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شاخص بورس قله تاریخی را فتح کرد

بورس تهران در اوج
شاخص بورس تهران روز یکشنبه با 882 واحد افزایش، رکوردشکنی ابتدای هفته را ادامه داد و در جایگاه 196 هزار و 84 واحدی 
تثبیت شد. پس از روزها رشد مداوِم قیمت سهام در بورس تهران که یکی از عوامل مهمش قیمت ارز است، روز گذشته نماگر اصلی 
بازار سرمایه کانال تاریخی 19۵ هزار واحدی را پشت سر گذاشت و وارد کانال 196 هزار واحدی شد؛ به این ترتیب 2۵ فروردین ماه 

1۳98 به عنوان روز تاریخی بازار سرمایه ایران به ثبت رسید.
به گزارش ایسنا، سال 1۳9۷ شاید برای همیشه در تاریخ بازار سرمایه سالی خاص باشد. در این سال نماگر اصلی بورس همگام 
با رشد مداوم و لجام گسیخته قیمت ارزهای خارجی رشد کرد و با کانال شکنی های مداوم توانست برای اولین بار در نهم مهرماه وارد 
کانال 19۵ هزار واحدی شود، اما از آن روز به بعد، این شاخص رو به کاهش رفت و در محدوده 1۵۰ تا 16۰ هزار تایی نوسان داشت.

وزیر جهاد کشاورزی:
 ساالنه ۸۰ میلیارد دالر غذا 
در ایران تولید می شود
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سومین واگذاری هپکو کلید خورد

تجربه تلخ خصوصی سازی در ایران

71 نشانه ناتوانی در مدیریت مالی
چگونه مدیر و رهبر تجاری بهتری باشیم؟

آیا گوش دادن به موسیقی در حین کار خوب است؟
11 نکته برای حرفه ای بودن در لینکدین

چگونه کمپین ایمیلی برندمان را ارزیابی کنیم؟
تبلیغات بازاریابی: هر آنچه که باید بدانید

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

 فیس بوک سال قبل
۲۰ میلیون دالر برای امنیت 

زاکربرگ خرج کرد
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در 1۲ دی مـاه 1۳۹7 خبـری منتشـر شـد مبنی بـر اینکه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز مجوز ترخیص 1۳ هزار 

خودرو را صادر کرده اسـت. بر همین اساس دولت 
مصوبه  ای را در تاریخ 16 دی ماه 1۳۹7 ابالغ کرد...

ماجرای ترخیص 1۳ هزار 
خودرو از گمرک به کجا رسید؟

یادداشت
برای تعیین دقیق خسارت 

سیل در بخش کشاورزی زود 

ب��رای تعیی��ن دقی��ق می��زان 
خس��ارت س��یل بر مزارع و باغات 
زود اس��ت، اما برآورده��ای اولیه 
ب��ر  س��یل  اثرگ��ذاری  گوی��ای 
نخلس��تان های اس��تان خوزستان 
اس��ت. باتوج��ه ب��ه این مس��ئله 
احتم��ال کاه��ش تولی��د خرمای 
ایرانی باالس��ت با این حال باید تا 
کارشناس��ی دقیق میزان خسارت 
س��یل بر بخش های مختلف صبر 
کرد. وس��عت س��یل زی��اد بوده و 
مس��احت جغرافیایی وس��یعی را 
درگیر کرده است. به همین دلیل 
تعیی��ن خس��ارت باغ ه��ا و مزارع 
و نخلس��تان ها به زمان نیاز دارد. 
اس��تان خوزس��تان نخلستان های 
بزرگ��ی را در بر می گیرد و س��هم 
قابل توجه��ی در تولی��د خرمای 
کش��ور دارد. ت��ا یک م��اه آینده 
می��زان دقیق خس��ارت های وارده 
به انواع باغ ها از جمله نخلستان ها 
مشخص می ش��ود و با بررسی این 
اطالعات می ت��وان درباره وضعیت 
ب��ازار ان��واع محص��والت و میزان 

تولید اظهارنظر کرد.
از  بای��د  کنون��ی  ش��رایط  در 
درباره  تخمین��ی  اظهارنظره��ای 
میزان خسارت های سیل بر بخش 
کشاورزی پرهیز کرد. به طور حتم 

واقعیت  ب��ا  تخمین ه��ا 
۳متفاوت است. سیالب...

دوشنبه
۲6 فروردین

1۳۹۸

۹ شعبان 144۰ - سـال پنجم
شماره   1۲۹۲- 16صفحه - 5۰۰۰۰ ریال

Mon.15 Apr 2019

بررس��ی موضوع بارندگی ها و س��یالب های اخیر کش��ور با حضور وزرای راه، کش��اورزی، کشور و 
نیرو از مهمترین دس��تورکارهای یکشنبه مجلس شورای اس��المی بود و سه وزیر دولت دوازدهم در 
بهارستان حاضر شدند تا درباره خسارت های سیل در بخش های کشاورزی، انرژی و راه و شهرسازی 

به نمایندگان مردم گزارش دهند.
به گزارش خبرآنالین، از ابتدای سال 1۳98 بارش های بهاری زیادی در سراسر کشور رخ داد و بر 
اثر این بارندگی ها س��یالب  هایی در استان های مازندران، گلستان، فارس، خوزستان و لرستان به راه 
افتاد. از همان ابتدای جاری شدن سیل دستگاه های اجرایی، نیروهای امدادی و نیروهای مسلح  به طور 
مشخص ارتش و سپاه در مناطق سیل زده حاضر و مشغول خدمات رسانی به مردم آن مناطق شدند.

بعد از تعطیالت نوروز مجلسی ها انتظار داشتند دستگاه ها و نهادهای امدادرسان گزارشی از عملکرد 
خود ارائه کنند، اما با وجود پیگیری نمایندگان مجلس، وزرای کشور، نیرو، راه و شهرسازی و رئیس 
سازمان مدیریت بحران روز دوشنبه 19 فروردین ماه در مجلس حاضر نشدند که این مسئله با تذکر 
جدی برخی نمایندگان رو به رو شد. حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر گفت: »سوال بنده 
این است که چرا اجازه می دهید کاله بر سر مجلس برود؟ امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور نامه ای 
به مجلس نوشت که وزرای راه و شهرسازی، نیرو و کشور در مناطق سیل زده حضور دارند و به همین 

دلیل نمی توانند در جلسه مجلس برای بررسی مناطق سیل زده حضور یابند.«
 علی مطهری که ریاس��ت جلس��ه را به عهده داشت در واکنش به صحبت های این نماینده گفت: 
»تعبیر کاله گذاش��تن س��ر مجلس اصطالح درستی نیس��ت اجازه دهید دولت پاسخ دهد و سپس 
قضاوت کنید.« فردای آن روز حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری موضوع را به صورت 
شفاف برای خبرنگاران تشریح  کرد و گفت: »وضعیت خوزستان بحرانی و خطرناک است به همین 
دلیل نیاز بود تا وزرا ضمن رصد لحظه ای مس��ائل، به صورت دس��ته جمعی تصمیم بگیرند و اگر در 
این شرایط، وزرا به مجلس می آمدند ممکن بود شرایط خوزستان به خطر افتد، بنابراین من به هیات 

رئیسه مجلس نامه نوشتم که آمدن وزرا به مجلس می تواند به کشور خسارت وارد کند.«
حاال روز یکشنبه که روزهای پایانی مدیریت بحران سیل است، وزرا و روسای دستگاه های مسئول 
به مجلس رفتند و گزارش عملکرد خود را به نمایندگان ملت ارائه دادند. البته بحث و بررسی ها درباره 
سیل با حواشی نیز همراه بود. به عنوان نمونه، رئیس مجلس پس از استماع گزارش رئیس سازمان 
هواشناس��ی، از او سوال کرد: »آیا شما بارش های اخیر را به جایی اطالع دادید؟« و سحر جهانبخش 

پاسخ داد: »نه چون فکر می کردیم بارش ها بهاری و مثل همیشه است.«
سخنان مسئوالن و نمایندگان در جلسه بررسی نحوه مدیریت بحران سیل را در ادامه می خوانید.

* س��حرتاج بخش، رئیس س��ازمان هواشناس��ی: پیش بینی های وضع هوا در سه بازه کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت تهیه می ش��ود و اس��اس آن عدم قطعیت است. ما ۷2 ساعت قبل از وقوع هر 
رخداد اطالعیه صادر می کنیم و 48 ساعت قبل پیش بینی خود را اعالم می کنیم که در سیالب اخیر 
هم به همین منوال اعالم شد. سازمان هواشناسی 1۵۰اطالعیه، 9۰ اخطاریه به دستگاه های اجرایی و 

19۵۰ گزارش رادیویی و تلویزیونی در شرایط مخاطره آمیز داشته است.
* علی اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هالل احمر: جمعیت هالل احمر بالغ بر 1۳۰ میلیارد تومان از 
منابع داخلی خود هزینه کرده است. همچنین بسته های ۷2 ساعته و یک ماهه را در برخی از نقاط با 
توجه به شرایط سیل زدگان به تناسب پراکندگی روستاها توزیع کرد. ۳۰ میلیارد تومان اقالم غیرنقدی 
اهدا شده است. عالوه بر این با هماهنگی وزارت امور خارجه درخواست کمک به صلیب سرخ داده ایم 
که تا به حال 1۰ کشور با ارسال اقالم مختلف به کمک ما شتافته اند و این کمک ها ادامه  دارد. البته به 

خاطر تحریم کمک ایرانیان خارج از کشور و اتحادیه اروپا دریافت نشده است.
* محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی: سیل به بیش از 1۰ هزار و 9۰۰ ابنیه فنی، شامل آبنماها 
و انواع پل ها آسیب وارد کرده است. ۷2۵ پل به طور کامل تخریب شده است و بخش دیگر از پل ها 
آسیب های کلی یا جزئی دیده اند. به طور کلی سیل بیش از ۳ هزار و ۵2۰ میلیارد تومان خسارت به 
جاده ها و راه های ریلی و زمینی و ابنیه فنی وارد کردند. همواره تالش وزارت راه بر این بود که خطوط 
ریلی فعال باقی بماند و در این راس��تا تالش کند. حدود 1۵۰ هزار واحد مس��کونی در شهر و روستا 
آسیب دیدند که ۵۰ هزار واحد نیاز به احداث مجدد و 1۰۰ هزار واحد نیاز به تعمیر و بازسازی دارد.
* محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی: تا به امروز بخش کشاورزی 1۳ هزار میلیارد تومان خسارت 
دیده اس��ت که ۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به کش��ت خوزستان است و هنوز هم آسیب ها ادامه  

دارد. ما مصوباتی در این زمینه داش��ته ایم که ابالغ ش��د که بخشی از آن کمک های بالعوض بود که 
۵۰درصد از آن تخصیص داده شد. ۵4۰ میلیارد تومان کمک بالعوض دیده شده است و به چهار بانک 

نیز ابالغ شده است که به خسارت دیدگان وام اعطا شود.
* رضا اردکانیان، وزیر نیرو: در مواردی شدت بارش زیاد نیست اما طول مدت بارش در شکل گیری 
سیل تعیین کننده است و در شرایط دیگر نه شدت و نه طول بارش که وسعت بارندگی باعث سیل 
می شود. در کشور ما آنچه که در سه هفته گذشته رخ داد ترکیبی از این سه عامل بود که شدیدترین 
بارش ها در طوالنی مدت و در وس��یع ترین وس��عت رخ داد و 2۳ استان کشور را درگیر سیل کرد. ما 
هنوز در مرحله مقابله قرار داریم. همه دستگاه های اجرایی باید آمادگی الزم برای بارندگی احتمالی 
توام با ذوب برف را در اردیبهشت ماه داشته باشند. به خصوص که میزان سیالب ها قابل پیش بینی 
نیست. خواهش من این است که همه عزیزان تا آخر اردیبهشت این جدیت را در پیشگیری داشته 
باش��ند. رهبری هم اشاره کردند که بازسازی، نوسازی و تامین خسارات دغدغه  مردم است. در حال  
حاضر هوا در خوزستان و لرستان رو به گرما است و همین باعث می شود که شرایط زندگی مردم زیر 
چادر سخت شود، لذا باید هرچه  سریع تر اقدامات الزم در این زمینه را انجام دهیم. رقم خسارات تا 

هم اکنون ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
* عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کش��ور: 2۵ استان در سیل اخیر گرفتار سیل شدند و مشکالت 
زیادی از جمله تخریب منازل، مس��اکن، زمین های کش��اورزی، پل ها و جاده ها، تاسیس��ات و برق را 
شاهد بودیم. با هدف گذاری صورت گرفته خسارات جانی را اولین هدف خود قرار دادیم و با جابه جایی 
جمعیت در 2۵۰ روس��تا و بخش هایی از شهرها خس��ارات جانی را به حداقل رساندیم. سیل با این 

عظمت می توانست خسارت جانی بیشتری را در بر داشته باشد.
* صدیف بدری، س��خنگوی کمیس��یون عمران مجلس: قطعاً وجود س��وءمدیریت و اشکاالت از 
سال های گذشته تا به امروز باعث این حجم از خسارات شده است. درخصوص پیش بینی خطر سیل و 
اعالم هشدارهای الزم سه وزارتخانه راه و شهرسازی، نیرو و کشور و سازمان هواشناسی مکلف هستند. 
سازمان هواشناسی وظیفه پایش مستمر شرایط اقلیمی و تهیه اطالعات دقیق و ارائه آنها را برعهده 
دارد. وزارت نیرو نیز با به روز نگه داشتن اطالعات حوزه های آبریز باید تدابیر الزم را اتخاذ کند. وزارت 

کشور نیز با ارائه هشدار به موقع باید از حجم خسارات بکاهد.
* محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسون شوراها: مزیت الیحه قانون سازمان مدیریت بحران تهیه 
و اجرای طرح کاهش خطرپذیری س��یل در تمام دس��تگاه ها و ایجاد سامانه های هشدار سریع است. 
در این الیحه از تخصصی بودن مدیریت بحران تا راهبرد ملی و خطرپذیری ملی پیش بینی ش��ده و 
برای اولین بار مسئولیت مشترک و اختصاصی تمامی دستگاه ها دیده شده است. همچنین در الیحه 
س��ازمان مدیریت بحران تقویت شده اس��ت.  * فریدون حسنوند، رئیس کمیسون انرژی: وزیر نیرو 
متهم ردیف اول وقوع سیالب های اخیر در خوزستان، لرستان و گلستان است. اگر تدبیر الزم صورت 
می گرفت امروز شاهد این اتفاقات نبودیم. پروژه های اجرایی نشد که از جمله آن سد سیمره در لرستان 
با ظرفیت یک میلیارد متر مکعب بود. اگر این سد وجود داشت آب وارد کرخه و خوزستان نمی شد.

* احمدعلی کیخا، رئیس کمیس��یون انرژی: مشکل اصلی توسعه نیافتگی و گرفتاری های کشور، 
س��ازمان برنامه و بودجه است. این سازمان به جای اینکه برنامه ریزی کند فقط تقسیم پول می کند. 

طرح های استان ها نیز متناسب با نیازهای شان نیست.
* حمیدرض��ا کاظم��ی، نماینده مردم پلدختر: در بخش کش��اورزی زمین ها و باغ��ات و مزارع و 
جاده های بین مزارع از بین رفته است، بالغ بر ۵هزار میلیارد تومان خسارت به پلدختر وارد شده است. 

دغدغه  مردم اسباب و اثاثیه شان بوده که از دولت اطمینان می خواهند.
* همایون یوسفی، نماینده مردم اهواز: عامل سیل، بارش است، اما عامل تخریب سوء مدیریت های 
گذشته و حال است. سیالب اخیر نباید باعث شود تا طرح های انتقال آب تحت تاثیر قرار بگیرد. چه 
بسا استان هایی که امروز دچار سیل هستند در سال آینده با خشکسالی مواجه می شوند. مساله  مهم 
دیگر عدم تخلیه منابع سدها و طمع ذخیره سازی در برخی از سدها است که قطعا باید بررسی شود. 
از مس��ائل دیگری که در س��یل اخیر باید مورد توجه قرار گیرد سفرهای متوالی مسئوالن به مناطق 
س��یل زده اس��ت که نش��انه تعدد مراکز تصمیم گیری و رقابت بین نهادی است که در نهایت منجر 
به تصمیمات و مدیریت نهادی و غیرملی می ش��ود. مش��کالت مدیریتی کشور به دلیل تعدد مراکز 

تصمیم گیری است که باعث فرسایش سرمایه های اجتماعی در جامعه شده است.

بررسی سیالب های اخیر با حضور 4 وزیر در بهارستان

گزارش وزرای راه، کشاورزی، کشور و نیرو به نمایندگان مجلس
سخنگوی صنعت برق کشور:

امسال خبری از خاموشی های برنامه ریزی  شده نیست
س��خنگوی صنعت برق کش��ور گفت در پی بارش های اخیر و توس��عه تولید نیروگاه های ب��رق آبی پیش بینی 

می شود که امسال خاموشی برنامه ریزی شده ای نداشته باشیم.
محمودرض��ا حقی فام در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه براس��اس برآورده��ای صورت گرفته 4۵۰۰ تا ۵۰۰۰ 
مگاوات نسبت به سال گذشته توان نیروگاه های آبی در پیک افزایش یافته است، اظهار کرد: طبیعتاً قدرت تولید 
ش��بکه برق افزای��ش می یابد، اما همچنان انتظار داریم که موضوع مدیریت مص��رف در تمام بخش ها مورد توجه 
قرار گیرد. وی با تاکید بر این مساله که تنها تولید در صنعت برق کارساز نیست و باید به مدیریت توأمان تولید 
و عرضه توجه ش��ود، تصریح کرد: بارش های اخیر وضعیت ش��بکه برق را بهبود داد، اما این بدین معنی نیست که 

طرح های تولیدی متوقف شود.
س��خنگوی صنعت برق کشور با بیان اینکه طرح ها را براس��اس برنامه زمان بندی شده پیش می بریم، ادامه داد: 
اگر نیروگاه های حرارتی در مدار بماند و کارها به خوبی پیش برود، قطعاً امس��ال هیچ مش��کلی برای تأمین برق 

مشترکان نخواهیم داشت و می توانیم با کمترین چالش تابستان را سپری کنیم.
به گفته حقی فام، 21 واحد نیروگاهی جدید تا پیک وارد مدار می شود و تمام برنامه ها را دنبال خواهیم کرد. در 
این مسیر نیز به طرح ها و برنامه های مدیریت مصرف نیز توجه خواهد شد، چراکه تنها به وسیله مدیریت مصرف، 

بهسازی، کاهش تلفات و افزایش توان نیروگاه ها می توان تابستان را سپری کرد.
س��خنگوی صنعت برق کش��ور با تاکید بر این مس��اله که اتکای ما به بارش ها نیس��ت، اظهار کرد: برنامه های 

متعددی را برای تابستان امسال در نظر گرفته ایم و انتظار داریم که تمام مشکالت برطرف شود.
تابس��تان سال گذشته به دلیل وجود بحران آب، ایران با خاموشی های برنامه ریزی شده  مواجه شد و پیش بینی 
می ش��د که امسال نیز این چالش ادامه داشته باش��د چراکه طبق برآوردها قرار بود امسال 8۰۰۰ مگاوات کمبود 
عملی برق داش��ته باش��یم که ۵22۳ مگاوات آن توسط نیروگاه های حرارتی و مابقی توسط نیروگاه های برق آبی 

تجدیدپذیر و همچنین مدیریت مصرف، تأمین شود.
وضعیت سدهای تهران پس از بارندگی های اخیر

همچنین مدیر دفتر تاسیس��ات آبی و برقابی ش��رکت آب منطقه ای تهران، وضعیت ذخایر س��دهای تهران را 
تشریح کرد و گفت: در حال حاضر سدهای تهران در شرایط مناسبی قرار گرفته اند؛ به گونه ای که براساس آخرین 

آمار، میزان ذخایر سدهای پنج گانه تهران نسبت به سال گذشته وضعیت مناسبی را داشته است.
محم��د ش��هریاری درباره میزان ذخایر س��دهای تهران، گفت: در س��د امیرکبیر، ش��اهد حج��م 12۳ میلیون 
مترمکعب، س��د لتیان، ۵۳ میلیون مترمکعب، سد الر ۳4 میلیون مترمکعب، سد طالقان ۳61 میلیون مترمکعب 

و در سد ماملو شاهد 19۰ میلیون مترمکعب ذخیره آب هستیم.
وی با بیان اینکه نسبت به تولید برق از نیروگاه های تهران امیدواریم، ابراز کرد: در حال حاضر حجم کل مخازن 
سدهای تهران، ۷61 میلیون مترمکعب است که این حجم در مقایسه با روز مشابه سال گذشته که عددی معادل 

6۳۳ میلیون مترمکعب بوده، افزایش 12۷ میلیون متر مکعبی را نشان می دهد.
وحید عسکری نژاد، رئیس گروه بهره برداری از سدهای کشور نیز چندی پیش به ایسنا، گفت: تعداد سدها مهم 
در حال بهره برداری، حدود 1۷8 س��د اس��ت که ظرفیتی در حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب دارند. مقادیر ورودی به 
س��دها از ابتدای س��ال آبی تا تاریخ 2۰فروردین ماه، معادل ۵1.1 میلیارد مترمکعب است و مقادیر ورودی نسبت 
به س��ال گذش��ته در بازه زمانی مشابه 268درصد افزایش داشته اس��ت. به گفته وی، مقادیر خروجی از سدها از 
ابتدای س��ال آبی تا تاریخ 2۰ فروردین ماه معادل ۳2.8 میلیارد مترمکعب ثبت شده و مقادیر خروجی نسبت به 
سال گذشته در بازه زمانی مشابه 14۳درصد افزایش داشته، تعداد سدهایی که بیش از 9۰درصد پرشدگی دارند، 

۷2سد و تعداد سدهایی که کمتر از 4۰درصد پرشدگی دارند، ۳۳ سد است.

سیدرضا نورانی
 رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران
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فرصت امروز: مرکز پژوهش های مجلس در یکی از تازه ترین گزارش هایش 
در سال پیش رو به بررسی موضوع »تبیین وضعیت جمهوري اسالمی ایران 
در گزارش شاخص توسعه انساني 2۰18« پرداخته است. شاخص توسعه 
انس��اني براي نخس��تین بار در سال 199۰ به مقایس��ه کشورها از منظر 
شاخص هاي سه گانه شامل س��المت )امید به زندگي(، آموزش )سال هاي 
آموزش و س��ال هاي قابل انتظار آموزش( و درآمد س��رانه پرداخت و بدین 
ترتیب، حیات انساني به جاي ثروت اقتصادي صرف مورد تأکید قرار گرفت. 
این تغییر رویکرد به نوعي تغییر پارادایم در سیاست گذاري نیز به حساب 
مي آید. در گزارش های مربوط به شاخص توسعه انسانی عموما کشورها در 
چهار دس��ته قرار می گیرند: توسعه انسانی »اندک«، »متوسط«، »زیاد« و 

»بسیار زیاد«. ایران در صدر دسته »زیاد« ایستاده است.
روند طولي رتبه و امتیاز ایران در شاخص توسعه انساني

از سال 199۰ تاکنون رتبه ایران رو به بهبود بوده و از رتبه 89 در سال 
199۰ به رتبه 6۰ در س��ال 2۰1۷ )گزارش 2۰18( ارتقا یافته اس��ت. در 
این بازه زمانی چند جهش قابل توجه وجود دارد؛ بهبود ش��ش پله اي در 
سال 1991 و 1992، افت 1۰ پله اي در سال 2۰۰۰ و بهبود شش پله اي 
در س��ال 2۰۰1، بهبود 1۷ پله اي در سال 2۰۰6 و بهبود هفت پله اي در 
س��ال 2۰12. بیشترین جهش در زیرشاخص سالمت نیز 1۷ رتبه اي بوده 
اس��ت. زیرش��اخص درآمد، 1۰ رتبه و زیرشاخص آموزش نیز هشت رتبه 

ارتقا داشته است. 
بررسي زیرش��اخص ها نشان مي دهد که مهمترین عامل در بهبود رتبه 
ایران در س��ال هاي آغازین به دلیل بهبود امید زندگي به دنبال راه اندازي 
سیستم شبکه هاي بهداشتي و کاهش مرگ و میر مادران و کودکان است 
و بهبود شاخص پایه سالمت و تا حدي ناشي از بهبود درآمد سرانه کشور 
در آن س��ال ها بوده است. از سویي تنزل 14 رتبه اي ایران در بازه 2۰۰۵-

1999 در حالي صورت گرفته که دو زیرشاخص سالمت و درآمد به ترتیب 
رشد مثبت 6 و ۳ رتبه اي داشته اند، اما زیرشاخص آموزش 28 رتبه تنزل 
یافته است. به بیان دیگر در این بازه زماني، آموزش تنها عامل تنزل رتبه 
جهاني ایران در ش��اخص توسعه انس��اني بوده است. شایان ذکر است که 
حتي در سال هاي تضعیف رتبه ایران، امتیاز شاخص توسعه انساني ایران 
روند آرام صعودي داش��ته است و کاهش رتبه ایران، به دلیل فزوني رشد 

دیگر کشورهاي بوده است.
بهبود قابل توجه جایگاه ایران در سال 2۰۰6) صعود 1۷ پله اي( بیش از 
همه ناشي از ارتقاي جایگاه شاخص آموزش )نسبت به سایر کشورها( بوده 
است و اغلب تغییرات )مثبت یا منفي( وضعیت کشور در شاخص توسعه 
انس��اني در همه سال هاي دهه اول قرن بیست و یکم در تناسبي آشکار با 

تغییرات وضعیت آموزش قرار داشته است.
رتبه جهاني ایران در ش��اخص توسعه انس��اني 6۰ و رتبه منطقه اي آن 
هش��ت اس��ت. در س��ال 2۰1۰ امتیاز شاخص توسعه انس��اني جمهوري 
اس��المي ایران، ۰/۷۵۵ بوده که با متوسط رشد سالیانه )۰/۷9 ( درصد تا 
سال 2۰1۷ به امتیاز ۰/۷98 ارتقا یافته است. با این حال، جایگاه کشورمان 
بین سال هاي 2۰12-2۰1۷ به میزان دو رتبه کاهش یافته است. در میان 
کش��ورهاي منطقه، ترکیه با میزان متوس��ط رش��د س��الیانه 1/۰6درصد 
بیشترین رشد را بین سال هاي 2۰1۰ تا 2۰1۷ داشته است و جایگاه این 
کشور بین سال هاي 2۰1۷-2۰1۷ به میزان هشت رتبه ارتقا یافته است.

واکاوي تغییرات در شاخص هاي اصلي
درآمد سرانه: براساس آمارهاي موجود، درآمد سرانه ایران از 114۰ دالر 
در س��ال 199۰ به 191۳۰ دالر در سال 2۰1۷ رسیده است؛ بررسي نرخ 
رش��د درآمد س��رانه سالیانه حاکي از آن اس��ت این شاخص بسیار متغیر 

بوده اس��ت و از رش��د 12درصدي تا منفي 8درصدي نوسان داشته است. 
تطبیق زماني میان جهش هاي قابل توجه درآمد سرانه با وضعیت اقتصادي 
سیاس��ي کشور نش��ان مي دهد که هر دو نرخ بیش��ینه و کمینه ناشي از 
افزای��ش صادرات و فروش نفت )پس از برجام( و کاهش صادرات و فروش 

نفت کشور )در نتیجه تحریم( بوده است.
به همین اعتبار و با فرض ثبات منطق روندهاي موجود در آینده، مي توان 
انتظار داشت که تحریم هاي اخیر و به تبع آن، کاهش قابل توجه در فروش 
نفت ایران، به کاهش زیاد درآمد س��رانه کش��ورمان در سال هاي نزدیک 
منتهي ش��ود و این موضوع ضمن تضعیف رتبه ایران در ش��اخص درآمد 
س��رانه، مي تواند وضعیت کلي ایران در ش��اخص توسعه انساني سال هاي 
آتي را نیز تنزل دهد. با این حال بعید اس��ت که این تنزل با شدت زیادي 

همراه باشد.
با وجود این، به نظر مي رسد آثار شاخص درآمد سرانه از شاخص سالمت 
و آموزش متمایز باشد؛ دو شاخص مذکور، شاخصي برآیندي بوده و تحت 
تأثیر سیاست هاي متفاوتي قرار دارند، درحالي که به دلیل وابستگي شدید 
درآمد کشور به فروش نفت، درآمد سرانه به طور مستقیم متأثر از تغییرات 
در فروش نفت خواهد بود. از آنجا که ش��رایط تحریم کاهش فروش نفت 
را نش��انه گرفته است، به نظر مي رسد ش��اخص درآمد سرانه در سال هاي 
آتي کاهش یابد. با وجود این، تجربه تحریم سال 2۰11 نشان مي دهد که 
کاهش مذکور نیز تأثیر چشمگیري بر شاخص کلي توسعه انساني نداشته 
باشد؛ ازاین رو با فرض ثبات شاخص توسعه در کشورهاي مختلف، احتماال 
کش��ور ایران، با تنزل چندرتبه اي )براس��اس روند گذش��ته حدود 2 تا 4 

رتبه اي( روبه رو شود.
نرخ امید به زندگي: بعد سالمت شاخص توسعه انساني براساس شاخص 
»امید به زندگي در بدو تولد« ارزیابي مي ش��ود. امید به زندگي متوس��ط 
سال هایي اس��ت که انتظار مي رود فرد زندگي کند. بررسي روند شاخص 
امید به زندگي طي سال هاي 199۰ تا 2۰1۷ نشان مي دهد شاخص فوق 
طي این س��ال ها رش��د مثبت داشته است و از 6۳/8 س��ال در 199۰ به 
۷6/2 سال در 2۰1۷ رسیده است که بیشترین افزایش امید به زندگي در 
بازه زماني 199۰ تا 199۵ بوده است و در این بازه زماني شاخص توسعه 

انساني نیز رشد قابل توجهي را تجربه کرده است.
بررس��ي ش��اخص هاي مختلف مرتبط با سالمت نش��ان مي دهد که 
تغیی��رات ش��اخص امید به زندگي و نرخ رش��د آن در س��ال هاي اخیر 
براس��اس قانون بازده نزولي، گذار اپیدمیولوژیکي )کاهش بیماري هاي 
واگیردار و افزایش بیماري هاي مزمن( و پیش��رفت هاي صورت گرفته در 
حوزه س��المت و پزشکي قابل توجیه است، اما این روند ممکن است در 
س��ال هاي آتي به دلیل تحریم هاي اعمال شده دس��تخوش تغییر شود. 
ماهی��ت چندبعدي بیماري ه��اي غیرواگیر و نقش ریس��ک فاکتورهاي 
مختلف رفتاري و زیستي باعث مي شود که میزان مرگ و میر و ناتواني 
ناش��ي از بیماري ه��اي غیرواگیر ب��ه دالیل مختلف��ي از جمله کاهش 
امنیت غذایي و کاهش دسترس��ي به مراقبت هاي پیشگیري و خدمات 
درماني به ویژه داروها و تجهیزات مورد نیاز براي تش��خیص به موقع و 
درم��ان بیماران مزمن )با توجه ب��ه تغییر الگوي بیماري ها و افزایش بار 
بیماري ه��اي مزمن( تحت تأثیر منفي تحریم ها قرار گیرد که در صورت 
عدم اجراي مداخالت به موقع و مناسب مي تواند در سال هاي آتي باعث 

کاهش امید به زندگي و امید به زندگي سالم شود.
س��ال هاي آموزش و س��ال هاي قابل انتظ��ار آموزش: ای��ران در هر دو 
زیرش��اخص سال هاي آموزش و سال هاي قابل انتظار آموزش همواره روند 
روبه رش��دي داشته اس��ت، به طوري که در زیرشاخص سال هاي آموزش 

از 4/2 در س��ال 199۰ به عدد 9/8 در س��ال 2۰1۷ رس��یده اس��ت. در 
زیرشاخص سال هاي قابل انتظار آموزش نیز روند به همین منوال است؛ در 
سال 199۰ از عدد 9/2 سال به عدد 14/9 در سال 2۰1۷ ارتقا یافته است. 
البته شایان ذکر است که با وجود آنکه امتیاز زیرشاخص آموزش همواره رو 
به رش��د بوده است اما به دلیل سرعت رشد سایر کشورها، رتبه کشورمان 

در این زیرشاخص گاهي تنزل یافته است.
از متغیرهاي مهم بر دو ش��اخص س��ال هاي آموزش و س��ال هاي قابل 
انتظار آموزش عبارتند از: در دس��ترس بودن آموزش، توزیع برابر امکانات 
آموزش��ي، توانای��ي مال��ي خانواده ها، رای��گان بودن آم��وزش و کیفیت 
آموزش. همه این عوامل س��بب مي ش��ود که افراد الزام تعلیم بیش��تري 
به نظام آموزش��ي وارد ش��وند و از سوي دیگر، س��ال هاي بیشتري را در 
نظام آموزش��ي سپري کنند. پژوهش ها نش��ان مي دهند از عوامل اصلي 
بازماندگي از تحصیل و ترک تحصیلي، فقر خانواده هاست، از سوي دیگر 
با توجه به ش��رایط تحریمي، باال رفتن هزینه اقتصادي خانوارها و به تبع 
آن افزای��ش هزینه آموزش انتظار مي رود نرخ ترک تحصیل و بازماندگي 
از تحصیل در س��ال آینده افزایش یاب��د و این امر منجر به کاهش مقدار 

شاخص آموزش خواهد شد.
دشواري شرایط زندگي و معیشت، ممکن است مردم را به سوي کاهش 
س��هم آموزش و سالمت در سبد خانوار سوق دهد که این موضوع، ضمن 
کاهش ش��اخص توسعه انساني، پیامدهاي بلندمدت منفي براي توسعه و 
نیروي انساني کشور، در پي خواهد داشت. به منظور حفظ جایگاه ایران در 
شاخص توسعه انساني، چه از منظر رتبه و چه از منظر آثار اجتماعي بعدي 
آن، توصیه مي ش��ود؛ دولت براي حفظ سطح برخورداري مردم از خدمات 
آموزش و س��المت، راهبردي اساس��ي اتخاذ نماید و برنامه هاي عملیاتي 
مش��خص خود را براي کنترل آثار منفي تحریم ه��ا ارائه دهد و در تدوین 
قوانین بودجه سنواتي به این نکته توجه کند. این موضوع نیازمند مداخله 
بیش��تر دولت در حوزه اجتماعي و تسهیل دسترسي عادالنه به آموزش و 
س��المت، به عنوان کانال هاي عمومي خواهد بود. در حوزه آموزش، دولت 
باید بخشي از هزینه هاي سنگین آموزشي تحمیل شده بر خانواده ها را به 

صورت یارانه پرداخت کند.
در حوزه س��المت به طور مشخص، سیاس��ت هاي پیشگیري و کنترل 
بیماري ه��اي غیرواگی��ر با تأکی��د بر عوام��ل خطر رفت��اري باید مدنظر 
سیاست گذاران حوزه سالمت باشد و راهبرد توانمندسازي جامعه و ارتقاي 
س��طح سواد س��المت و خود مراقبتي، بهره مندي از خدمات مراقبت هاي 

اولیه و نهادینه سازي همکاري فرابخشي توصیه مي شود.

مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه در شاخص توسعه انسانی سال 2۰1۷
رتبه منطقه ای رتبه جهانی  امتیاز  شاخص  

8  6۰  ۰.۷98 شاخص  توسعه انسانی 
6  6۳  ۰.۷41 آموزش  
9  62  ۰.۷94 درآمد  
6  61  ۰.864 سالمت  

رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی و زیرشاخص های آن

2۰1۷                2۰12  2۰۰4  1996  199۰ شاخص / سال 
6۰  ۵8  8۷  ۷4 شاخص توسعه انسانی 89 
6۳  61  112  89  98 آموزش 
62  6۷  ۵6  ۵8  62 درآمد 
61  6۷  8۷  9۳  119 سالمت 

گزارش نهاد پژوهشی مجلس از وضعیت ایران در شاخص توسعه انساني ۲۰1۸

کاهش 2 پله ای رتبه ایران
دریچه

شاخص مدیران خرید در اسفند ۹7 به سطح انبساط رسید
عبور اقتصاد از دوره انقباض

ش��امخ یا همان ش��اخص مدیران خرید )PMI( مقیاسی است 
که اوایل هر ماه از س��وی اتاق ایران و از طریق پاس��خ بنگاه های 
نمونه در صنایع مختلف به س��ؤاالت مش��خص منتشر می شود و 
رونق یا رکود در فضای کس��ب وکار را نش��ان می دهد. در جریان 
اس��تخراج این شاخص، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰درصد باشد، 
نش��ان می دهد که اقتصاد در حال  توسعه اس��ت، درحالی که هر 
رقمی زیر ۵۰درصد، از قرار داش��تن اقتصاد در ش��رف انقباض و 

رکود حکایت دارد.
طبق گزارش اتاق ایران، شامخ اسفندماه سال 9۷ برابر با ۵۵.۳6 
واحد بوده که هم نسبت به ماه قبل )معادل 16.22درصد( بهبود 
داش��ته و هم به محدوده باالی ۵۰ واحد، یعنی وضعیت انبساط 
اقتصادی رس��یده اس��ت که از حرکت خ��روج از رکود بنگاه های 

اقتصادی و پیش بینی رونق آنها در ماه های آتی خبر می دهد.
* ش��امخ کل صنعت: عدد کل شامخ صنعت در اسفندماه برای 
اولین بار در ش��ش ماه گذشته بیشتر از ۵۰ یعنی رقم ۵۵.۳6 را 
ثبت کرده اس��ت. این عدد به مفهوم وضعیت رونق نس��بی و رو 
به رش��د صنعت در این ماه در مقایس��ه با ماه قبل است. صنایع 
تولید وس��ایل نقلیه و قطعات وابس��ته، تولید ماشین آالت، تولید 
محصوالت الس��تیک و پالس��تیک، تولید محصوالت ش��یمیایی، 
تولید چوب و مبلمان، تولید محصوالت نساجی، تولید محصوالت 
فلزی، تولید مواد غذایی و تولید محصوالت پاالیشگاهی به ترتیب 
بیش��ترین اثر را در بهبود شامخ در این ماه و سیر صعودی آن به 

عدد باالتر از ۵۰ داشته اند.
* ش��اخص تولید: عدد ش��امخ تولید روندی مشابه با عدد کلی 
شامخ طی این پنج دوره داشته است. پس از سه دوره روند نزولی، 
این ش��اخص، در دی، بهمن و اسفند روند افزایشی را ثبت کرده 
اس��ت و برای دومین بار این ش��اخص در چند گروه صنعتی رقم 
بیش��تر از ۵۰ )۵۷.2۳( را کس��ب کرده که نشان دهنده وضعیت 

مطلوب تولید در این گروه های صنعتی در اسفندماه است.
صنای��ع تولید چ��وب، کاغذ و مبلم��ان، تولید وس��ائل نقلیه و 
قطعات وابسته، تولید ماش��ین آالت، تولید محصوالت الستیک و 
پالستیک، تولید محصوالت ش��یمیایی، تولید مواد غذایی، تولید 
محصوالت فلزی و تولید محصوالت نس��اجی دارای عدد ش��امخ 
تولی��د باالتر از ۵۰ هس��تند. در اس��فندماه، صنای��ع تولید کانی 
غیرفلزی کمترین میزان ش��امخ تولی��د را در بین صنایع مختلف 

به ثبت رسانده است.
* شاخص سفارشات جدید: ش��اخص سفارشات جدید در این 
م��اه نیز روند صعودی خود را طی ک��رده و برای دومین بار عدد 
ش��امخ بزرگ تر از ۵۰ را )66.81( به ثبت رس��انده است. با توجه 
به افزایش کلی تقاضا در ماه های انتهایی سال، روند افزایشی این 
شاخص در این ماه کاماًل منطقی به نظر می رسد. نکته قابل توجه 
این اس��ت که تم��ام صنایع منتخ��ب در این ماه عدد ش��اخص 
سفارش��ات جدید بیشتر یا مس��اوی ۵۰ را به ثبت رسانده اند که 
در بین آنها صنعت تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته بیشترین 
مقدار یعنی عدد ۷9.1۷ و صنعت تولید پوش��اک و چرم کمترین 

عدد یعنی عدد ۵۰ را به ثبت رسانده اند.
* ش��اخص مدت زمان تحویل س��فارش: عدد شامخ مدت زمان 
تحویل س��فارش در این ماه پس از یک دوره نزولی، دوباره روند 
افزایش��ی را ثبت کرده و مانند دی ماه، به باالی ۵۰یعنی ۵۰.۵2 
رسیده است، اما همچنان بیشترین عدد شامخ این شاخص متعلق 
به دی م��اه با عدد ۵2.46 بوده اس��ت. در بی��ن صنایع منتخب، 
صنعت تولید وس��ایل نقلیه و قطعات وابسته بیشترین مقدار عدد 
ش��امخ را برای این شاخص به ثبت رس��انده که به معنای دیرتر 
رسیدن تولیدات این گروه به دست مشتریان در این ماه علی رغم 

افزایش قابل توجه تولید در این صنعت است.
* شاخص موجودی مواد اولیه: پس از دو ماه روند کاهشی عدد 
ش��امخ موجودی مواد اولیه در ماه های دی و بهمن، در اسفندماه 
ش��امخ موجودی مواد اولیه روند افزایشی را ثبت کرده است، اما 
همچن��ان این عدد زیر ۵۰ یعنی ۳9.96 اس��ت. در اس��فندماه، 
بیشترین عدد شامخ برای موجودی مواد اولیه نسبت به دوره های 
پیش��ین به ثبت رسیده است. صنایع تولید وسائل نقلیه و قطعات 
وابس��ته، تولی��د چوب، کاغ��ذ و مبلمان و تولی��د کانی غیرفلزی 
بیش��ترین و صنعت تولید مواد غذای��ی کمترین میزان موجودی 

مواد اولیه در این ماه را به ثبت رسانده اند.
* ش��اخص میزان استخدام: با توجه به اینکه عدد شامخ میزان 
اس��تخدام در شش دوره گذشته همچنان کمتر از ۵۰ بوده است، 
اما این ش��اخص در اسفندماه بیش��ترین مقدار نسبت به ماه های 
گذش��ته یعنی ع��دد 4۷.1۷ را ثبت کرده اس��ت. در بین صنایع 
منتخب، صنایع نس��اجی بیش��ترین عدد میزان اس��تخدام یعنی 
۵4.۵۵ را به ثبت رس��انده و صنایع تولید وسائل نقلیه و قطعات 

وابسته کمترین مقدار میزان استخدام را ثبت کرده است.
* ش��اخص قیمت خرید مواد اولیه: روند صعودی عدد ش��امخ 
قیم��ت خرید مواد اولیه که از آذرماه ش��روع ش��ده بود، در این 
ماه نی��ز همچنان روند صعودی خود را حف��ظ کرد، اما این عدد 
از عدد ش��امخ مهرماه )8۷.۵۷( کمتر و عدد 81.6۷ ثبت ش��ده 
اس��ت. تمامی صنای��ع منتخب مانند ماه گذش��ته، عدد ش��امخ 
قیم��ت خرید مواد اولیه را عدد باالت��ر از ۵۰ ثبت کرده اند که به 
معنای افزایش قیمت مواد اولیه نسبت به بهمن ماه است. صنعت 
تولید محصوالت پاالیش��گاهی بیشترین و تولید محصوالت فلزی 
کمتری��ن میزان افزای��ش قیمت مواد اولی��ه را در این ماه تجربه 

کرده اند.
* ش��اخص میزان صادرات کاال: پس از روند نزولی عدد شامخ 
صادرات کاال در دی ماه، نه تنها این عدد در اس��فند روند صعودی 
خود را مش��ابه ماه گذش��ته تکرار کرد، بلکه بیشترین مقدار عدد 
شامخ را نیز در این ماه یعنی 49.۳۳ نسبت به پنج دوره گذشته 
ثبت کرد. صنایع تولید ماش��ین آالت، تولید محصوالت الستیک 
و پالس��تیک، تولید محص��والت پاالیش��گاهی، تولید محصوالت 
نس��اجی، تولید کانی غیرفلزی، تولید محص��والت فلزی و تولید 
پوش��اک و چرم بیش��ترین مقدار میزان صادرات کاال در این ماه 
)عدد ش��امخ بزرگ ت��ر از ۵۰( و صنایع تولید مواد غذایی و تولید 
وسایل نقلیه و قطعات وابس��ته نیز کمترین مقدار صادرات را در 

این ماه به ثبت رسانده اند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
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موض��وع تجارت بین المل��ل و تقویت ص��ادرات غیرنفتی سال هاس��ت به عنوان 
مهم ترین محور سخنرانی در همایش ها و سمینارها انتخاب می شود، اما درست در 

زمان عمل بخش خصوصی تنها به منافع خود می اندیشد.
به گزارش خبرآنالین، نمایندگان بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی کش��ور که 
در اتاق بازرگانی گردهم آمده اند اغلب بر این نکته تأکید دارند که دولت باید از آنها 
در فعالیت های اقتصادی حمایت کرده و موانع را از سر راه آنها بردارد تا آنها وظیفه 

جایگزینی محصوالت غیرنفتی به جای نفت را به خوبی انجام دهند.
موانع اما کم نیست. از مالیات و عوارض گمرکی گرفته تا قوانین دست و پاگیر و 
... بخش خصوصی که می بایست متولی امر تولید، توزیع، صادرات و واردات کاال در 
کش��ور باشد درخواست های دیگری نیز از دولت دارد. گو اینکه به قول شیخ سخن 
س��عدی؛ ابر و باد و مه و خورش��ید همه باید در کار باشند تا این بخش برای انجام 

وظیفه ذاتی خود که سود آن هم به جیب خودشان می رود تکانی بخورد.
پیش از برجام تمام تقصیرها به عهده تحریم ها بود و بعد از برجام خستگی ناشی 
از س��ال های تحریم فرصتی برای حفظ بازارهای بین المللی نگذاش��ت و تحریم ها 
دوباره بازگشت البته این بار با سطح و حجم و گستره  ای متفاوت. این بار بسیاری از 
کشورهای اروپایی و آسیایی با آن مخالف بوده و تجارت با ایران را برای خود فرصت 
می دانن��د، اما تاجران ایرانی همچنان در پیچ و خم پنهان کردن ارزهای خود بوده 
و با پش��ت کردن به فرصت های موجود تنها به مقابله با سامانه نیما پرداختند تا از 

امواج گرانی دالر ماهی بگیرند.
انتقاد از دولت برای حمایت از بخش خصوصی به اینجا ختم نش��د و این فرزند 
دردانه اقتصاد کشور برای انجام وظایف ملی خود همچنان به انتقاد از زمین و زمان 
و سیاس��ت و بازار انحصاری و نرخ ارز و س��که و ... عدم حمایت بانک ها و نرخ سود 

سپرده و تسهیالت و ... پرداخت.
ناگفته نماند اگر بخش خصوصی تاکنون نتوانس��ته اس��ت س��هم شایسته ای در 
اقتصاد کش��ور داشته باش��د به دلیل درآمدهای نفتی و اقتدار دولت ها از یک سو و 
س��هم باالی دولت و شبه دولتی ها در اقتصاد از سوی دیگر بوده است. این دالیل و 
ده ها دلیل بیرونی دیگر س��هم زیادی در کوچک و ضعیف ماندن بخش خصوصی 

داشته و دارند، اما نباید دالیل درونی این پس ماندگی را نادیده گرفت.
س��ال گذشته رئیس جمهور و هیات تجاری همراه در سفری به نزدیک ترین بازار 
محصوالت ایران؛ عراق، تصمیم ایران برای حفظ و گس��ترش تجارت با عراق تا 2۰ 
میلی��ارد دالر در س��ال را اعالم کرد. این مهم ترین بسترس��ازی دولت برای بخش 
خصوصی در ش��رایط فعلی است. اگرچه نباید برخی موانع را که دولت خود بر سر 
راه بخش خصوصی ایجاد کرده و آن هم شرکت های دولتی هستند نادیده گرفت، اما 
فرصت بزرگ دیگری که در شرایط خاص اقتصادی و سیاسی برای فعاالن اقتصادی 

و تجار ایرانی فراهم شد فرصتی مغتنم است.
این فرصت اگر مانند بازار روسیه در زمان اختالف با ترکیه از دست نرود فرصتی 
بسیار بزرگ بوده و می توان از آن به عنوان دریچه ای برای عرضه کاالهای ایرانی به 

سایر کشورها هم استفاده کرد.
به گفته سید محمدعلی حکیم، تحلیلگر و فعال سیاسی عراقی، فرصت واردات 
4۰ میلیارد دالری در س��ال، برای اقتصاد ایران که دچار تحریم های ایاالت متحده 
آمریکا ش��ده است، پنجره مناسبی است تا بتواند از تنگناهای تحریم ها عبور کند. 
مدیر خبرگزاری بین الملل��ی النخیل عراق می گوید لغو هزینه روادید به مبلغ 4۰ 
دالر باعث می ش��ود اقتصاد دو کشور در بخش گردشگری هم به نهایت شکوفایی 
برس��د زیرا س��االنه ایران پذیرای یک میلیون و 6۰۰ هزار گردشگر مذهبی عراقی 
اس��ت و در مقابل دس��ت کم ساالنه ۷ میلیون گردش��گر و زائر ایرانی هم به عراق 

سفر می کنند.
بس��یاری از موانعی که فعاالن اقتصادی از آن به عنوان س��دی برای دستیابی به 

هدف نام می برند در این سفر مرتفع شد.
فرهاد دژپس��ند، وزیر امور اقتصادی و دارایی کش��ور نیز در رفع موانع گمرکی با 
بیان اینکه باید موافقت نامه همکاری های گمرکی بین دو کشور مبادله شود، تأکید 
کرد: اگر در موضوع گمرک به توافق برس��یم یک جه��ش بزرگی در روابط تجاری 

ایجاد خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: برای تسهیل روابط تجاری دو کشور ایران و عراق، حتی باید 

قوانین گمرکی را در روابط دو کشور ساده سازی کنیم.
نگاهی به بازار عراق نشان می دهد این بازار برای محصوالت ایرانی بازاری مناسب 
و سهل الوصول است. نیازهای کشور عراق به کاال و خدمات تاکنون توسط کشورهای 
ام��ارات با س��هم 24.4٪، ترکیه 18.1٪، چین 16.6٪،  ای��ران 12.8٪، کره جنوبی 
2.8٪ و هند و آمریکا درمجموع نزدیک به ۵٪ تأمین  ش��ده اس��ت. ایران به عنوان 
بزرگ ترین کشور همس��ایه عراق سهم چهارم را در صادرات کاال به عراق به دست 
آورده اس��ت که هدف گذاری برای افزایش این سهم با سفر رئیس جمهوری به این 

کشور صورت گرفته است.
بازاری 1۰۰درصد آماده برای دوران تحریم

بعد از سفر روحانی و هیات همراه به عراق مقامات عراقی هم به تهران آمدند تا 
روابط سیاسی و تجاری دو کشور را کاماًل تبیین کرده و برنامه های بخش خصوصی 

برای کسب سهم بیشتر از عراق را ببینند.
عبدالمجید جاس��م، وزیر تجارت عراق،  س��فر هیات عالی رتبه عراقی به ایران را 
پیامی آشکار مبنی بر اهمیت و عالقه وافر عراق بر توسعه روابط با جمهوری اسالمی 
ایران خواند و گفت: روابط بین دو کشور ریشه در هزاران سال دارد و طوالنی ترین 

مرز را نیز در میان  همسایگان مان با جمهوری اسالمی ایران داریم.
جاسم با اشاره به امضای توافقاتی که دو کشور در عراق امضا کردند، اظهار کرد: 
مهم تری��ن بند این تفاهم معافیت از پرداخت هزینه بابت روادید میان ملت های دو 
کشور است که ما سریعاً نتایج این مصوبات را با افزایش تردد مردم دو کشور به ویژه 
تجار خواهیم دید. فضا هم اکنون برای ورود تجار و س��رمایه گذاران ایرانی به عراق 

آماده است.
این در حالی است که به گفته رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال 
گذشته بیشترین صادرات به عراق از سوی ایران بوده است که باید از همه ظرفیت ها 

برای حفظ و بهبود این وضعیت استفاده کنیم.
رحمانی با اشاره به رتبه صادرات ایران به عراق، حفظ این رتبه را سخت تر از به 
دس��ت آوردنش دانست که به گفته او، کیفیت کاالهای صادراتی مهم ترین نقش را 

در این خصوص دارند.
او توضی��ح داد: در حوزه تش��کل های صادراتی بای��د اقداماتی انجام گیرد که هر 
کاالیی به هر ش��کلی صادر نشود، چراکه ممکن است کاالی بی کیفیت موقتاً صادر 
ش��ود، اما صادرات آن ادامه دار نخواهد بود و بر روی اعتبار دیگر کاالهای ایرانی نیز 

تأثیر منفی می گذارد.
حفظ بازار عراق برای حفظ منافع ملی 

تجار ایرانی می دانند راه درازی برای یافتن یک بازار بین المللی باید طی کنند، اما 
یکی از مشتریان قدیمی و نزدیک به کشور ما آماده خرید اقالم موردنیاز خود است. 
اقالمی که به شدت روی کیفیت و کمیت آن نظارت خواهد داشت و تجار ایرانی با 
کوچک ترین خطایی نه تنها منافع و اعتبار خود را خدشه دار خواهند کرد که منافع 

ملی کشور را نیز به مخاطره خواهند انداخت.
حفظ بازار عراق آن هم در ش��رایطی که مح��دوده تبادالت تجاری با دنیا هر روز 
تنگ تر از قبل می ش��ود موضوعی اس��ت که دیگر نمی توان از کنار آن به س��ادگی 
گذش��ت. رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد و س��ایر اعضای 
کابینه نقش خود را در توس��عه این ب��ازار بازی کرده اند. حال نوب��ت فرزند دردانه 
اقتصاد کشور؛ بخش خصوصی است که دست از اشکال تراشی و انتقاد برداشته و با 

رویکردی ملی به دقت برای حفظ و توسعه این بازار بزرگ اقدام کند.
در کنار این رویکرد نیاز به بازنگری در عملکرد تجار و بازرگانان ایرانی نیز وجود 
دارد. حال زمان آن اس��ت که دولت با نظارت دقیق بر عملکرد این بخش از فعاالن 
اقتصادی هرگونه خطا را به آنان گوش��زد کرده و برای حفظ و توس��عه بازار عراق 
نهایت حساس��یت را به خرج دهد. تعهدات مالی،  سرعت عمل، کیفیت، صداقت و 
عمل به تمامی تعهدات از سوی تجار ایرانی می تواند نگاه آسیب دیده عراق به بخش 

خصوصی را ترمیم کند.

ایران چند درصد از بازار عراق را در اختیار دارد؟

نقش بخش خصوصی در حفظ بازارهای بین المللی
یادداشت

برای تعیین دقیق خسارت سیل در بخش 
کشاورزی زود است

برای تعیین دقیق میزان خسارت سیل بر مزارع و باغات زود است، اما 
برآوردهای اولیه گویای اثرگذاری سیل بر نخلستان های استان خوزستان 
است. باتوجه به این مسئله احتمال کاهش تولید خرمای ایرانی باالست 
با این حال باید تا کارشناسی دقیق میزان خسارت سیل بر بخش های 
مختلف صبر کرد. وسعت سیل زیاد بوده و مساحت جغرافیایی وسیعی 
را درگیر کرده اس��ت. به همین دلیل تعیین خس��ارت باغ ها و مزارع و 
نخلس��تان ها به زمان نیاز دارد. استان خوزستان نخلستان های بزرگی 
را در بر می گیرد و س��هم قابل توجهی در تولید خرمای کشور دارد. تا 
یک ماه آینده میزان دقیق خس��ارت های وارده به انواع باغ ها از جمله 
نخلستان ها مشخص می شود و با بررسی این اطالعات می توان درباره 

وضعیت بازار انواع محصوالت و میزان تولید اظهارنظر کرد.
در ش��رایط کنون��ی بای��د از اظهارنظرهای تخمینی درب��اره میزان 
خس��ارت های س��یل بر بخش کش��اورزی پرهیز کرد. ب��ه طور حتم 
تخمین ها با واقعیت متفاوت است. سیالب در بعضی مناطق کشور نه 
همه شهر بلکه بخش هایی از شهرها و شهرستان ها را درگیر کرده و  به 
مزارع و باغ های حومه شهرستان ها خسارت نزده  است. پیش بینی پیش 
از موقع و اظهار نظر براساس تخمین ها نه کارشناسی های دقیق درباره 
خسارت سیل در بخش کشاورزی به التهاب دامن می زند و منفی بافی 
اس��ت. هیچ  کس بر این باور نبود که پس از یک دوره خشکس��الی به 
ترسالی برسیم و اکنون زمان مدیریت صحیح این برکت آسمانی برای 
پر کردن منابع زیرزمینی و چاه هاست تا در آینده دچار کمبود نشویم. 
خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی در دوره تحریم های ظالمانه 
یک الزام اس��ت و این سیاس��ت را باید در مورد محصوالت استراتژیک 
دنبال کرد تا برای تامین غذای مردم دس��ت نیاز به سوی دیگران دراز 

نکنیم.

مرکز آمار، رشد اقتصادی ۹ ماهه ۹7 را اعالم کرد
با نفت منفی ۳.۸درصد

بدون نفت منفی 1.۹درصد
مرکز آمار ایران گزارش رش��د 9 ماهه نخست سال 1۳9۷ را منتشر 
و اعالم کرد رش��د اقتصادی کشور در 9 ماهه سال 9۷ بدون احتساب 

نفت منفی 1.9درصد و با احتساب نفت، منفی ۳.8درصد بوده است.
گزارش مرکز آمار از رش��د 9 ماهه نخست سال 1۳9۷ حاکی از آن 
است که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1۳9۰ در 9 ماهه 
اول سال 1۳9۷ به رقم ۵41۳4۳۷ میلیارد ریال با نفت و 4۳۰۳۵۳۰ 
میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور 
در مدت مش��ابه س��ال قبل با نفت ۵62۷224 میلی��ارد ریال و بدون 
نفت 4۳8۷۵۵2 میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی ۳.8درصدی 
محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی 1.9درصدی محصول ناخالص 

داخلی بدون نفت در 9 ماهه اول سال 1۳9۷ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن اس��ت که در 9 ماهه نخست سال 1۳9۷، 
رشته فعالیت های گروه کشاورزی منفی 2.1، گروه صنعت منفی ۷.9 
و گروه خدمات ۰.6 درصد نسبت به دوره  مشابه سال قبل رشد داشته 

است.
گفتنی اس��ت محاس��بات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب 18 
بخش اصلی متش��کل از 42 رش��ته فعالیت بر مبن��ای طبقه بندی 
ISIC.Rev4 انج��ام می ش��ود که بر این اس��اس گروه کش��اورزی 
ش��امل زیربخش های زراع��ت و باغداری، دام��داری، جنگل داری و 
ماهیگیری، گروه صنعت ش��امل زیربخش های اس��تخراج نفت خام 
و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز 
طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیربخش های عمده 
و خرده فروش��ی، فعالیت های خدماتی مربوط ب��ه تأمین جا و غذا، 
حمل و نقل، انبارداری، پس��ت، اطالع��ات و ارتباطات، فعالیت های 
مالی و بیمه، مس��تغالت، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی، 
اداره امور عمومی و خدمات ش��هری، آم��وزش، فعالیت های مربوط 
به سالمت انس��ان و مددکاری اجتماعی و س��ایر خدمات عمومی، 

اجتماعی، شخصی و خانگی است.

با ابالغ سازمان امور مالیاتی
دستمزد ساالنه کمتر از ۳۳ میلیون تومان از 

مالیات معاف شد
براساس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، سقف معافیت مالیاتی 
حقوق براس��اس قانون مالیات های مستقیم ساالنه ۳۳ میلیون تومان 
اس��ت و بر این اس��اس، حقوق های کمتر از ۳۳ میلیون تومان در سال 

معاف از مالیات هستند.
محمدقاسم پناهی، رئیس کل امور مالیاتی کشور با ابالغ بخشنامه ای 
میزان معافیت س��االنه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق 
سال 1۳98 را اعالم کرد. براساس این بخشنامه با استناد به مقررات بند 
)الف( تبصره شش قانون بودجه سال 1۳9۷ کل کشور مقرر شده است:
1- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم 
مصوب 1۳66/12/4 و اصالحات بعدی آن در سال 1۳98 ساالنه مبلغ 

۳۳ میلیون تومان است.
2- نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق 
و مزای��ای فوق العاده و کارانه مازاد بر معافیت مذکور تا یک و نیم برابر 
آن مشمول مالیات ساالنه 1۰درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا 
دو و نیم برابر آن مشمول مالیات ساالنه 1۵درصد و نسبت به مازاد دو 
و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ساالنه 2۰درصد و نسبت به 
مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات 2۵درصد و نسبت به مازاد 

شش برابر ۳۵درصد است.
۳- حقوق اعضای هیأت علمی دانش��گاه ها با رعایت ماده )۵( قانون 
اص��الح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی )آموزش��ی و 
پژوهشی( شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 
1۳68/12/16 با اصالحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت های مقرر 
در قانون مالیات های مس��تقیم، در سال 1۳98 مشمول مالیات به نرخ 

1۰درصد خواهد بود.

۳اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

سیدرضا نورانی
 رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران

در شرایطی که ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز در جهان و 
دومین دارنده بزرگترین ذخایر گاز شناخته می شود و پتانسیل بسیار باالیی برای 
فروش گاز و اس��تفاده از منابع گاز به عنوان ابزار دیپلماس��ی دارد، در این زمینه 
نه تنه��ا ضعیف عمل کرده اس��ت که از رقبای خود همیش��ه چندین قدم عقب تر 
بوده و این موضوع آس��یب های بس��یاری را به کش��ور و ثروت ملی ما وارد کرده 
اس��ت. هنوز خاطرات برداشت بیشتر گاز از سوی کشور قطر در خلیج فارس برای 
سال ها از خاطره مردم پاک نشده است که حاال کشور آذربایجان با ایجاد تاسیسات 
عظیم گازی و با کمک مهندس��ی کش��ورهای اروپایی و سرمایه گذاری خارجی به 
فکر برداش��ت گاز از میدانی در دریای خزر افتاده است؛ اقدامی که عالوه بر اینکه 
روس��یه را به عن��وان بزرگترین تامین کننده گاز اروپا با چال��ش رو به رو می کند، 
ب��ه منابع درآمدی ایران به عنوان بزرگتری��ن صادرکننده گاز به ترکیه هم صدمه 
خواهد زد و عالوه بر همه اینها دس��ت ایران برای صادرات گاز به اروپا را در آینده 
هم خواهد بست و عمال باعث از دست رفتن بازار اروپا در زمینه صادرات گاز برای 

کشورمان می شود.
در یک دهه اخیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی در بخش صنعت و نیروگاهی 
کش��ورهای اروپایی و جایگزینی آن با زغال س��نگ، افزای��ش منابع وارداتی گاز به 
طرق مختلف و کاهش وابس��تگی به گاز روس��یه را به یکی از راهبردهای اساسی 

اروپا تبدیل کرده است. گزارش های بین المللی منتشرشده و شواهد موجود، حاکی 
از کاهش تولید و افزایش تقاضای گاز طبیعی در اروپاست. لذا، کشورهای اروپایی 

به دنبال تأمین انرژی مورد نیاز خود و افزایش منابع عرضه گاز طبیعی هستند.
ازای��ن رو، اتحادی��ه اروپا پروژه کریدور جنوبی گاز را در س��ال 2۰1۵ طراحی و 
عملیاتی کرده و با مش��ارکت سه کش��ور جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه 
در حال اجرای مراحل پایانی این پروژه مهم گازی هس��تند. پروژه کریدور جنوبی 
گاز قرار است گاز استخراج شده از میدان فراساحلی شاه دنیز جمهوری آذربایجان 
را از طریق گرجس��تان و ترکیه در س��ال 2۰2۰ میالدی به سایر کشورهای هدف 
اروپایی انتقال دهد. حجم گاز انتقالی از میدان شاه دنیز به مقاصد مصرفی حدود 
16 میلی��ارد مترمکعب در س��ال خواه��د بود که پس از اجرای س��ه پروژه در فاز 
اول عملیاتی خواهد ش��د. پروژه اول اجرای خط لوله قفقاز جنوبی و توس��عه آن 
) SCPX ( در گرجس��تان، پروژه دوم اجرای خط لوله ترانس آناتولی تاناپ 1 در 
ترکیه و پروژه سوم اجرای خط لوله ترانس آدریاتیک ) TAP ( در کشورهای یونان، 
آلبانی و ایتالیاس��ت. در اواسط سال 2۰18 میالدی، عملیات اجرایی پروژه ترانس 

آناتولی به اتمام رسید و گاز مورد نیاز ترکیه از این خط لوله تحویل داده شد.
اجرای این کریدور، برخالف نظر روسیه و با حمایت کامل اتحادیه اروپا عملیاتی 
ش��ده اس��ت و ضمن تنوع منابع گاز وارداتی اروپا، از وابس��تگی کامل کشورهای 

شرقی این قاره به گاز روسیه جلوگیری می کند و می تواند در بلندمدت بخش قابل 
توجهی از نیاز انرژی کش��ورهای هدف را تأمین کن��د. اجرای کریدور جنوبی گاز 
ممکن اس��ت نقش جمهوری اسالمی ایران در تأمین احتمالی گاز اروپا، گسترش 
س��هم ای��ران در تجارت منطقه ای و جهان��ی گاز )به ویژه از طری��ق خط لوله( و 
برقراری ارتباطات چند جانبه پایدار مبتنی بر انرژی را با کش��ورهای منطقه قفقاز 

و شرق اروپا کمرنگ کند.
از ای��ن رو، با توج��ه به جایگاه ایران به عنوان اولی��ن دارنده ذخایر متعارف گاز 
طبیعی در جهان، گس��ترش تعامل و دیپلماس��ی انرژی بر مح��ور گاز طبیعی با 
کش��ورهای منطقه و ایفای نقش بیش��تر در بازار گاز، امری مهم و استراتژیک )به 

ویژه در شرایط تحریم اقتصادی( است.
از مهمتری��ن ویژگی ه��ای این کریدور مش��ارکت مس��تقیم هفت کش��ور، 11 
ش��رکت، امضای تعداد زیادی توافقات خرید و فروش گاز، حدود 4۵ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری و بیش از ۳۰ هزار نفر نیروی کار شاغل در اجرای این خط لوله است. 
کری��دور جنوبی گاز یکی از بااهمیت تری��ن و ایده آل ترین تعهدات در حال اجرای 
صنعت جهانی نفت و گاز اس��ت. این پروژه همچنین یکی از بزرگترین پروژه های 
در حال انجام ش��رکت نفت و گاز »بی پی« انگلیس و نیز یکی از پروژه های دارای 

اهمیت استراتژیک در انتقال کسب وکار بازار انرژی به سمت گاز است.

کریدور گازی آذربایجان، اروپا را بی نیاز از انرژی ایران می کند

ایران بازنده دیپلماسی گازی در اروپا

دوشنبه
26 فروردین 1398
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عضو هیأت عامل بانک پاسارگاد در دیدار با استاندار 
لرستان:

بانک پاسارگاد با تمام توان در مناطق 
سیل زده امدادرسانی خواهد کرد

 اس��ماعیل دوستی، عضو هیأت عامل بانک پاسارگاد در بازدید از مناطق 
سیل زده استان لرستان با سید موسی خادمی، استاندار لرستان دیدار کرد و 

از سوی بانک پاسارگاد برای امدادرسانی اعالم آمادگی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، در این دیدار اس��تاندار لرستان 
وضعیت مناطق س��یل زده را تش��ریح کرد و از مس��ئوالن بانک های کش��ور 
درخواس��ت نمود که در عرصه کمک به مردم آس��یب دیده از س��یل حضور 
یابند. اس��ماعیل دوستی، عضو هیأت عامل و نماینده بانک پاسارگاد نیز در 
این دیدار آمادگی خود را برای امداد به مردم سیل زده و به ویژه همکاری در 
زمینه بازس��ازی مدارس، مراکز خدمات رسان عمومی و کمک های مستقیم 
ب��ه م��ردم اعالم کرد. دوس��تی از ط��رف مدیرعامل و مدیران ارش��د بانک 
پاس��ارگاد از پلدختر و معموالن بازدید و تصریح کرد: خسارات وارده بسیار 
س��نگین و غیرقابل تصور اس��ت، اما حضور نیروهای مردمی، سپاه و ارتش 
بسیار پررنگ است و مسئوالن دولتی پای کار هستند ولی خسارات و نگرانی 

مردم به حدی زیاد است که تالش وافر می طلبد.
پیش از این نیز بانک پاس��ارگاد، پیرو اطالع رس��انی های قبلی درخصوص 
همدلی و همراهی موثر این بانک با هموطنان آس��یب دیده از سیل اخیر در 
مناط��ق مختلف، ضمن تداوم تمهید و تالش برای تأمین و تحویل نیازهای 
ضروری و فوری هموطنان، رس��الت و وظیفه اساسی و بنیادی بانک و گروه 
مالی پاس��ارگاد در این رابطه را مشارکت در ساخت و بازسازی تعداد زیادی 

از مدارس تخریب شده در اثر سیل اخیر اعالم کرده  است.

بانک مرکزی درخواستی برای وام به صندوق 
بین المللی پول ارائه نکرده است

بان��ک مرکزی در اطالعیه ای خبر ارائه درخواس��ت ب��رای وام به صندوق 
بین المللی پول را تکذیب کرد.

ب��ه گزارش بانک مرک��زی، در پی انتش��ار اخباری مبنی بر درخواس��ت 
دریاف��ت وام از صندوق بین الملل��ی پول، روابط عمومی این بانک اعالم کرد 
که هیچ گونه درخواس��تی از س��وی بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول در 
ارتباط با صندوق بین المللی پول ارائه نش��ده اس��ت و کلی��ه اخبار مربوطه 

تکذیب می شود. 
روابط عمومی بانک مرکزی همچنین تاکید کرد امس��ال رئیس کل بانک 
مرکزی نیز به علت مش��غله کاری در اجالس بهاره صندوق بین المللی پول 

شرکت نکرد و سفر خود به واشنگتن را دوشنبه پیش لغو کرد.

بدهی 16۰ هزار میلیاردی بانک ها به بانک مرکزی
سم مهلک اضافه برداشت

یک کارش��ناس بانکی معتقد است که دادن پول از سوی بانک مرکزی به 
بانک ها )اضافه برداش��ت( سم مهلک اس��ت و این موضوع نشان دهنده ضعف 

نظارتی بانک مرکزی است.
احم��د حاتمی یزد در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه نرخ س��ود بانکی 
مانند هر نرخ دیگری براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود، اظهار کرد: در 
این زمینه عرضه کنندگان بانک ها و متقاضی هم مردم، صنایع، سیل زدگان، 
بخش کش��اورزی و … هس��تند و طبیعتاً اگر متقاضی زیاد باش��د، نرخ نیز 

باال می رود.
وی ب��ا بی��ان اینکه بانک ه��ا در نهایت روش��ی ب��رای دور زدن نرخ های 
دس��توری س��ود بانکی پیدا می کنند، تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود 
تسهیالت بانکی 18درصد است، اما همه بانک ها با راهکارهایی این نرخ را تا 

حدود 22درصد افزایش می دهند.
این کارشناس بانکی با اشاره به نرخ سود سپرده ارائه شده از سوی بانک ها 
به سپرده گذاران نیز گفت: این دو با هم در ارتباط هستند و با توجه به اینکه 
بانک ها به دنبال جذب سپرده از مردم هستند، مقررات را زیر پا می گذارند و 

سودهای باالتری را به مردم پرداخت می کنند.
حاتمی یزد با بیان اینکه معموالً بانک های ضعیف تر نرخ سودهای باالتری 
را به مشتریان می دهند، تصریح کرد: این بانک ها در نهایت قادر به پرداخت 
سودهای اعالم شده نیستند و برای تأمین وجوه تعهدات خود از جیب بانک 

مرکزی هزینه می کنند.
او با بیان اینکه مانده حساب بانک ها نزد بانک مرکزی منفی است، گفت: 
مجم��وع بدهی بانک ها به بان��ک مرکزی در حال حاضر ح��دود 16۰ هزار 
میلیارد تومان است که بیانگر کسری نقدینگی بانک هاست و نشان می دهد 
که درآمد بانک ها از محل تسهیالت، پاسخگوی پرداخت این سودها نیست.
مدیرعامل اس��بق بانک ص��ادرات با بیان اینکه اگر بان��ک مرکزی به این 
بانک ها پول ندهند ورشکس��ته می شوند، گفت: دادن این پول از سوی بانک 
مرکزی س��م مهلک و به معنای خلق پول اس��ت، چراکه بانک مرکزی باید 
ب��رای پرداخت ای��ن پول ها، پول را خل��ق کند که در نهای��ت موجب تورم 

4۰درصدی سال گذشته و حتی تورم احتمالی امسال خواهد بود.
حاتمی یزد ضعف نظارت بانک مرکزی را دلیل اصلی این اتفاقات دانست 
و تصری��ح کرد: در هر ج��ای دنیا اگر بانکی نتواند نقدینگی خود را مدیریت 
یا به پرداخت های خ��ود عمل کند، بانک مرکزی فعالیت های آن را محدود 
می کن��د. بانک مرکزی در ایران نیز بای��د این بانک ها را وادار کند که به هر 
ش��کلی ک��ه می توانند چه از طری��ق مذاکره، چه از طری��ق تملیک وثایق و 

اقدامات قانونی، طلب های  شان را وصول کنند.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: بانک مرکزی اقدامات قاطعانه ای را انجام 
نداد، چراکه کمترین اقدامی که می توانس��ت در این زمینه انجام دهد تغییر 
مدیریت��ی در این بانک ها ب��ود، چراکه مدیر بانکی که نتواند کس��ری خود 
را جب��ران کرده و مجبور اس��ت این مناب��ع کالن را از بانک مرکزی بگیرد، 

صالحیت ندارد.
حاتمی یزد با بیان اینکه البته مانده حس��اب همه بانک ها با بانک مرکزی 
منفی نیس��ت و چند بانک هم مثبت هستند، گفت: اگر بانکی درآمد داشته 
باشد و بتواند نرخ سود را از محل درآمد خود تأمین کند، هیچ مشکلی ندارد 
که نرخ س��ود باالتری بدهد، اما اگر بانک این توانایی را ندارد، در واقع دارد 

خطا می کند و این خطا به ضرر مردم تمام می شود.
به گفته وی، ادغام این گونه بانک ها در یکدیگر مس��أله ای را حل نمی کند 
بلکه بر بار مشکالت ایجادشده توسط آنها اضافه می کند، چراکه وقتی چند 
بانکی که وضع ش��ان خوب نیس��ت با هم ادغام ش��وند، بازهم شرایط قبلی 
وج��ود دارد، بنابراین راهکار درس��ت ابتدا اصالح مدیریت و س��پس اصالح 

ساختار است.

بانکنامه

طی 11 س��ال گذشته شرکت 44 س��اله هپکو که ساالنه میلیاردها 
تومان سودآوری داشت و امروز حدود 6۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد، 

دو بار واگذار شده و قرار است برای بار سوم تغییر مالکیت دهد.
به گزارش مهر، ش��رکت هپکو اراک ک��ه اولین و بزرگترین کارخانه 
تولید ماشین آالت راهسازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه 
محس��وب می ش��ود در سال 86 توس��ط س��ازمان خصوصی سازی به 
صورت مزایده به ش��رکتی تحت عنوان واگن سازی کوثر واگذار شد تا 

خصوصی سازی در ایران شکل جدی تری به خود بگیرد.
واگذاری هپکو به این شرکت، سرآغازی برای مشکالت و حاشیه های 
فراوان از جمله عقب افتادن اقس��اط و دس��تمزد کارگران بود؛ تا جایی 
که مجدد در سال 9۵ شرکت هپکو از مالکیت واگن سازی کوثر خارج 

و به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد.
با این حال مش��کالت هپکو همچنان به قوت خ��ود باقی ماند و در 
دی ماه س��ال 96 اس��داهلل احمدپور از مدیریت هپکو اس��تعفا داد که 
رئیس کل سازمان خصوصی سازی در واکنش به این استعفا گفته بود: 
س��ازمان خصوصی س��ازی در جایی که خریدار به تعهدات خود عمل 
نمی کن��د، با همان قاطعیت که از آنه��ا در فرآیند واگذاری ها حمایت 
می ک��رده با همان قاطعیت نیز س��هام واگذار ش��ده را پس می گیرد. 
شرکت بزرگی مانند هپکو با قراردادهای ۵۰ دستگاه یا کمتر و بیشتر 
نمی تواند کار کند بلکه باید قراردادهای بزرگ در اختیار داشته باشد.

در بحبوح��ه اس��تعفای مدیرعامل و نب��ود تجهیزات ب��رای تولید، 
کارگ��ران نیز در اعتراض به حقوق معوقه و بالتکلیفی ش��رکت، اقدام 
به تجمع طی چند روز و حتی بس��تن مسیر راه آهن شمال-جنوب در 
تقاط��ع پل ش��هید بختیاری کردند تا از این طری��ق صدای خود را به 

گوش متولیان امر به ویژه مسئوالن خصوصی سازی برسانند.
س��رانجام اواخر خرداد س��ال 9۷، در مراس��می با حضور رئیس کل 
سازمان خصوصی سازی و اس��تاندار استان مرکزی، غالمرضا صادقیان 

به عنوان مدیرعامل جدید شرکت هپکو انتخاب شد، اما تغییر مدیریت 
ش��رکت نیز نتوانس��ت گره مش��کالت هپکو را باز کند و این ش��رکت 
کم��اکان با مش��کالت و حاش��یه های زیادی مواجه اس��ت؛ در همین 
راس��تا چندی پیش صادقیان مدیرعامل هپکو گفته بود: در س��ال 9۷ 
مش��کالت در حوزه تأمین مواد اولیه و قراردادها بروز کرد که این امر 

باعث شد بخشی از اهداف شرکت محقق نشود.
سومین واگذاری کلید خورد

سازمان خصوصی س��ازی با توجه به اختیار مالکانه 6۰.۷درصدی بر 
هپکو به تازگی اقدام به انتش��ار آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی 
متقاضی��ان بالقوه خرید س��هام هپکو کرده اس��ت. در بخش��ی از این 
فراخوان آمده است: »س��ازمان خصوصی سازی در نظر دارد به استناد 
اختی��ارات حاصل از وکالتنامه مأخوذه نس��بت به عرض��ه و واگذاری 
مع��ادل 6۰.۷2درصد از س��هام هپکو اقدام کند. ای��ن آگهی به منظور 
شناس��ایی متقاضیان بالق��وه و تعیین قیمت پایه س��هام قابل عرضه، 
منتش��ر شده و در مرحله بعدی، نسبت به عرضه سهام فوق به صورت 
رقابتی در بازار فرابورس و مطابق با مقررات آن بازار اقدام خواهد شد.«
سیاس��ت خصوصی س��ازی در ای��ران با ای��ن هدف اتخاذ ش��د که 
بنگاه های دولتی زیانده، س��ودده ش��وند و عالوه ب��ر کمک به اقتصاد 
کش��ور، ب��ه اش��تغال زایی بیش��تر نیز منجر ش��وند، اما طی س��نوات 
گذشته خصوصی سازی ش��رکت های دولتی به گونه ای انجام شده که 
شرکت های موفق و س��ودده به زمین زده شده اند و با تبدیل شدن به 
بنگاه های زیانده نه فقط اشتغال زایی آنها افزایش نیافته بلکه با تعدیل 
و اخ��راج نیرو هم دس��ت و پنجه ن��رم کرده اند. برخ��ی از نمایندگان 
مجلس در مصاحبه های خود با رس��انه ها عنوان کرده اند که شرکت ها 
در فرآیند خصوصی س��ازی به عمد ورشکس��ته می ش��وند تا ارزان به 

مزایده گذاشته شوند.
ن��ه فقط هپکو، بلکه بنگاه های اقتصادی زیادی طی این س��ال ها به 

دلیل عدم بررس��ی و ارزیابی دقیق کارشناسی و واگذاری به افراد فاقد 
اهلیت و صالحیت، دچار مشکالت حاد شده و این مشکالت در نهایت 
با اعتراض و تجمع کارگران بروز و نمود یافته اس��ت. مجتمع نیش��کر 
هفت تپه از جمله این بنگاه هاس��ت که اعتراضات شدید کارگری چند 
ماه قبل آن به ش��دت خبرساز شد؛ کارگران خواهان بازگشت مالکیت 

این شرکت از بخش خصوصی به دولت بودند.
واگذاری ش��رکت کش��ت و صنعت دامپروری مغان نیز سال گذشته 
حواش��ی زی��ادی را ایجاد کرد. منتق��دان این واگ��ذاری معتقد بودند 
س��ازمان خصوصی سازی این بنگاه را با قیمتی بسیار پایین تر از قیمت 
حقیقی واگذار کرده اس��ت؛ ماجرایی ک��ه در زمان واگذاری آلومینیوم 
المهدی نیز س��ر زبان ها افتاد و گفته می شد آلومینیوم المهدی 8۳۰ 

میلیارد تومان زیر قیمت فروخته شده است.
به هر حال آنچه اهمیت دارد این اس��ت که نهادهای نظارتی باید به 
ص��ورت جدی به حوزه خصوصی س��ازی ورود کرده و دولت را ملزم به 
ارائه ری��ز جزییات واگذاری ها کنند تا از تکرار تجربیات تلخ گذش��ته 

جلوگیری شود.
البت��ه نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در جلس��ه علنی خود 
در 2۰ فروردین م��اه امس��ال، ب��ا الحاق یک بند به م��اده واحده طرح 
الح��اق جز »ز« به بند ۵ ماده 6 قان��ون اصالح موادی از قانون اجرای 
سیاس��ت های کلی اصل 44 قانون اساسی موافقت کردند که براساس 
این بند الحاقی، وزارت اقتصاد )س��ازمان خصوصی س��ازی( مکلف شد 
دس��تورالعمل اجرایی روش انتخاب مش��تریان اس��تراتژیک و احراز و 
پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری ها رعایت کند و عدم رعایت این 
بند در خصوصی س��ازی ها در حکم تص��رف غیرقانونی در اموال دولتی 

تلقی شد.
بای��د منتظر مان��د و دید این مصوب��ه جدید تا چه ان��دازه می تواند 

واگذاری شرکت های دولتی را به مسیر صحیح خود بازگرداند.

سومین واگذاری هپکو کلید خورد

تجربه تلخ خصوصی سازی در ایران

ب��ا ح��ذف ارز 42۰۰ تومانی از 14 میلیارد دالر پیش بینی ش��ده برای 
پرداخت واردات کاالهای اساس��ی، مابه التفاوتی تا م��رز 6۰ هزار میلیارد 
تومان برای دولت ایجاد می ش��ود که هنوز راهکار برگشت آن به جامعه و 
یا نحوه خرج آن مشخص نیست؛ فقط گفته شده که به مردم برمی گردد.

به گزارش ایس��نا، با توجه به تغییر مس��یری که دول��ت در نظر دارد تا 
برای تأمین کاالهای اساسی در پیش بگیرد، ارز 42۰۰ تومانی که از سال 
گذش��ته برای تأمین کاالهای اساسی پرداخت می شد احتماالً به زودی از 
2۵ گروه کاال حذف می شود و در این حالت تأمین منابع برای این اقالم با 
نرخ ارز از س��امانه نیما که در حال حاضر برای هر دالر به 8.۵۰۰تومان و 
باالتر می رسد انجام خواهد شد؛ از این رو اختالف حدود 6۰ هزار میلیاردی 
از مابه التفاوت 14 میلیارد دالری پیش بینی شده در بودجه امسال نصیب 
دولت می شود که تاکنون اعالم مشخصی درباره نحوه استفاده از آن وجود 

نداشته است.
این در حالی اس��ت ک��ه با افزایش قیم��ت ارز ب��رای واردات کاالهای 
اساس��ی به طور حتم قیمت ها در بازار افزایش می یابد و موجب فش��ار بر 

معیشت مردم خواهد شد؛ این موضوعی است که مسئوالن دولتی نیز آن 
را تایید کرده اند. به گفته نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار است 
مابه التف��اوت به نحو دیگری به زندگی م��ردم برگردد، ولی در مورد اینکه 

چگونه پول بار دیگر به جامعه تزریق شود توافقی انجام نشده است.
به هر حال حذف ارز یارانه ای که تاکنون به واردکنندگان داده می ش��د، 
جدی به نظر می رس��د و در همین رابطه اخیراً پرداخت ارز 42۰۰ تومانی 
به گوش��ت قطع شده اس��ت، اما در این بین سازوکار ادامه روند تأمین ارز 
کاالی اساسی و به طور خاص چگونگی برگرداندن منابعی که دولت اصرار 
دارد به مردم برمی گردد مشخص نیست و موردی که فعاًل به صورت علنی 
اعالم شده، این است که شاید رقم چند هزار میلیاردی که ایجاد می شود 
از کانال کوپنی کردن کاالهای اساس��ی در اختیار مردم قرار گیرد که آن 
هم باز مشخص نیست که آیا تمام درآمد موجود از حذف یارانه مربوط به 

ارز ترجیحی است یا خیر.
جری��ان نحوه خرج منابع حاصل از ح��ذف ارز ترجیحی در حالی مورد 
اهمیت قرار می گیرد که پیش از این نیز دولت در س��ال گذش��ته اقدام به 

حذف ارز یارانه ای برای پتروشیمی ها کرد و مابه التفاوت نرخ 4.2۰۰ تومان 
و ارز نیمایی در مورد خوراک پتروشیمی ها رقم قابل توجهی را در اختیار 
آن قرار داد، ولی آنچه که اتفاق افتاد این بود که با وجود اصرار مس��ئوالن 
مبنی بر اینکه این منابع را برای حمایت از معیشت مردم به آنها بر خواهند 
گرداند تنها به توزیع یک بسته حمایتی در قالب سبد کاالیی برای برخی 
از اقش��ار و همچنین واریز یک 2۰۰ هزار تومان به حساب کارکنان دولت 
محدود ش��د و تاکنون تکراری در این رابطه وجود نداش��ته است و به نظر 
می رس��د مبلغی که در این مورد هزینه ش��د با رقم سنگینی که از محل 

مابه التفاوت ارز پتروشیمی به دست آمده بود، تناسب نداشت.
از این رو ش��اید یکی از مهم ترین مس��اله ها در زم��ان حذف ارز 42۰۰ 
تومانی از کاالهای اساس��ی مربوط به نحوه استفاده و برگشت آن به مردم 
است که دولت تاکید دارد این رقم را به طرقی در اختیار آنها قرار خواهد 
داد، ولی واضح آن اس��ت که توزیع بس��ته های حمایتی نمی تواند چندان 
راهگشای فشار و مشکالتی باشد که در نتیجه افزایش دو برابری قیمت ارز 

برای تأمین کاالهای اساسی اتفاق می افتد.

هزاران میلیارد سود ارزی دولت کجا می رود؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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جزییات نخستین عرضه میعانات گازی در بورس اعالم شد
تغییرات جدید عرضه  نفت در بورس در سال 

۹۸
اطالعیه نخس��تین عرضه س��ال 1۳98 میعان��ات گازی پارس جنوبی در 
رینگ بین الملل بورس انرژی برای تاریخ 2۷ فروردین منتش��ر شد و بر این 
اس��اس، عرضه یک میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی با قیمت پایه 

6۷ دالر و 8۵ سنت برای هر بشکه توسط شرکت ملی نفت اعالم شد.
ش��رایط عرضه در این دوره نیز مانند عرضه نفت خام اس��ت. امکان واریز 
پیش پرداخ��ت 6درصد به صورت ارزی فراهم ش��ده اس��ت و برای تس��ویه 
باقیمان��ده وجه المعامله، خری��داران می توانند از س��ازوکارهای ارزی مورد 
تأیید شرکت ملی نفت ایران استفاده کنند. همچنین خریداران می توانند تا 
چهار م��اه پس از انجام معامله، محموله را تحویل بگیرند و تحویل محموله 

در دیگر مناطق منوط به تأیید شرکت ملی نفت ایران امکان پذیر است.
در این مرحله یک میلیون بشکه میعانات گازی در محموله های ۳۵ هزار 

بشکه ای عرضه خواهد شد.
براس��اس این گزارش، میعانات گازی بعد از نفت خام در س��ال گذش��ته 
برای نخس��تین دفعه مهمان بورس انرژی ش��د که هدف وزارت نفت برای 
تنوع س��ازی روش های فروش و مش��ارکت بخش خصوصی در فروش نفت و 
میعانات گازی محقق ش��ود. تاکنون بورس سه دفعه میزبان میعانات گازی 

شده که در هر سه مرتبه بی مشتری مانده است.
تامین نفتکش و بیمه، مهمترین چالش خریداران

در همین زمینه، نماینده ش��رکت ملی نفت ایران در بورس انرژی گفت: 
در قانون بودجه س��ال 98 تکلیفی برعهده وزارت نفت گذاش��ته ش��ده که 
ماهانه حداقل 6 میلیون بش��که نفت خام سبک و سنگین و میعانات گازی 
در رینگ صادراتی عرضه ش��ود و اگر تقاضای بیش از این هم داشته باشیم 

عرضه را افزایش می دهیم.
امیرحس��ین تبیانی��ان در گفت وگ��و با ایلن��ا، درخصوص نق��ش تحریم 
نفتکش ه��ا و بیم��ه آنها در ف��روش نرفتن نفت در بورس گف��ت: ما به طور 
کل��ی بابت تامین نفتک��ش برای حمل نفت خام و س��ایر فرآورده ها تحریم 
هستیم و خریداران ما به هر طریقی بخواهند خرید انجام دهند از این جهت 
محدودیت های جدی دارند که باید با راهکارهایی که مرس��وم نیست نسبت 
به حل مس��ئله اق��دام کنند، بنابراین این موض��وع در داخل و خارج بورس 
تفاوتی ندارد یک محدودیت جاری است و این محدودیت در مبادالت مالی 
هم وجود دارد و خریداران بورس با اش��راف بر این موضوع نس��بت به خرید 
نفت اقدام می کنند اگر بتوانند این موضوع را حل کنند، خرید انجام می شود 

و اگر نتوانند این ریسک را بپذیرند، اقدام نمی کنند.
وی افزود: مهمترین مسئله این است که در حال حاضر فروش نفت ایران 
دچار چالش جدی است و سایه محدودیت بر راهکارهای متعددی که وزارت 
نفت استفاده می کند، افتاده است و تفاوتی هم نمی کند، اگر این محدودیت 
از بین برود در همه شیوه ها، فروش افزایش می یابد و اگر  تداوم داشته باشد 

همه شیوه های فروش تحت الشعاع قرار می گیرد. 
نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی خاطرنشان کرد: عالوه بر 
این، بورس شیوه ای جدید است که عمده مشتریان و کسانی که می خواهند 
در این عرصه فعالیت کنند با آن آشنایی ندارند و ریسک های جدیدی برای 

خریدار ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه به لحاظ حجمی حدود یک میلیون بشکه نفت فروخته 
ش��ده اس��ت، ادامه داد: تاکنون هش��ت مورد عرضه نفت خام و س��ه عرضه 
میعانات گازی داش��ته ایم که در نفت خام س��ه معامل��ه صورت گرفته و در 

میعانات هم معامله ای نداشته ایم.
تبیانیان درباره تغییرات عرضه نس��بت به س��ال قبل نیز گفت: از س��ال 
جاری روزهای سه ش��نبه روز عرضه در نظر گرفته ش��ده است، در سال 9۷ 
براس��اس مجوز ش��ورای هماهنگی اقدام کردیم، اما در س��ال 98 براساس 
الزام قانونی بودجه 98 عمل می کنیم، س��ال 9۷ ب��ه لحاظ حجم معامالت 
محدودیت داشتیم، در سال 98 این محدودیت را نداریم، سال 9۷ مجموعا 
مجوز 4 میلیون بش��که داده ش��ده بود در سال 98 محدودیتی وجود ندارد، 
در س��ال 98 در قانون بودجه تکلیفی برعهده وزارت نفت گذاشته شده که 
ماهانه حداقل 6 میلیون بش��که نفت خام سبک و سنگین و میعانات گازی 
در رینگ صادراتی عرضه ش��ود و اگر تقاضای بیش از این هم داشته باشیم 

عرضه را افزایش می دهیم و محدودیتی بابت افزایش حجم عرضه نداریم.

نماگربازارسهام

شاخص بورس تهران روز یکشنبه با 882 واحد افزایش، رکوردشکنی ابتدای 
هفته را ادامه داد و در جایگاه 196 هزار و 84 واحدی تثبیت شد. پس از روزها 
رشد مداوِم قیمت سهام در بورس تهران که یکی از عوامل مهمش قیمت ارز 
اس��ت، روز گذشته نماگر اصلی بازار سرمایه کانال تاریخی 19۵ هزار واحدی 
را پش��ت سر گذاش��ت و وارد کانال 196 هزار واحدی شد؛ به این ترتیب 2۵ 

فروردین ماه 1۳98 به عنوان روز تاریخی بازار سرمایه ایران به ثبت رسید.
به گزارش ایس��نا، س��ال 1۳9۷ شاید برای همیش��ه در تاریخ بازار سرمایه 
س��الی خاص باش��د. در این س��ال نماگر اصلی بورس همگام با رشد مداوم و 
لجام گس��یخته قیمت ارزهای خارجی رش��د کرد و با کانال شکنی های مداوم 
توانس��ت برای اولین بار در نهم مهرماه وارد کانال 19۵ هزار واحدی شود، اما 
از آن روز به بعد، این ش��اخص رو به کاهش رفت و در محدوده 1۵۰ تا 16۰ 

هزار تایی نوسان داشت.
این فراز و فرودها پول های خوبی را به جیب حرفه ای های بازار برد. از ابتدای 
امسال نیز بازار ارز شاهد رشد آرامی بود و قیمت سهم ها در بورس تهران نیز 
هم پای آن رش��د کرده اس��ت؛ به طوری که از ابتدای سال تا به امروز شاخص 

کل بازده نقدی و قیمتی فقط یک روز کاری اندکی افت را شاهد بوده است.
به این ترتیب، 2۵ فروردین ماه نیز برای اهالی بازار سرمایه روز تاریخی رقم 
خورد و شاخص کل توانست برای اولین بار رکورد نهم مهرماه 1۳9۷ را بشکند 

و وارد ترازی جدید شود.
رکوردی که برای اقتصاد ایران نش��ان از شمش��یری دو لبه دارد؛ رکوردی 
که با آن کارنامه بورس را در س��رمایه گذاری قوی تر نش��ان می دهد، اما نشان 
از وضعیت خوب اقتصاد ندارد، بلکه حاصل رش��د قیمت ارزهای خارجی طی 
مدت های گذش��ته است؛ رش��دی که هرچند که ش��یرینی اش به کام اهالی 
حرفه ای بازار می نش��یند و می تواند س��رمایه های خرد را بیشتر به بازار سهام 
بکشاند، اما از دیدگاهی باعث افتخار نیست، چرا که این رشد به دلیل افزایش 
تولی��د و رونق اقتصادی نب��وده، بلکه به دلیل تضعی��ف ارزش پول ملی طی 

ماه های گذشته رخ داده است.
صدرنشینان بورس

براس��اس این گزارش، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار 
تهران 882 واحد رشد کرد و به رقم 196 هزار و 84 واحدی رسید. همچنین 
ش��اخص کل هم وزن ب��ا 2۵2 واحد رش��د رقم ۳9 ه��زار و 112 واحدی را 
تجربه کرد. شاخص آزاد شناور با 1۰۵8واحد افزایش تا رقم 221 هزار و 494 
واحدی باال رفت و ش��اخص بازار اول با رشد 1۰۷6 واحدی به رقم 146 هزار 
و ۵۰1 رس��ید، اما ش��اخص بازار دوم با 248 واحد کاهش تا رقم ۳8۰ هزار و 

8۰1 پایین رفت.
در معامالت دومین روز کاری این هفته، نماد معامالتی شرکت توسعه معادن 
و فلزات به تنهایی ۳8۳ واحد به شاخص های بازار سرمایه کمک کرد. پس از 

این نماد، نماد شرکت های گسترش نفت و گاز پارسیان، گروه مپنا و پاالیش 
نفت بندرعباس هر کدام به ترتیب 192، 1۳۳ و 8۵ واحد تأثیر افزاینده روی 

شاخص های بازار داشتند.
در طرف مقابل، صنایع پتروش��یمی خلیج ف��ارس، ملی صنایع مس ایران، 
بانک ملت و فوالد مبارکه اصفهان هر کدام به ترتیب 1۰6، ۷6، ۵4 و ۵۰ واحد 
نقش کاهنده روی نوسانات شاخص های بازار داشتند. در معامالت روز یکشنبه، 
گروه اس��تخراج کانه های فلزی عمدتاً با رشد مالیمی همراه شدند، البته نماد 
توس��عه معادن و فلزات که به تازگی مجمع عمومی فوق العاده اش برگزار شد، 
بدون محدودیت نوسان قیمت بازگشایی شد و توانست در قیمت پایانی بیش 

از 9درصد رشد را تجربه کند.
در عین حال در گروه محصوالت ش��یمیایی بیش��تر س��هم ها با افت آرامی 
مواجه ش��دند. در این گ��روه که از پرمعامله ترین گروه ه��ا در بازار بود، حجم 
معام��الت به 2۵۰ میلیون س��هم و اوراق مالی رس��ید و ارزش آن رقم 1۰9 

میلیارد تومان را پشت سر گذاشت.
نفتی ها نیز روز گذشته عمدتاً کمتر از 2درصد نوسان قیمت را تجربه کردند. 
در این گروه 46 میلیون س��هم به ارزش حدود 46 میلیارد تومان مورد داد و 
ستد قرار گرفت، اما در عین حال در گروه خودرو و ساخت قطعات تعداد زیادی 
از نمادها با رش��د کم شتاب قیمت ها روبه رو شدند. در این گروه ۵12 میلیون 

سهم به ارزش حدود 8۷ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت.
ارزش معام��الت بورس ته��ران به رقم 946 میلیارد تومان رس��ید و حجم 
معام��الت کل رق��م 2میلیارد و 8۰۰ میلیون س��هم و اوراق مال��ی را رد کرد. 

همچنین تعداد معامالت تا رقم 26۷ هزار و ۵۷۰ باال رفت.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

ش��اخص فرابورس نیز روز یکشنبه با بیش از 21 واحد افت تا رقم 2 هزار و 
4۵1 واحدی پایین رفت و ارزش معامالت فرابورس ایران به رقم 48۵ میلیارد 
تومان رسید. حجم معامالت این بازار نیز عدد یک میلیارد سهم و اوراق مالی 
را پشت سر گذاشت و یک میلیارد و ۵9 میلیون سهم به ارزش بیش از 4 هزار 

و 8۵۵ میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای س��نگ آه��ن گهر زمین )کگهر( و پاالیش نفت ش��یراز )ش��راز( 
بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد این شاخص داشت. در مقابل نیز تولید نیروی 
برق دماوند ) دماوند(، پتروش��یمی مارون )مارون(، سهامی ذوب آهن اصفهان 
)ذوب(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز( و پتروشیمی زاگرس )زاگرس( مانع از 

رشد بیشتر این شاخص شد.
عبور شاخص در بلندمدت از کانال ۲۲۰ هزار واحد

در همین زمینه، یک کارش��ناس بازار سرمایه درباره رشد تاریخی شاخص 
بورس گفت: از نظر تکنیکالی ش��اخص بورس در بلندمدت از کانال 196 هزار 
واحد عبور می کند و می تواند تا کانال 22۰ هزار واحد رش��د یابد که این امر 

باعث افزایش ۳۰درصدی سود سهامداران در معامالت بازار سرمایه می شود.
مهدی طحانی در گفت و گو با ایرنا، ارزیابی خود از وضعیت شاخص بورس 
در بازار را اینگونه بیان کرد: در چند وقت گذشته نقدینگی های زیادی وارد بازار 
سرمایه شد که به نظر می رسد این نقدینگی ها در مسیر خوبی قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه رکورد شاخص بورس در جریان معامالت یکشنبه شکسته 
شد، گفت: بازار امروز در ابتدای معامالت خود روند منفی را در پیش گرفت، اما 

تقریبا از ساعت 11 به بعد مسیر بازار تغییر کرد و افزایشی شد.
طحانی افزایش تقاضا و نیز رش��د ش��اخص در بازار سرمایه را متاثر از چند 
عام��ل در کن��ار یکدیگر دانس��ت و افزود: قیمت جهان��ی کاالها مانند قیمت 
نف��ت، مس و روی باال اس��ت که این اتفاق برای بازار س��رمایه مثبت ارزیابی 
می شود. نرخ رشد کشوری مانند چین که بزرگترین مصرف کننده این کاالها 
محسوب می شوند باال است که طبق پیش بینی های صورت گرفته ممکن است 

چشم انداز آن برای چند ماه آینده منفی شود.
او ب��ا تاکید بر افزایش 1۵درصدی نرخ ارز در س��امانه نیما گفت: قیمت ارز 
در س��امانه نیما از 8هزار و ۵۰۰ تومان به 9 هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت 
و همه نسبت به این موضوع واقف هستند که مبنای قیمت گذاری محصوالت 
ش��رکت ها در بورس کاال نرخ تعیین شده در س��امانه نیما است. در چند روز 
گذش��ته قیمت محصوالت فوالد مبارکه در بورس کاال رکورد قیمتی ماه مهر 
س��ال 9۷ را شکس��ت که این موضوع عالوه بر تاثیرگذاری بر سود شرکت ها 

زمینه افزایش حاشیه سود برای سهامداران را فراهم کرد.
به گفته وی، آمار گمرک نش��ان دهنده آن اس��ت که در ح��وزه صادرات با 
مش��کل چندانی مواجه نیس��تیم و برخی از ش��رکت ها از طریق فروش باالی 

محصوالت خود توانستند آمار خوبی را از خود بر جای گذارند.
طحانی وضعیت بازار برای روز دوش��نبه را مورد پیش بینی قرار داد و گفت: 
با توجه به اتفاق یکشنبه که شاخص در ساعات آغازین معامالت منفی بود و 

بعد افزایشی شد احتمال دارد که برای دوشنبه هم رشد بازار ادامه دار باشد.
او در پایان خاطرنشان کرد: شاخص بازار سرمایه از اواخر اسفند سال 9۷ کار 
خود را با کانال 1۷۵ هزار واحدی آغاز کرد و یک نفس 2۰ هزار واحد رش��د 

کرد، بنابراین استراحت بازار سرمایه طبیعی است.

شاخص بورس قله تاریخی را فتح کرد

بورس تهران در اوج
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مزیت ایران در تولید چیست؟
مع��اون ام��ور صنای��ع وزارت صنعت، مع��دن و تجارت گف��ت ظرفیت و 
پتانسیل های بسیار مناسبی در صنعت غذا، پوشاک، کیف و کفش در کشور 

وجود دارد.
ب��ه گزارش تس��نیم، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گف��ت: برای رونق و 
افزای��ش توان تولید عالوه ب��ر توجه به عرضه و تقاض��ا و برنامه های کوتاه، 
میان و بلندمدت باید از شعار و سخنرانی بگذریم و اقدام عملی انجام دهیم.

حس��ین س��الح ورزی افزود: برای رون��ق تولید باید دخال��ت در بازارها و 
مقررات فضای کسب و کار اصالح شود.

وی گفت: تعداد زیادی از واحدهای تولیدی در اس��تان های سیل زده خط 
تولید و انبارهای ش��ان آس��یب دیده که از وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
می خواهی��م از آنها حمایت کند. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت هم گفت: برای رونق تولید باید فرصت های جدید سرمایه گذاری در 

زمینه های مختلف به سرمایه گذاران معرفی شود.
فرش��اد مقیمی افزود: ظرفیت و پتانس��یل های بسیار مناسبی در صنعت 

غذا، پوشاک، کیف و کفش در کشور وجود دارد.
وی گفت: برای رونق تولید باید تقس��یم کار ملی صورت گیرد و عالوه بر 

قانون گذاری، مقررات جدید تدوین و بازنگری شود.

تجارت ایران و چین نصف شد
افت 65درصدی واردات کاالهای چینی

مبادالت تجاری ایران و چین در دو ماهه نخس��ت س��ال جاری میالدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل نصف شده و به ۳.4۷1 میلیارد دالر رسیده 

است.
به گزارش تسنیم، جدیدترین آمار منتشرشده از سوی گمرک چین نشان 
می  دهد مبادالت تجاری این کش��ور با ایران در دو ماهه نخست سال جاری 
میالدی افت 49درصدی داش��ته و به ۳.4۷1 میلیارد دالر رسیده است. در 
ماه های ژانویه و فوریه سال میالدی گذشته ارزش تجارت ایران و چین 6.8 

میلیارد دالر اعالم شده بود.
صادرات چین به ایران در این دوره و واردات از ایران کاهش داشته است.

چی��ن در ماه های ژانویه و فوریه امس��ال 2.۳2 میلیارد دالر کاال از ایران 
وارد کرده که این رقم نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل افت قابل توجه 
۳4درصدی داش��ته اس��ت. واردات چین از ایران در مدت مشابه سال قبل 

۳.۵1۵ میلیارد دالر اعالم شده بود.
صادرات چین به ایران در دو ماهه نخست امسال نیز 6۵درصد افت داشته 
و به 1.1۵1میلیارد دالر رس��یده اس��ت. در مدت مش��ابه سال قبل ۳.28۵ 

میلیارد دالر کاالی چینی به کشور واردات شده بود.

۲5هزار واحد تولیدی کشور با کمتر از 
7۰درصد ظرفیت فعال هستند

مع��اون برنامه ریزی س��ازمان صنایع کوچک گف��ت از مجموع واحدهای 
تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی، 12 هزار و ۵۳۳ واحد ظرفیت تولید 
۵۰ تا ۷۰درصد دارند و بیش از 1۳ هزار واحد با ظرفیت کمتر از ۵۰درصد 
فعال هستند. به گزارش تسنیم، معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران در گفت وگوی ویژه خبری افزود: 4۳ هزار و 4۵8 
واحد تولیدی در 811 ش��هرک و نواحی صنعتی کش��ور پروانه بهره برداری 
دریاف��ت کرده اند که در صورت فعالیت همه آنها 8۷6هزار نفر مش��غول به 
کار می ش��وند. محمدعلی عزیزمحمدی گفت: با اقدامات صورت  گرفته سال 
گذشته 896 واحد تولیدی غیرفعال با اشتغال ۳۰ هزار و 862 نفر به چرخه 

تولید بازگشتند.
وی افزود: پارس��ال 2هزار و ۳۷۷ واحد صنعتی در ش��هرک های صنعتی 

کشور به بهره برداری رسید که ۳9 هزار نفر در آنها مشغول به کار شدند.
محمدعل��ی عزیزمحمدی گفت: از مجموع واحدهای تولیدی مس��تقر در 
ش��هرک های صنعتی 6هزار و 469 واحد با ظرفیت باالی ۷۰درصد فعالیت 
می کنند، 12 هزار و ۵۳۳ واحد ظرفیت تولید ۵۰ تا ۷۰درصد دارند و بیش 

از 1۳ هزار واحد با ظرفیت کمتر از ۵۰درصد فعال هستند.
معاون برنامه ریزی س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران 
افزود: با برنامه های پیش بینی ش��ده، امس��ال بیش از 19 هزار واحد صنعتی 
غیرفعال به چرخه تولید باز می گردند. عزیزمحمدی گفت: پارسال واحدهای 
صنعتی کوچک مستقر در شهرک های صنعتی ۳میلیارد و ۷۵۰ میلیون دالر 
به 1۵ کشور همس��ایه صادرات داشتند. وی افزود: برای انتقال فناوری های 

نوین به واحدهای صنعتی با آلمان و کره جنوبی وارد مذاکره شده ایم.
عزیزمحمدی گفت: ۳۰۰ ش��رکت دانش بنیان هم اکنون در ش��هرک های 

صنعتی کشور فعال هستند.

اتحادیه قنادان: امسال شیرینی گران می شود
رئیس اتحادیه قنادان می گوید با توجه به افزایش ۳4درصدی دستمزد و 
باالرفتن قیمت مواداولیه قیمت شیرینی در سال 98 افزایش می یابد؛ گرچه 
میزان این افزایش هنوز مش��خص نیس��ت ولی قیمت شیرینی در پنج سال 

گذشته رشد ۷1 تا 118درصدی داشته است.
• عل��ی بهره مند در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، با 
اش��اره به افزایش قیمت برخی مواد اولیه در تولید ش��یرینی اظهار کرد: در 
س��ال جاری ش��اهد افزایش برخی مواد اولیه ش��یرینی از جمله آرد، روغن 
مای��ع، ش��کر و برخی اق��الم دیگر بوده ای��م و با توجه به افزایش دس��تمزد 

کارگران، قیمت تمام شده تولید شیرینی برای قنادان افزایش یافته است.
رئی��س اتحادیه قنادان گفت: با توجه به این افزایش قیمت ها و بخصوص 
افزای��ش ۳4درصدی دس��تمزد و حقوق کارگران در س��ال ج��اری، قیمت 
اتحادیه برای شیرینی هایی که تا پیش از این براساس قیمت گذاری اتحادیه 

عرضه می شدند، افزایش خواهد یافت.
وی تاکی��د کرد: در حال حاضر هنوز هیچ تصمیمی درباره میزان افزایش 
قیمت شیرینی گرفته نشده و همکاران ما در حال آنالیز قیمت مواد اولیه و 

قیمت تمام شده شیرینی هستند.
در ح��ال حاضر و براس��اس قیمت های مصوب س��ال 9۷، ه��ر کیلوگرم 
ش��یرینی برنجی معمولی 18 هزار تومان، شیرینی تر و خامه ای درجه یک 
21 هزار و ۵۰۰تومان، شیرینی گل محمدی 1۷ هزار و۵۰۰، شیرینی زبان و 

پاپیونی 18 هزار تومان و کیک یزدی 1۳هزار تومان است.

اخبـــار

وزیر جهاد کش��اورزی با بیان اینکه 8۵درصد نیاز غذایی کشور در داخل تامین 
می ش��ود، اعالم کرد در ایران س��االنه 8۰ میلیارد دالر غذا تولید می ش��ود که ۷۵ 

میلیارد دالر آن به مصرف داخلی می رسد.
به گزارش تس��نیم، محمود حجتی در گردهمایی مشترک مسئوالن حوزه های 
نمایندگی ولی فقیه و روسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها و سازمان های تابعه 
اظهار کرد: در حوزه کش��اورزی حدود 1۵درصد نیاز بخش کشاورزی و غذا متکی 
به واردات اس��ت که عمده کاالهای مورد نیاز ما خوراک دام و طیور شامل کنجاله 

و سویا است که عمدتا از قاره آمریکا تامین می شود.
وی با بیان اینکه به واس��طه تحریم ها و نیاز بخش دام و طیور به تامین نهاده ها 
از کش��ورهای غربی اواخر س��ال گذشته مش��کالتی در تامین خوراک دام و طیور 
ب��ه وجود آمد، گفت: با اس��تفاده بهینه از ظرفیت های خدادادی س��رزمین، ایجاد 
اصالحاتی در الگوی کشت و توجه بیشتر به تولید و تغییر و اصالح الگوی خوراک 
دام و طیور از کنجاله س��ویا به کنجاله کلزا می توان به سطح قابل اتکایی از تولید 

نهاده ها در داخل برسیم.
حجتی افزود: دشمن با تمام توان خود تالش می کند با فشار و تحریم در حوزه 

غذا بر سر راه ایران سنگ اندازی کند و سوار بر مشکالت مردم موج سواری کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر 1۵درصد تجارت جهانی غذا در دس��ت کشورهای 
توسعه یافته است که 1۰ تا 12درصد آن کشورهایی هستند که در گروه سلطه قرار 

دارند یا در تاریخ خود دارای سوابق سلطه گری بوده اند.
وزیر جهاد کش��اورزی تولید محصوالت استراتژیک و غذا را بااهمیت و ضروری 

خواند و تصریح کرد: ژاپن به عنوان یک کش��ور پس��امدرن که دارای ذخایر ارزی 
عظیم است و مشکل تحریم هم ندارد، تالش می کند برنج مورد نیازش را در داخل 
تولی��د کن��د و اروپاییان نیز بعد از جنگ جهانی دوم به این نتیجه رس��یدند برای 
کاهش وابستگی به غذا، کشاورزی خود را تقویت کنند و امروز یارانه های سنگین 

در این زمینه به بخش تولید می پردازند.
وی بار دیگر بر افزایش تولید روغن و کنجاله مورد نیاز صنعت دام و طیور تأکید 
کرد و اذعان داشت: برنامه توسعه میلیون هکتاری در اراضی آیش گندم و جو برای 
تولید کلزا باید اجرا ش��ود و باید عملیات تهاجمی برای تولید کلزا داشته باشیم تا 

بخشی از روغن و کنجاله مورد نیاز کشور تامین شود.
حجتی ادامه داد: ایران کش��ور کم آبی است اما با این حال به لطف خدا و تالش 
کشاورزان و حمایت های دولت، آب کشاورزی که در سال گذشته برای تولید گندم 
اس��تفاده شد به مراتب کمتر از سال های قبل بود بدون آنکه واردات این محصول 

انجام گیرد و یا آنکه به محیط زیست فشار وارد شود.
وی گفت: امس��ال س��ال پرآب و پربرکتی اس��ت؛ هرچند خس��ارت هایی بر اثر 
بارندگی ها ایجاد ش��ده، اما آب قنوات، چش��مه ها و سفره های زیرزمینی تقویت و 

با این بارندگی ها بستر خوبی برای کشت محصوالت کشاورزی فراهم شده است.
وزیر جهاد کش��اورزی بر ضرورت اقدام انقالبی ب��رای تولید روغن و کنجاله در 

کشور تاکید کرد
وزیر جهاد کش��اورزی بر افزایش تولید روغن و کنجاله در کش��ور تاکید کرد و 
گفت: امس��ال با توجه به تنگناهای به وجود آمده باید عملیات انقالبی برای تولید 

این دو نیاز اساسی به ویژه در حوزه کلزا انجام دهیم.
 حجتی با بیان اینکه امکانات، تجهیزات و منابع در اس��تان ها، باید برای تولید 
روغن و کنجاله و کشت کلزا بسیج شود، اظهار داشت: سه تا چهار میلیون هکتار 

آیش دیم در گندم داریم که می تواند به کشت کلزا اختصاص یابد.
وی افزود: ظرفیت بالقوه فراوانی برای تولید کلزا در کشور وجود دارد و هرچند 
تولی��د این محصول از ۳۰ تا 4۰ هزار تن در س��ال 9۳ اکنون به حدود 4۵۰ هزار 
تن رس��یده، اما با ش��رایط تحریم چاره ای نداریم به جز آنک��ه در تولید کنجاله و 
کاهش وابس��تگی به روغن و خ��وراک دام و طیور در آیش ه��ا به صورت میلیون 

هکتار عمل کنیم.
حجتی ادامه داد: ما در حوزه زراعت و برخی مجریان محصوالت اساسی تجدید 
نظ��ر کلی در م��ورد نیازهای اصلی، روغن، کنجاله س��ویا و ذرت داریم که نیاز به 

همراهی در بخش ها و استان ها و تغییر روش ها دارد.
وی با اش��اره به جنگ اقتصادی علیه کش��ور تصریح کرد: در چنین ش��رایطی 
با روش های س��ال های گذش��ته نمی توان تولید کرد بلکه بای��د روش ها، طرح ها و 

راهکارهای جدید برای تامین غذای مردم داشته باشیم.
وزیر جهاد کش��اورزی اظهار داش��ت: برای اقدامات و عملیات انقالبی به منظور 
تولی��د دو نیاز اساس��ی روغن و کنجاله همان گونه که دنیا مس��ائل فنی و اجرایی 
را حل کرده و پش��ت س��ر مسائل فنی نمانده اس��ت؛ ما نیز باید خود را برای رفع 
مش��کالت پیش رو آماده کنیم و عزم ملی برای اس��تفاده از ظرفیت های بالقوه در 

حوزه تولید کلزا و کنجاله داشته باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی:

 ساالنه ۸۰ میلیارد دالر غذا در ایران تولید می شود

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان اس��تان تهران با بیان 
اینکه س��هم بزرگی از بازار بین المللی زعفران در اختیار اس��پانیا است که تولید 
ندارد، گفت بیش��ترین آس��یب به کاالی صادراتی زعفران از ناحیه صادرات این 

محصول به صورت فله حاصل شده است.
به گزارش تسنیم، فرزاد س��حرخیز اظهار کرد: زعفران در سفره ایرانی بیشتر 
جنب��ه تزئینی دارد ح��ال اینکه با توجه به خواص گس��ترده دارویی این گیاه از 
جمله ضدافس��ردگی و ضدسرطان بودن در کش��ورهای خارجی بیشتر به عنوان 

دارو مورد استفاده قرار می گیرد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان اس��تان تهران با اشاره 
ب��ه اینکه زعفران ج��زو کلیدی ترین محصوالت صادراتی ایران به ش��مار می رود، 
خاطرنش��ان کرد: در خارج از مرزهای کشور استقبال بی نظیری از زعفران ایرانی 

می شود که شاکله این استقبال از اعتماد به وجود می آید.

س��حرخیز مهم ترین چالش اصلی که زعفران ایرانی در دنیا با آن مواجه است 
نوع بازاریابی دانست و تأکید کرد: باید این را گفت که مسائلی که در مورد کشور 
اسپانیا و تالش های این کشور برای کسب بازار بیشتر مطرح شده موضوع اصلی 
نیس��ت، بلکه آنچه مهم است اقدامات س��ازمان یافته ای است که اسپانیا در طول 
س��الیان متمادی بر پایه اصول علمی بازار و بازاریابی علمی انجام داده و توانسته 
با توسل به آنها سهم بزرگی از بازار بین المللی زعفران را در اختیار خود در آورد.

وی با اشاره به سالمت محور بودن کاالی زعفران، خاطرنشان کرد: برای توسعه 
تولید ارگانیک زعفران در اس��تان خراسان رضوی به عنوان مهم ترین قطب تولید 
این محصول اقداماتی انجام ش��ده که خود این اقدامات س��بب تقویت و ارتقای 

جایگاه برند زعفران ایرانی در بازار هدف در  پنج قاره جهان می شود.
عض��و هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان اس��تان تهران با نقد 
صادرات زعفران به صورت فله، افزود: در واقع باید گفت که بیش��ترین آس��یب به 

ای��ن کاالی صادراتی راهبردی از طریق ش��رکت هایی به محص��ول زعفران وارد 
ش��ده که به صورت فله، زعف��ران را به دنیا صادر می کنن��د. وی همچنین گفت: 
ص��ادرات با طراحی اصی��ل ایرانی به نوعی س��فیر و معرفی کننده فرهنگ اصیل 
کش��ورمان ب��ه بازار بین المللی اس��ت. عضو هیات مدیره خان��ه صنعت، معدن و 
تجارت جوانان اس��تان تهران گفت: آموزش نقش مهمی در روند توسعه ای برند 
می تواند داشته باشد در همین راستا بر این  اساس مجوز تأسیس دانشگاه علمی 
کاربردی س��حرخیز با محوریت آموزش کش��اورزان برای ارتقای کیفیت تولید و 
ارتقای کیفی کش��ت و روش های نوین صادر ش��ده که از مهرماه امسال اقدام به 
جذب دانشجو می کند. س��حرخیز ادامه داد: همچنین حفظ جایگاه راهبردی بر 
پایه چهار اصل شامل تمامیت، اصالت، سبب ساز و منشأ بودن یعنی ایجاد جریان  
پایدار در کش��اورزی و صنعت و آموزش در حوزه زعفران کش��ور پیوسته مدنظر 

ما قرار داشته که در این راستا نیز اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اتحادیه کش��وری آسانس��ور با بیان اینکه در یک سال گذشته متوسط 
قیمت انواع آسانس��ور در کش��ور به دلیل مش��کالت ارزی و افزایش قیمت مواد 
اولیه، افزایش 2۵۰درصدی را تجربه کرده اس��ت، گفت اس��تانداردهای سازمان 

ملی استاندارد ایران در سایر کشورها قابل پذیرش نیست.
به گزارش تس��نیم، فرید کوروس در نشس��ت خبری با اشاره به اینکه صنعت 
آسانس��ور کشور قادر اس��ت با حمایت های دولتی و تخصیص 2۰۰ میلیون دالر 
ارز، سالیانه تا یک میلیارد دالر صادرات به کشورهای منطقه و همسایگان داشته 
باش��د، اظهار داش��ت: این میزان ش��امل صادرات محصول آسانس��ور، همچنین 
خدمات فنی و مهندس��ی اس��ت البته  عراق، س��وریه، عمان، حوزه سی.آی.اس 
)کشورهای همسود( و حتی اوکراین، بازارهای خوبی برای محصوالت و خدمات 

ایرانی به شمار می روند.
ای��ن مقام صنفی، تحریم را نعمتی برای ای��ن صنعت توصیف کرد که موجب 
حرکت به س��مت خودکفایی در اقالم و تجهیزاتی ش��د که ت��ا پیش از این وارد 

می شده است.
وی اضاف��ه ک��رد: ب��ه طور متوس��ط 9۰درص��د ل��وازم، تجهی��زات و قطعات 
آسانس��ورهای کشور در داخل تولید می شود، اما در یک سال اخیر و با آغاز دور 
تازه تحریم ها، در نتیجه سیاس��ت های جدید دولت داخلی سازی برخی از آنها در 

دستور کار قرار گرفت.
ک��وروس ادام��ه داد: تحریم تولید برخی قطعات را که تا پیش از این در داخل 
تولید نمی شدند اقتصادی کرد، اما سبب افزایش خواب سرمایه و قیمت تمام شده 

محصوالت نهایی، همچنین کندی روند انتقال فناوری ها به داخل شد.
رئیس هیات مدیره س��ندیکای صنایع آسانس��ور و پله برقی ایران، بزرگ ترین 
رقی��ب فع��االن این صنع��ت را ترکیه برش��مرد و افزود: اکنون قیم��ت تولیدات 
ای��ران ۳۰درصد بی��ش از محصوالت ترکیه ای تمام می ش��ود و جبران آن جز با 

حمایت های دولتی امکان پذیر نیست.
وی اضافه کرد: دولت می تواند در ش��رایط کنونی، با اعمال برخی سیاس��ت ها 
از جمل��ه معافیت های مالیاتی و کاهش هزینه بیم��ه تامین اجتماعی، واگذاری 
بررس��ی اهلی��ت تولیدکنن��دگان واقعی این صن��ف به تش��کل ها و تقبل اعمال 
اس��تانداردهای بین المللی برای حض��ور در بازارهای منطقه، به یاری این صنعت 

بشتابد.
اشتغال 5۰ هزار نفری صنعت آسانسور

رئیس اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته نیز در این نشست 
از تقاضای سالیانه 2۵ هزار دستگاهی آسانسور در کشور خبر داد و افزود: صنعت 
آسانس��ور اکنون فقط با ۳۰درصد ظرفیت خود فعالیت می کند و ظرفیت خالی 

تولید سالیانه ۵۰ هزار دستگاه در آن وجود دارد.
عباس ابریشمی به اشتغال ۵۰ هزار نفری این صنعت در کشور اشاره کرد که 
یک چهارم اشتغا ل زایی صنعت خودرو است و گفت: اگر یک دهم صنعت خودرو 
به صنعت آسانس��ور توجه ش��ود، می تواند در تولید، صادرات و خدمات پس از 

فروش حرف نخست را در منطقه بزند.
وی اضافه کرد: اکنون به جز یک تا دو قلم از کاالهای مربوط به آسانسورهای 

کم ارتف��اع و به اصطالح »تا هفت توقف«، همه اقالم و تجهیزات در داخل تولید 
می ش��ود که خودکفایی 1۰۰درصدی در این زمینه با انجام س��رمایه گذاری های 

جدید و حمایت های دولت امکان پذیر است.
ابریش��می با اعالم اینکه ۷۵۰ هزار دس��تگاه آسانس��ور فعال در کشور وجود 
دارد، تصریح کرد: بیش از 9۵درصد آسانس��ورهای کشور به دلیل منقضی شدن 

گواهی های استاندارد آنها پس از یک سال، استاندارد نیست.
رئیس اتحادیه کشوری آسانسور خواستار آن شد که دولت به جای مشوق های 
صادراتی، هزینه ش��رکت در نمایش��گاه های منطقه ای را متقبل شود، همچنین 
ب��ا پرداخت هزینه های استانداردس��ازی بین المللی قطعات ب��ه یاری فعاالن این 

صنعت بشتابد.
وی گفت: اس��تانداردهای سازمان ملی اس��تاندارد ایران در سایر کشورها قابل 
پذیرش نیس��ت و تولیدکنن��دگان در این زمین��ه ناچار به اخذ اس��تانداردهای 
بین الملل��ی هس��تند که هزینه های گزاف��ی بر تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان 

تحمیل می کند.
ابریش��می در ادامه با اشاره به اینکه در یک سال گذشته متوسط قیمت انواع 
آسانس��ور در کشور به دلیل مش��کالت ارزی و افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش 
2۵۰درصدی را تجربه کرده اس��ت، اظهار داش��ت: افزایش قیمت های بی رویه نه 
توسط تولیدکنندگان واقعی، بلکه توسط دالالن و واسطه هایی که اجناس و مواد 
اولی��ه را خریداری، دپو و با قیمت های باالتر می فروختند، اعمال ش��د و در این 

زمینه با هماهنگی دادستانی در دو مرحله به متخلفان اخطار داده شد.

سهم بزرگ اسپانیا از صادرات زعفرانی که خود تولیدکننده آن نیست

آسانسور ۲5۰درصد گران شد

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

مصرف بنزین خودروهای داخلی باالست
کیفیت باید افزایش یابد

مدیرعامل شرکت بهینه س��ازی مصرف سوخت گفت ضرورت دارد صنعت 
خودروسازی نسبت به تغییر در کیفیت خودروها و مصرف خارج از استاندارد 

جهانی اقدام الزم را انجام دهد.
 به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از وزارت نفت، محسن دالویز 
در نخس��تین نشست شورای مدیران این شرکت با اشاره به مصرف حداکثری 
بنزین در تعطیالت نوروز افزود: شرایط اقتصادی جامعه اقتضا می کند که امسال 
به موضوع بهینه س��ازی مصرف انرژی توجه ویژه ای داش��ته باشیم. وی اظهار 
کرد: تا زمانی که اصالح قیمت س��وخت به صورت قانونی صورت نپذیرفته تک 
تک ما ایرانیان وظیفه داریم در ذیل سیاس��ت های کلی اصالح الگوی مصرف 
ابالغی مقام معظم رهبری و قانون اصالح الگوی مصرف مصوب مجلس شورای 
اسالمی، احس��اس مسئولیت بیشتری در مصرف صحیح انرژی در بخش های 

خانگی، حمل ونقل، صنایع و به ویژه صنعت خودروسازی کنیم.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با انتقاد از عملکرد خودروسازان 
درباره مصرف باالی سوخت در خودروهای داخلی گفت: ضرورت دارد صنعت 
خودروسازی نسبت به تغییر در کیفیت خودروها و مصرف خارج از استاندارد 
جهان��ی اقدام الزم را انجام دهد. دالویز همچنین با اش��اره به اتفاق های اخیر 
پیرامون سپاه پاسداران انقالب اسالمی و تحریم این نهاد انقالبی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی از سوی آمریکا اظهار کرد: همه وجود ایران عزیز وابسته به 
سپاه پاس��داران انقالب اسالمی است و ما در هر جایگاهی که هستیم وظیفه 

داریم از سپاه حمایت کنیم.
 

تولید خودروسازان به اجرای تعهدات مالی دولت 
گره خورد

برای تداوم رشد تولید خودروسازان و تثبیت اوضاع بازار باید تزریق نقدینگی 
ادامه یابد البته این حمایت نمی تواند به طور دائم از س��وی دولت باش��د، اما تا 
دس��تیابی به نقطه تعادل قیمتی و جبران زیان خودروس��ازان و گردش مالی 

حاصل از فروش شرکت ها ضروری است.
یک کارش��ناس صنع��ت خودرو در گفت و گو با پرش��ین خ��ودرو، با بیان 
این مطلب اظهار داش��ت: بدون ادامه پرداخت تس��هیالت و کمک مالی دولت 
نباید انتظار داش��ت که در س��ال جدید تداوم تولی��د و تحویل تعهدات معوق 
خودروسازان عملی ش��ود. شهرام آزادی در همین زمینه تاکید کرد: سال 9۷ 
خودروس��ازان در تولید خودروهای با برند داخلی با کاهش جدی تولید مواجه 
شدند که به طور حتم دو چالش مهم افت نقدینگی و قیمت گذاری دستوری 

در این جریان نقش مهمی داشت.
وی گفت: باید پذیرفت که قیمت گذاری دستوری زیان بزرگی را در سالیان 
اخیر به خصوص س��ال گذشته به خودروسازان تحمیل کرد که همین شرایط 

بخشی از علت مشکالت نقدینگی در صنعت خودرو است.
آزادی با توجه به مصوبه دولت در تخصیص 11 هزار میلیارد تومان به صنعت 
خودرو، افزود: با توجه به بدهی معوق خودروسازان به قطعه سازان باید جایی که 
بدهی های گذشته پاس شود و قطعه سازان سرپا شوند باید تسهیالت حمایتی 
دولت تا س��قف حداقل 11 هزار میلیارد تومان پرداخت شود، هرچند تاکنون 
بخش��ی از آن اختصاص یافته اما باقی آن برای تداوم تولید در یک ماه آینده 
ضروری است.  عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی همچنین 
به عوامل افزایش قیمت خودرو در سال گذشته پرداخت و به خبرنگار پرشین 
خودرو گفت: محدودیت ها و از س��ویی شرایطی که باعث افزایش ناگهانی نرخ 
ارز و بی ثباتی در بازار شد، مهمترین علت افزایش هزینه تولید و نهایتا قیمت 
خودرو در س��ال 9۷ بود که در پایان س��ال تا حدودی با ثبات بازار ارز و تغییر 
جریان قیمت گذاری تغییر کرد. آزادی خاطرنشان کرد: وابستگی ارزی تولیدات 
داخلی و از س��ویی کمبود نقدینگی ناشی از افزایش زیان شرکت ها مشکالتی 
را برای تأمین قطعات در س��ال گذشته ایجاد کرد که منجر به کاهش تولید و 
افزایش حاش��یه قیمت در بازار خودرو ش��د. وی گفت: برای تامین نیاز بازار و 
منطقی ش��دن قیمت خودرو باید خودروسازان و قطعه سازان روی قطعاتی که 
در داخل تولید نمی شود سرمایه گذاری کنند و از تمام ظرفیت های موجود برای 
تولید و توس��عه در این بخش استفاده کنند. این کارشناس صنعت خودرو در 
پایان تصریح کرد: هرچند در ش��رایط بحرانی ساخت تمام قطعات یک خودرو 
اصولی نیست، اما با سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه امکان پذیر است و 

در شرایط کنونی چاره ای جز این نیست.

بازار خودرو ایران بحرانی تر از قبل خواهد شد!
بازار خودرو ایران در سال گذشته شرایطی بحرانی را پشت سر گذاشت، اما 
خودروس��ازان داخلی نظیر ایران خودرو برای جلوگی��ری از ورود دالالن قصد 
اج��رای طرح های فروش جدی��دی را دارند که منجر به افزایش قیمت خودرو 
خواهد ش��د. در حال حاضر بس��یاری از نمایش��گاه داران خودرو از کم رونقی و 
کاهش تقاض��ا در بازار خبر می دهن��د. برخی از فعاالن ح��وزه خودرو عنوان 
می کنند از اواس��ط اس��فند 9۷ تاکنون فروش نداشته اند و این در حالی است 
که کارشناس��ان بر این باورند به دلیل اجرای طرح های فروش فوری از س��وی 
خودروسازان داخلی با هدف تنظیم بازار و کاهش قیمت در بازار، میزان خرید 

و فروش در بازار خودرو کاهش پیدا کرده است.
بحرانی تر شدن وضعیت بازار خودرو

از س��ویی در گذشته نیز خودروسازان انبوهی از محصوالت خود را با هدف 
حذف دالالن از بازار به فروش رس��انده اند که انباش��ته شدن تقاضا باعث رشد 
قیمت ها ش��د، اما با صدور مجوز فروش فوری شرایط تغییر پیدا کرد. در حال 
حاضر برخی از فعاالن این حوزه قیمت خودرو پراید 111 را 4۷ میلیون تومان 
اعالم می کنند، اما بس��یاری از نمایش��گاه داران خودرو نتوانسته اند هیچ یک از 
پرایدهای خود را به فروش برسانند. البته برخی از کارشناسان بر این باورند که 
در طول هفته آینده قیمت خودرو کاهش پیدا می کند؛ زیرا تحویل خودروهای 
ثبت نامی ایران خودرو و خودروهای فروش فوری س��ایپا شروع می شود. البته 
ایران خودرو قصد دارد طرح فروش فوری خودرو را در هفته آینده شروع کند 

که باید شاهد افزایش قیمت خودرو باشیم.
مروری بر بازار خودرو در سال گذشته

اقتصاد ایران در سال گذشته شرایط سختی را پشت سر گذاشت. خودروسازان 
داخلی از زیان های میلیاردی خود خبر می دهند، اما در نارضایتی افکار عمومی 
از صنعت خودرو تاثیرگذار بودند. پراید ۵۰ میلیون تومانی بسیاری از مردم را 
نسبت به وضعیت فعلی صنعت خودرو ایران نا امید کرد و این در حالی بود که 
بس��یاری از مش��تریان قیمت 2۰ تا 2۵ میلیون تومانی را نیز برای این خودرو 
مناسب نمی دانستند. هرچند خودروسازان با نارضایتی مردم نیز سالی پررونق 
را تجربه کرده اند. ش��رایط بازار خودرو به گون��ه ای پیش رفت که فعاالن بازار 
عنوان کردند 6۰ تا 9۰درصد ثبت نام کنندگان، مصرف کننده نیستند و در نقش 

سرمایه گذار خودرو خریداری می کنند.

در 12 دی ماه 1۳9۷ خبری منتش��ر شد مبنی بر اینکه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی نیز مجوز ترخیص 1۳ هزار خودرو را صادر کرده اس��ت. بر همین اساس 
دول��ت مصوبه  ای را در تاری��خ 16 دی ماه 1۳9۷ ابالغ کرد. متاس��فانه در 22 روز 
مان��ده به پایان مهلت چهار ماهه این مصوبه طبق آمار تنها 2۰۰ دس��تگاه خودرو 
از گمرک ترخیص ش��ده اس��ت. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در 
گفت وگو با خبرن��گار تابناک اقتصادی از آخرین وضعیت ترخیص 1۳ هزار خودرو 

از گمرک گفت.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«،  در 12 دی ماه  1۳9۷ خبری منتش��ر 
ش��د مبنی بر اینکه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز مجوز ترخیص 1۳ هزار 
خودرو را صادر کرده اس��ت. بر همین اس��اس دولت مصوبه ای را در تاریخ 16 دی 
ماه 1۳9۷ از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و نیز بانک مرکزی ابالغ کرد. در حالی که 
همگان منتظر تهیه دستورالعمل اجرای این مصوبه توسط وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت بودند رئیس کل بانک مرکزی در مورخ��ه 2۵ دی ماه 1۳9۷ طی خبری 
اعالم کرد با ترخیص خودروهای وارداتی که بعد از 16مرداد 9۷ وارد گمرکات کشور 
ش��ده اند مخالفت کرده اس��ت. از این رو در مصوبه جدید تاریخ ترخیص خودروها 
تغیی��ر کرد. در مصوبه جدید ذکر ش��د: عبارت »تا تاریخ اب��الغ این تصویب نامه« 
به عبارت »1۳9۷.۵.16« اصالح می  ش��ود.« بنابراین با مصوبه جدید هیات وزیران 

مبن��ای زمانی ترخیص خودروهای در گم��رک مانده از تاریخ قبل از 9۷.1۰.16 به 
9۷.۵.16 تغییر کرد. در مورخه 4 اسفند 1۳9۷ سایت تابناک اقتصادی طی مطلبی 
با عنوان »فرمان ترخیص 1۳ هزار خودرو خاک خورده دس��ت کیست؟« به بررسی 
وضعیت خودروهای دپوش��ده در گمرک پرداخت و طی مصاحبه ای با مهدی دادفر 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد آخرین وضعیت ترخیص 1۳ هزار خودرو 
پرسید. دادفر در آن مصاحبه عنوان کرد که با گذشت 48 روز از ابالغ مصوبه دولت 
هنوز هیچ اتفاقی در ترخیص این خودروها نیفتاده است و این مصوبه در پیچ و خم 

مراحل اداری گیر کرده است.
در مورخه 12 اس��فندماه 1۳9۷ مهدی میراش��رفی، رئیس کل گمرک آخرین 
وضعیت خودروهای دپوشده در گمرک را تشریح کرده است. وی در حاشیه رونمایی 
از پنجره واحد ش��روع کس��ب و کار تصریح کرد: ترخیص خودرو های دپوش��ده در 
گمرک آهس��ته بوده و این مس��یر به کندی طی می  ش��ود، به طوری که تاکنون از 
بین 1۳ هزار خودروی دپوش��ده در گمرک تنها 2۰۰ خودرو یعنی 2درصد از کل 

خودر وهای توقیف شده به کشور وارد شده اند.
با توجه به اینکه مهلت اجرای مصوبه دولت 4 ماه از زمان ابالغ است، حاال و در 
22 روز مانده به پایان اجرای این مصوبه ترخیص 1۳ هزار خودرو از گمرک، خبرنگار 

تابناک اقتصادی یک بار دیگر پیگیر ماجرای ترخیص این خودروها شده است.
مه��دی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این رابطه به خبرنگار تابناک 

اقتص��ادی گف��ت: در مورخه 24 فروردین ماه 1۳98 جلس��ه ای با حضور فرش��اد 
مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان بانک مرکزی، 
گمرک، س��ازمان توسعه تجارت، انفورماتیک و البته بنده به عنوان نماینده انجمن 
واردکنندگان خودرو در همین زمینه برگزار ش��د. وی افزود: در این جلس��ه ارقامی 
باال در مورد خودروهای ترخیص ش��ده از گمرک اعالم ش��د که با اعتراض انجمن 
واردکنن��دگان همراه ش��د و اعالم کردی��م که این ارقام باالی اعالم ش��ده در مورد 
ترخیص خودرو غیرواقعی است. در این جلسه ما گزارشی کامل در زمینه وضعیت 
خودروهای موجود در گمرک و مش��کالت ترخی��ص آنها ارائه کردیم و معاون امور 
صنای��ع وزارت صنعت، معدن و تجارت در جریان کار قرار گرفتند که عماًل مصوبه 
دولت هیچ گونه خروجی نداش��ته اس��ت. دادفر ادامه داد: جناب مقیمی با شنیدن 
اش��کاالت موجود بر س��ر راه ترخیص این خودروها در این جلسه تالش کردند که 
با تماس و مکاتبه آنها را برطرف کنند و ایش��ان برای اعضای حاضر در جلسه مقرر 
کردند که ظرف 48 س��اعت مش��کالت ترخیص خودروها حل شود. مقیمی دوباره 
جلسه ای را برای روز دوشنبه مورخه 26 فروردین ماه 1۳98 هماهنگ کردند تا در 
جریان روند کار و نتیجه اقدامات در زمینه رفع مشکالت قرار بگیرند. مهدی دادفر 
در مورد مشکالت موجود بر سر راه ترخیص این خودروها گفت: به علت عدم ارتباط 
سیستمی بین بانک مرکزی، گمرک، سازمان توسعه تجارت، سازمان حمایت هنوز 

امکان اجرایی شدن مصوبه فراهم نشده است.

ماجرای ترخیص ۱۳ هزار خودرو از گمرک به کجا رسید؟

»مالک محترم خودروی . . . ش��ما در تاریخ. . . بدون پرداخت عوارض مربوطه 
وارد محدوده طرح ش��ده اید و این عوارض به حس��اب بدهی ش��ما در شهرداری 
منظور شد« ش��اید این پیامک در ماه های اخیر برای خیلی از شهروندان ارسال 
ش��ده باشد و تصور شود که این پیامک مربوط به جرائم رانندگی و پلیس راهور 

است.
 به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، در ماه های اخیر بسیاری از شهروندان 
تهران��ی ای��ن پیامک را دریافت کرده اند و برخی از آنه��ا با تعجب از دریافت این 
پیام��ک پی��ش خود گفته اند، من ک��ه از فالن بزرگراه عبور نک��رده ام. . . من که 

جریمه نشده یا تمام جرائم راهنمایی و رانندگی را پرداخته ام.
گفته می شود به استناد تبصره 6 ماده 42 از فصل نهم قانون مالیات بر ارزش 
افزوده مبنای محاس��به مبلغ عوارض س��الیانه خودروهای سواری تولید داخل، 
قیم��ت ف��روش کارخانه و ب��رای خودروهای وارداتی، مجم��وع ارزش گمرکی و 
حقوق ورودی است که همه ساله براساس آخرین مدل خودروها توسط سازمان 
امور مالیاتی کش��ور به شهرداری ها ابالغ می شود، به اس��تناد بند)و( ماده )46( 
قانون مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت عوارض سالیانه پس از موعد مقرر به ازای 

هر ماه تأخیر موجب تعلق جریمه ای معادل 2درصد می شود.

چندی پیش س��ازمان حمل و نقل و ترافیک نیز درباره پیامک های ارسالی به 
ش��هروندان با موضوع بدهی طرح ترافیک اطالعیه ای صادر کرد با این عنوان که 
به اطالع عموم ش��هروندان گرامی می رس��اند، در چند روز گذشته پیامک هایی 
برای صاحبان برخی خودروها ارس��ال شده است که از بدهکار بودن خودرو بابت 

عوارض ورود به محدوده  های طرح ترافیک و زوج یا فرد خبر می  دهد.
ش��هروندان مطلع هس��تند که در س��ال 1۳9۷ در صورت ت��ردد غیرمجاز در 
محدوده طرح ترافیک و زوج یا فرد عالوه بر جریمه راهنمایی و رانندگی، عوارض 
پرداخت  نش��ده طرح ترافیک نیز به حساب بدهکاری خودرو ثبت می شود. البته 
دریافت این پیامک در این مرحله جنبه اطالع  رس��انی داش��ته است و به معنای 

قطعی بودن بدهی یا جریمه خودرو نیست.
تم��ام دارندگان خودروه��ا می توانند با ش��ماره گیری #۳*۳*1۳۷* و اعالم 
ش��ماره پالک خ��ودرو، از میزان بدهی احتمالی آن باب��ت عوارض طرح ترافیک 

مطلع شوند.
همچنی��ن از دارندگان خودروهای بدهکار دع��وت می  کنیم بعد از ثبت  نام در 
سامانه اینترنتی »تهران من« به نشانی my.tehran.ir با شارژ و افزایش اعتبار 
خود نس��بت به تسویه بدهی خودروی مربوطه اقدام کنند و چنانچه به هر دلیل 

تصور می  کنند اشتباهی رخ داده است، درخواست خود را در بخش »پشتیبانی« 
سامانه تهران من به ثبت برسانند تا در اسرع وقت برای بررسی مجدد و بازنگری 
اقدام ش��ود. شهروندانی که نیاز به توضیحات بیش��تر در این خصوص دارند نیز 
می توانند با شماره 1۳۷ داخلی ۵ تماس بگیرند و سواالت خود را با کارشناسان 

مربوطه مطرح کنند.
این در حالی اس��ت که محس��ن پورس��یدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک 
ش��هرداری تهران نیز اعالم کرده بود براساس مصوبه شورای شهر اگر خودرویی 
در روز مخالف پالک خود، وارد محدوده زوج و فرد ش��ود مالک آن باید عوارض 
پرداخت کند چرا که در ماده 8 مصوبه شورا ذکر شده که شهرداری باید نسبت 
ب��ه وصول عوارض خ��ود اقدام کند و پلی��س هم باید جداگان��ه جریمه خود را 
دریافت کند. بر این اس��اس اگر ش��هروندی با خودروی خ��ود در محدوده طرح 
ترافی��ک یا در مح��دوده زوج و فرد )مخال��ف روز پالک خود( ت��ردد کند، باید 

عوارض آن را بپردازد.
محمد علیخانی، رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر 
تهران نیز درباره پرداخت عوارض زوج و فرد در گفت و گو با خبرنگاران دریافت 

عوارض از این محدوده ها را قانونی ندانسته است.

نبود نظارت مس��ئوالن، بازار قطعات یدکی را در سال 9۷ دچار بحران قیمت 
و کیفیت کرد به طوری که تورم، کمبود قطعه و گرانی ها عاملی ش��د تا نظارت 
دول��ت ب��ر طرح الزام نصب ک��د رهگیری بر 16 قلم قطعه یدک��ی پرمصرف نیز 

کمرنگ شود و عمال بازار قطعه یدکی سال خوبی را به پایان نرساند.
به گزارش پرش��ین خودرو، سال گذشته با افزایش تالطمات ارزی، بازار اغلب 
کاالهای تولیدی و وارداتی با رشد قیمت و کمبود جدی مواجه شد البته در این 
وضعیت بازار خودرو و قطعه یدکی نیز از چنین شرایطی بی نصیب نماند و شاید 

زودتر از سایر بخش ها از تحریم ها و نوسانات ارزی متاثر شد.
بازار قطعات یدکی خودرو از خردادماه س��ال گذش��ته که خبر دپو حدود ۳۰ 
هزار کانتینر قطعه یدکی در گمرکات خوزس��تان، هرمزگان و بوشهر مطرح شد 
ب��ا اوضاع جدیدی روبه  رو ش��د به طوری س��خنگوی اتحادی��ه قطعات یدکی در 
گفت وگویی با خبرنگار پرشین خودرو ضمن هشدار نسبت به تبعات این اتفاق بر 

کمبود بازار خواستار ترخیص سریع این میزان قطعات از گمرکات شد.
 افزای��ش دو برابری نرخ دالر، افزایش ع��وارض گمرکی و هزینه حمل و نقل 

ش��رایطی را زمینه س��ازی کرد. بازار قطعه یدکی در نیمه اول سال 9۷ با کسری 
و نوس��انات قیمتی زیادی مواجه شد به طوری که این روند در نیمه سال 9۷ به 
اوج خود رس��ید و قیمت قطعات یدکی جهش بسیاری زیادی را با ورود به شش 
ماهه دوم س��ال پیدا کرد و این شرایط مش��کالت زیادی برای عرضه کنندگان و 
خری��داران قطعات یدکی ایجاد کرد. به دنبال چنین اوضاعی بود که س��خنگوی 
اتحادیه فروش��ندگان لوازم یدکی خودرو در گفت  وگو با پرشین خودرو با توجه 
به نوسانات نرخ ارز و بالتکلیفی بازار در قیمت گذاری ها از رشد قابل توجه قیمت 
ان��واع قطعات یدکی خودرو خبر داد و مطرح کرد که قیمت اکثر قطعات خودرو 

1۰۰ تا ۳۰۰درصد در هشت ماهه اول سال 9۷ افزایش پیدا کرده است.
 به گفته س��یدمهدی کاظمی، نبود نظارت مس��ئوالن بیش از گذش��ته بازار 
قطع��ات یدکی را در س��ال 9۷ دچار بحران قیمت و کیفی��ت کرد به طوری که 
همزم��ان تورم، کمبود قطعه و گرانی ها عاملی ش��د تا نظ��ارت بر 16 قلم قطعه 
یدکی پرمصرف نیز کمرنگ شود در حالی که براساس تفاهمات قرار بود بر روی 
ای��ن قطعات کد رهگیری نصب ش��ده و نظارت الزم برای فروش آنها در س��طح 

بازار اعمال ش��ده و با نظارت دولت اجرایی ش��ود. در حالی به دلیل مش��کالت 
ناش��ی از تحریم ه��ا و تولی��د و واردات، مصوبه الزام نصب ک��د رهگیری 16 قلم 
قطعه پرمصرف می رود که دس��ت فراموشی سپرده شود که به گفته کارشناسان 
و عرضه کنن��دگان ب��ازار قطعه یدکی، در صورت افزایش نظ��ارت گمرک بر این 
روند می توان مانع ورود قطعات بی کیفیت به بازار ش��د در غیر این صورت شاهد 
افزایش 2۰درصدی قطعات یدکی بی کیفیت بوده و سهم قطعات فاقد کیفیت به 
4۰درصد در بازار خواهد رس��ید. همزمان با چنین شرایطی در بازار قطعه یدکی 
بود که با موافقت دولت با خواست خودروسازان و فروش خودرو در حاشیه بازار، 
اخباری مبنی بر تاثیر قیمت خودرو بر بازار قطعه یدکی منتشر شد. این موضوع 
در بهمن ماه س��ال 9۷ با طرح اصالح قیمت قطعه سازان و موافقت خودروسازان 
ب��ا افزایش ۷۰درصدی قیمت قطعات ش��دت گرفت و موج��ب برخی واکنش ها 
درخص��وص تاثیر قیمت قطعه یدکی در بازار ش��د، اما هرگونه تاثیر این طرح بر 
قیمت قطعه یدکی در بازار تکذیب شد و تا روزهای پایانی سال تنها دغدغه بازار 

کمبود بود و نوسانی در قیمت ها رخ نداد.

انتقاد پلیس راهور از دریافت عوارض ورود به طرح زوج و فرد

سایه گرانی و بی کیفیت ها همچنان بازار قطعه یدکی را تهدید می کند
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کسب و کارامـروز۸

مرکز ش��رکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در راس��تای حمایت از شرکت های دانش بنیان، خدمات مشاوره 
رایگان در س��رفصل های بیم��ه ای و مالیاتی، عموم��ی و مدیریت، حقوقی 

و مالکی��ت فکری، ارزیابی و توس��عه محصول، 
توس��عه و بازار ف��روش، ص��ادرات و واردات و 

توسعه فنی ارائه می کند .
به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در 
سرفصل مش��اوره بیمه ای و مالیاتی محورهای 
مشاوره بیمه تامین اجتماعی، مشاوره مالیاتی، 
هیات های ح��ل اختالف بیمه تامین اجتماعی 
و هیات های حل اختالف مالیاتی مطرح ش��ده 

است .
توسعه کسب و کار با مشاوره های مدیریتی 
 در بخش مش��اوره عموم��ی و مدیریت نیز 
محورهای��ی از جمل��ه مش��اوره ارج��اع کار و 

معامالت دولتی )مناقصات(، مش��اوره اس��تراتژی و توس��عه کس��ب و کار، 
مش��اوره اس��تقرار در مراکز رشد و پارک ها، مشاوره اس��تقرار در فضاهای 
صنعتی و نیمه صنعتی اس��تان تهران و مش��اوره روابط عمومی و مدیریت 

ارتباط با مشتری مطرح می شود .
همچنین موضوعاتی از جمله مش��اوره روش های مذاکره با سرمایه گذار، 
مشاوره مدیریت و ساختار سازمانی، مشاوره منابع انسانی و آسیب شناسی، 
مش��اوره ورود به بورس و فرابورس و مشاوره 
دیگ��ر  از  س��رمایه پذیری  و  مال��ی  تامی��ن 
موضوعاتی است که در حوزه مشاوره عمومی 

و مدیریت مورد توجه قرار گرفته است .
 مالکیت فکری و مشاوره حقوقی

فک��ری  مالکی��ت  و  بخ��ش حقوق��ی  در 
حقوق��ی  مش��اوره  جمل��ه  از  محورهای��ی 
)قرارداده��ا و دعاوی(، مش��اوره ثبت اختراع 
بین الملل��ی، مش��اوره ثب��ت عالئ��م تجاری، 
مش��اوره جس��ت وجو، تحلیل و اس��تفاده از 
محتوای پتنت، مش��اوره تخصصی قانون کار،  
مش��اوره حقوق بین الملل و مشاوره حقوقی 

تبادل فناوری مورد تاکید است .
 در دس��ته ارزیابی و توس��عه محصول نیز مش��اوره طراح��ی صنعتی و 
بسته بندی محصوالت، مشاوره قیمت گذاری محصول و مشاوره اخذ پروانه 

بهداشتی ساخت مطرح شده است .

در عرص��ه رقابت در فض��ای اقتصادی حاکم بر کس��ب و کارها چه 
در داخل و خارج کش��ور، تولید محصول باکیفیت متناس��ب با نیاز و 
ذائق��ه بازار و مصرف کنندگان یکی از ضروریات امر اس��ت که مدیران 

کس��ب و کارها مج��اب ب��ه توجه جدی 
به آنها هس��تند. دکتر امین رس��تم زاده، 
آذربایجان  دانش��گاهی  جهاد  سرپرس��ت 
غرب��ی بازاریاب��ی را حلق��ه راب��ط بی��ن 
تولیدکنن��ده و مصرف کنن��ده عنوان کرد 
و اف��زود: بازاریابی به عنوان علمی نوپا در 
اقتصاد کش��ور و مباحث مدیریت کس��ب 
و کاره��ا می تواند فوای��د متقابل هم برای 
حمای��ت از تولیدکنن��دگان ب��رای ایجاد 
و توس��عه بازارهای جدید برای کس��ب و 
کارها و هم ب��رای مصرف کنندگان جهت 
پاس��خ ملموس به نیازهای در حال تغییر 
خریداران و مخاطبان و مشتریان کسب و 

کارها داشته باشد.
عضو گروه پژوهش��ی مدیریت کس��ب و کار واحد ادامه داد: کسب و 
کارها و در مجموع صنایع کش��ور برای خروج از رکود اقتصادی حاکم 

چاره ای ج��ز ورود علمی و تخصصی به مباحث متن��وع بازار از جمله 
بازاریاب��ی تولیدمحور نداش��ته و باید در دری��ای متالطم رقابت اصول 
بازاریابی نوین را از ابتدای چرخه تولید، توزیع و فروش مدیریت کسب 
و کارش��ان مدنظر قرار دهن��د تا بتوانند 
وارد ف��از صادراتی و رقاب��ت بین المللی 

شوند.
دکتر رس��تم زاده آذربایج��ان غربی را 
به لح��اظ قرار گرفتن در موقعیت خاص 
جغرافیایی و همس��ایگی با کش��ورهای 
همس��ایه یکی از پتانس��یل های توسعه 
بازارهای جدید در کش��ورهای خارجی 
برای کس��ب و کارهای منطقه ای و ملی 
و محصوالت تولیدی در دو سطح عنوان 
کرد و اف��زود: گروه پژوهش��ی مدیریت 
کس��ب و کار واحد با بهره گیری از توان 
علم��ی اعضای متخص��ص در حوزه های 
تحلیل بازاریابی، مدیریت، حقوق بازار و فضای حقوقی تجارت و کسب 
و کارها و … می تواند به صورت علمی خأل بازاریابی کس��ب و کارها و 

صنایع استان و حتی کشور را برطرف کند.

ضعف های مشهود بازاریابی در حوزه های مختلف۳6  سرفصل مشاوره رایگان در اختیار دانش بنیان ها قرار گرفت

بیشتر استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا هر روز جلساتی 1۰ 
ت��ا 1۵ دقیقه ای برگزار می کنند که تمام افراد تیم را در جریان 
پیش��رفت کار خود قرار دهند. الزم است استارتاپ ها، بهره وری 

جلسات کاری را باال ببرند. 
جلس��ات کاری در تمام کس��ب و کارها برپا می ش��وند و افراد 
تیم ب��ه طور مرتب دور هم جمع می ش��وند که در جریان روند 
کار قرار بگیرند. گاهی اطالعات مفیدی در جلس��ات کاری رد و 
بدل می شود، اما گاهی به جز وقت تلف کردن، هیچ نکته مثبتی 
ندارن��د. با این حال، جلس��ات کاری با هدف برق��راری ارتباط، 
خالقیت و برنامه ریزی برپا می شوند و تمام کسب و کارها به آن 
نیاز دارند. جلسات در استارتاپ ها، برای توفان فکری )بیان نقطه 
نظرات شخصی در مورد موضوعی خاص بدون ارزیابی یا قضاوت 
از جانب دیگران( و ساخت تیم و اتخاذ تصمیمات گروهی برگزار 
می شوند و تأثیر بسیار زیادی روی پیشرفت و ارتقای استراتژی 
کس��ب و کار می گذارند. پس کیفیت جلسات کاری بسیار مهم 
اس��ت. در ادامه  مقاله، ش��ش تکنیک را معرفی می کنیم که به 
صاحب��ان اس��تارتاپ ها کمک می کند جلس��ات کاری خود را با 

کیفیت بیشتری برگزار کنند.
تمام جلسات، هدف مشخص و روشنی داشته باشند

مدیران ارش��د اجرایی بیش از دو روز در هفته را به ش��رکت 
در جلس��ات کاری اختصاص می دهن��د در حالی که تحقیقات و 
نظرسنجی های انجام شده نش��ان می دهد خیلی از این جلسات 
بی هدف برگزار می ش��ود و حضور کارمندان نیز در آنها ضرورتی 
ندارد. الزم به ذکر اس��ت، جلسات کاری در استارتاپ ها و کسب 
و کاره��ای کوچک نباید بدون هماهنگی قبلی و فقط با ارس��ال 
یک ایمیل یا پیام برپا ش��وند. حتی جلس��اتی که توجیهی برای 
برنامه ریزی ندارند باید کنس��ل ش��وند. برگزار کردن جلس��اتی 
ب��دون برنامه  ریزی که اصاًل مش��خص نیس��ت چ��ه انتظاری از 
ش��رکت کنندگان آن م��ی رود فقط وقت تلف کردن محس��وب 

می شود و فایده  دیگری ندارد.
جلسات باید با زمان بندی دقیق برگزار شوند

صاحبان استارتاپ ها باید مدت زمان جلسه را براساس رسیدن 
به نتیجه  موردنظر مش��خص کنند. اگر فک��ر می کنید تنها نیم 
س��اعت برای بررس��ی یک موضوع کفایت می کن��د، مدت زمان 
جلس��ه را یک س��اعت تعیین نکنی��د؛ زیرا نیم س��اعت اضافی 
به صحب��ت درباره   موضوع��ات بی فایده و خ��ارج از بحث تعلق 
می گیرد. گاهی جلس��ات برای ارزیابی تیم و ش��ناخت دقیق تر 
افراد برپا می شود که در این صورت نیز مدت زمان جلسات باید 

حداکثر سه ساعت باشد.
افراد مناسب در جلسات شرکت کنند

حض��ور افراد مناس��ب در جلس��ات کاری به کیفیت جلس��ه 
می  افزاید. وقتی موضوع جلس��ه مشخص باش��د و افراد مناسب 
نیز حاضر ش��ده باش��ند قطعا کیفیت جلس��ه بهتر خواهد شد. 
بدون شک، جلسات ش��لوغی که افراد ناکارآمد و غیرمرتبط در 
آن حضور دارند نه تنها به لحاظ کیفی مطلوب نیس��تند بلکه به 

موضوع مورد بحث نیز پرداخته نخواهد شد.

نویس��ندگان کتاب »پنج گام برای افزایش بهره وری سازمان« 
می گویند حضور هفت نفر در جلس��ات تصمیم گیری یک کسب 
و کار مناس��ب است. حضور افراد بیش��تر از این تعداد بهره وری 
و کیفی��ت تصمیم گیری ه��ا را تا 1۰درصد کاه��ش می دهد. از 
ط��رف دیگر، حضور افراد کمت��ر از هفت نفر نیز میزان خالقیت 
و مش��ارکت جلسات را با چالش مواجه می کند. نویسندگان این 
کتاب می گویند، حتی اگر یکی از افراد کلیدی و مهم نتوانستند 
در جلس��ه حاضر ش��وند از او بخواهید از طری��ق فناوری ویدئو 

کنفرانس در جلسه شرکت کند.
منعطف باشید و روی هدف تان تمرکز کنید

اهمی��ت بیش از حد به یک راه ح��ل و عدم تغییر طرز تفکر، 
س��ریع ترین راه برای بی اعتبار کردن یک جلس��ه اس��ت. اینکه 
ف��رد حاضر در جلس��ه ایده یا راه حل موردنظ��ر خود را از روی 
پاورپوین��ت ۵۰ صفح��ه ای توضی��ح دهد هیچ فای��ده ای ندارد. 
بهترین و پربازده ترین جلس��ات، جلسات انعطاف پذیر هستند و 
ه��ر فردی می تواند نظر خود را بیان کند. معموالً این جلس��ات 
خالقیت بیش��تری نسبت به جلسات رسمی دارند. پس همیشه 
ایده یا نظر خود را در ذهن داش��ته باشید اما نظر دیگران را هم 

بشنوید.
گوشی همراه خود را بیرون از جلسه بگذارید

چک کردن مداوم تلفن همراه باعث می ش��ود تمرکز جلسه از 
بین برود و افراد نتوانند حضور نتیجه بخش��ی در جلس��ه داشته 
باش��ند. فرض کنید شخصی در جلس��ه در حال صحبت کردن 
است در حالی که یکی از حضار گوشی خود را زیر میز گذاشته 
و به طور مخفیانه مش��غول چک کردن صفحات اجتماعی است. 
قطع��اً این کار تمرکز تمام افراد حاضر در جلس��ه را بهم می زند 
و جلس��ه را از موضوع اصلی منحرف می کند؛ پس برای بازدهی 
بیش��تر جلس��ات، از تمام ش��رکت کنندگان درخواس��ت کنید 
در م��دت برگزاری جلس��ه تلفن همراه خ��ود را خاموش کنند. 
جالب است بدانید، بعضی از شرکت ها در جلسات کاری خود به 
کارمندان کتاب های رنگ آمی��زی می دهند تا خالقیت و تمرکز 
آنها را به میزان قابل توجهی خصوصاً در جلس��ات توفان فکری 

افزایش دهند.
جلسات کاری را به صورت ایستاده برگزار کنید

ام��روزه خیلی از کس��ب و کاره��ا  به خصوص اس��تارتاپ ها، 
جلسات کاری خود را به صورت ایستاده برگزار می کنند. معموالً 
مدت زمان این جلس��ات بین 1۰ تا 1۵ دقیقه است و در خیلی 
از شرکت ها به یک برنامه  ثابت روزانه تبدیل شده است. جلسات 
کاری ایس��تاده این اطمین��ان را می دهد که تم��ام افراد درک 
یکس��انی از روند کار و اهداف مش��خصی در طول روز دارند. در 
این جلس��ات تمام افراد ایس��تاده هس��تند و با تمرکز کامل به 
صحبت ه��ای یکدیگر گوش می دهند. حتماً می دانید اس��تفاده 
از تلفن همراه یا تبلت در حالت ایس��تاده س��خت تر است، پس 
با ایس��تاده برگزار کردن جلس��ات، تمرکز، بهره وری و خالقیت 

بیشتری را تجربه خواهید کرد.
forbes/ucan :منبع

به نظر می رسـد تامین امنیت زاکربرگ هزینه بسیاری باالیی می طلبد 
چـرا که در گـزارش فیس بوک که دیروز برای کمیسـیون بورس و اوراق 
بهادار آمریکا فرستاده شده، این رقم ۲۰ میلیون دالر عنوان شده است.
به گزارش دیجیاتو، همانطور که می دانید بنیانگذار و مدیرعامل شبکه 
اجتماعـی فیس بوک همانند بسـیاری از همتایانش در صنعت تکنولوژی 
)نظیر جک دورسـی، لری پیج و اسـتیو جابز( حقوق سمبلیکی دریافت 

می کند و ساالنه تنها یک دالر به حسابش ریخته می شود.
البته در این گزارش نوشـته شـده که فیس بوک سـال گذشـته ۲۲.6 
میلیـون دالر برای مارک زاکربرگ خـرج کرده که تقریبًا تمامی آن برای 
تامین امنیت وی بوده اسـت. جالب اینجاسـت که سـال قبل، فیس بوک 
مجبـور بوده 1۰ میلیون دالر برای امنیـت مدیرعاملش هزینه کند و این 

رقم طی یک سال دو برابر شده است.
در آن زمـان نیز صـرف 1۰ میلیون دالر برای تامیـن امنیت زاکربرگ، 
هزینـه  گزافـی محسـوب می شـده چراکـه بـرای مثال »جـف بزوس« 
مدیرعامل آمازون و ثروتمندترین فرد تاریخ، تنها 1.6 میلیون دالر برای 
امنیت خود هزینه کرده. شـرکت های دیگر نیز مبالغ بسیار کمتری برای 

حفظ امنیت مدیرعامل شان هزینه کرده اند.
گـزارش فیس بوک نشـان می دهد کـه ۲.6 میلیـون دالر هزینه پرواز 
بـا جت خصوصی زاکربرگ شـده اسـت. در حالی که این مبلغ در سـال 
میالدی گذشـته نیز تنها 1.5 میلیون دالر بوده و طی یک سال، این رقم 
نیز بیـش از یک میلیون دالر افزایش یافته. البتـه این ۲.6 میلیون دالر 
هزینه های تیم محافظان، تدارک، نصب و نگهداری سیستم های مختلف 

امنیتی را نیز شامل می شود.
گفتنی اسـت ۲.۹ میلیون دالر نیز برای تامین امنیت شـریل سندبرگ 
مدیر عملیاتی این کمپانی هزینه شده. بد نیست بدانید شریل سندبرگ 
یک معاون معمولی به حساب نمی آید چراکه تا به حال دو کتاب نوشته و 
همواره سمینار هایی درباره مسائل مختلف نظیر نقش زنان در کسب و کار 
را برگزار می کند. این رقم نسـبت به سـال گذشـته تنهـا ۳۰۰هزار دالر 

افزایش یافته است.

استارتاپ ها چگونه باید جلسات کاری پربازدهی داشته 
باشند؟

 فیس بوک سال قبل
2۰ میلیون دالر برای امنیت 

زاکربرگ خرج کرد دریچــه

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری کشورمان و وزیر علوم و فناوری کشور فیلیپین 
با امضای تفاهم نامه همکاری مشترک علمی و فناورانه، زمینه توسعه همکاری های علمی، 
پژوهشی و فناوری دو کشور در حوزه فناوری های پیشرفته را فراهم کردند. معاون علمی 
و فن��اوری رئی��س جمهوری کش��ورمان و وزیر علوم و فناوری کش��ور فیلیپین با امضای  
تفاهم نامه همکاری مشترک علمی و فناورانه، زمینه توسعه همکاری های علمی، پژوهشی 
و فن��اوری دو کش��ور در حوزه فناوری های پیش��رفته را فراهم کردن��د.  به گزارش مرکز 
ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، هیأت عالی رتبه علمی 
و فناوری فیلیپین مهمان س��ورنا س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری بود تا 
ضمن بحث و گفت وگو درباره توانمندی های علمی زمینه های همکاری دوجانبه را بررسی 

و این همکاری را در حوزه های گوناگون توسعه دهند.

ایران و فیلیپین میزبان یک زیست بوم 
نوآوری بر پایه همکاری مشترک
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یکی از راهکارهای بهبود فضای کس��ب و کار و رونق تولید، کاهش 
هزینه های فعالیت ه��ای اقتصادی مولد از طریق فراهم س��ازی امکان 
معرف��ی نماینده حقوقی در دادگاه ها ب��رای پیگیری دعاوی بنگاه های 

اقتصادی بخش خصوص��ی به جای گرفتن 
وکیل توسط آنهاست.

به گزارش خبرگزاری فارس، رونق تولید 
مستلزم بهبود فضای کسب و کار است. در 
همین راس��تا، باید هزینه های فعالیت های 
اقتص��ادی مولد تا حد ممک��ن کاهش پیدا 
کند. مطابق ش��اخص سهولت فضای کسب 
و کار، اجرای قرارداده��ا یکی از مولفه های 
ای��ن فضاس��ت که هرچ��ه هزین��ه آن باال 
باشد، فضای کس��ب و کار نیز برای فعالیت 
اقتصادی مناسب نخواهد بود. یکی از اقسام 
هزینه ها که اجرای قراردادها را خدش��ه دار 
کرده  اس��ت، هزینه ای اس��ت که بنگاه ها و 

فع��االن اقتصادی بخش خصوصی برای پیگیری دعاوی و امور حقوقی 
خود در دادگاه، به وکال پرداخت می کنند. در حال حاضر، وکالت برای 
بنگاه های خصوصی به نوعی اجب��اری بوده و پیگیری دعاوی مربوطه 

در دادگاه، توس��ط مدیرعامل یا وکیل دادگستری باید انجام شود. این 
در حالی اس��ت که بنگاه های دولتی از این موضوع مس��تثنی شده اند 
و می توانن��د صرف��اً از طریق معرفی نماینده حقوق��ی، امور خود را در 
دادگاه پیگیری کنند و اجباری به گرفتن 

وکیل ندارند.
در همی��ن راس��تا، بهم��ن طاهرخانی 
عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس 
ش��ورای اس��المی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری ف��ارس ضمن تأکید 
بر اصالح قوانین ح��وزه تولید درخصوص 
تمهیدات��ی که بای��د در عرصه رونق تولید 
اندیشیده ش��ود، اظهار داشت: شعار رونق 
تولید برای س��ال 1۳98 و این نام گذاری 
تأکیدی دوباره بر مس��ئله تولید محسوب 
می¬ش��ود. بنابراین، بوروکراسی حاکم بر 
سیستم اداری کشور باید محدود شود و بر 
این اس��اس، قوانین و موضوعات مربوط به تولید در بخش بنگاه¬های 
اقتص��ادی، صنایع تولی��دی کوچک و بزرگ باید در راس��تای رونق و 

روان سازی تولید بازنگری شود.

پیش بین��ی آین��ده آب و هوای کش��ور و ش��ناخت تحوالت اقلیم��ی با زلف 
نوآوری و فناوری گره خورده اس��ت.  س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری از شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها به عنوان شاهراه ورود 

ن��وآوری و فناوری به ح��وزه پیش بینی آب و هوا 
گفت و ادامه داد: راه و رسم فعالیت معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری برای تولید فناورانه 
و ارتق��ای فناوری کش��ور، حمای��ت نرم افزاری و 
زیرس��اختی از دانش بنیان و اس��تارتاپی اس��ت. 
بنابراین رفع نیازهای فناورانه را به کمک حمایت 

از شرکت های دانش بنیان دنبال می کنیم.
س��تاری از پروژ ه های مرز دانش و قراردادهای 
موفق دانش بنیان ها ب��ا صنعت گفت و ادامه داد: 
حوزه هواشناس��ی و پیش بینی آب و هوا، نیازمند 
تجهیزات و محصوالت کارآمد است؛ شرکت های 
دانش بنی��ان توانمند و آماده ان��د تا تجهیزات این 
حوزه را داخلی س��ازی، فناوری های الزم را بومی  

و خدمات سخت افزاری یا نرم افزاری را برمبنای دانش فنی روز دنیا ارائه کند.
ب��ه گفت��ه رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنیان، ش��رکت های 
دانش بنی��ان و اس��تارتاپی بنیان نهاده ش��ده توس��ط جوانان خ��الق می تواند 

کارآم��دی پیش بینی های آب و هوایی را به نحو چش��مگیری بهبود دهند، لذا 
نخست الزم است تا در به روی این کسب وکارها گشوده شود.

ستاری، به نقش کسب و کارهای دانش بنیان در تأمین و رونق تولید تجهیزات 
و نرم افزارهای تش��خیصی و تحلیلی اشاره کرد 
و ادام��ه داد: نطفه های نوپ��ا و فعال این حوزه، 
می توانند روی بستر گس��ترده هواشناسی بازار 
خ��ود را پیدا کنند، در نتیجه ح��وزه رادارهای 
هواشناس��ی و با هم��کاری و تعام��ل با فعاالن 
پژوهش��گران  و  اس��تارتاپ ها  و  دانش بنی��ان 

می تواند به یک نتیجه مطلوب برسد.
مع��اون علم��ی و فناوری رئی��س جمهوری، 
همکاری تعدادی از ش��رکت های دانش بنیان و 
ارائه خدمات نرم افزاری و س��خت افزاری حوزه 
آب و ه��وا را از نخس��تین گام ه��ای ش��ناخت 
ظرفیت این کس��ب و کارها دانست و گفت: در 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری به 
خوبی توانمندی  ش��رکت های دانش بنیان در حوزه های گوناگون رصد می شود 
ت��ا ب��ا پویایی و چابکی، پای تعداد بیش��تری از این کس��ب وکاره��ا به میدان 

پیش بینی، تحلیل و خدمات حوزه آب و هوا باز شود.

رونق تولیدات حوزه هواشناسی با کمک شرکت های دانش بنیانرونق تولید با فراهم شدن امکان معرفی نماینده حقوقی بنگاه های خصوصی در دادگاه

استیو وزنیاک، یکی از بنیانگذاران اپل است که به همراه استیو جابز 
کمپانی کوپرتینویی را به راه انداخته  است. در واقع وزنیاک همان مغز 
متفکری است که نخستین کامپیوترهای این شرکت را ساخته است.

اس��تیو وزنیاک در س��ال 2۰۰6 میالدی زندگینامه ش��خصی اش را 
تحت عنوان »از خوره کامپیوتر تا شخصیتی فرهنگی« منتشر کرد که 

تنها یک نصیحت کلی دارد: از انجام کارهای تان لذت ببرید.
حال با هم 1۵ نقل قول الهام بخش استیو وزنیاک را مرور می کنیم؛

• اولین پروژه های ش��ما شاید بهترین اتفاق در دنیا نباشند و ارزشی 
برای ش��ان قائل نشوید، اما تنها با آنهاست که یاد می گیرید برای تولید 

یک پروژه خوب، باید چقدر تالش کنید.
• ش��ما تا وقتی ج��وان هس��تید، می توانید چیز های بس��یار بزرگی 
بس��ازید که بتوانند زندگی تان را تامین کنند. به استارتاپ های بزرگ 
نظیر اپل، مایکروس��افت، گوگل، فیس بوک و توییتر نگاه کنید، تمامی 
آنها را جوانانی س��اختند که سعی می کردند چیزی که تا به حال دیده 

نشده را خلق کنند.
• هر جایی که افراد باهوش کار کنند، درها برای شان باز خواهد شد.

• بهترین چیزهایی ثمره مستقیم تخیل شما هستند که پیش از آن 
کسی سراغ شان نرفته و در رابطه با آنها اخباری وجود ندارد.

• ه��دف م��ن این نب��ود که درآم��د زیادی کس��ب کنم. م��ن تنها 
می خواستم کامپیوترهای خوبی بسازم.

• از نظر من نحوه  ش��کل گیری تفکر جوانان بس��یار جالب است. اگر 
شما کاری را برای درآمد، نمره یا جایزه انجام دهید، موفق نمی شوید، 
اما زمانی که می خواهید چیزی را خوب بسازید و به زندگی خود معنا 

دهید، آنگاه نتیجه خارق العاده خواهد بود.
• م��ن به تنهایی توانس��تم با قطعات کم کامپیوت��ری تولید کنم که 
می توانس��ت کلمات روی صفحه را بخواند، کلمات تایپ شده را بفهمد، 
زبان برنامه نویسی و بازی را اجرا کند. من به این مسئله افتخار می کنم.
• تش��ویق معلمانم باعث ش��د که من بیش��تر بخواهم به کسب علم 

بپردازم.
• تمام تفکرات، دالیل و اقدامات من در هر زمان از زندگیم با تصمیم 
درس��تی انجام شده اند. حال اینکه چه نتیجه ای در پی داشته اهمیتی 

برایم ندارد.
• من همیشه به تحصیالت اهمیت داده ام. به همین دلیل هم هشت 

سال مخفیانه تدریس کرده ام.
• م��ا با ه��ر کاری روند جدیدی در دنیا ایج��اد می کنیم ]که ممکن 

است به تغییر جهان بینجامد[.
• برخ��ی از اف��راد رهب��ران بزرگ��ی هس��تند. برخ��ی دیگ��ر تنها 
خوش شانس��ند و در زمان مناسبی، جای درس��تی قرار گرفته اند. من 

جزو دسته دوم هستم.
• م��ن هر آرزویی که در زندگی ام داش��ته ام، 1۰ برابر آن به واقعیت 

پیوسته است.
• من امیدوارم که روزی در آینده اپل و گوگل به هم بپیوندند.

• پ��س از مرگم، امیدوارم که روزی ذکر ش��ود که من یک کامپیوتر 
خوب طراحی کردم.

با پیش��رفت تکنولوژی و تمام اتفاق��ات رخ داده پیرامون آن، ما تنها 
می توانیم به چند انس��ان برای ساخت آینده ای بهتر از گذشته امیدوار 

باشیم؛ یکی از آنها ایالن ماسک محسوب می شود.
نقل قول های ایالن ماسک

ایالن ماسک در سال 19۷1 میالدی در آفریقای جنوبی متولد شد و 
بعد از فروش استارتاپش به نام Zip2 به شرکت Compaq، در اواخر 

دهه 2۰ زندگی اش به یک مولتی میلیونر بدل شد.
او با اینکه درآمد زیادی از کسب و کار قبلی اش به دست آورده بود، 
باز تصمیم گرفت به راه خود ادامه داده و متوقف نشود. در سال 1999 
میالدی، ماسک سعی کرد با تاسیس X.com و فراهم کردن سرمایه  
چندی��ن میلیون دالری، ش��رکتی در حوزه بانک��داری اینترنتی به راه 

اندازد و به نوعی این بخش مهم از اقتصاد را دگرگون کند.
 PayPal شرکتی را خریداری کرد که به تاسیس X.com سال بعد
منتهی ش��د و در اکتبر س��ال 2۰۰2 میالدی، eBay با پرداخت 1.۵ 

میلیارد دالر در قالب سهام، PayPal را خریداری کرد.
ثروت ماس��ک باز هم بیش��تر شد. شاید اگر هر شخص دیگری جای 
او بود، س��ریعاً یکی از جزایر باهاماس را می خرید و آن را به امپراتوری 
شخصی خود بدل می کرد، اما ماسک ترجیح داد تا یک کمپانی جدید 

بسازد.
به همین دلیل او تس��ال، اسپیس اکس و بورینگ کمپانی را تاسیس 
ک��رد ت��ا تمامی قله ه��ای تکنولوژی نظی��ر تولید ماش��ین های برقی، 
باتری هایی با ظرفیت باورنکردنی، سفر به ماه و مریخ، توریست فضایی 
یا س��اخت تونل های مخصوص قطار های هایپرلوپ زیر شهر های شلوغ 

را فتح کند.
به نظر می رس��د که تالش های وی می توان��د به تغییر دنیا بینجامد. 
ح��ال با هم 1۰ نق��ل قول الهام بخش ایالن ماس��ک درباره موفقیت و 

خوشبختی را مرور می کنیم؛
• وقتی شما برای چیزی اهمیت کافی قائل باشید، حتی اگر شرایط 

به نفع تان هم نباشد باز هم آن را انجام خواهید داد.
• اگر شما روزی از خواب بیدار شدید و فکر کردید که آینده بهتری 

انتظارتان را می کشد، روز خوبی خواهید داشت.
• وقت��ی هنری فورد ماش��ین های ارزان و معتبر را س��اخت، برخی 
می گفتند اس��ب چه ایرادی داش��ت ]که آن را اختراع کردی[؟ او یک 

قمار بزرگ کرد و جوابش را گرفت.
• صبور بودن مهمترین ویژگی فرد موفق اس��ت. ش��ما نباید تا وقتی 

مجبور نشده اید، از هدف تان منصرف شوید.
• ایرادی ن��دارد که تمامی تخم مرغ ها در یک س��بد بگذارید. ]فقط 
روی یک کار تمرکز کنید[ تا زمانی که می توانید سرنوش��ت آن س��بد 

را کنترل کنید.
• اگر ش��ما چند صد سال به گذش��ته سفر کنید، چیز هایی که برای 
ما عادی اس��ت، برای آنها شبیه جادو بوده. مثال اینکه بتواند در فاصله 
بس��یار دور با فرد دیگری صحبت کنید. برای هم تصویری بفرستید یا 

پرواز کنید.
• ما تمام هدف های خود را محقق می کنیم. خدا را ش��اهد می گیرم 

ما آنها را به واقعیت بدل می کنیم.
• اولین قدم این اس��ت که امکان پذیر بودن آن را اثبات کرد. پس از 

آن باید درصد احتمال را بررسی کرد.
• از نظر من این امکان وجود دارد که آدم های معمولی انتخاب کنند 

که زندگی خارق العاده ای داشته باشند.
• م��ن می توان��م یا نظاره گر انجام یک اتفاق باش��م ی��ا اینکه در آن 

سهیم شوم.
storypick-inc/digiato :منبع

15 نقل قول تاثیرگذار از استیو وزنیاک و ایالن ماسک

یادداشـت

کمیته ریلی ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، در تالش است تا حلقه ارتباط موثر میان بازیگران زیست بوم 
حمل و نقل ریلی را در کشور ایجاد کند. کمیته ریلی ستاد توسعه فناوری های فضایی 
و حمل و نقل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، در تالش است تا 

حلقه ارتباط موثر میان بازیگران زیست بوم حمل و نقل ریلی را در کشور ایجاد کند.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
کمیته ریلی س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی، 
یکی از مهم ترین اهداف خود برای ش��کل گیری زیس��ت بوم ریلی در کش��ور را برقراری 
ارتب��اط موثر بین بازیگران عرص��ه ریلی و گردهم آوردن افراد موث��ر و ذی نفع در این 

عرصه قرار داده است.

بازیگران اصلی زیست بوم حمل ونقل 
ریلی زیر یک سقف می آیند



تبلیغات بازاریابی، استفاده از هر پیشنهاد خاص به منظور باالبردن تمایل 
مش��تریان و نفوذ بر روی تصمیمات خریِد آنها اس��ت. تبلیغات بازاریابی 
کمک می کند تا یک محصول خاص یا یک شرکت در بین رقبای خود در 

جایگاهی باالتر بایستد. 
مواد تبلیغاتی می توانند ش��امل بازاریابی مستقیم مانند پست یا ایمیل 
باش��ند که در آنها کوپن هایی هم به مشتری داده شود. همچنین می توان 
فرصتی را در اختیار مشتریان قرار داد تا از طریق آن بتوانند با شرکت در 
پروس��ه تعامل قرار گیرند. می توان نمونه های��ی از محصوالت را به صورت 
رایگان در اختیار مشتریان قرار داد تا حسی بهتر به آنها پیدا کرده و برای 
خرید محصول تحریک شوند. تبلیغات بازاریابی در تعامالت حضوری بین 
مشتریان و فروشندگان نیز نقشی اساسی ایفا می کند و مشتریان را ترغیب 

به خرید محصوالت دیگر نیز می کنند. 
 در نهای��ت، هدف از کمپین ه��ای تبلیغات بازاریاب��ی، افزایش آگاهی 
مشتریان نسبت به محصوالت و افزایش میزان درخواست این محصوالت 
از سوی مشتریان است. تبلیغات بازاریابی هم برای مشتریان جدید و هم 
برای مشتریان قدیمی دارای مزیت هایی نیز است. این تبلیغات توجیهات و 
دالیلی را برای مشتریان جدید ایجاد می کند تا آنها را قانع کند که محصول 
را بخرند. از طرفی باعث می ش��ود تا مشتریان قدیمی به مشتریانی وفادار 

تبدیل شوند و یا وفاداری آنها بیشتر شود. 
چه کسی از تبلیغات بازاریابی استفاده می کند؟

هر ش��رکتی که بتواند مزایایی بیش��تر را برای مش��تریان فراهم کند، 
می تواند از تکنیک های تبلیغات بازاریابی بهره ببرد. 

خرده فروش��ان و ارائه دهندگان خدمات که در بیرون از فروش��گاه خود 
به تبلیغ��ات می پردازند، می توانند از تبلیغات بازاریابی اس��تفاده کنند تا 
مش��تریان بیش��تری را به سمت خود جذب کرده و کس��ب و کار خود را 
بیش از پیش رونق بخشند. یک تبلیغ تلویزیونی برای یک فست فود را در 
نظر بگیرید. یکی از این فست فودها در تبلیغات بازاریابی تلویزیونی خود به 
مشتریان خود پیشنهاد می کند که اگر دو تکه پیتزا بخرند، یک نوشیدنی 
رایگان دریافت می کنند. صاحبان فس��ت فود در تبلیغات بازاریابی خود در 
تلویزیون بر روی واژه  »اضافی« تأکید می کنند که همان نوشیدنی رایگان 
اس��ت. آنها امید دارند تا با این کار افراد بیش��تری از رستوران آنها بازدید 

کنند. شاید این افراد بدون این تبلیغ اصاًل به این رستوران سر نزنند. 
 بعضی از ش��رکت هایی که تمایل دارند تا محصوالتی را بفروش��ند که 
فروش آنها به تنهایی س��خت اس��ت، می توانند از تبلیغ��ات نقطه  فروش 
اس��تفاده کنند تا مش��تریانی که قباًل یک محصول مشخصی را خریداری 
کرده اند، به خرید محصوالت دیگر و مرتبط با آن هم ترغیب شوند. فرض 
کنید یک مغازه که گوش��ی های تلفن می فروشد، بخواهد تا وسایلی مانند 
ش��ارژر و هدفون نیز بفروش��د. این فروش��گاه می تواند به مشتریان خود 
پیش��نهاد کند که اگر یک گوشی تلفن را خریداری کنند و در همان روز 
بخواهند تا یک وس��یله دیگر هم از او بخرند، به آنها تخفیف داده خواهد 
شد. با توجه به اینکه مشتری، قباًل یک خرید بزرگ تر مانند تلفن را از این 
فروشگاه انجام داده، با این تبلیغات بازاریابی بیشتر برای خرید سایر وسایل 

جانبی تحریک خواهد شد. 
ش��رکت هایی که محصوالت شرکت های دیگر را هم بازاریابی می کنند، 
می توانن��د از تبلیغات بازاریابی کنند. تبلیغات شرکت به ش��رکت می تواند 

روش��ی آس��ان برای ارائه  تخفیف به مشتریان به حس��اب بیاید. صاحبان 
کسب و کار می توانند از این تبلیغات بازاریابی استفاده کنند تا وفاداری به 
برند را در میان مش��تریان خود به وجود بیاورند و آنها را ترغیب به خرید 
کنند. همچنین یک شرکت می تواند محصوالت خود را به شرکت دیگری 
بدهد تا تبلیغات بازاریابی از طریق او انجام شده و محصوالت به مشتریان 

شرکت دوم هم ارائه شود. 
 مردم تبلیغات بازاریابی را به خاطر می سپارند 

تبلیغات بازاریابی نه تنها اف��راد را به خرید یک محصول خاص ترغیب 
می کند، بلکه احتمال آنکه مشتریان اطالعات بیشتری درخصوص شرکت 
را ه��م به خاطر بس��پارند، افزایش می دهد. براس��اس آمارها، ۷6درصد از 
افرادی که از تبلیغات بازاریابی اس��تفاده کرده اند، خوِد تبلیغ، شرکتی که 
تبلی��غ را انجام داده و حتی برخی از اطالعات تماس خاص مانند ش��ماره 
تلفن ها و آدرس های ایمیل های مربوط به کمپین تبلیغات بازاریابی را هم 

به خاطر سپرده اند. 
استفاده از تبلیغات بازاریابی

کمپین های بازاریابی تبلیغات، همواره باید یک هدف را مد نظر داش��ته 
باش��ند. بعضی از تبلیغات بازاریابی با هدف جذب مش��تریان جدید انجام 
می ش��وند و بعضی دیگر قصد دارند تا مش��تریان قدیمی را حفظ کرده و 
به گونه ای عمل کنند تا این مش��تریان خرید خود را تکرار کنند و مجدداً 
منافعی برای ش��رکت کس��ب ش��ود. فارغ از اینکه چه هدفی از تبلیغات 
بازاریابی دنبال می ش��ود، شرکت باید هدفی روشن از این کار داشته باشد 

تا بتواند قبل از شروع به کار، براساس آن اندازه گیری هایی را انجام دهد. 
 کمپین های تبلیغات بازاریابی باید ابتدا مشتریان هدف و بهترین شکِل 
دس��تیابی به آنها را تعیین کنند. مشتریان مختلف، به تبلیغات بازاریابی 
مختلف به خوبی پاس��خ می دهند. شاید بعضی از مشتریان تمایل داشته 
باش��ند تا کوپن دریافت کنند. بعضی دیگر از مش��تریان دوس��ت دارند تا 
تبلیغات بازاریابی را درون فروش��گاه ببینند و شاید این روش در بعضی از 

موارد، مؤثرتر باشد. 
در مثال فس��ت فود که در باال به آن اش��اره کردیم، صاحبان فس��ت فود 
تصمیم گرفتند تا تبلیغات بازاریابی را در داخل رس��توران خود نیز انجام 
داده و وعده ای ویژه به مشتریان خود پیشنهاد دهند. این کمپین دو مولفه 
اصلی داشت: اول اینکه رستوران در ازای خرید غذا، یک نوشیدنی رایگان 
به مش��تری می داد و دریافت این نوشیدنی رایگان، بستگی به خریدهای 
دیگر مش��تری )یعنی دو تکه پیتزا( داش��ت. ایده ای که در ذهن صاحبان 
رستوران بود و باعث شده بود که این گونه تبلیغ کنند، این بود که مشتریان 
دوس��ت دارند تا در ازای پولی که پرداخت می کنند، چیزهای بیشتری را 

به دست آورند. 
اگر مردم چی��زی درخصوص یک مزیت ندانند، آن وقت این مزیت چیزی 
را عاید ش��رکت نمی کند. مثالً در مثال فست فود اگر مردم خبردار نشوند که 
می توانند نوشیدنی رایگان دریافت کنند، به سمت آن جذب نمی شوند، بنابراین 
رستوران مذکور این پیشنهاد ویژه  را در تبلیغات بازاریابی خود گنجاند. مواد 
تبلیغات بازاریابی، چه در تبلیغات تلویزیونی نشان داده شوند و چه در پست های 
مستقیم به آگاهی مشتریان برسند، در هر حال آگاهی افراد را نسبت به خود 
افزایش می دهند. همچنین این گونه تبلیغات بازاریابی و پیشنهادات، محتوای 
تبلیغ را نیز جذاب تر می کنند و بازدیدکنندگان بیشتری تهییج می شوند تا 

تبلیغات را مشاهده کرده و در آن درگیر شوند. 
در پایان هر یک از تبلیغات بازاریابی، شرکت باید اثربخشی آن کمپین را 
مورد ارزیابی قرار دهد. آیا تبلیغات بازاریابی اساساً تعداد مشتریان را افزایش 

داده اس��ت؟ اگر چنین اس��ت، این افزایش چقدر بوده است؟ آیا هزینه ای 
که برای کمپین شده است، ارزش داشته است؟ براساس اطالعاتی که در 
حین کمپین تبلیغات بازاریابی به دست می آید، شرکت می تواند چیزهای 
بیشتری را درخصوص مشتریان خود به دست آورد. براساس این اطالعات، 
شرکت می تواند تا برای تبلیغات بازاریابی خود در کمپین های آینده  خود 

برنامه ریزی بهتری داشته باشد.
 تبلیغات بازاریابی خود را به صورت قانونی انجام دهید

ب��رای آنکه تبلیغ��ات بازاریابی به صورت قانونی انجام ش��وند، پاره ای از 
قوانین و مقررات دولتی وجود دارند که باید به آنها توجه ش��ود. برخی از 

قوانین مربوط به تبلیغات بازاریابی در کشور آمریکا به شرح زیر هستند:
• باالبردن قیمت یک محصول برای جبران هزینه های آیتم های بازاریابی 

که به آنها »رایگان« گفته می شود، ممنوع است.
• دریافت پول از افراد برای ورود به بحث و گفت وگو ممنوع است.

• در برخی از ایالت ها استفاده از مواد تبلیغاتی مانند الکل، تنباکو و برخی 
از مواد دیگر ممنوع است.

در نهایت، ضروری است تا در اجرای تبلیغات بازاریابی، آشنایی و آگاهی 
کافی درخصوص قوانین کشور برای این موضوع داشته باشید. 

 یادگیری تبلیغات بازاریابی 
اس��تراتژی های مربوط به تبلیغات بازاریابی، بخشی اصلی از برنامه های 
آموزش��ی در زمینه  بازاریابی هستند. در کالس های بازاریابی متخصصانی 
تربیت می ش��وند ک��ه در زمینه  های مال��ی، طراحی، برندس��ازی و روابط 
مش��تری، دانش الزم را کس��ب کرده اند. تمامی م��وارد مذکور برای انجام 

تبلیغات بازاریابی به صورت موفق ضروری و بسیار مهم است. 
بس��یاری از برنامه های مربوط به تبلیغات بازاریابی حول مجموعه ای از 
کالس های اصلی تنظیم می ش��وند که در آنها اصول بنیادین برای کسب 
و کار ارائه می ش��ود. برخی از این کالس ها عبارتند از: امور مالی شرکتی، 
تجزیه و تحلیل کس��ب و کار و روابط با مشتری. همچنین دانشجویان در 
ای��ن کالس ها کار با بعض��ی از نرم افزارها را نی��ز می آموزند. بعضی از این 

نرم افزارها عبارتند از:
• Adobe InDesign ب��رای نمایش های تبلیغات بازاریابی به صورت 

بصری
• SalesForce که ابزاری برای مدیریت مشتریان است
Microsoft Office Suits  اپلیکیشن های پیشرفته •

در دوره های دیگری که در س��طح پیش��رفته برای تبلیغ��ات بازاریابی 
برگزار می ش��وند، تجارب بازاریابی ارائه شده و به بحث گذاشته می  شوند. 
در این کالس ها مطالعات موردی ارائه ش��ده و براس��اس آ نها اصول اصلی 
به دانش��جویان گفته می ش��ود. دانش��جویان عالقه  مند به استراتژی های 
تبلیغات بازاریابی در این کالس ه��ا مثال های موفق از دنیای بازاریابی در 
کمپین های واقعی مشاهده می کنند و براساس آ نها طرح های بازاریابی خود 
را شبیه س��ازی می کنند. آ نها در انجام این کار، از مواد تبلیغاتی اصلی هم 

استفاده می کنند. 
دانشجویانی که از این کالس ها به خوبی فارغ التحصیل می شوند، دارای 
تجاربی ارزشمند و اعتبارنامه هایی خواهند بود که از نظر کارفرمایان جذاب 
و ارزش��مند محسوب می ش��وند. درج این کالس ها در رزومه بسیار خوب 
است. عالوه بر این، باید به این نکته هم توجه کرد که تحصیالت است که 
به متخصصان بازاریابی یاد می دهد تا چگونه در موقعیت های شغلی خود 
موفق ش��ده و در آینده بتوانند به شکلی عالی در زمینه های فعالیت خود 

کار کرده و به موفقیت دست پیدا کنند.  

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  بیان  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 یکج��ا 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  هر حال، اس��تفاده از ابزارهای ادوبی برای تولید و اشتراک 
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 هر حال، 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 شرکت های مایکروسافت، SAP و 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 
 Adobe مورد 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 ان��د. به  هر ح��ال، CRM نیز در دنی��ای 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  هر حال، همه  شرکت 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 معنی 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 
ادوبی و س��یلزفورس رقابت کرد. به  ه��ر حال، صنعت تبلیغات 
هم مانند س��ئو که 2۵ س��ال پیش ظهور پیدا ک��رد، تغییرات 
چش��مگیری را پیش رو دارد و می ت��وان با در نظر 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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بازاریابی ایمیلی همیش��ه به خاطر درصد باالی بازگش��ت س��رمایه اش مورد 
س��تایش قرار گرفته است. به همین خاطر توجه بیش از اندازه برندها به مقوله 
بازاریابی ایمیلی چندان تعجب آور نیس��ت. موفقیت در دنیای بازاریابی بستگی 
ب��ه توانایی یک برند در ارزیابی صحیح نتایج کمپی��ن اش دارد. برخی از برندها 
به دلیل ناتوانی در ارزیابی صحیح دستاوردهای خود دچار چالش های عمده ای 
می شوند.  در این مقاله به منظور آگاهی بخشی پیرامون شیوه های درست ارزیابی 
موفقی��ت بازاریابی ایمیلی توصیه های برخ��ی از کارآفرینان انجمن کارآفرینان 
جوان گردآوری شده است. به عنوان یک پرسش اصلی، کارآفرینان این مقاله در 
پی پاس��خ به سوال ذیل هستند: بهترین راهکار برای کسب وکارهای کوچک به 

منظور ارزیابی بازگشت سرمایه شان در کمپین ایمیلی کدام است؟
ارزش بی پایان مشتریان

)SUBTA( کریس جورج: عضو انجمن تجارت
ب��ه عنوان یک کس��ب وکار، ما باید به خوبی از ارزش بی پایان مش��تریان مان 
آگاهی داش��ته باش��یم. به محض فهم این مس��ئله مهم امکان ارزیابی درست 
هر کمپینی فراهم می ش��ود. در حقیقت، فهم ارزش بس��یار باالی مشتریان در 
کس��ب وکارمان در تمام زمینه ها ضروری است. مزیت این آگاهی امکان ارزیابی 
بهتر نتایج کمپین های مختلف است. وقتی ما برای زمان مشتریان ارزش باالیی 
قائل هس��تیم، محتوای بی کیفیت به آنها ارائه نخواهیم کرد. در نتیجه واکنش 

مخاطب نیز به محتوای کمپین مان مثبت خواهد بود. 
میانگین کلیک کاربران بر روی لینک های جانبی
WPBeginner سید بلخی: مدیرعامل موسسه

بی تردی��د هر برندی در ت��الش برای فهم میزان رضای��ت مخاطب هدفش  از 
محتوای ایمیل هاس��ت. یک شیوه سنتی برای این کار طرح پرسش های متعدد 
است. با این حال در دنیای امروز کمتر کسی حوصله و وقت کافی برای پاسخگویی 
به چنین پرس��ش هایی را دارد. به همین خاط��ر راهکار دیگری مورد نظر اغلب 
برندها قرار می گیرد. بر این اساس عالقه برندها به هدایت کاربران به لینک های 
جانبی فرصت مناسبی برای ارزیابی میزان تاثیرگذاری کمپین ها فراهم می آورد. 
خوشبختانه امروزه ابزارهای کمکی بازاریابی به سادگی نرخ کلیک کاربران بر روی 
لینک های جانبی ایمیل ها را اندازه گیری می کند. این معیار اطالعات مطمئن تری 

در زمینه موفقیت کمپین ها در اختیار ما قرار می دهد. 
اهمیت ترغیب مخاطب

Message Outpost راشل  بِیدر: رئیس برند
هدف اصلی شرکت  ما به هنگام تعامل با مشتریان ترغیب آنها به عملی خاص 
است. خرید یا حداقل مشاهده محصوالت از جمله مهم ترین اهداف هر برندی در 
راستای ترغیب مخاطب به حساب می آید. با توجه به چنین هدف هایی، ارزیابی 
وضعیت کمپین بازاریابی از طریق نرخ خرید کاربران یا مشاهده محصوالت بسیار 
ساده خواهد بود. نکته جالب اینکه چنین کاری نیازمند فعالیت پیچیده ای نیست. 

نرخ مشاهده ایمیل هیچ معنایی ندارد
FE International توماس اسمیل: رئیس موسسه

در دنی��ای واقع��ی هیچ معی��ار مطمئن و یگان��ه ای ب��رای ارزیابی وضعیت 
کمپین های بازاریابی وجود ندارد. امروزه تنوع بسیار زیادی در زمینه های مختلف 
کس��ب وکار وجود دارد. به همین دلیل پرورش یک معیار واحد برای کارایی در 
تمام صنایع بیش از اندازه خوش بینانه است. بی تردد در پشت ارسال هر ایمیلی 

هدف منحصر به فردی نهفته اس��ت. با این حال ی��ک امر بدیهی در این میان 
وجود دارد: نرخ باز کردن ایمیل از سوی مخاطب به معنای موفقیت ما در عرصه 
بازاریابی نیست. امروزه بسیاری از کاربران پس از مطالعه تنها یک خط از ایمیل 
آن را حذف می کنند، بنابراین ارزیابی کمپین بازاریابی براساس میزان باز شدن 

ایمیل ها بی دقتی محض خواهد بود. 
ارزیابی از طریق نرخ لغو اشتراک

eMerchanBroker بلیر توماس: مدیرعامل برند
از نظر من راهکار مناسب برای ارزیابی موفقیت کمپین  بازاریابی بررسی نرخ 
لغو اشتراک و واکنش کاربران است. به عنوان مثال، اگر شما با موج لغو اشتراک 
کاربران در خبرنامه برندتان پس از یک کمپین مش��خص مواجه هستید، پیام 
دریافتی بسیار روشن خواهد بود. نیاز به تغییر شیوه بازاریابی در چنین موقعیتی 
به طور کامل احس��اس می شود. ما می توانیم برداشت های مختلفی از رفتارهای 
گوناگون کاربران داش��ته باشیم. با این حال لغو اشتراک در خبرنامه پیام کامال 

رسایی پیرامون کیفیت پایین محتوای ایمیل مان است. 
هم ترازی معیارهای جذب مخاطب

ِسویتا پاتل: مدیر ارشد موسسه بازاریابی استارتاپ سیلیکون ولی
یکی از اطالعات مهم برای برندها نرخ جلب نظر مخاطب از طریق ایمیل است. 
من در طول سال های فعالیتم کسب وکارهای کوچک زیادی را با نرخ باز شدن 
ایمیل باال مش��اهده کرده ام. با این حال وقتی نوبت به تعامل با محتوای ایمیل 
می شود، بسیاری از برندها آماری نزدیک به صفر دارند. اگر ما کمپین بازاریابی 
موفقی داشته باشیم، تمام معیارهای جذب مخاطب مان باید هم ترازی معناداری 
داش��ته باش��د. در غیر این صورت یک جای کار دچار مش��کل است. درست به 
همین دلیل اغلب کارشناس های بازاریابی به جای نرخ باز شدن ایمیل ها بر روی 

فرآیندهایی نظیر کلیک بر روی لینک های داخل ایمیل تاکید دارند. 
اهمیت نتایج کامل

WPForms جارد آتچیسون: مدیرعامل برند
به منظور دریافت بیشترین بازگشت سرمایه از کمپین های بازاریابی باید تعداد 
اف��رادی که تمام انتظارات م��ا از کمپین را برآورده کرده ان��د، اندازه گیری کرد. 
منظ��ور من در اینجا اندازه گیری ش��مار کاربران کامال عالقه مند به کمپین مان 
است. به راستی این امر چگونه قابل ارزیابی است؟ راهکار در تعریف یک نمونه 
ایده آل از کاربران اس��ت. بر این اساس کاربرانی که تمام مراحل مطالعه ایمیل، 
کلیک بر روی لینک جانبی و خرید یا عضویت در سایت را انجام می دهند، معیار 
موفقیت کمپین محسوب خواهند شد. اجازه دهید برای فهم بهتر این مطلب به 
یک مثال متوسل شویم. هدف یک برند فهم چرایی کاهش شمار مخاطب های 
خبرنامه اش اس��ت. در این راس��تی آنها ایمیل هایی مبنی بر درخواس��ت شرح 
مشکل خبرنامه ارسال می کنند. موفقیت این طرح در گرو شمار افراد پاسخگو 
به پرس��ش ماست. بدون تردید بسیاری از کاربران ایمیل ما را پس از چند خط 
مطالع��ه رها خواهند کرد. به همین دلی��ل ارزیابی صرف نرخ مطالعه پیام قابل 

اطمینان نیست.
اندازه گیری تولید درآمد

Fortness Consulting جوئل متیو: کارشناس ارشد موسسه
بدون تردید دنیای کسب وکار با همه تفاوت ها دارای یک نقطه اشتراک است. 
البته این نقطه اشتراک نیز خود محصول تنوع نیازها و سلیقه مخاطب است: هر 
مش��تری اهدافی متمایز با دیگران دارد. کمپین های بازاریابی به منظور ارزیابی 
وضعیت کمپین ها با معیارهای متنوعی مواجه هس��تند. با این حال به نظر من 
باید یک معیار اساس��ی تر از بقیه وجود داش��ته باشد. چگونه می توان این معیار 

اساسی را کشف کرد؟ به نظر من هیچ راهکاری بهتر از مراجعه به هدف اصلی 
یک کمپین نیست. هدف اصلی کمپین های بازاریابی افزایش فروش برندهاست. 
ب��ه همین دلیل معیار مورد نظر من ب��رای ارزیابی موفقیت یک کمپین میزان 
تولید درآمد آن برای ش��رکت اس��ت. این امر از طریق محاسبه میانگین درآمد 
ش��رکت قبل از اجرای کمپی��ن و تغییرات آن در طول ماه های بعد محاس��به 
می ش��ود. به این ترتیب ما به سادگی معیار مطمئنی برای ارزیابی موفقیت یک 

کمپین خواهیم داشت. 
هزینه های کار در برابر درآمد

CPA Exam Guy برایس ِولکر: موسس برند
نخس��تین معیار ارزیابی یک کمپین میزان هزینه های راه اندازی آن است. این 
امر به طور معمول تحت عنوان هزینه های کار ارزیابی می شود. معیار بعدی میزان 
درآمد حاصل از کمپین موردنظر خواهد بود. به این ترتیب معیار سوم مقدار سود 
حاصل از درآمدزایی کمپین اس��ت. سود کمپین از طریق کسر هزینه های کار از 
درآمد نهایی محاسبه می شود. به این ترتیب ما با چشم هایی باز نسبت به کمپین 
بازاریابی مان داوری خواهیم کرد. توجه به یک نکته در این میان ضروری است. ما 
نباید براساس معیارهایی به غیر از درآمدزایی نسبت به یک کمپین داوری کنیم. 
اگرچه در مورد برخی از کمپین ها به اظهار هدف اصلی افزایش اعضای خبرنامه یا 
فالوورهای اکانت مان در شبکه های اجتماعی است. با این حال هدف نهایی افزایش 
فروش است. اگرچه شاید بیان مستقیم این هدف به مخاطب باعث رنجش خاطر 
وی ش��ود. به همین دلیل اغلب کارآفرینان به ض��رورت ایجاد رابطه ای عمیق با 

مشتریان به منظور تبدیل فرآیند بی روح تجارت به تعاملی پویا اشاره دارند. 
سالمت و تحویل درست

رایان دی. ماتزنر: موسس برند فولِد
ارزیابی معیارهایی نظیر س��المت و تحویل درس��ت، به غی��ر از میزان جذب 
مخاط��ب و فروش، اهمیت باالیی دارد. در حقیقت اینها ابرمعیارهایی هس��تند 
که موفقی��ت طوالنی مدت برند ما را تضمین خواهد ک��رد. بدون تردید فروش 
محصوالت برای بقای یک برند ضروری است. با این حال نکته مهم توجه هرچه 
بیشتر به مخاطب هدف است. بدون داشتن مشتری وفادار برند ما دوام چندانی 
نخواهد داشت. به همین دلیل امروزه اغلب کارآفرینان به ضرورت ایجاد رابطه ای 

عمیق با مشتریان توجه ویژه ای دارند. 
هر معیاری بیانگر هدف کمپین شماست

Superior Lighting ِزو هرمان: رئیس برند
معیار موفقیت فقط از طریق هدف اصلی هر برند قابل ارزیابی است. به عنوان 
مثال، اگر هدف ما افزایش ش��مار مش��تریان اس��ت، باید معیار میزان عضویت 
کارب��ران در خبرنامه برندمان را برای ارزیاب��ی کمپین  انتخاب کنیم. در زمینه 
فروش محصوالت نیز به جای معیارهای متنوع و چندگانه باید به میزان فروش 
توجه داش��ت. در این زمینه ارزیابی وضعیت ترافیک س��ایت برندمان نیز بسیار 
موثر خواهد بود. نکته مهم درخصوص ارزیابی وضعیت کمپین ها دشواری ارزیابی 
مواردی کیفی نظیر میزان افزایش وفاداری مش��تریان به برندمان است. در این 
زمینه به دلیل ناتوانی بیان معیار کیفی بازهم باید به معیار کمی اکتفا کرد. این 
ام��ر اگرچه از دقت ارزیابی ما می کاهد، اما مطمئن ترین نتیجه ممکن را فراهم 
خواهد کرد. توجه داش��ته باشید، هر معیار بیانگر هدف کمپین  ماست. این امر 
یک نتیجه بس��یار بدیهی در پی دارد. این نتیجه نادرستی ارزیابی کمپین ها با 
معیارهای ناهماهنگ است. هر کمپینی بسته به نوع هدفش باید با معیار مناسب 

خود ارزیابی شود. در غیر این صورت نتیجه سنجش ما غیرمعتبر خواهد بود. 
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 11 نکته برای حرفه ای بودن
در لینکدین

با تخصصی ش��دن بیشتر کسب و کارها وجود افراد حرفه ای 
در همه کس��ب و کارها الزامی اس��ت. بیشتر کارفرمایان برای 
پی��دا کردن فردی متخصص در کس��ب و کار خود به ش��بکه 
اجتماعی لینکدین مراجعه می کنند تا بتوانند فردی مطمئن 
و متخصص را در کس��ب و کار خود داش��ته باشند به همین 
دلیل داش��تن یک حس��اب لینکدین برای اف��راد متخصص و 
حرفه ای بسیار الزم است در این مقاله قصد داریم که به نکاتی 
درباره یک حساب کاربری حرفه ای در لینکدین اشاره کنیم.

به روز باشید
پروفایل یا حس��اب کاربری خود را نسبت به موقعیت شغلی 
که در حال حاضر دارید تکمیل کنید و با دقت زیادی روی آن 
وقت بگذارید زیرا پروفایل شما از مهم ترین بخش های هویت 

حرفه ای شما است.
تصویر شما هویت شماست

عکس پروفایل ش��ما باید با تم کلی شبکه اجتماعی که در 
آن فعالیت می کنید یکس��ان باشد. لینکدین شبکه اجتماعی 
است که تم رسمی در آن حاکم است و به عنوان مثال فضای 
دوستانه ای مانند اینستاگرام در آن حاکم نیست، پس عکسی 
که ش��ما ب��رای پروفایل خود باید انتخاب کنی��د نه باید زیاد 
دوستانه باشد نه باید مانند عکس شناسنامه یا پاسپورت شما 

رسمی باشد.
سئو

یکی از شبکه های اجتماعی که تاثیر خوبی بر سئو وب سایت 
ش��ما می گذارد لینکدین اس��ت اگر ش��ما هم وب سایت و یا 
کسب و کاری دارد که در آن مطالب تخصصی تولید می کنید 
پیش��نهاد می کنم که حتما لین��ک مطالب تان را در لینکدین 
خود قرار دهید زیرا می توانید امتیاز بیشتری از بک لینک هایی 
ک��ه از لینکدین دریافت می کنید به دس��ت بیاورید. ش��بکه 
اجتماع��ی لینکدین جایی اس��ت که همه ب��ه دنبال مطالب 

تخصصی هستند تا مطالب روزمره و پیش پا افتاده.
انتخاب کلمات کلیدی

یک��ی از نکاتی که افراد کمتری ب��ه آن توجه می کنید این 
اس��ت که مهارت هایی که شما در لینکدین به حساب کاربری 
خ��ود اضافه می کنید به عنوان کلم��ات کلیدی برای پروفایل 
ش��ما محس��وب می ش��ود و افراد براس��اس این کلمات وارد 
پروفایل ش��ما می ش��وند. پس این بهترین گزینه است تا شما 
با حوصله به انتخاب مهارت های خود بپردازید همچنین شما 
می توانید تا ۵۰ مهارت را به حساب کاربری خود اضافه کنید، 
اما اس��تفاده زیاد از این کار باعث تخری��ب و نابودی پروفایل 

شما می شود.
رقبای خود را ارزیابی کنید

یک��ی از کارهایی که ش��ما می توانید برای تقویت حس��اب 
کاربری خودتان انجام دهید دی��دن پروفایل های رقیبان و یا 
کس��انی است که زمینه کاری شان با ش��ما یکسان است و به 
پروفای��ل این افراد دقت کنید ببینید چه چیزی باعث ش��ده 
است که شما به پروفایل آنها سر بزنید به مهارت های آنها نگاه 
کنید ش��اید شما هم کلمه ای را برای اضافه کردن در پروفایل 

خود از یاد برده اید.
موفقیت خود را قید کنید

در لینکدی��ن خود ش��ما می توانی��د موفقیت های��ی که در 
ش��غل های قبلی تان ش��ما دلیل آن بوده اید را قید کنید، این 
کار باعث می ش��ود تا افراد برای انتخاب شما رغبت بیشتری 
داش��ته باشند البته این کار را ش��ما می توانید در رزومه خود 

استفاده کنید.
برای پروفایل خود url مخصوص خودتان را داشته 

باشید
داشتن یک url مخصوص برای پروفایل تان می تواند به شما 
کمک کند تا حرفه ای به نظر برسید و از لحاظ سئو هم برای 
ش��ما بسیار مهم اس��ت زیرا اگر شخصی اسم شما را جست و 

جو کند حساب لینکدین شما برای او نمایش داده می شود.
عکس کاور خود را فراموش نکنید

س��عی کنید عکس��ی که برای کاور پروفایل خ��ود انتخاب 
می کنید به موضوع کاری ش��ما ربط داش��ته باش��د در واقع 
کاور ش��ما می تواند به خوبی نش��ان دهنده روحیه شما باشد 
و مهر تاییدی باش��د برای کسانی که پروفایل شما را مشاهده 
می کنند. پروفایل هایی که عکس��ی ب��رای کاور خود انتخاب 
نکرده ان��د معنای پوچ��ی و خالی ب��ودن را ب��ه مخاطب القا 

می کنند.
تجربه کاری

نوشتن و یا قید کردن تحصیالت شما بسیار خوب است ولی 
اگر ش��ما تجربه کار کردن در کس��ب و کاری را دارید نیازی 
نیست که فقط به نوشتن کلی تحصیالت خود بپردازید چون 
افراد ش��ما را با تجربه کاری که در حال حاضر دارید و پست 

شغلی که در آن هستید قضاوت می کنند.
پیام آشنایی

اگر به تازگی با ش��خصی در لینکدین آش��نا شده اید و قرار 
است برای اولین بار برای او پیامی بفرستید از پیام های آماده 
اس��تفاده نکنید س��عی کنید از پیام هایی با نوش��تار و سبک 
خودتان اس��تفاده کنید و همچنین سعی کنید که از جمالت 

محبت انگیز بیهوده استفاده نکنید .
گروه کاری داشته باشید

در لینکدی��ن مانند مس��نجرهایی مثل تلگ��رام و واتس اپ 
می توانید گروه های کاری داش��ته باش��ید و کس��انی را که در 
پست شغلی شما هستند و یا ارتباطی با شغل شما را دارند در 
آن اضافه کنید این کار عالوه بر هم صحبتی و آش��نا شدن با 
نظرات دیگران می تواند به دایره ارتباطی شما وسعت ببخشد 

و باعث دیده شدن حساب کاربری شما شود.
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ایستگاهبازاریابی برترین بازاریاب ها و کارآفرینان بررسی می کنند:

چگونه کمپین ایمیلی برندمان را ارزیابی کنیم؟
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 آیا گوش دادن به موسیقی در حین کار
خوب است؟

س��وت بزن و کار کن؛ این بخشی از ش��عری است که در کارتون 
س��فیدبرفی و هفت کوتوله خوانده می ش��ود. جالب است بدانید که 
عل��م ه��م تا حدودی با این ایده موافق اس��ت و به طور مثال آنطور 
که در برخی تحقیقات علمی آمده گوش دادن به موس��یقی در حین 
کار با تردمیل انس��ان را ترغیب می کند که با پش��تکار بیشتری به 

دویدن ادامه دهد.
س��وال اینجاست: آیا موس��یقی زمینه را برای بهره وری بیشتر در 
کارهای ذهنی آماده می کند؟ در چه کارهایی می توان با گوش دادن 

به موسیقی چنین نتیجه ای را به دست آورد؟
موسیقی + کار = پیچیده است!

این پرس��ش اندکی ساده به نظر می رسد و درنتیجه جای تعجب 
نخواهد بود که بگوییم هیچ کس تابه حال پاسخ قانع کننده ای به آن 
نداده اس��ت، اما گروهی از محققان ک��ه گوش دادن به آثار موزارت 
حین کار را بررس��ی کرده اند دریافتند که گوش دادن به سونات های 
م��وزارت پیش از فعالیت های ذهنی، اس��تدالل های فضایی)توانایی 
تصور اش��یا به صورت سه بعدی و اس��تدالل کردن در مورد آنها با 
در اختیار داش��تن اطالعات اندک( قوی تری را برای افراد به ارمغان 
می آورد. البته دانش��مندان اش��اره کرده اند که ای��ن فرآیند افراد را 
باهوش ت��ر نکرده. در هر حال نتیجه تحقیق جالب اس��ت، اما گوش 
دادن به موس��یقی حی��ن کار چطور؟ یا موس��یقی های دارای ریتم 

تندتر؟
پاس��خ دادن به این سوال کمی دش��وار است هرچند که مطالعات 
زیادی در رابطه با گوش دادن به موسیقی در حین کار انجام شده اند 
و نتای��ج متفاوتی را هم در بر داش��تند. علت متف��اوت بودن نتایج 
هم آنطور که در یک پژوهش گفته ش��د، می تواند این باش��د که اثر 
موس��یقی روی عملکرد انسان در کار پیچیده است. این اثر در واقع 
نه خوب اس��ت و نه بد؛ کاری که انجام می ش��ود، نوع موسیقی که 
ش��نیده می شود و ش��خصیت فردی که کار را انجام می دهد همگی 

روی این مساله تاثیر دارند.
دانشمندان برای بررس��ی این فرضیه از 142 دانشجو درخواست 
کردند که دو کار را انجام دهند؛ یکی از وظایف س��اده و یکی دیگر 
پیچیده بود. وظیفه س��اده محول ش��ده به دانش��جویان این بود که 
فهرستی از کلمات را جست وجو کنند و آنهایی که حرف A داشتند 
را خط بزنند، اما کار پیچیده تر این بود که کلمات دوتایی را مطالعه 

کنند و در محیط آزمون آنها را به خاطر بیاورند.
س��وژه ها این کارها را یا در س��کوت یا حین پخش موسیقی متن 
)س��اده یا پیچیده( انجام دادند که موس��یقی پیچیده تر سبک بیس 

داشت و بخش هایی از آن با طبل نواخته می شد.
اضافه کنیم که پیش از این تحقیق دانشمندان شخصیت افراد را 
هم مورد بررس��ی قرار دادند. در واقع تک تک سوژه ها از نظر اینکه 
چقدر از محرک های بیرونی لذت می برند مورد ارزیابی قرار گرفتند. 
برای این منظور آنها یک آزمون 28 س��والی را انجام دادند و از آنها 
خواسته شد نظرشان را در رابطه با سواالتی مانند اینها پاسخ دهند:
• نس��بت به مردم دیگر به محرک های بیش��تری برای تمرکز در 

کار نیاز دارم
• به ندرت در کارم هیجان زده می شوم

نتایج بسیار عجیب و برخالف پیش بینی های صورت گرفته بودند. 
در واق��ع محققان دریافتند افرادی حین کار تحت تاثیر محرک های 
بیرون��ی قرار می گیرن��د )مثال افرادی که حین تماش��ای تلویزیونی 
گوش��ی خود را چک می کنند( کمت��ر می توانند حین کار کردن به 
موس��یقی گوش دهن��د. در واقع این افراد بیش��تر از دیگران تمایل 
داش��تند که حین کار به موس��یقی گوش دهند، اما در زمان انجام 
کاره��ای پیچی��ده بهترین عملکرد را در س��کوت از خود به نمایش 
می گذاشتند. از آنسو همتایان آنها که کمتر تحت تاثیر محرک های 
بیرونی قرار می گرفتند بهترین عملکرد را حین پخش موس��یقی از 

خود به نمایش می گذاشتند.
این واقعیت در مورد کارهای ساده ای که به داوطلبان محول شده 
بود هم صدق می کرد. افرادی که منتظر دریافت محرک های بیرونی 
بودن��د بهترین عملکرد را زمانی از خود به نمایش می گذاش��تند که 
هیچ موزیکی پخش نمی شد یا موسیقی متن ساده ای در پس زمینه 
شنیده می شد. در عین حال آنهایی که دیرتر از کار خسته می شدند 
بهتری��ن عملکرد را با پخش موس��یقی پیچیده از خ��ود به نمایش 

می گذاشتند.
این نتایج نشان می دهند افرادی که به دنبال محرک های بیرونی 
هستند، در زمان انجام فعالیت های متعدد توجه شان از مساله اصلی 
پرت می شود )مثال کار کردن و گوش دادن به موسیقی( اما چنانچه 
آنها را صرفا با یک وظیفه تنها بگذارید به شدت جذب آن می شوند. 
در عی��ن حال افرادی که در س��مت دیگر این طیف ق��رار دارند از 
عوامل محرک بیرونی سود می برند و می توانند ذهن خود را معطوف 

به کارشان کنند.
digiato :منبع

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1۲86073290 www.forsatnet.ir

مدیریت همیشه راحت نیست. آگاهی از بهترین شیوه برای تقویت انگیزه تیم 
تحت نظرمان، نظارت بر ش��یوه انجام کاره��ا و تالش برای افزایش عملکرد کلی 
سازمان وقت و انرژی زیادی از یک مدیر می گیرد. نکته مهم در این میان ناتوانی 
دریافتن راهکار مناس��ب برای هر مش��کل آن هم در کمترین زمان ممکن است. 
به طور کلی، مفهوم مدیریت در حوزه کس��ب وکار به ترکیب انگیزه و اعتماد به 
نفس همراه با موفقیت در دستیابی به موفقیت اشاره دارد. با این حال در محیط 
کس��ب وکار جدید چنین تعریفی از مدیریت چندان قابل قبول نیست. به راستی 
چ��ه چیزی یک ف��رد را بدل به مدیری موفق می کن��د؟ همچنین چگونه امکان 

توسعه مهارت های مدیریتی وجود دارد؟ 
در ای��ن مقاله هدف اصلی من بررس��ی نحوه ارتق��ای مهارت های مدیریتی و 
راهکاره��ای بدل ش��دن به مدیری بهتر اس��ت. بهترین راهکار ب��رای آگاهی از 
ش��یوه های ارتقای س��طح مدیریت رجوع به توصیه های افراد حرفه ای اس��ت. به 
همین دلیل در ادامه به بررس��ی پنج س��خنرانی برتر همایش های تد در زمینه 

رهبری بهتر و کارآمد خواهیم پرداخت. 
روزلیند تورس: »چه چیزهایی برای مدیر بزرگ بودن، الزم است«

در ای��ن س��خنرانی مراس��م تد خان��م روزلیند ت��ورس، کارش��ناس مدیریت 
کس��ب وکار، به بحث پیرامون الزم و مهارت های م��ورد نیاز برای مدیریت موفق 
می پ��ردازد. باتوجه به گفته های تورس، توانایی پذیرش تغییرات در راه، س��اخت 
تیم کس��ب وکار دارای افرادی با مهارت های متنوع و ایده های گوناگون در مورد 
امور تجاری، تقویت انگیزه تخریب س��نت های قدیمی و جست وجوی سویه های 
ت��ازه برای بهبود وضعیت ش��رکت و تقویت مهارت ن��گاه انتقادی برای هر مدیر 
بزرگی ضروری اس��ت. در حقیقت به عنوان مدیر یک کسب وکار باید کاری فراتر 
از انتقال تجربه مان به کارمندان انجام دهیم. در شیوه سنتی مدیریت کسب وکار 
تمرک��ز اصلی بر روی انتق��ال تجربیات و مهارت های مدی��ران به کارمندان قرار 
داش��ت. با این حال اکنون مدیران نیازمند به روز رس��انی مداوم اطالعات ش��ان 
و تقویت مهارت هایی مانند نگاه انتقادی در تیم شرکت ش��ان هس��تند. پیشنهاد 
تورس در اینجا توجه مدیران به س��ه پرسش اساسی است. به هنگام پاسخگویی 
به این س��ه پرسش باید از ش��یوه تفکر انتقادی استفاده کرد، بنابراین پاسخ های 
ما نباید مبتنی بر کلیش��ه های قدیمی یا توصیه های رایج دیگران باشد. موفقیت 
در کسب وکار به طور کامل قابل تقلید نیست، بنابراین باید به دنبال راهکار ویژه 

خودمان باشیم. به سه پرسش ذیل توجه کنید:
• تمرک��ز عم��ده من برای پیش بین��ی تغییرات در راه ب��ر روی کدام بخش از 

کسب وکار است؟
• تنوع شیوه های اندازه گیری عملکرد بازاریابی برند من چقدر است؟

• آیا من به اندازه کافی برای فراموشی گذشته شجاعت دارم؟
آدام گرانت: »عادت های شگفتی آور متفکران اصیل«

آدام گرانت، روانش��ناس سازمانی، به دسته بندی شخصیت متفکران اصیل در 
زمینه کس��ب وکار پرداخته است. ایده این طرح جالب به عنوان نقطه اتصال علم 
روانشناس��ی و حوزه کس��ب وکار پس از شکس��ت آدام در زمینه سرمایه گذاری 
بر روی موسس��ه واربی پارکر صورت پدیدار گش��ت. همه ما گاهی اوقات گمان 

می کنیم افراد موفق از س��یاره ای دیگر آمده اند. به همین دلیل بسیاری از مردم 
خود را به هیچ وجه با آنها مقایسه نمی کنند. همین امر باعث ایجاد شکاف بیشتر 
بین کارآفرینان معمولی و موفق می ش��ود. ایده اصل��ی آدام گرانت در این میان 
تاکید بر روی هویت کامال انس��انی و در برخی موارد معمولی افراد موفق اس��ت. 
اس��تدالل وی بر روی توانایی تقلید موفقیت مش��ابه کارآفرینان برتر از سوی هر 

فردی تاکید می کند. 
ب��ه گفت��ه آدام، متفکران اصیل معم��وال مجموعه ای از نگرانی ه��ا، تردیدها و 
ناامیدی ها در مورد ایده های تجاری ش��ان دارند. شمار زیادی از ایده های آنها نیز 
به دلی��ل تردیدهای بیش از اندازه هیچ وقت به مرحله اجرا نمی رس��د. همانطور 
که مش��اهده می کنید، افراد موفق هم ش��باهت بس��یار زیادی به ما دارند. پس 
تمایز میان ما و افراد موفق چیس��ت؟ به عقی��ده آدام، افراد موفق مهارت یافتن 
راهکاره��ای خالقانه برای پاس��خگویی به مش��کالت را دارند. فرق��ی ندارد این 
مش��کل در زمینه داخلی شرکت یا زندگی روزمره مشتریان باشد. در هر صورت 
کارآفرینان موفق راهکارهای کامال تازه  و کاربردی برای چنین مشکالتی خواهند 
یاف��ت. به این ترتی��ب کارآفرینانی که تفاوت چندان فاحش��ی با م��ا ندارند، به 

موفقیت های بزرگ در زمینه کسب وکار دست می یابند. 
اگر ما نیز به دنبال دس��تیابی به موفقیت در حوزه کس��ب وکارمان هس��تیم، 
بای��د اندک��ی خالقیت بیش��تر به خرج دهی��م. موفقیت در کس��ب وکار نیازمند 
فرمول پیچیده و عجیبی نیس��ت. مشکل بس��یاری از افراد تالش برای دستیابی 
به موفقیت از طریق راهکارهای بیش از اندازه دشوار است. وقتی عقیده ای مبنی 
بر س��ادگی دس��تیابی به موفقیت تجاری در ذهن ما ش��کل بگیرد، راه موفقیت 

برای ما هموار می شود. 
ِدرو دادلی:»مدیریت روزانه«

در این سخنرانی مراسم تِد، درو دادلی به بحث مهمی می پردازد. به عقیده او، 
م��ا مدیریت را بدل به یک حرفه کام��ال تخصصی کرده ایم. کاربرد این حرفه نیز 
فقط به برخی از زمان های خاص در طول روز محدود شده است. بنا بر استدالل 
درو، چنین نگرشی به حوزه مدیریت باعث پدیداری شکست های پیاپی می شود. 
توصی��ه راهبردی دادلی به ما تغییر زاویه دید اس��ت. ب��ه این ترتیب مدیریت را 
باید در متن زندگی روزانه مورد اس��تفاده ق��رار داد. علم، مهارت یا فن مدیریت 
)فرقی ندارد آن را چه می نامیم( فقط ویژه موارد منحصر به فرد در کس��ب وکار 
نیست. وقتی ما خود را مدیران روزانه بدانیم، کم کم توانایی تاثیرگذاری بر روی 
افراد کنارمان را به دست می آوریم. چنین توانایی به ما در زمینه بهبود وضعیت 

شغلی مان در سطح فردی و شرکت مان در مقیاسی کلی کمک خواهد کرد. 
ش��اید در نگاه نخست تالش برای مدیریت و رهبری دیگران ایده ای بی نهایت 
دش��وار به نظر می رس��د. به هر حال اگر دیگران مدیریت و به ویژه رهبری ما را 
قبول نکنند، چه؟ پاسخ دادلی در اینجا به فرهنگ مدیریت روزانه اشاره دارد. در 
حقیقت به عنوان مدیر یک ش��رکت ه��دف اصلی ما باید القای فرهنگ مدیریت 
و رهبری به تمام اعضای شرکت باشد. به این ترتیب تمام افراد توانایی مدیریت 
بهینه جایگاه ش��غلی فردی و جمعی ش��ان را خواهند داش��ت. گام نخست برای 
تقویت روحیه مدیریت و رهبری در افراد تفکر انتقادی نسبت به اوضاع پیرامون 
اس��ت، بنابراین باید زمان مش��خصی از روز را به تفکر انتقادی نسبت به شرایط 
و وضعی��ت جاری خود و برندمان اختصاص دهیم. فق��ط در این صورت توانایی 

ارتقای فرهنگ مدیریت و رهبری موفق را در شرکت مان خواهیم داشت.

جیم وایت هارست: »آنچه از ترم همه دانسته هایم در زمینه 
مدیریت و رهبری یاد گرفتم«

جیم وایت هارس��ت، مدیر سابق خطوط هوایی دلیا ایر است. یکی از ابداع های 
خالقانه وی در زمینه رهبری تجاری بحث س��نتی مدیریت باال به پایین اس��ت. 
همچنین او نظریه های متنوعی در زمینه همکاری اساس��ی در س��ازمان ها دارد. 
همه ما عادت به مشاهده نظریه پرداز هایی به میزان وفاداری باال به ایده های شان 
داریم. با این حال جیم اکنون سرس��خت ترین منتقد نظریه های قبلی خود است. 
ماجرا از آنجایی ش��روع ش��د که جیم از خطوط هوایی دلتا به شرکت نرم  افزاری 
رد هت نقل مکان کرد. به گفته جیم، روزهای نخست فعالیت در رد هت برای او 
بسیار شوک آور بود، چرا که تمام ایده های وی در مورد مدیریت و رهبری تجاری 
در ش��رکت رد هت کامال برعکس اجرا می ش��د. به این ترتیب شیوه مدیریت باال 
به پایین هیچ جایگاهی در س��ازمان رد هت نداش��ت. مدیران درست مانند سایر 
کارمندان مش��غول کار بودند و هیچ تفاوت فاحش��ی بین آنها وجود نداشت. این 

امر در همان روزهای نخست جیم را به وحشت انداخت. 
واکنش جیم در برابر فرهنگ متفاوت ش��رکت رد هت کامال تهاجمی نبود. بر 
این اساس وی به مشاهده نتایج فرهنگ مورد نظر پرداخت. در عین ناباوری جیم 
چنین شیوه مدیریتی را سودمند یافت. به این ترتیب او تمام ایده های قبلی خود 
در مورد کس��ب وکار را تغییر داد. نکته مهمی که جیم به هنگام کار در رد هت 
یاد گرفت، ضرورت انتقادپذیری و آمادگی باال برای تغییر در مدیران است. فقط 
به این ترتیب آنها در برابر تغییرات س��ریع دنیای کس��ب وکار جان س��الم به در 
می برند. همچنین به عنوان یک مدیر کارآمد باید توانایی مناسبی در زمینه ارائه 
اطالعات مناسب در زمان درست به افراد نیازمند آن اطالعات داشته باشیم. این 

افراد هم کارمندان شرکت و هم مشتریان هستند. 
یِِوس موریوکس:»چطور قوانین بیش از اندازه در محیط کار مانع 

کارآمدی می شود«
به طور معمول ما مدیران را افراد خالق قوانین در ش��رکت ها و س��ازمان های 
مختلف قلمداد می کنیم. به عقیده ما افزایش تولید و بهره وری در کنار دستیابی 
سازمان به موفقیت های بیشتر فقط از طریق وضع قوانین تازه امکان پذیر خواهد 
بود. در نهایت نیز مس��ئولیت مس��تقیم نتیجه بخشی یا شکست شرکت به عهده 

مدیران خواهد بود. 
یوس موریوکس دقیقا با نوع نگاه فوق مخالف اس��ت. به عقیده وی، قوانین بیش 
از اندازه به جای کمک به پیش��رفت باعث کاهش بهره وری شرکت ها می شود. تلقی 
مدیران به عنوان افراد واضع قانون ناشی از فرهنگ سنتی و غلط مدیریت از باال به 
پایین شرکت هاس��ت. به این ترتیب توصیه محوری موریوکس تالش برای افزایش 
سطح همکاری و همگرایی در شرکت ها و سازمان های مختلف است. به این ترتیب 
ما توانایی استفاده از ایده های مختلف را خواهیم داشت. همچنین در مواقع حساس 

معموال تصمیم گیری جمعی نتیجه بخشی بهتری در پی دارد. 
بن��ا بر اس��تدالل موریوکس، وقتی قوانین و س��اختارهای یک س��ازمان بیش 
از اندازه زیاد می ش��وند، افراد توانایی تحرک و ایده پردازی مناس��ب را از دس��ت 
خواهن��د داد. به همین دلیل هدف اصلی ما بای��د کاهش محدودیت ها و قوانین 
س��خت گیرانه در محیط کاری باش��د. یک مدیر و رهبر تج��اری موفق به خوبی 

توانایی ایجاد توازن بین قوانین ضروری و حوزه آزادی عمل کارمندان را دارد. 
businessnewsdaily :منبع

5 سخنرانی برتر همایش های تِد پیرامون مدیریت بهتر

چگونه مدیر و رهبر تجاری بهتری باشیم؟

به قلم: آدام اوزیالکو کارآفرین و کارشناس مدیریت سازمانی
 ترجمه: علی آل علی 
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اصفهان - قاسم اسد- هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
دام، طیور، دامپزش��کی و آبزی��ان از 2۷ فروردین ماه در اصفهان آغاز 
می ش��ود تا این ش��هر به مدت چهار روز میزبان معتبرترین رویداد 
نمایشگاهی دام و طیور کشور باش��د. به گزارش اداره رسانه شرکت 
نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان، این نمایشگاه که تا ۳۰ 
فروردین ماه در محل برگزاری نمایش��گاه های بین المللی استان واقع 
در پل شهرس��تان برپا خواهد بود، ش��رایطی را فراهم خواهد آورد تا 
11۳ شرکت توانمندی ها و دس��تاوردهای خود را در معرض بازدید 
متخصصان این عرصه قرار دهند. در نمایشگاه امسال، شرکت های فعال 
در زمینه های دامپروری )دام، طیور و آبزیان(، داروهای دامپزش��کی، 
آزمایش��گاه و تجهیزات، خ��وراک دام و افزودنی ها، مکمل های دام و 
طیور و تجهیزات و ماشین آالت صنعتی و کشتارگاهی حضور خواهند 
داشت و محصوالت، کاالها و خدمات خود را در 8۵۰۰ مترمربع فضای 
نمایش��گاهی به نمایش می گذارند. در کنار شرکت های فعال حاضر 
در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، دامپزشکی و 

آبزیان، دانش��گاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی نیز حضور می یابند تا 
آخرین یافته ها و تحقیقات خود را برای توسعه این صنعت در دسترس 
عالقمندان و فعاالن اقتصادی این بخش قرار دهند. ش��رکت هایی از 
اس��تان های اصفهان، تهران، البرز، گلستان، چهارمحال و بختیاری، 
مرکزی، اردبیل، مازندران، قزوین، فارس، یزد و خراس��ان مرکزی در 
نمایشگاه امس��ال حضور دارند. همچنین برپایی پاویون  کشورهای 

ایتالیا و آلمان در این نمایشگاه، از جمله جذابیت های ویژه هفدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، دامپزشکی و آبزیان اصفهان 
به ش��مار می رود. این رویداد نمایش��گاهی در حالی برگزار می شود 
که هدف خود را بر معرفی محصوالت و تولیدات ش��رکت های دام و 
طیور متمرکز کرده و نمایشگاهی با اهمیت در این صنعت محسوب 
می ش��ود. ش��رکت های ملی و بین المللی حاضر در این نمایش��گاه، 
راهکاره��ا و نوآوری ه��ای خود را در زنجیره »از علوف��ه تا غذا« ارائه 
خواهند کرد.  هفدهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت دام، طیور و 
دامپزشکی اصفهان جایگاهی ایده آل برای تولیدکنندگان فعال در این 
صنعت محس��وب می شود تا ضمانت و کیفیتی که مصرف کنندگان 
خواستار آن هستند را ارائه دهند و ارتباطی مستقیم با بازارهای بین 
المللی برقرار کنند. بر اساس این گزارش، عالقمندان به بازدید از این 
نمایشگاه می توانند از ساعت 16 تا 22 روزهای 2۷ تا ۳۰ فروردین ماه 
1۳98 به محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع 

در پل شهرستان مراجعه کنند. 

ارومیه-رونق- در این دیدار محمد حضرت پور اظهار کرد: کشور 
دوس��ت و برادر ترکیه و برادران ترک ما همیش��ه نش��ان داده اند که 
همواره در کنار ملت ایران و دولت جمهوری اسالمی هستند. وی افزود: 
از مواضع دولت ترکیه و به ویژه وزیر امور خارجه این کشور در راستای 
محکومیت مواضع ترامپ و آمریکا در خصوص سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی بسیار سپاس��گذاریم و قدردانی خود را اعالم می داریم، چرا 
که سپاه نیرویی مردمی بوده و مربوط به حاکمیت جمهوری اسالمی 
اس��ت و اینگونه برخوردها از سوی آمریکا امری مردود است. شهردار 
ارومیه گفت: ش��هرداری ارومیه خارج از عرف دیپلماتیک و سیاسی، 
خواهان تس��ریع در صادرات میوه و محصوالت کشاورزی به ترکیه و 
کش��ورهای اروپایی است و در این راستا از سفیر ترکیه انتظار داریم. 

حضرت پور ادامه داد: همچنین می خواهیم جهت ارتباط نزدیک بین 
ملت دو کشور و آشنایی مردم با فرهنگهای یکدیگر که تأثیر بسزایی در 

توسعه شهرهای مرزی دارد، همایش ها و جشنواره های مشترک بین 
ارومیه و شهرهای ترکیه برگزار شود.وی تصریح کرد: ارومیه در حوزه 
گردشگری توانمندی های فوق العاده ای دارد که باید از این ظرفیت 
برای جذب ش��هروندان ترکیه به این ش��هر اقدام شود. حضرت پور با 
انتقاد از نگرش خریدمحور در س��فرهای مرزی بین دو کشور تأکید 
کرد: بس��یار ضروری است مردم دو کشور به ویژه در مناطق مرزی از 
این نگرش عبور کرده و مسافرتها حول محور آثار تاریخی، طبیعی و 
گردشگری باشد. وی با تشکر از مراتب قدردانی سفیر ترکیه به خاطر 
تنظیف و پاکیزگی شهر، خاطرنشان کرد: تالش برای رسیدن به عدالت 
در مدیریت ش��هری را پیگیری می کنیم و در تمامی محالت ارومیه 

اقدامات برای توسعه پایدار را برنامه ریزی کرده ایم.

اهواز- شبنم قجاوند- عملیات خاکریزی و سیلد بندی پست 
های 4۰۰ کیلو ولت مهزیار و 1۳2 کیلو ولت حمیدیه ش��رکت برق 
منطقه ای خوزس��تان برای مقابله با س��یل به اتمام رس��ید و پست 
ه��ا در وضعیت پایداری قرار گرفتند. مدیرعامل این ش��رکت اظهار 
داش��ت: پست 4۰۰ کیلو ولت مهزیار یکی از پست های مهم انتقال 
نیرو و تامین کننده برق بخش مهمی از غرب شهر اهواز بوده است. 
محمود دشت بزرگ با بیان اینکه در چند روز گذشته پست مهزیار 
در خطر ورود س��یالب قرار داشت، بیان کرد: بعد از آنکه نقشه های 
حرکت س��یالب مشخص کرد که پست در معرض خطر است اقدام 
به خاکریزی و سیلد بندی پست کردیم و با اقدامات انجام شده خطر 
ورود س��یالب به پست برطرف شد. وی افزود: پست برق 1۳2 کیلو 
ولت حمیدیه نیز برق این شهرستان را تامین می کرد و یکی از پست 

های حساس در شرایط کنونی بود که باید از آن مراقبت می کردیم. 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان ادامه داد: وقتی شهرستان 
حمیدیه در معرض س��یالب قرار گرفت به تبع آن پست برق هم در 

خطر آبگرفتگی قرار داش��ت به همی��ن علت با قید فوریت عملیات 
خاکریزی و سیلد بندی این پست هم انجام گرفت و خطر آبگرفتگی 
آن از بین رفت. دشت بزرگ با بیان اینکه قبال نیز دو پست آهو دشت 
در شوش و ش��مال غرب در اهواز نیز کارهای استحکام بخشی آنها 
انجام شده بود، تصریح کرد: در حال حاضر عملیات خاکریزی و سیلد 
بندی در پس��ت های میالد آبادان و شیرین شهر شروع شده است. 
وی با تش��کر از همکاری مردم و شرکت هایی که به برق منطقه ای 
خوزس��تان در این بحران کمک کردند، گفت: از شرکت های توزیع 
نیروی برق خوزس��تان و اهواز و شرکت های برق منطقه ای کرمان، 
ف��ارس، اصفهان ، هرمزگان ، باختر و ته��ران و به ویژه مردم محلی 
که در عملیات مقابله ای با س��یالب همکاری کردند کمال تقدیر و 

تشکر را دارم.

قم- خبرنگار فرصت امروز- مراس��م اختتامیه سومین دوره 
مس��ابقات بین المللی قرآن کریم طالب عل��وم دینی در قم برگزار 
و طی آن نفرات برتر رش��ته های مختلف معرفی شدند. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان قم، در مراس��م 
اختتامیه سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم طالل علوم 
دینی که در سالن همایش رس��ول اعظم)ص( مدرسه علمیه امام 
کاظم)ع( برگزار شد، آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی از مراجع 
تقلید و مفس��ران بزرگ قرآن کری��م، آیت اهلل علیرضا اعرافی مدیر 
حوزه های علمیه سراس��ر کشور و حجت االسالم والمسلمین سید 
مهدی خاموش��ی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور 
خیریه س��خنرانی کردند. بعد از آن اس��امی نفرات برتر این دوره از 
مسابقات از سوی کمیته علمی و محتوایی مسابقات اعالم شد. این 
شرکت کنندگان در رشته های حفظ و تفسیر قرآن کریم، قرائت و 

تفس��یر قرآن کریم، ترتیل و تفسیر قرآن کریم و خطابه قرآنی به 
رقابت با یکدیگر پرداختند و در هر رشته سه نفر حائز رتبه های برتر 
ش��دند. در رشته خطابه قرآنی این دور از مسابقات عمر سفرانی از 
سوریه، عبدالکامل از روسیه و محمد صاحب علی االنباری از عراق 
به ترتیب مقام اول تا سوم را به دست آوردند. روح اهلل آقایی از ایران، 

سید مهدی مشرف از افغانستان و محمد السید موسی از لبنان نیز 
افرادی بودند که در رش��ته ترتیل و تفسیر قرآن کریم حائز نمرات 
برتر شده و صاحب مقام شدند. در بخش حفظ و تفسیر قرآن کریم 
نیز به ترتیب محمد خاکپ��ور از ایران، احمد محمد طاهر از چاد و 
محمد بهدی از الجزایر حائز مقام برتر ش��دند. سلمان اصل غوابش 
از ایران، محمدکریم محسنی از افغانستان و صدیق ملیانا از اندونزی 
نیز به ترتیب ۳ نفر برتر در رشته قرائت تحقیق و تفسیر قرآن کریم 
شناخته شدند. گفتنی است این افراد در مراسم اختتامیه سومین 
دوره بین المللی مسابقات بین المللی قرآن کریم طالب مورد تجلیل 
قرار خواهند گرفت. گفتنی است، سومین دوره مسابقات بین المللی 
قرآن طالب علوم دینی از 21 فروردین ماه با حضور ۵6 نماینده از 
۳۵ کش��ور مسلمان جهان آغاز شد که پس از دو روز رقابت، تعداد 

12 نفر به عنوان نفرات برتر شناخته شدند.

کرج- خبرنـگار فرصت امروز- علی اصغ��ر کمالی زاده  در 
مراس��م روز فرهنگی کرج که همزمان با جشنواره الله ها در پارک 
شهید چمران کرج برگزار شد، اظهار داشت:  ما در 4 دهه گذشته 
با رش��د دو برابر میانگین کش��وری در جمعیت روبه رو بوده ایم و 
امروز میزبان اقوام مختلفی در این کالنشهر هستیم. وی با اشاره به 
اینکه فرهنگ در واقع راه و رسمی است که انسان ها برای زندگی 
مس��المت آمیز در  کنار یکدیگر دارند، افزود: برای مطرح شدن و 
برندینگ کردن یک شهر مهم ترین شاخصه آن رویدادهایی است 
ک��ه در آن رخ می دهد و امروز  به واس��طه باغ الله ها رویدادهای 

فرهنگی شکل گرفته است. شهردار کرج گفت: روز فرهنگی کرج 
با برگزاری جشنواره الله ها مقارن شده است که الله نشانگر ایثار، 
شهادت،  دوستی و مجاهدات و ایثار ۵ هزار و 2۵۰ شهید گلگون 
کفن البرزی اس��ت که جان خود را دادن��د  تا امروز ما در امنیت 
کامل باش��یم.  کمالی زاده عنوان کرد: ش��هر کرج در حال حاضر 
مسیر توسعه را می پیماید  و در حوزه پروژه های عمرانی قدم های 
خوبی برای این ش��هر برداشته شده است. وی ادامه داد: با تالش 
ش��ورای ش��هر کرج، ش��هرداری و مقامات عالی استان تالشهای 

بسیاری انجام شده است.

با برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور و دامپزشکی؛

معتبرترین رویداد نمایشگاهی دام و طیور کشور در اصفهان برگزار می شود

شهردار ارومیه در دیدار سفیر ترکیه:

ضرورت برگزاری جشنواره های مشترک فرهنگی بین ارومیه و شهرهای ترکیه

مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان:

خطر آبگرفتگی پست های مهزیار و حمیدیه برطرف شد

نفرات برتر سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن طالب علوم دینی معرفی شدند

رشد جمعیت در کرج ۲ برابر میانگین کشوری است

-رش��ت- زین��ب قلیپ��ور- ناصر عطای��ی مدی��ر منطقه یک 
ش��هرداری رشت با تش��ریح برنامه های "بهار " در این منطقه 
با رویکرد ش��هروند مداری و ارتقای س��طح خدمات رس��انی به 
ش��هروندان خب��ر داد و گفت: طرح فعالیت ه��ای بهار در قالب 
بهس��ازی و مرمت آس��فالت معابر توس��ط س��ه پیمانکار، ادامه 
عملیات الیروبی و همس��طح سازی معابر، ادامه عملیات روکش 
آس��فالت معابر توسط ش��رکت التوم، احداث دیوار حفاظتی در 
مح��ور پیر بازار، احداث خیابان 8 دی، مناس��ب س��ازی معابر، 
ترمیم و مرمت پیاده رو ها در س��طح منطقه، عملیات پیاده رو 
س��ازی و تعریض بلوار شهدای گمنام، پیاده رو سازی و تعریض 
گلباغ نماز، اصالح هندس��ی خیابان دکتر حسابی، مسجد امام 
رضا )ع(، مس��یر ب��ازار روز و خیابان ولیعصر )عج( در دس��تور 
کار معاون��ت عمرانی منطقه یک ش��هرداری رش��ت قرار گرفته 
اس��ت.مدیر منطقه یک شهرداری رشت تصریح کرد: زیباسازی 

فضاهای ش��هری، بازسازی مبلمان ش��هر، نخاله برداری، رنگ 
آمیزی خط کش��ی معاب��ر و تابلوهای راهنمای��ی و رانندگی از 
دیگ��ر برنامه هایی اس��ت ک��ه در این طرح اجرایی می ش��ود.

وی تعامل و مش��ارکت شهروندان را مهم ارزیابی کرد و با بیان 
اینکه پاس��خگویی به نیازهای ش��هروندان در قالب برنامه های 
فنی عمرانی، حمل و نقل ترافیک، خدمات ش��هری و بر اساس 
نیاز س��نجی های منطقه انجام می شود افزود: شستشو و رنگ 
آمی��زی المان ها و مبلمان ش��هری، آذین بن��دی و نورپردازی 
میادین و ابنیه، جداره های شهری، حذف زوائد و موانع فیزیکی 
و پاکس��ازی محالت و مبادی ورودی شهر، تسطیح و پاکسازی 
زمین های بایر توس��ط نواحی سه گانه، مرمت کفپوش پیاده رو 
ها از برنامه های این منطقه در حوزه معاونت خدمات ش��هری 
است.عطایی بیان داشت: حوزه فضای سبز منطقه نیز باز پیرایی 
بوستان ها، درختکاری، گلکاری در میادین و پارک ها، رسیدگی 

به وضعیت س��رویس های بهداش��تی و... را به صورت مداوم در 
سطح منطقه انجام خواهد داد.مدیر منطقه یک شهرداری رشت 
با تأکید بر اینکه باید طی س��ال جاری آسیبها و نواقص جبران 
ش��ود، ادامه داد: مردم از ما انتظار دارند که در ش��هر پیشرفت 
و بهبود مش��اهده کنند و رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت 
ش��هری با رفع کاس��تی ها میتواند موفقیت مدیریت شهری را 
تضمی��ن کند.عطایی ادامه داد: کارها و امورات جاری و عمرانی 
ش��هرداری با سرعت و دقت الزم با حمایت نمایندگان مردم در 
شورای اس��المی شهر و همکاری پرس��نل خدوم شهرداری در 
حال انجام می باش��د.وی در پایان خاطر نش��ان کرد: در تالش 
هس��تیم که با ش��یوه های نوین مدیریتی بخصوص شیوه های 
نوین تأمین مالی پروژه های عمرانی قدمهای مؤثری در عمران 
و آبادانی ش��هر ب��ر داریم زی��را اعتقاد داریم شایس��تگی مردم 

دریافت خدمات مطلوبتر می باشد.

تشریح برنامه های فصل بهار در منطقه یک شهرداری رشت

برگزاری جلسه تحلیل سیل استان گلستان با حضور مدیران پژوهشکده 
حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در این جلسه مدیران پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، مدیران اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان، اساتید دانشگاه علوم کشاورزی، رئیس مرکز، معاون پژوهشی و همکاران بخش تحقیقات جنگلها، مراتع 
و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان حضور داشتند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در این جلسه که با حضور دکتر گرشاسبی، دکتر غریب رضا و دکتر مصفایی از پژوهشکده 
حفاظت خاک و آبخیزداری کشور و در دفتر مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برگزار شد ابتدا دکتر فرجی رییس مرکز 
ضمن خوش آمد به حاضران در جلسه و همکاران پژوهشکده، به سیل حادث شده در استان و تبعات آن اشاره کردند .این جلسه 
باهدف پیگیری و ارایه راهکار در خصوص مدیریت سیالب و لغزش ها برگزار شد.دکتر گرشاسبی مشاور معاونت آب و خاک وزارت 
جهاد کشاورزی ضمن اشاره به پیشینه تحقیقات انجام شده در استان، اهداف و افق این نشست را برای گروه بیان کرد.مهندس لطفی 
معاونت فنی و آبخیزداری منابع طبیعی استان، معاون پژوهشی، محققان بخش تحقیقات جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز، اساتید 
دانشگاه و تیم پژوهشگران پژوهشکده ضمن ارایه گزارش و موارد مختلف سیل اخیر از جمله: گزارشی از مطالعات انجام شده در حوزه 
آبخیزداری، مسیرهای حرکت سیالب های استان، رودها، تاالب ها، سطح رودها در مسیر حرکت تا دریا و سدهای استان همراه با 
اطالعات کامل و …، نقطه نظر، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را بیان نمودند و در انتها دیدگاه نهایی و جمع بندی جلسه را دکتر 

گرشاسبی ارایه و موارد مورد نظر برای پیگیری اعالم شد. 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان:
برخی از محورهای گلستان در معرض رانش زمین قرار دارند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان از رانش زمین در برخی از محورهای استان 
خبر داد و گفت: "متاسفانه به دلیل وجود سیالب در استان و اشباع شدن خاک برخی از محورهای استان گلستان در معرض رانش 
زمین قرار دارند."به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان گلستان به نقل از  فارس-  ابوطالب 
قزلسفلو  در گفت و گو با خبرنگار فارس اظهار کرد: "محورهای گلستان همچنان در معرض تهدید رانش زمین قرار دارند و چشمه ها 
در حال پر شدن هستند و شهروندان از تردد غیر ضروری در این محورها خودداری کنند."وی تصریح کرد: "با توجه به بارندگی های 
کم سابقه ای که در اواخر سال 1۳9۷ و اوایل سال 1۳98 در گلستان به ویژه شرق استان اتفاق افتاد ایستگاه هواشناسی »توسکاچال« 
شهرستان مینودشت با بارندگی بیش از ۳۵۰ میلیمتر بیشترین بارندگی را به خود اختصاص داد."مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان گلستان با بیان اینکه شدت بارش باران در عرصه های جنگلی استان گلستان مشکالتی را ایجاد کرده است، ابراز کرد: "متاسفانه 
در جنگل های بکر استان گلستان رانش هایی اتفاق افتاد همچنین در عرصه های جنگلی که در شیب های تند قرار داشتند در اثر 
اشباع شدن خاک و پرآب شدن چشمه ها در جنگل رانش اتفاق افتاد."قزلسفلو اظهار کرد: "متاسفانه در شهرستان های شرق استان 
گلستان همچون آزادشهر، رامیان، مینودشت، گلیداغ، گالیکش و مراوه تپه لغزش های متعددی اتفاق افتاد به طوریکه برخی روستاها 
نیز آسیب دیدند."وی تصریح کرد: "منابع طبیعی استان گلستان اعالم آمادگی می کند که عرصه های منایع طبیعی که امکان و قابلیت 
جابه جایی برای اسکان مردم سیل زده استان را دارد و ساخت و ساز در آن محل مناسب است را در اختیار بنیاد مسکن قرار می دهد."

شهردار قدس خبر داد:
اهتمام مجموعه شهرداری در توجه به بهسازی معابر سطح شهر

شـهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- مس��عود مختاری شهردار قدس، با اشاره به اهتمام این 
مجموعه در توجه به بهسازی معابر سطح شهر، از اجرای 22۵ هزار متر مربع آسفالت، اجرای 2۵ هزار 
متر جدولگذاری و  26 هزار متر مربع پیاده روس��ازی در س��ال گذشته خبر داد. به گزارش مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری قدس، مسعود مختاری با بیان اینکه بهسازی 
معابر سطح شهر در اولویت اقدامات شهرداری قرار دارد، بیان داشت: این شهرداری در سال گذشته 
پیوسته و بدون توقف پروژه های مختلفی را جهت اجرا در نقاط مختلف شهر با اولویت نقاط کمتر 
برخوردار در دس��ت اقدام داش��ته که در این میان به اجرای پروژه های عمرانی، آسفالت ریزی و ترمیم و لکه گیری روکش آسفالت، 
پیاده روسازی و جدول گذاری در معابر و شریان های اصلی شهر به شکل ویژه ای توجه کرده است.  شهردار قدس، ساماندهی و ارتقای 
کیفیت آسفالت معابر سطح شهر را یکی از معیارهای حائز اهمیت در ارزیابی عملکرد شهرداری برشمرد و اظهار داشت: ارتقای کیفیت 
آسفالت و روکش معابر و خیابانهای اصلی و فرعی شهرها به عنوان یکی از معیارهای اثرگذار بر کیفیت زندگی شهروندان و از مسائل 
دخیل بر رضایتمندی عملکرد شهرداری ها محسوب می شود که با ارتقا و ساماندهی در این زمینه به عنوان یکی از ضرورت های 
اجناب ناپذیر و اساسی شهر می توان در راستای تحقق حقوق شهروندی و پاسخ به مطالبات اصلی شهروندان اقدام کرد.  وی با اشاره به 
اجرای 22۵ هزار متر مربع زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر با صرف ۳9 هزار و 6۰۰ تن آسفالت در سال گذشته، خاطر نشان کرد: 
این شهرداری در ادامه بهبود و بهسازی کیفیت معابر شهری و در راستای سهولت تردد خودروها، تسهیل در رفت و آمد و به منظور 
رفع مشکالت شهروندان در زمینه کیفیت آسفالت معابر شهری، اجرای عملیات آسفالت ریزی، بهسازی و لکه گیری آسفالت معابر 
سطح شهر را با جدیت در دستور کار خود قرار داد و طی یک اقدام جهادی، 22۵ هزار متر مربع از معابر شهر را آسفالت ریزی کرد.

کنترل پروژه های گازرسانی در سطح استان ایالم با حضور پیمانکاران
ایالم-هدی منصوری- در راستای نیل به اهداف شرکت ملی گاز و خدمت رسانی به مردم شریف استان جلسه کنترل پروژه با 
حضور مدیرعامل ، روسای واحدهای مرتبط، کارشناسان و پیمانکاران در سالن کنفرانس برگزار گردید. مهندس عباس شمس اللهی 
ضمن خوش آمد گویی ، نکاتی در خصوص چگونگی مدیریت پروژه ها و راهکارهای فنی به پیمانکاران یادآور شد. وی همچنین 
بر افزایش آگاهی پیمانکاران از قوانین و مقررات کار تأکید نمود و گفت : باید سطح تعامالت با پیمانکاران را در چهار چوب قانون 
و مقررات  افزایش داد، در رفع موانع تالش نمود تا ضمن جلوگیری از ایجاد اختالف و مشکالت و تعطیلی و توقف پروژه ها با ارائه 
خدمات مطلوب به مردم ، رضایت نسبی آنان را بدست آوریم.در این راستا نیز پیمانکاران گزارشی از فعالیت خود و مشکالت و موانع  
پیش رو از قبیل مشکالت فنی و مالی  و معارضین ارائه دادند و خواستار رفع این مشکالت شدند. در پایان جلسه کارشناسان امور 
مهندسی ، بهره برداری ، قراردادها و حقوقی نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در جهت پیشبرد پروژه ها ارائه نمودند و همچنین  

به ابهامات پیمانکاران در خصوص بعضی از قوانین و مقررات مربوط به سازمان  مدیریت و برنامه ریزی و وزارت نفت پاسخ دادند.

توسط مدیر عامل بیمه سالمت ایران صورت گرفت؛ 
تقدیر از رییس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس

بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش��ی درمانی 
ش��هدای خلیج فارس دکتر عاطفه اسفندیاری رییس بیمارستان آموزشی درمانی شهدای 
خلیج فارس به دلیل اقدامات موثر در ارائه خدمات بهینه به بیمه شدگان و مدیریت هزینه 
های بیمه ای بیمارستان و همراهی با اهداف سازمان بیمه سالمت از سوی مدیر عامل بیمه 

سالمت ایران تقدیر شد.
متن تقدیر مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران به شرح ذیل می باشد:

سرکار خانم دکتر عاطفه اسفندیاری
رییس محترم بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر

با سالم وتحییت
میل به آرزوهای بزرگ ملی نیازمند عزم راسخ و اراده استوار ایرانیانی است که با سعی مخلصانه خویش گام در جهت عزمت این 
مرزو بوم بر می دارند. بدون تردید پیشرفت و توسعه پایدار امروز عرصه نظام سالمت، مرهون تالش و زحمات همکارانی متعهدودلسوز 
است .بر این اساس الزم می داند مراتب سپاس و قدردانی خود را به دلیل اقدامات موثر جنابعالی در ارائه خدمات بهینه به بیمه شدگان 
و مدیریت هزینه های بیمه ای بیمارستان و همراهی با اهداف سازمان بیمه سالمت ایران، تقدیم نماید. عزت، سعادت و سربلندی 

سرکار عالی را از خداوند متعال مسئلت می نماید.
طاهر موهبتی
رییس هیات مدیره و مدیر عامل

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی از ادامه عملیات تقاطع غیرهمسطح 
سنجان به محض انجام تملک های الزم توسط شهرداری خبر داد

اراک- مینو رستمی- به گزارش اداره ارتباطات واطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی ، مهندس احمد مرزبان 
در بازدید از تقاطع غیرهسطح سنجان گفت : به منظور حذف یکی از نقاط پرحادثه استان ، قرارداد احداث این تقاطع با اعتباری بالغ 
بر 1۰ میلیارد و دویست میلیون تومان در سال 9۳ با شرکت باالست منعقد گردیده است . طول کل پل 6۰4 متر و طول عرشه ۳94 
متر است . این پل دارای 1۳ دهانه 24 متری و 2 دهانه 4۰ متری جهت دوربرگردانها می باشد . مرزبان اضافه کرد: ۵ فونداسیون و 
4 پایه این پل انجام شده و حدود 1۰۰ متر از دیوار غربی رمپ شمالی نیز به اتمام رسیده است . مدیرکل راه و شهرسازی گفت : به 
منظور عبور و مرور و کنترل ترافیک بهتر این منطقه کنارگذر سنجان احداث گردیده که امیدواریم بعد از تملکی که به عهده شهرداری 
کالنشهر اراک می باشد هر چه سریعتر ادامه عملیات ساخت پل صورت پذیرد. این مقام مسئول همچنین افزود : اعتبار این پروژه که 
از محل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور است در سال 9۷ به میزان شش و نیم میلیارد تومان بود و با توجه به سفر 

مقام عالی وزارت مقرر است در سال 98 نیز به همین میزان اعتبار در نظر گرفته شود.

دوشنبه
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معم��والً در طی زم��ان، در زمینه های مختل��ف به مهارت های 
بیش��تری می  رس��ید. برای مثال، ما در مقایسه با ۵۰ سال پیش 
کش��اورزی مکانیزه ت��ر، هواپیماه��ای مطمئن تر و هواشناس��ی 
دقیق ت��ری داری��م، ام��ا هن��وز هم در بخ��ش مدیری��ت مالی از 
ضعف هایی برخوردار هس��تیم. در ادامه با ما همراه باش��ید تا ۷1 
عالم��ت را معرفی کنیم که به ش��ما می گوید توانایی چندانی در 

مدیریت پول خود ندارید.
وقت��ی به آمار ورشکس��تگی ها، بحران های اقتص��ادی، وام های 
دانش��جویی، بدهی ها و نرخ پس اندازها ن��گاه کنید، در می یابید 
نه تنه��ا مردم از نظر مدیریت مال��ی، هیچ تغییری نکرده اند، بلکه 
بدتر هم شده اند. الزم است این مهارت را به دست آوریم، چراکه 
موفقیت مالی ما به این مس��ئله وابسته است. در ادامه مقاله، ۷1 
نش��انه را برای تان می آوریم که نش��ان می دهد افراد در مدیریت 

پول شان ضعف دارند.
روی  سیاس��ی  عقای��د  می دهن��د  اج��ازه  راحت��ی  ب��ه   •
سرمایه گذاری های ش��ان اثر بگذارد، بدون اینکه متوجه باشند در 
بازار س��رمایه اهمیتی ندارد به چه کسی رای می دهید یا به کدام 

شبکه  خبری اعتماد بیشتری دارید.
• از نظر شما »بلندمدت« یعنی از حاال تا وقتی قیمت ها در بازار 

بورس روند نزولی به خود می گیرد.
• ش��ما دچار »اثر دانینگ-کروگر« هستید؛ نوعی جهت گیری 
شناختی در افراد غیرحرفه ای که توهم برتری دارید و به اشتباه، 
توانایی ش��ان را خیلی بیش��تر از اندازه  واقعی می دانند. به قدری 
دانش مالی تان ضعیف است که نمی دانید در حال اشتباه هستید. 
نبود ش��ناخت کافی از مفاهیمی چون تورم و بهره  مرکب، سبب 
می ش��ود افراد فکر کنند تصمیمات مالی درس��تی می گیرند، در 

حالی که در عمل، خودشان سبب شکست شان می شوند.
• ب��ا هر ریالی که ب��ه درآمدتان افزوده می ش��ود، انتظار دارید 

سرمایه تان هم دو ریال بیشتر شود.
• برای چیزهایی که نیاز نیس��ت پ��ول زیادی خرج می کنید تا 
بر دیگران تأثیر بگذارید، در حالی که از این مسئله غافل هستید 
دیگران هیچ اهمیتی نمی دهند جنس کیف تان چیس��ت یا اگزوز 

و موتور ماشین تان چه صدای گوش خراشی دارد.
• در مورد مس��ائلی که دانش زیادی درباره  آنها ندارید، بس��یار 

مطمئن هستید، خصوصاً در مورد سیاست های مالی.
• هرگز توانایی شناخت حرکت بعدی بازار را نداشته اید، اما باز 

هم در تالش هستید حرکت بعدی بازار را تحلیل کنید.
• عبرتی از مش��کالت مالی دیگ��ران نمی گیرید و در نتیجه هر 

زمان باید تصمیمات مالی بگیرید، در جا می زنید.
• خ��ود را جوان و شکس��ت ناپذیر می دانید و از نظر ش��ما هیچ 
احتیاج��ی به بیمه  س��المت نیس��ت، ام��ا پیاده روه��ای یخ زده، 
ماشین هایی که با س��رعت در حال حرکت هستند و سلول هایی 
که به سرعت تقسیم می شوند، خالف این قضیه را اثبات می کند.
• وقت��ی خبر کس��ری بودجه دول��ت اعالم می ش��ود، ناراحت 
می شوید، اما شنیدن این خبر در تلویزیون قسطی و خانه ای که با 

وام جور کرده اید، برای تان اهمیت چندانی ندارد.
• وام های سنگین می گیرید تا در رشته  دانشگاهی که عالقه ای 
به آن نداری��د و بازار کار خوبی هم ندارد، مدرک بگیرید و بدین 

صورت در جوانی خود را زیر بار قرض می برید.
• از جمله افرادی هس��تید که نمی توانی��د 2 میلیون تومان در 
طول یک ماه برای یک مس��ئله ضروری دست و پا کنید، اما جزو 
آن دس��ته افرادی هم هس��تید که باید بتوانید در طول یک ماه 
2میلیون تومان برای موارد اضطراری که ممکن اس��ت در زندگی 

هر فردی پیش آید، فراهم کنید.
• بیشتر درآمد خود را صرف پرداخت سود و بهره  وام می کنید. 
در واقع هزینه  پرداخت سود برای وام های تان بیشتر از پولی است 
که ب��رای تأمین غذا، خودرو، تعطی��الت، تحصیل، لباس، تفریح 
و دیگر س��رگرمی ها می پردازید. به اندازه  کاف��ی پس انداز ندارید، 
اما می خواهید به روش��ی زندگی کنید ک��ه خرج تان از دخل تان 
بیش��تر ش��ود و در نهایت مجبور می شوید به س��راغ وام یا قرض 

گرفتن بروید.
• فکر می کنید متوسط س��ازی هزینه  دالری کس��الت آور است، 
بدون اینکه بدانید هدف از س��رمایه گذاری رس��یدن به س��ود و 

بازگشت سرمایه است.
• به شغل پراسترسی مشغول هستید تا بتوانید درآمدی کسب 
کنید که یک زندگی بدون استرس را برای تان به ارمغان آورد. به 

نظرتان این خنده دار نیست؟
• بسیار بدبین هستید و غافل از اینکه افراد زیادی در این دنیا، 
وقتی صبح از خانه بیرون می روند، به دنبال بهبود ش��رایط خود 
هستند نه اینکه مدام به این فکر کنند همه چیز فاجعه بار است.

• مدام چش��م تان به همس��ایه اس��ت تا از او عق��ب نیفتید، اما 
نمی دانید مرد همس��ایه در قرض و وام غرق ش��ده و باید تا پایان 

عمرش سخت کار کند.
• تصور می کنید ۵۰۰ میلیون تومان پول زیادی اس��ت، اما این 
همان پولی است که بیشتر مردم برای یک بازنشستگی راحت به 

آن نیاز دارند.
• تم��ام موفقیت ه��ای مالی ت��ان را به مه��ارت و دانش مرتبط 

می دانید و تمام ورشکستگی های مالی را به بدشانسی.
• به جای اینکه از اش��تباهات تان درس بگیرید، سعی می کنید 
آنها را نادیده بگیرید، فراموش ش��ان کنید یا به دنبال بهانه  تراشی 

باشید تا به گردن دیگران بیفتد.
• ب��ه س��ود س��هام و بازگش��ت پولی که ب��رای خرید س��هام 
پرداخته اید، امیدوار هس��تید، اما نمی دانید بازار به نظر ش��ما در 

مورد قیمت منصفانه اهمیتی نمی دهد.
• آینده را از ۵ س��ال بیش��تر نمی بینید. ب��ه همین خاطر، فکر 
می کنید اس��نادی مانند اوراق قرضه مطمئن هس��تند، هر رکود 
اقتص��ادی همانند رکود س��ال گذش��ته تأثیر منف��ی دارد و نرخ 

بیکاری کاماًل عادی است.

• در خان��واده ای ب��ا درآمد پایین یا متوس��ط زندگی می کنید، 
در دانش��گاه دولتی پذیرفته نش��ده اید و فک��ر می کنید پرداخت 

هزینه های گزاف برای دانشگاه کاماًل منطقی است.
• در دبیرس��تان جایگاه خوبی داش��تید و توانستید در دانشگاه 
دولتی پذیرفته ش��وید، اکنون فکر می کنید در مورد مسائل مالی 
هم فوق العاده هستید، بدون اینکه بدانید مهم ترین مهارتی که در 
زمینه مس��ائل مالی وجود دارد این است که روی احساسات تان 

مسلط باشید، نه فرمول های ریاضی.
• تصور می کنید وقتی دیگران محتاطانه عمل می کنند، ش��ما 
بس��یار جسور و با جرئت هستید، اما وقتی بازار با افت 2درصدی 

رو به رو می شود، روحیه تان را از دست می دهید.
• به سرمایه     گذارانی که فقط مهارت های شان را تبلیغ می کنند، 
عالقه  زیادی دارید. در حالی که خیلی از این افراد اسطوره نقشی 

در بازار سرمایه ایفا نکرده اند.
• اجازه می دهید جهت گیری ه��ای جانبدارانه کنترل ذهن تان 
را به دس��ت بگیرد، به همین خاطر اطالعات خود را از منابعی به 

دست می آورید که با عقایدتان هماهنگ هستند.
• تصور می کنید هنوز برای پس انداز و بازنشستگی بسیار جوان 
هستید، اما با گذشت زمان تأثیر نرخ بهره  مرکب پایین می آید و 

امکان پس انداز بیشتر را از دست می دهید.
• برای خرید لوازم خانگی یک ماه تمام تحقیق و جس��ت و جو 
می کنید اما با راهنمایی فرد ناشناس��ی که نباید به آس��انی به او 

اعتماد کنید، سهام یک شرکت کوچک را به سرعت می خرید.
• برای ۵۰ س��ال آینده س��رمایه گذاری می کنید، اما وقتی بازار 

یک روز افت می کند، استرس تمام وجودتان را می گیرد.
• فکر می کنید اقدام هوش��مندانه ای انجام داده اید که برای سه 
ماه آتی پس انداز دارید، در حالی که امروزه متوس��ط مدت زمان 

بیکاری بیشتر از 9 ماه است.
• با نوسانات بازار، مدام نرخ سهام تان را بررسی می کنید.

• برمبنای اطالعات گذش��ته دس��ت به سرمایه گذاری می زنید، 
ام��ا باید در زمینه هایی س��رمایه گذاری کنید که آنها را به خوبی 
می شناسید، مزیت رقابتی دارند، با اهداف تان هم راستا هستند و 

به خوبی فروش می روند.
• همیشه سعی می کنید مسئله ای به پیچیدگی اقتصاد جهانی 

را خالصه کرده و با کلمات زیبا توضیح دهید.
• نمی دانید جمله  »هیچ اقدامی نکن«، تأثیرگذارترین جمله در 

دنیای سرمایه گذاری است.
• خری��د اوراق و س��هام را با کمک اف��رادی انجام می دهید که 
تجربه و مهارتی ندارند و به هیچ جایگاهی در بازار اقتصاد و بورس 
دس��ت نیافته اند؛ همانند افرادی که س��ر چهارراه ایستاده و دالر 

می فروشند. قطعاً این کار نتیجه  رضایت بخشی نخواهد داشت.
• از رش��د ۳۰درصدی سرمایه در س��ال گذشته به خود افتخار 
می کنید، در حالی که نمی دانید شما هیچ دخالتی در این موضوع 

ندارید.
• 12 س��اعت در ط��ول روز پیگیر اخبار مرب��وط به بازار بورس 

هستید و هیچ کاری جز انتظار انجام نمی دهید.
• ب��رای درمان بیماری خود به س��راغ پزش��ک می روید، برای 
پرداخت مالیات ها با حس��ابدار مش��ورت می کنید، برای کارهای 
حقوق��ی و مالی تان وکیل می گیرید، برای درس��ت کردن دندان 
نزد دندان پزشک می روید، از معمار می خواهید خانه تان را بسازد، 
برای بدنس��ازی به یک مرب��ی کاردان مراجعه می کنید، اما وقتی 
صحبت از س��رمایه گذاری های بزرگ و پیچیده می شود، خودتان 

به تنهایی اقدام می کنید.
• چاره اندیش��ی های س��وءگیرانه، فریب ت��ان می ده��د و فک��ر 
می کنید آخرین بحران مالی را پیش بینی کرده بودید. گاهی این 
فریب تا جایی پیش می رود که می خواهید آینده  بازار مالی را هم 

پیش بینی کنید.
• فکر می کنید خبرهای اقتصادی به خاطر مفید بودن ش��ان در 
مجالت و روزنامه ها چاپ می شوند، در حالی که علت اصلی انتشار 

آنها این است که مردم به خواندن آنها عالقه  زیادی دارند.
• گاه��ی یادتان م��ی رود اصلی ترین دارایی یک س��رمایه گذار، 
زمان اس��ت. یک جوان 2۰ساله سرمایه ای دارد که »وارن بافت« 
)بزرگ ترین سرمایه دار آمریکایی( با سن باالیی که دارد، خوابش 

را هم نمی بیند.
• این درک را ندارید افرادی که در رسانه ها به ارائه  توصیه های 
مالی می پردازند، هیچ ش��ناختی از شما و توانایی های تان ندارند 
و تنه��ا برای اینکه خود ش��ناخته ش��وند، این توصیه ه��ا را ارائه 

می دهند.
• برای خ��ود یک برنامه  مالی تدوین کرده ای��د، بدون توجه به 
اینکه بازار اهمیتی برای برنامه  شما قائل نیست و گاهی اتفاقاتی 

در زندگی تان رخ می دهد که از کنترل تان خارج است.
• ه��ر ماه پولی را پس انداز می کنید، این بس��یار خوب اس��ت. 
خیل��ی از افراد به پس اندازهای ش��ان افتخ��ار می کنند، در حالی 
ک��ه این پس اندازها در مقابل پولی که بعد از بازنشس��تگی به آن 
نیاز دارید، چیزی نیس��ت. جمل��ه  معروفی می  گوید »هر ماه پول 
کم��ی را پس انداز کن و در پایان س��ال ببین ب��از هم چقدر کم 
پول داری.« اگر فکر می کنید پس انداز کردِن بیش��تر از ۳۰درصد 
از درآمد ماهیانه تان کار درس��تی نیس��ت، بار دیگر شرایط تان را 
بس��نجید تا متوجه ش��وید این پس انداز به میزان پولی که بعد از 

بازنشستگی به آن نیاز دارید، نزدیک است.
• به نظر شما با درآمد ماهیانه ۳ میلیون تومان نمی توان زندگی 
خوب��ی داش��ت، در حالی که نمی دانید با در نظ��ر گرفتن مفهوم 
براب��ری قدرت خرید، درصد زیادی از م��ردم دنیا با کمتر از این 

هم زندگی می کنند.
• یک زندگی متوس��ط را داش��تن خان��ه ای ۳۰۰ متری با چند 
سرویس بهداشتی، تحصیل در دانشگاه های غیردولتی، سفرهای 

خارجی و کالس های خصوصی یوگا در خانه تان می دانید.
• یادت��ان می رود ش��انس در خیلی از س��رمایه گذاری ها نقش 

مؤثری ایفا می کند، شاید یکی از همان سرمایه گذارانی که خیلی 
قبولش دارید هم در زندگی اش شانس بزرگی آورده است.

• مبتال به س��وگیرِی عقیده ای )belief bias( هس��تید؛ یعنی 
می خواهی��د یک ایده را تنها به این خاطر قبول یا رد کنید که با 
عقایدی که در وجودتان شکل گرفته، هماهنگ است و به همین 

خاطر گاهی حقایق را نادیده می گیرید.
• به دنبال ثروت هس��تید، اما به یادگیری دانش مس��ائل مالی 
تمایلی ندارید زیرا فکر می کنید خیلی پیچیده هستند. به نظرتان 

این خنده دار نیست؟
• تص��ور می کنید بازار بورس به خاطر نوس��انات زیاد، ریس��ک 
باالیی دارد، در حالی که نمی دانید آنچه ریسک بیشتری برای تان 

خواهد داشت، عدم استفاده از سرمایه است نه نوسانات بازار.
• هرگز به کش��ورهای فقیرنشین س��فر نکرده اید تا ببینید دنیا 
هی��چ اهمیتی به عقاید ش��ما درباره  عدالت، انص��اف و نیاز مالی 

نمی دهد.
• برای چیزهایی که نیازتان نیست ولخرجی می کنید، زیرا فکر 
می کنید مردم نگاه بهتری به ش��ما خواهند داشت، در حالی که 
این مس��ئله سبب می شود فردی خوشگذران و بی اهمیت به نظر 
برس��ید. این رفتار معموالً در افرادی دیده می ش��ود که شانس��ی 

پولدار می شوند.
• این درک را ندارید که 1۰درصد بهره در طول 2۰ سال بیشتر 
از 2۰درصد بهره در 1۰ س��ال اس��ت. برای پولدار ش��دن، زمان 
اصلی ترین عامل اس��ت، البته از جمله متغیرهایی است که هیچ 

کنترلی روی آن ندارید.
• تحقیقات نش��ان می دهد وقتی نیازهای اولیه تان برآورده شد، 
میزان خوش��بختی ای که از به دست آوردن هر ریال اضافه کسب 
می کنید، کمتر و کمتر می ش��ود. این مسئله سبب می شود تمام 
عمرتان را صرف مال اندوزی کنید، به امید اینکه به خوش��بختی 

برسید، اما در عمل این اتفاق نمی افتد.
• تص��ور می کنی��د کاری منطقی اس��ت که 2درص��د از درآمد 
خود را به مش��اوران مالی بدهید، اما این کار سبب می شود سود 

بلندمدت تان روند نزولی به خود بگیرد.
• فک��ر می کنید در بازار بورس تنها اعداد و ارقام تغییر می  کند 
و نمی دانید این ارقام مربوط به کسب و کارها و دارایی های واقعی 

است.
• نظرتان این است که اجاره نشینی سرمایه تان را هدر می دهد، 
ام��ا خیلی از افراد این کار را هوش��مندانه ترین و بهترین تصمیم 

مالی می دانند که در عمرشان گرفته اند.
• تصمیمات س��رمایه گذاری به شرایط اقتصادی بستگی دارند، 

در حالی که این دو ارتباط زیادی با هم ندارند.
• زمان��ی که برای بازنشس��تگی تان پس ان��داز می کنید به این 
فکر نیس��تید شاید 9۰ س��ال زنده باشید؛ پس اگر در 6۵ سالگی 
بازنشس��ته شوید باید یک سوم باقی مانده از زندگی تان را با این 

پس انداز بگذرانید.
کوهن��وردی،  پی��اده  روی،  مانن��د  بی هزین��ه  تفریح��ات   •
دوچرخه س��واری و کتاب خوان��ی نداری��د. در حالی که داش��تن 
سرگرمی ها و تفریحات رایگان و ارزان قیمت یک دارایی ارزشمند 

برای زندگی شخصی شماست.
• به کارهای س��خت مشغول هس��تید تا پولی به دست آورید، 
ام��ا هیچ وقتی برای خرج کردن یا برنامه ریزی برای پول های تان 
ندارید. این همانند این اس��ت که تجهیزات ورزش��ی گران قیمت 

بخرید اما هیچ وقتی برای ورزش کردن ندارید.
• توجهی به تاریخ ندارید و براساس تجربیات محدود خود عمل 

می کنید.
• ب��ه تقلید از دیگران و ب��رای اینکه از آنها عقب نمانید، در 18 
سالگی وارد دانشگاه شدید، قطعاً این کار از پرهزینه ترین کارهایی 

است که در زندگی تان انجام داده اید.
• تصور می کنید ثبات عقیده اقدامی هوشمندانه در بازار مالی و 
بورس است، در حالی که بازار مدام در حال تغییر است، اما ذهن 

شما در همان عقاید کهنه باقی مانده است.
• هیچ گاه به تفاوت دیدگاهی که افراد باتجربه و جوانان نسبت 

به پول دارند، توجه نمی کنید.
• از جمله افرادی هس��تید که اگر به ش��ما بگویند بزرگ ترین 
خبری که مردم در س��ال های آتی درب��اره آن صحبت می کنند، 
خبری است که امروز کسی آن را جدی نمی گیرد و خبرهای داغ 

امروز در سال های آینده بی معنا هستند، باور نمی کنید.
• این موضوع را باور ندارید که خیلی از کسب و کارها، یک شبه 

از سودهای باال به مرز ورشکستگی رسیده اند.
• نمی دانی��د ب��ا گفت��ن جمله  »می خواه��م میلیاردر ش��وم.« 
منظورتان این است که می خواهم میلیاردها تومان خرج کنم، در 

حالی که این جمله با میلیاردر بودن در تضاد است.
• این درک را ندارید که مدل کس��ب و کار خیلی از مؤسس��ات 
مالی بر پایه  ترس، احساسات و کمبود دانش مشتریان شان شکل 

گرفته است.
• با خواندن تمام موارد به نش��انه  تایید س��ر تکان دادید، بدون 
اینکه بدانید در تمام موارد منظورم ش��ما بودید. این مس��ئله در 

مورد خودم هم صادق است.
businessinsider/ucan :منبع

7۱ نشانه ای که شما را فردی ناتوان در مدیریت مالی معرفی می کند
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مدیران ناخدای برند

برند در آنچه عرف بازار و صنعت است برای شرکت های بزرگ مطرح و غالب شده است در حالی که شرکت های کوچک و 
متوسط بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می دهند. امروزه تمامی عرصه ها از جمله علم، آموزش، کسب و کار و صنعت 
در معرض تحوالت عمیق و پایدار قرار دارند، اما جدیدترین و چالش برانگیزترین پارادایم امروز در عرصه مدیریت سازمان ها 
حسن شهرت است. در این مقاله سعی خواهد شد به شناسایی و مفهوم پردازی فرآیند برندسازی کارآفرینانه در کسب و کار 

کوچک و متوسط )SME( بپردازیم.
ش��رکت های کوچک و متوس��ط SME دارای ویژگی منحصر به فردی هس��تند که نمی توان بازاریابی ویژه شرکت های 
بزرگ را برای شان به کار برد. عملیات روزانه سازمان، نحوه سیستم مدیریت و فرهنگ آن باید حامی برندسازی باشد تا یک 
سازمان بتواند در فرآیند برندسازی رشد چشمگیری داشته باشد. شرکت های کوچک و متوسط SME یا حتی شرکت های 
تازه  تاسیس در ابتدا هیچ هویتی در ذهن مخاطبان ایجاد نکرده اند و شرکت شهرتی نمی تواند به دست آورد. همچنین برای 
ساختن برند هیچ ساختار درون سازمانی به وجود نیامده است، از لحاظ منابع مالی هم این شرکت ها منابع محدودی دارند و 
دانش دقیق برندسازی را ندارند، پس می توان گفت شرکت های کوچک و متوسط SME عمدتا فروش را بیشتر هدف قرار 
داده اند و نگاه ویژه ای به بازاریابی ندارند و با توجه به محدود بودن منابع عمدتا فروش محور هستند. نکته مهمی که در این 
ش��رکت ها به چش��م می خورد در اکثر این شرکت ها مدیر شرکت، مالک شرکت نیز هست و دیدگاه فردی نسبت به مقوله 

برندسازی بر تصمیمات کلی شرکت در این حوزه اثرگذار است.
البته که ش��رکت های کوچک و متوس��ط SME نسبت به شرکت های بزرگ مزیت هایی دارند از جمله سرعت و انعطاف 
بیشتر در عکس العمل نسبت به تغییرات بازار، داشتن دید باز نسبت به فرصت های به وجود آمده و استفاده از آنها. شرکت های 
کوچک و متوسط SME نباید در زمینه برندسازی خود را با بنگاه های بزرگ و بین المللی مقایسه کنند، آنها باید با پافشاری 
روی خالقیت، نوآوری و انجام فعالیت های برندسازی غیرمرسوم به توسعه برند خود بپردازند. در حقیقت آگاهانه به برندسازی 
نمی پردازند، بنابراین شکلی طبیعی از برند در آنها ایجاد می شود که دربر دارنده تداعیاتی از شخص کارآفرین و شرکت است.

برندس��ازی شرکتی فرآیند برنامه ریزی و اجرایی اس��ت که به منظور ایجاد و حفظ و تداوم تصویر مطلوب یک شرکت و 
همچنین تداوم داشتن شهرت و اعتبار یک سازمان با ارسال عالئم به تمام ذی نفعان که به وسیله مدیریت رفتار، ارتباطات 
و نهادهای سازمانی صورت می پذیرد. برند شرکت مجموعه ای از تداعیات جهت ابراز ویژگی ها و شخصیت سازمان است به 
طوری که بتواند وعده ارزش و تمایز را به ذی نفعان ارائه کند و برندسازی برای شرکت های کوچک و متوسط SME می تواند 

یک مزیت رقابتی محسوب شود.
در واقع می توانیم بگوییم برندسازی یکی از تکنیک های هسته ای در فرآیند بازاریابی است که منجر به سازگاری، ماندگاری 
کس��ب و کار با محیط خارجی که مش��تریان بخش جدانشدنی از آن تلقی می ش��وند می گردد. یک کسب و کار به واسطه 
برندسازی قادر است دارایی های مبتنی بر بازار خود را ایجاد و پرورش و نوسازی کند. هنگامی که سازمان دارایی های قابل 
مشاهده توسط مشتریان خلق کند، می تواند دارایی برند خود را افزایش دهد و در عوض سود قابل مالحظه ای برای کسب 
و کار خود به ارمغان آورد. از سوی دیگر برندسازی نه تنها برای کارآفرین و کسب و کار بلکه برای مشتریان و ذی نفعان نیز 

ارزش های متفاوت بسیاری به همراه خواهد داشت.
محصوالت و خدماتی که ذیل یک برند متمایز به بازار عرضه می شوند با کارآمدی )بهره وری( بیشتری نیازهای مشتریان 
را پوشش  خواهند داد. بدین ترتیب مشتریان با وفاداری خود به برندهای قوی و شناخته شده از محصوالت و خدماتی که 
رضایت آنها را تامین نمی کند پرهیز خواهند کرد. یک برند قوی فضای امن برای مش��تریان اس��ت و در واقع برندهای توانا 

می توانند به مشتریان در تجسم درک بهتری از محصول یا خدمت کمک کند.
SME نقش مدیریت برند در کسب وکارهای کوچک و متوسط

برندها خصایص انسانی دارند و از شخصیت بهره مند هستند و می توانند رابطه با ذی نفعان ایجاد کنند. یکی از ویژگی های 
کسب و کارهای کوچک و متوسط SME اهمیت ویژه مدیرمالک در شکل گیری برند است. در بسیاری از کسب و کارهای 
کوچک و متوسط SME به نقش کارآفرین در برندسازی توجه نشده است. در این شرکت ها مدیر، مالک کسب و کار تنها 
کسی است که عمده فعالیت های بازاریابی را پیاده سازی می کند. ممکن است اندکی از فعالیت خود را معطوف به برندسازی 
کرده و یا در بس��یاری از مواقع حتی درک درس��تی از مدیریت برند به عنوان یک عملکرد س��ازمانی ندارد. در حالی که فرد 
کارآفرین می تواند نقش بس��یار مهمی در برندس��ازی و اکتساب شناخت کافی در این حوزه ایفا کند و می تواند در کسب و 

کارهای کوچک و متوسط SME حتی هویت فرد کارآفرین به عنوان برندی برای شرکت تلقی شود.
فرآیند برندسازی در کسب و کارهای کوچک و متوسط SMEتحت تاثیر سه عامل عمده به شرح ذیل است:

1. تاثیرگذاری فرد کارآفرین شامل اشتیاق، تعصبات و منطق و تجسم شخصیت او از برند
2. تاثیرگذاری بازار شامل ماهیت محصول، رقابت و گرایشات بازاریابی کسب و کار

۳. تاثیرگذاری ساختارهای شرکت شامل میزان درک و آگاهی از مدیریت و اهداف برند
در این فرآیند برندسازی موفقیت به شدت تحت تاثیر میزان خالقیت فرد کارآفرین در بازاریابی و میزان بودجه در دسترس 
است. بسیاری از شرکت های بزرگ دنیا مانند مایکروسافت، گپ، استارباکس، دل و … تماما در ابتدا کسب و کار کوچکی 
بودند که از همان ابتدا با رویکردی خالقانه، برند خود را س��اخته و پرورش داده اند. این ش��رکت های معروف نمونه بارزی از 

برندسازی کارآفرینانه هستند.
اگر به فرآیند برندسازی به عنوان مزیت رقابتی در کسب و کارهای کوچک و متوسط SME توجه شود، می توان با درک 
منسجم از فرآیند برندسازی یک برنامه دقیق جهت پیاده سازی و درگیر کردن تمام بخش های کسب و کار در ساخت آن 

تدوین کرد. برای اجرای فرآیند برندسازی باید به مراحل ذیل توجه و تاکید داشت:
• در اولین مرحله از فرآیند برندسازی مهمترین کار تمرکز بر عناصر مکمل برند از جمله لوگو و نام تجاری است در این 
صورت می توان فعالیت های بازاریابی و آتی شرکت را حول یک برند/ نام شرکتی، متمرکز کرد. با چنین رویکردی توجهات 

مصرف کنندگان به سوی نام شرکت سوق داده می شود و از تداخل و تعارض با سایر رقبا ممانعت به عمل می آید.
• مرحله دوم تمرکز بر طراحی برنامه بازاریابی خالقانه جهت شکل دادن تصویری منحصر به فرد از برند در ذهن مشتریان 
است. در واقع شرکت می تواند نام تجاری خود را در تمام فعالیت های ترفیعی از جمله بسته  بندی و تبلیغات به کار گیرد و با 

این عمل زمینه ساز طراحی برنامه های بازاریابی آتی شرکت جهت گسترش برند می شود.
• مرحله س��وم ایجاد یک مجموعه یکپارچه از عناصر آمیخته برند که منجر به افزایش آگاهی مش��تریان از برند و ایجاد 

تصویری مثبت از آن می شود.
• مرحله چهارم طراحی اس��تراتژی های مناس��ب به منظور جذب مشتریان است به همین منظور اغلب کسب و کارهای 
کوچک و متوس��ط SME باید فعالیت های خود را با ایجاد ش��بکه های ارتباطی و بازاریابی دهان به دهان نمایند تا بتوانند 

تصویری منحصر به فرد، قوی و خوشایند از برند خود در میان مشتریان به جا بگذارند.
• مرحله آخر مدیر مالک SME هم می تواند با برقراری ارتباط با سایر ذی نفعان و حضور در موقعیت های مختلف به طور 
عمده زمینه کلی بازار را به برند خود معطوف کند. بنابراین در کسب و کارهای کوچک و متوسط SME کارآفرین با توجه 
به شرایط محیط کسب و کار خود اهتمام به پیاده سازی فرآیند برندسازی می نماید تا بتواند برند مربوط را در ذهن مشترین 
تداعی نماید و ضمن تامین ارزش مورد انتظار مشتری، تقویت و توسعه جایگاه برند و ایجاد مزیت رقابتی ماندگار، پایایی و 

مانایی کسب و کار خود را در محیط هرچه بیشتر حفظ کند.
brandabout :منبع
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تکنولوژی نحوه کار و فعالیت انسان مدرن را دگرگون کرده؛ به 
نوعی که لپتاپ، تلفن هوش��مند و اپلیکیش��ن ها جای قلم و کاغذ 
را گرفته اند. حال محققان متوجه ش��ده اند که یادداشت برداری با 
کاغذ و قلم از نت برداری با لپتاپ بس��یار بهتر و کارآمدتر اس��ت. 
براس��اس این تحقیقات، یادداش��ت هایی که با کاغذ و قلم نوشته 

می شود بهتر در ذهن می ماند.
ب��رای این تحقیقات، فعالیت چندین دانش��جو در کالس درس 
تحت نظر قرار گرفته ش��د. برخی از آنها با لپتاپ یادداشت برداری 
می کردند، اما گروه دیگر، سراغ روش قدیمی رفته بودند و از کاغذ 

و قلم استفاده می کردند.
س��پس از هر دو گروه راجع به درس س��واالتی پرس��یده ش��د. 
مش��خص ش��د که گروه دوم بهتر می توانس��تند مباحث کالس را 

به خاطر داشته باشند.
پ��س از ای��ن پرس��ش ها در س��ناریویی دیگر، به ه��ر دو گروه 
اجازه داشته ش��د که به یادداشت  های شان نگاهی بیندازند. جالب 

اینجاس��ت که باز هم گروهی که با کاغذ و قلم یادداش��ت برداری 
کرده  بودند عملکرد بهتری از خود بر جای گذاش��تند، اما س��وال 
اینجاس��ت که چرا یادداش��ت برداری با قلم و کاغذ از لپتاپ بهتر 

است؟
مش��خصاً کسانی که از لپتاپ استفاده می کنند، نمی توانند روی 
مباحث ارائه ش��ده تمرکز بیش��تری داش��ته باش��ند. آنها در حین 
کالس، ب��ه کارهای دیگری نظیر چک ک��ردن ایمیل و پیغام های 
خود می پردازن��د. در حالی که گروه دیگر می توانس��تند با تمرکز 

بیشتری به مباحث ارائه شده گوش کنند.
جالب اینجاس��ت گروهی که از لپتاپ استفاده می کردند سرعت 
بیش��تری در نت برداری داشتند و یادداش��ت های دقیق تری ثبت 
ک��رده  بودند. با این وجود، بیش��تر وقت آنها صرف درس��ت تایپ 

کردن شده است.
از س��وی دیگر، کس��انی که از کاغذ و قلم اس��تفاده می کردند، 
یادداش��ت های کمتری نوشته بودند اما مجبور بودند به حرف های 

گفته شده کاماًل گوش دهند، به آنها فکر کنند و جمالت یا عبارات 
کوتاه تری بنویس��ند. در نتیجه یادداش��ت های آنها کوتاه تر بود اما 
نکات مهمتری در آنها به چش��م می خورد. بدین ترتیب این افراد 
با خواندن نوش��ته های خود، راحت تر و س��ریع تر، مباحث را به یاد 

می آوردند.
پژوهش های قبلی نش��ان می دهد که انسان نمی تواند در حین 
نوش��تن ایمیل یا حرف زدن، به صحبت های شخص دیگری گوش 
کند. این مس��ئله هم در دقت یادداشت برداری تاثیر می گذارد چرا 
که گروهی که از لپتاپ اس��تفاده می کنند، به علت س��رعت تایپ 

بیشتر، می تواند مولتی تکس کنند و کار دیگری انجام دهند.
حال اگر این اتفاقات هم رخ ندهد، فرد مجبور می ش��ود بیشتر 
از قبل یادداش��ت  ب��ردارد، در صورتی که از قلم و کاغذ اس��تفاده 
می ک��رد، مجب��ور بود به صحبت ها با دقت بیش��تری گوش کند و 

جزییات مهمتری را برای نوشتن انتخاب کند.
digiato :منبع

چرا یادداشت برداری با قلم و کاغذ از لپتاپ بهتر است؟
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