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چرا بازار مسکن از خواب بیدار شد؟

تکان دوباره بازار مسکن
قیمت مسکن شهر تهران با دو آمار متفاوت در اردیبهشت ماه باالترین میانگین رشد ماهیانه را در شش سال 
اخیر تجربه کرد. براساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، رشد قیمت مسکن شهر تهران در 
اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ نسبت به فروردین ماه ۱۲درصد بوده و این در حالی است که آمار بانک مرکزی حکایت از 
افزایش ۸.۱درصدی دارد. با این حال براس��اس گزارش بانک مرکزی نیز این رش��د ماهیانه طی شش سال اخیر 
بی س��ابقه بوده و بازار مس��کن در اردیبهشت ماه با پرش ۸درصد ماهیانه رکورد باالترین رشد قیمت خود را طی 

شش سال اخیر شکست. البته در این میان، برخی مشاوران امالک نیز به عنوان عامل گرانی عمل کردند...

صادرات غیرنفتی ایران 
22درصد افزایش یافت
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چرا مردم به آمار رسمی تورم با تردید نگاه می کنند؟

دالیل باورپذیر نبودن نرخ تورم
عقب گرد 96 واحدی شاخص کل بورس

بورس دوباره قرمزپوش شد

 5 عامل مؤثر برای تأثیر گذاری اولیه
3 ویژگی الزم برای رهبران موفق

حقایقی تلخ در مورد بازاریابی شبکه های اجتماعی
تجربه مشتری چیست؟ 

20 روش بهبود رتبه سایت در الکسا
معجزه برترین تبلیغات تمام دوران ها

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 ارزش بازار اپل طی یک  سال آینده
به یک تریلیون دالر می رسد

4
فرصـت امـروز: مرکز پژوهش هـای مجلس در گزارشـی به 

 تحلیـل تـورم سـال 96 پرداخته و معتقد اسـت:
با توجه به اثرگذاری سود باالی بانکی در افزایش...

بانک مرکزی در سال 97 سود بانکی را کاهش می دهد؟

 سود باالی بانکی
ضربه گیر تورم

یادداشت
اقتصاد ایران با برجام بدون 

آمریکا چه خواهد کرد؟ 

اقتصاد ایران با برجام بدون آمریکا چه خواهد کرد؟ 

باید بپذیریم که برجام مهم ترین 
دس��تاورد دول��ت یازده��م و یکی 
تی��م  برجس��ته  دس��تاوردهای  از 
دیپلماس��ی کش��ور در مواجه��ه با 
تحریم های بین المللی علیه ایران در 
طول چند دهه گذشته بود. اقتصاد 
ایران ط��ی چهار دهه گذش��ته در 
معرض کلکسیونی از تحریم ها قرار 
داشته که شدیدترین و فراگیرترین 
آنه��ا در ابتدای ده��ه ۹0 روی داد. 
هدف تحریم ها به طور مشخص آن 
ب��وده که انجام مب��ادالت اقتصادی 
با جهان برای ما دش��وار و پرهزینه 
ش��ود و به کاهش منافع اقتصادی 
و افزایش س��طح عمومی قیمت ها 
منج��ر ش��ود و با ایج��اد نارضایتی 
عمومی، زمینه را برای تسلیم ایران 
در مقاب��ل خواس��ته های سیاس��ی 
تحریم کنن��دگان هم��وار س��ازند.  
برای ی��ادآوری اهمیت برجام کافی 
اس��ت کمی ب��ه س��ال های ۱۳۹0 
و ۱۳۹۱ بازگردی��م. از اوایل س��ال 
۱۳۹۱ ص��ادرات نفت ای��ران در اثر 
فشار تحریم های بین المللی کاهش 
چش��م گیری یافت و حت��ی به مرز 
۸00 هزار بشکه نیز رسید. از سوی 
دیگر، تحریم های بانکی و سوئیفت، 
اقتص��اد ایران را در تنگنای ش��دید 
مال��ی ق��رار داد و حاص��ل کار نیز 
چیزی جز رشد منفی ۷.۷ درصدی 
اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱ نبود. 
ادامه در همین صفحه

مجید 
سلیمی بروجنی

تحلیلگر اقتصادی

88936651

ادامه از همین صفحه
در آن ش��رایط دش��وار، برجام گشایش های بسیاری 
برای اقتصاد ایران به همراه آورد و با تالش شبانه روزی 
تیم مذاکره کننده مش��کالت صادرات نفت و سوئیفت 
و تحریم ه��ای س��ازمان ملل مرتفع ش��د. البته در آن 
روزها اقتصاد کشور با ابرچالش های مختلفی دست به 
گریب��ان بود و برج��ام به تنهایی از پ��س حل و فصل 
آنه��ا برنمی آمد. در نتیجه تعلل در اصالح س��اختارها 
و سیاس��ت های اقتص��ادی، بس��یاری از مش��کالت و 
چالش های ب��زرگ اقتصاد برجای مان��ده و این روزها 
با اعمال دوباره تحریم های جدید همزمان شده است. 
از ۲6 دی م��اه ۱۳۹4 ت��ا ۱۸ اردیبهش��ت ۱۳۹۷ 
ایاالت متحده آمری��کا کمتر از ۲۸ ماه متعهد بر توافق 
چه��ار دهه اخیر خود با ایران مان��د. برجام یک توافق 
دوجانب��ه میان تهران و واش��نگتن نبود، اما طرف های 
اصلی این توافق هفت جانبه که به تأیید شورای امنیت 
س��ازمان ملل متحد، آژان��س بین المللی انرژی اتمی و 
اتحادیه اروپا رسیده، ایران و آمریکا بودند و این روزها 
ک��ه یک��ی از آن دو خود را از این بازی کنار کش��یده، 
طبیعی اس��ت که قاعده ب��ازی تغییر کند. خوب یا بد، 
آمری��کا از ای��ن توافق تاریخی خود را کنار کش��یده و 
همزمان دس��تور بازگشت تحریم ها علیه ایران را صادر 
کرده اس��ت. پس ای��ران ظرف ۳ تا 6 م��اه آینده باید 
ش��اهد ظه��ور دوباره تحریم ها باش��د. ط��ی چند روز 
گذش��ته اروپا گفته که به برج��ام پایبند بوده و در آن 
باقی می ماند، اما تجربه گذش��ته نشان داده که خیلی 

هم نمی شود روی حرف آنها حساب کرد. 
بدون ش��ک ایران نگران ف��ردای تحریم های جدید 
خواهد ب��ود؛ چالش هایی که برخ��ی از مردم را نگران 
نچرخی��دن چ��رخ زندگی ش��ان در ماه ه��ای پیش رو 
کرده است. ش��اید برخی رویدادهای حوزه دیپلماسی 
در اختیار دولت نباش��د، اما به طور حتم سیاس��ت های 
دولت در عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در 

فردای بی برجام، بسیار تأثیرگذار خواهند بود. 
آمریکا اعالم کرده اس��ت تحریم ها در دو بازه زمانی 
۹0 و ۱۸0 روزه بازمی گ��ردد ک��ه صنعت نفت و بانک 
مرکزی ایران را ش��امل می ش��ود. همانطور که انتظار 
می رفت آمریکا دو بخش��ی را مورد هدف قرار داده که 
بیش��ترین اثرپذی��ری را می توانند از تحریم ها داش��ته 
باش��ند، همانطور که بیشترین سود را از امضای برجام 
برده بودند. در این رابطه نخس��ت خریداران نفت ایران 
به وی��ژه اروپایی ها مانند ایتالیا و یونان که مش��تریان 
همیشگی نفت ایران بوده اند، برای کاهش میزان خرید 
تحت فش��ار قرار می گیرند و سپس این فشار به چین، 
هند و کره جنوبی منتقل خواهد ش��د. پس از آن نیز با 
ایزوله ک��ردن بانک مرکزی ایران، مان��ع نقل و انتقال 

پول ایران می شوند. 
بررسی اجمالی سیاست گذاری در شرایط پیش رو و 
با توجه به احتمال اعمال تحریم های نفتی و بانکی در 
ماه های آینده بر اقتصاد ایران، حساس��یت کار را بیش 

از پیش نشان خواهد داشت. وضعیت چالش های مهم 
اقتصادی کشور به ویژه موضوع نظام بانکی، بحران های 
زیست محیطی به طور خاص مسائل مربوط به حکمرانی 
آب در کش��ور و همچنین ناآرامی های اتفاق افتاده در 
کشور طی ماه های گذشته، اهمیت اتخاذ سیاست های 
مناس��ب را در شرایط کنونی دوچندان می کند. از این 
رو به نظر می رس��د اتخاذ سیاست های جامع و مناسب 
اقتصادی باید حداقل از چهار ویژگی برخوردار باش��د. 
ویژگی اول با توجه به منابع کمیاب اقتصادی کشور و 
توجه ویژه به چگونگی تشخیص مناسب منابع کمیاب 
در شرایط پیش رو است. ویژگی دوم، کاهش اثرگذاری 
تحریم ه��ای پیش رو بر وضعیت مس��ائل اقتصادی در 
کشور است. ویژگی سوم، اتخاذ سیاست هایی است که 
بتوان��د آثار منفی رفاهی تش��دید تحریم ها در ماه های 
آین��ده را بر زندگی دهک ه��ای پایین مردم کمتر کند 
و در نهایت، جلوگیری از تخریب س��ازوکارهای نهادی 
در کش��ور به دلیل ش��رایط ویژه احتمالی در ماه های 
آتی و جلوگیری از ش��کل گیری فساد مشابه سال های 

تحریم است. 
تجربه گذش��تگان نش��ان داده ک��ه در عمل امکان 
ش��کوفایی اقتصادی و دستیابی به رش��د باال و پایدار 
اقتصادی ب��دون برون گرایی امکان پذی��ر نخواهد بود. 
ش��رق آس��یا، هند و ترکیه نمونه های از این اقتصادها 
هس��تند. دولتم��ردان ما نیز باید مراقب باش��ند که به 
واس��طه فش��ار تحریم ها ارتباط مان با دنیا قطع نشود 
که رفت��ن در این مس��یر دقیقا تأمی��ن همان چیزی 
اس��ت که تحریم کنندگان به دنب��ال آن بوده اند. برای 
تحریم کنندگان روشن است که اگر کشور را به سمت 
و س��ویی س��وق دهند که روابط تج��اری و اقتصادی 
خ��ود را با جهان خارج کاهش ده��د، از منابع حاصل 
از تجارت محروم ش��ده و رش��د بلندم��دت اقتصادی 
آن کاه��ش یافت��ه و در بلندمدت ب��ا تضعیف جایگاه 
در اقتص��اد جهانی، جایگاه سیاس��ی خ��ود در صحنه 

بین المللی را نیز از دست می دهد. 
دس��تگاه های متول��ی سیاس��ت گذاری اقتصادی و 
تجاری نیز ضروری است ضمن دنبال کردن سیاست 
کلی برون گرایی برای گس��ترش صادرات و واردات و 
س��رمایه گذاری خارجی در بیرون و داخل، با اجرای 
سیاس��ت های مناس��ب پولی، مالی و تجاری و ارزی 
زمینه بهره مندی بیش��تر از گس��ترش روابط تجاری 
و اقتصادی به ش��کل رش��د اقتصادی باالتر را فراهم 
کنن��د. از این رو، ارجح اس��ت ک��ه در مرحله اول با 
ابتکار عمل در سیاست خارجی و تالش مضاعف مانع 
از ایجاد زمینه اعمال تحریم ها ش��د و در مرحله دوم 
نی��ز با درایت مانع از تحمی��ل درون گرایی به اقتصاد 
کشور از سوی طرف های متخاصم شد. باید بپذیریم 
که اقتصاد ایران ب��رای گذر از بحران های پیش رو و 
دستیابی به رشد اقتصادی باال و حل مشکل بیکاری 
و رک��ود اقتص��ادی نیازمن��د برون گرایی و توس��عه 

صادرات دارد. 

فرصـت امـروز: رئیس جمه��ور در دیدار ب��ا فعاالن 
اقتص��ادی، بار دیگر موضع دول��ت درباره ماندگاری نرخ 
4۲00 تومان��ی ارز را ی��ادآوری کرد و گف��ت که خیال 
فعاالن اقتصادی از تس��ویه وام ها با این نرخ راحت باشد. 
حسن روحانی شامگاه یکشنبه به میان فعاالن اقتصادی 
رفت و از وضعیت ارزی کشور و ادامه مسیر یکسان سازی 

نرخ ارز با آنان سخن گفت. 
او در ای��ن دیدار به این نکته اش��اره ک��رد که نرخ ارز 
بی��ش از ۵ تا 6درصد در س��ال ج��اری افزایش نخواهد 
داش��ت و س��قف افزایش نرخ ارز تا پایان امسال، 44۵۲ 
توم��ان خواهد بود، بنابراین بس��یاری از نگرانی هایی که 
بابت تس��ویه وام های ارزی وجود دارد، دیگر با این نرخ 
و نقش��ه راه، جای نگرانی ندارد. یعنی وام گیرندگان ارزی 
باید مطمئن باشند که نرخی ارزی که باید تسویه کنند، 
حداکثر 44۵۲توم��ان خواهد بود و رقمی باالتر از آن را 

نمی توان متصور بود. 
روحان��ی در جمع فعاالن اقتص��ادی اعالم کرد که در 
نهایت، نرخ ارز بیش از ۲۵۲ تومان افزایش نخواهد یافت 
و این همان 6درصدی است که در ازای مابه التفاوت تورم 
داخل��ی و خارجی باید روی ن��رخ 4۲00 تومانی کنونی، 
اضافه شود و همین امر هم سبب می شود که نرخ ارز به 

صورت شناور مدیریت شده باشد. 
ام��ا وضعی��ت ن��رخ ارز تنه��ا موضوع��ی نب��ود ک��ه 
رئیس جمه��ور در جم��ع فعاالن اقتصادی از آن س��خن 
گفت و تحریم، تأکید بر نقش و جایگاه بخش خصوصی، 
واگ��ذاری بنگاه ه��ای دولت��ی و درس گرفت��ن از تجربه 
تحریم در سال های ۹0 و ۹۱ از دیگر محورهای سخنان 

روحانی بود. 
بخش خصوصی قادر است حربه تحریم را خنثی کند

رئیس جمه��ور با بی��ان اینکه اگ��ر کنار هم باش��یم، 
ه��ر تحریمی را ب��ه فرصت تبدیل خواهی��م کرد، گفت: 
بخش خصوص��ی قادر اس��ت حرب��ه تحری��م را خنثی و 

فرصت سازی کند. 
روحانی همچنین ب��ر لزوم اولوی��ت و اطمینان دادن به 
س��رمایه گذاران ایرانی داخل و خارج کشور تأکید کرد و با 
بیان اینک��ه دولت یازدهم از آغاز کار بخش قابل توجهی از 
تمرکز خود را صرف مسئله اقتصاد کرد، گفت: دولت از ابتدا 
رسیدگی به مسائل حوزه سیاست داخلی، سیاست خارجی، 
مس��ائل فرهنگی و دیگر مسائل را نیز مورد توجه قرار داد، 
اما ازآنجاکه وضعیت اقتصاد کشور، عادی نبود، دولت تمرکز 
زیادی را صرف مسائل بخش اقتصاد کرد تا بتوانیم وضعیت 

را در این حوزه به حالت عادی بازگردانیم. 
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری، او 
با اش��اره به اینکه در این راس��تا در بعض��ی از زمینه ها 

موفقیت های خوبی به دست آوردیم و در بعضی زمینه ها 
موفقیت ها در سطح متوس��ط بود، ادامه داد: با توجه به 
نیاز کش��ور و تبیین برنامه های بلندمدت برای دستیابی 
ب��ه رش��د اقتص��ادی ۸درصد، نی��از به جذب س��رمایه 
قابل توجهی داشتیم؛ در چهار سال دولت یازدهم به طور 
متوس��ط بیش از 4درصد رشد اقتصادی ساالنه داشتیم 
که اگرچه خوب بود، اما با هدف گذاری انجام شده فاصله 
داش��ت، اما در زمینه س��رمایه گذاری و جذب س��رمایه 
برآیند کلی منفی بود و رقم جذب سرمایه گذاری در این 

چهار سال منفی ۱.۸ دهم درصد بود. 
 رئیس جمهور گفت: در زمینه اش��تغال، دولت توفیق 
نس��بی داش��ت و به عنوان مث��ال رق��م اش��تغال خالص 
ایجادش��ده در سال گذش��ته اندکی کمتر از ۸00 هزار 
ش��غل بود، اما بااین وجود، بازه��م در زمینه رفع بیکاری 
جوانان، آمارها وضعیت خوبی را نش��ان نمی دهند و نیاز 

به تالش بیشتری داریم. 
 روحان��ی تصری��ح کرد: تالش ما این بود که ماش��ین 
اقتصاد کش��ور را که از ابتدای کار مش��کالتی داشت به 
تحرک انداخته و اش��کاالت آن را نیز تا حدودی اصالح 
کنیم. در این راس��تا مس��یری را ترسیم کرده بودیم که 
امروز مجبوریم مقداری در آن تغییر دهیم و باید مراقب 

باشیم چراکه موانع راه بیشتر از گذشته خواهد بود. 
به گفته رئیس جمهور، ما در سال های ۹0 و ۹۱ دچار 
ی��ک تحریم بزرگ ش��دیم، اما نتوانس��تیم از آن تجربه 
تحریم استفاده خوبی بکنیم و در داخل کشور، متأسفانه 
رانت و فس��اد به وجود آمد. به جای اس��تفاده مناسب از 
فرصت ه��ا بخش ه��ا و نهادهای��ی را وارد اقتصاد کردیم، 
به خیال اینک��ه می توانیم با کمک آنها مس��ائل اقتصاد 
را حل کنیم. ش��رایط در بخش واردات مناس��ب نبود، از 
همین رو امروز باید حواس مان را بیش��تر جمع کنیم تا 
کاالهای��ی ک��ه در بخش تولید، نقش و تأثیری نداش��ته 
و مورد مصرف عامه نیستند، در اولویت واردات نباشد. 

 روحان��ی با تأکید بر اینکه باید امروز از تجربه تحریم در 
سال های ۹0 و ۹۱ استفاده کنیم، گفت: البته امروز شرایط 
مثل سال های ۹0 و ۹۱ نیست، چراکه آن زمان ما از سوی 
س��ازمان ملل و براساس قطعنامه های شورای امنیت تحت 
یک تحریم عمومی، از جانب همه کشورها بودیم و در ظاهر 
منزوی شده و در صحنه سیاسی تنها مانده بودیم؛ اما امروز، 

این طرف مقابل و بدخواه ماست که منزوی شده است. 
رئیس جمه��ور اضافه ک��رد: امروز به جز چند کش��ور، 
اکثری��ت قاط��ع کش��ورها، بدخواهی آمری��کا در مقابل 
ای��ران را محک��وم کرده و جمه��وری اس��المی ایران از 
یک حمایت حقوقی بین المللی و پش��توانه گزارش های 
آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی برخوردار اس��ت و این 

موضوع اثب��ات ادعاها علیه جمهوری اس��المی ایران را 
س��خت می کند. البته بااین وجود باید از فرصت پیش رو 
به درستی استفاده کنیم. امروز شرایط تغییر کرده و اگر 
درس��ت عمل کنیم، می توانیم از این شرایط تغییریافته 

به نفع کشور استفاده کنیم. 
واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی

رئیس جمهور تصریح ک��رد: اولین زمینه ای که باید به 
آن ورود کنی��م، واگ��ذاری تصدی بنگاه هاس��ت. به یک 
بخش خصوص��ی فعال نی��از داریم تا حربه اصلی فش��ار 
آمریکا را از دست آن خارج کند. آمریکایی ها امروز و در 
ظاهر مدعی هستند که قصدشان فشار به دولت ایران و 
کمک به مردم ایران اس��ت و اگر ما یک بخش خصوصی 
فعال داش��ته باش��یم این حربه از دس��ت آمریکا خارج 
خواهد ش��د، چراکه فش��ار به بخش خصوصی کشورمان 

برای آنها سخت تر از به فشار به بخش دولتی است. 
 روحان��ی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی باید به طور 
جدی وارد صحنه شود، خاطرنشان کرد: البته دولت هم 
باید به بخش خصوصی کمک کند و در این زمینه باید به 
تولیدکنندگان اطمینان الزم را بدهیم تا بتوانند از منابع 

ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کنند. 
رئیس جمهور با اش��اره ب��ه اینکه در س��تاد اقتصادی 
دول��ت نظر جمع کارشناس��ان و صاحب نظ��ران اقتصاد 
اعمال می ش��ود، گفت: معتقدم بای��د به نظر جمع عمل 
کنیم. به عنوان مثال در زمینه قیمت ارز معتقدم حداقل 
قیمت قطعی ارز را تا پایان دولت دوازدهم مشخص باشد 
که مثال در هر س��ال چه میزان تغییر خواهد داشت. در 
ه��ر صورت تأکید دارم که ب��ه بخش خصوصی و حداقل 
ب��ه بخش تولید در زمینه قیمت ارز در س��ال های آینده 
اطمینان بدهیم تا بتوانند راحت تر از منابع ارزی صندوق 

توسعه استفاده کنند. 
 روحان��ی با بیان اینکه بای��د بخش خصوصی واقعی را 
وارد عرص��ه بنگاهداری کنیم، ادام��ه داد: امروز فرصت 
مناس��بی در اختیار ماست و در جلس��ات دولت و دیگر 
جلساتی که مسئوالن حضور دارند، همواره به دستگاه ها 
تأکید می کنم ک��ه باید بنگاه ه��ای زیرمجموعه خود را 
هرچه س��ریع تر واگذار کنن��د و حتی برای بعضی از آنها 
زمان تعیین کرده ام تا در سال های ۹۷ و ۹۸ بنگاه تحت 

نظر خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند. 
 رئیس جمه��ور خاطرنش��ان کرد: مس��ئله دوم پس از 
واگذاری تصدیگری های دولتی، برون گرایی است. وقتی 
الگوی رش��د سایر کش��ورها را می بینیم، درمی یابیم که 
تا وقتی  که سیاس��ت برون گرای��ی را در پیش نگرفتند و 
دروازه های اقتصاد ملی شان را به روی جهان باز نکردند، 

موفق نبودند. 

سقف افزایش نرخ ارز تا پایان امسال، 4452 تومان خواهد بود

سیگنال های رئیس جمهور به بازار ارز



ب��ا  رس��می  آماره��ای  در  تناق��ض 
واقعیت های موجود، احساس��ی است که 
در زمان ارائه برخی آمارها ممکن اس��ت 
به ش��هروندان دس��ت دهد. یک نمونه از 
ای��ن آمارها، اعالم کاه��ش 0.۱ درصدی 
ت��ورم در اردیبهش��ت ماه اس��ت، آن هم 
اردیبهش��ت ماهی که التهاب��ات نرخ ارز 
را ب��ه خود دی��د. مطاب��ق آمارهای بانک 
مرک��زی و مرکز آم��ار ایران، ن��رخ تورم 
در اردیبهش��ت ماه امس��ال نس��بت ب��ه 
فروردین م��اه 0.۱ درصد کاهش داش��ته 
اس��ت. ای��ن در حالی اس��ت ک��ه برخی 
شهروندان این کاهش تورم را در تضاد با 
افزای��ش قیمت کاالهایی که روزانه با آن 

سروکار دارند، می بینند.
به گزارش ایسنا، با این همه زمانی که 
وارد جزئیات آمارها شویم بهتر می توانیم 
آنه��ا را درک کنیم. در اع��الم نرخ کلی 
ت��ورم، همه حوزه ه��ای مصرفی در همه 
ابعاد ش��هری و روس��تایی در نظر گرفته 
می ش��ود که در همین آمار اعالم ش��ده 
توسط مرکز آمار، نرخ تورم شهری حدود 
۱.۱ درصد افزایش هم داش��ته است؛ در 
حالی که کاهش نرخ تورم در روستاها بر 
نرخ تورم ش��هری چربیده و همین باعث 

شده  نرخ کلی تورم کاهش پیدا کند.
آلب��رت بغزیان، عض��و هیات علمی 
دانش��گاه تهران با بی��ان اینکه وجود 
تورم در اقتصاد ایران امری انکارناپذیر 
است، گفت: زمانی که می گویند تورم 
ثابت مانده ی��ا در بخش هایی کاهش 
داش��ته اس��ت و از طرفی ما ش��اهد 
افزایش قیمت خوراکی ها یا مس��کن 
هس��تیم، بای��د ب��ه این نکت��ه توجه 
داش��ته باش��یم که مصارفی همچون 
مس��کن و مواد غذایی تنها بخشی از 
مقوالتی هستند که در محاسبه تورم 
از آنها اس��تفاده می شود. مثال ممکن 
اس��ت مواد غذایی در محاس��به تورم 
۱0درصد وزن داش��ته باشد و مسکن 
۲0درصد؛ در صورت��ی که اینها همه 
اقالم مصرفی خانوارها و اقتصاد کشور 
نیس��تند. همچنین اینک��ه می گویند 
تورم در فالن ماه ثابت بوده یا کاهش 
یافته اس��ت در بعضی مواقع می تواند 

نشان دهنده کند  شدن رشد تورم در 
کشور باشد.

ای��ن اقتصاددان ب��ا بیان اینک��ه تورم 
ماهان��ه خیل��ی موثرتر اس��ت، گفت: آن 
چی��زی که در ش��ناخت وضعیت اقتصاد 
اهمیت دارد، س��نجش ت��ورم از ابتدای 
فروردین تا انتهای اسفندماه است که به 
آن تورم ساالنه می گویند. آن زمان است 
که می توان درک درست تری از وضعیت 

تورم در اقتصاد کشور داشت.
گفتنی اس��ت مطابق آماره��ای مرکز 
آمار ای��ران، نرخ تورم ۱۲م��اه منتهی به 
اردیبهش��ت ۱۳۹۷ به 0.۸ درصد رسید 
که نس��بت به همین اط��الع در ماه قبل 
)۸.۱ درص��د( 0.۱ واح��د درصد کاهش 
را نش��ان می دهد. طب��ق همین آمار نرخ 
تورم خانوارهای شهری در کل کشور در 
اردیبهش��ت ماه امس��ال )۱۳۹۷( نسبت 
ب��ه فروردین ماه همین س��ال رش��دی 
۱.۱ درص��دی داش��ته؛ درحالی که تورم 
روستایی کاهش داشته است؛ آماری که 
می توان��د علل مختلف��ی از جمله گرانی 

مسکن داشته باشد.

اث��ر تغیی��ر قیمت در بخش مس��کن 
بر ش��اخص قیم��ت مصرف کنن��ده در 
خانوارهای ش��هری و روستایی یکی از 
علل تفاوت ش��اخص قیمت در مناطق 
ش��هری و روستایی است. بخش مسکن 
به تنهایی حدود ۳0 درصد از هزینه های 
خانوارهای شهری را به خود اختصاص 
داده که هر گون��ه تغییر قیمت در این 
بخش اثر معناداری بر شاخص قیمت ها 
در مناطق ش��هری خواهد گذاشت. این 
در حالی اس��ت که در مناطق روستایی 
به دلی��ل ارزان بودن زمین، هزینه های 
مربوط به ساخت مس��کن بسیار پایین 
می آید و اساس��ا اجاره نش��ینی در این 

مناطق معنایی ندارد.
کاهش ن��رخ س��ود بانکی در اواس��ط 
ش��د  باع��ث   )۱۳۹6( گذش��ته  س��ال 
بس��یاری از س��رمایه ها از بانک ها خارج 
ش��ود؛ س��رمایه هایی که برخ��الف تصور 
سیاس��تگذاران به حوزه ه��ای صنعتی یا 
تولیدی وارد نشده، بلکه به بازار ارز و طال 
و در اوایل امسال به بازار مسکن وارد شد. 
همین مس��اله باعث شد تا خرید مسکن 

ب��ه عنوان کاالی��ی برای حفظ س��رمایه 
مورد توج��ه س��رمایه داران ق��رار گیرد. 
از س��وی دیگر گران ش��دن دالر، موجی 
از بی اطمینان��ی را در ب��ازار ایجاد کرد و 
باعث ش��د کس��انی هم که ملک خود را 
برای اجاره گذاشته اند اجاره ها را به بهانه 
کم ارزش شدن ریال در آینده باال ببرند.
مطاب��ق آمارهای مرکز آم��ار ایران، در 
اردیبهش��ت ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل 
)۱00=۱۳۹۵( ب��ه ۱۱4.۱ رس��ید ک��ه 
نس��بت به ماه قبل ۱.۱درصد افزایش را 
نش��ان می دهد. در این ماه درصد تغییر 
ش��اخص کل نس��بت به ماه مشابه سال 
قبل ۳.۸ درصد اس��ت؛ یعنی خانوارهای 
ایران��ی ب��ه ط��ور میانگی��ن ۳.۸ درصد 
بیشتر از اردیبهش��ت ۱۳۹6 برای خرید 
»مجموعه کاال و خدمات یکسان« هزینه 
کردند که نس��بت به این اط��الع در ماه 
قبل )0.۷ درصد( ۳.۱ درصد افزایش پیدا 
کرده اس��ت. نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به 
اردیبهشت ماه امسال به 0.۸درصد رسید 
که نس��بت به همین اط��الع در ماه قبل 
)۱.۸ درص��د( ۱.0 واح��د درصد کاهش 

نشان می دهد.
در ای��ن ح��وزه ه��م به نظر می رس��د 
افزای��ش قیمت ارز و التهاب��ات دامنه دار 
آن در ب��ازار آزاد یک��ی از عوام��ل روانی 
برای افزایش تورم در مناطق ش��هری در 
اردیبهشت ماه بوده اس��ت. روانی از این 
جه��ت که با فرض تاثی��ر افزایش قیمت 
ارز ب��ر تورم اما مدت زم��ان طوالنی تری 
طول می کش��د تا این موض��وع آثار خود 
را در بازار نشان دهد. با این حال کاهش 
تورم در مناطق روس��تایی را هم می توان 
در تقوی��ت تولی��دات و محصوالت دامی 

جست وجو کرد.
با این حساب باید گفت دلیل باورپذیر 
نب��ودن نرخ تورم در می��ان مردم به این 
دلیل اس��ت که بخ��ش عم��ده آنان در 
شهرها زندگی می کنند که مطابق همین 
گزارش با رش��د ۱.۱ درص��دی تورم در 
ماه اردیبهش��ت روبه رو بوده اند. در واقع 
می توان گف��ت کاهش 0.۱ درصدی نرخ 
ت��ورم کل کش��ور مدی��ون کاه��ش 0.4 

درصدی نرخ تورم روستایی است.

چرا مردم به آمار رسمی تورم با تردید نگاه می کنند؟

دالیل باورپذیر نبودن نرخ تورم

شاید در گذش��ته نه چندان دور ۱00 
ت��ا ۲00 ش��غل خدماتی وجود داش��ت 
ولی امروز با گس��ترش فض��ای مجازی 
و ظرفیت ه��ای جدیدی ک��ه در بخش 
خدمات ایجاد ش��ده تعداد مشاغل این 
ح��وزه نیز افزای��ش یافته اس��ت، اما با 
وجود تأکی��د تحلیلگران بازار کار مبنی 
بر بی ثباتی و نبود پایداری در مش��اغل 
خدمات��ی، آماره��ا از افزای��ش گرایش 
جوانان و زنان به مش��اغل خدماتی خبر 
می دهند. ش��اید به این دلیل که بخش 
خدمات گنجایش بیش��تری برای جذب 
زنان و جوانان نسبت به دیگر بخش های 
اقتصادی دارد و می تواند بس��تر مناسب 
برای حضور بیشتر در عرصه فعالیت های 

اقتصادی و اجتماعی را رقم بزند. 
به گزارش ایس��نا، با وجود آنکه امروز 

مش��اغل خدمات��ی ب��ه باالترین س��هم 
اش��تغال در بازار کار رسیده و جذابیت 
از  بس��یاری  کس��ب وکارهای خدماتی، 
جوین��دگان کار را به این نوع مش��اغل 
عالقه مند کرده اس��ت اما کارشناس��ان 
معتقدن��د ب��دون همراه��ی بخش های 
صنعت و کش��اورزی، توسعه اشتغال در 
بخ��ش خدمات به ایجاد ی��ک بازار کار 

متعادل منجر نخواهد شد. 
بررسی های داده های مرکز آمار ایران 
نش��ان می دهد س��طح اش��تغال بخش 
خدمات در فاصله سال های ۹۵ تا ۹6 با 
افزایش روبه رو بوده است، به نحوی که 
در سال ۱۳۹۵ س��طح اشتغال خدمات 
۵0.۱ درصد بوده که در سال ۱۳۹6 به 
۵0.4درصد رسیده و نشان می دهد رشد 
0.۳ درصدی داشته است. این در حالی 

است که سطح اشتغال بخش کشاورزی 
در س��ال ۱۳۹۵، ۱۸درص��د ب��وده که 
در س��ال ۱۳۹6 ب��ه رق��م ۱۷.6درصد 
رس��یده و سطح اش��تغال بخش صنعت 
از ۱۸.۷درصد به ۱۸.۹درصد در س��ال 
۱۳۹6 رس��یده و رشد 0.۲درصد داشته 

است. 
مقایسه سهم اش��تغال زنان و مردان 
در بخ��ش خدم��ات در ای��ن فاصله نیز 
نشان می دهد س��طح اشتغال مردان در 
ح��وزه خدمات از 4۹.6درصد در س��ال 
۱۳۹۵ به 4۹.۸درصد در س��ال ۱۳۹6 
رسیده و 0.۲درصد رشد کرده و این در 
حالی اس��ت که سطح اش��تغال زنان در 
س��ال ۱۳۹۵ حدود ۵۲.۸درصد بوده و 
طی سال ۱۳۹6 به ۵۳.۲ درصد افزایش 
پیدا کرده است که از رشد 0.4درصدی 
حکایت دارد. اما دلیل استقبال از بخش 
خدمات چیست و چرا کسب و کارهای 
خدمات��ی روز به روز در حال گس��ترش 

است؟ 
این سؤالی است که علی اکبر سیارمه 
- کارش��ناس حوزه کار - در گفت وگو با 
ایسنا به آن پاس��خ داده و می گوید: در 
گرایش جامعه به سمت کسب وکارهای 
خدماتی و افزایش س��طح اش��تغال این 
بخش چند علت تأثیرگذار بوده اس��ت 
ول��ی ش��خصاً معتق��دم آمارهای بخش 
خدم��ات ب��ه ای��ن دلیل ک��ه دولت در 
آن دخالت��ی نداش��ته باال ب��وده و ما از 
ظرفیت ه��ا و بضاع��ت خود م��ردم در 
راه اندازی و گسترش این کسب و کارها 

استفاده کردیم. 
وی بخ��ش خدمات را با رف��اه مردم 
در ارتب��اط دانس��ته و می افزاید: بخش 
خدمات با مصرف مردم س��ر و کار دارد، 
به نیازهای اولیه مردم پاس��خ می دهد و 
تأمین نیازهای اولیه یک انسان از حقوق 
شهروندی گرفته تا ایاب و ذهاب،  تغذیه 
و سفر، موجب رفاه در زندگی می شود. 
او ب��ا تأکید ب��ر اینکه م��ردم رفاه را 
دوس��ت دارند و رفاه ب��ا خدمات خوب 
به دس��ت می آی��د، ادام��ه می دهد: در 
تم��ام جوام��ع رفته رفته از س��نت های 

گذش��ته دور می شوند و شیوه های نوین 
زندگ��ی را در پی��ش می گیرند. زندگی 
نوی��ن هم به خدمات نیاز دارد و با خود 
رفاه می آورد. اگر در گذش��ته تنها قشر 
مرفه می توانستند رستوران بروند، امروز 
بیش��تر خانواده ها حتی طبقات متوسط 
ه��م با داش��تن ی��ک درآم��د ماهانه و 
برنامه ریزی مناس��ب بیرون از منزل غذا 
می خورن��د. میل به س��فر کردن، عوض 
ک��ردن اتومبی��ل و تغییر دکوراس��یون 
من��زل همه و همه بیانگر آن اس��ت که 
میل م��ردم به خوب زندگی کردن و در 

رفاه بودن بیشتر شده است. 
گس��ترش  س��یارمه،  اعتق��اد  ب��ه 
رس��توران ها،  هتل ه��ا،  اس��تارتاپ ها، 
آژانس ه��ای مس��افرتی و گردش��گری، 
تاکس��ی های اینترنتی، بانک ها و مراکز 
بهداش��تی � درمانی همگی در راستای 
ارتق��ای س��طح کیفیت و رف��اه زندگی 
اس��ت و در زمره مش��اغل خدماتی قرار 

می گیرد. 
اگر چه نمی توان ظرفیت های اشتغال 
در بخش خدم��ات و تأثیرگذاری آن بر 
اقتصاد کش��ور را نادی��ده گرفت اما این 
نکته را نیز نباید از نظر دور داش��ت که 
در ش��رایط بحرانی و نامساعد، مشاغل 
بخش خدمات از ثب��ات و پایداری الزم 
برخوردار نیس��ت و می تواند بسیاری از 
ظرفیت های اشتغال را دستخوش تغییر 

قرار دهد. 
کارشناس��ان بر این باورند که مشاغل 
خدمات��ی ع��الوه ب��ر اینک��ه می توانند 
ب��ه س��رعت ایج��اد ظرفی��ت کنند به 
همان نس��بت پایداری خود را از دست 
می دهن��د و در فصول��ی از س��ال تقاضا 
ب��رای آن کاهش یا افزای��ش می یابد، از 
این رو برای برق��راری این توازن دولت 
بای��د ظرفیت ه��ا در بخش ه��ای تولید، 
صنعت و کشاورزی را همزمان گسترش 
داده و در بخش های��ی که از پتانس��یل 
باالیی برخوردار اس��ت، س��رمایه گذاری 
الزم را به لحاظ توس��عه اش��تغال و در 
اختیار گذاشتن فرصت های شغلی برای 

کارجویان انجام دهد. 

افزایش سهم اشتغال در بخش خدمات

چرا آمار اشتغال بخش خدمات باال می رود؟ 

گزارش2

دریچه

لباس های دست دوم جرقه نزاع میان آمریکا و 
روآندا را روشن کرد

جنگ تجاری جدید ترامپ
اکونومیس��ت در گزارش��ی به جنگ تج��اری جدید 
ترامپ پرداخته و معتقد اس��ت: با اینکه دونالد ترامپ 
در کش��وری با اقتصاد آزاد به ریاست جمهوری رسیده 
اس��ت، اما کامال خالف آن عم��ل می کند. او هر روز به 
دنبال جنگ تجاری با یک کشور است و پس از جنگی 
که با چین راه انداخته اکنون به نظر می رس��د نوبت به 

کشورهای آفریقایی رسیده  است.
در این گزارش به نقل از آینده نگر می خوانیم: معامله 
لباس های دست دوم اغلب با یک هدیه شروع می شود؛ 
یک لباس قدیمی یا دامنی که دیگر نیازی به آن نیست، 
یک��ی به دیگری می دهد تا از آن اس��تفاده کند، اما در 
همین مس��یر، صنعتی چندین میلیارد دالری ش��کل 
می گیرد که مابین چند قاره دست به دس��ت می ش��ود. 
در نهایت به بازاری می رسد که نامش آفریقاست. یعنی 
اغلب اوقات این بازار همان کشورهای آفریقایی است و 
حاال این بازار به یکی از جنگ های تجاری دونالد ترامپ 

رئیس جمهوری آمریکا تبدیل شده  است.
ش��رکت های بخش خصوصی در آمریکا و اروپا اغلب 
م��ازاد اهدایی ه��ای خیریه ها را خری��داری می کنند و 
س��پس آنه��ا را به کش��ورهای در حال توس��عه صادر 
می کنند. در سال ۲0۱6 کشورهای جنوب آفریقا که در 
این زمینه جلودار بودند و به عبارتی میزبان این صادرات 
بودند ناگهان از بازی کنار کشیدند. آنها گالیه و شکایت 
داش��تند. می گفتند ای��ن لباس ه��ای ارزان به صنعت 
پوشاک آنها آس��یب جدی وارد کرده  است. آمریکا هم 
در مقابل مثل همیشه تهدید به تحریم و کارهای مشابه 
کرد. در واقع آمریکا اعالم کرد اگر آفریقا به این وضعیت 
ادامه بدهد تعرفه هایی را برای کاالهای شرق آفریقا در 
نظر خواهد گرفت. کشورهای هدف نیز کنیا، اوگاندا و 
تانزانیا بودند که می خواس��تند از بازی کنار بکشند. در 
نهایت ۲۹ مارس بود که ترامپ اعالم کرد ظرف 60 روز 
دسترسی آزاد به زیرپوش ها در روآندا را لغو خواهد کرد. 
این تعلیق برای آنها گران تمام خواهد شد اما یک جنگ 

تجاری بزرگ در آفریقا محسوب می شود.
به لحاظ فنی، روآندا هیچ حقی برای گالیه و شکایت 
ندارد. این کش��ور نیز مانند ۳۹ کش��ور آفریقایی دیگر 
از دسترس��ی به ب��ازار آمریکا بهره می ب��رد و از آن به 
عنوان فرصتی برای رشد اقتصادی در میان کشورهای 
آفریقایی اس��تفاده می کند. این قوانین از س��ال ۲000 
وضع ش��ده و همچنان در جریان اس��ت. یکی از موارد 
در این زمینه، این بود که موانع کشورها برای دسترسی 
به کاالهای آمریکایی برداشته می شد، اما روآندا حرکتی 
خالف این را انجام داده  است. این کشور به لباس هاس 
دست دوم روی آورده  اس��ت؛ یعنی ممنوعیت هایی در 
این زمینه قرار داده  است. این مسئله هم باعث شکایت 

مقامات آمریکایی شده  است.
فقرا بیش از همه آسیب می بینند

ش��رق آفریقا بی��ش از یک پنج��م ب��ازار لباس های 
دس��ت دوم را تش��کیل می دهد. روآندا تنها یک کشور 
کوچک در ای��ن بازار بزرگ به ش��مار می آید. واقعیت 
این اس��ت که کناره گیری روآن��دا از این ماجرا نه ضرر 
زیادی برای آمریکایی ها خواهد داش��ت و نه برای خود 
روآندایی ه��ا. در واقع این بازی آنه��ا از این نگاه هزینه 
زی��ادی به دنبال نخواهد داش��ت. طبق آمار رس��می، 
مجموع واردات لباس دس��ت دوم روآندا در سال ۲0۱6 
تنه��ا ۱۸میلیون دالر بوده  اس��ت. حاال ای��ن رقم را با 
۲۷4میلیون دالر کل شرق آفریقا مقایسه کنید. قطعا 
رقم کوچکی محس��وب می ش��ود. صادرات آن نیز تنها 

۲میلیون دالر بوده که قطعا رقم بسیار ناچیزی است.
اما با وجود کوچکی رقم ها، این قضیه یک الیه زیرین 
دارد که بسیار جدی است. کشورهای آفریقایی یک بار 
موفق ش��دند صنایع خود را پشت موانع محافظه کارانه 
توس��عه ببخش��ند. آنها از ده��ه ۸0 می��الدی با میل 
خودشان بازارهای شان را باز کردند تا بتوانند از وام های 
خارجی بهره بگیرند. یعنی باز ش��دن این بازار مشروط 
ب��ه دریافت وام های خارجی ب��ود. غنا در همین ماجرا 
چهارپنجم مشاغل مربوط به منسوجات و پوشاک خود 
را از دس��ت داد. در کنیا نیز قیمت بزرگ ترین تولیدات 
پوش��اک به نصف رسید. بررس��ی های دانشگاه تورنتو 
نش��ان می دهد واردات لباس های دست دوم باعث شد 
40درصد صنعت پوشاک آفریقا سقوط کند. این اتفاق 
در فاصله س��ال های ۱۹۸۱ تا ۲000 برای این کش��ور 
رخ داد. البته داده ها کمی مخدوش اس��ت، اما می توان 
به صورت کلی چنین نتیجه گیری کرد که وضعیت به 
ضرر صنعت پوشاک در آفریقا تمام شد. اکنون تعرفه ها 
هیچ کمک��ی به ماج��را نمی کند. چندین کش��ور نیز 
تاکنون روش ممنوعیت واردات را امتحان کرده اند. باز 
ه��م قاچاقچی ها به میدان می آیند و به صورت قاچاقی 
پوشاک را از مرز عبور می دهند. آنها لباس ها را چمدان 
چمدان وارد کشور می کنند. اکثر تولیدکنندگان داخلی 
دیگر به سادگی به مواد اولیه برای تولید دسترسی پیدا 
نمی کنند و در نهایت نیز همه این مس��ائل به باری بر 
دوش آنها تبدیل ش��ده  است. آنها تمامی اعتبار خود را 
نیز از دست داده اند. حتی بزرگ ترین کارخانه های تولید 
پوشاک و منسوجات نیز در این شرایط زمین می خورند.
ش��کافی که در بازار روآندا ایجاد می ش��ود احتماال با 
واردات چینی پُر خواهد ش��د. آنها به راحتی می توانند 
از پس این قضیه بربیایند. در این ش��رایط نخس��تین 
بازن��دگان ماج��را، مصرف کنندگان هس��تند. آنها باید 
پول بیشتری را بابت خرید لباس پرداخت کنند. طبق 
آمار دولتی ۹0درصد پوش��اک دست دومی که وارد این 
کشورهای آفریقایی می شود توسط مردم فقیر خریداری 
می ش��ود. حاال که قیمت ها افزایش پی��دا می کند آنها 
نخستین کسانی هس��تند که به صورت جدی آسیب 
خواهند دید. با وجود همه اینها به نظر می رس��د روآندا 
سرسختانه بر مواضع خود باقی مانده  است. این جنگ 

تجاری تازه شروع شده  است.

اقتصادجهان

فایننشیال تایمز گزارش داد
مضرات بی توجهی به یورو آشکار 

شده است
روزنام��ه فایننش��یال تایمز در گزارش��ی به تأثیر 
قدرت دالر در مقابل سایر ارز ها به ویژه یورو پرداخت 
و از آن ب��ه عن��وان دلی��ل اصلی اخذ سیاس��ت های 
یکجانبه توس��ط دولت ه��ای آمریکایی ی��اد کرد. به 
تعبیر فایننشیال تایمز، تحریم های آمریکا، اشتباهات 
بنیان گذاران »واحد پولی یکسان« در اروپا را آشکار 

کرده است. 
ب��ه گزارش ایلن��ا، ولفگانگ مونچاو، س��تون نویس 
آلمان��ی، در ای��ن گ��زارش ب��ه نشس��ت های متعدد 
کش��ور های اروپایی برای بررس��ی چگونگی تشکیل 
اتحادیه اروپا و پول واحد میان اعضای آن، اشاره کرد 
و ادامه داد: »اگر مذاکره کنندگان سیاس��ت خارجی 
کش��ور های اروپای��ی به ج��ای پرداختن به مس��ائل 
سیاس��ی، توجه خاصی ب��ه یورو می کردن��د، اکنون 

اتحادیه اروپا جایگاه بهتری داشت.«
مونچاو در ادامه یادآور شد: در مقابل، دالر یکی از 
ابزار های حیاتی برای سیاس��ت  خارجی آمریکا بوده 
اس��ت. نقش دالر به عنوان ذخیره ارزی بس��یاری از 
کش��ور های جهان، به آمریکا این ام��کان را می دهد 
تا مانند مس��ئله ای��ران، ارتباط یک کش��ور یا مانند 
مقام های روس��یه، ارتباط اش��خاص با بازار های مالی 

و تجاری را به طور کامل قطع کند. 
او ب��ا بی��ان اینکه یورو در کل به عن��وان یک ابزار 
ژئوپولیتیک طراحی نش��ده اس��ت، نوشت: به خاطر 
دارم بان��ک مرکزی آلمان در ده��ه ۹0 میالدی، به 
بهانه تأثیر بد روی ثبات قیمت ها، با قاطعیت با نقش 
پررن��گ ی��ورو در جهان مخالفت ک��رد. همچنین به 
خاط��ر دارم زمانی را که اقتصاددان��ان بین المللی از 
امکان به چالش کش��یده ش��دن دالر توسط یورو در 
مناسبات جهانی سخن می گفتند. این فرصت وجود 

داشت، اما از دست رفت. 
س��تون نویس آلمانی تأکید کرد: سیاست هایی که 
باعث ش��د این فرصت از دست برود، مسئول ناتوانی 
اروپ��ا در مقابل��ه ب��ا تعرفه ها و تحریم ه��ای »دونالد 
ترامپ« هس��تند؛ تصمیم هایی مانند خروج یکجانبه 
آمری��کا از برجام ک��ه مهم ترین اث��ر آن، به خارج از 

آمریکا مربوط می شود. 
وی در ادام��ه نوش��ت: ش��رکت های اروپای��ی که 
تحریم ه��ای آمریکا را نقض کنند، از سیس��تم مالی 
و کاالیی آمریکا محروم می ش��وند. ای��ن اتفاق برای 
بانک هایی که این ش��رکت ها را تأمی��ن مالی کردند 
هم رخ می دهد. ش��رکت ها و بانک ه��ای چندملیتی 
نمی توانند این هزینه سنگین را متحمل شوند و تمام 
اینها به دلیل قدرت بی چالش دالر در جهان است. 

مونچ��او خاطرنش��ان ک��رد: ترامپ به ای��ن دلیل 
می تواند ای��ن گونه رفتار کند ک��ه آمریکا در نهایت 
کنترل تمامی جریان های مالی بر پایه دالر در جهان 
را در دس��ت دارد. همچنی��ن اتحادیه اروپا نمی تواند 
شرکت های آمریکایی را که سیاست های این اتحادیه 
را نق��ض می کنند، تحریم کن��د؛ چراکه اهمیت دالر 
برای کشور های اروپایی خیلی بیشتر از اهمیت یورو 

برای شرکت های آمریکایی است. 
وی ب��ا اش��اره به اینکه یورو پس از معرفی ش��دن 
در س��ال ۱۹۹۹، فورا به دومین ارز با اهمیت جهان 
تبدیل ش��د، اما همچنان فاصله زیادی با دالر دارد، 
ادامه داد: در پایان س��ال ۲0۱6، سهم یورو از ذخایر 
ارزی بین المللی ۲0 درصد بوده که در مقابل س��هم 
64 درصدی دالر، ناچیز به نظر می رس��د. این فاصله 
همچنین در مناس��بات مالی بین الملل��ی هم تقریباً 

برقرار بوده و دالر برتری قابل توجهی دارد. 
س��تون نویس آلمانی نوشت: برای مقابله با تصمیم 
ترامپ مبنی بر خارج ش��دن آمری��کا از توافق ایران، 
کمیس��یون اروپا تنها تالش کرد با استفاده از قوانین 
ای��ن اتحادی��ه، ت��ن دادن ش��رکت های اروپای��ی به 
تحریم های آمریکا را منع کند. اما مش��کل اینجاست 
که اتحادیه اروپا هیچ گونه ابزار مالی برای حمایت از 
ش��رکت های اروپایی ندارد. برای مثال، اتحادیه اروپا 
چگون��ه می خواهد ناتوانی یک ش��رکت در مبادله با 

دالر را جبران کند؟ 
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قیمت مس��کن ش��هر تهران با دو آمار 
باالتری��ن  اردیبهش��ت ماه  در  متف��اوت 
میانگین رش��د ماهیانه را در ش��ش سال 
اخی��ر تجرب��ه ک��رد. براس��اس گزارش 
و  راه  وزارت  مس��کن  اقتص��اد  دفت��ر 
شهرس��ازی، رش��د قیمت مس��کن شهر 
تهران در اردیبهش��ت ماه ۱۳۹۷ نس��بت 
ب��ه فروردین م��اه ۱۲درصد ب��وده و این 
در حالی اس��ت ک��ه آمار بان��ک مرکزی 
حکایت از افزای��ش ۸.۱درصدی دارد. با 
این حال براس��اس گزارش بانک مرکزی 
نیز این رش��د ماهیانه طی ش��ش س��ال 
اخی��ر بی س��ابقه بوده و بازار مس��کن در 
اردیبهش��ت ماه با پ��رش ۸درصد ماهیانه 
رک��ورد باالتری��ن رش��د قیمت خ��ود را 
طی ش��ش سال اخیر شکس��ت. البته در 
این میان، برخی مش��اوران امالک نیز به 

عنوان عامل گرانی عمل کردند.
به گزارش ایسنا، اثرپذیری بازار مسکن 
از جه��ش قیم��ت ارز و ط��ال در دومین 
ماه از س��ال جاری خود را نشان داد. در 

اردیبهشت ۱۳۹۷ معامالت مسکن شهر 
ته��ران ۱6.۷درص��د و میانگین قیمت ها 
۳۵درصد نس��بت به ماه مشابه سال قبل 
افزایش یافت. در منطقه ۵ ش��اهد رش��د 
۵۳.۵درص��دی میانگی��ن قیمت بودیم و 
کمتری��ن میزان رش��د به منطق��ه ۱6 با 
۱۲.۳درصد افزایش قیمت نس��بت به ماه 
مش��ابه س��ال قبل تعلق داشت. تحوالت 
اخیر بازار مس��کن حاکی از آن است که 
واحدهای واقع در منطقه ۵ با ۱۲.۸درصد، 
خانه ه��ای متری ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان 
با سهم ۹درصد، آپارتمان های 60 تا ۷0 
متر با ۱۵.6درصد و واحدهای مس��کونی 
۱00 ت��ا ۲00 میلی��ون تومان با س��هم 
۲0درصد از کل معامالت، باالترین خرید 
و فروش را به خ��ود اختصاص دادند. اما 
وقت��ی از میانگین رش��د ۵۳درصد منطقه 
۵ صحب��ت می کنیم بدین معناس��ت که 
دامن��ه افزایش قیم��ت قراردادهای قطعی 
در این منطقه بین ۳0 ت��ا ۷0درصد بوده 
اس��ت که با گزارش میدانی ایس��نا قبل از 

ارائ��ه آمار رس��می بانک مرک��زی تطبیق 
دارد. مش��اهدات میدانی حاکی از آن است 
که مش��اوران امالک در جهش قیمت ها به 
عنوان عامل سوم، نقش ایفا کرده اند. عوامل 
اصلی رش��د یکباره قیمت مسکن به کوچ 
متقاضیان بازارهای ارز و س��که به س��مت 
مسکن، تورم انتظاری ملک، بروز تدریجی 
تقاضای مطلق، سررسید تسهیالت بانکی 
و سودجویی برخی مشاوران امالک مربوط 
می شود که تالش کردند جدا از کمیسیون، 
از قیمت های قطعی نیز س��هم ببرند و به 
نظر می رسد اتحادیه مشاوران امالک شهر 
تهران برنام��ه خاصی ب��رای مقابله با این 

رفتارها ندارد.
با این وج��ود پیش بینی می ش��ود که 
این عملکرد بعضی مش��اوران امالک در 
میان م��دت به ضرر آنها خواه��د بود. بنا 
به اعتقاد کارشناس��ان، ادامه  رشد قیمت 
مس��کن به رکود معامالت منجر خواهد 
ش��د. بررس��ی تجربه ای��ن بازار نش��ان 
می ده��د پ��س از جه��ش قیمت ها دوره  

افت شدیدی در انتظار بازار مسکن است. 
حتی مشاهده ش��د برخی کسانی که در 
انتهای س��ال ۱۳۹۱ که قیمت مس��کن 
به اوج خود رس��یده بود اق��دام به خرید 
مس��کن کردند ش��اهد افت تا ۳0درصد 

قیمت در سال های پس از آن بودند.
نایب رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک 
نیز معتقد اس��ت ک��ه افزای��ش ناگهانی 
قیمت مس��کن ت��ا پای��ان ش��هریورماه، 
تعدیل خواهد ش��د و رش��د قیمت ها به 
مرز ۳0درصد برمی گردد. حسام عقبایی 
می گوید: زمس��تان ۱۳۹6 در ش��هرهای 
ب��زرگ رش��د قیم��ت ح��دود ۳0درصد 
داش��تیم و به یکباره در اردیبهش��ت ماه 
تا مرز 60درصد رس��ید ک��ه حباب گونه 
اس��ت و پای��دار نخواهد ب��ود. پیش بینی 
این است که با شروع ماه مبارک رمضان 
ت��ا پای��ان ش��هریورماه به هم��ان میزان 
رشد اس��فندماه یعنی ۳0درصد سالیانه 
بازگردیم اما قیمت ها از این رقم پایین تر 

نخواهد آمد.

چرا بازار مسکن از خواب بیدار شد؟

تکان دوباره بازار مسکن
اصناف

رئیس اتاق اصناف ایران خبر داد
دستور 20 میلیاردی رئیس جمهور 

برای نظارت بر اصناف
رئی��س اتاق اصناف ایران از دس��تور رئیس جمهور 
برای تخصیص ۲0 میلیارد تومان به منظور نظارت و 
بازرس��ی واحدهای صنفی خبر داد و گفت: در قانون 
نظ��ام صنفی مش��کالتی وجود دارد ک��ه در دو ماده 
در حوزه اتاق های اصناف اس��ت که کنترل و نظارت 
بر بازار کش��ور را برعهده اتاق های اصناف می اندازد، 
درحالی ک��ه برای انجام ای��ن کار فقط یک تبصره ۷ 
وجود دارد که آمده اس��ت »از مح��ل جرائم، هزینه 
ای��ن طرح جب��ران می ش��ود«. البته یک س��وم این 
جرائ��م به اتاق اصن��اف و مابقی ب��ه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و س��ازمان حمایت مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان اختصاص پیدا می کند. 
علی فاضل��ی در گفت وگو با ایس��نا، ادامه داد: یکی 
از مش��کالت قانون��ی در ای��ن زمینه واریز ش��دن پول 
جرائم دریافت ش��ده به خزانه دولت اس��ت که با وجود 
پیگیری های متعدد پس از دو س��ال هنوز نتوانسته ایم 
از دول��ت پ��ول خودم��ان را بگیریم. اخی��را در حضور 
رئیس جمهور این مس��ئله را در شورای اقتصاد مطرح 
کردم که طی دو سال اخیر یک میلیارد و ۳۵0 میلیون 
توم��ان به اتاق اصن��اف برای ای��ن کار اختصاص داده 
ش��ده اس��ت که با ۱4۵0 نفر بازرس باید بازار کش��ور 
را مدیری��ت کنیم که به هیچ وجه امکان پذیر نیس��ت.  
رئی��س اتاق اصناف ایران گف��ت: رئیس جمهور در این 
جلس��ه به س��ازمان مدیریت دس��تور داد که در اسرع 
وقت ۲0 میلیارد توم��ان در این زمینه اختصاص پیدا 
کند که امیدواریم هرچه س��ریع تر این کار انجام شود.  
وی تصریح کرد: یکی از مش��کالت در حوزه بازرسی و 
نظارت این است که بازرسان اتاق اصناف با وجود اینکه 
اصلی ترین حلقه برای پیداکردن قاچاق کاال هستند، از 
حلقه کاالی مکشوفه قاچاق حذف شدند و نمی توانند 
این کار را انجام دهند، بنابراین قوانین هم عرض بسیاری 
از ای��ن مش��کالت را به وج��ود آورده اس��ت.  فاضلی 
همچنین درب��اره اختالف نظر موجود میان اداره اماکن 
نیروی انتظام��ی و اتاق های اصناف اینگونه توضیح داد 
که حاصل تعامل و همکاری مشترک اداره اماکن و اتاق 
اصناف آرامش موجود در بازار است، اما مشکلی در این 
زمینه وج��ود دارد و آن اینکه در اجرای ماده ۲۷ و ۲۸ 
دو قان��ون وجود دارد که یکی حق را به اماکن می دهد 
و دیگ��ری ب��ه اتاق اصناف و در این میان مقرر ش��د تا 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و فرمانده نیروی انتظامی 
در جلسه مشترک خود در آینده نزدیک این مشکل و 
اختالف نظر قانونی را حل کند. البته در این زمینه همه 

اتحادیه ها مشکل ندارند. 

دریچه

پیشنهاد مرکز پژوهش ها درباره مهار تقاضای ارز
مقررات سفر ایرانیان به خارج 

تغییر می کند؟ 
براس��اس آمارهای ارائه شده از س��وی رئیس کل بانک مرکزی 
ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، بیش از ۱۲ 
میلیون نفر در س��ال گذش��ته به خارج از کشور سفر کرده اند که 
این رقم در مقایس��ه با ۹ میلیون س��فر خارجی ایرانیان در سال 
۱۳۹۵، رش��دی برابر با ۳۱.۸درصد را نشان می دهد.   به گزارش 
خبرآنالین، هرچند این آمار، آمار تأییدش��ده رس��می نیست، اما 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اس��المی در گزارش خود این 
رقم را مورد اس��تناد قرار داده است. پیش از این رئیس کل بانک 
مرکزی میزان س��فرهای ایرانیان به خارج از کش��ور را بسیار باال 
دانسته است. آمارهای رسمی تعداد سفرهای خارجی در پنج ماه 
اول سال گذشته را مورد اس��تناد قرار داده اند. در گزارش رسمی 
س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری تعداد سفرهای خارجی 
ایرانی��ان در ۵ ماهه منته��ی به مرداد در س��ال ۱۳۹6 برابر با ۳ 
میلیون و 4۷4 هزار و 6۹۲ س��فر بوده اس��ت که در همین دوره 
زمانی افزایش��ی ۲۱درصدی را نس��بت به دوره مشابه سال قبل 
نشان می داد.  باالبودن آمار سفر ایرانیان به خارج از کشور خصوصا 
در تعطی��الت طوالنی مدت و نوروز به واس��طه ب��اال بودن هزینه 
گردشگری داخلی در قیاس با سفر خارجی و نبود امکانات مشابه 
در داخل کشور است.   مهم ترین مقاصد سفر ایرانیان در خارج نیز 
کش��ورهای اطراف ایران مانند ترکیه، عراق، امارات متحده عربی، 
آذربایجان، ارمنستان و گرجستان است. آلمان و عربستان در رتبه 
هفتم و هش��تم س��فر ایرانیان قرار دارند.   عربستان پیش از بروز 
مشکل، یکی از مقاصد عمده سفر ایرانیان بود، چراکه بسیاری از 
ایرانیان در قالب حج عمره به این کشور سفر می کردند. این بازار 
در حال حاضر برای عربس��تان از دست رفته است.   باالبودن آمار 
سفر ایرانیان به کشورهای اطراف سبب شده است بسیاری از این 
کشورها سرمایه گذاری های سنگینی را در این حوزه انجام دهند.   
هرچند برخی از کارشناس��ان خرید کاال و واردات آن در قالب بار 
همراه مسافر را از یک سو و وجود برخی آزادی های اجتماعی را از 
سوی دیگر دلیل عمده باالبودن سفرهای خارجی می دانند. مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی تأکید کرده است 
که علت اصلی اس��تقبال از این سفرها هزینه اندک در مقایسه با 
تورهای گردش��گری داخلی است و پیشنهاد کرده در کوتاه مدت 
با افزایش تصاعدی عوارض خروج از کش��ور ب��رای دفعات اول تا 
چهارم )دفعات بعدی با قیمت کمتر از س��فر اول( می توان ضمن 
پرهزینه کردن سفرهای سیاحتی خارجی و کاهش انگیزه اقتصادی 
برای انجام آن، از اخالل در س��فرهای کاری و تجاری پیشگیری 
کرد، ولی در میان مدت و بلند مدت ضروری اس��ت با شناس��ایی 
فرصت های گردشگری و سرمایه گذاری در زیرساخت های رفاهی 
و توس��عه اقامتگاه های کوچک خانوادگی، کم کردن بوروکراس��ی 
ص��دور روادی��د و بازاریابی خارجی برای گردش��گران ایرانی و. . . 
هزینه های گردش��گری را کاهش داد تا گردشگران ایرانی سفر به 

مناطق گردشگری کشور را ترجیح دهند. 

قیمت )تومان(سن بنامتراژمحله

۱۷۵ میلیون۷ سال6۵ مترافسریه

۱۷۷ میلیون۷ سال4۱ مترآهنگ

۱۸۲ میلیون۷ سال۵۸ مترآبشار دمار

۱۹۲ میلیوننوساز4۳ متربریانک

۲۲6 میلیون۲ سال۵6 مترجوادیه

۲۳4 میلیوننوساز6۵ متربهداشت

۲۸0 میلیوننوساز۵۸ مترنارمک

۳00 میلیون۱۲ سال4۵ مترکرمان

۳6۵ میلیون۷ سال4۵ مترتهرانپارس

۵6۷ میلیون۵ سال۸۲ مترچوب تراش

یک میلیاردنوساز۸۱ متردروس

یک میلیارد و ۵0 میلیون۱۷ سال۱40 مترگاندی

یک میلیارد و ۱۲۱ میلیون4 سال۱0۸ متربلوار فردوس

سه شنبه
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فرصت امروز: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی 
به تحلیل تورم سال ۹6 پرداخته و معتقد است: با توجه 
به اثرگذاری سود باالی بانکی در افزایش سهم شبه پول 
از نقدینگی، رشد فزاینده ای که  می توانست به دلیل رشد 
نقدینگی در شاخص تورم بروز کند، رخ نمی دهد. یکی 
از دالی��ل ب��روز التهابات اخیر در ب��ازار ارز تالش دولت 
برای کاهش نرخ س��ود بانکی بود؛ تالشی که باتوجه به 
پیامد آن بعید اس��ت در سال ۹۷ از سوی بانک مرکزی 

دنبال شود.
ناپای��داری ش��اخص قیمت ه��ا در س��ال های اخیر به 
کاهش ق��درت خرید مردم کش��ور انجامید. تورم مزمن 
و دو رقمی ریس��ک فعالیت های اقتصادی را هم افزایش 
داده اس��ت. این بیماری از س��ال ۱۳۵۵تا۱۳۹۵ گریبان 
اقتصاد کشور را گرفت و تنها در سه سال اخیر است که 
اقتصاد ایران تورم تک رقم��ی را تجربه می کند. تورم در 
سه سال اخیر روند کاهش را حفظ کرده و در نهایت در 
سال ۹6 به ۹.6درصد رس��یده است. مرکز پژوهش های 
مجلس در توضیح چرایی کاهش تورم از اجبار و تصمیم 

می گوید.
بررس��ی ها نشان می دهد که رشد نقدینگی از سال ۹4 
بدون تناس��ب با نرخ تورم رش��د کرده اس��ت. علت این 
مسئله نرخ سود حقیقی باال و تاثیر آن بر کاهش سرعت 
گردش پول )تغییر ترکیب نقدینگی( اس��ت که موجب 
ش��ده منابع مالی در ش��بکه بانکی قفل شود. نرخ باالی 
س��ود بانکی باعث ش��ده تا سهم ش��به پول از نقدینگی 
کش��ور افزایش پیدا کند که بخش غیرس��یال نقدینگی 
است و س��رعت گردش آن بسیار پایین تر از سپرده های 
دیداری اس��ت. شبه پول در س��ال های اخیر سهم ۸0 تا 
۹0درصدی از نقدینگی را به خود اختصاص داده اس��ت 
ک��ه این به نوبه خود به معنی کاهش تقاضاس��ت که در 
نهایت به کاهش تورم می انجامد و از س��وی دیگر چون 
فعالیت های اقتصادی نمی توانند در سوددهی با بانک ها 
رقابت کنند، س��رمایه گذاری هم کاهش یافته و این هم 
عامل دیگری در کاهش  تقاضای کل و کاهش نرخ تورم 

است.
عواملی که کمی تورم را افزایش داد

به گزارش اتاق تهران، سهم شبه پول چه زمانی کاهش 
یافت؟ ش��به پول که در س��ال های اخیر تقریبا س��همی 
نزدیک به ۹0درصد از رشد نقدینگی را به خود اختصاص 
داده بود، در نیمه دوم سال ۹۵ با افزایش قیمت جهانی 
کااله��ای غیرس��وختی و به دنبال آن افزایش ش��اخص 
قیمت وارداتی روند کاه��ش را در پیش گرفت. در کنار 
ای��ن عامل کاهش محدوده نرخ س��ود بانکی باعث ش��د 

تورم از نیمه دوم س��ال ۹۵  بیش��تر شود و این روند در 
س��ال ۹6 هم ادامه پیدا کند. پیامد بروز این عوامل این 
ب��ود که نرخ تورم ماهانه از مردادماه س��ال ۱۳۹6 رو به 
افزایش گذاش��ت و در آذرماه سال ۹6 به باالترین مقدار 

آن برای آذرماه از سال های ۹4 تا ۹6 رسید.
و اما عوامل موثر بر تورم س��ه ماه نخس��ت س��ال ۹۷ 
چیس��ت؟ تورم ۹.6درصدی س��ال ۹6 تناسبی با میزان 

رش��د نقدینگی ندارد. نقدینگی در س��ال ۹۵، ۲۳درصد 
رش��د کرده است در ۱۱ ماهه س��ال ۹6، رشد نقدینگی 
۱۸.۸ درصد بوده اس��ت. مرک��ز پژوهش های مجلس در 
این باره که چرا تورم در س��ال های اخیر با وجود رش��د 
ب��االی نقدینگی کاهش یافته می نویس��د: »مانع رش��د 
فزاینده تورم در اقتصاد ایران در سال های اخیر نرخ سود 
حقیقی باال ب��وده که از طریق تاثیر بر س��رعت گردش 

پ��ول مانع از تحقق آثار تورمی رش��د ب��االی  نقدینگی 
شده است«.

چرا سود بانکی کاهش نمی یابد؟
ضربه گیر تورم نرخ س��ود حقیق��ی باال و اثرگذاری آن 
بر ترکیب نقدینگی اس��ت. این مسئله باعث شده دولت 
در سیاس��ت های کاهش نرخ سود بانکی محتاطانه عمل 
کند و چ��ون یکی از مهم ترین دس��تاوردهای اقتصادی 
دولت یعنی کاهش تورم با کاهش نرخ س��ود بانکی  در 
معرض خطر قرار می گیرد، سیاس��ت کاهش نرخ س��ود 
به طور مداوم دنبال نش��ود. نرخ س��ود بانکی هرچند در 
بهار س��ال ۹6 نسبت به سال گذش��ته اش افزایش یافت 
اما از مردادماه س��ال ۹6 روند کاهش را در پیش گرفت. 
ب��ا این حال ب��ه دلیل التهابات ارزی در پایان س��ال ۹6 
بانک مرکزی تا حد زیادی از سیاس��ت کاهش نرخ سود 
فاصله گرفت. رشد نقدینگی در ۱۱ماهه سال ۹6 برابر با 
۱۸.۷درصد اس��ت که همخوانی با هدف تورم تک رقمی 
ندارد. از س��وی دیگر سیاس��ت های مال��ی دولت کمک 
چندانی به روند کاهش ت��ورم نمی کند چراکه برآوردها 
از میزان هزینه عمرانی دولت تا پایان س��ال نش��ان می 
دهد که هزینه های عمرانی کاهش یافته که این مس��ئله 
با هدایت منابع بانکی به سمت تولید همخوانی ندارد. از 
طرف دیگر حساب های مالی دولت هم رشد ۸۹درصدی 
کس��ری بودجه در بهمن ماه سال ۹6 نسبت به سال ۹۵ 

را نشان می دهد.
بازار ارز چرا ملتهب شد؟

نوس��انات بازار ارز در سه ماه اخیر را می توان ناشی از 
افزایش تقاضای س��فته بازی در ای��ن بازار و دیگر عوامل 
از جمله کاهش نرخ س��ود بانکی، تح��والت بین المللی، 
افزایش برخی تحریم ها و پایین نگه داشته شدن نرخ ارز 
در ماه های قبل از آن دانست. با وجود افزایش درآمدهای 
دول��ت از محل فروش نفت خام و گاز طی هش��ت ماهه 
نخست س��ال، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 
طی این بازه کاهش یافته که نشان می دهد  تقاضا برای 

ارزی های خارجی بیشتر شده است.
تورم 97 چند درصد؟

ن��رخ تورم در س��ال ۹۷ اندکی بیش��تر می ش��ود این 
مس��ئله از ناحی��ه افزای��ش ن��رخ ارز و افزای��ش قیمت 
کاالهای وارداتی اس��ت. مهم تری��ن عامل اثرگذار بر نرخ 
تورم، نرخ سود است و اگر بانک مرکزی کاهش نرخ سود 
را پیگیری کند، می توان انتظار افزایش تورم را داش��ت، 
اما با توجه به تحوالت اخیر در بازار ارز، بعید اس��ت که 
بانک مرکزی دست کم در ماه های نخست سال ۹۷ برای 

کاهش نرخ سود بانکی تالش کند.

بانک مرکزی در سال 97 سود بانکی را کاهش می دهد؟

سود باالی بانکی، ضربه گیر تورم
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سرپیچی بانک ها از یک تکلیف 
تسهیالتی

ب��ا وجود الزام بانک ه��ا به ارائه نس��خه ای از قرارداد 
تسهیالتی بانکی به مشتریان، اغلب از این تکلیف قانونی 

سر باز می زنند. 
به گزارش ایسنا، در چند سال اخیر و با مصوبه شورای 
پول و اعتبار یکسان س��ازی فرم قراردادهای تسهیالت 
بانکی با هدف ایجاد ش��فافیت در روابط فیمابین بانک 
و مش��تری و البته توجه به فرهنگ مشتری مداری در 
دس��تور کار قرار گرفت و بانک مرکزی بعد از تصویب 
شورای پول و اعتبار این موضوع را طی چند بخشنامه 
به بانک ها ابالغ کرد و مقرر شد تا هر یک از قراردادهای 
جدید تس��هیالتی صرفا براس��اس نمون��ه قراردادهای 

مصوب تنظیم و منعقد شود. 
بر همین اس��اس بانک ها و موسسات اعتباری مکلف 
شدند تا برای آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه  گذار 
از مفاد قراردادهای منعقده تمهیدات الزم را اتخاذ کرده 
و بع��د از انعقاد و امضای قرارداد نس��خه ای از آن را که 
دارای ارزش قانونی یکسان با نمونه های قراردادی که در 

اختیار بانک است به مشتری بدهند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.۲00دالر آمریکا

۷.۵00یورو اروپا

۸.۵40پوند انگلیس

۱.۷۳6درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۸۲۹.۵00مثقال طال

۱۹۱.۵00هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۹۸0.000سکه بهار آزادی

۲.0۵4.000سکه طرح جدید

۱.0۱6.000نیم سکه

۵۹0.000ربع سکه

۳۵۸.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

88936651

سهم شبه پول از رشد نقدینگیرشد نقدینگیسال

0.۷۷ درصد۱۳۹0۲0.۱۳

0.۷۸ درصد۱۳۹۱۳0.0۵

0.۹۷ درصد۱۳۹۲۳۸.۸۲

0.۹۹ درصد۱۳۹۳۲۲.۳۳

0.۹۳ درصد۱۳۹4۳0.0۲

0.۸۹ درصد۱۳۹۵۲۳.۲۱

0.۹۱ درصد۱۸.۸4بهمن ماه ۱۳۹6

۲0۱۲۲0۱۳۲0۱4۲0۱۵۲0۱6عنوان

۲۷.۳۳۹.۲6۱۷.۲۳۱۳.۷۱۸.۵۷تورم اقتصاد ایران

۵۲۵۱0۱4رتبه ایران در جهان

۳.۸۵۲.۷۸۲.۷6۱.۵۹۱.6۱4میانگین تورم جهانی

جدول رشد نقدینگی و شبه پول

جدول مقایسه تورم در ایران با جهان

سه شنبه
8 خرداد 1397

شماره 1077
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ش��اخص بورس در پایان س��ومین روز 
هفت��ه و برای دومی��ن روز متوالی با افت 
هم��راه ش��د و ب��ا ۹6 واح��د کاهش به 
۹۵ ه��زار و ۵۲۹ واحد رس��ید. چنانچه 
معامله گ��ران ب��ورس ته��ران در این روز 
ش��اهد تداوم اصالح قیمت در نمادهای 
معامالتی بودند و به نظر می رسد با توجه 
به تداوم حمایت حقوقی ها از شاخص در 
دامنه نوسان منفی قیمت ، اندکی از فشار 

فروش در گروه های پیشرو کاسته شد. 
به گزارش فارس، ش��اخص کل قیمت 
و بازده نقدی ب��ورس اوراق بهادار تهران 
روز  معام��الت  پای��ان  در  )تدپیک��س( 
دوش��نبه ۷ خرداد م��اه ۹۷ با کاهش ۹6 
واح��دی روی رقم ۹۵ هزار و ۵۲۹ واحد 
ایستاد. شاخص کل هم  وزن اما با کاهش 
6۱ واحدی عدد ۱۷ ه��زار و ۲۹۹ واحد 
را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد 
شناور نیز با کاهش ۱۵۸ واحدی به رقم 

۱04 هزار و ۳۸۷ واحد دست یافت. 
شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش 
۳ واحدی ب��ه رقم 6۸ هزار و ۳۹۲ واحد 
دس��ت یافت که ش��اخص ب��ازار دوم با 
کاه��ش ۵۹۱ واحدی ع��دد ۲00 هزار و 

۵۷۸ واحد را به نمایش گذاشت. 
فراب��ورس  کل  ش��اخص  همچنی��ن 
)آیفکس( نیز ب��ا کاهش 4 واحدی روی 

رقم یک هزار و ۱0۲ واحد ایستاد. 
بر اس��اس این گزارش، معامالت سهام 
در نم��اد معامالتی ش��رکت های پاالیش 
نفت اصفهان، پاالی��ش نفت بندر عباس 
و سرمایه گذاری توس��عه معادن و فلزات 
هر ی��ک تا ۱۸ واح��د، معدنی و صنعتی 
گل گهر با ۱6 واح��د و معدنی و صنعتی 

چادرمل��و با ۱۲ واحد افزایش بیش��ترین 
تأثی��ر مثب��ت را بر برآورد ش��اخص کل 
ب��ورس به ن��ام خود ثب��ت کردن��د. در 
مقابل، معامالت سهام در نماد معامالتی 
ش��رکت های س��ایپا با ۵۲ واحد، صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس ب��ا ۲۸ واحد و 
پتروشیمی مبین با ۱۵ کاهش بیشترین 
تأثیرمنف��ی را در محاس��به این نماگر به 

دوش کشیدند. 
ارزش کل معام��الت ب��ورس تهران در 
حال��ی به بی��ش از ۲04 میلی��ارد تومان 
نمایش داده ش��د که ناش��ی از دست به 
دست ش��دن بیش از ۷۷۳ میلیون سهم 
و اوراق مالی قابل معامله طی 4۸ هزار و 

۷6 نوبت داد وستد بود. 
ط��ی معام��الت روز دوش��نبه، نم��اد 
معامالت��ی ش��رکت های س��رمایه گذاری 
بهم��ن، بانک ملت، داروس��ازی اکس��یر، 
کارخانج��ات تولی��دی ش��هید قن��دی، 
الون��د،  س��رامیک  و  کاش��ی  صنای��ع 
ای��ران،  تراکتورس��ازی  موتورس��ازان 
ریخته گ��ری تراکتورس��ازی ایران، لوله و 
ماشین س��ازی ایران، گاز لوله، داروسازی 
تولید دارو، امور رفاهی کارگزاران پارس، 
سبحان دارو، سالمین، قند ثابت خراسان، 
بانک ملت و اوراق اختیار خرید و فروش 
تبعی این بان��ک، تجهیز نیروی زنگان از 
سوی ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل 
نم��اد معامالتی ش��رکت های بین المللی 
توس��عه س��اختمان، مبی��ن وان کی��ش، 
کش��تیرانی آریا، حق تقدم استفاده نشده 
س��رمایه گذاری مس��کن پردیس، ویتانا، 
کارخانجات کابل س��ازی ایران، س��یمان 
صوفیان، داروسازی زهراوی، ایرانی تولید 

اتومبیل بازگشایی شدند. 
در ب��ازار۲ ب��ورس ته��ران نی��ز که به 
عمده  سهامداران  درون گروهی  معامالت 
اختصاص دارد، 40 میلیون سهم توسعه 
مع��ادن و فل��زات به ارزش بی��ش از 6.۵ 
میلیارد تومان ب��ا معامالت انتقالی میان 
س��هامداران عمده مواجه بود. همچنین 
۳4 میلیون س��هم فوالد مبارکه اصفهان 
ب��ه ارزش بی��ش از ۱0 میلی��ارد تومان 

کدبه کد شد. 
در ایران خ��ودرو نیز بیش از ۲۷ میلیون 
س��هم به ارزش بیش از 6.۵ میلیارد تومان 
ب��ا معام��الت درون گروه��ی روبه رو ش��د. 
همچنین ۱۵میلیون سهم معدنی و صنعتی 
چادرمل��و به ارزش ۳.۵ میلی��ارد تومان به 
کده��ای درون گروهی تجمیع ش��د. بیش 
از یک میلیون س��هم صنایع پتروش��یمی 
خلیج فارس نیز به ارزش 6.۵ میلیارد تومان 
با معامالت انتقالی میان سهامداران عمده 
همراه شد. همین وضعیت در سیمان غرب 
ب��ا معام��الت انتقالی بی��ش از ۱۱میلیون 
س��همی به ارزش کمتر از ۳ میلیارد تومان 

تکرار شد. 
۱0 میلیون سهم ملی صنایع مس ایران 
ب��ه ارزش ۲.۵ میلیارد تومان و همچنین 
۱0 میلیون س��هم پاالیش نفت اصفهان 
به ارزش بی��ش از 4 میلیارد تومان میان 

سهامداران عمده آنها منتقل شد. 
سهامداران س��یمان شمال نیز با کمتر 
از ۹ میلیون س��هم به ارزش کمتر از یک 
میلی��ارد تومان معامالت انتقالی را به نام 

خود ثبت کردند. 
بر اساس این گزارش ۷.۵ میلیون سهم 
م��واد اولیه دارویی الب��رز بالک به ارزش 

بی��ش از ۱.۵ میلیارد توم��ان با معامالت 
انتقالی میان سهامداران عمده همراه شد. 
۷.۵ س��هم بانک خاورمیانه نیز به ارزش 
بی��ش از یک میلیارد توم��ان به کدهای 
درون گروه��ی انتق��ال یاف��ت. همچنین 
کمتر از ۷ میلیون س��هم ایران ترانس��فو 
ب��ه ارزش کمت��ر از ۳.۵ میلی��ارد تومان 
به کدهای درون گروهی س��هامدار عمده 

تجمیع شد. 
بی��ش از ۵.۵ میلی��ون س��هم صنایع 
الس��تیکی س��هند ب��ه ارزش بی��ش از 
یک میلی��ارد تومان معام��الت انتقالی را 
میان س��هامداران عمده تجربه کرد و در 
نهایت کمتر از ۵.۵ میلیون سهم پاالیش 
نفت اصفهان به ارزش بیش از 4 میلیارد 
تومان با معامالت درون گروهی از س��وی 

سهامدار عمده همراه شد. 
بر اساس این گزارش، بازار سهام در حالی 
همچنان اصالح قیمتی را در اغلب نمادهای 
معامالتی تجربه ک��رد که حجم معامالت 
س��هام گویای وضعیتی رخوت آور و توأم با 
ناامیدی را نشان می دهد. این درحالی است 
که با رفت و برگش��ت ش��رکت ها در فصل 
مجامع همچنان انگیزه ای برای جمع آوری 
سهام در سهم های جذاب برای بورس بازها 

وجود ندارد. 
وضعیت��ی  چنی��ن  ت��داوم  کن��ار  در 
فرابورسی  اغلب  زیرخاکی،  تک سهم های 
ی��ا گ��روه س��ایر کانه ه��ای غیرفل��زی 
موردتوج��ه بورس بازها هس��تند. در این 
بی��ن گ��روه غذای��ی و لبن��ی، دارویی و 
همچنی��ن گروه پاالیش��ی ها و معدنی ها 
در کانون توجه معامله گران حرفه ای بازار 

قرار دارند. 

عقب گرد 96 واحدی شاخص کل بورس

بورس دوباره قرمزپوش شد
نگاه

نرخ بیکاری دقیقا چقدر است؟ 
ب��ه گفته یک اقتصاددان، در ح��ال حاضر اقتصاد 
کش��ور عالوه بر معضل بیکاران با اشتغال ناقص هم 
مواجه شده و بسیاری از مردم به دلیل نداشتن شغل 

تمام وقت جزو بیکاران هستند. 
به گزارش میزان، براساس آخرین اطالعات منتشر 
ش��ده از سوی مرکز آمار در س��ال ۹6؛ نرخ بیکاری 
۱۲.۱ درصد و س��هم اش��تغال ناقص در کشور 0.۳ 

درصد کاهش داشته است. 
این در حالی اس��ت که در س��ال گذش��ته رقمی 
حدود 40.۳ درصد جمعیت ۱0ساله و بیشتر از نظر 
اقتصادی فعال بوده اند و این بدین معنی اس��ت که 
در گروه ش��اغالن و بیکاران قرار گرفته اند. بررس��ی 
تغییرات نرخ مش��ارکت اقتصادی حاکی از آن است 
که این نرخ نس��بت به سال قبل 0.۹ درصد افزایش 

یافته است. 
به عالوه تعداد شاغلین در سال فوق به ۲۳ میلیون 
و ۳۷۸ هزار و 6۱۳ نفر رس��یده که نس��بت به سال 
گذشته ۷۹0 هزار و ۵6۱ نفر افزایش داشته است. 

همچنی��ن نرخ بی��کاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ س��ال 
در س��ال ۹6، حاکی از آن اس��ت ک��ه ۲۵.۳ درصد 
از فع��االن این گروه س��نی بیکار بوده اند و بررس��ی 
تغییرات نرخ بیکاری این گروه س��نی نشان می دهد 
این نرخ نس��بت به س��ال قبل 0.6 درصد کاهش را 
تجرب��ه کرده اس��ت. در این میان مرکز آمار ش��مار 
رس��می بیکاران را ۳.۲میلیون نفر اعالم می کند که 
با احتساب کسانی که اشتغال ناقص دارند، جمعیت 

واقعی بیکاران به مرز 6 میلیون نفر می رسد. 
بررس��ی سهم اش��تغال ناقص نش��ان می دهد در 
س��ال ۱۳۹6، ۱0.4 درصد جمعیت شاغل، به  دالیل 
اقتص��ادی )فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن 
کار با ساعت بیشتر و...( کمتر از 44 ساعت در هفته 
کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند، این 
در حالی اس��ت که ۳۸.۸ درصد از شاغلین ۱۵ساله 
و بیشتر، 4۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده اند. 

تعداد ش��اغلین در سال مورد اشاره به ۲۳ میلیون 
و ۳۷۸ هزار و 6۱۳ نفر رس��یده که نس��بت به سال 
گذشته ۷۹0 هزار و ۵6۱ نفر افزایش یافته و نسبت 
اش��تغال به ۳۵.۵ درصد رس��ید که نس��بت به سال 

۱۳۹۵ افزایش یک درصدی داشته است. 
در این میان س��هم اشتغال ناقص در سال گذشته 
افزای��ش یافته اس��ت ک��ه رک��ود کاری و تعطیلی 
بنگاه ه��ای تولی��دی مهم تری��ن دلی��ل رون��د این 
رشد اس��ت. کم کردن شاغالن با اش��تغال ناقص از 
جمعیت ش��اغالن کش��ور، آمار بیکاران کشور را به  
نحو چش��مگیری افزایش می دهد و ۱0.4 درصد از 
ش��اغالن کشور در س��ال ۹6 را ش��اغالن با اشتغال 
ناق��ص زمانی تش��کیل می دهند، یعنی کس��انی که 
زیر 44 س��اعت از یک تا 44 ساعت در هفته شاغل 

بوده اند. 
بررس��ی اش��تغال در بخش های عم��ده اقتصادی 
نشان می دهد در سال ۱۳۹6، بخش خدمات با ۵0.4 
درصد بیشترین سهم اش��تغال را به خود اختصاص 
 داده اس��ت. در مرات��ب بعدی بخش ه��ای صنعت با

۳۲ درصد و کشاورزی با ۱۷.6 درصد قرار دارند. 
در ای��ن رابطه حس��ین راغفر، کارش��ناس اقتصاد 
گفت: ب��اال رفتن س��هم بخش خدم��ات در اقتصاد 
کشور به  زیان بخش های صنعت و کشاورزی است و 
ش��اغالن پاره وقت را هم باید به شمار بیکاران اضافه 
ک��رد.  وی ادامه داد: در حال حاضر عالوه بر معضل 
بیکاران با اش��تغال ناقص هم مواجه هس��تیم و عده 
بس��یاری از مردم به دلیل نداشتن ش��غل تمام وقت 

جزو بیکاران هستند. 

معاون پژوهشکده پولی و بانکی: 
بانک مرکزی اعتقادی به میخکوب 

شدن نرخ ارز ندارد
معاون پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت 
بان��ک مرکزی اعتقادی به میخکوبی ن��رخ ارز ندارد و 
حتی طی روزهای اخیر ش��اهد افزایش قیمت محدود 
ن��رخ ارز بودیم.  به گزارش »فرص��ت امروز« و به نقل 
از پژوهش��کده پولی و بانکی، حمی��د زمان زاده، درباره 
ثبات بازار ارز بدون میخکوب نرخ، اظهار داش��ت: بازار 
ارز در ماه های اخیر ب��ه دلیل مجموعه عوامل داخلی 
و خارجی با تالطم هایی مواجه ش��د که خوش��بختانه 
ب��ا اقدامات دولت و بانک مرکزی در بح��ث بازار ارز و 
مقررات گذاری در این حوزه ثبات نسبی در بازار ایجاد 
ش��د.  وی ادامه داد: از طرف��ی همزمان بانک مرکزی 
نی��ز تالش ک��رد تا نرخ ارز را تثبی��ت و در کوتاه مدت 
در بازار ثبات ایجاد کند. در چند روز اخیر هم ش��اهد 
افزای��ش محدوده نرخ ارز بودیم که نش��ان دهنده این 
اس��ت که بانک مرکزی اعتقادی ب��ه میخکوب کردن 
نرخ ارز در یک نرخ مشخص ندارد.  معاون پژوهشکده 
پولی و بانکی بانک مرکزی در ادامه خاطرنش��ان کرد: 
از آنجای��ی که تعدیالت الزم ب��ا توجه به وضعیت تراز 
تج��اری و وضعیت متغیر بنیادی اقتصاد کالن صورت 
خواهد گرفت، بنا بر مجموعه این شرایط بازار در حال 
حاضر ش��رایط باثباتی دارد.  زمان زاده در ادامه گفت: 
همچنی��ن خروج آمریکا از برج��ام نیز با موضع گیری 
معقوالنه دولت مواجه شد که موجب حفظ ثبات بازار 
و چش��م انداز مثبت ش��د.  او درباره مذاک��رات ایران و 
اتحادیه اروپا، روسیه و چین و تأثیر آن بر بازار ارز اظهار 
داش��ت: اگر به توافق با اتحادیه اروپا برسیم تهدیدها و 
تحریم های آمریکا نیز حداقل تأثیر را بر اقتصاد کشور 
خواهد داش��ت.  معاون پژوهشکده پولی و بانکی بانک 
مرکزی در پایان افزود: به نظر من ما می توانیم مذاکرات 
و برجام را با ش��رکای اروپایی، چین و روسیه به پیش 
ببریم و همچنین وضعیت اقتصاد کالن و بازار ارز را با 

ثبات نسبی مدیریت کنیم.
 

اهمیت باالی آموزش فرهنگ 
پس انداز در ثروتمند شدن افراد

به طور متوس��ط تا 6۷ سالگی طول می کشد افراد 
ثروتی بیش از یک میلیون دالر داش��ته باش��ند، اما 
اگ��ر بخواهید این روند را ش��تاب بخش��ید راه هایی 

وجود دارد. 
به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، با فرض 
این ک��ه در ح��ال حاضر هی��چ پس اندازی نداش��ته 
 باش��ید باید ماه��ی 6000 دالر پس انداز کنید تا در
۱0 سال آینده یک میلیونر شوید. نکته امیدوار کننده 
 اینجاس��ت که داش��تن یا نداش��تن ۱0هزار و حتی
۵0 هزار دالر پس انداز به ترتیب تنها باعث می شود 
یک ماه زودتر از حالت قبل میلیونر ش��وید یا نیاز به 

۵۵00 دالر پس انداز در ماه داشته باشید. 
ای��ن تفاوت ها ب��ه ما اهمیت مس��ئله ن��رخ بهره 
مرکب را یادآوری می کند که به معنی آن اس��ت که 
پس ان��دازی کوچک در زمان حال می تواند بعدها به 
س��رمایه ای بزرگ تبدیل شود. هر چند که پس انداز 
هزاران دالر در ماه رویایی جاه طلبانه اس��ت و آمارها 
نش��ان می دهد بسیاری از آمریکایی ها حتی در سال 
نیز 6000 دالر پس انداز نمی کنند، اما توجه به این 
نکته ضروری اس��ت که تحقیقات نش��ان می دهد با 
به کارگیری ابزارهای مالی و نرخ بهره مرکب در ۱0 
سال ثروتی بسیار بیشتر از یک سرمایه گذاری با نرخ 

بهره ثابت در ۳0 و حتی 40 سال خواهید داشت. 

دریچه
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تازه تری��ن آم��ار گمرک ای��ران از تراز 
تجاری مثبت ۹4۲ میلیون دالری و رشد 
۲۲درصدی صادرات غیرنفتی ایران خبر 

می دهد. 
به گزارش ایس��نا، براس��اس تازه ترین 
آم��ار گمرک ای��ران از تج��ارت خارجی، 
در دو ماهه نخس��ت سال جاری صادرات 
ان��واع کااله��ا به غی��ر از پتروش��یمی و 
میعانات گازی رش��د قابل توجهی داشت 
و ب��ا 40.۵4درصد افزایش ب��ه 4میلیارد 
ای��ن در  و ۳۹۱ میلی��ون دالر رس��ید. 
حالی اس��ت که صادرات پتروش��یمی با 
رش��د ۱.۱۹درصدی به ۲میلیارد و ۳۱۸ 
میلی��ون دالر و صادرات میعانات گازی با 
افزایش ۱0.۵4درصد ب��ه یک میلیارد و 

۲۹ میلیون دالر رسید. 
ب��ه ای��ن ترتی��ب مجموع ص��ادرات و 
واردات غیرنفت��ی ای��ران در دو ماهه اول 
س��ال جاری بالغ بر ۱4 میلی��ارد و ۵۳6 
میلیون دالر بود که در مقایس��ه با مدت 
مشابه سال قبل ۱۱درصد افزایش داشته 

است.
صادرات 

براساس گزارش دفتر فناوری اطالعات 
و ارتباط��ات گم��رک ای��ران، ص��ادرات 
غیرنفتی ایران در این مدت به ۷میلیارد 
و ۷۳۹ میلیون دالر رسید که در مقایسه 
با م��دت مش��ابه س��ال قبل ب��ه میزان 

۲۱.۹۳درصد افزایش داشته است، چراکه 
س��ال گذشته در همین مدت 6میلیارد و 
۳4۷ میلیون دالر کاال به خارج از کشور 

صادر شده بود. 
ص��ادرات کاالهای غیرنفت��ی ایرانی به 
چی��ن در دو ماهه نخس��ت س��ال جاری 
نس��بت ب��ه س��ال گذش��ته ۲.۹4درصد 
افزایش یافته اس��ت. ص��ادرات غیرنفتی 
ای��ران به ام��ارات متحده عرب��ی و عراق 
به ترتی��ب با افزای��ش 44.6۷درصدی و 
۱۱.0۹درص��دی هم��راه ش��د و در عین 
حال شاهد افت ۱4.۵4درصدی صادرات 
کشورمان به هند بوده ایم. همچنین طی 
این مدت می��زان ص��ادرات غیرنفتی به 
افغانس��تان 4۵.۲0درصد و سایر کشورها 

۳۵.۳6درصد افزایش داشته است. 
ب��ر ای��ن اس��اس در دو ماهه نخس��ت 
سال جاری تشریفات گمرکی ۲4 میلیون 
و ۳۱ هزار تن کاال در گمرکات کشور به 
صورت الکترونیک��ی و با کنترل به روش 
هوش��مند انجام ش��ده ک��ه از این مقدار 
۵میلیون و ۲6۳ هزار تن سهم واردات و 
۱۸ میلیون و ۷6۸هزار تن سهم کاالهای 
صادراتی غیرنفتی بود که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 4.۱۷درصد کاهش را 

نشان می دهد. 
واردات

در ادام��ه ای��ن گ��زارش و در بخ��ش 

کاالهای ورودی آمار حاکی از آن اس��ت 
ک��ه در دو ماهه نخس��ت س��ال جاری به 
میزان 6میلیارد و ۷۹۷ میلیون دالر انواع 
کاال وارد کشور شده است که در مقایسه 
با مدت مش��ابه س��ال قب��ل 0.4۹درصد 

افزایش را نشان می دهد. 
عمده ترین کاالهای صادراتی

اقالم عمده صادراتی کشورمان در این 
مدت به ترتیب ش��امل میعانات گازی به 
ارزش ی��ک میلی��ارد و ۲۹ میلیون دالر، 
پروپان مایع ش��ده به ارزش ۳۳۵میلیون 
فرآورده ه��ا  و  دالر، روغن ه��ای س��بک 
به جز بنزین ۲۷4 میلیون دالر، پلی اتیلن 
گریدفیل��م ب��ه ارزش ۲۳۲ میلیون دالر، 
گازهای نفت��ی و هیدروکربورهای گازی 
ش��کل مایع ش��ده به ارزش ۲0۳ میلیون 
دالر ب��وده اس��ت و س��هم س��ایر کاالها 
4میلی��ارد و ۳۹۱ میلی��ون دالر اس��ت 
که نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 

40.۵4درصد افزایش را نشان می دهد. 
اقالم عمده وارداتی

اقالم عم��ده وارداتی نی��ز در دو ماهه 
نخست س��ال جاری نیز به ترتیب شامل 
قطعات منفصل��ه جهت تولی��د اتومبیل 
س��واری با ۳۳۳ میلیون دالر، ذرت دامی 
به ارزش ۲۹6 میلیون دالر، لوبیای سویا 
ب��ه ارزش ۲4۸ میلی��ون دالر، برن��ج به 
ارزش ۱۸4میلی��ون دالر و اجزا و قطعات 

ماشین آالت و دس��تگاه ها به ارزش ۱44 
میلیون دالر بوده است. 

عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی
عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی در 
دو ماهه نخس��ت امسال به ترتیب شامل 
چین به ارزش یک میلیارد و 4۵۱ میلیون 
دالر، امارات متحده عربی با یک میلیارد 
و ۳۷۱ میلیون دالر، عراق با یک میلیارد 
ب��ا  افغانس��تان  دالر،  میلی��ون   ۱6۲ و 
۵۷۷میلی��ون دالر و هند با 460 میلیون 
دالر و سایر کشورها به ارزش ۲میلیارد و 

۷۱۸ میلیون دالر بوده است. 
کشورهای عمده صادرکننده کاال 

به ایران
کش��ورهای عم��ده صادرکننده کاال به 
ای��ران نیز در مدت یادش��ده ب��ه ترتیب 
شامل کش��ورهای چین با یک میلیارد و 
۷۳6 میلی��ون دالر، امارات متحده عربی 
ب��ا ۹۸6 میلیون دالر، جمه��وری کره با 
4۲۳میلی��ون دالر، آلم��ان ۳۵۷ میلیون 
دالر، ترکی��ه با ۳۵۳ میلی��ون دالر بوده 
اس��ت.  ش��ریعتمداری - وزی��ر صنعت، 
مع��دن و تجارت - به تازگی با اش��اره به 
اینکه در فروردین و اردیبهش��ت امسال 
ص��ادرات غیرنفتی ایران بیش از ۵درصد 
رشد داشته است گفته بود که در دو ماه 
اول امس��ال ۱.۵میلیارد دالر تراز تجاری 

کشور مثبت بوده است. 

رون��د تخصیص و پرداخ��ت دالر 4۲00 تومانی به 
تولیدکنندگان صنعت نساجی و پوشاک جهت تأمین 

مواد اولیه و ماشین آالت آغاز شده است. 
به گزارش ایس��نا، پس از اتخاذ سیاست های جدید 
ارزی دول��ت رون��د پرداخ��ت دالر 4۲00 تومانی به 
تولیدکنندگان جهت تأمین مواد اولیه و ماشین آالت 
آغاز ش��ده اس��ت؛ موضوع��ی که در ص��ورت تحویل 
به موق��ع می توان��د تأثیرات مثبت خ��ود را بر صنعت 
پوشاک بگذارد و در صورت خلل در این پرداخت ها یا 
ایج��اد وقفه در آن به طور حتم با کمبود مواد اولیه در 
بازار، افزایش قیمت ها و نیز تعلل فروشندگان در بازار 
پوشاک همراه خواهیم بود که تبعات منفی برای این 

صنعت پرمخاطب دارد. 
عالوه بر این باید در نظر داش��ت که تولید پوشاک 
در کش��ور جوابگوی میزان مصرف نیس��ت و در این 
رابط��ه باید واردات نیز صورت گی��رد که به طور حتم 
فعاالن حوزه واردات رس��می پوش��اک نی��ز باید دالر 
4۲00تومانی دریافت کنند. حال مس��ئله دیگری که 
باید به آن توجه داش��ت این اس��ت ک��ه از زمان آغاز 
سیاس��ت جدید ارزی دولت قیم��ت دالر در بازار آزاد 
اختالف فاحش��ی با قیم��ت دالر 4۲00 تومانی دارد 
و به طور حتم این مس��ئله قاچاقچیان حوزه پوش��اک 

را با چالش جدی مواجه کرده اس��ت، چراکه واردات 
از مجاری غیررسمی دیگر برای آنها به صرفه نیست. 

مجید نام��ی - عضو هیأت مدی��ره اتحادیه تولید و 
صادرات نس��اجی و پوش��اک - در گفت وگو با ایس��نا 
در ارتب��اط با تخصی��ص و پرداخت ارز 4۲00 تومانی 
ب��ه تولیدکنندگان نس��اجی و پوش��اک جهت تأمین 
مواد اولیه و نیز ماش��ین آالت، اظهار کرد: پرداخت ارز 
4۲00 تومانی به تولیدکنندگان پوش��اک و نس��اجی 
آغاز ش��ده و جهت انجام ثبت س��فارش برای تأمین 
مواد اولیه، ال س��ی مربوطه باز شده است و فعالیت ها 
در حال جریان اس��ت که برخی ش��رکت ها در همین 

راستا موفق به دریافت ارز 4۲00 تومانی شدند. 
وی ب��ا تأکی��د بر اینک��ه تخصی��ص و پرداخت ارز 
4۲00تومانی به تولیدکنندگان باید ثبات داشته باشد، 
بیان کرد: بس��یاری از تولیدکنندگان مدت هاست در 
انتظار این هس��تند که ارز 4۲00تومانی به آنها تعلق 
گیرد تا ال س��ی مربوطه باز شده یا امکان حواله پول 
فراهم ش��ود، بنابراین امیدوار هستیم که تخصیص و 
پرداخت ارز به موقع در دس��تور کار قرار گیرد و شاهد 
ثبات در قیمت ارز باش��یم.  عضو هیأت مدیره اتحادیه 
تولید و صادرات نس��اجی و پوشاک با اشاره به اینکه 
متأس��فانه برخی از فعاالن حوزه نساجی و پوشاک به 

دلیل اینکه بازار همچنان با ثبات روبه رو ش��ده است 
از خرید و فروش دست کشیدند، خاطرنشان کرد: در 
حوزه نس��اجی و پوش��اک برخی از فعاالن در زمینه 
م��واد اولی��ه نظیر نخ، الی��اف، پنبه، پارچ��ه و نیز در 
حوزه قطعات و ماش��ین آالت از خرید و فروش دست 
کش��یدند و یا قیمت های خود را ب��اال بردند و منتظر 
هس��تند تا ببینند ک��ه ارز به آنها تعل��ق می گیرد یا 
خیر. به طور حتم اگر پرداخت ارز با وقفه همراه ش��ود 
موجب بحران آفرینی در صنعت نس��اجی و پوش��اک 
خواهد ش��د.  نامی همچنین در مورد ش��رایط قیمت 
پوش��اک در بازار اعالم کرد: با آغاز سال جاری قیمت 
م��واد اولیه نظیر نخ ۱۵ تا ۲0درصد گران ش��د و در 
بح��ث الیاف، پنبه و پارچه نی��ز قیمت ها تغییر کرده 
اس��ت و می توان اعالم کرد ک��ه قیمت ها تا ۲0درصد 
افزایش یافته اس��ت.  وی ادامه داد: عالوه بر افزایش 
قیمت مواد اولیه، تولیدکنندگان پس از تصمیم جدید 
دول��ت به جای دالر ۳۸00 تومانی باید با دالر 4۲00 
تومان��ی فعالیت خ��ود را انجام دهند ک��ه با توجه به 
افزای��ش قیمت م��واد اولیه و نیز قیمت دالر ش��اهد 
افزایش حدود ۱0درصدی در قیمت پوشاک هستیم، 
هرچند که به هیچ وجه بازار پوش��اک کشش افزایش 

قیمت را ندارد. 

دالر 4200 تومانی به پوشاک رسید

صادرات غیرنفتی ایران ۲۲درصد افزایش یافت
اخبار

نیاز تولیدکنندگان به نگرش صادرات محور
 پیشرفت تجار ایرانی به تخصص 

رایزنان بازرگانی بستگی دارد
وجود نگ��رش صادرات محور در بنگاه های تولیدی و 
ارتقای تخصص رایزنان بازرگانی عامل مهم پیش��رفت 
تجارت ایران در بازار کش��ورهای همس��ایه است.   به 
گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، بخ��ش عمده ای از 
اقتصاد تمام کشورها، به مقوله صادرات و فروش اجناس 
در بازارهای جهانی به ویژه کشورهای همسایه معطوف 
می ش��ود؛ این امر به عوامل مختلفی بس��تگی دارد که 
اولین عامل، ایجاد فضایی امن توسط وزارت امور خارجه 
برای صادرکنندگان در سفارتخانه هاست.  در این راستا 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز از دستور 
اکید به س��فارتخانه ها برای توجه بیشتر دیپلمات ها به 

مسائل اقتصادی در این نهادها خبر داده است. 
لزوم گسترش و تقویت تبادالت تجاری بین 

بازار کشورهای همسایه
 مقام معظم رهبری در ابتدای س��ال فرمودند:  »بازاریابی 
بیرون از کش��ور و صادرات هم یکی از انواع حمایت از کاالی 
ایرانی اس��ت. بایستی ما که با ۱۵کشور همسایه ایم -غیر از 
کش��ورهای دیگر دوردس��ت که می توانن��د کاالی ایرانی را 
مصرف کنند. از این همسایگی استفاده کنیم، کاالی ایرانی 
را صادر کنیم؛ این امر هم به  عهده وزارت امور خارجه است، 
ه��م به عهده وزارت بازرگانی، ه��م به عهده فعاالن اقتصادی 
مردمی است تا بازاریابی کنند. یک آماری را به من دادند چون 
یادداشت نکرده ام، این آمار درست یادم نیست، لکن آمار بسیار 
مهمی بود که اگر ما بتوانیم ۲0 درصد از تولیدات کشورهای 
همسایه خودمان را یعنی ۲0درصد از مجموع مصرف آنها را 

متعهد بشویم، تعداد زیادی شغل ایجاد می شود.«
ضرورت تغییر نگرش تولیدکنندگان در تأمین 

نیاز کشورهای همسایه 
جواد رزاق��ی، صادرکنن��ده نمونه به کش��ور عراق، 
می گوی��د: عراق ی��ک کش��ور اس��تراتژیک در حوزه 
صادرات اس��ت و س��هم صادرات غیرنفتی ایران به این 
کش��ور 40درصد یعنی 60۵ میلیون دالر اس��ت.  این 
صادرکننده با اشاره به تغییر نگرش تولیدکنندگان برای 
تولید کاالی صادراتی، گفت: باید نگرش صادرات محور 
را از داخ��ل بنگاه های تولیدی ش��روع کنیم یعنی به 
هنگام تولید بخش��ی از نیاز آنها را در نظر بگیریم.  وی 
اف��زود: بنگاه های اقتصادی ما باید ب��رای جاافتادن در 
بازارهای جهانی به تشکیل اتاق فکر اقتصاد بین المللی 
جهت بررسی نیاز بازارهای همسایه بپردازند؛ متأسفانه 
در این زمینه بازرگانانی را داریم که برای تجارت، ذائقه 
کش��ور مورد نظر را رعایت نکرده اند در نتیجه این امر 
موجب متضررش��دن آنها شده اس��ت.  رزاقی با اشاره 
ب��ه عدم وج��ود ثبات کیفی و قیمت��ی در بازار داخلی 
گفت: اگر در قیمت ها و کیفیت ها تعادل صورت نگیرد 
صادرات محصوالت به کش��ورهای همسایه با توجه به 
رقبای خارجی نظیر )عربس��تان، کویت، قطر و ترکیه( 
که تقریبا شرایط یکسانی با ما دارند سخت خواهد شد. 

کاالهای مان را هدفمند بفروشیم
ای��ن صادرکنن��ده در تبیی��ن ارزیاب��ی کااله��ای 
فروخته ش��ده در بازار جهانی گفت: برای اینکه بازار 
برون م��رزی را از دس��ت ندهیم بای��د پس از فروش 
کاالی م��ان به دنبال آن برویم، می��زان رضایتمندی 
مشتریان را بسنجیم و ایرادهای آن را برطرف کنیم. 
وی افزود: کش��ورهایی نظیر ترکیه و عربستان در 
کش��ور مقصد خود دفاتر ارزیابی و بازاریابی را تعبیه 
می کنند ت��ا بتوانند با ارزیابی اس��تقبال مش��تریان 
برون مرزی از کاالهای ش��ان به تبلیغ بهتر آن مطابق 

با نیاز کشور متقاضی تالش کنند. 
وظایف رایزنان بازرگانی برای کمک به اقتصاد 

چیست؟ 
رزاقی با اش��اره به اینکه بیش��ترین تأکی��د ما برای 
تحکیم روابط بین دو کشور، وجود رایزن های بازرگانی 
در کشورهاس��ت، اظه��ار کرد: در ح��ال حاضر در ۲۱ 
کشور به طور رسمی رایزن بین المللی بازرگانی داریم از 
این رو نیازمند افزایش این تعداد در کشورهای مختلف 
هستیم.  وی افزود: البته باید بگویم که رایزنان بازرگانی 
تنها به ایجاد کانال های مناسب اقتصادی به تجار کمک 
می کنند و صادرکنندگان پس از برقراری ارتباط با بازار 

مشترک به تبلیغ و فروش کاالی شان اقدام می کنند. 

واردات گسترده چای ذائقه مردم را 
تغییر داده است

طی سال های اخیر، واردات گسترده، ذائقه مردم را به 
مصرف چای  خارجی س��وق داده و این در حالی است 
که چای ایرانی یکی از مرغوب ترین چای های دنیاست.  
به گزارش مهر، چای یکی از پرمصرف ترین محصوالت 
کشاورزی در کشور ماست، مصرف سرانه این محصول 
حدود ۱.4 کیلوگرم و کل مصرف چای در کش��ور بین 
۱0۵ تا ۱۱0 هزار تن اس��ت.  به گفته مسئوالن حدود 
۲۲درصد نیاز کش��ور به چ��ای از طریق تولید داخلی 
تأمین می ش��ود، واردات چای طی س��ال های گذشته 
باعث ش��ده ذائقه بس��یاری از مردم به سوی چای های 
خارجی س��وق یابد، این در حالی است که چای ایرانی 
از مرغوب تری��ن و باکیفیت ترین چای های تولیدی در 
دنیاس��ت.  در همین زمینه محمدولی روزبهان، رئیس 
سازمان چای در گفت وگو با مهر، با اشاره به اینکه چای 
ایرانی تنها چای در جهان است که حتی یک گرم سم 
به آن زده نمی ش��ود، گفت: مردم جهان برای سالمتی 
خود ارزش قائلند و بحث باقیمانده س��موم در گیاهان 
و مواد غذایی که اس��تفاده می شود بسیار حائز اهمیت 

است. 
روزبه��ان اف��زود: اش��تباهی ک��ه باعث می ش��ود 
بس��یاری از مصرف کنندگان از مص��رف چای ایرانی 
منصرف ش��وند، آن اس��ت که انتظ��ار غیرواقعی از 
چای دارند. بسیاری از چای هایی که مردم به عنوان 

اخبار

قیمت ارز واردات نهاده های دامی 
ثابت می ماند

رئیس هی��أت مدیره انجم��ن تولیدکنندگان مرغ 
گوشتی، از وعده دولت برای ثبات در قیمت ارز برای 
نهاده های وارداتی و اختص��اص ارز 4۲00 تومانی و 
پرداخ��ت مابه التفاوت تا ۳۸00 تومان برای این کاال 
خبرداد.  به گزارش مهر، محمد یوسفی در گفت وگو 
ب��ا رادیو اقتصاد با اش��اره به اینک��ه نهاده های فعلی 
موج��ود در ب��ازار نیز با ارز ۳۸00 تومان وارد ش��ده 
اس��ت، افزود: نوس��انات قیمت ارز، سبب سودجویی 

برخی متخلفان در نهاده های دامی شده است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه افزای��ش ۲0 ت��ا ۲۵درصدی 
قیم��ت جهان��ی نهاده ه��ای دامی گف��ت: مرغداران 
ذرت را سال گذش��ته از بورس، کیلویی ۷00تومان 
خریداری کرده ان��د درحالی که هم اکنون این رقم به 

۱۲۵0تومان رسیده است. 
رئیس هی��أت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان 
مرغ گوش��تی کش��ور، ب��ا اش��اره به متض��رر بودن 
مرغداران از یک س��ال و نیم گذشته تاکنون، افزود: 
با وجود افزایش قیمت های جهانی، قیمت مرغ طبق 
مصوبه شورای اقتصاد و تنظیم بازار در سال گذشته 
ثابت مانده اس��ت و امس��ال نیز طبق اعالم دولت تا 

پایان خردادماه افزایشی نخواهد داشت. 
یوس��فی با بیان اینکه مرغ��داران در حال حاضر با 
زیان ۱۵00 تا ۲000 تومان مواجه هستند ادامه داد: 
با توجه به مجوزهای صادرشده در سال های گذشته 
ب��رای احداث مرغداری، حجم تولید بس��یار افزایش 
یافته اس��ت که به دلیل نبود بازاره��ای صادراتی و 
مازاد تولید نسبت به تقاضای بازار،  قیمت فعلی مرغ 
با کاهش مواجه ش��ده اس��ت به نحوی که از قیمت 

مصوب شورای اقتصاد نیز کمتر عرضه می شود. 
درب  را  زن��ده  م��رغ  قیم��ت  گذش��ته  روز  وی 
مرغداری ه��ا 4۵00 تومان اعالم کرد و گفت: قیمت 
م��رغ آماده طب��خ در مراک��ز عمده فروش��ی ۵۷00 
 تومان و در عرف س��طح شهر میادین میوه و تره بار

 64۵0 تومان اس��ت درحالی که قیمت مصوب دولت 
۷600 تومان تعیین شده است. 

رئیس هی��أت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان 
مرغ گوشتی کش��ور با اشاره به خرید بخشی از مرغ 
تولیدشده توسط شرکت پشتیبانی امور دام با قیمت 
۷600 تومان افزود: ش��رکت امور پشتیبانی قادر به 
جمع آوری ۵ تا ۱0درصد مرغ تولیدی در بازار است 
و ۹0درصد باقی مانده توس��ط مرغ��داران با قیمت 
رقابتی و در مقایس��ه با ش��رکت امور پشتیبانی دام، 

عرضه می شود. 
یوسفی با اشاره به کاهش تولید مرغ گوشتی ادامه 
داد: با ادامه این روند تا سه ماه آینده به دلیل کمبود 
مرغ باید واردات این کاال انجام شود که این موضوع 
بر ضرورت تعیین راهکاری اساسی از سوی وزرا برای 

مقابله با این مشکل تأکید می کند. 
وی با اش��اره به کاهش ۱۳00 تومانی مرغ در ۱0 
روز گذشته در مراکز عمده فروشی گفت: نبود زمینه 
ص��ادرات و برهم خ��وردن وضعیت عرض��ه و تقاضا 

سبب ایجاد این رویه و زیان تولید کننده است. 

صادرات قیر تا اواخر خردادماه 
طبق روال گذشته ادامه دارد

صادرات قیر تا ابالغ س��ازوکارهای صادرات آن از 
س��وی وزارت نفت در اواخر خردادم��اه، طبق روال 

گذشته ادامه می یابد. 
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، وزارت نفت 
پس از دریافت مصوبه هیأت دولت در اردیبهشت ماه 
امس��ال که صادرات هرگونه قی��ر )به جز قیر معدنی 
و قی��ر صادرات��ی از محل ورود موق��ت( را منوط به 
موافق��ت وزارت نف��ت اع��الم ک��رده ب��ود، تدوین 
س��ازوکارهایی برای این مهم را در دس��تور کار قرار 

داده که به زودی برای ابالغ، نهایی می شود. 
ب��ر این اس��اس، وزارت نفت به ص��ورت کتبی به 
گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم کرده است که 
ص��ادرات قیر تا اواخر خردادماه طبق روال گذش��ته 
ادامه می یابد و پس از آن، براس��اس دستورالعمل به 

دو صورت انجام خواهد شد. 
نخس��ت؛ قیر حاصل از خرید وکیوم باتوم از طریق 
بورس کاال از سوی شرکت های قیرساز از شرکت های 
پاالیش نفت طبق روال گذشته ادامه می یابد و مجوز 

آن نیز از سوی بورس صادر خواهد شد. 
وکی��وم بات��وم ماده اولی��ه تولید قیر اس��ت که از 
ته مان��ده ب��رج تقطی��ر در خأل پاالیش��گاه های نفت 

گرفته می شود. 
دوم؛ با توجه به اینکه وزارت نفت براس��اس قانون 
مکلف به توزیع وکیوم باتوم رایگان اس��ت و آن را به 
صورت حواله در اختیار س��ازمان های اعالم ش��ده در 
قانون بودجه قرار می ده��د، وزارت نفت درخصوص 
اعط��ای مجوز صادرات به س��همی از قیر تولیدی از 
وکیوم باتوم رایگان که ب��ه عنوان کارمزد در اختیار 
ش��رکت های قیرس��از قرار می گی��رد، تصمیم گیری 

خواهد کرد. 
دریافت مجوز صادرات قیر از آن رو به وزارت نفت 
س��پرده شده است که شرکت ملی نفت ایران مطابق 
قانون بودجه موظف اس��ت سهم بیشتر وکیوم باتوم 
تولیدی کش��ور را با منابع در اختیار خود خریداری 
و آن را ب��ه ص��ورت رایگان در اختیار س��ازمان های 

ذی نفع قرار دهد. 
براس��اس برآورده��ا، تولی��د قیر کش��ور حدود ۵ 
میلیون تن است و وزارت نفت براساس قانون مکلف 
اس��ت معادل حداکثر 4 میلیون ت��ن وکیوم باتوم را 
تا س��قف مبلغی ۳ هزار میلی��ارد تومان به نهادهای 

مصرح در قانون تحویل دهد.  

سه شنبه
8 خرداد 1397

شماره 1077
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اگ��ر هر ج��ای دنیا باش��ید و 
اقدام به سرمایه گذاری  بخواهید 
کنی��د، قطعاً م��واردی از جمله 
ب��ورس، بازاره��ای مال��ی و ی��ا 
س��رمایه پذیر  کس��ب وکارهای 
و  هس��تند  ش��ما  انتظ��ار  در 
پیش��نهاداتی خواهند بود که به 
ش��ما داده می ش��ود تا س��رمایه 
خود را در این بازارها وارد کنید 
تا در معرض ریس��ک کم یا زیاد 
آنها اندک سودی برایتان حاصل 
ش��ود، ولی قطعاً خری��د خودرو 
گزینه هیچ یک از ش��ما در هیچ 
کجای دنیا جز ایران نخواهد بود! 
ام��ا در ای��ران قص��ه کام��اًل 
متف��اوت اس��ت و ش��ما برای 
ابت��دا  در  س��رمایه گذاری 
و  ب��ورس  مث��ل  گزینه های��ی 
کسب وکارها  در  سرمایه گذاری 
و... را دریاف��ت نخواهی��د کرد 
و اتفاق��ا ب��ه ش��ما پیش��نهاد 
می ش��ود که ح��اال اگ��ر هیچ 
س��رمایه گذاری  نتونس��تی  جا 
 کن��ی فوق��ش ببر ب��ورس و...! 
در  گزارش صبحان��ه،  ب��ه 
کش��ور م��ا یک��ی از راه ه��ای 
عادی  بس��یار  س��رمایه گذاری 
و منطقی خرید خودرو اس��ت 
که ن��ه برای مص��رف آن، بلکه 
برای کس��ب سود چند میلیون 
تومانی انجام می ش��ود و اتفاقا 
در برهه ه��ای مختل��ف زمانی 
نیز پاس��خگو بوده و بس��یاری 
از اف��راد از ای��ن طریق زندگی 
پیش��رفت های  و  دادند  ت��کان 
 قاب��ل مالحظ��ه ای داش��ته اند. 
اما تفک��ر خرید خ��ودرو برای 
کس��ب س��ود از کج��ا نش��أت 
می گی��رد؟ ای��ن اتف��اق وقتی 
بزرگ می ش��ود که ن��رخ تورم 
ش��روع به رش��د ک��رده و نرخ 
ارز نیز دچار نوس��ان می ش��ود 
و هر آن چیزی ک��ه به نرخ ارز 
مرتبط ش��ود، ارزشمند شده و 
اینجاس��ت که س��رمایه گذاری 
در بان��ک نیز دیگ��ر جذابیتی 
 ب��رای س��رمایه گذاران ن��دارد! 
کارشناس��ان می گوین��د خرید 
ش��رایط  ای��ن  در  خ��ودرو 
منطقی نیس��ت، چرا که خودرو 

اس��ت.  مصرف��ی  کاالی  ی��ک 
س��رمایه گذاری در بان��ک یک 
کار ب��دون ریس��ک اس��ت که 
سود مشخصی داش��ته و قطعاً 
صاحبان سرمایه را بهتر از خرید 
خودرو به هدف ش��ان می رساند 
ول��ی مردم به خوب��ی می دانند 
ک��ه رق��م حاص��ل از دالل��ی 
خ��ودرو چیزی بس��یار باالتر از 
س��ودی اس��ت که آخ��ر ماه یا 
 آخر سال به جیب شان می رود! 
ای��ن کارشناس��ان می گوین��د 
س��رمایه گذاری روی م��واردی 
که به نرخ ارز وابس��ته اس��ت، 

یک کار عقالنی است ولی قطعاً 
انتخاب خودرو و موارد مصرفی 
می تواند خطرات بس��یار زیادی 
داش��ته باش��د، اما انتخاب طال 
ب��رای س��رمایه گذاری و موارد 
مش��ابه به آن که ی��ک کاالی 
مصرف��ی نیس��تند، گزینه های 
خ��ودرو  از  بهت��ری  بس��یار 
ایران  خواهند بود، چراک��ه در 
افزایش قیمت خودرو وابس��ته 
ب��ه معیاره��ای زی��ادی بوده و 
نظارت هایی ک��ه در این حوزه 
جلوی  قطع��اً  می ش��ود،  انجام 
افزای��ش  ب��رای  را  ش��رکت ها 

همی��ن  و  می گی��رد  بی روی��ه 
موضوع رشد س��رمایه را کمتر 
از رش��د ن��رخ ارز خواهد کرد 
و عماًل پوش��ش کاهش ارزش 
 پ��ول در این بازار رخ نمی دهد. 
کارشناس��ان  از  دیگ��ر  یک��ی 
ح��وزه خ��ودرو در ای��ن ب��اره 
می گوی��د: خرید خ��ودرو برای 
س��رمایه گذاری کار اش��تباهی 
و  خ��ودرو  چراک��ه  اس��ت، 
خری��د آن ب��ه قص��د داللی به 
س��رمایه گذاری  و  اشتغال زایی 
و رشد کش��ور کمکی نمی کند 
ول��ی س��رمایه گذاری در بانک 

به س��رمایه گذاری  منجر  قطعاً 
بانک ه��ا در بح��ث اش��تغال و 
افزای��ش آن می ش��ود و رش��د 
کش��ور نیز از این طریق حاصل 
می ش��ود. س��ؤال اینجاست که 
اگ��ر همه دالل خودرو ش��وند، 
پ��س تکلیف رش��د اقتصادی و 
 صنعت کش��ور چه می ش��ود؟ 
ب��ه مش��کالت  ادام��ه  در  وی 
موجود در بحث سرمایه گذاری 
روی خ��ودرو اش��اره می کن��د: 
در بح��ث خری��د خ��ودرو باید 
مش��تری توجه داشته باشد که 
بح��ث بیم��ه و هزینه های افت 
قیمت و ... از معضالتی هستند 
که بای��د توجه کنن��د، چراکه 
ای��ن هزینه ها در ابت��دای کار 
دیده نمی ش��وند و بعداً مشکل 
ساز می شوند. نکته دیگر اینکه 
اگ��ر آن زمانی ک��ه ش��ما قصد 
فروش خودروی خود با س��ود 
مثاًل ۲ میلی��ون تومانی دارید، 
خودروساز اقدام به فروش فوری 
با قیمت مصوب کند، چه بالیی 
سر سود ش��ما خواهد آمد؟ آیا 
پذیرفته ای��د؟  را  آن   ریس��ک 
کارشناس��ان  از  دیگ��ر  یک��ی 
خ��ودرو نظ��ر جالب ت��ری ب��ه 
موضوع سرمایه گذاری در بحث 
خرید خودرو و س��رمایه گذاری 
در بان��ک دارد. وی می گوی��د: 
ب��ه نظر م��ن ش��اید در بعضی 
ب��ه  نتوانن��د  بانک ه��ا  م��وارد 
وظیف��ه اش��تغال زایی و کمک 
ب��ه رش��د اقتصادی کش��ور به 
درس��تی عمل کنن��د و خرید 
سهام خودروسازان بهترین کار 
ممکن اس��ت که جمیع جهات 
ملی و ش��خصی موضوع در آن 

رعایت می شود. 
به  کلی  به ط��ور  نتیجه گیری:  
نظر می رسد خرید خودرو برای 
س��رمایه گذاری کار پرریس��کی 
بوده و طبق صحبت کارشناسان 
اگر اصرار به س��رمایه گذاری در 
بحث خودرو دارید و می خواهید 
این اتفاق ب��دون ورود به حوزه 
دالل��ی ص��ورت بگی��رد، خرید 
س��هام خودروسازان بهترین کار 

است. 

قیمت خودروهای کمتر از 40 میلیون 
تومان ب��ه زودی تعیین تکلیف می ش��ود. 
قیم��ت نهایی ای��ن خودروه��ا در انتظار 
تصمیم ش��ورای رقابت اس��ت. از ابتدای 
سال گذش��ته خودروس��ازان درخواست 
افزای��ش قیم��ت را ب��ه ش��ورای رقابت 
دادن��د و این مجموعه اعالم کرده اس��ت 
که خردادماه نتیجه بررس��ی های خود را 

اعالم می کند. 
به گزارش »عصرخ��ودرو«، ولی ملکی 
عضو ش��ورای رقابت و عضو کمیس��یون 
صنایع و مع��ادن مجلس درب��اره قیمت 
خودروه��ای کمت��ر از 40 میلیون تومان 
می گوید: به احتم��ال زیاد افزایش قیمت 
خودروهای��ی که مش��مول قیمت گذاری 
توس��ط ش��ورای رقابت اس��ت، ۵ درصد 
افزایش پی��دا کند. البت��ه تصمیم گیری 
نهایی بس��تگی به فرمول و مس��تنداتی 
دارد که خودروس��ازان به شورای رقابت 

ارائه کردند.  
وی ادام��ه داد: ش��ورای رقابت برای 
آنکه مردم بیش از این با گرانی مواجه 
نش��وند اجازه نمی دهد قیمت ها رشد 
چش��مگیری پیدا کند. به زودی قیمت 
نهایی خودروهای کمتر از 40 میلیون 
 تومان به خودروس��ازان ابالغ می شود. 
عض��و ش��ورای رقاب��ت اظهارداش��ت: 

تصمی��م دیگری ک��ه ش��ورای رقابت 
می خواه��د بگی��رد ای��ن اس��ت ک��ه 
خودروهای کمتر از 4۵ میلیون تومان 
را مش��مول قیمت گذاری کند. از آنجا 
که قیمت خودرو در بازار افزایش پیدا 
کرده است دیگر رقم 40 میلیون تومان 
 برای کنترل قیمت ها منطقی نیس��ت. 
ش��ورای رقابت در حال��ی خردادماه را 
زمان نهایی ش��دن قیمت خودروهای 
کمت��ر از 40 میلیون تومان وعده داده 
است که خودروسازان در عرضه خودرو 
دس��ت به عصا حرکت می کنند. چند 
وقتی اس��ت که عرضه خودرو توس��ط 
خودروس��ازان کاه��ش یافته اس��ت و 
ای��ن ام��ر را نمایش��گاه داران خ��ودرو 
و نمایندگی ه��ا در گالیه ه��ای خ��ود 
آورده ان��د. آنه��ا گفتن��د: رویه کاهش 
عرضه باعث ایجاد حاش��یه بازار ش��ده 
اس��ت و در ای��ن می��ان تنها بخش��ی 
ک��ه س��ود می برن��د دالالنی هس��تند 
که توانس��تند به خودروه��ای تولیدی 
کنن��د.  پی��دا  دس��ت   خودروس��ازان 
اتحادی��ه  رئی��س  می��ان  ای��ن  در 
نمایشگاه داران خودرو پای واسطه هایی 
را به میان کشید که با رایزنی توانستند 
و  بگیرن��د  خ��ودرو  خودروس��ازان  از 
به ص��ورت قطره چکانی وارد بازار کنند. 

البته واس��طه ها خودروه��ا را با قیمت 
باالت��ری به ف��روش می رس��انند. پایه 
افزایش قیمت آنها یک میلیون تومان 
نجومی  س��ود های  واس��طه ها  اس��ت. 
می برن��د و از طرف��ی م��ردم متحمل 
فشارهایی می شوند که روز به روز باعث 
 کاه��ش قدرت خری��د آنها می ش��ود. 
از آنجا ک��ه طی ماه های اخیر وضعیت 
ارزی کشور با چالش هایی مواجه شده 
است و خودروس��ازان به جای افزایش 
به��ره وری، رش��د قیم��ت را ترجی��ح 
می دهن��د و وزارت صنعت با بررس��ی 
ن��رخ تورم و قیم��ت م��واد اولیه برای 
خودروهای باالتر از 40 میلیون تومان 
۹.6 درص��د افزای��ش را تصویب کرد. 
هر چند این امر توس��ط خودروسازان 
رعایت نشد و برخی خودروها با درصد 
باالتری گران ش��ده اس��ت اما حداقل 
تکلیف در آن بازار مشخص شده است 
ولی در خودروهای کمتر از 40 میلیون 
 تومان هنوز فروش مش��خص نیس��ت. 
به هر ترتیب بارزترین مشکلی که مردم 
با آن مواجه شدند کاهش فروش خودرو 
و حرکت به س��مت فروش نقدی است. 
س��ال گذش��ته تنوع فروش به گونه ای 
ش��ده بود که افراد ب��ا ودیعه پایین هم 
دس��تگاه  یک  می توانس��تند صاح��ب 

خودرو ش��ود، ولی اکنون خودروسازان 
ترجی��ح می دهن��د خودروه��ای خود 
را به ص��ورت نقدی به فروش برس��انند 
 و از ف��روش ش��رایطی پرهی��ز کنن��د. 
در خودروه��ای کمت��ر از 40 میلیون 
تومان نوسان قیمت، آهنگ تندی پیدا 
کرده اس��ت. پراید ۱۱۱ که در کارخانه 
حدود ۲۱ میلی��ون و ۳00 هزار تومان 
است اکنون در بازار قیمت ۲4 میلیون 
تومان را تجربه می کند. سایر خودروها 
نیز چنین ش��رایطی را دنبال می کنند. 
از ای��ن رو به نظ��ر می رس��د اگ��ر طبق 
گفته خودروس��ازان عرضه خودرو کم 
نشده اس��ت باید کاری کرد که توزیع 
شرایط اس��تانداردی بگیرد و واسطه ها 
حذف ش��وند. البته در این مدت قیمت 
خودروهای باالتر از 4۵ میلیون تومان 
هم سیر صعودی به خود گرفته است و 
هنوز بازار روی آرامش را به خود نگرفته 
اس��ت. ساندرو 6۸ میلیون و ۵00 هزار 
تومان و ساندرو استپ وی ۷4 میلیون 
و ۵00 هزار تومان به فروش می رس��د. 
همچنین پژو ۲06 تیپ ۲ با قیمت 44 
میلیون و ۳00 هزار تومان، پژو پارس با 
قیمت 4۲ میلیون و ۲00 هزار تومان و 
H۳0 با قیمت ۵4 میلیون و ۵00 هزار 

تومان خرید و فروش می شود.

محقق واحد علوم و تحقیقات دانشگاه 
آزاد اس��المی ب��ا توج��ه به نف��وذ منابع 
تجدیدپذیر بادی و خورشیدی، به تعیین 
تعداد، اندازه و مکان ایس��تگاه های شارژ 
خودرو ه��ای برقی قاب��ل بهره برداری در 

تهران پرداخت.
 مصطفی ن��وروزی محقق ایرانی گفت: 
در ای��ن تحقی��ق با این ف��رض که تعداد 
خودرو های برقی موجود در تهران ۲ هزار 
خودرو باش��د به برآورد تع��داد، اندازه و 

مکان ایستگاه های شارژ خودرو های برقی 
مورد نیاز در تهران پرداخته شده است. 

ب��ه خبرگ��زاری دانش��جو، وی افزود: 
در تحقی��ق انجام ش��ده در واحد علوم و 
تحقیق��ات، اس��تفاده همزم��ان از منابع 
در  خورش��یدی  و  ب��ادی  تجدیدپذی��ر 
ایس��تگاه های ش��ارژ خودرو های برقی بر 
اساس وضعیت بومی و با تأکید بر کالنشهر 
 تهران مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت. 
تحقیق��ات  و  عل��وم  واح��د  محق��ق 

ایس��تگاه های ش��ارژ  اف��زود: جانمای��ی 
خودرو ه��ای برق��ی در نقاط��ی ص��ورت 
گرفته اس��ت که دارای تابش مس��تقیم 
و متمرکز خورش��ید بوده و س��رعت باد 
 حداق��ل 0.۲ کیلومتر بر س��اعت باش��د. 
وی ب��ا بیان اینکه در ای��ن تحقیق، توان 
مورد نیاز برای شارژ هر خودرو حدود ۲۵ 
کیلووات برآورد ش��ده است، خاطرنشان 
کرد: زمان مورد نیاز برای شارژ هر خودرو 
به عواملی نظیر نوع باتری، توان ماش��ین 

 و سطح ولتاژ ایستگاه شارژ بستگی دارد. 
طب��ق ای��ن گ��زارش، تحقی��ق »تعیین 
تع��داد، ان��دازه و م��کان ایس��تگاه های 
ش��ارژ خودرو های برقی در ش��هر تهران 
ب��ا توجه ب��ه نف��وذ مناب��ع تجدیدپذیر 
بادی و خورش��یدی« در قالب پایان نامه 
کارشناس��ی ارش��د مصطف��ی ن��وروزی، 
دانش��جوی دانش��کده مکانی��ک، برق و 
کامپیوت��ر واح��د عل��وم و تحقیق��ات به 
راهنمایی فرامرز فقیهی انجام شده است. 

تعیین تکلیف قیمت خودروهای زیر 40 میلیون تومان

ایستگاه های شارژ خودرو های برقی در تهران بررسی می شوند

آیا خرید خودرو بهترین راه برای سرمایه گذاری در ایران است؟ 
اخبار

بعد از رمضان بازار خودرو رونق 
می گیرد

یک کارش��ناس بازار خودرو عنوان کرد به صورت 
س��نتی تابستان زمانی است که هیجان بازار افزایش 
می یاب��د و انتظار می رود بعد از م��اه مبارک رمضان 
هیجان تابس��تانی بازار خودرو بیشتر شود و این بازار 
رون��ق بگیرد.  خودرو به عنوان یک کاالی مصرفی با 
رویکرد س��رمایه گذاری یکی از کاالهای مورد توجه 
مردم ایران اس��ت. آیا نوس��انات اخیر ارزی و خروج 
آمری��کا از برجام تأثیری بر ب��ازار خودروهای داخلی 
و وارداتی خواهد داش��ت؟ آیا گرمای تابس��تان ۹۷ 
می تواند باعث گرم شدن بازار معامالت خودرو شود؟ 
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو در گفت وگو 
با تجارت نیوز عنوان کرد: بازار خودرو را در سه سطح 
باید مورد بررس��ی قرار داد. اولین س��طح مربوط به 
خودروهای زیر 4۵ میلیون تومان اس��ت که زیر نظر 
مس��تقیم دولت هس��تند و س��االنه ۹.6درصد اجازه 
افزایش قیم��ت دارند که این افزایش قیمت معقولی 
اس��ت.  وی افزود: این بازار مصرف همیش��گی خود 
را دارد. انتظ��ار می رود در چه��ار ماه آینده معامالت 
خودروهای زیر 4۵ میلیون تومان داغ باش��د، گرچه 
بعید به نظر می رسد بازار هیجان خاصی داشته باشد. 
کاکایی تصریح کرد: با تحریم های دولت آمریکا که 
از ح��دود دو ماه و نیم آینده اعمال می ش��ود صنعت 
خودرو با تنش بس��یاری مواج��ه خواهد بود و به نظر 
نمی رس��د دولت این بخش را دچار چالش جدی تری 
کند. ب��ا توجه به اینکه معام��الت در این بخش مثل 
همیش��ه در حال انجام اس��ت در این س��طح از بازار 
هیجان فعلی نه کم می ش��ود ن��ه بیش از این خواهد 
ش��د.  وی عنوان ک��رد: در مح��دوده خودروهایی با 
قیم��ت 4۵ تا ۱۵0 میلیون توم��ان خودروهای تولید 
داخ��ل به تدریج با افزایش ارزبری مواجه خواهند بود. 
قیمت ای��ن محصوالت در حال حاضر بر مبنای ارزی 
اس��ت که دولت به اجبار اعالم می کند.  کاکایی بیان 
کرد: به دلیل حاشیه بازار زیادی که در بخش خودروهای 
بی��ن 4۵ تا ۱۵0 میلیون تومانی وجود دارد، معامالت با 
هیجانات زیادی پیش می رود و مش��تریان می دانند که 
قیمت های بازار واقعی نیستند.  وی افزود: در عین حال 
به صورت سنتی تابس��تان زمانی است که هیجان بازار 
افزایش می یابد و انتظار می رود بعد از ماه مبارک رمضان 
هیجان تابستانی بازار خودرو بیشتر شود و این بازار رونق 
بگیرد. البته در حال حاضر هم این هیجان تا حدی وجود 
دارد، چراکه خودرو در ایران بیش از اینکه کاالی مصرفی 

باشد کاالیی برای سرمایه گذاری است. 

صنعت خودروی ایران بر اساس 
مدل های اقتصادی شکل نگرفته است

یک کارشناس صنعت خودروی کشور با اشاره به نقش 
مواد اولیه در افزایش هزینه های تولید اظهارداشت از آنجا 
که قسمت بزرگی از مواد اولیه مورد نیاز در صنعت خودرو 
از خارج کش��ور تهیه می شود، مواد اولیه سهم بزرگی در 
افزایش هزینه های تولی��د دارد.  به گزارش خبرخودرو، 
ابوالفضل خلخال��ی در ادامه افزود: به طور مثال ورق های 
فوالدی مورد نیاز بدنه خودرو در کشور تولید نمی شود و 
ناچارا این ورق ها از کشور کره تأمین می شود که قیمت 
باالیی دارند، همچنین در مورد مواد خام پلیمری و برخی 
گرانول های مورد نیاز صنعت خودرو نیز شرایط به همین 
گونه اس��ت، که این عوامل قیمت تمام ش��ده خودرو را 
افزایش می دهد.  وی با اش��اره به اهمیت داخلی س��ازی 
مواد اولیه م��ورد نیاز صنعت خودرو گفت: چنانچه مواد 
اولیه ب��ا کیفیت خوب و به صورت اقتص��ادی در داخل 
کش��ور تهیه شود، قطعاً قیمت تمام شده خودرو کاهش 
خواهد یافت.  وی با بیان بهره وری پایین خطوط تولید 
به عنوان یکی دیگر از عوامل افزایش هزینه تولید گفت: 
از آنجا که نیروی انس��انی به کار گرفته شده در خطوط 
تولید متناس��ب با ظرفیت تولید نیس��ت و بسیار بیشتر 
از نیاز اس��ت، در نتیجه صنعت خودرو در بخش حقوق 
و دس��تمزد هزینه س��ربار زیادی را متحمل می شود که 

موجب افزایش قیمت تمام شده خودرو می شود. 
خلخالی در ادامه افزود: صنعت خودروی ما، صنعت 
تمام دولتی بوده اس��ت و بر اساس مدل های اقتصادی 
ش��کل نگرفته و همین امر باعث شده است نیروی کار 
بیشتر از آنچه مورد نیاز است جذب این صنعت شود و 

بهره وری در صنعت خودرو کاهش یابد. 
این کارش��ناس صنعت خ��ودرو در ادامه با اش��اره به 
اقتصادی نبودن زنجیره تأمین در صنعت خودرو تصریح 
کرد: در دنیا روال به این صورت اس��ت که قطعه س��ازان 
ب��زرگ یک مدل قطعه مورد نیاز ب��رای انواع خودروهای 
ی��ک خودروس��از را در تیراژهای��ی حدود ی��ک میلیون 
قطعه در س��ال تهیه می کنند، اما در ایران کار تولید یک 
قطعه بین چند قطعه س��از تقسیم می ش��ود و در نتیجه 
برخی قطعه س��ازان حدود ۱00 ه��زار عدد از یک قطعه 
در س��ال تولید می کنند.  وی در ادام��ه افزود: به همین 
دلیل فرآیند تولید قطعات اقتصادی نیست و نهایتاً قیمت 
تمام شده قطعات داخلی افزایش پیدا می کند، همچنین 
قیمت قطعات خارجی نیز ب��ا افزایش قیمت ارز افزایش 
می یابد، لذا قطعات با قیمت اقتصادی به دست خودروساز 
نمی رسد و مجموع این عوامل موجب افزایش هزینه های 
تولید خودرو می ش��ود.  وی در خص��وص قیمت گذاری 
خودروه��ا گف��ت: در حال حاض��ر خودروه��ا به صورت 
دستوری و توسط شورای رقابت قیمت گذاری می شوند اما 
بازار آزاد نش��ان می دهد که کشش افزایش قیمت را دارد 
و این بیانگر این موضوع است که قیمت فروش خودروها 
خیلی منطقی نیست. خلخالی در پایان خاطرنشان کرد: 
یکی از دالیل کاهش کیفیت خودروها این است که قیمت 
تمام شده خودرو باالست و تفاوت چندانی با قیمت فروش 
ندارد و زمانی که خودروس��از حاشیه س��ود باالیی ندارد 

نمی توان انتظار افزایش کیفیت را از او داشت. 

اخبار

قطعه سازان در پی مجوز افزایش 
قیمت ها

برخی قطعه سازان معتقدند این روزها به سبب افزایش 
دس��تمزدها و نرخ مواد اولیه، باید قیمت تولیدات خود را 
افزای��ش دهند، در غیر این ص��ورت این صنعت که »بال 
خودروس��ازی« است، زمینگیر می شود.  به گزارش ایرنا، 
براساس نظر کارشناسان صنعت خودرو، مکانیسم قیمت ها 
در ایران به گونه ای اس��ت ک��ه بر نرخ مواد اولیه فوالدی، 
پتروش��یمی و... تأثیر می گذارد؛ قیم��ت قطعات مرتبط 
 با این مواد نیز متناس��ب با نرخ رس��می ارز باال می رود. 
آنان معتقدند تأثیر افزایش هزینه های مرتبط با مواد اولیه و 
قطعاتی که به طور مستقیم از نرخ ارز اثر می گیرد، دست کم 
۱0درصد است. به این موارد باید رشد دستمزدها، بهای 
انرژی و... را نیز اضافه کرد که با در نظر گرفتن همه موارد 
 ۱۵ ت��ا ۲۳ درصد افزایش قیمت خودرو منطقی اس��ت. 
در دو س��ال گذش��ته خودروس��ازان به ط��ور متوس��ط 
 افزای��ش ۱.۵ درص��دی قیمت ه��ا را تجرب��ه کردن��د. 
محاف��ل گوناگون��ی مانند کمیس��یون صنای��ع مجلس 
ش��ورای اس��المی در هفته های گذش��ته به این موضوع 
ورود کردن��د و وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت نی��ز 
اع��الم ک��رد خودروس��ازان مجاز ب��ه افزای��ش بیش از 
 ۹.6 درص��دی قیم��ت خودروه��ای داخل��ی نیس��تند. 
در پ��ی گران��ی خودروه��ا، قطعه س��ازان نیز ب��ه دنبال 
افزایش قیم��ت تولیدات خ��ود هس��تند؛ موضوعی که 
در س��ال های گذش��ته ب��ا این تحلی��ل خودروس��ازان 
ک��ه قیمت ف��روش خودرو ثابت اس��ت، مس��کوت ماند 
 و مج��وز افزای��ش قیم��ت به قطعه س��ازان داده نش��د. 
در این زمین��ه، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و 
قطعه سازان گفت: با توجه به وضعیت ارزی کشور و افزایش 
قیمت مواد اولیه، رشد ۳0 تا ۳۵درصدی متوسط قیمت 
تولیدهای صنعت قطعه سازی نیاز است تا شاهد تعطیلی، 
 تعدیل نیرو و س��ایر مش��کالت در این واحدها نباش��یم. 
 »آرش محبی ن��ژاد« ادامه داد: با توج��ه به افزایش نرخ 
دس��تمزدها، رش��د دس��ت کم ۳0درص��دی در قیم��ت 
خودروها ضروری اس��ت تا از زیان قطعه ساز و خودروساز 
جلوگیری ش��ود، در غیر این صورت صنعت قطعه سازی 
دوام نم��ی آورد چون از تس��هیالتی همانند م��واد اولیه 
 ارزان قیم��ت یا وام ه��ای کم به��ره اس��تفاده نمی کند. 
محبی نژاد یادآوری کرد: بهره مؤثر بیشتر تسهیالت بانکی 
۲۵درصد است، زیرا بانک ها نزدیک به ۲0 تا ۲۵ درصد از 
 مبلغ تسهیالت را به عنوان وثیقه نزد خود نگهداری می کنند. 
وی ادام��ه داد: افزای��ش ۹.6 درص��دی قیم��ت ک��ه از 
س��وی دولت مجوز آن داده ش��ده اس��ت، فقط ش��امل 
خودروهای��ی ب��ا ارزش بی��ش از 4۵0 میلی��ون ری��ال 
)4۵ میلی��ون توم��ان( می ش��ود و قرار اس��ت ش��ورای 
 رقاب��ت برای دیگر موارد تا پانزده��م خردادماه نظر دهد. 
دبیر انجم��ن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
اضافه ک��رد: تا اجرای ای��ن مجوزها و اعالم نظر ش��ورا، 
 ض��رر و زی��ان قطعه س��ازان افزای��ش خواه��د یاف��ت. 
در ش��رایط کنونی به سیاس��ت های اقتصادی جامع نگر 
نیازمندی��م ت��ا بتوانی��م در مقاب��ل تحریم ها و مس��ائل 
سیاس��ی پیش آمده بایس��تیم ام��ا تداوم رون��د کنونی، 
 زمینگیر ش��دن قطعه س��ازان را به دنبال خواهد داشت. 
محبی نژاد تأکید کرد: امسال خودروسازی کشور »زیانده« 
خواهد بود، بنابراین خودروسازان باید دست کم برای تقویت 
زیرساخت ها، به اصالح قیمت قطعات پرداخته و زیان را 
در شرکت های خود متمرکز کنند. خودروسازان مشتری 
 قطعه سازانند و حیات این دو صنعت به هم وابسته است. 
اس��ت  خصولت��ی  کش��ور  خودروس��ازی  گف��ت:  وی 
و سیاس��تگذاری کالن آنه��ا از س��وی دول��ت انج��ام 
می ش��ود، براین اس��اس اگر سیاس��ت ها نادرست باشد، 
 صنع��ت قطعه س��ازی نی��ز تحت تأثی��ر ق��رار می گیرد. 
ای��ن مقام صنف��ی اف��زود: حتی اگ��ر دولت ب��ه دنبال 
سرکوب قیمت خودرو باش��د، نباید صنعت قطعه سازی 
دچار آس��یب ش��ود، بلکه دول��ت باید زی��ان را از جیب 
 خود متحمل ش��ده یا تسهیالتی به قطعه سازان بپردازد. 
محبی نژاد با بیان اینکه »اقتصاد دستوری فقط به بدتر شدن 
شرایط می انجامد«، از ش��یوه غلط قیمت گذاری شورای 
 رقابت به عنوان »میراث دولت های نهم و دهم« یاد کرد. 

ارتقای کیفیت خودروهای داخلی هدف 
اصلی طرح ساماندهی بازار خودرو

عضو کمیسیون اصل ۹0 مجلس شورای اسالمی در 
خصوص طرح س��اماندهی بازار خودرو گفت که هدف 
اصلی طرح مذکور ارتقای کیفیت خودروهای س��اخت 
داخل اس��ت، همچنین در این طرح برای تحریک و به 
حرکت درآمدن خودروس��ازان داخلی پیش��نهاد شده 
است که تعرفه خودروهای وارداتی کاهش یابد تا شاید 
رقابت��ی هر چند اندک در صنعت خودرو ایجاد ش��ود.  
ولی داداشی همچنین در گفت وگو با خبرخودرو افزود: 
کاهش تعرف��ه خودروهای وارداتی به معنی حمایت از 
تولیدات س��ایر کشورها و جلوگیری از ساخت و تولید 
خودروهای داخلی نیس��ت و ب��رای این منظور مطرح 
نش��ده اس��ت، بلکه فقط برای ایجاد رقاب��ت در طرح 
س��اماندهی بازار خودرو گنجانده شده است.  نماینده 
مردم آس��تارا در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان مهم 
ب��ودن نقش پلتفرم ملی در مبارزه ب��ا تحریم ها افزود: 
چنانچه در کش��ور پلتفرم ملی وجود داش��ته باش��د 
خودروهای داخلی از الگوی استاندارد مشخصی پیروی 
خواهند کرد و تولیدات داخلی بر اساس استاندارد پیش 
خواهند رفت.  این عضو کمیس��یون اصل ۹0 مجلس 
ش��ورای اسالمی در ادامه با اش��اره به خروج آمریکا از 
برجام و تأثیر آن بر مشارکت های خارجی تصریح کرد: 
خ��روج آمریکا از برجام تأثیر جدی بر مش��ارکت های 
خودروی��ی نخواهد گذاش��ت زیرا از یک س��و در میان 
تحریم ها، تحریم خودرویی وجود ندارد و از سوی دیگر 
در قوانین بین المللی خروج ش��رکت های خودروس��از 

اروپایی از مشارکت خیلی آسان نیست. 

سه شنبه
8 خرداد 1397
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معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به 
ش��کل گیری پدیده اقتصاد دانش بنیان از دهه ۹0 میالدی بیان کرد 

که این حوزه موتور محرک توسعه اقتصادی کشور است. 
به گ��زارش ایرن��ا، مس��عود برومند روز 
دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیسان 
س��ابق و جدید پارک علم و فناوری استان 
گیالن در رش��ت اظه��ار کرد: ب��ا فعالیت 
وزارت علوم بعد از انقالب اسالمی در سال 
۱۳6۲ موض��وع آموزش و تربیت دانش��جو 

مطرح بود و کسی به فکر پژوهش نبود. 
وی با اش��اره به طرح موضوعات مرتبط 
ب��ا تحصی��الت تکمیل��ی و نیز فن��اوری و 
کارآفرینی اظهار داشت: با حوزه ای روبه رو 
هس��تیم که بس��یار پیچیده و مهم است و 
باید همه ارکان کشور در پژوهش و فناوری 

فعال باشند تا موفقیت حاصل شود. 
برومن��د در بخش دیگری از س��خنانش 
ب��ا قدردانی از رئیس س��ابق پ��ارک علم و 
فناوری گیالن و با تأکید بر اینکه بایس��تی 

از تجربه های او بهره مند ش��د، اضافه کرد: توسعه تیم ها با افراد آشنا 
با کارآفرینی و نوآوری، مهم است و ما نیازمند نوع دیگری از اعضای 
هیأت علمی آش��نا با مباحث نوآوری و کارآفرینی هستیم که در این 

زمینه کمبود داریم. 
مع��اون وزیر عل��وم، پارک های علم و فناوری را یک��ی از نهادهای 
مهم برای توس��عه استان و منطقه دانست و اظهار کرد: ارتباط پارک 
با دانش��گاه های بزرگ استان بسیار مهم 
است و رئیس جدید پارک علم و فناوری 
گیالن، بایس��تی به این مهم توجه داشته 

باشد. 
برومند ب��ا تأکید بر ض��رورت توجه به 
اهمیت تعامل دست اندرکاران پارک علم 
و فناوری گیالن با مسئوالن استان گفت: 
بایس��تی از آنچه در استان وجود دارد، تا 
حد امکان بهره مند شد و برای تحقق این 
مهم، تعامل و ارتباط مستقیم با مسئوالن 

نقش موثری دارد. 
وی از رئیس جدید پارک علم و فناوری 
گیالن خواس��ت تا توسعه منابع انسانی و 
جانش��ین محوری را در دس��تور کار قرار 
دهد و تأکید کرد: گیالن، ذخیره نخبگان 
کشور و استان است و ظرفیت های زیادی 

دارد که باید شناسایی کنیم. 
در این مراس��م ضمن قدردانی از مجید متقی طلب، علی باستی به 

عنوان رئیس جدید پارک علم و فناوری استان گیالن معرفی شد. 

بس��یاری از شرکت های برتر ثروت خود را از داده دارند، بنابراین داده ها 
نقش حیاتی را در این قرن بازی می کنند. 

ب��ه گزارش پای��گاه خبری تحلیلی فن��اوری و نوآوری، ث��روت گوگل، 
فیس بوک و آمازون از کجا آمده است؟ داده. بله 
در دنیای امروز داده ثروت عظیمی محسوب 
می شود و نقشی همچون نفت در قرن بیستم 
را دارد. در این میان داده های ژنومی از اهمیت 
خاصی برخ��وردار هس��تند. داده های ژنومی 
یکی از دس��ته های نوظه��ور کالن داده ها به 
ش��مار می آیند و تولید آنها روزبه روز در حال 
افزایش اس��ت. حوزه کاربرد داده های ژنومی 
بسیار وسیع است. اس��تفاده  کنندگان نهایی 
این فناوری تحقیقات دانش��گاهی، تحقیقات 
بالینی )پزش��کی(، بیمارستان ها، کلینیک ها، 
شرکت های دارویی، شرکت های بیوتکنولوژی، 

کشاورزی و محیط زیست هستند. 
در کنار پتانس��یل ب��االی داده های ژنومی 
برای توسعه کس��ب وکارهای نوظهور و ایجاد 
اقتصادی جدید، همین داده ها را می توان برای 

توسعه سالح های زیستی به کار گرفت. 
نخستین بار، FBI در اواخر سال ۲0۱4 نگرانی های خود را در این زمینه 
بروز داد، اما هیچ گونه سیاستی پیشنهاد نکرد. داده های ژنومی مواد اولیه 

سالح های زیستی هستند و در صورت وجود تخصص کافی، دانش موجود 
در آنها استخراج شده و امکان بهره گیری از آنها فراهم می شود. به همین 
دلیل کش��ورهای مختلف دنیا قوانین مختلفی را برای حفاظت از ذخایر 
ژنتیک��ی خود وضع کرده اند، به عنوان مثال 
قوانین کش��ور چین مانع خ��روج داده های 
ژنتیکی از چین توسط شرکت های خارجی 
می ش��ود، مگر اینکه ای��ن کار تحت نظارت 

سازمان های مربوط اتفاق بیفتد. 
با ای��ن ح��ال، انتقال اطالع��ات ژنتیکی 
توسط ش��رکت ها و قراردادها، تنها خطرات 
نیس��تند.  تهدید کنن��ده داده های ژنتیکی 
صنعت سالمت به شدت نسبت به حمالت 
سایبری آسیب پذیر است و این نکته دارای 

اهمیت خاصی است. 
از س��وی دیگر، پیش��رفت های پدیدآمده 
در ویرای��ش ژن و ژن��وم و همچنین نس��ل 
جدید توالی یابی DNA، امکان مسلح کردن 
ویروس ها به عواملی را فراهم کرده که در اثر 
آنها پاتوژن های خاصی مهندسی می شوند تا 
در برابر ایمنی های موجود مقاوم ش��وند و داروهای کنونی نتوانند آنها را 
از بین ببرند. تعدادی از متخصصان نسبت به مهندسی سالح های زیستی 

برای کشتن جمعیت های خاص یا افراد خاص هشدار داده اند. 

توسعه مسیر کسب و کارهای تحلیل داده های ژنومی در ایراناقتصاد دانش بنیان موتور محرک توسعه اقتصادی است

نس��ل جوان به م��رور در حال تبدیل ش��دن به مدی��ران و رهبران 
کس��ب وکار اس��ت و ای��ن اتف��اق، باعث انقالب��ی در تعاریف اساس��ی 

کسب وکار خواهد شد. 
نس��ل هزاره )نسلی که در جهان با نام نسل Y نیز شناخته می شود 
و در بازه حدودی دهه 60 تا ابتدای ۸0 شمس��ی به دنیا آمده است(، 
تا کمتر از دو سال دیگر به بزرگ ترین دسته بندی سنی کسب وکار در 
جهان تبدیل خواهد ش��د. این نس��ل در حال حاضر تغییراتی اساسی 
در دنیای تجارت ایجاد کرده است. به عالوه با افزایش بازنشستگی های 
نس��ل های قبلی، نسل جوان در حال تبدیل شدن به مدیران و رهبران 

کسب وکار است. 
تغییرات نسل جوان در سبک رهبری

کارشناس��ان معتقدند رفتارهای نس��ل جوان تفاوت هایی اساسی با 
پدران و مادران ش��ان دارد و حضور این نس��ل در جایگاه های رهبری، 
بس��یاری از اصول آن را تغیی��ر خواهد داد. یکی از ای��ن اصول، نحوه 
نگرش ما به رهبری اس��ت. در قدم اول، رهبری اقتدارگرا منسوخ شده 
و به مرور، رهبری حمایتی و مش��ارکتی جایگرین آن خواهد ش��د. در 
این بحث، سبک رهبری هدایتگر در مقابل دستوردهنده در حال رشد 

است. 
در  ش��رکت ها  مدی��ران  ک��ه  دوران��ی 
نق��ش دیکتاتور ظاهر می ش��دند و جدا از 
کارمندان در گوش��ه ای از شرکت به امر و 
نهی می پرداختند در حال منس��وخ شدن 
اس��ت. نس��ل جوان کنونی حت��ی تعریف 
رئیس را نیز از مدیریت کسب و کار حذف 
کرده و اصطالح رهبر را برای این پس��ت 

سازمانی ترجیح می دهد. 
عالوه ب��ر تعاریف، نحوه ارتب��اط برقرار 
ک��ردن و مش��ارکت واحده��ای مختلف 
س��ازمانی نیز در حال تغییر اس��ت. نسل 

هزاره بر این باور است که تمامی واحدها و سلسله مراتب سازمانی باید 
به راحت��ی با هم ارتباط برقرار کنند و در جریان روند امور قرار بگیرند. 
آنه��ا این س��بک از ارتباط را باعث ایجاد اعتماد، وف��اداری و تعهد در 

کارمندان می دانند. 
نس��ل جوان در جای��گاه رهبری، ارزش زی��ادی برای محیط کار باز 
بدون اهمیت دادن به سلس��له مراتب سنتی قائل است. آنها محیط های 
مش��ارکتی را ترجی��ح می دهن��د ک��ه هر ک��س در آن )ص��رف  نظر 
از موقعی��ت ش��غلی( حق و امکان اظه��ار نظر دارد. این موارد نش��ان 
می دهد که رهبری نس��ل ج��وان اهمیت زیادی ب��رای همکاری قائل 
اس��ت. این رهب��ران جدید پیش از هر تصمیمی ب��ا همکاران، مدیران 
باال و پایین دستی، هیأت مش��اور و منتورهای خود مشورت می کنند. 
آنها ش��بکه ای همیشه در دس��ترس دارند که برای هر سؤال یا چالش 

کسب وکار به آن رجوع می کنند. 
ترییت رهبران جوان

موارد گفته ش��ده نش��ان داد که رهبری توس��ط این نس��ل جدید، 
امی��دواری برای پیش��رفت هرچه بیش��تر ش��رکت ها در فضای مدرن 
کس��ب وکار را بیش��تر می کن��د. حال این س��ؤال ایجاد می ش��ود که 
ش��رکت ها چگونه می توانند کارمن��دان و مدیران جوان را برای تصدی 
پس��ت رهبری تربیت کنند؟ پاس��خ ساده این س��ؤال مانند هر راهکار 

دیگر برای نسل جوان در آموزش نهفته است. 
هر فرصت س��اده در ش��رکت ها می تواند ب��ه موقعیتی برای آموزش 
تبدیل شود. باید از فرصت های کوچک رهبری و مدیریت شروع کرد و 

در صورت موفقیت این افراد، به مرور مس��ئولیت های بزرگتر را به آنها 
واگذار کرد. نکته مهم این که نس��ل جوان بیش از هر نس��ل دیگر به 
راهنمایی نیاز دارد. البته قطعاً با حمایت کافی از این افراد می توان آنها 

را به باارزش ترین کارمندان شرکت تبدیل کرد. 
یکی از نکات مهم در مدیریت و رهبری نس��ل جوان، شفاف س��ازی 
اس��ت. البته این بدان معنا نیس��ت که تمامی اس��رار ش��رکت  )که در 
حوزه دسترس��ی آنها نیست( را با آنها در میان بگذارید، بلکه می توانید 
مسیر رس��یدن به اعتبار الزم برای دسترسی به این اسرار را برای آنها 
روش��ن کنید. به بیان دیگ��ر باید اهدافی قاب��ل اندازه گیری برای آنها 
مشخص کنید و مسئولیت  رسیدن به این اهداف را بر دوش این افراد 
قرار دهید. در تعریف س��اده این نس��ل تمای��ل دارد کاری قابل توجه 
و تأثیرگ��ذار انج��ام دهد. با محول کردن وظایفی در جهت پیش��رفت 
ش��رکت و تأثیرگذاری در چش��م اندازهای بزرگتر، می توانید ارزش کار 

را به آنها نشان دهید. 
یکی از چالش های اساس��ی مدیران برای تربیت رهبران نسل جوان، 
نگه داش��تن طوالنی مدت آنها در شرکت اس��ت. این نسل، شغل را به 
دید مکانی برای یادگیری در نظر می گیرد و به جای پایداری در شغل، 
به دنبال فرصت های بیش��تر است. یکی از 
راه های تشویق این افراد به تفکر بلندمدت، 
فراه��م ک��ردن فرصت ه��ای یادگیری در 
داخل سازمان اس��ت. یکی از راهکارهای 
ملموس در این بخش، یادگیری از نس��ل 
جوان در ازای آموزش تجربیات نسل های 
پیشین است. این راهکار نه تنها به پرورش 
مهارت های رهبری کم��ک می کند، بلکه 
منبعی قابل اتکا و مش��اوری قابل اعتماد 
را در اختیار آنها قرار می دهد که در مواقع 

لزوم می توانند به او مراجعه کنند. 
در ای��ن مرحل��ه با تناقض��ی عجیب در 
نس��ل جوان روبه رو می ش��ویم. آنها پارادوکسی از تمایل به استقالل و 
آموزش دیدن هس��تند. به عالوه در اکثر اوقات این افراد تمایل خود به 
یادگی��ری را بروز نمی دهند. آنه��ا تمایل دارند که خود را به رهبران و 
نس��ل قبلی ثابت کنند. به همین دلی��ل در اکثر مواقع در صورت نیاز 
ب��ه راهنمایی از ابراز کردن آن خودداری می کنند. دلیل این رفتار نیز 

ترس از تصور دیگران در مورد عدم توانایی آنها است. 
راهکار مناس��ب برای این چالش، ایجاد اعتدال بین شرایط آموزشی 
و موقعیت های استقالل نسل هزاره است. فراموش نکنید که این نسل 
همواره به دنبال چالش اس��ت. آنها وقتی اعتماد ش��ما را حس کنند و 
به این نتیجه برسند که از طرف تیم مدیریتی حمایت می شوند، قطعاً 

عملکردی فوق العاده خواهند داشت. 
در نهایت به این نکته می رس��یم که رهبری در حال تبدیل ش��دن 
به پدیده ای انس��انی تر اس��ت. به بیان دیگر اف��راد نقش های مهم تری 
در تصمیم  گیری ش��رکت ها خواهند داشت. از طرفی محیط های کاری 
مشارکتی و متنوع تر در حال گسترش هستند. نسل هزاره دیگر سبک 
کاری ۸ ت��ا ۵ را نمی پذیرد. آنها کارمندانی نیس��تند که به محیط کار 
بیایند، وظایف ش��ان را انجام دهند و بدون هیچ تأثیری روی پیشرفت 
کلی شرکت، آن را ترک کنند. طبیعتا این دیدگاه در رهبران این نسل 
نیز وجود خواهد داش��ت. به تعریف س��اده، نس��ل هزاره و نسل بعدی 
)نسل Z که به مرور در حال ورود به بازار کار است(، سبک کسب وکار 

را در تمام نقاط جهان تغییر خواهد داد. 
FORBES/zoomit منبع

مورگان استنلی پیش بینی می کند که ارزش بازار اپل طی یک سال آینده می تواند به یک تریلیون دالر برسد. 
براساس پیش بینی مورگان استنلی، طی یک سال آینده شاهد رسیدن ارزش بازار اپل به یک تریلیون دالر خواهیم بود. با توجه به 

موفقیت چشمگیر اپل در بخش ارائه سرویس ها و خدمات، ارزش هر سهم این شرکت به رقم 214 دالر افزایش خواهد یافت. 
به گزارش زومیت، مورگان استنلی بار دیگر قیمت هدف در نظر گرفته شده برای اپل را باال برد. قیمت هدف جدید این شرکت برای 

هر سهم 214 دالر است. این موضوع پنجشنبه گذشته طی یادداشتی اطالع رسانی شد. این قیمت هدف باعث خواهد شد که ارزش 
بازار اپل به 1.024 تریلیون دالر برسد. البته اپل رشد بازار خود را مدیون سرویس ها و خدماتی است که در مرحله رشد و شکوفایی 

قرار دارند. این سرویس ها حتی می توانند تبعات مالی منفی ناشی از افت فروش آیفون را جبران کنند. 
کیتی هوبرتی از تحلیلگران برجسته بازار معتقد است:  خدمات و سرویس ها، محرک و عامل رشد درآمد مالی اپل محسوب می شوند. 
درآمد اپل طی پنج سال گذشته، با نرخ رشد مرکب ساالنه )CAGR( 8درصد روبه رو بود که این رقم به واسطه فروش گوشی پرچمدار 

آیفون همان سال ایجاد شد، اما با توجه به طوالنی تر شدن چرخه های جایگزینی گوشی  و کاهش نرخ خرید گوشی جدید و در اصل 
رشد تک رقمی فروش، بر این باوریم که خدمات و سرویس ها ظرف پنج سال آینده، همچون عصای معجزه گری منجر به رشد درآمد 

مالی 67درصدی اپل خواهند شد. 
سرویس ها و خدمات اپل شامل فروشگاه اپل  استور و آیتونز می شود که سریع ترین بخش درآمدزا و درحال رشد اپل هستند. این 

بخش در سه ماهه چهارم سال 2017 به تنهایی توانسته است، 270میلیون مشترک به چرخه کاری خود اضافه کند که حدود دو برابر 
مشترکان نتفلیکس است. تعداد مشترکان نتفلیکس در همین بازه زمانی بیش از 100 میلیون کاربر بود. 

کیتی هوبرتی در ادامه صحبت های خود اضافه کرد:  برآورد ما این است که طی 12 ماه گذشته، کاربران بیش از 40 میلیارد دالر در 
اپل استور هزینه کرده اند که با توجه به تخفیف 30درصدی اپل، می توانیم بگوییم درآمد خالص اپل از اپل استور بیش از 12میلیارد دالر 

طی 12 ماه گذشته بوده است. این رقم نشان می دهد که درآمد خالص این بخش در هر سال با رشد 29درصدی مواجه است. 
ارزش سهام اپل در سال 2018 با رشد 9درصدی همراه شده است. 

 

نسل جوان تعاریف رهبری کسب وکار را دگرگون می کند

ارزش بازار اپل طی یک  سال آینده 
به یک تریلیون دالر می رسد

دریچــه

به منظور تکریم و الگوسازی از نخبگان، شخصیت های علمی و افراد صاحب نام 
و همچنین ایجاد روحیه تالش وخودباوری در میان همگان، مجمع خیران استان 
فارس با همکاری بنیاد نخبگان اس��تان فارس، همه س��اله جوایزی را به نام افراد 
حقیقی و حقوقی خوشنام و دارای سابقه درخشان در زمینه های مختلف تعریف، 
اعالم و متناس��ب با رشته ها به مشمولینی که دارای فعالیت های خاص و اثرگذار 
باشند، اعطا می کند.  در این راستا مجمع خیران فارس با همکاری شرکت فرش 
ذواالنواری و بنیاد اس��تان، جایزه کارآفرینی استاد غالمرضا ذواالنواری را به پاس 
خدمات استاد ذواالنواری پدر گبه جهان، به نوارزش آفرینان و کارآفرینان برگزیده 
فعال در زمینه فرش و صنایع دس��تی با گرایش چوب که یا س��اکن استان فارس 

باشند و یا متولد استان، اعطا می کند. 

جایزه کارآفرینی استاد غالمرضا 
ذواالنواری اعطا می شود

سه شنبه
8 خرداد 1397

شماره 1077
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نخس��تین ساالنه مد و کس��ب و کار ایران »مد و س��امیت« با هدف 
گردهم آوردن فعاالن، ذی نفعان و تصمیم گیرندگان کلیدی صنعت مد 

و فشن به ایجاد و گسترش ارتباطات آنها برگزار می شود. 
س��االنه م��د و کس��ب و کار ای��ران »مد و 
س��امیت« در نظر دارد تا ب��ا گردهم آوردن 
تصمیم گیرن��دگان  و  ذی نفع��ان  فع��االن، 
کلی��دی صنعت مد و به ایجاد و گس��ترش 
ارتباط��ات آنها کمک کن��د و زمینه را برای 
به دست آوردن دانش و اشتراک گذاری آن 

تسهیل کند. 
مهدی معصومی، موسس نخستین ساالنه 
م��د و کس��ب و کار ایران درب��اره جزییات 
نخستین س��االنه مد و کسب و کار ایران با 
عنوان »مد و سامیت« گفت: این رویداد یک 
پلتفرم کس��ب و کار تجاری و پیشرو است 
ک��ه هدف اصلی آن توانمندس��ازی، ارتقای 
سطح دانش و تجاری س��ازی استارتاپ ها و 
کسب و کارهای نوپا برنامه ریزی شده است 
و جزییات زمان و مکان برپایی آن به زودی 

اعالم خواهد شد. 
وی با اش��اره به ل��زوم به نمایش گذاش��تن آخرین دس��تاوردهای 
صنعت مد ایران و تس��ریع روند تطبیق نیازهای مشتری با محصوالت 

تولیدش��ده اظهار داشت: ایجاد تعامل و همکاری فنی و تجاری مابین 
طراحان، تولیدکنندگان، عرضه کنندگان، سرمایه گذاران و مراکز علمی 
و آموزش��ی از مهم ترین اهداف اس��ت و امیدواریم در پی برگزاری این 
روی��داد همچون دو دوره مدوتک ش��اهد 
ایج��اد فضای��ی خالق و پویا جهت رش��د 
اس��تعدادها و قابلیت های بومی صنعت مد 
ای��ران و همچنین ترویج و گس��ترش مد 

ایرانی - اسالمی باشیم. 
موسس نخستین س��االنه مد و کسب و 
کار ایران اضافه کرد: شناس��ایی، معرفی و 
حمای��ت از طراحان جوان و خالق ایرانی، 
تمرکز بر جنبه های تجاری، کارکردگرایی 
و درک ب��ازار مصرفی م��د از اولویت های 
رویداد مد و س��امیت اس��ت و در تالشیم 
تا ب��ا ایج��اد بس��تری پرق��درت و خالق 
در صنع��ت م��د داخلی ش��اهد گردآوری 

متفکران و پیشگامان عرصه مد باشیم. 
معصومی در ادامه به مأموریت و اولویت 
مد و س��امیت اش��اره و تصریح کرد: مد و 
س��امیت بر آن است تا با ایجاد زمینه ای مناسب برای برقراری ارتباط 
فع��االن حوزه مد، برندها و صاحبان کس��ب و کار، زمینه س��از ارتقای 

صنعت مد و افزایش توان رقابتی آن در سطح بین الملل باشد. 

رئی��س اتاق بازرگانی ایران گفت: آقای روحانی در س��ال ۹۲ و قبل 
از انتخاب��ات اعالم کردند که اجرای قانون بهبود فضای کس��ب و کار 
یکی از اهداف ش��ان است. در این ارتباط اراده برای اجرا به وجود آمده 

اما عملکرد و اجرای کار راضی کننده نیست. 
متأسفانه از نظر سرعت بهبود فضای کسب 

و کار انتظارات برآورده نشده است. 
غالمحسین ش��افعی، رئیس اتاق بازرگانی 
ایران درخصوص وضعیت بهبود فضای کسب 
و کار با وجود گذشت پنج سال از آغاز به کار 
دولت تدبی��ر و امید اظهار کرد: آقای روحانی 
در سال ۹۲ و قبل از انتخابات اعالم کردند که 
اجرای قانون بهبود فضای کس��ب و کار یکی 
از اهداف ش��ان است. در این ارتباط اراده برای 
اجرا به وجود آمده ام��ا عملکرد و اجرای کار 
راضی کننده نیس��ت. متأسفانه از نظر سرعت 
بهبود فضای کس��ب و کار انتظ��ارات برآورده 
نش��ده اس��ت.  وی افزود: یکی از مش��کالت 
ناش��ی از تعدد دس��تگاه های تصمیم گیر در 
مرحله اجراست، فاصله بین تصویب و اجرا هم 

در کش��ور فاصله خیلی زیادی اس��ت. با این روشی که در حال اجراست، 
زمان خیلی زیادی باید صرف ش��ود تا ما به نقطه مطلوب برسیم.  رئیس 
اتاق بازرگانی خاطرنش��ان کرد: بخش خصوصی پیشنهادات الزم را برای 

سرعت بخش��یدن به روند بهبود فضای کس��ب و کار تهیه و تقدیم دولت 
ک��رده که دولتمردان آن را مورد بررس��ی قرار می دهند. اراده برای بهبود 
فضای کسب و کار در سطح باال وجود دارد ولی ساختار مناسب برای اجرا 
در سطوح پایین تر و کل کشور وجود ندارد. 
ش��افعی درخصوص عملک��رد دولت در 
ج��ذب س��رمایه خارجی بیان ک��رد: بعد 
از برجام می��زان جذب س��رمایه خارجی 
رضایت بخش نیس��ت و یک��ی از مهم ترین 
موانع جذب س��رمایه خارجی عدم بهبود 
فضای کس��ب و کار اس��ت. این مس��ئله 
حت��ی روی ج��ذب س��رمایه داخل��ی هم 
تأثیر داش��ته، زی��را مبن��ای حرکت برای 
سرمایه گذاری وجود محیط امن و مناسب 

کسب و کار است. 
وی تصریح ک��رد: هیات ه��ای خارجی 
ک��ه بع��د از برجام به ای��ران آمدند خیلی 
زیاد بودند و البته این طبیعی هم هس��ت 
زیرا آنها بیش��تر قص��د رایزنی و ارزیابی را 
داش��تند. آنها آمده بودند فضا و امکانات را 
ببینند و قوانین و مقررات کش��ور را مورد بررس��ی قرار دهند. به دلیل 
یک س��ری از مشکالت که مهم ترین آنها مش��کل روابط بانکی ماست، 

هنوز به اندازه ای که انتظار می رفت سرمایه خارجی جذب نکردیم. 

عملکرد دولت در بهبود فضای کسب و کار راضی کننده نیستنخستین ساالنه مد و کسب و کار ایران با عنوان »مد و سامیت«

شکستن عادات ممکن است دشوار باشد، اما ایجاد آنها سخت نیست. 
ش��ما نس��بت به یک تغییر چگون��ه عکس العمل نش��ان می دهید؟ 
کارمندان شما چه واکنشی در قبال تغییر از خود نشان می دهند؟ اگر 
نحوه مدیریت یا حتی استقبال از تغییر را فرا نگیرید، با صعودی همراه 
با تقالی همیش��گی در حرفه خود روبه رو خواهید شد. هراکلیتوس، از 
فالس��فه یونان باستان، اظهار داشت »هیچ کس دو بار در یک رودخانه 
گام نمی گ��ذارد؛ چراکه نه دیگر رودخانه همان قبلی اس��ت و نه او آن 
آدِم س��ابق. تنها چیزی که مانند قبل است، رخ دادن تغییر است«. ما 
به نحو متمایزی از این مس��ئله آگاه هستیم، هرچند بیشتر انسان ها در 

مواجهه با تغییر دچار مشکل می شوند. 
در زم��ان رویارویی با تغییرات در کار، بیش��تر افراد از روی ناراحتی 
واکنش نشان می دهند، نسبت به از دست دادن کنترل احساس ترس 
می کنند و مطمئن نیس��تند بتوانند از رودخان��ه جدید عبور کنند. یا 
این که صرفاً در مقابل چش��م انداز الزام به توسعه انرژی و تالش ذهنی، 
عاطفی و فیزیکی مقاومت می کنند؛ مجموعه ای که در کنار هم »کار« 

را تشکیل می دهند. 
نجوای انسانی با طرز فکر معمولی این گونه است که »تنها می خواهم 
راحت باشم و امنیت داش��ته باشم«. این ذهنیت از تغییر متنفر است 
و ه��ر کاری را جه��ت اجتن��اب از آن انجام می ده��د. زمانی که تغییر 
اجتناب ناپذیر است، شخص عادی مانند یک قربانی در حال غرق شدن 
رفتار خواهد کرد. در مقابل جریان های تغییر دست و پا می زند و انرژی 
خود را از دست می دهد؛ متحیر است که چرا زندگی تا این حد دشوار 

است. 
درعوض، خود را در حالتی فرض کنید که از ذهنیت انعطاف پذیری 
برخوردارید، به آرامی جریان رودخان��ه را می پذیرید، عکس العمل های 
خود را با مس��یر آب تطبیق می دهید و از انرژی رودخانه برای تقویت 
تالش های خود بهره می برید. این همان اصل انعطاف پذیری ا س��ت؛ با 
مهارت و هوش از تغییر برای ارتقای س��فر خود به  س��مت موفقیت و 
خوش��بختی بهره می برید و با تسلط بر این مفهوم، جهان برای شما به 

صدفی آماده باز شدن، تبدیل می شود. 
ما همه، مخلوقات عادت هستیم 

موجودات بشری به گونه ای آفریده شده اند که چون مخلوقات عادت 
رفتار می کنند. به خاطر داش��ته باشید مغز ما با جذب ۱۱ میلیون بیت 
در ثانی��ه و فیلتر کردن ۱۲6 بیت در ثانیه در ذهن آگاه، عمل می کند 
و بی��ش از ۹۹ درص��د آن چه خ��ارج از ذه��ن آگاه رخ می دهد را رها 
می س��ازد. حتی همین فیلتر کردن اطالعات، محصولی از برنامه ریزی 
اتوماتیک ذهن است –یعنی همان عادات. ما مخلوقات عادت هستیم. 
نمی گوی��م که خوب یا بد اس��ت؛ تنها می توان گفت ک��ه وجود دارد. 
بنابراین س��ؤال این گونه تغییر می کند: چگونه می توانید از این واقعیت 

به نفع خود استفاده کنید؟ 
شکل گیری یک عادت چقدر به طول می انجامد؟ 

زمانی که در کارگاهم پرسیدم »شکل گیری یک عادت چقدر به طول 
می انجامد؟« بیش��تر حضار با فریاد گفتند س��ه هفته یا ۲۱ روز؛ این 
یعنی خرد س��نتی رایج. ایده بنده این اس��ت که برای موجود بشری، 
تنها یک بار انجام دادن کاری منجر به تش��کیل عادت می شود. تصور 
کنی��د ش��ما در میان مخاطب��ان کارگاه من حضور داری��د و این یک 
رویداد دو روزه است. در روز دوم آموزش در چه محلی از اتاق خواهید 

نشس��ت؟ این احتمال خیلی زیاد اس��ت که ش��ما درس��ت در همان 
صندلی روز اول بنش��ینید. در جس��ت وجوی محل پارک برای خودرو 
نیز به س��راغ همان مکان قبلی می روید و اگر اشغال شده باشد، حس 
خوبی پیدا نخواهید کرد. کلید ایجاد یک عادت هیچ ارتباطی با زمان 
و انج��ام آن کار با راحتی ندارد. هرقدر انجام کاری آس��ان تر باش��د، 
انس��ان س��ریع تر آن را تبدیل به عادت می کند. ترفند تبدیل رفتاری 
به یک عادت، این اس��ت که س��ریعاً با آن احساس راحتی کنیم. این 
مس��ئله هم چنین ترفندی برای حرکت در رودخانه تغییر محس��وب 
می ش��ود. زمانی که تغییرات در ش��ما پررنگ می شوند، سریع تر با آن 
احس��اس راحتی می کنید و خود را با ش��رایط وفق می دهید و بر آن 

غلبه می کنید. 
مراحلی برای سازگاری وجود دارد

زمانی که س��اختار ذهنی انس��ان با تغییر مواجه می شود، یک سری 
مراحل را در فرآیند سازگاری با موقعیت جدید طی می کند. هر اندازه 
پیش��رفت وی در این مراحل س��ریع تر صورت بگیرد، ش��خص خود را 
زودت��ر با محیط وفق می دهد و بر آن غلبه می کند. این فرآیند را یک 
بازی تخته فرض کنید که در آن، مهره خود را از نقطه شروع تا نقطه 

پایان، بانهایت سرعت و کارایی جابه جا می کنید. 
زمانی که م��ا با اخبار تغییر مواجه می ش��ویم، مرحله نخس��ت آغاز 
می ش��ود؛ یعنی مقاومت. اگر ذهن خود را برای کار با ترس و ذهنیت 
کوته بینانه آموزش داده باش��ید، اولین واکنش شما نیز رفتاری مبتنی 
بر ترس خواهد بود؛ نگرانی، اضطراب، خش��م، س��رزنش و شاید حتی 
انکار. این امر منجر به سردرگمی و ایجاد ناراحتی می شود. این مسئله 
چگون��ه بر ش��ما تأثیر خواهد گذاش��ت؟ چگونه امنیت ش��ما را دچار 

خدشه خواهد ساخت؟ 
زمانی که واقعیت تحمیلی جدیدی مقرر می ش��ود، ذهن ما به سمت 
یکپارچه س��ازی پیش م��ی رود. روندهای جدید و نوظه��ور زمانی آغاز 
می شوند که ما واقعیت جدید را می آزماییم. اشتباهات رخ می دهند، اما 
امکان تصحیح مس��یر نیز وجود دارد. همین شرایط منجر به فراگیری 
نحوه غلبه بر مشکالت خواهد شد. درنهایت، مسئولیت به وجود می آید. 
واقعیت جدید به واقعیت معمولی اما تازه تبدیل می ش��ود و ما یک بار 
دیگر احساس راحتی می کنیم. می گویم مسئولیت، زیرا زمانی که شما 
ناراحت می ش��وید، مبارزه خواهید کرد تا واقعیت جدید را حفظ کنید 
)که حاال به یک عادت تبدیل ش��ده است(، همان گونه که قباًل در تقال 

بودید تا واقعیت قدیمی را حفظ کنید. 
در مورد این مس��ئله این گونه فکر کنید؛ اگر مجبور شدید سیستم 
عامل رایانه خود در محل کار را با یک فناوری جدید که به نظر خیلی 
دش��وار می رس��د عوض کنید، ب��ه احتمال زیاد ت��الش خواهید کرد 
سیس��تم جاری را نیز حفظ کنید؛ سیس��تمی که اگر دچار مش��کل 
نمی ش��د، هیچ گاه جایگزینی برایش نمی آوردید. شیوه مقاومت شما 
در مقابل استفاده از این سیستم جدید درست مشابه با همان روشی 
ا س��ت که دو سال دیگر در مقابل سیستم جدید بعدی از خود نشان 
خواهی��د داد. زمانی که با سیس��تم احس��اس راحت��ی و به آن عادت 
می کنی��د، به لحاظ عاطفی به آن وابس��ته می ش��وید و برای حفظش 
مبارزه می کنید. به دلیل وجود همین حس است که در آخرین لحظه 
تعویض یک خودرو که با آن س��فرهای دلچس��بی را تجربه کرده ایم، 
دچار تردید می ش��ویم. این امر تا زمانی ادامه دارد که با ایجاد حس 
راحتی و وابس��تگی به اتفاق جدید، بتوانیم خود را با آن وفق دهیم و 

به شرایط عادت کنیم. 
entrepreneur :منبع

مورگان استنلی پیش بینی می کند که ارزش بازار اپل طی یک سال آینده می تواند به یک تریلیون دالر برسد. 
براساس پیش بینی مورگان استنلی، طی یک سال آینده شاهد رسیدن ارزش بازار اپل به یک تریلیون دالر خواهیم بود. با توجه به 

موفقیت چشمگیر اپل در بخش ارائه سرویس ها و خدمات، ارزش هر سهم این شرکت به رقم 214 دالر افزایش خواهد یافت. 
به گزارش زومیت، مورگان استنلی بار دیگر قیمت هدف در نظر گرفته شده برای اپل را باال برد. قیمت هدف جدید این شرکت برای 

هر سهم 214 دالر است. این موضوع پنجشنبه گذشته طی یادداشتی اطالع رسانی شد. این قیمت هدف باعث خواهد شد که ارزش 
بازار اپل به 1.024 تریلیون دالر برسد. البته اپل رشد بازار خود را مدیون سرویس ها و خدماتی است که در مرحله رشد و شکوفایی 

قرار دارند. این سرویس ها حتی می توانند تبعات مالی منفی ناشی از افت فروش آیفون را جبران کنند. 
کیتی هوبرتی از تحلیلگران برجسته بازار معتقد است:  خدمات و سرویس ها، محرک و عامل رشد درآمد مالی اپل محسوب می شوند. 
درآمد اپل طی پنج سال گذشته، با نرخ رشد مرکب ساالنه )CAGR( 8درصد روبه رو بود که این رقم به واسطه فروش گوشی پرچمدار 

آیفون همان سال ایجاد شد، اما با توجه به طوالنی تر شدن چرخه های جایگزینی گوشی  و کاهش نرخ خرید گوشی جدید و در اصل 
رشد تک رقمی فروش، بر این باوریم که خدمات و سرویس ها ظرف پنج سال آینده، همچون عصای معجزه گری منجر به رشد درآمد 

مالی 67درصدی اپل خواهند شد. 
سرویس ها و خدمات اپل شامل فروشگاه اپل  استور و آیتونز می شود که سریع ترین بخش درآمدزا و درحال رشد اپل هستند. این 

بخش در سه ماهه چهارم سال 2017 به تنهایی توانسته است، 270میلیون مشترک به چرخه کاری خود اضافه کند که حدود دو برابر 
مشترکان نتفلیکس است. تعداد مشترکان نتفلیکس در همین بازه زمانی بیش از 100 میلیون کاربر بود. 

کیتی هوبرتی در ادامه صحبت های خود اضافه کرد:  برآورد ما این است که طی 12 ماه گذشته، کاربران بیش از 40 میلیارد دالر در 
اپل استور هزینه کرده اند که با توجه به تخفیف 30درصدی اپل، می توانیم بگوییم درآمد خالص اپل از اپل استور بیش از 12میلیارد دالر 

طی 12 ماه گذشته بوده است. این رقم نشان می دهد که درآمد خالص این بخش در هر سال با رشد 29درصدی مواجه است. 
ارزش سهام اپل در سال 2018 با رشد 9درصدی همراه شده است. 

 

کلید انعطاف پذیری بیشتر در کار

ارزش بازار اپل طی یک  سال آینده 
به یک تریلیون دالر می رسد

یادداشـت

پارک علم و فناوری استان گلستان اعالم کرد: شرکت های نوپا و استارتاپ ها 
برای حضور در نمایش��گاه الکامپ گرگان تا ۱0 خردادماه سال جاری فرصت 
دارند و ش��رکت در این نمایش��گاه رایگان است.  براس��اس اعالم روز دوشنبه 
ای��ن پارک به ایرنا، نمایش��گاه الکامپ از تاری��خ ۱۹ تیرماه به مدت چهار روز 
در محل ش��رکت نمایشگاه های بین المللی استان گلس��تان در گرگان برگزار 
می شود.  نمایشگاه الکامپ بزرگ ترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه 
محص��والت و خدم��ات صنایع الکترونیک و کامپیوتر کش��ور اس��ت.  در این 
نمایشگاه آخرین دستاوردهای این صنعت اعم از سخت افزاری و نرم افزاری به 
عالقه مندان عرضه می شود.  جهت ارتقای سطح محتوای نمایشگاه همزمان با 
برپایی این رویداد چند نشست و میزگرد تخصصی نیز برنامه ریزی شده است. 

شرکت در نمایشگاه کشوری الکامپ 
گرگان رایگان است

مترجم: مجتبی مومنی آزاد
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همیش��ه معرفی گزینه هایی به عنوان 
»بهترین ها« برای من فرآیندی غیرواقعی 
و رویاپردازانه به نظر می رسید. در بچگی 
من هیچگاه کس��ی را ب��ه عنوان بهترین 
دوستم معرفی نمی کردم. دلیل اصلی آن 
نیز نگرانی از ناراحتی سایر دوستانم بود. 
باتوجه به این ویژگی اخالقی ام به عنوان 
یک کارش��ناس حوزه تبلیغ��ات نگارش 
مقاله ای پیرام��ون برترین تبلیغ تاریخ را 
غیرممک��ن یافتم. به همین خاطر در این 
مقاله تعداد نسبتا زیادی از تبلیغات را به 
عنوان مجموع��ه ای از بهترین ها در کنار 

هم قرار داده ام. 
نخستین پرسش��ی که باید بدان پاسخ 
داد به ش��رح زیر اس��ت: چرا گزینه های 
این مقاله برخی از بهترین تبلیغات همه 

دوران ها هستند؟ 
در مقام پاس��خگویی بای��د روی چند 
نکته تأکید داش��ت. نخس��ت اینکه همه 
انکارناپذی��ری روی رش��د  تأثی��ر  آنه��ا 
برندش��ان داش��ته اند. بدین معنا شرکت 
موردنظر ب��ا ارائه آن تبلی��غ به طور کلی 
وضعیت برندش را دگرگون ساخت. نکته 
بع��دی س��اختار واقع��ی و در عین حال 
حقیقت محور این تبلیغات اس��ت. براین 
اس��اس چنین کمپین هایی ب��ا تأکید بر 
ایده هایی ناب توانس��تند به موفقیتی در 
بعد جهانی دست یابند. درست به همین 
دلیل اس��ت که ما هنوز هم برخی از این 
کمپین ها را با گذش��ت زمان طوالنی به 
ی��اد داریم. در واقع ش��اید برخ��ی از ما 
زم��ان پخش این تبلیغ��ات حتی به دنیا 
نیز نیامده بودیم. با این حال سطح باالی 
تأثیرگذاری آنها همه ما را مجذوب خود 

ساخته است. 
پیش از پرداختن ب��ه برترین تبلیغات 
قصد دارم سخنی پیرامون چگونگی خلق 
یک تبلیغ بگویم. در اینجا ما با ۹ مرحله 

مواجه هستیم: 
۱-  توصی��ف مخاطب ه��ای تبلی��غ با 
اس��تفاده از نمودارهای جمعیت شناختی 

و روان شناختی؛ 
۲-  تعیی��ن اینک��ه مخاطب ها در کجا 

این تبلیغ را مشاهده خواهند کرد؛ 
۳-  ایجاد الگویی از چگونگی رونمایی 
و ظاه��ر ش��دن برند ی��ا محصول مان در 

آگهی؛
4-  تعیین اهداف شرکت از تولید این 

تبلیغ؛ 
۵- مش��خص ک��ردن کان��ال و فرمت 

تبلیغ مان؛
6-  نگارش متن اولیه تبلیغ مان.؛

۷-  افزودن پیامی جذاب به تبلیغ مان 
برای جلب هرچه بیشتر نگاه مخاطب؛

۸-  اختص��اص نقش��ی مؤثر به لوگوی 
شرکت در تبلیغ مان؛ 

۹-  هماهنگ س��ازی طرح لوگو، کانال 
تبلیغاتی و فرمت آن با یکدیگر. 

باتوجه ب��ه این ن��کات در اینحا بدون 
آنکه ش��ما را با توضیحات عجیب وغریب 
پیرام��ون هر تبلی��غ س��ردرگم کنم، به 
برترین تبلیغات تم��ام دوران ها خواهیم 
پرداخ��ت. س��عی می کن��م در پایان هر 
تبلیغ درس کاربردی آن را نیز ذکر کنم. 
ب��ه این ترتیب می توانی��م از موفقیت آن 
برند به منظور اعمالش در کسب و کارمان 

سود بجوییم. 
1- نایک: فقط انجامش بده

آی��ا می دانید زمانی محص��والت نایک 
فقط مخصوص دونده ه��ای دوی ماراتن 
بود؟ زمانی که در دهه ۸0 موجی از عالقه 
به ورزش های پیرامون تناسب اندام ظاهر 
ش��د، بخش بازاریابی نای��ک به خوبی از 
ضرورت حرکت به س��وی این بازار جدید 
آگاه ب��ود. در این می��ان نیز رقابت اصلی 
می��ان آنه��ا و رقیب سنتی ش��ان ریباک 
ش��کل می گرف��ت )در آن زم��ان میزان 
فروش کفش های ریباک بسیار بیشتر از 
نایک بود(. برهمین اساس در اواخر دهه 
۸0 میالدی نایک کمپین »فقط انجامش 

بده« را راه اندازی کرد. 
بی تردید این کمپی��ن موفقیتی کامل 
برای تیم نایک به حساب می آید. در سال 
۱۹۸۸ ف��روش کلی نای��ک ۸00 میلیون 
دالر ب��ود. این رق��م در عرض یک دهه و 
در س��ال ۱۹۹۸ به رقم خیره کننده ۹.۸ 
میلیارد دالر رسید. شعار »فقط انجامش 
بده« هم کوتاه بود و هم جذاب. در واقع 
این ش��عار کوتاه بیانگر تم��ام آنچه افراد 

در حی��ن ورزش می خواهند، بود. میزان 
تأثیرگذاری این شعار به اندازه ای باالست 
که هن��ور هم افراد زیادی را در سراس��ر 
دنیا، فارغ از فرهنگ و سبک زندگی شان، 
تح��ت تأثیر قرار می دهد. آیا قصد نداری 
پنج مایل بدوی؟ فق��ط انجامش بده. آیا 
قص��د ن��داری از چهار طبق��ه راه پله باال 
ب��روی؟ فقط انجامش ب��ده. همانطور که 
مشاهده می کنید این ش��عار به راحتی با 
هر نوع فعالیت ورزشی هماهنگ می شود. 
به عالوه با یادآوری اش همه ما انگیزه ای 
دوچن��دان ب��رای حرک��ت به فراس��وی 
ورزش��ی  زمینه  در  محدودیت های م��ان 

خواهیم یافت. 
درس کارب��ردی: هنگامی که در تالش 
ب��رای انتخ��اب بهتری��ن ش��یوه معرفی 
برندتان هس��تید، با چند پرس��ش کوتاه 
ذهن تان را س��ازماندهی کنید: شما کدام 
مش��کالت مش��تریان را ح��ل می کنید؟ 
سرویس یا محصول شما چه راهکاری را 

برای حل مشکل ارائه می دهد؟ 
پ��س از پاس��خ به دو پرس��ش فوق در 
تبلیغ تان باید روی پیامی برگرفته از آنها 
تأکید کنید. به این ترتیب ش��ما پیوندی 
عاطفی با مخاطب تان برقرار خواهید کرد. 
بدون  ش��ک نادیده گرفت��ن یک برند در 
این سطح از رابطه بسیار دشوار می شود. 

2-کوکاکوال: یک کوک به اشتراک 
بگذار

ش��رکت های ب��زرگ معم��وال حت��ی 
هنگامی که برندهای مشهوری محسوب 
می ش��وند، همچن��ان ب��ه دنب��ال انجام 
کاره��ای خارق الع��اده از نظ��ر تبلیغاتی 
هس��تند. در ای��ن می��ان نح��وه فعالیت 
تبلیغات��ی کوکاک��وال به عن��وان یکی از 
بزرگتری��ن تولیدکنن��دگان نوش��ابه در 
سراس��ر جهان قابل توجه اس��ت. به طور 
معمول کمپین ه��ای تبلیغاتی روی توده  
م��ردم ی��ا در بهتری��ن حال��ت توده های 
مختل��ف تمرکز می کنند. با این حال تیم 
تبلیغاتی کوکا توجهش را روی اش��خاص 
منفرد قرار داد. ش��یوه انجام چنین کاری 
هم درج نام آنها روی هر بطری نوش��ابه 

بود. 
کمپین »یک کوک به اشتراک بگذار« 
سال ۲0۱۱ در استرالیا شروع شد. براین 

اس��اس کوکاکوال محصوالت��ش را با درج 
۱۵0 ن��ام مش��هور در این کش��ور روانه 
بازار کرد. از آن زم��ان در ایاالت متحده 
نیز درج نام ه��ای کوچک  روی بطری ها 
رواج پی��دا کرد. براین اس��اس کوکاکوال 
نام های مش��هور و پراس��تفاده اف��راد را 
ب��ا فونت مخص��وص لوگو ش��رکت روانه 
فروش��گاه ها می کند. نکت��ه جالب اینکه 
مش��تریان می توانند کلمه یا جمله کوتاه 
مخصوص ش��ان را با ثبت درخواس��ت در 
وب سایت شرکت روی بطری چاپ کنند. 
بی هی��چ تردی��دی حرک��ت تبلیغاتی 
کوکاکوال داس��تانی جدی��د را در دنیای 
تبلیغ��ات آغ��از ک��رد. در اینج��ا باید به 
یک نکته مهم توج��ه کرد. اگرچه برخی 
از اف��راد نس��بت به کمپی��ن جدید کوکا 
واکنش مثبتی داش��تند، اما برخی دیگر 
دچار ش��ک  و تردید شدند. مسئله اصلی 
گروه دوم س��اده بود: چ��را باید امری به 
این سادگی و عمومی را اینقدر شخصی  و 

خصوصی کنیم؟ 
صرف نظ��ر از واکنش های ن��ه چندان 
مطل��وب برخ��ی اف��راد کمپی��ن جدید 
کوکاک��وال توج��ه بس��یار زی��ادی را در 
آن زم��ان ب��ه خود جلب ک��رد. موفقیت 
آنه��ا به قدری بود ک��ه زمانی بعد رقیب 
مستقیم شان، پپسی، نیز به تقلید از آنها 

پرداخت. 
درس کارب��ردی: طرف��داران کوکاکوال 
خریدارانی معمولی هس��تند. شرکت نیز 
ب��ا آگاهی از این نکت��ه روی فردیت آنها 
دس��ت گذاشت. در واقع تیم تبلیغاتی در 
پی القای ح��س مالکیت کامال خصوصی 
یک قوط��ی نوش��ابه در مش��تریان بود. 
خوش��بختانه آنها به بهترین شیوه ممکن 
این حس را در افراد زیادی ایجاد کردند. 
به عالوه برای کس��انی که از دستگاه های 
خودکار خرید می کردند، مش��اهده اینکه 
چ��ه نامی ب��ه ص��ورت تصادف��ی بیرون 
می آید، س��رگرم کننده بود. در هر صورت 
حتی اگر نام شما نیز  روی قوطی نباشد، 
انگیزه ای قوی برای به اشتراک گذاشتن 
آن با یکی از دوس��تان تان با چنین نامی 

پیدا خواهید کرد. 
ادامه دارد. . . 
hubspot :منبع 

از نایک، کوکاکوال و فولکس واگن گرفته تا گوگل و اپل

معجزه برترین تبلیغات تمام دوران ها )1( ملک مطیعی؛ پرسنال برندی که 
خودش را بازی کرد

داش فرم��ون قول داده بود دس��ت به   
چاقو نش��ود و با دست های خالی رفت سراغ برادران 
آب من��گل؛ باید می رف��ت و می مرد ت��ا قیصر بتواند 
پاش��نه کفش اش را آن طور بکشد و انتقام بگیرد و ما 
امروز ناصرخان را ج��وری به خاطر بیاوریم که انگار 
خودش ب��ود و هیچ وقت داش فرمونی در کار نبوده 

که جدا از او زندگی کرده باشد. 
ناص��ر ملک مطیعی ُمرد و از مع��دود آدم هایی بود 
ک��ه پی��ش از مرگش نمرده ب��ود و هن��وز خیلی ها 
قیص��ر می دیدند یا اگ��ر هم نمی دیدن��د جمله های 
ماندگار این فیلم را برای هم تکرار می کردند. خیلی 
سخت اس��ت بعد از این همه سال بتوانی هنوز زنده 
بمانی، درحالی که چهره تازه ات دیده نش��ده است و 
جمله های��ی که آخرین بار گفته ای س��ال های پیش 
بوده و انگار مردم خس��ته نمی شدند از تکرار آن و از 

زندگی کردنش در روزمرگی هاشان. 
اما چه چیز آقا ناصر را بعد از این همه سال دیدن 
چندباره همان فیلم ها، ماندگار می کند؟ مگر نه این 
ک��ه از دل برود هر آن ک��ه از دیده برفت؟ )که نرفته 
بود، چون در همان چند فیلم در دیده های مان بود(. 
مگ��ر نه این ک��ه هر روز فیلم های جدیدی س��اخته 
می ش��ود و هر روز این همه بازیگر ت��ازه نفس وارد 
گود می ش��وند؟ چطور می ش��ود که یکی می ش��ود 
ملک مطیعی؟ شاید باید بپرس��م چطور می شود که 
یک��ی تصمیم می گی��رد ملک مطیعی باش��د و غبار 
س��ال ها روی اسمش ننشیند و پیرترها به جوان ترها 
بگویند و جوان ترها که کم حوصله ترند، ش��اید نه با 
تمام فیلم هایش، ولی با قیصرش بشناس��ند؟ آن هم 
در این روزگاری که آدم ها کم حافظه هم می ش��وند. 

 . .
از ش��خصیت های فیلم های ایرانی کدام ها ماندگار 
ش��ده اند؟ قیصر؟ داش فرمون؟ مش حس��ن؟ مادر؟ 
نایی؟ لیال؟ هامون؟ و. . . اما تفاوت آش��کاری اس��ت 
می��ان ماندگاری یک نقش و تنیده ش��دنش در روح 
و ج��ان بازیگر، ک��ه مثال می ش��ود هام��ون، قیصر 

یا فرمون. اینجا جایی اس��ت ک��ه بازیگر می میرد و 
ه��زار نقش دیگر هم که ب��ازی کند، باز همان قیصر 
اس��ت و فرمون ک��ه دارد در خیاب��ان دیگری نقش 
دیگ��ری را زنده می کن��د، لوطی ای اس��ت که تنها 
لب��اس ع��وض می کند. و ای��ن همان اتفاقی اس��ت 
که ب��رای ملک مطیعی افتاد. او بازیگ��ر نبود، بازیگر 
یعنی کس��ی که امروز اینجاست و فردا آدم دیگری 
اس��ت، با هیبتی دیگر. ملک مطیعی اما از همان اول 
می دانست که س��یدمصطفی باشد در فیلم طوقی یا 
داش فرمون قیصر یا امیرکبیر س��لطان صاحبقران، 
همیشه ناصرخانی است که چهارشانه است و محکم 
حرف می زند، جوانمرد اس��ت و خطاپوش. چشم بر 
بدی ها می بندد و دشمن نارفیق هاست. تیزبین است 
و صادق و مغضوب و در یک کالم لوطی است؛ با کاله 

مخلمی یا بدون آن، با فیلم یا بی فیلم. 
راز ماندگاری ناصرخان این بود که تمام عقربه های 
خانه اش را، به س��اعت مرگ داش فرمون، ایستاند و 
خودش ایس��تاد و نگاه کرد و انق��دری در نقش اش 
فرورف��ت ک��ه س��ال ها در تاکس��ی ها، اتوبوس ه��ا، 
جمع های ش��بانه، مراسم نمایش فیلم و در خاطرات 
شیرین آدم ها، به جوانمردی شناخته شد و شد ناصر 
ملک مطیعی؛ پرس��نال برندی که که خودش را بازی 

کرد. 
از س��وی دیگ��ر جوانمردی، صداقت، بخش��ش به 
وق��ت انتق��ام، رفاقت بی دری��غ و. . . هم��ان چیزی 
اس��ت که ما همیشه تشنه اش بوده ایم و چه بهتر که 
قهرمان ما »خودش« را برای ما به تصویر بکش��د. در 
هر حال ش��رایط، جبر زمانه یا تصورات ما ناصرخان/ 
فرم��ون/ س��یدمصطفی/ امیرکبیر و. . . س��اخته اند 
که س��ال های سال آوازه انس��انیتش دهان به دهان 
می چرخ��د و هی��چ تبلیغات��ی به پای نی��از ما برای 
داشتن قهرمانی جوانمرد نمی رسد که با مرگش هم 

نمی میرد.  
mbanews :منبع
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واقعیت تبلیغات )33(
افسانه خیابان مدیسون- بخش دوم

تنوع کاال در آمریکا و دنیای مدرن واقعا شگفت انگیز 
اس��ت. اکث��ر این کاالها جدی��د، فوق الع��اده، جذاب و 
کاربردی هس��تند. طبیعی اس��ت که تصور کنید این 
کاالها نیازه��ای جدیدی ایجاد خواهند کرد و در اصل 
این کاالهای جدید، مثل اس��باب بازی هایی هستند که 
ه��ر کودکی آرزوی خری��د آنها را در س��ر می پروراند. 
همچنین طبیعی اس��ت که تص��ور کنید تقاضا و میل 
برای چنین محصوالتی توسط فروشنده ایجاد می شود. 
ولی ش��کافی در این طرز فکر وجود دارد. حالت های 
جدید حمل ونقل موج��ب ایجاد »میل« به حمل ونقل 
نمی شوند. غذاهای جدید موجب ایجاد »میل« به غذا 
نمی شوند. خانه های جدید موجب ایجاد »میل« به خانه 
نمی شوند. یک نوع کفش را با »میل« به کفش اشتباه 
نگیرید. یک روش برای صرفه جویی در کار را با میل به 
کاهش کار اش��تباه نگیرید. یک دانش جدید را با آرزو 

برای نابودی جهل اشتباه نگیرید. 
چنین موردی را فرض کنید: 

تمام محصوالتی که امروز در بازار موجود هس��تند، 
هزاران سال پیش و به صورت کامال ابتدایی و بدوی نیز 
موجود بودند. البته استثناهایی وجود دارد، ولی آنها در 

اقتصاد ملی عظیم ما سهم بسیار کوچکی دارند. 
برای مثال در روم باس��تان، عطر، تختخواب، فرش، 
تشک، دارو، پماد، دهان شویه، پودر، صابون، اجاق گاز، 
ساعت، جواهرات، انگش��تر، رژ لب، نوشابه، ماءالشعیر، 
لوازم آش��پزخانه، تیغ اصالح صورت، یخچال، وس��ایل 
حم��ام، روغن، خمیردن��دان و مواد غذای��ی به فروش 
می رس��ید. به جای خودرو، درش��که خری��د و فروش 
می ش��د؛ به جای موتور، اس��ب به فروش می رسید؛ به 
جای برق، چراغ نفتی بود؛ مردم به جای تلفن، با پرچم 
با یکدیگر تماس می گرفتند؛ به جای استفاده از ماشین 
چاپ، رونویسی می کردند؛ به جای تلویزیون، به تماشای 
نمایش های خیابانی می نشستند؛ به جای کتاب، تومار 
می خواندند؛ به جای دستگاه های سنگین از زور بازوی 

بردگان استفاده می کردند. 
ولی خبری از خیابان مدیسون نبود. 

احتماال اگر شخصی از آن دوره وارد جامعه متمول ما 
شود، تصور خواهد کرد که وارد فروشگاه جدید و بهتری 
شده است.  محصوالت متحول شده اند. انقالب صنعتی 
که باعث تولید ماشین هایی فوق العاده شد، محصوالتی 
را در اختیار م��ردم عادی قرار داد که تا پیش از آن در 
اختیار افراد ثروتمند و اشراف زاده بود و تولیدکنندگان 
نیز باید برای کسب سود بیشتر، روز به روز محصوالت 
خود را توس��عه دهند. متهم کردن تبلیغات به معنای 
درک برعکس این پدیده است. تبلیغات تنها یک »اثر« 
اس��ت و تولیدکننده ای که این موضوع را از یاد ببرد، از 

واقعیت جدا شده است. 
آی��ا انس��ان به آت��ش نی��از دارد؟ تبلیغ��ات تنها در 
صورتی قدرتمند خواهد بود که آتش��ی پیشرفته تر به 
مصرف کننده ارائه کند. برای مثال، اجاق گاز تالش��ی 
در این راس��تا خواهد بود. آیا انسان به حمل و نقل نیاز 
دارد؟ تبلیغ��ات تنه��ا زمانی قدرت خواهد داش��ت که 
ماش��ین بهتری ارائه کند. آیا س��ردرد دارید؟ تبلیغات 
تنها زمانی قدرت خواهد داشت که دارویی مؤثرتر ارائه 
کند. آیا لباس کثیف دارید؟ تبلیغات تنها زمانی قدرت 
خواهد داش��ت که راهی راحت تر، س��ریع تر و مدرن تر 
برای شست وشوی لباس ارائه کند. آیا زخمی شده اید؟ 
تبلیغات تنها زمانی قدرت خواهد داش��ت که چس��ب 
زخم بهتری ارائه کند. آیا از س��رما می لرزید؟ تبلیغات 
تنها زمانی قدرت خواهد داشت که راهی آسان، ارزان و 
مؤثر برای تولید گرما ارائه کند.  »تکرار خرید« ترازویی 
اقتصادی اس��ت که این محصوالت اساسی بر روی آن 
وزن می ش��وند و قدرت فعاالن حوزه تبلیغات بیش��تر 
از قدرت محصول بیش��تر نیس��ت.  اصط��الح »تحول 
محصوالت«، اصطالح نادرستی نیست. تمام این مفاهیم 
ت��ا حدودی با نظریات داروین در ارتباط هس��تند. آنها 
برای مدتی کوتاه در صحنه اقتصادی حاضر هستند و در 
همی��ن مدت محصوالت را کامال متحول خواهند کرد. 
آنها بی منطق و بی احساس هستند، ولی این محصوالت، 
درست مثل دایناسورها، محکوم به فنا هستند و دیر یا 

زود در گرداب تاریخ ناپدید خواهند شد. 
تولیدکنن��ده ای ک��ه این موض��وع را از ی��اد ببرد و 
محصوالتی بی فایده، گران و غیرضروری تولید کند، به 
سمت نابودی حرکت خواهد کرد و رقبا نیز کامال آماده 

و هوشیار هستند. 
محصول یک تولیدکننده باید حداقل قدرت رقابت با 
محصوالت رقبا را داش��ته باشد. چنانچه به دنبال رشد 
هس��تید، باید بهتر از رقبا عمل کنید. جان کریچتون، 
ویراس��تار دانای عصر تبلیغات، اخیرا این فرضیه را در 

چند کلمه ساده خالصه کرده است: 
 »چنانچه دپارتمان تحقیق و توس��عه شما در رایانه 
یکی از کارمندان است، شما در حال حاضر با شکست 

مواجه شده اید.«
هم اکنون به نقش واقعی تبلیغات در اقتصاد خواهیم 

پرداخت و در فصل بعد آن را بررسی خواهیم کرد. 
ولی ابتدا باید نکته ای را یادآوری کنیم: 

آیا این محصوالت واقعا ضروری هستند؟ آیا آنها یک 
نیاز اساس��ی را برطرف می کنند؟ پاس��خ منفی است و 
بای��د حق را به آقای گالبریث بدهیم. پت اس��تیل، در 
ش��رکت یانگ و روبیکام، به بهترین شکل این موضوع 
را توضیح می دهد:   »مردم واقعا به این محصوالت نیاز 
ندارند. مردم واقعا به هنر، موس��یقی، ادبیات، روزنامه، 
تاریخدانان، چرخ، تقویم و فلسفه نیاز ندارند. تنها چیزی 
که مردم واقعا به آن نیاز دارند یک غار، یک تکه گوشت 

و احتماال آتش است.«
ادامه دارد. . . 
reality in advertising منبع: کتاب
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ش��بکه های  طری��ق  از  بازاریاب��ی 
اجتماع��ی یکی از بهتری��ن و مؤثرترین 
اس��تراتژی های تبلیغات است، اما مانند 
هر کار دیگری ب��ه صرف زمان و تالش 

مداوم احتیاج دارد. 
تأثیر ش��بکه های اجتماع��ی در رونق 
کس��ب وکار بر هیچ کس پوش��یده نیست 
و ای��ن روزها همه برنده��ا قصد دارند از 
این طریق درآم��د خود را افزایش دهند. 
نرخ بازگشت س��رمایه )ROI(  بازاریابی 
شبکه های اجتماعی در چند سال گذشته 
ح��دود ۱00، ۲00 یا حت��ی هزار درصد 
تخمین زده شده است و امروزه به عنوان 
یکی از بهترین اس��تراتژی های بازاریابی 
ش��ناخته می ش��ود. هزین��ه ای��ن مدل 
بازاریابی پایین اس��ت و هر کسب وکاری 
می تواند از امکانات آن اس��تفاده کند. از 
آنجایی که رقاب��ت در این مدل بازاریابی 
زیاد ش��ده، بهتر اس��ت پی��ش از ورود با 

حقایق تلخ آن آشنا شد. 
همه بازاریابان نرخ بازگش��ت س��رمایه 

خوبی ندارند
امروزه ۷۷ درص��د بازاریابان از حداقل 
یکی از کانال های ش��بکه های اجتماعی 
برای بازاریابی کس��ب وکار خود استفاده 
می کنند، ام��ا تنها 4۸ درص��د آنها نرخ 
بازگشت س��رمایه خوبی در کمپین های 
بازاریابی تجربه می کنن��د. دالیل زیادی 
برای این موضوع وجود دارد که در ادامه 

بیشتر به توضیح آنها می پردازیم. 
1- موفقیت در این مدل بازاریابی 
نیازمند زمان و تالش فراوان است

فعالی��ت در ش��بکه های اجتماع��ی به 
این صورت نیس��ت ک��ه بالفاصله بعد از 
ورود تغییر چش��م گیری را در کسب وکار 
احس��اس کنید. داشتن حضوری موفق و 
مؤثر نیازمند صرف زمان و تالش فراوان 
است. برای رس��یدن به این مرحله، برند 
بای��د درک خوب��ی از بازار هدف داش��ته 
باش��د، به ط��ور دائم محت��وای مرتبط به 
اش��تراک بگذارد، با کاربران درگیر شود 

و به س��ؤال ها یا نظرات ش��ان پاسخ دهد. 
گاه��ی اوقات بی��ش از یک س��ال طول 
می کش��د تا برند نتیجه س��رمایه گذاری 
خود را در ش��بکه های اجتماعی مشاهده 
کن��د. هر کس��ب وکاری در ابت��دای کار 
خود اش��تباهات زیادی دارد و از این رو 
فرآیند جذب فالوئر کندتر انجام می شود؛ 
درنتیج��ه ممکن اس��ت بع��د از یک ماه 
تالش و عدم مش��اهده نتیجه مورد نظر 

تالش را کنار بگذارد. 
2- تعریف بازگشت سرمایه همیشه 

به یک معنا نیست
شاید بارها از کارآفرینان مختلف شنیده 
باشید که حدود ۵00 درصد ROI دارند. 
این رقم واقعا تحس��ین برانگیز اس��ت، اما 
چگونه به دس��ت می آید؟ آیا این رقم بر 
اس��اس تعداد بازدیدهای هدایت شده از 
شبکه های اجتماعی محاسبه شده است؟ 
آیا بر اس��اس افزایش فروش مستقیم از 
این ش��بکه ها اندازه گیری شده است؟ آیا 
در محاس��به این رق��م هزینه هایی مانند 
حقوق کارمند تمام وقت��ی که کمپین را 
راه اندازی کرده نیز اعمال شده است؟ در 
بس��یاری از موارد نرخ بازگش��ت سرمایه 
گزارش��ی اس��ت که خود را به طور کامل 
توضی��ح می ده��د، بنابراین مقایس��ه آن 
با نرخ بازگش��ت س��رمایه دیگران آسان 

نیست. 
3- نرخ بازگشت سرمایه شبکه های 
اجتماعی به سایر کانال ها وابسته است

در بس��یاری از موارد ق��درت کمپین 
ش��بکه های اجتماعی به ق��درت تالش 
برند در س��ایر کانال ها وابس��ته اس��ت. 
به عن��وان مثال تصور کنید دو ش��رکت 
داری��د ک��ه در زمینه یکس��انی فعالیت 
می کنند. شرکت A و شرکتB. شرکت 
A کمپین شبکه اجتماعی برگزار کرده 
است و هفته ای ۱00 دالر برای بازاریابی 
آن خرج می کند. شرکت B نیز هفته ای 
۱00 دالر برای بازاریابی به روش سنتی 
و جذب مش��تری هزینه می کند. بعد از 

گذش��ت چند ماه ش��رکت A پیشرفت 
خوب��ی داش��ته و می��زان درآم��د آن از 
ش��بکه های اجتماعی، مساوی با هزینه 
آن روی ش��بکه های اجتماع��ی گزارش 
ش��ده اس��ت. ش��رکت B نیز پیشرفت 
خوبی در جذب مش��تری داش��ته و در 
حال ورود به شبکه های اجتماعی است. 
در آخر ماه هر دو ش��رکت ه��زار فالوئر 
در ش��بکه های اجتماعی جذب کرده اند. 
ت��ا این مرحله ش��رکت A بیش از هزار 
دالر روی ای��ن موضوع س��رمایه گذاری 
ک��رده اس��ت، اما ش��رکت B تنها ۱00 
دالر خ��رج ک��رده و با این ح��ال هر دو 
شرکت نتیجه یکسانی از پست های خود 
در ش��بکه های اجتماعی می گیرند. این 
مث��ال تفاوت میان هزینه های الزم برای 
جذب مشتری از طریق روش های جدید 
و هزینه برای مشتری های فعلی برند را 

به خوبی نشان می دهد. 
4- رسیدن به نرخ بازگشت سرمایه 

مثبت نیازمند تالش است
این روزها رس��یدن به نرخ بازگش��ت 
سرمایه از طریق ش��بکه های اجتماعی 
نس��بت به چند س��ال گذش��ته بسیار 
س��خت تر شده اس��ت، زیرا نرخ طبیعی 
پلت ف��رم  طری��ق  از  فالوئ��ر  ج��ذب 
ش��بکه های اجتماع��ی بس��یار کاهش 
اپلیکیش��ن های شبکه های  یافته است. 
اجتماع��ی عم��دا می��زان دیده ش��دن 
شرکت ها یا س��ازمان هایی را که رایگان 
تبلی��غ می کنن��د کاه��ش داده ان��د تا 
ش��رکت هایی که برای حضور پررنگ تر 
در ش��بکه های اجتماعی بیش��تر هزینه 
می کنند به خوبی دیده ش��وند. درنتیجه 
در آینده نزدیک ش��اید الزم باشد تمام 
برنده��ا برای باال بردن ش��انس خود در 
ش��بکه های اجتماع��ی هزین��ه کنن��د. 
تبلیغات پول��ی مطمئنا نرخ بازگش��ت 
س��رمایه را افزای��ش می دهن��د، ام��ا از 
طرفی هزینه های بیش��تری نس��بت به 

استراتژی های طبیعی خواهند داشت. 

5- برخی صنایع عملکرد بهتری در 
شبکه های اجتماعی دارند

ش��اید درس��ت نباش��د بگوییم برخی 
صنایع عملکرد موفق تری در ش��بکه های 
اجتماعی دارند، زیرا هر کس��ب وکاری با 
اس��تفاده صحیح می تواند نرخ بازگش��ت 
س��رمایه خ��ود را از این طری��ق افزایش 
دهد. با این حال برخی صنایع کارش��ان 
بسیار راحت تر است. کسب وکارهایی که 
محتوای تصوی��ری و متنی جالبی تولید 
می کنند معموال بیش��تر از سایرین مورد 
توجه ق��رار می گیرن��د. درنتیجه س��ایر 
کس��ب وکارها باید تالش بیش��تری برای 

تولید محتوای جذاب داشته باشند. 
6- رشد انفجاری نیاز به کمی شانس 

دارد
گاهی اوق��ات تولید یک مدل محتوای 
جال��ب، تأثی��ر فوق الع��اده زی��ادی روی 
رشد ش��بکه های اجتماعی می گذارد. اما 
تولید محتوای جالب و پرطرفدار نیازمند 
عوام��ل مختلفی اس��ت. دانش، خالقیت 
و حتی مقداری ش��انس دس��ت به دست 
هم می دهن��د و یک محت��وای جنجالی 
تولید می کنند. ممکن اس��ت یک محتوا 
۱0 برابر بیش��تر از محتوای مش��ابه خود 
دیده شود فقط به این دلیل که در زمان 
مناس��ب تری و توس��ط مخاطبان بهتری 

دیده شده است. 
دانستن این حقایق به معنای بی فایده 
بودن کمپین شبکه های اجتماعی نیست. 
ش��بکه های اجتماعی هنوز به عنوان یکی 
از بهترین و کم هزینه ترین استراتژی های 
بازاریاب��ی هس��تند. اما موفقی��ت در این 
زمین��ه نیازمن��د واقع بینی اس��ت؛ یعنی 
پی��ش از اج��رای آن بای��د تم��ام زوایا و 
پتانس��یل اس��تراتژی خ��ود را بررس��ی 
کرده باش��ید. نتیجه گرفتن از شبکه های 
اجتماع��ی نیازمند زمان اس��ت. س��ریع 
ناامید نش��وید و به تولید محتوای مرتبط 

و درگیر شدن با مخاطبان ادامه دهید. 
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حقایقی تلخ در مورد بازاریابی شبکه های اجتماعی
تجربه مشتری چیست؟ 

 Customer Experience تجربه مش��تری یا هم��ان
یک��ی از مهم ترین موضوعات برای برندهای پیش��رو طی دو 
سال گذش��ته بوده اس��ت. متخصصان برندینگ و بازاریابی 
تأکید می کنند که سرمایه گذاری روی تجربه مشتری و بهبود 
و توسعه آن موجب افزایش س��ودآوری برندها و وفاداری به 
برند می ش��ود.  تجربه مش��تری مفهومی است که »کاربرد« 

آن گستره بزرگی از فعالیت های بازاریابی را در برمی گیرد. 
اما به معنای واقعی تجربه مشتری چیست؟...

براس��اس تحقیقات آقای Harley Manning نویسنده 
کتاب Outside In تجربه مشتری یا )CX(  دریافتی است 

که مشتریان در تعامل با برند شما دارند. 
تجربه مشتری »خوب و رضایتمند« یعنی این تجربه باید: 
- کارب��ردی باش��د Useful )ارزش ارائه ش��ده کاربردی 

باشد.(
- قابل اس��تفاده باش��د Usable )ارزش ارائه ش��ده قابل 

تشخیص و به راحتی قابل استفاده برای مشتری باشد.(
- لذت بخش باشد  Enjoyable )ارزش ارائه شده از لحاظ 
احساسی کامال خوشایند و سرگرم کننده باشد، به گونه ای که 

مشتری را مشتاق به استفاده از آن کند.(
در تجربه مشتری )CX(  موفق کلیه تعامالت باید دو طرفه 
باشد. بنابرنظر Hardey Manning  یکی از تحلیلگران و 
محققان برجس��ته تجربه مشتری، هنگامی که مشتریان به 
جس��ت وجو و مالحظه صفحات وب سایت شما می پردازند 
یا با مرکز مش��تریان تماس می گیرند، به فروشگاه های برند 
در سطح شهر می روند، از محصوالت شما استفاده می کنند، 
تا هنگامی که ایمیل های برند را پاس��خ می دهند، در تمامی 
این مراحل آنها در حال قضاوت این موضوع هس��تند که آیا 
شما به نیازهای شان پاسخ می دهید؟ آیا خرید از شما منطقی 

و خوشایند است؟ 
در تمامی این مدت آنها در حال تجربه ای هس��تند که به 
آن تجربه مش��تری می گوییم.  به بیانی دیگر تجربه مشتری 
یعنی ارائه تجربه ای کاربردی، مفید و خوش��ایند به تک تک 
مش��تریان )چه در فضای مجازی چ��ه در محیط آفالین( از 
هرطریقی که یک برند با مخاطب خود در ارتباط است. این 
تعریف از مفهوم تجربه مشتری، بسیار گسترده است و توسعه 
و بهبود آن باید تمام فعالیت ه��ای بازاریابی و تعامالت برند 
با مخاطبانش را در بر گیرد.  برای محاس��به تجربه مشتری 
نمی توان از یک بازه زمانی مشخص استفاده کرد، زیرا تعامل 
با مش��تریان در زمان های مختلف و متع��دد و نیز از طریق 

هرگونه تعامل برند با مشتریان خواهد بود. 
هر کس��ب وکاری ه��ر چقدر هم کوچک باش��د »تجربه 

مشتری« خلق می کند )و شاید از آن آگاه هم نباشد.(
حتی اگر ش��ما یک بنگاه بسیار کوچک اقتصادی باشید و 
مخاطب با شما از طریق شماره های تماس در وب سایت تان 

تماس بگیرد، شما در حال خلق تجربه مشتری هستید. 
 Customer( در ارزیاب��ی و توس��عه تجرب��ه مش��تری

Experience(  سه بخش زیر را در نظر بگیرید: 
 )Customer Journey( سفر مشتری

مهم ترین قس��مت در ارزیابی و توس��عه تجربه مش��تری، 
فهم دقیق از س��فر مشتری با برند شماست. در تحلیل سفر 
مشتری، مراحل آگاهی یافتن از برند و تعامل با آن، فعالیت ها، 
محدودیت ها و احساس��ات ناشی در تعامل با برند را باید در 

نظر گرفت. 
)Touchpoints( کانال های ارتباطی

در گام دوم از تحلیل تجربه مش��تری )CX(  همه راه ها و 
کانال های ارتباطی تماس با مشتریان، از استفاده از محصول 
گرفته تا وب س��ایت، فروشندگان، تبلیغات آنالین و آفالین، 
مرکز تلفن و... که همگی در نقشه سفر مشتری نقش دارند، 

باید مورد بررسی قرار بگیرند. 
)Ecosystems( اکوسیستم

در نهایت باید دید که یکپارچه ش��دن اکوسیس��تم های 
مختل��ف از برند یعنی محصول، اتوماس��یون و ن��رم افزار و 
خدم��ات چگونه می توانند موجب ارتق��ای کیفیت و تجربه 
مش��تری در حین طی کردن سفر مشتری ش��ود. به زبانی 
ساده تر به دنبال مزیت هایی هستیم که از یکپارچه شدن سه 
بخش خرید و استفاده ازمحصول، اتوماسیون و سرویس دهی 
می توان در بهبود تجربه مش��تری به دس��ت آورد در مقایسه 
ب��ا این امر که هر یک از س��ه مورد ف��وق را بخواهیم بدون 
یکپارچگی و همبس��تگی در کنار هم و تنها به صورت جدا 

در نظر بگیریم. 
 ،)Customer Experience( تفاوت تجربه مش��تری
خدم��ات مش��تریان )Customer Service(و تجربه برند 

.Brand Experience
خدم��ات مش��تریان بخش کوچک��ی از تجربه مش��تری 
Customer Experience است. به عنوان مثال اگر شما 
یک آژانس گردشگری هستید و شخصی با شما برای دریافت 
بلیت تماس بگیرد و ش��ما بهترین سرویس را در ارائه بلیت 

برای شان فراهم آورید خدمات فروش خوبی داشته اید. 
اما اگر ارائه بلیت )فرستادن بلیت برای شخص( را به موقع 
انجام دهید و همچنین با ارائه تخفیف روی سایر پکیچ های 
س��فر یا راهکارهای گردشگری رضایت و تجربه بهتری را به 
مشتری منتقل کنید، تجربه مشتری خوبی را خلق کرده اید. 
تجربه مشتری هسته وجودی مدیریت ارتباط با مشتری 
)CRM(  اس��ت که امروزه جزو اهداف استراتژیک بازاریابی 

شرکت های موفق قرار دارد. 
تجربه برند )Brand Experience(  به کلیه فعالیت های 
برندینگ و بازاریابی یک برند که به منظور توسعه جایگاه برند 
در بازار هدفش صورت می گیرد، گفته می شود. در واقع تجربه 

برند مفهومی فراتر از تجربه مشتری است. 
در تجرب��ه برند نیاز به حفظ یکپارچگی کلیه فعالیت های 
برند از تولید محصول گرفته تا ارائه خدمات و توسعه تجربه 

مشتری از برند و تمامی فعالیت های بازاریابی است. 
در دنیای رقابتی امروزه بهبود و افزایش وفاداری مشتریان 
یکی از مهم ترین عوامل موفقیت برای برندهای پیشرو است 
تا بتوانند جایگاه برند خود را حفظ کنند. اگر به دنبال ایجاد 
مزیت رقابتی برای برند خود هستید راهکارهای استراتژیک 
ب��رای خلق و توس��عه تجربه مش��تری را حتما در دس��تور 

فعالیت های اصلی بازاریابی و برندینگ خود در نظر بگیرید. 
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20 روش بهبود رتبه سایت در 
الکسا)1(

افزایش رتبه الکسا )Alexa(  و بهبود رنک و رتبه 
سایت در الکس��ا موضوعی اس��ت که تمام صاحبان 
کس��ب و کارهای آنالی��ن و به عبارت بهت��ر مالکان و 
مدیران س��ایت ها به دنبال آن هس��تند. همه س��عی 
دارند با بهبود رتبه الکسای وب سایت خود مخاطبان 
بیش��تری را جذب کنند. چرا که رتبه باالتر در الکسا 

به معنی یافتن جایگاه بهتر در صفحات
 موتور جس��ت وجوی گوگل اس��ت و این امر خود 
ب��ه خ��ود منجر به ش��هرت بیش��تر و اقبال بیش��تر 
کاربران و در نهایت رشد و ترقی کسب وکار می شود. 
اف��زون بر این ها تبلیغ دهندگان به وب س��ایت های 
برخوردار از رتبه الکسای باالتر هم تبلیغ های بیشتر 
و ه��م مبالغ باالت��ری را می پردازن��د.  در این مقاله 
مجموع��ه ای از روش های آس��ان و کاربردی را برای 
شما آماده کرده ایم که می توانید از آنها برای افزایش 
رتب��ه الکس��ای )Alexa( خ��ود اس��تفاده کنید. به 
جرات می توان گفت بس��یاری از این روش ها حاصل 
آزمایش ها و تجربیات بسیار زیادی است و می توانند 
نتایج مثبتی را برای ارتقا و بهبود رتبه الکسای شما 
به همراه داش��ته باش��ند.  نکته مهم و قابل توجه در 
اینجا این اس��ت که ب��رای ارتقا و افزای��ش رتبه در 
الکس��ا برای طوالنی مدت بهتر است که تمرکز خود 
را روی ارتقای کیفیت محتوا بگذارید. یادتان باش��د 
محتوا همیشه پادشاه است. پس به جای اینکه برای 
افزایش مصنوعی رتبه در الکس��ا ت��الش کنید تمام 
تمرکز خود را روی تولید محتوای ارزشمند بگذارید.  
تولید محتوای س��الم و دس��ت اول و ارزشمند منجر 
به افزایش طبیعی ترافیک سایت شما می شود و یک 
راه عالی افزایش رتبه الکسا خواهد بود.  دوباره تأکید 
می کنم ک��ه عالوه بر اینکه از این روش ها اس��تفاده 
می کنید اما به دنبال روش هایی برای تولید محتوای 

خوب برای رشد مخاطبان سایت خود باشید. 
1. نوار ابزار الکسا را نصب کنید

نص��ب نوار اب��زار الکس��ا )Alexa toolbar(  به 
عنوان اساسی ترین و نخستین قدم شما برای افزایش 
رتبه الکسا محسوب می شود. در اولین قدم نوار ابزار 
الکسا را نصب کنید و صفحه سایت خود را به عنوان 
صفح��ه خانگ��ی )Home Page(  در مرورگر قرار 

دهید. 
2. اشتراک الکسا را با توجه به ترافیک سایت 

خود خریداری کنید
همانط��ور که گفتی��م نصب ن��وار ابزار الکس��ا به 
افزایش رتبه الکس��ای س��ایت ش��ما کمک می کند. 
اما مش��کل اینجاس��ت که تم��ام بازدیدکنندگان از 
س��ایت ش��ما که نوار ابزار الکس��ا را نصب نکرده اند 
و به عب��ارت دیگر خیلی از بازدیدکنندگان ش��ما از 
طریق موبایل می آیند. الکسا برای ردیابی این دسته 
از بازدیدکنندگان سیستم هوشمند خودش را دارد، 
اما خوب اس��ت که ش��ما هم به الکسا برای پیگیری 
بیش��تر بازدیدکنندگان ت��ان کمک کنی��د. برای این 
منظور ویجت الکسا )alexa rank widget( را در 
سایت خود قرار دهید. ویجت رتبه بندی الکسا مانند 
یک نوار ابزار الکسا که در سیستم بازدیدکننده شما 
نصب شده اس��ت عمل می کند و در واقع هر کلیکی 
که بازدیدکننده ش��ما می زند الکسا برایتان به عنوان 
کلیکی می ش��مارد که نوار ابزار الکسا را نصب کرده 
اس��ت. اگر این ویجت کار نکرد بهتر است نزد الکسا 

آبونه شوید و ماهانه چند دالری را هزینه کنید.
3. دیگران را به نصب و استفاده از نوار ابزار 

الکسا تشویق و ترغیب کنید
دوستان، همکاران، بازدیدکنندگان، وبالگ نویسان 
و ه��ر فردی را که باس��ایت ش��ما س��روکار دارد به 
اس��تفاده از نوار ابزار الکس��ا تشویق کنید و اطمینان 
حاصل کنی��د که می دانند چگونه ای��ن کار را انجام 

دهند و چگونه از خدمات الکسا بهره جویند. 
4. نوار ابزار را در همه سیستم های تان چه در 

خانه و محل کار نصب کنید
در هرجای��ی از یک دفت��ر کار خصوصی گرفته تا 
شرکت محل فعالیت یا حتی منزل تان نوار ابزار الکسا 
را روی همه مرورگرها نصب کنید و سایت خود را به 

عنوان صفحه خانگی قرار بدهید. 
5. از دوستان خود بخواهید در صفحه الکسای 

سایت شما نظر بدهند
گرچ��ه از تأثی��ر ای��ن کار به طور کام��ل اطمینان 
نداریم، اما به احتمال زیاد این کار می تواند به ش��ما 
در بهبود رتبه الکس��ا کمک کند و بازبینی و رصد و 
نوشتن نکات خوب درباره سایت شما در الکسا شاید 

بتواند رتبه تان را ارتقا دهد. 
6. درباره الکسا در سایت خود مطلب بنویسید

مدی��ران س��ایت ها و بس��یاری از بازدیدکنندگان 
عالقه مند به شنیدن چیزهای مهم و کاربردی درباره 
افزایش رتبه الکسای وب سایت خود هستند. بنابراین 
با این کلیدواژه به س��مت سایت شما روانه می شوند 
و ع��الوه بر اینکه یک ترافیک هدفمند برایتان ایجاد 
می ش��ود )هدفمند از ای��ن جهت که تم��ام افرادی 
که در جس��ت وجوی این کلمه به س��ایت شما وارد 
شده اند نوار ابزار الکس��ا را نصب کرده اند! ( به تدریج 

در رتبه بندی الکسا نیز تأثیر خواهد گذاشت. 
7. آدرس سایت خود را در انجمن گفت وگوهای 

مختلف )فروم ها( ثبت کنید
افرادی که در فروم های مختلف مشارکت می کنند اغلب 
وب مس��ترهایی )مدیران س��ایت های دیگر که خودشان 
جست وجوگر مطالبند( هستند که نوار ابزار الکسا را نصب 
کرده اند. اگر شما مقاالت کاربردی و خوبی در سایت خود 
دارید بهتر اس��ت به ثبت نام در این انجمن ها اقدام کنید 
و بازخوردهای مناسبی از بازدیدکنندگان فروم ها بگیرید. 
ادامه دارد. . . 
bazdeh :منبع
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3 ویژگی الزم برای رهبران موفق
س��بک رهبری در ط��ول چند دهه گذش��ته تغییر 
کرده اس��ت. این تغییر از طریق تکامل نس��لی نیروی 
کار حاصل ش��ده که منجر به تغییر جمعیت شناختی 
رهبری می ش��ود. همانطور که نسل گذشته شروع به 
بازنشستگی می کند، سبک نظامی مدیریتی جدید نیز 

به سمت نرم تر شدن کشیده می شود. 
این سبک رهبری با احس��اس بهتر توسط بسیاری 
از نویسندگان پرشکوه و مشاوران رهبری امروز منتشر 
ش��ده اس��ت. چرا؟ زیرا ک��ه ما در ح��ال فهمیدن این 
واقعیت هستیم که رهبری افراد برعکس رهبری پروژه 
به مهارت های نرم نیاز دارد و این مهارت های نرم قابل 

توسعه هستند. 
در ش��رایط کس��ب وکار امروز، اگر فکر می کنید که 
جنبه ش��خصی رهبری غیر ضروری اس��ت یا اهمیتی 
ن��دارد عقیده قدیمی دارید. ش��ما انس��ان را مدیریت 
می کنید، نه روبات. به منظور رهبری خوب، باید به یاد 
داشته باشید مردم انس��ان هایی پر از ضعف هستند و 
به س��ادگی تحت تأثیر مس��ائل و اتفاقات خارج از کار 
قرار می گیرند. بخشی از انسان بودن اشتباه کردن است. 
راه ح��ل این امر مجازات نیس��ت، بلکه کمک کردن به 
آنها برای شناسایی حوزه هایی که می توانند بهبود یابند 

است. 
مدیریت بخش ش��خصی رهب��ری درحالی که هنوز 
در حال دس��تیابی به اهداف و پایان کار تا موعد مقرر 
هس��تید، نیاز ب��ه هنر رهب��ری، برعکس عل��وم دارد. 
ب��ه عنوان رهبر، ش��ما برای ب��ه دس��ت آوردن نتایج 
مدیری��ت می کنید اما نتایج ب��دون روابط، ارتباطات و 

سرمایه گذاری شخصی حاصل نمی شوند. 
اگر ش��ما نتایجی را ک��ه می خواهید دریافت نکنید، 
ممکن اس��ت به این دلیل باش��د که فاقد مهارت نرم 
هس��تید. در اینجا س��ه مهارت رهبری نرم که به طور 
مستقیم تأثیر می گذارند و چگونگی توسعه آن را معرفی 

خواهیم کرد: 
1. آنها هوش احساسی دارند 

رهب��ران با ه��وش احساس��ی توس��عه یافته توانایی 
درک ک��ردن، قدردان بودن و اعمال قدرت و آگاهی از 
احساسات را برای تسهیل س��طح باالتری از همکاری 
و بهره وری استفاده می کنند. موفقیت ترکیبی است از 
خودآگاهی که به معنی درک و شناس��ایی احساسات 
و عواط��ف خود، تنظیم خود ب��ه معنی توانایی کنترل 
احساس��ات ناخوش��ایند و در نهایت انگیزه که به میل 

ذاتی برای رسیدن به اهداف به طور مؤثر می گویند. 
ضریب هوش احساسی باال به مدیران اجازه می دهد 
ک��ه رفتاره��ای خ��ود را تنظیم کنند ت��ا تأثیر مثبت 
بیشتری بر دیگران داشته باشند. این هوش احساسی 
باال همچنین به رهبران کمک می کند تا درگیری های 
شخصی میان کارمندان شان را تشخیص دهند و برای 
حل مش��کل با ارائه همدلی و منابع اضافی در صورت 
نیاز کمک کنند. خودآگاهی، اطمینان حاصل می کند 
که هر چیزی که باعث ناراحتی ش��ما می شود، به یک 

مشکل تیمی تبدیل نشود. 
نتایج بالقوه: افزایش به��ره وری و همدردی در میان 
کارکنانی که به مس��ائل ش��خصی یا فکری خود اجازه 

نمی دهند روز کاری آنها را کنترل کند. 
2. آنها ارتباطات خوبی برقرار می کنند 

تح��ت منظر به انجام رس��اندن کارها، رهبران اغلب 
وقت کافی برای تنظیم ارتباط با دیگران و ارسال پیام 
خود، چه به صورت شفاهی یا به صورت کتبی ندارند. 

مردم به طور کلی در مورد ش��یوه ای که می خواهند 
افراد با آنها ارتباط برقرار کنند حساس هستند، اما در 
مورد شناخت راه هایبرقراری ارتباط با دیگران حساس 
نیستند. به عنوان مثال، اگر فردی اجتماعی و برون گرا 
که س��ریع نیز اس��ت، یک همکار درون گرا را در سالن 
برای تصمیم گیری س��ریع در مورد ی��ک برنامه کاری 
پیچیده به صحبت بگیرد، احتمال اینکه آن فرد خود را 
دور کند و پیام را به طور کامل دریافت نکند وجود دارد. 
توس��عه مهارت های ارتباطی فراتر از مهارت نوشتن 
یا صحبت کردن اس��ت. این توانایی همچنین ش��امل 
مهارت تنظیم چگونگ��ی ارتباط به طوری که فرد پیام 
شما را دریافت کند نیز می ش��ود. این امر باعث ایجاد 
وضوح در ارتباطات می ش��ود و فرصت های سوءتفاهم 

را کاهش می دهد. 
نتای��ج بالقوه: تیمی که به طور واضح، بدون انحراف و 

سوءتفاهم و ارتباط نامناسب عمل می کند. 
3. آنها مربی هستند 

مردم دوس��ت ندارند به آنها بگویی��د چه کاری باید 
انج��ام دهند و یا چه حرفی بزنند و در کل از دس��تور 
گرفتن خوش شان نمی آید. مدل فرماندهی و دستوری 

مدیریت اکنون قدیمی شده است. 
در عوض مربیگری کارکنان برای تسهیل و حمایت از 
رشد حرفه ای فرد، برعکس دستورالعمل به صورت یک 
خط مستقیم برای کاری که باید و یا نباید انجام دهند 
روش بهتری است. این رویکرد نیاز به مهارت و توانایی 
بیش��تری نس��بت به فرمان و کنترل دارد. هدف رهبر 
به عنوان یک مربی این اس��ت که به تیم کمک کند تا 
به طور مستقل رشد پیدا کرده و نتایج به دست بیاورد. 
رهبران��ی که مربی هس��تند، آنچه را مان��ع از مؤثر 
بودن افراد می شود شناسایی می کنند و به جای اینکه 
مستقیما این مشکل را به آنها بیان کنند، ابزار مورد نیاز 

برای آموزش به خود را در اختیار آنها قرار می دهند. 
هنگامی که از س��بک فرماندهی استفاده می کنید، 
تقریبا همیشه یک مانع برای مشارکت کارکنان ایجاد 
خواهد ش��د. اگر به طور مداوم به کارکنان خود بگویید 
چه کاری انجام دهند، ابتکار بیشتر و خالقیت را از آنها 
می گیرید. این کار همچنین باعث می ش��ود کارمندان 

هیچ تفکری از خود نداشته باشند. 
نتایج بالقوه: کارکنانی که می توانند مشکالت را حل 

کنند، نوآوری ایجاد کنند و سرانجام رهبر باشند. 
Success/ucan :منبع

در دنیای تجارت تأثیرگذاری 
اولی��ه بس��یار مهم اس��ت. این 
تأثیرگ��ذاری تص��وری را که از 
شما می ش��ود و واکنشی که به 
ش��ما نشان داده می ش��ود ارتقا 
می ده��د. به گفته آرتور دوبرین 
از پژوهشگران حوزه تأثیرگذاری 
اولیه، دلیل اینکه چرا نخستین 
برداشت اهمیت باالیی دارد این 
است که مغز انسان اطالعات را 
به ص��ورت متوال��ی و پی در پی 

تحلیل می کند. 
وی بیان می کن��د که »تأثیر 
اولیه از  بیش ازح��د برداش��ت 
ش��خص به اثر هال��ه ای آن فرد 
مربوط می شود، رویدادی که به 
موجب آن دریافت و اس��تنباط 
ویژگی های مثبت در یک پدیده 
ی��ا در قس��متی از ی��ک پدیده 
از ویژگی های  موج��ب درک��ی 
مش��ابه در م��وارد مرتبط یا در 

کل آن پدیده می شود.«
ش��ما تنها هفت ثانیه )برخی 
می گویند کمت��ر از آن( فرصت 
داری��د ت��ا اعتم��اد مخاطب را 
جل��ب کنی��د و توانایی های تان 
را در نخستین دیدار به نمایش 
بگذارید. تحقیقات نش��ان داده 
اس��ت ک��ه نه تنها تغیی��ر دادن 
یک برداش��ت اولی��ه منفی کار 
دش��واری اس��ت، بلک��ه موجب 
ایجاد حلقه بازخورد خودانجامی 
نیز خواهد ب��ود. بدین معنا که 
اگر ش��ما در نخس��تین برخورد 
تأثی��ری منفی بر ط��رف مقابل 
خ��ود بگذاری��د، در نتیج��ه تا 
پایان دیدار از جانب فرد مقابل 
با رفتاری س��رد روبه رو خواهید 
شد. به احتمال زیاد شما نیز به 
همی��ن ترتیب ادامه می دهید و 
برداش��ت منفی وی را تش��دید 
می کنی��د.  )روی دیگر س��که، 
همین جریان درمورد برداش��ت 
اولیه مثبت نیز صدق می کند.(

و ام��ا خبر خوش: ب��ه خاطر 
اهمیت باالیی ک��ه تأثیر گذاری 
اولی��ه دارد، تحقیق��ات فراوانی 
در این زمینه انجام ش��ده است 
که نشان می دهد چه نشانه های 
زبان��ی و غیرزبان��ی ب��ه خل��ق 
تأثیری مثب��ت کمک می کنند. 
درکنار عوامل خاصی که خارج 
از کنت��رل م��ا هس��تند، مانند 
صورتی که با آن  زاده ش��ده ایم، 
پنج عام��ل در محدوده اجرایی 

ما قرار می گیرند. 
برای خل��ق تأثیری مثبت در 
نخس��تین دیدار، این فهرس��ت 

کوتاه را مطالعه کنید: 
ظاهری آراسته داشته باشید

ظاه��ر فیزیکی ش��ما و نحوه 
لباس پوش��یدن بر قضاوت آنی 
افراد از شخصیت و توانایی های 
ش��ما تأثیر بس��یاری می گذارد. 
در  محقق��ان  ک��ه  مطالعات��ی 
انگلستان و ترکیه انجام داده اند 
حاکی از آن است که نحوه لباس 
پوشیدن تأثیر بسزایی در تصور 
و قضاوت اف��راد از ما می گذارد. 
ب��رای مثال در ی��ک مطالعه از 

ش��رکت کنندگان خواسته شد 
تا درمورد تصوی��ر مردی اظهار 
نظر کنند که کت شلواری پیش 
دوخته )آماده( و معمول به تن 
داش��ت و تصویر هم��ان مرد با 
کت و ش��لواری که مخصوص او 
و س��ایز تنش دوخته شده بود. 
ش��رکت کنندگان ب��ه تصویری 
که کت و ش��لوار س��ایز دوخته 
شده به تن داشت در اعتماد به 
نفس، موفقیت، انعطاف پذیری و 

درآمد امتیاز باالتری دادند. 
لب��اس مهم اس��ت و اگر قادر 
قیمت  گران  لباس های  نیستید 
و لباس��ی که خی��اط مخصوص 
ش��ما دوخته تهیه کنید، شاید 
بتوانی��د لباس هایی که دارید به 
خیاط دهید تا کامال س��ایز تن 
ش��ما شود و شما را خوش اندام 

جلوه دهد. 
ش��وید  مطمئ��ن  همچنی��ن 
که تمیز و آراس��ته هس��تید و 
لباس تان متناسب با محیط کار 

یا موقعیت اجتماعی تان است. 
هر ش��غلی و هر محیط کاری 
درمورد لباس پوش��یدن قوانین 
خاص خ��ود را دارد و نمی توان 
ی��ک ش��یوه پوش��ش خ��اص 
برای تمام م��وارد و موقعیت ها 
پیش��نهاد کرد. به شما بستگی 
دارد که چه برداشت و تفسیری 
از قانون پوشش محیط کار خود 
داش��ته باش��ید و یک راه ساده 
ب��رای درک صحی��ح این قانون 
تقلید اس��ت. ب��رای پیدا کردن 
س��رنخ، ب��ه ظاه��ر کارمندان و 
مدی��ران خوش  پوش محیط کار 
)افرادی  بیندازید  نگاه��ی  خود 
ک��ه ب��ه پوش��یدن لباس ه��ای 
نامتعارف شهره نباشند(. آیا این 
اشخاص کت و شلوار می پوشند 
یا بیشتر تی شرت و لباس هایی 

مانند آن به تن می کنند؟ 
همچنی��ن ب��د نیس��ت برای 
نش��ده  پیش بینی  موقعیت های 
و غیر رس��می هم آماده باشید: 
اگ��ر می توانید تع��دای لباس و 
کفش، ی��ا پیراهن مردانه و بلوز 
در محل کار داشته باشید تا اگر 
خواس��تید برای ارائه، سخنرانی 
یا جلسه ای ناگهانی آماده شوید 
لب��اس مناس��ب همراه داش��ته 

باشید. 
به نحوه ایستادن خود دقت 

کنید 
به گفته امی کادی، متخصص 
حوزه زبان بدن و نویسنده کتاب 
حضور، نحوه ایس��تادن ش��ما و 
زب��ان بدن تان اهمیت بس��زایی 

دارد، عمدتا بدین خاطر که این 
به تشخیص  اش��ارات غیرزبانی 
فرد درمورد اینکه طرف دوست 
اس��ت یا دش��من دامن می زند، 
یا ب��ه عبارت امروزی ش��خص 
درمورد قاب��ل اعتماد بودن فرد 

مقابل قضاوت می کند. 
می کن��د  پیش��نهاد  کادی 
طوری بایس��تید و حرکت کنید 
ک��ه بیانگر قدرت و غرور ش��ما 
باش��د. برای این کار خوب است 
که به آهس��تگی نفس بکشید، 
ببرید،  عق��ب  را  ش��انه های تان 
س��ربلند بایس��تید و پاهای تان 
را باوق��ار و ب��ا متان��ت بر زمین 
بگذارید. وی می افزاید: »اگر به 
گونه ای حرکت کنید که بیانگر 
قدرت و غرور ش��ما باش��د، در 
واقع ب��ه خودتان می گویید: من 
حالم خوب است. من شایستگی 
ایستادن در این جایگاه را دارم. 

و همینطور هم می شود.«
را  ش��انه های تان  همچنی��ن 
صاف و درس��ت در مقابل طرف 
صحبت خود نگ��ه دارید تا این 
حس را منتقل کنید که به فرد 

توجه کامل دارید. 
به تأثیر دست های تان دقت 

کنید 
با  اف��راد نمی دانند  بس��یاری 
دست های ش��ان چه باید بکنند، 
پس به ای��ن بخش توجه کنید. 
پژوهش��گر  دوکل��وس،  س��اندا 
دانش��گاه ایلینوی می گوید: »از 
قدرتی که در دست دادن نهفته 
است آگاه باش��ید، دست دادن 
نه تنه��ا تأثیر مثب��ت در جهت 
برق��راری تعاملی رضایت بخش 
را افزایش می ده��د، بلکه تأثیر 
منفی برداش��ت اولیه را کاهش 
می ده��د. بس��یاری از تعامالت 
اجتماع��ی م��ا ممکن اس��ت به 
هر دلیلی پایان خوبی نداش��ته 
باش��ند. تنها با دس��ت دادن در 
ابتدای تعام��الت می توان تأثیر 
منفی س��وءتفاهم های احتمالی 

را کاهش داد.«
نحوه صحیح دست دادن این 
است که دس��ت طرف مقابل را 
خشک  دست های تان  بفشارید، 
اس��پری  از  )می توانی��د  باش��د 
ضد تعریق برای دس��ت های تان 
اس��تفاده کنید( و دس��ت دادن 
را ح��دود دو یا س��ه ثانیه ادامه 
دهید، همچنین به همراه دست 
دادن ارتباط چشمی هم برقرار 
کنید و لبخن��د بزنید. به خاطر 
داش��ته باش��ید که دست دادن 
بی روح و نادرس��ت می تواند فرد 

مقابل را دلسرد کند. 
همچنی��ن حرکات دس��ت ما 
هنگام صحبت ک��ردن یا گوش 
دارد.  بس��زایی  اهمی��ت  کردن 
اف��رادی که دست های ش��ان را 
اعتماد  تکان می دهند،  بیش��تر 
طرف صحبت ش��ان را س��ریع تر 
جلب می کنند. یک��ی از دالیل 
این امر آن اس��ت که دست های 
ما نشانه ای گویا و قابل دید برای 
دیگران هستند که به کمک آنها 
به نیت و صداقت ما پی می برند 
و دس��ت ها می توانند ارتباطات 
م��ا را بهب��ود ببخش��ند. با این 
ح��ال یک نکته جال��ب درمورد 
مح��دوده تکان دادن دس��ت ها 
وج��ود دارد. دس��ت های تان را 
ترق��وه  اس��تخوان  از  پایین ت��ر 
کرگ،  آلیس��ون  دهید.  حرکت 
کت��اب  نویس��نده  و  مش��اور 
»س��الم ش��غل! چگونه روحیه 
خ��ود را آم��اده کنی��م، لباس 
کار  در  و  بپوش��یم  مناس��ب 
جدید ظاهر ش��ویم« می گوید: 
»اگر دس��ت های تان را باالتر از 
ای��ن حد تکان دهید آش��فته و 

عصبانی به نظر می رسید.«
عالوه بر این، دست های تان را 
در مح��دوده ای نگه دارید که با 
فاصله ای ح��دود ۱۸0 درجه از 
س��ره میان )ناف( حرکت کند. 
به گفته مارک بودین، متخصص 
ح��وزه زبان ب��دن، »حرکت در 
ای��ن مح��دوده به دیگ��ران القا 
می کند که ش��ما آرام، خونسرد 
و مسلط هس��تید و قصد کمک 

کردن دارید.« 
ارتباط چشمی برقرار کنید 

ارتباط چشمی معنادار است. 
ارتباط چش��می می تواند ش��ما 
را صادق ت��ر و باورپذیرت��ر جلوه 
ده��د، بهت��ر در خاط��ر اف��راد 
نگ��ه دارد و ارتب��اط قوق تری با 
مخاطب تان ایج��اد کند. اما اگر 
ای��ن ارتباط بیش از حد باش��د 
یا  ممک��ن اس��ت جدال برانگیز 
چن��دش آور به نظر  آی��د و اگر 
کمتر از میزان الزم باش��د شما 
را کم رو نشان می دهد یا به نظر 
را  می خواهید چیزی  می رس��د 

پنهان کنید. 
ب��ه گفت��ه باربارا و آل��ن پیز، 
متخصص��ان ارتباط��ات و زبان 
بدن، حد تعادل ارتباط چشمی 
60 تا ۷0 درصد زمانی است که 
درحال برق��راری تعامل با افراد 
هستید. چنانچه برقراری ارتباط 
چشمی برای تان دشوار است، به 
ابروها یا فاصله میان چشم های 

مخاطب ن��گاه کنید تا زمانی که 
اطمین��ان خاط��ر بیش��تری در 
برق��راری ارتباط چش��می پیدا 

کنید. 
عالوه برین موارد، مراقب پلک 
زدن و خاراندن چشم های تان در 
نخس��تین دیدار با افراد باشید. 
وقت��ی اف��راد عصبی می ش��وند 
بیش��تر از ح��د معم��ول پلک 
بدن،  زبان  می زنند. متخص��ص 
لیلیان گالس می گوید: »اعصاب 
ش��ما ب��ه س��رعت برانگیخت��ه 
ذهن تان  ناخودآگاه  می ش��وند، 
بی��ش از ح��د کار می کند و در 
خش��ک  چش��م های تان  نتیجه 
می ش��ود.« پلک زدن مکرر هر 
دلیلی که داشته باشد می تواند 
دلسرد کننده باشد و تأثیر منفی 

داشته باشد. 
خود را قابل اعتماد نشان 

دهید 
از آنجا ک��ه ایجاد حس اعتماد 
مهم ترین جنبه در ایجاد برداشت 
اولی��ه مثبت اس��ت، تمامی طرز 
برخورد و رفتار ش��ما باید بیانگر 
حس اعتماد باش��د. بدین منظور 
هنگام صحب��ت کردن ب��ا افراد 
کامال صاف بایستید )یا بنشینید( 
یا به طرف جلو خم ش��وید اما لم 
ندهید و دس��ت های تان را داخل 
ندارید. ش��ما  نگه  جیب های تان 
می خواهید با زبان بدن تان نشان 
دهید که راحت و آسوده خاطرید 
و خودتان می خواهید در آن مکان 

باشید. 
در ط��ول مکالمه اجازه دهید 
فرد یا افراد مقابل تان در صحبت 
کردن پیش��ی بگیرند. با گوش 
جلب  می توانید  فعاالن��ه  کردن 
اعتماد کنی��د. به گفته تراویس 
بردب��ری، مول��ف کت��اب هوش 
هیجان��ی، وقتی افراد احس��اس 
ب��ه حرف های ش��ان  می کنن��د 
گ��وش داده می ش��ود و دیگری 
احس��اس  می کند،  درک ش��ان 

اعتماد می کنند. 
ضمن گ��وش ک��ردن فعاالنه 
از محرک ها )مثل دوس��ت دارم 
بیش��تر درم��وردش بدون��م( یا 
پرس��ش ها )مث��ل بزرگ تری��ن 
برداش��تی ک��ه از ای��ن تجرب��ه 
داشتی چی بود؟( استفاده کنید 
ت��ا به پیش��برد مکالم��ه کمک 
کنید و نش��ان دهید که فعاالنه 
به مخاطب ت��ان گوش می کنید 
نه اینکه نس��خه ای کلی برایش 

بپیچید. 
در حین گوش ک��ردن مراقب 
باش��ید ناآرام و بیقرار نباش��ید. 
برای مث��ال پاهای تان را نلرزانید، 
با انگش��تان تان ضرب نگیرید یا 
م��دام تلف��ن همراه ت��ان را چک 
نکنید. تمام این موارد این حس 
را به مخاطب القا می کند که شما 

تمایل ندارید کنار او باشید. 
و آخری��ن مورد: لبخند بزنید. 
و  آس��ان  راه��ی  زدن  لبخن��د 
خوش��ایند اس��ت تا مخاطب را 
به آرامش دعوت کنید و چیزی 
دلسرد کننده و ناراحت کننده تر 
از آن نیست که با فردی عبوس 

و ترشرو هم صحبت شوید. 
entrepreneur :منبع

دانش تأثیر گذاری اولیه 

معرفی بهترین شرکت ها از نظر  5 عامل مؤثر برای تأثیر گذاری اولیه
تعادل بین کار و زندگی

تعادل بین کار و زندگی یعنی داشتن امکاناتی مانند 
س��اعات کاری انعطاف پذیر، روزبه روز اهمیت بیشتری 
پی��دا می کند و نقش زی��ادی در باال ب��ردن بهره وری 

کارمندان دارد.
داش��تن تعادل بین کار و زندگی یعنی داشتن زمان 
کافی برای ب��ودن در کنار خانواده، ب��ه اندازه  دریافت 
پاداش برای کارمندان مهم اس��ت. این موضوع هر روز 
اهمیت بیش��تری پی��دا می کند و ب��رای حفظ روحیه 
کارمندان ضروری اس��ت. ش��اید با خودتان فکر کنید 
ش��رکت هایی که این امکان را ب��رای کارمندان فراهم 
می کنن��د بهره وری باالیی ندارن��د، اما هر روز به تعداد 
این ش��رکت ها افزوده می ش��ود. مدیران این شرکت ها 
معتقدند برق��راری تعادل میان کار و زندگی کارمندان 
روی بهبود روحیه و به��ره وری آنها نقش مؤثری دارد 
و موفقیت های ش��رکت را افزایش داده است. در ادامه  
ای��ن مقاله ب��ه معرفی پنج ش��رکتی می پردازیم که از 
نظ��ر برقراری تعادل میان کار و زندگی کارمندان خود 

بیشترین امتیاز را کسب کرده اند.
Keller Williams Realty 1- شرکت

این شرکت در سال ۱۹۸۳ بنیان گذاری شده و دفتر 
مرکزی آن در آستین تگزاس قرار داد. کلر ویلیامز بیش 
از ۹00 دفتر در سراسر جهان و ۱۳۹ هزار کارمند دارد 
و بزرگ ترین شرکت امالک فرنچایز در کل دنیا به شمار 
می آید. کارمندان این شرکت ارزش آن را باال می برند، 
زی��را به عنوان ی��ک پیمانکار مس��تقل در نظر گرفته 
می شوند، این یعنی س��اعات کاری انعطاف پذیر دارند 
و می توانند درآمد نامحدود داش��ته باشند. این شرکت 
سیستم مش��ارکت در س��ود و برخورداری از امکانات 
آموزش��ی را نیز برای کارمندان خود مهیا کرده است. 
کارمندان این ش��رکت انگیزه  باالی��ی برای کار دارند و 
بدون قربانی کردن آزادی خود از امکانات متنوع شرکت 

بهره مند می شوند.
Coldwell Banker 2- شرکت

ام��الک  نی��ز در زمین��ه     Coldwell Banker
فعالیت می کن��د و به عنوان یکی از پنج ش��رکت برتر 
در این زمینه ش��ناخته می ش��ود. این شرکت در سال 
۱۹06 بنیان گ��ذاری ش��د و دفت��ر مرک��زی آن در 
مدیس��ون نیوجرس��ی قرار دارد. کلدول بنکر بیش از 
۹0 هزار کارمند در سراس��ر دنیا دارد و شهرت خوبی 
در مسئولیت پذیری اجتماعی کسب کرده است. طبق 
نظرسنجی های انجام شده، کارمندان این شرکت نیازی 
نیست هفت روز هفته و ۲4 ساعته با محل کار خود در 
ارتباط باش��ند و در منزل اضافه کاری کنند. آنها حتی 
می توانند کارها را از خانه مدیریت کنند. انعطاف پذیری 
س��اعات کاری ب��ه آنها اجازه می دهد مس��ئولیت های 
زندگی را در کنار مس��ئولیت های کاری همزمان پیش 

ببرند.
Cisco 3- شرکت

سیسکو یکی از شرکت های بزرگ در زمینه  تکنولوژی 
است که به اهمیت دادن به کارمندان خود شهرت دارد. 
این ش��رکت در س��ال ۱۹۸۳ بنیان گذاری شد و دفتر 
اصل��ی آن در س��ن خوزه کالیفرنیا قرار دارد. ش��رکت 
سیسکو ساعات کاری انعطاف پذیر برای کارمندان دارد 
و ه��ر کارمندی می تواند پروژه  خ��ود را در محیط کار 
به طور مستقل پیاده سازی کند. این شرکت همچنین 
اهمیت زیادی برای خانواده ها قائل است و گاهی اوقات 
ت��ا چند ماه به کارمندان اجازه می دهد کارها را به طور 
کامل در محی��ط خانه انجام بدهند و در کنار فرزندان 

خود باشند.
Kaiser Permanente 4- شرکت

بزرگ تری��ن  از  یک��ی    Kaiser Permanente
ش��رکت هایی اس��ت که در زمینه  مراقبت و سالمتی 
فعالیت می کند و اهمیت زیادی به س��المت کارمندان 
خود می دهد. این شرکت در سال ۱۹4۵ بنیان گذاری 
ش��د و دفتر اصل��ی آن در اوکلند کالیفرنی��ا قرار دارد. 
کارمندان این ش��رکت از خدمات��ی مانند قرار مالقات 
با پزش��ک و تعطیالت زیاد بهره مند هس��تند تا از نظر 
س��المتی جسمی و روانی در شرایط خوبی قرار داشته 
باشند. عالوه براین کارمندان به انجام دادن از کار منزل 

تشویق می شوند.
Google 5- شرکت

گوگل نیز خدمات زیادی برای کارمندان خود فراهم 
می کند و تعجبی ندارد که نامش در این لیس��ت قرار 
دارد. شرکت گوگل در س��ال ۱۹۹۸ بنیان گذاری شد 
و دفت��ر اصل��ی آن در مانتین ویو کالیفرنی��ا قرار دارد. 
ش��رکت گوگل امکانات زیادی برای حفظ س��المتی و 
همچنین زمان کافی در اختیارش��ان ق��رار می دهد تا 
روی پروژه های ش��خصی خود کار کنند. غذای سالم، 
کالس های تناسب اندام، استفاده از تجهیزات ورزشی 
و ماساژ از جمله امکاناتی هستند که به طور رایگان در 
اختیار کارمندان قرار می گیرند. اغلب کارمندان ساعات 
کاری انعطاف پذیر و تعطیالت زیاد دارند تا از کار خسته 
نشوند. تمام شرکت های این لیست درآمد باالیی دارند 
و جای تعجبی ندارد که همه شرکت ها نتوانند چنین 
امکانات��ی را در اختیار کارمندان خود ق��رار دهند، اما 
می توانند بخش��ی از اس��تراتژی آنها را در شرکت خود 
پیاده سازی کنند. ما در عصر ارتباطات زندگی می کنیم 
و نی��ازی به حضور فیزیکی کارمندان در تمام روزهای 
هفته نیست. س��اعات کاری انعطاف پذیر و دورکاری از 
مهم ترین امکاناتی هس��تند که باید در اختیار افراد با 
تجرب��ه قرار بگیرند. فراموش نکنید ای��ن روزها رقابت 
میان تمام کسب وکارها زیاد شده است و این کارمندان 
هس��تند که موفقیت شرکت را تضمین می کنند. افراد 
باتجربه و حرفه ای محیطی را برای کار انتخاب می کنند 
که به سالمتی ش��ان اهمیت بده��د و امکانات مفیدی 
فراهم کن��د. هرقدر آزادی و انعطاف پذیری محیط کار 

بیشتر باشد بهره وری کارمندان نیز بیشتر خواهد شد.
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

رهبری کارآفرینی
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در س��ال جدید، همگی به فکر ایجاد تغییر در زندگی 
خود هستیم، اما یافتن مناس��ب ترین شیوه برای شروع 
این تغییرات دش��وار به نظر می رس��د. هم��ه افراد عالقه 
دارند ش��روع خوبی داشته باش��ند، اما از انجام کارهای 
سخت و طاقت فرسا نیز س��ر باز می زنند. از آن گذشته، 
تنظیم هدفی برای دنبال کردن دش��وار به نظر می رسد. 
ب��ا این حال نگران نباش��ید، ما به ش��ما کمک می کنیم. 
درواق��ع، فهرس��تی از ۵0 هدف را تهی��ه کرده ایم که بر 
ارتقای جنبه های گوناگون زندگی، ازجمله استراتژی های 
مدیریت مالی و ایجاد توازن میان زندگی کاری و زندگی 

شخصی متمرکز شده است. 
وضعیت مالی 

۱ - بودج��ه خ��ود را درحد انتظار ن��گاه دارید. بودجه 
ماهان��ه خ��ود را تعیین کنید و نس��بت ب��ه هزینه های 

اضافی تان آگاهی داشته باشید. 
 ۲ - موجودی حس��اب بانکی خود را افزایش دهید. از 
موجودی حساب ش��خصی و شرکت خود آگاهی داشته 
باش��ید. پرداختن به این موضوع شروع مناسبی را برای 
ش��ما رقم می زند و هن��گام رویارویی با فروش��ندگان یا 
دریافت وام، چهره معتبری از شما به نمایش می گذارد. 

۳ - در زمین��ه حوزه های س��رمایه گذاری خود به دقت 
تحقی��ق کنی��د. هنگامی ک��ه ب��رای س��رمایه گذاری در 
زمین��ه ای خاص، اع��م از معامالت ریس��ک پذیر، امالک 
و مس��تغالت ی��ا عرضه اولیه س��هام عزم خ��ود را جزم 
می کنید، از اینکه س��رمایه ش��ما دقیقا صرف چه چیزی 

می شود، آگاهی کسب کنید. 
دارای چ��ه  باش��ید.  داش��ته  بیش��تری  درآم��د   - 4
قابلیت های��ی هس��تید؟ ف��روش محص��والت، تبلیغات، 
جست وجو در وب سایت ها یا مشارکت در برنامه وام دهی 
شخص به ش��خص؟ به شیو های کس��ب درآمد مطابق با 

اهداف خود بیندیشید. 
۵ - هزینه ها را کاهش دهید. روی مدل کس��ب و کار و 
فرآیندهای روزمره آن کار کنید. آیا از طریق این شیوه ها 

می توانید هزینه های خود را کاهش یا تغییر دهید؟ 
6 - آین��ده امن تری را برای خ��ود رقم بزنید. در برنامه 
 401K 40۱ ش��رکت کنید )حس��ابK بازنشس��تگی
به عبارتی یک حس��اب پس انداز بازنشس��تگی است که 
در آن کارگر از جانب کارفرما حمایت می ش��ود تا بتواند 
مقداری از درآمدش را پس انداز و س��رمایه گذاری کند(. 
نیازی نیس��ت مبلغ زیادی را برای این کار کنار بگذارید، 
اما توجه داش��ته باشید که هیچ گاه برای پس انداز خیلی 

زود نیست. 
۷ - کمتر درباره مش��کالت مالی دغدغه داشته باشید. 
حس��ابی را برای مخارج پیش بینی نشده باز کنید. عالوه 
بر حس��اب پس انداز و حساب جاری خود که مرتبا برای 
خریدهای روزمره و یا دیگر مخارج تان از آنها برداش��ت 
می کنید، یک حس��اب ذخیره نیز داشته باشید که تنها 
هنگامی ک��ه در مخمص��ه قرار می گیرید از آن اس��تفاده 

کنید. 
۸ - گزینه های مالی متفاوتی را به کارمندان خود ارائه 
دهید. ش��یوه های منعطف��ی را برای مخ��ارج کارمندان 
خ��ود درنظر بگیری��د. هزینه های درمان��ی و حمل ونقل 
نمونه های��ی از این موارد هس��تند. کارمن��دان می توانند 
مبلغی را برای کس��ر از چک حقوق ماهیانه خود درنظر 

بگیرند که در عوض معاف از مالیات است. 
استخدام

۹ - تقویت روحیه کارمندان. سال جدید را با برگزاری 
نظرس��نجی درباره میزان ش��اد بودن کارکنان خود آغاز 
و در زمین��ه موارد کارآمد و آنهای��ی که باید ارتقا یابند، 

تحقیق کنید. 
۱0 -  از مدیران بیش��تر حمایت کنید. جلس��اتی را با 
کارمندان ارشد و رؤسای واحدهای مختلف برگزار کنید. 

از آنها بپرسید به چه نوع کمکی نیاز دارند. 
۱۱ -  ش��یوه های مصاحبه خود را ارتقا دهید. از خود 
بپرسید چگونه می توان به منظور یافتن بهترین کاندیدا، 

این شیوه ها را تغییر یا بسط داد. 

۱۲ -  کارمن��دان درجه یک را ج��ذب کنید. اطمینان 
کسب کنید که بس��ته های حقوق و مزایای مدنظر شما 
به روز و رقابتی هس��تند. درباره دیگر شرکت های منطقه 
تحقی��ق و تفاوت های خود را با آنها بررس��ی و در صورت 

امکان، براساس این اطالعات تغییراتی را ایجاد کنید. 
۱۳ - بودجه استخدامی خود را اصالح کنید. در زمینه 
میزان س��رمایه ای که می توانید صرف استخدام نیروهای 

جدید کنید، تدابیر شفافی در ذهن داشته باشید. 
۱4 -  نوع��ی بیانیه مأموریت را برای خود تعریف کنید. 
با همراهی همکاران خود ش��رح مشخصی از ارزش های 
شرکت تهیه کنید. با درنظر داشتن چنین مواردی و در 
راس��تای یافتن کارمندانی که با چش��م انداز مدنظر شما 

هم سو هستند، موفق تر خواهید بود. 
۱۵ - کاندیداهای مجربی را برای اس��تخدام در شرکت 
خود درنظر بگیرید. شیوه های استخدامی خود را بازبینی 
کنید. در چه حوزه هایی به دنبال متقاضیان هس��تید؟ آیا 
این افراد با مالک های ش��ما هم خوانی دارند؟ آیا مناسب 
ش��رکت ش��ما هس��تند؟ درمورد کارآمد ب��ودن چنین 

خط مشی هایی با خود روراست باشید. 
۱6 -  هزینه ه��ای کارمن��دان را کاه��ش دهید. نوعی 
سیاست کاری از راه دور و منعطف را در دستور کار خود 
قرار دهید. از کارمندان ارشد و دیگر کارکنان شرکت در 
زمینه میزان کارایی سیس��تم کنون��ی برای آنها و تغییر 
برخی موارد احتمالی س��ؤال کنید و سپس، این سیستم 
را به شکلی که بیش��تر با اهداف شرکت مطابقت داشته 

باشد تغییر دهید. 
ایجاد تعادل میان زندگی کاری و زندگی شخصی 

۱۷ -  زمانی را به اس��تراحت و تمدد اعصاب اختصاص 
دهید. از اوقات فراغت خود استفاده کنید. در صورتی که 
فش��ار کاری زیادی را تحمل کرده باش��ید، ذهن ش��ما 
آمادگی یافتن ایده های جدی��د را ندارد، بنابراین تقویم 
س��ال جدید را بررس��ی و ذهن خ��ود را آزاد کنید و در 
نهایت زمان��ی را برای دوری از کار و اس��تراحت درنظر 

بگیرید. 
۱۸ -  سطح استرس خود را کاهش دهید. اگر به تازگی 
داد و س��تدی را آغاز کرده اید و امکان رفتن به تعطیالت 

برای شما وجود ندارد، برنامه خود را طوری تنظیم کنید 
که از محی��ط کار خود کمی دور ش��وید، حتی اگر این 

دوری به شکل قدم زدن در محیط اطراف باشد. 
۱۹ - تمرکز بیش��تری داشته باش��ید. اعالن های تلفن 
 همراه خود را خاموش کنید. اگر توئیتر یا ایمیل خود را 
به محض دریافت پیام چک نکنید، دنیا به آخر نمی رسد، 

ما این را به شما قول می دهیم. 
۲0 -  از سرگرمی های مورد عالقه خود استقبال کنید. 
آی��ا فعالیتی وجود دارد که مورد عالقه ش��ما باش��د، اما 
تاکن��ون زمان کافی برای انجام آن را نداش��ته باش��ید؟ 
گذش��ته را جبران کنید، حتی اگ��ر زمانی که به این کار 
اختص��اص می دهید ۳0 دقیقه قبل یا بعد از زمان کاری 

باشد. 
۲۱ -  بیش��تر از کلمه »خیر« اس��تفاده کنید. به خاطر 
داش��ته باش��ید که ن��ه گفتن ی��ا تغیی��ر برنامه ها هیچ 
مشکلی ایجاد نمی کند. هیچ چیز همیشگی نیست و اگر 
نمی توانید شرایطی را تغییر دهید آن را شکست شخصی 

تلقی نکنید. 
۲۲ -  بیش��تر به سالمت خود بیندیشید. آگاه بودن از 
وضعیت سالمتی خود بسیار مهم است. هیچ کس عالقه 
ندارد س��المتی اش به خطر بیفتد، اما در صورت مواجهه 
با چنین مش��کلی، تمرکز بر دس��تیابی به اهداف بسیار 

دشوار خواهد شد. 
۲۳ -  روابط ش��خصی خود را حفظ کنید. اگر س��رتان 
خیلی ش��لوغ اس��ت و در حال راه اندازی شرکتی جدید 
هس��تید، دوس��تان و خانواده شما این مس��ئله را درک 
می کنن��د. اما درک ش��دن از جانب آنها ب��ه این مفهوم 
نیست که باید از این روابط صرف نظر کنید. درحال رفتن 
به قرار مالقات، زمان کوتاهی را صرف نوش��یدن قهوه با 
دوس��ت خود کنید یا با مادر خود ب��ه خرید موادغذایی 
بروید. حتی همین لحظ��ات کوتاه برای یادآوری این که 

تنها نیستید، قدمی بزرگ محسوب می شوند. 
۲4 -  بیش��تر بخوابی��د. تمام��ی ابزار و وس��ایل کاری 
خ��ود را به خ��ارج از اتاق خواب خ��ود منتقل کنید و در 
تختخ��واب کار نکنید؛ اتاق خواب را صرفا به مکانی برای 

استراحت و تجدید نیرو تبدیل کنید. 

۲۵ -  فعالی��ت فیزیکی داش��ته باش��ید. ی��ک فعالیت 
ورزشی را که به آن عالقه دارید، انتخاب و به آرامی آن را 

شروع کنید و به شکل منظم ادامه اش دهید. 
۲6 -  از منطقه امن خود خارج شوید. اگر همیشه یک 
فعالیت خاص را انجام دهید، احس��اس رخوت بر ش��ما 
مس��تولی می شود. آخر هفته ها به مکانی جدید هم چون 
موزه یا رس��توران بروید که به شما حس جدیدی بدهد. 
نیازی نیست به بانجی جامپینگ بروید )مگر این که واقعا 
به آن عالقه داش��ته باش��ید(، اما فرام��وش نکنید که از 
خود قدیمی تان فاصله بگیرید. هیچ گاه نخواهید دانست 

ایده های جدید کجا در انتظار شما هستند. 
رشد و اصالح شخصی

۲۷ - یک دفتر یادداشت روزانه تهیه کنید. مهم نیست 
چه مطالبی را –ترس ها، رؤیاها، اهداف، فهرستی از انواع 
س��گ هایی ک��ه در محله خود می بینی��د– در این دفتر 
یادداشت می کنید، مهم آن است که این مطالب را روی 
کاغذ بیاورید. این کار دستاوردهای شگفت انگیزی برای 

شما خواهد داشت. 
۲۸ -  در زمینه ش��غلی خود مهارت بیش��تری بیابید. 
مهارت جدیدی بیاموزید که در زمینه شغلی شما کاربرد 
دارد. به این شیوه با افراد جدید مالقات می کنید و دانش 

فردی خود را افزایش می دهید. 
۲۹ -  ب��ا افراد مهم ارتباط برقرار کنید. چه افرادی در 
حوزه کاری مورد ستایش شما هستند؟ سعی کنید با آنها 

ارتباط برقرار کنید. 
۳0 -  نق��ش معلم را ب��ازی کنید. مه��ارت خود را به 
دیگران نیز بیاموزید و به آنها در راس��تای دس��تیابی به 

اهداف شان کمک کنید. 
۳۱ -  فعالیت داوطلبانه داش��ته باشید. انگیزه ای مهم 
ب��رای خود پی��دا کنید و زمان خ��ود را صرف تحقق آن 

کنید. 
۳۲ -  از منطقه امن خود خارج ش��وید. در حوزه کاری 
خ��ود، از انج��ام اقداماتی که برای تان هراس آور اس��ت، 
اجتن��اب نکنی��د. از رویدادهای مرتبط با ش��بکه هراس 
داری��د؟ از س��خنرانی در مجامع عموم��ی پرهیز نکنید. 

توانایی های خود را دست کم نگیرید. 

۳۳ -  ش��بکه ارتباطات خود را گسترش دهید. با افراد 
حوزه های مختلف گفت وگو کنید. ممکن است با این کار 
مطالبی درباره حوزه ش��غلی خ��ود یاد بگیرید که انتظار 

آن را نداشته اید. 
۳4 -  یک ایده جدید کس��ب وکار پی��دا کنید. مطالعه 
کنید، به تماشای فیلم بروید، از موزه محلی دیدن کنید 

و یا از کارهای دیگران ایده بگیرید. 
بازاریابی و فروش

۳۵ -  مش��تریان بیش��تری جذب کنی��د. گفت وگوی 
گس��ترده ای درباره ویژگی های مش��تریان خود داش��ته 
باش��ید. آیا از گروه خاصی از افراد غافل شده اید؟ درباره 

شیوه های دسترسی به آنها تحقیق کنید. 
۳6 -  بودجه بازاریابی و ف��روش خود را مورد  بازبینی 
ق��رار دهید. چ��ه مواردی س��ال گذش��ته کارآمد و چه 
مواردی ناکارآمد بوده اند؟ بر همین اساس بودجه مدنظر 

خود را تخصیص دهید. 
۳۷ -  تقویم بازاریاب��ی خود را تنظیم کنید. نگاهی به 
تقویم کمپین بازاریابی سال گذشته بیندازید. آیا مواقعی 
از سال تأثیرگذارتر بوده اند؟ در این صورت، بررسی کنید 

که چگونه می توان از آنها بهره جست؟ 
۳۸ -  مش��ارکت مشتریان را افزایش دهید. کانال هایی 
را که مشتریان شما بیشتر در آنها ظاهر می شوند بیابید 
و اس��تراتژی هایی جهت برقراری ارتباط با آنها، از طریق 

همین کانال ها تدوین کنید. 
۳۹ -  مش��تریان مش��هور را جذب کنید. فهرس��تی از 
مش��تریان مطلوب خ��ود تهیه کنید و از این که امس��ال 

به دنبال این افراد باشید، هراسی به خود راه ندهید. 
40 -  در زمینه اهداف بازاریابی خود ش��فاف تر عمل 
کنید. برنامه های مربوط به بازاریابی و فروش خود را با 
کلیه کارکن��ان در میان بگذارید. حتی اگر برخی افراد 
در اداره حض��ور ندارن��د نیز باید از ای��ن اهداف مطلع 

باشند. 
4۱ -  در ش��یوه اصلی جذب مش��تری خ��ود بازنگری 
کنید. همچنان که ش��رکت شما توس��عه می یابد، آنچه 
عرضه می کنید نیز تغییر می کند. اطمینان کس��ب کنید 
که ش��یوه جذب مشتری ش��ما نمایانگر چنین تغییراتی 

است. 
4۲ -  شیوه های دیگری را برای جذب مشتری درنظر 
بگیری��د. نظر کارکنان خود را درب��اره ویژگی های اصلی 
محصوالت ش��رکت بپرسید. ممکن اس��ت آنها نکاتی را 

مدنظر داشته باشند که شما از آنها غافل بوده اید. 
برند شخصی 

4۳ -  صاحب برند آنالین خود باشید. برای شروع، نام 
دامنه آنالین مختص خود را مشخص کنید. 

44 -  با یک دس��ت چند هندوانه برندارید! کانال هایی 
را که در آنها راحت تر هستید بیابید و تمامی انرژی خود 
را بر گسترش مخاطبان خود در آن حوزه متمرکز کنید.  
4۵ -  قدرت ه��ای حال حاض��ر را مغل��وب کنی��د. آیا 
می توانی��د با میانه روی در میزگرده��ا صحبت و خود را 

به عنوان یک قدرت جدید معرفی کنید؟ 
46 -  قدرت شبکه خود را افزایش دهید. به افراد مورد 
 س��تایش خود دسترسی پیدا کنید. می توانید یک رابطه 
جدید و ارزشمند را شکل دهید و از آنچه در حوزه کاری 
آنها توجه شما را به خود جلب کرده است سخن بگویید؛ 
ب��ه این ترتی��ب، اهدافی که تمایل دارید به آنها دس��ت 

یابید برای تان آشکار می شوند. 
4۷ -  با مش��تریان خود ارتباط بیش��تری برقرار کنید. 
دائما پست بگذارید، اما مشتریان خود را غرق در مطالب 
نکنی��د. در زمین��ه مطالبی که به اش��تراک می گذارید، 

محتاط باشید. 
4۸ -  تصاوی��ر آنالین خود را بهبود بخش��ید. تصاویر 
باکیفیت��ی از خود و فعالیت ش��غلی تان تهیه کنید و در 

وب سایت خود به اشتراک بگذارید. 
4۹ -  در محی��ط جامع��ه خ��ود حاض��ر ش��وید. در 

رویدادهای شبکه اطراف خود حضور به هم رسانید. 
۵0 - قدردانی و سپاس خود را ابراز کنید. از افرادی که 
مطالب ش��ما را به اشتراک می گذارند، قدردانی کنید. از 
تش��کر کردن دریغ نکنید، چرا ک��ه این نوع قدردانی، از 

ذهن افراد پاک نمی شود. 
entrepreneur :منبع

نینا زیپکین
کارمند کارآفرینی
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اخبار

قم- خبرنگار فرصت امروز- سه طرح زیر ساختی شامل آب 
رســانی به روستای لنگرود و تکمیل گازرسانی به 2 روستای وشنوه 
و اَوِل قم با اعتبار 82 میلیارد ریال عصر پنجشــنبه با حضور رئیس 
مجلس شورای اســامی و مسئوالن این استان در بخش کهک قم 
به بهره برداری رسید. علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسامی 
با سفر به منطقه کهک اســتان قم، ابتدا در روستای لنگرود حضور 
یافت و طرح آب رسانی به این روستا را به بهره برداری رساند. طرح 
آب رســانی به روستای لنگرود با اعتبار 35 میلیارد ریال از سال 96 
آغاز و پس از هشت ماه به بهره برداری رسید. با اجرای این طرح، آب 
روستای لنگرود و روستاهای باالدست کهک قم با اتصال به سرشاخه 
های دز پایدار شد. این طرح که شامل بیش از 6 کیلومتر لوله گذاری، 
احداث ایستگاه پمپاژ 75 متر مکعب بر ثانیه و مخزن 500 مترمکعبی 
است، روستای لنگرود و روستاهای باالدست قم را از وضعیت جیره 
بندی خارج می کند. علی الریجانی شهریور ماه سال گذشته کلنگ 

آغاز عملیات انتقال آب به 10 روســتای باالدست کهک قم با اعتبار 
137 میلیارد ریال را به زمین زد که آب رسانی به روستای لنگرود به 
عنوان نخستین روستای آب رسانی شده در قالب این پروژه به بهره 
برداری رسید و قرار است تا شهریور 98 تمام روستاهای قم با اتصال 

به آب سرشاخه های دز در وضعیت پایدار قرار گیرند. این طرح که با 
نام شهید مدافع حرم مهدی لطفی نیاسر نامگذاری شده بود با حضور 
خانواده این شهید افتتاح شد. رئیس مجلس شورای اسامی در ادامه 
سفر خود به بخش کهک در روستای وشنوه قم حاضر شد و با روشن 
کردن مشعل مسجد مصای روستای وشنوه، گازرسانی به 2 روستای 
وشنوه و اَوِل را به طور رسمی افتتاح کرد. عملیات گاز رسانی به این 
روســتا از تیرماه ســال 1395 آغاز و حدود 500 روز طرح ریزی و 
برنامه ریزی شده است. این طرح شامل 27 کیلومتر لوله گذاری، 2 
ایستگاه تقلیل فشار 2500 متر مکعب در ساعت و 400 متر مکعب 
در ســاعت می باشد که با هزینه 46 میلیارد ریال با 480 انشعاب 2 
این روستا از نعمت گاز برخوردار شدند. دراین افتتاحیه ها ،که احمد 
امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسامی، سید 
مهدی صادقی استاندار حضور داشتند، اهالی روستا با در دست داشتن 
شاخه های گل از مسئوالن قم برای اجرای این طرح ها تقدیر کردند.

تبریز - اسد فالح- اســتاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر 
اجرایی شدن مصوبه شــورای آموزش و پرورش استان مبنی بر 
ساخت 6 مدرسه جدید در شهر جدید سهند تا آغاز سال تحصیلی 
97-98، گفت: شرکت عمران شهر جدید سهند مسئولیت ساخت 
4 مدرسه را بر عهده گرفته و اگر این مصوبه تا مهر ماه اجرایی نشود 
مدیرعامل این شــرکت از مسئولیت کناره گیری کند. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، مجید خدابخش در نشست شورای آموزش 
و پرورش اســتان، خاطرنشان کرد: ساخت شش مدرسه در شهر 
جدید سهند در جلســه اسفند ماه این شورا تصویب شد و امروز 
باید گزارش کار ارائه شود؛ اگر قرار نیست مصوبات اجرایی شوند 
چرا جلسه تشکیل می دهیم؟ وی با بیان اینکه تعهدات یک شرکت 
با تغییر مدیرعامل آن لغو نمی شــوند، افزود: شرکت عمران شهر 
جدید سهند متعهد اســت و وظیفه دارد که به تعهد خود عمل 
کند؛ ساخت آزادراه تبریز- سهند نباید بهانه ای برای توقف ساخت 
مدارس شود، امروز در شهر جدید سهند، ساخت مدرسه نسبت 
به پروژه های عمرانی دیگر در اولویت است. خدابخش با تأکید بر 
اینکه عمل به تعهد، وظیفه قانونی و شرعی است، گفت: اگر اجرای 

کاری امکان پذیر نیست نباید تعهد بدهیم، اما وقتی تعهد کردیم 
و تصمیمی گرفته شــد باید پای بند تصمیمات باشیم. استاندار 
آذربایجان شــرقی در ادامه وضعیت کنونی شهر جدید سهند را 
نتیجه تصمیم مدیران وقت برای ساخت 35 هزار واحد مسکن مهر 
در این شــهر اعام کرد و گفت: ساخت این تعداد واحد مسکونی 
با هدف گذاری اولیه شــهر جدید سهند منافات داشت، اما به هر 
حال این تصمیم درست یا غلط گرفته شده و ما وارث آن هستیم 
و باید برای حل مشکات تدبیر کنیم. وی از پیگیری های فرماندار 

اسکو نسبت به تأمین فضاهای آموزشی مورد نیاز در شهر جدید 
سهند قدردانی کرد و گفت: این موضوع جزو اولویت های اداره کل 
آموزش و پرورش استان است و انتظار داریم در موعد مقرر عملیاتی 
شــود و قطعا با تعامل و همدلی دستگاه های مسئول قابل تحقق 
است. خدابخش همچنین بر هدایت کمک های مردمی و خیران 
به ســمت نیازهای نرم افزاری آموزش و پرورش نیز تأکید کرد و 
گفت: انتظار داریم افراد تأثیرگذار فرهنگی، علما، اصحاب رسانه 
و صاحبان قلم وارد عرصه شده و هزینه های غیرضروری مردم را 
در جهــت صحیح هدایت کنند. وی افزود: باید از ابزارهای جدید 
برای توجیه مردم و خیران استفاده کنیم تا نیت های خیرخواهانه 
خــود را در تأمین نیازهای نرم افزاری آموزش و پرورش نیز جاری 
کنند. استاندار آذربایجان شــرقی همچنین با اشاره به مسائل و 
مشکات مدارس شبانه روزی استان، از دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان به خاطر مساعدت در 
حل این مشکات قدردانی کرد و از سازمان برنامه و بودجه استان 
نیز خواست تا بخشی از نیازهای این مدارس را از محل اعتبارات 

استانی رفع کند.

اهواز - شبنم قجاوند- دومین نشست شورای فرهنگی شرکت 
ملی حفاری ایران در ســال جاری به ریاست مدیرعامل و رئیس 
هیات مدیره شــرکت و اعضاء برگزار شــد.  در این نشست که با 
حضور قائم مقام مدیرعامل و جانشــین رئیس شورا و شماری از 
مدیران و روسای ستادی مرتبط با امور فرهنگی تشکیل شد، ابتدا 
درباره ترکیب اصلی و سایر اعضاء  بحث و تبادل نظر به عمل آمد.  
بر این اساس اعضای اصلی شورا که در اجرای دستورالعمل وزارت 
نفت تعیین شده بودند مجدد ابقاء و با توجه به بازنشستگی و انتقال 
دو تن از اعضاء، آقای علی کاه کج و خانم سوده شیرالی به عنوان 
جایگزین آنان معرفی گردیدند.  در ادامه نشســت مهندس سپهر 
سپهری با اشاره به اهمیت و نقش این شورا در بررسی، برنامه ریزی، 
تبیین و تصویب مصوبات فرهنگی، تاکید کرد: جلسات شورا باید 

بر اساس جدول زمانبندی و در فرصت های تعیین شده با حضور 
تمامی اعضاء برگزار گردد.  مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت، 
نیروی انسانی را مهمترین و ارزشمندترین سرمایه سازمان دانست 

و افزود: می بایســت در جهت توجه به مسائل رفاهی، فرهنگی و 
کیفیت ارائه خدمات به کارکنان تاش نماییم زیرا رفاه ، آسایش 
و رضایت مندی کارکنان و خانواده های آنان در پیشــبرد برنامه 
ها، جایگاه شــرکت و بهره وری و راندمان کار بسیار اثرگذار است.  
وی با اشاره به دستور کار نشست مبنی بر هماهنگی بین مدیریت 
ها در خصوص برنامه های فرهنگی سال جاری، استفاده بهینه و 
حداکثری از امکانات و ظرفیت های شــرکت و توسعه امکانات را 
متذکر شــد.  سپهری با اشاره به برنامه ریزی فرهنگی برای اعزام 
کارکنان و خانواده های آنان که تابستان امسال عازم مشهد مقدس 
می شــوند، گفت: اعضای شــورا الزم است به نحوی برنامه ریزی 
نمایندکه همکاران از این ســفر معنوی نهایت استفاده را برده و از 

تسهیاتی که شرکت فراهم می آورد، رضایت داشته باشند.  

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز : مدیر عامل شــرکت آب 
و فاضاب اســتان بوشهر گفت: براي اجراي طرح  هاي کوتاه مدت 
تامین و انتقــال آب و طرحهاي مدیریت مصــرف و کاهش هدر 
رفت آب آشامیدني استان بوشهر به 200 میلیارد تومان اعتبار نیاز 
اســت. به گزارش روابط عمومي و آموزش همگاني شــرکت آب و 
فاضاب استان بوشهر ، کیقباد یاکیده در نشست بررسي وضعیت 
آب آشامیدني استان بوشهر با بیان اینکه خشکسالي ها در 10 سال 
گذشته صدماتي به منابع تامین آب آشامیدني استان بوشهر وارد 
کرده است اظهار داشت: یکي از منابع تامین کننده آب آشامیدني 
اســتان بوشهر سد کوثر در استان کهگیلویه و بویر احمد است که 
کاهش بارندگي ها سبب کاهش ذخیره آب در این سد شده و اکنون 
45 درصد آن آبگیري شــده است. وي، با بیان اینکه 60 درصد آب 

آشــامیدني استان بوشهر از محل ســدکوثر تامین مي شود افزود: 
رودخانه شاهپور و چشمه ساســان در کازرون یکي دیگر از منابع 
تامین کننده آب آشامیدني استان بوشهر است که تامین کننده 35 
درصد آب این استان است. مدیر عامل شرکت آب و فاضاب استان 

بوشهر، از کاهش 80 درصدي  آورد رودخانه شاهپور کازرون خبر داد 
و بیان کرد:آب چشمه ساسان نیز 95 درصد کاهش یافت که این 
بحران ها بر مشکات تامین آب استان بوشهر افزوده است. یاکیده 
با بیان اینکه 5 درصد منابع آب آشامیدني استان بوشهر در داخل 
اســتان است خاطر نشان کرد: خشکسالي ها و کاهش بارش باران، 
سبب افت سطح آب چاه هاي تامین آب در استان شده است. وي از 
تدوین طرح هاي مقابله با بحران آب آشامیدني در استان خبر داد و 
خاطر نشان کرد: وضعیت بحران کم آبي در تابستان پیش رو افزایش 
مي یابد که براي این مهم طرح هایي تدوین شده است. مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضاب استان بوشهر از تدوین طرح هاي مدیریت 
مصرف آب خبرداد و بیان کرد: براي اجراي این طرح به 160 میلیارد 

تومان اعتبار نیاز است. 

مشــهد - صابر ابراهیم بای - مدیرعامل شــرکت گاز استان 
خراســان رضوی همزمان با روز بهینه سازی مصرف، بر لزوم ارتقای 
راندمان لوازم گاز سوز کشور در جهت بهینه سازی گاز طبیعی تاکید 
کرد. ســید حمید فانی، با اشاره به اینکه اقدامات بسیاری در زمینه 
ارتقای راندمان لوازم گاز سوز از جمله ساخت بزرگ ترین آزمایشگاه 
تحقیقاتی و تعیین برچســب انرژی لوازم گاز سوز در شرق کشور از 
ســوی گاز استان در حال احداث اســت، اظهار کرد: تاکنون شاهد 
پیشــرفت 75 درصدی این پروژه پژوهشی هستیم، همچنین این 
طرح شــامل 15 عنوان پروژه دیگر بــوده که چندین موضوع دیگر 
آن نیز نهایی شــده و دســتاوردهای مطلوبی به همراه داشته است. 
وی با بیان اینکه در ســال گذشته طرح معاینه فنی موتورخانه ها در 
شــورای اداری استان از سوی شرکت گاز مصوب و انجام شده است، 

عنوان کرد: شرکت گاز با سازمان های مختلف همکاری داشته و عضو 
کمیته های مرتبط با استاندارد های معیار مصرف سازمان استاندارد 
و همچنین کمیســیون انرژی نظام مهندســی در ارتباط بوده که 
از این جهت برای نخســتین بار در ســال گذشته طرح معاینه فنی 

موتورخانه ها در شورای اداری استان از سوی شرکت گاز مصوب شد 
که این طرح موفق و منجر به کاهش مصرف گاز در بخش های اداری 
استان شده است. فانی با اشاره به طرح مشترک دیگری که از سوی 
شرکت گاز و سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی در دست 
اقدام است، عنوان کرد: در این پژوهش، دستورالعملی برای طراحی 
استفاده از سیستم های خورشــیدی در ساختمان بخصوص آبگرم 
کن های خورشیدی و پنل های خورشیدی در دست تدوین است که 
می تواند راهنمای بسیار مناسبی برای بکارگیری این فناوری های نوین 
در ســاختمان باشد.  وی افزود: همچنین برای نخستین بار چندین 
استاندارد مرتبط با حوزه انرژی در کشور از سوی شرکت گاز استان 
خراسان رضوی تدوین شده است و چندین عنوان کتاب های مرتبط 

با این موضوع نیز در حال چاپ و انتشار است.

تبریز - ماهان فالح- به مناســبت بزرگداشت ســالروز آزادسازی 
خرمشهر، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت گاز استان با خانواده 
معزز شهید یوســف پیری دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز، در این دیدار صمیمی، مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان 
شــرقی با اشاره به مجاهدت های شــهیدان و رزمندگان در حفظ خاک 
میهن اسامی اظهار داشت: فتح خرمشهر صرفاً در سایه اخاص و تبعیت 
از والیت  فقیه محقق گردیده و وظیفه امروز ما در قبال آن همه رشادت 

و از جان گذشــتگی ، حفظ فرهنگ ایثار و شــهادت می باشد. سیدرضا 
رهنمای توحیدی با اشاره به اینکه عملیات فتح المبین مصداق بارز رشادت 
و غیرت در حراســت از عزت و آزادگی بود، افزود: این عملیات ثابت کرد 
رزمندگان اسام علیرغم دستان خالی با تکیه بر ساح ایمان و اخاص، 
صحنه غرورآفرینی از نبرد حق علیه باطل آفریدند. خاطرنشان می شود در 
این دیدار صمیمی ضمن ادای احترام به ساحت مقدس این شهید بزرگوار، 
با اهدای لوح و هدیه ای به رسم یادبود از این خانواده معزز تقدیر بعمل آمد.

 با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی و مسئوالن این استان، 
سه طرح زیرساختی در روستاهای قم افتتاح شد

استاندار آذربایجان شرقی:
شرکت عمران شهر جدید سهند به تعهد خود عمل کند 

ساخت مدرسه در سهند نسبت به پروژه های عمرانی اولویت دارد

با حضور مدیرعامل و رئیس هیات مدیره برگزار شد؛

دومین نشست شورای فرهنگی شرکت ملی حفاری ایران در سال جاری

۲۰۰ میلیارد تومان براي اجراي طرح هاي آبرساني بوشهر نیاز داریم

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی تأکید کرد:

لزوم ارتقای راندمان لوازم گاز سوز

به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر صورت پذیرفت؛

دیدار مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با خانواده معزز شهدا

بساط گستري هاي میدان نقش جهان، نظم گرفت 
ابراز رضایت کسبه از ورود اصناف و اتحادیه ها به گشت هاي رفع تخلفات شهري 

اصفهان - قاسم ا سد- بساط گســتري در بــازار میدان نقش جهان با اجراي 
طرح مشــترک اداره کل پیشگیري و رفع تخلفات شــهري شهرداري اصفهان و با 
همکاري اتحادیه ها و اصناف، عوامل انتظامي و پلیس راهور نظم گرفت. به گزارش 
اداره ارتباطات رســانه اي شهرداري اصفهان، اشغال معابر بازار توسط اشخاص برای 
کسب وکار و یا قراردادن کاال ها در مسیر تردد شهروندان، مغایر قانون شهرداری  است 
و بازار اصفهان در میدان نقش جهان به عنوان قلب اقتصاد شــهر نیز از این قاعده 
مستثني نیست.  در این راستا براي اولین بار اداره کل پیشگیري و رفع تخلفات شهري شهرداري اصفهان، با همکاري اتحادیه ها و 
اصناف، عوامل انتظامي و پلیس راهور در اقدامی مشترک، پیاده روها و محل تردد شهروندان را از عوامل سد معبر پاک مي کنند. 
اجراي این طرح امروز به بازار اصفهان در میدان نقش جهان رسید تا سهولت تردد شهروندان و گردشگران را در این محور فراهم 
کند.  یکي از شهروندان در این باره گفت: میدان نقش جهان از آثار جهاني است و رفع سد معبر در بازار این میدان و نظم بخشي به 
آن، اهمیت زیادي دارد. آقاي دانشیان، افزود: بیشترین مطالبه مردم از شهرداری این است که آرامش را براي شهروندان و گردشگران 
فراهم کنند.  او ادامه مي دهد: براي برخي از مردم این تصور ایجاد شده که پیاده رو مقابل مغازه شان اختصاصي است و سد معبر را 
تخلف نمي دانند.  صادقي یکي از گردشگران میدان نقش جهان نیز مي گوید: اتخاذ راهکارهایي که هم شأن و منزلت بازاریان را حفظ 
کرده و از برخوردهاي قهري و خشن به دور است، و هم حقوق شهروندان و قانون را حفظ مي کند بسیار ارزشمند است.  در این راستا 
مسووالن کمیته کنترل و نظارت شهرداري اصفهان به همراه نمایندگان اتحادیه صنایع دستي و عوامل انتظامي و راهور از بازار میدان 
نقش جهان  بازدید کردند و به صورت چهره به چهره به کسبه واحدهاي صنفي و کساني که در بازار بساط گسترده بودند تذکر دادند.  
به گفته بازرس اتحادیه صنایع دستي اصفهان، طرح رفع تخلفات شهري و سد معبر در بازار میدان نقش جهان به صورت مشترک 

براي اولین بار در حال اجراست و خوشبختانه کسبه همکاري خوبي داشته اند که  قابل تقدیر است. 

مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز خبر داد : 
نصب سیستم میترینگ )Gas Meter( ژنراتور تاسیسات تقویت فشار گاز نکا

 )Gas Meter( ساری – دهقان : مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از نصب سیستم میترینگ
ژنراتور تاسیسات تقویت فشار گاز نکا خبر داد. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی 
 منطقــه 9 عمیات انتقال گاز، رســول داودی نژاد با اعام این خبر اظهار کرد: سیســتم میترینگ 
)Gas Meter(، با توجه به استقرار ISO 50001 در منطقه و برای پایش دقیق تر مصارف گاز، 
در راستای تفکیک مصارف صنعتی از غیر صنعتی و لزوم اندازه گیری مصارف بارز انرژی در تاسیسات 
تقویت فشار گاز نکا نصب شده است. وی با بیان اینکه این پروژه در راستای تحقق اهداف انرژی در 
منطقه 9 تعریف شد، افزود: این سیستم برای اندازه گیری مصرف سوخت ژنراتور اضطراری تاسیسات تقویت فشار گاز نکا نصب شده 
است. مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز خاطرنشان کرد: این پروژه توسط واحد مهندسی طراحی و پس از اباغ به معاونت تاسیسات 

و خطوط لوله منطقه در تاسیسات تقویت فشار گاز نکا اجرا و نصب شد و در سرویس قرار گرفت.

آغاز عملیات کنترل بیولوژیک آفت شب پره شمشاد در استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- با شروع فعالیت آفت شب پره شمشاد در اوایل سال جاری، اقدامات مبارزه با این آفت از طریق 
روش های کنترل بیولوژیکی آغاز گردید.آفت شب پره شمشاد با نام علمی Cydalima perspectalis یک آفت جدید بوده و 
خرداد ماه سال 1395 برای اولین بار در ایران در توده های شمشاد شهرستان چالوس مشاهده گردید. الرو این آفت از طریق تغذیه از 
برگ و همچنین پوست سرشاخه ها طی چهار نسل در هر سال موجب خزان و سرخشکیدگی و در برخی موارد موجب مرگ کامل 
درختان جوان شمشاد می گردد. خصوصیات بیولوژی منحصر به فرد آفت شب پره شمشاد نسبت به سایر آفات برگخوار جنگلی مانند 
چند نسلی بودن و عدم وجود دشمنان طبیعی موجب انتشار سریع آفت در مدت زمان کوتاه می  شود و به همین دلیل مبارزه به 
موقع می تواند مانع از افزایش سریع جمعیت آن گردد.بر همین اساس کنترل آفت در دو مرحله حساس از بیولوژی شب پره شمشاد 
برنامه ریزی گردید که در مرحله اول کنترل فرمونی با استفاده از تله های قیفی انجام شد. در این مرحله با نصب تله های حاوی فرمون 
جنسی حشره ماده به تعداد 10 عدد تله در هکتار اقدام به شکار پروانه های نر گردید. از این روش هم می توان جهت ردیابی و شناسایی 

کانون های آلوده و هم به عنوان یک روش مبارزه جهت جلوگیری از جفت گیری آفت استفاده نمود. 

مهار ملخ مهاجر در حوزه منابع طبیعی آق قال
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- با مشارکت بهره برداران حوزه منابع طبیعی آق قا آفت ملخ که از جمله مهمترین آفات مزارع 
ومراتع استان گلستان محسوب می گردند در این حوزه مهار گردید.متأسفانه طی سال های اخیر طغیان ملخ باعث خسارات زیادی 
به مزارع و مراتع استان می شد به همین دلیل با هماهنگی دستگاه های مرتبط مقرر گردید جهت مبارزه با آن به محض رویت اولین 
کلونیها اقدام گردد . در بازدیدهای میدانی مشخص شد عمده فعالیت ملخ ها در استان در مراتع شمال شهرستان آق قا و درمنطقه 
قره قربزرگ و کوچک بوده ،عمدتاً با تخم ریزی شروع به فعالیت میکنند از این رو  در سال جاری نیز با رویت آن ها توسط قرقبان 
و مأمورین حفاظتی اداره و ارائه گزارش مکتوب به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، عملیات مبارزه با آن ها رسماً ازپانزده 
فروردین ماه سال جاری با همت کارشناسان این اداره و مسئولین مرتبط و مشارکت فعال بهره برداران منطقه آغاز و طی روزهای 
اخیر با موفقیت به پایان رسیده ، ملخ مهاجر مراکشی در این نواحی مهار گردید.در طی عملیات مبارزه با این آفت خطرناک بصورت 
مستمر دو نفر از کارشناسان منابع طبیعی و آبخیزداری آق قا ، دو نفر از کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی بهمراه مدیرعامل 

شرکت تعاونی مرتعداری چمنزارآالگل، بهره برداران و کشاورزان منطقه، مزرعه نمونه ارتش و شرکت شادی مهر همکاری داشتند.

در راستای احیای دشتها ؛
تغذیه مصنوعی آبخوان ها راهکاری برای افزایش آب سفره های زیرزمینی

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- افت زیاد سطح ایستایی و روند نامطلوب کمی و کیفی آبدهی چاه ها، چشمه و قنات ها 
در اغلب دشــت ها، به هم خوردن تعادل آبی وبه تبع آن تعادل زیست محیطی حوزه های آبخیز، ناپایداری کشاورزی و در نهایت 
تشدید روند بیابان زایی در کشور معلول مستقیم بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیر زمینی است.     تغذیه مصنوعی آبخوان ها 
به روش پخش سیاب در دشت ها راهکاری است که تاکنون در خیلی از مناطق کشور اجرا شده است . در این روش بانفوذ سیاب 
به درون آبخوان عاوه برافزایش حجم مخزن و جلوگیری از روند شــدید افت سطح آب زیرزمینی سبب کنترل سیل و حفاظت 
خاک نیز می شود. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان ، هوشنگ مایی درخصوص وضعیت دشتهای استان 
هرمزگان اظهار داشت : عمده دشتهای استان دارای بیان منفی هستند و از لحاظ پتانسیل آب زیرزمینی ضعیف بوده و از نظر 
شــوری نیز غیرقابل استفاده می باشند. وی با اشاره به افت سطح آب در دشت ها افزود : طی دو دهه خشکسالی آب دشت های 
استان بخصوص دشت کردی شیرازی حدود 40 متر افت کرده است. مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان گفت : در راستا حفاظت 
از منابع آب زیرزمینی و احیای دشت ها طرح های تغذیه مصنوعی متعددی در دست اجرا و مطالعه داریم. مایی با اشاره به طرح 
های در حال اجرا تصریح نمود : عملیات تکمیلی تغذیه مصنوعی شمیل و آشکارا در شهرستان حاجی آباد با پیشرفت  فیزیکی70 
درصدی - عملیات تغذیه مصنوعی دشت بنو در شهرستان پارسیان با پیش رفت فیزیکی 80 درصدی و تغذیه مصنوعی الورمیستان 

بستک در حال انجام می باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قزوین :
تنها 35 درصد قیمت تمام شده آب شرب از مشترکین دریافت می شود

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان 
قزوین، هر مترمکعب آب شرب در شهر قزوین بالغ بر یک هزار تومان هزینه تمام شده دارد 
که از این مقدار تنها 350 تومان از مشترک دریافت می شود. به گزارش روابط عمومی 
شرکت آبفای استان قزوین،مهندس "داراب بیرنوندی"در جمع اعضای شورای اسامی 
شهر قزوین افزود: در بخش آب بالغ بر 44 میلیارد تومان متحمل ضرر شدیم که بخشی 
از آن با اعتبارات عمرانی جبران شده است. وی تصریح کرد: عدم تخصیص اعتبارات طرح های عمرانی متناسب با نیاز پروژه ها، کاهش 
درآمدهای سرمایه ای ناشی از فروش انشعابات جدید به دلیل رکود در بخش ساخت و ساز و عدم افزایش نرخ آب بها از سال 94 تاکنون از 
جمله مشکات جدی این شرکت در بخش تامین هزینه های تعمیرات و نگهداری تاسیسات و شبکه و نیز اجرای طرحهای جدید می باشد.
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  )Marketing Roadmap( نقشه راه مارکتینگ
فرآیند شناس��ایی معیارهایی اس��ت که شاخص های 
معتب��ری از عملک��رد مارکتینگ درزمین��ه پیگیری 
اه��داف آن، پیگی��ری ای��ن معیارها درگ��ذر زمان و 
استفاده از نتایج در بهبود شیوه اجرای مارکتینگ در 
یک سازمان است. همچون بسیاری از فرآیندها، نقشه 
راه بازاریابی فرآیند مشخصی دارد، اما پایانی ندارد و 

محدودیتی برای پایان فرآیند نباید متصور بود. 
این تعریف از نقش��ه مارکتینگ شامل چهار مؤلفه 
شاخص های معتبر، پیگیری اهداف، نظارت بر معیارها 

درگذر زمان و بهبود عملکرد مارکتینگ است. 
- شاخص های معتبر: موارد بسیاری در مورد مارکتینگ 
و نتایج آن وجود دارد که قابل سنجش هستند. بااین حال، 
تمام آنها ش��اخص های معتبری برای عملکرد نیس��تند. 
فرآیند نقشه راه مارکتینگ باید تعیین کند کدام معیارها 
با معنا هستند و ارزش��ی را که مارکتینگ برای سازمان 

فراهم می کند، بهتر بازنمایی کند. 

- پیگی��ری اه��داف: فرآیند نقش��ه راه مارکتینگ 
در حال��ت ای��ده آل برای س��نجش میزان پیش��رفت 
در راس��تای مجموعه ای از اهداف ب��ه وجود می آید. 
ابتدا ای��ن اهداف در اولویت قرار می گیرند و س��پس 

شناسایی معیارهای مرتبط عملکرد مطرح می شود. 
- نظ��ارت بر معیاره��ا درگذر زمان: فرآیند نقش��ه 
راه مارکتین��گ درباره اتخاذ یک برداش��ت تصادفی و 
یک باره از سنجش عملکرد نیست. بلکه، درگذر زمان 
 بر این س��نجش ها و اندازه گیری ها نظارت می شود تا 
گرایش ه��ا و جهت عملکرد به صورت مس��تمر تحت 

نظارت باشند. 
- بهبود عملکرد مارکتینگ: اینکه یک س��ازمان به 
دنبال اجرای فرآیند نقشه راه مارکتینگ می رود چند 
دلیل دارد که از میان آنها می توان به مسئولیت پذیری 
یا توجیه منابع اش��اره کرد، اما اصلی ترین و درنهایت 

مهم ترین دلیل بهبود عملکرد مارکتینگ می باشد. 
همچنی��ن فرآین��د نقش��ه راه مارکتینگ ش��امل 

مؤلفه های اصلی زیراست: 
۱- مردم: این فرآیند به وس��یله اف��رادی که مالک 
آن هس��تند ایجاد، اجرا و مدیریت می شود. در بیشتر 
س��ازمان ها، مالک فرآین��د، مدیر ارش��د مارکتینگ 
 Marketing( مارکتین��گ  مدی��ر  ی��ا   )CMO(

Officer( است. 
۲- گام ها: نقش��ه راه بازاریابی از دنباله ای از گام ها 
تشکیل می شوند؛ شناسایی معیارها، تجزیه و تحلیل 

معیارها، اتخاذ اقدامات اصالحی. 
۳.  ابزار و تکنولوژی: فرآیند نقش��ه راه مارکتینگ 
لزوما پیچیده نیس��ت، ابزارها و فناوری به سازمان ها 
کمک می کنند تا با س��رعتی بیش از سرعت معمول 

خود به خلق ارزش بپردازند. 
4.  ورودی و خروج��ی: داده ها این فرآیند را تغذیه 
می کنن��د و بینش ه��ا و تصمیمات خروج��ی فرآیند 

هستند. 
hormond :منبع

فرآیند نقشه راه مارکتینگ

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 978 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس:موضوع اخالق شرکتی و انجام 
معامله های منصفانه به تس��اوی در مورد فروشنده و 
خریدار شرکتی صدق می کند و در رابطه با یکدیگر، 
بهتری��ن فرصت ب��رای حفظ رفت��ار اخالقی، خرید 
قابل قب��ول، اصرار در انجام ق��رارداد خرید و قبول 
آزمایش است. بیشتر مسئوالن فروش به خریدارانی 
که در معامالت خرید خود صادق هس��تند، احترام 
می گذارند. مدیران خرید نیز باید برای حفظ شهرت 
شرکت بر سر استاندارد های اخالقی خود مانده و در 
مواقعی که فروشندگان پیشنهاد وسوسه انگیزی به 

آنها می کنند تا اس��تاندارد ها را ش��ل بگیرند به آنها 
پاسخ منفی دهند چون ماموران خرید به عنوان رابط 
اصلی بین ش��رکت و فروش��ندگان هستند و ممکن 
اس��ت با موقعیت هایی مواجه ش��وند که به تعارض 
اخالق��ی منجر می ش��ود یا ب��ا وسوس��ه هایی مانند 
شغل دوم، تغییر ش��غل و محاسبه مخارج بخواهند 

استاندارد های اخالقی را تنزل دهند. 
یکی از این موارد پیشنهاد انواع رشوه، هرچند که 
گسترده و در بعضی از فرهنگ ها رفتاری کامال قابل 
قبول است، باید با تدبیر رد شود و به ماموران اجازه 
داد ک��ه در راه عالی ترین مناف��ع کارفرمایان خود با 

مساوات نسبت به تمام مشتریان عمل کنند. 

در بعض��ی از مواقع ماموران فروش ش��رکت های 
دیگ��ر فعاالنه ت��الش می کنند با اس��تفاده از تغییر 
ش��غل، مامور ف��روش را از رقبا بدزدند. ش��رکت ها 
پول قابل مالحظ��ه ای را در آموزش ماموران فروش 
سرمایه گذاری می کنند چون آنها معموال به اطالعات 
محرمانه و شاید اسرار رقابتی دسترسی دارند که اگر 
به عنوان طعمه ای برای اس��تخدام جدید به کار برده 

شوند روش غیر اخالقی تلقی می شود. 
یکی دیگر از فاکتوره��ا، دادن هدایا یا گرفتن آن 
اس��ت که ممکن اس��ت اخالقی باش��د اما اگر هدیه 
دادن به عنوان شرطی برای انجام معامله باشد در آن 

صورت این اقدام غیراخالقی است. 

حفظ شهرت کسب و کار

پرسـش:مدیر خرید یک شـرکت ارائه دهنده نرم افزار هستم. برای حفاظت از شهرت شـرکت و انجام معامله های 
منصفانه چه توصیه هایی برای من دارید؟  کلینیک کسب و کار

 3 سه گام آسان
برای تقویت حافظه  تصویری

بس��یاری از کاربران با حافظه تصوی��ری و کارایی آن 
آش��نایی ندارند، اما کارشناس��ان باور دارن��د پایدارترین 
نوع حافظه، حافظه  تصویری اس��ت و اف��راد بهره مند از 
این ویژگ��ی )که به آنها یادگیرن��دگان ویژوال نیز گفته 
می ش��ود( قادرن��د تمام��ی اطالعات��ی را ک��ه از جلوی 
چشم شان می گذرد به راحتی و کامل در ذهن شان ذخیره 
کنند. برخورداری از ای��ن قابلیت می تواند برگ برنده ای 
برای برد در بازی سرنوشت س��از کنکور یا امتحانات مهم 

در اختیار دانش آموزان و دانشجویان قرار دهد. 
افراد با حافظه  تصویری اصوال یادگیری بیشتری دارند 
و نحوه حل ش��دن مسائل راحت تر در ذهن شان ماندگار 
می ش��ود. تصاویر، عکس ها و ج��زوات را دقیقا به همان 
شکل در مغزشان ثبت می کنند و قادرند آنها را به خوبی 

در ذهن خود مجسم کنند. 
به دس��ت آوردن چنین حافظه ای ت��ا حدودی غریزی 
اس��ت و برخی بهت��ر می توانند تصاوی��ر و عکس ها را به 
یاد بس��پارند و یادآوری متن برایشان سخت تر است، اما 
می توان با استفاده از تمرین های ساده، حافظه  تصویری 
را تقوی��ت کرد و از این ویژگی به خصوص در امتحان ها 

و کل زندگی بهره برد. 
قدم اول: تمرین و آماده سازی برای حافظه  

تصویری
برای یادگیری مطلوب تر، الزم اس��ت ک��ه روند انجام 
به یادس��پاری و استفاده از حافظه به درستی پایه گذاری 
ش��ود. این مسئله موجب می ش��ود که دو مرحله بعدی 
بهتر انجام شود و افراد راحت تر بتوانند تمامی موضوعات 

موردنظرشان را درست به یادآورند. 
تمری��ن دادن حافظ��ه یک��ی از مهتری��ن اقدام��ات 
برای آماده س��ازی اس��ت. برای این موضوع بهتر اس��ت 
تکنیک ه��ای جال��ب و متفاوت حفظ ک��ردن را امتحان 
کنید و بهترین شان را برگزینید. پس از آن برای خودتان 
آزمایش های��ی طراحی کنید و حافظه ت��ان را به چالش 

بکشید. 
برای یادگی��ری برخی تکنیک ها باید زمان بیش��تری 
گذاشت. بر اساس زمان موجود، بهترین گزینه  را امتحان 
و باره��ا آن را م��رور کنید. این مس��ئله می تواند ذهن را 
تقویت و برداش��تن دو قدم بعدی را بس��یار آس��ان تر از 

گذشته کند. 

قدم دوم: به یاد سپردن دقیق تر
دلیل اصلی به یاد نیامدن برخی مس��ائل این است که 
به درستی نتوانسته ایم آن را به یادمان بسپاریم. همواره 
در یادگی��ری باید میخ اول را محکم تر کوبید تا تأثیر آن 
را س��ال ها بعد مشاهده کرد. اگر درباره هر موضوع، نقاط 
محکم قابل اتکا و کلیدی را برای به یاد س��پردن انتخاب 
کنی��م، بهترین نتیج��ه را در به یادآوردن ش��ان خواهیم 
داشت. در برخی مواقع حس طنز یا شوخی نیز می تواند 

یک مسئله را بهتر در ذهن مان جا بیندازد. 
روش دیگ��ر این اس��ت که عبارات س��اده و کلی را به 
یاد س��پرده و تصویر خیال��ی از آن را در ذهن مان حک 
کنیم. کلید گذاری برای فرمول ها و موارد مختلف پاس��خ 
یک سؤال، ریتم درآوردن برای لغات کلیدی یک تعریف 
نیز می تواند راهکارهای متفاوتی در زمینه به یادس��پاری 

دقیق تر موضوعات باشد. 
قدم سوم: به یادآوردن صحیح تر

در پ��اره ای از اوق��ات، ش��ما ب��ه خوب��ی توانس��ته اید 
توانایی ه��ای ذهن��ی خ��ود را تقوی��ت کنید و ب��رای به 
یادسپاری مطالب نیز به مقدار کافی وقت گذاشته اید، اما 
هر کار می کنید نمی توانید مس��ائل را دقیقا به یادآورید. 
این اتفاق بدین دلیل رخ می دهد که مرحله پایانی یعنی 

به یادآوردن شما مشکل دارد. 
آرام باش��ید و بهترین اس��تراتژی را برای رس��یدن به 
جواب پیدا کنید. زمانی که آرام می شوید، تمام اطالعات 
مورد نیاز به سرعت سراغ ذهن تان آمده و می توانید زمان 
و م��کان حفظ کردن تان را پیدا کنید و تمامی مطالب را 

به یاد آورید.
اگر نتوانس��تید می توانید ذهن خ��ود را متوجه مطلب 
دیگ��ری کنید و به قس��متی از حافظه خود اس��تراحت 
دهید ت��ا بتوانید در زمان مناس��ب آن را درگیر کنید و 

مطلب فراموش شده را به یادآورید. 
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تویوتا یک کارخانه عظیم سلول 
سوختی هیدروژنی احداث می کند

تویوتا در راس��تای افزایش فروش خودروهای س��لول 
س��وختی هیدروژن��ی اقدام ب��ه گس��ترش فعالیت خود 

می کند و یک کارخانه جدید احداث خواهد کرد. 
به گزارش زومیت، با افزایش فروش جهانی خودروهای 
س��لول س��وختی، تویوتا قصد دارد تولید قطعات حیاتی 
این خودروهای دوس��تدار محیط زیست را افزایش دهد. 
برای همین منظ��ور، تویوتا به زودی تولید س��لول های 
س��وختی را به یک کارخانه جدید در تویوتا سیتی ژاپن 
منتقل خواهد کرد که حدود ۷0 هزار متر مساحت دارد. 
همچنی��ن تویوت��ا تولید مخازن هی��دروژن را به یکی از 

کاخانه هایش در شیمویوما منتقل خواهد کرد. 
هر دوی این تأسیس��ات تولیدی تا س��ال ۲0۲0 فعال 
خواهند ش��د. س��لول های س��وختی قطعاتی هستند که 
می توانند ب��ا مخلوط کردن هوا و هی��دروژن برق تولید 
کنند. مخازن هیدروژن خودروهای س��لول س��وختی از 
جنس الیاف کربن س��اخته می ش��وند تا مقاومت باالیی 
داش��ته باش��ند. مقاومت باالی این مخازن فاکتور بسیار 
مهمی است، چون هیدروژن موجود در این مخازن فشار 

بسیار باالیی دارد. 
تویوت��ا برنامه دارد تا س��ال ۲0۲0 فروش خودروهای 
س��لول سوختی خود را با روال فعلی افزایش دهد. هدف 
این خودروس��از بزرگ فروش ۳0 هزار دستگاه خودروی 
سلول س��وختی در سال است که فعال با این عدد فاصله 
زیادی دارد، چون فروش سال گذشته خودروهای سلول 
سوختی تویوتا تنها ۳ هزار دستگاه بود. همچنین تویوتا 
برنامه دارد از س��ال ۲0۲0، هر سال ۱0 هزار دستگاه به 

فروش خودروهای هیدروژنی خود اضافه کند. 

در حال حاضر تویوتا خودروی هیدروژنی میرای را در 
بازارهای ایاالت متحده آمریکا، ژاپن و ۹ کش��ور اروپایی 
عرضه می کند و امیدوار است که بتواند این خودرو را در 
کش��ورهای دیگر نیز عرضه کند. ب��ه باور تویوتا، افزایش 
تولید قطعات خودروهای س��لول سوختی، کلیدی ترین 
راه حل ب��رای کاهش قیمت این خودروها اس��ت. چنین 
کاری می تواند فناوری س��لول سوختی را تبدیل به یک 
تکنولوژی ارزان قیمت کند و به این شکل افراد بیشتری 
به این نوع خودرو دسترسی خواهند داشت. تویوتا میرای 
در ح��ال حاضر ب��ا قیمت ۵۹ه��زار و ۲60 دالر در بازار 
ایاالت متحده عرضه می شود و امکان خرید اقساطی این 
خودرو نیز با قس��ط ۳6 ماهه و به مبلغ ۳4۹ دالر در ماه 
وجود دارد. یکی از مش��کالت تویوتا در آمریکا این است 
ک��ه میرای تنه��ا در ایالت کالیفرنیا به فروش می رس��د، 
چون این ایالت بیشترین تعداد جایگاه های سوختگیری 
خودروه��ای هیدروژنی را دارد. البت��ه برنامه هایی برای 

گسترش این جایگاه ها در هاوایی نیز وجود دارد. 
تویوت��ا همچنی��ن تا س��ال ۲0۲۵ اس��تفاده از نیروی 
الکتریک��ی را در خودروهای خ��ود افزایش خواهد داد و 
تا س��ال ۲0۳0 مجموع فروش خودروهای هیدروژنی و 
برقی را به یک میلیون دس��تگاه در س��ال خواهد رساند. 
تویوتا در س��ال ۲0۲0 یک محصول س��لول سوختی با 
ن��ام Sora را نی��ز در بازار ژاپن عرض��ه خواهد کرد. در 
حال حاضر این شرکت در تأسیسات خود از کامیون های 
سلول سوختی استفاده می کند. تویوتا برنامه ای نیز برای 
توس��عه کامیون  و خودروی تجاری سلول سوختی دارد 

که با نام پراجکت پورتال شناخته می شود. 
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