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رشدمنفیشاخصتولیدصنعتیشرکتهایبورسیمتوقفشد

 مکث صنعت
در میانه بهار

فرصت امروز: س��یر نزولی شاخص تولید صنعتی ش��رکت های بورسی باالخره متوقف شد. گزارش بازوی پژوهشی 
بانک مرکزی نش��ان می دهد رشد شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به 
مدت مشابه سال منفی ۰.2 درصد بوده است. این رشد در محدوده صفر بعد از رشد منفی 6.5 درصدی این شاخص 
در فروردین ماه رقم خورده که به منزله توقف س��یر نزولی ش��اخص تولید صنعتی است. مثبت شدن شاخص تولید 
صنعت خودروسازی و قطعات )بعد از رشد منفی فروردین ماه( و کاهش رشد منفی شاخص تولید صنعت محصوالت...
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ب��ا آغ��از جنگ روس��یه و 
اوکرای��ن، تص��ور اینکه این 
درگیری نظامی تا این اندازه 
بر زندگی مردم سراسر جهان 
تأثیرگذار باشد، ممکن نبود، 
اما تنها با گذش��ت چند روز 
از ش��روع جنگ به مرور آثار 
و تبع��ات آن نمایان ش��د. با 
توجه ب��ه س��هم و نقش دو 
کشور روس��یه و اوکراین در 
تولید و صادرات بس��یاری از 
ویژه  به  اساس��ی  محصوالت 
مواد  و  محصوالت کشاورزی 
غذایی، تمام بازارهای جهانی 
تح��ت تأثی��ر ق��رار گرفتند، 
ب��ه طوری ک��ه صاحبنظران 
آن را با بحران س��ال 2۰۰8 
میالدی مقایس��ه می کنند و 
نهادهای بین المللی از جمله 
فائو نسبت به خطر گرسنگی 
و تهدید امنیت غذایی جهان 

هشدار می دهند.
هم��ه  حاض��ر،  ح��ال  در 
چش��م ها در سراس��ر جهان 
به فصل برداش��ت گندم در 
چین اس��ت تا مشخص شود 
که آیا قیمت غالت در جهان 
باز ه��م باالت��ر خواهد رفت 
یا نه. »نیوی��ورک تایمز« در 
توضیح می دهد که  گزارشی 
چرا جنگ اوکراین و تغییرات 

اقلیمی باعث شده تا 
2موضوع...
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فرصت امروز: حتما این جمله را شنیده اید که »محتوا پادشاه 
است.« جمله ای معروف از بیل گیتس و عنوان مقاله ای که او در 
س��ال ۱996 میالدی نوشته است. موسس مایکروسافت پیش از 
توسعه شبکه های اجتماعی در فضای کارآفرینی به نقش کلیدی 
محتوا اش��اره کرد، اما امروز با وجود گذش��ت 25 س��ال از طرح 
مسئله، جمله »محتوا پادشاه است« همچنان درست است. تهیه 
محتوا یکی از مهمترین نکات در اس��تراتژی کسب وکارهاست. 
این نکته اس��تراتژیک در فعالیت استارت آپ ها اهمیت بیشتری 
دارد. جینا گارنری از متخصصان روابط عمومی و مش��اور کسب 
وکارها در وب س��ایت »فوربس« از لزوم برنامه ریزی طوالنی مدت 
اس��تارت آپ ها در حوزه محتوا نوشته است. جینا می گوید: »این 
روزه��ا اینکه کج��ا دنبال محتوا می گردیم، کمت��ر اهمیت دارد. 
محتوا همه جا هست، در وبالگ ها، مقاله ها، روزنامه ها، توئیت ها، 
طرح ه��ای گرافیکی، ویدئوها، ش��بکه های اجتماع��ی، پلتفرم ها 
و اپلیکیش��ن های پرطرفدار. هر زمان که تلفن هوش��مندتان را 
برمی دارید و صفحات را باال و پایین می کنید، محتوایی به ش��ما 

عرضه می شود.«
زمانی که نوبت به تولید محتوا می رسد، هدف اصلی، ارتباط و 
پیوند هرچه بیشتر با مخاطبان است؛ مخاطبانی که می خواهیم 
رابطه ای وفادارانه و صادقانه با آنها بس��ازیم و در نهایت به تعداد 
بیشتری از دنبال کنندگان در شبکه های اجتماعی برسیم. به ویژه 
در فض��ای دیجیتالی که ام��روز در آن زندگی می کنیم، بیش از 
همیش��ه محتوا نقش اساسی در رس��یدن به اهداف کسب وکار 

ما بازی می کند.
محتواپادشاهاستاماکداممحتوا؟

برای شرکت های اس��تارت آپی نه تنها رشد کردن بلکه موفق 
ماندن، کار دش��واری است. به همین دلیل برای کسب وکارهای 
نوپا، س��خت کار کردن و خلق ارتباطات با مخاطبان و رس��انه ها 

که در نهایت به ایجاد دانش و اطالعات می انجامد، ضرورت دارد. 
برجس��ته بودن در هر جایگاهی در نهایت به فرآیند رشد کسب 
وکاره��ای نوپا کمک می کند. رش��د برای کس��ب وکارها، زمانی 
که به عنوان متخصص در حوزه ای  معرفی می ش��وند، س��اده تر 
اس��ت؛ چراکه مردم به متخصصان ه��ر حوزه ای اعتماد می کنند 
و با اس��تخدام آنان از خدماتش بهره می برند. به طور کلی، زمانی 
که نوبت به تمرکز بر محتوا می رس��د، باید عناصر الزم بر تولید 
محتوای باکیفیت را در نظر بگیرید. س��ه نکته در این بین نقش 
مهمی ایفا می کند. شما باید مطمئن شوید که نخست، محتوایی 
ک��ه تولید می کنید، م��ورد عالقه مخاطب اس��ت، دوم، به پیوند 
هرچه بیش��تر مخاطب با کسب وکار شما کمک می کند و سوم، 

باارزش است.
اینترنت سرش��ار از اطالعات است بنابراین هیچ کسب وکاری 
عالقه ای به تولید محتوایی ندارد که در دریای اطالعات گم شود. 
زمان��ی که برای محتوا برنامه ری��زی می کنید به کلیت پیام فکر 
کنی��د و اینکه چط��ور می توانید آن پیام را از مس��یری متفاوت 
از رقبای ت��ان با مخاطبان به اش��تراک بگذارید. برای اطمینان از 
اتکابخ��ش بودن روش ه��ا، برنامه ریزی اس��تراتژیک برای محتوا 
ض��روری اس��ت و تداوم، یک��ی از مهمترین بخش ه��ا در چنین 
برنامه ای اس��ت. به عبارت بهتر، تولید محتوا برای برجسته سازی 
کس��ب و کارها، چند روز پی��ش از روز اول کار و خلق آن محتوا 
آغاز شده است. خلق محتوا کاری نیست که شرکت ها در لحظه 
آن را عملی کنند. استراتژی ای که شرکت ها برای محتوا در نظر 
می گیرند، به اندازه استراتژی برای روابط عمومی ها اهمیت دارد.

محتوای خوب، توانایی آموزش، اقناع و اطالع رسانی به مخاطب 
را دارد. در فرآیند به اش��تراک گذاش��تن محتوا، شما تصویری از 
برند خود را توسعه می دهید و به مردم اجازه می دهید آنطور که 
هستید، شما را بشناس��ند. به ویژه در شرکت های تازه تاسیس، 

نکته حیاتی در به اشتراک گذاری محتوا، مخابره روزانه اخبار و به 
روز نگه داشتن مخاطب درباره فرآیند کار در شرکت هاست. اگر 
برندی هیچ محتوایی تولید نکند، چطور دنبال کنندگان آن بدانند 
شرکت قصد گفتن چه حرف هایی را دارد؟ چه اولویت هایی برای 
شرکت ها به ویژه استارت آپ ها و کسب وکارهای نوپا برای انتشار 
محتوای مناسب وجود دارد؟ در اینجا صحبت های جینا گارنری 
را می خوانید که در این باره در »فوربس« نوش��ته اس��ت. او پنج 
اولویت کسب و کارها در انتشار اطالعات را ترافیک وب، آگاهی از 
برند، ساختن روابط وفادارانه، ساختن خانه شهرت برای متخصص 

و حرف زدن از ویژگی های شخصیتی می داند.
ازترافیکوبتاآگاهیازبرند

اولویت نخس��ت، ترافیک وب اس��ت. محتوای خوب می تواند 
بازدیدها از سایت کسب وکارها را دوبرابر کند. با افزایش ترافیک، 
مشتریان آسان تر به کسب وکارها دسترسی پیدا می کنند. گوگل 
محتواهای تازه را اولویت بندی می کند. بنابراین به روزرسانی آنچه 
در وب سایت شرکت ها با مخاطبان به اشتراک گذاشته می شود، 
ض��رورت دارد. آگاه��ی از برن��د، اولویت دوم کس��ب و کارها در 
تولید محتوا و انتش��ار اطالعات است. یکی از دشوارترین وظایف 
در اس��تارت آپ ها، آگاه��ی یافتن از برندهاس��ت. آگاهی از برند 
مجموعه ای از اقدامات ش��رکت ها را برای شناساندن خودشان به 
مخاطبان دربر می گیرد، اما بخش مهمی از این مجموعه اقدامات 
به یادآوری و شناسایی کسب وکارها از طریق نام آنها بازمی گردد. 
شناس��ایی شدن از طریق نام و نشان کسب وکارها و نشان دادن 
آنچه شرکت ها را بین رقبا سرآمد می کند، بخش مهمی از فرآیند 
آگاهی از برند در کس��ب وکارهای نوپا به ویژه در مراحل نخست 
کار آنهاست. نکته مهم در فرآیند آگاهی از برند، آگاهی از نقش 
محت��وا در انجام این کار اس��ت. محتوا می تواند با شفاف س��ازی 
فرآیندها در کسب و کارها، پیوند شرکت ها و مخاطبان را تقویت 

کند. جینا گارنری می گوید: »از توصیه های جدی من به کس��ب 
وکارها، این است که فرآیند آگاهی از برند را از طریق پست های 
وبالگ دنبال کنند. پس��ت های وبالگ، ابزاری برای اطالع رسانی 
و آگاهی س��ازی است. اما باید مطمئن شوید هر محتوایی که در 
رس��انه های اجتماعی با مخاطب به اشتراک می گذارید، به اندازه 
کافی برای آگاهی سازی از برند شما معتبر است. برای اطمینان از 
این مسئله، فکر کنید هر بخش از محتوای شما، تنها راه ارتباط 

شما با مردم است.«
اولویت سوم، ساختن روابطی اس��ت که وفاداری در آن حرف 
اول را می زند. در فضای کس��ب وکار، وفاداری خیلی مهم است. 
وفاداری همان قدرتی اس��ت که سود را افزایش می دهد، فروش 
موفق را بیشتر می کند و به رشد پایدار کسب وکارها می انجامد. 
ارتب��اط برقرار کردن یک چیز اس��ت، اما س��اخت ارتباطاتی که 
وفاداری در آن حرف اول را بزند، چیز دیگری است. زمانی که با 
مخاطبان کسب وکارها رابطه ای بسازید که ارزشمند است، مردم 
به تداوم این روابط اهمیت بیش��تری می دهند و برند ش��ما را به 

دوستان و خانواده شان توصیه می کنند.
خلقارزشدرارتباطبامخاطب

هرچه محتوای بیش��تری با مخاطبان به اشتراک می گذارید، 
بیشتر در مسیر شناساندن خود به عنوان متخصص جلو می روید. 
انتش��ار و به اشتراک گذاری محتوای بیشتر به معنای دیده شدن 
بیش��تر در بین رقبا و مشتریان اس��ت. زمان خلق محتوا، اندازه 
ب��ازار محص��ول و خدمات را در نظر بگیری��د و به این فکر کنید 
ک��ه مخاطب تان در چنین ب��ازاری چه چیزی را دنبال می کند و 
بهترین راه کمک شما به او چیست. محتوای شما به کدام سوال 
مخاطب پاسخ می دهد؟ آیا راه حل ارائه کرده اید یا سراغ آموزش 
گام به گام رفته اید؟ ش��ما با انجام هر یک از این کارها به دنبال 
خلق ارزش در رابطه با مخاطب خود هستید. جینا گارنر به کسب 

وکارها می گوید که از تجربیات حرفه ای و موفقیت های شخصی 
خود هم استفاده کنند: »داستان خودتان را برای مخاطب تعریف 
کنید. بینش��ی را که باعث شده بر مش��کالت غلبه کنید با آنها 
به اش��تراک بگذارید. این نوعی کمک به دیگران اس��ت و بسیار 
محتمل اس��ت که به عنوان یک رهبر فکری ش��ناخته شوید.« 
رهبری فکری به معنای تجربه ایده ها و نشان دادن تجربیات افراد 
در زمینه های مشخص است. با ساخت کتابخانه ای از محتوایی که 
مربوط به داس��تان های خودتان است، مقدمه الزم برای شناخته 
شدن به عنوان متخصص و منبعی در حوزه کاری فراهم می شود.
حرف زدن از ویژگی های ش��خصیتی، اولویت بعدی اس��ت. از 
زیبایی های محتوا این اس��ت که فرصت بیان ویژگی های خاص 
برنده��ا را می دهد. وبالگ ها نمونه ای از خروجی هایی اس��ت که 
کس��ب وکارها می توانند در آن از خودش��ان بیشتر حرف بزنند. 
م��ردم زمانی با هم ارتباط برقرار می کنند که ش��باهت های بین 
خودش��ان را تشخیص دهند. این ش��باهت ها نکاتی قابل اتکا در 
ارتباطات انسانی هس��تند. بنابراین برندها و کسب وکارها نباید 
از حرف زدن درباره خودش��ان بترس��ند. به گفته جینا گارنری، 
»اگر اهل صداقت و انسانیت هستید و مخاطبان را هم در چنین 
جایگاه��ی می بینید، فرآیند تولید محتوا می تواند موثرتر از آنچه 
فکر می کنید، عمل کند.« به اشتراک گذاشتن محتوا، مزیت های 
زی��ادی برای کس��ب وکارها دارد و روش ه��ای آن هم بی نهایت 
است. از ش��بکه های اجتماعی تا پلتفرم های اینترنتی، امکان به 
اش��تراک گذاری محتوا با مخاطبان در همه این خروجی ها وجود 
دارد. این دری اس��ت که برای هر کس��ب وکاری حتی کس��ب 
وکارهای کوچک هم باز اس��ت؛ چراکه امکان انتش��ار برخط در 
فضای اینترنت برای همه کسب وکارها وجود دارد. همانطور که 
بیل گیتس در مقاله اش در س��ال ۱996 نوشته، »هیچ شرکتی 

آنقدر کوچک نیست که نتواند در این کار مشارکت کند.«

اکونومیست: عبارتی که برای اولین بار یک دهه پیش مد شد، 
در هم��ه جا وجود دارد. »وجود کامل خود را س��ر کار بیاورید«، 
یکی از چهار ارزش��ی است که ش��رکت امالک »بریتیش لند« در 
وب  س��ایت خود به آن اش��اره می کند. انتش��ارات کواترز در سال 
گذشته ورکشاپی با عنوان »چگونه در محیط کار وجود کامل افراد 
را هدایت کنی��م« برگزار کرد. بانک ING به کارمندان احتمالی 
خود که می خواهد اس��تخدام کند، وع��ده می دهد که »در اینجا 
 ،)Workday( از وجود کامل ش��ما استقبال می شود.« ورک  دی
یک ش��رکت نرم  افزاری س��ازمانی از کارکنانش می خواهد که در 
محیط کار »بهترین خودش��ان« باشند. فین )Finn(، یک سایت 
دسته بندی آگهی در نروژ، در حال استخدام یک متخصص پاداش 
و منافع است که دوست دارد »خود کاملش« را به دفتر کار بیاورد. 
بانک آمریکای��ی کی )Key( ترجیح می ده��د از اصطالح »خود 
اصیل« استفاده کند. ایده  ای که این عبارت  ها را یکی می کند، این 
است که کارکنان نیاز ندارند اثبات کنند کسی هستند که نیستند؛ 

یعنی افراد به جای داش��تن یک نقاب در محیط کار و یک نقاب 
خارج از محیط کار می توانند به راحتی خودشان باشند.

در پ��س این تفکر، نیت خوب یا حت��ی نیت  های خوب زیادی 
وجود دارد. مسئله وجود کامل به اشکال مختلف نشان دهنده این 
ایده اس��ت که افراد اگر به هدف یک ش��رکت باور داشته باشند، 
متعهدتر می شوند؛ اینکه اگر همکاران یکدیگر را بشناسند، تیم  ها 
اثربخش  تر کار می کنند؛ اینکه افراد با هویت  های مختلف باید در 
پوس��ت خودشان احس��اس راحتی کنند؛ اینکه شرکت  ها باید به 
مس��ائلی که بر رفاه کارکنان آنها اثر می  گذارد - از سالمت ذهنی 
تا نگهداری از کودکان ش��ان - اهمیت داده و به آن واکنش نشان 
دهند و اینکه رهبران سازمان باید کمی از وجهه شخصی خود را 
هم به نمایش بگذارند تا کارکنان با آنها احس��اس راحتی داشته 
باش��ند. هیچ  ک��دام از این موارد احمقانه نیس��تند و خیلی از آنها 
مطلوبند، اما هر ایده  ای که موارد زیادی را پوشش می دهد، حتما 
نواقصی دارد و این مورد پر از چنین نواقصی اس��ت. بدیهی است 

که هیچ  کس نباید واقعا وجود کاملش را س��ر کار بیاورد. انسان  ها 
ملغمه  ای از ویژگی  ها هستند که برخی خوب و برخی بدند. خیلی 
از این ویژگی  ها باید از محیط کار دور نگه داش��ته ش��وند. وجود 
حرفه  ای شما، تعهدی که به شغل تان دارید را نشان می دهد و به 
صورت رس��می سر میز ناهار حاضر می شود. اما وجود کامل شما 
در حال برنامه  ریزی برای تعطیالت بعدی اس��ت و بستنی را روی 
مبل لیس می  زند. وجود حرفه  ای ش��ما توضیحات به هیأت مدیره 
ارائ��ه می کند و جمالتی مثل »ح��اال تیم تجزیه و تحلیل در این 
م��ورد به ش��ما اطالعات می دهد« را می گوید. وجود کامل ش��ما 
نمی تواند حتی با یک توس��تر کار کند و چیزهایی مثل »کس��ی 
جوراب من را ندیده؟« می گوید. تظاهر به اینکه کس��ی باشید که 
واقعا نیستید، یک مشکل نیست، یک الزام است. به همین دالیل 
ممکن است کارفرمای شما بگوید که می خواهد وجود کامل خود 
را س��ر کار بیاورید، اما منظورش واقعا این نیس��ت. شرکت  ها یک 
سلس��له مراتب دارند که حتی بادرک  ترین روسای آنها هم انتظار 

دارند افراد به جای پیروی از قلب ش��ان، یکسری اصول را رعایت 
کنند. اگر چیزی بگویید که باعث خجالت شرکت شما شود - مثل 
کاری که یکی از مدیران ارش��د بانک HSBC اخیرا انجام داد و 
هشدارهای مهم درباره تغییرات اقلیمی را مسخره کرد - به خاطر 
روراست بودن تان تحسین نمی شوید، بلکه رانده می شوید. در هر 
شغل رسمی از کارکنان خواسته می شود که شخصیت های خود 
را در آن ش��غل بگنجانند، نه اینکه آن را ابراز کنند. وقتی شرایط 
کاری س��خت یا عملکرد ضعیف می شود، نیروی کار دیگر اولویت 
نیس��ت و اول از همه در لیس��ت گزینه های کاهش هزینه بودجه 
قرار می گیرد. اگر شرایط ایجاب کند از او می خواهند برود و وجود 
کاملش را با خودش ببرد. در نتیجه، آوردن وجود کامل به محیط 
کار به  دقت محدود می ش��ود. متقاضیان کار معموال خود را ملزم 
می  دانند به مصاحبه  کننده اطالعات کمی درباره خودشان بدهند 
تا نشان دهند انسان  های خوبی هستند. بدون تردید این اطالعات، 
جمالتی مثل »یک حیوان خانگی به اس��م کاسابون دارم، در یک 

دکه فروش مواد غذایی کار می کنم و عاش��ق قایقرانی هستم« را 
ش��امل می شود. هیچ  کس نمی گوید »از حیوانات، از ورزش کردن 
و از انس��ان  های دور و برم متنفرم.« بیشتر مدیران هم به شکلی 
کامال مصنوعی درگیر ارائه وجود کامل ش��ان هستند. یک قانون 
نانوش��ته می گوید اگر برای اینکه روراست باشید در حال مشاوره 
گرفتن هس��تید، یعنی قرار نیس��ت روراست باشید و اگر در حال 
برنامه  ریزی برای جلساتی هس��تید تا آسیب  پذیری را به نمایش 
بگذارید، نوعی حیله  گری کنترل ش��ده را نشان می دهید. یکی از 
جذابیت  های محیط کار این است که تالشی مشترک در آن وجود 
دارد. این تالش مشترک »کار« نامیده می شود. باید دوستانه رفتار 
کنید تا همکار خوبی باشید، اما نیازی نیست حتما دوست باشید. 
باید قابلیت همدلی کردن را داشته باشید، اما نیازی نیست همواره 
احساسات و هیجانات خود را خرج کنید. باید خودی نشان دهید، 
سختکوش باش��ید و نقش خودتان را ایفا کنید. باید نقش کامل 

خود را وارد کار کنید و نه وجود کامل خود را.

نقشکاملمهمترازوجودکامل
تمامخودتراسرکارنیاور

5اولویتکسبوکارهادرانتشاراطالعات

چرامحتواپادشاهاست؟

ارزیابیموفقیتپروژه:معیارهاییبرایسنجشبیدردسرپروژه!
مدیریت تیمی از کارمندان که هر کدام از اعضای آن ساز خودش را می زند، اگر به اندازه قهرمانی در مسابقات فرمول یک 
با خودرویی قدیمی غیرممکن نباشد، قطعا خیلی هم راحت نخواهد بود. در چنین شرایطی صحبت کردن درباره مدیریت 
پروژه بیشتر شبیه نوعی شوخی بی مزه است تا ماجرایی باورکردنی، چراکه تا وقتی پای هدفی شسته و رفته در میان نباشد 
و اعضای تیم مثل چرخ دنده های ساعت با هم هماهنگ نشوند، اصال پروژه ای شکل نمی گیرد که بخواهیم درباره زیر و بم 
آن حرف بزنیم. حاال فرض کنید از شانس خوب تان بهترین تیم مدیریت پروژه دنیا را پیدا کرده اید و سرمایه گذارها هم با 
دست و دلبازی کم نظیری آماده اند تا صفر تا صد هزینه های پروژه را تمام و کمال پرداخت کنند. به نظر ما چنین پروژه ای 
چه سرنوشتی خواهد داشت؟  احتماال خیلی از کارآفرینان با اولین نگاه به شرایط باال مثل پیشگوهای افسانه ای از موفقیت 
پروژه خبر خواهند داد. ماجرا در اینجا مثل وضعیت کارگردانی است که یک تهیه کننده مولتی میلیاردر پیدا کرده و می تواند...
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به نظر می رس��د پاسخ یکس��ان و ثابتی برای این پرسش که نفت برای 
اقتصاد یک موهبت است یا نفرین و نعمت است یا نقمت وجود ندارد. تجربه 
نروژ به عنوان تنها کشور نفتی توسعه یافته نشان می دهد که نسبت نفت 
و توس��عه همیشه خطی و یکسویه نیست. در مکاتب و نظریات اقتصادی، 
نفت هم به عنوان کاتالیزور توس��عه و هم به عنوان عامل عقب ماندگی یاد 
شده و همیش��ه محل جدال های فکری بوده است. در مطالعات اقتصادی 
س��ه دیدگاه در این باره به چشم می خورد. دیدگاه نخست، نفت را موتور 
رش��د اقتصادی می داند و از آن به عنوان موهب��ت اقتصادی یاد می کند. 
دی��دگاه دوم از نف��ت در قالب »نفرین منابع« ی��اد می کند. این فرضیه از 
نظریات پیچیده و پرسروصدایی است که بر اندیشه ابطال گرایی کارل پوپر 
در علم اقتصاد بنا ش��ده، اما تجربیات متناقض در کشورها مانع از تبدیل 
این فرضیه به قانون و حتی تئوری شده است. به همین دلیل دیدگاه سوم، 
نسبت نفت و توسعه را پیچیده و غیرخطی ارزیابی می کند و نقش مثبت 
و سازنده ای به شرط مدیریت منابع برای نفت قائل می شود. نگرانی درباره 
اثر منفی منابع طبیعی بر اقتصاد، اولین بار در میان اقتصاددانان توسعه در 
دهه ۱95۰ مطرح شد. سپس در دهه ۱97۰ به دنبال اولین شوک نفتی، 
توجه از صادرات مواد اولیه به تجربیات صادرکنندگان نفت معطوف شد و 
مش��کالت اقتصادهای نفتی باعث پیدایش این دیدگاه شد که درآمدهای 
سرشار نفتی، اثر بدی بر چشم انداز توسعه خواهند گذاشت. حال سوال این 
است که آیا این فرضیه درباره اقتصاد ایران جواب می دهد؟ آیا نفرین نفت 

واقعی است و آیا اقتصاد ایران دچار نفرین منابع شده است؟
حلقهمفقودهاقتصادایران

ش��اید باره��ا اصطالح »نفرین مناب��ع« و یا »بالی نف��ت« به گوش تان 
خورده است. ترکیب عجیب و متناقضی که در ادبیات اقتصادی کشورهای 
دارای منابع طبیعی سرشار به ویژه نفت، بسامد باالیی دارد و در اشاره به 
وضعیتی به کار می رود که نفت به عنوان یک منبع درآمدی سرشار و ثروت 
خدادادی در برخی از کشورها به یک مانع توسعه تبدیل می شود، اما چه 

سازوکاری باعث می شود که یک منبع درآمدی سرشار به جای موهبت به 
نفرین بدل می شود؟ مگر نه آنکه این درآمدهای بیکران نفتی باید کاتالیزور 
رشد و توسعه کشورها باشند؟ آیا منابع طبیعی فی نفسه مانع رشد و توسعه 
اقتصادي هستند و بر انباشت سرمایه اجتماعی تاثیر منفی می گذارند؟ یا 
آنکه شیوه مدیریت این منابع از سوی دولت هاست که منابع را به بال تبدیل 

می کند؟ باالخره نفت علیه اقتصادها کار کرده و یا به سود آنها؟
پژوهشگران در س��ال های گذش��ته تالش کرده اند با بررسی اثرگذاری 
نفت بر رش��د اقتصادی کشورها به این پرسش ها پاس��خ دهند. اولین بار 
نگرانی ها درباره اثر منفی منابع طبیعی بر اقتصاد کش��ورهای تولیدکننده 
در میانه قرن بیستم در بین اقتصاددانان توسعه مطرح شد. نتایج بررسی ها 
نش��ان می داد صادرکنندگان مواد اولیه در تجارت با کشورهای صنعتی به 
علت بدتر شدن رابطه مبادله، مزیت های خود را از دست می دهند. سپس 
اقتصاددانان دیگری هم به اثر منفی و محدود پیوندهای صادرات مواد اولیه 
در مقایس��ه با صنعت پی بردند. در دهه ۱97۰ به دنبال شوک اول نفتی، 
توجه از حوزه صادرات مواد اولیه به مسائل و تجربیات صادرکنندگان نفت 
معطوف شد و مشکالت کشورهای نفتی باعث پیدایش این دیدگاه شد که 
درآمدهای فراوان حاصل از نفت، اثر بدی بر چش��م انداز توسعه اقتصادی 

صادرکنندگان نفتی خواهد داشت.
نهایتا در س��ال ۱99۴ برای اولین بار فرضیه »بالی منابع« مطرح شد. 
منظور از »بال« در این فرضیه این اس��ت که همه کشورهای دارای منابع 
طبیعی، دارای عملکرد خوبی از نظر رشد و پیشرفت اقتصادی نیستند، اما 
این فرضیه بارها مورد نقادی قرار گرفت و رد شد. به گفته منتقدان، انقالب 
صنعتی در انگلستان و آلمان تنها به دلیل وجود ذخیره زیاد سنگ معدن 
و زغال سنگ امکان یافت و همچنین کش��ورهای مالزی، اندونزی، نروژ و 
آمریکا با اتکا به ذخایر منابع طبیعی خود توانس��تند اقتصادشان را پیش 
ببرن��د. نکته کلیدی در این میان، مدیریت صحیح منابع و جریان ورودی 
درآمدهای حاصل از منابع طبیعی است که به پیشرفت اقتصادهای دارنده 
آن کم��ک می کن��د. این نکته کلیدی از نظر پژوهش��گران، حلقه مفقوده 
اقتصاد ایران است و به دلیل فقدان آن، درآمدهای حاصل از فروش منابع 
طبیعی مثل نفت باعث افزایش نابرابری و س��رکوب مالی و کاهش رش��د 

اقتصادی شده است.

سهمنفتازسفرهاقتصاد
مطالعات علمی نش��ان می دهد درآمدهای نفتی به تنهایی برای رش��د 
اقتصادها مضر نیست و اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی دارد، اما زمانی که 
درآمده��ای نفتی بر عواملی مثل س��رمایه گذاری فیزیکی، درجه باز بودن 
اقتصاد، رابطه مبادله و سرمایه انسانی سایه انداخته و آنها را تغییر می دهد، 
اثر کلی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی به شدت کاهش پیدا می کند و 
به کمتر از اندازه اولیه می رسد. به طور کلی، اقتصادهای نفتی با چالش های 
مختلفی دس��ت و پنجه نرم می کنند؛ از یکسو اگرچه نفت به طالی سیاه 
شهرت یافته و دسترسی آس��ان به طالی سیاه می تواند توسعه تجارت با 
کش��ورها را رقم بزند، به تامین ارز خارجی کمک کند و درآمدهای آن به 
جذب س��رمایه مولد منتهی شود، اما در واقعیت تجربه زیسته کشورهایی 
مثل ای��ران و ونزوئال نش��ان می دهد که نتیجه بهره من��دی از این ثروت 
خدادادی، س��هم سایر بخش های اقتصادی را کم می کند و ظرفیت تولید 

در حوزه های دیگر را محدود و وابسته به شرایط فروش نفت می نماید.
در ح��ال حاضر، نزدیک ب��ه 2۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، بیش از 
5۰ درص��د از درآمدهای دول��ت و 8۰ درصد صادرات ایران از بخش نفت 
تامین می شود و این شرایط، دست بخش های اقتصادی دیگر را از توسعه 
و پیش��رفت کوتاه کرده و موجب غفلت سیاس��ت گذار از آنها ش��ده است. 
آنچه این روزها نفت به اقتصاد ایران بخش��یده است، یک ساختار معیوب 
دولتی اس��ت که در آن همه چیز - از رش��د سرمایه گذاری و تولید گرفته 
تا حتی صادرات غیرنفتی - به صادرات نفت و گاز وابسته است؛ آنچنانکه 
درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی کش��ور نیز وابس��تگی تام و تمام به قیمت 
نفت دارد و چه کس��ی می تواند منکر این حقیقت ش��ود که فرصت نفت 
مدت هاس��ت برای اقتصاد ایران تبدیل به تهدید شده است؛ چراکه امکان 
فروش قانونی و صادرات رس��می آن به واس��طه تحریم های نفتی و بانکی 
وجود ندارد. واقعیت زیس��ته اقتصاد نفتی ایران در همه سال های گذشته 
نش��ان می دهد درآمدهای حاصل از ف��روش نفت از دهه 2۰ تا اواخر دهه 
9۰، با همه باال و و پایین ها اگرچه منجر به بهبود برخی از ش��اخص های 
کیفی توسعه اقتصادی مانند بیکاری و فقر شده است، اما قادر نبوده نه این 
پدیده ها و نه سایر پدیده های نامطلوب اقتصادی را به نحو قابل قبولی در 

مسیر اصالح قرار دهد.

آیااقتصادایراندچارنفرینمنابعشدهاست؟

نسبت نفت و توسعه

در حالی که طبق گزارش مرکز آمار ایران، رشد گروه کشاورزی در سال 
گذشته منفی 3.7 درصد بوده است، پیش بینی ها نشان می دهد امسال هم 
وضعیت کشاورزی بهبود پیدا نخواهد کرد. مرکز آمار در گزارش تازه خود 
پیش بینی کرده است که سطح کشت ساالنه در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 
نسبت به سال قبل ۴.6 درصد کاهش یابد. همچنین در سال زراعی پیش 
 رو س��طح کش��ت محصوالتی چون زعفران، هویج، ترب، شلغم و نیشکر 
افزایش اما در مقابل س��طح کاش��ت محصوالتی چون گن��دم، برنج و جو 

کاهش خواهد یافت.
یافته ه��ای مرکز آمار نش��ان می دهد در س��ال زراع��ی ۱399-۱۴۰۰ 
خورش��یدی، ۱5.7 میلیون هکتار زیر کشت محصوالت زراعی قرار گرفته 
که ۱۱.6میلیون هکتار آن زیر کشت ساالنه محصوالت و ۴.۱میلیون هکتار 
به  صورت آیش یعنی کش��ت در برخی مقاطع س��ال بوده است. از حیث 
نحوه کاربری زمین های زراعی هم در س��ال گذش��ته 3۱درصد زیر کشت 
آبی، ۴2درصد زیر کشت دیم، ۱7درصد کشت آیش دیم و 9درصد کشت 
آیش آبی بوده اس��ت. مطابق این گزارش، بیش از 5۰درصد از زمین های 
کش��ت محصوالت زراعی ایران در س��ال گذش��ته در استان های خراسان 
رضوی، خوزس��تان، آذربایجان شرقی، همدان، کردستان، زنجان، فارس و 
اردبیل واقع ش��ده و در همین س��ال سطح کاش��ت محصوالت ساالنه به 
بیش از ۱2میلیون هکتار رسیده که کل تولیدات محصوالت زراعی به رقم 
57.8میلیون تن رسیده است. به گفته مرکز آمار ایران، بیش از 86درصد از 
سطح کاشت محصوالت ساالنه در سال زراعی ۱۴۰۰-۱399 به کاشت پنج 
محصول گندم، جو، یونجه، برنج ش��لتوک و انواع نخود )دانه های خشک( 
اختصاص داشته است. منظور از کاشت محصوالت ساالنه، کاشت مجدد و 
کاشت زیر درختان است و در سال زراعی پارسال کاشت محصوالت زراعی 
در ۴2۱هزار هکتار از اراضی کش��ور به صورت کاشت دوباره یا کاشت زیر 

درختان باغ و قلمستان ها بوده است.
براس��اس آمارها، 56 درصد از س��طح کاش��ت زمین های کشاورزی در 
سال زراعی ۱۴۰۰-۱399 به کاشت گندم، ۱8درصد جو، 5درصد یونجه، 
۴درصد برنج ش��لتوک، ۴درصد انواع نخود و ۱3درصد س��ایر محصوالت 
اختصاص داشته اس��ت. همچنین از کل تولید محصوالت زراعی در سال 
گذش��ته ۱8درصد از کل محصوالت زراعی تولیدشده گندم، ۱3.6درصد 
ذرت خوش��ه ای و علوفه ای، ۱3.5درصد نیش��کر، 9.3درصد چغندر قند، 
8درص��د یونج��ه، 6.3درص��د گوجه فرنگ��ی، 5.6درصد س��یب زمینی، 
5.2درصد جو، ۴.۴درصد سایر س��بزیجات، ۴.۱درصد پیاز، 3درصد برنج 

و 9درصد سایر محصوالت اختصاص داشته است.
مرکز آمار با بیان اینکه 56درصد از زمین های زراعی ایران به کش��ت 
گندم اختصاص یافته، می گوید س��طح کاش��ت گندم در س��ال زراعی 
۱۴۰۰-۱399 ب��ه 6.6 میلیون هکتار با مق��دار تولید ۱۰.۴میلیون تن 
رس��یده و پیش بینی می شود در س��ال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نیز سطح 
کاشت گندم به 6.5میلیون هکتار برسد، یعنی ۱۰۰هزار هکتار کمتر از 
پارس��ال. همچنین سطح کاشت جو در سال زراعی پارسال 2.2میلیون 
هکتار با تولید 3میلیون تن در س��ال بوده که برآوردها نش��ان می دهد 
در س��ال زراعی جاری سطح کاش��ت جو 9۰۰هزار هکتار کم شده و به 
2.۱میلیون هکتار می رس��د. به گفته مرکز آمار، در سال زراعی پارسال 
بیش از ۴9۴هزار هکتار از زمین های کش��اورزی زیرکشت برنج شلتوک 
رفته که در نتیجه ۱.8میلیون تن تولید ش��ده، اما پیش بینی می ش��ود 
س��طح زیرکشت این محصول در سال زراعی جاری با ۱2درصد کاهش 

به ۴33هزار هکتار برسد.
برآیند این گزارش نش��ان می دهد که افزایش خشکس��الی و تشدید 
بح��ران آب، زنگ خطری جدی برای بخش کش��اورزی ایران به ش��مار 

می رود؛ به  ویژه اینکه در س��ال گذش��ته نیز رشد منفی 3.7 درصدی را 
تجربه کرده و پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت که امس��ال هم وضعیت 
بخش کش��اورزی چندان بهبود پیدا نخواهد کرد. بنابراین این احتمال 
به طور جدی مطرح اس��ت که کشور برای تامین محصوالت استراتژیک 
کش��اورزی در س��ال جاری ناچار به واردات بیشتر ش��ود که با توجه به 
رشد قیمت جهانی مواد غذایی و محصوالت کشاورزی به ویژه با ادامه دار 
ش��دن جنگ روس��یه و اوکراین، طبیعتا این وضعی��ت بدتر هم خواهد 
ش��د؛ کما اینکه نهادهای بین المللی از جمله سازمان خواربار کشاورزی 
س��ازمان ملل متحد )فائو( نس��بت به ناامنی در بازار جهانی غذا هشدار 
داده است. ش��اخص قیمت موادغذایی محاسبه ش��ده توسط فائو نشان 
می   دهد که با ظاهر شدن وقفه در عرضه مواد غذایی به دالیلی همچون 
بحران اوکراین و کووید، قیمت خوراکی   ها روند افزایش��ی به خود گرفته 

است.
البت��ه ف��ارغ از تهدید امنیت غذای��ی جهان به دلی��ل تبعات جنگ در 
اوکراین، اج��رای فاز جدید اصالح نظام پرداخت یارانه   ها از س��وی دولت 
س��یزدهم نیز به گرانی مواد غذایی در کش��ورمان دامن زده اس��ت. بدین 
ترتیب، افزایش قیمت مواد غذایی و خوراکی در ایران به موازات ش��رایط 
جنگی اقتصاد جهانی و همچنین رش��د منفی بخش کش��اورزی ایران در 
سال ۱۴۰۰، مسئله امنیت غذایی را با چالش جدی و بزرگی مواجه کرده 
است. در این میان، ایران با شرایط متفاوت    دیگری نیز روبه رو است که به 
گفته تحلیلگران، در صورت غفلت می   تواند کشور را در معرض آسیب   های 
بیش��تری در مقایسه با کش��ورهای دیگر قرار دهد. سیاست   های یارانه   ای 
دولت و رش��د متوس��ط اقتصادی نزدیک به صفر در دهه گذش��ته و رشد 
منفی بخش کش��اورزی در سالی که گذش��ت، زنگ خطر نااطمینانی در 

امنیت غذایی را به صدا درآورده است.
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ب��ا آغاز جنگ روس��یه و اوکراین، تصور اینک��ه این درگیری 
نظام��ی تا این اندازه بر زندگی مردم سراس��ر جهان تأثیرگذار 
باش��د، ممکن نبود، اما تنها با گذشت چند روز از شروع جنگ 
به مرور آثار و تبعات آن نمایان ش��د. با توجه به س��هم و نقش 
دو کش��ور روس��یه و اوکراین در تولید و صادرات بس��یاری از 
محصوالت اساسی به ویژه محصوالت کشاورزی و مواد غذایی، 
تم��ام بازارهای جهانی تحت تأثیر ق��رار گرفتند، به طوری که 
صاحبنظ��ران آن را ب��ا بحران س��ال 2۰۰8 میالدی مقایس��ه 
می کنن��د و نهادهای بین المللی از جمله فائو نس��بت به خطر 

گرسنگی و تهدید امنیت غذایی جهان هشدار می دهند.
در ح��ال حاضر، همه چش��م ها در سراس��ر جه��ان به فصل 
برداش��ت گندم در چین است تا مشخص ش��ود که آیا قیمت 
غ��الت در جهان باز ه��م باالتر خواهد رفت یا ن��ه. »نیویورک 
تایمز« در گزارش��ی توضیح می دهد ک��ه چرا جنگ اوکراین و 
تغییرات اقلیمی باعث شده تا موضوع برداشت گندم در چین تا 
این اندازه اهمیت پیدا کند؟ به نوشته »نیویورک تایمز«، از این 
روستا به آن روستا، یک صحنه نسبتا مشابه را می توان در چین 
مش��اهده کرد: برداش��ت محصول این فصل چندان به قاعده و 
مثل همیشه نبوده است. مثال در مزرعه ای در دشت های شرق 
پکن، بخش های��ی از زمین زراعی پر از محصول به نظر می آید 
و در بخش هایی دیگر کامال خالی اس��ت. این نتیجه باران های 
شدیدی اس��ت که اواخر پاییز گذش��ته بارید و لطمات زیادی 
به جا گذاش��ت، اما در روستایی نزدیک به همینجا اوضاع بهتر 
است و گندم به میزان فراوان برداشت شده است. ظاهرا آفتاب 
درخش��ان و باران معتدل به��ار بر روی این مزرعه تاثیر مثبتی 

به جای گذاشته است.
ام��ا در هفته ه��ای آینده قرار اس��ت چین محص��ول گندم 
زمستان را برداش��ت کند و این یکی از نقاط اضطراب آور برای 
اقتص��اد جهانی خواه��د بود. اقتصاد جه��ان در دو ماه اخیر از 
جنگ روس��یه و اوکراین لطمه س��نگینی خورده اس��ت؛ چون 
مناطق زیادی از دنیا کامال به محصوالت و غالت تولیدشده در 
روسیه و اوکراین وابسته بودند. اگر برداشت محصول زمستانی 
چی��ن خوب از کار درنیاید، قیم��ت جهانی مواد غذایی باز هم 
باالتر خواهد رفت و دردسرهای اقتصادی بزرگی درست خواهد 
کرد. در گرسنگی و فقری که این بحران در کشورهای فقیر به 

همراه خواهد آورد هم هیچ شکی نیست.
قیم��ت جهانی م��واد غذایی از مدتی قبل ش��روع به افزایش 
کرده و قیمت گندم از ژوئیه پارس��ال تاکنون تقریبا 8۰ درصد 
باال رفته اس��ت. این یک توفان بزرگ اس��ت ک��ه هم از جنگ 
در اوکرای��ن و ه��م از تغیی��رات اقلیمی جهان تاثی��ر پذیرفته 
اس��ت. در عین حال، جنگ اوکراین و بس��ته ش��دن بنادر این 
کش��ور باعث شده اس��ت غالتی که به طور معمول از اوکراین 
به کش��ورهای دیگر جهان صادر می شد دیگر وارد بازار جهانی 
نشود. برنامه غذای جهانی سازمان ملل متحد اخیرا تاکید کرد 
که بنادر اوکراین باید هرچه س��ریع تر باز ش��وند، وگرنه بحران 
گرس��نگی جهانی از کنترل خارج خواهد ش��د. در همین حال 
ب��ه دلیل افزایش قیمت ان��رژی )که حتی از قبل از آغاز جنگ 
اوکرای��ن هم کلید خورده بود( بس��یاری از تولیدکنندگان کود 
مجبور ش��ده اند که کارخانه های ش��ان را ببندند یا روند تولید 
خ��ود را آهس��ته کنند. از آنجا که قیمت کود باال رفته اس��ت، 
بس��یاری از کش��اورزان در نقاط مختلف دنیا مجبور هستند از 
کود کمتری اس��تفاده کنند و این خودش به کاهش برداش��ت 

محصول انجامیده است.
ام��ا وضعیت بد آب و هوایی نی��ز عامل منفی دیگری در این 
ش��رایط اس��ت. بهار امس��ال در هند بس��یار گرم بود. هند که 
یک صادرکننده بزرگ گندم جهان اس��ت، حاال با خشکس��الی 
گس��ترده در برخی از مناطق مواجه شده و این در حالی است 
که برخی مناطق دیگر دنیا از جمله دشت های جنوبی آمریکا و 
همچنین مناطق شرق آفریقا نیز با خراب شدن محصوالت شان 
ب��ر اثر خشکس��الی مواجه بوده اند. این وضعیت به کش��ورهای 
ش��رق آفریقا از جمله سومالی، کنیا و اتیوپی که به شدت برای 
واردات گن��دم به اوکراین و روس��یه وابس��ته بودند، ضربه وارد 
کرده اس����ت. در این کش��ورها قیمت نان به ش��دت باال رفته 
اس����ت. بنا بر اعالم برنامه جهانی غذای س��ازمان ملل متحد، 
میلیون ها نفر در سراس��ر جهان در معرض خطر گرسنگی قرار 
گرفته ان��د. در حال حاضر به نظر می رس��د ک��ه همه نگاه ها به 
چین و برداش��ت محصول آینده این کشور است و این برداشت 
می تواند بر روی قیمت آینده مواد غذایی در سطح جهان تاثیر 
زیادی بگذارد. مش��کل اما اینجاست که اجرای سیاست کووید 
صف��ر و اعمال قرنطینه های کرونایی در ش��هرهای چین باعث 
دیر رس��یدن کود به برخی از کشاورزان شد و باران های شدید 
پاییز گذش��ته هم به خاک لطماتی زده بود. کافی بودن عرضه 
مواد غذایی همواره یک اولویت مهم در چین بوده است. علتش 
ب��ه دهه ۱96۰ می��الدی و دورانی برمی گردد ک��ه برنامه های 
کش��اورزی به اصطالح مبتکرانه ای ب��ه مرحله اجرا درآمد ولی 
در نهایت باعث قحطی، گرس��نگی و تلف ش��دن میلیون ها نفر 
شد. از آن پس قانونی در چین تصویب شد که براساس آن در 
مناطق زیادی از کش��ور باید کش��اورزی صورت بگیرد و حتی 
گاه��ی برای تحقق ای��ن هدف باید خانه های روس��تایی را هم 

ویران کرد.
نگرانی از امنیت غذایی که در چین وجود داش��ت، در دوران 
جنگ تجاری دونالد ترامپ با این کشور دوباره مورد توجه قرار 
گرفت. حاال که ش��رایط بین المللی دارد هر روز پیچیدگی های 
جدی��دی را به نمایش می گذارد، به نظر می رس��د که توجه به 
برداش��ت محصول در این کش��ور هم دارد رفته رفته بیش��تر 
می ش��ود. وزارت کش��اورزی آمریکا که با تصاوی��ر ماهواره ای 
مزارع چین را بررسی کرده است، پیش بینی می کند که امسال 
محصول در چین به میزان 3درصد کمتر از سال گذشته باشد، 
اما مقامات و دولتمردان چینی به این اندازه خوشبین نیس�تند 
و انتظار دارند که این کاهش برداش��ت محصول بیشتر از اینها 
باشد. به همین دلیل، تالش شده است که آمادگی برای کاهش 

احتمالی محصوالت برداشتی هم وجود داشته باشد.
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فرصت امروز: س��یر نزولی ش��اخص تولید صنعتی شرکت های بورسی 
باالخره متوقف ش��د. گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی نشان می دهد 
رشد ش��اخص تولید صنعتی شرکت های بورس��ی در اردیبهشت ماه سال 
۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال منفی ۰.2 درصد بوده است. این رشد در 
محدوده صفر بعد از رشد منفی 6.5 درصدی این شاخص در فروردین ماه 
رقم خورده که به منزله توقف س��یر نزولی ش��اخص تولید صنعتی است. 
مثبت ش��دن شاخص تولید صنعت خودروس��ازی و قطعات )بعد از رشد 
منفی فروردین ماه( و کاهش رشد منفی شاخص تولید صنعت محصوالت 
ش��یمیایی در اردیبهشت ماه )در مقایسه با رشد این شاخص در فروردین( 
از نکات مثبت تغییرات تولید ش��رکت ها در این ماه محس��وب می ش��ود. 
از ط��رف دیگر، کاهش قابل توجه در ش��اخص تولی��د محصوالت غذایی 
در اردیبهش��ت ماه )نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته( از نکات منفی 
و قابل تأم��ل تحوالت بخش صنعت بوده اس��ت. در دو ماه اخیر همچنین 
موجودی انبار در س��طح صنایع کاهش داش��ته که نش��انگر بیشتر بودن 
تقاضای موثر نس��بت به تولید فعلی صنعتی است. بنابراین می توان گفت 
اگر محدودیت های سمت عرضه در صنایع مانع نشود، تقاضای محصوالت 
صنعتی می تواند محرک رشد مثبت تولید صنعتی در دوره های آتی باشد.

رش��د تولید صنعتی پس از زمس��تان ۱398 روند صعودی به خود گرفت 
و این روند صعودی تا خردادماه ۱۴۰۰ ادامه داش��ت. این روند مثبت سپس 
در تابس��تان متوقف و رشد شاخص تولید در تیرماه 3.۱ رصد و در مردادماه 
به صفر درصد رس��ید. این شاخص در ادامه سال۱۴۰۰ نزولی شد و رشد آن 
به بازه منفی ۰.۱ درصد و منفی ۰.7 درصد رس��ید. در فروردین امس��ال نیز 
ش��اخص تولید صنعتی نس��بت به سال گذش��ته به رقم بی سابقه منفی 6.5 

درصد رسید.
رابطهمحدودیتمالیورشدصنعتی

پژوهشکده پولی و بانکی، گزارش ماهانه شاخص تولید صنعتی با استفاده 
از اطالعات شرکت های بورس��ی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ را منتشر کرد. 
طبق گزارش بازوی پژوهش��ی بانک مرکزی، رشد شاخص تولید صنعتی 
شرکت های بورسی در اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
منفی ۰.2 درصد بوده است. رشد در محدوده صفر در این ماه بعد از رشد 
منفی 6.5 درصدی این ش��اخص در فروردین ماه رقم خورده اس��ت که به 
معنای توقف س��یر نزولی چندماهه نرخ رشد شاخص تولید صنعتی است. 
مثبت ش��دن شاخص تولید صنعت خودروس��ازی و قطعات )بعد از رشد 

منفی فروردین ماه( و کاهش رشد منفی شاخص تولید صنعت محصوالت 
ش��یمیایی در اردیبهشت ماه )در مقایسه با رشد این شاخص در فروردین( 
از نکات مثبت تغییرات تولید ش��رکت ها در دومین ماه ۱۴۰۱ محس��وب 
می ش��ود. از س��وی دیگر، کاهش قابل توجه در شاخص تولید محصوالت 
غذایی در اردیبهش��ت ماه )نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته( از نکات 
منف��ی و قابل تأم��ل تحوالت بخش صنع��ت بوده اس��ت. در دو ماه اخیر 
موجودی انبار در سطح صنایع کاهش داشته است که نشان از بیشتر بودن 
تقاضای موثر نس��بت به تولید فعلی صنعتی است. بنابراین می توان گفت 
اگر محدودیت های سمت عرضه در صنایع مانع نشود، تقاضای محصوالت 
صنعتی می تواند محرک رشد مثبت تولید صنعتی در دوره های آتی باشد.

در بخش دیگر این گزارش، رابطه محدودیت مالی و رشد تولید صنعتی 
بررسی شده است. در اقتصاد ایران همواره محدودیت نقدینگی در صنایع 
از جمله مهمترین مش��کالت تولید برشمرده شده است. البته محدودیت 
مالی برای همه شرکت ها به یک اندازه نیست و در برخی شرکت ها شدیدتر 
و در برخی ش��رکت ها نیز محدودیت مالی کمرنگ تر است. در این راستا، 
در ادامه گزارش حاضر، ش��رکت ها براساس شاخص محدودیت مالی به دو 
گروه با محدودیت مالی شدید و با محدودیت مالی خفیف تقسیم شده و 
س��پس روند رش��د تولید این دو گروه با هم مقایسه شده است. نتایج این 
مقایسه نشان می دهد در بازه هایی که رشد شرکت های با محدودیت مالی 
بیشتر پایین تر است می توان گفت که فشار محدودیت مالی بر رشد تولید 
بیشتر از سایر دوره هاست. در دو سال اخیر تقریبا در تمام دوره ها )به جز 
فروردین ماه ۱399 که ش��وک کرونا تغیی��رات تولید را توضیح می دهد( 
رش��د شرکت هایی که محدودیت مالی ش��دیدتری داشتند کمتر از رشد 
سایر شرکت ها بوده است. در برخی برهه های زمانی مانند خرداد تا آذرماه 
۱398 و آب��ان تا دی ماه ۱399 این محدودیت اثر ش��دیدتری بر رش��د 
تولید داش��ته است، اما از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ )به 
جز برخی ماه ها( رش��د دو گروه از ش��رکت ها با توجه به محدودیت مالی 
بس��یار نزدیک به هم بوده اس��ت. به عبارتی می توان گف��ت که از ابتدای 
فروردین ۱۴۰۰ تاکنون محدودیت مالی تغییرات و نوس��انات تولید را به 

طور معناداری تحت تاثیر قرار نداده است.
خودروتولیدصنعتیرابهبودبخشید

بیش از 28۰ ش��رکت صنعتی پذیرفته ش��ده در ب��ورس اوراق بهادار و 
فرابورس که به صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می کنند بیش از 

نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند. بنابراین با رصد آمار این شرکت ها 
می توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد. براساس آمارها، 
بعد از کاهش قابل توجه تولید صنعتی در نیمه دوم س��ال ۱397 و ابتدای 
س��ال ۱398، رش��د تولید این بخش از فصل چهارم ۱398 روند صعودی 
به خود گرفت و این روند صعودی تا خردادماه ۱۴۰۰ ادامه داشت. سپس 
روند افزایش��ی رشد شاخص تولید در تابستان متوقف شد و رشد شاخص 
تولید در تیرماه و مردادماه به ترتیب به 3.۱ درصد و صفر درصد رسید، اما 
در پاییز مجددا روند رشد شاخص تولید صنعتی نزولی شد و رشد شاخص 
در ماه های پاییز نسبت سال گذشته به بازه منفی یک تا صفر درصد رسید. 
در دی ماه و بهمن ماه رشد شاخص تولید صنعتی نسبت به سال گذشته به 
ترتیب منفی ۰.۱ درصد و منفی ۰.7 درصد شد. در ادامه روند نزولی مالیم 
شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی، این شاخص در اسفندماه نسبت 
به س��ال گذشته حدود ۱.2 درصد کاهش داش��ت. نهایتا در فروردین ماه 
۱۴۰۱ شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی نسبت به سال قبل 6.5 
درصد کاهش داشته که در دو سال اخیر بی سابقه بود، اما در اردیبهشت ماه 
روند نزولی نرخ رشد شاخص تولید صنعتی متوقف شد و رشد این شاخص 
به محدوده صفر بازگشت. به گونه ای که رشد این شاخص نسبت به مدت 

مشابه سال قبل به منفی ۰.2 درصد رسید.
یافته های پژوهش��کده پولی و بانکی در این گزارش نش��ان می دهد که 
اگرچه رش��د ش��اخص تولید محصوالت ش��یمیایی در اردیبهشت ماه نیز 
نس��بت به س��ال گذشته منفی بوده ولی در مقایس��ه با رشد این شاخص 
در فروردین می توان گفت که از شدت کاهش کاسته شده است؛ شاخص 
تولید صنعت خودروس��ازی و قطعات که در فروردین نسبت به سال قبل 
26.2 درصد کاهش داش��ته، در اردیبهشت ماه رش��د باالی 7.9 درصد را 
تجربه کرده است؛ رشد تولید شاخص صنعت ماشین آالت و تجهیزات در 
اردیبهشت نسبت به سال قبل بیش از 2۰ درصد رشد داشته که بیشترین 
رش��د در بین صنایع بوده است؛ صنعت محصوالت غذایی با کاهش بیش 
از 2۰ درصدی شاخص تولیدش در اردیبهشت ماه )نسبت به مدت مشابه 
سال قبل( بیشترین کاهش تولید را در بین صنایع در این ماه داشته است.

رشدمنفیشاخصتولیدصنعتیشرکتهایبورسیمتوقفشد

مکث صنعت در میانه بهار

بیت کوین در روز یکش��نبه بعد از ۱2 روز س��قوط، مس��یر خود را 
ب��ه باالی 2۰ه��زار دالر بازگرداند و بازار ارزه��ای دیجیتال را در یک 
چرخش س��ریع پس از یک رشته افت قابل توجه رهبری کرد. با این 
حال همچنان بازار رمزارز دوران سقوط تاریخی را پشت سر می گذارد 
ت��ا جایی که بیت کوین، مش��هورترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار، 
برای نخستین بار از دسامبر 2۰2۰ به زیر ۱9هزار دالر رسید. این در 
حالی است که تا چند ماه پیش فعاالن بازار بیت کوین 65 هزار دالری 
را تجرب��ه کردند و ح��اال ریزش ارزش این رمزارز ب��ه حوالی 2۰هزار 
دالر یک فروپاش��ی و سقوط وحشتناک محس��وب می شود. عالوه بر 
بیت کوین اتر، دومین ارز مشهور دیجیتال هم به زیر هزار دالر سقوط 
کرده اس��ت و این س��طح از قیمت از ژانویه 2۰2۱ تاکنون بی س��ابقه 
بوده اس��ت. در این بین دیگر رمزارزها هم با سقوط وحشتناک رو به 
رو شده اند تا جایی که مثال رمزارز لونا تقریبا بی ارزش شد. با توجه به 
این تحوالت ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال به زیر یک تریلیون دالر 
رسیده است؛ ارزشی که در باالترین سطح خود به 3 تریلیون دالر هم 
رس��یده بود و حاال در این وضعیت قرار گرفته اس��ت. در همین حال 
یک��ی از بزرگ ترین پلتفرم  های وام دهی بازار ارزهای دیجیتال، به نام 
ش��بکه سلسیوس، برداشت های خود را در روز یکشنبه متوقف کرد و 
شایعاتی مبنی بر ورشکس��تگی به راه انداخت. همچنین شرکت های 
بزرگ مرتبط با ارزهای دیجیت��ال، مانند کوین بیس،  جمینی، بالک 

فی و کریپتو دات کام اخیرا مجبور به تعدیل کارمندان خود شده اند.
در این میان، فورچون در گزارش��ی از ناامیدی سرمایه گذاران بازار 
رمزارزها نوشته و توضیح داده است که سرمایه گذاران با نگرانی شدید 
ریزش قیمت ها را تماشا می کنند و نسبت به آینده بازار رمزارزها هم 
خوشبین نیستند. لوکاس اوتومورو، رئیس تحقیقات The Block در 
این باره گفته اس��ت: »مشکالت فروش اجباری و نقدینگی به یکی از 

بدترین عملکردهای فصلی قیمت در فضای کریپتو منجر شده است و 
یک کریپتو یک سقوط تاریخی را تجربه کرده است. ما شاهد آشفتگی 
در این بازار هس��تیم، اگرچه هنوز خیلی زود اس��ت که به پایین ترین 
س��طح قیمت کریپتو بپردازیم، اما ش��باهت های آشکاری با بازارهای 

نزولی قبلی را شاهد هستیم.«
بازیگران دنیای رمزارز پیش  بینی می کنند که اثر دومینووار در بازار 
ارزهای دیجیتال حداقل در کوتاه مدت ادامه خواهد داش��ت. فورچون 
به نقل از جیس��ون اورب��ان، یکی از مدیران بخ��ش تجارت دیجیتال 
گلکس��ی نوش��ته اس��ت: »هم اکنون ما وضعیت ناپایداری را س��پری 
می کنیم.  به  نظر می رس��د این شرایط کوتاه مدت باشد، اما پیش بینی 
ادامه نوس��انات، کار سختی است. فکر می کنم طی سه تا شش هفته 
آین��ده مردم متوجه خواهند ش��د که دقیقا چه اتفاقی افتاده اس��ت. 
ممکن اس��ت برخی پروژه ها ب��ا افول و برخی نیز ب��ا موفقیت مواجه 

شوند.«
ارزش بیت کوین در حالی به کانال 2۰هزار دالر رس��یده اس��ت که 
چند روز پیش فدرال رزرو نرخ بهره در آمریکا را افزایش داد؛ نکته ای 
که همیش��ه کاب��وس بیت  کوین و دیگر ارزهای دیجیتال بوده اس��ت. 
تورم آمریکا به باالترین حد خود در ۴۰ س��ال اخیر رس��یده اس��ت. 
همچنین همه  گیری کرونا و جنگ روس��یه و اوکراین مشکالت زیادی 
در زنجی��ره تامین به وجود آورده ان��د. در نهایت باال رفتن تورم باعث 
ش��د تا دولت از سیاست های انقباضی برای کنترل تورم استفاده کند. 
البت��ه این تنها مختص آمریکا نیس��ت و بانک مرکزی هند پس از دو 
سال و بانک مرکزی استرالیا بعد از ۱۱ سال به تازگی نرخ بهره خود را 
افزایش دادند. بانک مرکزی انگلس��تان هم از ماه دسامبر چند بار نرخ 
بهره خود را افزایش داده است. به اعتقاد کارشناسان، این روند جهانی 

می تواند به شدت به زیان سرمایه گذاران در بازار رمزارزها باشد.
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وزیراقتصادمطرحکرد
تحققاقتصادمردمیباحذفارزترجیحی

به گفته وزیر اقتصاد، در شش ماهه ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم، نیازمند 
ثبات در اقتصاد کالن به صورت فوری بودیم تا نوس��انات تورمی در تابستان 
سال گذشته را در آن شش ماه ابتدایی کنترل کنیم که الحمداهلل این هدف 
محقق ش��د. سیداحس��ان خاندوزی دیروز در همایش حکمرانی مردمی در 
گفتمان عدالت و جمهوریت با اشاره به اینکه مفهوم اقتصاد مردمی به شدت 
مس��تعد مصادره مطلوب اس��ت، گفت: ما هر چقدر به سمت اوال دسترسی 
بیش��تر طبقات مردمی به مناب��ع، ثانیا امکان نقش آفرین��ی در تولید و ثالثا 
بهره مندی بیش��تر مردم از منابع و رفاهیات کشور حرکت کنیم و بستر این 
سه مولفه را فراهم کنیم، آنگاه می توان ادعا کرد که اقتصاد ما مردمی است. 
در س��ال های پس از انقالب اس��المی، هم در مسئله دسترس��ی به منابع و 
س��رمایه و هم در بحث تولی��د و هم در موضوع برخ��ورداری از رفاهیات به 
معنایی همگانی گام برداش��ته ش��د. خاندوزی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران 
وارث یک مجموعه کامال پیچیده از لحاظ مالکیتی و مدیریتی اس��ت، افزود: 
دولت س��یزدهم در شرایطی بر س��رکار آمد تا با تغییر در نوع نگاه و انتخاب 
مدیرانش، خارج از قواعد گذشته اقدام کند تا چاره و تدابیری نو برای اقتصاد 
کش��ور رقم بخورد. تا همچنین کش��ور دوباره گرفتار گذشته نشود و مجددا 
یک اقتصاد نفتی تمرکزگرا و آس��یب پذیر را ش��اهد نباشیم. او با بیان اینکه 
اقتص��اد مردمی با حذف ارز ترجیحی محقق می ش��ود، ادامه  داد: در ش��ش 
ماهه ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم، نیازمند ثبات در اقتصاد کالن به صورت 
فوری بودیم تا نوس��انات تورمی در تابس��تان سال گذشته را در آن شش ماه 
ابتدایی کنترل کنیم که الحمداهلل این هدف محقق ش��د. همچنین در سال 
۱۴۰۱ سیاست حذف ارز ترجیحی به عنوان یکی از اقدامات ابتدایی در نظر 
گرفته ش��د. تا به طور مشخص به سمت مردمی کردن اقتصاد حرکت کنیم 
و در نهای��ت عامه جامعه و نه عده ای خاص، به منفعت برس��ند. خاندوزی با 
بیان اینکه مهم این اس��ت که فضای نخبگان کش��ورمان به این بلوغ برس��د 
که اتفاق کنونی به س��متی اس��ت تا اقتصاد ایران از شیوه غلط گذشته رها 
شود، تاکید کرد: مهمترین مصداق دور شدن از اقتصاد مردمی، همان شیوه 
گذش��ته ارز ترجیحی بود که در مقابل حذف این ارز، مقاومت داشتند. وزیر 
اقتص��اد همچنین درخصوص طرح مالیات بر عایدی س��رمایه و تصویب آن 
در مجلس توضیح داد: در مورد مالیات بر عایدی س��رمایه و مجموع درآمد، 
طبق قانون اساسی نمی توانیم در دولت، مالیاتی را مصوب کنیم. بلکه باید در 
مجلس شورای اسالمی مصوب شود. به گفته وی، در دوره قبل دولت با طرح  
»CGT« )به انگلیسی: capital gains tax ( که در مجلس وجود داشت، 
مخالف بود. وزیر اقتصاد وقت با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم 
ک��رد که با طرحی که در مجلس پیش می رود، هیچ موافقت نداریم. االن ما 
در دولت پیگیر هستیم تا هرچه سریع تر این اتفاق بیفتد. در جلسه ای که با 
کمیس��یون اقتصادی مجلس داشتیم، رسما خواستم که هرچه سریع تر این 
طرح در صحن بیاید تا زودتر به ما تکلیف شود تا بتوانیم طبق قانون، مقدمات 
مالیات بر عایدی س��رمایه را فراهم کنیم. فشار امروز داللی ها بر روی قیمت 
مس��کن، بازار ارز و... ناش��ی از این است که 6۰ س��ال عقب هستیم از اینکه 

بایستی پیش از این به فکر این پایه مالیات بر سوداگری و داللی می بودیم.
او با اشاره به جلسه با رئیس مجلس در راستای کمک به تسریع در تصویب 
قان��ون در صحن مجلس گفت: به محض اینکه قانون مصوب ش��ود، حداکثر 

تالش خود را خواهیم کرد تا ان شاءاهلل این دو پایه مالیاتی محقق شود.
وزیر اقتصاد در پایان با تاکید بر قانون مداری بانک های خصوصی با افزایش 
اقتدار نظارتی بانک مرکزی افزود: در موضوع بانک ها گفته بودم که از منظر 
وزارت اقتص��اد، نظارت بر بانک های خصوصی برعهده بانک مرکزی اس��ت و 
ما فقط در حوزه بانک های دولتی همچون ملی و س��په مس��ئولیت مستقیم 
نظارتی داریم اما در مورد بانک های خصوصی، بانک مرکزی و ش��ورای پول 
و اعتبار هس��تند که تنظیم و نظارت می کنن��د و اگر تخلفی صورت بگیرد، 
بایس��تی جریمه ش��وند. این در حالی است که در س��ال های قبل، به شدت 
کوتاهی کردیم و موجب ش��ده اس��ت ک��ه بس��یاری از بی قانونی ها صورت 
می گیرد. امیدوار هس��تیم با افزایش اقت��دار نظارتی بانک مرکزی بتوانیم در 
مورد قانون مداری بانک های خصوصی هم ان ش��اءاهلل وضعیت بهتری نسبت 

به گذشته داشته باشیم.

3اقتصاد امروز سه شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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پیشبینییککارشناسبازارسرمایه:
رشدمالیمبورسدورازذهننیست

ش��اید دالر به دلیل شرایط بهتر منابع ارزی و مسلط بودن دولت 
و بان��ک مرکزی به بازار، هیجانات س��ال 99 را تجربه نکند، اما در 
صورت عدم توافق، رش��د مالیمی در نرخ ارز وجود خواهد داش��ت. 
بنابراین رش��د تورمی متناس��ب با رش��د نقدینگی در سطح جامعه 
اتفاق می افتد و با ادامه س��ناریو انتظارات تورمی و پمپاژ نقدینگی، 

انتظار رشد مالیم در بازار دور از دسترس نخواهد بود.
همایون هیوند، کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب، درباره 
ترکی��ب دو اتفاق احتم��ال احیای برجام و همچنی��ن افزایش نرخ 
به��ره در اروپ��ا و اثرات آن بر ب��ورس ایران به بورس��ان گفت: اگر 
موضوع مذاکرات مجددا جدی ش��ود و به سمت توافق پیش برویم، 
ب��ه احتمال زی��اد قیمت کامودیتی ها تحت فش��ار ق��رار می گیرد، 
بنابراین می توان انتظار داشت که قیمت دالر در بازار ایران متعادل 
ش��ده و هیج��ان در بازار کمتر ش��ود. با این اتف��اق، قیمت دالر به 
قیمت نیم��ا برمی گردد و انتظارات تورمی ه��م در جامعه مقداری 
تعدیل می ش��ود. به گفته وی، در صورت توافق در مذاکرات، ش��اید 
بازار به دلیل تمایل به کس��ب بازدهی کوتاه مدت، پتانسیل زیادی 
برای رشد نداشته باش��د و سودگیری از بازار و نقد کردن سهام در 
گروه های کامودیتی و متأثر از دالر، اتفاق می افتد و گروه های بانکی 
و خودروی��ی از این س��ناریو منتفع ش��ده و ب��ازار روی این گروه ها 

معامالت بهتری خواهد داشت.
هیوند با بیان اینکه بعد از اتفاقات س��ال 99 و صعود و س��قوطی 
که در بازار س��رمایه اتفاق افتاد، پول جدیدی وارد بازار نش��د و 3۰ 
درصدی که بازار را رش��د داد، پول فعاالن بازار بوده اس��ت، افزود: 
به نظر می رسد در این س��ناریو شاید بازار رشدی کرده و انتظارات 
تورمی تعدیل ش��ود اما از اینکه بازار س��قف های جدیدی را شاهد 
باش��د، دور از انتظار اس��ت و به طور حتم بازار به شکل مالیم رشد 
می کند. طبق گزارش ش��رکت هایی که به س��ازمان مربوط به فصل 
زمس��تان مخابره ش��د، اکثر صنایع با کاهش حاش��یه سود مواجه 
بودند. بنابراین در صورت س��ناریو توافق برجام، EPS سال ۱۴۰۱ 
شرکت ها همانند EPS س��ال ۱۴۰۰ شده و انتظار رشد سودآوری 

از صنایع محدود می شود.
او در پاس��خ به این سوال که در صورت عدم توافق برجام و تداوم 
حالت انتظار در کشور، بازار چگونه خواهد شد، گفت: شاید دالر به 
دلیل ش��رایط بهتر منابع ارزی و مسلط بودن دولت و بانک مرکزی 
به بازار، هیجانات سال 99 را تجربه نکند اما در صورت عدم توافق، 
رشد مالیمی در نرخ ارز وجود خواهد داشت و رشد تورمی متناسب 
با رش��د نقدینگی در سطح جامعه اتفاق می افتد و سناریو انتظارات 
تورمی و پمپاژ نقدینگی ادامه دار خواهد ش��د. به نظر می رس��د در 
این س��ناریو، ضمن رش��د مالیم بازار، از یک جایی به بعد فعاالنی 
که در سال 99 وارد بازار شده بودند و با تجربه تلخی از بازار خارج 
ش��ده اند، برای پوش��ش تورم و جلوگیری از جا افتادن از بازارهای 
دیگر به بازار س��رمایه هم نگاهی داش��ته و رشدی را از آن محل و 
ورود پول جدید به بازار داشته باشند. به عقیده این کارشناس بازار 
سرمایه، به نظر می رسد با وجود جنگ فرسایشی روسیه و اوکراین، 
احتمال س��ناریو دوم یعنی عدم توافق برجام در کشور وجود دارد. 
بنابرای��ن انتظار اینکه با افزایش نرخ دالر، بازار و س��هام ش��رکت ها 
بتوانند جبران رش��د دالر را برای سرمایه گذاران خود داشته باشند، 

دور از ذهن نیست.

یکاقتصاددانمطرحکرد
تبعات5دههقیمتگذاریدستوری

ی��ک اقتص��اددان ب��ا بی��ان اینک��ه کش��ور سال هاس��ت گرفتار 
سیاس��ت های دس��توری در تعیین قیمت  کاالهاست، می گوید این 
تصور غلطی اس��ت که با اقتصاد دس��توری می توان کش��ور را اداره 
کرد. متاسفانه با تغییر سیاست ها از دهه ۴۰ در کشور، سیاست های 
دس��توری وارد اقتصاد کشور ش��د و پنج دهه نابسامانی اقتصادی و 
ناکارآمدی کش��ور را احاطه کرده است. علی سعدوندی با تأکید بر 
این نکته که باید در ماهیت س��ازمان حمایت از حقوق تولیدکننده 
و مصرف کنن��ده تغییراتی ایجاد ش��ود، در گفت وگو با پایگاه خبری 
بازار س��رمایه )س��نا( می افزاید: این قبیل سازمان ها موظف هستند 
از حق��وق مصرف کنن��ده خرد حمای��ت کنند، اما نکته این اس��ت 
که تعیی��ن قیمت برای 5۰ قل��م کاال، تاثی��ری در اقتصاد نخواهد 
داش��ت. این قبیل سیاس��ت ها نه تنها موفقیت زا نیست بلکه تورم زا 
بوده و مانع رش��د اش��تغال و اقتصاد در کشور می ش��ود. بنابراین، 
باید این دس��ت سیاست ها متوقف ش��ود. او با بیان اینکه با کنترل 
قیمت ها تورم کمتر نمی ش��ود، توضیح می دهد: اگر انتظار داش��ته 
باش��یم تولیدکننده قیمت محصول را اعالم کند و از طرفی حاشیه 
سود توزیع کننده فیکس باش��د این امر ممکن نخواهد بود. با ثابت 
نگه داش��تن حاشیه س��ود، نمی توان قیمت ها را تثبیت کرد زیرا در 
تعارض با اقتصاد اس��ت. اینکه قیمت تمام شده کاال چه مقدار است 
ربطی به اینکه کاال توسط دولت قیمت گذاری شود، ندارد. به گفته 
سعدوندی، 5۰ سال است تورم بر کشور سایه افکنده است. بنابراین 
می توان به این نتیجه رس��ید که اجرای این دس��ت سیاس��ت ها در 
کش��ور شکست خورده است. کش��ورهایی همانند آمریکا، انگلیس، 
ژاپ��ن و اتحادیه اروپا همانند کش��ور ما ه��ر روز قیمت ها را تغییر 
نمی دهن��د زیرا این کار باعث آزار تولیدکننده اس��ت و رانت ایجاد 
می کند. متاس��فانه این برداشت اشتباه ما از کمک به مصرف کننده 
و تولیدکنن��ده اس��ت و به طور مطلق چنین اتفاقی در کش��ورهای 
پیش��رفته رخ نمی دهد. دخالت نامحدود در بازار توسط دولت باعث 
شده وضعیت معیشت و اشتغال مردم جامعه روز به روز بدتر شود.

سعدوندی در پایان می گوید: یکی از اصول اولیه اقتصاد این است 
ک��ه اگر عرضه و تقاضا ب��ا یکدیگر همخوانی نداش��ت، اجازه تغییر 
قیمت کاال داده ش��ده و قیمت ها افزایش یابد. متاسفانه حدود 9۰ 
درصد ش��رکت ایران خودرو در اختیار وزارت صمت اس��ت بنابراین 
ای��ن وزارت تعیین کننده و تاثیرگذار در حوزه قیمت اس��ت. دولت 
نبای��د قیم��ت را دوگانه کند تا در انحص��ار دالل قرار بگیرد و رانت 
ایجاد ش��ود. باید اجازه دهد ب��ازار عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین 
کن��د و در صورت نیاز به حمایت از مصرف کننده مابه التفاوت آن به 
شکل یارانه در اختیار مردم قرار گیرد یا در چرخه تولید تسهیالت 

الزم را در اختیار تولیدکننده با هدف افزایش تولید قرار دهد.

نگاه

فرصت امروز: با وجود ش��روع خوبی که بورس در دو ماه نخس��ت سال 
داش��ت و در صدر بازدهی بازارهای مالی ایس��تاد، از ابت��دای خرداد وارد 
دوره اصالح ش��د و این روند نزولی همچنان در روزهای آخر خرداد ادامه 
دارد. پس از ورود موقت ش��اخص کل بورس تهران به سطح یک میلیون 
و 6۰۰ هزار واحد در روز 27 اردیبهش��ت ماه که یک روز هم دوام نیاورد، 
حاال هفته های متمادی است که شاخص کل بورس در کانال ۱.5 میلیون 
واحدی در حال نوسان است و از رسیدن به سطح باالتر عاجز مانده است. 
از آخرین روز معامالتی هفته گذش��ته )چهارش��نبه 25 خرداد( که تاالر 
شیشه ای قرمزپوش شد، نماگر اصلی تاالر شیشه ای در سه روز متوالی در 
مدار منفی حرکت کرد و در این سه روز نزدیک به 3۰ هزار واحد ریخت، تا 
نهایتا با رشد کم رمق هزار واحدی در معامالت روز گذشته، این روند نزولی 
فعال متوقف شده است. تقریبا از روزهای پایانی سال گذشته بود که ورق 
بورس برگش��ت و شاخص بورس تهران در فروردین ماه با بازدهی بیش از 
۱۰ درصدی و برای سومین بار از زمان ریزش بزرگ بازار سهام در تابستان 
دو س��ال قبل، به س��طح مهم یک میلیون و 5۰۰ هزار واحد رسید. نماگر 
اصلی تاالر شیشه ای سپس در اردیبهشت ماه همچون دفعات قبل در این 
کانال پردست انداز دچار نوسان شد و در غیاب پول های پرقدرت، معامالت 
کم عمق و بااحتیاطی را پش��ت سر گذاشت تا به خردادماه رسید. عملیات 
ناموف��ق بورس در عبور از کانال یک میلی��ون و 5۰۰ هزار واحد در طول 

هفته های گذشته از بیم و تردید بورس بازان حکایت دارد.
ترمزصعودبورسکشیدهشد

شاخص بورس تهران دو روز نخست هفته را ناامیدکننده آغاز کرد و بیش 
از ۱7 هزار واحد ریخت. در جریان معامالت روز دوشنبه 3۰ خردادماه نیز 
هرچند شاخص کل بورس همانند روز یکشنبه در ساعات میانی معامالت، 
گام بلندی برای صعود برداشت و تا یک میلیون و 55۰ هزار واحد افزایش 
یافت، اما در س��اعات پایانی از س��رعت این صعود کاسته شد و با ایستادن 
در سطح یک میلیون و 5۴7 هزار واحد به رشد هزار واحدی بسنده کرد. 
بدین ترتیب در پایان معامالت روز گذشته، شاخص کل بورس با افزایش 
یک هزار و 286 واحدی به رقم یک میلیون و 5۴7 هزار واحد و ش��اخص 
ه��م وزن با یک هزار و 223 واحد افزای��ش به رقم ۴26 هزار و 58۴ واحد 
رسید. بیش از 5 میلیارد و 826 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش 38 هزار و ۱7 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوس��تد 

شد. شاخص بازار اول، افزایش 37۰ واحدی و شاخص بازار دوم، افزایش ۴ 
هزار و 36۱ واحدی را تجربه کردند.

کش��تیرانی جمهوری اس��المی ایران با ۴89 واحد، ایران خودرو با ۴۱۱ 
واحد، س��ایپا ب��ا 37۰ واحد، مبین ان��رژی خلیج فارس ب��ا 3۴2 واحد و 
گسترش س��رمایه گذاری ایران خودرو با ۱83 واحد بیشترین تاثیر مثبت 
را بر رش��د شاخص کل داشتند. در مقابل نیز پتروشیمی پردیس با ۴۰۴ 
واح��د، ملی صنایع مس ایران با 3۰3 واحد، مخابرات ایران با 287 واحد، 
پتروشیمی شیراز با ۱62 واحد و ارتباطات سیار ایران با ۱۴3 واحد با تاثیر 
منفی بر رش��د شاخص کل همراه ش��دند. گروه خودرو با 6۰ هزار و 3۱9 
معامله ب��ه ارزش 5 هزار و 566 میلیارد ریال در صدر گروه های بورس��ی 
نشست. همچنین گروه اطالعات و ارتباطات با 37 هزار و 839 معامله به 
ارزش 3 هزار و 28 میلیارد ریال، گروه سیمان با ۴2 هزار و 257 معامله به 
ارزش 2 هزار و 6۱۰ میلیارد ریال، گروه شیمیایی با 29 هزار و 788 معامله 
به ارزش 2 هزار و ۴۱8 میلیارد ریال و گروه فلزات اساس��ی با 27 هزار و 
33۱ معامله به ارزش 2 هزار و ۴۱7 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها 
قرار گرفتند. در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با بیش از 
27 واح��د افزایش به رقم 2۰ هزار و 986 واحد رس��ید. در این بازار بیش 
از ۴ میلیارد و 7۴۰ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش یک 
میلیون و 279 هزار و 635 میلیارد ریال دادوستد شد. پلیمر آریا ساسول 
با 23.5 واحد، تولید نیروی برق دماوند با ۱۱.۴ واحد، سرمایه گذاری صبا 
تامین با ۱۰ واحد، بانک دی با 9.95 واحد و س��یمان س��اوه با س��ه واحد 
بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رشد ش��اخص داشتند. همچنین سنگ آهن 
گهرزمین با 9 واحد، پتروش��یمی زاگرس با 5 واحد، گروه س��رمایه گذاری 
میراث فرهنگی با 3.۴ واحد، گروه توسعه مالی مهر آیندگان با 3.2 واحد و 
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن با 2.8 واحد با بیشترین تاثیر منفی بر 

رشد شاخص همراه شدند.
رابطهبهرهبینبانکیوبورس

به عقیده یک اقتصاددان، برخی کارشناس��ان، کاهش شاخص بورس را 
به اشتباه با افزایش نرخ بهره بین بانکی مرتبط می دانند؛ در حالی که این 
مسئله ریشه در شرایط اقتصادی و انتظارات سهامداران دارد. احمد مجتهد 
با اشاره به رابطه نرخ بهره بین بانکی و شاخص های بورس به سنا، می گوید: 
اظهار نظر برخی کارشناسان در مورد تأثیر افزایش نرخ بهره بین  بانکی بر 

کاهش ش��اخص بورس، جای تأمل دارد. نرخ بهره بین  بانکی در حقیقت 
براس��اس عرضه و تقاضا از طرف بانک ها برای تأمین نقدینگی کوتاه مدت 
تعیین می شود. بانک مرکزی نباید به صورت دستوری در مورد تعیین نرخ 
به��ره بین بانکی دخالت کند. در کش��ورهای دیگر، بانک مرکزی فقط در 
صورت��ی که همه یا بخش عمده بانک ها دچار کس��ری یا مازاد نقدینگی 
شدند، آن هم به صورت غیرمستقیم، از طریق خرید یا فروش اوراق بدهی 
)عملی��ات بازار باز( و در ش��رایط خاص از طریق پرداخت وام یک ش��به 
)over night( تعادل را برقرار می کند. به گفته مجتهد؛ بانک ها به دالیل 
مختلف و تحت تأثیر ش��رایط اقتصادی-سیاس��ی، عرضه و تقاضای پول، 
تغییر نرخ سود تسهیالت یا سود سپرده ها ممکن است به صورت کوتاه مدت 
دچار کمبود نقدینگی یا مازاد نقدینگی شوند. به عبارتی در صورت کمبود 
نقدینگی از منابع مازاد س��ایر بانک ها استفاده می کنند و در صورت مازاد 
نقدینگی، منابع خود را به س��ایر بانک ها قرض می دهند. این نوع تبادالت 
بین بانکی معموال خیلی کوتاه مدت و در بیش��تر مواقع به صورت یک شبه 

برای تسویه مطالبات بانک مرکزی بوده و اغلب روز بعد تسویه می شود.
او با اشاره به اتفاقی که در سال های اخیر در رابطه با خروج سهامداران 
خرد بورس افتاد و کاهش ش��اخص را رقم زد، توضیح می دهد: این اتفاق 
سبب شد برخی به اشتباه آن را به افزایش نرخ بهره بین بانکی نسبت دهند 
و با فش��ار به بانک مرکزی موج��ب کاهش نرخ بهره بین بانکی به صورت 
دستوری ش��وند. در حالی که این مسئله ریشه در شرایط کشور و نگرش 
سهامداران و انتظارات آنها در مورد تحوالت اقتصادی–سیاسی آینده دارد.

مجتهد با بیان اینکه بخش��ی از س��هامداران خرد در درجه اول به دلیل 
منافع کوتاه مدت وارد بورس می شوند، می افزاید: متاسفانه این سهامداران 
در اولین فرصتی که فکر می کنند شرایط بورس مناسب نیست، از آن خارج 
می شوند. افزایش تعداد افراد دارای کد بورسی، نشان دهنده هجوم این افراد 
برای خرید سهام بدون توجه به ریسک های بازار بود و این موضوع به هیچ 
وجه ارتباطی با نرخ بهره بین بانکی نداش��ت. برخی دولتمردان به اشتباه 
فکر می کردند کاهش نرخ بهره بین بانکی می تواند در خروج س��هامداران 
از بورس اثر بگذارد. به گفته این اقتصاددان، کسری سنگین بودجه، تورم 
باالی ۴۰ درصدی همراه با رش��د اقتصادی منفی یا اندک و عدم کاهش 
تحریم ها از جمله عواملی هستند که س��رمایه گذاران را نسبت به شرایط 

اقتصادی و چشم انداز آن با بدبینی همراه کرده است.

شاخصبورستهرانبهرشدکمرمقهزارواحدیرسید

رخوت بورس در روزهای آخر خرداد

ی��ک فعال بخ��ش خصوصی ب��ر این باور اس��ت که س��رمایه گذاری 
خطرپذیر در ایران با بن بس��ت نقدش��وندگی دیرهنگام س��رمایه مواجه 
بود که با ورود اولین شرکت استارت آپی به بازار سرمایه، سرمایه گذاران 
از این بن بست خارج می ش��وند. افشین کالهی، نایب رئیس کمیسیون 
اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، تحصیل دیرهنگام س��ود و 
نیز عدم ارزش گذاری دارایی های نامشهود را دو مانع توسعه اکوسیستم 
اس��تارت آپی در کش��ور برش��مرد و گفت که ورود تپسی به بورس نوید 
حل این مشکالت را می دهد و می توان انتظار داشت که سرمایه گذاران، 

انگیزه بیشتری برای تزریق سرمایه به این بخش پیدا کنند. 
او با اشاره به اینکه ورود تپسی به بورس، گام بزرگی در جهت جذب 
سرمایه به سوی شرکت های فناورمحور تلقی می شود، افزود: اکوسیستم 
نوآوری در ایران دچار یک مس��ئله جدی اس��ت و بخشی از این مسئله 
ناشی از آن است که به دلیل اعمال تحریم ها، ارتباطات و مراودات مالی 
بین المللی فعاالن اقتصادی کاهش یافته و عمال فرصت س��رمایه گذاری 
خارجی از دست رفته است. در شرایط کنونی، روش کار چنین است که 
یک ش��رکت نوآور، سرمایه گذاری محدودی را روی یک ایده یا فناوری 
به انجام رس��انده و آن را به مرحله تولید محصول می رساند و وارد بازار 

می کند. پس از آن، یک سرمایه گذار خطرپذیر، سرمایه بیشتری به این 
کس��ب و کار تزریق می کند تا این بنگاه به رش��د خ��ود ادامه دهد. در 
چنین فرآیند رشدی، تحصیل سود بسیار دیر اتفاق می افتد. یعنی حتی 
ممکن است، برخی شرکت ها سال ها متحمل ضرر باشند. در این چرخه، 

چندین بار سرمایه گذاری صورت می گیرد تا این رشد ادامه پیدا کند.
کالهی در گفت وگو با س��ایت اتاق تهران ادامه داد: سرمایه گذاران در 
استارت آپ ها با این هدف اقدام به سرمایه گذاری می کنند که در مقطعی 
از این کسب و کار خارج شده و در یک کسب و کار دیگر سرمایه گذاری 
کنند. این خروج ممکن اس��ت از طریق ورود به بورس یا سرمایه گذاری 
یک ش��رکت بزرگ اتفاق بیفتد؛ مانند وقتی که ش��رکت گوگل اقدام به 
خرید ش��رکت دیگری می کند. زمانی که ش��رکت وارد بورس می شود، 
س��رمایه گذار امکان نقد کردن پول خود را پیدا کرده و س��ود خود را به 
این ش��کل دریافت می کند. این خروج تا پی��ش از این در ایران صورت 
نمی گرفت. بنابراین انگیزه سرمایه گذاری در استارت آپ ها کاهش یافته 
ب��ود و به بیان دیگر، تا پیش از این، س��رمایه گذاری خطرپذیر توجیهی 
نداشت. یعنی سرمایه گذاری ها به سرمایه گذاری عمری تبدیل شده بود 

که اساسا این روش کار در حوزه استارت آپی نیست.

ای��ن فعال اقتصادی با بیان اینکه این مس��ئله منجر به ش��کل گیری 
یک بن بس��ت ش��ده بود، توضیح داد: با ورود تپس��ی به ب��ورس به نظر 
می رس��د که س��رمایه گذاران خطرپذیر از این بن بست خارج می شوند. 
بنابراین آنها انگیزه بیش��تری پیدا کنند که س��رمایه خود را به س��مت 
اس��تارت آپ ها هدایت کنند. کالهی در انتها با اشاره به فرآیند طوالنی 
پذیرش اولین ش��رکت اس��تارت آپی در بورس گفت: مانعی که در برابر 
ورود استارت آپ ها به بورس وجود داشت و فرآیند ورود تپسی به بورس 
را حدود دو س��ال به تعویق انداخت، این بود که دارایی های شرکت های 
اس��تارت آپی عمدتا از جنس نامشهود و در قالب نیروی انسانی، فناوری 
و ایده اس��ت که معموال در ایران ارزش گذاری نمی شود. در واقع، بخش 
بزرگی از دارایی های آنها از سوی  سازمان بورس و سرمایه گذاران سنتی 
به رس��میت ش��ناخته نمی  شد. مسئله دیگر این اس��ت که ساختارهای 
مالی آنها چندان با استانداردهای سازمان بورس منطبق نبوده است. اما 
ورود تپسی به بازار سرمایه، این نوید را می دهد که مسئله ارزش گذاری 
دارایی های نامش��هود این شرکت ها حل شده و در عین حال، شرکت ها 
نیز اصالح س��اختار مالی خود را براس��اس اس��تانداردهای بازار سرمایه 

آغاز کرده اند.

باوروداولینشرکتاستارتآپیبهبورس

سرمایهگذاریخطرپذیررونقمیگیرد
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کاالیاساسیوارداتیباارز4200خاکشد!
دو دس��تگاه تریلی حاوی کنجاله سویا که از بندر خارج و درنهایت 
با بار خاک به مقصد رس��یده، توقیف ش��ده است ولی ابهامات پرونده 
محموله ای که با ارز ۴2۰۰ تامین ارز شده مشخص نیست؛ گمرک نیز 
اع��الم کرده که محموله کنجاله را با تائید وزارت جهاد ترخیص کرده 
ولی مسئولیتی برای رهگیری بعد از آن ندارد. به گزارش ایسنا، اعالمی 
که اخیرا دادس��تانی در رابطه با توقیف یک محموله کاالی اساس��ی 
داشت، بار دیگر از پرونده فساد در واردات کاالی اساسی پرده برداشت. 
جباری-دادستان عمومی و انقالب گالیکش)استان گلستان(- گفته که 
دو تریلی خاک که به اسم کنجاله سویا وارد گلستان شده بود، توقیف 
ش��ده است، طبق  بارنامه این دو تریلی، 5۰ تن کنجاله سویا از بنادر 
جنوبی خارج ولی در مقصد که گلستان بوده، خاک تحویل شده است.
این محموله برای یکی از دو شرکت دولتی واردکننده کاالی اساسی 
بوده و باید در س��یلوی دولتی ش��هر مقصد تخلیه و در قالب سهمیه 
کنجاله س��ویا و با تعرفه دولتی بین دامداران اس��تان توزیع می شده 
ول��ی در نهایت کنجاله ای در کار نبوده اس��ت. اینکه از ابتدا در اظهار 
کاال تا ترخیص و مس��یر حرکت به س��مت مقصد چ��ه اتفاقی افتاده 
که محموله از س��ویا به خاک تغییر پیدا کرده، مش��خص نیست و به 
توضیح دستگاه های مرتبط از جمله وزارت جهاد و وزارت صمت نیاز 
دارد،  این در حالی اس��ت که  پیگیری از گمرک نش��ان می دهد که 
ترخیص صورت گرفته، کنجاله س��ویا بوده اس��ت. آنطور که لطیفی-
س��خنگوی گمرک ایران- به ایسنا گفته، جزییات این جریان فعال به 
گمرک اعالم نشده است ولی بررسی ها نشان می دهد که محموله مورد 
نظر از زمان اظهار تا ترخیص، کنجاله سویا ثبت شده و با تایید وزارت 
جهاد و دستگاه های ذی مدخل مجوز ترخیص گرفته است، به عبارتی 
بار تریلی های مدنظر که از گمرک و بندر خارج شده، سویا بوده است.

وی گفت که حدود دو س��الی اس��ت که طبق مصوبه وزارت کشور و 
با حضور نمایندگان دس��تگاه های مرتبط، سامانه ای که پس از ترخیص 
کاال از گم��رک، رهگی��ری از زمان ترخیص به بع��د را دنبال می کرده، 
غیرفعال شده و سامانه جامع انبارهای وزارت صمت برای تکمیل فرآیند 
نظارتی جایگزین شده است، بنابراین این سازمان هیچ مسئولیتی درباره 
پیگیری های محموله  بعد از ترخیص ندارد. سخنگوی گمرک یادآور شد 
که جریان ترخیص تا وصول کاال در سامانه جامع تجارت قابل رهگیری 
است و از زمان اظهار کاال با تایید وزارت صمت امکان ترخیص کاال فراهم 
می ش��ود. کنجاله سویا از جمله  نهاده های دامی است که به همراه ذرت 
و ج��و بیش از 5۰ درصد واردات کاالی اساس��ی با ارز ۴2۰۰ تومانی را 
همواره به خود اختصاص داده است ولی به دفعات مرغداران و دامداران 
از عدم ش��ارژ س��امانه بازارگاه برای تامین این اقالم به خصوص کنجاله 
س��ویا انتقاد کرده اند. اخیرا رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران 
گفته بود که یکی از شرکت های متعلق به سازمان تعاون روستایی، نهاده 
دامی را فروردین ماه در سامانه بازارگاه به گاوداران فروخته و پول آن را 

نیز دریافت کرده، ولی هنوز  به آنها تحویل نداده است.

نماگربازارسهام

مدیرعام��ل گ��روه صنعت��ی ایران خودرو مش��کل اصلی زیان انباش��ته 
ایران خودرو طی س��ال های اخیر را تولی��د خودروهای ناقص و کم توجهی 
ب��ه بحث کیفیت خوانده و اذعان کرد کم کاری ها در مورد کیفیت را قبول 

داریم.
به گزارش ایران اکونومیس��ت، صبح دیروز مراس��م رونمایی از کامیون 
کش��نده آتامان که نخستین  کش��نده تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو 
دیزل است با حضور محسن پیرهادی )رئیس فراکسیون مدیریت شهری 
مجلس(، محمد وحیدی )عضو کمیس��یون آموزش( و س��ایر نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی، فرماندار اسالمش��هر، مدیرعامل گروه صنعتی 

ایران خودرو و مدیران ایران خودرو دیزل در محل این سازمان برگزار شد.
مهدی خطیبی-مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو- در این مراسم  با 
بیان اینکه در ابتدای سال جاری قول دادیم که طی سال حداقل از  هفت 
محصول جدید رونمایی کنیم و مقرر شد هر ماه دور هم شده و محصول 
جدید را معرفی کنیم، گفت: خوش��بختانه امروز سومین محصول جدید 
هم رونمایی شد. آتامان اولین کشنده ایران خودرو دیزل است که با نشان 
ایران خودرو و با کیفیت بسیار مناسب وارد بازار خودروهای تجاری خواهد 

شد.
وی به پنج برنامه تعریف شده در گروه صنعتی ایران خودرو برای توسعه 
محصوالت اش��اره کرده و گفت: برای افزایش تولید به عنوان اولین برنامه 

توسعه ای، تیراژ تولید 75۰ هزار دستگاه خودرو هدف گذاری شده است که 
725 هزار دس��تگاه آن خودرو س��واری و 25 هزار دستگاه آن خودروهای 

تجاری خواهد بود. 
خطیبی تصریح کرد: ذکر این نکته الزم اس��ت که طی سال های اخیر، 
 GLX ۴۰5  کار بد، بد انجام ش��ده اس��ت« ب��ه طور مثال خودرو پ��ژو«
که بیش��ترین نارضایتی را در میان مردم داشت و با بیشترین زیان تولید 
می ش��د، پرتیراژترین خودرو تولیدی بود. در حقیقت یکی از دالیل اصلی 
زیان انباش��ته ایران خودرو تولید خ��ودرو بی کیفیت و بی توجهی به تنوع 

محصول بوده است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو خاطرنشان کرد: از جمله اشتباهات 
بزرگی که در تولید خودرو ش��کل گرفته بود، تولید خودرو ناقص و تحت 
عن��وان تولید مکانیکی بود. حجم قابل توجهی خ��ودرو ناقص تولید و به 
عنوان آمار تولید اعالم می شد؛ در صورتی که آن رقم ها میزان واقعی تولید 
نبوده و کاالی در حال س��اخت نام دارد. حجم گس��ترده ای خودرو ناقص 
تولید و به پارکینگ ها منتقل می شد تا در روزهای پنجشنبه و جمعه این 

خودروها تکمیل شوند.
این مدیر خودروس��از ادامه داد: س��ال ۱۴۰۰ حدودا ۴5۰ هزار دستگاه 
خودرو تولید کامل داشتیم و نه رقم هایی که اعالم می شد؛ بنابراین با توجه 
به ظرفیت تولید 75۰ هزار دستگاهی خودرو نسبت به ۴5۰ هزار دستگاه 

تولیدی سال گذشته بالغ بر 6۰ درصد افزایش تولید خواهیم داشت.
خطیب��ی ارتقای کیفیت را به عنوان دومین برنامه توس��عه  محوری این 
گروه صنعتی خوانده و گفت: ۱6۱ برنامه تعریف ش��ده در این حوزه، وارد 
جزییات بیشتر شد که در مجموع تبدیل به 272 برنامه ریزی شد. حقیقت 
این است که بدون داشتن نگاه تعصبی، عملکرد خودروسازان طی سال های 
گذش��ته با وجود همه مشکالت و مسائل در بحث کیفیت چندان تعریفی 
ن��دارد و در بحث کیفیت بس��یار کم کاری ها صورت گرفت��ه و باید آن را 
بپذیریم، اما در برنامه ریزی های جدید به بحث کیفیت توجه ویژه ای شده 

است.
وی افزود: به ترتیب توسعه محصوالت و ایجاد تنوع در سبد محصوالت 
)س��ومین برنامه محوری توسعه(، صادرات )چهارمین برنامه( و مهمترین 
برنامه محوری توسعه )پنجمین( کاهش قیمت تمام شده برای سال جاری 
طراحی و هدف گذاری ش��ده است. برای صادرات حداقل ۱5 هزار دستگاه 
خودرو در س��ال جاری برنامه ریزی ش��ده که نسبت به سال گذشته رشد 
3۰۰ الی 35۰ درصدی خواهد داش��ت و دو کشور روسیه و ونزوئال مقصد 
صادراتی ما خواهد بود. در حال حاضر مذاکرات نیز در حال انجام اس��ت. 
5۰۰۰ دستگاه خودروی دناپالس اتوماتیک به ونزوئال در سال جاری صادر 
خواهیم کرد. برای حضور در بازار روس��یه، سرمایه گذاری مشترک با این 

کشور  پیش بینی شده است.

علت اصلی زیان انباشته خودروسازان، تولید خودروی بی کیفیت در تیراژ باال

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت در مصوبه مجلس شورای اسالمی 
حمایت از خرید خودرو ها و محصوالت داخلی که قابل رقابت با محصوالت 

خارجی هستند تاکید ویژه شده است.
محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس، اظهار کرد: نگاه مجلس 
ش��ورای اسالمی به ویژه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس، کمیسیون 
آموزش و کمیسیون های تخصصی با رویکرد توجه به برنامه هفتم به قانون 
مبتنی بر تولید دانش بنیان است و فرصت های آینده صنعت خودروسازی 

کشور مورد توجه قرار می گیرد.
وی اف��زود: صنایعی که می تواند بازار کش��ور را از واردات بی نیاز کند و 
فرآیند بسیار مهمی در بحث های آر اند دی، اتصال حوزه های دانش بنیان 
به صنایع خودرویی کشور و استفاده از منابع داخلی برای تولید انبوه داشته 

باشد که برای بازار داخل و صادرات را در یک برنامه منسجم داشته باشد.
وحیدی ادامه داد: مجلس در تالش اس��ت در ای��ن فرآیند خودرو های 
جدیدی که امکان تولید بازار داخل برای آنها فراهم است را مورد حمایت 
قرار دهد. در مصوبه مجلس ش��ورای اسالمی حمایت از خرید خودرو ها و 
محصوالت داخلی که قابل رقابت با محصوالت خارجی هستند تاکید ویژه 

شده است.
وی درب��اره خری��د اتوبوس های برقی از ترکیه گفت: ش��هرداری تهران 
موظف است براساس قرارداد منعقدشده خودروی پاک و اتوبوس های برقی 
وارد کن��د که با این کار میزان آالیندگی ش��هر را ب��ه ویژه تهران کاهش 
می ده��د. بحث مبادالت پولی، مال��ی و بانکی را حل کند و در قالب تهاتر 

شهرداری خودرو ها را تحویل بگیرد و مردم استفاده کنند.

تاکیدمجلسبرخریدخودروهاومحصوالتداخلی
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بعد از یک روز سخت و خسته کننده هیچ چیز به اندازه یک غذای خوب 
یا خوراکی خوشمزه آدم را سر حال نمی آورد. باور کنید یا نه، برای خیلی 
از م��ردم دنی��ا غذا خوردن نه فقط یک نیاز طبیع��ی، بلکه نوعی تفریح و 
خوشگذرانی محسوب می شود؛ دقیقا مثل تماشای یک مسابقه فوتبال یا 
تازه ترین فیلم های سینمایی موجود در گیشه. به همین خاطر کمتر کسی 
حاضر است به هر رستورانی سر بزند یا به خوراکی های هر برندی اعتماد 
کند. ماجرا در اینجا تا حد زیادی شبیه به رزرو اتاق در هتل است. همانطور 
که شما تا از کیفیت خدمات و زیر و بم اتاق های یک هتل مطمئن نشوید 
حتی از کنار آن هم رد نخواهید ش��د، در صنعت غذا هم مش��تریان مثل 
منتقدهای بی رحم س��ینمایی تا ته توی یک خوراکی را در نیاورند، دست 
به جیب نمی ش��وند. این روزها مردم در سراس��ر دنیا بیشتر از اینکه اسم 
خوراکی ها را بلد باش��نفد، با اسم برندها کار دارند. اجازه دهید یک مثال 
دم دستی بزنیم. فرض کنید شما قصد دارید بعد از دیدن همکالسی های 
قدیمی دوران مدرسه تان ناهار را با هم باشید. در این صورت احتماال پیش 
خودتان نمی گویید »بریم یک همبرگر یا چلوکباب بخوریم« بلکه احتماال 
پیش خودتان خواهید گفت »بریم یک س��ری به مک دونالد، برگر کینگ 
یا تاکوبل بزنیم«. قبول دارم ماجرای باال برای مشتریان عادی رستوران ها 
نکته بی نهایت پیش پا افتاده ای اس��ت، ولی اگر یک لحظه هم که ش��ده 
خودتان را جای کارآفرینان صنعت غذا بگذارید، می فهمید ماجرا در اینجا 
مسئله مرگ و زندگی است. خب تا وقتی برندهای بزرگی مثل استارباکس 
یا دومینوز در ب��ازار خودنمایی می کنند، تکلیف بقیه برندهای کوچک از 
قبل مشخص است و شکست شان فقط یک امضای رسمی کم دارد؛ همین 
و بس! امیدوارم مقدمه ما خیلی ش��ما را از موفقیت در صنعت غذا ناامید 
نکرده باشد. چرا که ما در روزنامه فرصت امروز مثل همیشه برای تان یک 
نقش��ه گنج بی برو برگشت داریم. به زبان خودمانی، اگر شما دوست دارید 
رستوران یا شرکت تولید خوراکی خودتان را داشته باشید، فقط کافی است 
برای چند دقیقه هم که شده کاله سرآشپزی و دنیای هزار رنگ خوراکی ها 
را ره��ا کنید و با ما همراه ش��وید. ما در این مقاله به ش��ما یاد می دهیم 
چط��ور در صنعت غذا بازاریابی کنید و س��ری میان س��رها در بیاورید تا 
حت��ی بزرگترین برندهای دنی��ا را هم به مبارزه بخوانید. برای این کار هم 
به جای اینکه به ش��ما کار با گرز و شمشیر را یاد بدهیم، اول از همه یک 
تعریف بی عیب و نقص از صنعت غذا انجام خواهیم داد. این طوری ش��ما 
متوجه می شوید این صنعت اصال شامل چه کسب و کارهایی هست. بعد 
هم اصول و تکنیک های طالیی برای بازاریابی در این حوزه را مورد ارزیابی 
قرار می دهیم. اینطوری شما دیگر کامال آماده اید تا برند محبوب خودتان 

در صنعت غذا را توسعه دهید.
صنعتغذا)Food Industry(:آشناییباکسبوکارهای

دنیایخوراکیها
صنعت غذا یکی از محبوب ترین حوزه کاری در چهار گوشه دنیا محسوب 
می ش��ود. از برند دوست داشتنی اس��تارباکس گرفته تا کوکاکوال یا حتی 
چیپس های خوش��مزه لیز، همه و همه ی��ادآور خاطرات خوش و لحظات 
شاد هستند. البته این ماجرا وقتی پای بازاریابی وسط باشد خیلی هم مثل 
فیلم های سینمای کالسیک پایان خوش ندارد. چراکه در دنیای بازاریابی 
شما باید دقیقا بدانید دنبال چی هستید و اولین سوال هم درباره صنعت 
مورد هدف تان است. اینکه چه کسب و کارهایی در چارچوب صنعت غذا 
قرار دارد، سوالی است که خیلی از بازاریاب ها به طور طبیعی روح شان هم 
از آن خبر ندارد. با این حساب انتظار طراحی کمپین های بی عیب و نقص 
در چنین ش��رایطی حتی از پیدا کردن س��وزن در انبار کاه هم س��خت تر 
خواهد بود.  وقتی از صنعتی مثل فوتبال یا س��ینما حرف می زنیم، تقریبا 
یک ایده مش��خص در سرمان شکل می گیرد. خب هر کسی که به نوعی 
با تیم های فوتبال و مس��ابقات جذاب آن ارتباط داشته باشد، قطعا جزوی 
از خانواده بزرگ صنعت فوتبال خواهد بود. ماجرا درباره دنیای سینما هم 
دقیقا به همین ترتیب است. اگر بخواهیم از وضعیت دو صنعت باال استفاده 
کنیم، می ش��ود گفت صنعت غذا هم با هر کس��ب و کاری که فعالیتی در 
زمینه تولید غذا دارد ارتباط پیدا می کند. البته می ش��ود دس��تی به سر و 
گوش این تعریف کش��ید و نسخه کامل تری از آن ارائه کرد. ما در روزنامه 
فرص��ت امروز معتقدی��م صنعت غذا نه فقط کس��ب و کارهای درگیر در 
تولید مواد غذایی، بلکه موسسات بسته بندی و توزیع این محصوالت را نیز 
شامل می شود. این یعنی عمال با سه حوزه تولید، بسته بندی و توزیع انواع 
خوراکی در صنعت غذا رو به رو هستیم. اگر شما هم ایده کارآفرینی تان در 
یکی از سه حوزه فوق جای می گیرد، باید با یک سالم گرم و خوشامدگویی 
ورودت��ان به صنعت غذا را تبریک بگوییم.  حاال که ش��ما متوجه ش��دید 
صنعت غذا چه حوزه هایی را شامل می شود، بد نیست کم کم برویم سراغ 
اصل مطلب. ش��ما االن مثل یک خلبانی هستید که مطمئن شده آخرین 
نس��خه از هواپیماهای بوئینگ زیر پایش اس��ت، اما هنوز نمی داند دقیقه 
چط��ور باید یک هواپیمای آخرین م��دل را هدایت کند. ما در بخش بعد 
سعی می کنیم با آموزش گام به گام تکنیک های بازاریابی در صنعت غذا از 

شما یک قهرمان تمام عیار در این حوزه بسازیم. 
اصولبازاریابیدردنیایخوراکیها

از قدیم گفته اند کار بدون برنامه به هیچ جایی نمی رس��د. در این میان 
هم اصال فرقی بین یک کار کلیشه ای و بی نهایت پیش پا افتاده با عملیاتی 
پیچیده مثل فرس��تادن س��فینه فضایی به کره ماه وجود ندارد. خب اگر 
کارآفرین بزرگ و موفقی را س��راغ دارید که همین طوری بدون برنامه و 
شانس��ی در بازار اسم و رس��می برای خودش به هم زده، ما را هم بی خبر 
نگذارید! بازاریابی اصولی در صنعت غذا به شما کمک می کند تا با کمترین 
هزینه ممکن نتایج حیرت انگیز رقم بزنید. دقیقا مثل یک تیم فوتبال محلی 
که در مسابقاتی با حضور بزرگترین باشگاه های دنیا حسابی شگفتنی ساز 
می شود و اسمش سر زبان ها می افتد. البته در اینجا به جای زمین چمن و 

توپ فوتبال سر و کار شما با مشتریان و فرآیند تولید محتواست. 
قبول دارم بازاریابی، آن هم در صنعت شلوغ پلوغ غذا، انتخاب شماره اول 
هیچ کارآفرینی نیس��ت. اگر در این بین عدم تجربه در دنیای بازاریابی را 
هم به ماجرا اضافه کنیم، آن وقت با یک تراژدی بی نهایت غم انگیز رو به رو 
خواهید شد. خب انتظار ندارید که همه کارآفرینان دنیای خوراکی ها یک 
پا بازاریاب درجه یک هم باشند؟ ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم هر 
کار اصولی و درستی ردخور نخواهد داشت. البته به شرط اینکه از اصول و 
تکنیک های درجه یک در این میان اس��تفاده کنید. دقیقا به همین خاطر 
ما در این مقاله به جای گشت و گذار بی نتیجه در هزارتوری تکنیک های 

بازاریابی در صنعت غذا یک راس��ت رفته ایم سراغ بعضی از بهترین اصول 
موجود و از برترین بازاریاب ه��ای دنیا کمک گرفته ایم. اجازه دهید بدون 

وقت تلف کردن بیشتر برویم سراغ اصل کار.
1.انتخابجایگاهبرند:سنگاولرادرستسرجایشبگذارید!

قبل از اینکه ماجراجویی هیجان انگیز ش��ما در دنیای بازاریابی ش��روع 
ش��ود، باید خیلی ُرک و پوست کنده جواب یک سوال را بدهید. البته الزم 
نیست این جواب را برای ما بفرستید، بلکه فقط باید تکلیف تان با خودتان 
روش��ن شود. س��وال کنکوری و مهم ما این است که شما قصد دارید چه  
نوع برندی داشته باشید؟ یک رستوران شیک، قنادی همراه با فضایی دنج 
برای س��فارش قهوه یا شاید هم یک کارخانه بزرگ تولید تنقالت؟ جواب 
این سوال هرچه باشد، شما را یک قدم به سوی تحقق آرزوی تان نزدیک تر 
خواهد کرد.  جوانی را در نظر بگیرید که از همان سال های ابتدایی نوجوانی 
عاشق دنیای ماشین ها بوده و همیشه دوست داشته یک روز تبدیل به یک 
راننده حرفه ای شود. فکر می کنم شما هم قبول دارید که عشق به دنیای 
ماشین ها به تنهایی برای موفقیت کافی نیست. خب در دنیایی که از یکسو 
پیس��ت های مجهز فرمول یک و از ط��رف دیگر بیابان های بی انتهای رالی 
داکار وجود دارد، راننده جوان ما قبل از اینکه گازش را بگیرد و برود دنبال 

رویاهایش باید تکلیفش را با این حوزه ها روشن کند. 
اجازه دهید برای اینکه شما را در یک هزارتوی بی انتها رها نکنیم، از یک 
مثال در حوزه رستورانداری استفاده کنیم. اگر شما دوست دارید سرآشپز 
رستوران شخصی خودتان باشید، باید اول از همه نوع منوی تان را مشخص 
کنید. آیا ش��ما دوست دارید یک رستوران محلی با غذاهای سنتی داشته 
باشید یا فکر منوی خارجی در سرتان افتاده؟ از همه مهمتر رستوران شما 

قرار است محلی خانوادگی باشد یا جوان پسند؟ 
زمانی که رستوران های مکزیکی برای اولین بار پای شان به بازار آمریکا 
ب��از ش��د، تاکو بل و م��ک دونالد حس��ابی در اوج بودن��د. از طرفی ذائقه 
آمریکایی ها هم با چنین فس��ت فودهایی سازگار بود و با کلی ارفاق کمی 
ه��م به غذاهای چینی توجه می کردند. در چنین ش��رایطی تاکو بل برای 
اینکه س��همی از بازار برای خودش دست و پا کند، اول از همه سراغ ابزار 
بازاریابی رفت تا به مشتریان نشان دهد تاکو هم مثل برگر یا استیک یک 
غذای خوشمزه است. یادتان باشد در بازار کسی برای شما فرش قرمز پهن 
نکرده و تا خودتان آستین را باال نزنید و خوراکی تان را به مشتریان معرفی 

نکنید، حتی یک پول سیاه هم گیرتان نخواهد آمد؛ به همین سادگی!
تاکو بل از همان سال های اول خیلی خوب به مشتریان آمریکایی نشان 
داد که منوی س��اده و عامه پسندی دارد. به این ترتیب از جوانان پرشور و 
ش��وق تا افراد میانس��ال برای خرید این خوراکی خوشمزه و صدالبته تازه 
صف کش��یدند. البته شاید رستوران یا شرکت غذایی شما ریسک کمتری 
کند و روی یک محصول سنتی دست بگذارد. در این صورت احتماال همه 
مش��تریان هدف تان با صفر تا صد محصول تان آش��نا خواهند بود. در این 
بین تنها کاری که باقی می ماند نش��ان دادن برتری های محصوالت تان در 
مقایسه با بقیه رقباست. اینطوری شما می توانید خیلی راحت گوی سبقت 

را از بقیه ربوده و برندتان را تبدیل به انتخاب اول و آخر مشتریان کنید.
2.بستهبندیمتفاوتخوراکیها:چهکسیبستهبندیهای

کسلکنندهرادوستدارد؟
آیا تا به حال یک فیلم س��ینمایی را دیده اید که یک پوس��تر خیلی بد 
شکل و کلیشه ای داشته باشد؟ شاید بتوانید چند تا مثال دم دستی برای 
س��اکت کردن ما بیاورید، اما بی شک هیچ کدام از آنها فیلم های پرفروش 
و دس��ت اول تاریخ س��ینما نیس��تند. در چنین مواقعی این ضرب المثل 
قدیمی که »مردم با چشم شان خرید می کنند« بیشتر از هر زمان دیگری 
مصداق پیدا می کند.  خیلی از کارآفرینان فکر می کنند اگر خوراکی ش��ان 
بی نهایت خوشمزه و ارزان باشد، مردم دیگر توجهی به بسته بندی ضعیف 
آن نخواهند داشت. اگر شما هم اینطور فکر می کنید، باید همین اول کاری 
ناامیدتان کنیم، چراکه حتی خوشمزه ترین نوشیدنی یا خوراکی دنیا هم 
با یک بس��ته بندی ضعیف روی دست فروش��نده باد می کند. پس یک بار 
هم که ش��ده در زندگی تان به این فکر کنید که مشتریان در صنعت غذا 
برخالف توصیه قدیمی مبنی بر اینکه کتاب را نباید از روی جلدش قضاوت 
کرد، عمل می کنند.  وقتی درباره بسته بندی محصول حرف می زنیم، ذهن 
خیلی ها فورا س��راغ ترکیب بعضی از رنگ های جذاب می رود. در این بین 
لوگو برند طوری مورد بی توجهی قرار می گیرد که انگار اصال چیزی به اسم 
لوگو در دنیای کسب و کار وجود ندارد. ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم 
هویت هر برند در لوگوی آن نمایان می شود. این یعنی لوگو برند شما باید 
یک جایگاه ویژه و اختصاصی در بسته بندی محصوالت داشته باشد. کافی 
اس��ت نگاهی به برندهای بزرگ دنیا بیندازید تا خیلی خوب اهمیت درج 
لوگو در بهترین جای بسته بندی محصوالت را درک کنید. پس منتظر چه 
هس��تید؟ همین حاال دست به کار ش��ده و یک بسته بندی زیبا با ترکیب 
لوگوی برندت��ان انتخاب کنید. در این بین می توانی��د از رنگ های اصلی 
لوگوی تان کمک بگیرید تا مثل برق و باد چش��م هر مشتری را در قفسه 

های بی انتهای خرده فروشی ها به محصوالت تان جلب کنید. 
اگر از مخاطب هدف قدیمی روزنامه فرصت امروز باش��ید، خیلی خوب 
می دانید ما اصال میانه خوبی با کارهای کلیشه ای نداریم. به همین خاطر 
توصیه دوستانه ما به ش��ما در این بخش مرور بسته بندی رقبای کوچک 
و ب��زرگ در ب��ازار و تالش برای انتخاب یک طرح کامال متفاوت نس��بت 
ب��ه آنهاس��ت. وگرنه خیلی زود تبدیل به یک کپ��ی کار درجه دو در بازار 
می شوید که هیچ کس حتی به محصوالتش نگاه هم نمی اندازد، چه برسد 

به اینکه واقعا خوراکی ها شما را بخرد!
3.طراحیپیشنهادفروشمنحصربهفرد)USP(:بهوقتایجاد

تمایز
اگر یادتان باش��د قبل ت��ر گفتیم هر برندی در صنع��ت غذا برای اینکه 
شانسی برای رقابت داشته باشد، محکوم به متمایز بودن است. شکی نیست 
که تمایز از رقبا فقط با حرف زدن امکان پذیر نیست، بلکه باید آستین ها را 

باال بزنید و به مشتریان ثابت کنید برندتان چه در چنته دارد!
 Unique selling( »مفه��وم »پیش��نهاد فروش منحص��ر ب��ه ف��رد
proposition( درس��ت در ش��رایطی که کارآفرین��ان نمی دانند چطور 
مزایای محصوالت ش��ان را به مش��تریان نش��ان دهند، مثل قهرمان های 
اس��طوره ای سر و کله اش پیدا می شود. احتماال خیلی از کارشناس ها برای 
توضیح این مفهوم کلی حرف های جورواجور خواهند زد. پس اجازه دهید 
قبل از اینکه حوصله تان س��ر برود، بگوییم س��یر تا پیاز این مفهوم درباره 
چیس��ت. پیش��نهاد فروش منحصر به فرد در واقع نوعی بیان مستقیم و 
بی حاشیه مزایای یک محصول است. اینطوری مشتریان در بازار شلوغ مواد 
غذایی می توانند با خیال راحت بابت مزایای بیشتر یا متفاوت محصول شما 

اقدام به خرید از برندتان کنند. 
همانطور که هر آشپزی برای تهیه پیتزا یا هر غذای دیگری دستورالعمل 
خاص خودش را دارد، درباره پیش��نهاد فروش منحصر به فرد نیز وضعیت 
ش��ما کامال خاص اس��ت. این پیش��نهاد می تواند از پخ��ت بهترین کیک 
شکالتی دنیا با خامه اضافه تا فرمول جادویی تهیه کنسروهای خوشمزه را 
 KFC ش��امل شود. یک مثال رک و پوست کنده در این رابطه تجربه برند
)همان کنتاکی خودمان!( است. مزیت اصلی این برند سرخ کردن مرغ به 
ش��یوه ای خاص با یک ادویه محرمانه است. همین امر هم موجب شده تا 
مردم سراس��ر دنیا برای خرید مرغ های سرخ کرده این برند صف بکشند. 
یادتان باش��د شما الزم نیست دنبال یک مزیت انقالبی باشید؛ همین که 
مش��تریان با ش��نیدن مزیت شما اندکی وسوسه ش��وند و چند روزی هم 

ذهن شان درگیر برندتان باشد، به اندازه کافی رضایت بخش خواهد بود. 
ای��ن روزها روش های بازاریابی و تبلیغات برای برندها بی نهایت افزایش 
پیدا کرده است. از تبلیغات تلویزیونی و تابلوهای کنار زمین در مسابقات 
ورزش��ی گرفته تا شبکه های اجتماعی، همه و همه دم دست برندهاست. 
در این بین فعاالن صنعت غذا تمایل بیشتری برای استفاده از این ابزارها 
دارند. البته اگر شما بودجه تان از قبل خرج شده و وضعیت مالی بی نهایت 
فش��رده ای دارید، حساب تان جدا خواهد بود. اشتباه نکنید، منظور ما این 
نیست که شما نمی توانید برای کسب و کارتان بازاریابی کنید، بلکه فقط باید 
روش کارتان را عوض کنید. یک ایده بازاریابی جذاب در این بین می تواند 
تجربه رستوران زنجیره ای بسکین- رابین )Baskin- Robbins( باشد. 
این رستوران برخالف آنچه مشتریانش انتظار دارند، فقط بستنی و کیک 
می فروش��د. آن هم نه هر مدلی، بلکه فقط از مواد اولیه گیاهی و مناسب 
برای گیاهخواران استفاده می کنند. برای اینکه خیال مشتریان هم راحت 
باشد، این نکته را با فونت بزرگ روی بسته بندی سفارشات درج می کنند. 
ش��اید این کار برای خیلی ها بی نهایت کلیشه ای یا حتی عجیب باشد، اما 
همین ایده و اس��تفاده خالقانه از بس��ته بندی محصوالت ب��رای بازاریابی 
مدیران بسکین- رابین را تبدیل به مولتی میلیونرهای بزرگی کرده است. 
اگ��ر برن��دی مثل بس��کین- رابین توانس��ته با یک تغیی��ر کوچک در 
بسته بندی محصوالتش کلی گرد و خاک به پا کند، پس چرا شما نتوانید 
با همین دست فرمون به رویاهای تان در صنعت غذا دست پیدا کنید؟ تنها 
کاری که در این بین باید انجام دهید، تغییر زاویه دیدتان به مسائل اطراف 
ی��ا به قول فرنگی ها تفکر خارج از چارچوب اس��ت. اینطوری بدون اینکه 
حت��ی یک دالر اضافه خرج کنید، فرمول طالیی بازاریابی برای برندتان را 

پیدا خواهید کرد. 
4.برگزاریرویدادهایمرتبطباصنعتغذا:ایدهایساده،کم

خرجوبینهایتجذاب
اگر ش��ما هم از دس��ت ایده ها و اصول بازاریابی پیچیده در صنعت غذا 
خسته ش��ده اید، این بخش کامال مخصوص شماست. بی شک برای یکبار 
هم که ش��ده به عنوان کارآفرین صنعت غ��ذا به این فکر کرده اید که چرا 
باید این همه برای معرفی خوراکی های تان به مش��تریان دردس��ر بکشید. 
انگار بازاریابی در دنیای خوراکی ها بیشتر از اینکه کار برندها را راحت کند، 
یک بار اضافه روی دوش شان قرار می دهد. هرچه باشد تولید یک خوراکی 
خوش��مزه به سختی صعود به قله اورست نیست و با این حساب بازاریابی 
برای آن هم نباید چندان سخت باشد. پیشنهاد ما در روزنامه فرصت امروز 
برای چنین وضعیت عجیب و غریبی فقط یک عبارت بی نهایت کوتاه است: 

برگزاری رویدادهای جذاب!
این روزها در چهار گوشه دنیا کلی رویداد مختلف و هیجان انگیز برگزار 
می شود. از رویدادهای هنری مثل جشنواره کن و اسکار گرفته تا مسابقات 
ورزش��ی و همایش های تجاری، همگی در یک ماراتن بی پایان برای جلب 
نظر افراد عالقه مند با هم رقابت می کنند. بی ش��ک یک رستوران نه جایی 
در فس��تیوال کن دارد و نه در رویدادهای ورزش��ی از آن استقبال خواهد 
شد. در عوض شما می توانید رویداد خاص خودتان را ایجاد کنید. خب مگر 
کسی هم هست که اسم یک رویداد تازه در صنعت غذا به گوشش بخورد 
و برای امتحان کردن غذاهای رنگارنگ هم که شده گذرش به سمت محل 

برگزاری این رویداد نیفتد. 
 ش��اید پیش خودتان فکر کنید برگزاری یک رویداد در صنعت غذا هم 
می تواند دردسرهای خاص خودش را داشته باشد، اما نظر ما کامال متفاوت 
است. شما کافی است موضوع رویدادتان را مشخص کنید و از چند تا برند 
همکار و بعضی از کارش��ناس های مواد غذایی هم برای حضور در مراس��م 
دعوت کنید. مثال اگر قصد دارید از س��ری جدید کوکی های ش��رکت تان 
رونمایی کنید، بد نیست از چند تا رستوران یا کافی شاپ هم دعوت کنید 
تا در رویدادتان ش��رکت کنند. اینطوری هم آنها فرصت معرفی کس��ب و 
کارش��ان را پیدا می کنند، هم ش��ما در عین برگزاری یک رویداد فرصت 

بازاریابی برای محصوالت تازه تان در انواع کافی ش��اپ ها و رس��توران ها را 
خواهید داشت. این یعنی یک معامله برد- برد برای همه طرفین!

اگر ش��ما از آن دس��ت کارآفرینانی هستید که همیشه وسواس خاصی 
ب��رای بهترین بودن دارند، توصیه ما به ش��ما بی خیال ش��دن این ماجرا، 
دس��ت کم در برگزاری یک رویداد، است. باور کنید یا نه، هر چقدر کار را 
به خودتان س��خت بگیرید، واقعا مسیرتان پر از سنگ های بزرگ می شود. 
پس یک لطفی به خودتان بکنید و فقط و فقط همان کارهایی که در باال 
گفتیم را برای برگزاری مراس��م در نظر بگیرید. قول می دهیم هیچ اتفاق 

بدی نیفتد و همه چیز مثل ساعت دقیق پیش برود. 
5.قراردادنبرنددرمسیریابهاوسایتهایمرجع:
سادهسازیدسترسیمشتریانبهدنیایخوراکیها!

مس��یریاب هایی مثل گوگل مپ دیگر فقط برای پیدا کردن سریع ترین 
مسیر ممکن کاربرد ندارند. در عوض خیلی از مردم وقتی حوصله شان سر 
می رود یا دنبال یک کافه تازه هس��تند، شروع می کنند اپ های مسیریاب 
را زیر و رو کردن. اگر به این مس��ئله امکان جس��ت و جوی پیشرفته انواع 
رس��توران، کافه و دیگر مراکز تجاری را اضافه کنیم، آن وقت با یک منبع 
بازاریاب��ی مه��م برای برندهای حوزه غذا رو ب��ه رو خواهیم بود؛ به همین 

سادگی.
خیلی از رس��توران دارها فکر می کنند مردم از قبل برای پیدا کردن یک 
رس��توران درجه یک کلی تحقیق می کنند و بعد از یک مس��ابقه حذفی 
نفس��گیر فقط و فقط یک رس��توران باقی می ماند. ما اصال دوست نداریم 
آنهای��ی که این طوری فکر می کنند را ناامید کنیم، اما واقعیت کامال جور 
دیگری اس��ت. اغلب مردم در لحظه یک رستوران یا محصول خوراکی را 
انتخاب می کنند. اگر هم در این بین خیلی به خودشان زحمت بدهند، قبل 
از خرید س��ری به مسیریاب ها و سایت های تخصصی خوراکی می زنند. با 
این حساب اگر شما در مسیریاب ها و سایت های تخصصی یک صندلی در 
قسمت VIP برای خودتان داشته باشید، همیشه جلوی چشم مشتریان 

خواهید بود. 
در دنیای��ی ک��ه تکنولوژی های دیجیتال روز به روز بخش بیش��تری از 
زندگ��ی مردم را در بر می گیرد، دیگر هیچ چیز به گذش��ته نیس��ت. این 
روزها کلی اپ مختلف برای کم��ک به مردم در زمینه تصمیم گیری های 
ریز و درشت زندگی شان وجود دارد. اگر شما دوست دارید در صنعت غذا 
همیشه یکه تاز باش��ید، باید خیلی زود بهترین اپ های این حوزه را پیدا 
کرده و اکانت رس��می برای برندت��ان در آنها ایجاد کنید. ما در این بخش 
برای اینکه کار ش��ما خیلی سخت نشود، یک فهرست جمع و جور از این 
اپ ها و چند تا سایت دیگر برای تان تهیه کرده ایم. پس لطفا این موارد را 

گوشه ذهن تان داشته باشید:
ادامهدارد...

:)Food Industry(اصولبازاریابیدرصنعتغذا
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اخبار

بزرگراه دالکی به کنارتخته بخشی از کریدور شمال - جنوب کشور است
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی 
اســتان بوشهر هم با بیان اینکه محور بزرگراه دالکی به کنار تخته به طول 18 
کیلومتر اســت اظهار داشت: این پروژه بخشی از کریدور شمال - جنوب کشور 
است که بندر بوشهر را به استان های مرکزی و شمال کشور متصل می کند. به 
گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان بوشهر عبدالحسین 
مشایخی با بیان اینکه بزرگراه دالکی به کنارتخته در 2 قطعه طراحی شده است 
خاطرنشــان کرد: از 18 کیلومتر این محور 4 کیلومتر به بزرگراه تبدیل شده و 
تردد در آن جریان دارد. مشایخی احداث باند دوم دالکی - کنارتخته را به عنوان 

مهمترین محور ارتباطی استان بوشهر دانست و تصریح کرد: متأسفانه با وجود گذشت بیش از 5 سال از شروع عملیات اجرایی پروژه دالکی 
- کنارتخته همچنان با رکود مواجه است و از 18 کیلومتر محور تنها 4 کیلومتر آن تکمیل و به بهره برداری رسیده است.

پذیرش و انتشار 2 مقاله علمی کارکنان نفت و گاز مسجدسلیمان در 
کنفرانس های بین المللی و ملی

اهواز- خبرنگار فرصت امروز: مقاله علمی تهیه شده 2 تن از کارکنان اداره مخابرات شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در 
کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت در کشور دانمارک و ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند پذیرفته 
و منتشر شد . در نخستین پژوهش علمی ، سید سامان میرعبدالی در مقاله ای که با عنوان "شناسایی و اولویت بندی عوامل ایجاد تأخیر 
در پروژه های فناوری اطالعات و ارتباطات براساس استاندارد مدیریت پروژه PMBOK با استفاده از روش دلفی فازی و تحلیل سلسله 
مراتبی دلفی فازی" تهیه گردیده موفق شد مقاله خود را در دبیرخانه دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت ، اقتصاد و 
حسابداری که در شهر کپنهاگ کشور دانمارک قرار دارد ثبت و گواهی مربوطه را دریافت نماید . این مقاله به صورت مجازی در کنفرانس 
عنوان شده ارایه گردید . سید سامان میر عبدالی نگارنده این مقاله، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع است و 
بعنوان سرپرست تعمیرات الکترونیک اداره مخابرات شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان خدمت می نماید . در دیگر دستاورد 
علمی کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ، آقایان صمد محمودی برام و محمد چراغیان در یک تحقیق علمی مشترک 
که با عنوان "طراحی یک کنترلر بهینه با استفاده از یادگیری تقویتی در حضور نویز فرآیند و اندازه گیری" به رشته ی تحریر در آمده ، 
موفق شدند مقاله خود را در ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند پذیرش و بصورت سخنرانی مجازی در دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد نجف آباد ارایه نمایند . صمد محمودی برام با 12 سال سابقه خدمت دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک 

است و محمد چراغیان نیز در مقطع کارشناسی ارشد اتوماسیون و ابزار دقیق فارغ التحصیل شده است .

احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در استان قزوین توجیه اقتصادی دارد
قزوین- خبرنــگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
استان قزوین گفت: با وجود زیرساختها و موقعیت جغرافیایی مناسب و حمایت 
های تشویقی دولت، احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در قزوین توجیه اقتصادی 
دارد.  درنشســت تخصصی در شرکت شــهرک های صنعتی استان قزوین که 
با حضور لطف اهلل سیاهکلی عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اســالمی، خواجه وند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق و صفاری مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی استان و تیم سرمایه گذار از گروه هلدینگ »توسعه 
نوران انرژی بســتر خاور میانه« به مدیر عاملی بهرامسیری برگزار شد راههای 

همکاری دراحداث نیروگاه خورشیدی توسط بخش خصوصی بررسی شد. مسعود خواجه وند در این نشست اظهارداشت: با توجه به ضرورت 
حرکت به سمت انرژی های تجدید پذیر از چند ماه گذشته با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط برای شناسایی ظرفیت های انرژی بادی و 
خورشیدی در استان اقدامات مستمری صورت گرفت و مکانهای مستعد نیز شناسایی شد. وی اضافه کرد: با شناسایی 14 ساختگاه در مناطق 
مختلف استان که شرایط و زیرساختهای الزم را برای اجرای طرح های نیروگاهی داشتند این مناطق در یک بسته پیشنهادی به سرمایه 
گذاران معرفی شده است تا پس از بررسی الزم برای اجرا اقدام شود. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین یادآورشد: در استان 
قزوین با وجود تونل بادی در تاکستان و نیز تابش مستقیم خورشید در 280 روز سال و میزان تابش 1750 کیلووات ساعت در متر مربع و 
دمای میانگین 15.7 درجه که شرایط بسیار خوبی دارد این استان را مستعد اجرای طرح های نیروگاهی کرده است. خواجه وند گفت: در 
حوزه انرژی خورشیدی در استان در مجموع امسال آمادگی داریم حداقل 700 مگاوات طرح نیروگاهی با کمک بخش خصوصی ایجاد شود. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین اضافه کرد: یکی از اولویت های اقتصادی بودن طرح های نیروگاهی این است که مکان مورد 

نظر امکان اتصال به شبکه و راه دسترسی مناسب را داشته باشد و زیرساختها نیز در آن مهیا باشد تا سرمایه گذار انگیزه حضور پیدا کند.

در حوزه پدافند غیرعامل:
از تجارب پاالیشگاه گاز ایالم در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری 

استفاده شود
ایالم-هدی منصوری:معاون انرژی پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه می بایست از تجارب پاالیشگاه گاز ایالم در حوزه های نرم 
افزاری و سخت افزاری استفاده شود، گفت: در پاالیشگاه گاز ایالم در حوزه پدافند غیرعامل  اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است و نیاز 
به ارائه این اقدامات و تجارب در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری در سطح شرکت ملی گاز و سایر شرکت های صنعتی می باشد. به 
گزارش روابط عمومی، دکتر "عبدالرحمن کشوری" در بازدید از پاالیشگاه گاز ایالم از اقدامات انجام شده این واحد صنعتی در حوزه پدافند 
غیرعامل قدردانی کرد و افزود: در شرایط کنونی، بحث انرژی پاشنه آشیل جهان شده و در کنار آن دشمنان جمهوری اسالمی ایران بویژه 
تهدیدات روزانه آمریکا و رژیم صهیونستی، می بایست هر روز هوشیارتر از قبل باشیم و تمام راه هایی که برای ضربه زدن به زیرساخت 
ها وجود دارد را شناسایی و برای آن برنامه داشته باشیم. وی با بیان اینکه باید از طرح های سنتی به سمت طرح های دانش محور عبور 
کنیم ، اظهار داشت: می بایست طرح ها به گونه ای انجام شود که به صورت جامع، تمام عوامل پدافند عامل و غیرعامل در آن دیده شود و 
در این خصوص طرح مبنا در دست تهیه و ابالغ است که دارای الیه های ایمنی، امنیتی و دفاعی است. همچنین در این دیدار مدیرعامل 
شرکت پاالیش گاز ایالم از رشد محصوالت تولیدی در چند سال گذشته و طی دو ماه قبل خبر داد و گفت: طی دو ماه گذشته تولید گاز 
اتان 150 درصد و گاز مایع خام نسبت به مدت مشابه سال قبل 83 درصد رشد داشته  که این مهم در راستای تحقق نامگذاری چند سال 

اخیر مقام معظم رهبری در راستای تولید بوده است. 

۳۹ هزار و ۳7۶ متقاضی واجد شرایط دریافت مسکن در استان مرکزی 
شناسایی شد
اراک- فرناز امیدی: مدیر کل راه و شهرســازی استان مرکزی گفت: 140 
هزار و 101 متقاضی تاکنون در طرح نهضت ملی مســکن این اســتان ثبت 
نــام کردند کــه از این تعداد 3۹ هزار و 37۶ نفر در پایش اولیه واجد شــرایط 
دریافت مسکن شدند. حمید انعامی  روز یکشنبه در حاشیه نشست با وزیر راه و 
شهرسازی به صورت ویدئو کنفرانس، افزود: از چهار میلیون واحد طرح نهضت 
ملی مسکن در کشور، ۶1 هزار و 127 واحد سهم استان مرکزی است که در این 
طرح تاکنون افزون بر 140 هزار و 101 متقاضی نسبت به ثبت نام خود اقدام 
کرده اند. وی تاکید کرد: تعداد 7۹5 طرح مســکونی با ظرفیت 27 هزار و 528 

واحد در اســتان مرکزی تعریف شــده که تاکنون 14 هزار و ۶۶5 نفر، هزینه اولیه خود را واریز کرده اند. مدیر کل راه و شهرسازی استان 
مرکزی در خصوص طرح هشت هزار و 112 واحدی نهضت ملی مسکن شهر اراک در اراضی اداره کل اوقاف و امور خیریه نیز گفت: قرارداد 
نظارت کارگاهی با تخفیف ۹0 درصد در حال انعقاد قرارداد است و تاکنون دستور نقشه دریافت شده و برای هشت ناحیه نیز تفکیک انجام  
شده و قرارداد مطالعات ژئوتکنیک با تخفیف 70 درصد با آزمایشگاه مکانیک خاک استان منعقد شده است. انعامی بیان کرد: استعالمات 
الزم در خصوص صدور پروانه در حال انجام است و نقشه های تیپ بلوک ها به منظور بررسی و کنترل نقشه تحویل سازمان نظام مهندسی 
ساختمان شده است. وی خاطرنشان کرد: تجهیز کارگاه نیز طبق برنامه در حال انجام است و 500 تن آرماتور، 144 متر مربع سازه پیش 

ساخته تجهیز کارگاه در حال ارسال است و فونداسیون بلوک G14 نیز در حال اجرا است.

پایش عملکرد جایگاههای عرضه سوخت تحت پوشش شرکتهای زنجیره 
ای توزیع در منطقه گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: در راســتای اجرای دستورالعملهای صادره و تاکید مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه گلستان مبنی بر توزیع مطلوب سوخت به مصرف کنندگان، مجاری عرضه تحت تحت پوشش شرکتهای زنجیره 
ای توزیع )برند( در استان گلستان پایش و بازدید شدند.بررسی و تداوم الزامات شرکت ملی پخش در راستای حفظ بهداشت 
ایمنی و محیط زیست و استانداردهای صنعتی و فنی، تحقق اهداف صیانت از حقوق شهروندی و ارباب رجوع و بررسی کمی 
و کیفی فرآورده های توزیعی از اهم اهداف این بازدیدها بوده اســت.  بر پایه این گزارش، کارشناســان حوزه بازرسی، روابط 
عمومی، مهندسی، اچ اس ای، حراست، و سامانه هوشمند دفاتر عملیاتی، عملیات جایگاهها، مخازن و تمامی نازل ها را در 
3۹ باب جایگاه مشمول این طرح مورد صحت سنجی قرار می دهند تا سوخت مورد نیاز مصرف کننده ها با کیفیت و به مقدار 
مناسب برابر با استاندارهای شرکت ملی پخش در جایگاه ها توزیع شود.گفتنی است هدف از بازدیدهای فوق بهبود مستمر 
وضعیت جایگاه ها می باشد و  نواقص مشاهده شده طی درج در یک چک لیست به مدیران و مالکان جایگاه ها اعالم و توسط 

معاونت بازرگانی منطقه و رؤسای نواحی مورد پیگیری قرار می گیرد.

آذربایجان شــرقی - فالح: مدیرکل پســت آذربایجان شرقی با 
بیان اینکه از لحاظ کیفیت تمام ســال 1400 رتبه اول یا دوم را کسب 
کرده ایم، گفت: در اردیبهشت ماه امسال نیز رتبه دوم کیفیت خدمات 
پســتی را در کل کشور کسب کرده ایم. جواد دباغ صادقی پور با اشاره 
به فعالیت های شبانه روزی اداره کل پست آذربایجان شرقی به ویژه در 
ایام سخت کرونا و پرترافیک نوروز اظهار کرد: طبق گزارش کمیته سفر 
اداره میراث فرهنگی، از 15 اســفند تا 15 فروردین که اوج سفر درون 
شهری و برون شهری بود، میانگین هشت هزار سفر در محدوده موسوم 
به »زوج و فرود« تبریز ثبت شــد، ولی در بازه زمانی ذکر شده فقط در 
شهر تبریز بیش از ۹ هزار مرسوله تحویل درب منازل شده است. وی با 
بیان اینکه رویکرد ما رضایت مندی مردمی و در این راستا بیش از 50 تا 
۶0 درصد فعالیت ها به صورت نیابتی از طرف سازمان های دیگر است، 
افزود: مرسوالت پستی به دو صورت متعارف و سازمانی بوده که در حالت 
متعارف که مرسوله را به شخص ثالث می فرستیم، صفر تا صد کارش را 
اداره پست انجام می دهد و ما پاسخگوی نارضایتی مردم هستیم، ولی 
در بخش سازمانی مانند کارت سوخت، کارت ماشین فقط بخش انتقال 
آن به عهده پست می باشد. دباغ صادقی پور با اشاره به اینکه ایام کرونا 
فرصت بسیار مناسبی برای هوشمندسازی و روی آوردن مردم به خرید 
و فروش الکترونیکی بود، خاطرنشان کرد: این امر گام بزرگی در راستای 
استقبال مردم از خرید و فروش های اینترنتی بود که برای فرهنگ سازی 
آن در شرایط عادی چندین سال زمان نیاز بود. مدیر کل پست آذربایجان 
شرقی مجموعه ترافیک وارده پست استان در 2 ماه اخیر سال 1401 را  
۹78 هزار و 273 فقره بیان کرد و افزود: ترافیک صادره استان نیز در این 
مدت 843 هزار و ۶41 مرسوله می باشد. وی با بیان اینکه سرانه ماهانه 
ترافیک استان با لحاظ جمعیت بیش از چهار میلیون نفری آن  21 صدم 
درصد مرسوله است، افزود: باید فرهنگ سازی پست هم در بحث صادره 
و هم در بحث وارده صورت بگیرد. دباغ صادقی پور اظهار داشت: جایگاه 
کشوری سرانه اداره کل پست آذربایجان شرقی از نظر ماهانه ترافیک به 
ازای هر نفر رتبه هفتم است. وی با اشاره به قرار گرفتن آذربایجان شرقی 
جز استان های جی هشت )هشت استان بزرگ کشور( بیان کرد: در این 
طبقه بندی سهم درآمد اســتان، 3.72 درآمد کل شبکه پستی کشور  
است و در مجموع عملکرد 1400 آذربایجان شرقی در رتبه های اول تا 
سوم قرار دارد. مدیر کل پست آذربایجان شرقی با بیان اینکه شرکت ملی 

پست جمهوری اسالمی ایران بر اساس میانگین چهار شاخص ترافیک، 
درآمد، ضریب تعادل و کیفیت نمره می دهد،گفت: در سال 1400رتبه 
اول یا دوم را در بین 38 اســتان و مناطق پستی کسب کرده ایم. دباغ 
صادقی پور افزود: بر اســاس مصوبه ســال 7۶  مجلس شورای اسالمی 
که متولی کد پســتی ده رقمی شرکت پست می باشد، در مجموع سه 
میلیون و 213 هزار و 740 کدپســتی در استان داریم که از این تعداد 
اطالعات کدپستی 2 میلیون و 478 هزار کدپستی شهری و 735هزار و 
740 کد پستی روستایی داریم. وی با بیان اینکه طرح ملی »جی نف« 
) GNAF( که به شرکت ملی پســت جمهوری اسالمی ایران واگذار 
شــده و یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی  بود که زبان مشــترک 42 
دستگاه خدمات رسان می باشد، افزود: باید اطالعات کدپستی ده رقمی 
را به اداره پســت داده تا بارگــزاری کرده و به مردم خدمات بدهد. دباغ 
صادقی پور ادامه داد: ما تمامی اطالعات کدپستی را به صورت فیزیکی 
در اختیار مردم قرار می دهیم و مشتری باید به صورت فیزیکی به دفاتر 
پستی مراجعه کند، ولی در راستای الکترونیکی کردن اداره پست، درگاه 
خدمات الکترونیکی gnaf.post.ir  کدپســتی را برای همه به صورت 
تاییدیه یا ایجاد، امکان دسترسی به وجود آمده است. وی با بیان اینکه  
از مهرماه 1400 در بستر تحت وب درخواست کننده ظرف 24 ساعت 
کدپســتی اش صادر می شود و مراجعه کننده می تواند تاییدیه اش را 
خودش بگیرد، اظهار داشــت: اما متاسفانه تعداد کدپستی هایی که از  
طریق ثبت نام در سایت صورت می گیرد فقط 25 درصد بوده و روزانه 
بیش از 350 نفر فقط در شعبه مرکزی شهرستان تبریز برای کدپستی 
مراجعه حضوری می کنند. مدیر کل پست آذربایجان شرقی ادامه داد: 

با لینک شــدن اداره پست با سامانه سخا که فقط برای پالک گذاری و 
بورس بود، در قسمت سامانه احراز نشانه پست وجود داردکه با مراجعه به 
آن بالفاصله همان ساعت مشخصات در سامانه ثبت می شود. وی اظهار 
داشت:  به تازگی هم در بحث هدفمندی یارانه ها، کدپستی کل نانوایی 
ها را اداره پســت اســتخراج کرده و در اختیار بانک سپه قرار داده تا در 
دستگاه POS ثبت کند؛ جمعا 1۶00 نانوایی مشمول طرح وجود دارد 
که در گام نخست ۶00 نانوایی را راه اندازی کردیم و سازمان هدفمندی 
یارانه ها در پی آن است که ما کدپستی ها را تایید کنیم و تحویل بانک 
سپه دهیم. دباغ صادقی پور تشریح کرد: در راستای هدفمندی یارانه ها 
و به روز رسانی اطالعات پیشنهاد داده ایم که تفاهم نامه ای با اتحادیه 
نانوایان یا اداره غله ببندیم تا کل نانواها ملزم شوند که در بازه های زمانی 
های مختلف احراز نشانی کرده و اطالعات شان به روز باشد تا بتوانیم به 
صورت ماهانه یا ســه ماهه پایش انجام داده و بازرسی کنیم تا عددهای 
غیرمنطقی نداشته باشیم. وی بیان کرد: در حال حاضر ۶ ناحیه پستی را 
پوشش می دهیم که با توجه به اینکه شرق تبریز مشکل مراجعه حضوری 
به دفاتر پست دارد، در تالش هستیم به زودی در تبریز نیز مانند مشهد 
دارای هشت ناحیه پستی بر اساس آمایش سرزمین داشته باشیم. مدیر 
کل پست آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه زبان مشترک مردم با هر نوع 
مرسوله پستی فقط بارکد 20 یا 24 رقمی می باشد ادامه داد: در خرید 
و فروش اینترنتی که این روزها رواج پیدا کرده است، پست فقط واسط 
حمل کننده کاالست و محتویات مرسوالت ارتباطی به اداره پست ندارد. 
دباغ صادقی پور اظهار داشــت: زون های ورودی و صادراتی آذربایجان 
شــرقی شامل سه زون منطقه آزاد ارس، سهالن و گمرک تبریز بود که 
زون »دی« پســت تبریز نیز از ســه ماهه اول 1400 راه اندازی شده و  

در پست تبریز واردات و صادرات مثل گمرک سهالن  انجام می گیرد.
وی افزود: در یک ماه آینده مرکز استان خطوط تلفنی با کارشناسان 
کیفیت را راه اندازی می کند تا ارتباط مستقیم مشتریان فقط با پست 
استان برقرار شود؛ همچنین سه شنبه های هر هفته ساعت ۹ تا 11 در 
باجه مرکزی تبریز مالقات عمومی و میز خدمت با حضور من وجود دارد.
اداره کل پســت آذربایجان شــرقی مجموعا از 1200 واحد دولتی و 
بخش خصوصی تشکیل شده است. تعداد کل کارکنان رسمی و پیمانی و 
قراردادی کار معین آن  44۹ نفر میباشد و 131۶ نفر به صورت قراردادی 

و قرارداد حق السهمیه و  قرارداد پیمانکاری با شرکت کار می کنند

قم- خبرنگار فرصت امروز:  مدیرکل کمیته امداد اســتان قم: 
شــبکه های نیکوکاری امروز از محلی به ملی و فراملی تبدیل شده اند و 

باید در بین نسلی کردن فرهنگ انفاق و نیکوکاری تالش کنند.
چهارمین همایش خادمین مرکز نیکوکاری کشــور  با حضور رئیس 
کمیته امداد، اســتاندار قم و جمعی از مدیران اســتانی و کشــوری و 

نمایندگان این نذرواره از ۶5شهر کشور در شهر مقدس قم برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی کمیته امداد، محسن مسعودیان راد، 
مدیرکل کمیته امداد استان قم، با اشاره به اینکه خدمات مراکز نیکوکاری 
از محلی به ملی و فراملی تبدیل شده است گفت: همایش خادمین مرکز 
نیکوکاری و گروه جهادی ملی نذرواره 72 خان احسان حسینی، امروز 

به بزرگترین موکب جهان اسالم و یک قدرت بزرگ تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه هنر کمیته امداد ایجاد ارزش افزوده در درآمدهای 
دولتی و مردمی و اثربخش کردن آنهاســت تصریح کرد: الگوی نذرواره 

حسینی با اقدامات هنرمندانه و مبتکرانه ثابت کرد که می توان اتفاقات 
آنی و لحظه ای را به اتفاقات مستمر و پایدار تبدیل کرد.

مسعودیان راد از پیوست فرهنگی قوی نذرواره حسینی یاد کرد و ادامه 
داد: احیای سبک زندگی عبرت آموز شهدای کربال می تواند کمک بسیار 
ارزشمندی در پیشگیری از آسیب ها و چالش های اجتماعی در جامعه 
داشته باشد. مدیرکل کمیته امداد استان قم از فراموشی و کمرنگ شدن 
فرهنگ خیر و احسان در نسل جدید انتقاد و تایید کرد: باید فرهنگ بین 
نســلی انفاق و نیکوکاری در نسل سوم و چهارم انقالب شکوفا و ترویج 
شود.   وی با ابراز خرسندی از ایجاد شبکه در این نذرواره وی افزود این 
مرکز نیکوکاری حلقه وصل ۹000 مرکز نیکوکاری در کشور خواهد بود 

و با شبکه سازی قیام حضرت حجت تحقق خواهد یافت.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: طی مراسمی و با حضور شهردار 
رشت، اعضای شورای اسالمی شهر، خانواده معزز مرحوم آیت  اهلل رودباری 
از سردیس آیت  اهلل سید مجتبی رودباری رونمایی شد. به گزارش واحد 
خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت_ طی مراسمی با 
حضور سید امیر حسین علوی شهردار رشت، نادر حسینی و سید حسین 
رضویان از اعضای شورای اسالمی شهر، فرزند مرحوم آیت  اهلل رودباری، 
اصحاب رســانه و جمعی از شهروندان از سردیس آیت  اهلل سید مجتبی 
رودباری عالم و مجاهد عالیقدر جهان تشیع رونمایی شد. سید امیر حسین 
علوی شهردار رشت در این مراسم یادآور شد: روزی که تصمیم گرفته شد 
که این سردیس آماده شود، خانواده آیت  اهلل رودباری تمایل چندانی به 
این کار نداشتند که با پیگیری مدیریت شهری این اتفاق مبارک امروز به 

وقوع پیوست. شهردار رشت با تاکید بر اینکه شهرداری رشت و شورای 
اسالمی شهر بر حسب تکلیف خود و برای پاسداشت زحمات بزرگان شهر 
اقدام به رونمایی از سردیس آیت  اهلل رودباری کرده است، افزود: این عدم 
تمایل خانواده معزز آیت اهلل رودباری برای نصب سردیس در واقع سیره 
بزرگان این سرزمین و بزرگان دینمان است و درسی برای امثال بنده به 
شــمار می رود تا با نهایت خلوص و صداقت برای خدمت به مردم تالش 
کنیم. رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت 
نیز در این مراسم ابراز داشت: امیدواریم بتوانیم در کنار سردیسی که امروز 
از این عالم برجسته و مردمی رونمایی شد، اقدامات فرهنگی و همراستای 
دیگری را هم به انجام برسانیم. نادر حسینی با بیان اینکه مردم قدرشناس 
گیالن و شهر رشت همواره به یاد مرحوم آیت  اهلل رودباری هستند، اضافه 

کرد: مدیریت شهری و شهرداری رشت قصد دارند انجام چنین اقداماتی را 
به شکل مستمر دنبال کند. در پایان این مراسم فرزند آیت  اهلل رودباری نیز 
از اقدام شهرداری رشت و شورای اسالمی شهر برای رونمایی از سردیس 

آیت اهلل سید مجتبی رودباری تشکر و قدردانی کرد.

شرکت پست متولی کد پستی ده رقمی است

پست آذربایجان شرقی از لحاظ کیفیت خدمات رتبه برتر را دارد

مدیرکل کمیته امداد استان قم خواستار شد:

فرهنگ انفاق و نیکوکاری در نسل های سوم و چهارم انقالب ترویج شود

رونمایی از سردیس آیت  اهلل سید مجتبی رودباری در رشت

اصفهان - قاســم اسد: در تابســتان پیک مصرف برق به 1300 
مگاوات ساعت در روز می رسد در حالی که این مقدار در سایر زمان های 
سال حدود 800 مگاوات اســت.از این رو ضروری است که در تابستان 
امسال کلیه مشترکین خانگی، صنعتی ، اداری ،تجاری و کشاورزی در 
زمینه مدیریت مصرف بــرق برنامه ریزی های الزم و همکاری را انجام 
دهند تا شــاهد از مدار خارج شــدن نیروگاه ها و به تبع آن خاموشی 
نباشــیم. شــاه کلید صحبت های معاون فروش و خدمات مشترکین 
شــرکت توزیع برق اصفهان در نشست خبری که " با موضوع مدیریت 
بار و گذر از پیک ســال 1401 "برگزار شــد آن بود که با شروع پیک 
مصرف از 15 خرداد ماه تا 15 شــهر یورماه مشــترکین اگر بر مبنای 
الگوی مصرف و نسبت به سال قبل کاهش مصرف در ایام گرم خرداد تا 
پایان شهریور ماه 300 کیلووات ساعت ساعت برق مصرف کنند مشمول 
دریافت پاداش خواهند شد و اگر بیشتر از الگو مصرف نمایند مشمول 
جریمه و اخطار قطعی برق خواهند شــد. براساس مصوبه هیات وزیران 
که در18 اردیبهشت ماه امســال برای مدیریت مصرف برق به شرکت 
های توزیع برق ابالغ شــد ، برای جلوگیری از خاموشی در بخش های 
خانگی و تجاری سقف مصرف برای صنایع، کشاورزی و خانگی مشخص 
گردید. مهرداد جنتیان ، گفت: برنامه ریزی هایی از سوی شرکت های 
توزیع برق برای مدیریت مصرف برق در بخش های مختلف انجام شده 
است تا از فشــار بر نیرو گاه ها جلوگیری شود تا شاهد آن نباشیم که 
به علت افزایش مصرف؛زمانی نیرو گاه های از مدار خارج شــوند و شهر 
درخاموشــی فرو روند . از این رو برنامه هایی تدوین شــده است که در 
صنایع انرژی بر و شهرک های صنعتی و صنایع انفرادی محدودیت های 
ساعات فعالیت انجام شود.در همین زمینه شهرک های صنعتی یک روز 
برنامه خاموشی دارند که غالبا هم در روزهای جمعه است و صنایع نیز 
باید تعمیرات خود را در 3 ماه تعطیالت انجام دهند . وی با اشاره به اینکه 
طرح حمایت از تولید در دستور کارتوانیر است و باید از ایجاد خسارات 
در صنایع نیزجلوگیری شود افزود:در ادارت نیز باید در زمان وقت اداری 
30 درصد کاهش و در وقت غیر اداری ۶0 درصد کاهش مصرف اعمال 
شود. جنتیان ، تاکید کرد:ما از راه دور کلیه ادارات را پایش می کنیم و 
اگراداره ای دراین زمینه رعایت نکرد اخطار و سپس قطع خواهیم کرد .

حکم دادستان برای قطع برق پر مصرف ها
وی تاکید کرد: هر ســازمان ، صنعت و صنفی که مصرف برق باالی 
برق داشته باشد و به تذکرات شرکت برق توجهی نکند با دستور و حکم 
دادســتان اقدام به قطع انشعاب خواهیم کرد. صنایع و اداراتی که دارای 
دیزل ژانراتورهستند باید دیزل های خود را وارد مدار کنند تا در زمان پیک 
مصرف ازافزایش بار بر شبکه جلوگیری شود . جنتیان ، از اعمال جریمه 
های سنگین برای پر مصرف ها نیزخبر داد و افزود:هر چه پله های مصرف 
برق باالتر رود مشترک با افزایش بهای پرداختی برق روبه رو خواهد بود . 
معاون فروش و خدمات مشــترکین شرکت توزیع برق اصفهان، با اشاره 
به اینکه در منطقه شــمال اصفهان به دلیل تجهیزات فرسوده و تراکم 
جمعیت باال در محالت ،شاهد مصرف برق باالیی هستیم گفت: در منطقه 
جنوب اصفهان نیزبه دلیل وجود خانه های بزرگ و اســتفاده از وسایل 
سرمایشی بیشتر مصرف برق باالست . از این رو شرکت توزیع برق طرح 
کنترل از راه دور این منازل را در دستور کار قرار داده است و مشترکین 
پر مصرف تعرفه های برق شان به صورت تصاعدی افزایش می یابد و در 
صورت تداوم قطع می شود . معاون فروش و خدمات شرکت توزیع برق 
اصفهان گفت:37 درصد مشترکین اصفهان پرمصرف هستند و ۶7 درصد 
آنها پایین تر از الگو مصرف برق دارند و به طور قطع آنها تغییر تعرفه برق 
ندارند. جنتیان اضافه کرد: تعرفه های پلکانی برق نیز در بخش تجاری و 
ســایر بخش ها حذف شده و تعرفه آنها در میان بار یک برابر، اوج بار سه 

برابر و تعرفه تامین برق در کم باری 25 صدم است.

ورود نیروگاه های جدید به مدار
در ادامه این نشست ، مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان 
با بیان اینکه شــرکت توانیر وظیفه تولید، انتقال و توزیع برق را برعهده 
دارد، افزود: خبرهای خوشــی درباره ورود نیروگاه های جدید به مدار در 
راه است که توسط شرکت توانیر اعالم خواهد شد. مجتبی باطنی افزود: 
مدیریت مصرف برق درصنایع کوچک با محوریت شــرکت توزیع برق 
اصفهان و صنایع بزرگ با محوریت شرکت برق منطقه ای انجام خواهد 
شد. در حوزه صنایع فوالدی نیز باید گفت برنامه ریزی الزم صورت گرفته 
تا این صنعت مشکالت کمبود برق همانند آنچه در سال گذشته شاهد 

بودیم، را تجربه نکند.
باطنی گفت: اگر مشــترکان از الگوی مصرف خودشان 50 کیلووات 
ســاعت کمتر برق مصرف کنند تقریبا به ازای هر کیلووات 500 تومان 
پاداش می گیرند که این پاداش در قبوض برق آن ها قابل مشاهده خواهد 
بود. همچنین مشــترکان می توانند با مراجعه به مسیرهای ارتباطی با 
شــرکت برق نظیر نرم افزار کاربردی برق من اطالعات الزم را دریافت 
کنند. وی درباره میزان مصرف برق در معابر عمومی نیز گفت: برنامه ریزی 
و هماهنگی الزم انجام شــده است که میزان مصرف برق معابر تقریبا 
نصف شــود. به بیان دیگر قرار است چراغ های روشنایی معابر یکی در 
میان روشن باشد تا هم در مصرف برق صرفه جویی شود و هم ایمنی و 
موارد مرتبط با آن تامین شود. فعاالن بخش کشاورزی باید 5 ساعت در 
ساعات پیک برق مصرفی را مدیریت کنند. همچنین مدیر دفتر مدیریت 
مصرف شــرکت توزیع برق اصفهان، با اینکه تاکنون در بخش خانگی ، 
تجاری و شهری هیچ خاموشی نداشتیم اما الزم است مدیریت مصرف 
برق انجام شود گفت:در همین راستا تعمیرات تجهیزات سرمایشی باید 
توســط افراد متخصص انجام شود. مرسل صالحی افزود: در حال حاضر 
سقف الگوی مصرف برق در بخش خانگی و تجاری 300 کیلووات ساعت 
در ماه اســت و در صورت عبور از این مقدار، مشترک جزو مشترکان پر 
مصرف طبقه بندی می شــود. مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع 
برق اصفهان گفت: همه شهرک های صنعتی در راستای مدیریت مصرف 
برق باید یک روز کاری در هفته را به روز جمعه منتقل کنند و از ساعت 

11 صبح تا 11 شب مدیریت مصرف برق داشته باشند.

مدیران شرکت توزیع برق اصفهان درنشست "مدیریت بار و گذر از پیک سال ۱۴۰۱ "مطرح کردند
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مدیری��ت تیمی از کارمن��دان که هر کدام از اعضای آن س��از 
خودش را می زند، اگر به اندازه قهرمانی در مسابقات فرمول یک با 
خودرویی قدیمی غیرممکن نباشد، قطعا خیلی هم راحت نخواهد 
بود. در چنین شرایطی صحبت کردن درباره مدیریت پروژه بیشتر 
شبیه نوعی شوخی بی مزه است تا ماجرایی باورکردنی، چراکه تا 
وقتی پای هدفی شسته و رفته در میان نباشد و اعضای تیم مثل 
چرخ دنده های ساعت با هم هماهنگ نشوند، اصال پروژه ای شکل 

نمی گیرد که بخواهیم درباره زیر و بم آن حرف بزنیم.
حاال ف��رض کنید از ش��انس خوب تان بهتری��ن تیم مدیریت 
پروژه دنیا را پیدا کرده اید و سرمایه گذارها هم با دست و دلبازی 
کم نظیری آماده اند تا صفر تا صد هزینه های پروژه را تمام و کمال 
پرداخ��ت کنند. به نظر ما چنین پروژه ای چه سرنوش��تی خواهد 
داش��ت؟  احتماال خیلی از کارآفرینان با اولین نگاه به شرایط باال 
مثل پیش��گوهای افس��انه ای از موفقیت پروژه خبر خواهند داد. 
ماجرا در اینجا مثل وضعیت کارگردانی است که یک تهیه کننده 
مولتی میلیاردر پیدا کرده و می تواند حتی از س��تاره های هالیوود 
هم برای س��اخت اثرش اس��تفاده کند. اگ��ر فکر می کنید چنین 
فیلمی بی برو برگش��ت در حد و اندازه سه گانه پدرخوانده یا دیگر 
آثار تحس��ین شده سینما می ش��ود، باید اندکی جلوی تخته گاز 
رفتن تان را بگیریم. ما اصال دوست نداریم یکهو رویابافی های دور و 
درازتان را خراب کنیم، اما یک کارگردان هر چقدر هم که بودجه 
افس��انه ای دم دس��تش قرار گیرد، اگر یک فیلمنامه درجه یک و 
مهارت های الزم برای پیشبرد فیلم را نداشته باشد، دست آخر با 
نقدهای بی رحمانه منتقدان و صدالبته سالن های خالی از تماشاگر 

تنها خواهد ماند. ماجرا پیچیده شد، مگر نه؟
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم برای موفقیت در مدیریت 
پروژه به غیر از برنامه ریزی دقیق، باید معیارها و روش های ارزیابی 
می��زان موفقیت پ��روژه را هم فوت آب بود. وگرنه ش��اید در یک 
قدمی س��قوط آزاد برندتان همچنان فکر کنید مس��یر درست را 
آمده اید و هر لحظه هم منتظر نتایج فوق العاده پروژه تان باش��ید؛ 

همین قدر عجیب و باورنکردنی!
اگر ش��ما هم در زمینه ارزیابی می��زان موفقیت پروژه تان یک 
عالمه مش��کل دارید، این مقاله همان تکه گمش��ده پازل کسب 
و کارتان اس��ت که مدت ه��ا دنبالش بوده اید. م��ا در ادامه قصد 
داریم مثل ش��رلوک هولمز با وسواسی مثال زدنی معمای ارزیابی 
موفقی��ت پروژه را زی��ر ذره بین ببریم. در ای��ن بین هم به جای 
تاکید بر کلیش��ه های رایج یا توصیه های بی س��ر و ته، خیلی ُرک 
و پوس��ت کنده مزایا و معیارهای ارزیاب��ی موفقیت پروژه را با هم 
کش��ف خواهیم کرد. خب آماده هس��تید ت��ا ماجراجویی مان در 

دنیای ارزیابی موفقیت پروژه را شروع کنیم؟
موفقیتپروژه:شروعکارباتعریفیجمعوجور

قب��ل از اینکه با عجله و مثل قهرمان های دوی ۱۰۰ متر برویم 
س��راغ اصل مطلب، بد نیس��ت کمی درباره موفقی��ت پروژه فکر 
کنی��م. قبول دارم چنین دعوتی آن هم ب��رای مفهومی به ظاهر 
حاضر و آماده مثل موفقیت پروژه کمی عجیب به نظر می رس��د، 
اما راس��تش را بخواهید خیلی از کارآفرینان اصال روح شان هم از 
معنای موفقیت در پروژه خبر ندارد. فکر می کنم حاال دیگر توقف 

ما در این بخش خیلی عجیب یا بی مورد به نظر نرسد!
اج��ازه دهید برای اینکه حال و هوای این بخش از مقاله خیلی 
ش��بیه به کالس های کسل کننده دانشگاه نش��ود، شما را به دل 
ماجرا ببریم. فرض کنید همین حاال در شرکتی مثل اپل استخدام 
ش��ده اید و اولین وظیفه تان ه��م مدیریت پ��روژه ای درباره پیدا 
کردن نقاط ضعف نرم افزاری سیستم عامل IOS است )امیدوارم 
خیلی از دنیای دیجیتال متنفر نباشید. وگرنه حسابی مثال بدی 
زده ام!(. در این صورت هدف پروژه ش��ما مثل روز روش��ن است. 
با این حس��اب می توانید با خیال راحت کارتان را ش��روع کنید و 
س��ر فرصت نتیجه را به مدیران ارشد گزارش دهید. حاال اگر بعد 
از چد روز یکهو با درخواس��ت مدیران ارش��د برای ارائه گزارشی 
درباره میزان موفقیت پروژه رو به رو شوید، چه واکنشی خواهید 
داشت؟ بی شک دستپاچگی یا حتی درخواست فرصت بیشتر به 
غی��ر از آبروریزی هی��چ فایده دیگری ندارد و ش��ما باید هر طور 
شده گزارشی برای مدیران ارشد جفت و جور کنید، اما چطوری؟

بیایید قبل از اینکه حس��ابی دست و پای مان را گم کنیم، یک 
بار دیگر پروژه تان را با هم مرور کنیم. ش��ما قرار اس��ت ایرادات و 
نقاط ضعف سیستم عامل محبوب اپل را پیدا کنید. در این صورت 
احتماال یک بودجه مش��خص و همین طور بازه زمانی شس��ته و 
رفته ای خواهید داش��ت. همچنین ابراز نگرانی مداوم سهامداران 
از نقاط ضعف نس��خه جدید سیستم عامل IOS هم یک لحظه 

امان تان نخواه��د داد. در این صورت ارائه گزارش درباره موفقیت 
پروژه شامل پاسخگویی نسبی به دغدغه تک تک افراد و گروه های 
فوق است. به زبان خودمانی، موفقیت پروژه میزان پیشرفت شما 
در دس��تیابی به هدف یا اهداف تعیین ش��ده برای پروژه را شامل 
می شود. مثال اگر در ماجرای پروژه اپل انتظار مدیران ارشد از شما 
پایان پروژه در کمتر از یک ماه باشد، دست آخر ارزیابی موفقیت 

پروژه با این مقیاس برای آنها صورت می گیرد؛ همین و بس!
اگر بخواهیم از زبان و لحن اس��تادهای حوزه مدیریت کسب و 
کار استفاده کنیم، موفقیت پروژه یعنی خروجی نهایی پروژه که 
مشتریان، س��هامداران، مدیران ارشد و حتی کارمندان تیم تان را 
راضی کرده و انتظارات ش��ان را برآورده می سازد. از آنجایی که در 
این بخش س��ر و کار ش��ما با انتظارات طرف مقابل است، کارتان 
اندکی سخت خواهد شد، چراکه گاهی اوقات مدیران یا مشتریان 
انتظارات شان را ُرک و پوست کنده بیان نمی کنند. دقیقا به همین 
خاط��ر یکی از کلیدی ترین ن��کات در مدیریت پروژه تالش برای 
ترغیب طرف مقابل به منظور بیان انتظاراتش است. اینطوری شما 
دس��تکم چراغ راهنمایی در مسیر ارزیابی موفقیت پروژه خواهید 

داشت. 
چراارزیابیموفقیتپروژهمهماست؟

حاال که با یک تعریف جمع و جور از مدیریت پروژه آشنا شدید، 
بد نیست نگاهی هم به مزایای این استراتژی بیندازیم. هرچه باشد 
اگر ارزیابی موفقیت پروژه در عمل برای شما فایده نداشته باشد، 
حت��ی یک لحظه هم نباید وقت ت��ان را پای این مقاله تلف کنید. 
ب��ه عالوه، از آنجایی که همه مخاطب ه��ای روزنامه فرصت امروز 
کارآفرینانی درجه یک هستند احتماال هیچ کدام از شما همینطور 
بی خود و بی جهت بی گدار ب��ه آب نخواهید زد. پس اجازه دهید 
بدون هیچ حرف اضافه ای برویم سراغ اصل مطلب. این شما و این 

هم مزایای ارزیابی موفقیت پروژه.
ایجادمعیارهاییبرایسنجش

مدیریت پروژه بدون برنامه ریزی برای تحقق تمام اهداف بیشتر 
شبیه یک بازی کامپیوتری است تا یک استراتژی کاربردی دنیای 
کس��ب و کار. از آنجایی که در دنی��ای واقعی، برخالف بازی های 
کامپیوتری، هیچ خبری از شانس دوباره برای تکرار مراحل قبلی 
نیس��ت، ش��ما باید معیارهایی برای س��نجش قدم به قدم مسیر 
پروژه تان داش��ته باش��ید. وگرنه هر لحظه با ترس از دست رفتن 
تمام سعی و تالش تان رو به رو خواهید بود. شما را نمی دانم، ولی 
من که حتی یک دقیقه هم دوس��ت ندارم چنین حس و حالی را 
تجرب��ه کنم.  همانطور که ورزش فوتب��ال با توپ خاطره انگیزش 
گره خ��ورده و بدون آن معنایی ندارد، ارزیابی موفقیت پروژه هم 
با معیارهای اصلی آن گره خورده است. با این حساب وقتی شما 
برای ارزیابی موفقیت پروژه وارد گود می شوید، از همان اول راه با 
بعضی از معیارهای دقیق برای سنجش صفر تا صد پروژه تان رو به 
رو خواهید شد. اینطوری دست کم هر لحظه از وضعیت پروژه تان 
آگاهی دارید و دیگر هیچ جوره در کارتان غافلگیر نخواهید ش��د؛ 

همین قدر جذاب و هیجان انگیز!
کاهسریسکهایپروژه

وقتی ش��ما معیارهای درس��تی برای ارزیابی وضعیت پروژه و 
فاصله تان تا موفقیت نهایی دم دس��ت داشته باشید، دیگر حرف 
زدن از ریسک های پروژه شبیه یک شوخی بچگانه خواهد بود. در 
دنیایی که هزاران پروژه در همان چند روز اول با شکست سنگین 
از لی��گ قهرمانان کس��ب و کار کنار می رون��د، ارزیابی موفقیت 
پ��روژه می تواند برگ برنده تان باش��د. این نکته به طور ویژه برای 
مدیرانی که بودجه های بی نهایت محدودی دارند و عجله شان هم 
زیاد اس��ت، کاربردی خواهد بود. پس اگر ش��ما هم وضعیت تان 
دست کمی از چنین مدیرانی ندارد، باید همیشه با ارزیابی موفقیت 
پروژه جلوی ریسک ها مقاومت کنید. خب اگر کسی را سراغ دارید 
ک��ه در دنی��ای مدیریت پروژه میانه خوبی با اس��ترس و ترس از 

شکست دارد، ما را هم بی خبر نگذارید. 
افزایششانسدریافتپروژههایبهتر

وقتی ش��ما در یک شرکت بزرگ مس��ئولیت پروژه ای هرچند 
کوچک را برعهده می گیرید، وضعیت تان شبیه کسی خواهد بود 
که 2۴ س��اعته دوربین های مدار بسته تحت نظرش دارند. البته 
در اینجا به جای داس��تان فیلم های پلیسی، پای مدیران ارشدی 
در میان اس��ت که دنبال پیدا ک��ردن کارآفرینانی حرفه ای برای 
پروژه های مهم ش��ان هستند. خالصه کالم اینکه اگر شما بتوانید 
مثل آب خوردن از پس پروژه های کوچک بر بیایید، کم کم سری 
در میان سرها برای خودتان پیدا خواهید کرد. اینطوری پروژه های 
بزرگتر هم از راه می رسند و تا به خودتان بیایید تبدیل به قهرمان 

دنیای مدیریت پروژه شده اید. 
ارزیابی موفقیت پروژه در ش��رایط باال به ش��ما برای تحویل به 
موقع و بی دردس��ر پروژه ها کمک می کن��د. همچنین دیگر الزم 

نیس��ت خودتان را برای تهیه یک گزارش س��اده درباره پروژه به 
دردس��ر بیندازید و مدیران باالدستی تان هر لحظه که بخواهند با 

کلی گزارش دقیق و دست اول رو به رو خواهند بود. 
بهبودشرایطتیموجلباعتمادسرمایهگذارها

ش��کی نیس��ت که کار کردن در یک تیم با شرایط نامشخص 
مثل تماشای فیلم های ترسناک خواهد بود. هرچه باشد همکاران 
ش��ما در تیم مدیریت پروژه دوست دارند همیشه از وضعیت کار 
خبر داشته باش��ند و مثل دونده های ماراتن از فاصله شان تا خط 
پایان مطلع ش��وند. اینطوری انگیزه خیلی بیش��تری برای کار و 
تالش خواهند داشت. به عالوه، سرمایه گذارها هم با گزارش های 
پی در پی ش��ما درباره موفقیت پروژه خیال ش��ان بابت بازگشت 
سرمایه ش��ان راح��ت خواهد ش��د.   چهارمین ویژگ��ی ارزیابی 
موفقیت پروژه به ش��ما کمک می کند تا همیش��ه خیال اعضای 
تیم و س��رمایه گذارها را راحت کنید. اینط��وری اگر یک وقت به 
بودجه اضافی نیاز داشتید، دیگر سرمایه گذارها یکی پس از دیگر 

جا نخواهند زد. 
معیارهایارزیابیموفقیتپروژه

بع��د از اینکه با چند تا از مزایای ارزیابی موفقیت پروژه آش��نا 
ش��دیم، نوبتی هم باشد باید سری به معیارهای هیجان انگیز این 
کار بزنیم. شما االن مثل سرمربی فوتبالی هستید که خیلی خوب 
با مزایای یک تاکتیک آشنا شدید، اما هنوز نحوه دقیق اجرای آن 
را نمی دانی��د. ما در این بخش قصد داریم مهمترین معیارها برای 
ارزیابی میزان موفقیت پروژه را به شما معرفی کنیم. اگر تا اینجا 
با ما همراه بودید، لطفا کمی بیشتر حوصله کنید تا مدیریت پروژه 
برای تان از یک کار خس��ته کننده تبدیل به یک جور س��رگرمی 

جذاب شود. 
هزینهها)Costs(:وقتیحسابوکتاب

شوخیبردارنیست!
م��ا از همین اول کار قصد داریم با یکی از مهمترین معیارهای 
دنیای تجارت کارمان را ش��روع کنی��م. مقدار هزینه ها یا به زبان 
خودمانی همان بودجه در دس��ترس برای پروژه مهمترین معیار 
برای ارزیابی میزان موفقیت است. بی شک اگر کارآفرینان بودجه 
نامحدودی برای کارش��ان داش��تند، آن وقت دیگ��ر هیچ کاری 
غیرممکن نبود. با این حال در دنیای واقعی معموال پروژه ها آنقدر 
بودجه محدودی دارند که مدیران حتی فرصت یک لحظه غفلت 

را هم نخواهند داشت. 
ش��ما در استفاده از معیار هزینه ها در ارزیابی موفقیت پروژه تا 
حدود زیادی شبیه یک حسابدار همه فن حریف هستید. همانطور 
که یک حس��ابدار ته توی همه هزینه های ش��رکت را درمی آورد، 
شما هم نباید حتی جزئی ترین هزینه های پروژه را از قلم بیندازید. 
دس��ت آخر هم با کنار هم گذاش��تن هزینه ها و بررسی خروجی 
نهایی می توانید ارزیابی دقیقی از موفقیت پروژه داش��ته باش��ید. 

ماجرا ساده تر از آن چیزی بود که فکرش را می کردید، مگر نه؟
اگر شما از آن دست کارآفرینانی هستید که هیچ میانه خوبی با 
تعریف های نظری ندارند، بی شک مثال باال خیلی چنگی به دل تان 
نزده اس��ت. پس اجازه دهید با یک مثال س��اده ماجرا را دقیق تر 
بررسی کنیم. فرض کنید شما برای پروژه طراحی خودرویی تازه 
در برند مرس��دس بنز استخدام شده اید. اگر بودجه شما برای این 
کار 5۰ هزار یورو باش��د،  باید طوری دخل و خرج تان را مدیریت 
کنید که دس��ت آخر حتی یک یورو هم کم نیاورید. ش��اید شما 
کارآفرین دقیقی در حوزه مالی باشید، اما خیلی از مدیران پروژه 
همیشه یک جای کارش��ان در مورد مدیریت بودجه می لنگد. به 
همین خاطر خیلی از پروژه ها هنوز ش��روع نشده به مشکل مالی 
می خورند. بنابراین وقتی ش��ما به دنب��ال ارزیابی موفقیت پروژه 
هس��تید، کافی اس��ت میزان هزینه نهایی برای انجام پروژه را با 
مبلغی که در اول کار به عنوان بودجه تعیین ش��ده بود، مقایسه 
کنید.  تا یادمان نرفته باید یه س��ری هم به انواع هزینه های یک 
پ��روژه بزنی��م. هرچه باش��د در دنیای کس��ب و کار هیچ چیزی 
رایگان به دس��ت نمی آید. بنابراین شما باید دست به جیب شده 
و ب��رای موفقیت پروژه تان پول خرج کنید. این هزینه ها ش��امل 
حق��وق اعضای تیم مدیریت پروژه، تهی��ه محصوالت یا خدمات 
م��ورد اس��تفاده در فرآیند کار بر روی پ��روژه و همینطور بعضی 
از هزینه های پیش بینی نش��ده است. این مورد آخر برای مدیران 
پروژه حسابی دردسرساز می ش��ود. اگر از ما می شنوید، از همان 
اول کار ۱۰ درصد از بودجه تان برای پروژه را دس��ت نخورده کنار 
بگذارید. این طوری حتی اگر اتفاق غافلگیرکننده ای هم وسط راه 
سر و کله اش پیدا شود، شما بودجه الزم برای حل و فصل ماجرا را 
خواهید داشت. به عالوه، دیگر موقع ارزیابی موفقیت پروژه سنگ 

روی یخ نمی شوید!
جدولزمانی)Timeline(:چندساعتتاپایان

پروژهمانده؟
 وقتی یک کارآفرین جلس��ه مهمی با بعضی از مشتریان دارد، 
از چن��د روز قبل بر روی جمله بندی حرف ها و ایده هایی که باید 
مطرح کند، فکر می کند. دست آخر هم با یک ظاهر کامال رسمی 
و اتو کش��یده در جلس��ه حاضر خواهد شد. اگر کارآفرین قصه ما 
در ای��ن بین حتی ی��ک دقیقه هم دیر کند، مش��تریانش یا کال 
قید جلس��ه را می زنند یا اینکه از همان اول او را به چش��م فردی 
بی مس��ئولیت نگاه خواهند کرد. فکر می کنم الزم نباش��د درباره 
نتیجه چنین جلس��ه ای حت��ی زحمت توضیح بیش��تر را هم به 

خودمان بدهیم، مگر نه؟
فاکتور زمان در مدیریت پروژه هیچ جور جایگزینی ندارد. آدم 
اینطور وقت ها یاد ضرب المثل قدیمی »وقت طالس��ت« می افتد. 
شما را نمی دانم، ولی به نظر من دست کم در مورد مدیریت پروژه 
و ارزیابی آن این عبارت ردخور ندارد. پس هر وقت دنبال ارزیابی 
دقیق موفقیت پروژه بودید، بدون هیچ معطلی بروید سراغ جدول 

زمانی آن؛ به همین سادگی.
 ش��اید پیش خودتان فکر کنید ماج��را در این بخش فقط در 
اندازه گیری مدت زمان جمع بندی پروژه خالصه می شود و دیگر 
هیچ نکته اضافه ای در کار نیست. در این صورت باید اندکی شما را 
ناامید کنیم، چراکه ارزیابی موفقیت پروژه هم مثل هر کار دیگری 
در دنیای کسب و کار پیچیدگی های خاص خودش را دارد. ماجرا 

آنطور که انتظار داشتید پیش نرفت، نه؟
ارزیابی پروژه براس��اس معیار زمان مثل وقتی اس��ت که شما 
برای ساختن یک بنای لوکس نوعی بازه زمانی تعیین می کنید. با 
ای��ن حال در طول کار خرده فرمایش های کارفرما لحظه به لحظه 
کارتان را پیچیده تر خواهد کرد. با این حس��اب شاید تکمیل بنا 
کمی بیشتر از زمان مورد انتظار طول بکشد. آیا در چنین شرایطی 
مقصر اصلی شما هس��تید؟ فکر می کنم تقریبا هیچ کس در دنیا 

نباشد که پاسخی به غیر از یک »نه« بی تعارف به این سوال بدهد. 
اگر بخواهیم از مثال باال استفاده کنیم، وقتی شما قصد ارزیابی 
موفقیت پروژه را دارید نباید فقط به زمان تعیین شده در اول کار 
خیره ش��وید. در عوض مثل کارآگاه ه��ای خبره زیر و بم ماجرا را 
تحلیل کنید و دس��ت آخر نظری منصفانه درباره موفقیت پروژه 

بدهید. اینطوری دیگر مو الی درز کارتان نخواهد رفت. 
شکی نیست که مدیریت زمان در دنیای پروژه ها جایگاه خاصی 
برای خودش در ردیف اول مهمان های ویژه دارد. ش��ما حتی اگر 
بهترین ایده دنیا را هم داش��ته باش��ید، بدون زمان بندی درست 
دس��ت آخر باید فقط ایس��تاده دیگران را برای موفقیت های شان 
تش��ویق کنید. مثال ای��ده بیل گیتس برای عرضه اولین نس��خه 
سیستم های عامل خانگی را در نظر بگیرید. بی شک هزاران نخبه 
کامپیوتر دیگر هم در آن زمان چنین ایده ای در س��ر داشتند، اما 
زمان بندی درس��ت بیل گیتس مایکروس��افت را تبدیل به بخش 
جدایی ناپذی��ر زندگی دیجیتال امروز ما کرد. پس هر وقت خیال 
ارزیابی موفقیت پروژه به س��رتان زد، نی��م نگاهی هم به جدول 

زمانی پروژه داشته باشید. 
محدودهپروژه)Project Scope(:موفقیتدر

چارچوبخاصخودش
در ب��ازی بس��کتبال  حتی اگر لبران جیمز ه��م از بیرون خط 
کشی زمین پرتاب س��ه امتیازی انجام دهد، داورها آن را حساب 
نخواهند کرد. چراکه اگر قرار بود محدوده زمین بسکتبال تعیین 
نشود، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شد و شاید حتی جذابیت 
بازی ه��م از بین می رفت. مثال عجیبی برای ش��روع این بخش 
ب��ه کار بردیم، نه؟ باور کنید یا نه، مث��ال عجیب و غریب باال در 
مورد مدیریت پروژه هم مصداق دارد. ش��ما به عنوان مدیر پروژه 
نمی توانی��د اجازه کوچکترین کج روی به اعضای تیم بدهید و اگر 
حتی یک لحظه از اهداف اصلی دور ش��وید، ش��اید دیگر شانس 
نشستن پشت میز مدیریتی تان را پیدا نکنید. به هر حال در دنیای 
کس��ب و کار هیچ کس عاشق چش��م و ابروی شما نیست و باید 

شش دانگ حواس تان جمع رعایت محدوده پروژه باشد. 
وقت��ی از مح��دوده پروژه ح��رف می زنی��م، منظورمان خط و 
مرزهای واقعی نیست. در عوض محدوده فرضی اهداف و تعهدات 
یک پروژه در قبال مدیران ارشد و مشتریان را مد نظر داریم. خب 
انتظار ندارید که در دنیای کسب و کار بدون عمل به قول های تان 

تبدیل به قهرمانی تکرارنشدنی شوید؟
خیلی از مدیران پروژه فکر می کنند برای رعایت محدوده پروژه 
باید حسابی خودش��ان را به زحمت بیندازند. بی شک چنین کار 
حسن نیت و سختکوشی شما را نشان می دهد، اما ما در روزنامه 
فرصت امروز همیشه راه حل های س��اده تری هم برای تان داریم. 
ش��ما کافی است مثل یک خلبان حرفه ای مس��یر پروژه تان را از 
قبل تعیین کنید و حین کار با تیم تان ش��ش داگ حواس تان به 
پرواز در مدار مس��یر تعیین شده باش��د. اینطوری دیگر نه نیازی 
به نگرانی درباره سرنوش��ت پروژه تان است و نه به هنگام ارزیابی 
موفقیت سرتان سوت خواهد کشید! سهامداران از معیار محدوده 
پروژه همیش��ه ب��رای اطمین��ان از یک س��رمایه گذاری مطمئن 
استفاده می کنند. همانطور که یک تیم فوتبال برای گل زدن باید 
تاکتیک مشخصی داشته باشد، یک مدیر پروژه هم برای دستیابی 
به اهداف نهایی باید همیشه یک نقشه بی عیب و نقص دم دستش 
باش��د. آن وقت شما می توانید با خیال راحت به جنگ رقبای تان 
بروی��د و زودتر از همه از خط پایان پ��روژه عبور کنید؛ آن هم با 

دستاوردهایی غافلگیرکننده برای سهامداران شرکت.
:)Project Deliverables(کیفیتنتایجپروژه

کیفیتودیگرهیچ!
وقتی ش��ما قصد خرید یک کفش پیاده روی را دارید، آیا اولین 
محصولی که به دست تان برسد را استفاده خواهید کرد؟ بی شک 
پاسخ سوال باال کامال روشن است. خیلی از مردم برای کوچکترین 
خریدها نیز کلی وسواس به خرج داده و تا بازار را زیر و رو نکنند، 
دست بردار نیستند. در این بین هم فقط قیمت نهایی مهم نیست. 
کفش��ی که پای ش��ما را اذیت کرده و جنس به درد نخوری هم 
داشته باشد، حتی یک پنی هم ارزش ندارد. دقیقا به همین خاطر 
برندهایی مثل نایک یا آدیداس به خاطر تولید کفش های باکیفیت 
در دنیای کسب و کار اسم و رسمی برای خودشان به هم زده اند. 
حاال که کیفیت محصول این همه برای مشتریان مهم است، پس 
چرا در دنیای مدیریت پروژه این اصل را مورد توجه قرار ندهیم؟

بعضی از مدیران پروژه فقط دنبال سرهم بندی کار و در رفتن 
از زیر بار مس��ئولیت ها هس��تند. نتیجه چنین پروژه هایی اغلب 
اوق��ات چیزی به غیر از یک شکس��ت تمام عی��ار نخواهد بود. به 
همین خاطر سخت گیری سرمایه گذارها و مدیران ارشد همیشه 
هم بی خود و بی جهت نیست. اگر شما هم به هنگام ارزیابی پروژه 
همیش��ه نگران بدقولی و از زیر کار در رفتن های مدیران هستید، 
می توانید خیلی راحت از معیار این بخش اس��تفاده کنید. ارزیابی 
موفقیت پروژه با کیفیت نتایج نهایی به شما این امکان را می دهد 
تا حتی جزئی ترین نتایج را هم کامال ش��فاف مشاهده کنید. خب 
مگر یک کارآفرین یا سرمایه گذار چیزی بیشتر از معیاری حرفه ای 

برای کشف غفلت مدیران پروژه هم می خواهد؟ 
وقتی یک ش��رکت پ��روژه ای را تعریف می کن��د، معموال یک 
حداقل اس��تانداردی برای کیفیت نهایی کار هم مشخص خواهد 
کرد. این امر دقیقا مثل انتظار تماش��اگران در سالن سینما برای 
مش��اهده آخرین اثر کارگردان های مشهور دنیا در قالبی جذاب و 
هنری است. وگرنه به غیر از یک عالمه نقدهای تند و تیز چیزی 
گیر تهیه کننده آثار نخواهد آمد. در اینجا هم ماجرا دقیقا به همان 
ش��کل است. پس اول از همه سعی کنید کیفیت مد نظر مدیران 
ارشد یا س��هامداران یک پروژه را پیدا کنید. این نکته معموال در 
سند اولیه پروژه به طور دقیق بیان می گردد. پس از این کار نوبت 
به راه انداختن آزمایشگاه مخصوص خودتان است. البته در اینجا 
خبری از پروژه های زیست شناس��ی یا علوم تجربی نیس��ت، بلکه 
شما باید پروژه موردنظرتان را زیر میکروسکوپ ببرید. اینطوری با 
معیار کیفیت نهایی کار می توانید نتایج را ارزیابی کرده و مثل یک 
منتقد حرفه ای به کار مدیر پروژه امتیاز دهید. پس لطفا در امتیاز 

دادن به کار دیگران کمی هم انصاف را چاشنی کارتان کنید!
ظرفیتمنابع)Resource Capacity(:داستان

مدیریتمنابعمحدود
همانطور که قبل تر هم اش��اره کردیم، مدیران در چهارگوش��ه 
دنیا همیش��ه با محدودیت بودجه رو به رو هستند. با این حساب 
آرزوی ش��ما و بسیاری از دوس��تان تان برای مدیریت یک پروژه 
با منابع مالی تمام نش��دنی همیش��ه در حد یک رویای ش��یرین 
باقی خواهد ماند. وقتی هم که پای منابع محدود در میان باش��د، 

سهامداران تبدیل به سختگیرترین آدم های روی دنیا شده و تا مو 
را از ماس��ت بیرون کشند آرام نمی گیرند.  معیاری که ما در این 
بخش قصد داریم درباره اش با شما حرف بزنیم، چیزی نیست به 
غیر از ظرفیت منابع. اشتباه نکنید، نه اینجا کالس درس اقتصاد 
است و نه ما هیچ شباهتی به استادهای این رشته داریم. در عوض 
این معیار به ش��ما برای محک زدن مهارت ی��ک مدیر پروژه در 
اس��تفاده درس��ت و منطقی از منابع در دسترسش کمک خواهد 
کرد؛ به همین س��ادگی! آیا تا به حال برای ش��ما پیش آمده  با 
مدیری رو به رو ش��وید که با کمترین بودجه هایی که صدای هر 
کس��ی را درمی آورد، نتایجی حیرت انگیز کسب کنند؟ شاید فکر 
کنید چنین مدیرانی بیش��تر در داستان های کمیک وجود دارند 
و در دنیای واقعی اصال از این خبرها نیس��ت. در این صورت باید 
کمی ناامیدتان کنیم، چراکه در دنیای واقعی هم اینطور مدیرها 
پیدا می ش��وند. ماجرا جالب ش��د، نه؟ تنها فرقی که بین مدیران 
آماتور و سوپراس��تارهای مدیریت پروژه وجود دارد، توانایی دسته 
اخیر برای استفاده بهینه از بودجه پروژه تا آخرین سنت است. این 
یعنی آنها در طول سال ها کار بر روی پروژه های مختلف و آشنایی 
با میانبرهای گوناگون یاد گرفته اند که چطور از ولخرجی های الکی 
دوری کنن��د. به همین خاطر بقیه مدیران پروژه فکر می کنند در 

ماجرای چنین مدیرانی پای فرمول های مخفی در میان است. 
حاال که متوجه شدید داستان مدیران کم مصرف دنیای پروژه ها 
چیس��ت، باید س��ری هم به معیار مورد بحث م��ان بزنیم. وگرنه 
فق��ط به جاده خاکی زده و در عمل هی��چ معیار تازه ای برای تان 
رو نکرده ای��م. همانطور که حاال می دانید، معیار ظرفیت منابع به 
توانایی یک مدیر برای اس��تفاده درس��ت از منابع در دسترسش 
اشاره دارد. بنابراین ارزیابی یک پروژه حرفه ای باید براساس میزان 
موفقیت مدیران در صرفه جویی در منابع صورت گیرد. پس وقتی 
با یک پروژه کم خرج رو به هستید که مدیرش نه تنها درخواست 
بودج��ه، نیروی کار یا حتی فضای کاری بیش��تری ندارد، بلکه با 
دست آخر کلی از بودجه را هم پس انداز کرده می توانید مطمئن 

باشید یک پروژه بی عیب و نقص جلوی چشمان تان قرار دارد. 
Stakeholders(رضایتسرمایهگذارها

Satisfaction(:پروژهموفقیعنیسرمایهگذار
خوشحال

فرض کنید شما از سوی دوست هنرمندتان به تماشای تئاتری 
دعوت شده اید که او کارگردانی اش را برعهده دارد. در این صورت 
احتماال به خاطر دوس��ت تان هم که شده خودتان را سر وقت به 
س��الن تئاتر خواهید رس��اند. حاال اگر اجرای مورد نظر از همان 
لحظ��ه اول با کلی ای��راد و نقطه ضعف همراه باش��د، آیا باز هم 
ریسک تماشای یکی دیگر از کارهای دوست تان را خواهید کرد؟ 
قبول دارم این طور وقت ها آدم حسابی گیر تعارف های کلیشه ای 
می افت��د، اما از ی��ک جایی به بعد حتی دیگر ای��ن تعارف ها هم 
جل��وی راه تان برای فرار از دس��ت یک نمایش خس��ته کننده را 
نخواهد گرفت. خب آدم وقت و اعصابش را از س��ر راه نیاورده که 

همینطور بی خودی تلف کند!
معی��ار آخری که در این مقاله برای ش��ما آماده کرده ایم پیوند 
بی نهای��ت نزدیکی با ماجرای باال دارد. از آنجایی که  در هر پروژه 
این سرمایه گذارها هستند که دست آخر باید راضی شوند، یکی از 
بهترین روش های ارزیابی موفقیت پروژه گفت و گویی کوتاه با این 
دسته از افراد است. شما کافی است با یک تماس تلفنی کوتاه یا 
حتی جلسه ای خودمانی درباره تجربه سرمایه گذارها از همکاری 
در پروژه مورد نظرت��ان گپ بزنید. قول می دهیم آنقدر اطالعات 
دقی��ق و حیرت انگیزی گیرتان خواه��د آمد که حتی باورتان هم 

نشود.
قبول دارم گپ و گفت با س��رمایه گذارهای یک پروژه اصال کار 
راحتی نیس��ت. به ویژه اگر چندباری پشت خط بمانید و حتی با 
جواب  های س��رد آنها رو به رو ش��وید. پس به جای اینکه خیلی 
خودتان اذیت کنید، می توانید س��راغ گزارش های مدیران پروژه 
برای این دس��ته از افراد کلی��دی بروید. به زبان خومانی، اگر یک 
مدیر پروژه به طور منظم گزارش هایی درباره میزان پیشرفت کار 
به سهامداران بدهد، به احتمال زیاد کارش را بلد است و در نهایت 
هم طوری رضایت س��رمایه گذارها را جلب می کند که برای پروژه 
بعدی هم سراغش بروند. اگر هم اصال خبری از گزارش های منظم 
نبود، باید هم��ان لحظه بی خیال ادامه ماجراجویی تان ش��وید و 

پایین ترین نمره ممکن را به پروژه موردنظر بدهید. 
یادتان باشد ارزیابی رضایت سرمایه گذارها همیشه کار ساده ای 
نیست. گاهی اوقات شما نه تنها به سرمایه گذار موردنظر دسترسی 
ندارید، بلکه خ��ود مدیر پروژه هم تمایل زیادی برای همکاری با 
ش��ما ندارد. در این صورت بهترین کار ق��رار دادن خودتان جای 
س��رمایه گذار پروژه موردنظر است. بی ش��ک پا در کفش دیگران 
کردن از آن دست کارهایی است که همه انگشت اتهام را به سوی 
آن می گیرند، اما این یک بار باید تعارف را کنار گذاش��ته و کفش 
س��رمایه گذارهای پروژه را به پا کنید. اینطوری بدون تعارف یا هر 
تردیدی تجربه ای هرچند نصفه و نیمه از رضایت س��رمایه گذارها 
خواهید داش��ت. دس��ت آخر هم می توانید درباره موفقیت پروژه 

موردنظر مثل یک کارشناس خبره نظر بدهید. 
سخنپایانی

قطار ارزیابی موفقیت پروژه دیگر به ایستگاه پایانی اش رسیده 
است. ش��ما در طول این مقاله با چند تا از حرفه ای ترین معیارها 
برای محک زدن موفقیت یک پروژه آش��نا شدید. حاال نوبتی هم 
باشد، باید پیش خودتان درباره کاربرد تکنیک ها و معیارهای این 
مقال��ه داوری کنید. اگر هم معیار تازه ای در ذهن دارید که ما به 
آن اشاره نکردیم، حتما در بخش نظرات ما را در جریان بگذارید. 
من و همکارانم در روزنام��ه فرصت امروز امیدواریم معیارهای 
م��ورد بحث در این مقاله به ش��ما ب��رای ارزیابی بی عیب و نقص 
پروژه ها کمک کند. تا یادمان نرفته بگوییم که شما برای ارزیابی 
یک پروژه مثل ابرقهرمان های تکرارنش��دنی باید همیشه از چند 
تا معیار کنار هم اس��تفاده کنید. وگرنه با کمی کنجکاوی بیشتر 
خیلی راحت ارزیابی و تحلیل تان زیر س��وال خواهد رفت. در آخر 
هم مثل همیشه اگر سوال یا نظری درباره ارزیابی موفقیت پروژه 
داشتید، لطفا تعارف را کنار گذاشته و همین جا آن را به اشتراک 

بگذارید. 
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