناگهانی قیمت همراه است که اغلب زمینه ساز بحران های مالی می شود... شاخصبورستهرانبارشدکمرمق2هزارواحدیدرکفکانال1.5میلیونیماند
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درسنمیگیرند؟
کمتر از س��ه ده��ه قبل در 
س��ال ۱۹۹۳ می��ادی بود که 
مجله »اکونومیس��ت« از مردم 
جهان خواس��ت تا حواس شان 
به آسمان ها باشد. در آن زمان، 
دانش بش��ر در ای��ن زمینه که 
روزی شهاب س��نگی به سیاره 
کرد،  برخ��ورد خواه��د  زمین 
ام��ا حاال  اندک ب��ود.  بس��یار 
زمین  سرنش��ینان  م��ا  هم��ه 
می دانیم که یک شهاب س��نگ 
بزرگ می تواند به همان اندازه 
یک آتشفش��ان ب��زرگ یا یک 
جن��گ هس��ته ای، ویرانگ��ر و 
وحشتناک باش��د و به صورت 
هم زم��ان محی��ط زیس��ت را 
نابود کن��د و منجر به تغییرات 
اقلیم��ی بلندمدت ش��ود. یک 
انبارهای  می تواند  شهاب سنگ 
غ��ذا و س��یلوهای گن��دم یک 
کشور را نابود کند و در نتیجه 
منج��ر به قحطی و مرگ و میر 
ش��ود. در آن س��ال ها، تص��ور 
چنی��ن چیزی خیل��ی بعید و 
دور به نظر می رسید، حتی در 
بدتری��ن کابوس های آدمی نیز 
جایی نداشت و تنها در دنیای 
س��ینما و ادبی��ات و در قال��ب 
می گنجید،  علمی-تخیلی  ژانر 
اما ح��اال با تجرب��ه همه گیری 

ما  همه  کووی��د-۱۹، 
2می دانیم که هر...

24 رمضان ۱44۳ - س�ال هفتم
شماره   200۱
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فرصت امروز: با ورود جنگ روس��یه و اوکراین به ماه س��وم 
حاال پیامدهای اقتصادی جنگ مشخص تر شده و در کنار فشار 
تورمی و آسیب به زنجیره تامین کاالها، افزایش روز افزون قیمت 
انرژی و مواد غذایی نیز شرایط دشواری را در اقتصاد جهانی به 
وجود آورده است. در همین راستا، صندوق بین المللی پول در 
گزارش تازه خود که هفته گذشته منتشر کرد، پیش بینی رشد 
اقتصادی جهان در س��ال 2022 را ح��دود یک درصد کاهش 
داد و از رق��م 4.۱ درص��د به ۳.2 درصد رس��اند. به گفته این 
نه��اد بین المللی، جنگ در اوکراین موج��ب افزایش روز افزون 
قیمت ها ش��ده که این موضوع چالش های سیاس��تی را پدید 
خواهد آورد. س��ازمان تجارت جهانی نیز در گزارش اخیر خود 
نسبت به پیامدهای جنگ اوکراین بر تجارت جهانی هشدار داد 
و اعام کرد جنگ اوکراین می تواند روند رشد شکننده تجارت 
جهانی را با ریسک های قابل توجهی روبه رو کند. بازخوردهای 
جنگ روس��یه و اوکراین و افزایش تنش ه��ا میان نمایندگان 
غرب و نماینده روسیه در سازمان تجارت جهانی همچنین بر 

کارکردهای روزمره این سازمان تاثیر منفی گذاشته است.
از سوی دیگر، چین در سایه تداوم جنگ در خاک اوکراین، 
نگران امنیت غذایی خود است، چراکه از استفاده سیاسی غرب 
از مواد غذایی به عنوان اهرمی علیه این کشور هراس دارد. در 
همین حال، تنش های اقتصادی میان آمریکا و چین باعث شده 
تا نماینده تجاری ایاالت متحده اعام کند که دیگر تاشی برای 
تغییر رفتار تجاری چین و سوق دادن این کشور به سوی رعایت 
استانداردهای تجارت جهانی و قواعد سازمان تجارت جهانی به 

دلیل بی نتیجه بودن این اقدامات نخواهند کرد.
بازخوردهایجنگاوکراینادامهدارد

بازوی پژوهش��ی ات��اق ایران در بیست وهش��تمین گزارش 
از سلس��له گزارش های »پایش تحوالت تج��ارت جهانی«، به 
جدیدترین تحوالت منطقه ای و جهانی پرداخته و از تش��دید 
تنش های اقتصادی به واس��طه تبعات جنگ روسیه و اوکراین 
گزارش داده است. این گزارش در بخش تحوالت جهانی با اشاره 
به س��ایه جنگ اوکراین بر س��ازمان تجارت جهانی می نویسد: 
سازمان تجارت جهانی که در پیامد جنگ تجاری چین و آمریکا 

آسیب دیده است، به طور فزایندهای در معرض کشمکش های 
روسیه و غرب قرار می گیرد. تنش شدید میان نمایندگان غرب 
و نماینده روسیه در این سازمان بر کارکردهای روزمره آن تاثیر 
منفی گذاشته است. نمایندگان طیفی از کشورهای اروپایی و 
آمریکا حتی حاضر نیستند در جلسات با نماینده روسیه حضور 
یابند. حتی برخی کش��ورهای غربی به ویژه آمریکا خواس��تار 
اخراج روسیه از این نهاد شده اند. از طرفی روسیه مادامی که در 
این سازمان عضویت دارد می تواند مانع اجماع بر سر موضوعات 
جدید تجارت جهانی ش��ود و عما کارکرد س��ازمان را تحت 
الشعاع قرار دهد. دوازدهمین کنفرانس وزرای عضو این سازمان 
که در میانه ژوئن 2022 برگزار خواهد شد، احتماال تحت تاثیر 
جن��گ اوکراین خواهد بود. از همی��ن رو امیدواری چندانی به 

نتایج حاصل از این کنفرانس وجود ندارد.
در همین حال، نماینده تجاری آمریکا اخیرا اعام کرده که 
سیاست های تجاری این کش��ور در قبال چین در حال تغییر 
پارادایم اس��ت و واشنگتن برخاف گذشته دیگر تاشی برای 
تغییر رفتار تجاری چین و س��وق دادن پکن به س��وی رعایت 
اس��تانداردهای تجارت جهانی و قواعد سازمان تجارت جهانی 
نخواهد ک��رد، زیرا این اقدامات تاکنون بی نتیجه بوده اس��ت. 
از ط��رف دیگر، نماینده تجاری آمریکا گفته اس��ت که ایاالت 
متحده به س��وی »طاق تجاری« از چین نیز حرکت نخواهد 
ک��رد، زیرا این موض��وع را برخاف منافع آمریکا، ش��هروندان 
این کش��ور و نظام تجارت جهانی می داند. اما به تاش ها برای 
کاهش دسترسی چین به بازار آمریکا و جایگزینی چین با سایر 
کشورهای دوس��ت در بازار داخلی ادامه خواهد داد. آنطور که 
نمایندگی ایاالت متحده توضیح داده است، این کشور همچنین 
بر صنعتی کردن مجدد اقتص��اد ایاالت متحده تمرکز خواهد 
کرد، به طوری که بنیان صنعتی آمریکا که در س��ال های اخیر 
تحت تاثیر رش��د چین از بین رفته است و نوعی صنعت زدایی 
گس��ترده در این کش��ور رخ داده اس��ت، احیا شود و به تدریج 
ایاالت متحده بنیان صنعتی و تولیدی خود را بازسازی نماید. 
همچنی��ن اقدام دیگری که از این منظر در اولویت آمریکا قرار 
دارد، تمرکز بر افزایش سرمایه  گذاری در اقتصاد این کشور، ارائه 

مش��وق های جدید به سرمایه گذاران در حوزه تولید صنعتی با 
هدف مقابله با نفوذ فزاینده چین در اقتصاد این کشور و به طور 
کلی در اقتصاد جهانی است. تغییر پارادایمی سیاست تجاری 
آمریکا در قبال چین به تدریج بر اقتصاد سیاسی بین الملل و به 
ویژه فرآیند جهانی شدن، تاثیر مهم و البته منفی خواهد داشت.

چیننگرانامنیتغذاییخوداست
تداوم جنگ در اوکراین همچنین چین را به طور فزاینده ای 
نگران امنیت غذایی خود کرده اس��ت. تامین امنیت غذایی به 
یکی از دس��تورکارهای کلیدی حزب کمونیس��ت بدل شده و 
رئیس جمه��ور چین بر خوداتکایی در تامی��ن نیازهای غذایی 
مردم این کش��ور تاکید کرده اس��ت. چین پیش از آغاز جنگ 
اوکراین عمدتا به دلیل تنش های فزاینده با غرب، اس��تراتژی 
توسعه اقتصادی خود را به چرخه دوگانه تغییر داده بود. در این 
چرخه خوداتکایی، کاهش وابستگی به غرب در برخی حوزه ها 
به ویژه امنیت غذایی و امنیت انرژی و گسترش روابط با جهان 

در حال توسعه به ویژه روسیه مورد تاکید قرار گرفته بود.
با ادامه جنگ در اوکراین حاال امنیت انرژی و امنیت غذایی 
چی��ن در مخاطره قرار گرفته، زیرا روس��یه ب��ه عنوان یکی از 
تامین کنندگان کلیدی، تحریم ش��ده و جنگ ت��وان تولید و 
صادرات روسیه را کاهش داده است. اکنون چین در حوزه مواد 
غذایی بیش از گذشته به استرالیا، کانادا و آمریکا وابسته است 
و به طور فزاینده نگران استفاده سیاسی غرب از مواد غذایی به 
عنوان اهرمی علیه این کشور است. در دوره ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ، واشنگتن از منع صادرات سویا به چین به عنوان 
اهرمی علیه پکن استفاده کرد. افزون بر این، تغییرات اقلیمی نیز 
باعث شده تا تولید غات در چین با مشکات بیشتری مواجه 
شود. حزب کمونیست به سختی در تاش است تا امنیت غذایی 
مردم این کش��ور را که عاملی مهم در حفظ مشروعیت آن نیز 

محسوب می شود، به هر وسیله ممکن تامین نماید.
از سوی دیگر، با تداوم بحران شرق اروپا و اعمال تحریم های 
نفتی علیه روسیه، به نظر می رسد که شرکت های بزرگ چینی 
نیز واردات نفت از روسیه را متوقف می  کنند. خبرگزاری رویترز 
 Sinochem مدعی است که شرکت های بزرگ نفتی از جمله

و Sinopec ت��ا پای��ان قرارداده��ای موجود با ش��رکت های 
روس��ی، از روس��یه نفت وارد می کنند، اما ق��رارداد جدیدی با 
این کش��ور منعقد نخواهند کرد. توقف خرید نفت از روس��یه 
از سوی ش��رکت های بزرگ چینی عمدتا به دلیل نگرانی این 
ش��رکت ها از تحریم های ایاالت متحده است، زیرا شرکت های 
بزرگ نفتی چین در سراسر جهان فعالیت دارند و تحریم های 
ایاالت متحده می تواند ضربات جبران ناپذیری به آنها وارد نماید. 
البته ش��رکت های کوچک چینی همچنان ب��ه واردات نفت از 
روس��یه ادامه می دهند. روسیه دومین صادرکننده بزرگ نفت 
به چین اس��ت و در سال 202۱ حدود ۱5 درصد واردات نفتی 
چین را تامین کرده اس��ت. چین به روسیه به عنوان کشوری 
کلیدی در امنیت انرژی خود می نگرد و شرایط جدید برای این 
کشور نگران کننده اس��ت. در صورت تداوم تحریم های آمریکا 
علیه روسیه، واردات نفت از مسکو توسط پکن با دشواری های 

فزاینده ای مواجه خواهد بود.
تحوالتاقتصادیکشورهایمنطقه

مرکز پژوهش های اتاق ایران در ادامه گزارش خود به تحوالت 
منطقه ای پرداخته و از جمله به آغاز عملیات اجرایی بزرگ ترین 
پروژه تولید هیدروژن جهان در عربستان، حمایت 22 میلیارد 
دالری ش��ورای همکاری خلی��ج فارس از مص��ر، افزایش 25 
درصدی صادرات ترکیه به عربستان و تاش ترکیه برای جذب 
توریست های روسی اش��اره کرده است. در صدر این تحوالت، 
آغاز عملیات اجرای��ی بزرگ ترین پروژه تولید هیدروژن جهان 
در عربستان قرار دارد. عربستان اخیرا اعام کرد که بزرگ ترین 
پروژه تولید هیدروژن س��بز در جهان در ش��هر هوشمند نوین 
کش��ور به مرحله اجرا رس��یده اس��ت. این پروژه با مش��ارکت 
شرکت  های س��عودی و آلمانی و با س��رمایه گذاری 5 میلیارد 
دالری تا س��ال 2026 به پایان خواهد رس��ید. این پروژه برای 
تولید هیدروژن به 4.۳ گیگاوات انرژی نیاز دارد که تمامی آن 
از منابع تجدیدپذیر تامین می شود. انرژی خورشیدی در طول 
روز، منابع الزم را تامین می کند و در طول شب از انرژی بادی 
بهره گرفته می ش��ود. محصوالت این پروژه راهی بازار جهانی 
خواهد ش��د. تبدیل ش��دن کربن زدایی به یکی از اولویت های 

کلیدی دولت ها، هیدروژن را به منبعی برای جایگزینی تدریجی 
سوخت های فسیلی بدل کرده اس��ت. افزون بر این، عربستان 
سعودی نیز ایجاد زیرساخت مصرف هیدروژن به عنوان سوخت 

در صنعت حمل و نقل خود را در دستور کار قرار داده است.
از دیگر تحوالت اقتصادی منطقه ای، حمایت 22 میلیارد 
دالری شورای همکاری خلیج فارس از مصر است. مقامات 
اقتصادی مصر اعام کرده اند که کشورهای عربستان، قطر 
و ام��ارات با حمایت 22 میلی��ارد دالری از اقتصاد مصر در 
ش��رایط دشوار کنونی موافقت کردند. این حمایت در قالب 
ارائ��ه وام، ودیعه در بانک مرکزی و به ویژه س��رمایه گذاری 
در اقتصاد مصر محقق خواهد شد. بحران اوکراین بر اقتصاد 
شکننده مصر، تاثیر منفی قابل توجهی داشته است؛ از یکسو 
صنعت توریسم این کشور را که توریست های روسی، نقش 
مهمی در رونق آن داش��تند، با رکود مواجه کرده است و از 
سوی دیگر با باالرفتن شدید قیمت گندم و وابستگی قابل 
توجه این کشور به واردات گندم از روسیه، اقتصاد این کشور 
به سرعت تأثیرات منفی جنگ را تجربه می کند. در چنین 
ش��رایطی، نیاز مصر به کمک کش��ورهای شورای همکاری 
بیش از گذش��ته است. این در حالی اس��ت که کشورهای 
ش��ورای همکاری خلیج ف��ارس در پی افزایش قیمت نفت 
از شرایط مالی بسیار بهتری نسبت به گذشته برخوردارند. 
حمایت 22 میلیارد دالری کش��ورهای شورای همکاری از 
مصر، راه را برای تعمیق روابط دو طرف و وابس��تگی بیشتر 
مصر به سیاست های منطقه ای شورای همکاری خلیج فارس 

فراهم می آورد.
افزای��ش 25 درصدی ص��ادرات ترکیه به عربس��تان، دیگر 
رخدادی اس��ت که مورد توجه این گزارش قرار گرفته اس��ت. 
صادرات ترکیه به عربس��تان در فصل نخست 2022 در حالی 
رش��د 25 درصدی داش��ته که اردوغان خود را ب��رای دیدار از 
عربستان در هفته های آینده آماده می کند. روابط ریاض و آنکارا 
تحت تاثیر رقابت های منطقه ای به ویژه قتل جمال خاشقچی 
در این س��ال ها تیره ش��ده، اما این دی��دار می تواند به معنای 

عادی سازی روابط باشد.

امانوئ��ل مک��رون بار دیگ��ر به عن��وان رئیس جمهوری 
فرانسه انتخاب ش��د. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 
فرانس��ه روز یکش��نبه 24 آوریل برگزار شد و طبق نتایج 
اعام ش��ده، امانوئ��ل مکرون با کس��ب 58.55 درصد آرا 
ب��ر مارین لوپن، رقی��ب خود از حزب راس��ت افراطی که 
4۱.45 درص��د آرا را به دس��ت آورد، پیروز ش��د. مکرون 
اولین رئیس جمهوری فرانس��ه در 20 س��ال گذشته است 
که دوباره به عنوان رئیس جمهور برگزیده ش��ده اس��ت. او 
همچنین تنها رئیس جمهوری در جمهوری پنجم است که 
با رأی مستقیم همگانی و در حالی که اکثریت پارلمان را 

در اختیار دارد، به قدرت بازگردانده شده است.
این نتیجه، یک پیروزی ش��خصی برای امانوئل مکرون 

اس��ت که تنها دو بار در زندگی خود نامزد انتخابات شده 
است؛ هر دو بار برای ریاست جمهوری و هر بار هم موفق. 
حزب سیاس��ی نوپای او که ح��اال »جمهوری در حرکت« 
)La République en Marche( نامیده می شود، تنها 
شش سال پیش راه اندازی شد. آخرین باری که فرانسوی ها 
یک رئیس جمهوری فعل��ی را در انتخابات مجددا انتخاب 
کردن��د، در س��ال 2002 و در زمان ژاک ش��یراک بود که 
مک��رون در آن زمان یک دانش��جوی کارآم��وز در نیجریه 
بود. ای��ن اتفاق جدا از پیروزی مکرون ب��ر لوپن، پیروزی 
نیروهای میانه رو و به طور کلی لیبرال ها و طرفداران اروپا 
بر نیروهای پوپولیس��م نیز هست. مارین لوپن این انتخاب 
را انتخابی بین مردم و نخبگان گلوبالیس��ت پاریس عنوان 

کرده بود. در نهایت رأی دهندگان به ویژه آنهایی که چپ 
هس��تند و از مکرون خوش ش��ان نمی آی��د و در دور اول 
انتخاب��ات در روز ده��م آوریل نیز ب��ه او رأی نداده بودند، 
تصمیم گرفتند در دور دوم انتخابات پش��ت او بایس��تند، 
فقط برای اینک��ه لوپن را کنار بگذارند. میزان مش��ارکت 
در انتخابات، 72 درصد تخمین زده ش��ده است که تقریبا 
۳ درص��د کمتر از انتخابات س��ال 20۱7 اس��ت و یکی از 
پایین ترین مشارکت ها در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری 
فرانسه به حساب می آید. البته که هنوز از  آرای ملی بریتانیا 

و آمریکا باالتر است.
نتیجه نهایی رأی گیری با روندهای نظرسنجی در طول 
کمپین دو هفته ای دور دوم نیز مطابقت داشته است. قبل 

از دور اول رأی گی��ری در دهم آوریل، نظرس��نجی به نفع 
خانم لوپن بود. او که خود را صدای »مردم« می دانس��ت، 
کمپی��ن خود را بر مناطق روس��تایی و نیمه روس��تایی و 
مکان هایی که تح��ت تاثیر افول صنعتی ق��رار گرفته اند، 
متمرکز کرده بود. او عمدتا به هزینه های زندگی که نگرانی 

اصلی رأی دهندگان بود،  اشاره کرده بود.
اما در آس��تانه دور دوم انتخابات ناگهان نظرس��نجی ها 
به س��مت مکرون تغییر کرد. در طول مناظره رو در روی 
ای��ن دو نامزد، مکرون به پیوندهای خانم لوپن با روس��یه 
تحت رهبری والدیمیر پوتین اش��اره ک��رد و او را به دلیل 
وام های معوقه ای که حزبش از یک بانک روس��ی در سال 
20۱4 دریافت کرده، بانکدار خطاب کرد. مکرون در ادامه 

صحبت هایش همچنین تناقض��ات لوپن در مورد مالیات، 
اروپا، سیاست های انرژی و موارد دیگر را افشا کرد. مکرون 
هم اکن��ون دوبار نیروه��ای پوپولیس��م را از باالترین مقام 
فرانس��ه دور نگه داشته اس��ت. این یک شاهکار است و به 
همی��ن دلیل هم تاریخ او را به خوبی قضاوت خواهد کرد. 
بیشتر اتحادیه اروپا و اتحاد غربی حاال نفس راحتی خواهند 
کش��ید. گفتنی است در پی اعام نتایج دور دوم انتخابات 
ریاس��ت جمهوری فرانسه، منابع خبری از درگیری پلیس 
فرانسه با معترضان به نتایج انتخابات در پاریس خبر دادند. 
همزمان امانوئل مکرون در اولین سخنرانی اش پس از اعام 
نتایج، خود را رئیس جمهور همه فرانسوی ها خواند و متعهد 

شد که فرانسه را مستقل تر و اروپا را قدرتمندتر می کند.

تاریخسازیامانوئلمکرونپساز20سال
مکرونبرایدومینباررئیسجمهورفرانسهشد

آمریکاوچینبهسمتطالقتجاریحرکتمیکنند؟

سایهجنگاوکراینبرسازمانتجارتجهانی

چرابرندهاباآژانسهایبازاریابیهمکاریمیکنند؟
آژانس های بازاریابی در طول سال های اخیر محبوبیت بسیار زیادی در میان برندها پیدا کرده اند. انگار بعد از 
موج بزرگ ایجاد تیم بازاریابی در برندها اکنون دیگر نوبت به برون سپاری این فعالیت مهم از طریق همکاری 
با موسسات حرفه ای رسیده است. اگر شما هم در دنیای کسب و کار فعالیت دارید، به احتمال زیاد بازاریابی و 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان برای شما هم ایده بسیار مهمی محسوب می شود. در این میان استفاده از خدمات 

موسسات بازاریابی همیشه در گوشه ذهن کارآفرینان قرار دارد. 
پاسخ به این سوال که چرا باید به جای ایجاد یک تیم بازاریابی در داخل شرکت به سراغ همکاری با موسسات 
بازاریابی رفت، به نظر ساده می آید. با این حال به محض اینکه دنبال پاسخی برای این پرسش باشید، به کلی 

با مشکل رو به رو خواهید شد. همین امر در عمل بسیاری از برندها را نسبت به پاسخگویی مناسب در این...
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در این س��ال ها هر بار که آمار بیکاری منتشر شده است، این شائبه در 
اف��کار عمومی ش��کل گرفته که این اعداد و ارق��ام واقعیت ندارند و تعداد 
بیکاران بس��یار بیشتر از این حرف هاست. یکی از دالیل این شائبه آماری 
به تفاوت در تعریف ش��اخص های اقتص��ادی برمی گردد. مثا تعریفی که 
عموم مردم از شخص بیکار دارند، با آنچه در تعاریف آماری گفته می شود، 
متفاوت است و بسیاری از افرادی که از نظر مردم بیکار هستند، به لحاظ 
آماری در گروه بیکاران قرار نمی گیرند. از جمله این افراد، کسانی هستند 
که بازار کار را ترک کرده اند و در جست وجوی شغل نیستند. این افراد در 
حالی از نگاه مردم بیکار ش��ناخته می شوند که در علم آمار جزو جمعیت 

غیرفعال محسوب می شوند.
در این راس��تا، سازمان بین المللی کار برای درک بهتر وضعیت بازار کار 
جوانان، ش��اخص NEET را طراحی کرده اس��ت. این ش��اخص، جوانان 
غیرش��اغلی را در برمی گیرد که مشغول تحصیل یا مهارت آموزی نیستند. 
 NEET  )Not in Education. Employment. در واقع ش��اخص
or Training(، نمایانگر س��هم جوانان بیکار و غیرفعالی است که نه در 
حال تحصیل هس��تند و نه به کسب مهارت مش��غولند. بنابراین شاخص 
NEET که متاسفانه معادلی در زبان فارسی برای آن تعریف نشده است، 
هم جوانان بیکار و هم جوانان غیرفعال غیرمحصل را شامل می شود. حاال 
آنطور که بازوی پژوهشی وزارت کار گزارش داده است، در پایان سال ۹۹ 
از جمعیت ۱6.7 میلیون نفری جوان کشور، بیش از 6.۳ میلیون نفر یعنی 
۳8 درص��د جزو جمعیت  NEETهس��تند و در فرآیند تولید ملی هیچ 
نقش��ی ندارند. نس��بت ۳8 درصدی NEET در ایران در حالی است که 
این نسبت در جهان 22.۱ درصد، در ترکیه 24.4 درصد، در پاکستان ۳۱ 

درصد و در کشورهای عربی ۳4.4 درصد است.
NEETتحلیلبازارکارباشاخص

بازار کار، س��ه بازیگر عمده دارد و کل جمعیت در س��ن کار )۱5 س��ال 
به باال( را می توان در س��ه گروه »غیرفعال اقتصادی«، »شاغل« و »بیکار« 
ق��رار داد. ش��اغان و بی��کاران در مجموع کل نی��روی کار را که به لحاظ 
اقتصادی فعال محس��وب می شوند، تشکیل می دهند. همواره بین این سه 
گروه، جریان های مختلفی وجود دارد. در واقع، بیکاری را می توان وضعیتی 
بین »غیرفعال« و »شاغل« دانست؛ یعنی افراد بیکار در جست وجوی خود 
یا موفق به یافتن ش��غل می ش��وند یا اینکه سرخورده از شکست دست از 
جس��ت وجوی شغل می کش��ند. بدین ترتیب، از گروه بیکاران، دو جریان 

خروجی وجود دارد که یا آنها را به گروه »شاغل« یا »غیرفعال« می رساند. 
در این بین، به جمعیت ۱5 س��اله و بیش��تری که شغلی ندارند و تحصیل 
NEET  ،نمی   کنن��د و در دوره های مهارت آموزی نیز ثبت ن��ام نکرده   اند
گفته می ش��ود. در مجموع، نرخ بیکاری و ن��رخ NEET، مکمل یکدیگر 
ب��وده و تفاوت هایی با هم دارند. چنانکه ن��رخ بیکاری جوانان به جمعیت 
فعال اقتصادی که قادر به یافتن ش��غل نیس��تند، اش��اره دارد، حال آنکه 
نرخ NEET، س��همی از جمعیت جوانان غیرشاغلی است که نه در حال 

تحصیل هستند و نه به کسب مهارت می پردازند.
براس��اس آمارها، از جمعیت حدود ۱6.6 میلیون نفری جوانان ایران در 
س��ال ۱۳۹۹، بیش از 6.۳  میلیون نفر مع��ادل ۳8 درصد جمعیت جوان 
کشور، غیر شاغل و غیرمحصل هستند؛ حال آنکه میانگین جهانی این رقم 
 NEET  22.۱ درصد اس��ت. از س��وی دیگر، بیش از 7۳  درصد جمعیت
در ایران را زنان تشکیل می دهند. طبق آمارها، میزان NEET برای زنان 
ایرانی، بیش از ۱.۳ برابر کل کشور و دو برابر رقم مردان است؛ یعنی تعداد 
زنان غیرش��اغل و غیرمحصل کش��ور بیش از دو برابر تعداد مردان در این 

گروه است.
همچنین جغرافیای استانی جمعیت NEET در ایران نشان می دهد که 
در سال ۱۳۹۹ بیشترین نسبت این شاخص به استان های آذربایجان غربی 
با 47.6 درصد، سیستان و بلوچستان با 47.5 درصد و ایام با 47.4 درصد 
تعلق داشته است. در سمت مقابل نیز کمترین نسبت از آن استان های یزد 
با 27.2 درصد، خراسان جنوبی با 2۹ درصد و سمنان با 2۹.8 درصد بوده 
است. عاوه بر استان   های آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و ایام، 
نس��بت NEET در استان های کرمانشاه، کردستان، خوزستان، گلستان، 
لرس��تان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و همدان نیز نامطلوب و 

باالی 40  درصد است.
در همین حال، یافته های طرح آمارگیری نیروی کار در سال های ۱۳۹8 
و ۱۳۹۹ نشان می دهد که به طور متوسط نرخ NEET برای جوانان ۱5 تا 
2۹ ساله در نقاط شهری ۳7  درصد و در نقاط روستایی بیش از 4۱  درصد 
بوده اس��ت. به نظر می رسد احتمال NEET ش��دن یک فرد در مناطق 
روستایی نسبت به مناطق شهری بیشتر است و این موضوع دالیل مختلفی 
دارد. پایین بودن تحصیات، ناتوانی نظام آموزشی در تطبیق مهارت   های 
موردنیاز برای روستاییان و عدم جذابیت مشاغل موجود در روستا از جمله 

دالیل نرخ باالتر NEET در روستاها نسبت به شهرهاست.
جوانانبهحاشیهراندهمیشوند

جوان��ان به دالیل مختلفی از جمعیت فعال کش��ور خارج ش��ده و به 
جمعیت  NEETمی   پیوندند. دس��ته نخس��ت، دلسردش��دگان از کار 
هس��تند که عمدتا امیدشان برای یافتن ش��غل را از دست داده   اند. این 

گ��روه تمایل به کار دارند اما به دالیلی در جس��ت وجوی آن نیس��تند 
و آن را تاش��ی بیه��وده می   دانند. گ��روه دیگری از این اف��راد، وظیفه 
مراقب��ت از اعضای خانواده خ��ود را برعهده دارند و ب��ه همین علت از 
جمعیت فعال کشور خارج می   شوند. همچنین دسته دیگری از جمعیت 
NEET، جوان��ان بیمار و معلول هس��تند و در نهایت آخرین دس��ته از 
جوانان غیرفعال، کس��انی هستند که برای تحقق اهداف خود در سفر یا 

فعالیت های هنری مشغول به کارند.
در همین زمینه، بازوی پژوهش��ی وزارت کار در یک گزارش آماری-
تحلیل��ی با عنوان »وضعیت جوانان غیرش��اغل ک��ه در حال تحصیل و 
مهارت آموزی نیس��تند«، نس��بت به جمعیت ب��االی NEET در ایران 
هش��دار می دهد و می نویس��د: »زیاد بودن تعداد NEET به معنای به 
حاشیه رانده شدن جوانان است. همچنین علت دیگر آن، درک نادرست 
عامه مردم از واژه ش��اغل اس��ت. تلقی مردم از فرد شاغل عموما کسی 
اس��ت که مزد و حق��وق بگیر بوده و در یک بن��گاه فعالیت می کند؛ در 
حال��ی که گروه��ی از این افراد که ترک تحصی��ل می کنند )به ویژه در 
مناطق روس��تایی( ب��رای یکی از اعضای خانوار خ��ود فعالیت می کنند 
ک��ه در این صورت در زم��ره کارکنان فامیلی بدون مزد قرار گرفته ولی 
به اش��تباه خود را بیکار قلمداد می کنند و یا افراد بس��یاری هستند که 
کارکن مستقل بوده یا در محل سکونت خود مشغول انجام شغل خانگی 
و کسب درآمد )به ویژه زنان( بوده که در این صورت، آنان نیز در زمره 

شاغان محسوب می شوند.
همچنی��ن برخی از جوانان به صورت داوطلبانه از چرخه آموزش و بازار 
کار خارج ش��ده اند. مثا جوانان دارای درآمد بدون کار )در خانواده های با 
تمک��ن مالی باال( و یا م��ادران جوانی که حتی در یک خانوار با درآمد باال 
زندگ��ی کرده و توانای��ی پرداخت هزینه مراقبت از ک��ودک را دارند، ولی 
تصمیم می گیرند که به طور داوطلبانه برای مراقبت از فرزندان خود از بازار 
کار خارج شوند. برخی از جوانان نیز اجبارا به دالیلی مثل ناتوانی، بیماری 
و معلولیت قادر به اش��تغال، تحصیل و یا کسب مهارت نیستند و یا حتی 
مادر جوانی که توانایی پرداخت هزینه مراقبت از کودک یا کودکان خود را 
نداشته و به اجبار، بازار کار را ترک می کند. زیاد بودن میزان NEET در 
مقایسه با میزان بیکاری جوانان، بدان معناست که تعداد زیادی از جوانان 
از یافتن کار ناامید بوده یا امکان دسترس��ی به آموزش و مهارت آموزی را 
ندارند، اما قس��مت نگران کننده ماجرا، جوانانی هستند که در هیچ یک از 
مصادیق مذکور قرار نگرفته و در عین حال نه در جس��ت وجوی کار بوده 
و ن��ه در حال آموزش یا کس��ب مهارت هس��تند. این گروه به ش��دت در 
معرض خطر به حاشیه رانده شدن از بازار کار و مواجهه با محرومیت ها و 

ناهنجاری های اجتماعی هستند.«
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معمای خودبیکاری در اقتصاد ایران

آمارهای بانک مرکزی نش��ان می دهد که قیمت فروش هر متر خانه در 
شهر تهران از 5 میلیون و 760 هزار تومان در پایان سال ۱۳۹6 به رقم ۳5 
میلیون و ۱20 هزار تومان در پایان سال ۱400 رسیده که بیانگر افزایش 
7 برابری قیمت مسکن در 4 سال گذشته است. در اسفندماه ۱400 طبق 
گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۳5 میلیون و ۱20 
هزار تومان در هر متر مربع بوده که نس��بت به ماه قبل 6 درصد و نسبت 
به ماه مشابه سال قبل ۱6 درصد افزایش را نشان می دهد. حجم معامات 
مسکن نیز در پایان سال گذشته حدود 6.8 هزار فقره بود که در مقایسه 
با ماه قبل ۱۹ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 2۹ درصد 

افزایش داشته است.
درباره س��مت و س��وی بازار مس��کن پایتخت، یک کارشناس اقتصاد 
مس��کن به ایس��نا می گوید: در صورتی می توانیم انتظار ثبات یا کاهش 
قیمت مس��کن را داش��ته باش��یم که عوامل موثر بر این بازار مثل تورم 
عمومی، رش��د نقدینگی و افزایش قیمت نهاده های س��اختمانی کنترل 
ش��ود و س��اخت و س��از افزایش پیدا کند، اما هیچ یک از موارد مذکور 
محقق نش��ده اس��ت. به عقیده محمد عدالت خواه، یکی از دالیل اصلی 
افزایش قیمت مس��کن در اواخر سال گذشته به کاهش ارزش پول ملی 
برمی گردد. واقعیت این است که با توجه به تورم موجود جامعه نمی توان 
انتظار داش��ت همه چیز گران شود اما قیمت مسکن افزایش پیدا نکند. 
علت رکود بخش مس��کن در سال گذشته، این بود که سال های قبل از 

آن بیش از حد گران شده بود و برای مدتی این روند متوقف شد. تفاوت 
این دوره بازار مسکن با دوره های قبلی این است که در زمان رکودهای 
قبل��ی، ارزش پول ملی تا این حد افت نمی ک��رد و قیمت کاالها تا این 
مقدار افزایش نداش��ت، اما زمانی که همه اجناس گران می ش��ود، بازار 

مسکن هم با مقداری تاخیر شروع به حرکت می کند.
او طوالنی شدن روند مذاکرات احیای برجام را در باتکلیفی یک سال 
اخیر بازار مس��کن موثر می داند و می افزاید: مردم فکر می کردند برجام 
به زودی امضا خواهد شد و گشایش مالی ایجاد می شود، ولی مذاکرات 
به کندی پیش می رود. از طرفی با تورم باال مواجهیم. بنابراین مردم به 
سمت دارایی هایی می روند که ارزش پول آنها را حفظ کند. عدالت خواه 
با اش��اره به عب��ور نقدینگی از رقم 4500 هزار میلی��ارد تومان توضیح 
می ده��د: این حجم از ورود پول به بازار دائم��ا ایجاد تورم می کند و به 
بی ارزش شدن پول ملی می انجامد. درآمد دولت از فروش نفت مقداری 
افزایش یافته اس��ت، اما با توجه به تورم و رشد دستمزدها هزینه ها باال 

رفته است. این مسائل خواه ناخواه در بازار مسکن تاثیر می گذارد.
این کارش��ناس مس��کن درباره شعار دولت س��یزدهم مبنی بر ساخت 
س��الیانه یک میلیون واحد مس��کونی می گوید: حدود ۹ ماه از آغاز به کار 
دول��ت می گذرد و نتیج��ه خاصی درخصوص احداث ی��ک میلیون واحد 
به دس��ت نیامده اس��ت. مس��ئوالن بعد از مدتی اعام کردند قرار نیست 
سالیانه یک میلیون واحد بسازیم بلکه در چهار سال 4میلیون واحد احداث 

خواهیم کرد. این نش��ان می دهد که چندان ب��ر روی موضوعات، مطالعه 
کارشناسی صورت نگرفته است.

وی مهمترین راهکار برای کاهش قیمت مسکن را کنترل قیمت زمین 
می داند و تاکید می کند: آنچه که به ساختمان و ملک ارزش داده، اجرای 
زیرس��اخت ها و طرح های عمرانی دولت بوده اس��ت. در واقع دولت هزینه 
کرده و ارزش افزوده آن به مالکان و فئودال ها رسیده است. کویر لوت که 
گران نشده، بلکه زمین های داخل شهرها و اطراف شهرها ارزش پیدا کرده 
اس��ت. هزینه هایی که برای زیرساخت های ش��هری می شود از بیت المال 
اس��ت. دولت باید بخش��ی از بیت المال را از طریق مالی��ات ارزش افزوده 
زمین ها از مالکان دریافت کند و آن را به ساخت مسکن برای اقشار پایین 
و زوج ه��ای جوان اختصاص دهد. در آن ص��ورت هم قیمت خانه کنترل 
می شود و هم کسری مسکن جبران خواهد شد. در تمام دنیا مالیات ارزش 
اف��زوده بر زمین ها را دریافت می کنند، ولی ما در چهار دهه گذش��ته این 

مسئله را جدی نگرفتیم.
عدالت خواه درباره پیش بینی بازار مسکن در سال ۱40۱ نیز می گوید: در 
صورتی می توانیم انتظار ثبات یا کاهش قیمت مسکن را داشته باشیم که 
عوامل موثر بر این بازار مثل تورم عمومی، رشد نقدینگی و افزایش قیمت 
نهاده های س��اختمانی کنترل شود و همچنین ساخت و ساز افزایش پیدا 
کند اما هیچ کدام از این موارد تاکنون محقق نشده است و بنابراین احتمال 

رشد بازار مسکن در سال جاری وجود دارد.
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خانهامسالارزانمیشود؟

نگـــاه

ازاحتمالهایکوچکتافاجعههایبزرگ
چرادولتهادرسنمیگیرند؟

کمت��ر از س��ه دهه قبل در س��ال ۱۹۹۳ میادی ب��ود که مجله 
»اکونومیس��ت« از مردم جهان خواست تا حواس شان به آسمان ها 
باشد. در آن زمان، دانش بشر در این زمینه که روزی شهاب سنگی 
به س��یاره زمین برخورد خواهد کرد، بسیار اندک بود. اما حاال همه 
ما سرنش��ینان زمین می دانیم که یک شهاب سنگ بزرگ می تواند 
به همان اندازه یک آتشفشان بزرگ یا یک جنگ هسته ای، ویرانگر 
و وحش��تناک باش��د و به ص��ورت هم زمان محیط زیس��ت را نابود 
کند و منجر به تغییرات اقلیمی بلندمدت ش��ود. یک شهاب س��نگ 
می توان��د انبارهای غذا و س��یلوهای گندم یک کش��ور را نابود کند 
و در نتیج��ه منجر به قحطی و مرگ و میر ش��ود. در آن س��ال ها، 
تص��ور چنین چیزی خیلی بعید و دور به نظر می رس��ید، حتی در 
بدترین کابوس های آدمی نیز جایی نداشت و تنها در دنیای سینما 
و ادبیات و در قالب ژانر علمی-تخیلی می گنجید، اما حاال با تجربه 
همه گیری کووید-۱۹، همه ما می دانیم که هر چیزی در این دنیای 
کنونی ممکن اس��ت و همیش��ه باید چشم انتظار مشکات بزرگ و 

بزرگتری بر روی زمین باشیم.
بیماری های همه گیر و اپیدمیک بارها در طول تاریخ بش��ری رخ 
داده اند و حتی همین چند س��ال پیش نی��ز نمونه متاخر آن با نام 
س��ارس در برخی از کش��ورها شایع ش��د. در نتیجه منطقی است 
ک��ه بگوییم دولت ه��ا در این زمینه تجربه کاف��ی را دارند. پس در 
ای��ن صورت چرا کرونا به یک تهدید عمومی تبدیل ش��ده اس��ت؟ 
هفت��ه نامه »اکونومیس��ت« در پاس��خ به این س��وال می گوید که 
بی تفاوتی انسان ها به فجایع، ریشه مشکات است و سپس توضیح 
می دهد که چطور انس��ان ها با نادیده گرفتن احتمال های کوچک و 
ضعیف، گرفتار فاجعه های بزرگ می شوند. به گفته »اکونومیست«، 
بی توجه��ی زمینیان به شهاب س��نگ البته یک مقوله اغراق ش��ده 
اس��ت، اما در عین حال نمونه ای واضح نیز به ش��مار می آید. به هر 
حال همیش��ه در زندگی این واقعیت وج��ود دارد که احتمال های 
ضعیف، عواقب شدیدی به همراه داشته باشند. مردم عادی همیشه 
ب��رای جبران چنین خس��ارت هایی در اقتصادهای س��رمایه داری و 
سوسیالیس��تی دس��ت به دامان دولت و بیمه می ش��وند، اما اصوال 
هم��گان چنی��ن احتمال های ضعیف��ی را نادی��ده می گیرند، یعنی 
ترجیح بر این اس��ت که این رخدادها نادیده گرفته شوند، تا زمانی 
ک��ه واقعا اتفاق بیفتند، اما بی تفاوتی هایی که انس��ان در این زمینه 
به خرج می دهد، ش��اید به نوعی خیانت به نس��ل آینده و آیندگان 

نیز محسوب شود.
ش��یوع کووید-۱۹ در ابتدای سومین دهه از هزاره سوم میادی، 
یک رویداد غم انگیز و کابوس وار اس��ت. سال هاست که دانشمندان 
در عرصه های مختلف هشدار داده اند که ویروسی از جنس آنفلوآنزا 
می تواند از حیوانات وحش��ی به انس��ان ها منتقل ش��ود، اما گوش 
هیچ کس��ی بدهکار این حرف ه��ا نبود، نه انس��ان ها و نه دولت ها. 
ب��ا این حال، وقت��ی بیماری س��ارس در ابتدای ه��زاره حاضر رخ 
داد، دولت ه��ای کم��ی آمادگی مقابله با آن را داش��تند؛ نه خبری 
از برنامه های عملی و اس��تراتژیک برای مقابله با ش��یوع و گسترش 
بیماریه��ای اپیدمی��ک بود و نه حتی کیت های تش��خیص بیماری 
به اندازه کافی وجود داش��ت. حتی خیلی از کش��ورها دانش کافی 
برای تولید این کیت های تشخیص بیماری را هم نداشتند. برخاف 
بیماری س��ارس که چندان همه گیری گسترده ای نداشت، اما کرونا 
ای��ن وضعیت مخاطره آمی��ز را به نهایت خود رس��اند. در این بین، 
کش��ورهای بس��یار کمی از تجربیات گذش��ته درس گرفته و آماده 
مواجهه با بحران بودند. بنابراین پرس��ش این است که چرا دولت ها 
درس نمی گیرند؟ بیماری های همه گیر، فجایعی هستند که دولت ها 
در آن تجربه هایی دارند. پس چه چیزی به تهدید تبدیل می شود؟
دلیل اصلی این اس��ت ک��ه آنها هیچ وقت ضربه ه��ای مهلکی در 
این زمینه نخورده اند؛ یعنی بیماری ها هیچ وقت باعث نش��ده است 
که دولت ها دچار آس��یب های بزرگ شوند. این بار اما آنها در حال 
تجربه و از س��ر گذراندن این آس��یب های بزرگ هس��تند و به این 
نتیجه رس��یده اند که باید برای ویروس ها نیز آمادگی داشته باشند. 
البت��ه اینکه دولت ها از گذش��ته درس نگرفته ان��د، چیزی را عوض 
نمی کند و ک��م کارِی آنها را توجیه نمی کن��د. یکی از وظایف مهم 
دولت ها، این اس��ت که همیشه باید چشم شان به آینده باشد، یعنی 
باید حواس شان باش��د که چه اتفاقی ممکن است در آینده ای دور 
ی��ا نزدیک رخ بدهد. دانش��مندان هم اب��زاری در اختیار دارند که 
می توانند با آن به دولت ها کمک کنند تا آینده را بهتر پیش��گویی 
کنند. جالب اس��ت که کس��ب وکارهای خصوصی ه��م از این ابزار 
به��ره می گیرند تا آینده را پیش بینی کنن��د، اما دولت ها هیچ وقت 
به قدر کافی از اینها بهره نمی گیرند. کس��ب وکارها برای آینده خود 
برنامه ریزی می کنند و این درس��ی اس��ت که دولت ه��ا باید از این 

کسب وکارها یاد بگیرند.
هی��چ کدام از فجایعی که تاکنون رخ داده یا در آینده رخ خواهد 
داد، برای همیش��ه قابل کنترل نیس��ت، اما اگ��ر از قبل درباره آنها 
هشدار دریافت کنیم، می توانیم خودمان را برای مواجهه با آنها آماده 
کنیم و به این ترتیب شاید بتوان آسیب ها را هم به صورت محدود 
مه��ار کرد. مثا ما در ط��ول تاریخ بارها دیده ایم که آتشفش��ان ها 
در نزدیک��ی چه ش��هرهایی رخ داده اند و چه فجای��ع بزرگی به بار 
آورده ان��د. اکنون می توانیم ش��هرهای در خطر را شناس��ایی کنیم 
و تمهیدی برای آن بیندیش��یم. در مورد س��ایر مسائل هم شرایط 
به همین گونه اس��ت. کافی اس��ت دولت ها به خودش��ان بیایند و 
توجه بیش��تری به خرج دهند. بدین ترتی��ب می توانند وضعیت را 
تا حدودی مهار کنند. به هر حال، هش��دارها همیش��ه و همه حال 

کمک کننده بوده اند.
آنچه می تواند بلوغ دولت ها را نش��ان دهد، این اس��ت که خطرات 
آینده را پیش بینی و خودشان را برای مقابله با آنها آماده کنند. کافی 
است به تهدیدهایی که تاکنون شناسایی شده است، توجه کنید. اگر 
دولت ها آینده را جدی بگیرند و بدانند که این آینده خطرناک چندان 
هم دور نیست، بهتر می توانند در مقابله با آن اقدام کنند. شک نکنید 
ک��ه یک روز شهاب س��نگ بزرگی به زمین برخ��ورد خواهد کرد. ما 
انسان ها باید از همین حاال خودمان را برای آن روز آماده کنیم و قدم 
اول را ه��م البته باید دولت ها بردارند. دنیا می تواند به جای امن تری 
تبدیل شود؛ جایی که همه با آرامش در آن زندگی می کنند، اما این 

آرامش مستلزم این است که از حاال به آن فکر کنیم.
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فرص��ت امروز: حباب ها دیر ی��ا زود می ترکند و قیمت ها به ارزش ذاتی 
خود باز می گردند، ولی ما زمانی متوجه می شویم واقعا حبابی وجود داشته 
ک��ه بترکد! حباب به افزایش قیمت دارایی در یک فرآیند مس��تمر گفته 
میش��ود که به جذب خریداران جدید منجر می شود. در ادبیات اقتصادی، 
اگر قیمت های دارایی از قیمت مبنای آن منحرف شود، می توان گفت که 
حباب وجود دارد، اما معموال پس از مدتی، این افزایش و انحراف قیمت با 
انتظارات معکوس و در نتیجه کاهش ناگهانی قیمت همراه است که اغلب 
زمینه س��از بحران های مالی می شود. بحران های مالی و حباب های قیمت 
دارای��ی، ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. بازارهای مالی عموما بحران های 
متعددی را تجربه کرده اند که ناش��ی از رش��د و انفجار حباب قیمتی بوده 
اس��ت. نمونه های متعدد و متنوعی را در این زمین��ه می توان مثال زد؛ از 
حباب ه��ای قرن هفدهم هلند، راه آهن مانی��ا در دهه ۱840 و ملبورن در 
دهه ۱8۹0 گرفته تا حباب دهه ۱۹20 که به طور ناگهانی متوقف ش��د. 
همچنی��ن حباب های ژاپن در انتهای ده��ه ۱۹80 و ابتدای دهه ۱۹۹0، 
اقتصادهای آمری��کای التین در دهه ۱۹80، اقتصادهای آس��یای جنوب 
ش��رقی در اواخر دهه ۱۹۹0، بحران روسیه در اواخر دهه ۱۹۹0 و بحران 
دات کام از دیگر نمونه ها هستند. در این میان، بازار ارز و مسکن، دو بازاری 
هس��تند که امکان وق��وع حباب در آنها می تواند اث��رات زیادی بر اقتصاد 
کشورها برجای بگذارد. حال پرسش این است که آیا امکان انتقال حباب 

از بازار ارز به بازار مسکن و یا برعکس وجود دارد؟
حبابهابهبازارهامنتقلمیشوند

آنچه در همه حباب های اقتصادی مهم است، ویژگی های مشترک آنهاست. 
در همه این موارد، افراد ابتدا برای تولید حباب تاش می کنند و سپس موجب 
از بین رفتنش می ش��وند. در مراحل اولیه حباب، طرفداران س��رمایه گذاری 
بیشتر در دارایی، این اطمینان را می دهند که »این بار روند متفاوت خواهد 
بود«، اما حباب ها به  طور ذاتی تمایل به انفجار دارند و تنها تفاوت در دیر یا 
زودتر منفجر شدن است. با وجود گسترش مطالعات در حوزه حباب که پس 
از بحران مالی 2008 بس��یار گسترش یافت، مقاالت اندکی بر انتقال حباب 
بین بازارهای مختلف متمرکز شده اند. برخی محققان معتقدند که حباب های 
قیمت دارایی در کشورها و در بازارهای مختلف می توانند به یکدیگر مرتبط 
باشند و از یکدیگر نشأت بگیرند؛ یعنی ساختارهای درهم تنیده اقتصادهای 
امروزی باعث می شود تا زیان در یک بخش به سرعت به بخش دیگر اقتصاد 
سرایت کند. ش��واهد تجربی نشان داده که بازارها از یکدیگر جدا نیستند و 

حرکت آنها در یک فضای جدا از یکدیگر انجام نمی شود.
تحلیل سرایت پذیری تاطم در میان بازارها، چند دهه ای است که به طور 
کاربردی از س��وی پژوهشگران بررسی شده اس��ت. مثا برخی محققان، 
حباب دات کام، حباب های قیمت مس��کن در دهه 2000 و بحران رهنی 
2007 تا 200۹ را به یکدیگر مرتبط می دانند. این محققان با اس��تفاده از 
یک مدل تعادل عمومی نش��ان داده اند که این حباب ها به طور پیوسته از 

طریق انتقال حباب به یکدیگر مرتبطند.
مطالعات داخلی نیز از وجود حباب در بازارهای مختلف نظیر بازار س��هام، 
طا، ارز، مس��کن و نفت حکای��ت دارد. همچنین بازارها ب��ر یکدیگر اثرگذار 
هس��تند و قادرند تا روند نوسانی خود را به بازارهای دیگر منتقل کنند. تاریخ 
اقتصاد ایران نشان می دهد تحوالت جهشی قیمت مسکن، سهام، سکه و طا و 
ارز به صورت موازی با یکدیگر حرکت می کنند و این فرآیند به صورت ادواری 
تکرار می ش��ود. ارتباط این بازار به صورت زنجیروار بوده و عاوه بر تاثیرگذاری 
بر یکدیگر از همدیگر نیز اثرپذیر هستند. هرچند تا پیش از این هیچ مطالعه 
داخلی به بررسی س��رایت حباب های بازارهای مالی به یکدیگر نپرداخته، اما 
پژوهش��گران اخیرا در یک مطالعه به بررس��ی این موض��وع در اقتصاد ایران 
پرداخته اند و انتقال حباب بین بازار ارز و مسکن را بررسی کرده اند. این مطالعه 
با عنوان »مهاجرت حباب میان بازار ارز و بازار مسکن« در شماره 77 فصلنامه 

»پژوهشنامه اقتصادی« دانشگاه عامه طباطبائی منتشر شده است.
بایدمراقبانتقالحبابهاباشیم

مفه��وم حب��اب از اوایل قرن هفدهم وارد ادبیات اقتصادی ش��د، اما در 
معنای امروزی آن، اولین بار توس��ط شیلر مطرح شد. شیلر به معرفی این 
ایده پرداخت که قیمت دارایی می تواند از مقدار حقیقی خود منحرف شود. 
از آن زمان تاکنون حباب های متعددی در س��طح جهان رخ داده و اثرات 
زیان بار زیادی برجای گذاشته اند. یکی از این حباب ها بین سال های ۱۹۹8 
تا 2000 در بازار اینترنت آمریکا رخ داد. تاثیر این دوره حبابی آنقدر زیاد 
بود که به »جنون دات کام« معروف شد. تئوری حباب های عقایی نشان 
می دهد حتی با وجود انتظ��ارات عقایی نیز امکان انحراف قیمت دارایی 
از قیمت پایه آن وجود دارد. به عقیده پژوهش��گران، س��فته بازی یکی از 
مهمترین دالیل انحراف قیمت دارایی از قیمت پایه آن اس��ت. همچنین 
محقق��ان دیگری در چین نش��ان داده ان��د که در حالت وج��ود همزمان 
انتظارات ناهمگن و محدودیت های فروش کوتاه، اگر سرمایه گذاران انتظار 
فروش دارایی خاصی را در قیمتی بیش از قیمت حاضر داش��ته باش��ند،  
ممکن است مجبور به پرداخت قیمت بیش از حد برای یک دارایی شوند. 

بنابراین قیمت های دارایی می تواند شامل عنصر سفته بازانه شود.
حباب های مالی سال هاست که هم در حیطه نظری و هم حیطه تجربی 
به موضوعی جذاب برای اقتصاددانان تبدیل ش��ده و در بازارهای مختلف 
بررس��ی شده است. در اواخر دهه 2000 که قیمت های مسکن در آمریکا 
ابتدا رشدی شدید و سپس کاهشی شدید را تجربه کرد، این رخداد باعث 
ابهامات زیادی در نظریات گذشته شد. این موضوع را می توان ناشی از ابزار 
بودن دارایی های کلیدی در بازار مشتقه دانست. برخی محققان می گویند 
شکس��ت در بازار )انحراف قیمت دارایی از قیمت پایه( که مانع از توانایی 
بازار برای تصحیح قیمت ها خواهد شد، با احتمال بیشتری در بازار مسکن 
قابلیت وقوع دارد، چرا که در این بازار هزینه های معامله بسیار باال و فروش 
کوتاه مدت در آن بس��یار نادر است. بنابراین دوره هایی از ناکارایی قیمت و 

به خصوص دوره هایی با رفتار حباب گونه در این بازار وجود خواهد داشت.
بازار ارز نیز از دیگر بازارهای مهم در هر اقتصادی است که نقش اساسی 
در عملکرد یک اقتصاد بازی می کند. هرگونه تغییر در قیمت ارز از طریق 
تغییر در قیمت نسبی کاالهای داخلی در مقایسه با کاالهای خارجی باعث 
ایجاد تغییر در قدرت رقابت پذیری محصوالت تولیدی داخل و افزایش یا 
کاهش در صادرات و واردات کش��ور خواهد ش��د. بدین ترتیب، بازار ارز و 
مس��کن، دو بازاری هس��تند که امکان وقوع حباب در آنها می تواند اثرات 
زیادی بر اقتصاد هر کشور برجای بگذارد، اما آیا امکان انتقال حباب از بازار 

ارز به مسکن و یا برعکس وجود دارد؟
سرایتحبابهادربازارهایمالی

پس از شکل گیری تدریجی سیستم مالی مدرن و وقوع بحران های مالی 
متعدد، بخش اماک و مسکن ارتباط مستحکمی با سایر بخش های مالی 
برقرار کرده و در نتیجه بر کل اقتصاد داخلی و جهانی اثرگذار است. یکی از 
بازارهای مالی که امکان اثرگذاری و اثرپذیری از بازار مسکن را دارد، بازار 
ارز است. اغلب چنین اس��تدالل می شود که بازارهای اماک و مستغات 
حتی بیش از بازار ارز مس��تعد حباب است، چراکه این بازارها تحت تاثیر 
خان��وار محدودیت های فروش کوتاه مدت و اغل��ب آربیتراژ دارند. بنابراین 
امکان انتقال حباب بین این دو بازار را می توان محتمل دانست که با توجه 

به اثرات آن بر اقتصاد ایران، نیاز به بررسی دارد.
آنچه توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده، انتقال حباب در بازارهای 
مختلف مالی اس��ت، چراکه به اعتقاد برخ��ی محققان، حباب های قیمت 
دارایی در کش��ورها و بازارهای مختلف می توانند به یکدیگر مرتبط باشند 
و از همدیگر نشأت بگیرند. س��اختارهای درهم تنیده اقتصادهای امروزی 
باعث می ش��ود تا زیان در یک بخش سریعا به بخش دیگر اقتصاد سرایت 
کن��د. در مطالعه حاضر، از روش علمی فیلیپس و همکاران برای کش��ف 
و تاریخ گذاری حباب و س��پس از روش گوم��ز گوندالس و همکاران برای 
بررسی انتقال حباب از بازار ارز به بازار مسکن و برعکس آن استفاده شد. 
یافته ه��ای ای��ن مطالعه از وجود هفت دوره حبابی ب��رای بازار ارز و هفت 
دوره حبابی برای بازار مس��کن در ایران حکایت دارد. در این راستا، چهار 
فرضیه برای انتقال حباب از بازار ارز به مسکن و برعکس تعریف شد که در 
پایان و پس آزمون فرضیه ها فقط یک فرضیه پذیرفته شد. بر این اساس، 
حباب اول مسکن )از فروردین ۱۳86 تا اردیبهشت ۱۳87( منجر به ایجاد 
حباب اول در بازار ارز )تیر ۱۳86 تا اردیبهش��ت ۱۳87( ش��د. با توجه به 
اینکه نتایج حاصل از بررسی فرضیه های دوم تا چهارم حاکی از عدم تایید 
انتقال حباب بین بازار و ارز و مسکن بود، بنابراین معنا دار نبودن مهاجرت 
حباب ها را می توان به ثبات بازار ارز یا تحوالت در بازارهای مالی دیگر چون 
سهام نسبت داد. به نظر می رسد در دوره هایی که اقتصاد ایران، دسترسی 
کمتری به درآمدهای ارزی دارد، احتمال ایجاد حباب ارز و سرایت آن به 

بازار مسکن و برعکس افزایش می یابد.

حبابهاچگونهازبازارارزبهبازارمسکنمنتقلمیشوند؟

جابه جایی حباب در بازارها

کم پیش می آید که دو کلمه »حسابدار« و »آینده« در یک جمله کنار 
هم بیایند ، اما اجازه دهید اینجا به نقل قولی از بیل گیتس ارجاع دهیم که 
می گوید وقتی درباره آینده حسابداری حرف می زنیم معموال تغییراتی را 
که در دو سال پیِش رو رخ خواهند داد زیادی جدی می گیریم و تغییراتی 
را که در ۱0 س��ال پی��ِش رو رخ خواهند داد اصا ج��دی نمی گیریم . به 
گزارش »فوربس«، ش��رکت ها در باب برنامه های آینده شان به اندازه  کافی 
به حسابداران خود تکیه نمی کنند و شاید نقش آنها   را به اندازه کافی مهم 
نمی شمارند، اما حسابداران می توانند خبرگانی باشند که آینده شرکت را 
تضمین کنند و یا به عکس، باعث عقب ماندن آن شوند . عدم توجه به نقش 
حسابداران در پیشرفت های سریع آینده چیزی نیست که شرکت ها تحمل 

ریسکش را داشته باشند .
معموال به حسابداران به چشم افراد محافظه کار و سنتی نگریسته می شود 
که قرار اس��ت حساب همه چیز را در دست داشته باشند . مثا اینکه آنها 
  گزارش های مالی مربوط به عملکرد گذش��ته شرکت ها را تدوین می کنند 
و بنابراین نمی توانند نقش��ی در آینده ش��رکت ها داشته باشند،. اما تحول 
بزرگی که در عرصه مالیه در س��ال های اخیر رخ داده، این اس��ت که روی 
حسابداران به شکل دیگری حس��اب می شود؛ یعنی آنها   جزو دارایی های 
اس��تراتژیک ش��رکت به ش��مار می آیند و در عملکرد آینده شرکت نقش 
اساس��ی دارند . یک علت مهم را باید پیشرفت تکنولوژی دانست. ابزارهای 

مالی پیش��رفته امروزی دائم در حال بهبود هس��تند و هر روز گزینه های 
بیش��تری برای استفاده از اتوماس��یون و هوش مصنوعی و باک چین به 
عرصه حس��ابداری اضافه می ش��ود . با ظهور اتوماس��یون این تصور پیش 
آمد که نقش حس��ابداران در ش��رکت ها به تدریج کمرنگ خواهد شد، اما 
آمار اداره کار آمریکا نش��ان می دهد در فاصله س��ال های 20۱۹ تا 202۹، 
فرصت های ش��غلی برای حسابداران و حسابرسان حدود 4 درصد افزایش 
خواهد داش��ت . اینکه چرا حس��ابداران همچنان در آینده شرکت ها مهم 
هس��تند، دالیل واضحی دارد؛ از جمله اینکه حسابداران با استراتژی های 
کسب و کار شرکتی آشنا هستند و می توانند حدس بزنند چه تصمیماتی 
در آینده شرکت به سود و زیان خواهد انجامید. از سوی دیگر، آنها   همیشه 
باید خود را در باب قوانین مالی به روز کنند. پس وقتی ابزار مالی جدیدی 
وارد بازار ش��ود، راحت تر از دیگران می توانند بر آن مس��لط شوند . از آنجا 
که همه امور عملکرد ش��رکت از زیر دست حسابداران می گذرد، آنها   قادر 
به تشخیص نقاط پرریسک هس��تند و می توانند موقعیت های کم خطرتر 
برای آینده را تش��خیص دهند . با این حال، از آنجا که حرفه حس��ابداری 
دارد با س��رعت به سمت دیجیتال ش��دن پیش می رود، سازمان های مالی 
و محاس��باتی باید س��رمایه گذاری گس��ترده تری در تکنولوژی های به روز 
داشته باشند . آینده حس��ابداری کاما دیجیتال است و روش های سنتی 
حس��ابداری احتماال در آینده جایی نخواهند داش��ت . یکی از واضح ترین 

تغییرات در حسابداری آینده این است که بوت ها بخشی از وظایف سنتی 
و وقت گیر حسابداران را به عهده خواهند گرفت و روند امور حسابداری به 
همین دلیل تسهیل خواهد شد . تا همین پنج سال پیش این تصور وجود 
داشت که با پیشرفت تکنولوژی و اتوماسیون، احتمال کنار گذاشته شدن 
حس��ابداران از امور ش��رکتی زیاد خواهد بود و به پدیده حسابدارِی صرفا 
دیجیتال خواهیم رس��ید، اما در این س��ال ها به تدریج مش��خص شد که 
اتوماسیون تکمیل کننده و تسریع کننده کار حسابداران است و نه جایگزین 
کار آنها . البته در انقابی بودِن تحوالت دیجیتال هیچ شکی نیست . واقعیت 
این است که بیگ ِدیتا به منبع بسیار غنی و بزرگی برای افزایش بازدهی 
ش��رکت ها بدل شده است، اما اگر کس��ب و کاری بخواهد واقعا پتانسیل 
اس��تفاده از ابزارهای دیجیتال را محق��ق کند، این نکته را درخواهد یافت 
ک��ه نمی توان به یک باره تمام روش های قبلی را کنار گذاش��ت . روش های 
سنتی ) مثا در عرصه حس��ابداری( جای خطاهای انسانی زیادی را باقی 
می گذاش��ت، اما با اس��تفاده از تکنولوژی های جدید می توان این احتمال 
را بس��یار پایین آورد . بخشی از پیش بینی ها در مورد آینده حسابداران در 
جهان دیجیتال، این اس��ت که آنها   به تدریج در جایگاه مش��اوره و تعیین 
اس��تراتژی مالی در شرکت ها باال خواهند رفت . با این حال، نباید فراموش 
کرد ک��ه الزمه تضمین این آین��ده، روی خوش  نش��ان دادن به ابزارهای 

تکنولوژیک جدید در عرصه مالی خواهد بود .

چراتکنولوژیهنوزجایحسابدارانرانگرفتهاست؟

آیندهحسابداریدرپرتوتکنولوژی

بانکنامه

باکاهش120هزارتومانیدرروزدوشنبه
سکهبهکانال12میلیونبازگشت

قیمت س��که تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۱20 هزار تومانی در 
روز دوش��نبه به کان��ال ۱2 میلیون تومانی بازگش��ت و به رقم ۱2 میلیون 
و ۹80 هزار تومان رس��ید. س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت 
۱2 میلیون و 700 هزار تومان معامله ش��د. نیم سکه بهار آزادی 7 میلیون 
و 200 ه��زار تومان، ربع س��که 4 میلیون و 2۳0 هزار تومان و س��که یک 
گرم��ی 2 میلیون و 600 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طا نیز نرخ هر 
گرم طای ۱8 عیار به یک میلیون و 284 هزار تومان رس��ید و قیمت هر 
مثقال طا 5  میلیون و 56۳ هزار تومان شد. اُنس جهانی طا هم با قیمت 
یک ه��زار و ۹۱5 دالر و ۹2 س��نت معامله ش��د. همچنی��ن قیمت دالر در 
صرافی ه��ای بانکی با 4۱ توم��ان کاهش در این روز با رقم 25 هزار و ۳28 
تومان معامله شد. قیمت فروش یورو نیز با ۱8۳ تومان کاهش به 28 هزار 
و 5۳0 توم��ان بود. قیمت خرید هر دالر 25 هزار و 76 تومان و نرخ خرید 

هر یورو نیز 28 هزار و 246 تومان اعام شد.

شرطانتقالسپردههایسرمایهگذاری
بلندمدتبهوابستگان

بانک مرک��زی در بخش��نامه ای ب��ه بانک ها انتقال س��پرده های 
سرمایه گذاری بلندمدت به پدر، مادر، فرزندان و همسر سپرده گذار 
را مش��روط کرد. بانک مرکزی در این بخشنامه، انتقال سپرده های 
سرمایه گذاری بلندمدت به پدر، مادر، فرزندان و همسر سپرده گذار 
مجاز دانست و اعام کرد: این انتقال مشروط به بسته شدن سپرده 
و افتتاح یک حس��اب سپرده س��رمایه گذاری مدت دار جدید به نام 
فرد مورد نظر با ش��رایط سپرده بسته ش��ده و حداکثر تا سررسید 
آن س��پرده مجاز اس��ت. بنابراین این مصوبه پس از تمهید شرایط 
الزم در سامانه های اطاعاتی بانک ها و موسسات اعتباری بانک ها و 

موسسات اعتباری غیربانکی الزم االجرا خواهد بود.

چگونگیواگذاریزمینبهخانوارهایدارای
3فرزند

وزارت راه و شهرسازی براساس تکلیف قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت، نحوه ثبت نام دریافت زمین یا مسکن برای خانوارهای دارای سه 
فرزند یا بیش��تر را اعام کرد. پس از آنکه اوایل اس��فندماه سال گذشته در 
راس��تای حمایت از افزایش و جوانی جمعیت اعام شد زمین رایگان برای 
خانوارهای دارای س��ه فرزند و بیش��تر در نظر گرفته ش��ده اس��ت، وزارت 
راه و شهرس��ازی اعام کرد متقاضیان دارای س��ه فرزند و بیشتر که فرزند 
س��وم و بیش��تر آنها از 24 آبان ماه ۱400 به بعد متولد شده برای ثبت نام 
 saman.mrud.ir دریافت تس��هیات حوزه زمین و مسکن  به س��امانه
مراجعه کنند. فعا جزییات بیشتری درخصوص واگذاری زمین و مسکن به 
خانوارهای واجد ش��رایط طرح مذکور ارائه نشده اما براساس اطاعاتی که 
پیش��تر در دسترس بود، زمین ها کاما رایگان نیست، اما قیمت آنها بسیار 
ناچیز اس��ت و در اقساط هشت س��اله دریافت می شود. در واقع، متقاضیان 
صرفا هزینه های آماده س��ازی از قبیل تس��طیح، جدول گذاری، هزینه های 
تمل��ک توس��ط دولت و دیگر م��وارد را پرداخت می کنند ک��ه رقم چندان 

باالیی نیست.

سازمانامورمالیاتیاعالمکرد
پرداخت10میلیاردمالیاتخانهخالی

یک مقام مس��ئول در س��ازمان امور مالیاتی با اش��اره به روند اخذ مالیات 
خانه ه��ای خالی اعام ک��رد تاکنون از این محل ح��دود ۱0 میلیارد تومان 
مالیات وصول ش��ده اس��ت. جهانگی��ر رحیمی، مدی��رکل طراحی و تحلیل 
فرآیندهای مالیاتی به ایسنا، گفت: براساس قانون دائمی مالیات های مستقیم، 
اخذ مالیات از خانه های خالی به این صورت اس��ت که پس از پایان هر سال 
مالی، سازمان امور مالیاتی در تیرماه سال بعد یک ماه فرصت دارد تا نسبت 
به بررسی اطاعات و اعام میزان مالیات هر واحد مسکونی اقدام کند اما در 
قانون بودجه س��ال گذشته، سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا پایان ۹ ماهه 
اول س��ال ۱400، مالی��ات خانه های خالی را وص��ول کند. به گفته رحیمی، 
ب��ا توجه به اینکه تکلیف قانون بودجه س��ال ۱400 ب��رای مالیات خانه های 
خالی به صورت کامل اجرا نش��ده است، اکنون زمان این است که وزارت راه 
و شهرسازی اطاعات کامل در این زمینه را به سازمان امور مالیاتی بدهد تا 

سازمان نسبت به صدور برگ مطالبه اقدام کند.
این مقام مسئول ادامه داد: آنچه که در سال گذشته اتفاق افتاد، اطاعات 
نزدیک به 570 هزار خانه خالی برای ۹ ماهه آن سال به سازمان امور مالیاتی 
ارسال شد که از این تعداد واحد مسکونی، یکسری در شهرهای زیر ۱00 هزار 
نفر جمعیت قرار داشت که به دلیل مشمول نشدن، کنار گذاشته شدند. البته، 
عده ای از مش��موالن نیز پذیرش را انتخاب کرده اند، اما نس��بت به پرداخت 
اقدام نکرده اند. یکس��ری از این افراد اعتراض کردند و ما به صورت آفاین به 
وزارت راه و شهرس��ازی اعام کردیم و عمده این افراد به این دلیل بوده که 

در سامانه ملی اماک و اسکان برای ثبت یا به روزرسانی مراجعه نکرده اند.
او ب��ا بیان اینک��ه تاکنون کمتر از ۱0 میلیارد توم��ان مالیات از خانه های 
خالی وصول ش��ده است، گفت: اینکه گفته می شود 2 میلیون خانه خالی در 
کشور وجود دارد، اطاعات آنها تاکنون به سازمان امور مالیاتی ارسال نشده 
و اگر قرار است تا اطاعاتی تکمیل شود، از آنجا که تکلیف قانون بودجه سال 
۱400 برای مالیات خانه های خالی به صورت کامل اجرا نشده، باید مشخص 
ش��ود که این خانه ها در سه ماهه پایانی نیز خالی بوده اند یا خیر. همچنین، 
با ارس��ال اطاعات تکمیلی، اطاعات س��ازمان امور مالیاتی هم به روزرسانی 
خواهد شد. گفتنی است براساس قانون مالیات خانه های خالی مصوب آذرماه 
س��ال گذشته، اگر واحد مسکونی در ش��هرهای باالی ۱00 هزار نفر بیش از 
۱20 روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش 
از زمان مذکور،  ماهانه مش��مول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به 
ش��رح ضرایب سال اول معادل ش��ش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل 
۱2 برابر مالیات متعلقه و س��ال س��وم به بعد معادل ۱8 برابر مالیات متعلقه 
خواهد ش��د. در این بین، وظیفه شناسایی خانه های خالی برعهده وزارت راه 
و شهرس��ازی از طریق س��امانه اماک و اسکان گذاش��ته شده است که این 
وزارتخانه با راه اندازی سامانه اماک و اسکان نسبت به ثبت اطاعات سکونتی 
افراد اقدام کرد و کس��انی که در مهلت تعیین ش��ده نتوانستند این اطاعات 
را ثبت کنند، خانه آنها به عنوان خاله خالی به سازمان امور مالیاتی از سوی 

وزارت راه و شهرسازی معرفی شد.  

3اقتصاد امروز سه شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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کاهشقیمتنفتادامهدارد
طالیسیاهدرمرز100دالر

قیمت نفت روز دوشنبه در پی ادامه نگرانی ها نسبت به قرنطینه طوالنی 
در ش��انگهای و آسیب دیدن رشد اقتصاد جهانی از افزایش نرخ های بهره 
آمریکا، کاهش پیدا کرد. بر این اس��اس، بهای معامات نفت برنت با یک 
دالر و ۹0 سنت معادل ۱.8 درصد کاهش به ۱04 دالر و 75 سنت در هر 
بشکه رسید. بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با یک دالر 
و 8۹ سنت معادل ۱.۹ درصد کاهش به ۱00 دالر و  ۱8 سنت در هر بشکه 
رسید. هر دو شاخص هفته گذشته تحت تاثیر نگرانی ها پیرامون چشم انداز 

تقاضا برای سوخت، حدود 5 درصد افت کرده بودند.
هیرویوکی کیکوکاوا، مدیرکل شرکت تحقیقاتی نیسان سکیوریتیز در 
این باره می گوید: فضای بدبینی به نگرانی ها پیرامون محدود شدن عرضه 
جهانی غالب شده است زیرا چین همچنان به قرنطینه شانگهای ادامه داده 
است و سرمایه گذاران آماده سلسله افزایش نرخ های بهره آمریکا می شوند. 
س��رمایه گذاران تاش می کنند قراردادهایی که دارند را پیش از آغاز فصل 
رانندگی تابستانی آمریکا در ماه مه تنظیم کنند، اما به دلیل احتمال تحریم 
نفت روس��یه از سوی اتحادیه اروپا و عمیق ش��دن بحران اوکراین، انتظار 

نمی رود قیمت های نفت به پایین ۹0 دالر در هر بشکه سقوط کنند.
مقامات شانگهای در حال مقابله با موج شیوع کرونا هستند و فنس هایی 
را خارج از ساختمان های مسکونی بر پا کرده اند که باعث اعتراض عمومی 
جدید علیه قرنطینه و محبوس ش��دن 25 میلیون س��کنه این ش��هر در 
خانه های شان شده است. همچنین جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا 
پنجشنبه گذشته اعام کرد که نیم درصد افزایش نرخ های بهره آمریکا در 
نشست بعدی بانک مرکزی در ماه مه، در میان گزینه های این بانک مرکزی 
وجود دارد. در بخش عرضه نیز شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز اخیرا اعام 
کرد شمار دکل های حفاری نفت آمریکا هفته گذشته برای پنجمین هفته 
متوالی افزایش یافت و با یک حلقه افزایش به 54۹ حلقه رسید که باالترین 
رقم از آوریل س��ال 2020 است. سه منبع آگاه به رویترز گفتند: در اروپا، 
کنسرسیوم خط لوله کاسپین پس از اختال ۳0 روزه، صادراتش را به طور 
کامل از 22 آوریل ازسر گرفت. با این حال بعضی از تحلیلگران می گویند 
وخیم شدن بحران اوکراین ممکن است فشار بر اتحادیه اروپا را برای تحریم 
نفت روس��یه افزایش دهد و قیمت ها اواخر امسال به سطح باالتری صعود 
کنند. روسیه بزرگترین تامین کننده گاز اروپا و دومین صادرکننده بزرگ 
نفت جهان پس از عربس��تان سعودی اس��ت. طبق گزارش رویترز، بانک 
مورگان استنلی پیش بینی خود از قیمت نفت برنت در سه ماهه سوم سال 
2022 را به میزان ۱0 دالر در هر بشکه باال برد و ۱۳0 دالر اعام کرد. این 
پیش بینی باالتر قیمت نفت به دلیل کمبود ش��دید عرضه ناشی از عرضه 

پایین تر روسیه و ایران اعام شد.

کدامکاالیایرانیمشتریبیشتریدارد؟
فرازوفرودتجارتدردهه90

ات��اق بازرگانی ته��ران در جدیدترین گزارش خود به بررس��ی وضعیت 
تجارت کشور در دهه گذشته پرداخته و آمارها از سال ۱۳۹0 تا ۱400 را 
بررس��ی کرده است. تجارت کاالیی ایران از ابتدای دهه گذشته با تحوالت 
و نوس��اناتی همراه بوده و همواره اعداد ص��ادرات و واردات تغییر کرده اند. 
بیش��ترین ارزش تجاری ایران در سال ۱۳۹0 و با حجم ۱06 میلیارد دالر 
به ثبت رسیده است. از این عدد 44 میلیارد دالر مربوط به صادرات و 62 
میلیارد دالر مربوط به واردات بوده است. به این ترتیب بخش زیادی از این 

رکورد تجاری تحت تاثیری آمار باالی واردات به ثبت رسیده است.
ارزش صادرات ایران از سال ۱۳۹7 به بعد افت کرد، اما این روند در سال 
۱400 متوقف شد و میزان صادرات کشور به حدود 4۹ میلیارد دالر رسید. 
میزان واردات نیز در سالی که گذشته پس از کاهشی که در سال های قبل 
داشت از مرز 5۳ میلیارد دالر عبور کرد. در سال ۱400، حدود ۱2۳ میلیون 
ت��ن کاالی ایرانی به دیگر کش��ورها صادر ش��د که از نظ��ر وزنی افزایش ۹ 
درصدی و از نظر ارزشی افزایش 40 درصدی را به ثبت رساند. همچنین در 
این مدت حدود 4۱ میلیون تن کاال به ایران وارد شد که از نظر وزنی افزایش 
۳6 درص��دی و از نظر ارزش��ی افزایش 22 درصدی را نش��ان می دهد. تراز 
تجاری ایران نیز در این سال برای سومین سال پی در پی منفی باقی ماند.

در س��ال ۱400، پنج کشور چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و 
افغانستان اصلی ترین مقاصد صادراتی ایران بوده اند به طوری که حدود 75 
درصد کاالهای ایرانی به این کش��ور صادر شد. چین با سهم 2۹ درصدی 
اصلی ترین واردکننده کاال از ایران در این سال بود. عمده ترین مبادی واردات 
ایران در سال ۱400 نیز به ترتیب امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان 
و روس��یه بوده اند. امارات با سهم ۳۱ درصدی اصلی ترین صادرکننده کاال 
به ایران در سال گذشته لقب گرفته است. در میان کاالهای صادراتی، گاز 
طبیعی مایع شده، متانول، پلی اتیلن، اوره و شمش آهن و فوالد اصلی ترین 
کاالهایی بوده که به کش��ورهای دیگر صادر شده است. در میان کاالهای 
وارداتی نیز گوشی تلفن همراه، ذرت دامی، گندم معمولی، دانه سویا، روغن 

آفتاب گردان و کنجاله بیشترین واردات به ایران را داشته اند.

ایرانچقدربنزینصادرمیکند؟
به استناد گزارش های رس��می، ایران در سال گذشته روزانه حدود 5.۳ 
میلیون لیتر صادرات بنزین داش��ته که متوسط ارزش آن در هر لیتر ۳8 
س��نت یعنی لیتری حدود ۹500 هزار تومان بوده است. مدتی است که با 
هش��دارهای وزارت نفت در مورد وضعیت بنزین و نزدیک ش��دن مصرف 
روزانه آن به ظرفیت پاالیش کشور، شائبه واردات بنزین مطرح است. به این 
بهانه جریان صادرات این کاال در تجارت خارجی مورد بررسی قرار گرفت. 
در این باره سید روح اهلل لطیفی، سخنگوی گمرک ایران به ایسنا گفت که 
ایران در سال ۱400 حدود یک میلیارد و ۹۳4 میلیون و ۳6۹ هزار و 567 
کیلو صادرات بنزین داش��ته است که ارزش آن به 7۳2 میلیون و 66 هزار 
و 6۳8 دالر می رسد. بر این اساس می توان گفت که ایران در سال گذشته 
روزانه حدود 5.۳ میلیون لیتر صادرات بنزین داش��ته است. همچنین اگر 
ارزش صادرات بنزین مورد محاسبه قرار گیرد با توجه به مجموع صادرات 
بی��ش از ۱.۹ میلیارد دالری و ارزش بالغ بر 7۳2 میلیون دالری آن ارزش 
هر لیتر به حدود ۳8 س��نت بوده اس��ت. در این شرایط با در نظر گرفتن 
متوسط نرخ 25 هزار تومانی دالر در سال گذشته، برای متوسط ۳8 سنت، 
تقریبا متوسط ارزش هر لیتر بنزین صادراتی ایران حدود ۹500 هزار تومان 
بوده است. گفتنی است که طبق آخرین گزارش های وزارت نفت، مصرف 
روزانه بنزین در ایران به ۱20 میلیون لیتر رسیده و بعد از افزایش قیمت 
این کاال در آبان ماه ۱۳۹8، در حال حاضر هر لیتر بنزین سهمیه ای ۱500 

و آزاد با نرخ ۳ هزار تومان عرضه می شود.

خبرنــامه

فرصت امروز: از زمان سقوط بزرگ بازار سهام در تابستان دو سال قبل 
تاکنون، این سومین بار است که شاخص سهام از مرز یک میلیون و 500 
هزار واحد عبور می کند. هرچند دماس��نج بازار سهام در دو تجربه گذشته 
که یک بار در پاییز ۱۳۹۹ و دیگری در تابس��تان ۱400 به وقوع پیوست، 
نتوانس��ت در باالی این سطح مقاومتی چندان دوام بیاورد و هر بار پس از 
چند روز نوسان و در روندی نزولی عقب رفته است، اما این بار با توجه به 
بهبود ش��اخص های بنیادی انتظار می رود که شاهد پیشروی شاخص کل 

بورس تهران در کانال ۱.5 میلیون واحدی باشیم.
دوره های صعودی بازار س��هام که در ادبی��ات اقتصادی به آن اصطاحا 
فاز گاوی )Bullish( گفته می ش��ود، معموال با رشد بیش از 20  درصدی 
شاخص سهام از کف قبلی تعیین می شود. در دو تجربه گذشته پس از آنکه 
ش��اخص بورس تهران در اولین موج صعودی در پاییز ۱۳۹۹ به رشد 24 
درصدی و در دومین موج در تابس��تان ۱400 به رشد 44 درصدی رسید 
و س��طح مقاومتی ۱.5 میلیون واحدی را تس��خیر کرد، در ادامه نتوانست 
در ای��ن کانال به پیش برود و هر دفع��ه روندی نزولی را در پی گرفت. در 
سومین موج صعودی در تاالر شیشه ای که از هفته های پایانی سال گذشته 
آغاز شده و به رشد 22 درصدی شاخص سهام منجر شده است، حاال چند 
روز متوالی است که نماگر اصلی تاالر شیشه ای دچار نوسان شده است. آیا 

سرنوشت سومین فاز گاوی سهام همانند فازهای قبلی است؟
گروهخودرودررأسصنایعبرتر

روند حرکت بازار سهام در دومین روز معاماتی اردیبهشت ماه برخاف 
روز نخس��ت، صعودی بود و ش��اخص کل بورس با رش��د 2 هزار و 586 
واحدی به سطح یک میلیون و 507 هزار واحد رسید. در معامات این روز 
بورس تهران، بیش از ۱0 میلیارد و ۱50 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 55 هزار و 260 میلیارد ریال و در 5۳8 هزار و 26۱ نوبت 
جابه جا شد. شاخص کل )هم وزن( با ۳ هزار و ۱۱0 واحد افزایش به 405 
هزار و 5۱5 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و ۹۳5 واحد رشد 
به 252  هزار و ۳86 واحد رس��ید. شاخص بازار اول، یک هزار و ۳72 واحد 

کاهش و شاخص بازار دوم، ۱5 هزار و ۳۱2 واحد افزایش داشت.

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با یک هزار و 475 واحد، 
نفت و گاز و پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با یک ه��زار و ۳۱0 واحد، فوالد 
مبارک��ه اصفهان )ف��والد( با یک هزار و ۳0 واحد، مل��ی صنایع مس ایران 
)فمل��ی( با 502 واحد، توس��عه معادن و فلزات )ومع��ادن( با ۱68 واحد و 
س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب( با ۱4۹ واحد با تاثیر مثبت بر شاخص 
ب��ورس همراه ش��دند. در مقابل نیز گ��روه مدیریت س��رمایه گذاری امید 
)وامید( با یک هزار و ۹00 واحد، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان )پارسان( 
با 5۱8 واحد، ش��رکت س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( با ۳7۹ واحد، بانک 
مل��ت )وبملت( ب��ا 2۹۱ واحد، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 26۹ 
واحد و بانک پارسیان )وپارس( با 26۳ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس 
داشتند. همچنین گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر(، شرکت 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا(، سایپا )خس��اپا(، ایران خودرو 
)خودرو(، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا(، س��پید ماکیان )سپید( و شرکت 
س��رمایه گذاری خوارزمی )وخارزم( از جمله نماده��ای پُرتراکنش بودند. 
گروه خودرو نیز در معامات روز دوشنبه همچون روزهای قبل صدرنشین 
برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 2 میلیارد و ۳8۳ میلیون برگه 

سهم به ارزش 7هزار و 8۹0 میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن س��وی بازار نیز ش��اخص کل فرابورس بیش از 8۱ واحد افزایش 
داش��ت و به 20 هزار و 827 واحد رس��ید. در این ب��ازار ۳میلیارد و ۹57 
میلیون برگه س��هم و اوراق مالی به ارزش ۹45 هزار و ۹8۳ میلیارد ریال 
دادوستد شد و تعداد دفعات معامات فرابورس بیش از 287 هزار و 87۳ 
نوبت بود. ش��رکت س��رمایه گذاری مالی س��پهر صادرات )وسپهر(، تولید 
نیروی برق دماوند )دماوند(، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، 
پتروشیمی تندگویان )شگویا( و توسعه مسیر برق گیان )بگیان( با تاثیر 
مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند. همچنین پلیمر آریا ساسول )آریا(، 
پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، بیمه سامان )بساما(، شرکت سرمایه گذاری 
صبا تامین )صبا(، پاالیش نفت الوان )ش��اوان(، بیمه دی )ودی( و تجلی 
توس��عه معادن و فلزات )تجلی( با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه 

شدند.

عرضهاولیهجدیددرراهبورس
بازار س��هام در اردیبهش��ت ماه با چند اتفاق مهم روبه روس��ت و تاثیر این 
اتفاقات، روند بازار را تعیین می کند. گزارش ۱2 ماهه ش��رکت ها از جمله این 
موارد است که در اردیبهش��ت   تکمیل و روی کدال فرستاده می شود. درباره 
گزارش           های ۱2 ماهه شرکت می توان گفت که این گزارش ها تقریبا مشخص 
و سودها هم مشخص است و به نظر می رسد که سودهای خوبی تقسیم شود. 
همچنین در اردیبهشت ماه مجامع شرکت ها نیز آغاز می شود و این مجامع تا 
خرداد  و تیرماه ادامه پیدا می کنند. مورد دیگر به بحث های مربوط به مذاکرات 
پیرامون احیای برجام برمی گردد و از آنجا که روند مذکرات و نتیجه آن )چه 
مثبت باشد و چه منفی( بر روی بازار بسیار اثرگذار است، درباره برجام هنوز 
ابهام زیادی وجود دارد و باعث شکل گیری کاف سردرگمی شده است که آیا 
اصا برجام احیا می ش��ود یا نه. درگیری روسیه و اوکراین و افزایش قیمت ها 
در بازارهای جهانی به ویژه قیمت نفت نیز عامل دیگر مهم و اثرگذار بر روی 
بازار س��هام اس��ت. در حال حاضر قیمت طای سیاه در محدوده ۹0 تا ۱00 
دالر در حال نوس��ان است و به نظر می رسد که در این محدوده قیمتی باقی 
بماند. هرچند اجرای قرنطینه در شهرهای چین و اجرای سیاست کووید صفر 

می تواند تقاضای نفت را مختل کند و موجب سیر نزولی قیمت نفت شود.
از س��وی دیگر، امروز چهارش��نبه 7 اردیبهشت ماه یک عرضه اولیه در بورس 
تهران انجام می شود. زمانی که سهام شرکتی برای نخستین بار در بورس عرضه 
می شود، به روز اول عرضه سهام »عرضه اولیه« گفته می شود. در این روز درصد 
مش��خصی از کل سهام شرکت برای اولین بار از طریق بورس یا فرابورس توسط 
س��رمایه گذاران خریداری می ش��ود. ای��ن عرضه های اولیه هم��واره مورد توجه 
سهامداران و اهالی بازار سهام قرار دارد، زیرا تاکنون بیش از ۹0 درصد از عرضه 
اولیه هایی که در بورس انجام ش��ده، س��ودآور بوده اند. به همین دلیل این اقدام 
همیشه در بورس برای فعاالن جذابیت داشته است. در همین راستا، عرضه اولیه 
سهام شرکت انتقال داده های آسیاتک با نماد »آسیاتک« روز چهارشنبه در بورس 
تهران انجام می شود. سهام این شرکت به شیوه ثبت سفارش در فرابورس عرضه 
خواهد شد و در این عرضه اولیه به هر کد معاماتی حداکثر 400 سهم در دامنه 

قیمتی 5 هزار و 460 ریال تا 6 هزار و 660 ریال تعلق می گیرد.
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خودرویی ها در صدر گروه های بورسی

فرق��ی نمی کند که در کدامی��ک از بازارهای مالی مش��غول به فعالیت 
هس��تید؛ چ��ه در ب��ازار کریپتو و چه در ب��ازار فارکس مطمئن��ا بارها به 
اصطاحات »خرس« و »گاو« برخورده اید. این دو اصطاح نش��انه دو روند 
کاما مخالف هس��تند؛ یکی روند صعودی و دیگری روند نزولی. اما عاوه 
بر اینها، نمادهای دیگری نظیر »نهنگ«، »خوک« و »گوسفند« هم وجود 
دارند. به گفته تحلیلگران، »گاوها« و »خرس ها« سود کسب می کنند، اما 

»گوسفندها« و »خوک ها« قربانی می شوند.
ب��ازار گاوی )Bull market( و ب��ازار خرس��ی )Bear market(، دو 
اصطاحی اس��ت ک��ه در توصیف دو وضعیت متفاوت بازار س��هام به کار 
می روند. وقتی که بازار رو به رش��د باش��د و قیمت سهام روندی صعودی 
داشته باشد، می گویند »بازار گاوی« است. در نقطه مقابل چنانچه قیمت 
سهام روندی نزولی داشته باشد، از عبارت »بازار خرسی« استفاده می شود. 
حال پرس��ش این است که وجه تس��میه این نام ها چیست؟ چرا به روند 
صعودی بازار »فاز گاوی« و به روند نزولی »فاز خرس��ی« گفته می ش��ود؟ 
بررس��ی ها نش��ان می دهد ریش��ه های این دو واژه به طور واضح مشخص 
نیست، با این حال، دو روایت در این باره وجود دارد. روایت نخست به نحوه 
جنگیدن این دو حیوان اشاره می کند. از آنجا که »گاو« به هنگام حمله به 
دشمن، شاخ  هایش را به طرف باال می گیرد، روند صعودی بازار را »گاوی« 
می نامند. در س��وی دیگر، »خرس« در مقابله با دشمن، پنجه هایش را به 
س��مت پایین می گیرد و می جنگد و به همین دلی��ل، روند نزولی بازار را 

»خرسی« می گویند.
روای��ت دوم نیز به ماجرایی در گذش��ته ای دور اش��اره دارد و می گوید: 
برخی از دالالن در گذش��ته به تجارت پوست خرس اشتغال داشتند. آنها 
پوس��ت خرس را با قیمت همان روز به مشتریان پیش فروش می کردند و 
چون اعتقاد داشتند که قیمت آن در آینده  نزدیک کاهش خواهد یافت، در 
موعد تحویل پوست با پرداخت مبلغی کمتر به شکارچیان، از تفاوت قیمت 
خرید فعلی و پیش فروش کسب سود می کردند. این دالالن به »خرسی ها« 

ش��هرت یافته بودند و چ��ون روند نزولی قیم��ت را پیش بینی می کردند، 
برخی ها معتقدند که ریش��ه  »بازار خرسی« از این افراد گرفته شده است. 
همچنین از آنجا ک��ه »گاو« در طول تاریخ همواره نقطه مقابل »خرس« 
محس��وب ش��ده، مفهوم »بازار گاوی« نیز در مقابل »بازار خرسی« شکل 
گرفت. فارغ از این روایت ها، »Bullish« از ریشه کلمه »bull« به معنای 
»گاو نر« می آید و با توجه به جهت رو به باالی شاخ های »گاو« نشان دهنده 
روند صعودی بازار اس��ت. در مجموع، »گاوها« نماد سرمایه گذاران موفق، 
امیدوار و ریسک پذیری هس��تند که معتقدند قیمت سهام با رشد مواجه 

خواهد شد، هرچند که ممکن است همیشه موفق عمل نکنند.
از جمله خصوصیات »بازار گاوی« و »بازار خرسی«، عرضه و تقاضای 
س��هام اس��ت. در »بازار گاوی« تقاضا بسیار زیاد است و عرضه به ندرت 
ص��ورت می گیرد. در واقع، س��رمایه گذاران با امید به آینده رو به رش��د 
ب��ازار، اقدام به خرید س��هام جدید می کنند و فروش��ندگان نیز تمایلی 
برای فروش ندارند. عکس این ماجرا در »بازار خرس��ی« حاکم اس��ت و 
عرضه افزایش و تقاضا به ش��دت کاه��ش می یابد. همچنین روند بازار و 
فضای روانی حاکم بر س��رمایه گذاران، تاثیری دوجانبه بر یکدیگر دارند. 
به عنوان مثال، رابطه اقتصاد و سیاس��ت، تاثیر و تأثر دوطرفه را نش��ان 
می دهد؛ از یکس��و تصمیمات سیاس��ی بر اقتصاد جامعه تاثیرگذار است 
و از س��وی دیگر، ش��رایط اقتصادی نیز بس��یاری از تصمیمات سیاسی 
را تح��ت تاثیر قرار می ده��د. بنابرای��ن در »بازار گاوی« بیش��تر افراد 
به امید کس��ب س��ود بیش��تر، در بازار س��رمایه گذاری می کنند، اما در 
»بازار خرس��ی«، فضایی منفی بر بازار حاکم اس��ت و همین امر، انگیزه 
س��رمایه گذاران برای خرید س��هام جدید را کاهش می دهد. عکس این 
اتفاق نیز ممکن اس��ت؛ یعنی اخبار ناخوشایند می تواند منجر به »بازار 
خرسی« شود و در مقابل، اخبار خوب »بازار گاوی« را رقم می زند. نکته 
مه��م در مورد »بازار گاوی« و »بازار خرس��ی«، عدم نگاه کوتاه مدت به 
روند بازار اس��ت، به طوری که افت یا رش��د قیمت ها در یک روز یا یک 

هفته نش��انگر »بازار خرس��ی« یا »گاوی« نیست، بلکه آنچه نوع بازار را 
مشخص می کند، روند بلندمدت آن است.

از دیگر اصطاحات مهم بازارهای مالی، مفاهیم »خوک«، »گوس��فند« 
و »نهنگ« اس��ت. »خوک ها« به نوعی نماد طمع و طمعکاران به ش��مار 
می آین��د و معامله گران��ی را نمایندگی می کنند ک��ه معاماتی را به طمع 
کس��ب س��ود بیش��تر انجام می دهند، اما در پایان شکس��ت می خورند و 
قربانی می ش��وند. »خوک ها« معموال دو نوع رفتار از خود نشان می دهند؛ 
یا خریدهای با حجم باال نسبت به میزان کل سرمایه شان انجام می دهند 
که با یک نوس��ان کوچک همه سرمایه خود را از دست می دهند یا اینکه 
در معامات سودده به مدت طوالنی به طمع سود بیشتر باقی می مانند و 
آنقدر به این بازی ادامه می دهند که بازار عوض ش��ده و باز ضرر می کنند. 
این افراد یا هیچ س��ودی نمی کنند )اغلب حتی س��رمایه خود را از دست 

می دهند( یا سودهای بسیار ناچیزی نصیب شان می شود.
نماد »گوسفند« نیز اصطاحا برای افرادی به کار برده می شود که بدون 
داش��تن علم و دانش و آگاهی صرفا از عملک��رد دیگران پیروی می کنند؛ 
افراد ترسویی که بدون داشتن برنامه تنها چشم به رفتار سایر معامله گران 
دوخته و کورکورانه تقلید می کنند. این دسته از سرمایه گذاران گاهی مثل 
»گاوها« ش��اخ می زنند، گاهی مثل »خرس ها« مبارزه می کنند، گاهی به 
طماعی یک »خوک« می ش��وند و در نهایت وقتی نوس��ان ب��ازار افزایش 

می یابد، هیچ راهکار و استراتژی مشخصی نداشته و فقط می نالند.
همچنی��ن »نهنگ ها« در ب��ازار ارزه��ای دیجیتال آنق��در قدرتمند و 
سرمایه دار هستند که می توانند قیمت ارزهایی همچون بیت کوین و سایر 
رمزارزها را به نفع خود دستکاری کنند. این کار خصوصا در مورد ارزهای 
دیجیت��ال که هیچ محدودی��ت و کنترلی ندارند کاما امکان پذیر اس��ت. 
»نهنگ ه��ا« در بازار رمزارزها به صورت تکی یا دس��ته جمعی ش��روع به 
خریدهای بزرگ می کنند و با این کار، قیمت آن ارز را باال می برند و یکی 

از موثرترین گروه ها هستند.

نگاهیبهاصطالحاتمهمبازارهایمالی
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سرنوشتمیوههایتنظیمبازارشبعید
چهشد؟

سازمان تعاون روستایی سال قبل چند صد تن میوه خریداری کرد 
تا در آستانه شب عید این میوه ها را به منظور تنظیم بازار و جلوگیری 
از افزای��ش قیمت ناش��ی از افزایش تقاضا وارد ب��ازار کند ولی اخیرا 
این س��ازمان در اطاعیه ای این میوه ها را به مزایده گذاش��ته و سوال 

اینجاست که آیا این میوه ها کا وارد بازار نشد؟
به گزارش ایسنا، اسفند سال گذشته گزارشی در رسانه ها منتشر شد 
که در آن نشان می داد سازمان تعاون روستایی که موظف به خرید و 
ذخیره سازی میوه شب عید و عرضه آن با قیمت های تنظیم بازاری در 
روزهای پایانی سال است، سیب و پرتقال شب عید را 20 تا ۳0 درصد 
گرانتر از نرخ بازار خریداری و ذخیره کرده اس��ت. یعنی در حالی که 
سازمان تعاون روستایی می توانست پرتقال را کمتر از ۱0 هزار تومان و 
سیب را حدود ۱2 هزار تومان در ماه های قبلش خریداری کند، پرتقال 
را با قیمت ۱۳هزار و ۹00 تومان و سیب را نیز حدود ۱4 هزار تومان 
خریداری کرده و عاوه بر برهم خوردن بازار در آن زمان میوه ها نیز با 

قیمت های باالتری به دست مصرف کنندگان می رسید.
موضوعی که با واکنش اس��ماعیل قادری فر - مدیرعامل س��ازمان 
تعاون روستایی روبه رو شد و این مقام مسئول اعام کرد که براساس 
مصوبه ش��ورای قیمت گذاری جلساتی با حضور نمایندگان دستگاه ها 
تش��کیل دادیم و از پنج استان تولیدکننده سیب و سه استان شمالی 
گیان، مازندران و گلس��تان به عن��وان تولیدکننده پرتقال به منظور 
کارشناسی و کشف قیمت طی نامه هایی درخواست کردیم که قیمت 
خودش��ان را به ما اعام کنند. قیمت های متوسط پرتقال را در آبان و 
آذر یعنی زمانی که محصوالت روی درخت بودند حدود ۹000 تومان 
براساس کیفیت در مازندران، حدود 7500 تومان در گلستان و حدود 
8500 تومان در گیان تعیین کردند. بنابراین قیمت پایه میوه درجه 

یک با احتساب سود باغدار تعیین شد. 
وی همچنی��ن توضیح داد که قیمت ۱۳ ه��زار و ۹00 تومان برای 
پرتقال و ۱4 هزار و500 تومان برای سیب به عنوان قیمت های خرید 
میوه عنوان ش��ده، در حالی که این قیمت ها بهای تمام ش��ده میوه با 
احتس��اب هزینه های سردخانه، سورت، شس��ت و شو، بسته بندی و... 
اس��ت و میوه ها با قیمت ۱5 تا ۱6 هزار تومان به دست مردم خواهد 

رسید.
صحبت ه��ای مدیرعامل س��ازمان تع��اون روس��تایی البته همان 
موقع با انتقادهایی از س��وی عضو هیأت مدیره اتحادیه بارفروش��ان و 
مدیرعامل س��ازمان مرکزی میوه و تره بار همراه ش��د؛ به طوری که 
علیرضا متبحری - عضو هیأت مدیره اتحادیه بارفروشان اعام کرد که 
سازمان تعاون روستایی میوه ها را از روی درخت خریداری نکرده بلکه 
به صورت شسته شده، سورت شده و بسته بندی دریافت کرده است و 
نیازی به محاس��به این هزینه ها نیست و قیمت پرتقال باید نهایتا ۱0 

هزار تومان باشد.
ایوب فصاحت- مدیرعامل سازمان میادین و میوه و تره بار - نیز در 
واکنش به این صحبت ها اعام کرد که قیمت ۱۳ هزار و ۹00 تومان 
پرتقال و ۱4 هزار تومان سیب باید قدری متعادل تر می شد و بایستی 

در تعیین قیمت ها دقت بیشتری صورت می گرفت.
او همچنین افزود که اگر قیمت نهایی پرتقال و س��یب شب عید به 
۱6 هزار تومان برسد 20 تا ۳0 درصد باالتر از بازار تعیین شده است.

ابهامات ایجاد ش��ده و ش��فاف نبودن قیمت میوه ه��ای خریداری 
ش��ده تنظیم بازاری، پای دس��تگاه های نظارتی را هم به این موضوع 
ب��از کرد؛ به طوری که رئیس ق��وه قضائیه با بیان اینکه گران خریدن 
میوه ش��ب عید از سوی سازمان تعاونی روستایی، موضوعی است که 
تقریباً هر س��اله رخ می دهد و باید بررسی شود که این موضوع تبانی 
بوده یا آنکه س��هل انگاری صورت گرفته اس��ت، گف��ت که این قبیل 
اتفاقات قابل پیشگیری است؛ بدون تردید ۳0 درصد گران تر از قیمت 
واقعی خریدن محصوالت از ناحیه سازمان تعاونی روستایی، موضوعی 
قابل تأمل است.  چنانچه در موضوع خرید باالتر از قیمت میوه از ناحیه 
س��ازمان تعاونی روستایی جرمی واقع ش��ده باید برخوردهای قانونی 

الزم صورت گیرد.
رئیس س��ازمان بازرسی کل کشور هم اعام کرد که طی بررسی ها 
و تحقیقات جامع صورت گرفته، مش��خص شد که این میوه ها حدود 
20 ت��ا ۳0 درص��د باالتر از قیمت بازار خریداری  ش��ده اند. همچنین 
اباغیه خرید این میوه ها، دیرهنگام و در اواخر آذرماه از سوی وزارت 
جهاد کش��اورزی به سازمان تعاونی روستایی ارسال شده است؛ ضمن 
اینکه این میوه ها در دی ماه و از واس��طه ها خریداری ش��دند و همین 
بی توجهی ها منجر به گرانی این خرید شدند. همچنین سهل انگاری و 
بی توجهی در این موضوع مش��هود و مشخص است و در این خصوص 
ک��ه عمد یا تبانی در این قضیه وجود داش��ته ی��ا خیر، باید ضابطین 
ورود کنند و نیاز به بررسی های قضایی بیشتری وجود دارد. اخیرا اما 
مشخص شده که سازمان تعاون روستایی در مزایده عمومی قصد دارد 
میوه های تنظیم بازاری شب عید را که تاکنون در سردخانه های تحت 
کلید خود نگهداری می ش��د به باالترین قیمت و به صورت نقدی به 
فروش برس��اند. یعنی میوه هایی که قرار بود شب عید به دست مردم 

برسد حاال بعد از گذشت دوماه قرار است در مزایده فروخته شود.

نماگربازارسهام

در حالی یکی از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی به وزیر صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( هشدار داده است که »اگر تا پایان اردیبهشت ماه 
واردات از سر گرفته نشود، به قطع استیضاح وی را به سرانجام می رسانم« 
که پیش از این معاون حمل ونقل این وزارتخانه به صراحت اعام کرده که 
هر زمان نهادهای باالدستی اجازه دهند، آماده واردات خودرو هستیم. این 
در حالی است که هر نهادی به نوبه خود موافق واردات است و بر این اساس 

مشخص نیست، مخالف اصلی واردات خودرو کیست؟
به گزارش ایس��نا، جال رشیدی کوچی-عضو کمیسیون امور داخلی و 
شوراهای مجلس شورای اسامی- معتقد است که افزایش قیمت خودروها 
دهن کجی خودروسازان به نظام است. به گفته وی در حال حاضر بحث از 
موافق و مخالف گذشته و مجلس، دولت و مردم تأکید می کنند که وضعیت 
خودروس��ازی نابسامان و نارضایتی ایجاد کرده است؛ لذا امید می رود وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با مدیری��ت واردات هدفمند خودروی خارجی با 
قیمت مناسبی که مردم بتوانند آن را تهیه کنند، به گستاخی خودروسازان 

به مجلس، دولت و نظام پاسخ دهد.
وی صبح امروز در گفت وگو با یک خبرگزاری رس��می، ضمن اش��اره به 
اینکه به وزیر صمت اعام کرده ام که اگر پایان اردیبهش��ت واردات انجام 
نش��ود، به طور قطع و به صورت جدی روی اس��تیضاح او کار خواهم کرد 
و این موضوع را به س��رانجام می رس��انم، تصریح کرده است: منتظر اقدام 
وزیر صمت تا پایان اردیبهش��ت )همزمان با اتمام مصوبه قبلی س��ران قوا 
درخصوص ممنوعیت واردات خودرو( هس��تیم تا ببینیم چه خواهد کرد. 
فعا تا پایان ماه جاری منتظر واکنش و اقدام وزیر صنعت، معدن و تجارت 

خواهیم ماند و امیدوارم تا پایان این فرصت، واردات انجام شود.
این در حالی اس��ت که قریب به یک ماه و نیم پیش )در روزهای پایانی 
س��ال ۱400(، س��یدرضا فاطمی امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت- به 
صراحت و برای چندمین بار اعام کرد که ممنوعیت واردات خودرو دیگر 

تمدید نخواهد شد و واردات با ضوابط قبلی از سر گرفته می شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه هیچ گاه طی س��ه سال گذشته واردات خودرو 
ب��ه دلیل حمایت از صنعت خودرو داخل، ممن��وع نبوده و علت اصلی آن 
مدیریت تراز ارزی کش��ور بوده است، یادآور شد: »با توجه به حادث شدن 
تحریم ها واردات بالغ بر 2000 قلم کاال ممنوع ش��د که خودرو نیز یکی از 
آنها بود. مهرماه س��ال ۱400 نیز اع��ام کردم که در جایگاه وزیر صمت با 

واردات خودرو مخالف نیس��تم، اما به سبب اینکه واردات یک تا دو میلیارد 
دالر مصارف ارزی برای کش��ور ایجاد خواهد کرد، فعا در ش��رایط کنونی 
واردات به صاح نیس��ت، اما خوش��بختانه با اقدامات صورت گرفته توسط 
تجار ایرانی و افزایش صادرات، ش��رایط بهتر ش��ده و بخشنامه ممنوعیت 
واردات که اردیبهش��ت س��ال ۱40۱ به اتمام می رسد، تمدید نخواهد شد 
و واردات همچون روال س��ابق طبق ضوابط قبلی انجام خواهد شد، اما این 
نکته را فراموش نکنیم که واردات خودروهای دس��ت دوم همچنان ممنوع 

خواهد بود.«
اخیرا نی��ز منوچهر منطقی- معاون صنای��ع حمل ونقل وزارت صمت- 
صراحتا تاکید و اعام کرد که »با صدور اجازه نهادهای باالدس��تی، آماده 

واردات خودرو هستیم.«
وی ب��ا بیان اینکه نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردات خودرو 
برای تنظیم بازار مثبت است، خاطرنشان کرده که واردات خودرو از جمله 
مواردی اس��ت که به کاهش تقاضاه��ای کاذب در بازار خودرو می انجامد؛ 
لذا بایس��تی از ابزارهای قانونی همچون واردات اس��تفاده شود. قواعد الزم 
برای واردات خودرو نیز در حال تنظیم اس��ت بنابراین هر زمان نهادهای 

باالدستی اجازه دهند کار را اجرایی خواهیم کرد.
همچنین امروز، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ضمن انتقاد از 
کیفیت برخی خودروهای تولیدی داخل در جایگاه دفاع از واردات خودروی 
باکیفیت ابراز کرده که واردات خودروهای باکیفیت می تواند باعث کاهش 
آمار تصادفات، مصدومان و جانباختگان ش��ود و روند اس��قاط خودروهای 
فرس��وده را افزایش دهد. با توجه به اینکه اس��قاط خودروهای فرسوده از 
جمله شروط ش��ماره گذاری خودروهای وارداتی اس��ت، براساس حجم و 
مش��خصات وسیله نقلیه وارداتی، بایستی یک تا سه دستگاه وسیله نقلیه 
فرسوده اسقاط ش��ود، اما طی چند سال اخیر به سبب ممنوعیت واردات 

خودرو، اسقاط خودروهای فرسوده نیز کاهش چشم گیری داشته است.
از سوی دیگر نظر مجلس در جایگاه قانون گذار نیز مثبت ارزیابی می شود 
و اکثریت نمایندگان موافق واردات هستند. برخی نمایندگان موافق  طرح 
واردات خ��ودرو معتقدن��د که به خاطر تعداد کم��ی از نمایندگان مخالف 
واردات ک��ه خود از اعضای هیأت  مدیره خودروس��ازان داخلی هس��تند، 

نمی توان 80 میلیون ایرانی را ناراضی نگه داشت.
فتح اهلل توسلی- نماینده مردم بهار و کبوترآهنگ- در این رابطه معتقد 
اس��ت: مخالفت با واردات خودرو نش��ان داد که رانت ها و فساد موجود در 
تولید و توزیع خودرو موضوعی غیرقابل کتمان است. علی رغم اینکه دولت 
در جریان تصویب بودجه متعهد شد که پیش از حذف ارز ترجیحی، برنامه 
جامعی برای خودرو ارائه کند، اما تاکنون طرح جامعی در این زمینه ارائه 

نکرده است.

همه در ظاهر موافق واردات خودرو؛ پس مشکل کجاست؟

س��خنگوی انجمن صنعت تایر ایران عنوان کرد به کارگیری سیاس��ت 
کاهش تعرفه واردات مواد اولیه تایر از س��وی وزارت صمت عقانی اس��ت 
چراکه می تواند افزایش نرخ ارز گمرکی و هزینه های تولید را تا حد معقولی 

مهار کند.
مصطفی تنها در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص سیاس��ت 
احتمال��ی وزارت صمت مبنی بر کاهش تعرف��ه واردات مواد اولیه تایر به 
منظور جلوگیری از افزایش قیمت الستیک اظهار داشت: با توجه به اینکه 
حدود 70 درصد قیمت تمام ش��ده تایر شامل هزینه مواد اولیه می شود و 
بخش عمده ای از مواد اولیه وارداتی اس��ت افزایش 5/5 برابری نرخ ارز در 
محاسبات گمرکی برای واردات مواد اولیه بر قیمت الستیک تاثیر بسیاری 
خواهد گذاش��ت. بنابراین به کارگیری سیاست کاهش تعرفه واردات مواد 
اولیه تایر از سوی وزارت صمت عقانی است چراکه تاثیر افزایش نرخ ارز 

در محاسبات گمرکی را کاهش می دهد.
وی با بیان اینکه قیمت تمام ش��ده تایر تنها ش��امل تف��اوت نرخ ارز در 

گمرک نمی شود، یادآور شد: افزایش 57 درصدی حقوق نیروی کار و رشد 
هزینه های انرژی در کارخانجات تاثیر زیادی بر قیمت تمام شده الستیک 
خواهد گذاش��ت. ل��ذا کاهش تعرفه واردات مواد اولیه الس��تیک می تواند 

افزایش نرخ ارز گمرکی و هزینه های تولید را تا حد معقولی مهار کند.

س��خنگوی انجمن صنعت تایر ای��ران با تصریح اینک��ه صنعت تایر در 
شرایط موجود از پای درآمده است، گفت: طبق محاسبات تولیدکنندگان 
هزینه ه��ای تولید تایر در یک س��ال گذش��ته تقریب��ا 70 درصد افزایش 
یافته اس��ت و با وجود رش��د هزینه ها ادامه تولید نیازمند تعامل بیش��تر 
می��ان تولیدکنندگان، زنجیره تامین و دولت اس��ت تا کمترین فش��ار به 
مصرف کننده وارد ش��ود، اما واقعیت این اس��ت که تولید کننده نمی تواند 

همه بار افزایش هزینه ها را به دوش بکشد.
تنها در ادامه درباره تحقق شعار سال تحت عنوان »تولید، دانش بنیان، 
اش��تغال آفرین« در صنعت تایر اظهار داشت: صنعت تایر هر آنچه را که 

در توان داشته در راستای دانش بنیان شدن تولیدات خود به کار گرفته 
اس��ت و در ح��ال حاضر نیز بخ��ش عمده ای از تکنولوژی س��اخت تایر 
که در گذش��ته از خارج وارد می ش��د اکنون با تحقیقات صورت گرفته 
داخلی س��ازی ش��ده اس��ت. به عنوان مثال تایر خودروهای شاسی بلند 
که به لحاظ س��اختار و فرموالس��یون با تایرهای معمولی متفاوت است 
با تحقیق و تاش تولیدکنندگان س��اخت داخل ش��ده است. همچنین 
به منظور افزایش س��طح کارآمدی سیستم خودتکنولوژی نانو را به کار 

گرفته ایم.
سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران در پایان با اشاره به اینکه دانش بنیان 
ش��دن تنها با کام محقق نمی ش��ود، خاطرنش��ان کرد: صنعت تایر برای 
دانش بنیان تر ش��دن نیازمند حمایت های بیشتر و برنامه ریزی بهتر است. 
دولت نیز باید با به روزرس��انی سیستم خود در راستای دانش بنیان شدن 
تولیدات داخل حرکت کند و تولیدکنندگان تایر نیز در انتظار تغییراتی در 

این زمینه هستند.

عضو هی��أت مدیره انجمن صنعت موتورس��یکلت ای��ران درخصوص 
ایرادات وارد بر قانون هوای پاک و تاثیر آن بر صنعت موتورس��یکلت و 

چالش های اسقاط در این صنعت به بیان توضیحاتی پرداخت.
عل��ی عرب در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، اجبار تولیدکننده به 
اس��قاط را یکی از ایرادات وارد بر قانون ه��وای پاک اعام کرد و اظهار 
داشت: قانون می بایست به نحوی نوشته شود که وظیفه اسقاط برعهده 
مرجعی غیر از تولیدکننده قرار بگیرد همانطور که براساس قوانین سایر 
کش��ورها تولیدکننده ملزم به اس��قاط نیس��ت و جمع آوری خودروهای 

فرسوده و از رده خارج سازی را سایر مجموعه ها عهده دار می شوند.
وی افزود: اکنون اس��قاط در ظاهر انجام می شود اما سود آن به جیب 
مراکز اس��قاط می رود و دولت در این میان ابدا منتفع نیست. با افزایش 
مداوم بهای اس��قاط طی س��ال های گذش��ته، میلیاردها تومان از سوی 
صنعت موتورسیکلت عاید مراکز اسقاط شده در حالی که جامعه، محیط 
زیست و هوای کشور از فواید آن بی نصیب مانده و می توان گفت، مراکز 

اسقاط نقشی در ایجاد هوای پاک ندارند.
عض��و هی��أت مدیره انجمن صنعت موتورس��یکلت ایران با اش��اره به 
پیش��نهادات انجمن گف��ت: واریز این مبالغ به صندوق محیط زیس��ت 
به ازای تولید هر دس��تگاه موتورس��یکلت از پیشنهادات انجمن است تا 

این س��رمایه در حوزه هوای پاک هزینه ش��ود. عرب در ادامه بیان کرد: 
جالب این اس��ت که موتورسیکلت فرسوده نیز برای اسقاط در دسترس 
تولیدکنندگان نیست و با تبعیت از قوانین معادل سازی، تولیدکنندگان 
موتورس��یکلت موظف هستند که در ازای ش��ماره گذاری هفت دستگاه 
موتورس��یکلت، یک خودرو اسقاط نمایند. فقدان موتورسیکلت فرسوده 
و عدم اقدام دارندگان موتورس��یکلت فرسوده به اسقاط ناشی از قیمت 

ناچیز این فرسوده ها نیز علت معادل سازی است.
وی در ادام��ه ب��ه ترخی��ص موتورس��یکلت های فرس��وده متوقف در 
پارکینگ ها و فروش مابقی به عنوان ضایعات اشاره کرد و در پاسخ به این 
پرسش که آیا مش��کات زیرساختی نیز برای اسقاط موتورسیکلت های 
فرس��وده وجود دارد، تصریح کرد: مرحله نخس��ت اسقاط، تایید اصالت 
موتورسیکلت است و پس از تایید اصالت، گواهی اسقاط صادر می شود، 
ب��ر همین اس��اس و از آنجایی که تعداد زیادی از این موتورس��یکلت ها 

مالک مشخصی ندارند، عما اسقاط غیرممکن می گردد.
عضو هی��أت مدیره انجمن صنعت موتورس��یکلت ای��ران درخصوص 
ایرادات وارد بر اس��قاط خودرو به عنوان جایگزین موتورس��یکلت بیان 
کرد: قیمت برگه های اس��قاط خودرو از بهمن س��ال گذش��ته تا اواسط 
فروردی��ن س��ال جاری به بی��ش از دو برابر افزایش یافت��ه که علت آن 

ب��ه تصوی��ب واردات خودروه��ای خارج��ی در مجلس در اواخر س��ال 
گذش��ته بازمی گردد. ع��رب ادامه داد: با توجه به ال��زام دولت بر برخی 
از ش��رکت های خودروس��ازی تولیدکننده وانت و پیکاپ به اسقاط، این 
ش��رکت ها نیز از اجرای قانون س��ر باز زدند و با ورود بیشترین فشار به 

صنعت موتورسیکلت، این صنعت مورد ظلم واقع شد.
وی در ادامه درخصوص قانون آالیندگی و ارتقای موتورس��یکلت ها از 
یورو 4 به یورو 5 تصریح کرد: تکنولوژی تولید سوخت یورو 5 در ایران 
وجود ندارد و حتی اگر سیس��تم سوخت رس��انی یورو 5 نیز وارد شود با 
توجه به اینکه بنزین مصرفی اس��تاندارد ی��ورو 5 را ندارد، عما اقدامی 
بی فایده خواهد بود جز اینکه موجب خروج مبالغ هنگفتی ارز از کش��ور 

خواهد شد.
عضو هیأت مدیره انجمن صنعت موتورس��یکلت ایران در پایان با بیان 
اینکه تصمیم گیری نهایی درخصوص اجرای اس��تاندارد یورو 5 در سال 
جاری در صنعت موتورس��یکلت در اختیار دولت است، خاطرنشان کرد: 
در صورت اجرای اس��تاندارد یورو 5، ایران نخس��تین کش��ور در سطح 
قاره آس��یا در این حوزه خواهد بود. در حال حاضر کشور چین با وجود 
تولید ساالنه 20 میلیون دستگاه موتورسیکلت بنزینی از استاندارد یورو 

4 بهره می برد و این موضوع در مورد کشور ترکیه نیز صدق می کند.

رئیس اتحادیه نانوایان س��نتی تهران گفت قیمت فعلی نان متناسب با 
افزایش هزینه های تولید نیست. از وزارت صمت درخواست کردیم قیمت 

نان را افزایش دهد، ولی هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.
بیژن نوروزی مقدم در گفت وگو با ایس��نا، در پاسخ به این سوال که آیا 
ب��ا افزایش قیمت گندم صنف و صنعت قیمت نان افزایش می یابد؟ گفت: 
م��اده اولیه نانوایی ها گندم و آرد اس��ت اما عواملی ک��ه در قیمت نان اثر 
می گذارد تنها این دو مورد نیست. بالغ بر ۹0 درصد هزینه های نانوایی ها 
دس��تمزد، آب، برق، بیمه و خمیرمایه و... است و ۱0 درصد باقی مانده را 

آرد تشکیل می دهد.
وی ادامه داد: بنابراین با توجه به افزایش هزینه های تولید چه قیمت آرد 

و گندم زیاد شود چه نشود باید قیمت نان تغییر کند.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران اضافه کرد: از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹8 
نرخنام��ه نان ثابت بود و تغییری نکرد. س��ال ۱۳۹8 عددی جزئی به آن 

اضافه ش��د که البته براساس آنالیزهای ما نبود. سال ۱۳۹۹ هم مبلغی به 
قیمت نان اضافه نشد. در سال ۱400 مقدار جزئی به قیمت نان اضافه شد 
و در نرخنامه نیز قید ش��د که این نرخ مربوط به ۱400 است. یعنی سال 
۱40۱ باید نرخ جدیدی اعام شود ولی تاکنون با وجود گذشت یک ماه از 

آغاز سال هنوز تغییری حاصل نشده است.
وی تصریح کرد: آنالیز قیمت برای سال جدید را انجام و از وزارت صمت 
درخواس��ت کردیم که قیمت ها را تغییر دهد که تاکنون پاسخی دریافت 

نکردیم.
نوروزی مقدم در پایان گفت: اگر قرار باشد همه عوامل تولید با افزایش 
قیمت همراه شوند باید قیمت نان هم تغییر کند. پیشنهاد ما این بود که 
هر س��ال با توجه به افزایش هزینه ها به قیمت نان هم اضافه شود که هم 
دولت زیر بار مالی اضافه نرود و هم به مردم فش��ار نیاید. از طرفی نانوایان 

هم بتوانند از پس هزینه های نانوایی برآیند.

باکاهشتعرفهوارداتمواداولیهتایرهزینههایتولیدمهارمیشود

اجبارتولیدکنندهموتورسیکلتبهاسقاطازایرادهایقانونهوایپاکاست
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تقویتروحیهکارمندانبدونافزایشحقوق

بهقلم:جانآکاردی
کارشناس مدیریت کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

کارمندان باکیفی��ت اغلب اوقات به دنبال افزایش دس��تمزدها و 
همچنین پیدا کردن فرصت های شغلی در موسسه های بهتر هستند. 
این امر برای کس��ب و کارهای کوچک همیش��ه با مشکاتی همراه 
است. درست به همین خاطر اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف در دنیای کس��ب و کار هستید، باید از همان ابتدای 
راه نسبت به همکاری بلندمدت با کارمندان تان اقدام کنید، در غیر 
این صورت کارمندان تان پس از مدت زمانی اندک و کس��ب تجربه 

کافی دیگر تمایلی برای ادامه همکاری با شما نخواهند داشت. 
بح��ث افزایش دس��تمزدها در دنیای کس��ب و کار ام��ر پایداری 
محس��وب می ش��ود. این نکته برای برخی از کسب و کارهای بزرگ 
نیز دردسرس��از شده است. چالش حفظ کارمندان شرکت در تغییر 
اندک در س��طح دستمزدها همیش��ه برای کارآفرینان دشواری های 
خاص خودش را به همراه داش��ته است. در بیشتر موارد در صورت 
خودداری مدیران از افزایش س��طح دس��تمزد تیم های کاری سطح 
کیفی فعالیت آنها به ش��دت کاهش پی��دا می کند. این امر می تواند 
وضعی��ت کاری تیم ها را به ش��دت تحت تاثیر قرار داده و در نهایت 

هر فرصتی برای کار بهینه را از آنها بگیرد. 
ه��دف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از راهکارهای مناس��ب 
برای بهینه سازی وضعیت تیم های کاری در قالب تقویت روحیه شان 
اس��ت. البته در این میان تمرکز اصلی بر روی عدم افزایش س��طح 
حقوق کارمندان به طور غیرقابل پیش بینی خواهد بود. اگر شما هم 
در شرکت تان با چنین مسئله ای رو به رو هستید، نکات مورد بحث 

در این مقاله به کارتان خواهد آمد. 
تعیینوظایفوسادهسازیکارها

وقتی یک کار س��ختی زیادی به همراه داشته باشد، کارمندان به 
طور مداوم دنبال افزایش سطح حقوق شان هستند. این امر می تواند 
برای ش��رکت ها دردس��ر بزرگی محسوب ش��ده و توانایی شان برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف را به ش��دت تح��ت تاثیر قرار 
می دهد. امروزه هیچ کس مایل به اس��تفاده از یک موقعیت ش��غلی 
با دردس��رهای زیادی نیست. درس��ت به همین خاطر شما باید به 
طور مداوم در تاش برای ساده سازی کارهای موجود در شرکت تان 
باش��ید. این امر می تواند فرصت های ش��ما برای استخدام کارمندان 
حرفه ای را افزایش داده و مش��کلی هم از نظر درخواست های مداوم 

برای افزایش حقوق نخواهید داشت. 
امروزه برخی از کارآفرینان در دنیای کسب و کار مشکات زیادی 
ب��رای افزایش روحیه کارمندان دارند. یک��ی از دالیل اصلی در این 
میان مربوط به بحث عدم ش��فافیت در مورد وظایف کاری اس��ت. 
این امر می تواند روحیه کارمندان را به شدت کاهش داده و فعالیت 
کاری شان را نیز تحت تاثیر قرار دهد. با این حساب اگر شما تعریف 
درست و روش��نی از وظایف کارمندان داشته باشید، مشکل خاصی 

پیش روی تان قرار نخواهد گرفت. 
فراهمسازیدورههایآموزشی

کارمندان همیش��ه مایل به یادگیری نکات تازه هستند. این امر از 
نظر انگیزه کاری و همچنین کیفیت فعالیت شان امر مهمی محسوب 
می ش��ود. اگر شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به دنبال 
جلب نظر کارمندان تان به طور مداوم و عدم ارتقای بی دلیل س��طح 
حقوق ش��ان هس��تید، یکی از بهترین راهکارها مربوط به استفاده از 
دوره های آموزش��ی خواهد بود. ش��ما با چنین کاری به ساده ترین 
شکل ممکن امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهینه سازی 

شرایط تان را خواهید داشت. 
وقتی کارمندان س��طح مهارت یا دانش باالتری داش��ته باش��ند، 
افزای��ش حق��وق آنها امری طبیعی به نظر می رس��د. با این حال در 
شرایطی که هیچ تغییری در مهارت های آنها صورت نگیرد، این امر 

بی نهایت سخت و دشوار خواهد بود. 
اعطایآزادیعملبهکارمندان

کارمندان در ش��رکت ها همیشه براس��اس میزان حقوق دریافتی 
اقدام به مقایس��ه فرصت ه��ای کاری نمی کنند. گاه��ی اوقات یک 
موقعیت کاری با حقوق کمتر به دلیل آزادی عمل و س��ایر ش��رایط 
مناسب ایده بسیار خوبی محسوب می شود. شما در کسب و کارتان 
باید برای حفظ موقعیت حرفه ای همیشه این نکته را مدنظر داشته 
باش��ید. بنابراین اگر به دنبال حف��ظ کارمندان حرفه ای تان در کنار 
تقویت روحیه و عدم افزایش حقوق ش��ان هس��تید، باید دس��ت کم 
آزادی عمل ش��ان را تقویت نمایید. این امر به آنها انگیزه ای مضاعف 

برای ادامه همکاری با شما خواهد داد. 
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کارشناس بازاریابی محلی

ترجمه: علی آل علی

 در هر جامعه ای تعدادی از افراد در قالب اقلیت حضور دارند. در این میان مهاجران یا افراد 
متعلق به گروه های قومی کوچک تر به طور واضح به چش��م می خورند. این دسته از افراد برای 
کس��ب درآمد ناچار به حضور در عرصه های مختلف کارآفرینی هستند. بنابراین پدیده کسب 
و کارهای متعلق به اقلیت ها امری طبیعی محس��وب می ش��ود. اگر ش��ما نیز در طول دوران 
فعالیت تان به عنوان کارآفرین تجربه تعامل با این دسته از افراد یا کسب و کارها را داشته باشید، 
به خوبی از وضعیت دشوار آنها در بازارهای کنونی اطاع خواهید داشت. این امر برای صاحبان 
چنین کسب و کارهایی به معنای ضرورت استفاده از فرصت های پیش رو و حتی تاش بیشتر 

برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان است. 
اغلب کسب و کارهای مربوط به اقلیت ها در تاش برای تاثیرگذاری بر روی همان دسته از 
افراد هستند. این امر نوعی بازار محلی برای چنین کسب و کارهایی ایجاد کرده و شانس شان 
برای توس��عه س��ریع را به ش��دت کاهش می دهد. به عنوان مثال، برندی که در آمریکا فقط 
مخصوص اقلیت اسپانیایی است و به طور انحصاری غذاهای آنها را در قالب کنسرو و بسته بندی 
نیمه منجمد عرضه می کند، ش��انس زیادی برای توسعه برندش در سراسر این کشور نخواهد 

داشت. 
نکته مهم در این میان سرمایه گذاری درست بر روی کسب و کارهای مربوط به اقلیت هاست. 
این امر می تواند به صاحبان این کس��ب و کارها فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان هدف و همچنین کسب دامنه هرچه وسیع تری از مشتریان بدهد. در این صورت شما 

دیگر مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
نکته مهم اینکه ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف یکی از راه های س��خت در 
قالب کسب و کار اقلیت را پیش رو دارید. این امر شامل تاش برای شناسایی مخاطب هدف 
مخصوص برند و عبور از مش��تریان بومی است، در غیر این صورت شاید کمپین های بازاریابی 
شخصی س��ازی شده تان اهمیتی برای دیگر مش��تریان نداشته باشد و حتی موجب اذیت آنها 

نیز شود. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از مهمترین نکات در رابطه با تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان در دنیای کسب و کار است. البته در این میان تمرکز اصلی ما بر روی کسب و کارهای 
اقلیت هاس��ت. اگر شما هم در این حوزه فعالیت دارید، نکات مورد بحث در این مقاله می تواند 
سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شدت افزایش دهد. در ادامه برخی از مهمترین 

نکات در این راستا را مورد ارزیابی قرار می دهیم. 
کسبمجوزکسبوکاراقلیتها

امروزه در بسیاری از کشورها کسب و کارهای مربوط به اقلیت ها دارای مجوز خاص خودشان 
هستند. این امر به آنها برای ایجاد تمایز میان خودشان و دیگران کمک شایانی می کند همچنین 
مش��تریانی که به اقلیت های مورد نظر تعلق دارند، به سادگی هرچه تمام تر فرصت شناسایی 
چنین کسب و کارهایی را پیدا می کنند. با این حساب دیگر هیچ مشکلی از نقطه نظر سطح 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش روی آنها باقی نخواهد ماند. 
امروزه هرچه تعامل میان برندها و مشتریان ساده تر باشد، امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به طور قابل ماحظه ای افزایش پیدا می کند. نکته مهم اینکه در طول س��ال های اخیر 
بسیار از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به ساده سازی فرآیند بازاریابی و 
تعامل شان با آنها کرده اند. در این میان برخی از کشورها که دارای جمعیت اقلیت بسیار زیادی 
هستند، می توانند به سادگی از شیوه های مربوط به کسب مجوز کسب و کارهای اقلیت سود 
ببرند. این امر شما را در کانون توجه مشتریان قرار داده و حتی امکان عضویت در انجمن های 

مربوط به کسب و کارهای اقلیت را نیز فراهم می سازد. 
بسیاری از برندها برای ایجاد پیوند نزدیک تر میان خود اقدام به راه اندازی انواع انجمن های 
کاربردی می کنند. اگر شما نیز به دنبال عضویت در انجمن های کسب و کار هستید، می توانید 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام ب��ه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نمایید. 
این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شانس تان را به منظور 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف افزایش می دهد. یادتان باشد در دنیای امروز ارتباطات برای 
برندها اهمیت بسیار زیادی دارد. بنابراین اگر شما از مجوزهای مربوط به کسب و کارهای اقلیت 
در راس��تای افزایش ارتباطات تان سود ببرید، شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان به 

شدت افزایش پیدا می کند. 
اگر شما برای اخذ مجوزهای مربوط به کسب و کارهای اقلیت مشکل زیادی دارید، همیشه 
می توانید از خدمات موسسه های مختلف یا دست کم استفاده از تجربه دیگر برندها در این راستا 
سود ببرید. بدون تردید بسیاری از کسب و کارهای دیگر قبل از شما به فکر استفاده از مجوز 
موردنظر بوده اند. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شانس تان 

را به طور قابل ماحظه ای افزایش می دهد. 
استفادهازخدماتمالیمربوطبهکسبوکارهایاقلیت

رونق کسب و کارهای اقلیت یکی از نکات مهم برای توسعه گردشگری و دیگر خدمات مربوط 
به گردشگران است. این امر به مردم دیگر کشورها برای سفر به کشوری که شما در آن فعالیت 
داری��د، کمک خواهد کرد. یکی از مثال های کاربردی در این میان انواع رس��توران های مربوط 
به کش��ورهای مختلف در ایاالت متحده و کاناداس��ت. این رستوران ها به طور معمول غذاهای 
مکزیکی، اس��پانیایی، ایتالیایی و حتی عربی را پیش روی مشتریان قرار می دهند. نکته جالب 
اینکه صاحبان چنین کسب و کارهایی به طور معمول متعلق به همان اقلیت قومی هستند. با 
این حس��اب مدیریت کسب و کار موردنظر بدون هیچ اشتباهی و با درک درست از مشتریان 
آن بازار جلو می رود. بدون تردید شما به عنوان یک کارآفرین ایتالیایی خیلی خوب از سلیقه 
هموطنان تان آگاهی دارید. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مردم آن منطقه و دریافت 
بیش��ترین بازخورد ممکن کمک خواهد کرد. از آنجایی که س��طح مهاجرت در دنیا به شدت 
افزایش پیدا کرده اس��ت. ش��ما باید همیشه به فکر راه اندازی چنین کسب و کارهایی باشید و 

ضمنا از خدمات مالی مخصوص خودتان نیز سود ببرید. 
یکی از نکات مهم در زمینه خدمات مالی تعهد بسیاری از دولت ها برای ارائه خدمات مالی 
منحصر به فرد به برخی از کسب و کارهای اقلیت است. این امر با اهدافی نظیر حمایت بیشتر 
از اقلیت ها یا حتی توسعه گردشگری و افزایش جذابیت کشور موردنظر برای مردم دیگر نقاط 
دنیا صورت می گیرد. در هر صورت شما باید انگیزه کافی برای استفاده از خدمات موردنظر را 
داشته باشید و در این راستا نیز به منظور ساده سازی کارهای تان به طور مداوم از خدمات مالی 

استفاده نمایید. 
بدون تردید راه اندازی یک کسب و کار از نقطه صفر امر بی نهایت سختی محسوب می شود. 
درست به همین دلیل اگر شما به سراغ استفاده از منابع مالی معتبر نروید، خیلی زود توانایی تان 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور قابل ماحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. این 
امر می تواند در میانه راه شما را با انواع مشکات مربوط به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

رو به رو سازد. 
یکی از نکات مهم در این میان پیدا کردن موسس��ات مالی اس��ت که به طور ویژه خدمات 
مربوط به کس��ب و کارهای اقلیت را ارائه می دهند. این امر در وهله نخس��ت بسیار سخت به 
نظر می رسد. درست به همین دلیل شما باید مطالعه دقیقی درباره شرایط مالی و انواع وام های 
مربوط به موسسات مالی داشته باشید. سپس با پیدا کردن موسسه موردنظر بسیاری از مشکات 
ش��ما به عنوان یک کس��ب و کار حل خواهد ش��د. این امر برای بس��یاری از برندها به معنای 

دسترسی به منابع مالی مناسب در ابتدای فعالیت شان در بازار خواهد بود. 
استفادهازتجربیاتدیگران

در یک بازار به طور معمول شما بسیار زیادی از برندهای دیگر نیز حضور دارند. حتی اگر در 
این میان شما به دنبال راه اندازی یک کسب و کار برای اقلیت ها نیز باشید، باز هم برخی از برندها 
پیش از شما در این راستا حضور داشته اند. این امر می تواند برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف اساسی قلمداد شده و توانایی شما برای استفاده از تجربات دیگران را نیز بی نهایت افزایش 
دهد. درست به همین دلیل شما پیش از هر اقدامی در دنیای کسب و کار باید نظرات دیگران و 
تجربیات شان را در کانون توجه قرار دهید. این امر شما را بدل به یک کسب و کار حرفه ای کرده 

و امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شدت افزایش می دهد. 
بدون تردید بسیاری از برندها در صورت استفاده از توصیه های دیگران در زمینه فعالیت کاری 
امکان تاثیرگذاری بهتر بر روی مشتریان را خواهند داشت. این امر می تواند شرایط فعالیت شما 
در بازار را به شدت توسعه داده و بسیاری از مشکات تان را به طور خودکار حل کند. هرچه باشد 
امروزه در دنیای کسب و کار بسیاری از برندها با مشکات یکسانی رو به رو هستند. درست به 
همین خاطر اگر شما از نظرات دیگران در این مین بهره ببرید، شانس تان برای حل بی دردسر 

مشکات به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. 
استفادهاززبانهایمختلف

ش��ما به عنوان یک کس��ب و کار مربوط به اقلیت ها می توانید گروه های مختلفی را مد نظر 
قرار دهید. این امر به شما برای توسعه کسب و کارتان کمک خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر 
شما یک موسسه آموزش زبان برای اقلیت هایی مثل اسپانیایی ها در کشوری مانند کانادا دارید، 
می توانید در کنار اسپانیایی به دیگر گروه های زبانی نیز توجه نشان دهید. در این صورت دیگر 
مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در دامنه ای گسترده تر نخواهید داشت. 
یکی از مثال های مهم درباره تنوع زبانی مربوط به کشورهای مهاجرپذیر یا دارای تنوع قومی 
بس��یار زیاد است. ایاالت متحده در این میان نمونه ای خوب به نظر می رسد. این کشور دارای 
اقلیت های قومی بس��یار زیادی است. از چینی ها و آلمانی ها گرفته تا فرانسوی ها، اسپانیایی ها 
و گروه های مختلف آفریقایی تبار در این کش��ور به عنوان ش��هروند س��کونت دارند. همین امر 
فضا را برای کس��ب و کارهای مربوط به اقلیت ها بی نهایت جذاب می س��ازد. شما در این میان 
با هدف گذاری بر روی دامنه وس��یعی از اقلیت ها به خوبی امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان را خواهید داشت. این نکته به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده 

و شانس تان را نیز به شدت افزایش خواهد داد. 
مثال مربوط به آموزش زبان فقط یکی از فرصت های ش��غلی پیش روی صاحبان کس��ب و 
کارهای اقلیت را نشان می دهد. شما در این میان امکان سرمایه گذاری بر روی دامنه وسیعی از 
کسب و کارها را داشته و این فرصت ها به طور قابل ماحظه ای برای شما اهمیت دارند. نکته 
مهم اینکه شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بسیاری از تجربیات و موفقیت های قبلی 
دیگر برندها را پیش روی تان دارید. با این حساب ترکیب ایده ها و الگوهای مربوط به دیگر کسب 
و کارها به شما امکان راه اندازی یک کسب و کار به طور ترکیبی برای تمام مشتریان اقلیت را 
می دهد. با این حساب شما به طور ناخودآگاه به دامنه وسیعی از مشتریان دسترسی پیدا کرده 
و امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان بدون تحمل دردسرهای فراوان را خواهید داشت. 

حضوردرشبکههایاجتماعی
امروزه هر کس��ب و کاری برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان باید در شبکه های اجتماعی 
حضور فعالی داشته باشد. این امر یکی از نکات مهم برای بهینه سازی شرایط فعالیت برندها در 
بازار است. اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هستید، باید همیشه فرآیند 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور حرفه ای دنبال کنید. این امر اغلب اوقات در پیوند 

با شبکه های اجتماعی پیوند دارد.
فعالیت در شبکه های اجتماعی به شما در قالب یک برند امکان آشنایی با دامنه وسیعی از 
مش��تریان را داده و حضورتان در بازار را به گوش تمام مش��تریان خواهد رساند. با این حساب 
شما دیگر مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهید داشت. یادتان باشد 
مشتریان در بازار به طور طبیعی از حضور شما آگاهی نخواهند داشت. درست به همین دلیل این 
شما هستید که باید حضورتان را به آنها یادآوری کنید، در غیر این صورت شاید هرگز شانسی 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش روی تان قرار نگیرد. 

فرقی ندارد ش��ما به دنبال تقویت حضورتان در کدام بازار هس��تید، به هر حال شبکه های 
اجتماعی در این مس��یر به ش��ما کمک ش��ایانی خواهد کرد. این امر به کس��ب و کارها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در قالبی حرفه ای و کم هزینه یاری می رساند. بنابراین اگر شما 
به دنبال معرفی کسب و کارتان به دامنه وسیعی از مشتریان با کمترین هزینه ممکن هستید، 
باید به طور مداوم نکات مربوط به این حوزه را به یاد داشته باشید. این امر می تواند برای شما به 

مثابه یکی از شیوه های حرفه ای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محسوب گردد. 
ایجادتنوعدرتیمکاریبرند

برندهای مربوط به اقلیت ها باید دارای تنوع قابل ماحظه ای باشند. بدون تردید 
یک رستوران ایتالیایی بدون سرآشپزی متعلق به این کشور توانایی تاثیرگذاری بر 
روی مشتریان را نخواهد داشت. همچنین در صورتی که شما به دنبال هدف گذاری 
بر روی مش��تریانی فراتر از ایتالیایی ها هس��تید، باید کارکنان رس��توران تان را از 
میان قومیت های مختلف انتخاب کنید. این امر به سایر مشتریان برای حضور در 
رستوران تان انگیزه کافی را می دهد. به هر حال کمتر کسی انگیزه و تمایلی برای 
حضور در رس��تورانی دارد که همه کارکنانش متعلق به یک گروه قومی هستند، 
چراکه در این صورت در فضای رستوران موردنظر به طور کامل احساس ناآشنایی 
خواهد داشت. این امر اغلب اوقات از سوی کارآفرینان به ساده ترین شکل ممکن 
مورد بی توجهی قرار می گیرد. درست به همین خاطر شما باید فکری اساسی در 
این راستا داشته باشید، در غیر این صورت مثل بسیاری از کسب و کارهای دیگر 

فقط امکان تاثیرگذاری بر روی یکی از اقلیت ها را پیدا می کنید. 
استفادهازنمادهایمربوطبهاقلیتها

هر اقلیتی قومی دارای نمادهای خاص خودش اس��ت. این امر در میان مردم متعلق به یک 
فرهنگ معنای خاصی دارد. درس��ت به همین دلیل در صورت مش��اهده المان های مربوط به 
فرهنگ موردنظر شما به راحتی فرصت جلب نظر مردم آن فرهنگ را خواهید داشت. یکی از 
نکات جالب در مورد کسب و کارهای فعال در کشورهای خارجی تمایل مشتریان برای آگاهی از 
وضعیت شان است. این یعنی اگر شما در ایاالت متحده یک کسب و کار مربوط به فروش لوازم 
فرهنگی کشورهای غربی را داشته باشید، شهروندان دارای قومیت مشابه در این کشور مایل به 
اطمینان از آشنایی کامل شما با فرهنگ شان هستند. در این صورت استفاده از نمادهای فرهنگی 
آنها در فروشگاه تان ایده بسیار خوبی برای جلب نظر این دست از افراد خواهد بود. این امر به شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان کمک ویژه ای کرده و شانس تان در بازار را نیز به شدت ارتقا 
می دهد. در این صورت شما دیگر مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش 
روی تان نخواهد بود. این امر می تواند به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور 
ویژه کمک نماید. در این صورت دیگر مشکل بزرگی پیش روی شما و برندتان برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف نخواهد بود. 
یادتان باشد مدیریت کسب و کار مربوط به اقلیت ها همیشه سخت تر از دیگر انواع آن است. 
درس��ت به همین دلیل شما باید به طور مداوم خودتان را برای شرایط موردنظر آماده نمایید، 
در غیر این صورت شاید هرگز شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش روی تان 

قرار نگیرد. 
wordstream.com:منبع
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اخبار

  استاندار ایالم:
چهارخطه کردن مسیر ایوان-تونل اربعین در حال پیگیری است

ایالم- هدی منصوری:استاندار ایالم در نشست شورای اداری شهرستان ایوان گفت: در تالشیم زیرساخت های شهرستان 
ابوان توسعه یابد و به این منظور پروژه چهارخطه کردن مسیر ایوان_ تونل اربعین در حال پیگیری است. حسن بهرام نیا در 
این نشست ضمن تسلیت فرارسیدن لیالی قدر اظهار داشت: چهار خطه کردن ایوان - تونل اربعین از طریق ماده ۲۳ پیگیری 
می شود و در تالشیم ظرفیت های بالقوه استان به بالفعل تبدیل شود. استاتدار ایالم با قدردانی از حضور و فعالیت رسانه ها 
استان گفت: الزمه رونق تولید، استفاده از همه ظرفیت های موجود و با همه توان است که این مهم با همدلی و همراهی هم 
قشرها و گروه ها امکان پذیر است و در این راستا کماکان نیازمند همراهی رسانه ها هستیم. وی با اشاره به زمان استقرار دولت 
در کشور و استان گفت: در این مدت تالش های خوبی برای رفع مشکالت استان انجام شده است و این تالشها با جدیت 
ادامه خواهد داشت. نماینده عالی دولت در استان با اشاره به رایزنی های مرزی با کشور عراق گفت: در این زمان با دو استاندار 
دیاله و واسط عراق مالقات داشتیم و امروز موفق شدیم اولین محموله از مرز هالله شمالی به عراق صادر کنیم. وی با بیان 
اینکه این مهم نتیجه کار تیمی مجموعه استان بود که از همین تریبون از همه عزیزان و دست اندرکاران قدردانی می کنم 
افزود: تکمیل پروژه مسجد جامع شهر ایوان یکی از مطالبات مردمی است که با تخصیص اعتبار تا ۶ ماه آینده به بهره برداری 
می رسد. وی در ادامه پیگیری ها برای فعال سازی بازارچه های استان خبر داد و گفت: پس از ماه مبارک رمضان با استانداران 
میسان و واسط عراق برای بازگشایی بازارچه های مرزی چیالت و چنگوله مالقات خواهیم داشت. این مسئول در ادامه از 
برنامه دولت برای تقویت مرزنشینان خبر داد و گفت: حدود ۵ هزار خانوار مرز نشین داریم که فعال شدن سه مرز چیالت، 

چنگوله و هالله شمالی با استان های کشور عراق رونق اشتغال و توسعه استان را در پی خواهد.

توربین سوالر مارس در تاسیسات شرکت آغاجاری راه اندازی شد
اهواز- شبنم قجاوند: با تالش کارشناســان ادارات نگهداري و تعمیرات، 
تاسیسات تقویت فشار  و مدیریت امور فني آغاجاري و ستاد و مشارکت بخش 
خصوصي توربین سوالر مارس 100 ردیف B ایستگاه تزریق گاز ۶00 کرنج راه 
اندازي شــد. مدیر عملیات شرکت آغاجاري در این رابطه بیان کرد: در راستاي 
بهینه ســازي و تداوم تولید  و تســریع در اجراي پروژه نصب سیستم کنترل 
جدید توربوکمپرسور ردیف B ایستگاه تزریق گاز ۶00 کرنج تعمیر، بازسازي و 
راه اندازي شد. مهندس محمد رضا گودرزي عنوان کرد: با توجه به اهمیت راه 
اندازي این توربین از اواخر اسفند سال 1٤00 عملیات جابجایی و نصب تجهیز 

توسط بخش خصوصي و با همکاری تعمیرات و عملیات تقویت فشار کرنج آغاز و پس از هم محوري توربین و کمپرسور، نصب و سرویس 
ادوات جانبی، ادوات کنترل و حفاظت ابزار دقیق  و همچنین بررسي سیستم اعالن و اطفای حریق و کلیه اقدامات الزم، راه اندازی گردید. 
مدیر عملیات بهره برداري نفت و گاز آغاجاري با اشاره به مزایاي نصب این توربین در بهینه سازي مصرف برق افزود : با توجه به مصرف 
بیش هر یك از کمپرسورهاي برقي در مجموعه کرنج، راه اندازي این توربین و جایگزیني آن با دو ردیف کمپرسور برقي موجب گردیده 

حدود ٨ مگاوات مصرف برق در فصول گرم سال، صرفه جویي و همچنین پایداري در نگهداشت تولید به عمل آید.

پیشرفت ۹۰ درصدی اجرای شبکه فاضالب خیابان مدرس شاهین شهر
اصفهان- قاسم اسد: مدیر آبفای شاهین شــهر می گوید: عملیات لوله 
گذاری خط انتقال فاضالب خیابان مدرس ۹0 درصد پیشرفت فیزیکی  داشته 
است. شاهرخ شریفی با بیان این که عمر شبکه جمع آوری فاضالب در شاهین 
شهر به بیش از ۵0 سال می رسد افزود: این طرح با هدف توسعه و ارتقاء خدمات 
جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضالب از  آبان ماه ســال گذشته عملیاتی شد و 
در آن 1۲00 متر لوله پلی اتیلن با قطر ۶00 میلیمتر در عمق متوسط ۶ متری 
زمین اجرا شد. وی هزینه خرید و اجرای طرح لوله گذاری خط انتقال فاضالب 
خیابان مدرس شاهین شهر را ۵0 میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی آبفای 

منطقه شاهین شهر اعالم کرد و افزود: پیش بینی می شود این طرح تا دو هفته آینده به بهره برداری برسد. مدیر آبفای شاهین شهر در 
خصوص اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال فاضالب بلوار طالقانی این شهر نیز گفت: این طرح از دی ماه سال گذشته با اعتباری بالغ 
بر۳۵0 میلیارد ریال )شامل خرید و اجرا( از محل اعتبارات عمرانی و داخلی به روش نوین  به وسیله دستگاه  TBM آغاز شده است. وی 
افزود: دستگاه  TBM هوشمندانه  با رعایت شیب و با کمك دوربین های نقشه برداری، شروع به حفاری تونل می کند و در فواصل بین هر 
دو حوضچه، عملیات لوله گذاری در تونل و احداث حوضچه انجام می شودکه یکی از روش های نوین در دنیا محسوب می شود.  شریفی 
افزود:  کل مسیر خط انتقال فاضالب بلوار طالقانی شاهین شهر به طول ۶٤۲۶  متر  با قطرهای 1۲00 تا  1۶00 میلی متر است که در 

سال های گذشته در حدود 1٤00 متر آن اجرا شده است.  

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن گفت :
عزت و حرمت و توانمندی ما در گرو داشتن اقتصادی قوی است

رشت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی ، مهدی محبوبی 
حســن کیاده مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن با سفر به 
شهرستان رودسر با محمد رضا شهاب زاده فرماندار این شهرستان دیدار و گفتگو 
کرد . فرماندار شهرستان رودسر در این دیدار بر لزوم استفاده از نیروهای بومی 
و جوانان تحصیلکرده در راه اندازی و بهره برداری واحدهای صنعتی و اشتغالزا 
تأکید کرد. شهاب زاده با اشاره به جایگاه صنایع کوچك در تأمین بخش اعظمی 

از نیاز کشــور به محصوالت داخلی، خاطر نشــان کرد: رشد صنایع کوچك مشکالتی از قبیل بیکاری و توزیع ناعادالنه درآمد را به طرز 
صحیحی مدیریت می کند. وی افزود: سازماندهی و کمك به واحدهای کوچك و متوسط صنعتی در راستای رقابتی شدن فعالیت این 
واحدها، شیوه ای مطمئن در بهبود ساختار صنعتی و حل مشکالت بیکاری در جامعه است. رضا شهاب زاده فرماندار شهرستان رودسر 
ضمن اعالم آمادگی جهت پیگیری و رفع مشکالت واحدهای صنعتی بیان داشت : بانکها میبابست که مساعدت بیشتری را در روند پرداخت 
تسهیالت به واحدهای صنعتی و صاحبان صنایع داشته باشند . وی در ادامه افزود : جهت احیاء نمودن واحدهای راکد بانکها میبایست در 
تعامل بیشتر عرصه های تحت تصرف خود را به سرمایه گذاران دیگر واگذار نمایند . مهدی محبوبی حسن کیاده مدیرعامل شرکت شهرک 
های صنعتی استان گیالن ضمن تشکر از پیگیری و تالش های شهاب زاده فرماندار شهرستان رودسر ،  بیان داشت : برگزاری جلسات 

مستمر با حضور مسئولین استانی و شهرستانی میتواند در جهت رفع مشکالت واحدهای صنعتی موثرباشد .

کاهش حجم ذخیره سدهای استان مرکزی و ضرورت رعایت صرفه جویی
اراک- فرناز امیدی: معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: کاهش حجم ذخیره سدهای این استان لزوم 
صرفه جویی و اصالح الگوی مصرف را در این استان ضروری کرده است. محمود قدبیگی افزود: کاهش بارندگی  و نزوالت آسمانی باعث شده 
تا ظرفیت سدهای استان تکمیل نشود و با توجه به در پیش بودن فصول گرمای سال، مدیریت مصرف در حوزه آب، ضروری است. وی اظهار 
داشت: ظرفیت سد ساوه ۲۷۵ میلیون متر مکعب است که در حال حاضر110 میلیون مترمکعب آب در پشت این سد ذخیره است که در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال ذخیره قطعی آب در این سد کمتر شده است. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: 
۵۹ میلیون مترمکعب آب اکنون پشت سد کمال صالح اراک ذخیره شده درحالی  که ظرفیت این سد ۹۵ میلیون مترمکعب است. قدبیگی 
افزود: بارش های امسال استان مرکزی در قیاس با مدت مشابه پارسال کاهش چشمگیری داشته و موجب شده تا اکنون ورودی سدها افزایش 
نداشته باشد. وی ادامه داد: تمهیدات الزم برای مدیریت مصرف آب در استان از جمله آب آشامیدنی در اراک و جلوگیری از کشت محصوالت 
پُرآب بر در ساوه اندیشیده شده است. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای مرکزی  در پایان خاطرنشان کرد: ۹۲درصد از حجم 

آب مصرفی استان مرکزی در بخش کشاورزی، سه و نیم درصد در بخش صنعت و بقیه در بخش خانگی مصرف می شود.

مدیر کل بهزیستی استان بوشهر:
 مهارت های فنی و حرفه ای به مددجویان بهزیستی 

در استان بوشهر ارایه می شود 
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز:  مدیر کل بهزیستی استان بوشهر 
گفت: فراهم کردن زمینه اشتغال برای معلولین در دستور کار قرار دارد 
و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آموزش های مهارتی و حرفه ای 
اشتغالزایی را به مددجویان بهزیســتی به صورت رایگان ارائه می کند و 
ســپس بر اساس مهارت کسب شده، زمینه اشتغال برای معلولین ایجاد 
می شود. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 

بوشــهر، حسین اسدی راد در نشســت با مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اظهار داشت: نیاز به آموزش و داشتن مهارت در بین 
مددجویان بهزیستی قابل لمس بوده و شرایط اقتصادی و وضعیت موجود کشور حکم می کند که گذراندن دوره های مهارتی و داشتن 
حمایت های الزم جهت ورود به بازار کار الزم و ضروری است. وی تصریح کرد: موضوع اشتغال مددجویان بهزیستی محقق نخواهد شد 
مگر با فرهنگ سازی و تعامل با شرکای اجتماعی و تشویق مددجویان به فراگیری مهارت های مورد نیاز بازار و نیز ارائه بسته های تشویقی 
از قبیل تسهیالت که در ایجاد نشاط اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی می تواند نقش موثری داشته باشد. اسدی راد با اشاره به 
اینکه آموزش های مهارتی مددجویان امری دارای اولویت در این نهاد حمایتی است افزود: با همکاری و تعامل در آموزش، مهارت آموزی و 

توانمندسازی مددجویان می توان در راستای ایجاد اشتغال پایدار برای این قشر اثرگذار بود.

آذربایجان شرقی - فالح: تفاهمنامه همکاری آموزشی اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی با شرکت تحلیلگران به امضای 
طرفین رسید.   علی مشایخی، سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه 
ای استان آذربایجان شرقی با اعالم این خبر گفت: تفاهمنامه همکاری 
آموزشــی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی با شرکت 
تحلیلگران در راستای تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری ) 
مدظله العالی( در سالی که به نام "تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین" 
نامگذاری شده است، منعقد شد. وی خاطرنشان کرد: به منظور فراهم 
آوردن زمینه همکاری سازنده برای توسعه فناوری و نوآوری و نیز حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و 
فناوری و استفاده بهینه از ظرفیت ها و قابلیت های موجود و پشتیبانی 
از ایده های نوآورانه و فنآورانه به ویژه مرتبط با نیازهای توسعه ای استان، 

تفاهم نامه فیمابین به امضای طرفین رسید.
مشایخی، تشریك مساعی با استفاده بهینه از ظرفیت های طرفین در 
راستای آموزش و توانمندسازی و نیز کمك به رشد و شکوفایی شرکت 

های دانش بنیان و همچنین حمایت و پشتیبانی از ایده های نوآورانه و 
فنآورانه به ویژه مرتبط با نیازهای توسعه ای استان با رویکرد کارآفرینی و 
تربیت نیروی ماهر مورد نیاز تولید دانش بنیان و اشتغال زا را از اهداف 

این تفاهمنامه برشمرد.
داوود حاتمی، مدیرعامل شرکت تحلیلگران، ضمن قدردانی از فعالیت 

های صــورت گرفته در حوزه مهارت آموزی توســط اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای آذربایجان شــرقی، همکاری بــا اداره کل در تدوین و 
بازنگری استانداردهای آموزشی براساس ضوابط سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کشــور در حرفه های مورد نیــاز مرتبط در صورت اعالم نیاز 
اداره کل، اجرای خدمات فنی و تخصصی، آموزشــی، مشاوره در قالب 
حمایت هــای مالی و معنوی از فناوران و نــوآوران طرح ها و ایده های 
نو و و موسسات، نیازســنجی و تامین امکانات الزم برای برگزاری دوره 
های آموزشــی تخصصی مورد نیاز تولیدات دانش بنیان و اشتغال زا با 
مشارکت مراکز آموزش فنی و حرفه ای تابعه ی اداره کل در حوزه های 
فناوری اطالعات و ارتباطات، تولید محتوای الکترونیکی، هوش مصنوعی 
و یادگیری ماشین، اینترنت اشیا، شهر هوشمند، انیمیشن سازی، برنامه 
نویسی گیم، متاورس و دوره های مشابه براساس ضوابط سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور را از مهمترین تعهدات این شرکت در این تفاهم 
نامه برشــمرد. این تفاهم نامه در یازده ماده و در دو نسخه، تنظیم؛ و با 

امضای طرفین، منعقد گردید.

آذربایجان شرقی - فالح: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
آذربایجان شــرقی به تشریح سهم بخش های مختلف در تحقق رشد ٨ 
درصدی اقتصاد استان از محل بهره وری و ارتقاء سرمایه گذاری پرداخت.
محمد فرشکاران در اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
در سال1٤01 اظهار کرد: مهمترین محورهای تحقق رشد اقتصادی از 
محل بهره وری عبارتند از ارتقاء بهره وری، توســعه صادرات و تکمیل 

زنجیره تولید و شناسایی گلوگاه های رشد.
وی افزود: منابع تحقق رشد اقتصادی از محل افزایش سرمایه گذاری 
نیز شــامل مشارکت عمومی -خصوصی، مولدســازی و فروش اموال و 
دارایی های مازاد یا بالاستفاده دولت، تشکیل صندوق های سرمایه گذاری، 
جذب سرمایه  های خارجی، فاینانس داخلی و خارجی، منابع بانك ها و 

نهادهای مالی، منابع داخلی شرکت های دولتی و  منابع حاصل از مازاد 
درآمدهای مالیاتی وصول شده استانی و جذب منابع محلی می شود.

فرشکاران ابراز داشت: سهم جمعیتی استان در طی ۲0 سال گذشته 
از ۵.۵۵ درصــد بــه ٤.٨۹ درصد کاهش یافته کــه دلیل آن مهاجرت 
و کاهش زادولد اســت. وی با بیان اینکه درآمد متوســط در اســتان 
آذربایجان شرقی ۶٨ درصد کشور است، افزود: نسبت بهره وری نیروی 
کار استان در سال 1۳۹۹، در بخش کشاورزی ۶۲ درصد متوسط کشور، 
صنعت ۵۳ درصد، خدمات ۷۶ درصد و در مجموع بهره وری نیروی کار 
در اســتان ۶۳ درصد متوسط کشور بوده است. رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، میزان بهره وری کشور و استان در سال 
۹۷ را به ترتیب ارقام 1.٤۳ و 0.٨۶ درصد و نســبت بهره وری استان 
به کشور را در همان سال ۵۹.۶۹ درصد اعالم کرد. این مسوول مدعی 
شد: در ســال 1٤01 ســهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در اقتصاد 
اســتان ۷.۹۲ درصد، صنعت ۲٨.٤٤ درصــد، معدن ۲.۵ درصد، آب و 
برق و گاز ۳.۹0، ساختمان ٤.۶٤، حمل و نقل ۵.۷٨، ارتباطات 1.0۳، 
مستغالت 1۳.0٤ و سایر خدمات ۲۹.۷۶ درصد خواهد بود. فرشکاران 
اضافه کرد: همچنین در سال جاری سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی 

استان از کشور ۳.۷ درصد، معدن ۵.۹۵، صنعت ۷.۲1، آب و برق و گاز 
1.٤1، ساختمان ۳.۵۳، حمل و نقل ۳.0۲، ارتباطات 1.0٤، مستغالت 

۳.۲٤ و سایر خدمات ۳.۵۶ درصد پیش بینی می شود.
وی به تشــریح ســناریوها و منابع الزم برای تحقق رشد اقتصادی 
استان پرداخت و اتخاذ سیاســت های مناسب اقتصادی در عرصه های 
سرمایه گذاری، تولید، مالی، پولی و تجاری، اصالح و ارتقاء شاخص های 
فضای کســب و کار و ایجاد امید و افق روشــن و با ثبات برای فعاالن 
اقتصادی برای استفاده از ظرفیت های خالی و ارتقای بهره وری را از جمله 
الزامات نهادی، اجرایی و سیاستی استان در جهت تحقق رشد اقتصادی 

استان برشمرد.
این مسوول بر لزوم علم باوری در نظام تصمیم گیری و شایسته ساالری 
در اداره اســتان، تغییر رویکرد نظام برنامه ریزی متمرکز به برنامه ریزی 
مشــارکتی و منطقه ای و واگذاری اختیار الزم به استان ها برای تحقق 
اهــداف اولویت دار خود، پرهیز از انحصارطلبی در عرصه های اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، حمایت و پیگیری نمایندگان استان در 
پیشــبرد برنامه ها و پروژه های نیمه تمام و ایجاد و پشتیبانی از ظرفیت 

 های جدید سرمایه گذاری در استان تاکید کرد.

مشــهد- صابر ابراهیم بای: ســید عبداهلل ارجائــی در دیدار با 
فرماندهی و پرسنل نیروی انتظامی که با حضور رییس و برخی از اعضای 
شورای شهر برگزار شد، اظهار کرد: شهرداری و نیروی انتظامی دو ارگان 
کامال خدماتی از جنس مردم و برای مردم هســتند و هیچ خدمتی در 
این دو دستگاه وجود ندارد، مگر اینکه مخاطب مستقیم آن مردم باشند؛ 
لذا در عین اینکه هر دو دستگاه حاکمیتی محسوب می شوند و وظایف 
خطیر و پیچیده ای برعهده  دارند بدون مردم، هیچ کدام از این دو دستگاه 

معنا پیدا نمی کنند و به آنها نیازی نیست.
وی ادامه داد: امروز مفتخر هستیم که شعار اصلی دو دستگاه خدمت 
بی منت به مردم اســت و نکته کلیدی نیز هماهنگی و همدلی اســت، 
خوشبختانه این موضوع از قبل در ستون مدیریتی وجود دارد اما پیشنهاد 
و درخواســت من از مجموعه شهرداری و نیروی انتظامی ارتقا یافتن از 

سطح همکاری به سطح همدلی است.

شهردار مشــهد افزود: جهان شهری مثل مشهد با این مختصات را 
نمی توان به صورت جزیره ای مدیریت کرد زیرا نیاز به مدیریت یکپارچه 
دارد که با مدیریت واحد متفاوت است، مدیریت واحد به معنای وحدت 

فرماندهی و مدیریت یکپارچه به معنای وحدت هدف است و به راحتی 
می توان مدیریت یکپارچه بین نیروی انتظامی و شــهرداری را به نفع 

مردم متحول کرد.
ارجائی بیان کرد: هرجا توانســتیم فاصله ها را کاهش، هماهنگی را 
افزایش و توانمندی ها را در راستای هم قرار دهیم، کارها ساده تر می شود 
و مسلما نفع مردم افزایش پیدا می کند لذا شهرداری هیچ محدودیتی 
برای همدلی با نیروی انتظامی ندارد و یقین داریم هر دو در یك کشتی 

هستیم و موفقیت هریك موفقیت دیگری است.
وی عنوان کرد: امروز ابعادی از شهر در اختیار شهرداری و ابعادی دیگر 
تحت مدیریت نیروی انتظامی و پیام این جلسه همدلی و همراهی است، 
در طول ۶ ماهه گذشته در کنار انجام امور مثل حمل ونقل و شهرسازی 
و... چند راهبرد اصلی مدنظر دوره ششم مدیریت شهری بود که اولین 

مورد آن اتمام پروژه های نیمه تمام شهری است.

قم- خبرنگار فرصت امروز: سرپرست سازمان 
مدیریت پسماند شــهرداری قم، ویژه برنامه های این 
سازمان به مناسبت روز جهانی زمین پاک را تشریح 
کرد. به گزارش واحد خبر سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری قم، سیدعبداهلل میرابراهیمی با گرامیداشت 
فرارسیدن هفته زمین پاک تصریح کرد: برنامه های 
سازمان به مناسبت این هفته به احترام همزمانی با 
شهادت مولی الموحدین علی )ع( و شب های قدر با 
چند روز فاصله برگزار می شــود. وی ادامه داد: روز 
دوم اردیبهشت به عنوان روز جهانی زمین پاک برای 
پاســداری از زمین و خاک و حفاظت از آن به عنوان 

تنها ســیاره قابل زیســتن نام گذاری شــده است. 
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم ابراز 
کرد: این نام گذاری کــه در ایران به نام هفته زمین 
پاک انجام شده برای یادآوری، تأکید و اهمیت حفظ 
محیط زیست به ویژه اهمیت حفظ زمین اعم از آب، 
خاک، هوا و حفــظ چرخه های طبیعی و در نهایت 
تالش برای حفاظت از محیط زیست برای نسل حاضر 
و امانت داری مواهب و منابع طبیعی برای نسل آینده 
است. وی با اشــاره به شعار امسال، عنوان کرد: روز 
جهانی زمین پاک، روزی برای افزایش سطح آگاهی 
شهروندان در جهت مسائل زیست محیطی است و با 

توجه به شعار امسال که “سرمایه گذاری در زمین با 
کاهش پالستیك” بوده از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت. میرابراهیمی یادآور شــد: یکی از مهم ترین 
موضوعــات مرتبط بــا زمیــن در مدیریت صحیح 
پسماندها بوده چراکه امروزه پسماند یکی از مهم ترین 
عوامل تهدید حیات زمین و آلودگی خاک محسوب 
می شــود. وی اضافه کرد: برگزاری مراسم تقدیر از 
همیاران بازیافت، اکران تبلیغات محیطی، رونمایی از 
مجموعه دوم انیمیشن های فرهنگ شهروندی، توزیع 
سفره های نان در غرفه های بازیافت ازجمله اقدامات 

سازمان در این ایام است.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: فرمانده انتظامی اســتان گلستان 
گفت: با اشــراف اطالعاتی و تالش ماموران انتظامی، ۲ کالهبردار که به 
بهانه راه اندازی دســتگاه های استخراج ارز دیجیتال بیش از ۲۵ میلیارد 
کالهبرداری کرده بودند دستگیر شدند.سردار سعید دادگر اظهار داشت: به 
دنبال شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کالهبرداری از آنان، رسیدگی 
به موضوع در دســتور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.وی 

افزود: در بررســی های تخصصی ماموران مشخص شد، متهمان با درج 
تبلیغ دستگاه استخراج ارز دیجیتال با سودآوری کالن در فضای مجازی، 
شاکیان را به کارگاه خود دعوت و پس از نمایش دستگاه های مورد نظر، 
اعتماد آنان را جلب و مبالغ هنگفتی نیز دریافت کرده اند.فرمانده انتظامی 
استان گلستان گفت: مالباختگان پس از گذشت مدتی از نصب و راه اندازی 
دستگاه های استخراج ارز دیجیتال پی بردند این دستگاه ها هیچ سوددهی 

نداشته و به صورت سوری کار می کنند و متهمان نیز به مکانی نامعلوم 
متواری شده اند.دادگر تصریح کرد: با اشراف اطالعاتی و تالش ماموران، 
هر ۲ متهم شناســایی و پس از کسب مجوزهای قانونی در یك عملیات 
پلیسی دستگیر شدند.این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: متهمان در 
تحقیقات اولیه و پس از مواجهه با مستندات پلیس، به کالهبرداری از ۶ 

نفر به میزان ۲۵ میلیارد ریال اعتراف کردند.

با شرکت دانش بنیان و شتاب دهنده تحلیلگران؛

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی تفاهمنامه همکاری امضا کرد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی خبر داد؛

سهم بخش های مختلف در تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد 

شهردار مشهد:

سالیانه 23۰ فوتی در تصادفات درون شهری، زیبنده مشهد نیست

تشریح برنامه های سازمان مدیریت پسماند قم به مناسبت روز زمین پاک

عامالن کالهبرداری 2۵ میلیاردی در گلستان دستگیر شدند

ســاری - دهقان : مدیرکل بنادرودریانوردی امیرآباد با بیان اینکه 
پیگیری ها در جهت از سرگیری فعالیت پروژه های راکد سرمایه گذاری 
و انعقاد پروژه های متعدد ســرمایه گذاری بخش خصوصی از بارزترین 
شاخصه های فعالیت سال های اخیر بندرامیرآباد در حوزه سرمایه گذاری 
بوده اســت ، گفت با همکاری و همراهی همکاران و مدیران ســازمان 
بنادرودریانوردی تاکنون 1٨ هزار و ٤۵٤ میلیارد ریال ســرمایه گذاری 

بخش خصوصی در بندرامیرآباد صورت گرفت.
به گــزارش خبرنــگار مازندران به نقــل روابط عمومــی اداره کل 
بنادرودریانــوردی امیرآباد؛ محمدعلی اصل ســعیدی پور با اعالم این 
خبر گفت با اجرای سیاســت ها و دستورالعمل های ابالغی و پیگیری 
برنامه های راهبردی توسعه مشارکت داخلی و خارجی سازمان بنادر و 
دریانوردی ، میزان جذب سرمایه گذاری بندرامیرآباد تا کنون 1٨ هزار و 
٤۵٤ میلیارد ریال بوده که انتظار می رود در سال 1٤01 با رقابتی کردن 
فضای سرمایه گذاری ایده آل برای متقاضیان سرمایه گذاری و با تدوین 
برنامه ریزی های مناســب مطابق با شعار ســال ، ٨ هزار میلیارد ریال 

سرمایه گذاری جدید به آن اضافه شود.
وی با اشاره به اینکه تنوع سرمایه گذاری به عنوان پیشران ایجاد تنوع 
کاال در بنادر ، تأثیری مســتقیم را در افزایش نرم تخلیه و بارگیری کاال 
و متعاقب آن در توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار منطقه خواهد داشت 

افزود سرمایه گذاری های بخش خصوصی در بندرامیرآباد در دو شاخه

خدماتی ، تولیدی و ارزش افزوده از قبیل احداث ســیلو ها ، انبارها ، 
مخازن روغن خوراکی و همچنین احداث کارخانه هایی همچون تولید 

خوراک دام و طیور ، آرد ، MDF ، فوالد و گچ انجام می شود.
مدیرکل بندرامیرآباد تنوع در ســرمایه گذاری ها را موجب کاهش 
میزان خطرپذیری یك بنگاه اقتصادی بزرگ دانست و ابراز امیدواری کرد 
این مهم با تالش در تکمیل ظرفیتهای موجود در حوزه های خدماتی 
، تولیدی ، صنعتی و گردشگری و تدوین سیاست های سرمایه گذاری 
دریا محور که موجب افزایش ترافیك دریایی بندرامیرآباد شوند ، تحقق 

می یابد.
سعیدی پور در پایان با اشاره به اینکه این بندر با تأمین زیرساخت های 
مناسب و حمایت همه جانبه از فعاالن اقتصادی شرایط مناسبی را جهت 
سرمایه گذاری ایجاد کرده است  گفت ، با ایجاد یك نظام هماهنگ در 
حوزه ســرمایه گذاری ، ارتباط دوسویه مناسب میان متقاضیان سرمایه 
گــذاری و بندر  و تســهیل در امور اقتصادی به زودی شــاهد حضور 

حداکثری بخش خصوصی در پسکرانه های بندرامیرآباد خواهیم بود.

مدیرکل بنادرودریانوردی امیرآباد بیان کرد:

سرمایه گذاری 184۵4 میلیارد ریالی بخش خصوصی در بندرامیرآباد

شماره 2001
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چطورایدههایتازهدراستارتآپتانراپیگیریکنید؟

بهقلم:ایسایاهانکل
کارشناس مدیریت کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

اجرای ایده های تازه در استارت آپ ها همیشه همراه با برخی اعتراض ها از سوی اعضای اصلی یا حتی ترس 
از شکست های ناگوار است. این امر اغلب اوقات برای کارآفرینان مشکلی بزرگ محسوب شده و حتی آنها را 
از اجرای ایده هایی که نسبت به موفقیت شان مطمئن هستند نیز منصرف خواهد کرد. به همین خاطر پیدا 
کردن راهکارهایی برای اجرای ایده های تازه در عرصه کس��ب و کار امری ضروری محس��وب می شود. شما با 
چنین کاری امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف تان را پیدا کرده و موقعیت تان در بازار به طور 

قابل ماحظه ای بهینه سازی خواهد شد. 
ه��دف م��ا در ادامه این مقاله بررس��ی برخ��ی از مهمترین ن��کات در راس��تای اجرای ایده ه��ای تازه در 
استارت آپ هاس��ت. اگر ش��ما هم برای اجرای ایده های تان در عمل با مشکات زیادی رو به رو هستید، نکات 

مورد بحث در این مقاله کمک شایانی به شما و کسب و کارتان خواهد کرد. 
توجهبهسواالتمحوری

شما برای موفقیت در زمینه اجرای ایده های تازه اول از همه باید به برخی از سواالت کلیدی در این راستا 
پاسخ دهید. این امر نکته بسیار مهمی در دنیای کسب و کار محسوب می شود. گاهی اوقات برخی از برندها 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مشکات بسیار زیادی را تجربه می کنند. این امر به دلیل بی توجهی 
به س��طح نیاز برندشان به ایده های تازه است. مهمترین س��والی که شما در این میان باید بدان توجه کنید، 
ارزش اضافه ای است که ایده تازه تان برای مشتریان به همراه خواهد داشت. این نکته اهمیت بسیار زیادی برای 

برندها داشته و به شما فرصت خوبی به منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می دهد. 
در بخش بعدی شما باید نسبت به پاسخگویی به یک سوال دیگر نیز اقدام کنید. سوال مهم در این میان 
مربوط به مزیت ایده موردنظر با نحوه فعالیت فعلی برندتان است. به عبارت بهتر، ایده موردنظر شما چه مزیتی 

برای مشتریان به همراه خواهد داشت و چطور برندتان را از سایر رقبا متمایز خواهد کرد؟
اگر شما برای دو سوال فوق پاسخ مناسبی دارید، فعالیت در زمینه ایده مورد نظر ضرورت خواهد داشت. با 

این حال اگر پاسخ تان برای موارد فوق روشن نیست، نباید چندان به ایده تازه تان امیدوار باشید. 
شکایتهایمشتریان

گاهی اوقات یک اس��تارت آپ به طور مداوم با ش��کایت ها و نارضایتی های مش��تریان رو به رو است. در این 
ص��ورت اس��تفاده از ایده های تازه ن��ه تنها امری مهم بلکه ض��روری خواهد بود. چنین امری به ش��ما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرد و شانس تان در عمل را به طور قابل ماحظه ای افزایش خواهد 
داد. گاهی اوقات شما در این زمینه باید هرچه زودتر مشکات برندتان را رفع کنید، در غیر این صورت شاید 
توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهینه سازی شرایط تان در بازار به شدت کاهش پیدا کند. 
امروزه برخی از برندها و اس��تارت آپ ها در پی بی توجهی به ش��کایت های مش��تریان خیلی زود از فهرست 
برندهای مورد عاقه مش��تریان حذف می شوند. بنابراین شما با اجرای فوری ایده های تازه به هنگام اعتراض 

مشتریان شانس بسیار بهتری برای بهبود وضعیت برندتان خواهید داشت. 
توجهبهپیشنیازها

هر ایده تازه ای برای اجرای درست نیاز به برخی از پیش نیازها دارد. اگر شما به این مورد توجه نشان ندهید، 
در میانه راه دیگر توانایی تاثیرگذاری بر روی مشتریان را نخواهید داشت. چنین امری شانس شما را به طور 

قابل ماحظه ای کاهش داده و موقعیت تان را نیز به شدت نامتعادل خواهد کرد. 
ایده های تازه به طور معمول اگر تغییرات اساسی در وضعیت برندها صورت دهند، پیش نیازهای فراوانی مثل 
بودجه مناسب و اطاع رسانی دقیق به مخاطب هدف خواهند داشت. درست به همین دلیل شما باید از همان 
لحظه نخست وسعت و تاثیرات مربوط به ایده تان را در ذهن داشته باشید، در غیر این صورت هرگز موفقیتی 
در زمینه تاثیرگذاری بر روی مشتریان و بهینه سازی وضعیت تان تجربه نخواهید کرد. اغلب اوقات برنامه ریزی 

برای پیش نیازهای مربوط به اجرای ایده ها باید قبل از اجرای شان صورت گیرد. 
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بهقلم:کیتچارکیتا
کارشناس بازاریابی و تبلیغات

ترجمه: علی آل علی

آژانس ه��ای بازاریابی در طول س��ال های اخیر محبوبیت 
بس��یار زیادی در میان برندها پیدا کرده اند. انگار بعد از موج 
بزرگ ایجاد تی��م بازاریابی در برندها اکن��ون دیگر نوبت به 
برون سپاری این فعالیت مهم از طریق همکاری با موسسات 
حرفه ای رس��یده است. اگر ش��ما هم در دنیای کسب و کار 
فعالیت دارید، به احتمال زیاد بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان برای شما هم ایده بسیار مهمی محسوب می شود. 
در این میان اس��تفاده از خدمات موسسات بازاریابی همیشه 

در گوشه ذهن کارآفرینان قرار دارد. 
پاس��خ به این س��وال که چرا باید به ج��ای ایجاد یک تیم 
بازاریابی در داخل ش��رکت به س��راغ همکاری با موسس��ات 
بازاریابی رفت، به نظر ساده می آید. با این حال به محض اینکه 
دنبال پاسخی برای این پرسش باشید، به کلی با مشکل رو به 
رو خواهید شد. همین امر در عمل بسیاری از برندها را نسبت 
به پاس��خگویی مناسب در این راس��تا با مشکل مواجه کرده 
است. اگر شما هم برای پاسخگویی درست به پرسش تان در 
این میان دش��واری های زیادی پیش رو دارید، مقاله کنونی 
راهکارهای مناس��ب و پاس��خ های دقیق پیش روی تان قرار 
خواهد داد. در ادامه برخی از مهمترین دالیل برای اس��تفاده 
از خدم��ات آژانس های بازاریابی به جای همکاری با تیم های 
درون ش��رکت را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. این امر درک 
بهتری برای پیگیری رون��د بازاریابی و همچنین همکاری با 

چنین آژانس هایی به شما می دهد.
تمرکزویژهبررویپروژهها

بس��یاری از برنده��ا در عم��ل توانایی و وق��ت الزم برای 
راه اندازی تیم بازاریاب��ی را ندارند. نکته مهم اینکه در برخی 
از استارت آپ ها اصا جایی برای تیم بازاریابی در نظر گرفته 
نشده است. معنای این امر ضرورت فعالیت تیم موردنظر در 
قالب اضافه کاری برخی از کارمندان است. درست به همین 
دلیل همکاری با یک آژانس حرفه ای می تواند بار مس��ئولیت 
بس��یاری از کارآفرین��ان را کاهش دهد. این امر برای ش��ما 
اهمیت بسیار زیادی داشته و توانایی تان برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف را به شدت کاهش خواهد داد. 
امروزه آژانس های بازاریابی با مهارت باال و شناخت درست 
از نیاز هر کسب و کار اقدام به همکاری با آنها می کنند. این 
امر برای آنها نه تنها مزایای بسیار زیادی به همراه دارد، بلکه 
امکان تاثیرگذاری وی��ژه بر روی مخاطب هدف را نیز فراهم 
می س��ازد. با این حساب کمتر موسس��ه ای تازه کار یا حتی 
حرف��ه ای اقدام به جایگزینی خدمات درجه یک موسس��ات 

بازاریابی با فعالیت درون شرکتی اش خواهد کرد. 
بدون تردید بازاریابی دارای وجهه های بسیار زیادی است. 
در این میان پیگیری شیوه های مختلف بازاریابی برای بسیاری 
از افراد دش��وار و حتی غیرممکن به نظر می رسد. درست به 
همین دلیل گاهی اوقات برندها به جای سرمایه گذاری وسیع 
در زمینه ایجاد تیم های بازاریابی به سراغ همکاری بی دردسر 
با تیم های حرفه ای و موسسات تخصصی می روند. امروزه هر 
کاری در دنیای کس��ب و کار به سوی تخصصی شدن پیش 
می رود. با این حس��اب اگر ش��ما به دنبال پیگیری کارهای 
ت��ان به ط��ور کاما تخصصی نباش��ید، دیر ی��ا زود برندتان 
دیگر توانایی جلب نظر مشتریان را نخواهد داشت. این نکته 
می توان��د برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به ش��دت 
ناگوار بوده و ش��رایط ش��ما را به طور قابل ماحظه ای تغییر 

دهد. 
دشواریپیداکردنبازاریابهایحرفهای

پیدا کردن افرادی که تجربه مناس��بی در دنیای بازاریابی 
داشته باشند و از سوی دیگر مایل به همکاری با شما باشند، 
امر بی نهایت سختی است. چنین نکته ای درباره برندهای تازه 
تاس��یس بیش از سایر نمونه ها به چشم می خورد. درست به 
همین دلیل اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به طور حرفه ای هس��تید، بای��د از همان ابتدای کار به 
جای تاش بی فایده برای پیدا کردن بازاریاب های درجه یک 

به دنبال همکاری با موسسات حرفه ای در این میان باشید.
افراد حرف��ه ای در زمینه بازاریاب��ی توانایی ایجاد تحوالت 
بس��یار مثبت در روند فعالیت برند ش��ما را دارند. این امر به 
ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی آنها کم��ک کرده و وضعیت 
برندتان را به طور قابل ماحظه ای بهینه سازی خواهد کرد. در 
این صورت دیگر نیازی برای پیگیری روند بازاریابی از سوی 

خودتان با هزار استرس مختلف نیست. 
یادتان باشد افرادی که در حوزه بازاریابی تازه کار محسوب 
می شوند، همیشه اش��تباهات زیادی را مرتکب خواهند شد. 
این امر اعتبار برند ش��ما در ب��ازار را به طور قابل ماحظه ای 
تحت تاثی��ر ق��رار داده و امکان تاثیرگ��ذاری بهینه بر روی 
مخاطب هدف را از بین می برد. با این حساب شما به سادگی 
هرچه تمام تر در بازار با مشکات اساسی رو به رو شده و دیگر 

توانایی الزم برای توسعه برندتان در بازار را پیدا نمی کنید. 
همکاری ب��ا آژانس های بازاریابی نه تنها به ش��ما فرصت 
اس��تفاده از خدمات بازاریاب های حرف��ه ای را می دهد، بلکه 
هزینه های شما را در بلندمدت نیز کاهش خواهد داد. امروزه 
بس��یاری از برندها به طور مداوم در حال س��رمایه گذاری بر 
روی بخش بازاریابی هس��تند. این امر می تواند سطح توانایی 
ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل 
ماحظه ای تحت تاثیر قرار دهد. درست به همین دلیل شما 
باید برای پیگیری روند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از 

چنین شیوه ای سود ببرید. 
یادتان باش��د ش��ما برای همکاری با آژانس های بازاریابی 
همیشه گزینه های بسیار زیادی پیش روی تان دارید. درست 
ب��ه همین دلیل باید به طور مداوم انتخاب تان را با دقت نظر 
باالی��ی صورت دهی��د، در غیر این صورت ش��اید خیلی زود 
مجبور به تجدیدنظر اساسی در انتخاب تان شوید. این امر شما 
را از نقطه نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به ش��دت 

تحت تاثی��ر قرار داده و توانایی تان ب��رای تعیین بودجه های 
مناسب در حوزه بازاریابی را به شدت کاهش خواهد داد. 
هزینهمقرونبهصرفههمکاریباآژانسهای

بازاریابی
آیا ت��ا به حال به می��زان س��رمایه گذاری برندهای بزرگ 
در ح��وزه بازاریابی فکر کرده اید؟ این رقم برای بس��یاری از 
افراد کاما باورنکردنی است. راستش را بخواهید، بسیاری از 
برندهای بزرگ از نظر مالی شرایط بسیار خوبی دارند. درست 
به همین خاطر سرمایه گذاری های کان و بلندمدت برای آنها 
مشکل چندان مهمی محسوب نمی شود. اگر شما هم به دنبال 
تاثیرگذاری ب��ر روی روند فعالیت برندتان و کاهش نیازهای 
مالی تان هستید، می توانید به جای سرمایه گذاری های کان 
به دنبال همکاری با موسسه های بازاریابی باشید. این امر شما 
را از نظر سطح فعالیت بازاریابی در موقعیت بسیار خوبی قرار 
داده و امکانات بس��یار متنوعی پیش روی تان قرار می دهد. با 

این حساب دیگر مشکلی از نظر سطح تعامل با مخاطب هدف 
یا نحوه اجرای این ایده پیش روی تان نخواهد بود. 

بس��یاری از برندها در پی س��رمایه گذاری برای بازاریابی و 
ایج��اد تیم های حرفه ای در این می��ان در عمل تمام بودجه 
س��ال برندش��ان را خرج می کنند. با این حساب دیگر پولی 
برای سرمایه گذاری یا پیشبرد بقیه طرح ها و استراتژی ها باقی 
نمی ماند. در این صورت شما باید برای ادامه کارتان از منابع 
مالی دیگر وام گرفته ی��ا به طور کلی بی خیال طرح های تان 
شوید. توصیه ما در این میان تاش برای همکاری با موسسات 
بازاریابی به منظور کاهش هزینه های بازاریابی است. این امر 
به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده 

و شانس تان در این میان را نیز به شدت افزایش می دهد. 
اگر شما در دنیای کسب و کار با بودجه ای به شدت محدود 
رو به رو هس��تید، باید در اولین فرصت به دنبال تاثیرگذاری 
بهینه ب��ر روی مخاطب هدف تان باش��ید. این امر به معنای 
برنامه ریزی برای تقس��یم بودجه موردنظر به طور مناس��ب 
برای ادامه روند بازاریابی در طول یک سال است. شما به این 
ترتیب فرصت بسیار خوبی برای اثرگذاری بر روی مشتریان 
داش��ته و اسم برندتان به طور مداوم در ذهن مشتریان جای 

خواهد گرفت. 
بسیاری از برندها به دلیل عدم مدیریت صحیح بودجه شان 
در عم��ل پس از چن��د ماه به طور کام��ل از عرصه بازاریابی 
کنار رفته اند. در این ش��رایط نیز مش��تریان خیلی زود اسم 
برندها را فراموش خواهند کرد. با این حس��اب دیگر شانسی 
برای برندها به منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باقی 

نخواهد ماند. 
نیازبهزاویهدیدبرونشرکتی

بس��یاری از بازاریاب ها به هنگام تاش برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف وقتی به عنوان کارمند رسمی یک شرکت 
فعالیت دارند دچار اش��تباهات مربوط به زاویه دید می شوند. 
این امر ش��امل تمرکز بر روی نیازهای برند به جای استفاده 
از چشم اندازی بی طرفانه است. بنابراین شما برای بهینه سازی 
فعالیت های بازاریابی تان باید همیش��ه چشم اندازهای برون 
ش��رکتی را تقویت کنید. ای��ن امر در مورد ح��وزه بازاریابی 
شامل تاش برای استفاده از زاویه دید برون شرکتی خواهد 
بود. شما با همکاری یک آژانس بازاریابی معتبر می توانید به 
س��ادگی بر روی مخاطب هدف تاثیر بگذارید. این امر شما را 
به عنوان یک برند معتبر در میان مش��تریان معرفی کرده و 
موقعیت تان از نقطه نظر حرفه ای را به ش��دت تقویت خواهد 
کرد. بنابراین ش��ما دیگر نیازی برای نگرانی نسبت به زاویه 
دید متفاوت تان در تعامل با مخاطب هدف نخواهید داشت. 

بس��یاری از برندها برای همکاری با موسسه های بازاریابی 
همیشه نگران چش��م انداز و نحوه نگرش متفاوت موسسات 
مورد بحث هس��تند. این امر در واقع یکی از مزایای همکاری 
با چنین موسس��اتی محسوب می ش��ود. اگر قرار بود شما با 
چشم انداز همیشگی تان به طور مداوم توانایی تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب ه��دف را پیدا می کردید، دیگر نیازی به ایجاد 
تغییر در فرآیند کس��ب و کارتان نبود. نکته مهم اینکه شما 
در هر موقعیتی در بازار نیازمند ایجاد تغییرات تازه هس��تید. 
درس��ت به همین دلیل برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف باید به طور مداوم اقدام به استفاده از شیوه های حرفه ای 
نمایید. یکی از این ش��یوه ها اس��تفاده از زاوی��ه دید خارج از 
چارچوب برند است که موسسات بازاریابی ارائه می کنند. این 
نکت��ه روح تازه ای به فرآیند بازاریابی برندتان داده و مخاطب 

ه��دف را نیز بیش از هر زمان دیگری به همکاری با برندتان 
ترغیب خواهد کرد. 

نیازبهایجادتحولدرفعالیتهایبازاریابی
تیم ه��ای آماتور بازاریابی در ش��رکت ها ک��ه بدون حضور 
بازاریاب های حرفه ای تش��کیل می شود، به طور معمول فقط 
در برخی از حوزه های بازاریابی دارای مهارت مناسب هستند. 
این امر به طور مثال شامل ایمیل مارکتینگ و ارائه خدمات 
مش��تریان به طور مناس��ب خواهد بود. اگر ش��ما تجربه ای 
هرچند کوتاه در دنیای بازاریابی داش��ته باش��ید به خوبی از 
تنوع الگوها و ش��یوه ها در این راس��تا خبر دارید. درست به 
همین دلیل شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
به نکت��ه ای فراتر از صرف چند ش��یوه بازاریابی ابتدایی نیاز 

خواهید داشت. 
بدون تردید اگر شما توانایی مالی یا حتی فرصت الزم برای 
تشکیل تیمی از بهترین بازاریاب های دنیا را داشتید، آن وقت 
دیگر مش��کل بزرگی پیش روی تان قرار نداش��ت. نکته مهم 
اینکه ش��ما در مس��یر فعالیت برندتان باید به طور مداوم در 
ت��اش برای کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان باش��ید. 
این امر به شما فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف خواهد داد. 
همکاری با موسس��ات بازاریابی به شما امکان ایجاد تنوع 
اساس��ی در نحوه فعالیت بازاریابی تان را می دهد. این امر در 
بلندمدت از برند شما یک کسب و کار همیشه نوآور می سازد. 
بنابراین شما می توانید به طور مداوم این چنین فعالیت هایی 
را م��د نظر داش��ته و با خیال راحت نس��بت ب��ه همکاری با 

موسسه های حرفه ای اقدام نمایید. 
یادتان باش��د چش��م انداز و همچنی��ن مهارت های باالی 
موسسات بازاریابی همیشه به شما برای توسعه کارتان کمک 
می کند. بنابراین باید برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب 
هدف همیش��ه این نکته مهم را در خاطر داش��ته باشید، در 
غیر این صورت شاید خیلی زود توانایی تان برای تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان در این راس��تا از بین برود. آن وقت دیگر 
شانس��ی برای تعامل مناس��ب با مخاطب هدف تان در این 
راستا نداشته و خبری از هم ایجاد تحول در وضعیت برندتان 

نخواهد بود. 
فقدانامکاناتکافیدرشرکت

همانط��ور که پی��ش از این نیز اش��اره کردیم، بس��یاری 
از برنده��ا دارای محدودیت های اساس��ی ب��رای بازاریابی با 
کیفیت در دنیای کس��ب و کار هستند. این امر به آنها برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف فرص��ت الزم را نداده و 
شانس ش��ان در عم��ل را به ط��ور قابل ماحظ��ه ای کاهش 
می دهد. اگر ش��ما یک اس��تارت آپ با محدودیت کارمندان 
داشته باشید، به احتمال زیاد استخدام یک بازاریاب و فراهم 
سازی شرایط الزم برای وی ایده چندان جذابی نخواهد بود. 
درس��ت به همین خاطر همکاری با موسسه های حرفه ای در 
این میان می تواند ش��انس شما در عمل را به شدت افزایش 
دهد. بنابراین شما باید همیش��ه در پی فقدان امکانات الزم 
به سوی همکاری با موسس��ه های بازاریابی حرفه ای حرکت 
کنید. این امر با دردسرهای بسیار کمتر فرصت تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را به همراه دارد. با این حس��اب ش��ما 
برای رفع محدودیت ها و رقابت مناسب با دیگر برندها در بازار 
امکان استفاده از چنین راهکاری به ساده ترین شکل ممکن 

را خواهید داشت. 
یادتان باش��د گاهی اوقات آش��نایی با پیچ و خم بازاریابی 
برای بس��یاری از برندها گ��ران از آب درمی آید. درس��ت به 
همین دلیل شما باید به دنبال همکاری با موسسات حرفه ای 
به منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان باش��ید، در 
غیر این صورت خیلی زود هزینه های سنگین راه اندازی تیم 
بازاریابی شما را از ادامه مسیر ناامید کرده و تمام توان تان را 

از بین می برد. 
فقدانمهارتوتجربهکافی

گاهی اوقات ش��ما یک تیم بازاریابی به نسبت مناسب در 
اختیار دارید، اما از نقطه نظر مهارت های حرفه ای همیش��ه 
با مش��کات اساس��ی رو به رو هس��تید. این امر می تواند در 
زمینه استفاده از شیوه های تازه و حرفه ای بازاریابی به چشم 
بخورد. در این صورت شما باید به سرعت نسبت به همکاری 

با موسسه ها یا آژانس های بازاریابی اقدام کنید. 
امروزه بس��یاری از تیم های کاری در صورت بروز مش��کل 
خیلی زود به کارشناس های حرفه ای مراجعه می کنند. این 
امر نق��ش مهمی در افزایش مهارت کارمندان یک ش��رکت 
دارد. درس��ت به همین خاطر اگر شما به دنبال تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف تان هس��تید، می توانید با خیال راحت 
اقدام به اس��تفاده از شیوه های حرفه ای در این میان نمایید. 
این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک 
وی��ژه ای کرده و ش��رایط تان را نیز به ط��ور قابل ماحظه ای 

تقویت خواهد کرد. 
یادتان باش��د در دنیای بازاریابی هیچ وقت کس��ی منتظر 
شما نخواهد ماند. بنابراین اگر برندتان توانایی ارائه کمپین ها 
و محتوای درجه یک را نداش��ته باشد، به سرعت شرایط تان 
در بازار تغییر خواهد کرد. این امر می تواند برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به ش��دت دشوار به نظر برسد. با این 
حس��اب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ما باید 
همیش��ه به دنبال تقوی��ت مهارت های تان باش��ید. این امر 
می تواند با استفاده از نظرات کارشناسی و حرفه ای بازاریاب ها 
به خوبی دنبال ش��ود.  امروزه همکاری با موسسات بازاریابی 
و آژانس های معتبر بدل به یک نیاز اساسی برای برندها شده 
اس��ت. در این میان هرچه توانایی ش��ما برای تاثیرگذاری بر 
روی آژانس ه��ای موردنظر به منظ��ور ارائه خدمات حرفه ای 
بیشتر باشد، در نهایت شانس باالتری برای موفقیت در بازار 
پیش روی تان قرار می گیرد. درست به همین دلیل شما باید 
ب��ه طور مداوم در تاش برای تعام��ل با آژانس های بازاریابی 
در عرصه بازاریابی باش��ید. دالیل مورد بح��ث در این مقاله 
مهمترین نکات برای انتخاب این راهکار در مقایس��ه با ایجاد 

یک تیم بازاریابی در داخل شرکت خواهد بود. 
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مزایایهمکاریباآژانسهایبازاریابیبهجایتشکیلاینتیم

چرا برندها با آژانس های بازاریابی همکاری می کنند؟


