
عض��و هی��أت علم��ی دانش��گاه عالم��ه 
طباطبای��ی گف��ت ک��ه ب��رای برون رفت از 
مش��کالت، حضور هم��ه ذی نفعان ضروری 
است و تشکل ها باید ضمن باال بردن دانش 
و آگاهی اعضای خ��ود، در تصمیم گیری ها 

مشارکت فعال و مؤثر داشته باشند. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی اتاق 
اصن��اف ایران، فرش��اد مومنی در نشس��ت 

»اقتص��اد ای��ران، چالش ها 
و فرصت ها«ب��ا تأکی��د ب��ر 
ل��زوم توجه ج��دی به علم 
در تصمیم گیری ه��ا، افزود: 
بای��د زور عل��م در مراک��ز 
و  رود  ب��اال  تصمیم گی��ری 
مالک تصمیم گیری ها باشد 

نه زور گروه های خاص. 
اقتصادی  کارش��ناس  این 
بر لزوم اصالح امور کش��ور از 
طریق ظرفیت ذخیره علمی 
موجود در کشور و بهره گیری 
تشکل ها از این انباشت قابل 
اعتنا تأکید ک��رد و گفت: تا 
س��طح  تش��کل ها  زمانی که 
آگاه��ی و بلوغ فکری خود را 
افزایش ندهند، نمی توانند از 
منافع اعضای خود به خوبی 

دفاع کنند. 
ات��اق  جای��گاه  مومن��ی، 
نظ��ام  در  ای��ران  اصن��اف 
ب��اال  را  کش��ور  اقتص��ادی 
اف��زود:  و  ک��رد  ارزیاب��ی 
اتاق های اصن��اف، بازرگانی 
و تع��اون به عن��وان بخ��ش 
 خصوص��ی اقتص��اد باید در 
اقتصادی  تصمیم گیری های 

نقش ایفا کنند. 
وی تصری��ح ک��رد: بای��د 

مناف��ع کالن ملی بر مناف��ع جزئی اعضای 
اتاق های س��ه گانه فوق ترجیح داده ش��ود 
ک��ه این مس��ئله نیاز ب��ه آم��وزش و بلوغ 
فک��ری دارد. بای��د مش��ارکت ذی نفعان در 
تصمیم گیری های کشور به گونه ای باشد که 
به اجرای سیاس��ت های کالن دولت کمک 

کند. 
وی اظهار کرد: باید هر تصمیمی که دولت 
اتخاذ می کند، ذی نفعان ذی ربط فرصت ها و 
چالش های آن را بررسی کنند و در خصوص 
مزایا و معایب آن، پیشنهادها و نظرات خود 
را با هدف ترجیح دادن منافع ملی به منافع 
جزئی اعضای خود به مسئوالن ارائه کنند. 

مومن��ی تصریح کرد: چنانچ��ه مطالبه ها 
براس��اس منافع ملی و کار کارشناسی شده 
باش��د، هم فرهنگ عمومی توسعه می یابد 
و هم راه فرصت طلبی بس��ته می ش��ود. در 
اقتصادی که شفافیت ضعیف باشد، اقدامات 

فرصت طلبان��ه بر س��ر راه مق��درات مردم 
غلب��ه پی��دا می کند.  وی گف��ت: همچنین 
اگر جامعه به  گونه ای س��اماندهی ش��ود که 
ذی نفعان مش��ارکت فعال داش��ته باشند و 
از اهل خرد و دانایی تجلیل و تقدیر ش��ود، 
کش��ور به س��مت رش��د و توس��عه حرکت 
خواهد کرد. اگر ذی نفعان مطالبه گر باشند، 
هم به نفع دولت، هم ملت و هم کسب و کار 

خودشان خواهد بود. 
ای��ن اقتصاددان با اش��اره ب��ه نامگذاری 
امس��ال به عنوان اقتص��اد مقاومتی؛ تولید 
و اش��تغال گفت: در س��ال جاری از س��وی 
مس��ئوالن در این زمینه تصمیماتی اتخاذ و 
به یقین اعتباراتی هم برای آن درنظر گرفته 
خواهد شد، لذا الزم است همه تشکل ها در 
این زمینه مش��ارکت فعال داشته باشند تا 

این هدف به بیراه نرود. 
وی بر لزوم تقوی��ت تولید ملی و افزایش 
اش��تغال در کش��ور تأکید ک��رد و افزود: به 
ازای ه��ر یک میلی��ارد دالر کاالی وارداتی 
که در کشور قابل تولید باشد، تا ۱۰۰ هزار 
فرصت ش��غلی از بین می رود، لذا الزم است 
مس��ئوالن در این زمینه حساس باشند و با 
حرکت ه��ای علم��ی، کاری نکنند که وضع 

موجود در زمینه اشتغال بدتر شود. 
مومنی گفت: ذخیره دانایی و منابع مادی 

موجود در کشور، ظرفیت های زیادی دارد و 
باید این ظرفی��ت را در راه افزایش کیفیت 

سیاست های دولت به کار برد. 
مومنی در بخش دیگری از س��خنان خود 
به مطالعه انجام ش��ده س��ال گذشته درباره 
نقده��ای اقتصاددان ه��ا ب��ه جهت گی��ری 
سیاس��ت های دولت درفاصله سال های ۸۴ 
تا ۹۲ اشاره کرد و گفت: انتخاب این مقطع 
ب��ه این دلیل اس��ت که در 
ای��ران  ای��ن دوره زمان��ی، 
فرصت های  بی س��ابقه ترین 
خ��ود را به بی س��ابقه ترین 
تهدیده��ای تاریخی تبدیل 
ک��رد. برای اینکه این آب از 
برگردد،  رفته مجددا  دست 
حداق��ل به ۲۵ س��ال زمان 

نیاز است. 
اینک��ه ما  بی��ان  ب��ا  وی 
در حیطه اندیش��ه مش��کل 
ج��دی داریم، ش��کل گیری 
وض��ع موج��ود را تابعی از 
اندیش��ه ورزی و ذخیره های 
دانایی دانست و افزود: برای 
خ��روج از ای��ن وضعی��ت و 
حرکت به سمت چشم انداز، 
اگر ریش��ه های ای��ن نگاه را 
مشخص کنیم، می بینیم که 

نگاه اندیشه ای مؤثر است. 
گفت:  اقتص��اددان  ای��ن 
تحلی��ل مقط��ع یاد ش��ده 
در بخ��ش اقتصادی نش��ان 
داد ک��ه بی��ش از ۹۵درصد 
کارشناس��انه  پیش بین��ی 
و  ش��د  محقق  اقتصاددانان 
این به معنی آن اس��ت که 
ذخی��ره دانای��ی موجود در 
کش��ور هنوز فراتر از سطح 
پیچیدگی است که ما با آن روبه رو هستیم. 
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود 
به مش��کالت اقتصادی موجود کشور اشاره 
کرد و اظهار داش��ت: از نظر من بزرگ ترین 
ضع��ف دولت یازده��م این اس��ت که یک 
تصوی��ر جام��ع از ش��رایطی که کش��ور را 
تحوی��ل گرفت، ارائ��ه نداد. اکن��ون همان 
کس��انی که همین سرنوش��ت را برای ملت 
رقم زدند، مدعی هس��تند و مش��کالتی که 
توس��ط خودش��ان به وجود آمده است را به 
ای��ن دولت نس��بت می دهند.  این اس��تاد 
دانش��گاه گفت: در دوره سال های ۸۴ تا ۹۲ 
برای دستیابی به هر واحد رشد اقتصادی در 
مقایسه با دولت قبل آن ۵ برابر دالر مخفی 
بیشتری هزینه شده بود که این به معنی ۵ 
برابری افزایش هزینه ها اس��ت که بیشترین 
افزایش وابستگی کش��ور به دنیای خارج را 

ایجاد کرد. 
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رئیس کل بانک مرکزی: 
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آیا درآمد کشور ظرف 4 سال 
دوبرابر می شود؟ 

 

آقاى قالیباف در بخشى از بیانیه انتخاباتى خود 
هنگام ثبت نام در انتخابات ریاس��ت جمهورى ادعا 
كرده است در صورت پیروزى در انتخابات، درآمد 
كشور را طى چهار سال آینده دوبرابر و نیم كرده و 

بیش از ٥ میلیون شغل تازه ایجاد مى كند. 
با اینكه مش��خص نیست منظور ایشان از درآمد 
كشور دقیقا چیست و آیا منظورشان درآمد سرانه 
كش��ور است یا منظورش��ان تولید ناخالص داخلى 
یا همان GDP اس��ت، اما با ف��رض اینكه منظور 
ایشان از درآمد كشور همان تولید ناخالص داخلى 
اس��ت، خوب است بررس��ى كنیم كه براى دوبرابر 
كردن تولید ناخالص داخلى طى چهار سال آینده 

چه اتفاقى در اقتصاد ایران باید بیفتد. 
یك اصل س��اده اقتص��ادى مى گوید براى اینكه 
یك متغیر در طول چهار سال دوبرابر شود ساالنه 
مى بایس��ت ١٦ درصد نرخ رشد داشته باشد. وعده 
انتخابات��ى آق��اى قالیب��اف یعنى اینك��ه ایران در 
چهار س��ال آینده قرار است ساالنه به طور متوسط 
١٦درصد نرخ رش��د اقتصادى داش��ته باش��د و با 
فرض GDP نزدیك به ٥٠٠ میلیارد دالرى ایران 
در شرایط كنونى، تولید ناخالص داخلى ایران قرار 
اس��ت در س��ال ١٤٠٠ نزدیك به ١٢٥٠ میلیارد 
دالر باش��د و س��ایز اقتصاد ایران در این سال قرار 
است به اندازه اقتصادهاى روسیه، اسپانیا، مكزیك 
و اس��ترالیا و فراتر از اقتصاده��اى اندونزى، هلند، 

تركیه، سوییس و عربستان باشد. 
براى بررسى سطح امكان پذیرى این شعار، بهتر 
اس��ت كمى بررسى تاریخى داشته باشیم و برخى 
متغیرهاى قابل پیش بینى سال هاى آینده اقتصاد 

ایران را نیز بررسى كنیم. 
اقتصاد ایران طى ٣٨ سال یعنى از سال ١٣٥٧ تا 
سال ١٣٩٥ به طور میانگین تنها ساالنه ٣.٥درصد 
نرخ رش��د اقتصادى داشته است و در هشت سال 
گذش��ته میانگین نرخ رش��د اقصادى ای��ران تنها 
١.٩درصد بوده اس��ت، اما سوال اساسى اینجاست 
كه در ظرفیت هاى فعلى ساختار حكومت و دولت 
ایران چه تحولى قرار اس��ت ایجاد ش��ود كه ایران 
طى چهار سال آینده میانگین ١٦درصد نرخ رشد 

داشته باشد؟ 
براى فهم عجیبى ش��عار دوبراب��ر كردن درآمد 
كش��ور طى چهار س��ال و میانگین ١٦درصد نرخ 
رش��د اقتصادى براى رس��یدن به این هدف، كافى 
اس��ت بدانی��د كه میانگی��ن نرخ رش��د اقتصادى 
اژده��اى زرد اقتصاد جهان، چین طى س��ال هاى 
٢٠٠٠ ت��ا ٢٠١٧ تنه��ا ٩.٣ درص��د و نرخ رش��د 
هندوستان در این سال ها ٧.٧ درصد بوده است. 

از طرف دیگر ش��عار دو برابر كردن درآمد كشور 
در چهار سال آینده توسط آقاى قالیباف در حالى 
مطرح مى ش��ود كه طبق اكث��ر پیش بینى ها دوره 
پایین بودن قیمت نفت در طول س��ال هاى آینده 
ادام��ه دارد و پیش بینى هاى جهان��ى قیمت نفت 
براى این س��ال ها نزدیك به تنها ٦٠ دالر اس��ت. 
پایین ب��ودن قیمت جهانى نفت و م��واد اولیه در 
كنار بدهى چند صد ه��زار میلیارد تومانى دولت، 
بحران ش��بكه بانكى، پایین بودن تاریخى سرعت 
گردش پول و ادامه معض��ل ركود تقاضا و كاهش 
سرمایه گذارى شرایط منحصربه فردى را به اقتصاد 

ایران طى سال هاى آینده داده است. 
در پایان مى توان گفت كه به نظر مى رسد شعار 
دوبرابر كردن درآمد كش��ور طى چهار سال آینده 
كه به معنى میانگین ١٦درصد نرخ رشد اقتصادى 
ایران در طول س��ال هاى آینده اس��ت، شاید طول 
عمرى تنها تا روز انتخابات داش��ته باش��د و رنگ 
و بوى پوپولیس��تى بودن این شعارها در بلبشوى 
انتخابات بیش از پیش به مش��ام مى رسد و خوب 
اس��ت كه براى مقابله با ش��عارهاى پوپولیس��تى 
خاص روزه��اى انتخابات، بیش از پیش وعده هاى 

انتخاباتى همه كاندیداها نقد كارشناسى شود. 
منبع: خبرآنالین

تعرفه واردات خودروهای 
هیبریدی چقدر شد؟ 

اقتصاد بازرگانى: گم��رک اعالم ك��رد كه تعرفه 
واردات خودروه��اى س��وارى هیبریدى مش��مول 

٤درصد حقوق ورودى است. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن، خودروهاى س��وارى 
هیبریدى با حجم موتور١٠٠٠ تا ١٥٠٠ سى سى 
در ردیف تعرفه »٨٧٠٣٢٢١٠«، ١٥٠٠ تا ٢٠٠٠ 
سى سى در ردیف تعرفه »٨٧٠٣٢٣١١«، ٢٠٠٠ تا 
٢٥٠٠ سى سى در ردیف تعرفه »٨٧٠٣٢٣٢١« و 
بیشتر از ٢٥٠٠ تا ٣٠٠٠ سى سى در ردیف تعرفه 
»٨٧٠٣٢٣٣١« جداول تعرفه اى مقررات صادرات 

و واردات طبقه بندى مى شوند. 
واردات خودروهاى س��وارى هیبریدى مشمول 
٤درص��د حقوق ورودى ب��ه ازاى هر دس��تگاه بر 
مبناى ارزش س��یف )به��اى خرید كاال در مبدا به 

اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل( است. 
همچنی��ن واردات خ��ودرو مش��مول ٩درص��د 
مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ٤درصد مالیات 

على الحساب است. 
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در ح��ال حاض��ر ٢ میلی��ون و ٥٨٧ 
ه��زار خانه خالى در كش��ور وجود دارد 
ك��ه از نظ��ر اقتص��اد ملى رقم بس��یار 

تكان دهنده اى به شمار مى رود. 
به گ��زارش خبرگ��زارى خبرآنالین، 
عباس آخوندى در همای��ش بازخوانى 
تفك��ر و تجرب��ه ش��هرهاى جدی��د در 
ایران با اش��اره به اهمیت بحث توجه به 
انس��ان ها در حوزه شهرسازى و احداث 
ش��هرهاى جدید، اظهار داشت: به طور 
قط��ع اگر مس��ئله انس��ان ها در این دو 
حوزه دیده نشود، آخر كار مى بینیم كه 
همین افراد علیه ش��ما بلند مى ش��وند؛ 
امرى كه تاكنون نیز شاهد آن بوده ایم. 
آخوندى ب��ا تأكید بر اینكه مس��ئله 
فرهنگ و انس��ان ، مح��ور اصلى انقالب 
اس��المى ما در كشور بوده است، افزود: 
این اندیش��ه باید در تمام مراحل حوزه 
شهرى مورد توجه قرار گرفته و در مقام 
عمل قرار گیرد. این در حالى اس��ت كه 
مى بینیم امروزه نهاد شورشگر مدرنیته 
تمامى اندیش��ه ها را به زیر س��ایه خود 
قرار داده و ما ش��اهد غلب��ه تكنیك بر 

این اندیشه ها هستیم. 
آخوندى در ادامه افزود: اگر از جهت 
خرد این مس��ئله را موردبررس��ى قرار 
دهیم داستان بسیار پیچیده تر مى شود. 
آمارها نش��ان مى ده��د در حال حاضر 
٢ میلیون و ٥٨٧ ه��زار خانه خالى در 
كش��ور وج��ود دارد كه از نظ��ر اقتصاد 
ملى رقم بسیار تكان دهنده اى به شمار 

مى رود. 

وزیر راه و شهرس��ازى در ادامه بابیان 
ای��ن مطلب ك��ه نزدیك ب��ه ٢ میلیون 
واح��د از ای��ن خانه هاى خال��ى از نظر 
بهره ب��ردارى صفر هس��تند، گفت: این 
رقم بس��یار بزرگ از نظ��ر مفهوم مالى 
و اقتصادى به آن معناس��ت كه اگر هر 
خانه را ١٠٠ه��زار دالر در نظر بگیریم 
ب��ا رقم��ى بالغ ب��ر ٢٠٠ه��زار میلیارد 
دالر خان��ه با بهره ب��ردارى صفر روبه رو 
مى ش��ویم. این ارقام واقعیتى است كه 

هم اكنون در ایران به چشم مى خورد. 
وى ای��ن مش��كالت را محصول نگاه 
فلس��فه مدرن یا همان غلب��ه تكنیك 
بر س��ایر موارد دانس��ت و گفت: بدون 
شك این مسئله روى زندگى شهرهاى 
جدی��د و آینده توس��عه شهرنش��ینى 
تأثیرگ��ذار خواهد بود؛ مس��ئله اى كه 
قطعا نمى توانیم نسبت به آن بى تفاوت 
باش��یم. به تصور من با به اتمام رسیدن 
تمام��ى پروانه ه��اى صادرش��ده ط��ى 
س��ال هاى ٩١ و ٩٢ در س��ال هاى آتى 
ش��اهد افزایش مجدد این آمار خواهیم 
ب��ود؛ به طورى كه ش��اید در پنج س��ال 
آینده ای��ن رقم به بی��ش از ٣ میلیون 

خانه افزایش پیدا كند. 
عض��و كابینه دولت تدبی��ر و امید در 
ادامه س��خنان خود بروز این مشكالت 
و اتفاقات در بحث شهرسازى و مسكن 
ای��ران را نتیجه بى تدبیرى گس��ترده و 
ساده اندیش��ى بس��یار عجیب دانست و 
گفت: باورى بس��یار عجیب كه فضاها، 
آسمان، مقررات و ظرفیت هاى زیستى 

یك ش��هر فروخته ش��ود تا آن شهر در 
كوتاه مدت به شكل ظاهرى آباد شود. 

داد:  ادام��ه  مس��ئول  مق��ام  ای��ن 
ازآنجایى كه ما نمى توانیم بر این مسائل 
بى توج��ه باش��یم بای��د تجدیدنظ��رى 
در خص��وص اه��داف و مبن��اى ایجاد 
ش��هرهاى جدی��د بكنی��م. از این  پس 
شهرهاى جدید نباید پاسخگوى سرریز 
جمعیت كالنشهرها باشند، بلكه مبناى 
احداث آنها بای��د بازگرداندن تعادل به 

جغرافیاى ایران باشد. 
آخوندى در خصوص احداث نسل سوم 
ش��هرهاى جدید در كشور گفت: مفهوم 
احداث این ش��هرها آن اس��ت كه به این 
عدم تعادل ها پرداخته شود نه اینكه مسیر 
قبلى و ساخت صرفا خوابگاه هایى در كنار 
ش��هرهاى بزرگ ادامه پیدا كند، چراكه 
این كالنشهرها از قدرت جمعیت پذیرى 

گسترده اى برخوردار هستند. 
وزیر راه و شهرس��ازى ادامه داد: اگر 
با توجه به رویكرد اقتصادى به مس��ئله 
ن��گاه كنیم بای��د از ای��ن ظرفیت ٤.٥ 
میلی��ون نفرى ش��هرهاى جدی��د بهره  
ببری��م. قاعدتا با فعال ش��دن مس��كن 
مهر به ش��كل اس��مى تصور مى ش��ود 
كه جمعی��ت از یك میلیون نفر به ٢.٥ 
میلی��ون نفر افزایش پی��دا كند كه اگر 
مبن��ا را بر همین مس��ئله ق��رار دهیم 
ظرفیت ٢ میلی��ون نفرى دیگرى باقى 
مى ماند كه داراى نرخ بهره ورى بس��یار 
اندكى است پس باید ببینیم كه چگونه 
مى توان از این ظرفیت در جهت تأمین 

مس��كن و ارتق��اى كیفی��ت زندگى در 
شهرهاى جدید استفاده كنیم. 

ب��ه گفت��ه آخون��دى، اگر سیاس��ت 
س��وداگرانه را كنار بگذاری��م مى بینیم 
كه مس��ئله مس��كن ایران در سه حوزه 
مس��كن خان��ه اولى ه��ا، مس��كن افراد 
س��اكن در بافت هاى فرسوده و حاشیه 
ش��هرها متمركز مى ش��ود ك��ه باید در 
مس��كن  ح��وزه  سیاس��ت گذارى هاى 

موردتوجه قرار گیرد. 
وى با اشاره به این مطلب كه ما باید 
ببینیم كه ش��هرهاى جدید چه كمكى 
مى توان��د ب��ه رفع مش��كل مس��كن به 
گروه هاى نام برده داش��ته باشد، گفت: 
با این تاریخ نه سیاست شهرهاى جدید 
و نه سیاست مس��كن هیچ كدام مسئله 
حاشیه نش��ین ها را رفع نك��رده و حتى 
ب��ه آن نزدیك نش��ده اس��ت، بنابراین 
باید توجه ویژه اى به این بخش داش��ته 
باش��یم، هرچند عقیده ما آن است كه 
مش��كل حاشیه نش��ین ها باید در خود 
منطقه س��كونت آنها حل شود، چراكه 
انتق��ال این افراد ب��ه محلى دیگر امرى 

صحیح نیست. 
پای��ان  در  شهرس��ازى  و  راه  وزی��ر 
محله مح��ورى را یكى از سیاس��ت هاى 
اصل��ى مورد توجه در ش��هرهاى جدید 
در دول��ت یازده��م دانس��ت و گف��ت: 
روابط انس��انى در محله شكل مى گیرد. 
امیدواریم این سیاس��ت در ش��هرهاى 
جدید مؤثر بوده و هرچه سریع تر جنبه 

عملیاتى و اجرایى پیدا كند. 

تحلیل وزیر راه و شهرسازی از 2/5 میلیون خانه خالی

۲۰۰هزارمیلیارددالرخانههایبیاستفاده

٥٤٠٠ ط��رح نیمه صنعت��ى با اعتبار 
٢٢٠هزار میلی��ارد ریال به بهره بردارى 

رسیده است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، عل��ى یزدانى در 
نشس��ت ب��ا مدی��ران صنای��ع در اتاق 
بازرگان��ى كاش��ان اظهار ك��رد: در این 
دوره ٣٤٢٣ واح��د ك��ه تعطیل ش��ده 
بودند در شهرک هاى صنعتى به چرخه 
تولید برگش��ته اند ك��ه فعالیت ١٠٨١ 
 واحد آن مربوط به س��ال گذشته است. 
مدیرعامل س��ازمان صنای��ع كوچك و 
ش��هرک هاى صنعتى ایران خاطرنشان 
كرد: فعالیت این تع��داد واحد صنعتى 
ب��راى ٧٦ ه��زار نف��ر ایج��اد اش��تغال 
كرده كه بخش��ى از برنامه هاى اقتصاد 
مقاومتى و اجراى طرح رونق اقتصادى 
اس��ت. وى تصری��ح كرد: در راس��تاى 
عم��ل به فرمایش مق��ام معظم رهبرى 
و اج��راى اقتص��اد مقاومت��ى، ٤ه��زار 
میلیارد ریال بدهى شهرک هاى صنعتى 
 كش��ور باب��ت جریم��ه پرداخت ش��د. 
مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع كوچك 
و ش��هرک هاى صنعت��ى ای��ران گفت: 
عقد ق��رارداد ب��راى بی��ش از ٦٠طرح 
س��رمایه گذارى خارج��ى در س��ازمان 
حمایت از سرمایه گذارى و امضاى ١٣٠ 
س��ند همكارى با كشورهاى مختلف از 
دیگر اقداماتى است كه در دولت تدبیر 

و امید انجام شده است.
وى ادام��ه داد: ٢٤ ه��زار واحد بنگاه 
كوچك و متوس��ط صنعتى و كشاورزى 
در س��ال گذش��ته، به میزان ١٧٠هزار 
 میلیارد ریال تسهیالت دریافت كرده اند. 
مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
گف��ت: در همی��ن مدت ب��ه ١٣هزار و 
٢٨٠بن��گاه كوچك و متوس��ط صنعتى 

و تولی��دى در ش��هرک هاى صنعت��ى، 
حدود ٩٥هزار میلیارد ریال تس��هیالت 
 از طریق سامانه بهین یاب پرداخت شد. 
یزدان��ى تاكید كرد: دول��ت یازدهم به 
دنبال ظاهرس��ازى و تبلیغات رسانه اى 
عملك��رد خود نب��وده و ای��ن در حالى 
و  خبرگزارى ه��ا  برخ��ى  ك��ه  اس��ت 
گزارش هایى  اطالع رس��انى ،  پایگاه هاى 

مى كنن��د  منتش��ر  دول��ت  علی��ه  را 
 ك��ه در عم��ل قاب��ل اثب��ات نیس��ت. 
وى تصری��ح ك��رد: اگ��ر نش��ر یأس و 
نومیدى به نفع نظام و كش��ور نیس��ت، 
باید ب��ا رعایت انصاف ه��م خوبى ها را 
 بیان ك��رد و هم نقص ه��ا را تذكر داد. 
یزدانى افزود: توس��عه اش��تغال نیازمند 
فضاى امید است و براى تحقق این هدف 
عالوه بر س��رمایه گذار داخلى، صاحبان 
س��رمایه از خ��ارج از كش��ور باید مایل 
 به س��رمایه گذارى در كش��ور ما شوند. 
مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
گفت: كاش��ان به لحاظ تع��داد صنایع، 
ایج��اد اش��تغال و مق��دار تولی��د كاال 
و ص��ادرات نس��بت ب��ه برخ��ى مراكز 
اس��ت.  س��رآمد  كش��ور  اس��تان هاى 
ش��هرک هاى  مدیرعام��ل  همچنی��ن 
صنعتى استان اصفهان گفت: ٣٨خوشه 
صنعتى و كش��اورزى در استان اصفهان 
فعالیت مى كنند كه با برنامه ریزى انجام 
ش��ده ب��ه زودى به ٥٣ خوش��ه افزایش 
خواه��د یافت. محمدج��واد بگى افزود: 
به دلیل شهرت جهانى فرش دستبافت 
كاش��ان و تولی��د بی��ش از ٧٠درص��د 
ماهیان زینتى كشور در این شهرستان، 
ایجاد خوشه هاى صنعتى، رونق این دو 
صنع��ت در منطقه كاش��ان را به دنبال 

دارد. 

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران: 

بازگشت 3423واحد صنعتی به چرخه تولید کشور

گاز

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: 
رونق مجدد بازار سیمان در گرو 

افزایش صادرات است
در ش��رایطى كه همچنان مشكل تولید سیمان و 
نبود تقاضا، فعاالن این صنعت را آزار مى دهد، معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد اس��ت مش��كل 
تولیدكنندگان س��یمان با قراردادهاى چند میلیون 
تنى داخلى حل نمى شود و باید بازارهاى ناامن شده 

خارجى را مجددا فعال كرد. 
جعفر سرقینى در گفت وگو با ایسنا، درباره موضوع 
قرارداد انجمن تولیدكنندگان سیمان با وزارت راه و 
شهرس��ازى جهت خرید ٢تا ٣میلیون تنى سیمان 
از این صنعت كه از س��ال هاى گذشته بسته شده و 
همچنان خرید قابل توجهى صورت نگرفته اس��ت، 
عنوان كرد: مشكل صنعت سیمان با یكى، دو میلیون 
تن س��فارش وزارتخانه هاى داخلى حل نمى ش��ود و 
نیاز به بازگرداندن بازارهاى صادراتى است تا تقاضاى 

مورد نظر تولیدكنندگان فراهم شود. 
وى در ادام��ه اف��زود: در حال حاض��ر ٨٣میلیون 
تن ظرفیت تولید س��یمان داریم كه سال ١٣٩٥ را 
حدودا با تولید ٥٣ میلیون تن سیمان تمام كردیم و 
متاسفانه در حال حاضر بازار مصرف در داخل ركود 
دارد و صادرات نیز از ١٩میلیون تن در س��ال ١٣٩٣ 
ب��ه ١٣میلیون تن در س��ال ١٣٩٥ كاهش یافت كه 
علت آن نیز وجود ناامنى هاى داخلى در كش��ورهاى 
همس��ایه به عنوان اصلى ترین بازار صادرات سیمان 
ایران اس��ت.  معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
اظه��ار كرد: امیدواریم امنیت به بازارهاى همس��ایه 
بازگ��ردد و بازار داخلى نیز از رون��ق كافى برخوردار 
شود تا مشكل تقاضاى سیمان برطرف شود، چراكه 
در حوزه تولید هیچ مشكلى وجود ندارد و با ظرفیت 
ایجاد ش��ده مى توانیم تا سقف این ظرفیت به تولید 
بپردازیم.  به گفته وى، در حال حاضر ١٠میلیون تن 
ظرفیت كارخانه هاى دیگر نیز تا ٣٠درصد پیشرفت 
دارد و در نهای��ت به ٨٣ میلی��ون تن ظرفیت فعلى 

اضافه خواهد شد. 
 

صادرات صنایع غذایی امسال به 3.5 میلیارد 
دالر خواهد رسید

برآورد رشد 16 درصدی صادرات 
صنایع غذایی در سال جاری

مدیركل دفتر صنایع غذایى، دارویى و بهداش��تى 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت هدف گذارى انجام 
ش��ده به منظور ص��ادرات در ح��وزه صنایع غذایى، 
دارویى و بهداش��تى را مع��ادل ٣.٥ میلیارد دالر در 
س��ال جارى اعالم كرد.  مه��دى صادقى نیاركى در 
گفت وگو با ایس��نا، در مورد هدف گ��ذارى صادرات 
مربوط به صنایع غذایى، دارویى و بهداش��تى، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در س��ال ١٣٩٦، اظهار كرد: 
پیشنهادى كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
طى سال جارى مدنظر قرار گرفته معادل  ٣میلیارد و 

٥٠٠ میلیون دالر است. 
وى ادامه داد: هدف گذارى انجام ش��ده در س��ال 
١٣٩٥ در ارتباط ب��ا صادرات صنایع غذایى، دارویى 
و بهداشتى معادل ٣میلیارد دالر بود كه در آمار اعالم 
شده ١١ ماهه، ٢ میلیارد و ٧٠٠ میلیون دالر صادرات 
مدنظر قرار گرفت كه نشان دهنده رشد ١٧ درصدى 
در این بخش اس��ت.  به گفته مدیركل دفتر صنایع 
غذایى، دارویى و بهداش��تى وزارت صنعت، معدن و 
تجارت برآورد مى ش��ود كه براس��اس آمار ١٢ ماهه 
حدود ٢ میلیارد و ٩٠٠ میلیون دالر صادرات صنایع 
غذایى، دارویى و بهداش��تى مدنظر قرار گرفته باشد 
هر چند هنوز آمار ١٢ ماهه مربوط به این بخش اعالم 
نشده است.  صادقى نیاركى با تاكید بر اینكه حمایت 
از تولید داخل در وهله اول در بخش صنایع غذایى، 
دارویى و بهداش��تى توس��ط ای��ن وزارتخانه مدنظر 
ق��رار مى گیرد، گفت: صیانت از ظرفیت هاى موجود، 
توس��عه صادرات در بخش ه��اى مربوطه، رفع موانع 
تولی��د، حمایت از تش��كل هاى تخصصى و حمایت 
از س��رمایه گذارى خارجى برنامه هاى مدنظر وزارت 

صنعت، معدن و تجارت در سال ١٣٩٦ است. 
 

استان هرمزگان یک نیروگاه 
جدید خواهد داشت

مدیرعامل شركت مادر تخصصى تولید نیروى برق 
حرارتى از مش��اركت روس ها براى س��اخت نیروگاه 
١٤٠٠ مگاواتى در استان هرمزگان خبر داد و گفت: 
مراحل تامین مالى و گشایش ال سى این نیروگاه تا 
یك ماه دیگر به نتیجه مى رس��د.  محسن طرزطلب 
در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینكه طبق برآوردهاى 
صورت گرفته هزینه این نیروگاه یك میلیارد و ٥١٦ 
میلیون یورو تخمین زده ش��ده است، اظهار كرد: كار 
اجرای��ى این نیروگاه در دول��ت یازدهم كلید خواهد 
خ��ورد، ام��ا در دولت آتى ب��ه بهره ب��ردارى خواهد 
رس��ید.  وى با بیان اینكه این پروژه ملى در زمینى 
به مساحت ١٠٠ هكتار در چهار واحد بخار هر واحد 
٣٥٠ م��گاوات در مدت زمان ٥٥ ماه اجرا مى ش��ود، 
عن��وان كرد: این پروژه داراى دو توربین گازى و یك 
توربین بخار است و این نیروگاه نخستین نیروگاه از 
نسل نو توربین هاى كالس F و مدرن دنیا با راندمان 
٥٨ درصد اس��ت كه در ایران توسط بخش خصوصى 
شركت مپنا اجرا مى ش��ود و تكنولوژى و تجهیزات 
ساخت آن از شركت زیمنس كشور آلمان خریدارى 

 شده و به تدریج وارد مى شود. 

گامی برای دوری از خاموشی
مدیرعامل شركت مادر تخصصى تولید نیروى برق 
حرارتى در خصوص اقدامات صورت گرفته براى گذر 
از بحران خاموش��ى در تابستان تاكید كرد: براساس 
برنامه ریزى ه��اى ص��ورت گرفته قرار اس��ت ١٤٠٠ 
مگاوات تا تیر ماه سال جارى وارد مدار شود كه این 
مسئله تاثیر زیادى در گذر از خاموشى خواهد داشت. 
طرزطلب ب��ا ابراز امی��دوارى از وارد مدار ش��دن 
واحدهاى در نظر گرفته شده، اظهار كرد: اگر شرایط 
مطابق برنامه پیش برود امس��ال نیز مانند سال هاى 

قبل دچار هیچ بحرانى در برق نخواهیم شد. 

یادداشت

واردات
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وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات 
با اش��اره به لزوم ایجاد اش��تغال هرچه 
بیش��تر در کش��ور، گفت: دست بخش 
خصوصی را که حتی یک ش��غل ایجاد 

کند، می بوسیم. 
ب��ه گزارش ایس��نا، محم��ود واعظی 
در جلس��ه ش��ورای اداری شهرس��تان 
هرس��ین با بیان اینکه کرمانش��اه یکی 
از پنج اس��تان مقاوم کش��ور در هشت 
س��ال دفاع مقدس بوده اس��ت، گفت: 
در همین راس��تا امس��ال با هماهنگی 
مجلس و دولت مقرر ش��د ۱۰ درصد به 
افزایش تخصی��ص و پرداختی های این 
پنج اس��تان اضافه ش��ود. ممکن است 
این میزان در س��ال اول اج��را چندان 
نمود نداش��ته باش��د، اما در چند سال 
 بعد قطعا رقم قابل توجهی خواهد شد. 
وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات 
ب��ا بیان اینکه در تش��ریح دس��تاوردها 
بای��د ن��گاه جامع��ی به دس��تاوردهای 
نظ��ام داش��ت، گف��ت: طی س��ال های 
پ��س از انقالب باوجود همه مش��کالت 
و گرفتاری ه��ا و تحریم ه��ا، کش��ور با 
قدرت و صالبت جل��و رفته و امروزه به 
جایگاهی رس��یده که ب��ه الگویی برای 
 بس��یاری کش��ورها مبدل ش��ده است. 
وی ب��ه امنی��ت مطلوب امروز کش��ور 
اش��اره کرد و افزود: در حالی که تمامی 
کش��ورهای منطقه به نوعی با تکفیر و 
تروریسم درگیر هستند، خوشبختانه با 
رهبری مقام معظم رهبری امروزه نظام 
با اقت��دار امنیت مطلوبی را در کش��ور 
مستقر کرده و بسیاری کشورها حاضرند 
خیلی امتیازات را بدهند و فقط در ازای 
آن امنی��ت داش��ته باش��ند و به برکت 
 نظام ام��روز ما امنی��ت مطلوبی داریم. 
واعظی تصریح کرد: این حقیقتی است 
که مردم طبقه متوسط و پایین مشکل 
معیش��ت دارند و دول��ت از روز اول هم 
اع��الم ک��رده ک��ه وارث ی��ک بیکاری 
تلنب��ار ش��ده اس��ت و این مش��کالت 
 وج��ود دارد و ما منکر آن نمی ش��ویم. 
وزی��ر ارتباطات اف��زود: تنها در س��ال 
گذش��ته یک میلی��ون و ۲۰۰ هزار نفر 
وارد بازار کار ش��دند و هم��ه می دانیم 
که ایجاد یک شغل کار ساده ای نیست 
و بای��د برای این تعداد ی��ک میلیون و 
۲۰۰ ه��زار ش��غل ب��ه وج��ود بیاوریم 

 که ای��ن امر نی��از به تمهیدات��ی دارد. 
واعظ��ی تصریح کرد: در همین راس��تا 
از ابتدای دولت برای آماده س��ازی این 
تمهیدات در نخستین گام اختالف های 
س��اختگی بین قوا در گذش��ته را حل 
 کردیم و این مشکالت االن وجود ندارد. 
وی اف��زود: در گام بع��دی آرام��ش در 
کش��ور حاکم ش��د و در گام س��وم نیز 
 ثبات در بازار ارز و طال به وجود آوردیم. 
در  ک��رد:  تصری��ح  ارتباط��ات  وزی��ر 
گام ه��ای بع��دی ت��الش ما اس��تفاده 
از بخ��ش خصوص��ی اس��ت و دول��ت 
دس��ت ه��ر بخ��ش خصوص��ی را که 
حتی یک ش��غل ایجاد کند، می بوس��د 
و ب��رای فعالی��ت هرچ��ه بیش��تر آنها 
کرده ای��م.  اعتمادس��ازی  ب��ه   اق��دام 
واعظ��ی با بی��ان اینکه دول��ت اهتمام 
ج��دی ب��ه برداش��ته ش��دن تحریم ها 
داش��ت، گفت: مگر می ش��ود با تحریم، 
توس��عه اقتصادی داش��ت و در همین 
راستا دولت ضمن دفاع از حق هسته ای 
کشور و بدون عقب نشینی توانست این 

 کار را انج��ام داده و تحریم ها را بردارد. 
وی اف��زود: از طرفی فضای همکاری با 
کش��ورها فراهم ش��د و امروز صادرات 
ب��ر واردات پیش��ی  ای��ران  غیرنفت��ی 
میلی��ون   ۲.۵ ام��روز  اس��ت.  گرفت��ه 
بش��که نفت کش��ور به فروش می رسد 
 و پول��ش در جی��ب خودم��ان می رود. 
وزی��ر ارتباط��ات تصریح ک��رد: در یک 
س��الی ک��ه کش��ور تحری��م نداش��ت، 
 وضعیت به تدریج در حال تغییر اس��ت. 
واعظ��ی با اش��اره ب��ه تک رقمی کردن 
ت��ورم، گفت: ت��الش ما این اس��ت که 
بتوانی��م به هدفگذاری چش��م انداز ۲۰ 
س��اله کشور برای تحقق رشد اقتصادی 
8درصد برس��یم و امید داریم امس��ال 
و س��ال آینده فضای اقتصادی کش��ور 
 فضای ش��کوفاتری از گذش��ته باش��د. 
و  مش��کالت  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
محرومیت ها در همه استان های کشور 
وجود دارد، گفت: ایران کشور پهناوری 
اس��ت که تنها برخی شهرس��تان های 
آن به اندازه یک کش��ور اروپایی اس��ت 

و نباید ش��رایط کش��ور پهناوری مانند 
 ایران با برخی کش��ورها مقایس��ه شود. 
واعظ��ی اف��زود: وزارتخانه ه��ا نیز تمام 
تالش شان این اس��ت که منابع طوری 
میان اس��تان ها، شهرستان ها و پروژه ها 
تقسیم شود که هیچ پروژه یا کاری در 

کشور تعطیل نشود.

حجم بازار ICT کشور به ۴۰ هزار 
میلیارد تومان رسیده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
نشست ش��ورای اداری استان کرمانشاه 
گفت: حجم بازار ICT کش��ور ابتدای 
فعالی��ت ای��ن دولت ۱۳ ه��زار و ۵۰۰ 
میلیارد توم��ان بود که اکن��ون به ۴۰ 

هزار میلیارد تومان رسیده است. 
واعظی با بیان اینکه بازار ICT بازار 
بسیار بزرگی است، گفت: هدفگذاری 
ش��ده تا پایان برنامه شش��م توس��عه 
 حجم این بازار در کشور سه برابر شود. 
وی اف��زود: در ای��ن ح��وزه ظرفی��ت 
خوبی به لحاظ نیروی انس��انی داریم 
 که باید از آن به خوبی اس��تفاده کرد. 
وزی��ر ارتباطات در ادامه با بیان اینکه 
توجه به اشتغال از اولویت های دولت 
تدبی��ر و امی��د بوده و هس��ت، گفت: 
س��ال گذش��ته که نخس��تین س��ال 
برداش��ته ش��دن تحریم ها بود، میزان 
اشتغال ایجاد شده در کشور نسبت به 
سال های گذش��ته باالتر بود. طی سال 
گذشته حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
نف��ر وارد بازار کار ش��دند، باید تا چند 
س��ال آینده س��االنه حدود یک میلیون 
ش��غل در کش��ور ایجاد ت��ا گام جدی 
 برای کاهش نرخ بیکاری برداشته شود. 
واعظی با اش��اره به نامگذاری امسال از 
س��وی مقام معظم رهبری به نام س��ال 
اش��تغال«  و  مقاومتی؛تولید  »اقتص��اد 
اظهار کرد: این نامگذاری کمک بزرگی 
اس��ت که دیگر قوا نیز به موضوع ورود 
 کرده و مش��کل اش��تغال را حل کنیم. 
وزیر ارتباطات توجه به معیش��ت مردم 
را نی��ز از اولویت ه��ای دولت برش��مرد 
و گف��ت: توج��ه ب��ه معیش��ت م��ردم 
به خصوص در مناطق محروم و روستاها 
مورد توجه اس��ت ک��ه در این خصوص 
دول��ت برنامه ریزی خوب��ی انجام داده 

است. 

تا پایان برنامه ششم توسعه

حجمبازارICTکشوربه120هزارمیلیاردتومانمیرسد
نفت

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد
قیمت نفت برای 2 سال در سطح 

55دالر باقی خواهد ماند
صندوق بین المللی پول در جدیدترین به روزرسانی 
گزارش »دورنم��ای اقتصاد جهانی« پیش بینی کرد 
قیمت ه��ای نفت در س��ال ۲۰۱8-۲۰۱7 در حدود 
۵۵ دالر در هر بش��که می ماند.  به گزارش ایسنا، در 
گزارش این وام دهنده جهانی آمده اس��ت: متوس��ط 
قیمت هر بش��که نف��ت خام  ۴۲.8۴ دالر در س��ال 
۲۰۱۶ بود و انتظار می رود در سال ۲۰۱7 به ۵۵.۲۳ 
دالر بالغ ش��ود در حالی که در س��ال ۲۰۱8 ممکن 
است اندکی کاهش پیدا کند و به ۵۵.۰۶ دالر برسد.  
طبق گزارش صندوق بین المللی پول، با وجود ابهام 
نسبت به پیشرفت های فناوری و توافق اخیر اوپک، 
تعادل مجدد میان عرضه و تقاضا به همراه قیمت های 
باثبات، به دورنمای منابع غیرمرس��وم منوط خواهد 
بود.  براس��اس گزارش تاس، این سازمان انتظار دارد 
توافق کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای کاهش 
تولید روزانه به میزان ۱.8 میلیون بشکه در نیمه اول 
سال ۲۰۱7، به تعادل مجدد بازار تا پایان سال ۲۰۱7 
کم��ک کرده و مازاد عرض��ه کنونی که کمتر از یک 
میلیون بش��که در روز برآورد می ش��ود  حذف کند.

رشد تقاضای نفت که ساالنه حدود ۱.۲میلیون بشکه 
در روز برآورد می ش��ود، ظرف چند سال آینده از سوی 
منابع غیرمرس��ومی ش��امل منابع تحت توسعه برای 
دریای عمیق، نفت ش��نی، نفت سنگین و فوق سنگین 
تامین خواهد شد.  صندوق بین المللی پول در گزارش 
»دورنم��ای اقتص��اد جهان��ی« پیش بینی کرد: رش��د 
اقتصادی عربس��تان سعودی و س��ایر صادرکنندگان 
نفت منطق��ه خلیج فارس در س��ال می��الدی جاری 
ب��ه دنبال اجرای توافق کاه��ش تولید برای حمایت از 
قیمت ها، کند خواهد ش��د.  اعضای اوپک که بیش��تر 
آنها را کشورهای منطقه خاورمیانه تشکیل می دهند، 
ب��ا هدف حمای��ت از قیمت های نفت، س��ال میالدی 
گذشته موافقت کردند تولیدشان را از ژانویه امسال به 
مدت ش��ش ماه، به میزان ۱.۲ میلیون بش��که در روز 
کاهش دهند.  طب��ق پیش بینی صندوق بین المللی 
پول، رشد اقتصادی عربستان سعودی که بزرگ ترین 
اقتصاد منطقه است، به دلیل تولید نفت کمتر و ادامه 
تحکیم مالی، به ۰.۴ درصد در سال ۲۰۱7 می رسد 
اما در سال ۲۰۱8 به ۱.۳ درصد افزایش پیدا می کند.  
گفته می شود رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای 
هم��کاری خلیج فارس که ش��امل بحری��ن، کویت، 
عمان، قطر و امارات متحده عربی می شوند، کاهش 
پیدا می کند.  در میان این کش��ورها، قطر که انتظار 
می رود امسال ۳.۴ درصد رشد اقتصادی در مقایسه 
با رشد ۲.7 درصدی در سال ۲۰۱۶ را ثبت کند، یک 
استثنا به شمار می رود. همچنین رشد اقتصادی ایران 
از ۶.۵درصد در سال ۲۰۱۶ که تحریم های اقتصادی 
علیه تهران برداشته شد، به ۳.۳درصد در سال ۲۰۱7 

کاهش پیدا می کند

یادداشت

رئیس کل بانک مرکزی: 
اقتصاد ایران بدون تورم از رکود 

خارج شد
رئی��س کل بانک مرکزی در یادداش��تی در کانال 
تلگرام��ی اش در خصوص کنترل رش��د نقدینگی و 

تامین مالی نظام بانکی توضیح داد. 
اقتصاد ایران در س��ال گذش��ته ب��ا موفقیت های 
قابل توجهی به لحاظ ثب��ات در بازار ارز، تداوم روند 
کاهشی نرخ تورم و دستیابی به نرخ تورم تک رقمی 
و حصول همزمان رشد اقتصادی دو رقمی در 9ماهه 
س��ال ۱۳9۵ همراه ب��وده که جملگی نش��انه هایی 
امیدوارکنن��ده از روند آتی تح��والت اقتصاد ایران را 
به دست می دهند. عالوه بر تحوالت مثبت یاد شده، 
آخرین اطالعات پردازش ش��ده در خصوص رش��د 
نقدینگی و عملکرد تس��هیالت پرداختی در س��ال 

۱۳9۵ نیز تکمیل کننده موفقیت های مزبور است. 
براس��اس آخرین اطالعات موجود، رشد نقدینگی 
در سال ۱۳9۵ به رقم ۲/۲۳درصد رسید که با توجه 
به کاهش معنا دار آن نسبت به رقم مشابه سال قبل 
)۳۰ درصد( و نیز پایین تر بودن آن نس��بت به روند 
بلندمدت رشد نقدینگی، اطمینان خاطر بیشتری را 
در خصوص کنترل نرخ ت��ورم و صیانت از توفیقات 
حاصله در این خصوص به دس��ت می دهد. بی شک 
لحاظ داده های جدید در خصوص رش��د اقتصادی و 
نیز عملکرد مناسب رش��د نقدینگی در سال ۱۳9۵ 
و س��ایر مولفه های اقتصادی، چشم انداز روشن تری 
از اقتص��اد ای��ران را در مجامع بین المللی به نمایش 
گذاش��ته و جذابیت ه��ای اقتص��ادی کش��ور برای 

سرمایه گذاران خارجی را افزایش خواهد داد.  
از س��وی دیگر و با وجود کاهش رشد نقدینگی، 
حجم تس��هیالت پرداختی ش��بکه بانکی کش��ور 
در س��ال ۱۳9۵ ب��ه رق��م ۵۴8۳ه��زار میلی��ارد 
ریال بالغ ش��ده که نس��بت به رقم مش��ابه س��ال 
۱۳9۴ )۴۱7۳/۲ه��زار میلی��ارد ری��ال( به میزان 
۱۳۰9/8ه��زار میلیارد ریال )۴/۳۱درصد( افزایش 
را نش��ان می دهد. واضح است که با وجود تنگنای 
مالی و مشکالت س��اختاری در شبکه بانکی، این 
میزان تس��هیالت پرداختی نش��ان از عزم و سهم 
باالی ش��بکه بانک��ی در تامین مال��ی فعالیت های 
مختل��ف اقتص��ادی دارد ک��ه به عن��وان یک��ی از 
ش��اخص های مه��م عملکرد سیس��تم بانکی قابل 
طرح اس��ت. قطعا دس��ت یافتن به این موفقیت ها 
بدون حمایت های دولت و مجلس محترم شورای 
اسالمی و معاضدت مدیران و بدنه اجرایی بانک ها 
غیرممکن بوده اس��ت. در همین جا الزم است که 
از همکاران خادم، پرتالش و صدوق ش��بکه بانکی 
تقدیر و تش��کر کنم که به رغم وجود بس��یاری از 
مش��کالت و تحمل انتق��ادات غیرمنصفانه، نهایت 
تالش خود را در جهت تامین مالی س��الم اقتصاد 
انجام داده و انجام وظیفه و رس��الت اصلی خود را 
مقدم بر هر موضوع حاشیه ای دیگر قرار داده اند. 

مجموعه تح��والت ص��ورت گرفت��ه درخصوص 
متغیرهای واقعی و اسمی اقتصاد در سال ۱۳9۵، این 
پیام امیدوارکننده را تداعی می کند که اقتصاد کشور 
با موفقیت از رکود خارج شده و با توجه به غیرتورمی 
بودن این دس��تاورد، پویایی و سالمت در روند رشد 

اقتصادی کشور آغاز شده است. 
توفیقات حاصله در ش��رایطی به دس��ت آمده که 
بس��یاری از کشورها از جمله کش��ورهای منطقه با 
شرایط نامناس��ب اقتصادی روبه رو بوده و به تبع آن 
دستیابی به چنین موفقیت هایی در کشور از اهمیت 
بیشتری نس��بت به ش��رایط عادی برخوردار است. 
متاس��فانه به رغم توفیقات قابل توجه ذکر ش��ده در 
مدیریت اقتصادی کشور، کماکان انتقادات مغرضانه و 
غیرکارشناسی که از جهت گیری های سیاسی نسبت 
به عملکرد دولت یازدهم ناشی شده و عمدتا با هدف 
تخریب دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 
صورت می گیرد، همچنان و با شدت بیشتری ادامه 

دارد. 
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 با اینکه رئیس بان��ک مرکزی هفته 
گذشته در حاش��یه جلسه هیأت دولت 
از رشد 40 درصدی پرداخت تسهیالت 
بانکی در س��ال گذش��ته خبر داده بود، 
اما براس��اس تازه ترین آماری که بانک 
مرکزی منتشر کرده است، شبکه بانکی 
در س��ال 9۵ حدود ۵۵0 هزار میلیارد 
تومان تس��هیالت پرداخت کرده است 
ک��ه رش��دی 31 درصدی را نس��بت به 

سال قبل نشان می دهد. 
به گزارش »فرصت امروز« نظام بانکی 
کش��ور باوجود تمام انتقادات و فشارها 
و با وجود مش��کالت عدیده و مزمن از 
جمله افزای��ش بدهی دولت به بانک ها، 
مطالب��ات مع��وق، کاهش نرخ س��ود و 
پایین بودن کفایت س��رمایه، در س��ال 
گذش��ته بی��ش از ۵4۸ ه��زار میلیارد 
تومان تسهیالت به بنگاه های اقتصادی 
پرداخت کرده که ای��ن امر بیش از هر 
چیز، گواه اقتصاد بان��ک محور ایران و 
نقش پررنگ بانک ها در اقتصاد ایران و 

البته ضعف بازارهای سرمایه است. 
براساس آماری که در وب سایت بانک 
مرکزی منتش��ر ش��ده است، تسهیالت 
پرداخت��ی بانک ها طی 12 ماهه س��ال 
139۵ ب��ه بخش های اقتص��ادی مبلغ 
۵4۸3.7 ه��زار میلیارد ری��ال بوده که 
در مقایس��ه با دوره مشابه سال 1394 
مبل��غ 1310.4 ه��زار میلی��ارد ری��ال 
معادل 31.4 درصد افزایش داشته است. 
همچنین از رق��م ۵۵0 هزار میلیاردی 
که بانک ها در س��ال گذشته تسهیالت 
پرداخ��ت کرده ان��د، ح��دود ۶4 درصد 
یعنی رقمی بیش از 3۵1 هزار میلیارد 
توم��ان به تامی��ن س��رمایه در گردش 
بنگاه ه��ای اقتص��ادی اختص��اص پیدا 
کرده اس��ت که این رقم در مقایس��ه با 
س��ال 1394 حدود ۸۸ ه��زار میلیارد 

تومان معادل 33 درصد رشد دارد. 
ام��ا از حدود ۸ میلی��ون و ۸00 هزار 
فقره تس��هیالتی ک��ه در مجم��وع در 
س��ال 9۵ پرداخت ش��ده است، حدود 
32۵ ه��زار فق��ره به بخ��ش صنعت و 
مع��دن اختصاص دارد ک��ه رقمی بالغ 
ب��ر 1۶0 ه��زار میلی��ارد توم��ان را در 
برمی گی��رد. صنعت و معدن در س��الی 

که گذش��ت، حدود 132 هزار میلیارد 
تومان از منابع دریافتی را در س��رمایه 
در گردش خرج ک��رده که بیش از ۸2 
درصد منابع این حوزه را در برمی گیرد 
که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین 
مناب��ع برای بخ��ش صنع��ت و معدن 

توسط بانک ها در سال 139۵ است. 
ام��ا در بخش ه��ای دیگ��ر در حوزه 
کش��اورزی ح��دود 4۶ ه��زار و ۵00 
میلیارد توم��ان در قالب یک میلیون و 
770 هزار فقره، ۵0 هزار میلیارد تومان 
در قال��ب یک میلیون و 100 هزار فقره 
در بخش مسکن و ساختمان، 72 هزار 
میلیارد توم��ان در قالب یک میلیون و 
12۵ ه��زار فقره در ح��وزه بازرگانی و 
همچنی��ن 217 ه��زار میلی��ارد تومان 
در قال��ب 4 میلیون و 4۶0ه��زار فقره 
تس��هیالت در حوزه خدماتی ارائه شده 

است. 
بانک مرکزی در ادامه این گزارش بر 
اهمی��ت بازار س��رمایه به عنوان یکی از 
ابزارهای مهم در تامین مالی طرح های 
اقتصادی تاکید کرده و خواس��تار ورود 
جدی تر ب��ازار س��رمایه در تامین مالی 
اقتصاد ایران ش��ده است؛ چرا که فشار 
به بانک ها برای تس��هیالت دهی بیشتر 
و نبود منابع کافی به ویژه در ش��رایطی 
که حج��م باالیی از نقدینگ��ی بانک ها 
قفل ش��ده اس��ت، می تواند به افزایش 
بدهی بانک ه��ا و اضافه برداش��ت آنها 
از بان��ک مرکزی منجر ش��ود، که البته 
این نکته در صورت ه��ای مالی بانک ها 
نیز ب��ه خوبی نمایان اس��ت. از این رو، 
ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار 
س��رمایه از اهمیت وی��ژه ای برخوردار 

است. 

کنترل رشد نقدینگی و تامین مالی 
مناسب تولید 

در همین باره ولی اهلل س��یف، رئیس 
بان��ک مرک��زی در یادداش��تی که روز 
گذش��ته در کانال تلگرامی خود منتشر 
کرد، ای��ن میزان تس��هیالت پرداختی 
بانک ه��ا را با وج��ود تنگن��ای مالی و 
مشکالت س��اختاری، نش��ان از عزم و 
س��هم باالی نظام بانکی در تامین مالی 

فعالیت های مختلف اقتصادی دانس��ته 
است. 

سیف در این یادداشت،  »کنترل رشد 
نقدینگی و تامین مالی مناسب تولید« 
را موفقیتی دیگر برای نظام بانکی کشور 
عنوان ک��رده و گفته اس��ت:  »اقتصاد 
ایران در سال گذش��ته با موفقیت های 
قابل توجهی به لحاظ ثبات در بازار ارز، 
تداوم روند کاهشی نرخ تورم و دستیابی 
به نرخ تورم تک رقمی وحصول هم زمان 
رش��د اقتصادی دو رقم��ی در 9 ماهه 
س��ال 139۵ هم��راه بود ک��ه جملگی 
نش��انه هایی امیدوارکننده از روند آتی 

تحوالت اقتصاد ایران است.«
رئیس بانک مرکزی با اش��اره به رشد 
23 درصدی نقدینگی در س��ال گذشته 
افزود: »ع��الوه بر تح��والت مثبت یاد 
ش��ده، آخرین اطالعات پردازش ش��ده 
در خصوص رش��د نقدینگی و عملکرد 
تس��هیالت پرداختی در س��ال 139۵ 
نی��ز تکمیل کنن��ده موفقیت های مزبور 
است. براساس آخرین اطالعات موجود، 
رشد نقدینگی در س��ال 139۵ به رقم 
23.2درصد رسیدکه با توجه به کاهش 
معنی دار آن نس��بت به رقم مشابه سال 
قبل )30 درصد( و نیز پایین تر بودن آن 
نسبت به روند بلندمدت رشد نقدینگی، 
اطمینان خاطر بیش��تری را در خصوص 
کنترل نرخ ت��ورم و صیانت از توفیقات 
حاصل��ه در ای��ن خص��وص به دس��ت 

می دهد.«
سیف با تقدیر و تشکر از از »همکاران 
خادم، پرتالش و صدوق ش��بکه بانکی« 
ادامه داد: »بی ش��ک به لحاظ داده های 
جدید در خصوص رشد اقتصادی و نیز 
عملکرد مناسب رشد نقدینگی در سال 
139۵ و س��ایر مولفه ه��ای اقتصادی، 
چشم انداز روش��ن تری از اقتصاد ایران 
را در مجام��ع بین الملل��ی ب��ه نمایش 
گذاشته و جذابیت های اقتصادی کشور 
را برای سرمایه گذاران خارجی افزایش 
خواهد داد. مجموع��ه تحوالت صورت 
گرفت��ه در خص��وص متغیرهای واقعی 
و اس��می اقتصاد در س��ال 139۵، این 
پیام امیدوارکننده را تداعی می کند که 
اقتصاد کشور با موفقیت از رکود خارج 

ش��ده و با توجه به غیرتورمی بودن این 
دس��تاورد، پویایی و س��المت در روند 
رشد اقتصادی کش��ور آغاز شده است. 
توفیقات حاصله در ش��رایطی به دست 
آمده که بس��یاری از کش��ورها از جمله 
کشورهای منطقه با ش��رایط نامناسب 
اقتص��ادی روب��ه رو بوده و ب��ه تبع آن 
دس��تیابی به چنی��ن موفقیت هایی در 
کش��ور از اهمیت بیش��تری نس��بت به 

شرایط عادی برخوردار است.«
س��یف در انتهای یادداشتش گریزی 
نی��ز ب��ه دوازدهمی��ن دوره انتخاب��ات 
ریاس��ت جمه��وری زد و ب��ا انتق��اد از 
فضای مخرب کنونی و استفاده سیاسی 
از آماره��ا و ش��اخص های اقتصادی در 
جه��ت تخریب عملک��رد دولت یازدهم 
گفت:  »متاسفانه به رغم توفیقات قابل 
توجه ذکر ش��ده در مدیریت اقتصادی 
کش��ور، کماکان انتق��ادات مغرضانه و 
غیرکارشناس��ی که از جهت گیری های 
سیاسی نسبت به عملکرد دولت یازدهم 
ناش��ی ش��ده و عمدتا با هدف تخریب 
انتخابات ریاس��ت  دول��ت در آس��تانه 
جمهوری صورت می گیرد، همچنان و با 
شدت بیشتر ادامه دارد. هر چند  بانک 
مرکزی از انتقادات س��الم، کارشناسی 
و دلس��وزانه در کمک به بهبود شرایط 
اقتصادی کش��ور اس��تقبال می کند، اما 
رویکردهای انتقادی مبتنی بر تخریب، 
ن��ه تنها آثار مثبتی را ب��ه همراه ندارد 
بلکه با انتش��ار و گسترش جو بدبینی، 
نتیج��ه ای جز ایجاد ناامی��دی در آحاد 
مختلف جامعه به همراه نخواهد داشت.
 در ای��ن بره��ه زمانی و ب��ا توجه به 
نتایج و تحوالت مثبت اقتصادی کشور، 
شایسته و بایس��ته است که جناح های 
سیاس��ی با خ��روج از فض��ای تخریب، 
سیاس��ی  و  اجتماع��ی  پتانس��یل های 
جامع��ه را در جه��ت بهره ب��رداری هر 
چه بهت��ر از فرصت ه��ا و موفقیت های 
پیش آمده بس��یج کنند تا از مس��یر آن 
زمینه الزم برای حل وفصل مش��کالت 
دیرین��ه و س��اختاری اقتص��اد کش��ور 
به ویژه رفع دغدغ��ه مقام معظم رهبری 
در خص��وص ایجاد فرصت های ش��غلی 

جدید برای جوانان فراهم آید.«

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از میزان تسهیالت پرداختی بانک ها در سال 1395 منتشر شد

رشد 31 درصدی تسهیالت بانکی بانک مرکزی از ارسال پرونده 1۰ بانک به 
هیأت انتظامی به دلیل تخطی از نرخ سود 

مصوب خبر داد
معرفی 1۰ بانک متخلف به هیأت 

انتظامی
 مدیر نظ��ارت بر بانک ها و موسس��ات اعتباری 
بانک مرکزی با اعالم ارس��ال پرون��ده 10 بانک و 
موسسه اعتباری به هیأت انتظامی گفت: هم اکنون 

احکامی برای بانک های متخلف صادر شده است.
علی نصیری در گفت وگو با مهر، در این باره تصریح 
کرد: موسس��ات و بانک هایی که از نرخ سود مصوب 
عدول می کنند، حس��ب قانون پولی و بانکی کشور، 
به هیأت انتظامی ارجاع داده می ش��وند و این هیأت 
آرای خ��ود را در ای��ن باره ص��ادر می کند. در همین 
ارتباط طی سه سال گذشته، پرونده بیش از 20بانک 
و موسسه اعتباری با موضوعات مختلف و از این میان 
10 بانک و موسسه اعتباری با موضوع تخطی از نرخ 
سود بانکی به هیأت انتظامی ارجاع شده و هم اکنون 
احکامی برای برخی از آنها نیز صادر شده است. مدیر 
نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی 
همچنین درباره کاهش نرخ سود بانکی و تاثیرات آن 
بر اقتصاد ملی افزود: با کاهش سود سپرده های بانکی، 
بهای تمام ش��ده پول برای بانک ها کاهش می یابد و 
متعاقب آن، انتظار می رود تس��هیالت با نرخ س��ود 
پایین تری در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد؛ بر 
این اساس شورای پول و اعتبار به عنوان سیاست گذار 
پولی، سیاس��ت های پولی را در سال های گذشته و از 
آن جمله سال 139۵ مشخص کرده است. وی تصریح 
کرد: به موجب تصمیمات، ش��ورای پول و اعتبار نرخ 
سود علی الحساب سپرده حداکثر 1۵درصدی را برای 
بانک ها و موسسات اعتباری تعیین کرده و نرخ سود 
تس��هیالت غیرمشارکتی و مش��ارکتی نیز، حداکثر 
1۸درصد معین شده اس��ت. این نرخ ها از 14تیرماه 
سال 9۵ ابالغ شده و از 1۶ تیرماه همان سال نیز برای 
بانک ها و موسسات اعتباری الزم االجرا شد؛ بنابراین 
تم��ام بانک ها فارغ از دولتی یا غیردولتی بودن، ملزم 
هستند بدون اس��تثنا این موارد را رعایت کنند و در 
صورت بروز تخطی نیز اعمال موارد قانونی در دستور 

کار بانک مرکزی قرار دارد. 

براساس اعالم مرکز آمار
تورم فروردین ماه به ۶.9 درصد و تورم 

نقطه به نقطه به 9.4 درصد  رسید
مرکز آمار ایران نرخ تورم مناطق ش��هری کشور 
در فروردین ماه امسال را ۶.9درصد و تورم نقطه به 

نقطه را 9.4درصد اعالم کرد.
به گزارش مهر، بر پایه گزارش ش��اخص قیمت 
کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور 
در فروردی��ن ماه س��ال 139۶، ش��اخص کل )بر 
مبنای 1390=100( در فروردین ماه سال 139۶ 
عدد 244,9 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 
1,۸درصد افزایش داش��ته است.  افزایش شاخص 
کل نس��بت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( 9.4درصد اس��ت که نسبت به همین اطالع 
در ماه قبل )۸,0 درصد(، 1.4واحد درصد افزایش 
یافته است. همچنین درصد تغییرات شاخص کل 
)نرخ ت��ورم کاالها و خدمات مصرف��ی خانوارهای 
شهری( در 12ماه منتهی به فروردین ماه سال 9۶ 
نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل ۶.9درصد است 
که نس��بت به همین اطالع در اس��فند ماه 139۵ 
)۶.۸درصد(، 0.1 واحد درصد افزایش یافته است. 
ش��اخص گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانی��ات« در ای��ن ماه به رقم 303,1 رس��ید 
ک��ه نس��بت به م��اه قب��ل 3,9درص��د افزایش را 
نشان می دهد. ش��اخص گروه عمده »خوراکی ها، 
آش��امیدنی ها و دخانیات« نس��بت به ماه مش��ابه 
س��ال قبل 1۶,1درصد افزایش را نش��ان می دهد 
و درص��د تغییرات این گ��روه در 12ماه منتهی به 
فروردین ماه 139۶ نس��بت به دوره مش��ابه سال 
قبل ۸,۵درصد است که نس��بت به تورم 12ماهه 
منتهی به اسفند ماه 139۵ )7,۶ درصد( 0,9واحد 

درصد افزایش یافته است.
ش��اخص گروه اصلی »خوراکی ها« در ماه مورد 
بررسی به عدد 301,9 رسید که نسبت به ماه قبل 
4,1درصد افزایش را نشان می دهد. شاخص گروه 
اصلی »خوراکی ها« نسبت به ماه مشابه سال قبل 
1۶,۵درصد افزایش را نش��ان می دهد و نرخ تورم 

12ماهه این گروه ۸,4 درصد است.
ش��اخص گروه عم��ده »کااله��ای غیر خوراکی و 
خدم��ات« در فروردین م��اه 139۶ به رقم 224,9 
رس��ید که نس��بت به ماه قبل 0,۸درص��د افزایش 
داشته اس��ت. میزان افزایش ش��اخص گروه عمده 
»کااله��ای غیرخوراک��ی و خدم��ات« نس��بت به 
ماه مش��ابه س��ال قبل ۶.۶درصد ب��وده و نرخ تورم 
12ماه��ه منتهی به فروردین ماه 139۶ نس��بت به 
دوره مشابه سال قبل این گروه ۶,2درصد است که 
نسبت به تورم 12ماهه منتهی به اسفند ماه 139۵ 

)۶.4درصد(، 0,2 واحد درصد کاهش یافته است. 
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خبرنــامه

در همایش ایران و اروپا بررسی می شود
روند پیشرفت فرآیندهای بانکی 

پس از لغو تحریم ها
راهکارهای رفع موانع تجاری و روند پیش��رفت 
فرآیندهای بانکی پس از لغو تحریم ها در چهارمین 

همایش ایران و اروپا بررسی می شود. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی پژوهش��کده پولی و 
بانک��ی، همای��ش تجاری و بانکی ای��ران و اروپا از 
س��ال 1394 تاکنون همه ساله در دو نوبت برگزار 
ش��ده و امس��ال نیز چهارمی��ن دوره این همایش 
در روزه��ای 9 و 10 اردیبهش��ت در ایران برگزار 
خواه��د ش��د که مهم��ان ویژه ای��ن دوره، محمد 
جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران اس��ت.  دیگر 
مهمانان چهارمین همایش ای��ران و اروپا، ولی اهلل 
س��یف رئیس کل بانک مرکزی، علی طیب نیا وزیر 
اقتصاد، علی دیواندری رئیس پژوهش��کده پولی و 
بانک��ی بانک مرکزی و دبیر همایش، علی ماجدی 
س��فیر ایران در آلمان و جمع��ی از صاحب نظران 
داخلی و خارجی هس��تند.  همچنین قرار است در 
این همایش پنل تخصصی بررسی صنعت بانکی حال 
حاضر ایران به عنوان پنل اصلی و پنل های تخصصی 
موازی نیز در سالن های جانبی با موضوعات بررسی 
وضعیت روند صنعت بانکی حال حاضر ایران، نظارت 
بانکی و قانونگذاری استانداردهای بین المللی، بال 2 
و 3، اتصال سیستم بانکی ایران به جامعه بین الملل 
و مسیر  پیشرو، چگونگی راه اندازی شعب بانک ایرانی 
در اروپا، مطالب��ات معوق بانکی، وام های غیراجرایی 
و طرح مسئله و راه حل ها، استانداردهای بین المللی 
حسابرس��ی و آینده صنعت پرداخت برگزار ش��ود.  
هدف از برگزاری این دوره از همایش، مرور وضعیت 
و شناسایی دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران در 
حوزه های مختلف اقتصادی و شناسایی نقاط ضعف 
و راهکارهای رفع موانع تجاری با س��ایر کش��ورها و 
همچنی��ن ایجاد فضای مناس��ب و مس��تمر جهت 
معرفی فرصت های مهم سرمایه گذاری در ایران اعالم 

شده است. 

قیمت دالر و سکه کاهش یافت
صرافان ب��ازار ارز و طال نرخ ه��ر دالر امریکا را 
3,74۸ توم��ان و هر قطعه تم��ام بهار آزادی طرح 
جدی��د را 1,217,000 تومان تعیی��ن کردند که 
نش��ان دهنده کاهش نرخ دالر و همچنین کاهش 

قیمت طال و انواع سکه است.
ه��ر یورو در ب��ازار آزاد 4,0۶۶ تومان و هر پوند 
نی��ز 4,7۸7 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم 
س��که ۶94,000 تومان و هر ربع سکه 3۸2,000 
تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 2۵1,000  
تومان خرید و فروش شد و هر گرم طالی 1۸ عیار 

117,۸22 تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3,74۸دالر آمریکا

4,0۶۶یورو اروپا

4,7۸7پوند انگلیس

1,030درهم امارات

-1,04۸لیر ترکیه

۵7۸یوان چین

3۵ین ژاپن

2,912دالر کانادا

3,۸1۸فرانک سوئیس

12,3۵0دینار کویت

1,00۵ریال عربستان

320دینار عراق

70روپیه هند

۸۸۵رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵10,3۵0مثقال طال

117,۸22هر گرم طالی 1۸ عیار

1,1۸۶,000سکه بهار آزادی

1,217,000سکه طرح جدید

۶94,000نیم سکه

3۸2,000ربع سکه

2۵1,000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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ش��اخص کل ب��ورس اوراق به��ادار 
تهران چهارمین هفته معامالتی س��ال 
جدید را با رش��د ۰.۷درصدی س��پری 
کرد. بدین ترتی��ب در چهارمین هفته 
معامالتی س��ال جدید تعداد 6میلیارد 
و 222 میلی��ون ان��واع اوراق بهادار به 
ارزش 16 هزار و 451 میلیارد ریال در 
بی��ش از 464 هزار دفع��ه مورد معامله 
قرار گرفت که در مقایس��ه با هفته قبل 
خ��ود از نظر حج��م، ارزش و تعداد به 
ترتی��ب 21، 5۰ و 24درص��د رش��د را 
نش��ان می دهد. همچنین در این مدت 
تع��داد 2میلیون برگ��ه اوراق بدهی به 
ارزش 2۰14 میلیارد ریال معامله شد. 
این درحالی اس��ت که در هفته گذشته 
تع��داد 12میلیون واحد از صندوق های 
س��رمایه گذاری قاب��ل معامله در بورس 
ته��ران ب��ه ارزش کل بی��ش از 143 
میلیارد ریال م��ورد معامله قرار گرفت. 
ش��اخص کل بورس نیز ب��ا 519 واحد 
افزای��ش معادل ۰.۷درصد رش��د را در 
هفته گذشته به ثبت رساند و در ارتفاع 
۷8 ه��زار و 651 واحدی ق��رار گرفت. 
ش��اخص بازار اول ه��م در این مدت با 
۷۰واحد افزایش به رقم 54929 واحد 
و شاخص بازار دوم با 2۷63 واحد رشد 

به عدد 1۷2393 واحد رس��یدند که به 
ترتیب با ۰.128 و 1.63درصد افزایش 

مواجه شدند. 

عوامل رشد قیمت در بازار سهام
در معامالت هفته گذش��ته قیمت 
س��هام بسیاری از ش��رکت ها پس از 
اس��تراحتی کوت��اه در ف��از صعودی 
قرار گرفت و با رشد ارزش معامالت، 
در جه��ت فت��ح قله ه��ای پیش رو 
گام برداش��ت. با توجه ب��ه انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری در ای��ن ماه که 
در آن معم��وال بورس ط��ی روزهای 
پایانی هر رئیس جمه��ور، با افزایش 
قیمت ها مواجه می ش��ود، پیش بینی 
می ش��ود روند رو به رشد بازار سهام 
نیز ادامه داش��ته باشد. در عین حال 
این روزها ش��اهد خوش بینی نسبت 
ب��ه دس��تاوردهای برج��ام در ب��ازار 
س��هام ایران هس��تیم. چنان که وزیر 
خارجه آمریکا با بیان اینکه ایران به 
تعهدات خ��ود در برجام عمل کرده، 
گفته اس��ت که دول��ت ترامپ قصد 
دارد س��ودمند بودن رفع تحریم های 
ای��ران ب��رای منافع آمری��کا را مورد 
بررسی قرار دهد. خبر فوق می تواند 
امیدواری بیش��تری را ب��رای امنیت 
سرمایه گذاری در س��هامداران پدید 

آورد. از سوی دیگر، نزدیکی به فصل 
مجامع نیز می تواند به عنوان محرکی 
برای رش��د تقاضا در ب��ورس مطرح 
باشد، چرا که به طور سنتی هر ساله 
در فصل مجام��ع و پیش از برگزاری 
مجمع، ش��رکت ها با بیشترین رشد 
قیمت س��االنه خود مواجه می شوند، 
البت��ه ن��گاه ب��ه وضعی��ت بنی��ادی 
ش��رکت ها بس��یار مهم ب��وده و این 
افزای��ش قیمت ش��امل س��هام همه 

شرکت ها نمی شود.
 

گروه پتروشیمی؛ مستعد رشد 
قیمتی

در شرایط صعودی این روزهای بازار 
سهام، نکته ای که س��هامداران نباید از 
آن غاف��ل باش��ند این اس��ت که عمده 
رش��د و بازدهی بازار ط��ی دو ماه اخیر 
مختص س��هام کوچک و ب��ازار پایه ای 
بوده و درخش��ش بی نظیر س��هام این 
انباشته، طی  ش��رکت های دارای زیان 
مدت مزب��ور منجر به کس��ب بازدهی 
بیش از 21 ه��زار میلیارد تومانی برای 
عده ای خاص ش��ده اس��ت. شایان ذکر 
است که ارزش بازار 2۰2 شرکت حاضر 
در فرابورس در حال حاضر بیش از ۷۷ 
هزار میلیارد تومان اس��ت، در حالی که 
ارزش بازار این مجموعه تا دو ماه پیش 

کمت��ر از 56 هزار میلی��ارد تومان بوده 
اس��ت. با این حال بس��یاری از س��هام 
شرکت ها نیز با رش��د آهسته ای همراه 
هس��تند. چنان که طی هفته گذش��ته 
با پررنگ ش��دن ش��ایعه انتشار تعدیل 
مثبت نماد س��ایپا، با موج جدید تقاضا 
در این نم��اد تاثیر گ��ذار و مثبت و در 
پی آن پای��ان هفته ای متعادل و مثبت 
در کل گ��روه بودیم. در هفته گذش��ته 
گروه ه��ای ش��یمیایی، پاالیش��گاهی و 
روانکارها اکثرا متعادل، اما با گرایش��ی 
مثب��ت مورد معامله ق��رار گرفتند. این 
در حالی اس��ت که قیمت جهانی نفت 
و اکث��ر محص��والت ش��یمیایی با افت 
قیم��ت در بازاره��ای بین المللی مواجه 
اس��ت. از ن��کات قابل تام��ل گروه های 
مذکور و به خصوص گروه پتروش��یمی 
قرار داش��تن آنها در سطوح حمایتی و 
مس��تعد رشد قیمتی اس��ت؛ موضوعی 
که با گذش��ت زمان دادوستدها موجب 
افزای��ش تقاضا در گروه پتروش��یمی و 
تش��کیل صف خرید در برخی نمادهای 
این گروه ش��د. در گروه ساختمانی نیز 
با توجه به خبر منتش��ر ش��ده مبنی بر 
امضای قرارداد جدید ش��رکت کیسون 
با شرکت های فرانس��وی، رشد قیمتی، 
افزایش تقاضا و در نهایت تشکیل صف 

خرید در نمادهای آن مشاهده شد. 

افزایش 50درصدی ارزش معامالت در بورس تهران

رشد قیمت سهام شرکت های زیان ده ادامه دارد

ب��ازار ب��ورس ته��ران از روز ش��نبه تا 
ظهر چهارش��نبه هر هفته فعال اس��ت. 
از این رو هر ش��نبه با هم��کاری روزنامه 
»فرصت ام��روز« و س��ایت بورس س��بز 
تحلیل هفتگی ارائه می شود. این تحلیل 
بیشتر جنبه اطالع رسانی و آموزش دارد.

  
رشد 400 درصدی برخی نمادهای 

ضررده 
پدی��ده ای عجیب در ب��ورس تهران 
هس��ت که هی��چ کجای جه��ان نمونه 
ندارد. با هجوم سرمایه از بانک به سوی 
بورس ش��اهد صعود باورنکردنی برخی 
س��هام ها فراتر از هر تحلیلی هس��تیم. 
در صورتی که بازدهی سیس��تم بانکی 
کماکان بیش��تر از بقیه بازارها اس��ت، 
حال این س��وال مطرح می ش��ود که با 
بودن ن��رخ بانکی 15درص��د آیا خارج 
کردن پول از بانک منطقی است؟ رشد 
فعلی ب��ورس در حال حاض��ر مقطعی 
اس��ت و دالیل آن در مقاالت گذش��ته 

کامل ارائه ش��ده و به زودی سرمایه ها 
از بورس به س��مت بازار دیگری حرکت 
می کنند. بهتر است علمی گام برداریم 
و فریب کانال ها و سایت های سفته باز، 

سهم چاق کن و شیاد را نخوریم. 

تحلیل هفته پیش رو 
به نق��ل از بان��ک مرک��زی، اجالس 
بین المللی  به��اره مش��ترک صن��دوق 
پ��ول )IMF( و گ��روه بان��ک جهان��ی 
در   )World Bank Group(
روزهای اول تا س��وم اردیبهشت ماه در 
واش��نگتن برگزار می ش��ود و هیأتی از 
بان��ک مرکزی ایران متش��کل از معاون 
ارزی و معاون اقتصادی حضور خواهند 
داش��ت. این اجالس فرصت مناس��بی 
اس��ت ت��ا مالقات ه��ای میان رؤس��ای 
کل و س��ایر اعضا در راس��تای افزایش 
همکاری بانکی و اقتصادی انجام ش��ود. 
ه��ر گونه خبر و تحلیل در این جلس��ه 
مهم به ویژه س��خنان هی��أت ایرانی بر 
بازار س��هام داخلی و نماده��ای بانکی 

تاثیر چشمگیری خواهد داشت. 

رویک��رد مهم خبری دیگ��ر این هفته، 
اعالم بررس��ی تایید صالحیت نامزدهای 
نهایی ریاس��ت جمهوری توسط شورای 
محترم نگهبان اس��ت و ای��ن یعنی آغاز 
نوسانات سیاسی در بازار سهام. پیشنهاد 
می ش��ود منتظر بمانی��م و ببینیم که از 
مناظرات انتخاباتی توس��ط کاندیداهای 
مربوطه چه برنامه و اس��تراتژی ای بیرون 
می آید و اینکه رویکرد کاندیدای مربوطه 
با واقعیت های جامعه همس��ویی دارد یا 
فقط شعار و ژست انتخاباتی است.  اقتصاد 
موجودی زنده، بازار س��رمایه هوشمند و 
بازار بورس شیش��ه ای اس��ت. بهتر است 
خوب ببینیم، بش��نویم و بررسی کنیم. 
این روزها می گذرد و در نهایت من نوعی 
می مانم و س��هامی که پرتفوی و دارایی 
محسوب می شوند. با تصمیمات لحظه ای، 
س��هم را مالک خود نکنیم. به طوری که 
هر لحظه و هر نوسان در سهم، نوسان در 

زندگی شخصی ایجاد کند. 
خبر مهم بع��دی در حیطه بین الملل، 
ریاس��ت  انتخاب��ات  اول  دور  برگ��زاری 
جمهوری فرانسه در سوم اردیبهشت ماه 

است. نتیجه این انتخابات تاثیرات مهمی 
بر بازارهای مالی بین الملل دارد و می تواند 
گ��روه خ��ودرو را در ای��ران تح��ت تاثیر 
زیادی ق��رار دهد. احتم��اال خانم مارین 
لوپن راس��ت گرای افراطی به دور دوم راه 
خواهد یافت و حضور وی به منزله تعلیق 
یا لغو قراردادهای تجاری با فرانسه است 
و این یعنی تلنگر بر صنعت خودرو سازی 
در ایران. هرچند کارشناسان بین المللی 
خانم لوپن را پیروز نهایی انتخابات فرانسه 
نمی دانن��د، ام��ا در دور دوم درص��ورت 
شکست مارین لوپن در انتخابات فرانسه، 
رش��د مجدد نمادهای خودرو سازی را در 

بورس شاهد خواهیم بود. 
خبر داخلی بعدی که کمتر پوش��ش 
داده ش��ده، رش��د انس طال در حیطه 
بین المللی و صعود خزنده دالر و س��که 
در بازار داخلی اس��ت که می تواند زنگ 
خطری باش��د ب��رای تداوم رش��د بازار 
سهام. با افزایش تنش بین کره شمالی و 
ایاالت متحده انس جهانی طال می تواند 
جهش قیمتی تا 13۷5 دالر در هر انس 

را نیز ببیند! 

تحلیل هفتگی بازار بورس تهران 

خبر دریچه

تاثیر انتخابات بر بازار سرمایه 
ایران

عضو ش��ورای عالی ب��ورس و اوراق بهادار، نفت و 
گاز را از صنایع پیش��رو و پرپتانس��یل بازار سرمایه 
برای رش��د در س��ال 96 اعالم کرد. حسین عبده 
تبریزی به س��نا، گفت: صنایعی که وابسته به نفت 
و گاز هستند، کماکان امکان رشد خود را در سال 
جاری نشان خواهند داد.  وی اظهار داشت: توقع ما 
این است که شرکت های دانش بنیان نیز رشدهای 
خوبی را تجربه کنند که البته ممکن است بخشی از 
آن در بورس دیده نشود، اما به هر حال فعالیت این 
شرکت ها آثار خود را در کلیت اقتصاد نشان خواهد 
داد. عبده تبریزی با بیان اینکه بخش س��المت هم 
بسیار جای رش��د دارد، عنوان کرد که عمده رشد 
بخش خدمات به صنعت س��المت برمی گردد. وی 
افزود: بورس باید بر پذیرش ش��رکت های فعال در 
بخش سالمت تمرکز کند، چرا که 54 درصد اقتصاد 
ایران را خدمات تش��کیل می دهد و بخش عمده ای 
از رشد بخش خدمات هم به حوزه سالمت مربوط 
است. این اقتصاددان، در عین حال وضعیت بازارها 
در س��ال 96 را ت��ا حد زیادی مرتب��ط با وضعیت 
سیاس��ی و انتخابات دانست و گفت: طبعا انتخابات 
در ماه های نخست سال 96، عدم تعادل هایی ایجاد 
می کند و این وضعیت بازار س��رمایه را تا حدودی 
محافظه کار خواهد کرد. وی با بیان اینکه انتخابات 
ریاس��ت جمهوری همواره اهمیت بسیار باالیی در 
سپهر سیاس��ت و اقتصاد ایران داشته، افزود: طبعا 
بازار در دو ماه نخس��ت سال، مقداری تامل خواهد 
ک��رد و معامالت عمده کمت��ری در این فضا انجام 
خواهد ش��د. دبیرکل اس��بق ب��ورس اوراق بهادار 
تهران با اش��اره به متغیره��ا و فاکتورهای اثرگذار 
بر ب��ازار گفت: اینک��ه نتیجه انتخابات چه باش��د، 
طبعا بر متغیرهای اصلی ای تاثیر خواهد گذاش��ت 
که بنگاه ه��ا با آنه��ا کار می کنند. عب��ده تبریزی 
ادامه داد: اینکه س��ه نرخ اصلی س��ود بانکی، ارز و 
تورم چه خواهد ش��د، قطعا روی شاخص و قیمت 
بازار تاثیر دارد و اگر تش��خیص سرمایه گذاران این 
باش��د که انتخابات به نتیجه دلخواه شان نمی رسد، 
این نرخ ها می تواند متف��اوت و آثار آن بر بازار هم 

متفاوت باشد. 

سرمایه گذار داخلی استارتاپی 
تامین کننده اعتماد سرمایه گذار خارجی

در حالی که تیم های اس��تارتاپی در حال رش��د 
و توس��عه هس��تند، فقدان اطالعات مناسب برای 
بررس��ی ارزش واقعی اس��تارتاپ ها به وضوح دیده 
می شود که توسط فرابورس ایران، این خأل در بازار 
در حال پوشش اس��ت. به گزارش فرابورس ایران، 
پنل ارزش گذاری اس��تارتاپ ها در حاش��یه رویداد 
فین اس��تارز 2۰1۷ در دهمین نمایش��گاه بورس، 
بانک و بیمه برگزار شد. در این پنل، احمد پویانفر، 
مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز 
آریان در خصوص مدل های ارزش گذاری و دارایی 
فک��ری گف��ت: در بخ��ش ارزش گ��ذاری این نوع 
دارایی ه��ا، همواره س��واالت زیادی مطرح اس��ت. 
بخش��ی ک��ه در ای��ن خصوص ب��ه دفع��ات بیان 
می ش��ود، این اس��ت که مدل های این حوزه چند 
شاخص دارند که به کیفیت تیم، مالحظات قانونی 
و ریسک بازار برمی گردد. بر مبنای این موارد، هر 
امتی��از یک وزن پولی دارد که در نهایت س��رمایه 
مورد نیاز طرح را مش��خص می کند. سپس سعید 
باج��الن، عضو هیأت علمی دانش��گاه تهران گفت: 
واقعیت جامعه اس��تارتاپی نشان می دهد که تمام 
ایده ها قبل از این، در جایی پیاده شده اند، بنابراین 
اعض��ای تیم و انس��جام تیم، ارزش گ��ذاری اصلی 
اس��تارتاپ ها را نشان می دهد. هر ایده باید حداقل 
یک فرد فنی آش��نا به تولید محصول داشته باشد 
و همچنی��ن اندازه بازار نیز در هنگام تولید ایده و 
اجرای آن مورد نظر قرار بگیرد. این استاد دانشگاه 
ته��ران اظهار ک��رد: در واق��ع اندازه ب��ازار، نقش 
مهمی در ارزش گذاری ایده های اس��تارتاپی دارد 
که مسیر حرکت سرمایه گذار را مشخص می کند، 
بنابرای��ن فقدان داده ها و اطالعات مناس��ب برای 
بررس��ی ارزش واقعی اس��تارتاپ ها به وضوح دیده 
می ش��ود. آرمین فرتاش، مدیرعامل ش��رکت آرکو 
نیز در ادامه این پنل با اشاره به اینکه سرمایه گذار 
خارج��ی با نگاهی به ب��ازار ای��ران متوجه تفاوت 
ب��ازار این کش��ور با کش��ور خود می ش��ود، افزود: 
س��رمایه گذاران خارج��ی در اس��تارتاپ هایی وارد 
می ش��وند که فعال ش��ده و در مرحله بلوغ باشند، 
از ای��ن رو می توان گفت ک��ه تامین کننده اعتماد 
یک س��رمایه گذار خارجی، وجود یک سرمایه گذار 
داخلی در طرح اس��تارتاپی است. وی با طرح این 
موضوع که ای��ن نوع س��رمایه گذاران عموما برای 
ارقام باال وارد طرح می ش��وند ک��ه در این مرحله 
اطالع��ات و داده های اولیه وج��ود دارد و می توان 
ارزش گ��ذاری را انجام داد، توضیح داد: اما نکته ای 
که وجود دارد این مسئله است که در ایران داده ها 
و اطالعات مس��تندی وجود ندارد که بتوان به آنها 
اس��تناد کرد. البته فعال بودن استارتاپ ها به این 
ارزش گذاری کمک زیادی می کند و س��رمایه گذار 
داخلی طرح نیز می تواند مش��وق خوبی برای ورود 

سرمایه گذاران خارجی محسوب شود.

مکنت و کدال 360 در سامانه جامع 
اطالع رسانی ناشران رونمایی شدند

دو س��امانه ک��دال 36۰ و مکنت با حضور رئیس 
س��ازمان بورس و اعض��ای هیات مدی��ره نهاد ناظر 
بازار س��رمایه راه اندازی شدند. ش��اپور محمدی از 
س��امانه های کدال 36۰ و مکن��ت به عنوان تجربه 
موفق اس��تارتاپی در بازار س��رمایه یاد کرد و اظهار 
داش��ت: اقدام��ات و نظارت های ص��ورت گرفته در 
دریاف��ت اطالع��ات و گزارش های مال��ی منجر به 
ارتقای سطح گزارش��گری مالی و شفافیت در بازار 
س��رمایه ش��ده هرچند هنوز این مسئله جای رشد 
بیشتری دارد. رئیس سازمان بورس به زمانبر بودن 
تهیه، محاس��بات و تحلیل اطالعات ناشران در بازار 
س��رمایه اش��اره کرد که با راه اندازی و به کارگیری 
این س��امانه ها ش��اهد افزایش س��رعت تحلیل در 
بازار س��رمایه خواهیم بود. وی ادام��ه داد: طبیعتا 
ب��ا افزایش س��رعت در پردازش اطالع��ات مالی از 
سوی حسابرس، ناش��ر و پردازشگر اطالعات مالی، 
زمان ارس��ال اطالعات کوتاه تر خواهد ش��د و دیگر 
ش��اهد توقف طوالنی مدت نمادها در بازار س��رمایه 
نخواهی��م بود. محمدی نوآوری ها و دس��تاوردهای 
دهمی��ن نمایش��گاه فاینک��س 2۰1۷ در حوزه  آی 
تی را مناس��ب ارزیابی و اظهار امیدواری کرد که با 
افزایش این نوآوری ها و دستاوردها، شاهد شفافیت 
بیشتر بازار س��رمایه و سیستمی تر عمل کردن آن 
باشیم. رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار اظهار 
امی��دواری کرد به واس��طه این س��امانه ها ش��اهد 
باش��یم که س��امانه ها به جای افراد ح��رف بزنند تا 
همکاران ما در سازمان بورس قادر باشند با نظارت 
بر ش��رکت های بیشتر، سالمت و ش��فافیت بازار را 
افزایش دهند چرا که هرچه میزان س��رعت و دقت 
ارائه اطالعات افزایش یابد، عمق بازار نیز به تناسب 
آن افزایش می یابد. مدیرعامل شرکت رایان بورس 
نیز از افش��ای صحیح، بهن��گام و همگانی اطالعات 
ناش��ران بازار س��رمایه به عنوان یکی از رسالت های 
دیر  باز س��امانه کدال و شرکت رایان بورس یاد کرد 
و گفت: کدال 36۰ وبگاهی است که تصویری 36۰ 
درجه از اطالعیه های منتشر شده و دیگر اطالعات 
پیرامونی هر شرکت یا نهاد مالی به دست می دهد و 
امکان جست وجو و فیلتر کردن آنها را برای کاربران 

براساس اطالعات مالی و قیمتی فراهم می سازد.
 

رشد متغیرهای آسیایی در 
آخرین روز کاری هفته

بازاره��ای آس��یایی آخرین روز معامالت��ی هفته را 
ب��ا افزایش ش��اخص ها به پای��ان بردن��د در حالی که 
گمانه زنی ها در خصوص سیاست های مالیاتی در آمریکا 
افزایش یافته و رشد قیمت ین نیز با وقفه رو به رو شده 
است. رئیس بانک مرکزی ژاپن در آخرین مصاحبه خود 
در خصوص پیاده سازی سیاست های محرک مالی خبر 
داد که موجب کاهش قیم��ت ین در بازارهای جهانی 
و رشد ش��اخص های ژاپن شد. بر این اساس، شاخص 
تاپیکس ژاپن بهترین هفته کاری را نسبت به ماه فوریه 
به ثبت رس��اند و موجب افزایش قیمت سهام شاخص 
 ام اس  ای آسیا-پاس��یفیک شد. در این میان، شاخص 
آتی اس  اند پی توانس��ت دو روز موفق در ماه را پشت 
س��ر بگذارد در حالی که اس��تیون منوچین، وزیر امور 
خارجه آمریکا، در خصوص پیشرفت طرح کاهش میزان 
مالیات دهی ش��رکت ها اظهار نظر کرده و این پروسه را 
در حال پیشرفت ارزیابی کرد، اما در اروپا، قیمت یورو 
و اوراق قرضه فرانس��ه با سقوط ش��دید همراه شد در 
حالی که تیراندازی به یک افسر پلیس در فرانسه دقیقا 
در روزهای قبل از انتخابات در این کش��ور، آشفتگی را 
به اروپا بازگرداند. در بازارهای آسیایی، شاخص آسیا-

پاس��یفیک با رشد ۰.۷ درصدی همراه شد در حالی که 
شاخص جاکارتا در بورس اندونزی رشد ۰.6 درصدی را 
از آن خود کرد. ش��اخص تاپیکس ژاپن توانست رشد 
1.1 درصدی را از آن خود کند در حالی که شاخص اس 
 اند پی استرالیا روند رو به رشد ۰.6 درصدی را نظاره گر 
شد. در دیگر بازارها، شاخص اصلی بورس کره جنوبی 
۰.۷ درصد مثبت شد، بورس هنگ کنگ توانست رشد 
۰.2 درصدی شاخص اصلی را شاهد باشد در حالی که 
ش��اخص ش��انگهای چین با افت ۰.3 درصدی رو به رو 

شد. 

صورت های مالی 9 ماهه »فارس«
شرکت صنایع پتروش��یمی خلیج فارس اطالعات 
و صورت ه��ای مال��ی میان دوره 9 ماه��ه منتهی به 
3۰ اس��فند ماه 1395 را با سرمایه 5۰ هزار میلیارد 
ریال، به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت 
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس در دوره س��ه ماهه 
سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1396، مبلغ یک 
هزار و 62 میلیارد و 199 میلیون ریال زیان خالص 
شناس��ایی کرد و بر این اساس به هر سهم مبلغ 21 
ریال زیان اختصاص داد. »فارس« سود انباشته پایان 
دوره را مبلغ 5۷ هزار و 8۷5 میلیارد و 866 میلیون 
ریال اعالم کرد. یادآور می ش��ود این شرکت در دوره 
منتهی به 3۰ اسفند ماه 1394، سود خالص را مبلغ 
6 هزار و 232 میلیارد و 3۰1 میلیون ریال و سود به 

ازای هر سهم را 125 ریال اعالم کرد. 
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بزرگداشت روز ذخایر ژنتیکی در 
منابع طبیعی گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت ام�روز - با  توجه به ارزش 
باالی طبیعی جنگل   های هیرکانی و گونه  های درختی آن  
که از جمله بزرگترین ذخایر ارزشمند و مهم در سطح جهان 
محسوب می ش��وند در روز 15 فروردین  که به روز ذخایر 
ژنتیکی و زیس��تی نامگذاری گردیده ب��ه همت اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرگز مراسم پاسداشتی 
در مدرسه اکواسکول خدیجه الکبری این شهرستان برگزار 
شد.در این مراسم که از ساعت9 صبح روز سه شنبه مورخه 
1/15/ 96 آغاز گردید در ابتدا  کارشناس واحد آموزش، ترویج 
و مشارکت های مردمی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این 
شهرستان ضمن تقدیر از مسئولین مدرسه به جهت همکاری 
با اداره منابع طبیعی شهرستان و فعالیت های ارزشمند آنها 
در حیطه منابع طبیعی و آبخیزداری  ، توضیحات مختصری 
پیرام��ون اهمیت جنگل های هیرکانی و گونه  های آن ارائه 
نمودند ، در ادامه ایش��ان بر لزوم فرهنگ سازی حفاظت از 
ذخایر و ثروت  های طبیعی و ملی با تاکید برلزوم ش��ناخت 
ودید هرچه بیشتر علمی دانش آموزان توضیحاتی ارائه دادند.
سپس به دو تن از دانش آموزان این مدرسه به جهت شرکت 
در مسابقه مقاله نویس��ی با عنوان گونه بلوط ایرانی و ارائه 
مقاالت برتر ، با لوح تقدیر و اهداء جوایز ، تشکر و قدردانی 

به عمل آمد . 

نشست پرسنل اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری با فرمانده 

سپاه شهرستان آزادشهر
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - در تاریخ 16بهمن 
ماه به مناسبت ایام اهلل دهه فجر نشستی درمحل اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان آزادشهر   با حضور فرمانده 
محترم سپاه پاسداران شهرستان آزادشهر ، رئیس و پرسنل 
خ��دوم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرس��تان 
برگزار گردید.سرگرد علیخانی فرمانده سپاه انقالب اسالمی 
شهرس��تان آزادشهر در این نشست  ضمن تبریک ایام اهلل 
دهه فجر، گرامیداش��ت یاد و خاط��ره رهبر کبیرانقالب ، 
ش��هدای انقالب و جنگ تحمیلی و نیز شهدای حرم ، از 
حضور در بین خادمان منابع طبیعی و آبخیزداری در پایگاه 
مقاومت میرزا کوچک خان جنگلی اظهار خرسندی نموده، 
از خداوند منان برای تمام خادمین نظام اس��المی توفیق 
الهی را خواستار شدند.سپس به وقایع و رخداد های به وقوع 
پیوسته برای پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام اشاره 
نموده و اظهار داش��تند: با توجه به فضا و شرایط حاکم بر 
مردم و حتی شرایط سخت به وجود آمده توسط طاغوت بر 
امام خمینی)ره( ، ایشان دست از تکلیف خود بر نداشت و 
همان طور که بزرگان دینی و مراجع عالیقدر هم پیش بینی 
ک��رده بودند انقالب اس��المی با تدبی��ر و رهبری حضرت 
روح اهلل )ره( و حمای��ت م��ردم و خون ش��هدا به پیروزی 
رسید. حاال که این انقالب به دست ما رسیده است هر یک 
می بایست وظیفه خود را نسبت به آن مجاهدت ها و خون 
شهدا انجام دهیم. خوشبختانه انقالب اسالمی با توجه به 
ماهیت آن روزبه روز در حال گسترش و توسعه است. سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی یکی از دستاورد های انقالب است 
که قب��ل از انقالب به صورت نهاد مردمی و پس از انقالب 
به صورت رسمی به فرمان امام خمینی )ره( تأسیس شد. 

برگزاري جلسه پیگیری وضعیت 
پروژه٢٠٠٠ واحدي مسکن مهرنفت 

اهواز باحضور استاندار خوزستان
اه�واز- خبرنگار فرص�ت امروز - جلس��ه پیگیری 
وضعیت پروژه ٢٠٠٠واحدي مسکن مهرنفت اهواز با حضور 
دکتر شریعتي استاندار خوزستان، دکتر عظیمیان و خادمي 
معاونین وزیر راه و شهرس��ازي، مهندس امیریان و خانچي 
نماین��دگان وزارت نفت، مهندس رحمان��ي مدیرکل راه و 
شهرسازي استان خوزستان و خانم دکتر کرمانشاهي مدیرکل 
اعتبارات بانک مسکن کشور برگزار شد. در این جلسه که در 
تهران برگزار گردید پس از استماع گزارش آخرین وضعیت 
پروژه توس��ط مدیرکل راه و شهرسازي استان و همچنین 
مشاور پروژه و بحث و تبادل نظر حاضرین مقر گردید ضمن 
افزایش ده میلیون توماني وام مسکن واحدها)افزایش وام از 
سي میلیون به چهل میلیون تومان( با مساعدتها و تالش هر 
دو وزارت خانه هرچه س��ریعتر واحدهاي درحال ساخت و 

داراي قرار داد پیش فروش تکمیل و به اعضا واگذار گردد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان
سامانه تلفنی پرداخت قبض برق 

راه اندازی شد
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان هرمزگان از راه اندازی سامانه پرداخت 
تلفنی صورتحساب برق خبرداد. مهندس محمد ذاکری گفت: 
در این روش مشترکین می توانند با شماره گیری عدد 15٢1 
از طریق تلفن ثابت یا همراه ضمن اطالع از مبلغ صورتحساب 
خود نس��بت به پرداخت آن اقدام نمایند. وی اضافه کرد: در 
راستای کاهش مراجعه حضوری و سهولت در انجام امور بانکی 
مربوط به قبوض برق، این شرکت در جدیدترین خدمت خود 
اقدام به راه اندازی س��امانه  پرداخت تلفنی 15٢1 نمود که 
مشترکان در تمام ساعات شبانه روز می توانند از این طریق 
صورتحساب برق خود را پرداخت کنند. مهندس ذاکری ادامه 
داد:عالوه بر این مش��ترکین می توانند با مراجعه به س��ایت 
اینترنتی ش��رکت به آدرس www.hedc.co.ir  س��وابق 
مصرف و پرداختی  های خود را مشاهده و نسبت به پرداخت 
آنالین آخرین مبلغ قبض خود اقدام نمایند. مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق هرمزگان در ادامه گفت:این شرکت بیش از 
63٠ هزار مشترک دارد که 8٢ درصد آن را مشترکین خانگی 
و 11درصد را بخش تجاری تشکیل می دهد. وی همچنین 
از مش��ترکین خواست با پرداخت به موقع صورتحساب های 
برق مصرفی،این شرکت را در خدمت رسانی هرچه بهتر به 

متقاضیان و مشترکین یاری رسانند.  

اخبار

تجلیل از کارکنان امدادگر 
توزیع برق هرمزگان در بحران 

ریزگرد های خوزستان
 - س عب�ا ر بند
فرص�ت  خبرن�گار 
کارکن��ان   - ام�روز 
امدادگر ش��رکت توزیع 
نی��روی ب��رق اس��تان 
هرمزگان در عملیات امداد رس��انی بحران ریزگرد های 
اس��تان خوزس��تان مورد قدردان��ی قرار گرفتن��د.  در 
عملیات امداد نیرو های عملیاتی ش��رکت توزیع نیروی 
ب��رق هرم��زگان که پس از ب��روز پدی��ده گردوغبار در 
اس��تان خوزستان آغاز شد، سه گروه اتفاقات و عملیات 
و  س��ه گروه مقره شو جهت پایدارسازی شبکه برق به 
این استان اعزام شدند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق اس��تان هرمزگان در این آیین با قدردانی از تالش 
کارکنان گفت:باوجود شرایط خاص جوی حاکم بر استان 
خوزستان و مسافت بسیار زیاد این استان با هرمزگان و 
همچنین نزدیک بودن به ایام پایانی سال،شرکت توزیع 
نیروی برق هرمزگان از نخس��تین شرکت  هایی بود که 
به محض اعالم نیاز استان خوزستان به نیروی کمکی، 
گروه های عملیاتی خود را جهت امداد رسانی به این استان 
اعزام کرد. مهندس محمد ذاک��ری افزود: این عملیات 
باعث ش��د کارکنان و مجموعه مدیریتی شرکت توزیع 
برق هرمزگان فراتر از آنچه تصور می ش��د ظرفیت ها و 
توانمندی های خود را نشان دهند. وی ادامه داد:پتانسیل 
ما به حدی اس��ت که می توانیم در سطح کشور به سایر 
استانها هم خدمات ارائه نماییم. مهندس ذاکری اضافه 
کرد: نیرو های ما با انجام عملیات گسترده  در آن شرایط 
خاص عالوه بر اثبات توانمندیها یک پله نسبت به سایر 
کارکنان رش��د کردند و در حال حاضر آماده واکنش در 
برابر هرگونه اتفاق پیش بینی نشده هستند.  معاون بهره 
برداری شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان هم در 
این نشست گفت: پس از بروز پدیده گردوغبار در استان 
خوزستان، گروه های عملیاتی در سه دوره زمانی به استان 
خوزستان اعزام شدند.  مهندس حمید ساعدپناه افزود: 
این نیروها با استقرار در شهر های اهواز و حمیدیه عملیات 
شست وش��وی مقره، اصالح شبکه و تعویض مقره  های 

آسیب دیده را انجام دادند. 
 

تردد ایمن ۴٢۷ هزار نفر در بنادر 
استان بوشهر در نوروز ۹6

بوش�هر- خبرن�گار فرصت 
ام�روز- ب��ا نظ��ارت و پی��ش 
بینی  های ایمن��ی در نظر گرفته 
ش��ده، تردد ایم��ن ۴٢۷ هزار نفر 
در بنادر استان بوشهر در نوروز 96 
انج��ام گردید. به گزارش روابط عمومی، محمد مهدی 
بنچاری اعالم داشت: با نظارت و پیش بینی  های ایمنی 
در نظر گرفته شده، تردد ایمن ۴٢۷ هزار نفر در بنادر 
استان بوش��هر در ایام نوروز 96 انجام گردید. مدیرکل 
بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: به دلیل شرایط 
بد جوی، تردد  های دریایی در نوروز 96،  نسبت به سال 
گذشته با کاهش 3 درصدی روبرو بودیم. این در حالی 
است که آمار تردد های مسافری نسبت به سال گذشته 
افزایش یافته است. در بندر بوشهر تردد های مسافری با 
رش��د 1۷ درصد و در بندر خارک با رشد ٢6 درصد و 
در بندر گناوه با رشد 36 درصد نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته افزایش یافته است.بنچاری اظهار داشت: با 
توجه به اینکه امسال تعداد شناورها بیشتر و ایمن تراز 
سال گذشته افزایش یافت اما به دلیل شرایط بد جوی 
امکان استفاده از گردشگری کمتر از حد انتظار بود. او 
افزود: این ش��رایط هم در نیمه اول و هم در نیمه دوم 
نوروز ادامه داشت. ش��رایط به گونه ای بود که روز های 
زیادی را به صورت پورت کلوز داشتیم و در برخی موارد 

حتی امکان تردد شناور های مسافری هم فراهم نبود.

رونمایی از دستگاه اسکنر جاده ای 
برای نخستین بار در هرمزگان

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش 
رواب��ط عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده 
اي هرمزگان ، رئیس اداره نگهداری راهها گفت : این 
دستگاه دارای قابلیت تشخیص و ردیابی خرابی  های 
احتمالی و درحال گس��ترش آسفالت و جاده تا عمق 
٢5 س��انتیمتر و عرض س��ه و هفت دهم متر است. 
شاهرخ امیری توس��لی افزود : این دستگاه با سرعت 
95 کیلومتر در س��اعت عمق خرابی ه��ا را تجزیه و 
تحلی��ل می کند و نتایج را برای رفع به کارشناس��ان 
ارسال می کند .وی گفت : دستگاه اسکنر جاده ای به 
مدت س��ه روز در جاده  های اصلی استان خرابی  های 
احتمالی را شناس��ایی می کند. مدیر کل آزمایشگاه 
فن��ی و مکانیک خاک هرم��زگان هم گفت : پیش از 
این خرابی  های جاده به صورت سنتی و چشمی انجام 
می ش��د که هزینه  های باالیی به دنبال داشت.  سید 
احمد محمودی افزود : افزایش ایمنی راهها و کاهش 
هزینه ها از مهمترین مزایای اس��تفاده از این دستگاه 
است و اسکنر  س��طح جاده اي قابلیت عکسبرداری 
سه بعدی با دوربین سرعت باال و مسافت سنج را دارد. 

 
جابه جایي مسافر درایام 

نوروز۹6-۹5 از پایانه مرزي مهران
ایالم- خبرنگار فرصت امروز - مهندس دلخواه  مدیر 
کل  راهداری وحمل ونقل جاده ای اس��تان ایالم با بیان این 
مطلب اظهار داشت : جابجایی مسافر در پایانه مرزی مهران در 
ایام طرح نوروز ازتاریخ 95/1٢/٢5 لغایت 96/٠1/5  بیش از   
1۴1  هزار  نفر مسافر از پایانه مرزي مهران به داخل و خارج 
از کشور مسافرت کردند که از این تعداد11 هزار  نفر  خارجی 
و 13٢ هزار نفر اتباع ایرانی مي باشند که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل 5 درصد افزایش نشان مي دهد. وي گفت  : 
اقدامات خوبی نظیر ، درست کردن سفره هفت سین و پخش 
ش��یرینی که با استقبال زائران مواجه بود و همچنین نصب 
بنر های اطالع رس��انی  و ایجاد گشت  های مشترک باسایر  
دستگاه  های نظارتی در پایانه مرزی مهران انجام شده است . 
الزم به یاد آوری است :   این سازمان توانسته با فراهم کردن 
امکانات و نظارت کامل بر عملکرد شرکتها و موسسات حمل 
و نقل مسافربري مستقر در پایانه مرزي مهران زمینه مناسبي 

براي تردد زائرین در مرز بین المللي مهران به وجود بیاورد .

ساری - دهقان - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده  های 
نفتی منطقه س��اری گفت : مخازن ذخیره سازی سوخت 
جایگزین در نیروگاه ش��هید سلیمی نکا با تدابیر منطقه 
ساری قبل از فصل سرما تکمیل ظرفیت و بی وقفه سوخت 
رسانی ادامه داشت . به گزارش خبرنگار مازندران، حسینعلی 
طالبی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده  های نفتی منطقه 
ساری با اشاره به وجود یکی از بزرگترین نیروگاه های برق 
در مازندران ، بیان کرد : بیش از 5/1 میلیارد لیتر نفت کوره 
در س��ال 9۴ به مقصد مخازن نیروگاه از انبار نفت منطقه 
ساری بارگیری شد .این مسئول ، تامین مناسب سوخت 
نیروگاه نکا را جزو برنامه  های جدی این شرکت برشمرد و 
گفت : طبق برنامه ریزی  های انجام شده در سال 95 ، قبل 
از شروع فصل سرد سال سوخت رسانی به نیروگاه نکا انجام 
ش��د و بیش از 865 میلیون لیتر برای گردش توربین های 
آن نفت کوره تزریق شد. وی اذعان کرد : با مقایسه سوخت 
رسانی به نیروگاه در سال 96 -95 ، ۴3 درصد کاهش در 
مصرف س��وخت مشاهده می شود. طالبی تاکید کرد : در 

حال حاضربرای نیروگاه ش��هید سلیمی نکا جهت ذخیره 
س��وخت از طریق ناوگان ریلی و جاده ای روزانه حدود ۴ 
میلیون لیتر نفت کوره به نیروگاه ارس��ال می ش��ود . وی 
ادامه داد : نیروگاه ها بزرگ ترین مصرف کننده انرژی فسیلی 
کشور شناخته شده اند ، با توجه به میزان مصرف سوخت 
مایع در نیروگاه ها ، باعث افزایش آالیندگی هوا و زیس��ت 
محیطی می شود ، با هدف به صفر رساندن مصرف سوخت 
مایع  ، مصرف گاز در نیروگاه ها از اهتمام و اهمیت ویژه ای 

برخوردار است. 
مدیر منطقه ساری اظهار داشت : افزایش مصرف سوخت 
گاز توس��ط نیروگاه ها موجب افزایش صادرات و ارز آوری 
و همچنین از تاثیرات مخرب زیس��ت محیطی نیز کاسته 
می شود .حسینعلی طالبی با بیان اینکه خدمات سوخت 
رس��انی باید با کمترین موانع مواجه باش��د ، اظهار کرد : 
منطقه س��اری با پرس��نل متخصص و تالش های شبانه 
روزی جه��ت تامین و توزیع ، س��وخت مصرف کنندگان 
عمده درشرایط عادی و بحرانی تدابیر و برنامه ریزی دارد.

مدیرش��رکت نفت منطقه ساری به اقدامات انجام شده در 
حوزه  های نفتی منطقه ساری اشاره کرد و گفت : در حال 
حاضر امکان ذخیره سازی بسیار مناسب انواع فرآورده  های 
نفتی در منطقه س��اری وج��ود دارد. وی از اقدامات انجام 
ش��ده این ش��رکت در بحران قطعی گاز در سال 86 ، 95 
در مازندران گفت و تصریح کرد : منطقه س��اری از بحران 

سرمای شدید و افت فشار گاز سر بلند بیرون آمد . 

رش�ت- زینب قلیپ�ور- مدیر دفتر 
رواب��ط عمومی و امور بین الملل ش��رکت 
مهندس��ی آب  و فاضالب کش��ور از مرکز 
ارتباطات مردمی )1٢٢( این شرکت بازدیدو 
با مدیرعامل آن مالقات کرد. در این بازدید 
سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به راه اندازی 
مرکز ارتباطات مردمی )1٢٢( بصورت ٢۴ 
ساعته اظهار داشت: دریافت تماس حوادث 
از کل اس��تان بص��ورت تجمیع��ی و ارائه 
خدمات غیرحضوری به مشترکین از اهداف 
مهم این ش��رکت در س��ه ماهه اول سال 
96 م��ی باش��د. وی در ادامه افزود: تجهیز 
سخت افزاری و نرم افزاری واحد 1٢٢ جهت 
رف��ع حوادث در کوتاهترین زمان ممکن و 
همچنین ارائه خدمات غیرحضوری در بستر 
این سامانه از برنامه  های پیش رو می باشد 

تا خدمات شرکت به مردم در کل استان با 
کیفیت مطلوبتر ارائه گردد. مدیرعامل آبفای 
گیالن دریافت تماس ها در ستاد شرکت، 
اطالع داش��تن از وضعیت استان بصورت 
Online و تحلیل و بررسی نیاز های مردم 
برای تصمیم گیری های کالن ش��رکت در 
راستای رفع نیاز های مشترکین را از مزایای 
راه اندازی مرک��ز ارتباطات مردمی )1٢٢( 
برشمرد. سپس خلیلی پیر مدیر دفتر روابط 
عمومی و امور بین الملل شرکت مهندسی 

آبفای کش��ور ضم��ن تقدی��ر از مدیریت 
ش��رکت جهت راه اندازی سیس��تم مدرن 
مرک��ز ارتباطات مردمی 1٢٢ تصریح کرد: 
از اهم اه��داف راه اندازی مرکز 1٢٢ عالوه 
بر دریافت تماس حوادث بصورت تجمیعی 
از کل اس��تان، پاسخگویی و رفع حادثه در 
کوتاهترین زم��ان ممکن، ارائ��ه خدمات 

غیرحضوری به مشترکین می باشد. 
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه ارائ��ه خدماتی 
اینچنی��ن ب��ه منظورکاه��ش مراجعات 
حض��وری انجام می گردد، اف��زود: در این 
راس��تا باید خدمات و ظرفیت تماس  های 
دریافتی در ش��رکت ه��ا افزایش یابد که 
اعتمادم��ردم نیز ب��ا مش��اهده خدمات 
غیرحضوری به مجموعه شرکت  های آب 
و فاضالب افزایش خواهد یافت که در این 
صورت سرمایه  های اجتماعی آبفا افزایش 

خواهد یافت. بنابراین برای دس��تیابی به 
چنین هدفی باید هر حادثه در کوتاهترین 
زمان ممک��ن رفع گردد و م��ردم اعتماد 
داشته باشند که با اعالم حوادث از طریق 
س��امانه 1٢٢ تلفات آب به حداقل ممکن 
م��ی رس��د. وی همچنین ضمن تش��کر 
ازرواب��ط عمومی ش��رکت آب و فاضالب 
استان گیالن کارکنان شرکت را بهترین 
مبلغان ب��رای صرفه جویی در مصرف آب 
دانست و خاطرنشان کرد: تجربه گذشته 
مهندس ناطقی باعث ش��د بتواند بعنوان 
رییس مرک��ز 1٢٢، در این مدت کوتاه با 
دقت بیشترعملکردی راشاهد باشیم که 
در آن راه ان��دازی یک مرکز جامع ارتباط 
مردمی بص��ورت مدرن جه��ت خدمات 
رس��انی و دریافت تماس ها از کل استان 

میسر باشد.

نشست مشترک کار گروه توسعه مدیریت شرکت گاز آذربایجان شرقی 
و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان برنامه و بودجه استان

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده  های نفتی منطقه ساری :

۴۳ درصد کاهش مصرف سوخت در نیروگاه شهید سلیمی

بازدید مدیر دفتر روابط عمومی شرکت مهندسی آبفای کشور از مرکز 1٢٢ آبفای گیالن

تبری�ز - ماه�ان ف�الح- 
جلسه کار گروه توسعه مدیریت 
ش��رکت گاز اس��تان و توسعه 
مدیری��ت و س��رمایه انس��انی 
س��ازمان برنامه و بودجه استان 
با حضور مدیرعامل، اعضای کار 
گروه، معاون توسعه مدیریت و 
سرمایه انسانی س��ازمان برنامه 
و بودجه و کارشناسان مربوطه 
با هدف تعامل و همس��و سازی 
ش��اخص  های عمومی ارزیابی 
در شرکت گاز استان آذربایجان 
شرقی تشکیل یافت .به گزارش 
خبرنگار م��ا در تبریز به نقل از 

روابط عمومی شرکت گاز استان، 
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان 
شرقی با اعالم این مطلب اظهار 
داش��ت: این جلس��ه ب��ا هدف 
تفاه��م و تعامل جه��ت یافتن 

نقاط مش��ترک و همسوسازی 
ش��اخص های عمومی ارزیابی با 
قوانین مدیریت خدمات کشوری 
و شرکت  های تابعه صنعت نفت 
تش��کیل یافت .مهندس ولی اله 

دین��ی اف��زود: در این جلس��ه 
مباحث حوزه ارزیابی دس��تگاه 
 های اجرایی استان در شاخص 
 ه��ای عموم��ی و اختصاص��ی، 
بررس��ی و راهکار ه��ای افزایش 
تعامل و رفع مش��کالت و موانع 
ارزیابی ها مورد بحث و گفت وگو 

قرار گرفت .
وی جلس��ه ف��وق را بس��یار 
ارزشمند و آموزنده ارزیابی کرد 
و افزود: خدمات ارائه ش��ده باید 
به استاندارد های ثابت تبدیل و 
عدم انطباق مصداق ها بررسی 
و به مش��ترکات تبدیل ش��ود. 

وی اظهار داش��ت: شرکت گاز 
استان با اتمام توسعه گازرسانی 
ب��ه مرحل��ه تثبیت رس��یده و 
در جه��ت افزایش به��ره وری، 
ارائه  افزایش کیفیت خدم��ات 
شده، بهینه سازی و جلوگیری 
از هدررف��ت ان��رژی گاز ق��دم 
گذاش��ته اس��ت. در این جلسه 
معاون توسعه مدیریت و سرمایه 
انسانی سازمان برنامه و بودجه 
اس��تان آمادگی این معاونت را 
در جهت رفع موانع و مشکالت 
وایجاد بستر سازنده در راستای 

ارزیابی بهینه اعالم کرد.

عض��و  ف�الح -  ماه�ان  تبری�ز– 
کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اسالمی با اشاره به محسوس بودن نقش 
کاهش نرخ تورم در بهبود شاخص فالکت 
گفت: مسئله برخی تولیدکنندگان بحث 
مشکل در فروش است که باید حل شود. 
ب��ه گزارش خبرنگار م��ا در تبریز، دکتر 
معصومه آقاپور علیش��اهی در خصوص 
بهب��ود ش��اخص فالکت اظهار داش��ت: 
ش��اخص فالکت متاثر از ن��رخ بیکاری 
و نرخ تورم اس��ت و ب��ا توجه به کاهش 
نرخ  تورم در سال  های اخیر زمینه برای 

بهبود ش��اخص فالکت در کشور فراهم 
ش��د. نماینده مردم شبستر در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه اشتغال زایی 
آخرین فرآیند زنجیره تولید است، ادامه 
داد: موضوعات��ی مانن��د عملک��رد نظام 

بانکی،س��ازمان مالیات��ی، بیم��ه ه��ا و 
گمرکات در اشتغال زایی پایدار و کاهش 
نرخ بیکاری موثر است. این نماینده مردم 
در مجل��س دهم افزود: اعم��ال نظارت 
موثر برای اجرای قوانین در حوزه تولید 
می تواند  نقش مهمی در اش��تغال زایی 
تاثیرگذار باش��د. دکتر آقاپور علیشاهی 
ادامه داد: با تسهیل فرآیند تولید زمینه 
برای اشتغال زایی بیشتر فراهم می شود 
البته مسئله برخی تولیدکنندگان بحث 
مش��کل در فروش اس��ت. وی با تاکید 
ب��ر لزوم تحریک تقاض��ا در بازار تصریح 

کرد: افزای��ش درآمد و تقویت اقتصادی 
خانوارها و همچنین برداشت از صندوق 
ملی برای رفع مشکالت روستائیان نقش 
مهم��ی در تحری��ک تقاض��ا دارد. عضو 
کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اس��المی ادامه داد: در هرصورت باید با 
کاهش نرخ بی��کاری زمینه برای بهبود 
بیش��تر ش��اخص فالکت موث��ر فراهم 
ش��ود. الزم به ذکر است شاخص فالکت 
)Misery Index( از جم��ع جب��ری 
نرخ بی��کاری و نرخ تورم در یک اقتصاد 

به دست می آید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

نقش کاهش نرخ تورم در بهبود شاخص فالکت محسوس است

تبری�ز- ماهان فالح - عضو کمیس��یون 
اجتماعی مجلس با هش��دار درباره گس��ترش 
آسیب  های اجتماعی در کشور، گفت: الزم است 
وزارت کش��ور به صورت عملی به موضوع رفع 
معضل آسیب  های اجتماعی ورود کند. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، دکتر محمد وحدتی هالن، 
با تاکید بر ض��رورت برنامه ریزی برای کاهش 
آسیب  های اجتماعی در کشور، افزود: واقعیت 
آن اس��ت که اگر تالش��ی برای کاهش آسیب 
 های اجتماعی صورت نگیرد این معضالت روز 
به روز افزایش بیشتری پیدا می کند و در سال 
 های آتی جامعه را با خطرات جدی تری مواجه 
خواهد کرد. نماینده مردم بستان آباد در مجلس 
ش��ورای اس��المی، ادامه داد: اگرچه اقداماتی از 

سوی وزارت کشور یا نهاد هایی همچون سازمان 
بهزیس��تی برای کاهش آسیب های اجتماعی 
ص��ورت می گیرد اما بدون ش��ک این اقدامات 
ناکافی است چراکه همچنان شاهد این معضالت 
هس��تیم. این نماینده مردم در مجلس دهم، با 
بیان اینکه معضل آس��یب  ه��ای اجتماعی در 
کشور ملموس است، تصریح کرد: اعتیاد، حاشیه 
نشینی، بزهکاری و طالق از جمله آسیب  های 
اجتماعی است که در کشور با بحران روبرو است 
و باید برای ریشه کن کردن آن خیز بزرگی در 
حوزه فرهنگسازی و آگاه کردن مردم برداشته 
شود. وی یادآور شد: از سوی دیگر رسانه ها به 
ویژه صدا و سیما نیز نقش بی بدیلی در کاهش 
آسیب  های اجتماعی دارند، موضوعی که به زعم 

کارشناسان همچنان با بی توجهی روبرو شده 
و اقدامی برای افزایش فرهنگس��ازی بین مردم 
صورت نمی گیرد. دکتر وحدتی هالن با تاکید 
بر اینکه الزم است وزارت کشور به صورت عملی 
وارد رفع معضل کاهش آسیب  های اجتماعی 
باش��د، افزود: باید افرادی به کار گرفته ش��وند 
که رفع آسیب  های اجتماعی از جمله دغدغه 
 های اصلی آنها به ش��مار رود تا دلس��وزانه به 

فکر راهکاری برای آن باش��ند. وی تاکید کرد: 
در بودجه 96 و برنامه شش��م توسعه اعتبارات 
مناسبی ازسوی مجلس برای رفع معضل حاشیه 
نشینی و کاهش دیگر آسیب  های اجتماعی در 
نظر گرفته ش��د که می طلبد با استفاده از این 
فرص��ت زمینه برای رف��ع این معضالت فراهم 
شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی، گفت: از سویی دیگر نباید از این نکته 
غافل شد که آسیب  های اجتماعی هزینه زیادی 
به جامعه تحمی��ل می کند در حالی که تالش 
برای پیش��گیری از بروز آسیب  های اجتماعی 
سرمایه گذاری برای جلوگیری از هزینه  های آن 
است که باید برای داشتن جامعه ای سالم و پویا 

مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

رسانه ها نقش بی بدیلی در کاهش آسیب  های اجتماعی دارند

س�اری - دهق�ان - مدیرکل 
راه و شهرس��ازی مازن��دران گفت 
ک��ه دردولت یازدهم ی��ک هزار و 
۴13 کیلومتر راه روستایی در این 
استان زیر سازی و آسفالت شد. به 
گزارش خبرن��گار مازندران حیدر 
ن��وروزی  ضم��ن اع��الم این خبر 
افزود : در مجم��وع 3٠ درصد راه 
روستایی این استان در دولت تدبیر 

و امید آس��فالت شده است.وی میزان اعتبار اختصاصی 
دولت برای ساخت راه روستایی در مازندران را حدود ٢ 
هزار و 5٠٠ میلیارد ریال اعالم کردرئیس شورای حمل 
و نقل اس��تان اضافه کرد : با وجود افزایش راهس��ازی 

در این اس��تان در دول��ت یازدهم ، 
همچنان این خطه ش��مال کش��ور 
در مقایس��ه ب��ا میانگین کش��وری 
 1٠ روس��تایی  راه  آس��فالت  در 
درص��د پایین تر اس��ت. وی میزان 
راه روس��تایی مازن��دران را ۷ هزار 
کیلومت��ر اعالم ک��رده و 5۴ درصد 
از راه های روس��تایی این استان زیر 
پوشش آس��فالت قرار دارد. نوروزی 
بی توجهی به راهس��ازی روس��تایی را در گذشته دلیل 
اصل��ی عقب ماندگی مازندران در این حوزه دانس��ت و 
خواهان توجه بیشتر به بودجه راه روستایی شده است.

مازن��دران 1٠ هزار و ۷٠٠ کیلومت��ر راه اصلی و فرعی 

دارد ک��ه 3 هزار و 6٠٠ کیلومتر آن راه اصلی اس��ت و 
در دولت یازدهم برای راهس��ازی در مازندران 1٠ هزار 

میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت.

ساخت یک هزار و۴1۳کیلومتر راه روستایی در مازندران در دولت تدبیر و امید
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ب��اال بودن می��زان به��ره وری در هر 
صنعتی نش��ان دهنده پویایی و کارآمد 
ب��ودن آن صنع��ت اس��ت. در صنع��ت 
خ��ودرو نیز ب��ا توجه به رقابت ش��دید 
خودروس��ازان چه در س��طح داخلی و 
چه در س��طح جهانی، داشتن بهره وری 
نق��ش تعیین کنن��ده ای در مس��یر هر 

خودروسازی دارد. 
ام��روزه بدون داش��تن به��ره وری و 
همچنی��ن ب��دون اینک��ه هزینه ه��ای 
س��ربار  هزینه ه��ای  و  تولی��د 
از  نمی ت��وان  کن��د،  پی��دا  کاه��ش 
 خودروس��ازان انتظار موفقیت داش��ت. 
صنع��ت خ��ودرو در کش��ور ه��م در 
پایی��ن  به دلی��ل  اخی��ر  س��ال های 
ب��ودن می��زان به��ره وری و باالب��ودن 
هزینه ه��ای تولید با انتق��ادات فراوانی 
 از س��وی کارشناسان همراه بوده است. 
س��عی  خودروس��ازی  ش��رکت های 
در  خ��ود  راندم��ان  افزای��ش  در 
ای��ن ب��اره داش��ته اند. ب��رای افزای��ش 
به��ره وری راه ه��ای مختلف��ی وج��ود 
ش��رکت های  س��وی  از  ک��ه  دارد 
 خودروس��از در پیش گرفته می ش��ود. 
در ای��ن گزارش قصد داریم به مجموعه 
اقدامات��ی که گروه صنعتی ایران  خودرو 
در س��ال های گذشته به منظور افزایش 
آوردن  پایی��ن  و  به��ره وری  می��زان 
هزینه ه��ای تولی��د انجام داده اس��ت، 

اشاره کنیم. 

ارتقای سطح بهره وری با ورود 
تجهیزات جدید و به روز 

تقریبا همه کارشناسان صنعت خودرو 
بر ای��ن موضوع تاکید و اتفاق نظر دارند 
که سطح بهره وری هیچ خودروسازی با 
تجهی��زات قدیمی افزایش پیدا نخواهد 
کرد. در این زمینه شرکت ایران خودرو 
به روزرس��انی  در  س��عی  هم��واره 
 خط��وط تولی��د خود داش��ته اس��ت. 
صنع��ت  به��ره وری  ش��رایط  بهب��ود 
خ��ودرو تنه��ا از طریق ارتقای س��طح 
خودکفای��ی در تولی��د محق��ق خواهد 
شد و برای دس��تیابی به این مهم باید 
هن��گام امضای ق��رارداد ب��ا طرف های 
خارج��ی، ب��ه مس��ئله انتق��ال فناوری 
 و دان��ش تولی��د توجه بس��یاری کرد. 

ش��رکت  نخس��تین  ایران خ��ودرو 
خودروس��ازی ب��ود ک��ه در روزه��ای 
بس��یار  ق��رارداد  ی��ک  برج��ام  آغ��از 
ک��رد.  امض��ا  زمین��ه  ای��ن  در  مه��م 
قرارداد  امض��ای  به گفته کارشناس��ان، 
ایران خودرو با پژو و تاس��یس ش��رکت  
مش��ترک در به روزرسانی خطوط تولید 
ای��ن ش��رکت و ارتق��ای س��طح کیفی 
 محص��والت آن  تاثیر خواهد گذاش��ت. 
ایران خ��ودرو ای��ن ق��رارداد را به صرف 
تولید یک یا چند خودروی مش��ترک با 
پ��ژو امضا نکرده و هدفی فراتر از آن در 
س��ر دارد، آن هم رس��یدن به بازارهای 

جهانی  است. 
 

آموزش و به روزرسانی نیروی کار
داش��تن نی��روی کار ماه��ر و البته 
آموزش دی��ده، نی��از اصلی و اساس��ی 
ه��ر کار و صنعت��ی اس��ت. به گفت��ه 
کارشناس��ان، یکی از دالیل مهمی که 
به پیش��رفت قابل توجه خودروس��ازی 
تویوت��ا منج��ر ش��ده، برخ��ورداری از 
اس��ت.  ب��ه روز  و  ماه��ر  کار   نی��روی 

واقعی��ت این اس��ت که تفاوت بس��یار 
زیادی بی��ن نیروی متخصص و نیروی 
کار با س��طح متوس��ط و پایین وجود 
دارد. ب��ا داش��تن نی��روی متخص��ص 
می ت��وان تی��راژ تولی��د را افزایش داد 
و انتظ��ار داش��ت ت��ا خودروی��ی که 
تحوی��ل مش��تری می ش��ود، کمترین 
باش��د.  داش��ته  را  ای��راد  و   نق��ص 
نیروی کار متخصص تولید و همچنین 
خدمات پس از تولی��د و فروش الزمه 
پیشرفت هر خودروسازی است. در دو، 
س��ه سال اخیر ایران خودرو با برگزاری 
کالس ه��ای منظ��م و با به��ره  علمی 
ب��اال، در به روز ب��ودن کارکنان خود و 
افزای��ش مه��ارت و س��طح علمی آنها 
 تالش های بس��یاری انجام داده است. 
برگزاری ای��ن کالس ها باعث ش��د تا 
ضمن اینکه سطح کیفیت خودروهای 
این ش��رکت افزایش پیدا کرده است، 
در زمین��ه خدمات پ��س از فروش نیز 
به رتبه نخس��ت در ارائ��ه این خدمات 
و رس��یدن به رضایت مندی مشتریان 

دست پیدا کند. 

تخصیص بهینه منابع مالی برای 
سرمایه گذاری 

تولید محصوالت جدید و به روزرسانی 
محصوالت نی��ز باعث افزایش بهره وری 
نی��ز  زمین��ه  ای��ن  در  خواه��د ش��د. 
ایران خودرو سال گذش��ته را با معرفی 
دو محص��ول جدی��د به پایان رس��اند. 
سرمایه گذاری ۱۰۰میلیارد تومانی این 
ش��رکت برای دو خودروی دنا پالس و  

207i به همین منظور انجام شد. 

ارتقا و طراحی محصوالت جدید و 
مطابق با نیاز بازار و همچنین موازی

تولید محصوالت باکیفیت جهانی ضمن 
اینک��ه موجب بهب��ود و افزایش کیفیت 
خودرو می ش��ود و تقاضا ب��رای خودرو را 
بیش��تر می کند، س��طح بهره وری را نیز 
باال خواهد برد. ارائه فیس  لیفت خودروها 
و تغییر در طراحی و افزودن آپشن ها در 

همین راستا انجام می شود.

کاهش هزینه های سربار با فروش 
شرکت های زیرمجموعه 

به عن��وان  زی��ادی  ش��رکت های 
حض��ور  خودروس��ازان  زیرمجموع��ه 
دارند. برخی از این ش��رکت ها س��ودده 
نیستند و برخی دیگر بسیار سودرسان 
هستند. ایران خودرو در سال های اخیر 
سعی کرده اس��ت با فروش و واگذاری 
ش��رکت ها و س��ایت های زیرمجموع��ه 
خود هزینه های س��ربار را کاهش دهد 
و میزان بهره وری را باال ببرد. استراتژی 
ایران خ��ودرو، ف��روش و واگ��ذاری این 
مجموعه ها با هدف جذب س��رمایه گذار 

خارجی است. 
  

بهینه سازی مصرف مواد و قطعات 
خودرو

تحریم ه��ا باع��ث ش��د ت��ا ش��رکت  
ایران خ��ودرو به فک��ر اس��تفاده بهینه 
از قطع��ات و م��واد مورد اس��تفاده در 
دوره  ای��ن  در  بیفت��د.  خودروس��ازی 
ایران خ��ودرو با بهبود فرآین��د تولید و 
جلوگی��ری از ضایع��ات و داخلی کردن 
مواد به جای اس��تفاده از مواد خارجی 
در پایی��ن آوردن هزینه تولید بس��یار 

مناسب عمل کرد. 

ایران خودرو پیشتاز افزایش بهره وری در صنعت خودرو

آبیپوشانجادهمخصوصدرمسیرتوسعههمهجانبه
خبر

بررسی قراردادهای خودرویی در سال جدید
همکاری با نیسان و کیا به کجا رسید؟ 
ش��رکت های خارجی نگرانی هایی از فضای سیاسی 
ای��ران دارن��د. در صورتی که بتوانیم فضای سیاس��ی 
کش��ور را آماده ت��ر و امنیت اقتص��ادی را برای حضور 
س��رمایه گذاران بیش��تر کنیم، قطعا جریان مذاکرات 
و همکاری ه��ا، روند بهتری خواه��د یافت. قراردادهای 
خودروی��ی یکی پس از دیگری در حال امضا و تکمیل 
هس��تند. خودروس��ازان خارج��ی یا آمده ان��د و تولید 
کرده ان��د یا در حال پی ریزی مقدماتی برای ش��روع به 
کار هس��تند.  هیوندای با گروه  صنعتی کرمان خودرو 
به توافق رس��ید و پیش از پایان س��ال ۹۵ خودروهای 
درخواس��تی مش��تریان را تحویل داد. ایران خودرو نیز 
که در همکاری با پژو س��ابقه طوالنی دارد، خط تولید 
نخس��تین خودروی مشترک را راه اندازی کرده است و 
تا ما ه های آینده پ��ژو ۲۰۰۸ را به بازار عرضه می کند. 
گفته می شود شرکت ماموت هم با فولکس واگن برای 
تولید برخی خودروهای این ش��رکت به توافق رسیده  
اس��ت. همچنین شرکت س��ایپا نیز که با سیتروئن به 
توافق رس��یده اس��ت، به گفته مدیران این ش��رکت از 
س��ال ۲۰۱۸ محصوالت این دو خودروساز نیز به بازار 
عرضه خواهد شد. گفت   وگوی سایپا با شرکت های کیا 
و نیس��ان برای امضای قرارداد ادامه دارد. ضمن اینکه 
گفته می شود در سال جدید گروه خودروسازی بهمن 
نیز با یک شرکت  چینی و یک شرکت آلمانی که توسط 
چینی ها خریداری شده، به توافقاتی دست  یافته است 
تا این خودروساز نیز به جمع دیگر خودروسازان داخلی 
در مونت��اژ خودروهای خارج��ی البته با هدف صادرات 
 ۳۰درص��دی و داخلی س��ازی ۴۰درص��دی بپیون��دد. 
 ام��ا در میان همه ای��ن مذاکرات، مذاکره با ش��رکت 
رنو ش��اید مهم ترین باش��د. رنو که در زمان تحریم ها 
ای��ران را تنه��ا گذاش��ت، ح��اال قص��د دارد به صورت 
مس��تقل و در هم��کاری ب��ا س��ازمان گس��ترش و 
نوس��ازی صنای��ع )ای��درو( و ب��ا س��هام ۶۰درصدی 
 در صنع��ت خ��ودروی کش��ور س��رمایه گذاری کند. 
معظمی، رئیس ایدرو همواره خواستار تولید خودروهای 
ارزان قیمت در کش��ور بوده است. معظمی در همایش 
بین الملل��ی صنعت خودرو از امضای ق��رارداد با رنو تا 
پیش از عید خب��ر داده بود، اما همچنان وضعیت بین 
 ایدرو و رنو در حد تفاهم نامه همکاری باقی مانده است. 

 اختالف نظر بر سر انتخاب محصول است
برخی معتقد هس��تند این طوالنی شدن امضای 
ق��رارداد میان ایدرو و رنو به خاطر اختالف نظرهای 
این دو بر سر انتخاب محصولی است که قرار است 
در کش��ور تولید شود. تنها خودروی ارزان قیمت و 
البته باکیفیت ش��رکت رنو، کویید اس��ت که البته 
تولی��د و قیمت گ��ذاری آن در هاله ای از ابهام قرار 
دارد. گفته می ش��د که این خودرو در سایت بن رو 
تولید شود، اما بعدها اخباری مبنی بر تولید کویید 

در ایران خودرو به گوش رسید.

خبر

رقیب تندر ۹۰ پالس به زودی از 
راه می رسد

کمپانی بی وای دی چین در نمایش��گاه خودروی 
گوانگژو نسخه جدید F3 را به بازار معرفی کرد که 
در بازار چین با اس��تقبال خوبی مواجه شده است 
و توانس��ته در یک  ماه ۱۷هزار و ۶۲۵ دس��تگاه از 
این خودرو را در بازار این کشور به فروش برساند . 
جالب اس��ت قبال ای��ن مقام در دس��تان چری 
آریزو۵ بود و امروز بی وای دی توانس��ته است نظر 

مشتریان را به سمت این خودرو بکشاند.
F3 بی وای دی 

در ب��ازار چین همچنان جیل��ی امگرند۷ به عنوان 
پرفروش تری��ن خ��ودروی با اصالت چینی ب��ازار آن 
کشور شناخته می شود. ولی در کالس بندی اتاق ها، 
این بی وای دی F3 جدید اس��ت ک��ه در بازار چین 
حکمفرمای��ی می کند.  ش��رکت کارمانی��ا به عنوان 
نماین��ده تولی��د و مونتاژ ب��ی وای دی در ای��ران، در 
 F3 نمایش��گاه خودروی تهران سال ۹۵، بی وای دی
جدید را رونمایی و اع��الم کرد این خودرو با قیمت 

کمتر از ۶۰ میلیون تومان به بازار ایران می آید. 
همچنین از نظر فنی این سدان چینی در شرایط 
به نس��بت خوب و قابل قبولی قرار دارد. پیش��رانه 
۵/۱ لیت��ری F3 قدرت ۱۰۷ اس��ب بخار را تولید 
و با اتصال به گیربکس پنج  دنده دس��تی یا شش 
س��رعته اتوماتیک دو کالچه قدرت را به چرخ های 
جل��و منتقل می کند. احتم��ال دارد این خودرو با 
کروزکنترل هم در بازار ایران قابل سفارش باشد. 

ول��ی نکته جالب درب��اره F3، صادرات همزمان 
ای��ن خ��ودرو با مونت��اژ آن در ایران اس��ت. طبق 
برنامه های پیش بینی ش��ده و تیم تحقیق و توسعه 
 F3 ،۹۶ بازار بی وای دی، احتماال از نیمه دوم سال
جدی��د به بازار کش��ورهای منطق��ه از طریق خط 
تولی��د کارمانیا در بم ورود می کند.  جالب اس��ت 
بدانی��د F3 به عنوان یک محص��ول از بی وای دی 
ش��ناخته می شود که تا امروز در برخی کشورهای 
جهان مورد استقبال قرار گرفته است و به زودی از 
طریق خط تولید ایرانی به بازار کشورهای منطقه 
راه پیدا می کند.  زمان عرضه بی وای دی F3 جدید 
در ایران اواخر بهار امس��ال اعالم ش��ده و در حال 
 حاضر شرکت کارمانیا نس��خه هایی از این خودرو 
را برای انجام برخی تس��ت ها به ایران آورده است.  
ام جی ۳۶۰، پژو۳۰۱، ج��ک J5 اتوماتیک، چری 
آری��زو۵ و… به عنوان رقبای اصلی این خودرو در 
س��ال آینده شناخته می شوند که قیمتی بیشتر از 

F3 جدید را در بازار ایران دارند. 
این خودروی س��دان از ب��ی وای دی می تواند تا 
ح��د زیادی بازار تن��در۹۰ پ��الس ایران خودرو را 
هم تحت الش��عاع قرار دهد، زیرا با قیمت مش��ابه 
و امکانات و ظاهر بهتر، مش��تریانی هستند که به 
جای خرید تندر۹۰ پالس فرانس��وی س��راغ یک 

خودروی چینی باکیفیت بروند.
 

سازمان آگهی ها: 884۹3166

روزنامـه ای بـرای کسب وکـار آفریـنی

بیش از 1۰ هزار مشترک حقیقی و حقوقی
توزیع در هواپیمـایی های معتبر و قطارهای بیـن شهری

توزیع هدفـمند میان مدیـران ارشد و میانی کسب و کارهای متوسط و بـزرگ



معاون وزیر امور خارجه روس��یه گفت: مس��کو برای 
پیش��برد اجرای برنامه اقدام مشترک با جدیت تالش 
می کند و امیدوار اس��ت که واشنگتن دریابد این توافق 
کامال ضروری است. به گزارش ایسنا، سرگئی ریابکوف، 
مع��اون وزیر خارجه روس��یه روز جمعه در گفت وگو با 
خبرگ��زاری ت��اس اظهار ک��رد: ما اطالعات��ی دریافت 
کرده ایم که نش��ان می دهد واش��نگتن در حال بررسی 
دوباره توافق هس��ته ای با ایران اس��ت. مس��کو امیدوار 
اس��ت که این تحلیل و بررسی ها به این منجر شود که 
واشنگتن دریابد توافق هسته ای ضروری و برای افزایش 
صلح بین الملل و ثبات در منطقه ضروری و حیاتی است. 
ریابکوف افزود: مسکو در کنار دیگر طرف های توافق 
هسته ای برای پیشبرد اجرای برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( تالش می کند. وی همچنین گفت: مس��کو از 

تالش واشنگتن برای قرار دادن مسائل مربوط به اجرای 
برجام و یک سری دیگر از ادعاهای غیر هسته ای درباره 
تهران در یک دس��تور کار واحد به شدت انتقاد می کند 
و بر این باور اس��ت که این مسیری غیر سازنده است و 

به شدت با آن مخالفت خواهد کرد. 
مع��اون وزیر امور خارجه روس��یه ادامه داد: مس��کو 
همچنین س��واالتی جدی از نمایندگان آمریکا به ویژه 
درباره اقدامات قانونگذاران مالی آمریکا دارد که بر س��ر 
راه پروژه های اقتصادی که تجارت و قوانین آمریکا بر این 
باور است، این پروژه ها می تواند به برنامه هسته ای ایران 
مربوط باشد، مانع تراشی می کند. وی تصریح کرد: ما با 
این رویکرد که مسائل مختلف در یک دستور کار واحد 
بررسی شوند، مخالفیم و آن را غیر سازنده می دانیم. ما از 
واشنگتن می خواهیم که به این انتقادات ما توجه کند. 

رویکرد اخیر واشنگتن نسبت به ایران، غیر سازنده است

  وزی�ر ام�ور خارج�ه ب�ه همت�ای 
آمریکایی خود توصیه کرد از ناکامی و 
بن بست دولتمردان گذشته آن کشور 
در پیشبرد سیاست های خصمانه علیه 

جمهوری اسالمی ایران درس بگیرد. 
  احس�ان قاض�ی زاده هاش�می، عض�و 
کمیس�یون نظارت بر تبلیغ�ات انتخابات 
از برگ�زاری جلس�ه ویژه این کمیس�یون 
به منظور تجدیدنظ�ر در »پخش غیرزنده 
مناظرات انتخاباتی از رسانه ملی« خبر داد.

نش�ریه تایم سردار قاسم س�لیمانی را به عنوان یکی از 100 چهره 
تاثیرگذار در سال 2017 معرفی کرد. 

تیتر اخبار

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه 
هی��چ کس حق ن��دارد در هیچ مقطع��ی و هیچ جناح 
سیاسی از فقرا به عنوان ابزاری برای تامین منافع سیاسی 
خود استفاده کند، اظهار کرد: هرگونه سوء استفاده از فقرا 
برای منافع سیاس��ی هم ظلم به آن فقیر و هم ظلم به 
حوزه اجتماعی است و ما نگران این مسئله هستیم. به 
گزارش ایسنا، موسوی چلک با اشاره به اینکه مهم ترین 
و اساس��ی ترین بخش منشور شهروندی بر مدارا استوار 
اس��ت، ادامه داد: ممکن اس��ت کس��ی از نظر قومیت و 
ویژگی های دیگر مثل من و ش��ما نباش��د اما ما نسبت 
ب��ه یکدیگر حقوق متقابل داری��م و این موضوع باید به 

رسمیت ش��ناخته و در جامعه نهادینه شود. وی افزود: 
مدارای اجتماعی را با بخش��نامه و زور نمی توان محقق 
ک��رد، چراکه ما س��ال ها با اعتیاد به ش��کل انتظامی و 
امنیتی برخ��ورد کردیم و حتی مجازات اعدام هم برای 
قاچاقچیان اجرا شد اما با این وجود اکنون شاهد کاهش 
س��ن اعتیاد، ورود زنان به حوزه اعتیاد و رفتن به سمت 
اعتیاد مواد شیمیایی خطرناک هستیم. وی در خصوص 
دلیل انتخاب نام »مددکار اجتماعی مدارای اجتماعی« 
برای سال 96 گفت: س��االنه در ایران 17هزار نفر براثر 
تصادفات رانندگی فوت می کنند که درصد زیادی از این 

تصادفات به دلیل خطای انسانی صورت می گیرد.

جناح های سیاسی »فقرا« را ابزاری برای تامین منافع نکنند

  مدی�رکل دفتر امور آس�یب های 

کاه�ش  از  رف�اه  وزارت  اجتماع�ی 
19درصدی نزاع و درگیری در کشور 

خبر داد. 
  منی�ره نوبخ�ت ب�ا بی�ان اینک�ه 

پرداخت�ن ب�ه مس�ائل زن�ان ب�رای 
دولت ه�ا جنبه ش�عاری و نمایش�ی 
پیدا کرده اس�ت،  گف�ت: امیدواریم 
زنان در آینده با س�ماجت در مسیر 
اص�الح وضعیت خود حرکت کنند و 

شهر آفتاب برای میزبانی از نمایشگاه کتاب آماده می شود شاهد بهبود وضعیت آنها باشیم. 

تیتر اخبار

آرامگاه س��عدی میزبان عالقه مندان این شاعر شد تا در 
آستانه آغاز اردیبهشت ماه که با نام او همراه است، یادش را 
گرامی بدارند. به گزارش ایسنا، اصغر دادبه، استاد ادبیات در 
این مراسم در سخنانی اظهار کرد: ستایش می کنم کسی را 
که اینجا خفته است و کسی که اگر نبود، وضع ما به گونه ای 
دیگر بود. بودن او و اس��تمرار بودن او به غیرت، جوانمردی 
و تالش و کوش��ش ما هم بس��تگی دارد. او در ادامه متذکر 
شد: زمان هایی این عبارت ورد زبان بود که تا فارسی هست، 
سعدی هست، اما یادمان باشد در دنیای مخالفت با رستم ها 
زندگی می کنیم و زبان ما که از فردوسی مانده مورد حسد 
بوده و هس��ت. دادبه همچنین گفت: زبان ما، زبان سعدی 
اس��ت و این بزرگ ترین خدمت این مرد بزرگ اس��ت. این 
اس��تاد ادبیات در پایان با بیان اینکه »با همه مش��کالت ما 
پیروزی��م چون حق پیروز اس��ت«،  گفت: کمترین کار این 

اس��ت که فرزندان مان را با س��عدی بزرگ کنیم. همچنین 
س��یدرضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
سخنانی اظهار کرد: اگر تقدیر الهی بر این بود که خورشید 
از ای��ران طلوع کند، از این نقطه طلوع می کرد. این جغرافیا 
در دل خود س��خن های زیادی دارد. وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی گفت: گمشده س��رزمین ما اخالق است و سعدی 
چش��مه بزرگ اخالق این سرزمین است که همیشه تاریخ 
می جوش��د. چرا ما امروز دچار چال��ش اخالقی و انگ زنی 
ش��ده ایم چ��ون از فرهنگ س��عدی فاصل��ه  گرفته ایم، اگر 
امروز س��خن از اعتدال است، آن را از سعدی وام گرفته ایم. 
پایان بخش این مراسم کنسرت حسام الدین سراج و گروهش 
بود که به اجرای شعرهای سعدی پرداختند. همچنین صبح 
جمعه اول اردیبهشت ماه؛ که روز بزرگداشت سعدی است با 

گلباران آرامگاه این شاعر همراه شد. 

شب شیراز با سعدی روشن شد

  روز گذش�ته مستند »سفر زمان« 
س�اخته »ترن�س مالی�ک« و فیل�م 
»کریس�تین  از  »فارغ التحصیل�ی« 
مونجیو« در نخستین روز جشنواره 

جهانی فجر به نمایش درآمدند. 
  رئیس انجمن صنف�ی دفاتر خدمات 
مسافرتی عنوان کرد: پرداخت نکردن 
وجه پروازهای کنسلی غیرقانونی است. 

محمدمهدی حیدریان، رئیس سازمان سینمایی: جشنواره جهانی 
فجر گذرگاه دیپلماسی فرهنگی است 

تیتر اخبار

در پای��ان مس��ابقات قهرمانی نوجوانان آس��یا، تیم ملی 
تکواندوی کش��ورمان با کسب 9طال، س��ه نقره و یک برنز 
برسکوی قهرمانی آسیا ایستاد. به گزارش سایت فدراسیون 
تکواندو، نهمین دوره مسابقات تکواندوی قهرمانی نوجوانان 
آس��یا که از صبح روز چهارش��نبه )30 فروردی��ن ماه(، در 
مجتمع ورزش��ی »آتی راو« قزاقستان آغاز شده بود، پس از 
سه روز پیکار 246 تکواندوکار از 22 کشور، عصر روز گذشته 
به پایان رس��ید و تیم ملی تکواندوی کش��ورمان )مجموع 
دختران و پس��ران( با کس��ب 13 مدال رنگارنگ بر سکوی 
قهرمانی قاره آسیا ایستاد. در این رقابت ها تیم ملی کشورمان 

با 9 مدال طال، سه نقره و یک برنز قهرمان شد. کره جنوبی 
با هش��ت مدال طال، چهار نقره و س��ه برنز بر سکوی نایب 
قهرمانی ایستاد و تایلند با دو طال، دو نقره و دو برنز عنوان 
سوم را به دست آورد. تیم های قزاقستان و فیلیپین چهارم و 
پنجم شدند. در بخش تیمی، دختران کشورمان توانستند 
برای نخستین بار و با کسب شش مدال طال، یک نقره و 80 
امتیاز با اقتدار روی سکوی قهرمانی قرار بگیرند، تیم تایلند 
با دو مدال طال، دو نقره و 43 امتیاز نایب قهرمان شد و تیم 
کره جنوبی که خود را از مدعیان قهرمانی می دانست با یک 

مدال طال، دو نقره، سه برنز و 42 امتیاز سوم شد. 

سکوی قهرمانی آسیا، زیر پای نوجوانان تکواندوی ایران

  ملی پوش فوتبال بانوان: ویتنام و 
میانمار از ایران ترس دارند. 

  بیژن زرنگار نخستین رئیس فدراسیون 
شمش�یربازی بع�د از انق�الب، قهرمان و 
سرمربی سابق تیم ملی که مدتی به دلیل 
بیماری و انجام ش�یمی درمانی در بس�تر 
به س�ر می برد، روز گذشته در 77سالگی 

دار فانی را وداع گفت. 
حضور کیمی�ا علیزاده در مس�ابقات جهانی به تصمیم پزش�کان 

بستگی دارد 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

همزمان با اع��الم نامزدهای نهایی از 
طرف شورای نگهبان، شمارش معکوس 
برای انتخابات 29 اردیبهش��ت ماه آغاز 
ش��ده اس��ت و س��تاد انتخابات کش��ور 
با ص��دور اطالعی��ه ش��ماره 8 از احراز 
صالحیت ش��ش نامزد احراز صالحیت 
ش��ده در انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری 

خبر داد. 
در متن کامل اطالعیه اسامی افرادی 
آقا میرس��لیم،  چ��ون »س��یدمصطفی 
اس��حاق جهانگیری کوه ش��اهی، حسن 
روحانی، س��یدابراهیم رئیسی الساداتی، 
و س��یدمصطفی  قالیب��اف  محمدباق��ر 
هاش��می طب��ا« به چش��م می خوردند؛ 
نامزدهایی که توانس��تند پ��س از تایید 
صالحی��ت ش��ورای نگهب��ان ب��ه طور 
رس��می وارد رقابت های انتخاباتی برای 
ریاست جمهوری پیش رو شوند. حال با 
مشخص شدن نامزدها، زندگی سیاسی 
و فعالیت ه��ای اجرای��ی آن��ان به عنوان 
بخش��ی از مهم ترین معیارهای گزینش 
برای عموم اهمی��ت می یابد؛ موضوعی 
ک��ه در ای��ن گ��زارش ب��ه آن پرداخته 
خواهد ش��د. ب��ه گزارش ایس��نا،  تالش 
ش��ده اس��ت تا زندگ��ی و فعالیت های 
اجتماعی و سیاس��ی نامزده��ای تایید 
صالحیت ش��ده مورد بررسی و واکاوی 

قرار گیرد. 

حجت االسالم حسن روحانی
حس��ن روحان��ی در 21 آب��ان م��اه 
1327 شمس��ی در شهر سرخه )استان 
س��منان( متولد ش��د. از جمله س��وابق 
تحصیلی وی می توان به دکترای حقوق 
اساسی از دانش��گاه کلدونیان گالسکو، 
فوق لیس��انس حقوق عمومی از دانشگاه 
کلدونی��ان گالس��کو، لیس��انس حقوق 
قضایی از دانش��گاه ته��ران، خارج فقه 
و اصول، س��طح عالی اش��اره کرد. وی 
همچنی��ن دارای س��وابق اجرایی نظیر 
وکی��ل پایه ی��ک دادگس��تری )کانون 
اس��تاد  مرک��ز(،  دادگس��تری  وکالی 
استراتژیک،  تحقیقات  مرکز  پژوهش��ی 
عضویت در شورای عالی دفاع، عضویت 
در ش��ورای عال��ی پش��تیبانی جنگ و 
رئیس کمیس��یون اجرایی آن، معاونت 
فرماندهی جنگ، ریاس��ت ستاد قرارگاه 

مرکزی خاتم االنبی��ا، فرماندهی پدافند 
هوای��ی کل کش��ور، معاونت جانش��ین 
فرمانده��ی کل ق��وا، نماین��ده مجلس 
خبرگان رهبری، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، عضو شورای عالی امنیت 
ملی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک 
مجلس شورای اسالمی، نایب رئیس اول 
مجل��س )در دوره های چهارم و پنجم(، 
رئیس کمیس��یون های دفاع )دوره های 
اول و دوم(، رئیس کمیس��یون سیاست 
خارجی )دوره های چهارم و پنجم، عضو 
و رئیس شورای سرپرستی سازمان صدا 
و س��یما،  ریاست کمیس��یون سیاسی، 
امنیت��ی و دفاع��ی مجم��ع تش��خیص 
مصلحت نظام،  ریاس��ت ب��ر قوه مجریه 

بوده است.

محمد باقر قالیباف 
محمد باقر قالیباف در 1340 شمسی 
در طرقبه مش��هد دیده به جهان گشود. 
از جمله س��وابق تحصیلی وی می توان 
به تشکیل انجمن اسالمی دانش آموزان 
خراسان، کارشناسی جغرافیای سیاسی 
دانش��گاه تهران، کارشناسی ارشد رشته 
جغرافی��ای سیاس��ی دانش��گاه تهران، 
دریاف��ت دکت��رای جغرافیای سیاس��ی 
دانش��گاه تربی��ت م��درس، گذران��دن 
دوره ه��ای فش��رده خلبان��ی در ایران و 
فرانس��ه و پذیرش مجوز پرواز با ایرباس 
اشاره کرد. همچنین در رابطه با سوابق 
اجرایی وی می توان به فرمانده تیپ امام 
رضا )ع( ، فرمانده لشکر ٥ نصر خراسان، 
فرمانده لشکر 2٥ کربال، مسئول قرارگاه 
س��ازندگی خاتم االنبی��ا )ص(، فرمانده 
نیروی هوایی س��پاه، عضو هیأت علمی 
رش��ته جغرافی��ای سیاس��ی دانش��گاه 
تهران، استادیار دانشگاه تربیت مدرس، 
فرماندهی نیروی انتظامی ایران، رئیس 
س��تاد مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز و 

شهردار تهران اشاره کرد.
 

سیدمصطفی هاشمی طبا
س��یدمصطفی هاشمی طبا در 132٥ 
در ش��هر اصفهان متولد ش��د. از جمله 
س��وابق تحصیل��ی وی  فوق لیس��انس 
نس��اجی از دانش��گاه امیرکبیر تهران و 
متخص��ص سیس��تم آنالیز از س��ازمان 

مدیریت صنعتی بوده اس��ت. در رابطه 
با سوابق اجرایی هاشمی طبا می توان به 
وزیر صنایع در دولت محمدجواد باهنر، 
رئیس س��ازمان تربی��ت بدنی در دولت 
دوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، رئیس 
کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی، 
نامزد هش��تمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری 1380، مشاور امور زیربنایی، 
س��رمایه گذاری و توسعه زیرساخت های 

ورزش کشور1393 اشاره کرد. 

سیدابراهیم رئیسی 
سیدابراهیم رئیس��ی در سال 1339 
در محله نوغان، مش��هد دیده به جهان 
گش��ود. از جمله س��وابق تحصیلی وی 
می توان به س��طح چهار فقه و اصول از 
حوزه علمیه قم، فوق لیس��انس حقوق 
بین المل��ل خصوص��ی و دکت��رای فقه 
و حقوق خصوصی از دانش��گاه ش��هید 
مطهری اشاره کرد. همچنین وی دارای 
سوابق اجرایی نظیر؛ دادستان همزمان 
کرج و همدان، معاون دادس��تان تهران، 
دادس��تان ته��ران، عضوی��ت در هیأت 
امنای ستاد اجرایی فرمان امام- موضوع 
ام��وال در اختیار ولی فقی��ه - به مدت 
10 س��ال از س��وی آی��ت اهلل خامنه ای، 
رئیس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور، 
مع��اون اول قوه قضاییه، دادس��تان کل 
کش��ور، دادس��تان ویژه روحانیت، عضو 
ش��ورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز 
ته��ران، عضو مجلس خب��رگان رهبری 
دوره چه��ارم و پنج��م به عنوان نماینده 
مردم اس��تان خراس��ان جنوبی و عضو 
هیأت رئیسه این مجلس، رئیس شورای 
نظ��ارت بر س��ازمان صدا و س��یما، عضو 
هیأت عالی گزینش کش��ور، نخس��تین 
دبیر س��تاد احیای امر به معروف و نهی 
از منکر کش��ور و تولیت آس��تان قدس 

رضوی بوده است.
 

اسحاق جهانگیری 
اس��حاق جهانگیری در س��ال 1336 
شمسی در شهرس��تان سیرجان استان 
کرم��ان به دنی��ا آمد. از جمله س��وابق 
تحصیل��ی وی می توان به کارشناس��ی 
در رشته فیزیک دانش��گاه شهید باهنر 
کرمان، کارشناس��ی ارش��د در رش��ته 

مهندس��ی مدیری��ت صنایع، دانش��گاه 
صنعتی شریف، دکترای مدیریت صنایع، 
دانش��گاه آزاد اس��المی )واح��د علوم و 
تحقیق��ات تهران( اش��اره کرد. س��وابق 
اجرایی وی فعالیت هایی نظیر؛ مس��ئول 
جیرفت،  شهرس��تان  س��ازندگی  جهاد 
عضو ش��ورای جهاد س��ازندگی استان 
کرم��ان، نماینده دوره های دوم و س��وم 
مردم شهرس��تان جیرف��ت در مجلس 
ش��ورای اسالمی، اس��تاندار اصفهان در 
دول��ت آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی، 
وزی��ر مع��ادن و فلزات و پ��س از ادغام 
وزی��ر صنایع و مع��ادن در دولت هفتم 
و هش��تم، عضو هیأت علمی س��ازمان 
مدیریت صنعتی و س��پس رئیس هیأت 
 )NGO( امنای بنیاد صنعت و توس��عه
و مع��اون اول رئیس جمه��ور در دولت 
حجت االس��الم روحانی م��رداد 1392 

تاکنون بوده است.
 

مصطفی میرسلیم
سیدمصطفی میرس��لیم در 19 خرداد 
1326 شمس��ی در تهران ب��ه دنیا آمد.  
از جمله س��وابق تحصیل��ی وی می توان 
به دیپل��م ریاض��ی از دبیرس��تان البرز، 
کارشناس��ی ارش��د در رش��ته مکانیک، 
و تخص��ص  فرانس��ه  پوآتی��ه  دانش��گاه 
مهندس��ی موتورهای درون سوز، مدرسه 
عالی نف��ت و موتور پاریس اش��اره کرد. 
وی دارای س��وابق اجرای��ی نظیر؛ مدیر 
بهره برداری ش��رکت راه آهن شهر تهران 
و حومه، معاون سیاس��ی اجتماعی وزیر 
کشور، مس��ئول برگزاری نخستین دوره 
انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری و مجلس 
ش��ورای اس��المی، سرپرست ش��هربانی 
جمهوری اسالمی، قائم مقام وزیر کشور، 
سرپرس��ت نهاد ریاس��ت جمه��وری در 
دوران ریاست جمهوری آیت اهلل سیدعلی 
خامنه ای، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
دبیر ش��ورای عالی انقالب فرهنگی، عضو 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام، رئیس 
فدراس��یون نجات غریق و غواصی ایران، 
رئی��س هیات مدی��ره ش��رکت تحقی��ق، 
طراحی و تولید موتور ایران خودرو، عضو 
شورای تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه 
ته��ران و رئی��س ش��ورای مرکزی حزب 

موتلفه اسالمی بوده است. 
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مناظره های انتخاباتی زنده پخش می شوند؟ 
زنده بودن پخش مناظره های انتخاباتی تلویزیون در 
حال��ی همچنان در کمیته تبلیغات انتخابات ریاس��ت 
جمهوری در حال بررس��ی اس��ت که تا این لحظه هم 
مدیران ارش��د صداوس��یما و هم نامزدهای انتخاباتی 
از برگ��زاری زن��ده آنچه جذاب ترین برنام��ه انتخاباتی 
تلویزیون هم نام برده می ش��ود، اس��تقبال کرده اند. به 
گزارش ایسنا، اعالم این خبر که مناظره های نامزدهای 
دوازدهمی��ن دوره از انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری 
به صورت زنده پخش نخواهد ش��د، ب��ا واکنش هایی از 
س��وی نامزدها، مدیران صداوسیما، برخی از سیاسیون 
و جمع��ی از رس��انه ها و مردم همراه بوده اس��ت. این 
درحالی است که غالمرضا کاتب عضو هیأت نظارت بر 
صداوسیما روز گذش��ته در گفت وگویی با ایسنا اظهار 
کرد که »بحث عدم پخش زنده مناظره ها روز گذشته 
در کمیته تبلیغات انتخابات ریاس��ت جمهوری مطرح 
ش��ده و مورد بررس��ی قرار گرفته، ام��ا تصمیم نهایی 
فردا  )دوم اردیبهش��ت ماه( گرفته می ش��ود« مرتضی 
میرباقری، معاون س��یما نیز روز گذش��ته در سخنانی، 
مهم ترین بخش فعالیت س��ازمان صداوسیما را پخش 
مناظره ه��ای زن��ده تلویزیون��ی بر ش��مرد و گفت: در 
نظرس��نجی ها جذاب تری��ن برنام��ه، مناظ��رات زنده 

تلویزیونی است. 
او با اش��اره ب��ه اینک��ه در کش��ورهای مختلف هم 
مناظرات زن��ده تلویزیونی یکی از مهم ترین س��اختار 
برنامه ه��ای انتخابات اس��ت، افزود: سیاس��ت و تدبیر 
س��ازمان صداوس��یما بر پخش مناظره زنده تلویزیونی 
با باالترین کیفیت اس��ت به همین منظور از تجهیزات 
HD در ای��ن برنامه ها اس��تفاده ش��ده اس��ت. معاون 
س��یمای رس��انه ملی همچنین خاطرنش��ان کرد که 
»صداوس��یما هیچ محدودیتی برای برگزاری مناظرات 
ندارد، مجریان برنامه ها مش��خص شده اند و در فرصت 
مقتضی اس��امی آنه��ا به اطالع مردم خواهد رس��ید.« 
عل��ی دارابی، معاون امور اس��تان های رئیس س��ازمان 
صداوس��یما نیز درباره لزوم پخش زن��ده مناظره های 
انتخابات��ی مطلبی نوش��ت که در بخش��ی از آن آمده 
اس��ت:  »مناظره و مس��تندها در س��اختار برنامه های 
تلویزیون��ی، جزو برنامه هایی محس��وب می ش��وند که 
نق��ش چش��مگیری در پیروزی و موفقی��ت کاندیداها 
دارند. پخش زنده مناظره مزیت نس��بی و جدی برای 
رس��انه ملی اس��ت و انتظار می رود که همه نامزدها از 
این برنامه صداوس��یما اس��تقبال کنن��د.« پخش زنده 
مناظره ها به باال بردن اعتماد عمومی در جامعه کمک 

می کند، ش��ایعات را به حاشیه می راند و بیان گر رفتار 
نامزدهای ریاس��ت جمهوری در کسوت این مقام است 
و همچنی��ن پاس��خگویی مس��ئوالنه را در آنها تقویت 
می کن��د. مناظره زنده یعنی دفاع از ش��فافیت و اینکه 

دانستن حق مردم است.«
از س��وی دیگر اغلب کاندیداه��ای دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری نیز خواهان پخش مناظره ها 
به صورت زنده هس��تند. حجت االس��الم و المس��لمین 
حس��ن روحانی عصر پنجش��نبه )31 فروردین ماه( در 
نشس��ت با جوانان و نخبگان اس��تان فارس در شیراز، 
درباره نحوه پخش مناظره ه��ای انتخاباتی، اظهار کرد: 
حامی آزادترین شیوه در مناظرات هستم که مردم بهتر 
بتوانند به حقایق پی ببرند و انتخاب کنند. اگر چه من 
به عنوان رئیس جمهور مسئول اجرای انتخابات هستم، 
اما نمی خواهم در اموری که قانون به بخش هایی واگذار 
کرده، مداخله کنم و امیدوارم س��تاد تبلیغات انتخابات 
کشور، تجربه ها را بار دیگر مرور و تصمیماتی که راجع 
به نحوه مناظره های انتخاباتی اتخاذ شده، بررسی کند. 
رئیس جمهور تاکید کرد: طرفدار ش��یوه ای هس��تم که 
آزادترین شیوه باشد. همه باید بدون لکنت زبان سخن 
بگویند و نقد کنند و نکات مدنظر خود را اعالم کنند. 

روزنامه مدیریتی- اقتصادی
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: شتاب گستر امروز
آدرس: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، بعد از مشاهیر، پالک49

دفتر مرکزی: 86073122-86073120

روابط عمومی: 86073118
فکس تحریریه: 86073203

سازمان آگهی ها: 88493166  
امور مشترکین: 86073317

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations
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فرصـــت خریـــد هوشــمندانه

w w w. o f fa n . i r

 قیمت روز بیش از 1000 کاال و خدمات را
در سایت روزنامه فرصت امروز دنبال کنید.

قیمت روز انواع خودرو،  قیمت ارز، طال و سکه،  قیمت نفت  و...

p r i c e . f o r s a t n e t . i r

بازاریابیوفروشمدیریتتبلیغاتمدیریتکسبوکار

 نقش تولید محتوا
در افزایش بازدید سایت ها

15

کار خود را خالقانه 
انجام دهید

12

فراز و نشیب های باشگاه های 
مشتریان در ایران

11

 آیا دوست دارید مدیر بازاریابی
 یک سازمان ورزشی یا رویداد ورزشی  شوید؟ 

بازاریابی ورزشی 
11

 ایده های نوین
پلی به سوی فروش بیشتر

6 استراتژی بازاریابی برند کوکاکوال 
 که آن را معروف ترین برند جهان

 کرده است 

چگونه از کارمندان تعریف و تمجید 
کنیم و به آنها ارزش دهیم

پیشنهادهای تبلیغاتی، تکنیکی کوتاه مدت و محدود است که با هدف معرفی و فروش بیشتر محصوالت از 
سوی شرکت ها ارائه می شوند. در شرایط پیچیده و بعضا بد اقتصادی، شرکت های کوچک و متوسط یا نام های 
تجاری به دنبال تثبیت موقعیت خود در بازار هستند و با هدف افزایش فروش و رقابت پذیری و دست یافتن به 

چشم انداز تعیین شده دست به اقدامات مختلفی می زنند که از آن جمله می توان به ارائه تخفیفات 
12و ترفند های فروش بیشتر اشاره کرد. در چنین شرایطی، تولید و عرضه محصول با کیفیت...

11

12
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طبق نظر اکثر بزرگان تبلیغات، تولید تبلیغ خالقانه ای که تأثیرگذاری مطلوبی نیز داشته 
باشد نیازمند زمان است. در این زمینه آقای ماریو پریکن در کتابی که در ایران تحت عنوان 
»مبانی خالقیت در تبلیغات« به چاپ رسیده، به این موضوع اشاره می کند که گاهی برای 

به دس��ت آوردن یک ایده یا چند ایده ناب شرکت های مطرح تبلیغاتی 200 یا حتی بیشتر 
 Solomon( از این تعداد ایده خام را آزمون می کنند. اما آقای ُس��لمن س��یت سواشویلی
 Tag(  در یک چالش خودخواس��ته ش��روع به س��اخت ش��عار تبلیغاتی )Tsitsuashvili
Line( و در ادام��ه تبلیغ ب��رای برندهای معروف می کند. نکته جالب این چالش س��اخت 
۳۶۵ آگهی چاپی با ش��عار تبلیغاتی جالب در طول ۳۶۵ روز اس��ت. او با توجه به تاریخچه، 

ماموریت و مواردی از این دست، شروع به ساخت تبلیغات چاپی می کند و در این مسیر او 
از رویکرد طنازانه برای س��اخت شعار تبلیغاتی استفاده می کند و بذله گویی را در این شیوه 
برای ساخت همه تبلیغات توسعه می دهد. از قضا بسیاری از کارهای او جالب از کار درآمده 
و منجر به ساخت شعار تبلیغاتی و البته تبلیغاتی قابل توجه شده است. با هم به تعدادی از 

این تبلیغات ساخته شده در این چالش نگاهی می اندازیم. 

علیجاه شهربانویی 
    www.Alijah. ir    مشاور، تحلیلگر و مدرس بازاریابی

پمپ��رز هم که مس��ئله مه��م را در خیس ک��ردن جای کودک 
می داند، از جمله جالب شکس��پیر در هملت اقتباس کرده، البته 

پمپرز جواب آن را یافته است.

ب��رای ش��کالت m&m ه��م او ب��ا ح��رف m چن��د مس��ئله 
دوست داش��تنی مثل مادر و موزیک را مطرح ک��رده و در ادامه 

نوشته هر چیز عالی با حرف m شروع می شود. 

سواش��ویلی برای تبلیغ بالیوود هم ترفند جالبی در ش��عار دارد. 
جمع استیون سیگال و چاک نوریس به توان دو و شکیرا می شود 

بالیوود با حال و هوای فیلم هندی! 

برای تبلی��غ برند Dollar که در کس��ب و کار آرایش و پیرایش 
اس��ت، با اس��تفاده از بازی با کلمه shave و save این گونه القا 
می کند که اصالح و تراشیدن سبیل موجب نجات جهان می شود. 

 در ای��ن تبلیغ فدکس می گوید در قاموس��ش تنها کلمه ای که 
نیست oops است، یعنی فدکس هرگز اشتباه نمی کند! حاال به 

هر زبان که این کلمه تلفظ می شود.

در این تبلیغ به تناقض مشهور مرغ یا تخم مرغ پاسخ داده است! 
اول تخم مرغ آمده اس��ت چون تبلیغ مربوط به تخم مرغ شانسی 
است و در ادامه می گوید که همه چیز از داخل آن آمده بیرون! 

آق��ای سواش��ویلی در تبلیغ فدکس با بی��ان روز بخیر با ترکیب 
نیمی آلمانی و نیمی انگلیس��ی سعی دارد قدرت تحویل سریع و 

شبانه روزی فدکس را بیان  کند. 

اس��نیکر مدت های مدیدی اس��ت که با ش��عار وقتی گرسنه ای 
خودت نیس��تی تبلیغ می کند. در این تبلیغ نیز آقای سواشویلی 

با یک شعار لطیفه مانند این شعار را ادامه داده است. 

 تبلی��غ دراپ باکس که ش��عارش هرجا و هر زمان اس��ت به خوبی با 
گرافیک ساده تصویر یعنی یک فایل پی دی اف که نامش کاماسوتر )یک 
زبان قدیمی هندی( است تطابق دارد و آن را متمایز و جذاب کرده است. 

ایکا هم با جابه جایی حروفش در این چالش صاحب تبلیغ جالبی 
شده است. به شعار خودتان سرهم کنید، توجه کنید. 

ای��ن تبلیغ برند مع��روف JBL هم با نش��ان دادن تصویری از 
سیخ شدن مو بر بدن و تگ الین موسیقی حال رو بهتر می کنه، 

می درخشد. 

ش��رکت airbnb که کس��ب و کار مربوط به اج��اره محل اقامت 
در سرتاسر جهان اس��ت با شعار تبلیغاتی متعلق به هرجا تبلیغ 

می شود. 

چراغ راهنمایی بدون رنگ س��بز و البته پس زمینه س��بز طرح 
با ش��عار معروف تویوتا پریوس که به فکر نجات زمین اس��ت به 

خوبی هماهنگی دارد. 

برای نایک هم تأکید بر انجام هر کاری در لحظه دارد. این کپی 
رایتر قهار فکر جالبی دارد؛ دوشنبه انجامش نده! 

کپ��ی ای��ن تبلیغ فیس بوک هم جالب اس��ت که با اش��اره به 
یادآوری روز تولد دوستان می گوید هوای شما را داریم. 

همه اشتباه می کنند اما ما فقط بستنی می سازیم. به تشابه بین 
دو کاربرد کلمه make در این شعار تبلیغاتی دقت کنید. 
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ورزش��ی  س��ازمان های  برخ��ی 
میلیون ها دالر درآمد دارند و کارهای 
خود را بیشتر توسط داوطلبان انجام 
می دهن��د. این صنعتی چند وجهی و 
مربوط به عواطف انسان است. معموال 
تماشاگران را از ابعاد دیگر این صنعت 
در نظر می گیرند و به ندرت به عنوان 
یک هدف بازاریابی تلقی می شوند. به 
نگاهی به عقبه این صنعت درمی یابیم 
که دالیل زیادی وجود دارد که نشان 
بازاریابی  می دهد می توانیم مدل های 
دیگر صنایع را در کس��ب و کار ورزش 
ب��ه کار گیری��م. بازاریاب��ی ورزش��ی 
ک��ه  اس��ت  بازاریاب��ی  از  ش��اخه ای 
همزمان بر تبلیغ برنامه های ورزش��ی 
و تیم ه��ا و همچنی��ن تبلیغ کاالها و 
خدمات دیگ��ر از طری��ق برنامه های 
ورزش��ی و تیم ه��ای ورزش��ی توجه 
دارد. صنع��ت ورزش چی��زی فراتر از 
یک س��رگرمی اس��ت. در این رشته 
دانش��جویان می آموزند  دانش��گاهی، 
که چگونه در م��ورد ویژگی های این 
صنعت مهارت به دست  آورند و چگونه 
این صنعت را از س��ایر صنایع متمایز 
گردانند. دانش��جویان ی��اد می گیرند 
ک��ه چگون��ه نظریه ه��ا و مدل ه��ای 
موج��ود در ای��ن صنع��ت را تغیی��ر 
دهن��د و همچنین چگونه به وس��یله 
دانش خود ب��ا چالش های روزانه این 
صنعت مواجه ش��وند. دانشجویان در 
این رش��ته به طور متمرکز فقط روی 
چال��ش  نمی کنن��د.  تمرک��ز  ورزش 
آنها در این رش��ته بیش��تر این است 
ک��ه چگونه ب��ه درکی از اس��تفاده از 
قالب ه��ا و مطالع��ات م��وردی انواع 
محیط های مختلف برس��ند. دانش و 
مهارت های به دس��ت آمده به وس��یله 
این رشته دانش��گاهی کمک می کند 
که آنها بتوانند در بازاریابی ورزش��ی 

و همچنی��ن در زمینه ه��ای بازاریابی 
برای همه انواع کسب و کار ها موفقیت 

به دست آورند. 
مشاغل بالقوه در این زمینه: 

-مشاوره بازاریابی ورزشی 
-بازاریابی ورزشی 

- مدیریت نام تجاری 
- مدیریت اسپانسر 

مزایای انتخاب دانشگاه 
مایکرومدیا 

-موقعی��ت برتر در رده بندی س��ال 
 2014-2015

-کالس ه��ای ج��ذاب ب��ا نظ��ارت 
فشرده فردی 

-ش��ناخته ش��ده جهان��ی، مدرک 
این دانشگاه توسط س��ازمان جهانی 

FIBAA تایید شده است 
-دانش��کده های برلین و مونیخ این 
ازدانش��کده های  واحد  دو  دانش��گاه، 
ای��ن دانش��گاه هس��تند ک��ه در بین 
پن��ج دانش��گاه برت��ر جه��ان در این 
رش��ته هس��تند و یک��ی از مقرون به 
صرفه ترین دانشگاه ها در سال 2015 
برای دانش��جویان سراس��ر جهان به 

حساب می آمد
- بیش��تر کالس های این دانش��گاه 
متمرک��ز بر عمل گرایی و پروژه محور 
اس��ت و ب��ا بی��ش از 500 ش��رکت 

شناخته شده قرارداد دارد 
- اس��تادان و کارکنان این دانشگاه 
به عنوان اساتید مجرب یاد می شوند 

- دانش��جویان بین الملل��ی از همه 
قاره ها

- چشم انداز شغلی در آلمان 
- دوره های پیش ترم این دانش��گاه 
دس��ترس  در  آنالی��ن  به ص��ورت 

دانشجویان این رشته قرار دارد
- تش��کیل ش��بکه ای از دوس��تان 

به وسیله دانشجویان بین المللی 
- چندی��ن کالس و برنام��ه ب��رای 

تقویت زبان انگلیسی وجود دارد
- م��کان دانش��گاه در ی��ک مرکز 

صنعتی در شهر واقع شده است
- ش��بکه جهان��ی از دانش��گاه های 

همکار
نحوه پذیرش

بین 15 الی 20 م��کان )موقعیت( 
برای همه رشته های کارشناسی ارشد 
در این دانشگاه وجود دارد. متقاضیان 

باید مدارک زیر را  ارائه دهند: 
-لیس��انس دانشگاه با درجه BA با 
حداقل نمره ECTS 180 )ش��رایط 

پیش ترم( 
- لیسانس دانشگاه با درجه BA با 
حداقل نمره ECTS 210 )ش��رایط 

برای برنامه کارشناسی ارشد( 
 - داش��تن تاف��ل )حداق��ل 72 از

 120 امتی��از( یا آیلتس )حداقل 6 از 
9 امتیاز( و شایستگی های معدل 

- توصی��ه نامه )از طرف اس��تاد یا 
کارفرمای شما( 

- اعالمیه انگیزه های شخصی

قبل از ترم
قبل از ترم معموال کالس هایی برای 
دانش��جویان با نم��ره کمت��ر از 210 
ECTS برای مدرک کارشناس��ی خود 
در نظر گرفته می شود. این برنامه که به 
زبان انگلیسی است در دانشگاه مونیخ و 
برلین در هر ماه اکتبر برگزار می ش��ود. 
سپس بعد از آن برنامه های استاد در ماه 
مارس آغاز خواهد شد. روش جایگزین 
برای دانش��جویانی که با نمره کمتر از 
ECTS 201 به این دانش��گاه می آیند 
این اس��ت که یک پیش ترم به صورت 
آنالی��ن در م��اه م��ارس می گذرانند و 
سپس برنامه های استاد خود را دریافت 
می کنن��د. حجم کار برای دو س��ه ترم 
نخس��ت به طور قابل توجهی باالست. 
اما دانشجویان فرصت کافی برای انجام 

دادن کار های خود دارند. 

مدت زمان برنامه 
همه برنامه های کارشناس��ی ارشد، 
بعد از آنکه در ماه مارس وارد ش��دید 
تم��ام وقت خواهد بود و به مدت 1.5 
سال طول خواهد کش��ید. همچنین 
کنفرانس هایی برای این رش��ته، سه 
روز در هفت��ه در ط��ول دوره برگزار 
خواه��د ش��د. پیش ت��رم )حضور در 
کالس( در م��اه اکتبر ب��ا مدت زمان 
یک ترم اس��ت و موظف به گذراندن 
آن ب��رای ورود به دوره کارشناس��ی 

ارشد هستید. 

اطالعات مهم 
پس از فلسفه های غیر متوالی دانشگاه 
Graduate School Macrome-

dia )مایکرومدی��ا( فارغ التحصیالن از 
تمامی رش��ته ها و نه فقط در برخی از 
آنها به کار دعوت می شوند و یک دوره 
را برای کسب مهارت می گذرانند. تمام 
دوره های کارشناسی ارشد این دانشگاه 
مطاب��ق ب��ا صالحیت ه��ای معیارهای 
اتحادیه اروپاس��ت. این دوره ها توسط 

سازمان FIBAA تایید شده است. 

هزینه های دوره 
دانش��جویان  ارش��د  -کارشناس��ی 
اتحادی��ه اروپا 6000 یورو اس��ت که 
500 یورو آن پی��ش پرداخت گرفته 

می شود 
دانش��جویان  ارش��د  -کارشناس��ی 
غیر اتحادیه اروپا 6000 یورو است که 
750 یورو آن پی��ش پرداخت گرفته 

می شود 
ای��ن هزینه ه��ا آخرین ب��ار نوامبر 

2016 به روز رسانی شده اند. 
مهلت ثبت نام: ترم تابستان، برای 
دانش��جویان غیر اتحادی��ه اروپ��ا 15 
ژانویه، دانش��جویان اتحادیه اروپا 15 

فوریه خواهد بود. 

آیا دوست دارید مدیر بازاریابی  یک سازمان ورزشی یا رویداد ورزشی  شوید؟ 

بازاریابی ورزشی 
کلید

۶ استراتژی بازاریابی برند کوکاکوال 
 که آن را معروف ترین برند جهان

 کرده است 
برن��د کوکاکوال یکی از محبوب ترین نوش��یدنی های 
جهان اس��ت ک��ه در بیش از 200 کش��ور جهان مورد 
اس��تفاده ق��رار می گی��رد. در حقیقت می ت��وان گفت 
داش��تن محصولی که مردم از آن ل��ذت می برند یکی 
از رموز موفقیت اکثر ش��رکت های بزرگ جهان است. 
به گفته دیوی��د باتلر  )David Butler( مدیر بخش 
ن��وآوری ش��رکت کوکاکوال، ای��ن برند ب��ا به کارگیری 
چند اس��تراتژی بازاریاب��ی و طراح��ی مختلف، موفق 
به تثبی��ت جایگاه خود به عنوان یک��ی از معروف ترین 
و محبوب ترین برندهای جهان ش��ده اس��ت. در ادامه 
به ش��ش مورد کاوی اس��تراتژی های این برند معروف 

می پردازیم. 

1- استفاده از یک فرمول منحصر به فرد
 )John Pemberton(  س��رهنگ جان پمبرتون
بنیانگ��ذار کوکاکوال، پ��س از خدمت در جنگ داخلی 
ای��االت متح��ده، تصمیم ب��ه تولید نوش��یدنی ای که 
حاوی کافیین و الکل باش��د، گرفت، اما در سال 1۸۸6 
قوانین آتالنت��ا با منع تولید مواد غذای��ی حاوی الکل، 
تولیدکنندگان را وادار به تولید نوشیدنی های غیرالکلی 
ک��رد. بنابرای��ن پمبرتون نیز فرمول تولید نوش��یدنی 
خ��ود را به کمک آزمایش های مختل��ف و جمع آوری 
بازخورده��ای مردم تغیی��ر داد. این س��عی و خطا به 
شکل گیری فرمول منحصر به فرد تولید کوکاکوال که 
متناسب با سلیقه مصرف کننده بود منجر شد. در سال 
190۳ کوکایی��ن موجود در نوش��یدنی های کوکاکوال 
نیز حذف ش��د، اما این نوش��یدنی با طعم خاص خود 
همچن��ان یکی از محبوب ترین نوش��یدنی های جهان 
است. می توان گفت فرمول منحصربه فرد این نوشیدنی 
رم��ز موفقیت آن در بازار جهانی بوده اس��ت، بنابراین 
استراتژی انحصار در تولید محصوالت مختلف می تواند 

بسیار اثربخش باشد. 

۲- طراحی لوگو با یک فونت بی انتها
ب��ه توصیه حس��ابدار آقای پمبرتون، فرانک میس��ون 
رابینس��ون )Frank Mason Robinson(، در قالبی 
که در حس��ابداری استفاده می ش��ود طراحی شد. دلیل 
این تصمیم گیری متمایز کردن لوگوی برند کوکاکوال در 
می��ان رقبای خود بود. لوگوی این برند یک بار در س��ال 
192۳ استانداردس��ازی ش��د و پس از آن بخش مرکزی 
لوگوی کوکاکوال نیز مانند فرمول منحصر به فرد آن بدون 
تغییر باقی ماند. از این رو لوگوی کوکاکوال نزدیک به یک 
قرن است که در ذهن مخاطبان خود حک شده، بنابراین 
می توان گفت ثبات لوگوی برند کوکاکوال یکی از عوامل 

موفقیت برندینگ آن است.

 ۳- توزیع در بطری های اختصاصی
 در س��ال 1۸۸۸ پ��س از آنک��ه آس��ا گری��س کندلر  
)Asa Griggs Candler( تاج��ر گرجس��تانی، ب��ه 
یکی از س��هامداران بزرگ کوکاکوال تبدیل شد، با شیوه 
بازاریاب��ی منحصر به فردش این نوش��یدنی محبوب در 
قالب بطری های اختصاصی توزیع شد. اما در سال 1915 
کندلر سهم از بازار را به نفع رقبایش از دست داد، بنابراین 
اق��دام به طراحی بطری منحصر به فرد دیگری کرد تا به 
کمک آن به مصرف کنندگان یادآوری کند که کوکاکوال 
با سایر نوشابه های مشکی موجود در بازار تفاوت دارد و با 
تجهیزات موجود این بطری ها را به تولید انبوه رساند. به 
منظور منحصر به فرد بودن مدل این بطری های شیشه ای، 
برند کوکاکوال نیز با ایده گیری از غالف کاکائو بطری هایی 
که مشابه غالف کاکائو بودند تولید شد. بنابراین خالقیت 
در تولید محصول به ش��کل اختصاصی نیز یکی از نکات 
کلیدی موفقیت در برندسازی کوکاکوال محسوب می شود. 

۴- واگذاری مس�ئولیت حفاظت از استانداردهای 
برند به خرده فروشان

در س��ال 1919 کوکاکوال توس��ط ش��رکت ارنس��ت 
وودراف تراس��ت خریداری ش��د. این ش��رکت نیز برای 
ایجاد محبوبیت بیش��تر برند کوکاک��وال روی حفاظت از 
س��طح باالیی از اس��تانداردهای آن تمرکز کرد، بنابراین 
تی��م بازاریابی این برند دمای مناس��ب برای اس��تفاده از 
ای��ن نوش��یدنی را ۳6 درجه فارنهایت اع��الم کردند و از 
خرده فروشان نیز خواستند در این راستا از ارائه محصول با 
دمای 40 درجه فارنهایت اجتناب کنند. همین امر سبب 
جلب توجه مردم به سمت برند کوکاکوال و محبوبیت آن 
در مقایسه با محصوالت مشابه رقبا شد. از این رو می توان 
گفت حساس��یت و حفاظت از استانداردها یکی از نکات 

کلیدی در بازاریابی و برندینگ محصوالت است.
۵- ثابت نگه داش�تن قیمت مصرف کننده به مدت 

۷۰ سال
ای��ن برند به کم��ک تکنیکی که ام��روزه تحت عنوان 
بازاریابی ش��بکه ای ش��ناخته می ش��ود، موفق شد طی 
سال های 1۸۸6 تا 1959 قیمت محصول خود را ثابت نگه 
دارد. جالب است بدانید که این نکته به ظاهر ساده نیز به 
خودی خود مانند یک روش تبلیغاتی مؤثر عمل می کند 
و باعث ماندگاری نام برند در ذهن مش��تری می شود. در 
حقیقت می ت��وان گفت که ثبات قیمت محصول یکی از 

عوامل حیاتی در موفقیت و محبوبیت برند است. 
۶- اس�تفاده از روش تبلیغات دهان به دهان برای 

توسعه برند
ب��رای افزایش مصرف محصول برن��د کوکاکوال الزم 
بود که افراد بیش��تری با آن مواجه شوند. از سوی دیگر 
افرادی که با این برند آش��نا می شدند نیز باید احساس 
خوبی نس��بت به آن پیدا می کردند. از این رو پوس��تر، 
کوله پشتی، س��اعت، تقویم و انواع مختلفی از کاالهای 
نامرتبط دیگر با لوگو و نام برند کوکاکوال تهیه و به عنوان 
جایزه به خریداران ارائه شد. همین امر نیز باعث پیشبرد 
اس��تراتژی تبلیغات دهان به دهان در بین مردم ش��د، 
بنابراین می توان گفت که در نظر گرفتن اش��انتیون و 
وس��ایل تبلیغاتی مختلف در کنار محص��ول می تواند 
نقش مثبتی در پیشبرد استراتژی برندینگ و بازاریابی 
محصوالت داش��ته باش��د.  هم اکنون شرکت کوکاکوال 
یکی از بزرگ ترین شرکت های جهان است، اما سیستم 
و مکانیسم آن مانند شرکت های کوچک طراحی شده 
است. همین مکانیسم نیز باعث شده است که طراحی 
محصول جدید، ایجاد ارتباطات جدید، ورود تجهیزات 

جدید و رشد و توسعه برند آن به سادگی میسر شود. 
ibazaryabi.com :منبع

باشگاه مشتریان

فراز و نشیب های باشگاه های 
مشتریان در ایران)قسمت دوم(

سناریوهای باشگاه های مشتریان
یک��ی از پرطرفدارتری��ن روش ه��ای برنامه ریزی 
مدیری��ت اس��تفاده از روش برنامه ری��زی مبتنی بر 
س��ناریو اس��ت. فرهنگ لغت، س��ناریو را طرح کلی 
وضعی��ت طبیعی یا م��ورد انتظار ح��وادث می داند، 
اما اگر تخصصی تر بخواهیم س��ناریو را تعریف کنیم 
می ت��وان گفت ک��ه س��ناریو داس��تانی توصیفی از 
بدیل های موجه اس��ت که به بخش خاصی از آینده 

نظر دارد. 
عناص��ر اصلی یک س��ناریو عبارتن��د از نیروهای 

محرک، منطق، پیرنگ و وضعیت نهایی.
منظ��ور از نیروهای محرک دو دس��ته هس��تند؛ 
اول آن دس��ته از نیروهایی ک��ه می توانند از محیط 
بر س��ناریو تأثیر بگذارند مانن��د نیروهای اقتصادی، 
اجتماع��ی، زیس��ت محیطی و رونده��ای فن��اوری. 
نیروه��ای مح��رک می توانن��د در یک دس��ته بندی 
کل��ی در بخش ه��ای مربوط به جامع��ه، تکنولوژی، 
اقتص��اد، سیاس��ت و محیط زیس��ت ج��ای گیرند. 
دس��ته دیگر فعالیت های نهادی هستند مانند انواع 
س��ازمان های تجاری، احزاب سیاس��ی، آژانس های 
دولت��ی و نهاده��ای منطقه ای و جهان��ی. منظور از 
منطق س��ناریو، چرایی و چگونگی پیرنگ اس��ت. به 
زبان دیگر عقالیی بودن فعالیت ها و روندها که برای 
طراحی یک س��ناریو مورد نیاز اس��ت در این بخش 

موردنظر قرار می گیرد. 
هر پیرنگ یا داستان س��ناریو وضعیت فعلی را به 
وضعیت نهایی مرتبط می سازد. برای آنکه هر سناریو 
بدون ابهام باشد، باید وضعیت نهایی آخر آن سناریو 
مشخص باشد. یکی از راه های مشخص کردن آینده 
اس��تفاده از جمالت شرطی است. »اگر چنین کاری 

را انجام دهیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟«
 سناریو سازی از سه منبع ریشه می گیرد: 

1- مطالعات بازار
2-  الگوریتم های ریاضی

۳-  آینده پژوهی
تفاوت اصل��ی روش س��ناریو با س��ایر روش های 
برنامه ریزی استراتژیک در این است که سناریو سازی 
یک روش کیفی و وابس��ته ب��ه قرینه های توصیفی 
اس��ت که جریان تحوالت از حال ت��ا آینده را مورد 
بررس��ی قرار می دهد. به عبارت دیگر، سناریو سازی 
با تفک��ر اس��تراتژیک ارتب��اط مس��تقیم دارد نه با 

برنامه ریزی استراتژیک. 
شکس��تن  س��ناریویی،  نگ��رش  اصل��ی  ه��دف 
محدودیت ه��ا اس��ت، چ��را ک��ه احتماالت توس��ط 
گروه بزرگ��ی از مردم و نظرات متف��اوت از ما تأثیر  

می پذیرند تا به یقین تبدیل شوند. 

بخش های مختلف سناریو
جهت بنا کردن س��ناریو ها، مهم ترین امر شفافیت 
کام��ل درمورد کل موضوع تا حد امکان اس��ت. پس 
از درک کام��ل از تم یا موض��وع باید کلیه اطالعات 
جمع آوری شوند. )سناریوها باید براساس وقایع حال 

بنا شوند(
- هر سناریو باید از دید استفاده کننده آن سناریو 

مورد قبول قرار بگیرد. 
-یک س��ناریوی خوب باید بر پایه تجزیه و تحلیل 
دقیق بنا شده و بین عوامل تشکیل دهنده داخلی آن 

هماهنگی وجود داشته باشد. 
- زمانی که یک س��ناریو طرز تفکر استفاده کننده 
س��ناریو  درحقیق��ت  می ده��د  تغیی��ر  را  آن  از 
 ب��ه اب��زاری ب��رای آم��وزش تبدی��ل ش��ده اس��ت.  
- برای اینکه مس��تقیما امکان اس��تفاده از سناریوها 
وجود داشته باشد باید منظور سازندگان آن مستقیم 

و به وضوح بیان شود. 
- یک س��ناریو دارای مزیت های بسیاری است، از 
جمله دید ما را نسبت به ابعاد مختلف موضوع روشن 
می سازد، از عهده پیچیدگی ها بر می آید و به حوادث 

که مانند نقاط منفردی هستند، معنا می بخشد. 

سناریو و موضوع عقالیی محدود 
س��ناریو می تواند محدودیت های موضوع عقالیی 
مح��دود را کم کند. در علوم ش��ناختی ثابت ش��ده 
اس��ت ک��ه اطالع��ات به یادآوردنی و بازیافته ش��ده 
از حافظ��ه بیش��تر قابل اجراس��ت ت��ا اطالعاتی که 
در ضمیر ناخودآگاه انس��ان موجود اس��ت. بنابراین 
هرچی��زی که اطالعات را بیش��تر به یادآوردنی کند، 
احتمال بیش��تری دارد که معنا و مفهوم بیش��تری 
بیابد. به همین دلیل اگر س��ناریو دارای نام روشن و 
به یادماندنی باشد، از احتمال و شانس بیشتری برای 
اس��تفاده از آن در تصمیم گیری و اجرا در س��ازمان 

برخوردار است. 

سناریو و متغیرهای خارجی
سناریو س��ازی مبتنی ب��ر نگاه سیس��تماتیک به 
س��ازمان است. با تفکر سیستمی بس��یاری از وقایع 

نابهنگام نسبتا قابل پیش بینی هستند. 
سناریو، چسبندگی و اصطکاک

فرض بر آن است که برنامه ریزی مبتنی بر سناریو 
ابزاری اس��ت که هزینه انتقال اطالع��ات را کاهش 
داده و اصطکاک بین تصمیم گیران سازمان های دانا 
را افزای��ش می دهد. از لحاظ نظری اگر هزینه انتقال 
اطالعات کمتر ش��ود، تصمیم می توان��د مؤثرتر و با 
بازدهی بیشتری اتخاذ شود. با افزایش اصطکاک بین 
تصمیم گیران انسانی، خطاهای کوچک ممکن است 
مش��هود و جلوی آنها گرفته ش��ود و همچنین ابعاد 

جدیدی از موضوع مورد تصمیم فاش شود. 

سناریو و مدل های ذهنی، نقشه شناختی، 
سیاست ها و مفروضات تصمیم

یکی از اهداف جانبی سناریونویس��ی آن اس��ت که 
مدل ذهنی مدیران و تصمیم گیران سازمان را آشکار 
کن��د و در صورت ل��زوم آن را تغییر دهد.  همچنین 
سناریو خود می تواند محلی برای تست سیاست های 
تصمیم باشد و با دستکاری در نیروها و آزمایش روی 
بازخورد آنها در محیط آزمایش��گاهی، سیاس��ت های 
تصمیم گیری و تأثیرات درازمدت آنها را امتحان کرد. 

محمدرضا حمیدی 
masteretudes :منبع
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تکنیک��ی  تبلیغات��ی،  پیش��نهادات 
کوتاه م��دت و محدود اس��ت که با هدف 
معرفی و ف��روش بیش��تر محصوالت از 

سوی شرکت ها ارائه می شوند.
در شرایط پیچیده و بعضا بد اقتصادی، 
شرکت های کوچک و متوسط یا نام های 
تجاری به دنبال تثبیت موقعیت خود در 
بازار هس��تند و با هدف افزایش فروش و 
رقابت پذیری و دست یافتن به چشم انداز 
تعیین شده دس��ت به اقدامات مختلفی 
می زنن��د که از آن جمله می توان به ارائه 
تخفیف��ات و ترفند های فروش بیش��تر 
اش��اره کرد. در چنین شرایطی، تولید و 
عرضه محصول با کیفیت به تنهایی کافی 
نیست و برای تبلیغات بهتر، شرکت نیاز 
به ایده های جانبی و موث��ری دارد. پیدا 
کردن راه حل هایی از این دس��ت س��اده 
نیس��ت و معیار هایی مث��ل هزینه ای که 
به ش��رکت تحمیل می کند، ارزش برند 
و ش��رایط ب��ازار را باید مدنظر داش��ت. 
به عنوان مثال، کاهش مس��تقیم قیمت، 
ممکن است تصویر نام تجاری را در نگاه 
مشتریان مخدوش کند یا اینکه تبلیغات 
و وعده ه��ای فریبنده، موج��ب ناامیدی 
مشتریان ش��رکت شود. در اینجا به ارائه 
چن��د ایده می پردازیم که به ش��رکت ها 
کمک می کند مش��تریان جدیدی پیدا 

کنند و فروش خود را افزایش دهند. 

1- کاهش مستقیم قیمت 
ش��رکت ها می توانن��د در ی��ک دوره 
مح��دود، قیمت ه��ای خ��ود را کاهش 
دهن��د. هم��ه مش��تریان می توانن��د از 
تخفیفات مستقیمی که برای خرید کاال 
و محص��والت ارائه می دهی��د، بهره مند 
شوند. این اقدام معموال  با هدف بازاریابی 
رقابتی انجام می شود که یک رقیب را از 
میدان بدر کند. در این مورد ش��رکت ها 
باید توجه داش��ته باش��ند که در تعیین 
تخفیفات و نرخ جدید، زیاده روی نکنند 
تا خشم مش��تریان پیشین که محصول 
را ب��ا قیم��ت واقعی خری��داری کرده اند 
برانگیخت��ه نش��ود. ب��رای جلوگیری از 
چنی��ن وضعیت��ی بهت��ر اس��ت قیمت 
محصول را مستقیم کاهش ندهید، بلکه 
آن را ب��ا ارزش افزوده های بیش��تر )مثال 
پیشنهاد های ویژه یا به همراه بسته های 

نرم افزاری( به فروش برسانید. 

2- برگزاری مسابقه 
گاهی ش��رکت ها در راس��تای افزایش 
فروش و جذب مشتریان بیشتر، مسابقه 
ترتیب می دهند تا به ای��ن بهانه ارتباط 
بیشتری با مشتریان برقرار کنند که این 
امر در فروش مس��تمر هم موثر اس��ت. 
معموال روش اینگونه اس��ت که نام های 
تج��اری برای ش��رکت دادن مش��تریان 
در مس��ابقه حداقل خری��دی را در نظر 
می گیرند. برگزاری مسابقه در شبکه های 
اجتماع��ی ای��ن روزها یک��ی از راه های 
جذاب برای افزایش مش��تری اس��ت که 
باعث می ش��ود طیف وسیعی از مردم با 

محصول و خدمات شما آشنا شوند. 

3- هدیه دادن 
افراد معموال هدیه هایی را که دریافت 
می کنند به خاطر می سپارند. هدیه های 
تبلیغاتی می تواند نمون��ه ای از محصول 
شرکت باشد یا یک هدیه تبلیغاتی مثل 
کیف مخص��وص نگه��داری کارت های 
ویزیتی باش��د که با نام تجاری ش��رکت 
مزین ش��ده اس��ت. این هدی��ه می تواند 
حتی بن خرید تخفیف دار در ازای میزان 

خرید معینی باشد. 

4- ارائه کارت وفاداری مشتری 
با این روش ش��رکت ها مشتریان خود 
را ترغی��ب می کنن��د که دوب��اره از آنها 
خری��د کنند. برای ترغیب مش��تری، به 
آنها ضمانت دهید که با س��قف خریدی 
مش��خص ی��ا خری��د محصول��ی خاص 
می توانند از مش��تریان وفادار شما باشند 

و از مزایای آن بهره مند شوند. 

5- برنامه ریزی برای مناس�بت ها و 
هدف گرفتن مشتریان خاص 

گاهی ش��رکت ها با هدف گرفتن تیپ 
یا قش��ر خاصی از مش��تریان، محصول 
سفارش��ی عرض��ه می کنن��د ی��ا برای 
رویداد ه��ای خاص��ی پیش��نهادات ویژه 
می دهند. ش��رکت ها به عن��وان مثال در 
بازه های زمانی که پیش بینی می کنند با 
کاهش فروش مواجه می ش��وند، تخفیف 
محدود در نشر می گیرند، یا مثال بعضی 
از برند ه��ا با ثبت تاریخ تولد مش��تریان، 
در روز تول��د آنه��ا تخفی��ف مخصوصی 
قائل می ش��وند. یا برای کس��انی که در 
جشنواره ها و مناسبت های به خصوصی 
شرکت می کنند، کوپن های تخفیف ارائه 
می دهند. نقاش��ی روی صورت کودکان 
هم ابزاری است که در همین راستا مورد 

استفاده فروشگاه ها قرار می گیرد. 

جانب�ی  محص�والت  عرض�ه   -6
تبلیغاتی به فروشگاه ها 

س��مپل ها،  تبلیغات��ی،  اس��تند های 
تابلو ه��ای تبلیغات��ی که در قفس��ه های 
فروش��گاه ب��رای جذب مش��تری نصب 
می شوند، می توانند ترغیب کننده باشند. 
برخی شرکت ها خودشان نحوه چیدمان 

محص��والت را در فروش��گاه ها طراح��ی 
می کنند تا جذاب تر به نظر برسد. 

7- فروش رایگان 
درج کلم��ه رایگ��ان روی محصوالت 
برای مش��تری ب��ار روانی مثبت��ی دارد. 
عبارت های تحویل رایگان، نصب رایگان، 
آموزش رایگان ی��ا درج 20درصد حجم 
ترغیب کننده  رایگان روی بسته بندی ها 

است.  

8- روش های پرداخت متفاوت 
پذی��رش ان��واع روش ه��ای پرداختی 
از س��وی ش��رکت ارائه کنن��ده محصول 
یا خدم��ات احتماال مش��تریان را جذب 
می کند. پرداخت اقساط، پرداخت تحت 
شرایط خاص موسسات اعتباری و غیره 

می تواند ترغیب کننده باشد. 

9- پاداش های پلکانی 
برند ها می توانند با هدف افزایش فروش 
به صورت پلکانی برای مشتریان جایزه و 
تخفیف قائل ش��وند. ب��ه این صورت که 
هرچه بیش��تر خرید کنن��د، از تخفیف 
بیشتری بهره مند شوند. در واقع براساس 
حج��م خرید در هر پلکان، مش��تری به 
درصدی از مبل��غ خرید به عنوان پاداش 

دسترسی پیدا خواهد کرد. 

10- پیشنهادات مکمل و همکاری
در این روش ش��رکت ها ب��ا همکاری 
را  یکدیگ��ر می توانن��د ف��روش خ��ود 
افزایش دهن��د. مثال برن��د تولید کننده 
ل��وازم خانگی را تصور کنید که به همراه 
ماشین لباسش��ویی خود برند خاصی از 
پودر شست وش��وی ماش��ین را پیشنهاد 
می کند. یا شرکتی که به مشتریان خود 
این امک��ان را می دهد که در ازای خرید 
محصولی بتوانند از محصوالت تخفیف دار 

شرکت دیگری استفاده کنند. 

11- ارائ�ه خدمات جانب�ی در زمان 
فروش 

شرکت ها با ارائه لوازم جانبی در زمان 
ف��روش به هم��راه محص��ول می توانند 
به ط��رز قاب��ل توجهی ف��روش خود را 

افزایش دهند. مثال یک برند تولید کننده 
بس��ته های  می تواند  خانگی  چاپگر های 
کارتری��ج مح��دودی را ب��ه هم��راه آن 
به صورت رایگان به مشتری تقدیم کند. 

12- ضمانت نامه های تکمیلی
با هدف تضمین کیفیت و اطمینان به 
مشتری در زمان خرید، برخی شرکت ها 
محص��ول خ��ود را ضمان��ت می کنن��د. 
مثال یک ش��رکت خودروس��ازی به ازای 
کیلومتر مسافتی که خودرو طی می کند، 
خدماتی را به ص��ورت رایگان برایش در 
نظر می گیرد. مثال ش��رکت هوندا، برای 
یک مدل از خودرو های خود یک میلیون 
کیلومتر موتور خودرو را ضمانت می کند. 

13- سیاست پس گرفتن و تعویض
شرکت هایی که ضمانت بازگشت پول 
در زمان محدود را به مشتری می دهند، 
نس��بت به س��ایر رقبای خود در فروش 
موفق ت��ر هس��تند. برخی  مش��تریان از 
بی کیفیتی خریدش��ان واهم��ه دارند و 
ش��رکت با این کار می تواند اعتماد را در 
قبال مصرف مدت دار محصول به مشتری 

القا کند. 

14- حمل و نقل هوشمند 
ایده اس��تفاده از وس��یله حمل و نقل و 
توزیع محص��ول به عنوان اب��زاری برای 
تبلیغ هوش��مندانه است. کامیون پخش 
و توزی��ع محصول می تواند یک رس��انه 

ارتباطی باشد. 

15- پوستر های خالقانه 
ه��دف از بنر ها، پوس��تر ها و تابلو های 
تبلیغات��ی دیده ش��دن اس��ت. بنابراین 
هرچه خالقانه ت��ر باش��ند، موثر تر واقع 
می ش��وند. ش��رکت ها س��عی می کنند 
ایده های جدی��دی را در تبلیغات به کار 
گیرند و به همین واس��طه فروش خود را 

افزایش دهند. 

16- نسخه رایگان یا دمو
روشی که در فروش محصوالت سنتی 
استفاده می ش��د، با کمی تغییر قابلیت 
اس��تفاده در محصوالت و خدمات جدید 
را نی��ز دارد. اگ��ر محصوالت ش��رکتی 
به گون��ه ای اس��ت ک��ه امکان اس��تفاده 
آزمایش��ی آن ب��رای مش��تریان به طور 
رایگ��ان وج��ود دارد، پیاده ک��ردن این 
طرح می تواند موثر باش��د. این روش نیاز 
به کمی خالقیت دارد، برای مثال ش��ما 
می توانید کاتالوگ محصوالت خود را به 
رایگان برای مشتریان تان ارسال کرده یا 

فایل آن را برای شان ایمیل کنید. 

17- ارزش گذاری اجتماعی 
اگ��ر مش��تریان ش��رکتی بدانن��د که 
برن��د موردنظر در قبال مس��ئولیت های 
اجتماعی از خود پایبندی نشان می دهد، 
ب��رای خرید ترغیب خواهند ش��د. مثال 
اختص��اص دادن بخش��ی از درآمد های 
 ش��رکت به ام��ور خیری��ه و کمک های

 انسان دوستانه ارزش برند را به مشتری 
الق��ا می کن��د و آنها در زم��ان خرید به 

انتخاب خود افتخار می کنند. 

ایده های نوین، پلی به سوی فروش بیشتر

ارتباط

کلید

چگونه از کارمندان تعریف و 
تمجید کنیم و به آنها ارزش دهیم

1- با هدف تحسین کنید
هدف از تحسین در محیط کار افزایش دلگرمی 
و کارای��ی پرس��نل اس��ت. هدف این نیس��ت که 
کارمند ش��ما عاش��ق ش��ما ش��ود! یا اینکه کاری 
کنی��د تا کارمندی که لباس خنده داری پوش��یده 
است احساس بهتری داش��ته باشد. تحسین افراد 
به معنای تعارف کردن نیس��ت. اینکه به کارمندی 
بگویید پیراهن زیبایی پوش��یده، تعارف است، اما 
وقتی کارمند شما به شکایت یک مشتری عصبانی 
رس��یدگی می کند و او را راضی و خوشحال روانه 
می کن��د اگر او را تحس��ین کنید س��رمایه گذاری 

ارزشمندی انجام داده اید.
 

2- ستایش را هدف گیری کنید! 
س��تایش و تحس��ین کارمندان را برای یک کار 
خاص هدف گیری کنی��د و کلی گویی نکنید. بهتر 
اس��ت بگویید سمیناری که امروز صبح ارائه دادی 
خیلی مفید و پر از اطالعات ارزشمند بود تا اینکه 
بگویید تو کارمند فوق العاده ای هس��تی. تحس��ین 
کارمندان مفید اس��ت به ای��ن ترتیب به آنها برای 
زحمتی که کش��یده اند پ��اداش داده اید و این کار 
ش��انس این را که کارمند شما بار دیگر تالش کند 
افزایش می ده��د. یکی دیگر از راه های تحس��ین 
هدفمن��د افراد این اس��ت که از آنه��ا اطالعات یا 
کار هایی بخواهید که در آن ماهر هس��تند. از آنها 
بخواهی��د در مورد این توانایی خود صحبت کنند، 
به ای��ن ترتی��ب توانایی ها و اس��تعداد های آنها را 

تحسین کرده اید. 

3- اعتقاد داشته باش�ید که او قابل تحسین 
است

اگ��ر می خواهید کارمند خود را تحس��ین کنید 
و ب��ه این ترتیب از او تش��کر کنید ی��ا انگیزه او را 
قوی ت��ر کنی��د باید بی ریا و صادقانه او را تش��ویق 
کنی��د نه اینکه تظاهر به این کار کنید. کارمندانی 
که با شما کار می کنند به سادگی متوجه می شوند 
ک��ه تمجید و تعریف کردن ش��ما واقعی نیس��ت، 
بنابراین ش��ما اعتبار خود را از دس��ت می دهید و 
این توانایی را نخواهید داش��ت ک��ه آنها را دلگرم 

کنید یا انگیزه کارکنان خود را تقویت کنید. 

4- تمجید و تحسین متناسب
وقت��ی در تعری��ف و تمجی��د کارمن��دان خود 
زیاده روی می کنید از اثر گ��ذاری آن کم می کنید 
و همچنی��ن بی توجهی بیش از حد به کار و تالش 
و زحمت پرس��نل تأثیر منفی در ایجاد انگیزه آنها 
دارد. کمتری��ن تعریف و تمجی��د از هر کارمندی 
ماهی یکبار اس��ت. بعضی ها بی��ش از دیگران نیاز 
به تعری��ف و تمجید دارند. جوانان، افراد تازه کار و 
همچنین کارمندی که اعتماد به نفس پایینی دارد 

بیش از دیگران نیاز به تحسین شما دارد. 

5- در جمع تحسین و در خفا توبیخ کنید
اگر این کار ش��ما باع��ث دس��تپاچگی کارمند 
نمی ش��ود او را در جمع تحسین کنید تا دلگرمی 
همه کارمندان افزایش یابد. در یک سخنرانی یک 
یادآوری یا یک آگهی کوچک در روزنامه ش��رکت 
یا دادن یک یادداش��ت تشکر به سرپرست او همه 

راه های تشویق عمومی است. 
yadbegir. com :منبع

 ساختار هزینه ها در مدل 
کسب و کار

ساختار هزینه ها، تمام هزینه هایی را تشریح می کند 
که اجرای مدل کسب  وکار را با خود به همراه دارد. این 
جزء سازنده، مهم ترین هزینه هایی را که حین اجرای 
یک مدل کس��ب  وکار خاص ایجاد می ش��ود توصیف 
می کن��د. خلق و ارائه ارزش، حفظ ارتباط با مش��تری 
و ایج��اد درآمد، همگی با خود هزینه هایی را به همراه 
دارند. پس از تعریف منابع کلیدی، فعالیت های کلیدی 
و ش��رکای کلیدی می توان چنی��ن هزینه هایی را به 
سادگی محاسبه کرد، اما برخی مدل های کسب  وکار 
هزینه محورتر از بقیه هس��تند. به عنوان مثال خطوط 
هواپیمایی غیر تجمل��ی، مدل های کس��ب و کاری بنا 
نهاده اند که محور آن ساختارهایی با هزینه اندک است.

س��واالتی که در این قس��مت مطرح می ش��وند 
عبارتند:

- مهم تری��ن هزینه ه��ای م��دل کس��ب و کار ما 
چیست؟ 

- گران ترین منابع کلیدی کدام موارد هستند؟ 
فعالیت ه��ای کلی��دی کدام ه��ا  - گران تری��ن 

هستند؟ 
بدیهی اس��ت در هر مدل کسب و کاری، هزینه ها 
بای��د تا جای��ی که امک��ان دارد کاه��ش یابد، اما 
کاهش س��اختار هزینه برای برخی کس��ب و کارها 
بسیار مهم تر از سایرین است، بنابراین ایجاد تمایز 
میان دو دس��ته از ساختارهای هزینه در مدل های 
کس��ب و کار مفید به نظر می رس��د؛ هزینه محور و 

ارزش محور.

مدل کسب و کار هزینه محور
مدل های کسب و کار هزینه محور بر کمینه کردن 
هزینه ها تمرکز دارند. ه��دف این رویکرد ایجاد و 
حفظ چابک ترین ساختار هزینه ممکن با استفاده 
از بیش��ترین می��زان خودکارس��ازی فعالیت ها و 

برون سپاری گسترده است.
 

مدل کسب و کار ارزش محور
برخی ش��رکت ها در طراحی مدل کس��ب و کار، 
کمت��ر به جنبه هزینه توج��ه می کنند و در عوض 
تمرک��ز آنه��ا ب��ر خل��ق ارزش اس��ت. ارزش های 
پیش��نهادی مرغوب و خدمات اختصاصی س��طح 
باال از مشخصات مدل های کسب و کارهای آموزش 

محور است. 
modirinfo. com :منبع

کارتابل

کار خود را خالقانه انجام دهید

قرن بیستم تغییرات زیادی را برای سازمان ها 
و کس��ب وکارهای مختل��ف ب��ه همراه داش��ته 
اس��ت. پس از این دوره دیگ��ر خبری از برخی 
شغل های کوچک نبود. همچنین به مرور زمان 
دس��تگاه های خودکار و روبات ها جای کارگران 
و کارمن��دان را گرفتند. ن��وآوری در جای  جای 
تحوالت دو قرن اخیر قابل ردیابی است. اگرچه 
در نگاه نخس��ت بسیاری از مشاغل و پست های 
س��ازمانی همچنان ب��دون تغیی��ر مانده اند، اما 
شاید بهتر است نگاهی دقیق تر به آنها بیندازیم. 
تیت��ر ایده حاضر توصی��ه ای خطرناک را مطرح 
می کند. دلی��ل این امر آن اس��ت که خالقیت 
در فضای رقابتی س��ازمان ها مانند تیغی دولبه 
عمل خواهد کرد. در یک س��و احتمال موفقیت 
و پیشرفت وجود دارد و سوی دیگر نوید دهنده 
شکست اس��ت. با این حال در ادامه قصد دارم 
ش��ما را ب��ا یک نمون��ه از خالقی��ت فراگیر در 

فرآیندهای سازمانی آشنا کنم. 
معاونت مدیران یک ش��رکت پستی است که 
در همه موسسات و شرکت ها وجود دارد. از نظر 
س��ازمانی معاونان در بخش های مختلف حضور 
داش��ته و به مثاب��ه بازوان اجرای��ی مدیر عمل 
خواهند ک��رد. با این حال جالب اس��ت بدانید 
که وظایف این پس��ت تا حدود زیادی بس��تگی 
به ش��یوه عملکرد فرد موردنظر دارد. به عبارت 
س��اده، کمتر معاون موفقی را می توان پیدا کرد 
که براساس آنچه از قبل در شرکت مرسوم بوده 
اس��ت، عمل کن��د. این خالقیت و ن��وآوری در 
انجام وظایف سازمانی در وهله نخست نیازمند 
آگاهی کامل از وظایف و همچنین ش��یوه های 
متفاوت انجام آن اس��ت. اگر شیوه سازماندهی 
امور و تقسیم وظایف در برندهای بزرگ جهان 
را دنبال کنید، به خوبی با موضوع این ایده آشنا 
خواهید ش��د. در واقع بس��یاری از شرکت های 
کارآفرینانه دنیا براساس عدم مرزبندی مشخص 
در پست های سازمانی خود پایه گذاری شده اند. 
چنین چینش��ی باعث خواهد ش��د پس��ت های 
مختلف تا حد امکان شخصی سازی شده و افراد 
ب��ه جای زندانی ش��دن در روزمرگی به س��وی 
فعالیت خالقانه سوق داده شوند. عالوه بر لزوم 
تقویت نوآوری در س��ازمان، بررسی نحوه ایجاد 
پست های جدید در س��ازمان ها نیز می  تواند بر 
اهمیت انجام فعالیت های س��ازمانی به صورت 
خالقانه مهر تأیید گذارد. بس��یاری از واحدهای 
R&D  )توس��عه و تحقیق��ات( و ش��اخه های 
تخصصی ناش��ی از طرز عملک��رد خالقانه افراد 
در ش��رکت ها بوده اس��ت. یک نمونه واضح این 
ماجرا برند اپل اس��ت؛ در این ش��رکت بسیاری 
از پس��ت ها براس��اس نح��وه عملک��رد متفاوت 
برخی کارمندان و مدیران ایجاد ش��ده است تا 
پاس��خگوی نیازهای جدید باش��د. نقطه تفاوت 
میان برندهای موفق و شرکت های معمولی نیز 
در همین ماجرا نهفته است. به عبارت ساده، در 
شرکت های معمولی صرف انجام درست وظیفه 
موردنظ��ر کفایت ک��رده و انج��ام خالقانه امور 
موردنیاز و تقاضا نیس��ت. با این حال داس��تان 
در ش��رکت های بزرگ و موف��ق کاماًل متفاوت 
اس��ت. در ای��ن ش��رکت ها اصل بر ن��وآوری و 
انجام متفاوت و شخصی ساز شده امور است. بر 
همین اساس اگر به دنبال بروز توانایی های خود 
هستید، شرکت در آزمون های ورودی برندهای 
ب��زرگ می تواند گزینه مناس��بی باش��د. البته 
این امر مش��روط به توانایی شما در هماهنگی 
با جابه جایی س��ریع امور اس��ت. در واقع هرچه 
میزان آزادی کارمندان در یک ش��رکت افزایش 
یابد، مس��ئولیت آنها نیز در قب��ال انجام بهینه 

وظایف بیشتر خواهد شد. 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
هن��ری لوی��س، مدی��ر اجرایی س��ابق برند 
Marks & Spencer اس��ت. هنگام��ی ک��ه 
از وی در م��ورد دلیل ایج��اد تغییر و تحول در 
پست ها پرسیدم، جواب جالبی به من داد: »من 
چاره ای جز این ندارم. در واقع هنگامی که یک 
مسئولیت را بر عهده می گیرم، ایرادات بسیاری 
در آن وجود دارد که باید اصالح شان  کرد. تنها 
نگاهی به س��یر تحول این مش��اغل کافی است 
تا بفهمید این مش��اغل در ط��ول زمان با تکیه 
بر ن��وآوری چه تغییراتی را از س��ر گذرانده اند. 
بر این اساس ش��ما نیز وظیفه دارید تا در سیر 
تکامل مش��اغل مخالف نقش ایفا کنید. در غیر 
 این صورت هرگز پیش��رفتی در جهان به وقوع 

نخواهد پیوست.«

ترجمه: علی آل علی
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برای مطالعه 671 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ: برخی کار ها به علت آنکه وقت گیر بوده و 
نمی توان به آس��انی و با سرعت به آنان خاتمه داد، 
برای مدیریت آنها با مشکل مواجه خواهید شد. این 
امر خصوصاً مواقعی که بای��د چندین کار را به طور 
همزمان انجام دهید خود را نش��ان می دهد. در این 
گونه مواقع افراد معموالً با سردرگمی زیادی مواجه 
خواهن��د ش��د و همین عدم تمرک��ز الزم در نهایت 
منجر می ش��ود ت��ا هیچ کدام از برنامه ه��ا به خوبی 

پیش نرود. 
انجام چند کار س��خت و زمانب��ر به طور همزمان 
به نظر غیر ممکن می آید. با این حال ممکن اس��ت 
این اتف��اق رخ دهد، به همین خاطر الزم اس��ت با 
چگونگ��ی مدیریت کار ها در این گونه مواقع آش��نا 
باش��ید. در ای��ن ص��ورت می توانید از ه��در رفتن 
وق��ت خ��ود جلوگیری کنی��د. نخس��تین اقدام در 
این راس��تا مش��خص ساختن کار ها اس��ت. این امر 
ب��ه این معناس��ت که ش��ما باید بدانی��د هر یک از 
وظایف تان در کدام دس��ته  )آس��ان و سخت( قرار 

خواهد گرفت. حال با مش��خص ساختن آن در گام 
بعد الزم اس��ت فعالیت هایی را که شباهت یکسان 
دارند در یک گروه قرار داده و به طور همزمان انجام 
دهید. برای مثال انجام دو فعالیت شنیداری به طور 
همزمان بس��یار دشوار اس��ت، با این حال می توانید 
ضمن آنکه ب��ه فایل صوتی خود گ��وش می دهید، 
مشغول مرتب سازی پوش��ه های خود شوید. جالب 
اس��ت بدانید آمارها نش��ان می دهد ب��ا انجام چند 
فعالیت به طور همزم��ان، توانایی های ذهن به طرز 

چشمگیری افزایش خواهد یافت. 

زیر آوار کار مانده ام

پرسش: مشکلم به همین سادگی است. زیر آوار کار مانده ام و این موضوع گاهی قدرت حرکت را از من می گیرد. گاهی 
به صرافت ترک کسب و کار و زندگی کارمندی می افتم. راهی برای حل این مشکل وجود دارد؟  کلینیک کسب و کار

گلنوش محب علی 
conseilsmarketing :منبع
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وزیر اقتصاد و دارایی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 
را رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب دانست. 

به گزارش س��فیر افالک، وزیر اقتص��اد و دارایی در 
دومین کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری 
لرس��تان بی��ان کرد: موض��وع نامگذاری س��ال جاری 
به عنوان سال اقتصاد مقامتی براساس درک عمیقی از 

وضعیت اقتصادی کشور صورت گرفته است. 
علی طیب نی��ا ادامه داد: به هر حال اکنون اقتصاد 
نقش مهمی در جامعه داشته و بدون رشد اقتصادی 

نمی توان انتظار برطرف کردن مشکالت و کاستی ها 
را داش��ت.  وی عن��وان کرد: یک��ی از اهداف اقتصاد 
مقاومت��ی را بای��د دس��ت یافتن به رش��د اقتصادی 
دانس��ت، البته این رش��د باید به صورت تکیه زدن بر 
داش��ته های داخل و استفاده از ظرفیت های خارجی 
مورد نیاز برای توس��عه باش��د.  این مس��ئول افزود: 
بهبود فضای کسب و کار نقش قابل توجهی در توسعه 
و رش��د اقتصادی داش��ته و ما نیز به دنبال برطرف 
کردن موانع موجود بر سر راه کسب و کار هستیم، به 

نحوی که س��ال گذش��ته 400 قانون و دستورالعمل 
مخل حذف شدند. 

ای��ن مس��ئول در ادامه با اش��اره ب��ه موفقیت های 
کس��ب شده کشورمان در دوران تحریم ها، اظهار کرد: 
در دوران تحریم های��ی ک��ه در تاریخ بی س��ابقه بودند 
کش��ورمان توانس��ت با خودباوری بس��یاری از علوم و 

فنون مورد نیاز توسعه را در بر بگیرد. 
وزیر اقتص��اد و دارایی در ادامه با اش��اره به کاهش 
وابستگی اقتصاد کشور به نفت، اظهار کرد: خوشبختانه 

در س��ال های گذشته شاهد کاهش ش��دید وابستگی 
کش��ورمان به درآمدهای نفتی هستیم، به عنوان نمونه 
امس��ال وابس��تگی به درآمدهای مالیات��ی50 درصد 
بیش��تر از درآمدهای نفتی است که این موضوع خود 

به عنوان یکی از عوامل توسعه محسوب می شود. 
وی در ادامه با اشاره به رشد 6.11 درصدی اقتصاد 
کش��ور، اظهار کرد: رشد اقتصادی کش��ور، اکنون در 
ح��دود 6.11 درصد بوده، این در حالی اس��ت که در 
چند سال گذشته شاهد رشد منفی اقتصادی بودیم. 

مه��ر: معاون وزیر ارتباطات از راه اندازی چند مرکز 
ش��تاب دهنده کس��ب و کارهای نوپا در دانش��گاه های 
کشور در راس��تای افزایش نرخ توس��عه استارتاپ ها 

خبر داد. 
مرتضی براری با اش��اره به برنامه ریزی برای تحقق 
ش��عار امس��ال در راس��تای اقتصاد مقاومتی، تولید 
و اش��تغال، اظهار داش��ت: برنامه ریزی ب��رای ایجاد 
کس��ب و کار فارغ التحصی��الن رش��ته های مرتب��ط با 
فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور صورت گرفته 
است، به این معنی که قصد داریم از فضای دانشگاه ها 

برای ایجاد کسب وکار استفاده کنیم. 

وی با اش��اره به هدف گ��ذاری افزایش ۳0درصدی 
ایجاد اش��تغال در این بخش در س��ال ۹6 و با تاکید 
براینکه باید از ظرفیت دانشگاه ها برای نوآوری و خلق 
ایده استفاده شود، ادامه داد: افزایش تولید محتوا در 
فضای مجازی و توس��عه کسب و کارهای نوپا می تواند 
این هدف را محقق کند. براین اساس در حال فراهم 
کردن زیرس��اخت و ظرفیت ه��ای الزم در این زمینه 

هستیم. 
مع��اون امور دولت و اس��تان های وزی��ر ارتباطات، 
گفت: با برگزاری جلس��ات هماهنگی با دانشگاه های 
مختلف، موض��وع راه اندازی مراکز ش��تاب دهنده در 

دانشگاه ها مطرح شد که هم اکنون نیز در استان های 
اس��تارتاپ ها در  مختل��ف، چندی��ن ش��تاب دهنده 

دانشگاه ها ایجاد شده است. 
وی با بیان اینکه هدف این اس��ت که دانش��جو به 
مح��ض فارغ التحصیل��ی به یک صاح��ب ایده تبدیل 
شود، ادامه داد: دانشگاه ها باید به جای فارغ التحصیل، 
ش��رکت دانش بنی��ان تحویل جامعه دهن��د. چرا که 
هم اکنون در مرحله نس��ل چهارم دانشگاه ها هستیم 
ک��ه عالوه بر آموزش، پژوهش و فناوری، باید نوآوری 

کند و فارغ التحصیالن نوآور تحویل جامعه دهد. 
براری با اش��اره به جلس��اتی که در استان ها برای 

تبدیل فضای دانشگاه ها به کس��ب و کار، برگزار شده 
اس��ت، اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال در همه 
استان ها بتوانیم مراکز شتاب دهنده دانشگاهی داشته 

باشیم. 
مع��اون وزیر ارتباطات خاطرنش��ان ک��رد: در این 
برنامه ریزی، حمایت از بخش خصوصی در اس��تان ها 
نی��ز مدنظر قرار گرفته اس��ت تا با ایج��اد فضا برای 
کس��ب و کارهای نوآور، فارغ التحصیالن در هر استان، 
به س��مت تهران و شهرهای بزرگ مهاجرت نکنند و 
در نهایت شاهد افزایش نرخ توسعه کسب و کار مرتبط 

با فناوری اطالعات در استان ها باشیم. 

راهاندازیمراکزشتابدهندهاستارتاپهادردانشگاهها

وزیراقتصادوداراییخبرداد

حذف400قانونودستورالعملمانعکسبوکار
خبر

مدیرعاملجدیدمنطقه
خاورمیانهوآفریقایپاناسونیک

منصوبشد

ش��رکت پاناس��ونیک خاورمیانه و آفریقا، خبر از 
انتص��اب مدیر عامل جدید خود در این منطقه داد. 
هیروکی )هریس( س��وژیما که از تاریخ دوم آوریل 
2017 در این سمت مش��غول به کار شده، سابقه 
همکاری بیش از ۳۳ س��ال را با ای��ن برند دارد و 
عمده تجربه وی در خارج از ژاپن و به خصوص در 

اروپا و استرالیا بوده است. 
سوژیما مدیر عاملPMMAF ،گفت: خاورمیانه 
و آفریقا با داش��تن پایگاه وسیع مشتریان یکی از 
مناطق استراتژیک رشد پاناسونیک است. به عنوان 
یک برند، با داش��تن دامنه وس��یعی از محصوالت 
برای کمک به رف��ع نیاز های روزمره - چه خانگی 
و چه برای کس��ب و کار- از برآورده کردن نیاز های 
مشتریان خود که مشتاق محصوالت و راه حل های 

با کیفیت هستند مطمئن هستیم. 
 وی اف��زود: از آنج��ا ک��ه ای��ن منطق��ه ب��رای 
رویداده��ای ب��زرگ آماده می ش��ود - نمایش��گاه 
2020 دوب��ی و جام جهان��ی فوتبال 2022 قطر- 
زمان مناس��بی برای حضور در اینجا و مش��ارکت 
به عنوان بخش��ی از این منطقه و نیز مشارکت در 

روند رشد پاناسونیک است. 
او در پایان اضافه کرد: عالوه بر این، سال 2018 
نقط��ه عطفی ب��رای برند پاناس��ونیک خواهد بود، 
چرا که س��الگرد 100 س��الگی ما از زمان تاسیس 

خواهد بود. 
س��وژیما ک��ه تقریبا هش��ت س��ال س��کاندار 
فعالیت ه��ای پاناس��ونیک در اروپا بوده اس��ت، 
در مفهوم س��ازی و پیاده س��ازی اس��تراتژی های 
بازاریاب��ی با تمرک��ز روی مش��تری محور بودن 

تخصص دارد. 
براس��اس ای��ن گ��زارش ش��رکت پاناس��ونیک 
خاورمیان��ه و آفریق��ا در واق��ع دفت��ر مرکزی این 
منطقه اس��ت که تمامی عملکرد ه��ای مربوط به 
ف��روش و بازاریابی، زنجیره تامی��ن و راه حل های 
خدمات مش��تریان و عملکرد های تبلیغاتی انجام 

شده تحت برند پاناسونیک را مدیریت می کند. 
ش��رکت پاناس��ونیک از زمان تاس��یس در سال 
1۹18، هم اکنون 474 شرکت تابعه و ۹4 شرکت 
هم��کار را در س��طح جهان مدیری��ت می کند که 
س��ابقه فروش خالص تلفیقی 7.55۳ تریلیون ین 
در پایان س��ال مالی ت��ا تاریخ ۳1 مارس 2016 را 

دارد.

رئیساتحادیهتولیدکنندگانوفروشندگان
پوشاک:

اخذچندبارهعوارضوقوانینحق
بیمهبزرگترینمانعکسبوکار

رئیس اتحادی��ه تولید کنندگان و فروش��ندگان 
پوش��اک گفت: اخ��ذ مالیات و دریاف��ت چندباره 
ع��وارض از تولیدکنن��ده و فروش��نده و از س��وی 
دیگر قوانین حق بیمه برای کارگران موجب ش��ده 
تا کس��ب و کار با رکود جدی روبه رو ش��ود و عمال 
به عن��وان بزرگ ترین مانع کس��ب و کار در کش��ور 

شناخته شوند.  
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی ش��بکه خبر، 
و  تولیدکنن��دگان  اتحادی��ه  رئی��س  ش��یرازی، 
فروش��ندگان پوشاک در برنامه 18:۳0 شبکه خبر 
گفت: از یک س��ال پیش وزارت صنعت موظف شد 
س��امانه جامعی را برای تجارت کاال طراحی و اجرا 
کند که کار نهایی در هفته گذشته به اتمام رسید 
و هم اکن��ون منتظر ابالغ آن برای اجرایی ش��دن 

هستیم.  
 ش��یرازی اف��زود: هم��ه ما مس��ئولیم ت��ا این 
فضای گرمی را که موجب ش��ده تا تولید کننده و 
مصرف کنن��ده به اجناس ایرانی توجه ویژه نش��ان 
دهند حفظ کنیم، دولت باید موانع را رفع کند.  

ش��یرازی با اش��اره به موانعی که دولت باید رفع 
کند، گفت: تولید کننده باید به مواد اولیه دسترسی 
کامل داش��ته باشد، موضوع دیگر مالیات است که 
تولید کننده و فروش��نده را با ورشکستگی و رکود 
مواجه کرده است، واحدهای صنفی در رکود کامل 
هس��تند و مالیات یکی از این موانع اس��ت، فضای 
مالیات باید حفظ شود و اینکه تولیدکننده همیشه 
بالتکلیف است مشکالتی را برای این صنف ایجاد 

کرده است.  
او اف��زود: مالی��ات بر ارزش اف��زوده نگرانی های 
زی��ادی را در ح��وزه اش��تغال ایجاد ک��رده، یک 
تولید کننده مجبور است انواع عوارض را بپردازد که 
با وجود رکود موجود، موجب تعطیلی تولیدی ها و 
مغازه ها ش��ده و عمال به افزایش بیکاری در کشور 

دامن زده است.  
رئیس اتحادی��ه تولیدکنندگان و فروش��ندگان 
پوش��اک گفت: بی��کاری هزینه های زی��ادی را به 
کش��ور و دول��ت وارد می کن��د اما کس��ب مالیات 
عادالنه موجب می ش��ود اش��تغال ایجاد شود، در 
مقابل کس��ب مالیات غیرعادالن��ه موجب تعطیلی 

کسب و کار می شود.  
ش��یرازی افزود: برخی مس��ائل مانند حق بیمه 
کارگر جزو مس��ائل قانونی اس��ت که می تواند در 
مجلس یا هیأت دولت اصالح ش��ود اما مالیات در 
کش��ور ثبات ندارد و ساالنه رشد می کند در حالی 
که تولیدکننده و فروشنده با توجه به رکود موجود، 
فروش ندارد که بخواهد مالیات ها و عوارض هایی را 

که ساالنه گران تر می شوند بپردازد.  
 
 

زومیت: مریس��ا میر آخرین گزارش مالی یاهو قبل 
از ادغام با ورایزن را ارائه داد.

ش��رکت یاه��و به تازگی گزارش��ی از عملکرد مالی 
خود ارائه کرده اس��ت که نش��ان می دهد درآمد این 
شرکت در سه ماه اول سال 2017 با رشد 26درصدی 
ب��ه 1.۳7 میلیارد دالر رس��یده و درآم��د به ازای هر 
س��هم آن، 0.18 دالر اس��ت. پیش از این تحلیلگران 
وال اس��تریت درآمد 1.2۳ میلی��ارد دالری و درآمد 
به ازای هر س��هم 0.08 دالری برای یاهو پیش بینی 
ک��رده بودند. مریس��ا میر، مدیر عام��ل یاهو، در این 
باره می گوید:  گزارش فصل اول س��ال نش��ان دهنده 
عملکرد اجرایی و مالی موفق ما در سال جدید است 
که منجر به درآمدی بیش از 1.۳ میلیارد دالر ش��ده 
است. این درآمد محصول تمرکز و تالش مستمر تیم 
ما اس��ت که خود را وقف کاربران و مبلغان ش��رکت 
کرده ان��د. همچن��ان که وارد فصل آخ��ر کاری خود 
به عنوان یک ش��رکت مستقل می شویم، به یک پایان 
قدرتمن��د و برنامه ری��زی برای ادغام هرچ��ه بهتر با 
ورایزن متعهد هستیم. با توجه به تراکنش هایی مالی 

که در ماه ژوئن انتظار داریم، هیچ وقت به  اندازه امروز 
از بهبودی که در کس��ب و کار خ��ود ایجاد کرده ایم و 
ارزشی که به س��هم سهامداران خود اضافه  کرده ایم، 

راضی نبوده ام.
بخش عم��ده ای از درآمد فصل اول ش��رکت یاهو 
از خدم��ات فرعی این ش��رکت تامین ش��ده اس��ت، 
ب��ه عبارت دیگ��ر 742 میلی��ون دالر حاصل درآمد 
س��رویس های فرعی و 52۹ میلی��ون دالر متعلق به 
سرویس های اصلی شرکت یاهو یعنی موبایل، ویدیو 
و فعالیت ه��ای ش��بکه های اجتماعی بوده اس��ت که 
42درصد از درآمد کلی این شرکت را شامل می شود 
و نسبت به سال گذش��ته 4درصد رشد داشته است. 
همچنین درآمدهای دس��کتاپ و موبایل این شرکت 

هم افزایش داشته است.
ش��رکت یاهو اواخر ماه ژوئن به طور رسمی بخشی 
از شرکت مخابرات ورایزن خواهد بود. از آنجا که این 
قرارداد هنوز نهایی نش��ده، ش��رکت یاهو از برگزاری 
نشست رسمی با سرمایه گذارانش برای ارائه گزارش 

درآمد خودداری کرده است.

درآمدیاهودر3ماههاولسالچقدربودهاست؟ کمیسیون»بیگدیتا«و»اینترنتاشیا«راهاندازیشد

 مهر: کمیس��یون داده ه��ای عظیم و اینترنت اش��یا
 )Big Data & IoT(  ب��ا ه��دف هماهنگ��ی، ایجاد 
ارتباط و پیگیری مطالبات صنفی فعاالن این کسب و کار، 
در سازمان نظام صنفی رایانه ای ایجاد شد. آزاد معروفی، 
مس��ئول کمیس��یون داده های عظیم و اینترنت اش��یا 
ب��ا اعالم این خبر گفت: با رش��د س��ریع فناوری نوین 
»اینترنت اش��یا« و حوزه »داده های عظیم« در کش��ور 
و فعالیت تعداد قابل توجهی از شرکت ها در این حوزه، 
ضرورت ایجاد محفل��ی صنفی برای پیگیری مطالبات 
این فعاالن احساس می شد. به همین دلیل کمیسیونی 
ب��ا رویکرد حفظ ارتباط دوس��ویه میان س��ازمان نظام 
صنفی رایانه ای و ش��رکت های ارائه دهنده این خدمات 

و محصوالت این حوزه، شکل گرفت.
به گفته وی، مباح��ث داده های عظیم )بیگ دیتا( و 
اینترنت اشیا دو روند مهم فناوری اطالعات و ارتباطات 
در س��ال های آتی است که تاثیر فراوانی بر ساختارهای 
بنیادین کسب و کار در دنیا گذاشته اند؛ بنابراین تشکیل 
کمیس��یونی مس��تقل برای پرداختن به این دو حوزه 
از س��وی فعاالن صنفی کام��ال اجتناب ناپذیر اس��ت. 

مسئول کمیس��یون داده های عظیم و اینترنت اشیا، با 
اش��اره به ترکیب اعضای این کمیسیون گفت: گستره 
این کمیسیون، تمام ش��رکت های ارائه دهنده خدمات 
و محص��والت در ح��وزه داده ه��ای عظی��م و اینترنت 
اش��یا اس��ت. این خدمات و محصوالت می تواند شامل 
مواردی همچ��ون ارائه خدمات مش��اوره س��ازمانی و 
خدمات آموزشی در حوزه فناوری های داده های عظیم 
و اینترنت اش��یا، طراحی و تولید بسترهای نرم افزاری، 
شبکه و سخت افزار و همچنین عرضه کنندگان و فعاالن 

حوزه پشتیبانی محصوالت در این حوزه باشند.
معروفی، در خصوص پیگیری مطالبات و بررس��ی 
مسائل و دغدغه های فعاالن این حوزه در کمیسیون 
ادامه داد: ش��رکت های فعال در حوزه اینترنت اش��یا 
ب��ا موانع قانون��ی مختلف��ی از جمله تعرف��ه مواجه 
هستند که در این کمیسیون می توانند برای رفع آن 
چاره اندیشی کنند. به منظور پیشبرد اهداف مدنظر، 
چهار کارگروه ش��امل کارگروه فناوری، استانداردها، 
کارگروه حقوقی و تنظیم مقررات و توسعه کسب و کار 

در ذیل این کمیسیون تشکیل شده است.
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نقشتولیدمحتوادرافزایشبازدیدسایتها
سئو برگرفته از عبارت Search Engine Optimization است که کلمات 
معادلی چون SEO یا بهینه س�ازی موتور جست وجو دارد و همگی آنها به یک 

معنا هستند و می توان آن را به صورت زیر تعریف کرد: 
س�ئو را می توان مجموعه ای از روش ها برای تغییر اس�تراتژیک وب سایت ها 
دانس�ت. این فرآیند به بیان مهم ترین عوام�ل مرتبط صفحه و افزایش اهمیت 
آن در صفحه نتایج جس�ت وجو می پردازد.  س�ئو فرآیند س�اده ای نیس�ت که 

به راحتی پیاده س�ازی ش�ود، زیرا نیازمند دانش زیاد، علم پیش زمینه ای و صبر 
است. موتور های جست وجو با تغییر مداوم الگوریتم های رتبه بندی خود غیرقابل 
پیش بینی هستند؛ بنابراین وظیفه مهندسان سئو به روز نگه داشتن اطالعات خود 
در این زمینه اس�ت. به عنوان مثال، الگوریت�م رتبه  بندی گوگل دارای بیش از 200 
معیار جهت رتبه بندی یک سایت است. از این رو مهندسان سئو باید مهم ترین این 
معیار ها را جهت پیاده سازی موفق سئو بدانند.  هدف سئو کمک به وب سایت ها 

در به دست آوردن محل باال در نتایج جست وجوی طبیعی و افزایش ارتباط بین 
صفحات و کلمات کلیدی وارد شده توسط کاربران است. نمایش دادن بیشترین 
صفحات مرتبط با پرس و جوی جس�ت وجوی وارد شده دارای مزایای زیادی هم 
برای کاربر و هم برای موتور جس�ت وجو اس�ت که در آن کاربر بیشترین نتایج 
مرتبط جست وجو شده را پیدا می کند و موتور جست وجو قابل اعتماد می شود، 

چرا که الگوریتم آن بیشترین صفحات مرتبط را نشان می دهد. 

موتوره�ای جس�ت وجوی مش�هور 
و ب�زرگ عموم�ا روی ارائ�ه بهتری�ن 
خدم�ات به کارب�ران تمرک�ز دارند و 
همواره مایل هس�تند ت�ا کاربران آنها 
تجربه ب�ه یادماندنی از این موتورهای 
جس�ت وجو داشته باش�ند، این بدان 
معنا است که سایت هایی که بیشترین 
محت�وا و اطالعات مرتبط ب�ا موضوع 
خود را ارائ�ه می کنند می توانند بیش 
از دیگر س�ایت ها در معرض دید قرار 
بنابراین سرمایه گذاری  باشند.  داشته 
در تولید محتوای باکیفیت و ارزشمند 
از اهمیت بسیار زیادی جهت موفقیت 
در موتوره�ای جس�ت وجو برخوردار 
موردنظ�ر  محت�وای  تولی�د  و  اس�ت 
بازدیدکنن�دگان وب س�ایت ها مزای�ا 
و منفع�ت بس�یاری با خود ب�ه دنبال 

خواهد داشت. 

 محتوا
برای سئو

بازاریاب ها معتقدند که تولید محتوا 
نقش مثبتی در بهبود وضعیت سئو 
دارد. برخی از آنها این تأثیر را بسیار 
زیاد و برخی دیگر متوسط ارزیابی 
می کنند. 

یک استراتژی بازاریابی محتوا در تمامی بخش های کسب وکار مدیریت 
ف�روش ص�ورت پذیرفته اس�ت. به روز رس�انی مرتب و م�داوم کامنت ها 
در وبالگ ه�ا و توئیت ه�ای ارس�ال ش�ده در ش�بکه اجتماع�ی توئیتر، 
موج�ب افزایش م�داوم ترافیک جس�ت وجوی واقعی این ش�رکت در به 
روزرس�انی های پاندای گوگل شده اس�ت. دفعات اشاره به کلمات کلیدی 

در یک بازه زمانی مشخص افزایشی 150 درصدی را نشان می دهد. 

بازاریاب ها 
صفحات وب 
را در بهبود 

وضعیت سئو 
مؤثر می دانند. 

بازاریاب ها صفحات 
خالی و سفید را 

برای بهبود وضعیت 
سئو مؤثر قلمداد 

کرده اند. 

بازاریاب ها که از استراتژی مشخصی در زمینه سئو  
برخوردارند روی تولید محتوای مرتبط و ارزشمند 
سرمایه گذاری می کنند.

عامل پاندا

»الگوریتم های کیفیت وب سایت ما 
برمبنای کمک به کاربران به منظور 

یافتن وب سایت های با کیفیت از طریق 
کاهش رتبه وب سایت هایی با محتوای 

غیرمرتبط و بی کیفیت است.«
)آمیت سینگهال از کارکنان گوگل(

 محتوا محرک اصلی ترافیک
موتور جست وجوی گوگل است

 شبکه های اجتماعی موجب بهبود سئو شده
و تولید محتوا یک عمل اجتماعی است

روزانه 27 میلیون 
محتوا به صورت آنالین 
به اشتراک گذاشته 
می شود. 

از هر پنج پیام در 
شبکه های اجتماعی 
یکی حاوی لینکی 
است که شما را به 
یک محتوا راهنمایی 
می کند. 

60 درصد پیام هایی 
که در شبکه های 
اجتماعی محتوا به 
اشتراک می گذارند 
حاوی یک نام تجاری، 
اسم یک محصول و 
نام شرکت یا کارخانه 
تولید کننده است. 

شبکه های اجتماعی

تأثیر صفحات و محتوای 
تولید شده در صفحات 

اجتماعی

محتوا

ارزش محتوای تولید 
شده، قابل خواندن بودن و 
امکان استفاده از محتوای 

تولید شده

آگهی تبلیغاتی

ضریب اثرگذاری محتوا
تأثیر ایجاد تعادل میان 

تبلیغات و محتوا

لینک های فروشی

میزان اثر گذاری لینک هایی 
که مشاهده آنها رایگان نبوده 
و نیازمند پرداخت پول است 

تعامل کاربران
با وب سایت

اهمیت RTC  )به عنوان 
راهکاری جهت سنجیدن 

میزان اثرگذاری تبلیغات در 
اینترنت(، ضریب محتوای 

غیر مرتبط و بی فایده 

 تأثیرشبکه های اجتماعی
بر بهبود وضعیت سئو

براساس اطالعات ارائه شده از سوی بازاریاب های 
فعال در حوزه تجارت میان شرکت ها در آمریکا

 تأثیر »نام تجاری«:
نام تجاری یک داستان به همراه خود دارد و داستان براساس محتوا تولید می شود

مصرف کنندگان می گویند چنانچه یک نشان 
تجاری برای چند بار در فهرست جست وجو 

ظاهر شود روی لینک آن کلیک خواهند کرد. 

»طراحی یک وب سایت باکیفیت و عالی 
موجب برتری ش�ما نس�بت به سایرین در 

حوزه فعالیت تان می شود.« 

)مت کاتس مدیر گروه اسپم های اینترنتی گوگل در 
زمینه امکان ارائه تسهیالتی از سوی گوگل به برند ها 
در زمینه رتبه بندی تجاری(

اثرگذاری محتوا در تصمیم گیری بازدید کنندگان

 »پیش بینی بازاریاب ها در مورد سئو«:
پیش بینی ارزش عناصر مؤثر در جست وجو

چشم انداز روشن
مثبت منفی

 بازدید کنندگان
می گویند که وبالگ ها بر تصمیم آنها 
در زمینه خرید اثرگذار بوده اند. 

تصمیم سازان حوزه کسب وکار 
می گویند محتوای مربوط به 
یک نشان تجاری به آنها کمک 
می کند تا بهتر در زمینه تولید 
محصوالت شان تصمیم گیری 
کنند. 

خریداران محصوالت زیبایی 
که خریدهای خود را براساس 
کامنت های موجود در وبالگ ها 
انجام داده بودند، می گویند از 
طریق جست وجو در اینترنت و 
به صورت کاماًل تصادفی در معرض 
محتوا که بر تصمیم گیری آنان در 
خرید مایحتاج شان تأثیر گذاشته 
قرار گرفته اند 

مصرف کنندگان به دنبال مقاالت 
یا محتوای مناسب و مرتبط با 

محصوالتی هستند که قصد 
خرید آنها را دارند. 

بازاریابان از طریق وبالگ 
مشتریان جدید به دست 
می آورند

مصرف کنندگان مایلند از شرکت هایی 
خرید کنند که محتوای ارزشمند، متنوع 
و سفارشی را در دسترس آنان قرار 
می دهد. 

توئیت کردن 
کمک می کند 

تا گوگل 
محتوای موجود 

را سریع تر 
فهرست بندی 

کند. 

گوگل می گوید 
که در حال کار 
روی پروژه 1+ 
به عنوان یک 

ابزار رتبه دادن 
به محتوای 
موجود در 

وب سایت ها 
است. 

از امکان الیک 
زدن در فیس بوک 
می توان به عنوان 

معیاری جهت 
افزایش رتبه خود 
در میان کاربران 

این شبکه 
اجتماعی استفاده 

کرد. 

بازاریاب ها در حال حاضر 12.5 میلیارد دالر
در زمینه تولید محتوا سرمایه گذاری 
می کنند.



میلیاردر چینی دار و ندارش را 
در 90 دقیقه از دست داد

تاجر چینی که 10 س��ال برای کس��ب دارایی 
خ��ود تالش کرده بود، در کمتر از 90 دقیقه این 

ثروت را از دست داد. 
به گزارش اسپوتنیک »یانگ کای« تاجر چینی 
که 10 س��ال در بخش فرآورده های لبنی تالش 
کرده و ثروتی جمع کرده بود، حاصل 10 س��ال 
زحم��ت خود را در کمتر از 90 دقیقه از دس��ت 
داد. براس��اس گزارش نشریه »بلومبرگ«، سقوط 
ناگهانی سهام شرکت لبنیات به میزان 80 درصد 
در بیس��ت وچهارمین جلس��ه ماه م��ارس بورس 
»هنگ کن��گ« باعث ش��د تا ارزش س��هام یانگ 
از 3.6میلیارد دالر به 530 میلیون دالر س��قوط 
کند. هنوز علت بحران های مالی شرکت »یانگ« 
مشخص نش��ده است اما حکایت موفقیت وی در 
کس��ب ثروت برای خیلی ها الهام بخش بوده است 
و ای��ن تاجر چینی به تازگی ب��رای ادامه فعالیت 
به ش��دت به وام متکی شده و همین مسئله باعث 
شد که وی و شرکتش گرفتار بحران مالی شوند. 
براساس این گزارش »یانگ« بیشتر سهام خود را 
در شرکت لبنیات در رهن بدهی های شخصی اش 
قرار داده اس��ت زیرا بعد از بحرانی شدن وضعیت 
سهام این شرکت، ناتوانی آن در پرداخت بدهی ها 
در موعد مقرر آش��کار شد. به عقیده کارشناسان 
حتی در صورت موفقیت این شرکت در مقاومت 
در برابر بدهی ها و قانع کردن مقامات دولتی برای 
مداخله یا یافتن سرمایه گذاری که سرمایه جدید 
به ش��رکت تزریق کند، باز هم ممکن است یانگ 
 China Huishan«س��یطره خود را بر شرکت

Dairy Horlding« از دست دهد. 
Latribune :منبع

استفاده از تحریک الکتریکی 
عضالت برای شبیه سازی برخورد 

با موانع در واقعیت مجازی

محققان  از  تیمی 
انستیتو هاسو پلتنر 
موف��ق ب��ه طراحی 
لمس��ی  سیس��تم 
جدیدی  بازخوردی 
ب��ا  ک��ه  ش��ده اند 
تحریک  از  استفاده 
عضالت،  الکتریکی 
تعامل با اشیای سخت یا حتی برداشتن اشیای 
سنگین در بستر واقعیت مجازی را شبیه سازی 
می کند. این سیس��تم جدید، برای نخستین بار 
در کنفران��س CHI'17 در دن��ور پی��ش روی 

بازدیدکنندگان قرار گرفت. 
ب��ه این منظور، محققان از سیس��تم تحریک 
الکتریکی هشت کاناله عضالت با استانداردهای 
سازگار با آنچه در حوزه پزشکی شاهد هستیم، 
استفاده کردند و این ترکیب سخت افزاری را در 
یک کوله پش��تی جا دادند. کنترل این سیستم 
توسط یک شبیه ساز واقعیت مجازی و از طریق 
درگاه یو اس ب��ی انج��ام  می گیرد ت��ا در نهایت، 
 Gear VR نتیجه به هدس��ت واقعیت مجازی
سامسونگ، سیستم رهگیری حرکتی روی سر 
کاربر و سیس��تم تش��خیص جابه جایی منتقل 
شود. لوپز معتقد است این پتانسیل وجود دارد 
تا با استفاده از س��خت افزار بسیار محدود، این 

طرح را به مرحله اجرا درآورد. 
الکترودهای متصل به س��اعد و دوسر بازوی 
کاربر، در زمان لمس جسم سخت نظیر دیوار یا 
برداش��تن یک شیء سنگین در محیط واقعیت 
مج��ازی، به ط��ور خ��ودکار ش��وک الکتریکی 
مالیم��ی صادر می کنند. به ای��ن ترتیب، کاربر 
به طور کامل بازخورد برخورد با جسم سخت یا 
برداشتن شیء سنگین را احساس خواهد کرد. 
این تیم تحقیقات��ی مدت زمان زیادی صرف 
کرده اس��ت تا به شبیه سازی کاماًل واقع گرایانه 
دست پیدا کند. در ابتدای امر، جریان الکتریکی 
متناسب با نیروی ایجادشده در محیط واقعیت 
مجازی، به عضالت دس��ت کاربر ارسال می شد. 
این جریان، متناس��ب با نیرویی بود که مانع از 
عبور کاربر از دیوار می ش��د؛ اما مشکلی که در 
اینجا وجود داش��ت، عملکرد مغناطیس��ی این 
جری��ان بود که باعث می ش��د دس��ت کاربر بر 
اثر دریافت ناگهانی جریان الکتریکی به س��مت 
عقب کشیده شود. حال آنکه حرکت یادشده از 
واقعیت به دور است. به بیان دیگر وقتی دست 
ش��ما به دیوار برخورد می کند، شما دست خود 

را به طور ناگهانی به عقب نمی کشید. 
در نهایت ام��ر، دو گزینه منطقی پیش روی 
محققان قرار گرفت؛ در قالب گزینه اول، شدت 
سیس��تم تحریک الکتریکی عض��الت یا همان 
EMS تا حد مش��خصی محدود ش��د. این امر 
به کاربر حاضر در دنیای واقعیت مجازی امکان 
می داد که دست خود را تا عمق 10سانتی متری 
در اشیای شبیه سازی ش��ده نرم مانند فوم فرو 
ببرد. در حال��ت دوم، از پالس بس��یار ضعیفی 
استفاده ش��د که باعث می شود دست کاربر به 
 آرامی به عقب برگردد و مانع از فرورفتن دست 
در اشیای سخت شود. در نظر داشته باشید که 
این ش��وک ها آنقدر ش��دت ندارند که به کاربر 

آسیبی وارد کنند. 
این راهکار، ساختار جدیدی نیست و سال ها 
از ای��ن روش در فیزیوتراپ��ی ی��ا شبیه س��ازی 
تمرین��ات بدنی نیز اس��تفاده می ش��ود. حتی 
ش��رکت هایی هس��تند ک��ه قص��د دارن��د این 
راهکار را به طور جامع برای مقاصد سرگرمی و 
تفریحی استفاده کنند. از جمله این شرکت ها، 
Teslasuit اس��ت ک��ه در ح��ال حاضر هم از 
سیس��تم تحریک الکتریکی عضالت اس��تفاده 
می کند. لوپز معتقد اس��ت این تکنولوژی باید 
به سطح استفاده فراگیر برسد تا در محصوالت 
دیگر نی��ز ادغام ش��ود. او گام بعدی تحقیقات 
در ای��ن زمینه را تعامل با نیروهای ش��دیدتر و 
دریاف��ت بازخوردهای فیزیک��ی قوی تر عنوان 

کرده است. 

ب��رای مدیریت کس��ب و کار خود س��عی 
کنی��د عادت های اش��تباه را کنار بگذارید، 
برای مث��ال بیش از حد کار کردن را ترک 

کنید. 
کارآفرینان ماجراجو س��عی می کنند در 
زندگ��ی خود به موفقیت برس��ند و در این 
راه از هیچ تالش��ی دریغ نمی کنند. بااینکه 
ت��الش برای رس��یدن ب��ه موفقی��ت مهم 
اس��ت، ولی باید توجه داش��ت که در کنار 
سرس��ختانه عمل کردن باید هوش��مندانه 
کار ک��رد. در این مقاله می خواهیم ش��ما 
را با چند کار اش��تباه آشنا کنیم که اغلب 

کارآفرینان آنها را انجام می دهند. 
طالی��ه دار ش��دن در یک کس��ب و کار و 
ش��روع یک اس��تارتاپ برای هر کارآفرین 
ماجراجوی��ی می توان��د لذت بخش باش��د. 
اغل��ب کارآفرین��ان جوان، دوس��ت دارند 
مث��ل الگوهای خود جلوی دوربین ها ظاهر 
شوند، ولی بعضی  اوقات آنها تنها کارهایی 
را انجام می دهند که فکر می کنند درس��ت 
است یا جایی شنیده اند که آنها، کسب و کار 

خود را این گونه مدیریت می کرده اند. 
در برخی فیلم های انگیزش��ی می شنویم 
که باید یک کار را ش��روع کرد و مهم ترین 
قدم، قدم اول اس��ت. تا اینجای کار حرف 
آنه��ا را می ت��وان قبول کرد، ول��ی چگونه 
برداش��تن قدم اول و مدیری��ت کارها هم 
مهم اس��ت. به هر حال، این تقلیدها باعث 
ایجاد چند عادت بد در بین کاربران ش��ده 
است که می خواهیم در ادامه آنها را معرفی 

کنیم. 

۱- بیش از اندازه کار کردن
درس��ت اس��ت ک��ه ب��رای مدیریت یک 
کس��ب و کار باید به میزان زی��ادی کار کرد و 
عرق ریخت، ولی حفظ تعادل هم برای ادامه 
تالش در طوالنی مدت مهم است. اگر بیش از 
حد کار کنید، حتماً بدن شما تحلیل خواهد 
رفت و در ادامه راه رسیدن به قله موفقیت با 

مشکالتی روبه رو خواهید شد. 

۲- نادیده گرفتن سالمت روانی و 
عاطفی خود

کارآفرین��ان بیش��تر از اف��راد ع��ادی از 
اس��ترس مزم��ن، اضط��راب و افس��ردگی 
رن��ج می برند، چون س��بک زندگ��ی و کار 
آنه��ا متفاوت اس��ت. اگر جزو این دس��ته 
از کارآفرین��ان هس��تید، کاره��ا را به این 
روال ادام��ه ندهید و برای مش��اوره با یک 

روانشناس جلسه بگذارید. 

۳-خود را مرکز همه چیز دانستن
در راه اندازی کسب و کار خود نمی توانیم 

ابرقهرم��ان باش��یم. باور کنید یا نه، ش��ما 
قرار نیس��ت برای راه اندازی کسب و کارتان 
از نام خ��ود به عنوان برند اس��تفاده کنید، 
فقط تمرکز را بر پیش��برد کارهای سازمان 

بگذارید و از ابرقهرمان بودن بپرهیزید. 

۴- قضاوت کردن
هرکسی اخالقیاتی دارد و مانند انگشتان 
دس��ت، همه انس��ان ها مثل هم نیس��تند. 
نباید براس��اس خلق وخو و ارزش های خود 
قضاوت کنید. س��عی کنیم از دید دیگران 

هم به موضوع نگاه کنیم. 

۵- بازی کردن با کلمات
صحبت از داده کاوی، بیگ دیتا، بازاریابی 
تأثیرگذار و دیگر کلماتی که بسته به زمان 
و م��کان، مهم و بزرگ به نظر می رس��ند، 
نمی تواند ضامن موفقیت شما در مذاکرات 

و جلسات کاری باشد. 

۶- جمع آوری پول به جای افزایش 
درآمد

داش��تن یک حس��اب بانکی پ��ر از پول 
می توان��د لذت بخش باش��د، ول��ی چیزی 
ک��ه از آن مهم ت��ر اس��ت و آینده ش��ما و 
کس��ب وکارتان می تواند در گرو آن باش��د، 

افزایش درآمد خواهد بود. 

۷- حذف اوقات فراغت
درست اس��ت که برای موفق شدن باید 
شبانه روز زحمت کشید، ولی چیزی که در 
اینجا می تواند مهم باش��د، در نظر گرفتن 
زمانی برای بازیاب��ی انرژی و تغییر روحیه 
اس��ت. پس ب��رای موتور انگی��زه خود نیاز 
به س��وخت دارید که آن سوخت از اوقات 

فراغت شما تأمین می شود.
 

 ۸- داشتن یک برنامه
پرهرج ومرج و متناقض

برنام��ه ناس��ازگار پایدار نیس��ت؛ از یک 
برنام��ه کاری روتی��ن و با روال مش��خص 
اس��تفاده کنید که تضمین کننده موفقیت 

شما باشد. 

9- بله گفتن به همه چیز و همه کس
یادگرفت��ن  »ن��ه« گفتن، ی��ک مهارت 

بسیار ارزشمند است. 

۱0- متمرکز شدن بر هدف، نه مسیر 
رسیدن به هدف

ش��ما می خواهی��د به موفقیت برس��ید؟ 
خیلی خوب، شروع کنید. ولی باید در نظر 
داش��ته باش��ید که اگر فقط به هدف نگاه 
کنید و هیچ لذتی از راه رس��یدن به هدف 
نبرید، زندگی خود را از دست خواهید داد. 

س��عی کنید از کاری که انج��ام می دهید، 
نهایت لذت را ببرید. ما فقط یک بار فرصت 

زندگی  کردن داریم. 

۱۱- دنبال کردن کورکورانه راه های 
دیگران

س��عی کنید از افراد دیگ��ر تقلید نکنید، 
چون ش��ما نمی توانید بهترین تقلیدکننده 
بهتری��ن  می توانی��د  ول��ی  ش��وید  دنی��ا 
خودتان باش��ید. در راه رس��یدن به هدف 
یادداش��ت برداری کنید و تمام نکات مهم 
را بنویسید. سپس یک طرح و برنامه جامع 
برای رس��یدن به هدف تبیین کنید و پس 
از دست یافتن به قله موفقیت، برنامه خود 
را با بقیه کارآفرین ها به اشتراک بگذارید. 

۱۲- پرستش ایده کارآفرینی بدون 
چون وچرا

رساندن درآمد به  جایی که بتوان هزینه 
حقوق کارمندان و زندگ��ی خود را تأمین 
ک��رد، می تواند یک روال عادی باش��د. ولی 
بهتر است به مش��کالت نگاهی بیندازید و 
ببینید آیا این واقعاً سبکی از زندگی است 
که ش��ما می خواهید؟ زندگی همیش��ه به 

معنای داشتن یک المبورگینی نیست! 

۱۳- تمرکز بیش ازحد بر خروجی کار
س��عی کنید در راه رسیدن به هدف، در 
مورد بازار و چگونه رقابت کردن با رقیبان 
نیز مطالعه داش��ته باش��ید. هر چه مطالعه 
ش��ما بیش��تر باشد، س��رعت ش��ما نیز در 

درازمدت بیشتر خواهد شد. 

۱۴- بها ندادن به اهمیت هوش 
هیجانی

 ارتب��اط ب��ا دیگ��ران و ایج��اد یک تیم 
کارآمد، یکی از اصول مهم برای رس��یدن 
به موفقیت در بلندمدت به حساب می آید. 

۱۵- نظرخواهی و مشورت کردن فقط 
با افراد هم فکر خود

احساس حمایت بسیار مهم است، اما تنوع 
اندیشه است که باعث پرورش نوآوری می شود. 

۱۶- فقدان صبر و شکیبایی در 
راه اندازی استارتاپ

عجل��ه ب��رای ورود به بازار یک اش��تباه 
بزرگ اس��ت. ب��دون پایه و اس��اس محکم 
حتی اگر در بلندترین نقطه باشید، ممکن 

است سقوط کنید. 
س��عی نکنید از ی��ک کارآفری��ن موفق 
تقلید کنید؛ در ع��وض یاد بگیرید که چه 
چیزی برای شما مفید است. آن را براساس 
شرایط خود تغییر دهید و قله های موفقیت 

را یکی پس از دیگری فتح کنید. 

جدیدتری��ن گزارش ه��ا و آمارها نش��ان 
می دهد کشور فنالند امن ترین کشور برای 
سفر کردن اس��ت. به دنبال آن کشورهای 
امارات و  ایس��لند در رده دوم و س��وم قرار 

می گیرند.             
در این آمارگیری کش��ور انگلس��تان به 
رده 78 و حت��ی پ��س از کش��ور زیمبابوه 
که در رده ش��صتم قرار دارد، سقوط کرده 
اس��ت و  برخالف اینکه کشور آمریکا یکی 
از محبوب ترین مقاصد گردش��گری جهان 
اس��ت اما از لحاظ امنیت این کشور نیز در 

رده 84  قرار دارد.    

در این آمار 10 کش��ور امن جهان برای 
س��فر ک��ردن به ترتی��ب فنالن��د، امارات، 
ایسلند، عمان، هنگ کنگ، سنگاپور، نروژ، 

 سوییس، روآندا و قطر هستند.  
هرچن��د ای��ن آم��ار نش��ان می ده��د 
کش��ورهایی ک��ه در آنه��ا هی��چ حادثه 
تروریس��تی رخ نداده اس��ت در رده های 
باالت��ری قرار گرفته اند و  امن تر ش��ناخته 
شده اند و کشورهایی که در آنها جنگ های 
داخلی برقرار اس��ت یا حوادث تروریستی 
رخ می دهد به رده های پایین  تری سقوط 
خواهند ک��رد. در این گزارش فاکتورها و 

سیاست هایی که ممکن است در سفر یک 
گردشگر و تبدیل کردن او به یک  قربانی 
در س��فر نقش داشته باش��د بررسی شده 
اس��ت. در این رده بندی که 136 کش��ور 
را ارزیابی کرده اس��ت کشور ایران نیز در 
رده   87 ق��رار دارد و ترکی��ه در پله 116 

ایستاده است!  
ناامن تری��ن کش��ورها ک��ه در انته��ای 
ای��ن جدول قرار گرفته اس��ت ب��ه ترتیب 
کش��ورهای کلمبی��ا، یم��ن، الس��الوادور، 

پاکستان و نیجریه  هستند.       
MSN :منبع

 اگر کارآفرین هستید
از انجام این کارهای اشتباه پرهیز کنید

۱0 کشور امن جهان 

یک بررس��ی ت��ازه علمی می تواند مردانی با ظاهر ناج��ذاب را به جذب زنان 
امیدوارت��ر کند چون این پژوهش جدید می گوید که تنها ش��کل ظاهری برای 
زنان مهم نیس��ت؛ مردان با نش��ان دادن خالقیت و شوخ طبعی بر شانس شان 

برای جذب زنان می افزایند. 
تاکنون تجربه این مسئله را ثابت کرده بود، اما اینک بررسی دانشمندان نیز 
گواه آن شده است؛ مردانی با ظاهری کمتر شکیل اما با شوخ طبعی و خالقیت 

شانس زیادی برای جذب شریک دلخواه زندگی خود دارند. 
کریستوفر واتکینز، روانشناس و نویسنده یک بررسی جدید از دانشگاه ابرتی 
اس��کاتلند می گوید:  »تیپ های خالق اما نه چندان خوش س��یما تقریبا مانند 

مردان خوش تیپ ولی نه چندان خالق جذاب به نظر می رسند.«
از همه جذاب تر برای زنان مردانی  هستند که هم خوش تیپ و هم خالق اند، 
ام��ا محققان این مس��ئله را درمورد زنان صادق ندانس��ته اند، یعنی زنان نازیبا 
نمی توانن��د از هوش و خالقیت خود بهره گرفت��ه و کمبود مالحت ظاهر خود 

را جبران کنند. 
این بررس��ی در دو مرحله انجام ش��د؛ در مرحله اول به گروهی از داوطلبان 
تصاویری از چند مرد و زن داده و از آنها خواسته شد نظرشان را راجع به میزان 

جذابیت این افراد بگویند. 
در دومین مرحله همین تصاویر به گروهی دیگر داده ش��د با این تفاوت که 
این بار همراه با تصاویر، نظر این اشخاص در مورد مسائلی مشخص نیز عنوان 
ش��ده بود. نیمی از این نظرها بس��یار موضوع محور یا خسته کننده بود و نیمی 

دیگر خالق و همراه با شوخ طبعی. 

هوش، فرد را جذاب می کند
از دومی��ن گروه نیز خواس��ته ش��د قضاوت خ��ود را در م��ورد تصاویری که 
می بینند، ارائه دهند. این بار به صورت ناگهانی دیده شد که مردانی نه چندان 
خوش چه��ره به مذاق زنان خوش آمده ان��د. چرا؟ چون آنها نظرهای جالب تر و 

هوشمندانه تری داده اند. 
ام��ا در مورد زنان این مس��ئله چندان تفاوتی در میزان جذابیت ش��ان ایجاد 

نمی کند. واتکینز این پدیده را با تکامل انسان پیوند داده است. 
ب��ه گفته او، زنان »انتخاب کنندگانی مطمئن تر« نس��بت به مردانند، چرا که 
وقتی موضوع بر سر انتخاب شریک زندگی است، زن ها مطابق تجارب برگرفته 
از تکام��ل، مردانی را انتخاب می کنند که امنیت و فرزندانی س��الم را تضمین 

خواهند کرد. 
خالقیت و ش��وخ طبعی نیز چون نشانه های هوش محسوب می شوند در این 

مقوله جا می گیرند. 
به گفته  واتکینز، اینها عواملی هس��تند که نشان می دهند این فرد »می تواند 
زمان و تالش خود را روی وظیفه ای خاص بگذارد و مس��ائل را از دیدگاهی نو 
بنگ��رد که هر دو بقا را تضمین می کند.« به همی��ن دلیل این خصوصیات در 

انتخاب شریک زندگی امتیاز محسوب می شود. 

چه چیزی مردان نازیبا را جذاب می کند
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رئیس جمه��وری آمریکا، کره ش��مالی را یک تهدید خوان��د و از دولت چین 
خواس��ت تا تمام ت��الش خود را برای نفوذ ب��ر پیونگ یانگ ب��ه کار بگیرد. به 
نقل از خبرگ��زاری پی.تی.آی، دونالد ترامپ، رئیس جمه��وری آمریکا در یک 
نشس��ت خبری با پائولو جنتیلونی، نخس��ت وزیر ایتالیا گفت: کره شمالی یک 
تهدید اس��ت، بنابراین ما بای��د ارتش خودمان را به س��رعت تقویت کنیم. در 
یک بازه کوتاه مدت گذش��ته اتفاقات زیادی رخ داده است. به نظرم در 91 روز 
گذش��ته این رخدادها اتفاق افتاده اس��ت. ما تالش های خوبی انجام داده ایم و 
کارهای زیادی هم داریم که باید انجام ش��ان بدهیم. ما در موقعیت خوبی قرار 
داریم. وی همچنین ابراز خوش��بینی کرد که چی��ن می تواند از توانایی و نفوذ 
خود برای تأثیر گذاری بر دولت کره ش��مالی و رهبری این کشور استفاده کند. 
ترامپ در پاس��خ به س��وال یکی از خبرنگاران که از وی درباره وضعیت ثبات 
روانی رهبر کره ش��مالی پرس��ید، گفت: امیدوارم که او از نظر روانی در ثبات 
قرار داش��ته باش��د. باید مراقب او بود. وی که اوایل ماه جاری میالدی با ش��ی 
جین پین��گ، رئیس جمهوری چی��ن در آمریکا دیدار کرد، گفت: من به همتای 
چینی خود گفتم که اگر اقداماتی را درباره کره شمالی انجام دهد، واشنگتن و 
پکن می توانند اقدامات و تبادالت تجاری بهتر و بیش��تری با هم داشته باشند. 
م��ن امیدوارم رئیس جمهوری چین بیش��ترین تالش خ��ود را برای این کار به 

خرج دهد. 

درخواست کره شمالی برای برگزاری نشستی درباره قطعنامه های 
شورای امنیت علیه این کشور

پیونگ یانگ از س��ازمان ملل خواست که نشستی را درباره قطعنامه های 
این سازمان علیه کره شمالی برگزار کند. به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
هیأت دائمی کره ش��مالی در سازمان ملل در بیانیه ای از دبیرخانه سازمان 
ملل درخواست کرد که نشستی را درباره قطعنامه های شورای امنیت علیه 
پیونگ یانگ برگزار کند. به نوشته این بیانیه، هیأت کره ای درخواست خود 
را مبنی بر برگزاری یک نشست بین المللی با حضور کارشناسان حقوقی در 
سریع ترین زمان ممکن برای بررس��ی قطعنامه های اعمالی شورای امنیت 
س��ازمان ملل توس��ط دبیرخانه این س��ازمان مطرح می کند. کره ش��مالی 
م��اه ژانویه نیز به دبیرخانه س��ازمان ملل پیش��نهاد برگزاری این نشس��ت 
بین الملل��ی را با حضور کارشناس��ان حقوقی برای بررس��ی مبنای حقوقی 
قطعنامه های س��ازمان ملل درباره کره ش��مالی مطرح کرده بود اما شورای 
امنیت و دبیرخانه س��ازمان ملل زمانی را برای برگزاری این نشس��ت بیان 
نک��رده بودند. در حال حاضر تنش ها میان پیونگ یانگ و جامعه بین المللی 
به دلیل آزمایشات اخیر موشکی و هسته ای این کشور افزایش یافته است. 
به نوش��ته این بیانیه، دلیل اصلی افزایش تنش ها، سیاست خصمانه آمریکا 
علیه کره ش��مالی از جمله برگزاری رزمایش های مشترک این کشور با کره  

جنوبی است. 

برنامه موشکی زیردریایی کره شمالی به سرعت در حال پیشرفت است
گروهی هشت نفره از کارشناسان سازمان ملل گزارش دادند که کره شمالی 
به سرعت در حال پیشرفت در ساخت زیردریایی هایی است که قابلیت شلیک 
موشک و موش��ک های بالستیک نصب ش��ده روی زیردریایی را دارند. به نقل 
از خبرگزاری اس��پوتنیک، در گزارش این هیأت آمده اس��ت: تحوالت س��ریع 
تکنولوژیکی در بازه ای بس��یار کوتاه در کره شمالی نتیجه پیشرفت این کشور 
در عملیاتی کردن سیس��تم های زیردریایی اس��ت که قابلیت ش��لیک و نصب 
موش��ک های بالس��تیک را دارند. تصاویر به دس��ت آم��ده از زیردریایی کالس 
»گورائه«، جزییات مربوط به موش��ک های قابل نصب روی زیردریایی موس��وم 
به»KN-11« و »پوکوکس��ونگ 1« در این گزارش دیده می شود. لوله مربوط 
به شلیک موشک روی زیردریایی گورائه نشان می دهد که این یک نمونه اولیه 
اس��ت و تغییراتی برای پرتاب و ش��لیک آن در حال انجام اس��ت. در ادامه این 
گزارش همچنین آمده است: این تغییرات و سایر اقدامات از سوی کره شمالی 
به این معناست که پیونگ یانگ به دنبال استفاده از آنها روی زیردریایی هاست. 
دولت کره ش��مالی در سال 2016 پنج موشک »KN-11« را آزمایش کرد و 
چهار مورد آزمایش این موشک ها نیز ظرف پنج ماه در منطقه »سینپو« صورت 

گرفته که نشان دهنده روند پیشرفت سریع آن است. 
منبع: رویترز

ترامپ بار دیگر کره شمالی را یک تهدید خواند

خـبــــــر
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