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بخش خدمات با ۴9درصد باز هم بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داد

 آخرین جغرافیای
اشتغال و بیکاری در ایران

اینفوگراف��ی جغرافیای اش��تغال و بیکاری در اس��تان ها و مناطق مختلف برای فع��االن اقتصادی، کارکرد یک 
ش��اخص س��رمایه گذاری را دارد. از آنجا که روند رش��د یا افت اش��تغال و بیکاری، تابعی از شرایط اقتصادی هر 
منطقه اس��ت، داشتن نمایی کلی از این شاخص حساس اقتصادی برای بخش خصوصی، همانند چراغ راهنمایی 
برای تعیین مسیر و نوع سرمایه گذاری ها و برای دولتمردان، ابزار سنجش میزان اثربخشی سیاست های در پیش 
گرفته ش��ده اس��ت.  در همین حال، تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ بیکاری در پاییز 97 

در استان های مختلف، متفاوت بوده است و در 16 استان از 31 استان کشور، نرخ بیکاری در مقایسه با پاییز...

آیا دالر سرنوشت بازار مسکن را رقم می زند؟

 5 ردپای رکود غیرتورمی
در بازار مسکن
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پیش بینی اقتصادهای نفتی و نهادهای بین المللی از قیمت نفت در سال 2019

قیمت واقعی یا رویایی نفت در بودجه

وارن بافت چگونه ثروتمند شد؟
رهبری کسب و کار به شیوه انعطاف پذیر با خوداندیشی
25 اشتباهی که افراد موفق 2 بار تکرار نمی کنند

3 نکته ای که مشتریان برندها را در فروشگاه اذیت می کند
بازاریابی شبکه های اجتماعی در بزرگترین شرکت های جهان

100روش رایگان برای بازاریابی کسب و کار اینترنتی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 کاهش 9 میلیارد دالری
 پیش بینی فروش اپل در نتیجه

کاهش تقاضا برای آیفون

7

مهره چینی هـای دولـت در صفحه بازی واردات خـودرو گواه از 
آن دارد کـه تمام معادالت و محاسـبات فعلی صنعت خودرو به 

خصوص در حوزه واردات تغییر اساسـی خواهد کرد. 
اعالم رقم بودجه در روزهای گذشته و در نظر نگرفتن...

تاسیس یک شرکت شبه دولتی 
برای واردات خودرو 

یادداشت
چرا گمرک مزاحم فضای 

کسب وکار است؟

ای��ن روزه��ا بس��یار ش��نیده 
می ش��ود که تحریم های آمریکا و 
فضاس��ازی این کشور علیه ایران 
تاثیر مقطع��ی دارد و این مولفه 
اث��ر ج��دی در آین��ده اقتصادی 
کش��ور ندارد، هرچن��د این نگاه 
به نوعی فرار کردن از مش��کالت 
ام��روز اقتص��اد ایران اس��ت، اما 
در ای��ن می��ان نمی ت��وان نقش 
و  دول��ت  سیاس��ت گذاری های 
اث��ر آنها بر فضای س��خت افزاری 
و  اقتص��ادی(  )فعالیت ه��ای 
روان��ی(  )وضعی��ت  نرم اف��زاری 
اقتصاد کش��ور را منکر ش��د. این 
روزه��ا به نظر می رس��د که یکی 
اقتص��اد  از چالش ه��ای ج��دی 
اقتصادی  فعاالن  نگرش  کش��ور، 
ب��ه آین��ده و وضعی��ت پیش رو 
اس��ت. موضوعی که اثر آن را در 
نظرس��نجی اتاق بازرگانی تهران 
از فع��االن اقتص��ادی ب��ه خوبی 
براساس  می توان مش��اهده کرد. 
ای��ن نظرس��نجی، امی��د فعاالن 
اقتصادی به آینده بس��یار مبهم 
و مغش��وش اس��ت، به طوری که 
عم��ده فعاالن اقتصادی نس��بت 
ب��ه فعالیت بنگاه خ��ود اطمینان 

ندارن��د. موضوع مهم تر 
2در این میان اما نگرش...

فرهاد احتشام زاد

رئیس فدراسیون واردات ایران
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استارتاپ واژه جذابی است. کارآفرین بودن و صاحب کسب وکار شدن حاال بیشتر 
از هر زمانی در جوامع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، وقتی حرف 
از تاسیس کسب وکار جدید زده می شود، روی تیره و تار آن کمتر مورد توجه قرار 
می گیرد؛ آن نیمه تاریک ماه که معرف یک واقعیت است: اغلب کسب وکارهای تازه 
در یک س��ال، پنج سال و ده سال اول کارش��ان شکست می خورند، اما بسیاری از 
کسانی که به امید موفقیت، کار جدیدی را کلید می زنند، این تصور را دارند که از 
این موضوع مس��تثنا هستند، ولی بخش مهمی از آنها در عمل تبدیل می شوند به 
همان آمار و ارقامی که از آن وحش��ت دارند.  به گزارش آینده نگر، نشریه کارآفرین 
چاپ آمریکا با اشاره به آمار شکست کسب وکارها در این کشور به چند مورد اشاره 
کرده است که برای زنده ماندن کسب وکارهای تازه در دنیای تجارت ضروری است، 
فرقی نمی کند که این کس��ب وکار تازه کوچک باش��د یا بزرگ، با جیب پرپول وارد 
گود شده باشد یا نه، در دنیای کسب وکار قواعد آنقدری هم که به نظر می رسد ثابت 
و حساب ش��ده نیستند، اما می توان با در نظر گرفتن برخی راهنمایی ها امکان زنده 

ماندن را باالتر برد. ترجمه بخش هایی از این راهنما را در این بخش می خوانید.
زندگ��ی اس��تارتاپی به نظ��ر فریبن��ده می آید، گاه��ی نتای��ج خیره کننده این 
کسب وکارهای تازه را در محبوب ترین بخش های تجارت می بینیم در حالی که در 
واقعیت 70درصد از تمامی کسب وکارها در 10 ساله اول شکل گیری شان شکست 
می خورند. براس��اس اعالم دفتر آمار کارگری، این شکست ها در صنایع و حوزه های 
مختلف رخ می دهند و وابس��تگی باالیی با وضعیت اقتصادی هم ندارند. اگر ش��ما 
هم صاحب کسب وکاری هستید که کارمندان خودش را هم دارد باید این موضوع 
را به چش��م یک هشدار بنگرید. شکست کس��ب وکار یک واقعیت بسیار تلخ است. 
80درصد از کسب وکارها می توانند خودشان را به جشن یک سالگی شان برسانند، اما 
پس از آن هر سال ارقام مربوط به موفقیت ها شروع به نزول می کند. تنها دوسوم از 
کسب وکارهایی که کارمندان استخدام شده دارند می توانند از پس سال دوم برآیند. 
سال پنجم؟ فقط نیمی از این شرکت ها روی سال پنجم را می بینند. پس از 10 سال 
چطور؟ فقط 30درصد. همه اینها یعنی در یک بازه 10ساله از هر 10 شرکت هفت 
شرکت شکست می خورد. با وجود این، ما به عنوان کسانی که با چشم باز وارد حوزه 
کسب وکار شده ایم به موضوع از این زاویه نگاه نمی کنیم، آخر چه فایده ای دارد که 
خودمان را در این دس��ته بندی ها خالصه کنیم؟ اما اگر یک گوریل بزرگ در اتاق 
کنار دست ما نشسته باشد، با نادیده گرفتنش نمی توانیم او را غیب کنیم. پس به 
این فکر کنیم که دالیل مشخصی برای شکست کسب وکارها وجود دارد. چیزهایی 
هستند که به نظر می رسد نادیده گرفته می شوند، کنار زده می شوند و همین سبب 
می شود تا شرکت ها تبدیل به بخشی از همان آمار شوند. اگر می خواهید این اتفاق 
برای کسب وکار شما رخ ندهد باید قدم هایی بردارید تا از شکست خودداری کنید. 
البته نباید فراموش کرد شکست در واقع زمانی است که تسلیم می شوید، اگر 20 بار 
شکست بخورید و بار بیست ویکم به موفقیت برسید در واقع شکست نخورده اید چون 
تسلیم نشده اید. شکست در رس��یدن به ارزش واقعی: ارزش قلب هر کسب وکاری 
است. موفق ترین صاحبان کسب وکار کسانی هستند که بیشترین ارزش کاری شان 
را ارائه می دهند. باید راهی پیدا کنید که ارزش آنچه ارائه می دهید از وعده هایی که 
داده بودید بیشتر باشد. همیشه و تحت هر شرایطی نتیجه بهتر از انتظار ارائه دهید. 
اگر به دنبال پول راحت و ثروت یک شبه هستید خیلی سریع به بن بست می خورید. 
در عوض روی ارزش واقعی کارتان تمرکز کنید. اگر قادر نیس��تید چیز بیشتری به 
آنچه رقبای تان ارائه می دهند بیفزایید، در مورد روشی که در پیش گرفته اید تجدید 
نظر کنید. چرا باید به دنبال ارزش افزوده بود؟ فکرش را بکنید، اگر سرویسی بگیرید 
یا کاالیی بخرید که عقل از سرتان بپراند، نمی خواهید فورا در موردش به دوستان تان 
بگویید؟ به خصوص اگر بابت چنین کاال یا خدماتی قرار نباشد پول خون خودتان 
را بدهید دل تان نمی خواهد که نام و آوازه شرکت را فریاد بزنید؟ می خواهید! چون 

از این راه خودتان تبدیل به کسی می شود که ارزش افزوده ای برای دیگران دارد.
شکست در ارتباط با مخاطب هدف: اگر نتوانید با مخاطب هدف ارتباط بگیرید 
کس��ب وکارتان شکست می خورد. ناتوانی در ارتباط گرفتن با جمعیت آماری مورد 
نظر یعنی نه تنها شما از نیازها و خواسته های مشتریان بالقوه تان بی خبر هستید بلکه 
در مورد چگونگی کمک به آنها و رفع نیازهای شان هم کوچک ترین سرنخی ندارید. 
آنها چه می خواهند؟ این سوال اصلی است نه تنها اینکه به چه چیزی نیاز دارند. باید 
بدانید آنها چه  کسانی هستند و واقعا چه می خواهند. محصول یا خدمات شما چطور 
قرار اس��ت به آنها کمک کند؟ صادقانه باید گفت که اگر درد مشتری را نمی دانید 
احتماال از معنای مشتری چندان اطالعی ندارید. اگر این طور است اصال نباید دست 
ب��ه فروش بزنید تا زمان��ی که بتوانید این موضوع را درک کنید. کش��ف کنید که 
مشتریان هدف شما چه کسانی هستند و جزییات دریافت های تان را یادداشت کنید. 
این یکی از راه های پیشگیری از شکست است. ناتوانی در رقابت با رهبران بازار: در 
میدان رقابت شدید کسب وکارهای کوچک باید پشت سرشان هم چشم داشته باشند 
چون دوام آوردن در چنین بازاری به مراتب کار سخت تری است. اگر کسب وکارهای 
کوچ��ک نمی توانند همپای رقبای بزرگ خود بدون��د باید راهی دیگر پیدا کنند و 
خودشان را در بازار نگاه دارند. برای انجام چنین کاری دل و جرات زیاد و شامه قوی 
تجاری الزم است. نبود رهبری استراتژیک و موثر: اغلب کسب وکارها رهبری موثر و 
استراتژیک ندارند. بیشتر کسانی که تازه وارد بازار کسب وکار می شوند تجربه واقعی 
از این دنیای تازه ندارند و برای همین است که بسیاری از کارآفرینان تازه کار مدام 
با توقعات متعددی که از آنان وجود دارد درگیر هس��تند. وقتی که مشکالت از راه 
می رسند )که در بیشتر موارد هم همین گونه است( هدایت کشتی در میان آب های 
تیره تبدیل به ماموریتی غیرممکن می شود. برای همین است که هر کسب وکاری 
چه کوچک باش��د و چه بزرگ باید مجموعه ای از مش��اوران منطقی داش��ته باشد 
و موسس��ان اگر در مورد ادامه دادن راه جدی هس��تند باید به راهنمایی های آنها 
اطمینان کنند. ناتوانی در ساختن قبیله ای از کارمندان: برای موفقیت در بلندمدت 
فرهن��گ حاکم بر محیط کار و قبیله ای بودن کارمندان اهمیت زیادی دارد. خیلی 
از کس��ب وکارها به این دلیل شکست می خورند که کارمندان شان را از یاد می برند. 
وقتی که سناریوی کار تبدیل به موقعیت »ما علیه آنها« در میان کارمندان و مدیران 
می شود سرازیری شکست آغاز می شود. این شکست شاید یک شبه خودش را نشان 
ندهد، ممکن اس��ت سال ها طول بکش��د تا نمایان شود، اما سرانجام اتفاق می افتد. 
وقتی که زمانش از راه برسد بهترین کارمندان شرکت در اولین موقعیت کشتی را 

ترک می کنند تا به سراغ جایی بروند که قدرشان را می دانند.
ناتوان��ی در کنت��رل مخارج: وقتی خزانه پر پول اس��ت، خرج کردن کار آس��انی 
اس��ت، اما داش��تن حس درس��ت برای کنترل هزینه های هر ش��رکت بسیار الزم 
اس��ت. اینجاست که نحوه هزینه کردن شرکت به عادت های شخصی موسسان آن 
برمی گردد. خلق و خوی آنها مانند کسانی است که با همین تشخیص های درست 
حاال در زمره میلیاردرها هس��تند یا عادت های مضری دارند؟ وقتی حساب و کتاب 
هزینه ها از کنترل خارج می شود و یا موسس از پول شرکت برای هزینه های شخصی 

و عالیق خودش استفاده می کند، نجات پیدا کردن آن شرکت محال است.
نبود س��ندیت و ش��فافیت: کس��ب وکارهای غیرمس��تند و غیرشفاف شکست 
می خورند، ش��اید نه امروز و فردا اما روزی به زودی این اتفاق رخ می دهد. بدون در 
نظر گرفتن نیازهای مشتریان و تمرکز بر چیزهای نادرست، کسب وکارها به سادگی 
اعتماد مشتریان را از دست می دهند. به جای اینکه ریسک چنین کاری را بپذیرید 
سعی کنید روی شفافیت و مس��تند کردن کارهای تان تمرکز کنید، راه هایی پیدا 
کنید که بیشتر از آنچه قرار است بگیرید به مشتریان ارزش افزوده بدهید. این نکته 
در جهان کس��ب وکار مورد کمیابی است اما برای موفقیت و زنده ماندن شرکت در 

بلندمدت بسیار الزم است.

در دنیای شکست های مدام کسب وکارها چطور باید نجات یافت؟

7 راز بقا



اینفوگرافی جغرافیای اش��تغال و بیکاری در استان ها و مناطق مختلف 
برای فعاالن اقتصادی، کارکرد یک ش��اخص سرمایه گذاری را دارد. از آنجا 
که روند رشد یا افت اشتغال و بیکاری، تابعی از شرایط اقتصادی هر منطقه 
اس��ت، داشتن نمایی کلی از این شاخص حس��اس اقتصادی برای بخش 
خصوصی، همانند چراغ راهنمایی برای تعیین مسیر و نوع سرمایه گذاری ها 
و برای دولتمردان، ابزار س��نجش میزان اثربخش��ی سیاست های در پیش 

گرفته شده است. 
در همی��ن حال، تازه تری��ن گزارش مرکز آمار ایران نش��ان می دهد که 
ن��رخ بیکاری در پاییز 97 در اس��تان های مختلف، متفاوت بوده اس��ت و 
در 16 اس��تان از 31 اس��تان کش��ور، نرخ بیکاری در مقایسه با پاییز 96 
افزایش داشته است. همچنین پنج استان سمنان، مرکزی، همدان، زنجان 
و خراسان جنوبی نیز نرخ بیکاری پایین تر از میزان بیکاری تعیین شده در 

سال 1400 دارند.
طب��ق گزارش مرکز آمار ایران، کمترین نرخ بیکاری برای اس��تان ها در 
پاییز امس��ال مربوط به س��منان، مرکزی و همدان به ترتیب با 6.6درصد، 
6.9درصد و 7.3درصد بوده است و بیشترین نرخ بیکاری نیز به استان های 
کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و البرز به ترتیب با 18.2درصد، 17درصد 

و 1۵.8درصد تعلق داشته است.
بیشترین افزایش نرخ بیکاری نیز متعلق به استان البرز بوده که این نرخ 
در این اس��تان ۵.۵درصد رشد داش��ته است. استان کرمانشاه نیز در ادامه 
کاهش نرخ بیکاری خود در س��ال 97 توانسته است بیشترین کاهش نرخ 
بیکاری را در فصل پاییز امسال در مقایسه با پاییز 96 به نام خود ثبت کند 

و نرخ بیکاری را 6.9درصد کاهش دهد.
همچنین مطابق گ��زارش مرکز آمار، کمترین نرخ بیکاری در پاییز 97 
مربوط به استان سمنان با نرخ بیکاری 6.6درصد بوده است. بعد از استان 
س��منان، در رتبه های بعدی کمترین نرخ بیکاری اس��تان ها، دو اس��تان 
مرکزی و همدان به ترتیب با نرخ بیکاری 6.9درصد و 7.3درصد ایستاده اند. 
بیش��ترین نرخ بیکاری در پاییز 97 هم به استان کرمانشاه با نرخ بیکاری 
18.2درصد تعلق گرفته اس��ت. بعد از کرمانش��اه، دو استان چهارمحال و 
بختی��اری و البرز به ترتیب با نرخ های بیکاری 17درصد و 1۵.8درصد قرار 

دارند. 
گزارش مرکز آمار ایران در پاییز 97 نشان می دهد که نرخ بیکاری در 12 

استان از میانگین نرخ بیکاری در کل کشور باالتر است و در 19 استان نیز 
نرخ بیکاری از میانگین نرخ بیکاری در کشور پایین تر بوده است.

جغرافیای جنسیتی اشتغال
همچنی��ن تازه ترین گزارش��ی که مرک��ز آمار ای��ران از تغییرات نرخ 
بی��کاری در پاییز امس��ال منتش��ر ک��رده، از ثابت ماندن ن��رخ بیکاری 
11.7درصد نس��بت به پاییز س��ال گذش��ته حکایت دارد؛ به طوری که 
جمعیت بیکار 10 س��اله و بیشتر از حدود 3 میلیون و 174 هزار و 42 
نفر تغییر محسوسی نداش��ته و نرخ بیکاری در همان 11.7درصد باقی 
مانده اس��ت. به عبارت بهتر، جدیدترین وضعیت بیکاری در بین زنان و 
مردان به گفته مرکز آمار ایران، نش��ان از تغییر چندانی برای کاهش یا 
افزایش آن ندارد و بر این اساس، نرخ بیکاری در بین مردان به 10.1 و 

زنان 18درصد رسیده است.
بررس��ی جزییات نرخ بیکاری در پاییز امسال در بین گروه های مختلف 
نشان می دهد که در حال حاضر از جمعیت بیکار موجود حدود 2میلیون 
و 193 هزار و 463 نفر را مردان تش��کیل می دهند و نرخ بیکاری در بین 
آنها  10.1درصد گزارش ش��ده است. در واقع، جمعیت بیکار در مردها تا 
حد 0.1درصد نسبت به سال گذشته افزایش دارد و حدود 71 هزار و 49 

نفر بر تعدادشان افزوده شده است.
با این وجود، از تعداد جمعیت بیکار زنان تا اندازه ای کاسته شده است، 
به گونه ای که نرخ بیکاری در زنان به 18درصد رسیده است که در مقایسه 
با پاییز سال گذشته یک درصد کاهش دارد. همچنین جمعیت بیکار زنان 
برای س��ال 97 حدود 980 هزار و ۵78 نفر گزارش ش��ده اس��ت که در 

مقایسه با پاییز سال قبل حدود ۵96 نفر کاهش دارد.
چند درصد شاغالن بیش از حد استاندارد کار می کنند؟

در عین حال، بررس��ی اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی در 
پاییز 97 نش��ان می دهد که بخش خدمات با 49.9درصد بیش ترین سهم 
اش��تغال در اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده و بخش های صنعت با 

32.9درصد و کشاورزی با 17.2درصد در رده های بعدی ایستاده اند.
طبق گزارش مرکز آمار ایران از نتایج طرح آمارگیری نیروی  کار، سهم 
ش��اغالن بخش کشاورزی در پاییز 97 نس��بت به فصل مشابه سال قبل 
0.1درصد افزایش داشته است؛ این در حالی است که سهم شاغالن بخش 
صنعت هیچ گونه تغییری نداش��ته و از سهم ش��اغالن بخش خدمات نیز 

0.1درصد کاسته شده است.
از س��وی دیگر، گزارش مرکز آمار ایران نش��ان می دهد که 11.7درصد 
جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص بوده اند و این شاخص در بین مردان 

بیش��تر از زنان و در نقاط روس��تایی بیش��تر از نقاط ش��هری بوده است. 
همچنین سهم اشتغال ناقص در پاییز 97 نسبت به فصل مشابه سال قبل 

0.7درصد افزایش داشته است.
اما بررس��ی س��هم شاغلین 10 ساله و بیشتر با س��اعت کار معمول 49 
ساعت و بیشتر بیانگر آن است که 36.۵درصد شاغلین به طور معمول 49 
ساعت و بیشتر در هفته کار می کنند. این شاخص که یکی از مولفه های کار 
شایسته به شمار می رود، نشان می دهد سهم زیادی از شاغلین در کشور، 
بیش��تر از میزان استاندارد کار می کنند. با این همه، این شاخص نسبت به 

فصل مشابه سال قبل 0.9درصد کاهش داشته است.
نسبت تحصیالت و اشتغال

همچنین تفکیک جمعیت شاغالن و بیکاران براساس تحصیالت نشان 
می دهد که س��هم  فارغ التحصیالن آموزش عالی از جمعیت بیکار حدود 
40.۵درصد است که در مقایسه با س��ال گذشته 3.4درصد افزایش دارد، 
یعن��ی از جمعیت ح��دود 3میلیون نفری بیکار کش��ور بیش از 40درصد 
فارغ التحصیل آموزش عالی هس��تند و این س��هم در بین زنان نسبت به 
مردان و در نقاط شهری نسبت به روستایی باالتر است. در عین حال، سهم 
فارغ التحصیالن آموزش عالی از کل جمعیت شاغل 23.9درصد است که در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2درصد رشد داشته است.
اما تفکیک وضعیت اش��تغال فارغ التحصیالن براساس متغیر زن و مرد 
نیز نش��ان می دهد که م��ردان فارغ التحصیل آموزش عال��ی 28.1درصد 
کل بیکاران را تش��کیل می دهند که س��هم آنها نسبت به پاییز سال قبل 
رش��د 4.2درصدی دارد. از سوی دیگر، در بین جمعیت شاغل نیز مردان 
فارغ التحصیل 20.6درصد را ش��امل می ش��وند که نس��بت آنها با افزایش 

1.9درصدی همراه بوده است،
همچنین زنان فارغ التحصیل آموزش عالی نیز 68.2درصد سهم جمعیت 
بیکار و 38.۵درصد ش��اغالن را تش��کیل می دهند. این  در حالی است که 
س��هم زنان فارغ التحصیل در لشکر بیکاران 2.4درصد رشد داشته و سهم 

زنان فارغ التحصیل در میان شاغالن هم 1.6درصد افزایش داشته است.
براس��اس آخرین آمارها، در حال حاضر بیش از 3میلیون بیکار در ایران 
وج��ود دارد و س��االنه حدود یک میلیون نفر نی��روی متقاضی کار نیز به 
این آمار افزوده و وارد بازار کار می ش��وند که بر این اس��اس، فراهم کردن 
فرصت های ش��غلی مناس��ب برای جوانان جوی��ای کار و تحصیلکردگان 
دانشگاهی جزو اولویت ها به شمار می رود. با این همه، دولت در برنامه ششم 
توس��عه مکلف شده است نرخ بیکاری را تا چشم انداز 1400 به 8.6درصد 

کاهش دهد.

بخش خدمات با ۴9درصد باز هم بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داد

آخرین جغرافیای اشتغال و بیکاری در ایران

»۵4 دالر« ع��ددی اس��ت ک��ه دولت برای قیمت فروش هر بش��که 
نفت در الیحه س��ال آینده پیش بینی کرده است؛ عددی که باال رفتن 
و به خص��وص پایین آم��دن آن و پیش نرفتنش طبق این پیش بینی ها 
می تواند خوبی ها و چالش های بسیاری را به دنبال داشته باشد. اقتصاد 
ایران همچنان نفتی اس��ت و بخش مهمی از درآمدهای کش��ور ما به 
فروش نفت و به دنبال آن قیمت این طالی س��یاه وابس��ته اس��ت. در 
این  بین، با توجه به متوس��ط قیمت جهانی قیمت نفت که در روزهای 
گذشته بین ۵1 تا ۵4 دالر خریدوفروش شده است و روند نزولی قیمت 
در دو ماه گذشته، بسیاری از کارشناسان نگران هستند که ایران با افت 
قیمت جهانی نفت نتواند درآمدهای مناس��بی از راه فروش نفت طبق 
پیش بینی ها داشته باشد و با کسری بودجه مواجه شود. از سوی دیگر 
دولتمردان در الیحه بودجه پیش بینی کرده اند که ایران روزانه حداقل 
1.۵ میلیون بش��که نفت به فروش برس��اند که با توجه به تحریم های 
اقتصادی از س��وی آمریکا و فشار این کش��ور به کشورهای دیگر برای 
عدم خرید نفت از ایران؛ به نظر می رسد این میزان هم کمی غیرواقعی 

به نظر برسد.
به گزارش اتاق تهران، نگاهی به پیش بینی کش��ورهای همسایه ایران 
که عمده ترین فروش��ندگان نفت در جهان محسوب می شوند و قیمت 
در نظر گرفته شده از سوی آنها برای طالی سیاه هم شاید جالب باشد؛ 

نکته ای که نش��ان می دهد پیش بینی میانگین ۵4 دالر برای هر بشکه 
از سوی مردان اقتصادی کشورمان نسبت به پیش بینی های آنها عددی 
منطقی تر است. هفته گذشته و با ورود به سال جدید میالدی مقامات 
انرژی تعدادی از کشورهای نفتخیز پیش بینی هایی از قیمت را منتشر 
کردند. در این  بین مس��ئوالن کشور قطر متوس��ط قیمت نفت در هر 
بش��که را 66 دالر در نظر گرفته اند که س��ه دالر کمتر از سال گذشته 
میالدی بود. همچنین مقامات عربس��تان سعودی به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکنندگان نفت جهان که بودجه کشورشان کاماًل وابسته به فروش 
نفت اس��ت، میانگین قیمت فروش نفت برای س��ال 2019 میالدی را 
78 دالر اعالم کرده اند. عالوه بر این دو کش��ور مسئوالن انرژی امارات 
و بحری��ن ه��م به ترتیب قیمت نف��ت را 6۵ دالر و 68 دالر پیش بینی 

کرده اند.
روس��یه یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان غیراوپکی نفت در دنیا هم 
متوسط قیمت نفت در سال 2019 میالدی را 70 دالر در نظر گرفته و 
اعالم کرده به دنبال تولید روزانه 11.۵ میلیون بشکه نفت در روز است. 
در کنار این گمانه زنی ها اداره اطالعات انرژی کشور آمریکا به عنوان یکی 
از بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی در جهان و بازیگران اصلی میانگین 
قیمت را 72 دالر در نظر گرفته اس��ت. تحلیلگران صندوق بین المللی 
پول هم رقم میانگین قیمت نفت را 68 دالر و س��یتی بانک آمریکا 60 

دالر پیش بینی کرده اند. مقامات س��یتی بانک که هر ساله در گزارشی 
پیش بینی میانگین قیمت جهانی نفت را اعالم می کنند و می توان گفت 
پیش بینی نسبتاً درستی دارند، اعالم کرده اند: »بازار نفت در سال 2019 
بسیار پرنوسان خواهد بود زیرا بزرگ ترین بازیگران بازار منافع مشترکی 

ندارند و تنش های سیاسی شدید بر قیمت نفت سایه انداخته است.
همچنین موسسه اعتبارسنجی »اس اند پی گلوبال ریتینگز« با اشاره 
ب��ه وخامت وضعیت تقاضا برای کااله��ا، دورنمای قیمت نفت برنت در 
سال 2019 را از 6۵ به ۵۵ دالر و وست تگزاس اینترمدیت را از 60 به 
۵0 دالر در هر بشکه کاهش داد. این موسسه اعتبارسنجی در بیانیه ای 
اع��الم کرد ادام��ه جنگ تجاری آمریکا و چین به نگرانی ها نس��بت به 
چشم انداز تقاضای جهانی برای نفت افزوده است. به گفته این موسسه، 
س��طح باالی تولید نفت در روسیه و عربستان که پیش از توافق اوپک 
پالس در دس��امبر، به رک��ورد باالیی صعود کرده ب��ود هم در بازبینی 

دورنمای قیمت نفت در سال 2019 موثر بود.  
در این  بین، نکته مهم آن اس��ت که اگرچه دولتمردان ایرانی قیمت 
نفت را بس��یار منطقی تر از دیگر کش��ورهای نفت خیز و موسس��ه های 
اقتص��ادی بین المللی پیش بین��ی کرده اند، اما با توج��ه به تحریم های 
آمریکا، کارشناسان معتقدند شاید مس��ئوالن وزارت نفت برای فروش 

نفت به همین قیمت ۵4 دالر هم با مشکالتی روبه رو شود.

پیش بینی اقتصادهای نفتی و نهادهای بین المللی از قیمت نفت در سال 2019

قیمت واقعی یا رویایی نفت در بودجه

یادداشت

چرا گمرک مزاحم فضای کسب وکار است؟

این روزها بس��یار شنیده می ش��ود که تحریم های آمریکا و 
فضاسازی این کشور علیه ایران تاثیر مقطعی دارد و این مولفه 
اث��ر جدی در آینده اقتصادی کش��ور ن��دارد، هرچند این نگاه 
به نوع��ی فرار کردن از مش��کالت امروز اقتصاد ایران اس��ت، 
ام��ا در این میان نمی ت��وان نقش سیاس��ت گذاری های دولت 
و اث��ر آنها بر فضای س��خت افزاری )فعالیت ه��ای اقتصادی( و 
نرم اف��زاری )وضعیت روانی( اقتصاد کش��ور را منکر ش��د. این 
روزه��ا به نظر می رس��د که یکی از چالش ه��ای جدی اقتصاد 
کش��ور، نگرش فعاالن اقتصادی به آین��ده و وضعیت پیش رو 
است. موضوعی که اثر آن را در نظرسنجی اتاق بازرگانی تهران 
از فعاالن اقتصادی به خوبی می توان مش��اهده کرد. براس��اس 
این نظرس��نجی، امید فعاالن اقتصادی به آینده بس��یار مبهم 
و مغشوش اس��ت، به طوری که عمده فعاالن اقتصادی نسبت 
به فعالیت بنگاه خود اطمین��ان ندارند. موضوع مهم تر در این 
میان اما نگرش و دیدگاه فعاالن اقتصادی به عملکرد نهادهای 
دولتی است. براساس این نظرسنجی، 30درصد از پاسخ گویان 
اعتقاد دارند س��ازمان ام��ور مالیاتی مخل فضای کس��ب وکار 
اس��ت، 27درص��د بانک ها را در این خص��وص مقصر می دانند 
و 26درص��د گمرک و 13درصد س��ازمان تامی��ن اجتماعی را 
در مش��کالت فضای کس��ب وکار دخیل می دانن��د. 19درصد 
نیز هر چهار نهاد را مقصر نامناس��ب بودن فضای کس��ب وکار 
عن��وان می کنند. نگ��رش فعاالن اقتصادی نش��ان می دهد که 
یکی از چالش های آش��کار اقتصاد کش��ور اتخاذ سیاست هایی 
اس��ت که خالف تقویت فضای کسب و کار است؛ موضوعی که 
موجب گردش یکباره متغیرهای کس��ب وکار در کش��ور شده 
و عدم اطمینان و پیش بینی ناپذیری نس��بت به آینده را برای 
فعاالن اقتصادی ایجاد کرده اس��ت. یکی از موضوعاتی که من 
ب��ه عنوان نماینده واردکنن��دگان در اتاق بازرگانی بارها بر آن 
تاکید داش��ته ام، ثبات قوانین، کاهش بخشنامه و دستورالعمل 
و دارا بودن یک برنامه مش��خص برای واردات کش��ور اس��ت، 
چراک��ه به جد معتقد هس��تیم ثبات قوانی��ن وضعیت تجارت 
فرام��رزی را بهبود می بخش��د. اما این موضوع اجرایی نش��د و 
شاهد توقف واردات و ضرر و زیان بسیار بودیم. شاید به همین 
دلیل اس��ت که 26درصد فعاالن اقتصادی س��ازمان گمرک را 
موجب اختالل در اقتصاد کش��ور عنوان کرده اند. یعنی گمرک 
رتبه س��وم را بعد از س��ازمان امور مالیاتی و بانک ها به دست 
آورده است. حال آنکه گمرک تنها یک حلقه از سه حلقه اصلی 
تجارت کشور است، دو حلقه اصلی دیگر براساس اتفاقات اخیر 
در دولت، وزارت صمت و بانک مرکزی شکل می گیرد. گمرک 
صرف��ا مجری دستورهاس��ت و مرجع تصمیم گیری نیس��ت و 
تصمیم��ات مرتبط با آن نی��ز در وزارت اقتصاد و دارایی صرفا 
در بخ��ش درآمدی گرفته می ش��ود و مانند اداره مالیات عضو 
آن وزارتخانه اس��ت. سیس��تم پنجره واحد ب��ه عنوان یکی از 
پیش��روترین سیس��تم های اطالعات��ی ابتدا در گمرک ش��کل 
گرف��ت و تعمیم پیدا کرد که نش��ان از نگرش سیس��تماتیک 
آن مجموعه اس��ت، اما تکرر صدور قوانین و مقررات که بعضا 
ناقض یکدیگر نیز هس��تند در سال جاری و ضعیف و ناقص و 
تفسیرپذیر بودن بخشنامه های ابالغی یکی از مشکالت عمده 
تاثیرگذار بر گمرک نیز بوده اس��ت که بعضا مشکل استفاده از 
قلم ه��ای طالیی را ایجاد کرده و افزایش نقاط فس��ادپذیر در 

گمرکات را به دنبال داشته است.
بنابرای��ن گمرک یک��ی از حلقه های معیوب تجارت اس��ت 
که نس��بت به س��ایر حلقه ها ضعیف ترین نیس��ت، اما با توجه 
ب��ه رس��الت کنترلی ب��ودن ای��ن س��ازمان، در مظ��ان اتهام 
مس��ئولیت پذیری کمتری نسبت به س��ایر حلقه ها قرار دارد. 
خاطرنشان می کنم مالک ارزیابی عملکرد دولت در این بخش 
»هزینه مبادله« اس��ت که براساس دو پارامتر تعداد مستندات 
الزم و زمان بری انجام عملیات گمرکی مبنای عملکرد کشورها 

و هدف گذاری دولت تدبیر و امید نیز بوده است.
بر این اس��اس می توان گفت که یکی از چالش های آش��کار 
اقتصاد کشور ابالغ بخشنامه و دستورالعمل های متعددی است 
که در بس��یاری از مواقع عالوه بر اینکه اجرای امور را دش��وار 
می کنند، به دلیل تضاد با یکدیگر عمال سدی در مسیر پیشبرد 
فعالیت های اقتصادی نیز می شوند. همین موضوع موجب شده 
عملکرد بس��یاری از واحدهای اقتصادی مختل شود. در چنین 
ش��رایطی حلقه اصلی معیوب اقتصاد کشور سیاست گذاری و 
قانون گذاری اس��ت ک��ه گمرک یکی از حلقه ه��ای معیوب از 
زنجیره ای معیوب تر اس��ت که نه به عنوان مغز متفکر بلکه به 
عن��وان بازو و در نقش اجرای دس��تورها انجام وظیفه می کند. 
عمده منشأ بروز مشکالت گمرکی برعهده تصمیم سازان برای 
گمرکات اس��ت. قطعا نگرش ارزشمند دکتر دژپسند می تواند 
در میان مدت برای تیم دولت مفید باشد منوط به آنکه چابکی 

یکسانی نیز هم زمان در بدنه دولت شکل بگیرد.
در پای��ان باید تاکید کنم براس��اس نتایج این نظرس��نجی 
نمی ت��وان ب��ه صورت م��وردی درباره هر ی��ک از فعالیت های 
اقتصادی چون واردات اظهارنظر کرد، چراکه این نظرس��نجی 
از 600 فعال اقتصادی تهیه شده است که  72درصد در حوزه 
بازرگانی، 23درصد در بخش صنعت، 8درصد در بخش معدن 
و 4درصد در بخش کش��اورزی فعالند. اتفاقا 72درصد نیز در 
تش��کل ها عضویت ندارن��د. یعنی فعاالن غیرتش��کلی که باید 
بنگاه هایی خرد باش��ند، بنابراین آمار استنادی باید تحلیلی تر 
تهیه ش��ود که مفهوم بازرگانی یعنی ص��ادرات یا واردات؟ به 
چه نس��بتی در پاس��خ ها تاثیر داشته اند؟ کل سهم این فعاالن 
مورد پرس��ش قرارگرفته در تراز تجاری کش��ور چند درصد از 
کل س��هم بخش خصوصی اس��ت؟ قطعا این گونه تحلیل های 
تخصص��ی و جامع نگران��ه می توان��د به خوبی نق��ش نهادهای 
تصمیم ساز و تاثیرگذار در مبادالت تجاری کشور و منشأ بروز 

مشکالت را مورد بررسی قرار دهد.
منبع: آینده نگر
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فرصت امروز: دالر و مسکن در اقتصاد ایران، دو کاالی سرمایه ای هستند 
و زمانی که قیمت یکی از کاالهای سرمایه ای افزایش پیدا می کند، طبیعتاً 
روی س��ایر کاالها نیز اث��ر می گذارد، اما این تاثیر تنه��ا به معنای افزایش 
قیمت مسکن نیست و با افزایش نرخ ارز تقاضای بخش مسکن هم کاهش 
می یابد. در واقع، افرادی که متقاضی غیرمصرفی مس��کن هستند، ممکن 
است سرمایه خود را به بازار ارز منتقل کنند و بر این اساس، افزایش نرخ ارز 

در کوتاه مدت، تب بازار مسکن را سرد می کند.
اما حاال با کاهش قیمت ارز، این س��وال برای بسیاری پیش آمده که 
آینده قیمت مسکن چه می ش��ود؟ کارشناسان معتقدند که قیمت های 
فعلی در بازارهای طال، ارز و مس��کن خارج از توان طرف تقاضاس��ت و 
باید تعدیل شود و در بلندمدت نیز قیمت مسکن خود را با ارز هماهنگ 
می کند. از س��وی دیگر، برخی از کارشناس��ان نیز اعتقاد دارند که اگر 
کاهش نرخ ارز با افزایش تولید مس��کن همراه شود، خطری تعادل بازار 

مسکن را تهدید نمی کند.
در مجم��وع، موثرتری��ن دلیل رش��د جهش��ی قیمت مس��کن از دید 
کارشناس��ان اقتصاد مسکن، افزایش ناگهانی نرخ ارز بوده است و از این 
منظر اگر کاهش قیمت ارز مس��تمر و بدون نوسان باشد،  تالطمات بازار 

مسکن هم فروکش خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، دوره رکود چند س��اله بازار مسکن از مهرماه پارسال 
رو به اتمام قرار گرفت و میزان معامالت خرید و فروش مسکن با شیب 
مالیمی افزایش یافت. هرچند مس��ئوالن وزارت راه و شهرسازی مدعی 
بودند که بازار مسکن دیگر کشش و ظرفیت افزایش قیمت را ندارد، اما 
رفته رفته ش��یب افزایش قیمت ها تندتر شد تا اینکه در کالنشهر تهران 

به بیش از 90درصد هم رسید. 
با اینکه مسکن نسبت به سایر بازارها کمترین وابستگی به ارز و دالر 
را داشت، اما نتوانست در برابر هجوم نقدینگی پس از کاهش ارزش پول 
ملی کشور دوام بیاورد. در روزهایی که با ریزش ارزش ریال در برابر دالر 
مواجه بودیم، مردم برای حفظ س��رمایه خود دست به تبدیل نقدینگی 
خود به دارایی هایی از جمله مس��کن و مستغالت، طال،  سکه و ... زدند، 
بنابرای��ن با افزایش تقاضا و کمبود عرضه در بازار و از س��وی دیگر رها 
ش��دگی فنر تورم انباشت شده، قیمت ها به صورت جهشی افزایش یافت 

که مسکن هم مستثنی از این جریان نبود. 
طبق گزارش های رس��می از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی، متوسط 
قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مس��کونی در نقاط ش��هری 
کش��ور در تابستان امس��ال نس��بت به تابستان سال گذش��ته بیش از 
44درصد افزایش پیدا کرد. همچنین در حالی که رش��د متوسط قیمت 
هر متر مس��کن در تهران طی دوره ای 9 ماهه در 96 نسبت به 9۵ تنها 
7.4درصدی بود، اما این ش��اخص در 9 ماهه 97 نس��بت به 96 با رشد 

62.6درصدی روبه رو بوده است. 
متوس��ط قیمت هر متر مربع واحد مس��کونی در دوره 9 ماهه امسال 
7 میلیون و ۵61 هزار تومان برآورد ش��ده حال آنکه این رقم در 9ماهه 
س��ال گذش��ته 4 میلیون و 6۵0 هزار تومان بوده اس��ت. البته مقایسه 
قیمت ها در برخی مقاطع مانند آذر سال 96 با آذر امسال نشان می دهد 

که قیمت مسکن در تهران بیشتر از 90درصد افزایش داشته است. 
هرچن��د بخش��ی از این افزای��ش قیمت ها به دلیل سرکش��ی هزار و 
700 ه��زار میلیارد تومان نقدینگی س��رگردان بوده، اما جریان داللی و 
س��وداگری هم تاثیر قابل توجهی در این رشد قیمت غیرمنطقی داشته 
اس��ت. همین افزایش جهشی قیمت ها هم باعث کاهش میزان معامالت 
مسکن ش��ده به طوری برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که 
بازار مسکن پس از دوره کوتاه رونق، دوباره وارد دوره رکود شده است. 

دورنمای بازار مسکن در سال آینده
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران امالک درباره وضعیت 
بازار مسکن و پیش بینی افت و خیز قیمت ها معتقد است: در هر بازاری 
دوره ه��ای رکود و رونق وجود دارد که معموال دوره های رونق کوتاه تر از 
رکود است. در حال حاضر هم میزان معامالت مسکن در بازار نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته کاهش داشته است اما این به معنای رکود 

نیست بلکه بازار کساد است. 
به گفته او »در چنین ش��رایطی نمی توان به مردم توصیه داش��ت که 

خان��ه بخرید چرا که احتمال کاهش قیمت وجود دارد یا اینکه نس��بت 
به خرید مس��کن اقدام نکنید زیرا افزای��ش دوباره قیمت ها هم محتمل 

است.« 
وی ادام��ه داد: در ماه های ابتدای امس��ال، در یک مدت کوتاه قیمت 
مس��کن متاث��ر از افزایش نرخ ارز رش��د قابل توجهی پی��دا کرد، اما در 
این مدت اگر قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکرده باش��د به طور قطع 
متناس��ب با میزان افزایش قیمت ها باال نرفته بنابراین طبیعی است که 

میزان معامالت مسکن روند نزولی داشته باشد. 
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک درباره احتمال تغییر قیمت مس��کن 
متناس��ب با نوسان قیمت ارز در چند ماه آینده گفت: تجربه نشان داده 
اس��ت که بازارهای مختلف در برابر کاهش قیم��ت مقاومت می کنند و 
معتق��دم کاهش قیمت ارز و مهم ت��ر از آن، ثبات قیمت پس از کاهش،  
می تواند به بازار مس��کن ثب��ات بدهد ولی کاهش قیم��ت بعید به نظر 
می رس��د. اگر قیمت دالر یک روند نزولی مس��تمری را در پیش بگیرد 

تالطم های بازار مسکن هم فروکش خواهد کرد. 
همچنین حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک با اشاره 
به وضعیت بازار مسکن در صورت تداوم کاهش قیمت ارز گفت: عوامل 
متعددی در افزایش قیمت مسکن دخیل بوده، اما موثرترین آن افزایش 

نرخ دالر بوده است. 
به گفته عقبایی، اگر قیمت دالر بدون نوسان در چند ماه آینده ریزش 
مس��تمر داش��ته باش��د، می توان انتظار کاهش قیمت مسکن را داشت. 
قاعدت��ا با کاهش ن��رخ دالر در تمام بازارها باید کاه��ش افت قیمت ها 
را ش��اهد باش��یم، اما معموال بازار مسکن نسبت به سایر بازارها مقاوم تر 

است.
رکود غیرتورمی در بازار مسکن

بعضی کارشناس��ان می گویند که به دلیل افزای��ش قیمت نهاده های 
ساختمانی، قیمت واحدهای نوساز در سال آینده باال می رود، اما حداقل 
پنج گزاره که به تایید کارشناس��ان رسیده حاکی از آن است که چنین 

احتمالی بعید به نظر می رسد.
به گزارش ایس��نا، با نوس��انات ن��رخ ارز که با افزای��ش قیمت مصالح 
س��اختمانی همراه ب��ود، بعضی فعاالن صنعت س��اختمان معتقدند این 
رش��د، تاثیر خود را در قیمت مس��کن در سال آینده خواهد گذاشت اما 
در سوی مقابل، برخی دیگر از کارشناسان معتقدند بازار مسکن، رشدی 
را که می بایس��ت ب��ه تدریج به خود بگیرد را یکدفعه با دو برابر ش��دن 
قیمت ها به دس��ت آورده و کاهش 62درصدی معامالت نش��ان می دهد 

ظرفیتی برای جهش مجدد قیمت ها وجود ندارد.
مانیت��ور معامالت مس��کن که پنج س��یگنال جدید در آن مش��اهده 
می شود در آذرماه نشان می دهد که گزاره فروکش تالطم بازار در مسیر 
تحقق قرار گرفته اس��ت. در آذرماه 1397 بیشترین رشد ماهیانه قیمت 
مس��کن شهر تهران به ترتیب در مناطق 1، 12 و 7 رخ داده که نسبت 

به آبان ماه به ترتیب با 11، 11 و9درصد رشد قیمت مواجه بودند.
در س��ایر مناطق رشد محسوسی نس��بت به آبان ماه مشاهده نشده و 
حتی در منطقه 16 که البته تنها 119 مورد معامله در آن صورت گرفته 

میانگین قیمت ها 6.6درصد نسبت به آبان ماه کاهش یافته است.
از س��وی دیگر همانند ماه های گذش��ته س��هم واحدهای نوس��از در 
معامالت، باز هم ش��یب کاهشی داش��ت. با اینکه واحدهای تا پنج سال 
ساخت با 43درصد بیشترین سهم از معامالت مسکن شهر تهران را در 
آذرماه 1397 به خود اختصاص داده، این س��هم نس��بت به ماه مش��ابه 
سال قبل ۵.4درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 

شش سال به باال ۵.۵درصد افزوده شده است.
حرکت طرف تقاضا به س��مت واحده��ای کوچک تر، دیگر متغیر بازار 
مس��کن شهر تهران است. سال گذشته در همین زمان واحدهای 60 تا 
70 متر با سهم 14.3درصد از کل معامالت، بیشترین فروش را به خود 
اختصاص داده بودند. امس��ال این رتبه مرب��وط به واحدهای ۵0 تا 60 

متر با 14.8درصد است.
از س��وی دیگر با وجودی که قیمت نهاده های س��اختمانی دو تا س��ه 
برابر افزایش یافته، آیتمی که تاثیر اصلی را در قیمت مسکن می گذارد، 
زمین اس��ت که هماهنگ با افزایش قیمت مس��کن دچار جهش شده و 

نمی توان��د به عنوان عامل مجدد در رش��د قیمت مس��کن طی ماه های 
آین��ده تاثیرگذار باش��د. بنابراین افت ش��دید معام��الت، وجود فضای 
س��فته بازانه، رشد سهم واحدهای قدیمی از کل معامالت، افزایش سهم 
واحدهای کوچک متراژ و عدم اثرگذاری قیمت زمین روی مس��کن، پنج 
گزاره اصلی بازار مس��کن ش��هر تهران را تش��کیل می دهد که می تواند 
نش��ان دهنده قرار گرفتن بازار در باالترین سطح ظرفیت خود باشد و از 
ماه های آینده رکود تورمی جای خود را به رکود غیرتورمی خواهد داد.

آیا دالر سرنوشت بازار مسکن را رقم می زند؟

5 ردپای رکود غیرتورمی در بازار مسکن
دریچـــــه
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پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای پرداخت حقوق
دولت هر ماه چقدر حقوق پرداخت می کند؟

براس��اس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، دولت در سال جاری هر 
ماه اعتب��اری برابر با 14 هزار و ۵00 میلیارد تومان برای پرداخت حقوق 
کارکنان و بازنشس��تگان دولتی اختصاص داده اس��ت. به این ترتیب در 
خوش بینانه ترین حالت امس��ال کارمندان دولت و بازنشس��تگان دولتی 
174 هزار میلیارد تومان حقوق می گیرند. به گزارش خبرآنالین، هرچند 
تع��داد دقیق کارکنان دولتی براس��اس گزارش های ارائه ش��ده از س��وی 
مرکز پژوهش ها چندان ش��فاف نیس��ت اما با این حال متوسط حقوق و 
مزایای دریافتی رقمی در این ابعاد را تشکیل می دهد که بخش مهمی از 
هزینه های دولتی در قالب الیحه بودجه است. پیش از این مجید انصاری، 
معاون رئیس جمهور در آخرین ماه های سال 1396 تعداد کارمندان دولت 
را 2 میلی��ون و 330 هزار نفر اعم از دولت��ی و پیمانی و قراردادی عنوان 
کرد و گفت: متوسط حقوق پرداختی به این افراد حدود 2 میلیون و 940 
هزار تومان اس��ت.  این رقم در س��ال جاری افزایشی اندک را تجربه کرد 
و مقرر ش��ده در سال آینده نیز حقوق و دستمزد کارکنان دولتی رشدی 
20درصدی را شاهد باشد .  با این حال گزارشی در سال 93 از سوی مرکز 
پژوهش ها نشان می داد تعداد حقوق بگیران صندوق های بازنشستگی یک 
میلیون و 247 هزار نفر است و تعداد کارمندان دولت نیز در این گزارش 
2 میلیون و 34 هزار نفر اعالم ش��ده اس��ت. در عین حال تعداد کارکنان 

شرکت های دولتی نیز 436 هزار و 488 نفر عنوان شده بود .
 با این حال بررسی ها نش��ان می دهد اعتبارات هزینه ای بودجه بخش 
عم��ده مصارف عمومی را به خود اختصاص می ده��د. 78.7درصد از کل 
مص��ارف عمومی به این حوزه اختصاص دارد. در عین حال بخش مهمی 
از این اعتبارات مربوط به حقوق و دس��تمزد کارکنان دولت است . بر این 
اس��اس دولت ایران در قیاس با بسیاری از دولت ها در جهان دولتی فربه 
با عائله زیاد محسوب می شود .با این حال هرچند اقتصاد ایران، اقتصادی 
دولت محور است، اما بخش عمده ای از درآمد نیروی کار در ایران را بخش 
خصوص��ی و عمومی تامین می کنند به طوری که 24 میلیون نیروی کار 
در ایران وجود دارد اما کمتر از 2 میلیون و ۵00هزار نفر این افراد دولتی 
هس��تند .این یعنی شمار کارکنان دولتی در قیاس با توان دولت و حجم 
فعالیت آن باالست و باال بودن تعداد کارکنان بوروکراسی پیچیده ای را نیز 
پدید آورده اس��ت. هرچند پرداختی به کارکنان جزو هزینه های ضروری 
است اما مرکز پژوهش ها راه حل دیگری را نیز پیشنهاد و تاکید کرده است 
نباید کلیه حقوق و دستمزد و مستمری های پرداختی را که در حال حاضر 
پرداخت می شود جزو هزینه های غیرقابل اجتناب دانست. مواردی مانند 
پرداخت های نامتعارف و پرداخت برای فعالیت های قابل حذف را می توان 
جزو این موارد معرفی کرد. بدین منظور باید در قانون بودجه سال آینده 
مقدمات شفافیت مالی این بخش از هزینه های دولت به تفکیک ذی نفع 
نهایی دریافت کننده وجوه، میزان دریافتی و فعالیت انجام شده فراهم شود 
و هرگونه افزایش در حقوق حتی افزایش 20درصدی پیش��نهاد شده در 
الیحه، منوط به ثبت این اطالعات در خزانه داری کل کش��ور و س��ازمان 

اداری استخدامی باشد.

یکشنبه
16 دی 1397

شماره 1235



چرا بانک مرکزی مستقل نیست؟
تعیین سیاست های پولی در پستوهای اداری

ی��ک کارش��ناس اقتص��ادی مدعی ش��د که بان��ک مرکزی در 
سیاست گذاری اس��تقالل ندارد و سیاست های مهم پولی و بانکی 

کشور در پستوهای اداری تعیین می شود.
علی چش��می در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ویژگی های بانک 
مرکزی مس��تقل گفت: درخصوص بانک مرکزی مس��تقل ادبیات 
مش��خصی وجود دارد و مفهوم ملموسی است که امروزه بیشتر به 
صورت کمی شده است، اما به طور خالصه بانک مرکزی مستقل، 
بانک��ی اس��ت که هم در س��اختار، هم در انتص��اب مدیران و هم 
در سیاس��ت گذاری ها دارای استقالل باش��د. بعد دیگر این است 
ک��ه بانک مرکزی ه��م از نظر قانون و هم از نظر عمل اس��تقالل 

داشته باشد.
وی ادامه داد: از این حیث که بانک مرکزی به طور س��اختاری 
دارای اس��تقالل باش��د، از این وجه که دول��ت درخصوص بودجه 
و فعالیت های مالی دولت مس��تقل باش��د، حائز اهمیت است. به 
عبارت دیگر مش��کالت بودج��ه ای دولت نباید ب��ر بانک مرکزی 
س��لطه داشته باشد. اس��تقالل در س��اختار به این معنا است که 
ارکان بانک مرکزی به گونه ای س��اماندهی ش��وند که نس��بت به 

دولت عملکرد مستقلی داشته باشند.
اس��تادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی عنوان کرد: به طور مثال در 
آمریکا بانک مرکزی دارای یک هیات اصلی اس��ت. نحوه انتصاب 
این هیات اصلی توسط رئیس جمهور و تاییدیه آن توسط مجلس 
س��نا به نحوی اس��ت که امکان تغییر آن به راحتی ممکن نباشد. 
ی��ک رکن مهم در بانک مرکزی آمری��کا، بانک مرکزی منطقه ای 
اس��ت. 12 بانک مرکزی منطقه ای در این کش��ور وجود دارد که 
هیات مدیره این بانک مرکزی های منطقه ای توسط بانک های هر 

منطقه تعیین می شوند.  
وی افزود: در حقیقت در این بانک ش��اهد یک ساختار از پایین 
به باال هس��تیم و فعاالن بانکداری اق��دام به انتخاب مدیران بانک 
مرکزی می کنند. مس��ئله مهم در استقالل بانک مرکزی از پایین 
به باال بودن س��اختار اس��ت ی��ا به عبارت دیگر بخ��ش بانکداری 

توسط بانک ها سازماندهی می شود.
چش��می تصریح کرد: بنابراین هیات مدی��ره اصلی فدرال رزرو 
توس��ط رئیس جمهور و با کمک س��نای آمریکا انتخاب خواهند 
ش��د و از سوی دیگر هیات مدیره بانک های مرکزی بانک های هر 
منطقه انتخاب خواهند ش��د. در حقیقت 2۵00 بانک در عضویت 
فدرال رزرو آمریکا هس��تند. در حقیقت دو رکن در بانک مرکزی 
آمریکا وجود داشته که یک رکن از باال به پایین بوده و رکن دیگر 

از پایین به باالست.
وی اضاف��ه کرد: این دو رکن در حقیقت تعیین کننده ش��ورای 
اصلی فدرال رزرو هس��تند که وظیفه تعیین سیاس��ت های پولی 
و مال��ی کش��ور برعهده آن اس��ت. این ش��ورا در حقیقت کمیته 
عملیات بازار باز نام دارد دارای اعضایی شامل هیات مدیره اصلی 
و اعضایی از هیات مدیره های بانک مرکزی های منطقه ای است که 
یک ساختار مستقلی نس��بت به سایر نهادها و به خصوص دولت 

پیدا خواهد کرد.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانش��گاه فردوس��ی اظهار کرد: 
بنابراین مسئله اس��تقالل در ارکان و ساختار، جنبه های مختلف 
ارتباط با دولت را مش��خص خواهد کرد. اگر این مدل را به درون 
بان��ک مرکزی ایران ببریم، مش��اهده می کنیم ک��ه اوال خبری از 
هیات مدیره اصلی نیس��ت. یک هیات عامل وجود دارد که شامل 
رئیس کل بانک مرکزی و معاونان او است که شأنیت هیات مدیره 
اصل��ی بانک مرکزی آمریکا را ندارد و ش��یوه انتصاب آن بس��یار 

متفاوت است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در ای��ران تنه��ا به انتص��اب رئیس کل 
بان��ک مرکزی اهمی��ت می دهیم و معموال انتصاب س��ایر اعضای 
هی��ات عامل چندان اهمیتی ندارد. ش��ورای پ��ول و اعتبار بانک 
مرکزی ایران که مش��ابه کمیته عملیات بازار باز است، متشکل از 
چند وزیر اقتصاد س��ابق، به اضافه دو نفر صاحب نظر که توس��ط 
ریاس��ت جمهوری انتخاب می ش��ود و رئیس اتاق بازرگانی و اتاق 
تعاون از بخش خصوصی در این ش��ورا حضور دارند که این افراد 
س��ابقه فعالیت در حوزه بانکداری را ندارند. در حقیقت این شورا 
مهم تری��ن تصمیمات در حوزه پولی و بانکی را اتخاذ می کنند اما 
ارتباطی با فعاالن حوزه بانکداری ندارند. این س��اختار در حقیقت 
بس��یار وابسته به دولت است و چندان نمی تواند استقالل رفتاری 

داشته باشد.

نگـــاه

با طوالنی ش��دن اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده به نظر می رسد 
هنوز اراده ای برای حل مش��کل مالیات ب��ر ارزش افزوده وجود ندارد و 
با رس��یدن به ماه های پایانی س��ال و موضوع الیحه بودجه س��ال 98، 
اصالح این قانون به حاش��یه رفته اس��ت، چنانچه الیحه اصالح مالیات 
بر ارزش افزوده طال از 9درصد به 3درصد، ماه هاس��ت از سوی سازمان 
امور مالیاتی به مجلس ارس��ال ش��ده و هنوز تعیین تکلیف نشده است. 
این ش��اید مهمترین گالیه فروشندگان طال از دولت و مجلس باشد که 
معتقدن��د 9درصد مالیات بر ارزش افزوده در ش��رایط رکود اقتصادی و 
کاهش توان خرید مردم، ناعادالنه اس��ت و می تواند به ورشکستگی بازار 
طال در کشور منجر شود، زیرا مردم کمتر از 7درصد سود اصلی اجرت را 
پرداخت می کنند و مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نمی کنند. بر این 
اس��اس همچون 10 سال اخیر، مالیات بر کل قیمت طالی زینتی بسته 

و در هر چرخه ساخت و ذوب طال دوباره برقرار می شود.
به گزارش ایس��نا، با ش��کل گیری تورم فزاینده از ابتدای سال جاری، 
بازارهای س��رمایه ای و غیرس��رمایه ای مانند ب��ازار کاال تحت تاثیر قرار 
گرفته اند. یکی از بازارهای س��رمایه ای مصرفی، بازار طالست و با اینکه 
به عنوان یک وسیله حفظ ارزش پول همیشه مطرح بوده، یکی از اقالم 
کارب��ردی و مصرف��ی نیز بوده اس��ت. عالوه بر ش��رایط تورمی که روی 
قیمت طال اثر گذاشته است، مالیات بر ارزش افزوده نیز یکی از علل باال 
بودن قیمت این کاالی مصرفی - س��رمایه ای شده است؛ مالیاتی که بر 
کل قیمت طال بسته می شود و در هر چرخه ساخت و ذوب طال دوباره 
برقرار است. این مساله در حالی است که بسیاری از فعاالن این صنعت 
معتقدند که مالیات بر ارزش افزوده نه بر وزن طال بلکه باید بر دستمزد 
تبدیل آن به اشکال مختلف بسته شود، چرا که ادامه این روند می تواند 
به ورشکس��تگی بازار طال در کش��ور منجر ش��ود. مجموع این مسائل و 
گالیه طالفروش��ان باعث شد باالخره س��ازمان امور مالیاتی الیحه ای را 
ب��رای حذف این نوع مالیات طراحی کند تا نرخ مالیات بر ارزش افزوده 

طال و جواهر از 9 به 3درصد کاهش یابد.

چرا قانون مالیات بر ارزش افزوده باید اصالح شود؟
الیحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده طال که از اواخر سال 1396 در 
دستور جلسه کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی قرار گرفته 
اس��ت، در صورت تصوی��ب می تواند در کاهش قیم��ت طال و در نتیجه 
رونق گرفتن این بازار بس��یار اثرگذار باش��د و به نف��ع مصرف کننده نیز 
خواهد بود؛ هرچند این مس��اله می تواند باعث افزایش صادرات این کاال 

به خارج از کشور به دلیل به صرفه شدن آن هم شود.
پیش از این هم س��ید کامل تقوی نژاد، رئیس س��ازمان امور مالیاتی 
درب��اره نظر دولت مبنی بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده از طال گفته بود 
ک��ه اگر زمان اج��رای مالیات بر ارزش افزوده، اخ��ذ مالیات از طال آغاز 

نمی شد، این کار بهتر بود.
اما اکنون که حدود 10 سال از اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش 
افزوده می گذرد و پتانسیل صنعت بزرگ طال و جواهر را تحت تاثیر قرار 
داده، مقرر ش��ده این قانون اصالح ش��ود و الیحه آن در ابتدای سال در 
کمیس��یون اقتصادی مجلس و سازمان امور مالیاتی ارسال شده تا طبق 
آن اصل طال از مالیات بر ارزش افزوده معاف ش��ود، اما هنوز این الیحه 

برای تایید نهایی وارد صحن علنی مجلس نشده است.
در همین باره نادر بذرافشان، دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر، 
با اش��اره به مش��کالت پیش روی صنف طال و جواهر از مجلس خواست 
اص��الح قانون مالی��ات بر ارزش افزوده را هرچ��ه زودتر در صحن علنی 

بررسی کند.
او همچنین با انتقاد از صدور دس��تورالعمل های غیرکارشناسی برای 
این صنف اظهار کرد که قوانین دس��ت و پاگیر و دستورالعمل های آنی 
صنع��ت طال و جواهر را در مرز نابودی پیش برده اس��ت و اگر دولت از 
این صن��ف و صنعت حمایت نکند باید منتظر یک بحران جدی در این 
بخ��ش بود. رک��ود موجود در صنف و صنعت طال و جواهر را بی س��ابقه 

است و دولت و مجلس باید به کمک اصناف بیایند.
دبی��ر هیات مدی��ره اتحادیه طال و جواهر با اش��اره به عوارض اجرای 

غیرکارشناس��ی قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده تصریح کرد که با اجرای 
این قانون خریداران مصنوعات طال به طور قابل توجهی کاهش یافتند و 
رکود موجود در این بازار باعث تعطیلی ۵0درصدی صنف طال و جواهر 

و بیکاری خیل وسیعی از کارگران و فعاالن این صنف شده است.
امیدواری به کاهش قیمت در بازار طال و سکه

در همین حال، قیمت طال و س��که در نخس��تین روز هفته در حالی 
افزایش یافت که رئیس اتحادیه س��ازندگان و فروشندگان طال، جواهر، 

نقره و سکه تهران امیدوار است قیمت ها کاهش یابد.
ابراهی��م محمدول��ی در ای��ن باره گف��ت: احتمال افزای��ش قیمت ها 
وجود دارد و خواهد داش��ت چرا که در پایان س��ال میالدی و تعطیالت 
کریس��مس قرار داریم و این انتظار تورمی در همین بازه زمانی در بازار 
داخلی نیز وجود داش��ته است و نوسانات تا حدودی طبیعی است. البته 
امیدواری��م بازار طال و س��که به زودی به روند طبیع��ی خود برگردد و 

مجددا شاهد کاهش قیمت ها باشیم.
به گفته وی، هر عدد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز شنبه 
3 میلیون و 666 هزار تومان و س��که طرح قدیم 3 میلیون و ۵۵0هزار 
تومان معامله ش��د. همچنین نیم س��که یک میلیون و 900 هزار تومان 
قیمت دارد و ربع س��که یک میلیون و 190 هزار تومان و س��که گرمی 

6۵0 هزار تومان فروخته می شود.
رئیس اتحادیه س��ازندگان و فروش��ندگان طال، جواهر، نقره و س��که 
ته��ران ب��ا بیان اینکه اون��س جهانی ط��ال افزایش قیمت داش��ته و به 
128۵دالر رس��یده اس��ت، گفت: روند قیمت و وضعیت ب��ازار طال نیز 
همچون س��که افزایش��ی بوده و از بازار جهانی متاثر ش��ده چرا که هر 
مثق��ال طالی 17 عیار یک میلیون و 488 هزار تومان و هر گرم طالی 

18 عیار 334 هزار تومان قیمت دارد.
محمدول��ی تصریح ک��رد: امیدواریم هرچه زودتر نوس��انات س��که و 
طال کنترل ش��ود و ثبات به اندازه ای در این بازار ایجاد ش��ود که بازار 

مصنوعات طال و جواهر رونق بگیرد.

یک دهه از اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده گذشت

طال پشت سد مالیات بر ارزش  افزوده

مرکز پژوهش های مجلس در تحلیلی از الیحه بودجه سال 98 و شرایط 
س��ال جاری، دو سناریو را در زمینه عملکرد اقتصاد ارائه و پیش بینی کرد 
نرخ رشد اقتصادی در سال آینده بین منفی 4.۵ تا منفی ۵.۵درصد خواهد 

بود.
به گزارش مرکز پژوهش ها، عملکرد بخش حقیقی اقتصاد در سال های 
1397 و 1398 بیش از هر چیز متاثر از وضع تحریم های جدید و بحران 
ارزی است. بر این اساس، دو سناریوی در نظر گرفته شده برای پیش بینی 

عملکرد اقتصاد در سال 98 به این شرح است:
سناریوی اول: افت میانگین حدود 800 هزار بشکه در روز برای صادرات 
نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال 1397 )میانگین 1.9 میلیون بشکه 

در روز صادرات نفت و میعانات در کل سال( و میانگین روزانه یک میلیون 
بشکه صادرات نفت و میعانات گازی در سال 1398.

س��ناریوی دوم: افت میانگین ح��دود 1.6 میلیون بش��که در روز برای 
صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم س��ال 1397 )میانگین حدود 
1.۵ میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات در کل سال( و میانگین 

روزانه 900 هزار بشکه صادرات نفت و میعانات گازی در سال 1398.
با در نظر گرفتن این سناریوها و عملکرد مورد انتظار بخش های اقتصادی، 
پیش بینی می ش��ود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول 
منفی 2.6 و در سناریوی دوم منفی ۵.۵درصد باشد. این میزان برای رشد 

بدون نفت به ترتیب 0.۵ )نیم( و منفی یک درصد برآورد می شود.

جزیی��ات کمک ه��ای بان��ک  پاس��ارگاد و گ��روه مالی پاس��ارگاد، به 
هم میهنان م��ان در مناطق زلزله زده کرمانش��اه، با بهره مندی از امکانات 

خود و همچنین کمک های مردمی، تشریح شد.
به گ��زارش روابط عموم��ی بان��ک  پاس��ارگاد، خس��رو رفیعی مش��اور 
مدیرعامل و مدیر روابط عمومی این بانک ضمن بیان جزییات کمک های 
گروه مالی پاسارگاد به مردم کرمانشاه گفت: بانک  پاسارگاد با مشارکت 
ش��رکت هلدینگ نسیم سالمت پاس��ارگاد، از محل منابع خود بانک و 
همچنین کمک های مردمی جمع آوری شده اقداماتی از جمله استقرار و 
تجهیز مرکز درمانی صحرایی مجهز به20 تخت بس��تری و ارائه خدمات 
24 ساعته شامل ویزیت، آزمایشگاه، سونوگرافی و توزیع دارو به صورت 
رایگان در منطقه ازگله کرمانشاه، تهیه و توزیع تعداد 10 هزار تخته پتو 

با همکاری فرمان��داری و هالل احمر در مناطق مختلف زلزله زده، خرید 
600 چادر اس��کان موقت و توزیع آن در س��طح روس��تاهای زلزله زده 
)برخی از این چادرها در قالب ایجاد کمپ مس��کونی در مجاورت مرکز 
درمانی صحرایی برپا ش��ده  اس��ت(، تهیه و تحویل 22 چادر امدادی در 
ابعاد بزرگ به درخواس��ت دانش��گاه علوم پزش��کی کرمانشاه به منظور 
برپایی خانه های بهداشت موقت در روستاهای زلزله زده، تهیه و تحویل 
64 چادر اسکان به درخواست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به منظور 
اسکان کارکنان بهداشت و درمان منطقه ثالث باباجانی و سرپل ذهاب، 
اعزام ش��ش تیم  روانشناس��ی خبره به منظور ارائه خدمات مش��اوره به 
بازماندگان به ویژه کودکان مناطق زلزله زده، ارائه خدمات ویزیت س��یار 
به همراه توزیع دارو و اقالم بهداش��تی در قالب اعزام کامیونت تخصصی 
خدمات پزش��کی به روس��تاهای زلزله زده، ارس��ال میزان قابل توجهی 
نایلون به منظور پوش��اندن و حفاظت از چادره��ا در برابر بارش برف و 
باران، خرید و اس��تقرار چهار عدد کانکس سرویس بهداشتی سیار برای 
استفاده هموطنان زلزله زده و اهدای دو دستگاه آمبوالنس و 10دستگاه 
دیالیز به دانش��گاه علوم پزشکی کرمانش��اه )از محل کمک های سرمایه 
 انس��انی بانک به صن��دوق مهر پاس��ارگادی و اختص��اص هزینه چاپ 

سررسید و تقویم در سال97( انجام داده  است.
وی درخصوص کمک های شرکت لیزینگ پاسارگاد ادامه داد: ساخت 
و انتقال ساختمانی پیش ساخته به مساحت 276 مترمربع به شهرستان 
س��رپل ذهاب و تحویل آن ب��ه مدیریت آموزش و پرورش شهرس��تان 

مزبور جهت استفاده به عنوان مرکز آموزش کودکان استثنایی و ساخت 
س��النی پیش ساخته به مس��احت 196 مترمربع و نصب آن در محوطه 
بیمارس��تان س��رپل ذهاب با هماهنگی دانش��گاه علوم پزشکی استان 
کرمانشاه از جمله اقدامات شرکت لیزینگ پاسارگاد در مناطق زلزله زده 
کرمانش��اه است. رفیعی با اش��اره به تهیه 1200 تخته پتو به همراه دو 
کامیون بس��ته مواد غذای��ی و توزیع آن در مناطق زلزل��ه زده به عنوان 
اقدامات ش��رکت میدکو تصریح کرد: ش��رکت فناپ نی��ز با برگزاری دو 
پوی��ش درخت آرزوه��ا با هدف برآوردن آرزوهای ک��ودکان و نوجوانان 
روس��تایی در مناطق زلزله زده و همچنین کالس آرزوها با هدف تجهیز 
مدارس روس��تایی برای سال تحصیلی جدید و تهیه لوازم مدرسه برای 
دانش آموزان روس��تایی مناط��ق زلزله زده در این مناط��ق حضور فعال 
داش��ت. شرکت بیمه  پاس��ارگاد نیز ضمن تهیه ش��ش دستگاه کانکس 
و چهار دس��تگاه حمام و س��رویس بهداش��تی س��یار به ارزش تقریبی 
300 میلیون ریال و اس��تقرار آن در شهرستان ثالث باباجانی با تهیه و 
توزیع بس��ته های مواد غذایی، پتو، پوش��اک، اقالم بهداشتی و.... توسط 
نمایندگی های بیمه پاس��ارگاد در غرب کش��ور به رسالت های اجتماعی 

خود جامه عمل پوشاند.
رفیع��ی در پایان ضم��ن قدردانی از هم میهنان ب��رای حضور فعال و 
واریز کمک های خود به حساب اعالم شده در بانک  پاسارگاد تأکید کرد 
بخشی از اقدامات بانک  پاسارگاد از محل جمع آوری کمک های مردمی 

به این مناطق انجام شده  است.

جزییات دو سناریوی اقتصادی از نگاه مرکز پژوهش های مجلس

رشد اقتصادی سال 98  منفی می شود

جزییات کمک های گروه مالی پاسارگاد به هم میهنان در مناطق زلزله زده کرمانشاه

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه

16 دی 1397

شماره 1235



دریچه

بورس تهران اولین روز هفته را با رش��د س��هم هایی در گروه محصوالت 
ش��یمیایی آغاز کرد، اما در عین حال نمادهای��ی در گروه فلزی، بانکی و 

معدنی در جهت کاهش شاخص های بازار سرمایه حرکت کردند.
به گزارش ایس��نا، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار 
تهران روز ش��نبه 208 واحد رش��د کرد و به رقم 161 هزار و 107واحدی 
رسید. در عین حال شاخص کل هم وزن با 30 واحد افت تا رقم 27 هزار و 
90۵ واحدی باال آمد. شاخص آزاد شناور نیز هم جهت با شاخص کل هم 
وزن 190 واح��د کاهش را تجربه کرد و در تراز 17۵ هزار و 6۵3 واحدی 
نشست. در عین حال شاخص بازار اول و دوم هر یک به ترتیب 89 و 72۵ 

واحد رشد کردند.
پاالی��ش نفت اصفه��ان، پاالیش نفت بندرعب��اس، پاالیش نفت تهران 
و صنایع پتروش��یمی خلیج فارس جزو نمادهایی بودند که س��عی کردند 
در جه��ت تقویت ش��اخص کل حرکت کنند. معامالت س��هام هر یک از 
شرکت های یادشده به ترتیب 129، 119، 97 و 77 واحد تاثیر مثبت روی 

نوسانات شاخص بازار سرمایه داشتند.
ام��ا در عین حال معامالت س��هام برخی از ش��رکت های فلزی در کنار 
تعدادی از بانک ها و معدنی ها به ش��اخص بازار سرمایه دامن زد. از جمله 
می توان به ش��رکت های مل��ی صنایع مس ایران، پتروش��یمی جم، فوالد 
مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی چادرملو و بانک ملت اشاره کرد. هر یک 
از نمادهای نامبرده به ترتیب 127، 111، 92، 49 و 47 واحد تاثیر کاهنده 

روی شاخص ها داشتند.
علی رغم اینکه تعدادی از ش��رکت های خودرویی روی شاخص های بازار 
تاثیر افزاینده داش��تند بس��یاری از نمادهای این گ��روه با کاهش کمتر از 
یک درصد در قیمت پایانی مواجه ش��دند. در عی��ن حال ایران خودرو که 
4درصد در قیمت پایانی را تجربه کرد با صف خرید روبه رو ش��د و آنطور 

که تابلوی معامالت نشان می دهد بیش از 9۵درصد از خریداران این سهم 
افراد حقیقی بودند.

قیمت سهم های استخراج کانه های فلزی نیز با کاهش کمتر از 2درصد 
در قیمت پایانی مواجه شد. در این گروه 16 میلیون سهم به ارزش نزدیک 

به 9 میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت.
در گروه محصوالت شیمیایی اکثریت سهم ها با رشد بین نیم تا 2درصد 
مواجه ش��ده اند. البته س��هم هایی هم بودند که ب��ا کاهش قیمت بیش از 
2درصدی روبه رو شدند. در این گروه نیز ۵7 میلیون سهم به ارزش 27.۵ 

میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت.
دیگ��ر گروهی که در اولین روز معامالت ای��ن هفته مورد توجه فعاالن 
بازار سرمایه قرار گرفت فرآورده های نفتی بود. در این گروه قیمت ها اکثرا 
بیشتر از 2درصد رشد را تجربه کردند و به جز یک سهم مابقی در قیمت 

پایانی افزایش یافتند.
ارزش معامالت بورس تهران به رقم 421 میلیارد تومان رس��ید که این 
رقم ناش��ی از دس��ت به دست شدن 1.8 میلیارد س��هم و اوراق مالی بود. 
همچنی��ن تعداد معامالت این ب��ازار تا رقم 142 ه��زار و 414 باال رفت. 
آیفکس نیز با افت 3.9 واحدی روبه رو ش��د و تا رقم 1871 واحدی پایین 
رفت. ارزش معامالت فرابورس ایران عدد 371 میلیارد تومان را تجربه کرد 

و حجم معامالت به رقم 818 میلیون سهم و اوراق مالی رسید.
فضاسازی برخی سهامداران درباره سازمان بورس

در حال��ی که برخی صنایع بورس��ی در ماه ه��ای اخیر به دلیل عملکرد 
ضعی��ف ب��ا کاهش س��وددهی و ضرر مواجه ش��ده و بهای سهام ش��ان با 
اف��ت مواجه و یا رش��د مطلوبی را تجربه نکرده اس��ت، برخی ذی نفعان و 
س��هامداران تالش کرده اند با جوس��ازی و اعمال فش��ار، نسبت به تقویت 
س��هام ش��رکت های مورد نظر خود اقدام کنند، به ط��وری که به تازگی 

برخی س��هامداران گروه خودرو گفته اند که مسئوالن بورس نباید نسبت 
به وضعیت ش��رکت های خودرویی بی تفاوت باشند. به ادعای آنها، رئیس 
س��ازمان بورس باید پیگیری هایی بیش��تری را به نفع بازار و این دسته از 

سهامداران در دستور کار خود قرار دهد.
به گزارش ایرنا و در واکنش به این اظهارات و فضاسازی ها، مدیر نظارت 
بر بورس های س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار گفت: این س��ازمان به همه 
صنایع به یک چشم نگاه می کند و هدف آن توسعه و تقویت بازار سرمایه 

است و نگاه خاصی به یک صنعت ندارد.
محسن خدابخش با بیان اینکه برای سازمان بورس و اوراق بهادار، گروه ها 
و صنایع خاصی در نظر نیست، تصریح کرد: سازمان بورس تالش می کند 
همه صنایع به طور واقع بینانه و براساس کشف قیمت درست، سود کنند.

به گفته وی، س��ازمان بورس البته نظرات خود درباره صنایع مختلف به 
نهادهای تصمیم گیرنده منتقل می کند که از جمله آنها می توان به بهبود 
قیمت محصوالت عرضه ش��ده در بورس کاال اش��اره کرد که با تالش های 
س��ازمان بورس ب��ه نتیجه رس��ید و در نهای��ت به تقویت ش��رکت های 

عرضه کننده محصوالت در بورس منجر شد.

پاالیشی  و پتروشیمی ها بورس را تکان دادند

رشد 208 واحدی بورس در نیمه دی ماه
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بورس کاال اعالم کرد 
فرآیند تحویل قراردادهای آتی زعفران

ب��ورس کاال اعالم کرد که فرآیند تحویل قراردادهای آتی زعفران 
نگی��ن زرین تحویل دی م��اه 97 در روز 24 دی و از طریق گواهی 

سپرده زعفران انجام خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، خردادماه س��ال جاری نخس��تین قرارداد آتی 
زعف��ران با سررس��ید ش��هریورماه 1397 در ب��ورس کاالی ایران 
راه اندازی ش��د و دارندگان کد معامالتی قراردادهای آتی در بورس 

به معامله این محصول پرداختند.
در اولی��ن قرارداد آتی زعفران اندازه هر قرارداد 100 گرم زعفران 
رش��ته ای بریده ممت��از )نگین( به عنوان دارایی پایه و حد نوس��ان 
قیم��ت روزانه زعفران در این معامالت نی��ز مثبت و منفی 3درصد 

نسبت به قیمت تسویه روز قبل خواهد بود.
همچنی��ن قراردادهای آت��ی در اولین روز معامالت��ی، بدون حد 
نوس��ان قیمتی، با دوره پیش گشایش به مدت 30 دقیقه در ابتدای 
جلس��ه معامالتی آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی رأس ساعت 
13 با دوره عادی معامالتی و اعمال حد نوس��ان قیمت روزانه ادامه 

می یابد.
قیم��ت پایه قرارداد آتی، همان قیمت کشف ش��ده در حراج تک 
قیمتی بود که مبنای حد نوس��ان قیمت روزانه برای ادامه معامالت 

در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت.
در آبان ماه امس��ال نیز اولین سررسید معامالتی قراردادهای آتی 
زعفران رشته ای درجه یک در بازار مشتقه بورس کاالی ایران فعال 

شد.
در عین حال به تازگی مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کاالی 
ای��ران اعالم کرد که فرآیند تحوی��ل قراردادهای آتی زعفران نگین 
زرین تحویل دی ماه امسال در روز 24 دی و از طریق گواهی سپرده 

زعفران مطابق ضوابط انجام خواهد شد.
بنابرای��ن، کلیه مش��تریان فروش��نده و خری��دار دارای موقعیت 
تعهدی باز موظفند براس��اس ضوابط اعالم شده جهت انجام فرآیند 

تحویل اقدام کنند.
براساس این اطالعیه، کلیه مشتریان فروشنده موظفند حداکثر تا 
روز پنجش��نبه 20 دی ماه، برای تبدیل زعفران به گواهی سپرده به 

انبار شرکت زعفران مشرق زمین مراجعه کنند.
ع��الوه بر این مش��تریان فروش��نده می توانند حداکثر تا س��اعت 
1۵:30 آخرین روز معامالت��ی یعنی24 دی، اقدام به خرید گواهی 
س��پرده زعفران در معامالت روزانه گواهی س��پرده زعفران در نماد 

زعفران 9711 نگین با نماد »زعف 9711 پ0۵« کنند.  
گفتنی است، هزینه های ارزیابی، نمونه برداری و انبارداری مطابق 
رویه های موجود در معامالت گ�واهی س�پرده زعف�ران های پوشال 

معمولی است.
انبار پس از کارشناسی و دریافت کامل زعفران به صدور رسید به 
مشتری فروش��نده اقدام می کند. در صورت عدم واریز وجه قرارداد 
توس��ط خریدار، گواهی های صادرشده به نام فروشنده ب�اقی مان�ده 
و فروشنده می تواند به فروش گواهی در بازار گواهی سپرده زعفران 
یا ارائه گواهی به انبار جهت ترخیص و دریافت زعفران اقدام کند.

مش��تری خریدار باید حداکثر تا س��اعت 1۵:4۵ روز دوشنبه 24 
دی ماه، اق��دام به ت�امین وج�ه ارزش قرارداد در حس��اب عملیاتی 
خود کند و گواهی آمادگی تحویل را مطابق مهل�ت تعی�ین ش���ده 

در مشخص�ات قرارداد ارائه کرده باشد.

یکشنبه
16 دی 1397
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معادن کوچک؛ چالشی که صرفه اقتصادی را 
کمرنگ می کند

رئی��س س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان زنجان گفت 
کوچک مقیاس  بودن معادن اس��تان زنج��ان یکی از چالش های این 
بخش اس��ت که موجب ش��ده فعالیت در این حوزه صرفه اقتصادی 

الزم را نداشته باشد.
ناصر فغفوری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 3۵ ماده معدنی در 
استان زنجان وجود دارد که از این تعداد 30 ماده معدنی در استان 
اس��تخراج می شود. استان زنجان توان استخراج انواع مواد معدنی را 
دارد و نقطه قوت اس��تان زنجان در این بخش قرار گرفتن در مسیر 

اقتصادی است.
وی، وجود ش��هرک های تخصص��ی مرتبط با صنای��ع معدنی در 
اس��تان زنجان را از دیگر مزیت های این بخش در اس��تان دانست و 
افزود: قابلیت دسترس��ی اس��تان به بازارهای عمده معدنی، از دیگر 
محاسن صنایع معدنی در استان زنجان است. همچنین مواد معدنی 
منحصر به فردی در اس��تان وجود دارد، به ط��وری که وجود مواد 
معدنی سیلیس، آهن و آالنیت جزو ظرفیت های استان زنجان است.

این مسئول ادامه داد: کوچک مقیاس  بودن معادن استان زنجان 
یکی از چالش های این بخش اس��ت که موجب شده فعالیت در این 
حوزه صرفه اقتصادی الزم را نداش��ته باش��د و باید به سمت ایجاد 
ش��هرک های مواد معدنی در اس��تان زنجان حرکت کرد. همچنین 
ریسک باال برای معدنکاران یکی از مشکالت حوزه معادن در استان 
زنجان اس��ت و بای��د در این حوزه ورود پیدا ک��رده و از معدنکاران 

حمایت کرد.
فغفوری تصریح کرد: عدم حمایت کافی و مسائل زیست محیطی 
فعالیت معدنی را با مش��کل مواجه کرده است و با توجه به رکودی 
که در بخش مسکن کشور وجود دارد، خروج از رکود در این بخش 
می تواند رکود فعالیت های معدنی را نیز کاهش دهد و در راس��تای 
دریافت تس��هیالت نیز باید ش��رایطی فراهم شود که در این بخش 

معدنکاران مورد توجه و حمایت قرار گیرند.
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان زنجان با اش��اره 
به اینکه در شهرس��تان ها معدنکاران با مشکالت دیگری نیز مواجه 
هستند که باید توسط فرمانداری ها و بخشداری ها ساماندهی شود، 
خاطرنش��ان کرد: در برخی مناطق از معدن��کاران عالوه بر وظایف 
قانونی خ��ود درخواس��ت هایی توس��ط معدنکاران انتظ��ار می رود 
همچنین معدن��کاران باید از حیث فعالیت ه��ای اقتصادی خود در 

امنیت باشند و این مهم نیازمند همراهی دولت است.

2300 پرونده برای گران فروشان نهاده های 
دامی تشکیل شد

قدیری گفت برای گرانفروش��ان نهاده های دامی در کشور 2300 
فقره پرونده تشکیل شده است و با آنها برخورد جدی می شود.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
وزارت جهاد کشاورزی، محمد قدیری ابیانه مدیر نظارت بر کاالهای 
اساسی وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه ستاد تنظیم بازار سازمان 
جهاد کشاورزی استان لرس��تان اظهار کرد: طی پنج ماه اخیر، کار 
رصد و پایش بر توزیع نهاده های کش��اورزی ک��ه با ارز دولتی وارد 

می شوند؛ برعهده وزارت جهاد کشاورزی بوده است.
وی ب��ا بیان اینکه وزارت جهاد کش��اورزی تمام تالش خود را به 
کار بس��ته تا این پایش به خوبی انجام و نهاده به درستی در اختیار 
تولیدکنن��دگان پروتئین ق��رار گیرد، افزود: هم اکن��ون 800 نفر از 
کارکن��ان وظیفه نظارت را انجام می دهند و در این رابطه تا به حال 

76 هزار پایش میدانی صورت گرفته است.
قدیری ابیانه تصریح کرد: ابتدای کار، به سختی انجام می شد، اما 

در ادامه با استفاده از سامانه وارد و پایش انجام شد.
مدیر نظارت بر کاال های اساسی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: 
خوش��بختانه طی این مدت توانس��ته ایم قیم��ت نهاده ها را در حد 
معقول و ثابت یا با رش��د کم نگه داریم و بحث تولید آس��یب جدی 

ندیده است.
وی از تش��کیل 2300 پرون��ده تعزیراتی در ای��ن حوزه طی این 
مدت خبر داد و با بیان اینکه عمده تخلفات در حوزه گرانفروش��ی، 
کم فروش��ی و توزیع خارج از ش��بکه بوده است، ادامه داد: در بخش 
ارزی نیز وارد شدیم و چند پرونده در این رابطه تشکیل شده است.
قدیری ابیانه با اشاره به اینکه امروز در جنگ اقتصادی قرار داریم 
و باید از امنیت غذایی کشور دفاع کنیم، افزود: حدود 10.۵ میلیون 
تن نهاده وارد کش��ور ش��ده و این مق��دار واردات با 4۵00 کامیون 
به صورت روزانه انجام ش��ده اس��ت که کار نظارت بر آن را به عهده 

گرفته ایم.
این مس��ئول، عمده نهاده هایی که وارد کشور شده است را ذرت، 

جو، کنجاله سویا، واکسن، بذر، کود و... عنوان کرد.

 رشد 18درصدی تولید فوالد خام
در 8 ماهه امسال

تولید فوالد میانی )خام( به رقم 16 میلیون و 640 هزار تن رسید 
که نسبت به دوره مشابه پارسال 18درصد رشد نشان می دهد.

به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، آمار منتشرش��ده انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران نش��ان می دهد، پارس��ال در دوره هشت 

ماهه، 14 میلیون و 169 هزار تن فوالد خام )میانی( تولید شد.
عالوه ب��ر این کل محصوالت فوالدی تولی��دی در این مدت 14 
میلی��ون و 232 هزار تن بود و در مقایس��ه با هش��ت ماه 96 )12 

میلیون و 993 هزار تن(، 10درصد رشد را ثبت کرد.
آمار مربوطه نش��ان می دهد تولید بیلت و بلوم )شمش( در هشت 
ماهه امس��ال به 9 میلیون و 2۵8 هزار تن رسید که 23درصد رشد 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.
همچنین تولید اس��لب )ش��مش( در این مدت با رقم 7میلیون و 
382 هزار تن در مقایس��ه با مدت مش��ابه پارس��ال 11درصد رشد 
نشان می دهد؛ میزان تولید آهن اسفنجی نیز در هشت ماهه امسال 
17 میلی��ون و 363 هزار تن بود که در مقایس��ه ب��ا 14 میلیون و 
600 هزار تن عملکرد دوره مش��ابه پارسال 19درصد افزایش نشان 

می دهد.

اخبـــار

گوش��ت قرمز، از جمله اقالم اساسی در سبد غذایی ایرانیان به شمار 
می رود ک��ه در ماه های اخیر افزایش فزاینده قیمت آن، کاهش خرید و 

تقاضای مشهود این محصول را در پی داشته است.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، با توجه به توصیه بس��یاری از 
پزشکان به مصرف محدود و کنترل شده گوشت قرمز، بنابراین همچنان 
این محصول خاص غذایی از محبوبیت بس��یار باالیی برخوردار اس��ت و 
اساس��ا می توان از آن به عنوان یکی از اقالم اساس��ی در س��بد غذایی و 

دایره ارزاق جامعه ایرانی یاد کرد.
پایه و عنصر تکمیلی بس��یاری از غذا های ایرانی از گوشت قرمز شکل 
گرفت��ه و به واس��طه غنی ب��ودن آن از پروتئین )با وج��ود عوارضی که 
پزش��کان برای آن متصورند(، از دیرباز از تقاضای باالیی برخوردار بوده 

است.
در این میان، وقتی بر نرخ گوش��ت قرمز و به ویژه گوش��ت گوسفندی 
می نگریم و س��یر افزایش نرخ آن در هر کیلو در طول س��الیان اخیر را 
مورد ارزیابی قرار می دهیم بیش از پیش به سیر صعودی افزایش قیمت 

این محصول پی خواهیم برد.
آنچنان که گزارش های موجود در رسانه ها نشان می دهد، نرخ گوشت 
گوس��فندی در آذرماه س��ال گذش��ته، 46 هزار تومان در هر کیلو بود 
در صورتی که در حال حاضر برای خرید هر کیلو گوش��ت گوس��فندی 

می باید حداقل 70 هزار تومان پرداخت کرد.
البت��ه برخی از واحد ه��ای توزیع کننده گوش��ت )قصابی ها( به دالیل 

گوناگ��ون با اختالف قیمت 1، 2 یا حتی 3 ه��زار تومانی آن را بیش از 
نرخ اشاره شده عرضه می کنند.

این در شرایطی است که نرخ گوشت گوسفندی در هر کیلو، در سال 
1392، حدود 29 تا 30 هزار تومان بود و رفته رفته هر آنچه گذشت بر 

قیمت و ارزش ریالی این محصول افزوده شد.
در ذی��ل این گزارش تالش می ش��ود، عوامل و دالیل موثر در رش��د 

فزاینده نرخ گوشت گوسفندی مورد بررسی قرار گیرد.
آنچنان که اظهار نظر برخی از فعاالن این حوزه و مس��ئوالن اتحادیه 
مربوطه نشان می دهد، قاچاق دام زنده از نمونه عوامل تاثیرگذار در تند 

شدن شیب صعودی قیمت این محصول به شمار می رود.
چندی پیش، علی ابراهیمی، نماینده مردم ش��ازند در مجلس شورای 
اس��المی از قاچ��اق دام زنده و واردات گوش��ت با ارز دولتی در کش��ور 

خبر داد.
وی در این خصوص بی��ان کرد: برای مقابله با قاچاق کاال باید قیمت 
اقالمی که مورد نظر و هدف افراد و گروه های قاچاقچی اس��ت را با نرخ 
جاری و س��اری در کشور های همس��ایه متناسب نمود و البته نسبت به 

افزایش درآمد مردم اقدامات مقتضی در دستور کار قرار گیرد.
قاچاق گوشت های وارداتی صحت دارد؟ 

احمد قمصری، یکی از توزیع کنندگان خرد گوش��ت در غرب اس��تان 
تهران، با اش��اره به افزایش نرخ گوش��ت طی هفته ها و ماه های گذشته 
اظه��ار کرد: م��ا به عنوان قصاب، س��ود عرف و معم��ول را در هر کیلو 

لحاظ می کنیم و نباید انتظار داش��ت قیمت گوش��ت را پایین تر از آنچه 
خریداری می کنیم عرضه کنیم و اساسا چنین انتظاری نه منطقی است 
و نه شدنی و باید میان فعالیت در بازار با مراکز خیریه تفاوت قائل بود، 
زیرا کاسب در صدد کس��ب سود خویش است و البته می باید این سود 

اخالقی، قانونی و مشروع باشد.
وی افزود: افزایش قیمت گوشت، کسب و کار ما و بسیاری از همکاران 
بن��ده را دچار اختالل کرده و مراجعه مش��تری برای خرید گوش��ت با 

کاهش محسوسی همراه شده است.
ای��ن قصاب فعال در غرب اس��تان تهران در ادام��ه گفت: در برخی از 
مناطق فقیرنش��ین ای��ن خطه )که بنا بر مالحظاتی از قید نام ش��هرها 
و مح��الت مطروحه اجتناب می کنیم( برخی از مردم به جای گوش��ت 
چرخکرده به خرید س��نگدان چرخکرده م��رغ، اقدام می کنند و طبیعتا 
در ش��رایطی که قدرت خرید کاهش می یابد و سرپرست خانوار قادر به 
تامین هزینه های روزمره زندگی نیس��ت، به ناچار مجبور اس��ت چنین 

اقالمی را جایگزین گوشت کند.
قمصری با اشاره به کاهش قابل توجه عرضه گوشت به عنوان یکی از 
دالی��ل گرانی و افزایش قیم��ت آن، بیان کرد: بعضا در بازار این موضوع 
ش��ایع می شود که برخی گوش��ت های وارداتی و خریداری شده با ارز 4 
هزار و 200 تومانی را به خارج از کش��ور قاچاق می کنند و با این اقدام 
به سود قابل توجهی دست می یابند و همین امر باعث شده گوشت های 

وارداتی نیز کفاف نیاز بازار را ندهد.

قاچاق گوشت های وارداتی صحت دارد؟

یک مقام مس��ئول گفت در سال ۵7، مجموع تولید شکر کشور حدود 
۵80 هزارتن بود در حالی که این میزان با رشد بیش از 24۵درصدی به 

باالی 2 میلیون تن در سال گذشته رسید.
علیرض��ا یزدان��ی، مج��ری طرح چغندر قن��د و نیش��کر وزارت جهاد 
کشاورزی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه شکر 
به عنوان یک کاالی اقتصادی-سیاس��ی در امنیت غذایی کش��ور نقش 
تعیین کننده ای دارد، اظهار کرد: ایران در میان 118 کش��ور تولیدکننده 
ش��کر، جزو 10 کشوری است که استحصال شکر از چغندرقند و نیشکر 

را داراست.
وی با اشاره به اینکه کشت نیشکر به لحاظ شرایط آب و هوایی منحصر 
به اس��تان خوزستان است، افزود: این در حالی است که به سبب طول و 
عرض جغرافیایی و ش��رایط آب و هوایی در خیلی از دش��ت ها و مناطق 
کش��ور به جز مناطق شمالی دو اس��تان گیالن و مازندران امکان تولید 

چغندر قند وجود دارد.
به گفته یزدانی، طی چند س��ال اخیر سیاس��ت توس��عه کشت پاییزه 
چغندر قند در راس��تای افزایش بهره وری آب و پایداری تولید ش��کر در 

دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
مجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در 
فصل زمس��تان، در مناطقی از استان هایی که دارای آب و هوای معتدل 

هستند، امکان کشت چغندر قند پاییزه در آن استان ها وجود دارد.
وی با اش��اره به اینکه طی 40 س��ال بعد از پیروزی انقالب اسالمی در 
تولید ش��کر اتفاقات بسیار خوبی در کش��ور رقم خورده است، بیان کرد: 
تولید و کش��ت چغن��در قند در ایران همزمان با اح��داث اولین کارخانه 
در س��ال 1273 هجری شمس��ی در کهریزک شروع ش��د که با نگاهی 
به آمار های تولید ش��کر از چغندر قند و نیشکر در می یابیم که علی رغم 
کاهش س��طح زیر کش��ت، میزان تولی��د و عملکرد در هکت��ار افزایش 

چشمگیری داشته است.
یزدانی س��طح زیرکشت چغندر کشور در سال ۵7 را حدود 1۵0 هزار 
هکتار اعالم کرد و افزود: طی 40 س��ال اخیر، سطح زیرکشت با کاهش 
20درصدی به حدود 120 هزار هکتار رسیده است، در حالی که با وجود 

کاهش این میزان سطح زیرکشت، تولید 116درصد رشد داشته است.
این مقام مس��ئول مجموع تولید چغندر قند کشور در سال ۵7 را یک 
میلیون و 700 هزارتن اعالم کرد و گفت: این در حالی است که در پایان 
سال 96، تولید چغندر قند به 8 میلیون تن رسید که این امر بیانگر رشد 

چشمگیر تولید نسبت به سال های گذشته است.
وی با اش��اره به اینکه تولید نیش��کر تنها در اس��تان خوزستان انجام 
می شود، بیان کرد: تولید نیشکر از یک میلیون و 194 هزار تن سال ۵7 
به حدود 7 میلیون و 900 هزار تن در س��ال 96 رس��ید که این امر رشد 

۵60درصدی تولید را نشان می دهد.

تازه ترین آمار گمرک بیانگر صادرات 31.۵ میلیاردی است؛ صادراتی 
که با ارز دولتی انجام شد ولی حاصل آن به کشور بازنگشت.

به گزارش تس��نیم، در ماه های اخیر که به لطف سیاس��ت های وقت 
بانک مرکزی و دولت، نوسان های ارزی تشدید و در نتیجه ارزش پول 
ملی کاس��ته شد؛ تالش های بسیاری برای بازگشت اعتبار به پول ملی 

انجام شد.
مدیریت بانک مرکزی تغییر کرد و در نتیجه سیاست های این بانک 
نی��ز رنگ و بوی بهتری به خود گرفت و در نهایت بازار ارز برای مدتی 

رنگ آرامش را به خود دید.
اما طبق اذعان فعاالن اقتصادی و دولتی ها اجرای سیاست های ارزی 
نمی توان��د به تنهایی به تقویت پول ملی و رونق اقتصادی منجر ش��ود 
بلکه برای رس��یدن به این ه��دف باید تمام مهره های حاضر در چرخه 
اقتص��اد کم��ک کرده و در نهایت ش��اهد رونق و ش��کوفایی اقتصادی 

باشند.
دول��ت در ماه های اخیر با تمام نقص هایی که داش��ت، برای تقویت 
صادرات گام هایی برداش��ت ک��ه البته ما هم ب��ه ضعف های اقتصادی 
دول��ت اذع��ان داریم ول��ی در این م��دت ارزهایی ب��ه صادرکنندگان 

اختصاص داده شد که نسبت به تولید و صادرات اقدام کنند.

ش��رط دولت و بانک مرک��زی به  صادرکنندگانی ک��ه ارز دولتی را 
دریاف��ت کرده اند، این بود ک��ه ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه 
اقتصاد کشور بازگردانند، ولی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که 

صادرکننده ها در این خصوص بدقولی کرده اند.
آنط��ور که گم��رک اعالم کرده میزان صادرات هش��ت ماهه س��ال 
جاری 31 و نیم میلیارد دالر بوده اس��ت، ولی با وجود صادرات 31.۵ 
میلیاردی تنها 6 میلیارد ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

مجموع ف��روش ارز صادرکنندگان غیرنفتی در س��امانه نیما حدود 
8 میلیارد دالر بوده اس��ت و صادرکنندگان که واردکننده هم بوده اند 
حدود 8.۵ میلیارد دالر تامین ارز بانکی داشته اند یعنی از منابع بانک 

مرکزی برای صادرکنندگان برای تامین مواد اولیه استفاده کرده اند.
صادرکنن��دگان ح��دود  3.2 میلیارد دالر نیز از س��امانه نیمایی ارز 
خریده اند. کل فروش ارز صادراتی تا 12 دی ماه امسال 10.4 میلیارد 
دالر بوده اس��ت. پتروش��یمی ها تا 12 دی ماه ۵ میلیارد یورو ارز وارد 
کرده اند و مجموع واردات ارز برای کل واردکنندگان نزدیک 9 میلیارد 

دالر بوده است.
تعری��ف بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات به چرخ��ه اقتصاد یعنی 
صادرکننده بتواند برای واردات خود اس��تفاده کن��د، برای واردکننده 

دیگر اس��تفاده کند، س��پرده گذاری ارزی داشته باشد، پرداخت بدهی 
ارزی خود و فروش به صرافی و فروش به بانک در مجموعه ارز حاصل 

از صادرات لحاظ می شود.
 بانک مرکزی در یکی از بندهای بخش��نامه مربوط به بازگش��ت ارز 
صادرات��ی خطاب به صادرکنندگان اعالم کرده اس��ت: صادرکنندگان 
کاال مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی س��ه ماه از تاریخ صدور پروانه 
صادرات��ی گمرکی، حداقل 9۵درصد ارزش فوب کاالی صادرش��ده را 
به چرخه اقتصادی کش��ور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت 
ب��ه بانک مرکزی اظه��ار نمایند. ۵درصد باقی مانده ب��ه منظور تأمین 
هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کش��ور و نظایر 

آن در اختیار صادرکننده خواهد بود.
بنابرای��ن بانک مرکزی به صادرکنندگان اعالم کرده که در  س��امانه 
جام��ع تجارت اظهار کنند که چه میزان صادرات داش��ته و چه میزان 
از آن را وارد کش��ور کرده اند. منظور این است که صادرکنندگان ثبت 
کنن��د که ارز حاصل از صادرات را خود را ص��رف چه کاری کرده اند؟ 
آی��ا برای واردات خود اس��تفاده کرده  اند؟ آیا س��پرده گذاری کرده اند؟ 
صادرکنن��دگان باید در سیس��تم اعالم کنند که چ��ه میزان کاال وارد 

کردند و از چه کسی ارز گرفته اند؟

رشد بیش از 2۴5درصدی تولید شکر در سال های بعد از انقالب

 27 کارخانه بزرگ قند در کشور مشغول فعالیت هستند

ارز حاصل از صادرات کجاست؟

 صادرکنندگانی که در جبهه خودی نمی جنگند

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

  اصالح قراردادهای یک طرفه
خودروسازان با مشتریان

افزایش قیمت خودروهای داخلی به صورت خودسرانه، غیرقانونی 
اس��ت. بهرام پارسایی، س��خنگوی کمیس��یون اصل90 با بیان این 

مطلب گفت: اعالم قیمت  خودرو باید براساس روال و قاعده باشد.
به گ��زارش تین نی��وز به نقل از دنی��ای اقتصاد، پارس��ایی با بیان 
اینکه بیش��ترین ش��کایت در کمیس��یون اصل90 مرتب��ط با عمل 
نکردن خودروس��ازان به تعهدات اس��ت، افزود: جلس��ه ای با حضور 
وزیر صنعت، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس س��ازمان تعزیرات 
حکومتی، س��ازمان بازرس��ی، خودروس��ازان و اعضای کمیس��یون 
اصل90 در اواخر ماه گذش��ته برگزار و طبق آن مقرر شد کمیته ای 
ب��رای قیمت گذاری خ��ودرو و اص��الح قرارداده��ای یک طرفه که 

خودروساز به مشتری تحمیل می کند، تشکیل شود.
س��خنگوی کمیس��یون اصل 90 مجل��س تأکید ک��رد: تعهدات 
انجام نشده دو گروه سایپا و ایران خودرو حدود 300هزار مورد است. 
هفته گذش��ته قرار بود قیمت خودروهای داخلی پرتیراژ اعالم شود 
ک��ه برای چندمین بار این قیمت ها اعالم نش��د و همچنان بازار در 
س��ردرگمی رها شده اس��ت در صورت خلف وعده خودروسازان در 

زمان تحویل خودرو مجلس موضوع را پیگیری خواهد کرد
عضو کمیس��یون صنایع و معادن گفت: برخ��ی قرارداد ها مربوط به 
زمان قبل از تغییرات قیمت خودرو ها است که قرار بوده خودرو در زمان 
مشخصی به خریدار تحویل داده شود. رامین نورقلی پور، عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با خبرنگار سیاس��ی دانش��جو با 
اش��اره به اظهارات اخیر مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان که از اعالم سیاست های وزارت صنعت در مورد قیمت 
خودرو های مشمول قیمت گذاری و سایر خودرو ها در 13 دی ماه خبر 
داده بود، اظهار داشت: این موضوع به نوع قرارداد خودروساز با مشتری 
بستگی دارد ممکن است برخی قرارداد ها مربوط به زمان قبل از تغییرات 
قیمت خودرو ها باشد که قرار بوده خودرو در زمان مشخصی به خریدار 
تحویل داده ش��ود. وی افزود: اگر در این مورد خودروس��از تخلف کند 
بدون تردید ما به این تخلف رسیدگی می کنیم. عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس با تاکید بر اینکه در حال حاضر شرایط خاصی در حوزه 
تولید خودرو به وجود آمده است، تصریح کرد: باتوجه به شرایط کشور 
تولید خودرو یکباره با توجه به تقاضای گذشته کاهش یافته و همین امر 
موجب شده تحویل خودرو با تاخیر مواجه شود هرچند ما تاخیر زیاد 
را نمی پذیریم و قطعا پیگیر آن هستیم. وی در پایان خاطرنشان کرد: 
چنانچه تخلفی در این زمینه صورت بگیرد موضوع را بررسی خواهیم 
کرد. سخنگوی کمیس��یون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: البته به 
دلیل اینکه مردم بیشتر با موضوع خودرو درگیر هستند حساسیت روی 

آن نسبت به حوزه های دیگر برجسته تر است.

3۴60 خودرو در صف ترخیص از گمرک
مدیرکل گمرک شهید باهنر بندرعباس تعداد خودروهای موجود 
در این گمرک که در انتظار ترخیص هستند را 3460 دستگاه اعالم 
کرد. به گزارش ایکنا، ایسنا نوشت: مهدی رضایی - مدیرکل گمرک 
ش��هید باهنر بندرعباس - در جمع خبرن��گاران با بیان اینکه هنوز 
بخش��نامه ای برای ترخیص خودروها از این بندر به ما ابالغ نش��ده 
اس��ت، گفت: تعداد 3460 خودرو در این گمرک در انتظار ترخیص 
هس��تند که از زمانی هم که متوجه ش��ده اند قرار است خودروهای 
موجود ترخیص شوند احتماال بیشتر هم خواهد شد، چرا که ظاهرا 
چندین دس��تگاه دیگر در حال ارس��ال به این گمرک است. رضایی 
با بیان اینکه از ش��رکت های خودروسازی داخلی ثبت سفارشی در 
گمرک ش��هید باهنر صورت نگرفته است، مدل ماشین های خارجی 

وارداتی را هیوندا و نیسان اظهار کرد.
به گزارش ایس��نا، ط��رح ترخیص خودروه��ای وارداتی در هیات 
وزیران مطرح و توسط سران قوه به تصویب رسید که با رفع ایرادات 
مطرح ش��ده در وزارت صنع��ت و گمرک ایران این ط��رح دوباره به 
ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی متش��کل از سران سه قوه ارجاع 

شده که احتماال طی هفته جاری عملیاتی خواهد شد.

کمبود عرضه خودرو از سوی خودروسازان 
مانعی برای ورود لیزینگ ها

یک کارش��ناس صنعت لیزین��گ گفت با توجه به افزایش ش��دید 
قیم��ت خودروها و ثابت ماندن درآمد عموم جامعه، تقاضا تحت تاثیر 
ای��ن افزایش قیمت قرار گرفته و در چنین ش��رایطی که قدرت خرید 
نیز کاهش یافته، بهترین اقدام اس��تفاده از امکانات لیزینگ ها با هدف 
افزای��ش فروش اس��ت. محمد زمان محمدی در گف��ت و گو با پایگاه 
خبری »عصر خودرو«،  در تش��ریح دالیل وارد نش��دن ش��رکت های 
لیزین��گ به فروش خودرو در ش��رایط فعلی ک��ه قدرت خرید کاهش 
یافت��ه اس��ت، گفت: از آنجا ک��ه حوزه فعالیت ش��رکت های لیزینگ، 
تس��هیالت خرد ب��وده این توان وجود دارد ک��ه لیزینگ ها به موضوع 
فروش خودرو وارد ش��وند اما به دلیل آم��اده نبودن خودروهای قابل 
عرض��ه، لیزینگ ها ب��ه موضوع فروش خ��ودرو ورود نمی کنند. وی با 
اشاره به سابقه س��ال های گذشته و بدعهدی خودروسازان در تحویل 
خودروه��ای ثب��ت نامی اظهار ک��رد: در حال حاض��ر لیزینگ ها باید 
قادر به دریافت خودروهای ثبت نامی از س��وی خودروس��ازان باشند 
و خودروها نیز باید از سوی شرکت های واردکننده و تولیدکننده باید 
برای فروش آماده باش��د تا لیزینگ ها جس��ارت ورود به حوزه فروش 
را داش��ته باشند بنابراین در شرایطی که خودرویی برای عرضه وجود 
نداش��ته باش��د، جس��ارتی برای ورود به حوزه فروش خودرو از سوی 
لیزینگ ه��ا وجود ندارد. محمدی یادآور ش��د: در حال حاضر بیش��تر 
ش��رکت های خودروس��از داخلی تحویل فوری خ��ود را قطع کرده و 
نس��بت به انجام تعه��دات قبلی خود اقدام می  کنن��د بنابراین فروش 
فوری از س��وی ش��رکت های خودروس��از داخلی وجود ندارد این در 
حالیس��ت که واردات خودرو نیز ممنوع شده و خودرویی برای عرضه 
وجود ندارد. این فعال صنعت لیزینگ اصلی ترین مانع ورود لیزینگ ها 
به ف��روش خودرو را نبود خ��ودرو اعالم و تصریح کرد: ش��رکت های 
لیزینگ باید در قالب قراردادهای واقعی اقدام به عقد قرارداد کنند که 
براس��اس این قرارداد یک بند، تامین مالی اس��ت که از سوی لیزینگ 
انجام می شود و سوی دیگر این قرارداد، تامین خودرو است که باید از 

سوی خودروساز تامین شود که امکان تحقق آن وجود ندارد.

مهره چینی های دولت در صفحه بازی واردات خودرو گواه از آن دارد 
ک��ه تمام معادالت و محاس��بات فعلی صنعت خ��ودرو به خصوص در 

حوزه واردات تغییر اساسی خواهد کرد.
به گزارش پدال نیوز، اعالم رقم بودجه در روزهای گذشته و در نظر 
نگرفت��ن رقم قابل ذکر برای درآمدهای حاصل از واردات خودرو بیش 
از گذش��ته ش��رکت های واردکننده خودرو و سرمایه گذاران این بخش 
را دلس��رد و ناامید کرد؛ اتفاقی که نشان می دهد دولت حتی در سال 
آین��ده هم برنامه خاصی برای بازگش��ایی واردات خ��ودرو و تغییر در 

تصمیم غیرکارشناسی ممنوعیت واردات خودرو ندارد. 
 ام��ا آیا ای��ن تصمیم دولت برای ممنوع نگهداش��تن واردات خودرو 
بدون هدف و یک س��ناریوی از پیش تعیین ش��ده بوده اس��ت؟ جواب 

سوال کامال منفی است.
 آنچه از برآیند تصمیمات دولت در این حوزه مشخص است، دولتی ها 
قصد دارند با ادامه ممنوعیت واردات خودرو و سنگ اندازی های مشابه 
در فعالیت این شرکت ها، سرمایه گذاران این بخش را دلسرد کرده و به 

نوعی بیخیال تجارت البته چرب این حوزه بشوند. 
 به گونه ای که با خروج شرکت های فعلی از فعالیت در حوزه واردات 
خودرو عمال مشتریانی می مانند که باید خدمات پس از فروش بگیرند 
و تولید داخلی که باید با بازگشایی واردات هم تجهیز شود و هم حس 
رقابت در آن دوباره ایجاد ش��ود و احیانا درآمدهای سرش��ار حاصل از 

عوارض واردات، مالیات، اس��قاط خودروهای فرس��وده و ... که باید به 
جیب خزانه برگردد.

 سناریو هدفمند دولت برای ادامه واردات خودرو 
 ب��ا ای��ن اوصاف فقط یک س��ناریو باق��ی می ماند که دولت بس��یار 
هدفمند به دنبال اجرایی کردن آن خواهد بود، آن هم »تاس��یس یک 

شرکت شبه دولتی برای ساماندهی بازار و واردات خودرو.«
چیزی ش��بیه شرکت دخانیات و یا ش��رکت بازرگانی دولتی، به این 
ش��کل هم درآمد دولت از محل واردات خودرو تمام و کمال به جیب 
خزانه خواهد رفت و هم تنوع در بازار ایجاد می ش��ود، هم مش��تریان 
خودروه��ای خارجی باز هم حاجت روا می ش��وند و هم مراکز اس��قاط 
دوب��اره فعالیت خ��ود را البته با کم��ی تغییرات ادام��ه خواهند داد و 
ه��م تمام دیگر مزیت های واردات خ��ودرو از جمله ایجاد رقابت برای 

خودروسازان بد عادت شده داخلی فراهم خواهد شد. 
 توجیهات تاسیس یک شرکت شبه دولتی 

 اما توجیهات تاس��یس این ش��رکت و اجرای این سناریو دولت چه 
خواهد بود؟ 

 جواب این سوال هم سخت نیست، دولت با توجیه اینکه شرکت های 
فعل��ی واردکننده خودرو به دلیل خصوصی بودن هم به دنبال منفعت 
خود بودند و هم مش��تریان را سرگردان کرده بودند و ماه ها در تحویل 
خودروه��ا عاجز مانده بودن��د و هم با توجیه یکپارچه س��ازی فعالیت 

واردات خودرو و کنترل شرایط در مواقع خاص تحریم مثل امروز، این 
سناریو را اجرایی خواهند کرد.

 زمان اجرای سناریو 
 با این تفاسیر این پرسش مطرح می شود که دولت چه زمانی اقدام 

به تاسیس این شرکت شبه دولتی خواهد کرد؟ 
 جواب این س��وال اما کمی پیچیده اس��ت، چرا که قطعا برای آماده 
ش��دن شرایط و قبول توجیهات ذکرشده برای مشتریان و کارشناسان 
ای��ن حوزه ابتدا الزم اس��ت تا نفس های آخر ش��رکت های واردکننده 
خودرو هم تمام ش��ود، چراکه این شرکت ها با این وضعیت در بهترین 
حالت تا تابس��تان س��ال آینده دوام می آورند و قوی تری��ن آنها هم با 
ادام��ه ممنوعیت واردات خودرو و هزینه های فراوان نیروی انس��انی و 
تجهی��زات و نمایندگی های فروش و خدمات پ��س از فروش نهایتا تا 
تابستان 98 در صحنه باقی خواهند ماند و بیش از این فعالیت شان از 
نظر عقالنی و اقتصادی توجیه نخواهد داشت، آن وقت است که دولت 
سناریو از پیش تعیین شده خود را عملی خواهد کرد و برای پشتیبانی 
از مش��تریان گذش��ته خودروهای وارداتی، ساماندهی وضعیت واردات 
خ��ودرو، کنترل آلودگی هوا از طریق اس��قاط خودروهای فرس��وده و 
ایج��اد تنوع در بازار و رقابت برای خودروس��ازان داخلی، این ش��رکت 
را تاس��یس و واردات خودرو را البته محدودتر و هدفمندتر از گذش��ته 

آزاد خواهد کرد. 

تاسیس یک شرکت شبه دولتی برای واردات خودرو 

با ادامه توقف واردات خودرو در سال 98 به جز نامی از شرکت های 
واردکننده آثار دیگری باقی نخواهد ماند و بی شک تا سال آینده تمام 

برندهای وارداتی در ایران تعطیل خواهد شد.
به گزارش پرش��ین خ��ودرو، اگرچه در روزهای اخی��ر مصاحبه ها و 
خبرهای منتشرش��ده از سوی مس��ئوالن حوزه واردات خودرو حاکی 
از تصمیم گی��ری دولت برای خودروهای بالتکلیف در گمرکات و پایان 
توقف چند ماه خودروهای دپوش��ده در گم��رکات دارد، اما موضوعی 
ک��ه همچنان مهمترین نگرانی واردکنندگان و س��رمایه گذاران در این 
بخش اس��ت نتیجه حاصل از برنامه بودجه سال 98 و ادامه ممنوعیت 
واردات خودرو در س��ال آینده است؛ مساله ای که به گفته کارشناسان 
در ص��ورت ادام��ه آن عالوه بر تاثیر بر روابط همکاری با ش��رکت های 
خارجی بر تعهدات قانونی شرکت ها در حوزه خدمات و کیفیت در این 
بخش تاثیر خواهد گذاش��ت و افت کیفی خدمات در سال آینده را به 
همراه خواهد داشت. این اتفاقات در حالی در حوزه واردات رخ می دهد 
که بس��یاری از فعاالن و کارشناسان بازار خودروهای وارداتی معتقدند 
در این س��ال ها واردکنندگان در مذاکره با شرکت های مادر همواره در 
صدد کس��ب منافع کشور در این راس��تا بوده و تالش کردند همزمان 
با واردات به نحوی در حوزه تولید وارد ش��وند و چنانچه ش��رکت هایی 
نی��ز صرفا اقدام به واردات کردند همواره کس��ب امکانات حداکثری از 

شرکت های مادر را نیز دنبال کنند.
در همین راس��تا یک کارش��ناس صنعت و بازار خودرو، به خبرنگار 

پرش��ین خودرو گفت: با ممنوعیت طوالن��ی واردات، روابط درازمدتی 
که در طول این س��ال ها صورت گرفته به ش��دت آس��یب خواهد دید 
و با کمرنگ ش��دن اعتماد ش��رکت های مادر به واردکنندگان بالطبع 
این مس��ائل در روابط مجدد این ش��رکت ها تاثیر خواهد گذاش��ت و 
موجب می شود عمده برندها در بازگشت احتمالی به بازار ایران شرایط 

سختگیرانه تری را اعمال کنند.
فرشید کریمی مهر در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، همچنین 
با اش��اره به نتیجه تصمیم درآمدی دول��ت از محل واردات خودرو در 
بودجه س��ال 98 تصریح کرد: با صفر ش��دن محل درآمدی دولت در 
حوزه واردات خودرو در بودجه سال 98 به طور قطع ممنوعیت واردات 
خودرو در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت، اما پیش بینی می شود با 
توجه به قطع عملیات بانکی در جریان تحریم ها بخشی از نیاز واردات 
خودرو از محل درآمد صادرات نفتی تامین ش��ود که البته سازوکار آن 

بستگی به تصمیم دولت دارد.
وی با ابراز تاسف از تبعات تصمیم دولت در ادامه ممنوعیت واردات 
خ��ودرو تاکی��د کرد: با ادامه توقف واردات خودرو در س��ال 98 به جز 
نامی از شرکت های واردکننده چیز دیگری باقی نخواهد ماند و بی شک 

تا سال آینده تمام برندهای وارداتی در ایران تعطیل خواهند شد.
این کارش��ناس بازار خودرو اف��زود: با قطع ثبت س��فارش و توزیع 
خودروهای وارداتی به بازار، تنها حوزه خدمات شرکت ها فعال خواهد 
بود، اما به طور قطع تمام این شرکت ها امکان ارائه خدمات مناسبی را 

نخواهند داش��ت چرا که خدمات پس از فروش شرکت های واردکننده 
در ایران براس��اس جریان س��وددهی که در دنیا تعریف ش��ده، نیست 
بنابراین پیش بینی می ش��ود ادامه وضعی��ت موجود در واردات خودرو 
در کیفیت خدمات پس از فروش ش��رکت های واردکننده تاثیر بگذارد 
گرچه این ش��رکت ها به لحاظ قانونی متعهد به ارائه خدمات مشخصی 
در دوره گارانت��ی و وارانتی هس��تند. کریمی مهر ب��ا توجه به اجرای 
برخی از سرویس های رایگان توسط شرکت های واردکننده در جریان 
حف��ظ بازار رقابتی گفت: از آنجا که س��رویس های ادواری رایگانی که 
اغلب توس��ط ش��رکت های واردکننده ارائه می شود عمده آنها با هدف 
سوددهی و حفظ مزیت رقابتی برای فروش محصوالت است بنابراین با 
قطع واردات خودرو در سال 98 قاعدتا این شرکت ها امکان استفاده از 
این مزیت رقابتی و ارائه سرویس های ادواری رایگان را نخواهد داشت.

وی در پای��ان ادام��ه تصمیم دول��ت در ممنوعی��ت واردات خودرو 
را ع��الوه ب��ر ادامه تاثیر منفی این مس��اله بر روابط آتی ش��رکت ها با 
برندهای خارجی، موجب از بین رفتن اعتماد مشتریان از شرکت های 
واردکننده دانس��ت و خاطرنشان کرد: با عدم پاسخگویی شرکت ها به 
تعهدات و تقاضای 100درصدی مش��تریان به طور حتم جلب اعتماد 
مجدد مش��تریان ناراضی پ��س از رفع ممنوعیت واردات به س��هولت 
ممک��ن نخواه��د بود از این رو ادامه وضع فعلی ضمن از دس��ت دادن 
س��رمایه انسانی و زیرس��اخت ها، موجب آسیب به شرکت ها در نتیجه 

حذف اعتماد شرکت های مادر و مشتریان خواهد شد.

باید در تم��ام زمینه ها به خصوص صنعت خودرو و قطعه س��ازی از 
ایجاد انحصار جلوگیری کنیم تا فضای کس��ب و کار رقابتی شود زیرا 

آینده موفق صنایع ما در گرو فعالیت در فضای رقابتی است.
به گزارش پرش��ین خ��ودرو، علی گلمرادی عضو کمیس��یون انرژی 
مجلس شورای اسالمی، با بیان این مطلب و با توجه به لزوم استقالل 
و خودکفای��ی در حوزه ه��ای صنعتی، به اهمیت فعالیت قطعه س��ازان 
کشور در شرایط س��خت تحریم اشاره کرد و گفت: حمایت و مراقبت 
از قطعه س��ازان و تولیدکنن��دگان ب��زرگ داخلی ب��رای رونق صنعت 
خودروسازی یک ضرورت اس��ت و چنانچه شرکت های قطعه سازی با 
مش��کل مواجه شده و موفق نش��وند به طور حتم صنعت خودروی ما 

شکست خواهد خورد.
وی افزود: باید برای توسعه قطعه سازان و رفع مشکالت و حاشیه های 
ایجادش��ده برای آنها تالش کنیم و و فضای مزیت رقابتی را برای آنها 

ایجاد کنی��م. از جمله ش��رکت هایی که توانمندی های بس��یار خوبی 
داش��ته و می تواند در این فضا به رونق صنعت خودرو و قطعه س��ازی 

کشور کمک کند گروه قطعه سازی عظام است.
نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسالمی در ادامه اظهار داشت: 
گروه عظام با توجه به س��وابق و پیشینه و نقش آفرینی که در سنوات 
گذشته در صنعت خودروی کشور داشته است باید بیشتر تقویت شده 
و مورد توجه واقع ش��ود. به تازگی مطالب و مواضعی در ارتباط با آنها 
ش��کل گرفته که این گونه حواش��ی و هجمه ب��رای صنعت خودروی 

کشور همانند سم است و آب در آسیاب دشمنان ریختن است.
گلمرادی افزود: باید در کنار مش��کالت ب��ه نقاط قوت هر مجموعه 
نیز توجه ویژه داش��ته باش��یم و البته به منظور رفع مشکالت نیز گام 
برداری��م، اما نباید رفتار ما به گونه حذفی باش��د یعنی به جای اینکه 
مجموعه ای را تقویت کرده و مش��کالت را مرتفع کنیم ساده ترین کار 

این باشد که آنها را کنار بگذاریم.
وی تاکید کرد: ما به ش��دت نیازمند توسعه در حوزه قطعه سازی به 
خصوص ش��رکت هایی استخوان دار و باسابقه مانند عظام و ... هستیم. 
چنانچه ش��رکتی مانند عظام با مش��کل مواجه شود در واقع مدیریت 
کش��ور در حوزه صنعت زیر س��وال می رود. ما کش��وری هس��تیم که 
امروز با مس��ائل و مشکالت خیلی جدی مواجه هستیم و فشارها و بار 
تحریم ها روی دوش کشور س��نگینی می کند، بعد ما با ایجاد حواشی 
بی پایه داشته های مان را نیز از دست می دهیم. اینها در واقع روش ها و 

رویه های غلطی است که باید اصالح شود.
نماینده مردم بندر امام خمینی)ره( و امیدیه و هندیجان در مجلس 
شورای اسالمی خاطرنشان کرد: تمام کسانی که خواسته یا ناخواسته 
و به هر دلیلی موجب می شوند تا شرکت های اینچنینی آسیب ببینند 

باید این کار را متوقف کنند.

تداوم توقف واردات، مزیت رقابتی برندهای وارداتی را از بین می برد

هجمه بی دلیل به قطعه سازان بزرگ، آب در آسیاب دشمن ریختن است
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مع��اون توس��عه مدیریت و ج��ذب س��رمایه معاونت علمی با بی��ان اینکه 
اس��تارتاپ ها و ش��رکت های دانش بنیان نیازمند حامی مالی هس��تند اظهار 
کرد باید فضایی را برای اکوسیس��تم نوآوری کشور ایجاد کنیم تا برمبنای آن 

شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها بتوانند در 
فضایی منطقی تأمین مالی خود را انجام دهند.

به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، دبیری 
ادام��ه داد: صاحبان ایده و مخترع��ان با فضای 
اقتصادی آش��نا نیس��تند، بر همین اساس باید 
فضای��ی را برای آن��ان فراهم کرد ت��ا بتوانند به 

راحتی به سرمایه گذار بپیوندند.
وی با اش��اره به چگونگی حضور شرکت های 
دانش بنیان و آشنایی آنها با سرمایه گذاران، گفت: 
ش��رکت های دانش بنیان باید بتوانند در فضایی 
منطقی به صندوق های بورس و س��رمایه گذاران 
متصل شوند تا این نهادهای پولی، فضای مناسب 
کس��ب و کار را برای ش��رکت های دانش بنیان و 

استارتاپ ها ایجاد کنند.
معاون توس��عه مدیری��ت و جذب س��رمایه معاونت علم��ی درباره معضل 
کنونی کشور اظهار کرد: بزرگترین معضل کنونی کشور در بحث شرکت های 

دانش بنیان، نبود برنامه مناسب است، باید بتوانیم از طریق این سامانه برنامه 
درستی را برای شرکت های دانش بنیان ایجاد کنیم.

دبی��ری ادام��ه داد: نگاه معاونت علمی و فناوری به بخش خصوصی اس��ت 
و صاحب��ان ایده به کمک این بخش می توانند 
ارزش گذاری مناسب را در فضای کشور داشته 

باشند.
وی با اش��اره به فضای به وج��ود آمده برای 
شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاران، گفت: 
باید بتوانیم در فضای کنونی بخش خصوصی را 
به سمت شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها 
سوق دهیم تا آنها بتوانند از منابع موجود مالی 
در راستای کمک کردن به شرکت ها بهره مند 

شوند.
حمایت های معاونت علمی و فناوری از بخش 

استارتاپی کشور
مع��اون توس��عه مدیریت و جذب س��رمایه 
معاونت علمی درباره حمایت های معاونت از بخش اس��تارتاپی کش��ور گفت: 
مش��کل وام نداریم اما باید بدانیم که وام دادن راه حل درس��تی نیس��ت بلکه 

شرکت ها و سرمایه گذاران باید خود با یکدیگر آشنا شوند.

محمدحسین سجادی نیری گفت زمانی که این کار شروع شد ما یک دغدغه 
در معاونت علمی و ریاس��ت جمهوری داشتیم و آن این بود که کسی دغدغه 
س��اماندهی در طراحی صنعتی را نداشت و انتظاری از معاونت علمی با توجه 

به ماموریت هایی که داشت در این زمینه نبود اما 
معاونت علم��ی در این زمینه ورود کرد و پیگیر 
این موضوع بود و امروز این جشنواره چهار دوره 
را پش��ت سر گذاشته و نس��بت به سال گذشته 

پیشرفت داشته است.
به گزارش مهر، وی افزود: معاونت علمی اصوال 
از شرکت های دانش بنیان حمایت کرده و چون 
ش��رکت های حوزه طراحی صنعتی حائز شرایط 
شرکت های دانش بنیان نبوده اند از آنها حمایت 
نمی ش��د ولی طی یکسال گذشته برنامه توسعه 
زیس��ت بوم ش��رکت های خالق تصویب شد که 
به واسطه این برنامه ش��رکت هایی که در حوزه 
طراح��ی صنعت��ی فعالیت می کنن��د می توانند 

ش��رایط ش��رکت های خالق را احراز کرده و حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری برخوردار باش��ند و همچنین ش��رکت های حوزه طراحی 
صنعتی که به س��ایر ش��رکت های دانش بنیان خدمات ارائه می کنند که وارد 

ح��وزه صنعت ش��وند نیز به عنوان ش��رکت دانش بنی��ان از حمایت معاونت 
علمی برخوردارند. سجادی نیری تاکید کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری برای نهادینه کردن این موضوع طی یکس��ال گذش��ته فعالیت های 
زیادی را انجام داد ت��ا حوزه طراحی بتواند در 

حوزه اقتصاد دانش بنیان نقش بازی کند.
وی ادام��ه داد: اما ما در حوزه فضای طراحی 
صنعت��ی کمبودهای��ی داریم که بای��د آنها را 

پیگیری کرده و ایجاد کنیم.
س��جادی نیری اظهار داشت: هنوز در حوزه 
طراحی صنعتی انجمن صنف��ی نداریم یا اگر 
داریم نقش پررنگی نداشته که باید فعالیت خود 
را بیش��تر کرده تا بتوانی��م آن را تقویت کنیم. 
همچنی��ن باید همگی تالش کنی��م که نظام 

مهندسی حوزه طراحی صنعتی ایجاد شود.
دبی��ر س��تاد فناوری های نرم و هویت س��از 
معاونت علمی تصریح کرد: دانشگاه ها در عرصه 
ایجاد اشتغال حوزه طراحی صنعتی وارد شوند و از اساتید این حوزه می خواهم 
در دانشگاه ها، مراکز نوآوری حوزه طراحی صنعتی ایجاد کنند تا ما بتوانیم از 

آنها حمایت کنیم.

راه اندازی مراکز نوآوری طراحی صنعتی در دانشگاه هاایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری در استارتاپ ها

تواضع و فروتنی از آن دسته عادات و خصوصیات رهبری است که می تواند 
شما را از مدیری ساده به رهبری قابل احترام تبدیل کند.

کلمات قدرت باالیی دارند. برخی از آنها می توانند ش��ما را خوشحال کنند 
و برخی دیگر بدون هیچ توضیحی می توانند باعث گریه کردن بش��وند. برخی 
کلم��ات روی افراد مختلف تأثیرات متفاوتی دارند. کلم��ه  »Humility« در 
زبان انگلیس��ی نیز یکی از این کلمات اس��ت. برخی اف��راد آن را به فروتنی و 
تواضع معنا می کنند و معانی مثبتی برای آن قائل هس��تند و برخی دیگر آن 
را به نش��انه تسلیم بودن، نداش��تن اعتمادبه نفس و کم رویی می دانند. معنای 
کاملی که لغتنامه ها برای این کلمه در نظر می گیرند عبارت است از: »تواضع، 
بی ریایی و تظاهر نکردن به اینکه از دیگران برتر هستید«. تعریف دیگری که 
برای این کلمه عنوان شده است، به اتکای پایین به برتری ها و خضوع در مورد 

آنها اشاره دارد.
نتیجه تحقیقاتی که روی شرکت های موفق انجام شده است، نشان می دهد 
که آنها رهبرانی با خصوصیات مش��ترک دارند. ای��ن رهبران با عنوان رهبران 
س��طح ۵ شناخته می شوند. خصوصیات مش��ترک این مدیران موفق، اشتیاق 
فراوان برای پیروزی در عین حفظ تواضع اس��ت. آنها با قدرت تیم های خود را 
مدیریت می کنند، اما در کنار آن، از هرگونه مبالغه و چاپلوسی دوری می کنند. 
آنها س��عی دارند ش��خصیت خود را دور از مس��یر موفقیت شرکت نگاه دارند 
و به موفقیت های ش��خصی محدود نباش��ند. نمونه ای از این رهبران سطح ۵، 
دیوید پاکارد، یکی از مؤسس��ان شرکت اچ پی است. پاکارد همیشه خود را در 
درجه اول کارمند و سپس مدیرعامل اچ پی می دانست. او از هرگونه خودنمایی 
و تظاه��ر دوری می ک��رد. یکی از نقل قول های معروف او در این مورد بس��یار 

تأثیرگذار است:
نباید در مورد کاری که قبال انجام داده اید خودنمایی کنید؛ بلکه باید باز هم 

پیشرفت کنید و کاری بهتر برای انجام دادن پیدا کنید.
از دیگر مثال های رهبران این دسته، می  توان به مدیرعامل شرکت انرژی 
و خ��ط لوله  Enbridge اش��اره کرد. پاتریک دنیل مدیرعاملی اس��ت که 
دو اص��ل اساس��ی رهب��ری را در کارهای خود پیش گرفته اس��ت: او روی 
نتای��ج تمرکز می کند، متواضع اس��ت و از همه مهم ت��ر، تمرکز کاری را از 
روی خود به ش��رکت معطوف می کند و دیگران را در موفقیت ها ش��ریک 
می داند. او معتقد اس��ت بزرگی و عظم��ت از فروتنی و نادیده گرفتن خود 

شروع می شود.
این مدیران و بس��یاری افراد دیگر شبیه به آنها، فروتنی را به معنای واقعی 
درک کرده اند. چالش اساسی در درک این رفتارها، بخش نادیده گرفتن خود 
است. در فرهنگ امروزی دنیا که هر فردی تالش می کند ابتدا موفقیت خود را 

تضمین کند، تشویق این رفتار کمی دشوار است.
اکثر افراد فروتنی را با ترس و خجالت اشتباه می گیرند. واقعیت این است که 
فروتنی با خراب کردن یا بدنام کردن خود تفاوت دارد. تواضع به معنای درک 
و اتکا به توانایی ها، برتری ها و دستاوردهای شخصی بدون داشتن غرور است. 
این لغت متضاد غرور و گس��تاخی  )به خود بالیدن بیش از حد( است. غرور و 
گس��تاخی عادتی است که به سقوط و از دور خارج شدن بسیاری از قهرمانان 
کسب و کار منجر شده است. در واقع تواضع به معنای اعتمادبه نفس کامل به 
خاطر برتری ها و دستاوردها )بدون نیاز به فریاد زدن آنها( است. این خصوصیت 
باعث می شود به دیگران اجازه دهیم از الیه های مختلف مهارت های ما استفاده 
کنند. تواضع هیچ گاه به معنای نداشتن شوق و اشتیاق برای رسیدن به اهداف 

جدید نیست.
تعریف واقعی تواضع را می توان در رهبرانی که از همه موفق تر هستند دید. 

آنها هرچه بیشتر به دستاوردهای جدید می رسند، کمتر در مورد آنها صحبت 
می کنند. رفتار آنها تجلی ضرب المثل »درخت هرچه پربارتر، سربه زیرتر« است.

در زندگی روزمره و در میان همکاران، می توان افراد زیادی را مشاهده کرد 
ک��ه رفتارهای فروتنانه دارند. مثال هایی از این افراد، همکارهایی هس��تند که 
ت��ا دیروقت و ب��دون جلب توجه برای انجام وظای��ف کار می کنند یا مدیرانی 
که قرارهای ش��خصی را برای حل مشکلی اورژانسی در شرکت لغو می کنند. 
رفتارهای این افراد شبیه به افراد خّیری است که به صورت ناشناس در کارهای 

عام المنفعه شرکت می کنند.
رهبران فروتن، ع��الوه بر کنترل غرور خود، در رفتار با دیگران نیز متفاوت 
هستند. آنها صرف نظر از موقعیت شغلی و سطح کارمندی، با همه با احترام 
رفتار می کنند. به بیان دیگر یک مدیر باشخصیت، خود واقعی اش را در ارتباط 

با فردی نشان می دهد که هیچ سود کاری و شخصی برای او ندارد.
فروتن��ی تأثی��رات مثبتی روی رفتاره��ای ما خواهد داش��ت. وقتی این 
سبک از رفتار را انتخاب می کنیم، موقعیت های جدید موفقیت به سراغ ما 
می آیند. با فروتنی، از حالت دفاع روی نقطه نظرات ش��خصی، به ذهنی باز 
می رسیم که ایده های جدید را قبول و آنها را بررسی می کند. در این حالت، 
ذهنی تشنه خواهیم داشت که برای یادگیری از هر فردی آماده است و هر 
موقعیتی را برای پیش��رفت بیشتر غنیمت می شمارد. در نهایت ما از تالش 

صرف برای عالی بودن دست برمی داریم و از لحظات لذت خواهیم برد.
چگونه تواضع را در خود تقویت کنیم

برای تمرین تواضع و فروتنی می توانید اس��تراتژی های زیر را به کار گرفته 
و تمرین کنید:

1- وقتی در ش��رایطی باش��ید که تنها برای پیروزی در جلسات و بحث ها 
تالش کنید، فروتنی نش��ان دادن بسیار دشوار خواهد بود. در این شرایط شما 
هر موقعیتی را به عنوان فرصتی برای برد می شناسید و اجازه  بروز تواضع را در 
رفتارهای تان نمی دهید. وقتی در چنین ش��رایطی قرار گرفتید، کمی سکوت 
کنید. اجازه دهید دیگران هم نظرات خود را بیان کنند و بدون در نظر گرفتن 

جایگاه شغلی و سازمانی، با دید باز به مسائل نگاه کنید.
2- کلمات��ی جادویی وج��ود دارند که گفتن آنها، ش��ما را از تالش بیهوده 
برای پیروزی همیشگی و شکست دادن اطرافیان نجات می دهند. »حق با شما 

است« یکی از این عبارات جادویی است.
3- وقتی حس کردید دیگران را بیش از حد نصیحت و راهنمایی می کنید، 
ترمز رفتار خود را بکش��ید. به این نکته توجه داش��ته باش��ید که بس��یاری از 
راهنمایی های شما برای راحت تر کردن کار خودتان و پیشرفت شخصی شما 

هستند.
4- نظرات دیگران را در مورد نوع رهبری خود جویا ش��وید. پرسیدن سؤال 
در مورد نحوه  کارکردتان، شما را فردی متواضع نشان می دهد. عمل کردن به 
پاسخ اطرافیان، نکته  ظریف دیگری است که تواضع را به مرحله  اعال می رساند.
۵- تمرین تواضع را در ش��رکت نهادینه کنید. وقتی ش��خص شما به عنوان 
مدیر اصلی، رفتارهای فروتنانه مانند تقس��یم امتیاز موفقیت ها دارید، دیگران 
نیز به پیروی از شما تشویق می شوند. برای مدیران رده های پایین تر و مدیران 

جوان، برنامه های مربی گری برای پرورش این رفتار داشته باشید.
تمرین فروتنی مزایای زیادی برای شخص و تیم و شرکت تحت رهبری شما 
دارد. این کار، رفاقت و دوس��تی را در تمام سطوح شرکت به جریان می اندازد، 
اضطراب را کاهش می دهد، دید باز نس��بت به مس��ائل را بیشتر می کند و در 

نهایت باعث بهبود اعتمادبه نفس در افراد می شود.
منبع: زومیت

تواضع و فروتنی، خصوصیت بارز رهبران موفق

دریچــه

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی گفت باید از ظرفیت نخبگان 
دانشگاهی برای ثروت زایی محصوالت زیست فناوری استفاده کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، مصطفی قانعی دبیر ستاد 
توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درخصوص 
استفاده از ظرفیت دانشگاهی کشور در حوزه زیست فناوری، بیان کرد: ستاد 
توسعه زیست فناوری در تالش است که برای دانشجویان حوزه زیست فناوری 
اش��تغال زایی کن��د که البته این کار ب��دون همکاری دیگ��ر نهادها امکانپذیر 

نیست.
وی افزود: س��تاد باید پاسخگوی بخش اقتصاد دانش بنیان باشد و برای این 

امر اعتباراتی در نظر گرفته می شود.

ثروت آفرینی محصوالت زیستی به 
کمک نخبگان دانشگاهی

یکشنبه
16 دی 1397
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دس��تگاه مدیری��ت هوش��مند منابع ان��رژی ب��رای رفع معضل 
خاموش��ی برق در پا رک فناوری پردی��س معاونت علمی رونمایی 
ش��د. به گزارش مرکز ارتباط��ات و اطالع رس��انی معاونت علمی 

و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری، یکی از 
معضالت��ی که ل��وازم برقی حس��اس را 
تهدید می کند قطع و نوسانات برق است 
که در اکثر مواقع با خس��ارت و حوادثی 
همراه اس��ت. از همین رو پارک فناوری 
پردیس معاونت علمی همواره با حمایت 
از نخبگان و پژوهش��گران در این حوزه، 
در رف��ع نیازه��ای صنع��ت برق کش��ور 

کوشیده است.
مدیری��ت  دس��تگاه  از  درنتیج��ه 
هوش��مند منابع انرژی در پارک فناوری 
پردی��س معاون��ت علم��ی ب��ا حض��ور 
اس��ماعیل قادری فر، رئیس مرکز توسعه 

فناوری ه��ای راهبردی معاونت علمی وفناوری ریاس��ت جمهوری 
و مه��دی صفاری نیا رئیس پارک فن��اوری پردیس معاونت علمی 

رونمایی شد.

قادری فر، رئیس مرکز توس��عه فناوری ه��ای راهبردی معاونت 
علمی با اش��اره به فّن��اوری به کار گرفته ش��ده در این س��امانه، 
گفت: با تح��والت صورت گرفته و دانش به کار رفته در این زمینه 
می ت��وان عالوه بر بهره گیری س��ریع از 
انرژی خورش��یدی، در هنگام قطع برق 
از مناب��ع تولید ان��رژی جایگزین نیز به 

صورت بهینه استفاده کرد.
حمایت ه��ای  درخص��وص  وی 
صورت گرفته در این زمینه گفت: بحث 
گذر از انرژی های فس��یلی بحث مهمی 
است که همواره به آن توجه داشته ایم و 
پارک فناوری پردیس معاونت علمی نیز 
در این زمینه گام های مؤثری برداش��ته 
اس��ت، ولی باوج��ود تم��ام تالش ها و 
حمایت ه��ای صورت گرفته ما همچنان 
در ابتدای راه هس��تیم و باید بیشتر به 
بحث فناوری های حوزه سوالر و استفاده از انرژی های خورشیدی 
بپردازیم و به تجهیزات تس��ت و آزمون انرژی های خورش��یدی و 

تجدیدپذیر بیشتر توجه کنیم.

دبیر ستاد توس��عه فناوری های نرم و هویت س��از معاونت علمی در رویداد 
هنرس��و )رویداد شبکه سازی منتورها در حوزه های انیمیشن، بازی ویدئویی و 
کتاب تعاملی( گفت صنایع خالق باید به عنوان حوزه ای پیش��ران در کش��ور 

شناخته ش��ود و نقش خود را در اقتصاد عرصه 
فرهنگ��ی ایفا کن��د، چراکه به واس��طه موفقیت 
اقتصادی می توان مطالب��ه جهانی برای مصرف 

محصوالت فرهنگی ایرانی ایجاد کرد.
به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سید 
محمدحس��ین س��جادی نیری گفت: از سال ها 
پیش همواره تالش ما بر تغییر نگاه کشور نسبت 
به حوزه فرهنگ بوده است. این یک دغدغه برای 
حوزه اشتغال و اقتصاد کشور محسوب می شود. 
چراکه حوزه فرهنگ، حوزه ای مستعد است که 
می توان با حفظ چارچوب های فرهنگی با نگاهی 

درآمدزا و اشتغال آور به آن نگریست.
وی ادامه داد: در سال های گذشته تفکر برخی از صاحب نظران کشور این بود 
که نباید دامن فرهنگ را به اقتصاد آلوده کرد، اما تالش کردیم با فرهنگ سازی 
حرکت��ی باثبات و دنبال��ه دار در این عرصه صورت دهی��م. امروز نیز با پا پس 

نکشیدن در این عرصه امیدواریم بتوانیم فضا را به سمتی ببریم که در آینده 
این مسیر پایدار باشد.

س��جادی نیری خاطرنشان کرد: این تصمیمی اس��ت که کشور باید به آن 
بها دهد. صنایع خالق، اقتصاد فرهنگ و صنایع 
فرهنگی باید در کشور ما به یک دغدغه تبدیل 
ش��ود. کما اینکه هرگاه اتفاق��ی برای صنعت 
خودرو و صنایع س��نگین می افتد دولت نگران 
ش��ده و تالش می کند نارضایتی به کارخانه و 
صنعت نرس��د. پس صنعت خودرو برای کشور 
یک دغدغه است و صنایع خالق و فرهنگی نیز 

باید برای کشور دغدغه شود.
وی با تاکید بر این نکته که چنین امری جز 
با پایداری، همکاری، شبکه س��ازی و پیگیری 
فعاالن این عرصه محقق نخواهد ش��د، گفت: 
اکوسیس��تم صنایع خالق باید به شکل بومی 
ش��کل بگیرد. باید با تالش خود بر مش��کالت 
آن فائق ش��ویم. از جمله این موارد مش��کالتی قانونی و حقوقی، نبود نیروی 
انس��انی کیفی و مربیان برای کسب وکارهای نوپا است. این اتفاق با محوریت 

مجموعه های فرهنگی محقق می شود.

می توان مطالبه جهانی برای صنایع خالق و فرهنگی ایرانی ایجاد کرددستگاه مدیریت هوشمند منابع انرژی رونمایی شد

آیا ش��ما به عنوان صاحب یک کسب و کار برای اخراج یا نگهداشت 
بعضی از نیروهای انسانی خود مستاصل هستید؟ ما به شما می گوییم 
چرا اخراج بعضی از کارمندان تان می تواند بهترین تصمیمی باش��د که 
برای کس��ب و کارتان اتخاذ می کنید. وقت آن است که واقعا کارکنان 
خ��ود را برای تعیی��ن صالحیت فعلی )و حتی صالحی��ت دائمی( آنها 

متناسب با سازمان تان ارزیابی کنید.
هیچ کسی وارد دفتر کارش نمی شود که بگوید امروز قصد دارم همه 
را دور بزن��م، دروغ بگویم و فری��ب بدهم تا هر چقدر که می توانم پول 
دربیاورم. چنین مفاهیمی در س��ازمان معموالً در طول زمان به دلیل 

وسوسه، ناامیدی و غرور اتفاق می افتند.
روزی بنیان گذار کسب و کار موفقی به من گفت: »همیشه در ذهن 

خود داشته باشید که فرهنگ 
با بدتری��ن رفتار ممکن تعریف 
می ش��ود، باید ب��رای اصالح یا 
ح��ذف وضعی��ت، ف��ورا اقدام 
کنی��د. باید روب��ه جلو حرکت 
کنید و آنهایی را که مناس��ب 

نیستند، حذف کنید.
اما هنگامی ک��ه کارکنان تان 
را به حال خود رها می کنید تا 
بروند، دو نکته  مهم را در ذهن 

داشته باشید:
1-آنه��ا افرادی هس��تند که 
بای��د اج��ازه بدهید ب��ه خاطر 
کارهای ب��دی که انجام دادند، 

بروند.
2-آنه��ا افرادی هس��تند که 
باید اجازه بدهی��د بروند چون 
دیگر ب��ا فرهنگ س��ازمان تان 

تناسب ندارند.
احترام زی��ادی برای رهبران 

و س��ازمان هایی قائ��ل هس��تم که در اقدام��ی فوری ب��ا کارکنانی که 
مشکالت ش��ان را نمی توانند اصالح کنند، خداحافظی می کنند و حتی 
احترام بیش��تری برای رهبرانی قائل هستم که به افراد اجازه می دهند 
بروند چون مناس��ب نیستند. در بیش��تر مواقع این تصمیم دشوار هم 
برای فرهنگ تیمی و هم برای شخصی که اخراج شده، بهترین است. 
به ط��ور مث��ال من یکبار مجبور ش��دم برای اخراج یک��ی از مدیران 
رای بده��م. در آن زمان اون چند س��ال از من جوان تر بود ولی خوب 
کار نمی ک��رد. ابت��دا او به خاطر رای من عصبانی ش��د اما به او گفتم: 
این ش��غل مناسب شما نیس��ت و در صورت ادامه دادن آن خوشبخت 
نخواهی ش��د. البته می دانم که االن متوجه منظور من نمی ش��وی، اما 

این تصمیم صحیحی است و روزی آن را درک خواهی کرد.«
چند س��ال بعد دوس��تی به من خبر داد که آن فرد در جایی گفته 
است که من بهترین فردی بودم که با او کار کردم و آن تجربه یکی از 

بهترین تجارب زندگی او بوده و رای من باعث پیش��رفت و حرکت رو 
به جلویش شده است.«

یک بنیان گذار ش��رکت خدمات مش��اوره مالی، در مورد نگهداشتن 
کارکنان در باالترین س��طح اس��تانداردها می گوید: »هم زمان با رشد 
کس��ب و کارم؛ کارکنان زیادی هم آمده و رفته اند. اکنون در وضعیت 
جالب��ی هس��تیم، کارکنان یا کامال متناس��ب با فرهنگ س��ازمانی ما 

هستند یا از لیست کارکنان حذف می شوند.«
هدف شخصی من کمک کردن به کارکنان برای درک و به کارگیری 
پتانسیلی است که در آنها وجود دارد. اینکه بتوانند شناخت بیشتری از 
توانایی های ش��ان داشته باشند. اگر فردی شب به خانه برود و احساس 
کند که امروز به دس��تاورد بیش��تری رسیده و توانس��ته بهتر از آنچه 
خودش باور داش��ته کار کند، بسیار عالی اس��ت و این احساس خوب 
باعث رش��د و پیش��رفت او می ش��ود. این یعنی فرهنگی که رو به جلو 

حرکت می کند.
روبه  رویک��رد حرکت  باید 
جلو داش��ت! به همین دلیل 
برای  زی��ادی  احت��رام  م��ن 
اجازه  قائل��م ک��ه  رهبران��ی 
می دهند  کارکنانی  به  خروج 
ی��ا  قانون��ی  لح��اظ  از  ک��ه 
انجام  اخالقی کار اش��تباهی 
مناس��بی  نتایج  اما  ندادن��د، 
نیز کس��ب نکردند و قادر به 
انج��ام نیم��ی از وظایفی که 
اس��تخدام ش��دند،  آن  برای 
هم نیس��تند. حتی کارکنانی 
که ممکن اس��ت دوست شما 
باش��ند ول��ی هر چق��در هم 
تالش کنید آنها در کنار شما 
تکام��ل نمی یابن��د. این افراد 
معموال از راه های احساس��ی 
بر فرهنگ س��ازمان تان تاثیر 
می گذارن��د. ابتدا مانند مربی 
آنه��ا را آم��وزش دهی��د اگر 
نتیج��ه ای نداد مانن��د مربی آنها را در موقعیت جدی��دی قرار دهید و 
اگر باز هم نتیجه ای نداش��ت، مانند یک مربی آنها را به بیرون سازمان 

هدایت کنید.
اکنون به عنوان مدیر یا رهبر تیم از خودتان بپرسید:

1-آیا کارکنان تان با فرهنگ سازمان تان سازگار هستند؟
2-آی��ا آنها در راس��تای اه��داف و ارزش های س��ازمان تان فعالیت 

می کنند؟
3-آیا آنها همگام با س��ازمان تان رشد کرده و ارزش های شان تکامل 

یافته است؟
4-چه تفاوتی بین باسابقه ترین و کم سابقه ترین کارکنان در سازمان 

شما وجود دارد؟
۵-آیا شما انتظار یکسانی از آنها دارید؟

entrepreneur/modirinfo  :منبع

وقتی »اخراج« بهترین تصمیم برای کسب و کارتان است!

یادداشـت

نت فلیکس اسپنس��ر نیومن، مدیر مالی اکتیوژن بلیزارد را به استخدام خود 
در می آورد.

به گزارش زومیت به ادعای یک منبع آگاه، براس��اس خبری که احتماالً در 
روزهای آینده به طور رس��می تأیید خواهد ش��د، نت فلیکس توانسته اسپنسر 
نیومن، مدیر بخشی مالی شرکت اکتیویژن بلیزارد را به استخدام خود درآورد. 
به گفت��ه  این منبع، نیومن از اوای��ل 2019 فعالیت خود را در نت فلیکس آغاز 

خواهد کرد.
روز دوش��نبه، اکتیویژن بلیزارد اعالم کرده  بود که نیومن را اخراج خواهند 
کرد؛ البته اس��ناد قانونی ارائه ش��ده توس��ط اکتیویژن بلیزارد به  دلیل اخراج 

نیومن اشاره ای نکرده اند و تنها گفته شده است که:

نت فلیکس مدیر مالی اکتیویژن بلیزارد را 
به استخدام خود در می آورد

بهارناز بیدار
کارشناس ارشد کارآفرینی سازمانی

مشکالت متعددی اعم از درگیری های تجاری میان ایاالت  متحده و چین و افزایش قیمت آیفون های 
اپل موجب افت فروش محصوالت این شرکت خواهد شد.

به گزارش زومیت، در نامه ای که روز چهارشـنبه از سوی تیم کوک برای سهامداران اپل ارسال شد، 
مدیرعامل این شرکت از کاهش  پیش بینی های مرتبط با درآمد این شرکت در فصل اول 2019 خبر داده 

است. در نامه  ارسال شده توسط تیم کوک دالیل متعددی برای کاهش پیش بینی ها ذکر شده است.
یکی از اصلی ترین دالیل ارائه شده توسط کوک، کاهش تقاضا در بازارهای مختلف و به ویژه در چین 
اسـت. در ماه نوامبر، کوک اظهار داشـته  بود که در برخی بازارهای در حال توسعه نظیر برزیل، هند و 
روسـیه با کاهشـی بیشـتر از پیش بینی های قبلی روبه رو خواهند بود؛ هرچند این مسئله در رابطه با 

چین صدق نخواهدکرد.
اما در نامه  ارسال شـده برای سـهامداران، شاهد تغییر دیدگاه کوک در رابطه با آینده  این شرکت در 

بازار چین هستیم. به گفته  وی:
هرچند در برخی بازارهای کلیدی در حال توسـعه انتظار داشـتیم که با چالش هایی روبه رو شویم، اما 

چنین افت شدید اقتصادی را، به ویژه در چین، پیش بینی نمی کردیم.
کـوک از زمان بندی عرضه  آیفون 10 اس و 10 اس مکس، افزایش ارزش دالر در برابر دیگر واحدهای 
پولـی و محدودیت هـای مرتبـط با زنجیره  تأمیـن قطعات نیز به عنـوان دالیلی برای افـت پیش بینی 
درآمدهای آتی این شـرکت یاد کرده است. البته کوک به این مسئله نیز اشاره کرده است که با وجود 
افت فروش آیفون، دیگر بخش های این شرکت موفق به رشد 19درصدی فروش نسبت به سال گذشته 
شـده اند، اما از آنجا که از آیفون به عنوان اصلی ترین سـاخته  اهالی کوپرتینو یاد می شود، افت فروش 

آیفون به منزله  خبری بد برای این شرکت خواهد بود.
یکی دیگر از مواردی که توسـط تیم کوک به آن اشـاره شده است، درگیری های تجاری میان ایاالت 
 متحده و چین اسـت که باعث شـده فشـار بیشـتری به اقتصاد چین وارد شـود. کوک در این رابطه 

می گوید:
مسـئله  بزرگ تر، کند شـدن رشـد اقتصاد چین اسـت و تنش های تجاری نیز باعث بدترشدن این 

مسئله شده است.
به ادعـای رویترز، این مسـئله تنها بـه دولت ها مربوط نمی شـود. پس از اینکه ماه گذشـته یکی از 
مدیران رده باالی شـرکت چینی هوآوی به درخواسـت ایاالت  متحده در کانادا دستگیر شد، برخی از 
مشـتریان چینی از خرید محصوالت اپل که شـرکتی آمریکایی اسـت امتناع می ورزند. تیم کوک در 
مصاحبه با CNBC گفته است که محصوالت اپل توسط دولت چین هدف قرار نگرفته است، اما برخی 

از مشتریان ممکن است به دلیل آمریکایی بودن این شرکت از خرید محصوالت آن خودداری کنند.
در عین حال، عده ای از کارشناسـان با انتقاد از سیاسـت های قیمت گذاری اپل، از برچسـب قیمت 
1000 دالری آیفون به عنوان یکی از دالیل افت فروش یاد کرده اند.کیرانجیت کائور، یکی از تحلیلگران 

IDC در این رابطه می گوید:
اپل در چند فصل گذشـته عملکرد خوبی در چین نداشـته است و یکی از دالیل این مسئله افزایش 
بیش از حد قیمت آیفون اسـت که از 1000 دالر هم فراتر رفته اسـت. این مبلغ تقریبا سـه برابر قیمت 

محصوالت رایج در بازار این کشور است.
جیمز کوردول از مؤسسه  مالی Atlantic Equities در توضیحی به رویترز می گوید:

سـوالی که پیش روی سرمایه گذاران خواهد بود این اسـت که قیمت گذاری های تندروانه اپل تا چه 
اندازه موجب وخیم تر شـدن وضعیت کنونی خواهد شـد. ]این رویه  قیمت گـذاری[ می تواند بر قدرت 

اهالی کوپرتینو برای قیمت گذاری محصوالت بعدی خانواده  آیفون در آینده نیز اثرگذار باشد.
در پایـان باید گفت که کوک از کاهش هزینه  تعویض باتری بـرای آیفون های قدیمی تر نیز به عنوان 
دلیلـی برای اسـتقبال کمتر از آیفون های جدید یاد کرده اسـت. این مسـئله تاحـدی منطقی به نظر 
می رسـد؛ دارندگان مدل های قدیمی تر آیفون می توانند با پرداخت مبلغ 50 دالر جهت تعویض باتری، 
کارایی گوشـی  هوشـمند خود را تا اندازه ای افزایش دهند. همین مسـئله باعث می شود تا آنها برای 

مدت طوالنی تر به استفاده از گوشی قدیمی خود ادامه  دهند و به سراغ آیفون های جدید نروند.
در سـال مالی گذشـته که روز 29 سـپتامبر 2018 )هفتم مهرماه 1397( به پایان رسید، رشد فروش 
آیفـون از نظر تعداد دسـتگاه ها عمـال ثابت بود و صرفـا افزایش قیمت این محصـول موجب افزایش 
18درصـدی درآمـد حاصل از فروش این گوشـی شـده  بود. در عیـن حال، کاهـش 9 میلیارد دالری 
پیش بینـی درآمـد اپل در فصل اول 2019 خبر بدی برای سـهامداران این شـرکت اسـت؛ تاحدی که 

موجب افت 10درصدی ارزش سهام این شرکت شد.

 کاهش ۹ میلیارد دالری
 پیش بینی فروش اپل در نتیجه

کاهش تقاضا برای آیفون



به عنوان رهبر یک کسب وکار احتمال تالش شما برای تدوین استراتژی 
قوی برای فعالیت موفقیت آمیز در ش��بکه های اجتماعی بسیار زیاد است. 
از نظر بازاریابی هر کس��ب وکاری باید جلوه ویژه ای از خود در شبکه های 
اجتماعی به نمایش بگذارد. انتشار مقاالت متعدد در زمینه ضرورت فعالیت 
در پلتفرم های متنوع اجتماعی، اهمیت این مس��ئله را برای همه آش��کار 
کرده است. با این حال نکته مهم درخصوص شبکه های اجتماعی تغییر و 
تحول مداوم و البته س��ریع آنهاست. به این ترتیب استراتژی ای که اکنون 
مطلوب اس��ت، در آینده ای نه چندان دور دیگر کاربرد نخواهد داش��ت. به 
منظر فهم بهتر این موضوع، نخس��تین روزه��ای فعالیت فیس بوک را در 
نظر بگیرید. در آن زمان این پلتفرم فقط امکام الیک را در اختیار کاربران 
قرار می داد. به طور مش��ابه نیز توییتر در آغاز فعالیتش فقط امکان ارسال 
توییت های 140 کاراکتری را فراهم می کرد. اگر تجربه کار با نس��خه های 
اولیه فیس بوک و توییتر را داشته باشید، اکنون این پلتفرم ها کامال تحول 
یافته و غیرآشنا به نظر می رسند. اگر فقط یک نکته مهم درخصوص تغییر 
و تحول پلتفرم های مختلف اجتماعی وجود داشته باشد، آن به شرح ذیل 
خواهد بود: توسعه فرآیند جذب مخاطب بدون رشد هماهنگ با ترندهای 

برتر شبکه های اجتماعی امکان پذیر نخواهد بود. 
خوشبختانه، ما هنوز اندکی زمان برای گردآوری ابزارهای مورد نیاز برای 
تهیه برنامه فعالیت در ش��بکه های اجتماعی و خلق اس��تراتژی اصلی مان 
داری��م. به طور معمول کمپین ها و اس��تراتژی های برندها برای س��ال نو 
چند هفته پس از تعطیالت کریس��مس شروع می ش��ود. به همین دلیل 
باید س��رعت کارمان در بخش بازاریابی را افزایش دهیم. به عبارت دقیق ، 
این آخرین فرصت ما برای جا نماندن از قطار پرسرعت توسعه شبکه های 
اجتماعی اس��ت. در این مقاله من به بررس��ی هفت ترند برتر ش��بکه های 
اجتماعی در س��ال 2019 خواهم پرداخت. توج��ه به این موارد به هنگام 
تدوی��ن برنامه بازاریاب��ی و تبلیغاتی تان کمک ش��ایانی به بهبود عملکرد 

برندتان خواهد کرد. 
1. مدیران عامل  بخش شبکه های اجتماعی در راه هستند

یک��ی از تغییرات مهم س��ال جدید در طبقه بندی رهبران برندهاس��ت. 
به طور معمول ما مس��ئول بخش ش��بکه های اجتماعی ه��ر برند را تحت 
عنوان تیم بازاریابی یا تبلیغات می شناس��یم. با این حال به دلیل توس��عه 
شبکه های اجتماعی و افزایش اهمیت شان در دنیای کسب وکار سال آینده 
تغییری شگرف در این بخش رخ خواهد داد. نخستین تغییر در اینجا ورود 
مدیرعامل بخش شبکه های اجتماعی به طبقه بندی مدیریتی برندهاست. به 
این ترتیب تیم های بازاریابی و تبلیغات دیگر به طور همزمان مسئول بخش 
ش��بکه های اجتماعی نخواهند بود. البت��ه تغییرات به همین نکته خالصه 
نمی ش��ود. در س��ال آینده ماهیت مقام مدیرعاملی نیز تغییر خواهد کرد. 
ب��ه این ترتیب دیگر مدیرعامل فردی برت��ر و دارای دفتر جدا از کارمندان 
بخش اش نخواهد بود. به عبارت بهتر، مدیرعامل بدل به یک نقش رهبری 
صرف و از همه مهم تر هم سطح با سایر کارمندان )در مورد بخش شبکه های 
اجتماعی( می ش��ود. به این ترتیب نزدیک��ی میان مدیر بخش پلتفرم های 

اجتماعی و کارمندان بسیار نزدیک تر از سایر بخش ها خواهد بود. 
در س��ال 2019 مدیران عامل  و سایر رهبران برندها نیازمند استفاده از 
ش��بکه های اجتماعی به گونه ای متفاوت و شخصی تر نیز هستند. به این 
ترتیب به منظور اس��تفاده از اطالعات مختل��ف و از همه مهم تر برقراری 
ارتباط نزدیک با سایر اعضای شرکت پلتفرم های اجتماعی نقشی کلیدی 
خواهند یاف��ت. همچنین به عن��وان مدیرعامل یک برن��د حضورمان در 
شبکه های اجتماعی به منظور تعامل هرچه بیشتر با مخاطب ها و مشتریان 
ضروری است. بدون تردید سال آتی رقابت تجاری دشواری به همراه دارد، 
این به معنای تالش سخت و شلوغی ساعت های کاری است. با این حال به 

معنای صرف نظر از اهمیت شبکه های اجتماعی نخواهد بود. 
2. استفاده از محتوای تولیدی کاربران برای افزایش اعتبار برندمان

ام��روزه یکی از راهکارهای جالب به عنوان جایگزین تالش های بی وقفه 

و طوالن��ی برای تولید محت��وای باکیفیت اکانت های مان در ش��بکه های 
اجتماعی اس��تفاده از محتوای تولیدی کاربران اس��ت. این شیوه عالوه بر 
سهولت )برندها( از جانب مخاطب نیز بهتر پذیرفته می شود. در هر صورت 
همه ما عالقه زیادی به مشاهده محتوای تولیدی خود روی صفحه رسمی 

برند مورد عالقه مان داریم. 
به منظور ش��روع این فرآیند ابتدا باید س��راغ یافتن بهترین محتواهای 
ارس��الی از میان خیل عظیم آنها باشیم. در این مرحله استفاده از نظرات 
اعضای تیم بازاریابی ش��رکت و همینطور س��ایر کارمندان، به عنوان یک 
جامع��ه آماری کوچک، مفید خواهد بود. در مرحله بعد نوبت به بارگذاری 
محتواها می رس��د. توصیه من در اینجا برقراری تماس با فرد تولیدکننده 
محتوای مورد نظر و درخواست ارسال فایل اصلی محتواست. به این ترتیب 
مطلب ش��ما دارای کیفیت عالی خواهد بود. امروزه کاربران در شبکه های 
اجتماعی بسیار دش��وارتر از قبل محتوایی را می پسندند. به همین دلیل 
رویکرد تیم های فعال در بخش شبکه های اجتماعی باید تغییر محسوسی 
پیدا کند. در غیر این صورت سایر رقبا مخاطب های ما را به خود عالقه مند 
می کنند. استفاده از محتوای تولیدی کاربران شاید بهترین گزینه نباشد، 
اما گامی موثر در راس��تای شروع فرآیند تغییر در تولید محتوای برندمان 

خواهد بود. 
3. الگوریتم جدید لینکدین تبلیغات را شخصی تر می کند

یکی از المان هایی که هیچ گاه در ش��بکه های اجتماعی تغییر نمی کند، 
اهمیت و تاثیرگذاری تبلیغات است. در حقیقت، براساس مطالعه موسسه 
بازاریابی محتوایی 66درصد از بازاریاب های محتوایی در س��ال گذشته از 
تبلیغات پولی برای توس��عه محتوای ش��ان اس��تفاده کرده اند. از این میان 
80درص��د بازاریاب ها ش��یوه مذکور را در دس��تیابی ب��ه مخاطب جدید 
موفقیت آمیز قلمداد کرده اند. یکی از مشکالت همیشگی در بخش تبلیغات 
برای برندها ارائه محتوای نادرس��ت به مخاطب های مختلف است. به این 
ترتیب کاربران با مشاهده تبلیغات غیرجذاب )برای خود( نگاه شان به برند 
ما منفی خواهد ش��د. خوشبختانه اکنون الگوریتم بسیاری از پلتفرم های 
اجتماعی این مشکل را حل کرده  است. به این ترتیب تبلیغات برندها در 
شبکه های اجتماعی براس��اس ماهیتش به دست کاربران عالقه مند بدان 

موضوع خواهد رسید. 
درس��ت به خاطر اهمیت تبلیغات شخصی س��ازی ش��ده، تحول اخیر 
الگوریت��م لینکدین اهمی��ت باالیی دارد. با مکانی��ک نوین تبلیغات پولی 
لینکدین برندها فرصت شخصی س��ازی محتوای خود ب��ه منظور ارائه به 
اجتماع ه��ای تخصصی را خواهند داش��ت. به این ترتی��ب دیگر خبری از 
نارضایتی کاربران نس��بت به تبلیغات غیرمرتبط با حرفه شان در لینکدین 

نخواهد بود. 
۴. گوش دادن به حرف کاربران و توسعه رابطه برندها و مخاطب

در اهمی��ت تعام��ل عمیق و پایدار با مخاطب در ش��بکه های اجتماعی 
تردیدی نیس��ت. ب��ا این حال در میان توصیه ه��ای مختلف برای فعالیت 
موفق در ش��بکه های اجتماعی بس��یاری از بازاریاب ها اهمیت گوش دادن 
به حرف های مخاطب را از یاد می برند. فرآیند گوش دادن به صحبت های 
کاربران فقط شامل پاسخگویی به پرسش های آنها نیست. به عبارت بهتر، 
بررسی مکالمه های کاربران، هشتگ های مرتبط با برندمان در شبکه های 
اجتماعی و نظرخواهی از آنها در مورد تاثیر خواسته های ش��ان روی بهبود 

عملکرد برندمان ذیل مفهوم گوش دادن به کاربران قرار می گیرد. 
ش��اید بس��یاری از ش��ما به منظور فهم خواس��ته مخاطب تان به سراغ 
بارگذاری پستی تحت عنوان نظرخواهی بروید. با این حال ابزارهای نوینی 
برای این کار وجود دارد که زحمت نظرخواهی مستقیم از کاربران را از بین 
می برد. در صورت اس��تفاده از چنین ابزارهایی شما به گونه ای هوشمندانه 
نیازهای مخاط��ب را در اولویت کار برندتان قرار خواهید داد. بدون تردید 
وقتی خواسته مخاطب بدون بیان مستقیم آن به ما مورد توجه قرار گیرد، 

جایگاه برندمان در نگاه مخاطب بهبود شایان توجهی خواهد یافت. 
وقتی صحبت از توجه به خواس��ته های مخاطب می شود، نباید حفظ و 
ارتق��ای نقاط مثبت برندمان را از یاد ببریم. به این ترتیب به هنگام تغییر 
جنبه های منفی باید در وهله نخس��ت المان های مثبت را حفظ و سپس 

برای بهبودشان تالش کنیم. 
5. استوری اینستاگرام همچنان معجزه می کند

وقتی سرویس استوری اینستاگرام معرفی شد، بسیاری از کاربران به طور 
قابل مالحظه ای بدان روی خوش نشان دادند. در آن زمان کارشناس های 
بسیاری به دلیل ماهیت تقلیدی استوری اینستاگرام از پلتفرم اسنپ چت 
انتظار کاهش استفاده از آن در ماه های آینده را داشتند. با این حال اکنون 
هیچ نشانه ای از کاهش محبوبیت سرویس استوری در میان کاربران وجود 
ندارد. به طور ویژه برای برندها بخش استوری فرصت مناسبی در راستای 
اطالع رس��انی سریع به کاربران است. اس��تفاده از تصاویر و ویدئوهای 1۵ 
ثانیه ای باکیفیت از س��وی بس��یاری از برندهای مشهور گواه محکمی در 

راستای اثبات اهمیت سرویس استوری است. 
یکی از دالیل اصلی ش��هرت باالی بخش اس��توری اینس��تاگرام، صرف 
نظر از محبوبیت دو برابری این پلتفرم در مقایس��ه با اسنپ چت، در عدم 
نیاز به س��رمایه گذاری باال و اختصاص وقت زیاد به منظور خلق اس��توری 
اس��ت. برندها و کاربران عادی در کمترین زمان ممکن یک استوری زیبا 
و حیرت انگی��ز را تولی��د می کنند. اگر همین محتوا به جای اس��توری در 
بخش پس��ت های معمولی بارگذاری شود، نیازمند تالش بسیار به منظور 
هماهنگ س��ازی آن با سطح توقعات کاربران از یک پست باکیفیت است. 
متاسفانه در مورد اخبار مهم یا کوتاه فرصت کافی برای خلق پست وجود 
ندارد. به همین دلیل توجه بیش��تر کاربران و البته برندها روی س��رویس 
استوری است. اگر در سال 2019 مایل به ارتقای جایگاه برندتان در میان 
کاربران شبکه های اجتماعی هستید، باید به بخش استوری توجه ویژه ای 

داشته باشید. 
6. روبات های چت همچنان در کنار ما هستند

اکنون شمار هرچه بیش��تری از کاربران شبکه های اجتماعی از اپ های 
جانبی آنها برای مدیریت چت با دیگران استفاده می کنند. اپ چت فیس بوک 
یکی از مشهورترین آنهاست. وقتی یک برند در فیس بوک یا توییتر فعالیت 
رس��می دارد، حجم پیام های دریافتی اش بس��یار باال خواهد رفت. در این 
میان تالش برای مدیریت چت ها به ش��یوه عادی چندان راهگشا نخواهد 
بود. خوشبختانه روبات های چت کمک بسیار زیادی به برندها در راستای 
مدیریت چت های شان می کنند. ساخت این روبات ها بسیار راحت است. با 
این حال اگر عالقه چندانی به س��اخت آنها ندارید، استفاده از نسخه های 
آماده گزینه منطقی خواهد بود. تنوع انواع این روبات ها به اندازه ای اس��ت 
که کار انتخاب را براس��اس نیازهای تان بسیار راحت خواهد کرد. اگر هنوز 
از روبات چت به منظور مدیریت گفت وگوهای تان در شبکه های اجتماعی 
اس��تفاده نمی کنید، در سال 2019 باید نس��بت به این شیوه تان تجدید 
نظر کنید. مزیت اصلی روبات های چت کمک به برندها در راس��تای ارائه 

پیام های شخصی سازی شده و پاسخ های هوشمند به کاربران است. 
7. چالش های جدید در دستیابی به آمارهای دقیق 

محبوبی��ت روزافزون ش��بکه های اجتماعی ب��رای برندها ب��ا یک آمار 
تاریک همراه اس��ت. در حقیقت به دلیل افزایش تمایل کاربران به حفظ 
اطالعات شان و فعالیت به صورت اکانت های خصوصی دسترسی برندها به 
اطالعات مهم محدود شده اس��ت. یکی از محدودیت های جدید در مورد 

فهم میزان به اشتراک گذاری محتوای مان در شبکه های اجتماعی است. 
آیا ع��دم دریافت اطالعات برنده��ا پیرامون میزان به اش��تراک گذاری 
محتوای ش��ان به معنای صورت نپذیرفتن چنین فرآیندی اس��ت؟ پاسخ 
منفی اس��ت. در حقیق��ت هنوز هم کاربران مطالب مختلف��ی را با هم به 
اش��تراک می گذارند. با این حال ش��یوه چنین کاری تغییر کرده است. به 
بهانه این تغییر شاید بحث از تعیین معیاری جدید برای اندازه گیری میزان 
موفقیت مان در ش��بکه های اجتماعی چندان نامناسب نباشد. در حقیقت 
معیار ارزیابی موفقیت برند ما در س��ال جدید باید براساس ترندهایی که 
در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت، تعیین شود. همانطور که بیان شد، 
استراتژی های فعلی به سرعت کارایی خود را از دست می دهند. به همین 
دلیل باید اس��تراتژی های جدید را براساس ترندهای روز طراحی کرد. در 

غیر این صورت کاربرد استراتژی ما با موفقیت همراه نخواهد بود. 
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بازاریابی شبکه های اجتماعی در بزرگترین 
شرکت های جهان

اس��تفاده از بالگ ه��ا در بزرگترین ش��رکت های جهان طبق لیس��ت 
فورچن ۵00 سریعاً در حال رشد است. اگر نگاهی به بازاریابی شبکه های 
اجتماعی در بزرگترین ش��رکت های جهان بیندازیم متوجه خواهیم شد 
که استفاده از اینس��تاگرام روز به روز بیشتر می شود. فیس بوک کماکان 
پرطرفدار و لینکدین س��رآمد همه ش��بکه های اجتماعی در شرکت های 

بزرگ است.
این م��وارد همگ��ی از تحقیقات مرکز تحقیق��ات بازاریابی دانش��گاه 
دارتموث ماساچوس��ت روی رفتار و فعالیت های ش��رکت های حاضر در 
لیست فورچن ۵00 در شبکه های اجتماعی به دست آمده است. در ادامه 
ای��ن مقاله نکات مهمی درباره بازاریابی ش��بکه های اجتماعی و بالگ در 

بزرگترین شرکت های جهان می پردازیم.
بیش از نیمی از شرکت های فورچن500 بالگ دارند

با توجه به اینکه بالگ ها محلی برای تعامل با مخاطبین هس��تند، این 
مطالعه عالوه بر بررسی شبکه های اجتماعی به بررسی فعالیت شرکت های 
ب��زرگ در زمینه بالگ نیز پرداخته اس��ت. نتایج این مطالعه نش��ان داد 
که بین س��ال 2017 تا 2018 اس��تفاده از بالگ ها در شرکت های بزرگ 
بیشترین رشد ساالنه را تجربه کرده است. درصد شرکت های فورچن۵00 
که در وب سایت خود بالگ دارند از 42درصد در سال 2017 به ۵3درصد 

در سال 2018 افزایش یافته است.
اگر این آمار از نظر ش��ما بس��یار کم و پایین اس��ت باید بگوییم که در 
این آمار فقط بالگ هایی لحاظ ش��ده اند ک��ه مطالبی برای مخاطب عام 
دارند و فعالیت های شان فراتر از پایگاه انتشار اخبار شرکت است. یک نکته 
عجیب که در مورد بالگ های این شرکت ها وجود دارد این است که نسبت 
بالگ هایی که اجازه انتشار کامنت کاربران را می دهند رو به کاهش است.

این آمار بیانگر این است که مدیریت و پاسخ به کامنت ها برای شرکت ها 
کار بسیار سخت و پیچیده ای است و خیلی از آنها از خیر خوبی های این 
کار گذشته اند و کال بخش کامنت ها را غیرفعال کرده اند. البته این تصمیم 
اصاًل نتیجه خوبی نخواهد داشت و باعث کاهش تعامل کاربران با شرکت ها 
و کاهش ش��فافیت عملکرد شرکت می ش��ود. از این رو شرکت ها باید به 

دنبال حل این مسئله باشند.
فیس بوک و توییتر کماکان بسیار محبوب هستند

مطالعه دانش��گاه دارتموث نش��ان داد که 4۵۵ شرکت از میان لیست 
فورچن۵00 س��ال 2018 یعن��ی 91درصد اکانت توییتر فع��ال دارند و 
همچنین 44۵ ش��رکت مع��ادل 89درصد صفحه فیس  ب��وک دارند. 10 
ش��رکت برتر در هر دو شبکه اجتماعی فعال هس��تند. صنایع بانکداری 
تجاری و خرده فروشی تنها صنایعی هستند که تمام شرکت های شان در 

هر دو شبکه اجتماعی فعال هستند.

ایجاد صفحه مخصوص برند در فیس بوک و توییتر و به روز نگه داشتن 
آن بس��یار کم هزینه اس��ت و فقط کمی زمان می خواهد. از این رو اصاًل 
عجیب نیس��ت که بس��یاری از ش��رکت های حاضر در لیست بزرگترین 
ش��رکت های جهان فعالیت ه��ای بازاریابی ش��بکه های اجتماعی خود را 

معطوف به این دو شبکه اجتماعی کرده اند.
استفاده از اینستاگرام به شدت در حال رشد است

در سال 2013، تنها 9درصد شرکت های فورچن۵00 اکانت اینستاگرام 
داشتند. در سال 2018 این نسبت به 63درصد رسیده است. نمودار رشد 

ساالنه این نسبت را برای سال های 2013 تا 2018 نمایش می دهد.
البته اگر نگاهی به آمار کاربران اینستاگرام بیندازیم این رشد کامالً قابل 
درک خواهد بود، چرا که اینس��تاگرام در سال 2013 فقط 100 میلیون 
کاربر داش��ت ولی تعداد کاربران در س��ال 2018 از یک میلیارد نفر نیز 

فراتر رفته است.
تقریباً همه شرکت های فورچن500 در لینکدین حضور دارند

توییتر و فیس بوک در میان شرکت های فورچن۵00 محبوبیت زیادی 
دارند و محبوبیت اینس��تاگرام نیز به ش��دت در حال افزایش اس��ت، اما 
بیشترین درصد حضور این شرکت ها مربوط به شبکه اجتماعی لینکدین 
می شود. 489 شرکت معادل 98درصد شرکت های لیست فورچن۵00 در 

شبکه اجتماعی لینکدین فعال هستند.
ب��ا توجه ب��ه اینک��ه فض��ای لینکدی��ن کام��اًل حرفه ای و مناس��ب 
کسب وکارهاست و بیش از ۵00 میلیون حرفه ای عضو این شبکه هستند، 
اصاًل عجیب نیس��ت که شرکت های بزرگ تا این حد عالقه به این شبکه 
اجتماعی داشته باشند، در واقع این عجیب است که چرا 100درصد این 

شرکت ها در لینکدین حضور ندارند.
محبوبیت بازاریابی شبکه های اجتماعی در حال رشد است

شرکت های بزرگ دنیا دیگر به بازاریابی شبکه اجتماعی به چشم یک 
گزین��ه و راهکار ن��گاه نمی کنند، بلکه آن را یک ض��رورت می دانند. این 
گرایش به حضور در ش��بکه های اجتماعی روز به روز در میان ش��رکت ها 
افزایش می یابد. شرکت های بزرگ و موفق متوجه شده اند که برای تداوم 

موفقیت خود نیاز به تعامل با مخاطبین و مشتریان دارند.
imarketor :منبع

7 ترند بزرگ شبکه های اجتماعی که در سال جدید شاهدش خواهیم بودBRANDکارگاهبرندینگ

شبکه های اجتماعی در سال 201۹ چه تغییراتی را خواهند داشت؟
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با ورود فروش��گاه های اینترنتی به دنیای کسب وکار بسیاری از مردم به 
آنها جلب شده اند. غول هایی نظیر آمازون و eBay ساالنه سودهای بسیار 
کالنی کس��ب می کنند. در این میان فروش��گاه های محلی در تالش برای 
ترغیب هرچه بیشتر مش��تریان به منظور خرید هستند. شعار اصلی آنها 
نیز حمایت از کس��ب وکارهای محلی و تعامل رو در رو با یکدیگر به جای 
پنهان شدن پشت جعبه های بزرگ فروش��گاه های آنالین است. بازاریابی 
هوشمندانه به عنوان ابزاری مفید برای فروشگاه های محلی نقش پررنگی 
در تقویت انگیزه مشتریان به منظور خرید محلی دارد. حضور فروشگاه های 
آنالین موجب تقویت انگیزه فروشگاه های ملی و تالش آنها در جهت ارائه 
سرویس های بهتر شده است. البته فروشگاهی که من هفته گذشته به آن 
سر زدم، یک استثنا بزرگ به حساب می آید. در آنجا تقریبا همه کارکنان 
به من بی توجه بودند. همچنین وقتی از مس��ئول فروش س��والی در مورد 

یکی از محصوالت پرسیدم، پاسخ قانع کننده ای دریافت نکردم. 
بدون تردید همه ما روزهایی بد در عرصه کسب وکار را تجربه کرده ایم. با 
این حال ساخت یک برند نیازمند اختصاص زمان بسیار زیادی است. وقتی 
برند ما فرصت عالی خ��ود برای جلب نظر مخاطب و فروش محصوالتش 
به وی را فقط به خاطر یک اش��تباه س��اده در برخورد اول با آنها از دست 
می دهد، تحمل آن برای مدیران بس��یار دش��وار خواهد بود. توجه داشته 
باشید که در بسیاری از مواقع برندها فقط یکبار فرصت تاثیرگذاری مطلوب 

روی مخاطب شان را دارند. 
در این مثال من به بررسی سه نکته اساسی که بیشترین ناراحتی و اذیت 
را به مشتریان تحمیل می کند، پرداخته ام. تمرکز اصلی من در بررسی این 
بخش ها تجربه افراد از حضور در فروشگاه های محلی است. به همین دلیل 
شاید برخی از موارد ذیل برای فروشگاه های بسیار کوچک و مغازه ها کمتر 

آشنا باشد. اکنون اجازه دهید به بررسی این سه مورد بپردازیم.
1. خوش آمدگویی به مشتریان در بدو ورود به فروشگاه

کارمندان فروشگاه شما هیچ ضرورتی برای خوش آمدگویی به مشتریان 
در بدو ورودش��ان به فروشگاه را ندارند. چنین شیوه ای به تبعیت از الگوی 
سنتی تعامل با مشتریان صورت می گیرد. با این حال سلیقه و نوع روابط 
اجتماعی در عصر جدید چندان با این الگو س��ازگار نیست. به این ترتیب 
در صورت ادامه روند س��نتی ش��اید مشتریان بیشتری را در طول زمان از 
دس��ت بدهید. بدون تردید ه��دف اصلی از چنین خوش آمدگویی ترغیب 
مشتریان به صحبت و تعامل با کارمندان است. با این حال تجربه مشترک 
بس��یاری از ما به عنوان مش��تری خالف این امر را ثابت می کند. من بارها 
به دلیل خوش آمدگویی بی دلیل کارمندان یک فروشگاه به سرعت آنجا را 

ترک کرده ام. 

راهکار جایگزین: یکی از فروشگاه های مورد عالقه من راهکار جالبی برای 
نزدیکی به مش��تریان و در عین حال احترام به حریم شخصی ش��ان یافته 
است. بر این اساس وقتی وارد این فروشگاه می شوید، به شما یک فنجان 
چای یا یک س��یب داخ��ل لیوانی بزرگ هدیه می ش��ود. این کار نیازمند 
هیچ گونه گفت وگویی با کارمندان فروش��گاه نیس��ت. بدون تردید تعارف 
چای یا سیب برای آن فروشگاه هزینه دارد. همچنین زحمت شست  وشوی 
لیوان های چای را نیز باید در ذهن داشت. با این حال سیگنال مثبتی که 
چنین کاری به مش��تریان منتقل می کند، ارزش آن همه زحمت را دارد. 
اجازه دهید احساسم را وقتی وارد این فروشگاه می شوم، بیان کنم. وقتی 
از در داخل می شویم، پس از چند قدم با سینی پر از چای یا سیب مواجه 
خواهید ش��د. فروش��نده بخش صندوق نیز با اش��اره دست آنها را به شما 
تعارف می کند. همانطور که مشاهده می کنید، در ابتدا هیچ ارتباط کالمی 
در میان نیست. وقتی بی حوصله وارد فروشگاه می شوید، بدون تردید یک 
چای یا س��یب حال تان را ج��ا خواهد آورد. وقتی روحیه تان عوض ش��د، 
تمایل تان برای هم صحبتی با کارمندان فروش��گاه  نیز بیشتر می شود. من 
همیش��ه وقتی داخل فروشگاه می شوم، با چنین استقبالی اقدام به خرید 
می کنم. حتی یکبار هم بدون خرید محصولی آن فروشگاه را ترک نکرده ام.

2. جلوی مشتریان شایعه پراکنی نکنید
من در طول زمان متوجه ش��دم که فروشگاه ها مانند محیط های کاری 
اداری برای کارمندان شان هستند. به همین دلیل در بسیاری از فروشگاه ها 
کارمندان اقدام به غیبت یا شایعه پراکنی می کنند. در اینجا من قصد بیان 
توصیه ه��ای اخالقی در مذمت غیبت و ش��ایعه پراکنی را ندارم، در عوض 
نقطه نظر من کامال معطوف به حوزه کس��ب وکار و اعتبار برندهاس��ت. به 
عنوان یک برند فعال در زمینه خرده فروشی، وقتی مشتریان وارد فروشگاه 
می ش��وند، باید صحبت های حاوی غیبت میان کارمندان متوقف شود. در 
غی��ر این ص��ورت تاثیر چنین حرف هایی روی مخاطب بس��یار بد و مضر 
خواهد بود. به طور معمول ما هیچ عالقه ای به شنیدن شایعه های مختلف 
در مورد دیگران یا حتی برندهای مختلف نداریم. وقتی کارکنان یک برند 
در مقابل مش��تری به بیان شایعاتی چند پیرامون سایر برندها می پردازند، 
در نگاه مش��تریان آن فروش��گاه نیز مقص��ر جلوه می کن��د. اجازه دهید 
ذهن مش��تری در چنین مواردی را تشریح کنم. در چنین موقعیت هایی 
مش��تری دائما این نکته را در ذهن م��رور می کند: »چرا این کارمندان به 
جای پرداختن به کارش��ان مدام در حال غیبت و ش��ایعه پراکنی هستند؟ 
حضور من در اینجا برای آنها ارزشی ندارد؟«. وقتی کارمندان ما در حضور 
مشتریان رفتار مناسبی را نشان دهند، بیانگر احترام برندمان به مخاطب 
هستند. شاید در نگاه نخست این نکته بیش از اندازه ساده باشد، اما تاثیر 

بسیار زیادی روی دیدگاه مشتری نسبت به برندمان دارد. 
راهکار جایگزین: صاحب یکی از فروشگاه های محل زندگی من همیشه 
یک میز کوچک در کنار دفترش داشت و در زمان های خلوت از کارمندانش 

برای هم صحبتی با خود دعوت می کرد. در حقیقت این میز کوچک محل 
گ��پ و گفت های صمیمی آنها ب��ود. نکته جالب اینک��ه وی در اتاقش از 
صندلی های دارای چرخ اس��تفاده می کرد. ب��ه این ترتیب به محض ورود 
مش��تری به فروش��گاه وی با صندلی چرخ دار به سوی او می رفت تا با وی 
احوالپرس��ی کند. در مورد مشتریان ثابت فروشگاه، وی آنها را برای صرف 
چای یا اندکی صحبت دوس��تانه به س��ر میزش دعوت می کرد. همین که 
این فرد به هنگام ورود مشتریان جدید کار خود را متوقف کرده و به سراغ 
آنها می رفت، خود نش��ان دهنده میزان ارزش مشتری در ساختار برندش 
است. به همین دلیل نیز همیشه فروشگاه وی جزو شلوغ ترین  مراکز خرید 
شهر محل زندگی من اس��ت. وی حتی بسیاری از روابط دوستانه خود را 
در قالب همین گفت و گوهای دوس��تانه پشت میز ش��کل داده است. به 
این ترتیب برای مش��تریان ثابت وی آن میز محل صحبت های دوس��تانه 

به حساب می آید. 
3. قیمت مورد نظر مشتری را حدس نزنید

به عنوان یک مش��تری گاهی اوقات م��ن به دنبال محصولی ارزان برای 
هدیه دادن هستم و گاهی نیز هدف من خرید کاالیی لوکس برای خود یا 
عزیزانم اس��ت. بدون تردید وقتی قصد خرید کاالیی لوکس را دارم، مایل 
به پرداخت س��طح باالتری از قیمت نیز خواهم بود. متاس��فانه بسیاری از 
فروش��ندگان در همان ابتدا شروع به حدس زدن در مورد قیمت مد نظر 
مشتریان می کنند. در بسیاری از مواقع هیچ مشتری مایل به بیان مستقیم 
سطح قیمت مورد نظرش نیست. همچنین حدس های متوالی فروشندگان 
هم باعث اذیت بیش��تر آنها خواهد شد. به جای این کار توصیه من طرح 
پرسشی بسیار محترمانه در مورد سطح قیمت مد نظر مشتریان برای خرید 

محصول است. به این ترتیب احترام مشتری نیز حفظ خواهد شد. 
راهکار جایگزین: مرکز فروش شیکاگو یک فروشگاه تخصصی در زمینه 
فروش هدیه است. این مرکز تمام هدیه ها را از تولیدکنندگان بومی شیکاگو 
عرضه می کند. من هر وقت به شیکاگو می روم، سری به این فروشگاه هم 
می زنم. صاحب فروشگاه خودش نیز تندیس های دست ساز زیبایی درست 
می کند. یکبار وقتی به فروشگاه او رفتم، به من پیشنهاد خرید یکی از این 
تندیس ها به عنوان هدیه ای ارزش��مند را داد. اگرچه قیمت آنها بسیار باال 
بود، اما توصیه وی به من و اینکه مرا مشتری ارزشمندی قلمداد کرده بود، 

باعث شد تا چهار تا از تندیس ها را خریداری کنم. 
بدون تردید هدف اصلی از کس��ب وکار جلب رضایت مشتری است. در 
این مقاله من به بیان سه مورد از اقدامات اذیت کننده فروشگاه ها پرداختم. 
با این حال ممکن اس��ت اقدامات نامناس��ب دیگری نیز از سوی آنها روی 
دهد. راه حل همیشه ساده است: خود را به جای مشتریان بگذارید و اوضاع 
را بررس��ی کنید. همچنین باید از ارتباط نزدیک تان با مشتریان وفادار به 

منظور عیب یابی عملکرد خود نهایت استفاده را ببرید. 
inc :منبع

100روش رایگان برای بازاریابی کسب و کار 
اینترنتی)2(

در مطلب پیش��ین به 16روش از100روش رایگان برای بازاریابی 
کسب وکار اینترنتی اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

17. از هم کاران ت��ان بخواهی��د درب��اره  محص��والت/ خدم��ات/ 
کتاب های شما نظر بدهند

وقت��ی چیز جدیدی تولید می کنید، همیش��ه از دیگران بخواهید 
نظر خودشان را در وبالگ و سایت خودشان درباره  آن بنویسند.

18. بازاریابی کسب و کار اینترنتی: یک مسابقه برگزار کنید
از وبالگ، رس��انه های اجتماعی و ی��ا یوتیوب تان برای تبلیغ یک 
مس��ابقه استفاده کنید که جایزه اش محصول رایگان است. از آدم ها 
بخواهید به برنده رای دهند. این کار باعث می شود شرکت کنندگان 

تشویق شوند پست های شما را به اشتراک بگذارند.
19. گزارش های رایگان منتشر کنید

این روزه��ا »رایگان« می تواند ارزش زیادی داش��ته  باش��د. یک 
گزارش فوق العاده درست کنید – مثال تحلیل و بررسی حوزه کاری 
خودتان – و آن را در ازای ثبت نام در فهرست ایمیل تان، در اختیار 

دیگران قرار دهید.
20. گزینه  اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی را به وب سایت/ 

وبالگ/ خبرنامه تان اضافه کنید
ب��رای بازاریاب��ی کس��ب و کار اینترنت��ی با اضافه ک��ردن دکمه  
اش��تراک گذاری در ش��بکه های اجتماعی، به اش��تراک گذاش��تن 

وب سایت، وبالگ یا خبرنامه تان را برای آدم های دیگر ساده کنید.
21. به طور مرتب در وبالگ تان پرسش و پاسخ انجام دهید

با استفاده از ایمیل ها، س��واالتی که در انجمن های اینترنتی پیدا 
می ش��ود و منابع دیگر پس��ت های هفتگی پرس��ش و پاسخ درست 
کنید. ش��ما می توانید هر بار فقط با استفاده از یک سوال یک پست 

کامل برای وبالگ تان درست کنید.
22: محتوا را به فیلم تبدیل کنید

پس��ت های پرسش و پاس��خ، یا پس��ت های »چگونه… ؟« را به 
فیلم تبدیل کنید. گاهی آدم ها دوس��ت دارند محتوا را به شکل های 

دیگری ببینند.
23. در Google+ Hangout یک برنامه  زنده اجرا کنید

 Google+ Hangout On Air پرس��ش و پاس��خ خود را در
انجام دهید. ش��اید برگزار کردن یک رویداد زنده ترس��ناک باش��د، 

اما می تواند روشی فوق العاده برای ایجاد ارتباط های جدید باشد.
24. در گوگل پالس به سواالت جواب دهید

س��واالت مربوط به حوزه  کاری خودتان را در گوگل پالس جست 
و جو کنید و به سوال کنندگان پاسخ دهید.
2۵: در فیس بوک به سواالت پاسخ دهید

برای بازاریابی کس��ب و کار اینترنتی وقتی فردی از ش��ما سوال 
می پرسد، می توانید آن را در فیس بوک جواب بدهید.

26. در توییتر به سواالت جواب دهید
بس��یاری از آدم ها در توییتر سواالت کوتاه مطرح می کنند. آماده 

باشید تا این سواالت را به طور عمومی یا مستقیما پاسخ دهید.
27. از Quora برای ساختن کسب و کارتان استفاده کنید

Quora یک س��رویس رایگان است که شما حداقل پنج موضوع 
را انتخاب می کنید و س��پس در پرس��ش و پاسخ های مربوط به این 

موضوعات شرکت می کنید.
28. در انجمن های اینترنتی عضو شوید

انجمن ه��ای اینترنت��ی مرتبط با حوزه  کاری تان را جس��ت و جو 
کنید، یعنی جایی که مخاطبان تان در آن ش��رکت می کنند. سپس 

به متخصص انجمن تبدیل شوید.
29. در گروه های لینکدین عضو شوید

گروه های مخاطبان و نیز رقبای مس��تقیم تان را در لینکدین پیدا 
کنید و در آنها عضو ش��وید. تبلیغ خودتان را نکنید اما در پرسش و 

پاسخ های تان راحت و آزاد باشید.
30. در لینکدین گروه خودتان را ایجاد کنید

لینکدین به ش��ما اجازه می دهد گروه خودتان را بسازید، بنابراین 
یک گروه بس��ازید و سواالتی را که دوست دارید در آن مطرح کنید 
و پاسخ دهید، همچنین از آن برای تبلیغ وبالگ تان استفاده کنید.

31. گروه خودتان را در فیس بوک درست کنید
شما می توانید در فیس بوک انواع مختلف گروه ها را، هم شخصی 
و هم عمومی، درست کنید. هر دو نوع را درست کنید تا با مخاطبان 

و همکاران خود گفت و گو کنید.
32. در گروه های فیس بوک عضو شوید

در فیس ب��وک گروه هایی را پیدا کنید که هم ارزش شبکه س��ازی 
و هم ارزش بازاریابی دارند. در آنها عضو ش��وید و فعاالنه مش��ارکت 

کنید.
33. در یوتیوب ویدئو بارگذاری کنید

ویدئوهایی درس��ت کنید و در یوتیوب قرار دهید و این ویدئوها را 
در وب سایت خود نیز قرار دهید.

34. پیشکسوت ها را در حوزه  کاری خودتان شناسایی کنید
در وبالگ تان پس��ت هایی درست کنید و پیشکسوتان حوزه  کاری 
خودت��ان را در آن معرف��ی کنید. وقتی از یک فرد ن��ام می برید به 
سایت شان هم لینک بدهید. شاید در نهایت از آن فرد نظر )کامنت( 

هم دریافت کنید.
3۵. از محتوای تولیدی دیگران استفاده کنید

شما مجبور نیستید تمام محتوای وبالگ تان را خودتان بنویسید. 
ش��ما می توانید از دیگر محتواهای مرتبط استفاده کنید )به شرطی 
که ب��ه محتوای اصلی لینک بدهید و فقط توضیح مختصری درباره  

آن بنویسید(.
36. برای درست کردن پادکست با متخصصان مصاحبه کنید

ش��ما می توانی��د برای ضب��ط مصاحبه ب��ه عنوان پادکس��ت، از 
سرویس های رایگان مانند اسکایپ استفاده کنید. این پادکست ها را 

در سایت تان منتشر کنید.
37. مصاحب��ه ب��ا متخصص��ان را به ص��ورت کت��اب الکترونیکی 

پیاده سازی کنید
مصاحب��ه با متخصصان را به صورت کت��اب الکترونیکی درآورید. 
شما می توانید کتاب های مجزا درست کنید و سپس در انتهای سال 

آنها را به یک مجموعه  بزرگ تر تبدیل کنید.
ادامه دارد ...

 bazdeh :منبع

ایستگاهبازاریابی چطور مشتریان را در فروشگاه ترغیب به خرید کنیم؟

3 نکته ای که مشتریان برندها را در فروشگاه اذیت می کند
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25 اشتباهی که افراد موفق 2 بار تکرار 
نمی کنند

همه اشتباه می کنند و این بخشی از زندگی است. در حقیقت، 
از طریق اش��تباهات و ناکامی ها اس��ت که تجربیات و بینشی به 
دس��ت می آوریم که ب��ه ما امکان می دهد موفق ش��ویم. بعضی 
افراد برای ش��ان دشوار اس��ت اعتراف کنند اش��تباه کرده اند. با 
این حال، افراد موفق متوجه اش��تباهات خود می ش��وند. آنها از 
اشتباهات شان درس می گیرند، رشد می کنند و سپس به سمت 
جل��و حرکت می کنند. آنه��ا می دانند که اگر اش��تباه را نادیده 
بگیرند در یک چرخه منفی می افتند که آنها را شکست می دهد 

و این یک شکست واقعی خواهد بود. 
به منظور کمک به ش��ما برای اجتناب از شکست، در اینجا به  
2۵ مورد از بزرگ ترین اش��تباهاتی که افراد موفق ممکن است 

یک بار، اما نه دو بار مرتکب شوند را معرفی می کنیم:
1. نادیده گرفتن غریزه خود

گاهی اوقات تنه��ا چیزی منفی را حس می کنیم ولی قادر به 
توضیح آن نیس��تیم. اهمیت ندادن به این حس ها بس��یار آسان 
است، ش��اید به دلیل اینکه ما واقعاً مطمئن نیستیم که آیا باید 
بر یک حدس به جای منطق عقالنی ذهن خود اعتماد کنیم. اما 
افراد موفق تنها یک بار این اشتباه را مرتکب می شوند تا متوجه 
ش��وند غریزه های خود را نبای��د نادیده بگیرند. با در نظر گرفتن 
غرایز، درک عمیقی از آنچه در حال وقوع اس��ت خواهید داشت 
و به شما اطمینان بیشتری می دهد تا تصمیمات تان را بگیرید.

2. سؤال های کافی نپرسیدن
گاهی اوقات ما از هر جزییاتی سؤال نمی کنیم زیرا می ترسیم 
فض��ول به نظر برس��یم، اما زمان هایی وجود دارد که ش��ما باید 
سؤاالت سخت را بپرسید. افراد موفق ممکن است یک بار موفق 
به انجام این کار نش��وند، اما هنگامی ک��ه عواقبش را دیدند، از 
معذب بودن چشم پوش��ی می کنند و اطمینان حاصل می کنند 

که آنها تمام اطالعات مورد نیاز خود را پرسیده اند.

3. امن بازی کردن
اگر به طور مداوم در زندگی خود امن بازی می کنید، احتماالً 
امیدوار هس��تید که چون با بقیه پیش می روید پس اش��تباهی 
مرتکب نمی ش��وید، اما این یکی از بزرگ ترین اشتباهات است، 
زیرا موفقیت های عظیم فقط به کس��انی می رس��د که به اندازه 
کافی ش��جاع هس��تند تا به روش خود عمل کنن��د. افراد موفق 
ممکن اس��ت در ابتدا به خ��ود اجازه  این اش��تباه را بدهند، اما 
چیزی در وجودش��ان، آنها را به ریس��ک کردن تشویق می کند. 
آنه��ا ترجیح می دهند چیزی جدید را امتحان کنند و شکس��ت 
بخورند تا اینکه شرایط امن و زندگی خسته کننده داشته باشند.

 ۴. اعتقاد داشتن به کمال
آس��ان اس��ت برای چیزی که به نظر یک فرص��ت فوق العاده 
می رسد امیدوار باشیم. آسان است به کسی که جذبه و جذابیت 
دارد باور داشته باشیم، اما اگر چیزی برای واقعی بودن بیش از 
حد خوب اس��ت، احتماالً واقعی نیست. هیچ کس کامل نیست. 
افراد موفق ممکن اس��ت یک بار به این دام بیفتند، اما در آینده 

مطمئنا درگیر کمال گرایی نخواهند شد.
 5. سرزنش کردن دیگران

عدم پذیرش مسئولیت اشتباهات خود و تالش برای سرزنش 
دیگران، برای شما و کسانی که در اطراف شما هستند فوق العاده 
مخرب اس��ت. با ای��ن حال، این یک��ی از گرایش های انس��انی 
ماس��ت؛ چرا که دوست نداریم به نقشی که در شکست داشتیم 
اعت��راف کنیم. افراد موفق مس��ئولیت کار خ��ود را می پذیرند و 
این برای ش��ان احترام می آورد. آنها مسئولیت اشتباهات خود را 
برعهده دارند و پس از آن فراتر از اشتباهات شان رشد می کنند.

6. اجازه دادن به احساسات در تصمیم گیری
احساس��ات گاهی اوقات س��بب می ش��وند نتوانیم تصمیمات 
درس��ت و منطقی بگیریم، حتی اگ��ر در ذهن مان تالش کنیم 
جلوی تصمیم گیری احساس��ی را بگیریم، اما باز هم احساسات 
منفی مانند حسادت، تردید و خشم می تواند حتی منطقی ترین 
افراد را هم آزار خواهد دهد، قضاوت ش��ان را خنثی خواهد کرد 
و در نتیجه منجر به تصمیم گیری احساس��ی و نادرست خواهد 
ش��د. افراد موفق به خود اجازه نمی دهند بیش از یک بار به این 

تله بیفتند.
 7. فرسوده شدن

هیچ کس رویاهای خود را بدون کار و استقامت بسیار به دست 
نم��ی آورد، اما افراد موفق به س��رعت یاد می گیرن��د که نیاز به 
تع��ادل در زندگی دارن��د. اعتیاد به کار تنها منجر به اس��ترس 
درازمدت و درنهایت فرس��ودگی خواهد شد. وقت خود را صرف 
گرفتن انرژی و اس��تراحت کنید - زمانی که بازگشتید اثراتش 

را خواهید دید.
 8. میانبر رفتن

در کسب و کار یا در زندگی هیچ گذرهای سریع وجود ندارد. 
ت��الش برای بریدن خط یا پرش به جل��و به احتمال زیاد منجر 
به شکس��ت و یا حداقل نتایج خواهد ش��د. اف��راد موفق ممکن 
است س��عی کنند یک بار میانبر بروند، اما هنگامی که شکست 

خوردند، یاد می گیرند که شما نمی توانید خط را دور بزنید.
ادامه دارد ...
Entrepreneur/ucan  :منبع

رهبری
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به عن��وان یک رهبر هوش��مند باید ب��ا توجه به تغییر ش��رایط و رفتار 
کارمندان، سیاست های خود را تغییر دهید تا کسب و کار شما با شکست 

مواجه نشود.
برای هدایت افراد یک سازمان باید هوشمندانه عمل کرد و به هدف اصلی 
رس��ید. این وظیفه برعهده رهبر سازمان است، او می تواند با خوداندیشی 
و تغییر سیاست خود در مدیریت افراد سازمان به ویژه نسل جوان، کشتی 
کس��ب و کار را به جزیره موفقیت برس��اند. در ادامه با ما همراه باش��ید تا 

بیشتر در این باره بحث کنیم.
به عنوان یک مدیر، بیشتر از همه به نسل جوان توجه کنید، کارمندانی 
که دوس��ت دارند در امور مش��ارکت داش��ته باش��ند و همیش��ه بهترین 
تالش های شان را برای پیشبرد کارها انجام می دهند. ولی آنها دستخوش 
تغییر و تحول هس��تند، بنابراین سازمان ش��ما چه این تحوالت جدید را 
دوست داشته باشد یا نه! فرصت ها راه خودشان را پیش می گیرند. این  یک 

واقعیت است که چهره  نیروی کاری شما در حال تغییر است.
 ،)Pew( س��ال 201۵ با توجه به یافته ها و مشاهدات عینی شرکت پیو
در اکثر محیط های کاری آمریکا، نسل هزاره )نسل متولد حدود سال  های 
2000( گوی سبقت را از نسل قبل ربوده اند. این مسئله، رهبران کسب  و 
کارها را س��ردرگم کرده است که چگونه این نسل جدید را در محیط های 
کاری با بیشترین بازده مشغول به کار کنند. باز به سؤال اصلی برمی گردیم، 
اگر کسانی که ما هدایت شان را برعهده  داریم تغییر کنند، پس ما چگونه 

آنها را رهبری کنیم.
در این دو کلمه کلیدی تأمل کنید: رهبری و هدف

در مصاحبه هایی که با بیش از 600 مدیر کسب  و کار انجام شد، یک نکته 
بارها و بارها تکرار می شد، آن نکته تالش برای جذب مشارکت کارمندان 
جوان بود که به عنوان رویکرد جدید در رهبریت از آن یاد می شود. آمارها 
 )Gallup( هم این واقعیت را نش��ان می دادند؛ در نظرسنجی های گالوپ
برخی از تفاوت های جالب بین نسل جدید و نسل های قبل تر روشن  شده 
اس��ت، برای مثال می توان از میزان انگیزه و مش��ارکت بیشتر نسل جدید 

در محیط کار نام برد.
1- پول

 نس��ل جدید درس��ت زمانی فعالیت خود را آغاز کرد که بدترین رکود 
اقتص��ادی تاریخ را ش��اهد بودی��م؛ به همی��ن دلیل بار مال��ی زیادی به 
دانش��جویان تحمیل ش��د. درنتیجه حدود نیمی از آنه��ا حاضر بودند در 

مشاغلی با 20درصد دستمزد کمتر کار کنند.
2- فرصت های شغلی و اهداف

 نسل هزاره با بررسی چشم اندازهای حرفه ای خود، مطالبات جدیدتری 
را تعریف می کنند. فرصت هایی نظیر یاد گرفتن، رش��د کردن، پیشرفت و 
انجام کارهایی که مهم  هس��تند. به عبارت  دیگر، آنان از اهداف و فرصت ها 
به عنوان نیروی محرکه در مسیر دستیابی به اهداف شان استفاده می کنند.

3- رهبری
نسل جدید همچنین کیفیت رهبری و مدیریت کسانی را که برای آنها 

کار می کنند، ارزیابی می کنند. آنها به دنبال افرادی هس��تند که مشوق و 
پشتیبان تالش های بی وقفه  آنها باشند. به عبارتی آنها رهبرانی می خواهند 
که به حرف آنان روح ببخش��ند نه مدیرانی که از حل مش��کالت س��ر باز 

می زنند.
اما فایده این یافته ها برای کس��ب  و کار ش��ما چیست؟ این روزها برای 
جذب کارمن��دان به مواردی فرات��ر از پول احتیاج دارید؛ نظیر آش��نایی 
کارمندان با اهداف! همچنین نحوه رهبری از اهمیت باالیی برخوردار است.

چرا خوداندیشی اهمیت دارد؟
بسیاری از مشاوران و مدیران دوست دارند تبدیل  به رهبرانی شوند که 
الهام بخش نس��ل جوان س��ازمان خود باشند. دستیابی به این مهم نیاز به  
خوداندیش��ی دارد، چرا؟ تا بدانیم چطور می توانیم با این نسل جدید کنار 

بیاییم و آنها را به مسیری که مد نظرمان است، هدایت کنیم.
ب��ه عقیده دکتر اس��توارت دانالدس��ون، مدی��ر مرکز ارزیابی دانش��گاه 
کالرمانت، مدیرانی که می خواهند الهام بخش افراد س��ازمان خود باشند، 
نباید تنها به حرف زدن اکتفا کنند. دانالدسون می گوید: »اگر رهبر یا مدیر 
ارشد تیم  نتواند خود را با اصول مثبت مدیریتی وفق دهد و همچنین نداند 
که برای مدیریت بهتر چگونه باید با کارکنان خود ارتباط برقرار کند، قادر 

نخواهد بود تأثیر مثبت و پایداری در آینده سازمان ایجاد کند.«
به عبارت  دیگر، رهبران بزرگ تغییر را اول در خودشان جست وجو می کنند 
تا بدین وسیله در کسب  و کار تغییر ایجاد شود. لیندی پاتیسون، مأمور ارشد 
تغیی��ر و تحول گروه اِم و مدیرعامل ش��رکت Maxus Global در این باره 
می گوید: »کارفرمایان باید نگاهی جامع به خود و ساختار کسب  و کاری که راه 
انداخته اند، بیندازند تا تشخیص دهند واقعاً در چه جایگاهی قرار دارند. آنها باید 
بدانند چگونه می توانند با دیگران ارتباط برقرار کنند تا نکات قوت شان پیدا شود. 
شما باید به مسیری که انتخاب کرده اید، ایمان داشته باشید و از محدودیت ها و 
نقاط ضعف تان آگاه شوید. این مهارت ها را دست  کم نگیرید، شما به عنوان یک 

رهبر واقعاً به آنها احتیاج خواهید داشت.«
»کلید حل مشکالت شما خوداندیشی است!«

افراد اهرم رسیدن شما به اهداف تان هستند
تاد ِدیویس، به عنوان مأمور ارش��د در FranklinCovey کار می کند. 
او نویس��نده کتاب »بهتر شو« اس��ت. ِدیویس در کتاب خود به 1۵ روش 
اثبات ش��ده برای ایجاد روابط مؤثر کاری اش��اره کرده است. او در این  باره 
می گوید: »اصاًل اهمیتی ندارد در چه حرفه ای مشغول به کار هستید، مردم 
بزرگ ترین دارایی ش��ما محسوب می ش��وند. پس هر چقدر افراد راحت تر 
بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند، مزایای آن به جیب ش��ما خواهد رفت و 

شرکت شما خواهد توانست به راحتی در رقابت با بقیه پیروز باشد.«
به عقیده  دیویس دو مهارت ارتباطی وجود دارد که رهبران باید بیشتر 
از همه از آنها بهره گیرند. او در جایی از کتابش می گوید: »رهبران باید کار 
را برای خودشان آسان کنند و واقعیت ها را بگویند. آنها باید آماده گرفتن 
بازخورد باشند و البته این برای مردم هم راحت تر است که هنگام بازخورد 

دادن، حقیقت را بگویند.«

رهبران باید خواسته های شان را برای مردم مطرح کنند. دیویس در جایی 
می گوید: »رهبرانی که انتظارات ش��ان را برای کارکنان تش��ریح می کنند، 
به مراتب تأثیرات بهتری دریافت می کنند. ما بیش از صحبت کردن، نیاز به 
عمل کردن در مورد اهدافی داریم که می خواهیم به دست شان بیاوریم. ما 
باید به کارمان ایمان داشته باشیم و به آن عمل کنیم. همه  تغییرات مهم 

از درون ما سرچشمه می گیرند.«
دستاوردهای کارمندان تان را به هم پیوند دهید تا به نتیجه برسید

ب��ه گفته مای��ک گومس��ون، رئیس بخ��ش مدیریت مناب��ع آب گروه 
NORMA، مدیری��ت انس��انی یعنی پ��اداش دادن ب��ه کارمندانی که 
دستاوردهای ش��ان با منافع کس��ب  و کار ش��ما منطبق باش��د. گومسون 
می گوی��د: »هدف از این کار انگیزه دادن به همه  افراد س��ازمان اس��ت تا 
آنها از طریق ارائه خدماتی متفاوت به مشتریان با تشخیص و مشارکت در 
حوزه هایی که به س��ودآوری شرکت منجر می شود، برای موفقیت شرکت 

بکوشند، رشد کنند و به اهداف شان برسند.«
گومس��ون در جایی دیگر می گوید: »این بدان معنا است که در رهبری 
هم باید ابتکار داشته باشید و هم راهنمای خوبی باشید، باید کارمندان تان 
را برای مؤثر بودن تشویق کنید. شما به تالش های آنها برای رشد شرکت 
نیاز دارید و اینکه آنها همیشه با مسیری که انتخاب کرده اید موافق باشند، 

به تنهایی کافی نیست.«
وقتی کارمندان تغییر می کنند، رهبران هم باید تغییر کنند

اِری��ن کروبیل، رئیس بخش خدمات اختصاصی ش��رکت ACI اس��ت. 
این ش��رکت در زمینه فراهم کردن رفاه کارمندان در محیط کار و زندگی 
فعالیت می کند. همچنین شرکت ACI به کارفرمایان کمک می کند کسب 
و کار خود را با روش هایی بهبود بخشند و روحیه خود و زیردستان شان را 
افزایش دهند. به گفته کروبیل: »امروزه کارفرمایان باید امکانات و ابزارهای 
بیش��تری در اختیار کارمندان قرار دهند تا نیازهای آنان را برآورده سازند. 
کارفرمایان نباید به این فکر کنند که منابع مالی شان به اتمام می رسد، آنها 

باید تغییر شرایط کارمندان را جدی بگیرند.«
کروبیل می گوید: »اگر به وظایف شرکت ها از دیدگاه تئوری ماسلو نگاه 
کنید، متوجه خواهید ش��د ک��ه به یک تغییر و تحول اساس��ی در رابطه 
ب��ا نیازهای کارمندان احتیاج خواهید داش��ت. پول مهم اس��ت؛ اما دلیل 
نمی شود که از نیازهای سطح پایین تر مثل غذا و سرپناه غافل شویم. مردم 
دیگر فقط دنبال کار نیس��تند؛ آنها فقط سرکار نمی روند که بعد دوباره به 
خانه برگردند. آنها دنبال شادی و خرسندی پشت میز دفترشان هستند.«
مش��اوران و مدیران��ی ک��ه می خواهند در جه��ان ام��روز همچنان به 
س��کانداری در محیط های کاری ادامه دهند، تنها نیاز به درک تفاوت های 
کارمندان ش��ان ندارند؛ آنان بیشتر از همه باید درک کنند چگونه از تغییر 
چهره محیط کار برای تغییر در شیوه مدیریت الهام بگیرند. با سرمشق قرار 
دادن رهب��ری مبتنی بر هدف، کارفرمای��ان می توانند همکاری و وفاداری 

کارمندان شان را به نحو خیلی مؤثرتری، بیشتر کنند.
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دلیل اصلی افراد برای س��رمایه  گذاری در سهام چیست؟ مسلماً به 
دس��ت آوردن سود و افزایش ثروت. این هدف از دو راه قابل دستیابی 
اس��ت: یکی افزایش قیمت س��هم و دیگری س��ود س��االنه سهام که 

به صورت نقدی بین سهامداران تقسیم می شود.
برخی سهامداران به دریافت سود سهام عالقه ای ندارند و بیشتر تمایل 
دارند سود سالیانه شرکت برای راه  اندازی پروژه  های جدید سرمایه  گذاری 

شود و به این شکل ارزش سهام شان رشد بیشتری کند.
س��رمایه  گذاری در سهام این شرکت  ها ریس��ک بیشتری نسبت به 
سرمایه گذاری در سهام شرکت  هایی دارد که هر ساله درصد باالیی از 
سود خود را به  صورت نقدی بین سهامداران شان تقسیم می   کنند، اما 

آینده درخشانی هم در انتظار سهامداران شان است.
مطالعه سرگذش��ت وارن بافت، پیتر لینج و دیگر س��رمایه  گذارانی 
که رویکرد بلندمدت دارند، نش��ان  دهنده این موضوع است. حاال اگر 
ش��ما نیز تا چند س��ال آینده به پول خود احتیاج ندارید، در س��هام 
باارزش س��رمایه  گذاری کنید که پتانسیل رشد باالیی دارند، اما سؤال 

اینجاست که چگونه می  توان سهام ارزشمند را شناسایی کرد؟
به سهامی ارزش��مند گفته می شود که سریع  تر و بیشتر از شاخص 
س��هام رشد می کند. به عبارتی یک س��هم ارزشمند، عملکرد بهتری 
نس��بت به سایر ش��رکت های هم  گروه دارد. برای مثال فروش بیشتر 
و س��ود باالت��ری دارد. از طرف��ی این نوع س��هام، نس��بت به ارزش 
واقعی  ش��ان، قیمت کمتری هم دارند. برای مثال ش��ما بعد از تجزیه  
و تحلیل ش��رکت الف، حاضر هس��تید برای هر س��هم آن مبلغ 340 
توم��ان پرداخت کنید، اما این س��هم در بازار ب��ه قیمت 270 تومان 
به فروش می  رس��د، بنابراین برای انتخاب یک س��هم ارزش��مند، باید 
ش��رکت را از جهات مختلف تجزیه  و تحلی��ل کنید و صبر و انضباط 
مالی داش��ته باشید تا به موفقیت های بزرگ برسید. افرادی نظیر وان 
باف��ت، بنجامی��ن گراهام، پیتر لینچ و جان تمپلت��ون با همین روش 

ثروتمند شده  اند.
اگرچه با رعایت نکات باال می توانید تا حد زیادی در انتخاب س��هام 
خوب از بد موفق عمل کنید، بااین حال نکات بیشتری هم وجود دارد 
که به شما در انتخاب سهام ارزشمند کمک می کنند. با هم این نکات 

را مرور کنیم:
گوش  به  زنگ تحوالت بزرگ تکنولوژی، اقتصادی و سیاسی باشید:

یک ش��رکت قوی در صنعتی رو به رش��د راهی جز موفقیت ندارد. 
چنانچه تاریخچه بورس را بررس��ی کنید، مثال های متعددی از آن را 
می یابی��د. گاهی برخی تحوالت مقدمات رش��د یک صنعت را فراهم 
می کنند. تصور کنید تا 1۵سال قبل هیچ صحبتی از خودپرداز بانک، 
دستگاه کارت خوان فروشگاهی، بانکداری موبایلی و اینترنتی در ایران 
نب��ود، ام��ا تصور کنید اگر ام��روز بانکی هیچ  ی��ک از این خدمات را 
به مش��تری  های خود ندهد. چه اتفاق��ی می  افتد؟ افزایش تحریم ها یا 
برچیده شدن آن، تغییرات نرخ ارز یا پیر شدن جمعیت کشور هر یک 
تحوالت عظیمی هس��تند که همه ش��رکت های بورسی را تحت تأثیر 
ق��رار می  دهند. پیش از اینکه غافلگیر ش��وید در مورد هر یک از این 

تحوالت بزرگ، برنامه  ریزی کنید.
رشد شرکت را با رشد شاخص های صنعت و بازار مقایسه کنید:

شما برای تشخیص میزان رشد شرکت باید آن را با یک معیار دیگر 
مقایسه کنید. معموالً افراد برای این کار رشد سهام شرکت خود را با 
رشد سهام شرکت  های مشابه در صنعت یا شاخص کل بورس مقایسه 
می کنند. برای این مقایس��ه می  توانید س��ود هر سهم شرکت خود را 
با س��ود هر سهم آن در سال قبل مقایس��ه کنید. مثاًل سود هر سهم 
ش��رکت الف در سال جاری 6۵ تومان است. در سال گذشته سود هر 
سهم شرکت الف ۵0 تومان بود. با مقایسه این دو با هم می  بینیم که 
سود هر سهم شرکت طی یک سال 30درصد رشد داشته است، حال 
 آنکه ش��اخص صنعت در سال گذش��ته 22درصد رشد داشته است، 

بنابراین سهم شرکت الف ارزشمند است.
مزیت و برتری شرکت را نسبت به رقبا مقایسه کنید:

شرکت  هایی که توانسته  اند در حوزه فعالیت شان جایگاه مستحکمی 
را برای خود بس��ازند، می  توانند در درازمدت به سودآوری خود ادامه 
بدهند. ش��رکتی که یک یا چند مورد از موارد زیر را دارد، ش��رکتی 

ارزشمند است:
• ن��ام تجاری پرآوازه ای دارد و همه محصوالت آن را می شناس��ند: 
وقتی صحب��ت از لوازم خانگی، مواد خوراکی یا لبنیات می ش��ود، در 
میان تولیدکنندگان داخلی نام چه شرکت  هایی را به خاطر می  آورید؟
• موان��ع متعددی وج��ود دارد که اجازه نمی  دهد رقب��ا به بازار آن 
ش��رکت وارد ش��وند: برخی ش��رکت  ها در حوزه  ای فعالیت می  کنند 
که قوانین بس��یار سخت گیرانه  ای از س��وی دولت بر آن حاکم است. 
همین ط��ور ممکن اس��ت ورود به ب��ازار برخی محص��والت نیازمند 

سرمایه گذاری کالن باشد و ریسک باالیی داشته باشد.

• شرکت بخش تحقیق و توسعه قوی دارد: تحقیق و توسعه موجب 
تولید محصوالتی می  ش��ود که مش��تریان بسیاری در خارج از شرکت 

منتظر آن هستند.
گزارش های حس��ابداری شرکت را بررسی کنید و از استحکام مالی 

آن مطمئن شوید:
بررس��ی اعداد و ارقام حس��ابداری یکی از کارهایی است که عمده 
تحلیلگران انجام می دهند و به آن تحلیل بنیادی گفته می ش��ود که 
با بررس��ی ترازنامه، صورتحساب سود و زیان، جریان وجوه نقد و بقیه 
گزارش های مالی آغاز می ش��ود و به بررس��ی ب��ازار، صنعت و فضای 
سیاسی و اقتصادی کش��ور ختم می  شود. بعد از پایان فرآیند تحلیل 
تکنیکال ش��ما می توانید در مورد سالمت مالی شرکت تصمیم  گیری 
کنید، اما به س��ه آیتم از تحلیل بنیادی باید بیش��تر توجه کنیم. این 

سه مورد عبارتند از:
• فروش: امس��ال شرکت شما را غافلگیر کرد؟ میزان فروش شرکت 
را با فروش س��ال قبل مقایس��ه کنید. انتظار می رود فروش ش��رکت 

حداقل  10درصد رشد کرده باشد.
• سود: سود شرکت هم باید برابر با نرخ رشد فروش افزایش یابد. در 
صورتی  که فروش 10درصد رشد داشته باشد، رشد 10درصدی سود 

شرکت هم قابل  قبول است.
• بدهی: آیا مجموع بدهی  های شرکت برابر یا کمتر از بدهی های آن 
در سال گذشته است؟ شرکت هایی که با بدهی  های روزافزون دست  و 
پنجه نرم می  کنند، شرکت های مناسبی برای سرمایه  گذاری نیستند.

مدیران شرکت و عملکرد آنها را ارزیابی کنید:
مدیران ش��رکت نقش بس��یار مهمی در موفقیت شرکت دارند، اما 
چگون��ه می  توان عملکرد آنها را س��نجید؟ برای این کار کافی اس��ت 

اعداد و ارقام مالی زیر را بررسی کنید:
• بازده س��هامداران)ROE( : این نسبت نشان می  دهد که مدیران 
با استفاده از س��رمایه سهامداران شرکت چه مقدار سود برای آنها به 
دس��ت آورده  اند. برای محاس��به آن ابتدا از صورتحساب سود و زیان، 

سود خالص شرکت را به دست آورید. سپس آن را بر حقوق صاحبان 
س��هام )دارایی ها-بدهی ها( تقس��یم کنید. به خاطر داشته باشید که 
همیش��ه اعداد و ارقام را حداقل برای دو س��ال متوالی حساب کنید 
تا بتوانید عملکرد ش��رکت را نسبت به س��ال قبل نیز بسنجید. بازده 

سهامداران 1۵ تا 20درصد می تواند قابل قبول باشد.
•رش��د سود شرکت و حقوق صاحبان س��هام: در صورتی  که ثروت 
س��هامداران و سود شرکت سال  به  سال رش��د بیشتری داشته باشد، 

عملکرد مدیران خوب بوده است.
 بررس��ی کنید که سهامداران حقوقی شرکت چه کسانی هستند و 

تحلیلگران چه نظری در مورد وضعیت سهام  دارند:
ممکن است شما در سهامی فوق  العاده سرمایه  گذاری کنید، اما بعد 
از گذشت مدتی هیچ اتفاقی نیفتد و قیمت سهام همچنان ثابت باقی 
بماند! چرا؟ … علت افزایش قیمت، افزایش تقاضا اس��ت؛ یعنی برای 
یک سهم تعداد خریداران از تعداد فروشندگان بیشتر باشد. اگر شما 
س��همی را به  درستی شناسایی و خرید کردید و توجه بازار نیز به آن 
سهم جلب ش��د، مطمئن باشید قیمت ها افزایش می  یابد، بنابراین به 

نکات زیر توجه کنید:
خرید سهامداران حقوقی:

آیا صندوق  ها و ش��رکت  های س��رمایه  گذاری برنامه  ای برای خرید 

س��هم مورد نظر ش��ما دارند؟ اگر جواب مثبت اس��ت، انتخاب شما، 
گزینه خوبی است.

گزارش  های تحلیلگران:
آی��ا تحلیلگ��ران در گزارش  ه��ا و اخب��ار روزانه خود در س��ایت  ها 
و خبرگزاری ه��ا به س��هم مورد نظر ش��ما توجه دارن��د؟ تحلیل ها و 
گزارش های بیشتر موجب رونق سهم مورد نظر شما و افزایش قیمت 

آن می  شود.
پیشنهاد سایت های خبری:

س��ایت  ها و وبالگ  هایی که به ارائه پیش��نهادهای س��رمایه گذاری 
مش��غولند چه نظری در مورد سهم ش��ما دارند؟ اگر نظرشان مثبت 
است، مطمئن باشید به  زودی توجه همه به سهم شما جلب می  شود.

مطمئن شوید که شرکت به عملکرد خوب خود ادامه می  دهد:
وضعیت مالی شرکت ها طی زمان تغییر می  کند و سهمی که چهار 
یا پنج س��ال پیش یک سهم ارزشمند برای خرید بود، در حال حاضر 
می تواند یک سهم معمولی باش��د، بنابراین شما مادامی  که سهامدار 
ش��رکت الف هستید، باید همواره به صورت  ها و گزارش های مالی آن 
مراجعه کنید و اعداد و ارقام حس��ابداری را مورد بررس��ی دقیق قرار 

دهید.
sena :منبع

وارن بافت چگونه ثروتمند شد؟
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اخبار

تبریـز – فالح: مراس��م افتتاحیه دهمین جش��نواره فراگیری 
نخستین واژه "آب" با حضور معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اس��تان، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اس��تان، 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا آذربایجان شرقی و بیش 
از 80 نفر از مدیران و رابطین نواحی مختلف مدارس ابتدایی استان، 
 اعضاء فعال سمن ها و س��ایر عوامل اجرایي برگزار شد . به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، در آغاز مراسم افتتاحیه این جشنواره مهندس 
علیرضا ایمانلو رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقي ضمن قدردانی از حضور مسئولین و مدیران مدارس 
ابتدایی استان طی گزارشی فعالیت ها و اقدامات انجام یافته را برشمرد 
و گفت: با توجه به اینکه کشور ایران در منطقه آب و هوایی خشک 
و نیمه خشک واقع شده و میزان متوسط بارندگی در آن حدود یک 
سوم متوس��ط جهانی می باشد لذا ضرورت مدیریت مصرف آب به 
عنوان یکی از اجزای اقتصاد مقاومتی است از طرفی میانگین مصرف 
سرانه آب شرب خانگی در استان 190 لیتر در شبانه روز برای هر نفر 
رسیده و این در حالی است که الگوی استاندارد 1۵0 لیتر در شبانه 
روز می باشد بنابراین بهینه سازی و تغییر الگوی مصرف در بخش 
آب شرب استان همواره مورد تاکید بوده و این شرکت خود را ملزم 
به اتخاذ تمهیدات و برنامه ریزی برای استفاده درست آب کرده است 
.مهندس ایمانلو اضافه کرد: در این راستا برنامه ها و اقدامات گوناگونی 
در طول س��ال توسط شرکت انجام می گیرد و یکی از این اقدامات 
موثر همکاری خوب مشترک مابین اداره کل آموزش و پرورش استان 
و اجرای موفق جشنواره نخستین واژه "آب" در زمینه فرهنگ سازی 
مصرف صحیح آب در بین دانش آموزان مدارس اس��ت، لذا معلمان 
عزیز بایستی این فرهنگ را در بین دانش آموزان ترویج کنند که آب 
جزء سرمایه ملی بوده و باید همه در حفط این سرمایه ملی بکوشیم 
. وی در پایان ضمن تاکید بر نقش و اهمیت ارزش��مند معلمان در 
تروی��ج و آموزش فرهنگ صحیح مص��رف آب گفت: از آنجا که آب 
سرمایه ملی بوده و متعلق به نسل آینده است و ما بایستی فرهنگ 
مدیریت مصرف آب را به مردم منتقل کرده و به حفظ و صیانت از 
منابع آبی کشور کمک کنیم .در این نشست فتح زاده معاون سازمان 
برنامه ریزی استان نیز بر نقش زنان در توسعه اجتماعی و فرهنگی 
بویژه در بحث مدیریت مصرف آب اشاره و تاکید کرد .معاون آموزش 
ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اس��تان آذربایجان شرقی نیز در 
این نشس��ت گفت: بر خالف تصور خیلی از عامه مردم که بیش از 
س��ه چهارم کره زمین از آب تشکیل شده است می توانیم بگوییم 
که 98 درصد این آبها قابل ش��رب نبوده و تنها 2 درصد از این آبها 
قابل شرب بوده و از این مقدار تنها یک درصد قابل دسترس است و 

پراکندگی بارش نیز در سطح جهان به یک اندازه نمی باشد بنابراین 
اهمیت و ارزش آب با این اعداد و ارقام به درس��تی قابل درک است 
و هدف از بیان این بحث انتقال اهمیت مصرف درس��ت آب توسط 
معلمین عزیز به کلیه دانش آموزان عزیز می باشد. خانم حقایی اضافه 
کرد: همانطوری که همه حضار اطالع دارند آب سرچشمه حیات و 
سرمایه ملی بوده و برای زیست نسل ما و نسل آیندگان چه انسان، 
چه حیوان و چه گیاهان وجود این ماده حیاتی است. وی ادامه داد: 
در این گامی که الزم اس��ت انجام گیرد گام فرهنگ سازی است و 
اولین گام آن آموزش است در این راستا تفاهم نامه ای بین آموزش 
و پرورش استان و شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی به امضاء 
رسیده امس��ال توسط آموزش گران و پژوهشگران توانمند فرهنگ 
س��ازی مصرف درست آب را با برگزاری جشنواره نخستین واژه آب 
عملیاتی کنیم که ان شاء اهلل با همکاری و همیاری هم بتوانیم قدم ها 
و گام های موثرتری در سالهای آتی برداریم . معاون آموزش ابتدایی 
اداره کل آموزش و پرورش استان همچنین با اشاره به نقش حیاتی 
آب و لزوم فرهنگ س��ازی مصرف بهینه آب و نقش و جایگاه ویژه 
آموزش و پرورش اس��تان در این خص��وص و قدردانی از مدیرعامل 
شرکت آبفا استان و عوامل اجرایی جشنواره آمادگی کامل آموزش و 
پرورش را در هرچه باشکوه تر برگزار شدن این جشنواره اعالم کرد 
.مدیر دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني ش��رکت آب و فاضالب 
آذربایجان ش��رقي و دبیر جشنواره نخستین واژه " آب " نیز گفت:  

این جشنواره با همکاري اداره کل آموزش و پرورش استان و سازمان 
مردم نهاد خانه محیط زیس��ت و با حضور فع��ال بیش از ۵00 نفر 
از معلمان، مدیران، کارشناسان آموزش و پرورش استان، نمایندگان 
انجمن اولیاء،  اعضاء فعال س��من ها و سایر عوامل اجرایي اجرا می 
ش��ود و در مرحله اول در ۵2 مدرس��ه ابتدایي و براي 6000 دانش 
آم��وز پایه اول ابتدایي 6000 نفر از اولیاء دان��ش آموزان و 20000 
نفر از دانش آموزان در س��ایر مقاطع در طول دي ماه س��ال جاري 
آموزش های تخصصی در خص��وص مفاهیم آب و راههای صحیح 
مصرف آب داده می شود . مهندس باقرزاده افزود: کشور ما در حال 
حاضر با محدودیت جدي منابع آب روبرو اس��ت و برای حفاظت از 
منابع آب نیاز به گفتمان عمومي و حس مش��ترک ملي هستیم و 
بایس��تي موضوع مصرف صحیح آب را در الیه هاي مختلف جامعه 
مطرح نمائیم و استفاده درست از آب فرهنگ سازي شود، از این رو 
آموزش و ترویج فرهنگ مصرف صحیح آب در جامعه از اهمیت ویژه 
اي برخوردار اس��ت . وی افزود: از آنجائي که که پایه و رکن اساسي 
فرهنگ س��ازي در هر جامعه، آموزش اس��ت لذا آم��وزش و ترویج 
فرهنگ مصرف آب در بین دانش آموزان از اهمیت ویژه اي برخوردار 
است و معلمان گرامي از نقش و جایگاه مهمي درخصوص فرهنگ 
سازي مدیریت مصرف آب دارند و مي توانند به عنوان سفیران آب 
ب��ا ارائه آموزش هاي الزم به دانش آموزان و به تبع آن خانواده ها را 
مفاهیم صرفه جویي آشنا کرده و در حفاظت از منابع آب نقش مهمي 
را در جامعه ایفاد کنند .مهندس باقرزاده گفت: هدف از برگزاري این 
جشنواره این است که دانش آموزان اول ابتدایي همزمان با یادگیري 
اولین کلمه یعني "آب" با مفاهیم و نقش و اهمیت آب در زندگي و 
همچنین با محدودیت هاي منابع آب و روش هاي درست آن آشنا 
شوند و همچنین این مفاهیم در کنار دانش آموزان به خانواده هاي 
آنها نیز انتقال داده مي شود و از اهداف دیگر جشنواره افزایش روحیه 
مش��ارکت پذیري کودکان، خانواده ه��ا و معلمان با مجموعه آب و 
فاضالب و برجسته کردن نقش آنها درحفاظت از منابع آبی مي باشد.  
الزم به ذکر است شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی یکی 
از موفق ترین اس��تانها در بحث آم��وزش دانش آموزان در خصوص 
مدیریت مصرف آب بوده و همچنین فعالیت سمن ها در این استان 
بسیار موثر بوده است .در این مراسم آموزش های الزم بمنظور هرچه 
باشکوهتر برگزار شدن جشنواره نخستین واژه آب توسط آموزشگران 

سازمان مردم نهاد محیط زیست به مدیران و رابطین داده شد. 
در پایان این مراس��م از مدارس نمونه و رابطان نمونه و همچنین 
ازتعدادی از فعاالن و آموزش��گران س��ازمان مردم نهاد خانه محیط 

زیست نهمین جشنواره با اهداء لوح و هدیه قدردانی بعمل آمد.

ارومیه- رونق- مهندس رسول اکبری در گردهمایی فرهنگی و 
دینی صنعت آب و برق استان آذربایجان غربی که در سالن همایش 
ش��رکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی برگزار ش��د، با اشاره به 
وضعیت منابع آبی، اظهار داشت: حساسیت در میزان مصرف بهینه 
و مش��کالت حاصل از افزایش مصرف را ش��اهد هستیم و برای این 
منظور نیز برنامه های فرهنگی قابل توجهی داریم. وی با اش��اره به 
تغییرات اقلیم��ی، تصریح کرد: در هر دهه 0.4 درصد ش��یب گرما 
افزایش می یابد و در هر دهه ش��اهد کاهش 11 میلی متری بارش 
نزوالت آسمانی  هستیم که مدیریت تمام این موارد نیازمند فرهنگ 
سازی اس��ت.  این مس��ئول به وضعیت دریاچه ارومیه اشاره کرد و 
گفت: ب��ا توجه به باال بودن تبخیر در دریاچه ارومیه در هر دهه ۵0 
میلی متر افزایش تبخیر و تعرق را در دریاچه ارومیه شاهد هستیم. 
اکبری ایران را کشوری خشک و نیمه خشک عنوان کرد و گفت:  به 
صورت سرس��ام آوری مصرف آب افزایش می یابد و به سمت بحران 
می رویمبه طوری که متوس��ط سرانه آب 7 هزار و 400 متر مکعب 

در کشور و در استات 2 هزار میلیمتر مکعب به ازای هر نفر در سال 
است و باید بااقدامات فرهنگی، شاهد تغییر باورها و تغییر در مصرف 
باشیم. مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب شهری آذربایجان غربی با 
بیان اینکه باید در رفتار مردم تغییر مصرف را مضاعف کنیم، افزود: 
اس��تفاده صحیح از منابع آب را جدی بگیریم و الزم اس��ت خروجی 
برگزاری چنین همایش هایی تغییرات محسوس در رفتار مردم باشد. 

اکب��ری با بیان اینکه ایجاد حاالت معنوی در انس��انها از طریق کار 
فرهنگی، موضوع مهمی است که مورد توجه قرار گرفته است، گفت: 
کار فرهنگی نیازمند مهارت است و در این کار باید استقامت کرد و 
امروز این توفیق را داریم که در سطح شرکتهای وزارت نیرو، این کار 
فرهنگی را انجام دهیم. وی بر تداوم کار فرهنگی تاکید کرد و گفت: در 
کار فرهنگی نباید قلو یا اغراق کرد. این مسئول ادامه داد: برای اینکه 
کار فرهنگی نتیجه بخش باشد، باید در زبان و دل متولیان فرهنگی 
یکرنگی ایجاد شود و این امر در آذربایجان غربی به یک روند مطلوب 
تبدیل شده است. مدیر انسجام بخش مدیران عامل صنعت آب و برق، 
نظ��ام دهی و ایجاد انس��جام در اقدامات فرهنگی و دینی را ضروری 
عنوان کرد و افزود: ارزیابی و آس��یب شناس��ی و تالش برای آسیبها 

موضوعی است که نباید در کارهای فرهنگی مورد غفلت قرار گیرد.
اکبری با بیان اینکه نباید کار فرهنگی تعطیل ش��ود، ادامه داد: به 
ثمر نشستن کا رفرهنگی مستلزم استمرار بوده و باید در این زمینه 

استقامت داشت.

اصفهان - قاسـم اسد- رییس کمیس��یون آموزش، پژوهش 
و توانمندس��ازی اتاق بازرگانی اصفهان در هش��تمین جلس��ه این 
کمیسیون خواستار تصویب مصوبه ای در خصوص انتخاب پیمانکاران 
بومی در پروژه های ش��هری اصفهان شد.  به گزارش روابط عمومی 
اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه که به ارایه گزارش چهاردهمین 
جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی و تشریح فعالیت های شورای 
شهر در راستای بهبود اکوسیستم کارآفرینی اصفهان، گزارش اولین 
س��مینار رس��انه و اقتصاد و... اختصاص یافت، امیرکش��انی، رییس 
کمیس��یون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان مدیریت واحد ش��هری 
و ش��هر الکترونیک را یکی از دغدغه های ملی عنوان کرد و گفت: 
اصفهان از ابعاد اقتصادی، عبورو مرور و... با شهرهای مطرح دنیا فاصله 
چشمگیری داشته و با اجرای مباحث مدیریت واحد شهری و شهر 
الکترونیک می توان این فاصله ها را کم نمود. وی در ادامه ضمن انتقاد 
از بکارگیری پیمانکاران غیربومی در پروژه های شهرداری اصفهان و 
گالیه مندی فعاالن اقتصادی از این موضوع، خواستار تصویب مصوبه 
ای در خصوص توجه ویژه به انتخاب پیمانکاران بومی در پروژه های 

ش��هرداری اصفهان ش��د. در ادامه کوروش خس��روی، نایب رییس 
کمیسیون آموزش و عضو شورای اسالمی شهر اصفهان ضمن تشریح 
اقدامات یکسال گذشته شورای شهر اصفهان در راستای بهبود اکو 
سیستم کارآفرینی گفت: کاربوم یا اکوسیستم کارآفرینی به مجموعه 
افراد، س��ازمانها، رویدادها، باورها، روش ها و قوانین گفته می ش��ود 
که در یک محدوده جغرافیایی موجب شکل دادن محیطی مناسب 
برای رش��د کارآفرینی خواهد ش��د. وی افزود: از س��ال 93 مبحث 
بهبود اکوسیستم کارآفرینی شهرجزو دستور کار هیات نمایندگان 

اتاق بازرگانی اصفهان بویژه کمیسیون آموزش قرار گرفته و پس از 
تصویب ایجاد س��تاد کارآفرینی اصفهان، مدیر درآمد شهرداری به 
عنوان دبیر ستاد انتخاب ش��د. عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 
همچنین تصریح کرد: در سال گذشته سمپوزیوم بررسی عملیاتی 
چند اکوسیستم کارآفرینی خارجی ایجاد و مکانی نیز برای فضای 
کار اشتراکی کارآفرینی در نظر گرفته شده که بزودی افتتاح خواهد. 
خسروی تدوین برنامه آموزشی 10 میلیون نفر ساعته شهروندان در 
زمین��ه مهارت های مدیریتی، تکنولوژیهای روز و راهکارهای بهبود 
ویژگیهای شخصیتی را از جمله فعالیت های شورای شهر از ابتدای 
سالجاری ذکر کرد. وی دسترسی به بازارهای خارجی را یکی از المان 
های اکوسیستم کارآفرینی عنوان کرد و افزود: در همین راستا و به 
منظور تبدیل اصفهان به یک شهر بین المللی برگزاری هفته مسقط 
در اصفهان در ابتدای اس��فندماه سالجاری، هفته اصفهان در میالن 
ابت��دای فروردین 98، هفته ش��یان در اصفهان اواخر خرداد و هفته 
اصفهان در فرایبورگ در دستور کار شهرداری قرار گرفت که کامال 

توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد. 

اهواز - شـبنم قجاوند- برگزاری جلس��ه مشترک تأمین 
اجتماعی اس��تان خوزس��تان با اعضای کانون های انجمن های 
صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی ۵0 هزار کارگر ساختمانی 
تحت پوش��ش تأمین اجتماعی اس��تان خوزستان هستند. سید 
محمد مرعشی مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان با تاکید 
براینکه سازمان تأمین اجتماعی همواره در صدد است تا شرایط 
فعالیت و معیشت منابع انسانی کشور را حمایت تا نیروی انسانی 
بتواند در پناه تأمین اجتماعی به صورتی فعال و پویا در توس��عه 
پایدار کشور مشارکت نماید افزود از اینرو سازمان تأمین اجتماعی 
در راستای گشترس و تعمیم پوشش بیمه ای آحاد جامعه و بویژه 

اقش��ار کم درآمد کارگران س��اختمانی را با حداقل نرخ بیمه ای 
تحت پوشش خدمات، تعهدات و حمایت های خود قرار داده است. 

مرعشی با اعالم اینکه در حال حاضر ۵0 هزار کارگر ساختمانی در 
استان خوزستان تحت پوشش این سازمان قرار دارند اظهار داشت 
: براساس قانون، کارگران ساختمانی با دریافت کارت مهارت فنی 
از سازمان آموزش فنی و حرفه ای در یکی از شاخه های مشاغل 
ساختمانی و ارائه آن به شعب تأمین اجتماعی استان می توانند 
از بیمه کارگران س��اختمانی بهره مند گردند. مرعشی همچنین 
افزود از مجموع پرداخت 27 درصد دستمزد مشمول حق بیمه، 
20 درصد س��هم دولت و 7 درصد سهم کارگر ساختمانی است 
که با پرداخت ماهیانه آن می توانند در ردیف بیمه شدگان کارگر 

ساختمانی قرار گیرند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی خبر داد؛

دهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه "آب" برگزار می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری آذربایجان غربی:

تداوم برنامه ریزی برای ترویج فرهنگ مدیریت مصرف در وزارت نیرو 

رییس کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان:

ضرورت انتخاب پیمانکاران بومی در پروژه های شهری اصفهان 

مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان :

50 هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش تأمین اجتماعی استان خوزستان هستند

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر اعالم کرد:
ضریب نفوذ 99 درصدی گاز در شهرهای استان بوشهر

بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز- با توجه به ضریب نفوذ 99 درصدی گاز در ش��هرها و 9۵ 
درصدی گاز در روستاها ، استان بوشهر ازجمله استان های برخوردار کشور در امر گازرسانی معرفی 
می شود. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، مسلم رحمانی، مدیرعامل شرکت گاز استان 
بوشهر با اعالم این خبر، اظهار داشت: از 37 شهر استان بوشهر، به 36 شهر که قابلیت گازرسانی داشته 
اند و نیز از 407 روستای باالی 20 خانوار، براساس مصوبه وزارت نفت و شورای اقتصاد تاکنون به 397 
روستای استان گازرسانی شده است که تالش می شود تا پایان سال همه 10 روستای واجد شرایط 
باقی مانده از نعمت گاز برخوردار ش��وند. وی در ادامه با اشاره وضعیت گازرسانی در شهرستان گناوه 
بعنوان یکی از مناطقی که طی سالهای اخیر روند توسعه گازرسانی در آن شتابان بوده است ، اظهار داشت :در حال حاضر، 100 درصد 
از جمعیت شهری و افزون بر 98 درصد از جمعیت روستایی آن، قادر به استفاده از نعمت گاز هستند. به گفته رحمانی، تاکنون بیش 
از 17 هزار انشعاب نیز در شهرستان گناوه نصب شده که از این میزان، حدود 12 هزار انشعاب آن در شهرها و بیش از ۵ هزار انشعاب 
آن در روستاها نصب شده و در حال حاضر، بیش از 13 هزار خانوار در شهرستان گناوه از خدمات گازرسانی استفاده می کنند. وی 
افزود: در سال های اخیر همه تالش خود را برای خدمت رسانی به مردم به کار گرفته ایم تا ضمن توسعه زیرساخت های گازرسانی 

در استان بوشهر، در مسیر ارتقای رفاه و رضایتمندی آنان گام برداریم.

مدیرکل اوقاف استان قم: حماسه سازان اصلی سامرا شهدای مدافع حرم هستند
قم - خبرنگار فرصت امروز - مدیرکل اوقاف استان قم گفت: حماسه سازان اصلی سامرا و دیگر 
شهرهای مقدس، شهدای مدافع حرم هستند که با خون خود زمینه ساز سقوط داعش و خروج آمریکا 
ش��دند. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، حجت االسالم والمسلمین 
سید اسماعیل حسینی مقدم در نخستین اجالسیه حماسه سازان سامرا و بلد که در مجتمع فرهنگی 
امامزاده سید علی)ع( برگزار شد اظهار کرد: همه ما خادم زائران سامرا هستیم و حماسه سازان سامرا 
در حقیقت شهدای مظلومی بودند که لحظه ای در راه جهاد برای خدا علیه خبیث ترین دشمنان 
اهل بیت)ع( کوتاهی نکردند و همه هستی شان را در طبق اخالص گذاشتند. وی افزود: حماسه ساز آنهایی بودند که توانستند حریم 
اهل بیت)ع( را نگاه دارند و امروز امنیت را برایمان به ارمغان بیاورند. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به خاطره ای از 
زیارت حرمین شریفین عسکرین خاطرنشان کرد: یادمان نمی رود که داعشی ها ضریح مبارک ائمه اطهار)ع( را به رگبار بستند و قصد 
داشتند حرم را از شیعیان بگیرند ولی فداکاری های مدافعان حرم خصوصا شهدای مدافع حرم، حماسه ای جاودان آفرید و داعش را 
ریشه کن کرد. وی ادامه داد: مدافعان حرم توانستند با حماسه خود، آمریکا و استکبار جهانی و همه گروه های تکفیری و حامیانشان 

از جمله آل سعود را شرمسار شکستشان کنند. 

مدیر امور آبفای شهرستان قدس خبر داد:
به منظور تولید و مصرف پایدار یک حلقه چاه آب شرب حفر و تجهیز شد 

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز - بهزاد رضوانی با اعالم این خبر گفت: با توجه به افزایش 
روز افزون تقاضا برای آب شرب از سوی شهروندان و به منظور افزایش ظرفیت تولید آب مورد نیاز از 
ابتدای سال جاری حفر یک حلقه چاه آب در دستور کار امور آبفای شهرستان قدس قرار گرفت. او 
افزود: پس از اخذ مجوزهای الزم و جانمایی زمین در محدوده کمربندی چیتگر انتهای خیابان درختی، 
حفر چاه آغاز و طی زمان کوتاهی حفر و تجهیز شد و هم اکنون در مرحله آزمایش پمپاژ قرار دارد. 
رضوانی در ادامه اظهار داشت: با اجرای ۵00 متر خط انتقال بهره برداری و اتصال چاه مورد نظر به 
شبکه توزیع آب شهرستان قدس حدود 2۵ لیتردر ثانیه  به میزان  ظرفیت تولید آب شرب شهرستان افزوده خواهد شد. مدیر امور 
آبفای شهرستان قدس در پایان ضمن تاکید بر  افزایش کمیت و کیفیت آب آشامیدنی شهروندان طی سال های اخیر تصریح کرد: 
با اجرای پروژه های آبرسانی و همچنین اجرای شبکه فاضالب شهری و گسترش آن شاهد افزایش سطح کیفی و کمی آب و ارتقاء 

سطح سالمت جامعه بوده ایم.

نرخ جدید کرایه تاکسی های شهر بندرعباس اجرایی شد
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری، از اجرایی شدن نرخ جدید 
کرایه تاکسی های درون شهری بندرعباس همراه با افزایش 22 درصدی از ابتدای دی ماه جاری خبر داد. به گزارش مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، سعید حسینی پور در تشریح مصوبه اخیر شورای اسالمی شهر مبنی بر افزایش نرخ تاکسی و 
اتوبوس، بیان کرد: پس از مصوبه شورای شهر و تاییدیه فرمانداری بندرعباس و همچنین تاییدیه شورای هماهنگی ترافیک استان، نرخ 
جدید کرایه تاکسی و اتوبوس  ابالغ شد. حسینی پور با بیان اینکه در بخش تاکسیرانی  16 خط در شهر بندرعباس فعالیت دارد، افزود: 
افزایش نرخ تاکسی در تمامی این خطوط با در نظر گرفتن همه جوانب، اجرایی خواهد شد. رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
مسافر با بیان اینکه نرخ کرایه تاکسی های درون شهری بندرعباس به طور میانگین 22 درصد افزایش یافته است، بیان کرد: این افزایش 
نرخ در برخی از مسیرها با افزایش کمتر و در برخی دیگر نیز با افزایش بیشتری همراه بوده و از ابتدای دی ماه جاری نیز اجرا می شود.

تامین امنیت و آسایش و تضمین سرمایه گذاری آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای
خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای لرستان ،در راستای اجرایی نمودن تفاهم نامه بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور و بیمه کارآفرین، نشست سه جانبه ای با حضور رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای 
کوهدش��ت، مدیران آموزشگاه های آزاد شهرستان، مدیر بیمه کارآفرین استان و نمایندگان 
دفاتر بیمه شهرستان های کوهدشت و رومشکان در محل سالن جلسات مرکز آموزش فنی و 
حرفه ای کوهدشت برگزار شد. در ابتدا قبادی رئیس مرکزآموزش فنی و حرفه ای کوهدشت 
ضمن خیر مقدم به مهمانان و مدعوین به معرفی جایگاه آموزشهای فنی و حرفه ای و نیز تبیین ماموریت ها و اهداف مرکز در راستای  
ایجاد اشتغال برای اقشار مختلف جامعه بویژه جوانان پرداخت. وی در ادامه به نقش و جایگاه بیمه ها در تامین امنیت و آرامش جوامع 

امروزی و تضمین سرمایه گذاری در مشاغل مختلف اشاره نمود. 

طرح قرائت و صدور آنی قبوض مشترکان گاز کرمانشاه اجرایی شد
    کرمانشاه -منیر دشتی  - مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: در راستای گسترش خدمات دولت الکترونیک، افزایش 
رضایت مندی مشترکان و صدور صورتحساب در کمترین زمان ممکن ، طرح قرائت و چاپ آنی قبوض گاز بهاء مشترکان در شرکت 
گاز استان به اجرا در آمد. سیروس شهبازی افزود: این طرح اکنون به صورت پایلوت در شهرهای جوانرود، روانسر و هرسین به مرحله 
اجرا درآمده است و مطابق برنامه ریزی انجام شده به تدریج تمام شهرهای استان زیرپوشش این سامانه قرار خواهند گرفت. وی اظهار 
داشت: در این سامانه کنتورخوان بعد از قرائت کنتور، اطالعات را در نرم افزار موجود در تلفن همراه یا تبلت ثبت و پس از ارسال 
داده به سرور اصلی و پردازش اطالعات، صورتحساب گاز در چاپگر همراه کنتور خوان چاپ و همان لحظه تحویل مشترک می شود. 
شهبازی افزود: قرائت سریع و دقیق کنتور و تحویل همزمان صورتحساب به مشترکان در همان لحظه، از بین رفتن زمان قرائت و 
تحویل قبوض، کنترل و نظارت بر عملیات کنتور خوانی با استفاده از جی.پی.اس سامانه، کاهش خطاهای انسانی قرائت، افزایش مهلت 

پرداخت قبوض گاز بهاء توسط مشترکان و اطمینان از توزیع نشدن دیرهنگام قبوض از جمله مزایای این طرح است.

اولین دوره نشست هم اندیشی پایگاههای بسیج شرکتهای نفتی استان مرکزی
اراک- مینو رستمی - به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند بمناسبت گرامیداشت هفته بسیج 
در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی پاالیشگاه به میزبانی پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی این شرکت ،با حضور دکتر فالح فرمانده 
محترم مرکز بسیج وزارت نفت و فرماندهان و اعضای شورای پایگاههای بسیج شرکتهای نفتی استان مرکزی از ساعت 9 صبح الی 16 
برگزارگردیدکه بعد از ارائه عملکرد و طرح مشکالت پایگاهها ، تفاهم نامه تشکیل قرارگاه جهادی خدمت رسانی بین پایگاههای بسیج 
نفتی استان به امضاءفرماندهان و فرمانده مرکز بسیج وزارت نفت رسید. در ادامه از سالن ورزشی شهید رحیم آنجفی پایگاه بازدید 
بعمل آمد. بعد از ظهر همین روز مراسم دیدارصمیمی مدیران و روسا و فعاالن بسیجی و سرگروههای حلقات شجره طیبه صالحین 
با دکتر فالح برگزار گردید. در آغاز این مراسم جناب آقای مهندس امین مدیرعامل محترم شرکت ضمن عرض خیر مقدم خدمت 
میهمانان ارجمند و تبریک هفته بسیج به بسیجیان تالشگر صنعت نفت استان مرکزی با تشکر ویژه از همکاران بسیجی خود آرزوی 
سربلندی و توفیق نمودند ایشان افزود مطمئن هستم با حضور بسیجیان ، همیشه این صنعت با بالندگی به کار خود ادامه خواهد داد. 

میزان جابجایي کاال در ایالم در نه ماهه سالجاري 
ایالم-هدی منصوری- در نه ماهه س��الجاری طی 109 هزارس��رویس و بیش ازیک میلیون و 670 هزار تن کاال در اس��تان 
جابجا ش��ده اس��ت . مهندس دلخواه  مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان ایالم اظهار داش��ت : در نه ماهه سالجاری 
109هزارسرویس بیش از یک میلیون و670 هزار تن کاال در استان جابجا شده است که نسبت به مشابه سال گذشته افزایش چندانی 
نداشته است.وی گفت:افزایش کرایه حمل ،کنترل بارنامه های شرکتها،وارد نمودن نرخهای کف باعث افزایش 30درصدی درآمدها 
شده است وي تصریح کرد :۵3 شرکت حمل و نقل کاال در حال حاضر در استان فعال هستند و بیش از48۵8دستگاه کامیون با عمر 
میانگین 12 سال دراستان فعالیت دارند. وي تصریح کرد حدود 4808  نفر راننده دربخش حمل ونقل باردراستان مشغول کارهستند .
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این روزها در آس��تانه بازگشایی مدارس و دانشگاه ها قرار 
داریم و یکی از دغدغه های پدر و مادرها و خود دانش آموزان 
و دانشجویان افزایش تمرکز و آمادگی برای فراگیری بهتر 
دروس است. در ادامه این مقاله هشت راهکار برای افزایش 
آمادگ��ی و تمرکز در اول صبح ارائه ش��ده که می تواند به 
بهبود عملکرد دانش آموزان، دانشجویان و حتی افراد دیگر 
کمک کند. این لیس��ت ممکن است در نگاه اول طوالنی به 

نظر برسد اما شامل موارد ساده ای است:
خواب کافی

خواب مناس��ب به اندازه نوش��یدن و خوردن غذای سالم 
اهمی��ت دارد، با این وجود بیش��تر افراد ب��ه کمبود خواب 
و ع��وارض جانبی آن دچار هس��تند. موسس��ه ملی خواب 
آمری��کا گزارش کرده که حداق��ل 40 میلیون آمریکایی از 
70 نوع اختالل خواب رنج می برند.  عالوه بر این 60درصد 
بزرگساالن و 69درصد کودکان در طول هفته به مشکالت 

خواب دچار می شوند.
برخورداری از خواب کافی مزایای زیر را به همراه دارد:

بهبود حافظه
زندگی طوالنی تر

خالقیت بیشتر
تمرکز و توجه بیشتر

استرس کمتر
کاهش خطر افسردگی

همانطور که می بینید اکثر موارد باال در فراگیری دروس 
تاثیر بسزایی دارند، بنابراین شب قبل از رفتن به مدرسه یا 

دانشگاه سعی کنید از خواب کافی برخوردار شوید.
دعا و مدیتیشن

پس از ی��ک خواب کافی، دعا و مدیتیش��ن می تواند در 
القای تفکرات مثبت تاثیر زیادی داش��ته باش��د. افراد مثل 
آهنربا عمل می  کنند و به هرچه فکر کنند آن را به س��مت 

خود جذب می کنند.
تمرین صبحگاهی

علی رغم ش��واهد بس��یاری که در رابطه ب��ا فواید ورزش 
وجود دارد، در جوامع پیش��رفته یک سوم افراد بین 2۵ تا 
64 س��ال ورزش نمی کنند و این میزان در جوامع در حال 

توسعه به احتمال زیاد بیشتر است.
اگر می خواهید یک زندگی س��الم، شاد و پربازده داشته 
باشید، بهتر است به ورزش کردن عادت کنید. برای ورزش 
الزم نیس��ت حتما به باشگاه بروید و یک تمرین ساده اول 
صب��ح در حیاط خانه ه��م می تواند در افزای��ش روحیه و 

تمرکز تاثیرگذار باشد.
صبحانه مقوی

مواد غذایی غنی از پروتئین، احساس سیری طوالنی تری 
ایجاد کرده و س��طح قند خ��ون را ثابت نگه می دارند. بهتر 
اس��ت حداق��ل 40درصد حج��م کل صبحان��ه از پروتئین 
تشکیل شود. مواد غذایی مثل مرغ، ماهی، شیر و تخم مرغ 
پروتئی��ن زیادی دارند و افرادی که از محصوالت گوش��تی 
استفاده نمی کنند می توانند از پروتئین های گیاهی موجود 

در حبوبات، سبزیجات و دانه ها بهره ببرند.
دوش سرد بگیرید

دوش آب س��رد س��طح س��المت فیزیکی و ذهنی را به 
یکباره بهبود می بخشد و اگر در بلندمدت انجام شود اثرات 
پایدارتری روی سیس��تم های ایمنی، لنفاوی، گردش خون 
و گوارش��ی برجا گذاشته و با افزایش متابولیسم به کاهش 

وزن نیز کمک می کند.
دوش آب سرد در ابتدا باعث لرزش بدن و افزایش ضربان 
قلب می ش��ود، اما پس از 20 ثانیه همه چیز به روال عادی 

برمی گردد.
کتاب بخوانید

اف��راد عادی به دنبال س��رگرمی و اف��راد موفق به دنبال 

یادگیری هس��تند. بس��یاری از افراد موف��ق جهان حداقل 
هفت��ه ای یک کت��اب می خوانن��د. امروزه با فراگیر ش��دن 
کتاب ه��ای صوتی انجام این کار س��اده تر ش��ده و با گوش 
دادن ب��ه آنها در اتوبوس یا مترو ی��ا حتی حین پیاده روی 

می توان مطالب زیادی فرا گرفت.
اهداف تان را یادداشت کنید

اهداف کوتاه م��دت و بلندمدتان را یادداش��ت کرده و با 
استفاده از آن ببینید چه دیدگاهی نسبت به زندگی دارید. 
اگر هر روز درباره اه��داف بلندمدتی که دارید فکر کرده و 
برای رس��یدن به آنها تالش کنید به زودی موفقیت شما را 
به آغوش خواهد کشید. دستیابی به هدف یک علم است و 

هیچ سردرگمی یا ابهامی درباره آن وجود ندارد.
برای رسیدن به هدف، حداقل یک گام بردارید

قدرت اراده مثل یک عضله است و با تمرین و ممارست، 
قوی ت��ر می ش��ود، اما اگر از آن اس��تفاده نکنید روز به روز 

ضعیف تر خواهد شد.
اخذ تصمیمات ضعیف و از این شاخه به آن شاخه پریدن 

باعث کاهش قدرت اراده می شود.
س��عی کنید کارهای مهم تر را در ابتدای روز انجام دهید 
چون در آخر روز خس��ته هستید و احتمال بیشتری وجود 
دارد ک��ه کارهای مه��م را به فردا موکول کنید. اگر هر روز 
یک گام به هدف تان نزدیک تر شوید، می بینید که آنقدرها 
هم از ش��ما دور نیس��تند و با تالش کافی می توانید به آنها 

برسید.
نتیجه گیری

همه ما می دانیم که نابرده رنج، گنج میسر نمی شود، اگر 
از این هشت گام استفاده کنید، می توانید از روحیه، انرژی، 
توان و تمرکز الزم برای انجام کارهای دش��واری که شما را 

به هدف تان نزدیک می کنند، بهره ببرید.
Inc/digiato :منبع

8 کاری که باید قبل از ساعت 8 صبح انجام داد
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روش هایی برای دریافت بازخورد صادقانه و سازنده
برای اینکه پروس��ه  بازخورد مؤثری داشته باش��ید، پیش از هر چیز تالش کنید بدون قضاوت، به آنچه 

در اطراف تان می گذرد توجه کنید.
ران کاروچی، مدیر و بنیان گذار مؤسس��ه آموزش��ی و مش��اوره  رهبری ناوالنت، در مقاله ای که اخیراً در 
نشریه  کسب وکار هاروارد منتشر شد، بهترین روش های بازخورد گرفتن از کارمندان را شرح می دهد. آنچه 

در ادامه این مطلب می خوانید، بخش هایی از این مقاله  تحقیقاتی است:
من اخیراً در یک نشس��ت مدیریتی ش��رکت کردم که در آن فردی ک��ه به تازگی به رهبری یک بخش 
منصوب  شده بود، سخنرانی خود را ایراد می کرد. یکی از اظهارات و ادعاهای او این بود که انسانی بسیار 
خودآگاه اس��ت و همیش��ه از بازخورد گرفتن اس��تقبال می کند. جالب اینجا اس��ت که از نگاه مدعوین، 

مشخص بود که این قبیل حرف های تکراری را باور نمی کنند.
طی 30 سال گذشته، بارها شاهد بوده ام که رهبران کسب وکاری که مدعی روشنفکری اند، خودشان را 
به همین شیوه معرفی می کنند. ولی صرفاً با این ادعا که فرد هوشیاری هستید و به خودشناسی اهمیت 
می دهید، چنین ویژگی هایی را در درون تان پرورش نمی دهید! همه  ما می دانیم سطوح باالی خودآگاهی 
به عملکرد بهتر تیم منجر می ش��ود، ولی متأسفانه تحقیقات نشان می دهند که اغلب مدیران فاقد چنین 
خصوصیتی هستند. در پایان این جلسه، از رهبر مذکور پرسیدم: »تا به امروز برای افزایش خودشناسی و 
دریافت بازخورد، چه  کارهایی انجام داده اید؟« او با افتخار جواب داد: »یکی از مهم ترین اولویت های من، 
دریافت بازخورد از کارمندان در انتهای سال است.« من سعی کردم کنجکاوی بیشتری نشان بدهم. از او 
پرس��یدم: »همه این بازخوردها چه تأثیری در بهبود سبک رهبری شما داشته است؟« او صمیمانه پاسخ 
داد: »مثاًل سال گذشته از خالل همین بازخوردها متوجه شدم جلسات کاری مان خیلی طوالنی است؛ به 
همین دلیل زمان جلس��ات را نیم س��اعت کاهش دادم.« حاال می توانستم علت نگاه های ناباورانه  مدعوین 
جلس��ه را درک کنم. خوش��بختانه ش��ما نیازی به بازخوردهای 360 درجه ندارید تا بفهمید دیگران چه 
ایده ای در مورد س��طح مدیریت و رهبری ش��ما دارند. اگر می خواهید بدانید مردم و کارمندان، واقعاً چه 

نظری دارند، به این چهار اصل توجه کنید:
از همکاران تان بخواهید نسبت به رفتارتان واکنش نشان بدهند

س��اده ترین راه برای اینکه متوجه ش��وید دیگران در مورد شما چه فکر می کنند، این است که همین را 
از آنها بپرس��ید. اگر هیچ کس مخالفتی با ش��ما نشان نمی دهد، به احتمال زیاد آنچه شاهدید و می شنوید، 
حقیقت ماجرا نیس��ت. بی خبری لزوماً به معنای اخبار خوب نیس��ت. چه در جلس��ات گروهی و چه در 

مالقات های دونفره، اطرافیان تان باید به راحتی بتوانند نظر مخالف خودشان را به شما اعالم کنند.
اگ��ر می بینید هیچ کس با ایده های ش��ما مخالفت نمی کند و در مورد رفتارهای درس��ت و غلط ش��ما 
صحبتی به میان نمی آید، باید بدانید که رابطه سالمی با اطرافیان تان ندارید. رهبران خوب بعد از جلساتی 
که مباحثات پیچیده و دش��واری در آنها گذش��ته است، از کارمندان مورد اعتماد خود می پرسند: »جلسه 
چطور پیش رفت؟ به نظر شما چگونه می توانستم بهتر از این باشم؟« بسیاری از فرآیندهای بازخورد 360 
درجه، به جایگاهی برای مکالمات بی دردسر تبدیل شده اند. بااین حال هرگونه تبادل بازخورد میان رهبران 

و کارکنان، باید به تقویت رابطه  متقابل آنها منجر شود نه اینکه ستیزه جویی را میان آنان افزایش دهد.
به اشاره های غیرکالمی توجه کنید

کارمندان همیشه با اشارات غیرگفتاری به شما نشان می دهند چه احساسی در مورد شما دارند. اغلب 
کارمندان ترجیح می دهند در مقابل رئیس ش��ان س��کوت کنند، ولی زبان بدن و چهره  آنها کاماًل گویای 
احساس ش��ان است. اگر یاد بگیرید که مفهوم این نشانه ها را درک کنید، این عالئم می توانند یک جریان 
دائم��ی بازخ��ورد در اختیارتان قرار دهند. آل��ن و باربارا پیز در کتاب »مفاهیم اصلی زبان بدن«، نش��ان 
می دهند که 6۵درصد از ارتباطات بین افراد، غیر کالمی اس��ت. تشخیص تناقضاتی که بین گفتار افراد و 

زبان بدن آنها وجود دارد، به شما کمک می کند تا حد زیادی از واقعیت امور مطلع شوید.
مثاًل زمانی که افراد به پایین نگاه می کنند یا از تماس چش��می با ش��ما پرهیز می کنند یا وقتی در اواس��ط 
گفت وگو، طرف مقابل کاماًل سکوت می کند یا حالت تدافعی به خود می گیرد، شما متوجه می شوید که جریان 
آرام تعامالت، واقعی نیست. این نشانه ها را دست  کم نگیرید. البته همیشه نظرتان را با تأمل و توجه بیان کنید. 
مثاًل صمیمانه بگویید: »این سکوت شما را باید چطور تفسیر کنم؟« یا »متوجه شدم به من نگاه نمی کنید. گویا 
بخشی از حرف های من درست نبوده. ممکن است لطفاً به من کمک کنید به اشتباهم پی ببرم؟« بیان مؤدبانه 
و مدبرانه  مشاهدات، به مخاطبان کمک می کند احساس شان را راحت تر ابراز کنند و بالطبع رهبران هم بهتر 
می توانند انحرافات یا اشتباهات شان را اصالح کنند. به عالوه وقتی کارمندان شاهد باشند که رهبرشان واقعاً رفتار 

خود را تغییر داده است، اعتماد بیشتری به او پیدا می کنند.
دقت کنید چه روایتی از داستان دارید

ما به طور طبیعی متمایلیم اوضاع را به شیوه ای تفسیر کنیم که گویی همه چیز در مسیر مثبت و عالی 
قرار دارد. به تفسیر درونی و شخصی تان از آنچه واقعاً رخ می دهد توجه کنید. اگر می بینید که می خواهید 
خودتان را متقاعد کنید همه چیز عالی است، یک گام به عقب برگردید و دوباره جریانات را ارزیابی کنید. 
آیا می خواهید خودتان را توجیه کنید یا تس��کین دهید؟ به خودتان می گویید »انگار جلس��ه خیلی خوب 
پیش رفت!« یا »چرا آنها فکر می کنند من رهبر مردد و غیرقاطعی هستم؟ من تاکنون پروسه ها را خیلی 

خالقانه پیش بردم!«
خودتان را وادار کنید که داس��تان را دوباره و به شیوه ای دیگر تفسیر کنید. سعی کنید خودخواهی تان 
را کنار بگذارید. شما باید دیدگاهی منصفانه و مطابق با واقعیت داشته باشید، نه اینکه صرفاً مراقب غرور 

شخصی تان باشید.
واکنش های عصبی و ناخودآگاه تان را بشناسید

همه  رهبران وقتی در ش��رایط بحرانی قرار می گیرند، احس��اس فش��ار می کنند. برخی از آنها زمانی که 
متوجه می ش��وند مرتکب اشتباه ش��ده اند، واکنشی تدافعی نش��ان می دهند. برخی دیگر، وقتی پروسه ها 
به همان س��رعت دلخواه پیش نمی رود، صبر و ش��کیبایی خود را از دس��ت می دهند. عده ای هم اگر به 
خواسته های شان دست پیدا نکنند، به دیگران طعنه و کنایه می زنند یا حالت تهاجمی به خود می گیرند.

صرف  نظر از اینکه این واکنش عصبی چه باشد؛ رهبران عالی، با خودآگاهی در پی یافتن محرک های عصبی 
خود هستند و از دیگران می خواهند در این گونه مواقع، به آنها کمک کنند. به عنوان  مثال یکی از رهبران معروف 
زمانی که نگران می شد، با صدای بسیار بلند حرف می زد. اگر در جلسات کاری موضوع بحث برانگیزی مطرح 
می شد، او در تالشی ناخودآگاه برای فرونشاندن هیجانات درونی اش، به زخم  زبان و جمالت نیش دار طوالنی 
پناه می برد. کارمندانش س��عی می کردند با باال بردن دس��ت خود، او را آرام کنند. درنهایت یکی از اعضای تیم 
به او گفت که برای رهایی از پریشانی و عصبانیت، بهتر است وقتی کارمندان دست شان را باال می برند او حرف 
زدن را متوقف کند. س��رانجام او یاد گرفت که بهتر اس��ت صحبتش را مختصر کند و از عباراتی استفاده کند 
که به کارمندانش روحیه می بخشد. رهبران بزرگ زمانی که مرتکب اشتباهی می شوند، عذرخواهی می کنند، 

احساسات منفی را پشت سر می گذارند و با ذهنی باز و آرام در پی حل مشکل برمی آیند.
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