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 آسیب شناسی طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت
که سرانجام در دو کمیسیون مجلس تصویب شد

آزمون و خطای 
تفکیک و ادغام 

فرصت امروز: اواخر فروردین ماه امس��ال بود که کمیس��یون صنایع و معادن مجلس به طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و 
تجارت سرانجام رای مثبت داد و قرار است این طرح برای بررسی در جلسه علنی پارلمان تقدیم هیات رئیسه مجلس شود، ضمن 
اینکه شنیده ها نیز حاکی از آن است که مساله تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اکنون در دولت به مرحله بررسی گزینه های 

تصدی وزارت بازرگانی نیز رسیده است. البته طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت کم مخالف ندارد و ازجمله آن...

رویای دست نیافتنی خرید مسکن با پس انداز

 انتظار برای خانه دار شدن
به باالی ۴۵ سال رسید
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بررسی عملکرد ۷ ساله صندوق توسعه ملی

۴۱ میلیارد دالر تسهیالت به ۹ طرح

چگونه در محیط کاری حرفه ای تر جلوه کنیم
تاکتیک های ارزان بازاریابی

Uber  :مدیریت بحران
تبلیغات هوشمند: اهداف و روش ها

برطرف کردن شکاف های مهارتی، ارائه  ارزش
توانمندسازی تیم های تغییرپذیر و تحول گرا

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

 8 وعده ایالن ماسک
که عملی نشدند
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رصد قیمت های خودرو در سـاعت های پایانی معامالت روز 
یکشـنبه حکایت از ارقام عجیب و غریبی داشـت؛ ارقامی 

که حتی در مقایسه با هجدهم فروردین ماه امسال 
تفاوت های اساسی داشته و مشتریان و...

جنون قیمت ها در بازار خودرو
سکوت دولت، خواب وزارت صنعت

یادداشت
آیا ایران یک کشور در حال 

توسعه است؟

برن��ده  اس��تیگلیتز،  ج��وزف 
اقتص��اد در س��ال ۲۰۰۱،  نوب��ل 
جمل��ه ای بدیهی ام��ا تکان دهنده 
دارد: »عنوان کش��ورهای در حال 
توس��عه به ط��ور کام��ل ش��فاف و 
رس��ا نیس��ت، چراکه بس��یاری از 
کش��ورهای موس��وم ب��ه در حال 
توس��عه عم��ًا هی��چ حرکت��ی به 
س��مت توس��عه نداش��ته و اصوالً 
در مس��یر توس��عه یابی نیستند.« 
این جمله س��اده اما تل��خ، رؤیای 
ش��یرین بس��یاری از ما شهروندان 
کش��ورهای در حال توس��عه را بر 
باد می دهد، چرا که ما س��ال ها به 
اینچنین دلداری داده ایم  خودمان 
که اگرچه توسعه یافته نیستیم، اما 
در مسیر توسعه قرار داریم و دیر یا 

زود به آن خواهیم رسید.
دس��تاوردهای  و  روند  بررس��ی 
کش��ورهای موس��وم ب��ه در حال 
توسعه در س��ال های اخیر نیز نظر 
اس��تیگلیتز را تأیی��د می کند. در 
توسعه یافتگی  مؤلفه های  بررس��ی 
در پیوستار کش��ورهای موسوم به 
در حال توس��عه، کشورهایی نظیر 
برزیل، هند، مالزی، ش��یلی، چین 
و ترکیه توانس��ته اند روند مستمر 
توس��عه را طی کنن��د و در دروازه 
توسعه یافتگی بایستند و در سمت 

دیگ��ر انبوه کش��ورهایی 
3قرار دارند که در امتناع...
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فع��االن بازار نفت و انرژی اعتقاد دارن��د اگرچه تاش های ضد ایرانی »دونالد 
ترام��پ« در حوزه نفتی بر درآمدهای ارزی و اقتصاد ایران تاثیر منفی دارد، اما 

پیامدهای این خط مشی به دیگر حوزه ها و کشورها سرایت پیدا می کند.
به گزارش ایرنا، تصمیم تازه »دونالد ترامپ« برای به صفر رس��اندن صادرات 
نف��ت ایران و تمدید نکردن معافیت تحریمی کش��ورهای معامله کننده با ایران 
اقدامی است که به شدت می تواند بر بازار انرژی تاثیرگذار باشد. در طرف مقابل 
ن��وع واکنش ایران به این تاش کاخ س��فید و ترفندهایش برای بی تاثیر کردن 
اقدام رئیس جمهوری آمریکا هم می تواند نشانه ای از شکست دسیسه چینی های 

دولت ایاالت متحده باشد. 
مقام  های ارش��د کش��ورمان تاکنون بارها توهمات ترامپ برای قطع صادرات 
نف��ت ای��ران را غیرقابل اجرا عنوان کرده و تاکید داش��ته اند که اجازه دخالت و 
تعیین تکلیف در این امور را به هیچ کش��ور خارجی نمی دهند و صادرات نفت 

براساس اراده و خواست تهران ادامه می یابد.
آمارهای رس��می از کشتی های نفتکش نشان می دهند ایران در ماه های اخیر 
به طور میانگین روزانه حدود ۱.5 میلیون بشکه نفت خام صادر کرده است البته 
آوریل س��ال گذش��ته پیش از اعام خروج آمریکا از توافق هسته ای این میزان 
۲.5 میلیون بش��که در روز بود. به نوشته تارنمای شبکه خبری »بلومبرگ«، تا 
پیش از این آمریکا به هشت کشور اجازه داده بود تا به خرید نفت از ایران ادامه 
دهند، اما اقدام تازه کاخ س��فید موجب می شود اقتصاد کشورهای آسیایی هند، 
چین، کره جنوبی و ژاپن بیش��تر از دیگر کشورها آسیب ببینند. اگر قیمت های 
نفت س��طح کنونی بسیار بیشتر شود، ارز در کشورهای واردکننده نفت تضعیف 

می شود و نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
با این حال رس��انه ها در غرب عنوان داش��تند که صادرات نفت ایران به پنج 
مش��تری اصلی آن در ماه مارس گذش��ته )۱۰اس��فند تا ۱۰ فروردین( به رغم 
برقراری تحریم های آمریکا افزایش داشته و به باالترین سطح در چند ماه اخیر 
رسیده است. به نوشته خبرگزاری رویترز در این بازه زمانی ایران به مشتری های 
خود روزانه به طور متوسط ۱.7 میلیون بشکه نفت صادر کرد که نسبت به قبل 

افزایش نشان می دهد.
ب��ه باور فعاالن در بازار انرژی جهان، سیاس��ت های تهاجمی واش��نگتن علیه 
تهران آنگونه که ترامپ می پن��دارد کاما موفقیت آمیز نخواهد بود ضمن اینکه 
پیامدهای آن دامن ایاالت متحده، کش��ورهای مصرف کننده نفت و حتی برخی 

تولیدکنندگان را خواهد گرفت.
به نوشته تارنمای نشریه »Investing« تاش ایاالت متحده برای پایان دادن 
به معافیت های نفتی برای مش��تریان ایران نه تنها بازار انرژی را تحت تاثیر قرار 
می دهد بلکه آثار آن فراتر هم می رود. این اقدام در نخس��تین مرحله بر عرضه 
نفت به بازار انرژی موثر خواهد بود زیرا از هم اکنون این بازار به دلیل تنش های 
سیاس��ی و اقتصادی در ونزوئا، لیبی و نیجریه بس��یار دچ��ار تزلزل و بی ثبات 

شده است. 
وعده های عربستان به ترامپ 

درحال��ی که ترامپ به ش��دت روی قول ریاض در م��ورد افزایش عرضه نفت 
حس��اب باز کرده، اما تحلیلگران اعتقاد دارند آینده مبهم اس��ت زیرا مقام های 
س��عودی می گویند باید شرایط را ارزیابی کنند و سپس در مورد افزایش تولید 

تصمیم بگیرند.
طبق گزارش بلومبرگ، اگرچه ترامپ اعام کرده اس��ت با عربستان سعودی و 
امارات برای جبران کمبود به توافق رسیده است، اما این اقدام می  تواند در میان 
تولیدکنندگان نفت تنش ایجاد کند. همکاری این دو کشور با کاخ سفید، توافق 
کاه��ش تولیدی را که چندی قبل اعضای اوپک با روس��یه امضا کردند به خطر 

می اندازد. آمریکا از تولیدکنندگان متحد خود خواس��ته اس��ت که بدون رعایت 
این توافق نفت ایران را جایگزین کنند.

همچنین طبق این گزارش، در روز نخس��ت پس از اعام این تصمیم ترامپ، 
بهای نفت خام 3درصد افزایش یافت و ادامه این روند افزایش��ی به نوع واکنش 
عربستان و امارات و دیگر تولیدکنندگان به توازن عرضه و تقاضا بستگی دارد.

در شرایطی که رسانه ها از خواست ریاض برای رساندن قیمت نفت به باالتر از 
8۰ دالر س��خن می گویند؛ این کشور برای نخستین بار در پنج سال گذشته در 

تجارت خارجی خود مازاد ارزی را تجربه کرد.
تارنمای نش��ریه »The Arab Weekly« در زمینه تعهد عربستان و امارات 
ب��ه جب��ران کمبود در ب��ازار انرژی آورده اس��ت که ریاض و ابوظبی مش��خص 
س��اخته اند همکاری آنها برای جایگزینی نفت ایران براس��اس خواست و شرایط 

آنها انجام می شود و نه دستورات رئیس جمهوری آمریکا.
وزیر نفت عربس��تان با صراحت اعام کرد این پادشاهی تا چند هفته دیگر در 
م��ورد افزایش تولید خود تصمیم می گیرد. »خالد الفالح« تاکید دارد کش��ورش 
س��طح کنونی عرضه را مناس��ب می داند و نیازی به افزایش فوری تولید وجود 
ندارد. وزیر نفت امارات هم با اش��اره به تجربیات گذشته عنوان داشت کشورش 
به س��رعت وارد عمل نمی ش��ود و پی��ش از موعد و بی دلیل عرض��ه را افزایش 

نمی دهد.
طب��ق این گزارش اگرچه آمریکا هم یقین ندارد که بتواند صادرات نفت ایران 
را به صفر برساند، اما عربستان و امارات اعام آمادگی کردند که تا ۱.5 میلیون 
بش��که تولید خ��ود را افزایش دهند. ای��ن اقدام نمی تواند بلندمدت باش��د زیرا 

ظرفیت مازاد اوپک برای شرایط بحرانی را نابود می سازد.
از طرف دیگر آژانس بین المللی انرژی هم هش��دار داده اس��ت در ش��رایطی 
که قیمت هر بش��که نفت در س��طح 8۰ دالر قرار بگیرد رش��د اقتصادی جهان 
به شدت ش��کننده می ش��ود، بنابراین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید از 

افزایش بیش از حد قیمت نفت که برای جهان دردناک است خودداری کنند.
با این حال به نوش��ته این نش��ریه، تحلیلگران عرب توصیه می کنند امارات و 
عربس��تان نسبت به فشارهای ترامپ بی تفاوت باش��ند و پس از ارزیابی شرایط 

بازار، بهترین اقدام را برای تامین منافع خود انجام دهند.
جایگزین های نفت ایران

نب��ود جایگزین مناس��ب ب��رای نفت ایران از دیگر مش��کاتی اس��ت که این 
 Hanwha Total« تصمی��م ترامپ ایجاد می کن��د. به عنوان نمونه ش��رکت
Petrochemical Co« در ک��ره جنوب��ی در چن��د م��اه اخی��ر محموله های 
نفتی گوناگونی را از کش��ورهای آفریقایی و اس��ترالیا خریداری و آزمایش کرد، 
اما نتوانس��ت گزینه مناس��بی را ب��رای جایگزینی با نفت ای��ران پیدا کند. نبود 
نفت مناس��ب به طور قطع بر قیمت ها موثر خواهد بود و از منافع ش��رکت ها و 

کشورهای واردکننده خواهد کاست.
از ط��رف دیگر حتی اگر دو کش��ور عربی به طور کامل کمب��ود نفت ایران را 
جبران کنند باز هم کره جنوبی به علت نداش��تن دسترس��ی به میعانات گازی 
ایران دچار آسیب می ش��ود. البته بنا بر گزارش تارنمای »Investing« برخی 
از خریداران نفت ممکن اس��ت قادر باشند از نفت های غیرمتعارفی که از ایاالت 
متحده استخراج و صادر می شود استفاده کنند اما بُعد مسافت و دوری از خاک 
آمری��کا و افزایش هزینه های حمل نیز موجب افزایش قیمت تمام ش��ده انرژی 
می شود. همچنین کارشناسان نفتی می گویند خریداران نمی توانند به نفت های 
غیرمتعارف دلخوش باش��ند. علت آن اس��ت که نفت ش��یل آمریکا از گونه های 
س��بک و ش��یرین نفتی به ش��مار می رود و به دلیل میزان اندک سولفور برای 

مشتریان ایران مناسب نیست.

جهانگیری در نشست منطقه ای مجمع جهانی سالمت:پیامدهای محدودیت نفتی ترامپ علیه ایران بر بازار جهانی نفت
مجامع بین المللی در مقابل سیاست های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا 

به خصوص در حوزه سالمت سکوت نکنند
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه متأس��فانه امروز ش��اهد رفتار های مخرب، غیرسازنده و ضدبشری دولت 
آمریکا علیه مردم ایران هس��تیم، گفت متأس��فانه دولت آمریکا علی رغم قوانین حقوق بش��ری با دس��ت زدن به 
اقدامات ضدانس��انی و وضع س��خت ترین تحریم ها بر بخش س��امت، عمًا امکان تأمین و واردات دارو های مورد 
نیاز بیماران خاص و تجهیزات پزش��کی را با مش��کات جّدی مواجه کرده است و جان بیماران زیادی را به خطر 
انداخته اند. به گزارش پایگاه اطاع رس��انی دولت، اس��حاق جهانگیری پیش از ظهر دوش��نبه در هفتمین نشست 
منطقه ای مجمع جهانی س��امت که در جزیره کیش برگزار ش��د، گفت: خوشبختانه با تاش و همت محققان و 
دانشمندان کشورمان بخش قابل توجهي از نیازهاي دارویي کشور در داخل تولید مي شود که حتي مازاد بر نیاز 
ب��ازار داخلي قابلیت صادرات به کش��ورهاي نیازمن��د را دارد و واردات ما محدود به موارد خاص و تهیه مواد اولیه 
اس��ت که کارش��کني دولت آمریکا و تهدید ش��رکت ها براي قطع همکاري با ایران مانع خرید و انتقال این اقام 
به کش��ور شده اس��ت. معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: انتظار ما از مجامع بین المللي به ویژه مجمع جهاني 
س��امت این اس��ت که در مقابل سیاست هاي یکجانبه و غیرقانوني دولت آمریکا به خصوص در حوزه سامت که 
ارتباط مستقیمي با جان مردم دارد و موضوعي کاما بشري است سکوت نکنند و از تمامي ابزارها و اهرم هاي در 

اختیار علیه اقدامات و سیاست هاي غیرانساني و ضدبشري دولت آمریکا استفاده کنند.
جهانگیری افزود: درخواس��ت ما از کش��ورهاي منطقه نیز این اس��ت که با گسترش همکاري هاي منطقه اي در 
زمینه تولید دارو و تجهیزات پزش��کي و نیز ایجاد زیرس��اخت هاي تعامل و همکاري میان مراکز و ش��رکت هاي 
فعال در بخش س��امت در کش��ورهاي منطقه بتوانیم بر مشکات فرامنطقه اي نظیر تحریم غلبه کنیم، چراکه ما 
معتقدیم با توجه به نقش ایران در تأمین بخش بزرگي از نیازهاي دارویي کشورهاي منطقه، تحریم بخش سامت 

ایران به معناي تحریم حوزه سامت کشورهاي منطقه است.
جهانگیری با اشاره به اینکه ایران در چارچوب توافقنامه برجام به تمام تعهداتش عمل کرد و آژانس بین المللي 
انرژي اتمي به عنوان مرجع ذي صاح نیز بارها پایبندي کش��ورمان را تایید کرده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: دولت 
آمریکا نه تنها به تعهداتش عمل نکرد بلکه به اذعان خودش��ان س��خت ترین تحریم هاي ممکن را علیه ملت ایران 
اعمال کرده اند. آمریکایي ها به دروغ مي گویند که هدف تحریم ها دولت ایران است، حال آنکه تحریم ها بیشترین 
فش��ار را بر ملت ایران و معیش��ت آنها وارد مي کند. معاون اول رئیس جمهور همچنین در ابتدای ورود به کیش و 
در گفت وگو با خبرنگاران، به ظرفیت های گس��ترده مناطق آزاد کش��ور اشاره کرد و گفت: در مقطع فعلی بیشتر 
از مواقع دیگر به ظرفیت مناطق آزاد کش��ور نیاز داریم که بتواند در اقتصاد کش��ور به خصوص در بخش صادرات 

و واردات نقش آفرین باشد.
جهانگیری در عین حال، برگزاری نشست منطقه ای مجمع جهانی سامت در جزیره کیش را یادآور شد و ادامه 
داد: نشست مجمع جهانی سامت فرصتی است که کشورهای شرکت کننده تجربیات موفق خود را با یکدیگر در 
میان بگذارند.  وی با بیان اینکه جمهوری اسامی ایران از تجربه موفقی در زمینه سامت برخوردار است، تصریح 
کرد: با اقدامات بس��یار خوبی که پس از انقاب اسامی صورت گرفته شاهد کاهش چشمگیر مرگ و میر مادران 
و کودکان و افزایش امید به زندگی هس��تیم. معاون اول رئیس جمهور همچنین از طرح تحول نظام س��امت به 
عن��وان یکی از کارهای مهم بخش س��امت در دولت یازدهم و دوازدهم یاد ک��رد، گفت: این برنامه همچنان در 

دست اقدام قرار دارد و اثرات مثبتی در نظام سامت کشور داشته است. 
وی فش��ار آمریکا به ملت ایران از طریق تحریم های ظالمانه را اقدامی ضدانس��انی، ضد حقوق بش��ر و تروریسم 
اقتصادی دانس��ت و اظهار داش��ت: برخاف ش��عارهایی که می دهند ک��ه هدف از تحریم اعمال فش��ار بر دولت 
جمهوری اس��امی ایران اس��ت، این تحریم ها منجر به فشار سنگینی بر ملت ایران شده و زندگی مردم با مشکل 
مواجه ش��ده اس��ت. معاون اول رئیس جمهور افزود: این فش��ارها تامین دارو و واردات نیازهای پزش��کی را نیز با 

مشکل مواجه کرده است که این مشکات توسط آمریکا ایجاد شده است.
جهانگیری خلیج فارس را منطقه ای استراتژیک و راهبردی برای جمهوری اسامی ایران توصیف و خاطرنشان 
کرد: ما همواره از امنیت و صلح و کشتیرانی آزاد در خلیج فارس دفاع و حراست کرده ایم و جمهوری اسامی به 

این حفاظت و حراست پایبند است.
وی ادام��ه داد: هم��ه اقداماتی که کش��ورها ب��رای پایداری صلح انج��ام می دهند در راس��تای منافع ملی این 
کشورهاس��ت. خط قرمز ما مانند هر کش��وری این است که اگر اقدامی در تضاد با منافع ملی ایران انجام شود، ما 

نیز برای دفاع از امنیت ملی خود هر اقدامی که الزم باشد را انجام خواهیم داد.
جهانگیری اضافه کرد: البته ایران  طی قرن ها و س��ال های گذش��ته پاسدار امنیت خلیج فارس بوده و امروز نیز 
جمهوری اسامی به عنوان بزرگ ترین کشور در این آبراه بین المللی پاسدار امنیت و صلح و ثبات در منطقه است.

ایمان اسالمیان
تحلیلگر مدیریت عمومی و توسعه



فرص��ت امروز: اواخر فروردین ماه امس��ال بود که کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس به طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت س��رانجام رای مثبت 
داد و قرار است این طرح برای بررسی در جلسه علنی پارلمان تقدیم هیات رئیسه 
مجلس شود، ضمن اینکه شنیده ها نیز حاکی از آن است که مساله تفکیک وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت اکنون در دولت به مرحله بررس��ی گزینه های تصدی 

وزارت بازرگانی نیز رسیده است.
البته طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت کم مخالف ندارد و ازجمله 
آن، مرکز پژوهش های مجلس است که در چند گزارش به این موضوع پرداخته 
و معتقد اس��ت دولت به جای احیای وزارت بازرگانی، حلقه های ادغام در وزارت 
صمت را به س��رعت تکمیل کند. اما ظاهرا دولت در این مقطع با وعده کاهش 
گرانی ها و سامان یافتن بازار توانسته است نظر مخالفان را جلب کند. با این حال، 
ش��اید دلیل دیگری که س��بب شده مخالفان س��ال های گذشته اکنون در صف 
موافقان این جداس��ازی قرار گیرند، نارضایت��ی از عملکرد وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اس��ت که در یک س��ال اخیر بیش از گذشته بر تصمیم سازان و فعاالن 
اقتصادی آشکار شده است. صاحبان کسب و کار و فعاالن اقتصادی در یک سال 
اخیر با انواع بخش��نامه ها، محدودیت ها و محرومیت ها دست و پنجه نرم کردند 
و بس��یاری از آنها ناگزیر به این تصور رسیده اند که جداسازی بخش بازرگانی از 
صنعت و معدن ممکن اس��ت برای آنها ش��رایط بهتری فراهم س��ازد، اگرچه در 
نهایت بعید اس��ت که از این طریق هم گرهی از کار فروبس��ته بخش خصوصی 

باز شود.
در همین زمینه، پایگاه خبری اتاق تهران با چند تن از فعاالن اقتصادی درباره 
تغییر س��اختار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت وگو کرده است که جملگی 
موافق احیای وزارت بازرگانی بوده اند، زیرا معتقدند اوال اهداف ادغام یعنی چابکی 
در تصمیم گیری و کوچک س��ازی دولت محقق نشده است، ضمن اینکه تجارت 
نی��ز کاما زیر س��ایه حمایت از صنع��ت قرار گرفته و مش��مول محدودیت ها و 

ممنوعیت های فراوانی شده است.
ادغام یا تجمیع؟

محمد الهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بر این باور است که از ابتدا 
ادغامی بین وزارتخانه های بازرگانی و صنعت صورت نگرفته بود. او در تحلیل این 

مساله گفت: گس��تردگی و حجم مسئولیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت 
که تقریباً از چهار وزارتخانه تشکیل شده است، امروز برعهده یک نفر قرار گرفته 
و این یکی از دالیلی است که به نظر می رسد تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و 

تجارت را الزام آور می کند.
او ادامه داد: مجلس چند سال قبل به ادغام این دو وزارتخانه رای مثبت داد و 
اکنون پس از شش الی هفت سال مشخص شده است که هدف دولت و حاکمیت 
از این ادغام مبنی بر کوتاه شدن مسیر تصمیم گیری و کوچک شدن دولت محقق 
نش��ده و حاصل این تصمیم تجمیع س��اختار دو وزارتخانه بوده است و نه ادغام. 
در عین حال همان گستردگی و عرض و طول وجود دارد و تصمیم گیری ها نیز 
برعهده یک نفر است که اگر وزیر منتخب، از جنس بازرگانی باشد، تجربه نشان 
داده که صنعت به فراموشی سپرده می شود و اگر او از جنس صنعت باشد، تجارت 

و بازرگانی نادیده گرفته می شود.
رئیس کنفدراس��یون صادرات ای��ران با بیان اینکه ناکارآمدی س��اختار فعلی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت خود را در تنظیم بازار ماه های گذشته که کشور 
در ش��رایط تحریم قرار گرفت نش��ان داده اس��ت، افزود: اگرچه، در بس��یاری از 
اقتصادهای پیشرفته، امور تولید و تجارت در یک مجموعه مدیریت می شود، اما 
میزان دخالت دولت در اقتصاد ایران با این کشور ها قابل قیاس نیست. از این رو 
به نظر می رسد، برای توجه ویژه به صنعت، وزارت صنایع و برای توجه به حوزه 
بازرگانی و تجارت، وزارت بازرگانی باید احیا شود. در عین حال، این دو وزارتخانه 

باید با تمام وظایف و اختیارات از یکدیگر تفکیک شوند.
محمد الهوتی افزود: اهمیت توجه به صنعت نیز قابل انکار نیس��ت، اما نباید 
به بهانه حمایت از صنعت، تجارت تحت الش��عاع سیاست های حمایتی از صنعت 
قرار گیرد و کش��ور با مش��کات عدیده و بزرگی رو به رو شود که طی یک سال 
گذش��ته با آن رو به رو بوده ایم؛ مش��کاتی مانند صدور بخشنامه های متعدد و 
متناقض که بیش��تر ناش��ی از تجمیع دو وزارتخانه و غفلت از اهمیت واردات و 

صادرات انجام گرفت.
صادرات برای ۷ میلیارد نفر

 احمدرضا فرش��چیان، یکی دیگر از اعضای هی��ات نمایندگان اتاق تهران نیز 
موافق تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در این باره می گوید: دنیا به 

سوی تخصص پیش می رود و آنچه امروز به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت 
شکل گرفته است، بدنه بسیار بزرگی دارد و کسی هم که در رأس آن نشسته، به 
همه امور مربوط به حوزه های صنعت و بازرگانی وزارتخانه مسلط نیست. بنابراین، 
ام��روز ضرورت ایجاب می کند که این دو از یکدیگر جدا ش��وند تا وزیری که در 

رأس آن قرار می گیرد، تخصصی تر به مسائل رسیدگی کند.
او با بیان اینکه در س��ال های گذش��ته، حوزه صادرات مغفول واقع شده است، 
ادامه داد: کش��وری موفق اس��ت که همه ش��ئون اقتصادی آن بر محور صادرات 
اس��توار باشد. هدف سیاس��ت گذاران باید تجارت با دنیای 7 میلیارد نفری باشد 
نه بازار7۰ میلیونی خودمان. بنابراین در ساختار جدید این وزارتخانه ها، توجه به 
ص��ادرات باید در اولویت قرار گیرد و تولید و واردات نیز باید در خدمت صادرات 

باشد.
پایگاهی جدید برای رسیدگی به امور بازرگانی

کاوه زرگ��ران نی��ز با اش��اره به اینکه سیاس��ت های تج��اری، ممنوعیت ها و 
محدودیت ها در کشور اغلب با ابزارهای منسوخ شده در دنیا اعمال می شود، گفت: 
به نظر می رس��د ایجاد یک پایگاه جدید یا وزارتخانه تخصصی برای پرداختن به 
امر بازرگانی در شرایط فعلی الزم است.  این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در 
ادامه به نابسامانی ها در تولید و واردات کاالهای مختلف از جمله خودرو اشاره کرد 
و گفت: از زمانی که اختیار واردات و تعرفه گذاری و تولید خودرو در دس��ت یک 
وزارتخانه قرار گرفت، خودروس��ازی ایران هیچ گونه پیشرفتی حاصل نکرد و این 
همه نابسامانی نیز در این صنعت پدید آمد. در واقع، صنعت خودرو، تنها توانسته 
از حمایت های دولتی که به سبب ادغام این وزارتخانه برای آن ایجاد شده است 
بهره ببرد. من فکر می کنم، جدایی این دو وزارتخانه به اتخاذ تصمیمات سالم و 

مستقل در حوزه های مختلف بینجامد.
او افزود: مردم ما برای بس��یاری از کاالها نظیر پوش��اک یا خودرو هزینه های 
بیش از آنچه در سایر کشور ها وجود دارد، می پردازند. به بیان دیگر، ما همه چیز 
را گران تر از سایر مردم دنیا خریداری می کنیم و از طرفی صنایع کشور زیر سایه 
تعرفه های حمایتی، س��ینرژی خود را از دست داده اند. از این رو، چنانچه وزارت 
بازرگانی احیا شود، باید در یک برنامه بلندمدت به خوداتکایی صنایع کمک کند، 

به نحوی که آنها نتوانند از قوانین موجود در کشور سوءاستفاده کنند.

آسیب شناسی طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت که سرانجام در دو کمیسیون مجلس تصویب شد

آزمون و خطای تفکیک و ادغام 

چند روز پیش بود که شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با ارسال نامه ای به رئیس 
مجلس شورای اس��امی، نسبت به بازگشت ساطین با تش��کیل وزارت بازرگانی 
هش��دار داد. براساس این نامه، ظهور »سلطان گوشت« و »سلطان شکر« محصول 
وزارت بازرگانی در گذشته است، بنابراین مجلس باید نسبت به طرح دوباره تفکیک 
وزارت »صمت« برای چهارمین بار طی دو س��ال اخیر از یکس��و و تش��کیل وزارت 
بازرگانی و عواقب آن پاس��خگو باش��د.  به باور تحلیلگ��ران اقتصاد مقاومتی، طرح 
تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مورد موافقت دو کمیسیون مجلس 
ق��رار گرفته که طیف گس��ترده ای از اقتصاددانان، دیدگاه دیگ��ری دارند. به اعتقاد 
صاحب نظران، کوچک کردن دولت همواره یکی از مس��یرهایی بوده که بسیاری از 

کشورهای توسعه یافته برای رشد و افزایش کیفیت تصمیم گیری ها دنبال کرده اند.
از سوی دیگر اما مخالفان این طرح معتقدند نمی توان سیاست های این دو بخش 
را جدا از یکدیگر دانس��ت و تفکیک این وزارتخانه به نفع سیاس��ت های صنعتی و 
تج��اری نخواه��د بود. با این حال، به گفته برخی تحلیلگ��ران هد  ف از تفکیک این 
وزارتخانه مش��خص نیس��ت و سوال این است که آیا د  ر راستای کنترل بازار و رصد   

وارد  ات کاال مجد  دا   تصمیم به تفکیک این وزارتخانه گرفته شده است؟
در ادامه گزارش، پنج دلیل کارشناس��ی که به اعتقاد ش��بکه تحلیلگران اقتصاد 

مقاومتی، تشکیل وزارت بازرگانی را فاقد توجیهات الزم می کند، آمده است:
* در حال حاضر هیچ یک از وزارتخانه های صمت و کشاورزی، مسئولیت تنظیم 
بازار محصوالت اساس��ی را نمی پذیرند؛ دلیل این مس��اله آن اس��ت که وزارتخانه 
مسئول، باید در برابر مطالبات مردمی پاسخگو باشد. به همین دلیل، دولت به دنبال 
تش��کیل وزارتخانه سومی اس��ت که این مسئولیت را برعهده آن بگذارد؛ حال آنکه 
طبق قانون »تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی«، 
مسئولیت تنظیم بازار محصوالت اساسی برعهده وزارت جهاد کشاورزی است و این 
وزارتخانه باید پاسخگویی الزم را درخصوص تنظیم بازار محصوالت اساسی داشته 
باشد. قبول مسئولیت توسط وزارت جهاد کشاورزی و در اختیار گرفتن ستاد تنظیم 
بازار و س��ایر وظایف متناس��ب ب��ا آن، زمینه را برای مدیری��ت و تنظیم بهتر بازار 

محصوالت اساسی بدون نیاز به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی فراهم می  کند.
* دلیل اولیه برای افزایش نرخ محصوالت اساسی، رشد شدید نرخ ارز است، اما 
آنچه به این مساله دامن زده، تخصیص ارز دولتی برای واردات این محصوالت است. 
تخصیص دالر ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصوالت اساسی، باعث شکل گیری رانت 
و بازار قاچاق برای این محصوالت شد و به افزایش بیش از حد قیمت آنها انجامید. 
به عنوان نمونه در مورد گوشت، بخشی از محموله های وارداتی با ارز دولتی، به دلیل 
صرفه باال، مجددا به صورت قاچاقی به کش��ورهای همس��ایه صادر شد و دالالن در 
این میان، از اختاف ارز دولتی با ارز آزاد در تامین این محصول، سودهای کان به 
دس��ت آوردند؛ همزمان بخشی از دام مولد کشور نیز به صورت قاچاقی با قیمت ارز 
آزاد، به کشورهای همسایه صادر شد که این نیز کمبود عرضه در بازار را به همراه 
داشت. در نتیجه، وضعیت عرضه و تقاضا در بازار دچار نوسان شد و افزایش بی رویه 
قیمت گوشت را به همراه داشت؛ در سایر محصوالت اساسی نیز وضعیت به همین 
منوال بود و تخصیص نامطلوب ارز دولتی و نظارت ناقص، بهم ریختگی این بازارها را 
به همراه داشت، بنابراین این مساله نیز ریشه در شیوه مدیریت ارزی کشور داشته 

و ارتباطی با تشکیل وزارت بازرگانی ندارد.
* برخ��اف آنچه دولت تصور می کند، حتی اگ��ر در کوتاه مدت، وزارت بازرگانی 
بتواند بازار محصوالت اساسی را مدیریت کند، با توجه به اینکه واردات بر تولید غلبه 
پیدا می کند، توان تولیدی کشور به ویژه در محصوالت اساسی تضعیف خواهد شد 
که به راحتی امکان بازگش��ت آن وجود ندارد. وابس��تگی در محصوالت اساسی که 
یک بخش راهبردی محسوب می شود، آن هم در شرایط تحریم، نتیجه این وضعیت 
خواهد بود. حال آنکه در س��ال های گذش��ته، دستاوردهای متعددی ناشی از ادغام 
بازرگانی در وزارت کش��اورزی نظیر رشد ۲3درصدی تولید محصوالت کشاورزی، 
خودکفایی در تولید محصوالت اساسی نظیر گندم و شکر، کاهش 5 میلیارد دالری 
تراز منفی بازرگانی بخش کشاورزی و بهبود وضعیت صادرات محصوالت کشاورزی، 
حاصل ش��ده اس��ت. با وجود این، با توجه به عمر کوتاه باقی مان��ده دولت و اینکه 
اصاحات نهادی نیازمند گذر زمان حداقل یک ساله برای تثبیت و اثرگذاری است، 

این اقدام حتی در کوتاه مدت نیز نمی تواند منجر به بهبود وضعیت بازار محصوالت 
اساسی شود، بنابراین تشکیل وزارت بازرگانی نمی تواند تنظیم بازار را بهبود بخشد 
و عما در ش��رایط فعلی کشور که نیازمند اقدامات هوشمندانه و فوری است، تنها 
زمان را از دولت و نهادهای اجرایی می گیرد که این به زیان مردم و اقتصاد کش��ور 

تمام خواهد شد.
* براس��اس مطالعات تطبیقی و الگوی کشورهای پیش��رفته، کیک اقتصاد باید 
به صورت عمودی افراز ش��ود؛ به این معنا که برای چابک سازی بخش های مختلف 
اقتصادی از جمله کش��اورزی، صنایع مختلف، معادن و…، این بخش ها باید از هم 
تفکیک ش��وند. در واقع، افراز افقی و تفکیک کارکردهای مختلف اقتصاد از جمله 
تولید و تجارت، تنها منجر به تضعیف بخش تولید و غلبه واردات خواهد شد و مانند 
گذشته، به ظهور و بروز افراد صاحب قدرت در واردات محصوالت مختلف که از آنها 
تحت عناوینی چون »سلطان گوشت«، »سلطان شکر« و… یاد می شود، می انجامد، 
بنابراین از این منظر نیز تشکیل وزارت بازرگانی توجیه کارشناسی و عملیاتی ندارد.

* طبق گزارش اداره کل قوانین مجلس ش��ورای اس��امی، طرح تشکیل وزارت 
بازرگانی مغایر با اصل 75 قانون اساس��ی، ماده ۲8 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 
۱۶ سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۱۰ سیاس��ت های کلی نظام اداری 
اس��ت، بنابرای��ن تصویب چنین طرحی در بادی امر، غیرقانون��ی بوده و در تضاد با 
اس��ناد باالدستی است و اگر در دستور کار قرار گیرد، برای تصویب به دوسوم آرای 
نمایندگان مجلس ش��ورای اسامی نیاز دارد. در این نامه همچنین به این موضوع 
اش��اره ش��ده که با توجه به موارد گفته شده، تش��کیل وزارت بازرگانی نمی تواند به 
بهبود وضعیت تنظیم بازار محصوالت اساس��ی منجر شود؛ همچنان که در شرایط 
تحریم، این اقدام بیش از زمان های عادی به زیان کش��ور اس��ت و مجلس شورای 
اسامی باید نسبت به عواقب این تصمیم برای اقتصاد کشور پاسخگو باشد. در این 
بین در شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده است »راهکارهای هوشمندانه برای 
تنظیم بازار محصوالت اساسی« را که در آن نیازی به تغییر ساختاری وجود ندارد 

به مجلس ارائه کند.

تحلیلگران اقتصاد مقاومتی هشدار دادند

بازگشت سالطین با وزارت بازرگانی

نگاه

چرا نهاد پژوهشی مجلس با تفکیک وزارت صمت مخالف 
است؟

نه به جدایی صنعت از تجارت

وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت از حدود کمتر از ی��ک قرن قبل 
تاکنون ۱۱ بار دچار تفکیک و ادغام شده است و به نظر می رسد سال 
98 نیز شاهد دوازدهمین تجربه تفکیک در این وزارتخانه خواهیم بود. 
ب��ا آنکه الیحه تفکیک وزارتخان��ه صنعت، معدن و تجارت پیش از این 
س��ه بار به مجلس رفت و هر بار با مخالفت نمایندگان مجلس رو به رو 
ش��د، با این حال، اواخر سال گذشته و پس از رد چندباره برنامه دولت 
برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی بهارستان نشین ها، 
باالخره اص��رار دولت دوازدهم منجر به صدور رای مثبت کمیس��یون 

اجتماعی مجلس به تفکیک این وزارتخانه شد.
اما پس از س��یگنال مثبت کمیس��یون اجتماعی مجلس نس��بت به 
تفکیک وزارت صمت، س��پس نوبت کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
بود تا موافقت خود را نس��بت به تفکیک این وزارتخانه اعام کند. این 
کمیس��یون با آغاز به کار مجلس در سال 98 و در اواخر فروردین ماه با 
طرح تفکیک بخش بازرگانی از این وزارتخانه و تش��کیل دو وزارتخانه 
موافقت ک��رد، اما موافقت کمیس��یون صنایع و معدن ع��اوه بر آنکه 
بازگش��ت مجدد این طرح به مجلس را به همراه داشت، با تغییری در 
نام گذاری وزارتخانه تفکیک شده نیز همراه بود، به طوری که در ابتدای 
امر، طرح تشکیل وزارت بازرگانی و صنعت و معدن در دستور کار قرار 
گرف��ت، اما در طرح جدی��د، وزارت بازرگانی ب��ه وزارتخانه »تجارت و 

توسعه« تغییر نام داده است. 
البته طرح جداس��ازی وزارتخانه صنعت، مع��دن و تجارت مخالفان 
سرس��ختی ه��م دارد؛ از جمله مرکز پژوهش ه��ای مجلس که چندی 
پیش با بررسی تجربیات بیش از ۱۰۰ کشور جهان و مقایسه تطبیقی 
کارکردهای وزارتخانه های صنعت در کش��ورهای مختلف از یکپارچگی 
سیاس��ت های صنعتی و تجاری دفاع کرد و تفکیک این وزارتخانه ها را 
نوعی عقبگرد از پیشرفت های حاصل شده در سال های گذشته توصیف 
کرد. حال که الیحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت سرانجام با 
موافقت کمیس��ون صنایع مجلس همراه شده و قرار است برای بررسی 
در جلسه علنی پارلمان، تقدیم هیات رئیسه مجلس شود، بهتر است تا 

نگاهی به استدالل  های بازوی فکری مجلس بیندازیم.
مرکز پژوهش های مجلس معتقد است که مهم ترین ماموریت دولت 
در ش��رایط کنونی، رفع اشکاالت کارکردی در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اس��ت، نه جدایی صنعت از تجارت. بررس��ی تجارب کشورهای 
مختل��ف نیز نش��ان می دهد تمرک��ز در اتخاذ سیاس��ت های تجاری و 
صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد، رویکردی است که در اکثر کشورها 

پیگیری می شود. 
به تعبیر بازوی پژوهش��ی مجلس، بررس��ی تجربیات کشورها اعم از 
»توس��عه یافته و پیش��رفته صنعتی« و »تازه صنعتی و اقتصادهای در 
حال گذار« نش��ان می دهد »ادغام صنع��ت و تجارت«، »ادغام صنعت، 
تج��ارت و انرژی در وزارت اقتصاد« و »وزارت تجارت مس��تقل یا توام 
با برخی بخش های خاص« س��ه الگوی حاکم در این کشورها به شمار 
می رود. مطالعه کش��ورهای توسعه یافته نشان می دهد در این کشورها 
سیاس��ت گذاری ها به گونه ای اس��ت که بخ��ش بازرگانی هم راس��تا با 
بخش ه��ای تولیدی و صنعتی حرکت می کند. این در حالی اس��ت که 
اکث��ر موافقان و مخالف��ان تفکیک روی این موضوع اتف��اق نظر دارند 
که در س��ال 9۰، در اصل ادغامی صورت نگرفت و بیش��تر تجمیع دو 
وزارتخانه به وقوع پیوس��ت؛ ادغام شتاب زده ای که به باور اقتصاددانان، 

اهداف تولیدی و صادراتی در آن نادیده گرفته شده است.
البته س��ابقه تفکیک و ادغام حوزه های »صنایع و معادن« به همراه 
ح��وزه »بازرگانی و تجارت« به س��ال های قبل بازمی گ��ردد. ارزیابی ها 
نش��ان می ده��د از س��ال ۱3۰8 تاکنون ب��ه دفعات ادغ��ام و تفکیک 
وزارتخانه ها صورت گرفته که آخرین نوبت آن به س��ال ۱39۰ با ادغام 
وزارت بازرگانی و صنایع و معادن و تش��کیل وزارت »صنعت، معدن و 
تجارت« مربوط می شود. حاال با گذشت کمتر از یک دهه از ادغام این 
دو وزارتخان��ه و در میانه عمر دولت دوازده��م، باز هم معادله تفکیک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت برای چندمین بار مطرح شده است. 
نهاد پژوهش��ی مجلس در مطالعه خود، به این س��وال پاسخ داده که 
در کش��ورهایی که رشد س��ریعی در صنعتی شدن داش��ته اند، ساختار 
نهادهای صنعت��ی و بازرگانی چگونه بوده و منطق حاکم بر رابطه بین 
صنعت و بازرگانی در این کش��ورها به چه ش��کلی بوده است؟ مطالعه 
کشورهای توسعه یافته نشان می دهد در همه کشورها سیاست گذاری ها 
به گونه ای اس��ت که بخش بازرگانی در راس��تای بخش های تولیدی و 
صنعتی قرار می گیرد. بس��یاری از کش��ورها خصوصا کشورهای جنوب 
شرق آس��یا که رشد س��ریع صنعتی آنها به »معجزه آسیایی« مشهور 
ش��ده اس��ت از الگوی ادغام وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه 
اس��تفاده کرده اند. به طور مثال، کره جنوبی به عن��وان یکی از الگوهای 
رش��د س��ریع صنعتی، در همان آغاز تاس��یس جمهوری کره در سال 
۱9۴3، »وزارت صنع��ت و تجارت« را تاس��یس ک��رد. ژاپن نیز دارای 
همین الگو اس��ت و بسیاری از کشورهای اروپایی مثل آلمان، فرانسه و 
ایتالیا نیز از این الگو برای تنظیم سیاس��ت های تجاری و صنعتی خود 
اس��تفاده کرده و می کنند. این در حالی اس��ت که در اکثر کش��ورهای 
دارای وزارت بازرگانی مستقل از صنعت، سیاست های تجاری و صنعتی 
در نهادی مشترک، تصمیم گیری و همساز می شوند. بنابراین با بررسی 
تعداد کشورهای دارای »وزارت تجارت و صنعت« منفک یا ادغام شده 
در جه��ان، نمی توان به مدلی مناس��ب برای اقتصاد ایران دس��ت پیدا 
کرد، زیرا آنچه برای کشورهای موفق در این عرصه اهمیت دارد شکل 

ساختار وزارتخانه  نیست، بلکه کارکرد مورد نیاز این ساختار است.
با این همه، در گزارش دیگری که مرکز پژوهش های مجلس در سال 
88 منتش��ر کرده، بررس��ی وضعیت وزارتخانه های مرب��وط به صنایع، 
معادن و بازرگانی در ۴9 کشور دنیا نشان می دهد در بین این کشورها 
۶5درص��د آن��ان، این دو حوزه را در س��اختار دول��ت تفکیک کرده اند 
و در مقاب��ل 35درصد از کش��ورها، این دو ح��وزه را به صورت متمرکز 
اداره می کنن��د. اما در مطالعه دیگری که توس��ط »موسس��ه مطالعات 
و پژوهش های بازرگانی« انجام ش��ده و با وس��عت بیشتر و درخصوص 
۱۰۰ کش��ور دنیا صورت گرفته، تقریبا نس��بت برابری بین کشورهایی 
که دارای س��اختار متمرکز در اداره حوزه صنعت و بازرگانی هس��تند 
و کش��ورهایی که نهادهای مس��تقل برای مدیریت بازرگانی و صنعت 

دارند، برقرار است.
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رش��د قیمت مس��کن در یک س��ال گذش��ته کافی بود تا قدرت خرید به قدری 
کاهش یابد که خانه دار ش��دن به یک رویا تبدیل ش��ود، پس به نظر می رس��د این 
روند مدت زمان انتظار را افزایش و پس انداز برای خانه دار ش��دن را به یک ش��وخی 

تبدیل کرده است.
به گزارش فارس، براساس گزارشی که وزارت راه و شهرسازی در سال 93 منتشر 
کرد، س��ال های ۱389 تا ۱39۱ بیش��ترین طول دوره انتظار برای مسکن دار شدن 
خانوارهای ایرانی بود، به طوری که در س��ال ۱389، هر خانوار ایرانی با ذخیره یک 
س��وم درآمد خود برای خانه دار ش��دن باید 35 س��ال انتظار بکشد و این میزان در 
س��ال 9۰ با افزایش درآمد به 33 سال و در س��ال ۱39۱ با افزایش قیمت مسکن 

به 3۶ سال رسید.
این آمار نشان می دهد که رشد بیش از ۱۰۰درصدی قیمت مسکن در یک سال 
گذشته قطعا این آمارها را جابه جا خواهد کرد، به طوری که اگر درآمدها را به میزان 
نرخ تورم رش��د کرده تلقی کنیم، این رشد قیمت مسکن است که از این نرخ تورم 
پیشی گرفته و هر خانوار ایرانی که حداقل دستمزد را دریافت می کند، حداقل باید 

۴۰ سال پس انداز کند تا بتواند صاحب مسکن شود.
بنابر این گزارش، خانوارهای ایرانی براساس آمار عملکردی وزارت راه و شهرسازی 
در سال ۱39۱ اگر تمام درآمد ساالنه خود را ذخیره کنند، ظرف ۱۲ سال خانه دار 
خواهند ش��د و با ذخیره یک س��وم حقوق خود باید برای خانه دار ش��دن 3۶ سال 

انتظار بکشند.
ش��اخص دسترسی به مسکن ش��هری برای یک واحد نمونه ۱۰۰ متر مربعی با 
ذخیره تمام حقوق ساالنه خانوار در سال ۱37۶ پنج سال بوده است که این شاخص 

در سال ۱383 نیز پنج سال و در سال 7۶ به شش سال رسیده است.
گزارش اخیر بانک مرکزی که متوس��ط قیمت مسکن در تهران را ۱۱ میلیون و 
۲7۰ هزار تومان است نشان داد که باید مدت انتظار برای خرید یک واحد مسکونی 

را بیش از ۴۰سال در نظر گرفت و آن را تایید کرد.
ش��اخص دسترسی به مسکن شهری براساس درآمد خانوار و قیمت مسکن طی 
هر س��ال بنابر گزارش های هزینه-درآمد مرکز آمار ایران و گزارش های آماری دفتر 
برنامه ریزی و اقتصاد مسکن تهیه شده است و به عبارتی در سال ۱37۱ هر خانوار 
ایرانی با محاس��به قیمت یک واحد نمونه ۱۰۰ متر مربعی به ارزش ۲۱7۰۰ هزار 
ریال و درآمد 35۴۱ هزار ریال طول دوره انتظار)ذخیره یک س��وم درآمد س��االنه 

خانوار( ۱8 س��ال بوده اس��ت که در س��ال ۱37۶ با افزایش درآمد به ۱۲۱۱۶ هزار 
ریال و قیمت مسکن 597۰۰ هزار ریال طول دوره انتظار به ۱5 سال رسیده است.

انتظار ۴6 ساله در صورت تغییر نکردن قیمت مسکن
در همین زمینه، مهدی روانشادنیا، کارشناس مسکن در مورد اینکه آیا می توان 
با پس انداز صاحب مسکن شد، گفت: اگر متوسط قیمت یک متر مربع مسکن که 
به تازگی از س��وی بانک مرکزی منتش��ر شده را ۱۱ میلیون تومان در نظر بگیریم، 
اگر یک متقاضی بخواهد یک واحد مس��کونی 75 متری خریداری کند، باید حدود 
8۲5 میلی��ون تومان پرداخت کند، ح��ال اگر حداقل حقوق ۱،5 میلیون تومان در 
نظر گرفته شود، باید بیش از ۴۶ سال در صورت تغییر نکردن قیمت مسکن انتظار 

و پس انداز کند، تا صاحب مسکن شود.
وی افزود: به هر حال مکانیزم های تامین منابع مالی و تس��هیات شاید به نوعی 
بتواند به خانه دار ش��دن کمک کند، اما سقف کنونی تسهیات مسکن پاسخگوی 
خرید مس��کن نیست و پوش��ش چندان مناسبی در ش��هرهای بزرگ برای خرید 

نمی دهد.
هرچند اسامی، وزیر راه و شهرسازی روز یکشنبه در پاسخ به این سوال خبرنگار 
فارس که پرس��ید، آیا با توجه به رش��د قیمت مس��کن پس انداز هنوز هم می تواند 
مردم را صاحب مس��کن کند، نکته جالبی مطرح کرد و گفت: با بلیت بخت آزمایی 
که نمی توان صاحب مس��کن شد و پس انداز که از گذشته بوده می تواند در خانه دار 

کردن مردم کمک کند.
2 راهکار برای کاهش دوره انتظار مسکن

ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه س��ازان تهران دو راهکار را برای کاهش دوره 
انتظار مس��کن و کاهش ش��اخص دسترسی به مسکن پیش��نهاد کرده و می گوید: 
»افزایش قدرت خرید، نه با افزایش س��قف تس��هیات و کاهش قیمت مسکن دو 

راهکاری است که دولت می تواند برای بهبود وضعیت بازار مسکن اتخاذ کند.
 وی معتقد اس��ت که کاهش قیمت مس��کن تنها در صورتی اجرایی خواهد شد 
که دولت با ارائه تس��هیات به انبوه س��ازان، تولید مسکن در کشور را افزایش دهد. 
به عبارت دیگر، با توجه به اینکه در حال حاضر برای پاس��خ به تقاضای مس��کن در 
کشور، باید ساالنه یک میلیون واحد مسکونی تولید شود، در نتیجه نیاز است، دولت 
ابتدا با ارائه تس��هیات ازجمله زمین ارزان قیمت و س��ایر تس��هیات ارزان، زمینه 

افزایش تولید مسکن را فراهم کند.«

بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن نیز معتقد است که برای جبران کسری میان 
عرضه و تقاضای بازار مسکن، برنامه درازمدتی نیاز است که باید براساس آن زمینه 
تولید متناسب با تقاضا آغاز شود. برای اجرای این طرح باید همه ابزار های مالی در 

اختیار مسکن و بخش خصوصی قرار داده شود.
پس ان��داز کردن برای خرید مس��کن ک��ه در دولت یازدهم با تاس��یس صندوق 
پس انداز مسکن با سقف پرداخت 8۰ میلیون تومان آغاز به کار کرد، شاید در همان 
سال 93 می توانست تا 5۰درصد قیمت یک واحد مسکونی متوسط را پوشش دهد، 
اما حال با توجه به رش��د لجام گسیخته مسکن که از شرایط اقتصادی تاثیر گرفته 
است، نشان می دهد، حتی مکانیزم تامین منابع مالی هم نمی تواند در کنار پس انداز 

به متقاضیان مسکن کمک کند.
داده های آماری )گزارش روز یکش��نبه بانک مرکزی درخصوص قیمت مس��کن 
موید این موضوع است( نشان می دهد که در گروه هدف این برنامه )یعنی خانوارهای 
فاقد مس��کن ملکی( پس انداز قابل ذکری وجود ندارد که با سپرده گذاری حتی در 
صندوق پس انداز مسکن که کفاف و پوشش کمتر از ۲۰درصدی قیمت یک واحد 
مسکونی را در تهران می دهد، بتوانند فرآیند خرید مسکن را آغاز کنند که آمارهای 

اقتصادی بانک مرکزی در این مورد کاما واضح است.
»شاخص دسترسی به مسکن« از نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد 
س��االنه خانوار به دست می آید. پس اگر یک خانوار در شرایطی تمام درآمد خود را 
به طور کامل پس انداز کند، در سال ۱39۱ می توانست ظرف ۱۲ سال خانه دار شود، 
پس در یک شرایط طبیعی )با توجه به مخارجی که دارد( اگر یک سوم درآمد خود 
را ذخیره کند برای خرید یک خانه باید 3۶ س��ال انتظار می کش��ید که عدد 3۶ به 

»طول دوره انتظار« تعبیر می شود.
حال مطابق آمار بانک مرکزی، خانوارهای کشور، 3۴درصد )بیش از یک سوم( از 

درآمدهای خود را صرف هزینه های مسکن می کنند.
ب��ا این اوص��اف آی��ا خانوارها کش��ش آن را دارند ک��ه عاوه ب��ر چنین هزینه 
سرس��ام آوری، مبلغ جداگانه ای را برای سرمایه گذاری مسکن هزینه کنند و درصد 
بیشتری از درآمد خود را حداقل برای میان مدت به هزینه مسکن اختصاص دهند؟ 
به عبارت دیگر آمارها نشان می دهد که درآمد و دارایی خانوارهای فاقد مسکن، به 
س��ختی کفاف پرداخت اجاره و ودیعه محل سکونت فعلی آنان را می دهد و دارایی 

مضاعفی جهت سرمایه گذاری برای خرید مسکن باقی نمی ماند.

رویای دست نیافتنی خرید مسکن با پس انداز

انتظار برای خانه دار شدن به باالی ۴۵ سال رسید
یادداشت

آیا ایران یک کشور در حال توسعه است؟

جوزف اس��تیگلیتز، برنده نوبل اقتصاد در س��ال ۲۰۰۱، جمله ای 
بدیه��ی اما تکان دهنده دارد: »عنوان کش��ورهای در حال توس��عه 
به طور کامل ش��فاف و رس��ا نیست، چراکه بس��یاری از کشورهای 
موس��وم به در حال توس��عه عمًا هیچ حرکتی به س��مت توس��عه 
نداش��ته و اصوالً در مس��یر توسعه یابی نیس��تند.« این جمله ساده 
اما تلخ، رؤیای ش��یرین بسیاری از ما شهروندان کشورهای در حال 
توس��عه را بر باد می دهد، چرا که ما س��ال ها ب��ه خودمان اینچنین 
دلداری داده ایم که اگرچه توسعه یافته نیستیم، اما در مسیر توسعه 

قرار داریم و دیر یا زود به آن خواهیم رسید.
بررس��ی روند و دس��تاوردهای کش��ورهای موس��وم ب��ه در حال 
توس��عه در سال های اخیر نیز نظر اس��تیگلیتز را تأیید می کند. در 
بررس��ی مؤلفه های توس��عه یافتگی در پیوستار کش��ورهای موسوم 
به در حال توس��عه، کش��ورهایی نظیر برزیل، هند، مالزی، ش��یلی، 
چین و ترکیه توانس��ته اند روند مس��تمر توس��عه را طی کنند و در 
دروازه توس��عه یافتگی بایستند و در س��مت دیگر انبوه کشورهایی 
قرار دارند که در امتناع توس��عه گرفتارن��د و بعضاً روند قهقرایی به 
س��مت توس��عه نیافتگی را طی می کنند. اینجاس��ت که باید گفت 
اگرچه کش��ورهای دو س��وی این پیوستار در دس��ته کشورهای در 
حال توسعه طبقه بندی می شوند، لیکن احتماالً واژه فقر موجب این 
نامگذاری ش��ده است؛ وگرنه این کشورها از حیث اراده و حرکت به 

سمت توسعه، لزوماً با هم متناسب و همنوا نیستند.
ب��رای دس��ته بندی دقیق ت��ر می بایس��ت کش��ورهای موجود در 
طیف در حال توس��عه، با درجه ای از خواس��تن و توانس��تن توسعه 
درجه بن��دی ش��وند و این کش��ورها ب��ه طبقات متعددی ب��ا نام ها 
و ویژگی های متفاوت تقس��یم ش��وند. دکتر رض��ا واعظی در مقاله 
خ��ود با عن��وان »نقد مدیریت دولتی و مدیریت توس��عه در ایران« 
که اس��فندماه 97 منتشر ش��د، در خال تحلیل نظام اداری توسعه 
ایران، خواس��تن و توانستن را دو عنصر الزامی برای توسعه می داند: 
»برای رس��یدن به توسعه به طور همزمان به دو عنصر نیاز داریم که 
در تمام کشورهای موفق اخیر مانند ژاپن و برزیل اتفاق افتاده است: 
یکی عنصر خواستن و دیگری عنصر توانستن. به عنصر خواستن در 
علم سیاس��ت، عزم و اراده سیاسی می گویند که محصول یک نظام 
سیاس��ی سالم، باکفایت، کارآمد و مبتنی بر رأی مردم است. عنصر 
توانس��تن به نظ��ام اجرایی و اداری برمی گردد که این توانس��تن از 
قدرت فنی، قدرت س��ازمانی و تخصصی نهادهای اجرایی برمی آید، 
بنابرای��ن اگر کس��ی )فرد یا س��ازمان( بخواهد و نتوان��د، به هدف 
نمی رس��د و اگر کس��ی نخواهد ولی بتواند، در مق��ام تئوری بازهم 
نمی تواند موفق ش��ود.« در تبیین در حال توس��عه بودن به معنای 
واقعی کلمه، می بایس��ت رکن خواس��تن را پررنگ ت��ر کرد، چراکه 
توانایی حرکت به سمت توسعه، فرزند اراده و خواست توسعه است 
و همه کشورهای موفق در وادی توسعه نخست درخصوص ضرورت 
و اهمیت امر توسعه به اجماع ملی رسیده اند. با توجه به این مطالب 
گفته ش��ده آیا می توان به س��والی که بر پیشانی این یادداشت نقش 
بس��ته پاسخ داد: »آیا ایران واقعاً کش��وری در حال توسعه است؟« 
برای پاسخ به این سوال باید دو ماحظه ابتدایی را در نظر داشت.

توسعه یافتگی به شهادت شاخص ها: یکی از مهمترین شاخص های 
توس��عه، شاخص توس��عه سرمایه انس��انی)HDI( است که از سال 
۱99۱ تاکنون از س��وی برنامه توس��عه سازمان ملل انتشار می یابد. 
ایران در این شاخص روند رو به رشدی داشته و در آخرین رده بندی 
به رتبه ۶۰  جهانی و چهارم منطقه دست یافته است. از سوی دیگر 
متوس��ط رش��د اقتصادی ایران در ۱۰ سال اخیر کمتر از ۲درصد و 
نرخ انباشت س��رمایه عمدتاً منفی بوده که در مقایسه با کشورهای 
منطق��ه بیانگر جایگاه پایین ایران در عمده ش��اخص های توس��عه 
اقتصادی نس��بت به آنهاس��ت که تحقق اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ از 

حیث اقتصادی را تا حد زیادی نامیسر می کند.
از س��وی دیگر نیز شکاف میان توس��عه یافتگی سرمایه انسانی و 
توس��عه نیافتگی ابعاد اقتصاد مل��ی می تواند منجر به تبعات مختلف 
اجتماعی و حتی امنیتی شود. به هر روی شاخص های توسعه بسیار 
فراوان و بعضا پیچیده بوده و تکیه بر شاخص های اقتصادی، توسعه 
انس��انی و آزادی کس��ب و کار برای تعیین وضعیت توس��عه یافتگی 
صرفا کافی نیس��ت. آهنگ حرکت ایران در برخی از ش��اخص های 
قاب��ل ارزیابی، انحراف معناداری از اهداف مقرر به ویژه در مقایس��ه 
با کش��ورهای رقی��ب منطق��ه ای دارد. اگرچه باید اث��ر تحریم ها و 
تنگناهای بین المللی را در این زمینه تعیین کننده دانس��ت. ش��اهد 
این مدعا اینکه نقاط بهبود رش��د اقتصادی کشور در سال های اخیر 
عمدت��ا در دوران ه��ای توافق های بین المللی ژن��و و برجام رخ داده 
است. در مجموع، مسیر ایران در راستای چشم اندازهای تعیین شده 
با کندی طی ش��ده و تداوم روند نی��ز قطعاً منجر به حصول اهداف 

ذکرشده در چشم اندازهای ملی ایران نخواهد شد.
توسعه خواهی ملی: بی تردید گام نخست و زیربنایی سفر توسعه، 
خواس��ت و اراده توسعه اس��ت. اگر تجربیات کشورهای توسعه یافته 
و در حال توس��عه واقع��ی را مرور کنیم، خواهیم دی��د که یکی از 
عمده ترین نقاط مشترک این کشورها وجود اجماع تمامی نهادهای 
قدرت درخصوص توس��عه و وجود درک نس��بی و روشن از مفهوم 
توس��عه نزد همه ذی نفعان ملی است. ش��اید این نکته ساده انگارانه 
و تا حدی سیاه اندیش��ی باش��د، لیکن در مرور و بررس��ی بسیاری 
از رویکرده��ا و مواضع افراد و نهادهای مختلف در کش��ور می توان 
رگه های فکری قابل توجهی را مش��اهده کرد که بیانگر آن است که 
بس��یاری از موثرین ملی، درک متعارف از توسعه را نپذیرفته و این 
امر می تواند موجب گسست فکری و اختال در اراده توسعه خواهی 
باش��د، لذا گام نخست در کشور، هم اندیشی و هم افزایی در راستای 
تعریف دقیق از توس��عه است. با این همه، آیا ایران کشوری در حال 
توسعه است؟ این سوال بنیادی و مهمی است که پاسخ آن بی تردید 
در خواس��تن و توانستن توسعه در کش��ور شکل خواهد گرفت. این 
دس��ت سواالت و پاسخ های احتماال دردناک می بایست ما را مجددا 
در مسیر مس��ابقه توس��عه قرار دهد؛ جایی که بسیاری از کشورها 
ضمن حل بس��یاری از اختافات فکری و فلسفی خود، تمام توان و 

زمان خود را درگیر توانستن و عمل توسعه ساخته اند.
منبع: ایسنا
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ایمان اسالمیان
تحلیلگر مدیریت عمومی و توسعه

نتایج طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران حکایت از آن دارد که س��رانه مس��کونی 
خانوار در ایران با سرانه در اختیار خانوارهای کشورهای توسعه یافته همچون آلمان 

و فرانسه برابری می کند.
به گزارش ایِبنا، مطالعات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 
نشان می دهد که سرانه زیربنای مسکونی در اختیار خانوار در ایران به بیش از ۲7 
مترمربع رس��یده است. این در حالی اس��ت که در سال ۱385 این سرانه در حدود 
۲5 مترمربع بوده اس��ت. گزارش این موسس��ه نشان می دهد اندازه این شاخص در 
کش��ورهایی همچون مصر، مراکش، آذربایجان و کره جنوبی بس��یار کمتر از ایران 

است.
این ویژگی س��بب شده است سهم هزینه تامین مس��کن در سبد خانوار ایرانی 
افزای��ش قاب��ل توجهی پیدا کند. به گونه ای که این رق��م از 5 میلیون و 9۰۰ هزار 
تومان در سال 85 به ۲۱ میلیون تومان رسیده است. در سال ۱385، سهم مسکن 
در سبد هر خانوار ایرانی معادل ۲8درصد بوده است اما آخرین آمارها حکایت از آن 

دارد که این سهم از 33درصد در سال های اخیر عبور کرده است.
این مطالعه با اشاره به نقش پس انداز در فرآیند تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی 
تاکید دارد: اگرچه تصمیم به پس انداز در سطح خرد و از سوی خانوار اتخاذ می شود، 
اما شرایط عمومی اقتصاد که متاثر از سیاست های کان و عملکرد بازارها است نقش 
انکارناپذیری بر رفتار پس اندازی خانوارها دارد. به اعتقاد محققان این موسسه برآیند 

سیاست های اقتصادی در کشور موجب تضعیف درآمد شده است.
گزارش موسس��ه عال��ی آموزش و پژوه��ش مدیریت و برنامه ریزی با اش��اره به 
ناکارایی بازارهای مالی و س��از و کارهای تبدیل پس انداز به سرمایه، تاکید می کند: 
پس اندازهای صورت گرفته به جای آنکه در تولید کاالها و خدمات قابل مبادله به کار 

رود در تولید کاالی غیرمبادله همچون مسکن استفاده می شود.
مطالعه جامع اقتصاد ایران نشان می دهد که رفتارهای سفته بازانه عاملی در جذب 
بیشتر منابع در بخش مسکن و زمین و خلق بازده های اسمی بوده است. در نهایت 
سکونت در مسکنی بیش از نیاز خانوار یا داشتن بیش از یک محل سکونت برای هر 

خانوار، جانشین پس انداز نقدی در خانوارهای ایرانی شده است.
از دیدگاه محققان این پژوهش، واژه تبدیل به احسن کردن که در ادبیات مسکن 
وارد ش��ده، به مفهوم تغییر محل سکونت و ارزشمندتر کردن مسکن با استفاده از 
پس اندازهای ریالی است. این مفهوم نشانه ای از نوع دیگر خریدهای ملکی است که 
همه خانوارها را درگیر کرده و موجب شده با هدف حفظ پس انداز، خانوارها دست 

به تغییر محل یا ارزشمندتر کردن واحد مورد سکونت باشند.
بخشی از خریدهای غیرمصرفی در بازار مسکن باعث شده است تعداد واحدهای 
مس��کونی خالی از س��کنه در یک دهه گذش��ته از ۴57 هزار به بیش از ۲ میلیون 
واحد مسکونی برس��د و مساحت زیربنای واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیز از 
57 میلی��ون مترمربع به ۲۶3میلیون مترمربع افزایش یابد. برآورد می ش��ود ارزش 

خانه های خالی نیز از ۲۰ هزار میلیارد تومان به 7۴7 هزار میلیارد تومان رس��یده 
باشد.

حق مسکن کارگران باالخره تصویب شد
در همین حال و در پی تصویب افزایش کمک هزینه مس��کن کارگران در هیات 

دولت، حق مسکن کارگران به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
به گزارش ایس��نا، حق مس��کن کارگران که پیش از این ۴۰ ه��زار تومان بود با 
تصویب شورای عالی کار در سال گذشته به ۱۰۰ هزار تومان رسید. وزارت کار هم 
مصوبه را به دولت ارس��ال کرد تا با تصوی��ب، در فیش حقوقی فروردین ماه اعمال 

شود، اما تصویب مصوبه با تأخیر همراه شد.
افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارکران در حالی است که بسیاری از فعاالن 

کارگری این مبلغ را ناچیز و حتی برای اجاره یک اتاق هم ناکافی می دانند.
در روزهای اخیر افزایش کمک هزینه مس��کن کارگران به تصویب کمیس��یون 
اقتصادی دولت رس��یده بود و مقامات کارگری با انتقاد از باتکلیفی کارفرمایان در 
عدم اباغ مصوبه خواستار تصویب هرچه سریع تر آن در هیأت دولت شده بودند تا 

در فیش حقوقی کارگران اعمال شود.
گفتنی اس��ت اعضای ش��ورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته با افزایش کمک 
هزینه مسکن کارگران موافقت کرده و آن را از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان 

رساندند.

سرانه مسکن خانوارهای ایرانی چند متر است؟

۷۴۷ هزار میلیارد تومان؛ ارزش خانه های خالی ایران 

سه شنبه
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تسهیالت ارزان قیمت بانک  پاسارگاد 
محدودیت ندارد

بانک  پاسارگاد با هدف کمک به رشد و شکوفایی چرخه اقتصاد کشور و افزایش 
دامنه خدمات بانکی، اقدام به اعطای تسهیات ارزان قیمت در قالب بسته حمایتی 
ویژه بانک می کند. به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، خسرو رفیعی مشاور 
مدیرعامل و مدیر روابط عمومی بانک  پاسارگاد ضمن اعام این خبر گفت: اعطای 
تسهیات ارزان قیمت، گشایش اعتبار اس��نادی داخلی و صدور انواع ضمانت نامه 
بانکی سه نوع از خدمات بانک  پاسارگاد هستند که به منظور کمک به افزایش تولید 
و اشتغال آفرینی ارائه می شوند.وی درخصوص طرح تسهیات ارزان قیمت ادامه داد: 
در این طرح مشتریان بانک  پاسارگاد اعم از حقیقی و حقوقی، فعاالن اقتصادی و 
صاحبان مشاغل می توانند با توجه به میزان اعتبار بانکی خود در سریع ترین زمان 
ممکن و با نرخ کارمزد دلخواه تسهیات دریافت کنند. به این ترتیب که متناسب با 
ضریب امتیازشان در بانک و با حداقل مانده روزانه یک میلیون ریال در حساب های 
جاری و کوتاه مدت خود مش��مول برخورداری از این تس��هیات می شوند. به هر 
یک میلیون  ریال در حس��اب های جاری یا کوتاه مدت مش��تری روزانه یک امتیاز 
تعلق می گیرد. رفیعی در ادامه ضمن بیان این مطلب که حساب های قرض الحسنه 
جاری و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی، سپرده های مشمول این تسهیات 
هس��تند، تصریح کرد: عدم وجود محدودیت، تنوع در نرخ تس��هیات، عدم نیاز 
به مس��دودی سپرده و نحوه بازپرداخت براساس نیاز مشتری از ویژگی های طرح 
تس��هیات ارزان قیمت هستند. مدیر روابط عمومی بانک  پاسارگاد در پایان تأکید 
کرد: مش��تریان می توانند برای کسب اطاعات بیشتر درخصوص بسته حمایتی 
بانک  پاسارگاد به شعبه های بانک  در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز مشاوره و 

اطاع رسانی بانک به شماره 8۲89۰ تماس حاصل کنند.

دارندگان دسته چک بخوانند
بانک مرکزی توضیحاتی را درباره »قانون اصاح قانون صدور چک« به منظور 
اطاع و آگاهی هموطنان منتش��ر کرد. به گزارش فرصت امروز به نقل از بانک 
مرک��زی، با توجه به اینکه قانون ص��دور چک پس از تصویب آن تیرماه ۱355 
ط��ی ادوار مختلف و در چند مرحله تغییر کرده و اصاحات برمبنای ش��رایط 
اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده اس��ت، طی س��ال های اخیر مجلس 
شورای اسامی مجدداً با مشارکت دستگاه های ذی ربط نسبت به انجام تغییراتی 
با رویکرد کاهش تعداد چک های برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد. اینک 
بانک مرکزی اعام کرده که با توجه به ش��رایط اقتصادی کنونی کشور و روند 
افزایشی تعداد چک های برگشتی، اتخاذ تدابیر الزم نیازمند وجود مبانی قانونی 
قابل اتکا بوده که در نسخه اصاحی قانون صدور چک، ساز و کارها و ابزارهای 
قانونی الزم پیش بینی ش��ده و این مهم محقق ش��د. الزم به ذکر است افزایش 
نظارت دقیق بر اعطای دسته چک به مشتریان و ایجاد شرایط پیشگیرانه در این 
خصوص می تواند منجر به اعتمادس��ازی بیش��تر در انجام مبادالت شود و تبعا 
از ب��ه وجود آمدن زمینه های گوناگون برای جرایم مختلف جلوگیری می کند. 
در این راس��تا طرح اصاح قانون صدور چک متضمن تغییرات و اصاحاتی در 
برخی موارد قانون مورد اشاره در جلسه علنی مجلس شورای اسامی که آبان 
پارسال تصویب ش��د، پس از تأیید شورای نگهبان تحت عنوان »اصاح قانون 
صدور چک« اباغ شد. متعاقب تصویب قانون مذکور، بانک مرکزی با همکاری 
کمیس��یون قضایی و حقوقی مجلس، طی برگزاری جلس��ات متعدد با حضور 
نهادهای ذی ربط، اقدام به بررسی ابعاد تغییرات ایجادشده کرده و بر این اساس 
و متعاقب این امر، تغییرات و اصاحات الزم، تدوین و موارد طی بخش��نامه ای 
در پایان اس��فند ۱397 از سوی مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی برای اجرا 
به شبکه بانکی اعام شده است. اهم موارد که پیش از این به شبکه بانکی برای 

اجرا اباغ شده است، به این شرح است:
۱- مهلت ۱۰ روزه برای ارس��ال اطاعات چک های برگش��تی به سامانه 
بانک مرکزی لغو ش��ده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانک ها 

مکلف به ارسال اطاعات مذکور به این سامانه هستند.
۲- بانک ه��ا مکلف به درج ک��د رهگیری روی گواهینام��ه عدم پرداخت 
صادره بوده و بدیهی است به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی 

و ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- به استناد تبصره ۲ ماده 5 مکرر، اطاعات چک های برگشتی اشخاص 
حقوقی در س��ابقه امضاکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد ش��د و خروج 

اشخاص مذکور از شرکت تأثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.
۴- درخصوص واریز کسری مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای 
رفع س��وءاثر از آن، مدت زمان مس��دودی مبلغ در حساب از دو سال به یک 

سال کاهش یافته است.
5- در صورت ارائه هر یک از مدارک مربوط به رفع س��وءاثر از چک های برگش��تی 
مذکور در متن قانون )الش��ه چک، رضایتنامه رس��می از دارنده چک، نامه رسمی از 
مرجع قضایی یا ثبتی ذی صاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی درخصوص چک؛ حکم 
قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک( پیش از یک سال از تاریخ 
انسداد مبلغ چک، بانک می بایست نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدودشده اقدام کند.

بانکنامه

از حدود 35۶ فقره طرح اعام وصول شده در صندوق توسعه ملی با مبلغی حدود 
۴۱میلیارد دالر برای دریافت تسهیات، برای ۲85 فقره با مجموع ۱8 میلیارد دالر 

تسهیات پرداخت شده است.
به گزارش ایس��نا، در اجرای قراردادهای عاملیت اعطای تسهیات ارزی صندوق 
توسعه ملی، طرح هایی که بانک ها تایید و به صندوق ارسال می کنند از نظر انطباق 
با ضوابط ناظر بر اعطای تسهیات از منابع صندوق بررسی و در صورت تأیید، اعام 

وصول )پذیرش اولیه( می شوند.
پس از اعام وصول، بانک عامل می تواند قرارداد مشارکت برای اجرای طرح را با 
متقاضی منعقد و با ارسال مدارک مربوطه نسبت به دریافت مسدودی برای طرح، 
که به مفهوم تخصیص تس��هیات ارزی از منابع صندوق اس��ت، اقدام کند تا از آن 

محل، گشایش اعتبارات مربوطه انجام شود.
این در حالی است که در صورت عدم ارسال مستندات الزم در مهلت مقرر، اعام 
وص��ول طرح لغو و در صورت ارائه دالیل توجیهی کافی از س��وی بانک عامل، این 

مهلت تمدید می شود.
بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدا )اول دهه ۱39۰( تا پایان آذرماه سال 
گذشته نشان می دهد که طرح های اعام وصول شده )فعال( با 35۶ فقره و با مجموع 
۴۱ میلیارد دالر بوده اس��ت که برای 3۲7 فقره از آنها 38 میلیارد دالر مس��دودی 
صادر شده است. از محل این مسدودی ها، مبلغی معادل ۲8.7 میلیارد دالر گشایش 
اعتبار فعال بابت 3۰5طرح انجام گرفته است که برای ۲85 فقره، حدود ۱8 میلیارد 

دالر پرداختی انجام شده است.
بر این اس��اس در ادامه ترکیب طرح های اعام وصول و مسدودشده و همچنین 
میزان گشایش ها و پرداخت های قطعی انجام شده از محل این مسدودی ها از ابتدای 
تأسیس صندوق تا پایان آذرماه سال گذشته در 9 فعالیت مورد بررسی قرار گرفته 

است.
۱- طرح های باالدستی نفت و گاز

سهم طرح های باالدستی نفت و گاز از طرح های اعام وصول شده ۱۶.8 میلیارد 
دالر و مربوط به ۱۱ فقره طرح بوده که برای تمام آنها مس��دودی صادر شده است. 
از طرح های دارای مسدودی، ۱3 میلیارد دالر موفق به گشایش اعتبار شده اند، که 
بابت آنها 8.5میلیارد دالر پرداخت ش��ده اس��ت. از مبلغ مسدودشده در این رشته 
فعالی��ت، ۶.8 میلیارد دالر بابت چهار فق��ره طرح مربوط به بخش خصوصی و 9.9 
میلیارد دالر بابت هفت فقره طرح مربوط به شرکت های وابسته به نهادهای عمومی 

غیردولتی است.
2- طرح های پایین دستی نفت و گاز

همچنین سهم طرح های پایین دس��تی نفت و گاز از طرح های اعام وصول شده 
۲98 میلیون دالر، مربوط به س��ه فقره طرح اس��ت که برای تمام آنها مس��دودی 
صادر ش��ده است. همچنین برای دو فقره از این طرح ها، 3۶ میلیون دالر گشایش 
اعتبار صورت گرفته اس��ت که بابت یک ط��رح از این دو طرح، ۲8 میلیون دالر به 
متقاضی پرداخت شده اس��ت. تمام طرح های مسدودشده در این بخش مربوط به 

بخش خصوصی است.
3- طرح های پتروشیمی

اما س��هم طرح های پتروش��یمی از طرح های اعام وصول شده ۴.۲ میلیارد دالر 
برای ۱۶طرح اس��ت ک��ه برای ۱۱ فقره از آن ها 3.۲ میلیارد دالر مس��دودی صادر 
شده است. به جز یک فقره از طرح های مسدودشده، به مبلغ ۲89 میلیون دالر، که 
مربوط به شرکت وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است، بقیه موارد مربوط به 
بخش خصوصی است )۱۰ فقره طرح به مبلغ معادل ۲.9 میلیارد دالر(. از مجموع 
طرح های مسدودشده، تمام ۱۱ طرح موفق به گشایش اعتبار، ۱.۶ میلیارد شده اند 

که بابت پنج فقره از آنها 338 میلیون دالر پرداخت شده است.
۴- طرح پاالیشگاهی

سهم طرح های پاالیشگاهی از طرح های اعام وصول شده ۴.5 میلیارد دالر برای 
هفت طرح اس��ت که برای ش��ش فقره از آن ها حدود ۴.3 میلیارد دالر مس��دودی 

صادر ش��ده است. س��ه فقره از طرح های مسدودش��ده به حدود ۲.5 میلیارد دالر 
مرب��وط به بخش خصوصی و ۱.7 میلیارد دالر مربوط به ش��رکت های وابس��ته به 
نهادهای عمومی غیردولتی اس��ت. بابت تمام طرح های مسدودشده در این بخش، 
3.9 میلیارد دالر گشایش اعتبار انجام شده که برای پنج فقره از آن ها ۲.7 میلیارد 

دالر پرداخت شده است.
۵- طرح های نیروگاهی

همچنین س��هم طرح های نیروگاهی از طرح های اعام وصول ش��ده معادل ۴.8 
میلی��ارد دالر برای 5۱ طرح اس��ت. از این تعداد ب��رای ۴۶ طرح، ۴.5 میلیارد دالر 
مس��دودی صادر شده است که ۴میلیارد دالر برای ۴۱ طرح گشایش اعتبار شده و 

۲.۴ میلیارد دالر نیز برای 37 طرح پرداخت شده است.
از طرح های مسدودش��ده، ۴۰ طرح به مبلغی معادل 3.۲ میلیارد دالر مربوط به 
بخش های خصوصی و تعاونی و شش طرح به مبلغ ۱.3 میلیارد دالر نیز مربوط به 

شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است.
6- طرح های حمل و نقل

سهم طرح های حمل و نقل از طرح های اعام وصول شده ۱.88 میلیون دالر برای 
۱۶طرح است که برای ۱3 فقره از آنها ۱.8۰ میلیون دالر مسدودی صادر شده است. 
از طرح های مسدودشده، سه طرح به مبلغ ۲99 میلیون دالر مربوط به شرکت های 
وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و ۱۰ طرح به مبلغ ۱.5۰3 میلیون دالر مربوط 

به بخش خصوصی و سایر است.
از مجموع طرح های مسدودش��ده در این بخش، هفت طرح موفق به گش��ایش 
اعتبار ش��ده اند که مبلغ آن در مجموع به 375 میلیون دالر می رس��د. همچنین از 
این اعتبارات، چهار طرح به مرحله پرداخت رسیده اند که حدود ۲8۱ میلیون دالر 

برای آنها پرداخت شده است.
۷- طرح های فوالد

س��هم طرح های فوالدی از طرح های اعام وصول شده 3.۲ میلیارد دالر برای 3۲ 

طرح است که برای 3۰ فقره از آنها ۲.8 میلیارد دالر مسدودی صادر شده است. از 
طرح های مسدودش��ده، معادل 553 میلیون دالر مربوط به شرکت های وابسته به 
نهادهای عمومی غیردولتی اس��ت. در مجموع، ۲9 طرح موفق به گش��ایش اعتبار 
اسنادی از محل مسدودی خود به مبلغ ۱.9 میلیارد دالر شده اند که ۲8 مورد از آنها 

به مرحله پرداخت رسیده و ۱.3 میلیارد دالر بابت آن پرداخت شده است.
8- طرح های سیمان، کاشی، سنگ و صنایع مشابه

اما س��هم طرح های مربوط به سیمان، کاشی، سنگ و صنایع مشابه از سرجمع 
طرح های اعام وصول ش��ده 358 میلیون دالر برای 3۲ طرح است که برای تمام 
آنها مس��دودی و پوشش ارزی صادر شده اس��ت. اعتبارات گشایش یافته از محل 
این مس��دودی ها برای 3۲طرح معادل 3۴۱ میلیون دالر اس��ت ک��ه 3۰ فقره از 
آنها به مرحله پرداخت رس��یده و بابت آنها در مجموع ۲87 میلیون دالر پرداخت 

شده است.
3۱ فقره از طرح های مسدودش��ده در این بخش، مربوط به بخش های خصوصی 
و تعاونی با مجموع مبلغی بالغ بر 3۴3 میلیون دالر است و یک فقره طرح به مبلغ 
۱3.5 میلیون دالر مربوط به شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است.

۹- طرح های بخش صنعت و معدن و سایر طرح ها
س��هم طرح ه��ای بخش صنع��ت و معدن و س��ایر طرح ها )از جمل��ه طرح های 
بخش های آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، خدمات، گردشگری، بازرگانی 
و…( از طرح های اعام وصول ش��ده 5 میلیارد دالر برای ۱88 طرح است که برای 

۱75 طرح به مبلغ کل ۴.۲ میلیارد دالر مسدودی صادر شده است.
از کل طرح ه��ای مسدودش��ده، معادل 3.37 میلی��ارد دالر مربوط به ۱۶3 طرح 
بخش خصوصی و تعاونی اس��ت و مانده مربوط به ش��رکت های وابسته به نهادهای 
عمومی غیردولتی اس��ت. از مجموع طرح های مسدودشده نیز ۱۶۶ طرح موفق به 
گشایش اعتبار، جمعاً به مبلغ معادل 3.۴ میلیارد دالر شده اند که برای ۱۶5 فقره از 

آنها، ۲.3 میلیارد دالر پرداخت قطعی انجام شده است.

بررسی عملکرد ۷ ساله صندوق توسعه ملی

۴۱ میلیارد دالر تسهیالت به ۹ طرح
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اولین عرضه اولیه بورسی انجام شد
جزییات نخستین عرضه بورسی در سال ۹8

۲میلیارد س��هم معادل ۱۰درصد از سهام شرکت صدر تامین روز دوشنبه 
در بورس تهران عرضه اولیه ش��د. این اولین عرضه اولیه ش��رکت بورس در 

سال جدید است.
به گزارش ایس��نا، در ابتدای نشس��ت این عرضه اولیه، روح اهلل حس��ینی 
مقدم، معاون ناشران و اعضای بورس ضمن مثبت ارزیابی کردن عرضه اولیه 
در دوران��ی که بورس روند صعودی دارد، گف��ت: در حال حاضر ارزش بازار 
س��رمایه ایران 8۲۰ هزار میلیارد تومان است، از این رو شرکت صدر تأمین 
با ارزش ۴۴۰۰ میلیارد تومانی می تواند به عنوان یکی از شرکت های بزرگی 

که به بورس می آید، معرفی شود.
معاون ناش��ران و اعضای بورس افزود: س��هامدار این ش��رکت امروز ۴5۰ 
هزار نفر می شوند که نشان از اقبال سهامداران به این سهم دارد، امیدواریم 
این افراد نگاه سرمایه گذاری بلندمدت داشته باشند تا سود بهتری به دست 

آورند.
حس��ینی مقدم با اشاره به روند صعودی شاخص بورس در روزهای اخیر، 
بیان کرد: اکنون گردش مالی و معامات بورس در س��طح باالیی قرار دارد 

که نشان از افزایش نقدشوندگی بازار سرمایه دارد.
وی اضاف��ه کرد: از س��وی دیگر انتظ��ار می رود که در این ش��رایط بازار 
س��رمایه، شرکت ها بیش از پیش شفافیت را در دستور کار خود قرار دهند. 
همچنین تأخیر از س��وی ناشران مجاز نیست، چراکه تأخیر در ارائه گزارش 

و عملکرد با توجه به نوسانات قیمت ها به شایعات دامن می زند.
در ادامه این نشس��ت، احمد زمانی، مدیرعامل شرکت صدر تأمین گفت: 
امروز ۱۰درصد از سهام شرکت صدر تأمین در بازه قیمتی ۲.۰5۰ تا ۲.۲۰۰ 

ریال عرضه شد.
زمانی درخصوص ش��رکت های حاضر در پرتفوی صدر تأمین گفت: بیش 
از 9۰درصد از پرتفوی ما ش��رکت های بورس��ی هس��تند که ش��فافیت آنها 
تضمین ش��ده است. از سوی دیگر این ش��رکت ها دارای بازارهای صادراتی 
قوی هستند. وی اضافه کرد: هیچ گونه ابهام، حاشیه و بدهی در این شرکت 
وجود ن��دارد و به جرأت می ت��وان گفت یکی از ش��فاف ترین مجموعه های 

هلدینگ صیا تأمین هستیم.
به گفته او، سرمایه ثبت شده شرکت در حال حاضر ۲۰ هزار میلیارد ریال 
و شامل ۲۰میلیارد سهم است و سهامداران عمده شرکت نیز شامل شرکت 
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با مالکیت 9۰درصدی و شرکت صباتامین با 

مالکیت ۱۰درصدی است.
زمانی ادامه داد: جمع دارایی های این شرکت براساس صورت های مالی 9 
ماه��ه منتهی به پایان بهمن ماه ۱397، مبلغ 3۴ هزار و 733 میلیارد ریال 
است که ش��امل 3۰ هزار و 7۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری های بلندمدت 

است.
مدیرعامل ص��در تأمین درخصوص پرتفوی این ش��رکت نیز اظهار کرد: 
بخ��ش عم��ده ای از پرتفوی ش��رکت در صنایع مرتبط با فلزات اساس��ی و 
گروه کاش��ی و سرامیک و همچنین ۱۰درصد از س��هام بانک رفاه کارگران 

سرمایه گذاری شده است.

نماگربازارسهام

س��ازمان تامین اجتماعی با ۱7 میلیون نفر بیمه ش��ده و مس��تمری بگیر اصلی، 
بزرگ ترین صندوق بازنشس��تگی ایران محس��وب می ش��ود و بع��د از آن صندوق 
بازنشس��تگی کش��وری با حدود ۲.5 میلیون نفر بیمه ش��ده و مستمری بگیر اصلی 
قرار دارد. تامین اجتماعی ماهانه ۶5۰۰ میلیارد تومان حقوق و مستمری پرداخت 
می کند در حالی که برخی آمارها نشان می دهد این سازمان در سال 97 حدود ۱9 
هزار میلیارد تومان کسری داشته است به نحوی که منابع حاصل از حق بیمه، کفاف 

تامین مصارف را نمی دهد. 
ب��ه گزارش آینده نگر، آمارها نش��ان می دهد میزان مص��ارف با درآمدهای نقدی 
برای س��ازمان تامین اجتماعی در س��ال 9۲ سربه س��ر ش��ده و از این سال به بعد 
درآمدهای نقدی تنها پاسخگوی بخشی از مصارف سازمان بوده است. طبق گزارش 
پژوهشکده پولی و بانکی در مهر 97، برای سنجش میزان بحران مالی در صندوق ها 
می توان نگاهی به نس��بت پش��تیبانی آنها انداخت که از نسبت ورودی و خروجی 
منابع به دست می آید. بانک مرکزی می گوید: »نسبت پشتیبانی برای سازمان تامین 
اجتماعی ۴.5 و برای صندوق بازنشس��تگی کش��وری کمتر از یک است که نشان 

می دهد از نظر نقدینگی در کوتاه مدت دچار بحران هستند.« 
این در حالی اس��ت که یک صندوق بازنشستگی پایدار باید حداقل دارای نسبت 
پشتیبانی سه و در صورت مطلوب بین شش تا هفت باشد. برآوردها نشان می دهد 
با توجه به حق بیمه پرداختی، این عدد باید برای سازمان تامین اجتماعی باالتر از 
شش باشد تا بتواند نقدینگی الزم برای تامین مستمری بگیران خود را فراهم کند، 
اما افق روبه رو چندان امیدوارکننده به نظر نمی رسد؛ »افزایش امید به زندگی از یک 
سو و اجرای طرح های بازنشستگی پیش از موعد از سوی دیگر، باعث کاهش دوره 
پرداخت حق بیمه شده است. همچنین بیکاری، اشتغال ناقص و خودداری عده ای 
از کارفرمایان و شاغان از طرح های بیمه ای، ورودی صندوق را کاهش داده است.« 
سازمان تامین اجتماعی در بخش های مختلف اقتصادی ایران سرمایه گذاری کرده 
است، اما به دلیل ناتوانی در تامین بودجه، عما در مسیر ورشکستگی گام برمی دارد. 

چن��دی پی��ش وزیر صمت از دس��تور رئیس جمهور مبنی بر خ��روج صندوق های 
بازنشستگی از بنگاه داری خبر داد؛ اتفاقی که اگر رخ بدهد، در کنار پرداخت بدهی  
۱۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت به شس��تا )شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی( 

می تواند شرایط امیدوارکننده تری رقم بزند.
شکاف نقدینگی عمیق تر می شود

چندی پیش مرکز آمار ایران از روند افزایش سالخوردگی در ایران خبر داد و گفت 
که جمعیت کش��ور در محتمل ترین حالت به ۱۰۱.3 میلیون نفر در س��ال ۱۴3۰ 
خواهد رسید. این مسئله در کنار رکود و بیکاری حاکم بر اقتصاد ایران باعث رشد 
خروجی صندوق های بازنشس��تگی می شود در حالی که تعداد ورودی کاهش پیدا 
می کند؛ اتفاقی که شکاف نقدینگی را در سازمان تامین اجتماعی افزایش می دهد. 
مرکز آمار ایران می گوید نرخ بیکاری در تابستان امسال با رشد ۰.7درصدی نسبت 
به فصل مشابه سال گذشته ۱۲.۲درصد بوده است؛ به عبارت دیگر از جمعیت حدود 
۲۶ میلیون نفری فعال ایران، حدود 3 میلیون و 3۲۶ هزار نفر بیکارند که این آمار 
روند افزایشی دارد. کارشناسان می گویند راهکار در نظارت کان و خرد نهفته است 
به این معنا که از صدور مجوز تا ش��فافیت گزارش دهی مالی و اجرای بخش��نامه ها 
تحت نظارت باشد. همچنین صندوق ها به عنوان جزئی از یک سیستم به هم پیوسته 
مالی دیده شوند و قوانین س��رمایه گذاری و بازارهای مالی براساس ثبات اقتصادی 

نسبت به آنها اعمال شود.
در همین زمینه، هادی حق ش��ناس، اقتصاددان معتقد است: بزرگ ترین چالش 
سازمان تامین اجتماعی در دو بخش منابع و مصارف است. در بخش منابع، بخشی 
از وصولی ها به س��رانجام نرسیده اس��ت مانند مطالبات هنگفتی که از دولت وجود 
دارد. از س��وی دیگر مصارف این سازمان سیر صعودی دارد و هر سال افزایش پیدا 
می کند. به خصوص در بخش بازنشس��تگی پیش از موع��د که چالش جدی برای 

تامین اجتماعی است. 
به گفته حق شناس، شرکت های زیرمجموعه شستا و وابسته به تامین اجتماعی 

به دلیل بهره وری پایین، هرساله بار مضاعفی بر دوش سازمان می اندازند، بنابراین به 
نظر می رسد تامین اجتماعی در سال 98 هم با چالش روبه رو باشد. 

او در پای��ان به راهکاری که دولت باید در پیش بگیرد، اش��اره کرد و گفت: برای 
حل بح��ران، اوال دولت باید بدهکاری خود به این س��ازمان را پرداخت کند و دوم 
اینکه تامین اجتماعی به جای ش��رکت داری به سمت بازار سرمایه پیش برود. این 
اقدام می تواند نه تنها به درآمدزایی منجر شود بلکه دارایی های سازمان را نیز به روز 
نگه دارد؛ همان کاری که صندوق های بازنشستگی در کل جهان انجام می دهند؛ به 
عبارت دیگر س��هامداران عمده بازار سرمایه همین صندوق ها هستند. در ایران نیز 

باید این شرایط رخ بدهد.

سازمان تأمین اجتماعی به پرتگاه ورشکستگی نزدیک می شود؟

در مسیر ورشکستگی

۵بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
سه شنبه
10 اردیبهشت 1398

شماره 1301



شوک قیمتی در بازار کاغذ
 افزایش 22درصدی قیمت کاغذ طی ۴8 

ساعت
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوا از افزایش ۱۰۰ هزار تومانی 
قیمت هر بند کاغذ در بازار آزاد طی ۴8 س��اعت گذش��ته خبر داد و گفت 
قیمت هر بند کاغذ 7۰ گرم ۱۰۰*7۰ طی ۴8 س��اعت از ۴5۰ هزار تومان 

در بازار آزاد به 55۰ هزار تومان رسید.
س��ید حسین میرباقری، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوا در 
گفت وگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به افزایش قیمت کاغذ طی ۴8 ساعت 
گذشته اظهار کرد: قیمت هر بند کاغذ 7۰ گرم ۱۰۰*7۰ طی ۴8 ساعت از 

۴5۰ هزار تومان در بازار آزاد به 55۰هزار تومان در بازار رسید.
به گزارش تس��نیم، این ش��وک قیمت کاغذ در بازار در شرایطی است که 
ط��ی ماه های آینده، فصل چاپ کتاب های درس��ی، کمک درس��تی و دفاتر 
مورد نیاز دانش آموزان فرا خواهد رس��ید و ادامه این روند افزایشی، عاوه بر 
مش��کاتی که برای صنعت نش��ر و کتاب فراهم می کند، برای خانواده هایی 
که به دنبال تامین مایحتاج دانش آموزان خود هستند نیز چالش ساز خواهد 

شد.
ب��ه گفته رئی��س اتحادیه فروش��ندگان کاغذ و مقوا ماه ها اس��ت که این 
اتحادیه از توزیع کاغذ و فروش آن در بازار کنار گذاشته شده و وزارت ارشاد 
وظیفه توزیع کاغذ را عهده دار اس��ت؛ کاغذی که با ارز دولتی وارد کش��ور 
می شود و وزارت ارشاد می بایست این کاغذ را میان ناشران توزیع کند ولی 
قیم��ت کاغذ طی این مدت رون��دی صعودی داش��ته و از حدود ۱۴۰هزار 

تومان، به 55۰ هزار تومان رسیده است.

ظهور 6۴۴۷ صادرکننده جدید در سال ۹۷
 انگیزه آنها بازگشت ارز نبود

سرپرست سازمان توس��عه تجارت ایران از صادرات ۴۴.3 میلیارد دالری 
در س��ال ۱397 خبر داد که بیش از ۲۴.۱ میلیارد دالر از آن به کشورهای 
همسایه صادر شده و در مقایسه با سال ۱39۶ سه درصد رشد داشته است.
به گزارش ایس��نا، روز دوشنبه جلسه ش��ورای راهبردی توسعه صادرات 
غیرنفتی کشور با حضور رؤس��ای کمیسیون های صنایع و اصل 9۰ مجلس 
شورای اسامی، رؤسای پیشین سازمان توسعه تجارت، وزرای اسبق وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.

در این جلس��ه سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: جمهوری اسامی 
ایران سال گذشته به ۱5 کشور همسایه، بیش از ۲۴.۱ میلیارد دالر صادرات 

داشت که در مقایسه با سال 9۶گویای رشد 3درصدی است.
محمدرضا مودودی، با اش��اره به اینکه کل صادرات کشور از سال ۱338 
تا ۱39۶ حدود ۲۰39 میلیارد دالر ثبت ش��ده، گفت: س��هم صادرات پیش 
از انقاب ۱۶۲ میلیارد دالر و صادرات بعد از انقاب اسامی ۱87۰ میلیارد 
دالر بوده که نش��ان می دهد 9۲درصد از مجموع صادرات کش��ور در بعد از 

انقاب محقق شده است.
به گفت��ه وی میزان صادرات در س��ال های ۱39۲ تا ۱39۶ معادل ۴79 
میلی��ارد دالر بوده که ۲3.5درصد از کل صادرات دوره 58 س��ال یادش��ده 

است.
سرپرس��ت سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در صورت اختصاص ۲۰۰ 
میلیارد دالر از ارزش صادرات این س��ال ها به توسعه صادرات، این رقم رشد 
بیشتری داش��ت، اظهار کرد: در ۴۰ سال گذشته صادرات پتروشیمی ۱38 
ه��زار میلیارد دالر، ص��ادرات کاال ۲37 هزار و 7۲7 میلیارد دالر و صادرات 

خدمات ۱۶9 هزار و ۶۱۰ میلیارد دالر بوده است.
وی تراز تجاری سال گذشته را ۱.7 میلیارد دالر عنوان کرد و گفت: سال 
گذش��ته با توجه به صادرات ۴۴.3 میلی��ارد دالری و واردات ۴۲.۶ میلیارد 

دالری، تراز تجاری کشور به ۱.7میلیارد دالر رسید.
به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت سال گذشته ۶۴۴7 صادرکننده 
جدی��د حقیقی و حقوقی ظهور کردند که این افراد در مجموع 5.۴ میلیارد 

دالر صادرات انجام دادند.
وی افزود: این آمار نش��ان می دهد که بیش��تر این ص��ادرات با هدفی به 
جز بازگش��ت ارز ص��ورت گرفته، چراکه در همین س��ال می��زان صادرات 

صادرکنندگان اصلی و با سابقه کاهش داشته است.
سرپرست س��ازمان توسعه تجارت خاطرنش��ان کرد که از این میان تنها 
۴۴5 فرد و ش��رکت، صادرات بیش از یک میلیون دالر داش��ته اند و مابقی، 
صادرات��ی کمتر از یک میلیون دالر انجام داده اند و این به معنای آن اس��ت 
ک��ه بخش عمده ای از این صادرات با هدف بازگش��ت ارز به کش��ور صورت 

نگرفته است.
مودودی در ادامه با اش��اره ب��ه اثرات تحریم ها در اقتصاد کش��ور، گفت: 
در س��ال گذش��ته ۱۴درصد از ارزش تجارت خارجی کش��ور کم و صادرات 
به کش��ورهای همسایه تنها 3درصد رشد داش��ته، اما باید رشد بیشتری را 

تجربه می کردیم.

افزایش 3 برابری قیمت پیاز از میدان مرکزی تا مغازه
 مسئوالن کجا هستند؟

پیازی که از کش��اورزان هزار و 5۰۰ تومان خریداری ش��ده است 
و در می��دان مرکزی میوه و تره ب��ار تهران 5 هزار تومان به صورت 
عمده به فروش می رس��د، تا به دست مردم برسد تا ۱5هزار تومان 
قیمت پیدا می کند و به نظر می رس��د که مس��ئوالن بازار را به حال 
خود رها کرده اند. به گزارش تس��نیم، پیازی که روز در سطح شهر 
ته��ران 7 هزار و 5۰۰ توم��ان تا ۱5 هزار تومان به دلیل عدم توجه 
و نظارت بر بازار به فروش می رس��د از کش��اورزان ه��زار و 5۰۰ تا 
۲ هزار تومان خریداری ش��ده اس��ت. محمدشفیع ملک زاده، رئیس 
نظام صنفی کش��اورزی کش��ور در این ارتباط به خبرگزاری تسنیم 
،ضمن تایید این امر گفته اس��ت که این واس��طه ها و سوداگران در  
این ش��رایط نی��ز به طور مرتب این طور به جامع��ه القا می کنند که 
صادرات )به تنهایی( باعث افزایش قیمت پیاز در بازار شده است تا 
بتوانن��د محصوالت خود را به قیمت باالتری بفروش��ند. وی تصریح 
ک��رد: این افراد بعد از خرید پیاز کش��اورزان به قیمت ارزان، اکنون 
ای��ن محصول را با ۱۰ برابر افزای��ش قیمت در بازار عرضه می کنند 
و توجهی به مصرف کنندگان ندارند. ملک زاده همچنین یادآور ش��د 
که برای درک نقش واس��طه ها باید به بازار دو ماه آینده پیاز توجه 
داش��ت که قیمت ای��ن محصول به حدی در فصل برداش��ت پایین 
می آید که واس��طه ها بتوانند آن را با قیمت پایینی خریداری کنند 

که حتی کمتر از قیمت تمام شده تولید است.

اخبـــار

از اوایل اس��فندماه س��ال گذش��ته تاکنون حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان س��ود 
غیرقانونی به جیب دالالن بازار شکر رفته است. این عدد مابه التفاوت قیمت شکر 
در بازار مصرف با نرخ مصوبی اس��ت که س��تاد تنظیم بازار برای این کاال در نظر 
گرفته است. به گزارش ایسنا، از اوایل اسفندماه سال گذشته تاکنون روند افزایشی 
قیمت ش��کر در بازار آغاز شد و اگر مابه التفاوت نرخ مصوب ۴۰۰۰ تومانی قیمت 
ش��کر با آن چیزی که در بازار فروخته می ش��ود را محاسبه کنیم، از اوایل اسفند 
۱397 تا دیروز )8 اردیبهش��ت ماه( بیش از ۱9۶۶ میلیارد تومان سود غیرقانونی 
به جیب دالالن رفته اس��ت که با حساب و کتابی ساده می توان به این عدد دست 
یافت. مطابق آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار مورخ سوم شهریورماه ۱397 قیمت 
فروش هر کیلوگرم ش��کر س��فید در کارخانه برای مصرف کنن��ده 3۰۰۰ تومان، 
ش��کر فله برای مصرف کننده 3۴۰۰ تومان، ش��کر بسته بندی 9۰۰ گرمی ۴.۰۰۰ 

تومان و ش��کر بس��ته بندی یک کیلوگرمی ۴.۴۰۰ تومان تعیین ش��ده است. این 
نرخ ها در حالی مصوب و اباغ ش��ده که میانگین قیمت ش��کر در بازار مصرف در 
اسفندماه ۱397 معادل ۶5۰۰ تومان به ازای هر بسته 9۰۰ گرمی و در فروردین و 
اردیبهشت ماه امسال 9۰۰۰ تومان به ازای هر بسته 9۰۰ گرمی بوده است. )عمده 

شکر توزیع شده در بازار در بسته بندی های 9۰۰ گرمی صورت می گیرد.(
ح��ال اگر می��زان مصرف ماهانه ش��کر در کش��ور )۱8۰ هزار ت��ن( در همین 
بس��ته بندی رای��ج )9۰۰ گرمی( را در مابه التفاوت نرخ مص��وب این کاال با قیمت 
عرضه آن در بازار ضرب کنیم، متوجه می ش��ویم که دالالن ش��کر در اس��فندماه 
۱397 حدود 7۰۰ میلیارد تومان و در فروردین و هش��ت روز ابتدایی اردیبهشت 
ماه بیش از ۱.۲۶۶ میلیارد تومان سود غیرقانونی به جیب زده اند که جمعاً به بیش 

از ۱.9۶۶ میلیارد تومان )حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان( می رسد.

همچنین بعد از این نیز اگر قیمت شکر افزایش نیابد و در حدود همین 9۰۰۰ 
تومان فروخته ش��ود، دالالن به ازای هر ماه، ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود غیرقانونی 
حاصل از گرانی این محصول استراتژیک به جیب می زنند و این سود روزانه به بیش 

از 33 میلیارد تومان می رسد.
جالب اینکه اگر بخواهیم میزان س��ود غیرقانونی بازار ش��کر را در میزان مصرف 
ایرانی ها حس��اب کنیم، دالالن با این سودهای نجومی میزان مصرف شکر ماهانه 

۲۰۰ هزار نفر از ایرانیان را بلعیده اند.
در این ش��رایط مشخص نیست که چرا دس��تگاه های نظارتی همچون سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و امثال آن با 
گران فروشی و نرخ غیرقانونی شکر در بازار برخورد نمی کنند؟ از آن گذشته معلوم 

نیست این سود هنگفت غیرقانونی به جیب چه کسانی در بازار شکر می رود!؟

دالالن شکر ۲۰۰۰ میلیارد تومان سود به جیب زدند!

واردکنن��ده دام زنده مولد گفت واردات زی��اد و وجود رقابت منفی میان تجار 
ایرانی باعث افزایش قیمت گوش��ت قرمز در برخی کشورها نظیر گرجستان شده 

است.
به گزارش تس��نیم، محمود فهیمی واردکننده دام زنده مولد از مغولس��تان در 
جمع واردکنندگان این محصول اظهار کرد: در سال 97 حجم زیادی از دام مولد 
از کش��ور خارج ش��د، بنابراین اکنون نیاز به واردات و جایگزینی این محصوالت 

از خارج از کشور داریم.
وی اف��زود: پیش��نهاد واردات ۲میلیون رأس دام از مبدأ مغولس��تان در قالب 

طرحی به دولت ارائه شده است.
واردکننده دام زنده مولد ادامه داد: این طرح از طریق اس��تاندار خوزس��تان به 

دولت ارس��ال و وی پیگیر این موضوع اس��ت تا نتیجه الزم حاصل شود، در غیر 
این صورت گرفتار اتفاقات خاص در دولت خواهد شد.

فهیم��ی گفت: دام زنده 3 یورویی به کش��ور وارد ش��د، که ای��ن امر منجر به 
کاهش قیمت 5 تا ۱۰ هزار تومانی گوشت قرمز در بازار شده است، اما باید توجه 
داشت که این امر کوتاه  مدت است و برای اثرگذاری بیشتر بر قیمت ها باید میزان 

واردات دام مولد به کشور افزایش یابد تا کسری تولید تامین شود.
وی با بیان اینکه نیم قرن اس��ت که گوشت مورد نیاز کشور از اقصی نقاط دنیا 
وارد می شود، تصریح کرد: در شرایط فعلی به هر میزان واردات دام صورت گیرد 
خأل موجود پر نمی ش��ود. فهیمی با بیان اینکه ع��دم هماهنگی واردکنندگان با 
یکدیگ��ر و وجود رقاب��ت منفی میان آنها باعث افزایش قیم��ت واردات دام زنده 

ش��ده است، گفت: به دلیل نبود سازماندهی منسجم و هماهنگی میان شرکت ها 
و س��ازمان ها منجر به از دس��ت رفتن بازارهای وارداتی ش��ده اس��ت و هم اینک 
واردات از این کش��ورها صرفه اقتصادی ندارد زیرا قیمت دام زنده و گوش��ت به 

دلیل واردات ما افزایش یافته است.
واردکننده دام زنده مولد خاطرنش��ان کرد: قیمت گوشتی که از برزیل ۲ یورو 
وارد می ش��د، ب��ه دلیل افزایش تقاضا بی��ش از اندازه از ای��ران اکنون به ۴ یورو 

رسیده است.
وی بیان کرد: در اثر همین رقابت تجار ایرانی در کشورهای هدف امروز شاهد 
افزایش قیمت گوشت در کشورهایی مانند گرجستان هستیم و نرخ این محصول 

روز به روز در این کشورها افزایش می یابد.

مع��اون ام��ور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، مع��دن و تجارت گفت این 
وزارتخانه موافق خام فروشی نیست و در سال رونق تولید حتماً باید مواد معدنی 

را در داخل کشور به ارزش افزوده تبدیل و سپس صادر کنیم.
به گزارش ایس��نا به نق��ل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جعفر س��رقینی 
افزود: از س��ال 9۲ این وزارتخانه اقداماتی را برای جلوگیری از خام فروشی مواد 
معدنی انجام داده و در دو دس��ته اصلی تقس��یم بندی کرد که یکی از آن موارد 
ایج��اد محدودی��ت قانونی برای صادرات م��واد خام معدنی ب��ود و بدین منظور 
معافیت ه��ای مالیاتی صادرات مواد خام معدنی را برداش��تیم و از طریق قانون و 
وض��ع عوارض حداقل 5درصدی بر صادرات مواد خام برای س��ال 97 و 8درصد 

برای امسال و ۱۰درصد برای سال آینده، خام فروشی را کنترل کردیم.
وی گف��ت: اقدام دوم این بود که زنجیره تولی��د فوالد را کامل کردیم و امروز 
زنجیره نامتوازن فوالد متوازن ش��ده به طوری که کل زنجیره فوالد که در س��ال 
9۲ حدود ۱۲۰ میلیون تن ظرفیت تولید داشت امروز به حدود ۲۱۰ میلیون تن 
رس��یده است و می توان گفت طی پنج س��ال 9۰ میلیون تن به ظرفیت زنجیره 

فوالد افزوده شد که خود باعث کنترل صادرات سنگ آهن شده است.
سال گذشته ۱5 میلیون تن سنگ آهن خام صادراتی به مصرف داخلی رسید

مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با ذک��ر آماری از صادرات مواد 

معدنی و صنایع معدنی یادآور ش��د: در س��ال 9۱ صادرات س��نگ آهن خام ۲3 
میلیون تن بوده و در س��ال 97 به 8 میلیون تن کاهش یافته و ۱5 میلیون تن 

آن با ورود به صنایع کشور به ارزش افزوده تبدیل شده است.
وی ادامه داد: در س��ال گذش��ته 8 میلیون و ۲۰۰ هزار تن فوالد به خارج از 
کش��ور صادر ش��د که در واقع می توان گفت بخشی از آن سنگ آهن تولیدی بود 
که قبًا صادر می ش��ده و توانس��تیم ب��ا جلوگیری از خام فروش��ی آن را در این 

چرخه وارد کنیم.
به گفته وی این میزان صادرات فوالد در س��ال گذش��ته از تولید ۲5 میلیون 
تنی فوالد صورت گرفته اس��ت و در س��ال جاری نیز در نظر است تولید فوالد به 

۲8 میلیون تن افزایش یابد و ۱۲ میلیون تن صادر شود.
س��رقینی در بخش دیگ��ری از صحبت خود تعریف پهنه ه��ای جدید معدنی 
را فعالی��ت اصلی این معاون��ت عنوان و اظهار کرد: با انج��ام ژئوفیزیک هوایی و 
اقدامات زمینی و حفاری های اولیه و با تعریف پهنه ها و با انجام عملیات اکتشاف 

پهنه ها ذخایر معدنی فلزی کشف شده حدود دو برابر شد.
وی اضافه کرد: با تعریف پهنه ها از س��ال 93 تاکنون توانستیم سرمایه ها را به 
س��مت اکتشاف جذب کنیم و امروز سرمایه گذاری خوبی در اکتشاف انجام شده 

و ذخایر خوبی هم کشف شده است.

سرقینی با بیان اینکه شرکت های عمومی اقبال بیشتری در این زمینه داشتند 
و ایمیدرو و س��ازمان زمین شناسی هم مش��ارکت کردند، افزود: در بخش آهن، 
ذخیره باقیمانده حدود ۲ میلیارد تن بود که ۲ میلیارد تن دیگر نیز کش��ف شد 
و همچن��ان حفاری ه��ا ادامه دارد که البته بع��د از حفاری ها نتیجه قطعی اعام 
می ش��ود. وی اعام کرد: در بخش مس نیز پیش بینی می ش��ود ۱.5 میلیارد تن 
به ذخیره فعلی اضافه شده و ذخایر را دو برابر کند البته بعد از حفاری ها نتیجه 

قطعی اعام می شود.
س��رقینی اضافه کرد: طی چهار و پنج س��ال اخیر از ژئوفیزیک هوایی استفاده 
کردیم و طی دولت یازدهم و دوازدهم نزدیک به ۲5۰ هزار کیلومتر خطی پرواز 
انجام ش��د البته این روش به تنهایی کافی نیس��ت و اطاع��ات اولیه ای را به ما 
می دهد. ما باید در اقدامات زمینی به ویژه حفاری قطعیت ذخیره را تش��خیص 
دهیم درواقع ژئوفیزیک هوایی مناطق امیدبخش را نشان می دهد و سپس بر آن 

اساس حفاری ها جرا می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور ش��د: س��ال 97 در حوزه معدن و 
صنایع معدنی کش��ور، به رغم همه مضایق، عاوه بر تأمین نیاز داخل 8 میلیارد 
دالر صادرات هم انجام شد و واردات مواد معدنی کمتر از 5۰ میلیون دالر در دو 

زمینه زغال سنگ و سنگ منگنز بوده است که بسیار ناچیز است.

واردات ایران قیمت گوشت را در گرجستان افزایش داد

خام فروشی مواد معدنی متوقف می شود

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

لیزینگ خودروهای دست دوم راه اندازی 
می شود

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران به بیان وضعیت خرید لیزینگی خودرو 
پرداخت و ضمن اش��اره ب��ه ورود لیزینگ به خودروهای دس��ت دوم اظهار 
داش��ت از آنجا ک��ه تقاضا برای خرید خودروهای دس��ت دوم افزایش یافته 
ش��رکت های لیزینگ تصمیم دارند در این شرایط به بازار خودروهای دست 
دوم وارد ش��وند. محمده��ادی موقعی در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخودرو، 
ضمن اش��اره به محدودیت هایی که در تامین ارز وجود دارد اذعان داش��ت: 
محدودیت ه��ای ارزی باعث ش��ده واردات خودرو در اولوی��ت قرار نگیرد و 
ارزی به آن تخصیص داده نمی ش��ود ضمن آنکه قیمت خودروهای وارداتی 
ب��ه صورت غیرواقعی افزایش یافته در نتیجه ب��ازار تحت تاثیر این اقدام رو 
به خودروهای دس��ت دوم آورده است که خودروهای لیزینگی نیز مستثنی 
از این ش��رایط نبوده و بیش��ترین برنامه ای که در چنین شرایطی در دست 

شرکت ها است فروش خودروهای دست دوم است.
وی در ادامه افزود: تمام تاش خود را به کار بسته ایم تا مصرف کنندگان 
واقع��ی خودرو قادر به خرید باش��ند زیرا به نظر می رس��د در ش��رایطی که 
ظرف نیم س��اعت س��ایت فروش بسته می ش��ود مردم به دنبال محلی برای 
حفظ س��رمایه خود هس��تند و خ��ودرو از کاالیی مصرفی ب��ه محلی برای 
س��رمایه گذاری تبدیل شده است در این شرایط بازار مصرف واقعی نیست و 

تقاضای کاذب ایجادشده تنها برای حفظ ارزش سرمایه است.
به اعتقاد وی لیزینگ در ش��رایطی کارس��از اس��ت که مشتریان خواهان 
مصرف کاال باش��ند و نه س��رمایه گذاری در آن بخش. دبیرکل انجمن ملی 
لیزین��گ ایران با اش��اره به مش��کاتی که گریبان خودروس��ازی کش��ور را 
گرفته اذعان داش��ت: افزایش قیمت ارز و عدم تامین آن به دلیل تحریم ها 
بخش��ی از هزاران مشکلی است که خودروس��ازان با آن مواجه شده اند، لذا 
پتانسیل افزایش تولید به میزانی که مدنظر است وجود ندارد. همچنین این 
بحران های داخلی و خارجی بر کیفیت تولیدات نیز اثرگذار بوده به گونه ای 

که بحران کیفیت محصوالت داخلی در حال تشدید شدن است.
موقع��ی در پای��ان به خودروهای دس��ت دوم��ی که در لیزین��گ معامله 
می شوند، اشاره داشت و گفت: خودروهایی مورد تایید است که بیش از 3 یا 
5 مدل از عمر آنها نگذشته باشد ولی در حال حاضر خودروهای مدل ۲۰۱۰ 
نیز به راحتی معامله می شوند و دارای ارزش هستند و در بخش خودروهای 
داخلی به دلیل استهاک باالی این خودروها بیشتر از سه سال دامنه مانور 

برای این خودروها نیست.

استفاده از کارت سوخت به معنای 
سهمیه بندی یا افزایش قیمت سوخت نیست

س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس شورای اس��امی با تاکید بر اینکه 
»تاکنون تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت س��وخت یا سهمیه بندی از سوی 
مجلس یا دولت اتخاذ نشده است«، گفت: استفاده از کارت سوخت به منزله 
دو نرخی ش��دن یا س��همیه بندی بنزین نیس��ت بلکه قصد مدیریت مصرف 
س��وخت و جلوگیری از قاچاق سوخت است. به گزارش پایگاه خبری »عصر 
خودرو«، اس��داهلل قره خانی با اش��اره به آغاز ثبت نام دریافت کارت سوخت 
از ش��ب گذشته بیان کرد: بحث اس��تفاده از کارت سوخت به سال گذشته 
بازمی گردد که دولت این اختیار را داش��ت تا از کارت سوخت استفاده کند، 
اما در طول س��ال گذش��ته دولت این اقدام را انجام نداد. وی در ادامه اظهار 
کرد: ولی استفاده از کارت سوخت به منزله دو نرخی شدن یا سهمیه بندی 
بنزی��ن نیس��ت بلکه قصد مدیریت مصرف س��وخت و جلوگی��ری از قاچاق 
سوخت است، بنابراین بحث استفاده از کارت سوخت از سال گذشته مطرح 
شد و قرار است امسال اجرا شود و اکنون دولت فراخوان داده تا کسانی که 

کارت سوخت ندارند اقدام به دریافت آن کنند.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس تصریح کرد: اکنون بحث افزایش 
قیمت س��وخت یا دو نرخی شدن یا سهمیه بندی بنزین مطرح نیست و در 
الیحه بودجه س��ال جاری دولت هیچ کدام از این موارد را مطرح نکرده بود 

و پیشنهاداتی که در مجلس مطرح بود در کمیسیون انرژی رأی نیاورد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تاکید کرد: تاکنون تصمیمی 
مبنی بر افزایش قیمت سوخت یا سهمیه بندی از سوی مجلس یا در الیحه 
بودجه نداش��ته ایم. تاکنون نیز تصمیمی در این زمینه به کمیس��یون انرژی 

برای بررسی و اظهار نظر اباغ نشده است.

تالش مجلس و وزارت صمت برای تخصیص 
وام ارزی به صنعت خودرو

نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی اعام کرد 
با توجه به ش��رایط خاصی که ب��ه جهت تحریم خودروس��ازی وجود دارد، 
الزم اس��ت دولت، مجلس و م��ردم از صنعت خودرو حمای��ت کنند تا این 
صنعت س��ر پا مانده و نیاز کش��ور تامین ش��ود. رضا علیزاده در گفت وگو با 
خبرن��گار خبرخودرو، درخصوص ملزومات رونق تولید در صنعت خودرو در 
س��ال 98 اظهار داش��ت: س��ال رونق تولید از این نظر که در شرایط خاصی 
به جهت مش��کات خارجی قرار داریم بسیار مهم است و در تمام حوزه ها و 
بخش های تولیدی و صنعتی الزم است توجه خاص از جانب دولت، مجلس، 
تولیدکنندگان و توده مردم به این نکته وجود داش��ته باش��د تا موفق شویم 
با اولویت حفظ وضعیت فعلی تولید و در اولویت دوم افزایش و رونق تولید، 
فش��ارها را خنثی کنیم؛ فش��ارهایی که باعث آس��یب به اشتغال می شود و 
تولی��د ناخالص ملی را دچار مخاطره می کن��د. نماینده مردم ورزقان افزود: 
باید تمام ملت و مس��ئولین در کنار یکدیگر در تمامی حوزه های تولید این 
اقدام��ات را انجام دهند. در ح��وزه صنعت خودرو از متصدیان بخش خودرو 
گله وجود دارد زیرا در چند دهه گذش��ته، ملت ایران و دولت برای حمایت 
از این صنعت س��نگ تمام گذاشتند، بازار انحصاری فراهم بود، محصوالت با 
قیمت دلخواه و بدون ارتقای کیفیت ارائه می شد و مردم هزینه سوء مدیریت 
در صنع��ت خ��ودرو را از جیب خود پرداخت می کردند اما االن و در س��ال 
ج��اری در ش��رایط خاصی قرار داریم و باید این مس��ائل را کن��ار بگذاریم. 
علی��زاده تصریح ک��رد: صنعت خودرو جزو موارد تحریمی اس��ت و بنابراین 
فع��ا در این ش��رایط خاص باید برای جلوگیری از بروز مش��کات، مردم و 
دولت و مجلس همگی از صنعت خودرو حمایت کنند تا این صنعت س��ر پا 
مان��ده و نیازهای مردم را برطرف کند. در این رابطه هر کمکی الزم باش��د 
صورت می گیرد مثا چند ماه پیش قطعه سازان مطالبات انباشته ای داشتند 
و قطعات به خودروس��از نمی رس��ید، در این خصوص مجلس پیگیری کرد 
و وزی��ر محترم بس��یار تاش کردند و ۴ هزار میلی��ارد تومان از محل بانک 
مرکزی تامین ش��د و به ش��کل وام به منظور پرداخت بدهی قطعه سازان به 

خودروسازان اعطا شد چراکه قطعه سازان در حال تعطیلی بودند.

رصد قیمت های خودرو در س��اعت های پایانی معامات روز یکش��نبه حکایت از 
ارقام عجیب و غریبی داش��ت؛ ارقامی که حتی در مقایسه با هجدهم فروردین ماه 
امسال تفاوت های اساسی داشته و مشتریان و مصرف کنندگان خودرو دلیلی منطقی 

برای این افزایش ها پیدا نمی کنند.
به گزارش اعتدال، جالب اینجاس��ت که با وجود افزایش روزانه قیمت خودرو در 
بازار، دولت و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان سیاست سکوت، نظاره 
و البته همراه با نیش��خند را برگزیده و هیچ واکنش��ی برای ساماندهی بازار خودرو 
از خود نش��ان می دهند. اگر در گذشته مس��ئوالن دولتی و وزارتی با دادن وعده و 
قول هایی در حد حرف نس��بت به شرایط نابسامان بازار اظهار نارضایتی می کردند، 
امروز دیگر خبری از طرح ها و سیاس��ت ها حتی در حد حرف هم نیس��ت و ظاهرا 
مسئوالن چندان هم از اوضاع پیش آمده ناراضی نیستند. با این تفاسیر این سوال 
مطرح می ش��ود که از نابس��امانی بازار خودرو و افزایش نجومی قیمت خودرو چه 
عایدی نصیب مسئوالن دولتی و اقتصادی می شود، که هیچ واکنشی و تاشی برای 

بهبود بازار خودرو از خود نشان نمی دهند؟
آشفته بازار خودرو

این روزها آش��فته بازار خودرو وارد فاز جدیدی شده به نحوی که خرید و فروش 
قفل و رش��د قیمت ها سبب شده خریداران واقعی س��رگردان و برخی هم با هدف 
س��وداگری سرمایه خود را به این بازار بیاورند. در این بین قیمت ساندرو و اچ سی 
کراس رش��د قابل توجهی را نش��ان می دهد. به طوری که اچ سی کراس از ۱۱۴ به 
۱۴5 میلیون تومان و استپ وی از ۱5۶ به ۲۰۱ میلیون تومان صعود کرده است.  
ب��ه طور نمون��ه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که ۱8 فروردین م��اه 7۲ میلیون تومان قیمت 
داش��ت، دیروز به 95 میلیون تومان رس��ید. پژو ۲۰۶ وی 8 در مدت یادشده از 88 

میلیون تومان به ۱۱۴میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ 5 از 8۶ میلیون به ۱۱۲ میلیون 
توم��ان، س��مند ال. ایکس از 7۲ میلیون به 8۶ میلیون توم��ان، پژو ۴۰5 جی. ال. 
ایکس از ۶8.5 میلیون به 85 میلیون تومان و سراتو شرکتی سایپا از ۲۴5 میلیون 

به 33۰ میلیون تومان رسید.
رئیس اتحادیه صنف نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو تهران در این زمینه 
می گوی��د: افرادی که خ��ودرو دارند، قیمت های س��لیقه ای می دهند، اگر خواهان 
کاهش التهاب در بازار خودرو هس��تیم باید خودرو به اندازه کافی در بازار موجود 

باشد.
به اعتقاد »س��عید موتمنی« اگر خودروس��ازان داخلی قادر ب��ه تامین نیاز بازار 
نیستند، وزارت صنعت باید دست کم اجازه ورود خودروهای زیر ۱۰ تا ۱5 هزار دالر 
کارکرده به داخل را صادر کند. حتی یک روز وقفه در عرضه خودرو به بازار، بازگشت 

آن به حالت عادی و خروج از بی تعادلی را هفته ها به تاخیر می اندازد.
موتمنی به گذش��ت ۱8 روز از آغاز مجدد فعالیت بازار پس از پشت سرگذاشتن 
عید اش��اره کرد و گفت: تاکنون التهاب بازار فروکش نکرده و ش��اهدیم قیمت ها به 

طور ساعتی در بازار باال می رود.
وی اظهار داش��ت: افزایش 7۰ تا 8۰درصدی قیمت خودروهای مونتاژی و رشد 
5 ت��ا 3۰میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی در چند روز اخیر به هیچ عنوان 
قابل توجیه نیست و هیچ اتفاقی در سایر بازارها از جمله طا، سکه و ارز نیفتاده که 

چنین رشد قیمتی را شاهد باشیم.
این مقام صنفی به قیمت ۴8۰ میلیون تومانی مزدا 3 گروه بهمن در بازار اشاره 
کرد و گفت: پارسال همین موقع با چنین مبلغی می شد یک تویوتا لندکروز کارکرده 

خریداری کرد.

وی ادامه داد: در حالی که اس��فندماه پارس��ال با عرضه مداوم خودرو از س��وی 
خودروس��ازان، وضعیت آرامی را در بازار شاهد بودیم، اما اکنون دوباره بازار ملتهبی 

را شاهد هستیم.
موتمنی در عین حال خاطرنشان ساخت که در طرف تقاضا نیز مردم برای خرید 
خودرو صف نکش��یده اند، اما آنانی که پول دارند نس��بت به خرید اقدام می کنند و 
خودروه��ا را از پارکینگی به پارکینگ دیگر جابه جا می کنند. ثبات بازار مس��تلزم 

عرضه خودرو است.
 قیمت سایر خودروها

مشاهدات میدانی حاکی است در واپسین ساعت های معامات دیروز، هر دستگاه 
پرای��د ۱۱۱ به 5۱ میلی��ون تومان، پراید ۱3۱ به ۴7.5 میلیون تومان، س��اینا ۶۱ 
میلی��ون تومان، پ��ژو ۲۰7 اتوماتیک ۱55 میلیون تومان، پ��ژو ۲۰7 دنده ای ۱۲۴ 
میلی��ون تومان، پ��ژو ۴۰5 اس. ال. ایکس 88 میلیون تومان، پ��ژو پارس دنده ای 
۱۰۱ میلیون تومان، پژو پارس اتوماتیک ۱۴7 میلیون تومان، پژو پارس ال. ایکس 
)TU5( معادل ۱۲۰ میلیون تومان، سمند ال. ایکس 85 میلیون تومان، سمند ای. 
اف7 به 89 میلیون تومان، س��مند دوگانه پایه گازسوز 9۴ میلیون تومان و رانا 9۰ 

میلیون تومان قیمت خورد.
همچنین هر دس��تگاه هایما اس 5 به 3۰۰ میلیون تومان، هایما اس 7 به 3۲۰ 
میلیون تومان، دانگ فنگ اچ. سی. کراس ۱55 میلیون تومان، پژو ۲۰۰8 به ۴۱۰ 
میلیون تومان، س��وزوکی گراند ویتارا به 55۰ میلیون تومان، ساندرو ۱85 میلیون 

تومان و ساندرو استپ وی ۲۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شد.
برخی نمایشگاه داران در این زمینه گفتند: افزایش قیمت ها اکنون ساعتی شده و 

به هیچ عنوان نمی توان قیمتی برای خودروها به مشتریان ارائه داد.

جنون قیمت ها در بازار خودرو؛ سکوت دولت، خواب وزارت صنعت

5۰۰ دس��تگاه خودرو از بابت مصوبه هیات دولت می توانند ترخیص شوند که 
از برندهای کیا، هیوندای و تویوتا هستند.

به گ��زارش پدال نی��وز، درحالی که مهل��ت چهارماهه مصوبه هی��ات وزیران 
درب��اره تعیین تکلیف خودروهای وارداتی به پایان رس��یده، درخواس��ت انجمن 
واردکنندگان خودرو ای��ران برای تمدید مصوبه و تعمیم آن به تمام خودروهای 
دپویی مطرح ش��ده اس��ت. البته مصوبه اجرایی هیات وزی��ران که 9 بهمن اباغ 
شد، نتوانست مشکل خودروهای رسوب کرده در انبارهای گمرک را مرتفع کند. 
دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو ایران در این ب��اره گفت: »کل خودروهای 
دپوشده در گمرک ۱۴هزار و 8۰۰ خودرو است که از این تعداد ثبت سفارش، به 
حدود ۴هزار و 7۰۰خودرو ایرادهایی وارد ش��ده، اما بنا بر آخرین دستور مرجع 
قضایی براس��اس بررسی های انجام ش��ده حدود ۱۰۰خودرو دارای مشکل قانونی 

بوده و ثبت سفارش آنها دارای شبهه است.« 
 مهدی دادفر افزود: »یکی از بزرگ ترین ایرادهایی که اجازه نمی دهد موضوع 
ترخیص خودروها جلو برود، اس��تناد گمرک به مکاتبه  رئیس کل پیشین سازمان 
توس��عه تجارت در سال 9۶ اس��ت که طی نامه ای عنوان کرده بود ثبت سفارش 
حدود 7هزار خودرو دچار مش��کل است.« وی ادامه داد: »اگر محتویات این نامه 
درس��ت اس��ت که هیچ و اگر غلط است، سازمان توسعه تجارت باید طی نامه ای 

دیگر آن را ملغی کند.« 
 ترخیص تنها ۵00دستگاه خودرو 

 دادفر نبود یکپارچگی سیستمی را باعث بروز چنین مشکاتی دانست و اظهار 
داش��ت: »طبق اظهارات معاون اجرایی امور گمرکی، ۲۰۰ دس��تگاه از گمرکات 
بوش��هر و ش��هید رجایی و 3۰۰دس��تگاه از س��ایر گمرکات امکان ترخیص پیدا 

کرده اند، بنابراین به طورکلی نزدیک به 5۰۰دستگاه خودرو از بابت مصوبه هیات 
دولت می توانند ترخیص ش��وند که از برندهای کیا، هیوندای و تویوتا هس��تند. 
طبق صحبت های معاون اجرایی گمرک، این خودروها مشکل خاصی نداشتند و 
پش��ت در خروجی مانده بودند و حقوق و عوارض گمرکی آنها نیز پیش از اینکه 

روند کار متوقف شود، پرداخت شده بود.« 
 وی با بیان اینکه نزدیک به ۱۴هزار خودرو در گمرک وجود دارد که ۱۰هزار 
دس��تگاه از آنها امکان ترخیص دارند، افزود: »باید در نظر داش��ت طی این مدت 
اف��زون بر 5هزار کد ثبت جدید ایجاد ش��ده اس��ت، اما با توجه ب��ه اینکه انجام 
فرآیند در س��امانه ها مسلسل وار انجام می شود، اختال در یکی، ادامه روند بقیه 
را با چالش روبه رو می کند و چون سامانه جامع تجارت و سامانه EPL گمرکات 
و همچنین س��امانه بانک مرکزی به هم متصل نیس��تند و برخی افراد نتوانستند 
وظایفی را که برعهده داش��تند به بهترین ش��کل ممکن انجام دهند، نتیجه این 

شده که بیش از ۲3خودرو قابلیت خروج پیدا نکرده است.« 
 دبیر انجم��ن واردکنندگان ادامه داد: »هنوز به معنای واقعی ترخیصی انجام 
نش��ده و درواقع ع��دم هماهنگی بین دس��تگاه های اجرایی مان��ع از تداوم روند 
ترخیص بوده است، چراکه گمرک و بانک مرکزی تفسیرهای گوناگونی از مصوبه 
هیات دولت دارند و در بندهای دستورالعملی که توسط دفتر گمرک ارسال شده 
است تناقضاتی با مصوبه دولت دیده می شود. این یکی از مواردی است که منجر 
به عدم اجرایی ش��دن فرآیند ترخیص خودروها ش��ده است. یکی دیگر از دالیل 
نیز مربوط به بانک مرکزی و مباحث مرتبط با انتقال ارز و پرداخت مابه التفاوت 

است که باعث ایجاد اختال در روند کار شده است.« 
 درخواست تمدید بدون انقضای مصوبه 

 دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران از درخواس��ت این انجمن برای تمدید 
مصوبه هیات دولت خبر داد و گفت: »آخرین فرصت اجرایی ش��دن مصوبه هیات 
دولت، ۱۶ اردیبهش��ت 98 اس��ت که در صورت عدم اجرای آن از وزیر صمت و 
مع��اون اول رئیس جمهور تقاضا کردیم نس��بت به تمدید ب��دون انقضای مصوبه 
اقدام کنند. درصورتی که تمدیدها به صورت پی درپی انجام نش��ود، برداشت های 
متفاوت��ی از این مصوبه صورت خواهد گرفت، اما اگر این مصوبه همچنان تمدید 

شود، امکان موفقیت آن نیز باالتر خواهد رفت.« 
 وی درخص��وص آینده ب��ازار خودرو نیز بیان کرد: »گفته می ش��د در صورت 
ترخیص خودروها از گمرک شاهد افزایش ۲۰ الی 3۰درصدی قیمت خودروهای 
وارداتی در بازار خواهیم بود، اما این اتفاق پیش از اینکه ترخیص ها انجام ش��ود 
رقم خورد و از ۱۰روز گذش��ته تاکنون شاهد نوس��انات شدید قیمت  خارجی ها 
در بازار هس��تیم. این در حالی اس��ت که با ورود خودروهای مانده در گمرک و 
در صورت عملک��رد منطقی بانک مرکزی در دریافت مابه التفاوت ارزی، احتمال 
عقبگ��رد ۱۰ الی ۱5درصدی قیمت ها وجود خواهد داش��ت. زیرا یکی از دالیل 
افزای��ش قیمت اخیر، نبود عرضه به رغم وجود تقاضا در بازار خودروهای وارداتی 

است.« 
 دادفر همچنین با اشاره  به حضور خودروهای چینی در بازارهای کشور گفت: 
»با توجه به مش��کات ناش��ی از تحریم خودرو در داخل کشور، بازار خودروهای 
چینی بهتر خواهد شد. البته در تولید این خودروها نیز مشکاتی وجود دارد، اما 
با توجه به فضای بسته واردات، بازار خودروهای چینی گسترده تر از قبل خواهد 
شد. هرچند به طورکلی بازار هم نیاز به خودروهای داخلی و چینی و هم نیاز به 

خودروهای وارداتی دارد.

نماین��ده مردم گلپایگان در مجلس ش��ورای اس��امی گف��ت افزایش تیراژ 
)ش��مارگان تولید( خودروهای تولیدی در خودروس��ازان، بهبود وضعیت کلی 

صنعت قطعه سازی را به دنبال داشته است.
ب��ه گزارش پدال نی��وز به نق��ل از ایرنا، »عل��ی بختیار«  اف��زود: وضعیت 
قطعه سازان نسبت به پارسال که تولید خودرو به شدت کاهش یافته بود، بهتر 
شده و اکنون این صنایع مشغول تأمین خطوط تولید خودروسازان هستند. 

وی، افزایش نرخ ارز و تورم را در کنار رشد شدید هزینه های تولید، بزرگترین 
مش��کل کنونی صنعت خودرو و قطعه سازی در کش��ور برشمرد و تأکید کرد: 
موانعی از این دس��ت موجب تأخیر در پرداخت مطالبات قطعه سازان شده بود 

که دولت و مجلس در حال پیگیری حل و فصل این مشکل هستند.
به گفته بختیار، مجلس ش��ورای اسامی با همکاری وزارت صنعت، در حال 
برنامه ریزی برای انسجام و س��اماندهی خودروسازی کشور است که با اجرای 
این برنامه، روند تولید خودرو و قطعات مورد نیاز بسیار بهتر از گذشته خواهد 

بود. 
وی به بازدید خود از خطوط تولید گروه س��ایپا در روزهای گذش��ته اشاره 
ک��رد و گفت: باتوجه به مدیریت اصولی و تولید محور گروه س��ایپا و افزایش 
تیراژ تولید در این ش��رکت به  روزی ۲ هزار دس��تگاه، میزان ثبت سفارش از 

قطعه سازان کشور رو به افزایش است. 
این نماینده مجلس ادامه داد: باتوجه به تحریم ها و دشواری های موجود در 
زمینه تأمین قطعات پیشرفته خودرویی از خارج از کشور، قطعه سازان آمادگی 
و ظرفیت الزم برای ساخت قطعات پیشرفته خودرویی دارند که در این زمینه 
گروه س��ایپا، سازمان صنایع دفاع و تعدادی از شرکت های دانش بنیان داخلی 

برای مشارکت در این طرح اعام آمادگی کرده اند.
 پیشتر »رضا رحمانی« وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش قطعه سازان 
اعام کرد: در آغاز تصدی در وزارت صنعت، ایران خودرو و س��ایپا در معرض 
آسیب های جدی بودند؛ به طوری که تولید روزانه سایپا ۴۰۰ دستگاه و ایران 

خودرو به حدود 8۰۰ دس��تگاه رس��یده و خودروهای زی��ادی کف کارخانه ها 
مانده بود که نقص قطعه داش��ت، اما در پایان اسفندماه گذشته و با بسته  های 
طراحی شده، مجموع تولید این دو خودروساز به بیش از ۴هزار دستگاه رسید. 
همچنی��ن »مازیار بیگلو«، دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های 
خودرو، ضمن یادآوری اقدام های صورت گرفته در سال 97 که موجب افزایش 
ش��مارگان تولید قطعه و خودرو شد، خاطرنشان کرد: پارسال دولت با تصویب 

۱۱هزار میلیارد تومان تسهیات به قطعه سازی شتاب داد. 
»رض��ا رضایی« یک عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
درخصوص اظهار نظر معاون امور صنایع وزارت صنعت که از برنامه ریزی برای 
تولید بیش از ۱.۲ میلیون دس��تگاه خودرو در س��ال 98 خبر داده بود، گفت: 
در صورت فراهم شدن ش��رایط، دستیابی به این مهم شدنی است، زیرا برخی 
از این خودروها حدود س��ه دهه است که در ایران تولید می شود و پیچیدگی 

فناوری و تکنولوژیکی ندارد.

درخواست تمدید مصوبه ترخیص خودروهای در گمرک مانده از دولت

تاثیر رشد تولید خودرو بر بهبود وضعیت قطعه سازان
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رئیس صندوق نوآوری و ش��کوفایی ریاس��ت جمه��وری گفت حدود هزار 
میلیارد تومان از س��وی صندوق نوآوری و شکوفایی به صندوق های پژوهش 
و فناوری اعتبار تخصیص داده ش��ده اس��ت.  به گزارش باش��گاه خبرنگاران 

ج��وان عل��ی وحدت، گف��ت: صن��دوق نوآوری 
و ش��کوفایی در ح��وزه نفت طی دو تا س��ه ماه 
گذش��ته رایزنی ه��ای خوبی را ب��ا بازیگران این 
عرص��ه داش��ت و تاش ک��رد تا ام��کان تلفیق 
منابع و هدایت بودجه های پژوهش��ی به سمت 
ش��رکت های دانش بنیانی این بخ��ش را فراهم 
کند. وحدت با اش��اره به اینکه رس��الت صندوق 
ن��وآوری و ش��کوفایی حمایت از ش��رکت های 
دانش بنیان اس��ت، گفت: در همین ارتباط برای 
رفع مشکات ش��رکت های دانش بنیان کوچک، 
ظرفیت صندوق های پژوهش و فناوری در کشور 
فعال شده است، به طوری که حدود هزار میلیارد 
تومان از س��وی صندوق نوآوری و شکوفایی به 

صندوق های پژوهش و فناوری اعتبار تخصیص داده شده است.
وی با بیان اینکه تحریم ها به رغم تمامی مش��کاتی که برای کشور ایجاد 
کرده، فرصت خوبی را برای شرکت های دانش بنیان فراهم آورده است، افزود: 

تحریم ش��رایط خوبی را برای ش��رکت های داخلی ایجاد کرده است و در این 
ش��رایط ش��رکت های دانش بنیان باید خود را به صنایع داخلی تحمیل کنند. 
در این میان صندوق نوآوری و ش��کوفایی ریاس��ت جمهوری تاش می کند 
تا مش��کل تامین مالی ش��رکت ها را حل کند. 
رئیس صندوق نوآوری و ش��کوفایی ریاس��ت 
جمهوری تصریح کرد: هدف از برقراری ارتباط 
با ش��رکت های ب��زرگ دانش بنیان این اس��ت 
که به صورت موردی مس��ائل آنها را بررس��ی 
و همکاری بین این ش��رکت ها و اکوسیس��تم 
را توس��عه دهیم. اگرچه حل تمامی مشکات 
ش��اید امکان پذیر نباشد، اما به صورت موردی 
در تاش برای برقراری تعامل با ش��رکت های 
بزرگ دانش بنیان هس��تیم تا مشکات آنها را 

رفع کنیم.
به گفته وح��دت عملکرد صندوق نوآوری و 
ش��کوفایی طی چند ماه گذشته نشان از رشد 
قابل ماحظه در پذیرش و ارزیابی طرح ها دارد و در همین راس��تا بانک های 
بزرگ با هدف حمایت حداکثری از ش��رکت های دانش بنیان همکاری خوبی 

با صندوق دارند.

رئی��س هی��ات مدیره صن��دوق کارآفرینی امید معتقد اس��ت حل مس��ائل 
اجتماعی در گرو توجه به مشاغل خرد و بومی است.

علی ربیعی اظهار داش��ت: به طور انفجاری دانش��گاه ها گسترش پیدا کرد و 
نس��لی با نوعی توقع زندگی به ناگهان به سنی 

رسید که باید پاسخگوی کار برای آنها باشیم.
به گزارش ایس��نا، وی با بی��ان اینکه انتظار 
برای به دس��ت آوردن ش��غل طوالنی ش��ده و 
ب��رای گذران زندگی به ش��غلی نیاز اس��ت که 
بتواند پاس��خگوی وضعیت فعلی باش��د، افزود: 
نوع نگاه نس��ل ها به مسائل اجتماعی و سیاسی 
تغییر کرده و این تغییرات نس��لی به وضوح در 

الیه های جامعه قابل لمس است.
رئیس هی��أت مدی��ره صن��دوق کارآفرینی 
امی��د ب��ا بی��ان اینکه تغیی��ر نس��لی حتی در 
چیدمان خانه ها نیز دیده می شود، گفت: ورود 
تکنولوژی نیز تأثیر بس��زایی در تغییر دیدگاه و 

تفکر نس��ل ها ایجاد کرد و گفت وگوهای اجتماعی و مس��ائل اجتماعی را دچار 
تغییر کرد.

عضو ش��ورای مرکزی خانه کارگر با اش��اره به مش��کات اقتص��ادی اخیر و 

تحوالت جمعیتی خاطرنشان کرد: با تغییر اقتصاد مبتنی بر نفت، اتفاقاتی رخ 
می دهد و با رویدادهایی مواجه می ش��ویم که پدیده های خارجی هم بر اقتصاد 

ایران اثر می گذارند و هم در تحول جمعیتی نقش دارند.
وی ادام��ه داد: اگر اقتصاد درونزای س��الم 
بتواند سالی ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کند کاری 
شگرف است، اما به واسطه مسائل بین المللی 
با پیچیدگی هایی مواجه هستیم که باید برای 
گ��ذر از این پیچیدگی ها ب��ا انرژی زیاد برای 

غلبه بر آن اقدام کنیم.
ربیعی با اش��اره به اینکه ایجاد مراکز تولید 
بزرگ راهگش��ا نیس��ت، عنوان کرد: کارهایی 
که باید در این شرایط انجام دهیم راه اندازی 
کس��ب و کارهای ُخرد و محلی اس��ت و باید 

موفقیت های کوچک ایجاد کرد.
وی با تاکید بر تقویت مهارت های اجتماعی 
و اقتصادی در مقیاس های کوچک افزود: باید 
بتوانیم مناس��بت های اجتماعی را تقویت کنیم و از ظرفیت های بومی و محلی 
بهره ببریم و در صورتی که دنبال حل مسائل اجتماعی هستیم، این مهم فقط 

از طریق توجه به مشاغل خرد و بومی تحقق خواهد یافت.

راه اندازی کسب و کارهای ُخرد و ایجاد موفقیت های کوچکشرکت های دانش بنیان باید خود را به صنایع داخلی تحمیل کنند

فناوی های فین تک در س��ال های اخیر رش��د چشمگیری کرده اند و 
نمی توان از قدرت آنها در ساختارش��کنی های اساسی در سطح جهانی 

چشم پوشی کرد.
چس��تر چارلسون، مخترع ماشین زیراکس، در سال ۱9۴۰ و هنگام 
ارائه  طرحش با چنین بازخوردی روبه رو ش��د: »چه کسی تمایل دارد 
اسناد را روی کاغذ سفید کپی کند؟« در سال ۱87۶، در اسناد داخلی 
شرکت وسترن یونیون چنین متنی دیده شد: »تلفن برای تبدیل شدن 
ب��ه ابزاری ارتباط��ی ضعف های زیادی دارد. این دس��تگاه جدید هیچ 

ارزشی برای ما ندارد.«
با نگاهی گذرا به تاریخ، مثال های متعدد مش��ابهی با داس��تان های 
باال می بینی��م. افراد زیادی در تاریخ نتوانس��تند تأثیر تغییرات دنیای 
فناوری را تخمین بزنند و با شکس��ت در ادامه  مس��یر روبه رو ش��دند. 
م��ا هم امروز چنین اش��تباهی را درباره فین ت��ک )فناوری های مالی( 
مرتکب می ش��ویم؟ فین تک را می توان فناوری انقابی بعدی در رشد 

اقتصادی نامید؟
ن��وآوری در صنایع مال��ی با نوآوری های دیگ��ر تفاوت های عمده ای 
دارد. فناوری ه��ای جدی��د در این حوزه، تأثیر مس��تقیمی بر بازدهی 
بخش مالی جوامع می گذارد؛ بخشی که پس اندازها و هزینه های مردم 
در اقتصاد را پوش��ش می دهد و درنهایت، روی رش��د جامعه و کش��ور 

تأثیر می گذارد.
فین تک را می توان بخش��ی از اقتصاد دیجیتال دانست. اقتصادی که 
نوآوری های زیادی به همراه داش��ت که درنهای��ت، روش زندگی ما را 
هم تغیی��ر داد. البته، عصر دیجیتال پیام��د منفی کاهش بهره وری را 
هم به همراه داش��ته و در بررس��ی های مختلف، کامپیوت��ر را در همه 

زمینه های زندگی به جز بهره وری نشان می دهند.
هی��ات بین الملل��ی ثب��ات مالی، فین ت��ک را در پن��ج بخش اصلی 
دس��ته بندی می کن��د: پرداخ��ت و تسویه حس��اب، پس ان��داز وام و 
افزایش س��رمایه، بیمه، مدیریت س��رمایه و پش��تیبانی از  بازار. البته، 
دس��ته بندی های دیگری نیز وجود دارند که قابلیت میزبانی از فین تک 
را دارن��د. در وضعی��ت کنونی، بخش پرداخ��ت بیش ازهمه تحت تأثیر 
فناوی ه��ای فین تک اس��ت و رخدادهای مهم��ی در بخش های دیگر 

ندیده ایم.
مدیران س��ّنتی و فعاالن بانک های مرکزی و س��ازمان  های مش��ابه 
دیدگاه آنچن��ان مثبتی به فین تک ندارند. برخی از آنها فناوری جدید 
را موج��ب جدایی بانک ه��ا از فرآیندهای اصلی ش��ان می دانند. برخی 
دیگر هم فین تک را مانند انقاب های دیگر می بینند و از ناپایدارشدن 
سیستم های مالی می ترسند. درنتیجه، بسیاری از استارتاپ های حوزه  
فین تک در سرتاسر جهان با مشکات قانون گذاری روبه رو هستند. این 
درحالی  اس��ت که قانون از س��ازمان های مالی دیگر با س��اختار سّنتی 

راحت تر حمایت می کند.
درحال حاض��ر، بازاره��ای بازتر در س��طح جهانی س��رعت توس��عه  
بیش��تری در فین تک تجربه کرده اند. به عنوان مثال، سیستم پرداخت 
الکترونیک��ی M-Pesa در کنی��ا و تانزانی��ا و مناطق مش��ابه یکی از 
دس��تاوردهای موفق فین تک در آفریقا بوده است. این ابزار را می توان 
یکی از داس��تان های موفقیت فین تک در دهه  گذشته نامید؛ سرویسی 
که با تبدیل گوش��ی های موبایل به حس��اب های کاربری، فرآیندهای 
مالی را برای افراد بدون حس��اب بانکی آس��ان تر ک��رد. در این  میان، 
بانک مرکزی کنیا با اهدای مجوز الزم به M-Pesa، باعث رشد سریع 

سرویس در یکی از کشوره های پیشرفته   منطقه  شرق آفریقا شد.
مطالعات جهانی نشان می دهد فین تک در کشورهایی با سیاست های 
کمتر س��خت گیرانه  بانکی، رش��د و س��لطه  بیش��تری تجربه می کند. 
به ع��اوه، جوامع با درآمد درخورتوجه و سیس��تم های بانکی با رقابت 

کمتر زمینه را برای رشد بیشتر فین تک فراهم می کنند.
M-Pesa که نمونه ا ی موفق از فین تک محس��وب می ش��ود، امروز 
۱۱۰ هزار کارگزار دارد که ۴۰ برابر ATMهای موجود در کنیا است.

M-Pesa مثال��ی از ساختارش��کنی فین تک در بخش مالی کش��ور 
و افزایش بازدهی در اقتصاد اس��ت. آمارهای کنیا نش��ان می دهد این 
س��رویس تا ۱۴درصد به رش��د بهره وری در کشور کمک می کند. این، 

عاملی است که درنهایت به رشد اقتصادی کشور خواهد انجامید.
ساختارشکنی در سیس��تم مالی، تنها کاربرد فین تک هایی همچون 
M-Pesa نیس��ت. با واردکردن پس انداز افراد بدون حس��اب بانکی به 
سیس��تم های مالی کشور، س��رمایه  در گردش برای سرمایه گذاری در 
صنای��ع مختلف افزای��ش می یابد. افزایش س��رمایه ها نیز عامل مهمی 
محس��وب می ش��ود که به بهبود استاندارد زندگی ش��هروندان کمک 

می کند.
اگر فین تک بتواند روندی مشابه کنیا را در کشورهای دیگر اجرا کند؛ 
یعنی مش��ارکت مردم در سیستم مالی بیشتر ش��ود، می توان امیدوار 
بود پس اندازهای بیش��تری در سرتاسر جهان به بخش سرمایه گذاری 
اضافه ش��وند؛ س��رمایه گذاری هایی که در صنعت و زیرساخت و حتی 
دارایی های انس��انی انجام می شود. دارایی های انسانی بخشی از دارایی 
هس��تند که تأثیر مس��تقیمی بر اقتصادهای درحال رش��د می گذارند. 
درحال حاضر در چنین مناطقی از جهان، ۱.7 میلیارد نفر بدون داشتن 

حساب بانکی زندگی می کنند.
چین مثالی دیگر از موفقیت فین تک است. ارائه دهنده های خدمات 
 ،WeChat Pay و Ant Financial پرداخ��ت الکترونیکی، مانن��د
در ای��ن کش��ور فرمانروایی می کنند. چین کش��وری اس��ت که نیمی 
از پرداخت  ه��ای آنای��ن جه��ان را از آِن خود می کند. رش��د آنها هم 
به  دلی��ل اعط��ای مج��وز از قانون گذارانی رخ داد ک��ه به دنبال افزایش 
رقاب��ت در سیس��تمی مالی با نظارت دولت بودن��د. درنتیجه، فین تک 
با عبور از بانک های دولتی و ش��رکت های کارت های اعتباری، بازدهی 
را در سیس��تم مالی چین به  میزان چش��مگیری افزایش داد. بازارهای 
ب��زرگ دیگر فین تک مانن��د آمریکا و بریتانیا نی��ز می توانند از چنین 

رویکردهایی برای افزایش بازدهی استفاده کنند.
فین ت��ک این ظرفیت را دارد که رش��د اقتص��ادی را در اقتصادهای 
درحال رش��د و پیشرفته افزایش دهد. رش��د نیز با افزایش سرمایه  در 
گردش و همچنین بازدهی سیستم های مالی رخ می دهد. واسطه گری 
در بازارهای مال��ی یکی از بخش های مهم تمام��ی اقتصادهای جهان 
است؛ درنتیجه، پیشرفت فناوری در این حوزه می تواند بازدهی فراوانی 

همچون دیگر نوآوری های فناورانه  گذشته داشته باشد.
درنهای��ت، به یاد بیاورید بس��یاری از نوآوری ها در تاریخ دس��ت ِکم 
گرفته ش��دند و بعدها انقاب های مهمی ش��کل دادند. شاید فین تک 
هم انقاب دوران دیجیتال باش��د که هن��وز ظرفیت های درخورتوجه 
آن درک نش��ده اند. به هرحال، پیش��رفت های رخ داده تابه امروز نشان 
می ده��د بیش  از این می توان به آینده  فناوری های مدرن مالی امیدوار 

بود.
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ایان ماس��ک از ش��خصیت های جالب و منحصر به فرد دنیای فناوری اس��ت. در برنامه زنده 
ماری جوان��ا مصرف می کند، پول های کانش را بی  محابا س��رمایه گذاری کرده و از رفتن به مریخ 
حرف می  زند. عده ای او را نیکوال تس��ای زمانه می دانند و از نظر برخی دیگر ش��ومنی اس��ت که 
ثروتش از پارو باال می رود. به گزارش دیجیاتو، اگر نخواهیم ماس��ک را سیاه و سفید ببینیم، باید 
قدرت خیال پردازی و افق فکری اش را تحسین کنیم. هرچند همین شوق کودکانه او برای در هم 

شکستن مرزهای فعلی باعث شده که گاهی از پس برآورده کردن وعده هایش برنیاید.
برخی ایده ها و وعده های ایان ماس��ک با تاخیر عملی ش��ده یا هرگز رنگ حقیقت را به خود 
ندیدند، اما او همین حاال هم به اندازه کافی به دنیای دانش و فناوری خدمت کرده اس��ت. کسی 
نمی تواند توس��عه موش��ک های چند بار مصرف فالکون 9 و هوی یا تونل های بورینگ کمپانی و 
موفقیت های چشمگیر ماشین های خودران تسا را نادیده بگیرد، اما در صدها مطلب دیگر به آنها 
پرداخته شده و این  بار قصد داریم به خلف وعده های ماسک بپردازیم تا ادعای جدید او مبنی بر 
اینکه چند س��ال بعد ماش��ین های دیگر در مقایسه با محصوالت کمپانی تسا مثل اسب خواهند 

بود، چندان شگفت زده تان نکند.
۱. مجهز شدن تمام ایستگاه های سوپرشارژ به پنل های خورشیدی

ماسک در ۲۰۱3 مدعی شد که تا کمتر از پنج سال دیگر تمامی ایستگاه های سوپرشارژ تسا 
به پنل های خورش��یدی و پک های باتری مجهز می ش��وند، اما این وعده عملی نشد. او در ۲۰۱7 
تاکید کرد که این پروژه هنوز در دس��ت اجراس��ت و تا امروز به پایان نرس��یده است. ماسک ماه 
گذش��ته و در جریان رونمایی از مدل جدید ایستگاه های شارژ از پنل های مذکور حرفی به میان 

نیاورد.
2. خودران شدن کامل ماشین های کمپانی تسال طی دو سال

ماس��ک در س��ال ۲۰۱5 طی مصاحبه با »فورچون« از تکمیل ۱۰۰درصدی فرآیند خودران شدن 
ماش��ین ها و عدم نیاز آنها به راننده تا دو س��ال دیگر خبر داد؛ وعده ای که هرگز رنگ واقعیت به خود 

نگرفت. او دو سال دیگر این برنامه را تمدید کرده اما همچنان از چنین ماشینی خبری نیست.
3. تولید ۵00 هزار دستگاه خودرو در سال 20۱8

تس��ا در ۲۰۱۶ و در خال گزارش مالی سه ماهه خود از تولید نیم میلیون ماشین در ۲۰۱8 

سخن به میان آورد:
با توجه به س��طح تقاضا برای خودروی مدل 3 تصمیم داریم دو سال زودتر از موعد مقرر و در 

۲۰۱8 مجموعا 5۰۰ هزار دستگاه از مدل های 3، ایکس و اس تولید کنیم.
تسا در آن سال با مشکات متعددی در فرآیند تولید روبه رو شد و در نهایت ۲5۴53۰ خودرو 

از خط تولید آنها بیرون آمد.
۴. پیمایش سراسر آمریکا توسط ماشین کامال خودران

اکتبر ۲۰۱۶ بود که مدیرعامل تس��ا از تولید یک ماش��ین کاما خودران و حرکت آن از لس 
آنجل��س ت��ا نیویورک تا چند م��اه دیگر خبر داد. ۱۰ م��اه هم این اتفاق رخ ن��داد و بعدا وی از 

عملی شدن این پروژه در آینده نزدیک خبر داد:
شاید گفتن این حرف من را احمق نشان دهد، اما اگر تا آخر این سال هم پروژه اجرا نشود در 

آینده نزدیک عملی خواهد شد.
دو س��ال و نیم بعد از طرح پیش��نهادی اولیه هنوز این پروژه آزمایش��ی به سرانجام نرسیده و 
ماسک سال گذشته توییت جدیدی را در این باره منتشر کرد که از احتمال انجام آن با خودروی 

V۱۰ خبر می داد.
۵. عدم اخراج نیروها پس از تعدیل ۹درصدی

اردیبهشت پارسال تسا 9درصد از نیروی کارش را به بهانه کاهش هزینه ها اخراج کرد. ماسک 
پس از تعدیل این ۴ هزار نفر با ارس��ال ایمیلی به کارکنانش اطمینان داد که این تصمیم دش��وار 

اما ضروری بوده و هرگز دیگر کارکنان به صورت گروهی اخراج نخواهند شد.
هش��ت ماه بیش��تر از این وعده نگذشته بود که ش��رکت با هدف کاهش هزینه تولید مدل 3 و 

صرفه جویی در مخارج 7درصد دیگر از نیروی کارش را برای همیشه به خانه فرستاد.
6. تامین سرمایه الزم برای خصوصی سازی تسال

احتماال هیچ کدام از وعده های محقق نش��ده ماس��ک به اندازه شکس��ت او در خصوصی س��ازی 
تس��ا مش��هور نیستند. او سال گذش��ته با انتشار توییتی مدعی شد که س��رمایه مورد نیاز برای 

خصوصی سازی شرکت تحت نظرش با ارزش ۴۲۰ دالر برای هر سهم را تامین کرده.
انتش��ار این توییت باعث افزایش ارزش س��هام شرکت شد اما »کمیسیون اوراق بهادار و بورس 

فین تک فناوری انقالبی آینده خواهد بود

۸ وعده ایالن ماسک که عملی نشدند

دریچــه

متقاضی��ان تس��هیات نظ��ام وظیفه تخصصی اعزام��ی اول تیرماه س��ال ۱398 که 
در س��امانه س��ینا ثبت نام کرده اند، در صورت تمایل به اس��تفاده از امریه در ش��رکت 
دانش بنیان )۲۲ماه خدمت در شرکت دانش بنیان( صرفا تا پایان روز ۱۴ اردیبهشت ماه 
فرصت دارند تا برگ اعزام خود را از طریق سامانه سرباز فناور )social.tinet.ir( و یا 
سامانه پاسخگویی crm.daneshbonyan.ir )منوی ایجاد پرسش جدید- تسهیات 
س��ربازی( ارس��ال کنند. به گزارش فارس، تس��هیات نظام وظیفه تخصصی به صورت 
اعزام وظیفه های مامور به شرکت های دانش بنیان از شهریورماه سال گذشته آغاز شده 
و تا کنون بنیانگذاران و افراد کلیدی شرکت های دانش بنیان که مشمول اعزام به خدمت 
نظام وظیفه هس��تند در صورت احراز شرایط فرد و ش��رکت می توانند بعد از گذراندن 

دوران آموزشی، مابقی خدمت خود را در شرکت خود سپری کنند.

اعالم مهلت ارسال مدارک استفاده از 
تسهیالت امریه در شرکت های دانش بنیان

سه شنبه
10 اردیبهشت 1398

شماره 1301



۹ www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

 جمع نوآوران و فناوران دانشگاه تهران روز گذشته در پردیس دانشکده های 
فنی این دانش��گاه جمع بود. س��الن با حضور تیم های اس��تارتاپی که ایده های 
خاقانه ش��ان را بال و پر داده  و تا مرحله تجاری س��ازی یا جذب س��رمایه گذار 

پیش رفته بودند، احاطه شده بود. معرفی دستگاه 
ی��ا یک خدمت نوآورانه توس��ط تیم ها و گفتن از 
نتیجه مطلوب کارهای ش��ان، توجه دانشجوهای 

پردیس فنی را جلب کرده بود.
 به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطاع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شوق 
تحق��ق رویای به راه انداختن یک کس��ب و کار و 
پروراندن ایده ش��ان به کمک چند هم دانشگاهی 
دیگر را می ش��د در نگاه مش��تاق دانش��جوهای 
بازدیدکنن��ده از فناوران مس��تقر در مرکز نوآور 
پردی��س دانش��کده های فنی دریاف��ت.  پردیس 
دانش��کده های فنی دانش��گاه، 8اردیبهشت ماه، 
میزب��ان معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، 

محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران و شاپور محمدی رئیس سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار ش��د تا فاز نخس��ت ای��ن مرکز نوآوری به طور رس��می 
پذیرای نوآوری و ایده های خاقانه دانش��گاهیان دانش��گاه تهران شود. معاون 

علمی و فناوری رئیس  جمهوری در حاش��یه افتتاح این مرکز نوآوری،  تکاپوی 
اش��تغال آفرین و ارزش��مند بیش از  ۴هزار و 3۰۰ شرکت دانش بنیان و ۶هزار 
استارتاپ را رونق بخش تولید دانست و ابراز کرد: این کسب و کارها که دانشگاه 
مأمن و خاس��تگاه نوآوری و نیروی محرک شان 
اس��ت، با محص��والت ی��ا خدم��ات فناورانه و 
خاق، به رونق تولید رنگ واقعیت می بخش��د.  
وی ب��ا بیان اینکه کس��ب وکارهای دانش  بنیان 
درآم��دی  ب��ا  گذش��ته  س��ال  اس��تارتاپی،  و 
7۰تا8۰ه��زار میلیارد تومانی، در تحول اقتصاد 
با خلق ارزش افزوده و اش��تغال، سربلند شدند، 
ادام��ه داد: تأمی��ن مهم ترین نیازهای کش��ور 
و واقعی��ت بخش��یدن به مهم تری��ن محورهای 
گام دوم انقاب اس��امی، راهبرد زیس��ت بوم 
دانش بنیان و اس��تارتاپی در سال جاری است. 
رئیس س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان، 
از ن��گاه ت��ازه ای که به حوزه فناوری و توس��عه 
فناوری در دانشگاه ها آغاز شده است، گفت و ادامه داد: دانشگاه تهران، پایلوت 
برنامه های نوآورانه را آغاز کرده اس��ت و دانش��گاه های نس��ل سوم و چهارم با 

نگرش تازه دانشگاه ها به نوآوری، یک گام به واقعیت نزدیک شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف از ایجاد منطقه نوآوری شریف خبر داد و گفت 
۴5۰ ش��رکت دانش بنیان در اطراف دانش��گاه متشکل از اساتید، دانشجویان و 

فارغ التحصیان این دانشگاه مستقر هستند.
به گزارش مهر، محمود فتوحی صبح دیروز در 
چهارمین همایش آموزش عالی که با حضور وزیر 
علوم در دانش��گاه صنعتی ش��ریف برگزار شد، با 
اشاره به تصویب برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی 
ش��ریف توس��ط هیأت امنای این دانشگاه گفت: 
دانشگاه جامع محور و دانشگاه اثرگذار دانشگاهی 

است که برای حل مسائل کشور آماده است.
وی ادام��ه داد: ش��اید هی��چ دوره ای به اندازه 
زمان حال بخش های مختلف کش��ور به همکاری 

دانشگاه ها برای حل مسائل کشور نیاز نداشتند.
رئی��س دانش��گاه صنعتی ش��ریف ادام��ه داد: 
دانش��گاه ها دو اث��ر مه��م دارند که می ت��وان به 
آموزش و پژوهش مساله محور اشاره کرد، آموزش 

دانشگاه ها باید هدفمند باشد و نیاز است دوره های آموزشی براساس نیاز جامعه 
ایجاد ش��ود و باید به دوره های میان رشته ای به بحث کارآفرینی و مهارت های 

اجتماعی توجه ویژه ای شود.

وی با اش��اره به پژوهش مساله محور در دانش��گاه ها گفت: با توجه به تعداد 
زیاد دانش��جویان تحصیات تکمیلی در دانش��گاه ها باید پایان نامه های دکترا و 

کارشناسی ارشد هدفمند و برمبنای نیاز جامعه و صنعت تعریف شود.
فتوحی ادامه داد: همچنین ما به پژوهش های 
میان رشته ای با محوریت مراکز تحقیقاتی نیاز 
داریم و باید به رش��د آنها کمک کنیم، باید علم 
و فن��اوری با هم رش��د کرده و دس��تاوردهای 

تحقیقاتی را تجاری سازی کنیم.
وی اف��زود: بر همین اس��اس منطقه نوآوری 
ش��ریف را تعری��ف کردی��م و در ح��ال حاضر 
۴5۰ش��رکت دانش بنی��ان در اطراف دانش��گاه 
مس��تقر هس��تند که از اس��اتید، دانشجویان و 

فارغ التحصیان این دانشگاه تشکیل شده اند.
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش گفت: 
مأموریت دانش��گاه ها را نمی توان در آموزش و 

پژوهش خاصه کرد.
فتوحی به رشته های علوم انسانی و ریاضی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 
دانش��جویان از این دو رشته استقبال زیادی نمی کنند و این در آینده معضلی 

برای کشور خواهد شد.

منطقه نوآوری »شریف« ایجاد می شوددانشگاه  نقطه آغاز رونق تولید دانش بنیان است

مع��اون آموزش��ی وزارت بهداش��ت راه ان��دازی دوره مجازی 
کارآفرینی در دانش��گاه علوم پزشکی مجازی و تدوین ترجمان 
برنامه های تحول و نوآوری در علوم پایه پزشکی را از فعالیت های 

مهم آموزش پزشکی برشمرد.
به گزارش مهر به نقل از وزارت بهداش��ت، دکتر باقر الریجانی 
در اولین نشس��ت دبیران هیأت های ممتحنه علوم پایه پزشکی، 
بهداشت و تخصصی که در روز شنبه هفت اردیبهشت 98 برگزار 
ش��د، به برنامه ه��ای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزش��کی 
اش��اره کرد و گفت: این برنامه ها نقش��ه راه دانشگاه ها در حوزه 
آموزش است و نشان می دهد که چه مسیری را باید طی کنند.
الریجانی با اش��اره به اینکه دانش��گاه ها و رش��ته های مختلف 
علوم پزش��کی الزم است مسیر خود را به سمت مرجعیت علمی 
تعیین کنند، اظهار داشت: هدف در برنامه های تحول این است 
ک��ه با توجه به توس��عه علمی جهان رویکردی نوین به س��مت 

دانشگاه های نسل جدید در علوم پزشکی حرکت کنیم.
وی ب��ه اهمیت حضور در عرصه های بین المللی اش��اره کرد و 
عن��وان کرد: برای حض��ور در عرصه های بین المللی الزم اس��ت 
دانش��گاه ها اعتباربخشی ش��وند و سناریوی روش��نی برای این 

مسیر داشته باشند.
معاون آموزش��ی وزارت بهداشت با اش��اره به روند پیاده سازی 
برنامه ه��ای تحول و ن��وآوری در آموزش علوم پزش��کی گفت: 
برنامه های متعددی برای نهادینه س��ازی این برنامه ها و نفوذ آن 

در سطوح مختلف دانشگاه ها در پیش است.
وی ادام��ه داد: تح��ول در آم��وزش فرآیندی زمان بر اس��ت و 
این گفتمان باید در بین اس��اتید و دانش��جویان نهادینه شود و 
امیدوارم در این مسیر از تاش های همه همکاران استفاده شود.
دبی��ر ش��ورای آموزش پزش��کی و تخصصی یک��ی از مباحث 
برنامه های تحول و نوآوری در آموزش را ارتقای آزمون ها عنوان 
کرد و گفت: با گس��ترش دانش��گاه ها، نس��ل جدید اساتید وارد 
دانش��گاه ها ش��ده اند و الزم اس��ت به نحوی برنامه ریزی شود تا 
در کنار اس��اتید پیشکسوت از ظرفیت های اعضای هیات علمی 

جوان هم استفاده شود.
وی خاطرنش��ان کرد: یکی از مهم ترین مصوبات آموزش عالی 
بحث آمایش اس��ت که به گس��ترش های علوم پزشکی شکل و 
چارچوب داده اس��ت. این مصوبه تأثی��ر زیادی در آموزش عالی 

سامت داشته است.
الریجان��ی با تاکید بر لزوم اس��تفاده از تمام��ی اعضای هیات 
علمی گفت: در بوردها الزم است از این ظرفیت استفاده شود و 
شبکه ای در کشور تشکیل شود. راه اندازی بوردها باعث شده که 
ضمن بهره برداری از ظرفیت اس��اتید پیشکسوت، اعضای هیات 
علم��ی ج��وان نیز در این برنامه وارد ش��وند و دق��ت و کیفیت 

طراحی سواالت آزمون ها هم ارتقا یابد.
معاون آموزش��ی وزارت بهداشت با اش��اره به چالش هایی که 
در آزمون ه��ا وجود داش��ته، گف��ت: در برنامه تحول به س��مت 
اس��تانداردهای جهانی در طراحی س��واالت حرکت کرده ایم. به 
عنوان نمونه در آزمون دستیاری در دو سال گذشته کمپین های 
طراح��ی س��واالت تش��کیل و از مش��ارکت هم��ه دانش��گاه ها 

بهره برداری شده است.

وی ادام��ه داد: س��واالت طراحی ش��ده طی مراح��ل مختلف 
پاالیش ش��د و تیم ه��ای تخصصی روی این س��واالت با امنیت 
باال کار کردند. این باعث ش��د کیفیت آزمون دس��تیاری بسیار 

ارتقا یابد.
دبیر ش��ورای آموزش پزش��کی و تخصصی با بی��ان اینکه در 
مرکز سنجش آموزش پزشکی در سال آزمون های زیادی برگزار 
می شود، اظهار داش��ت: در سال های اخیر به سمت الکترونیکی 
ک��ردن آزمون ها پیش رفته ایم و در ح��ال حاضر تنها ۴۰درصد 
آزمون ه��ا ب��ه روش س��نتی برگزار می ش��ود و مابقی ی��ا کامًا 

الکترونیک یا تلفیقی برگزار می شود.
وی ادامه داد: با اجرای برنامه آمایش و برنامه های تحول امروز 
در تمام مناطق آمایشی حداقل یک مرکز آزمون وجود دارد که 
ظرفیت خوب��ی دارند و باعث ایجاد تس��هیاتی برای داوطلبان 

شده است.
الریجانی با اش��اره به تحول در هیأت ه��ای ممتحنه گفت: از 
ظرفیت تمام اعضای هیات علمی در این بوردها استفاده می شود 
و سواالتی که در مناطق آمایشی طراحی می شود با تکنیک هایی 

پاالیش و نهایی می شوند.
وی ب��ا تاکید بر اینکه مصوبه آمای��ش ظرفیت های زیادی در 
کش��ور ایجاد کرده، گفت: تشکیل گروه های آموزشی آمایشی از 
دیگر برنامه های در دس��ت پیگیری اس��ت و امیدوارم بتوانیم از 

این ظرفیت ها به خوبی استفاده کنیم.
معاون آموزش��ی وزارت بهداش��ت به محاسبات نیروی انسانی 
اشاره کرد و گفت: الزم است با توجه به نیازهای کشور به نحوی 
برنامه ریزی ش��ود که دانش آموختگان علوم پزشکی متناسب با 
این نیازها تربیت ش��وند. از اسناد باالدس��تی هم در محاسبات 

نیروی انسانی استفاده می شود.
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه توس��عه آموزش عالی باید بس��ترهای 
توسعه کشور را فراهم کند، گفت: کشور ما در آموزش عالی رتبه 
خوبی دارد و الزم است با آموزش های کارآفرینی به دانشجویان 
تحصی��ات تکمیل��ی، زمینه ه��ای حض��ور دانش آموختگان در 

صنعت و بازار فراهم شود.
الریجانی ب��ه راه اندازی دوره مجازی کارآفرینی در دانش��گاه 
علوم پزش��کی مجازی اش��اره کرد و گفت: دانش��گاه ها هم الزم 
اس��ت در فیلدهای مناسب زمینه های ارتباط با صنعت را فراهم 
کنند. وی با بیان اینکه دانش��گاه های علوم پزشکی اعتباربخشی 
ش��ده اند، گفت: هدف این اس��ت که به س��مت استانداردسازی 
آم��وزش حرک��ت کنیم و این روش در دانش��کده ها و گروه های 

آموزشی هم الزم است پیاده شود.
دبیر ش��ورای آم��وزش پزش��کی و تخصص��ی اف��زود: مجوز 
گس��ترش های جدید در دانش��گاه ها بر مبنای اس��تاندارد بودن 

فرآیندها و امتیاز اعتباربخشی دانشگاه ها صادر می شود.
وی عن��وان کرد: انتظار از هیات ه��ای ممتحنه علوم پایه این 
اس��ت که با توجه ب��ه نیازهای مناطق مختلف کش��ور ترجمان 
برنامه های تحول و نوآوری در علوم پایه تدوین شود. این فرصت 
فراهم است تا اعضای بوردها به سیاست گذاری در حوزه آموزش 
بیش��تر مش��ارکت کنند و همچنین ش��رایط کش��ور و مناطق 

آمایشی در کنار هم مدنظر قرار گیرد.

سخن به میان آورد:
با توجه به س��طح تقاضا برای خودروی مدل 3 تصمیم داریم دو سال زودتر از موعد مقرر و در 

۲۰۱8 مجموعا 5۰۰ هزار دستگاه از مدل های 3، ایکس و اس تولید کنیم.
تسا در آن سال با مشکات متعددی در فرآیند تولید روبه رو شد و در نهایت ۲5۴53۰ خودرو 

از خط تولید آنها بیرون آمد.
۴. پیمایش سراسر آمریکا توسط ماشین کامال خودران

اکتبر ۲۰۱۶ بود که مدیرعامل تس��ا از تولید یک ماش��ین کاما خودران و حرکت آن از لس 
آنجل��س ت��ا نیویورک تا چند م��اه دیگر خبر داد. ۱۰ م��اه هم این اتفاق رخ ن��داد و بعدا وی از 

عملی شدن این پروژه در آینده نزدیک خبر داد:
شاید گفتن این حرف من را احمق نشان دهد، اما اگر تا آخر این سال هم پروژه اجرا نشود در 

آینده نزدیک عملی خواهد شد.
دو س��ال و نیم بعد از طرح پیش��نهادی اولیه هنوز این پروژه آزمایش��ی به سرانجام نرسیده و 
ماسک سال گذشته توییت جدیدی را در این باره منتشر کرد که از احتمال انجام آن با خودروی 

V۱۰ خبر می داد.
۵. عدم اخراج نیروها پس از تعدیل ۹درصدی

اردیبهشت پارسال تسا 9درصد از نیروی کارش را به بهانه کاهش هزینه ها اخراج کرد. ماسک 
پس از تعدیل این ۴ هزار نفر با ارس��ال ایمیلی به کارکنانش اطمینان داد که این تصمیم دش��وار 

اما ضروری بوده و هرگز دیگر کارکنان به صورت گروهی اخراج نخواهند شد.
هش��ت ماه بیش��تر از این وعده نگذشته بود که ش��رکت با هدف کاهش هزینه تولید مدل 3 و 

صرفه جویی در مخارج 7درصد دیگر از نیروی کارش را برای همیشه به خانه فرستاد.
6. تامین سرمایه الزم برای خصوصی سازی تسال

احتماال هیچ کدام از وعده های محقق نش��ده ماس��ک به اندازه شکس��ت او در خصوصی س��ازی 
تس��ا مش��هور نیستند. او سال گذش��ته با انتشار توییتی مدعی شد که س��رمایه مورد نیاز برای 

خصوصی سازی شرکت تحت نظرش با ارزش ۴۲۰ دالر برای هر سهم را تامین کرده.
انتش��ار این توییت باعث افزایش ارزش س��هام شرکت شد اما »کمیسیون اوراق بهادار و بورس 

آمریکا«، از توییت ماس��ک به اتهام کاهبرداری در اوراق بهادار ش��کایت کرد که به جریمه ۲۰ 
میلیون دالری ایان، کناره گیری او از ریاس��ت هیات مدیره تس��ا و محدود شدن توییت هایش 

منجر شد.
۷. سوددهی کمپانی تسال در سه ماهه اول 20۱۹

پس از انتشار گزارش مالی کمپانی تسا در سه ماهه چهارم ۲۰۱8 و تکرار سوددهی برای دو 
فصل متوالی، ماس��ک مدعی ش��د که این روند در آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. این درحالی 
اس��ت که کمپانی مذکور در سه ماه اول س��ال جاری میادی متحمل زیان 7۰۲ میلیون دالری 
شد. وی طی کنفرانسی با رسانه های منتخب هشدار داد که به خاطر چالش های مربوط به صدور 
ماش��ین به اروپا و چین و هزینه های دیگر امکان دس��تیابی به س��ود پایدار در سه ماهه دوم هم 

وجود ندارد.
8. تعطیلی فروشگاه های فیزیکی

اواخر س��ال گذش��ته کمپانی تس��ا با اعام سیاس��ت تغییر نحوه فروش از مراکز فیزیکی به 
آناین از تعطیلی بسیاری از فروشگاه های فیزیکی خود طی چند ماه خبر داد اما تنها به بخشی 
از وعده های خود جامه عمل پوش��انید. این ش��رکت ق��رار بود با در پیش گرفتن سیاس��ت های 
صرفه جویی در هزینه ها و پایین کشیدن کرکره فروشگاه های آناین قیمت تمام شده خودروها را 

تا ۶درصد کاهش دهد. ایان ماسک طی کنفرانسی گفته بود
طی چند ماه آینده تنها تعداد معدودی از فروش��گاه ها را در نقاط پرترافیک به عنوان گالری و 

مرکز اطاعات حفظ خواهیم کرد.
با این حال کمپانی تنها یک ماه بعد اعام کرد که فقط بخشی از 378 فروشگاهش را تعطیل 
کرده اس��ت. ماسک در این باره گفته بود ما ۱۰درصد از فروشگاه های با ترافیک پایین را تعطیل 
کردیم. همانطور که دیدید ماس��ک به ارائه وعده های دور از دس��ترس و حساب نشده عادت دارد. 
از جدیدتری��ن وعده های ای��ن کارآفرین موفق و آینده نگر باید به معرفی خودرویی بدون فرمان و 
پدال گاز و ترمز تا دو س��ال دیگر و فعال ش��دن یک میلیون تاکسی روباتیک از سال آینده اشاره 
کرد. هرچند ما ایرانی ها به عملی نشدن وعده ها عادت داریم اما عدم اجرای این ادعاها برای ایان 

ماسک ارزان تمام نخواهد شد.

راه اندازی دوره مجازی کارآفرینی 

۸ وعده ایالن ماسک که عملی نشدند

یادداشـت

ش��رکت های خ��اق و نوآور برای اخذ غرفه و معرفی خود در هش��تمین نمایش��گاه 
اینوتکس از تخفیف 5۰درصدی بهره مند می ش��وند. به گزارش پایگاه اطاع رسانی بنیاد 
ملی نخبگان، همزمان با برگزاری هش��تمین نمایش��گاه اینوتکس و به منظور کمک به 
ترویج و معرفی ش��رکت های خاق در این رویداد، این شرکت ها از تخفیف 5۰درصدی 
هزینه  های اخذ غرفه تا سقف ۲۰ میلیون ریال توسط دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم 
ش��رکت های خاق بهره مند می ش��وند. ش��رکت های خاق متقاض��ی می توانند پس از 
مراجع��ه به این لینک، ثبت نام کرده و پ��س از حضور در رویداد مبلغ حمایتی خود را 
از دبیرخان��ه دریافت کنند.  نمایش��گاه بین المللی نوآوری و فناوری )INOTEX(طی 
هفت دوره گذش��ته خود، میزبان استارتاپ ها و ش��رکت های فناور زیادی از کشورهای 

مختلف بوده است.

شرکت های خالق و نوآور تخفیف 
۵0درصدی می گیرند



برای رسیدن به موفقیت، داشتن یک برنامه ضروری است ولی بسیاری از افراد 
آن را نادیده می گیرند. بعضی از ش��رکت ها براس��اس خواس��ته های ناگهانی عمل 
می کنند و برخی دیگر برنامه های آینده شرکت خود را براساس تحقیقات دقیق و 
هوشمند پایه گذاری می کنند، اما کدام یک از آنها موفق می شود؟ واضح است که 
تبلیغات هم مانند بس��یاری از کارهای دیگر نیازمند برنامه ریزی است و نمی توان 
همیشه در جهت باد حرکت کرد. دوره  حدس و گمان به سر رسیده است و برای 
موفقیت باید کاما حساب ش��ده و تحلیل گرانه عمل کرد. اینجاس��ت که تبلیغات 
هوشمند وارد عمل می شود و با استفاده از آن می توانیم به اهداف شرکت مان جهت 
دهیم. قبل از هر اقدامی برای تبلیغ، باید اهداف مدنظر تبلیغات هوشمند را در نظر 
گرفت. با ما همراه باشید تا با چگونگی هدف-گذاری براساس تبلیغات هوشمند و 

مزایای آن آشنا شوید.
خاص

در دنیای تبلیغات، خاص بودن می تواند معانی گوناگونی داشته باشد و می تواند از 
نحوه اندازه گیری نتایج تا انواع اطاعاتی که راجع به مخاطبان جمع آوری می کنید 
تغییر کند. به طور کلی، کسانی که هدف های مبهم و نامعلوم تعیین می کنند در 
آخر نمی-توانند آنها را عملی کنند. برای مثال، اگر می خواهید وزن کم کنید، هدف 
»وزن کم کردن« مبهم است. به جای آن می توان از »5 کیلو کم کردن« استفاده 

کرد و این هدف کاما واضح و متمرکز است.
پیش��نهاد تبلیغات هوشمند این اس��ت که با هدف گذاری خاص مطمئن شوید 
که برنامه  بازاریابی تان هدفمند اس��ت و به سمت موفقیت حرکت می کند. اهداف 
متمرکز از منحرف شدن در مسیر جلوگیری می کنند و اهداف نهایی تان را کامًا 
مشخص می کنند. برای مثال، وقتی راجع به اشخاص اطاعات جمع آوری می کنید، 
می خواهید دقیقا چه اطاعاتی به دست آورید؟ چقدر به جزییات توجه می کنید؟ 
به دست آوردن مشخصات مخاطبان هدف، در مسیرتان کمک می کند که رفته رفته 
کامًا آگاهانه عمل کنید و در تبلیغات هوشمند به این مقوله خاص بودن می گویند.
هنگام��ی ک��ه می خواهید اهداف خاص تان را مش��خص کنید، بای��د بدانید که 
شرکت تان در کدام مرحله است، زیرا اهداف شدیداً به آن وابسته اند. اگر در مراحل 
ابتدایی هس��تید، بیشتر باید روی هدف تعامل برقرارکردن با مخاطب تمرکز کنید 
و بازخوردهای مربوطه را جمع آوری کنید. این باعث باال رفتن اعتبار محصوالت و 
خدمات تان می ش��ود. اگر در مراحل بعدی باشید، بیشتر باید روی معیارهای رشد 
تمرکز کنید. در تبلیغات هوشمند، این مسئله مهمی است که اهداف کوتاه مدت تان 

در راستای اهداف اصلی بازاریابی باشند.
قابل اندازه گیری

هم��ه کمپین های تبلیغاتی موفق دارای نوعی سیس��تم برای اندازه گیری نتایج 
هس��تند و این از قوانین مهم تبلیغات هوش��مند است. س��ال ها قبل، بازاریاب ها 
نمی توانستند براس��اس داده ها، تحلیل ها و گزارشات پیش روند و به همین دلیل 
باید از حدس و گمان پیش می رفتند، اما شرایط تغییر بسیار زیادی کرده است زیرا 

می توانیم عملکرد کمپین ها را به طور واضح ببینیم و بفهمیم که در کدام قسمت ها 
درست عمل کرده ایم و کدام قسمت ها نیاز به بهبود دارند. قوانین تبلیغات هوشمند 
ایج��اب می کنند که برای تعیین برنامه  بازاریابی بدانید که چگونه ارزش��مندترین 
اطاعات را به دس��ت آورید. چگونه بهتر می ش��وید و نتایج مطلوب را به دس��ت 
می آوری��د. به طور مختصر می توان گفت که بای��د توانایی های تان را در چارچوب 
یک زمان واقع-گرایانه اندازه گیری کنید و این به شما نشان می دهد که قابلیت به 
دس��ت آوردن چه چیزهایی را دارید. برای داشتن تبلیغات هوشمند، انتخاب یک 
یا دو هدف اصلی و سه تا پنج هدف فرعی که آنها را حمایت کنند، یک استراتژی 
مناسب است که پایه فعالیت های تان را تحت تاثیر قرار می دهد. این تعداد هدف، به 
آسانی مدیریت می شوند و می توان نتایج آنها را اندازه گیری کرد. اگر تعداد بیشتر 

شود، به احتمال قوی از مسیر منحرف خواهید شد.
قابل اجرا

یکی از مهم ترین سواالتی که هنگام هدف گذاری تبلیغاتی باید از خود بپرسید 
این اس��ت که آیا قابل اجرا هس��تند؟ اگر ندانید که واقع��ا می توانید به هدف های 
تعیین ش��ده دست یابید، حس��اب کردن روی آنها کار عاقانه ای نخواهد بود. شما 
باید هنگامی هدف تعیین کنید که براساس واقعیات فکر کنید شانس باالیی برای 
عملی شدن ش��ان وجود دارد. با تعیین هدف های دست نیافتنی فقط خود را گمراه 
می کنید و شکس��ت پشت شکست در انتظارتان خواهد بود. شکست های پی در پی 
می توانند اش��تیاق را از بین ببرند و باعث ش��وند ناامید شوید. البته این بدین معنا 
نیس��ت که هدف های آس��ان انتخاب کنید و خود را کمی تحت فشار قرار ندهید. 
باید به طور مداوم خود را به چالش بکش��ید و بتوانید به آرامی مرزهای تبلیغاتی 

کار خود را جابه جا کنید.
هنگام هدف گذاری از خودتان بپرس��ید که آیا واقعا می توانید به آن دست پیدا 
کنید. این در حالی است که همزمان سعی کنید اهداف آرمانی دست یافتنی را نیز 
در نظر داشته باشید. در تبلیغات هوشمند، یافتن حد میانه کلید موفقیت در زمینه  

هدف گذاری قابل اجرا است.
مرتبط

وقتی می خواهید تبلیغات هوش��مند را در رأس کار خود قرار دهید، این سوال 
همیش��ه پیش می آید که اهداف بازاریابی تان چقدر به اس��تراتژی هایی که به کار 
می برید مربوطند و اگر این ارتباط کم باش��د، قطعا با مش��کل مواجه خواهید شد. 
اگر متمرکز نباش��ید و اهداف تان خاص نباش��ند، مسیر اصلی را گم خواهید کرد. 
مرتبط بودن نیز استراتژی های موجود را تعیین کرده و عملی شدن اهداف در یک 

چارچوب زمانی را مشخص می کند.
اگ��ر اهداف کوتاه مدت تان به چیزی که در نهایت می خواهید مرتبط نباش��ند، 
بی  فای��ده خواه��د ب��ود. اگر ای��ن را در نظر نگیرید، ممکن اس��ت ب��ه هدفی که 
تعیین کرده اید برس��ید و ببینید که ش��ما را به جایی که می خواس��تید نرسانده 
اس��ت. تعیین اهداف تبلیغات هوش��مند یکی از مراحل ضروری برای شکل دادن 
به اس��تراتژی های تان اس��ت. اگر این دو به هم مرتبط نباش��ند، هرگز نمی فهمید 
که تبلیغات تان چقدر موفق بوده اس��ت. دلیل تعیین اهداف کوتاه مدت تبلیغات 
هوشمند خود را به یاد داشته باشید و از آن برای تعیین اهداف نهایی استفاده کنید 

تا بتوانید موفقیت آن را مورد قضاوت قرار دهید.
زمان محور

هر قدر که عقربه های ساعت به زمان شروع کمپین جدید تبلیغاتی تان نزدیک 
می ش��ود، باید بیش��تر به فکر تعیین یک زمان مشخص برای ارزیابی موفقیت تان 
باشید. در واقع تخصیص این زمان یکی از ضروریات برای قضاوت موفقیت تبلیغات 
اس��ت. پیش از هر چیزی باید مطمئن شوید که زمان کافی برای خودتان در نظر 
گرفته اید. اگر اینطور نباشد، قبل از اینکه تبلیغات تان زمان کافی برای ثمره دادن 

داشته باشد، به این نتیجه خواهید رسید که با شکست مواجه شده اید.
اگر یک زمان مناس��ب برای اهداف خود انتخاب نکنید، چگونه می توانید انتظار 
داشته باشید که تبلیغات تان را درست ارزیابی کنید و تصمیم بگیرید که به موفقیت 
یا شکس��ت ختم شده است؟ پس بدیهی است که برای داشتن تبلیغات هوشمند 
این زمان را باید از پیش تعیین کنید، وگرنه با مش��کات زیادی مواجه می شوید. 
برای مثال، می توانید زمان شش ماه را از قبل در نظر بگیرید تا در پایان این زمان 

به سمت اهداف تان برگردید و استراتژی های تان را بررسی کنید.
نکات دیگر

حال که با پایه های تبلیغات هوش��مند آش��نا ش��ده اید و اهمیتش را می دانید، 
می خواهیم چند نکته  دیگر را برای موفقیت تان معرفی کنیم.

• داش��تن یک ذهنیت واضح از پایان به این معنا اس��ت که در اهداف تان کاما 
مصمم باش��ید و جای هیچ گونه ابهامی باقی نگذارید. زمان ارزشمند است و نباید 

روی اهداف دست نیافتنی بازاریابی تلف شود.
• تمرکز داش��تن به ش��ما این امکان را می دهد که هدف نهایی را بدون منحرف 

شدن و هدر دادن منابع ببینید.
• جلورفتن ضروری اس��ت. حرکت نکردن تان به این معنا است که پیشرفتی در 
کار نیست. تعیین هدف درازمدت می تواند تشویق تان کند که برای آن تاش کنید 

و حرکت رو به جلوی خود را ادامه دهید.
• مدیریت زمان باعث می ش��ود تحت فشار زیاد کار کنید تا اهداف کوتاه مدت و 
بلندمدت تان را به واقعیت تبدیل کنید. وقتی زمان تان را مدیریت می کنید، راحت تر 
می توانید بفهمید که الزم اس��ت چه تعداد هدف را در یک زمان مش��خص عملی 

کنید.
• انتخاب صحیح اهداف قابل اجرا، وقتی که به موفقیت رسیدند، حس رضایت را 

به همراه دارد و شما را به پیگیری اهداف بعدی تشویق می کند.
پی بردن به اهمیت اهداف تبلیغات هوش��مند باعث خواهد شد که زودتر از آن 
چیزی که فکر می کنید به چیزی که می خواهید برسید. این نکات می توانند به طور 

مداوم یادآور این باشند که این مسئله را جدی بگیرید.
این نکات ش��ما را با پایه های تبلیغات هوشمند آشنا می کنند و قوانین دیگری 
نیز می-توانند برای تس��هیل این راه به آنها اضافه شوند. زمان همیشه نشان داده 
است که تفکر هوشمندانه می تواند انسان را به خواسته هایش برساند و تبلیغات از 
این قاعده مستثنی نیست. تبلیغات هوشمند مخصوصا به کمک افراد خاق می آید. 
آنها بسیار به کار خود نزدیک هستند و اهداف به آنها دیدگاه بهتری می دهد تا خود 

را به قله  موفقیت برسانند.

Uber  :مدیریت بحران
Uber، یکی از معروف ترین برندها در جهان در چند ماه گذشته 
بی��ش از بقیه برندها مورد توهین و حمله قرار گرفت. این ش��رکت 
تاکس��ی اینترنتی برای اولین بار در س��ال ۲۰۱7 خود را در معرض 
انتقادها دید؛ وقتی که مش��خص ش��د که مدیرعام��ل آن، تراویس 
کاالنیک در قالب یک ش��ورای مش��اوره به پرزیدنت ترامپ خدمت 
کرده اس��ت. به این ترتیب هش��تگ DeleteUber متولد ش��د و 
کاالنیک اعام کرد که او به زودی از عضویت در آن ش��ورا دس��ت 

خواهد کشید.
هش��تگ دوباره در ماه فوریه زنده شد، زمانی که Uber با وجود 
اعت��راض به قانون ممنوعیت مهاج��رت پرزیدنت ترامپ، به فعالیت 
در ف��رودگاه بین المللی JFK ادامه داد. در مرحله دوم، رونق مجدد 
اس��تفاده از این هشتگ وقتی اتفاق افتاد که کارمند سابق شرکت، 
س��وزان فولر، ادعاهای��ی مبنی بر آزار و اذیت جنس��ی و بدرفتاری 
شدید بخش منابع انسانی )HR( در Uber را مطرح کرد. کاالنیک 
دس��تور یک تحقیق فوری پیرامون این موضوع را داد، اما نخستین 
سرمایه گذاران بابت بی طرفی تحقیقات داخلی و وجود بند حکمیت 

خصوصی نگران شدند.
چند روز بعد هش��تگ واقعا ش��تاب گرفت، وقتی ویدئوی بحث و 
مشاجره کاالنیک با یک راننده Uber درباره کاهش مبلغ پرداختی 
به راننده منتش��ر ش��د. کاالنیک در قالب یک بیانیه در وب س��ایت 
Uber گف��ت: »من باید اساس��ا به عنوان یک رهبر تغییر و رش��د 
کنم.« اما برای بس��یاری از مش��تریانUber، این صدمه دیگر وارد 

شده و ویدئو ویرال شده بود.
فوری��ه ۲۰۱7 نی��ز Uber از دعوی قضایی گ��وگل ضربه خورد. 
مدی��ران این غول دنیای فناوری ادع��ا کردند که Uber فناوری را 
از بخش اتومبیل خودران آنها، Waymo دزدیده اس��ت. تاکنون، 
پرون��ده این م��ورد قضایی به نف��ع Uber پیش نرفته اس��ت. این 
ش��رکت نوپای فعال در عرصه فناوری به دلیل اس��تفاده از فناوری 
موس��وم به »Greyball« در راستای اجتناب از برخورد با مقامات 
در سرتاس��ر جهان و همچنین انتصاب مس��ئوالن اجرایی متعدد از 

جمله استعفای مدیر ارتباطات آنها تحت فشار قرار گرفته است.
Uber مدیریت بحران

چگونه Uber این توجه منفی را مدیریت کرد؟ در ش��رایطی که 
ش��رکت همچنان به ارائه بیانیه ه��ای مرتبط با هر اتفاق می پردازد، 
سخت است که این واقعیت را نادیده بگیریم که اشتباهات مدام در 
 Uber حال افزایش هستند. کمبود ش��فافیت بزرگ ترین شکست
در برخورد با مسائل مربوط به منافع عمومی بود. یک نامه صادقانه 
از سوی مدیرعامل ش��رکت با وعده تبدیل شدن به یک رهبر بهتر، 
شرکت را از جایگاه بد فعلی خود دور نخواهد کرد مگر اینکه عموم 
مردم ش��اهد گام ها و اقداماتی برای رس��یدن به جایگاه عالی سابق 

آن باشند.
Heinz سیب زمینی، ستاره تبلیغ عاشقانه

س��یب زمینی سرخ   کرده و سس کچاپ Heinz خوب با هم جور 
هس��تند، اما در جدیدتری��ن آگهی تبلیغاتی این برند ب��ازار کانادا، 
Heinzآن ارتب��اط را ی��ک گام جلوتر برده اس��ت. آگهی تبلیغاتی 
»عش��ق واقعی«، محص��ول آژانس »Rethink« و ب��ه کارگردانی 
 ،»Radke Film Group« مایکل کلوواتر« از شرکت فیلمسازی«
داستان سفر یک سیب زمینی تنها از مزرعه به ماهیتابه پر از روغن 
را بیان می کند. در آن لحظه، البته، س��یب زمینی س��رخ کرده تنها 

عشق واقعی خود یعنی سس کچاپ Heinz را می بیند. 
ب��ا حمایت آهن��گ موف��ق »What About Love«، از آلبوم 
»Heart«، این آگهی تبلیغاتی جذابیت طنزآمیز یک جفت ش��دن 
غذایی کاسیک را به ارمغان می آورد. آگهی تبلیغاتی فوق تازه ترین 
کار »Kraft Heinz« کانادا به شمار می آید و در همین حال صد 
و پنجاهمین سالگرد تولد سس کچاپ گوجه فرنگی Heinz را نیز 

جشن می گیرد.
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آیا سرمایه گذاری بر روی بازاریابی، یعنی آموزش بازاریابی، مؤثر است؟ یا فقط 
هدر دادن هزینه است؟!

ش��رکت های مختلف در سال ۲۰۱8 حدود 9۰ میلیون دالر پول روی آموزش 
بازاریاب��ی صرف کرده اند، یعنی ب��ه ازای هر یک از کارکنان مبلغ ۱۰۴۶ دالر در 

شرکت های بزرگ و مبلغ ۱۰9۶ دالر، برای آموزش هزینه شده است.  
 برآوردها حاکی از آن است که در دپارتمان های بازاریابی، حدود 3/9درصد از 
کل بودجه  بازاریابی، صرف آموزش بازاریابی می ش��ود. این مقدار در سال ۲۰۱۴ 
حدود ۲/7درصد بوده اس��ت. داس��تان های موفقیت زیادی درخصوص آموزش 

بازاریابی وجود دارد:
• یونیلور در س��ال ۲۰۱۶، یک برنامه  آموزش بازاریابی را برای 5۰۰۰ بازاریاب 
خود تدارک دید. گزارش��ات این ش��رکت نشان می دهد که 35درصد افزایش در 

آگاهی و 9۶درصد افزایش در اعتماد افراد شرکت کننده به وجود آمده است. 
• دانشجویان دانشگاه IBM اکنون سیابس های بازاریابی را طی می کنند و به 

طور متوسط موفق تر از قبل عمل می کنند. 
• تیم جانسون اند جانسون پس از ۱5 ماه برگزاری دوره های آموزش بازاریابی 
با سیابس جدید خود، افزایش معناداری در حوزه های مهارتی خود مشاهده کرد. 
چه باید کرد؟ آیا باید روی آموزش بازاریابی، هزینه باالیی صرف کرد یا خیر؟ 
مجموعه های آم��وزش بازاریابی کارا و اثربخش کدامند؟ آی��ا آموزش بازاریابی، 

سرمایه گذاری مطمئنی است؟ یا هزینه ای گزاف؟ 
 وضعیت آموزش بازاریابی 

شرکت ها سعی می کنند تا ش��کاف های مهارتی خود را پوشش داده و سپس 
خود را در بازار رقابت قرار دهند. گزارشات مربوط به نیروی کار لینکدین در ماه 
مه ۲۰۱8 مشخص کرد که ۲3۰۰۰۰ نفر نیروی کار در آمریکا نیاز به یادگیری 
مهارت های بازاریابی دارند و این تقاضا بیشتر در شهرهای بزرگ به چشم می آید. 
به همین دلیل بازار اس��تعدادها، آم��وزش را در رأس کارهای خود قرار داد و 
آموزش بازاریابی در صدر تمام این آموزش ها قرار گرفته است. گزارش دو ساالنه  
CMO مقداری برابر با ۶/5درصد را برای سرمایه گذاری بر روی آموزش بازاریابی 
پیش بینی کرده بود. آموزش بازاریابی به عنوان بخش��ی از بازار آموزش، در بین 
آموزش های صنعت –یعنی آموزش فروش و رهبری- قرار می گیرد. بودجه هایی 
که به آموزش بازاریابی اختصاص می یابد، هنوز هم بسیار بیشتر از آموزش هایی 

است که در حوزه های دیگر در صنعت صرف می شود. 
در سال های اخیر، بیش��ترین پولی که در زمینه  آموزش بازاریابی صرف شده 

است، به منظور پوشش دادن یک شکاف عمده بوده است: حوزه  دیجیتال. 
شکاف بازاریابی ای که بازاریابان از نداشتن آن بی اطالع هستند!

گ��زارش مؤسس��ه  بازاریابی دیجیتال در س��ال ۲۰۱۶ حاکی از آن اس��ت که 
مهارت ه��ای مربوط به بازاریابی دیجیتال در ایاالت متحده، انگلس��تان و ایرلند، 
منجر به بس��یاری از کمبودها و نقایص ش��ده اس��ت. تنها 8درصد از کسانی که 
در امتحانات مربوط به این حوزه  ش��رکت کرده اند، موف��ق بوده اند. 5۱درصد از 
بازاریاب��ان در ای��االت متحده نیز که تصور می کرده اند به ط��ور کامل دارای این 
مهارت ها هستند، در امتحان شرکت  کرده اند و فقط 38درصد از آنها امتحان را با 

موفقیت پشت سر گذاشته اند. 
در تحقیقات شرکت جنرال اسمبلی نیز مهارت های بازاریابی دیجیتال سطح 
۱، ب��رای ۲5۰۰۰ بازاریاب مورد ارزیابی قرار داده ش��د. براس��اس نتایج تحقیق 

و تحلیل های انجام ش��ده هیچ گونه همبستگی بین ارشدیت و تخصص مشاهده 
نش��د. در نهایت چنین نتیجه گیری ش��د که اطاعات و داده ها مهم ترین شکاف 

موجود تلقی می شوند. 
خیلی عجیب نیس��ت اگر بش��نویم که »ما آنچه را نمی دانیم، بلد نیس��تیم.« 
آلیس��ون کاش��ین این جمله را بیان می کند و س��پس بر روی آموزش بازاریابی 
دیجیت��ال تمرکز می کند. او ادامه می دهد: بیش��تر بازاریابان ش��رکتی، کارهای 
اجرایی خود را به آژانس ها برون سپاری کرده اند. مشتریان هم می دانند که آنها تا 
چه اندازه با اثربخشی فاصله دارند. رهبری دشوار است، باید سؤاالت بجا پرسید و 

سپس تصمیمات درست و قابل اتکا گرفته شود. 
شکاف آموزش بازاریابی و نیاز بازاریابان

برخی اوقات، ش��کاف مهارتی به صورت یک دایره اس��ت. برخ��ی از بازاریابان 
مجرب ممکن اس��ت بر روی حوزه هایی مانند دیجیتال، بازاریابان جدید و مانند 
اینها برای آموزش سرمایه گذاری نکنند. بیشتر بازاریابان باتجربه بر روی یادگیری 

مهارت های کلیدی مانند همکاری، رهبری، کار تیمی و . . . تأکید دارند. 
ب��رای ه��ر بازاریاب یک نیاز مخص��وص به او وجود دارد. ب��رای هر چیزی در 
بازاریابی، آموزش بازاریابی وجود دارد. آیا آموزش بازاریابی می تواند ش��کاف های 

مهارتی را پوشش دهد؟
آیا آموزش بازاریابی فایده ای دارد؟

تحقیقات نشان داده است که وقتی مدیران عامل بر روی آموزش سرمایه گذاری 
می کنند، تمایل دارند تا یک جنبه را بیش از بقیه مورد ارزیابی قرار دهند: تأثیر.
این جنبه چقدر اندازه گیری می ش��ود؟ فقط 8درصد از کل زمان ها. 7۴درصد 
از مدیران عامل نیز تمایل دارند تا پول صرف ش��ده ب��ر روی آموزش بازاریابی را 
با پولی که از آن به دس��ت می آورند، ارتباط دهند و این همان بازگشت سرمایه 

)ROI( است. 
اندازه گیری تأثیر آموزش بازاریابی بر روی ش��رکت امکان پذیر اس��ت، اما باید 

توجه داشت که دانش فردی هم بهبود در سطح شرکت را تضمین نمی کند. 
اندازه گیری موفقیت در آموزش بازاریابی

حتی اگر پش��تیبانی قوی از س��وی سازمان هم انجام شود، آیا باز هم می توان 
مطمئن بود که برنامه  آموزش بازاریابی موفق است؟

اندازه گیری موفقیِت آموزش بازاریابی مشابه با اندازه گیری موفقیت برنامه است. 
آیا به نظر می رسد زمانی که برای آموزش بازاریابی صرف شده است، زمان خوب 
و مناسبی بوده است؟ آیا برنامه آموزشی خوبی تهیه و اجرا شده است؟ آیا شرکت 

به اهداف مورد نظر خود در آموزش بازاریابی دست پیدا کرده است؟
از نظر کاشین، اعداد و ارقام، تنها بخشی از یک تصویر را تشکیل می دهند. در 
پِس هر یک از موفقیت ها در این حوزه، افرادی وجود داشته اند که برای یادگیری 
و تغییر، انگیزه داشته اند. توجه به داستان های این افراد، یکی از قدرتمندترین و 

بهترین روش ها برای نمایش ارزش است. 
واقعیت این اس��ت که اندازه گیری میزان موفقیِت این آموزش ها بسیار دشوار 
است. بخش عمده ای از این آموزش ها کیفی و غیررسمی هستند. با نگاهی به این 

موضوع می توان آن را دریافت.
جک فیلیپس که در ارزش��یابی موفقیت برنامه های آموزش متخصص است و 
در رشته  مدیریت منابع انسانی دارای مدرک دکترا است، می گوید: »ما تخمین 
را دوس��ت نداریم، اما گزینه هایی که در اختی��ار داریم کاری برای ما نمی کنند. 
اطاعات کّمی بیشتر قابل باور هستند و مدیران اجرایی به خوبی این موضوع را 
درک می کنند. اگر اطاعات کّمی در اختیار نداشته باشیم، چالش ما این خواهد 

بود که به نوعی تخمین ها را اعتبارسنجی کنیم.«

اندازه گیری های ترکیبی، یعنی استفاده از اطاعات کّمی و اطاعات کیفی در 
کنار آن، با شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد )KPIs( آغاز می شوند. 

مشخص کردن شاخص های کلیدی عملکرد برای آموزش بازاریابی
فروش و بازاریابی اغلب دارای معیارهای سنجش یکسان هستند. این سنجه ها 
معموالً عبارتند از: افزایش مش��تریان فعلی، به دس��ت آوردن مش��تریان جدید، 

افزایش کیفیت مشتریان، و مانند اینها. 
ش��اخص های کلیدی عملکرد که خاص بازاریابی هس��تند و از روی فیلم های 
آموزش بازاریابی می توان به آنها رس��ید نیز سنجه های مشابهی را ارائه می کنند: 
تعداد سرنخ های خوبی که تولید شده اند، هزینه به ازای هر یک از این سرنخ های 

مناسب، میزان گردش مالی کارمندان بازاریابی و بهره وری کارمندان بازاریابی.
اگر در تعیین ش��اخص های کلیدی عملکرد برای آموزش بازاریابی اش��تباهی 
رخ ده��د، به معنای وجود مش��کل در آن س��نجه نخواهد بود. ب��ه عنوان مثال، 
»کپی رایتینگ ضعیف« می تواند یک مش��کل در بازاریابی به حس��اب آید. این 
مشکل حل نخواهد ش��د، مگر آنکه مدیران اجرایی بازاریابی بتوانند یک سنجه 
کس��ب و کاری مناس��ب –مانند میزان نرخ تبدیل- برای آن پیدا کنند. چنین 

سنجه ای خواهد توانست تا تأثیر آموزش بازاریابی موفق را نشان دهد.
مشخص کردن ش��اخص های کلیدی عملکرد بسیار آسان تر از مشخص کردن 
اثرات عواملی است که بر روی آنها تأثیر می گذارد: آیا کاری که برای بهتر کردن 
یک کمپین تبلیغاتی انجام شده است، باعث شده تا افراد بیشتری از محصوالت 
شرکت بازدید کنند؟ یا اینکه طراحی مجدد سایت بازاریابی باعث شده تا سرعت 

سایت باالتر برود؟
از نظ��ر فیلیپس، برای به دس��ت آوردن روش های ارزیابی  ای که با اس��تفاده 
از آنها می توان بازگش��ت سرمایه را به دس��ت آورد، اثر آموزش بازاریابی باید به 
صورت مجزا در نظر گرفته شود، اما همچنان معما پیچیده است. به طور متوسط، 
شرکت ها فقط و فقط حدود ۴درصد از بودجه های آموزشی خود را روی ارزیابی 
و اندازه گیری صرف می کنند و این در حالی است که بیشتر شرکت ها فقط کمتر 

از یک درصد از بودجه  خود را به این امر اختصاص می دهند. 
 مدل اندازه گیری فیلیپس

گام های مدل اندازه گیری فیلیپس به شرح زیر هستند:
۱. تعیین اهداف

۲. برنامه ریزی برای سنجش و ارزیابی
3. جمع آوری اطاعات در حین برنامه
۴. جمع آوری اطاعات پس از برنامه
5. جدا کردن اثرات مربوط به برنامه

۶. تبدیل اطاعات جمع آوری شده به ارزش پولی
7. محاس��به  بازگشت س��رمایه براس��اس هزینه های صرف ش��ده و منافع به 

دست آمده
8. گزارش نتایج

فیلیپس در اندازه گیری خود از یک مدل پنج سطحی استفاده می کند:
۱. واکنش: آیا شرکت کنندگان در آموزش بازاریابی، به آن عاقه دارند؟

۲. یادگیری: آیا آنها مطالب آموزشی را یاد گرفته اند؟
3. استفاده: آیا آنها از چیزهایی که در آموزش بازاریابی خود یاد گرفته اند، در 

کار خود استفاده می کنند؟
۴. اثر: آیا آموزش بازاریابی بر روی شرکت و کسب و کار تأثیرگذار بوده است؟

5. بازگش��ت س��رمایه: ارزش اثر چقدر بوده است؟ آیا س��رمایه گذاری بر روی 
آموزش بازاریابی، یک سرمایه گذاری خوب و اثربخش بوده است؟

تاکتیک های ارزان بازاریابی
امروزه ب��رای بازاریابی راه های زی��ادی از تبلیغات اینترنتی تا 
چاپ اقام تبلیغاتی مختلف وجود دارد. بیان ویژگی های شرکت 
و محص��والت به طرق مختلف امکان پذیر اس��ت. اگر پول زیادی 
برای تبلیغ��ات و بازاریابی ندارید، نگران نباش��ید؛ تاکتیک های 
کم هزین��ه  فراوانی وجود دارد که می توانید در کس��ب وکار خود 
به کار ببرید تا باعث موفقیت ش��ما شود. یک برنامه بازاریابی به 
وج��ود آورید که در آن هدف ها، بودج��ه اختصاص یافته و زمان 
موردنیاز برای رس��یدن به هدف ها آمده باش��د. ب��ا این کار دید 
وسیع تری نسبت به نیازمندی های بازاریابی خود و هزینه ای که 

صرف آن کرده اید پیدا خواهید کرد.
در ای��ن مطلب به چند تکنیک بازاریاب��ی کم هزینه، ولی مؤثر 
اشاره می کنیم که هم به گردش کار شما کمک می کند و هم به 
شما یاری می دهد که از سرمایه خود در تولید محصوالت بیشتر، 
گسترش کسب وکار و توجه بیشتر به کارکنان تان استفاده کنید:
• به مشتریان خوب و وفادار خود جایزه بدهید. هزینه به دست 
آوردن یک مش��تری جدید چند برابر بیش��تر از نگه داشتن یک 
مش��تری قدیمی است. برنامه جایزه دادن به مشتری، یک گزینه 
بس��یار خوب بازاریابی اس��ت. با این کار در آنها انگیزه به وجود 
آورید. این راه بس��یار خوبی در نگهداری مشتریان است خصوصاً 
اینکه اگر به آنها همان چیزهایی را جایزه بدهید که می توانند از 

شرکت شما تهیه کنند.
• بازاریاب��ی مج��ازی یک روش بس��یار خوب ب��رای بازاریابی 
محصوالت یک فروش��گاه اس��ت. یک وب سایت درست کنید که 
مشتریان بتوانند از آن طریق نظرات خود را به شما منتقل کنند. 
یک روش برای ایجاد ارتباط، اس��تفاده از وباگ، ایستگاه انتقال 

پیام و تاالرهای گفت وگو است.
• انج��ام تبلیغ��ات را خودتان به عهده بگیری��د. وقتی خودتان 
تبلی��غ می کنید هزینه ها کاه��ش می یابند، اما ای��ن کار ممکن 
است وقت گیر باش��د. مطمئن شوید که ش��یوه  بازاریابی شما با 
نیازهای بازاریابی فروش��گاه که قبًا در نظر داشته اید، سازگاری 
دارد، س��پس آن را اج��را کرده و پیگیری کنی��د. این تماس ها و 
پیگیری های اولیه بس��یار مهم و حیاتی هستند و به موفق شدن 

شما در کار کمک می کند.
• تبلیغات دهان به دهان بهترین ش��کل بازاریابی اس��ت. ایجاد 
تفکر مناس��ب در افراد بس��یار حائز اهمیت اس��ت. این می تواند 
به صورت به راه انداختن یک مسابقه یا یک رویداد باشد. مشتریان 
خ��ود را برای دریافت این اطاعات در اولویت قرار دهید؛ آنها در 
مورد ش��ما به همه خواهند گفت. همچنین از مش��تریان وفادار 
خود بخواهید از دوس��تان و آش��نایان خود دعوت کنند تا برای 

تهیه مایحتاج خود به شما مراجعه کنند.
• روی بهتری��ن مش��تریان احتمالی خود تمرکز کنید. س��عی 
کنید تعداد بیش��تری از مشتریان جدید خود را شبیه به بهترین 
مش��تریان کنونی خود کنید. مش��تریان فعل��ی را تحلیل کنید 
و ببینی��د آنها در چه م��واردی با هم اش��تراک دارند و چرا این 
خصوصیات باعث ش��ده اس��ت آنها را به بهترین مش��تریان شما 
تبدیل س��ازد. پیام بازاریابی خود را با س��لیقه آنها اصاح کنید. 
این باعث افزایش میزان فروش ش��ده و به موفقیت شما در مورد 

مشتریان جدید خواهد انجامید.
• با یافتن شرکای دیگر از بین سایر کسب وکارها در برنامه های 
بازاریاب��ی خود، می توانید دامنه کار خود را وس��عت ببخش��ید. 
درعین حال هزینه شما کاهش می یابد. می توانید شرکای خود را 
از بین مش��اغلی انتخاب کنید که خدمات و محصوالت جانبی و 
مکمل شما را ارائه می دهند و فهرست مشتریان احتمالی خود را 
با هم ترکیب کرده و حتی در هزینه های تبلیغات با هم ش��ریک 

شوید.
• درص��دی از درآمد ناخالص خود را به عنوان بودجه س��الیانه 
بازاریاب��ی تعیین کنید. هر س��ال هدف های خ��اص بازاریابی را 
تعیین و هر سه ماه یک بار آنها را ارزیابی و تنظیم کنید و آنها را 

در جایی به صورت مکتوب گردآوری کنید.
• نس��بت به تحوالتی که ش��اید روی بازار ه��دف، محصول یا 

استراتژی بازاریابی شما تأثیر بگذارد، هوشیار باشید.
• آگهی ه��ای رقبای خ��ود را گردآوری کنی��د و بامطالعه آنها، 
اطاعاتی درباره اس��تراتژی، ویژگی ه��ا و مزایای محصوالت آنها 

به دست آورید.
• از مش��تریان خود در این مورد که چرا شما را انتخاب کردند، 
نظرخواه��ی کنید و خواس��تار توصیه هایی ب��رای بهبود کیفیت 

شوید و از مشتریان سابق خود بپرسید چرا شما را رها کردند.
• مرتباً در پی یافتن بازار هدف تازه و مشتریان جدید باشید.

• در راستای توسعه محصول مرتباً محصوالت و کاالهای جدید 
را عرضه کنید و به ارائه خدمات خود سرعت بیشتری ببخشید.

• در ح��وزه آموزش و مش��اوره، ب��ا تیم هایی ک��ه از کارکنان، 
مش��تریان، مش��اوران و وکای شما تشکیل ش��ده اند درخصوص 
بهب��ود ارائه خدمات خود، اتخاذ اس��تراتژی های جدید، وضعیت 
موجود بازار در مقاطع مختلف نظرخواهی کرده و با آنها مشورت 

کنید.
• در اوقات فراغت خود در حوزه های مرتبط با کار خود مطالعه 
کرده و در س��مینارهای بازاریابی ش��رکت کنید. از پیوس��تن به 
انجمن های صنفی یا سازمان های مربوط به کار خود غافل نشوید.

• در صورت امکان گهگاهی به کشورهای مترقی سفری کنید و 
عملکرد کسب وکارهای مشابه را در آنجا مطالعه کنید.

• به طرق مختلف اعم از اعام رویدادهای خاص داخلی، اهدای 
جوایز، درج آگهی، انتشار مقاالت، انعکاس اخبار حرفه خود و … 

با رسانه ها ارتباط برقرار کنید.
• در مقاطع اوج فعالیت تجاری برای کسب وکارتان تبلیغ کنید.

• برای س��ایت اینترنتی خود، یک نشانی به یادماندنی انتخاب 
کنید و آن را در تمامی ارتباطات بازرگانی قید کنید.

• به مش��تریان س��ابق تلفن بزنید یا برای شان نامه بفرستید تا 
آنها را دوباره جذب کنید.

• از زمان پاس��خگویی به س��فارش ها بکاهید و روند س��فارش 
مجدد را تس��هیل کنید؛ حتی در ایام تعطیل گروهی را به منظور 
رس��یدگی به سفارش��ات و ارائه خدمات به مش��تریان اختصاص 

دهید.
hormond :منبع
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آیا با استخدام کارمندان بیشتر، می توان 
ارزش بیشتری به مشتریان ارائه داد؟

برخی معتقدند کارآفرینان تنها اشتغال زایی می کنند، اما باید 
توجه داشت که ایجاد شغل هرگز تنها هدف کارآفرینان نیست؛ 
بلکه اش��تغال زایی ابزاری الزم برای ایجاد سازمان، مقیاس بندی 
کس��ب وکار و س��هم بازار رو به رشد برای پوشش هزینه هاست. 
عاوه بر اینکه برای بقای یک کس��ب وکار ایجاد گروهی از افراد 
با گرایش ها و مهارت های مناس��ب مهم اس��ت، این کسب و کار 
باید جایگاه مناس��بی را در بازار پیدا کند. به همین دلیل اس��ت 
که اکثر کس��ب وکارها برای چگونگی ش��روع فعالیت شان، ابتدا 
در جست وجوی بازار مناسبی برای محصول جدیدشان هستند.
تمرکز بر مش��تریان هنگام توسعه محصول در تمامی مراحل 
از راه ا ن��دازی اس��تارتاپ ناب و مدل کس��ب و کار تا کارآفرینی 
مورد توجه اس��ت. بنگاه های کس��ب و کار اگر مدل کسب و کار 
را متناس��ب با نیازهای واقعی مشتریان بسازند، مطمئنا عملکرد 
بهتری خواهند داش��ت. اما برای ایجاد کس��ب وکاری بهتر، در 
نظر گرفتن ارزش آن کس��ب وکار امری مهم و ضروری است. به 
عبارت دیگر، شناسایی کسب وکار و سوق دادن آن به سمتی که 

بیش ترین تفاوت را در زندگی مشتریان ایجاد کند.
برای رسیدن به چنین هدفی باید بدانیم:

۱.ارزش »به عنوان یک مفهوم در ذهن مشتریان است«:
کارآفرین��ان مجرب بهتر از هر کس��ی می دانند، موفقیت یک 
کس��ب وکار در نهایت به ارزش ارائه ش��ده به مشتریان بستگی 
دارد و این ارزش با توجه به درک خواست ها و نیازهای مشتریان 

تعیین می شود نه الزاما راه حل پیشنهادی شخص شما!
ای��ن موض��وع در س��ال ۱87۱ در کتاب پیش��گامان »اصول 
اقتصاد« توس��ط »کارل منگر« اقتصاددان به رس��میت شناخته  
ش��د. او نظری��ه  اقتص��ادی خ��ود را مبتن��ی ب��ر ارزش ذهنی 
مصرف کنن��دگان توس��عه داد و کارآفرین��ی را مح��رک اقتصاد 

معرفی کرد.
تش��خیص اینک��ه تم��ام کارهای��ی ک��ه در راس��تای رون��ق 
کس��ب و کارتان انجام می دهید؛ به سرانجام خواهد رسید یا خیر 
بس��تگی به این دارد که آیا مش��تریان در محص��ول یا خدمت 
ارائه ش��ده تان ارزش��ی پیدا می  کنند ی��ا خیر؟ از ای��ن رو برای 
اینکه در این مس��یر قدم های قدرتمندی بردارید برای تشخیص 
ارزش ه��ای مورد نظر مش��تریان اصطاحا »جنگل را ببینید؛ نه 
فقط درختان!« را. سعی کنید درک کنید در ذهن مشتریان تان 
چه می گذرد. چه چیزهای برای آنها ارزش تلقی می شود. به این 

ترتیب می توانید روی آنچه مهم است تمرکز کنید.
2.اهداف مدل کسب و کار به تعیین ارزش  برای مشتریان، 

کمک می کنند:
ارزش هنگامی ا ست که مصرف کننده از مصرف کاال و خدمات 
احس��اس رضایت کند. البته برخی صاحب نظران کس��ب و کار 
معتقدند؛ ارزش زمانی نمود پیدا می کند که احس��اس نارضایتی 
از بی��ن برود. به بی��ان دیگ��ر در ارزیاب��ی ارزش، موضوع خود 
محصوالت نیس��ت بلکه آن منافعی ا س��ت که محصول شما به 

مشتریان ارائه می دهد.
 برخاف مدل کسب و کار برخی تولیدکنندگان خودرو، آنچه 
مش��تریان در درجه اول می خواهند، صرفا داشتن یک اتومبیل 
نیس��ت. درعوض، ارزش واقعی برای آنها ممکن است دسترسی 
به وس��یله ای ایمن و راحت برای حمل و نقل ش��هری باشد. اگر 
این موضوع به عنوان ارزش تلقی ش��ود، یک مدل کس��ب و کار 
خ��وب روی ارائه این ارزش به ج��ای مالکیت محصول متمرکز 

می شود.
3.هر تغییری در محصول یا خدمت الزاما به نفع مشتری 

نیست:
 اگ��ر ب��ا دی��دگاه متفاوت��ی به کس��ب وکار خود فک��ر کنید 
فرصت ه��ای زیادی برای انجام کاره��ای بهتر وجود دارد. بدون 
توجه به مدیریت زنجیره تامین و منابع انس��انی، درگیر شدن با 
جزییات طراحی محصول و توس��عه آسان نخواهد بود. درحالی 
که بس��یاری از این موارد برای کنت��رل اهمیت دارند، آنچه که 
باید اولویت مطرح ش��ود این است که آیا هرگونه تغییر به طور 
مستقیم به نفع مشتری است یا نه. به هر حال، اگر این تغییرات 
برای مش��تری ش��ما س��ود واقعی به ارمغان نیاورد، چرا باید از 
دردسر ایجاد یا طراحی مجدد محصول خود استقبال کنید؟ اما 
اگر آنها منفعتی از این فعالیت ها به دس��ت می آورند، مشتریان 
مایل به پرداخت قیمت باالتر هس��تند. اولویت قرار دادن ارزش 

ذهنی مشتری مثل بازی برد-برد است.
۴.مزیت رقابتی کسب و کارتان ارزش است:

در کس��ب وکار ع��اوه بر ایج��اد ارزش برای مش��تریان باید 
ب��ه موضوع رقابت نیز بیندیش��ید. اگر محصول ش��ما چیزی به 
مش��تریان ارائه می دهد که واقع��ا ارزش دارد، پس دلیلی وجود 

ندارد که آنها محصوالت دیگری را در نظر بگیرند.
در حقیقت، محصول بسیار باارزش از نقطه نظر مشتری، عما 
خودش را می فروش��د. هرچه ارزش ش��ما باالتر باشد، مشتریان 
بیش��تر مایل به پرداخت ب��رای آن هس��تند. بنابراین، این یک 
موقعی��ت برد- برد اس��ت. برای رقابت تنها ی��ک راه حل دارید؛ 
ش��ما با هدف رضایت بیش��تر مش��تری ارزش های بیشتری به 
مش��تریان تان ارائه دهید و به مش��تریان اب��زاری ارائه دهید که 

نارضایتی بیشتری را حذف کند.
ارزیابی کسب وکار از نظر ارزشی که به مشتریان ارائه می دهد، 
نه تنها از جهت مادی، بلکه در میزان رضایت واقعی مش��تریان، 
تاثیرگذار اس��ت. همچنین راهکار قدرتمن��دی برای کارآفرینی 
اس��ت. این راهکار به ش��ما کمک می کند کمتر مرتکب اشتباه 

شوید و به سرعت آنچه مهم است را شناسایی کنید.
با توجه به ارزش پیش��نهادی، تصمیمات بس��یاری از رهبران 
کس��ب و کار صحیح به نظر نمی رس��د. برای مثال پرسش »آیا 
ما باید افراد بیش��تری را اس��تخدام کنیم؟« اشتباه است. سوال 
درس��ت این است: »آیا استخدام افراد بیشتر، ارزش واقعی برای 

مشتریان ما به ارمغان می آورد؟«.
entrepreneur/modirinfo  :منبع

رهبری
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حرفه ای ب��ودن به عنوان ی��ک ارزش در محیط های کاری محس��وب 
می ش��ود. به همین خاطر بس��یاری از افراد به دنبال الگوهایی هس��تند 
که با رعایت آنها به این س��طح نزدیک-تر شوند. بسیاری از تفاوت های 
میان کارمندان نیز تنها ناشی از همین امر بوده و تنها توانایی انجام کار 
معیار محس��وب نمی شود. در این رابطه برخی از افراد تفسیرهای کاما 
اش��تباهی را داشته و این امر باعث می ش��ود که تاش های آنها نتیجه 
الزم را به همراه نداشته باشد. در همین راستا و در ادامه به بررسی ۱۱ 
موردی خواهیم پرداخت که با رعایت آنها می توانید نسبت به حرفه ای تر 

جلوه کردن خود، اطمینان داشته باشید.
۱-وقت شناسی را به اولویتی در زندگی خود تبدیل کنید 

هنگامی که دیرتر از س��اعت مقرر به محل کار خود رس��یده و یا در جلس��ات 
ش��رکت می-کنید، مدیر ش��رکت به این نتیجه خواهد رسید که شما نسبت به 
کار خود توجه و تعهد الزم را ندارید. بدون ش��ک این امر موقعیت کاری ش��ما را 
متزلزل ساخته و شانس قرار گرفتن در جایگاه های باالتر را نیز از دست خواهید 
داد. در این رابطه می توانید از هش��دار گوشی خود برای یادآوری زمان انجام هر 
کار اس��تفاده کرده و یا از اپلیکیشن-های موجود برای برنامه ریزی بهتر اقدامات 
اس��تفاده کنید. همچنین آگاهی نس��بت به روش ه��ای مدیریت زمان نیز کمک 
خواه��د کرد تا با معضل کمبود زمان مواجه نش��ده و از ب��ه تعویق افتادن کارها 

جلوگیری کنید.
2-بیش از حد عبوس نباشید 

بدون شک هیچ کسی تمایل ندارد تا در کنار فردی عبوس قرار گیرد. این امر 
در رابط��ه ب��ا کارمندان نیز صادق بوده و روحیه اف��راد را تحت تاثیر قرار خواهد 
داد. به همین خاطر ضروری اس��ت تا تمامی مشکات خانوادگی و ناراحتی  ها را 
کنار گذاش��ته و تا حد امکان مرتب و سرحال وارد محل کار خود شوید. در آخر 
توجه داش��ته باش��ید که الزم است تا دالیل ناراحتی و رفتار بد خود را شناسایی 
کرده و به دنبال راه حل هایی در رابطه با آن باشید. بدون شک این امر که بتوانید 
تحت هر ش��رایطی یک اس��تاندارد رفتاری را رعایت کنید، ش��ما را فردی کاما 

حرفه ای نشان خواهد داد. 
3-تنها لباس های مناسب به تن کنید

 اگرچه تنوع داش��تن در زمینه پوش��اک امری جذاب اس��ت، ب��ا این حال در 
محیط کاری الزم است تا محدودیت هایی را برای خود قائل شوید. بدون شک به 
تن کردن هر لباسی حتی اگر ممنوعیت قانونی نیز نداشته باشد، اقدامی حرفه ای 
محسوب نخواهد شد. به همین خاطر نیز الزم است تا لباس های مشخصی را در 
این زمینه داش��ته باشید. همچنین آراس��ته بودن از دیگر مواردی است که باید 
نس��بت به آن دقت نظر کافی را داش��ته و این امر را در ارتباط با قیمت لباس و 
یا میزان جدید بودن آن تصور نکنید. درواقع شیک پوش��ی یک هنر اس��ت که با 
کمی مطالعه و صرف وقت کافی کاما در دس��ترس ش��ما خواهد بود. همچنین 
این امر که به وضعیت س��امت و تناس��ب اندام خود نیز توجه داشته باشید، در 

این زمینه موثر خواهد بود. 

۴-قبل از بیان هر جمله ای نسبت به درستی آن اطمینان حاصل 
کنید 

ریشه بس��یاری از مش��کات کاری کارمندان در حرف هایی است که احتمال 
دارد مورد سوء برداشت قرار گیرد. به همین خاطر نیز همواره توصیه می شود که 
افراد در محیط کار خود ادبیات متفاوتی نسبت به مکان های دیگر داشته باشند 
تا با مش��کلی مواجه نشوند. اگرچه تعیین جمات مناسب ممکن اقدامی سخت 
به نظر برسد، با این حال یک راهکار ساده وجود دارد که عنوان می کند که تنها 
از عباراتی استفاده کنید که می-توانید آن را به مادربزرگ خود نیز بگویید. این 
امر به ش��ما کمک خواهد کرد تا در کس��ری از ثانیه نس��بت به درستی جمله و 

لحن خود اطمینان حاصل کنید. 
۵-در تالش برای کمک رسانی به همکاران خود باشید 

با توجه به این امر که ش��ما در محیط کار برای س��اعت هایی حضور خواهید 
داش��ت، بسیار ضروری اس��ت که بتوانید با همگان رفتار مناسب و دوستانه ای را 
داش��ته باشید. این امر فشار کاری و اس��ترس کار را کاهش داده و محیط کاری 
جذابی را شکل خواهد داد. در این رابطه این امر که به سایر همکاران خود کمک 
کنید، خود باعث خواهد شد تا آنها نیز در تاش برای رفتاری مشابه باشند. این 
امر یک فرهنگ مناس��ب را در شرکت شکل خواهد داد. با این حال توجه داشته 
باش��ید که افراد ممکن است در مطرح کردن نیاز خود با مشکل مواجه باشند، به 
همین خاطر بهتر اس��ت تا پیشنهاد کمک از جانب شما صورت گیرد. در نهایت 
نیز در صورتی که با پاسخ منفی مواجه شدید، نباید به دنبال اصرار بیش از حد 
باشید. این امر خود می تواند دلخوری هایی را به همراه داشته باشد. درواقع برخی 
از اف��راد تمای��ل دارند تا کارهای خود را به تنهای��ی انجام دهند. با این حال این 
امر که برای کمک به سایرین آمادگی داشته باشید، شخصیتی جذاب را به شما 
خواهد بخش��ید و س��طح رضایت مدیران نیز از چنین کارمندهایی افزایش پیدا 
خواهد کرد. درواقع کارمندانی که قدرت سازگاری باالیی را داشته و جو شرکت 

را بهتر می کنند، همواره مورد عاقه مدیران قرار دارند.  
6-شایعه پراکنی نکنید 

اگرچه هر فردی ممکن اس��ت تمایل داش��ته باش��د تا ش��نیده های خود را با 
سایرین به اشتراک بگذارد، با این حال در صورتی که گفته های شما به ضرر فرد 
خاصی در ش��رکت باشد، بدون شک این شایعه پردازی شخصیت شما را تخریب 
کرده و در نهایت نیز باعث خواهد شد تا سایرین نیز چنین اقداماتی برعلیه شما 
کنند. این امر محیط ش��رکت را به مکانی نامناسب تبدیل خواهد کرد و مدیران 
را نیز مجاب خواهد کرد تا به دنبال سرمنش��أ چنین اقداماتی باش��ند. به همین 
خاطر است که توصیه می شود تا همکاران را به مانند خانواده خود تلقی کرده و 

از افشای مواردی که به ضرر آنها خواهد بود، جلوگیری کنید. 
۷-تالش کنید تا مثبت اندیشی خود را حفظ کنید 

این امر که همواره در رابطه با همه چیز گله مند باش��ید، باعث خواهد ش��د تا 
این روحیه به سایرین نیز منتقل شود. به همین خاطر توصیه می شود تا همواره 
در تاش برای حفظ مثبت اندیش��ی خود باشید و مسائل را از جنبه های مختلف 
مورد ارزیابی قرار دهید. این امر که در لحظه واکنش احساس��ی نش��ان ندهید، 
بدون ش��ک ش��ما را از بسیاری از مش��کات دور خواهد س��اخت. در نهایت نیز 
می توانید با رئیس ش��رکت در رابطه با مشکات خود صحبت کرده و از کمک ها 

و راهنمایی های وی استفاده کنید. 
8-اشتباهات خود را مخفی نکنید 

بدون ش��ک هر فردی در طول زندگی خود بارها مرتکب اش��تباهاتی خواهد 
ش��د. اگرچه این امر طبیعی به نظر می رس��د، با این حال در صورتی که واکنش 
مناس��بی نسبت به آن نداشته باشید، بدون ش��ک با مشکل مواجه خواهید شد. 
در ای��ن رابطه برخی از افراد تاش هایی را برای مخفی نگه داش��تن اش��تباهات 
خود می کنند که این امر هیچ مشکلی را برطرف نکرده و در صورت افشا شدن، 
ش��خصیت ش��ما را به ش��دت تخریب خواهد کرد. به همین خاط��ر نیز توصیه 
می ش��ود تا همواره به اش��تباهات خود اقرار کرده و نهایت ت��اش خود را برای 
عدم تکرار مجدد آن انجام دهید. در آخر نیز توجه داش��ته باشید که تحت هیچ 

شرایطی نباید اشتباهات همکاران خود را نیز مورد سرزنش قرار دهید. 
۹-ارتباطات خوبی داشته باشید

 بدون ش��ک در نتیجه معاش��رت ب��ا افراد مختلف در محی��ط کار، با اختاف 
نظرهایی مواجه خواهید ش��د، با این حال این امر نباید باعث ش��ود تا به دنبال 
تحمی��ل عقای��د و نظرات خود و یا تاثیرپذیری بیش از حد از س��ایرین باش��ید. 
درواقع این امر که بتوانید تعامل س��ازنده ای را ایجاد کنید، از جمله مهارت های 
فردی محس��وب می شود که الزم اس��ت تا در رابطه با آن مطالعه و تمرین کافی 
را داش��ته باشید. درواقع الزم است تا به همان میزانی که گوینده خوبی هستید، 

شنونده خوبی نیز برای گفته های دیگران محسوب شوید. 
۱0-دروغ را خط قرمز خود قرار دهید 

اگرچه امروزه افراد مختلف در موقعیت های گوناگون به س��ادگی دروغ هایی را 
مطرح می کنند، با این حال در صورتی که تمایل به حضور بلندمدت در ش��رکت 
همراه با رش��د و ترقی دائمی را دارید، الزم اس��ت تا یک شخصیت مناسب را از 
خود نشان دهید. بدون شک راست گویی از جمله فضیلت هایی محسوب می شود 
که به ش��ما وجهه ای قابل اعتماد و درس��تکار را خواهد بخشید. با این حال این 
امر به معنای گفتن همه چیز نبوده و الزم اس��ت تا در این زمینه نیز برای خود 
محدودیت های��ی را قائ��ل ش��وید. در نهایت با تمرین در ای��ن رابطه متوجه این 
موضوع خواهید ش��د که عما در هیچ شرایطی نیازی به دروغ  نخواهید داشت. 
نکته دیگری که الزم اس��ت تا نس��بت به آن توجه داش��ته باش��ید این است که 
هیچ گاه خود را با سایرین مقایسه نکرده و انجام یک کار از سوی فردی دیگر را 

مهر تاییدی بر انجام آن تلقی نکنید.  
۱۱-تعادل خوبی را میان کار و زندگی شخصی خود ایجاد کنید 

هر فردی برای یک زندگی خوب و مناسب، نیاز به برنامه ریزی خواهد داشت. 
این امر خصوصا در رابطه با کارمندان به این علت که عما دارای دو جنبه مهم 
در زندگی خود هس��تند، کاما ضروری محسوب می شود. توجه داشته باشید که 
هیچ یک از این دو بر دیگری برتری نداش��ته و الزم اس��ت تا با نگاهی واقع بینانه، 
بهترین برنامه ریزی ممکن را داشته باشید. در آخر نیز توجه داشته باشید که در 
صورت بروز مش��کل شما می توانید از روان شناس ها، مشاورها و افراد باتجربه نیز 
اس��تفاده کرده و به بهبود تعادل خود میان کار و زندگی ش��خصی، کمک کنید. 
بدون ش��ک تعادل در این زمینه به افزایش تمرکز و کاهش استرس و فشارهای 

بی مورد کمک خواهد کرد. 
thebalancecareers :منبع

چگونه در محیط کاری حرفه ای تر جلوه کنیم
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بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت فوالد 
هرمزگان ضمن ابراز خرس��ندی از عملکرد تمامی واحدهای شرکت 
در ده ماه��ه منتهی به دی ماه س��ال جاری گفت: هدف کارکنان در 
سال جاری دست یابی به ظرفیت اسمی کارخانه و تولید یک میلیون 
و 5۰۰ هزار تن فوالد خام اس��ت که با همراه��ی مدیران و کارکنان 
زحمت ک��ش فوالد هرمزگان، تمامی تاش خ��ود را برای تحقق این 
هدف به کار خواهیم بس��ت. فرزاد ارزانی در بخش نخس��ت سخنان 
خود ارتقای ایمن��ی در فوالد هرمزگان را نتیجۀ بکارگیری روزافزون 
دس��تورالعمل های ایمنی و بازرسی های حین کار دانست. مدیرعامل 
شرکت فوالد هرمزگان در ادامه با اشاره به رکوردهای درخشان واحد 
فوالدسازی گفت: در ده ماهه اول سال جاری، تولید تختال در شرکت 
فوالد هرمزگان با 53.737 تن و 5 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل به۱.۲۱۶.5۱5 تن رسیده است. وی روند کاهشی مصرف 
انرژی در فوالد هرمزگان را بسیار ارزشمند دانست و گفت: مصرف ویژه 
آب مجتمع از 3.۱۲ متر مکعب بر تن تختال به ۲.9۰ متر مکعب بر 
تن تختال در دیماه 97 کاهش یافته است همچنین در مصرف ویژه 
انرژی حرارتی از  ۱۱.8 گیگاژول بر تن تختال  به ۱۱.5 گیگاژول بر تن 
تختال در ده ماهه اول سال 97 کاهش داشته ایم و در پی پروژه های 
گوناگ��ون در مصرف ویژه انرژی کل از ۱5.۶۱ گیگاژول بر تن تختال 
)متوسط سال 9۶( به ۱5.۲9 گیگاژول بر تن تختال در ده ماهه اول 
س��ال 97 رس��یده ایم. ارزانی  با تأکید بر این که در ده ماهه اول سال 
جاری، تولید آهن اس��فنجی با ۱۰ درصد افزایش به ۱.۴۲۴.۶۴۲ تن 
افزایش یافته اس��ت، گفت: تولید این محصول در مدت مش��ابه سال 

گذش��ته ۱.۲97.۴7۴ تن بوده اس��ت. وی با تأکید بر این که مصارف 
نس��وز، اکس��یژن، الکترود گرافیتی نیز در این شرکت کاهش یافته 
 است، خاطرنشان کرد: مصرف الکترود در کوره های قوس الکتریکی از
 kg/ton ۱/98 در س��ال 9۶ به kg/ton ۱/85 در ده ماهه اول سال 
97 کاهش یافته که این امر موفقیتی چشمگیر در واحد فوالدسازی 
اس��ت. وی کسب رکورد 3۴۴ ذوب عمر نس��وز پاتیل را رکوردی بی 
نظیر در فوالد س��ازی پیشرفته دانست که توسط کارکنان پرتاش و 
جوان فوالد هرمزگان به ثبت رس��یده است. ارزانی بازدهی کوره های 
قوس الکتریکی فوالد هرمزگان را در ده ماهه سال جاری 8۱.3 درصد 
و بازدهی ریخته گری را 97درصد اعام کرد و افزود: در این دو بخش 
نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش مواجه بوده ایم. مدیرعامل 
فوالد هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه های 
در دس��ت اقدام گفت: در مدیریت مهندس��ی کارخانه ۱95 پروژه از 
بخش های مختلف ش��رکت از جمله معاونت تکنولوژی و توس��عه، 
معاونت خرید، معاونت بهره برداری، معاونت منابع انس��انی، حراست 

و روابط عمومی در دس��ت اقدام اس��ت. همچنی��ن در واحد کنترل 
کیفی و آزمایشگاه ها، آنالیزهای الزم جهت کاهش تعداد آزمون های 
انجام شده در آزمایشگاه فوالدسازی و احیا مستقیم به منظور کاهش 
هزینه ها در حال انجام اس��ت. فرزاد ارزانی با اش��اره به روند روبه رشد 
دستاوردهای اجرای نظام های مشارکتی در فوالد هرمزگان گفت: در 
این ده ماه میزان مشارکت کارکنان در نظام مشارکتی کارت سبز به 
73 درصد رس��یده است. وی اقدامات انجام شده در مهندسی صنایع 
 شرکت را چنین برشمرد: پیاده سازی نظام مدیریت ایمنی و بهداشت 
ISO ۴5۰۰۱:۲۰۱8 و آم��اده س��ازی جهت دریاف��ت گواهینامه، 
پیاده س��ازی نظام مدیریت زیس��ت محیطی ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱5 و 
آماده س��ازی جهت دریافت گواهینامه، خودارزیابی تعالی سازمانی و 
استخراج پروژه های بهبود و طراحی سه ساله نقشۀ راه تعالی، ممیزی 
ص��دور گواهی نام��ۀ ISO5۰۰۰۱ در مهرم��اه 97، ارزیاب��ی اهداف 
اس��تراتژیک س��ال 97، ممیزی داخلی ISO9۰۰۱در دی ماه 97، 
تدوین اهداف استراتژیک سال 98 و ... وی خاطرنشان کرد: در بخش 
فناوری اطاعات بیش از ۲۰ پروژه توسعه سیستم انجام شد که می 
توان به برخی از آن ها از جمله: استقرار سیستم قیمت گذاری جهت 
اعتمادسازی بیشتر مشتریان با مشخص کردن پارامترهای تأثیرگذار 
در قیمت؛ استقرار سیستم نوین آزمایشگاه، راه اندازی سیستم حمل 
مکانیزه جهت افزایش س��رعت بارگیری محصول، برق��راری ارتباط 
سیس��تم های اتوماسیون اداری ش��رکت های فوالد هرمزگان و فوالد 
مبارکه، راه اندازی زیرساخت BI )هوش تجاری(، سیستم بومی سازی 

و ... اشاره نمود.

اصفهان - قاسم اسد- پانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، 
معادن و صنایع وابس��ته از یازدهم اردیبهش��ت ماه در اصفهان آغاز 
می ش��ود و به مدت چهار روز ادامه خواهد داش��ت. به گزارش اداره 
رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، این نمایشگاه 
که در محل برگزاری نمایش��گاه های بین المللی استان واقع در پل 
شهرستان برپا خواهد شد، توانمندی های بیش از 7۰ شرکت داخلی 
و خارجی را در ۶۰۰۰ مترمربع فضای بس��ته نمایش��گاهی و 5۰۰ 
مترمربع فضای باز به نمایش خواهد گذاشت.  شرکت های فعال در 
زمینه های سنگ کوپ خام، فرآوری، ماشین آالت، تجهیزات، اسلب 
و سنگبری از اس��تان های تهران، اصفهان، سیستان و بلوچستان، 
آذربایجان غربی، قم، لرس��تان، فارس، البرز و خراس��ان رضوی در 
پانزدهمین نمایش��گاه بین المللی س��نگ، معادن و صنایع وابسته 
حضور خواهند داشت. همچنین نمایندگانی از کشورهای انگلستان 
و آلمان به ارائه توانمندی های خود می پردازند. کش��ور چین نیز با 

برپای��ی پاویون اختصاصی خود در این نمایش��گاه، تاش می کند 
ش��رایط مطلوبی برای افزایش ارتباطات و مب��ادالت تجاری میان 
ش��رکت های ایرانی فعال در زمینه س��نگ و معدن و شرکت های 
مس��تقر در شرق آس��یا فراهم آورد. سنگاب آذرش��هر، البرز ایران، 
دقیق صنعت، برادران امینی، پارسا سرام، ویژن آرین استون، کیان 

سپاهان، ساب سنگ الوند، برنا ابزار توس، ساها صنعت، آراد ماشین 
و گروه صادراتی ایران و عمان از جمله مهمترین شرکت های حاضر 
در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته به 
شمار می روند. در حاشیه برگزاری این نمایشگاه، عاوه بر تجلیل از 
پیشکس��وتان صنعت سنگ ایران، چهار کارگاه آموزشی نیز برگزار 
خواهد ش��د تا عاقمندان و فعاالن عرصه سنگ و معادن، با »بازار 
س��نگ خاورمیانه از دیدگاه جهانی«، »نقش برندینگ در بازاریابی 
و صادرات س��نگ« و »نقش فناوری اطاعات در صادرات سنگ« 
آش��نا شوند. کارگاه تخصصی »بررسی مولتی وایر گرانیت و ماربل  
مقایسه آن با اره لنگ« نیز در کنار پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
س��نگ، معادن و صنایع وابس��ته برگزار خواهد شد. عاقمندان به 
بازدید از این نمایش��گاه می توانند از س��اعت ۱۶ تا ۲۲ روزهای ۱۱ 
تا ۱۴ اردیبهشت ماه به محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان 

اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

اهواز - شبنم قجاوند- کارکنان دستگاه حفاری 3۲ فتح در 
یک تاش جمعی موفق به ایمن سازی اردوگاه دستگاه با احداث، 
اس��تحکام بخشی و عایق بندی سیل بند اطراف آن در مدت ۴8 
ساعت شدند. نماینده ستاد بحران و مدیریت امداد رسانی دستگاه 
های حفاری شرکت در این باره گفت: در عملیات احداث سیل بند 
اردوگاه دستگاه 3۲ فتح ماشین آالت سنگین و تجهیزات الزم از 
جمله تعدادی کمپرسی،بیل مکانیکی و لودر نیز مورد استفاده قرار 
گرفت. نصراهلل جمالی افزود: این سیل بند دارای پنج متر عرض، 
چه��ار متر ارتفاع و  ۴۰۰ متر طول اس��ت و با قرار دادن کیس��ه 
های ش��ن و نصب پاس��تیک در پیرامون آن، راه های نفوذ روان 

آب به اردوگاه به طور کامل عایق بندی ش��ده اس��ت. وی اظهار 
کرد: در این زمینه همکاری و همیاری آقای فرمان باورصاد رئیس 

منطقه،روس��ای دستگاه حفاری آقایان حس��ن گندمکار و مازیار 
قبادی و  کارکنان دس��تگاه حفاری قابل تحسین بود زیرا موجب 
انجام یک کار اساسی گردید و با ایزوله شدن سیل بند امکان ورود 
آب به محوطه اردوگاه به صفر رس��ید. دس��تگاه حفاری 3۲ فتح 
در موقعیت شادگان، عملیات حفر چاه اکتشافی آرمان یک را در 
چارچوب قرارداد با مدیریت اکتش��اف شرکت ملی نفت ایران در 
دس��ت اجرا دارد.  به لحاظ قرار گرفتن این دس��تگاه در محاصره 
سیاب براساس ضوابط ایمنی صنعت نفت با هماهنگی کارفرما، 
عملیات حفاری بوس��یله این دکل تا فروکش کردن آب و عادی 

شدن شرایط  متوقف می باشد.

ساری - دهقان - دکتر محمودرضا حقی فام بیان داشت: صنعت 
برق همیش��ه در بحران های طبیعی، ضمن در نظر گرفتن شرایط 
آن مناطق همیش��ه خود را مقید به حضور در کنار مردم می دانیم. 
به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی ش��رکت توزیع 
نیروی برق مازندران ، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در جلسه 
و  بازدی��د از ام��ور برق نکا اظهار کرد: یک��ی از دالیلی اصلی که  به 
مازندران آمدیم بحث س��یاب بوده است تا بتوانیم با برنامه ریزی و 
تدابی��ر الزم از بحران ها به خوبی عبور کنیم. محمودرضا حقی فام  
بیان داشت: نخستین مساله که برای کاهش مخاطرات  بحران باید 
توجه داشته باشیم  اقدامات پیشگیری  است، اقلیم کشور به گونه ای 
است که تغییرات اقلیمی را شاهد هستیم در سال های گذشته شاهد 
خشک سالی و ریز گرد  بودیم و امسال سیل رخ داد و باید اقداماتی 
ک��ه می تواند مخاطرات را در ش��بکه کاهش  ده��د را دنبال کنیم. 
سخنگوی صنعت برق کش��ور بابیان اینکه زحمات زیادی در سیل 

اخیر در شرکت توزیع نیروی برق مازندران برای پایداری شبکه های 
برق کشیده شده است، گفت: سیاب، اهمیت بحث مقاوم سازی را 
نشان داد و برای اینکه بتوانند شرکت ها در بحران اخیر خود را حفظ 
کنند نزدیک به 55 میلیارد تومان به شرکت ها در چند هفته گذشته 
اعتبار تزریق شد. معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر  تأکید کرد: 
تفاهم نامه ای را به منظور مقاوم سازی شبکه در توانیر دنبال می کنیم 

و در این راس��تا از سه سال گذشته اهمیت مقاوم سازی تأکید شد. 
حقی فام در مورد میزان آس��یب سیاب به صنعت برق گفت: بحث 
س��یل در کنار آسیب هایی که به کشور داشته است موجب افزایش 
منابع آب بس��یاری از سد های کشور ش��ده است. از همین رو ما در 
حال حاضر قدرت تولید ۱۰ هزار مگاوات از ۶۱ هزار مگاوات مصرفی 
کشور را از طریق نیروگاه های آبی را داریم. معاون هماهنگی توزیع 
شرکت توانیر افزود: البته تاکید ما در تولید برق بیشتر بر نیروگاه های 
حرارتی و تجدیدپذیر اس��ت، چون هیچ تضمینی ب��رای ادامه این 
روند در س��ال های آینده وجود ندارد. سخنگوی صنعت برق کشور 
گفت:درجریان س��یاب اخیر به صنعت برق کش��ور بیش از ۶58 
میلیارد تومان خسارت واردشده است . وی در مورد برنامه توانیر در 
خصوص مناطق سیل زده گفت: صنعت برق همیشه در بحران های 
طبیعی، ضمن در نظر گرفتن شرایط آن مناطق همیشه خود را مقید 

به حضور در کنار مردم می دانیم.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری گرگان از فعالیت مداوم تیم های استقراری 
آتش نش��انی گرگان در شهرهای سیل زده آق قا و گمیشان خبر 
داد.به گزارش مرکز اطاع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، 
مهدی قره قاش��ی در گفت وگو با خبرنگاران اس��تان اظهار کرد: از 
نخستین ساعات وقوع س��یاب در آق قا و بر اساس اباغ صورت 
گرفته از س��وی شهردار گرگان و حضور مستمر ایشان در منطقه 
عملیاتی و فرماندهی اقدامات، برای امدادرسانی به مردم سیل زده 
آق قا وارد عمل ش��ده و در منطقه حاضر ش��دیم.وی ادامه داد: با 
توجه به حجم وجود سیاب در آق قا و عدم امکان حضور با خودرو 
در شهر، بافاصله قایق های س��ازمان برای امدادرسانی بکارگیری 
و از روز نخس��ت تا کنون هر روز یک تیم هش��ت نفره به صورت 
اس��تقراری در ش��هر آق قا و در ادامه در ش��هر گمیشان عملیات 
امدادرسانی را در دستور کار قرار دادند.رئیس سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی ش��هرداری گرگان خاطرنشان کرد: پس از اباغ 
استانداری گلستان مبنی بر فرماندهی عملیات خدمات رسانی در 

حوزه وظایف ش��هرداری ها توسط ش��هرداری گرگان، بافاصله با 
دستور شهردار گرگان و حضور ایشان در آق قا، امکانات لجستیکی 
و تجهیزاتی و نیروی انسانی از معاونت های مختلف شهرداری گرگان 
بخصوص آتش نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان در قالب 
ستاد مدیریت بحران شهرداری  گرگان در آق قا مستقر و عملیاتی 
شد.قره قاشی با تقدیر از همکاری و تاش خستگی ناپذیر معاونت 
خدمات شهری شهرداری گرگان، بیان کرد: از روز نخست تاکنون 
عاوه بر اس��تقرار یک تیم هشت نفره کامل در آق قا و گمیشان، 
چهار خودروی سنگین امدادی شهرداری گرگان با تجهیزات کامل 
برای امدادرسانی در این آق قا مستقر و ۶ موتورپمپ در گمیشان 
و ۲۰ موتورپمپ کف ک��ش به همراه یک موتورپمپ ۱۰ اینچ در 
آق قا به صورت دائم در حال تخلیه آب از معابر و منازل مردم است.

تداوم حضور آتش نش��انی گرگان در آق قا و گمیشان/ فرماندهی 
تیم های شهرداری های حاضر در منطقه توسط شهرداری گرگان 
 وی تاکید کرد: این نکته قابل تامل اس��ت، تمامی تیم های حاضر 
از شهرداری های نقاط مختلف کشور در مناطق سیل زده آق قا و 

گمیشان، که به صورت مقطعی و موقتی حاضر شدند بر اساس اباغ 
اس��تانداری گلستان تحت مدیریت و فرماندهی شهرداری گرگان 
عمل کرده و تمام تدابیر اتخاذ ش��ده در راستای مدیریت استقاده 
نیرو و تجهیزات در این دو شهر با حضور شخص شهردار گرگان به 
طور کامل با شهرداری گرگان بوده است.رئیس سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری گرگان گفت: در حال حاضر که به فضل 
الهی و تاش شبانه روزی تمامی نیروهای امدادی به ویژه همکارانم 
در ش��هرداری گرگان و کمک نیروهای مسلح سطح آبگرفتگی در 
آق قا و گمیشان به میزان قابل توجهی کاهش یافته و در بسیاری 
از معابر تردد به صورت عادی در جریان است.قره قاشی بیان کرد: تا 
پایان زمان مورد نیاز حضور تیم های آتش نشانی شهرداری گرگان 
ما در منطقه حاضر خواهیم بود و به نیازهای امدادی مردم پاس��خ 
خواهی��م داد.وی در پایان گفت: در حال حاضر نیز به دلیل اعام 
نیاز شهرداری آق قا مبنی بر حضور تیم های آتش نشانی گرگان در 
شهر آق  قا برای مقابله با برخی حوادث به ویژه حیوانات موزی ما 

در منطقه حاضر هستیم.

عملکرد درخشان فوالد هرمزگان در ده ماهه منتهی به دی ماه سال ۱3۹7 

در قالب پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت سنگ انجام می شود؛

گردهمایی ۴ روزه بزرگان صنعت سنگ ایران در اصفهان

کارکنان دستگاه حفاری 32 فتح در یک تالش جمعی موفق شدند؛

ایمن سازی اردوگاه دستگاه با احداث سیل بند در مدت ۴8 ساعت

 حقی فام معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیردر نکا ؛

صنعت برق همیشه در بحران های طبیعی در کنار مردم است

رئیس سازمان آتش نشانی گرگان :

تداوم حضور آتش نشانی گرگان در آق قال و گمیشان

تقدیر از کارمندان و پیمانکاران نمونه شرکت گاز استان قم
قم- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز استان قم، در 
حاشیه جلسه شورای مدیران که در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی شرکت گاز استان 
قم برگزار گردید، تعدادی از همکاران و پیمانکاران نمونه از سوی مدیرعامل مورد تقدیر 
قرار گرفتند. این الواح به پاس قدردانی از خدمات شایسته و زحمات ایشان در رابطه با 
اجرای مطلوب وظایف و مسئولیت هایشان اهدا شد. آقای نصیری بیان داشت: افزایش 
بهره وری، کارایی و اثر بخشی مناسب، فعالیت شاخص، ارتقاء کمی و کیفی خدمات از 
معیارهای انتخاب افراد نمونه بوده است. ایشان در خاتمه از همکاری و همدلی تمامی کارکنان و پیمانکاران مجموعه شرکت گاز استان 
قم در زمینه اجرای مطلوب وظایف خود قدردانی و بر روند استمرار این تعامات تأکید نمود. گفتنی است، روابط عمومی شرکت گاز 

استان قم نیز با تبریک به افراد منتخب، برای ایشان آرزوی توفیقات روزافزون می نماید.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان :
تقویت زیرساخت های مقابله با سیالب در شهرک صنعتی آق قال

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان بر تقویت زیرساخت های مقابله با سیاب 
در شهرک ها و نواحی صنعتی، به خصوص شهرک صنعتی آق قا تأکید کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی 
گلس��تان، حجت اله خلیل زاده در جریان بازدید مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اس��امی و هیأت همراه از شهرک صنعتی آق قا 
اظهار داشت: سیل اخیر نشان داد زیرساخت های مقابله با سیاب در بزرگترین شهرک صنعتی این استان در حوزه شهرستان آق 
قا ناکارآمد بوده و نیازمند اجرای پروژه ها و طرح های پیشگیرانه است.وی افزود: انتظار است با تخصیص اعتبارات مناسب نسبت به 
تقویت این زیرساخت ها اقدام تا امنیت فعالیت اقتصادی واحدهای تولیدی در این شهرک تأمین شود.مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی گلستان اضافه کرد: تعبیه دریچه های بیشتر برای هدایت و انتقال آب در این مجموعه صنعتی، نیاز اولویت دار اطمینان از 
تکرار نشدن اتفاقات مشابه در آینده است که اجرای آن در دستور کار قرار دارد.خلیل زاده ادامه داد: بسیاری از واحدهای تولیدي 
مستقر در این شهرک صنعتی با دوراندیشی، واحدهای خود را در برابر سیل هم بیمه کردند که اکنون با آسودگی خاطر می توانند 

از مزایای آن استفاده کنند.

نماینده مردم کرج
دولت 60 هزار میلیارد تومان به صندوق های تأمین اجتماعی بدهکار است

کرج- خبرنگار فرصت امروز- نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسامی گفت: دولت ۶۰ هزار 
میلیارد تومان به صندوق های تأمین اجتماعی بدهکار است. محمدجواد کولیوند در جشنواره امتنان از 
کارگران، گروه های کار و واحدهای تولیدی استان البرز، با اشاره به اینکه بخش عظیمی از اقتصاد کشور 
در فضای کار و تولید تعریف می ش��ود، اظهار کرد: کارگر باید به فردای جامعه امید داش��ته باشد. وی 
بابیان اینکه امید در جامعه نشاط را به درون خانواده می برد، گفت: امید که در خانواده باشد از تزلزل در 
نهاد خانواده جلوگیری می کند. نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسامی با اشاره به اینکه حقوق 
کارگر و کارفرما باید رعایت شود، ادامه داد: نگاه ها به بخش کارگری باید بیشتر شود.کولیوند بابیان این مطلب که دولت باید بدهی خود 
به صندوق های تأمین اجتماعی را پرداخت کند، افزود: سال گذشته دیوان محاسبات کشور این رقم را علی الحساب ۶۰ هزار میلیارد 
تومان اعام کرد. وی با اشاره به اینکه در بودجه امسال رقم بدهی را پیش بینی کرده اند، ادامه داد: دولت امسال باید این بدهی را تسویه 
کند. نماینده کرج گفت: امسال به جد پیگیر تسویه حساب های دولت به صندوق های بازنشستگی هستیم.کولیوند بابیان این مطلب 
که باید برای اصاح، ایجاد یا حذف قانون های مخل تاش کنیم، گفت: اصاح این قانون ها باید توسط نمایندگان دولت پیگیری شود.

بازدید مدیرکل دیوان محاسبات استان قزوین از نیروگاه شهید رجایی
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید 
برق شهید رجایی، صادق پور مدیرکل دیوان محاسبات استان قزوین و مسعود مرادی، 
مدیرعامل شرکت تولید برق شهید رجایی به همراه هیاتی، روز سه شنبه سوم اردیبهشت 
از نیروگاه شهید رجایی بازدید کردند. در ابتدا با توجه به اهمیت پایداری تولید انرژی 
الکتریکی به ویژه در ایام گرم سال، علی فرهور مدیرعامل نیروگاه به تشریح عملکرد این 
شرکت برای کسب آمادگی تولید برق پرداخت و گفت: نیروگاه شهید رجایی با دارا بودن 
۱3 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و تولید بیش از ۱۲ میلیارد کیلووات ساعت انرژی در سال، حدود ۴ درصد از انرژی الکتریکی مورد 
نیاز شبکه سراسری تولید برق را تامین می کند که هر ساله به منظور کسب آمادگی برای تولید این مقدار انرژی، نیاز به برنامه ریزی 
های دقیق برای انجام تعمیرات واحدها وجود دارد، از این روی این فعالیت های تعمیراتی از ابتدای مهرماه هر سال، آغاز و تا پایان 

اردیبهشت سال بعد در قالب هفده برنامه، به طول می انجامد. 

دکتر پرویز رمضانی مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر؛
عدالت محوری، ارتقاء سطح کیفیت در ارائه خدمات سالمت، کاهش 

پرداخت از جیب مردم از سیاست های مهم این سازمان است
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل بیمه سامت استان بوشهر گفت: عدالت محوری، ارتقاء 
سطح کیفیت در ارائه خدمات سامت، کاهش پرداخت از جیب مردم از سیاست های مهم این سازمان 
است. به گزارش روابط عمومی  دکتر پرویز رمضانی در نشست با فرماندار شهرستان دیر اظهار داشت: 
عدالت محوری، ارتقاء سطح کیفیت در ارائه خدمات سامت، کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان، 
رفع هم پوشانی بیمه ای و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع سرلوحه برنامه های اداره کل 
بیمه سامت استان بوشهر است. مدیرکل بیمه سامت استان بوشهر افزود: در استان بوشهر حدود 
5۱۰ هزار نفر  از خدمات بیمه سامت استفاده می کنند که ۴8 درصد جمعیت استان را شامل می شود که حدود 8۰ درصد از این 
بیمه شدگان به صورت رایگان  زیر پوشش بیمه سامت قرار دارند. دکتر رمضانی عنوان کرد:  7۰ درصد از هزینه ها مربوط به خدمات 
بستری و بیمارستانی و 3۰ درصد پرداختی ها شامل خدمات سرپایی و دارویی می باشد. دکتر پرویز رمضانی با اعام اینکه سال های 
گذشته مشکات زیادی در پرداخت مطالبات مؤسسات طرف قرار داد داشتیم، افزود: خوشبختانه مطالبات مراکز و مؤسسات دولتی 
تا آذرماه 97 به صورت کامل پرداخت شده است. دکتر رمضانی گفت: کل هزینه خدمات سطح  یک در سال 97 بالغ بر 5۰ میلیارد 
تومان بوده است که بیش از هفت برابر نسبت به سال 9۲ رشد داشته است و عاوه بر سطح یک هم  ساالنه بیش از یکصد میلیارد 

تومان هزینه های خدمات سامت به مؤسسات تشخیصی درمانی پرداخت می شود .

مدیر شرکت ملی پخش منطقه استان مرکزی: 
۷00مورد بازدید در ایام نوروز ۹8در سطح جایگاههای استان مرکزی 

نمادی از تالش کارکنان این شرکت 
اراک- مینو رستمی- مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه استان مرکزی از 7۰۰مورد بازدید نوروزی در اجرای 
طرح کنترل و نظارت بر مجاری عرضه در ایام نوروز98 خبر داد  عبداهلل گیتی منش مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه استان مرکزی گفت ، از آغاز اجرای طرح کنترل و نظارت بر مجاری عرضه بیش از 7۰۰مورد بازدید در سطح مجاری عرضه و 
جایگاههای استان مرکزی توسط کارکنان واحدهای ذیربط انجام گرفت . وی به تشکیل کارگروه فوق اشاره کرد و گفت در ایام نوروز 
تیمی متشکل ازنمایندگان واحدهای بازرگانی، HSE ، نواحی ،روابط عمومی، خدمات مهندسی با پایش فرایندهای فنی، مهندسی 
، عملیاتی ، و فرهنگی جایگاهها برای ارایه خدمت مناسب به مسافران نوروزی تاش کردند . این مقام مسئول به موقعیت استان 
مرکزی اشاره کرد و گفت بر اساس اعام آمار سازمان میراث فرهنگی استان تا کنون بیش از 8میلیون مسافر از راههای مواصاتی 
استان عبور کردند و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه استان مرکزی با توزیع به موقع سوخت در سطح جایگاهها و توجه 
به نمازخانه های بین راهی و سرویسهای خدماتی توانسته  نقش مهمی را ایفاد کند . گیتی منش به نحوه پاسخگویی به شکایات 
مردمی نیز گریزی زد و گفت خوشبختانه از 97/۱۲/۲5تا کنون 7مورد شکایت به واحد روابط عمومی از طریق سرور ۰9۶۲7ارسال 

که مراتب مورد رسیدگی قرار گرفته است . 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه:
تمامي روستاهاي در محاصره سیل استان کرمانشاه برقدارند

کرمانشاه - منیر دشتی - با همت، تاش جهادي و شبانه روزي کارکنان شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه و باهمکاري 
قایقرانان هیئت کانوپولوي استان کرمانشاه توانستند در کوتاه ترین زمان ممکن به روستاهایي که به دلیل تخریب پل علي آباد گروس 
شهرستان صحنه در محاصره سیل قرار داشتند، برقرساني کنند. مهندس مرآتي مدیرعامل این شرکت، گفت: در پي بارش هاي اخیر 
و وقوع سیاب هاي عظیم و کم سابقه در استان کرمانشاه 8 روستا از توابع شهرستان صحنه به دلیل مسدود بودن همه راه هاي 
زمیني و آسیب شبکه هاي توزیع بدون برق بودند که به دلیل طغیان رودخانه گاماسیاب امکان سیم کشي و ارسال تجهیزات از طریق 
زمیني وجود نداشت. مهندس امیدعلي مرآتي در این باره اظهار داشت: جهت برق رساني و عبور شبکه از رودخانه به علت تخریب 
پل و مسدود شدن مسیر، از قایقرانان هیئت کانوپولوي استان کرمانشاه استفاده شد و بعداز آن با استفاده از روش انتقال نیرو باقرقره 

سیم کشي شبکه هاي آسیب دیده انجام شد.

سه شنبه
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کارمن��دان در مواجه��ه با تغییرات دنیای کس��ب وکار و نق��ش جدید خود، 
عصبی و مضطرب می ش��وند، اما مدیر می تواند آنه��ا را به تیم های تحول گرا و 

ریسک پذیر تبدیل کند.
بیش از 9۰درصد از مدیران عامل بر این باورند که شرکت آنها در طول پنج 
س��ال آینده، بیشتر از پنج س��ال گذشته دستخوش تغییر خواهد شد، بنابراین 
نی��روی کاری که آماده اس��ت و می توان��د این تغییرات را تح��ت کنترل خود 

درآورد، به وجه تمایز شکست و پیروزی شرکت ها تبدیل خواهد شد.
رهبران در همه  سطوح، باید آموزش تعامل و اثرگذاری بر تغییرات را در اولویت 
قرار دهند. درست است که کارمندان باید رهبری و اشتغال شخصی را یاد بگیرند، 
ولی روند تحوالت به این موضوعات ختم نمی شود. شما به منظور کاربردپذیر کردن 
تغییرات، باید الهام بخش تیم خود باش��ید و آنها را به خاقیت و نوآوری تش��ویق 
کنید، اما نوآوری زمانی اتفاق می افتد که کارمندان بتوانند در فضای خاکستری کار 
کنند. فضای خاکستری جایی است که وجود ابهام، بامانع تلقی می شود و به جای 

قوانین سخت گیرانه، اصول کسب وکار در حال اجرا هستند.
پن��ج تمرینی که در ادامه  مطلب توضیح می دهیم، به رهبران کمک می کند 

تیم خود را برای پذیرش و حتی ایجاد تغییرات، آماده کنند.
داس��تان افرادی را تعریف کنید که فراتر از وضعیت فعلی س��ازمان حرکت 
کرده اند: اگر از کارمندان بخواهید که در فضای خاکس��تری کار کنند، احتماالً 
احس��اس عدم اطمین��ان خواهند کرد. آنها باید با قاطعی��ت بدانند که حرکت 
به س��مت عدم اطمین��ان، نتایج مثبتی به همراه دارد. داس��تان های موفقیت، 
نمونه های به یادماندنی و ملموس��ی از نتایج )فرات��ر رفتن از وضعیت موجود(، 
در اختی��ار کارمندان قرار می دهد. پیش از ش��روع داستان س��رایی، از خودتان 

بپرسید:
• برای افرادی که با آنها کار می کنم، چه چیزی پرمفهوم و ارزشمند است؟

• ایده  اصلی داستان که کارمندان باید به خاطر بسپارند، چیست؟
• کدام قسمت های مهم داستان آنها را جذب می کند تا پابه پای ماجرا پیش بروند؟

برای مثال به یکی از بیمارستان هایی اشاره می کنیم که تصمیم داشت مدل 
بخش مراقبت از بیمار خود را تغییر دهد. مش��اوران بیمارس��تان برای طراحی 
بخش ه��ای کلیدی مدل جدید، از برخی کارمندان خواس��تند که در تیم های 
طراحی کار کنند. کارمندان پیش ازاین چنین نقش��ی به عهده نداش��تند و به 
همین علت بس��یار عصبی ش��ده بودند. مشاوران 5۰ نفر از کارکنان را در تاالر 
اجاس بیمارس��تان دورهم جمع کردند تا پ��روژه و نقش آنها را معرفی کنند. 
مس��ئوالن می دانستند که کارمندان از این تقاضا عصبی هستند، بنابراین یکی 

از صحنه های فیلم »انجمن ش��اعران مرده« را بازس��ازی کردند. در این صحنه 
رابین ویلیامز از دانش آموزان می خواس��ت روی میز خود بایستند و جهان را به 
ش��یوه ای متفاوت ببینند. ویلیامز به دانش آموزان می گفت: »فکر نکنید که من 
نمی دانم این مأموریت، چقدر ش��ما را می ترس��اند.« پس  از این صحنه، یکی از 
پرس��تاران نزد مشاور رفت و اظهار کرد که او نیز دقیقاً احساس مشابهی دارد. 
مشاور با او صحبت کرد و اطمینان خاطر داد که تجربه و دانش او، تا حد زیادی 
در نقش جدید نیز مفید واقع می شود. در حال حاضر این پرستار، به عنوان یکی 

از بهترین مشارکت کنندگان طراحی جدید شناخته می شود.
درنهایت، داس��تان های ش��ما باید یک پیام مش��ترک را به اشتراک بگذارند. 
داستان های قدرتمند، امنیت روانی ایجاد می کنند. به عاوه به کارمندان نشان 
می دهند که ایجاد تغییر، خوب است و پاداش می گیرد. شما باید تعریف کنید 
که چگونه ش��خصیت های داس��تان و همچنین خود ش��رکت، از قدم نهادن به 
فضای خاکس��تری س��ود می برند. دیالوگ برقرار کنید: از دیگران دعوت کنید 
سؤال بپرسند و احساسات، تجربیات و بینش خود را به اشتراک بگذارند. تغییر 
باعث تشدید واکنش های احساسی می شود که نه تنها افراد را توانمند نمی کند 
بلکه برعکس، به عقب نشینی وامی دارد. شما برای تشویق کارمندان به پذیرش 
تغییرات، باید گفتمان هایی را برنامه ریزی کنید که آنها را از واکنش، به کنش 
)عمل( هدایت کند. محققان توصیه می کنند در جلس��اتی نیم ساعته در مورد 
احساسات کارمندان نس��بت به تغییرات و همچنین رفتارهایی که بر تغییرات 
اثرگذار خواهد بود، بحث کنید. این جلس��ات، »پس��ت گوش دادن« نام دارند. 
پس��ت گوش دادن در اصل تجهیزاتی است که امواج رادیویی و میکروویو را با 
هدف تحلیل محتوا، زیر نظر می گیرد. برنامه  جلسات نیم ساعته نیز مثل همین 
تس��هیات به ش��ما کمک می کند اطاعات کلیدی را درک کنید و به دیگران 
هم کمک می کند دست به اقدام بزنند. مراحل این جلسات به شرح زیر است:

۱- دس��تور کار: هدف جلس��ه را برای تیم تعریف کنید. پرس��نل را تشویق 
کنی��د در م��ورد اینکه تغییرات چگون��ه آنها را متأثر می کن��د، صحبت کنند. 
به عنوان مثال بگویید: »ما اینجا هس��تیم تا درباره  تغییراتی که تجربه می کنیم، 
حرف بزنیم. می خواهیم درک کنیم که این تغییرات، چگونه ما را چه به لحاظ 
شخصی و چه در قالب یک تیم، تحت تأثیر قرار می دهد.« از همه دعوت کنید 
نظ��ر خ��ود را در این خصوص بیان کنند. از آنها بپرس��ید تیم چگونه می تواند 

کنترل بیشتری بر تغییرات داشته باشد.
۲- گوش دادن: اعضای تیم را تشویق کنید که گفت وگو را با بیان تجربیات خود 
در قالب استعاره و تمثیل، آغاز کنند. در این صورت آنها احساس امنیت بیشتری 

برای بیان احساسات خود خواهند داشت. به عنوان  مثال شما احساس می کنید که 
باید مانند یک تردس��ت، همه  توپ ها را در هوا نگه  دارید. این موضوع را با تیم به 
اشتراک بگذارید. زمانی که اعضای تیم استعارات خود را بیان می کنند، خوب گوش 
دهید و افرادی را که مخالف جریان هس��تند یا تغییرات آنها را ش��دیداً به چالش 
کش��یده، به خاطر بس��پارید. صدای افرادی که منزوی تر یا خشمگین تر هستند، 

اطاعات کلیدی خوبی در اختیار شما قرار می دهد.
3- اش��تراکات و تمایزات: از تیم بپرس��ید که چه موضوعات مش��ترکی بین 
تجرب��ه  افراد مختلف مش��اهده می کنند. از آنها بپرس��ید: »فکر می کنید وجه 
اش��تراک همه  ما چیست؟ چه چیزهایی را هر یک از ما به شیوه  متفاوت حس 
می کنی��م؟« موضوع��ات کلیدی را خاص��ه و جمع بندی کنی��د و آنچه را که 

شنیده اید، تصدیق کنید.
۴- اق��دام: اقدام��ات الزم را شناس��ایی کنید. این ایده ها بای��د از طرف تیم 
مطرح شود و ش��ما نقش تسهیل کننده  امور را به عهده بگیرید. در این مرحله 
نیز چنین س��ؤاالتی بپرسید: »چه چیزی را می توانیم کنترل کنیم یا روی چه 
چی��زی می توانیم تأثیر بگذاریم؟« »چگون��ه می خواهیم این وضعیت را عوض 

کنیم؟« »هر یک از شما چه نقشی در اجرای برنامه به عهده می گیرد؟«
در جلسات تیمی و دیدارهای دونفره، از اعضای تیم سؤاالت شرطی بپرسید: 
»اگر اتفاق دیگری رخ بدهد، چه کنیم؟« مطرح کردن سؤاالت شرطی به تیم 
فرصت می دهد که با جس��ارت بیش��تری نظر خود را ابراز کند. البته نباید در 
این س��ؤاالت شرطی، ش��رایطی را مطرح کنید که تفاوت زیادی با راه حل ها و 
رفتاره��ای وضعیت فعلی ندارد. به عنوان مثال نظ��ر آنها را درباره  وقوع بدترین 
حالت ممکن جویا ش��وید. به عنوان مثال: »اگر همه  ما فریلنس��ر بودیم، ش��ما 
چگون��ه به ای��ن جریان نگاه می کردی��د؟« »اگر از ابتدا این فرآیند را درس��ت 
طراحی نکرده باش��یم، چه می ش��ود؟« »اگر محصول م��ا ناگهان از بازار خارج 
ش��ود، چه  کنیم؟« سؤاالت افراطی باعث می ش��وند که کارمندان هوشمندانه 
و جس��ورانه فک��ر کنند. اغلب کارمن��دان از ابتدا نمی دانند ک��ه چقدر توانایی 
دارند. ش��ما باید اولین قدم های آنها را شناس��ایی کرده و پاداش دهید. سپس 
درخواس��ت های بیش��تری را مطرح کنی��د. ایده های مطرح ش��ده را با چنین 
جمات��ی تقویت کنید: »این ایده عالی اس��ت. می توانیم آن را در یک س��طح 
باالتر نی��ز اجرا کنیم.« به این ترتیب ش��ما پیام مهمی را به کارمندان ارس��ال 
می کنی��د، مبنی ب��ر اینکه افراد تأثیرگذار بر تغییرات، مردم عادی هس��تند نه 

افرادی استثنا.
انتظارات��ی را ک��ه از اعض��ای تی��م ازجمله خودت��ان می رود به ط��ور واضح 

بیان کنید و مس��ئولیت اش��تباهات را نیز مش��خص کنید. س��پس، اشتباهات 
را به عن��وان فرصتی برای یادگیری و رش��د معرفی کنی��د. مایکل آلتر، رئیس 
پیش��ین Sure Payroll، تصدیق اش��تباهات را یک��ی از اصول کاربردپذیری 
اس��تراتژی کسب وکار می دانس��ت. زمانی که او به این شرکت ملحق شد، برای 
شتاب بخش��یدن به اهداف رشد، به کارکنانی نیاز داشت که ریسک پذیر باشند 
و تغیی��ر ایجاد کنند. آلتر پس از داستان س��رایی در مورد تجربیات ش��خصی، 
اس��تفاده از قیاس و تش��بیه و تکنیک های دیگری که هیچ ک��دام به موفقیت 
قابل توجهی نرس��یدند، به فکر رسمی س��ازی شکس��ت افتاد. او رقابتی را با نام 
»بهترین اش��تباهات جدید« راه اندازی کرد و جوایزی برای منحصربه فردترین 
و جالب تری��ن اش��تباهات کارمندان در نظر گرفت. این رقاب��ت، تنها دو قانون 
داشت: اول اینکه کارمندان صرفاً باید اشتباهات خودشان را معرفی می کردند. 
دوم، فقط اشتباهات جدید در مسابقه پذیرفته می شد. آنها در جلسات شرکت، 
مورد اشتباهات معرفی شده بحث می کردند و به گزینه های واجد شرایط جایزه 
می دادند. ایده  آلتر تا شش سال بعد نیز به عنوان یکی از نوآورانه ترین راهکارها 

شناخته می شد.
از مشارکت ها و شبکه های فراسازمانی پشتیبانی کنید تا کارمندان، با ذهنی 
باز، دیدگاه های جدیدی ارائه دهند. کارمندان برای اینکه به یک تیم تحول گرا 
و پوی��ا تبدیل ش��وند، باید صداهای مختلفی را بش��نوند و با چش��م اندازهای 
جدیدی آشنا ش��وند. با مطرح کردن سؤاالت زیر به کارمندان کمک کنید که 

فراتر از مرزهای همیشگی بیندیشند:
• چه افراد جدیدی را باید در برنامه درگیر کنیم؟

• چه بخش هایی از سازمان می تواند به برنامه  ما کمک کند؟
• چه کسی را در خارج از شرکت می شناسید که چشم انداز خوبی درخصوص 

این موضوع/ مسئله دارد؟
• چگونه می توانیم با ارتباط برقرار کنیم؟

• من چگونه می توانم به برقراری ارتباط کمک کنم؟
حرف آخر: این روزها، س��ازمان های موفق دیگر همان سازمان هایی نیستند 
ک��ه از باال به پایی��ن تغییر می کنند یا نوآوری را از اف��راد خاصی انتظار دارند. 
تیم ه��ای موفق، تحول گرایی و چابکی را به قلب فرهنگ خود تبدیل می کنند. 
ب��ه همین دلیل هم رهب��ری تغییرات، نه ی��ک وظیفه  ضمن��ی، بلکه یکی از 
بزرگ ترین مس��ئولیت های شما اس��ت. پنج تمرین روزانه ای که در این مطلب 

معرفی شدند، گام هایی عالی برای آغاز این مسیر هستند.
HBR/zoomit :منبع

توانمندسازی تیم های تغییرپذیر و تحول گرا
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روابط عمومی ها و نقش کلیدی مدیریت بحران
مریم غضنفری: در شرایط پیچیده امروزی، همواره انواع بحران، سازمان ها و دستگاه هاي اجرایي 
را بنا بر ماهیت کاري و موقعیت سیاسي، اقتصادی و اجتماعي شان تهدید مي کند، اتخاذ یک سیاست 
و تصمی��م غل��ط، یک اقدام اش��تباه و بروز یک رخداد و حادثه طبیعی و یا از قبل پیش بینی نش��ده 
مي تواند س��ازمان ها و حتی دولت را دچار بحران کند. مصداق های عینی متعددی اعم وقوع س��یل 
و زلزله و مش��کات مالباختگان موسس��ات اعتباری مالی گرفته تا سقوط هواپیمای مسافری تهران 

- یاسوج نمونه های از بحران های حادثه شده طی حدود یکسال گذشته است که قابل ذکر است.
در این راس��تا نقش واحدهای روابط عمومی برای جلوگیری یا مدیریت بحران ها به جهت ماهیت 
کاری ش��ان که در نقطه مرزی بین س��ازمان و محیط بیرونی و ذی نفعان س��ازمانی ق��رار دارند و از 
طرفی در ارتباط دائمی با رس��انه ها و افکارعمومی هس��تند از اهمیت دوچندانی برخوردار اس��ت، به 
اعتقاد برخی کارشناسان مدیریت بحران در برخی مواقع قبل از بروز بحران بایستی شکل بگیرد که 
روابط عمومی ها از طریق ارتباط با رس��انه ها نقش مهمی در این مس��یر ایفا می کنند. سیل اخیر که 
بخش های وسیعی از کشور را دربر گرفت نشانه چنین رویکردی است در همین راستا ام بی ای نیوز 
در رابطه با این نقش و کارکردی که روابط عمومی ها دارند با اساتید و صاحب نظران رشته ارتباطات 

و روابط عمومی گفت وگویی داشته و آنچه در زیر می آید حاصل این گفت وگو است:
اس��کویی، مدی��رکل روابط عمومی ش��رکت مدیریت منابع آب ایران، می گوی��د: به نظر من روابط 
عمومی ه��ا به عن��وان بازوی ارتباطی س��ازمان ها نقش بس��یار مهمی در مدیریت بح��ران دارند که 
جلوه های خود را هم قبل و هنگام و پس از بحران به خوبی نش��ان می دهد، در واقع در س��ه مرحله 

می توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد.
وی با ذکر مثالی درخصوص اقداماتی که در ش��رکت مدیری��ت منابع آب ایران که مدیریت منابع 
آب و رودخانه ها را برعهده دارد و انجام داده اس��ت، گفت: یک سری فیلم های آموزشی ساخته شده 
که در فصولی که بارندگی زیاد و احتمال وقوع س��یل زیاد اس��ت از طریق صدا و سیما و شبکه های 
اجتماعی اینگونه آموزش  ها صورت می گیرد که البته باید چنین رویکردهای آموزش��ی بیش��تر شوند 

که شاید الزم باشد از سنین کودکی این آموزش ها داده شود و میزان خسارت ها نیز کمتر شود.
از س��ویی در فصول خاص که احتمال جاری شدن سیل وجود دارد این کار با هماهنگی با سازمان 
هواشناس��ی و اطاع رسانی شفاف درمورد مس��یرهایی که احتمال خطر وقوع سیل درآنها باالست و 
همچنین هش��دارهای جدی به مس��افران و مخاطبانی که در مسیرهای احتمالی قصد تردد دارند و 
هماهنگی بین بخشی با رسانه و سازمان های مرتبط قابل اجرا است و بخشی از مدیریت بحران جهت 

کاهش خسارت های جانی و مالی به مخاطبان است که باید مدنظر قرار داده باشد.
وی افزود: می دانیم که کش��ور ما در کمربند زلزله قرار گرفته، یکی از مناطقی اس��ت که به شدت 
تح��ت تاثیر زلزله قرار دارد و باید آموزش های الزم پیش��گیرانه در این رابطه به مردم داده ش��ود تا 
میزان خسارت های احتمالی مالی و جانی کم شود که شاهد هستیم در مدارس و مهدکودک ها این 
اقدامات طی س��ال های اخیر به خوبی پوش��ش داده ش��ده و اگر روابط عمومی ها به نقش و وظایف 
خ��ود آگاه باش��ند، می توانن��د عملکرد خیلی خوب��ی در زمینه مدیریت بحران قبل از وقوع داش��ته 
باشند، اما درهنگام وقوع بحران حتماً روابط عمومی ها باید استراتژی مشخصی داشته باشند و نحوه 
اطاع رس��انی مش��خص شده باشد و یک کارش��ناس یا مدیر روابط عمومی بتواند آمادگی الزم را در 

جهت تسریع اطاع رسانی داشته باشد.
در این زمینه پیش��نهاد می دهیم که س��ازمان هایی که حتی با اینگونه بحران ها و مس��ائل بیشتر 
سروکار دارند اقدام به برگزاری مانورهای اطاع رسانی کنند که از این طریق میزان آمادگی شان برای 

اطاع رسانی به مردم افزایش پیدا کند.
در هنگام حوادث بزرگ نظیر زلزله و سیل خبرهای مثبت و امیدوارکننده که به افکار عمومی امید 

می دهند و جامعه را دچار سرخوردگی نکند، مفیدتر هستند.
به عنوان نمونه ش��رکت های منابع آب این تجربه را در غرب کش��ور داش��ت که در اولین س��اعات 
وقوع زلزله اعام کرد س��دهای آن منطقه آس��یبی ندیده و این خبر به نظر امیدبخش بود چون آب 
پش��ت س��دها یکی از خطرات محسوب می شود یا در سیل اخیر اطاعات اطمینان بخشی از اقدامات 
انجام ش��ده در خروجی های س��د دز پس از 5۰ سال و مقاومت آن در برابر حجم آب زخیره شده ارائه 

کرد.
مرحله مهم بعدی پس از بحران است که روابط عمومی ها نقش خیلی مهمی در این مرحله دارند. 

روابط عمومی ها باید در جامعه فرهنگ قدردانی نهادینه کنند.
از دیدگاه درون سازمانی کلیه همکاران که شبانه روز و درموقع بحران حضور داشته و در مقابله با 
بحران تاش داشتند باید مورد قدرشناسی قرار گیرند. سازمان های دست اندرکار مستقیم با موضوع 
بحران باید حتما از کسانی که دست اندرکار مقابله با بحران بودند و توانستند اوضاع را خوب مدیریت 

کنند تشکر و قدردانی کنند.
موضوع مهم دیگر که روابط عمومی در مدیریت بحران می تواند به خوبی با اطاع رسانی به موقع و 
سریع ساماندهی کند، اعام نیاز اقام ضروری است که توسط کمک های مردمی تامین می شود، در 
واقع مدیریت این بخش جهت رس��یدگی فوری به نیازهای ضروری آس��یب دیدگان از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
در هنگام وقوع بحران و پس از آن نیز روابط عمومی ها نقش مهمی در مستندس��ازی کردن و نوع 
مدیریت دانش و تجربه ای که درهنگام وقوع بحران ایجادش��ده دارند که با مستندس��ازی موارد برای 

بحران های بعدی آمادگی بیشتری داشته باشند.
دکتر یحیایی ایله ای، مدرس دانشگاه نیز در این رابطه تصریح کرد: به نظر می رسد روابط عمومی ها 

قبل از وقوع بحران می توانند از طریق آموزش های الزم به مخاطبان نقش مهمی ایفا کنند.
به عبارتی س��ازمان های مرتبط می توانند مباحثی مثل سیل و زلزله و خشکسالی و اتفاقاتی از این 
نوع که اگرچه قابل پیش بینی نیس��تند، اما می شود آنها را به عنوان حادثه ای که اتفاق خواهد افتاد، 
از طریق آموزش هایی که از طریق روابط عمومی ها داده می شود تلفات ناشی از آن را کاهش دهند.
نقش مدیریت ریس��ک و پیشگیرانه از طریق آگاهی رسانی و اطاع رسانی و آموزش های الزم بسیار 
مهمتر از اقدامات مرحله وقوع بحران است، یعنی اگر روابط عمومی ها با یک سری آموزش های الزم 
مثا در زمینه س��یل اطاع رس��انی های الزم را انجام داده و با مردم ارتب��اط برقرار کنند و از طریق 
کانال های ارتباطی موثر مثل صدا و س��یما و ش��بکه های اجتماعی این آموزش ها داده شود که مثا 
مردم در محیط های بیرون شهرها در کنار رودخانه ها اطراق نکنند و یا چه مسائلی باعث وقوع سیل 
می شود و چگونه باید با آن مقابله کرد حتی به عنوان یک سلسله آموزش های انسانی می توان میزان 

خسارات انسانی اینگونه حوادث را کاهش داد.
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کاترین فس��کو، نویسنده، معتقد اس��ت هر شخصی باید رزومه  
شکست  چه شخصی چه به طور علنی داشته باشد. این امر مزایای 
فراوانی را برای ش��خص به همراه خواهد داش��ت. برای آش��نایی 
بیش��تر در مورد این موضوع از زبان خود نویس��نده در ادامه با ما 

همراه باشید.
شکس��ت نامی ناخوش��ایند و کلمه ای اس��ت ک��ه هیچ کس از 
ش��نیدنش خوشش نمی آید. ما  در عصر رسانه ای زندگی می کنیم 
در آن پرورش ش��بکه و نش��ان دادن نام خود در هر مس��یر شغلی 
نیاز اس��ت به همین دلیل نام شکست کمتر به گوش ما می خورد، 
در عوض مردم موفقیت های خود را بزرگ نش��ان می دهند. با یک 
نگاه دقی��ق به فیس بوک و توییتر می ت��وان دریافت که دنیا پر از 
برندگانی اس��ت که به طور مداوم موفقیت ها و دستاوردهای بزرگ 

را از لیست کارهای خود خط می زنند.
م��ن نی��ز چنین حس��ی دارم. م��ن همانند بقیه دوس��ت دارم 
موفقیت هایم را جشن بگیرم. زمانی که مقاله ای را در مجله درجه 
یک در بهار گذش��ته منتش��ر کردم، این موفقیت را در شبکه های 
اجتماعی به رخ دیگران کش��یدم اما چیزی که در آن پس��ت های  
مختلف مش��خص نبود س��ایه  آن کلمات بود. من به تازگی ارزش 
آن شکس��ت ها و به خصوص آوردن آنها از تاریکی به سمت نور را 
مش��اهده کردم. اخیراً عده ای از محققان و نویس��ندگان شروع به 
عمومی کردن شکست های شان کردند که باعث ایجاد رزومه سایه 

که در کنار موفقیت ها، شکست ها را نیز نشان می دهد شده اند.
اگرچه فرض می ش��ود ک��ه آنها این رزومه ه��ا را برای مصاحبه 
کاری نمی فرس��تند، ام��ا در وب س��ایت های ش��خصی خ��ود قرار 

می دهن��د تا کارهایی که نتایج مطل��وب را ارائه نداد و تاش هایی 
که قبل از موفقیت انجام دادند را نشان دهند.

اگ��ر اخی��راً با شکس��ت مواج��ه نش��دید وقت آن رس��یده که 
چالش های جدیدی را امتحان کنید.

رزومه سایه می توانند هر چیزی مانند دست نوشته کارهایی که 
انج��ام آن را امتحان کرده اید، یک فایل کامپیوتری مجزا که برای 
تاش های بی ثمر فونت و رنگ متفاوت اس��تفاده شده است باشد. 
این اس��ناد می تواند خصوصی و یا عمومی باش��ند. هر دو صورت 

مزایای خود را دارند.
لیس��تی که ب��رای خودتان نگ��ه می دارید می توان��د به صادق 
بودنت��ان کمک کند. کس��ی که هیچ وقت شکس��ت نمی خورد را 
تحس��ین نکنید. زمانی که ما با چالش جدید مواجه می شویم قرار 

است چندین لحظات زشت را تجربه کنیم.
کودکی که تازه می خواهد راه رفتن یاد بگیرد را تصور کنید. در 
این مس��یر افتادن های زیادی را تجرب��ه می کند، اما این افتادن ها 
بخشی از فرآیند اس��ت. اگر اخیراً با شکست مواجه نشده اید وقت 

آن است که با چالش های جدیدی روبه رو شوید.
نگه داش��تن لیس��تی شخصی از شکس��ت ها می تواند اعتماد به 
نف��س م��ا را تقویت کند. پ��س از یک ماه و حتی یک س��الی که 
حس می کنید هیچ کاری انجام نداده اید نگاه کردن به این لیست 
شکس��ت می تواند یادآور خوبی برای تم��ام کارهایی که برای آن 
زحمت کش��یدید و تاش کردید باش��د. بس��یاری از نویسندگان 
معروف تمام نامه های ردشدنی که دریافت کرده اند مانند مجموعه 
ه��ری پاتر و توهایایت که قبل از پرفروش ش��دن پاس��خ منفی 

بسیاری را شنیدن را نگه می دارند.
بازیگران��ی ک��ه برای نقش آزم��ون می دهند ام��ا آن را دریافت 
نمی کنند و ورزشکاری که مسابقه را می بازد، اما این افراد می دانند 
که شکست برای موفق شدن نیاز است، بنابراین می توانید لیستی 
از شکس��ت های محش��ر خود را نگهداری کنید و یا فهرس��تی از 

شکست های معمول  را در حرفه کاری خود تهیه کنید.
اگر کمی شجاع باشید عمومی شدن رزومه سایه می تواند بسیار 
ارزشمند باشد؛ نه فقط به خاطر اینکه افراد موفق را پایین می آورد 
بلکه به دیگران اهمیت تاش دوباره را نش��ان می دهد. به صورت 
ایده آل این شکس��ت می تواند یادآوری برای خود و درس��ی برای 

دیگران به منظور تاش دوباره باشند.
همچنین این تاش ها تجربیات ارزش��مندی را که برای رسیدن 
به موفقیت نیاز هس��تند نشان می دهند. به عنوان مثال کارگردان 
معروف اس��تیون اس��پیلبرگ پیش از پذیرفته شدن در آموزشگاه 
مورد نظر خود سه بار رد شد. شخصی که تازه کاری را آغاز کرده 
اس��ت باید بداند که شکس��ت یک بخش ع��ادی از کار  و نکته ای 
قاب��ل انتظار در فرآیند یادگیری اس��ت و مهم تر از همه شکس��ت 
را پذیرفتن ب��ه افراد جدید کمک می کنند ببینند که برای هدفی 

خوب شکست می خورند.
چه رزومه  س��ایه را در وب سایت خود قرار دهید و یا در کشوی 
میز خود بگذارید به ش��ما کمک خواهد کرد شکست را به عنوان 
نکته ای از غرور و یادآوری خوب برای رش��د خود ببینید امیدوارم 

همه ما خوب و اغلب شکست بخوریم.
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چرا باید رزومه  شکست داشته باشیم؟
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