
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به سوء مدیریت 
و هدررفت منابع کش��ور در دوره گذش��ته گفت: در 
س��ال های گذشته ش��عار مبارزه با فس��اد دادند، اما 
بزرگ ترین فس��ادهای قرن اتفاق افتاد. ش��عار کار و 
تالش دادند، ولی شاهد هدررفت منابع کشور بودیم. 
به گ��زارش ایرنا، اس��حاق جهانگیری در مراس��م 
بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب ش��هر پرند اظهار 
ک��رد: گذر زمان صداقت دولت ها را نش��ان می دهد. 
خیلی ها ش��عار می دهند، اما وقتی در کوران اتفاقات 
باید از آزمایش ها س��ربلند بیایند، مشخص می شود 
شعارها برای منافع زودگذر خود با فریب ملت مظلوم 

بوده است. 
وی تصری��ح ک��رد: مدیریت صحیح آن اس��ت که 
اولویت های کشور شناسایی و منابع در جای مناسب 
مصرف ش��ود و این نوع مدیریت همان چیزی است 

که در سال های گذشته مغفول مانده بود. 
جهانگیری اف��زود: دولت تدبیر و امید در خصوص 
تبعی��ت از فرامی��ن مقام معظم رهبری ش��عار نداد، 
چراک��ه همه مس��ئوالن کش��ور موظف هس��تند در 
راس��تای جهت گیری هایی که رهب��ر معظم انقالب 

ترسیم می کنند حرکت کنند. 
مع��اون اول رئیس جمهوری در ادامه با اش��اره به 
نامگذاری امس��ال مبنی بر اقتص��اد مقاومتی اقدام و 
عمل و تعیین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی از سوی 
رهبر معظم انقالب و رئیس جمهور گفت: براس��اس 
فرمایش مقام معظم رهبری، ستاد فرماندهی اقتصاد 

مقاومتی باید نافذالکلمه باش��د، اما این س��تاد فقط 
در حد قوه مجری��ه عمل کرد و برای تحت مدیریت 
قرار دادن قوای دیگ��ر اقدامی انجام نداد و صرفا در 

چارچوب قوانین موجود عمل کرد. 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  اول رئی��س جمه��وری  مع��اون 
دستاوردهای سال گذشته که فراتر از هدف گذاری ها 
بود، گفت: سال گذشته قرار بود 7500واحد تولیدی 
راکد و نیمه فعال از تس��هیالت بانکی استفاده کنند 
که با برنامه ریزی های انجام شده 23هزار واحد نیمه 
فعال و راکد موفق ش��دند از این تسهیالت بهره مند 
ش��ده و دوباره فعال ش��وند. قرار بود صادرات کشور 
20درصد افزایش پیدا کند که میزان رش��د صادرات 
در سال 95 نسبت به سال 94 از نظر وزنی 38درصد 

رشد داشت. 
وی همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه تعیی��ن 115 طرح 
اولوی��ت دار برای دس��تگاه های اجرای��ی مختلف در 
س��ال 95 تصری��ح ک��رد: ای��ن طرح ه��ا در اولویت 
نخست دس��تگاه ها قرار گرفت که یکی از مهم ترین 
این طرح ها در ح��وزه نفت و گاز بود که در روزهای 
گذش��ته با حضور رئیس جمهور در عس��لویه افتتاح 

شد. 
جهانگیری با ابراز تأس��ف از انتش��ار برخی مطالب 
در برخی رس��انه ها در خصوص بهره ب��رداری از این 
طرح ها، خاطرنشان کرد: برخی رسانه ها نوشته بودند 
که عکس یادگاری با طرح های دولت گذشته، دولت 
گذش��ته اگر می توانس��ت خودش چنین عکس هایی 

می گرفت، چرا که هم از درآمدهای سرشار برخوردار 
بود و هم وعده داده بود که ظرف 35ماه این طرح ها 

را اجرا خواهد کرد. 

مع��اون اول رئیس جمهوری با اش��اره به اتفاقات 
ناراحت کننده در دولت گذش��ته افزود: شرکت ملی 
نفت در دوره گذشته 50 میلیارد دالر از منابع بانک 
مرکزی و ذخایر ارزی کشور در اختیار شرکتی به نام 

میکو قرار داد تا برای اجرای طرح ها این اعتبارات را 
به شرکت ملی نفت بدهد. 

وی افزود: 2میلی��ارد و 700 میلیون دالری که به 
بابک زنجانی داده ش��د از همین محل بود که به آن 
ش��رکت دس��تور دادند این مبلغ را به بابک زنجانی 

بدهد تا او در میان پیمانکاران توزیع کند. 
جهانگیری با بیان اینکه پرداخت این مبلغ به بابک 
زنجانی بدون دریافت وثیقه مناس��ب صورت گرفته 
اس��ت، گفت: چند مقام دولتی روی یک برگ کاغذ 
امضا کردند که ای��ن پول به یکی از بانک های خارج 
از کشور واریز ش��ود و زمانی که امضا می کردند هیچ 
گزارشی از وجود و س��ابقه چنین بانکی هم دریافت 
نکردند.  معاون اول رئیس جمهوری در ادامه با اشاره 
به اقدامات گسترده دولت یازدهم از طرح های پارس 
جنوب��ی به عنوان یک افتخار بزرگ برای دولت تدبیر 
و امید یاد کرد و افزود: این طرح ها با تمرکز ویژه به 

مرحله اجرا درآمده است. 
وی تصریح کرد: در سال 84 میزان برداشت ایران 
و قطر از میادین مشترک پارس جنوبی برابر بود، اما 
وقت��ی که دولت تدبیر و امی��د کار خود را آغاز کرد، 
مش��اهده کردیم که میزان برداشت قطر به دو برابر 
ایران رسیده و به این ترتیب ده ها میلیارد دالر سهم 

ملت ایران از بین رفته بود. 
جهانگی��ری ب��ا بی��ان اینک��ه اتفاقات��ی همچون 
اتف��اق باب��ک زنجان��ی ناراحت کننده اس��ت، گفت: 
ناراحت کننده تر از آن این گونه سوء مدیریت ها است 

که باعث غارت سرمایه ملت ایران شده است. 
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه مدیریت 
خوب می تواند معجزه کند و از حداقل منابع حداکثر 
بهره برداری را حاصل کند، اظهار کرد: س��وء مدیریت 
می تواند منابع کش��ور را به آتش بکش��د، متأسفانه 
قدر مدیریت در کش��ور ش��ناخته نمی شود و گاهی 
س��خنان دلسرد کننده باعث می شود مدیران خوب و 
بی حاش��یه کش��ور نتوانند آن گونه که باید به مردم 

خدمت کنند. 
جهانگی��ری بیک��اری و دغدغ��ه جوان��ان جویای 
کار را یکی از مهم ترین مس��ائل کش��ور برش��مرد و 
گفت: به فضل الهی حرکت منفی اقتصاد کش��ور به 
حرکتی مثبت تبدیل ش��ده و اقتصاد ایران با کمک 
بخش خصوصی، مردم و نهادهای مختلف به س��مت 

اشتغال زایی حرکت خواهد کرد. 
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: اشتغال زایی 
مس��تلزم آن اس��ت که همه افراد به ه��ر میزان که 
می توانن��د فضا را برای س��رمایه گذاری مهیا کنند و 
بی تردید اگر ش��رایط و فضای مناس��ب برای فعاالن 
اقتصادی مهیا باشد، سرعت توسعه و اشتغال زایی در 

کشور بیشتر خواهد شد. 
وی همچنین با اشاره به اقدامات خوب وزارت نیرو 
در بخش مهار آب های م��رزی گفت: وزارت نیرو در 
این بخش اقداماتی را در چهار س��ال گذش��ته انجام 
داده که در تاریخ ایران اس��تثنایی است و استان های 

غربی کشور به یک کارگاه تبدیل شده اند. 
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س��خنگوی دولت گفت که با تصمی��م هیأت دولت 
مقرر شد برای جبران بخش��ی از خسارات مالی سیل 
در چهار اس��تان کش��ور بالغ بر 100میلی��ارد تومان 

تخصیص داده شود. 
به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت در نشست خبری 
ب��ا خبرنگ��اران افزود: ب��ا توجه به رخ��داد غم انگیز و 
ناراحت کننده وقوع س��یل در چهار اس��تان کشور در 
جلسه هیأت دولت ضمن استماع گزارش نماینده ویژه 
رئیس جمهوری که به این اس��تان ها س��فر کرده بود، 
تصمیم گرفته ش��د س��ازمان برنامه و بودجه بتواند از 
همه ظرفیت های قانونی سال گذشته که برای استفاده 
از اعتبارات حوادث غیرمترقبه وجود داشت و استفاده 

نشده برای امسال استفاده کند. 
معاون رئیس جمهوری گفت: امیدواریم گزارش های 
نهایی که واصل می ش��ود اعتب��ارات تکمیلی نیز برای 

چهار استان اختصاص داده شود. 
س��خنگوی دولت با اش��اره به تصویب نهایی ضوابط 
اجرای��ی قانون بودجه 96 در هی��أت وزیران گفت: در 
راس��تای احکامی که در تبصره 12 و 14 وجود داشت 
امک��ان اجرای قان��ون بودجه فراهم و س��ازمان برنامه 
و بودجه موظف ش��د در اجرای این قانون نس��بت به 
افزایش یارانه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و 

بهزیستی اقدام کند. 
نوبخت افزود: مقرر ش��د به مس��تمری خانواده ها تا 

20درصد حداقل دستمزد افزوده شود و به خانوار یک 
نفره 95هزار تومان، دو نفره 189هزار تومان، سه نفره 
253ه��زار تومان، چهار نفره 337هزار تومان و 5 نفره 
و بیش��تر 365 هزار تومان ب��ه صورت نقدی در جهت 

کمک عالوه بر یارانه پرداخت شود. 
وی ادامه داد: س��ازمان برنام��ه و بودجه با همکاری 
سازمان هدفمندی یارانه ها و دستگاه های ذی ربط این 
افزایش را در 26فروردین ماه به حساب خانوارها واریز 

کرد. 
س��خنگوی دولت با بی��ان اینکه برخی رس��انه ها از 
این اقدام احس��اس خرسندی نکردند، گفت: البته این 
رسانه ها از کمک به افراد تحت پوشش دلخور نیستند، 
بلک��ه فکر می کنند دولت با توجه به نزدیکی انتخابات 
این اقدام را انجام داده، ولی دولت از ماه های گذش��ته 
در هر فصل در راستای امنیت غذایی، سبد کاال به این 
خانوارها پرداخت می کرد و درصدد بودیم این افزایش 

صورت گیرد. 
نوبخت خاطرنش��ان کرد: نمی ت��وان تا زمانی که این 
دول��ت در مس��ند امور اس��ت، کاره��ا را تعطیل کرد، 
همانند طرح های عمرانی که برای آنها زحمات زیادی 
کش��یده ش��ده و برخی مایل نیس��تند به بهره برداری 
برس��د، اما دولت طبق قانون تا مرداد و ش��هریور باید 

کار خود را ادامه دهد. 
وی با اشاره به افزایش حقوق بازنشستگان در جهت 

همسان سازی گفت: از سال 93 دولت همواره به دنبال 
عادالنه ش��دن نظام پرداخت بازنشستگان بود و سال 
گذش��ته حداقل حق��وق 20درصد افزای��ش یافت. در 
الیحه برنامه شش��م هم دولت ب��رای از بین بردن این 

نابرابری ها استقبال کرد. 
س��خنگوی دولت اظهار داشت: در سال جاری و در 
قانون بودجه بالغ بر 3هزار و 400 میلیارد تومان برای 
همسان س��ازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شد 
که در کن��ار 10درصد افزایش حقوق عملیاتی خواهد 

شد. 
نوبخت همچنین با اش��اره به اجرای راهبرد ش��عار 
سال جاری که توس��ط رهبر معظم انقالب اعالم شد، 
اظهار کرد: رئیس جمهوری بخش��نامه ای را به معاون 
اول ارس��ال کردند و خواس��تار مطالب��ه چهار موضوع 
شدند که می بایست در فواصل زمانی یک ماه گزارش 

پیشرفت آن ارائه شود. 
وی ایجاد هماهنگی و پیگیری با سایر قوا و نهادهای 
کش��ور، الزامات امنیتی، قضایی و قانونی، س��اماندهی 
فعالیت بنگاه های بزرگ غیرخصوصی، برقراری ارتباط 
بین بنگاه های کوچک و متوس��ط با بنگاه های بزرگ، 
به حداقل رس��اندن تداخل غیر سازنده بین بنگاه های 
خصوص��ی و غیرخصوص��ی و اس��تفاده از حداکث��ر 
ظرفیت بنگاه های بزرگ، اعمال نظارت بر برنامه ریزی 
بودج��ه ای آنه��ا و اجرای کاهش محس��وس در جهت 

جلوگیری از ورود کاالهای قاچاق را از موضوعات این 
بخشنامه برشمرد. 

واگذاری 3هزار و 781 پروژه به بخش خصوصی
س��خنگوی دولت با اش��اره به فعال سازی 24هزار و 
73 بنگاه کوچک و متوسط از طریق ارائه تسهیالت به 
مبلغ 17هزار و 175 میلیارد تومان در س��ال گذشته 
گف��ت: س��ازمان برنامه و بودجه 3ه��زار و 781 پروژه 
که س��رمایه اولیه آنها 25هزار و 600 میلیارد تومان و 
هزینه س��االنه بهره برداری آنها 2هزار و 900 میلیارد 
تومان و هزینه کل س��االنه بهره ب��رداری آنها 52هزار  

و400 میلیارد تومان بود نیز واگذار کرد. 
نوبخت با انتقاد به انتشار برخی اخبار در برخی رسانه ها 
گفت: اینک��ه رئیس جمهوری قبول کردن��د برای دوره 
جدید ثبت نام کنند نشان می دهد که بسیاری از اقدامات 
زیربنایی که در این دوره بر جای مانده باید تمام ش��ود. 
حال اگر عده ای را جمع کنند و از آنان بپرس��ند که این 
چاله پر نش��ده، پس دولت در طول چهار س��ال چه کار 
کرده اس��ت، این ق��در از این چاله ها وجود دارد که البته 

وظیفه دولت درست کردن آنها است. 
وی گفت: یادمان باش��د قطار چپ کرده ای را دولت 
می بایس��ت وارد ریل می کرد و مس��افران آن را مداوا 
می نمود، بنابراین آس��یب های اجتماعی زیادی وجود 
دارد که باید مورد رس��یدگی ق��رار گیرد و آنچه انجام 

شده در برابر ملت ناچیز است و باید خدمات بیشتری 
ارائه ش��ود.  سخنگوی دولت با اش��اره به اینکه شاید 
برخی رس��انه ها در انتشار اخبارشان فقر دانش داشته 
باشند، افزود: آنچه مبنای اصلی پول برای دولت است 
میزان درآمد نفتی اس��ت. در س��ال 92 ن��رخ برابری 
ریال و دالر دو برابر ش��ده بود. در چهارسالی که دولت 
یازدهم مشغول فعالیت بود قیمت نفت از 104دالر در 
سال 92، به 44دالر در سال 95 رسید.  نوبخت افزود: 
در طی دوره چهار س��اله دولت یازدهم درآمد حاصل 
از نفت 157میلیارد دالر بود درحالی که در چهار سال 
قبل یعنی از سال 88 تا 91 حجم درآمد 251 میلیارد 
دالر بود یعنی 100 میلی��ارد دالر درآمد دولت کمتر 

شده است. 
وی با اشاره به اینکه برخی نسبت به آمار ارائه شده 
برای طرح ه��ای عمرانی انتقاد داش��تند، گفت: دولت 
تنها در روز آخر س��ال گذش��ته 6هزار میلیارد تومان 
از دریافت مالیات و گمرکات درآمد کس��ب و نس��بت 
ب��ه توزیع آن اقدام کرد، بنابراین هر رقمی را که اعالم 

می کنم مسئولیت آن را پذیرا هستم. 
س��خنگوی دولت تأکید کرد: هر فردی سوالی دارد، 
جواب آن را خواهم داد و همه گزارش ها مستند است 
و گزارش نهایی بودجه 96 اطالع رس��انی خواهد شد. 
هر پرسشی باش��د ارائه ش��ود تا اطالع رسانی درست 

صورت گیرد. 

جهانگیری: 

در دوره گذشته شعار مبارزه با فساد دادند، اما بزرگ ترین فسادهای قرن اتفاق افتاد

نوبخت: 100 میلیارد تومان برای جبران بخشی از خسارات سیل اختصاص یافت
 

گزارش  »فرصت امروز« از بازار کسب و کارهای آنالین پوشاک

تا 5 سال دیگر فروشگاه های 
اینترنتی بازار را قبضه می کنند

قاب اقتصاد
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معاون وزیر راه: 
پیمانکاران از اسناد خزانه 

استقبال نکردند

مدیرعام��ل س��ازمان مج��ری س��اختمان ها و 
تاسیس��ات عموم��ی و دولتی گف��ت: پیمانکاران 
و س��ازندگان پروژه ه��ای عمرانی باید خ��ود را با 

تصمیمات دولت تطبیق دهند. 
به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی، محمدجعفر 
علیزاده گفت: مجلس برای س��ال ۹۶ اعتبار خوبی 
به سازمان مجری ساختمان های دولتی تخصیص 
داده  اس��ت. همچنین ۶۰۰ میلیارد تومان از محل 
یک درص��د مالیات بر ارزش افزوده برای س��اخت 
بیمارستان در سال جاری به این سازمان تخصیص 
داده شده که نسبت به سال گذشته، ۱۰۰ میلیارد 

تومان افزایش دارد. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی افزود: پروژه هایی 
همچ��ون طرح توس��عه ح��رم حض��رت معصومه 
)س( و ساخت ورزش��گاه ها، ندامتگاه ها و مصالی 
امام خمینی )ره( تهران از جمله پروژه هایی اس��ت 

که کماکان مانند سابق فعال هستند. 
علی��زاده تصری��ح ک��رد: در بخ��ش س��المت 
تخصیص های خوبی داشتیم، اما در سایر پروژه ها 
همچون ورزش��گاه از آنجا که بودجه س��اخت این 
پروژه ها از محل انتشار اوراق اسناد خزانه اسالمی 
)اخزا( بوده، روند اجرای این پروژه ها کندتر است. 
ضم��ن اینکه جلس��ات متعددی ب��ا پیمانکاران و 
ش��رکت های مش��اور برگزار کردیم ک��ه تعدادی 
اس��تقبال کردند و تعدادی نیز قبول نکردند اسناد 
خزانه بگیرند.  وی علت عدم اس��تقبال پیمانکاران 
پروژه ها از دریافت اوراق اس��ناد خزانه اس��المی را 
عدم اطمینان پیمانکاران و مش��اوران به اعتبارات 
اس��ناد خزان��ه عنوان کرد و افزود: ما از س��ال ۹۵ 
در تمامی مناقصاتی ک��ه برگزار می کنیم، به طور 
شفاف، اطالع رسانی و اعالم می کنیم که پرداخت 
اعتبار از تمامی ردیف های ممکن از جمله اس��ناد 
خزان��ه خواهد ب��ود، لذا در تمام��ی مناقصاتی که 
از س��ال ۹۵ به بعد برگزار ش��ده پیمانکار الزام به 
قبول اس��ناد خزانه دارد که متاس��فانه پذیرش از 
طرف پیمانکاران ضعیف است. به این علت که این 
اوراق در هنگام نقدشوندگی در بازار سرمایه، بالغ 
بر ۲۲ تا ۲۳درصد تنزیل س��ود دارد، یعنی ارزش 
روز اس��ناد خزانه نس��بت به سررسید یک ساله، با 
۲۲درصد تنزیل سود روبه رو است که پیمانکاران و 

مشاوران این تنزیل سود را قبول نمی کنند. 
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مجموعه 
س��ازندگان کش��ور باید خود را با تصمیمات کالن 
مل��ی و اقتص��ادی کش��ور تطبیق دهن��د، اگرچه 
پیش بینی می شود این مسئله زمانبر باشد و ممکن 
است برخی از پروژه ها آسیب ببینند، اما امیدواریم 
در سال جاری حرکت مناسب تری به وجود بیاید و 
روند تخصیص اسناد خزانه همان طور که در قانون 

و الیحه بودجه پیش بینی شده، تسهیل شود. 

دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران خبرداد 
الزامی شدن نصب کد رهگیری 

برای تولید و واردات پوشاک

دبی��رکل انجم��ن صنایع نس��اجی ای��ران گفت: 
وارد کنندگ��ان می توانند از این پ��س از طریق ثبت 
نش��ان تجاری )برند(، نس��بت به واردات پوش��اک 
اق��دام کنند و اش��خاص حقیقی دیگ��ر، نمی توانند 
اق��دام به واردات کنند.  به گزارش گمرک جمهوری 
اس��المی ایران،  »محمدمهدی رئی��س زاده« افزود: 
واردکنندگان از ۳۱ اردیبهش��ت ت��ا ۳۱ تیر مهلت 
دارن��د کد رهگیری اخذ کنن��د و از دو ماه بعد ثبت 
سفارش از طریق کد مربوطه )جی تی  ای ان( انجام 
می شود.  دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران تصریح 
کرد: تولید کنندگان نیز باید شناسه داخلی اخذ کنند 
و آن را روی کااله��ای تولی��دی خود نصب نکنند تا 
کاالی وارداتی از کاالی تولیدی مش��خص ش��ود؛ به 
این ترتیب، کاالیی که از مبادی رسمی و قانونی وارد 

و کاالی تولیدی مشخص خواهد شد. 
رئی��س زاده افزود: قاچاق کوله ب��ری، ته لنجی و 
ک��االی همراه مس��افر به عنوان یکی از مش��کالت 
مبتال به صنعت پوش��اک محسوب می شود و این 
موضوع باید به تدریج برطرف ش��ود، اما اختیار آن 
با گمرک نیس��ت.  به گزارش ایرنا، صنعت پوشاک 
ایران در سال های گذشته به دلیل واردات بی رویه 
فرصت خودنمایی پیدا نکرده و واردات غیررسمی 
پارچه و انواع پوشاک بدون پرداخت تعرفه گمرکی 
به اقتصاد کش��ور ضربه زده و پوشاک تولید داخل 
به دلیل توان اندک رقابتی از نظر کیفیت و قیمت 

روزبه روز ضعیف تر شده است. 
رئیس مرکز پژوهش های صنف اتحادیه پوشاک 
چندی پیش اعالم کرد: هر ساعت شش کانتینر و 
هر روز ۱۳7 کانتینر پوش��اک از ترکیه وارد کشور 

می شود. 

عمده بازارهای صادراتی ایران در 
کدام نقطه جهان است؟ 

به گزارش خبرآنالین، برآوردهای صورت گرفته 
نش��ان می دهد ۶۳.8 درصد از کاالهای صادراتی از 
ایران به مقصد ۵ کشوری که شرکای عمده تجاری 

ایران محسوب می شوند، بارگیری شده است. 
چین، نخس��تین شریک تجاری ایران به تنهایی 
در ای��ن دوره زمان��ی ۱۹.7 درص��د از کااله��ای 

صادراتی ایران را خریداری کرده است. 
ب��ر این اس��اس ام��ارات متحده عرب��ی و عراق، 
ش��رکای دوم و سوم ایران نیز در این مقطع زمانی 
ب��ه ترتیب ۱۶.۹۳ و ۱۳.۹۱ درصد از بازار کاالهای 

صادراتی ایران را در خود جای داده اند. 
ترکیه و کره نیز دیگر ش��رکای تجاری ایران در 
حوزه خرید کاالهای ایران��ی در این مقطع زمانی 
7.۳۹ درص��د و ۶.۵۵ درصد از کاالهای ایرانی را در 

سال ۱۳۹۵ خریداری کردند. 
بررس��ی ترکیب ش��رکای تجاری ایران در حوزه 
صادرات نش��ان دهنده تمرکز بازاره��ای صادراتی 
ای��ران در آسیاس��ت، هر چن��د ای��ن وضعی��ت در 
س��ال های اخیر بهبود یافته و ایران توانسته است 
در بازارهایی جز بازار کش��ورهای آس��یایی حضور 
یابد ام��ا پیش تر ات��اق بازرگانی ای��ران مهم ترین 
برنامه خود را افزایش ح��وزه نفوذ کاالهای ایرانی 

اعالم کرده بود. 
ای��ران در س��ال گذش��ته 4۲ میلی��ارد و ۹۳۰ 
میلی��ون دالر کاال صادر کرد که نس��بت به مدت 
مشابه س��ال قبل افزایش��ی برابر با ۳.۵4 درصد را 
نش��ان می ده��د. برنامه ریزی ب��رای افزایش توان 
صادراتی ایران در برنامه شش��م توسعه پیش بینی 
ش��ده اس��ت. تقویت بنیان های تولی��دی در ایران 
نیز با هدفگذاری بازارهای جهانی در دس��تور کار 
است. افزایش توان رقابتی در حوزه تولید می تواند 
رش��د صادرات غیر نفتی را فراهم آورده و شرایطی 
را برای کاهش حجم وابستگی به نفت مهیا کند. 

در س��ال ۱۳۹4 دولت یازدهم موفق شد پس از 
گذشت ۳۵ س��ال از انقالب اسالمی ایران کارنامه 
تجارت خارجی کش��ور را با ت��راز بازرگانی مثبت 
ب��ه پایان برس��اند و در س��ال ۱۳۹4 در حالی که 
4۱ میلی��ارد و 4۹۰ میلی��ون دالر ان��واع ک��اال به 
کش��ورمان وارد شده بود، اما در مقابل 4۲ میلیارد 
و 4۱4 میلی��ون دالر انواع کاالی غیرنفتی از ایران 

به سایر کشورها صادر شد. 
اما در این میان س��ال ۱۳۹۵ را می توان دومین 
س��ال متولی قلم��داد کرد که تراز تجاری کش��ور 
مثبت شد. در سال ۱۳۹۵ صادرات غیرنفتی ایران 
به 4۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دالر رس��ید و این در 
حالی اس��ت که در این م��دت 4۳ میلیارد و ۶84 
میلیون دالر انواع کاال وارد کش��ور ش��د و با توجه 
به ارقام یادش��ده در این مدت م��ازاد تراز تجاری 

کشورمان به ۲4۶ میلیون دالر رسید. 

نماینده اتاق بازرگانی روسیه در تهران:
حجم تجارت ایران و روسیه 

۷۰درصد افزایش یافت

 نماین��ده اتاق بازرگانی روس��یه گفت که با رفع 
تحریم ه��ا از تهران، روابط تجاری ایران و روس��یه 
ب��ه طرز قابل توجهی افزایش یافته اس��ت و حجم 
تجاری دو کش��ور قابلیت رس��یدن به ۱۰ میلیارد 

دالر در سال را دارد. 
به گزارش پایگاه خبری اسپوتنیک،  »الکساندر 
ماکس��یموف« نماین��ده افتخاری ات��اق بازرگانی 
روسیه در ایران گفت: روابط تجاری ایران و روسیه 
در س��ال جاری میالدی با افزایش بیشتری روبه رو 
خواهد ش��د و در مقایسه با س��ال ۲۰۱۶ میالدی 

تقریبا به دوبرابر ارتقا خواهد یافت.  
وی تصری��ح ک��رد: در س��ال ۲۰۱۶ میالدی به 
لط��ف برداش��ته ش��دن تحریم ها از ای��ران، حجم 
تجاری ایران و روس��یه در مقایس��ه با سال قبل از 
آن 7۰درص��د افزایش پیدا ک��رد و رقم ۲ میلیارد 
و ۲۰۰ میلی��ون دالر ب��رای مجم��وع حجم روابط 
تجاری تهران-مس��کو ثبت شد که بیشترین سهم 
شامل صادرات ماشین آالت، تجهیزات، مواد غذایی 

و وسایل حمل و نقل روسی به ایران است. 
این در حالی است که سهم صادرات مواد غذایی 
ایران به روسیه ۳۰۰ میلیون دالر در سال گذشته 

میالدی گزارش می شود.  
وی تصری��ح ک��رد ک��ه در ژانویه س��ال جاری 
میالدی، صادرات ماش��ین آالت روسی و کاالهایی 
با فناوری پیش��رفته به ایران به ترتیب 7 درصد و 
۳.7 درصد در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل از 

آن افزایش یافت. 
 »ماکس��یموف« گفت: معتقد هس��تم که بدون 
دخال��ت اضاف��ی بخ��ش دولتی، حج��م معامالت 
تج��اری دو کش��ور از قابلی��ت افزایش بیش��تری 
برخ��وردار اس��ت و کاه��ش ع��وارض گمرک��ی و 
همچنین برداش��ته ش��دن موان��ع غیر تعرفه ای از 
س��وی ایران مانن��د ضرورت برای ص��دور مدارک 
اضاف��ی و اعم��ال محدودیت روی گندم روس��ی 
می تواند تاثیر بس��زایی در ب��اال بردن گردش مالی 

دو کشور داشته باشد. 
وی در پایان گفت: مشارکت روسیه در پروژه های 
مشترک با ایران در سال های آتی به ویژه با حضور 
ش��رکت های نفت و گاز روس��ی در توسعه میادین 
نفت و گ��از ایران می تواند موج��ب افزایش حجم 
معامالت تجاری دو کش��ور تا ۱۰ میلیارد دالر در 

سال هم شود.  
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وزی��ر اقتص��اد با بیان اینک��ه آخرین 
آمار مربوط ب��ه بدهی دولت 7۰۰ هزار 
میلیارد تومان اس��ت، گفت: تنها س��ود 
ماهان��ه این بدهی ۱4۰ ه��زار میلیارد 
توم��ان اس��ت که چن��د براب��ر بودجه 

عمرانی کشورمان محسوب می شود. 
علی طیب نیا در مراسم رونمایی بانک 
داده های اقتصادی و مالی و داش��بورد 
مدیری��ت اطالت اقتصادی با اش��اره به 
اهمیت وج��ود آمارهای اقتصادی برای 
پیشبرد توس��عه کش��ور اظهار داشت: 
دو سال گذشته س��امانه ای برای اینکه 
فعاالن اقتصادی دسترسی به آمارهای 
پای��ش ش��ده و پ��رورش یافت��ه حوزه 

اقتصاد داشته باشند وجود نداشت. 
وی ادامه داد: به طور قطع این سامانه 
ه��م دارای ضعف ه��ا و محدودیت های 
اس��ت اما با نقد و مش��اوره های فعاالن 
اقتصادی و کارشناس��ان اصالح خواهد 
ش��د و به مرج��ع ارزش��مندی تبدیل 

می شود. 
وزی��ر دارای��ی و ام��ور اقتص��ادی با 
بی��ان اینکه انس��ان عاقل هی��چ منبع 
ارزش��مندی را تل��ف نمی کن��د، ادامه 
داد: ام��روز اطالع��ات، مهم ترین منبع 

محسوب  ارزشمند 
می ش��ود به نحوی 
اهمیت  حت��ی  که 
اطالعات از سرمایه 

هم بیشتر است. 
طیب نی��ا ادام��ه 
اقتصادی  آمار  داد: 
پیدا  اهمیت  زمانی 
کرد که برنامه ریزی 
توسعه متولد شد و 
اوایل قرن بیستم با 
مطرح شدن اقتصاد 
ض��رورت  کالن 

وجود آمارهای اقتصادی احساس شد. 
وی گف��ت: پی��ش از این فرض بر آن 
ب��ود که مکانیس��م بازار، تع��ادل را در 
فض��ای اقتصادی ایجاد می کند و رابطه 
عرضه و تقاض��ا می تواند بازار را کنترل 
کند و واقعیت هم این اس��ت که در آن 
دوران ت��ورم و رک��ود به معن��ای امروز 

وجود نداشت. 
وزیر اقتص��اد با بیان اینک��ه از اوایل 
ق��رن بیس��تم نیاز ب��ه دخال��ت دولت 
از طری��ق سیاس��ت های پول��ی و مالی 
هدفمند و منطقی احساس شد، گفت: 
از آن به بع��د بود که موضوع تهیه آمار 

در اولویت قرار گرفت. 
طیب نی��ا با بیان اینکه ب��ا چند دهه 
فاصل��ه از آن زمان بحث ت��ورم مطرح 
ش��د، ادام��ه داد: قبل از ده��ه ۶۰ در 
کش��ورمان تورم به معنای امروز وجود 
نداش��ت و در س��ال های قبل از ۱۹۲۰ 
ه��م با رکود امروزی مواجه نبودیم. اگر 
تورم و رکود هم وجود داش��ت ناشی از 
عوامل درونی اقتصادی نبود و به دلیل 
مسائل مقطعی مانند جنگ بوده است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه اساس��اً ب��دون 
دسترس��ی به آمار و اطالعات اقتصادی 
توس��عه امکان پذیر نیست، گفت: تهیه 
آمار صحیح، مناس��ب و دقیق و شفاف 
و دسترس��ی تمام فع��االن اقتصادی به 
آن یک��ی از مهم تری��ن ابزارهای ثبات 

اقتصادی است. 
طیب نیا با بیان اینکه در کش��ورهای 
آم��ار  وج��ود  ض��رورت  توس��عه یافته 
اقتص��ادی بع��د از جن��گ جهانی دوم 
مطرح شد، گفت: کشورها پس از خارج 
از شدن از اس��تعمار فاصله سنگینی را 
بین خود و پیشرفته احساس کردند که 
برای توسعه اصالحات ساختاری نیاز به 

آمارهای اقتصادی داشتند. 

وزیر اقتصاد ادامه داد: در کشورهایی 
با گرایش های سوسیالیس��تی که دولت 
تصمیم��ات را در اقتصاد می گیرد برای 
اقتصادی  آمارهای  نیازمند  برنامه ریزی 
ب��وده اس��ت و در کش��ورهای در حال 
توس��عه هم اصالح��ات س��اختاری از 
دسترسی به آمار درست عبور می کرد، 
بنابراین آمار مبن��ای تحلیل و قضاوت 

قرار گرفته است. 
وی گفت: در س��طح اقتصاد خرد هم 
وجود آمار ضروری است، به خصوص در 
کش��ور ایران که می خواهیم از اقتصاد 
دولتی به سمت اقتصاد مردمی حرکت 
کنی��م.  وزی��ر اقتصاد و ام��ور دارایی با 
اش��اره به الزام وجود آمارهای اقتصادی 
در اقتصاد ایران گفت: بخش  خصوصی 
زمان��ی وارد حوزه اقتصاد می ش��ود که 
بتوان��د آثار و هزینه ه��ا را در این حوزه 

باهم مقایسه کند. 
طیب نی��ا تأکید کرد: بدون داش��تن 
اطالع��ات پای��ه ای در ح��وزه صنعت و 
ش��رایط اقتص��ادی امک��ان پیش بینی 

وجود ندارد. 
وی ادامه داد: به طور قطع بدون آمار 
و اطالع��ات ارزیابی هزینه و فایده برای 
صی  بخش خصو
ی��ر  ن پذ مکا ا

نیست. 
ب��ا  طیب نی��ا 
تأکید ب��ر اینکه 
از  بخش��ی  یک 
آم��ار  موض��وع 
اطالع��ات،  و 
آگاهی  داش��تن 
و  قوانی��ن  از 
موجود  مقررات 
در  گفت:  است، 
اقتص��اد  ح��وزه 
با انبوهی از قوانین مواجه هس��تیم که 
فعالیت بخش خصوص��ی را تحت تأثیر 

قرار می دهد. 
وی گفت: در جلس��ات ب��ه کرات به 
این موضوع برخورد ه ایم که مس��ئوالن 
ی��ک بخش هم از هم��ه قوانین مربوط 

به حوزه خود اطالع نداشت. 
وزیر اقتص��اد و امور دارای��ی با بیان 
اینکه اخیراً 4۶ دستورالعمل مربوط به 
یک ماده از قانون مالیات های مستقیم 
استخراج کردیم، گفت: بخش خصوصی 
برای ورود به ی��ک حوزه باید مجموعه 

اطالعات را به درستی بشناسد. 
طیب نی��ا با تأکی��د ب��ر اینکه حذف 
قوانین مخ��ل در حوزه کس��ب و کار را 
در اولوی��ت ق��رار داده ایم، گفت: س��ه 
مجموع��ه قوانی��ن مخل را شناس��ایی 
کردیم و پیش��نهاد اصالح و حذف این 
قوانین را به دولت ارس��ال کردیم و در 
صورت موافقت نس��بت ب��ه حذف این 

قوانین اقدام می کنیم. 

ایجاد رانت های بی حساب و کتاب با 
رفتار سلیقه ای

وزی��ر اقتصاد و دارایی ب��ا بیان اینکه 
بای��د تم��ام قوانی��ن مربوط ب��ه حوزه 
کس��ب و کار در اختیار فعاالن اقتصادی 
قرار بگیرد، گفت: بخش  خصوصی باید 
از سیاس��ت های دول��ت در حوزه ه��ای 

اقتصادی آگاهی داشته باشد. 
طیب نی��ا ادامه داد: ام��روز یک فعال 
اقتص��ادی پیش بینی دقیق��ی از حوزه 
اقتصاد ندارد و در بس��یاری از حوزه ها 
هم برخوردهای س��لیقه ای رخ می دهد 
و در ی��ک جایی تعرفه س��نگینی وضع 
می ش��ود که ی��ک رانت بی حس��اب و 

کتابی برای عده ای ایجاد می کند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اهمی��ت پرورش 

اطالع��ات اقتصادی گف��ت: مرحله اول 
اس��ت  اقتصادی  آمارهای  جم��ع آوری 
و مرحل��ه بعدی ک��ه مهم ترین مرحله 
محس��وب می ش��ود بح��ث پ��رورش و 

تحلیل آمار اقتصادی است. 
ادعای نادرستی آمار، اعتماد عمومی 

را از بین می برد
وزی��ر اقتص��اد و دارایی با اش��اره به 
موضوع تفاوت آمارها از دو مرجع بانک 
مرک��زی و مرک��ز آمار، اظهار داش��ت: 
تفاوت آماری طبیعی اس��ت چراکه هر 
مرجع��ی ب��ا روش متفاوت، س��ال پایه 
مختلف و... به جم��ع آوری و تهیه آمار 
می پردازد.  طیب نی��ا تأکید کرد: اتفاقا 
معتقد هس��تم وجود دو ش��اخص و دو 
مرج��ع برای تهیه آمار این مقایس��ه را 
می ده��د ک��ه بتوانیم می��زان تخمینی 
خطا را بررس��ی کنی��م.  وی افزود: در 
این حوزه نکته مهم این اس��ت که هم 
ش��اخص مرکز آمار و هم شاخص بانک 
مرک��زی در بررس��ی یک ب��ازه زمانی 
همسو با هم باشند و جهت درست را به 

ما نشان دهند. 
وزی��ر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: 
تهیه آمار با کمترین خطا و با دسترسی 

به روز تری��ن  ب��ه، 
نکت��ه  اطالع��ات 
مهم��ی  بس��یار 
ک��ه  اس��ت 
در  خوش��بختانه 
ی  ه ها س��تگا د
ای��ن  متول��ی 
نظ��ر  در  نک��ات 
می ش��ود.   گرفته 
طیب نیا با اش��اره 
ادعاهای��ی  ب��ه 
آمار  صح��ت  که 
رس��می کشور را 

زیر س��وال می برند، گفت:  به طور قطع 
ای��ن ادعاه��ا اعتماد عموم��ی را از بین 
می برند.  وی گفت: شاید نقدی بر تهیه 
آمار وجود داش��ته باشد و نقد هم جایز 
اس��ت اما بحث نقد از زیر س��وال بردن 
آمار جدا اس��ت.  وزیر اقتصاد و دارایی 
با اشاره به اهمیت اهداف سیاست های 
اقتصاد مقاومتی گف��ت: تحقق اقتصاد 
مقاومتی را  با دو محور تولید و اشتغال 
دنبال می کنیم و هدف ما دس��تیابی به 

رشد اقتصادی مستمر و پایدار است. 
وی اف��زود: ه��دف م��ا دس��تیابی به 
رش��د اقتصادی برون گ��را، دانش بنیان 
و عدالت مح��ور اس��ت ک��ه کمتری��ن 
آس��یب پذیری را نس��بت به تکانه های 

خارجی داشته باشد. 

کاهش شاخص، بهره وری پایین و 
پرنوسان بودن؛ مشکالت مهم نرخ 

رشد اقتصادی در ایران
وزی��ر اقتصاد با بیان اینکه تنها پایین 
بودن ش��اخص نرخ رشد اقتصاد مشکل 
م��ا در این ح��وزه نبود، گفت: مش��کل 
اساسی ما این بود که نرخ رشد اقتصاد 
ع��الوه بر اینک��ه پایین بود، نوس��انات 
بس��یار زیاد با سهم بهره وری نزدیک به 

صفر داشت. 
طیب نیا گفت: در هشت ساله منتهی 
به سال ۹۲ رش��د اقتصادی ۲.۲ درصد 
بود و رش��د جمعی��ت ۱.۳ درصد. این 
نش��ان می دهد درآمد س��رانه کشور ما 
س��االنه چیزی حدود ی��ک درصد بوده 
اس��ت، بنابراین ای��ن رش��د اقتصادی 
نمی تواند در ش��أن عزت و شرف مردم 

کشورمان باشد. 
وی ادام��ه داد: نرخ رش��د اقتصادی 
ای��ران قب��ل از دولت یازده��م یکی از 
پرنوس��ان ترین نرخ رش��د اقتصادی در 

دنیا بود و بیش��ترین انح��راف معیار را 
داشت که منشا اصلی این نوسانات زیاد 

هم وابستگی به درآمدهای نفتی بود. 
طیب نیا گف��ت: معتقدم پایین بودن 
نرخ رش��د اقتصادی و کم بودن س��هم 
به��ره وری آن به وابس��تگی درآمدهای 

نفتی برمی گردد. 

فرآیند اخذ مجوزها در ایران 
وحشتناک است

وزی��ر اقتص��اد با بی��ان اینک��ه برای 
نخس��تین ب��ار در تاری��خ برنامه ریزی 
ایران سیستم برنامه ریزی با ارائه برنامه 
جام��ع عملیات��ی را در اختی��ار داریم، 
گف��ت: پیش از این عمده برنامه ها فاقد 
اقدام��ات و عملیات اجرایی بود و امروز 
می توانیم بگوییم تا پایان سال ۹۶ کدام 
برنامه ها اجرایی می ش��وند.  وی با بیان 
اینک��ه در حال حاضر تم��ام برنامه های 
حوزه کس��ب و کار و اخذ مجوزها را در 
دسترس فعاالن اقتصادی قرار داده ایم، 
گف��ت:  امروز اگ��ر کس��ی بخواهد یک 
مرغداری احداث کند تمام پروس��ه ها و 
روال اداری آن و م��دت زمانی که طول 
می کش��د تم��ام مراحل را ط��ی کند، 
برنام��ه  ی��ک  در 
جام��ع در اختیار 
دارد.  طیب نی��ا با 
اش��اره به طوالنی 
داالن های  ب��ودن 
اخ��ذ مجوزه��ای 
و  کس��ب و کار 
قوانی��ن  وج��ود 
ای��ن  در  متع��دد 
از  ح��وزه گف��ت: 
فرآیند  مش��اهده 
اخ��ذ مجوزه��ا و 
داالن ه��ای اداری 

وحشت می کنیم. 

دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان 
بدهی دارد

وزی��ر اقتصاد و دارایی ب��ا بیان اینکه 
پی��ش از ورود دولت یازده��م از اینکه 
دولت چ��ه مقدار بدهی دارد، اطالعاتی 
وجود نداش��ت، گفت: اوای��ل دولت در 
جلس��ه ای حضور یافتم و میزان بدهی  
دولت ها را براس��اس  تقریبی ۱۵۰ هزار 
میلیارد تومان اعالم کردم و نگران این 
بودم که در این آمار اغراق کرده باشم. 
وی ادام��ه داد: در آن دوران هی��چ 
اطالع��ی از می��زان واقع��ی بدهی های 
دول��ت وج��ود نداش��ت اما نخس��تین 
اقدام��ی که انج��ام دادیم ای��ن بود که 
دفت��ر مدیری��ت بده��ی را راه ان��دازی 
کردی��م و امروز پنج گزارش مس��تدل 
از می��زان بده��ی دولت داری��م.  وی با 
بیان اینکه عمده ای��ن بدهی ها مربوط 
به یک دوره هش��ت س��اله است، گفت: 
میزان بدهی ه��ای دولت امروز به 7۰۰ 
هزار میلیارد تومان رسیده است. این در 
شرایطی است که کشور در طول چهار 
سال اخیر با تحریم، کاهش درآمدهای 
نفتی و بس��یاری مشکالت دیگر مواجه 
ب��ود.  طیب نیا تأکید ک��رد: امروز تنها 
پرداخت س��ود این می��زان بدهی ۱4۰ 
هزار میلیارد تومان است که چند برابر 

بودجه عمرانی کشورمان است. 
وزی��ر اقتصاد ب��ا بیان اینک��ه این در 
شرایطی است که دولت ماهانه 4۲ هزار 
میلیارد تومان یارانه نقدی باید بپردازد، 
گف��ت: ماموریت سیاس��ت هدفمندی 
یارانه ها کمک به بودجه کش��ور بود اما 
برای پرداخ��ت یارانه م��اه فروردین ۳ 
ه��زار و ۲۰۰ میلیارد توم��ان از بودجه 

برداشت کرده ایم. 

وزیر دارایی و امور اقتصادی:

دولت میراث دار 700 هزار میلیارد تومان بدهی است
تجارت راه
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بدون داشتن اطالعات 
پایه ای در حوزه صنعت و 
شرایط اقتصادی امکان 
پیش بینی وجود ندارد. 

به طور قطع بدون آمار و 
اطالعات ارزیابی هزینه و 

فایده برای بخش خصوصی 
امکان پذیر نیست

 سه مجموعه قوانین مخل 
کسب وکار را شناسایی 

کردیم و پیشنهاد اصالح 
و حذف این قوانین را به 
دولت ارسال کردیم و در 
صورت موافقت نسبت به 
حذف این قوانین اقدام 

می کنیم
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در حالی که فقط یک ماه تا برگزاری 
انتخابات ریاس��ت جمهوری باقی مانده 
اس��ت، در جریان نخس��تین نشس��ت 
هیأت نمایندگان اتاق تهران، یک بیانیه 
از س��وی نمایندگ��ان بخش خصوص��ی 

خطاب به دولت آینده قرائت شد. 
در نشس��ت صبح دیروز ابتدا از سوی 
رئی��س اتاق تهران تأکید ش��د که اتاق 
قصد حمای��ت از نامزدهای انتخاباتی یا 
ورود به مس��ائل مربوط ب��ه انتخابات را 
ندارد اما برای عمل به وظیفه ذاتی خود 
در پیگی��ری مطالبات بخش خصوصی و 
ت��اش ب��رای بهبود رش��د و توس��عه 
اقتصادی کشور، نظرات خود را از طریق 

یک بیانیه اعام می کند. 
ای��ن بیانی��ه در ۹ بخش ب��ا عناوین 
بازتعریف نقش و جایگاه بخش خصوصی، 
بهبود محیط کس��ب و کار، مبارزه جدی 
با فس��اد، رقابتی کردن اقتصاد، رش��د 
درون زا و برون گ��را، تجدی��د س��اختار 
دولت، تعمیق رونق اقتصادی، استمرار 
ثب��ات اقتصادی و حفظ دس��تاوردهای 
و  بیک��اری  کاه��ش  پایی��ن،  ت��ورم 
افزای��ش ن��رخ مش��ارکت اقتص��ادی، 
بهره برداری کارآم��د از منابع طبیعی و 
زیس��ت محیطی تدوین و در هر بخش 
انتظار بخش خصوصی از  اقدامات مورد 

دولت بیان شده است. 
 بیانی��ه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی تهران به شرح زیر است: 
طی چهار سال آینده، اقتصاد ایران به 
یک اقتصاد رقابتی با مشارکت فعال در 
زنجیره ارزش جهانی مبتنی بر استفاده 
بهین��ه از منابع و س��رمایه های داخلی 
به ویژه س��رمایه های انس��انی با کسب 
دس��تاورد بهبود سطح اس��تانداردهای 
زندگی و رفاه برای جامعه تبدیل خواهد 
ش��د یا مانند دوره های قبل در مس��یر 
نش��یب و فرازه��ا و ع��دم قطعیت های 
داخلی و خارجی به کس��ب رش��دهای 
موقتی ناپایدار و غیرفراگیر اکتفا خواهد 
کرد. دس��تاوردهای کاهش نرخ تورم و 
رفع نسبی تحریم ها در صورتی استمرار 
خواهد داش��ت که گام های اساسی در 
راستای اجرای کامل سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی و ارتقای رقابت پذیری 

اقتصاد کشور برداشته شود. 
تصمیم��ات و اقداماتی که در دولت 
جدید ایران اتخاذ و انجام خواهد ش��د 

بدون تردید تأثیر بسزایی در سرنوشت 
اقتصاد و توانایی رشد بخش خصوصی 
و حض��ور معنادار این بخ��ش در بازار 
داخل��ی و تج��ارت فرام��رزی خواهد 
داشت. طی دوره جدید، اقتصاد کشور 
نیازمند تحوالت جدید از منظر اصاح 
رویکرد نس��بت به بخش خصوصی، به 
رس��میت ش��ناختن واقعی این بخش 
و قائل ش��دن نق��ش فعال ب��رای آن 
در عرص��ه اقتص��ادی اس��ت. بدیهی 
اس��ت متناس��ب با این تغییر رویکرد 
 باید محیط کس��ب و کار هم��وار، روان 
و مس��اعد برای فعالیت های اقتصادی 
رقابت��ی نیز فراهم ش��ود. دوره جدید 
مدیری��ت اقتصادی کش��ور، مس��تلزم 
تبدی��ل گفتم��ان ب��ه عم��ل و ایجاد 
انسجام و هم افزایی اثربخش همه آحاد 
جامعه ب��ه دور از اعمال صاحدیدها، 
سلیقه های غیر فنی کارشناسی و عدم 

جامع نگری است. 
وج��ود بده بس��تان بی��ن هزینه های 
سیاس��ی و مناف��ع اقتص��ادی حاص��ل 
از جراحی ه��ای س��اختاری در اقتصاد 
کش��ور و ترجیح پیامده��ای بلند مدت 

اج��رای اصاحات در برابر آس��یب های 
کوتاه م��دت آن، بر اهمیت وجود اقتدار 
و عزمی راس��خ در دول��ت جدید تأکید 
دارد.  بدیهی است در این مسیر تبیین 
و انعکاس ش��فاف و روشن واقعیت های 
اقتصادی کشور به جامعه، گامی اساسی 
در جل��ب مش��ارکت آنها ب��رای انجام 

اصاحات ریشه ای خواهد بود. 
اقتصادی  ایران،  اقتصاد رش��د محور 
اس��ت ک��ه تصمیمات و سیاس��ت های 
اقتص��ادی دولت آن به ط��ور پیگیرانه و 
مستمر حامی رشد پایدار بوده و تصویر 
میان م��دت  و  بلند م��دت  برنامه ه��ای 
آن از قب��ل برای فعاالن کس��ب و کار و 
س��رمایه گذاران، روشن و مشخص شده 

است. 
ب��رای دس��تیابی به رش��د اقتصادی 
که کامیابی و موفقیت کش��ور ایران را 
حاصل کند  باید محوریت برنامه دولت 
جدید بر ۹ اقدام اولویت دار زیر متمرکز 

شود: 
اهمی��ت  و  نق��ش  بازتعری��ف   -۱

بخش خصوصی در اقتصاد کشور
۲-  بهبود محیط کسب و کار

۳-  مبارزه جدی با فساد
۴- رقابت��ی ک��ردن اقتص��اد، رش��د 

درون زا و برون گرا
۵-  تجدید ساختار دولت

۶- ش��کل گیری و تعمی��ق رونق در 
کلیه بخش های اقتصادی

۷- اس��تمرار ثبات اقتصادی و حفظ 
دستاوردهای تورم پایین

۸- کاه��ش بیک��اری و افزایش نرخ 
مشارکت اقتصادی

۹- بهره ب��رداری کارآم��د و بهینه از 
منابع طبیعی و زیست محیطی.

باید توجه داش��ت که جهش موقتی 
تولی��د، تأمین کنن��ده رش��د اقتصادی 
پایدار مورد نیاز کش��ور نخواهد بود، لذا 
الزم اس��ت از هر گونه اقدامی که منجر 
به ش��کل گیری و توس��عه فعالیت های 
غیر رقابتی از طریق توس��عه انحصارات 
و تخصی��ص غیر بهینه مناب��ع مالی به 
اقتصادی فاقد توجیه فنی  فعالیت های 
و اقتص��ادی و اهلی��ت الزم، به ش��دت 
اجتناب شود و در مقابل از طریق بهبود 
محیط رقابتی کسب و کار و تسهیل امور 
کسب و کار با تأکید بر حذف مجوزهای 
متع��دد زائ��د و برچی��دن زمینه ه��ای 
شکل گیری فساد، محیط اقتصادی پویا 
و رقابت��ی برای فعالیت ه��ای اقتصادی 

فراهم کرد. 
اصاح سیاست های اقتصادی در کلیه 
زمینه های اولویت دار و اجرای به موقع و 
درس��ت آنها از الزامات محقق و آشکار 
شدن مزیت های رقابتی کسب و کارهای 
خصوصی ایرانی اس��ت. این اقدامات به 
فعاالن اقتصادی کش��ور اج��ازه خواهد 
داد تا مشاغل کیفی برای جوانان کشور 
خل��ق ک��رده، در فناوری ه��ای جدید 
س��رمایه گذاری ک��رده و ث��روت مورد 
نی��از برای ارتقای زیرس��اخت ها، مراکز 
آموزشی و برنامه های اجتماعی و بهبود 

سطح زندگی جامعه را تولید کند. 
ش��ایان ذکر اس��ت ات��اق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کش��اورزی تهران یک 
نه��اد غیر سیاس��ی اس��ت و در فرآیند 
ریاس��ت جمه��وری  انتخاب��ات  مه��م 
ب��دون حمای��ت از کاندیداه��ا، صرف��اً 
مش��خص  و  ش��فاف  سیاس��ت های  از 
متضمن ایجاد محیط رقابتی کسب و کار 
تأمین کنن��ده رش��د اقتص��ادی پایدار 

پشتیبانی می کند. 

انتظار اتاق بازرگانی از کاندیداهای ریاست جمهوری
گاز

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد
درآمد ملی کشور در سال 95 

رشد مثبت داشت
برآورده��ای مرکز پژوهش های مجلس از رش��د 
درآمد ملی کش��ور به عنوان مهم ترین شاخص رفاه 
اجتماعی نش��ان می دهد که این شاخص در سال 

۹۵ حدود ۱0.۱درصد می شود. 
 درآمد ملی از حاص��ل جمع درآمدهای مربوط 
به عامل کار و درآمدهای حاصل از مالکیت که در 
تولید کاالها و خدمات مشارکت داشته اند به دست 
می آید.  این شاخص اقتصادی در مقایسه با تولید 
ناخالص داخلی، معیار مناسب تری از وضعیت رفاه 
اجتماعی است، به شکلی که به طور معمول درآمد 
ملی س��رانه به عنوان ش��اخص رفاه در نظر گرفته 
می ش��ود.  آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن اس��ت 
که درآمد ملی  )س��ال پایه ۹0( در س��ال های ۸۹ 
و ۹0 بیش��ترین درآمد ملی با اس��تفاده از فروش 
نف��ت به قیمت باالی ۱00 دالر برای هر بش��که و 
نیز صادرات بیش از ۲میلیون بش��که نفت در روز، 

ثبت شده است. 
براس��اس این آمار، می��زان درآمد ملی کش��ور 
درحالی که در سال ۸۸ برابر با ۴۸۷۶۸۶0 میلیارد 
ریال بود، در س��ال ۸۹ به رقم ۵۳۱۴۸۵۲ میلیارد 
ریال و در س��ال ۹0 ب��ه ۵۵۴۱۸۴0 میلیارد ریال 
رسید.  بر این اساس درآمد ملی کشور در سال ۹0 
به اوج خود رس��ید، اما با این حال با منفی ش��دن 
رشد اقتصادی در سال های ۹۱ به بعد، درآمد ملی 
نیز کاهش چش��مگیری یافت و در پایان سال ۹۳ 

به حدود ۷۹درصد درآمد ملی سال ۹0 رسید. 
س��ال های ۹۲ - ۱۳۹۱ اث��ر تحریم ها بر درآمد 
ملی کشور آشکار ش��د و بار دیگر این درآمدها را 
به محدوده س��ال ۸۸ بازگردان��د.  تداوم تحریم ها 
ب��ر فروش نفت و افت قیم��ت نفت به کمتر از ۲۵ 
دالر ک��ه از اواخر س��ال ۹۳ آغاز ش��د، در کاهش 
درآم��د ملی در س��ال های ۹۳ و ۹۴ اث��ر خود را 
نش��ان داد به شکلی که در س��ال ۹۴ درآمد ملی 
کشور به ۴۱۶۶۵۳۱ میلیارد ریال افت کرد.  بانک 
مرکزی تاکنون درآمد ملی مربوط به س��ال ۹۵ را 
منتش��ر نکرده، اما مرکز پژوهش های مجلس رشد 
درآمد ملی کش��ور را برای س��ال ۹۴ حدود منفی 
۹.۵درص��د  )۹.۵ -( برآورد کرده ان��د و در مقابل 
پیش بینی می کنند که این شاخص برای سال ۹۵ 
مثبت ش��ود.  افزایش صادرات نفت پس از اجرای 
برجام و تقویت قیمت این ماده در بازارهای جهانی 
به باالی ۵0 دالر در هر بش��که پس از توافق فریز 
نفتی اوپک، رش��د درآمد ملی رون��د خوبی را در 

سال های ۹۵ و ۹۶ داشته باشد. 
کارشناس��ان مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س نیز 
معتقدند که کاهش شدید درآمد ملی در سال ۹۴ 
بیشتر به س��بب کاهش قیمت نفت و رشد منفی 

تولید ناخالص داخلی در این سال است. 

نفت

اردیبهشت ماه امسال 
فعاالن اقتصادی آلمان  و اتریش 

به ایران می آیند
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
در اردیبهشت ماه امسال میزبان دو هیأت تجاری 

از کشورهای آلمان و اتریش است. 
به گزارش ات��اق بازرگانی تهران، پس از اجرایی 
ش��دن برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، آمد و 
رف��ت هیات های تجاری میان ایران و کش��ورهای 
آس��یایی و اروپای��ی رونق گرفت و حت��ی باوجود 
برخی کارشکنی ها، مانند ایجاد مشکل در اعطای 
ویزای ایاالت متحده برای ش��هروندان اروپایی که 
ب��ه ایران س��فر کرده اند، به نظر می رس��د، تمایل 
برای سفر به ایران و ارزیابی زمینه های همکاری و 
سرمایه گذاری همچنان به قوت خود باقی است و 

تحت تأثیر قرار نگرفته است. 
در حال��ی ک��ه میزبان��ی از حداقل پن��ج هیأت 
تجاری در اردیبهشت ماه امسال در دست بررسی 
اس��ت، حضور دو هیأت تج��اری از ایالت باواریای 
آلمان و اتاق بازرگانی وین اتریش نهایی شده است 
و برابر برنامه، فعاالن اقتصادی آلمانی و اتریش��ی 
در اردیبهش��ت ماه در ته��ران حضور می یابند و با 

اعضای اتاق تهران دیدار می کنند. 

ایالت باواری��ای آلمان که به نوعی قطب صنعت 
این کش��ور اس��ت و تاکنون چندین هیأت به اتاق 
تهران فرس��تاده و همچنین میزبان هیأت تجاری 
اتاق تهران در مونیخ بوده، یک هیأت تجاری برای 
ادامه مذاکرات و افتتاح می��ز ایالت باواریا در اتاق 

تهران آماده اعزام کرده است. 
این هیأت روز دوش��نبه یازدهم اردیبهشت ماه 
س��ال جاری )اول ماه مه ۲0۱۷( به تهران می آید 
و ب��ا فعاالن اقتص��ادی ایران مذاک��ره و گفت وگو 

می کند. 
اعض��ای این هیأت در زمینه ه��ای الکترونیک و 
الکتروتکنی��ک، آموزش، ساخت و س��از پروژه های 
بهداش��تی-درمانی، صنای��ع غذایی و کش��اورزی، 
خدمات نمایش��گاهی، مش��اوره س��رمایه گذاری و 
مدیریت ریس��ک، محیط زیس��ت، ماشین آالت و 
تجهیزات صنعتی، نفت و گاز و. . . فعالیت دارند. 

هی��ات تج��اری باواریا آخرین بار حدود ش��ش 
ماه پیش و در ش��هریور سال ۱۳۹۵ به سرپرستی 
»ایلزه آیگنر« وزیر اقتصاد، رسانه، انرژی و فناوری 
ای��ن ایالت در ای��ران حضور یافت و در این س��فر 
بازرگان��ان دو ط��رف در م��ورد راه ه��ای توس��عه 

مناسبات و همکاری ها تبادل نظر کردند. 
در عی��ن حال، ات��اق تهران در تاریخ دوش��نبه 
هجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ )هشتم مه ۲0۱۷( 
پذی��رای هیأت دیگری به سرپرس��تی رئیس اتاق 

بازرگانی وین خواهد بود. 
این هیأت اتریشی نیز که برای ماقات با فعاالن 
اقتصادی ای��ران در تهران حضور خواهد یافت، در 
زمینه های نفت و گاز، محیط زیست، مدیریت آب، 
گردش��گری، صنایع غذایی، س��اختمان، خدمات 
مشاوره حقوقی، انرژی های تجدیدپذیر، پاستیک 

و. . . فعال هستند. 
اتریش نیز از جمله کشورهایی است که در دوره 
برجام هیات های زیادی با حضور مقام های سیاسی 
و اقتص��ادی بلندپایه به ایران اعزام کرده و میزبان 

هیأت تجاری اعزامی اتاق تهران نیز بوده است. 

ربیعی: 
هیچ بازنشسته ای زیر یک میلیون 

و ۱۰۰ هزار تومان نمی گیرد

افزای��ش ۱0 درص��دی حق��وق  از  وزی��ر ک��ار 
بازنشستگان کش��وری و لشکری خبر داد و گفت: 
کلیه بازنشستگانی که زیر ۲میلیون تومان حقوق 
می گیرند، به طور پلکان��ی افزایش حقوق خواهند 
داش��ت و بازنشستگانی که باالی ۲میلیون و ۱00 
هزار تومان می گیرند، ش��امل افزایش ۱0 درصدی 

خواهند شد. 
به گزارش ایسنا، علی ربیعی در حاشیه کارگروه 
تخصص��ی ش��ورای عال��ی اش��تغال و فرماندهی 
س��تاد اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: خوشبختانه با 
تأمی��ن اعتبار ۳۴00 میلی��ارد تومانی که در مورد 
بازنشستگان لش��کری و کشوری داشتیم، افزایش 
۱0 درصدی حقوق ها ش��ب گذشته نهایی شد و بر 
این اس��اس از س��ال جاری حقوق بازنشسته های 
کشوری و لش��کری با افزایش ۱0 درصدی مواجه 

خواهد شد. 
وی همچنین از افزایش ۱۴.۵ درصدی مستمری 
بازنشس��تگان تامین اجتماع��ی خب��ر داد و گفت: 
افزای��ش حق��وق بازنشس��تگان تامین اجتماعی از 
اردیبهشت ماه اجرایی می شود ولی افزایش حقوق 
بازنشس��تگان کشوری و لش��کری از فروردین ماه 

لحاظ می شود. 

سازمان ملی بهره وری ایران و مرکز آموزش مدیریت 
دولتی تفاهمنامه همکاری امضا کردند

تفاهمنام��ه همکاری میان س��ازمان 
ملی به��ره وری ای��ران و مرکز آموزش 
مدیری��ت دولت��ی ب��ا ه��دف ارتق��ای 
آموزش ها در زمینه بهره وری امضا شد.

ب��ه گ��زارش تارنمای س��ازمان ملی 
به��ره وری ای��ران، »روی��ا طباطبای��ی 
یزدی« رئیس س��ازمان ملی بهره وری 
ایران و »اسماعیل ملک اخاق« رئیس 
مرکز آم��وزش مدیری��ت دولتی امروز 
)سه ش��نبه( ای��ن تفاهمنام��ه را امضا 
کردن��د که هدف آن همک��اری علمی، 
آموزشی، پژوهشی و مشاوره تخصصی 
ب��ا در نظر گرفتن اولویت ه��ا و توانایی 
دو ط��رف در زمینه داده ها، اطاعات و 

نیروی انسانی متخصص است.
برنامه ری��زی و برگ��زاری دوره ه��ای 
آموزشی مش��ترک در زمینه بهره وری، 
بهره مندی دو ط��رف از توانمندی های 
پژوهش��ی و آموزش��ی یکدیگر از قبیل 
بنی��ه علم��ی و کارشناس��ی، امکانات 
کتابخان��ه ای،  کارگاه��ی،  تخصص��ی، 
ارتباطات بین المللی و فضای فیزیکی و 
همچنین توسعه همکاری های مشترک 
مل��ی و بین الملل��ی از موضوعات مورد 

نظر در این تفاهمنامه است.
انج��ام همکاری ه��ای مش��ترک در 
تربیت مدرس��ان به��ره وری، همکاری 
مش��ترک برای اخذ و اجرای طرح های 
همچنی��ن  و  پژوهش��ی  و  آموزش��ی 
مش��ترک  برگ��زاری  در  همک��اری 
دانش افزایی  کارگاه ه��ای  همایش ه��ا، 
دیگ��ر  از  تخصص��ی  نشس��ت های  و 
موضوعات��ی اس��ت ک��ه در تفاهمنامه 
همکاری میان س��ازمان ملی بهره وری 
ایران و مرکز آم��وزش مدیریت دولتی 

در نظر گرفته شد.
ای��ن تفاهمنامه همچنین موضوعاتی 
مانند همکاری در زمینه تالیف و انتشار 
کتب و نشریات علمی- پژوهشی برای 
افزای��ش به��ره وری، همک��اری درباره 
اولویت های تحقیقاتی دو طرف با هدف 

هدایت و تبیین ط��رح های تحقیقاتی 
مش��ترک و ارای��ه خدمات مش��اوره ای 
)تجارب موف��ق( در زمینه موضوع های 

مورد نیاز را شامل می شود.
رئیس س��ازمان ملی بهره وری ایران، 
در این نشس��ت با اش��اره به نامگذاری 
س��ال ۱۳۹۶ از س��وی رهب��ر معظ��م 
انق��اب با عن��وان »اقتص��اد مقاومتی؛ 
از  بی��ش  گف��ت:  اش��تغال«  تولی��د- 
نیم��ی از بنده��ای سیاس��ت های کلی 
اقتصاد مقاومتی ب��ه موضوع بهره وری 
و مولفه ه��ای تاثیرگ��ذار ب��ر آن مانند 
دانش بنیان��ی، رقابت پذی��ری و نوآوری 
اختص��اص دارد که همه ای��ن موارد با 

آموزش عجین است.
رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی 
نی��ز گفت: بر اس��اس ای��ن تفاهمنامه 
می توان با در نظر گرفتن ش��عار س��ال 
و بازخوانی مفاد اس��ناد باالدستی چون 
برنامه شش��م توس��عه و در نظرگرفتن 
مباحث مرتبط با به��ره وری و آموزش 
و ب��ا یک نگاه تلفیق��ی و ترکیبی، یک 

تقویم کاری تدوین کرد. 
به گزارش ایرنا، پیش از این س��ازمان 
مل��ی به��ره وری ای��ران توافقنامه ه��ای 
همک��اری دیگ��ری نیز ب��ا وزارت جهاد 
کش��اورزی، وزارت تع��اون، ک��ار و رفاه 
اجتماعی، سازمان مدیریت صنعتی ایران، 
پژوهشکده  نقشه برداری کشور،  سازمان 
صنعت��ی  دانش��گاه  آین��ده  مطالع��ات 
امیرکبیر، پژوهش��کده اقتصاد دانش��گاه 
تربیت مدرس، پارک فن��اوری پردیس، 
دانش��گاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه آزاد 
اسامی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه 
خوارزمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 
دانشگاه یزد، دانشگاه فردوسی مشهد و... 

امضا کرده است.
در عرص��ه بین الملل��ی نیز پارس��ال 
توافقنامه همکاری میان س��ازمان ملی 
به��ره وری ایران و مرک��ز بهره وری کره 

جنوبی امضا شد.
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در حالی که نرخ س��ود بانکی از سال 
گذش��ته کاهش یافته و س��ود س��پرده 
بانکی به 15درصد و نرخ سود تسهیالت 
به 18درصد رسیده است، اما نزدیک به 
یک سال است که دو خودروساز بزرگ 
کشور با تداوم پرداخت سودهای باالتر 
از ن��رخ مصوب ش��ورای پ��ول و اعتبار 
به گواه کارشناس��ان، دس��ت به نوعی 

بانکداری سایه زده اند. 
ب��ه گزارش  »فرصت امروز« پرداخت 
نرخ س��ود بیش��تر از 15درصد از سوی 
مهم تری��ن  جمل��ه  از  خودروس��ازان، 
چالش هایی اس��ت ک��ه از زمان کاهش 
ن��رخ س��ود، مخاطراتی را برای ش��بکه 
بانک��ی کش��ور به وجود آورده اس��ت و 
از همی��ن رو، قائم مق��ام بانک مرکزی 
در تازه تری��ن اظهارنظ��رش در این باره 
از ورود بان��ک مرکزی ب��ه موضوع نرخ 
س��ود خودروس��ازان خبر داد و گفت: 
کارگروهی ب��رای متعادل ک��ردن نرخ 
س��ود پرداخت��ی خودروس��ازان با نرخ 
مصوب ش��ورای پول و اعتبار تش��کیل 
ش��ده و این کارگروه در ح��ال فعالیت 
اس��ت تا با مش��ارکت و همفکری بانک 
مرکزی، وزارت صمت و خودروس��ازان 

این وضعیت سرو سامان یابد. 
اکبر کمیجانی با اشاره به آیین نامه ای 
که در این باره برای خودروسازان وجود 
دارد، گفته اس��ت که در این آیین نامه 
نرخ حداقلی مش��خص ش��ده، اما نرخ 
حداکثری تعیین نش��ده اس��ت که این 
مشکل ساز اس��ت و اصالح آن از جمله 

برنامه های این کارگروه است. 
ب��ه گفته قائ��م مقام بان��ک مرکزی، 
خودروس��ازان از این راه تالش کرده اند 
نقدینگی موردنیاز خود را تأمین کنند، 
ام��ا در عین حال که باید در راس��تای 
تأمین منابع خود از طریق بازار سرمایه، 
سیس��تم بانکی و پی��ش فروش خودرو 
اق��دام کنند، باید نرخ اعالم ش��ده آنها 
با نرخ مصوب ش��ورای پول و اعتبار نیز 

همخوانی داشته باشد. 

بانکداری سایه
کارشناسان بانکی معتقد هستند که 
براس��اس قانون پولی و بانکی کش��ور، 
اقدام خودروسازان در جذب سپرده های 
م��ردم آن هم با پرداخت س��ود باالتر از 
نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، خالف 
مقررات بانکی است و بانک مرکزی این 
اختیار را دارد ک��ه مانع از فعالیت های 
بانکی از سوی نهادهای غیربانکی شود. 
به عبارت دیگ��ر، ارائه طرح های جذاب 
ب��ه  منظور جذب نقدینگی از یک س��و 
و ارائ��ه تس��هیالت از س��وی دیگ��ر از 
طرف خودروس��ازان، نشان دهنده ورود 
غیرش��فاف و در س��ایه  آنه��ا به عرصه 
بانکداری است تا جایی که خودروسازان 
درست مانند یک بانک سپرده دریافت 
می کنند و به مش��تریان تسهیالت ارائه 
می دهند، بی آنکه هیچ یک از ضوابط و 
مقررات نظام بانکی بر آنها حاکم باشد. 
از همی��ن رو دو خودروس��از ب��زرگ 
کش��ور نزدیک به یک س��ال اس��ت که 
از زمان کاهش نرخ س��ود، با اس��تفاده 
از طرح های ابتکاری و فروش اعتباری، 

سود مشارکت ساالنه را 20 تا 26درصد 
و س��ود انص��راف را 20 ت��ا 22 در نظر 
گرفته اند تا با تعیین نرخ س��ودی باالتر 
از نرخ مصوب ش��ورای پ��ول و اعتبار و 
همچنی��ن پرداخت س��ود 28درصدی 
به اس��م پیش فروش خودرو، بتوانند با 
جذب سپرده های مردم، نقدینگی مورد 

نیاز خود را تأمین کنند. 

رقابت خودروسازان با بانک ها بر 
سر نرخ سود

ب��ه نظر می رس��د پس از موسس��ات 
مال��ی و اعتباری غیرمج��از با پرداخت 
سودهای غیرمتعارف در سال های اخیر 
عمال تعادل نظام بانکی را به هم ریخته 
و برخی ش��ان از جمله مؤسسه میزان، 
ثامن الحجج و کاسپین باعث بحران در 
نظام بانکی ش��دند، خودروسازان نیز به 
رقیب دیگری ب��رای بانک ها در این راه 

تبدیل شده اند. 
ب��ا اینک��ه این اق��دام خودروس��ازان 
می تواند حائز جنبه های مثبت و درخور 
توجهی نیز برای بانک ها باش��د و آنها را 
از بار سنگین تأمین مالی خودروسازان 
به عن��وان یکی از تس��هیالت گیرندگان 
عم��ده نظام بانک��ی برهاند ت��ا بانک ها 
عم��ال به فک��ر تأمین مال��ی بنگاه های 
کوچک و متوسط باشند، اما نکته مهم 
این اس��ت که این امر باید با س��ازوکار 
نظ��ام بانک��ی و با نرخ مصوب ش��ورای 
پول و اعتب��ار هماهنگ��ی و همخوانی 
داش��ته باش��د،چراکه در نظ��ر گرفتن 
نرخ های س��ود باال در طرح های فروش 
و اعتباری خودروسازان، موجب افزایش 

رقاب��ت میان خودروس��ازان و ش��بکه 
بانکی می شود و از آنجا که این موضوع 
تعادل را در بازار بر هم می زند، بنابراین 
بانک ه��ا در رقاب��ت با خودروس��ازان و 
برای جلوگیری از فرار س��پرده ها، نرخ 
س��ود را افزایش می دهند که در نهایت 
این چرخه عالوه بر آنکه باعث می شود 
یک رقابت منف��ی در کل اقتصاد ایران 
ایجاد ش��ود، مخاطرات��ی از جمله برای 

خود خودروسازان نیز به همراه دارد. 
از جمل��ه تبع��ات این موض��وع برای 
تأمین  هزین��ه  افزایش  خودروس��ازان، 
مالی ب��رای آنها در آین��ده خواهد بود، 
به طوری ک��ه آنها انتظارات مش��تریان 
را افزایش داده اند و اگر تصمیم داش��ته 
باش��ند که همچنان از طریق این شیوه 
ب��ه ج��ذب نقدینگ��ی از س��وی مردم 
بپردازن��د دیگ��ر نمی توانند ب��ا تعیین 
نرخ س��ود کمت��ر از انتظار مش��تریان، 
منابع جذب کنند.  از س��وی دیگر نیز 
انتظار دریافت  خودروسازان نمی توانند 
تسهیالت از سوی نظام بانکی را داشته 
باشند و منابع موردنیاز خود را از طریق 
بانک ه��ا تأمین کنند، زی��را بانک ها در 
رقاب��ت با خودروس��ازان، نرخ س��ود را 
افزایش داده اند و بنابراین تأمین مالی از 
سوی شبکه بانکی برای آنها گران تمام 
می ش��ود. از همین رو، به نظر می رسد 
که تداوم پرداخت سودهای باال از سوی 
خودروس��ازان به دلیل ایج��اد رقابت در 
افزایش نرخ سود، می تواند جدا از نظام 
بانکی، به ضرر خود خودروسازان نیز در 

نهایت تمام شود. 

بانک مرکزی به موضوع نرخ سود خودروسازان ورود می کند

خودروسازان علیه بانکداران

انجم��ن  س��االنه  عموم��ی  مجم��ع 
مدیریت ایران و همچنین مراسم تقدیر 
از نقش آفرینان مدیریت روز دوش��نبه 
28 فروردین ماه امس��ال، در دانش��گاه 
خاتم و با حض��ور نماینده وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، جمعی از اس��تادان 
و مدیران عضو انجم��ن مدیریت ایران 

برگزار شد. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی انجمن 
مدیریت ایران، در این نشست مهندس 
پروی��ز بیات، دبی��رکل انجمن مدیریت 
ای��ران ضمن خوش��امدگویی، ب��ه ارائه 
گزارش��ی از عملکرد انجم��ن مدیریت 
ای��ران در س��ال 1395 و همچنین 60 
س��ال فعالیت ای��ن انجم��ن پرداخت. 
همچنین ب��ازرس انجمن، گزارش مالی 
س��ال 1395 را قرائت کرد و دکتر آذر 
صائمی��ان، قائم مقام دبیرکل انجمن نیز 
گزارش��ی پیرامون برنامه استراتژیک و 
سند راهبردی ملی و بین المللی انجمن 

ارائه کرد. 
مجی��د  دکت��ر  نشس��ت،  ادام��ه  در 

قاس��می رئی��س هیأت مدی��ره انجمن 
مدیریت ایران و رئیس دانش��گاه خاتم، 
طی س��خنانی به تأس��یس این انجمن 
و عملکرد آن طی س��ال های گذش��ته 
اش��اره کرد و با اع��الم آمادگی انجمن 

 ب��رای دریاف��ت پیش��نهادها و نظرات 
در خصوص بهبود و پیشبرد اهداف آن، 
خواستار مشارکت هرچه بیشتر اعضای 

انجمن در حوزه های مختلف شد. 
دکت��ر مجید قاس��می در بخش��ی از 
سخنان خود با اشاره به شصتمین سال 
فعالیت انجمن مدیریت ایران گفت: این 
انجمن در س��ال 1334، پ��س از پایان 
برنام��ه اول عمرانی کش��ور و با عنوان 
»انجم��ن پیش��رفت مدیری��ت ایران« 
فعالیت خ��ودرا  آغاز کرد. برنامه اول با 
وجود آنکه برنام��ه خوبی بود، به دلیل 
فقدان فاکتورهایی مانند سرمایه  انسانی 
و دان��ش مدیری��ت، نتوانس��ت برنام��ه 
موفقی باش��د. همچنی��ن بانک جهانی 
نیز در خصوص تأمی��ن منابع، با وجود 
مذاکرات انجام ش��ده همک��اری نکرد. 
نکته مهم بعدی س��اختار اداری کشور 
برای پیاده س��ازی ی��ک برنامه متمرکز 
آم��اده نب��ود. همه ای��ن م��وارد باعث 
تش��کیل این انجمن ش��د تا بتواند این 
کمبودها را تأمین کن��د. از همان ابتدا 
این انجم��ن به عنوان یک نهال مبارک، 
رشد پیدا کرد و تأثیر آن را نیز می توان 

در برنامه دوم دید. 
رئیس هیأت مدی��ره انجمن مدیریت 
ایران ادامه داد: در س��ال 1347 یعنی 
پس از 13س��ال از آغاز فعالیت انجمن، 
نخستین شماره نشریه انجمن مدیریت 
ایران به همت مهندس بیات و به عنوان 
پیام رسان تفکر مدیریتی انجمن منتشر 
شد و تاکنون نیز انتشار آن ادامه دارد. 
از آن س��ال نیز ن��ام انجمن به »انجمن 

مدیریت ایران« تغییر یافت. 
مس��ئوالن  ک��رد:  تصری��ح   وی 
رده باالی کش��ور در رده های مدیریتی 
در این انجمن عضو شدند. گردهمایی ها 
و هم اندیش��ی هایی توس��ط این انجمن 
برگزار ش��د تا از تفکر و دانش مدیریتی 
در ای��ن انجم��ن در اداره کش��ور بهره 
بگیرن��د.  دکتر مجید قاس��می با مرور 
س��ایر افتخارات و قدم ه��ای مثبتی که 
این انجمن برداشته اس��ت، تأکید کرد: 
انجمن مدیریت ایران بر گردن مدیریت 
کش��ور، حقی اجتناب ناپذیر و غیرقابل 
انک��ار دارد. مدیران انجم��ن تاکنون و 
در هر ش��رایطی این انجم��ن را حفظ 
کرده اند و وظیفه ما این است که از این 
انجمن حمایت کنیم تا بتواند مسئولیت 
حرفه ای و مس��ئولیت اجتماعی خود را 
در مقابل م��ردم ایران و آینده مدیریت 

کشور ادا کند. 
همچنی��ن در پای��ان ای��ن نشس��ت 
ط��ی مراس��می از دکت��ر بی��ژن خرم، 
دکت��ر حس��ین رحمان سرش��ت، دکتر 
محمدرضا حمیدی زاده، دکتر عباسعلی 
حاجی کریم��ی، حمیدرض��ا آموزگ��ار، 
مهندس زهرا میرحس��ینی و مصطفی 
نقش آفرین��ان  به عن��وان  نقی پورف��ر 
مدیریت تقدیر به عمل آمد. این تقدیر 
با توجه و تأکید بر تحصیالت، تجربه ها، 
س��وابق علمی و پژوهش��ی، تألیفات و 
اثرگ��ذاری در حیطه ه��ای مدیری��ت، 
دانش��گاه، صنعت، پژوهش و مش��اوره 

انجام شد. 

مجمع عمومی ساالنه انجمن مدیریت ایران برگزار شد
تقدیر از نقش  آفرینان مدیریت

تکرار برکناری ها در بانک سرمایه
علیرضا پویان شاد، مدیرعامل 

بانک سرمایه شد
در تازه تری��ن تغیی��رات اعم��ال ش��ده در بانک 
س��رمایه، محمدرضا خانی، مدیرعام��ل این بانک 
برکنار ش��د و با تصمیم هیات مدیره بانک و تایید 
بانک مرکزی، علیرضا پویان ش��اد جایگزین شده 
ک��ه پی��ش از این در بانک های س��په، پارس��یان، 
اقتصاد نوین و ایران زمین س��ابقه فعالیت داش��ته 

است.
تغیی��رات مدیریتی در بانک س��رمایه به روالی 
معمول در سال های اخیر تبدیل شده و با توجه به 
حواشی و فساد و اختالسی که در این بانک اتفاق 
افتاده اس��ت، هم��واره مدیران زی��ادی در فواصل 

زمانی کوتاه به این بانک رفت و آمد کرده اند.
خان��ی نی��ز در مهرم��اه س��ال قب��ل ب��ه بانک 
س��رمایه آم��ده بود ک��ه در تازه تری��ن تصمیمات 
مدیریتی برکنار ش��د. بنا به گزارش روابط عمومی 
موسس��ه صندوق ذخی��ره فرهنگی��ان، از آنجایی 
ک��ه مدیرعام��ل و اعض��ای هیات مدی��ره بانک ها 
باید م��ورد تایید بانک مرکزی باش��ند، موسس��ه 
صن��دوق ذخیره فرهنگی��ان در پنجم دی ماه 95 
طی نامه ای س��ه نفر را به عنوان نمایندگان اعضای 
حقوقی هیات مدیره بانک سرمایه به بانک مرکزی 
معرف��ی کرد. بانک مرکزی نی��ز در تاریخ هفدهم 
اس��فندماه 95 تاییدیه علیرضا پویان شاد و عیسی 
شهسوار خجسته را ابالغ کرد و در 26 فروردین ماه 
 امس��ال بر مبنای صورتجلسه هیات مدیره، علیرضا 
پویان ش��اد به عنوان مدیرعامل جدید انتخاب و به 

بانک مرکزی معرفی شد. 

مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی: 
قانون چک تغییر می کند

در حالی که آخری��ن اصالحات مربوط به قانون 
 چک ب��ه حدود یک س��ال پی��ش ب��از می گردد، 
مدیر کل فناوری اطالعات بانک مرکزی از رایزنی 
با نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی برای اصالح 

مجدد این قانون خبر داد. 
ناصر حکیمی در گفت وگو با ایرنا، علت این کار 
را رف��ع موان��ع قانونی ب��رای عملیاتی کردن چک 
الکترونیک��ی و ح��ذف چک کاغ��ذی از مبادالت 

تجاری ذکر کرد. 
مدیرکل فناوری اطالع��ات بانک مرکزی گفت: 
زیرس��اخت های فنی مورد نی��از برای اجرای چک 
الکترونیک��ی در نظام بانکی اعم از بانک مرکزی و 
س��ایر بانک ها آماده اس��ت، اما باید الزامات قانونی 
و حقوقی مورد نیاز آن نیز مهیا ش��ود. نمایندگان 
مجل��س ش��ورای اس��المی طرح��ی را در زمینه 
صدور چک در دس��ت تهیه دارند و بانک مرکزی 
نی��ز پیش��نهادهای اصالحی را ب��رای بحث چک 

الکترونیکی به آنها ارائه کرده است. 
حکیمی یادآور شد: در قالب طرح چکاوک که به 
منظور ساماندهی صدور چک در شبکه بانکی اجرا 
شد، ش��اهد حذف فیزیکی الشه چک در 24هزار 
ش��عبه بانکی بودیم.  مدیرکل فن��اوری اطالعات 
بان��ک مرکزی اف��زود: در طرح چ��ک الکترونیکی 
که بانک مرکزی به دنبال اجرای آن اس��ت، چک 
از طریق گوش��ی های تلفن هم��راه صادر و منتقل 
می شود.  گفتنی است که سامانه چکاوک با هدف 
حذف الش��ه چک و با قابلی��ت پذیرش و پردازش 
الکترونیک��ی چک های کاغ��ذی بین بانکی و انجام 
تراکنش ه��ای الکترونیکی با اس��تفاده از س��امانه 
پایاپای الکترونیکی )پایا( راه اندازی ش��ده و در دو 
س��ال گذش��ته کار پردازش چک های بانکی را در 

بانک مرکزی متمرکز کرده است. 
آخری��ن اص��الح قانون چ��ک به س��ال 1382 
باز می گردد که جایگزین قانون صدور چک مصوب 

1344 شد. 

رئیس کل بیمه مرکزی: 
4صنعت بیمه نیازمند کار 

مطالعاتی است
رئیس کل بیمه مرک��زی در گردهمایی انجمن 
حرف��ه ای صنعت بیمه ب��ر لزوم ک��ار مطالعاتی و 
اس��تفاده از ش��یوه های نوین مدیریتی در صنعت 
بیم��ه تاکی��د کرد.  ب��ه گ��زارش اداره کل روابط 
عموم��ی و امور بین الملل بیمه مرکزی، عبدالناصر 
همتی در این نشس��ت گفت:  باید برای پیش��برد 
اهداف صنعت بیمه، کار مطالعاتی انجام دهیم و از 
شیوه های نوین برای اداره صنعت بیمه بهره برد. 

وی افزود: سلسله مراتب و رشد افراد در صنعت 
بیمه باید مبتنی بر اصول باش��د و انجمن حرفه ای 
صنعت بیمه با پیش��نهادات خود می تواند در این 
حوزه نقش خوبی ایف��ا کند.  دکتر همتی تصریح 
کرد: انتظار می رود در زمینه فرصت ها و تهدیدات 
صنع��ت بیمه، اجماع کارشناس��ی وجود داش��ته 
باش��د تا بتوان از فرصت ها به خوبی بهره برد و بر 

تهدیدها غلبه کرد. 

در راستای بخشودگی سود تسهیالت 
بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان
۲۲۵۰ میلیارد تومان از سود 
بدهکاران بانکی بخشیده شد

بخش��ودگی بدهک��اران بانک��ی که ب��ا اولویت 
زیر10میلیون تومان از اواخر س��ال 1395 شروع 
ش��د با پرداخت ح��دود 2250 میلی��ارد تومان از 
جرایم و س��ود تسهیالت معوق ش��ده همراه بوده 
اس��ت.  به گزارش ایس��نا، طبق تبصره 35 قانون 
بودج��ه 1395 دول��ت ای��ن امکان را دارا ش��د تا 
حدود 10هزار میلیارد تومان را برای بخش��ودگی 
سود تس��هیالت بدهکاران بانکی زیر 100میلیون 
تومان هزینه کند. بر این اساس اگر بدهکاران زیر 
100میلی��ون تومان، اصل بدهی خ��ود را به طور 
کامال نقدی تس��ویه می کردند، دیگ��ر از پرداخت 
جرای��م دیرک��رد و س��ود ای��ن تس��هیالت معاف 
می ش��دند. بر این اس��اس جرایم دیرکرد بانک ها 
ملزم به بخشودگی بوده و سود نیز از طریق همین 
10هزار میلیاردی ک��ه در قانون بودجه و از محل 
درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز پیش بینی شده بود 
پرداخت  می ش��د. این مصوبه با تایید جزییات در 
هیأت دول��ت از اواخر بهمن ماه به ش��بکه بانکی 
اب��الغ و در دس��تور کار ق��رار گرفت، ام��ا طولی 
نکشید که رئیس کل بانک مرکزی از اولویت بندی 
بدهکاران برای مش��مولیت در این طرح خبر داد. 
به ظاه��ر تعداد ب��االی پرونده ه��ای بدهکاران زیر 
100میلی��ون با منابع 10ه��زار میلیاردی در نظر 

گرفته شده مطابقتی نداشت.
 ای��ن درحالی اس��ت ک��ه ح��دود 26 میلیون 
پرونده بانکی مش��مول طرح بخش��ودگی س��ود و 
جرای��م وام های زیر 100 میلیون تومان می ش��ود 
ک��ه مجموع ارزش تس��هیالت دریافتی این تعداد 
پرون��ده حدود 254 ه��زار میلیارد تومان اس��ت. 
این تس��هیالت در ح��ال حاضر بالغ ب��ر 45 هزار 
میلیارد تومان س��ود بانک��ی را در برمی گیرد. اگر 
قرار باش��د تمامی مش��موالن برای استفاده از آن 
مراجعه کنند، کس��ری حدود 35ه��زار میلیاردی 
وجود خواهد داشت. از این رو قرار بر اولویت بندی 
متقاضیان ش��ده و در مرحل��ه اول وام های بانکی 
کمت��ر از 10میلیون توم��ان در دس��تور کار قرار 

گرفت.
طبق آخری��ن اعالمی که اکب��ر کمیجانی، قائم 
مق��ام بانک مرکزی داش��ته، از م��دت اجرای این 
مصوبه تا پایان س��ال قبل ح��دود 2250میلیارد 
تومان ب��ه منظور بخش��ودگی جرایم تس��هیالت 
بدهک��اران زی��ر 10میلیون تومان پرداخت ش��ده 

است.
در حال��ی براس��اس مصوب��ه هی��أت وزی��ران، 
بدهک��اران بانک ه��ای مل��ی، ص��ادرات، تجارت، 
س��په، توس��عه تعاون، صنع��ت و معدن، توس��عه 
ص��ادرات، رف��اه کارگران و کش��اورزی مش��مول 
بخشش بدهکاران می ش��دند که طبق توضیحات 
قائم مق��ام بانک مرکزی، س��هم بانک های دولتی 
بخش��ش2250 میلیارد تومانی ثبت شده تا پایان 
سال قبل بیش از بانک های غیر دولتی بوده است.

قیمت دالر و سکه کاهش یافت
صرافان ب��ازار ارز و طال نرخ ه��ر دالر آمریکا را 
3.750 توم��ان و هر قطعه تم��ام بهار آزادی طرح 
جدی��د را 1.221.800 تومان تعیی��ن کردند که 
نش��ان دهنده کاهش نرخ دالر و همچنین قیمت 

انواع سکه است.
ه��ر یورو در ب��ازار آزاد 4.054 تومان و هر پوند 
نی��ز 4.714 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم 
س��که 700.000 تومان و هر ربع سکه 384.500 
تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 252.000  
تومان خرید و فروش شد و هر گرم طالی 18 عیار 

118.550 تومان قیمت خورد.
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نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.750دالر آمریکا

4.054یورو اروپا

4.714پوند انگلیس

1.031درهم امارات

1.048لیر ترکیه

581یوان چین

35ین ژاپن

2.926دالر کانادا

3.810فرانک سوئیس

12.350دینار کویت

1.005ریال عربستان

320دینار عراق

70روپیه هند

888رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

513.500مثقال طال

118.550هر گرم طالی 18 عیار

1.189.000سکه بهار آزادی

1.221.800سکه طرح جدید

700.000نیم سکه

384.500ربع سکه

252.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

خبرنــامه

گزارش2

ایمان ولی پور
Ivankaramazof@yahoo.com
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ش��اخص کل ب��ورس اوراق به��ادار 
ته��ران پ��س از ی��ک روز اص��اح در 
روز دوش��نبه در پای��ان معامات روز 
سه ش��نبه باردیگر به م��دار صعودی 
بازگش��ت و با 92 واحد رش��د به پله 
78 ه��زار و 339 واحدی رس��ید. در 
معامات روز گذش��ته تعداد یک هزار 
و 67س��هم اوراق بهادار ب��ه ارزش 3 
میلیارد و 615 میلی��ون و 874 هزار 
ری��ال در بی��ش از 71 ه��زار نوب��ت 
معامات��ی دادوس��تد ش��د. در عین 
حال همه ش��اخص های بورس��ی نیز 
با روندی صعودی ب��ه کار خود پایان 
 دادند. بر این اس��اس ش��اخص  قیمت 
)وزنی-ارزش��ی( 32 واحد، ش��اخص 
آزاد ش��ناور 104 واح��د ، ش��اخص 
کل )ه��م وزن( ی��ک واحد، ش��اخص 
قیمت )ه��م وزن( یک واحد، ش��اخص 
ب��ازار اول 68 واح��د و ش��اخص بازار 
دوم 179 واحد رشد را تجربه کردند. 
شاخص کل بازار فرا بورس نیز با رشد 
بیش از سه واحدی به پله 905 واحدی 
رس��ید. همچنین در ب��ازار فرا بورس 
تعداد 542 هزار و 879 س��هم اوراق 
به��ادار به ارزش ی��ک میلیارد و 629 
میلیون و 523 ه��زار ریال در بیش از 
49 ه��زار نوبت معاماتی دادوس��تد 
ش��د.  در معام��ات ب��ازار فرابورس، 

توس��عه فناوری اطاع��ات خوارزمی 
و س��هامی ذوب آهن اصفه��ان با روند 
مثبت و نمادهای ریل پرداز سیر، گروه 
س��رمایه گذاری میراث فرهنگی، توکا 
رنگ فوالد س��پاهان، کشت و صنعت 
ش��هداب ناب خراسان و پاالیش نفت 
الوان ب��ا روند منفی به کار خود پایان 

دادند.
  

بازدهی مناسب شرکت های 
کوچک

بورس تهران از ابتدای س��ال جاری 
با رونق نس��بی خوبی روبه رو اس��ت. 
به طوری که از ش��روع نخس��تین روز 
ک��اری تاکن��ون، ش��اخص کل فقط 
ی��ک  روز )28 فروردین م��اه( را منفی 
س��پری کرده اس��ت. بدین ترتیب به 
نظر می رس��د نقدینگی قابل توجهی 
در حال وارد ش��دن به بورس و فضای 
معامات س��هام اس��ت. چنان که در 
پایان معام��ات دیروز ش��اخص کل 
خوش درخش��ید و توانس��ت مواضع 
خود را در نیمه کانال 78 هزار واحدی 
تحکیم بخشد.  این در حالی است که 
عمده رشد و بازدهی بازار طی دو ماه 
اخیر، در انحصار سهام کوچک و بازار 
پایه  بوده اس��ت. با این ح��ال پس از 
اوج گیری دوباره ش��اخص کل، شاهد 
اقب��ال س��هامداران ب��ه گروه هایی با 
پتانسیل بنیادی هستیم که این مهم 

می تواند نوید روزهای مثبت بیشتر و 
فتح قله های باالتر را برای شاخص کل 

به ارمغان آورد. 

رصد گروه های بورسی
در معام��ات روز سه ش��نبه گ��روه 
خودروی��ی اکث��را ب��ا افزای��ش تقاضا، 
معامات��ی مثبت را تجرب��ه کردند. در 
این میان نماد س��ایپا دیزل با افزایش 
تقاض��ا مج��ددا ص��ف خرید ش��د. در 
گروه  ای ت��ی نمادهای ای��ران مرقام و 
داده پردازی ای��ران صف فروش و نماد 
آس��ان پرداخت پرش��ین به رغم رشد 
مناس��ب روزهای گذش��ته ک��ه همراه 
ب��ا ف��روش حقوقی ه��ا همراه ش��ده، 
همچن��ان با تقاضای مناس��بی مواجه 
ب��ود،  به ط��وری که رش��د قیمتی و 
صف خرید را تجربه کرد. روز گذش��ته 
همچنین شاهد افزایش تقاضا در گروه 
حمل و نقل بودیم به طوری که نمادهای 
حمل و نقل پتروش��یمی ص��ف خرید و 
توس��عه حمل و نقل ریلی پارس��یان در 
آس��تانه صف خرید ش��دن و دریایی و 
کش��تیرانی خط دریابن��در و توکاریل 
معامات��ی مثبت را تجرب��ه کردند. در 
گروه سرمایه گذاری نمادهای گسترش 
سرمایه گذاری ایرانیان و سرمایه گذاری 
صنعت بیمه با توجه به قرار داشتن در 
سطوح حمایتی با افزایش تقاضا مواجه 
ش��دند و صف خری��د را تجربه کردند. 

نماد سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و 
خوزستان همچنان با صف خرید بدون 
وقفه به رش��د قیمتی خود ادامه داد و 
نمادهای سرمایه گذاری توسعه صنعتی 
ایران، صنایع و معادن احیای سپاهان، 
س��رمایه گذاری س��ایپا و گروه دارویی 
س��بحان معام��ات مثبتی را س��پری 
کردند. در گروه کاشی و سرامیک که با 
ادامه توقف بلند مدت نماد چینی ایران 
مواجه ایم، اصاح نماد تولیدی کاش��ی 
تکسرام یک روز بیشتر طول نکشید و 
مجددا شاهد تشکیل صف خرید نماد 
مذکور در کنار نماد کاشی الوند بودیم. 
روز گذش��ته گروه های س��اختمانی و 
س��یمانی اکثرا دادوس��تدهای متعادل 
و منف��ی را تجربه کردن��د. در این بین 
صف خری��د نمادهای س��رمایه گذاری 
مسکن پردیس، سیمان خاش، سیمان 
اصفهان و س��رمایه گذاری مسکن الوند 
پیمانکاری  درگروه  کرد.  چش��م نوازی 
صنعتی نم��اد صنعتی دریای��ی ایران 
پس از رشد خیره کننده ماه های اخیر، 
ص��ف ف��روش را تجربه ک��رد اما نماد 
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن 
به رغم رشد سریع حدود صد درصدی و 
اصاح کوتاه در روز دوش��نبه، مجددا 
با جهش قیمتی به صف خرید رس��ید. 
گروه های پاالیشگاهی و روانکارها اکثرا 
منفی و گروه ش��یمیایی اکثرا متعادل 

دنبال شدند. 

شاخص کل پس از یک روز اصالح بر مدار صعود قرار گرفت

تشکیل صف های خرید در بازار سهام

یک کارش��ناس ارش��د بازار سرمایه 
اوضاع بورس در س��ال 96 را مناس��ب 
توصی��ف و خاطرنش��ان ک��رد: صنعت 
س��اختمان دیگر محل سودآوری برای 
س��رمایه گذاری نیست. به گزارش مهر، 
غامرضا س��لیمانی در نشس��ت خبری 
خود با خبرنگاران اوضاع بازار س��رمایه 
در سال 96 را بسیار مطلوب عنوان کرد 
و گفت: طی یک سال اخیر که اتفاقاتی 
در اقتصاد ایران رخ داده به نظر می رسد 
اقتصاد کش��ور به روی ریل قرار گرفته 
و لکوموتیو آن آماده حرکت اس��ت. به 
همین دلیل می توان س��ال 96 را سالی 
دانست که بسیاری از سرمایه گذاری ها 

به مرحله عملیاتی خواهند رس��ید. این 
کارشناس ارش��د بازار سرمایه افزود: به 
نظر می رس��د مذاکرات صورت گرفته با 
س��رمایه گذاران طی سال گذشته منجر 
به ورود س��رمایه و ماشین آالت شده و 
قراردادها نیز به مرحله عملیاتی برس��د 
که امیدواری��م نتایج این تغییرات را در 
س��ال جاری مشاهده کنیم. وی تصریح 
کرد: بازار س��رمایه نیز از همین اوضاع 
س��یگنال می گی��رد و به نظر می رس��د 
ای��ن بازار نیز روزهای مثبتی را پیش رو 
داشته باشد. سلیمانی خاطرنشان کرد: 
البته برخی س��رمایه گذاری ها به دلیل 
گنجاندن بندهایی از قرارداد از س��وی 

خارجی ه��ا به نتیجه نرس��یده اس��ت، 
چرا ک��ه آنها ب��ر این باورن��د که باید 
 بندی در قراردادها گذاش��ته شود که 
اگر به هر دلیل��ی مجددا تحریم های 
اقتص��ادی علیه ایران وضع ش��ود آنها 
بتوانند پول های خود را از کشور خارج 
کنند ک��ه تاکنون بخش ه��ای مختلف 
اقتصادی و دولت��ی زیر بار این موضوع 
نرفته ان��د. وی گفت: البته این مش��کل 
در حال حل ش��دن اس��ت و آنها قبول 
کرده ان��د که این بند را از قرارداد حذف 
کنن��د. وی با تاکید بر ض��رورت تغییر 
نگاه در صنعت س��اختمان خاطرنشان 
ک��رد: در گذش��ته م��ردم س��اختمان 

را به عن��وان ی��ک کاالی س��رمایه ای 
می دیدن��د و آپارتم��ان می خریدن��د 
اقتص��ادی  بهره ب��رداری  آن  از  ت��ا 
کنن��د، ام��ا اکنون زمان آن رس��یده 
که هر فردی به ان��دازه مصرف خانه 
بخرد و ب��ه همین دلی��ل واحدهای 
مس��کونی و تجاری حال��ت مطلوبی 
وی  ندارن��د.  س��رمایه گذاری  ب��رای 
اظهار داش��ت: بر این اس��اس به نظر 
می رس��د س��رمایه گذاری در صنعت 
ساختمان باید متمرکز بر بازار اجاره 
و لیزینگ باشد و ما هم اگر قرار باشد 
در این حوزه سرمایه گذاری کنیم در 
پروژه های کوچک وارد نخواهیم شد.

ط��ی مراس��می ب��ا حض��ور ش��اپور 
محم��دی، رئیس س��ازمان ب��ورس و 
اوراق به��ادار، حس��ن امی��ری معاون 
نظ��ارت ب��ر بازاره��ا و بورس ه��ا، علی 
س��عیدی مع��اون نظارت ب��ر نهادهای 
سازمان بورس، یاشار فروهر مدیرعامل 
شرکت اطاع رس��انی و خدمات بورس 
و جمع��ی از مدیران س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار از فعال تری��ن نهاده��ای 
ب��ازار  ناش��ران  و ش��فاف ترین  مال��ی 
س��رمایه تقدیر به عمل آمد. در دومین 
مراس��م تجلی��ل از فعال ترین نهادهای 
ب��ازار  ناش��ران  و ش��فاف ترین  مال��ی 
س��رمایه، فعال ترین ناش��ران بورسی و 
فرابورسی به همراه فعال ترین صندوق 
س��رمایه گذاری در بازارگردانی س��هام، 
فعال ترین مش��اور س��رمایه گذاری در 
سامانه تدان، فعال ترین سبدگردان در 
دارایی های تح��ت مدیریت، فعال ترین 
نیکوکاری، فعال ترین صندوق  صندوق 
فعال ترین  س��هام،  در  س��رمایه گذاری 
تامین س��رمایه براساس فعالیت اصلی، 
س��رمایه گذاری  صن��دوق  فعال تری��ن 
مختل��ط، فعال ترین کارگ��زار در اخذ 

مجوز ب��رای س��رمایه گذاران خارجی، 
فعال ترین کارگزار در داش��تن باالترین 
تعداد مش��تریان، فعال ترین کارگزار در 
بیش��ترین دفعات معامات، فعال ترین 
کارگ��زار در اخ��ذ ک��د معاماتی برای 
مش��تریان ضمن اهدای هدای��ا و لوح 
تقدی��ر از آنها تقدیر و تش��کر به عمل 
آمد. شفاف ترین ناشر فرابورسی با توجه 
به اح��راز باالترین امتیاز در ش��اخص 
اطاع رس��انی و قابل اتکا بودن ناشران 
بورس��ی به ش��رکت بهم��ن لیزینگ و 
تعلق  الب��رز  اعت��ای  س��رمایه گذاری 
گرفت. شفاف ترین ناشر بورسی با توجه 
به اح��راز باالترین امتیاز در ش��اخص 
اطاع رس��انی و قابل اتکا بودن ناشران 
بورسی به ش��رکت پتروشیمی مبین و 
تولید مواد اولیه داروپخش تعلق گرفت. 
در  س��رمایه گذاری  فعال ترین صندوق 
س��هام به س��بدگردان انتخ��اب مفید، 
صندوق مشترک امید توسعه و شرکت 
کارگ��زاری بانک ص��ادرات و صندوق 
س��پهر اول تعل��ق گرف��ت. فعال ترین 
مختل��ط  س��رمایه گذاری  صن��دوق 
به ش��رکت کارگ��زاری بانک توس��عه 

صادرات، صندوق توس��عه پست بانک، 
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان  
و ثروت آفری��ن پارس��یان تعلق گرفت. 
شرکت تامین س��رمایه آرمان صندوق 
گنجینه آرمان شهر و شرکت کارگزاری 
آب��ان و صن��دوق کوثر یک��م به عنوان 
فعال تری��ن صندوق س��رمایه گذاری با 
درآم��د ثابت معرفی ش��دند. همچنین 
شرکت مش��اور س��رمایه گذاری آرمان 
آت��ی، صن��دوق نیک اندیش��ان هنر و 
ش��رکت کارگزاری تدبیرگ��ران فردا و 
صندوق ایتام برکت به عنوان فعال ترین 
صن��دوق نیکوک��اری معرفی ش��د. در 
این مراس��م همچنین ش��رکت تامین 
س��رمایه نوی��ن، صن��دوق بازارگردان 
نوی��ن پیش��رو و ش��رکت کارگ��زاری 
ب��ورس به گزین و صن��دوق بازارگردان 
فعال تری��ن  به عن��وان  س��ینا  بان��ک 
صندوق س��رمایه گذاری در بازارگردانی 
معرفی ش��دند و اما فعال ترین مشاوره 
س��رمایه گذاری در س��امانه ت��دان به 
ش��رکت مش��اوره س��رمایه گذاری ابن 
س��ینا مدبر و ش��رکت کارگزاری سهم 
آش��نا تعلق گرفت. شرکت سبد گردان 

کاریزما و شرکت مشاور سرمایه گذاری 
س��بدگردان  فعال ترین  به عنوان  معیار 
در دارایی های تح��ت مدیریت معرفی 
ش��دند. فعال تری��ن ش��رکت در تامین 
س��رمایه براس��اس فعالی��ت اصلی به 
دو ش��رکت تامی��ن س��رمایه لوت��وس 
پارس��یان و تامین سرمایه آرمان تعلق 
گرفت. ش��رکت کارگزاری مفید و آگاه 
به عنوان فعال تری��ن کارگزار در صدور 
بیش��ترین کد معاماتی معرفی شدند. 
فعال تری��ن کارگزار برای کس��ب مجوز 
برای س��رمایه گذار خارجی به ش��رکت 
کارگ��زاری مفید و فیروزه آس��یا تعلق 
گرف��ت. ش��رکت کارگ��زاری مفی��د و 
شرکت کارگزاری بانک مسکن به عنوان 
فعال ترین کارگزار در داش��تن باالترین 
تع��داد مش��تریان انتخاب ش��دند. در 
ای��ن بخش ش��رکت کارگ��زاری مفید 
و کارگ��زاری آگاه به عن��وان فعال ترین 
کارگزار در بیش��ترین دفعات معامات 
انتخ��اب ش��دند. در بخ��ش فعال ترین 
فعال ترین  سرمایه گذاری،  صندوق های 
صندوق س��رمایه گذاری در س��هام به 

سبدگردان انتخاب تعلق گرفت. 

اوضاع مناسب بازار سرمایه

تجلیل از فعال ترین نهادهای مالی و برترین های بازار سرمایه

گاز خبر

حذف حجم مبنا و دامنه نوسان 
می تواند به بورس کمک کند

حمیدرض��ا مهرآور در نشس��ت خب��ری که در 
حاش��یه دهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی بورس، 
بان��ک و بیمه )فاینک��س 2017(، در محل دائمی 
نمایش��گاه های بین المللی تهران برگزار شد، گفت: 
وضعیت کارگزاری ها نامطلوب نیست، البته برخی 
هزینه های غیرمنتظره بر آنها تحمیل می شود که 
مشکل س��از است. وی گفت: امس��ال انتظار داریم 
نتایج خوبی را که از برجام انتظار داش��تیم، کسب 
ک��رده و وضعی��ت بازار س��رمایه بهتر از گذش��ته 
ش��ود. عضو کانون کارگزاران بازار س��رمایه اضافه 
ک��رد: پیش��نهادهایی مانند حذف حج��م مبنا و 
دامنه نوس��ان و جلوگی��ری از توقف طوالنی مدت 
نماده��ا می تواند ب��ه بهبود ش��رایط بورس کمک 
کن��د. وی از راه اندازی نرم اف��زار معاماتی آناین 
)برخط( هوش��مند پس از اس��تقرار رئیس جدید 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار اس��تقبال کرد و 
گفت: متاس��فانه ش��رکت هایی که خدمات او. ام. 
اس )س��امانه های معاماتی( در بازار سرمایه ارائه 
می کنن��د، همه م��وارد را به طور کامل پوش��ش 
نمی دهند. به گفته وی، سامانه هوشمند معاماتی 
بومی با اس��تفاده از تجربه سایر کشورها راه اندازی 
شده اس��ت تا همانند سایر کش��ورها امکان رصد 

همه تحلیل ها را به طور همزمان فراهم سازد. 

رقابت استارتاپ ها در فرابورس 
پایان یافت

رقابت ش��رکت های خاق و استارتاپ ها در سه 
ح��وزه بانک، ب��ورس و بیم��ه به کار خ��ود پایان 
داد ت��ا ای��ن کس��ب و کارهای نوی��ن، رقابت های 
 جدی��دی را در ب��ازار س��رمایه ایران رق��م بزنند.

 فین اس��تارز 2017 به عن��وان بزرگ ترین رویداد 
اس��تارتاپ های مال��ی ای��ران و خاورمیان��ه به کار 
خود پایان داد. در این رویداد 50 تیم اس��تارتاپی 
دارای کانت��ر بوده و حضور داش��تند؛ ضمن اینکه 
ش��تاب دهنده های فینِتک و 10 صندوق جسورانه 
ح��وزه فینِتکی با مجوز س��ازمان ب��ورس و اوراق 
به��ادار حاضر بودند. در این میان 9 پنل تخصصی 
با موضوعات مختلف و 20 کارگاه تخصصی برگزار 
شد که در نهایت مس��ابقه استارتاپی بین 58 تیم 
دو تا هفت نفره انجام شد که محورهای اصلی آن، 
تمرک��ز بر چالش های صنعت مالی در حوزه بانک، 
ب��ورس و بیمه بود. داوری میان این اس��تارتاپ ها 
ب��ر مبنای چالش ها و محورهایی بود که از س��وی 
داوران اعام ش��ده، ضمن اینک��ه میزان خاقی و 
نوآوری ای��ده، قابلیت اجرای��ی آن، پرهیز از ابهام 
و کلی گویی و انس��جام مدل کس��ب و کار، از جمله 

ماک های داوری استارتاپ ها بود. 

ایجاد نوسان در بازارهای جهانی
س��هام  بازاره��ای  س��ی ای  اس  ام   ش��اخص  
آسیا-اقیانوسیه به جز ژاپن 0.6 درصد افت کرد. به 
گزارش سنا، شاخص نیکی ژاپن در پی قوی شدن 
ارزش ین، عمده رش��دی را ک��ه ابتدای معامات 
داش��ت از دس��ت داد و تنها 0.2 درصد افزایش را 
نشان داد. براس��اس این گزارش، س��هام استرالیا 
در نخس��تین روز معامات هفته جاری یک درصد 
سقوط کرد و دالر استرالیا با 0.3 درصد کاهش در 
مقایسه با دالر آمریکا رو به رو شد. شاخص کاسپی 
کره جنوب��ی پ��س از اینکه مع��اون رئیس جمهور 
آمریکا در س��ئول اظهار کرد دول��ت ترامپ توافق 
تجارت آزاد پنج س��اله میان دو کش��ور را بازبینی 
خواه��د کرد، 0.2 درصد عقب نش��ینی کرد. مایک 
پنس گفت: کس��ری تجاری آمریک��ا از زمان آغاز 
اج��رای این توافق، بی��ش از دو برابر افزایش یافته 
و موانع زیادی برای فعالیت شرکت های آمریکایی 
در کره جنوبی وج��ود دارد. وون کره جنوبی حدود 
0.4 درص��د در براب��ر دالر آمریک��ا کاهش یافت و 
شاخص سی اس ای 300 چین صعود کرد و هنگ 

سنگ هنگ کنگ 0.9 درصد کاهش یافت.
 

پوشش 25 درصدی پیش بینی های 
»ولصنم«

ش��رکت لیزینگ صنع��ت و مع��دن پیش بینی 
درآمد هر سهم س��ال مالی منتهی به 30 آذر ماه 
96 را ب��ا س��رمایه 2 هزار میلی��ارد ریال به صورت 
حسابرس��ی نش��ده منتشر کرد. ش��رکت لیزینگ 
صنعت و معدن سود هر سهم سال مالی منتهی به 
30 آذر م��اه 96 را مبلغ 291 ریال برآورد و اعام 
کرد طی دوره سه ماهه این سال مالی با اختصاص 
73 ریال س��ود به ازای هر سهم معادل 25 درصد 
از پیش بینی هایش را پوشش داده است. »ولصنم« 
س��ود خالص در دوره سه ماهه منتهی به 30 آذر 
م��اه 96 را مبلغ 582 میلیارد و 598 میلیون ریال 

اعام کرد.
 

صورت های مالی 9 ماهه 
»وبوعلی«

شرکت پتروش��یمی بوعلی س��ینا اطاعات و 
صورت های مالی می��ان دوره 9 ماهه منتهی به 
30 آذر م��اه 1395 را با س��رمایه 500 میلیارد 
ریال، به صورت حسابرس��ی نش��ده منتشر کرد. 
ش��رکت پتروشیمی بوعلی سینا در دوره 9 ماهه 
سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395، مبلغ 
یک ه��زار و 136 میلی��ارد و 366 میلیون ریال 
سود خالص شناسایی کرد و بر این اساس به هر 
س��هم مبلغ 2 هزار و 273 ریال سود اختصاص 
داد. »وبوعلی« س��ود انباشته پایان دوره را مبلغ 
2 هزار و 144 میلیارد و 359 میلیون ریال اعام 

کرد.

بیشترین درصد افزایش
تولیدی کاشی تکسرام در حالی عنوان نخست 
جدول بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد 
که س��یمان خاش در جایگ��اه دوم این گروه قرار 

گرفت.  

درصد نوسانقیمتنام شرکت
2,1215کترام

8,8245سخاش
17,1974.99بکاب

3,0574,98شپارس
2,8364,88بالبر

5,7164,88غبهنوش
6,1964,87حپترو

 بیشترین درصد کاهش
ایران ارقام صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش 
شد. کاش��ی پارس در رده دوم این گروه ایستاد. کارتن 
ایران هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت 

جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)5(7,565مرقام

)4.94(8,129کپارس
)4.9(3,883چکارن
)4,88(7,209قپیرا

)4,71(7,629بشهاب

)4,61(2,669فسپا

)4,41(3,662قمرو

پرمعامله ترین سهم
پلی اکریل پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته 
شد. سایپا دیزل در رده دوم این گروه ایستاد. سایپا هم 

در رده های باال قرار گرفت. 

تعداد دفعهقیمتنام
87.206 737شپلي

55,154 997خکاوه
40,001 1315خساپا
32,621 1330فوالد
27,933 3553رتاپ
21,165 895خاور

18,919 923خزامیا

بیشترین ارزش معامله
جایگ��اه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را آس��ان 
پرداخ��ت پرش��ین ب��ه خ��ود اختص��اص داد. تجارت 

الکترونیک پارسیان رتبه دوم را به دست آورد.ژ
 پل��ی اکریل هم در ب��االی جدول بیش��ترین ارزش 

معامات قرار گرفت.

جمع معامالت قیمتنام
335.976 24456آپ

99,247 3553رتاپ
64,309 737شپلي
56,989 4240فارس
54,997 997خکاوه
52,596 1315خساپا
43,370 1330فوالد

بیشترین سهام معامله شده
پلی اکریل در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
سهام معامله ش��ده را به دست آورد که سایپا دیزل 
در این گروه دوم ش��د و س��ایپا در رتبه س��وم قرار 

گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
7373398شپلی
9972730خکاوه
13152478خساپا
10971617پاسک
35531497رتاپ
13301487فوالد
244561481آپ

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نس��بت P/E را در روز 
گذش��ته داروس��ازی زاگرس فارم��د پارس به 
دست آورد. سایپا شیشه در جایگاه بعدی قرار 

گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
58491170ددام
1643822کساپا

2934734خمحور
1325442خریخت
4634331فمراد

2361262کسعدی
2405219خشرق

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری اعتبار ای��ران در صدر 
جدول کمترین نس��بت P/E ایس��تاد. س��رمایه گذاری 

خوارزمی جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. 

P/Eقیمتنام شرکت
11882.20واعتبار
8272.21وخارزم
48182.32کگاز

10573.16پردیس
11753.92ورنا

18874.03پارسیان 
21784.19وبانک

نگاه
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مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
آذربایجان غربی: 

با مشارکت و مساعدت همه جانبه، 
می توان اکثر اماکن روستایی را 

مقاوم سازی نمود
ارومی�ه- خبرنگار 
 - ام�روز  فرص�ت 
بدلی  محمود  مهندس 
ب��ا فرماندار  در دی��دار 
شهرس��تان چایپاره در 

محل فرمانداری، ضمن ارائه گزارشی از خدمات عمرانی این نهاد 
بویژه در روس��تاها و بیان این مطلب، از حسن توجه و اشتیاق 
فرماندار محترم در بحث پیگیری خدمات رسانی به مردم بویژه  
در روس��تاها قدردانی نمود و اظهار داش��ت:  استان ما همواره 
حادثه خیز بوده  لذا دس��ت بدست هم دهیم تا مردم تشویق 
شوند  در ساخت اماکن مسکونی خود، اصول و مقررات ساخت 
و ساز را رعایت نمایند و این نهاد با مشارکت بانکها تسهیالت 
بانکی با کارمزد 5 درصد و بازپرداخت 15 ساله، تا سقف 200 
میلیون ریال را پرداخت می نماید، تا  با ساخت مسکن مقاوم 
جان ومال خانواده ها هنگام بروز سوانح، در امان باشند. مهندس 
مرتضی اصغری- فرماندار شهرستان چایپاره، از تخصیص قیر 
رایگان برای آسفالت چند روستا،  مساعدت های ماشین آالت 
سنگین بنیاد مسکن در فعالیتهای عمرانی،  عملکرد ارزشمند 
این نهاد در بهسازی خانه های روستایی و شهری، تهیه و اجرای 
طرح هادی در روس��تاها و تامین مس��کن برای اقشار محروم 
جامعه قدردانی نمودند و ادامه روند ارائه چنین خدمات عمرانی 

در روستاها و شهرها  را نیز خواستار شدند.

همزمان با آغاز به کار طرح تکاپو در گلستان:
 امضای تفاهم نامه همکاری بین 
مخابرات و استانداری گلستان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- همزمان با آغاز به کار 
طرح تکاپو دراستان گلستان: امضای تفاهم نامه همکاری بین 
مخابرات و استانداری گلستان-درحاشیه اولین جلسه شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان و در راستای توسعه کسب و کار و 
اشتغال پایدار  طرح تکاپو در استان گلستان به مرحله اجرا در 
آمده است .درهمین راستا ، در تفاهم نامه ای که باهدف اجرای 
پروژه ایجاد و توس��عه زیرساخت دسترسی در استان گلستان 
بین مخابرات و اس��تانداری منعقد شده است ،  اجرای توسعه 
زیرس��اختهای شهرک های صنعتی اس��تان ، اجرای توسعه 
شبکه فیبرنوری شهری در استان ، اجرای توسعه زیرساختهای 
شبکه دولت در استان و اجرای چترWIFI  شهری و روستایی 
استان توسط مخابرات و با همکاری استانداری گلستان انجام 
خواهد شد.این تفاهم نامه که به امضای دکتر صادقلو، استاندار 
گلستان و مهندس شهمرادی، مدیرمخابرات منطقه گلستان 
رسیده است برای همکاری در برنامه توسعه کسب و کارهای 
الکترونیکی در راستای اشتغال زایی و طرح ملی تکاپو تنظیم 

شده است.

در شرکت توزیع نیروی برق گلستان:
نخستین جلسه بهبود بهره برداری 

سال 96 برگزار شد
گ�رگان - خبرنگار فرصت امروز- نخس��تین جلس��ه 
 بهبود بهره برداری سال 96 با حضور مدیرعامل، معاونت ها و

 مدیریت های توزیع در سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروی 
برق استان گلستان برگزار شد.در این نشست مهندس نصیری،  
مدیرعامل با اش��اره به پیشرفتی که در شاخص های کاهش 
تلفات، کاهش خاموشی ها و کاهش پیک به دست آمده است، 
آن را نتیجه کار گروهی، هماهنگی و همدلی در تمام سطوح 
دانست.وی سال 96 را سال پرکاری برای شرکت توزیع نیروی 
برق استان گلس��تان دانست و افزود: برای مواجهه با پیک بار 
سال 96 پروژه هایی احصاء و رصد گردیده است و از آنجا که 
تکالیف کامال مشخص است می بایست با عزم و تالش مضاعف 
قبل از رسیدن فصل گرما اقدامات الزم انجام گیرد.در ابتدای 
این جلس��ه مهندس بهرام قائمی معاون بهره برداری به بیان 
مطالبی پرداخت و خاطرنشان ساخت برنامه های توسعه فیدر 
و ایجاد قدرت مانور طوری برنامه ریزی و اجرا شود که در شش 
ماهه نخس��ت سال جاری به بهره برداری برسد تا در تابستان 
امسال کارآمدی بیشتری برای شرکت داشته باشد.وی مدیریت 
های توزیع برق شهرستانها را به توجه بیشتر به اتصاالت سست 
فراخواند چرا که با توجه به پربار بودن خطوط و پس��ت ها در 
فصل گرم سال، این بخش از حساسیت ویژه ای برخوردار است.

مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتي قزوین :
توسعه صنعتي با رویکرد حفظ 

محیط زیست
قزوین � مس�عودزارع � مدیر عامل ش��رکت شهرک های 
صنعت��ی قزوین گفت: توس��عه صنعتي و رون��ق تولید با حفظ 
زیس��ت محیط��ي امکان پذیر اس��ت و نگ��اه ویژه ب��ه تولید و 
با رویکرد تس��هیل گ��ري وحمایت��ي از اولویت هاي ش��رکت 
ش��هرکهاي صنعتي اس��ت . » حمید رضا خانپ��ور« در دیدار 
 با مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان گفت: مش��کالت 
زیس��ت محیطي همواره یک��ي از مهمترین چالش��هاي امروز 
حوزه صنعت مي باش��د ک��ه در این راس��تا واحدهاي صنعتي 
داراي آالیندگ��ي زیاد به هیچ وجه در داخل ش��هرکها و نواحي 
صنعتي اجازه اس��تقرار ندارند و واحدهاي تولیدي نبایستي به 
محیط داخلي ش��هرک و سایر واحدهاي مستقر  آسیب زیست 
محیطي برسانند . وي با اشاره به ضرورت پیشگامي شهرکهاي 
صنعتي در صیانت از محیط زیس��ت و توس��عه پای��دار گفت: 
ش��هرکهاي صنعتي در ساماندهي صنایع پیش��رو و تاثیر گذار 
ب��وده و در ارتقای فرهنگ حفظ و صیانت از محیط زیس��ت و 
 توس��عه پایدار کش��ور نیز طالیه دار و پیشگام اس��ت. در ادامه 
» س��یاوش شمس��ي پور«  با اش��اره به تعامل مثبت شرکت 
شهرکهاي صنعتي با محیط زیست گفت:  مسائل زیست محیطي 
که ش��هرکهاي صنعتي در خصوص دفع پسماند ، ایجاد فضاي 
سبز ، تامین آّب ، توسعه فضاي سبز ، احداث تصفیه خانه ، ایجاد 
آبیاري قطره اي و استفاده از پساب تصفیه خانه اقدام موثري است 
که شرکت شهرکهاي صنعتي نسبت به آن اقدام نموده است. وي 
افزود : ش��هرک صنعتي کاسپین با توجه به رعایت نمودن اکثر 
ضوابط زیس��ت محیطي جزء شهرک صنعتي سبز در استان به 
سازمان محیط زیست کشور معرفي خواهد شد که امیدواریم به 

عنوان شهرک صنعتي نمونه و سبز کشور معرفي شود.  

تبریز - ماهان فالح- سیل اخیر در استان آذربایجان شرقی 
به تاسیسات آبرسانی روستایی 4 میلیارد و 200 میلیون تومان 
خس��ارت وارد کرد. ب��ه گزارش خبرنگار م��ا در تبریز به نقل از 
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفار آذربایجان شرقی، 
مهندس صمدن��ژاد، رئیس هییت مدیره و مدیرعامل ش��رکت 
آب و فاضالب روس��تایی اس��تان از خسارت تاسیسات آبرسانی 
35 روس��تای استان خبر داد. وی گفت: به دنبال بارش سنگین 
سیل آسا و طغیان رودخانه ها در شهرستان تبریز به روستاهای 
بیرق، لیقوان، زینجناب / شهرس��تان آذرش��هر به روس��تاهای 
چراغیل، قرمزی گل، صغایش و مجتمع آبرسانی شهید غفاری 
)4 روس��تا ( / شهرستان عجب ش��یر به روستاهای چنار، دیزج 
حس��ن بیگ و مجتمع آبرس��انی قلعه ) 7 روستا ( / شهرستان 
مراغه روس��تاهای یای ش��هری، بلوک آباد و مجتمع آبرس��انی 

ش��هید دهقان / شهرستان سراب مجتمع آبرسانی اردالن ارزنق 
 ) 3 روس��تا( / شهرستان بس��تان آباد مجتمع آبرسانی قوریگل
  ) 4 روس��تا( / شهرس��تان ورزقان مجتمع آبرس��انی ستارخان
 )5 روس��تا ( / شهرستان ملکان روستای تازه کند شیخ االسالم 
 و همچنین در شهرس��تان چاراویماق مجتمع آبرسانی شادیان 
) 2 روس��تا ( می باش��ند که در اثر سیل ش��دید خسارت های 
سنگینی وارد کرده است. مدیرعامل آبفار اظهار داشت: از اولین 
روز سیل، کمیته بحران هر صبح در شرکت تشکیل و وظایف و 
اکیپ ها مشخص و با تمامی امکانات در مناطق سیل زده مسقر و 
کارهای اجرایی و خدمات رسانی را به نحو مطلوب انجام می دهند 
البته تا این لحظه مشکل آب شرب اکثر روستا مرتفع و وصل شده 
و بقیه روستاها ظرف امروز و فردا مرتفع خواهد شد. وی افزود: از 
اولین روز سیل تانکرهای آبرسانی سیار توسط همکاران شرکت 

در تمامی مناطق س��یل زده حضور یافته و خدمات آبرسانی را 
انجام می دهند تا مردم دچار کمبود آب نش��وند. در ادامه چیت 
چیان وزیر نیرو در راس هیاتی برای بررسی اوضاع مناطق آسیب 
دیده از تاسیسات آبرسانی به روستاهای سیل نیز بازدید کرده و از 
نزدیک از خدمات شرکت آب و فاضالب روستایی در جریان امر 
قرار گرفت. در خاتمه مهندس صمدنژاد ضمن ابراز همدردی با 
خانواده های داغدار حادثه اخیر بر حضور مداوم معاونین، همکاران 

و اکیپ ها در مناطق سیل زده تاکید کرد.

 س�اری – دهق�ان :  س��خنگوی ش��رکت مل��ی پخ��ش 

فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : آموزش دو روزه سالمت 
جسمی و روانی زنان ش��اغل در محیط کار توسط واحد آموزش 
منطقه ساری برگزار ش��د . به گزارش خبرنگار مازندران ، عباس 

خلیل پور، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
س��اری از برگزاری دو روز دوره آموزش��ی برای سالمت جسمی و 
روانی زنان ش��اغل در منطقه س��اری خبر داد وبیان کرد : واحد 
آموزش با هدف ارتقاءیسطح آگاهی کارکنان زن نسبت به محیط 
کار و کارهای محوله با رعایت نکاتی که از آسیب سالمت جسم و 
روان جلوگیری کند یک دوره کالس آموزش��ی دو روزه ) سالمت 
جس��می و روانی ( از تاریخ 96/1/27 با حضور اس��اتید مجرب در 
سالن تدبیر منطقه ساری برگزار کرد . عباس خلیل پور ادامه داد 
: در این دوره بانوان شاغل منطقه ساری با قوانین و مقررات ملی 
و رویدادها و دستورالعمل ها ی بهداشت و سالمت زنان در سطح 

 شرکت آشنا شدند و از آسیب شناسی سالمت زنان در محیط کار
 آگاهی های الزم را کسب کردند . وی افزود : راههای توسعه سالمت 
 در محیط کار ، تاثیر خود باوری در ارتقای سالمت روانی زنان ، نقش 
چندگانه و تاثیر آن بر سالمت زنان از دیگر سرفصل هایی بود که 
در این دوره آموزش داده ش��د . خلیل پور اظهار کرد : زنان شاغل 
در ادامه دوره اطالعاتی در مورد وضعیت روانی زنان ش��اغل خود 
سرپرست و سرپرست خانواده کسب کرده و مواردی در باب تغذیه 
را آموزش دیدند . سخنگوی منطقه ساری اذعان داشت : با توجه 
به مهم بودن آموزش کارکنان در منطقه ساری در سال 95 برای 

زنان شاغل 494 نفر ساعت دوره های آموزش متعدد برگزار شد.

تبریز – ماهان فالح- مدیرعامل شرکت 
واحد اتوبوس��رانی تبری��ز و حوم��ه از احداث 
ایس��تگاه های جدید در نقاط گردش��گرپذیر 
شهر خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به 
نقل از شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه، 
فرخ جاللی، از طراحی و احداث ایستگاه های 
جدی��د در نقاط پرتراکم و نواحی گردش��گری 
 تبری��ز خب��ر داد و اف��زود: در س��ال جدی��د 
ایستگاه های میدان ش��هدا، صدر واقع در اول 
خیاب��ان ارتش جنوب��ی و ایس��تگاه طوبی در 
آبرسان مورد بهره برداری قرار گرفت. وی افزود: 
در احداث این ایستگاه ها عالوه بر رعایت اصول 
فنی و زیبایی در طراحی و اجرا، تبدیل ایستگاه 

های فوق به یک نه��اد و مکان فرهنگی مورد 
توجه ویژه  قرار گرفته است. مدیرعامل شرکت 
واحد اتوبوس��رانی تبریز و حومه تصریح کرد: 
برنامه ریزی الزم با رویکرد فرهنگی برای بهینه 
کردن مدت زمان انتظار مسافر در این ایستگاه 
ها، با نصب مانیتور و باکس مطالعه مورد توجه 
قرار گرفته است تا مسافرین و همشهریان عزیز 
در حین انتظ��ار، با مطالعه جرای��د و کتاب و 
همچنین نمایش تیزرهای فرهنگی و آموزشی 
در ایستگاه اتوبوس، از زمان خود به بهترین نحو 
ممکن که قبال به عنوان اتالف وقت مسافر تلقی 
می ش��د، استفاده کنند. وی اضافه کرد: مزیت 
دیگر این ایس��تگاه ها مجهز بودن به س��امانه 

پخش اذان در ساعات ش��رعی، نمایش تاریخ 
شمسی، قمری و میالدی و یاد آوری مناسبت 
های مذهبی می باشد و همچنین وجود تابلو

LED  در ایس��تگاه های فوق ظرفیت اطالع 
رس��انی و ارائه پیامهای آموزش ش��هروندی و 
فرهنگی را به شهروندان  دو چندان کرده است. 
جاللی اضافه ک��رد: در صورت جذب اعتبارات 
مورد نی��از، رونداحداث ایس��تگاه های مذکور 
تس��ریع و در حداقل زمان ممکن در ایستگاه 
های پرتراکم انج��ام خواهد گرفت و این مهم 
مش��ارکت مناطق شهرداری کالنشهر تبریز را 
م��ی طلبد تا بتوانیم در نواحی مختلف ش��هر 
ش��اهد احداث چنین ایستگاه هایی با رویکرد 

فرهنگی باشیم. وی در پایان افزود: سعی ما بر 
این بود که در س��ال جدید در نقاط پرتراکم و 
گردشگرپذیر مثل میدان شهدا که نزدیکترین 
محل ب��ه مجموعه بزرگ ب��ازار تاریخی تبریز 
است با احداث چنین ایستگاه هایی ضمن ارایه 
خدمات شایسته به شهروندان و مسافرین عزیز، 
شاهد یکنواختی و متحدالشکل بودن ایستگاه 
های اتوبوس ش��هری باش��یم که خوشبختانه 
طبق پیش بینی و برنامه، پروژه ساخت و اجرا به 
اتمام و مورد بهره برداری مسافرین قرار گرفت.

مدی��رکل  ف�الح-  ماه�ان   - تبری�ز 

فرودگاه ه��ای آذربایجان ش��رقی گفت: تعداد 
پروازه��ای انجام ش��ده از فرودگاه بین المللی 
شهید مدنی تبریز در سال گذشته در مقایسه 
با س��ال 94 افزای��ش 15 درصدی را نش��ان 
می ده��د. به گ��زارش خبرنگار م��ا در تبریز، 
مصطفی صفایی با اش��اره به اینکه در س��ال 

گذش��ته 2 ه��زار و 81 پرواز خارج��ی از این 
فرودگاه انجام شده است، خاطرنشان کرد: در 
س��ال 94 یک هزار و 804 پ��رواز خارجی در 
این فرودگاه انجام شد. وی با اعالم اینکه تعداد 
کل پروازهای داخلی و خارجی صورت گرفته 
از فرودگاه بین المللی تبریز در س��ال گذشته 
در مقایسه با س��ال 94 بیش از 35.7 درصد 
رشد نشان می دهد، اظهارکرد: سال گذشته در 
مجموع 14 هزار و 894 پرواز از فرودگاه تبریز 
انجام شده و این در حالی است که در سال 94 
تعداد 10 هزار و 973 پرواز انجام شد. صفایی 

با اشاره به اینکه از مجموع پروازهای خارجی 
سال گذش��ته یک هزار و 37 مورد به عنوان 
پروازهای که از تبریز به مقصد سایر کشورها 
صورت گرفته ثبت شده است، اعالم کرد: یک 
هزار و 44 پرواز را نیز فرودگاه بین المللی تبریز 
به عنوان پروازهایی که از مبدا سایر کشور به 
مقصد تبریز انجام شده، میزبانی کرده است. 
وی با اعالم اینکه سال گذشته 6 هزار و 409 
پ��رواز خروجی داخلی و 6 ه��زار و 404 پرواز 
ورودی داخلی از فرودگاه تبریز به ثبت رسیده 
اس��ت، افزود: حجم پروازه��ای داخلی تبریز 

نزدیک به 40 درصد رشد داشته به طوری که 
پروازهای داخلی این مجموعه طی سال 94 از 
9 ه��زار و 169 مورد به 12 هزار و 813 پرواز 
طی سال گذشته افزایش یافته است. مدیرکل 
فرودگاه های آذربایجان ش��رقی گف��ت: روزانه 
44 پرواز در مس��یرهای داخلی و بین المللی 
از فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز انجام 
می شود که پروازهای خارجی در مسیرهای 
ترکیه و عراق و پروازهای داخلی در مسیرهای 
تهران، مشهد، کرمان، اصفهان، اهواز، شیراز، 

بندرعباس، عسلویه و کیش برقرار است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان:

تولید باکیفیت عامل موفقیت واحدهای تولیدی در بازارهای بین المللی است

خسارت 4 میلیارد و 200 میلیون تومانی سیل به تاسیسات آبرسانی روستایی

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد 
برگزاری دوره آموزشی سالمت جسمی و روانی زنان شاغل در محیط کار در منطقه ساری

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه خبر داد

احداث ایستگاه های جدید در نقاط گردشگرپذیر تبریز

مدیرکل فرودگاه های آذربایجان شرقی:

پروازهای خارجی در مسیرهای ترکیه  و عراق از فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز انجام می شود

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز- 
در نخس��تین جلس��ه کمیسیون 
صنای��ع ات��اق بازرگان��ی اصفهان 
توسعه بازار ،عارضه یابی واحدهای 
صنعتی اس��تان و بررس��ی نقش 
بهره بانکی در تولید به عنوان س��ه 
موضوع اصلی کمیس��یون در سال 
جاری به تصویب اعضا رس��ید.   به 
گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی 
اصفه��ان ،مجتب��ی مالاحم��دی، 
نایب رئیس کمسیون صنایع اتاق 
بازرگان��ی اصفه��ان در نخس��تین 
جلسه کمیس��یون در سال جدید 
گفت:واحده��ای صنعت��ی ب��ا دو 
موض��وع مس��ایل درون بنگاهی و 
برون بنگاه��ی روبروین��د که این 
کمیسیون تالش می کند در سال 
جدید هر دو بخش را موردبررسی و 
مطالعه قرار دهد. وی تولید باکیفیت 
را عامل موفقیت  واحدهای تولیدی 
در جذب مشتریان داخلی و خارجی 
دانس��ت و گفت: در شرایط سخت 
تولی��د کنونی برخ��ی از واحدهای 
تولی��دی ب��ه کش��ورهای اروپایی  
صادرات دارند زی��را در تولید خود 

از ماش��ین آالت ب��ه روز و مدی��رت 
بهره وری برخوردارند. وی خواستار 
بانک های  رفت��ار  آسیب شناس��ی 
خصوصی با واحدهای تولیدی شد 
و گفت:دریافت بیشترین بهره بانکی 
و پرداخت بیش��ترین سود سپرده 
باعث شده که نظم اقتصادی کشور 
از س��وی این بانک ها مختل شود. 
وی اضافه کرد:هرروز ش��اهد نصب 
تابلوی یک بانک جدید خصوصی 
هستیم که رقابت در پرداخت سود 
بانک��ی را ناعادالنه پیش می ببرند. 
مالاحمدی تاکید کرد:بس��یاری از 
واحدهای تولیدی به دلیل باال بودن 
بهره بانکی به ورشکس��تگی دچار 
شدند .   بهروز حق پناه دیگر عضو 
کمیس��یون در این جلسه گفت:در 

صنعت خودرو قطعه سازی بیشترین 
فرصت اشتغال زایی را فراهم می کند 
و توج��ه ب��ه این بخ��ش می تواند 
بخش��ی از مس��اله بیکاری جامعه 
را برط��رف کن��د . وی اضافه کرد: 
در س��ال 95 ،گردش مالی خودرو 
کشور 61 هزار میلیارد تومان بوده 
اس��ت که 31 میلیارد مربوط به دو 
خودروس��از اول کش��ور و 10 هزار 
میلیارد تومان به خودرو وارداتی و 
مابقی مربوط به  بخش قطعه سازی 
بوده است .    مهدی مسایلی مسئول 
کمیت��ه پیمانکاری کمیس��یون با 
انتق��اد از نگاه دولتی ب��ه موضوع 
اقتصاد و اجرایی نشدن خواسته های 
بخش خصوصی گفت: بس��یاری از 
مش��کالت بخش خصوصی واقعی 

ناش��ی از رقابت و برخی ناآگاهی ها 
از قوانین یا کارفرمایان دولتی خود 
حاص��ل می ش��ود . احمد کارگهی 
دیگر عضو کمیسیون در این جلسه 
پیش��نهاد تش��کیل مرکز خدمات 
س��رمایه گذاری داخلی و خارجی 
در ات��اق بازرگان��ی را ارای��ه کرد و 
گفت:جذب سرمایه گذاری به عنوان 
اقتصادی استان  مهم ترین دغدغه 
و کش��ور اس��ت و اتاق می تواند با 
ارایه خدمات ویژه س��رمایه گذاران 
خارجی را ج��ذب کند . وی اضافه 
کرد:بهره بانکی به صورت دستوری 
کاهش نمی یابد و حضور بانک های 
خصوصی خارجی می تواند رقابت 
بانکی ایجاد کند . مظفر چلمقانی 
مسئول کمیته نساجی کمیسیون 
در این جلس��ه خواس��تار برگزاری 
نشست مشترک فعاالن نساجی به 
مجمع نمایندگان استان در مجلس 
شورای اسالمی ش��د. سید حسن 
موس��وی مس��ئول کمیته ساخت 
تجهیزات و ماشین سازی کمیسیون 
در این جلس��ه خواس��تار سازمان 
یافتن تشکل های اقتصادی در اتاق 

بازرگانی شد و گفت:اتخاذ تصمیمان 
یکپارچه از س��وی تشکل ها و ارایه 
به سه قوه جاری کش��ور می تواند 
مسایل فعاالن اقتصادی را سریع تر 
برطرف کند.   ابراهیم حبیب اللهی، 
مسئول کمیته فلزات و سنگ های 
گران بها کمیس��یون در این جلسه 
از برنامه ری��زی ای��ن کمیته برای 
برگ��زاری نشس��ت های تخصصی 
تولید و صادرات ط��ال و جواهرات 
اس��تان در س��ال جاری خبر داد و 
گفت:ص��ادرات طالی اس��تان در 
س��ال گذش��ته 18 میلی��ون دالر 
بوده که نس��بت ب��ه 500 میلیون 
دالر صادرات سال 90 بسیار اندک 
است.  وی خواستار برگزاری نشست 
کمیسیون با مسوولین بانک مرکزی 
و وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت 
در زمینه تولی��د و صادرات طالی 
استان اصفهان شد و گفت:اصفهان 
پایتخ��ت تولید و ص��ادرات طالی 
کش��ور  بوده و  هم��ت فعاالن این 
بخ��ش و روان س��ازی  مس��ئولین 
می توان��د ای��ن پایتخت��ی را برای 

اصفهان حفظ کند.  

اه�واز- خبرن�گار فرص�ت ام�روز - این 
موافقت نامه با حضور مدیر و مسئوالن مدیریت 
HSE و فوری��ت ه��ای پزش��کی ش��رکت و 
مس��ئوالن بخش های مختلف مرکز آموزش��ی 
درمانی گلستان به امضای مهندس حیدر بهمنی 
و دکتر حبیب حی بر رس��ید .  در آیین امضا و 
 مبادل��ه این موافقت نامه مدیرعامل با اش��اره به 
توانمندی های شرکت در عرصه های تخصصی و 
 علمی صنعت حفاری، نیروی انسانی را مهمترین و با 
ارزش ترین سرمایه ش��رکت دانست و سالمت 
کارکن��ان را موجب کارآمدی، چابکی و رش��د 
و تعالی س��ازمان عنوان کرد .  مهندس بهمنی 
گفت: ایجاد مراکز فوریت های پزشکی و درمانی 
در حوزه س��تادی و مناطق عملیاتی از اقدامات 

اثرگذار در جهت اهتمام به س��المت کارکنان و 
رس��یدگی به موقع به مصدوم��ان احتمالی در 
حین کار اس��ت و در این ارتب��اط  بالغ بر 300 
پزش��ک عمومی و تکنس��ین های فوریت های 
 پزش��کی جذب و بکارگیری ش��ده اند .  وی به 
همک��اری های دو جانب��ه  با مراک��ز درمانی و 
بیمارستانی در س��طح استان خوزستان اشاره و 
افزود: بیمارستان بزرگ نفت اهواز بخش عمده ای 
از نیازهای درمانی کارکنان این شرکت را تامین و 
تعامل بسیار خوبی با ملی حفاری دارد.  مدیرعامل 
ش��رکت ملی حف��اری ایران ادام��ه داد: با توجه 
به ماهیت ش��غل حفاری و احتمال آسیب های 
 ناشی از کار، در مواردی نیاز فوری به بخش های

 فوق تخصصی اس��ت که از س��وی سایر مراکز 

درمان��ی ارائه می گ��ردد و این ش��رکت تالش 
 دارد در راستای صیانت از نیروی انسانی از همه 
ظرفیت ها و امکانات پزش��کی و درمانی استان 
استفاده نماید .   در این آیین رئیس مرکز آموزشی 
درمانی گلستان در  تشریح توانمندی های این 
مجموعه گفت: این بیمارستان فوق تخصصی از 
کادر پزشکی مجرب و امکانات و تجهیزات روزآمد 
بوی��ژه در زمینه جراحی مغز و اعصاب برخوردار 
است .  دکتر حی بر افزود: تنها در نیمه نخست 
فروردین ماه هفت هزار بیمار به این بیمارستان 
مراجعه و ویزیت و 400 عمل جراحی انجام شد. 
وی با اس��تقبال از تعامل با شرکت ملی حفاری 
ایران تصریح ک��رد: این مجموعه آمادگی کامل 
برای ارائه خدمات مطل��وب به بیماران و حادثه 

دیدگ��ان در هنگام کار اعزامی از ملی حفاری را 
دارد .  موافقت نامه همکاری میان ش��رکت ملی 
حفاری ایران و بیمارس��تان گلستان در موضوع 
ارائه خدمات بیمارستانی شامل پذیرش و انجام 
خدمات تش��خیصی از جمله )طب هس��ته ای، 
 ، )ECG ،دانسیتومتری، هولتر، نوار عصب، عضله
درمانی، دارویی و تجهیزات پزشکی اعم از بستری 
و عمل های جراحی تا درمان کامل اس��ت. مدت 
این موافقت نامه یک سال و با توافق دو طرف قابل 
تمدید است و در اجرای آن بیمارستان گلستان 
متعهد می شود بیمار یا مصدوم اعزامی شرکت را 

پذیرش و خدمات درمانی مورد نیاز را ارائه دهد.

با حضور مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران و رئیس بیمارستان آموزشی درمانی گلستان اهواز:

موافقت نامه همکاری در زمینه ارائه خدمات درمانی مبادله شد 

طرح نوروز 96 سفرهای دریایی 
به روایت آمار و ارقام 

بندرعب�اس- خبرنگار فرصت ام�روز - در یک 
اقدام ابتکاری و متفاوت، نشست خبری مدیرکل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان به منظور تشریح اقدامات طرح 
نوروزی سفرهای دریایی س��ال 96 بر روی یک شناور 
مس��افری  به نام » امین پیش��رو« در مس��یر دریایی 
بندرعباس به قش��م برگزار شد.  در ابتدای این نشست 
خب��ری که ح��دود 40 نفر از خبرنگاران صداوس��یما، 
مطبوع��ات، خبرگ��زاری ه��ا و س��ایت ه��ای خبری 
اس��تان هرمزگان حض��ور داش��تند» اهلل مراد عفیفی 
پور«،  مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان ضمن ابراز 
سپاسگزاری از همکاری رسانه ها در سال گذشته اظهار 
داش��ت: واقعیت امر این است که رسانه های استان به 
دنبال نشان دادن موفقیتها و ظرفیتها برای رونق بیشتر 
اقتصادی اس��تان هس��تند و انتقادات را نیز در راستای 
بهره گیری بیش��تر از ظرفیتها مطرح می کنند.  وی با 
اشاره به فعالیت های ستاد نوروزی تسهیالت سفرهای 
دریایی در اس��تان بیان کرد: مس��ئولیت این س��تاد بر 
عه��ده اداره کل بنادر و دریانوردی اس��ت که 27 عضو 
از دس��تگاه های اجرایی مرتبط با حوزه دریا را ش��امل 
می شود. هرچند طرح نوروزی همه ساله از 25 اسفند 
آغاز و تا 15 فروردین ادامه دارد، اما جلس��ات و اقدامات 
آن از م��اه ها قب��ل از عید کلید می خ��ورد.  این مقام 
مسئول اضافه کرد: جلسات متعددی قبل از شروع طرح 
ن��وروزی با حضور اعضای کمیت��ه حمل و نقل دریایی 
ستاد تسهیالت سفرهای نوروزی برگزار شد و اقداماتی 
همچون بازرسی از شناورها نیز ماه ها پیش از آن از اوایل 
مهرماه آغاز ش��د. عفیفی پور با اشاره به اقدامات جدید 
صورت گرفته در طرح نوروزی 96 گفت: امس��ال برای 
نخستین بار فرماندهان شناورها از مرکز کنترل ترافیک 
دریایی )VTS  ( اداره کل بنادر هرمزگان بازدید کردند 
و در جریان نحوه پایش الکترونیکی شناورها قرار گرفتند. 
همچنین مهماندارهای خان��م از اوایل عید نوروز روی 
شناورها مستقر شدند تا به حجم عمده ای از مسافران 

که بانوان هستند، خدمات و اطالعات ارایه دهند.  

به منظور بررسي توانمندي هاي اقتصادي 
استان بوشهر و توسعه تجارت خارجي:

رایزن بازرگانی ایران در کشور  
افریقای جنوبی به استان بوشهر 

سفر خواهد کرد
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- معاون امور بازرگانی و 
توسعه تجارت سازمان صنعت،معدن وتجارت استان بوشهر از 
سفر رایزن بازرگانی ایران در  کشور افریقای جنوبی به استان 
در روز چهارشنبه  30 فروردین ماه سال جاري  خبر داد. به 
گزارش روابط عمومی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان 
بوش��هر ؛ ابوالقاسم محمدزاده با بیان این خبر افزود: با هدف 
معرفي ظرفیت هاي  اقتصادی استان بوشهر و امکان توسعه 
مراودات تجاري با کشورهاي قاره افریقا از جمله افریقاي جنوبي  
، سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان در سال جاري تصمیم 
دارد با دعوت از س��فرا و رایزنان  بازرگاني  زمینه تس��هیل و 
تسریع صادرات استان به این کشور ها را فراهم نمایند . محمد 
زاده ادام��ه داد: در همین ارتب��اط   فعاالن بخش خصوصي 
 اس��تان بوشهر ودس��تگاه هاي اجرایي مرتبط در نشستي با  
آقاي دکتر  سیادت نسب،  رایزن بازرگاني جمهوري اسالمي 
ای��ران در افریقاي جنوبي  در محل ات��اق بازرگانی ،صنایع ، 
معادن و کشاورزی بندر بوشهردر روز 30 فروردین ماه  زمینه 
هاي همکاري مش��ترک را مورد بحث و بررسي قرار خواهند 

داد. 

مدیر عامل شرکت آب وفاضالب استان مرکزی:
 » پساب ، طالی خاکستری « شعار 

روز جهانی آب در سال 2017
اراک - خبرن�گار فرص�ت امروز- به گ��زارش روابط 
عمومی ش��رکت آب وفاضالب اس��تان مرک��زی مهندس 
 عبدالرض��ا خلیلی،  مدیرعامل ش��رکت با اش��اره به اینکه  
 22 مارس هر سال از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز 
جهانی آب نامگذاری شده اس��ت و در سال 2017 این روز 
برابر اس��ت با 2 فروردین ماه 1396 و  شعار روزجهانی آب 
در این س��ال  با عنوان  پساب ، طالی خاکستری  انتخاب 
ش��ده  اف��زود: آب باید در هر مرحل��ه از چرخه آب با دقت 
مدیریت ش��ود؛ از برداشت آب ش��یرین، تصفیه مقدماتی، 
توزیع، استفاده، جمع آوری و تصفیه نهایی تا استفاده از پساب 
تصفیه شده و بازگشت نهایی آن به طبیعت و آمادگی کامل 
برای برداش��ت و ورود مجدد به این چرخه. وی با اش��اره به 
اینکه  رشد جمعیت به توسعه شهری و اقتصادی شتاب داده 
است، گفت  : به همین دلیل پساب تولید شده و بار آلودگی 
ناشی از آن در سطح جهان رو به افزایش است؛ درحالی که 
مدیریت پساب نادیده گرفته می شود و پساب با اینکه منبعی 
مقرون به صرفه و پایدار برای تامین آب و انرژی و مواد مغذی 
است، بی ارزش انگاشته می شود. بنابر این نیاز است دیدگاه 
ما نسبت به پساب تغییر نماید و به آن به عنوان یک منبع 
و نه ماده ای دور ریختنی نگاه ش��ود. مهندس خلیلی اظهار 
داش��ت: فرایند ها و تاسیسات بسیاری وجود دارد که امکان 
استفاده از پس��اب را برای تامین تقاضای رو به رشد آب در 
شهر ها، حمایت از کشاورزی پایدار، افزایش انرژی تولیدی و 

توسعه ی صنعتی فراهم می نماید.

در سال 95 بیش از 80 هزار مشترک 
جدید از گاز بهره مند شدند 

رش�ت- سارا ش�امخی- جمش��ید ظهیری مدیرعامل 
شرکت گاز اس��تان گیالن از جذب 
80 ه��زار 100 مش��ترک جدید در 
سال 95 خبر داد. مدیرعامل شرکت 
گاز اس��تان گیالن با اعالم این خبر 
افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه 
سال قبل بالغ بر 20 درصد رشد داشته است. مهندس ظهیری 
اظهار داش��ت: از این تعداد مشترک جدید، 60 هزار مشترک 
در روس��تاها و در قالب 280 روس��تا جذب شده است و بالغ 
بر 75 درصد از مش��ترکین جذب شده در سال 95، با اجرای 
پروژه های بند »ق« از نعمت گاز برخوردار شده اند. وی افزود: 
برای گازرس��انی به این تعداد از مش��ترکین در سال گذشته، 
بیش از هزار میلیارد ریال هزینه شده و تعداد کل مشترکین 
گاز در اس��تان را به 960 هزار مش��ترک افزایش یافته است. 
مدیرعامل ش��رکت گاز استان گیالن در پایان از برنامه ریزی 
این شرکت جهت گازرس��انی به 70 هزار مشترک جدید در 

سال جاری خبر داد.
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هرچند اواخر س��ال گذشته تصمیم بر 
این شد که خط تولید خودروهایی چون 
پراید و پژو ۴۰۵ تا دی ماه س��ال ۱۳۹۷ 
ادامه یابد و پ��س از آن در صورت تغییر 
پلتف��رم و رعای��ت افزایش اس��تانداردها 
از ۵۲ ب��ه ۸۳ مورد، ادام��ه تولید آنها در 
دستور کار قرار گیرد، اما در اظهارنظری 
جدید مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا 
شرط توقف خط تولید پراید را منوط به 
زمانی دانسته که دیگر تقاضایی از سوی 
مش��تریان برای خرید این خودرو وجود 

نداشته باشد. 
به گزارش ایس��نا، خط تولید پراید و 
پژو ۴۰۵ نه تنها در پایان س��ال ۱۳۹۵ 
متوقف نشد، بلکه با تصمیم اتخاذ شده 
مبنی بر رعایت افزایش اس��تانداردها از 
۵۲ به ۸۳ مورد، تصمیم بر این شد که 
تا دی ماه سال ۱۳۹۷ کلیه خودروها به 
حیات خود ادامه  دهند، حتی آن  مدل 
خودروهای��ی ک��ه بیش از ۱۰ س��ال از 
تولید آنها می گذرد و باید س��ال ها قبل 

پرونده تولیدشان بسته می شد. 
بنابراین هرچند به نظر می رس��ید در 
پایان سال ۱۳۹۵ خط تولید دو خودروی 
پراید و پژو ۴۰۵ به دلیل گذش��ت بیش 
از ۱۰س��ال از خ��ط تولیدش��ان متوقف 
ش��وند ام��ا در نهایت مس��ئله ای که در 
برهه های زمانی مختلف در خصوص آن 
صحبت های گوناگونی مطرح ش��ده بود 
با گذر از س��ال ۱۳۹۵ سرنوشت دیگری 
برایش��ان رقم خورد ت��ا حداقل به مدت 
دو س��ال دیگر و تا ابتدای دی ماه ۱۳۹۷ 
به حیات خ��ود ادامه دهند و تا آن زمان 
هیچ گونه تصمیم جدیدی در مورد این دو 

خودرو گرفته نشود. 

شرط ادامه تولید پراید از دی ماه ۹7 
در آخری��ن نشس��ت خب��ری نی��ره 
پیروزبخ��ت – رئی��س س��ازمان مل��ی 
اس��تاندارد ایران –اواخر س��ال ۱۳۹۵ 

خبر جدیدی در مورد ادامه خط تولید 
پرای��د و پ��ژو ۴۰۵ اعالم ش��د؛ اینکه 
اس��تانداردهای خودروی��ی از ۵۲ مورد 
ب��ه ۸۳ مورد افزایش یافته و در س��تاد 
با حضور  سیاس��ت گذاری خودرو ک��ه 
وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت برگزار 
می ش��ود در مورد چگونگی اجرای این 
اس��تانداردها تصمیم گیری های الزم به 

عمل آمده است. 
او همچنین در پاسخ به این سوال، مبنی 
بر اینکه طبق قانون باید خودروهایی که 
۱۰ سال از زمان تولید آنها می گذرد، خط 
تولیدشان متوقف ش��ود، بنابراین چرا در 
مورد خودروهای پرای��د و پژو ۴۰۵ اقدام 
ج��دی ای صورت نمی گیرد، بیان کرد که 
در هر کشوری بین سازمان های مختلف 
یک فرآین��د زنجیره ای حاکم اس��ت. در 
ایران نیز باید بدانیم که همه چیز بر عهده 
سازمان ملی استاندارد نیست و خودرو نیز 
از این مقوله مستثنی نخواهد بود. موضوع 
توقف خط تولید خودروهایی که ۱۰ سال 
از ط��ول عمر آنها می گ��ذرد، ربطی به ما 
ندارد.  وحید مرن��دی، معاون نظارت بر 
اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد 
ایران نیز در این نشست در مورد افزایش 
استانداردهای خودرویی از ۵۲ مورد به 
۸۳ مورد توضی��ح داد که تفاهم نامه ای 
بین س��ازمان ملی اس��تاندارد و وزارت 
صنعت، مع��دن و تج��ارت مدنظر قرار 
گرفته تا اس��تانداردها از نظ��ر تعداد و 
کیفیت افزایش یاب��د، بنابراین بیش از 
نیم��ی از ۸۳ مورد اس��تاندارد مدنظر از 
سال جاری کلید خورده و ۱۱ مورد آن 
از ابتدای دی ماه سال آینده و ۲۲ مورد 
آن از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۷ اجرایی 

می شود. 

فرصت دوساله به پراید برای 
رعایت حداقل  استانداردها 

 در مورد ادامه خط تولید خودروهایی 

که ۱۰ سال از طول عمر آنها می گذرد 
به ویژه پراید و پ��ژو ۴۰۵، صالحی نیا - 
مع��اون صنایع وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت – حجت را بر همه تمام و اعالم 
ک��رد که ت��ا دی ماه س��ال ۱۳۹۷ خط 
تولید هیچ خودروی��ی متوقف نخواهد 
ش��د و براساس رعایت اس��تانداردهایی 
که توس��ط ش��ورای عالی اس��تاندارد و 
نیز سازمان ملی استاندارد ایران تدوین 
می ش��ود، بخش های مختلف مکلف به 
رعایت اس��تانداردها هس��تند، بنابراین 
در بخش خودرو نی��ز در زمینه ایمنی، 
کیفی��ت، آالیندگی و مصرف س��وخت 

استانداردها مدنظر قرار می گیرد. 
براس��اس این گزارش، پراید خودرویی 
است که از سال ۱۳۷۲ تولید آن در ایران 
و در شرکت س��ایپا آغاز شده و در مورد 
پژو ۴۰۵ نیز مونتاژ و تولید از سال ۱۳۶۹ 
کلید خورده است. هرچند در نیمه سال 
۱۳۹۵ به نظر می رسید تا پایان سال این 
دو خودرو متوقف ش��ود، اما در نهایت با 
افزای��ش تعداد اس��تانداردها به ۸۳ مورد 
و تغییر پلتف��رم خودروهایی که نیازمند 
اصالح اس��ت ت��ا ابتدای دی م��اه ۱۳۹۷ 
همچنان کلیه خودروه��ا به حیات خود 
ادام��ه خواهند داد تا پ��س از زمان اعالم 
ش��ده در مورد تولید یا توقف تولید آنها 

تصمیم گیری شود. 

پراید از رده خارج نمی شود!؟ 
ب��ا این ح��ال اما روز گذش��ته مهدی 
جمالی -مدیرعامل گروه خودروس��ازی 
سایپا- با اش��اره به کاهش سهم تولید 
پراید در بی��ن تولیدات ای��ن کارخانه، 
تأکید کرد تا زمانی که تقاضا برای خرید 
این خودرو وج��ود دارد، این خودرو از 

رده خارج نخواهد شد. 
همچنی��ن وی با بیان اینکه س��ازمان 
اس��تاندارد ورود و خ��روج خودرو از خط 
تولید را اعالم نمی کند، بلکه استانداردهای 

آن را تعیی��ن می کن��د، عن��وان کرد که 
خودروی پراید با ارتقا، یا از استانداردهای 
آتی عبور می کند یا اگر نتوانست تأییدیه 
اس��تاندارد را بگیرد، ظاهراً شماره گذاری 
می کند. بحث از رده خارج ش��دن پراید 
وجود ندارد و تا زمانی که تقاضا وجود دارد 
و می ت��وان تأییدیه اس��تاندارد را گرفت، 
پراید تولید می شود و نمی توان به تقاضای 

بازار پاسخ نداد. 

کالم آخر. . . 
پرای��د خودرویی اس��ت که از س��ال 
۱۳۷۲ تولید آن در ایران و در ش��رکت 
سایپا آغاز شده و طبق قانون باید خط 
تولید اتومبیل هایی که ۱۰ سال از عمر 
آنها می گذرد، متوقف شود. حال نه تنها 
با گذش��ت چندین و چند سال از آغاز 
تولید این خ��ودرو در ایران خط تولید 
آن متوقف نش��ده، بلکه دو س��ال دیگر 
و ت��ا دی م��اه س��ال ۱۳۹۷ نیز فرصت 
دو س��اله دیگ��ری در اختیار ش��رکت 
تولید کننده پراید قرار داده ش��ده تا در 
صورت تغییر پلتف��رم و رعایت افزایش 
استانداردها از ۵۲ به ۸۳ مورد به حیات 

خود پس از سال ۹۷ نیز ادامه دهد! 
س��والی که در این خص��وص ذهن را 
ب��ه خود مش��غول می س��ازد این اس��ت 
ک��ه اگر توانایی مال��ی خرید عموم مردم 
به دلیل مس��ائل و مش��کالت اقتصادی 
خودرویی جز پراید که نس��بت به س��ایر 
خودروها از قیم��ت پایین تری برخوردار 
است نباش��دف این خودرو همواره تولید 
خواهد ش��د و هرگز قرار نیست که خط 
تولید آن متوقف شود؟ آیا مالک برای بقا 
رعایت استانداردها و حضور در بازه زمانی 
۱۰س��اله پس از آغاز خط تولید است یا 
ت��ا زمانی که حتی یک نفر متقاضی برای 
خرید پراید وجود داش��ته باشد این گروه 
خودرویی کماکان ب��ه تولید محصوالت 

خود ادامه می دهد؟ 

خط و نشان برای بقای پراید به مدت نامعلوم! 
خبر

واردات قطعات بی کیفیت چینی 
تأیید شد

مافیایی در صنعت خودروسازی کشور شکل گرفته 
که با واردات قطعات بی کیفیت چینی و تحویل  آن به 
خودروسازان برای تولید خودروهای داخلی، تیشه بر 

ریشه ایمنی و رفاه شهروندان می زند. 
به گزارش ایس��نا، م��دت زمان زیادی اس��ت که 
برخ��ی فعاالن صنعت قطعه س��ازی و برخ��ی افراد 
مرتبط با صنعت خودرو به صورت غیر رسمی برخی 
قطعه سازان بعضاً بزرگ داخلی را به واردات قطعات 
بی کیفیت چینی و تحویل این قطعات به عنوان تولید 

داخل به خودروسازان متهم می کنند. 
با این حال تاکنون خودروسازان واکنش رسمی و 
صریحی در این باره نداشته و این موضوع را نه تأیید 
و نه تکذیب کرده اند و مسئوالن وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نیز به  رغم مسئولیت قانونی در این زمینه 
موضع گیری رس��می و صریحی نداش��ته اند.  در این 
ش��رایط اخیراً یک عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس ش��ورای اس��المی به نقل از خودروس��ازان، 
موض��وع واردات قطعات بی کیفیت چینی از س��وی 
برخ��ی قطعه س��ازان داخلی و تحوی��ل آن به عنوان 
قطعه تولید داخل به ش��رکت های خودروس��ازی را 
تأیی��د کرده اس��ت.  در این رابطه حجت االس��الم و 
المسلمین سیدجواد حسینی کیا از برگزاری جلسه ای 
با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
ش��ورای اسالمی، خودروس��ازان و قطعه سازان برای 
بررس��ی گالیه های دو ط��رف از یکدیگر خبر داده و 
در بی��ان جزییات این جلس��ه اظهار کرده اس��ت: » 
قطعه سازان معتقدند خودروسازان به عنوان آقاباالسر 
عمل می کنند و در مقابل خودروسازان نیز معتقدند 
قطع��ات بی کیفیت چینی توس��ط قطعه س��ازان در 
بس��ته بندی های شرکت های داخلی به خودروسازان 

فروخته می شود!«
این اظهارات صریح ترین و شفاف ترین موضع گیری 
رسمی  )هر چند غیر علنی( خودروسازان برای تأیید 
وج��ود جریانی مافیایی در صنعت خ��ودرو و قطعه 
اس��ت که با جعل عنوان تولید داخل و قطعه سازی، 
رفاه و ایمنی شهروندان را وجه المصالحه سودجویی و 

ثروت اندوزی خود قرار داده اند. 
به نظ��ر می رس��د در این ش��رایط بهتر اس��ت 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت هرچه زودتر به 
این موضوع ورود کرده و بررس��ی و اعالم کند که 
تحت تأثیر کدام مشکالت و سوءمدیریت ها، برخی 
قطعه س��ازان داخلی ب��ا واردات قطعات بی کیفیت 
چینی به کشور تیشه بر ریشه کیفیت خودروهای 
داخلی و حق��وق مصرف کنندگان می زنند.  عالوه 
بر آن مش��خص نیس��ت مس��ئوالن ش��رکت های 
خودروس��ازی که در یک جلس��ه رسمی با حضور 
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��المی به موض��وع واردات قطع��ات بی کیفیت 
چینی از س��وی برخی قطعه سازان داخلی اعتراف 
و اعتراض کرده اند، چرا حاضر نیستند این موضوع 
را ب��ه صورت علنی اعالم کنند و فراتر از آن چرا با 
این قطعه سازنماها برخورد نکرده اند و اگر کرده اند 

نتیجه آن چه بوده است. 
در این ش��رایط این پرس��ش پیش می آید که آیا 
دلی��ل پایین بودن کیفیت برخی خودروهای داخلی 
استفاده از قطعات بی کیفیت چینی وارداتی از سوی 
همی��ن قطعه س��ازنماهای داخلی ب��رای تولید این 

خودروها است!؟ 

بینالملل

32 سال برای راندن این خودرو 
صبر کنید

در دوران طالی��ی دهه ه��ای ۵۰ و ۶۰ میالدی، 
طراحان و خودروسازها ذهنیت خود از خودروهای 
آین��ده را ب��ه تصوی��ر کش��یدند؛ خودروهایی که 
می توانس��تند در حال حاضر یک��ی از خودروهای 
کنونی جهان محس��وب ش��وند. برخی خودروهای 
آینده آن زمان، به ش��کل پروازی رس��م ش��ده و 
برخی دیگر ب��ا منابع قدرت خورش��یدی به ثبت 
رس��یدند، اما این روزها هیچ کدام از آن خودروها، 
ش��بیه خودروهای امروزی که در خیابان ها مانور 

می دهند، نیستند. 
به گزارش عصر ایران، ش��رح دقیق یک خودرو 
از آینده بس��یار سخت اس��ت. این موضوع با توجه 
به شکست تجربیات گذشته سخت تر هم می شود، 
بنابراین به تصویر کش��یدن یک خودروی GT با 
قدرت عملکردی باال از آینده تا حدی غیرواقعی و 
غیر ممکن به نظر می رسد. با این وجود فرانچسکو 
گاس��تالدی، طراح ارش��د خودرو تصمی��م گرفته 
طرح��ی از یک خودروی مازرات��ی هومیج را برای 

۳۲ سال آینده ارائه دهد. 
برخ��الف بس��یاری از خودروه��ای ام��روزی با 
خطوط تند و دنیایی از زوایا و گوش��ه ها، مازراتی 
هومیج گاس��تالدی دارای خطوط قوس دار و گرد 
اس��ت و زیبا به نظر می رسد. یک شیشه قوس دار 
و یکپارچ��ه در این خودرو به عنوان شیش��ه جلو، 
محافظ در برابر باد، شیش��ه جانبی و س��قف عمل 

می کند. 
ای��ن خ��ودروی مازرات��ی چن��دان ب��ه هومیج 
ش��بیه نیس��ت و نوس��تالژی زم��ان در آن دیده 
نخواهد ش��د، اما بی شک ش��ما نیز امیدوارید که 
یک��ی از فرزندان تان در س��ال ۲۰۴۹ یکی از این 
مازراتی های زیبا را سوار شده و به منزل تان بیاید. 

 

 سمند به سبد تولیدات
 ایران خودرو در اسکندریه اضافه شد

تولید خودروی س��مند با تجهی��زات جدید در 
س��ایت تولید محصوالت ایران خودرو در کش��ور 
عراق آغاز ش��د ت��ا ای��ن محصول نیز به س��بد 
محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو در کش��ور 

عراق اضافه شود. 
به گ��زارش ایکوپرس، خط تولی��د ایران خودرو 
در اس��کندریه تولید محصوالتی مانند پژو پارس و 
پژو۴۰۵ را در دستور کار داشت اما در شب میالد 
امیرالمومنین حض��رت عل��ی )ع( تولی��د محصول 

سمند نیز در این سایت آغاز شد. 
ظرفی��ت خ��ط تولید محصوالت گ��روه صنعتی 
ای��ران خودرو در اس��کندریه ع��راق روزانه ۴۵ تا 
۵۰ خودرو است و براساس برنامه ریزی های انجام 
شده، در سال جاری ۲۵۰۰دستگاه سمند در این 

خط تولید و به بازار عراق عرضه می شود. 
عالوه بر سمند، دو محصول پژو پارس و پژو۴۰۵ 
نیز در اس��کندریه عراق تولید می ش��ود. این س��ه 
محصول س��هم قابل توجهی از ناوگان حمل و نقل 
عمومی کشور عراق را به خود اختصاص داده اند. 

سه محصول گروه صنعتی ایران خودرو در بازار 
عراق و به ویژه جهت استفاده در ناوگان حمل و نقل 

عمومی با استقبال مناسبی روبه رو شده است. 
 



هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی 
کش��ور در اطالعیه شماره سه خود اعالم کرد کسانی 
که صالحی��ت آنها مورد تأیید قرار نگرفته اس��ت، از 
تاریخ ابالغ کتبی مراتب رد صالحیت توسط فرمانداری 
یا بخشداری به ایشان، چهار  روز مهلت دارند اعتراض 
خود را به هیات های عالی نظارت استان یا شهرستان 
تس��لیم کنند.  به گزارش ایسنا، در این اطالعیه آمده 
اس��ت: با توجه به اتمام مهلت رس��یدگی هیات های 
اجرای��ی به س��وابق داوطلبان عضویت در ش��وراهای 
اسالمی شهر و روستا به اطالع کلیه داوطلبان محترم 
می رساند کس��انی که صالحیت آنها مورد تأیید قرار 
نگرفته است، از تاریخ ابالغ کتبی مراتب رد صالحیت 
توس��ط فرمانداری یا بخش��داری به ایشان، به استناد 
تبصره 1 ماده 50 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات 

ش��وراهای اس��المی کش��ور چهار روز مهل��ت دارند 
اعت��راض خود را به هیات های عالی نظارت اس��تان یا 
شهرستان تسلیم کرده تا هیات های مذکور در مهلت 
قانونی نسبت به بررسی سوابق اقدام و نتیجه را اعالم 
کنند.  خاطر نش��ان می س��ازد بررس��ی صالحیت ها 
براساس مر قانون صورت می گیرد و داوطلبان محترم 
در ص��ورت بروز هر گونه ابه��ام می توانند مراتب را از 
طری��ق هیات های عالی نظارت در اس��تان ها یا هیات 
مرک��زی نظارت پیگی��ری کنند. امید اس��ت با تکیه 
بر قانون و پرهیز از پیگیری ش��ایعات ش��اهد رقابتی 
حماسی برای خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری 
اس��المی ایران باش��یم.  قان��ون انتخابات ش��وراها و 
آیین نامه های اجرایی در کان��ال تلگرام این هیأت به 

نشانی @eshora در دسترس عموم قرار دارد. 

مهلت4  روزه برای دریافت اعتراض     ردصالحیت شدگان انتخابات شوراها

  رئیس�ی، تولیت آس�تان قدس به 
رئیس جمهور  روحانی  حجت االسالم 

و رئیس صدا و سیما نامه نوشت. 
  رئی�س فراکس�یون امی�د مجل�س 

ضمن تأکید بر رعای�ت اخالق و قانون 
در انتخابات توس�ط تمام�ی گروه ها و 
جریان ها گفت: افرادی از شورای عالی 
اع�الم  ش�وراها  انتخاب�ات  در  ک�ه 
کاندیداتوری کردند، در بس�ته ش�دن 

لیست هیچ نقشی نخواهند داشت. 
جهانگیری: شعار مبارزه با فساد دادند و فسادهای قرن اتفاق افتاد

تیتر اخبار

مراس��م رژه روز ارت��ش جمهوری اس��المی ایران به 
مناس��بت سالروز بزرگداش��ت روز ملی ارتش و نیروی 
زمینی روز )سه ش��نبه( با پخش س��رود ملی کشورمان 
توس��ط رزم ن��وازان ارتش در ج��وار حرم مطه��ر امام 
خمینی )ره( برگزار شد.  به گزارش ایسنا، در این مراسم 
که با س��خنرانی رئیس جمهور در س��اعت هشت و نیم 
صبح آغاز ش��د، جمعی از فرماندهان عالی رتبه ارتش، 
سپاه، نیروی انتظامی و نمایندگان نظامی دیگر کشورها 
حضور داش��تند. پس از اتمام س��خنرانی رئیس جمهور 
جنگنده ه��ای F4، F5، F14، س��وخو 24، میگ 29 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و همچنین 
هواپیماهای سوخت رسان و هواپیماهای   C-130  این 
نیرو از خط هوایی مقابل جایگاه رئیس جمهور به انجام 

رژه هوایی پرداختند. بالفاصله بعد از رژه نیروی هوایی 
گ��روه رزم نواز ارتش با اجرای یک س��رود مقدمه انجام 
رژه نیروی زمینی ارت��ش را فراهم کرد. نیروی زمینی 
و دریایی ارتش جمهوری اس��المی ایران، دانش��جویان 
دانش��گاه های افس��ری و علوم و فنون ش��هید ستاری، 
نیروهای واکنش سریع، تکاوران تیپ 65 نوهد، نیروی 
هواب��رد ارت��ش، پدافند هوایی خاتم االنبی��ا و نیروهای 
بس��یجی ارتش با انجام رژه نظامی منظم و منسجم و 
ش��عارهای هماهنگ از جلوی جایگاه ریاست جمهوری 
عب��ور کردند. همزمان ب��ا ای��ن رژه بالگردهای نیروی 
هوانیروز ارتش جمهوری اس��المی ایران نیز با به پرواز 
درآمدن بالگردهای ش��نوک، کب��ری، 214 و 204این 

نیرو از آسمان مقابل جایگاه عبور کردند. 

گزارش مراسم ویژه رژه روز ملی ارتش

  گ�زارش ابع�اد فن�ی، مدیریتی و 

حقوقی حادثه س�اختمان پالس�کو 
در صحن شورای شهر تهران توسط 
»حمزه ش�کیب« � ب�ه نمایندگی از 
کمیته تخصصی تشکیل شده توسط 

این شورا � ارائه شد. 
  ابتکار: دولت عهد کرده انتخابات 

در فض�ای س�الم و اخالق�ی برگزار 
شود. 

 حافظی: براساس قانون باید مرخصی شهردار تهران در صحن علنی 
شورای شهر تهران بررسی شود. 

تیتر اخبار

پوران درخشنده، بهروز ش��عیبی، امیر توده روستا، 
احمد ضابطی جهرم��ی و علیرضا رض��اداد فیلم های 
بخش مس��ابقه چهارمین جش��نواره فیل��م و عکس 
فن��اوری و صنعت��ی را داوری می کنن��د.  به گزارش 
ایس��نا به نقل از روابط عمومی چهارمین جش��نواره 
فیل��م و عکس فن��اوری و صنعتی  )ام��روز(، پوران 
درخش��نده، بهروز ش��عیبی، امیر توده روس��تا، دکتر 
ضابطی جهرم��ی و علیرضا رض��اداد داوران این دوره 
از جش��نواره خواهن��د بود که از چن��د روز قبل، کار 
خ��ود را آغ��از کرده ان��د. فیلم های بخش مس��تند، 
پویانمای��ی و آیتم های تبلیغاتی توس��ط این داوران 
ارزیابی می ش��وند.  براس��اس این گزارش، چهارمین 
جش��نواره فیلم و عکس فن��اوری و صنعتی  9 و 10 
اردیبهش��ت ماه به دبیری مس��عود نجفی در عسلویه 

برگزار می شود. این جشنواره توسط جهاد دانشگاهی 
واحد هنر و با حمایت ش��رکت ملی پتروشیمی ایران 
با همکاری شرکت های پتروشیمی فعال در عسلویه، 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و سازمان 
س��ینمایی برگزار می ش��ود.  برای نخستین بار است 
که عس��لویه به عنوان یک��ی از بزرگ ترین قطب های 
صنعتی و پتروش��یمی خاورمیانه، میزبان برپایی یک 
رویداد س��ینمایی می شود.  جش��نواره فیلم و عکس 
فناوری و صنعتی  )امروز( با هدف معرفی فعالیت ها، 
توانمندی ه��ا و دس��تاوردهای کش��ور در بخش های 
مختل��ف علمی، فن��اوری، ن��وآوری و صنعتی برگزار 
می ش��ود. چهارمی��ن دوره این رویداد س��ینمایی با 
ش��عار »روایتی از فناوری و کسب و کار ایرانی« برگزار 

خواهد شد. 

هیات داوران جشنواره فیلم صنعتی را بشناسید
هیات داوران جشنواره فیلم صنعتی

  بهم�ن کیارس�تمی گف�ت: برای�م 
عجیب است که پرونده پزشکی عباس 
کیارس�تمی با پرونده های کهریزک و 

کوی دانشگاه مقایسه می شود
  هیات�ی دانش�گاهی از صربس�تان 

برای مذاکره درباره راه اندازی کرس�ی 
زبان فارس�ی در دانش�گاه بلگ�راد به 

مراسم روز بزرگداشت سعدی امسال با حضور رئیس جمهور برگزار می شودایران سفر می کنند

تیتر اخبار

به گزارش ایس��نا، فریبا محمدیان، مع��اون بانوان وزارت 
ورزش و جوانان در پایان مجمع عمومی فدراسیون بدمینتون 
و در جمع خبرنگاران درباره پیش بینی که نسبت به کسب 
مدال توسط بانوان در بازی های کشورهای اسالمی داشته اند 
بیان کرد: من همیشه خیلی راحت درباره پیش بینی ها اظهار 
نظر نمی کنم چون به هر حال رقبا ممکن اس��ت نوسانات 
زیادی داشته باشند. در حال حاضر بانوان ما در شش رشته و 
با ۳2 تا ۳۳ ورزشکار در بازی های کشورهای اسالمی شرکت 
می کنند. در جلسات کارشناسی بحث مدال آوری بانوان هم 
مطرح ش��د و بانوان برای مدال آوری ش��رایط خوبی دارند. 
او در مورد تصویب نهایی حجاب بسکتبالیس��ت های بانوان 
ایران نیز گفت: ناظر فیبا در تهران حضور پیدا کرد و پوشش 

بانوان بسکتبالیس��ت  ایران را دید. بازخوردی که داش��تیم 
مناسب بود. مس��ئوالن فدراس��یون ما با اعضای اثربخش 
کمیته فنی فدراسیون جهانی بسکتبال نشستی را در لوزان 
سوییس خواهند داشت و امیدوارم که بتوانند حجاب بانوان 
بسکتبالیست های ایران را نهایی کنند. محمدیان در پاسخ به 
این پرسش که چرا تیم های ملی والیبال و بسکتبال بانوان 
ایران در بازی های کشورهای اسالمی حضور ندارند؟ تصریح 
کرد: در جلس��اتی که با حضور مس��ئوالن وزارت ورزش و 
کمیته ملی المپیک برگزار شد، رئیسان فدراسیون ها حاضر 
شدند و در این جلسات، شاخص هایی مطرح شد و چنانچه 
رئیسان فدراسیون ها می توانستند گروه کارشناسی را قانع 

کنند، رشته مربوطه اعزام می شد. 

محمدیان: بانوان شرایط خوبی برای مدال آوری در بازی های اسالمی دارند

  تیم های لیگ برتری حاضر نشدند 
بازیکنان عمدتا نیمکت نشین خود را 
در اختیار تیم ملی جوانان قرار دهند 
تا کادر فن�ی در فاصله یک ماه مانده 

به جام جهانی این تیم را آماده کند. 
  س�یدعلی آقازاده ش�هردار سابق 

کرج، سرپرست معاونت توسعه منابع 
انسانی و پشتیبانی شد. 

نتیج�ه  دیدار تیم   ملی والیبال بانوان امیده�ای ایران با آذربایجان 
اشتباه اعالم شد. تیم ایران این بازی را سه بر صفر باخت. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

رئیس جمهور دانش��گاه ها را منش��أ 
نش��اط و حرکت های بزرگ اجتماعی 
برش��مرد و ب��ا تأکید بر اینک��ه باطن 
دانش��گاه باید دانش��جو  محور باش��د، 
اظه��ار داش��ت: وظیفه اس��اتید آماده 
کردن دانشجویان برای مدیریت مراکز 
مهم کش��ور، به ویژه مراکز اقتصادی و 

فرهنگی است. 
به گ��زارش ایس��نا، حجت االس��الم 
والمسلمین دکتر حس��ن روحانی روز 
سه شنبه در نشست صمیمی با رؤسای 
دانش��گاه های کش��ور ب��ا بی��ان اینکه 
فناوری ارتباطات الزمه توس��عه علمی 
اس��ت، گفت: نباید از تحوالت فناوری 
روز فاصل��ه گرفت و به جای بس��تن، 
جوان��ان باید ب��رای تعامل درس��ت با 

فناوری های فردا آماده شوند. 
داش��ت:  اظه��ار  جمه��ور  رئی��س  
دانش��گاه ها بای��د روی مهارت آم��وزی 
دانشجویان متمرکز شوند و امسال که 
س��ال تولید و اشتغال است، باید توجه 
وی��ژه ای ب��ه مهارت آموزی و اش��تغال 
تحصیلکرده  جوان��ان  به وی��ژه  جوانان 
اعمال ش��ود.  روحانی به جایگاه مهم 
دانشگاه ها در کش��ورمان اشاره کرد و 
اظهار داش��ت: دانشگاه ها، نقش مهمی 
در جریان انقالب اس��المی و در مسیر 
آین��ده کش��ورمان داش��ته و خواهند 
داش��ت.  رئی��س  جمهور با اش��اره به 
اینکه تحرک��ات اجتماع��ی همواره از 
دانشگاه ها آغاز ش��ده است و دانشگاه 
یکی از حوزه های مهم نشاط اجتماعی 
محسوب می ش��ود، گفت: شما رؤسای 
دانشگاه ها، نیروی بزرگی به نام جوانان 
و دانش��جویان را در اختی��ار دارید که 
به کمک آن می توانید تحرک و نشاط 

ایجاد کنید. 
روحانی با اش��اره ب��ه نقش طالب و 
دانش��جویان در روند پی��روزی انقالب 
اسالمی، اظهار داشت: بدون تردید اگر 
ای��ن تحرکات، ایثار و فداکاری ها نبود، 
نور انقالب کم کم به خاموشی گراییده 
و نمی توانست همه مردم را تحت تأثیر 
ق��رار دهد و ام��روز هم اگر ب��ه دنبال 
نشاط و حرکت هس��تیم، دانشجویان 
می توانند در این زمینه پیشرو باشند. 

رئی��س  جمه��ور خاطر نش��ان کرد: 
اگرچ��ه ظاهر دانش��گاه اس��تاد محور 
اس��ت، اما باطنش باید دانش��جو محور 
باش��د. هم��ه ب��ه ی��ک معن��ا خ��ادم 
دانش��جویان هستیم تا آنان رشد یافته 
و به صحنه ه��ای اجتم��اع و مدیریت 

وارد شوند.  روحانی با تأکید بر اهمیت 
نیروی انس��انی در توس��عه و پیشرفت 
کشور، اظهار داش��ت: ایران از پشتوانه 
و اس��تعداد انس��انی بزرگی برخوردار 
اس��ت و این استعداد می تواند در روند 
پیش��رفت کش��ور ش��تاب ایجاد کند. 
نیروی انسانی خالق است که می تواند 
تحوالت علمی را ایجاد کرده و در کنار 
آن، تجهی��زات مورد نظ��ر را  به وجود 

آورد. 
رئی��س  جمهور با اش��اره ب��ه اینکه 
در عرص��ه فناوری و عل��م نمی توان با 
حک��م قضایی و با دس��تور محدودیت 
ایج��اد کرد، گف��ت: ام��روز در عرصه 
علمی مس��یری آغاز شده که هیچ کس 
نمی توان��د جلوی آن را بگیرد، لذا باید 
خودمان را برای شرایط دنیای امروز و 
فردا آماده کنی��م، البته قبول دارم که 
باید از ابزار، درس��ت استفاده کرد، لذا 
همه بای��د تالش کنیم ت��ا جوانان در 
مسیری قرار بگیرند که از فناوری های 
مختلف به طور صحیح اس��تفاده کنند، 
اما جمع آوری و کنار گذاشتن این نوع 

فناوری، امکان پذیر نیست. 
روحان��ی اضافه کرد: در دنیای امروز 
نمی ش��ود ب��ه راحتی و ب��ا یک حکم 
به طور مثال استفاده از اتوبان  و هواپیما 
را به خاطر وقوع یک تصادف یا سانحه 
تعطی��ل کرد.  رئیس  جمهور در بخش 
دیگری از س��خنان خود با بیان اینکه 
مردم در پ��ای صندوق های آرا حضور 
می یابند تا نظر خ��ود را در موضوعات 
مختل��ف اع��الم کنند، گف��ت: عده ای 
چنی��ن تبلیغ می کنند ک��ه نظر مردم 
بای��د روی موض��وع اقتص��ادی جامعه 
باشد، اما مردم به شما اجازه نمی دهند 
که هم��ه زندگ��ی آنه��ا را در اقتصاد 
خالصه کنی��د و باید درب��اره فرهنگ 
و آزادی هم برنامه داش��ته باشید. اگر 
می خواهیم در معرض آرای مردم قرار 
بگیریم، الزم است همه نیازمندی های 

جامعه مطرح شود. 
روحانی با اشاره به گسترش کمی و 
کیفی دانش��گاه ها، اظهار داشت: امروز 
دانش��گاه به طبقه و قشر خاصی تعلق 
ندارد و از همه اقشار و از سراسر ایران 
در دانش��گاه ها حض��ور دارن��د و مانند 
ش��ریانی می ماند که سراس��ر کشور را 
پوشش می دهد، لذا باید از این ظرفیت 
برای ایجاد فضای مناس��ب در جامعه 

استفاده شود. 
رئیس  جمهور با اش��اره به ش��رایط 

بسیار حس��اس جهان، گفت: غیرقابل 
پیش بینی بودن شرایط آینده می تواند 
زندگ��ی و آرامش مردم جهان را به هم 
بریزد. چنین ش��رایطی در کنار ناامنی 
و بی ثباتی حاک��م در منطقه، ضرورت 

هوشیاری را دوچندان می کند. 
رئیس  جمهور، بیکاری را بزرگ ترین 
ناامنی فکری برای دانشجویان دانست 
و گفت: در ی��ک مقطع زمانی، مدرک 
تحصیل��ی ب��ه معن��ای جواز اش��تغال 
به کار هم بود ام��ا امروز دیگر این گونه 
نیس��ت و صرفاً یک مدرک محس��وب 
می ش��ود و در به وجود آم��دن چنین 
ش��رایطی بی تردید معایب و اشکاالتی 
دخیل بوده اس��ت. چطور می شود که 
درحالی که  دانش��گاه  یک  دانش��جوی 
هنوز م��درک خ��ود را نگرفته، جذب 
بازار کار می ش��ود، ام��ا فارغ التحصیل 
دانش��گاه به رغ��م مکاتبات ف��راوان باز 
هم بیکار می ماند؟ این گونه موارد باید 

ریشه یابی و اصالح شود. 
روحان��ی اهمی��ت مهارت آموزی در 
کنار عالم شدن را مورد تأکید قرار داد 
و گفت: اگر در کنار علم، مهارت وجود 
نداش��ته باشد، هیچ فایده ای ندارد، لذا 
چنانچه دانش��گاه ها به صنعت و تولید 
متصل ش��وند، شاهد ش��رایط بهتری 

خواهیم بود. 
رئیس  جمهور با اش��اره به پروژه های 
افتتاح ش��ده در پ��ارس جنوبی، گفت: 
برای نخس��تین ب��ار در تاریخ صنعت 
نفت کش��ور، در ی��ک روز 20 میلیارد 
دالر س��رمایه گذاری و شش فاز پارس 
جنوب��ی افتتاح ش��د.  تولی��د گاز در 
پارس جنوب��ی از آغاز دولت یازدهم تا 
دیروز به دو براب��ر افزایش یافته و این 
نشانگر آن اس��ت که در این صنعت از 

مزیت های زیادی برخوردار هستیم. 
روحان��ی اف��زود: همچنی��ن چه��ار 
مرک��ز پتروش��یمی افتتاح ش��د و دو 
مرک��ز پتروش��یمی نی��ز در هفته های 
آین��ده افتت��اح خواهد ش��د و این کار 
بس��یار عظیمی بود و در این حوزه اگر 
چند س��ال تالش کنیم، می توانیم در 
منطقه در رتبه نخس��ت ق��رار بگیریم. 
تولید محصوالت پتروشیمی در دولت 
یازده��م بیش از 9میلیون تن با ارزش 
5.5 میلیارد دالر اضافه ش��ده اس��ت، 
البت��ه در افتت��اح ای��ن پروژه ها برجام 
تأثیر زیادی داش��ت و اگر برجام نبود، 
در تهیه تجهیزات مورد نیاز با س��ختی 

و مشکل مواجه بودیم. 

رئیس   جمه��ور تصریح ک��رد: امروز 
بزرگ ترین مس��ئولیت هم��ه ما ایجاد 
اش��تغال برای جوان��ان، به ویژه جوانان 
تحصیلکرده اس��ت. برای این کار باید 

همه دست به دست هم بدهیم. 
روحانی با انتقاد از رواج مدرک گرایی 
در جامع��ه گف��ت: ب��دون تردی��د اگر 
اش��تغال ایج��اد ش��ود و دانش��گاه ها 
مهارت آموزی را مورد توجه قرار دهند، 
از رون��د تالش برای اخ��ذ مدرک هم 

کاسته خواهد شد. 
رئیس  جمهور دس��تاوردهای علمی 
کش��ورمان را تحس��ین برانگیز توصیف 
ک��رد و گفت: ام��روز در رش��د علمی 
ارتق��ای جدی��دی یافته و چه��ار پله 
رشد داش��ته ایم. قبل از سال 92 تنها 
یکی، دو دانشگاه کش��ورمان در میان 
هزار دانش��گاه برتر جهان قرار داشت، 
اما امروز 14دانشگاه، جزو دانشگاه های 
برتر هس��تند و در شتاب علمی نیز در 
بین 25 کشور بنام دنیا، ایران در رتبه 

نخست است. 
 روحانی با اشاره به نقش دانشگاه ها 
در ایج��اد اش��تغال و مهارت آم��وزی، 
خاطر نشان کرد: البته دانشگاه ها فقط 
در زمینه اش��تغال تأثیرگذار نیستند، 
بلک��ه در موضوع پالس��کو، دانش��گاه 
نشان داد که می تواند بهترین گزارش 
علمی را در کمتری��ن زمان تهیه کند 
و تهی��ه 1700صفح��ه گ��زارش کار 
بسیار مهم و ارزش��مندی بود و نشان 
داد که دانش��گاه ها می توانند در سایر 
حوزه ها نیز اقدامات خوبی ارائه دهند.  
رئیس  جمهور فعال ش��دن دانشگاه ها 
در زمینه منش��ور حقوق ش��هروندی 
را م��ورد تأکی��د ق��رار داد و گف��ت: 
باید ت��الش کرد تا همگ��ان از حقوق 
خ��ود آگاهی پیدا کنند و دانش��گاه ها 
می توانند در ای��ن زمینه نقش مهمی 
ایفا کنن��د.  روحانی گف��ت: امیدوارم 
ش��اهد دانشگاه امن تر، آزادتر و پیشرو 
در مهارت آم��وزی و ارتباط بیش��تر با 
بخش های مختلف جامعه باشیم.  وزیر 
علوم، تحقیق��ات و فناوری نیز در این 
دیدار گزارش��ی از دستاوردهای حوزه 
علم و فناوری ارائه کرد و گفت: امروز 
در تولید علم چهار پله ارتقا داشته ایم 
و در رشد تولید مقاالت علمی در بین 
25کش��ور، به رتبه اول رس��یده ایم و 
رتبه علمی ای��ران در منطقه و جهان 
اسالم، بر مبنای پایگاه آی اس آی رتبه 

نخست است. 

وزیر دادگستری درباره ثبت نام برخی 
از کاندیداها در انتخابات که خود دارای 
پرونده قضایی هس��تند، گفت: اگر موارد 
اتهامی جدی و مس��تندات قوی باش��د 
می توان��د م��دارک قابل توجه��ی برای 
اعضای ش��ورای نگهبان در ردصالحیت 
آنها باش��د. حجت االس��الم و المسلمین 
با  مصطف��ی پورمحم��دی در گفت وگو 
ایس��نا، درباره بازگردان��دن اموال بابک 

زنجانی، گفت: متاسفانه ما هنوز دستاورد 
چندانی برای بازگش��ت اموال نداشتیم.  
وی درباره ثبت نام برخی از کاندیداها در 
انتخابات که خ��ود دارای پرونده قضایی 
هستند، گفت: حتما این پرونده ها برای 
ش��ورای نگهبان فرستاده می شود و این 
ش��ورا به تناس��ب پرونده های��ی که این 
افراد دارن��د تصمیم گیری می کند، حال 
اینک��ه حکم در موردش��ان صادر ش��ده 

باش��د یا مستندات قوی باشد ولی حکم 
در موردش��ان صادر نشده باشد، در این 
ش��رایط می تواند مستند تصمیم شورای 
نگهبان باش��د.  وزیر دادگستری درباره 
اظهارنظر دادس��تان کل کش��ور مبنی 
بر اینک��ه پرونده های قضای��ی افراد در 
بررس��ی صالحیت ها موثر است؟ گفت: 
اگر م��وارد اتهامی جدی و مس��تندات 
هم قوی باش��د می تواند م��دارک قابل 

توجهی ب��رای اعضای ش��ورای نگهبان 
در ردصالحیت باشد. الزاما حکم قطعی 
پرونده ها ب��رای تایید ی��ا رد صالحیت 
اف��راد نیاز نیس��ت بلکه اگ��ر پرونده و 
مدارک و مستنداتی وجود داشته باشد 
که برای اعضای شورای نگهبان موجب 
اطمین��ان از اته��ام این بزه ش��ود برای 
افراد می تواند تصمیم بگیرد و آنها را رد 

صالحیت کند.

روحانی در نشست صمیمی با رؤسای دانشگاه های کشور: 

امیدوارمشاهددانشگاهامنتر
آزادتروپیشرودرارتباطباجامعهباشیم

الزاما حکم قطعی پرونده ها برای تایید یا رد صالحیت افراد نیاز نیست
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 کسب و کارهای موفق و  چالش تصمیم گیری 

نگاهی به برنامه های وفاداری بانک های ایرانی

س��ال ها پیش که دوران کودکی و نوجوانی را س��پری می کردیم، پرس��ش رایج بین تمام همسن 
و س��ال های ما این بود که در آینده دوس��ت دارید چه کاره ش��وید. تعداد بسیار زیادی از بچه ها به 
پیشه های مهندسی و پزشکی عالقه داشتند، عده ای که آموزگاران شان را دوست داشتند، به پیروی 
از عالقه شان می گفتند می خواهیم معلم شویم. بقیه هم دوست داشتند کارهای فنی انجام دهند اما 
کمتر فردی پیدا می ش��د که بگوید می خواهم یک کس��ب و کار موفق داشته باشم یا اینکه می خواهم 

مدیر باشم. 
بس��یاری از اوقات وقتی در س��ازمان یا محل کار خود با تصمیمی مواجه می ش��ویم که از س��وی 
مدیریت گرفته شده، به این فکر می کنیم که آیا من هم همین تصمیم را می گرفتم؟ عملکرد من در 
این موقعیت چگونه بود؟ واضح است که هر فرد با توجه به تجربه، دانش و نگرش فردی، پاسخ های 
گوناگونی برای این پرس��ش ها دارد. به عبارتی دیگر، تصمیم گیری فرآیند پیچیده ای اس��ت که همه 
ما در طول روز بارها ناهش��یارانه انجام می دهیم. از تصمیم گیری های س��اده برای انتخاب خوراک و 
پوش��اک روزانه گرفته تا تصمیم های پیچیده تری که باید به صورت حرفه ای و پخته تر در محل کار 
گرفته ش��وند. تصمیماتی که به نوعی نش��ان دهنده نظام اخالقی و شخصیتی ما خواهند بود. به طور 
خالصه تصمیم گیری بر پایه دو روند اصلی انجام می شود؛ نخست بر پایه احساس. در روش احساسی 
یا شهودی همانطور که از نامش پیداست، احساسات و آنچه از درون فرد برمی آید بر تصمیم گیری ها 

غالب است. این روش برای تصمیم گیری های ساده و روزمره که نیاز به صرف زمان زیادی 
ندارند، استفاده می شود.  دوم بر پایه استدالل و منطق است. در روند استداللی یا منطقی...

با رقابتی ش��دن بازار داخلی، در دهه گذشته بانک های ایرانی سرمایه گذاری قابل توجهی در برنامه های 
وفاداری داشته اند؛ این سرمایه گذاری  منجر به تغییر استراتژی های بازاریابی محصول محور به استراتژی های 
مشتری محور شده است تا از این طریق بانک ها به سمت برقراری روابط سودآور با مشتریان حرکت  کنند.  
امروزه، استراتژی های بازاریابی در صنعت بانکداری ایران دچار تغییرات بسیاری شده است. در گذشته هدف 
اصلی مدیران ارش��د بانک ها، جذب مشتریان جدید و ارائه محصوالت متنوع به آنها بوده است، درحالی که 
امروزه مدیران بازاریابی بانک ها بیشتر به دنبال ایجاد و حفظ روابط سودآور و بلندمدت با مشتریان وفادار 
خود هس��تند.  در بس��یاری موارد، بانک ها مجبور به تغییر محصوالت و خدمات خود با توجه به ش��رایط 
جدید شده اند. جانمایی شعبات جدید بانک ها، ویژگی های انواع کارت های بانکی اعم ازکارت هدیه، اعتباری 
و... ش��رایط اعطای تس��هیالت، تأسیس باشگاه مش��تریان و بس��یاری موارد دیگر، همه و همه با توجه به 
استراتژی های بازاریابی نوین بانک ها، یعنی ایجاد و حفظ روابط سودآور و بلندمدت با مشتریان وفادار بانک ها 
صورت می گیرد.  تکنولوژی های نوین هم به یاری مدیران بانک ها آمده اند تا بتوانند محصوالت و خدمات 

موردنظر خود را از راه های آس��ان تر و کم هزینه تری همچون دس��تگاه خودپرداز، موبایل بانک، 
اینترنت بانک و مراکز تماس هوشمند به مشتریان خود ارائه کنند و سطح رضایتمندی آنها...

شروع سفر »عظیم« برای ورود به 
باشگاه 8000تایی ها

 ایران باال
فرزند ایران
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آیابازیباواژگانموثرخواهدبود؟

م��ن در کت��اب قبلی خ��ود به بررس��ی و تحلیل 
پایه های طراحی آگهی پرداخته ام. در تحلیلی که در 
کت��اب مذکور صورت گرفت، هدف اصلی از طراحی 
و خلق آگهی کسب س��ود و فروش بیشتر است. در 
ای��ن میان بهتر اس��ت به کلی ش��وخ طبعی و تأکید 
روی المان هایی که به نظرمان مناسب اند را فراموش 
کنی��م و به ج��ای آن روی عالیق مخاطبان دس��ت 
گذاری��م. اگرچه نگاه ابزاری به مقوله تبلیغات اصلی 
مهم در راستای کسب موفقیت در دنیای کسب وکار 
است، با این حال نباید بسیار رادیکال به این موضوع 
نگریست. به عبارت ساده، در میان دغدغه های مالی 
برندها هنوز هم می ت��وان جایی برای خالقیت های 
زیرکانه یافت. یکی از ای��ن نوآوری های جالب بازی 

با واژگان است. 
اگ��ر بخواهی��م منصفانه قض��اوت کنیم، بیش��تر 
نویس��ندگان اروپایی معتقدند ک��ه بازی با کلمات و 
دیگر آرایه های ادبی مانند سجع، تشبیه و جناس در 
زبان انگلیسی )مانند همه زبان ها( غیر قابل اجتناب 
اس��ت. انجام چنین کاری در تبلیغ��ات می تواند به 
راحتی توجه مخاطب را به خود جلب کرده و لبخند 

رضایت را روی لب های وی نشاند. 

ایده
ایده این شماره براساس طرح برند DEC )شرکت 

تجهیزات دیجیتال( پایه گذاری شده است. 
هنگام��ی ک��ه دوس��تم ان��درو دک از م��ن برای 
طراح��ی آگهی کمپین برندش دعوت به عمل آورد، 
ذهن من درگیری بس��یار زیادی ب��ا اهداف مدیران 
تج��اری پیدا کرد. در واقع مس��ئله اصلی من تعیین 
مهم ترین هدفی که برندها باید به س��وی آن حرکت 
کنند، محس��وب می ش��د. بر همین اساس شروع به 
جس��ت وجو برای یافتن پاس��خ س��وال  خود کردم. 
اندرو ب��ا ش��رکت های تأمین کنن��ده پیش نیازهای 
برگزاری کنفرانس، سازمان های تجاری و همچنین 
انجمن های حرفه ای سروکار داشت. به عبارت ساده 
همکاران تجاری اندرو شامل همه شرکت هایی است 
که قص��د برگزاری کنفرانس های تج��اری دارند. در 
ای��ن مورد نکته ای باید یادآوری ش��ود؛ بیزاری همه 
ما از س��خنرانی در یک س��الن نیمه خالی یا بدتر از 
آن در حضور افراد اندکی که تنها صندلی های ردیف 
اول و دوم را پر کرده اند، ریش��ه در باور مشترک مان 
 DEC دارد. بنابراین هنگام طراحی تیتر آگهی برند
هدف اصلی جلب نظر مشتریان بود. در همین راستا 
یک ش��عار نسبتا خالقانه را طراحی و به منزله شعار 
اصلی کمپین به کار بردم: »چه خواهد شد اگر شما 
کنفرانس��ی را برگزار کنید و تع��داد افراد زیادی به 
کنفرانس تان بیایند؟« ایده اصلی این آگهی براساس 
شعار مشهور دهه 60 میالدی بود. این شعار عبارت 
ب��ود از اینکه »چه خواهد ش��د اگ��ر جنگی صورت 
بگیرد و کس��ی به میدان نبرد نیاید؟« چنین ش��عار 
تاریخ��ی به اندازه ای دارای بار معنایی و تأثیرگذاری 
اس��ت که حتی امروزه هم از آن اقتباس های موفق 
صورت می گیرد. تنها خالقیتی که من در تبدیل این 
ایده به شعار کمپین به کار بردم، تبدیل »هیچ کس« 
به »افراد زیاد« بوده است. این عمل صرفاً یک بازی 
س��اده با کلمات نبود. در واقع به عن��وان طراح یک 
آگهی باید در وهله نخس��ت به فکر س��ود ش��رکت 
متبوع تان باشید، در غیر این صورت خبری از کسب 
سود نخواهد بود. اگر به اندازه کافی مهارت و اعتماد 
ب��ه نفس دارید ک��ه بتوانید با ش��عارهای تأثیرگذار 
تاریخ��ی بازی کرده، از ادبی��ات و ارائه های آن بهره 
گرفت��ه، کوتاه��ی متن را رعایت ک��رده و در نهایت 
ضرب��ه اصل��ی را به بهتری��ن وجه بر مش��تری وارد 
س��ازید، نباید منتظر وقوع معجزه باش��ید. در واقع 
اگر این ش��رایط در کسی وجود داش��ته باشد، یک 
نوع معجزه در دنیای تبلیغات محسوب خواهد شد؛ 
نتیجه ای که در صورت انجام صحیح بازی با واژگان 
به دس��ت خواهی��د آورد، لبخند مخاطب و س��پس 

جلب نظرش است. 

آنچهدرعملبایدانجامدهید
- هنگ��ام طراحی تیتر آگهی هی��چ الزامی وجود 
ندارد ک��ه تنها به آنچه در بخش ای��ده ذکر کردیم 
پایبن��د بمانید. به عبارت س��اده، نق��ش خالقیت را 
هرگز فراموش نکنید. این خالقیت هاست که از یک 

فرد معمولی کارآفرین خواهد ساخت. 
- اگر قصد دارید از عناصر ش��وخ طبعی و کمیک 
در آگهی تان اس��تفاده کنید، پیش��نهاد من مطالعه 
دو کتاب مؤثر در این زمینه اس��ت. »حاال خنده دار 
اس��ت« نوش��ته دیوی��د بردبوری و ج��و مک گرس. 
همچنین ستون های فکاهی روزنامه نیویورک تایمز 

را نیز نباید از یاد برد. 
 

پنجشنبه، بیست و چهارم فروردین ۹6 در 
مرکز تهران گروهی از فعاالن تبلیغات گردهم 
آمدن��د تا به بهان��ه رویداد ن��وروزی ایران ادز 

دیداری تازه کنند. 
ایران ادز جریان مس��تقلی است که با هدف 
آم��وزش، استانداردس��ازی و نمایش آثار برتر 
صنع��ت تبلیغات ای��ران از ۱۳۹۴ کار خود را 
آغاز کرده و با برگزاری رویدادهایی در فضای 
وب و نیز به ش��کل حضوری تالش می کند تا 
بدن��ه تبلیغات ایران را فارغ از رقابت ها به هم 

نزدیک کند. 
در رویداد اخیر بیش از 70 فعال تبلیغات و 
همراه ایران ادز در محل کافه تبلیغات گردهم 
آمدن��د ت��ا عالوه بر دی��د و بازدی��د نوروزی، 
هدایای برگزیدگان رویداد بهترین آگهی های 
نوروزی ۱۳۹6 را به آن��ان اهدا کنند. رویداد 
بهترین آگهی های نوروزی ۹6 با هدف معرفی 
بهترین آثاری تبلیغاتی ای که در رس��انه های 
مختلف انتش��ار یافته بودند، برگزار شد و در 
هر بخ��ش از میان ۱0نامزد اصل��ی، بهترین 
خروجی ه��ا ب��ا آرای اهالی تبلیغ��ات انتخاب 

شدند. 
در این رویداد ماکان مهرپویا، مدیر ایران ادز 
پیرام��ون اهداف ایران ادز و همچنین هدف از 
برگ��زاری دورهمی ه��ای فع��االن تبلیغ��ات 

صحبت ک��رد. وی گفت با توج��ه به افزایش 
 ۹۵ دوم  نیم��ه  در  تبلیغ��ات  س��فارش های 
و چش��م انداز ۹6 ب��ه نظر می رس��د آموزش 
همه جانبه نیروهای فعال در صنعت تبلیغات 
و آش��نایی با روش های نو و بومی س��ازی آنها 
برای بازار داخلی امری مهم و اجتناب ناپذیر 
به نظر می رس��د. همچنین تقدیر از تبلیلغات 
برگزیده باعث می ش��ود فعاالن تبلیغات و نیز 
برندها با ان��رژی مضاعف��ی در صحنه حاضر 

شوند. 
در ادام��ه روند انتخ��اب و رای گیری آثار و 
دالیل برگزاری آن ش��رح داده ش��د و سپس 
جوای��ز برگزیدگان تقدیم آنان ش��د؛ جوایزی 
ک��ه به مجری��ان آثار تعل��ق می گرفت و فارغ 
از جوای��ز معم��ول چنین جش��نواره هایی، به 

محصوالت فرهنگی خالصه می شد. 
ش��کل برگزاری روی��داد انتخ��اب بهترین 
آگهی ه��ای نوروز ۹6 به این ص��ورت بود که 
هیأت انتخاب با دریافت آثار تبلیغاتی  نوروزی 
و  اجراکنندگ��ان  تبلیغات��ی،  آژانس ه��ای  از 
صاحبان آگهی و نی��ز مانیتور کردن آگهی ها 
در س��ه بخش محیطی، تلویزیونی و دیجیتال 
که در ن��وروز ۹6 اک��ران ش��ده اند، ۱0اثر را 
به عن��وان نامزد انتخاب می کردند. ویژگی این 
آثار در چند نکته خالصه می ش��ود؛ از نمونه 
مشابه خارجی ساخته نشده باشند، از کیفیت 
الزم برخ��وردار باش��ند و در رس��اندن پیام، 

موفق و رویکرد نوروزی داش��ته باش��ند. پس 
از انتخاب۱0ک��ار به عنوان نام��زد، آثار میان 
۳۵00 عض��و فعال در عرص��ه تبلیغات ایران 
به رای گیری گذاش��ته ش��د. در این میان در 
بخش هایی هم به دلیل به حدنصاب نرسیدن 
آرا یا نداش��تن امکانات مناس��ب مانیتورینگ 
)مث��ل بخ��ش آگهی ه��ای چاپ��ی( نامزدی 
اعالم نش��د. رقابت در برخ��ی بخش ها مانند 
بخ��ش تلویزیونی جدی تر ب��ود و صاحبان و 
تولیدکنندگ��ان آگه��ی ت��الش می کردند تا 
بتوانند برای کارهای خ��ود رأی جمع کنند. 
هرچند مش��ارکت رای دهندگان باعث ش��د 

کاری صرفا به این دلیل انتخاب نشود. 

برگزیدگانرویدادانتخاببهترینآگهی
نوروز۹۶

بیلب��ورد  محیط�ی:  آگه�ی -بهتری�ن
آس��ان پرداخت، ک��ار محم��د رضا بهش��تی، 

استودیو آپ
به نظر می رس��د س��ادگی عم��دی موجود 
در ای��ن آگه��ی و چش��م نوازی اج��رای آن و 
هماهنگ��ی ب��ا ح��ال و هوای ن��وروزی باعث 
ش��د بیش��ترین آرا به این کار اختصاص یابد. 
ای��ن کار که خ��ارج از فض��ای آژانس ها و در 
استودیوی خود صاحب آگهی تولید شده بود، 
نشان داد که اگر صاحبان کسب و کار با دانش 
کاف��ی خروجی ه��ای تبلیغاتی تولی��د کنند، 

می توانند موفق باشند. هرچند معموال خالف 
این امر ثابت شده است. 

-بهتری�نآگه�یدیجیت�ال: تبری��ک 
نوروزی کانون آنی بین

آگهی نوروزی کانون آنی بین نیز با تکنیک 
موش��ن گرافیک، ع��الوه ب��ر س��اختار روایی 
مناس��ب، اجرای خوبی داش��ت و میان سایر 

آگهی های این بخش بهتر دیده شد. 
-بهترینآگهیه�ایتلویزیونیبدون
اولوی�ت: آگهی بانک ش��هر، آژانس ش��بکه 
آفت��اب، کارگ��ردان: مس��عود علی محمدی، 

کپی رایتر: شاهین خلیل پور
آگهی بانک تجارت، آژانس تدبیر پاسارگاد، 
نویس��نده و کارگ��ردان: پوریا غف��اری، مدیر 

هنری: پیمان خماند
آگه��ی کمیته امداد ام��ام خمینی، آژانس 

بادکوبه، کارگردان: وحید الوندی
در بخ��ش آگهی های تلویزیونی قرار ش��د 
سه برگزیده معرفی ش��وند. آگهی بانک شهر 
به دلیل تکنی��ک، ارتباط خوب اجرا با ایده و 
ساخت خوب بیش��تر مورد توجه قرار گرفت. 
بانک شهر که امسال بیش��ترین تعداد آگهی 
را در پخ��ش نوروزی دارا بود، یک نامزد دیگر 

هم در این رویداد داشت. 
آگه��ی بان��ک تج��ارت قصه ای ش��یرین و 
کودکانه را روایت می کرد و بازیگردانی خوب 
باعث ش��د م��ورد توجه اهال��ی تبلیغات قرار 

گیرد. اتصال مؤثر نوروز به س��رمایه گذاری در 
بان��ک از دالیل دیگر امتی��ازآوری این آگهی 

بود. 
ام��ا در ادامه تولی��د آگهی ه��ای فرهنگی 
کمیت��ه امداد امام خمینی، آگهی نوروزی آن 
نیز مانند اغلب کاره��ای قبلی با اقبال اهالی 
تبلیغ��ات روبه رو ش��د. کانس��پت همیاری و 
نوع دوس��تی در آستانه س��ال نو با کارگردانی 
خ��وب و تأثیرگذار به خوبی به چش��م آمده 

است. 
ب��ه  حاض��ران  جوای��ز،  اه��دای  از  پ��س 
گپ وگفت های صنف��ی پرداختند. مهرپویا در 
پایان ابراز امیدواری کرد به بهانه های مختلفی 
که تبلیغات در آنها پررنگ تر می ش��ود یعنی 
ماه رمضان، بازگشایی مدارس و مناسبت های 
خاص، باز ه��م دورهمی های صنفی با کمک 
اهال��ی تبلیغ��ات، برنده��ا و صن��وف مرتبط 
برگزار شود تا عالوه بر شناسایی ظرفیت های 
تبلیغات ایران، از کارهای شاخص به این بهانه 
تقدیر ش��ود و در نهایت ب��ر کیفیت تبلیغات 
ایران و ارتقای جایگ��اه برندهای ایرانی تأثیر 

مثبت بگذارد. 
حض��ور افراد مرتبط با صنع��ت تبلیغات از 
آژانس ه��ای تبلیغاتی متفاوت نش��ان داد که 
برخ��ی از اهال��ی تبلیغات نیاز دارن��د تا فارغ 
از فض��ای رقابت��ی دور هم جمع ش��وند و از 

تجربیات هم در این صنعت استفاده کنند. 

تبلیغات خالق

آگهی:آژانسامالکCY22_ شعار:خانههاییدقیقااندازهشما

ایستگاه تبلیغات

حیواناتغمگینوهشداربهبچهها
دربارهآلودگیباموادپالستیکی

ن��ام  ب��ه  گفت وگ��و  غیر انتفاع��ی   انجم��ن 
» Sea Shepherd«  در ص��دد اس��ت تا به کودکان 
درباره آلودگی های زیس��ت محیطی به روشی استادانه 

و تقریباً غم انگیز هشدار دهد. 
ب��ه گزارش ام.بی. ای نیوز، این س��ازمان با همکاری 
آژان��س تبلیغات��ی » Fred & Farid « ش��انگهای 
ی��ک س��ری ش��خصیت حیوان��ی زیب��ا موس��وم به 
»Pollutoys«را طراح��ی کرد که ق��ادر به نمایش 
لبخند ه��ای معمول��ی یک حیوان دس��ت آموز یا توله 
سگ نیستند. در عوض نگاه آنها کاماًل نشان از ویرانی 

دارد اما دلیل مهم این ناراحتی و غم چیست؟ 
ب��ا مش��اهده بدن نش��انه گذاری ش��ده کوس��ه ها، 
پلیکان ه��ا، نهنگ ها و پنی پنگوئن ها ش��ما تکه هایی 
از قات��الن این حیوان��ات دریایی یعنی ن��ی، فنجان، 
کیسه های پالستیکی، لیوان نوشابه و بادکنک را روی 

پوست شان می یابید. 

برترین های تبلیغات نوروزی
ازدیدفعاالنتبلیغات

الههعسگری
Elh.asgari@gmail

ایده های طالیی
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بی ش��ک مهم تری��ن رویداد 
رقابت های  بین المللی  ورزشی 
المپی��ک جهان اس��ت که هر 
چهار س��ال یک بار تماشاگران 
زی��ادی را از سراس��ر دنی��ا به 
نظاره این رقابت های نفس��گیر 
کوهن��وردان  ام��ا  می نش��اند 
دورمان��ده از صحنه المپیک با 
پنجه افکندن در صخره و برف 
از ارتفاعات��ی می گذرند و پا بر 
قله هایی می گذارند که چه بسا 
فرات��ر از س��کوهای نخس��ت 
باالترین  ایس��تاده اند.  المپیک 
س��کوی افتخ��ار کوهن��وردی 
در جهان، ورود به باش��گاهی 
۸۰۰۰متری هاست  به  موسوم 
ک��ه تاکن��ون در دنیا فقط 34 
نفر توانس��ته اند نام خود را در 
آن ثبت کنن��د. همه این 34 
نفر 14 قل��ه باالی ۸۰۰۰ متر 
دنیا را فت��ح کرده اند و جالب 
اس��ت بدانید ک��ه از میان آنها 
فقط 15 نفر توانس��ته اند این 
موفقی��ت را ب��دون کپس��ول 
اکس��یژن به دس��ت آورند. در 
۸۰۰۰تایی ها  باشگاه  فهرست 
نام ایران به چش��م نمی خورد 
اما به زودی ب��ا همت  »عظیم 
پرافتخار  قیچی ساز« کوهنورد 
ایرانی ک��ه تاکنون بر فراز 13 
قله ایستاده، نام کشورمان نیز 
در باش��گاه ۸۰۰۰تایی ها ثبت 
خواهد ش��د. لوتس��ه، آخرین 
عظیم  راهیاب��ی  ب��رای  قل��ه، 
قیچی س��از به باش��گاه جهانی 
بان��ک  و  ۸۰۰۰متری هاس��ت 
سامان س��عی کرده با حمایت 
مال��ی و معن��وی او، در ای��ن 
مس��یر همراه و همنورد خوبی 
برای او باش��د. در گزارش زیر 
مومنی،  منص��ور  صحبت های 
مدیر رواب��ط عمومی و صدای 
س��امان  بان��ک  مش��تریان 
س��یداحمد طاهری مدیرعامل 
بان��ک س��امان و عظیم قیچی 
برجس��ته  کوهن��ورد  س��از 
کشورمان را در نشست خبری 
کمپین »ایران باال« و حمایت 
از این رویداد  خواهید خواند. 

امید به صعود نام و پرچم 
ایران 

بانک سامان با درک اهمیت 
ملی و بین المللی این دستاورد 
تاریخی و براس��اس برنامه های 
مس��ئولیت   ح��وزه  در  خ��ود 
اجتماعی، کمپین و پویش ملی 
حمایت از عظیم قیچی ساز در 
این صع��ود تاریخی را طراحی 
کرده اس��ت تا این کوهنورد با 
آخرین  بتواند  آس��وده   خیالی 
قله ۸۰۰۰مت��ری را فتح کند. 
این  مطالعات��ی  فعالیت ه��ای 
کمپی��ن از پایی��ز 1395 آغاز 
ش��د و در 15 بهمن ماه همان 
س��ال با عقد قرارداد همکاری 
می��ان بانک س��امان و عظیم 
به  رس��می  قیچی س��از شکل 
خود گرف��ت. اتاق فکر کمپین 

پ��س از بررس��ی های مختلف 
ن��ام »ایران ب��اال« را برای این 
کمپین برگزی��د.  »ایران باال« 
با بی��ان امید به صع��ود نام و 
ای��ران در صحنه های  پرچ��م 
جهان��ی مع��ادل »فرزن��د« را 
نی��ز از زب��ان آذری وام گرفته 
و عظیم قیچی س��از را که زاده 
آذربایجان اس��ت صدا می زند:  
»ایران  ب��اال«،  »فرزند ایران«. 
ب��رای عظی��م  لوتس��ه  فت��ح 
از خوان  قیچی ساز، گذش��تن 
ب��ه  ورود  ب��رای  چهارده��م 
باش��گاه ۸۰۰۰متری هاس��ت، 
او تمرینات خ��ود را برای این 
صعود از زمس��تان 1395 آغاز 
کرده است و طبق برنامه، روز 
2۰ فروردی��ن 1396 تهران را 
به مقصد نپال ترک کرد تا قله 
پر از یخ لوتس��ه را در یکی از 
روزهای نیمه اردیبهشت ماه تا 

اواسط خردادماه فتح کند. 

حفظ شأن ورزش 
کوهنوردی 

روابط  مدیر  مومنی،  منصور 
ص��دای  و  عموم��ی 
مش��تریان در نشس��ت 
خبری کمپی��ن »ایران 
باال« ک��ه 19 فروردین 
م��اه برگزار ش��د، بیان 
کرد: عظیم قیچی س��از 
نخس��تین فرد در ایران 
اس��ت ک��ه به یک��ی از 
کوهن��وردی  بزرگ��ان 
ای��ران و جه��ان تبدیل 
ش��ده اس��ت. متأسفانه 
در کش��ور م��ا خیل��ی 

روی ورزش کوهنوردی و این 
اتفاق مانور داده نشده است و 
ما امیدوارم با کمک دوس��تان 
و پتانس��یلی که این ماجرا در 
بتوانی��م  دارد،  خ��ودش  ذات 
را  کوهن��وردی  ورزش  ش��أن 
حفظ کرده و این کار را عمیق 
و دقیق به دیگران بشناسانیم. 
طاه��ری،  س��یداحمد 
مدیرعامل بانک سامان در این 
نشس��ت در مورد این حمایت 
بیان کرد: باعث افتخار ما است 
ک��ه در خدمت یک ورزش��کار 
هستیم و آمده ایم موفقیت های 
او را جشن بگیریم. تقارن این 
جلس��ه با ماه مبارک رجب را 
نیز به ف��ال نی��ک می گیریم. 

آرزوی توفیق برای این ورزش 
و بازگشت موفق این ورزشکار 
از ای��ن س��فر را داریم. چنین 
افرادی اس��م ای��ران را در دنیا 
ب��اال بردند و امیدواریم هر روز 
ش��اهد موفقیت های روزافزون 

او باشیم. 

مشکالت و مصائب یک 
صعود 

در ادام��ه عظیم قیچی س��از 
ای��ن  در  ک��ه  مش��کالتی  از 
مس��یر با او همراه بود صحبت 
کرد و افزود: س��ال 93 بعد از 
س��یزدهمین صعود به منطقه 
برای صعود لوتسه عازم شدیم 
ام��ا به علت بهمن��ی که پیش 
آم��د، دول��ت نپال صع��ود را 
کنس��ل کرد. س��ال 94 نیز به 
علت زلزله منج��ر به تعطیلی 
منطقه صع��ود چی��ن و نپال 
ش��د. س��ال 95 مجددا برای 
صعود به لوتس��ه اعزام شدیم، 
اما بع��د از صعود اورس��ت به 
دلی��ل س��انحه ای ک��ه ب��رای 
یک��ی از بارب��ران محلی پیش 

آم��د و منجر به فوت او ش��د، 
این صع��ود را متوقف کردیم. 
در بس��یاری از این مسیرها ما 
همنوردانی از چین و اس��پانیا 
داش��تیم ک��ه جان ش��ان را از 
دست دادند. باید قدم های آخر 
را با احتیاط برداشت و در واقع 
پیام صعود این است که صعود 
به ه��ر نح��و ممکن درس��ت 

نیست. 

اسپانسر معنوی برای 
صعودی بی دغدغه

م��ورد  در  کوهن��ورد  ای��ن 
حمای��ت بانک س��امان از این 
رویداد می گوید: بانک س��امان 
اسپانس��ر مالی این ماجراست 

که ای��ن برنام��ه و هزینه های 
آن را س��اپورت خواه��د کرد 
ت��ا بتوانم صع��ودی بی دغدغه 
داش��ته باش��م و بحث معرفی 
این رشته ورزشی نیز پررنگ تر 
ش��ود. کش��ورهای دیگ��ر نیز 
ب��ا س��رمایه گذاری در پی این 
هس��تند که افتخار این صعود 
را ب��ه نام خ��ود کنن��د. بانک 
س��امان در کشور ما با پوشش 
دادن این هزینه ها و حمایت از 
صعود آخر سعی دارد نام ایران 
را در سطوح بین المللی در این 
رشته بیشتر مطرح کند. سعی 
کردی��م ب��دون امکانات خاص 
و ب��دون اکس��یژن این صعود 
را انج��ام دهی��م تا ارزش��ش 
بیشتر ش��ود. به همین منظور 
تمرین��ات هوازی داش��تم که 
قل��ب، ریه و عضالتم را تمرین 

دهم. 

نگاه تبلیغاتی نداریم 
در انتها منص��ور مومنی در 
پاسخ به سوال »فرصت امروز« 
در خص��وص جزییات و هدف 
بان��ک س��امان از ای��ن 
حمایت و چ��را تصمیم 
به این امر گرفته شده و 
قیچی ساز  عظیم  اینکه 
حمای��ت  ای��ن  ب��رای 
انتخ��اب ش��ده اس��ت، 
کمپین  ای��ن  می گوید: 
حمایت  همانن��د  نی��ز 
بانک سامان از تیم ملی 
والیبال اس��ت. وضعیت 
گذش��ته  در  والیب��ال 
همانن��د ام��روز نب��ود. 
جال��ب اس��ت بدانی��د که چه 
در والیبال و چ��ه کوهنوردی 
پیش��نهاد از جان��ب م��ا بود. 
پتانسیل خود آقای قیچی ساز 
و اهمیت��ی ک��ه ب��رای جامعه 
ایران دارد، ای��ن توانمندی را 
دارد که صع��ود را با موفقیت 
به اتمام برساند. ما خیلی نگاه 
تبلیغاتی به این ماجرا نداریم، 
بلکه هدف ما این است که پیام 
صع��ود و ورزش کوهنوردی را 
به گ��وش جهانیان برس��انیم. 
او تاکن��ون 13 صع��ود انجام 
داده و حت��ی 13 درصد مردم 
ما نی��ز او را نمی شناس��ند. با 
برگ��زاری این کمپین س��عی 
بیشتری روی  کردیم شناخت 

یکی از بزرگ ترین ورزشکاران 
تاریخ ایران ایجاد کنیم. بیشتر 
اتفاقات��ی که این ورزش��کار با 
آن مواجه بوده ناش��ی از عدم 
امکان��ات و کم توجه��ی بوده 
اس��ت که م��ورد اول اهمیت 
بیش��تری دارد. امیدواریم این 
موفقیت به خوب��ی پیش رود 
و ایش��ان صع��ودی بی دغدغه 
داش��ته باش��ند. ما با ایش��ان 
قراردادی دو س��اله بس��تیم تا 
از نظر ذهن��ی در آرامش بوده 
و صع��ود را طی این دو س��ال 
انجام دهند و بازه زمانی تعیین 
نکردی��م. امیدواریم با حمایت 
ایش��ان پی��ام امید ب��ه جامعه 
انتق��ال دهیم و همنورد خوبی 
همچنین  باش��یم.  برای ش��ان 
کوهن��وردان همیش��ه دغدغه 
بیمه را دارند؛ بانک س��امان با 
فراهم ک��ردن خدمات بیمه ای 
برای ایشان، این دغدغه را نیز 

مرتفع ساخت. 

پیشقدم شدن در حمایت 
از ورزش 

او در پاسخ به این سوال که 
آیا عظیم قیچی ساز می تواند 
به عنوان یک سلبریتی، سفیر 
محسوب  س��امان  بانک  برند 
شود، ادامه می دهد: همانطور 
ک��ه می دانید حمای��ت مالی 
ایش��ان ج��زو  از  و معن��وی 
برنامه های ما است، اما هدف 
ما فراتر از این است که صرفا 
بخواهیم از ایشان بهره برداری 
دهی��م.  انج��ام  تبلیغات��ی 
برنامه های  چنی��ن  امیدوارم 
تم��ام  در  اسپانس��رینگی 
بنگاه های تجاری پیش بیاید، 
چرا که به اعتقاد بنده اگر کار 
خوب انجام دهید، بهره خوب 
نیز خواهید برد. قطعاً اگر این 
همراهی درست شکل بگیرد 
چه بخواهی��م و چه نخواهیم 
ایشان س��فیر برند ما شده اند 
و به معرفی نیاز نیست. او در 
انتها در پاس��خ به این سوال 
که بانک سامان در آینده باز 
هم حامی ورزشکاران دیگری 
خواه��د ش��د، می گوی��د: در 
کمپین های  اخیر  س��ال های 
م��ا هیچ گ��اه بی ارتب��اط ب��ا 
ورزش نبوده است و در واقع 
در دو ح��وزه هن��ر و ورزش  
کارهایی را انج��ام دادیم. باز 
هم کمپین در راس��تای هنر 
داش��ت  خواهی��م  ورزش  و 
که ب��ه نوبه خ��ود اتفاق های 
ارزشمندی هس��تند. رویکرد 
متفاوت��ی ک��ه بانک س��امان 
بنگاه های  دیگ��ر  به  نس��بت 
تج��اری دارد این اس��ت که 
بانک سامان خودش ورزشی 
را که پتانسیل سرمایه گذاری 
دارد شناس��ایی ک��رده و کار 
را خ��ودش پیش��نهاد داده و 
اغواگرانه  پیش��نهاد  منتظ��ر 
تبلیغات��ی نمی ماند و س��عی 
ذه��ن  در  جایگاه س��ازی  در 

مخاطب دارد. 

نگاهی به برنامه های وفاداری 
بانک های ایرانی

ب��ا رقابتی ش��دن ب��ازار داخل��ی، در دهه گذش��ته 
بانک ه��ای ایران��ی س��رمایه گذاری قاب��ل توجهی در 
برنامه های وفاداری داشته اند؛ این سرمایه گذاری  منجر 
به تغیی��ر اس��تراتژی های بازاریاب��ی محصول محور به 
استراتژی های مشتری محور شده است تا از این طریق 
بانک ها به س��مت برقراری روابط س��ودآور با مشتریان 
حرکت  کنن��د.  ام��روزه، اس��تراتژی های بازاریابی در 
صنعت بانکداری ایران دچار تغییرات بس��یاری ش��ده 
اس��ت. در گذش��ته هدف اصلی مدیران ارشد بانک ها، 
جذب مشتریان جدید و ارائه محصوالت متنوع به آنها 
بوده است، درحالی که امروزه مدیران بازاریابی بانک ها 
بیشتر به دنبال ایجاد و حفظ روابط سودآور و بلندمدت 
با مش��تریان وفادار خود هس��تند.  در بسیاری موارد، 
بانک ها مجبور به تغیی��ر محصوالت و خدمات خود با 
توجه به شرایط جدید شده اند. جانمایی شعبات جدید 
بانک ها، ویژگی های انواع کارت های بانکی اعم ازکارت 
هدیه، اعتباری و... ش��رایط اعطای تسهیالت، تأسیس 
باش��گاه مشتریان و بسیاری موارد دیگر، همه و همه با 
توجه به اس��تراتژی های بازاریابی نوین بانک ها، یعنی 
ایجاد و حفظ روابط س��ودآور و بلندمدت با مش��تریان 
وف��ادار بانک ه��ا ص��ورت می گی��رد.  تکنولوژی ه��ای 
نوین ه��م به یاری مدیران بانک ه��ا آمده اند تا بتوانند 
محص��والت و خدم��ات موردنظ��ر خ��ود را از راه های 
آس��ان تر و کم هزینه تری همچون دس��تگاه خودپرداز، 
موبای��ل بانک، اینترنت بانک و مراکز تماس هوش��مند 
به مش��تریان خود ارائه کنند و سطح رضایتمندی آنها 
از ارتباط با بانک ها را افزایش دهند.  بررس��ی ها نشان 
می دهد که بانک های ایران در حال حرکت به س��مت 
عصری نوین در صنعت بانکداری هس��تند؛ عصری که 
در آن مش��تریان دارای بیش��ترین ارزش و پتانس��یل 
سودآوری برای بانک ها هس��تند و شناسایی و تشویق 
آنها در جهت برقراری ارتب��اط بلندمدت و وفادارانه با 
بانک، جزو نخس��تین و مهم تری��ن اولویت های بانک ها 
خواهد بود. در این شرایط مدیران ارشد بانک ها بیشتر 
به دنبال ارائه خدمات مطلوب تر به مش��تریان خواهند 
ب��ود تا مدیریت زنجیره و س��بد محصوالت.  مهم ترین 
عامل در این س��اختار نوین بانک��ی، ایجاد وفاداری به 
بانک در میان مش��تریان بانک است و دیگر مدیران به 
دنبال متنوع سازی بیش از اندازه محصوالت و خدمات 
خود نخواهند رفت. در چنین ش��رایطی کل اطالعات 
مربوط به ه��ر یک از مش��تریان از طریق زنجیره های 
مختل��ف توزیع محص��والت و خدم��ات بانکی در یک 
مکان جمع آوری می ش��وند تا بتوان با تحلیل و بررسی 
دقیق آنها و ضمن شناخت بیشتر از رفتارها و نیازهای 
مشتریان، بهترین پیشنهادات و خدمات بانکی را به هر 
یک از آنها ارائه کرد.  صنعت بانکداری به دلیل ماهیت 
س��رویس مح��ور آن، یکی از صنایع ویژه ای اس��ت که 
برقراری رابطه بلندمدت با مشتریان، تأثیر چشمگیری 
ب��ر س��ودآوری آن خواه��د داش��ت. ترغی��ب و ارائ��ه 
خدمات ویژه به مش��تریان در جه��ت افزایش وفاداری 
و جلوگیری از جذب آنها توسط رقبا، از استراتژی های 
اصلی مدیران بانکی اس��ت. کیفیت خدمات بانکی ارائه 
ش��ده به مش��تریان، نقش بس��زایی در افزایش سطح 
وف��اداری آنها به بانک خواهد داش��ت، اما رضایتمندی 
مش��تریان از برقراری ارتباط با بانک، به مراتب مهم تر 
از کیفیت خدمات ارائه شده اس��ت. شکل گیری اعتماد 
متقاب��ل میان بانک و مش��تریان نیز یک��ی از دیگر از 
فاکتورهای تأثیرگذار در شکل گیری و افزایش وفاداری 
مشتریان بانک هاست. ورود بازیگران و رقبای جدید به 
حوزه ارائه خدمات مالی، مانند اپراتورهای تلفن همراه 
و بیمه ه��ا، نش��انگر اهمیت روزاف��زون حرکت بانک ها 
به سمت پیاده س��ازی برنامه های وفاداری خواهد بود.  
اما باید توجه داش��ت که افزایش خدمات الکترونیکی 
بانک ها، همچون شمش��یر دولبه ای  اس��ت که توانایی 
افزایش ی��ا کاهش میزان وفاداری مش��تریان بانکی را 
داراس��ت. ابزارهای الکترونیک به دلیل افزایش س��طح 
رضایتمندی مشتریان توان افزایش وفاداری مشتریان 
را خواهند داش��ت و از طرف دیگر به دلیل تش��ابه این 
خدم��ات در بانک ه��ای متف��اوت و همچنین کاهش 
میزان ارتباط حضوری میان بانک و مشتریان به هنگام 
استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، ممکن است 

شاهد کاهش میزان وفاداری مشتریان بانکی باشیم. 
به دلیل مشابهت سبد محصوالت و نوع خدماتی که 
به مشتریان در بانک های مختلف ارائه می شود، امروزه 
تنها راه رقابت میان بانک ها در حوزه جذب مشتریان، 
حرک��ت به س��مت پیاده س��ازی برنامه ه��ای وفاداری 
و ارائ��ه راهکارهای ابتکاری و خالقان��ه ارتباطی میان 
بانک و مشتریان اس��ت.  با مطالعه اجمالی برنامه های 
وف��اداری موفقی که در بانک های بین المللی طراحی و 
پیاده س��ازی ش��ده اند، به این جمع بندی می رسیم که 
تمام��ی برنامه های وفاداری در صنعت بانکداری در دو 

قالب کلی ارائه می شوند: 
-1پیاده سازی برنامه وفاداری در کل سبد محصوالت 

بانک
-2پیاده س��ازی برنامه وفاداری برای یک یا دو بخش 

از محصوالت اصلی بانک.
مدل ه��ای کلی رایج در برنامه های وفاداری بانکی را 
 Point هم می توان در س��ه الگوی برنامه امتیازات یا
Discount Pr Programm، برنامه تخفیف��ات یا -
Rewamrd Pr gramm و برنامه جایزه و پ��اداش یا -

gramm تقسیم بندی کرد. 
عضویت مش��تریان در باشگاه مش��تریان بانک ها که 
مهم ترین ابزار اجرای برنامه های وفاداری بانکی اس��ت، 
در کش��ورهای مختلف دنیا با سرعت بسیاری در حال 
رش��د اس��ت. براس��اس مطالعات مؤسس��ه تحقیقاتی 
ارنس��ت و یانگ که در س��ال 2۰14 انجام شده است، 
47درصد از مش��تریان بانکی در سراس��ر دنیا حداقل 
عضو یک برنامه وفاداری بانکی هستند. به عنوان نمونه 
در هندوستان 4۸درصد، در آفریقای جنوبی 45درصد 
و در برزیل 35درصد از مش��تریان بانک ها به عضویت 

حداقل یک برنامه وفاداری بانکی درآمده اند. 

عوامل مؤثر بر رفتار مشتری 

ای��ده آل یک بنگاه اقتصادی که کاال و خدماتی 
را ارائه می دهد، ف��روش نقدی و گردش حقیقی 
پول اس��ت. همه م��ا از چک برگش��تی و وصول 
نش��دن طلب های مان وحش��ت داریم. ش��اید به 
همین دلیل فروشگاه های اینترنتی برای بسیاری 
از فعاالن اقتصادی جذاب بوده و هس��ت، چرا که 
مش��تری بعد از تحقیق به گزینه ای می رسد که 
حاضر است بهای آن را به صورت نقدی پرداخت 

کند تا مالک آن کاال یا خدمت بشود. 
به همین دلیل اهمیت محتوای یک وب سایت 
یا شبکه اجتماعی بسیار باالست، اما پراهمیت تر 
از آن، برنامه و اس��تراتژی تهیه، انتش��ار و رصد 
این محتواست. چگونه یک وب سایت یا محتوای 
ش��بکه اجتماعی می تواند فروش مؤثری در کاال، 
خدمات ی��ا یک تخصص خاص ب��ه وجود آورد؟ 
چشم وهم چش��می از خصلت عم��ده ایرانیان در 
ارتباط��ات و رقابت هاس��ت و عرص��ه بازاریابی و 
فروش نیز از این قضیه مستثنی نیست. روزگاری 
داش��تن یک www و یک ایمیل که روی کارت 
ویزیت درج بش��ود، یک اقدام غیرعادی و جدید 
به نظر می رس��ید اما امروزه نداشتن وب سایت و 
ش��بکه اجتماعی، غیرمنطقی و عجیب به چشم 

می آید. 
پ��س در این ب��ازار پررقابت بای��د چگونه عمل 
کنیم تا باکیفیت ترین نتیج��ه را دریافت کنیم؟ 
بازار رقابت کام��ل در اقتصاد خرد تفاوت هایی با 
بازار رقابت انحص��اری دارد و چنین رقابت هایی 
ب��ا در نظ��ر گرفتن عواملی که بی��ان آنها مجالی 
دیگ��ر را می طلب��د، در ایران بس��یار پرچالش تر 
است. به همین دلیل باید گفت استراتژی محتوا 
و ش��ناخت رفتار مش��تری، نقش کلیدی در یک 
رقابت همراه با ریس��ک در بازار دارد. اگر بخواهم 
ب��ه دلیل��ی بر این موضوع اش��اره کن��م، دغدغه 
مدیر مؤسس��ه حقوقی و وکالتی اس��ت که طی 
یک تم��اس تلفنی، به رغم داش��تن وب س��ایت 
پ��ر از محتوا، ایمی��ل، ش��بکه های اجتماعی و... 
از روند فعالیت مؤسس��ه به هی��چ عنوان رضایت 
نداش��ت و دغدغه فروش بیش��تر را دلیل تماس 
خ��ود اعالم می کرد. در مش��اوره هایی که به این 
مجموعه داده ش��د، به خوبی این نکته محرز شد 
که نبود ش��ناخت صحیح از مشتری، باعث عدم 
نتیجه گیری عمده فعالیت های بازاریابی و فروش 
آن مؤسس��ه بوده است که به طور غیرمستقیم در 
مدیریت هزینه ها، به ویژه زمان هم مش��کالتی را 

ایجاد کرده بود. 
به عنوان مثال نرم افزاره��ای ارتباطی در تلفن 
هم��راه امروزه بی��ش از هر زم��ان دیگری مورد 
توجه کسب وکارها به ویژه در حوزه های بازاریابی 
و ف��روش ق��رار گرفته ان��د. تلگ��رام نی��ز یکی از 
پرکاربردترین این نرم افزارهاس��ت که درخصوص 
محبوبیت آن رس��انه ها و صفحات زیادی صحبت 
کرده و می کنند، اما در علم بازاریابی و فروش در 
مقام یک مدیرعامل یا مدیر فروش به این ابزارها 
چگون��ه باید نگاه کنیم؟ آی��ا خرید اعضای کانال 
تلگرام کار صحیحی اس��ت؟ خرید اعضای تقلبی 
ارزان چطور؟ آی��ا کانال تلگرام 100K به معنی 

موفقیت در بحث فروش است؟ 
اجازه بدهید مطلب را حول یک متن منتش��ر 
ش��ده از یک مدی��ر فروش یکی از ش��رکت های 
ایرانی توضی��ح بدهم که هم درس ه��ای فراوان 
و هم جای تأس��ف بس��یار دارد که بیش از پیش 
نش��ان می دهد چ��را م��ا در بازاریاب��ی و فروش 
بین الملل به رغم وجود این همه مدرس و مشاور، 
موفق نبوده ایم. لطفاً این متن را با دقت بخوانید: 

به ما بپیوندید. . . 
با سالم و عرض ادب. 

. . .  )فامی��ل مدی��ر فروش مطل��ب امروز ما! ( 
هستم. 

میش��ه ازتون دعوت کنم عضو کانال تلگرام ما 
بشید؟ 

ب��ه ی��اری ش��ما نیازمن��دم. . . ممنون��م. . . تا 
جمعمون خیلی بزرگ بشه. . .«

نظرتان چیست؟ پاسخ با خود شما! 
استراتژی بازاریابی محتوا با در نظر گرفتن رفتار 
مش��تری، بر مبنای مراحل و خواندن چند کتاب 
یا مقاله ایجاد نمی ش��ود. شناخت رفتار مشتری 
ب��ه مغز متفک��ر و تحلیل تخصصی نی��از دارد تا 
بتواند فرآیند شما را از سایر کسب وکارها متمایز 
و برای مشتری و بازار هدف، ارزش حقیقی ایجاد 
کند. بای��د بپذیریم اگر محتوای یک وب س��ایت 
اس��تراتژی مشخصی در راس��تای رفتار مشتری 
نداشته باشد، شکست می خورد و روی همه چیز 
اعم از هزینه ها، حقوق کارمندان، نظم س��ازمانی 
و حتی حیات خود کس��ب وکار اثر می گذارد. به 
همین دلیل فعالیت مدیران بازاریابی باید بیش از 
پیش ارزیابی ش��ود. مدیر بازاریابی غیرمتخصص 
در تحلیل فرآیندها، نمی تواند استراتژی صحیحی 
را پی��اده کند. اس��تراتژی غیرصحیح مش��کالت 
فراوانی را برای فعالیت ایج��اد می کند؛ به عنوان 
نمونه، سبب تأکید بیش از حد بر نام تجاری )به 
جای مش��تریان( خواهد ش��د یا اینکه مخاطبان 
بس��یار گس��ترده ای هدف فعالیت های بازاریابی 
قرار می گیرند ک��ه در عمل موجب فروش نهایی 
نمی ش��وند. پس ش��ناخت عوامل مؤث��ر بر رفتار 
مش��تری، نقطه قوت کس��ب وکارهای کوچک و 
متوسط در میدان رقابت با کسب وکارهای بزرگ 
و برندها هس��تند که باید ب��ا کمک متخصص و 
کارشناس صاحب ایده و خالقیت، برنامه ریزی و 

پیاده سازی بشوند. 

کارگاه مارکتینگتجربه هفته شروع سفر »عظیم« برای ورود به باشگاه 8000تایی ها

ایران باال، فرزند ایران

لوتسه، آخرین قله، برای 
راهیابی عظیم قیچی ساز 

به باشگاه جهانی 
۸۰۰۰متری هاست و بانک 

سامان سعی کرده با حمایت 
مالی و معنوی او، در این مسیر 

همراه و همنورد خوبی برای 
او باشد

هدی رضایی 

سجاد رحیمی مدیسه
دکترای مدیریت گرایش بازاریابی

علیرضا جعفری
 مشاور برنامه های وفاداری
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کمک به مدیران مسن

فرآین��د ارتق��ای جایگ��اه در ش��رکت ها معموال 
باعث می ش��ود مدی��ران ارش��د هنگامی ک��ه پا به 
س��ن گذاش��ته اند به منص��ب مدیریت برس��ند. اگر 
جس��ت وجوی س��اده ای در لغت نامه ه��ای مختلف 
انجام دهی��د، اغل��ب در تعریف مدی��ران حرفه ای، 
قی��د تجربه و س��ن زی��اد را به می��ان آورده اند. این 
ام��ر اگرچه س��ازمان را از تجربی��ات و تخصصی که 
فرد موردنظر در طول س��ال ها کس��ب کرده اس��ت، 
بهره مند خواهد س��اخت، ب��ا این ح��ال ایراداتی را 
نیز به همراه دارد. بر اس��اس پژوهش هایی که اخیرا 
صورت گرفته اس��ت، هرچه س��ن افراد افزایش پیدا 
کند، تمایل آنها در راستای انطباق با تکنولوژی های 
نوین کاهش می یابد. بر همین اس��اس یک مدیر پا 
به س��ن گذاش��ته نیاز مبرمی به کمک در راس��تای 
هماهنگ��ی ب��ا تکنولوژی های جدی��د دارد. همه ما 
چنین تجربیاتی را از مواجهه با مدیرانی که کمترین 
آش��نایی با سیس��تم های نوین ندارن��د، در کارنامه 
حرفه ای خود داریم. س��ال 1998 من در ش��رکتی 
فعالیت داشتم که توسط یکی از همین مدیران اداره 
می ش��د. در آن زمان اس��تفاده از سیستم پروژکتور 
برای نمایش فایل های مختلف امری رایج بود. مدیر 
ارشد شرکت نیز در یکی از سخنرانی های خود قصد 
استفاده از این سیس��تم را داشت. با این حال وقوع 
یک نقص جزئی در پخش فایل موردنظر باعث شده 
بود تا وی به کلی قید استفاده از این نوع سیستم ها 
را بزند. مکالمه وی با مس��ئول خرید ش��رکت را به 
خوبی ب��ه یاد دارم:» باید پیش از ش��روع کنفرانس 
ب��ا تیم پش��تیبانی تولیدکننده این دس��تگاه تماس 
گرفت. هیچ کس نباید به خاطر چنین نقص کوچکی 
مشاهده فایل های من را از دست بدهد. هر کاری که 

از دستت برمی آید، انجام بده.«
ش��اید جالب باشد که بدانید به علت آن ایراد فنی 
فایل های مدیر شرکت هرگز در کنفرانس به نمایش 
درنیام��د. اما آنچه در این میان موجب بروز ایراد در 
بخش فایل ها شده بود، مشکل فنی نام نداشت. تنها 
کاری که برای شناس��ایی کامپیوتر توس��ط دستگاه 
باید انجام می شد، اس��تفاده از کلید راهنمای پشت 
دس��تگاه بود؛ نکته ای که به دلی��ل ناآگاهی و عدم 
مطالعه دفترچه راهنما م��ورد غفلت قرار گرفت. به 
یاد داش��ته باش��ید که در چنین مواقعی هرگز مدیر 
موردنظر را به ب��اد انتقاد نگیرید. از هر چه بگذریم، 
وی دارای ق��درت مدیریتی و بوروکراتیک اس��ت و 
ناراحتی وی می تواند موجب سرانجام ناگواری برای 
ش��ما ش��ود. توصیه من این اس��ت که مشکل پیش 
آمده را به مرجعی غیر از ش��خص مدیر ربط دهید. 
به عبارت دقیق تر، بهتر اس��ت مانند من در مواجهه 
با چنین مش��کالتی عم��ل کنید. پ��س از وقوع آن 
مش��کل در زمینه اجرای فایل ه��ای موردنظر مدیر 
ارشد ش��رکت، با هماهنگی های انجام شده تصمیم 
گرفتم که او را با برخی تکنولوژی های جدید آش��نا 
کن��م. اگرچ��ه در آن زمان سیس��تم های نرم افزاری 
هن��وز مانند امروز توس��عه نیافته ب��ود، اما وی را تا 
حدود زیادی با ش��یوه های ارائه مطلب با استفاده از 
فایل های رایانه ای آش��نا ک��ردم. نکته مهم در مورد 
ایده حاضر اهمیت برق��راری ارتباط موثر با مدیران 
بلندمرتب��ه س��ازمان اس��ت. به عبارت س��اده، همه 
کارمن��دان از مهارت های تقریبا یکس��انی بهره مند 
هس��تند. با این حال نکته مه��م در توانایی بروز این 
مهارت ها نهفته اس��ت. هنگامی که توانایی های خود 
را ب��ه فرد دیگری آم��وزش دهی��د، ناخودآگاه نظر 
وی را نس��بت به خود جلب خواهید کرد. بر همین 
اساس آموزش هر نوع فناوری نوین به مدیران ارشد 
یک س��ازمان می تواند منجر به کسب اعتماد آنها و 
دیده شدن در فضای سازمانی شود. اگر قصد آموزش 
برخی نکات به مدیر بخش خود را دارید، بهتر است 

فهرست موارد زیر را در نظر داشته باشید:
1- آموزش کار با نرم افزارهایی نظیر ورد و اکسل، 
فتوشاپ و همچنین شیوه جست وجوی پیشرفته در 

اینترنت
2- نحوه اس��تفاده از برخ��ی فناوری های فیزیکی 
نظی��ر پروژکتور که نقش مهم��ی در ارائه کنفرانس 

دارد.
توصیه های حرفه ای از مدیران موفق

هنگامی که شانس اس��تفاده موقعیت آموزشی به 
مدیران را به دس��ت می آورید، به یاد داش��ته باشید 
که فرآیند آموزش ش��ما باید کامل انجام ش��ود. اگر 
در آین��ده فرد موردنظر در اس��تفاده از فناوری های 
آموزش��ی مشکل داش��ته باش��د، مقصر اصلی شما 
خواهید بود. این امر سرانجام خوشی را برای شما به 

ارمغان نخواهد آورد.

  کسب و کارهای موفق و
 چالش تصمیم گیری 

 
سال ها پیش که دوران کودکی و نوجوانی را سپری 
می کردیم، پرسش رایج بین تمام همسن و سال های 
ما این بود که در آینده دوست دارید چه کاره شوید. 
تعداد بس��یار زیادی از بچه ها به پیشه های مهندسی 
و پزش��کی عالقه داشتند، عده ای که آموزگاران شان 
را دوست داشتند، به پیروی از عالقه شان می گفتند 
می خواهیم معلم ش��ویم. بقیه هم دوس��ت داشتند 
کارهای فنی انجام دهند اما کمتر فردی پیدا می شد 
که بگوید می خواهم یک کس��ب و کار موفق داش��ته 

باشم یا اینکه می خواهم مدیر باشم. 
بس��یاری از اوقات وقتی در س��ازمان یا محل کار 
خ��ود با تصمیم��ی مواجه می ش��ویم که از س��وی 
مدیریت گرفته ش��ده، به این فک��ر می کنیم که آیا 
من ه��م همین تصمیم را می گرفت��م؟ عملکرد من 
در این موقعیت چگونه بود؟ واضح اس��ت که هر فرد 
با توجه به تجربه، دانش و نگرش فردی، پاس��خ های 
گوناگونی برای این پرسش ها دارد. به عبارتی دیگر، 
تصمیم گی��ری فرآیند پیچیده ای اس��ت که همه ما 
در ط��ول روز بارها ناهش��یارانه انج��ام می دهیم. از 
تصمیم گیری ه��ای س��اده برای انتخ��اب خوراک و 
پوش��اک روزانه گرفته تا تصمیم ه��ای پیچیده تری 
ک��ه باید به صورت حرف��ه ای و پخته تر در محل کار 
گرفته ش��وند. تصمیماتی که به نوعی نش��ان دهنده 
نظام اخالقی و ش��خصیتی ما خواهن��د بود. به طور 
خالص��ه تصمیم گیری بر پای��ه دو روند اصلی انجام 
می شود؛ نخست بر پایه احساس. در روش احساسی 
یا شهودی همانطور که از نامش پیداست، احساسات 
و آنچ��ه از درون ف��رد برمی آید ب��ر تصمیم گیری ها 
غالب اس��ت. این روش برای تصمیم گیری های ساده 
و روزم��ره ک��ه نیاز به ص��رف زمان زی��ادی ندارند، 

استفاده می شود. 
دوم ب��ر پای��ه اس��تدالل و منطق اس��ت. در روند 
اس��تداللی یا منطق��ی این فرآیند کم��ی پیچیده تر 
و ب��ا احتیاط و دقت بیش��تری ص��ورت می گیرد و 
طی آن از آمار و ارقام اس��تفاده می ش��ود. بنابر این 
روش تفکر اس��تداللی به رون��د تصمیم گیری جامه 
رسمی تری می پوشاند.  به کارگیری همزمان این دو 
روش باعث می ش��ود روند تصمیم گیری منس��جم تر 
باشد. درواقع ابتدا از طریق منطق و استدالل، آمار و 
ارقام جمع آوری شده و سپس زمانی که به یک مسیر 
مشخص رسیدید احساس را در آن دخیل می کنید. 
به بیانی واضح تر، به این پاسخ می رسید که آیا حس 

خوبی نسبت به اتفاق پیش رو دارید یا خیر؟ 

خودشناسی و مکاشفه درونی مدیران
برخ��ی عوامل فرعی نی��ز در فرآیند تصمیم گیری 
مؤثر هس��تند. عوامل��ی که آگاهی از آنه��ا می تواند 
بسیار مهم باشد. از آن جهت که ساختار شخصیت ها 
و عوامل ش��ناختی انسان ها با یکدیگر متفاوت است 
و هرکس��ی ب��ا زاوی��ه دید خ��اص خود به مس��ائل 
پیرامونش نگ��اه می کند، تصمیم گیری های افراد نیز 
متفاوت اس��ت.  این بسیار مهم است که یک مدیر، 
آگاه باش��د تصمیمی که می گیرد عجوالنه اس��ت یا 
براس��اس تفکر و آرام��ش. درکل هر مدی��ر باید در 
فواصل زمانی مشخص در خصوص خودشناسی وقت 
صرف کند چراکه هرچه مدیران، بیش��تر ظرفیت ها 
و توانایی های خود را کش��ف کنند بیشتر می توانند 

روی تصمیمات مهم خود کنترل داشته باشند. 
نوع مس��ئله یا موقعیتی که قرار اس��ت درباره اش 
تصمیم گی��ری کنید بنا بر س��خت یا آس��ان بودن، 
گزینه هایی پیش روی شما می گذارد. در این مرحله 
هر اندازه مهارت فردی، اجتماعی و دانش بیش��تری 
داش��ته باش��ید به طور حتم با دید بازتری فکر کرده 
و تصمی��م می گیرید. مهارت های ف��ردی به کاهش 
اضطراب و سردرگمی کمک می کنند و سطح اعتماد 
ب��ه نفس را افزایش می دهند. در این میان نمی توان 
برخی از عوامل محیطی مثل دوس��تان، آش��نایان، 
تبلیغات و رس��انه ها را نادیده گرف��ت، چراکه نقش 

پررنگی در روند تصمیم گیری افراد ایفا می کنند. 

 مشورت گرفتن یک گزینه مثبت است اگر. . . 
از مش��ورت با اف��راد متخصص، آگ��اه و باتجربه غافل 
نش��وید. همواره س��عی کنید ذهن تان را بیدار و خالق 
نگه داری��د و راه های جدیدی کش��ف کنی��د. عواملی را 
که مانع از تصمیم گیری درس��ت می شوند درنظر داشته 
باشید و سعی کنید بر آنها غلبه کنید. جالب است بدانید 
که نداش��تن اطالعات کافی همان قدر مخرب اس��ت که 
اطالع��ات بیش از حد نیاز. اف��راط در دریافت اطالعات 
از دیگ��ران منج��ر به  »فل��ج تحلیلی« افراد می ش��ود؛ 
اتفاقی منفی که باعث اختالل در تصمیم گیری می شود. 
بنابراین تا جایی که امکان دارد تعداد گزینه های مهم را 
محدود و باکیفیت کنید. نظرخواهی های زیاده  از حد و 
مش��ورت های وسواسی از تعداد زیادی از دوستان، باعث 
لطمه زدن به روند تصمیم گیری خواهد ش��د. فراموش 
نکنید برخی از عوامل که از دید ش��ما پنهان هستند، به 
طرز عجیبی مانع تصمیم گیری درس��ت می شوند. برای 
حل این مشکل می توانید از شخصی حرفه ای که خارج 

از گروه کاری شما است، کمک بگیرید. 
در انتها می توانیم فرآیند تصمیم گیری را در چند مرحله 
اصلی طبقه بندی کنیم؛ اول اینکه مس��ئله یا وضعیتی را 
که باید درباره اش تصمیم بگیرید بشناس��ید و مش��خص 
کنید. بعد از شناسایی مسئله، تمام راه حل های موجود را 
بررسی کنید. سپس مزایا و معایب آنها را در نظر بگیرید 
و به اصطالح سبک سنگین کنید )از نوشتن و یادداشت 
برداری استفاده کنید و همه جوانب را درنظر بگیرید(. هر 
راه حلی را که به بقیه برتری داش��ت و در ش��رایط مکانی 
و زمانی موجود، بهترین گزینه محسوب می شد، انتخاب 

کنید. در نهایت تصمیم خودتان را بگیرید! 
فراموش نکنید هسته یک کسب و کار موفق شامل 
هزاران تصمیم کوچک اس��ت که به درس��تی اتخاذ 

شده اند. 

یکی  به عنوان  مشتریان  باشگاه 
از ابزارهای ایجاد تجربیات منحصر 
به فرد، این روزها توجه بس��یاری 
از س��ازمان ها را ب��ه خ��ود جلب 
کرده اس��ت. از بانک ه��ای بزرگ 
ت��ا فروش��گاه های کوچک کیف و 
کفش، لوازم آشپزخانه و... همگی 
به دنب��ال راه اندازی یک باش��گاه 
مناسب مش��تریان خود هستند و 
در این راه همیش��ه با سواالت زیر 

مواجه هستند: 
برای راه اندازی باشگاه مشتریان 
باید از کجا آغاز کرد؟ سناریوهای 
مناس��ب جهت اختص��اص امتیاز 
رتبه بندی مش��تریان چیست؟  و 
ابزاره��ای مناس��ب جه��ت ایجاد 

وفاداری در مشتریان چیست؟ 
در این مقاله سعی خواهیم کرد 
ت��ا مراحل راه اندازی یک باش��گاه 
مشتریان را طبقه بندی کرده و در 
مقاالت بعدی به ترتیب هریک از 

این مراحل را واکاوی کنیم. 

قدم اول: باید بدانیم مشتریان 
در یک ارتباط از ما چه 

می خواهند 
آنچه مش��تریان در یک ارتباط 
از شما می خواهند شامل 9 مورد 

زیر است: 
1- دریافت اطالعات محصول

2- درخواست خرید
3- درخواست خدمات

4- پیگیری خدمات
5- پیگی��ری برنامه های فروش 

ویژه
ارزش ه��ای  پیگی��ری   -6

اختصاصی
7- به اش��تراک گذاشتن تجربه 

خرید و مصرف
8- اعالم و پیگیری شکایت

درخص��وص  نظ��ر  اع��الم   -9
رضایت از ارتباط با شما و استفاده 

از کاال و خدمات شما

قدم دوم: ابزارهای الزم برای 
تأمین نیازهای9 گانه مشتریان 

را آماده کنید 
این ابزارها عبارتند از: 

1- محی��ط فیزیکی ش��رکت و 
فروشگاه شما

2- وب سایت
و  تلفن��ی  سیس��تم   -3
به  پاس��خگویی  زیرس��اخت های 

مشتریان
4- فروشگاه مجازی
5- پورتال مشتریان

ی��ا  پی��ام کوت��اه  6- س��امانه 

بسترهای ارتباطی بر بستر موبایل
پروفایل ه��ای  و  صفح��ات   -7
کس��ب و کار شما در ش��بکه های 

اجتماعی
CRM 8- نرم افزار

نرم افزاره��ای  تهی��ه  در  گ��اه 
CRM عجله نکنی��د، ابتدا هفت 
اب��زار اولیه خ��ود را سروس��امان 
دهید، سپس به دنبال نرم افزاری 
باش��ید که توانایی یکپارچه سازی 

آنها را داشته باشد. 

قدم سوم: مانیفست باشگاه 
مشتریان خود را بنویسید 

مانیفست سندی است که در آن 
برنامه ها و هدف هایی را که پس از 
راه اندازی یک باش��گاه باید دنبال 
کند مش��خص می کند. مانیفست 
باشگاه به معنای اعالم بیانیه هایی 
توسط طراحان باشگاه، خطاب به 
مشتریان و سایر ذی نفعان باشگاه 
است و تعیین کننده خط مشی ها و 
اصول و عقاید طراحان باش��گاه به 

شمار می آیند. 
در این سند باید مشخص کنید 
مشتریان هدف باشگاه چه کسانی 
هس��تند، تصویر ذهنی که باشگاه 
منتقل کند چیس��ت،  می خواهد 
دامن��ه اجرایی پروژه ت��ا چه حد 
وسیع اس��ت و اهداف استراتژیک 

باشگاه چگونه تعیین شده اند. 

قدم چهارم: سازمان اجرایی 
پروژه را مشخص کنید 

 در س��ازمان خ��ود کارگ��روه 
راه ان��دازی باش��گاه مش��تریان را 
تشکیل دهید. نماینده مدیریت و 
نمایندگانی از واحدهای بازاریابی، 
ف��روش، خدمات پ��س از فروش، 
روابط عمومی بای��د حتماً در این 
کارگروه حضور داشته باشند. این 
کارگروه به عنوان نخس��تین اقدام 
مانیفس��ت باش��گاه را که معموالً 
زایده ذهن مدیر ارشد است اصالح 

می کند و توسعه می دهد. 

قدم پنجم: تعیین حدود و 
قصور باشگاه

تع��داد محص��والت و خدماتی 
را که مج��وز اس��تفاده از آنها در 
باش��گاه وجود دارد تعیین کنید. 
خود  اس��تراتژی ها  و  استانداردها 
جهت تهاتر، مشارکت یا همکاری 
با س��ایر باش��گاه ها را مشخص و 
تصویب کنید. مجوزها، ظرفیت ها 
و محدودیت های قانونی طرح اولیه 
خود را بررس��ی و نیروی انس��انی 
در دس��ترس جه��ت اجرای طرح 
را ب��رآورد کنی��د. محدودیت های 

زمانی اج��رای برنام��ه را در نظر 
بگیرید و ساختار سازمانی اجرای 
طرح با شرح وظایف هر عضو این 

ساختار را طراحی کنید. 

قدم ششم: جمع آوری 
داده های مشتریان 

خری��د  رفتاره��ای  فراوان��ی 
محصوالت و خدمات مشتریان را 
بررسی کنید. این بررسی ها را در 
حوزه خرید، بسته های خرید، نظم 
و توالی خرید بس��ته های محبوب 
و... تمرکز دهید. قدم دوم در این 
قسمت، تفکیک نیازهای مشتریان 
و ارزیاب��ی اولی��ه ع��دد رضایت و 
میزان وفاداری مش��تریان اس��ت. 
این فعالیت ها در دو مرحله انجام 
می پذی��رد؛ اول از طریق برگزاری 
جلس��ات خبرگ��ی و اس��تفاده از 
نظرات مدیران و نظرس��نجی های 
پیش��ین و دوم از طریق برگزاری 
مصاحبه ه��ای  از  مجموع��ه ای 
هدفمند. اینکه چگونه باید میزان 
رضایت و وفاداری را اندازه گرفت 
خود شرح مفصلی دارد که در این 
متن امکان پرداختن به آن نیست. 
در ادام��ه همین سلس��له مقاالت 
به بررس��ی مفصل تر این مس��ائل 

خواهیم پرداخت. 

قدم هفتم: انتخاب و تعیین 
استراتژی های راه اندازی و 

توسعه باشگاه
در این مرحله مش��خصا س��ند 
تدوی��ن  باش��گاه  اس��تراتژیک 
خواهد ش��د. ای��ن س��ند حاوی 
اه��داف و چش��م انداز و همچنین 
اس��تراتژی های باش��گاه به عنوان 
یک کس��ب و کار اس��ت. بر مبنای 
یافته ه��ای مراح��ل قب��ل، برنامه 
راهبردی آغاز، نگهداری و توسعه 
باش��گاه نگارش خواهد ش��د. این 
دربرگیرن��ده  همچنی��ن  برنام��ه 
طرحی جهت استاندارد س��ازی و 
ممیزی باشگاه خواهد بود تا بتوان 
از طری��ق آن برنامه ه��ای »بهبود 
مستمر« و »توسعه پایدار« باشگاه 

را پیاده سازی کرد. 

قدم هشتم: طراحی ادبیات 
باشگاه 

منحص��ر به فرد ب��ودن امکانات 
و خدم��ات یک باش��گاه در وهله 
اول، توس��ط یک ادبیات گفتاری 
می ش��ود.  منعکس  منحصر به فرد 
اگر رتبه بندی اعضای مش��تریان 
شما بر مبنای مش��تریان طالیی 
و نق��ره ای و... بیان ش��ود، آیا بازار 
ه��دف تفاوتی بین این باش��گاه و 

سایر باش��گاه ها قائل خواهد شد؟ 
بنابراین با مشارکت تیم مشاوران 
برند خ��ود باید ادبیاتی مناس��ب 
باشگاه خود طراحی کنید. در واقع 
مشخص کنید دسته های مختلف 
اعضا، رده ه��ای مختلف عضویت، 
جوای��ز و... را چگون��ه نامگ��ذاری 

می کنید. 
قدم نهم: تعیین شیوه های 

دسته بندی مشتریان
یک باشگاه اگر دارای سناریوی 
یکسان برای تمام مشتریان باشد 
مطمئناً شکس��ت خواه��د خورد. 
برای ارائ��ه خدمات اختصاصی به 
هر دس��ته مش��تری باید در ابتدا 
روش مناس��بی برای دسته بندی 
ش��یوه های  داش��ت.  مش��تریان 
مختلفی در دسته بندی مشتریان 
وج��ود دارد. مهم تری��ن اصل در 
دس��ته بندی مش��تریان توجه به 
ارزش های دریافتی ما از مش��تری 
اس��ت. به این مفهوم که بر مبنای 
ارزشی که برای ما خلق می کنند 
بای��د دس��ته بندی ش��وند. ای��ن 
می توانن��د حجم خرید،  ارزش ها 
تعداد دفع��ات خرید، تواتر خرید، 

سبدهای خرید و... باشد. 

قدم دهم: تعیین عوامل مؤثر 
بر وفاداری ادراکی و معامالتی 

دسته های مختلف مشتریان
هر دسته از مشتریان  )داخلی و 
دارند.  متفاوتی  نیازهای  خارجی( 
از طریق یک دستورالعمل ساختار 
یافته باید در بازه های زمانی منظم 
عوام��ل مؤثر بر انواع وف��اداری را 
تعیین ک��رد. در برنام��ه ممیزی 
باشگاه و همچنین در طرح بهبود 
مس��تمر از خروج��ی ای��ن بخش 

بسیار استفاده خواهد شد. 

قدم یازدهم: طراحی سطوح 
امتیازی، شیوه های عضویت 
و کسب امتیاز در باشگاه و 
همچنین خروج از باشگاه

ای��ن مرحل��ه در صورتی که 
مراحل قبل ب��ا موفقیت انجام 
ش��ود، مرحله دشواری نخواهد 
ب��ود. در واق��ع ط��رح تجاری 
باش��گاه در این مرحله نگارش 
باالدستی  می ش��ود که س��ند 
آن ط��رح تج��اری مجموع��ه 
شماست. در صورت نبود طرح 
تجاری روشن در مجوعه، تنها 
راه ممکن جهت تعیین سطوح 
امتی��ازی، تعیین این س��طوح 
از طری��ق جلس��ات خبرگی بر 
مبن��ای مراحل قبل و س��پس 

مدل سازی آن است. 

قدم دوازدهم: طراحی 
سناریوهای ارتباطی

س��ناریوی استفاده از وب سایت 
و فروش��گاه اینترنتی در باش��گاه، 
س��ناریوی اس��تفاده از پیام کوتاه 
و نرم افزارهای موبایل در باش��گاه، 
حضوری  مراودات  دس��تورالعمل 
با اعضای باش��گاه و دستورالمعل 
و  افتتاحیه، جش��ن ها  برگ��زاری 
مراس��م  باش��گاه باید در این قدم 

نگارش شوند. 
قدم سیزدهم: آماده سازی 

زیرساخت های فناوری
ت��ا ای��ن مرحل��ه تقریب��اً کلیه 
نیازهای ارتباطی باشگاه مشخص 
شده اند و همچنین پرسنل آماده 
اجرای آن هس��تند. در اینجا باید 
ابزاره��ای نرم افزاری مناس��ب در 
اختیار پرسنل و همچنین اعضای 
باش��گاه برای مدیری��ت ارتباطات 

فی مابین قرارگیرد. 
باش��گاه باید دارای وب س��ایت 
منحصر به خود، فارغ از وب س��ایت 
اصلی شرکت شما باشد. همچنین 
از طریق ی��ک س��امانه نرم افزاری 
امتیازات  بای��د ش��مارش   CRM
صورت پذی��رد. این نرم اف��زار  باید 
بتواند در آین��ده عالوه بر اتصال به 
نرم افزارهای موجود در شرکت شما، 
سیستم تلفنی و سیستم کارت های 
عضویت به درگاه های ارتباطی مانند 
ایمیل و پیام کوتاه نیز متصل شود. 
از ای��ن رو در این مرحله RFP این 
امکانات را تکمیل و برنامه ای جهت 
انتخاب پیمانکار یا پیمانکاران اصلح 

طرح ریزی کنید. 
قدم چهاردهم: اجرای 

آزمایشی 
ش��روع حی��ات باش��گاه در 
ای��ن مرحله اس��ت. دس��ته ای 
از مش��تریان حیات��ی خود را 
اطالع رس��انی  کنید.  انتخ��اب 
باشگاه  آزمایشی  اجرای  جهت 
را با این دس��ته از مش��تریان 
آغاز و اجرای آزمایش��ی را در 
س��ازمان خود مدیریت کنید. 
پیگی��ر گ��زارش بازخورده��ا، 
بررسی مش��کالت و کاستی ها 
رف��ع  جه��ت  برنامه ری��زی  و 

مشکالت باشید.  

قدم پانزدهم: اجرای کامل
قدم آخر، اج��رای کامل برنامه 
است. ش��ما با در دس��ت داشتن 
بازخورد مرحله های قبلی، پرسنل 
آموزش دیده و تجربه اجرا در فاز 
آزمایش��ی اکن��ون می توانید کل 
برنامه باشگاه خود را اجرا کنید و 

از نتایج آن لذت ببرید.  

راه اندازی باشگاه مشتریان در 15 قدم

برای مطالعه 670 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ: پرسش خیلی خوبی اس��ت. بله، مخصوصا در 
فروش وقت ش��ناس بودن اهمی��ت درجه اولی دارد و این 
نکت��ه به جز توصیه به وقت ش��ناس بودن اس��ت که برای 
عموم مردم توصیه خوبی اس��ت. همواره یکی از اقدامات 
اولیه در راستای مدیریت زمان در فضای کسب و کار تعیین 

اولویت های کاری اس��ت. درواقع اگر نتوانید ضروری ترین 
کار هایی را که باید انجام دهید از س��ایر وظایف خود جدا 
سازید بدون شک با مش��کلی جدی روبه رو خواهید شد. 
در همین راستا الزم است تا اولویت های خود را مشخص 
س��ازید تا بفهمید برای رسیدن به هریک از اولویت ها چه 
اقدامی را باید صورت دهید. برای مثال اگر اولویت کاری 
شما استفاده از حداکثر توان بازار باشد انتخاب موقعیتی 

نامناس��ب برای تولید، عرضه و فروش کاال می تواند منجر 
به شکس��ت شما شود. اولویت ها روی مدیریت زمان تأثیر 
بس��زایی دارند و مرتب س��ازی و ترتیب بندی نادرست آن 
در نهایت منجر به از دس��ت رفتن زمان و دس��ت نیافتن 
به اولویت مدنظر خواهد ش��د. ب��رای آنکه به اولویت های 
خود دست یابید الزم اس��ت تا موقعیت مناسب برای هر 

یک را پیدا کنید.

اهمیت درک موقعیت

پرس�ش: خیلی ها به من می گویند وقت ش�ناس باش. در کسب و کار فروش کاال آیا وقت شناسی معنای خاصی دارد؟ موضوع 
خاصی را باید مورد توجه قرار دهم؟  کلینیک کسب و کار

بیزگپکارتابل
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بازاره��ای آنالین پوش��اک همواره با این اس��تدالل 
که باید برای خرید پوش��اک جنس آن را لمس و پرو 
کرد تهدید شده اند، اما راه حل خوب این کسب و کارها 
برای مقابله با چنین دالیلی یک پاسخ قانع کننده بوده 
اس��ت؛ ش��رط بازگش��ت کاال در صورت عدم رضایت 
مش��تری و اندازه نبودن پوش��اک دیگر ه��ر خریداری 
را برای خرید اینترنت��ی این محصول ترغیب می کند. 
رضا الفت نس��ب، دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی 
در گفت و گو با »فرصت امروز« س��هم خرید آنالین در 
س��ال گذشته را یک درصد اعالم کرده و می افزاید: در 
سال 94 فضای مجازی شاهد تراکنشی حدود 62هزار 
میلیارد تومان بوده اس��ت ک��ه امیدواریم این رقم در 
سال جاری با حضور استارتاپ های موفق افزایش یابد.

 به گفت��ه مهدی جعف��ری، مدیرعامل شیکس��ون 
حداق��ل می��زان س��رمایه اولی��ه برای ش��روع چنین 
کسب و کاری حدود 2میلیارد تومان است که این رقم 
ممکن اس��ت تا حدود 10برابر ای��ن رقم افزایش یابد. 
در این بین باید توجه داش��ت که برای سوددهی یک 
بازه زمانی س��ه تا پنج س��اله از الزامات اصلی این نوع 

کسب و کارها است.
 برای آش��نایی بیشتر با روند راه اندازی و هزینه های 
جاری یک کس��ب و کار آنالین س��راغ مهدی جعفری، 
مدیرعامل فروش��گاه اینترنتی پوش��اک  »شیکسون« 

رفته ایم که در ادامه می خوانید. 

سرمایهاولیهچقدرباشد؟
جعف��ری در رابط��ه ب��ا هزینه های راه ان��دازی یک 
کسب و کار آنالین پوشاک و ملزومات سخت افزاری آن 
از جمله دریافت مجوز و انبار و. . . به  »فرصت امروز« 
می گوی��د: در حال حاضر در کش��ور ب��ه لحاظ صنفی 
هیچ گونه سازو کاری برای دریافت مجوز فروشگاه های 
اینترنت��ی وجود ندارد و هیچ گونه اتحادیه ای برای این 

نوع کسب و کارها تعریف نشده است. 
برای ش��روع ک��ار تنها دریاف��ت یک نم��اد اعتماد 
الکترونیک��ی از وزارت صنعت و مع��دن در کنار ثبت 
در س��اماندهی فیلترینگ کافی است تا به نوعی احزار 

هویت شوید.
 ناگفته نماند در حال حاضر جریاناتی برای دریافت 
مجوز فروش��گاه های آنالین پوشاک در حال راه اندازی 
است که امیدواریم در آینده ای نزدیک به وقوع بپیوندد 
و به نتیجه برس��د و ما هم بتوانیم جواز کسب دریافت 
کنیم. در بحث هزینه های جاری نیز این روند بستگی 
به این موضوع دارد که ش��ما چه پلتفرمی را بخواهید 
پی��اده کنی��د. اگر تنها یک واس��طه بین فروش��نده و 
خریدار باش��ید و بخواهی��د ارتباط��ات این چنینی را 
برق��رار کنید نیاز به انبار و دپو ک��ردن کاالها ندارید، 
تنه��ا باید مکان��ی را برای ارتباط گی��ری پیدا کنید تا 
کاال را از فروش��نده تحویل گرفته و به خریدار تحویل 
دهی��د. به همین جه��ت این حالت با زمانی که ش��ما 
انبار دارید و همه کااله��ا را در آن نگهداری می کنید 
هزینه های به ش��دت متفاوتی را می طلبد. وی در ادامه 
توضیح می دهد: این هزینه ها بس��ته به س��طح و نوع 
کار متفاوت می ش��ود و نمی توان این حجم را به عدد 
و رقم تبدیل کرد، زیرا در ابتدا باید بسنجید که با چه 
میزان س��رمایه  اولیه ای می خواهید وارد کار ش��وید و 

قصد فعالیت در چه بخشی از پوشاک را دارید. 
وی با بیان اینکه سقف سرمایه گذاری در این حوزه 
محدودیتی ندارد، در رابط��ه با هزینه های مارکتینگ 
در ایکامرس می گوید: منابع انسانی یکی از جدی ترین 

هزینه های هر بیزینس آنالین است. 
ام��ا باید در نظر داش��ت ک��ه پروژه ه��ای ایکامرس 
پروژه های��ی هس��تند ک��ه حداقل باید س��ه ت��ا پنج 
س��اله تعریف ش��وند و نباید کس��ی که در این حوزه 
س��رمایه گذاری می کند زودتر از این بازه زمانی منتظر 

سود باشد.

 قطعا اینکه شما چه سطحی از بازار را برای پوشش 
انتخاب می کنید در روند کار ش��ما بسیار مؤثر خواهد 
بود. به شخصه گمان می کنم با در نظر گرفتن حداقل 
هزینه ها از 2میلیارد تومان می توان برای شروع در این 
کار س��رمایه گذاری ک��رد و هزینه ها را تا 10 برابر این 
رق��م افزایش داد. وی در ادامه تصریح می کند: باز هم 
تأکید می کنم که عدد ماکزیمم س��رمایه گذاری بسته 

به سطح سازمان متفاوت است. 

منابعانسانیموردنیاز
مدیرعامل فروشگاه شیکسون ادامه می دهد: با توجه 
به این موضوع ک��ه این بیزینس در تمام دنیا یک کار 
شناخته و انجام شده است پس خیلی شکل استارتاپی 
به خود نمی گیرد، زیرا بس��یاری از مسائل در آن حل 
ش��ده است و ایده جدیدی نیست که شما بگویید من 
به عنوان نخس��تین نف��ر می خواهم این اس��تارتاپ را 
راه اندازی کنم. در واقع یک پلتفرمی وجود داش��ته و 
ش��ما تنها می توانید با ایج��اد تغییراتی در آن پلتفرم 
اصلی آن را در یک کش��ور جدی��د و به صورت محلی 
ش��روع کنی��د. طبیعت��ا در این راس��تا ب��ه نیروهای 
برنامه نوی��س حرفه ای و افراد متوس��ط و معمولی که 
کارهای روزم��ره و اداری را انجام می دهند نیاز دارید. 
وی در رابطه با افراد متخصص مورد نیاز در این حوزه 
تأکید می کند: بحث دیجیتال مارکتینگ بحث نوپایی 
در ایران است تا جایی که افراد تحصیلکرده این حوزه 

عموما در خارج از کشور تحصیالت داشته اند.
 در کنار این افراد، شما به افراد یا مشاوران حرفه ای 
نیز نیازمند هس��تید، به ویژه در بح��ث زنجیره تأمین 

وجود  طبیعتا  ک��ه  کاال 
جزیی  حرفه ای  مدیران 
محسوب  کار  الزامات  از 
همچنی��ن  می ش��ود. 
در ای��ن بین بای��د افراد 
وجود  نیز  سختکوش��ی 
داشته باش��ند تا بتوانند 
ب��ا آن مدی��ر همکاری 
کرده و ک��ار را به پیش 
اش��اره  ب��ا  وی  ببرن��د. 
و  محدودیت ه��ا  ب��ه 
کنترل هایی که از سوی 

نهادهای مختلف بر عرضه پوش��اک وجود دارد،  ادامه 
می دهد: زمانی که ما کار فروش اینترنتی را آغاز کردیم 
به ق��دری اطالعات مان محدود بود که نمی دانس��تیم 
باید به چه نهادی مراجعه کنیم و خط قرمزها را جویا 

شویم.
 اتحادیه پوش��اک از همان ابت��دا با راه اندازی چنین 
فروش��گاه هایی مخالفت داش��تند و ب��ه نوعی فروش 
مج��ازی را در مقابل فروش س��نتی می دیدند که در 
حال حاضر این روند تا حدی برای همگان حل ش��ده 
و جا افتاده اس��ت. تا چند س��ال گذشته وزارت ارشاد 
و بحث فیلترینگ به حوزه عرضه پوش��اک آنالین وارد 
نش��ده بودند، اما از زمانی که فروش پوش��اک از طریق 
شبکه های مجازی مثل اینستاگرام پررنگ شد،  حضور 
این نهاد برای کنترل پوش��اک افزایش یافت. در حال 
حاضر تنها همین نهاد اس��ت که خط قرمزها را برای 

فروشگاه های اینترنتی مشخص می کند. 
جعف��ری اضاف��ه می کند: تفاوت بزرگ��ی که فروش 
آنالین در نحوه عرضه کاال با فروش��گاه های س��نتی و 
فروش فیزیکی دارد این اس��ت که این نوع فروشگاه ها 
ناخودآگاه تا حدی به عنوان رسانه هم عمل می کنند و 
همین امر تأثیر بزرگی روی خریدارها اعمال می کند، 

زیرا از جای جای کشور می توانند ما را ببینند.
 در واقع مس��ئولیت رس��انه بودن تا حدی کار ما را 
دش��وار کرده اس��ت. از آنجا که پوش��اک در کشور ما 
ش��رایط خاصی برای عرضه دارد و این امر خود را در 
پوشاک زنانه بیشتر به نمایش می گذارد قطعا در نحوه 
عرضه کاالها در س��ایت فروش محدودیت هایی وجود 

دارد و باید با بحث ش��رعی و عرفی جامعه هماهنگی 
داش��ته باشد. نمونه آن در س��ال گذشته بحث عرضه 
مانتوهای��ی با ن��ام مانتوهای جلوباز ب��ود که روی این 
موضوع بس��یار تأکید ش��د و از ما خواسته می شد که 
به عنوان رس��انه عمل کرده و ب��ا عرضه کاالهای دیگر 
سلیقه مش��تریان را به س��مت دیگری جهت و تغییر 

دهیم. 

اشتغالزاییکسبوکارآنالین
جعفری با بیان اینکه حوزه فروش آنالین حوزه نوپا 
و کوچکی است که رفته رفته شکل می گیرد،  در رابطه 
با حجم خرده فروش��ی های آنالی��ن می گوید: در حال 
حاضر تنه��ا یک درصد از تراکنش های خرده فروش��ی 
فض��ای مج��ازی متعلق به بحث فروش آنالین اس��ت 
که در حوزه پوش��اک نیز قطعا این آمار بسیار پایین تر 
هم خواهد بود. در کل کس��انی ک��ه در ایران به حوزه 
ایکامرس ورود می کنند چش��م ب��ه آینده دوخته اند و 
خیل��ی به روزهای در حال گذر و فعلی فکر نمی کنند. 
وی در پاس��خ به اوضاع کار و اش��باع ش��دن این بازار 
می گوید: به ش��دت این ب��ازار جای ک��ار دارد و هنوز 

اتفاقی نیفتاده است که این بازار بخواهد اشباع شود.
 کس��انی هم که در این حوزه ش��روع به کار کردند 
هنوز نتوانسته اند به جایگاهی که می خواهند برسند و 
در این بازار ثبات پیدا کنند مضاف بر اینکه بازار خرید 
آنالین بازاری اس��ت که روبه رش��د است و فرصت های 
جدیدی را می تواند برای فعاالن این حوزه ایجاد کند. 
وی در رابطه با اش��تغال زایی حوزه کس��ب و کارهای 
آنالین به ویژه فروش اینترنتی پوشاک می گوید: قطعا 
به نظر من در پنج سال 
بس��یار  درص��د  آین��ده 
کشور  اشتغال  از  زیادی 
را بیزینس های آنالین به 
خواهند  اختصاص  خود 
داد، به ویژه بیزینس های 
فروش��گاهی ک��ه ی��ک 
پکیج کامل از کسب و کار 
هستند از زنجیره تأمین 
پردازش  ت��ا  کاال گرفته 
و  انب��ار  محص��والت، 
ارس��ال  بس��ته بندی، 
ک��اال و پش��تیبانی از مش��تریان و خدم��ات پ��س از 
ف��روش، بازاریابی و طراحی س��ایت. این حوزه هم به 
نیروهای متخصص و ماه��ر و هم به نیروهایی در رده 
کارگری نیاز دارد در واقع این نوع کسب و کارها طیف 

گسترده ای از نیروی انسانی را پوشش می دهد. 
کما اینکه در حال حاضر با آنکه فروشگاه شیکسون 
هنوز به مرحله ای که باید نرس��یده است توانسته برای 
90 نفر به طور مس��تقیم و 260 نفر غیر مستقیم شغل 
ایجاد کند. این فروشگاه به دلیل داشتن نمایندگی های 
توزیع در 45 شهر کشور که آن هم مثل یک استارتاپ 
در حال فعالیت هس��تند توانس��ته ب��رای درصد قابل 

توجهی ایجاد شغل کند. 

عدمثباتاقتصادیمهمترینتهدیداینحوزه
مدیرعامل فروشگاه شیکس��ون در مورد تهدیدهای 
این حوزه و سختی های این  کار می گوید: آسیب هایی 
که می تواند حوزه ایکامرس را تحت الش��عاع خود قرار 

دهد بیشتر وضعیت اقتصادی کشور است.
 ای��ن عدم ثبات به ه��ر بیزینس و صنع��ت نوپایی 
می توان��د لطمه بزند. هر صنعت نوظهوری در کش��ور 
باید یک ثباتی را در اقتصاد کش��ور مش��اهده کند تا 
بتوان��د به صورت صحیح تصمیم گی��رد و برنامه ریزی 
کن��د. این روند عدم ثبات حت��ی به بیزینس هایی هم 
که به ثب��ات رس��یده اند لطمه می زند، ام��ا زمانی که 
بیزینس��ی نوپا باش��د این عدم ثبات بسیار عذاب آور 
اس��ت. در مورد سختی های این کار با توجه به متنوع 
بودن رنگ، س��ایز و کیفیت پوشاک اینکه بتوان مردم 

را متقاعد کرد پوش��اک خود را از فضای مجازی تهیه 
کنند بزرگ ترین دشواری این کار است.

 از ط��رف دیگ��ر، ب��ه دلی��ل کام��ل ب��ودن پکیج 
کسب و کارهای فروش��گاهی پیش بردن تمام حوزه ها 
در ی��ک روند و یک خط موازی کار بس��یار دش��واری 
اس��ت. این تمرکز بر تمامی م��وارد و انجام دادن همه 
امور به صورت عالی تا حدی کار را برای مدیر دش��وار 

و سخت  می کند.
 ای��ن امر در حوزه تأمین ک��اال به طور خاص و ویژه 
خ��ود را نش��ان می ده��د. وی در رابطه ب��ا روند ثبت 
سایت و راه اندازی فروش��گاه اینترنتی می گوید: بحث 
مربوط به دامنه و س��رور یک بحث فنی اس��ت که در 
کن��ار آن بحث های دیگری مث��ل دریافت نماد اعتماد 
الکترونیک��ی از وزارت صنع��ت و مع��دن و بح��ث در 

ساماندهی فیلترینگ مطرح می شود.
 با ثبت در این س��امانه اس��ت که شما وجهه قانونی 
برای فعالیت پیدا می کنید، زیرا دیگر محل کار و تمام 
گردانندگان کار شما به نوعی احراز هویت می شوند. 

بهکیفیتپوشاکایرانیایمانداریم
جعفری در پاسخ به این سوال که پوشاک خود را از 
چه محلی تأمین می کنند ، می گوید: ما تنها فروش��گاه 
اینترنتی پوشاک هس��تیم که تمام اقالم مورد فروش 
خود را از تولیدکنندگان داخلی تهیه و تأمین می کنیم 
و دلیل آن هم این است که واقعا معتقدیم بازار داخلی 
خودم��ان به قدری توانمند اس��ت که بتواند نیاز مردم 
را برط��رف کند و کیفیت پوش��اک ایران��ی به حدی 
باال اس��ت که ما را از خرید کااله��ای خارجی بی نیاز 
می کند. از طرفی دیگر درصد بسیار زیادی از کاالهای 
خارج��ی موجود در ایران قاچاق اس��ت و همین روند 
باعث ش��ده اس��ت که ما تمایلی برای تأمین کاالها از 
پوشاک قاچاق نداشته باش��یم زیرا شفافیتی در مورد 

کیفیت کاالها وجود ندارد.
 از آن جا که اعتقاد ما در شیکس��ون این اس��ت که 
باید به مشتری احترام گذاشت سعی کرده ایم کیفیت 
پوشاک عرضه شده را براساس درجه بندی آن مشخص 
کرده و با مش��تریان خود صادق باش��یم و اگر کاالیی 
کیفیت پایینی داشته باش��د در ویژگی های کاال تمام 
موارد ذکر می ش��ود. یکی از دالیل دیگری که پوشاک 
خارجی در سایت شیکسون به فروش نمی رسد، همین 
دور ش��دن از شفافیت است که از عدم اطمینان ما به 

اجناس خارجی ناشی می شود. 
وی در پاس��خ به دارا بودن ویژگی های شخصیتی 
کسی که می خواهد یک سایت اینترنتی را راه اندازی 
کند، می گوید: هر کس��ب و کاری را که بخواهید در 
این حجم راه اندازی کنید به عنوان مدیر یا رهبر آن 
باید چند ویژگی اساسی ش��خصیتی داشته باشید. 
اول از هم��ه ف��رد باید یک ش��ناخت کامل از خود 
داش��ته باش��د و بداند که در کجاها نقاط قوت دارد 
زیرا به عقیده من سازمان همانند فرزند انسان است 
و مدیر یک سازمان موفق باید بداند که آن سازمان 
چطور ش��اداب می شود و چگونه می تواند خود را از 
موقعیت های بحرانی برهاند. این ها مواردی است که 
رهبران هر مجموعه ای به سازمان آموزش می دهند. 
در کن��ار این موارد ب��رای اداره س��ازمانی با این 
جزییات بای��د یک مطالعه عمی��ق و خوبی در این 
حوزه داش��ت، گرچه تحصیالت آکادمیک تا حدی 
در این بین مطرح نیس��ت، اما اگ��ر بدون اطالعات 
کاف��ی وارد این کار ش��وید قطعا شکس��ت خواهید 
خورد. سختکوش��ی نیز یکی دیگر از الزامات اساسی 
این کار است تا جایی که حداقل میزان ساعت کاری 

در روز باید بین 12تا 13ساعت باشد. 
وی در پای��ان در رابطه با هزینه های انجام ش��ده 
برای فروش��گاه شیکس��ون می گوید: در ایران عرف 
نیس��ت که به راحتی در مورد هزینه های راه اندازی 
صحب��ت ک��رد، به همی��ن جه��ت از ش��ما اجازه 
می خواهم که در این رابطه صحبتی نداشته باشم. 
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جه��ان الکترونی��ک؛ این ترکی��ب دوکلمه ای 
شاید واقعی ترین واقعیت آینده جهان را تشکیل 
می ده��د. در این میان آنچ��ه از اهمیت باالیی 
برخوردار اس��ت، مرب��وط به وج��ه الکترونیکی 
است که اقتصاد کش��ورها به خود خواهند دید. 
ای��ن دیدگاه را آم��ار و ارقام موج��ود در حوزه 
فروش الکترونیک یا به تعبیری ایکامرس تأیید 
می کند. در ای��ن زمین��ه پیش بینی هایی نیز از 
طرف کارشناسان ارائه می شود که خود تأییدی 
اس��ت بر اهمیت این حوزه. در حال حاضر آمار 
خرده فروش��ی آنالین در س��طح جه��ان حدود 
2هزار میلیارد دالر اس��ت و پیش بینی می شود 
که این آمار تا س��ال 2020 ب��ه بیش از 4هزار 
میلیارد دالر برس��د. در این میان س��رعت رشد 
24درصدی در س��ال را تجرب��ه می کند. توجه 
داش��ته باش��ید که این آمار به دالر است و مثاًل 
اگر بخواهیم به ریال ایران محاس��به اش بکنیم، 
اع��داد بزرگی به دس��ت می آید ک��ه همگی از 
گس��تردگی و البته اهمیت ای��ن حوزه حکایت 

می کنند.  

آسیاپیشیمیگیرد
اگ��ر بخواهیم به لحاظ جغرافی��ای مربوط به 
کش��ورمان در مورد تجارت الکترونیک صحبت 
کنی��م باید اش��اره کنیم که بناب��ر پیش بینی ها 
حج��م تج��ارت الکترونیک در منطقه آس��یا و 
اقیانوس آرام از س��رعت رش��د باالیی برخوردار 
خواهد بود. حتی کارشناس��ان این حوزه معتقد 
هس��تند که بازار کش��ورهای حاضر در مناطق 
یادش��ده، به احتم��ال زی��اد بزرگ تری��ن بازار 
خرده فروش��ی آنالین جهان را تا س��ال 2020 
از آن خ��ود خواهد کرد. تا جای��ی که بازار یک 
تریلی��ون یوئنی فعلی اش ب��ه  بیش از 3تریلیون 

یوئن در سال مذکور برسد. 
افزای��ش جمعیت طبقه متوس��ط، نفوذ تلفن 
هم��راه و همچنین افزایش ضریب نفوذ اینترنت 
در ای��ن مناط��ق از مهم ترین دالیل این رش��د 
سریع ذکر ش��ده اند. از طرفی کشورهای حاضر 
در این مناطق طی سال های اخیر به این سمت 
حرک��ت کرده اند که زیرس��اخت های مورد نیاز 
برای گسترش زمینه های فروش آنالین را فراهم 
کنند و در این زمینه تا حدود زیادی موفق عمل 

کرده اند. 
در ای��ن میان چی��ن با داش��تن جمعیت باال 
و زیرس��اخت های مورد نیاز، بیش��ترین س��هم 
را از ای��ن بازار خواهد داش��ت و نیمی از آمار و 
ارقام پیش بینی ش��ده را از آن خود خواهد کرد. 
البته در جنوب ش��رق آس��یا این رون��د کندتر 
خواهد بود. دالیل این امر از این قرار اس��ت که 
کشورهای مستقر در این منطقه به اندازه چین 
از زیرس��اخت های الزم برخوردار نیس��تند و در 
فراهم کردن لجستیک مورد نیاز موفق نبوده اند، 
اما نف��وذ اینترنت رفته رفته ب��ه افزایش فروش 
آنالی��ن در این مناطق کم��ک می کند. تجارت 
الکترونیک در زمینه خرده فروش��ی در ش��مال 
آمریک��ا هم افزایش بیش از 15درصد را به خود 
خواه��د دید و به دومین ب��ازار بزرگ جهان در 

زمینه خرده فروشی آنالین تبدیل خواهد شد. 

پوشاکهمیشهمیفروشد؛چهآفالینو
چهآنالین

بازار خرده فروش��ی  آنالین پوش��اک نیز سهم 
عم��ده ای از این تجارت را در سراس��ر جهان به 
خود اختصاص داده اس��ت. حت��ی در ایران نیز 
فروشگاه های قابل توجهی در این میان تأسیس 
ش��ده اند و توانس��ته اند نفوذ خوبی هم در میان 

اقشار مختلف جامعه داشته باشند. 
هرچن��د هنوز آمار و ارقام قابل توجهی ندارند 
اما رفته رفته بازار خود را به دست آورده اند، البته 
در این میان حساسیت های زیادی هم روی بازار 
آنالین پوشاک ایران دیده می شود. به ویژه اینکه 
پوشاک پیش از آنکه کاالیی پوشیدنی باشد، در 
ایران مقوله ای فرهنگی هم به ش��مار می رود. به 
همین دلیل صاحبان کس��ب وکار در این حوزه 
معموالً رفت وآمدهای بی شماری به وزارت ارشاد 

دارند.
 ب��ا این حال به نظر می رس��د که ب��ا تدوین 
قوانین مربوط به این حوزه و آش��نایی مسئوالن 
با بخ��ش آنالین و ف��روش آنالی��ن، رفته رفته 

مشکالت هم مرتفع می شود. 
قاب��ل ذکر اس��ت که توج��ه به این ح��وزه از 
ضروریات زندگی امروز اس��ت. چون با توجه به 
تجربه س��ایر کش��ورها می توان متوجه شد که 
کسب وکارهای مدرنی که تحت عنوان استارتاپ 
نام گذاری می ش��وند و وج��ه خصیصه نمای آنها 
هم آنالین بودن ش��ان است، توانس��ته اند بخش 
قابل توجهی از اش��تغال زایی در کشورهای شان 

را رقم بزنند.
 با اینکه اکوسیس��تم اس��تارتاپی ایران عمری 
ح��دودا 10س��اله دارد و گام ه��ای آغازی��ن را 
برمی دارد، با وجود این باید جدی گرفته شود و 
اقتصاد جهانی هم نش��ان داده که شاید هیچ گاه 
هم��ه وجوه فروش آنالین نش��ود، اما دیر یا زود 
اقتصاد ایران نیز ارتباط غیرقابل انکاری با حوزه 
آنالین خواهد داش��ت. به عن��وان مثال می توان 
به کش��وری مانند آمریکا اش��اره ک��رد که مهد 
اس��تارتاپ ها و گرانیگاه فروش آنالین جهان به 
ش��مار می رود. به ویژه  می توان به فروش آنالین 
پوش��اک در این کشور اش��اره کرد که اعدادی 
میلیارد دالری به خ��ود می بیند. به این صورت 
که تنها 120میلی��ارد دالر حجم خریدوفروش 
آنالین پوشاک زنان در این کشور بوده و به این 
ارقام باید سهم پوشاک مردان را هم اضافه کنیم 
که با س��رعت رش��د خوبی حرکت می کند و در 
حال حاضر بیش از 86میلیارد دالر حجم فروش 

آنالین پوشاک مردان در این کشور است. 

 در حال حاضر با آن که فروشگاه 
شیکسون هنوز به مرحله ای که باید 
نرسیده است توانسته برای 90 نفر 

به طور مستقیم و برای 260 نفر به صورت 
غیر مستقیم شغل ایجاد کند
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 resistive economy اقتص��اد مقاومت��ی ی��ا
نوعی از اقتصاد اس��ت که در آن ب��ه منظور مقابله 
با تحریم ها علیه یک کشور یا منطقه برنامه ریزی و 

اقدام صورت می گیرد. 
این ن��وع از اقتصاد براس��اس عدم وابس��تگی به 
عوامل بیرونی استراتژیک شکل گرفته است. عوامل 
بیرونی استراتژیک عواملی هستند که می توانند در 
مسیر تصمیم گیری های کش��ور مورد استفاده قرار 
بگیرن��د و نیاز به وجود آنها پایه نفوذ در تصمیمات 

داخلی توسط قدرت ها را ایجاد می کند. 
اقتص��اد مقاومت��ی تالش می کند تا کش��ور را در 
مس��یر تصمیم س��ازی های قدرت های انحصارطلب 
اس��توار و مس��تحکم کند. تمرکز این نوع از اقتصاد 
براس��اس تولی��د محوری اس��ت. در واق��ع اقتصاد 
مقاومتی نوعی س��پر راهبردی ب��ا ایجاد پایگاه های 

مستحکم اقتصادی به حساب می آید. 
یک��ی از مهم تری��ن بحث ه��ای مطرح ش��ده در 
سیاس��ت گذاری های اقتص��ادی، بح��ث مزی��ت و 
حض��ور انواع مزیت اس��ت. به طور کل��ی چند نوع 
مزیت در س��طح ملی و بین المللی مطرح اس��ت. از 
ابتدایی ترین نظریات مربوط می توان به نظریه آدام 
اسمیت اشاره کرد. از دیدگاه آدام اسمیت هنگامی 
که کش��وری در تولید نوعی از کاال نسبت به دیگر 
کشورها کارایی بهتری داشته باشد، آنگاه در عرصه 
تجارت به برتری دس��ت خواهد یافت. به نظر آدام 
اس��میت، یک کش��ور هیچ گاه نبای��د کاالیی را در 
داخل تولید کند که می تواند آن را ارزان تر از خارج 
تهیه کند. می توان براساس رویکرد اقتصاد مقاومتی 
هزینه ه��ا را ش��امل هزینه ه��ای کالن بلند م��دت 
کش��وری و راهبرد ملی نیز دانس��ت. براساس این 

دیدگاه و ترکیب آن با اقتصاد مقاومتی یک کش��ور 
می تواند براس��اس مزیت های مطلق تولیدی خود و 
اشتراک گذاری آن با سایر کشورها که عضو سیستم 
سلطه طلب جهانی نباشند بسیاری از نیازهای خود 
را براساس مزیت مطلق و تبادل برتری های مطلق 

به نتیجه رساند. 
در دیدگ��اه دیگ��ر که توس��ط ریک��اردو مطرح 
شده است، کش��ورها می توانند براساس مزیت های 
نس��بی خود عمل کنند، به صورتی که کاالهایی با 
بیش��ترین کارایی را خود تولید کرده و کاالهایی با 
کمترین کارایی و بدون مزیت را از بیرون سرزمین 
تهیه کنند. این دیدگاه ک��ه دیدگاهی واقع بینانه تر 
نس��بت به دیدگاه اسمیت اس��ت براساس کمترین 
هزینه ممکن اس��توار می ش��ود. در عم��ل اینجا به 
نوعی بحث نظریه بازی ها و شرایط تعادل نش پدید 
می آید، به طوری که کشور باید در برخی تولیدات به 
مزیت نسبی دست یافته باشد تا بتواند آن را با سایر 
مایحتاج خود از طریق سایر کشورها مبادله کند. در 
صورتی که مزیت نسبی جهت ارائه به کشور مقابل 
موجود نباشد، کش��ور ثانی در وضعیت تعادل نش 
قرار خواهد گرفت که بر این اساس تمایلی به ایجاد 
مبادالت نخواهد داشت. مسئله مهم در اینجا ایجاد 
انگیزه برای مبادله با ارائه محصوالت و خدمات ملی 

با کارایی باالست. 
در نظریات تکمیلی بعدی که توسط اقتصاددانان 
دیگر ارائه شد، مزیت رقابتی حاصل بهره وری بیشتر 
از منابع کمیاب اس��ت که به طور مثال براساس این 
نظری��ه و ترکیب آن با اقتص��اد مقاومتی ما توانمند 
در زمینه کسب مزیت در صنایع فرآوری نفت و گاز 
و پتروش��یمی و نیز تولیدات مش��تقه هستیم. این 
نظریه که توس��ط اقتصاددانان س��وئدی مطرح شد 
براساس وفور منابع با واقعیات سازگاری می یابد. در 

واقع براساس تنظیم اقتصاد مقاومتی با این نظریه، 
تأکی��د راهبرده��ای بهبود اقتصادی باید براس��اس 
دارایی ه��ا باش��د، به صورت��ی که عناص��ر کلیدی 

موفقیت مورد توجه قرار گیرند. 
یکی از نظریات، حاکم بر مزیت تعمق در شناخت 
مزیت هاس��ت. در حال حاضر مزیت ظاهری کشور 
بهره برداری از منابع نفت و گاز اس��ت. حال سوالی 
کلیدی مطرح اس��ت؛ آیا دسترسی به منابع انرژی 
می توان��د در بلندمدت مزیت ب��ه ارمغان بیاورد؟ از 
نقطه نظ��ر دیگر در ح��ال حاضر مزی��ت اصلی ما 
دسترس��ی به سرمایه عظیم انسانی و نیز دسترسی 
ب��ه امک��ان بهره ب��رداری از نیروی کار در س��طوح 

گوناگون است. 
موض��وع دیگری ک��ه در قالب نظریه مطرح ش��ده 
اس��ت، براس��اس مزیت ه��ای پیش��تاز ب��ودن عنوان 
می شود. براس��اس این نظریه شروع ابتدایی به انجام 
کار می تواند مزایای ناشی از مقیاس تولید ایجاد کند 
ک��ه در نهایت باعث دس��تیابی به نقطه را سر به س��ر 
اس��ت، درحال حاض��ر بحث پیش��گام ب��ودن دارای 
نقدهای بس��یاری اس��ت، زیرا حفظ مزی��ت پایدار با 
مشکالت اساسی روبه رو است. همچنین براساس این 
نظریه هر کش��ور تمرکز خود را بر کاالهایی می گذارد 
که شرکت های آن کش��ور در آن پیشگام هستند. در 
واقع براس��اس رویکرد این نظریه موفقیت هر کش��ور 
در اقتص��اد جهانی، مولود موفقیت های ش��رکت های 
آن کش��ور محسوب می ش��ود. با ترکیب این نظریه و 
اقتصاد جهانی، کش��ور در صورتی می تواند به اهداف 
اقتصاد مقاومتی دست یابد که از دیدگاه های شرکتی، 
تش��کیل تشکل های حجیم اقتصادی در بهره گیری از 
مقی��اس انب��وه بهره مند ش��ود. البته ای��ن راهبرد در 
صورت��ی می تواند صحیح باش��د ک��ه صرفه جویی در 
مقی��اس بتواند تبدی��ل به مزیت ش��ود. به طور مثال 

ادغام برندهای خودروساز این امکان را ایجاد کرد که 
برخی هزینه ها کاهش یابد و حمایت از نوآوری ایجاد 
ش��ود. این نظریه با بحث وفور منابع در دیدگاه مزیت 

نسبی متفاوت است. 
در نهای��ت مایکل پورتر در زمین��ه مزیت رقابتی 
مل��ی نظریه تکمیلی ارائه داد که در واقع دیدگاهی 
ترکیبی است. وی چهار عنصر یا اصل را برای کسب 
مزی��ت ملی برش��مرد که بر اثر وج��ود چهار عامل 
وج��ود رقابت داخل��ی باعث ب��روز و افزایش مزیت 
رقابتی ملی می ش��ود. بر اثر حضور این چهار عامل 
ش��رکت های داخلی در مواجهه با یکدیگر قدرتمند 
می ش��وند و امکان حضور در بازارهای بین المللی و 

جهانی را کسب می کنند. 
این عوامل عبارتند از: 

• وجود منابع اقتصادی و عوامل تولید
• وجود تقاضا

• وجود صنای��ع حمایت کنن��ده، تأمین، توزیع، 
فناوری

• ترکیب صنایع در کش��ور مقایس��ه با س��اختار 
جهانی و ترکیب استراتژی های موجود. 

به عالوه این متغیرها، بحث نقش دولت در تسهیل 
امور نیز مطرح می شود. نقش دولت می تواند عامل 
مش��وق ی��ا تضعیف کننده رقاب��ت در جهت تقویت 
مزیت ها باش��د. رویک��رد در اینجا مانن��د برگزاری 
مس��ابقات داخلی اس��ت، به صورتی که رقبا در این 
دوره از رقابت ها ورزیدگی الزم برای حضور در سایر 
بازارها راکسب کنند. با بهره گیری از دیدگاه اقتصاد 
مقاومت��ی در این موقعیت تنظیم شایس��تگی های 
ملی براس��اس اس��تانداردهای بین المللی می تواند 
راهگشا باشد. به این صورت که شرکت های داخلی 
خود را با اس��تانداردهای جهانی مورد سنجش قرار 
دهند و از بررس��ی روند ها مش��خص خواهد شد که 
کدام یک از صنایع در مس��یر جذب استانداردهای 

بین المللی قرار دارد. 
در کنار مسائل مربوط به مزیت، باید توجه داشت 
که برخ��ی صنایع از نظر چرخه عمر در اواخر دوره 
خ��ود قرار دارن��د یا به بلوغ کامل نوع خود دس��ت 
یافته اند. انواع تحلیل های راهبردی موجود می تواند 
در انتخ��اب صنایعی که با پش��تیبانی آنها می توان 
ب��ه مزیت اقتصادی و رقابتی ملی در س��ایه اقتصاد 

مقاومتی دست یافت راهگشا باشد. 
با بهره گیری از نگاه ترکیبی نظریات مطرح ش��ده 
و رویک��رد عملگرایانه در اقتصاد مقاومتی موارد زیر 

منتج می شود: 
• لزوم شناخت مزیت های موجود و بالقوه

• شناخت سیستمی و راهبردی صنایع به صورت 
مقایس��ه ای و ش��ناخت اهرم ها ب��ه منظور تحریک 

اقتصاد در جهت پویایی
• تأکید بر نقش ش��رکت های نوآور و سازمان های 

یادگیرنده در جهت کشف مزیت های رقابتی 
• گس��ترش چتر مبادالتی با کشورهای گوناگون 

با شناخت منافع بلندمدت و ایجاد مزیت ارتباطی
• اولویت بندی براساس مزیت های موجود تقویت 
مزایای رقابتی و ش��ناخت عوام��ل کلیدی موفقیت 

ملی به صورت راهبردی و سیستمی
در نتیجه کل بحث توجه به مفهوم مزیت رقابتی 
ب��ه صورت ابعادی و عمیق می توان��د از راهکارهای 

اساسی دستیابی به اقتصاد مقاومتی باشد. 

اقتصاد مقاومتی و مزیت رقابتی

با توجه به اینکه دغدغه مهم امروز کشور مسئله اقتصاد است. پویایی 
آن در س�اختار اقتصاد مقاومتی تعریف شده است؛ سیاستی که قدرت 
تولید داخلی را مدنظر دارد. اکنون مهم ترین هسته اقتصاد مقاومتی که 
همان تولید و اشتغال است در مرکز توجه قرار گرفته و رهبری با انداختن 

ذره بین بر این دو حوزه از دولت خواس�ته است تا سیاستی عملیاتی در 
این دو حوزه دنبال کند؛ مسئله ای که نزدیک یک دهه قبل در قالب اصل 
44 مطرح شده بود و انتظار می رفت پس از یک دهه با تحقق آن اقتصاد 
کشور بتواند پویایی مناسبی را تجربه کند. اما به دلیل عدم اعتماد دولت 
به بخش خصوصی، در کنار توانمندی اندک بخش خصوصی به لحاظ منابع 
مالی که مدنظر دولت ها بود این امر محقق نشد. بنابراین به نظر می آید که 

بحث تولید زمانی محقق خواهد شد که اصل 44 با جدیت عملیاتی شود. 
اجرای اصل 44 تولید را از ش�کل دولتی آن خارج می کند و با کش�اندن 
آن در بازار رقابتی بخش خصوصی می تواند رشد را تجربه کند. جایی که 
تولید رش�د کند اش�تغال نقش جدی خواهد داشت و می توان به تحقق 
سیاست سال 96 که همان تولید و اشتغال است امید داشت و در کنار آن 
رشد و پویایی اقتصادی که جزو اعتالی یک کشور است عملیاتی شود. 

تحقق تولید و اشتغال بررسی می شود

خصوصی سازی، راه تحقق تولید و اشتغال 

محمد حسین برخوردار: 

خصوصی سازی جدی دنبال شود
بهرام شکوری: 

مدیریت به جای واگذاری، محقق شود

گاز

بررسی از روند اشتغال در ایران
یکی از چالش های مهم اقتصادی که جامعه ایران 
در حال حاضر با آن روبه رواست مسئله بیکاری است. 
برآوردها حکای��ت از آن دارد که حدود ۳ میلیون نفر 
از جمعیت فعال ۲۳ میلیونی کش��ور بیکار است و به 
عبارتی نرخ بیکاری بین ۱۲ تا ۱۴ درصد قرار دارد. با 
توجه به این امر ایجاد اشتغال و شکوفاکردن اقتصاد 
یکی از اولویت های مهم اقتصادی کشور است. عوامل 
متعددی در ایجاد اش��تغال مؤثر هس��تند که از آن 
جمله می توان به رفع موانع تولید و س��رمایه گذاری، 
کاهش ریسک س��رمایه گذاری از طریق فراهم کردن 
امنیت بیشتر برای س��رمایه گذاری بخش خصوصی، 
آزادسازی اقتصادی و گسترش بازار کاالها و خدمات 
از طریق تعامل اقتصادی بیشتر با دنیای خارج و نیز 
فراهم کردن انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار 
از طریق کاهش هزینه های اشتغال و همچنین تقویت 
ارتباط بین آموزش های دانشگاهی و پیش از دانشگاه 
با نیازهای بازار کار از طریق مهارت آموزی متقاضیان 

شغل اشاره کرد. 
ع��الوه بر تم��ام مواردگفته ش��ده یک��ی دیگر از 
مهم تری��ن راهکاره��ای ایجاد اش��تغال شناس��ایی 
بخش  های اش��تغال زا و هدایت س��رمایه گذاری ها در 
مس��یر آن اس��ت. همه بخش های اقتصادی کش��ور 
از میزان اش��تغال زایی یکس��انی برخوردار نیس��تند. 
برخی بخش ها دارای اش��تغال زایی بیش��تر و برخی 
دارای اش��تغال  زایی کمتری هستند. مثاًل در صورتی 
که یک میلیون دالر در بخش پوش��اک و پتروشیمی 
سرمایه گذاری ش��ود میزان اش��تغال ایجاد شده در 
بخش پوش��اک به مراتب بیش از اشتغال ایجاد شده 
در بخش پتروش��یمی خواهد ب��ود. همین منطق در 
مورد بخش های اصلی اقتصادی  )کش��اورزی، صنعت 

و خدمات( نیز صادق است. 
نگاه��ی به س��هم اش��تغال بخش کش��اورزی در 
کش��ورهای در حال توسعه نشان می دهد طی چهار 
دهه گذشته سهم اش��تغال بخش کشاورزی در این 
کشورها به طور قابل توجهی کاهش یافته است. اگرچه 
هنوز س��هم اشتغال این بخش در این دسته کشورها 
بسیار بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. باوجود 
ای��ن کاهش قابل مالحظه در اش��تغال هنوز س��هم 
اشتغال کشاورزی در این اقتصادها به مراتب بیش از 
سهم ارزش افزوده کشاورزی در کل تولید ملی است، 
درحالی که سهم اشتغال و ارزش افزوده در کشورهای 
صنعتی کم و بیش به یکدیگر نزدیک اس��ت. در اکثر 
کش��ورهای در حال توس��عه به ویژه در کش��ورهای 
آفریقایی و جنوب آس��یا سهم اش��تغال در کشاورزی 
حداق��ل دوبرابر س��هم ارزش اف��زوده در تولید ملی 
اس��ت. این امر نشان می دهد که بهره وری نیروی کار 
در کشاورزی در کشورهای در حال توسعه به مراتب 
پایین تر از میانگین بهره  وری نیروی کار در سطح ملی 
و نی��ز پایین تر از بهره وری نیروی کار در مقایس��ه با 
کشورهای پیش��رفته است. فقر گس��ترده روستایی 
و کش��اورزی در کش��ورهای در حال توس��عه ریشه 
در همی��ن پایین تر بودن بهره وری نی��روی کار دارد. 
بهره وری پایین نیروی کار کش��اورزی ناشی از سطح 
پایین فناوری، محدودیت س��رمایه مادی و انسانی و 
به عبارت دیگر حاصل کشاورزی معیشتی غیر تجاری 
و روستایی است. راهبردهای توسعه چهاردهه گذشته 
به جای اینکه صنعتی ش��دن را به عن��وان یک فرآیند 
م��ورد تأکید قرار دهد توجه خ��ود را عمدتاً معطوف 
به صنعتی ش��دن در بخش صنعت کرده اس��ت. این 
سیاس��ت ها موجب ش��د ک��ه صنعتی ش��دن بخش 
کش��اورزی تا حد زی��ادی مورد غفلت ق��رار گیرد و 
بخش کشاورزی در اثر ست یابد. تحلیل فوق گویای 
این مطلب اس��ت که تناقض آش��کاری بین اشتغال 
و صنعتی ش��دن در بخش کش��اورزی وجود دارد. با 
صنعتی ش��دن بخش کشاورزی بهره وری نیروی کار 
افزایش و سهم اشتغال در این بخش کاهش می یابد. 
همین منطق است که توضیح می دهد چرا کشورهای 
بزرگ صنعتی  )مانن��د آمریکا و کان��ادا( ضمن اینکه 
بزرگ ترین تولید کننده محصوالت کشاورزی هستند 
درعین حال سهم بسیار پایینی در اشتغال کشاورزی 

دارند. 
 بنابراین هرچه روند صنعتی ش��دن ادامه می یابد 
بخش کش��اورزی به ماشین آالت وابسته تر می شود و 
نی��از کمتری به نیروی کار ی��دی دارد. البته توضیح 
این نکته الزم اس��ت که بخش کش��اورزی به معنای 
بخش��ی که تولیدکننده محصوالت کشاورزی است 
باید از بخش توس��عه روستایی تفکیک شود و بخش 
کشاورزی نباید به معنای کل فعالیت و تولید و حیات 

روستا تلقی شود. 
روند توزیع جمعیت شاغل در ایران طی سال های 
۷۵-۱۳۳۵ گویای این است که کشور ما نیز از همان 
قاعده مندی کلی در سایر کشورها تبعیت کرده  است. 
آمارها نش��ان می ده��د که در س��ال ۱۳۳۵ بیش از 
نیمی  )۵۶/۳درصد( از کل جمعیت ش��اغل در بخش 
کشاورزی فعالیت داش��ته اند. سهم بخش صنعت از 
کل اش��تغال فقط ۲۰درصد بوده است  )سهم بخش 
خدمات ۲۰ درصد و ۳ درصد نیز غیر قابل طبقه بندی 

بوده اند.
طی س��ال های ۷۵-۱۳۳۵ سهم بخش کشاورزی 
از کل اش��تغال بیش از ۶۰ درص��د کاهش یافته و از 
۵۶/۳ درصد در س��ال ۱۳۳۵ به ۲۳/۵ درصد در سال 
۱۳۷۵رس��یده اس��ت و برآوردها و نمونه گیری های 
بعدی حاکی از آن است که در سال ۱۳۸۳ به حدود 
۲۱درصد رسیده، در مقابل سهم بخش صنعت که در 
س��ال ۱۳۳۵ حدود ۲۰درصد بوده در سال ۱۳۷۵ به 
حدود ۳۱درصد رسیده است. البته توضیح این نکته 
ضروری است که سهم بخش صنعت در این دوره به 
دلیل وقوع انقالب اسالمی از افت و خیز برخوردار شده 
اس��ت. با توجه به اینکه بخش کشاورزی و نیز صنعت 
ه��ردو تا حد زیادی به بخش خدمات وابس��ته اس��ت، 
لذا جذب نیروی انس��انی بیکار در گرو توس��عه بخش 
خدمات است. گس��ترش زیربخش های خدمات مانند: 
آموزش، بهداش��ت، حمل و نقل، انبارداری، بسته بندی، 
بیمه، مالی و بانکی، فروش و بازاریابی، توریسم، خدمات 
فنی-تخصصی، خدمات بازرگان��ی داخلی و خارجی از 
ی��ک طرف با رفع موان��ع تولید در بخش های صنعت و 
کش��اورزی موجبات رشد این بخش ها را فراهم خواهد 
کرد و از طرف دیگر با ایجاد فرصت های ش��غلی جدید 

موجبات کاهش بیکاری را فراهم خواهد کرد. 

 نوشته: مهدی جباریان 

سارا برومند

به��رام ش��کوری، رئیس کمیس��یون مع��ادن اتاق 
بازرگانی معتقد اس��ت که بهتر اس��ت دولت مدیریت 
بخش های دولتی را به بخش خصوصی بسپارد تا بتواند 

تحقق تولید و اشتغال را شاهد باشد. 

با توجه به عملکرد دولت در س�ال گذشته در 
زمینه پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، تحقق محور 
تولید و اش�تغال که امس�ال بر آن تأکید ش�ده 

است را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
صحبت های��ی که دولت باره��ا در زمینه حمایت از 
بخش خصوص��ی مطرح ک��رده ، چش��م انداز مثبتی را 
در ای��ن زمینه ایجاد کرده اس��ت. اما ب��ه نظر من اگر 
م��ا به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی هس��تیم باید این 
مسئله را مدنظر داش��ته باشیم که دولت و قوه مجریه 
ب��ه تنهای��ی نمی تواند این ام��ر را محقق کن��د؛ بلکه 
قوه مقنن��ه نی��ز باید به این امر ورود کن��د و با تجدید 
نظر در قوانین تصویب شده و قانونگذاری های مناسب 
در جهت تس��هیل تولید و اشتغال گام بردارد. در کنار 
آن قوه قضایی��ه نیز باید نقش حمایتی خود را نس��بت 
به س��رمایه گذاران و بخش خصوصی جدی دنبال کند 
تا این س��ه قوه در کنار هم بتوانند یک بازوی اجرایی 

قوی برای تحقق اقتصاد مقاومتی شوند. 

بنابر صحبت های ش�ما پس عملکرد س�ه قوه 
در جه�ت قدرت گیری بخش خصوصی باید پیش 

برود؛ این طور نیست؟ 
دول��ت تاکنون قدم ه��ای قابل توجهی در راس��تای 
تقویت بخش خصوصی برداش��ته است، اما باید سرعت 
آن افزایش یابد. البته پیش��نهاد ما آن است که دولت 

به جای آنکه مالکیت را به بخش خصوصی واگذار کند، 
مدیریت را به این بخش بسپارد. بخش خصوصی ایران 
ش��اید از نظر مالی توانمند نباشد، اما از نظر مدیریت 

در جایگاه مناسبی قرار دارد. 
به عنوان مثال امضای قرارداد سرمایه گذاری معدن 
و کارخانه های س��رب  و  روی مهدی آباد نشان دهنده 
اعتم��اد دولت به بخش خصوصی اس��ت و اگر اجرای 
این قرارداد موفق باش��د، از یک س��و اعتماد دولت به 
بخش خصوصی برای واگذاری پروژه های آتی بیش��تر 
می ش��ود و از سوی دیگر، امکان ورود بخش خصوصی 
ب��ه پروژه ه��ای بزرگ کش��ور امکان پذیر اس��ت. اگر 
دولت می خواس��ت مالکیت مع��دن مهدی آباد را در 
اختیار بخش خصوص��ی قرار دهد، مطمئناً این بخش 
قادر به خرید مع��دن نبود؛ چرا که منابع مالی خرید 
پروژه هایی در این ابعاد را ندارد. مالکیت می تواند در 
اختیار دولت باشد؛  اما مدیریت آن به بخش خصوصی 
واگذار ش��ود. چنانچه مالکیت مع��دن مهدی آباد در 
اختیار دولت اس��ت، اما بهره برداری از معدن، احداث 
کارخانه ه��ای ف��رآوری، بازاریابی در دنی��ا و فروش 
محصوالت به بخش خصوصی س��پرده ش��ده اس��ت. 
در ص��ورت وارد مدار تولید ش��دن معدن مهدی آباد 
۴ درص��د روی دنی��ا را تأمی��ن خواهد ک��رد. امضای 
ق��راردادی ب��ه ارزش یک میلیارد دالر نش��ان دهنده 
اعتم��اد دولت به بخش خصوصی اس��ت و اگر بتوانیم 
در اجرای آن نمونه موفقی باش��یم، از یک سو اعتماد 
دولت ب��ه بخش خصوصی برای واگ��ذاری پروژه های 
آتی بیش��تر می ش��ود و از س��وی دیگر، امک��ان ورود 
بخش خصوص��ی به پروژه های بزرگ کش��ور میس��ر 

خواهد شد. 

محمدحس��ین برخ��وردار، فعال اقتص��ادی معتقد 
اس��ت تا مسئله تولید حل نش��ود، مشکل اشتغال از 
بی��ن نم��ی رود و تولید نیز برای رس��یدن به جایگاه 
مناس��ب نیاز به بهبود در چند حوزه مختلف دارد و 
ت��ا آن حوزه ها همه بهبود نیابند تولید موفق نخواهد 

بود. 
با توجه به سیاس�ت تولید و اشتغال در قالب 
اقتصاد مقاومتی، ارزیابی ش�ما از تحقق این دو 

گزینه چیست؟ 
اقتصاد زنجیره ای است که به صورت زنجیره ای از 
زیرمجموعه های به هم پیوس��ته تشکیل شده است. 
از جمله این مجموعه ها فضای کسب و کار، بازار مالی 
و قوانینی اس��ت که بر کشور مس��تولی شده است، 
مانند قوانین مالیاتی، گمرکی و صادرات و همچنین 
سیاس��تی که برای به هم وصل کردن اینها در نظر 
گرفته می شود. الزم است این قوانین طوری تنظیم 
ش��ود که س��ه قوه نتوانند از آن عدول کنند وگرنه 
ه��ر چقدر م��ا هم به امید تغییر و تحول دس��ت به 
دامن تغییر عناوین و اس��امی باشیم کاری از پیش 
نخواهیم برد. اهداف اقتصادی کشور هم در صورتی 
ک��ه بین ای��ن زنجیره تنش به وج��ود آید عملیاتی 

نخواهد شد. 
کش��ور ما، بیکاری انبوهی دارد و دس��ت های پشت 
پ��رده قاچ��اق را هدایت می کنند. ه��ر چند تولید هم 
خوب عمل نکرده و نتوانسته قوی ظاهر شود تا بتواند 
تا حدی حق خود را از بازار بگیرد. این مسئله از نبودن 
نگاه آکادمیک به تولید اس��ت. دانشگاه ها باید با تولید 
عجین باش��ند و از حالت های س��نتی خارج شوند، اما 
مشکل اینجاست که متأسفانه در حال حاضر در کشور 

ما زنجیره تولید مخدوش است و تالش تولیدکنندگان 
برای دس��تیابی به شیوه های جدید تولید و کسب و کار 
نیز ناچیز است و از سوی دیگر سیاست های کلی تر نیز 
این محدودیت را افزون تر کرده است. ۷۵ درصد اقتصاد 
در دست دولت است، درحالی که همه حتی بخش های 

دولتی به مخرب بودن این امر واقف  هستند. 

بارها بحث خصوصی سازی حتی تحت عنوان 
اص�ل 44 مطرح ش�ده اس�ت. موان�ع عملیاتی 

شدن این موضوع چیست؟ 
دولت برای رفع این مانع بزرگ بر این موضوع مهم 
آگاهی یابد که بخش خصوصی به هیچ عنوان با جایی 
که بودجه دولت��ی دارد نمی تواند رقابت کند. دولت 
باید با ش��جاعت گروهی متش��کل از سه قوه تشکیل 

دهد و به سمت خصوصی سازی حرکت کند. 
 مش��کالت متعددی هم البته از ناحیه خود تولید 
وجود دارد؛ اول اینکه کارخانه های تولیدی عمدتا در 
یک رشته فعالیت می کنند و از این نظر قیمت تمام 
ش��ده کاال را برای رقابت باال می برند که هم به زیان 

خود آنها و هم مردم است. 
 از سوی دیگر قدرت رقابتی آنها به تدریج افت می کند، 
درحالی که آنها بایستی در چند کارخانه مادر با هم ادغام 
می شدند. مشکل دیگر تولید این است که تولیدکنندگان 
برای داش��تن تولی��د متنوع با روش های م��درن اهمیت 
نمی دهن��د. این ام��ر در محصوالت و ک��االی تکراری و 
فاقد کیفیت خود را نشان می دهد. بخش خصوصی نقش 
مهمی در اش��تغال زایی دارد اما در ح��ال حاضر تا تولید 
اصالح نشود، نمی توان برای رشد اشتغال درکشور اقدامی 

انجام داد. 



 رشد اقتصادی
 بیش از انتظار چین 

رش��د اقتصادی چین کمی بیشتر از حد انتظار 
است. طی سه ماه اول سال جاری، تولید ناخالص 
داخلی چین رشد 6.9درصدی داشته که این رقم 
فرا تر از انتظارات بود. این در حالی اس��ت که در 
بازه زمانی مش��ابه سال گذش��ته،  رشد اقتصادی 

این کشور تنها 1.3 درصد بوده است. 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی این کش��ور عمدتا در 
زمینه تولیدات صنعتی اس��ت، ب��ا این حال هنوز 
به ش��دت به صادرات و بخش امالک و مستغالت 

وابسته است. 
آمار ه��ای اداره ملی آمار کش��ور چین نش��ان 
می د هد که اقتصاد این کش��ور 6.9درصد در سه 

ماهه اول سال رشد داشته است. 

2016، کمترین رشد در 26 سال اخیر 
رش��د اقتصادی چین در س��ه ماه نخست سال 
جاری می��الدی بیش��تر از پیش بینی های انجام 
گرفت��ه به کار خود ادامه داد و تمرکز دولت روی 
زیرساخت ها و همچنین ش��کوفایی بازار مسکن 
موجب شد بیشترین میزان تولیدات صنعتی این 

کشور در بیش از دو سال اخیر رقم زده شود.
 در همی��ن حال رش��د اقتصادی این کش��ور 
 با س��ریع ترین روند در یک س��ال و نیم اخیر به 
6.9 درصد رسید؛ پیش از این به دلیل پیش بینی 
کاهش س��رمایه گذاری، روند نزول��ی صادرات و 
خرده فروشی انتظار رش��د اقتصادی کمتر از این 
برای چین در بهار متصور می شد. همچنین روند 
فعلی اقتصاد چین از داغ ش��دن بیش از حد بازار 
مس��کن و صنعت فوالد این کش��ور حکایت دارد 
و به گفت��ه برخی کارشناس��ان اقتصادی ممکن 
است این روند رو به رشد در سال جاری میالدی 
تداوم داش��ته باشد. دولت چین تمایل دارد روی 
توس��عه زیرس��اخت ها به منظور رش��د پایدار در 
بلند مدت تمرکز داشته باش��د. آمار منتشر شده 
نش��ان می دهد که مجموع س��رمایه گذاری های 
داخلی، اعتباربخشی و نقدینگی در اقتصاد چین 
در سه ماه نخس��ت سال جاری میالدی به رکورد 
یک تریلیون دالر رسیده که تقریبا معادل اقتصاد 

مکزیک است. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه می��زان هزینه های 
دولت چین در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل 
۲1درصد افزایش را نش��ان می ده��د و حاکی از 
رش��د اقتصادی مطل��وب چین در س��ال ۲۰1۷ 
میالدی اس��ت. این رش��د اقتصادی نس��بتا قوی 
می تواند خبر خوش��ی برای اقتصاد جهانی باشد، 
اما نکت��ه ای که باید به آن توجه کرد این اس��ت 
که دول��ت چین همچنان ب��رای تحریک اقتصاد 
این کش��ور به ش��دت ب��ه سیاس��ت های تحریک 
اقتصادی وابس��ته بوده و همچن��ان از مولدهای 
اقتصادی قدیمی به عنوان پیشران استفاده کرده 
و اقدام��ات کاف��ی برای کاهش ریس��ک افزایش 

شدید بدهی های خود انجام نمی دهد. 
BFMtv :منبع

 موبایل وسیله ای برای
 نمایش مذهب 

برن��د لوکس خاویار روس��ی 
با طراح��ی قاب های��ی خاص، 
آیفون های ۷ را به مناسبت های 

مذهبی سفارشی می کند. 
ایده این برند لوکس، طراحی 
قاب هایی با نماد های مذهبی اس��ت که کاربران تلفن 
همراه اپل بتوانند متناسب با اعتقادشان از آنها استفاده 

کنند. 
ش��اید تا حدود 1۰سال گذش��ته تلفن همراه جزو 
محصوالت خاصی تلقی می ش��د که هر کس��ی توان 
خری��د آن را نداش��ت اما امروزه داش��تن تلفن همراه 
هوشمند امری کامال عادی است و با این حال هنوز هم 
محصوالتی هستند که داشتن آنها، همچون 1۰سال 

پیش، یک فرد را بین دیگران خاص می کند. 
نام تجاری خاویار که برندی لوکس در زمینه تولید 
لوازم جانبی لوکس محصوالت اپل است، به مناسبت 
عید پاک قاب های منحصربه فرد طالکاری شده ای را با 
نقش های مذهبی برای آیفون های ۷ تولید کرده است. 
کمپان��ی لوکس خاویار گوش��ی هایی ب��ا قاب هایی 
با نماد های مس��یحی مثل صلیب، پدر و تثلیث برای 

پیروان دین مسیحیت ارتدوکس طراحی کرده است.
 همچنین طرح هایی برای مسلمانان از قبیل مسجد 
و هالل ماه تولید کرده که منعکس کننده ارزش های 

معنوی دین اسالم است.
 کمپانی خاویار توضیح می دهد که این گوشی های 
هوشمند مذهبی نشان دهنده عقاید پیروان دین های 
الهی اس��ت و قیمت آنها از 316۰ یورو آغاز می شود و 
تا 36۰۰یورو هم می رسد. بدیهی است که محصوالت 
لوکس خاویار با تعداد محدودی تولید می شود و از این 

مدل تنها 99 نسخه موجود دارد. 
ای��ن نخس��تین ب��اری نیس��ت ک��ه نمونه هایی از 
گوشی های هوشمند فوق لوکس و با سبکی خاص به 

بازار عرضه می شوند. 
پیش��تر از این ،  در س��ال ۲۰15 به مناس��بت تولد 
63س��الگی والدیمی��ر پوتین، رئیس جمهور روس��یه 
گوشی آیفونی از طال ساخته بود. در ماه مارس گذشته 
هم با همکاری نوکیا گوش��ی  مدل 331۰ جدید را از 
طال و تیتانیوم تولید کرد. در این گوشی البته فقط از 
طال استفاده نشده و در بدنه آن فلز تیتانیوم نیز دیده 
می شود. در نوکیا 331۰ طالیی که شرکت سازنده آن 
 Supremo Putin 331۰ ی��ا Caviar Nokia را
می نامد تکه هایی از طال به کار گرفته ش��ده و تصویر 
والدیمیر پوتین همراه با سرود ملی روسیه بر آن نقش 

بسته است. 

جلوی خشونت باید ایستاد
در س��ال 1938، امض��ای توافقنام��ه 
مونی��خ بخش��ی از چک اس��لواکی را به 
س��لطه هیتلر درآورد. ای��ن توافقنامه را 
فرانس��ه، ایتالی��ا، بریتانی��ا و آلمان امضا 
کردن��د. در واق��ع فرانس��ه و بریتانی��ا با 
اجتناب از جنگ و امضای این توافقنامه 
س��رزمین  از  بخش��ی  ش��دن  آزاد   ب��ه 
چ��ک اس��لواکی کمک کردن��د و همین 
موضوع باعث بیشتر شدن اشتهای هیتلر 

برای فتح دنیا شد.
  

ملت ها را تحقیر نکنیم
در پای��ان جن��گ جهانی، این کش��ور 
 آلم��ان ب��ود ک��ه در ابتدا تنها مس��ئول 
جنگ افروزی ش��ناخته ش��د. این کشور 
با تحقیر ملت ه��ای دیگر آتش جنگ را 
روشن کرد. آلمان بخشی از قلمرو خود، 
یعن��ی تمام امپراتوری اس��تعماری خود 
را از دس��ت داد. ای��ن کش��ور همچنین 
بای��د غرامت قابل توجه��ی را بابت جنگ 
پرداخت می کرد. این موضوع باعث خشم 

ملی آلمان نسبت به همسایگانش شد. 

جنگ هرگز پیروز نیست
در ابت��دای جنگ جهان��ی دوم، ارتش 
فرانس��ه از قدرت خود مطمئن بود. آنها 
سربازان خود را با جمله رمانتیک گل به 
جای اس��لحه تعلیم داده بودند، در حالی 
ک��ه این جمله واقعی��ت نبود و فقط یک 
تعبیر عاشقانه بود. ارتش آلمان هم تنها 
چند ماه طول کشید که از اشغال فرانسه 

دست برداشت. 

تالش های دیپلماتیک 
نیکالس برنز، مع��اون روابط بین الملل 
در ام��ور سیاس��ی در ط��ول دوره دوم 
ریاس��ت جمهوری ج��ورج دبلی��و بوش 
گفت: »حت��ی زمانی که رواب��ط بین دو 
کشور بسیار بد است، همیشه راه حل های 
دیپلماتیک می توانند کمک کننده باشند 
و اوض��اع را بهبود بخش��ند.« ب��رای این 
کشور ها خالقیت دیپلماتیک همیشه باید 
رو به جلو باشد و این چیزی است که در 

جنگ جهانی دوم از دست رفته بود. 

بهانه دست کشور ها ندهیم 
ترور آرش��یدوک فرانس��وا فردیناند در 
س��ارایوو در 1914 بهانه ای برای شروع 

جنگ جهانی بود. 
در واقع اتریش، مجارستان و صربستان 
تنها منتظر ی��ک بهانه برای اعالم جنگ 
بودند. این عمل امروزه هم واقعیت دارد. 
به عنوان مثال  کش��وری برای استفاده 
از سالح های کشتار جمعی با بهانه جویی 
کشوری دیگر را متهم می کند، حتی اگر 

از این مورد مبرا باشد.  

ترس بهترین مشاور است 
دو جنگ جهانی اول و دوم با دشمنی 

مخالفان در برابر یکدیگر آغاز شد.
 اگر آنها اندکی ترس از دش��منان خود 
داش��تند این احتمال وجود داش��ت که 
هیچ گاه اینقدر سریع وارد جنگ نشوند.

 
نقش سازمان های بین المللی را 

دست کم نگیریم
ایجاد سازمان ملل متحد پس از جنگ 
جهان��ی دوم تصمیم مهمی بود که باعث 
ش��د خیلی از مس��ائل بین المللی میان 

کشور ها حل شود. 
ایج��اد این س��ازمان عام��ل مهمی در 
اجتن��اب از دش��منی بی��ن کش��ور های 

مختلف بود. 

مردم همیشه عاقل نیستند
گاهی اوقات مردم از عقل خود استفاده 

می کنند اما همیشه این گونه نیست.
 در آلم��ان ن��ازی هیتل��ر موف��ق ب��ه 
کس��ب 3۰درص��د از آرا در انتخاب��ات 
 پارلمانی ش��د که منجر به قرار گرفتن او

در سمت صدراعظمی آن کشور شد.
 در واق��ع م��ردم آلمان ب��ا رأی دادن 
ب��ه هیتلر، به او و اقداماتش مش��روعیت 

بخشیدند.
 همچنی��ن در طرف��ی دیگ��ر، هنگام 
م��ردم  مونی��خ،  توافقنام��ه   امض��ای 
از  پ��س  جش��ن  انگلی��س  و  فرانس��ه 
مصالح��ه گرفتن��د، اما پ��س از آن بود 
 که یک گ��ام دیگر به جنگ جهانی دوم

 نزدیک شدند. 

در پروپاگاندا هیچ محدودیتی 
وجود ندارد 

هیتلر برای انتق��ال ایده خود به مردم 
آلمان، استفاده ابزاری انبوهی از تبلیغات 
ک��رد. او با تکیه بر اسطوره س��ازی، خود 
را وابس��ته به حزب چپ و جمهوریخواه 
نش��ان می داد. هیتلر هرگز موافق بحث 
دوس��ویه نبود و سعی می کرد با استفاده 
از جنبه های تبلیغات کار خود را به انجام 

برساند. 
از تاریخ درس بگیریم

تاریخ همیشه تکرار می شود. اشتباهات 
تاریخ ابدی هس��تند و پش��تیبان خوبی 
برای کش��ور ها. اگر دولت ها از اشتباهات 
از  بس��یاری  بگیرن��د،  درس  گذش��ته 
مشکالت در س��طح ملی و بین المللی به 

وجود نمی آید. 

مراقبت توهمات باشیم
تا به حال چقدر توهمات ش��ما درباره 
افراد درست بوده؟ کارشناسان و محققان 
می گوین��د که دیدگاه اف��راد در رابطه با 
موضوع��ی با گ��ذر زمان احتم��اال تغییر 
می کند. غالبا می گویند جنگی که تلفات 
نداشته باشد خوب است و پیامد منفی به 
بار نخواهد آورد، اما با مش��اهده حوادثی 
ک��ه در جن��گ جهان��ی دوم رخ داد، باز 
ه��م می توانیم بگوییم جنگ فقط ابزاری 
برای نشان دادن قدرت و بهترین راه حل 

بوده است؟ 

جنگ برای اقتصاد خوب نیست
چ��ه کس��ی می گوید جن��گ محرک 
اقتصادی اس��ت؟ آنچه تاریخ نشان داده، 
پس از هر جنگی همه جا با خاک یکسان 
ش��ده ، ویرانی کشور ها فقط باقی مانده و 
مردمی آواره ش��ده اند. جنگ شاید فقط 
به خاطر هزینه های کوتاه مدتی که ایجاد 
می کند، ب��ه تحریک بخش��ی از اقتصاد 
منجر ش��ود، ام��ا بقیه بخش ه��ا معموال 
تح��ت تاثی��ر ق��رار می گیرن��د و زخمی 
می ش��وند. تاری��خ ثابت ک��رده که هیچ 
کشوری از جنگ منفعت اقتصادی نبرده 
و جن��گ هیچ گاه محرک اقتصادی ملتی 

نبوده است. 

12درس آموختنی از جنگ های جهانی
صدای زنگ ساعت خواب لذتبخش شما را از بین می برد. زنگ ساعت را قطع می کنید 
تا چرت کوتاهی بزنید. نمی خواهید تخت را ترک کنید و وقتی می فهمید ساعت 8 شده 
تمام عضالت بدن تان درد می گیرند. به محل کارتان می رسید، می نشینید و کامپیوتر 
را روشن می کنید. همه چیز عادی به نظر می آید غیر از ذهن تان که در جاهای دیگری 
غیر از کار سیر می کند. اگر این توصیفات برای شما آشناست از کارتان دلزده شده اید و 
با خواندن این مطلب دنبال پیدا کردن راه حلی برای فرار از این موقعیت هستید چون 

خستگی مشکالت بالقوه تان در محل کار را آشکار می کند. 

شغل و عالیق تان با هم مغایرت دارند
تفاوت عالیق و مشاغل افراد مشکلی شایع است اما گاهی اوقات متوجه این مغایرت 
نمی ش��ویم. خوب اس��ت که فکر کنید به چه دالیلی ش��غل فعلی تان را پذیرفته اید؟ 
آیا درآمد این ش��غل باال بود؟ غیر از این ش��غل هیچ گزینه دیگری نداش��تید؟ یا فقط 
می خواس��تید از تجربه های کاری قبلی تان فاصله بگیرید و ح��ال و هوای متفاوتی را 
تجربه کنید؟ اگر دالیل باال باعث انتخاب شغل فعلی تان  شده بهتر است درباره کارتان 

تجدیدنظر کنید. 
از تمام توانایی های تان استفاده نمی کنید

هرکسی استعداد و قدرت منحصربه فرد خودش را دارد. وقتی توانایی های تان به طور 
کامل در کار اس��تفاده نمی شود باعث می شود ش��غل و پروژه های کاری تان را جذاب 
ندانید. بدترین کار زیر سوال بردن ارزش حضورتان در آن شرکت و احساس بی ارزشی 

کردن به مرور زمان است. 

شغل تان فرصت کمی برای رشد و یادگیری در اختیارتان قرار می دهد
تص��ور کنید که یک عمل ثاب��ت را برای دوهفته یا دو ماه یا دو س��ال مداوم انجام 
می دهید. چه احس��اس خواهید داشت؟ مطمئنم تا حد مرگ خسته خواهید شد. اگر 
ش��رکت شما فرصت زیادی برای رش��د و یادگیری در اختیارتان قرار نمی دهد و شما 
هیچ پیشرفتی درکارتان نمی بینید، ناامید خواهید شد و هنگام کار احساس خستگی 

و دلزدگی خواهید کرد. 

زمان های بیهوده زیادی را در کار دارید
داش��تن زمان برای استراحت در حین کار مهم اس��ت اما زیاد بودن وقت خالی نیز 
مشکل آفرین است. وقتی زمان های بیکاری زیادی دارید فکرتان به موضوعات متفاوت 
معطوف می شود. به رستورانی که در آن غذا خواهید خورد فکر می کنید، یا به مشکالت 
زناشویی تان یا حرفی که صبح از همسایه شنیده اید. هرچند ذهن تان مشغول است اما 

این درگیری ذهنی ناشی از خسته شدن از کارتان است. 

هدف مشخصی ندارید 
افرادی که برای زمانی طوالنی در یک موقعیت ش��غلی قرار دارند احس��اس گیجی 

می کنند. شما نمی دانید که چه چیزی از شغل تان می خواهید.
 شما به برنامه تکراری هر روزه تان عادت می کنید و در گذر زمان عالقه و توجه تان 

به کار را از دست خواهید داد. 
خستگی تان را انکار نکنید، این حس می تواند تاثیرات بدی روی تان بگذارد.

شاید احساس کنید که بعدا هم می شود برای غلبه احساس خستگی و دلزدگی تان 
راهی پیدا کنید اما هر چقدر بیشتر به این مشکل بی توجهی کنید عواقب بیشتری در 

انتظارتان خواهد بود. 
افت عملکرد کاری: همان طور که قبال اش��اره ش��د زمانی که نس��بت به کارتان 

بی عالقه هستید عملکرد کاری تان به شدت افت می کند. 
گسترش عادت های مخرب : متخصصان می گویند مردم خستگی شان را با عادت 
مخرب مانند نوش��یدنی های اعتیادآور،  غذاهای ناس��الم و اعمال مخاطره آمیز در کار 

التیام می بخشند. 

تا زمانی که این مراحل را طی نکنید دلزدگی تان از کار از بین نمی رود
برای فرار از کس�الت استراحت کنید: برای دستاورد بیشتری در کار استراحت 
کردن و تجدید قوا حیاتی است. اهمیت و قدرت وقفه های کوتاه را دست کم نگیرید. 

در زمان ه��ای فراغت مهارت های تازه یاد بگیری��د: اگر زمان های خالی زیادی دارید 
دانش تان را افزایش دهید و چیزی تازه یاد بگیرید. یک فرد همه فن حریف همیش��ه 

محبوب رؤساست. 
بیشتر از آنچه از شما انتظار می رود کار کنید: برای آنکه از وقت و توانایی تان به صورت 
کامل استفاده کنید سعی کنید بیشتر از آن چیزی که رئیس تان از شما می خواهد کار 
کنید. بعد از انجام دادن وظایف روزمره و معمولی تان زمانی را صرف کار روی کارهایی 
که خارج از حوزه مسئولیت تان است بکنید. با مرور زمان رئیس تان به وجدان کار شما 
پی می برد و می توانید پروژه های جذاب تری را به دس��ت بگیرید که ش��ما را نسبت به 

کارتان مشتاق نگه می دارد. 
بدانید از شغل تان چه می خواهید: این نکته مهمی است-وقتی هدف تان را می دانید 
این هدف ش��ما را به ادامه کار ترغیب می کند - خوب اس��ت زمانی را برای فهمیدن 
مجهوالت شغلی تان بگذارید. به یاد داشته باشید که یافته های تان را روی کاغذ بنویسید 

و آن را به میز کارتان بچسبانید تا همیشه در مقابل چشم تان باشد. 
وضعیت ت��ان را ب��ا رئی��س یا س��وپروایزر در می��ان بگذارید: اگ��ر رئیس یا 
س��وپروایزری دارید که به حرف های تان گوش می کند و کنش های دوس��تانه 
نش��ان می دهد بهترین کار صحبت با اوس��ت. از آنها درخواست مسئولیت های 
چالش برانگیز تری داش��ته باش��ید که با روحیه تان همخوان اس��ت. این مسئله 
باعث می شود که دلزدگی تان از کار از بین برود و همچنین رئیس تان اراده شما 

برای پیشرفت و بهتر شدن در موقعیت تان را تحسین می کند. 
اگر هیچ راهی جواب نداد کار را رها کنید: اگر پس از آزمودن همه شیوه های 
باال کماکان کارتان خس��ته کننده باقی مانده بهتر اس��ت به فکر رها کردن آن 
و پیدا کردن کار دیگری باش��ید. موقعیت های زیادی وجود دارد و شاید جایی 
ش��غل بهتری منتظر شما باشد. در زندگی تان تغییری ایجاد کنید و با خودتان 

رفتار بهتری داشته باشید.

اثرات دلزدگی از کار و روش های مقابله با آن 

قــاب

کیوسـک
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دوردنــیــا

مدرسه مدیریت

براس�اس گزارش ها، رهبر کره ش�مالی این موضوع را که ش�هروندان کش�ورش مدل موی یکسانی با او داشته 
باش�ند ممنوع اعالم کرده اس�ت.  به نقل از روزنامه اکس�پرس، یک خبرنگار خارجی که به منظور ش�رکت در 
مراسم ملی کره شمالی به این کشور سفر کرده بود، توانسته از یک فهرست مدل  موهای مجاز برای مردم این 

کشور عکس بگیرد. حتی در این فهرست مدل موی مشابه نیز ممنوع اعالم شده است. 
تلفن مستقیم: 86073283شماره 762 www.forsatnet.ir

ترجمه: محمدرضا حمیدی
 MSN :منبع

ترجمه: رامین پروین گنابادی
Lifehack :منبع

رئیس جمهوری آمریکا در مراس��م عید پاک در کاخ س��فید خطاب به رهبر 
کره ش��مالی گف��ت: مراقب رفتارت باش! به نقل از خبرگزاری فرانس��ه، به نظر 
می رس��د جنگ لفظی بین کره ش��مالی و آمریکا به باالترین سطح خود رسیده 
باشد، به طوری که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه پس از آغاز 
مراس��م عید پاک در کنار همسرش در کاخ سفید و در اظهارنظری فی البداهه 
به یکی از خبرنگاران شبکه خبری سی. ان. ان که پرسید آیا پیامی برای کیم 
جونگ اون، رهبر کره شمالی دارید، گفت: مودب باش و رفتارت را اصالح کن! 
این اظهارنظر هشدارآمیز پس از یک هفته تنش و در جریان مراسم بزرگداشت 
تولد موس��س کره شمالی و رژه نظامی گسترده و نشان دادن توانایی و قدرت 
موشکی این کشور مطرح شد. روز یکشنبه کره شمالی یک موشک شلیک کرد، 
اما این موش��ک کمی پس از پرتاب منفجر شد. مایک پنس، معاون ترامپ هم 
روز دوشنبه در سئول بود و به کره شمالی هشدار داد که تمامی گزینه ها روی 
میز اس��ت. وی گفت: دوره »صبر استراتژیک« آمریکا در مواجهه با کره شمالی 
پایان یافته اس��ت. این در حالی است که معاون وزیر خارجه کره شمالی تأکید 
کرد که کش��ورش به هرگونه حمله آمریکا پاس��خ داده و به خود این کشور یا 

پایگاه های نظامی اش حمله خواهد کرد. 
AFP :منبع

ترامپ خطاب به کیم جونگ اون: 
مراقب رفتارت باش

خـبــــــر

360

در حال�ی که این روز ها تنش جنگ در میان دولت ها باال 
می گیرد، مرور تاریخ ضرورت می یابد. جنگ یا به طور کلی 
خش�ونت همواره نقش عم�ده ای در رواب�ط اجتماعی ایفا 
کرده است. جنگ، این پدیده اجتماعی تاریخی، فرآیندی 
اس�ت که به موجب آن یک نهاد اجتماعی مثال یک کشور، 
به شکلی فیزیکی یا حتی نمادین با هدف حصول اطمینان 
از اینک�ه نه�ادی دیگر در جهت تامین منافع آن اس�ت یا 
خیر به جریان می افتد. این فرآیند، دفاع از منافع مختلفی 
از جمله سیاس�ی، اقتصادی، ارضی، مذهبی و... اس�ت اما 

دلیل جنگ هرچه باش�د، هرگ�ز نمی تواند به طور کامل از 
اقتصاد جدا باش�د، چرا ک�ه از زمان های دور جنگ ابزاری 
است برای دس�ت یافتن به ثروت. جنگ یا به طور کلی تر، 
خش�ونت همیش�ه در طول تاریخ نقش مهمی را در روابط 
بی�ن کش�ورها بازی ک�رده اس�ت. جنگ هرگ�ز در تاریخ 
سازنده نبوده و غیر از تلفات انسانی و نادیده گرفتن حقوق 
بشر که همیش�ه از سوی فعاالن حقوق بشر نکوهش شده 
و مورد س�رزنش قرار گرفته، خسارات اقتصادی و تاثیرات 
جهانی آن هم غیر قابل چشم پوش�ی اس�ت. در این  مطلب 
ب�ه درس هایی اش�اره می کنیم که می توان ب�ا مرور جنگ  

جهانی دوم بیاموزیم. 
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