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کدام بازار بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرد؟

نیم رخ رشد قیمت ها 
در سال ۹۷

مقایسه تغییرات قیمتی در بازارهای اصلی در دو سال گذشته نشان می دهد که در سال ۹۷ قیمت ها افزایشی 
قابل توجه را پش��ت س��ر گذاشته  است. براس��اس آمارهایی که اتاق بازرگانی تهران ارائه کرده است، در طول ۱۱ 
ماهه س��ال ۹۷، در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل از آن یعنی سال ۹6، قیمت کاالهای تقریباً تمامی بازارهای 
اصلی اقتصادی به خود روند افزایش��ی گرفته اند. خالصه وضعیت قیمت در بازارهای مختلف در ۱۱ ماهه س��ال 
۹6 نسبت به سال ۹۷ و با استفاده از آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که حداکثر افزایش نرخ ها مربوط به...

 چک های پشت نویسی شده
کماکان معتبرند

تغییر مهم در قانون چک
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چرا نگاه بخش خصوصی نسبت به آینده اقتصاد ایران نومیدانه است؟

عدم توازن سخت افزاری و نرم افزاری کسب وکار در ایران

نگاهی به ۱۰ افسانه و باور نادرست رایج درباره  استراتژی
رازهای موفقیت از زبان نویسندگان بزرگ جهان

چرا حتی بهترین کارآفرین  ها هم مخالفانی دارند؟
چگونه تصاویر مناسب برای کمپین بازاریابی مان پیدا کنیم؟

بررسی 22 طراحی مینیمال برتر برندهای دنیا
تغییرات صنعت تبلیغات، فرصت های جدید ایجاد می کند

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

 سانحه بوئینگ 737 مکس
نشانگر ضعف فناوری خودران

در پی تصمیم برای ادغام پنج بانک و موسسـه مالی وابسته 
به نیروهای مسـلح در بانک سـپه، نخسـتین گام 
اجرایی ادغام از امروز هجدهم فروردین با فروش...

از امروز انجام می شود

 آغاز رسمی
ادغام بانک های نظامی

یادداشت
آمار مربوط به نرخ بیکاری 

حقیقت دارد؟

س��اختار وضعیت اشتغال در 
کش��ور مس��ئله بزرگ و جدی 
است، اما در سال های اخیر این 
مسئله حادتر شده است. یعنی 
ب��ا روبه رو ش��دن ب��ا تحریم ها 
و کاه��ش ص��ادرات نف��ت که 
از  قابل توجه��ی  بخ��ش  ی��ک 
درآمدش برای واردات کاالهای 
واسطه ای بخش صنعت هزینه 
می شود، درآمدها کاهش یافت 
و این کاه��ش متوجه کاالهای 
ضروری ش��د. از طرفی واردات 
نهاده ه��ای تولی��د کاهش پیدا 
ک��رد و موج��ب ش��د خیلی از 
بنگاه ه��ا تعطیل ش��وند. زمانی 
بنگاه ه��ا تعطیل ش��وند،  ک��ه 
یعنی عامل کار، بیکار می شود. 
چراکه تنها راه ایجاد اش��تغال 
این اس��ت که ش��ما س��رمایه 
بگذارید و فعالیت اقتصادی راه 
بیندازی��د. درنتیجه قطعاً عامل 
کار در کنار س��رمایه الزم است 

تا فعالیت ادامه پیدا کند.
ح��اال وضع رک��ود اقتصادی، 
موج��ب بیکاری بیش��تر ش��ده 
اس��ت. این بیکاری هم با وعده 
وعید و نقش��ه حل نمی ش��ود. 
درواق��ع ای��ن طرح و نقش��ه ها 
راه ح��ل از بین ب��ردن بیکاری 

این  راه ح��ل  نیس��ت. 
3است که اقتصاد فعال...

یکشنبه
۱8 فروردین

۱398

۱ شعبان ۱44۰ - سـال پنجم
شـماره   ۱286- ۱6صفحه - 5۰۰۰۰ ریال

Sun.7 Apr 2019

جمشید پژویان
 اقتصاددان

رئیس جمهور دیروز شنبه در نشست خبری مشترک با نخست وزیر عراق، 
روابط بین دو کشور را عمیق و تاریخی عنوان کرد و گفت در طول قرن ها 
همواره روابط بین ایران و عراق به عنوان دو همس��ایه خوب و رو به توسعه 
بوده، اما امروز برای توس��عه روابط در شرایط ممتازی هستیم که ان شاءاهلل 

این شرایط به نفع دو کشور و منطقه خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی به 
مباحث مهم مطرح ش��ده در دیدار با نخست وزیر عراق اشاره کرد و گفت: 
یکی از مباحث مهم امروز ما، تاکید بر تسریع در اجرایی شدن همه توافقاتی 

بود که بین دو کشور در سفر من به بغداد، حاصل شده بود.
رئیس جمهور رایگان شدن ویزای دو کشور را اولین توافق دو کشور که 
اجرایی و عملیاتی شده است، نام برد و گفت:  با رایگان شدن ویزای دو کشور 
امیدواریم روابط دو ملت و دو کش��ور روز به روز بهتر و دو ملت به یکدیگر 
نزدیک تر شوند. دکتر روحانی همچنین توافق برای الیروبی اروندرود را دیگر 
توافق مهم دو کش��ور در س��فر اخیر خود به عراق عنوان کرد و گفت: این 
موضوع امروز هم در گفت وگوها مورد تأکید دو طرف بود و امیدوارم تا پایان 
ماه مبارک رمضان، مسائل فنی این توافق حل شده و بعد از پایان رمضان 

شاهد آغاز عملیات الیروبی اروندرود باشیم.
رئی��س جمهور اتصال راه آهن دو کش��ور را از دیگر توافقات مهم ایران و 
عراق برشمرد و اظهار داشت: امیدواریم اتصال راه آهن ایران و عراق در آینده 
در مسیرهای مختلف رخ دهد، اما فعالً اتصال راه آهن شلمچه به بصره مورد 
تأکید دو طرف است که امیدواریم عملیات فنی و توافق های فنی آن انجام 
و بعد از ماه مبارک رمضان ش��اهد اجرایی ش��دن آن باشیم. دکتر روحانی 
همچنین به موضوع صادرات برق و اتصال شبکه برق و گاز ایران به عراق و 
همچنین اتصال شبکه نفت در آینده اشاره کرد و گفت: ما برای برقراری این 
اتصاالت آماده ایم و معتقدیم که این موضوع نه تنها برای دو کشور بلکه برای 

سایر کشورهای منطقه در آینده نیز می تواند تسری پیدا کند.
رئیس جمهور افزود: در روابط پولی، مالی و بانکی دو کش��ور در ماه های 
گذشته قدم های خوبی برداشته شده است و امیدواریم در سفر رئیس بانک 
مرکزی ایران به بغداد شاهد تکمیل این روابط و توسعه روابط بانکی و مالی 

دو کشور باشیم.

دکتر روحانی روابط تجاری ایران و عراق را بس��یار خوب توصیف کرد و 
گفت: برنامه ما برای آینده دستیابی به حجم تجارت 20 میلیارد دالری بین 

دو کشور است که امیدواریم در ماه های آینده به این نقطه برسیم.
رئیس جمهور همچنین به توافق دو کش��ور برای تأس��یس شهرک های 
صنعتی مش��ترک در مرزهای دو کشور اشاره کرد و گفت:  امروز توافق شد 
که یک شهرک در منطقه جنوب و یک شهرک در منطقه غرب و اقلیم در 
دس��تور کار قرار گیرد. دکتر روحانی همچنین به موضوع اس��تاندارد برای 
کاالهای دو طرف از جمله دارو و تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: این 
موضوع مورد تأکید ما بود و امیدواریم ش��رکت های دو طرف که مس��ئول 

استاندارد هستند در این زمینه به توافق های الزم دست یابند.
 رئی��س جمه��ور همچنین با اش��اره به روند رو به رش��د روابط علمی و 
تحقیقات��ی ای��ران و عراق گفت:  از دیرباز ارتب��اط صمیمانه و نزدیکی بین 
حوزه های نجف و قم برقرار بوده است، تالش ما این است که نه تنها ارتباط 
بین حوزه های علمیه بلکه روابط مراکز علمی و تحقیقاتی نیز افزایش یابد و 

ما برای توسعه روابط دو کشور در این زمینه آمادگی داریم.
دکتر روحانی در ادامه سخنان خود با تأکید اهمیت موضوع امنیت برای 
دو کش��ور گفت: در مذاکرات در مورد تقویت امنیت مرزهای دو کشور، بر 
مبارزه با تروریس��م، مواد مخدر و قاچاق تأکید شد و وزیران کشور ایران و 
عراق امروز در این زمینه گفت وگو خواهند کرد تا با همکاری یکدیگر جلوی 
مداخالت احتمالی از منطقه ش��مال و غرب گرفته شود. رئیس جمهور با 
بیان اینکه ایران و عراق در مسائل منطقه ای نظرات مشترک دارند، گفت: 
امروز درخصوص موضوعات و مسائل مهم منطقه گفت وگو کردیم. ایران و 
عراق در مورد اینکه قدس پایتخت دائمی فلس��طین است و جوالن بخش 
جدایی ناپذیر سوریه خواهد بود و همچنین ضرورت پایان یافتن سریع جنگ 
یم��ن و اینکه جنگ یمن فقط راه حل سیاس��ی دارد، دو طرف توافق نظر 
دارند. عادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر عراق نیز با ابراز خوش��حالی از سفر 
به ایران و قدردانی از دولت و ملت ایران به خاطر استقبال از هیأت عراقی، 
گفت: ایران کشور مسلمان، همسایه و دوست ماست که فرهنگ و تمدنی 
به قدمت تاریخ دارد و فکر نمی کنم بتوانیم دو کشوری مانند ایران و عراق 

با این قدمت تاریخی در جهان پیدا کنیم.

روحانی: توسعه همکاری های تهران - بغداد به نفع دو کشور و منطقه است
هدف گذاری 2۰ میلیارد دالری مبادالت تجاری ایران و عراق
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ات��اق بازرگانی تهران چندی پیش نظرس��نجی ای انج��ام داده و در آن 
»ارزیاب��ی و تص��ورات اعضای اتاق بازرگانی ته��ران از عملکرد اتاق« را در 
ش��هریورماه ۱3۹۷ مستند کرده است. نمونه ای با حجم 600 نفر از میان 
۱۹052 نفر اعضای اتاق نمونه گیری ش��ده و به س��ؤاالت پاسخ گفته اند. 

برخی از مهم ترین یافته های این نظرسنجی به این شرح است:
* ۷6درصد معتقدند که وضع بخش خصوصی نسبت به 3-4 سال اخیر 

بدتر شده است.
*۷۹ درصد معتقدند که چشم انداز آینده اقتصادی کشور به سوی بدتر 

شدن است و فقط ۱0درصد انتظار دارند وضعیت اقتصادی بهتر شود.
*۷5 درصد معتقدند که وضع بخش خصوصی در سال های آینده بدتر 

می شود.
*۷۹ درصد سیاس��ت های ارزی جدید را در جهت تقویت کس��ب وکار 

نمی دانند.
*64 درص��د روند گذش��ته منتهی به وضع کنون��ی و وضعیت آینده را 

یکسان می بینند.
* پاس��خ گویان نقش چهار سازمان مالیات، بانک ها، سازمان گمرکات و 
بنادر و س��ازمان تأمین اجتماعی را در فضای کسب وکار منفی می بینند، 
یعنی درست سازمان هایی که وظیفه آنها تسهیل کسب وکار است، به دیده 

منفی نگریسته می شوند.
پنج یافته اول نش��ان می دهند که اعتماد به فضای کس��ب وکار در بین 
بخش خصوصی ابداً ش��رایط مناس��بی ندارد و در صورتی که بهبودهایی 
در فضای کس��ب وکار و ش��رایط کلی اقتصاد ایران صورت نگیرد، با توجه 
به ش��رایط تحریم ها و فش��ارهای اقتصادی و سیاس��ی ناشی از آنها، سال 
۱3۹8 را باید بسیار دش��وار و فاقد محرک هایی در بخش خصوصی برای 
س��رمایه گذاری و بهبود تصور کرد. یافته شش��م اما واقعیتی بس��یار مهم 
در اقتصاد ایران را آش��کار می کند. چهار س��ازمانی که نقش بسیار مهم و 
اصلی در ش��کل دادن به سازوکارهای کس��ب وکار دارند، در کانون نگرش 
منفی بخش خصوصی قرار گرفته اند. سازمان های مذکور به نوعی با بخش 
نرم افزاری فعالیت اقتصادی سروکار دارند. این سازمان ها قاعده گذاری هایی 
را انجام می دهند و سازوکارهایی را فعال می کنند که در نهایت بر فعالیت 
اقتصادی اثر می گذارد. نوع اثر این سازمان ها از جنس اثر زیرساخت هایی 
نظیر جاده، بندر، ریل با بقیه سازه های زیرساختی نیست بلکه بخش های 

مهمی از قاعده بازی اقتصاد را شکل می دهند.
ایرانیان بس��یار به یاد می آورند گزارش هایی را که در آنها فهرس��ت های 
عریض و طویلی از زیرس��اخت های توس��عه - جاده، ریل، س��د، ش��بکه، 
نیروگاه، کارخانه فوالد، تأسیسات آبرسانی، مدرسه، دانشگاه و... - به عنوان 
دس��تاوردهای انقالب و نظام جمهوری اسالمی ایران ذکر شده است. این 
فهرست ها به مدد صدها میلیارد دالر منابع حاصل از فروش نفت، صادرات 
منابع معدنی دیگر، اس��تفاده گسترده و گاه افراطی از منابع آب و خاک و 
زحمات نیروی انس��انی کشور حاصل شده اند. من تردید ندارم که ساختن 
این گونه زیرساخت ها برای توسعه اقتصادی ضرورت دارند و بی گمان بخش 
مهمی از آنها دستاوردهایی قابل احترامند که همچون دارایی های ارزشمند 
ملت ایران باید آنها را ارج نهاد و همچون میراثی گران بها که با هزینه های 
گزاف به دست آمده اند، پاس داشت و همچون امانتی برای نسل های آتی 
به ایشان منتقل کرد. رویکردهایی که مولد چنین گزارش هایی هستند از 

منظر »انقالب و ساخت وساز« به مسئله توسعه می نگرند.
جمهوری اس��المی ایران را اما می توان در 40سالگی اش از زاویه دیگری 
نیز نگریس��ت، زاویه ای که من بر آن نام »انقالب و سازوکارها« می گذارم. 
س��ازوکارها از جنس نرم افزار اداره کشور و قاعده بازی هستند. سخت افزار 
کیفیت زندگی، نیروگاهی اس��ت که برق تأمین می کند و سدی است که 
آب شرب، کشاورزی و صنعت را فراهم می کند، اما سازوکار ناظر بر مصرف 
ای��ن منابع، بازارهای متش��کل آب و انرژی، نظام تعرفه گذاری و س��اختار 
حقوقی ناظر بر فعالیت اقتصادی و رعایت حقابه هاست. سخت افزار بهداشت 
و درمان، بیمارس��تان و درمانگاه است، اما سازوکار پایدارسازی منابع مالی 
نظام بهداش��ت و درمان تجلی فیزیکی ن��دارد و در قواعد حاکم بر روابط 
بیمه ه��ا و نظام درمان، روابط حقوقی و مالی میان پزش��ک و بیمار، نظام 

تأمین مالی سالمت و روابط میان پیشگیری و درمان تجلی می کند. توسعه 
زیرس��اختی و ساخت وس��ازی بخش مالی و پولی را می توان در ده ها هزار 
ش��عبه بانک و تعدد بانک ها مشاهده کرد، اما توسعه سازوکارها را باید در 
تضمین س��المت و شفافیت نظام بانکی، کیفیت خدمات آن در مقایسه با 
نظام پولی بانک ه��ای جهان و کارکرد آن در قبال تأمین مالی بخش های 
مولد اقتصاد دید. توسعه زیرساختی رسانه و ارتباطات را می توان در تعداد 
روزنامه ها، س��ایت ها و ش��بکه های رادیویی و تلویزیون��ی و تعداد کاربران 
اینترنت و تلفن همراه مشاهده کرد، اما بهبود سازوکارها را باید در میزان 
رعایت حقوق اساس��ی رس��انه ها، تضمین آزادی های مدنی ایشان و بسط 
یافتن زیرساخت های حقوقی مختلفی که تضمین کننده فعالیت شفاف و 

رقابتی در فضای رسانه ای و ارتباطات باشند مشاهده کرد.
من جمهوری اس��المی ایران را در 40 س��الگی عمرش، با خصیصه عدم 
توازن میان بعد ساخت وسازی و بعد سازوکاری آن معرفی می کنم. نظامی 
سیاسی که زیرساخت های مشهودش را به مدد میلیاردها دالر منابع نفتی 
و استفاده گسترده از منابع طبیعی و انسانی کشور گسترش داده است اما 
سازوکارهای تنظیم کننده قواعد بازی در زمین زیرساخت ها، توسعه  نیافته 
و ناهمساز با شرایط زیرساخت ها و ملزومات دنیای امروز هستند. من حتی 
معتقدم کیفیت نامناسب برخی زیرساخت ها و هدررفت هایی که در برخی 
موارد صورت گرفته - نظیر شمار قابل توجه طرح ها و پروژه هایی که توجیه 
اقتصادی، محیط زیستی یا اجتماعی نداشته اند و بعد از ساخت مضارشان 
بر منافع شان چربیده است و پروژه هایی که علی رغم هزینه های گزاف شان، 
پایداری ندارند و به استخوان الی زخم های جامعه بدل شده اند- ناشی از 
نقصان در س��ازوکارهای ناظر بر پیدایش، طراح��ی، تصویب و اجرای این 

پروژه ها بوده است.
پنج یافته نظرسنجی انجام شده توسط اتاق بازرگانی تهران نیز مؤید عدم 
توازن بین سخت افزار و نرم افزار اقتصادی و توسعه هستند. شکایت فعاالن 
بخش خصوصی متوجه چهار س��ازمان نرم اف��زاری بوده و در گزارش هیچ 
اثری از اولویت یافتن زیرس��اخت ها در زم��ره موانع مد نظر فعاالن بخش 

خصوصی مشاهده نمی شود.
تقابل سخت افزار و نرم افزار در آمارهای بین المللی

عدم توازن سخت افزار و نرم افزار را می توان در آمارهای بین المللی مربوط 
به رتبه بندی کشورها از نظر شاخص های مختلف نیز مشاهده کرد. »شاخص 
عملکرد لجستیک« )Logistic Performance Index-LPI( توسط 
بانک جهانی و براساس شش زیرشاخص دیگر محاسبه می شود و داده های 
آن از س��ال 200۷ برای ۱60 کش��ور از جمله جمهوری اسالمی ایران )به 
استثنای س��ال 20۱4( در دسترس است. ش��ش زیرشاخص سازنده این 

شاخص عملکرد لجستیک عبارتند از:
* کارآمدی مدیریت گمرکات و مرزها

* کیفیت زیرساخت تجارت و حمل ونقل
* سهولت انتقال بار با قیمت های رقابتی

* کفایت و کیفیت خدمات لجستیکی
* قابلیت دنبال کردن محموله ها

* فراوانی رسیدن محموله ها طبق جدول زمانی مورد انتظار
هر ش��ش زیرشاخص به نحوی وجه زیرس��اختی دارند، اما زیرشاخص 
دوم یعنی »کیفیت زیرساخت تجارت و حمل و نقل« سخت افزاری ترین و 
کارآمدی مدیریت گمرکات و مرزها، نرم افزاری ترین زیرشاخصی است که 
در این فهرس��ت مشاهده می شود. جدول شماره ۱ رتبه کلی ایران در این 
شاخص و دو زیرشاخص سخت افزاری و نرم افزاری مؤثر بر این شاخص را 

نشان می دهد.
رتبه زیرشاخص های ایران در شاخص عملکرد لجستیک

سال                    رتبه کلی                   رتبه شاخص زیرساختی          رتبه شاخص مدیریت گمرکات
62                       66          ۷8  200۷

۱06                       86          80  20۱0
۱26                       ۱00          ۱۱2  20۱2
۱۱0                       ۷2          ۹6  20۱6
۷۱                       63          64  20۱8

 رتبه ش��اخص زیرس��اختی ایران در همه پنج س��ال تحت بررس��ی، از 
رتبه کلی ایران در ش��اخص LPI بهتر بوده است؛ حال آنکه رتبه شاخص 
مدیریت گمرکات در همه س��ال ها به استثنای س��ال 200۷ از رتبه کلی 

ایران بدتر بوده است.
رتب��ه کیفیت جاده های ایران با نمره 4.0۷ )از ۷ نمره( در جایگاه 63 از 
میان ۱40 کشور جهان قرار گرفته و از کیفیت جاده های کشورهایی نظیر 
نروژ، جمهوری چک، لهستان، برزیل و روسیه و همچنین میانگین جهانی 
)4.05( نیز بهتر اس��ت. میانگین نمره کیفیت بنادر جهان در سال 20۱5 
نیز 4.04 بوده و ایران با نمره 3.۹ در رتبه ۷8 قرار داش��ته است. این رتبه 
از اندونزی )یکی از اقتصادهای موفق و نوظهور جنوب شرق آسیا( و برزیل 

)رتبه ۱۱۹( نیز بهتر بوده است.
شاخص های زیرس��اختی فوق را وقتی با شاخص های نشان دهنده ابعاد 
نرم افزاری محیط اقتصادی ایران در سال 20۱۷ مقایسه کنیم نکات مهمی 
آشکار خواهد شد. میانگین شاخص حاکمیت قانون که بین -2.5 و +2.5 
تغییر می کند در س��ال 20۱۷ معادل -0.04 بوده ولی برای ایران -0.68 
بوده و ایران را در رتبه ۱3۹ قرار داده است. شاخص اثربخشی دولت به طور 
میانگین در جهان -0.02 بوده و برای ایران -0.۱۹ محاس��به شده و ایران 
را در رتبه ۱03 جهان قرار داده اس��ت. نمره ش��اخص کنترل فساد به طور 
متوس��ط در جهان -0.04 بوده و برای ایران -0.8۱ اس��ت که ایران را در 
رتبه ۱52 جهان قرار می دهد. نمره شاخص ادراک فساد به طور متوسط در 
سال 20۱6 معادل 43 بوده است )۱00 به معنای فقدان فساد است(. این 
شاخص برای ایران معادل 2۹ بوده و ایران را در رتبه  ۱2۹ قرار داده است.

نمره ش��اخص ریس��ک سیاس��ی کوتاه مدت که میانگین آن در جهان 
3 اس��ت برای ایران ۷ )باالترین س��طح( ارزیابی شده است. نمره ریسک 
مبادالت هم که برای جهان به طور میانگین 4 ارزیابی شده برای ایران عدد 

۷ محاسبه شده است.
 سخن آخر

تحلیل ه��ای کمی بس��یاری می توان با اس��تفاده از آمارهای بین المللی 
درب��اره جایگاه ایران در ش��اخص های س��خت افزاری و نرم اف��زاری انجام 
داد و ش��واهد بیشتری درباره عدم توازن ابعاد س��خت افزاری و نرم افزاری 
کسب وکار و توسعه در ایران ارائه کرد، اما همین مختصر نیز نشان می دهد 
که گالیه فعاالن بخش خصوصی از چهار سازمان مرتبط با ابعاد نرم افزاری 
کسب وکار و پررنگ نشدن مقوالت زیرساختی در اظهارنظرهای ایشان ابداً 
بی جهت نیست. شواهد مختصر ارائه شده نشان می دهد سرمایه گذاری های 
صورت گرفته در زیرس��اخت های ایران در چهار دهه گذش��ته، سبب شده 
نمره کیفیت زیرساخت ها به جهاتی از اقتصادهای نوظهوری نظیر برزیل، 
لهستان و اندونزی و اقتصادهایی نظیر بوتسوانا که در دو سه دهه گذشته 
دارای عملکردهای مناس��ب ارزیابی ش��ده اند نیز بهتر باشد. این در حالی 
است که شاخص های مرتبط با آنچه عمدتاً حکمرانی خوب خوانده می شود 

در وضعیت نامناسبی است.
درآمدهای فراوان نفتی در چند دهه گذشته در قالب پروژه های عمرانی 
صرف ش��ده اند و شرایط زیرس��اختی حاضر را پدید آورده اند، اما متوسط 
رش��د اقتصادی و نرخ های سرمایه گذاری و تش��کیل سرمایه در یک دهه 
گذش��ته باالخص از س��ال ۱3۹0 به این س��و نش��ان می دهند این گونه 
س��رمایه های زیرساختی اگرچه تا حدودی الزم هستند، اما برای تضمین 
موفقیت اقتصادی کفایت نمی کنند. این واقعیت را نیز باید در نظر گرفت 
که اگر اصالحات معطوف به متغیره��ای تعیین کننده حکمرانی در چند 
دهه گذشته با کیفیت مناسبی صورت گرفته بود، درآمدهای سرشار نفتی 
صرف شده در زیرساخت ها نیز اثربخشی بیشتری می داشتند و امروز شاهد 

وضعیت زیرساختی بهتری نیز می بودیم.
جمهوری اس��المی ایران به واق��ع در آغازین ایام پای نهادن به پنجمین 
دهه حیات خود، با مسئله چگونگی بذل توجه کافی به متغیرهای کیفیت 
حکمرانی مواجه اس��ت. این نکت��ه وقتی مهم تر جلوه می کند که گفتمان 
حاکم بر گفتار بس��یاری از سیاسیون و مقامات تأثیرگذار، کماکان حاکی 
از تأکید بر مفاهیمی اس��ت ک��ه از دل آنها، تالش سختکوش��انه تر برای 
ساخت وس��از و توسعه سخت افزارها اس��تنباط می شود. ساختار حقوقی و 
پوپولیس��م ساختاری منبعث از دموکراسی انتخاباتی و جایگاه نمایندگان 
مجلس، به عالوه عواملی نظیر تعارض منافع گروه های خاص با اصالحات 
در حکمرانی، این گرایش را تش��دید می کند. این گرایش را می توان ریشه 
همان کم امیدی مندرج در دیدگاه های بخش خصوصی نس��بت به آینده 

اقتصاد ایران تلقی کرد.
منبع: آینده نگر

چرا نگاه بخش خصوصی نسبت به آینده اقتصاد ایران نومیدانه است؟

عدم توازن سخت افزاری و نرم افزاری کسب وکار در ایران
دریچــه

هر آنچه درباره بیت کوین و بالک چین می ترسیدید بپرسید
بیت کوین به زبان آدمیزاد

اگر طی چند سال اخیر تحوالت دنیای تکنولوژی یا تجارت الکترونیک 
را دنبال کرده باش��ید حتما کلمات بالک چین یا بیت کوین به گوش تان 
خورده اس��ت. هر دوی اینها عموما به روش های گیج کننده و پیچیده ای 
توضیح داده می ش��وند. احتماال از ماجرا این طور دس��تگیرتان شده که 
بیت کوین یک واحد پول دیجیتال اس��ت که خریدش س��رمایه گذاری 
پرریسکی به حساب می آید و زیاد به شما ربطی ندارد. واقعیت اینجاست 
که تکنول��وژی بالک چین آمده که بماند و ب��دون تردید در آینده روی 

زندگی شما و کسب و کارتان تاثیر خواهد گذاشت.
بالک چین تکنولوژی ای اس��ت که به افراد و ش��رکت ها اجازه می دهد 
در ش��بکه بدون هیچ واس��طه ای )مثل بانک( تراکن��ش مالی آنی انجام 
دهند. تراکنش هایی که در بالک چین انجام می شوند کامال امن هستند 
و تکنولوژی بالک چین این گونه تعریف ش��ده که حتما سابقه ای از این 
تراکنش ثبت و ضبط ش��ود. کدهای کامپیوتره��ای قدرتمندی که در 
بالک چین نوش��ته ش��ده این اطمینان را به طرفین می دهد که بعد از 

تراکنش امکان تغییر و تقلب در اسناد وجود نخواهد داشت.
وقتی درباره بالک چین صحبت می کنیم نباید فراموش کنید که این 
تکنولوژی هنوز در حال توس��عه اس��ت و راه زیادی برای پیشرفت دارد. 
نکته اینجاست که عالوه بر شرکت های مالی و غول های دنیای تکنولوژی، 
باقی صنایع هم از بالک چین س��ود خواهند برد و کس��ب و کار شما هم 

می تواند جزو آنها باشد.
بالک چین چطور کار می کند؟ بالک چین ممکن است پیچیده به نظر 
برسد اما برای فهم آن بهتر است به معنای تحت اللفظی آن دقت کنیم. 
Blockchain در واقع زنجیره ای )chain( از بلوک ها )block( اس��ت. 
بلوک ها اطالعات ذخیره می کنند و طبق نظم مش��خصی پشت هم قرار 

می گیرند.
بالک چی��ن را می توانید دفتر کل )ledger( هم در نظر بگیرید چون 
در واق��ع بالک چین چنی��ن عملکردی دارد. هر ک��دام از آن بلوک های 
اطالعات نمایانگر یک تراکنش در دفتر کل اس��ت. این تراکنش ممکن 
است یک قرارداد باشد یا خرید و فروش یا هر چیز دیگر. یک بالک چین 
در واقع سابقه تراکنش هاست. شرکت ها )یا افراد( با استفاده از بالک چین 
می توانن��د هم تراکنش  انجام دهند و ه��م تراکنش تایید کنند. این دو، 
یعن��ی انجام تراکن��ش و تایید تراکنش دو مفه��وم بنیادین بالک چین 

هستند که حاال بیشتر توضیح شان می دهیم.
بالک چین به ش��رکت ها اجازه انجام تراکن��ش می دهد: فرض کنیم 
تمام دکه های لیمونادفروشی ش��هر از تکنولوژی بالک چین برای انجام 
تراکنش ها استفاده می کنند: فرض کنیم جان از دکه سندی یک لیموناد 
می خرد. جان در نسخه بالک چین خودش این تراکنش را ثبت می کند: 
»جان از س��ندی لیموناد خرید، 2 دالر.« نسخه او در سراسر شهر براي 
تم��ام لیمونادفروش��ی ها و لیمونادبخرها پخش می ش��ود و آنها هم این 
تراکنش را در نسخه خودشان ثبت می کنند. زمانی که جان لیمونادش 
را نوش��یده، در دفتر حس��اب کل بالک چین همه، معلوم است که جان 

لیمونادش را از سندی 2 دالر خریده.
اما برگردیم به آن بخش که نس��خه بالک چین جان به سراس��ر شهر 
فرس��تاده ش��د. در واقعیت، همه فقط آن بلوک اطالعات را به نس��خه 
خودش��ان اضاف��ه نمی کردند، آنها در ح��ال تایید آن بودن��د. اگر او در 
تراکنش��ش گفته بود »جان از ریش��ی لیموناد خرید، 500 دالر« کسان 
دیگر )کامال اتوماتیک( این تراکنش را به عنوان مشکل دار نشان می کنند. 
ممکن اس��ت نام ریش��ی به عنوان لیمونادفروش مجوزدار ثبت نش��ده 
باش��د، یا همه می دانند لیموناد 500دالری نداریم. در هر صورت نسخه 
بالک چین جان به طور خودکار توسط هیچ کس پذیرفته نمی شود، چون 

با قوانین آن شبکه بالک چین جور درنمی آید.
ماجرا را به لیموناد تقلیل دادن کمی س��اده انگاری به نظر می رسد اما 
نکته اصلی به همین سادگی است: اضافه کردن یک تراکنش به بالک چین 
نیازمند تایید هم زمان آن است. »شبکه« شما هرچه که باشد - از شبکه 
لیمونادفروش ها تا شبکه بانکی - همه روی قوانینی اتفاق  نظر دارند که 
مشخص می کند چه تراکنشی معتبر است و چه تراکنشی نیست. در واقع 
این سیستم »دموکراتیک« امنیتی یکی از بزرگ ترین دالیل محبوبیت 
شدید این روزهای بالک چین است. هیچ کس نمی تواند اسناد تراکنش ها 
را تغییر دهد، بالک چین قابل اطمینان است و منبع دقیق و بی اشتباهی 
از اطالعات. بالک چین آنی و غیرمتمرکز است: حاال با خصوصیت دیگری 
از بالک چین روبه روییم: سرعتش. تراکنش ها در بالک چین در مقایسه با 
سیستم های دیگر با سرعت بسیار بیشتری بررسی و تایید می شوند. اگر 
مثال لیموناد را یادتان باشد ممکن است فکر کنید همه اینها خیلی طول 
می کشد: مگر نه اینکه همه افراد حاضر در شبکه باید نسخه ای از تراکنش 

را دریافت و تایید کنند؟
درست است اما کامپیوترها این تراکنش ها را در چند هزارم ثانیه انجام 
می دهند. دلیل اینکه بالک چین بسیار سریع تر از دیگر سیستم هاست این 

است که بالک چین غیرمتمرکز )decentralized( است. 
بالک چین ب��دون هیچ قدرت مرکزی عمل می کن��د. این ایده برنده 
بالک چین است. بالک چین به افراد یا شرکت ها اجازه می دهد تراکنش ها 
را اضاف��ه و حتی تایید بکنند بدون آنکه به یک نهاد حاکم مرکزی نیاز 
باشد. یک مثال س��اده بهتر این را توضیح می دهد: پرداخت اجاره خانه 
ب��ه کمک چک را ب��ا پرداخت یک واحد پول مبتنی بر بالک چین )مثال 

بیت کوین( مقایسه کنیم.
وقتی می خواهید با چک اجاره خانه بدهید سه گروه در ماجرا دخیل 
خواهند بود: شما نام دریافت کننده پول، میزان آن و زمان پرداخت را روی 
چک می نویسید. سپس چک را به »صاحب خانه« می دهید. صاحب خانه 
چک را در »بانک« به اجرا می گذارد. بانک چک را بررسی می کند چند 
روز طول خواهد کشید که بانک تایید کند همه اطالعات درست هستند 
- شما پول در حساب تان دارید و صاحب خانه چک را جعل نکرده است 
و باالخره صاحب خانه پولش را دریافت می کند. حاال اگر بخواهید با واحد 
پول مبتنی بر بالک چین اجاره تان را بدهید تراکنش فقط بین ش��ما و 

صاحب خانه تان خواهد بود: »شما« پول »صاحب خانه« را می دهید.
همین. تراکنش ش��ما روی بالک چین شما ثبت می شود، بالک چین 
صاحب خانه آن را تایید می کند و تمام. تکنولوژی بالک چین در واقع نیاز 
به واس��طه را از بین می برد. اما وقتی که فقط شما و صاحب خانه تان در 

تراکنش دخیل نیستید چطور؟
وقتی »یک« کپی از بالک چین شما با اضافه شدن یک تراکنش تغییر 
می کند، »همه« بالک چین ها آن تراکنش را تایید می کنند پیش از آنکه 
آن را به دفتر کل شان اضافه کنند. بالک چین سریع تر از رقباست چون 
تمام افراد دخیل در آن نباید منتظر تایید یک قدرت ُکند مرکزی باشند. 

همه چیز آنی رخ می دهد.
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مقایس��ه تغییرات قیمتی در بازارهای اصلی در دو سال گذشته نشان 
می دهد که در س��ال ۹۷ قیمت ها افزایش��ی قابل توجه را پش��ت س��ر 
گذاش��ته  اس��ت. براس��اس آمارهایی که اتاق بازرگانی تهران ارائه کرده 
اس��ت، در طول ۱۱ ماهه سال ۹۷، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
از آن یعنی س��ال ۹6، قیم��ت کاالهای تقریباً تمام��ی بازارهای اصلی 

اقتصادی به خود روند افزایشی گرفته اند.
خالص��ه وضعیت قیم��ت در بازارهای مختلف در ۱۱ ماهه س��ال ۹6 
نس��بت به سال ۹۷ و با استفاده از آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد 
که حداکثر افزایش نرخ ها مربوط به ش��اخص ارزش سهام معامله شده 
در بازار سهام با ۱6۹.4درصد بوده و کمترین رشد قیمت ها نیز شاخص 
بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای ش��هری کشور با 24.8درصد 
بوده اس��ت. پس از بازار سهام باید گفت رشد قیمت ها در میانگین نرخ 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱64.۹درصد اتفاق افتاده و میانگین 
نرخ هر دالر آمریکا در بازار آزاد ش��هر تهران ب��ا ۱64درصد در جایگاه 

سوم قرار گرفته است.
قیمت هر دالر آمریکا در بازار نس��بت به مدت مشابه سال قبل از آن 
۱64.۹درص��د و قیمت هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح قدیم و 

جدید نیز به ترتیب ۱5۷.6 تا ۱64.۹درصد رشد داشته اند.
مقایس��ه خالصه وضعیت قیمت در بازاره��ای مختلف طی ۱۱ ماهه 
نخس��ت سال های ۹6 و ۹۷ نش��ان می دهد که میانگین نرخ سکه تمام 
به��ار آزادی طرح قدیم که یک میلیون و 2۷0 هزار تومان در ۱۱ ماهه 
۹6 بوده به 3 میلیون و 2۷0 هزار تومان در مدت مش��ابه سال گذشته 

رسیده که رشدی ۱5۷.6درصدی داشته است.
این مقایس��ه برای میانگین نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در 
مدت زمان مشابه نیز حاکی از رشد ۱64.۹درصدی است. بر این اساس 

در حال��ی که در ۱۱ماهه ۹6 قیمت هر قطعه س��که تم��ام بهار آزادی 
ط��رح جدید یک میلیون و 300 ه��زار تومان بوده، میانگین قیمت این 
سکه در ۱۱ ماهه سال گذشته به 3 میلیون و 450 هزار تومان افزایش 

یافته است.
آمار منتش��ره از س��وی معاونت بررس��ی های اقتصادی اتاق بازرگانی 
تهران همچنین نش��ان می دهد که میانگین نرخ هر دالر آمریکا در بازار 
آزاد شهر تهران در ۱۱ماهه سال ۹6، معادل 3 هزار و ۹۹4 تومان بوده 
که برای ۱۱ ماهه س��ال گذشته به ۱0 هزار و 545 تومان رسیده است. 
بر این اس��اس قیمت هر دالر آمریکا ۱64درصد در ۱۱ ماهه س��ال ۹۷ 

نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است.
براس��اس بررسی معاونت بررس��ی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، 
ای��ن میانگین برای نرخ یورو در بازار آزاد ش��هر ته��ران در مدت زمان 
مش��ابه رش��دی ۱60درصدی را نش��ان می دهد. بر این اساس میانگین 
قیمت هر یورو در ۱۱ ماهه س��ال ۹6 برابر با 4 هزار و ۷34 تومان بوده 

که در ۱۱ ماهه سال گذشته به ۱2 هزار و 306 تومان رسیده است.
اما بررسی بهای هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده در تهران نیز 
نش��ان می دهد که میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی در شهر تهران 
در ۱۱ ماهه سال ۹6 به طور میانگین 4 میلیون و ۷20 هزار تومان بوده 
که در ۱۱ ماهه سال ۹۷ به ۷ میلیون و ۹60 هزار تومان افزایش یافته 
است بر این اس��اس میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی 68.8درصد 

افزایش داشته است.
براساس آمار منتشره، شاخص ارزش سهام معامله شده در بازار سهام 
)۱00=۱3۹5( باالترین درصد تغییر را با رش��د ۱6۹.4درصدی به خود 
اختصاص داده اس��ت. خالصه وضعیت قیمت ها در شاخص ارزش سهام 
معامله ش��ده در بازار س��هام براساس ۱00=۱3۹5 نش��ان می دهد که 

شاخص قیمت از ۹3.5در ۱۱ماهه ۹6 به 25۱.۹ در ۱۱ماهه ۹۷ رسیده 
اس��ت. از سوی دیگر شاخص تعداد سهام معامله شده در بازار سهام نیز 
براس��اس ۱00=۱3۹5 نیز در مدت زمان مش��ابه از 8۷ میلیارد و 800 
میلیون س��هم به ۱۹۷ میلیارد و 200 میلیون س��هم افزایش یافته که 

رشدی ۱24.6درصدی را ثبت کرده است.
ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی کل کش��ور نیز که از س��وی 
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با استفاده از داده های 
مربوط به این ش��اخص از اطالعات مرکز آمار ایران اس��تخراج شده نیز 
حاکی از آن است که قیمت ها از ۱08 در ۱۱ماهه ۹6 به ۱34.8 در ۱۱ 

ماهه ۹۷ رسیده که 24.۹درصد رشد را ثبت کرده است.
همچنین بررسی ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای 
ش��هری کشور براس��اس )۱00=۱3۹5( در ۱۱ ماهه ۹6 معادل ۱0۷.8 
بوده که در ۱۱ ماهه سال قبل به ۱34.5 رسیده و رشدی 24.8درصدی 

را ثبت کرده است.
ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روس��تایی کشور 
نیز براس��اس )۱00=۱3۹5( در ۱۱ماهه ۹6 معادل ۱08.6 بوده که این 
رقم برای مدت مشابه سال ۹۷ به ۱36.6 رسیده است. این شاخص نیز 

افزایشی 25.8درصدی را ثبت کرده است.
اما بررس��ی ش��اخص بهای کااله��ا و خدمات مصرفی اس��تان تهران 
براس��اس )۱00=۱3۹5( در ۱۱ ماهه ۹6 معادل ۱0۷.۷ بوده که در ۱۱ 

ماهه ۹۷ به ۱36.۹ رسیده و رشدی 2۷درصدی را ثبت کرده است.
معاونت بررس��ی های ات��اق بازرگانی ته��ران توضیح داده اس��ت که 
براساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 
کل کشور در سال ۹6 معادل ۱3۷.3 بوده که در مقایسه با سال ۱3۹۷، 

معادل 26.۹درصد افزایش )نرخ تورم سال گذشته( داشته است.

کدام بازار بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرد؟

نیم رخ رشد قیمت ها در سال ۹۷

نفت هفته گذش��ته عملکرد درخش��انی از خود نشان داد و قیمت نفت 
برنت تحت تاثیر نش��انه های کمبود عرضه جهانی، از مرز روانی پراهمیت 

۷0 دالر عبور کرد.
به گزارش ایسنا، نفت برنت برای تحویل در ژوئن روز جمعه با ۹4 سنت 
یا معادل ۱.4درصد افزایش، در ۷0.34 دالر در هر بش��که بس��ته شد که 
باالترین قیمت از هش��تم نوامبر بود. نفت برنت روز پنجشنبه برای مدت 
کوتاهی در باالی مرز ۷0 دالر معامله شده بود، اما نهایتاً از این قیمت عقب 
نشس��ته بود. برنت برای کل هفته 4.۱درصد افزایش نشان داد که دومین 

افزایش هفتگی متوالی بود.
بهای معامالت وس��ت تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه مه 
۹8 سنت یا ۱.6 درصد افزایش یافت و در 63.08 دالر در هر بشکه بسته 
شد. نفت آمریکا برای کل هفته 4.۹درصد افزایش نشان داد که پنجمین 

افزایش هفتگی متوالی بود.
نفت برنت از ابتدای س��ال 20۱۹ تاکنون 30.۷درصد و وس��ت تگزاس 

اینترمدیت آمریکا حدود 3۹درصد رشد کرده است.
ادوارد مایا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA در این باره گفت: 
اگرچه اندکی طول کش��ید، اما نفت برنت باالخ��ره از مرز ۷0 دالر در هر 
بشکه عبور کرد و اگر روند رشد تولید نفت آمریکا از سرگرفته نشود، ممکن 

است این روند رشد قیمت ها ادامه پیدا کند.
به گفته جیسون گمل، تحلیلگر سهام بانک جفریز، نفت هفته گذشته 
تحت تأثیر ادامه کاهش تولید اوپک پالس تحریم های آمریکا علیه ایران و 
ونزوئال و تقاضای باالتر افزایش پیدا کرد. مجموع ذخایر تجاری آمریکا در 
۱0 هفته گذشته 38 میلیون کاهش پیدا کرد که نشانه خوبی از روند افت 

سطح ذخایر نفت است.
براس��اس گزارش مارکت واچ، نفت از اواخر سال میالدی گذشته تحت 
تأثیر کاهش تولید کشورهای اوپک و غیراوپک روند صعودی پیدا کرده، اما 

تحلیلگران می گویند نگران هستند که افزایش قیمت ها به واکنش دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا منجر ش��ود. در گذشته قیمت ۷0 دالر نفت 

باعث واکنش ترامپ در توئیتر شده بود.
ب��ه گفته اوژن وایگنر، مدیر تحقیقات کاال در کومرس بانک، ریس��ک 
ی��ک توئیت دیگر ترامپ مثل شمش��یر داموکلس اس��ت که در صورت 
صع��ود نفت به ب��االی ۷0 دالر فرود خواهد آمد روی بازار نفت س��ایه 
افکنده اس��ت. قیمت باالتر نفت صفر کردن صادرات نفت ایران را برای 
دولت آمریکا دش��وارتر خواهد ک��رد. معافیت از تحریم های آمریکا علیه 
ص��ادرات نفت ایران اوایل ماه مه منقضی خواهد ش��د. دولت آمریکا در 
نوامبر در واکنش به صعود قیمت های نفت این معافیت ها را صادر کرده 
بود. اتفاق مشابه با توجه به اینکه تولید اوپک در حال حاضر حدود 500 
هزار بش��که در روز کمتر از سقف تعیین ش��ده در سه ماهه دوم است، 

ممکن است تکرار شود.
ترامپ یک هفته پیش از اوپک خواست تولید نفت را برای پایین بردن 
قیم��ت این کاال افزایش دهد. رئیس جمهور آمریکا در پس��تی در توئیتر 
نوش��ته بود: »اهمیت زیادی دارد که اوپک جری��ان نفت را افزایش دهد. 

بازارهای جهان شکننده هستند و قیمت نفت بسیار باالست. متشکرم! «
نفت در س��ه ماهه اول س��ال 20۱۹ بزرگ ترین رشد سه ماهه را در ۱0 
سال اخیر ثبت کرد. این رشد قیمت نتیجه واکنش بازار به توافق کاهش 
تولید اوپک و غیراوپک و تحریم های آمریکا علیه ایران و ونزوئال بوده است.

اوپک به همراه روسیه و شمار دیگری از تولیدکنندگان غیراوپک که به 
گروه اوپک پالس معروف هستند، با هدف مقابله با اشباع عرضه و تقویت 
قیمت ها، در دسامبر موافقت کردند تولیدشان را از اول ژانویه به مدت شش 

ماه به میزان ۱.2 میلیون بشکه در روز محدود کنند.
تولید نفت اوپک پایین ترین رکورد چهار ساله را زد

همچنی��ن نظرس��نجی پالتس نش��ان داد کاهش بی��ش از حد تولید 

عربس��تان سعودی و قطع برق در ونزوئال باعث شد تولید نفت خام اوپک 
در مارس 5۷0 هزار بش��که در روز نس��بت به فوریه کاهش پیدا کند و به 
30.23 میلیون بشکه در روز برسد که پایین ترین میزان در بیش از چهار 

سال گذشته به شمار می رود.
طبق نظرس��نجی ماهانه پالتس، عربس��تان س��عودی ک��ه بزرگترین 
تولیدکننده عضو اوپک است، تولید خود را در مارس به پایین ترین سطح 
از فوریه س��ال 20۱۷ رساند. سعودی ها به وعده خود برای کاهش بیشتر 
تولید عمل کردند و تولیدشان را ماه گذشته 280 هزار بشکه در روز دیگر 

کاهش داده و به ۹.8۷ میلیون بشکه در روز رساندند.
ونزوئال نیز به دلیل خاموشی گسترده ای که تولید و صادرات نفت را در 
مارس فلج کرد، تولیدش را به پایین ترین میزان در ۱6 سال اخیر رساند و 

۷40 هزار بشکه در روز نفت تولید کرد.
ع��راق که دومی��ن تولیدکننده بزرگ عضو اوپک اس��ت، تولیدش را در 
مارس به میزان ۱00هزار بش��که در روز نس��بت به فوریه کاهش داد و به 
4.5۷ میلیون بشکه در روز رساند. با این حال این رقم اندکی باالتر از سقف 

تولید 4.5۱2 میلیون بشکه در روز عراق بود.
براس��اس نظرس��نجی پالتس، تولید نفت ایران نیز با وجود تحریم های 
آمریکا، نس��بتاً ثابت ماند و این کش��ور 2.6۹ میلیون بش��که در روز نفت 

تولید کرد.
ازس��رگیری فعالیت در الش��راره که بزرگترین میدان نفتی لیبی است، 

تولید نفت لیبی را در مارس به ۱.06 میلیون بشکه در روز افزایش داد.
پیش از این نظرس��نجی ماهانه رویترز منتش��ر شد که نشان داد تولید 
تولید نفت اوپک در مارس سال 20۱۹ به پایین ترین میزان از فوریه سال 
20۱5 رسیده است و مجموع تولید این گروه که متشکل از ۱4 عضو است، 
30.4 میلیون بش��که در روز بوده است که 280هزار بشکه در روز نسبت 

به فوریه کاهش داشت.

با صعود نفت برنت به 7۰ دالر

سایه ترامپ روی بازار نفت سنگین تر می شود؟

یادداشت

آمار مربوط به نرخ بیکاری حقیقت دارد؟

س��اختار وضعیت اشتغال در کشور مسئله بزرگ و جدی است، 
اما در س��ال های اخیر این مس��ئله حادتر ش��ده اس��ت. یعنی با 
روبه رو ش��دن با تحریم ها و کاهش ص��ادرات نفت که یک بخش 
قابل توجهی از درآمدش برای واردات کاالهای واس��طه ای بخش 
صنع��ت هزینه می ش��ود، درآمده��ا کاهش یاف��ت و این کاهش 
متوجه کاالهای ضروری ش��د. از طرف��ی واردات نهاده های تولید 
کاهش پیدا کرد و موجب ش��د خیلی از بنگاه ها تعطیل ش��وند. 
زمانی که بنگاه ها تعطیل ش��وند، یعنی عامل کار، بیکار می شود. 
چراکه تنها راه ایجاد اش��تغال این است که شما سرمایه بگذارید 
و فعالیت اقتصادی راه بیندازید. درنتیجه قطعاً عامل کار در کنار 

سرمایه الزم است تا فعالیت ادامه پیدا کند.
حاال وضع رکود اقتصادی، موجب بیکاری بیش��تر ش��ده است. 
این بیکاری هم با وعده وعید و نقش��ه حل نمی شود. درواقع این 
طرح و نقش��ه ها راه حل از بین بردن بیکاری نیس��ت. راه حل این 
اس��ت که اقتصاد فعال و وارد مرحله رونق ش��ود تا عامل کار هم 

جذب شود.
از طرف��ی گفته می ش��ود ن��رخ بیکاری پاییز س��ال گذش��ته 
۱۱.۷درصد اس��ت، ام��ا این آم��ار و ارقام که مرکز آم��ار، بانک 
مرکزی، س��ازمان برنامه وبودجه و وزارت کار اعالم می کنند، تنها 
برآوردی از شاخص های مختلف است و رقم دقیقی از آن را ارائه 

نمی دهد.
در کش��ورهایی که ن��رخ بیکاری به طور دقیق اعالم می ش��ود، 
به این دلیل اس��ت که در این کش��ورها سیستم تأمین اجتماعی 
قوی وجود دارد که تمام کارگرهای این کشورها را تحت پوشش 
قرار می دهد. به این ش��کل افرادی که بیکار می ش��وند و جویای 
کار هس��تند به طریقی در سیس��تم اطالعات این کش��ورها ثبت 
می ش��وند. حاال در بعضی م��وارد این سیس��تم ها وزارت کار، ان 
ج��ی اوها و یا مؤسس��ات وابس��ته به دولت ها هس��تند. آنها این 
ارقام را ثب��ت و درنهایت به عنوان آمار دقیق اش��تغال و بیکاری 
منتشر می کنند. به این شکل فردی که به دنبال کار است، تقاضا 
می دهد در سیس��تم با این عنوان ثبت می ش��ود، آنهایی هم که 
بیکار می ش��وند، فوراً تحت پوش��ش بیمه بیکاری قرار می گیرند 
به این شکل ثبت می ش��وند. به همین دلیل هم در این کشورها 
آمار نس��بتاً دقیقی از بیکاری جامعه وجود دارد، اما در ایران این 

طور نیست.
بنابراین ب��ه اعتقاد من، این ارقام تنها برآورد اس��ت. درنتیجه 
متأس��فانه به دلیل نقص ها و مش��کالتی که در کل اطالعات آمار 
کشور وجود دارد، این ارقام درباره شاخص های اقتصادی تنها یک 
نوع برآورد و تخمین اس��ت. به همین دلیل هم در بیش��تر مواقع 
آمار مربوط به مرکز آمار، س��ازمان برنامه وبودجه و بانک مرکزی 
باهم همخوانی ندارد، چراکه روش برآوردش��ان از ش��اخص های 

اقتصادی متفاوت است.
از طرفی هم همین برآورد نصفه و نیمه کاری که اعالم می شود 
توسط سازمان هایی است که همه تحت تأثیر دولت قرار دارند. در 
ط��رف مقابل هم برخی نمایندگان مجلس گمان می کنند به طور 
مثال وزارت کار مس��ئول ایجاد شغل اس��ت، به همین دلیل هم 
س��ؤال هایی دراین باره از وزیر اقتص��اد طرح می کنند. درحالی که 
چنین نیس��ت. این وزارتخانه تنها قوانی��ن میان کار و کارفرما را 
مشخص می کند و وضعیت کارگاه ها را تحت نظر دارد. او مسئول 
ایجاد شغل نیست. اصاًل این وزارتخانه با چه توانی می تواند شغل 
ایج��اد کند؟ اش��تغال از طریق س��رمایه گذاری و رونق اقتصادی 

انجام می شود.
از طرفی یکی از مش��کالت ما همین مدیریت و مس��ائلی است 
که ما به دلیل دوران طوالنی س��لطه نفتی بر اقتصاد داش��ته ایم. 
به طور مثال همیش��ه این طور بود که نفت با نیروی کار کم صادر 
کرده ای��م، به جایش کاالهایی وارد کرده ایم که در هر کدام از آنها 
حداق��ل 60، ۷0 نفر کار کرده اند. این موض��وع خودش بیکاری 
ایجاد می کند. این موضوع درواقع مشکالت ساختاری در اقتصاد 
ایران اس��ت که متأس��فانه دان��ش مقابله با آن هم وج��ود ندارد. 
مقداری هم ناآگاهی در این زمینه وجود دارد و باعث می شود که 
ریشه ای و ساختاری به حل این مشکل پرداخته نشود، به همین 

دلیل هم آسیب پذیر می شود.
از طرفی هم هر رئیس جمهوری عالقه مند  اس��ت نش��ان دهد 
موفق بوده است. برآورد شاخصی مانند اشتغال که آنقدر مشهود 
نیست، با هر عدد و رقمی کار آسانی است، اما واقعیت این است 
که حتی با نمونه گیری از خانوارهایی که بیکار دارند، ش��اید عدد 
دقیق بیکاری مش��خص نشود، اما برآورد این شاخص را راحت تر 
می کن��د. در حال حاضر در ی��ک خانواده 5، 6 نفره، احتماالً تنها 
یک نفر دارای شغل است و باقی بیکار هستند. این یعنی بیکاری 
در کش��ور باالس��ت، اما وعده  و وعی��د دادن و دادن آمار و ارقام 
به دلخواه خود، کاری اس��ت که سیاستمداران خوب بلدند انجام 

دهند.
با وضعیتی که از شاخص بیکاری و اشتغال برای سال جاری۹۷ 

برشمرده شد، باید گفت که سال ۹8 اوضاع بدتر خواهد بود.
مس��ئله این اس��ت که ش��رایط اقتصادی در ایران به مس��ائل 
سیاسی گره  خورده است، نمی توان به تنهایی مسائل اقتصادی را 
تحلیل و تخمین و پیش��گویی کرد. مثاًل شرایط اقتصادی کشور 
به این بستگی دارد که ترامپ، اروپا و دیگر کشورها چه اقداماتی 
می خواهن��د انج��ام دهند. در سیاس��ت داخلی ه��م باید دید در 

انتخابات مختلف کدام گروه بر دیگری غلبه خواهند کرد.
اقتص��اد ایران تنها صادرات نفت اس��ت. از ص��ادرات نفت هم 
جلوگی��ری کردن کار س��ختی نیس��ت. آمریکا توانس��ته میزان 
ص��ادرات ایران را ب��ا تحریم ها کاهش دهد، تا ح��دودی اروپا را 
همراه خود کرده و کشورهای مستقل تر را هم تهدید به همکاری 
کرده اس��ت. چند ماه آینده مهلت معافیتی های نفتی که آمریکا 
برای چند کش��ور خری��دار نفت ایران در نظر گرفته بود به س��ر 
می رس��د. این موضوع درآمدهای نفتی را بیشتر تهدید می کند، 
بنابرای��ن درآمده��ای ارزی کاه��ش پی��دا می کند و مش��کالت 

اقتصادی بیشتر خواهند شد.
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تعطیالت با ثبات بازار ارز به پایان رسید
افزایش تقاضا سکه را گران کرد

قیمت خری��د و فروش ارز در بانک و صرافی نس��بت به روزهای 
گذشته تغییر چندانی نداشته و ثبات در بازار ارز در سال ۹8 حاکم 
شده است. بانک ها از سال گذشته مجاز به خرید ارز از مردم شدند 
که در ابتدا قیمت خرید ارز از س��وی بانک ها بسیار پایین تر از بازار 
آزاد بود، اما به تدریج با سیاست های بانک مرکزی قیمت خرید ارز 

در بانک ها افزایش یافت و به بازار آزاد نزدیک شد.
در همین راس��تا، بانک ها روز ش��نبه هر دالر آمریکا را ۱2 هزار و 
8۱۹ تومان و هر یورو را ۱4 هزار و 384 تومان از مردم خریدند که 
نسبت به روزهای پایانی سال تغییر چندانی نداشته است. همچنین 
بانک ها هر پوند انگلیس را ۱6 هزار و ۷2۹ تومان خریداری کردند.
اما در اولین روز عادی معامالت در س��ال جدید، بازار س��که کار 
خ��ود را با افزایش قیم��ت آغاز کرد. به طوری که هر قطعه س��که 
تم��ام بهار آزادی با افزایش��ی در حدود 50 هزار تومان نس��بت به 
روز پنجش��نبه به 4 میلی��ون و ۷25 هزار تومان رس��ید. هر قطعه 
س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 4 میلیون و 550 هزار تومان 
معامله ش��د. صرافان دلیل افزایش قیمت س��که در اولین روز هفته 
را افزایش تقاضا در بازار می دانند و معتقدند بازار با فش��ار تقاضایی 
بیش از وضعیت معمول روبه رو ش��د. هر نیم س��که نیز 2 میلیون و 
525 ه��زار تومان و هر قطعه ربع س��که یک میلی��ون و 645 هزار 

تومان قیمت خورد.  
 هر گرم طالی ۱8 عیار نیز با افزایشی در حدود 3 هزار تومان به 

قیمت 43۱ هزار و ۷00تومان معامله شد.  
 براس��اس این گ��زارش محمد کش��تی آرای، رئیس کمیس��یون 
تخصصی طال و جواهر کش��ور حباب سکه را در حال حاضر برابر با 

480 هزار تومان اعالم کرد.  

آنالین سکه و طال نخرید
دنیای ناامن مجازی برای خرید و فروش طال 

و جواهر
رئیس کمیس��یون تخصصی طال و جواهر از هموطنان خواس��ت 
تحت هیچ ش��رایطی نس��بت به خرید س��که و طال از س��ایت ها و 

پیج های دنیای مجازی اقدام نکنند.
ب��ه گ��زارش خبرآنالین، محم��د کش��تی آرای درب��اره فعالیت 
س��ایت های خرید و فروش طال و س��که در دنیای مجازی گفت:  از 
هموطنان عزیز درخواس��ت می کنم تحت هیچ ش��رایطی نسبت به 
خرید سکه و طال از سایت ها و پیج های دنیای مجازی اقدام نکنند. 
متاس��فانه هنوز قوانین و مقررات مربوط به مش��اغل دنیای مجازی 
تدوین نش��ده و تا انجام این مساله از مردم تقاضا داریم که از خرید 

و فروش سکه و طال در دنیای مجازی بپرهیزند. 
وی بیان کرد: متاس��فانه در ماه های گذش��ته شاهد بروز فساد 
مالی و کالهبرداری ازسوی برخی از این سایت ها بودیم که سکه 
ثامن یکی از این موارد اس��ت که س��بب شد تا 4هزار نفر متضرر 
ش��وند. همچنین در هفته های اخیر یک واحد صنفی طالفروشی 
ک��ه در دنی��ای مج��ازی فعال بود نی��ز موجب ضرر تع��دادی از 

شهروندان شد.
وی تاکی��د کرد: باید توجه داش��ت این م��وارد در مراجع صنفی 
قابل رس��یدگی نیس��ت. قوانین و مقررات فعالیت واحدهای صنفی 
مجازی باید از س��وی اتحادیه طال و جواهر در کش��ور و اس��تان ها 
و شهرس��تان ها و… تدوین ش��ود و با تصویب در اتحادیه کسب و 

کارهای مجازی این مورد مهم دنبال شود.
کش��تی آرای در م��ورد خری��د و ف��روش طالی دس��ت دوم نیز 
خاطرنشان کرد:  خرید و فروش هرگونه طالی دست دوم غیرقانونی 
است و یکی از ممنوعیت های اتحادیه برای اعضا محسوب می شود.

وی ادام��ه داد:  طالی دس��ت دوم به هیچ عن��وان قابل ردیابی و 
کنترل نیست و ممکن است طالهای دست دوم فاقد استانداردها و 
کیفیت الزم باشند و عیار آنها ممکن است با واقعیت منطبق نباشد. 
رئی��س کمیس��یون تخصصی ط��ال و جواهر بیان ک��رد: معموال 
طالهای نو دارای کد سازنده و … بوده و اصالت آنها قابل پیگیری 

است. 
وی در پاس��خ به این سوال که برخی واحدهای معروف و قدیمی 
در هس��ته مرکزی ش��هر اقدام به فروش طالی دست دوم می  کنند 
و کس��ی مانع فعالیت آنها نمی ش��ود، اظهار کرد: واحدهای متخلف 
شناسایی شده و اقداماتی علیه آنها در اتاق اصناف در جریان است و 
به حتم محدودیت هایی برای این گونه فعالیت ها اعمال خواهد شد.

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران: 
طال در سال 98 ارزان می شود

فعاالن ب��ازار طال و جواهر معتقدند اگر مس��ئوالن بانک مرکزی 
نیاز مردم را برآورده کرده و به موقع ارز و سکه مورد نیاز را به بازار 

تزریق کنند قیمت طال و سکه ارزان خواهد شد.
در همی��ن حال رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران در پاس��خ به 
پرسش��ی مبنی بر اینکه نرخ طال تا پایان هفته چه وضعیتی خواهد 
داشت؟ گفت: چنانچه تیم اقتصادی دولت تمهیدات درستی را  اخذ 
کنند و پاس��خگوی نیاز مردم در حوزه ارز و سکه باشد، قیمت  طال 
در س��ال ۹8 نزولی خواهد ش��د. البته باید عنوان کرد که در س��ال 
رونق تولید قیمت  طال با شیب تند، کاهشی نخواهد شد بلکه ممکن 

است ارزان شدن قیمت ها به طور پلکانی رخ دهد.
ابراهی��م محمدولی اظه��ار کرد: اما چنانچه عرضه طال از س��وی 
مسئوالن با برخی چالش ها رو به رو شود این احتمال وجود دارد که 
قیمت طال و س��که آرامش خود را از دست داده و قیمت ها همانند 

سال گذشته با افزایش رو به رو باشد.
او در توصیه ای به مردم با بیان اینکه مردم طالی س��اخته ش��ده 
بخرند، گف��ت: مهمترین توصیه ما به مردم این اس��ت که چنانچه 
قص��د ورود ب��ه این ب��ازار را دارند از خرید طالی آب ش��ده یا خام 
جلوگیری کنند و به سمت خرید مصنوعات طال یا طالهای ساخته 
ش��ده پیشقدم ش��وند؛ چرا که افراد عادی اطالعات فنی الزم را در 
حوزه طالهای آب ش��ده ندارند و ممکن اس��ت با ورود در این بازار 

دچار برخی ضرر و زیان ها شوند.

خبرنــامه

چک های عادی پشت نویسی شده در سال ۱3۹8 کماکان معتبرند و تنها 
چک های تضمینی قابل پشت نویسی نیستند. 

این در حالی بود که صبح دیروز هفدهم فروردین ماه  خبری در برخی 
کانال های تلگرامی و س��ایت های خبری با موضوع بی اعتبار شدن تمامی 
چک های پشت نویسی شده طبق تصویب شورای عالی اقتصاد و پول کشور 
منتش��ر ش��د. این خبر حاکی از آن بود که هرگونه چک حتماً باید به نام 
فرد صادر و نقد شود و چک های در وجه حامل یا تغییر نام در وجه کاغذ 
باطله ای بیش نیس��ت که این بخش نامه شامل تمامی چک های تضمینی 

و بانکی می شود.
براساس این اطالعات، ممنوعیت پشت نویسی صرفاً مربوط به چک های 
تضمینی است که باید در وجه ذی نفع و با درج کد ملی صادر شود که این 
بخش نامه نیز مربوط به سال جدید نیست و از ۱۱ آذرماه سال گذشته ابالغ 
ش��ده است. در این تاریخ فرصت یک ماهه برای وصول چک های تضمینی 
پشت نویسی شده داده شد که این فرصت نیز در ۱۱ دی ماه به پایان رسید.
جالب تر آنکه در نظام اقتصادی کشور، شورایی به نام شورای عالی اقتصاد 
و پول کش��ور که خبر نخس��تین با مصوبه این شورا اعالم شده بود، وجود 
ندارد و مرجع تصمیم گیری برای این گونه موارد شورای پول و اعتبار است.

براساس تبصره یک ماده 2۱ مکرر قانون چک، ظهرنویسی )پشت نویسی( 
چک ه��ای فیزیکی عادی تا 2۹ آذر س��ال ۱3۹۹ مجاز ب��وده و بعد از آن 
درخصوص چک ه��ای صادره براس��اس قانون جدید، صرفاً ظهرنویس��ی 

فیزیکی ممنوع است.
محدودیتی در پشت نویسی چک های عادی به وجود نیامده است

ب��ا وجود انتش��ار برخ��ی اطالعات نادرس��ت در فضای مج��ازی، هیچ 
محدودیتی در صدور و پشت نویسی چک های عادی به وجود نیامده است و 
تنها طبق مصوبه شورای عالی اقتصادی سران سه قوه، چک های تضمینی 

امکان پشت نویسی و انتقال به غیر را ندارند.
به گزارش ایرنا، آذرماه پارسال بود که مصوبه شورای عالی اقتصادی سران 
س��ه قوه درباره شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده به 
شبکه بانکی ابالغ ش��د که براساس آن مقرر شد »چک های تضمین شده 
تنها در وجه ذی نفع صادر شود و درج مشخصات ذی نفع روی برگ چک 

الزامی باشد.«
مهلت یک ماهه بانک مرکزی برای پاس کردن چک های تضمینی سابق 
که تا پیش از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رایج بود، 
یازده��م دی م��اه پایان یافت که براس��اس آن، چک های تضمینی امکان 
انتقال به غیر را از دست دادند تا به این ترتیب بخشی از نقدینگی مدیریت 

شود.
البته در بند هش��تم این بخشنامه اعالم شده بود: »دارندگان چک های 
تضمین شده ای که قبل از ابالغ این بخشنامه صادر شده اند، حداکثر ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ ابالغ این بخشنامه، می توانند وجه آن را نقداً دریافت 
یا به حس��اب بانکی خود واریز کنند. ظهرنویسی این چک ها برای دیگری 
در ای��ن مهلت زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت، دارنده چک فقط تا 
پایان سال جاری )۹۷( باید به یکی از شعب بانک صادرکننده آن مراجعه 
و اطالعات مربوط به مبادله مالی منش��أ دریافت چک تضمین شده را ارائه 

کند.«
به این ترتیب دارندگان چک های تضمینی باید تا پایان سال گذشته به 
یکی از شعب صادرکننده بانک مراجعه می کردند تا با ارائه اطالعات مربوط 

به منشأ پول، ظن پولشویی را از خود دور کنند.
با این وجود دیروز ش��نبه اطالعات نادرس��تی از شرایط صدور چک در 
فضای مجازی دس��ت به دس��ت شد که پیگیری ها نشان می دهد که فاقد 
اعتبار است زیرا براساس مصوبه سران سه قوه، ممنوعیت پشت نویسی تنها 

به چک های تضمینی محدود شده است.
همچنین در اصالح قانون صدور چک که سوم آذرماه پارسال برای اجرا 
از سوی رئیس جمهوری ابالغ شد، محدودیت هایی برای مدیریت این اوراق 
در نظر گرفته شده که برای اجرای آن طبق همین قانون حداقل دو سال 
زمان نیاز است و بنابراین، این قانون تا دو سال دیگر و پس از آماده سازی 

زیرساخت های مورد نیاز اجرایی می شود.
ب��رای نمون��ه در تبصره ۱ م��اده 2۱ مکرر این قانون برای اش��خاص 
ورشکسته، »معس��ر از پرداخت محکومٌ به« یا دارای چک برگشتی رفع 
س��وءاثر نش��ده آمده اس��ت: »در مورد چک هایی که پس از گذشت دو 
س��ال از الزم االجرا  شدن این قانون صادر می ش��وند، تسویه چک صرفاً 
در س��امانه تسویه چک )چکاوک( طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه 
و در وجه دارنده نهایی چک براس��اس اس��تعالم از س��امانه صیاد انجام 
خواهد ش��د و در صورتی  که مالکیت آنها در س��امانه صیاد ثبت نش��ده 
باش��د، مش��مول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها 
خودداری کنند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل 
ممنوع اس��ت و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی 
چک خواهد ب��ود. چک هایی که تاریخ صدور آنه��ا قبل از زمان مذکور 

باشد، تابع قانون زمان صدور است.«
با توجه ب��ه اینکه اجرای این تبصره نیازمند ایجاد س��امانه ای در بانک 
مرکزی اس��ت تا اطالعات این افراد در آن تجمیع شده باشد، باید منتظر 
بود تا ابتدا این س��امانه در بانک مرکزی فعال و اطالعات مالی اش��خاص 
ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر 
نش��ده در آن تجمیع ش��ود تا این محدودیت ها تنها برای این افراد اعمال 
شود، بنابراین نه در مصوبه شورای عالی سران سه قوه و نه در قانون جدید 
چک هیچ محدودیتی برای پشت نویسی چک های عادی ایجاد نشده است.

در پی تصمیم برای ادغام پنج بانک و موسسه مالی وابسته به نیروهای 
مس��لح در بانک س��په، نخس��تین گام اجرایی ادغ��ام از امروز هجدهم 

فروردین با فروش سهام این بانک ها آغاز می شود.
به گزارش ایسنا، ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح در اسفندماه 
سال گذشته کلید خورد و در این میان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی تاکید کرده بود که تا چهار ماه بانک ها به همان صورت قبل کار 
خود را انجام می دهند و پس از آن با فراهم شدن شرایط ادغام، تغییرات 

فیزیکی اعمال خواهد شد.
در همین راس��تا، نخس��تین گام پس از برگزاری مجامع عمومی این 
بانک ها، فروش سهام سهامداران این بانک ها بود که به گفته همتی، طبق 
توافقی که با سازمان بورس و اوراق بهادار شده است، این افراد می توانند 
س��هام خود را در تاریخ مشخص با حداکثر قیمت اسمی یا قیمت زمان 

بسته شدن نماد )هر کدام که باالتر باشد( بفروشند.
بر این اساس، این بانک ها در اطالعیه هایی جداگانه اعالم کرده اند که 
فرآیند فروش س��هام سهامداران بانک ها از ۱8 فروردین ماه سال جاری 
آغاز می ش��ود. به این ترتیب با فروش این س��هام، نخستین گام اجرایی 
ادغام بانک های وابس��ته به نیروهای مس��لح کلید خورده و پس از پایان 

مهلت مشخص شده، ادغام بانک ها انجام خواهد شد.
افرادی که عالقه مند به فروش س��هام خود در این بازه زمانی نباشند، 

می توانند سهام خود را تا ارزش گذاری مجدد پس از ادغام نگه دارند.
براس��اس اطالعیه این بانک ها و مؤسس��ه اعتباری، از روز یکش��نبه 
)۱8 فروردین س��ال جاری( به مدت 30 روز کاری تا روز یکش��نبه )2۹ 
اردیبهش��ت سال جاری(، امکان استفاده از ش��رایط خرید سهام فراهم 
اس��ت. البته قیمت سهام قابل خرید برای چهار بانک و مؤسسه متفاوت 

است.
شرایط خرید سهام بانک ها

* حکمت ایرانیان: قیمت خرید س��هام برای س��هامداران حقیقی هر 
س��هم ۱.000 ریال »معادل ارزش اس��می« اس��ت. قیمت خرید سهام 
اش��خاص حقوقی هر سهم ۷88 ریال »معادل ارزش اسمی« است. نوع 
سفارش از نظر اعتبار زمانی س��فارش بدون محدودیت زمانی است که 
سهام فوق توسط شرکت توسعه فناوری و تجارت با کد معامالتی شرک 
۱5۱۱۱ »به عنوان متولی تعیین شده از سوی نهادهای ناظر« خریداری 

می شود.

* مه��ر اقتص��اد: قیمت خرید س��هام متعلق به س��هامداران حقیقی 
ب��ه ارزش تابلو »در زم��ان توقف نماد« یا ارزش اس��می هر کدام باالتر 
باش��د، خواهد بود. همچنین برای قیمت خرید سهام اشخاص حقوقی 
غیروابسته به نیروهای مسلح به ارزش تابلو »در زمان توقف نماد« اقدام 
می ش��ود. بر این اساس، قرار است ش��رکت نگین ساحل رویال شرکت 

زیرمجموعه بانک مهر اقتصاد این سهام را خریداری کند.
* بانک انصار: قیمت خرید سهام اشخاص، هر سهم 2.086 ریال است. 
نوع سفارش از نظر اعتبار زمانی، سفارش بدون محدودیت زمانی است. 

سهام فوق، توسط شرکت ایرانیان اطلس خریداری می شود.
* بانک قوامین: قیمت خرید سهام اشخاص حقیقی هر سهم ۱.000 
ریال اس��ت. قیمت خرید سهام اشخاص حقوقی غیروابسته به نیروهای 
مس��لح به ارزش تابلو )در زمان توقف نماد( خواهد بود. نوع س��فارش از 
نظر اعتبار زمانی سفارش بدون محدودیت زمانی است. سهام این بانک 

نیز توسط شرکت حمل ونقل بین المللی خط صبا خریداری می شود.
* مؤسسه مالی کوثر: قیمت خرید سهام برای سهامداران حقیقی هر 
سهم ۱.000 ریال است. قیمت خرید سهام اشخاص حقوقی غیروابسته 

به نیروهای مس��لح ب��ه ارزش تابلو »در زمان توقف نم��اد« خواهد بود. 
نوع س��فارش از نظر اعتبار زمانی سفارش بدون محدودیت زمانی است. 
سهام فوق، توسط شرکت عصر تجارت اقتصاد )سهامی خاص( خریداری 
می ش��ود. به این ترتیب با پایان یافتن فروش سهام این بانک ها از سوی 
س��هامداران و پایان مهلت فروش س��هام یعنی 2۹ اردیبهشت ماه سال 
جاری، ادغام بانک های وابس��ته به نیروهای مس��لح در بانک سپه عماًل 

آغاز خواهد شد.

از امروز انجام می شود

آغاز رسمی ادغام بانک های نظامی

چک های پشت نویسی شده کماکان معتبرند
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تقویت رویه های اجرایی از اقدامات الزم در سال 98
کارایی ابزارها در گرو ثبات اقتصادی است

حس��ین عبده تبریزی گفت در ح��ال حاضر ابزارهای متنوعی در 
بازار س��رمایه وج��ود دارد، اما کارکرد آنها در ی��ک قاب اقتصادی، 
کارای��ی الزم را دارد. ایج��اد این ابزارها و تصویب شدن ش��ان اتفاق 
خوبی است، ولی انتظاری که می توان از آنها در شرایط فعلی داشت 

کمتر از شرایط تثبیت شده اقتصادی است.
عبده تبریزی، اقتصاددان ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدامات 30 
م��اه اخیر بورس به س��نا، گفت: در این دوره ب��ا وجود حاکم بودن 
ش��رایط سخت در محیط بیرونی، مدیریت سازمان تمام تالش خود 
را برای س��ازماندهی این نهاد به خوبی انجام داد، اما شرایط موجود 

سبب شده است تا این عملکرد و تالش به خوبی نمایان نشود.
وی اف��زود: در این دوره با اینکه ش��اهد جهش ارز و رکود تورمی 
ش��دیدی بودیم، ولی در مجموع بازیگران و فعاالن بازار از این دوره 
رضایت دارند. این اس��تاد دانش��گاه به ورود ابزارهای متنوع در این 
مدت اشاره و تصریح کرد: ابزارها در جهت کمک به وضعیت موجود 
و اصالح آن هس��تند و در فضایی که بنیان ه��ای اقتصادی بر نظام 
چند نرخی ارز حاکم است، نمی توانند کارایی الزم را داشته باشند.
وی تاکید کرد: ایجاد این ابزارها و تصویب شدن شان اتفاق خوبی 
است، ولی انتظاری که می توان از آنها در شرایط فعلی داشت کمتر 
از ش��رایط تثبیت شده اقتصادی است. در ش��رایط تحریمی، برخی 
از ابزاره��ا ک��ه جنبه بین المللی دارند هم کارکرد خود را از دس��ت 
می دهند؛ به طور مثال اگر تحریم ها وجود نداش��ت، عرضه نفت در 

بورس انرژی با موفقیت بهتری همراه بود.
عبده تبری��زی در رابطه با ورود ابزارهای جدید به بازار س��رمایه 
توضی��ح داد: در حال حاضر به قدر کفای��ت در این بازار ابزار وجود 
دارد. در ش��رایطی که رکود تورمی اس��ت به حفظ وضعیت فعلی و 
تقوی��ت وضع موجود تاکید می ش��ود. بنابراین، نبای��د بازاری که با 
مش��کالت اقتصادی و رکود تورمی دس��ت و پنجه نرم می کند را با 
ورود ابزاری جدید گیج کنیم. وی پیشنهاد کرد: بهتر است، سازمان 
بورس در س��ال جدید بر حاکم کردن مقرراتی که تصویب ش��ده و 
رونق ابزارهایی که قبال راه اندازی شده است تمرکز کند و به تقویت 

رویه های اجرایی بپردازد.
این کارش��ناس اقتصادی اضافه کرد: اگر س��ازمان در این س��ال 
ب��ر مستندس��ازی رویه های اجرای��ی کار کند از ایج��اد ابزار جدید 

اثرگذارتر بوده و نتایج بهتری را به همراه خواهد داشت.
 عب��ده تبری��زی درخص��وص نمایش��گاه فاینک��س 20۱۹ ک��ه 
اردیبهش��ت امسال برگزار خواهد ش��د، بیان کرد: نمایشگاه بورس، 
بانک و بیمه در ۱۱دوره قبل موفق عمل کرده است. این رویداد به 
خصوص از نظر آموزشی و تبلیغی اتفاق خوبی است و طبیعی است 
هرچه به جلو می رویم، توقع بیش��تری از آن می رود. این نمایشگاه 
نباید به یک برنامه تکراری تبدیل شود و برای جلوگیری از این کار 

باید در آن نوآوری ایجاد شود.

نگاه

با توجه به گفته های مس��ئوالن بورس تهران، در سال ۱3۹8 حدود ۱0 
شرکت جدید در بورس عرضه خواهد شد اما در نهایت، شرایط کلی اقتصاد 

تعیین کننده تعداد عرضه هاست.
به گزارش ایس��نا، در سال گذشته شش ش��رکت در بورس اوراق بهادار 
تهران عرضه اولیه شدند. اولین شرکتی که توانست در بورس ایران عرضه 
اولیه شود، سامان پرداخت کیش بود. این شرکت قرار بود در سال ۱3۹6 
عرضه شود، اما عرضه آن چند بار به تعویق افتاد و در نهایت، خرداد ۱3۹۷ 

معادل ۱0درصد از سهام آن عرضه شد.
بعد از این ش��رکت، درصدی از س��هام ش��رکت های پتروشیمی پارس، 
کش��ت و صنعت پارس، تأمین س��رمایه لوتوس پارس��یان، فروشگاه های 
زنجیره ای افق کوروش و در نهایت و تأمین سرمایه نوین طی سال گذشته 

در بورس تهران عرضه شدند.
اما برای بس��یاری از فعاالن بازار س��هام می تواند مهم باشد که در سال 
۱3۹8 چند ش��رکت در بورس تهران عرضه خواهد شد و کدام شرکت ها 

در اولویت عرضه هستند.
آنطور که ایسنا از مسئوالن بورس اوراق بهادار تهران جویا شده، احتماالً 
در س��ال جاری در بورس تهران ۱0 عرضه اولیه صورت خواهد گرفت. به 
بیانی در س��ال ۱3۹8 تعداد عرضه های بورس در سال جدید کمتر از یک 

عرضه در ماه خواهد بود.
البت��ه عرضه ها با توجه به حج��م و ارزش معامالت احتمال دارد متغیر 
باش��د، چراکه سال گذش��ته با افزایش قیمت ارزهای خارجی، ارزش بازار 
س��هام با رشد فزاینده ای روبه رو شد و این موضوع تصمیم گیری مسئوالن 

برای عرضه های اولیه را تحت تأثیر قرار داد.
ع��الوه بر این، وضعیت کل��ی اقتصاد از جمله قیم��ت دالر می تواند بر 
تصمیم سهامداران عمده ش��رکت ها برای عرضه یا عدم عرضه سهام شان 

در بورس تأثیرگذار باشد.
اما با توجه به اخبار مختلف در بازار سرمایه و اظهارنظر مسئوالن درباره 
ش��رکت هایی که قرار اس��ت از طریق عرضه اولیه در ب��ورس تأمین مالی 
کنند، شرکت های همچون شرکت های پتروشیمی نوری، پلی پروپیلن جم 
و سیمرغ از جمله شرکت هایی هستند که احتماالً در اولویت عرضه اولیه 

قرار دارند.
بورس از حال و هوای تعطیالت خارج شد

اما شاخص بورس که از ابتدای سال جدید در مدار صعودی قرار گرفته، 
دیروز شنبه نیز به رشد خود ادامه داد و وارد کانال ۱86 هزار واحدی شد. 
بر این اس��اس، ش��اخص بورس با رش��د یک هزار و 254 پله ای نسبت به 
یکشنبه گذشته )پیش از دور دوم تعطیالت نوروزی(، در جایگاه ۱86 هزار 

و 535 واحدی قرار گرفت.
در واق��ع، ارزش معامالت بورس و فرابورس ایران در مجموع به کمتر از 
هزار میلیارد تومان رسید. این رقم هرچند که چشمگیر نیست، اما نسبت 

به روزهای ابتدایی سال نشان می دهد که بازار از فضای تعطیالت نوروزی 
خارج شده و با رشد متوسط قیمت سهم ها، شاخص کل از نیمه کانال ۱86 

هزار واحدی عبور کرد.
در روزهایی که بازار سهام در سال جدید شروع به کار کرده به جز یک 
روز، متوسط قیمت س��هم ها در بورس تهران با افزایش مواجه بوده است. 

در برخی از این روزها س��هم های کوچک بازار را در دست گرفتند و رشد 
مناسبی داشتند، اما دیروز شنبه سهم های مخابراتی در کنار چند سهم در 

گروه پاالیشی و بانکی سعی کردند به کلیت بازار جهت دهند.
با اتمام تعطیالت نوروزی، بازار نس��بتاً از حالت تعطیلی خارج ش��ده و 
ارزش و حجم معامالت نس��بت به روزهای ابتدایی س��ال مقداری افزایش 

یافته اس��ت؛ به طوری که ارزش کل معامالت بورس به رقم 622 میلیارد 
تومان رسید و حجم معامالت عدد 2میلیارد و ۱00 میلیون سهم و اوراق 
مال��ی را تجربه کرد، اما اگ��ر ارزش معامالت فرابورس را هم به رقم ارزش 
معام��الت بورس اضافه کنی��م، کل ارزش معامالت بازار س��رمایه به هزار 

میلیارد تومان نمی رسد.
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای باز 
شدن معامالت روند صعودی را در پیش گرفت و با یک شیب نسبتاً ثابت 
۱254 واحد رشد کرد و به نیمه کانال ۱86 هزار واحدی رسید. همچنین 
ش��اخص کل هم وزن با 66۱ واحد افزایش رقم 36 هزار و 2۹ واحدی را 

تجربه کرد.
شاخص آزاد شناور نیز با ۱5۹3 واحد رشد مواجه شد و رقم 20۹ هزار 
و ۷22 را تجربه کرد. همچنین شاخص بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب 

۹4۱ و 24۱2 واحد رشد کردند.
مخابرات ایران، پاالیش نفت اصفهان، ش��رکت ارتباطات س��یار ایران و 
معدنی و صنعتی چادرملو چهار نمادی بودند که هر کدام به ترتیب 28۷، 
۱۱0، ۹۹ و 8۱ واحد تأثیر افزاینده روی شاخص های سهام داشتند، اما در 
طرف مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، فوالد 
مبارکه اصفهان و معدنی و صنایع گل گهر، هر کدام به ترتیب 83، 83، ۷۱ 

و 64 واحد تأثیر کاهنده روی شاخص های بازار داشتند.
در گ��روه اس��تخراج کانه ه��ای فل��زی چادرملو و گل گه��ر همچنان از 
تأثیرگذاران روی شاخص بورس هستند، اما چادرملو با رشد قیمت مواجه 
ش��د و به افزایش ش��اخص ها کمک کرد ولی گل گهر روند عکس را پیش 
گرفت، اما در مجموع بیش��تر سهم های این گروه با افزایش قیمت مواجه 

شدند.
در گروه فلزات اساسی نیز سهامداران شاهد نوسان قیمت عمدتاً کمتر از 
2درصد بودند. هرچند که برخی از سنگ ها مثل مس شهید باهنر و زرین 

معدن آسیا توانستند بیش از 4درصد رشد قیمت را تجربه کنند.
در عین حال در گروه فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای قیمت 
پایانی سهم ها یک دست با افزایش روبه رو شد و بسیاری از سهم های این 

گروه توانستند بیش از یک درصد رشد قیمت داشته باشند.
از گروه های دیگر تأثیرگذار بر معامالت می توان به گروه خودرو و ساخت 
قطعات اش��اره کرد. در ایران خودرو به عن��وان یکی از لیدرهای این گروه 
ش��اهد صف پایدار خرید بودیم؛ به طوری که قیمت این س��هم نسبت به 
روز معامالتی گذش��ته حدود 5درصد افزایش قیمت داش��ته است. بیشتر 

سهم های این گروه با افزایش قیمت روبه رو شدند.
اما در فرابورس ایران ش��اخص کل افت ۱4.6۹ واحدی را تجربه کرد و 
به رقم 23۹0 واحدی رس��ید. ارزش معامالت فرابورس عدد 304 میلیارد 
توم��ان را رد کرد و حجم معامالت این بازار به رقم 826میلیون س��هم و 

اوراق مالی رسید.

تداوم رشد بورس در سال جدید با جهش ۱254 واحدی شاخص

امسال چند شرکت بورسی می شوند؟
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۱۰ کارخانه شیشه و آینه در کشور فعالند
 تامین ۱۰۰درصدی مواد اولیه صنعت شیشه 

در داخل
یک مقام مسئول با بیان اینکه ۱0 کارخانه شیشه و آینه در کشور 
فعال اس��ت، گفت مواد اولیه این صنف، ۱00درصد در داخل تامین 

می شود.
محمدعل��ی قنبری، رئیس اتحادیه شیش��ه و آینه در گفت وگو با  
باش��گاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه ۱0کارخانه شیشه و آینه در 
کشور فعال است، اظهار کرد: خوشبختانه مواد اولیه مورد نیاز  صنعت 

شیشه و آینه ۱00درصد در داخل تامین می شود.
به گفته  قنبری، وضع بازار شیشه و آینه، لمینت و ضدگلوله در بازار 

مطلوب است و مشکلی در این زمینه نداریم.
رئیس اتحادیه شیشه و آینه با بیان اینکه تولید روزانه شیشه و آینه 
در کش��ور 500 هزار متر مربع اس��ت، گفت: 40درصد تولیدات این 

صنعت صادر می شود.
قنبری با اشاره به اینکه نوسانات نرخ ارز، از چالش های اصلی در این 
صنف به حساب می آید، تصریح کرد: قیمت شیشه و آینه ثابت نیست 
و این کارخانجات عمدتا از دستگاه های مدرن برای تولید بهره می برند.

رئی��س اتحادی��ه شیش��ه و آین��ه با بی��ان اینکه ای��ن صنعت، به 
کش��ور های حوزه  خلیج فارس، آس��یای میانه و اروپا صادر می ش��ود 
گفت: خوشبختانه این کارخانجات وابسته به دولت نیستند و بخش 

خصوصی تولیدات آن را عهده دار است.
قنبری درباره چگونگی روند بازار شیشه و آینه در سال ۹8، گفت: 
این موضوع به وضع ساختمان سازی در کشور بستگی دارد و هم اکنون 
ساختمان س��ازی در رکود است و نمی توان پیش بینی دقیقی از بازار 

داشت.
رئیس اتحادیه شیشه و آینه با بیان اینکه هم اکنون مصرف شیشه 
در کشور دائمی است و این صنعت تعطیلی ندارد، اظهار کرد: چالش 
اصلی، تولیداتی است که در واحد های تولیدی مانده و عرضه نمی شود.

قنب��ری گفت: صنعت شیش��ه و آین��ه از نمونه ه��ای توانمند در 
کشور اس��ت و امید می رود که در س��ال آینده این صنعت بتواند به 

پیشرفت های قابل مالحظه ای دست یابد.

صادرات 8۰درصدی فرش دستباف 
چهارمحال و بختیاری به خارج از کشور

رئیس اداره فرش س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری گفت 80درصد فرش دس��تباف تولیدشده در چهارمحال و 
بختیاری از پایانه صادراتی استان های همجوار به کشورهای اروپایی، 
آسیای میانه، آمریکای جنوبی، آلمان و کشورهای حوزه خلیج فارس 

صادر می شود.
به گزارش ایس��نا، به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان علیرضا جیالن با اشاره به بافت 200 هزار متر مربع 
فرش دس��تباف روی 50 هزار دار قالی در اس��تان طی سال گذشته، 

اظهار کرد: این مقدار فرش توسط 52 هزار بافنده بافته شد.
جیالن افزود: 80درصد فرش دس��تباف تولیدشده در این استان از 
پایانه صادراتی استان های همجوار به کشورهای اروپایی، آسیای میانه، 
آمریکای جنوبی، آلمان و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود.

وی با بیان اینکه فرش های دستباف چهارمحال و بختیاری از نظر 
استحکام، شیوه بافت، رنگ ثابت گیاهی، استفاده از رنگ تند و گرم، 
نقشه های اصیل و قیمت مناسب در جهان شناخته شده است، اضافه 
ک��رد: در حال حاضر 30 کارگاه تخصصی بافت فرش در این اس��تان 

فعالیت دارد.
رئیس اداره فرش س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان گفت: 
ف��رش دس��تباف چهارمح��ال و بختیاری در چهار س��بک ش��امل 
»بختیاری« در شهرس��تان های ش��هرکرد، فارسان، کیار و کوهرنگ، 
سبک »گبه« در شهرستان اردل، سبک »یلمه« در شهرستان بروجن 

و سبک »نائینی« در شهرستان لردگان بافته می شود.

طرح فعال سازی و توسعه معادن کوچک با 
بررسی 6۰۰ محدوده در ۱5 استان جدید

غریب پور از بررس��ی ۱5 اس��تان جدید در طرح احیا، فعال سازی و 
توسعه معادن کوچک مقیاس طی سال ۹8 خبر داد.

به گزارش خبرنگاران جوان، خداداد غریب پور، رئیس سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: طرح احیا، فعال سازی 
و توسعه معادن کوچک مقیاس در ایمیدرو با هدف تامین مواد اولیه 
صنایع معدنی، توسعه مناطق محروم و ایجاد اشتغال در سال ۹۷ آغاز 

و در پنج استان کشور اجرایی شد.
وی ادامه داد: در بررس��ی های صورت گرفته از معادن این استان ها، 
نتایج مثبتی حاصل ش��د. در سال ۹8 بررسی 600 محدوده معدنی 
)در ۱5 استان( هدف گذاری شده است که امیدواریم اقدامات اجرایی 

آن برای حداقل ۱00 معدن انجام پذیرد.
رئی��س هی��ات عامل ایمیدرو با اش��اره ب��ه برنامه های س��ال ۹8 
این س��ازمان برای توس��عه طرح احیا، فعال س��ازی و توسعه معادن 
کوچک مقیاس تصریح کرد: »گسترش دامنه پوشش طرح در معادن 
غیرفل��زی در کنار معادن فلزی برمبنای مزیت های نس��بی، اولویت 
اس��تانی و منطقه ای« و »معرفی بسته های سرمایه گذاری در سطوح 

مختلف« از جمله این برنامه هاست.
وی افزود: »حمایت از شکل گیری صندوق های جسورانه و خطرپذیر 
به منظ��ور عرض��ه فرصت های س��رمایه گذاری مع��ادن کوچک در 
فرابورس« و نیز »حمایت و توسعه استارتاپ های معدنی و فرآیند های 

دانش بنیان« از دیگر برنامه های سال آتی است.
غریب پور خاطرنش��ان کرد: طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن 
کوچک مقیاس، فرصت های مناسبی را برای معرفی سرمایه گذاری های 
مرتبط با بخش معدن و شفاف سازی و ساده سازی فرآیند های حضور و 

مشارکت در جامعه معدنی کشور ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: خوشبختانه طرح یادشده به عنوان یکی از طرح های 
اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه اقتصاد مقاومتی لحاظ 
ش��ده که حاکی از اهتمام خاص به این موضوع اس��ت و در ش��رایط 
فعلی، یکی از نقاط قوت و امیدبخش در ایجاد اشتغال پایدار و تقویت 

زنجیره های بخش معدن محسوب می شود.

اخبـــار

سفر نخست وزیر عراق به تهران در حالی آغاز شد که عراق در سال ۹۷ 
به یکی از مهمترین شرکای اقتصادی ایران تبدیل شد؛ سفری که با توجه 
ب��ه هیات همراه عبدالمهدی و مذاکرات قبلی س��ران دو کش��ور می تواند 

نویددهنده اخبار خوشی در آینده اقتصاد دو کشور باشد.
به گزارش تس��نیم، س��فر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به همراه 
تعدادی از وزرای تجارت، امور خارجه، برنامه ریزی، راه و ترابری، بهداشت، 
برق و امور زیربنایی، نمایندگان مجلس این کشور و همچنین مشارکت 30 
نفر از فعاالن بخش خصوصی عراق به تهران، به همان اندازه که از دیدگاه 

سیاسی، حائز اهمیت است، از نظر اقتصادی نیز قابل توجه است.
ع��راق به عنوان همس��ایه ای که طوالنی ترین مرز خش��کی را در میان 
همسایگان غربی کشورمان با ایران دارد، در سال های اخیر توانست به یکی 
از متحدان اس��تراتژیک ایران در منطقه تبدیل شود و پس از تحریم های 

آمریکا نیز تبدیل به یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران شد.

کش��ور ع��راق با دارا بودن مناب��ع عظیم انرژی از یک س��و و در اختیار 
داشتن بازاری بزرگ و متنوع از سوی دیگر، از جایگاه ویژه ای در معادالت 
اقتصادی منطقه برخوردار است، ولی ارتقای مشارکت و تعامالت اقتصادی 
این کش��ور مس��لمان با ایران در ماه های اخیر توانس��ت، بیش از گذشته، 
پتانسیل اقتصادی این کشور را نشان دهد. نگاهی به تجارت این دو کشور 
طی یک دهه گذشته نشان می دهد میزان صادرات انواع کاالهای ایرانی به 
عراق از 2میلیارد و ۷62 میلیون دالر در سال ۱38۷ به 5 میلیارد و ۱50 
میلیون دالر در س��ال ۹0، 5 میلیارد و ۹4۹ میلیون دالر در سال ۹2 و 6 
میلیارد و 424 میلیون دالر در سال ۹6 رسیده است. این یعنی تا سال ۹6، 
ایران پس از ترکیه و چین که به ترتیب ۹ و 8.4 میلیارد دالر صادرات کاال 
به عراق داشتند، در رتبه سوم کشورهای حاضر در بازار عراق قرار داشت، 
اما با آغاز تحریم ها در سال ۹۷، این معادله تغییر کرد و ایران توانست طی 
۱۱ ماهه سال گذش��ته، رکورد ۹ میلیارد دالری صادرات به عراق را ثبت 

کند و تبدیل به اولین کش��ور حاضر در بازار عراق ش��ود. اما در این میان، 
عالوه بر پتانس��یل های اقتصادی دو کش��ور، تعامالت سیاسی طرفین در 
ارتقای تعامالت بازرگانی بین دو کشور تاثیرگذار بود و از همین رو است که 
دیدار مسئوالن ارشد سیاسی دو کشور، می تواند امید به افزایش تعامالت 
اقتصادی و تجاری ایران و عراق و ثبت رکوردهای جدید را بیشتر کند. این 
در حالی است که براساس برنامه ریزی های انجام شده احتماالً روز یکشنبه، 
همایشی تحت عنوان همایش مشترک تجاری ایران و عراق با حضور هیات 
عالی اقتصادی عراقی و نخست وزیر این کشور در اتاق بازرگانی ایران برگزار 
شود. به گزارش تسنیم، سفر عادل عبدالمهدی به ایران به دنبال سفر اخیر 
رئیس جمهور کش��ورمان به عراق صورت گرفته و با توجه به سهم بزرگی 
که مذاکرات اقتصادی در دیدار گذشته مسئوالن ارشد دو کشور در بغداد 
داشت، می توان پیش بینی کرد که در سفر نخست وزیر عراق به تهران نیز 

همان سطح از مذاکرات ادامه یابد.

سفر »عبدالمهدی« به تهران چه تاثیری در اقتصاد ایران و عراق خواهد داشت؟

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت امس��ال با به کارگیری س��ه 
محور اصلی تدوین ش��ده برای س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعتی ایران، شاهد افزایش کارایی شهرک های صنعتی کشور خواهیم 
بود. به گزارش تس��نیم، محسن صالحی نیا، اظهار داشت: در سال ۱3۹8 
برای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران سه محور اصلی 
تهیه و تنظیم شده است تا با توجه به تحریم های موجود و با به کارگیری 
حداکثری از ظرفیت صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی، شاهد رشد 

صنعت و اقتصاد باشیم.
وی با اش��اره به اینکه در کش��ورهای در حال توس��عه و توسعه  یافته، 
صنایع کوچک و متوسط، عامل مهمی در توسعه اقتصادی هستند، افزود: 

هدف این س��ازمان، ایجاد شرایط الزم برای بنگاه های کوچک و متوسط 
به منظور اس��تقرار و توسعه تولید اس��ت؛ چراکه صنایع کوچک با ایجاد 
فرصت های شغلی و افزایش درآمد، می توانند سکان اقتصاد جهانی را در 

دست گیرند و به طور قابل توجهی بر اقتصاد تأثیرگذار باشند.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران اضافه کرد: بیش��ترین نیاز این بنگاه ها، جذب منابع مالی 
و نقدینگی اس��ت. از این رو این هدف ت��ا جذب 40 هزار میلیارد تومان 
منابع مالی برای واحد های کوچک و متوسط ادامه خواهد یافت تا بتوان 

با تزریق مناسب نقدینگی، به افزایش بهره وری این واحد ها کمک کرد.
صالحی نی��ا تصریح کرد: یکی از محورهای تعیین ش��ده برای نقش��ه 

راه س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ایران در س��ال 
۱3۹8، توس��عه زیرس��اخت های واحد های تولیدی است تا با در اختیار 
گذاش��تن امکاناتی نظیر آب، برق، راه و ... بتوانیم ظرفیت های تولیدی 
را ب��رای بهره وری بهتر آماده کنیم. وی ادام��ه داد: موضوع دوم، تمرکز 
بر مس��ائل اش��تغال زایی در قالب حمایت از بنگاه ها، زنجیره تأمین کاال 
و گش��ایش های صادراتی است تا با رفع مش��کالت، فضای خوبی برای 
کس��ب و کار ایجاد ش��ود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان 
گفت: سومین موضوع، تأمین منابع مناسب در قالب تسهیالت سرمایه 
در گردش، کمک به نوسازی و بازسازی است تا با تأمین منابع، واحدهای 

صنعتی به بهره برداری برسند.

الهوتی گفت هیجینگ ارزی خواس��ته جدی صادرکنندگان اس��ت، 
چراکه این قرارداد باعث خنثی س��ازی ریس��ک موج��ود در یک بازار 

می شود.
محمد الهوتی، عضو اتاق بازرگانی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اش��اره به اهمیت جدی پیمان های دوجانبه پولی اظهار کرد: 
ایران با ۱3 کش��ور پیمان دوجانبه پولی برقرار کرده اس��ت که در این 

بین تنها 2 تا 3 کشور به صورت فعال عمل می کنند.
وی افزود: کمی در هدف گذاری ه��ا برای انعقاد پیمان های دوجانبه 
پولی باید دقت نظر ش��ود، زیرا ما با برخی از این کشور های مورد عقد 
تفاهم نامه هیچ مراودات تجاری نداریم و صرفا قرارداد ها برای سال های 

آینده منعقد شده است.
الهوت��ی بیان ک��رد: پیمان های دوجانب��ه پولی ش��رایط تجارت با 
کشور ها را  تسهیل کرده  و حجم صادرات را افزایش می دهد بنابراین 
این قرارداد باید هرچه س��ریع تر بین کش��ور های مقص��د صادراتی ما 

منعقد شود.

وی اضافه ک��رد: البته در پس زمینه انعقاد این قرارداد ها، کش��ور ها 
تعرفه های ترجیحی برای ش��رایط مختلف تجاری بین یکدیگر تعریف 
می کنند تا بتوان در ش��رایط س��خت و حساس هم تصمیمات نرم تری 

برای تبادالت تجاری گرفت.
رئیس کنفدراس��یون صادراتی ابراز کرد: متاس��فانه هنوز در کش��ور 
ما این قبیل قراردادها با تاکید ه��ای فراوان فعاالن اقتصادی عملیاتی 
نش��ده است به طور مثال ایران با روسیه سه سال پیش قرارداد پیمان 
پول��ی دوجانبه برای مراودات تج��اری امضا کرد، اما تا به این لحظه از 

این قرارداد هیچ استفاده ای نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که پیمان های پولی چه زمانی مثمر است؟ 
گفت: قطعا این قرارداد برای حجم باالی معامالت مناسب است اگر ما 
با کش��وری کمتر از 200 میلی��ون دالر معامله انجام دهیم هیچ فرقی 
نمی کند که با دالر باش��د یا با ارز رسمی آن کشور، زیرا حجم تجارت 
بسیار پایین است، اما در مبالغ باال می تواند تجار را برای واردات بیشتر 

همراهی کند.

الهوتی با اش��اره به تاثیر روابط تجاری بر برطرف شدن کدورت های 
سیاس��ی گفت: کش��ور هایی ک��ه رابطه تجاری خ��ود را بیش از پیش 
ب��ا یکدیگر تقوی��ت می کنن��د، می توانند رابطه سیاس��ی مناس��ب و 

صمیمی تری داشته باشند.
وی افزود: کش��ور هایی نظیر س��وریه، بوس��نی، هرزگوی��ن، ترکیه، 
روس��یه، با ما قرارداد پیمان دوجانبه پولی دارند، ولی عملیاتی نشدن 
آن باعث ش��ده اس��ت تا از اذهان عمومی خارج ش��ود. این قرارداد ها 

بیش تر روی کاغذ خودنمایی کرده و نمود بیرونی نداشته است.
الهوتی ب��ا انتقاد از عدم پرداخت رقمی بالغ ب��ر 330 میلیارد دالر 
مش��وق  صادرات��ی به صادرکنندگان طی  س��ال های ۹0 ت��ا ۹۱  ابراز 
کرد: در نهایت این فعاالن اقتصادی نس��بت به سیس��تم مالی و بانکی 
دولت ها دلسرد ش��دند. هیجینگ ارزی خواسته جدی صادرکنندگان 
اس��ت، هیجینگ نوعی قرارداد آتی محس��وب می ش��ود که به معنای 
خنثی س��ازی ریس��ک موجود در یک بازار با استفاده از ریسک متضاد 

در بازاری دیگر است.

4۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بنگاه های کوچک تزریق می شود

هیجینگ ارزی خواسته اصلی صادرکنندگان ایرانی

۱۰ پیمان پولی دوجانبه روی کاغد مانده است

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

تقاضای خودرو در بازار به کف رسید
 قیمت  همچنان بالتکلیف است

یک کارش��ناس خودرو معتقد است که بازار خودرو همچنان در 
خواب بهاری اس��ت و کاه��ش تقاضا در این ب��ازار مبین وضعیت 
موجود اس��ت. فرب��د زاوه در گفت و گو با اقتصاد آنالین، با اش��اره 
به معضالت بازار خودرو در س��ال گذش��ته اظهار کرد: این بازار در 
سال ۹۷ دس��تخوش تحوالت و التهابات بسیاری از جمله افزایش 
سرس��ام آور قیمت و مش��کالت تولید بود و اقدامات انجام شده در 
زمینه بازگرداندن آرامش ب��ه این بازار چندان موفقیت آمیز نبوده 
اس��ت. وی همچنین به قیمت خودرو اش��اره کرد و گفت: با وجود 
ش��یب تن��د افزایش قیمت در نیمه دوم س��ال، به��ای خودرو در 
آخرین هفته س��ال ۹۷ کاهش محسوس��ی را تجرب��ه کرد، اما در 
س��ال جدید و با وجود تعطیالت تغییر چندانی در قیمت ها ایجاد 
نشده و همچنان با کاهش تقاضا روبه رو هستیم. زاوه درباره ادامه 
رون��د قیمت ها تصریح کرد: خرید و فروش محدود خودرو در بازار 
نمایانگر این اس��ت که فروشندگان هنوز امیدوار به حفظ قیمت ها 
هس��تند و تمایلی به کاهش نرخ های اعالمی ش��ان ندارند و فاصله 
قیمتی کارخانه تا بازار نیز همچنان پابرجا است؛ بنابراین قیمت ها 
همچنان بالتکلیف است و برای پیش بینی این موضوع باید منتظر 

اقدامات وزارت صنعت و روند تولید کارخانه ها باشیم.

خودروهای برقی جایگزین بنزینی ها 
نمی شوند!

بس��یاری از کارشناسان و تحلیلگران با بررس��ی های فراوان برآورد 
کرده ان��د که حت��ی در یک دهه آینده نیز همچن��ان تولید و فروش 
خودروهای بنزینی و دیزلی از نمونه های برقی آن بیشتر خواهد بود.  
به گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو«، با توجه به آنکه در س��ال های 
اخی��ر خودروهای برقی و الکتریکی تحت تأثیر نگرانی های زیس��ت 
محیطی درخص��وص افزایش گرمایش زمین، گازه��ای گلخانه ای و 
سمی و همچنین آلودگی هوا در کالنشهرها و مشکالت متعددی که 
برای محیط زیست، اکوسیستم زمین و سالمتی انسان و حیوان ایجاد 
می کند، از توجه خاصی برخوردار ش��ده اند و دولت های متعددی در 
جهان نیز تصمیم گرفته اند که با ارائه طرح های تشویقی به شرکت های 
تولیدکننده این محصوالت و همچنین شهروندان خود، تولید و خرید 
و فروش وسایل نقلیه پاک و دوستدار محیط زیست را به میزان قابل 
توجهی افزایش دهند. بدین ترتیب شرکت های خودروسازی بزرگی 
تصمیم گرفته اند که تغییر رویکرد داده و به س��مت و س��وی ساخت 
و طراح��ی خودروهای برقی و الکتریکی و هیبری��دی بپردازند تا در 
سال های آینده، مشتریان خودرو بیشتر به خرید این محصوالت روی 
بیاورند. حاال طبق گ��زارش LMC اتوموتیو، به تازگی تحلیلگران و 
کارشناسان با بررسی های متعددی که انجام داده اند تخمین زده اند که 
تا سال 2030 میالدی حدود 6۹درصد از خودروهای جدید در ایاالت 
متحده آمریکا بنزینی باشد. این آمار به وضوح نشان می دهد که حتی 
ت��ا یک دهه آینده نیز میزان قابل توجهی از خودروهای تولیدی و به 
فروش رفته در جهان را انواع مختلف بنزینی و دیزلی تشکیل می دهد 
و خودروهای برقی و الکتریکی همچنان جایگاه مناسبی را برای خود 
دست و پا نخواهند کرد و به عبارتی دیگر، قادر نخواهند بود جایگزینی 
برای خودروهای بنزینی باش��ند و محبوبیت و گس��تردگی آنها را به 
دست بیاورند. بسیاری از کشورهای جهان قصد دارند با هدف مقابله 
با آلودگی هوا و کاهش میزان انتش��ار آالینده ها و گازهای گلخانه ای 
و حفظ بیشتر محیط زیس��ت، خودروهای تمام الکتریکی و برقی را 
به تولید انبوه برس��انند، بنابراین بسیاری از شرکت های خودروسازی 
در جه��ان عزم خود را برای تولی��د انبوه خودروهای برقی جزم کرده 
و از برنامه های خود بدین منظور رونمایی کرده اند. افزایش روزافزون 
خودروهای برقی و محبوبیت استفاده بیشتر از این خودروهای پاک، 
موجب شده است شرکت های خودروسازی در سراسر جهان به رقابتی 
تنگاتن��گ پرداخته و هر یک از برنامه های خود برای طراحی و تولید 
خودروهایی بهتر و با توان پیمایش بیشتر رونمایی کنند. دولت های 
بسیاری همچون انگلستان، فرانسه، نروژ، اسپانیا، یونان، مکزیک، چین 
و هند از جمله پیشگامانی هستند که قصد دارند به منظور جلوگیری 
از آلودگ��ی هوا و حفظ محیط زیس��ت، تولید و ف��روش خودروهای 
بنزین��ی و دیزلی را تا ده��ه 2030 و نهایتاً تا ده��ه 2040 میالدی 

)حدوداً دو دهه آینده( ممنوع و متوقف اعالم کنند.

تالش های وزیر صمت برای ساماندهی بازار 
خودرو بی نتیجه بود

عض��و کمیس��یون صنایع مجل��س رفت��ار مدیران ش��رکت های 
خودروس��ازی را در برخورد با بحران های بازار متناقض و نامناس��ب 
دانس��ت و گفت کاهش هزینه های س��ربار و اص��الح رویه موجود در 
خودروس��ازی می توان��د تا حدودی قیمت خ��ودرو در بازار را کاهش 
ده��د.  محمدحس��ین فرهنگی، عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس ش��ورای اس��المی در گفت  وگو با خبرن��گار خبرگزاری خانه 
ملت درباره مش��کالت صنعت خودروس��ازی و راهکارهای الزم برای 
رفع این مشکالت، گفت: ترخیص قطعات و لوازم یدکی رسوب شده 
در گمرک در افزایش تولید خودروس��ازان اثرگذار است و این افزایش 
تولید، بازار خودرو را تا حدودی سامان می دهد چرا که عرضه بیشتر 
ش��ده و  تقاضای بازار را پوشش داده می ش��ود. نماینده مردم تبریز، 
آذرش��هر و اسکو در مجلس شورای اسالمی با اش��اره به راهکارهای 
مورد نیاز برای ساماندهی بازار خودرو، افزود: کاهش هزینه های سربار، 
اصالح رویه موجود در خودروس��ازی که باعث هزینه های بسیار است 
می تواند تا حدودی در کنترل و کاهش قیمت چهارچرخ ها موثر باشد. 
حل مشکالت صنعت خودروسازی در گرو به کارگیری بسته کامل از 
سیاست های متنوع اس��ت وی حل مشکالت صنعت خودروسازی را 
در گروی به کارگیری بسته ای کامل از سیاست های متنوع دانست و  
اظهار کرد: در صورتی که خودروسازان هزینه سربار را کاهش و میزان 
تولید را افزایش دهند و بیشتر بر توان داخلی تکیه کنند تا اینکه چشم 
امید به خارج از کشور داشته باشند مشکالت و دست اندازهای موجود 

تا حدودی رفع می شود.
عضو هیات رئیسه کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی تاکید 
ک��رد: در صورتی که برخی رویه ها در خودروس��ازی اصالح ش��ود 

قیمت خودرو کاهش پیدا می کند.

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اعالم کرد در 
صورتی که مدیریت خودروس��ازی دقیق، مناسب و سنجیده باشد امسال 
می تواند سال بس��یار خوبی برای خودروسازان باشد، اما اگر خودروسازان 

اشتباه کنند و به خوبی عمل نکنند حتی ممکن است فاجعه ای رخ دهد.
محمدرض��ا منص��وری در گفت وگو ب��ا خبرنگار پارلمان��ی خبرخودرو، 
درخصوص چش��م انداز صنعت و بازار خودرو در سال جدید اظهار داشت: 
مش��کالت حوزه خودرو تنها با عرضه بیشتر و مناسب می تواند حل شود. 
قطعا هرچه عرضه خودرو به بازار بیش��تر شود قیمت ها در بازار با کاهش 

بیشتری همراه خواهد بود.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی افزود: به منظور 
افزایش تولید باید به قطعه سازان کمک کنیم تا بتوانند قطعات مورد نیاز را 
به خطوط تولید برسانند. باید در خصوص طلب قطعه سازان از خودروسازان 
نظارت الزم وجود داش��ته باشد تا پول، مستقیما به قطعه ساز ارائه شود و 
آمارها را در دس��ت داش��ته باشیم تا بدهی خودروس��ازان بیش از سه ماه 

نباشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: قطعا در 
ش��رایط موجود که قیمت خودرو تا این حد افزایش داشته و خودروسازان 

اق��دام به فروش با قیمت 5درصد زیر قیمت بازار می کنند، خودروس��ازی 
می تواند ج��ان دوباره بازیابد زیرا با فروش به این قیمت قطعا مش��کالت 
خودروسازان حل می شود مگر اینکه سوء مدیریت به حدی باشد که نتوانند 

در این شرایط نیز قطعات را تهیه کنند.
منصوری افزود: قیمت های موجود، قیمت های بس��یار خوب و مناسبی 
برای خودروس��ازی اس��ت و می توان گفت که همای س��عادت این بار بر 
بام خودروس��ازان نشس��ته اس��ت، زیرا از یک طرف با ممنوعیت واردات، 
خودروس��ازان رقیب ندارند و از طرف دیگر قیمت فروش، باال و مناس��ب 
اس��ت. ما همواره با فروش خودروسازان به قیمت 5درصد زیر قیمت بازار 

مخالف بوده ایم اما به هر حال این امر صورت گرفت.
نماینده مردم س��اوه و زرندیه در مجلس ش��ورای اسالمی تصریح کرد: 
ف��روش به قیمت 5درصد زیر قیمت بازار، افزایش قیمت بس��یار زیادی را 
برای خودروس��ازان به همراه داشته اس��ت، مثال قیمت پراید 22 میلیون 
تومان بود که اگر 25درصد –مطابق با درخواس��ت اولیه خودروس��ازان- 
افزای��ش می یافت مبلغ 5.5 میلیون تومان به قیمت پراید اضافه می ش��د 
اما نهایتا قیمت فروش خودروس��ازان براس��اس 5درص��د زیر قیمت بازار 
تعیین شد که حتی از ابتدا درخواست خودروسازان نیز این حد از افزایش 

قیمت نبود. وی افزود: فروش به قیمت حاش��یه بازار موجب ش��د قیمت 
خودرو افزایش بس��یار زیادی پیدا کند و حتی این امکان وجود دارد که با 
افزای��ش تمایل و تقاضا برای خرید خودرو و هجوم پول از بانک ها به بازار 
و خری��د خودرو –کاری که دالالن انج��ام می دهند- قیمت خودرو بیش 
از این افزایش یابد و این امر به صالح نیس��ت. یک جوان هموطن تمایل 
دارد حداقل بتواند یک خودروی پراید داشته و بتواند از دستمزد کار خود 
اندوخته ای داش��ته باشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی افزود: ما باید در این مقطع به قطعه سازان کمک کرده و تولید را 
افزایش دهیم. در حال حاضر هیچ توجیه و دلیل موجهی برای عدم تولید 
خ��ودرو وجود ندارد. باید خط تولید را به س��مت تولید یک خودرو خاص 
حرکت دهیم مثال در طول یک ماه فقط به تولید سمند پرداخته شود زیرا 
در شرایط فعلی تیراژ برای ما مهم است. تعویض خطوط و قالب ها عالوه بر 

کاهش تولید، هزینه ها را افزایش می دهد.
منصوری افزود: در شرایط تحریم باید ایران خودرو ) و دیگر خودروسازان( 
تنوع خطوط را به ۱ الی 3 مدل خودرو تقلیل دهند تا ضمن تغذیه بازار، 
موجب افت قیمت ها شوند و بعد از آن، تنوع تولیدات را پیگیری کنند اما 

خودروساز تاکنون این رویه را پیگیری نکرده است.

همای سعادت بر بام خودروسازان نشسته است!

بازرس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو اعالم کرد که 
ب��ازار خ��ودرو در ۱۷ روز گذش��ته تقریبا تعطیل ب��وده و با توجه به 
ثبات نرخ ارز در روزهای گذش��ته و افزایش عرضه خودرو، پیش بینی 
می شود در روزهای پیش رو، بازار خودرو به سمت رونق پیش رود و 

رکود و افزایش قیمت خودرو دور از ذهن است.
نعم��ت اهلل کاش��انی نس��ب در گفت وگو ب��ا خبرن��گار خبرخودرو، 
درخصوص بازار خودرو اظهار داشت: در ۱۷ روز گذشته، بازار خودرو 
تقریبا تعطیل بود و بازار پس از وقفه ای چند روزه از امروز ش��روع به 
کار کرده و در روزهای گذشته خرید و فروشی صورت نگرفته است.

بازرس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو افزود: قیمت 

خودرو تا این لحظه همان قیمت های ش��ب عید بوده است و تغییر و 
تحول��ی در این خصوص به وجود نیامده، البته در این فاصله خرید و 
فروشی نیز انجام نشده زیرا فروشندگان در این مدت تعطیل بوده اند.

وی افزود: با توجه به ثباتی که نرخ ارز در مدت اخیر داش��ته بعید 
به نظر می رس��د که قیمت خودرو افزایش یاب��د. به عبارتی در چند 
هفته گذش��ته، نرخ ارز افزایش چشمگیری نداشته و تقریبا با همان 
نرخ های ش��ب عید مواجه هستیم و نوسان شدیدی در حوزه نرخ ارز 
ب��ه وجود نیامده که روی قیمت ها در بازار خودرو تاثیرگذار باش��د و 
اگر این وضعیت ادامه یابد بعید اس��ت ک��ه قیمت ها در بازار خودرو 

افزایش یابد.

کاش��انی نس��ب افزود: تولیدکنندگان حتما بای��د تولید را افزایش 
دهند زیرا تا تولید بیشتر نشود توازن عرضه و تقاضا حفظ نمی شود. 
الزم اس��ت تولیدکنندگان تولید را ت��وام با کیفیت افزایش دهند. در 
پایان سال ۹۷ روند افزایش عرضه خودرو از سوی خودروسازان آغاز 
شده بود که امیدواریم این مساله همراه با ارتقای کیفیت دارای تداوم 

باشد تا مشتریان، راغب به خرید خودروهای ایرانی شوند.
ب��ازرس اتحادی��ه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خ��ودرو افزود: 
پیش بینی می شود که بازار در روزهای پیش رو به سمت رونق پیش 
رود و بعید به نظر می رسد که رکودی در بازار به وجود آید و احتماال 

تا 20 فروردین وضعیت بازار مشخص تر خواهد شد.

صنعت خودرو با توجه به توس��عه روزافزون دانش و تجربه بسیار 
رقابتی شده است و با توجه به اینکه زنجیره تامین خودروسازی به 
لحاظ ساختار و نوع ارتباط این مجموعه ها با یکدیگر بستر مناسبی 
ب��رای ارتقای بهره وری و ارائه ایده های عالی و مس��تمر ش��ده لذا 
باید با مدیریت صحیح بین بخش��ی، بستر الزم را برای رشد سریع 

صنعت خودرو ایجاد کرد.
عضو هیات علمی دانش��کده مهندس��ی خودرو دانش��گاه علم و 
صنع��ت در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو کیفی��ت تصدیگری 
دولت در صنعت خودروسازی را پایین ارزیابی کرد و اظهار داشت: 
متاس��فانه ش��کل خصولتی صنعت خ��ودرو انتظارات م��ا را از یک 
خودروس��از دولتی و یا خودروس��از خصوصی برآورده نمی س��ازد و 

علی رغم تالش های خودروس��ازان ش��اهد تولید خودروی باکیفیت 
نیستیم.

امیرحس��ن کاکای��ی ع��دم رقابت پذی��ری را یک��ی از ضعف های 
خودروس��ازی دانس��ت و گفت: رقابت پذیری صنعت خودروسازی 
در گ��رو کاهش تصدیگ��ری دولت و تعادل بی��ن اختصاص بودجه 

حمایتی تمام بخش ها است.
وی گف��ت: ع��دم ش��فافیت ارتب��اط دولت با بخ��ش خصوصی، 
بی ثباتی رفتار خودروس��ازی ها را در پی داشته زیرا صنعت خودرو 
مانند هرمی اس��ت که الیه های مختلف ب��ر یکدیگر اثر می گذارند 
ل��ذا ترکیب فعلی صنع��ت خودرو عملکرد بهت��ر مدیران را چه در 

بخش های دولتی و چه در بخش های خصوصی می طلبد.

ای��ن عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت ع��دم توازن بین 
بخش های متنوع صنعت خودرو را مخرب دانست و گفت: نوسانات 
کیف��ی و یا اقتصادی در صنعت خودرو ناش��ی از عدم دسترس��ی 
بخش های مختلف به حمایت های دولتی است در صورتی که توزیع 
مناسب سرمایه های دولتی بین تمام بخش های خودرویی منجر به 
بهبود وضعیت خودروسازی و توانمند شدن این صنعت خواهد شد.
وی گفت: رشد برخی کارآفرین ها با استفاده از سرمایه های دولتی 
جای بحث نیست منتها نباید اجازه داد که این کارآفرینی مبتنی بر 
رانت، ادامه پیدا کند لذا اگر قرار اس��ت به دالیلی به صنعت کمک 
کنی��م باید به صورت متوازن و مبتنی ب��ر ضابطه، بهبود بهره وری 

و ارتقای کیفیت اقدام شود تا توسعه صنعت خودرو شکل بگیرد.

پیش بینی رونق بازار خودرو پس از تعطیلی ۱7 روزه

کیفیت تصدیگری دولت در صنعت خودروسازی بسیار پایین است
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ابراهیم صالحی عمران گفت یکی از اصلی ترین سیاس��ت های دانش��گاه فنی 
و حرفه ای برای س��ال ۹8 ایجاد ش��رکت های دانش بنیان، مراکز رش��د و مراکز 
نوآوری است که در همین راستا، ۱5 مرکز رشد در دانشگاه های فنی و حرفه ای 

سراسر کشور تاسیس می ش��وند. به گزارش ایرنا، 
وی با تاکید بر اینکه فنی و حرفه ای تنها دانشگاه 
ماموریت گراس��ت، اظهار داش��ت: این دانشگاه به 
دنبال مدرک گرایی و تربیت دانش آموختگان بیکار 
نیس��ت، بلکه اعتقاد به تولید و حضور در بازار کار 
دارد. صالحی عمران افزود: در س��ال جدید ایجاد 
اس��تارتاپ ها و مراکز رصد بازار کار را با همکاری 
معاون��ت علمی و فناوری و وزارت علوم، تحقیقات 
و فن��اوری دنبال می کنیم. وی همچنین در ادامه 
از حمایت دانش��گاه فنی و حرفه ای از اس��تادان و 
دانشجویان در تاسیس ش��رکت های دانش بنیان 
خب��ر داد و عنوان کرد: ش��رکت های دانش بنیان 
دانشگاه فنی را به اقتصاد و تولید نزدیک می کند، 

از این رو در نظر داریم از فعاالن این بخش که از نیروهای فعال به شمار می روند، 
حمایت کنیم. رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای در ادامه از لزوم ورود دانشگاه ها به 
مسائل اقتصادی و اجتماعی جامعه سخن گفت و افزود: یکی از اصلی ترین مسائل 

آموزش عالی به ویژه دانش��گاه فنی و حرفه ای در سیاس��ت های کالن آموزشی 
خود، توجه به ش��رایط اقتصادی و اجتماعی جامعه است؛ چرا که دانشگاه ها در 
برابر نیازهای جامعه دارای مسئولیت اجتماعی هستند و باید پاسخگوی نیازهای 
جامعه و مردم باشند، از این رو توجه به وضعیت 
جامعه از تمام ابعاد از دیگر سیاست های دانشگاه 
فنی و حرفه ای به شمار می رود. صالحی عمران 
تاکید کرد: آگاهی از ش��رایط جامعه، دانشگاه ها 
را در برداش��تن گام هایی به سوی توسعه و رشد 
اقتص��ادی، افزایش تولید ناخالص ملی و تقویت 
تولید داخلی یاری می رس��اند، دانش��گاه ها باید 
براس��اس این نگاه حرکت ک��رده و دیدگاه های 
اقتص��ادی را وارد برنامه ریزی ه��ای خود کنند. 
رئیس دانش��گاه فنی و حرفه ای برنامه ریزی در 
منابع اختصاصی درآمد را از دیگر سیاس��ت های 
پیش روی این دانش��گاه عن��وان و تصریح کرد: 
افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه از طریق 
کارگاه های آموزش��ی از دیگر برنامه هایی اس��ت که از س��ال گذشته آغاز شده و 
تاکنون ادامه دارد و در صدد هستیم هزار و 300 کارگاه فعال دانشگاه وارد حوزه 

تولید شوند تا از این راه فرصت هایی برای کسب درآمدهای مالی ایجاد شود. 

مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهور طی س��خنانی به تش��ریح برخی 
ویژگی های یک شهر هوش��مند پرداخت و ضمن اعالم اینکه تهران در جمع 
50 ش��هر برتر فناور و هوشمند قرار دارد، گفت: در آینده می توان کل شهر را 

نرم افزاری کرد؛ به طوری که کل ظرفیت فناوری 
کشور در اختیار شهرداری بوده و نگرش فیزیکی 

در این ارتباط وجود نداشته باشد.
به گزارش ایس��نا، سورنا س��تاری با اشاره به 
تحول مفهوم پارک های علم و فناوری در ش��هر 
خالق و فناور، اظهار کرد: نسل جدید پارک های 
فناوری به این س��مت می رود که همه خدمات 
خود را بدون محدودیت به تمامی استارتاپ های 
ش��هر ارائه ده��د؛ پارک های عل��م و فناوری در 
داخل شهرهای خالق، یک منطقه نوآوری ایجاد 
می کنند و اس��تارتاپ ها از خانه نیز می توانند در 

این محدوده خدمت دریافت کنند.
وی ضمن اش��اره به عبارت »آموزش تا لحظه 

مرگ«، توضیح داد: با توجه به اینکه آموزش و مفاهیم آن در آینده به طور کلی 
متحول می ش��ود و دوره های دبستان، راهنمایی، دبیرستان و حتی دانشگاه ها 
روند تغییر یافته ای به خود می گیرند، از این رو در صدد هستیم که آماده این 

تحوالت باشیم. موضوعی اکنون در حال ترویج است که می توان از آن »آموزش 
تا لحظه مرگ« یاد کرد؛ مردم به زودی قادرند با وس��ایل و اپلیکیش��ن های 
جدید کار کنند و تمامی نیازهای شان را برطرف کنند که البته این کار نیاز به 

فرهنگ سازی دارد.
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهور با 
بیان اینکه ش��هر خالق ب��ا ارائه مفهومی نوین 
از آموزش، ش��هروندان را در مس��یر نوآوری و 
خالقیت رهنمون می کند، ادامه داد: آموزش در 
آینده ای نه چندان دور صرفاً به شیوه های سنتی 
محدود نیست و فرآیند آموزش، از بدو تولد تا 
لحظ��ه مرگ در جریان خواه��د بود. بر همین 
اساس، شهر خالق با ش��یوه های نوین همواره 
شهروندان را در فرآیند آموزش قرار می دهد و 
همواره آنان را با مفهوم تازه ای در حوزه نوآوری 

و فناوری آشنا می کند.
ستاری ضمن اشاره مجدد به برطرف شدن 
نیازهای مردم از طریق کار با وسایل و اپلیکیشن های جدید، خاطرنشان کرد: 
در همین راستا موضوع شهر هوشمند ارائه می شود که نشان می دهد چالش ها 

به واسطه فناوری ها برطرف خواهد شد.

شکوفایی کسب و کارها در کارخانجات نوآوری شهرراه اندازی ۱5 مرکز رشد توسط دانشگاه فنی وحرفه ای

»جامعه« مجموعه ای از انسان هاست که دارای زندگی همسان 
با نیازها، عقاید و اهداف مش��ترک هس��تند. »جامعه اطالعاتی« 
مفهوم جدیدی است که در کسب و کارهای نوین امروزی مورد 

استفاده قرار می گیرد. 
در جامعه اطالعاتی افراد وابس��تگی بسیار زیادی به اطالعات 
دارند. اگر س��یر تکاملی عصرهای منتهی ب��ه عصر اطالعاتی را 

بررسی کنیم، به موارد زیر می رسیم:
عصر کش��اورزی: در این دوره انس��ان ها تنها ب��ه دنبال حفظ 

حیات خود و راهی برای تامین غذا بوده اند.
عص��ر صنعتی: این عصر در قرن ۱8 میالدی با انقالب صنعتی 
در اروپا آغاز گش��ت. در این عصر نقش ماش��ین آالت، صنایع و 

تامین مواد اولیه افزایش چشمگیری یافت.
عص��ر اطالعاتی: از ۱۹50 تاکنون ب��ا حضور رایانه ها، اینترنت 

و ... شکل گرفت.
دانش��مندان عصر بعدی را، عصر مج��ازی نام گذاری کرده اند. 
عص��ری که تکام��ل یافته عصر اطالعاتی بوده اس��ت و می توان 
گفت تبدیل رویاها و تخیالت انس��ان ب��ه واقعیت ها پیش بینی 

شده   است.
جامعه اطالعاتی، پیامد ش��کل گیری عصر اطالعاتی ا ست. در 
این جامعه با دو واژه  »فرهنگ اطالعاتی« و » اقتصاد اطالعاتی« 

مواجه خواهیم شد.
در فرهنگ اطالعاتی نحوه استفاده درست از اطالعات، تسهیم 
و توزیع اطالعات ارزش��مند تلقی می ش��ود و اقتصاد اطالعاتی، 

فناوری و دانش را مولد ثروت معرفی می کند.
کیفیت اطالعات را می توان با توجه به ابعاد زیر مورد بررس��ی 

قرار داد:
۱.بع��د محتوایی: واقعی بودن، مرتبط بودن، با کیفیت بودن و 

قابل استناد بودن اهمیت زیادی دارد.
2.بع��د زمانی: در این بعد میزان در دس��ترس بودن، به موقع 

بودن و جدید بودن اطالعات بررسی می شود.
3.بعد ساختاری: خالصه بودن، ساختار کلی و استاندارد بودن 

مورد توجه است .
از مهم ترین ویژگی های عصر اطالعاتی توجه به سیس��تم های 
اطالعاتی»IS« اس��ت. سیس��تم های اطالعاتی تعاریف مختلفی 
داش��ته، اما جامع ترین آنها »مجموعه منابع اطالعاتی است که 
وظیفه نگهداری، ذخیره و پردازش و .. را طراحی می کند« است.

سیستم های اطالعاتی دارای اجزایی نظیر:
اف��راد: مجموعه ای از اف��راد که با سیس��تم های اطالعاتی در 

تعامل بوده، فعالیت داشته و خروجی آنها را دریافت می کنند.
نرم افزارها: مجموعه  برنامه هایی که مورد استفاده قرار می گیرد.
س��خت افزارها: مانیتور، صفحه کلید و ... که قابل مش��اهده و 

لمس است.
شبکه ها: به ارتباط بین سیستم های مختلف گفته  می شود.

دس��تورالعمل ها: رویه ه��ا و قوانین و مقرراتی که در راس��تای 
استفاده از سیستم های اطالعاتی وجود دارد.

باید توجه کرد که این اجزا ممکن است در تمامی سیستم های 
اطالعاتی موجود نباشد.

از جمله مزایای سیستم های اطالعاتی عبارت است از :
۱.افزایش بهره وری:

افزایش بهره وری موضوعی  اس��ت که دغدغه  مدیران محسوب 
می ش��ود. مدیران کسب و کار در تالش هستند، بهره وری نیروی 
کار خ��ود را افزای��ش داده و یک��ی از ای��ن ابزارها، اس��تفاده از 
سیستم های اطالعاتی است. IS یکی از راه های بسیار موثر برای 
افزایش بهره وری ا س��ت چرا که این نوع سیس��تم های اطالعاتی 
ابزار بسیار مناسبی برای پردازش سریع، ذخیره سازی و ... است.

2.زیربنای کسب و کارها:
واژه ه��ای اس��تارتاپ، کس��ب وکار الکترونیک و کس��ب وکار 
هوشمند و ... واژگان آشنای این عصر هستند. اساسا شکل گیری 
ای��ن نوع کس��ب و کارها ب��ر پای��ه  اینترنت، IT و اس��تفاده از 

سیستم های اطالعاتی ا ست.
3.کارآفرینی:

ITبه مجموعه نرم افزارها و س��خت افزارهایی گفته  می شود که 
توس��ط سیس��تم های اطالعاتی به کار گرفته می شوند. به طور 
کلی با افزایش چش��مگیر آمار کس��ب و کارهای نوپا، هوشمند 
و همچنی��ن اقتصاد دیجیتال به نق��ش IT و IS در کارآفرینی 

می توان پی برد.
4.ساختاردهی سازمان ها:

ISها در س��ه حوزه زیر به س��اختاردهی فرآیندهای سازمانی 
کمک می کنند:

۱.بی��ن س��ازمانی: ارتباط بی��ن دو یا چند س��ازمان را فراهم 
می کند. برای مثال رزرو آنالین هواپیما و هتل

2.س��ازمانی: از تمام بخش های مختلف یک س��ازمان؛ تولید، 
بازاریابی، منابع انسانی و فروش و... پشتیبانی می کند.

3.بخش��ی: بی��ن بخش های مختل��ف یک س��ازمان در حوزه 
کارکردی حمایت می کند.

از جمله معایب به کارگیری این سیس��تم های اطالعاتی اشاره 
می شود به:

۱.نیاز به مهارت باال:
وج��ود کارکنان متخصص و ماهر یکی از الزامات اس��تفاده از 
IT و سیس��تم های اطالعاتی  اس��ت. وجود چنین کارکنانی نیاز 
به پرداخ��ت حقوق باال و ... را به وجود می آورد و همچنین نیاز 
به وجود س��رمایه باال را شکل می دهد. از طرفی با وجود امکان 
جابه جایی ش��غلی کارکن��ان، خطر از بین رفت��ن مزیت رقابتی 

کسب و کارها یعنی ITو IS محتمل است.
2.ازبین رفتن حریم خصوصی:

بدون شک استفاده از IT و IS و به طور کلی اینترنت ریسک 
ازبی��ن رفتن حریم خصوصی را افزایش داده اس��ت، لذا یکی از 

معایب غیرقابل انکار سیستم های اطالعاتی محسوب می شود.
3.سردرگمی مدیران:

فقدان آموزش برای رهبران کس��ب و کار، اکثر این مدیران را 
در استفاده از این نوع سیستم ها با مشکل مواجه می کند. از این 
رو مقاومت رهبران در پذیرش این سیس��تم ها و ایجاد تغییرات 

در سازمان برای پیاده سازی این سیستم ها افزایش می یابد.
modirinfo :منبع

مدیرعامـل دایملـر می گوید که حوادث سـقوط هواپیمـای بوئینگ 737 مکس، نشـانگر ضعف فناوری 
خودران و عدم پذیرش عمومی آن است.

بـه گزارش زومیت، دیتر زتچه، مدیرعامل گروه خودروسـازی دایملر می گویـد تحقیق درباره هواپیمای 
بوئینـگ 737 مکس نشـان می دهد که در حین یک حادثه بزرگ پذیـرش فناوری خودرو خودران، چقدر 
برای مردم سخت اسـت. قانون گذاران مجبور شدند تا اتمام تحقیق درباره هواپیمای بوئینگ 737 مکس، 
آنها را برای مدتی زمین گیر کنند. تحقیق های اخیر به نحوه عملکرد سیسـتم کنترل پرواز خودکار مبتنی 
بر نرم افزار بوئینگ مربوط می شـود که منجر به دو حادثه سـقوط مرگبار شـد. دیتر زتچه این عملکرد را 

نشان دهنده ضعف خودروهای خودران می داند.
دیتر زتچه با اشاره به تالش های مداوم صنعت خودرو برای توسعه وسایل نقلیه کاماًل خودران گفت:

چیـزی که اهمیت بسـیار زیادی دارد، بعد روانشـناختی موضوع اسـت. اگر به آنچـه در بوئینگ اتفاق 
می افتـد نگاه کنید، می توانید تصور کنید که چه اتفاقی هنگام تصادف می افتد. صنعت خودروسـازی باید 
این سیسـتم ها را به صورت مرحله ای راه اندازی کند تا در نظر عموم مردم پذیرش بیشـتر و بهتری داشته 
باشند. حتی اگر خودروهای خودران ۱۰ برابر ایمنی بیشتری نسبت به حالت رانندگی تحت هدایت انسانی 
داشته باشند، باز هم حادثه ای غیرعادی باعث می شود که پذیرش چنین فناوری برای عموم سخت تر شود.
نظرسـنجی اخیر انجمن خودرو آمریکا )AAA( نشـان داد که 7۱درصد از افراد پرسش شونده )در ۱،۰۰8 
مصاحبه ( می ترسند سوار خودروهای کاماًل مستقل شوند. درحالی که این نوع احساس عمومی ممکن است 
تغییر کند، قطعًا یک شـبه اتفاق نخواهد افتاد، بنابراین تا آن زمـان، ارتباط مداوم با فناوری نیمه خودران 

ممکن است بهترین راه برای پذیرش کامل فناوری خودران باشد.
زتچـه به طور جداگانه گفت که دایملر قصد دارد فناوری پیل سـوختی را بـرای اتوبوس ها و کامیون های 
برقی مورد اسـتفاده قـرار دهد. آنگال مرکل، صدراعظم آلمان روز سه شـنبه گفت آلمـان نیاز به تغییرات 
کارسـاز در بخـش حمل ونقل دارد کـه با تغییر دادن وسـایل نقلیه بـه خودروهای پیل سـوختی برقی یا 

هیدروژنی ممکن می شود.
آلمـان ۱.۱2 میلیـارد دالر بـرای حمایـت از خودروهای پیل سـوختی اختصاص داده اسـت. قرار اسـت 
کنسرسـیومی برای تولید سـلول های باتری خودروی الکتریکی ایجاد شـود و این کنسرسیوم برنامه هایی 

برای تأمین امکانات تحقیقاتی جهت توسعه نسل های آینده باتری های حالت جامد دارد. 

 مزایا و معایب استفاده از سیستم های اطالعاتی
در کسب و کارهای نوپا

مدیرعامل دایملر:

 سانحه بوئینگ ۷3۷ مکس
نشانگر ضعف فناوری خودران است

دریچــه

نهمین دوره مس��ابقه ملی فناوری نانو از س��وی انجمن علمی دانش��جویی 
نانوتکنولوژی دانش��گاه الزه��را در دو مرحله در اردیبهش��ت و تیرماه ۱3۹8 
برگزار می شود. به گزارش »باشگاه دانشجویان« )ایسنا(، نهمین دوره مسابقه 
ملی فناوری نانو با هدف آش��نایی بیش��تر دانش��جویان با این فناوری و وارد 
ش��دن آنها به عرصه های رقابت ملی، بین المللی و المپیادها برگزار می ش��ود 
http://edu. و دانش��جویان تا 3۱فروردین فرصت دارند با مراجعه به آدرس

nano.ir/page/43۷2 برای حضور در این رقابت ها، ثبت نام کنند.
۱00میلی��ون ریال برای نف��ر اول، ۱۱5 امتیاز نخبگی برای س��ه نفر اول، 
جای��زه نقدی و امتی��از بنیاد ملی نخبگان برای ۱0 نف��ر اول و مجوز ورود به 
نانو اس��تارتاپ و المپیاد بین المللی نانو از جمل��ه جوایز و مزایای برگزیدگان 

این مسابقه ها است.

نهمین دوره مسابقه ملی فناوری نانو

یکشنبه
18 فروردین 1398
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هوآوی اخیرا گزارش مالی جدید خود را منتش��ر کرده که براساس 
آن توانس��ته در سال 20۱8 میالدی سود هنگفت 8.8 میلیارد دالری 

را به ثبت برساند.
به گ��زارش زومیت، با وج��ود تنش های 
اخیر بین ه��وآوی و دولت ای��االت متحده  
آمریکا، این ش��رکت چینی روزهای خوبی 
را س��پری می کند و ظاهرا تحریم های اخیر 
نتوانس��ته اند تأثیر چندانی روی درآمدهای 

هوآوی بگذارند.
جدیدتری��ن گزارش مالی هوآوی نش��ان 
می ده��د که این ش��رکت در س��ال 20۱8 
میالدی موفق به کسب س��ود 8.8 میلیارد 
دالری شده اس��ت؛ این رقم نسبت به سال 
گذش��ته میالدی به میزان 25درصد بیشتر 
ش��ده که در نوع خود بس��یار درخورتوجه 
اس��ت. یکی از اصلی ترین دالیل کسب این 

درآمد، افزایش محبوبیت گوش��ی های هوش��مند و دیگر دستگاه های 
هوآوی بین کاربران است.

هوآوی ش��رکتی با سهامی عام نیست، اما در بازه های زمانی مختلف 

اقدام به انتش��ار گزارش  مالی می کند؛ طبق اعالم رسمی مدیران این 
ش��رکت، گزارش های مالی این شرکت توس��ط KPMG حسابرسی 
می ش��وند. یکی از اصلی تری��ن نکات موجود در گ��زارش مالی جدید 
ه��وآوی، به ای��ن موض��وع برمی گردد که 
س��ازنده  محصوالتی همچون پی 30 پرو، 
به ش��رکتی مبتنی بر س��خت افزار تبدیل 

شده است.
منظور از عبارت مطرح ش��ده، این است 
که هم اکن��ون درآمد حاصل از محصوالت 
الکترونیکی مصرفی )همچون گوش��ی ها و 
لپ تاپ ه��ا( از درآمد تجهی��زات مخابراتی 
این ش��رکت پیش��ی گرفته است. احتماال 
می دانی��د ک��ه ه��وآوی از طری��ق فروش 
تجهیزات ش��بکه به ش��رکت های مختلف 

نیز برای خود درآمدزایی می کند.
درآم��د کلی ه��وآوی در س��ال 20۱8 
معادل ۱0۷.4 میلیارد دالر بوده اس��ت؛ به عبارتی، چینی ها توانسته اند 
طی یک س��ال اخیر میالدی، رش��د ۱۹.5درصدی را از لحاظ درآمد، 

تجربه کنند.

نایب رئی��س انجمن زنان مدیر کارآفرین با بی��ان اینکه 50درصد جامعه را 
جمعیت زنان تش��کیل می دهند، گفت طبق گزارش نتایج آمارگیری نیروی 
کار س��ال ۹5 مرکز آمار ایران، نرخ مش��ارکت اقتصادی زنان )باالی ۱5 سال( 

۱6.3درصد و در سطح جهانی 4۷.6درصد است.
زهرا نقوی در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به 
شعار سال ۹8 تحت عنوان »رونق تولید«، با بیان 
اینکه گردش کار، گردش مالی، اشتغال و مشکالت 
رکود از مسائل اساسی »تولید« است، افزود: تولید 
راهکار مش��کل »بیکاری« اس��ت، ام��ا باید تولید 
متناسب با نیازهای روز جامعه و کیفیت قابل قبول 
باش��د. تعداد محصوالت ایرانی که تولیدات شان از 
قدم��ت باالیی )یک قرن یا نیم قرن( در بازار ایران 
برخوردار باشند انگشت شمار است، چراکه هیچ گاه 
به میزان عرضه و تقاضا، کیفیت باالی محصوالت 
و اس��تفاده از تکنولوژی روز توجه نش��ده اس��ت. 
نایب رئی��س انجمن زنان مدی��ر کارآفرین معتقد 

اس��ت: اگر کارآفرینان هنگام تولید، به کمیت و کیفی��ت محصوالت آن هم در 
شرایطی که وضعیت اقتصادی ایران به دالیل متعددی بسیار خاص است، توجه 
کنند، رونق کسب و کار و اقتصاد جامعه افزایش خواهد یافت. عضو هیات مدیره 

انجمن ملی زنان کارآفرین در ادامه با تاکید بر اینکه زنان کارآفرین نیازمند کسب 
آموزش های اولیه کارآفرینی هستند، گفت: فعالیت های گروهی اصل مهمی در 
پیشرفت اقتصادی زنان است؛ با توجه به اینکه زنان به لحاظ روحیه خاص زنانگی 
از امتیازات ویژه ای برخوردارند، توصیه می ش��ود 
ک��ه به صورت گروهی با زنان دیگر وارد بازار کار 
ش��وند. زنان کارآفرین می توانند با کسب تجربه، 
رونق تولید و جایگاه اجتماعی خود را ارتقا دهند. 
وی معتقد اس��ت که زنان نیازمند سرمایه اولیه، 
کسب دانش و تجربه هستند و اگر بنا بر این باشد 
که زنان با فعالیت های گروهی با یکدیگر وارد بازار 
کار شوند، زنانی که دارای تجربه هستند در کنار 
زنانی که به دانش روز واقف هس��تند، می توانند 
در زمینه تولید محص��والت موفق تر عمل کند.  
نقوی ادامه داد: همچنین برای زنان خوداشتغال 
و افرادی که در آغاز راه کسب و کار خود هستند، 
آموزش های��ی در دو ح��وزه عمومی و تخصصی 
پیش��نهاد می شود. آموزش های عمومی ش��امل مهارت های مدیریتی، بازاریابی، 
فروش و تامی��ن منابع مالی خرد و آموزش های عمومی حول استانداردس��ازی 

محصول )کاال و خدمات( هستند.

نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایرانسود 8.8 میلیارد دالری هوآوی در سال 2۰۱8

نقش دوستان نزدیک بر موفقیت و رشد ما پوشیده نیست. بااین حال، 
شاید ندانیم که چطور روابط خود را توسعه دهیم.

پی��ش از ای��ن، جی��م رون به عنوان یک س��خنران انگیزش��ی اعالم 
ک��رده بود که موقعی��ت فعلی ما میانگین موقعیت 5 نفری اس��ت که 
بیش��ترین وقت خود را با آنها س��پری می کنی��م. هنگامی که به دایره  
اطرافی��ان نزدیک خود نگاه می کنی��د، آیا آنها را جزو افرادی می بینید 
که برای رس��یدن به رویاهای تان، ش��ما را تش��ویق می کنند؟ یا اینکه 
توانمندی های ش��ما را دس��ت کم می گیرند و به سمت مسیرهایی که 

مورد عالقه تان نیست سوق می دهند؟
درواق��ع، اطرافیان م��ا، به ویژه افرادی ک��ه آگاهانه آنه��ا را انتخاب 
می کنیم می توانند شخصیت فردی و حرفه ای ما را تقویت کنند. فارغ 
از اینک��ه چنین تاثیری عمدی یا غیرعمدی ش��کل می گیرد، آنها این 
قدرت نفوذ را دارند تا روی طرز تفکر و حتی تصمیماتی که می گیریم، 
تاثیر بگذارند. رس��یدن به باالترین حد از توانایی ه��ای بالقوه نیازمند 

برقراری ارتباط با اش��خاص و 
گروه هایی است که توانایی های 
ش��ما را بشناسند و به رشدتان 
کمک کنند. در مقابل، حقیقت 
دیگر درباره  گروه های دوستانه 
این است که اطرافیان ما قدرت 
دارند ک��ه توانمندی های ما را 
سرکوب و نابود کنند! بنابراین، 
مثبت یا منفی بودن این تاثیر 
بس��تگی به ای��ن دارد که چه 
اف��رادی را به عنوان بخش��ی از 
دای��ره  اطرافیان خ��ود انتخاب 

می کنیم.
ش��رایطی را در نظر بگیرید 
ک��ه به دنبال رش��د ش��غلی و 
اجتماع��ی هس��تید. اطرافیان 
اف��رادی هس��تند ک��ه  ش��ما 
ب��ه وضعی��ت ثابت خ��ود خو 
گرفته اند و رشد و پیشرفت در 
برنامه های آنها جایگاهی ندارد! 
طبیعی است که چنین جمعی 

از شما می خواهد که دست از ماجراجویی های خود بردارید و خودتان 
را با همان وضعیت راکد وفق دهید. بااین حال، دالیل دیگری برای پیدا 

کردن دوستان و همتایان مشوق وجود دارد.
پیش��نهاد می ش��ود حلقه  پیرامون خود را از دسته  اشخاصی انتخاب 
کنید که به باالتر بردن س��رعت شما برای رسیدن به هدف تان کمک 
می کنند. شما می توانید از این گروه چیزهای زیادی یاد بگیرید و آنها 
هم مدام به ش��ما یادآوری می کنند که توانایی رس��یدن به موفقیت و 
ق��درت را دارید و به توس��عه  خالقیت و الهام بخش بودن ش��ما کمک 

می کنند.
البته این پیشنهادها به آن معنا نیست که خانواده یا دوستان قدیمی 
خود را کنار بگذارید! فقط س��عی کنید بیش��تر وقت ش��ما با گروهی 

بگذرد که ذهنیت و اهدافش شبیه به شما باشد.

تا اینجا به مزایای داش��تن یک گروه دوس��تی هم فکر و حامی اشاره 
ش��د. اکنون باید دانس��ت که چنین دوس��تانی را چگونه می توان پیدا 
کرد؟ طبیعی اس��ت که مسئله به س��ادگی پیدا کردن دوستان دوران 
مدرس��ه نباش��د! هرچند با وجود سختی های این مس��یر، امکان پذیر 

خواهد بود.
خود را در محفل های مورد عالقه قرار دهید

چنانچ��ه عالقه و اهداف خاصی را دنب��ال می کنید، در محیط  هایی 
ق��رار بگیرید که هم فکران ش��ما در آنجا حضور دارن��د. برای مثال اگر 
هدف ش��ما فعالیت در عرصه تناس��ب اندام است، به طور منظم به یک 
باشگاه ورزش��ی بروید و سعی کنید دوستانی را در آنجا پیدا کنید. به 
این ترتیب، در فضایی قرار خواهید گرفت که زمینه  رشد سریع تر شما 
فراهم خواهد بود و افرادی که اهداف مشابه با شما دارند، هم مسیرتان 

خواهند شد.
دست از تطابق تحمیلی خود با دیگران بردارید!

ش��بکه های دوستی زیادی 
وج��ود دارن��د، ام��ا ب��ه آن 
ش��وید  ملح��ق  گروه های��ی 
ک��ه با هدف ش��ما هم خوانی 
نزدیک ت��ری دارند. برای این 
منظور، هنگام شرکت کردن 
در ه��ر ک��دام از گروه ه��ای 
م��ورد نظر ب��ا اعض��ای آنها 
صحبت کنی��د و از اهداف و 
س��ؤال  چشم اندازهای ش��ان 
کنید. برای مثال، اگر خواهان 
این هس��تید که وارد مس��یر 
مدیریت شوید، ارتباط عمده 
با افرادی ک��ه در جایگاه های 
متوس��ط کاری ق��رار دارند، 

کارآمد نخواهد بود.
اهداف و خواسته های خود 
را بشناس��ید و س��عی نکنید 
ک��ه خودت��ان را در هر دایره 
و گروهی جای دهید! تش��ابه 
ش��ما با افراد، خ��ود به خود 
باعث برقراری ارتباط شما با آنها خواهد شد. ازاین رو، چنانچه در گروه 
مناسب قرار بگیرید متوجه آن خواهید شد؛ زیرا در چنین جمع هایی، 

شما خود واقعی تان هستید و احساس راحتی می کنید.
جست وجوهای آنالین داشته باشید

چنانچ��ه با برقراری ارتباط حضوری با افراد مش��کل دارید، ازطریق 
فضای آنالین وارد ش��وید، بنابراین پیش��نهاد می شود تا پادکست ها و 
کتاب ه��ای افراد مورد عالقه ان را دنبال کنی��د و به دنبال افراد هم فکر 
خود در فضاهای آنالین باشید تا پس از برقراری ارتباطات اولیه، زمینه 
دیدارهای حضوری فراهم شود. هنگام برقراری ارتباط، این نکته را مد 
نظر داش��ته باشید که هر دوی ش��ما به یک اندازه برای هم دیگر مفید 

خواهید بود.
FASTCOMPANY/zoomit :منبع

آیا اطرافیان توانایی های شما را سرکوب می کنند؟

مدیرعامل دایملر:

 سانحه بوئینگ ۷3۷ مکس
نشانگر ضعف فناوری خودران است

یادداشـت

رئیس دانش��گاه تهران گفت برنامه داریم در سال جدید تحول و نوآوری در 
آموزش دانشجویان این دانشگاه ایجاد کنیم.

محم��ود نیلی احمدآب��ادی در گفت وگو ب��ا خبرنگار مهر، گف��ت: هدف از 
ایجاد تحول و نوآوری در آموزش دانش��جویان دانش��گاه تهران این اس��ت که 

دانشجویان در حین تحصیل تجربه های علمی بیشتری را کسب کنند.
وی اف��زود: در س��ال جاری اولویت ما این اس��ت که موض��وع کارآفرینی و 
مس��ئولیت اجتماعی را در برنامه های آموزشی دانشجویان دانشگاه وارد کنیم 

که این امر در راستای تحول و نوآوری در آموزش است.
رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: از دیگر برنامه های این دانشگاه برای 

سال ۹8 ارتقای جایگاه بین المللی در حوزه آموزش است.

 تحول و نوآوری
در آموزش دانشگاه تهران



در شماره قبل به طرح های گرافیکی مینیمالیستی پرداختیم و در این شماره طراحی های مینیمالیستی مبتنی 
بر وب را بررسی می کنیم:

Huge Inc .۱

صفحه سایت رسمی برند Huge Inc به گونه ای کامال زیبا و در عین حال ساده طراحی شده است. در حقیقت 
این طراحی جذاب بیانگر نگاه تازه برند به مسائل و مشکالت مشتریانش است. عالوه بر رنگ قرمز مورد استفاده 
در پس زمینه کار، رنگ سفید و مشکی نیز برای تاثیرگذاری بیشتر در برخی از نقاط مورد توجه قرار دارد. نکته 
 Huge جالب درخصوص رنگ قرمز این طرح انتخاب طیف نه چندان براق است. به این ترتیب رنگ قرمز سایت
 H برای مخاطب آزاردهنده نیست. متن اصلی صفحه سایت نیز به رنگ سفید طراحی شد است. البته آیکون Inc
)به معنای صفحه اصلی( در تمام صفحات به رنگ مشکی و با پس زمینه سفید قرار دارد. در سمت راست صفحه 

اصلی نیز عبارت Realtor.com با دو رنگ سفید و مشکلی مشاهده می شود. 
2. بُِدو

بدو یک استودیو طراحی در شهر استکهلم سوئد است. شهرت اصلی آنها به خاطر ثبت تصاویر پرتره جذاب و 

همچنین وسواس باال در انتخاب مشتریان است. به این ترتیب همه برندها با پیشنهاد مبلغ باالی دستمزد شانس 
همکاری با آنها را نخواهند داش��ت. یکی از المان های مش��ترک تمام طراحی های این برند استفاده از طیف رنگی 
سفید است. به این ترتیب همیشه در طراحی های این شرکت )پوستر، سایت و آگهی تبلیغاتی( بخش قابل توجهی 

با رنگ سفید پوشش داده می شود. 
Reducing The Obvious .3

یک��ی دیگ��ر از موسس��ه های خالق طرح های س��اده در ای��ن مقال��ه Reducing The Obvious نام دارد. 
طراحی های این موسسه همیشه حالت ساده ای دارند. شاید در ابتدا این سادگی را ناشی از ناتوانی طراح های آنها 

بدانید. با این حال نگاهی به فهرست نام های طراح های این برند شما را متعجب خواهد کرد. به منظور فهم علت 
سادگی بیش از حد طرح های Reducing The Obvious باید به سراغ ارزش های اصلی آنها رفت. در حقیقت 
آنها به پیام اصلی طراحی ها بیش از جلوه های بصری جانبی اهمیت می دهند. در این برداش��ت جلوه های بصری 
جانبی با فریب مخاطب به آنها رکب می زند. طراح های این موسس��ه با تمرکز بر روی انعکاس دقیق پیام اصلی 

مشتریان شان از اقدام به اصطالح نامناسب و فریب مخاطب پرهیز می کنند. 
4. جورجریرا فلورز

صفحه اصلی س��ایت جورجریرا فلورز در عین س��ادگی، جذابیت خاص خود را نیز دارد. در طراحی این سایت 
از رنگ قالب س��فید و مش��کی استفاده شده است. به این ترتیب نگاه مخاطب با رنگ های بیش از حد تند اذیت 

نمی ش��ود. تیم طراحی جورجریرا با طراحی حرف J نام این برند همراه با دنباله بلند به نام کلی برندش��ان نمای 
جالبی داده اند. به این ترتیب حرف J در طراحی سایت شان به مانند دو چشم به نظر می رسد. بدون تردید چنین 

خالقیت هایی در طراحی های مینیمال نگاه مخاطب را به گونه ای مثبت به خود جلب می کند. 
5.  دیزاین کو

در بیشتر اوقات طرح های مینیمال به یک برند امکان پیگیری و بیان اهداف اصلی اش به شیوه های خالقانه را 
می دهد. به عنوان مثال، دیزاین کو توانایی جلب نگاه های وسیعی را از طریق طراحی ساده اش به دست آورد. در 
حقیقت طراحی اصلی صفحه آنها با کنار هم قرار دادن تصویر ۷.۱0۷ جزیره موجود در س��طح س��یاره زمین به 
دست آمده است. به این ترتیب آنها خالقیت باالیی در زمینه جلب نگاه مخاطب از خود به نمایش گذاشته اند. در 
زمینه کاربرد رنگ ها نیز ما شاهد عملکرد مطلوبی هستیم. پس زمینه نارنجی در کنار لوگو جزیره ای به رنگ سفید 
و عبارت »ترویج روحیه خالق در سراسر ۷.۱0۷ جزیره« به رنگ مشکی ترکیب چشم نوازی را رقم زده است. در 
بسیاری از مواقع ما نیازی به طراحی بیش از حد پیچیده نداریم. در عوض با تمرکز بر روی اهداف اصلی برندمان 
امکان های تازه ای پیش روی ما گشوده خواهد شد. از نقطه نظر مخاطب نیز دیگر طرح های بیش از اندازه پپچیده 

جذابیت خود را از دست داده اند. به همین دلیل طراحی های مینیمال بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرند. 
6.  ایُولو

اجازه دهید همین ابتدا و پیش از پرداختن به طراحی موسسه ایولو یک نکته را صادقانه عرض کنم. امکان ندارد طراحی 
جذاب تر از نمونه این برند در سراسر وب پیدا کنید. در حقیقت با فهم حوزه تخصصی فعالیت این برند بیش از هر زمان 
دیگری به خالقیت فزاینده آنها پی خواهیم برد. برند ایولو در زمینه تکنولوژی های نوین و هوش مصنوعی فعالیت دارد. به 
همین دلیل طراحی سایت آنها به گونه ای جذاب رقم خورده است. در نگاه نخست این طراحی سایت شباهت زیادی به 
برندهای فعال در زمینه هوا- فضا مانند ناسا دارد. استفاده از یک کره زمین به رنگ آبی و نقطه های نورانی برای نمایش 
قاره ها و کشورهای مختلف ما را به یاد لوگوی برند ناسا می اندازد. با طراحی زیبای این برند دیگر نیازی به بیان جزییات در 

صفحه اصلی سایت شان نیست. به همین دلیل ما در صفحه اصلی فقط با نام برند ایولو مواجه هستیم. 
7.  تیم براک

تیم براک از فضای سفید و المان های جذاب برای ساخت صفحه اصلی زیبا و در عین حال ساده برای سایتش 
به��ره برده اس��ت. همچنین یک تصویر از ش��خص تیم ب��راک و بچه خوکی در کنارش فض��ای صفحه اصلی را 
خودمانی تر می س��ازد. البته نکته جالب در مورد طراحی س��ایت تیم مربوط به امکانات گسترده اش است. به این 
ترتیب کاربران فرصت جست وجوی مطالب مختلف پیرامون زندگی تیم، آثار هنری اش و نحوه قبول سفارشات را 
دارند. به عالوه محتوای جذاب این سایت شامل مقاالت تیم براک و گفت وگوهای مختلف وی با رسانه ها نیز هست. 
اگر از طرفدارهای هنر طراحی هستید، به هیچ وجه سایت تیم براک را از دست ندهید. این سایت هم در زمینه 
طراحی مینیمال و هم تهیه مطالب جذاب برای کاربران بسیار جذاب است. در حقیقت دنیای طراحی و کسب وکار 

کمتر برندی را به نام موسس اش به خود دیده است. برای همین جذابیت کار تیم براک دوچندان می شود.
ادامه دارد ...
hubspot :منبع

تغییرات صنعت تبلیغات، فرصت های 
کسب وکاری جدید ایجاد می کند

صنعت تبلیغات هم مانند بس��یاری دیگ��ر از المان های مهم 
دنی��ای کس��ب وکار، تغیی��رات اساس��ی را تجرب��ه می کند که 

بازاریابان و مدیران باید با آن هماهنگ شوند.
امروزه، بیش از هر زمان دیگری اهمیت خالقیت و نوآوری در 
کسب وکارها به چش��م می خورد. خالقیت، دیگر تنها به معنای 
عنصری در هنر محس��وب نمی ش��ود. به بی��ان  دیگر، هر بخش 
کس��ب وکار، از مدیری��ت عامل تا بازاریاب��ی و حتی علوم داده، 
برای پیش��رفت نیاز به خالقیت دارند. ش��رکت ها امروز بیش از 
هر زمان به افرادی نیاز دارند که نوآوری داشته باشند، در حل 
مس��ائل حرفه ای عمل کنند و راهکارهای بهینه توسعه دهند. 
همه  آن م��وارد، خالقیت را در صدر مهارت های مورد نیاز قرار 

می دهد.
در نتیجه  افزایش ش��دید نیاز ب��ه خالقیت، این عنصر، امروز 
بیش از همیشه به ابزارها، داده ها و سیستم های صحیح وابسته 
ش��ده اس��ت. به عالوه، ماجراجویی در دنی��ای خالقیت، نیاز به 
ذهنیتی آرام دارد که در ش��رایط کمبود ابزارها، قابل دسترسی 
نیس��ت. از مجموعه ابزارهای مهمی که توس��ط اکثر طراحان، 
اف��راد خ��الق و تولیدکننده ه��ای محت��وا مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد، می توان به Adobe Creative Cloud اشاره کرد 
ک��ه ابزارهای مورد نیاز را به صورت یک جا به آنها ارائه می کند. 
مجموعه  ارائه ش��ده، نمونه ای بارز از قابلیت های مورد نیاز برای 

ارائه  بهترین تجربه  کاربری به مشتریان است.
ادوبی سال ها در تولید ابزارهای خالقانه و مخصوص طراحی، 
فعالی��ت کرده اس��ت. در دوران کنونی نیز ک��ه تولید محتوا به 
ترکیبی از داده و روش نمایش خالقانه  آن تعبیر می ش��ود، این 
شرکت تالش می کند تا سهم خود را از بازار، افزایش دهد. آنها 
با راهکارهای جدید، تالش می کنند تا فضایی مناس��ب را برای 
تولید، عرضه و اشتراک محتوا )خصوصا در تبلیغات( در اختیار 

شرکت ها و افراد قرار دهند.
به هرحال، اس��تفاده از ابزارهای ادوبی برای تولید و اش��تراک 
محتوای تبلیغاتی، راهکار مش��ترک بس��یاری از ش��رکت های 
کوچک و بزرگ جهان است؛ البته، در برخی مناطق، دسترسی 
آس��ان به آن ابزارها امکان پذیر نیست و شاید سرمایه  مورد نیاز 
نیز در اختیار س��ازمان نباش��د. به هرحال، هدف از مثال زدن 
ادوب��ی و ابزارها آن بود که ش��رکت ها و اف��راد، باید ابزارهایی 
مناس��ب را برای فعالیت های تبلیغاتی در دنیای امروز انتخاب 

کنند که در ادامه، به شرایط و دالیل آن می پردازیم.
انتخاب ابزار مناسب

همکاری ش��رکت های مایکروسافت، SAPو ادوبی، سرویسی 
ایج��اد ک��رده اس��ت  را   Open Data Initiative به ن��ام 
ک��ه کاربران با اس��تفاده از آن، می توانن��د داده های خود را در 
پلتفرم های مختلف آن ش��رکت ها به اش��تراک بگذارند. همین 
رویکرد س��اده، تا چن��د وقت پیش یک��ی از چالش های اصلی 
شرکت ها در تولید محتوا بود. بن اشنایدر، مدیر محصول بخش 
IT شرکت آندر آرمور، درباره  استفاده از ابزارهای هماهنگ در 

بازاریابی و تولید محتوا می گوید:
ما به منبعی ثابت و واحد برای داده ها و اطالعات نیاز داشتیم. 
هدف آن بود که محلی مش��ترک ایجاد شود تا هر فرد، به نیاز 
 Adobeمورد نظر خود به راحتی دس��ت پیدا کند. استفاده از
Experience Manager، مق��دار زیادی در زمان مورد نیاز 

تیم ها برای بارگذاری فایل ها و موارد دیگر، صرفه جویی کرد. 
شرکت سیلزفورس نیز س��رمایه گذاری روی مدیریت محتوا 
را شروع کرده است. آنها سرمایه گذاری  و دستاوردهای موفقی 
در ح��وزه   CRM داش��ته اند و امروز، تصمیم ب��ه تغییر جهت 
گرفته اند. به هرحال، CRM نیز در دنیای فناوری دوران خاص 

خود را داشت که به مرور رو به پایان می رود.
هوشمندی کاربردی

اس��تفاده از ابزاره��ای بهین��ه ب��رای افزایش اتوماس��یون و 
هوش��مندی فرآینده��ا در کس��ب وکار، نقطه  ق��وت مهم دیگر 
کسب وکارها محس��وب می ش��ود. امروزه، فرآیندهای بسیاری 
حت��ی در بحث ه��ای بازاریابی نیاز به خودکارس��ازی دارند که 
ابزارهای متن��وع و کاربردی زیادی نیز برای آنها عرضه ش��ده 
است. فرآیندهای محتوایی، از تولید و مشارکت نیروها گرفته تا 
عرضه و بهینه س��ازی، نیاز به مدیریت و بعضا اتوماسیون دارند. 
محتوای تولید و مدیریت شده، تجربه  کاربری یکپارچه ای را در 

تمامی حوزه ها و موقعیت ها برای کاربران ایجاد می کند.
س��یلزفورس قصد دارد تا با هم��کاری Sitescore، مدیریت 
دس��تی کنونی را بهبود ببخش��د و هرچه بیشتر، به راهکارهای 
ادوبی نزدیک ش��ود. به هرحال، همه  ش��رکت های بزرگ تالش 
می کنن��د تا فرآیندهای مدیریت و اتوماس��یون داده و محتوا را 
بهبود ببخشند. امروزه همه می دانیم که محتوا بدون داده، تنها 
ظاهری جذاب دارد و داده، بدون )طراحی( محتوا، تنها تعدادی 

عدد بی معنا می شود.
بهره برداری از تغییرات

هر زمان که تغییری اساس��ی در نحوه  تولید محتوا، تبلیغات، 
هدف گیری و ارتباط با مش��تریان در بازار رخ دهد، فرصت های 
مناس��بی برای کس��ب درآمد و حتی راه اندازی کسب وکار نیز 
ایجاد می ش��ود؛ البته، قطعا نمی توان با تأس��یس اس��تارتاپ یا 
گروه ه��ای کوچک، به س��رعت با ش��رکت های بزرگی همچون 
ادوب��ی و س��یلزفورس رقابت کرد. به هرح��ال، صنعت تبلیغات 
هم مانند س��ئو که 25 س��ال پیش ظهور پیدا ک��رد، تغییرات 
چش��مگیری را پیش رو دارد و می توان ب��ا درنظر گرفتن آنها، 

فرصت های آتی را شکار کرد.
فرصت اصلی دنیای کس��ب وکار در بهره ب��رداری از تغییرات 
دنیای تبلیغات، در رقابت با ش��رکت های بزرگ نهفته نیس��ت. 
در ع��وض، تیم های کوچک باید بتوانن��د راهکارهایی بهینه را 
برای خودشان پیاده  کنند تا به مرور، شاید آنها را به سرویس یا 
خدماتی جامع توس��عه دهند. نکته  اساسی در این مسیر، درک 
تغییرات فرآیند تولید محتوا در جهان امروز است که نیازها به 

ابزارها را نیز تغییر خواهد داد.
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع
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اگ��ر به راس��تی یک تصویر زیبا ارزش��ی بیش از صده��ا حرف دارد، 
بنابراین داشتن تصاویر استاک )خام( زیبا برای بازاریاب های دیجیتالی 

بسیار دارای اهمیت خواهد بود. 
به راس��تی چرا تصاویر خام دارای ارزش باالیی هس��تند؟ به برخی از 

کاربردهای آنها توجه کنید:
• افزایش سرعت جذب مخاطب 

• ایجاد تحولی اساسی در کیفیت پست های برندها در شبکه های اجتماعی
• ساخت جلوه بصری برندها

نکته مهم در زمینه اس��تفاده از تصاویر خ��ام رعایت قانون کپی رایت 
است. به این ترتیب بسیاری از افراد بدون آگاهی از مالکیت تصاویر مورد 
نظر قانون کپی رایت را نقض می کنند. در دنیای اینترنت حساس��یت ها 
پیرامون مالکیت محتوا بس��یار باالس��ت. به همین دلیل سایت برخی از 

برندها به دلیل عدم رعایت قانون کپی رایت بسته می شود. 
یکی از راهکارهای جالب برای پرهیز از نقض قانون کپی رایت استفاده 
از تصاویر خام رایگان اس��ت. خوش��بختانه امروزه س��ایت های بس��یار 
زی��ادی در زمینه ارائه چنین تصاوی��ری فعالیت دارند. به این ترتیب در 
آرش��یو سایت های رایگان استاک با تصاویر گوناگون و با کیفیتی مواجه 
می ش��ویم. عکاس های چنین تصاویری حق استفاده از آثار خود را برای 

عموم مردم آزاد گذاشته اند. 
در ای��ن مقاله هدف اصلی من گردآوری فهرس��تی مناس��ب از منابع 
معتبر تصاویر خام اس��ت. به این ترتیب برند شما دیگر درگیر مشکالتی 

نظیر نقض قانون کپی رایت در فرآیند بازاریابی نخواهد شد. 
Unsplash .۱

س��ایت Unsplash یکی از برترین آرش��یو های تصاویر خام را دارد. 
نکته جالب در مورد این س��ایت استفاده از تصاویر کامال باکیفیت است. 
همچنین گالری این سایت بیش از 850 هزار تصویر استاک را در خود 

جای داده است. 
شاید اغلب ما انتظارات بسیار اندکی از یک سایت ارائه تصاویر استاک 
رایگان داش��ته باش��یم. با این حال Unsplash نظر ما را به طور کامل 
تغیی��ر خواه��د داد. در حقیقت، کیفیت تصاویر این س��ایت به نس��بت 
بس��یاری از نمونه های پولی بس��یار بهتر اس��ت. اگر در زمین مدیریت 
کسب وکاری میان رده فعالیت دارید، تصاویر این سایت به شما در زمینه 

بازاریابی و تبلیغات کمک شایانی خواهد کرد. 
Gratisography .2

در اینج��ا ما با س��ایت ش��خصی یک��ی از برترین عکاس ه��ای حوزه 
کس��ب وکار مواجه هس��تیم. رایان مک گویر شهرت بس��یار زیادی در 
زمینه ثبت تصاوی��ر خالقانه دارد. تجربه همکاری با برخی از بزرگترین 
برنده��ای دنیا س��ایت وی را بدل به گزینه ای وسوس��ه کننده برای هر 

برندی کرده است. 
تمام تصاویر س��ایت Gratisography در کیفیت بسیار باال و کامال 
رایگان عرضه می شود. همچنین برخالف بسیاری از سایت ها، استفاده از 
تصاویر آن در زمینه های مختلف تجاری دارای هیچ محدودیتی نیست. 
ش��اید در نگاه نخست آرشیو شخصی یک عکاس دارای شمار محدودی 
از تصاوی��ر باش��د، با این حال مک گویر علی رغم ش��مار نس��بتا اندک 

تصاویرش موفق به جلب رضایت سلیقه های مختلف شده است. 
IM Free .3

س��ایت IM Free یکی از بزرگترین آرش��یوهای سراسر اینترنت را 
دارد. اس��تفاده از تصاویر رایگان این س��ایت ب��رای تمام مقاصد تجاری 
رایگان اس��ت. همچنین دسته بندی متنوع آن نیز هر کاربری را به وجد 

خواهد آورد. 
نکته جالب در مورد س��ایت IM Free امکان یافتن محتوایی بسیار 
بیش��تر از تصاویر خام اس��ت. قالب های متنوع سایت، آیکون و بسیاری 
موارد دیگر با اندکی جست وجو در این سایت قابل دسترسی خواهد بود. 

Pixabay .4
نظر شما در مورد مواجهه با بیش از نیم میلیون تصویر خام چیست؟ 
س��ایت Pixabay چنین رقم خیره کننده ای از تصاویر کامال رایگان را 
برای کاربران فراهم کرده اس��ت. نکته هیجان انگیز در مورد تصاویر این 
 )Creative Commons Zero )CC0 س��ایت پوش��ش گواهینامه
اس��ت. معن��ای این امر امکان اس��تفاده از تصاویر س��ایت به دو صورت 

آنالین و چاپی است. 
Pexels .5

Pexels یکی دیگر از س��ایت های جذاب برای دسترس��ی به هزاران 
تصویر خام اس��ت. این سایت اغلب تصاویر خود را از طریق عکاس های 
ت��ازه کار و جوی��ای موقعیت ه��ای بهتر تهی��ه می کند. به ای��ن ترتیب 
عکاس های مورد نظر برای نمایش کیفیت کارهای خود آنها را به صورت 
کام��ال رایگان در اختیار عالقه مندان قرار می دهند. همچنین باید توجه 
داش��ت که این سایت به طور حیرت انگیزی با س��ایر سایت های مشابه 
هماهنگ��ی دارد. به این ترتیب به محض انتش��ار تصاویر رایگان تازه در 
س��ایت های دیگر، Pexels نیز آنها را در فهرس��ت تصاویر جدید خود 

درج می کند. 
Burst .6

برند ش��اپیفای نامی آش��نا برای عالقه مندان ب��ه بازاریابی دیجیتال 

اس��ت. این برند به عنوان گامی در راس��تای توسعه کسب وکارش اقدام 
به راه اندازی مجموعه ای از تصاویر خام کرده اس��ت. سایت Burst تمام 
نیازهای ما در زمینه دسترسی به تصاویر خام را رفع می کند. اگرچه این 
س��ایت هنوز در مرحله آزمایشی اس��ت، اما دسترسی به آرشیوش برای 

عالقه مندان امکان پذیر خواهد بود. 
Picjumbo .7

س��ایت Picjumbo با بیش از 5میلیون دانلود از زمان تاس��یس در 
س��ال 20۱3 به عنوان یک شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تصاویر خام 
ش��ناخته می شود. کاربران به مانند هر ش��بکه اجتماعی دیگری امکان 
ثب��ت نام در این س��ایت را دارند. س��پس در دس��ته بندی های مختلف 
ش��مار بس��یار باالیی عکس در اختیارش��ان قرار می گیرد. اگر حوصله 
جس��ت وجوی تصاویر مختلف را ندارید، Picjumbo مجموعه تصاویر 
خام در دسته بندی های مختلف را برای شما آماده کرده است. هر کدام 
از این مجموعه دارای بیش از 200 تصویر است. با این حال استفاده از 
بخش مورد نظر نیازمند پرداخت حق عضویت است )۱5 دالر در ماه(. 

Morguefile .8
س��ایت Morguefile در مقایسه با بس��یاری از نمونه های دیگر این 
مقاله تجربه بیش��تری دارد. این سایت در س��ال ۱۹۹6 راه اندازی شد. 
درست زمانی که خبری از دیگر سایت های بزرگ عرضه تصاویر رایگان 
نبود. این سایت در زمینه بارگذاری تصاویر رایگان وسواس زیادی دارد. 
به همین دلیل آرشیوش پر از تصاویر جالب است. در حقیقت خبری از 

تصاویر بی کیفیت در مجموعه Morguefile نیست. 
Reshot .9

ش��عار اصل��ی س��ایت Reshot در ن��وع خود بس��یار جذاب اس��ت: 
»بزرگتری��ن مجموعه از تصاویر خ��ام رایگان که هیچ جای دیگری پیدا 
نخواهید کرد.« تصاویر این س��ایت مجموعه ای از آثار عکاس های جوان 
و جویای نام اس��ت. به ای��ن ترتیب معامله ای منصفان��ه میان برندها و 
عکاس های جوان صورت می گیرد. برندها تصاویر خام ش��ان را به رایگان 
تامی��ن می کنند و عکاس های تازه کار نام ش��ان در کن��ار آثار مورد نظر 

درج خواهد شد. 
 Stockvault .۱۰

این س��ایت دارای بیش از 35 هزار تصویر رایگان اس��ت. نکته جالب 
در مورد Stockvault اداره اش به س��بک یک پلتفرم آنالین است. به 
ای��ن ترتیب کاربران با ثبت ن��ام و بارگذاری تصاویر خود آن را مدیریت 
می کنند. البته در این میان مدیران س��ایت پی��ش از بارگذاری تصاویر 
تحقی��ق مختصری در م��ورد راس��تی آزمایی ادعای کارب��ران مبنی بر 

مالکیت معنوی تصاویر انجام می دهند. 
 Negative Space .۱۱

این س��ایت تصاویر رایگان اس��تاک تحت پوشش گواهینامه CC0 را 
 Negative Space به صورت هفتگی منتش��ر می کند. تصاویر سایت
قابلیت جس��ت وجو براساس دسته بندی، رنگ و موضوع را دارند. به این 

ترتیب کاربران در کمترین زمان ممکن به آنها دست می یابند. 
 Kaboompic .۱2

س��ایت Kaboompic فعالی��ت گس��ترده ای در زمین��ه جمع آوری 
تصاویر خام رایگان برای اس��تفاده ش��خصی و تجاری دارد. در آرش��یو 
ای��ن س��ایت کاربران امکان یافت��ن تصاویر مدرن و رنگ��ی را دارند. در 
حقیقت این س��ایت ش��هرت عمده ای برای تصاویر س��بک مدرن اش به 

دست آورده است. 
 FancyCrave .۱3

س��ایت FancyCrave نمونه بارز شنا برخالف مسیر رودخانه است. 
در زمانی که بیش��تر س��ایت های عرض��ه تصاویر خام رایگان به س��وی 
نمونه های مدرن می روند، این سایت تاکید اساسی بر روی تصاویر بیانگر 
داس��تانی خاص و احساس��ی دارد. در حقیقت این سایت تمرکز اصلی 
خود را بر روی انتش��ار تصاویر رایگان در زمینه گردش��گری و مسافرت 
قرار داده اس��ت. به این ترتیب FancyCrave بدل به گزینه ای جذاب 

برای آژانس های مسافرتی شده است. 
وقتی به گالری متنوع این سایت نگاه می کنیم، کیفیت باالی تصاویر 
ما را به حیرت می اندازد. بدون تردید پس از مشاهده تصاویر این سایت 
تحولی اساسی در زمینه کیفیت مطالب برندمان در شبکه های اجتماعی 

روی خواهد داد. 
 Raw Pixel .۱4

برخی از س��ایت های عرض��ه تصاویر خام مانور زیادی بر روی ش��مار 
باالی موجودی آرشیوش��ان می دهند. ادعای س��ایت Raw Pixel اما 
ب��ه کلی متفاوت اس��ت. آنها هی��چ ادعایی در زمینه عرض��ه بزرگترین 
آرشیو تصاویر خام ندارند. برعکس، آنها ادعای جلب رضایت سلیقه های 
مختل��ف را می کنن��د. تنوع تصاویر این س��ایت به معن��ای واقعی کلمه 

حیرت انگیز است. 
 Raw Pixel نکته جالب در مورد سیستم بارگذاری تصاویر در سایت
تحلیل میزان دانلود تصاویر و بارگذاری هرچه بیش��تر دس��ته بندی های 
پرطرفدار است. به این ترتیب همیشه کاربران از تصاویر این سایت لذت 

کافی را خواهند برد. 
 Foodie Feed .۱5

س��ایت Foodie Feed بدون اندکی تردید بهترین آرشیو در زمینه 
خوراکی را دارد. با هر س��لیقه و ذائقه ای شیفته این سایت خواهید شد. 
هدف اصلی آنها از فعالیت در دنیای آنالین انتشار هرچه بیشتر تصاویر 

زیب��ا و خوش��مزه پیرامون خوراکی های مختلف اس��ت. ب��ه این ترتیب 
عالقه مندان به دنیای خوراکی ها و آشپزی امکانات بهتری برای نمایش 

زیبایی های این هنر به دیگران خواهند داشت. 
 Stock Snap .۱6

س��ایت Stock Snap شعار بسیار جالبی دارد: »دسترسی به تصاویر 
خام مورد نیاز در کمترین زمان ممکن«. بدون تردید موتور جست وجوی 
تصاویر در همه س��ایت های تصاویر خام وج��ود دارد. با این حال مزیت 
Stock Snap اس��تفاده از موتور جس��ت وجو همراه با هوش مصنوعی 
قدرتمند اس��ت. به این ترتیب دس��ته بندی جست وجوی این سایت در 
قالب تاریخ، موضوع و ترندهای برتر ش��بکه های اجتماعی قرار دارد. در 
بخش ترندهای برتر موتور جس��ت وجوی این س��ایت با تحلیل وضعیت 
ترندهای شبکه های اجتماعی بهترین پیشنهادها را به کاربران می دهد. 

 FreeStocks .۱7
س��ایت FreeStocks یک��ی دیگ��ر از س��ایت های بس��یار جذاب و 

کاربردی در زمینه دستیابی به تصاویر خام است. 
تفاوت اصلی میان این سایت با بسیاری از نمونه های مشابه اختصاص 
آن به آثار س��ه عکاس حرفه ای است. این عکاس ها در زمان فراغت شان 
اق��دام به ثبت این تصاوی��ر می کنند. به این ترتی��ب کاربران می توانند 
 FreeStocks نس��بت به کیفیت بس��یار باالی آثار موجود در س��ایت

اطمینان داشته باشند. 
 Splitshire .۱8

دانیل ناس��کو، طراح مش��هور س��ایت، چند س��ال پیش اس��تارتاپ 
Splitshire را اج��را کرد. ه��دف اصلی وی راه ان��دازی پلتفرمی برای 
دسترس��ی ساده و سریع به تصاویر و ویدئوهای رایگان بود. دسته بندی 
مطالب این س��ایت به گونه ای کاربردی برای برندها و کاربران معمولی 
تعبیه ش��ده است. دانیل ناسکو به دلیل اینکه در دوران کودکی مدت ها 
در مناط��ق فقی��ر و بد آب و هوا زندگی کرده، توجه ویژه ای به انتش��ار 
تصاویر خام از چنین مناطقی دارد. اگر در زمینه مدیریت س��ازمان های 
عام المنفع��ه و حفاظت از محیط زیس��ت فعالیت دارید، س��ایت دانیل 

محتوای بسیار جذابی برای شما خواهد داشت. 
 Life Of Pix .۱9

سایت Life Of Pix مجموعه ای بزرگ از تصاویر خام باکیفیت است. 
در حقیق��ت آژانس تبلیغاتی لی��وری در مونترئال کانادا این س��ایت را 
تاس��یس کرده اس��ت. با حذف قوانین مربوط به کپی رایت، بس��یاری از 

بازاریاب ها توجه ویژه ای به این سایت دارند. 
مزیت اصلی سایت Life Of Pix انتشار تصاویر متنوع  از زاویه دید 
ی��ک برند مطرح در زمینه تبلیغات اس��ت. به این ترتیب کاربران بخش 
مربوط به »پیشنهاد مدیران« را به بیشتر از هر دسته بندی دیگری مورد 

توجه قرار می دهند. 
 Picography .2۰

سایت Picography یکی دیگر از سایت های فعال در زمینه انتشار 
تصاویر خام باکیفیت اس��ت. نکته مهم درخصوص این س��ایت فعالیت 
انحصاری برای رفع نیازهای بازاریاب های دیجیتال است. به این ترتیب 

آثار چندانی برای کاربران معمولی در این سایت وجود ندارد. 
 MMT Stock .2۱

سایت MMT Stock مجموعه ای از تصاویر خام باکیفیت برای رفع 
نیازهای بازاریابی برندهاس��ت. این تصاویر از سوی جفری بتس انتخاب 
می شود. هدف اصلی جفری از فعالیت در این سایت نمایش زیبایی های 
هنر عکاس��ی به دیگران اس��ت. تصاویر این س��ایت به طور مداوم به روز 
رسانی می شوند. به منظور سهولت کاربری افراد به روز رسانی ها به طور 

یکجا و در پایان هفته صورت می گیرد. 
 Jay Mantri .22

س��ایت Jay Mantri متعلق به عکاس مش��هور ایتالیایی است. وی 
در این س��ایت عالوه بر انتشار تصاویر رایگان برای برندها به فروش آثار 
باکیفیت نیز مش��غول اس��ت. به این ترتیب بهره من��دی از تمام تصاویر 
این س��ایت رایگان اس��ت. با این حال کیفیت HD به باالی آنها باید با 

پرداخت هزینه جداگانه خریداری شود. 
 ISO Republic .23

ه��دف اصلی این س��ایت ارائ��ه تصاویر ج��ذاب ب��ه وبالگ نویس ها، 
بازاریاب ها، طراحان س��ایت و برندهاست. دسته بندی تصاویر سایت نیز 
براساس نیاز مخاطب های هدف طراحی شده است. به این ترتیب برندها 
مش��کل خاصی در زمینه دسترس��ی به تصاویر مورد نظرشان نخواهند 

داشت.
 New York Old Stock .24

همانط��ور که از نام این س��ایت برمی آید، در آن مجموعه ای وس��یع 
از تصاوی��ر قدیم��ی و رایگان مربوط به ش��هر نیویورک یافت می ش��ود. 
البته امروزه دامنه فعالیت این برند بس��یار گسترده تر از قبل شده است. 
به همین دلیل انتش��ار رایگان تصاویر قدیمی تمام ش��هرها در دس��تور 

کارشان قرار گرفته است. 
 Refe .25

سایت Refe به دلیل انتشار تصاویر خام زیبا و ساده به شهرت رسیده 
است. هدف اصلی این س��ایت نمایش تصاویری هرچه بیشتر از زندگی 
واقعی مردم سراس��ر جهان اس��ت. به این ترتیب برندهای عالقه مند به 
طرح های مینیمال ایده های جالبی در سایت Refe پیدا خواهند کرد. 
hootsuite :منبع

چند درصد مشتریان در بازاریابی، براساس برند 
تصمیم گیری می کنند و برای آنها باید چه کرد؟

یکی از عمده ترین سرمایه های هر سازمان و یا کمپانی، دارا بودن 
یک نام تجاری و برند محبوب و معتبر است.

مطابق بررسی های اخیر در عرصه فروش و ابتکار کاالها 5۹درصد 
خریداران کاالها و فرآورده ها برندی را انتخاب می کنند و در اولویت 
قرار می دهند ک��ه آن برند را می شناس��ند و از معروفیت برخوردار 

است.
براس��اس تجربه مش��اوره بازاریابی، همچون یک تجارت و صنعت 
کوچک بایس��تی قادر باشید با سران و تجارت ها و صنعت های کالن 
در رقابت باشید. بدین سبب است که بایستی شیوه های متنوعی به 
منظور تایید و اعتبار و رشد نام تجاری خویش در حیطه فعالیت تان 
را اجرا کنید. از این رو می توان گفت برندسازی امری پیش تر از یک 

آرم و نشان زیبا و یا تبلیغات مطلوب است.
یک نام تجاری توفیق یافته و پیروز بایستی در عرصه نظام ارتباط 
و تجربه اس��تفاده کنندگان از تثبیت و پایداری برخوردار باشد. این 

تثبیت و پایداری بایستی در حالت های ذکرشده ذیل برقرار باشد:
پیرامون و فضا، حروف چاپی و جعبه و پاکت بندی، پایگاه اینترنتی 
و نش��ر و اش��اعه اینترنتی، کانال و گروه های اجتماعی و مارکتینگ 

معنایی، فروش و فعالیت ها و سرویس های مخاطبان و خریداران.
بایس��تی آگاه ش��وید که پروس��ه به وجود آمدن یک برندس��ازی 
معروف و محبوب به س��رعت و در زمان اندک، امکان پذیر نیس��ت. 
بدون ش��ک برندینگ یک فرآیند طوالنی مدت اس��ت. ولی در انتها 
منته��ی به یک ارتباط درازمدت با مخاطبین و خریداران می ش��ود. 
این به معنای فروش زیادتر، برنامه های فراوان تر، معروفیت و حسن 

شهرت نام تجاری سازمان و شرکت شماست.
نکات اساسی در برندسازی

از مخاطبان و مش��تریان نام تجاری خود مطلع ش��د: اصل و پایه 
اساسی ایجاد یک نام تجاری و برند آن است که جامعه هدف خویش 
را تعیین کند. در این پروسه به آنها دقت و توجه کنید. زمانی که در 
فرآیند برندسازی هس��تید، مشخص کنید که عیناً می خواهید برند 

خود را به چه گروه و اشخاصی بشناسانید.
مقصود برند سازمان و شرکت شما چیست؟ پیش از ساخت برندی 
که بینندگان و جامعه هدف شما به آن اطمینان کنند. شما بایستی 
اعتباری که تجارت و یا صنعت ش��ما در دس��ترس آنان می گذارد را 
ارزیابی کنید. اعالمیه رس��الت برندسازی به گونه ای آسان و واضح، 
مقص��ود از ایجاد و امور حرفه و تجارت ش��ما را توصیف و تفس��یر 
می کند. این اطالعیه همه  ابعاد برندس��ازی را معلوم می گرداند. کل 
تمام عناصر از آرم و طنین، پیغام و کاراکتر بایس��تی این رسالت را 

بازتاب دهند.
س��ایر برندهای حیطه فعالیت و تج��ارت خویش را ارزیابی کنید: 
ش��ما نبایس��ت ابداً از س��ایر برندهایی که در تجارت و کسب و کار 
ش��ما وجود دارند تقلید کنید. در مورد رقب��ای بزرگ صنعت خود 
و کارکرد آنان مطالعه کنید. بررس��ی ها نشان خواهد داد که چگونه 
رقیبان صنعت شما به صورت ثمربخش و یا غیرکارآمد، قادر شده اند 

که برندسازی کنند.
تمایزات و امتیازات نام تجاری خود را جار بزنید: ش��ما بایس��تی 
ب��ه طور واضح مطلع باش��ید که چه م��واردی و تمایزاتی در جهت 
ارائ��ه به مخاطبین و خریداران برخوردار هس��تید که س��ایر برندها 
از آن برخوردار نیس��تند. امتیاز قدرتمند ش��ما قادر است فعالیت ها 
و س��رویس ها به خریدران به گونه ای واضح تر و گویاتر باش��د یا هر 
ف��رآورده به صرفه تازه ای را ارائه دهید تا قادر ش��ود به رقبای بزرگ 

صنعت خود رقابت کنید.

طراح��ی آرم و س��مبل و پیغ��ام منحصر به فرد را به یاد داش��ته 
باش��ید: ش��الوده و قطعاً پراهمیت ترین قسمت برندینگ، ایجاد یک 
آرم و پیغ��ام تبلیغاتی مطلوب و درخور در جهت حرفه و تجارت تان 
اس��ت. بودجه و فرصت الزم را به منظور طراحی یک آرم استثنایی 
فراه��م کنی��د، چراکه آرم ش��ما در هر چیزی جای گی��رد در واقع 
ماهیت بصری س��ازمان شما را نش��ان می دهد. به منظور این امر از 
متخصص��ان و یا کمپین مبتکرانه در جهت ایجاد ماهیت بصری نام 
تجاری خ��ود بهره بگیرید تا تصویری منحصر به فرد از س��ازمان و 

شرکت شما به نمایش بگذارد.
طنین صنعت و تجارت و فعالیت خویش را معین س��ازید: طنین 
ش��ما با نظر به مقصود حرفه و تجارت ش��ما، مخاطبین و خریداران 
ش��ما و حوزه ای که در آن مش��غول هستید مش��خص می شود. این 
طنی��ن در حقیق��ت چگونگی رابط��ه ایجاد کردن ب��ا مخاطبین و 
خریداران را نمایش می دهد. طنین یک صنعت و فعالیت قادر است 
دربرگیرنده موارد ذیل باشد: غیررسمی و صمیمانه، آموزشی، گفت 

و گو محور، خدمات محور، کاری، تبلیغاتی.
تثبی��ت و پایداری در برندینگ ارزش بس��یاری را دارا اس��ت. اگر 
هنگامی که به فکر تحول و اصالح در نام تجاری خود هستید و قصد 
دارید برندی با اثربخش��ی فراوان تری ایجاد کنید این فاکتور مهم را 
لحاظ کنید و آن فاکتور ثبات اس��ت. نام تجاری نبایس��ت دائماً در 
حال تحول و اصالح باشد زیرا این تحوالت سبب سردرگمی و عدم 

اطمینان مخاطبین و خریداران به شما خواهد شد.
qmpmarketing :منبع
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چرا حتی بهترین کارآفرین  ها هم مخالفانی 
دارند؟

وجود فض��ای باز ب��رای اب��راز مخالفت کارمن��دان، زمینه 
پیشرفت شغلی را برای کارآفرینان افزایش خواهد داد.

کارآفرینان برای رس��یدن موفقیت باید رهبران قدرتمندی 
باش��ند و کارمندان هم تابع دستورهای آنها باشند. در چنین 
شرایطی، کارمندان معموال به صورت خودکار تابع دستورهای 

مدیر هستند و به آنها اعتماد دارند.
البته همیش��ه رهبر س��ازمان، انس��ان خوبی نیست. تعداد 
زیادی از کارآفرینان مش��هور با وجود شرایط دشوار، به وجهه 
و اعتبار دس��ت یافته ان��د و طبیعتا به دنبال اف��رادی وفادار و 
متعهد هستند. تمایل به ش��نیدن نظرات مخالف و استخدام 
ش��رکا و همکاران با عقاید متنوع، ش��رایط پیش��رفت را برای 

کارآفرینان مساعد خواهد کرد.
تفکر انتقادی و دیدگاه  های جدید

براساس تعریف مارگارت هافمن در تد تاک 20۱2، یکی از 
واضح ترین مزایای تفکر انتقادی این است که اختالف منجر به 
پیشرفت می شود. مخالفت ها رهبر سازمان را مجبور می کنند 
ت��ا با نقطه ضعف های ایده  خود روبه رو ش��ود، اما درصورتی که 
کارمندان مخالفت خود را ب��روز ندهند، نقطه ضعف ها مخفی 

می مانند.
برای مثال، اگر به دنبال بازاریابی برای استارتاپ خود باشید، 
کارمن��د مخالف می تواند بر نگرانی ه��ای بودجه تأکید کند یا 
به مش��کالت دسترس��ی به مخاطب اش��اره کند. در بدترین 
حالت، این مخالفت ها باعث می ش��وند زمان بیشتری را روی 
پژوهش ه��ا و بهب��ود ایده های خود صرف کنی��د. در بهترین 
حال��ت، مخالفت کارمندان در مورد مس��ائلی مانند خطاهای 
بحرانی و پیش��گیری از اتالف وقت، سرمایه یا انرژی به کمک 

شما می  آیند.
هر ش��خصی در ط��ول عمر دچار خطا و انحراف می ش��ود، 
اما این انحراف ها گاهی از ژنتی��ک، تاریخچه و باورهای افراد 
سرچش��مه می گیرند. اگر انحراف ه��ا را به عنوان نقاط کور در 
نظر بگیرید، می توان گفت کارمندانی که اغلب اوقات با ش��ما 
مخالفت می کنند، نقاط کور متفاوتی نس��بت به ش��ما دارند؛ 
درنتیجه می توانید محدودیت های شناختی یکدیگر را خنثی 

کنید و حقیقت را ببینید.
سرسختی و سازگاری

کارآفرین��ان نمونه، معموال افراد سرس��ختی هس��تند. آنها 
نس��بت به اهداف و اقدامات ش��رکت، چش��م انداز مشخصی 
دارن��د. برای مثال اس��تیو جابز، برای دس��تیابی ب��ه مزایای 
کلیدی به دنبال تعبی��ه  ویژگی های عجیب در محصوالت بود 
ی��ا مهلت های غیرممکن را برای انجام کارها تعیین می کرد و 
اغلب اوقات نس��بت به کارمندانی که قادر به برآورده ساختن 

انتظارات او نبودند، صبر خود را از دست می داد.
از طرفی این نوع سرس��ختی یک نقطه ضعف هم به ش��مار 
می رود و ممکن اس��ت باعث شود کس��ب وکارها وقت خود را 
روی ایده های بد سرمایه گذاری کنند یا در صورت نرسیدن به 
اهداف ناامید شوند. وجود کارمندان مخالف، سرسختی شما را 
به چالش می گیرد و اگر هر دو طرف مصمم باشند، می توانند 

به راه حل مشترک برسند.
اعتماد، صداقت و خشم

مطمئن باش��ید هر کارمندی در ط��ول دوره  کاری حداقل 
یک بار با ش��ما مخالفت می کند، اما این سؤال مطرح می شود 
ک��ه آیا کارمندان به روش صحیح و روش��ن، مخالفت خود را 
بروز می دهند یا آن را درون خود نگه می دارند؟ کارمندانی که 
به صورت شفاف با مدیر خود مخالفت می کنند، اطمینان دارند 
مخالفت با او منجر به انتقام جویی نمی شود. درعین حال، مدیر 

می تواند از دیدگاه های مثبت آنها استفاده کند.
فضای باز باعث افزایش احترام و آسایش کارمندان می شود 
و کارآفرین��ان مطمئن می ش��وند حمایت کارمن��دان از روی 
اجبار نیس��ت. متأس��فانه، فضای باز در فضاهای کاری مدرن 
رایج نیس��ت. براس��اس بررس��ی SurveyMonkey، تنها 
58درص��د از زن��ان و 68درصد از مردان، عقی��ده  مخالف در 
محی��ط کار را بدون پیامدهای منفی بروز می دهند. عدم ابراز 
مخالف��ت کارمندان، امکان تبادل ایده در محیط کار را از بین 

می برد و منجر به رنجش آنها می شود.
ایجاد فضایی برای مخالفت

یکی از چالش ه��ای اصلی کارآفرین، ایج��اد محیطی برای 
ابراز مخالفت س��ازنده است بدون اینکه مدیریت یا احترام به 
کارمندان به خطر بیفتند. کارآفرینان با چند استراتژی متعدد 

می توانند این کار را انجام دهند:
• استخدام کارشناس��ان و متفکران انتقادی. تمام نظر های 
مخال��ف، ارزش��مند نیس��تند. کارآفرین��ان بای��د تیم��ی از 
کارشناس��ان، متفکران انتقادی و افراد حرفه ای را بسازند که 
در شرایط سخت، قادر به انتقاد سازنده براساس تخصص خود 

باشند.
• فراه��م کردن فضای گفت وگو برای کارمندان. کارآفرینان 
باید در صورت امکان، فضایی را برای ابراز مخالفت کارمندان 
فراهم کنند. صرفا جس��ورترین کارمن��دان می توانند مخالفت 
خود را بروز دهند، اما درصورتی که کارآفرین، شخصا به دنبال 
نظرات مس��تقل کارمندان باشد، تمایل آنها به اشتراک گذاری 

نظرات افزایش می یابد.
• حداقل س��ازی پیامده��ای منف��ی. اگ��ر مدی��ر به دنب��ال 
انتقام جویی باش��د یا هرگونه اثر منفی را در گفت وگو منتقل 
کند، تمایل کارمندان نسبت به ابراز مخالفت هم کاهش پیدا 
می کن��د. مدیر باید از س��رزنش، تحقیر یا دس��ت کم گرفتن 
کارمن��دان مخالف اجتناب کند )مگر اینکه به زیان ش��رکت 
باش��د در این ص��ورت مخالفت باید به ص��ورت خصوصی حل 

شود(.
داش��تن کارمندان مخالف به معنای س��ازمانی قوی اس��ت و 
می توان از مخالفت ها به خوبی استفاده کرد. حتی اگر مدیر نظر 
خ��ود را تغییر ندهد، می تواند از دیدگاه های مخالف کارمندان و 

مزایایی مانند تفکر انتقادی و اعتماد آنها استفاده کند.
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نویس��نده س��ری کتاب های هری پاتر که موفق شده است تا به یکی از 
پرفروش ترین کتاب های تاریخ تبدیل شود، بدون شک جایگاه ویژه ای را در 
دنیای ادبیات در اختیار دارد. با این حال علت انتخاب وی از میان هزاران 
نویس��نده، تنها قلم توانا و جذاب وی نبوده و داس��تان زندگی الهام بخش 
وی نیز از دیگر دالیل این امر محسوب می شود. وی یک ازدواج ناموفق را 
داش��ته است که باعث شد تا وی مجبور به زندگی در فقر همراه با کودک 
خردس��ال خود باش��د. اگرچه وی از مدت ها قبل اقداماتی را در راس��تای 
نویس��ندگی انجام داده بود، با این حال هیچ یک از آنها موفقیتی را برای 
او به همراه نداش��ت. همین امر نیز وی را دچار افس��ردگی کرد که نتیجه 
آن یک خودکش��ی نافرجام بوده اس��ت. با این حال وی تصمیم گرفت تا 
تمام تمرکز خود را بر روی نویس��ندگی معطوف ک��رده و با این کار خود 
را از دنی��ای ح��ال حاضر خود خارج کند که نتیجه آن نخس��تین جلد از 
کتاب هری پاتر بود. این کتاب در مدت زمان کوتاهی با استقبال بی نظیر 
مواجه شد و وی را به نگارش باقی نسخه های آن ترغیب کرد. او در مدت 
زمان کوتاهی موفق شد تا از زنی فقیر و افسرده، به یکی از پرطرفدارترین 
و در عین حال ثروتمندترین نویس��ندگان جهان تبدیل شود. درواقع وی 
موفق شد تا به جایگاهی دست پیدا کند که کمتر کسی حتی می توانست 
آن را متصور ش��ود. به همین خاطر نیز با فردی کامال قدرتمند که موفق 
ش��ده است تا زندگی خود را به تنهایی دچار تغییرات اساسی کند، مواجه 
هستیم. با توجه به توضیحات ارائه شده، در ادامه به بررسی ۱0 راز موفقیت 

از نگاه وی خواهیم پرداخت. 
۱-از شکست واهمه ای نداشته باشید 

در نخستین سخنرانی در دانشگاه هاروارد، جی کی رولینگ عنوان کرد 
ک��ه نگاه عامه مردم در رابطه با افراد موفق، انس��ان هایی با اس��تعدادهای 
خاص و شرایط ایده آل برای رشد است. علت این امر نیز به این خاطر است 
که آنها تنها حال حاضر این افراد را مورد مش��اهده قرار می دهند. این امر 
در حالی است که اکثر ثروتمندان جهان، افرادی خودساخته هستند. وی 
عالوه بر تشریح شکست های خود در زندگی عنوان کرد که هیچ گاه برای 
تغییر دیر نیس��ت و همه چیز با نخس��تین گام شما برای کسب موفقیت، 
دگرگون خواهد شد. در این رابطه در صورتی که نسبت به شکست واهمه 
داش��ته باشید، این طرز تفکر باعث خواهد شد تا به افرادی کامال محتاط 
تبدیل ش��وید که از انجام کارهای جدی��د خودداری کرده و تنها به دنبال 
حفظ وضع موجود هستند. با این حال تا زمانی که شما در راستای اهداف 
خود گام برندارید، بدون ش��ک بازنده خواهید بود این امر در حالی اس��ت 
که با تالش، شانس��ی را برای رسیدن به آن برای خود ایجاد خواهید کرد. 
تجربه نیز ثابت کرده است که تالش جدی افراد در اکثر موارد با موفقیت 
مواجه خواهد شد با این حال الزم است تا در ابتدا اهدافی درست و مورد 
عالقه خود را انتخاب کنید. در غیر این صورت قادر به تحمل سختی های 
راه نخواهید بود. در نهایت فراموش نکنید که شکست تنها به معنای عدم 
آمادگی شما و ضرورت تالش بیشتر بوده و نباید آن را پایان کار تلقی کرد.

2-نقش تمرکز را جدی بگیرید
ایده س��اخت بزرگترین مجموعه داس��تان های دنباله دار جهان، در یک 
توقف چند ساعته قطار به ذهن خانوم جی کی رولینگ خطور کرد. این امر 
به خوبی نشان می دهد که برای شروع حتما نباید به دنبال اتفاقات عجیب 
و غریب و ش��رایط مناس��ب باش��ید. همچنین این امر که یک ایده ناب را 
بتوانید به خوبی پرورش دهید، بدون شک موفقیت را برای شما به ارمغان 
خواهد آورد. برای موفقیت در این امر الزم است تا تمرکز کافی را بر روی 
هدف خود داشته باشید. با نگاهی به افراد موفق نیز به این نکته پی خواهید 
ب��رد که آنها از انجام چندین فعالیت خودداری کرده و یک هدف را دنبال 

می کنند. این امر باعث می شود تا قادر باشند تا تمامی حجم تمرکز خود را 
بر انجام یک فعالیت قرار داده و در آن به سطح مطلوبی دست پیدا کنند. 
این امر درس��ت اقدامی است که نویسنده هری پاتر نیز انجام داده و پس 
از رسیدن به ایده خود، شبانه روز برای شکل دادن به آن نوشته های خود 
تالش کرد. به همین خاطر نیز الزم است تا برنامه زندگی خود را به نحوی 
تنظیم کنید تا بتوانید زمان و کیفیت کار کافی برای کار خود داشته باشید. 
در نهایت برای شناسایی تفاوت یک ایده معمولی با بهترین ایده، تنها کافی 

است تا به میزان هیجان خود پس از خطور کردن هر یک توجه کنید. 
3-تنها کاری را انجام دهید که نسبت به آن تمایل دارید 

جی کی رولینگ همواره خود را فردی خوشبخت معرفی می کند. علت 
این امر نیز به این خاطر است که وی روزانه کاری را انجام می دهد که به 
آن بیش ترین تمایل را دارد. این امر باعث می شود تا اقدامات وی جنبه ای 
فراتر از یک کار را به خود گیرد و به نوعی سرگرمی برای او تبدیل شود. در 
این رابطه تقریبا تمامی افراد موفق نیز عقیده دارند که تنها شرط موفقیت 
در هر کاری، عالقه کافی به آن است. برای مثال جی کی رولینگ در سنین 
جوانی ابدا نویسنده موفقی محسوب نمی شد و این امر می توانست وی را به 
انجام کارهایی دیگر سوق دهد. با این حال تمایل وی به این حرفه درنهایت 
او را در باالترین جایگاه ممکن قرار داده است. در این رابطه تفاوتی نمی کند 
که به چه فعالیتی عالقه مند هستید، بدون شک اگر از عالقه کافی به آن 

برخوردار باشید موفقیت دور از انتظار نخواهد بود. 
4-امیدواری خود را حفظ کنید 

برای هر فردی ممکن اس��ت لحظات تلخی اتفاق بیفتد که فرد را دچار 
مشکالت بسیاری کند. اگرچه در این شرایط کناره گیری از هدف رایج ترین 
اقدام محسوب می شود. با این حال تجربه ثابت کرده است که برای فردی 
ک��ه نهایت ت��الش خود را انجام می دهد، حتی س��خت ترین ش��رایط نیز 
دستخوش تغییراتی خواهد شد. به همین خاطر نیز الزم است تا به خود و 
مسیری که انتخاب کرده اید، ایمان داشته باشید و این باور را در خود شکل 
دهید که اتفاقات بزرگ زمان بر خواهد بود. در این رابطه مطالعه زندگینامه 
افراد موفق باعث خواهد ش��د تا با سختی های راه آنها نیز آشنا شده و این 
امر را تنها مختص به خود ندانید. اگرچه برای موفقیت به شانس نیز نیاز 
خواهید داش��ت با این حال سخت کوشی اقدامی خواهد بود که درصد آن 
را به شدت افزایش داده و عمال می توان گفت که پیش شرط آن محسوب 

می شود. 
5-از انتقادات فرار نکنید 

اگرچه هیچ فردی نس��بت به انتقاد از خود احس��اس خوبی را نخواهد 
داش��ت. با این حال واقعیت این اس��ت که این امر از جمله موارد مهم در 
راس��تای بهتر شدن محسوب می شود. با این حال الزم است توجه داشته 
باشید که تمامی انتقادها سازنده نیستند و الزم است تا مرز میان آنها را به 
خوبی شناسایی کنید. درواقع در رابطه با انتقادات موثر، توجه کافی امری 
ضروری محسوب می شود. با این حال در رابطه با نوع دوم الزم است تا آن 
را تنها به علت تفاوت سلیقه ها دانسته و اجازه ندهید تا به سدی در مسیر 
کار شما تبدیل ش��ود. برای مثال مدرسه بریج اسپرت مطالعه کتاب های 
هری پاتر را برای دانش آموزان خود ممنوع اعالم کرد. علت این مخالفت نیز 
به خاطر محتوای جادوگری و سحرآمیز این کتاب عنوان شده است. اگرچه 
برخی این اقدام را صرفا یک نمایش برای کسب شهرت عنوان کرده اند، با 
این حال نویس��نده کتاب عمال واکنش��ی به این اقدام از خود نشان نداد و 
باعث شد تا از یک درگیری بی مورد جلوگیری شود. به همین خاطر الزم 
اس��ت تا این باور را در خود ش��کل دهید که حت��ی در بهترین حالت نیز 

همگان موافق شما نخواهند بود و این امر نباید باعث ناراحتی شما شود.
6-از دست دادن ها گاهی به افزایش قدرت شما کمک می کند

در صورتی که جی کی رولینگ در ازدواج خود با شکست مواجه نمی شد 
و یا فقر و تنگ دس��تی را تجربه نمی    کرد، بدون ش��ک وی به جایگاه حال 

حاضر خود دس��ت نمی یافت. درواقع برخی از س��ختی های زندگی باعث 
می ش��ود تا به هوش��یاری بیشتری دس��ت پیدا کرده و به دنبال موفقیت 
بیشتر جهت خارج شدن از وضعیت سخت کنونی خود، باشید. به همین 
خاطر نیز نباید در سخت ترین روزهای زندگی، امیدواری خود را از دست 
داد و ش��رایط فعلی خود را امری مطلق و دائمی تلقی کرد. در نهایت در 
صورتی که فردی با پش��تکار و شجاع باشید، هیچ شکستی نمی تواند شما 

را متوقف سازد. 
7-مسئولیت های زندگی خود را برعهده بگیرید

این امر که به این باور دس��ت پیدا کنید که ش��ما تنها فرد مس��ئول در 
رابطه با زندگی خود هس��تید، باعث خواهد ش��د تا هیچ گاه قادر به شانه 
خالی کردن از آنها نباش��ید. در این رابطه شناس��ایی وظایف و پیدا کردن 
راهکارهایی برای مدیریت بهتر آنها، دو رکن اصلی محس��وب می  شود. در 
نهایت این امر باعث خواهد شد تا از بهانه گیری های بی فایده فاصله گرفته 
و در مسیر پیشرفت و تحقق رویاهای خود گام بردارید. درواقع تفاوت افراد 
موفق با س��ایرین در این اس��ت که آنها به جای اعتراض به وضع موجود و 
سرنوش��ت خود، کنترل همه چیز را در دس��ت گرفته و تغییرات الزم را 

اعمال می کنند. 
8-عقاید و افکار ناکارآمد و منفی خود را کنار بگذارید 

تا زمانی که به خودشناس��ی دست پیدا نکنید، نمی توانید استعدادها و 
عالیق خود را شناسایی کنید. بدون شک فردی که از نظر ذهنی آمادگی 
تغییر را نداش��ته باش��د، نمی تواند در جهان امروز به موفقیتی دست پیدا 
کند. به همین خاطر نیز الزم است تا به صورت مداوم به پاالیش افکار خود 
بپردازید. بسیاری از افراد تنها از عقاید و سبک رفتاری اطرافیان خود تقلید 
می کنند و جس��ارت متفاوت بودن را ندارند. همین امر نیز باعث می شود 
تا در نهایت به فردی مش��ابه سایرین تبدیل شوند. با این حال هیچ فردی 
درس��ت مطابق دیگری نبوده و عدم توجه به خود بدون شک شانس های 
موفقیت را از ش��ما دور خواهد س��اخت. در نهایت این امر که موارد منفی 
زندگی خود را حذف کرده و به دنبال افکار، رفتار  و محیطی بهتر باشید، 
بدون شک در روحیه و انگیزه شما تاثیر مستقیم را خواهد داشت. درواقع 
اگر به خود توجه کافی نداش��ته باشید، این احتمال وجود دارد که ناامید 

شده و در نقطه ای مشخص ساکن بمانید. 
9-لیستی از اقدامات خود تهیه کنید 

این امر که همواره کاری برای انجام دادن داشته باشید، باعث خواهد شد 
تا از تفکرات منفی و پرداختن به کارهای غیرضروری فاصله گرفته و بتوانید 
عملکرد ماهانه و یا حتی هفتگی خود را مورد ارزیابی قرار دهید. این امر به 
شما کمک خواهد کرد تا نسبت به درستی اقدامات و مسیر خود، اطمینان 
کس��ب کنید. در آخر فراموش نکنید که اه��داف بزرگ بدون برنامه  ریزی 

دقیق و تالش فوق العاده، تنها رویاهایی دست نیافتنی خواهند بود.  
۱۰-خیال پردازی را مختص به کودکان تصور نکنید

از جمله اش��تباهاتی که افراد با باال رفتن سن خود انجام می دهند، عدم 
خیال پردازی است. درواقع آنها تصور می کنند که این مرحله تنها مختص 
به دوران کودکی بوده و اکنون تنها زمان تصمیم گیری، اقدام و عمل است. 
با این حال امروزه روانشناس ها اثبات کرده اند که ذهن هر آن چیزی را که 
بتواند تصور کرده و قبول کند، قدرت کسب آن را در فرد ایجاد خواهد کرد. 
به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا به صورت مداوم نس��بت به خواسته های 
خود تصویر ذهنی و به اصطالح خیال پردازی داش��ته باشید. این امر حتی 
به حفظ روحیه و نزدیک تر شدن هدف برای-تان، کمک خواهد کرد. بدون 
ش��ک هیچ اقدام بزرگی در جهان ب��دون خیال پردازی امکان پذیر نبوده و 
فرام��وش نکنید که پرواز ک��ردن در زمانی، تنها یک خیال و تصور ذهنی 
بوده اس��ت. به همین خاطر نباید اجازه دهید که واقعیت های موجود شما 

را از آینده  محتمل دور سازد.  
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غالمعلی حدادعادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنرانی 
پی��ش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران با محوریت تبیین ابعاد 
ش��عار س��ال ۱3۹8 با تبریک عید مبعث و همچنین تبریک س��ال نو، 
به س��یل روزهای گذش��ته اشاره کرد و اظهار داش��ت مهم ترین مسئله 
کشور در روزهای گذشته سیل بود و سیل بسیار طوالنی مدت و مخربی 
بود که بس��یاری از اس��تان های کش��ور را درگیر کرد. این س��یل باعث 
خس��ارات جانی و مالی بسیاری ش��د که باید به بازماندگان کسانی که 
فوت کرده اند، تس��لیت بگویم. به گزارش مهر، وی افزود: ش��اهد بودیم 
که بسیاری از مردم کمک کردند و کمک خواهند کرد، زیرا هنوز جای 
کمک بسیار وجود دارد و مسئوالن مختلف هم در صحنه حاضر شده اند. 
نیروهای مسلح فعالیت زیادی انجام دادند و مقام معظم رهبری با صدور 
دستوری، نیروهای مسلح را مأمور کردند که آنچه در توان دارند را برای 

رفع مشکالت، به صحنه بیاورند.
حدادعادل تصریح کرد: در دو هفته گذش��ته دس��تگاه ها در امر سیل 
فعال بودند و صدا و س��یما نیز به ویژه در اطالع رسانی نقش خوبی ایفا 
کرد. مقام معظم رهبری نیز به این نکته توجه داشتند. فعال بودن صدا 
و س��یما باعث می شود که دشمنانی که در فضای مجازی می خواهند از 

آب ِگل آلود سیل ماهی بگیرند، ناکام بمانند.
شعارهای سال از جنس فرهنگ عمومی است

مشاور عالی مقام معظم رهبری با اشاره به پیام نوروزی رهبر انقالب، 
گفت: ش��عار امسال »رونق تولید« بود. شعارهای سال از جنس فرهنگ 
عمومی است و مخاطب آن، همه مردم هستند. شعار سال قبل حمایت 
از کاالی ایرانی، یک س��ال مدیریت جهادی و نظایر آن بوده است. همه 
مردم مخاطب ش��عار سال هس��تند. شعار سال گذشته آثار خوبی به جا 
گذاش��ت. حمایت از کاالی ایرانی ش��عاری بود که در تمام س��ال مرتباً 
تکرار ش��د و نتایج آن را در جامعه دیدیم. فروش��ندگانی بودند که فقط 

کاالی ایرانی می فروختند و این شعار اثر خود را گذاشت.
وی با بیان اینکه ش��عار امس��ال مکمل شعار س��ال قبل است، افزود: 
حمایت از کاالی ایرانی، ش��عار س��ال قبل بود و امسال حمایت از تولید 
کاالی ایرانی مطرح ش��ده اس��ت؛ یعنی کاال باید در داخل کشور تولید 
ش��ود و در دسترس مردم باشد. الزمه حمایت از کاالی ایرانی، حمایت 

از تولید است.
حدادعادل تصریح کرد: مق��ام معظم رهبری در پیام نوروزی خود به 
صراحت بیان کردند که مس��ئله اول کش��ور، مسئله اقتصاد است. شعار 
امس��ال هم یک شعار اقتصادی است و سال گذشته نیز همین طور بود. 

چند سال است که شعارهای سال حول محور اقتصاد می چرخد.
مش��اور عالی مقام معظم رهبری با بیان اینکه دش��من با ما در حال 
یک جنگ اقتصادی است، گفت: از اول انقالب، آنها با ما در حال جنگ 

بودند و آمریکا، هم دستانش و مزدوران منطقه ای نخواسته اند که انقالب 
اسالمی را بپذیرند. آنها نتوانسته اند انقالب اسالمی را تحمل کنند و هر 
روز با یک بهانه و وسیله ای، می خواسته اند با انقالب مقابله کنند. هشت 
س��ال جنگ تحمیل��ی، فتنه 88، بهانه هس��ته ای و تحریم اقتصادی، از 
جمله اقدامات دش��من است. دشمن امروز روی فشار اقتصادی متمرکز 
ش��ده است. در کنار جنگ اقتصادی، دشمن یک جنگ رسانه ای نیز به 

راه انداخته است.
دشمن هرچه دایره اقتصاد را تنگ گرفته، دایره رسانه را باز 

گذاشته است
وی ب��ا بیان اینکه دش��من هرچه دایره اقتص��اد را تنگ گرفته، دایره 
رس��انه را باز گذاش��ته اس��ت، گفت: برخی ها در داخل با تصمیم گیری 
غلط ش��ان به این جنگ رسانه ای دش��من کمک کردند. جنگ رسانه ای 

کنار جنگ اقتصادی، برای این است که ملت ایران را از پا در بیاورند.
حدادعادل تصریح کرد: فش��ار اقتصادی، تش��ویش اف��کار و اذهان و 
نگران کردن مردم برای این اس��ت که به قول خودش��ان مردمی را که 
40سال است پشت سر انقالب ایستادند را رودرروی انقالب قرار بدهند 
اما ملت ایران با ایمان و بصیرت، دشمنان را ناکام گذاشته است که یک 
نمونه آن حضور پرش��ور مردم در همین شرایط اقتصادی در راهپیمایی 

22 بهمن سال گذشته بود.
وی افزود: مقام معظم رهبری هدایت ملت ما را در برابر انواع توطئه ها 
ب��ه ویژه توطئه تحری��م اقتصادی، برعهده دارن��د، راهبرد رهبری برای 
مقابل��ه با تحریم اقتصادی اقتصاد مقاومتی اس��ت و اگر دقت کنید این 
ش��عارهای سال های اخیر همه در منظومه اقتصاد مقاومتی جا می گیرد 

و مثل حلقه های یک زنجیر به هم متصل و مرتبط است.
دولت سنگین ترین وظیفه را برای رونق تولید دارد

مش��اور عالی مقام معظم رهبری با اش��اره به شعال امسال، گفت: هم 
حکومت به معنای قوای سه گانه و هم ملت، وظیفه داریم به رونق تولید 
کم��ک بکنیم. ب��ا این حال دولت به معنای ق��وه مجریه مخاطب اصلی 
اس��ت برای اینکه بار اداره و اختیار کش��ور به دس��ت قوه مجریه است. 
۹0درصد اختیارات کشور به قوه مجریه و دولت مربوط می شود و دولت 

سنگین ترین وظیفه را برای رونق تولید دارد.
وی با اش��اره به برخی وظایف دولت در این رابطه، تصریح کرد: یکی 
از وظای��ف دولت برای رونق دادن به تولید، جلوگیری از واردات بی رویه 
اس��ت. اگر قرار بشود که اجناس خارجی به س��هولت در دسترس قرار 
گیرد و وارد ش��ود و خارجی هم برای اینکه بازار را به دس��ت بگیرد، به 
اصطالح اقتصادی، بازارشکنی کرده و قیمت را در داخل کشور پایین تر 
بیاورد، تولیدکننده داخلی ورشکس��ت و فلج شده و مردم هم به دنبال 

جنس ارزان تر ولو با کیفیت پایین تر می روند.

حدادع��ادل ادام��ه داد: در واردات دول��ت باید کام��ال مراعات تولید 
داخ��ل را در صنعت و کش��اورزی بکند. برخی وقت ها میوه و یا س��ایر 
محصوالت کش��اورزی از خارج وارد می ش��ود و محص��ول داخلی روی 
دست تولیدکننده می ماند و اگر غفلت کنند این اتفاق همیشه می افتد. 
یک زمانی صحبت از این بود که کفش بی حساب از چین وارد می شود 
و تولیدکننده ایرانی کارگاهش تعطیل می شود؛ پس رونق تولید ایجاب 

می کند که از واردات بی رویه جلوگیری شود.
وی جلوگی��ری از قاچ��اق کاال را یکی دیگر از وظایف دولت دانس��ت 
و اف��زود: اگ��ر از قاچاق جلوگیری نش��ود، تولیدکنن��ده داخلی باز هم 
نمی تواند جنس خ��ود را عرضه کند به همین منظور صادرات کاالهای 
داخلی باید مدیریت شود و اگر این مدیریت صورت نگیرد، باز به اقتصاد 

لطمه می زند.
عضو ش��ورای عال��ی انقالب فرهنگ��ی ادامه داد: تامی��ن منابع مالی، 
تس��هیالت و وام برای رونق تولید الزم اس��ت. کاهش هزینه ها هم مهم 
است تا تولیدکننده داخلی قدرت رقابت با تولیدکننده خارجی را داشته 
باش��د. این هزینه ها می تواند به ش��کل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و 
عوارض و سایر موارد باشد. البته مقصود من این نیست که تولیدکننده 
نبای��د مالیات ی��ا حق بیمه بدهد، اما می ش��ود تدابیری را اندیش��ید و 
عاقالنه وضع کرد تا به تولیدکننده فشار وارد نکرد. دولت اگر یک مقدار 
از دریافت��ی خ��ود از تولیدکننده ها کمتر بکند، در جای دیگری س��ود 
می برد. البته باید صنایع ما از نظر علم و فناوری به روز رس��انی ش��ود تا 

اینکه تولید ما توان رقابت با خارجی را داشته باشد.
مجلس باید قوانینی متناسب با شرایط جنگ اقتصادی وضع کند

عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی به شرکت های دانش بنیان اشاره 
و تصریح کرد: این ش��رکت ها باید توس��عه پیدا کن��د. مدیریت هم باید 
مدیریت کارآمد و جهادی باش��د. مخصوصا بدنه کارشناس��ی دولت که 
محل رجوع تولیدکنندگان اس��ت باید ب��ا تولیدکنندگان همدلی کنند 
نه اینکه پش��ت میز بنشیند و وقتی کسی مراجعه کرد نگاهی به قانون 
بیندازند و به محض اینکه دیدند یک چیزی مغایر با ظاهر قانون است، 
جواب رد بدهند و ارباب رجوع را مأیوس کنند. اگر دیدند که یک جایی 
قان��ون یک چیزی می گوید و تولیدکننده چیز دیگری می گوید، به رفع 
اش��کال کمک کنند. وظیفه ش��رعی و قانونی خود را کمک بدانند. اگر 
کسی می خواهد کار خالف قانون انجام بدهد، راه قانونی را نشان دهند 

و برخورد مثبت داشته باشند.
حدادعادل با برش��مردن وظایف مجل��س در رابطه با رونق تولید ملی 
گفت: مجلس باید قوانینی متناس��ب با ش��رایط جن��گ اقتصادی وضع 
کند، بس��یاری از قوانین موجود برای وضع عادی تصویب ش��ده و امروز 
که دش��من همه قوای خود را برای مقابله با ما به کار گرفته اس��ت، ما 

باید خود را برای این شرایط آماده کنیم و همه قوای خود را برای مقابله 
با تحریم اقتصادی و فش��ار دش��من به کار بگیریم. این نکته ای بود که 
رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان در اواخر اسفند اشاره کردند.
وی اف��زود: در هر جای دنیا وقتی جنگ اس��ت، قوانین خاص جنگ 
وجود دارد؛ اگر باور داریم در شرایط جنگ اقتصادی هستیم باید قوانین 

ما هم متناسب با آن باشد.
مش��اور عالی مقام معظم رهبری، یکی از مهم ترین مشکالت کشور را 
نظام بانکی دانست و افزود: اصالح نظام بانکی از اهم امور است، دولت ها 
هم��ه آمدند و وعده اصالح نظام بانکی را دادند و هیچ گاه هم نتیجه ای 
نگرفتند، مجل��س باید این موضوع را جدی بگیرد و بر قوانینی که قبال 

تصویب و یا بعدا تصویب می شود، نظارت کند.
قوه قضاییه باید با مفسدان اقتصادی مقابله کند

وی با اش��اره به وظای��ف قوه قضائیه، گفت: برای ریاس��ت جدید قوه 
قضائی��ه آرزوی توفیق می کنیم. قوه قضائیه باید با مفس��دان اقتصادی 
مقابله کند. کس��انی هس��تند که در تحریم خون ملت را می مکند و از 
تحریم برای غارت جامعه سوءاستفاده می کنند، اینها را باید قوه قضائیه 

بشناسد و برخورد قاطع بکند.
حدادع��ادل تصری��ح کرد: نمونه های��ی از این برخ��ورد را در ماه های 
گذش��ته دیده ای��م، اما مردم انتظار برخورد دقیق تر و بیش��تری دارند و 
اگر در دس��تگاه های دولتی یا در خود قوه قضائیه و در هر جای کشور، 
عواملی هس��تند که با مفسدان اقتصادی همدستی می کنند باید با آنها 
برخورد قاطع تری صورت گیرد. انتظار ملت، اصالح خود قوه قضائیه در 

درجه اول است.
وی درخص��وص وظای��ف ملت در ای��ن رابطه گفت: مردم دو دس��ته 
هس��تند، یک دسته که اقلیت هس��تند، سرمایه دارند و می توانند تولید 
بکنند وظیفه آنها این است که نقدینگی و سرمایه خود را در کار تولید 
به کار بیندازند نه اینکه س��رمایه را صرف سرمایه های کاذب مثل خرید 
ارز و دالر بکنند. کش��ور با این جور فعالیت ها رش��د نمی کند. کس��انی 
که س��رمایه دارند باید آن را در می��دان تولید بیاورند البته این موضوع 

هزینه دارد.
حدادعادل تصریح کرد: امیدوارم طوری شود که بانک هم اگر پولی از 
مردم می گیرد؛ خدمت اقتصادی بکند نه اینکه خود بانک هم یک بنگاه 
اقتص��ادی برای درآمد خودش با پول مردم ش��ود. پول ها باید به میدان 
تولید عرضه و وارد بش��ود، کارآفرینان باید برای به کارگیری سرمایه در 
راه تولی��د همت کنند. عامه مردم هم الاقل باید خریدار تولیدات داخل 
باشند، تولید رونق نمی گیرد مگر وقتی که مردم خریدار تولیدات داخل 
باشند. همانطور که رهبری در سال های گذشته اعالم کردند و از مردم 

خواستند که تولید داخل را استفاده کنند.

همت کارآفرینان در راستای به کارگیری سرمایه
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ارتش یونان باستان توسط افرادی به نام »استراتگوس« فرماندهی و اداره 
می شد. مفهوم استراتژی برگرفته از همین واژه  یونانی است.

استراتژی واژه ای قدیمی است که امروزه به مفهومی پرکاربرد و رایج در 
ادبیات کس��ب و کار و مدیریت تبدیل شده است. هرچند که افزودن کلمه  
استراتژی در ابتدا و انتهای بسیاری از واژگان مدیریتی امری متداول است 
و بسیاری از مدیران در تالشند تا از تصمیم های خود با عنوان تصمیمات 
استراتژیک دفاع کنند، اما کاربرد فراوان این واژه به معنای وجود رویکردی 
واحد و تعریفی مش��خص و درس��ت از استراتژی نیست. به این ترتیب در 
بطن مفهوم اس��تراتژی آش��فتگی و بهم ریختگی خاص��ی نهفته و اجماع 
مشهودی بر سر تعریف آن وجود ندارد. منظور از آشفتگی، وجود دیدگاه ها 
و رویکردهای متفاوت و گاه متناقض در مورد اس��تراتژی است که عمدتا 
از کتاب های درسی و دوره های MBA که در سراسر جهان آموزش داده 

می شوند نشأت می گیرد.
چنین رویکرد ناقصی به استراتژی که تحت الشعاع و در انحصار مفاهیمی 
آش��نا در علم مدیریت مثل بیانیه  مأموریت و چش��م انداز است، به شدت 
ب��ر تحلیل های داخلی و خارجی متکی ب��وده، از طریق ابزارهای متعارف 
نظیر تحلیل SWOTپش��تیبانی می ش��ود و هدف آن طراحی و اجرای 
راهبردی الهام بخش است که بتواند به طور مثال ظرف سه سال سازمان را 

در موقعیت برتر رقابتی قرار دهد!
برای درک بهتر این موضوع، نگاهی به آخرین نسخه از کتاب جانسون، 
ش��ولز و ویتینگتون با عنوان »جستاری بر استراتژی: نمونه های موردی« 
داریم که در س��ال 20۱۷ به چاپ رسیده است. این کتاب با بیش از یک 
میلیون نس��خه فروش، یک��ی از پرطرفدارترین مناب��ع و مراجع در حوزه  
اس��تراتژی است که تاکنون به رشته تألیف درآمده و از این حیث می توان 
آن را الگوی��ی بر س��ایر کتاب ه��ا و مقاالت در این زمینه دانس��ت. به این 
ترتیب، کتاب حاضر به خوبی توانسته شیوه غالب تفکر در مورد استراتژی 

را تبیین کند.
واضح ترین ش��اخصی که نشان از وجود آش��فتگی در مفهوم استراتژی 
دارد، نرخ باالی شکس��ت در اجرای استراتژی است که در مطالعات علمی 
و دانشگاهی در این حوزه مورد اشاره قرار گرفته است. میزان شکست در 
پیاده س��ازی اس��تراتژی مطابق این تحقیقات عددی بین 50 تا ۹0درصد 
گزارش شده است، بنابراین روشن است که این آمار غیرقابل چشم پوشی 
بوده و قابل توجه است. هرچند که در این بین استثنائاتی هم وجود دارد و 
نمونه های موفقی نیز در حوزه  اقدامات اس��تراتژیک صورت گرفته، اما این 
میزان شکست همچنان قابل توجه اس��ت. به گونه ای که قطعا چنین نرخ 

ناکامی باالیی از هیچ فرآیند کسب و کار دیگری پذیرفتنی نیست.
یک��ی دیگر از ش��اخص هایی که نش��ان دهنده  نابس��امانی در تعریف و 
رویکرد رایج در استراتژی است، حجمه باالی انتقادها از جانب بسیاری از 
کارشناس��ان حوزه  کسب و کار، مشاوران و اساتید دانشگاهی است. درواقع، 
انتقاد از این حوزه دارای س��بقه ای طوالنی است. به طور مثال روی ورنهام 
در مقاله خود با عنوان »برنامه ریزی بلندمدت« که در سال ۱۹84 به چاپ 
رس��ید، به انتقاد از مفهوم استراتژی پرداخته و آن را سنتی و تحریف شده 
دانس��ت. این مقاله 35 سال پیش و درست همزمان با چاپ اولین نسخه  
کتاب جانس��ون منتشر ش��د. از آن زمان تاکنون، نقدهای مشابه بسیاری 

توسط کارشناسان متعدد منتشر شده است.
هرچند که رویکردها و روش ها در حوزه  اس��تراتژی کسب و کار در گذر 
زمان دس��تخوش تغییرات اندک شده، اما ماهیت آنها در خالل دهه های 
گذشته یکسان باقی مانده است. عالوه  بر این، کافی است هر کتاب دیگری 
به جز کتاب جانسون را در حوزه  استراتژی دست بگیرید و خواهید دید که 
اساسا مطالب به نسبت مشابهی در تمام آنها وجود دارد. البته، ممکن است 
تفاوت هایی جزئی در محتوای آنها وجود داشته باشد، اما ایده های بنیادین 
درخصوص مفهوم و جوهره  استراتژی کسب و کار و نظریه های صاحب نظران 

در باب این موضوع، در طول تمام این سال ها ثابت مانده است.
چنین موضوعی جالب و درخور توجه است، چرا که بدین معنی است که 
ما سال ها است در قید و بند رویکردی هستیم که می دانیم ناکارآمد است، 
ام��ا همچنان همان مطالب را تدری��س و ترویج می کنیم. دلیل اصلی این 
مس��ئله، ریشه در مجموعه ای از افسانه ها و کژ باوری ها در مورد استراتژی 
دارد ک��ه آنقدر قوی و متقاعدکننده به نظر می رس��ند که ترجیح داده ایم 

صرف نظر از ماهیت شان همچنان روی آنها تاکید کنیم. قدرت و گستردگی 
این باورهای افس��انه وار موجب می شود که دل و جرأت به چالش کشیدن 
آنها و جس��ت و جوی روش ه��ای جایگزین را از دس��ت بدهیم. در عوض، 
همگی ما به منوال روند همیشگی خود مشغول اجرای استراتژی ها هستیم 
و در نتیجه پایبند به کژباوری های مان باقی مانده ایم. خروجی این باورهای 

غلط، نرخ باالی ناکامی در پیاده سازی استراتژی است.

ب��رای کمک به شکس��تن این چارچ��وب غلط فک��ری و تغییر رویکرد 
ناکارآم��د موج��ود به اس��تراتژی، در این مقاله ۱0 افس��انه  مهم پیرامون 

استراتژی را مرور کرده ایم که به قرار زیر هستند:
• افسانه  اول: استراتژی درباره  نبرد و جنگیدن است
• افسانه  دوم: استراتژی مترادف با برنامه ریزی است

• افسانه  سوم: استراتژی با اهداف آغاز می شود
• افس��انه  چهارم: استراتژی یک موضوع س��طح باال و در سطح مدیران 

ارشد است
• افسانه  پنجم: استراتژی باید ساده باشد

• افسانه  ششم: استراتژی پشت درهای بسته طراحی می شود
• افسانه  هفتم: طراحی و اجرای استراتژی می تواند برون سپاری شده و به 

مشاوران و متخصصان برون سازمانی محول شود
• افسانه  هشتم: استراتژی برآمده از داده ها، آمارها و ماتریس ها است
• افسانه نهم: استراتژی مستلزم عقب نشینی و به نظاره نشستن است

• و افس��انه  دهم: استراتژی باید تدوین و فرموله شود و رویکردی علمی 
و ساختاریافته است.

س��ه افس��انه  اول مربوط  به ماهیت و تعریف اس��تراتژی است. درواقع، 
اس��تراتژی نه تمام��ا به جن��گ و مفاهیم نب��رد ارتباط دارد، ن��ه درباره  
برنامه ریزی و پیش��گویی است و نه در مورد دس��تیابی به اهداف از پیش 
تعریف  شده است. استراتژی مترادف با جنگ نیست، بلکه معنای آن هنر 
پیروزی بدون جنگیدن است. اس��تراتژی هم وزن برنامه ریزی نیز نیست، 
چ��را که مادامی که اقدامات خ��ود را بر مبنای پیش بین��ی آینده و ابعاد 
زمانی مدت دار و اهداف از پیش تعریف ش��ده متکی س��ازیم، این کار یک 
برنامه ریزی اس��ت و در قالب استراتژی نمی گنجد. به عالوه، می توان گفت 
که تفکر استراتژیک نه به معنای پیش بینی آینده، بلکه به مفهوم تشخیص 
به موقع خصوصیات میدان رقابت و نیز توانایی مشاهده  فرصت هایی است 

که رقبا از آن غافل هستند.
دو ب��اور غلط دیگر به ویژگی های کلیدی اش��اره دارد که انتظار می رود 
اس��تراتژی دربر داشته باش��د: عمومیت، سادگی و س��هولت، اما درواقع، 
استراتژی در عین سادگی ظاهری، مفهومی پیچیده است چرا که براساس 
شرایط زمانی و مکانی مختلف، تعاریف و تعابیر متعددی از استراتژی شده 
است. به همین سبب ابهامات و پیچیدگی  های قابل توجهی در پس مفهوم 

استراتژی وجود دارد.
افسانه های ششم تا نهم نیز در مورد چگونگی طراحی و ایجاد استراتژی 
اس��ت. این چهار باور نادرست نش��ان می دهند که باید استراتژی ها را به 
ش��یوه ای متف��اوت از آنچه تاکنون انجام می دادی��م طراحی و اجرا کنیم. 
سرانجام افسانه  آخر، این دیدگاه را که استراتژی را صرفا به عنوان یک اسم 
در نظر بگیریم و این باور که سازمان ها نیاز به یک استراتژی قابل تعریف 
دارن��د که می توان آن را فرموله و پیاده کرد، به چالش می کش��د. درواقع 
اس��تراتژی شبیه به رودخانه ای خروش��ان و پویا است که همواره در حال 
تغییر و تحول است. به این ترتیب استراتژی را باید فعالیتی نیمه علمی و 
نیمه ساختاریافته دانست که نمی توان آن را در قالب های منظم و مدل های 

از پیش تعریف شده جای داد.
به این ترتیب درمی یابیم که مدیریت س��نتی استراتژیک مرده است و 
نمی توان ب��ا پیش فرض های قبلی و مفروضات کتاب ه��ای مرجع در این 
حوزه، به نتیجه  ملموس��ی در زمینه  پیاده س��ازی و به کارگیری استراتژی 
دس��ت یافت، بلکه باید به قدرت شهود تکیه   بیشتری کرد. قدرت شهود، 
سالحی بسیار قدرتمند است که درون ما پنهان شده است. قدرت شهود و 
درایت نشان می دهد که برخالف آموخته های ما در مدرسه و دانشگاه، تنها 
یک راه درست برای دستیابی به نتیجه وجود ندارد و برای رسیدن به یک 
نتیجه مطلوب ممکن است ده  ها و صدها جواب درست وجود داشته باشد.  

این نکته را در نظر بگیرید که هدف از مدیریت اس��تراتژیک، اثرگذاری بر 
نتایج کلیدی عملکرد سازمان ها بوده و به همین سبب ابزارهای متعارفی 
که در کالس ها و کتاب ها آموزش داده می ش��وند )ابزارهایی نظیر تحلیل 
SWOT ی��ا تحلیل زنجی��ره ارزش پورتر( هیچ اصالت��ی ندارند، لذا تمام 
کاری که باید بکنید این اس��ت که توانایی گرفتن تصمیمات استراتژیک 
و تبدیل آن به اقدامات و س��پس نتایج اس��تراتژیک را داش��ته باشید. در 
بس��یاری از منابع و مآخذ، مدیریت استراتژیک را روشی منطقی، عینی و 

سیستماتیک برای اتخاذ تصمیمات بزرگ در یک سازمان توصیف کرده اند 
که به کمک آن می توان تحت شرایط نامطمئن تصمیماتی اثربخش اتخاذ 
کرد، اما مدیریت اس��تراتژیک یک علم محض نیس��ت و ل��ذا برای اتخاذ 
تصمیمات خوب اس��تراتژیک به ویژه برای تصمیم گیری در شرایط بسیار 
نامطمئن یا مواردی که هیچ نمونه ای در گذشته نداشته باشند الزم است 

از قضاوت های شهودی استفاده کرد.
FORBES/zoomit :منبع
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اخبار

قم - خبرنگار فرصت امروز- رئیس جمهور در تماس 
تلفنی با اس��تاندار قم، ضمن قدردانی از اقدامات پیشگیرانه 
س��تاد مدیریت بحران اس��تان قم در مواجهه با بارش های 
اخیر، بر ضرورت آماده باش دس��تگاه های امدادی اس��تان 
قم جهت مقابله با حوادث احتمالی ناش��ی از سیالب تاکید 
کرد. به گزارش روابط عمومی استانداری قم حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری در تماس تلفنی 
با اس��تاندار قم، از خدمات عوامل مدیریت بحران استان قم 
در مدیریت س��یالب های اخیر تش��کر کرد. رئیس جمهور 

همچنین آمادگی مدیران ارش��د اس��تان ق��م در مواجهه با 
س��یالب را م��ورد تاکید قرار داد و گف��ت: از همه ی عوامل 
امدادی استان قم در راستای مقابله با حوادث احتمالی ناشی 
از سیالب بایستی بهره گرفته شود. دکتر سرمست استاندار 
قم نیز با اشاره به تدابیر اتخاذشده در راستای کاهش خسارات 
ناشی از سیل اظهار کرد: برنامه ریزی ها جهت حفظ آرامش 
و امنیت شهروندان قمی صورت گرفته است . استاندار قم در 
پایان گزارش��ی از تمهیدات ستاد مدیریت بحران استان قم 

جهت کمک رسانی به استان لرستان ارائه داد .

اهـواز- شـبنم قجاوند- رئی��س ش��ورای پایایی برق 
خوزستان گفت: تاکنون تنها ۷24 دکل انتقال و فوق توزیع 
به دلیل طغیان سیالب دچار آبگرفتگی شدند و پست های 
برق تا این لحظه در معرض خطر س��یالب نیستند. محمود 
دشت بزرگ در جلسه مدیریت بحران صنعت برق خوزستان 
) ش��رکت های توزیع برق خوزس��تان و اهواز و شرکت برق 
منطقه ای خوزس��تان( که با حضور مدیر کل دفتر مدیریت 
بحران و پدافند غیر عامل ش��رکت توانیر برگزار شد، اظهار 
کرد: این جلس��ه برای برس��ی آخرین وضعیت شبکه برق و 
اقدامات الزم جهت کاهش اثرات س��یالب جاری در ش��بکه 
برق تش��کیل شده اس��ت. وی با بیان اینکه همه شرکت ها 
باید آمادگ��ی الزم رابرای مقابله با هرگونه حوادث احتمالی 
داشته باشند، تصریح کرد: شبکه برق استان را تا این لحظه 

خطری تهدید نمی کند مگر آنکه رها سازی آب بیشتر شود 
و باعث خسارت هایی شود. رئیس کمیته بحران برق منطقه 
ای خوزستان تاکید کرد: برای آمادگی همه جانبه در حوادث 
احتمالی، الزم اس��ت که دیزل ژنراتوره��ای مراکز حیاتی و 

حساس آماده باشند تا در صورت خاموشی احتمالی در روند 
کاری آنها خللی ایجاد نشود. مدیر کل دفتر مدیریت بحران و 
پدافند غیر عامل شرکت توانیر نیز در این جلسه بر هماهنگی 
صنعت برق خوزس��تان، پایش لحظه ای شبکه برق و اطالع 
رس��انی مستمر وضعیت ش��بکه برق به مسئوالن مربوطه و 
مردم تاکید کرد. علیرضا خیامی افزود: شبکه برق در مناطق 
در معرض سیل در رصد کامل باشد و برای کنترل خسارت 
سیالب و تامین اعتبار خسارت های وارد شده گزارش ها به 
وزارت نیرو ارسال شود. همچنین در این جلسه معاونین بهره 
برداری ش��رکت های توزیع برق اهواز و خوزس��تان گزارش 
های از وضعیت ش��بکه ارائه کردند. بر طبق این گزارش ها، 
ادامه سیالب ها و وزش باد با توجه به سستی زمین به علت 

آبگرفتگی، ممکن است باعث سقوط پایه های برق شود.

بوشـهر- خبرنـگار فرصـت امروز- ش��رکت آب و 
فاضالب روستایي استان بوش��هر با اعزام 4 دستگاه تانکر 
آبرس��اني س��یار به مناطق س��یل زده اس��تان لرستان به 
یاري آس��یب دیدگان ش��تافت. به گزارش روابط عمومي 
و آموزش همگاني ش��رکت آبفاراس��تان بوش��هر مهندس 
طاهریان پورمدیرعامل این شرکت درخصوص این موضوع 
گفت: در جلس��ه مدیریت بحران ش��رکت آب و فاضالب 
روس��تایی اس��تان بوش��هر که درپی بارندگی ه��ای اخیر 
در استان لرس��تان اتفاق افتاد 4 دس��تگاه تانکر آبرسانی  
س��یار جهت امدادرس��انی به هم وطنان به مناطق س��یل 

زده اس��تان لرس��تان اعزام گردید. طاهریان پور همچنین 
به تمهیدات ش��رکت قبل از وقوع س��یل  درکشور دراین 

ش��رکت  اش��اره کرد و آمادگی اکیپ های اتفاقات شرکت  
را مثب��ت ارزیابی نمود. وی همچنی��ن در خصوص تاثیر 
بارندگی های اخیردراستان بوشهر افزود: خوشبختانه هیچ 
گونه قطعی آب در ش��بکه روستایی استان وجود نداشته 
اس��ت وحوادث ایجادشده ظرف کوتاهترین مدت برطرف 
گردی��د. طاهریان پور در خصوص امداد رس��انی درهنگام 
وقوع  س��یل تصریح کرد: بنا به درخواست ستاد مدیریت 
بحران اس��تان  بالفاصله 4 دس��تگاه تانکر آبرسان به این 
اس��تان ارس��ال ش��ده و تیم های اتفاقات ش��رکت نیز در 

صورت درخواست اعزام خواهند شد.

شـهرقدس- خبرنـگار فرصـت امـروز- مس��عود 
مخت��اری ش��هردار ق��دس، از ایجاد 34 هزار متر ش��بکه 
آبیاری در پارکها و فضای سبز شهر قدس در سال گذشته 
را گام مهم��ی در تحقق محیط زیس��ت پایدار خواند و از 
تداوم این روند در س��ال ۹8 خبر داد. به گزارش مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل ش��ورای اس��المی و شهرداری 
قدس مس��عود مختاری با اشاره به اینکه صرفه جویی در 
مصرف منابع آبی یکی از اصول توسعه فضای سبز شهری 
اس��ت، گفت: سیس��تم آبیاری قطره ای و لوله کشی شده 
در فضاهای س��بز ش��هری می تواند با حف��ظ ذخایر آبی، 
نظم در آبرسانی به درختان و جلوگیری از هدررفت منابع 
آبی سهم بسزایی در ارتقای کیفی رشد درختان و توسعه 
فضای س��بز شهری داش��ته باش��د. وی  افزود: در همین 
راس��تا در حرکتی پیش��رو تالش گردید زیر ساخت های 

ش��بکه آبیاری برای 34 هزار متر فضای س��بز شهری این 
ش��هر تأمین گردد تا بتوانیم در فصول گرم سال که منابع 
آبی با کمبود مواجه می ش��ود ع��الوه بر مدیریت صحیح 
در عملیات آبیاری فضاهای سبز سطح شهر، شاهد صرفه 
جوی��ی قابل توجهی در هزینه های آبیاری این فضاها نیز 

باش��یم. ش��هردار قدس تصریح کرد: این اقدامات ش��امل 
حفاری، لوله کش��ی و ایجاد ش��بکه آبیاری فضای سبز به 
طول تقریبی 2۹ هزار متر در بلوار های شهدای هسته ای، 
بلوار معلم، بلوار امام حس��ین)ع(، بلوار س��ی متری شورا، 
میدان بهاران، فضای سبز حاشیه استادیوم 25000نفری 
شهدای ش��هر قدس، خیابان صنعت دوم، خیابان صنعت 
یکم، بلوار ش��هید همدانی، خیابان مدافعان حرم، حاشیه 
امام��زاده حضرتی��ن و بلوار پادگان بوده اس��ت. ش��هردار 
ق��دس در پایان ضمن اش��اره به تالش ای��ن مجموعه در 
جهت اجرای طرح س��اماندهی سیستم آبیاری در تمامی 
فضاهای سبز سطح ش��هر، خاطر نشان کرد: امیدواریم با 
اجرا و عملیاتی کردن طرح س��اماندهی سیس��تم آبیاری 
فضای سبز شهری گام مؤثری در جهت تأمین سرانه های 

استاندارد فضای سبز و توسعه پایدار شهری برداریم.

مشـهد - صابر ابراهیم بای - محمدرض��ا کالئی امروز 
در مراس��م تکریم و معارفه معاون ش��هردار و رییس سازمان 
اجتماعی، فرهنگی، ورزش��ی و امور زیارت ش��هرداری مشهد 
که با حضور اعضای شورای شهر و مدیران شهری برگزار شد، 
افزود: ش��هرداری یک سازمان اجتماعی است زیرا بیش از ۹5 
درص��د اقدامات آن با مردم ارتب��اط دارد و با توجه به همین 
موضوع، س��ازمان اجتماعی فرهنگی در شهرداریها ایجاد شد 
تا رابطه میان مدیریت شهری و مردم را برای مشارکت بیشتر 
تنظیم کرده و بهبود ببخشد. وی با بیان اینکه بهبود و تنظیم 
رابطه مدیریت ش��هری با مردم یک انتظار مستقل از سازمان 
اجتماعی فرهنگی نیست و باید در سایر حوزه های شهرداری 
نیز پیگیری شود، اظهار کرد: اما در راس این اقدامات معاونت و 
سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری قراردارد تا با در نظرگرفتن 
راهبردها و الگوهای مناس��ب به ترویج فرهنگ شهروندی در 
راستای تنظیم و بهبود رابطه مدیریت شهری و مردم اقدام کند. 
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم به تک وظیفه سازمان اجتماعی 
فرهنگی شهرداری که همان تنظیم و بهبود ارتباط مدیریت 
شهری با مردم است دست پیدا کنیم ابتدا باید بدانیم مردم از 
ما چه می خواهند و برای اینکار نیازمند شناخت مردم هستیم 
که این ش��ناخت کار حوزه فرهنگی است که شامل رسانه و 

روابط عمومی شهرداری به عنوان سه ضلع یک مثلث نیز می 
شود. کالئی تصریح کرد: در مجموع حوزه اجتماعی فرهنگی 
باید در کنار شناخت خواسته ها و نیازهای مردم راهبردهای 
مدیریت شهری را نیز برای توسعه شهر بشناسد و برای بهبود 
تنظیم رابطه مدیریت شهری و مردم برای مشارکت آنها جهت 
پیشبرد راهبردهای مدیریت شهری برای توسعه شهر راهکار و 
الگو مناسب ارائه دهد.  شهردار مشهد با تاکید بر اینکه معاون 
و رئیس سازمان اجتماعی فرهنگی باید وقت زیادی را در این 
ح��وزه صرف کند، گفت: ما نیازمندیم با مردم حرف بزنیم لذا 
مدیران این مجموعه باید سراغ مردم رفته و با روی باز با آنها 
گفتگو کنند. وی ادامه داد: اگر می گوییم مشهد شهر امید و 
زندگ��ی باید برای تحقق آن با مردم و همه ذینفعان جامعه با 

آغوش باز در چهارچوب یک راهبرد و برنامه مشخص صحبت 
کنیم.  وی با اش��اره به اینکه در حوزه های دیگر ش��هرداری 
اولویت بندی وجود دارد اما در حوزه اجتماعی فرهنگی اینگونه 
نیست، اظهار کرد: دلیل آن این است که پتانسیل های نهفته ای 
در جامع��ه ما وجود دارد که نمی دانیم س��راغ کدام یک باید 
رفت لذا نباید از هیچ فرصت،ظرفیت و کمک هیچ س��ازمان 
مردم نهادی گذشت. وی افزود: از سازمان اجتماعی فرهنگی 
می خواهیم با برنامه ریزی دقیق به منظم ترین سازمان تبدیل 
ش��ودوبا یک برنام��ه راهبردی، در چهارچ��وب و قالب برنامه 
عملیاتی ۹۷-۱400 ش��هرداری مش��هد در حوزه فرهنگی و 
اجتماعی حرکت کند. کالئی اضافه کرد: ما در حوزه اجتماعی، 
فرهنگی ظرفیت های زیادی داریم لذا حق نداریم موفق نشویم.  
شهردار مشهد با اشاره به اهمیت توجه به سیما و منظر شهری 
مش��هد تصریح کرد: توجه به سیما و منظر شهری منطبق با 
هویت شهر مش��هد یکی از اولویت های ما در سال ۹8 است 
که سازمان اجتماعی فرهنگی می تواند به حوزه شهرسازی در 
این زمینه کمک کند. وی گفت: ایجاد نشاط و امید در مردم 
به ویژه با اس��تفاده از ظرفیت های شورای اجتماعی محالت، 
فرهنگس��راها و حوزه ورزش نیز در راستای افزایش مشارکت 

شهروندان در توسعه شهر باید مورد توجه قرار گیرد. 

قدردانی رئیس جمهوری از اقدامات پیشگیرانه ستاد مدیریت بحران استان قم در مواجهه با بارش های اخیر؛

تاکید حجت االسالم روحانی بر آماده باش دستگاه های امدادی استان قم

رئیس شورای پایایی برق خوزستان:

سیالب برای شبکه برق خوزستان مشکلی ایجاد نکرده است

اعزام 4 دستگاه تانکر آبرساني سیار شرکت آب و فاضالب روستایي استان بوشهر 
به مناطق سیل زده استان لرستان 

شهردار قدس خبرداد:

ایجاد شبکه آبیاری در پارک ها و فضاهای سبز

شهردار مشهد در مراسم تکریم و معارفه معاون و رییس سازمان اجتماعی فرهنگی؛

وظیفه اصلی حوزه اجتماعی و فرهنگی، تنظیم و بهبود رابطه مدیریت شهری با مردم است

خرم آباد - خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت 
مخاب��رات ایران، گفت: برقراری ارتباطات موبایل و اینترنت 
پلدختر با اس��تفاده از تجهیزات س��اخت داخل و نیروهای 
فنی مهندس��ی مخابرات انجام شده است. مهندس صدری 
در دیدار نوروزی با کارکنان ش��رکت مخابرات ایران، گفت: 

برقراری ارتباطات موبایل و اینترنت پلدختر با اس��تفاده از 
تجهیزات ساخت داخل و نیروهای فنی مهندسی مخابرات 
انجام ش��ده است. برای برقراری ارتباطات ثابت پلدختر نیز 
مرک��ز تلفن و همچنین وس��ایل جانبی تولید داخل جهت 

اجرا به این شهر حمل شده است.

ارتباطات موبایل و اینترنت پلدختر با استفاده از تجهیزات ساخت داخل و نیروهای فنی مهندسی مخابرات برقرار شده است

رئیس عملیات کاال شرکت پاالیش گاز ایالم عنوان کرد:
بیش از ۱2 هزار قلم کاال در انبار این پاالیشگاه شمارش گردید

ایالم- خبرنگار فرصت امروز- رییس عملیات کاال ش��رکت پاالیش 
گاز ای��الم از پایان موفقیت آمیز انبار گردانی کاالهای موجود ش��رکت در 
سال جاری خبر داد و گفت: در این انبار گردانی بیش از ۱2 هزار قلم کاال 
در انبار این پاالیشگاه شمارش شده است. به گزارش روابط عمومی،"حیدر 
شاکری"افزود:کارش��مارش بی��ش از ۱2 هزار قل��م کاالي موجود در انبار 
مرکزي ش��رکت پاالیش گاز ایالم با حضور حسابرسان سازمان حسابرسي 
کشور از ۱8 اسفندماه سال جاری شروع  و طي 5 روز با موفقیت به اتمام رسید.  وی با اشاره به اینکه با تالش 
همکاران امور کاالی این ش��رکت این سرش��ماری به اتمام رسیده اس��ت، تصریح کرد: ازکلیه واحدهایی که به 

هر نحو جهت برگزاري هر چه بهتر انبار گرداني سال ۱3۹۷ همکاري نموده اند،تشکر و قدرداني می شود.

تقدیر معاون سازمان و رئیس حراست شرکت ملی گاز ایران از رئیس حراست شرکت گاز استان مرکزی 
کسب مقام دوم توسط حراست شرکت گاز استان مرکزی در ارزیابی های 

حراست شرکت ملی گاز ایران 
اراک- مینو رسـتمی- به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان مرکزی س��یدمهران پیرایش معاون 
س��ازمان و رئیس حراست شرکت ملی گاز ایران با ارسال لوح تقدیر از عملکرد حسین میچانی رئیس حراست 
این ش��رکت در ارزیابی های حراس��ت ش��رکت ملی گاز ایران قدردانی نمود.برپایه این گزارش، در تقدیرنامه 
ارس��الی از س��وی معاون سازمان و رئیس حراس��ت ش��رکت ملی گاز ایران چنین آمده است:پیشاپیش ضمن 
فرارس��یدن س��ال نو و عیدنوروز ۱3۹8و با اس��تعانت از درگاه خداوند متعال همانگونه که مستحضرید یکی از 
عمده وظایف مهم حراس��ت در رس��یدن به اهداف عالی س��ازمانی،اهمیت به برنامه محوری بوده که درصورت 
توجه به این موضوع موفقیت حاصل می گردد،بحمداهلل درسال۹۷حراس��ت صنعت گاز با رویکرد جدیدتالش 
فراوانی را دراین خصوص داشته است که در این راستا پس از ارزیابی های انجام شده در مواردی مانند بازرسی 
های ادواری،ارائه به موقع گزارشات فصلی،شرکت در مجمع پایانی سال و تعامل با واحدهای متناظر ستاد،آن 
حراست با امتیاز۹48/۷نقش مهمی را ایفاد نموده و موفق به کسب رتبه دوم شده است.لذا به رسم یادبود و به 
پاس قدردانی از حس��ن همکاری و زحمات شایسته جنابعالی و دیگر همکاران در آن حراست طی سال جاری 
این لوح تقدیر به حضورتان تقدیم می گردد.امید اس��ت در پرتو عنایات حق و مش��ی در طریق منور اهل بیت 

علیهما السالم و تالش در تحقق منویات مقام عظمای والیت موفق و موید باشید .

 تقدیر امور آب وفاضالب شهرستان اراک ازهمکاران شاغل 
در واحد خدمات مشترکین 

اراک- مینو رستمی- طی مراسمی با حضور مهندس سعید سرآبادانی مدیر امور آب وفاضالب شهرستان 
اراک و دیگرمس��ئوالن این امور از همه نیروهای  واحد خدمات مشترکین با اهداء لوح تقدیر وپاداش قدردانی 
ش��د. به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب وفاضالب استان مرکزی مهندس س��عید سرآبادانی در این مراسم 
ضمن  قدردانی و تش��کر از زحمات نیروهای ش��رکت ابداع صنعت کویر وش��رکت تکاپوتوس بامداد که وظیفه 
وصول مطالبات وخدمات فروش وپس ازفروش آب وفاضالب شهرس��تان اراک را برعهده دارند اظهار داش��ت: 
رضایت مندی ارباب رجوع درخدمات رس��انی وپاس��خگویی از مهمترین اهداف س��ازمان می باشد که به حول 
وقوه الهی ش��ما همکاران گرامی به نحواحس��ن موضوع را رعایت کرده ودرانجام آن کوشاهستید  در پایان این 

مراسم از همکاران واحد خدمات مشترکین با اهداء لوح تقدیر و هدیه قدردانی کردند.
 

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی: 
پرونده مسکن مهر بوشهر شهریور 98 بسته می شود

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در 
طرح مس��کن مهر گفت: پرونده مسکن مهر استان بوشهر تا هفته دولت 
آینده تکمیل و تحویل متقاضیان می ش��ود به گ��زارش  اداره ارتباطات 
و اطالع رس��انی راه و شهرس��ازی بوش��هر احمد اصغ��ری مهرآبادی در 
نشست شورای تأمین مسکن استان بوشهر با تاکید بر تسریع در تکمیل 
مس��کن های مهراستان بوشهر اظهار داش��ت: بر اساس برنامه ریزی انجام 
ش��ده مس��کن مهر شهرهای استان بوش��هر تا هفته دولت آینده تکمیل و تحویل می شود. قائم مقام وزیر و راه 
شهرس��ازی در امور مس��کن مهر اضافه کرد: مسکن مهر در کشور طرح بس��یار بزرگ و عظیمی است و باید با 
کمک همه دس��تگاه های متولی و مرتبط برای رفع مش��کالت این پروژه اقدام شود. وی با بیان اینکه دولت به 
تنهایی قادر به حل همه مشکالت این طرح نخواهد بود، افزود: طبق نظر وزیر راه و شهرسازی باید تفاهم نامه 
ای با اس��تانداران تهیه ش��ود تا تعهدات وزارت راه و شهرس��ازی و استانداران برای اتمام هرچه سریعتر مسکن 
مهر در کشور مشخص شود. مهرآبادی اضافه کرد: استان بوشهر  در طرح مسکن مهر بسیار منظم و هماهنگ 
با وزارت راه و شهرسازی کار کرده است و نمی توان انتظار داشت در طرحی با این وسعت هیچ عیب و ایرادی 
وجود نداشته باشد و باید به تدریج برای رفع مشکالت آنها اقدام کرد و یکی از بهترین پروژه های مسکن مهر 

در کشور بوده است . 

شهردار بندرعباس مطرح کرد:
بعثت، درس خودشناسی و مبارزه با تزویر

بندرعبـاس- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری بندرعباس، عباس امینی زاده با تبریک عید بزرگ مبعث اظهار کرد: 
این عید توانس��ت انسان را در عرش الهی، اخالقی و معنوی کند، چرا که عید مبعث 
پیامبر)ص( حامل پیام بزرگی برای جهان و بش��ریت بود که از خداوند دریافت و به 
انسان ابالغ شد. وی افزود: در عید مبعث، خداوند متعال هر چه بشریت الزم دارد، بر 
انسان ارزانی کرد و در این عید انسان رابطه خود را با عرش و خدا به واسطه پیامبر 
)صلی اهلل علیه وآله وسلم( برقرار کرد و سعادت بشر و زندگی ایده آل را رقم زد. شهردار بندرعباس خاطرنشان 
کرد: مبعث نیاز واجب و عینی در هر زمان و مکان برای انسانهاس��ت و رس��ول مهربانی ها نیز به این دلیل در 
زمان جاهلیت مبعوث ش��دند. امینی زاده با بیان اینکه هدایت و راهنمایی بشریت در تمامی زمان واجب است، 
گفت: خداوند به این دلیل اس��ت که زمین را از حجت خالی نگه نمی دارد و همواره بش��ریت باید از برکات آن 
بهره مند باش��ند. وی با بیان اینکه در جامعه نبوی و اس��المی نباید شاهد خشونت و بی اخالقی باشیم، افزود: 

انسانی که اخالق را در زندگی و جامعه رعایت کند نزد خداوند محبوب می شود.

گروهای جهادی برق منطقه ای خوزستان راهی مناطق سیل زده شدند
اهواز- شـبنم قجاوند- گروه های جهادی بس��یج ش��رکت برق منطقه ای خوزستان برای کمک به مردم 
سیل زده، به روستاهای اطراف اهواز و سوسنگرد رفتند. هم زمان با شروع سیالب های مخرب در استان، مردم 
و ش��رکت ها به پش��تیبانی از مردم سیل زده پرداختند و در این بین پرسنل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
نیز به وظیفه اجتماعی و حس انس��ان دوس��تانه خود عمل کردند. در همین راس��تا گروه های جهادی بس��یج 
ش��رکت، از طرف حوزه مقاومت بس��یج شهید عباسپور برای خدمت رسانی به مناطق روستایی سیل زده اهواز 
و سوس��نگرد وارد منطقه ش��دند. گروه های اعزامی در قالب گروهی 20 نفره با امکاناتی از جمله 2 هزار کیسه 

گونی، بیل، لباس و جلیقه و ماشین آالت به مناطق سیل زده رفتند.

خیابان جدید طالبند افتتاح شد
بندرعباس- خبرنگار فرصت امـروز- خیابان جدید محله طالبند 
با حضور نماینده مردم بندرعباس در مجلس ش��ورای اس��المی، استاندار 
هرمزگان و جمعی دیگر از مس��ئوالن استانی و محلی مورد بهره بردرای 
قرار گرفت.ب��ه گزارش مدیری��ت ارتباطات و امور بین الملل ش��هرداری 
بندرعب��اس، عباس امینی زاده در این مراس��م با گرامیداش��ت دهه فجر، 
اظهار کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال در مدت ش��ش 
ماه آماده بهره برداری شده است. وی با اشاره به اینکه این پروژه که از بلوار سوم خرداد به نخل ناخدا به طول 
۷00 متر اجرا شده، باعث کاهش بار ترافیکی معابر منطقه و افزایش سرعت جابجایی می شود، افزود: 4۹ ملک 

در مسیر اجرای این پروژه تملک و سپس تخریب شده است. 
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فارس��ت گامپ می گوید: »کار احمقانه همان کاری است 
که احمق می کند.« این ش��خصیت ب��ا گفته های عمیقش، 
در مقابل ش��خصیت »پیتر ِسلرز« در فیلم کالسیک حضور 
قرار داشت. در آن فیلم تصور می شد شخصیت اصلی فیلم 
)آقای ش��انِس باغبان( بسیار زرنگ است، اما او احمق بود، 
البته احمقی که می توانس��ت غیرممکن ها را ممکن کند. با 
ما همراه باش��ید تا ۱0 خصوصی��ت رفتاری آدم های زرنگ 

را بیان کنیم.
جمله  گامپ بدین معناست: شما همان کاری هستید که 
انجام می دهید. مهم نیست فکر کنید چقدر زرنگ هستید 
یا نیستید، اگر همیشه کارهای ساده لوحانه انجام می دهید، 

پس هنوز ساده لوح هستید.
ب��ه عقیده گام��پ »کار احمقانه کاری اس��ت که احمق 
می کن��د« اگر نتوانید درباره مس��اله  مهم��ی چون هوش 
انس��انی صحب��ت کنی��د، آن هم تنه��ا به ای��ن خاطر که 
می ترس��ید به دیگران بربخورد، مهم نیس��ت خودتان فکر 
می کنید چقدر زرنگ هس��تید، بلکه از نظر من خودتان را 

به عمق حماقت کشانده اید!
آدم های زرنگ بسیار مهم هستند و من به شما می گویم 
چرا. آدم های زرنگ، تصمیمات هوشمندانه می گیرند و این 

اصلی ترین عامل موفقیت شان است.
اکن��ون یکی از بهتری��ن انتخاب هایی ک��ه می توانید در 
زندگی تان داش��ته باشید این است که در روابط کارِی خود 
به دنبال افراد زرنگ بگردید. منظورم افرادی نیس��تند که 
خودشان فکر می کنند باهوش هستند، اما همیشه کارهای 
احمقان��ه انج��ام می دهند. بلکه منظور اف��راد زرنگ واقعی 
اس��ت، اما چطور تش��خیص دهیم با ی��ک زرنگ واقعی در 
ارتباط هس��تیم؟ حقیقت این اس��ت، اف��راد زرنگ واقعی 

خصوصیت هایی دارند که می توان آنها را تشخیص داد.
۱. همیشه تصمیم های هوشمندانه اتخاذ می کنند

افراد زرنگ می دانند هر عمل شان، عواقبی به دنبال دارد. 
آنها به این درک رس��یده اند که در کسب و کارشان، هر بار 

تنها ی��ک تصمیم خوب می توانند بگیرند. اتخاذ تصمیمات 
خوب به طور مداوم، نیاز به تمرکز و هوشمندی دارد.

2. از اشتباهات شان درس می گیرند
م��ا در ط��ول زندگی مان، هر چیزی را ب��ا آزمون و خطا 
ی��اد می گیریم. همه ما مرتکب اش��تباه می ش��ویم، زیرا از 
این طریق اس��ت که می آموزیم. آدم های زرنگ همیشه از 
اشتباهات ش��ان درس می گیرند. اگ��ر با این واقعیت مواجه 
نشوید و خودتان را صادقانه قضاوت نکنید، قطعا بار دیگر، 

عملکرد بهتری نخواهید داشت.
3. آنها پاسخ هر چیزی را نمی دانند

یک جمله قدیمی هست که می گوید: »افرادی که توهم 
می زنن��د همه چیز را می دانند، گروهی دیگر که واقعا همه 
چیز را می دانن��د، آزار می دهند.« آدم های زرنگ و باهوش 
سعی نمی کنند واقعیت باهوش بودن شان را به رخ دیگران 
بکشند. آنها به اندازه کافی باهوش هستند که بدانند هنوز 

خیلی چیزها را نمی دانند.
4. با آدم های زرنگ همانند خودشان ارتباط دارند

هر ف��ردی هر چقدر هم بزرگ باش��د، ب��از این گروه ها 
هستند که کارهای خارق العاده می کنند. استیو جابز به طور 
حیرت انگیزی زیرمجموعه خود را کنترل می کرد، اما چند 
نفری در تیم رهبری اش داش��ت ک��ه توانمندترین افرادی 
بودند که پیدا می ش��دند و به آنها ی��اد می داد با گروه های 
خودش��ان هم چنی��ن کاری کنند. این یعنی هوش��مندانه 

عمل کردن که باعث موفقیت های بزرگ می شود.
5. بسیار کاردان هستند

اغلب افراد زرنگ با محیط پیرامون ش��ان سازگارترند و از 
این محیط به طور خالقانه برای دس��تیابی به نتایج دلخواه 

خود استفاده می کنند.
6. به خوبی استدالل می کنند

م��ن هرگز با این مس��اله کن��ار نخواهم آم��د. خیلی از 
افراد، حتی وقتی با ش��واهد غیرقابل انکاری مبنی بر اینکه 
اش��تباه می کنند مواجه می شوند، باز هم روی عقیده خود 

پافش��اری می کنند، به طوری که انگار زندگی ش��ان به آن 
وابس��ته اس��ت. اگر تفکر انتقادی، استدالل منطقی، علیت 
و روش های علمی، اینقدر پیش��رفت نمی کردند ما هنوز در 

قرون وسطی بودیم.
7. آنها از موج های زودگذر تبعیت نمی  کنند

ما در عصر َفدها )چیزهایی که موقتی همه گیر می شوند( 
و ش��به علم زندگی می کنیم. هیچ چیز واضح تر از آنچه در 
فیل��م Idiocracy از مایک جاج )Mike Judge( تصویر 
شده، در مورد حماقتی که جامعه را به انحطاط می کشاند، 
پیدا نخواهید کرد. اربن دیکش��نری ای��ن فیلم را اینچنین 
توصی��ف می کند: »فیلمی که در حقیق��ت کمدی بود، اما 

تبدیل به مستند شد.« حقیقت دارد!
8. بیشتر از داشته های شان خرج نمی کنند

هم��ه ما در دوران جوانی، بلندپ��روازی کرده ایم، اما بعد 
از اینکه به آنچه می خواس��تیم رس��یدیم، عاقالنه نیست با 

ولخرجی کردن، آن را هدر دهیم.
9. آنها گاهی بدترین دشمن خودشان هستند

هر چقدر هم که لوب پیش��انی ما توسعه یافته باشد، هر 
کس��ی یک نقطه کور حس��ی دارد که باع��ث گرفتاری اش 
می شود. در بیشتر مواقع، این نقطه کور، روی دیگر سکه ای 
اس��ت که آنها را به فردی زرنگ تبدیل کرده است. همانند 
یی��ن )yin( و یان��گ )yang( ک��ه برای ه��م وجودی به 

یکدیگر نیاز دارند.
۱۰. در جایگاه کارآفرین، همیشه هم موفق نیستند

من به این باور رس��یده ام، وقتی درباره موفقیت کس��ب 
و کار صحبت می ش��ود، هوش��مندی الزم اس��ت، اما کافی 
نیست. مقصودم کس��انی نیست که از دیگران سوء استفاده 
می کنن��د یا از یک ایده تجارِی هوش��مندانه، ثروت زیادی 
به دس��ت می آورند. حقیقت این اس��ت، برای راه اندازی و 
مدیریت کس��ب و کاری موفق در طوالنی مدت، باید زرنگ 

باشید، همین!
entrepreneur/ucan :منبع

۱۰ خصوصیت افراد زرنگ که باعث موفقیت شان می شود

 نقل قول هایی در مورد فرهنگ سازمانی
که الهام بخش تیم تان خواهند بود

جمالت الهام بخش می توانند سهم بزرگی در ایجاد انگیزه در میان انسان های دیگر داشته باشند. عزم و 
اراده انسان ها در طول تاریخ می  تواند از قلب و روح یک انسان فراتر رود و از طریق کلمات و جمالتی که 
از خود به یادگار می گذارد، به قلب و روح میلیون ها انسان دیگر راه یابد و سرمنشأ تغییرات بزرگی شود.
گاهی اوقات الزم است که یک مدیر به این چنین کلماتی آشنا باشد تا در مواقع مورد نیاز از آنها برای 
روحیه دادن به تیم خود استفاده کند. گاهی اوقات تأثیری که یک کالم نافذ روی ما می گذارد از خواندن 

چند کتاب هم بیشتر است.
در ادامه به مرور ۱5 نقل قول الهام بخش می پردازیم که شما به عنوان یک مدیر می توانید از آنها برای 

انگیزه بخشیدن به تیم تان استفاده کنید؛
• فیلیپ لین بنیانگذارEvernote : ما در این شرکت هیچ عذر و بهانه ای را نمی پذیریم. زمانی که شما 
مس��ئولیت کاری را برعهده گرفتید، هر چقدر هم س��خت باش��د باید آن را انجام دهید. اگر موفق شوید، 

تشویق خواهید شد و مزد آن را دریافت خواهید کرد.
• مارک پارک، مدیرعامل نایکی: ما به شدت از خودمان انتقاد می کنیم و ایراد کارمان را پیدا می کنیم. 

ما همیشه می خواهیم موفق باشیم، بنابراین وقتی برای استراحت نداریم.
• جاس��تین مک لود بنیانگ��ذارHinge : من زمان اس��تخدام به دو خصوصیت می نگ��رم، جاه طلبی و 
فروتنی. حتی اگر فردی باهوش ترین و بااس��تعدادترین گزینه هم باش��د، اگر از این ویژگی بهره نبرد، به 

بدنه  شرکت ضربه خواهد زد.
• برایان کریس��توفک، بنیانگذارUpshot : تفاوت یک ش��رکت خوب با یک کمپانی خوب این است که 

کارکنان از  بودن در محل کار خود لذت می برند.
• م��ارک زاکرب��رگ، بنیانگذار فیس بوک: یک ش��رکت باید بتواند دو کار را به درس��تی انجام دهد. اول 
اینکه بداند برای حل کردن چه مش��کلی به وجود آمده. دوم اینکه نفراتی را اس��تخدام کند که می توانند 

آن مشکل را حل کنند.
• سایمون سینک، نویسنده Start with Why : اگر کارمندان یک کمپانی آن را دوست نداشته باشند، 

بعید است که مشتریان نیز روی خوشی به آن کمپانی نشان بدهند.
• اندرو میس��ون، بنیانگذار  Groupon: افراد فوق العاده ای را اس��تخدام کنی��د و به آنها آزادی الزم را 

بدهید تا خارق العاده عمل کنند.
• ریچارد برانسون، بنیانگذار ویرجین گروپ: هیچ فرمول جادویی برای ایجاد یک کمپانی خوب نیست. 

تنها الزم است طوری با کارکنان تان رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار کنند.
• جس��یکا هرین، بنیانگذار اس��تال و دات: شما با استخدام افراد درست و باشعور، نیمی از راه را رفته اید. 

تنها الزم است که نگذارید میان آنها سوءتفاهم به وجود بیاید.
• اس��توارت باترفیلد، بنیانگذار اسلک: یکی از مهمترین  ارزش های یک تیم این است که مراقب یکدیگر 

باشند. همه باید سعی کنند که باری از دوش همدیگر بردارند و زندگی همکاران شان را آسان تر کنند.
• باربارا الندس، مدیر مالی PBS: مهم اس��ت که کارکنان ش��ما همیشه در کارهای شان خالقیت به کار 
ببرند. باید برای ریسک کردن آنها، ارزش قائل شد و تشویق بشوند. اگر این اتفاق نیفتد آنها دیگر به خود 

زحمت نمی دهند.
• ماریسا مایر، مدیرعامل یاهو: شما باید بهترین ها را استخدام کنید، دوباره تمرین شان دهید و شرایطی 
فراهم کنید که آنها در حین کار زیاد بتوانند خالق بمانند. خلق کردن چنین تعادلی، کار سختی است.

• کورتن��ی چپمن، مدیر محصولRubicon Project: فرهنگ داخلی یک ش��رکت در واقع محصول 
ارزش ها، انتظارات و محیطی آن به شمار می رود.

• لیز لیو، سرپرستScopely: ما به عنوان یک تیم باور داریم که همیشه باید توانایی ها و دانش فردی 
یا گروهی  خود را تقویت کنیم تا بتوانیم موفق شویم.

• لری پیج، مدیرعامل گوگل: س��عی کنید تمامی کارکنان موقعیت هایی برای ابراز وجودش��ان داش��ته 
باش��ند و بتوانند چیزی به کمپانی اضافه کنند. این مس��ئله موجب می ش��ود که جامعه خوبی در شرکت 

ایجاد شود.
blog.enplug/digiato :منبع
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