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وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: قیمت خودرو در چند روز گذشته حداقل ۱۰ درصد پایین آمده است. رضا رحمانی وزیر صنعت معدن 
و تجارت با اشاره به این که هدف دشمن از تحریم ها در حوزه صنعت محقق نشده است بیان کرد: تولید در کشور جریان دارد البته در 
ماه های گذشته نوساناتی داشته ایم و تالش ما این بوده که این نوسانات رفع شود. وی با اشاره به این که در سال آینده پروژه های خود 
را ذیل اقتصاد مقاومتی ادامه می دهیم خاطر نشان کرد: درست است که تحریم برای ما موانع ایجاد کرده اما در عین حال فرصتهای را 
نیز فراهم کرده و ما یاد از این فرصتها در سال آینده در بخش صنعت و تولید بیشتر استفاده کنیم. رحمانی در پاسخ به این سوال که چه 
میزان وام در اختیار قطعه سازان قرار گرفته بیان کرد: از ۴ هزار میلیارد تومان تا االن بیش از ۳ هزار میلیارد تومان وام به قطعه سازان 

پرداخت شده اما البته ما اقدامات دیگری مثل اصالح ساختاری، فروش اموال مازاد، و ساخت داخل به جای واردات را آغاز کرده ایم. 
وی ادامه داد: در چند ماه گذشته تولید دو خودروساز اصلی کشور بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ دستگاه در روز بود که االن این رقم به بیش از ۴ 
هزار دستگاه رسیده این یعنی تولید بیشتر شده و قدرت ایفای تعهدات خودروسازان هم بیشتر شده و ما این روند را ادامه خواهیم داد.وزیر 
صنعت همچنین در پاسخ به این پرسش که گفته می شود بیش از ۶۰ درصد خودروهای تولیدی در اختیار افراد خاص قرار گرفته است 
گفت: وقتی ثبت نام از طریق کد ملی و اینترنتی است چنین اتفاقی نمی افتد اگر ثبت نام از طریق نمایندگی ها انجام می شد ممکن است 
چنین اتفاق رخ می داد البته اگر تخلفی رخ دهد حتماً برخورد می شود.  قیمت خودرو در چند روز گذشته حداقل ۱۰ درصد پایین آمده است.

توایدکنندگان  و  کارشناسان  برخی  عقیده  به 
نیاز  مورد  کاالهای  واردات  واگذاری  مازندرانی، 
تولیدکنندگان به تشکل های تخصصی می تواند 
راهکاری برای برون رفت از مشکل افزایش قیمت 

نهاده های دامی در این استان و حتی کشور باشد.
قیمت  افزایش  آن،  تبع  به  و  ارز  قیمت  افزایش 
کاالهای اساسی به خصوص نهاده های دامی مورد 
نیاز واحدهای تولیدی موجب شد تا مسئوالن برای 
جبران و مقابله با این پدیده اقدام به واردات اقالم 
مورد نیاز با ارز یارانه ای ۴۲۰۰ تومانی کند، برنامه 
ای که شاید روی کاغذ درست پنداشته می شد اما 
در عمل و در اجرا با سوء مدیریت های غافالنه و 
بعضا عامدانه موجب شد تا نهاده های وارداتی در 
بازار به چند برابر قیمت توزیع شوند به طوری که 
این امر در توزیع نهاده های دامی وارداتی در بازار 
موجب شد تا وزیر جهاد کشاورزی چند بار تا پای 
استیضاح کشیده شود. مشکلی که تاکنون مسئوالن 
نتوانستند بر آن غلبه کنند و همچنان شاهد افزایش 
قیمت مرغ، گوشت و فراورده های دامی هستیم، 
بیشتر تولیدکنندگان نیز دلیل این افزایش قیمت 
نیازشان می  ها را قیمت باالی نهاده های مورد 
دانند که موجب شده هزینه تولید افزایش یافته و 

چاره ای جز افزایش قیمت نداشته باشند. واردات 
با ارز یارانه ای زمانی می تواند تاثیر مطلوبی داشته 
در  فساد  و  باند  رانت،  نبود  از  که مسئوالن  باشد 
محل های توزیع اطمینان کامل داشته باشد که 
متاسفانه نبود این مطالعه و رصد مدیریتی موجب 
سوءاستفاده بسیاری از دالالن رانتی و فشار آن بر 
مردم و تولید کشور شد. در این میان تولیدکنندگان 
و مدیران تشکل های تولیدی و صنفی راهکارهای 
متعددی را برای حل مشکل موجود بیان کرده اند 
که یکی از آنها راهکار »واردات کاالهای مورد نیاز 
تولیدکنندگان توسط تشکل های تخصصی« است 
و معتقد هستند می تواند مجاری بروز رانت و فساد 

موجود در نظام توزیع را از بین ببرد.
*مسئوالن تصدی واردات نهاده ها را به 

تشکل ها واگذار کنند
سید محیی الدین میر محمدی مدیرعامل اتحادیه 
زنبورداران مازندران یکی از مهم ترین مشکالت 
پیش روی زنبورداران در سال 98 را افزایش بیش 
از حد وسایل و ابزار آالت زنبورداری اعالم کرد و 
ابزارآالت  و  وسایل  بودن  وارداتی  دلیل  به  گفت: 
در  ها  آن  برابری  سه  افزایش  شاهد  زنبورداری 
بازار هستیم که هزینه تولید عسل را بسیار افزایش 

داده است. وی در بیان راهکار برون رفت مشکل 
زنبورداران،  تولید  ابزار  و  ها  نهاده  قیمت  افزایش 
تصریح کرد: یکی از راه های برون رفت از مشکل 
پیش آمده واگذاری واردات نهاده و وسایل مورد نیاز 

تولیدکنندگان به تشکل های تولیدی است.
مدیرعامل اتحادیه زنبورداران مازندران با بیان اینکه 
اگر واردات کاالهای مورد نیاز تولیدکنندگان را به 
تشکل های تخصص ان ها بدهند می توانیم هزینه 
های تولید را کاهش دهیم، اظهار کرد: یقینا تشکل 
های تولیدی کاالی وارد شده را در بازار آزاد به حراج 
نمی گذارند چرا که واحدهای عضو نیاز مبرم به این 

کاالها دارند تا هزینه تولید را کاهش دهند.
حال این سئوال پیش می آید که تا کنون تشکل 
تخصصی اقدام به واردات کاالی مورد نیازش کرده 
است که بتوان از آن برای دیگر تشکل های تولیدی 

الگو برداری کرد؟
*راهکاری که انجام شدنی است

یکی از تشکل هایی که به مقوله واردات کاالی مورد 
نیاز اعضایش ورود پیدا کرده اتحادیه کارخانجات 
خوراک دام، طیور و آبزیان است که توانسته با کسب 
مجوزهای الزم، به صورت آزمایشی اقدام به واردات 

نهاده های مورد نیاز اعضایش کند.

حسین کیهانی مدیرعامل شرکت تعاونی تامین نیاز 
کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان مازندران در 
پاسخ به این پرسش که سال آینده را چگونه می 
بینید و برای برون از مشکالت چه برنامه ای را 
در دستور کار قرار داده اید، تصریح کرد: برای حل 
مشکل مواد اولیه و نهاده های مورد نیاز کارخانجات 
خوراک دام، طیور و آبزیان اقدام به کسب مجوز 
واردات نهاده کرده ایم و امیدواریم که بتوانیم در 
آینده و به صورت تشکلی، حداقل نیاز بهره برداران 

این بخش را برآورده کنیم.
وی با بیان اینکه تشکل های تولیدی توان مالی 
واردات محوله سنگین نهاده های دامی را به کشور 

ندارند، اظهار کرد: اتحادیه کارخانجات خوراک دام، 
اندازه توانش و بسته به  آبزیان کشور در  طیور و 
توانایی مالی محدودی که دارد می تواند بخشی از 

اقالم مورد نیاز اعضایش را وارد کند.
به عقیده کارشناسان، با توجه به اینکه تشکل های 
تخصصی تولیدی محل قانونی و تخصصی مورد 
اطمینانی برای واگذاری واردات کاالهای اساسی 
سپاری  برون  با  هستند  تولیدکنندگان  نیاز  مورد 
تولید کشور به آن ها  نیاز  واردات کاالهای مورد 
می توان تا حدودی زیادی از زد و بندهای پشت 
پرده بازار در افزایش قیمت مواد اولیه تولیدکنندگان 

کاست.

گزارشی از راهکارهای برون رفت مشکل افزایش قیمت نهاده های دامی

واگذاری واردات کاالهای مورد نیاز تولیدکنندگان به تشکل های تخصصی
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االن برای گرفتن مرغ، گوشت و برنج تنظیم بازار، باید 
صف بایستیم که بیشتر مواقع خیلی وقت گیر است. بهتر 
نیست این اقالم در کارت یارانه شارژ کنن که هم به همه 
برسد و جلوی سوء استفاده دالل ها را هم بگیرند، البته اگر 
تصمیمی برای جلوگیری از دالل بازی وجود داشته باشد.
شهروندی از گرگان

وزیر صنعت معدن و تجارت:

قیمت خودرو در چند روز گذشته حداقل ۱۰ درصد پایین آمده است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران 
گفت: در راستای طرح تنظیم بازار در اسفندماه سال جاری ۲هزار و 
۳۳۴تن مرغ با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در این استان توزیع شد.

از  ناشی  مرغ  بازار  التهاب  کاهش  برای  افزود:  خیریانپور  حسن 
تعطیالت نوروزی این مواد پروتئینی بیش از نیاز روزانه استان در 

برخی روزها توزیع شده است.
وی اضافه کرد: صرفا در روز جاری برای کاهش التهاب بازار مرغ 
و افزایش گستره دسترسی مصرف کنندگان به این موادپروتئینی 
حدود ۳۰۰ تن گوشت مرغ گرم از طریق فروشگاههای زنجیره ای، 
عاملین فروش، شرکت های تعاونی مصرف کارکنان دولت و سایر 

مبادی فروش در بازار توزیع شد.
وی خاطرنشان کرد: این در حالیست که میانگین مصرف مرغ در 
روزهای عادی در این استان بین ۱8۰ تا ۲۰۰ تن برآورد شده است.

تعطیالت  آستانه  در  مردم  داشت:  اظهار  استاندارمازندران  معاون 

نوروزی بیش از نیاز عادی مرغ تامین می کنند و در شرایط فعلی 
نیز مشکلی برای تامین نیاز استانی وجود ندارد. خیریانپور به مردم 
اطمینان داد که مرغ و سایر مایحتاج عمومی عالوه بر نیاز استانی 
برای مسافران نوروزی نیز به میزان کافی وجود دارد. وی اضافه کرد: 
با توزیع مرغ با نرخ تنظیم بازاری ) ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان( طبق 
بررسی نرخ مرغ در بازار حدود ۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم کاهش 
یافت، ضمن این که از افزایش بی رویه قیمت ها نیز جلوگیری شد.

وی تصریح کرد: با هماهنگی فرمانداران و همکاری سازمان صمت 
وجهاد کشاورزی بر نحوه توزیع نظارت می شود تا مرغ به مصرف 

کنندگان واقعی برسد.
*** توزیع 300 تن گوشت قرمز

تن  جاری ۲۵۵  ماه  در  گفت:  مازندران  استاندار  اقتصادی  معاون 
گوشت گوساله منجمد و 7۵ تن گوشت گرم در شهرستان های 

استان توزیع شد.

خیریانپور اظهارداشت: همچنین با پیگیری برای تامین نیاز مردم از 
امروز محل ذخیره سازی شرکت پشتیبانی امور دام استان نیز ۱۵۵ 

تن گوشت گوساله منجمد و گرم نیز در حال توزیع است .
به گفته وی برای تعطیالت نوروزی به دنبال تامین ۲۰۰ تن گوشت 
قرمز منجمد برای استان هستیم تا بتوانیم بخشی از نیازها را تامین 

کنیم.
* تامین یک هزار و 100 تن میوه نوروزی 

معاون استاندار مازندران با اشاره به تامین یک هزار و ۱۰۰ تن سیب 
و پرتقال برای مصرف نوروزی مردم این استان گفت: براساس برنامه 
ریزی هر کیلوگرم پرتقال تنظیم بازاری برای شب عید ۳۵ هزار ریال 

و سیب نیز ۶۵ هزار ریال در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.
به گفته وی توزیع میوه شب عید شامل ۵۰۰ تن پرتقال و ۶۰ تن 
سیب شروع شد و پیگیری برای افزایش سهمیه سیب استان نیز 

ادامه دارد.

بیش از 23۰۰ تن مرغ ۱۱ هزار و 5۰۰ تومانی در مازندران توزیع شد

شرایط خرید سهام بانک های انصار و قوامین اعالم شد

شیرینی و آجیل شب عید چند؟

خیلی ها  را  این  نمی خریم.«  »آجیل  اقتصادی:  گروه 
می گویند. بررسی های  نشان می دهد که امسال که قیمت 
برابر شده است،  از ۲.۵  به سال گذشته بیش  آجیل نسبت 
خیلی ها تصمیم گرفته اند آجیل را از پذیرایی نوروزی حذف 
کنند. با این وجود گشت و گذار خیابانی در این روزها نشان 
می دهد که پشت در واحدهای فروشی که قیمت مناسب تری 
برای آجیل شب عید خود در نظر گرفته اند، صف تشکیل شده 
است. به نظر می رسد که مردم به دو دسته تقسیم شده اند.  
پسته یکی از گران ترین اقالم آجیل است. در بازار شب عید 
امسال قیمت هر کیلو پسته بین ۲۰۰ تا ۲۶۰ هزار تومان در 
هم  قبول  قابل  کیفیت  با  مخلوط  آجیل های  است.  نوسان 
حداقل کیلویی ۲۰۰ هزار تومان، قیمت گذاری شده اند. هر 
تا ۲۲۰ هزار  تهران ۲۰۰  بازار  در  بادام هندی خشک  کیلو 
تومان قیمت گذاری شده اما مغازه های سطح شهر قیمت های 
گران تری را برای این قسم از خشکبار در نظر گرفته اند. بادام 
درختی هم بین ۱۵۰ تا ۱8۰ هزار تومان قیمت خورده است. 
گردوی با پوست کیلویی 7۰ تا 9۰ هزار تومان و مغز گردو در 
این روزهای پایانی سال 97، ۱۳۰ هزار تومان ارزش دارد. توت 
خشک به کیلویی ۱8۰ هزار تومان رسیده و کشمش کیلویی 

حداقل ۶۰ هزار تومان است.  
آرامش در بازار شیرینی شب عید 

اما در بازار شیرینی چه خبر است؟ بررسی های خبرنگار پول 
نیوز نشان می دهد که هر کیلوگرم شیرینی دانمارکی و زبان 
بین ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان نرخ گذاری شده است.  همچنین در 
حالی که نرخ مصوب کیک یزدی، کیلویی ۱۵ هزار تومان 
است، واحدهای مختلف آن با قیمت کیلویی ۱8 هزار تومان 
البته به گفته علی بهره مند رییس اتحادیه  هم می فروشند. 
شیرینی فروشان و قنادان قیمت هر کیلوگرم از شیرینی های 
مذکور در قنادی های درجه ۲، کیلویی ۲ هزار تومان پایین تر 
است.  بررسی ها نشان می دهد که قیمت شیرینی در شب عید 
امسال چندان افزایش پیدا نکرده است. یکی از دالیل این عدم 
افزایش قیمت را می توان تمهیدات دولت دانست چرا که برای 
تامین بخشی از نیاز این صنف، شکر تنظیم بازاری به قیمت 
هر کیلو گرم ۳ هزار تومان، به واحد های صنفی در این حوزه 

تعلق گرفته است.

بانک های انصار و قوامین با صدور اطالعیه ای 
اعالم کردند که سهامداران این بانک ها می توانند 
از روز ۱8 فروردین سال آینده نسبت به فروش 

سهام خود در این بانک ها اقدام کنند.
عنایت  با  است:  آمده  قوامین  بانک  اطالعیه  در 
اعتباری  موسسه  و  بانک ها  ادغام  رسمی  اعالم 
وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه از سوی 
عالی  اساس مصوبه شورای  بر  و  مرکزی  بانک 
محترم بورس مبنی بر اجازه انجام معامالت در 
خارج از ساعت معامالتی تمامی اشخاص حقیقی و 
حقوقی غیر وابسته به نیروهای مسلح دارنده سهام 
بانک قوامین می توانند پس از مراجعه به یکی از 
شرکت های کارگزاری عضو شرکت بورس اوراق 
بهادار تهران/ فرابورس ایران یا نماینده سهامداران 
عمده که مرتبط با یکی از کارگزاران فوق است 
با ارائه دستور فروش و تکمیل فرم های مربوطه 

نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند.
الزم به ذکر است از روز یکشنبه ۱8 فروردین ماه 
سال 98 به مدت ۳۰ روز کاری تا روز یکشنبه ۲9 
اردیبهشت ماه 98 امکان استفاده از شرایط فوق 
فراهم است و قیمت سهام قابل خرید از هر کد 
سهامداری حقیقی و حقوقی به شرح ذیل خواهد 
بود: قیمت خرید سهام اشخاص حقوقی هر سهم 

هزار ریال است.
قیمت خرید سهام اشخاص حقوقی غیر وابسته 
به نیروهای مسلح به ارزش تابلو )در زمان توقف 

نماد( خواهد بود. نوع سفارش از نظر اعتبار زمانی 
براساس  است.  زمانی  محدودیت  بدون  سفارش 
اعالم بانک قوامین، سهام  توسط شرکت حمل و 
نقل بین المللی خط صبا )شرکت زیرمجموعه این 
بانک( خریداری می شود. همچنین سهامدارانی که 
در مهلت تعیین شده نسبت به ارائه دستور فروش 
اقدام نکنند، می توانند تا زمان ارزش گذاری سهام 
بانک قوامین توسط گروه کارشناسان رسمی تامل 
نموده و بر اساس آن و به ترتیب که متعاقباً اعالم 
خواهد شد نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند.

الزم به ذکر است که بانک قوامین تضمینی مبنی 
بر اینکه ارزش ذاتی تعیین شده در آینده بیشتر از 

ارزش قابل خرید در حال حاضر باشد را نخواهد 
داد.

شرایط خرید سهام بانک انصار با نماد »وانصار« 
در اطالعیه بانک انصار آمده است:  با عنایت به 
اعالم رسمی ادغام بانک ها و موسسات اعتباری 
وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه از سوی 
عالی  اساس مصوبه شورای  بر  و  مرکزی  بانک 
محترم بورس مبنی بر اجازه انجام معامالت در 
خارج از ساعت معامالتی، کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقی غیر وابسته به نیروهای مسلح دارنده سهام 
بانک انصار می توانند مطابق شرایط ذیل پس از 
مراجعه به یکی از شرکت های کارگزاری عضو 

شرکت بورس اوراق بهادار تهران یا شعب منتخب 
بانک انصار که مرتبط با یکی از کارگزاران فوق 
می باشد  با ارائه دستور فروش و تکمیل فرم های 

مربوطه نسبت به فروش سهام خود اقدام نمایند.
الزم به ذکر است از روز یکشنبه مورخ ۱8/۰۱/98 
مورخ  یکشنبه  روز  تا  روزکاری  مدت۳۰   به 
۲9/۰۲/۱۳98امکان استفاده ازشرایط فوق فراهم 
کمیته  در  متخذه  تصمیمات  براساس  باشد.  می 
راهبردی ادغام، قیمت سهام قابل خرید از هر کد 
سهامداری حقیقی و حقوقی به شرح ذیل خواهد 
بود: قیمت خرید سهام اشخاص، هر سهم ۲.۰8۶ 

ریال می باشد.
نوع سفارش از نظر اعتبار زمانی، سفارش بدون 

محدودیت زمانی می باشد.
سهام فوق توسط شرکت ایرانیان اطلس خریداری 

می گردد.
شایان ذکر است در صورتی که سهامداران محترم 
در مهلت تعیین شده نسبت به ارائه دستور فروش 
گذاری  ارزش  زمان  تا  توانند  می  ننمایند،  اقدام 
سهام بانک انصار توسط گروه کارشناسان رسمی 
تأمل نموده و بر اساس آن و به ترتیبی که متعاقبًا 
خود  سهام  فروش  به  نسبت  شد  خواهد  اعالم 

مبادرت نمایند.
تصریح می نماید این بانک تضمینی مبنی بر اینکه 
ارزش ذاتی تعیین شده در آینده بیشتر از ارزش 
قابل خرید در حال حاضر باشد را نخواهد پذیرفت.

بهبود شرایط کسب و کار چاپ 
با مدیریت بحران

های  بحران  دچار  است  چندی  متاسفانه  چاپ  کار  و  کسب 
کوچک و بزرگ شده و متاسفانه این روند باعث خروج تعدادی 
از واحدهای چاپ از گردونه فعالیت شده است. اگرچه مدیریت 
بحران یک واکنش فوری است، اما گاهی روند یک کسب و کار 
ناخودآگاه بسمتی حرکت می کند که مدیر کمتر متوجه ورود به 
شرایط بحرانی می شودو در یک غفلت و یک فرصت کوتاه 
عمق بحران بیشتر و مدیریت آن دشوار تر می شود. در اصل 
مدیریت بحران پروسه برنامه ریزی و عملکرد است که با دیدن 
به صورت سیستمی بحران ها و تجزیه و تحلیل در جستجوی 
و  کرده  جلوگیری  بحران  این  از  که  است  ابزاری  کردن  پیدا 
یا عواقب آن را تاحد ممکن کاهش دهد. برای بهبود شرایط 
کسب و کار در بحران ابتدا باید یک مدیر برخود مسلط باشد 
و استرس و اضطراب را تا حد ممکن از خود و محیط کسب 
وکار دور نماید تا دچار تصمیمات اشتباه بعدی نگردد؛ امسال 
)۱۳97( قراردادهای سالیانه بسته شده برای ارایه خدمات چاپ 
با رشد قیمت ملزومات و مواد اولیه بحران بزرگی برای برخی 
از چاپخانه داران ایجاد نمود. برخی مدیران چاپخانه بالفاصله 
با صاحب سفارش و سازمان مربوطه مذاکره کردند و متاسفانه 
برخی یا یک تصمیم اشتباه اقدام به ادامه تولید گرفتند که اکنون 
با مشکالت عدیده و بزرگتری مواجه شده اند. در این شرایط 
باید اولویت کسب وکار را به بقا داد تا سود؛ زنده ماندن کسب 
و کار اولویت اصلی است تا یک سود مقطعی و گذرا، اقتصاد 
دانان معتبر جهان معتقدند پس از هر سختی و رکود اقتصادی 
یک فضای باز و رونق خواهد بود. مدیریت هزینه از دیگر نکات 
کاربردی در شرایط بحران است، کاهش دقیق و حساب شده 
هزینه ها در یک چاپخانه می تواند از حذف اضافه کار تا تعدیل 
نیرو باشد، اما نکته قبل توجه  در این فرایند تصمیم گیری دقیق  
و کارشناسی شده است. مدیر چاپخانه باید با شناخت و بینش 
اقتصادی حاصل از تجربه نیروهای کارآمد را حفظ نموده و تعدیل 
را بر اساس شرایط بازار ایجاد نماید. برای اینکار باید برنامه ریزی 
داشت و تالش نمود ناامیدی دربین کارکنان رخنه  نکند. حفظ 
و نگهداری نقدینگی یکی دیگر از نکات مهم شرایط بحران 
برای کسب و کارها است ، چاپخانه دار در این شرایط باید به 
نقد فروشی با حاشیه سود کم اولویت دهد؛ هرچند اینکار  در 
صنعت چاپ دشوار و اندکی پیچیده  است، اما درصورت ایجاد 
تیمهایی متشکل از چند چاپخانه و اطالع رسانی به همکاران 
برای یک وفاق صنفی می توان به نتیجه مطلوب رسید. یک 
مدیر چاپخانه در شرایط بحران باید ارتباطات درون سازمانی را 
گسترش دهد و شرایط حاکم برای نیروها شرح داده شود؛ این 
کار کمک شایانی به فضای حاکم بر کسب و کار یک چاپخانه و 
روند تولید خواهد داشت. همچنین مدیر چاپخانه باید به صورت 
روزانه آمار و اطالعات کسب کار و بازرا خود را دنبال کند، روندی 
که کمک شایانی به پیش بینی بازار هدف خواهد کرد. برخی از 
مدیران )غالبا جوان ترها( در هر شرایط به دنبال توسعه چاپخانه 
و کسب و کار خود هستند، اما در شرایط بحران باید طرحهای 
توسعه ای را متوقف کرد ودر مقابل مطالعه، آموزش و مشاوره 
تخصصی را بسیار جدی گرفت.  بازنگری سبد محصوالت و 
تولیدات  کمک شایانی در شرایط بحرانی است و در این شرایط 
هیچگاه نباید فروش رامتوقف کرد، اما بدون شک بحران و رکود 
فرصت هایی نیز بهمراه دارد؛ مدیر باید در این شرایط هوشمند 
و فرصت یاب باشد و با تالش کنترل امور را به بهترین شکل 
در دست گیرد. نکته مهم و کارآمد دیگر بهره مندی از خالقیت 
و قوه ابتکار کل کارکنان مجموعه است، مدیرچاپخانه می تواند 
با ایجاد فضای مناسب از خالقیت کارکنان برای بهبود شرایط 
کسب و کار خود بهره جوید. تغییر روش فروش و بازاریابی از 
دیگر ابزارهای کاربردی عبور از شرایط بحران است، امروز با رشد 
اینترنت و متدهای جدید مانند دیجیتال مارکتینگ می توان به 
بازارهای بالقوه ای در بستر وب دست یافت. و در پایان شایان 
ذکر است دوری از بدبینی و ایجاد تفکر مثبت کمک شایانی به 
تسریع موارد فوق الذکرخواهد نمود.  بدبینی، ناامیدی و اضطراب 
و نگرانی بیهوده و افراطی، مانند سنگی است که در دریاچه ای 
بیفتد.این سقوط طول موج هایی را به شکل حلقوی در اطرافش 
پدید می آورد که در ابتدا کوچکند و به تدریج بزرگ و بزرگ تر 
می شوند و برای دقایقی آب را از حالت سکون خارج می کنند. در 
شرایط بحران امواج منفی بیشتر از همیشه اینگونه اند و می توانند 
اوضاع یک کسب و کار را آشفته کنند و حتی آن را کامال از 
بین ببرند. اما با یک مدیریت صحیح و آگاهانه  امواج مثبت 
همفکری و همکاری و خالقیت گروه مصمم و با اراده کارمندان 
و صاحب یک کسب و کار هم به این رویه وارد عمل می شوند. 
حلقه ها و ارتعاشات به وجود آمده از عقاید و دیدگاه های مثبت، 
در اوضاع نابسامان یک مجموعه کاری تغییراتی ایجاد کرده و 
در نهایت آن را به ثبات و رشد و توسعه خواهند رساند، حال 

ابوالفضل ایمنیانتخاب باشماست ...

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری اتحادیه صنفی پوشاک و سایر رسته های شهرستان 
کالردشت به شماره ثبت ۴9 و شناسه ملی ۱۴۰۰۵8۶8۵7۴ به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ ۱۳97/۰۶/۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :الف ( سمت اعضای هیئت مدیره 
به قرار ذیل : آقای نورالدین خدادی به شماره ملی ۶۲79۴۴98۳۱ به سمت رئیس 
هیئت مدیره و خانم زهرا مریدپور به شماره ملی ۶۲799۶7۵۰۶ به سمت نایب رئیس 
اول هیئت مدیره و آقای محسن عزیزی به شماره ملی ۰۰78۲7۶8۳7 به سمت نایب 
رئیس دوم هیئت مدیره و خانم سیده زهرا والئیتی به شماره ملی ۴8۳۰۰۱۴9۳8 به 
سمت دبیر هیئت مدیره و آقای حمیدرضا عسگریان به شماره ملی ۶۲799۴۴۴7۶ به 
سمت خزانه دار هیئت مدیره و آقای بهنام عقیلی به شماره ملی ۶۲797۶7۵۳۱ به 
سمت بازرس هیئت مدیره که همگی بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۴ سال 
انتخاب شدند ب (کلیه چک ها ، اسنادتعهدآور ، اوراق بهاداربانکی ، تعهدات مالی و 
حقوقی با امضای خزانه دار و امضای رئیس، در غیاب هر یک با امضای نایب رئیس اول 
بهمراه مهر امور مالی اتحادیه معتبر خواهد بود.نامه های اداری و استخدامی و اسناد غیر 
مالی اتحادیه با امضای رییس و در غیاب وی با امضای نایب رییس اول و مهر اتحادیه 
انجام می گردد. رونوشت به : اتاق اصناف شهرستان چالوس و کالردشت عطف به نامه 
شماره  ۱۳97/۱۲۲۱/۶۵۵ مورخ ۱۳97/۰7/۲۲جهت اطالع رونوشت به :اداره صنعت و 
معدن و تجارت شهرستان چالوس و کالردشت عطف به نامه شماره 7۰۱/۵۶۱۰7مورخ 
۱۳97/۰8/۰۵جهت اطالع اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کالردشت )۴۱9۰89(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تهیه و توزیع آسایش گستر نوشهر به شماره 
ثبت ۲۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰8۶۱88۰۵۱۰ به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ ۱۳97/۰۵/۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱( آقای مهرداد 
الیاسی با کد ملی ۵779۶۶۱۲78به سمت رئیس و خانم خدیجه رمضان 
نژادسولده با کد ملی ۲۲۰۰۶7۱9۵۴بسمت نائب رئیس و آقای مرتضی 
الیاسی با کد ملی ۵7799۳۳۴۴بسمت منشی هیات مدیره و به مدت ۳ 
سال انتخاب شدند ۲( آقای مرتضی الیاسی نام پدر جمال دارای شماره 
شناسنامه ۲ صادره از سوادکوه با کد ملی ۵7799۳۳۴۴8بسمت مدیر عامل 
شرکت برای مدت ۳سال انتخاب شد. ۳( کلیه قراردادها و اسناد رسمی و 
تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضاء آقای 
مهرداد الیاسی با کد ملی ۵779۶۶۱۲78 بعنوان رئیس و در غیاب ایشان 
خانم خدیجه رمضان نژاد سولده با کد ملی ۲۲۰۰۶7۱9۵۴ بعنوان نائب 
رئیس به اتفاق آقای مرتضی الیاسی با کد ملی ۵7799۳۳۴۴8مدیر عامل 
و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای 
مرتضی الیاسی با کد ملی۵7799۳۳۴۴8بعنوان مدیر عامل و مهر شرکت 
معتبر خواهد بود . رونوشت به: اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی نوشهر 
بازگشت به نامه شماره ۵9۱۲مورخ ۱۳97/۰۶/۲۵جهت اطالع. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری نوشهر )۴۱9۰9۵(

ملی  شناسه  و  ثبت ۱۴۰۲  شماره  به  سوادکوه  جنگل  یاوران  عشایری  تعاونی  تغییرات شرکت  آگهی 
۱۰98۰۱9889۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳97/۱۲/۲۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل 
شرکت در واحد ثبتی سوادکوه به آدرس : استان مازندران ، شهرستان سوادکوه ، بخش مرکزی ، شهر پل 
سفید، جانبازان ، بلوار امام رضا ، بن بست )) امیریان(( ، پالک ۰ ، طبقه همکف ، واحد شرقی کد پستی 
۴79۱۶۴۶۴۴۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سوادکوه )۴۱9۲۱۵(


