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همتی از برنامه ویژه بانک مرکزی برای مهار تورم خبر داد

آغاز جنگ با تورم
فرصت امروز: بزرگترین دس��تاورد دولت یازدهم این بود که توانس��ت بعد از 25 س��ال تورم را تک رقمی کند؛ 
تورمی که سال 92 برابر با 34.7درصد بود، سال 93 به نصف رسید و رقم 15.6درصد را نشان داد و در ادامه در 
س��ال 95 و 96 به ترتیب با 9 و 9.6درصد تک رقمی ش��د، اما در س��ال گذشته بود که ورق تورم دوباره برگشت؛ 
به طوری که تورم س��ال 97 به 26.7درصد رس��ید و اولین ماه س��ال 98 هم ش��اخص قیمت مصرف کننده رقم 
30.6درصد را نش��ان داد. تمام این آمار و ارقام نش��ان می دهد که اگر وضع با همین منوال پیش برود، باید شاهد 
نرخ های باالتری برای تورم بود. با این وضعیت، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی روز یکشنبه در صفحه 
اینس��تاگرام خود نوش��ت: »علی رغم نوسانات اقتصادی سال پیش، با اقدامات کنترلی، رشد نقدینگی در سال 97 
معادل 23درصد، یک واحد درصد بیش��تر از س��ال 96 و 7 واحد درصد کمتر از سال 94 ثبت شد.« او ادامه داد: 
»در شرایط حاضر نباید با تشدید نااطمینانی، تقاضای داخلی تشدید شود، به  همین دلیل، بانک مرکزی برای...

رئیس سازمان خصوصی سازی از آخرین وضعیت سهام عدالت خبر داد
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جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال 2۰1۸

تصویر حقوق مالکیت در ایران

5 راهکار برای ارتباط تاثیرگذار با کارمندان
استراتژی با اهداف آغاز می شود

CXM  افزایش وفاداری به برند با استفاده از
5 اشتباه بازاریابی و تبلیغاتی در اینستاگرام

تبلیغات حرفه ای: راه موفقیت در بازار
ایجاد مزیت رقابتی در دنیای آنالین

۸ تا 1۶

مدیریتوکسبوکار

ارزش سهام اینتل پس از کاهش 
درآمد و پیش بینی های سال 

2۰1۹ ریزش کرد

7
احتمال افزایش قیمـت خودرو در آینده نزدیک وجود دارد 

و از طرفی پیش بینی می  شود در بودجه ۹۸ بنزین 
هم گران شود که همزمانی افزایش قیمت بنزین و...

 خودرو و بنزین
با هم گران می شود!

یادداشت
نقش سدها در مدیریت 

خشکسالی و سیالب

کش��ور ایران در منطقه کمربند 
خش��ک و بیابانی جهان قرار گرفته 
ج��زو  آن  مرک��زی  کویره��ای  و 
خش��ک ترین مناطق دنیا به ش��مار 
آماری  دوره های  بررس��ی  می روند. 
ب��ارش و رواناب در کش��ور نش��ان 
می ده��د ک��ه در ایران ب��ه تناوب 
دوره های تر و خش��ک شدید تکرار 
شده است. بر این اساس در ایران یا 
با مسائل و مشکالت کمبود بارش و 
خشکسالی دست به گریبان بوده ایم 
و یا در دوره های ترسالی و در زمان 
بارش های س��نگین، وقوع سیالب، 
کشور را با خس��ارات جانی و مالی 
ش��دید بعضا فاجعه بار مواجه کرده 
است. خشکس��الی شدید و طوالنی 
اواس��ط دهه 1330 تا اواس��ط دهه 
دوره  ی��ک  آن  از  پ��س  و   1340
طوالنی مرطوب از س��ال 1347 تا 
1376 و وقوع س��یالب های بسیار 
ب��زرگ و فراگیر س��ال های 1347، 
1350 ، 1351 و در ادام��ه وق��وع 
س��یالب های بزرگ در س��ال های 
1370 و 1371 که به طور مثال در 
حوضه دریاچه ارومیه باعث افزایش 
بی س��ابقه تراز آب دریاچه ارومیه تا 
ح��دود 1278 متر باالتر از س��طح 
دریا )یعنی حدود هشت متر بیشتر 
از ت��راز کنونی دریاچه ارومیه ای که 
تا مرز خشکیدگی کامل پیش رفته 
بود،( شد.     ادامه در همین صفحه

دوشنبه
۹  اردیبهشت

13۹۸
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ادامه از همین صفحه
 در آن س��ال ها ب��رای حفاظ��ت از هج��وم آب ش��ور دریاچ��ه به 
زمین ه��ای کش��اورزی اطراف، دایک های متعددی احداث ش��د. در 
نهایت خشکس��الی طوالنی سال های 1377 تا 1397، که کشور را با 
مش��کالت مختلف کمبود آب، آلودگی هوا و توسعه ریزگردها مواجه 
کرد و متاس��فانه هم اکنون وقوع س��یالب فراگیر و ویرانگر فروردین 
1398 که ش��مال، غرب و جنوب غرب کشور را درنوردید و خسارات 
جانی و مالی فراوانی برجا گذاش��ت. البته دوره های آماری طوالنی و 
خاص خشکسالی و همچنین سیالب های اخیر، تفاوت بسیار زیادی 
با دوره های خشکس��الی  و سیالب های قبلی دارند که در ادامه مورد 

بررسی قرار گرفته اند.
در دوره خشکس��الی خاص و طوالنی اخیر، عالوه بر کاهش مقدار 
بارندگی، ش��دت، الگ��و و نوع بارش ه��ا نیز تغیی��رات قابل توجهی 
داش��ته است و ش��اهد بوده و هس��تیم که بارندگی های موثر بیش 
از 10 میلیمت��ر در روز ب��ه طور چش��مگیری کاهش یافته اس��ت و 
در عی��ن حال بخش قابل توجهی از بارش ه��ا به دلیل اینکه مقادیر 
آنه��ا زیر 10 میلیمتر در روز بوده ان��د، موثر نبوده و روانابی را تولید 
نمی کنند. در دو دهه اخیر کاهش چش��مگیر بارش برف نیز به نوبه 
خود مشکالت بهره برداری مس��تقیم از رواناب را تشدید کرده است 
و رواناب یکنواخت بهار و تابستان و منطبق با مصارف، جای خود را 
به سیالب های شدید پاییز و زمستان داده است، که مصارف مختلف 
آب در آن زمان ه��ا در حداق��ل خود بوده و هیچ گون��ه انطباقی بین 

منابع و مصارف آب وجود ندارد.
طی دوره آماری خشکس��الی مورد نظر، اتفاق ناخوشایند دیگری 
نیز به وقوع پیوس��ت و آن هم افزای��ش دما بود که منجر به افزایش 
تبخیر و تعرق و مصارف کش��اورزی ش��د. از طرفی رشد جمعیت و 
افزایش نیاز آبی ش��رب و صنعت، فش��ار هرچه بیشتری را بر منابع 

آب کشور وارد کرد.
همه این ش��رایط منجر به افزایش برداشت های بی رویه از آب های 
ارزشمند و استراتژیک زیرزمینی شد و بسیاری از دشت ها و مناطق 
مختلف کش��ور را بحرانی ک��رد. این اضافه برداش��ت ها در برخی از 
دش��ت های کش��ور به حدی بود ک��ه عمال با حف��ر و بهره برداری از 
چاه های جدید، مقدار کل تخلیه از مجموعه چاه های آب آن منطقه 
ثابت باق��ی ماند. به عب��ارت دیگر، آبخوان برخی از مناطق کش��ور 
ب��ه طور کامل تخلیه ش��د و دیگر آبی برای تخلی��ه چاه های جدید 
وجود نداشت، به نحوی که منجر به گسترش پدیده فرونشست های 
ش��دید در بسیاری از نقاط کشور ش��د. در مجموع و با توجه به این 
توضیحات، در سال های اخیر به رغم اینکه بارندگی ها با کاهش فقط 
ح��دود 15 تا 20درص��دی مواجه بوده اس��ت، رواناب های نظیر، در 

بسیاری از حوضه ها بیش از 40درصد کاهش یافته است.
به رغم وجود این همه مشکالت کم نظیر که در دوره آماری خشک 
مورد بحث در کش��ور به وقوع پیوسته اس��ت، خوشبختانه سدهای 
موجود و در دست بهره برداری توانستند منابع آب و تامین نیازها را 
به خوبی مدیریت کنند به نحوی که به نظر می رس��د حتی بسیاری 
از مسئولین نیز به تبعات واقعی خشکسالی ها پی نبرده و بسیاری از 
مردم نیز به دلیل عدم دریافت هشدارهای الزم، حتی متوجه کمبود 
آب نیز نش��دند. البته این موضوع )یعن��ی بی توجهی به کم آبی ها و 

عدم آگاه سازی مردم(، در نوع خود عیب بزرگی است که بایستی به 
صورت مجزا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

طی سه ماه گذش��ته، سیالب های بسیار بزرگی در کشور به وقوع 
پیوس��ت که در نوع خود کم نظیر بوده و طی آن بس��یاری از مناطق 
کش��ور که از خشکسالی شدید و طوالنی مدت رنج می بردند، شرایط 
مطلوبی پیدا کرده و بس��یاری از تاالب ها و دش��ت ها س��یراب شد و 
منجر به ش��ور و شعف مردم به خصوص در مناطق کویری و اطراف 
تاالب های خشکیده، شد. در این شرایط اگر سدهای مخزنی نبودند، 
این خوش��حالی مردم از دوام زیادی برخوردار نمی بود و می توانست 
منجر به افزایش ش��دید خس��ارات جانی و مالی در مناطق مختلف 
کش��ور ش��ود. با وقوع بارندگی های بهار و زمس��تان امسال که بطور 
متوس��ط رش��دی حدود 300 درصدی را نش��ان می دهند، می توان 
امی��دوار بود که دوره خشکس��الی ش��دید حدود دو ده��ه اخیر به 
پایان رس��یده اس��ت و همانند تناوب دوره های خشک و تر گذشته، 
دوره ای از ترس��الی آغاز شده باشد که در نوع خود جای بسی سرور 
و ش��ادمانی است، ولی در این ش��رایط نیز در صورت نبود سدهای 
مخزنی، وقوع س��یالب های فراگیر و ویرانگر مانند سیالب های بهمن 
م��اه 97 و فروردین 98 می توانس��ت منجر به فاجعه ملی و مش��ابه 

سیالب سال 2010 پاکستان شود.
وجود س��د کرخه، س��د دز و س��دهای کارون س��یالب های اخیر 
خوزستان که دوره بازگشت آنها تا حدود هزار سال تخمین زده شده 
اس��ت را کنترل کرده و خس��ارات پایین دست را به حداقل رساندند. 
هرچند که اگر تجاوز به حریم و بستر رودخانه در پایین دست سدها 
صورت نمی پذیرفت که منجر به کاهش عبور جریان س��یالب ش��ود 
و از طرفی اگر مس��ئولین محلی اس��تان ها به منظور حفظ آب برای 
تامین نیازهای شرب و کشاورزی، از تخلیه موثرتر سدها ممانعت به 
عمل نمی آوردند و از همان ابتدا و پیش از وقوع سیالب ها، تخلیه از 
سدها با مقادیر بیشتری انجام می پذیرفت، خسارات در خوزستان به 
طور کامل کنترل می ش��د. کما اینکه اگر سد تنگ معشوره که سابقه 
مطالعاتی آن به حدود 25 س��ال می رس��د، ساخته شده بود، فاجعه 

استان لرستان به وقوع نمی پیوست.
برای آشکارس��ازی نقش س��دها در کنترل و مدیریت سیل، کافی 
اس��ت وضعی��ت روندیابی س��یالب های بهمن ماه س��ال گذش��ته و 
فروردین ماه س��ال جاری در مخازن سدها را مورد بررسی و تحلیل 
قرار داد. در این راستا، در نیمه شب نهم بهمن ماه، سیالب تاریخی 
و بزرگی در حوضه کرخه به وقوع پیوس��ت که مقدار  پیک ورودی 
آن به س��د کرخه حدود 6800 متر مکعب بر ثانیه به ثبت رس��یده 
اس��ت که در نوع خود و تا آن زمان بی سابقه بوده است. خوشبختانه 
س��د کرخه توانست این سیالب را کنترل کرده و از وقوع یک فاجعه 
ملی جلوگیری کند. س��یالب های نوروز 98 ورودی به س��د کرخه با 
مقادیر پیک حدود 8800 متر مکعب بر ثانیه نیز در س��د یادش��ده 
مس��تهلک شد. البته سد دز نیز خسارات سیالب بزرگ سال 1395 
با دبی پیک حدود 8000 متر مکعب بر ثانیه و س��یالب اس��تثنایی 
فروردی��ن 98 با دبی پیک حدود 8000 متر مکعب بر ثانیه و س��د 
گتوند س��یالب بزرگ سال 1394 با دبی پیک 5000 متر مکعب بر 
ثانیه و سد گلستان س��یالب بزرگ مرداد ماه 1380 را با دبی پیک 
حدود 3000 متر مکعب بر ثانیه )که دوره بازگشت آن بیش از هزار 

س��ال تخمین زده شده است(، را به حداقل رساندند. در نمودار )1( 
هیدروگراف های ورودی و خروجی سد مخزنی کرخه برای دو سیل 

بزرگ بهمن ماه 97 و فروردین ماه 98 نشان داده شده است.
الزم به ذکر است چنانچه سد بختیاری نیز به موقع ساخته می شد، 
عالوه بر حفظ چند میلیارد متر مکعب آب، خسارات پایین دست سد 
دز نیز به طور کامل کنترل می ش��د. متاس��فانه چند سالی است که 
احداث سد بختیاری به دالیل غیرکارشناسی به تاخیر افتاده است و 
تداوم این موضوع و عدم آغاز عملیات اجرایی سد بختیاری می تواند 
ع��الوه بر هدررف��ت آب، موجب نگرانی مس��ئولین و مردم در دوره 

مرطوب پیش رو و در زمان وقوع سیالب باشد.
 رودخانه دز از دو سرشاخه بختیاری و سزار تشکیل شده است که 
بیش از نیمی از آب آن از سمت رودخانه بختیاری وارد دز می شود. 
در ص��ورت احداث س��د بختیاری عالوه بر کنترل س��یالب ها، برای 
تولید برق که در زمره انرژی های پاک قرار می گیرد و مشکالت تولید 
گازهای گلخانه ای را نیز ندارد، بس��یار اثرگذار خواهد بود. با احداث 
سد بختیاری عالوه بر تامین کمبود نیازهای کشاورزی، تولید انرژی 
برقابی حوضه آبریز دز به دو برابر خواهد رس��ید. ضمناً احداث س��د 
بختیاری عالوه بر افزایش آب تنظیمی سیستم رودخانه دز، موجب 
تله اندازی بخش قابل توجهی از رس��وبات ورودی به مخزن س��د دز 

شده و به افزایش عمر مفید مخزن سد دز کمک خواهد کرد.
در بس��یاری از مناطق کشور، به خصوص در مناطق ساحلی، زمان 
تمرک��ز حوضه ها کوتاه اس��ت و با وقوع بارش و ایجاد س��یالب، این 
منابع آبی س��ریعاً از دسترس خارج شده و به دریا تخلیه می شوند و 
امکان اس��تفاده از آنها بدون احداث سازه های ذخیره آب غیرممکن 
خواه��د بود. به طور مثال در اس��تان گیالن در حال حاضر س��االنه 
بیش از 3 میلیارد متر مکعب آب ش��یرین رودخانه ها بدون استفاده 
به دریا می ریزد در حالی که شبکه بزرگ سپیدرود در همین استان، 

از کمبود آب در رنج است.
نمون��ه دیگر این ام��ر را می توان در حوضه های جنوبی مش��اهده 
ک��رد. رژیم رودخانه های جنوب کش��ور بارانی بوده و جریان پایه آن 
نسبت به حجم سیالب ها، بسیار اندک است. بنابراین رژیم اصلی این 
رودخانه ها سیالبی بوده و عمده آن در ماه های دی ، بهمن، اسفند و 
فروردین اتفاق می افتد که چنانچه مهار نشود، به دلیل نبود نیاز آبی 
مس��تقیماً به دریا تخلیه می شوند. این درحالی است که عمده نیازها 
در این مناطق، مربوط به ماه های، اردیبهشت، خرداد، تیر، شهریور، 
مهر و آبان است، بنابراین چنانچه سدی در این منطقه وجود نداشته 
باش��د، عماًل نمی توان مقادیر سیالب را کنترل کرد و این منابع آب 
بالاس��تفاده به دریا تخلیه می ش��ود. در ضم��ن، تخلیه حجم عظیم 
جریان س��یالبی در مسیر رودخانه س��بب بروز خسارت های زیادی 
نیز می ش��ود که با ساخت س��د، ضمن استفاده مطلوب از منابع آب، 
از بروز خس��ارت های جبران ناپذیر به جان و مال مردم نیز جلوگیری 

می شود.
از طرفی، در س��ال های اخیر تغیی��رات آب و هوایی موجب تغییر 
بیش��تر در توزی��ع زمانی و مکان��ی بارش و همچنین می��زان و نوع 
آن )تبدی��ل برف به باران(، تغییر در می��زان بزرگی و فراوانی وقوع 
س��یالب ها، تغییر در میزان آورد س��الیانه، تغییر در ماه های مستعد 
برای وقوع س��یالب های حداکثر، تغیی��ر در کیفیت آب ها، تغییر در 

می��زان تبخیر و همچنین می��زان تغذیه س��فره های آب زیرزمینی 
خواهد ش��د. همچنین افزایش دم��ا، هم میزان بارش برف را کاهش 
داده و همزمان ذوب آن را از فصل بهار به فصل زمستان تغییر داده 
اس��ت که این مس��ئله بر الگوی فصلی جری��ان آب رودخانه ها  نیز 
تأثیر گذاش��ته اس��ت. در واقع در اثر این پدیده، مکانیزم طبیعی که 
تضمین کننده توزیع متوازن و تدریجی آب در ماه ها و فصول مختلف 
س��ال اس��ت، به مرور تغییر ک��رده و جای خود را ب��ه بارندگی های 
شدید، رگبار و سیالب های ناگهانی داده است. به عبارت دیگر حجم 
رواناب ه��ا در فصل زمس��تان افزایش یافته و در فصول خش��ک، به 
ش��دت کاهش یافته است. بر این اساس، بهترین راهکار مناسب که 
بتواند تش��دید عدم توازن مکانی و زمانی بی��ن منابع و مصارِف آب 
را تعدیل کند، احداث س��دهای مخزنی جهت ذخیره آب در فصول 

پرآب و توزیع تدریجی آن در فصول خشک است.
جمع بندی و نتیجه گیری:

در حال حاضر س��دها جزو مؤلفه های اصلی مدیریت منابع آب در 
جهان و از جمله ایران هس��تند و بدون استفاده از این زیرساخت ها 
نمی ت��وان بخ��ش آب کش��ور را راهبری کرد. وابس��تگی بخش های 
مختلف مصرف کننده به نقش تأمین آب سدها و همچنین وابستگی 
جوامع و توس��عه پایین دس��ت س��دها به نقش کنترل سیالب آنها و 
بس��یاری موارد دیگر، حذف س��دها را از سیستم مدیریت منابع آب 

کشور غیرممکن می سازد.
در بسیاری از مناطق کشور که به دلیل کمبود اعتبارات، طرح های 
توس��عه منابع آب به موقع به اجرا نرس��یده اند، مردم راسا وارد عمل 
ش��ده و با برداش��ت های غیراصولی از آب های سطحی و زیرزمینی، 

توسعه ناپایدار را باعث شده اند.
همه فشار برای ایجاد اشتغال، بر منابع آب وارد شده است و تقریبا 
تمامی طرح های توس��عه، آب محور بوده اند. این در حالی اس��ت که 
پتانس��یل های بالقوه کشور مانند گردشگری و معادن و صنایع برای 

افزایش اشتغال مورد توجه قرار نگرفته است.
معضل اصلی دشوارشدن تامین آب در سال های اخیر این است که 
کاهش رواناب، بیش از دو برابر کاهش مقدار بارندگی ها بوده است.

بس��یاری از س��دهایی که ورودی آنها در چند س��ال اخیر کاهش 
یافته بود، شدیدا مورد انتقاد قرار گرفته بودند در حالی که همه این 
قبیل س��دها، در سیالب های اخیر با ظرفیت کامل مورد بهره برداری 
قرار گرفته اند که از آن میان عملکرد س��دهای کرخه، ساوه، گاوشان 
و حتی سد تالوار قابل توجه بوده است. این در حالی است که کاهش 
ورودی به این گونه س��دها در خشکسالی های اخیر، به دلیل توسعه 

بی رویه و ناپایدار توسط مردم در باالدست این سدها بوده است.
عبور از دوره  طوالنی خشکس��الی های طوالنی مدت طی سال های 
77 تا 97 و همچنین تعدیل خس��ارت سیل ها بدون وجود سدهای 
مخزنی غیرممکن بود. ضمن اینکه چنانچه س��د بختیاری س��اخته 
شده بود، خسارات سیالب در خوزستان به طور کامل کنترل می شد 
و بخ��ش بزرگ تری از حجم س��یالب ها مدیریت می گردید. عملکرد 
سدهای مخزنی حوضه های کرخه و کارون مصداق بارز این ادعاست.

در صورت س��اخت سد تنگ معشوره بر روی رودخانه کشکان که 
س��ابقه مطالعاتی آن به 25 سال می رس��د، فاجعه استان لرستان به 

وقوع نمی پیوست.

نقش سدها در مدیریت خشکسالی و سیالب

مصطفی فدایی فرد
رئیس کمیته ارزیابی سیالب کمیته 

ملی سدهای بزرگ ایران



چ��را هزینه مبادله و تولید در ایران ب��اال و قدرت رقابت پذیری پایین 
اس��ت؟ چرا س��رمایه گذاری بخش خصوصی ثابت مان��ده یا حتی رو به 
کاهش گذاش��ته است؟ چرا نرخ تش��کیل و ماندگاری و رشد بنگاه های 
ایرانی بس��یار پایین است؟ قطعا پاسخی واحد برای این پرسش ها وجود 
ندارد، اما به نظر می رسد دلیل اصلی افتادن در »دام بزرگ رشد پایین« 
را باید به س��یطره نهادهای بد و معیوب مربوط دانس��ت. برای رهایی از 
چنین دامی، نیازمند ساختن نهادهای خوب هستیم و در بین آنها، نهاد 

احترام به حقوق مالکیت خصوصی نقش برجسته ای دارد.
این بند نخست تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس از جایگاه 
ای��ران در ش��اخص بین المللی حقوق مالکیت در س��ال 2018 اس��ت. 
ای��ن گزارش با هدف برجس��ته کردن نقش و اهمی��ت نهادها و هزینه 
مبادله و تمرکز بر نهاد حقوق مالکیت منتش��ر شده است. گزارش نهاد 
پژوهش��ی مجلس با استناد به آمارهای سال 2018 نشان می دهد ایران 
در جدیدترین ش��اخص بین المللی حقوق مالکیت در بین 125 کش��ور 
جه��ان، رتب��ه 91 و در بین 17 کش��ور منطقه منا )به ع��الوه ترکیه و 
پاکس��تان( رتبه 13 را کسب کرده است و عقب تر از کشورهای در حال 
توس��عه رقیب همانند ترکیه، عربس��تان، امارات، مال��زی و اندونزی در 
سال 2018 قرار گرفته است. این در حالی است که به موجب ماده 22 
قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است در پایان سال چهارم 
اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در 
میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال 

20درصد از این هدف محقق شود.
با نگاه به رتبه ایران در روند چندساله، شاهد بهبود پیوسته اما بسیار 
کندی هس��تیم، اما تا رس��یدن به رتبه س��وم در منطقه فاصله بس��یار 
زیادی داریم. بهبود رتبه در ش��اخص بین المللی حقوق مالکیت و توجه 
ب��ه اجزای اصل��ی آن، به ویژه اِعمال حاکمیت قان��ون، در جهت ارتقای 
حقوق مالکیت به عنوان یکی از الزامات توسعه اقتصادی، ضروری است.

گزارش بازوی پژوهش��ی مجلس از پنج فصل تشکیل شده: در بخش 
نخس��ت، اهمیت حقوق مالکیت به عنوان پیش ش��رط هرگونه فعالیت 
اقتصادی تش��ریح شده و علت غایی رش��د اقتصادی به نهادهای خوب 
نسبت داده می شود. بخش دوم و ویژه گزارش به بررسی نقش و اهمیت 
نهادها و هزینه مبادله در عقب ماندگی و پیشرفت یا فقر و ثروت ملت ها 
اختص��اص دارد؛ نهادهایی از قبیل احت��رام به حقوق مالکیت خصوصی 
با ایجاد انگیزه در مردم، آنها را تش��ویق به س��خت تر و بهتر کار کردن 
می کنند که به رونق و ش��کوفایی اقتصادی کش��ور منجر خواهد ش��د. 
در واق��ع، دو فصل نخس��ت این گ��زارش به عنوان چارچ��وب و مبنای 
نظری ش��اخص بین المللی حقوق مالکیت، مورد توجه است. فصل سوم 
به معرفی و تعریف »ش��اخص بین المللی حق��وق مالکیت« و نماگرها و 
مؤلفه های آن اختصاص دارد. در فصل چهارم، جدیدترین نتایج شاخص 
بین الملل��ی حقوق مالکیت درباره رتبه کش��ورهای جه��ان با تمرکز بر 
جایگاه ایران در 10 س��ال گذشته، ارائه و تحلیل شده است. در آخرین 
فصل گزارش نیز نکات��ی درخصوص کیفیت تضمین حقوق مالکیت در 

ایران مطرح شده است.
حقوق مالکیت چیست؟

حق��وق مالکیت بر ی��ک دارایی )یا منب��ع تولید( به معن��ای اختیار 
انحصاری تعیین ش��یوه اس��تفاده از آن دارایی اس��ت، خواه این دارایی 
در مالکیت دولت یا فرد باش��د. حقوق مالکیت خصوصی، نقشی حیاتی 
در رش��د و ش��کوفایی اقتصادی دارد، چون به عامالن اقتصادی انگیزه 
می ده��د از مناب��ع به کاراتری��ن روش ممکن اس��تفاده کنند و دغدغه 
حفاظ��ت و صیانت از آنها را نیز داش��ته باش��ند. ب��دون حقوق مالکیت 
خصوصی، هیچ کس انگیزه ای برای س��خت کار کردن یا اختراع جدید یا 

یافتن روش های بهتر انجام کارها نخواهد داشت.
«فاجع��ه دارایی اش��تراکی» به معنای اتالف و ناب��ودی یک دارایی از 
س��وی همه، هنگامی رخ می دهد که مالکیت یک دارایی روشن نباشد و 
به شکل اشتراکی اداره ش��ود. وقتی مالکیت یک دارایی همگانی باشد، 
هیچ کس حاضر نمی ش��ود برای حفاظت یا بهره برداری کارای آن تالش 
کن��د؛ چون پاداش این زحمات به احتم��ال زیاد نصیب دیگران خواهد 
ش��د. فاجعه دارایی اش��تراکی، اس��تداللی قوی به نفع حقوق مالکیت 

خصوصی اس��ت. تجربه شکست خورده کشورهای کمونیستی نشان داد 
لغو حقوق مالکیت خصوصی به تخریب منابع موجود و فقر و محرومیت 
مردم مي انجامد. آدام اس��میت در کتاب »ثروت ملل« استدالل می کند 
که درآمد ملی هر کش��ور، به بهره وری نیروی کار آن وابس��ته اس��ت و 
به��ره وری نیروی کار نیز به وس��عت بازارها و دامنه تقس��یم کار منوط 
اس��ت، اما چرا برخی کش��ورها توانس��ته اند تا حد امکان از تقسیم کار 
بهره ببرند و ثروتمند ش��وند، در حالی که س��ایر کشورها ناتوان بودند و 
در نتیجه فقیر باقی ماندند؟ پاس��خ اس��میت در مضمون مهم، اما مورد 
غفلت واقع ش��ده »امنیت حقوق مالکیت افراد« نهفته اس��ت که آنها را 
قادر می کند تا »ثمرات کار خویش را برای خویش نگهدارند« و تقسیم 
کار هرچه بیش��تری امکان پذیر می شود. اس��میت در بخش هزینه های 
برق��راری عدال��ت در کتاب ث��روت ملل با صراحت و تأکید می نویس��د: 
»عدالت باید همچون س��تونی حافظ و حامی جامعه دیده ش��ود« و به 
ادع��ای وی آن کش��ورهایی که موفق به »اجرای نس��بتاً خوب عدالت« 
ش��وند به نحوی که حقوق مالکیت تضمین شود و اجازه سرمایه گذاری 
و دادوستدهای سودآور داده شود، شاهد پژوهش رشد و توسعه پیوسته 
اقتصادی خواهند بود. پژوهش های نظری و تجربی اخیر اندیش��مندان 
توس��عه اقتصادی و به ویژه نهادگرایان، مؤید ایده های آدام اس��میت در 
تقریباً 250 سال پیش اس��ت که بر نقش اساسی »نهادها«ی پشتیبان 
حق��وق مالکی��ت برای رس��یدن به توس��عه اقتصادی تأکید داش��ت و 
مهم ترین نهادها را »قوه قضائیه مستقل« و »اجرای عدالت« می دانست.

راهکارهای بهبود حقوق مالکیت در ایران
تش��کیل نهادهای برقرارکننده و محافظت کنن��ده از حقوق مالکیت، 
کلید بهره مندی از ظرفیت های بالقوه در بخش رس��می اقتصاد اس��ت. 
البته اهمیت این نهادها در کش��ورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر 
اس��ت؛ زیرا بخش غیررس��می در این کش��ورها حجم بیش��تری دارد و 
بنابراین پتانس��یل رشد بالقوه در آنها بیشتر اس��ت. اگرچه آمار ارتقای 
رتبه ایران در ش��اخص های حقوق بین الملل��ی مالکیت گواهی می دهد 
دولت نسبت به مسئله حقوق مالکیت در یک سال اخیر بی توجه نبوده 
و حت��ی در بخش هایی همچون ثبت مالکیت، جایگاه مطلوب 30 را در 
جهان از میان 125 کشور کس��ب کرده، اما همچنان نماگرهای حقوق 
مالکیت گویای این موضوع اس��ت که با وجود بهبود وضعیت اما شرایط 

مطلوب و مناسب نیست.
البته مشکالت حتی ابتدایی زیادی درباره رژیم کنونی حقوق مالکیت 
ما وجود دارد. برای مثال، هنوز کاداس��تر برای کشور تهیه نشده است. 
میلیون ها ایرانی روی زمین هایی کار و زندگی می کنند که فاقد اس��ناد 
روش��ن قانونی هس��تند )اس��نادی که یا کامال تعریف ش��ده و روش��ن 
نیس��تند یا از س��وی نهادهای حکومتی در مواردی به رسمیت شناخته 
نمی ش��وند(. بخش زیادی از جامعه ایران که شامل گروه های محروم و 
در حاش��یه مانده به دور از نفوذ اجتماعی هستند، هنوز در فهم مشترک 
و روش��نی نس��بت به مقوله حقوق مالکیت عاجز هستند و البته قوانین 
مصوب نیز در این راس��تا حمایت الزم را از آنها به عمل نمی آورد. عالوه 
بر این، انبوه موانع دس��ت وپاگیر قانون��ی و اداری و تبعیض ها هم اجازه 
نمی ده��د همه مردم بتوانن��د از اموال خود آنگونه ک��ه به نفع خویش 
تش��خیص می دهند، اس��تفاده کنند. تضعیف حقوق مالکیت خصوصی 
باعث می ش��ود برخی از افراد بر مبنای ویژگی های شخصی فرصتی پیدا 
کنن��د تا بر فرد دیگری تبعیض روا دارن��د. در صورتی که حق مالکیت 
در راس��تای بنیادی تری��ن اهدافش جلوی رقابت مخ��رب برای کنترل 
مناب��ع اقتص��ادی را می گیرد. همانگونه که حق��وق مالکیت نامطمئن و 
متزلزل بیش از هر چیزی به گروه های محروم و در حاشیه مانده آسیب 
می رس��اند، به همان اندازه مالکیتی که به درس��تی تعریف شده باشد و 
به خوبی تحت حمایت قرار گیرد، می تواند رقابت مس��المت آمیز و مولد 
را جایگزین رقابت خش��ونت آمیز و مخرب کند. به همین دلیل، استمرار 
حقوق مالکیت به جای آموزش خودخواهی، در عمل حس به اش��تراک 

گذاشتن را افزایش می دهد.
در نماگرهای ش��اخص بین المللی حقوق مالکیت، استقالل قضایی در 
مقام معیار اندازه گیری محیط حقوقی و سیاس��ی انتخاب شده است. در 
واقع، استقالل دستگاه قضایی امروزه از اصول پذیرفته شده در نظام های 
سیاسی کشورهای توسعه یافته دنیاست؛ به گونه ای که نقض آن از سوی 
قوای دیگر در هر کش��ور و نیز دولت های سایر کشورها امری ناپسند و 
درخ��ور نکوهش اس��ت. نظام قضایی که حامی حقوق مالکیت اس��ت و 

قراردادها را به ش��یوه بی طرفانه و منصفانه تنفیذ می کند، پایه و بنیان 
اصلی تش��کیل س��رمایه و کس��ب منافع از تجارت را فراهم می کند که 
محرک ه��ای اصلی رش��د اقتص��ادی و در نهایت خلق ثروت محس��وب 
می ش��وند. برعکس، حق��وق مالکیت نامطمئن، امض��ای توافق هایی که 
اجرای آنها قطعی نیس��ت و تبعیض های حقوقی که نسبت به برخی روا 
داشته می ش��ود، باعث تضعیف سرمایه گذاری و کاهش منافع حاصل از 
تجارت می ش��ود. همچنین طوالنی شدن فرآیند دادرسی و جبران زیان 
فرد خس��ارت دیده از سوی سوءاس��تفاده کننده و خلف وعده کننده نیز 

ارزش واقعی طلب شاکی را به شدت پایین می آورد.
دومین مؤلفه و شناس��نده در نماگر محیط حقوقی و سیاسی مسئله 
حاکمی��ت قان��ون اس��ت. در واقع، آنچه تفاوت در س��طوح ش��کوفایی 
بی��ن ملت ها را توضیح می دهد، چارچوب نهادی اس��ت که یک کش��ور 
برمی گزین��د و بنیادی ترین این نهادها حاکمیت قانون اس��ت. نهادها را 
قوانین و قواعد رس��می و غیررس��می تعریف کردیم ک��ه بر تعامالت ما 
حاکم اس��ت. نهادها قواعد ب��ازی را تعیین می کنند. اگر قواعد به خوبی 
تعریف  ش��ده باشند )مشخص و ش��فاف و در خدمت کسب وکار باشند( 
رف��اه و آبادان��ی برای مردم به همراه می آورند. اگ��ر قواعد بازی مبهم و 
نامطمئن باشند و از اموال مردم حمایت نکنند، جلوی شکوفایی و رونق 

اقتصادی گرفته می شود.
حکومت ها س��وای مصادره و تصاحب مس��تقیم ام��وال و دارایی های 
بخ��ش خصوصی، به ش��یوه های غیرمس��تقیم و به اصط��الح »مصادره 
خزنده« )یا تدریجی( نیز اموال ش��هروندان را تصاحب می کنند. در این 
ن��وع مصادره، دولت ها با افزایش ناگهانی نرخ مالیات یا نرخ تورم، تغییر 
ناگهانی قوانین و مقررات، باعث می شوند منافع و سود سرمایه گذاری ها 
و دارایی ه��ای بخش خصوص��ی کاهش یابد. ایج��اد تورم های دورقمی 
پرنوس��ان در کشور که هر از گاهی ش��اهد هستیم، به زیان طلبکاران و 
به نفع بدهکاران تمام می ش��ود و معموال بزرگترین بدهکار نیز همیشه 
دولت ها هس��تند که به این ش��یوه، ارزش واقعی بدهی خود را به شدت 
کاهش می دهند. در واقع، س��اده ترین حالت ممکن قیمت گذاری اداری 
و دستوری است که موجب تخصیص غیربهینه منابع می شود. همانطور 
که میلتون فریدمن در س��خنرانی س��ال 1966 در دانشگاه شیکاگو نیز 
مطرح کرد: »اگر موفق ش��دید برخی از قیمت ها و دس��تمزدها را پایین 
بیاورید، تنها فش��ار تورمی را به سمت دیگری رانده اید و آن فشار را در 

آنجا پرنیروتر کرده اید».
دولت ها با سیاست گذاری های غیرکارشناسی و غیرتخصصی اقتصادی 
همچون قیمت گذاری های دس��توری برای دف��ع بیماری هایی همچون 
تورم مزمن که خود مسبب آن بودند، عالوه بر اینکه به طور غیرمستقیم 
روی کیفی��ت قوانین و مقررات تأثیر می گذارن��د، به طور ناخودآگاه در 
ابهام آفرینی فضای کسب وکار نقش جدی دارند. دولت ها البته زمانی که 
در این مس��یر گل آلود گام بر می دارند، خ��ود را در مظان اتهام تمرد از 
قانون نیز قرار می دهند. ساختار اقتصادی و سیاسی یک کشور، رابطه ای 
نزدیک و در عین حال پیچیده با یکدیگر دارند؛ به طوری که س��اختار 
سیاس��ی به عنوان نظام هدایتگر مدیریت اقتصادی کشور عمل کرده و 
منعکس کننده تفکرات اقتصادی آن نظام سیاس��ی اس��ت. از این حیث، 
هرگون��ه اخت��الل در نهاد مدیریتی کش��ور )دولت( با عن��وان بی ثباتی 
سیاس��ی، به ویژه در کش��ورهای در حال توس��عه به بی ثباتی اقتصادی 
منجر شده و حرکت طبیعی اقتصاد را دچار اخالل می کند که در نتیجه 
رشد اقتصادی کشور را که به عنوان مهم ترین شاخص عملکرد اقتصادی 

شناخته می شود، کندتر می کند.
ب��رای رونق و ش��کوفایی اقتصادی ایران برخالف آنچه ممکن اس��ت 
در نگاه نخس��ت به نظر برس��د، الزم نیس��ت به صورت مس��تمر برنامه 
از پ��ی برنامه و قانون به دنبال قانون نوش��ته و به تصویب برس��د؛ بلکه 
مهم تری��ن قدم ها، پرهیز از اقدامات و دخالت های ناکارا و مخل اس��ت. 
دس��ت برداشتن از تکرار خطاها و اش��تباهات فاحش و روشن است. به 
درک و فهم واقعی رس��یدن در این خصوص که به کدام سیاس��ت های 
ن��اکارا و مانع رش��د اقتصادی باید خاتمه داده ش��ود و ک��دام قوانین و 
مقررت دس��ت وپاگیر ملغی و برچیده ش��ود. برای رفع مشکالت و گریز 
از بحران ه��ای اقتصادی، پایبندی به نهادهای اقتصادی از جمله حقوق 
مالکی��ت و حق دادوس��تد آزادانه ضروری و مبرم اس��ت. همانگونه که 
پیش��تر گفته ش��د، اگر این پیش نیازها تأمین نش��ود یا با سازوکارهای 

سیاسی جایگزین شود، مشکالت حل نخواهد شد.

جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال 2۰1۸

تصویر حقوق مالکیت در ایران
نگاه

نهاد پژوهشی مجلس گزارش داد
کارنامه ایران در حقوق مالکیت

فرصت امروز: امتیاز ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت 
س��ال 2018 به میزان 0.22 افزایش یافت و به عدد 4.74 از 10 
رس��ید. به این ترتیب، ایران در این ش��اخص در رتبه 12 در بین 
15 کش��ور منطقه منا و در رتبه 13 به عالوه ترکیه و پاکس��تان 
)ش��امل 17 کشور( و 91 در جهان )در بین 125 کشور( ایستاده 

است.
ایران براس��اس طبقه بن��دی صندوق بین الملل��ی پول در گروه 
کش��ورهای خاورمیانه، ش��مال آفریقا و پاکس��تان و توسط بانک 
جهانی به عنوان کش��ور با درآمد متوس��ط به ب��اال قرار می گیرد. 
ایران در س��ال 2018 نس��بت به س��ال 2013 توانس��ت 16 پله 
پیش��رفت کند و از رتبه 107 به رتبه 91 برس��د که هش��ت پله 

از این بهبود را تنها طی یک سال گذشته میالدی تجربه کرد.
ب��ا وجود این، جای��گاه ایران را نمی توان مطلوب دانس��ت؛ زیرا 
همیش��ه در بین 20درصد پایینی 125 کش��ور قرار داشته است. 
طی هشت سال گذش��ته که اطالعات آن موجود است، میانگین 
امتیاز ایران در مقیاس از صفر تا 10، عدد 4.30 به دست می آید. 
امتیاز ایران در سال 2018 برابر با 4.74 شده است که از میانگین 

جهانی یعنی 5.74 به میزان یک امتیاز کمتر است.
براساس نتایج ش��اخص بین المللی حقوق مالکیت سال 2018 
،کش��ور فنالند بعد از کس��ب موفقیت در زمینه بهبود دسترسی 
ب��ه وام و حمایت از ثبت اختراع، توانس��ت رتب��ه اول را به خود 
اختص��اص دهد و عنوان قوی ترین تضمی��ن حقوق مالکیت را به 
دس��ت آورد. این کش��ور با امتیاز 8.692 در باالی فهرس��ت قرار 
می گیرد. دو کش��ور نیوزیلند با امتیاز 8.632 و سوئیس با امتیاز 

8.619 در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
س��ایر کشورهایی که امتیاز هشت یا باالتر را به دست آوردند و 
ب��ه ترتیب در رتبه های چهارم تا پانزدهم جای گرفته اند، عبارتند 
از نروژ، س��نگاپور، س��وئد، اس��ترالیا، هلند، لوکزامبورگ، کانادا، 
ژاپن، دانمارک، بریتانیا، ایاالت متحده آمریکا و اتریش. همچنین 
آلمان، هنگ کنگ، بلژیک، ایرلند، ایس��لند، امارات متحده عربی، 
تایوان، فرانس��ه، اس��تونی و قطر، امتیازهایی بین 7 تا 8 را کسب 
کرده اند. برخی کش��ورهای در میان��ه با امتیازاتی بین 6 تا 7 و 5 
ت��ا 6 و در جایگاه های 27 ت��ا 40 به ترتیب عبارتند از: جمهوری 
چک، پرتغال، ش��یلی، مالت، کاس��تاریکا، رواندا، اسپانیا، مالزی، 
کره جنوبی، لیتوانی، آفریقای جنوبی، عمان، اسلواکی و موریس.

اما کش��ورهایی ک��ه حقوق مالکیت ضعیف داش��ته و در پایین 
جدول ق��رار گرفتند عبارتند از: هائیتی ب��ا امتیاز 2.73 در رتبه 
125 یعن��ی بدترین کش��ور جهان، پ��س از آن از پایین به باال و 
از رتب��ه 124 به 116 نیز کش��ورهای یم��ن، ونزوئال، بنگالدش، 
پاکستان، کنگو، چاد، بروندی، زیمبابوه و نیجریه قرار گرفته اند و 

همگی امتیازهای بین 3 تا 4 کسب کردند.
خب��ر خ��وب اینکه در سراس��ر جه��ان، میانگین کل��ی امتیاز 
کش��ورهای موجود در ش��اخص طی چهار س��ال گذشته مرتب 
افزایش یافته اس��ت و از 5.30 در س��ال 2015 به 5.45 در سال 
2016 و 5.63 در س��ال 2017 و در نهای��ت ب��ه 5.74 در س��ال 
2018 رسیده اس��ت. در مورد ایران نیز میزان امتیاز عددی این 
شاخص در سه سال گذش��ته مرتب افزایش یافته است؛ یعنی از 
3.96 در س��ال 2015 به 4.24 در س��ال 2016 و 4.52 در سال 

2017 و نهایتا به 4.74 در سال 2018 افزایش یافته است.
اگر تغیی��رات نماگرها را در بازه چهارس��اله 2015 تا 2018 
نگاه کنیم به این نتایج می رسیم: میانگین نماگر محیط حقوقی 
و سیاس��ی در کل جهان از 4.99 در س��ال 2015 به 5.13 در 
سال 2016 و از 5.17 در سال 2017 به 5.216 در سال 2018 
بهبود یافته اس��ت. بیشترین میزان افزایش در این نماگر مربوط 
به آرژانتین با 0.70 امتیاز، ویتنام و اندونزی با 0.33 امتیاز، پرو 
با 0.3 امتیاز و ترینیداد و توباگو با 0.29 امتیاز بود. کش��ورهای 
با بیش��ترین کاهش نیز ترکیه با 0.38 امتیاز، لهس��تان با 0.34 
امتی��از، فیلیپین با 0.33 امتیاز و چاد و مقدونیه با 0.32 امتیاز 
بوده اند. امتیاز ایران نیز در ش��اخص محیط حقوقی و سیاس��ی 
افزایش داش��ت و از 3.28 در 2015 به 3.58 در س��ال 2016 
و همچنین 3.61 در 2017 و به 3.84 در س��ال 2018 رسیده 

است.
میانگی��ن نماگر حق��وق مالکیت فیزیک��ی در کل جهان نیز از 
5.77 در س��ال 2015 ب��ه 5.87 در س��ال 2016 و از 6.22 در 
س��ال 2017 به 6.46 در س��ال 2018 در چهار سال اخیر رسید. 
بیش��ترین میزان افزایش در نماگر حقوق مالکیت فیزیکی مربوط 
به کشورهای آذربایجان، اوکراین، مولداوی، قبرس و روسیه بوده 
اس��ت؛ در حالی که آفریقای جنوبی، لیبی، س��وئد، الس��الوادر و 
پرو، بیشترین کاهش را نش��ان دادند. امتیاز ایران با افزایش های 
تدریجی از 4.85 در س��ال 2015 به 5.15 در 2016 و 5.77 در 

سال 2017 و به 5.78 در سال 2018 رسید.
میانگین نماگر حقوق مالکیت فکری در کل جهان نیز از 14.5 
در سال 2015 به 33.5 در سال 2016 و از 5.50 در سال 2017 
به 5.54 در س��ال 2018 در چهار س��ال اخیر رس��ید. بیشترین 
پیش��رفت مربوط به کشورهای کاس��تاریکا، بروندی، برزیل، مصر 
و کلمبی��ا بود، در حالی که بیش��ترین کاهش در اتیوپی، اوگاندا، 
آفریق��ای جنوبی، اروگوئ��ه و یونان رخ داد. ای��ران نیز با افزایش 
پیوسته در این نماگر از 3.77 در سال 2015 به 3.99 در 2016 
و از 4.18 در س��ال 2017 به 4.61 در سال 2018 رسید. نتیجه 
اینکه کشورها برای اینکه رفاه اقتصادی خود را افزایش دهند، به 
سمت حمایت های بیشتر از انواع حقوق مالکیت حرکت می کنند، 
اما عملکرد ایران نس��بت به میانگین جهانی و حتی همس��ایگان 
خود مناسب نیست؛ به ویژه در ارتباط با محیط حقوقی و سیاسی 

که رتبه ایران بسیار پایین تر از میانگین منطقه است.
تنه��ا در ش��اخص حق��وق مالکی��ت فیزیکی و به وی��ژه مؤلفه 
ثبت مالکیت، وضع ایران بس��یار بهتر ش��ده است که جای تقدیر 
دارد. البته با گذش��ت زمان ایران توانس��ته است اندکی از جایگاه 
کش��ورهای پایینی در منطقه فاصله بگی��رد و از رتبه 16 به 12 
ارتقا یابد. ایران البته در میان کش��ورهای منطقه منا پس از مصر 
با امتیاز 0.629 که بیشترین تغییر مثبت را در طول سال 2018 
ثبت کرد، با 0.227 امتیاز بیشترین تغییر مثبت سالیانه را داشته 

است.
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فرصت امروز: تازه ترین بررس��ی ها از کارنامه صادراتی ایران تا پایان سال 2017 
میالدی نشان می دهد که ایران توانسته در این سال حدود 62 میلیارد دالر صادرات 
کاال داشته باشد. به این ترتیب، ایران در میان 200 کشوری که عملکرد اقتصادی 
آنها مورد بررسی قرار گرفته، در رده چهل و هفتم جهان ایستاده و عملکردی قابل 

قبول داشته است.
همچنی��ن با توجه به حجم فعالیت اقتصاد ایران، کارنامه صادراتی کش��ور بیش 
از 22درصد کل ارزش تولید ناخالص داخلی ایران را ش��امل می شود. با وجود آنکه 
جایگاه صادراتی ایران در عرصه جهانی قابل دفاع است، اما میزان وابستگی ایران به 

درآمد حاصل از صادرات نفت، تردیدهایی را به وجود می آورد.
براس��اس ارزیابی صورت گرفته و طبق گزارش��ی که اتاق بازرگانی تهران منتشر 
کرده، ایران در س��ال 2017 حدودا 49 میلیارد دالر از محل فروش س��وخت های 
معدنی و به طور خاص نفت درآمد داش��ته اس��ت. این به معنای آن است که از کل 
رق��م صادرات ایران حدود 78درصد آن به صادرات نفت مربوط می ش��ود و به نظر 
می رس��د عبور از وابس��تگی به درآمدهای نفتی بیش از هر زمان دیگری در پرونده 

صادراتی ایران اهمیت خواهد داشت.
کاهش 7۰درصدی مازاد صادراتی ایران

صادرات نقش مهمی در رش��د اقتصادی کشورها دارد و به همین دلیل است که 
بعد از روی کار آمدن ترامپ در آمریکا و شروع جنگ تجاری، نگرانی در مورد آینده 
اقتصادی دنیا بیش��تر شده اس��ت. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و در سال 
2018 در میان 200 کش��ور، از نظر ارزش صادرات کاال و خدمات جایگاه 47 را به 
خود اختصاص داد. با این حال، در صورتی که فش��ار تحریم ها کش��ور را در مسیر 
رش��د صادرات متوق��ف نکند، احتمال این وجود دارد که در س��ال 2018 ایران به 

رتبه 46 نیز برسد.
طبق گزارش worldexports و برمبنای اطالعات س��ال 2017، ایران توانست 
62.2میلی��ارد دالر کاال از کش��ور صادر کند. در این س��ال ارزش صادرات کاالها و 
خدمات ایرانی برابر با 22.5درصد کل ارزش تولید ناخالص داخلی این کش��ور بود. 
با در نظر گرفتن این مس��ئله ک��ه جمعیت ایران 82.8 میلیون نفر اس��ت، درآمد 
ایران از صادرات در هر س��ال تنها 750 دالر آمریکا اس��ت که رقم بس��یار پایینی 
در مقایسه با کش��ورهای صنعتی است. حال سوال اصلی اینجاست که اصلی ترین 
کااله��ای صادراتی ایران چیس��ت و ایران از صادرات ای��ن محصوالت چه درآمدی 

کسب کرده است.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، آمار نش��ان می دهد در س��ال 2017 ده گروه از 
کاالها بیش��ترین درآمد دالری را برای ایران به همراه داش��تند. اصلی ترین کاالی 
صادراتی ایران سوخت های معدنی از جمله نفت است که ایران از صادرات آنها 48.7 
میلیارد دالر درآمد داشته اس��ت. این رقم معادل 77.9درصد از کل صادرات ایران 
اس��ت. مواد پالستیکی و قطعات پالس��تیکی دومین بخش از درآمدهای صادراتی 
ایران را به خود اختصاص دادند. در این س��ال ارزش صادرات ایران از بخش تولید 
مواد پالستیکی در ایران برابر با 3.3میلیارد نفر بود که این رقم معادل 5.3درصد از 
کل درآمد صادراتی ایران است. سومین محصول صادراتی ایران سنگ های  معدنی 
و خاکس��تر است که ایران توانسته است از این محل 2.2میلیارد دالر درآمد کسب 

کند. س��هم درآمد ایران از صادرات سنگ های  معدنی و خاکستر معادل 3.5درصد 
کل درآمد صادراتی این کش��ور بود. ایران از صادرات مواد ش��یمیایی ارگانیک 1.8 
میلیارد دالر و از صادرات آهن و فوالد 1.4 میلیارد دالر درآمد کسب کرد در حالی 
که انواع میوه و خشکبار سازنده ششمین بخش از درآمدهای صادراتی ایران هستند. 
ایران در سال 2017 میالدی 934.8 میلیون دالر از صادرات میوه و خشکبار درآمد 

به دست آورد.
کودهای شیمیایی هفتمین کاالی صادراتی ایران هستند و صادرات انواع نمک و 
سولفور و سنگ و سیمان درآمدی معادل 561.3 میلیون دالر برای ایران ایجاد کرد. 
مس نهمین کاالی صادراتی ایران معرفی ش��ده اس��ت و آلومینیوم در جایگاه دهم 
قرار دارد. نکته مهم این است که 10دسته از کاالهای صادراتی ذکرشده در باال، در 
مجموع سازنده 96.4درصد از کل درآمد صادراتی این کشور هستند به همین دلیل 
مطالعه روند تغییر صادرات این کاالها می تواند تصویر درس��تی از وضعیت صادرات 

کشور در اختیار ما قرار دهد.
در سال 2017 باالترین نرخ رشد صادرات در 10دسته از کاالهای اصلی صادراتی 
ایران به صادرات سنگ معدن و خاکستر اختصاص داشته است. ارزش صادرات این 
دس��ته از محصوالت ایرانی در سال 2017 دو برابر سال 2016 بود که دلیل اصلی 

آن را می توان بازاریابی درست برای این محصوالت در دنیا دانست.
در ب��ازه ی��ک س��اله منتهی به س��ال 2017 ارزش ص��ادرات آلومینی��وم ایران 
24.9درصد رشد کرد. این در حالی است که صادرات انواع میوه و خشکبار در ایران 
با کاهش 58.6درصدی نس��بت به سال 2016 روبه رو ش��ده است. در سال 2017 
ارزش صادرات انواع مواد شیمیایی ارگانیک در ایران 51.3درصد کاهش پیدا کرد و 

ارزش صادرات آهن و فوالد ایران با کاهش 44.7درصدی روبه رو شد.
مزایای صادراتی ایران چیست؟

در س��ال 2017، ایران با مازاد تجاری 11.4 میلیارد دالری روبه رو ش��د. با وجود 
اینکه این مازاد صادرات یک مزیت بزرگ برای اقتصاد ایران محسوب می شود ولی 
از آنجا که میزان مازاد صادراتی کش��ور نسبت به سال قبل با کاهش 71.7درصدی 
روبه رو ش��ده است، نش��ان دهنده یک چالش در فضای تجاری ایران است. در سال 

2016 مازاد صادراتی ایران  برابر با 40.4 میلیارد دالر بوده است.
دلیل افت مازاد صادراتی ایران را می توان کاهش درآمد صادراتی ایران در س��ال 
2017 نسبت به سال 2016 یا افزایش میزان واردات در سال گذشته دانست. حال 
سوال این است که کدام دسته از کاالهای صادراتی ایران باالترین مازاد صادراتی را 
برای کشور ایجاد کرده بودند یا به تعبیر بهتر خالص صادرات کدام دسته از کاالها 
باالتر بوده اس��ت. خالص صادرات به معنای تف��اوت ارزش صادرات کاالها با هزینه 
واردات همان کاالها به کش��ور است. آمار نش��ان می دهد باالترین خالص صادرات 
در ایران به دس��ته س��وخت های معدنی از جمله نفت اختصاص داش��ته است. در 
س��ال گذشته خالص صادرات این دسته از کاالها برابر با 47.9 میلیارد دالر بود که 

418.9درصد از کل صادرات این کشور را به خود اختصاص می داد.
دومین دس��ته از کاالهای صادراتی ایران که باالترین خال��ص صادرات را دارند، 
انواع سنگ های   معدنی و خاکستر است که خالص صادرات آن برابر با 2.1 میلیارد 
دالر اعالم شده است. خالص صادرات این دسته از کاالها معادل 18.5درصد از کل 

صادرات اس��ت. خالص صادرات ایران در محصوالت پالستیکی برابر با 1.5 میلیارد 
دالر و در مواد شیمیایی ارگانیک برابر با 835.8 میلیون دالر اعالم شده است. ایران 
در س��ال 2017 توانس��ت خالص صادراتی معادل 740.9 میلیون دالر را در بخش 
صادرات میوه و خش��کبار تجربه کند و نمک و س��ولفور و س��نگ و سیمان در این 

رده بندی جایگاه بعد را داشت.
 جالب اینجاست که در سال 2017 خالص صادرات روی در ایران برابر با 295.9 
میلیون دالر بوده است و با وجود اینکه روی در دسته اصلی ترین کاالهای صادراتی 
ای��ران قرار ندارد، خالص ص��ادرات باالیی دارد. مس در این رده بندی جایگاه نهم را 
دارد و دهمین کاالیی که خالص صادرات آن چش��مگیر است فرش است. در سال 

قبل خالص صادرات فرش  برابر با 108.9 میلیون دالر بود.
مطالعات نش��ان می دهد خالص صادرات ایران در عرصه تجارت بین الملل بسیار 
مثبت است و اصلی ترین دلیل آن را می توان مثبت بودن خالص صادرات سوخت های 
معدنی به خصوص نفت و فرآورده های   نفتی دانس��ت. این آمار نش��ان می دهد که 

ایران قدرت رقابت بسیار باالیی در این بخش دارد.
روی دیگر سکه

اما در روی دیگر س��که، کاالهای صادراتی ای قرار دارند که سال قبل تراز تجاری 
آنها منفی بود یا خالص صادرات منفی را تجربه کرده بودند. خالص صادرات منفی 
یا خالص واردات نشان داد که ارزش صادرات این کاالها کمتر از هزینه واردات آنها 
بود و در صورتی که روی این بخش ها س��رمایه گذاری ش��ود، امکان تبدیل شدن به 

پتانسیل های  باالی اقتصادی برای کشور را دارد.
اولین دسته از این کاالها انواع ماشین آالت است که انواع کامپیوترها را نیز در بر 
می گیرد. در سال قبل خالص واردات این دسته از کاالها برابر با 8.8 میلیارد دالر بود 
که نسبت به سال قبل از آن 25درصد رشد داشته است. دومین دسته از این کاالها، 
انواع خودرو است که ارزش واردات آنها در سال قبل 5.9 میلیارد دالر بیش از ارزش 
صادرات آن بود و نکته مهم این است که طی یک سال مورد مطالعه خالص واردات 
این دسته از کاالها 99درصد رشد کرده است. تجهیزات و ماشین آالت الکترونیکی 
سومین دسته از کاالهایی را تشکیل می دهد که باالترین خالص واردات را دارد. در 
س��ال گذش��ته خالص واردات این کاالها برابر با 4.7 میلیارد دالر بود که 11درصد 
بیش از س��ال پی��ش از آن بوده اس��ت. در رده بندی کاالهایی ک��ه باالترین ارزش 
وارداتی را دارند و در این گزارش به عنوان کاالهایی ذکر شده اند که سرمایه گذاری 
در ص��ادرات آنها می تواند مزیت اقتصادی زیادی را نصیب ایران کند به انواع غالت 
می رس��یم. غالت چهارمین جایگاه در این رده بن��دی را دارد و خالص واردات آن با 

15.5درصد کاهش نسبت به سال 2016، به مرز 2.4 میلیارد دالر رسید.
در جایگاه پنجم این فهرس��ت داروها و تجهیزات چشم پزش��کی و شیشه عینک 
قرار دارد و قطعات فوالدی و آهنی هم شش��مین دس��ته از این گروه است. در سال 
قبل خالص واردات انواع دارو در کش��ور برابر با 1.2 میلیارد دالر بود که 7.8درصد 
نسبت به سال قبل از آن کاهش داشت. به این معنا که واردات نسبت به سال 2016 
کمتر ش��ده است. دانه های   روغنی در جایگاه هشتم این فهرست و انواع روغن ها و 
چربی های  حیوانی و گیاهی در جایگاه نهم قرار دارند و در انتهای فهرست هم انواع 

کاغذ و محصوالت کاغذی قرار گرفته است.

اصلی ترین کاالهای صادراتی ایران کدام است؟

جزییات عملکرد صادراتی ایران تا پایان سال ۲۰۱۷
بازار

ستاد تنظیم بازار اعالم کرد
قیمت کاالهای اساسی توزیعی در طرح ویژه 

ماه رمضان
س��تاد تنظیم بازار کشور کاالهای اساسی مش��مول طرح ویژه توزیع در ماه 

مبارک رمضان را اعالم کرد.
ب��ه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تصمیم اعضای س��تاد تنظیم 
بازار مقرر شد با هدف تأمین برنج مورد نیاز خانوار در کشور 30 هزار تن برنج با 
قیمت 7.400 تومان عرضه شود و در صورت نیاز استان ها، این میزان تا سقف 

50 هزار تن با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی افزایش یابد.
همچنین 140 هزار تن با هدف تأمین شکر مورد نیاز صنف، صنعت و خانوار 
توزیع می شود که 120 هزار تن از این محصول برای صنف و صنعت و 20 هزار 
تن برای مصرف خانوار خواهد بود که قیمت شکر توزیعی در این طرح 3 هزار 

و 400 تومان است.
براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، 30 هزار تن روغن نیز در این ماه با هدف 
تأمی��ن نیاز خانوار و صنف و صنعت توزیع خواهد ش��د. س��هم خانوار از روغن 
توزیعی در این قالب 20هزار تن و سهم صنف و صنعت 10 هزار تن خواهد بود.
قیمت روغن برای صنف و صنعت توسط کارگروه تنظیم بازار مصوب خواهد 
ش��د و روغن خانوار نیز با قیمتی مع��ادل 10درصد کمتر از نرخ مصوب عرضه 

می شود.
همچنین با هدف تنظیم بازار پروتئین مورد نیاز کش��ور گوشت مرغ گرم و 

منجمد و گوشت قرمز منجمد نیز توزیع خواهد شد.
حجم گوش��ت مرغ گرم توزیعی در این ماه 15 هزار تن و حجم گوشت مرغ 

منجمد توزیعی 5 هزار تن است.

مرکز آمار تورم سال گذشته را اعالم کرد
تورم 43.۶درصدی خوراکی ها

طب��ق اعالم مرکز آمار ایران، محدوده تغییرات تورم 12 ماهه در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« به طور میانگین 43.6درصد است.

به گزارش ایسنا، گزارش ش��اخص قیمت مصرف کننده براساس دهک های 
هزینه ای فروردین 1398 از سوی مرکز آمار منتشر شد. محدوده تغییرات تورم 
12 ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین 41.3درصد 

برای دهک اول تا 45.9درصد برای دهک دهم است.
نرخ تورم کل کش��ور در فروردین ماه 1398 برابر 30.6درصد اس��ت که در 
دهک ه��ای مختلف هزینه ای در بازه 29.9درصد برای دهک اول تا 32.7درصد 
ب��رای دهک ده��م نوس��ان دارد. همچنین در م��ورد گروه عم��ده »کاالهای 
غیرخوراک��ی و خدمات« بین 20.9درصد برای ده��ک اول تا 29.8درصد برای 

دهک دهم است.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران پاسخ داد
چه کسانی مسئول گرانی میوه هستند؟ 

رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان میوه و س��بزی ش��هر تهران گف��ت: میوه و 
سبزی فروشان سطح شهر، کمترین میزان دخالت را در قیمت گذاری محصوالت 

کشاورزی برای فروش دارند.
اسداهلل کارگر با بیان این مطلب درباره گرانی برخی محصوالت کشاورزی در 
ش��هر به خبرآنالین، گفت: فروشندگان خرد در سطح شهر، کمترین دخالت را 
در تعیین قیمت ها دارند زیرا همکاران ما براساس قیمت خرید و مطابق فاکتور 
دریافتی از میدان میوه و تره بار مرکزی، نسبت به افزودن سود مصوب و قانونی 
اق��دام می کنند، بنابراین اگر برای مثال پیاز را در میدان مرکزی میوه و تره بار، 
گران تر خریداری کنند مجبورند با در نظر گرفتن سود قانونی، این محصول را 

گران تر بفروشند. 
به گفته وی، تا زمانی که بین قیمت خریداری ش��ده محصول از کش��اورز ، 
قیمت عرضه شده به میدان مرکزی میوه و تره بار و در نهایت فروشندگان خرد 
تعادل ایجاد نشود، نمی توان انتظار داشت که قیمت کاالها کاهش یابد. کشاورز 
در این پروسه ضرر می کند زیرا دالالن به قیمت ارزان محصول وی را خریداری 
می کنند و در نهایت با قیمت باال و چند برابر نرخ اولیه به دست مصرف کننده 

نهایی می رسانند. 
وی عنوان کرد: متاس��فانه برخ��ی دالالن در میدان مرکزی میوه و تره بار 
مرک��زی حضور دارند  و ردپای آنها نیز در معامالت قابل مش��اهده اس��ت. 
با وج��ود احترامی که برای اتحادیه بارفروش��ان و همکاران این بخش قائل 
هس��تم، باید بگویم متاس��فانه 40درصد بارفروش��ان میدان مرکزی میوه و 
تره بار حاضر نیستند برای فروش محصوالت خود، فاکتور فروش صادر کنند.  
سهم آنها از بازار بار داغ محصوالت بسیار زیاد است و اعضای اتحادیه سبزی 
و میوه برای جور ک��ردن اجناس خود مجبورند برخی محصوالت را گران تر 

از این عده خریداری کنند. 
رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی ش��هر تهران درباره وضعیت 
قیم��ت پیاز در بازار گفت: یکش��نبه ه��ر هفته با حض��ور نمایندگان جهاد 
کش��اورزی، تعزیرات، اتحادیه در میدان مرکزی می��وه و تره بار تهران اقدام 
به کش��ف قیمت میوه و تره بار می کنند. برای نمونه در اوج بحران افزایش 
قیمت پیاز  و براس��اس برآوردهای انجام ش��ده نرخ پی��از کیلویی 6تا 7هزار 
تومان تعیین ش��د، اما روز دوش��نبه ناگهان ش��فاهی اطالع دادند نرخ پیاز 
کیلوی��ی 8ت��ا 9هزار و 500 توم��ان افزایش یافت که از قیمت کشف ش��ده 
توس��ط این هیات باالتر رفت و با توجه به برگزاری جلس��ات هفتگی، امکان 
تغیی��ر این نرخ نبود، بنابراین تصمیم گرفته ش��د که نرخ پیاز عرضه ش��ده 
در مغازه های س��طح شهر با توجه به س��ود مصوب و قانونی و قیمت فاکتور 

رسمی تعیین شود. 
وی درباره برخی اظهارنظرها درباره تاثیر سیل بر گرانی پیاز توضیح داد: این 
موض��وع اصال صحت ندارد زیرا قبل از وقوع س��یل نیز به دلیل صادرات و … 
قیمت پیاز در حال افزایش بود و باید گفت صادرات س��بب ش��د تا نرخ پیاز در 

کشور افزایش یابد. 
وی ادامه داد: من یکی از مخالفان صادرات میوه و تره بار هس��تم زیرا اعتقاد 
دارم زمانی که کش��ور و مردم به یک محصول نیاز دارند، صادرات آن محصول 
اقدام درس��تی نیس��ت. البته با ارزآوری مخالف نیستم بلکه بر این باورم باید به 

جایی برسیم که به جای نفت، کاال صادر کنیم. 
او در پایان س��خنانش گفت: تامین نیاز بازار داخل باید اولویت نخست باشد 
و صادرات در س��ایر اولویت ها قرار گیرد. به دلیل ارزآوری مناس��ب محصوالت 
کش��اورزی، احتماال امسال کشاورزان نس��بت به افزایش تولید تشویق شوند و 
شاهد باالرفتن میزان تولید باشیم. باید شرایط را به گونه ای مدیریت کنیم که 
عالوم بر تامین نیاز داخلی بتوانیم با صادرات به ارزآوری مناسب نیز دست یابیم 

و اصال اجازه ندهیم کمبود محصول و همچنین گرانی در بازار اتفاق بیفتد. 
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دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت هر 
متر مربع واحد مس��کونی در فروردین ماه امس��ال را 11 میلیون و 411 هزار 

تومان اعالم کرد.
به گزارش مهر، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی، 

گزارش وضعیت بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه امسال را اعالم کرد.
براس��اس این گزارش، در تهران 3 هزار و 493 فقره معامله مس��کن به ثبت 
رسید که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، 11 میلیون و 411 هزار 
و 700 تومان اعالم ش��ده؛ این در حالی اس��ت که متوسط قیمت هر متر مربع 
واحد مس��کونی در فروردین ماه سال گذشته، 5 میلیون و 584 هزار تومان به 
ثبت رسیده بود که نشان می دهد قیمت مسکن در فروردین امسال، نسبت به 

سال گذشته رشد 104درصدی داشته است.
همچنین در فروردین ماه 97، تعداد 5 هزار و 335 فقره مبایعه نامه به امضا 
رس��یده که بر این اساس، تعداد معامالت مسکن در فروردین امسال نسبت به 

سال گذشته، کاهش 34درصدی داشته است.
بن��ا بر اعالم دفت��ر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی، 
بیش��ترین میانگین قیمت ه��ر متر مربع واحد مس��کونی در تهران در منطقه 
ی��ک با 24 میلی��ون و 527 هزار و 900 تومان بوده و در رتبه بعد بیش��ترین 
نرخ، منطقه س��ه با میانگین ه��ر متر 20 میلیون و 357 ه��زار و 500 تومان 

قرار گرفته است.
ارزان تری��ن منطقه پایتخت به منطقه 18 با متوس��ط هر مترمربع 4 میلیون 

و 738 هزار و 100 تومان اختصاص یافته و پس از آن منطقه 20 با متوس��ط 
متری 4 میلیون و 974 هزار و 800 تومان قرار دارد.

بیشترین تعداد معامالت مسکن در فروردین ماه امسال در منطقه 2 با 253 
فقره معامله اختصاص داش��ته و میانگین هر مترمربع واحد مس��کونی در این 

منطقه 16 میلیون و 760 هزار تومان برآورد شده است.
کمتری��ن تعداد معامالت مس��کن در فروردین ماه س��ال 98 در پایتخت را 
منطقه 22 با 29 فقره به خود اختصاص داد که میانگین هر متر واحد مسکونی 

در این منطقه، 11 میلیون و 814 هزار و 700 تومان تعیین شده است.
براس��اس ای��ن گ��زارش، ارزش ریالی کل معامالت مس��کن انجام ش��ده در 
فروردین ماه امسال در تهران 31 هزار و 600 میلیارد تومان تعیین شده است.

رشد 1۰4درصدی قیمت مسکن در فروردین ماه ۹۸

ارزان ترین منطقه پایتخت کجاست؟
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بانک مرکزی اعالم کرد
معامله مستقیم تجار در سامانه نیما امکانپذیر 

شد
طب��ق اطالعی��ه بان��ک مرک��زی، صادرکنن��دگان می توانن��د ارز حاصل 
از ص��ادرات را در قال��ب »آگه��ی« در س��امانه جامع تج��ارت ثبت کنند و 

واردکنندگان متقاضی ارز نیز می توانند با آنها مذاکره و معامله کنند.
به گزارش ایس��نا و براس��اس اطالعیه جدید بانک مرکزی، در راس��تای 
تس��هیل فرآین��د واردات مقابل ص��ادرات غیر )واگذاری پروان��ه صادراتی(، 
ارتباط مس��تقیم بی��ن واردکنندگان و صادرکنندگان در س��امانه نیما و در 

بستر ارتباطی سامانه جامع تجارت برقرار شده است.
بر این اس��اس صادرکنندگان می توانند ارزهای حاصل از صادرات خود را 
در قالب »آگهی« در س��امانه جامع تجارت به ثبت برسانند و واردکنندگانی 
که متقاضی اس��تفاده از این ارزها هس��تند، با صادرکنندگان وارد مذاکره و 

معامله شوند.
در پایان ذکر این نکته ضروری اس��ت که رفع تعهد بازگش��ت ارز حاصل 
از ص��ادرات برای صادرکنندگان، منوط به طی ک��ردن کامل فرآیند و ثبت 
اطالعات پروانه صادراتی در بانک عامل توسط واردکننده است و ثبت آگهی 

به خودی خود موجب رفع تعهد نمی شود.

در نشست هیأت امنای صندوق توسعه ملی مصوب شد
نرخ سود وام ریالی از ذخایر ارزی

در حالی نرخ س��ود تس��هیالت ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی 
برای صادرکنندگان کاالهای صنعتی و کش��اورزی 11درصد تعیین شده که 

این نرخ نسبت به گذشته تغییری نکرده است.
به گزارش ایسنا، در جلسه اخیر هیأت امنای صندوق توسعه ملی مصوب 
ش��د نرخ سود تس��هیالت ریالی از محل منابع صندوق برای صادرکنندگان 
کاالهای صنعتی و کشاورزی 11درصد باشد. این در حالی است که بررسی 
نظام نامه صندوق در بخش تسهیالت ریالی از این حکایت دارد که در بخش 

کاالهای صنعتی و کشاورزی تغییری ایجاد نشده است.
براساس نظام نامه صندوق توسعه ملی پیش از این نیز نرخ سود تسهیالت 
ریال��ی از مح��ل منابع صن��دوق ب��رای صادرکنندگان کااله��ای صنعتی و 
کش��اورزی 11درصد و برای مناطق مش��مول، اعمال نرخ ترجیحی 4درصد 

کمتر از این نرخ تعیین شده بود.
در مورد س��ایر بخش ها نیز در حال حاضر نرخ سود تسهیالت ریالی برای 
اعطای وام به بخش های آب و کش��اورزی، منابع طبیعی، محیط زیس��ت و 
گردشگری 14درصد، بخش صنعت و معدن 16درصد و برای مناطق محروم 

4درصد تخفیف از این نرخ ها تعیین شده است.
تس��هیالت ریالی صندوق توس��عه ملی از محل تبدی��ل منابع ارزی آن و 
ایج��اد قرارداد عاملیت با بانک ها پرداخت می ش��ود. فعالیت های قابل قبول 
برای پرداخت تس��هیالت ریالی در حدود س��ه بخش کلی صنعت و معدن، 
گردش��گری و همچنی��ن آب و کش��اورزی، محیط زیس��ت و منابع طبیعی 

تقسیم بندی می شود.
طبق آخرین گزارش از وضعیت پرداخت تسهیالت ریالی صندوق توسعه 
ملی از تأس��یس آن در ابتدای دهه 1390 تا پایان آذرماه س��ال گذش��ته، 
حدود 45 هزار میلیارد تومان از ذخایر ارزی به ریال تبدیل شده و از کانال 
س��پرده گذاری در بانک ها برای استفاده در بخش های مختلف در دستور کار 

قرار گرفته است.

طال 447۸۰۰ تومان شد 
سکه از مرز 5 میلیون تومان گذشت

در هشتمین روز اردیبهشت ماه،  سکه از مرز 5 میلیون تومان گذشت. 
رئیس کمیس��یون تخصصی طال و جواهر درباره تحوالت بازار سکه و طال 
در هش��تمین روز اردیبهش��ت ماه به خبرآنالین، گفت: از هفته گذشته نرخ 
جهانی طال روند افزایشی یافته به طوری که در هفته قبل 15دالر بر قیمت 
اونس جهانی افزوده ش��د. روند افزایشی قیمت سکه و طال در بازار ایران نیز 
که از هفته قبل آغاز شده بود،  این هفته ادامه یافته و سبب شد تا از ابتدای 
هفته بر قیمت این فلز گرانبها افزوده ش��ود. محمد کش��تی آرای ادامه داد: 
روز شنبه افزایش قیمت جهانی طال و همچنین باالرفتن نرخ ارز سبب شد 
تا قیمت س��که و ط��ال باال رود؛ چنانچه دالر در روز ش��نبه 13هزار و 900 
توم��ان بود و روز یکش��نبه تا 14هزار و 300توم��ان افزایش یافت. به گفته 
وی، قیمت سکه نیز روز یکشنبه به باالی 5میلیون رسید و از مرز 5میلیون 
و 10هزار تومان گذش��ت.  هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 
4میلیون و 850هزار تومان، نیم سکه 2میلیون و 800هزار تومان، ربع سکه 
یک میلیون و 800هزار تومان و س��که های گرم��ی 960هزار تومان معامله 
ش��د. این فعال بازار طال و جواهر گفت: با توجه به عدم تغییر داد و س��تدها 
و روال عادی تقاضا، حباب سکه در دو روز ابتدای هفته همچنان ثابت بوده 
و 570هزار تومان اس��ت.  ه��ر مثقال طالی 17عیار هم ب��ه عنوان مبنای 
معامالت یک میلیون و 940 هزار تومان و هر گرم طالی 18عیار 447هزار 
و 800 توم��ان قیم��ت خورد. به گفته کش��تی آرای، قیمت هر اونس طالی 
جهانی نیز افزایش یافت و اکنون 1286دالر و 90س��نت معامله می ش��ود. 
رون��د صعودی نرخ س��که و طال و ارز که از هفته پیش اتفاق افتاده س��بب 
ش��ده تا 7.5درصد بر قیمت ارز و س��که و طال نسبت به مدت مشابه هفته 
پیش افزوده ش��ود.  او در پاسخ به این سوال که آیا امکان برگشت قیمت ها 
به نرخ 15مهر 97 وجود دارد یا خیر، گفت: بعید اس��ت چنین اتفاقی و به 
سرعت در زمینه نرخ سکه و طال بیفتد و دوباره شاهد بازگشت قیمت ها به 

وضعیت سال 97 باشیم.

یورو 15.۹5۰ تومان قیمت خورد
دالر از 14 هزار تومان گذشت

 قیم��ت ه��ر دالر در صرافی ه��ا از 14 هزار تومان گذش��ت و هر دالر در 
صرافی ها به بهایی معادل با 14 هزار و 150 تومان به فروش رسید.

 به گزارش خبرآنالین، صرافی ها هر دالر را به قیمت 14 هزار و 50 تومان 
می خرن��د. به این ترتیب نرخ دالر در بازار آزاد نیز از 14 هزار و 200 تومان 
گذش��ت و دالالن قیمتی بین 14 هزار و 200 تا 14 هزار و 400 تومان را 

برای فروش دالر پیشنهاد می دهند.
 هر اس��کناس ی��ورو نیز با قیم��ت 15 هزار و 950 توم��ان در صرافی ها 
فروخت��ه می ش��ود. صراف��ان 15 ه��زار و 850 تومان برای خری��د هر یورو 
پرداخت می کنند. گفته می ش��ود افزای��ش قیمت دالر در صرافی ها با هدف 

تعادل قیمت میان بازار و صرافی صورت گرفته است.

بانکنامه

فرصت امروز: بزرگترین دس��تاورد دولت یازدهم این بود که توانس��ت بعد از 25 
سال تورم را تک رقمی کند؛ تورمی که سال 92 برابر با 34.7درصد بود، سال 93 به 
نصف رسید و رقم 15.6درصد را نشان داد و در ادامه در سال 95 و 96 به ترتیب با 
9 و 9.6درصد تک رقمی شد، اما در سال گذشته بود که ورق تورم دوباره برگشت؛ 
به طوری که تورم س��ال 97 به 26.7درصد رسید و اولین ماه سال 98 هم شاخص 
قیمت مصرف کننده رقم 30.6درصد را نشان داد. تمام این آمار و ارقام نشان می دهد 
که اگر وضع با همین منوال پیش برود، باید شاهد نرخ های باالتری برای تورم بود.

با این وضعیت، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی روز یکشنبه در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: »علی رغم نوسانات اقتصادی سال پیش، با اقدامات کنترلی، 
رشد نقدینگی در سال 97 معادل 23درصد، یک واحد درصد بیشتر از سال 96 و 7 

واحد درصد کمتر از سال 94 ثبت شد.«
او ادامه داد: »در شرایط حاضر نباید با تشدید نااطمینانی، تقاضای داخلی تشدید 
شود، به  همین دلیل، بانک مرکزی برای برون رفت از شرایط خاص اقتصادی کشور 
به دنبال راه حل های بهینه، مدرن و امکان پذیر برای کنترل نوسانات متغیرهای کالن 

و به ویژه مهار نرخ تورم است.«
به گفته همتی، »در س��اختار سیاس��ت پولی جدید و به کمک عملیات بازار باز، 
بانک مرکزی به دنبال آن اس��ت که با مدیریت نرخ س��ود کوتاه مدت و تغییر کانال 

اثرگذاری سیاست پولی، نرخ تورم را به صورت پایدار مدیریت کند.«
رئیس ش��ورای پول و اعتبار در پایان یادداش��تش، شرط موفقیت سیاست های 
اصالحی را انضباط مالی دولت و اصالح ناترازی ترازنامه بانک ها دانس��ت و نوش��ت: 
»بدیهی است سیاست های پولی پیشین در کنترل مقداری کل های پولی، با ساختار 
جدید سیاس��ت گذاری پولی اصالح شده و نااطمینانی کنترل تقاضای پول کاهش 

پیدا خواهد کرد. ش��رط موفقیت این سیاست های اصالحی، انضباط مالی دولت و 
اصالح ناترازی ترازنامه بانک هاست که به یاری خدا با قوت پیگیری خواهد شد.«

به گزارش اتاق تهران، این در حالی است که طی سال های 1393 تا 1396 نرخ 
تورم از رشد نقدینگی )منهای رشد اقتصادی( فاصله گرفته است؛ چنانچه در فاصله 
سال های 1358 تا 1392 نقدینگی به طور متوسط سالیانه 25.27درصد رشد داشته 
و در این مدت نرخ تورم به طور متوسط سالیانه  19.96درصد بوده است. حال آنکه 
طی سال های 1393 تا 1396 نقدینگی به طور متوسط سالیانه 24.41درصد رشد 

داشته و در مقابل، نرخ تورم نیز شاهد متوسط سالیانه 11.53درصد بوده است. 
چندی پیش بود که مرکز پژوهش های                                                     مجلس، در گزارشی به علل اصلی فاصله 
گرفتن تورم از رش��د نقدینگ��ی پرداخت و گزارش داد: باال بودن نرخ س��ود بانکی 
حقیقی و افزایش سهم شبه پول از نقدینگی طی این سال ها موجب کاهش سرعت 
گردش پول ش��ده و از علل اصلی فاصله گرفتن تورم از رش��د نقدینگی بوده است، 
اما از اسفندماه سال 96 روند افزایشی سرعت گردش پول شروع شد و در سال 97 
ادامه یافت. سهم شبه پول از رشد نقدینگی در این مدت نیز روند کاهشی طی کرد 

و در تیرماه به کمترین مقدار خود از سال 1394 رسید.
نرخ سود بانکی تنها عامل تورم نیست

در همی��ن حال، عبدالرضا مصری عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس معتقد اس��ت که مدیریت نرخ تورم تنها با کاهش نرخ س��ود بانکی محقق 
نمی ش��ود. او با اش��اره به برنامه بانک مرکزی برای مدیریت پایدار نرخ تورم، گفت: 
همت��ی چندی��ن برنامه مثبت و موثر برای مدیریت بازار ارز و پول کش��ور داش��ته 
است، نباید نسبت به این موضوع بی انصافی کرد، اما در موضوع نرخ تورم باید دقت 

بیشتری به خرج دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: همتی بیان داشته 
که با مدیریت نرخ سود کوتاه مدت و تغییر کانال اثرگذاری سیاست پولی، نرخ تورم 
را به صورت پایدار مدیریت کند. با وجود اینکه تاکید دارم نباید همیشه انتقاد کرد، 
اما در مورد مدیریت نرخ تورم، باید گفت این موضوع صرفا به نرخ سود بانکی بستگی 

ندارد و عوامل متعددی از جمله نرخ ارز در تورم نقش دارد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با اشاره به وابستگی نرخ کاالها به قیمت ارز، 
افزود: بس��یاری از کاالهای مورد نیاز کش��ور وابسته به واردات است. با وجود اینکه 
واردات با نرخ ارز دولتی انجام می شود، شاهد تورم باالی 50درصد بوده ایم که علت 

این موضوع را باید در سیستم فشل توزیع جست وجو کرد.
به گفته وی، کاالهای اساس��ی از جمله گوش��ت با ارز 4 هزار و 200 تومان وارد 
کشور می شود، اما با تورم باالی 50درصد به دست مصرف کننده می رسد، بنابراین 
تورم تنها بستگی به سود بانکی ندارد. با این حال، سود بانکی بی اثر نیست، چرا که 

با سود انتظاری روبه رو هستیم که اگر محقق نشود، سیل اقتصادی رخ می دهد.
مص��ری در ادام��ه گفت وگو با خبرگ��زاری خانه مل��ت، با یادآوری آزاد ش��دن 
سرمایه های مردم از بانک ها به دلیل کاهش نرخ سود، گفت: در گذشته شاهد بودیم 
با کاهش نرخ سود بانکی، سیل اقتصادی رخ داد و هر کاالیی که سرمایه ها به سمت 

آن رفت، گران شد و موج افزایش قیمت را به سمت کاالهای دیگر بود.
عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس اضافه کرد: بنابراین انتظار 
می رود بانک مرکزی برای کاهش نرخ س��ود بانکی دقت بیش��تری داشته باشد که 
بازاره��ای دیگر را متالطم نکند. ما در گذش��ته تجربه کاهش س��ود نرخ بانکی را 
داشته ایم، بنابراین باید با تصمیم گیری صحیح، مانع وارد شدن صدمات به اقتصاد 

کشور شد.

همتی از برنامه ویژه بانک مرکزی برای مهار تورم خبر داد

آغاز جنگ با تورم

بانک مرک��زی اعالم کرد که بانک ها در صورت کافی نبودن موجودی حس��اب، 
مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی س��ایر حساب های صاحب حساب و 

مسدودسازی تمامی حساب و کارت های بانکی به میزان مبلغ چک هستند.
بانک مرکزی در بخش��نامه ای به مدیران عامل ش��بکه بانکی پیرو تصویب قانون 
اصالح چک با مصوبه مجلس ش��ورای اس��المی، تغییرات و اصالحاتی را با توجه به 
تاکید مدیری��ت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولش��ویی ابالغ کرد که 

اصالحات جدید باید در سامانه های داخلی بانک های کشور لحاظ و عملیاتی شود.
بر این اس��اس، طبق مفاد قانون جدید چک و دس��تورالعمل حس��اب جاری که 
بانک مرکزی به شبکه بانکی اعالم کرده، در صورت کافی نبودن موجودی حساب 
صادرکنن��ده چک، بانک ه��ا مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی س��ایر 
حساب های صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض الحسنه 
پس انداز، حس��اب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب س��رمایه گذاری بلندمدت و 
همچنین مس��دود کردن کلیه حس��اب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به 

صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.
در زمینه عملیاتی کردن مفاد جدید قانون چک به منظور مس��دودی حساب در 
صورت کافی نبودن موجودی حساب، تاکید شده که باید مشخصات صادرکنندگان 
چک برگشتی از س��وی بانک مرکزی جهت شناسایی حساب های ایشان و انسداد 
مبالغ چک های برگشتی از طریق بستر سامانه کاشف انجام شود که پس از اعمال 

تغییرات الزم اعالم خواهد شد.
فرآیند رفع اثر از چک های برگشتی

بانک مرکزی درخصوص رفع س��وءاثر از چک برگش��تی نیز اع��الم کرده که در 
صورت واریزی کس��ری مبلغ چ��ک، بانک مکلف خواهد بود نس��بت به رفع اثر از 
چک های برگش��تی به درخواست صادرکننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را 
حداکثر به مدت یک س��ال تا زمان مراجعه دارنده چک در حس��اب جاری مربوطه 

نزد بانک محال علیه مسدود کند و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه قابل 
استناد به اطالع دارنده چک برساند.

همچنین در صورت ارائه هر یک از مدارک موضوع بندهای ب، ج، د، ه یا شمول 
بند و، پیش از یک س��ال از تاریخ انس��داد مبلغ چک، باید از مبلغ مسدودشده رفع 

انسداد شود.
براساس این بخشنامه، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت 
نش��ود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن 
آن را در س��امانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج 
آن در گواهینامه ای که مش��خصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن 
ذکر ش��ده باش��د علت یا علل ع��دم پرداخت را صریحاً قی��د و آن را امضا و مهر به 

متقاضی تسلیم کند.
الزم به ذکر است که به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد ُمهر شخص حقوقی 

در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
ماده 3: صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک 
محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن 
چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دس��تور عدم پرداخت وجه چک 
را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم 
مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختالف در مندرجات چک و امثال آن 

از پرداخت وجه چک خودداری کند.
بان��ک مرک��زی در همین راس��تا تاکید ک��رده محدودی��ت 10 روزه موجود در 
سامانه های داخلی شبکه بانکی لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، 
باید اطالعات چک برگش��تی به سامانه های چک های برگشتی بانک مرکزی ارسال 
ش��ود. همچنین محدودیتی که تا امروز در سیستم بانکی مبنی بر ارسال اطالعات 
چک هایی که صرفاً به دلیل کس��ر یا فقدان موجودی برگش��ت می شوند، لغو شده 

و ع��الوه بر علت فوق، اطالعات کلیه گواهینامه های ع��دم پرداخت صادره باید در 
س��امانه های بانک مرکزی ثبت شود که بر همین اساس از تاریخ 1398/2/25 )15 
اردیبهشت ماه( استفاده از فیلد کد پستی جهت درج کدهای مربوط به علل برگشت 

چک در سامانه های بانک مرکزی ضروری خواهد بود.
این بانک اعالم کرده که شناسه چک برگشتی که در سامانه های چک برگشتی 
بانک مرکزی تولید می ش��ود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده می بایست 
تمهیدات الزم را برای درج شناس��ه یادش��ده روی گواهینامه عدم پرداخت صادره 
تحت عنوان کد رهگیری اتخاذ کند و بانک موظف اس��ت حداکثر ظرف ش��ش ماه 
نسبت به درج کد رهگیری روی گواهینامه عدم پرداخت به صورت سیستمی اقدام 

کند.
به اس��تاد تبص��ره یک ماده 5 مکرر، چنانچه ص��دور گواهینامه عدم پرداخت به 
دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 قانون صدور چک و تبصره های آن باشد، 

سوءاثر محسوب نمی شود.
اطالعات چک های برگشتی موضوع ماده فوق الذکر باید همانند گذشته به سامانه 
چک های برگشتی بانک مرکزی ارسال شوند. بر همین اساس پس از درج اطالعات 
ب��ا کد اختصاص یافته برای علت برگش��ت چک موضوع م��اده 14 قانون، اطالعات 

مذکور در پاسخ استعالم نمایش داده نخواهد شد.
به منظور اجرای مفاد قانون فوق درخصوص چک های مش��مول ماده 14 قانون 
که پیش از این در سامانه به ثبت رسیده است، کد مربوطه می بایست در فیلد کد 

پستی فرم اصالحی در سامانه ارسال شود.
بانک مرکزی در تبصره ماده 2 ماده 5 مکرر، اطالعات چک های برگشتی اشخاص 
حقوقی در س��ابقه امضاکنندگان آنها نمایش داده خواهد ش��د و بر همین اس��اس 
ضروری است همچون گذشته اطالعات امضاکنندگان چک های برگشتی به صورت 

منظم در سامانه چک های برگشتی بانک مرکزی ثبت شود.

براساس بخشنامه بانک مرکزی

پرداخت وجه چک از دیگر حساب ها امکان پذیر شد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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بورس تهران به اوج رسید
رشد رویایی شاخص بورس

در دومین روز هفته، افزایش تقاضا نس��بت به عرضه سبب شد تا شاخص 
کل ب��ار دیگ��ر رکوردی جدید را ثبت کند و با رش��د 3هزار و 956 واحدی 
به رقم 209 هزار و 243 واحد رس��ید. گروه های پاالیش��ی، معدنی و فلزی 
به رش��د نماگر اصلی بازار س��هام کمک کردند و فعاالن بازار در بسیاری از 

سهم ها شاهد صف های خرید بودند. 
به گزارش ایس��نا، در ادامه رشد شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس 
اوراق بهادار تهران، بار دیگر این ش��اخص توانست چند بار کانال شکنی کند 
و رکورد جدیدی را به ثبت برس��اند. نماگر اصلی بازار 3956 واحد افزایش 
یافت و به رقم 209 هزار و 243 واحدی رس��ید. همچنین شاخص کل هم 

وزن با 817 واحد رشد به رقم 42 هزار و 577 واحد رشد کرد.
در دومی��ن روز هفته بیش��تر س��هم های ب��زرگ و شاخص س��از از جمله 
فلزی ها، پاالیش��ی ها و معدنی ها به رشد شاخص های بازار کمک کردند؛ به 
طوری که ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با 4382 واحد رشد مواجه شد و کانال 
236 هزار واحدی را تجربه کرد. همچنین ش��اخص بازار اول با 3401 واحد 
افزای��ش ت��ا رقم 157 هزار و 650 واحدی باال رفت. در عین حال ش��اخص 

بازار دوم نیز 5590 واحد افزایش یافت و تا رقم 4161 واحد رشد کرد.
ف��والد مبارکه اصفهان به تنهایی 393 واحد ش��اخص های بازار را تقویت 
ک��رد و پاالیش نفت اصفهان و پاالیش نفت بندرعباس هر کدام 261 واحد 
تأثیر افزاینده روی ش��اخص ها داش��تند ام��ا تعدادی از نهاده��ای بانکی و 
خودروی��ی برخ��الف جریان بازار عمل کردند و به کاهش ش��اخص ها دامن 
زدن��د. از جمله ای��ن نمادها می توان به بانک پارس��یان، بانک تجارت، بانک 

صادرات، ایران خودرو و سایپا اشاره کرد.
در عین حال در بس��یاری از آنها از جمله س��هم های معدنی، پاالیش��ی و 
فلزی با صف های خرید مواجه ش��دند. افزایش تقاضا نسبت به عرضه سبب 

شد این سهم ها تا پایان ساعت معامالتی پایدار باشند.
ارزش معامالت بورس تهران به رقم 1.499 میلیارد تومان رسید و حجم 
معامالت از 4میلیارد و 700 میلیون سهم و اوراق مالی عبور کرد. همچنین 

تعداد معامالت این بازار به عدد 304 هزار و 717 نوبت رسید.
آیفکس نیز با رشد 48 واحدی روبه رو شد و به رقم 2568 رسید. در عین 
حال حجم معامالت فرابورس ایران از رقم 1.5 میلیارد س��هم و اوراق مالی 

عبور کرد و ارزش معامالت به رقم 707 میلیارد سهم و اوراق مالی رسید.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد
رسیدگی به تخلفات، تفویض اختیار بعدی 

بورس ها
ش��اپور محمدی درخصوص اقدامات انجام ش��ده در س��ال گذش��ته این 
س��ازمان به واگذاری برخی اختیارات به بورس ها اش��اره کرد و گفت هدف 
از واگذاری این وظایف به بورس ها، نخس��ت ایجاد رقابت سالم بین بورس و 

فرابورس به دلیل نزدیکی این دو بازار است.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با س��نا، خاطرنش��ان 
کرد: ویژگی دوم این اقدام، خواسته فعاالن و اهالی بازار سرمایه این بود که 
س��ازمان بورس به دلیل دارا بودن جایگاه نظارتی باید کمتر در بعد اجرایی 
وارد ش��ود، مگر در جاهایی که بورس ها به لحاظ س��ازمانی و اداری امکان 
دنبال کردن مس��ائل را نداشته باش��ند؛ از این جهت سازمان تصمیم گرفت 

بعضی افشاها و گرفتن اطالعات را به بورس ها واگذار کند.
محم��دی اضافه کرد: در ح��ال حاضر همه فعاالن ب��ازار اطالع دارند که 
فرم های��ی برای افش��ای اطالعات وج��ود دارد که با ح��رف »ب« به معنای 
بورس آغاز می ش��ود، همچنین فرم های شماره بندی ش��ده ای وجود دارد که 
با حرف »س« به معنای س��ازمان شروع ش��ده اند؛ این موضوع نشان دهنده 
برخی تکالیفی است که برای افشای اطالعات است با چارچوبی مشخص به 

بورس ها واگذار شده است.
او تفویض های انجام ش��ده در بورس ها را عملکردی مناسب عنوان کرد و 
اف��زود: به طور مثال حوزه توقف و بازگش��ایی نمادها در بازار پایه فرابورس 
تفویض ش��ده است. در حوزه کانون ها هم تعدادی تفویض انجام شده است، 
به طوری که س��ازمان معتقد است بخشی از کارها باید توسط خود کانون ها 
انجام شود. کانون نهادهای سرمایه گذاری و کانون کارگزاران در حال حاضر 

بخشی از کارها را انجام می دهند. 
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار تصریح کرد: موض��وع دیگر قابل 
بررس��ی، رسیدگی به تخلفات اس��ت. در برنامه س��ازمان بورس مقرر شده 
اس��ت که برخی از تخلفات مطابق قانون توس��ط بورس ها رس��یدگی شوند، 
بنابراین باید تالش شود این حوزه بورس ها نیز تقویت شود تا به این طریق 
بخش عمده ای از تخلفات توسط آنها رسیدگی شود، البته مرجع تجدیدنظر 
نیز طبق قانون س��ازمان بورس اس��ت که در هیات مدیره این سازمان اقدام 

می کند.
وی در پای��ان تاکید کرد: قصد داریم برخ��ی اختیارات را هم به کانون ها 
بدهیم تا بتوانند اعضای خودش��ان را س��اماندهی کنند، تا بتوانیم به مفهوم 
نهادهای خودانتظام بیش��تر نزدیک ش��ویم. در حال حاضر عملکرد کانون و 

بورس ها در این حوزه خوب و مناسب است.

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
دورنمای شاخص بورس افزایشی است

همایون دارابی معتقد اس��ت با توجه به دورنمای موجود از بازار ارز و نیز 
حامل ه��ای انرژی، بازار روند افزایش��ی را ادامه می دهد و متناس��ب با نرخ 

تورم رشد می کند.
این کارشناس بازار سرمایه، درخصوص روند معامالت بازار سرمایه گفت: 
ب��ازار س��هام ابتدای هفته از ج��و روانی که در هفته پیش ایجاد ش��ده بود، 

فاصله گرفت.
ب��ه گزارش س��نا، او با بی��ان این موض��وع، ادامه داد: بازار در نخس��تین 
هفته اردیبهش��ت ماه، عالوه بر اینکه در ش��وک تحریم نفتی قرار داش��ت، 
رکوردش��کنی هایی را تجربه کرد که این دو عامل باعث ایجاد نوسان شدید 

در آن شد.
دارابی در ادامه توضیح داد: دورنمای موجود از بازار مانند موضوع افزایش 
نرخ تورم، افزایش نرخ حامل های انرژی باعث ش��د تا بازار در نخستین روز 

هفته روندی صعودی به خود بگیرد و باثبات تر مسیر خود را ادامه دهد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: مساعد بودن قیمت ها در بازار 
جهانی و نیز گزارش های منتشرشده فروردین ماه در کنار یکدیگر منجر به 

رشد پایدار شاخص در بازار سرمایه شده است.

نماگربازارسهام

عباس ُهشی تحلیلگر بازار سرمایه و پول : رئیس جمهور و رئیس کل بانک 
مرکزی از نیمه دوم سال 96 به مردم توصیه کردند پول های شان را صرف خرید 
دالر نکنند و در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز سپرده کنند. بخشی از 
صاحبان سرمایه و پول با اطمینان به دولت به این توصیه ها عمل کردند و بعضی 
دیگر که نس��بت به دولت بی اعتماد بودند بیشتر منابع مالی خود را به بازارهای 

غیرمولد مثل دالر و طال بردند.
در فروردین ماه سال گذشته دولت سیاست تک نرخی کردن ارز یا همان دالر 
4200 تومانی را به اجرا در آورد که به ظاهر تصمیمی منطقی بود، اما به شرطی 
که دولت با پش��توانه تزریق ارز دولتی به بازار تعادل می بخش��ید. این پشتوانه با 
تصمیم گروه اقتصادِی دولت حذف ش��د و دولت از صادرکنندگان خواس��ت که 
آنه��ا ارز حاص��ل از صادرات را به بازار بیاورند. صادرکنن��دگان که به طور عمده 
فعاالن اقتصادی زیرزمینی، صندوق های بازنشس��تگی متعلق به نیروهای نظامی 
و وزارتخانه ه��ا بودند و در دول��ت و دیگر بخش های حاکمیت نفوذ دارند، زیر بار 

ح��رف دولت نرفتند، بنابراین سیاس��ت دالر 4200 تومان��ی که باید با دو بال بر 
اقتصاد کشور حاکمیت پیدا می کرد، یعنی نرخ معامالتی ارز در سیستم بانکی و 
دیگری پشتیبانی دولت برای عرضه ارز در بازار، به دلیل شکستن بال دوم، لنگ 
ماند و قیمت دالر در عمل تابع نظر بخش خصوصی ش��د. اقتصاد ایران در س��ال 
97 حت��ی دالر 18 هزار تومانی را ه��م تجربه کرد و اختیار تعیین نرخ ارز که از 

سال 92 در دست بانک مرکزی بود به دست بازار آزاد افتاد.
ب��ا افزایش قیمت دالر قیمت ان��واع کاال و خدمات هم افزایش یافت و در بازار 
سرمایه به رشد س��ودآوری و ارزش سهام شرکت ها و بانک هایی که دالر خریده 
بودند انجامید. سود مورد انتظار از بازار سرمایه با توجه به افزایش نرخ دالر رشد 

کرد و بورس به بازاری برای جذب سرمایه ها تبدیل شد.
اما رش��د کنونی شاخص کل بازار سرمایه ناشی از چیست؟ نکته این است که 
در ش��رایط کنونی همچنان عده ای نمی دانند که پول ها را در کجا سرمایه گذاری 
کنند و اکنون چه کاری جذاب تر و مطمئن تر از س��هیم شدن در سبدهای سهام 

در بازار سرمایه است؟ همین مسئله باعث شده تقاضا در بازار سرمایه رشد کند 
درحالی ک��ه عرضه س��هام تغییر نک��رده و به همین دلیل ش��اخص کل طی یک 
ماه اخیر به رش��د قابل توجهی رس��یده است. از سوی دیگر براساس روال عادی 
س��ال های گذش��ته فصل مجامع شرکت ها و بانک ها فرا رس��یده  و ممکن است 
قیمت سهام ش��رکت ها به دو علت تغییر کند که علت اول، سودآوری شرکت ها 
به دلیل عملکرد س��ال گذش��ته و علت دوم انتظار از سود آتی به دلیل تبلیغات 
منفی درباره بازدهی و گرانی در دیگر بازارهاست. مجموع تحلیل ها وضعیت سال 
98 را بدتر از س��ال 97 توصیف می کرد. همین تبلیغات منفی به احتکار ش��کر 
و گرانی اقالمی چون گوش��ت و خودرو انجامید که به نوبه خود بر ارزش س��هام 
ش��رکت ها اثرگذار است. از س��وی دیگر انتظار می رود با توجه به رشد قیمت ها 
سود شرکت های بورسی به ویژه صادراتی هم رشد کند. شایعه رشد قیمت نفت 
هم بر پیش بینی سود آتی شرکت ها اثر می گذارد و همین مسئله به رونق تقاضا 

در بازار سرمایه در سال 98 دامن زده است.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت با توجه به وضعیت حاکم در اقتصاد 
کشور، رشد شاخص بورس ادامه دار نخواهد بود و این حباب باید بترکد.
حس��ین خس��رونژاد در گفت و گو با ایرنا، به رشد شاخص بورس در 
دومین روز هفته اشاره کرد و گفت: انتشار گزارش های عملکرد ماهیانه 

شرکت ها از جمله عوامل موثر بر رشد شاخص بورس بود. 
او با بیان اینکه ش��اخص امروز متاثر از رش��د قیمت سهام فوالدی ها، 
پاالیش��گاهی ها و سنگ آهنی ها بود، گفت: س��هام شرکت های بزرگ و 

صادرات محور تاثیر عمده ای را بر شاخص بورس داشتند.
به گفته خس��رونژاد، با توجه به گزارش منتشرش��ده، س��نگ آهنی ها 
نس��بت به فروردین ماه سال گذشته با رشد 120درصدی مواجه بودند 

که این موضوع باعث ش��د تا سودآوری خوبی را با خود به همراه داشته 
باش��ند. وی با تاکید بر اینکه ش��اخص بورس متاثر از شرایط اقتصادی 
کشور اس��ت، گفت: تا زمانی که وضعیت اقتصادی کشور مساعد نباشد 

رشد شاخص بورس نمی تواند چندان معنادار باشد.
خس��رونژاد با بیان اینکه ش��رکت های صادرات محور به دلیل افزایش 
سود زمینه رشد شاخص بورس را فراهم کردند، افزود: تمامی کمپانی ها 
مانند صنعت خودروسازی و بانکداری که محصوالت داخلی را به فروش 

می رسانند پتانسیل خوبی برای رشد شاخص بورس نیستند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: انتظارات سهامداران از سودآوری 
ش��رکت ها برآورده شده و به نظر نمی رسد شاهد رشد چشمگیر دیگری 

در این بازار باش��یم. با این همه، پیش بینی ش��اخص بورس کار درستی 
نیس��ت و مالک خوبی برای تش��ویق س��هامداران جه��ت ورود به بازار 

سرمایه محسوب نمی شود.
خس��رونژاد معتقد است که اگر کس��ی تصور می کند، وضعیت اقتصاد 
کش��ور در سال 98مساعد است و بورس متناسب با آن رشد می کند در 
اشتباه است، اما ممکن است بورس بنا به دالیل سوداگرانه ای رشد کند 

و بورس با رونق همراه شود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه در پایان تاکید کرد: ب��ا توجه به وضع 
اقتصادی کشور رشد شاخص بورس حباب است و به زودی شاهد روند 

نزولی شاخص بورس خواهیم بود.

انتظار از سود آتی شرکت های بورسی همچنان مثبت است

گمانه زنی درباره وضعیت شاخص بورس در ادامه سال ۹۸

حباب شاخص بورس به زودی می ترکد

رئیس سازمان خصوصی سازی درباره برنامه های پیش روی این سازمان در ادامه 
اجرای خصوصی سازی در سال 98 گفت به طور کلی، همه بنگاه هایی که براساس 
مصوبات هیات وزیران در گروه یک قرار دارند، طبق قانون باید در لیست واگذاری 

باشند، مگر اینکه هیات وزیران بخواهد عکس این را تصویب کند.
میرعلی اشرف عبداهلل پوری حسینی در گفت وگو با سنا، درخصوص روند واگذاری 
ش��رکت های موجود در گروه 2 ادامه داد: این شرکت ها دارای معافیت 20درصدی 
در واگذاری هستند؛ به این صورت که80درصد آنها واگذار می شود و 20درصد دیگر 
در تصدی دولت باقی می ماند. مگر اینکه هیات وزیران عکس این را تصویب کنند، 
لذا براساس قانون شرکت های گروه 2 به میزان 80درصد و شرکت های گروه یک به 

میزان 100درصد در لیست واگذاری هستند.
چند بنگاه در انتظار خصوصی سازی هستند؟

رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی تعداد بنگاه های لیس��ت واگذاری را برای سال 
98 حدود 600 بنگاه و س��هام ش��رکت عنوان کرد و افزود: به دلیل طوالنی ش��دن 
تعطیالت ابتدای س��ال 98 و تراکم برنامه های اعضای هیات واگذاری پس از اتمام 
این تعطیالت، این هیات هنوز در سال جاری تشکیل جلسه نداده است. البته ممکن 
است طی هفته جاری این جلسه تشکیل شود. ضمن اینکه هر واگذاری را باید هیات 

واگذاری تصویب کند تا قانونی و الزم االجرا شود.
وی اف��زود: هیات واگ��ذاری می تواند مصوبه دیگری را تصوی��ب کند، اما به نظر 
می رسد طبق روال سنوات قبل همه شرکت های گروه یک و باقیمانده شرکت های 
گروه 2 را در لیس��ت قرار می دهد. البته حجم این شرکت ها نیز بسیار باالست و به 
نظر هم نمی رسد که در بهترین شکل و فرم و حتی اگر همه عوامل اعم از مجلس، 

دولت، هیات واگذاری و شورایاری ها هم دست به دست هم بدهند، بتوانند در سال 
98 همه 600 بنگاه در لیست را واگذار کنند.

پوری حس��ینی در تشریح دالیل این اظهار خود مبنی بر نشدنی بودن واگذاری 
این تعداد بنگاه طی س��ال جاری خاطرنشان کرد: سال گذشته عمال نیمی از سال 
فرص��ت واگ��ذاری پیدا کردی��م و در این فرصت چیزی حدود 55 بن��گاه را واگذار 
کردیم. امسال حتی اگر بتوانیم دو یا سه برابر این را نیز واگذار کنیم، باز بنگاه های 
بسیاری برای سال 99 باقی خواهد ماند. البته برای اظهارنظر قطعی در این باره بهتر 
اس��ت منتظر تشکیل هیات واگذاری شویم و مصوبه این هیات هرچه شد سازمان 

خصوصی سازی اطالع رسانی الزم را انجام خواهد داد.
سهام عدالت به سرمنزل آزادسازی می رسد؟

این مقام مسئول در سازمان خصوصی سازی با اشاره به گذشت بیش از سه سال از 
تصویب الیحه »ساماندهی سهام عدالت« در دولت درخصوص سرانجام تصویب این 
الیحه در مجلس گفت: متاسفانه تاکنون این الیحه به سرانجام نرسیده است؛ البته 
قرار بود تا دهه فجر سال گذشته این مساله تعیین تکلیف شود، اما به جهت تراکم 

کاری در مجلس و جلسه سران سه قوه مطرح و تصویب نشد.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه »تا زمانی ک��ه این الیحه در مجلس به تصویب نرس��د، 
نمی توان در خصوص اجرای آن صحبتی کرد«، افزود: البته متن الیحه مشخص و 
قابل شرح است و همین قدر بگویم که سازمان خصوصی سازی با فرض اینکه الیحه 
تصویب خواهد شد و صندوق های قابل معامله در بورس تصویب و تاسیس خواهند 
ش��د، در حال انجام اقدامات ابتدایی اس��ت و در این راستا در حال هماهنگی های 
الزم با بورس اس��ت. بر همین اساس اطالعات 49 میلیون مشمول سهام عدالت به 

س��ازمان بورس فرستاده شده اس��ت؛ چراکه با فرض اینکه این افراد بخواهند برای 
به دست گیری سهام عدالت خود صاحب صندوق و ETF شوند و در آینده بتوانند 

معامله ای انجام دهند، ابتدا باید دارای کد معامالتی شوند.
وی اجرای چنین برنامه ای را بسیار وسیع ارزیابی کرد و یادآور شد: پذیرش این 
حجم از متقاضیان نیاز به زیرس��اخت مناس��بی دارد، بنابراین کار خود را با فرض 
تصویب آزادسازی سهام عدالت در قالب ETF برای ایجاد بستر دریافت و معامله آن 
با سازمان بورس آغاز کرده ایم تا بستر الزم برای چنین حرکتی را از قبل آماده کنیم.
 پورتف��وی س��هام عدالت نیازمند اصالح اس��ت پوری حس��ینی با بی��ان اینکه 
»شرکت های موجود در پورتفوی سهام عدالت شرکت هایی همگن نیستند« درباره 
نوع و میزان س��ودهی این شرکت ها گفت: پورتفوی سهام عدالت دارای 49 شرکت 
اس��ت که تعداد 35 ش��رکت آن بورسی و 14 شرکت نیز در این پورتفو غیربورسی 
هس��تند. در این میان اغلب شرکت های بورسی س��ودده و شرکت های غیربورسی 
اغلب غیرسودده  و یا حتی زیانده هستند، لذا همگنی در میان این 49 شرکت به 
لحاظ عملکرد وجود ندارد. وی با تاکید بر ضرورت اصالح سبد سهام عدالت قبل از 
ورود به فرآیند آزادس��ازی سهام عدالت افزود: در این فرآیند چه بخواهیم به شکل 
ETF عمل کنیم و چه به هر شکل دیگر، نیازمند پاالیش این 49 شرکت هستیم، 
لذا این پیش بینی در متن الیحه یا در متن مصوبه مجلس پیشنهاد شده که اجازه 
دهن��د یک بار قبل از مرحله نهایی س��اماندهی س��هام عدال��ت، دولت یک بار این 
پورتفوی را اصالح کند و شرکت های غیربورسی زیانده را بیرون آورده و شرکت های 
بورس��ی و س��ودده را جایگزین آنها کند تا خریداران در خرید و فروش و معامالت 

سهام عدالت دچار مشکل نشوند.

رئیس سازمان خصوصی سازی از آخرین وضعیت سهام عدالت خبر داد

۶۰۰ بنگاه در لیست واگذاری های ۹۸
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سامسونگ و ال جی از ایران نمی روند
 قطعات و مواد اولیه جدید در راه ایران

مدی��رکل صنایع فلزی و لوازم خانگ��ی وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
تاکید بر اینکه ش��رکت های سامس��ونگ و ال جی از ای��ران نمی روند، گفت 
هم اکن��ون قطع��ات و مواد اولیه یخچال، فریزر و ماش��ین لباسش��ویی این 
ش��رکت ها بارگیری ش��ده است. به گزارش ایس��نا به نقل از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، عباس هاش��می با اعالم این خبر اظهار کرد: خطوط تولید 
ش��رکت های سامس��ونگ و ال جی )در ای��ران( هم اکنون فعال اس��ت و این 
دو ش��رکت برای خروج از ای��ران برنامه ای ندارند. وی با بی��ان اینکه تولید 
محص��والت سامس��ونگ و ال جی در ای��ران ادامه دارد، اف��زود: معموالً ماه 
فروردین و گاهاً تا نیمه اردیبهش��ت برنامه ه��ای آموزش، تعمیر و نگهداری 
خط��وط در کارخانه های صنعتی انجام می ش��ود. در حال حاضر تولید ادامه 
دارد و طبق روال همیش��گی قطعات و مواد اولیه جدید در راه ایران اس��ت. 
مدی��رکل صنای��ع فلزی و ل��وازم خانگی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت با 
اش��اره به اینکه شرکت های سامس��ونگ و ال جی در ایران خط تولید دارند، 
تصریح کرد: در آغاز ورود این ش��رکت ها به ایران، توسط سرمایه گذار ایرانی 
ب��رای آنها خط تولید ایجاد ش��د. م��واد اولیه وارد ش��ده و محصوالت این 
ش��رکت ها طبق اس��تاندارد جهانی در ایران تولید می شوند. وی تاکید کرد: 
طبق جلس��اتی که با مدیران ارشد شرکت های سامسونگ و ال جی داشتیم، 
دو طرف درخصوص ش��رکت دادن س��اپالیرهای ایران��ی )تولیدکنندگان و 
تامین کنندگان قطعات( که برای رش��د صنعت کش��ور بسیار مفید است، به 

نتایج مثبتی دست پیدا کردند.

نرخ کاالهای اساسی توزیعی در طرح ویژه ماه 
مبارک رمضان

ستاد تنظیم بازار کشور کاالهای اساسی مشمول طرح ویژه توزیع در ماه 
مبارک رمضان را اعالم کرد. به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، با تصمیم اعضای س��تاد تنظیم بازار مقرر شد با هدف تأمین برنج 
مورد نیاز خانوار در کش��ور 30 هزار تن برنج با قیمت 7.400 تومان عرضه 
شود و در صورت نیاز استان ها، این میزان تا سقف 50 هزار تن با مسئولیت 
وزارت جهاد کش��اورزی افزایش یابد. همچنین 140 هزار تن با هدف تأمین 
شکر مورد نیاز صنف، صنعت و خانوار توزیع می شود که 120 هزار تن از این 
محصول برای صنف و صنعت و 20 هزار تن برای مصرف خانوار خواهد بود 

که قیمت شکر توزیعی در این طرح 3 هزار و 400 تومان است.
براس��اس تصمیم س��تاد تنظیم بازار، 30 هزار تن روغن نیز در این ماه با 
هدف تأمین نیاز خانوار و صنف و صنعت توزیع خواهد ش��د. سهم خانوار از 
روغن توزیعی در این قالب 20هزار تن و س��هم صنف و صنعت 10 هزار تن 
خواه��د بود. قیمت روغن برای صنف و صنعت توس��ط کارگروه تنظیم بازار 
مصوب خواهد ش��د و روغن خانوار نیز با قیمت��ی معادل 10درصد کمتر از 
نرخ مصوب عرضه می شود. همچنین با هدف تنظیم بازار پروتئین مورد نیاز 
کش��ور گوش��ت مرغ گرم و منجمد و گوشت قرمز منجمد نیز توزیع خواهد 
شد. حجم گوشت مرغ گرم توزیعی در این ماه 15 هزار تن و حجم گوشت 

مرغ منجمد توزیعی 5 هزار تن است.

مشکلی در صنعت شیشه نداریم
 افزایش 1۰درصدی قیمت شیشه طی هفته 

گذشته
رئیس اتحادیه شیش��ه و آین��ه از افزایش 10درصدی قیمت شیش��ه در 
ای��ن صنعت خب��ر داد. محمدعلی قنبری، رئیس اتحادیه شیش��ه و آینه در 
گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه طی هفته گذشته افزایش 
قیمت 10درصدی را در صنعت شیشه شاهد بودیم، گفت: هم اکنون مشکلی 
در این صنعت نداریم. وی ادامه داد: چند س��الی اس��ت که قیمت شیش��ه 
تغییری نداش��ته اس��ت و علت آن را می توان ازدیاد تولی��د در این صنعت 
دانس��ت که همین موضوع باعث ش��د بتوانیم در ای��ن صنف، به خودکفایی 
کامل دس��ت یابیم. رئیس اتحادیه شیش��ه و آینه با بیان اینکه 40درصد در 
صنعت شیش��ه صادرات داریم، گفت: شیشه به کش��ور هایی همچون حوزه 

خلیج فارس، آسیای میانه، عراق، افغانستان و حتی اروپا صادر می شود.
قنبری، با بیان اینکه مس��ائل ارزی در کش��ور تا حدی توانس��ت در این 
صنعت تأثیر گذارد، اظهار کرد: هم اکنون در صنعت شیش��ه حدود 5درصد 
واردات داریم. رئیس اتحادیه شیش��ه و آینه با بیان اینکه حدود 800 واحد 
صنفی شیش��ه در تهران مشغول به فعالیت هستند، تصریح کرد: در سالیان 
گذش��ته، بس��یاری از واحد های صنفی تعطیل ش��دند که عل��ت این امر را 

می توان سختی کار در این صنف دانست.
وی با تأکید بر اینکه مراکز تولید شیشه در کشور زیاد است، گفت: باتوجه 
ب��ه درهم تنیدگی این صنعت با مواد اولیه مورد نیاز، جهت تولید شیش��ه و 
همچنین غنای باالی معادن س��یلیس و کربنات س��دیم، می توانیم ش��اهد 

پیشرفت قابل توجهی در صنعت شیشه سازی باشیم.
به گفته قنبری، زمانی که نوس��انی در بازار شکل می گیرد، دالالن از این 
موضوع سوءاس��تفاده کرده و به جمع آوری شیشه در بازار دست می زنند که 

باید تالش شود دست این سوءاستفاده کنندگان در بازار قطع شود.
رئیس اتحادیه شیش��ه و آینه با اش��اره به اینکه صنعت شیش��ه و آینه از 
نمونه های توانمند در کش��ور به حس��اب می آید، اظهار کرد: امیدواریم این 
صنعت بتواند در سال رونق تولید، به شکوفایی و خودکفایی دست پیدا کند.

مرغ ارزان شد
 قیمت به 11 هزار و 4۰۰ تومان رسید

حج��ت از کاهش 200 تومان��ی نرخ مرغ زن��ده و 400 تومانی مرغ گرم 
نسبت به هفته گذشته در بازار خبر داد.

عظیم حج��ت، عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی در گفت و 
گ��و با  باش��گاه خبرنگاران جوان،  از روند کاهش��ی قیمت مرغ نس��بت به 
هفته گذش��ته خبر داد و گفت: امروز متوس��ط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب 
مرغ��داری 8 هزار و 400 و مرغ آماده به طبخ در خرده فروش��ی ها 11 هزار 
و 400 تومان اس��ت که به نسبت هفته گذشته نرخ هر کیلو مرغ زنده 200 

تومان و مرغ گرم 400 تومان کاهش یافته است.
وی قیمت مرغ را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: مرغ تولیدی مربوط 
به جوجه ریزی اواخر اس��فند در حال توزیع به بازار اس��ت و از طرفی طبق 
روال همه س��اله در این موقع س��ال کش��ش چندانی برای بازار وجود ندارد 
که همین امر موجب ش��ده تا مرغداران مرغ تولیدی خود را با زیان در بازار 

عرضه کنند.

اخبـــار

معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت چند صنعت در س��ال رونق تولید برای 
ما اهمیت ویژه دارد که صنعت نساجی و پوشاک از جمله صنایع اولویت دار وزارت 

صنعت، معدن و تجارت در سال 98 است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، س��عید زرندی در حاشیه جلسه  انجمن ها 
و تش��کل های صنعت نساجی و پوش��اک گفت: مشکالت به وجود آمده در اقتصاد 
کشور در کنار همه زحمت ها و تنگنا هایی که برای تولید کشور ایجاد کرد، اما برای 

صنعت نساجی و پوشاک به یک فرصت تبدیل شده است.
وی گفت: نوسانات قیمت ارز منجر به کاهش واردات و قاچاق محصوالت مرتبط 
با صنعت نساجی و پوشاک شده و تولیدات را باال برده لذا فعاالن این صنعت باید 

از این فرصت جهت تقویت و توسعه تولید داخل استفاده کنند.
زرن��دی گفت: چند صنعت در س��ال رونق تولید برای م��ا اهمیت ویژه دارد که 
صنعت نساجی و پوشاک از جمله صنایع اولویت دار وزارت صنعت، معدن و تجارت 

در سال 98 است و ما مصمم به رفع موانع این صنعت برای توسعه آن هستیم.
معاون طرح و برنامه افزود: یکی از اهداف مهم س��ال رونق تولید، توجه به بازار 
صادراتی با اولویت کش��ور های همس��ایه است و این صنعت نیز باید برای صادرات 

گام بردارد.
وی درخصوص مشکالت این صنعت از جمله، کمبود نقدینگی، مالیات، بازسازی 
و نوس��ازی صنای��ع تاکید کرد: در غالب تبصره 18 قانون بودجه برای نوس��ازی و 
بازس��ازی و س��رمایه در گردش واحد های تولیدی، تسهیالتی در نظر گرفته شده 
ک��ه با توجه به اهمیت نس��اجی و پوش��اک، این واحد ها در اولوی��ت دریافت قرار 

خواهند گرفت.
زرندی درخصوص مالیات بر ارزش افزوده گفت: جلس��ات، مکاتبات و اقداماتی 
در این خصوص انجام شده است که امیدواریم مجلس شورای اسالمی با همراهی 

خوب خود، کمک بزرگی به تولید انجام دهد.

معاون طرح و برنامه در ادامه تصریح کرد: نمی شود همه شعار رونق تولید بدهند، 
اما در مقام عمل هیچ تفاوتی نسبت به گذشته درخصوص تولید نداشته باشند.

وی گفت: باید نگاه ها نس��بت به تولید تغییر کن��د و اگر بخواهیم رونقی اتفاق 
بیفتد الزامات آن هم باید محقق شود.

زرندی افزود: گرچه همه از محدودیت های مالی کشور مطلع هستند، اما می توان 
با پیداکردن کسب و کار هایی که فرار مالیاتی یا کم اظهاری دارند، منابع درآمدی 

مالیاتی تامین شود تا باری از دوش تولید برداشته شود.
معاون طرح و برنامه تاکید کرد: مشکالت مربوط به گمرک یکی از دغدغه های 

بخش صنعت است که وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را پیگیری می کند.
وی گفت: استراتژی توس��عه صنعت نساجی و پوشاک که با همکاری تشکل ها 
و انجمن ها تدوین شده به زودی ابالغ می شود تا این صنعت با نقشه راه مشخص 

حرکت کند.

صنعت نساجی و پوشاک اولویت وزارت صنعت در رونق تولید

اصناف یکی از مولفه های تاثیرگذار در رونق تولید به شمار می رود؛ عنصری 
که در صورت توجه، فرآیند تحقق ش��عار س��ال را با شتاب فزاینده تری همراه 

خواهد ساخت.
 به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، رونق تولید مس��تلزم مجموعه ای از 
اقدام��ات ب��ه هم پیوس��ته در حوزه ها و بخش های گوناگون اس��ت که با بروز 

نارسایی و خلل در آن، تحقق شعار سال را با دشواری هایی همراه می سازد.
در میان این مولفه ها، نقش اصناف و حلقه توزیع بسیار مهم و حائز اهمیت 
به نظر می رسد، زیرا به نوعی صنوف، به مثابه پل ارتباطی میان مصرف کننده 
)متقاض��ی( و تولیدکنن��ده ایفای نقش می کنند، ب��ه تعبیری هر آنچه اصناف 
در حوزه فعالیتی خود مثبت و س��ازنده تر ایف��ای نقش کند، به همان میزان، 
تحقق ش��عار سال و گره گش��ایی از مش��کالت اقتصادی با سهولت افزون تری 

انجام می پذیرد.
 از توسعه فرصت های شغلی تا توزیع مناسب کاال های تولیدشده 

به دست مصرف کننده
امیر خراس��انی، یکی از فعاالن صنفی، در تشریح نقش اصناف در شکوفایی 
و توس��عه اقتصادی کشور و تحقق ش��عار سال اظهار کرد: اساسا یکی از نتایج 
و موفقیت هایی که برای رونق تولید در کش��ور مطرح می ش��ود ناظر بر توسعه 
فرصت های ش��غلی و اش��تغال زایی اس��ت و هر آنچه تولید از رونق افزون تری 

برخوردار ش��ود به همان میزان ش��اهد افزایش فرصت های شغلی نیز خواهیم 
بود.

وی اف��زود: بدون تردید، یکی از نارس��ایی ها و چالش ه��ای عمده اقتصادی 
کش��ور در س��الیان اخیر معطوف به پدیده بیکاری می شود که فارغ از تبعات 
مخ��رب این عارضه برای اقتص��اد، تبعات منف��ی آن در عرصه های فرهنگی، 

اجتماعی و... نیز انکارناپذیر است.
خراس��انی در ادامه بیان کرد: با چنین اوصافی هر تصمیم و اقدامی که )در 
چارچ��وب منافع ملی کش��ور عملیاتی ش��ود و با اص��ول و ارزش های دینی و 
اخالقی نیز منافاتی نداشته باشد( به توسعه فرصت های شغلی منتهی می شود 

امری مطلوب، سازنده و اقدامی مبارک خواهد بود.
ای��ن فعال صنفی گف��ت: بدون تردید، یکی از مزایا و محاس��ن ویژه و قابل 
توجه اصناف به افزایش فرصت های ش��غلی معطوف می ش��ود؛ ظرفیتی که به 

سادگی با یک بررسی میدانی شاهد نتایج آن خواهیم بود.
وی افزود: در ش��رایطی که هر ساله، هزینه های سنگینی برای اشتغال زایی 
در کشور از سوی دس��تگاه های ذی ربط و قوه مجریه صرف می شود، بسیاری 
از جویندگان کار در سایه ظرفیت فعالیت صنفی، به اشتغال در این عرصه ها، 
مش��غول به فعالیت می شوند، ظرفیتی که عمدتا در قالب شبکه و حلقه توزیع 
و بعض��ا تولید در قال��ب کارگاه های کوچک در اقصی نقاط کش��ور، بروز پیدا 

می کند. خراسانی گفت: در سایه فعالیت صنوف، یکی از اهداف و نتایج ممتاز 
و ارزنده رونق تولید که همانا معطوف به اش��تغال زایی می شود، محقق خواهد 
ش��د و این فرصتی است که می طلبد در راس��تای حمایت و پشتیبانی هرچه 

بیشتر از آن قدم های الزم و مقتضی برداشته شود.
این فعال صنفی در ادامه بیان کرد: از زاویه دیگر، بروز نارس��ایی و خلل در 
فرآیند توزیع کاال ها و اقالم تولیدش��ده م��ورد نیاز جامعه، باعث بروز التهابات 
و نابس��امانی هایی در بازار می ش��ود و همین موضوع به س��ادگی از نقش ویژه 

عملکرد صحیح اصناف در تسهیل عرضه کاال پرده بر می دارد.
وی افزود: بار ها و به کرات در مقاطع گذش��ته این واقعیت تلخ تجربه ش��ده 
که در بزنگاه های حس��اس اقتصادی برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا و ایجاد 
خل��ل در توازن می��ان این دو عرصه، به التهاب��ات و تنش های قیمتی منتهی 
شده است که البته برخی از این موارد به دلیل سودجویی عده ای فرصت طلب 

انجام می پذیرد.
خراسانی در ادامه بیان کرد: با چنین اهمیت و نقش آفرینی که در ارتباط با 
اصناف به آن اشاره شده می طلبد از هیچ تالشی برای حمایت و رونق فعالیت 
اصن��اف دریغ نش��ود که قطعا توجه افزون تر به عرصه ه��ا و حوزه های صنفی، 
دس��تاورد های ارزنده ای را برای اقتصاد کش��ور در دو بخ��ش خرد و کالن به 

همراه خواهد داشت.

در حالی که اواخر فروردین ماه وزارت صنعت، معدن و تجارت از حذف شدن 
ارز دولتی 4200 تومانی برای واردات گوشت قرمز خبر داده بود، معاون توسعه 
بازرگانی و صنایع کش��اورزی وزیر جهاد کش��اورزی از حذف شدن ارز دولتی 

برای واردات کره، حبوبات و چای خبر داد.
س��ال گذش��ته دولت تصمیم گرفت تا برای تنظیم بازار گوش��ت قرمز این 
محص��ول را به صورت تازه و ب��ا ارز دولتی 4200 تومانی به کش��ور وارد کند 
تا بازار آن کنترل ش��ود، اما این اتفاق چندان نتوانس��ت بازار گوش��ت قرمز را 
متعادل کند و نهایتاً محمدرضا کالمی - مدیرکل تأمین، برنامه ریزی و تنظیم 
ب��ازار وزارت صنعت، معدن و تجارت - اواخر فروردین ماه اعالم کرد که هیأت 
وزیران مصوبه ای را ابالغ کرده که براس��اس آن ارز دولتی 4200 تومانی برای 
واردات گوش��ت قرمز منتفی ش��ده اس��ت و از این پس این محصول پروتئینی 

نیز با هدف حذف رانت و یکسان سازی نرخ ها با ارز نیمایی وارد خواهد شد.

در همین زمینه به سراغ علی اکبر مهرفرد - معاون توسعه بازرگانی و صنایع 
کش��اورزی وزارت جهاد کش��اورزی - رفتیم تا ببینیم به غیر از گوش��ت کدام 
کاالها در بخش کش��اورزی ارز دولتی ش��ان به نیمایی تبدیل ش��ده است. وی 
در این رابطه به ایس��نا، گفت: براس��اس همین مصوبه ارز دولتی با نرخ 4200 
تومانی برای واردات گوش��ت قرمز، کره، حبوبات و چای حذف ش��ده است و از 

ارز نیمایی برای واردات آنها استفاده خواهد شد.
واردات 12 میلیارد دالری در سال گذشته با ارز دولتی

وی افزود: در س��ال گذشته به غیر از چهار قلم کاالیی که ارز دولتی شان به 
نیمایی تغییر پیدا کرده اس��ت، نهاده های بخش کش��اورزی، نهاده های دامی و 
کاالهای اساس��ی نیز از ارز دولتی برای واردات اس��تفاده می کردند که تا پایان 
س��ال 97 میزان واردات ای��ن کاالها در گروه های مذکور ب��ه 12 میلیارد دالر 

رسید.

معاون توس��عه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ 
به این سوال که آیا تنظیم بازار گوشت قرمز با موفقیت انجام شد که ارز دولتی 
برای واردات آن حذف ش��ده و ارز نیمایی جایگزین آن شده است، اظهار کرد: 
پس از این مصوبه گوش��ت قرمز با ارز نیمایی وارد و در کش��ور توزیع ش��ده و 
قیمت این محصول پروتئینی نس��بت به گذشته در بازار ارزان تر شده است که 
البت��ه باید همه اقدامات برای تنظیم بازار آن ادام��ه پیدا کند اما صفی که در 
گذشته درست می شد به هیچ وجه وجهه مناسبی نداشت و اگر قرار باشد دولت 
از این به بعد گوش��ت قرمز با ن��رخ ارز دولتی یا نیمایی وارد و توزیع کند، این 
کار با در نظر گرفتن گروه های هدف و کارت های ملی همه ش��هروندان صورت 
خواهد گرفت تا دیگر شاهد صفوف مردم برای گرفتن گوشت نباشیم و عده ای 
چندین بار در این صف ها بایس��تند و گوش��ت دولت��ی دریافت کنند و عده ای 

هیچ گاه دست شان به این محصول با قیمت مناسب نرسد.

نقش اصناف و شبکه توزیع در رونق تولید چیست؟

ارز دولتی کره، حبوبات و چای حذف شد

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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خودروهای فروش فوری کی به دست مردم 
می رسد؟

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران با تاکید بر اینکه فروش فوری فقط 
روی کاغذ انجام می ش��ود، می گوید فروش فوری خودروها مستلزم 
این اس��ت که خودروها را به مردم تحوی��ل دهند و نیاز روزانه بازار 

تامین شود.
مری��م فکری: بازار خودرو انگار تصمی��م به آرامش ندارد. افزایش 
قیم��ت خودرو دیگ��ر موضوع تازه ای نیس��ت؛ تبدیل به داس��تانی 
دنباله دار ش��ده اس��ت. در حال حاضر نیز رش��د قیمت ه��ا در انواع 
خودروه��ا به بیش از 20 میلیون رس��یده و کمتر معامالتی در بازار 
انجام می ش��ود. این در ش��رایطی اس��ت که طرح های فروش فوری 
خودروسازان بزرگ کشور ادامه دارد و هر روز یک خبر تازه در این 
خصوص اعالم می شود، اما نکته اینجاست که مشتریان خودروهای 
پیش فروش از قیمت های تحویل خودرو معترض هس��تند و اعتقاد 
دارند خودروس��ازان در اعالم قیمت ها تخلف کرده اند؛ به طوری که 

شرکت خود قیمت مصوب اعالم می کند، اما اعمال نمی کند.
برخ��ی از مش��تریان می گوین��د: ب��ا وج��ود افزای��ش قیمت ها و 
ف��روش فوری محصوالت، اینکه مدت حداقل ش��ش ماهه پول های 
پیش پرداخت واریزی در دس��ت شرکت باشد و از سود آن استفاده 
کند و نهایت هم خودرو را با قیمت باالتر از مصوبات بهمن و اسفند 

تحویل دهند، درست نیست.
زمان تحویل خودروها در هاله ای از ابهام

در حال حاض��ر زمان تحویل برخی خودروه��ای پیش فروش در 
هاله ای از ابهام قرار دارند و گزارش ها نشان می دهد به دلیل تحریم ها 
و وابس��تگی صنعت خودروسازی به واردات مواداولیه و قطعه، سال 
گذش��ته تولید خودرو کاهش یافت و خودروس��ازان نتوانس��تند به 

تعهدات شان در تحویل خودروهای پیش فروش عمل کنند.
بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن است 
که تولید پارسال انواع خودرو در کشور با افت 37.8درصدی نسبت 
به س��ال 1396، به 955 هزار و 923 دس��تگاه رسید. پاییز پارسال 
تولید روزانه س��ایپا نزدیک به 400 دستگاه و ایران خودرو به حدود 
800 دس��تگاه رسیده و خودروهای زیادی کف کارخانه ها مانده بود 
که نقص قطعه داشت، اما در پایان اسفندماه گذشته و با بسته های 
طراحی ش��ده، مجموع تولید این دو خودروس��از به بیش از 4 هزار 

دستگاه رسید.
ب��ا این وجود، عزی��ز اکبریان، رئیس کمیس��یون صنایع و معادن 
مجل��س تاکید ک��رده افرادی که خودروهای داخل��ی را پیش خرید 
کردند، نگران نباش��ند، زیرا خودروی خریداری شده به آنها تحویل 

داده می شود.
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در روزهای 
گذشته عنوان کرده طبق دستوری که به دو خودروساز بزرگ کشور 
داده ش��ده، باید نس��بت به ایفای به موقع تعهدات اقدام شود که بر 
این اس��اس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که کل 
تعهدات خودروسازان در سال 97 حداکثر تا مهرماه سال جاری ایفا 
شود. این برنامه به طور قطع در سال 98 اجرایی خواهد شد و جای 

نگرانی از بابت ایفای تعهدات خودروسازان وجود ندارد.
به گفته وی، تعهدات جدید خودروسازان مبنی بر پیش فروش های 
صورت گرفته در سال 98 نیز به طور قطع به موقع انجام می شود که 
بر این اس��اس، هر یک از خودروسازان مکلف هستند حداقل 550 
هزار دستگاه خودرو را در سال جاری تولید کنند که در مجموع یک 
میلی��ون و 100 هزار دس��تگاه خودرو در س��ال جاری تولید و روانه 

بازار خواهد شد.
آنطور که وزارت صنعت اعالم کرده، برنامه س��خت گیرانه ای برای 
خودروس��ازان در نظر گرفته ش��ده که برمبنای آن، یکی از تکالیف 
تعیین ش��ده برای خودروسازان این اس��ت که تولید را از سطح یک 
میلی��ون و 100 هزار دس��تگاه فراتر ببرند ک��ه جزییات آن پس از 

نهایی شدن اعالم خواهد شد.
به گفت��ه مقیمی، چنانچ��ه خودروس��ازان به ای��ن برنامه تولید 
پایبند نباش��ند، دیگر اجازه پیش فروش خودرو نخواهند داشت و به 
تناس��بی که افزایش تولید داشته باش��ند، می توانند خودرو در بازار 

پیش فروش کنند.

همه تجهیزات پژو در داخل کشور است
 یک کارش��ناس صنعت خ��ودرو گفت باالترین ن��وع جریمه این 
اس��ت که کل تجهیزات ش��رکت پژو س��یتروئن در ایران در اختیار 
طرف ایرانی قرار گفته اس��ت. امیرحسن کاکایی درخصوص برخی 
هجمه ها به مدیران دو خودروس��از کش��ور و برخ��ی اظهارنظرهای 
کارشناسی نش��ده در این زمینه گفت: در یک س��ال گذشته عده ای 
به اس��م مردم ضربه بزرگی به اقتصاد مقاومتی وارد کردند، افرادی 
که بدون تحلیل و کارشناس��ی الزم و بدون درک درست از شرایط 
موجود اظهارنظره��ای غیرواقعی بیان کرده و اقدام به تنش آفرینی 
در شرایط جنگ اقتصادی می کنند آن هم در شرایطی که باید برای 

جنگ اقتصادی آماده شویم، خیانت است.
وی ادامه داد: در چند وقت اخیر همزمان با فشار جنگ اقتصادی 
جنگ روانی علیه افرادی که در خط مقدم جنگ اقتصادی هس��تند 

نیز در حال افزایش است و این موضوع بسیار خطرناک است.
کاکای��ی افزود: افزایش قیمت خودرو در چند وقت اخیر به جیب 
خودروس��از نرفته بلکه به جیب دالل ها رفته و س��ود دالل ها نتیجه 
جن��گ روانی و تصمیمات غلطی بود و نتیجه آن نیز این بود که به 
جای تقویت خودروس��ازان و قطعه س��ازان، دالل ها تقویت شدند و 

مردم و صنعت همزمان تضعیف شدند.
وی ب��ا بی��ان این نکته که افرادی مدعی هس��تند ب��ه نفع مردم 
س��خن می گویند اما آی��ا در عمل نیز گفته های ش��ان به نفع مردم 
اس��ت یا خیر، موضوعی است که باید بررس��ی شود، ادامه داد: این 
وضعیت فعلی مطلوب مردم نیس��ت و نه خودروس��از و نه قطعه ساز 
و نه مردم از ش��رایط فعلی راضی نیستند علل آن نیز این است که 
برخی پارامترها تغییر کرده و قیمت ها در بازار افزایش یافته و آنچه 
از افزایش قیمت ها مهم تر اس��ت، این اس��ت که اکنون کش��ور و به 
ط��ور خاص صنعت خودرو تحریم بوده و این تحریم ها از یک س��و 
باعث کاهش تنوع خودرو و از س��وی دیگ��ر منجر به کاهش تولید 

خودرو میشود.

احتمال افزایش قیمت خودرو در آینده نزدیک وجود دارد و از طرفی پیش بینی 
می  ش��ود در بودجه 98 بنزین هم گران شود که همزمانی افزایش قیمت بنزین و 

خودرو تبعات مختلف خواهد داشت.
ب��ه گزارش تج��ارت امروز، ای��ن روز ها بحث الیح��ه بودجه دولت داغ اس��ت و 
گمانه زنی ها در مورد بخش های مختلف آن وجود دارد که هر ساله یکی از بزرگترین 

چالش های مجلس برای تصویب بودجه سال آینده قیمت حامل های انرژی است.
در حالی که مجلسی ها سال گذشته با پیشنهادات دولت در مورد افزایش قیمت 
حامل های انرژی به خصوص قیمت بنزین مخالفت کردند، اما به نظر می رسد امسال 
نگاه نمایندگان مردم به گونه دیگری خواهد بود و با توجه به شرایط اقتصادی کشور 
و فروش ارزان ترین بنزی��ن جهان در ایران زمزمه ها حاکی از افزایش قیمت بنزین 
اس��ت که تا حدودی مردم نی��ز آن را درک کرده اند، اما این افزایش قیمت چگونه 

خواهد بود.
بیشتر نمایندگان مجلس بر این باورند که قیمت حامل های انرژی باید به صورت 
پلکانی افزایش یابد چرا که افزایش قیمت چند برابری موجب ایجاد شوک به اقتصاد 
کش��ور خواهد ش��د از همین رو پیش بینی نمی ش��ود قیمت بنزین در بودجه 98 

به یکباره افزایش چش��مگیری داشته باش��د و البته در کمیسیون انرژی طرح های 
مختلفی ارائه ش��ده از جمله اعطای س��همیه بنزین به خانوار ها به جای خودرو ها و 
یا اعمال افزایش قیمت بیش��تر برای پرمصرف ها که در هفته های آتی در مورد آنها 

تصمیم گیری خواهد شد.
پیش بینی افزایش قیمت بنزین در حالی است که قیمت خودرو نیز در ماه آینده 
افزای��ش خواهد یافت و برخی معتقدند که س��ازمان حمای��ت قیمت های جدید را 
به س��تاد تنظیم بازار و وزارت صنعت ارائه ک��رده، ولی وزارتخانه فعال آنها را اعمال 

نکرده است.
همزمانی افزایش قیمت خودرو و بنزین قطعا طبعات مختلفی خواهد داش��ت و 

باید منتظر ماند و دید مسئوالن در این مورد به چه نتیجه ای خواهند رسید.
در همین خصوص غالمرضا ش��رفی، عضو کمیس��یون ان��رژی مجلس در مورد 
قیمت بنزین در بودجه 98 می گوید: »قیمت حامل های انرژی در بودجه 97 تغییر 
محسوسی نداشت و علی رغم میل دولت مجلس با آن مخالفت کرد که به نظر من 
با توجه به ش��رایط آن موقع تصمیم مناسبی بود و بنده از مخالفان افزایش قیمت 

حامل های انرژی بودم.«

وی  افزود: »اما االن ش��رایط متفاوت اس��ت و باید با مردم صادق بود و در کشور 
م��ا قیمت بنزین با قیم��ت واقعی خود فاصله زی��ادی دارد، هرچند مالک ما برای 
قیمت گذاری قیمت جهانی و منطقه نیس��ت، ام��ا باید به این نکته توجه کنیم که 
اختالف قیمت بنزین در ایران نس��بت به کش��ور های منطقه منج��ر به رفتار های 
نابهنجار )قاچاق( می شود که عالوه بر زیان های مالی، اقتصاد برخی از مناطق کشور 
را تحت تاثیر قرار می دهد.« عضو کمیس��یون انرژی مجلس با اش��اره به اینکه باید 
در قیمت گذاری کارشناسی دقیق صورت گیرد، تاکید می کند: »در این مقوله باید 
عدالت اجتماعی رعایت شود و باید قیمت بنزین منوط به مصرف، افراد متفاوت باشد 

و پرمصرف ها قیمت واقعی بنزین را بپردازند.« 
به گفته شرفی افزایش قیمت بنزین باید به صورت پلکانی باشد و دولت یک سقف 
معینی را برای ارائه خدمات و یارانه دولتی معین کند و افرادی که بیش از این سقف 

مصرف می کنند به صورت پلکانی هزینه بیشتری بپردازند.«
وی تصریح کرد: »پیش��نهاد می ش��ود قیمت بنزین در یک دوره 2 تا 5 ساله به 
صورت پلکانی تغییر تا به قیمت واقعی خود نزدیک ش��ود چرا که افزایش یک باره 

قیمت به اقتصاد کشور شوک وارد خواهد کرد.«

خودرو و بنزین با هم گران می شود!

بع��د از گران ش��دن خودرو های داخل��ی همزمان با جهش دالر ب��از هم تکرار 
بدقولی خودروس��ازان در تحویل خودرو به مشتری، شائبه  مونتاژ بودن خودرو و 

نه تولیدی بودن آن پررنگ تر شد.
گروه اقتص��ادی خبرگزاری دانش��جو، صنعت تولید خودرو در کش��ور که در 
انحصار دو ش��رکت دولتی است در سال های اخیر مشکالت زیادی را برای مردم 
به وجود آورده اس��ت و عالوه بر افزایش دو تا سه برابری قیمت ها و افت کیفیت 
و خدمات، مسئله جدیدی میان مشتریان و خودروسازان انحصارگر شکل گرفته 

و آن هم بدقولی در تحویل خودرو در موعد مقرر به مصرف کنندگان است!
پی��ش از جهش نرخ ارز بس��یاری از م��ردم حاضر بودند ب��ا پرداخت گمرکی 
ب��اال و بیش از دو براب��ر قیمت، خودروی خارجی بخرند ت��ا از خودروهای گران 
و بی کیفی��ت داخلی اس��تفاده کنند، اما با افزایش س��ه براب��ری قیمت دالر این 
شرایط هم سخت شد و بازار عرضه بیش از پیش در انحصار خودروسازان داخلی 
ق��رار گرفت! وضعیت بازار انحصاری خودرو و مدیریت ضعیف دو خودروس��ازی 
کش��ور در نیم قرن گذشته به شکلی رقم خورده است که نه تنها نسبت به سایر 
کشورها پیشرفتی نکرده بلکه موجب هدررفت منابع شده است و به نوعی منابع 
و ظرفیت های کشور را می بلعد و همواره در تشدید تورم هم بی تاثیر نبوده است.
س��وال اینجاست که تا چه زمانی باید چنین وضعیتی ادامه پیدا کند و تا کی 

قرار است مردم هزینه صنعت فرسوده و عقب مانده  خودروسازی را بپردازند؟
چرا با وجود پیش��رفت های چش��مگیر و متعدد در علوم نانو، پزشکی، هوافضا، 
هس��ته ای، موش��کی و ... توانایی ساخت یک خودروی نسبتا باکیفیت و با قیمت 

مناسب را نداریم؟!

در همین خصوص با علی اصغر ش��هبازی؛ مسئول بس��یج مهندسین صنعتی 
کشور گفت وگو کردیم که در ادامه تقدیم می شود.

 چرا با اینکه در بس��یاری از صنایع و تکنولوژی ها پیش��رفت های چشمگیری 
داش��ته ایم، اما درخصوص خودروسازی بعد از گذشت چند دهه هنوز عقبیم و با 
بدترین کیفیت و بیشترین قیمت خودرو در اختیار مصرف کننده قرار می دهیم؟

ابتدا باید به این س��وال جواب داد که اساس��ا ما به صنعت خودرو بپردازیم یا 
نپردازیم؟!

صنع��ت خ��ودرو ما تقریبا همزم��ان با کره جنوبی یعنی 48، 49 س��ال پیش 
شروع به کار کرد.

خ��ب اکنون بعد از نیم قرن چه صنعت خودرویی داریم؟! اصال این تعبیر غلط 
اس��ت، ما صنعت خودرو نداری��م در واقع ما صنعت مونتاژ خ��ودرو داریم و این 
مونتاژ خودروس��ت که ما را بی آبرو می کند، چون صنعت نداریم پلتفرمی نداریم 

که ملی خودمان باشد!
از طرف دیگر مزیت در کشور ما زیاد است.

ما در کشور 68 نوع ماده  معدنی داریم، نفت و گاز داریم، انواع گیاهان دارویی 
و مزارع کشاورزی داریم، اما از آن طرف در خودروی سواری مزیت نسبی نداریم 

و کاالی استراتژیک و راهبردی هم نیست.
اگر فرض کنیم خودرو راهبردی هم باش��د یا اینکه بگوییم آرامش و اطمینان 
خاطر مردم با خودرو گره خورده است، در این سال ها باید در این حوزه حرکت 
می کردی��م و پلتفرم خودروی مل��ی خودمان را ایجاد می کردی��م، اما در مقابل 
سال های گذش��ته صنعت قطعه سازی در کشور از بین رفت و به جرأت می توان 

گفت: قطعه سازان هم تقریبا واردکننده قطعات شدند! دلیل هم این است که اگر 
وارداتی نبود نباید با جهش دالر قیمت اینگونه باال می رفت!

به جز اینکه بسیاری از قطعات وارداتی است چه دالیل دیگری برای گرانی های 
اخیر خودرو وجود دارد؟

بخشی از فضای گرانی های اخیر به ویژه در بازار خودرو به داللی و سودجویی 
برمی گردد و بخش دیگر به عملیات روانی دشمن مربوط می شود که به شدت با 
برنامه انجام می دهد و انتظارات تورمی را در جامعه تشدید می کند و در مقابل ما 

ضعف در فرهنگ سازی و آگاه سازی جامعه در برابر هجمه ها داریم.
جبهه انقالب باید ب��رای حوزه تولید محتوا و خنثی کردن این عملیات روانی 

سرمایه گذاری کند. 
از طرف دیگر خودروس��ازان ما قطعه ندارند و مشخص نیست خودرو هایی که 
پیش فروش می کنند چطور قرار است تحویل داده شود! شاید بگویند تا سال 99 
خدا بزرگ اس��ت، اما اینطور که نمی ش��ود! اگر نتوانند به وعده خود عمل کنند 

عواقب اجتماعی و حتی امنیتی برای کشور خواهد داشت!
االن ببینید در ش��بکه های اجتماعی بحثی هایی را دس��ت به دست می کنند؛ 
تصاویر قبل از فروپاش��ی شوروی را که صف های متعددی برای کاال های مختلف 
می بس��تند را شبیه س��ازی می کنن��د تا اینگونه مش��کالت را به س��مت ناآرامی 
اجتماع��ی و امنیتی هدایت کنند، بنابراین اگر هوش��مند عم��ل نکنیم حتما با 
بح��ران جدی روبه رو می ش��ویم. چ��ون در صنعت خ��ودرو مونتاژکاریم و بخش 
قطعه س��ازی را ه��م تعطیل کردیم، خیلی از چیز هایی ه��م که با برند داخلی به 

بازار ارائه می شود در واقع وارداتی است و برچسب آن عوض می شود.

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان خراس��ان رضوی ضمن تاکید بر لزوم 
وجود ش��اخص هایی استاندارد برای سنجش عملکرد در صنعت خودرو بیان کرد 
در حال حاضر تنها ش��اخص سنجش، ش��اخصی است که اعالم می کند در سال 

1404 باید تولید در سال به 3 میلیون و 300 هزار دستگاه برسد.
محمدمه��دی ش��کورزاده در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص 
اقدام��ات و تغیی��رات الزم در مدیریت و صنعت قطعه س��ازی ب��ه منظور ارتقای 
این صنعت گفت: روال و سیاس��ت های فعلی، س��ال های س��ال به همین صورت 
وجود داش��ته و طبیعتا اگر این سیاس��ت ها جواب می داده باید تاکنون تغییر و 
تحولی اتفاق می افتاد، در نتیجه طبیعتا الزم اس��ت سیاس��ت ها و شیوه نگرش و 

برنامه ها تغییر کند.
رئیس هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان خراس��ان رضوی افزود: یکی از راه ها 
برای خروج از انحصار این اس��ت که ش��رکت های خودروس��ازی کوچک شوند، 
به این مفهوم که اگر ش��رکت های خودروس��از س��ایت های مختلفی دارند، این 
س��ایت های مختلف تبدیل به ش��رکت های خودروسازی مس��تقل شوند – زیرا 
به صورت ش��رکت های مس��تقل هس��تند- ، در ای��ن صورت اتخ��اذ تصمیم در 
خودروس��ازی ها چابک تر می ش��ود و رقابت پذیری صنعت خودرو بیشتر می شود 

و طبیعتا این امر تاثیر بزرگی در صنعت خودرو خواهد داشت و حالت انحصاری 
نیز حذف می شود.

ش��کورزاده درخصوص ایجاد تحول در قطعه س��ازان گفت: قطعه س��ازان تابع 
خودروس��ازان هس��تند، اگر کار خودروس��ازان رونق داشته باش��د و قیمت های 
مناس��ب داشته باش��ند طبیعتا قطعه س��ازان نیز می توانند رشد مناسب و خوبی 
داش��ته باش��ند. قطعه سازان عمدتا دو مش��تری دارند که این دو مشتری عمده، 
تعیین کننده هستند. گاهی با روی کار آمدن یک مدیریت پرداخت ها بهتر انجام 
می ش��ود و گاهی با یک مدیری��ت دیگر پرداخت ها به خوبی انجام نمی ش��ود و 
به قطعه س��ازان به صورت متوازن و هماهنگ پرداخت نمی ش��ود؛ این امر نشان 
می ده��د که امور از حالت مدیریتی و سیاس��ت های کالن خارج ش��ده اس��ت؛ 
درنتیجه قطعه س��از تابع تامین نقدینگی است تا بتواند سرمایه گذاری مناسب را 

انجام دهد و دانش فنی را به کار وارد کند.
رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی افزود: صحبت های اخیر 
آقای یکه زارع صحبت های بس��یار عالی و درس��تی بود، اما ارتقای دانش فنی و 
سرمایه گذاری س��ازنده ها در این خصوص یک زیربنای مناسب الزم دارد. وقتی 
نقدینگی قطعه سازان در خودروس��ازان قفل می شود قطعه ساز نمی تواند زندگی 

روزمره را بگذراند و حتی حقوق پرسنل را پرداخت کند.
وی در پاس��خ به سوالی درخصوص وجود یک برنامه ریزی مدون و هدف غایی 
و چشمگیر در صنعت قطعه سازی گفت: چنین برنامه ای مسلما وجود ندارد، اگر 
برنامه ری��زی مدون و هدفی بزرگ در این صنعت وجود داش��ت وضعیت به این 
ش��کل نبود. ما باید خود را با شاخصی بس��نجیم تا بررسی کنیم که عملکرد ما 
درس��ت و یا نادرس��ت بوده، در زمان وزارت آقای نعمت زاده شاخصی قرار داده 
ش��د به این ترتیب که باید در س��ال 1404، تولید خودرو به 3 میلیون و 300 
هزار دستگاه برسد. اگر با این شاخص بسنجیم می توانیم متوجه شویم این عمل 
صورت گرفته یا خیر، اما اگر این ش��اخص را کنار بگذاریم هیچ شاخص دیگری 

برای سنجش عملکرد وجود ندارد.
ش��کورزاده درخصوص تاثیر نقدینگی تزریق ش��ده به قطعه س��ازان و احتمال 
احی��ای ش��رکت های از کار افتاده گف��ت: نقدینگ��ی تزریق ش��ده، تاثیر مثبت 
کوتاه مدت خود را گذاش��ت. با اینکه این نقدینگی بس��یار دیر تزریق شد، اما اثر 
خود را برجا گذاشت و تیراژ خودروساز در یک مدت کوتاه افزایش یافت، اما عدد 
قابل مقایسه با نیاز نیست و این رقم باید به طور دائم در اختیار قطعه سازان قرار 

گیرد و تداوم داشته باشد.

با وجود کمبود قطعات، خودرو پیش فروش می کنند

 عدم تحویل به موقع تبعات امنیتی دارد 

لزوم وجود شاخص های مناسب برای سنجش عملکرد در صنعت خودرو
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معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری گفت باید یک تصویر روش��ن و 
شفاف از وضعیت مهاجرت، تعامل های بین المللی و دیپلماسی علم و فناوری 
در دست باشد و زیست بوم کارآفرینی و نوآوری بتواند بر بستر این شفافیت 

راهش را برای تعامل با زیست بوم  دیگر کشورها 
هموار کند.

ب��ه گزارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، روز 
چهارشنبه چهارم اردیبهشت ماه، سورنا ستاری، 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری میزبان 
جمعی از نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های 
اجرایی کشور در نشست مشترک اجرایي سازي 
س��ند جامع روابط علمی بین المللی جمهوری 
اس��المی ایران شد تا در آن، تعامالت کشور در 
عرصه بین المللی علم و فناوری، براس��اس یک 

راهبرد جامع و شفاف بررسی و ارزیابی شود.
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمه��وری 

در این نشس��ت از نق��ش هماهنگ کننده معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری برای تس��هیل و توسعه روابط علمی و فناوری در عرصه بین المللی 
کش��ور گف��ت و ادامه داد: ارتباط فض��ای علمی و فناوری کش��ور با محیط 

پیرامونی متضمن ادامه حیات و حرکت رو به پیش��رفت کشور در این عرصه 
اس��ت. زیست بوم کارآفرینی و نوآوری باید بتواند با زیست بوم  دیگر کشورها 
ارتباط داش��ته باشد تا توسعه زاینده و فزاینده دانش و نوآوری رنگ واقعیت 

بگیرد.
 ضرورت آمارهای صحیح و مستند 

س��تاری همچنی��ن بر اهمی��ت یک فضای 
س��الم و ایمن ب��رای تعامل علم��ی و فناوری 
در عرص��ه بین الملل تأکید ک��رد و گفت: این 
ارتباط باید به گونه ای باش��د که فواید و مزایا 

به معایب و آسیب ها برتری یابد.
وي همچنی��ن ارائ��ه برخ��ی از آماره��ای 
اغراق آمیز و ناصحیح مهاجرت کش��ور را یکی 
از آس��یب های جدی در فضای علم و فناوری 
کشور دانس��ت و ابراز کرد: باید آگاهی داشته 
باش��یم و بدانیم که ع��دد دقیق مهاجرت مان 
چه میزان اس��ت؛ فضای مهاجرت باید به طور 
دقیق و مستمر رصد شود و در اختیار داشتن بانک اطالعاتی از چند و چون 
ای��ن آمارها، فضای س��المی را برای ما فراهم می آورد تا تصویری ش��فاف از 

فضای مهاجرت کشور به نهادهای مرتبط ارائه دهیم. 

با امضای تفاهم نامه همکاری میان س��تاد توس��عه فناوری های نرم و هویت  ساز 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و بنگاه رسانه ای سرمایه گذاری آخرین 
خب��ر، فعالیت های نوآوران��ه و فناوری های فرهنگی در کش��ور ارتق��ا می یابد. به 

گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، ستاد توسعه 
فناوری ه��ای ن��رم و هویت س��از معاونت علمی 
و فن��اوری ریاس��ت جمهوری و بنگاه رس��انه ای 
س��رمایه گذاری آخری��ن خب��ر تفاهم نام��ه  ای را 
به منظور ایجاد بس��تر رس��انه ای مناسب جهت 
پرورش ایده  های نو و محصوالت نوآورانه در حوزه 
کس��ب و کارهای خالق در کش��ور امضا کردند .  
با توجه به ظرفیت های ستاد توسعه فناوری های 
نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و بنگاه رسانه ای سرمایه گذاری آخرین 
خبر، تفاهم نامه همکاری امضا شد تا فعالیت های 
نوآورانه و فناوری های فرهنگی در کشور ارتقا یابد 

. کم��ک به ارتقای فعالیت های نوآورانه و فناوری های فرهنگی در کش��ور، معرفی 
محصوالت و ش��رکت های خالق در قالب حامی رس��انه ای، در بستر آخرین خبر ، 
شناس��ایی و معرفی ش��رکت های خالق و محصوالت آنها در کشور، ایجاد زمینه 

مناسب جهت افزایش اعتماد عمومی به استفاده از صنایع خالق در کشور و معرفی 
افراد و محصوالت و شرکت های خالق به جامعه از جمله محورهای مطرح شده در 
این تفاهم نامه اس��ت . همچنین افزایش روحی��ه ارزش آفرینی در جامعه و ارتقای 
اقتصاد خ��الق با معرف��ی مجموعه های موفق 
در کش��ور، توس��عه مخاطبان برنامه زیست بوم 
ش��رکت های خ��الق و اطالع رس��انی وس��یع 
رویداده��ای مرتب��ط با فناوری ه��ای فرهنگی 
و خ��الق از دیگ��ر مباحث تعریف ش��د در این 
تفاهم نامه اس��ت . در این نشست که با حضور 
سید محمدحسین س��جادی نیری )دبیر ستاد 
توسعه فناوری های نرم و هویت ساز(، سیدعلی 
علوی مدی��ر بنگاه رس��انه ای س��رمایه گذاری 
آخرین خبر، س��ید مصطفی مکارم مدیرعامل 
شتاب دهنده فردوسی و سایر نمایندگان طرفین 
برگزار شد، دو مجموعه به ظرفیت فعالیت های 
خود در حوزه صنایع خالق و فرهنگی پرداختند 
و زمینه های امکان همکاری مشترک فی مابین در راستای توسعه و ترویج صنایع 
خالق و فرهنگی و حمایت از شرکت های خالق در راستای برنامه توسعه زیست بوم 

شرکت های خالق را بررسی کردند .

فعالیت های نوآورانه و فناوری های فرهنگی در کشور ارتقا می یابدپیشرفت کشور نیازمند ارتباط زیست بوم کارآفرینی و نوآوری ایران با جهان است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارائه پیشنهاد برای اختصاص 50 
میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مهارت آموزی خبر داد.
به گزارش مهر، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در یادداش��تی به مناس��بت هفته کار و کارگر نوشت: همه بدخواهان 
ایران اسالمی همه تالش خود را به کار بسته اند که القا کنند سال 98 
س��ال تهدیدهاست، اما واقعیت این اس��ت که جنگ اقتصادی و روانی 
دشمنان علیه مردم ایران با اقدامات هوشمندانه، جدی، بدون خستگی 
مس��ئولین و با اتکای جوانان مس��تعد و کارآمدی که آماده تالشگری 
و به عهده گرفتن مس��ئولیت ها هس��تند و با اتح��اد، همدلی و »همه 

با هم بودن« هم��ه ایرانیان نه تنها 
بی اثر خواهد ش��د بلکه می توان با 
اعمال  اقتصادی  بازدارندگی  ایجاد 
تحریم های ظالمانه علیه کش��ور را 

به یک فرصت نیز تبدیل کرد.
در این میان باید اذعان داش��ت 
یکی از مهم ترین گام هایی که باید 
برداشته شود، ترویج فرهنگ کار و 
تولید است. تمامی مفاهیم ارزشی 
و ملی ما بر این امر استوار است که 
مفهوم کار در جامع��ه باید مغتنم 

شمرده شود.
در ی��ک جامعه س��الم، بیکاری 
مذموم ش��مرده می شود. وقتی کار 
یک ارزش واال ش��ناخته شود، در 
انتظار فرصت ش��غلی ماندن، جای 
خود را ب��ه ت��الش در کارآفرینی 
خواهد داد. تعبیر زیبای امام راحل 
)ره( که اش��اره داش��تند »خداوند 
متع��ال یک کارگر ب��زرگ بود که 
ای��ن خلقت عظی��م را انجام داد«، 
از هرگون��ه سوءاس��تفاده از عنوان 
مقام  کارگ��ر جلوگیری می کن��د. 
معظ��م رهبری نی��ز در دی��دار با 
جامع��ه کارگری فرمودند: »روحیه  

نشس��تن و انتظار ثروت بادآورده را کش��یدن باید از بین برود؛ این را 
نباید ترویج کنیم.«

ب��ا چنین رویک��ردی امروز در جامعه ایران ش��اهد آن هس��تیم که 
افرادی با حداق��ل امکانات، برای خود و دیگران کار ایجاد کرده اند. در 
نمونه ای تحس��ین برانگیز، مدتی پیش ب��ا کارآفرینی مالقات کردم که 
به دلیل محدودیت های جس��می حتی امکان راه رفتن نداشت ولی با 
تجمیع س��رمایه های خرد توانسته بود در زمینه صنایع دستی، 54 نفر 
را مش��غول به کار کند. او یک کارآفرین نمونه از جامعه زنان ایران بود 
که با ع��زم خود، معلولیت را به زانو درآورده ب��ود یا در موردی دیگر، 
یک��ی از تولیدکنندگان بزرگ در صنعت غذایی، لوازم کفاش��ی که در 
دوران کودکی با آن کس��ب معاش می کرد را هنوز همراه خود داش��ت 
تا از یاد نبرد از کجا آغاز کرده و با تالش و جس��ارت خود به قله های 
رفیعی دس��ت یافته است. این بدین معناس��ت که تمام کارآفرینان از 

سختی های زیادی برای رسیدن به موفقیت عبور کرده اند.
گس��ترش چنین مواردی نیازمند توس��عه و تقوی��ت فرهنگ کار در 
جامعه اس��ت. در جامعه ما این فرهنگ باید در افراد درونی ش��ود که 
هر فرد در هر جایگاه و صنفی، به کار خود افتخار کند و از شغل خود 
احس��اس رضایت نماید. باید پذیرفت که ب��ا تقویت فرهنگ کار، تمام 

موانع برداشته خواهد شد و نجات کشور در این امر است.
البته این به معنای پنهان کردن تکالیف دولت نیس��ت. دولت مکلف 
به ایجاد نظام چندالیه تأمین اجتماعی است تا برای افرادی که به هر 
دلیلی دارای توانایی کافی نیستند، شرایط زندگی آبرومندانه و مطلوب 
را فراه��م آورد. دول��ت بای��د با 
ایجاد زمین��ه گفت وگو و تفاهم 
و با رویکرد س��ه جانبه گرایی، در 
تأمی��ن منافع مش��ترک جامعه 
کارگ��ری و کارفرمای��ی اهتمام 

ورزد.
م��وارد،  ای��ن  کن��ار  در 
در  اق��دام  و  سیاس��ت گذاری 
از  زمین��ه مهارت افزای��ی، یکی 
دولت  ام��روز  وظایف  مهم ترین 
در کش��ور محسوب می شود. در 
دهه های قبل، با توس��عه نهضت 
س��وادآموزی، ش��اهد افزای��ش 
قاب��ل توجه جمعیت باس��واد و 
تحصیلک��رده در اقص��ی نق��اط 
ای��ران بودی��م. امروز نی��ز یقیناً 
جامع��ه باید به س��مت نهضت 
ب��ردارد.  گام  مهارت افزای��ی 
امروز این امر توس��ط دولت در 
دس��تور کار ق��رار گرفت��ه و در 
ش��ورای هماهنگی س��ران سه 
قوه مطرح ش��ده و در جلسه با 
مقام معظم رهبری، عنوان شده 
که مبل��غ 50 میلی��ون یورو از 
منابع صندوق توسعه ملی برای 

مهارت افزایی در کشور اختصاص یابد.
بای��د فرزن��دان ما پس از فراغت از تحصیالت مدرس��ه یا دانش��گاه، 
دارای مه��ارت کافی برای حضور در بازار اش��تغال باش��ند، اما این امر 
همانن��د س��ایر تکالیف دولت در عرصه کار و اش��تغال، بدون همراهی 
سایر قوا و جامعه ممکن نخواهد شد. همراهی شرکای اجتماعی، یکی 

از بایسته های اصلی تحقق نهضت مهارت افزایی در کشور است.
با ارتقای ارزش کار در جامعه و تقویت فرهنگ آن، شاهد پدیده هایی 
نظیر گس��ترش روحیه کارآفرینی، افزایش اش��تغال به واسطه تجمیع 
س��رمایه های خرد در تعاونی ها و پیشگامی خیرین مهارت افزا خواهیم 
ب��ود و از این طریق با اتکا به توانایی داخلی و تفکر ایران و تبدیل این 
نکته که »کار یک ارزش واال اس��ت« به ی��ک فهم عمومی در جامعه، 
رونق تولید که عالج مشکالت اقتصادی کشور در سال 98 است بیش 

از هر زمان محقق خواهد شد.

اینتل گزارش مالی فصل اول و پیش بینی ماه های پیش رو از سال 2۰1۹ را منتشر کرد که موجب کاهش 
ارزش سهام شرکت شد.

به گزارش زومیت، اینتل گزارش مالی فصل اول سال 2۰1۹ را منتشر کرد. با نگاهی به آمارهای شرکت 
پیشـگام در تولید تراشه های x۸۶ می توان پیش بینی کرد که سـال سختی در انتظار آنها باشد. آنها در 
پیش بینی های گزارش مالی نیز درآمد آتی را کاهش دادند که منجر به نگرانی سرمایه گذارها شد. گزارش 
مالی فصل گذشته  اینتل به صورت خالصه آمارهای زیر را نشان می دهد که تقریبا نزدیک به پیش بینی ها 

و عموما کمتر از آنها بوده است:
• درآمد فصل اول به ازای هر سهم: ۸۹ سنت در برابر 1.۰1 دالر پیش بینی

• درآمد کل فصل اول: 1۶.1 میلیارد دالر در برابر پیش بینی 1۶.۸ میلیارد دالر
• کاهش 3درصدی چشم انداز سال 2۰1۹

• کاهش ۸درصدی چشم انداز فصل دوم 2۰1۹
درآمد 1۶.1 میلیارد دالری اینتل برای فصل اول 2۰1۹، نشـان از عدم رشـد آنها نسبت به سال گذشته 
دارد. به صورت جزئی بخش کسب وکارهای مرتبط با دیتاسنترها درآمد 7.5میلیارد دالری داشت و بخش 

کامپیوترهای شخصی به درآمد ۸.۶ میلیارد دالری رسید.
حاشـیه  سـود عملیاتی اینتل در فصل گذشـته به 2۸درصد رسـید. این آمار در گزارش های خارج از 
اسـتاندارد سـازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا )non-GAAP( بیان شـد. به عالوه شرکت در گزارش 
خود ادعا کرد که افزایش قیمت مصرف کننده در برخی محصوالت با هزینه های باال در تولید تراشـه های 
1۰ نانومتری جبران شـد که درنهایت از افزایش حاشـیه  سـود عملیاتی جلوگیری کـرد. کل هزینه های 
شرکت به 3۰درصد از کل درآمد رسید که در مدت مشابه سال قبل، 32درصد بود. هزینه های کل شامل 

هزینه های تحقیق و توسعه و عملیات می شود.
مدیرعامل اینتل: نگاه به سال پیش رو با احتیاط کامل

نکته  حیاتی در گزارش مالی اینتل، کاهش پیش بینی آنها برای سـال جاری میالدی بود. شـرکت برای 
کل سـال 2۰1۹ درآمـد ۶۹ میلیارد دالری را پیش بینـی می کند که 3درصد کمتر از درآمد سـال 2۰1۸ 
خواهد بود. البته اجماع تحلیلگران بازار نیز رقمی نزدیک به 71.۰5 میلیارد دالر را پیش بینی کرده بود.
روند پیش رو برای درآمد فصل دوم 2۰1۹ اینتل، قابل قبول به نظر نمی رسد. سانتا کالرایی ها پیش بینی 
می کنند که درآمد فصل روبه رو نسـبت به سـال گذشته ۸درصد کاهش پیدا کند. تحلیلگران پیش بینی 
1۶.۸5 میلیارد دالری را برای فصل دوم اینتل ارائه کرده بودند و خود شرکت مبلغ 15.۶ میلیارد دالر را 
پیش بینی می کند. از لحاظ سـود نیز کاهش 14درصدی نسـبت به سال گذشته برای فصل پیش رو بیان 

می شود.
باب سـوان، مدیرعامل جدید اینتل اخبار ناامیدکننده از سـال جاری در شـرکت را به سرمایه گذارها 

اعالم کرد. او در  این  باره گفت:
ما در نگاهی به آینده، چشـم اندازی محتاطانه برای ادامه  سـال داریم. البته امیدوار هستیم که بازارها 
در نیمه دوم سـال بهبود پیدا کنند. تیم ما روی گسـترش فرصت های بازار متمرکز شـده است. به عالوه 
سرعت بخشـیدن به نوآوری، بهبود فرآیندهای اجرایی و تکامل فرهنگی در دسـتور کار ما قرار دارد. ما 
تمرکز سـرمایه گذاری خود را روی فناوری هایی معطوف می کنیم کـه با تأثیرگذاری باال موجب موفقیت 
هرچه بیشتر مشتریان شوند. به عالوه، افزایش بازدهی برای سهامداران نیز قطعا در برنامه ریزی ها لحاظ 

می شود.
اینتل انتظار دارد که بخش تراشه های 1۰ نانومتری در نیمه  دوم سال بهبود پیدا کند. به عالوه آنها برای 
تأثیـر حرکـت جدید رقیب خود یعنـی AMD  بر بازار نیز آماده می شـوند. AMD با عرضه  محصوالت 

جدید 7 نانومتری برای کامپیوترهای شخصی و دیتاسنترها، تأثیر قابل توجهی بر بازار خواهد داشت.

پیشنهاد اختصاص 5۰ میلیون یورو از صندوق توسعه برای 
مهارت افزایی

ارزش سهام اینتل پس از کاهش 
درآمد و پیش بینی های سال 

۲۰۱۹ ریزش کرد
دریچــه

نشس��ت هم اندیشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با جامعه علمی و نخبگانی استان 
فارس برگزار شد. به گزارش پایگاه  اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، نشست هم اندیشی 
وزی��ر عل��وم، تحقیقات و فن��اوری با جامعه علمی و نخبگانی اس��تان ف��ارس با حضور 
رئی��س بنیاد نخبگان اس��تان، اعضای هیات علمی های دانش��گاه های فارس، محققان و 
مستعدان برتر، در دانشگاه شیراز برگزار شد. در این نشست حبیب شریف، رئیس بنیاد 
نخبگان استان فارس با اشاره به فعالیت های این بنیاد در تشکیل زیست بوم کارآفرینی، 
گفت: با اجرای برنامه های کارآفرینی، اس��اتید دانش��گاهی بیش از گذش��ته با فرهنگ 
نوارزش آفرینی آشنا می شوند. وی با اشاره به مدرک گرایی و پذیرش بی رویه دانشجو در 
دانش��گاه های کشور، گفت: این فارغ التحصیالن عموماً نمی توانند نیروهای انسانی مورد 

نیاز تشکیل یک اکوسیستم کارآفرینی باشند.

دانشگاه برای اثرگذاری نیازمند 
پایبندی به مفاهیم نوارزش آفرینی 
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عضو کمیس��یون آموزش و تحقیق��ات مجلس گفت بها دادن به ش��رکت های 
دانش بنیان و استارتاپ ها اثربخش��ی خوبی در حوزه اقتصادی و اقتدار ملی ایجاد 
می کند. به گزارش خانه ملت، محمدمهدی زاهدی در مورد لزوم تقویت شرکت های 

دانش بنیان گفت: در بحث شرکت های دانش بنیان، 
افق 40 س��اله آین��ده دنیا، انقالب صنعتی نس��ل 
چهارم اس��ت، در این انقالب صنعتی نسل چهارم 
تعام��الت، ارتباط��ات و رویکرده��ا در حوزه ه��ای 
مختلف دان��ش کامال متفاوت از آن چیزی اس��ت 
که در ح��ال حاضر وجود دارد و این اثربخش��ی را 
در ح��وزه اقتصاد دانش بنیان می برد. نماینده مردم 
کرمان و راور در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد: 
اقتص��اد دانش بنیان زمانی می تواند ش��کل بگیرد، 
اثربخش باش��د و جایگزین اقتصاد سنتی و اقتصاد 
مبتنی بر تک محصولی مثل نفت ش��ود که بتوانیم 
به ش��رکت های دانش بنیان و استارتاپ ها بها دهیم 
و زمینه س��ازی خوبی برای حضور این شرکت ها در 

عرصه تولید و فناوری کنیم که این اثربخش��ی نه تنها در حوزه اقتصادی بلکه در 
حوزه اقتدار ملی نیز وجود دارد. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اس��المی اظهار داش��ت: با اقتدار ملی نه تنها نیازهای داخل کشور را در حوزه های 

مختلف صنعتی، دفاعی، کشاورزی و امنیت غذایی برطرف می کنیم بلکه این اقتدار 
می تواند اقتدار سیاسی بر کشور ایجاد کند که آن اقتدار سیاسی تاثیرگذاری جدی 
هم در منطقه و هم در مس��ائل بین الملل خواهد داش��ت در این زمان اس��ت که 
حرف مان خریداری بیش��تر نسبت به حال حاضر 
دارد. نماینده ایران در کمیته دائمی امور سازمان 
مل��ل اجالس IPU با تاکید بر اینکه ایران اکنون 
کش��ور قدرتمند منطقه است و معادالت منطقه 
ب��دون حضور ایران حل نمی ش��ود، تصریح کرد: 
ب��ا توجه به ابعاد مختلف در حوزه دانش بنیان که 
اقتدار سیاسی به دنبال دارد حرف مان سندیت و 
حّجّیت بیش��تری برای اجرا در سایر کشورها، در 
منطق��ه و دنیا پیدا می کند. این نماینده مردم در 
مجلس دهم خاطرنشان کرد: توجه به شرکت های 
دانش بنیان و اس��تارتاپ ها با رویک��رد تحولی به 
معنای واقعی، باعث می شود که به اقتصاد نه تنها 
پایدار بلکه اقتصادی که روز به روز رشد صعودی 
دارد، می رسیم و می توانیم کشور را به عنوان یک کشور تمدن ساز با رویکرد اسالمی 
به جایی ببریم که اثرگذاری آن را در تمام شاخه های دیگر مثل اقتصاد، صنعت و 

معدن و ... مشاهده کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منابع استانداری کردستان اظهار 
داش��ت خانه خالق باعت ایجاد خالقیت در کار، دانش��گاه، انجیو های مختلف 
می ش��ود که به وس��یله آن می توان حرفه های س��نتی را ب��ه روز و صادرات را 

افزایش داد.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، مارلن 
باکالی ضمن بیان اینکه کردس��تان یک اس��تان 
امن ایران اس��ت، اظهار داشت: توریسم و امنیت 
ب��ه همدیگر پیون��د خورده و باید بع��د از تعیین 
استراتژی ها خود سالیان متمادی آن را اجرا کرد.

وی با اش��اره به اینکه باید یک رهیافت خالقی 
در کل اس��تان های ایران برنامه ریزی شود، افزود: 
اقتصاد مقاومتی که کش��ور ای��ران دنبال می کند 

باید این رهیافت و خالقیت را در خود بگنجاند.
باکالی آموزش ها را براساس نیاز های خاص آن 
رشته دو طرفه عنوان کرد و در ادامه تاکید کرد: 
اتصال رش��ته ها باید به هم دیگ��ر و به بازار های 
بین المللی باشد تا به صنعت توریسم کمک کند.

وی نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت: کردستان به دالیلی از جمله اقلیم 
متفاوت با س��ایر اس��تان ها، طبیعت زیبا، فرهنگ قومی کرد، وجود منابع آبی 

زیاد، مرز مش��ترک با عراق و وجود جوانان خالق به عنوان پایلوت طرح تکاپو 
انتخاب شده است.

حس��ن فیروزی اضافه کرد: طرح توس��عه کس��ب و کار ها در استان به دلیل 
مزیت ه��ای آی تی، گردش��گری، زنب��ورداری، 
تولید محصوالت ارگانیک کش��اورزی است که 
برای توس��عه این کسب و کار ها حضور سازمان 

یونیدو بسیار حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه انتظار ما از س��ازمان یونیدو 
کم��ک به برق��راری ارتباط بین م��ا و بازار های 
جهانی است، خاطرنش��ان کرد: سازمان یونیدو 
تجارب بس��یار خوبی از توس��عه این کس��ب و 
کار ه��ا در نقاط مختل��ف دنیا دارد ک��ه انتظار 

داریم این تجارب را با ما نیز مبادله کنید.
مع��اون هماهنگ��ی امور اقتصادی و توس��عه 
منابع استانداری کردس��تان مدیران استانی را 
عالقه مند به توس��عه کس��ب و کار های استان 
دانس��ت و در ادامه گفت: آماده همکاری ها با س��ازمان یونیدو هستیم و انتظار 
داریم آموزش ها با کمک و معرفی اس��اتید این سازمان برای کردستان در نظر 

گرفته شود.

اقتصاد خالق زمینه کارآفرینی و حالل مشکالت استبها دادن به شرکت های دانش بنیان اقتدار اقتصادی و ملی ایجاد می کند

فکر کردن به مس��یرهای تازه برای کسب و کار، نیاز به بستری دارد که به افکار 
خالقانه جهت دهد؛ بستری که فعاالن حوزه کسب و کار و سازمان فناوری اطالعات 
ایران در حال فراهم کردن آن هستند. این بستر تازه، دختران دبیرستانی را به سمت 

و سوی جدیدی در ایجاد کسب و کار هدایت کرده است.
 به گزارش ایرنا، باغ کتاب تهران روز پنجشنبه میزبان یک رویداد شاد و سراسر 
امید بود. دخترانی که چهره شان حتی یک لحظه از هیجان خالی نمی شد. مدام از 
ایده شان صحبت می کردند، به داستان موفقیت و شکست های سخنران های مراسم 

فکر می کردند و برای ارائه ایده شان هیچ خجالتی به خرج نمی دادند.
مانند افرادی که ایده ش��ان را اجرا کرده اند، کس��ب و کارشان گرفته و این روزها 
صاحب برندهای بزرگ هستند صحبت می کنند. مشخص است دنیای شان عوض 
ش��ده اس��ت. یاد گرفته اند که مسیر موفقیت و خلق ثروت فقط از دانشگاه و دکتر 

و مهندس شدن نمی گذرد. خالقیت 
می تواند ی��ک تنه به تمام اینها برنده 

شود.
دانش آم��وزان س��ال نه��م و دهم 
دبیرستان، اکثریت افراد شرکت کننده 
در ای��ن رویداد را تش��کیل می دهند. 
دخترانی که به گفته خودشان تا قبل 
از این نمی دانستند معنی IT چیست 
و چه اس��تفاده ای می توان از آن کرد، 
اما االن اوضاع  ش��ان فرق ک��رده. یاد 
گرفته ان��د که دنیای کس��ب و کار و 
ساخت اپلیکیشن های موفق تنها چند 
قدم با آنه��ا فاصله دارد. قدم هایی که 
با ش��رکت در کارگاه ها و رویدادهای 
این چنینی به سرعت برداشته خواهد 

شد.
در سالن شماره هشت پردیس باغ 
کتاب، تا جایی که چشم کار می کند 
دختران س��ورمه ای پوش دبیرستانی، 
پش��ت میزهای بزرگ نشسته اند و با 
جدیت مشغول صحبت با هم هستند. 

ایده های ش��ان روی مقواهای بزرگ پهن شده روی میز پخته  تر می شوند و بعد به 
لپ تاپ ها و تبلت ها انتقال پیدا می کند.

مریم و هانا، همراه شش نفر از دوستان هم مدرسه ای  شان که همگی در رشته های 
ریاضی و تجربی درس می خوانند، مدت ها به این فکر می کردند چطور باید به محیط 
 زیست و خصوصا هدررفت آب کمک کنند. آنها با طراحی یک سر شیر سنسوردار 

قرار است به هدفی که دارند جامه عمل بپوشاند.
ایده آنها به همین جا ختم نمی ش��ود، برای کسب درآمد و توسعه  ایده شان نیز 
برنامه های جذابی دارند. »مریم مرتضوی« دختر کالس دهمی مدرسه »فراست« 
درباره گروه »س��راب« و اپلیکیشنی که قرار است با همین نام بسازند، به خبرنگار 
ایرنا، گفت: مصرف آب در کش��ور ما خیلی زیاد است و هر سال که می گذرد بیش 
از گذش��ته کمبود آب احساس می شود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم برنامه ای 

طراحی کنیم که جلوی هدر رفتن آب را بگیرد.
به گفته مریم، آنها ایده س��اخت سر ش��یر آب هوشمند را در ذهن شان پرورش 
داده ان��د که به کمک آن می توان جلوی اس��تفاده بی روی��ه از آب را گرفت: ما یک 
محصول طراحی کردیم که سر شیر سنسوردار است و می توان میزان آب مصرفی 

که مدنظر افراد است را با اپلیکیشنی که روی گوشی نصب می شود، تنظیم کند.
او در ادامه گفت: زمانی که میزان مصرف آب از آن حدی که در نظر گرفته شده 
باالتر برود، سر شیر شروع می کند به نور پخش کردن و هشدار می دهد که میزان 
مصرفی که مدنظرش بوده به پایان رس��یده اس��ت. اس��تفاده و نصب این سر شیر 
در هتل ه��ا و مکان ه��ای این چنینی می تواند تا حد زی��ادی به کاهش مصرف آب 

کمک کند.
هانا یکی دیگر از بچه های گروه اس��ت که به مس��ائل تجاری و مالی نیز اهمیت 
می دهد و می داند که باید به محصولی که قصد ارائه اش را دارند، از بعد تجاری نیز 
نگاه کنند: قبل از برگزاری رویداد کارآفرینی قرار شد ما به ایده ای که در ذهن داریم 
فکر کنیم. یادم اس��ت قبل از شروع سیل در کشور مدام به این فکر می کردیم که 

چقدر کمبود آب داریم. 
او در ادام��ه می گوی��د: ق��رار اس��ت 
افرادی که اپلیکیش��ن »سراب« را دنبال 
می کنند هر روز یکس��ری نکت��ه درباره 
چگونگی مصرف کمتر آب بخوانند. بعد 
در مس��ابقاتی که با هدف فرهنگ سازی 
ب��رای مص��رف آب نی��ز در اپلیکیش��ن 
برگزار می شود، ش��رکت کنند و پس از 

قرعه کشی جایزه بگیرند.
این دختر 16ساله درخصوص تاثیری 
که برگزاری رویداده��ای کارآفرینی در 
خلق و اجرایی ش��دن چنین طرح هایی 
دارد، گفت: خیلی از ما اولین مرتبه ای بود 
که به ایده ای برای حل مشکالت زیست 
محیطی فکر کردیم. شاید اگر این رویداد 
برگزار نمی شد، ایده ما در حد همان ایده 

باقی می ماند و اجرایی نمی شد.
گوشه دیگر سالن یک گروه کوچک دو 
نفره نشسته اند. آنطور که به نظر می رسد، 
تنها گروه دو نفره در سالن هستند که با 
جدیت روی ایده ای که در ذهن دارند کار 
می کنند. آنها یک راست رفته اند سر اصل 

ماجرا؛ کسب ثروت.
دو دختر با یک نام مشترک گروه کوچکی را تشکیل داده اند. این دو »مبینا« که 
در مقطع دهم دبیرس��تان و در رشته تجربی تحصیل می کنند از اسالمشهر برای 

شرکت در این رویداد آمده اند.
آنها می گویند: قبل از برگزاری این رویداد اصال نمی دانستیم IT چیست و چطور 
می توان از آن استفاده کرد. سرمان در کتاب و دفتر بود و فقط درس می خواندیم. 
فکر می کردیم ورود به این حوزه خیلی س��خت اس��ت. س��خت هم بود اما با چند 
کارگاهی که برای مان برگزار کردند خیلی ساده با اصول این کار آشنا شدیم. نگاه ما 
به آینده عوض شد. این گروه کوچک در ادامه درباره اپلیکیشنی که قصد ساخت آن 
را دارند، گفتند: ما ایده یک اپلیکیشن را داریم با نام »دیزاین با من«؛ اپلیکیشنی که 
تمام تولیدکنندگان و طراحان »تم مهمانی و تولد« را به کسانی که قصد برگزاری 
مراسم دارند وصل می کند. آنها افزودند: افراد زیادی هستند که می توانند کارهای 
این چنینی انجام بدهند، اما بستر برقراری ارتباط برای آن وجود ندارد، ما می خواهیم 
این راه ارتباطی را وصل کنیم و در کنار آن، خودمان هم با تبلیغ گرفتن از آنها به 

درآمدزایی برسیم. 

رویدادهای کارآفرینی، دختران دبیرستانی را با مسیر جدیدی 
آشنا می کند

یادداشـت

اس��تاندار بوش��هر اظهار داشت در راس��تای رونق تولید در استان بوش��هر باید از همه 
ظرفیت ها اس��تفاده ش��ود تا هم ش��اهد رونق تولید و هم بهبود وضعیت اشتغال باشیم. 
به گزارش مهر، عبدالکریم گراوند خواس��تار حذف فرآیندهای زائد در عرصه اقتصادی و 
س��رمایه گذاری ش��د و اضافه کرد: باید زمینه برای فعالیت سرمایه گذاران تسهیل شود و 
در این راستا مسئوالن باید زمینه تسهیل فرآیندها را فراهم سازند. با تاکید بر تسهیل و 
تسریع در روند سرمایه گذاری و رونق تولید بیان کرد: تسهیلگری به معنای نادیده گرفتن 
قوانین و مقررات نیس��ت و دس��تگاه ها و بانک ها بر هزینه کرد تسهیالت اشتغال زایی باید 
نظارت داشته باشند. وی با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی و بانک های استان بوشهر 
تس��هیلگر رونق تولید و ایجاد اشتغال باشند، ادامه داد: ظرفیت های اقتصادی و پتانسیل 

سرمایه گذاری باالیی در استان وجود دارد که باید از این شرایط استفاده کرد.

معرفی ظرفیت ها و فرصت های 
کارآفرینی به سرمایه گذاران



برندهای حرفه ای همواره در خطر از دس��ت دادن ش��هرت خود قرار دارند و در 
س��ال های اخیر، ش��اهد افت چنین امتیازاتی در صنع��ت بوده ایم. چنین پدیده ای 
حاصل رقابت ش��دید بین برندها اس��ت، اما چگونه می توانیم این خطر را پشت سر 
گذاش��ته و جایگاه خود را در بازار بهبود بخش��یم؟ احتماال روش های سنتی، دیگر 

نتوانند جوابی برای این سوال باشند.
تکنیک های س��نتی بازاریابی جای خود را به استراتژی هایی می دهند که توسط 
ذهن های مدرن طراحی می ش��وند و با وجود اینکه هنوز کاربرد دارند، دیگر کافی 
نیس��تند. پس امروزه بهترین روش های تبلیغات حرفه ای کدامند؟ قبل از جواب به 

این سوال، نگاهی دقیق به مضامین اصلی در رابطه با تبلیغات حرفه ای می اندازیم.
تبلیغات چیست؟

قبل از شروع تبلیغات حرفه ای باید با مفهوم تبلیغات آشنایی کامل داشته باشیم. 
تبلیغات، هنر متقاعدکردن مردم به خرید محصوالت و اس��تفاده از خدمات ش��ما 
اس��ت. یک تبلیغ کننده، تاجری اس��ت که فرصت فروش را با مجاب کردن مردم به 
خرید محصوالت ایجاد می کند و این یکی از رایج ترین کارهایی است که در جوامع 
امروزی انجام می گیرد. تبلیغات همیشه ما را احاطه کرده اند و هر موقع که تلویزیون، 
رادیو و یا اینترنت را روش��ن می کنیم، تعداد زیادی تبلیغات می بینیم. اگر کارتان 
تبلیغات حرفه ای باش��د، این وظیفه  شماس��ت که این تبلیغات را در کمپین های 

تبلیغاتی به وجود آورید.
محدوده  تبلیغات

تبلیغات، صنعت چالش برانگیزی اس��ت و قدرت ای��ن را دارد که بر روی صنایع 
دیگر تاثیر بزرگی بگذارد. از لحاظ آینده  کاری، تا وقتی که محصوالتی برای فروش 
و خدماتی برای ارائه وجود دارند، تبلیغات حرفه ای هیچ گاه از رده خارج نمی ش��ود 
و همیش��ه جایگاهش را در دنیای ما حفظ می کند. اینترنت نیز امکان اس��تفاده از 
روش ه��ای جدید و هیجان انگیزی را برای تبلیغات و بازاریابی فراهم می کند و این 
صنعت طی 70 س��ال اخیر با سرعت چشمگیری رشد کرده است. طبق تحقیقات 
در س��ال 2015، شرکت ها و صنایع سراسر جهان 600 میلیارد دالر روی تبلیغات 

خرج کرده بودند.
مهارت های مورد نیاز برای تبلیغات حرفه ای

تبلیغات عرصه ای است که هر دو جنبه   خالقیت و استراتژیکی را در بر می گیرد. 
تبلیغ کنندگان حرفه ای باید دارای قوه  تخیل قوی باشند و براساس نتایج کار کنند. 
کسانی که مردمی نیستند و مهارت های ارتباطی قوی ندارند، بهتر است سراغ این 
حرفه نروند. کسانی که در زمینه  تبلیغات حرفه ای فعالیت می کنند، فشار باالیی را 
تحمل می کنند و س��اعت های طوالنی کار می کنند تا کار را در مهلت کمی که به 

آنان داده شده تمام کنند. بنابراین تعهد کاری ضروری هستند.
تبلیغات حرفه ای یک عرصه  شایسته ساالر است و ارزش مهارت های واقعی بیشتر 
از تحصیالت آکادمیک اس��ت. مدرک تحصیلی از کمترین ش��رط های ورود به این 
عرصه است ولی از آنجایی که این یک حرفه  پرمنفعت است که افراد کمی می توانند 
به آن وارد ش��وند، رقابت ش��دیدی برای آن وجود دارد و برای جلو افتادن در این 

رقابت، باید آموزش دید.
تعریف تکنیک های تبلیغاتی

ب��ه زبان س��اده می توان گفت ک��ه تکنیک های تبلیغاتی هر کاری اس��ت که 
تجارت تان را می گس��تراند و ش��هرت و دیده ش��دن تان را افزای��ش می دهد. این 
اس��تراتژی ها برای فروختن آنی اجناس نیس��تند، بلکه ابت��دا فرصت  این کار را 
به وجود می آورند. اینها روش هایی هس��تند که بازار مس��تعد را مورد هدف قرار 
می دهند، برندتان را شکل داده و راه افزایش سود و رشد سریع را برای تان هموار 
می کنند. این تکنیک ها امروزه به دو قس��مت آنالین و آفالین تقسیم می شوند. 
از مثال ه��ای بارز تبلیغات آفالین می توان ب��ه کنفرانس های تجاری، بازاریابی و 
تبلیغات حضوری اشاره کرد. در مورد تبلیغات آنالین نیز روش هایی مانند ساخت 
وب س��ایت، تکنیک های سئو  )SEO( و وبینارها اش��اره کرد. تبلیغات آنالین و 
آفالین به شما اجازه می دهند تا به مشتریان خود، هر جا که هستند، دسترسی 
پیدا کنید. تبلیغات سنتی آفالین یکی از قسمت های مهم این صنعت بوده است 
ولی با گذش��ت زمان، اینترنت و رس��انه های اجتماعی اهمیت بسیار زیادی پیدا 
کرده اند و اینترنت اجازه می دهد تا به مخاطبان بیش��تری دسترسی پیدا کنیم. 
حال که با مفاهیم اصلی تبلیغات حرفه ای آشنایی بیشتری پیدا کردید، به سراغ 

چند تکنیک عالی در این زمینه می رویم.
عمل و هدف گیری اختصاصی

تحقیقات نش��ان داده اند شرکت هایی س��ریع ترین رشد را داشته اند که روی یک 
قسمت خاص تمرکز کرده اند. شاید بسیاری از افراد، اختصاصی عمل کردن را جزو 
تکنیک ه��ای تبلیغ��ات حرفه ای ندانند ولی در واقع یک��ی از قوی ترین ابزار در این 
صنعت اس��ت. اختصاصی عمل کردن، همه ابعاد تجارت ش��ما، از جمله مخاطبان 
ه��دف و پی��ام کلیدی ت��ان را تحت تاثیر ق��رار می دهد. این کار تم��ام تالش های 
بازاریابی تان را آس��ان تر می کند، زیرا هدف دقیق تان را تعریف کرده و ش��ما را در 
رقابت از دیگران متمایز می-کند. اغلب تمرکز بر روی قسمت خاص، پایه  پیشرفت 
در رقابت را می گذارد. اگر یک قس��مت خاص از بازار را بهتر از بقیه می شناس��ید، 
می توانی��د راحت تر بفهمید که چه چیزهایی در این قس��مت مهم تر و مورد نیاز تر 

است. به این ترتیب، بهترین راه برای متمایز شدن است.
متخصصان برجسته

متخصصان برجس��ته افرادی هس��تند که در صنعت مربوط به ش��ما مشهورند 
و به آس��انی دیده می ش��وند. آنها رهبرانی هس��تند که باعث پیش��رفت ایده های 
بزرگ می ش��وند و فقط اسم شان کافی است تا مش��تری های زیادی را جذب کند. 
ش��رکت هایی که از این افراد در تبلیغات حرفه ای اس��تفاده می کنند، س��ود بسیار 

بیشتری می کنند و معامالت خود را آسان تر انجام می دهند.
بس��یاری از شرکت ها از کارشناسان موضوعی استفاده می کنند ولی افراد زیادی 
آنها را نمی شناس��ند و برنامه  متمرکزی برای افزایش ش��هرت آنها نیز وجود ندارد. 
بس��یاری از این ش��رکت ها اهمیت دیده ش��دن را دس��ت کم می گیرند. شرکت ها 
می توانند تریبون را به متخصصان بدهند تا بتوانند با مخاطبان ارتباط برقرار کرده و 
آنها را آموزش داده و از این طریق شهرت آنها را افزایش دهند. پرورش دادن چنین 
افرادی یک روش عالی است که می تواند آنها را در جهت اهداف شرکت تان قرار داده 

و شما را یک قدم به موفقیت نزدیک تر کند.

 محتوای نوشته شده
انتشار محتوای نوشته شده از دو قسمت تشکیل شده است: استفاده از آنها برای 
س��ایت خود و پخش آنها در سایت ها و رسانه های دیگر. این محتوا یکی از بهترین 
راه ها برای نشان دادن تخصص های خاص شرکت، طرز فکر و هوشیاری شما در حل 
مسائل به دیگران است. یکی از آخرین تحقیقات انجام شده نشان می دهد که بیش از 
50درصد مشتری ها قبل از خرید، مقاله ها و دیگر محتوای منتشرشده را می خوانند 
تا بتوانند راجع به موضوعی که برای ش��ان مهم اس��ت اطالعات جمع آوری کنند. با 
محتوای نوشته ش��ده، می توانید بیشتر ارتباط خود با نیازهای شان و تخصص تان در 

این زمینه را نشان دهید.
بهره  دیگری که می توان از محتوای نوشته ش��ده برد این اس��ت که با استفاده از 
آن، افراد بیش��تری را به وب سایت تان جذب کنید. موتورهای جست وجو به دنبال 
محتوای جدید در س��ایت ها هس��تند و همچنین س��ایت هایی را که لینک شان در 
سایت های دیگر وجود دارد را در اولویت قرار می دهند. آنها همچنین برای پرورش 
متخصصان برجسته و افزایش اعتبارشان به کار می روند و صدای شان را به مخاطبان 

می رسانند.
وب سایت قوی

یک وب سایت هویت و پیام تان را به مخاطبان آنالینی که همواره بیشتر می شوند 
می شناساند و این تنها کاربردش نیست. یک وب سایت قوی مرکز تبلیغات حرفه ای 
آنالین شماس��ت. محتوای جذاب و در دس��ترس که به همراه پیشنهادهای مرتبط 
برای جذب بیش��تر ارائه می شوند به یک سیستم سودآور برای تجارت شما تبدیل 
می ش��وند. در واقع، مش��تری ها قبل از خرید محصوالت، ابتدا وب سایت شرکت را 
بررس��ی می کنند تا راجع به آنها اطالعات جم��ع آوری کنند. این روش چنان مهم 
است که می تواند بازدیدکنندگان را به طرفداران و طرفداران را به مشتری های تان 

تبدیل کند.
گفت وگو

برگزاری رویدادهایی که مخاطبان را با ش��رکت ش��ما از طریق گفت وگو مرتبط 
می کنن��د از قوی ترین تکنیک های تبلیغات حرفه ای و روش��ی ب��رای پایه گذاری 
شهرت افراد و در نتیجه شرکت است. کنفرانس ها و سمینارها با قرار دادن شما در 
میان مخاطبانی با اهداف خاص باعث افزایش اعتماد مردم و بهتر ش��دن وضعیت 
تجاری تان می ش��وند. 26درصد متخصصان برجسته چنین رویدادهایی را بهترین 
موقعیت برای افزایش س��ود ش��رکت معرفی می کنند و به همین دلیل اس��ت که 
هنوز پس از مدت ها یکی از اس��تراتژی های اصلی بازاریابی اس��ت. البته کیفیت هر 
گفت وگویی متفاوت است و به همین دلیل باید در جلوی مخاطبانی قرار گیرید که 
احتماال محصوالت تان را به مش��تری ها معرفی می کنند و همچنین مهم تر از همه 

این است که باید حرفی برای گفتن داشته باشید.
تبلیغ��ات حرفه ای همیش��ه دارای جایگاه ویژه ای در تجارت بوده اس��ت و هیچ 
شرکتی بدون آن نتوانسته است به موفقیت آنچنانی دست پیدا کند. به همین دلیل 
صرف وقت برای فراگرفتن مهارت های آن ضروری است. تکنیک های معرفی  شده از 
موثرترین و پایه ای ترین راه های این تبلیغات هستند و رعایت آنها شرکت تان را به 

سوددهی قابل توجهی می رساند.
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ایجاد مزیت رقابتی در دنیای آنالین و 
بازاریابی اینترنتی

فیلیپ کاتلر به عنوان پدر علم بازاریابی در دنیا با توجه به مسیر 
حرکت بازاریابی به س��مت بازاریابی دیجیتال، به ارائه نوع جدیدی 
از بازاریابی پرداخته اس��ت تا ب��ه راهنمایی و هدایت حرفه ای ها در 

مسیر بازاریابی بپردازد.
وی بیان  کرد که روش های بازاریابی همچون گذش��ته ها دیگر به 
ش��کل ثابت و یکسان در همه جا اجرا نمی شود. اگر بازاریابی دچار 
این اشتباه شود، نمی تواند خود را با سرعت و مسیر بازاریابی جدید 
هماهنگ کند. گسترش امکانات و ارتباطات دیجیتالی نحوه ارتباط 
ش��رکت ها با مخاطبان خود را تغییر داده اس��ت. اینترنت و دنیای 
دیجیتال موجب ش��ده اس��ت تا تبلیغات در تلویزیون و رسانه های 
س��نتی مانند رادیو، روزنامه و نش��ریات چاپ شده اثرگذاری خود را 

نسبت به گذشته از دست بدهند.
از طرف��ی ممک��ن اس��ت از روش ه��ای آنالین به ش��یوه افراطی 
استفاده ش��ود و موقعیت برندها و ش��رکت ها را به خطر اندازد. در 
این میان س��وال پیش می آید که در عصر جدید و ش��رایط کنونی 
چگونه می توانیم به مش��تریان خود دس��ت پیدا کنیم؟ باید بگوییم 
در کنار س��ودمندی های زیادی که دنی��ای دیجیتال برای بازاریابی 
فراهم کرده اس��ت از طرفی محدودیت ه��ا و مضراتی دارد که الزم 
اس��ت در دنیای ام��روز از یک راهنما برای پیش بردن هوش��یارانه 
مسیر بازاریابی اس��تفاده کرد. به همین دلیل، فیلیپ کاتلر به ارائه 
راهکارهای��ی می پردازد که ش��رکت ها و بازاریابان بتوانند در دنیای 

دیجیتال امروزی مزیت رقابتی ایجاد کنند.
برقراری ارتباط با دنیای اقتصاد و بازار دیگر فقط به روش آنالین 
کفای��ت نمی کن��د، بنابراین  در دنیای دیجیت��ال و آنالین امروزی، 
استفاده از رسانه های آفالین و ارتباطات آفالین را می توان به عنوان 
یک مزیت رقابتی دانس��ت. همانطور ک��ه تجربه برندهای بزرگ در 
دنیا نیز نش��ان داده اس��ت، تعامل و تناس��ب بین بازاریابی آنالین 
و آفالین در دنیایی که با ش��تاب زیادی به س��مت دیجیتالی شدن 

حرکت می کند یک مزیت رقابتی مهم و بزرگ محسوب می شود.
تعامل بین بخش های آنالین و آفالین در بازاریابی نش��ان دهنده 
میزان انعطاف پذیری در س��بک بازاریابی و تعامالت یک برند است. 
در حالی که بازاریاب های امروزی به افزایش ماشینی ش��دن فرآیند 
بازاریابی اش��اره دارند، ولی در نوع جدید بازاریابی که فیلیپ کاتلر 
به عنوان بازاریابی نسل چهارم از آن یاد می کند به ارتباط مستقیم 
و رو در رو بین افراد تأکید می شود. او به این واقعیت اشاره می  کند 
که کس��ب و کارها نیاز به اعتبار دارند و اعتبار یک دارایی ارزشمند 
برای هر کس��ب و کار اس��ت و ای��ن اعتبار عالوه ب��ر بهره مندی و 
اس��تفاده از تکنولوژی ه��ای روز دنیا از طریق تعامالت مس��تقیم و 

ترکیب این دو به دست می آید.
با تغییرات ش��گرفی که در تعامالت بین مش��تریان و مخاطبان و 
برندها اتفاق افتاده اس��ت الزم اس��ت مدیریت این ارتباط را برندها 
به دس��ت بگیرن��د. برای درک این موضوع بهتر اس��ت از یک مثال 
اس��تفاده کنیم. به عنوان مثال اگر شما حدود 15 یا 20 سال پیش 
در ایران محصولی را براس��اس تبلیغاتی ک��ه در تلویزیون دیده اید 
خری��داری می کردید و از آن راضی نبودید و مطابق انتظارات ش��ما 
نب��ود، این نارضایتی خود را فقط به افراد محدودی همچون اعضای 

خانواده خود می توانستید انعکاس دهید.
اما با گسترش بازاریابی های دیجیتالی و شبکه های اجتماعی شما 
می توانی��د نظر خ��ود را به هزاران یا میلیون ها انس��ان ابراز دهید و 
آنه��ا را در خرید این محصول ی��اری کنید، بنابراین این ویژگی هم 
می تواند یک مزیت و هم یک محدودیت برای شرکت ها و برندها به 
حس��اب بیایید، بنابراین اگر ارتباط شما با مشتریان به شکل آنالین 
باش��د و نتوانید ارتباط مس��تقیم با آنها برقرار کنید تنها تأثیری که 
روی مش��تریان خود می توانید داشته باش��ید از طریق نظر دیگران 

است که هیچ کنترلی بر آن ندارید.
ام��ا در ارتباط مس��تقیم می توانید هدف های خ��ود را در ارتباط 
نزدیک با مشتریان و تعامل رو در رو برای جلب اعتماد آنها به دست 
آورید. الزم اس��ت نحوه ارتباط خود با مشتریان را خودتان مدیریت 
کنید تا بتوانید تبلیغات موثری داش��ته باشید و مشتریان وفاداری 
به دست آورید. برای رسیدن به این هدف فقط الزم است ارتباطات 
خود با مشتریان را به سمت ترکیب تعامالت آنالین و آفالین ببرید. 
در واقع می ت��وان گفت ترکیب این دو ح��وزه در بازاریابی امروزی 

یکی از راه های ایجاد مزیت رقابتی است.
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اگر امروزه ش��ما در حال مدیریت یک کس��ب وکار هستید، بدون تردید 
از اهمیت داش��تن جلوه معتبر و جذاب در ش��بکه های اجتماعی آگاهید. 
در این میان تفاوت چندانی میان نوع کس��ب وکار شما وجود ندارد. از یک 
فرد تاثیرگذار عالقه مند به جلب نظر اسپانسرها گرفته تا برندی معتبر در 
جس��ت وجوی موفقیت در شبکه های اجتماعی، در هر صورت شما باید تا 

جای ممکن در شبکه های اجتماعی فعالیت تاثیرگذار داشته باشید. 
هنگام صحبت از ش��بکه های اجتماعی نام اینس��تاگرام بیش از س��ایر 
پلتفرم ه��ا خودنمایی می کند. درس��ت به همین دلیل نی��ز اغلب برندها 
حضور فعالی در اینستاگرام دارند.  اینستاگرام در آغاز پلتفرمی ساده برای 
اشتراک گذاری فرمت تصویر بود. با این حال اکنون بدل به راهکاری کامال 
حرفه ای برای برندها به منظور ایجاد ارتباط با مش��تریان بالقوه اس��ت. به 
راس��تی چرا اغلب برندها اینستاگرام را در میان انتخاب های نخست خود 
قرار می دهند؟ پاسخ این پرسش به صورت کوتاه در دو نکته نهفته است؛ 
نخست توانایی های بصری اینستاگرام )اشتراک گذاری فرمت های تصویری 

گوناگون( و دوم سهولت بارگذاری پست در آن باید مدنظر قرار گیرد. 
بدون تردید اینس��تاگرام یکی از بهترین فضاها برای بازاریابی و تبلیغات 
اس��ت. با این حال بیان چنین نکته ای به معنای موفقیت خود به خودی 
برندها نیس��ت. در حقیقت، بس��یاری از برندها دچار اش��تباه های بسیار 
هولناکی در زمینه بازاریابی و تبلیغات اینستاگرامی می شوند. گاهی اوقات 
چنین اشتباهاتی هزینه های بسیار سنگینی برای شرکت ها در پی دارد. در 
این مقاله هدف اصلی من بررس��ی پنج اشتباه بزرگ بازاریابی و تبلیغاتی 
در اینس��تاگرام است. امیدوارم با بررس��ی این موارد میزان خطای برندها 

کاهش یابد. 
1. نداشتن پروفایل کسب وکار

فرض کنیم ش��رکت ش��ما به تازگی پروژه ای در زمینه حیوانات خانگی 
را ش��روع کرده است. شاید هم مهارت تان در زمینه ساخت شمع های زیبا 
را بدل به اس��تارتاپی نوپا کرده اید. به این ترتیب با راه اندازی یک حس��اب 
اینس��تاگرامی ش��روع به بارگذاری تصاویر محصوالت تان خواهید کرد. در 
ابتدای کار مش��تریان عمده ما خانواده و جمع دوس��تان است. با این حال 
چنین جمعی برای مدیریت مالی یک کسب وکار واقعی هرگز کافی نیست. 
به همین دلیل باید به س��راغ توسعه هرچه سریع تر کسب وکارمان برویم. 
متاسفانه چنین کاری بدون تغییر حساب شخصی مان به حالت کسب وکار 
)Business( امکان پذیر نیس��ت.  نحوه تغییر اکانت به حالت کسب وکار 
بس��یار راحت اس��ت. ابتدا باید به بخش Edit Profile برویم. نکته مهم 
در این میان ضرورت ثبت نام با اکانت کاربری فیس بوک است. در غیر این 
صورت امکانات حالت کس��ب وکار برای ما فعال نخواهد ش��د. سپس باید 
پل های ارتباطی کاربران با کسب وکارمان را تعیین کنیم. درج حداقل یک 
پل ارتباطی از میان ش��ماره تماس، ایمیل و نش��انی ضروری است. مزیت 
اصلی حالت کسب وکار، عالوه بر نمای معتبرتر نزد مخاطب، امکان استفاده 

از آمارهای دقیق فیس بوک به صورت رایگان است. 
بدون تردید دلیل منطقی پش��ت ارزش 100میلیارد دالری اینستاگرام 
نهفته اس��ت. این دلیل تاثیرگذاری باالی آن بر روی فعالیت شرکت های 
مختلف اس��ت. به این ترتیب در راس��تای موفقیت در بازاریابی و تبلیغات 
اینس��تاگرامی فعال س��ازی بخش کسب وکار اینس��تاگرام ضروری به نظر 

می رسد. 

2. استفاده از هشتگ های اشتباه
شاید شما در اینستاگرام به طور مداوم پست  بگذارید، تصاویرتان زیبا، 
چش��م نواز و مناسب با ماهیت کس��ب وکارتان هم باشد. با این حال اگر از 
هش��تگ های مناسب استفاده نکنیم، دسترس��ی مخاطب به محتوای مان 
بس��یار دشوار خواهد ش��د. به این ترتیب در عمل بازگشت سرمایه گذاری 
ما بر روی اینس��تاگرام با چالش رو به رو می ش��ود. اینجا ما با دو مش��کل 
مواجه هس��تیم. در حالت نخست عدم استفاده از هرگونه هشتگ موجب 
ایجاد مشکل برای برندها می شود. از سوی دیگر، استفاده بیش از اندازه از 
هشتگ نیز در نوع خود دردسرساز است. چراکه مخاطب هدف ما در یافتن 
محتوای مان سردرگم می شود. به عبارت بهتر، استفاده از هشتگ های بسیار 

زیاد نیز خطر ناتوانی مخاطب هدف در دستیابی به محتوای مان را دارد.
اگر ش��ما زمان کاف��ی برای تحقیقات را ندارید، از بازار »هش��تگ برای 
الیک« اس��تفاده کنید. این ابزار بنابر نوع کس��ب وکار ش��ما هشتگ های 
مناس��ب را پیش��نهاد می کند. به این ترتیب حداقل در کوتاه مدت فرصت 
مناس��بی برای جل��ب نظر مخاطب هدف ت��ان خواهید داش��ت. توجه به 
اهمیت و تاثیرگذاری هش��تگ ها در دنیای ش��بکه های اجتماعی ضروری 
اس��ت. این هش��تگ ها کاربران را در راستای دسترسی به پست های مورد 
عالقه شان راهنمایی می کند. به این ترتیب در صورت ترکیب محتوای مان 
با هش��تگ های نامناسب ش��انس برندمان را برای موفقیت در اینستاگرام 

کاهش می دهیم. 
3. جذب فالوور به تنهایی

هنگامی که اینستاگرام نخستین روزهای تاسیس اش را سپری می کرد، 
امکان افزایش آهس��ته و آرام ش��مار فالوورها وجود داشت. به این ترتیب 
بس��یاری از کسب وکارها در طول زمان موفق به جلب نظر شمار باالیی از 
کاربرهای اینستاگرامی شدند. اکنون شرایط با آن زمان بسیار متفاوت است. 
حضور شمار باالیی از مردم در اینستاگرام موجب دشواری برجسته سازی 
حضور برندها در آن ش��ده است. اگر ما به راستی قصد موفقیت در دنیای 
تجارت اینستاگرامی را داریم، باید به فکر راهکارهای تازه ای باشیم. در این 
زمینه موسسه تحلیلی هکرنون توضیحات راهبردی دارد: »امروزه به دلیل 
توسعه اهمیت و دامنه کاربران شبکه های اجتماعی افراد متخصصی تحت 
عنوان کارشناس توسعه آنالین به کمک برندها آمده اند. این کارشناس ها 
به کسب وکارهای مختلف در زمینه حضور موثرتر در شبکه های اجتماعی 
کمک می کنند. خوش��بختانه چنین ش��یوه ای تاثیر انکارناپذیری بر روی 
صرفه جویی بازاریاب ها در زمان دارد. نکته مهم در این میان رقم عجیب و 
غریب تولید 95میلیون پست روزانه در اینستاگرام است. همچنین کاربران 
این پلتفرم روزانه 4.2میلیارد الیک ثبت می کنند. در این میان باید به یک 
امر بسیار مهم توجه داشت. اینستاگرام دیگر امکان استفاده از روبات های 
خ��ودکار برای جمع آوری الیک و فالوور را فراهم نمی کند. به همین دلیل 
تقریبا دوران اکانت های فیک دارای چند میلیون فالوورها به پایان رسیده 

است.«
اگر ش��ما هنوز هم از ابزارهای دریافت الیک و فالوور خودکار اس��تفاده 
می کنید، در حال لطمه زدن به ش��هرت برندتان هس��تید. اکنون بهترین 
گزینه تغییر موضع از ابزارهای دریافت الیک و فالوور خودکار به ابزارهای 
کمکی در راستای دریافت اطالعات مناسب پیرامون اکانت مان است. به این 
ترتیب بدون نیاز به ضربه به شهرت و اعتبار برندمان فرصت مناسب برای 

افزایش جذابیت های اکانت مان فراهم می شود. 
اکانت هایی که به فعالیت طبیعی در اینس��تاگرام مش��غول هستند، به 
طور معمول بیش��تر از س��ایر اکانت ها از سوی سایر کارآفرینان، شرکت ها 

و اف��راد تاثیرگذار مورد توج��ه قرار می گیرند. دلیل آن نیز واضح اس��ت: 
چنین اکانت هایی به دنبال فعالیت تجاری پایدار هستند. متاسفانه ساخت 
اکانت های جعلی با فالوورهای بس��یار پرشمار بدل به تفریحی برای برخی 
از افراد ش��ده است. نگاه به چنین اکانت هایی به عنوان برندهای قاطع در 

زمینه بازاریابی و برندسازی اینستاگرامی امر بی نتیجه ای خواهد بود. 
4. عدم استفاده از استوری

توجه داشته باش��ید، امروزه 86.6درصد از کاربران اینستاگرام محتوای 
مورد نظرش��ان را در بخش اس��توری قرار می دهند. بدون تردید این ترند 
مش��هور هنوز هم اعتبار و محبوبیت خاصی نزد کاربران اینستاگرام دارد. 
به عنوان یک برند جویای نام در ش��بکه های اجتماعی استفاده مناسب از 
بخش اس��توری ضروری به نظر می رسد. بس��یاری از برندها عالقه مند به 
استفاده از بخش استوری هستند. با این حال نحوه شروع کار را نمی دانند. 
بدون تردید استفاده نادرست از بخش استوری بسیار بدتر از عدم استفاده 
از آن خواهد بود. به راستی چرا بخش استوری تا این اندازه میان کاربران 
محبوبی��ت دارد؟ دلیل اصلی آن س��هولت بارگذاری محتوا در آن در کنار 
بازدید س��ریع اش است. به این ترتیب در کمترین زمان ممکن استوری ما 
آماده مشاهده از سوی سایر کاربران خواهد بود. همچنین باید توجه داشت، 
فرمت اس��توری برای بارگذاری تصاویر و ویدئوهای مربوط به رویدادهای 
ناگهانی و در لحظه است. به این ترتیب نیازمند ویرایش سنگین محتوای 
اولیه نیس��ت. همین امر برای برندهای بزرگ بدل به نوعی راه نجات شده 
اس��ت. به این ترتیب آنها ب��دون نیاز به باگذاری محتوای ویرایش ش��ده، 

خوراک خبری مناسب پیدا می کنند. 
5. عدم همکاری با افراد تاثیرگذار

در نهایت، هر برندی در اینس��تاگرام نیازمند همکاری با افراد تاثیرگذار 
است. شاید چنین کاری در ابتدا بسیار دشوار باشد. با این حال به محض 
شروع آن تاثیرش را بر روی کسب وکارتان مشاهده خواهید کرد. همکاری 
با افراد تاثیرگذار تاثیر انکارناپذیری بر روی موفقیت برندها در زمینه ایجاد 
ارتباط با کاربران دارد. بدون تردید همکاری با افراد تاثیرگذار نیازمند صرف 
مقدار قابل توجی هزینه است. توصیه من شروع همکاری با افراد تاثیرگذار 
محلی است. این کار فرصت مناسبی برای رشد پله به پله برندمان فراهم 
می کند. در مراحل بعد امکان توجه به افراد تاثیرگذار بزرگ تر وجود خواهد 
داش��ت. نکته مهم ایجاد حالت انعطاف در اکانت اینس��تاگرامی برندمان 
است. به این ترتیب اکانت مان امکان سازگاری با هر نوع فرد تاثیرگذاری را 
خواهد داشت. اشتباه بزرگ بسیاری از برندها همکاری با فرد تاثیرگذاری 
کامال ناهماهنگ با ارزش های برندش��ان اس��ت. به این ترتیب مخاطب در 
عمل احساس مناسبی نسبت به محتوای تولیدی فرد تاثیرگذار مورد نظر 
نخواهد داشت. توجه به ماهیت فعالیت افراد تاثیرگذار برای انتخاب بهترین 

گزینه همکاری حرف اول را در موفقیت های بعدی هر برندی می زند. 
توج��ه به یک نکت��ه مهم در اینجا ض��روری به نظر می رس��د. به طور 
میانگین، 750 میلیون کاربر در ماه از اینستاگرام استفاده می کنند. به این 
ترتیب وقتی با افراد مناسب در این فضا همکاری کنیم، شانس جلب نظر 

مخاطب هدف  برای برندمان افزایش چشمگیری خواهد یافت.
اکنون همه چیز به شما بستگی دارد

با پرهیز از اشتباهات این مقاله شما در مسیر بازاریابی و تبلیغات مناسب 
در اینس��تاگرام قدم برداش��ته اید. با این حال تمام اش��تباه های برندها در 
اینس��تاگرام محدود به همین پنج مورد نیست، بنابراین در ادامه راه باید 

نسبت به یافتن اشتباهات بیشتر و پرهیز از آنها نیز هوشیار باشید. 
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افزایش وفاداری به برند با استفاده از  
CXM

مدیریت تجربه مش��تری یا CXM ام��روزه به نقطه اصلی تمرکز 
مارکتینگ تبدیل شده اس��ت و هدف اصلی آن افزایش وفاداری به 
برند اس��ت. راگی توماس بنیان گذار و مدیرعامل اسپرینکلر در مورد 
آینده تجربه مش��تری می گوید: یکی از تحوالت دنیای کس��ب وکار 
کنونی عبور از کنترل توس��ط برند به کنترل توس��ط مشتری است، 
این انتقال مثل یک خیابان یک طرفه است. انتظار مشتریان، رسیدن 
به اختالف صفر در ارتباط با فروش��نده اس��ت. آنها انتظار دارند در 
زمان چرخه حیات محصول به ارزش برسند و از طرفی امروزه تمام 

بخش های فرآیند خرید تغییر کرده اند.
به عقیده توماس مش��تری ها برای ارزیابی کیفیت یک محصول به 
یکدیگر وابسته هستند نه برند. آنها انتظار شخصی سازی تبلیغات را 
دارند، به این صورت می توان انواع تبلیغات را براس��اس اولویت های 
مش��تری ارسال کرد. برای بعضی از تبلیغات می توان آزمون A/B را 
انج��ام داد که درنهایت یک بازخورد زمان واقعی در مورد مش��تری 
و عالیق او به دس��ت می آید. در بعضی ش��رایط زمانی برای تشکیل 
گروه تمرکز یا حتی ارس��ال پرس��ش نامه وجود ندارد از طرفی افراد 
هم تمایلی به پر کردن پرس��ش نامه ها ندارند، به بیان  دیگر گفت وگو 

و نقدهای موجود کسب وکار را جلو می برند.
به عقیده اسپرینکلر مارکتینگ جدید همان توجه است؛ مثاًل اگر 
م��ردم را از خ��ود دور کنید یا به آنها بی توجه��ی کنید، آنها در این 
مورد به یکدیگر خواهند گفت حرفی که دیگران می  گویند بیشتر از 
حرف شما اهمیت دارد و بنابراین از تالش های مستقیم مارکتینگ 

مهم تر و تأثیرگذارتر است.
برندها برای موفقیت باید توجه به مشتری را هدف اصلی خود قرار 
دهند و مرتب از خود بپرسند: مشتری چه می خواهد؟ البته برای برد 
فقط پرسیدن این سؤال کافی نیست، بلکه با اهمیت به خواسته های 
مش��تری و برآورده کردن آنها باید در عمل آن را پیاده سازی کنند. 
اغلب اوقات خدمات مشتری شامل خدمات شخصی و قابل دسترس 
اس��ت. این روزها کاهش اختالف و ناهماهنگی با مش��تری یکی از 
موضوع��ات متداول بحث های کس��ب وکار اس��ت. درواق��ع به نظر 
می رس��د کاهش اختالف مشتری تنها راه افزایش وفاداری باشد. بر 
همین اس��اس توماس به اهمیت تأثیر اختالف و تضاد با مشتری در 

چند دهه آینده اشاره می کند.
آوگ��ی ری، تحلیلگ��ر مع��روف تجربه مش��تری ش��رکت گارتنر 
می گوید برندها در تالش هس��تند اختالف با مشتریان را به حداقل 
برس��انند. به عنوان مثال آم��ازون با پیاده س��ازی امکانات و خدماتی 
مثل Amazin Prime و خرید تک کلیکی س��هولت دسترس��ی 
را افزایش داده اس��ت یا برای مثال اپلیکیش��ن موبایل استارباکس 
امکانات کاربری آسان و قابل دسترسی را برای امتیازدهی مشتریان 
عالقه مند به کافئین فراه��م می کند. به این صورت وفاداری آنها به 

برند را ارزیابی می   کند.
لیفت و اوبر حمل ونقل وابس��ته به تقاضا را توسعه داده اند. به جای 
ایستادن در یک خیابان شلوغ و انتظار برای تاکسی در گرما و سرما، 
می توانی��د در هر محل و موقعیت دلخواه تاکس��ی خبر کنید، آن را 
ردیابی کنید و تراکنش را بدون مبادله پول نقد و حتی اس��تفاده از 

کارت انجام دهید.
فرض کنید شرکتی بزرگ دارای هفت واحد کسب وکار است، این 
ش��رکت از نوع مایکروسافت یا Dell است و هر واحد تجاری آن در 
30 تا 150 کشور فعال است. در هر کشور حداقل دارای پنج شعبه 
است که ارتباط مستقیمی با مشتری دارند، این بخش ها عبارتند از: 
مارکتینگ، تبلیغات، پژوهش، تجارت و نگهداری. در هر شعبه، از 3 
تا 30 کانال برای گفت وگو با مشتری استفاده می  شود. در هر کانال 
ارتباطی هم راه حل های مش��خص و ویژه ای برای ارتباط با مشتری 
وجود دارد، اما به دلیل پیچیدگی های سازمانی، پی بردن به دیدگاه 

دقیق مشتری کمی دشوار و دور از دسترس شده است.
مش��تری را در اولویت قرار دهید و CXM را پیاده س��ازی کنید. 
نی��ازی نیس��ت روش اس��پرینکلر را اجرا کنید. فقط روش��ی را که 
برای تان بهتر است انتخاب کنید امروزه همه چیز تغییر کرده است. 
هدف افراط گرایی نیست، اما مشتری در باالترین درجه اولویت قرار 

می گیرد.
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ایستگاهبازاریابی بزرگترین اشتباه های برندها در اینستاگرام کدام است؟
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افسانه های استراتژی)3(
استراتژی با اهداف آغاز می شود

اگر فکر می کنید که برای تنظیم استراتژی، ابتدا باید هدفی را مشخص کنید 
و سپس راه رسیدن به هدف را بیابید، با سومین افسانه استراتژی مواجهید. در 
این مجموعه مقاالت، قصد داریم 10 باور نادرست درباره  استراتژی را به چالش 
بکشیم. از آنجا که این باورهای غلط، سال ها است که در سراسر جهان و حتی 
کتاب های آموزشی توسعه یافته اند، آنها را افسانه های استراتژی می نامیم. در اولین 
قسمت از این مجموعه مقاالت، گفتیم که به چالش کشیدن باورهای نادرست در 
مورد استراتژی ضروری است؛ زیرا در طول چندین دهه، تصاویر و مفاهیمی در 
حوزه  استراتژی ارائه  شده که با دنیای واقعی اطراف ما مطابقت ندارد، ولی مزایا 
و اهمیت استراتژی ایجاب می کند که به تعریفی صحیح و کارآمد از آن دست 
پیدا کنیم و اعتقادات قدیمی را کنار بزنیم. در این مطلب، روی سومین افسانه  

استراتژی متمرکز می شویم: استراتژی با اهداف شروع می شود.
در حوزه  اس��تراتژی، یک اعتقاد دیرینه و قوی ریش��ه دوانده است؛ مبنی بر 
اینکه اس��تراتژی باید با تنظیم و فرموله کردن اهداف واضح شروع شود. ما این 
باور را به وضوح در تعریف کالس��یک چندلر از اس��تراتژی مش��اهده می کنیم: 
»تعیی��ن اه��داف کالن و خرد یک س��ازمان در بلندمدت، تصوی��ب اقدامات 
ضروری و تخصیص منابع الزم برای محقق ش��دن این اهداف«. درکنار تعریف 
چندلر، ایده اصلی افس��انه  سوم این است که هر استراتژی، باید با تنظیم یک 
وضعیت/ ش��رایط / هدف ِجذاب، چالش برانگیز و واضح آتی که توسط سازمان 
درک و تعیین می شود، آغاز شود. به عبارتی، ابتدا سازمان یک مقصد مطلوب 
را مش��خص می کند. س��پس این مقصد مطلوب، ایده ها را ش��کل می دهد، به 
کارمندان انگیزه می بخش��د، اقدامات کارمندان و هر کاری را که سازمان انجام 
می ده��د، جهت دهی و هدایت می کند. در گذش��ته، این مقصد را اهداف خرد 
و کالن یا مأموریت و چش��م انداز شرکت می دانس��تند. امروزه ما این مقصد را 
هدف یا مراد س��ازمان می نامیم یا به گفته  سیمون س��ینک، چراهای سازمان 
)Organization's Why(. بااین حال ایده همان است: قبل از اینکه بخواهیم 

سفری را آغاز کنیم، باید مقصد را به طور دقیق مشخص و تنظیم کنیم.
صرف نظر از اینکه کدام نس��خه از تعاریف اس��تراتژی را در نظر بگیریم، آغاز 
ش��دن استراتژی با اهداف، خوشایند و شهودی به نظر می رسد. اینجا هم مثل 
افسانه  دوم، می توانیم بگوییم که همیشه پشت رفتارها و اقدامات ما، هدفی وجود 
دارد )الاقل در سطوح پایه ای(. اما این امر باعث نمی شود که اهداف، لزوماً نقطه  

شروع استراتژی باشند. دالیل متعددی وجود دارد که این ایده را رد می کند:
1- اه��داف به مواردی بس��تگی دارند که از نظر ما امکان پذیر هس��تند. ما 
خواهان و مشتاق چیزهایی هستیم که فکر می کنیم به  احتمال زیاد، عملی و 
امکان پذیر هستند. این موضوع را در تحقیقات مصرف کننده به وضوح مشاهده 
می کنیم. همچنین می توانیم به یکی از نقل قول های معروف هنری فورد اشاره  
کنیم: »اگر از مردم پرسیده بودم که چه می خواهند، آنها اسب های سریع تری 
می خواس��تند.« مردم پیشاپیش نمی دانند که چه می خواهند و به چه چیزی 
نیاز دارند؛ آنها فقط زمانی می توانند به خواسته های خود اشاره کنند که نمونه  
واقعی یا فرصت واضحی را دیده باشند و بر همان اساس، هدف خود را تنظیم 
کنند. این بدان معنا اس��ت که هدف فرموله ش��ده هرچه که باشد، در هر حال 
براساس »فرضیات ممکن« ما شکل  گرفته است. پس استراتژی با توانایی ها و 

فرصت هایی که ما می بینیم، آغاز می شود؛ نه با اهداف از پیش تعریف شده.
2- اعمال انسان، با اهداف آغاز نمی شود. استراتژی به شدت تحت تأثیر »تفکر 
تئولوژیک« قرار دارد. واقعیت این است که ما هر کاری را به خاطر برخی دالیل 
نهایی انجام می دهیم، درحالی که پایان خاصی را در ذهن تصور می کنیم. این 
ایده صرفاً در اس��تراتژی گسترش نیافته و به بخشی از تفکر روزمره ما تبدیل  
شده، اما به معنای صحت آن نیست. مقصود یا اشتیاق ما، به طور هم زمان با کاری 
که انجام می دهیم توس��عه می یابد. اهداف مقدم بر اعمال انسان نیستند، بلکه 
در طول اعمال انسان خلق می شوند. به همین ترتیب، مأموریت و چشم انداز و 

اهداف خرد نیز برمبنای اعمال ما توسعه می یابند و تثبیت می شوند.
3- اس��تراتژی آغاز یا متوقف نمی ش��ود. هنگامی که می گوییم اس��تراتژی 
با اهداف آغاز می ش��ود، یعنی پیش��اپیش برای آن یک نقطه  آغاز و یک نقطه  
پایان فرض کرده ایم. اگر استراتژی را به عنوان راهی برای دستیابی به اهداف از 
پیش تعیین شده  سازمان ببینیم، استراتژی را به یک فرآیند رویدادمانند تبدیل 
می کنیم، اما هم سازمان و هم استراتژی، مداوم و بی وقفه هستند. هر سه سال 
یک ب��ار، هیچ آغاز، پایان و بازتنظیمی صورت نمی گیرد. اس��تراتژی در همان 
مسیر قبلی یا یک مسیر اصالح شده ادامه می یابد. به نظر نمی آید که در این راه، 

فرموله کردن اهداف جذاب و متقاعدکننده، مفید واقع شود.
4- اهداف، توجه انسان را از واقعیت منحرف می کنند. هنگامی که روی یک 
هدف تأکید زیادی داریم، مثل این است که روی ایده آل ها یا وضعیت مطلوب و 
تخیلی آتی تأکید می کنیم. حتی اگر متمرکز شدن روی اهداف برای کارمندان 
الهام بخش و انگیزه بخش باش��د، ولی هم زم��ان توجه و تمرکز ما را از تنش ها، 
اختالفات، موانع و سایر مشکالت واقعی که بقا و کامیابی سازمان را تحت تأثیر 
قرار می دهند، منحرف می کند. توجه کنید که بسیاری از مواقع، حل استراتژیک 

مشکالت سازمان مهم تر و ضروری تر از دستیابی به اهداف سطح باال است.
5- اهداف به اندازه  تصورات ما، اهمیت ندارند. جای تعجب است که چرا اهداف 
بنیان گذار، مدیرعامل، هیات مدیره یا سازمان، باید از همه چیز مهم تر فرض شود. 
چنین فرضی کاماًل خودخواهانه اس��ت. چ��را اهدافی نظیر رهبری بازار، افزایش 
10درصدی نرخ س��ودآوری، دو برابر ش��دن حجم فروش یا به قول استیو جابز 
»چیزی را به جهان اضافه کردن«، از اهمیت خاصی برخوردار است؟ این اهداف 
صرفاً آرزوی مقام تصمیم گیرنده برای دستیابی به چیزی است، ولی ما با سؤاالت 
مهم تری مواجهیم: مثاًل سازمان چه ارزش هایی را برای چه کسانی و چگونه ایجاد 
می کند. البته این س��ؤال هم می تواند به هدفی جذاب تبدیل ش��ود، ولی نه آن 
نوع هدفی که نقطه  آغاز محسوب شود. این هدف، معنای سازمان برای دیگران 
را تعریف می کند. هیچ یک از دالیلی که ذکر ش��د، به معنای مهم نبودن اهداف 
نیست. اهداف مهم هستند زیرا بدون آنها، سازمان هیچ پیشرفتی نمی کند. طبق 
افسانه ای که صحت آن را در این مطلب رد می کنیم، اهداف باید به عنوان نقطه  
شروع همه جانبه  استراتژی فرض شوند. درحالی که استدالل های ما، صحت این 
ایده را از منظر فلس��فی، کارآم��دی و اصولی نفی می کند. پس اگر اهداف نقطه 
آغازین اس��تراتژی نیس��تند، چه جایگزینی برای آن داریم؟ در اولین قدم، باید 
درک کنی��م ک��ه اهداف هم مانند همه  چیزهای دیگر در حال تکامل هس��تند. 
فردریک للوکس در کتاب »بازخلق سازمان ها« برای ترسیم این ایده از اصطالح 
»Evolutionary Purpose« یا مقصود تکاملی استفاده می کند. به اعتقاد او، 
ما باید از اصرار بر اینکه هدف مشخصی را پیشاپیش تعریف کنیم، دست  برداریم 
و در ع��وض اج��ازه دهیم که اهداف، در همان حال که س��ازمان به جلو حرکت 
می کند، ظهور کنند.  فریدمن نیز در رس��اله »تاریخ استراتژی«، بینش مفیدی 
ارائه می کند. به گفته  او، استراتژی فعلی باید توسط »ارزیابی های مجدد استراتژی 
اصلی« هدایت شود که »از نقطه  شروع کنترل می شوند نه نقطه  پایانی.« به عالوه 
فریدمن اس��تدالل می کند که استراتژی، پیرامون فکر کردن درباره اقدامات و با 
درنظرگرفتن اهداف و قابلیت ها طراحی می شود، بنابراین اهداف مهم هستند، اما 
استراتژی و قابلیت های فعلی شما نیز به همان اندازه اهمیت دارند. تمرکز نهایی 
FORBES/zoomit :نیز باید روی اقدامات باشد نه نیت و مقصد.         منبع
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رابطه مناس��ب میان برندها و کارمندان شان همیشه دارای اهمیت است. یکی 
از نظرس��نجی های موسس��ه گالوپ بیانگر عملکرد بهینه کارمندان دارای تعامل 
بهتر با ش��رکت ها از نظر کیفی است. براس��اس این نظرخواهی کارمندان دارای 
رابطه مناسب با شرکت های شان 17درصد خالق تر از سایرین هستند. همچنین 
این دس��ته از کارمندان 21درصد عملکرد بهتر در زمینه س��ودآوری و 20درصد 

فعالیت بهتر در حوزه فروش دارند. 
به طور کامال واضح، داشتن کارمندان دارای رابطه مطلوب با شرکت مان سطح 
کل��ی بهره وری را افزایش می ده��د. در این میان تفاوتی می��ان اندازه، بودجه و 
حوزه کس��ب وکار شرکت ها نیز وجود ندارد. موسسه گالوپ در یکی از بزرگترین 
پژوهش های خود آمار جالبی در مورد کارمندان سراس��ر جهان به دس��ت آورده 
است. بر این اساس فقط 15درصد از کارمندان شرکت ها در سراسر جهان دارای 

رابطه ای نزدیک و مطلوب به شرکت های شان هستند. 
باتوجه به آمار موسس��ه گالوپ بس��یاری از برندها نس��بت به اهمیت توجه به 
ایجاد رابطه ای پایدار با کارمندان ش��ان بی توجه هس��تند. بدون تردید در صورت 
توانای��ی برند م��ا در زمینه جلب نظر کارمندانش مزیت بس��یار بزرگی کس��ب 
می کنیم. با این حال شیوه انجام چنین کاری محل بحث است. هدف اصلی این 
مقاله بررسی راهکارهای ایجاد رابطه ای تاثیرگذار با کارمندان در کسب وکارهای 

مختلف است. 
1. اطمینان از انتقال احساس شنیده شدن نظرات کارمندان

کارمندانی که احس��اس توجه مدیران ش��رکت به نظرات شان را دارند، به طور 
قابل توجهی انرژی و توان بیشتری خرج موقعیت شغلی شان می کنند. این دسته 
از کارمندان اش��تیاق بیشتری در مواجهه با طرح های اضافه کاری برندها از خود 
نشان خواهند داد. به این ترتیب با توجه به ایده ها و گفته های کارمندان شرایط 
برای کار بیش��تر و البته مفیدتر فراهم می ش��ود. فراتر از این، توجه به ایده های 
کارمندان فرصت های کاری بس��یار مهمی را پیش روی ما خواهد گذاش��ت. این 
امر به دلیل نگاه متفاوت کارمندان به مسائل کسب وکار است. به این ترتیب آنها 

توانایی مشاهده و درک نکاتی کامال پوشیده بر ما را دارند. 
در ص��در درخواس��ت های اغلب کارمن��دان از مدیران خود ای��ده »توانایی 
گفت وگوی آزادانه با مدیر بخش« در رتبه نخس��ت قرار دارد. اگر شما دارای 
ش��رکتی بزرگ با سلسله مراتب مدیریتی چند الیه هس��تید، باید این قواعد 
دست و پاگیر را فراموش کنید. به این ترتیب کارمندان هر بخش باید توانایی 
گفت وگ��وی آزادانه با مدیران بخش خود و دیگر بخش ها را داش��ته باش��ند. 
ای��ن امر هم از طریق گفت وگوی رو در رو و هم پل های ارتباطی نظیر ایمیل 

امکان پذیر است. 
پذی��رش انتقادات به ص��ورت مناس��ب از ضرورت های مدیریت مناس��ب هر 
مجموعه ای اس��ت. به این ترتیب مدیران باید توانایی هضم انتقادهای مختلف را 
داشته باشند. در غیر این صورت کارمندان بدان ها اعتنای چندانی نخواهند کرد.
چالش اصلی ش��رکت های بزرگ دشواری ترتیب جلسات مالقات کارمندان با 
مدیران است. به دلیل حجم باالی کاری این شرکت ها ترتیب چنین مالقات هایی 
به معنای توقف کارها برای چند س��اعت است. در مقیاس کسب وکارهای بزرگ 

همین چند ساعت تاثیر انکارناپذیری بر روی برندها خواهد داشت. 
به منظور ایجاد راه ارتباطی س��اده و س��ریع تر، از نرم افزار Smarp اس��تفاده 
کنید. این نرم افزار امکان برقراری ارتباط تصویری، متنی و صوتی میان کارمندان 

و مدی��ران را فراه��م می کند. همچنین با اس��تفاده از Smarp کارمندان امکان 
برقراری ارتباط با یکدیگر را نیز دارند. 

2. همه را مطلع نگه دارید
هیچ ک��س عالقه ای به آگاه��ی از خبری به عنوان آخرین نف��ر ندارد. همه ما 
احس��اس مناسبی از اطالع به موقع اخبار پیدا می کنیم. به این ترتیب شرکت ها 
باید نس��بت به عالقه کارمندان ش��ان نس��بت به آگاهی از امور جاری و ایده های 
آت��ی توجه کافی نش��ان دهند. مواردی نظیر تاریخ رونمای��ی از محصوالت تازه، 
ش��یوه ارتق��ای کارمندان و مراس��م های مختلف از جمله مهم تری��ن موارد برای 

اطالع رسانی به کارمندان است. 
هنگامی که کارمند ما اطالع کافی از نحوه مدیریت ش��رکت دارد، به س��ادگی 
امکان مش��اهده تاثیر تالش هایش بر روی سرنوشت کسب وکار را خواهد داشت. 
به عنوان مثال، ایجاد رابط کاربری مناسب برای دسترسی کارمندان به اطالعات 
مربوط به س��ود حاصل از جدیدترین پروژه شرکت تاثیر انکارناپذیری در افزایش 
انگیزه آنها خواهد داش��ت. به عبارت ساده، با چنین کاری کارمندان تاثیر عینی 

تالش های خود بر روی سرنوشت شرکت را مشاهده می کنند. 
اگر ش��ما قصد تزریق هیجان به کارمندان تان از طریق اطالع رسانی به آنها را 
دارید، اطالعات مذکور در س��طرهای قبلی را در قالبی دوستانه در درون شرکت 
منتش��ر کنی��د. فرمت هایی نظیر مطل��ب وبالگی، نموداره��ا و ویدئو گزینه های 
مناس��بی برای اطالع رسانی پیرامون شرکت خواهد بود. یک ایده خالقانه در این 
زمینه ایجاد خبرنامه ای برای ش��رکت اس��ت. به این ترتیب کارمندان در فواصل 
زمانی معین اخبار تازه ش��رکت را در قالب ایمیل ی��ا نامه دریافت خواهند کرد. 
راه  اندازی یک سیستم اطالع رسانی درون شرکتی نیز در این مسیر کمک شایانی 

به شما خواهد کرد. 
3. شفاف باشید

در هر رابطه ای فعالیت صادقانه و ش��فاف، اصلی تداوم بخش به حساب می آید. 
حوزه کس��ب وکار نیز از چنین اصلی مس��تثنی نیست. وقتی کارمندان ما اعتماد 
باالیی به دامنه مدیریتی داش��ته باشند، پتانس��یل بهتری برای دستورپذیری و 
حرکت در راس��تای استراتژی های کلی ش��رکت پیدا می کنند. اهمیت این نکته 
مربوط به زمان های حساس است. گاهی اوقات ما فرصت و زمان کافی برای بیان 
جزییات طرح های مان را به کارمندان نداریم. در چنین موقعیت هایی فقط اعتماد 

عمیق کارمندان به شرکت راهگشا خواهد بود. 
در حقیقت، 56درصد از آقایان و 65درصد از خانم ها در نظرخواهی موسس��ه 
Shrm بحث اعتماد به طیف مدیریتی را مهم ترین المان در مقوله رضایت شغلی 
عنوان کرده اند. وقتی هم نوبت به ارزش��یابی مدیران بخش های مختلف می شود، 

هیچ چیز به اندازه اعتماد کارمندان به یک مدیر در سرنوشتش تاثیر ندارد. 
4. درک و قدردانی از تالش های کارمندان

انس��ان نیازمند دریافت احس��اس ارزشمندی در زندگی اس��ت. به هنگام کار 
چنی��ن حس��ی از طری��ق درک و قدردانی مدی��ران از ت��الش کارمندان صورت 
می گیرد. متاسفانه بسیاری از مدیران در زمینه بیان عبارت های تحسین  آمیز در 
قبال تالش های کارمندان تیم ش��ان کم کاری به خرج می دهند. چنین ش��یوه ای 
به هیچ وجه یک اس��تراتژی مدیریتی موفق محس��وب نمی شود. به همین دلیل 
بای��د به دنبال تغییر آن بود. تحس��ین و تش��کر از زحمات کارمن��دان عالوه بر 
تقویت روحیه شان موجب فرهنگ سازی درست نیز می شود. به این ترتیب دیگر 

کارمندان نیز از یکدیگر تشکر و قدردانی خواهند کرد. 
یک ایمیل س��اده شامل پیام »بسیار متشکر« به هنگام اضافه کاری تعدادی از 
کارمندان تاثیر انکارناپذیری بر روی روحیه آنها خواهد داش��ت. بدون تردید این 

پیام هیچ زحمتی برای ما نخواهد داش��ت. با این حال تاثیر انکارناپذیری بر روی 
روحیه کارمندان بر جای می گذارد. استفاده از سرویس های ایمیلی برای این کار 
بس��یار جالب اس��ت. با این حال ایده اصلی مقاله کنونی تاثیر بسیار بیشتر اعالم 
رس��می و عمومی قدردانی از تالش کارمندان در فضای درون ش��رکت است. به 
این ترتیب س��ایر کارمندان نیز با زحمات همکاران تالشگر خود آشنا می شوند. 
برخ��ی از برندها حتی پاداش های ویژه ای نیز برای کارمندان برتر هر ماه ترتیب 
می دهن��د. این امر موجب افزایش انگیزه کارمندان برای تالش و زحمت بیش��تر 

می شود. به این ترتیب روند صعودی فعالیت شرکت حفظ خواهد شد. 
دریاف��ت واکن��ش و پیام مثبت از س��وی مش��تریان ی��ک امر بدیه��ی برای 
شرکت هاس��ت. گاهی اوقات چنین تعریف و تمجیدهایی متوجه کارمندان است. 
در این صورت انتشار عمومی آن پیام در سطح شرکت بسیار مفید خواهد بود. 

5. رابطه تان را شخصی کنید
کارمندان ش��ما فقط کارگرهای برندتان نیس��تند. آنها مردمی درس��ت مانند 
ش��ما هستند. هر کارمند یک فرد منحصر به فرد با ویژگی ها، توانایی ها و روحیه 

مخصوص به خود است. 
وقتی ما ارتباطی شخصی با کارمندان مان برقرار می کنیم، فرصت بهتری برای 
ش��ناخت ویژگی ها و توانمندی های آنها خواهیم داش��ت. ب��ه این ترتیب فرصت 
اس��تفاده از آنها در موقعیت های ش��غلی هماهنگ با توانایی شان افزایش خواهد 
یافت. یکی از راهکارهای جالب برای ایجاد رابطه ش��خصی با کارمندان استفاده 
از نرم  افزاری نظیر Smarp برای اش��تراک گذاری لحظات خوش زندگی شخصی 
و تفریح های مختلف اس��ت. ش��اید برخ��ی از کارمندان م��ا دارای طبع هنری و 
عده ای دیگر بااس��تعداد در زمینه حسابرسی و همینطور بازاریابی باشند. کشف 
این اس��تعدادها به درد برندمان خواهد خورد. همچنین روابط نزدیک و شخصی 
با کارمندان فرصت شناخت نقاط ضعف آنها را نیز فراهم می سازد. به این ترتیب 
ش��رکت توانایی مهارت افزایی دقیق برای کارمندان را خواهد داشت. در غیر این 
صورت، کارگاه های مهارت افزایی ما همیشه برای برخی از کارمندان مفید و برای 

عده ای دیگر کسل کننده خواهد بود. 
وقتی مطالبی همس��و با س��رگرمی ها و عالقه مندی ه��ای کارمندان در فضای 
ش��رکت تولید کنی��م، آنها توجه بیش��تری به برندمان خواهند داش��ت. این امر 
موجب دلسوزی بیش��تر آنها برای برندمان می شود. بدون تردید اختصاص زمان 
مناس��ب برای چنین کاری هرگز س��اده نیس��ت. با این حال در مسیر موفقیت 

تجاری گاهی اوقات باید سختی های بسیار زیادی را تحمل کرد. 
ارتباط درست نیازمند علم فضایی نیست

آی��ا کارمن��دان عالقه مند ب��ه برندمان تاثیر محسوس��ی ب��ر روی موفقیت ما 
خواهند داش��ت؟ پاس��خ این پرس��ش به طور کامال واضح مثبت است. وقتی ما 
ارتباطی نزدیک با کارمندان ش��رکت مان داریم، عالقه آنها به فعالیت تاثیرگذارتر 
افزایش خواهد یافت. این امر در تمام زمینه ها برای یک شرکت مفید به حساب 
می آید. وقتی اغلب برندها نس��بت به بی انگیزگی کارمندان ش��ان شاکی هستند، 
با س��رمایه گذاری و پیگیری استراتژی درس��ت نقطه ضعف رقبا را بدل به نقطه 

قوت تان کنید. 
کارمندانی که به صورت درست برای کار دشوار و سخت شان پاداش، احساس 
ارزش��مندی و توجه دریافت می کنند، تمایل بس��یار بیش��تری ب��ه ایده پردازی 
خواهن��د داش��ت. همچنین این دس��ته از کارمندان عالقه بس��یار بیش��تری به 
اختصاص زمان و انرژی بیش��تر بر روی کارش��ان خواهند داشت. از همه مهم تر، 

این کارمندان کمتر از سایرین عالقه مند به ترک شرکت ما خواهند بود. 
smarp :منبع

موفقیت در کسب وکار با بهبود رابطه شرکت  و کارمندان

5 راهکار برای ارتباط تاثیرگذار با کارمندان
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اخبار

قم- خبرنـگار فرصت امـروز- مدیرعامل ش��رکت آب و 
فاضالب روستایی استان قم با حجه االسالم والمسلمین ذوالنوری، 
نماین��ده مردم قم در مجلس ش��ورای اس��المی دی��دار کرد. به 
گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضالب روستایی استان قم، 
دکتر محمد احمدی جبلی در دیدار با حضرت حجه االس��الم و 
المس��لمین ذوالنوری، گفت: با الطاف خداوند منان و تالش های 
بی وفقه صورت گرفته توسط کارکنان شرکت آبفای روستائی قم 
س��ال 1397 با کمترین تنش و مشکل در تامین آب روستاهای 
استان به پایان رسید. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
اس��تان قم با اشاره به بارش های اخیر  : با ادامه روند آبرسانی به 
روستاهای استان قم از طریق منابع پایدار آب و همچنین منابع 
محلی،  امیدوارهستیم سال 98 نسبت به سال 97 در تامین آب 
روس��تاها بهتر بوده و مشکالت کمتری را پیش رو داشته باشیم.  
وی در پایان س��خنان خود با اش��اره به پروژه های اجرا شده در 
س��ال 97 گفت: اتفاقات روی داده در سال 97  و افزایش قیمت 
ارز و در پی آن افزایش بی س��ابقه قیم��ت اجناس در بازار باعث 
ایجاد مش��کالتی در اجرای پروژه ها گردید بطوریکه برآورد های 

تهیه شده توسط این شرکت و نیز پیش بینی پیمانکاران از هزینه 
اجرای پروژه ها محقق نش��ده و این مس��ئله باعث شد تا برخی 
از پروژه ها به پایان نرس��یده و بص��ورت نیمه تمام باقی بماند و 
امیدواریم با تخصیص اعتبارات کافی و متناس��ب با نرخ ارز،  در 
س��ال 98 این پروژه ه��ا را هرچه زودتر تکمیل و به بهره برداری 
برسانیم. در ادامه ی این دیدار حجه االسالم و المسلیمن ذوالنوری 
نماینده مردم استان قم در مجلس شورای اسالمی به بارش های 
اخیر در س��طح کشور اشاره و اظهار داشت: با لطف خداوند و نیز 

تالش ها وزحمات صورت گرفته توس��ط همه مسئوالن، استان 
قم در حوادث اخیر دچار کمترین خسارت شده که در این راستا 
مجموعه وزارت نیرو در س��طح اس��تان قم عملکرد خوب و قابل 
قبولی را ارائه داده اند. ذوالنوری با اشاره به حیاتی بودن نقش  آب 
و برق گفت:  نقش آب بعنوان مایه حیات  کامال مش��هود بوده و 
در زندگی مدرن امروزی نقش برق نیز اهمیت بسیار حیاتی پیدا 
نموده است فلذا باید به طرح های آب و برق توجه بیشتری شده 
و با جدیت بیشتری این طرح ها اجرایی گردد.وی در ادامه گفت: 
در تامی��ن تجهیزات و لوازم مورد نیاز در حوزه وزارت نیرو باید از 
راهکارهای دیگری به منظور تامین ارز مورد نیاز استفاده نمود تا 
هم تجهیزات تهیه گردد و هم هزینه ها کاهش یابد و ما آمادگی 
کامل داریم تا در زمینه تامین ارز مورد نیاز وزارت نیرو به منظور 
تامین تجهیزات و لوازم مورد نیاز همکاری نمائیم. نماینده مردم 
قم در مجلس شورای اسالمی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری 
کرد، تا با هماهنگی با سایر نمایندگان استان در مجلس شورای 
اسالمی نسبت به تامین اعتبارات الزم برای تکمیل پروژه های آب 

و فاضالب روستایی اقدام نماید.

بوشـهر- خبرنگارفرصت امروز-  دکتر سیدنورالدین امیری 
شهردار بندر بوشهر گفت : تقاطع غیر همسطح میدان شهید مطهری 
بوش��هر به مناقصه رفت . ب��ه گزارش واحد خبر و رس��انه مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر ، دکتر سیدنورالدین 
امیری شهردار بندر بوشهر گفت : تقاطع غیر همسطح میدان  شهید 
مطهری بوشهر به مناقصه رفت . شهردار بندر بوشهر اظهار کرد : اگر 
به گسترش روز افزون معضل ترافیک نگاهی دقیق و آسیب شناسانه 
بیندازیم ، میتوانیم فهرست بلندباالیی از علل مستقیم و غیر مستقیم 
ب��رای آن تهیه کنیم که هر کدام مختص��ات خاص خود را دارد و به 
بخشی از بدنه جامعه مربوط میش��ود و حل آن راهکار مخصوص و 
گاه منحصر به فرد و برنامه ریزی درازمدت ، نظارت مستمر ، بودجه 
کافی ، کارشناسی متبحر ، مدیریت شایسته و از همه مهمتر همراهی 
و همگامی س��ازمانها و ارگانهای مختل��ف و متفاوت را می طلبد که 
مجموع اینها کاری بس دشوار است . اگر مجموعه شهرداری چنین 
توانایی را برای رفع بخشی از این معضالت داشته باشد این شهروندان 
هستند که میتوانند در مرحله بعد جهت پیشبرد آن کمک کنند و 
تا به ثمر نشس��تن آن همراه و یاری رس��ان شهرداری باشند . دکتر 

امیری خاطرنشان کرد : یکی از ضروری ترین نیازهای شهر ، بهبود 
سیس��تم حمل و نقل و کاستن از حجم ترافیک درون شهری است 
که در این راستا و بعد از تقاطع غیر همسطح آزادی ، الیحه ساخت 
تقاطع غیر همسطح میدان شهید مطهری بوشهر سال گذشته و پس 
از انجام کارشناس��ی های الزم و بررسی در کمیسیون عمران شورا و 
بر اساس ارزیابی های ترافیکی ، زیست محیطی و اجتماعی با برآورد 
اعتبار اولیه 25 میلیارد تومان )20 میلیارد از محل منابع اس��تانی و 
ما بقی از محل منابع داخلی ش��هرداری( خوشبختانه و با مساعدت 

شورای محترم اسالمی شهر بوشهر به تصویب رسید که در حال حاضر 
پروژه به مناقصه رفته و انش��اهلل پ��س از طی مراحل اداری و تعیین 
پیمانکار دارای ش��رایط ،  عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد و تمام 
ت��الش خود را بکار خواهیم بس��ت تا در زمان مق��رر ، پروژه به بهره 
برداری برسد .  امیری در ادامه با اشاره به روگذر بودن میدان شهید 
مطهری ، افزود : این تقاطع یک پل میدان اس��ت که زیر آن میدان 
و باالی آن روگذر میباشد و این موضوع باعث میشود تا گسستی در 
روابط اجتماعی و فرهنگی شهروندان بوجود نیاید ، مضاف بر اینکه 
شهرداری بندر بوشهر به فاز مطالعاتی این پروژه اهتمام ویژه داشته 
و در این ارتباط و به منظور مشکل ساز نشدن تاسیسات شهری در 
زیر میدان ، اسکن زیر زمینی آن نیز تامین شده است . الزم به ذکر 
است نظارت عالیه پروژه تقاطع غیر همسطح میدان شهید مطهری 
را معاونت عمرانی شهرداری بندر بوشهر بر عهده دارد .  دکتر امیری 
در پایان ابراز امیدواری کرد با همدلی و همراهی که بین شهرداری و 
شورای محترم اسالمی شهر بوشهر وجود دارد ، بتوانیم گامهای مثبت 
و موثرتری در راستای سرعت بخشیدن به روند توسعه شهر و خدمت 

رسانی به مردم عزیز برداریم .

سـاری - دهقان - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری گفت : در سال 97 تعداد 50 دوره تخصصی و عمومی 
آموزش��ی برای کارکنان ، پیمانکاران ، رانندگان و کارآموزان منطقه 
ساری برگزار شد . سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه ساری با بیان اینکه حیات سازمانها به دانش ، آگاهی 
و مهارت های گوناگون و جدید وابسته است ، اظهار کرد : همه ساله 
دوره های آموزش��ی متنوع با هدف ارتقاء سطح کیفی مهارت های 
فردی و عملکردی کارکنان در منطقه ساری به اجراء در می آید که 
از ابتدای سال تا کنون تعداد 50 دوره آموزشی برای کارکنان رسمی 
، قرارداد مدت معین و پیمانکاری ، رانندگان و کارآموزان برگزار شد 
. وی با بیان اینکه آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی سبب می 
شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیطی به طور 
مؤثر فعالیت خود را ادامه داده و بر کارایی خود بیفزایند ، عنوان کرد 

: 7  دوره تخصصی برای تعداد 128 نفر در 120 س��اعت و مجموع 
2216 نفر س��اعت و 7 دوره به صورت عمومی برای تعداد 208 نفر 
در 104 س��اعت ودر مجموع بیش از 2900 نفر ساعت در سال 97 
توسط واحد آموزش منطقه ساری برگزار شد . وی رسیدن به اهداف 
سازمان را در روز آمد بودن و توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و 

انطباق با محیط متغیر دانست و اظهار کرد : برای 15 نفر از کارآموزان 
دانش��گاهی معادل 3376 نفر س��اعت دوره آموزشی برنامه ریزی و 
اجرائی شد . سبحان رجب پور در ادامه اظهار کرد : در سال 97 دوره 
هایی برای مدیریت و سرپرستی ، پیمانکاران و رانندگان نیز برگزار شد 
که در مجموع 5044 نفر ساعت دوره آموزشی برگزار شد . رجب پور 
جمع نفر ساعت آموزش در سال 97 را بیش از 13500 ساعت اعالم 
و تاکید کرد : با برنامه ریزی و توجه جدی به مبحث آموزش درجه 
اطمینان موفقیت فرد و سازمان افزایش می یابد که منطقه ساری با 
برگزاری دوره های آموزش��ی مستمر ، متنوع و تخصصی برای نیل 
به این هدف تالش می نماید . سبحان رجب پور افزود : با توجه  به 
اینکه تمرکز امکانات آموزشی در منطقه ساری قرار دارد ، دوره های 
آموزشی مناطق گیالن ، گلستان و چالوس به صورت متمرکز در این 

منطقه برگزار می شود .

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان ضمن اعالم خبر اجرای 13 س��ال طرح نوروزی ساماندهی و 
تسهیل سفرهای دریایی بدون تلفات انسانی در پایتخت دریایی کشور، 
گفت: همیاران ناجی و رسانه ها در فرهنگ سازی ایمنی سفرهای دریای 
نقش بی بدیلی داش��ته اند.  به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و 
دریانوردی اس��تان هرمزگان، "اله مراد عفیفی پور" در آیین تجلیل و 
تکریم 200نفر از خادمان سفرهای دریایی نوروز 98 که به میزبانی بندر 
شهید رجایی اظهار داشت: گردش مالی و منابع مالی که در بحث سفرها 
و گردشگری دریایی صرف می شود، بسیار باالست و باید برای استفاده 
حداکثری از این پتانسیل ها بیشتر کار کنیم. وی با اشاره به برنامه های 
س��ازمان بنادر برای تحقق شعار سال "رونق تولید"، افزود: رونق تولید 
خدمات گردشگری دریایی یکی از نیازهای ضروری اقتصاد کشور و گامی 
مهم برای  پاسخگویی به نیاز هموطنان است که در سال های اخیر شاهد 
آن هس��تیم. عفیفی پور در تشریح عملکرد اداره کل بنادر و دریانوردی 
در اجرای طرح تسهیل سفرهای دریایی نوروز 98 تصریح کرد: این طرح 

از 25 اس��فند 97 آغ��از تا 15 فروردین 98  فعالیت داش��ت و اقدامات 
متع��ددی نیز چندین ماه قبل از ش��روع طرح  صورت گرفت. مدیرکل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان خاطرنش��ان کرد: برگزاری رزمایش بزرگ 
جستجو و نجات دریایی و اطفای حریق، آموزش مهمانداران، فرماندهان 
و خدمه ش��ناورها، دوره های رادار، بروز رس��انی علمی و مهارتی خدمه 
شناورهای مسافری و مهمانداران، توجیه و اعزام بازرسان ایمنی به بنادر، 
اس��تفاده از مهمانداران آقا و خانم بر روی شناورهای مسافری و لندیگ 

کرافت ها از جمله اقدامات انجام ش��ده بود. وی ادامه داد: امس��ال برای 
نخستین بار آقایان مهماندار روی شناورهای لندینگ کرافت مستقر شدند 
که همانند نقش تاثیرگذار مهمانداران خانم روی شناورهای مسافری، این 
اقدام در تامین ایمنی عملیات جابجایی خودروهای مهمانان نوروزی و 
انضباط بخش��ی به این ترددها تاثیر مثبتی داشت.   عفیفی پور اظهار 
داشت: به منظور تکمیل ظرفیت های گردشگری دریایی، پروژه احداث 
زیرساخت های اسکله های تفریحی در هفت نقطه گردشگری از جزیره 
قشم به انجام رسید که باعث استقبال چشمگیر هموطنان برای تجربه 
کردن گشت های تفریحی در جنگل های حرا شد. وی اضافه کرد: بازدید 
وزیر راه و شهرسازی از اسکله گردشگری و افتتاح رسمی طرح تسهیل 
سفرهای دریایی، دیدار چهره به چهره با مهمانان نوروزی، ارائه خدمات 
جستجو و نجات به شناورهای مسافری و گردشگران دریایی توسط هفت 
فروند شناور ناجی، 24 تیم همیار ناجی در طول اجرای طرح، استقرار 21 
تیم غواصی در بنادر و مناطق گردشگری و جلوگیری از تردد شناورهای 

غیرمجاز  با همکاری دریابانی از دیگر اقدامات انجام شده بود.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- شهردار کرج از افتتاح پروژه ادامه 
مهرویال ) زیرگذر آیت اهلل هاشمی(، خبر داد. علی اصغر کمالی زاده در 
صد و سی و هشتمین جلسه شورای شهر کرج با تبریک روز شوراها، 
هفته کارگر و روز معلم، افزود: پروژه ادامه مهرویال آماده بهره برداری 
اس��ت و تنها دلیلی که این پروژه فردا همزمان با روز شوراها افتتاح 
نمی شود، به اتمام نرسیدن روشنایی آن است که می خواستیم این 
زیرگذر به صورت کامل به بهره برداری برسد. وی گفت: با بهره برداری 
از زیرگذر آیت اهلل هاش��می دسترسی مناسبی برای شهرمان ایجاد 

خواهد ش��د. ش��هردار کرج اضافه کرد: با افتتاح این زیرگذر، منطقه 
مهرشهر از بن بس��ت خارج و ترافیک این محدوده رفع خواهد شد. 
کمالی زاده به مبادله حدود 400 موافقت نامه عمرانی اش��اره کرد و 
گفت: این موضوع کمک زیادی به تس��ریع در اتم��ام پروژه ها دارد. 
شهردار کرج همچنین گفت: بخش عمده ای از این پروژه ها سنواتی 
اس��ت و 20 درصد این پروژه ها مش��مول 80 درصد وزِن کل اعتبار 
اس��ت. وی اظهار امیدواری کرد: با تالش ش��هرداری و حمایت شورا 

خدمات شایسته ای به شهروندان ارایه خواهیم کرد.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مجری طرح بایگانی دیجیتال 
آب و فاضالب استان گلستان از آغاز اجرای پروژه بایگانی دیجیتال 
اس��ناد و مدارک مشترکین آبفا گرگان در راستای شهروند مداری 
خبر داد .به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
گلس��تان ،" مهندس مهدی معراجی " اظهار داشت : در این نوع 
بایگانی مدارک و اسناد مشترکین به صورت فایل های کامپیوتری 

نگهداری می شوند.وی تصریح کرد : در بایگانی دیجیتال اطالعات 
در داخل حافظه های بس��یار کوچک نگهداری شده و بوسیله نرم 
افزارهای مخصوص مدیریت می شوند. بنابراین دسترسی به مدارک 
بسیار سریع و آسان صورت می پذیرد و تکثیر و تهیه نسخه پشتیبان 
براحت��ی انجام می پذیرد که گامی موثردر تبادل اس��ناد در دولت 
الکترونیک می باشد.مجری طرح بایگانی دیجیتال آبفا استان اذعان 

داشت : در بایگانی فیزیکی نیاز به کمدها، پوشه ها، زونکن ها و اتاق 
های مخصوص بوده است که به کمک این لوازم باید اسناد و مدارک 
را به صورت سالم نگهداری میکردیم ، بنابراین حجم بایگانی بسیار 
بزرگتر و احتمال از بین رفتن اسناد کاغذی ناشی از شرایط محیطی 
وجود دارد و تهیه پش��تیبان کار مش��کلی است و حجم مدارک را 

چندین برابر می کند.

 دیدار مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان قم 
با حجه االسالم والمسلمین ذوالنوری، نماینده مردم قم

تقاطع غیر همسطح میدان شهید مطهری بوشهر به مناقصه رفت

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

بیش از 135۰۰ نفر ساعت آموزش در منطقه ساری

عفیفی پور در جمع خادمان سفرهای نوروزی مطرح کرد:

نقش بی بدیل رسانه ها در فرهنگ سازی ایمنی سفرهای دریایی

زیرگذر آیت اهلل هاشمی به زودی افتتاح می شود

آغاز اجرای پروژه بایگانی دیجیتال اسناد مشترکین درآبفا گرگان

پیام استاندار به مناسبت هفته بزرگداشت کارگر 
در سالي که از سوي مقام معظم رهبري به نام "رونق تولید " نامگذاري شده است ، کارگران عزیز 
و گرانقدر به عنوان قشري متعهد و زحمتکش در تحقق این شعار نقش بي بدیل دارند. قشر شریف 
و شرافتمند کارگر در طول حیات چهل ساله نظام مقدس جمهوري اسالمي و به عنوان عضو مؤثر و 
نیروي محرکه چرخه اقتصاد کشور، حضوري بانشاط و شورآفرین در سنگر کار و تولید داشته است و 
امروز تبلور هنر کارگران ایراني برخاسته از توان و چرخش بازوان این طبقه متعهد و تالشگر در عرصه 
جهاني نمایان گشته و کارگران با همت بلند، روحیه سازندگي و شور و امید خود، چرخهاي پیشرفت 
و خودکفایي اقتصادي و صنعتي را به حرکت درآورده و ایران اسالمي را به قله هاي شکوه و عزت جهاني رسانده اند. جامعه فهیم 
کارگري در تداوم این راه پرافتخار و در سالي که از طرف رهبر معظم انقالب اسالمي به عنوان رونق تولید نامگذاري شده است مي 
کوشد تا مصمم تر از گذشته، نقش کلیدي خود را در راه توسعه و سازندگي کشور به خوبي ایفا نماید. اینجانب ضمن ارج نهادن به 
زحمات تمامي مجاهدان عرصه تالش و سازندگي، هفته کارگر را به همه کارگران پرتالش و عزیز که در عرصه هاي مختلف کار و 
تولید خوش درخشیده اند، تبریک عرض نموده و سالمتي و بهروزي ایشان را در این عرصه مقدس از درگاه خداوند منان مسألت دارم.
بهرام سرمست - استاندار قم

افزایش اکیپهای اجرای آسفالت سازمان عمران شهرداری اهواز
اهواز- شبنم قجاوند-   مدیر عامل سازمان عمران شهرداری اهواز گفت: چند اکیپ لکه گیری دستی آسفالت جهت ترمیم 
تخصصی و اصولی سطوح آسفالت شهر توسط این سازمان در مناطق هشتگانه شهرداری مستقر شده است.  عباس دغاغله در ادامه 
افزود: ترمیم این سطوح کامال بصورت دستی و با نظارت دقیق مهندسین این سازمان انجام می شود. وی توضیح داد: در حال حاضر 
اکیپهای لکه گیری دستی آسفالت این سازمان در خیابان دی واقع در کوی گلستان ، بلوار دانش واقع در فاز دو پاداد، خیابان امیرکبیر 
و فراهانی واقع در کوی انقالب و خیابان ده پاداد مستقر می باشند. وی گفت: خیابانهای 9 شرقی، 13 شرقی، میهن شرقی و خیابان 
وهابی واقع در کیانپارس و بلوار معلم واقع در باهنر ، خیابان امام ش��رقی، میدان هجرت و مس��یر میدان لوله سازی تا میدان کوی 
رمضان در دو باند رفت و برگشت نیز توسط اکیپهای این سازمان لکه گیری و ترمیم شد. دغاغله در انتها افزود: اکیپهای اجرای روکش 
آسفالت این سازمان هم بصورت مستمر در حال فعالیت بوده و هم اکنون در جاده ساحلی شرقی حدفاصل پل پنجم تا چهارم و بلوار 

هدیه در کوی پردیس مستقر می باشند.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان:
عامل اصلی افت فشار گاز و محدودیت مصرف  صنایع  عمده و جایگاههای 
CNG استان تامین  و پایداری جریان گازبخش خانگی و ضروری می باشد 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز-  مهندس محمد رحیم رحیمی درمصاحبه با پایگاه خبری شرکت گازاستان گلستان ،عامل 
اصلی افت فش��ار گاز و محدودیت مصرف واحد های صنعتی عمده و جایگاههای CNG اس��تان را  مشکالت پیش آمده در خط 
انتقال گاز شمال کشور اعالم نموده  و در این راستا به منظور استمرار جریان گاز واحدهای خانگی و ضروری دراستان ، محدودیت  
مصرف اعمال گردیده است.  وی درهمین رابطه افزود:با توجه به برودت هوا و کاهش دما در سطح کشور و افزایش حجم مصرف 
گاز و همچنین  بروز  مشکالتی در بخشی از خطوط انتقال گاز شمال کشور، این شرکت به منظور پیشگیری از افت فشار و پایداری 
جریان گاز بخش خانگی، مبادرت به قطع گاز تعدادی از واحد های پر مصرف تولید آجر و سیمان  نموده است.  مهندس رحیمی 
تصریح کرد:اولویت اصلی مصرف مربوط به بخش خانگی بوده و هدف ما تالش برای تامین گاز پایدار این بخش  می باشد که امید 
واریم مشترکین عزیز با سعه صدر ما را یاری نموده و برای تامین سوخت خودروهای خود  فعالً از بنزین بعنوان سوخت جایگزین 
استفاده نمایند تا انشاء ا... پس از عادی شدن شرایط بتوانیم جریان گاز مشترکین   و جایگاهها را نیز تامین نمائیم. مدیرعامل شرکت 
گازاستان گلستان درادامه ازمشترکین عزیزدرخواست داشت تا همچنان با مدیریت مصرف و صرفه جویی درمصرف گاز این شرکت 

را برای پایداری جریان گاز یاری رسانند. 

گزارش عملکرد 12 ماهه حوزه راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان قزوین در سال ۹7

قزوین- خبرنگار فرصت امروز-  جواد حق لطفی معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان قزوین عملکرد 12 ماهه حوزه راهدرای این اداره کل را تشریح کرد. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین، جواد حق لطفی با اعالم این 
خبر گفت : تسطیح و پاکسازی و رگالژ شانه راهها 13.4میلیون متر مربع، آسفالت مصرفی جهت 
لکه گیری و روکش آسفالت 150 هزار تن، عملیات خاکی به منظور تعریض، افزایش دید و جلوگیری 
از سقوط وسایل نقیله 161 هزار متر مکعب، تنقیه پاکسازی پل وآبرو 1100 دهنه ، قنو زنی2100 
کیلومتر، تسطیح و تیغه زنی راههای خاکی1700کیلومتر، ماسه و نمک پاشی27 هزار تن،  برفروبی 24 میلیون متر مکعب از جمله 
عملیات این اداره کل در طی سال 97 می باشد. معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین بیان داشت: 
ریزش برداری 40 هزار مترمکعب، تعمیر و رنگ آمیزی نرده پلها 8001 متر، شانه سازی 100 هزار متر مکعب، اصالح شیب شیروانی 
400 هزار متر مربع، تعمیر و مرمت پلها 23 دستگاه، انسداد راههای غیر مجاز )ورود به آزاد راهها و بزرگراهها ( 600 مورد، شستشوی 
عالئم و تابلوها 180 هزار عدد، تعمیر و مرمت گاردریلها 110 هزار متر ، نصب گاردریل 29 هزار متر، جمع آوری گاردیل های تصادفی 
77 هزار متر، تهیه و نصب عالئم ایمنی راهها ) اخطاری ، انتظامی ، مسیرنما و ...( 8500 عدد و نصب چراغ های چشمک زن 80 

عدد از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط راهداران این اداره کل می باشد.

رئیس پژوهش و فناوری پاالیشگاه گاز ایالم عنوان کرد:
طرح پژوهشی پاالیشگاه گاز ایالم منتخب وزارت علوم شد

ایالم- هدی منصوری- رئیس پژوهش و فناوری پاالیشگاه گاز ایالم گفت: طرح پژوهشی طراحی 
واحد غشایی نانو فیلتراسیون و الکترو دیالیز برای حذف ناخالصی های آمین در گردش شرکت پاالیش 
گاز ایالم منتخب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.  دکتر" احسان نوراللهی" با اشاره به اینکه در این 
پروژه به طراحی واحد غشایی برای خارج سازی ناخالصی های موجود در جریان آمین پاالیشگاه گاز 
ایالم پرداخته شده است، افزود:دالیل تشکیل ناخالصی¬های آمین در فرآیند شیرین¬سازی به طور 
دقیق مورد مطالعه قرار گرفته است.  وی با اشاره به اینکه ساخت و راه¬اندازی  پایلوت آزمایشگاهی 
مربوطه اعتبار سنجی نتایج حاصله در کلیه مراحل بر اساس مطالعات میدانی مورد تایید قرار گرفته است،تصریح کرد: واحد غشایی 
طراحی شده از واحد نانوفیلتراسیون و واحد الکترودیالیز تشکیل شده است و این طراحی بر اساس شدت جریان آمین پاالیشگاه و 
میزان ناخالصی های موجود در آن انجام می¬شود.   رئیس پژوهش و فناوری شرکت پاالیش گاز ایالم تصریح کرد: نوع و مشخصات 
غشاهای تبادل یون )تبادل کاتیون و تبادل آنیون( و غشا نانوفیلتراسیون مورد استفاده در فرآیندهای الکترودیالیز و نانوفیلتراسیون 

مشخص و ابعاد این واحدهای غشایی به منظور خارج سازی آلودگی های موجود در جریان آمین تعیین شده است.  

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن: 
شرایط عادی در شرق گیالن برقرار شده است 

رشت- مهناز نوبری- حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از برقراری وضعیت پایدار جریان گاز در شهرستان های 
شرقی استان خبر داد و از همه اعضای کمیته بحران، روسا، مسئولین و پرسنل ادارات گاز بجهت تالش شبانه روزی برای پایداری 
جریان گاز مشترکین تشکر و قدردانی نمود.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن اظهار داشت:  در شرایطی که خط اصلی انتقال گاز با 
مشکل مواجه شده بود، همکارانم با حضور در ایستگاه های گاز کنترل دستی توزیع گاز به مشترکین را بر عهده گرفتند.مهندس اکبر 
از وصل گاز واحدهای صنعتی شرق استان از شب گذشته خبر داد و گفت: گاز ایستگاه های CNG نیز از صبح امروز وصل شده و 
خوشبختانه هم اکنون وضعیت عادی در شرق گیالن برقرار شده و با توجه به شرایط جوی و گرمای هوا فعال در شرایط پایدار هستیم.
وی از همه مشترکین فهیم گیالنی بویژه مشترکین گاز در شهرستان های آستانه اشرفیه، الهیجان، لنگرود، سیاهکل، املش و رودسر 
بجهت صرفه جویی و مدیریت مصرف گاز با وجود برودت شدید هوا، تقدیر تشکر و قدردانی نمود.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن 
گفت: پایداری کامل زمانی ایجاد می شود که تعمیرات خط انتقال گاز توسط همکاران محترم خط انتقال گاز منطقه 9 به پایان برسد.

در جلسه مدیریت بحران شهرستان ساوه بررسی اقدامات پیشگیرانه برای 
جلوگیری از ورود خسارات به تاسیسات آب و فاضالب 

اراک- مینورستمی- فرماندار ساوه در جلسه مدیریت بحران شهرستان ساوه که در پی وقوع سیل در برخی از مناطق کشور 
برگزار شد گفت: حجم آب ذخیره شده ی سد الغدیر ساوه به یکصد میلیون متر مکعب رسید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و 
فاضالب استان مرکزی میرزایی فرماندار شهرستان ساوه  با اشاره به شدت بارش ها و آمادگی کامل دستگاههای اجرایی ساوه با اشاره 
به خبر فوق افزود: هم اکنون دبی ورودی آب به سد الغدیر ساوه 450 متر مکعب بر ثانیه است و کل حجم مخزن به 100 میلیون متر 
مکعب رسیده است. وی در خصوص خسارت های ناشی از سیل گفت: برآورد میزان دقیق خسارت های ناشی از سیالب های اخیر 
نیاز به کارشناسی دقیق مدیران در شهرستان دارد ولی پیش بینی می شود در حدود 40 میلیارد تومان به تاسیسات ، را هها، ابنیه  و 
عمارات  خسارت وارد شده است. فرماندار ساوه با اشاره به بسته شدن مسیرهای ارتباطی ساوه  تصریح کرد: به دلیل نشست پل هفت 

دهنه در مسیر سد ساوه و همچنین ریزش کوه در راه ارتباطی حریقان و ورگبار بخش نوبران این مسیر همچنان مسدود می باشد.
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رآفرینـی ریسـک پذیر باشـیم؟ چگونـه کا
یس��ک  ، به ر ی��زی دقی��ق و تحلی��ل موقعیت ها مه ر نا ه  ب��ر بر ی پیش��رفت، عالو ی��ن ب��را فر آ ر ه��ر کا

لبت��ه، ش��ناخت احتم��ال ض��رر و زی��ان مرحل��ه مهم ت��ری اس��ت. رد. ا ز دا ک��ردن ه��م نی��ا
یه  ز پا ا ا  ید ش��رکتی ر ر ا قتی قصد د س��ت. و ه ا ا یس��ک همر با ر فرینی همیش��ه  آ ر ندگ��ی کا س��بک ز
ز  ، ترس ا نتیج��ه ر ؛ د هی��د ب��ود ا خته خو ش��نا م��ال جدی��د و نا تأس��یس کنی��د، قطع��ا در وضعیت��ی کا

. هد ک��رد ا ه��ی خو ا ا همر ، همیش��ه ش��ما ر نها ردش��دن به آ ا ن و یا حتم��ال ض��رر و ز خته ها و ا ش��نا نا
کنترل  یس��ک ها  ر که  ند  می ش��و و  به ر و ر ترس  ین  ا با  به  خود  تجر لین  و ا ر  د ن  ینا فر آ ر کا ز  ا ری  بس��یا
ز شکس��ت خوردن  ، ترس ا ول و حت��ی تا همیش��ه به ه��ای ا ن��د. در تجر ا در دس��ت بگیر نتخاب ه��ا ر ا
ه��ی می کند. پس  ا ا همر ر ید، همیش��ه ش��ما  خته ا نچه س��ا آ دن  ا ز دس��ت د ا و  ه  ش��تبا ا نتخاب ه��ای  ا و 
ندن در  قی ما ن با یس��ک نکردن ی��ا هم��ا ین نتیجه می رس��د ترس��یدن و ر ی��ن ب��ه ا فر آ ر ز مدت��ی، کا ا
به رش��دی  ن  ا بتو حتیاط  ا ب��ا  ید  . ش��ا بود هد  ا ر خو کا به معن��ای کاهش رش��د کس��ب و م��ن،  ا منطق��ه  

ن تضمی��ن ک��رد. ا نمی ت��وا پی ر تا ر س��تا ز ن��وع ا م��ا موفقی��ت ا ب��ت رس��ید ا ثا
ند و حت��ی به  رج ش��و م��ن خ��ا ز منطق��ه ا ند ک��ه ا م��ه  مس��یر موف��ق می ش��و ا د ر ا ن��ی د ینا فر آ ر کا
ه  س��ت. به عالو پذی��ر ا جتناب نا یس��ک، ا ی��ن درک می رس��ند ر ا ب��ه  نه��ا  آ ن��د.  و بر یس��ک  ل ر س��تقبا ا
فرینی و  رزش آ ف خ��ود در مس��یر ا هدا ه به ا ر کنند، هی��چ گا ا یس��ک ف��ر ز ر گ��ر ا ند ا متوج��ه می ش��و
ما پس  ، ا د ر ا دی د ی��ا ری های ز ا یس��ک در عمل، دش��و ز ر ل ا س��تقبا لبت��ه ا . ا ین��ی نمی رس��ند فر آ ر کا
له ،  مقا ی��ن  ا مه   ا د ا ر  ی��د. د ه ا ا ش��روع کرد ر م��ال طبیع��ی  ا متوج��ه می ش��وید عملک��ردی کا ج��ر ا ز  ا
هید  ا ر به��ره خو کا ی پیش��رفت کس��ب و یس��ک برا ز ر نها ا با آ ا معرف��ی می کنی��م ک��ه  ی��ی ر ها ر هکا ا ر

ب��رد.
شناسایی فرصت های موجود

ا  ر خ��ود  ر  کا  ، ر ا ز ب��ا ر  د موج��ود  فرصت ه��ای  یی  س��ا شنا ب��ا  موف��ق  تاپ های  ر س��تا ا ز  ا ری  بس��یا
ند و س��رعت رش��د  ا برد ه ر ر بهترین بهر ا ز با ر  لین ب��ودن د و ا ز  ا نها  آ  ، یگ��ر ن  ِد به بیا ن��د.  ش��روع کرد
به معنای  ی��ن،  فر آ ر کا لی��ن  و ا ن  ا به عن��و فرصت ه��ای جدی��د  ز  ا ه  د س��تفا ا  ، لبت��ه ا  . ش��تند ا د بیش��تری 
نیم تالش ها  ا . حرک��ت در چنی��ن مس��یری، یعن��ی نمی د ه��د بود ا خته خو ش��نا ی��ی نا د ب��ه قلمرو و ر و

ب��ه موفقی��ت می رس��ند ی��ا خی��ر.
ید  نبا  ، د می ش��ود یجا ا ب��ه قلمروه��ای جدید در ذه��ن ش��ما  د  و ر ز و ا م ترس��ی که  ب��ا وج��ود تما
و  لیه  و ا بر همی��ن ترس  ب��ا غلبه کردن  ری کند.  ا ه ب��رد بهر نها  آ ز  ا ه دیگ��ر  یا گرو ف��رد  ه دهید  ز ج��ا ا

ب��ت کنی��د. ر مدنظ��ر ثا ا ز م ب��ا ن پیش��گا ا به عن��وا ، خ��ود ر ی مس��یر بت��دا ریس��ک پذیری در ا
ند. س��پس،  د نش��ده ا ر ا نها و ز به آ قبا هن��و ش��ید ک��ه ر ی��ی با ل فرصت ها نب��ا ز به د نی ب��ا ب��ا چش��ما
 . ه می کنید( لی ن��گا ید به فرصت��ی خا ا کش��ف کنید )ش��ا ده بودن فرص��ت مدنظر ر لی��ل دس��ت نخور د
ئه  ا ر ا بهب��ود وضعی��ت آن فرصت  ی  ب��را ن  تیم تا و  ش��ید که ش��ما  با ری  ه��کا ا ر ل  نب��ا به د ی��ت،  نها ر د

می کن��د.
درک صحیح از موفق نبودن دائمی

یج  نتا یس��ک ها همیش��ه  ما ر ا  ، د ر ا د دی  ی��ا ز یای  ا مز فرینی  آ ر کا ی  ب��را یس��ک  ز ر ا ل  س��تقبا ا قطع��ا 
ر  ا ا در مس��یر پی��روزی ق��ر نی��د همی��ن شکس��ت ها ه��م ش��ما ر ی��د بدا ن��د. با ر ه ندا ا مثب��ت به هم��ر
ال مس��یر  حتما ا ن می رس��ید،  ه تا ا ف دلخو ه��دا ا به  نی  س��ا به آ گر همیش��ه  ا نکنید  م��وش  ا فر می دهن��د. 

ی��د. نتخ��اب نکرده ا ی��ا رش��د صحیح��ی ا
قع،  ا و ب��ی کنید. در یا ز ر ا ا ن ر بتدا آ ردش��دن به مس��یر جدید، ا ا یس��ک و و ز پذیرفتن هر ر پی��ش ا
یس��ک های  ه  ر ر با ر نه د ی��ی هوش��مندا نتخاب ها ا ی��د  با ید،  رج ش��و م��ن خا ا ز منطق��ه   ا نک��ه  ز آ ا قب��ل 

فری��ن مناس��ب نیس��ت. آ ر ی کا م��ا ب��را ا لز م��وش نکنید ه��ر ریس��کی ا ا ش��ید. فر ش��ته با و دا پی��ش ر
حتمال شکس��ت، همیش��ه وجود  ین نکته دق��ت کنید که ا ، به ا ن بررس��ی کردن تصمیم ه��ا م��ا در ز
ز  ا و  ش��ید  با ش��ته  ا د یگزین  ی جا مه ا نا بر  ، د و نم��ی ر پی��ش  به خوبی  ه��ا  ر کا قع��ی که  ا مو ی  ب��را  . د ر ا د
ده کنید. س��تفا و ا ی مس��یرهای پیش ر موخته ش��ده ب��را ز نکات آ ی��د. س��پس ا شکس��ت ها درس بگیر

حفظ چابکی
ش��ید؛  ه ه��ای مطمئن با ا ل ر نبا س��ت ک��ه به د تاپ، طبیعی ا ر س��تا ی��ی ا بتدا ه ه��ای ا ه��ا و ما ز و در ر
ین  ا نه��ا مطمئ��ن هس��تید.  آ ز موفقی��ت  ا و  ن��د  ه ا د ا ا پ��س د ر متح��ان خ��ود  ا ی��ی ک��ه  ه ها ا ر یعن��ی 
ی��ی که قب��ال موفق  یندها آ د می کنن��د. سیس��تم ها و فر یج��ا ی ش��ما ا من��ی ب��را ش��یه  ا نتخاب ه��ا حا ا
ین  تی ک��ه بلندمدت به ا لبت��ه درصور ا  . د هند بو ا مه  مس��یر هم مفی��د خو ا د ا ی  ال برا حتم��ا ن��د، ا ه ا بود

ه��د ب��ود. ت��ی ش��ما تضمین ش��ده نخوا نی��د، رش��د آ یبن��د بما تژی پا س��ترا ا
ا کاهش  زده��ی ر ر با ند و به مرو ا ب��ه س��کون برس��ا س��ت ش��ما ر ره��ای قدیم��ی ممکن ا ر کا ا تک��ر
یده ها  ا ر  ید د نبا ق��ع،  ا و . در د ر ا د ری  بس��یا همیت  ا بکی  تاپ، حف��ظ چا ر س��تا ا ن رش��د  ا ر دهد. در دو
ییات  ید، جز ش��ته ا ا گر در گذش��ته روش موفق��ی د ید. حت��ی ا و روش ه��ای قدیم��ی خ��ود قفل ش��و
ه ش��دن  ا رهای جدید و حتی همر ن ک��ردن کا متحا ا ل کنی��د.  عما ا ن  ت��ی خ��اص در آ ا تغییر جدی��د و 

ش��ت. ه��د دا ه خوا ا ، نتیجه گی��ری بهت��ری به هم��ر ر ا ز ت ب��ا ب��ا جریان ه��ای موج��ود و تغیی��را
کشف بهترین تیم

ز  ا موف��ق  ن های  ما ز نید. س��ا برس��ا ب��ه مرحل��ه  رش��د  ی��ی  به تنها ا  ر ر خ��ود  کا نی��د کس��ب و ا نمی تو
ند.  ر ا د ن  یما ا ح��د  ا و یتی  مور ب��ه مأ ند ک��ه همگی  د می ش��و یجا ا دی  ا فر ا ز  ا ه ه��ای قوی متش��کل  گرو
گر در  . ا د ر ا ه د ا ن��ی به همر ا و ا یس��ک فر ه ش��دن با ش��ریکی جدید، ر ا د یا همر ا ف��ر م ا س��تخدا ، ا لبت��ه ا
به  ی��ا حتی  نید  بما ز  ب��ا ف  ه��دا ا به  ز رس��یدن  ا ید  نکنید، ش��ا نتخ��اب  ا به درس��تی  ردی  ا چنی��ن م��و

مس��یری غل��ط متمای��ل ش��وید.
پیدا  تیم  عض��ای  ا ن  ا به عنو ا  ر دی  ا ف��ر ا ل کنید،  س��تقبا ا یس��ک  ز ر ا ه  بهترین ش��یو ب��ه  نکه  آ ی  ب��را
ه ب��ودن با چنی��ن تیمی،  ا ئ��ل هس��تند. همر همیت قا ی موفقی��ت ا ن ب��را تا ه  خود ز ن��دا کنی��د ک��ه به ا
مان شکس��ت نیز  ه به ش��ما کم��ک می کند در ز ا ن تر می کن��د. تیم همر س��ا ا آ یس��ک ر ز ر ل ا س��تقبا ا

ا کنی��د. ج��ر ا ا ی��ن ر یگز ی��د و نقش��ه های جا زگرد ا ب��ه مس��یر با مج��دد
جمع بندی

ر  ا قر م  بها ا ز  ا ی  ل��ه ا ن در ها ر کنی��د، موفقیت تا ا ف��ر یس��ک  ز ر ا فرین همیش��ه  آ ر ن کا ا به عن��و گ��ر  ا
ند؛  می رس��ا مش��خصی  س��طح  ب��ه  ا  ر ن  تا ر کا کس��ب و منی��ت،  ا کث��ر  در حدا . حرکت ک��ردن  می گی��رد
ا در  ر یس��ک پذیری  ید ر با پی هس��تید، قطع��ا  تا ر س��تا ا یی  نما و  ل رش��د های س��ریع  نبا به د گ��ر  ا م��ا  ا

برنامه ه��ای خ��ود ق��رار دهی��د.
، حتی  نتخ��اب صحی��ح فرصت ها ا با  س��ت.  یس��ک صحیح ا نتخاب ر ا یس��ک پذیری،  نکت��ه  مه��م در ر
توجه  بی درخور ش��ید که ش��تا ش��ته با ا نه د نتخاب های هوش��مندا نی��د ا ا نه��ا بترس��ید، می تو ز آ گ��ر ا ا

ب��ه کس��ب وکار می دهن��د.
INC/zoomit :منبع
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نتایج یک طرح پژوهش��ی که با حمایت س��تاد توس��عه علوم و 
فناوری های ش��ناختی معاونت علمی و فناوری انجام ش��د نش��ان 
می ده��د محرومیت از خواب باعث کاهش فعالیت های ش��ناختی 

افراد شده و سالمتی آنان را با خطر مواجه می کند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی نخبگان، عضو هیات 
علمی دانش��گاه علوم پزش��کی تبریز و مجری یک طرح پژوهشی 
تحت حمایت ستاد توس��عه علوم و فناوری های شناختی معاونت 
علم��ی و فناوری معتقد اس��ت: براس��اس نتایج اولی��ه این طرح 
تحقیقاتی، محرومیت از خواب باعث کاهش فعالیت های شناختی 

افراد شده و سالمتی آنان را با خطر مواجه می کند.
عل��ی  احمدعلی پور همچنین عنوان کرد: هنوز علت دقیق اینکه 
چرا انس��ان ها به خواب نیاز دارند، کامال شناخته ش��ده نیست، اما 
محرومی��ت از خ��واب اثرات مخرب زیادی بر س��المتی و عملکرد 

شناختی افراد دارد.
وی ادام��ه داد: نتای��ج این طرح تحقیقاتی که با حمایت س��تاد 
توس��عه علوم و فناوری های ش��ناختی معاونت علمی و فناوری و 
با همکاری چند دانش��گاه داخلی و خارجی در حال انجام اس��ت، 
نشان می دهد بی خوابی می تواند اثرات نامطلوبی بر روی رفتارهای 

ذهنی، جسمی و سایر رفتارهای فرد داشته باشد.
عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی تبریز ب��ا بیان اینکه 
کمبود خواب و اختالالت مربوط به خواب از ش��ایع ترین مشکالت 
جهان کنونی است، گفت: مطالعات جدید نشان می دهد، بی خوابی 
حتی به مدت یک شبانه روز باعث ایجاد برخی از عالئم »سایکوز« 
یا »روان پریشی« می شود. فعال شدن سیستم »اندوکانابینوئیدی« 
در اف��رادی که دچ��ار محرومیت از خواب هس��تند، باعث افزایش 

اشتها و پرخوری و در نتیجه چاقی آنان می شود.
وی همچنین ابراز کرد: شناسایی مسیرهای مولکولی دخیل در 
بروز اثرات روانی مخرب ناش��ی از محرومیت از خواب می تواند به 
طور بالقوه روش های جدیدی برای توس��عه داروهای موثرتر برای 

بیماری های »سایکوتیک« پدید آورد. 
ب��ه گفت��ه احمدعلی پ��ور، ای��ن ط��رح تحقیقاتی در س��تاد با 
عنوان نقش سیس��تم اندوکانابینوئیدی در اختالالت ش��ناختی و 
س��ایکوتیک ناش��ی از محرومیت از خواب به تصویب رس��ید و در 
اجرای این پژوهش ش��ماری از محققان و متخصصان رش��ته های 

مختلف پزشکی در داخل و خارج از کشور مشارکت دارند.
وی اف��زود: در ای��ن ط��رح، ب��رای اولی��ن ب��ار نقش سیس��تم 
»اندوکانابینوئیدی« در مدل »س��ایکوز« ناشی از بی خوابی مطرح 
شد و همچنین اثرات محرومیت از خواب بر روی رفتار جنسی نیز 
مورد بررس��ی قرار گرفت و برای اعمال محرومیت از خواب، از دو 
روش محرومیت از خواب REM )خواب فعال یا خواب متناقض(

و محرومیت از خواب کامل استفاده شد.
به گفته این محقق، بخش اعظم این پروژه با همکاری ش��ماری 
از محقق��ان و متخصص��ان ب��ه اتمام رس��یده اس��ت و داده های 
جمع آوری ش��ده در مرحله آنالیز قرار دارند و در صورت مش��خص 
ش��دن نقش دقیق سیستم »اندوکانابینوئیدی« می توان به توسعه 
روش های درمان��ی و دارویی مبتنی بر این سیس��تم امیدوار بود. 
آنالی��ز اولیه ب��ر روی نتایج این طرح نش��ان می دهد محرومیت از 
خ��واب REM به ص��ورت مزمن اثرات بیش��تری از محرومیت از 
خواب کامل دارد و نتایج مطالعات مولکولی نش��ان داد میزان بیان 
آنزیم FAAH ک��ه باعث تخریب اندوکانابینوئیدها می ش��ود در 

م��دل REM کاهش بس��یار معن��اداری دارد و کاهش این آنزیم، 
باعث کم شدن تخریب اندوکانابینوئیدها و بنابراین افزایش فعالیت 
این سیستم می شود. وی همچنین گفت: بی خوابی می تواند اثرات 
مضری همانند اس��تعمال مواد مخدر بر بدن و به ویژه مغز داشته 
باش��د. اختالالتی که در طول روز به واس��طه محرومیت از خواب 
در کارهای روزانه افراد ایجاد می ش��ود تقریبا در تمامی افراد دیده 
می ش��ود. یک ش��ب محرومیت از خواب منجر به کاهش عملکرد 
شناختی )مانند حافظه، تمرکز و . . . ( در حدود 30 الی 40 درصد 
می شود در حالی که این محرومیت به میزان دو شب باعث کاهش 

60 الی 70درصدی عملکرد شناختی در نزد افراد خواهد شد.
وی با اش��اره به اینکه محرومیت از خواب، چه در وضعیت حاد 
و یا مزمن، منجر به ایجاد مش��کالت ذهنی و جس��می می ش��ود، 
گفت: میزان خواب پیش��نهادی توسط س��ازمان بهداشت جهانی، 
برای کودکان 10 تا 13 س��اعت، برای نوجوانان 8 تا 10 ساعت و 

برای بزرگساالن نیز 7 الی 8 ساعت تعیین شده است.
عض��و هیات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی تبری��ز عنوان کرد: 
محرومیت مزمن از خواب می تواند به عنوان یک عامل اس��ترس زا 
عمل کند، چون اعمال مغز را مختل کرده و فش��ار خون و س��طح 
کورتیزول خون )هورمون استرس( را نیز افزایش می دهد و سطح 

مولکول های پیش التهابی را افزایش می دهد.
احمدعلی پور با تاکید بر اینکه نتایج این طرح نشان می دهد که 
مسئله کمبود خواب باید در سیاست گذاری کالن، به شکل جدی 
مورد توج��ه قرار گیرد، گفت: خواب با کیفیت و کمیت مناس��ب 
یک��ی از عوامل اصلی س��المت جامعه محس��وب می ش��ود و امید 

می رود نتایج این طرح، در مسیر حل این مشکل راهگشا باشد.

محرومیت از خواب اثرات مخربی بر فعالیت های شناختی و سالمتی افراد دارد
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