
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت استفاده از منافع 
این صندوق برای تأمین اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های 
س��رمایه ای و بازپرداخت بدهی های دولت به هر ش��کل ممنوع 

است. 
ب��ه گ��زارش  »فرصت ام��روز«، احم��د دوست حس��ینی در 
ش��انزدهمین همای��ش علمی،کاربردی اقتص��اد مقاومتی که به 
هم��ت انجمن مدیریت ایران در دانش��گاه خاتم برگزار ش��د، به 
اه��داف و الزامات ناظر ب��ر اعطای تس��هیالت از منابع صندوق 
توس��عه ملی پرداخت و گفت: صندوق توس��عه ملی تس��هیالت 
را تنه��ا ب��ه ص��ورت ارزی پرداخ��ت می کند و س��رمایه گذاران 
استفاده کننده از این تسهیالت اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار 

داخلی را ندارند. 
دوست حس��ینی به عاملی��ت بانک ها برای اعطای تس��هیالت 
صندوق توس��عه ملی اشاره کرد و ادامه داد: این صندوق توسعه 
ملی ب��ا تمام بانک های کش��ور قرارداد عاملی��ت دارد و اعطای 
تسهیالت این صندوق تنها از طریق عاملیت بانک های دولتی و 

غیردولتی انجام می شود. 
رئیس هیأت عامل صندوق توس��عه ملی با ارائه پیش��ینه ای از 
مفهوم اقتصاد مقاومتی و لوازم تحقق آن بیان کرد: هر اقتصادی 
ب��ا دو گ��روه خطر درون��ی و بیرونی مواجه اس��ت. از این  رو هر 
اقتصادی باید چالش های درون زا و برون زای خود را شناسایی و 
با سیاست گذاری درست در جهت برطرف کردن آن اقدام کند. 
وی با بیان اینکه یک اقتصاد بس��ته، به طور طبیعی میراس��ت 
و تبادل و دادوس��تد از پیش نیازهای رشد اقتصادی است، گفت: 
درآمدهای نفتی از عوامل آس��یب پذیری اقتصاد ایران اس��ت و 

رشد و توسعه اقتصادی از دو طریق رشد متکی بر منابع طبیعی 
و توس��عه مبتن��ی بر خالقی��ت و نوآوری منابع انس��انی حاصل 
می ش��ود که در ادام��ه می تواند متکی بر مناب��ع تجدیدپذیر یا 

تجدیدناپذیر باشد. 
دوست حس��ینی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران به طور عمده بر 

نفت و گاز به عنوان منابع طبیعی تجدیدناپذیر 
کاهنده متکی اس��ت که از نتای��ج آن برون زا 
بودن این درآم��د و دولتی  بودن مدیریت این 

درآمد است. 
رئی��س هی��أت عامل صندوق توس��عه ملی 
گفت: این مشکل سبب افزایش قدرت واردات 
غیر متکی ب��ه تولید و تولیدزدای��ی، بی ثباتی 
ناش��ی از تحوالت اقتصادی و سیاسی خارجی 
و همچنین شکل گیری نهادها و سیاست های 
ضعی��ف، نا کارآمد، غیر بهره  ور و احیاناً فاس��د 

خواهد شد. 
دوست حس��ینی ب��ه مخاط��رات حاصل از 
این نوع اقتصاد اش��اره و بی��ان کرد: بی ثباتی 
متغیره��ای کالن اقتصادی، ن��رخ ارز، تورم و 
سیاس��ت های تجاری  )ممنوعیت های تجاری 
و همچنین قاب��ل پیش بینی نبودن تعرفه های 

تجاری(، بی ثباتی در بودجه دولت  )نوس��انات و فراز و فرودهای 
هزینه های جاری و سرمایه گذاری های دولتی(، توسعه نهادهای 
ضعیف و توزیع کننده رانت، رشد و گسترش بنگاه های غیر بهره ور 
و رانت جو، توس��عه اختالفات و درگیری های جناحی و مس��ابقه 

بر س��ر تس��لط یافتن بر توزیع ای��ن منابع از جمل��ه  پیامدهای 
اقتصادهای متکی بر نفت و گاز است. 

وی به تش��ریح ویژگی های اقتص��اد مقاومتی پرداخت و ادامه 
داد: اقتص��اد مقاومت��ی یعنی اقتصادی که سیاس��ت گذاران آن 
عالوه بر توانایی رفع ضعف های درون زا، ظرفیت و اراده چیرگی 

بر چالش های برون زای اقتصاد را نیز داشته باشند و با جدیت و 
سیاست های سازگار برای تحقق آن اقدام کنند. 

دوست حسینی تأس��یس صندوق های ثبات ساز، صندوق های 
پس انداز و صندوق های توسعه ای را در کشورهایی که درآمدهای 

فراوان ارزی از صادرات منابع طبیعی داشته اند، راه  چاره ای برای 
آفت زدای��ی از درآمدهای ارزی هنگفت ناش��ی از صادرات منابع 

 طبیعی و استفاده بهینه از آن عنوان کرد. 
وی با بیان اینکه صندوق توس��عه ملی در ایران در س��ال 90 
تأس��یس شد، گفت: وجه مش��ترک این صندوق ها، تالش برای 

حفظ ثبات اقتصاد کالن است. 
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی یکی 
از کارکردهای ای��ن صندوق ها را عاملی برای 
افزایش ظرفیت ج��ذب اقتصاد قلمداد کرد و 
گفت: تأمی��ن مالی ص��ادرات در قالب اعتبار 
فروشنده، تأمین مالی صادرات در قالب اعتبار 
خریدار، جهت گیری برای اهرمی  کردن منابع 
صن��دوق برای افزایش س��هم بخش خصوصی 
و مش��ارکت های خارجی  در پروژه ها و تعبیه 
تأثیرگ��ذاری بر کیفیت  مکانیزم هایی ب��رای 
سرمایه گذاری ها از جمله این سیاست ها است 

که باید تکمیل شده و توسعه پیدا کنند. 
دوست حس��ینی هدف از تأس��یس صندوق 
توس��عه مل��ی را تبدی��ل بخش��ی از منابع به 
ثروت ه��ای مان��دگار، مول��د و س��رمایه های 
زاین��ده اقتص��ادی و حفظ س��هم نس��ل های 
آین��ده از منابع نف��ت و گاز و فرآورده های نفتی از طریق تأمین 
مال��ی طرح ه��ای اقتص��ادی و س��رمایه گذاری در قالب اعطای 
تس��هیالت بانکی به بخش های غیردولتی و س��رمایه گذاری در 
بازارهای پولی و مالی خارج��ی عنوان کرد.  وی درباره مصارف 

صندوق توس��عه ملی نیز گفت: اعطای تس��هیالت به بخش های 
خصوص��ی، تعاون��ی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسس��ات 
عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای 
توجیه فنی، مالی و اقتصادی، اعطای تسهیالت صادرات خدمات 
فنی و مهندس��ی به ش��رکت های خصوصی و تعاونی ایرانی که 
در مناقصه ه��ای خارجی برنده می ش��وند از طری��ق منابع خود 
یا تس��هیالت سندیکایی، اعطای تس��هیالت خرید به طرف های 
خریدار کاال و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور، 
س��رمایه گذاری در بازاره��ای پول��ی و مالی خارج��ی و اعطای 
تس��هیالت به س��رمایه گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط 
رقابتی و بازدهی مناس��ب اقتصادی ب��ه منظور جلب و حمایت 
از س��رمایه گذاری در ایران با رعایت اصل 80 قانون اساس��ی از 

مصارف این صندوق است. 
دوست حسینی در پایان با تأکید بر لزوم اطالع رسانی به مردم  
در خصوص فعالیت های صندوق توس��عه ملی خاطرنش��ان کرد: 
هر ک��س هر طرحی دارد که تصور می کن��د توجیه اقتصادی و 
مال��ی دارد، می تواند به بانک هایی که ب��ا صندوق قرارداد دارند 
مراجع��ه کن��د و طرح خود را ارائه ده��د. همچنین فرآیند کلی 
بررس��ی درخواست تس��هیالت از منابع صندوق توسعه ملی در 

پایگاه اینترنتی این صندوق قابل دسترسی است. 
گفتنی اس��ت در پایان این همایش، جلس��ه پرس��ش و پاسخ 
برگزار ش��د و کارشناس��ان و دانش��جویان و جمع��ی از فعاالن 
اقتصادی، پرس��ش های خود را درباره عملکرد صندوق توس��عه 
مل��ی مطرح کرده و احم��د دوست حس��ینی و همچنین مجید 

قاسمی، رئیس انجمن مدیریت ایران به سواالت پاسخ دادند. 

حجت االسالم والمس��لمین دکتر حسن  روحانی رئیس جمهور 
عصر روز گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن طرح 
مهم ترین مسائل کش��ور به ویژه پس از  حضور پرشور و حماسی 
ملت ایران در انتخابات ریاس��ت جمهوری و ش��وراهای اسالمی 
شهر و روس��تا، مواضع  جمهوری اسالمی ایران را  درباره مسائل 

منطقه ای و بین المللی تشریح و تبیین کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، حسن روحانی در ابتدای 
 این نشس��ت با قدردانی از حضور گس��ترده م��ردم در انتخابات 
29 اردیبهشت ماه و ابراز خرسندی از سخن گفتن با ملت بزرگ 
ایران از طریق رسانه های همگانی گفت: ملت ما در این انتخابات 
ب��ا حضور 42میلیون��ی خود در پای صندوق ه��ای آرا، حضوری 

بی نظیر را در تاریخ ایران به نمایش گذاشت. 
دکت��ر روحانی اظهار داش��ت: مردم با این انتخاب خواس��تند 
بگویند در کش��ور ما تکثر به رسمیت شناخته شده است و هیچ 
گ��روه، جناح، تفکر و ایده ای قابل حذف نیس��ت، همه هس��تند 
و حضور دارند و از همه باید برای س��اختن ای��ران پرآوازه بهره 
بگیریم.  رئیس جمهوری با بیان اینکه در این انتخابات مردم در 
طراز باالترین دموکراس��ی های جهان حضور پیدا کردند، گفت: 
مردمی که دارای مش��کالت اقتصادی هس��تند و در روستاها با 
مش��کالت زندگی می کنند، به پول»نه« گفتند و به خوبی اعالم 
کردند که ما می فهمیم آب ش��ور عطش را کم نمی کند. مردمی 
که به فکر اقتصاد بزرگ تر هس��تند به درآم��د ملی 2.5 برابری 

تخیلی»نه« گفتند. 
دکت��ر روحانی »نه« م��ردم به فریب��کاران را مهم ترین بخش 
انتخاب��ات 29 اردیبهش��ت ماه برش��مرد و اف��زود: برخی تالش 
کردند به مردم بگویند دین آنان در خطر اس��ت و س��ند 2030 

که ریش��ه اش مربوط به سال 1990 بازمی گردد علیه دین مردم 
اس��ت؛ س��ندی که نه ما، بلکه هیچ کشوری آن را امضا نکرده و 
صرفا یک توصیه اس��ت و دولت یازدهم نیز به صراحت نوش��ته 
اس��ت ما آن نکاتی را ک��ه با دین، فرهنگ و اخالق ما س��ازگار 
نیس��ت، نمی پذیری��م.  رئیس جمهوری با بی��ان اینکه مردم ما 
متدین و به دین و فرهنگ خودش��ان بس��یار حس��اس هستند، 
اما این دروغ ها کارگر نیفتاد، گفت: مردم به تخریب و س��خنان 
غیردقی��ق »ن��ه« و به وح��دت، اتحاد، تعادل، عام��ل، اعتدال و 

عقالنیت »آری« گفتند. 
دکتر روحانی با اش��اره به اینکه بسیار مهم بود که مردم ما در 
ای��ن انتخابات به همه نهادها و ارگان ها گفتند هر کس به جای 
خ��ود هرکس به کار خود، افزود: مردم به نیروهای مس��لح ما از 
عمق جان عش��ق می ورزند، مردم ما به رس��انه ها هم عالقه مند 
هس��تند، به قوای دیگر هم عالقه مند هستند، اما نمی پذیرند که 
یک نهاد ملی یا حتی به یک معنا فراملی به یک نهاد فروملی و 

به یک جناح تبدیل شود. 
رئی��س جمه��وری با بیان اینک��ه والیت فقی��ه و مقام معظم 
رهبری متعلق به کل ملت ایران اس��ت، گف��ت: مردم گفتند ما 
احت��رام نهاده��ای خودمان را حفظ خواهیم ک��رد و این نهادها 

متعلق به کل مردم و نه یک گروه یا جناح خاص است. 
دکتر روحانی تصریح کرد: مردم خواس��تند اعالم کنند ما یک 

ملت هستیم و صدای ما باید شنیده شود. 
رئی��س جمهوری ب��ا بیان اینک��ه همه مردم تران��ه و صدای 
موس��یقی وحدت ش��ان یکس��ان بود، گفت: همه اقوام، مذاهب، 
روستایی و شهری، همه مثل هم رأی دادند. همه گفتند ما یک 
مسیر را انتخاب کرده ایم؛ مسیر وحدت، اعتدال و عقالنیت برای 

پیشرفت ایران و اقتصاد کشورمان. 
دکتر روحان��ی افزود: مردم می دانند اقتص��اد بدون وحدت و 
اتحاد پیش��رفت نخواهد کرد. مردم می دانن��د اقتصاد در رقابت 
معقول اقتصادی که رقابت بر مبنای کیفیت محصول باش��د، نه 
بر مبنای قدرت سیاس��ی یا امنیتی، پیشرفت می کند. مردم به 
برنامه رأی دادند و می دانس��تند که اقتصاد و اش��تغال در سایه 
سرمایه گذاری امکان پذیر است و سرمایه گذاری در سایه امنیت، 

آرامش، آزادی و تعامل سازنده با جهان امکان پذیر است. 
رئیس جمهور اظهار داشت: مردم خواستند بگویند هیچ کس 
ح��ق ندارد س��لیقه خود را به دیگران تحمی��ل کند و همه باید 
تابع قانون باش��یم و هیچ فرد و نهادی فرای قانون نمی شناسیم. 
س��لیقه ها به جای خودش محترم اس��ت اما تحمیل سلیقه معنا 
و مفهوم��ی ن��دارد. م��ردم می خواهند طبق دی��ن و فرهنگ و 
انقالب ش��ان زندگی کنند. مردم بهتر از هم��ه معنای انقالب را 
می فهمند. این مردم بودند که در انقالب همه گفتند اس��تقالل، 
آزادی و جمهوری اسالمی و انقالب غیر از این سه کلمه نیست. 
دکتر روحانی با تأکید بر اینکه همه مردم ما انقالبی هس��تند 
و هی��چ کس حق ندارد انقالب را به درون خیمه خود بکش��اند، 
تصریح کرد: انقالب، دین و اعتقادات ما آس��مانی بر سر همه ما 
است. همه ملت نس��بت به دین، اعتقادات و فرهنگ دینی شان 
حس��اس هس��تند. انتخابات ما یک پیام داشت؛ مردم خواستند 

بگویند  ای همه مسئوالن، مردم را باور کنید. 
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مردم قدرت ملی هستند؛ مردم 
یعنی فرهنگ، ایرانیت و اس��المیت، مردم یعنی انقالب اسالمی 
و یعن��ی دموکراس��ی. جوان ها، زن��ان و اقوام م��ان را باور کنیم. 
مرزنش��ین های مان را باور کنیم. رأی مرز نش��ین ها، روستاییان 

و حاشیه نش��ین های کالنش��هرها را ببینید. با آنکه در فش��ار و 
زحمت ان��د، اما ب��رای آینده و سرنوشت خودش��ان پای صندوق 
آراء آمدن��د.  دکتر روحانی با اش��اره به اینکه مردم خواس��تند 
بگویند پیش��اپیش، 40س��الگی انقالب را جشن گرفتیم، گفت: 
مردم خواس��تند بگویند ما برای قرن آینده یعنی س��ال 1400 
خود را آماده کردیم. مردم خواستند به ملت های منطقه بگویند 
ما در کنار ش��ما هس��تیم؛ ملت ایران و دولت دوازدهم در کنار 
ش��ما هستند تا تروریسم را ریشه کن کرده و ثبات را به منطقه 
ب��از گردانیم.  رئیس جمهور اضافه کرد: ملت ایران خواس��ت به 
جهانی��ان بگوید، ما ب��ا احترام متقابل و برپایه منافع مش��ترک 
حاضریم با هم تعامل و همکاری کنیم. خواستیم به دنیا بگوییم 
پیش��رفت منطقه و جهان بدون اتحاد و هماهنگی و همزیستی 
مس��المت آمیز امکان پذی��ر نیس��ت و خالصه پی��ام انتخابات ما 

همبستگی ملی و گفت وگوی بین المللی بود. 
رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تا چه اندازه 
در عملی کردن وعده های��ی که در طول انتخابات به مردم داده 
جدی اس��ت، اظهار داش��ت: من در انتخابات وعده هایی دادم و 
گفتم همه تالشم این است که به وعده هایم عمل کنم. در دولت 
یازدهم هم وعده های زیادی دادم و تا حد زیادی در اجرای آنان 
موفق بودم. در آن دوره با کاهش قیمت نفت هم مواجه شدیم، 

اما مردم کمک کردند و گام هایی برداشتیم. 
وی اف��زود: ما در صادرات غیرنفتی حتماً برنامه ریزی و تالش 
خواهیم کرد و می کوشیم ساالنه 25درصد صادرات غیر نفتی مان 
را افزای��ش دهیم و آن را به میزان دو برابر حد فعلی برس��انیم. 
ما تالش مان بر این اس��ت و در همی��ن زمینه هم هدف گذاری 

کرده ایم و معتقدیم که با شرایط فعلی این کار شدنی است. 

وی با بیان اینکه  »ایجاد س��االنه 950 هزار شغل را در برنامه 
دولت دوازدهم داریم«، ادامه داد: ایجاد این میزان شغل عددی 
اس��ت که در برنامه 5 ساله که توس��ط مجلس شورای اسالمی 
تصویب ش��ده است بر آن تأکید شده، اما با شرط و شروط هایی 
از جمله اینکه باید س��رمایه گذاری هایی انجام ش��ود و نیز گفته 
شده که الزم است 770هزار میلیارد تومان پول برای این میزان 
ایجاد شغل هزینه ش��ود که از این میان 65هزار میلیارد تومان 

باید از طریق سرمایه گذاری خارجی جذب شود. 
رئیس دولت دوازدهم تأکید کرد: ما تالش مان این اس��ت که 
س��رمایه گذاری های خارجی و داخلی را جذب کنیم و البته هر 
کاری ک��ه دولت انجام دهد با کم��ک و حضور مردم امکان پذیر 
خواهد بود. ما برای کس��انی که در فشار اقتصادی هستند تالش 
می کنیم که مستمری ش��ان را به س��ه برابر افزای��ش دهیم. ما 
این کار ش��روع کرده ای��م و تالش مان این اس��ت که فقر مطلق 
را در س��ال 1400 از بی��ن ببریم.  وی با بی��ان اینکه »ما برای 
برنامه های مان ب��ر مبنای اصول کارشناس��ی و کتابی که تحت 
عن��وان برنامه دولت دوازده��م تدوین کرده ای��م عمل خواهیم 
کرد«، اظهار داشت: ما برای اجرای وعده های مان تمام تالش مان 
را به کار می بریم و از مردم هم کمک می خواهیم. از همه رقبایم 
در انتخاب��ات کمک می خواه��م. از تمام احزاب و جناح ها کمک 
می خواه��م. از رقبای��م تش��کر می کنم و از کس��انی که مخالف 
دولت م��ان بودند و هس��تند کمک می خواهی��م؛ چراکه ما برای 
کش��ورمان کار می کنیم و همانطور که رهب��ری گفت که برای 
کشورتان به پای صندوق های رأی بیایید حتی اگر نظام را قبول 
ندارید، ما هم می گوییم کس��انی که دولت را قبول ندارند برای 

کشورشان به صحنه بیایند و کمک کنند. 

رئیس جمهور اعالم کرد

محو فقر مطلق در سال 1400
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مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی در گزارشی با بررسی 
»میزان انطباق قانون برنامه ششم توسعه« با سیاست های کلی برنامه 
ششم و اقتصاد مقاومتی، 12 چالش پیش روی این برنامه را برشمرده 

و تبیین کرده اس��ت.  ب��ه گزارش »فرصت ام��روز«، مرکز 
پژوهش های مجلس برای انطباق برنامه ششم توسعه...

مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد

۱۲ چالش برنامه ششم توسعه
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رئیس جمهور اعالم کرد

محو فقر مطلق در سال 1400

رکود، تورم، نابرابری و بیکاری

 4 چالش مهم اقتصادی
پیش روی دولت دوازدهم

2

تصمیم مهم و حساس رئیس جمهور درباره ترکیب تیم اقتصادی کابینه دوازدهم

آزمون بزرگ دولت
3

ب��ه عقیده خیل��ی از کارشناس��ان، دولت یازدهم ب��ه لحاظ حضور 
چهره های اقتصادی در کابینه یکی از اقتصادی ترین دولت های بعد از 
انقالب بود، اما با گذشت زمان ناهماهنگی بین برخی از این چهره های 
اقتصادی موجب انتقاد کارشناس��ان قرار گرفت. اکنون قریب به اتفاق 
کارشناسان از آقای روحانی انتظار دارند ضمن جوان و چابک تر کردن 

کابین��ه، در چینش تیم اقتص��ادی تمام توان خود را ب��ه کار گیرد و 
ضرورت هماهنگی میان آنها مورد توجه قرار گیرد.  کارشناسان اعتقاد 
دارند حل مش��کالت اقتصادی کش��ور و عمل به وعده های ارائه شده 
توس��ط رئیس جمهور در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 
اخیر تنها از مسیر انتخاب افراد شایسته و هماهنگ در تیم اقتصادی 

می گذرد.  دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان دیروز در همین زمینه به ایرنا 
گفت: آنچه مردم در این انتخابات از خود نشان دادند، بسیار مشخص 
است و آن اینکه مردم ایران به درجه ای از بینش اجتماعی و سیاسی 

رس��یده اند که دیگر فریب مطالب بی پایه و اساس��ی مثل 
افزایش یارانه را نمی خورند.  این اقتصاددان اظهار داشت...

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی اعالم کرد 

چیره شدن بر چالش های برون زای اقتصاد از لوازم اقتصاد مقاومتی است

از واپس زنی مخاطب تا تجربه مشارکت در امور خیر 

 برگ های برنده ای که گاه
محکوم به شکستند 

مدیریتکسبوکار

10

سرمقاله
 5 توصیه مهم

به دولت دوازدهم

جلوگیری از گس��ترش فس��اد 
در طرح تحول س��المت، کاهش 
دول��ت،  ج��اری  هزینه ه��ای 
اصالحات جدی در فرمانداری ها 
ب��رای از بی��ن ب��ردن خمودگی 
و کس��لی حاک��م ب��ر ش��هرها و 
اس��تان ها، پیگی��ری اصالح��ات 
ج��دی در زمینه ه��ای مختل��ف 
اقتصاد و دنبال کردن راه حل های 
فوری و انقالبی برای از بین بردن 
مسئله ای  پنج  بیکاری،  مش��کل 
اس��ت که دولت دوازده��م باید 
در چهار س��ال آینده آن را دنبال 
کند.  یکی از مهم ترین اقداماتی 

که دولت دوازدهم باید به آن...
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سعید لیالز
کارشناس اقتصادی



گرچ��ه در دول��ت یازده��م تورم 
کنترل شد و س��ال ۱۳۹۵ نیز سال 
رکورد رش��د اقتصادی برای اقتصاد 
ایران به ثبت رس��ید ولی با این حال 
هنوز مس��ئله تورم، رشد اقتصادی و 
همچنین موضوعات��ی مانند کاهش 
ن��رخ بیکاری و کاه��ش نابرابری در 
اقتص��اد ای��ران را می توان مس��ائل 
مهمی دانس��ت که اقتصاد ایران در 
چهار س��ال آین��ده ب��ا آن رو به رو 

خواهد بود. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، در تبلیغات 
انتخابات��ی دولت دوازده��م، یکی از 
مهم ترین مناقش��ات میان نامزدهای 
اقتصادی  مس��ائل  ریاست جمهوری، 
بود؛ مسائلی از قبیل رکود، نابرابری، 
بی��کاری و نظای��ر آن. موضوعات��ی 
که اغلب فقط طرح مس��ئله ش��د و 
جریان مناظرات و بررسی برنامه های 
نامزدهای انتخاباتی نشان می داد که 
هیچ کدام برنامه مش��خص و مدونی 
برای ساماندهی این مسائل نداشتند. 
با این حال اغلب آنچه در جریان این 
مناظرات مطرح می شد، خود یکی از 
چالش های اقتصاد ایران در سال های 
آتی است که باید دید دولت چگونه 

می تواند آنها را مدیریت کند. 

نابرابری و آرزوهای کاهش 
شکاف طبقاتی

نابراب��ری یکی از مس��ائل اقتصاد 
ایران اس��ت؛ موضوعی که دس��تاویز 
انتخاب��ات  نامزده��ای  برخ��ی 
برای  دوازده��م،  ریاس��ت جمهوری 
کس��ب رای بیش��تر ش��ده ب��ود. به 
ای��ن ترتی��ب که بعضی ب��ا تاکید بر 
اینک��ه نابراب��ری در اقتص��اد ایران 
بس��یار شدید اس��ت و با بیان اینکه 
برنامه هایی ب��رای کاهش آن دارند، 
سعی در جلب آرای افرادی داشتند 
ک��ه از نابراب��ری در اقتص��اد ای��ران 

آسیب دیده اند. 
یکی از ش��اخص های اندازه گیری 
نابراب��ری در اقتص��اد، ضریب جینی 
ای��ران در  اس��ت. ضری��ب جین��ی 
ب��وده  س��ال ۱۳۹۵ مع��ادل ۰.۳۹ 
اس��ت. بررس��ی وضعیت کشورها از 
نظر ضری��ب جینی نش��ان می دهد 
با  اس��کاندیناوی  حوزه  کش��ورهای 
کمتری��ن می��زان نابراب��ری، ضریب 
جینی معادل ۰.۲۳ ت��ا ۰.۲۵ دارند 
و برخی کش��ورهای آفریقای جنوبی 
ب��ا ضری��ب جین��ی باالت��ر از ۰.۶۰ 
بیش��ترین نابراب��ری را دارند. از این 
جه��ت ایران در میانه این طیف قرار 

دارد. 
ماج��رای فیش های حقوقی و قیل 
 و قال ه��ای مرب��وط ب��ه آن، یکی از 
زنگ هشدارهایی بود که نشان دهنده 
برخی ابعاد نابرابری در اقتصاد ایران 

ب��ود. به ای��ن ترتی��ب، در حالی که 
برخ��ی اعض��ای هیات مدیره ه��ا در 
اقتص��اد ای��ران حقوق های��ی تا ۵۰ 
میلیون توم��ان در ماه دریافت کرده 
و از انواع تس��هیالت برخوردار بودند 
که حداقل دستمزد کارگر و کارمند 
در ای��ران در حدود ۸۰۰ هزار تومان 
تعیین ش��ده ب��ود. این ام��ر به ویژه 
زمان��ی حائ��ز اهمیت می ش��ود که 
بدانی��م افرادی که کمتر از ۳ میلیون 
توم��ان درم��اه درآم��د دارن��د و در 
شهرهای بزرگ زندگی می کنند، زیر 

خط فقر قرار می گیرند. 
گرچه در س��ال گذش��ته اقداماتی 
ب��رای کاهش س��قف درآم��د برخی 
مدیران ص��ورت گرف��ت، ولی نکته 
اینج��ا ب��ود ک��ه معضل اصل��ی در 
ای��ن ماج��را نه ب��اال ب��ودن درآمد 
مدی��ران بلک��ه پایین ب��ودن درآمد 
حداقل بگیران بود، معضلی که دولت 
دوازدهم باید چاره ای اساس��ی برای 

آن بیندیشد. 
پرداخ��ت یارانه های نقدی یکی از 
راهکارهایی بود که دولت دهم برای 
کاهش نابراب��ری در اقتصاد ایران به 
کار بست. گرچه این اقدام به صورت 
مقطع��ی ضریب جین��ی را تا ۰.۳۸ 
کاه��ش داده بود، ولی به مرور زمان 

تاثیر آن از بین رفت. 
در جری��ان مناظرات اقتصادی نیز 
مس��ئله پرداخت یارانه ه��ا بار دیگر 
مطرح ش��د؛ به این ترتیب که برخی 
نامزدهای ریاس��ت جمهوری با تاکید 
بر افزای��ش یارانه های نق��دی، قول 
دادن��د که به ای��ن ترتیب به کاهش 
فق��ر و نابراب��ری در اقتص��اد ایران 
کمک کنن��د. البته ای��ن موضوع با 

 واکنش ش��دید محافل کارشناس��ی 
رو به رو ش��د، چرا ک��ه اقتصاد دانان 
یارانه های  پرداخت  می کردند  تاکید 
نقدی اقدامی کارشناسی شده نیست 
و تاثی��ر دوپینگی آن در بلند مدت از 
بی��ن خواهد رفت و حت��ی در ادامه 
تبعات تورمی را هم بر اقتصاد کشور 

تحمیل خواهد کرد. 
به هر حال نابرابری اکنون یکی از 
چالش های مهم اقتصاد ایران اس��ت 
ک��ه دول��ت دوازدهم ب��ا آن مواجه 
خواهد بود و باید دید که چقدر این 
دولت قادر خواهد بود با ایجاد رش��د 
اقتصادی به برخورداری آحاد جامعه 
از مواه��ب آن - ک��ه راه��کار وزیر 
اقتصاد دولت یازده��م برای کاهش 
نابرابری است - جامه عمل بپوشاند. 

خطر بازگشت تورم
وقتی دول��ت یازدهم بر س��ر کار 
 آم��د ت��ورم اقتصاد ای��ران در حدود 
۳۵ درصد ب��ود. کارشناس��ان از این 
وضعی��ت به عن��وان یک بح��ران یاد 
می کردن��د ک��ه ع��الوه ب��ر انقباض 
خان��وار  اساس��ی  کااله��ای  س��بد 
ایرانی، مش��کالتی از قبیل بی ثباتی 
و همچنی��ن  بازاره��ا  در وضعی��ت 
وضعیت  ک��ردن  ناپذیر  پیش بین��ی 
اقتصاد کشور برای سرمایه گذاران را 
رقم زده بود. ب��ه این ترتیب بود که 
دولت یازدهم وقتی بر س��ر کار آمد، 
یکی از اولویت های خ��ود را کنترل 
تورم قرار داد و توانس��ت با پیگیری 
سیاس��ت های پولی و مالی، تورم را 
در س��ال آخر دول��ت یازدهم به مرز 
۹ درصد برس��اند. با این حال اکنون 
آمارهای بان��ک مرکزی و مرکز آمار 

ای��ران حکایت از باال رفتن نرخ تورم 
دارد و برخ��ی پیش بینی ه��ا نش��ان 
می دهد که تورم در س��ال  آینده در 
دامنه ۱۰ تا ۱۲ درص��د قرار خواهد 
گرفت. ب��ه زعم کارشناس��ان، نحوه 
مدیریت دولت در این زمینه بس��یار 
مهم است. همچنانکه مثال اگر اقدام 
به مدیریت صحی��ح پایه پولی کند، 
خواهد توانست از افزایش قابل توجه 

تورم جلوگیری کند. 
بنابر آنچه گفته شد، تورم همچنان 
یک��ی از چالش ه��ای اقتص��اد ایران 
است و دولت باید بتواند ضمن ایجاد 
رش��د و رونق اقتصادی در سال  آتی 
و س��ال های بعد، از جهش قیمت ها 
جلوگیری و ثبات را در شاخص های 

کالن اقتصادی حفظ کند. 

خروج از کانال رکود و پایان 
جهش نفتی

دولت یازدهم وقتی بر سر کار آمد، 
یک��ی از چالش های بزرگی که با آن 
روبه رو بود، رس��یدن رشد اقتصادی 
به منفی ۶.۸ درصد بود. مجموعه ای 
از سیاس��ت های اقتصادی و اقتصاد 
سیاس��ی دولت نهم و دهم، بسیاری 
از بنگاه ه��ای اقتصادی را با مش��کل 
مواجه کرده و به تجربه پیاپی رش��د 
اقتص��ادی منفی در اقتصاد کش��ور 
منجر ش��ده بود. دول��ت یازدهم هم 
توانس��ت با توفیقاتی ک��ه در برجام 
به دس��ت آورد، رش��د اقتص��ادی را 
به مس��یر مثبت هدای��ت کند و در 
نهایت آن ش��د که طبق اعالم بانک 
مرک��زی رش��د اقتص��ادی ۹ ماه��ه 
نخست س��ال ۱۳۹۵ به ۱۱.۹ درصد 
رسیدکه البته ۱۰ درصد از این رشد 

حاص��ل از فروش نفت بوده اس��ت. 
نکته اینجاس��ت که این رش��د که از 
محل نفت حاصل ش��ده، برای سال 
آینده هم تکرار نخواهد شد، چرا که 
ظرفیت آن در س��ال ۱۳۹۵ پر شده 
است. بنابراین دولت باید بتواند برای 
داشتن رش��د اقتصادی قابل توجه و 
پایدار به اقدامات موثری دست بزند. 
نکت��ه قاب��ل توجه این اس��ت که 
مانند  بخش های��ی  اقتصادی  رش��د 
س��اختمان که برخ��ی صنایع به آن 
وابس��ته هس��تند در س��ال گذشته 
منفی بوده و رش��د اقتصادی بخش 
صنعت بدون نفت نیز بس��یار ناچیز 
اینک��ه هنوز  ب��وده اس��ت. ضم��ن 
بس��یاری از بنگاه ه��ای اقتصادی با 
زیر ظرفیت کام��ل خود کار کرده و 
برخی دیگر نیز با مشکالتی از قبیل 
نقدینگی روبه رو هس��تند که در این 
زمین��ه نی��ز نیاز ب��ه مدیریت دولت 
وج��ود دارد. بنابراین ایجاد رش��د و 
رونق اقتصادی در سال های پیش رو 
و س��ال های آینده را می توان یکی از 
مهم ترین دغدغه های دولت دوازدهم 
دانس��ت که باید دید چگونه از عهده 

آن برخواهد آمد. 

بیکاری و ورود خیل بیکاران
نرخ بی��کاری در س��ال ۱۳۹۵ به 
بی��ش از ۱۲ درص��د افزای��ش یافت. 
عالوه ب��ر موضوع ق��درت دولت در 
ایج��اد اش��تغال که اغلب ب��ه دنبال 
تجربه رش��د اقتصادی در بخش های 
مولد که ظرفی��ت خالی دارند ایجاد 
می ش��ود، موضوع��ی دیگ��ر نیز در 
افزایش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران 
موثر بوده و آن افزایش نرخ مشارکت 
اقتص��ادی و اضاف��ه ش��دن اف��راد 
بیشتری به صف جمعیت فعال است.   
بررسی وضیعت اشتغال و بیکاری در 
سال ۱۳۹۵ نش��ان می دهد که طی 
یک س��ال منتهی به تابستان ۱۳۹۵ 
عرض��ه نی��روی کار )جمعیت فعال( 
ح��دود یک میلی��ون و ۲۷۰ هزار نفر 
بیشتر شده است. این در حالی است 
که در س��ال های گذشته این میزان 
در ح��دود ۷۰۰ ت��ا ۸۰۰ ه��زار نفر 
بوده اس��ت.  به عبارت��ی دیگر وقتی 
به جمعی��ت فعال اقتص��ادی افزده 
می ش��ود، دول��ت باید بتوان��د برای 
جمعیت بیشتری اشتغال ایجاد کند. 
از آنجایی ک��ه پیش بینی ها از آن 
نش��ان دارد که احتمال افزایش یک 
میلیونی به جمعیت فعال در س��ال 
جاری و در س��ال های آتی نیز وجود 
دارد، مواجهه با موضوع بیکاری یکی 
دیگر از چالش های بزرگ پیش روی 
دولت دوازدهم است که باید دید چه 
اقداماتی برای مدیریت آن در دستور 

کار قرار خواهد گرفت. 

رکود، تورم، نابرابری و بیکاری

۴ چالش مهم اقتصادی پیش روی دولت دوازدهم

ح��ذف یاران��ه نق��دی بیش��تر از 
آن که تبعات اقتصادی داش��ته باشد، 
تبعات سیاسی دارد؛ به همین دلیل 
حرک��ت سیاس��تمداران در مس��یر 
هدفمندسازی یارانه ها، بسیار سخت 

شده است. 
به گ��زارش خبرآنالی��ن، یک روز 
دور  انتخاب��ات  برگ��زاری  از  قب��ل 
مرکز  ریاس��ت جمهوری،  دوازده��م 
پژوهش ه��ای مجلس در گزارش��ی 
اع��الم کرد ک��ه اگر دول��ت بخواهد 
را  یارانه ه��ا  هدفمن��دی  کس��ری 
 جبران کند بای��د ۱۴ میلیون نفر از 
یاران��ه بگی��ران را حذف کن��د. این 
گزارش در ش��رایطی منتش��ر ش��د 
که در جری��ان رقابت های انتخاباتی 
حس��ن  سیاس��ی  رقب��ای  برخ��ی 
روحان��ی بارها مطرح کرده بودند که 
درآمد دول��ت از هدفمندی یارانه ها 
۸۰ هزارمیلیارد تومان اس��ت. عددی 
که اگرچه هی��چ آماری درباره اینکه 
این عدد چگونه به دس��ت آمده ارائه 
نش��د، اما به س��رعت موضوع بحث 

محافل کارشناسی شد. 
به دنبال طرح ای��ن موضوع بیش 
نامه ه��ای  در  اقتص��اددان   ۲۰۰ از 
جداگان��ه ای نس��بت ب��ه وعده هایی 
ک��ه بار مال��ی برای اقتصاد داش��ت، 
هش��دار دادن��د. به عن��وان مثال در 
نامه ای که به امضای ۱۷۵ اقتصاددان 
رس��ید، تصریح ش��ده بود: »اجرای 
این وعده ها« هم��راه با »آثار تورمی 
شدید« اس��ت که »افزایش ناگهانی 
ن��رخ ارز« و »کاهش ش��دید ارزش 
به دنب��ال خواه��د  را  پ��ول مل��ی« 
داشت. همچنین این وعده ها موجب 
بی ثبات��ی اقتصادی ش��ده و فرآیند 
رشد اقتصادی و اشتغال پایدار کشور 

را مختل خواهد کرد.« 
یک��ی از مدافع��ان افزای��ش یارانه 
پای��گاه رقی��ب حس��ن  نق��دی در 
عبدالملک��ی،  حج��ت اهلل  روحان��ی، 
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق )ع( 
بود. او باره��ا در مناظره هایی که در 
ماه گذش��ته ترتیب داده شد، گفته 
بود: »قابلیت سه برابر شدن یارانه ها 
برای س��ه دهک اول وج��ود دارد.« 
عبدالملک��ی طرحی که به واس��طه 
آن یارانه ها قابلیت سه برابر شدن را 
دارد هرگز بازگو نکرد. ش��اید به این 
دلیل که رقیب طرح او را به نام خود 
ثبت نکند، ب��ا این حال اقتصاددانان 
بی شماری نسبت به این اظهارنظرها 
هش��دار دادن��د و آن را برای اقتصاد 

ایران خطرناك توصیف کردند. 

نظر بازوی کارشناسی مجلس
یاران��ه نق��دی و هدفمندس��ازی 
یارانه ها یک��ی از چالش های اقتصاد 
ایران ط��ی یک دهه گذش��ته بوده 
اس��ت. از همین رو اس��ت که وقتی 
س��خن از یارانه به می��ان می آید، به 
همان می��زان که خواهان بس��یاری 
دارد، به همان نس��بت هم مخالفان 
تصمیم گی��ری  و  دارد  سرس��ختی 
س��خت تر  دولتم��ردان  ب��رای  را 
می کند. مرک��ز پژوهش های مجلس 
به عن��وان  ک��ه  اس��المی  ش��ورای 
در  مجل��س  کارشناس��ی  ب��ازوی 
تصمیم گیری هاس��ت، ام��ا نظ��رش 
بس��یار نزدی��ک ب��ه نظ��ر مخالفان 
پرداخ��ت یاران��ه نق��دی اس��ت، در 
گزارشی که چند روز پیش با عنوان 
»درب��اره منابع و مصارف هدفمندی 
یارانه ها« منتش��ر کرد، در تایید نظر 
اقتصاددانانی که نسبت به وعده های 

افزایش یارانه ها هش��دار داده بودند، 
نوش��ت: »موض��وع پرداخ��ت یارانه 
نقدی ماهان��ه به تقریب��ا ۹۹ درصد 
جمعیت کش��ور، آن ه��م با حجمی 
از کل درآمده��ای حاصل��ه  بی��ش 
از افزای��ش قیمت ه��ا در عم��ل کل 
اهداف قان��ون را تحت الش��عاع قرار 
داد، از آس��یب های ج��دی مرحل��ه 
نخس��ت بود که نه تنه��ا منابع الزم 
انرژی  تولیدکننده  برای شرکت های 
را محدود کرد، بلکه موجب افزایش 
کسری بودجه دولت شد؛ کسری ای  
که دولت را به س��وی اس��تقراض از 
بان��ک مرکزی و افزای��ش پایه پولی 
و در نتیجه افزایش تورم س��وق داد. 
ای��ن روی��ه زیانبار نه تنه��ا با هدف 
پرداخ��ت »هدفمن��د« مغای��ر بود، 
بلکه در هیچ تجربه اصالح س��اختار 
اقتص��ادی در جهان، پرداخت نقدی 
به تم��ام جمعیت ص��ورت نگرفته و 

نمی گیرد.«
ش��یوه  درباره  غنی ن��ژاد  موس��ی 
»بای��د  می گوی��د:  یاران��ه  اعط��ای 
گروه ه��ای هدف را مش��خص کرد و 
تنها به آنها یارانه داد و نه به همگان. 
دولت دهم برای س��ادگی کار خود، 
ب��ه تمام مردم یارانه داد. شناس��ایی 
گروه های هدف به کار کارشناس��ی 
نیاز داش��ت که البته بس��یار سخت 
اس��ت و عمل��ی ه��م نیس��ت. تنها 
شناسایی افراد نیازمند در چارچوب 
بهزیس��تی و کمیت��ه ام��داد ممکن 
اس��ت. بقیه ۸۰ میلیون نفر ایرانی از 
نظر درآمد قابل شناس��ایی نیستند. 
آن تفکر از ابتدا اشتباه بود. اما چون 
نمی توانس��تند گروه ه��دف خود را 
شناس��ایی کنند به همه مردم یارانه 

نقدی تعلق گرفت.«

غنی نژاد معتقد اس��ت: »سیاستی 
که در آن دیدگاه کارشناس��ی حاکم 
نباشد، پوپولیستی است. عوام مردم 
از به دست آوردن پول بدون زحمت 
خوش��حال می شوند و می گویند این 
افراد چق��در سیاس��تمداران خوبی 
هس��تند و به آنها رأی می دهند. در 
چند انتخابات گذش��ته نیز برخی از 
این روش اس��تفاده می کردند. به نظر 
می  رس��د قان��ون فعل��ی هدفمندی 
یارانه  ه��ا از ظرفیت الزم برای تحقق 
اه��داف اولیه آن یعنی س��اماندهی 
بازار انرژی کش��ور برخوردار نبوده و 
برای نیل به این هدف مهم و اساسی 
در توسعه اقتصادی کشور، این قانون 
بای��د مورد اص��الح و بازنگری جدی 
قرار گیرد تا نگاه به انرژی در کش��ور 
براس��اس س��ند ملی مدیری��ت بازار 

انرژی کشور شکل گیرد.«

 »نه« بزرگ به یارانه بیشتر
آثاری که یارانه ه��ای نقدی برای 
اقتص��اد ایران ب��ه یادگار گذاش��ته، 
هن��وز ه��م وج��ود دارد. هرچن��د 
دولتمردان برخی از این آثار مخرب 
مث��ل تورم را کنت��رل کردند، اما بار 
مال��ی که این قان��ون بر دوش دولت 
گذاش��ته هنوز هم سنگینی می کند. 
از س��ویی مجلس در جریان تصویب 
قانون بودجه سال ۹۶ افزایش یارانه 
دهک ه��ای پایی��ن درآم��دی را هم 
مصوب کرده و از این ماه این افزایش 

اعمال خواهد شد. 
براساس این مصوبه مجلس از ماه 
ج��اری، خانوارهای یک نفره ۹ هزار 
و ۵۰۰ توم��ان، دو نف��ره ۱۸ هزار و 
۹۰۰ تومان، خانوار سه نفره ۲۵ هزار 
و ۳۰۰ توم��ان، خانوارهای چهارنفره 

۳۳ ه��زار و ۷۰۰ توم��ان و خان��وار 
پنج نفره و بیش��تر ۳۶ ه��زار و ۵۰۰ 

تومان یارانه دریافت خواهند کرد. 
قانون��ی که نه مناب��ع کافی دارد و 
نه بدنه اجرایی دولت کش��ش ادامه 
آن را دارد، کج��دار و  مری��ز جل��و 
م��ی رود. بررس��ی های کارشناس��ی 
نشان می دهد که افزایش مبلغ یارانه 
نقدی تا ۲۵۰ هزار تومان امکان پذیر 
نیس��ت. پرداخت همی��ن ۴۵ هزار و 
۵۰۰ توم��ان در حالی اجرا ش��د که 
قیمت حامل های انرژی اصالح شده 
بود، با ای��ن حال دولت ت��ا مدت ها 
دچار کس��ری بودجه ش��دید بود و 
هن��وز هم این ش��رایط ادام��ه دارد. 
در واق��ع افزایش قیم��ت حامل های 
ان��رژی منابعی را تامین کرد که قرار 
ب��ود ۶۰ درصد آن به خانوار برس��د، 
اقتصادی  بنگاه ه��ای  ب��ه  ۳۰ درصد 
اختص��اص یابد و ۱۰ درصد به مراکز 
دولت��ی و عمومی تعل��ق بگیرد، اما 
منابع��ی ک��ه از این راه تامین ش��د، 
حتی ۶۰ درص��دی را هم که باید در 
سبد خانوار ریخته شود تامین نشده 

است. 
بای��د ب��ه  ای��ن قان��ون ناق��ص 
سرعت اصالح ش��ود؛ اصالحی که 
کارشناس��ان انجام آن را به ش��دت 
ب��ه دولت توصیه می کنند. به گفته 
اقتصاددانان، دولت دوازدهم باید به 
سرعت قانون هدفمندی یارانه ها را 
اصالح کند. م��وارد اصالح هم باید 
افزایش یارانه دهک ه��ای پایین و 
حذف یارانه دهک های باال باش��د. 
به نظر می رس��د که م��ردم با این 
پیش��نهاد موافق هستند، چه آنکه 
اگرمواف��ق نبودن��د، اقبال ش��ان به 
وعده نامزدی که یارانه س��ه برابری 

لزوم اجرای طرح افزایش یارانه دهک های پایین و حذف یارانه دهک های باال

مردم چگونه به یارانه ۳ برابری »نه« گفتند؟ 

یارانه

یادداشت

5 توصیه مهم به دولت دوازدهم

جلوگی��ری از گس��ترش فس��اد در طرح تحول س��المت، 
کاه��ش هزینه ه��ای ج��اری دول��ت، اصالحات ج��دی در 
فرمانداری ها برای از بین بردن خمودگی و کس��لی حاکم بر 
شهرها و اس��تان ها، پیگیری اصالحات جدی در زمینه های 
مختلف اقتصاد و دنبال ک��ردن راه حل های فوری و انقالبی 
برای از بین بردن مش��کل بیکاری، پنج مس��ئله ای است که 

دولت دوازدهم باید در چهار سال آینده آن را دنبال کند. 
یکی از مهم تری��ن اقداماتی که دولت دوازدهم باید به آن 
به طور ویژه توجه کند طرح تحول سالمت است. طرح تحول 
س��المت از طرح ه��ای خوب دولت یازدهم بود که با فس��اد 
گسترده و گرفتاری های زیاد اجرایی می شود. رئیس جمهور 
و وزیر بهداش��ت باید هرچه سریع تر نس��بت به این مسئله 
اقدام کرده و جلوی این فس��اد را بگیرند. برخی ش��نیده ها 
حاکی از این اس��ت که بعضی پزشکان موفق شدند در یک 
سال ۳۹ میلیارد تومان نس��خه به دولت تحویل بدهند. این 
مسئله تمام اثرات مثبت این طرح را فروخواهد کشید و آن 
را تبدی��ل به چاه ویل می کند؛ چاهی که دولت هرچقدر هم 
مالیات بگیرد نمی تواند هزینه هایش را جبران کند. بنابراین 
نخستین توصیه من به دولت دوازدهم این است که در طرح 
تحول س��المت جلوی گس��ترده شدن فس��اد را بگیرد. این 
مسئله به اندازه کاهش هزینه های جاری دولت اهمیت دارد. 
 به طورقط��ع دول��ت روحان��ی می توان��د ب��دون اینک��ه 
کوچک ترین آسیبی به معیشت کارکنان دولت برسد، ساالنه 
۱۰ ت��ا ۱۵ میلیارد توم��ان در هزینه های جاری صرفه جویی 
کن��د. من با توجه ب��ه س��ابقه ۳۰ س��اله اداری و تجاری و 
ارتب��اط روزمره ب��ا نهادهای مختلف دولتی به این مس��ئله 
اشاره می کنم. با بخش های مختلفی از دولت سروکار داریم 
ک��ه کوچک ترین خاصیتی ندارند ام��ا صدها میلیارد تومان 
هزینه ساالنه آنهاس��ت. اغلب روابط عمومی ها در دولت که 
هیچ کس هم نمی داند تعداد آنها چقدر اس��ت و چقدر برای 
آنها در س��ال هزینه می ش��ود، بدون اینکه هیچ بازدهی  ای 
داشته باش��ند، قابل حذف شدن هس��تند. این مسئله که با 
ایجاد هزینه های هنگفت��ی از این قبیل، هزینه های عمرانی 
تحت فشار قرار بگیرد و پیمانکاران نتوانند مطالبات شان را از 

دولت بگیرند درست نیست. 
پیش��نهاد من به دولت این اس��ت که خیلی زود، ستادی 
را در درون دول��ت تش��کیل دهن��د، ب��ا ای��ن ه��دف که از 
انتهای خردادماه س��ال ۹۶، ماهی ی��ک هزار میلیارد تومان 
در هزینه ه��ای جاری دولت صرفه جویی ش��ود بدون اینکه 
کوچک ترین آسیبی به معیش��ت کارکنان دولت وارد شود. 
پیش��نهاد دوم در ارتباط با اس��تانداران و فرمانداران است. 
قش��ر جوان در ش��هرها و اس��تان های مختلف از خمودگی 
اس��تانداران دولت یازدهم ناراضی بودند. این افراد انگیزه ای 
برای کار و تعلق خاطر سیاس��ی ب��ه دولت ندارند و همه چیز 
برای آنها علی الس��ویه اس��ت. به نظر م��ن باید به طورجدی 
در س��طح اس��تانداران و فرمانداران اصالحاتی انجام شود و 
کسانی در فرمانداری ها کار کنند که بتوانند با تحرك بیشتر 

به خواسته های مردم پاسخ دهند. 
نکته دیگر این اس��ت که دولت بای��د اصالحات اقتصادی 
را در زمینه ه��ای مختل��ف با جدیت بیش��تری دنبال کند. 
تک نرخی کردن ارز، اختصاص درآمدها و هزینه های مربوط 
ب��ه افزایش قیمت دالر و هزینه های عمرانی باید با س��رعت 
بیشتری انجام بگیرد. کشور به تحرك در هزینه های عمرانی 
نیاز دارد و با سیاس��ت های جاری ام��کان ایجاد این تحرك 
وجود ندارد. این فضیلت نیست که سه سال قیمت بنزین را 
ثابت نگه داش��تیم و هزینه های عمرانی دولت تقریبا تعطیل 
اس��ت. باید از صرفه جویی در هزینه های جاری و تعدیل بری 

خدماتی دولتی به تغییراتی جدی برسیم. 
 ایجاد اش��تغال از اهمیت بس��زایی برخوردار اس��ت. به نظر 
می رس��د دولت روحانی می تواند در زمینه انضباط پولی بهتر 
و بیش��تر عمل کند. فقدان انضباط مالی به طور نسبی در این 
دولت مطرح و آسیب زاس��ت. البته انضباطی که در این دولت 
وجود دارد به هیچ عنوان با آنچه در دولت های نهم و دهم جاری 
و ساری بود قابل مقایسه نیست. دولت های نهم و دهم از بدترین 
دولت ها بودند. دولت روحانی باید به رش��د هزینه های جاری و 
سیاست های پولی لجام گسیخته غلبه کند. نرخ رشد نقدینگی 
بین ۲۴تا۲۸ درصد اس��ت و این عملک��رد اصال رضایت بخش 
نیس��ت. بعید اس��ت که بانک مرکزی و مدیران��ش هم از این 
مسئله به عنوان عملکرد خوب و قابل قبول یاد کنند. به طورکلی 
به نظر می رسد که باید سرعت بیشتری به اصالحات اقتصادی 
و سیاس��ی بدهیم. در زمینه اشتغال در ش��رایط بحرانی قرار 
گرفته ایم پس باید برای حل آن به سمت راه حل های انقالبی و 

موردنیاز بحران حرکت کنیم. 
منبع: پایگاه خبری اتاق تهران 

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران: 
انتخابات نشان داد نگاه مردم به یارانه ها 

عمیق تر شده است
عضو هی��أت نمایندگان اتاق ته��ران گفت ثبات قیمت ها 
و بهب��ود وضعیت اقتصادی مردم همراه با توس��عه در روابط 

خارجی واقعیتی است که در چهار سال گذشته رخ داد. 
عباس آرگون در گفت وگو با ایلنا با اش��اره به حضور پررنگ 
مباحث اقتصادی در مناظره  های انتخاباتی گفت: این انتخابات 
نش��ان داد مردم به وعده های اقتصادی و به خصوص پرداخت 
یارانه نگاه دیگری پیدا کرده اند و نگاه شان عمیق تر و بلندمدت تر 
شده است.  او افزود: انتخابات نشان داد مردم به ثبات و آرامش 
بیش��تری در اقتصاد نیازمندند و به سیاس��ت های چهار سال 
گذش��ته نظر مثبتی دارند. هر چند شاید میزان رضایت مندی 
آنها در حد عالی نباشد اما معتقد به تداوم همان سیاست های 
قبلی هس��تند.  آرگون تصریح کرد: درخواست و مطالبه اصلی 
مردم بحث بهبود فضای کس��ب و کار و رفع مش��کل اشتغال و 
تولید اس��ت. ضمن آنکه بزرگ ترین مطالبه آنها بحث اشتغال 
اس��ت، زیرا درصد بیکاری باالست و عمال مشکالت اساسی در 
این خصوص وجود دارد. بهبود رفاه و آسایش مردم، تداوم ثبات 
و آرام��ش در جامعه و صیانت از نرخ ت��ورم تک رقمی از موارد 
دیگری است که باید به آن توجه شود.  عضو هیأت نمایندگان 
اتاق تهران تصریح کرد: طی چهار س��ال گذشته هر روز شاهد 
رش��د قیمت ها نبودیم و آرامش نسبی در فضای جامعه حاکم 
بود. ثبات قیمت ه��ا و بهبود وضعیت اقتص��ادی مردم همراه 
با توس��عه در روابط خارجی واقعیتی اس��ت که در چهار سال 
گذشته رخ داد.  وی ادامه داد: در این چهار سال این ریل گذاری 
انجام ش��د و با سرعت و شتاب بیش��تری در چهار سال پیش 
رو به جلو خواهد رفت. قطعا با اش��رافی  که دولت به مس��ائل 
اقتصادی پیدا کرده، ش��تاب بیشتری در بهبود وضع معیشت 

مردم و افزایش میزان اشتغال رخ خواهد داد. 

اقتصاد کالن 

مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد
۱۲ چالش برنامه ششم توسعه

مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی در گزارشی 
با بررس��ی »میزان انطباق قانون برنامه شش��م توس��عه« با 
سیاس��ت های کل��ی برنامه شش��م و اقتص��اد مقاومتی، ۱۲ 
چال��ش پیش روی ای��ن برنامه را برش��مرده و تبیین کرده 

است. 
به گ��زارش »فرصت امروز«، مرک��ز پژوهش های مجلس 
برای انطباق برنامه ششم توسعه با سیاست های کلی برنامه 
شش��م و همچنین سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی، سه 

مانع جدی را مطرح کرده است: 
۱- »نحوه تدوین سیاست های کلی برنامه ششم توسعه«

۲- »نحوه مواجهه دولت با این سیاست ها«
۳- »نحوه مواجهه مجلس با این سیاست ها«

طبق بررس��ی های مرکز پژوهش ه��ای مجلس، عدم ارائه 
برنامه کامل و پوشش دهنده سیاست های کلی برنامه ششم 
توسعه توسط دولت موجب شد بخش اعظم مصوبات برنامه 
شش��م توس��ط مجلس تدوین و به الیحه افزوده ش��ود و با 
توجه به فرآیند بررسی لوایح در مجلس تطابق احکام برنامه 
با سیاس��ت های کلی مربوطه به شکل پسینی صورت گرفته 

و با ابهام مواجه است. 
در جمع بندی گ��زارش مرکز پژوهش ه��ای مجلس، ۱۲ 

چالش به شرح زیر تبیین و نتیجه گیری شده است: 
۱- ب��ا توج��ه ب��ه ماهی��ت اجرای��ی برخ��ی از بندهای 
سیاست های کلی برنامه ششم، برخی بندهای سیاست های 
کل��ی، به عنوان اح��کام قانونی در مصوبات مجلس ش��ورای 
اس��المی نیز آمده اس��ت. به عنوان نمون��ه، بندهای »۵۶«، 
»۵۷« و »۵۸« سیاست های کلی برنامه ششم عینا به عنوان 
جزئی از بند »۱« ماده ۱۲۱ مصوبه مجلس تکرار شده اند. 

۲- یک��ی از کارکردهای برنامه های پنج س��اله توس��عه، 
هماهنگ س��ازی حوزه های مختلف سیاس��ت گذاری و قوای 
سه گانه است. با توجه به تدوین بخش مهمی از برنامه ششم 
توس��ط مجلس، هماهنگی فوق در عمل ایجاد نشده و نحوه 
هماهنگ��ی میان اح��کام قانونی و منابع قابل دس��ترس در 

حوزه های مختلف مبهم است. 
۳- آنچ��ه در ای��ن گزارش از مواد مرتبط یا قابل تفس��یر 
متناظر با بندهای سیاس��ت های کلی بیان شده است، لزوما 
به معنای آن نیست که احکام مصوب توانایی محقق ساختن 
سیاس��ت های کلی متناظر را دارند، بلکه صرفا بیانگر ارتباط 
موضوعی می��ان آنهاس��ت و می تواند در نهایت بخش��ی از 

راهکار دستیابی به آن سیاست ها قلمداد شود. 
۴- م��واد و بنده��ای مصوب��ه مذک��ور اکث��ر بنده��ای 
»سیاس��ت های کلی برنامه شش��م« را حداقل به شکل بیان 
سیاس��ت پوش��ش داده اس��ت، اما پ��اره ای از مصوبات نیز 

به صورت تفسیر با سیاست ها مرتبط است. 
۵- کث��رت سیاس��ت های کلی برنامه شش��م )۸۰ بند( و 
عب��ارات کلی اکث��ر بندها، موجب می ش��ود هر مجموعه ای 
از مصوبات مجلس، بخش های زیادی از سیاس��ت های کلی 

برنامه را پوشش دهد. 

۶- فرآیند تدوین قانون برنامه در مجلس )کمیس��یون ها، 
کمیس��یون تلفیق برنامه و...( به گونه ای طراحی نشده است 
ک��ه نمایندگان تنها در چارچوب سیاس��ت های کلی امکان 
پیش��نهاد متن داش��ته باش��ند. به عنوان مثال از ۱۲۷ ماده 
مصوب مجلس، حدود ۳۰ حکم قانونی، ارتباط مس��تقیمی 
با سیاست های کلی برنامه ندارند و ۱۵ حکم دیگر با تفسیر 
و ابهام می توانند مرتبط ش��مرده ش��وند )مجموعا یک سوم 
مصوبه مجلس(. به بیان دیگر ارتباط میان مصوبه مجلس و 
سیاست های کلی که در این گزارش بدان اشاره شده، صرفا 
پس��ینی و بعد از نهایی ش��دن مصوبات بوده اس��ت نه آنکه 

براساس طرح ریزی هوشمندانه اولیه باشد. 
۷- اکثر بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارای 
مواد متناظر در مصوبات برنامه شش��م توسعه هستند. البته 
مواد مرتبط با سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی، از نظر قوت و 
دق��ت در موضوعات مختلف ذی��ل اقتصاد مقاومتی متفاوت 

هستند. 
۸- فقدان ش��اخص های دقیق درباره سیاس��ت های کلی 
اقتصاد مقاومتی، موجب شده مجلس و دولت هر مصوبه ای 
را به نحو صوری با یکی از عبارات موجود در متن سیاست ها 
مرتب��ط و آن مصوبه را با اقتصاد مقاومتی هم راس��تا قلمداد 
کنن��د. چنین رویک��ردی تحقق اهداف سیاس��ت های کلی 
اقتصاد مقاومتی )به نحو مطلوب و مدنظر سیاس��ت گذار( را 

در ابهام قرار می دهد. 
۹- طراحی سامانه های متعدد به منظور افزایش شفافیت 
و ایجاد امکان نظارت برخط بر عملکرد دستگاه های اجرایی، 
مزیت اصلی مصوبات در راس��تای تحق��ق اقتصاد مقاومتی 
محسوب می شود. می توان پیش بینی کرد که اجرای صحیح 
مواد مرتبط با شفافیت، تاثیر بسزایی بر کاهش فساد، رانت 

و تبعیض خواهد داشت. 
۱۰- موضوعات��ی مانن��د تولید صیانت��ی، تکمیل زنجیره 
ارزش نفت و گاز، کاهش شدت انرژی، افزایش سهم صندوق 
توس��عه مل��ی از محل درآمد ف��روش منابع نفت��ی، امنیت 
غذایی، منطقی س��ازی ان��دازه دولت و حذف دس��تگاه های 
موازی و غیرضرور مواد مرتبط در برنامه ششم تا حد زیادی 

در برنامه مدنظر قرار گرفته است. 
۱۱- اس��تفاده از کلیه امکانات به منظور حداکثرس��ازی 
مش��ارکت آحاد جامعه در فعالیت ه��ای اقتصادی )موضوع 
بند »۱« سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی( و توجه به اشتغال 
در ح��دود مورد انتظ��ار در مصوبات چندان مورد توجه قرار 

نگرفته است. 
۱۲- اگرچه نگاه سیس��تمی به مقوله اقتصاد دانش بنیان 
)به این معنا که ضروری است هر یک از دستگاه های اجرایی 
در راس��تای نیل به اقتصاد دانش بنی��ان، به عنوان جزئی از 
کل، وظیفه معینی را متقبل شوند( کمرنگ است اما احکام 

متعددی در این باره تصویب شده است. 
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معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی، تكالیف و پروژه های اولویت دار 10 
دس��تگاه اجرایی )مصوب س��تاد فرماندهی اقتصاد 

مقاومتی( برای اجرا در سال 96 را ابالغ كرد. 
به گزارش »فرصت امروز« از پایگاه اطالع رسانی 
معاون اول ریاست جمهوری، پروژه ها و تكالیف این 

10 دستگاه اجرایی به این شرح است:
 

وزارت جهاد كشاورزی
1- افزای��ش ضری��ب خوداتكای��ی محص��والت 
راهبردی اساس��ی ش��امل: 1- گندم 12600 هزار 
تن، 2- ش��لتوک 2984 ه��زار ت��ن، 3- دانه های 
روغنی 689 هزار تن، 4- س��یب زمینی 5137 هزار 
تن، 5-حبوب��ات 715 هزار تن، 6- پنبه 234 هزار 
تن، 7- شیر خام 10183هزارتن، 8- گوشت قرمز 
838 هزارتن، 9- گوش��ت طی��ور 2255 هزار تن، 
10-تخم مرغ 987 هزارتن، 11- چغندر قند 6126 
هزار تن، 12- جو 3254 هزار تن، 13- ذرت دانه ای 

2300 هزار تن
2- احداث و تكمیل ش��بكه های فرعی آبیاری و 

زهكشی به میزان 150 هزار هكتار
3-ایجاد و س��اماندهی 180 تشكل بهره برداران 

آب و زمین
4- تجهی��ز و نوس��ازی ناوگان ماش��ینی بخش 

كشاورزی به میزان 1.74 اسب بخار بر هكتار
5- تامی��ن داخل��ی نهاده های م��ورد نیاز بخش 
كش��اورزی: بذر )گندم 432 ه��زار تن، برنج 6100 
تن، چغندرقند 27500 یونیت، سیب زمینی بذری 
)در س��طح( 6000 هكتار، دانه های روغنی 9780 
ت��ن، حبوب��ات 4279 تن، پنب��ه 5384 تن، ذرت 

16200 تن و جو 64700 تن(
6- تامی��ن داخل��ی نهاده های م��ورد نیاز بخش 
كش��اورزی: نهال های اصالح ش��ده )22.4 میلیون 

اصله(
7- تامی��ن داخل��ی نهاده های م��ورد نیاز بخش 
كش��اورزی: آفت كش های غیرشیمیایی )809 هزار 

هكتار( و كود )2200 هزار تن(
8- توس��عه تولید و اصالح، بازس��ازی و نوسازی 

2613 هكتار از واحدهای گلخانه ای
9- اج��رای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک 
در ح��وزه آبخیز س��دها و حوزه های س��ایر مناطق 
به می��زان 800 هزار هكتار و تهی��ه و اجرای طرح 
كنترل كانون های بحرانی، فرسایش بادی و مقابله 
با بیایان زایی و ریزگردها به میزان 220 هزار هكتار

10- توس��عه آب��زی پروری و پ��رورش ماهی در 
قفس ب��ه میزان 50000 تن در آب های ش��مال و 

جنوب كشور
11- كاهش ضایعات از طریق فرآوری 268 هزار تن

12- افزایش جذب ماده خام كشاورزی به میزان 
2679 هزار تن

13- توس��عه س��امانه های نوین آبیاری در 250 
هزار هكتار

14- مدیریت ذخیره سازی محصوالت راهبردی 
كشاورزی )گندم، برنج، شكر، گوشت، روغن و...(

وزارت راه و شهرسازی
1-تكمی��ل و بهره ب��رداری از 516 كیلومتر خط 
راه آهن در كریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی

2- تكمیل و بهره ب��رداری از 800 كیلومتر خط 
راه آهن دوم و س��وم در كریدورهای شمالی-جنوبی 

و شرقی-غربی
3- تكمیل و بهره برداری از 237 كیلومتر آزادراه 

در كریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی
4- تكمی��ل و بهره ب��رداری از 1100 كیلومت��ر 
بزرگراه و راه اصلی در كریدورهای ش��مالی-جنوبی 

و شرقی-غربی
5- تكمیل و بهره ب��رداری از 1000 كیلومتر راه 

روستایی
6- توسعه و نوسازی ریلی با محوریت و مشاركت 
بخش خصوصی شامل 50 دستگاه لكوموتیو، 200 
دستگاه سالن مسافری و 1500 دستگاه واگن باری

7- تكمیل و توس��عه بنادر مهم در سواحل دریای 
عمان، خلیج فارس و دریای خزر در جهت ترانزیت  )با 

اولویت بنادر شهید بهشتی، چابهار و شهید رجایی(

سازمان برنامه و بودجه كشور
1-واگذاری 3000 طرح ملی و استانی نیمه تمام 

عمرانی به بخش غیر دولتی

2- همسان س��ازی توزیع فرصت های عمومی در 
مقیاس مناطق و گروه های درآمدی

3- طراحی م��دل افزایش قابلیت ج��ذب مازاد 
تولیدكننده در مناطق كمتر توس��عه یافته و توسعه 

نیافته
4- استقرار كامل نظام اطالعات پایه مكانی

5- پیاده س��ازی سامانه یكپارچه و برخط بودجه 
عمومی كش��ور )تدوین، ابالغ، تخصیص، پرداخت، 

نظارت( با تاكید بر بودجه ریزی
 مبتنی بر عملكرد

الگ��وی  طراح��ی   -6
اعط��ای یارانه های تولیدی 
بی��ن بنگاه ه��ا و تدوی��ن 
توزیع  ب��رای  اجرایی  نظام 
مناب��ع یاران��ه ای در بخش 
صنعت و معدن، كشاورزی، 

حمل و نقل، انرژی

وزارت نفت
1- افزای��ش 100 ه��زار 
بش��كه ای تولید نفت خام 
میادی��ن مش��ترک غ��رب 

كارون و رسیدن به ظرفیت 350 هزار بشكه در روز
2- احداث خط لوله و صادرات گاز به پاكس��تان 

)ادامه خط لوله هفتم سراسری(
3- انتقال و توسعه فناوری بخش باالدست شامل 
بهبود تولید و ازدیاد برداشت  )EOR/IOR( در 20 
میدان نفتی و گازی شامل 52 مخزن با 9 دانشگاه 
و مركز تحقیقاتی با هدف ایجاد بستر دانش بنیانی 
فن��اوری از طریق ارتباط با ش��ركت های E&P در 

راستای انتقال و توسعه فناوری
4- بیع متقابل گاز رس��انی به 900 هزار مشترک 

جدید روستایی و شهرهای كوچک و مرزی
5-3500 میلی��ارد ری��ال كمک ب��ه پروژه های 
عام المنفعه در مناطق نفت خیز و گازخیر و محروم 

كشور
6- كاهش نیم واحد درصد هدررفت گاز طبیعی 

از گاز فرآورش شده
7- بیع متقابل جایگزینی 3000 دستگاه اتوبوس 
فرسوده با اتوبوس پایه گازسوز - موضوع ماده  )12( 

قانون رفع موانع تولید
8- بیع متقابل نوسازی 5000 دستگاه كامیون و 
كشنده فرسوده باالی 10 تن - موضوع ماده  )12( 

قانون رفع موانع تولید
9- بیع متقاب��ل جایگزینی 20000 تاكس��ی و 
ون فرسوده با تاكسی پایه گازسوز با پیمایش باال- 

موضوع ماده  )12( قانون رفع موانع تولید
10- بی��ع متقاب��ل افزای��ش كارای��ی 30000 

موتورخانه و سامانه گرمایشی ساختمان های كشور
- موضوع ماده  )12( قانون رفع موانع تولید

11- بیع متقابل ب��رق دار كردن 10000 حلقه 
چاه و تلمبه  آب كشاورزی- موضوع ماده )12( قانون 

رفع موانع تولید

وزارت نیرو
1- كاهش تلفات ش��بكه توزی��ع برق به كمتر از 

10درصد
2- نصب 50000 دستگاه  كنتور هوشمند آب و 
برق )طرح فهام( و 7000 دس��تگاه  كنتور حجمی 
روی چاه ها و نصب ابزارهای اندازه گیری مناسب در 

منابع آب های سطحی روی 700 ایستگاه
3- پر و مسلوب المنفعه كردن 15000 حلقه چاه  

فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومی
4- ش��روع عملیات اجرایی اح��داث بخش بخار 

نیروگاه های گازی به ظرفیت 4000 مگاوات
5- تكمیل و بهره برداری بیش از 4219 مگاوات 
نیروگاه جدید شامل )3000 مگاوات حرارتی، 419 
مگاوات برقابی، 200 مگاوات تولید پراكنده و 600 

مگاوات انرژی های تجدیدپذیر(
6- شروع عملیات اجرایی احداث 2000 مگاوات 
نیروگاه برق حرارتی توسط بخش دولتی و خصوصی

7- نصب 300 هزار كنتور هوش��مند برق )طرح 
فهام(

8- آبگیری یا افتتاح 9 سد با ظرفیت تنظیم آب 
400 میلیون مترمكعب )آب های مرزی(

9- بهره ب��رداری از 70000 هكت��ار ش��بكه های 
آبیاری و زهكشی اصلی )آب های مرزی(

10- آبگیری یا افتتاح هشت سد به حجم مخزن 

855 میلیون مترمكعب )عمدتاً با هدف تأمین آب 
شرب( )آب های غیرمرزی(

11- بهره ب��رداری از 10000 هكتار ش��بكه های 
آبیاری و زهكشی اصلی )آب های غیرمرزی(

12- تامین آب ش��رب 1000 روستا با جمعیتی 
بالغ بر 800 هزار نفر

13- تكمی��ل و بهره برداری از 23 تصفیه خانه 
فاض��الب ب��ه ظرفی��ت 421000 مترمكعب در 

شبانه روز
 20 واگ��ذاری   -14
فاض��الب  و  آب  پ��روژه 
ب��ه  بخش خصوص��ی  ب��ه 
 ROT، BOT، روش های 

BOO  و بیع متقابل

وزارت صنعت، معدن و 
تجارت

1- تقویت، توانمندسازی 
و توس��عه بنگاه های خرد، 
كوچک و متوسط با هدف 
افزایش ص��ادرات غیرنفتی 
آنها به میزان 2 میلیارد دالر

2- تكمیل و راه اندازی 50 طرح مهم و ملی
سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران

- طراحی الگوی رس��انه ای تش��ویق مش��اركت 
عموم��ی در تولید ملی و اصالح الگ��وی مصرف و 

اجرای آن
صندوق توسعه ملی جمهوری اسالمی ایران

- طراحی مدل تخصی��ص بهینه منابع صندوق 
توسعه ملی

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم 
كشور

- ارتقای تولید و توسعه اشتغال پایدار در دشت ها 
و مناطق روستایی

وزارت كشور
- تامین واگن برای متروهای تهران و كالنشهرها

گفتنی است در ابالغیه های فوق بر موارد زیر تاكید 
ش��ده كه اجرای آنها توس��ط »دستگاه مجری« برای 

عملیاتی كردن این پروژه ها ضروری است: 
1- پروژه ه��ای مصوب برای اجرا در س��ال 1396 
باید توسط »دستگاه مجری« با اولویت و در چارچوب  
»نظام یكپارچه پیش��برد و پای��ش اقتصاد مقاومتی« 
اجرا و تكمیل ش��وند. بدیهی است كلیه مسئولیت ها 
از زمان ابالغ تا اتمام پروژه بر عهده »دستگاه مجری« 

خواهد بود. 
2- »دستگاه مجری«، با قید فوریت حداكثر ظرف 
مدت یک هفته برای تسریع در اجرای هر یک از آنها 
نسبت به صدور حكم برای معاون یا معاونین ذی ربط 

خود یا مقام هم تراز به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه 
ستاد معرفی نماید. 

3- مجری منصوب از س��وی وزیر یا باالترین مقام  
»دستگاه مجری«، موظف است تا انتهای اردیبهشت 
ماه س��ال جاری برای هر یک از پروژه ها در چارچوب 
منش��ور پروژه مندرج در »نظام یكپارچه پیش��برد و 
پایش اقتصاد مقاومت��ی«، »برنامه عملیاتی« تهیه و 
پس از تأیید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد 

ارائه نماید. 
4- تأمین منابع مال��ی الزم برای اجرای هر یک از 
پروژه های مصوب بر عهده »دستگاه مجری« می باشد 
و مجری می بایس��ت در چارچوب اعتبارات، وظایف و 
اختیارات دس��تگاه مجری، كلیه اقدامات الزم را برای 
تأمی��ن مالی پروژه به نحوی به عم��ل آورد كه پروژه 

طبق زمانبندی مصوب اجرا شود. 
5- »دستگاه مجری« موظف است به صورت ماهانه 
گزارش اقدامات به عم��ل آمده برای اجرای هر یک از 
پروژه ه��ا و عملكرد را در چارچ��وب »نظام یكپارچه 
پیش��برد و پایش اقتصاد مقاومتی« و ش��اخص های 
مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال 

نماید.
 *كلیه دس��تگاه های اجرایی باالخص نظام بانكی 
كشور موظف به انجام همكاری های الزم با »دستگاه 
مجری« برای اجرای پروژه ه��ای اولویت دار »مصوب 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی« برای اجرا در سال 
1396 می باشند. طراحی س��ازوكار الزم برای تحقق 
همكاری های مش��ترک با سایر دس��تگاه ها بر عهده  

»دستگاه مجری« است. 
- اجرای هر یک از پروژه ها براساس »نظام یكپارچه 
پیش��برد و پایش اقتصاد مقاومتی« و مصوبات ستاد، 
توس��ط دبیرخانه س��تاد مورد پایش ق��رار می گیرد. 
ب��رای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیش��رفت 
پروژه های مصوب، بازدید های میدانی به صورت اتفاقی 
حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس 
از ارزیابی عملكرد، تشویق یا تنبیه مجری در دستور 

كار ستاد قرار می گیرد. 
- دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش های واصله 
از  »دس��تگاه مجری« و مستندات مربوط، موضوع را 
جهت پیگیری اجرای پروژه ، رس��یدگی به نحوه اجرا 
و بررسی مش��كالت و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای 
پیشبرد پروژه در دستور كار »نشست سه جانبه رئیس 
ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد« قرار می دهد. 
- الزم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با 

مصوبات ابالغی به اینجانب گزارش شود. 
 الزم ب��ه ذك��ر اس��ت ای��ن تصوی��ب نامه ه��ا و 
تصویب نامه های سایر دستگاه های اجرایی كه خبر آنها 
در روزهای گذشته منتشر شد، در تاریخ 1396.2.13 
به طور رس��می از س��وی معاون اول رئیس جمهور به 

دستگاه های اجرایی ابالغ شده است. 

از سوی معاون اول رئیس جمهور

تكالیف و پروژه های اولویت دار 10 دستگاه اجرایی در سال 96 ابالغ شد
بــازار

نامه نگاری وزارت صنعت در مورد افزایش قیمت 
گوشت، برنج و حبوبات

توضیح به معاون اول رئیس جمهور
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت ضمن ارس��ال نامه ای به 
سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان در خصوص 
افزایش قیمت گوشت، برنج و حبوبات خواستار ارسال نامه ای 
جداگانه توسط این سازمان به معاون اول رئیس جمهوری شد. 
به گزارش ایسنا، در این نامه از طریق وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان 
ابالغ شده تا ضمن قیاس افزایش شدید قیمت برنج، گوشت و 
حبوبات در سال جاری نسبت به سال گذشته با ارسال نامه ای 
جداگانه به معاون اول رئیس جمهوری در این خصوص توضیح 

داده تا در صورت لزوم تذكرات الزم داده شود. 
ع��الوه بر این وزارت صنع��ت، معدن و تجارت از س��ازمان 
حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان درخواست كرده اگر 
علت اصلی این مسئله مشخص شده است آن را منعكس كرده 

و راهكارهای مربوطه را ارائه دهند. 
این در حالی اس��ت كه محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با ابراز تاس��ف نسبت به افزایش شدید قیمت 
گوش��ت، برنج و حبوبات، اظهار كرد: به رغ��م اینكه در دولت 
یازدهم ارز برای واردات گوش��ت از ن��وع آزاد به نوع مبادله ای 
تغییر كرد تا ش��اهد ارزان تر شدن قیمت این محصول باشیم 
و نیز كاهش سود بازرگانی در این رابطه از اواخر سال گذشته 
در دستور كار قرار گرفت، انتظار این بود كه با این رویه جبران 

افزایش قیمت جهانی صورت گیرد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد مس��ئله داللی توسط 
برخی افراد كه موجب افزایش قیمت گوش��ت قرمز ش��ده نیز 
تصریح كرد:  این مس��ئله همواره وج��ود دارد اما ما معتقدیم 
بهترین روش برای تنظیم بازار، عرضه است و باید عرضه بیش 

از تقاضا وجود داشته باشد تا محصول رقابت پذیر شود. 
نعم��ت زاده با بیان اینكه در بحث گوش��ت قرمز واردكننده 
هس��تیم، خاطرنش��ان كرد: بحث ما با دوس��تان مان در جهاد 
كشاورزی این است كه در مورد واردات واهمه ای نداشته باشند 
و اجازه دهند ك��ه این موضوع صورت گیرد تا به صورت خود 
به خود بازار تنظیم ش��ود، هر چن��د اعتقاد داریم كه حل این 
مسئله فرآیند یک یا دو روزه نیست و به تدریج شرایط مناسب 

می شود. 
وی در مورد گرانی برنج نیز یادآور شد: قیمت برنج طی یک 
الی دو ماهه گذش��ته 10 تا 12 درصد افزایش یافته كه نباید 
چنین اتفاقی صورت می پذیرفت. هرچند در برهه ای از زمان و 
به منظور حمایت از تولیدكنندگان واردات برنج محدود شد اما 
در مورد این محصول نیز كش��ور واردكننده است و تراز تولید 
كافی نیس��ت. نباید از مقوله واردات نگران شویم چراكه برنج 
داخلی یک تقاضا داش��ته و برنج وارداتی نیز با توجه به قیمت 

كمترش تقاضا دارد. 
وی در پاسخ به اینكه آیا نباید نظارت توسط سازمان حمایت 
مصرف كنندگان و تولیدكنن��دگان مدنظر قرار گیرد، گفت: با 
توج��ه به اینكه قیمت گذاری در خصوص حبوبات وجود ندارد 
نمی توان در این خصوص به سازمان حمایت مصرف كنندگان و 
تولیدكنندگان اشاره كرد هر چند بحث وجود این محصوالت 

به وزارت صنعت بازمی گردد. 

تحلیل

تصمیم مهم و حساس رئیس جمهور درباره تركیب 
تیم اقتصادی كابینه دوازدهم

آزمون بزرگ دولت
به عقیده خیلی از كارشناسان، دولت یازدهم به لحاظ حضور 
چهره های اقتصادی در كابینه یكی از اقتصادی ترین دولت های 
بعد از انقالب بود، اما با گذش��ت زمان ناهماهنگی بین برخی 
از ای��ن چهره های اقتص��ادی موجب انتقاد كارشناس��ان قرار 
گرفت. اكنون قریب به اتفاق كارشناسان از آقای روحانی انتظار 
دارن��د ضمن جوان و چابک تر ك��ردن كابینه، در چینش تیم 
اقتصادی تم��ام توان خود را به كار گیرد و ضرورت هماهنگی 
میان آنها مورد توجه قرار گیرد.  كارشناسان اعتقاد دارند حل 
مشكالت اقتصادی كشور و عمل به وعده های ارائه شده توسط 
رئیس جمهور در جریان تبلیغات انتخابات ریاس��ت جمهوری 
اخیر تنها از مس��یر انتخاب افراد شایس��ته و هماهنگ در تیم 
اقتصادی می گذرد.  دكتر بهمن آرم��ان، اقتصاددان دیروز در 
همین زمینه به ایرنا گفت: آنچه مردم در این انتخابات از خود 
نش��ان دادند، بسیار مشخص اس��ت و آن اینكه مردم ایران به 
درجه ای از بینش اجتماعی و سیاسی رسیده اند كه دیگر فریب 
مطالب بی پایه و اساسی مثل افزایش یارانه را نمی خورند.  این 
اقتصاددان اظهار داش��ت: با این اوصاف، ولی امروز آنچه هم در 
روزنامه ایران و رسانه های دولت دیدیم و اقتصاددانان از روحانی 
طل��ب می كردند تغیی��ر در تركیب كابینه اس��ت تا تحوالت 

اقتصادی مورد نظر مردم اجرایی شود. 
وی با بیان اینكه دولت اول آقای روحانی از یک ناهماهنگی 
عمی��ق بین وزرای اقتص��ادی رنج می برد، گف��ت: برای نمونه 
عملك��رد وزارت امور اقتصادی و دارای��ی در عمل در حد یک 
فاجعه بود و نتوانس��ت آنگونه كه باید بازار سرمایه و بورس را 
اداره كن��د.  به اعتقاد آرم��ان، وزارت اقتصاد در اصالح قوانین 
مالیات��ی به نفع تولید و س��رمایه گذاری نی��ز عملكرد موفقی 
نداشت.  عال میرمحمد صادقی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی 
تهران در این خصوص به مهر گفت: با توجه به فرمایشات مقام 
معظم رهبری و همچنین گفته های رئیس جمهور و همین طور 
به اعتقاد اغلب دس��ت اندركاران بخش  خصوصی باید در حوزه 
اقتصادی یک جهش��ی رخ دهد.  میرمحمد صادقی با اشاره به 
ارزیابی خود از تیم اقتصادی دولت یازدهم گفت: تیم اقتصادی 
دولت یازدهم در حد مطل��وب موفق نبود، برای اینكه ركود و 
بیكاری افزایش پیدا كرد. رئیس جمهور باید برای غلبه بر این دو 
چالش، تیم اقتصادی جدید را با حساسیت ویژه انتخاب كرده 

و با مشوق های مختلف به جذب سرمایه گذاری كمک كند. 
به گفته وی، بهترین كار این اس��ت كه در نخس��تین اقدام 
تیم اقتصادی انتخاب ش��ود ك��ه زمینه های م��ورد نیاز برای 
س��رمایه گذاری و همین طور بازگشت سرمایه های خارج شده 
از كش��ور را فراهم كند تا سرمایه گذاران با امنیت كامل نسبت 
به شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در داخل كشور تصمیم 

گرفته و سرمایه های خود را در داخل كشور به كار گیرند. 
علی اصغر جمعه ای، رئیس اتاق بازرگانی س��منان نیز در این 
خصوص می گوید: با توجه به اینكه تیم اقتصادی دولت یازدهم 
خدمات��ی را انج��ام داد ولی هماهنگی و انس��جام الزم را در آن 
تیم ندیدیم، الزم اس��ت از رئیس دول��ت دوازدهم بخواهیم در 
دولت دوازدهم با انتخاب تیم اقتصادی منسجم و همسو به رفع 
مشكالت ناشی از این عدم هماهنگی پایان دهد.  وی ادامه داد: 
نجات اقتصاد كشور از بن بست هایی كه طی سال های قبل دچار 
آن شده بود به این تغییر نیاز داشته و امیدواریم دولت دوازدهم 
بتواند از ظرفیت های مطلوبی كه در اقتصاد ایجاد ش��ده اس��ت 
نهایت استفاده را داشته باشد.  جمعه ای تأكید كرد: باید حتماً در 
انتخاب وزرای اقتصادی دقت و حساسیت ویژه وجود داشته باشد 
تا اعضای دولت در پیشبرد اهداف اعالمی از سوی رئیس جمهور 
اتفاق نظر داش��ته باش��ند.  حمید الهوتی، رئیس كنفدراسیون 
صادرات ایران در خصوص تیم اقتصادی دولت دوازدهم معتقد 
اس��ت در دولت دوازدهم تی��م اقتصادی باید قدری هماهنگ تر 
انتخاب شوند. ما شاهد بودیم برخی اظهارنظرهای وزرا با یكدیگر 
تضاد داشت و این موضوع باعث می شد به نقطه نظر واحدی در 
اجرا نرس��ند.  وی تأكید كرد: تیم اقتصادی هماهنگ و همفكر 
براساس موضوعات كالن مانند اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم و... 
باید از بین كسانی انتخاب شود كه در این چارچوب قدرت الزم 

برای اجرای برنامه های پیش برنده را داشته باشد. 
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در خصوص تیم 
اقتصادی دولت دوازدهم بر لزوم وجود هماهنگی بین اعضای 
این تیم تأكید كرد و گفت: مهم ترین موضوع، اشراف كامل به 
ش��رایط فعلی اقتصاد و مس��یر پیش رو و چالش های گذشته 
اس��ت تا با استفاده از این اشراف بتوان به سمت بهبود اقتصاد 
و رش��د و بهره وری حركت ك��رد.  وی ادامه داد: دولت یازدهم 
توانس��ته است تمام معضالت اقتصاد كشور را شناسایی كند و 
حال با ادامه مس��ئولیت در دولت دوازدهم می تواند با استفاده 
از افراد هماهنگ و جوان طبق فرمایش مقام معظم رهبری به 
حل مشكالت بپردازد، گرچه همسو بودن نظرات و همین طور 
هدف گذاری این تیم بس��یار بیش��تر از تخصص آنها مورد نیاز 
است، چراكه یک وزارتخانه با بخشی نگری و عملكرد جداگانه 
نمی تواند اهداف و منافع ملی را محقق كند و این موضوع تنها 

با هماهنگی با سایر وزارتخانه ها ممكن می شود. 



در جریان ش��دت گرفتن انتقادات 
از سوی علما نس��بت به ربوی بودن 
عملی��ات بانک ها و نح��وه پرداخت 
سود بانکی، رئیس کل بانک مرکزی 
هرچن��د مس��ائل مط��رح ش��ده را 
کام��ا رد نمی کند، ام��ا در این باره 

توضیحاتی ارائه کرد. 
ولی اهلل سیف در گفت وگو با ایسنا 
با اش��اره به اینکه عملکرد بانک ها و 
انتقاد به آنها در بانکداری بدون ربا از 
دو بعد اقتصادی و ربوی قابل بررسی 
است، توضیح داد: از جنبه اقتصادی 
باید گفت وقتی کس��ی که پول خود 
را خرج نکرده و به عنوان پس انداز در 
بانک ها سپرده می کند ترجیح بر آن 
است تا در آینده بتواند از بازدهی آن 
استفاده کند، بنابراین اگر قرار باشد 
پولی در بانک ها نگهداری و برای آن 
عای��دی در نظر گرفته نش��ود آنگاه 
پس اندازها کاه��ش پیدا می کند که 
در این حالت نتیجه ای برای ش��بکه 

بانکی به دنبال نخواهد داشت. 
وی با بیان اینکه بانک ها در اقتصاد 
مانند سدی عمل می کنند که پول ها 
به وی��ژه مناب��ع خ��رد را جم��ع آوری 
می کنند، گف��ت: در نهایت این منابع 
را س��اماندهی ک��رده و ب��ه س��مت 
س��رمایه گذاری مثبت در کشور باید 
هدای��ت کنن��د؛ از ای��ن رو اگر بانک 
نباشد چنین اتفاقی نیفتاده و اقتصاد 
بانک محوری مانند ایران دچار مشکل 
خواهد ش��د. این در حالی است که از 

سوی دیگر بودجه دولت هم در حدی 
نیس��ت که بخواهد حج��م پروژه های 
موجود در کشور را پاسخگو باشد، در 
این شرایط نیاز به بانک و مکانیزم آن 

ضروری خواهد بود. 

گاهی آنچه مطرح می شود، 
تحریف شده است

رئیس کل بانک مرکزی در رابطه 

با مسائل مطرح شده پیرامون ربوی 
ب��ودن عملک��رد بانک ها نی��ز یادآور 
ش��د: هر چن��د انتقادات��ی در رابطه 
ب��ا بانکداری بدون رب��ا وجود دارد و 
در برخی زمینه ها نیز کامًا درس��ت 
است اما ما بارها حضور مراجع عظام 
رسیده و از دغدغه های آنها باخبریم 
اما گاهی نوع مطالبی که حضورشان 
منعکس می شود و همچنین اینکه از 

منظر چه کس��ی مطرح خواهد شد، 
کامًا متف��اوت اس��ت و در مواقعی 
تحریف و به طور نادرس��ت منعکس 
از  بخش��ی  به طوری ک��ه  می ش��ود 
مس��ائلی که مطرح می شود مبالغه و 

افراط شده است. 
سیف با بیان اینکه در آیین نامه ای 
که برای اج��رای بانکداری بدون ربا 
وجود دارد ش��بهه ای نیست، گفت: 

ای��ن آیین نام��ه به تصویب ش��ورای 
نگهبان رس��یده و از فیلترهای الزم 

عبور کرده است. 
وی با بیان اینکه در ش��یوه اجرای 
آیین نامه ای بانک��داری بدون ربا در 
برخی ش��عب بانک ها گاهی شبهاتی 
وجود دارد، افزود: اما در قانون برنامه 
ششم توس��عه موضوع شورای فقهی 
که در گذش��ته بدون قان��ون ایجاد 
ش��ده بود، حل و فصل شده و اکنون 
قانونی است که می تواند ایفای نقش 
ک��رده و از این نهاد اس��تفاده کافی 

برده شود. 
رئیس ش��ورای پ��ول و اعتبار به 
انتق��ادات مطرح ش��ده در رابطه با 
نرخ باالی س��ود بانکی نیز پاس��خ 
داد و گفت: در برخی اقتصادها نرخ 
سود بانکی پایین و در حد صفر نیز 
اس��ت، اما در اقتصاد ایران شرایط 
برای رسیدن به نرخ سود تسهیات 
بانک��ی در حد تک رقمی فعًا وجود 
ن��دارد، چرا که برخی عدم تعادل ها 
در ح��وزه بانکی مان��ع از این اتفاق 

می شود. 
سیف یادآور ش��د: با توجه به تک 
رقمی ش��دن تورم در س��ال گذشته 
باید نرخ سود بانکی نیز به این سمت 
س��وق پیدا کند، ام��ا زمانی که تورم 
تک رقمی پای��دار و در حد 5درصد 
یا کمتر کاهش پی��دا کند، می توان 
امیدوار بود که نرخ س��ود تسهیات 
نیز متناسب با آن به این حد برسد. 

پاسخ رئیس کل بانک مرکزی به شبهه ربوی بودن بانک ها

سود بانکی باید متناسب با شرایط اقتصاد پرداخت شود

رئی��س س��ازمان ملی به��ره وری، 
جایگاه ایران از لحاظ بهره وری را در 
منطقه متوسط ارزیابی کرد و گفت: 
پس از تحریم ها در س��ال ٩٣ سهم 
بهره وری در رشد اقتصادی ٦5درصد 
بود که این افزایش به دلیل رهایی از 

تحریم ها طبیعی است. 
به گ��زارش »فرصت ام��روز« رویا 
طباطبایی دیروز در نشس��ت خبری 
به مناس��بت روز ملی به��ره وری، به 
نیروی  به��ره وری  آخری��ن وضعیت 
کار در ای��ران پرداخ��ت و گف��ت: از 
س��ال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ یعنی در یک 
دوره ۱۴ساله مجموعا رشد اقتصادی 
ایران حدود ۴.٣ درصد بوده که یک 
درصد آن متعلق به بهره وری اس��ت. 
ام��ا س��هم نی��روی کار و س��رمایه 
به گونه ای بود که تزریق س��رمایه که 
عمدتا از محل نفت بوده توانسته این 
رش��د اقتصادی را رقم بزند. از سوی 
 دیگر س��هم نی��روی کار تنها حدود 
س��ه ده��م واح��د درصد ب��وده که 

چشمگیر نیست. 
رئی��س س��ازمان ملی به��ره وری 
درب��اره آخری��ن وضعی��ت بهره وری 

در نی��روی کار و عوام��ل تولید نیز 
توضیحات��ی ارائ��ه کرد و ب��ه اعام 
جزییات آن از س��ال ۱٣٩۱ تا پایان 

سال ۱٣٩٣ پرداخت. 
براس��اس توضیح��ات طباطبایی، 
در س��ال ۱٣٩۱ و ب��ر پای��ه س��ال 
آماری ۱٣٩۰، رشد اقتصادی حدود 
منفی 8درصد بوده که در این س��ال 
رش��د به��ره وری نی��روی کار حدود 

منفی هش��ت و برای سرمایه منفی 
۱۰.۱درصد بوده است که در مجموع 
ش��اخص عوامل تولید با رشد منفی 
٩ درص��د مواجه بود. ای��ن در حالی 
اس��ت که این س��ال از دوران بسیار 
س��خت اقتصادی و تولیدی به شمار 
می رود.  اما در س��ال ۱٣٩۲ رش��د 
اقتصادی ب��ه صفر می رس��د که در 
این سال رشد بهره وری منفی ٣.٦۲  

درصد و س��رمایه منفی ۲.۱۷ درصد 
است و مجموع عوامل تولید به منفی 

۲.۷٩ درصد می رسد. 
س��ال ۱٣٩٣ که رش��د اقتصادی 
مثب��ت ٣درصد بود با ارتقای رش��د 
بهره وری نیز همراه بوده و بهره وری 
٣.۴۲ درص��د  ح��دود  کار  نی��روی 
گزارش ش��د. برای بهره وری سرمایه 
ح��دود ۰.٩٩ درصد می رس��د و کل 

عوامل تولید با رش��د ۱.٩5 درصدی 
همراه بود. 

اما س��ال ۱٣٩۴ با توجه به سخت 
شدن شرایط اقتصادی و شوک های 
حاصل��ه از تغییر در ف��روش نفت و 
قیم��ت آن، س��ال س��ختی را برای 
اقتص��اد ای��ران رقم زد که با رش��د 
اقتصادی منف��ی ۱.٦ درصدی همراه 
بود. در این شرایط بار دیگر شاخص 
به��ره وری نی��روی کار تا بیش��تر از 
منفی ۴ درصد کاهش یافته و رش��د 
بهره وری سرمایه به منفی ۲.8 درصد 
رسید. مجموع شاخص عوامل تولید 

منفی ٣.5۲ درصد بود. 
اما در سال ۱٣٩5 که بانک مرکزی 
برای ٩ ماهه آن رشد ۱۱.۲ درصدی 
اعام ک��رد، رئی��س س��ازمان ملی 
بهره وری عنوان می کند که براساس 
برآوردهایی که این س��ازمان داشته 
رشد اقتصادی به مثبت ۱۱.٦ درصد 
خواهد رس��ید. در این سال برآوردها 
از رش��د ٩.5 درص��دی کلیه  حاکی 
عوامل تولید و همچنین 8.5٩ برای 
به��ره وری نیروی کار و  ۱۰.8 درصد 

در سرمایه است. 

رئیس سازمان ملی بهره وری اعالم کرد

سهم ٦٥درصدی بهره وری از رشد اقتصادی پس از تحریم ها

تفاهم نامه همکاری بانک ملت و صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

تفاهم نامه صدور ضمانت نامه اعتباری تس��هیات اعطایی 
بی��ن بانک ملت و صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع 

کوچک امضا شد. 
به گزارش صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، 
موضوع این تفاهم نامه درباره صدور ضمانت نامه های اعتباری 
به نفع بانک ملت برای پوش��ش کس��ری وثیقه تس��هیات 

اعطایی به متقاضیان صنایع کوچک است. 
براساس یکی از بندهای این تفاهم نامه، سقف ضمانت نامه 
صندوق برای هر متقاضی ٣۰ میلیارد ریال و برای پوش��ش 
۷۰درصد اصل و سود تسهیات اعطایی بانک است که سقف 
این ضمانت نامه در مناطق محروم تا 85درصد در نظر گرفته 

شده است. 
براس��اس یکی از تبصره ه��ای این تفاهم نام��ه، متقاضی 
صنایع کوچک ب��ه واحدهای صنعتی اطاق می ش��ود که 
تعداد پرس��نل آنها طبق مجوزهای اعامی کمتر از 5۰ نفر 

باشد. 
در این تفاهم نامه، صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع 
کوچک متعهد شده درصورت بازپرداخت نشدن اصل و سود 
بدهی از طرف متقاضی تا سقف مبلغ مندرج در ضمانت نامه 

صادره، وجه آن را به بانک ملت بپردازد. 
ای��ن تفاهم نامه بی��ن هادی اخاق��ی، مدیرعام��ل بانک 
ملت و محمدحس��ین مقیس��ه، مدیرعامل صندوق ضمانت 

سرمایه گذاری صنایع کوچک به امضا رسید. 
صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک تاکنون با 
۱8 بانک و مؤسسه مالی و اعتباری تفاهم نامه همکاری امضا 
کرده اس��ت که گامی در جهت حمایت از واحدهای تولیدی 

کوچک به شمار می رود. 

مدیرعامل بانک ملی ایران خبر داد 
طراحی برنامه ویژه برای ارتقای رضایت 

مشتریان
مدیرعام��ل بان��ک مل��ی ایران ب��ر ل��زوم ارتق��ای نظام 
مش��تری مداری در ای��ن بان��ک تأکید کرد و گف��ت: برنامه 
وی��ژه ای برای این منظور طراحی ش��ده که به زودی اجرایی 

می شود. 
به گ��زارش روابط عموم��ی بانک ملی ای��ران، محمدرضا 
حس��ین زاده در جمع رؤسای شعب مستقل و ممتاز تهران و 
استان های این بانک با اشاره به اینکه وصول مطالبات معوق 
و ج��ذب منابع جدید و ارزان قیمت در اولویت بانک اس��ت، 
اظهار کرد: امس��ال افزایش س��ود، به صورت ویژه در دستور 

کار بانک ملی ایران است. 
ب��ه گفت��ه وی، بانک ملی ای��ران توجه وی��ژه ای به صدور 
ضمانت نامه ها خواهد داش��ت، چون این موضوع می تواند به 

خوبی منابع ارزان قیمت را به سمت بانک روانه کند. 
وی در ادامه به لزوم خدمت رس��انی متمایز به مش��تریان 
ویژه بانک اش��اره و خاطرنش��ان کرد: مش��تریان ویژه لزوما 
مش��تریان حقوق��ی بزرگ نیس��تند، بلکه مش��تریان دارای 
س��پرده های کان، پیمانکاران��ی ک��ه از بان��ک مل��ی ایران 
ضمانت نامه می گیرند و شرکت های بزرگ خوش حساب باید 

مدنظر ما باشند. 
حسین زاده با تأکید بر لزوم ارائه خدمات خاص و سریع به 
این مش��تریان، گفت: باید افرادی به طور مشخص در شعب 
مشغول خدمت رس��انی به این مش��تریان باشند و حتی در 
س��اعات غیر اداری نیز خدمات دهی به مش��تریان ویژه نباید 
تعطیل شود. مدیرعامل بانک ملی ایران بر آموزش کارمندان 
ش��عب درباره خدمات رس��انی به مش��تریان وی��ژه تأکید و 
خاطرنشان کرد: اس��تفاده از ظرفیت  »بام« و سایر امکانات 
غیرحضوری برای خدمت رس��انی به مش��تریان ویژه باید در 

اولویت باشد. 
وی با تأکید بر اینکه افزایش خدمت رس��انی به مشتریان 
ویژه، یک طرح ملی اس��ت و همه ش��عب بای��د به عملیاتی 
ک��ردن آن اهتمام کنن��د، اظهار کرد: آنچه ام��روز در نظام 
بانک��ی حرف اول را می زند، تمایز در ارائه خدمات اس��ت و 

بانک ملی ایران در این راستا حرکت خواهد کرد. 
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بانکنــامه

گزارش2
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی: 

اصالح ساختار نظام بانکی در دولت 
دوازدهم ادامه پیدا می کند

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: در دولت یازدهم 
تاش های زیادی در مورد اصاح ساختار نظام بانکی، افزایش 
سرمایه بانک ها، پرداخت بدهی دولت به بانک ها و تاش برای 
وصول مطالبات معوق صورت گرفته است و این اصاحات قطعا 

در دولت دوازدهم ادامه پیدا می کند. 
محس��ن بهرامی  ارض  اقدس، عضو هی��أت نمایندگان اتاق 
بازرگانی در گفت وگو با ایلنا، در خصوص وضعیت نظام بانکی 
کشور اظهار داشت: بانک ها در شرایط بسیار نامناسبی به دولت 
یازدهم تحویل داده ش��دند، در ش��رایطی که نرخ تسهیات  با 
نرخ های مصوب همخوانی  نداشت و نرخ سود سپرده ها به رغم 

تکلیف دولت سابق اصا رعایت نمی شد. 
وی اف��زود: دولت یازدهم با ش��رایطی مواجه  بود که بخش 
عم��ده ای از مناب��ع بانک ها به صورت دس��توری و تکلیفی  در 
اختیار دولت قبل و بنگاه های دولتی قرار گرفته بود و سرمایه ای 
با نقدشوندگی باال در اختیار بانک ها نبود تا در خدمت اقتصاد 

ملی قرار گیرد. 
بهرامی تصری��ح کرد: در دولت احمدی نژاد بخش عمده ای از 
نقدینگی و سرمایه بانک ها در قالب وام های بسیار کان به افراد 
خاص پرداخت شده بود و براساس برخی از گزارش ها در دولت 
احمدی نژاد بیش از 8۰درصد معوقات بانکی در اختیار کمتر از 

۱5درصد از افراد قرار گرفت. 
وی ادام��ه داد: به عنوان مثال بانک س��رمایه 8هزار میلیارد 
تومان تس��هیات را در اختیار ۲۰ نفر قرار داده بود و در بقیه 
بانک ها نیز چنین وضعیتی حاکم بود. بانک ها در مقطع تغییر 
و تحول دولت در نیمه دوم س��ال ٩۲ در شرایط اسف انگیزی 

قرار داشتند. 

 افت قیمت سکه و ارز
 در نخستین روز خردادماه

صرافان بازار ارز و طا نرخ هر دالر آمریکا را ٣.۷٣5 تومان و هر 
قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را ۱.۲۰٩.٦۰۰ تومان تعیین 
کردند که نشان دهنده رشد ناچیز قیمت دالر و همچنین افت 
قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار آزاد تهران ۴.۲۱۷ تومان 
و هر پوند نیز ۴.8۷٩ تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 
٦5۴.۰۰۰ تومان و هر ربع سکه ٣۷۰.5۰۰ تومان فروخته شد. 
هر س��که یک گرمی ۲5۷.5۰۰ تومان خرید و فروش شد و هر 

گرم طای ۱8 عیار ۱۱۴.٩۴8 تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

٣.۷٣5دالر آمریکا

۴.۲۱۷یورو اروپا

۴.8۷٩پوند انگلیس

۱.۰٣۴درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۴٩8.۰۰۰مثقال طا

۱۱۴.٩۴8هر گرم طای ۱8 عیار

۱.۱8٣.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۰٩.٦۰۰سکه طرح جدید

٦5۴.۰۰۰نیم سکه

٣۷۰.5۰۰ربع سکه

۲5۷.5۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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ش��اخص کل ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران 
نخس��تین روز کاری خود در سومین ماه سال 
ج��اری را با افت 69 واحدی به پایان رس��اند. 
در معامالت روز گذش��ته ب��ورس تهران نماد 
کش��تیرانی ایران با ۷۸ واحد تأثیر مثبت روی 
ش��اخص کل بیش��ترین نقش را بر نوس��انات 
دماسنج بازار سهام داشت. همچنین نمادهای 
پتروشیمی جم، ش��رکت ارتباطات سیار ایران 
و بان��ک خاورمیانه نیز س��عی کردن��د نگذارند 
نماگ��ر بازار س��هام بیش از این پایی��ن بیاید. 
در ط��رف مقابل نماد پاالیش نفت بندرعباس، 
ایران خ��ودرو و معدن��ی و صنعت��ی گل گه��ر 
بیش��ترین نقش را در نوسانات نزولی دماسنج 
بازار سهام داشتند. نماد معامالتی ایران  خودرو 
با 2۸ واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را در 
بین خودرویی ها داشت. همچنین آیفکس ۱.۴ 
واحد رش��د کرد و به رقم 92۸.۳ رسید. ارزش 
معامالت فرابورس ایران به رقم ۳۰۸ میلیارد و 
2۱6 میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید که این 
رقم ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد 
و 69۸میلیون س��هم و اوراق مالی قابل معامله 

طی 2۷هزار و 9۷9 نوبت دادوستد بود. 

غلبه عرضه بر تقاضای سهام
روز دوشنبه بورس تهران در حالی در اغلب 
گروه های پیشرو شاهد غلبه عرضه بر تقاضای 

س��هام بود که افت حجم معامالت عادی سهام 
نشانگر نظاره گر بودن فعاالن بورس بود. در این 
بین رفت و برگش��ت برخی نمادهای معامالتی 
به مجامع عادی ساالنه نیز نتوانسته به افزایش 
حجم معام��الت بینجامد و در نهایت به کلیت 
معامالت بازار س��هام کمک چندانی کند. این 
در حال��ی اس��ت که نح��وه تزری��ق نقدینگی 
س��رگردان جامعه ب��ه بازار س��هام اصلی ترین 
انتظار معامله گران بازار س��هام اس��ت. در حال 
حاضر کلیت معامالت بازار س��هام روی محور 
نوس��ان گیری و با دیدگاه کوتاه مدت در اغلب 
گروه های کوچک و برخوردار از سهام شناوری 
پایین قرار دارد. از سوی دیگر باید توجه داشت 
که بازار س��هام به موضوعاتی عالوه بر مباحث 
اقتصادی واکنش نش��ان می دهد و معموالً در 
ایام انتخابات معامالت بیش��تر هیجانی است. 
بدین ترتیب ش��وک مثبت به بازار سهام ناشی 
از انتخ��اب رئیس جمه��ور، ب��ه تنهایی برای 
تقوی��ت این بازار کفای��ت نمی کند و باید برای 
رش��د میان مدت بازار س��هام به واقعیت های 

اقتصادی توجه شود. 

با گروه های بازار سهام
روز گذش��ته غلبه عرضه ب��ر تقاضا بر تعداد 
زیادی از نمادهای بورسی سبب کاهش قیمت 
پایانی آنها شد. چنانکه در گروه خودرو غیر  از 
تع��داد اندکی از نمادها، باقی نمادها در قیمت 
آخرین معامله و هم در قیمت پایانی ش��رایط 
کاهش��ی را تجربه کردن��د. در برخی نمادهای 

این گروه ش��اهد صف ف��روش بودیم. درتعداد 
دیگری نمادها نیز کفه عرضه نس��بت به تقاضا 
س��نگینی می کرد و این ش��رایط باعث ریزش 
قیمت س��هم ها شد. در گروه س��یمانی ها نماد 
تأمین ماس��ه ریخته گری با 5درصد کاهش در 
قیمت آخرین معامله روبه رو ش��د و در قیمت 
پایان��ی نیز افت پیدا کرد. در این نماد ش��اهد 
صف فروشی با حجم بیش از یک میلیون سهم 
بودی��م. همچنین در گروه رایان��ه همه نمادها 
ب��ه جز یک نماد ب��ا افت در قیم��ت معامله و 
آخری��ن قیمت پایانی مواجه ش��دند. در گروه 
فرآورده های نفتی کک و س��وخت هس��ته ای 
نیز همچون روز گذشته شرایط قیمت سهم ها 
کاهش��ی ب��ود. در گ��روه کانه های فل��زی نیز 
علی رغم رش��د اندک تع��دادی از نمادها چند 
نماد روند کاهش��ی را تجربه کردند. همچنین 
در گروه قند و ش��کر به جز چه��ار نمادی که 
مقداری رش��د کردن��د باقی نماده��ا در کانال 

کاهشی قرار گرفتند. 

ادامه بازارگردانی سهام
دی��روز در ب��ازار دوم ب��ورس ته��ران، ۴۱۱ 
میلیون س��هم س��رمایه گذاری نف��ت و گاز و 
پتروشیمی تأمین به ارزش بیش از ۸۰ میلیارد 
تومان از سوی سهامدار عمده بازارگردانی شد. 
همچنین ۴5 میلیون سهم لیزینگ رایان سایپا 
به ارزش بی��ش از ۸ میلیارد تومان به کدهای 
س��هامدار عم��ده انتقال یاف��ت. همچنین 2۰ 
میلیون س��هم ایران ترانس��فو به ارزش بیش از 

۱۱.5 میلی��ارد تومان کد به کد ش��د. در عین 
حال ۱۰ میلیون سهم پاالیش نفت بندرعباس 
به ارزش بیش از 5.5 میلیارد تومان به کدهای 
درون گروهی سهامدار عمده انتقال یافت. افت 
شاخص کل روز گذشته در شرایطی اتفاق افتاد 
که بازارهای بورس آسیا روز دوشنبه بیشترین 
رش��د روزانه را در یک ماه گذشته ثبت کردند. 
بدین ترتیب ش��اخص بورس MSCI آس��یا و 
اقیانوسیه به جز ژاپن ۰.9 درصد رشد کرد. در 
این میان بازارهای بورس استرالیا و هنگ کنگ 

بیشترین رشد را داشتند. 

رفت و آمدهای بورسی
نم��اد معامالت��ی  ط��ی معام��الت دی��روز 
ش��رکت های پرمی��ت، پترو صنع��ت گامرون، 
توس��عه فناوری اطالعات خوارزمی، داروسازی 
اسوه،  سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر، 
ح��ق تق��دم خری��د س��هام مارگاری��ن، اوراق 
مشارکت ش��هرداری کرج و کش��ت و صنعت 
ش��هداب ناب خراس��ان از س��وی ناظ��ر بازار 
س��هام بازگش��ایی و در مقابل نماد معامالتی 
ش��رکت های تولی��دی گرانیت بهس��رام، قند 
مرودش��ت، صنعت��ی بهپاک، کش��تیرانی آریا، 
ش��وکوپارس، اوراق گواهی س��پرده عام بانک 
پارسیان، تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا، 
صنایع غذایی مینوش��رق، صنایع مس ش��هید 
باهنر، داروس��ازی ابوریحان، صنایع الستیکی 
س��هند، ب��ورس کاال و پتروش��یمی خراس��ان 

متوقف شدند. 

عقبگرد شاخص کل در نخستین روز خردادماه 

بازار سهام در انتظار تزریق نقدینگی

عضو ناظر مجلس در ش��ورای عالی بورس 
با اش��اره ب��ه ض��رورت ایج��اد صندوق های 
س��رمایه گذاری کاالیی در بورس کاال، گفت: 
بر همین اس��اس بهتر است با سرعت بخشی 
در راه ان��دازی این صندوق ه��ا آن را به تمام 
کاالهای قابل معامل��ه در بورس کاال تعمیم 
دهی��م. محم��ود بهمن��ی در گفت وگ��و ب��ا 
تس��نیم با تأکید بر اینک��ه با عرضه کاالهای 
قاب��ل معامله در بورس کاال می توان ش��اهد 
قیمت های واقعی و شفافیت مالی بود گفت: 
برای ایج��اد ش��فافیت در قیمت ها و حذف 
واسطه ها اس��تفاده از ابزارهای مختلف مالی 

ب��رای تقویت بورس امری ضروری اس��ت و 
یکی از این ابزارها ایجاد صندوق های کاالیی 
اس��ت. عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس 
اف��زود: بعد از رونق ای��ن صندوق ها در بازار 
طالی بورس کاال، بهتر است بازار محصوالت 
کش��اورزی نیز از این مزیت برخوردار شوند، 
چراک��ه از جمل��ه مزایایی ک��ه صندوق های 
کاالیی برای بخش کش��اورزی ایجاد می کند 
ای��ن اس��ت ک��ه مناب��ع در این ب��ازار خرد 
هس��تند و این صن��دوق می تواند به تجمیع 
مناب��ع بینجامد. وی ادام��ه داد: در صندوق 
س��رمایه گذاری کاالیی می توان قیمت بهتر، 

منصفانه تر و کاراتری را کشف کرد و موضوع 
دالالن و واس��طه ها را که سال ها حذف آنها 
در بخش ه��ای مختلف کش��اورزی و س��ایر 
کاال ها مطرح اس��ت عملیات��ی کند. بهمنی 
تصریح کرد: اگر بازار محصوالت کش��اورزی 
نیز به س��مت صندوق های معامالتی حرکت 
کند، ایج��اد این صن��دوق س��رمایه گذاری 
کاالیی باعث خواهد ش��د کش��اورز محصول 
را دیگ��ر ب��ه قیمت پایین ب��ه دالالن عرضه 
 نکن��د. وی توضی��ح داد: در واق��ع زمانی که 
کاالهای کش��اورزی را در قالب اوراق بهادار 
درمی آوری��م، قابلیت معامله آن را در بورس 

کاال فراهم کرده ای��م، از این رو صندوق های 
سرمایه گذاری کاالیی امکان خرید آن اوراق 
بهادار را ایجاد می کنند و یک سری ظرفیت ها 
را در بس��تر ابزاره��ای مالی و بازار س��رمایه 
ایجاد می کنند که کش��اورز بتواند مستقیماً 
محص��والت را به یک خری��دار منصف مانند 
صندوق س��رمایه گذاری کاالیی عرضه کند. 
عضو ناظ��ر مجلس در ش��ورای عالی بورس 
در پایان تأکید کرد: کاهش هزینه ها یکی از 
مزیت هایی است که این صندوق ها می توانند 
ایجاد کنند و بهتر است از این فرصت طالیی 

در تمام حوزه های کاالیی استفاده شود. 

یک کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه 
فعاالن ب��ازار س��رمایه نگاه مثبت��ی به دولت 
روحان��ی دارند، گف��ت: کاهش ریس��ک های 
س��رمایه گذاری در بازار سرمایه از جمله نتایج 
انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری بود ک��ه باعث 
می ش��ود بورس در آینده روند رش��د تدریجی 
و معق��ول داش��ته باش��د. بهروز عب��اس زاده، 
تحلیلگ��ر بازار س��رمایه در گفت وگ��و با ایرنا 
درباره تأثیر نتایج انتخابات ریاس��ت جمهوری 
بر بازار س��رمایه، بیان داشت: تأثیر کوتاه مدت 
نتیجه انتخابات را شاهد بودیم. این کارشناس 
بورس با بیان اینکه رش��د شاخص های بورس 
در دو روز ابتدایی هفته ناش��ی از خوش بینی 
فعاالن بازار س��رمایه به دولت حس��ن روحانی 
اس��ت، اف��زود: البته بای��د توجه داش��ت که 
رش��د شدید ش��اخص بورس، به دلیل هیجان 
بازار ب��ود. عباس زاده اضافه ک��رد: تأثیر دیگر 
نتیج��ه انتخابات ریاس��ت جمه��وری، کاهش 
ریس��ک های ب��ازار س��رمایه اس��ت، به طوری 
ک��ه فعاالن بازار س��رمایه با توج��ه به انتخاب 
ش��دن روحانی، نسبت به بهبود شرایط بورس 
امیدوار ش��ده اند. وی یادآور ش��د: البته دولت 
فعلی برای بازار س��رمایه ش��ناخته شده است 
اما در صورت برنده شدن رقبای دیگر، نسبت 
به چگونگی سیاس��ت های اقتصادی و وضعیت 
آینده بورس ابهام ایجاد می ش��د و ریس��ک ها 

افزای��ش می یافت. ای��ن کارش��ناس بورس با 
بیان اینکه انتظار م��ی رود در بلند مدت، روند 
صع��ودی بازار س��رمایه ادامه داش��ته باش��د، 
گفت: البته تداوم رش��د شاخص به سیاست ها 
و برنامه های دولت دوازدهم نیز بس��تگی دارد 
اما در حالت بدبینانه، بازار س��رمایه نوس��انات 
خنثی خواهد داش��ت، بر این اساس، احتمال 
شکل گیری روند نزولی در بازار سرمایه ضعیف 
است. این کارشناس بورس ادامه داد: با توجه 
به افت قیمت ها در چند ماه گذشته و کاهش 
ریسک های سیستماتیک بازار، سرمایه گذاری 
در ش��رایط فعلی جذاب شده است و می توان 
از صنای��ع خ��ودرو، بانک و رایان��ه و مخابرات 
به عنوان صنایع پرپتانس��یل ب��ازار نام برد. وی 
با بیان اینکه در گ��روه خودرویی گزارش های 
خوبی ارائه شده است، ادامه داد: دولت یازدهم 
از صنعت خودرو حمایت زیادی کرده است و با 
توجه به تداوم دولت روحانی، نسبت به تقویت 
بیش��تر این صنعت امیدواری وجود دارد. وی 
بیان داش��ت: در صنع��ت بانکی نیز با توجه به 
افت زیاد س��هام این گروه و برنامه دولت برای 
اصالح نظ��ام بانکی احتمال افزایش س��رمایه 
بانک ه��ا زیاد اس��ت، زیرا ادامه ش��رایط فعلی 
که جذب س��پرده برای پرداخت س��ود باالی 
س��پرده های قبلی صورت می پذیرد نمی تواند 
ادامه داش��ته باش��د، بنابراین در صورت انجام 

این افزایش س��رمایه، س��هام گروه بانکی نیز 
می توان��د ب��ا اقبال مواجه ش��ود. عب��اس زاده 
همچنین بیان داشت: دولت روحانی بر توسعه 
دولت الکترونیک و صنع��ت فناوری اطالعات 
تأکید زیادی دارد، بنابراین پیش بینی می شود 
ش��رکت های مخابرات��ی و رایان��ه ای در دولت 

جدید شرایط رو به رشدی را داشته باشند. 

همزمان با انتقال سهام شرکت ها مدیریت 
آنها هم منتقل شود

یک کارش��ناس بازار س��رمایه معتقد اس��ت 
به منظور رش��د اقتصاد و بازار س��رمایه ایران، 
 دولت جدی��د باید همزم��ان با انتقال س��هام 
ش��رکت های��ش مدیری��ت آنه��ا را ه��م ب��ه 
بخش خصوص��ی واگ��ذار کن��د. او می گوی��د 
دولت باید در راس��تایی حرکت کند که حجم 
بدهی هایش کاهش یاب��د و مقدار نقدینگی را 
کنت��رل کند. فردین آقابزرگ��ی در گفت وگو با 
ایس��نا، درباره انتظارات فعاالن بازار سرمایه از 
رئیس دولت دوازدهم، اظهار کرد: برنامه ریزی 
ب��ه منظور افزای��ش تولید و اش��تغال و خروج 
از رک��ود اقتص��ادی و همچنی��ن حفظ حقوق 
سهامداران بورسی از طریق حمایت همه جانبه 
از صنای��ع و ش��رکت های حاض��ر در بورس از 
جمله انتظارات کارشناس��ان بازار س��رمایه از 
رئیس جمهوری اس��ت. وی ادام��ه داد: اهمیت 

دادن به رفع موانع تولید و کسب و کار و مرتفع 
کردن موانع موجود در بازار سرمایه، تک نرخی 
شدن ارز و راه اندازی بورس ارز از دیگر مواردی 
است که رئیس دولت دوازدهم باید به آن دقت 
نظر داشته باش��د. این کارشناس بازار سرمایه 
با اش��اره به نیاز بورس ایران به سرمایه گذاران 
خارج��ی گفت: باید به منظ��ور کاهش التهاب 
و تنش های اثرگذار بر اقتصاد و بازار س��رمایه 
در سیاست های خارجی تغییراتی به وجود  آید 
تا شرایط اقتصاد کش��ور بهبود یابد. همچنین 
اهمیت ب��ه دغدغه های س��رمایه گذار خارجی 
از جمله به کارگیری ابزارهای پوش��ش ریسک 
نوس��ان نرخ ارزها می تواند به بازار س��رمایه ما 
در جهت رشد کمک کند. آقابزرگی با اشاره به 
بدهی های دولت به بخش های مختلف از جمله 
سیستم بانکی، گفت: کاهش حجم بدهی های 
دولت و اصالح س��اختار مالی باید در برنامه ها، 
در اولوی��ت قرار گیرد و بای��د نظام گمرک به 
طریقی س��اماندهی ش��ود تا از تضییع حقوق 
تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان جلوگیری به 
عمل آی��د. وی اجرای کام��ل انتقال مدیریت، 
همزمان ب��ا انتق��ال مالکیت س��هام دولت به 
بخش خصوص��ی را ضروری برش��مرد و افزود: 
باید در سیاس��ت های پولی و مال��ی تغییراتی 
ب��ه وجود  آید تا رونق ایجاد ش��ود و اقتصاد از 

وضعیت رکودی بیرون آید. 

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس: 

صندوق های کاالیی را گسترش دهیم

فعاالن بورس، نگاه مثبتی به دولت روحانی دارند

خبر

افزایش 30درصدی صدور گواهینامه های 
غیر کاغذی 

مدیرعام��ل ش��رکت س��پرده گذاری مرک��زی از افزای��ش 
۳۰درص��دی صدور گواهینامه ه��ای غیر کاغذی  )الکترونیک( 
در بازار س��رمایه خبر داد. محمدرضا محس��نی افزود: شرکت 
س��پرده گذاری مرکزی در راس��تای غیر کاغذی کردن صدور 
گواهینامه ها، سال گذش��ته ۱۳میلیون و ۱6۸هزار گواهینامه 
غیر کاغذی صادر کرد که آمارها نش��ان از افزایش ۳۰درصدی 
ص��دور این گواهینامه ه��ا می دهد. وی اظهار داش��ت: یکی از 
اولویت های مهم ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی در سال 96 
نیز افزایش ارائه خدمات الکترونیکی به ذی نفعان بازار سرمایه 
است تا مراجعات به این شرکت همچنان کاهش یابد. محسنی 
ادامه داد: دفاتر پیش��خوان دولت و نمایندگی های شرکت های 
کارگزاری در سراس��ر کشور امسال فعال تر خواهند شد تا ارائه 
خدمات به س��هامداران افزایش یابد. مدیرعامل سمات با بیان 
اینکه در نخستین ماه امسال تعداد شش کد سهامدار خارجی 
در بازار سرمایه صادر شد، گفت: سه سرمایه گذار از کره جنوبی 
ماه گذشته با پشت سر گذاشتن مراحل قانونی، کد معامالتی 
فعالیت خود را در بازار سرمایه ایران دریافت کردند. وی تصریح 
کرد: سه شرکت حقوقی از کشورهای امارات، گرجستان و عراق 
نیز فروردین ماه کد سهامداری خود را از شرکت سپرده گذاری 
مرکزی دریافت کردند تا تعداد سرمایه گذاران حقوقی خارجی 

فعال در بازار سرمایه ایران به عدد ۱۷۴ برسد. 

عرضه فوالد، سرب، آلومینیوم و طال در 
تاالر محصوالت صنعتی و معدنی

تاالر محصوالت کش��اورزی بورس کاالی ایران در نخستین 
روز خردادم��اه عرضه ۴2هزار تن گن��دم خوراکی، ۴ هزار تن 
گندم دوروم، 2 هزار تن کنجاله کلزا، 2۷5 تن ش��کر سفید و 
۳۰۰ ت��ن روغن خام را تجربه کرد. تاالر محصوالت صنعتی و 
معدنی بورس کاالی ایران روز دوش��نبه اول خردادماه میزبان 
عرضه ۱۰ هزار تن تختالSM ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان، 
5۰۰ ت��ن ش��مش هزار پون��دی آلومینیوم ش��رکت ایرالکو و 
۱۰۰تن ش��مش س��رب شرکت پارس��یان پارت پاسارگاد و 9 
کیلوگرم ش��مش طالی زرمعدن اختران بود. همچنین امروز، 
یک هزار و ۱2تن اس��الک واک��س و ۱۰ هزار و 6۷2 تن مواد 
پلیمری در تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی عرضه شد. 
تاالر صادراتی بورس کاالی ایران نیز در این روز ش��اهد عرضه 
۳۰۰ تن عایق رطوبتی بود. عالوه بر این، یک هزار و ۸65 تن 
جو دامی نیز در قالب طرح قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی 
در تاالر محصوالت کش��اورزی بورس کاالی ایران عرضه شد. 
بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه ۳56 
تن ضایعات فلزی، بشکه خالی، تراورس چوبی فرسوده و روغن 

کارکرده لکوموتیو شرکت راه آهن ایران بود. 

معامله 6488 مگاوات ساعت برق در بازار 
مشتقه

در جریان معامالت بورس انرژی ایران، بازار برق شاهد معامله 
۳22 قرارداد معادل 6 هزار و ۴۸۸ مگاوات س��اعت به ارزش��ی 
بال��غ بر 2 میلیارد ریال ب��ود. در این معامالت نمادهای بارپایه 
و کم باری به ترتیب با متوس��ط قیمت ۳۳۰ه��زار و ۳۱۰هزار 
ریال بر مگاوات س��اعت م��ورد معامله قرار گرفتن��د. در آغاز 
جلس��ه معامالتی نیز نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، 
میان باری روزانه و کم باری روزانه ۳۰خرداد 96 گشایش یافتند 
و همچنین نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری 
روزانه و کم باری روزانه ۴خرداد 96 در پایان جلس��ه معامالتی 
متوقف شده و فرآیند تحویل آنها آغاز شد. همچنین در تابلوی 
سلف موازی استاندارد برای قراردادهای با سررسید یک  سال و 
بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی ایران، در نماد سنندج 96۱، 

یک قرارداد با ارزشی بالغ بر ۴ میلیون ریال معامله شد. 

»پتایر« و اختصاص سود یک هزار و 357 
ریالی

شرکت تولیدی ایران تایر اطالعات و صورت های مالی سال 
منتهی به ۳۰ اس��فند ماه ۱۳95 را با س��رمایه 2۸6 میلیارد و 
۴69 میلیون ریال، به صورت حسابرس��ی نش��ده منتشر کرد. 
شرکت تولیدی ایران تایر در دوره ۱2ماهه سال مالی منتهی به 
۳۰  اس��فند ماه ۱۳95، مبلغ ۳۸۸ میلیارد و ۷6۳ میلیون ریال 
س��ود خالص شناس��ایی کرد و بر این اساس به هر سهم مبلغ 
یک هزار و ۳5۷ ریال سود اختصاص داد. »پتایر« زیان انباشته 
پایان دوره را مبلغ ۱۱۰ میلیارد و ۸۴۱ میلیون ریال اعالم کرد. 
یادآور می ش��ود این ش��رکت در دوره منتهی به 29 اسفند ماه 
۱۳9۴، زیان خالص را مبلغ ۱۳6 میلیارد و ۸۰۳ میلیون ریال 

و زیان به ازای هر سهم را ۴۷۸ ریال اعالم کرد. 

صورت های مالی 12 ماهه »دارو«
ش��رکت کارخانج��ات داروپخ��ش اطالع��ات و صورت های 
مالی س��ال منتهی به ۳۰ اس��فند ماه ۱۳95 را با سرمایه 5۰۰ 
میلیارد ریال، به صورت حسابرس��ی شده منتشر کرد. شرکت 
کارخانجات داروپخش در دوره ۱2ماهه س��ال مالی منتهی به 
۳۰ اس��فندماه ۱۳95، مبلغ ۴۸6 میلیارد و ۳۸9 میلیون ریال 
س��ود خالص شناس��ایی کرد و بر این اساس به هر سهم مبلغ 
9۷۳ ریال س��ود اختصاص داد که نس��بت به دوره مش��ابه در 
سال گذشته معادل 29درصد افزایش را نشان می دهد. »دارو« 
زیان انباش��ته پایان دوره را مبلغ 522 میلیارد و ۱۱۷ میلیون 
ریال اعالم کرد. یادآور می ش��ود این شرکت در دوره منتهی به 
29 اسفندماه ۱۳9۴، سود خالص را مبلغ ۴۱۰ میلیارد و ۷2۸ 
میلیون ریال و سود به ازای هر سهم را ۷55 ریال اعالم کرد. 

عملکرد یک ساله »فوالژ«
شرکت فوالد آلیاژی ایران اطالعات و صورت های مالی سال 
منتهی به ۳۰ اس��فندماه ۱۳95 را با سرمایه ثبت شده ۴هزار 
و ۱6۰ میلیارد ریال، به صورت حسابرس��ی نشده منتشر کرد. 
شرکت فوالد آلیاژی ایران در دوره ۱2ماهه سال مالی منتهی 
به ۳۰ اسفندماه ۱۳95، مبلغ 5۸۳ میلیارد و ۷9۷ میلیون ریال 
س��ود خالص شناس��ایی کرد و بر این اساس به هر سهم مبلغ 
۱۴۰ ریال سود اختصاص داد. »فوالژ« سود انباشته پایان دوره 

را مبلغ ۴۸6 میلیارد و ۸۸۱ میلیون ریال اعالم کرد. 
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شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
کاش��ی پارس در حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین 
درص��د افزایش را از آن خود کرد که کش��تیرانی ایران در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۸,۳۸۷۴.99کپارس

۴,۱۴۱۴.99حکشتي

6,۱۸۸۴,99دلقما

5,۴56۴,9۸خفنر

۱۳,9۳۰۴,9۸شگل

۴,62۴۴,9۷چکارن

2,625۴,92غشهد

 بیشترین درصد کاهش
لعابیران صدر نشین جدول بیش��ترین درصد کاهش شد. 
کابل البرز در رده دوم این گروه ایستاد. صنایع الستیکی سهند 
هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)۴.۸6(۳,6۰2شلعاب
)۴.۷۴(2,۸۷6بالبر

)۴,59(۳,۱5۸پسهند

)۴,5۸(۳,۱۸۴ختور

)۴,۴۸(۴,9۸۸کماسه

)۴,۱۳(۱,9۷2خمحرکه

)۴,۰۳(۱۰,626بنیرو

پرمعامله ترین سهم
حق تقدم توکا فوالد پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته 
شد. گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در رده دوم این گروه 
ایستاد. سرمایه گذاری صنعت بیمه هم در رده های باال قرار گرفت.

تعداد دفعهقیمتنام

۱29.5۰۸ ۱6۰وتوکاح

۴۴,66۴ ۱29۴پترول
۳۴,۴۰۰ ۳9۴۰وبیمه
۳۴,۰22 ۱۰5۱وساپا

25,۳۱۰ ۱۰96خپارس
2۴,269 2۸۸۷وخاور
۱۷,9۰6 ۱۳۱۰وتوکا

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را سرمایه گذاری 
صنعت بیمه به خود اختصاص داد. بانک خاورمیانه رتبه دوم را 
به دست آورد. گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان هم در 

باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۱۳5.5۳5 ۳9۴۰وبیمه
۷۰,۰6۰ 2۸۸۷وخاور
5۷,۷9۰ ۱29۴پترول
۴5,95۰ 6۴۱6کاما

۳6,6۰۱ ۳۸5۷فباهنر
۳5,۷۴۱ ۱۰5۱وساپا

۳۴,56۷ ۸۳۸۷کپارس

بیشترین سهام معامله شده
ح��ق تقدم ت��وکا ف��والد در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیش��ترین سهام معامله شده را به دس��ت آورد که سرمایه 
گذاری صنعت بیمه در این گروه دوم شد و گروه پتروشیمی 

سرمایه گذاری ایرانیان در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

۱6۰۴69۱وتوکاح
۳9۴۰295۴وبیمه
۱29۴22۴۳پترول
۱۰5۱۱969وساپا

۱۰96۱5۰۴خپارس
۳۸5۷۱2۱2فباهنر
۸۸۳۱۰۸۷خزامیا

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته داروسازی زاگرس 

فارمد پارس به دست آورد. سایپا شیشه در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

66۰۴۱۳2۱ددام
۱96۷9۸۴کساپا

2۴۷962۰خمحور
۱2۴۳۴۱۴خریخت
۳۷۳526۷فمراد
259۴2۳6تکنو

2۴9922۷خشرق

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایستاد. شیشه و گاز جایگاه دوم این 

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

۷9۱2.۱۱وخارزم
۴9۰52.۳6کگاز

۱29۳2.۳9واعتبار
۱۱۰۱۳.۳۰پردیس

۱۱69۳.9۰ورنا
۱9۳۴۴.۱۳پارسیان
۳۱552۴.۱۷همراه

نماگر بازار سهام
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اه�واز- خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل، اعضای هیات 
مدیره، مدیران، متخصصان، کارشناسان و کارکنان شرکت ملی 
حف��اری ایران در پیامی انتخاب مجدد دکتر حس��ن روحانی به 

عنوان رئیس جمهور را تبریک گفتند.
متن پیام به این شرح است:
 جناب آقای دکتر روحانی

با سالم،
انتخ��اب حضرتعال��ی به ریاس��ت جمهوری اس��المی با رأی 

اکثریت قاطع ملت شریف را تبریک عرض می نمائیم .
ملت ش��ریف و وفادار به اهداف و آرمان های انقالب با حضور 
باش��کوه و پرش��ور در عرصه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمه��وری، جل��وه ای ماندگار و فراموش ناش��دنی از عش��ق به 

انق��الب و ارزش های مقدس آن را رقم زدند و بر ادامه مس��یر 
تدبیر و امید ، برای ساختن ایرانی آباد، مقتدر، سربلند و سرافراز 
تأکید کردند.  بی تردید حضور مش��تاقانه و مش��ارکت گسترده 
همراه با شور و شعور انقالبی، دینی و ملی مایه افتخار و مباهات 

ایرانیان در سطح منطقه و جهان است .
رج��اء واث��ق داری��م به لط��ف خداون��د رحمان و ب��ا هدایت 
 ه��ای مقام معظم رهب��ری، ایران عزیز با همدل��ی، همگرایی و 
 هم افزایی مس��یر رش��د و تعالی و ش��کوفایی را به سرعت طی 
می نماید. کارکنان س��خت کوش ش��رکت ملی حف��اری ایران 
ضم��ن تبریک انتخاب مج��دد جنابعالی به ریاس��ت جمهوری، 
آمادگی این شرکت را برای کار و تالش مضاعف در جهت تحقق 

برنامه های توسعه صنعت نفت کشور اعالم می دارد .

از خداون��د متع��ال توفی��ق روز اف��زون حضرتعال��ی و دولت 
خدمتگ��زار تدبی��ر  و امید را در پیش��برد اه��داف نظام مقدس 

جمهوری اسالمی مسئلت داریم .

س�اری – دهقان - دکتر محس��ن اعرابی، معاون 
 بهداش��تی دانشگاه علوم پزش��کی مازندران در جشن
 فارغ التحصیلی بهورزان ،س��المت را برترین نعمت ها 
دانس��ت و افزود: حفظ س��المت نیاز به توجه ویژه ای 
دارد.  دکتر محس��ن اعرابی، معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزش��کی مازندران در جش��ن ف��ارغ التحصیلی 
بهورزان ،س��المت را برترین نعمت ها دانست و افزود: 
حفظ س��المت نیاز به توجه ویژه ای دارد و اگر نهضت 
پیشگیري و بهداشت را در جامعه نهادینه کنیم تاثیر 
بس��یار خوب��ي در جامع��ه دارد. وی با بی��ان اینکه به 
برکت دولت تدبیر و امید و حمایت رهبری ،س��المت 
در اولویت اصلی قرارگرفت، گفت: ۳۵۰ بهروز در سال 
۹۲ کم داشتیم که در سال ۹۳ حدود ۲۰۰ نفر جذب 
شدند.همچنین در سال ۹۲ کمبود پزشک داشتیم که 
در س��ال ۹۳ حدود۴۰۰ نفر جذب ش��دند. وی با بیان 

اینکه تشخیص س��المت روانی مانند سالمت جسمی 
نیس��ت،افزود: افرادی که دارای سالمت روانی هستند 
داراي ح��س مثبت مي باش��ند و از چیزهایي که یاد 
گرفتند مي توانند در رفع مش��کالت اس��تفاده کنند 
وجامعه ای که از س��المت روانی برخوردار باشد در آن 
نش��اط بوجود می آید. معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزش��کی مازندران ادامه داد: س��المت اجتماعی یعنی 
قوانین و اس��تانداردهای جامع��ه را رعایت کنیم. وی 
پوشش همگانی سالمت را از اولویت های دولت تدبیر 
وامید دانس��ت و با بیان اینکه در طرح تحول سالمت 
دغدغ��ه مالی مردم کاهش پیدا ک��رد، گفت: در طرح 
تحول س��المت پرداختي مردم کاهش پیدا کرد و ۱۱ 
میلیون نفر بیمه ش��دند. دکتر اعرابی با بیان اینکه در 
گذش��ته بیش از ۱۵۰ خانه بهداش��ت استیجاری بود، 
گفت: در سال ۹۴ ظرف شش ماه ۱۵۰ خانه بهداشت 

احداث ش��د. وی با بیان اینکه  ۶۸ مرکز جامع سالمت 
در یکس��ال ساخته ش��د، افزود: ۸۰ خانه بهداشت، ۳۰ 
مرکز روستایی و ۳۰ مرکز شهری در حال احداث است. 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاکید 
ب��ر خود مراقبتی، گفت : مردم بای��د یاد بگیرند که به 
تغذیه، بهداشت و سالمت روانی خود توجه کنند. معاون 
بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی مازندران به همکاری 
بین بخشی اشاره کرد و افزود : بهورزان زمانی می توانند 
موفق باشند که بتوانند جلب مشارکت های مختلف را 
داشته باشند.  وی وضعیت سالمت دهان و دندان را در 
گذشته نامناسب دانست و بیان کرد: در چهار سال اخیر 
تمامی کودکان زیر ۱۴ س��ال از خدمات دندانپزشکی 
استفاده کردند. اعرابی وضعیت تغذیه را نامناسب دانست 
و افزود : استان مازندران رتبه نخست چاقی و اضافه وزن 
را دارد که باید اصالح ش��ود. معاون بهداش��تی دانشگاه 

علوم پزشکی مازندران به بیماری های غیر واگیردار اشاره 
کرد و گفت: امروزه بیشترین آسیب را بیماري هاي قلبي 
و عروقي، دیابت و سرطان به جامعه وارد کرده است که 
ریشه در تغذیه نامناسب، بي تحرکي و مصرف دخانیات 
و بیماري هاي رواني دارد. قاس��م اویس، معاون اجرایی 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز با 
اشاره به خدمات بهورزان گفت: طبق برنامه ریزی های 
صورت گرفته  به این نتیجه رسیدیم که به۲۰۰بهورز در 
۱۷۹ خانه بهداشت نیاز مندیم که بر اساس آن آزمون 
برگزار شد. وی با اشاره به شرکت بیش از هزار نفر در این 
آزمون ها، افزود: این آزمون در س��ه حوزه برگزار و ۲۰۰ 
نفر پذیرفته ش��دند.وی جذب این تع��داد بهروز را یک 
انقالب در عرصه خدمات س��طح یک دانست،بیان کرد: 
اولویت اصلی دولت روستاها است و تالش ما براین است 
که بهورز برای روستاهایي که بهورز ندارند جذب شوند.

اصفهان- خبرنگار فرصت ام�روز -  »راهنمای 
نرم افزار روش تحقیق کیفي« عنوان کتابی اس��ت که 
اخیراً توس��ط محمد مهدی علی اکبری و جواد نظری؛ 
همکاران روابط عمومی مناطق فارس و اصفهان ترجمه 
و توسط انتشارات سیج منتش��ر شده است. به گزارش 
روابط عمومی ش��رکت خطوط لول��ه و مخابرات نفت 
ایران � منطق��ه اصفهان، محمد مه��دی علی اکبری؛ 
مسئول روابط عمومی منطقه فارس با اشاره به مقبولیت 
جهانی روش ه��ای تحقیق کیفی گفت: روش تحقیق 
کیفی در س��ال های اخیر در محاف��ل علمی جهان از 
مقبولیت بیش��تری برخوردار ش��ده و گرایش به انجام 
تحقیق��ات با این روش با اس��تقبال خوبی روبرو ش��ده 

اس��ت. وی درباره کتاب راهنمای روش تحقیق کیفی 
گفت: یکی از نرم افزار های قدرتمند در این زمینه نرم 
افزار اطلس تی آی می باش��د. نمونه اولیه این نرم افزار 
در بین س��ال های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲ توسط توماس مور 
در دانش��گاه برلین توسعه یافت و نسخه تجاری آن در 
س��ال ۱۹۹۳ توسط شرکت توسعه نرم افزارهای علمی 
وارد بازار ش��د. این نرم افزار برنام��ه ای قدرتمند برای 
 تحلیل کیفی داده های متنی، گرافیکی، صدا و ویدیویی 
می باشد و برای انجام کارهایی با رهیافت سیستمی که 
داده های آن س��اختار نیافته اند و از طریق رویکردهای 
آماری نمی توانند معنادار باشند، تکنیک ها و ابزارهای 
مختلف��ی ارایه می دهد و محقق م��ی تواند در محیط 

کاربر پس��ند این نرم افزار به طور مستقیم بر روی داده 
ها و تحلیل آنها تمرکز نماید. جواد نظری، کارش��ناس 
روابط عمومی منطقه اصفهان نیز با اشاره به ضرورت به 
کارگیری روش های تحقیق کیفی گفت: با وجود جدال 
بین طرفداران روش های تحقیق کمی و کیفی، هر کدام 
از ای��ن روش ها طرفداران خاص خود را دارند و گروهی 
دیگر به دنبال ترکیب آن دو می باشند. اکنون روش های 
کیفی به یکی از ش��یوه های پرکارب��رد در حوزه های 
مختلف علوم تبدیل شده است چرا که تولید اطالعات 
موثق و استفاده بهینه از این داده ها ضرورت و اهمیت 
چنین روش هایی را دو چندان نموده اس��ت. وی ادامه 
گفت: آنچه که بیش از همه به عنوان نقطه ضعف روش 

های کیفی محسوب می ش��ود نداشتن نرم افزار های 
تحلیل داده های کیفی و ناپیدا بودن عواقب تحقیق می 
باشد. اکنون این مهم تا حدودی با وجود نرم افزار های 
کیفی برطرف شده است چرا که این نرم افزار ها محقق 
را ن��ه تنها به بخش های مختلف تحقیق توانا کرده اند 
بلکه می توانند اطالعات آماری را نیز در این زمینه ارایه 
نمایند. گفتنی است چاپ اول کتاب راهنمای نرم افزار 
روش تحقیق کیفي با ترجمه رسول جعفر نژاد، محمد 
مه��دي علي اکبري و جواد نظ��ري در ۴۸۸ صفحه به 
قیمت ۴۰ هزار تومان توسط انتشارات جامعه شناسان 
منتشر و در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 

در دسترس عموم قرار گرفت.

رش�ت- مهناز نوبری- جلس��ه ارزیابی تصفیه خانه های آب 
اس��تانهای گیالن، گلس��تان و مازندران با حضور مدیرکل دفتر 
نظارت بر بهره برداری آب ش��رکت مهندس��ی آبفای کش��ور به 
میزبانی آبفای گیالن برگزار ش��د. در این نشس��ت سید محسن 
حس��ینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره 
به اینکه متوس��ط جمعیت در استان گیالن س��ه برابر متوسط 
جمعیت کش��ور اس��ت، افزود: ب��ا وجود بارندگی ه��ای زیاد در 
گیالن، ش��رایط تأمین آب شرب س��هل و آسان نمی باشد. وی 
با بیان اینکه تالش زیادی جهت ارائه آب س��الم و بهداش��تی به 
ش��هروندان صورت می گیرد، اظهار داش��ت: باتوجه به ش��رایط 
بحرانی کاهش منابع آبی در س��طح کشور، گیالن نیز مستثنی 
نب��وده و بای��د برای تأمین آب پروس��ه طوالنی حف��اری و اخذ 
مجوزه��ای مربوطه را س��پری نماید. مدیرعام��ل آبفای گیالن 
اج��رای پروژه BOT ب��رای تصفیه خانه ب��زرگ آب گیالن را از 
برنامه های خوب وزارت نیرو دانس��ت و گفت: بازس��ازی مدول 
اول تصفی��ه خان��ه و احداث مدول دوم ب��ا ظرفیت ۳۰۰۰ لیتر 
در ثانیه، تأمین کننده آب ش��رب ۶۴٪ مش��ترکین استان است 

و ۱۰ ش��هر از ای��ن تصفیه خانه آبرس��انی می گ��ردد. مهندس 
حس��ینی با برش��مردن برنامه های وزارت نی��رو برای تأمین آب 
یکایک شهرها تصریح کرد: باتوجه به کاهش تخصیص اعتبارات 
 پروژه ه��ا و کاهش س��رعت روند اج��را ، وزارت نیرو با یک پالن 

برنامه ریزی ش��ده بدنبال تأمین آب بهداش��تی سالم برای مردم 
اس��ت. مدیرعامل آبفای گیالن اقتصاد آب را از اهم مش��کالت 
شرکتهای آب و فاضالب دانس��ت و خاطرنشان کرد: مشترکین 
۳۰٪ قیمت تمام ش��ده آب را پرداخ��ت می نمایند و در نتیجه 
مسائل اقتصادی، بهره برداری را تحت الشعاع قرار داده و شرایط 

کاری را دشوار می نماید. وی همچنین اظهار داشت: اصلی ترین 
کار ش��رکتهای آب و فاضالب بهره برداری است و در شرایط بد 
اقتصادی و مالی، بهره برداری کارگشاس��ت و خدمات رس��انی 
مطل��وب نیز در بهره برداری مناس��ب اس��ت. مدیرعامل آبفای 
گیالن تبادل تجربیات را مهمترین مزیت جلسات استانها عنوان 
کرد و یادآور ش��د: هر اس��تانی تبح��ری دارد و برنامه خاصی را 
پیگیری می نماید که امیدواریم با تبادل این اطالعات در رش��د 
و ارتقاء عملکرد س��ازمانی موفق باش��یم. مهندس مبینی، مدیر 
کل دفتر نظارت بر بهره برداری آب آبفای کشور ضمن تأکید بر 
انجام عملیات نگهداری و تعمیرات در س��طح تمامی تأسیسات 
آب، یادآور شد: کنترل دقیق فرآیندهای تصفیه خانه های آب از 
اهم وظایف حوزه بهره برداری ش��رکت های آبفا می باش��د. در 
راستای تحقق این وظیفه، اولین قدم، ارتقاء فنی، علمی و شغلی 
کارکن��ان مرتبط با تولید، تصفیه، انتقال و توزیع آب می باش��د 
و در کنار آن برگزاری جلس��ات آموزشی داخل استانی و تبادل 
اطالعات با کارشناسان بهره برداری سایر استان ها از موضوعاتی 

است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

اراک- خبرن�گار فرصت امروز- س��یف 
مدیر ش��رکت ایرالکو در آیی��ن بهره برداری از 
کارگاه ۵۰ هزار تنی بیلت ش��رکت  آلومینیوم 
ای��ران گفت: برای س��اخت و راه اندازی کارگاه 
مذک��ور بالغ ب��ر ۷ میلیارد توم��ان ریالی و ۵ 

میلیون دالر ارزی هزینه صرف شده است. 
وی در خصوص مش��خصات فن��ی این طرح 
اف��زود: این کارگاه دارای دو کوره چرخش��ی با 
ظرفی��ت های ۳۰ و ۵۰ تن ب��وده و توان تولید 
س��الیانه این طرح عظیم، ۵۰ هزار تن بیلت یا 
شمشال است. سیف با تاکید بر تالش این شرکت  

جهت برطرف کردن نقص کیفیت بیلت و ارتقاء 
آن تا رسیدن به سطح بین المللی و قابل عرضه 
در بازاره��ای جهانی، ابراز امیدواری کرد که به 
جای صادرات محصول هزار پوندی که از ارزش 
 افزوده کمتری برخوردار اس��ت ب��ا تولید بیلت 
ب��ا کیفیت صادرات��ی، بت��وان۱۳۰ دالر ارزش 
افزوده بیشتر در ازای هر تن محصول را حاصل 
ک��رد. وی با بیان اینکه در برخی موارد ش��اهد 
عدم رضایت برخی مش��تریان به دلیل جدایش 
زیر سطحی یا وجود آخال در بیلت تولید شده 
بودی��م، اف��زود: در طرح جدید تولی��د بیلت و 

عملیات کنترل کیفی س��طح مذاب بدون نیاز 
به اپراتور، به صورت لیزری صورت می پذیرد و 
در خصوص گاززدایی که همیشه به عنوان یکی 
از معض��الت در امر تولید محصول در ایرالکو با 
آن مواجه بوده ایم، با بهره گیری از طرح جدید 
پس از اندازه گیری می بایس��ت میزان گاز ۱۵ 
صدم س��ی س��ی بر ۱۰۰ گرم مذاب برسد. وی 
در خصوص میزان آخال نیز بیان کرد: در ایران 
غالبا از فیلتر های P.P.I ۲۰ استفاده می شود 
در حالیک��ه ما در این فرآین��د از فیلترهای ۴۰ 
تا P.P.I ۵۰ اس��تفاده م��ی نماییم که ماحصل 

آن حداقل میزان آخال وارد ش��ده به سیس��تم 
خواه��د بود. ضمن��ا به دلیل اس��تفاده از جک 
اینترن��ال و عدم وجود کفش��ک و ریل در این 
سیس��تم، شمش های تولید ش��ده کامال صاف 
بوده و هیچ گونه کجی در آنها مشاهده نخواهد 
ش��د. س��یف ابراز امیدواری کرد که حداکثر تا 
هفته آینده کوره های هموژنایزینگ نیز بعد از 
تولید ریخت بارگذاری ش��ده و به طور همزمان 
 اره کارگاه نی��ز جه��ت برش بیلت ه��ای بلند 
راه اندازی ش��ود تا زمین��ه عرضه این محصول 

فراهم شود. 

ای�ام- خبرنگار فرصت امروز-ش��اهنور 
اوالد مش��اور رئی��س س��ازمان و مدی��ر حوزه 
ریاس��ت گفت: در پی س��فر دو روزه مهندس 
حجتی وزیر محترم جهاد کش��اورزی به استان 
ایالم نخس��تین برنامه حضور ایش��ان در جمع 
به��ره ب��رداران و کارگزاران جهاد کش��اورزی 
استان ایالم در سالن فنی و حرفه ای به منظور 
بررسی مس��ایل و مشکالت و خواسته های این 
قش��ر بود.اوالد افزود: وزیر جهاد کشاورزی در 

س��فر دو روزه خود به اس��تان ایالم برنامه های 
 متع��ددی از جمل��ه دی��دار ب��ا کش��اورزان و 
بهره ب��رداران ،بازدی��د از طرحهای کش��اورزی 
و ش��رکت در نشس��ت اقتصاد مقاومتی استان 
داشته اس��ت.مدیر حوزه ریاست سازمان بیان 
نمود : مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی در 
بازدید از پروژه های سازمان جهاد کشاورزی 
در شهرس��تان مهران  گف��ت: ظرفیت آب و 
خاک و کش��اورزی در آین��ده نزدیک اقتصاد 

استان را متحول خواهد کرد و با اجرای چند 
طرح کشاورزی و آبیاری بزرگ همانند طرح 
سامانه گرمسیری و نیز انتقال آب سد کرخه 
به زمینهای جنوبی استان ایالم زمینهای آبی 
این استان به بیش از ۱۸۰ هزار هکتار افزایش 
خواه��د یافت.حجت��ی افزود: ای��ن طرحهای 
کش��اورزی آبی، ش��مال تا جنوب اس��تان را 
 پوش��ش خواه��د داد و در مجم��وع بیش از 
۷۰ هزار هکتار دیگر به زمینهای کش��اورزی 

آبی این استان اضافه خواهد شد.
اوالد خاط��ر نش��ان نم��ود : در ادامه وزیر 
محترم جهاد کش��اورزی در نشس��ت اقتصاد 
مقاومت��ی که در مح��ل اس��تانداری برگزار 
گردی��د حضور پی��دا کرد و در این نشس��ت 
گفت که: با طرحهای کش��اورزی در دس��ت 
اق��دام بیش از ۱۰۰ ه��زار هکتار از زمینهای 
کشاورزی دیم استان ایالم در آینده به کشت 

آبی تبدیل خواهد شد.

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز - آقای مهندس 
رسول اکبری مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری 
آذربایج��ان غرب��ی در راس هیات هم��راه و با حضور 
معاونین مهندسی و توس��عه و بهره برداری از مراحل 
اجرایی ط��رح احداث تصفیه خانه فاضالب ش��هرک 
گلم��ان بازدید نمودن��د.  طی ای��ن بازدید مدیرعامل 
شرکت ضمن تاکید بر تسریع اتمام عملیات باقیمانده 
و لزوم هماهنگی بیشتر عوامل دخیل در پروژه  با ابراز 

خرسندی از روند عملیات با توجه به شرایط نامطلوب 
مالی س��ال گذش��ته، با تاکید بر حساسیت و اهمیت 
تصفیه خانه در حال احداث و لزوم بهره برداری سریعتر 
از آن با توجه به اتمام شبکه جمع آوری فاضالب شهرک 
و مشکالت عدیده متقاضیان و ساکنین مساکن مهر، بر  
اولویت راه اندازی  سیس��تم فرآیندی طرح همزمان با 
طرح مدول س��وم  تصفیه خانه فاضالب ارومیه  اشاره 
نمودند.  مدیرعامل آبفای اس��تان  با  بررس��ی مسائل 

و مش��کالت پیش رو پروژه  ، مش��کالت  مالی و عدم  
تامین بموقع  اعتبارات را در س��نوات گذش��ته  دلیل 

تاخیر در اتمام پروژه  دانستند.  مهندس اکبری  ضمن 
تاکید بر پرداخت مطالبات معوق پیمانکاران فعال در 
طرح  فاضالب ارومیه از طریق ارائه اوراق خزانه اسالمی 
)تخصیص از محل اعتبارات سال ۹۵(، بمنظور تامین 
نقدینگ��ی کارگاه ها و به تبع آن تس��ریع در عملیات 
اجرایی آن و در راس��تای جذب اعتبارات تخصیصی، 
نسبت به مساعدت های مالی از محل اعتبارات داخلی 

شرکت دستور الزم را صادر نمودند.

پیام تبریک مدیران، متخصصان، کارشناسان و کارکنان شرکت ملی حفاری 
به رئیس جمهور منتخب

دکتر محسن اعرابی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در جشن فارغ التحصیلی بهورزان

در طرح تحول سالمت پرداختی مردم کاهش پیدا کرد و ۱۱ میلیون نفر بیمه شدند

ترجمه و انتشار کتاب »راهنمای نرم افزار روش تحقیق کیفي اطلس تی آی«

جلسه ارزیابی تصفیه خانه های آب استانهای شمالی به میزبانی آبفای گیالن برگزار شد

کارگاه تولید 50 هزار تنی بیلت شرکت آلومینیوم ایران به بهره برداری رسید

کشاورزی و طرح های آب و خاک، اقتصاد ایالم را متحول خواهد کرد

بازدید مدیر عامل آبفای استان از مراحل اجرایی احداث مدول 3 تصفیه خانه فاضالب ارومیه

اخبار

تقدیر وزیر نیرو از مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان گلستان

آیی��ن گرامیداش��ت   گ�رگان- خبرن�گار فرص�ت ام�روز - 
خدمات رس��انی آب وبرق به روستاهای کشور به مناسبت گرامیداشت 
برق رس��انی ب��ه روس��تاهای ب��االی ۱۰ خان��وار وآبرس��انی ب��ه پنج 
هزارو۲۰۰روستای کش��ور با تحت پوشش قرار دادن چهارمیلیون نفر 
دردولت تدبیر وامید درمحل س��الن اجالس سران کشورهای اسالمی 
برگزارش��د.درآیین خدمت رسانی آب و برق به روستاهای کشور که با 
حضور دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، حمید چیت چیان 
وزیر نیرو، جمعی از استانداران، فرمانداران و مدیران عامل شرکت های 
توزیع نیروی برق و مدیران عامل ش��رکت های آب و فاضالب روستایی 
و نمایندگانی از اقوام مختلف سراس��ر کش��ور برگزار ش��د، مدیرعامل 
ش��رکت توزیع نیروی برق استان گلستان با هیات همراه، نمایندگانی 
از اقوام مختلف استان گلستان )کتولی، مازنی، ترکمن، قزاق، سیستانی، 
قزلباش(نیز در این مراسم شرکت کردند.در این آئین حمید چیت چیان 
وزیر نیرو با اهداء لوح تقدیری به علی اکبر نصیری، مدیر عامل شرکت 
توزیع نیروی برق اس��تان گلستان از زحمات این مدیر شایسته در امر 
برق رس��انی تقدیر و تجلیل نمود.در این لوح چنین آمده است: توسعه 
روستاها مرهون تالش ارزشمند مدیران و کارکنانی است که با تدبیر و 
امید و روحیه جهادی در این عرصه نقش آفرینی میکنند. اینک که با 
برق رسانی به روستاهای باالی ۱۰ خانوار و آب رسانی به ۵۲۰۰ روستا 
ب��ا جمعیت ۴ میلیون نفر در دولت یازدهم، گامی بلند در راه توس��عه 
روستاهای کشور برداشته شده است، از تالش های مجدانه جنابعالی و 
همکارانتان در راستای تحقق اهداف صنعت برق و برق رسانی روستایی 
تقدیر و تش��کر می نمایم.مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق استان 
گلستان از بهبود ۲۳ درصدی شاخص های کالن صنعت توزیع برق در 
گلستان طی چهار س��ال دولت یازدهم خبر داد. طی چهار سال اخیر 
دولت تدبیر و امید، مجموع خطوط شبکه توزیع طی سال ۹۲، ۱۳ هزار 
و ۵۷۵ کیلومتر بوده که در سال ۹۶ به ۱۴ هزار و ۶۴۳ کیلومتر رسیده 
است که افزایش ۸ درصدی را نشان میدهد.به گفته مهندس نصیری، 
شرکت توزیع برق استان گلستان در حال حاضر با دارا بودن، ۱۴ هزار 
شبکه فشار متوسط و ضعیف، ۱۵ هزار ترانس هوایی و زمینی وظیفه 
برق رسانی باکیفیت به ۶۸۰ هزار مشترک برق گلستان را دارا می باشد.

حضور اقوام مختلف استان گلستان 
در همایش خدمت رسانی آب و برق به 

روستاهای کشور
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - همایش خدمت رس��انی آب و 
برق به روستاهای کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر نیرو، 
مدیران آبفای روستایی استان ها، مدیران عامل شرکت های توزیع برق 
اس��تان ها و نمایندگانی از اقوام مختلف کشور در سالن اجالس سران 
تهران برگزار شد.دراین همایش که نمایندگانی از اقوام مختلف استان 
گلس��تان )ترکمن، سیس��تانی،کتولی، قزاق، قزلباش و مازنی( حضور 
داشتند، وزیر نیرو درسخنانی گفت: تا ۲ یا ۳ سال آینده کلمه روستای 
بدون آب ش��رب و روس��تای بدون برق از قاموس کشور حذف خواهد 
ش��د.حمید چیت چیان اظهار داشت: در س��ال ۹۵ به بیش از ۱۱ هزار 
کیلومتر شبکه آبرس��انی احداث و در این س��ال ۲ هزار و ۹۵۸ روستا 
آبرس��انی شد در حالیکه در سال های قبل از آن، به طور میانگین ۲۹۳ 
روستا آبرسانی می شد که این حجم رشد در این بخش قابل توجه است.

وزیر نیرو در خصوص برق رس��انی به روس��تاها نیز گفت: در سال ۹۵ 
در مجموع برنامه های اقتصاد مقاومتی متعهد ش��دیم که تا پایان سال 
روس��تاهای باالی ۱۰ خانوار را برق رس��انی کنیم به همین منظور به 
مرکز آمار مراجعه کردیم و کلیه روستاهای دارای جمعیت باالتر از ۱۰ 
خانوار را که بدون برق بودند شناسایی کردیم.چیت چیان افزود: این آمار 
نشان می داد که ۵۸۰ تا ۶۲۳ روستا باالی ۱۰ خانوار بدون برق هستند 
بنابراین برای ۹ هزار و ۲۴۵ خانوار کار برق رس��انی انجام شد.وی تاکید 
کرد: تا ۲ یا ۳ سال آینده کلمه روستای بدون آب شرب و روستای بدون 
برق از قاموس کشور حذف خواهد شد.در پایان همایش از مدیران عامل 
توزیع برق و مدیران آب و فاضالب روستایی استانهای کشور تقدیر به 

عمل آمد.

آغاز عملیات گازرساني به 6 روستای 
شهرستان ملکشاهی

ایام- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز استان ایالم، کلنگ گازرسانی در روستاهای گنبد پیرمحمد، چم انار 
سفلی ، شهید کشوری، کلک نقی، سراب کلک و اما از توابع شهرستان 
ملکشاهی با حضور استاندار ، فرماندار شهرستان ملکشاهی و جمعی از 
مسئوالن، مدیران نظامی و انتظامی و ادارات شهرستان و مردم محلی بر 
زمین زده شد.  مهندس عباس شمس الهی در ابتدا به تشریح وضعیت 
گازرسانی در شهرستان ملکشاهی اشاره کرد و گفت: در این شهرستان 
در مجموع ۳۰۳ کیلومتر خط تغذیه و شبکه توزیع اجرا ، بیش از ۴۱۰۰ 
انشعاب نصب و بیش از ۴۹۰۰ مشترک از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.  
مهندس شمس الهی در ادامه گفت : امروز شاهد آغاز عملیات گازرسانی 
به روستاهای گنبد پیرمحمد، چم انار سفلی ، شهید کشوری، کلک نقی، 
سراب کلک و اما از توابع شهرستان ملکشاهی با ۳۱ کیلومتر خط تغذیه 
و شبکه توزیع ،  ۶۰۰  انشعاب و بهره مندی بیش از ۶۸۰ خانوار از نعمت 

گاز طبیعی می باشیم.

مدیر عامل آبفای استان ایام: 
پروژه آب شیرین کن صالح آباد با 
پیشرفت 95 درصدی در آستانه 

بهره برداری قرار دارد
ایام- خبرنگار فرصت امروز -به گزارش روابط عمومی آب و فاضالب 
استان ایالم؛ مهندس داراب بیرنوندی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی 
پروژه آب شیرین کن صالح آباد گفت:جهت راه اندازی پروژه آب شرین کن 
صالح آباد حدود ۷۰۰ متر خطوط انتقال بین مخازن و تاسیسات آب شیرین 
اجرا شده است و  این پروژه در آستانه بهره برداری قرار دارد. وی بیان داشت: 
با بهره برداری از  آب شیرین کن  صالح آباد جمعیتی بالغ بر۵ هزار و ۸۰۰نفر 
به طور شبانه روز و مستمر از آب شیرین بهره مند می شوند. مدیر عامل آبفای 
استان ایالم افزود: طرح آب شیرین کن صالح آباد در زمینی به مساحت ۴۰۰ 
متر مربع احداث ش��ده اس��ت و با بهره برداری از طرح آب شیرین کن شهر  
صالح آباد ظرفیت آب شرب این شهر بیش از چهار برابر می شود. مهندس 
بیرنوندی با بیان اینکه اج��رای طرح با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال در 
کوتاهترین زمان مرهون سرمایه گذاری بخش خصوصی است، افزود: مشارکت 
بخش خصوصی بار مالی اجرای این پروژه را از روی دوش دولت برداشته شد 
و هم اکنون آبفا اس��تان ایالم در قالب قراردادهای مختلف با فعاالن بخش 
خصوصی اقدام به اجرای پروژه ها در سطح استان نموده است، به طوریکه در 
سالهای اخیر با مشارکت بخش خصوصی اجرای تصفیه خانه فاضالب شهر 
 ایوان با پیشرفت بیش از ۷۵ دصد در حال انجام است و ایستگاه های پمپاژ
 تصفیه خانه آب ملکشاهی در حال اجرا می باشد. وی تاکید کرد: تامین آب 
شرب مورد نیاز شهر  صالح آباد بدلیل قرار گرفتن در مسیر تردد زائرین عتبات 
عالیات  اهمیت زیادی دارد. مهندس بیرنوندی اظهار داشت: این شرکت همت 
و تالش خود را بر تامین پایدار، مطمئن و کیفی آب برای تمامی مشترکین 
و جلوگیری از مشکالت ناشی از افزایش مصرف متمرکز نموده است که در 
این راستا نیازمند همکاری و مشارکت شهروندان عزیز هستیم تا با مصرف 
منطقی و صحیح خود و جلوگیری از هدر روی آب ما را در انجام این رسالت 

خطیر یاری نمایند.

اخبار

برگزاری دومین جلسه کارگروه تخصصی 
تدوین برنامه های راهبردی سد شهید 

عباسپور
 اهواز- خبرنگار فرصت امروز - دومین جلسه کارگروه 

تخصصی تهیه و تدوین برنامه های راهبردی با افق پنج ساله 
سد و نیروگاه شهید عباسپور با حضور اساتید دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد شهرستان مسجدسلیمان در دفتر مدیریت این 
شرکت برگزار شد. "سید حمید صالحی" مدیرعامل شرکت 
تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور در این 

جلسه، جهت بخشی به اهداف بلند مدت شرکت تولید را با 
ارائه یک برنامه منسجم، دقیق و راهبردی در قالب یک برنامه 
پنج سال با استفاده از ارائه اطالعات و دانش علمی بین صنعت 
برق و دانشگاه را بسیار مفید و مثمر ثمر دانست. وی همکاری 
دوجانبه ایجاد شده بین سد و نیروگاه شهید عباسپور و  بهره 
گیری از توان علمی اساتید دانشگاهی را از اصلی ترین ابزارها 
جهت دستیابی به این مهم دانست. این نشست علمی با هدف 
تهیه پالن استراتژیک پنج ساله سد شهید عباسپور با همکاری 

دانشگاه واحد شهرستان مسجدسلیمان برگزار شد.

بازآفرینی و توسعه ایستگاه راه آهن قزوین
احداث قطار شهری یا تراموا در خیابان 

امام خمینی
فرص�ت  خبرن�گار  قزوی�ن- 
امروز - مدیر کل راه و شهرس��ازی 
قزوین ط��ی مکاتباتی با وزی��ر راه و 
شهرسازی ضمن تاکید بر لزوم توسعه 
سیستم های حمل و نقل عمومی در 
شهر قزوین با توجه به سیاست های وزارت متبوع، توسعه ایستگاه راه 
آهن قزوین، احداث قطار شهری یا تراموا در خیابان امام خمینی )ره(،  
در نظر گرفتن BRT  به عنوان مد اصلی حمل و نقل ش��هر قزوین با 
توجه به مفهوم  TOD و احداث ایس��تگاه در سبزه میدان را از ایشان 
درخواس��ت نمود که مورد موافقت دکت��ر آخوندی قرار گرفته و جهت 
بررس��ی کارشناس��ی به حوزه های ذیربط ابالغ گردید. به گزارش اداره 
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، مسعود حق لطفی 
با اش��اره به مکاتبات انجام شده، گفت: امروزه توسعه مبتنی بر حمل و 
نقل عمومی یکی از تکامل یافته ترین دیدگاه های توسعه شهری است 
که بر ارتباط متقابل حمل و نقل عمومی و توسعه شهری تاکید دارد. وی 
افزود: این رویکرد از ویژگی هایی چون ارتقای کیفیت طراحی محله ای، 
افزایش کاربرد های مختلط، گسترش تعامالت اجتماعی،کاهش استفاده 
از اتومبیل و گسترش روش های جابجایی سازگار با حمل و نقل عمومی 
مانند دوچرخه و پیاده روی اس��ت. مدیر کل راه و شهرس��ازی در این 
رابطه گفت: در جنوب ش��هر قزوین مرکز راه آهن میتواند محلی برای 
اجرای این امر و به عنوان یک تقسیم کننده راه های ریلی باشد. رییس 
شورای حمل و نقل استان خاطر نشان کرد: با توجه به دو خطه شدن 
محور تهران- قزوین و افتتاح راه آهن قزوین به رشت در آینده نزدیک 
پیشنهاد میشود مرکز راه آهن قزوین همزمان بازآفرینی شده و از این 
فرصت استفاده نموده و محله مذکور که جزو محالت هدف بازآفرینی 

است به یک نقطه توقف و استفاده مسافرین و گردشگران تبدیل شود.

290 میلیارد ریال زیرساخت در 
شهرک های صنعتي مازندران در دولت 

یازدهم ایجاد شد 
س�اری - دهق�ان - مدیرعام��ل ش��رکت 
ش��هرک های صنعتي مازندران گفت: در دولت 
تدبی��ر و امید بی��ش از ۲۹۰ میلی��ارد ریال در 
زیرس��اخت ش��هرک ها و نواحي صنعتي استان 
هزینه ش��ده است. به گزارش خبرنگار مازندران، 
سید مصطفي موس��وي اظهار داشت: از سال ۹۲ تاکنون بیش از ۲۲۰ 
پروژه عمراني با س��رمایه گذاری ۲۹۰ میلیارد ریال انجام ش��ده اس��ت. 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتي مازندران با اشاره به رسالت این 
ش��رکت در بحث ایجاد زیرساخت تصریح کرد: قانون شهرک صنعتي 
با هدف رفع موانع تولید و کاهش بوروکراس��ي اداري در مسیر تولید و 
صنعت است تا سرمایه گذاران با دغدغه کمتري در این راه گام بردارند. 
موسوي خاطرنشان کرد: تأمین زیرساخت و همکاري و همراهي در ایجاد 
واحد تولیدي از مهم ترین وظایف شرکت شهرک های صنعتي است. وي 
بیان داش��ت: در دولت تدبی��ر و امید ۳۲ پروژه آب رس��انی، ۱۸ پروژه 
برق رسانی، ۳۶ پروژه گازرساني، ۵ پروژه مخابراتي، ۵۸ پروژه راه سازی، 
۴۰ پروژه ساخت و نگهداري تصفیه خانه فاضالب، ۱۲ پروژه ساختماني 
و ۱۹ پروژه متفرقه در شهرک ها و نواحي صنعتي استان انجام شده است.

توسط یکی از کارکنان امور آب وفاضاب اراک
ثبت اختراع دستگاه ثابت تراش لوله

اراک- خبرنگار فرصت امروز - ابوالفضل نجفی از پرسنل اداره فنی 
وتوسعه امور آب وفاضالب شهرستان اراک موفق به اختراع وثبت دستگاه 
ثابت تراش لوله های آزبس��ت گردید.  مهندس سعید سر آبادانی مدیر 
امور آب وفاضالب شهرستان اراک اظهار داشت:: این دستگاه برای اولین 
بار در امورآب و فاضالب شهرستان اراک توسط آقاي ابوالفضل نجفي از 
همکاران اداره فنی و توس��عه این امور طراحي وساخته شد که موفق به 
دریافت گواهي نامه ثبت اختراع به شماره ۹۱۶۸۲- ۹۵/۱۲/۲۵ از سازمان 
ثبت اختراعات کش��ور گردید. وی  با اشاره به استفاده از این دستگاه در 
عملیات اصالح و توسعه شبکه های توزیع آب و همچنین رفع حوادث 
احتمالی در ش��بکه  افزود: درراستای سهولت انجام تعمیرات وبازسازی 
ش��بکه های آب شهری،این دستگاه به عنوان دستگاه ثابت تراش برقی 
لوله های آزبست با قابلیت حمل و استفاده در محل ، برای تراش لوله های 

آزبست از سایز ۱۰۰ میلیمتر تا ۳۰۰ میلیمتر طراحی شده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری بندر بوشهر خبرداد
 آخرین روند اجرای پروژه  تقاطع 
غیر همسطح میدان آزادی بوشهر

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- معاون فنی و عمرانی شهرداری 
بندر بوشهر از آخرین وضعیت پروژه   تقاطع غیرهمسطح میدان آزادی 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر،صدراهلل حیدری 
با بیان اینکه ش��هرداری بوش��هر به منظور بهبود وضعیت عبور و مرور 
در س��طح شهر پروژه های متعددی را  در دست اجرا دارد، گفت:تقاطع 
غیرهمس��طح میدان آزادی بوشهر یکی از پروژه های مهم عمرانی شهر 
بوشهر اس��ت که اجرای آن س��بب ایجاد تحوالت اساسی در وضعیت 
عبور و مرور و ترافیک ورودی شهر بوشهر خواهد شد. وی بیان کرد:این 
تقاطع به طول ۵۰۰ متر به اجرا درخواهد آمد که طول پل آن ۷۰  متر 
و اس��تحکام آن در حال��ت عادی ۴۰ تن و در مواق��ع اضطراری حدود 
۷۰ تن خواهد بود و با چهار رمپ که چهار مس��یر برازجان به س��مت 
میدان مطهری،میدان مطهری به سمت بهمني، بهمني به سمت تنگک 
و تنگک به س��مت برازجان را پوشش خواهد داد . حیدری ضمن بیان 
 اینک��ه این تقاط��ع داراي یک رمپ اصلي و یک مس��یر اصلي زیر پل 
مي باشد، تصریح کرد: این تقاطع همچنین داراي چهار لوپ دور برگردان 
است که لوپ اول از بهمني به سمت باغ زهرا،لوپ دوم از سمت برازجان 
به سمت تنگک،لوپ سوم از بهمني به بوشهر و لوپ چهارم از برازجان به 

بوشهر را پوشش خواهد داد.



 پاسخ پژو به محرمانه بودن قرارداد
 با ایران   خودرو

پژو در حالی طی س��ال جاری قرارداد خود با ایران خودرو 
را وارد ف��از اجرایی کرد که ب��ا مخالفان و منتقدانی )چه در 
داخل و چه در خارج( مواجه بوده و این موضوع کار را برای 
خودروساز فرانسوی در راستای اعالم صریح برنامه های خود 

در ایران دچار چالش کرده است. 
مخالف��ان داخلی بخش مهمی از انتقادات خود از پژو را به 
عدم اعالم جزییات قرارداد ایران خودرو و پژو به خصوص در 
بحث س��رمایه گذاری، مربوط دانسته و معتقدند این قرارداد 

حالتی محرمانه به خود گرفته است. 
ب��ه اعتقاد آنه��ا، قرارداد پژو عای��دی خاصی برای صنعت 
خودروی کشور نداشته و این شرکت نه قصد سرمایه گذاری 
مستقیم در ایران را دارد و نه کمکی به توسعه ایران خودرو 
در مسیر جهانی شدن خواهد کرد. این در شرایطی است که 
ژان کریس��تف کمار یکی از مدیران ارشد پژو، چندی پیش 
در گفت وگ��و با رویترز پرده از چرایی محرمانه بودن قرارداد 

این شرکت با ایران خودرو برداشته است. 
به گفته وی، »دولت آمریکا فش��ار جدیدتری به پژو وارد 
کرده و از همین رو این ش��رکت برنامه س��رمایه گذاری خود 
در ای��ران را بایگانی کرده اس��ت.« با توجه ب��ه گفته کمار، 
مش��خص می ش��ود قرارداد پ��ژو عالوه بر منتق��دان داخلی، 
همچنان مخالفانی خارج��ی به خصوص در آمریکا دارد و به 
همی��ن دلیل جزییات قرارداد موردنظ��ر حالتی محرمانه به 

خود گرفته تا از حواشی دور بماند. 

 فروش نیسان جوک پالتینیوم
 با تسهیالت ویژه

جهان نوین آریا، نماینده رس��می نیس��ان ژاپن در ایران، 
 تیپ پالتینیوم نیس��ان جوک را با ش��رایط وی��ژه و تحویل 

۳۰ روزه به فروش می رساند. 
پالتینیوم یکی از تیپ های نیس��ان جوک است که در این 
طرح ب��ا تس��هیالت ۶۰ میلیون تومان به فروش می رس��د. 
عالقه من��دان می توانند ب��ا پرداخت ۴۴ میلی��ون )در زمان 
ثبت ن��ام( و ۴۴ میلیون )چک با سررس��ید۳۰ روزه( و دوره 

بازپرداخت ۱۲ ماهه، از این تسهیالت بهره مند شوند. 
جه��ان نوین آریا اع��الم  کرد: بیمه بدنه رای��گان به عنوان 

هدیه ویژه به خریداران محترم تقدیم می شود. 
پالتینی��وم مجهز ب��ه موتور چهار س��یلندر ۱۶۰۰ تنفس 
طبیعی با توان ۱۱۷ اس��ب بخار و گش��تاور ۱۵۸ نیوتن متر 
و امکاناتی از قبیل سیس��تم مانیتور دید ۳۶۰ درجه، ش��ش 
ایربگ ش��امل کیس��ه هوای رانن��ده و سرنش��ین، جانبی و 
 ،)LED( پرده ای، س��قف پانوراما، چراغ های روش��ن در روز
سنسور نور و باران، آینه های برقی جمع شونده، چراغ جلوی 

خودکار، گرمکن صندلی های جلو و … است. 

تولید ۲ سواری متوقف شد
فروردین ماه امس��ال، تولید دو مدل خودروی سواری در 

خودروسازان داخلی متوقف شد. 
در ای��ن مدت تولی��د ام وی ام ۱۱۰ اس ش��رکت مدیران 
خودرو با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بود و از ۷۱۱ دستگاه 

در فروردین ماه ۱۳۹۵ به صفر رسید. 
فروردی��ن ماه امس��ال تولید لیفان ۸۲۰ ش��رکت کرمان 
موت��ور نیز متوقف ش��د و از ۳۳۷ دس��تگاه در فروردین ماه 

سال گذشته به صفر کاهش یافت. 
توقف تولید این دو مدل سواری در فروردین ماه امسال در 
حالی است که در این مدت تولید بیشتر خودروهای سواری 

داخلی با افزایش همراه بوده است. 
  

استفاده 50درصدی گواهی اسقاط 
خودروهای تجاری در گمرکات

رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع اسقاط و بازیافت 
کش��ور با توجه به روند فعالیت مراکز اسقاط در کشور گفت: 
در ح��ال حاضر اغلب مراکز اس��قاط تنها با ۲۰ تا ۳۰درصد 

ظرفیت مشغول فعالیت هستند.
محم��د حس��ین گ��ودرزی بی��ان ک��رد: ب��ا توج��ه ب��ه 
سیاس��ت گذاری های ص��ورت گرفت��ه س��تاد مدیری��ت و 
حمل و نقل و وس��وخت پیش بینی می ش��ود در سال جاری 
ش��اهد جریان خوبی در روند اسقاط و فعالیت مراکز اسقاط 

در کشور باشیم. 
وی تصریح کرد: با برون سپاری و تفویض برخی وظایف به 
اتحادیه، خوشبختانه برخی مشکالت و بی سر و سامانی های 

موجود در مراکز اسقاط رو به کاهش است. 
وی تأکید کرد: هم اکنون یکی از مهم ترین مش��کالت در 
رون��د فعالیت مراک��ز، افزایش مجوز تأس��یس مراکز جدید 
اس��قاط در کش��ور اس��ت، از این رو انتظار می رود در سال 
ج��اری در ارائه مجوز ایج��اد مراکز جدید دقت بیش��تری 

صورت گیرد و با ظرفیت سنجی این اقدام صورت گیرد. 
وی گفت: هم اکنون حدود ۱۴۰ مرکز اس��قاط در کش��ور 
وج��ود دارد ک��ه برای ایج��اد و فعالیت هر ی��ک نزدیک به 

۱۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است. 
وی در ادام��ه بخش��ی از دغدغه مراکز اس��قاط را، صدور 
و توزی��ع گواهی ه��ای خودروهای کار اعالم ک��رد و گفت: 
پیش��نهاد می ش��ود حداقل ۵۰درصد گواهی های  اس��قاط 
خودروه��ای کار در مب��ادی ورودی و گمرک ورودی مورد 
اس��تفاده قرار گیرد تا در این جریان شرکت های خودروساز 
با اس��تفاده از این گواهی ها، قطعات م��ورد نیاز را تأمین و 

وارد کنند. 
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وزارت صنع��ت، معدن و تجارت راهکارهایی 
را ب��رای پیوس��تن صنعت خ��ودروی ایران به 
خودروس��ازان خارجی و بین المللی شدن این 

صنعت پیش بینی کرده است. 
ب��ا اجرایی ش��دن برج��ام و رف��ع تحریم ها، 
صنعت خودرو به تدریج از وضعیت نابس��امان 
آن دوران از جمله افت ش��دید تولید و کاهش 
کیفیت محصوالت فاصله گرفته و در حال احیا 

و بازیابی خود است. 
در همین رابطه در فاصله یک سال و نیم بعد 
از اجرایی شدن برجام چند توافق و تفاهمنامه 
بین الملل��ی با خودروس��ازان معتبر خارجی به 
امضا رس��یده و پژو ۲۰۰۸ به عنوان نخس��تین 

خودروی پس��ابرجامی چندی پی��ش به تولید 
انبوه رسید. 

در این ش��رایط وزارت صنعت اخیرا ویرایش 
دوم »برنام��ه راهبردی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت« را منتش��ر کرد که در آن راهبردهای 
این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور 

پیش بینی شده است. 
بخش��ی از برنام��ه راهبردی ای��ن وزارتخانه 
در ح��وزه صنایع مربوط ب��ه »برنامه راهبردی 
صنع��ت خودرو« اس��ت که در بخش��ی از آن 
راهکاره��ای وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
برای بین المللی ش��دن صنعت خودروی ایران 

تعیین شده است. 

در این برنامه در زمینه گسترش همکاری های 
بین المللی صنعت خودرو راهکارهای زیر اعالم 
شده اس��ت: »پیش بینی صادرات محصول در 
قرارداده��ای همکاری با طرف ه��ای خارجی، 
ب��ا  مش��ترک  و  مس��تقیم  س��رمایه گذاری 
شرکت های قطعه س��از و مجموعه ساز خارجی 
با نام و نش��ان تج��اری معتبر در جهت تقویت 
نش��ان تجاری محص��والت، انعق��اد توافقنامه 
دوجانب��ه و چند جانبه جهت مبادله فناوری و 
نیز ایجاد زنجیره های تولید بین المللی، ایجاد و 
توسعه مراکز بازاریابی بین المللی، مساعدت در 
تأمین خطوط اعتباری مناس��ب برای بازارهای 
ه��دف صادراتی، ارتقای نق��ش صنعت خودرو 

در پیمان ه��ای منطق��ه ای و جهانی در جهت 
توسعه صادرات و افزایش مشوق های صادراتی 
متناسب با ارزش افزوده محصوالت صادراتی و 

نسبت صادرات به تولید داخل.« 
در ای��ن زمینه بخش��ی از راهکارهای تعیین 
شده برای بین المللی ش��دن صنعت خودروی 
ای��ران مانند ج��ذب س��رمایه گذاران خارجی، 
مش��ارکت قطعه س��ازان داخلی با قطعه سازان 
پیش بینی ص��ادرات خودروهای  بین الملل��ی، 
داخلی و انتقال فن��اوری روز صنعت خودروی 
جه��ان، در قرارداده��ای پس��ابرجامی صنعت 
خودرو با شرکت هایی همچون پژو پیش بینی و 

اجرایی شده است. 

صنعت خودرو چگونه بین المللی می شود؟ 

رئیس انجمن قطعه س��ازان گفت که: نیاز و 
کش��ش بازار به قطعات خودرو و عدم کنترل 
ب��ازار باعث تولی��د نامرغ��وب و ورود کاالی 

قاچاق نامرغوب خارجی می شود. 
رضا رضایی با اشاره به فعال بودن یک هزار 
قطعه ساز در کش��ور گفت: فقط ۶۰۰شرکت 
)۶۰۰درصد( قطعه س��از شناسایی شده اند که 
دارای ک��د و مقید به تولی��د قطعات داخلی 
باکیفیت هستند. او گفت: این تولیدکنندگان 

برای ما قابل رصد و کنترل هستند. 
او ادامه داد: ۴۰۰ قطعه س��از دیگر برای ما 
قابل شناس��ایی نیس��تند و جنس نامطلوب و 
تقلبی تولی��د می کنند. در حال حاضر وزارت 
صنایع بس��یار س��ختگیرانه عم��ل می کند و 
امیدواریم که تولیدات قطعه خودرو به سمت 
کیفیت مطل��وب پی��ش رود و جلوی قاچاق 

گرفته شود. 
رضایی با اش��اره ب��ه اینکه جن��س قاچاق 
در ب��ازار ۳۳درص��د قیمت واقع��ی را کاهش 
می دهد، گفت: امیدواریم همه قطعات دارای 

شناسه تولید باشند. 

از  قطعه س��ازان  انجم��ن  رئی��س 
مصرف کنن��دگان خواس��ت قطع��ات داخلی 
باکیفیت مطلوب اس��تفاده کنن��د. وی افزود: 
برخی مواق��ع واردکنندگان ل��وازم و قطعات 

خودرو در خارج از کش��ور قطعه خودرو را با 
بس��ته بندی و برند اصل��ی انجام می دهند که 
تش��خیص تقلبی و اصل بودن آن به س��ختی 

صورت می گیرد. 

رضای��ی معضل اصل��ی را تولی��د نامطلوب 
و قاچ��اق دانس��ت و گفت ک��ه تولید قطعات 
داخلی با کیفیت مطلوب توان اش��باع بازار را 
ندارند و همین کشش بازار باعث ورود جنس 
خارجی نامطلوب یا تولید داخلی زیرپله ای و 

نامرغوب می شود. 
رضایی افزود: س��ال گذشته یک میلیون و 
۴۰۰ هزار خودرو تولید ش��ده اس��ت که این 
حجم خودرو بیش��تر از تولید خود به قطعات 

یدکی نیاز دارند. 
او گفت: قطعات نامطلوب باید برگشت داده 
ش��وند و روی خودرو سوار نش��وند. براساس 
سفارش��ی که شرکت خودروس��از به شرکت 
قطعه ساز می دهد، ابتدا باید براساس الزامات 
استاندارد و شرایط هشت گانه ای نمونه سازی  
انجام شود و این نمونه ها آنقدر تکرار می شود 
ت��ا با کیفیت و قالب ن��وع اصلی  )اورجینال( 

تطبیق یابد. 
رضایی گف��ت: بیش از ۱۷ ن��وع خودروی 
جدی��د به بازار می آید که براس��اس ش��رایط 

استاندارد تولید و قطعه سازی می شوند. 

افزای��ش قیمت  خ��ودرو و باال ب��ودن قیمت 
خودرو در کش��ور در مقایسه با سایر کشورها، 
از مباحثی اس��ت که همواره ب��ر آن انتقاداتی 
وارد می شود. عوامل مختلفی در افزایش قیمت 
خودرو دخالت دارند؛ از افزایش تورم در جامعه 
تا نرخ ارز ک��ه خودروس��ازان را با چالش های 
فراوانی درگیر و آنها را در امر تولید و حتی در 
بحث کیفیت خودرو با مشکالت فراوانی مواجه 
می کند. بهره وری در صنعت خودروی کش��ور 
با وجود امتیازات��ی از قبیل نیروی کار ارزان و 
ماهر نسبت به بسیاری از کشورها بسیار پایین 

است. 
با وجود اینکه در کشور ما نیروی کار و انرژی 

ارزان وجود دارد اما همچنان نتوانس��ته ایم به 
دس��تاوردهای مناس��بی درخص��وص قیمت و 
کیفی��ت خودروها دس��ت پیدا کنی��م. این در 
حالی است که هر س��ال شاهد افزایش قیمت 
خودرو با وجود عدم تغییر در کیفیت خودروها 
هس��تیم. ضم��ن اینک��ه خودروس��ازان دارای 
هزینه های سربار بسیار زیادی از جمله نیروی 
کار م��ازاد و ش��رکت های زیرمجموعه زیان ده 

هستند. 
اما چه راهکاری برای خودروس��ازان در این 
زمین��ه وجود دارد؟ در س��ال های قبل ش��اهد 
افزای��ش اس��تخدام، آن هم بدون نی��از و بدون 
هیچ برنامه ای از سوی خودروسازان بودیم. این 

میراث برای مدیران فعلی خودروس��ازان باقی 
مانده و آنها را با چالش مواجه کرده است. 

در همی��ن زمین��ه با س��عید مدنی، مش��اور 
خودروی��ی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به 

گفت و گو پرداختیم. 
وی معتقد اس��ت تعدیل نیروها کار مناسبی 
نیس��ت و خودروسازان برای کاهش هزینه های 
ناش��ی از نیروهای مازاد باید به فکر توس��عه و 
افزایش میزان تولید و به طورکلی به فکر رونق 

صنعت خودرو باشند. 
یکی از مسائلی که خودروسازان با آن مواجه 
هس��تند، نیروهای مازاد است. چرا این نیروی 
مازاد وجود دارد و نمی توان آنها را تعدیل کرد؟ 

به نظر م��ن تعدیل نیروها روش مناس��ب و 
راه ح��ل پایانی ب��رای صنعت خودرو نیس��ت. 
مس��ئوالن نیز ب��ا تعدیل نیرو در ش��رکت های 
خودروس��ازی موافق نیستند. علت آن هم این 
است که در سال ۱۳۹۰ ما بیش از یک میلیون 

و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو تولید کردیم. 
در آن زم��ان تع��داد زی��ادی نی��رو ج��ذب 
خودروس��ازی ها ش��دند. البته ترکیب ستادی 
و صفی جذب ش��ده در خودروسازی ها ترکیب 
درس��ت و مناس��بی نیس��ت. در آن زمان این 
تعداد نیرو جذب شد و به دلیل تحریم ها میزان 
تولید خودرو کاهش پیدا کرد و این مش��کالت 

به وجود آمد. 

راهکار های کاهش هزینه  تولید خودرو در ایران

۴0درصد قطعه سازان خودرو زیرزمینی هستند
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داستان ادامه دار بازار سیاه 
خریدوفروش حواله خودرو

مش��کل کمبود مناب��ع مالی در صنعت خودروس��ازی 
کشور باعث شده است تا هرازچندگاهی این صنعت برای 

تأمین منابع مالی روش های مختلفی را به کار بگیرد. 
از جمله این روش ه��ا می توان به پیش فروش یا فروش 

فوری خودروها اشاره کرد. 
پیش فروش ی��ا فروش فوری در تع��داد محدود باعث 
می ش��ود تا بازار سیاهی در خریدوفروش حواله خودروها 

به وجود بیاید.
 آخرین م��ورد پیش فروش محصوالت ب��ر می گردد به 
پی��ش فروش خ��ودروی دنا پ��الس که در تعداد بس��یار 

محدود انجام گرفت. 
به گ��زارش تابن��اک، کمب��ود منابع مال��ی در صنعت 
خودرو سازی باعث می شود که این صنعت برای چرخیدن 
چرخ صنعت خودرو هرازچندگاهی دس��ت به شیوه های 
گوناگونی جهت تأمین مناب��ع مالی بزند؛ از پیش فروش 
گرفته تا تخفیف های جذاب و حتی اعمال فشار بر دولت 
و بانک مرکزی برای دریافت تسهیالت، همه از شیوه های 

تأمین منابع مالی برای صنعت خودروسازی است. 
هیچ کدام از این روش ها تاکنون نتوانسته است آنچنان 
که باید و ش��اید مش��کل صنع��ت خودروس��ازی را حل 
کند، اما اس��تفاده از این روش ها مشکالت جدیدی را به 
وجود آورده اند. یکی از این مش��کالت، ایجاد بازار س��یاه 

خریدوفروش حواله های پیش فروش خودرو است. 
نقطه اوج ش��کل گیری بازار س��یاه خودرو در دهه ۷۰ 
ب��ود. در آن زمان ظرفیت تولید خودرو در داخل بس��یار 
مح��دود بود و صف تقاضا برای خرید خودرو نیز طوالنی. 
در این ش��رایط طبیعتا فاصله قیمت کارخانه ای خودرو و 
قیمت ب��ازار، فاصله ای معنادار بود و هر کس��ی را جهت 
پیش خرید خودرو و فروش آن در بازار وسوس��ه می کرد. 
در آن سال ها عده ای برای کسب درآمد بیشتر به صورت 
انب��وه و حرفه ای به کار خریدوف��روش حواله های خودرو 

مشغول بودند. 
با گذش��ت زمان و افزایش ظرفیت و تولید خودروهای 
داخل��ی و همچنی��ن ورود خودروه��ای چین��ی مونت��اژ 
داخ��ل، فاصله قیمتی میان کارخان��ه و بازار به حداقل و 
سپس به صفر رس��ید و به این ترتیب بساط بازار سیاه و 

خریدوفروش حواله خودرو تقریبا جمع شد. 
حاال بعد از گذش��ت چندین سال از آن ماجراها باز هم 
ش��اهد تکرار ماجرای پیش فروش خودرو به تعداد بسیار 
محدود و پس از آن خریدوفروش حواله ها در بازار س��یاه 
هس��تیم. این ماجرا در سال های اخیر و پس از آنکه یکی 
از خودروس��ازهای داخلی مدل جدیدی از خودرو را روانه 

بازار می کند، تکرار می شود. 
احتم��اال در روزهای آینده نمونه تازه ای از این اتفاق را 

در فروش حواله های خودروی دنا پالس شاهد باشیم.
 ای��ن خودرو در ۲۵ دی م��اه ۹۵ رونمایی و خط تولید 
آن در مورخه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط رئیس جمهور 
حس��ن روحانی افتت��اح ش��د. دور جدید پی��ش فروش 
خودروی دن��ا پالس از ۲۷ اردیبهش��ت ۱۳۹۶ در تعداد 
»بسیار محدود« آغاز شد. پیش پرداخت مبلغ برای خرید 
این خودرو ۲۴میلیون تومان ذکر شد و موعد تحویل آن 
نیز مرداد ت��ا آذر ۹۶ از درب نمایندگی های فروش گروه 
صنعتی ایران خودرو در سراس��ر کش��ور عنوان شد. سود 
مش��ارکت در این طرح ۲۲ درصد و سود انصراف نیز ۱۹ 

درصد تعیین شده است. 
س��فید، مشکی، خاکس��تری، نقره ای، آبی کبود و آبی 
رویال رنگ های قابل عرضه دناپالس در این طرح فروش 

هستند.
همان گونه که پیش بینی می شد، تولید و فروش محدود 
ای��ن نوع خودرو به مانند پیش فروش س��ایر خودروهای 

پرطرفدار با حاشیه هایی همراه بود.
 به گزارش س��ایت ایران جیب، از مشکالت پیش آمده 
در پی��ش فروش این خودرو این بود که اوال تقریبا تمامی 
پرداخت ها تا ساعت ۱۴ از سوی بانک ها با مشکل مواجه 
ش��ده بود و ثانیا ق��رار دادن لینک پیش فروش دنا پالس 
در صفح��ه دنای معمولی باعث ش��ده بود تا بس��یاری از 

مشتریان سردرگم باشند.
 برخ��ی از مش��تریان از اینکه لینک ف��روش در صفحه 
دنای معمولی قرار داشت آگاهی نداشته و به همین دلیل 

در خرید این خودرو ناموفق بودند. 
با وجود بروز این دو مشکل باز هم تمام ظرفیت فروش 
این خودرو تکمیل ش��د و لینک فروش آن از سایت ایران 

خودرو برداشته شد. 
با توجه به اینکه فروش این محصول به صورت بس��یار 
محدود انجام ش��د و تقاضا برای خرید آن نیز بسیار زیاد 
بود پیش بینی می شود که در روزها و ماه های آینده برای 

خرید حواله های این خودرو بازار سیاه شکل بگیرد. 
در ص��ورت بروز بازار س��یاه در خریدوفروش حواله دنا 
پالس، این اتفاق برای چندمین بار در بازار خریدوفروش 
خودرو رخ خواهد داد و بهتر اس��ت، مس��ئوالن اگر طرح 
پیش فروش��ی را قرار اس��ت اجرا کنند چاره ای نیز برای 
ایجاد نشدن بازار سیاه آن بیندیشند تا دیگر شاهد تکرار 

چنین اتفاقی نباشیم. 

تحویل دنا پالس ایران خودرو از 
مردادماه

مهندس هاش��م یکه زارع اظهار کرد: پس از آنکه طرح 
پی��ش ف��روش محصول دناپ��الس ایران خ��ودرو چندی 
پی��ش و ی��ک روز پ��س از افتتاح خط تولید آن توس��ط 
رئیس جمه��وری اجرا ش��د، تحویل س��ری نخس��ت این 

محصوالت از مردادماه آغاز خواهد شد. 
وی اف��زود: همانط��ور که در مراس��م آغ��از تولید انبوه 
دناپالس اعالم شد، ۱۶دستگاه نخست دناپالس خروجی 
از خطوط تولید ایران خودرو، به خانواده های آتش نشانان 

پالسکو اهدا خواهد شد. 
مهن��دس یک��ه زارع گفت: هزینه خری��د این خودروها 
توس��ط کارگ��ران و صاحب��ان کارگاه ه��ا و کارخانه های 
قطعه سازی بخش خصوصی و کارگران گروه صنعتی ایران 
خودرو تأمین ش��ده که مردادماه تحویل خانواده شهدای 

آتش نشان پالسکو خواهد شد. 
گفتنی اس��ت، دنا پالس، محصولی است که با همت و 
بهره گیری از دانش فنی متخصص��ان ایرانی و تکنولوژی 
روز دنیا در گره صنعتی ایران خودرو تولید ش��ده اس��ت. 
این محصول مطابق با فناوری های نوین خودروس��ازی به 

روز رسانی شده است. 

خبر

خودرو

 س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس، گفت: 
دولت دوازدهم باید قانون خروج خودروهای بی کیفیت از 
خ��ط تولید را اجرا کند و با افزایش کیفیت به هاب توزیع 

خودرو در خاورمیانه تبدیل شود. 
سعید باستانی با بیان اینکه بخشی از سیاست گذاری های 
دول��ت دوازدهم در ح��وزه صنعت که خودروس��ازی نیز 
بخش��ی از آن بوده باید تغیی��ر کند، گفت: با توجه به نوع 
س��رمایه گذاری های جدیدی که در صنعت خودرو صورت 
گرفته است، سیاست گذاری های خودرویی باید به سمتی 
حرک��ت کند ک��ه این دو ش��رکت به عن��وان تولیدکننده 

منطقه ای خودرو مطرح شوند و ایران، هاب توزیع خودرو 
در منطقه شود. 

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ش��ورای اسالمی، 
با اش��اره به اینکه ظرفیت ها و دسترسی ها برای تبدیل ایران 
به هاب منطقه ای وجود دارد، افزود: هرگونه س��رمایه گذاری 
جدید در حوزه خودرو باید با رویکرد صادرات انجام شود و با 
این رویکرد بحث کیفیت، خدمات پس از فروش، برندینگ و 

سایر مباحث با حوزه خودرو جدی دیده شود. 
 سبد محصوالت خودرویی باید متنوع شود

باس��تانی با بی��ان اینکه می��زان صادرات خ��ودرو در 

برندهای مختلف در س��ال های آین��ده باید از ۳۰درصد 
افزایش یابد، ادامه داد: س��الیق و ق��درت خرید در بازار 
داخل��ی و خارجی متفاوت اس��ت، لذا س��بد محصوالت 
خودرویی باید متنوع شود تا ایران به هاب تولید خودرو 

در منطقه تبدیل شود. 
وی یادآور ش��د: حوزه خودرویی اگر به قوانین تسهیلگر 
همانن��د قوانی��ن مالیات��ی، صادرات��ی و تعرف��ه ای برای 
سیاست گذاری در صنعت خودرو نیازمند است، باید آن را 
به دولت و مجلس ارائه کند تا دستیابی به اهداف آینده و 

تبدیل شدن به هاب خودرویی تسهیل شود. 

ورود نظارتی مجلس برای خروج خودروهای بی کیفیت از خط تولید
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سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش 
ب��ه ادعاهای رئیس جمهور آمریکا در عربس��تان، این 
مواض��ع را مداخله جویانه و تکراری عن��وان کرد. به 
گزارش ایسنا، بهرام قاسمی گفت: کمتر از ۴۸ساعت 
بع��د از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری، رئیس جمهور آمریکا در س��خنانی علیه 
کشورمان تالش کرد بار دیگر با ترویج ایران هراسی، 
کشورهای منطقه را به خرید هرچه بیشتر تسلیحات 
آمریکایی تش��ویق کند. قاس��می با انتقاد از اظهارات 
و اقدام��ات مخرب و تن��ش زای مقامات دولت جدید 
آمری��کا که با ه��دف مقابله ب��ا حاکمیت م��ردم بر 
سرنوشت خود در کشورهای منطقه صورت می گیرد، 
تصریح کرد: برخی کشورهای منطقه به جای اتکا به 
توان مردمی خود و ظرفیت های همکاری منطقه ای، 
دل در گ��رو حمای��ت قدرت های بزرگ بس��ته اند و 
زمینه های تضعیف و تخریب زیرس��اخت های حیاتی 
کش��ورهای منطقه را فراهم می آورند. وی با یادآوری 

مواض��ع تبلیغات��ی دولتم��ردان آمریکای��ی مبنی بر 
نادرس��ت بودن مداخله دولت های قبل��ی آمریکا در 
ام��ور داخلی کش��ورهای منطق��ه، از دول��ت آمریکا 
خواس��ت از سیاس��ت جنگ اف��روزی، مداخله گری، 
ایران هراس��ی و فروش س��الح خطرن��اک به حامیان 
اصلی تروریس��م دست بردارد.  قاس��می اضافه کرد: 
با سیاست های خصمانه و تهاجمی دولتمردان آمریکا 
ش��اهد تقویت مجدد گروه های تروریستی در منطقه 
و اش��تباه محاسبه دیکتاتوری های حامی این گروه ها 
در منطقه هس��تیم. س��خنگوی وزارت خارجه ایران 
با اش��اره به سیاس��ت تجاری س��ازی امنیت از سوی 
دولت جدید آمری��کا و فاکتورکردن خدمات امنیتی 
گفت: دولت های منطقه نیز بهتر است به جای هزینه 
ک��ردن میلیاردها دالر از ثروت م��ردم خود در ازای 
حمایت های آمریکا، ب��ه فکر ثبات و رفاه و آرامش و 
آس��ایش واقعی مردم از طریق احترام به حق تعیین 

سرنوشت ملت ها باشند. 

انتقاد ایران از مواضع آمریکا

  دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، 
ام�روز سه ش�نبه به منظور ش�رکت در 
هشتمین نشست مقامات عالی امنیتی 

کشورها به مسکو سفر خواهد کرد. 
 حس�ین موسویان، عضو پیشین تیم 
مذاکره کننده هس�ته ای و پژوهش�گر 
دانشگاه پرینستون آمریکا در مصاحبه 
ب�ا تلویزیون چین گفت ترام�پ با ابزار 
اتهام به ایران، به دنبال غارت دالرهای 

نفتی  شیوخ عرب است. 

چاینا دیلی یکی از روزنامه های پرتیراژ چین نوش�ته است که رأی 
دوب�اره مردم ایران به حس�ن روحانی رئیس جمهوری این کش�ور 
نش�ان می دهد که مردم ایران به دنبال تغییرات و پیش�رفت های 

بیشتری هستند. 

تیتر اخبار

براس��اس آمار اعالم ش��ده از منتخبان مردم در شورای 
ش��هر پنجم، شش زن به جمع اعضای شورای شهر تهران 
آمدند. بدین ترتیب طلس��م حضور زنان در ش��ورای شهر 
تهران شکسته شد. طی چهار دوره گذشته در شورای شهر 
تهران از دوره اول تا دوره چهارم این ش��ورا بیش از س��ه 
عضو زن در صندلی های شورا به خود ندیده  بود. به گزارش 
خبرآنالین، براس��اس آمار اعالم شده از منتخبان مردم در 
شورای شهر پنجم، شش زن به جمع اعضای شورای شهر 
تهران آمدند و برای نخس��تین بار در تاریخ ش��ورای شهر 
تهران تعداد اعضای زن این ش��ورا به شش نفر رسید. این 
اتفاق در شرایطی است که تعداد اعضای شورای شهر نیز 
در این دوره کاهش یافته و به رغم کاهش تعداد اعضای و 

کرسی های شورای شهر تهران شاهد افزایش حضور زنان 
در پارلمان ش��هری هستیم. بر این اس��اس زنان راه  یافته 
به ش��ورای ش��هر تهران براس��اس رأی مردم به این شرح 
اس��ت: ش��هربانو امانی انگنه، بهاره آروین، زهرا صدراعظم 
ن��وری، ناهید خداکرم��ی، زهرا نژادبه��رام و الهام فخاری. 
نکته اینجاست که در شورای شهر چهارم، فقط یک دهم 
 اعضا را زنان تشکیل می دادند، ولی اکنون اندکی کمتر از 
یک سوم اعضای شورای شهر تهران، زنان هستند. نگاهی 
به آمار ورود زنان به عرصه  شوراها در کشور از اولین دوره  
برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا نشان می دهد که 
تعداد نامزدهای زن هر دوره نسبت به قبل افزایش داشته و 

هر دوره، زنان بیشتری به شوراها راه پیدا کرده اند. 

رکورد حضور زنان در شورای شهر تهران شکسته شد

اس�تان  هواشناس�ی  کل  اداره    

تهران افزایش 3 تا 4 درجه ای دمای 
هوای استان در 48 ساعت آینده را 

پیش بینی کرد. 
 وزیر بهداش�ت، درمان و آموزش 
پزشکی یکش�نبه شب برای شرکت 
در اجالس س�االنه سازمان بهداشت 

محمدحس�ن علیپور، پاکبان شهرداری رشت که مدرک کارشناسی جهانی به ژنو سفر کرد. 
روابط عمومی دارد، توانست در انتخابات شورای شهر رشت، نفر پنجم 

شود. 

تیتر اخبار

مدیر گروه اجتماعی ش��بکه سه س��یما درباره جزییات 
این س��ری از برنامه  »هفت« بیان کرد که قرار است تنوع 
کارشناسان این برنامه بیشتر شود. ناصر کریمان در گفت وگو 
با مهر درباره ادامه برنامه  »هفت« و روند تولید سری جدید 
آن اظهار کرد:  »هفت« حتما بعد از ماه رمضان می آید. وی 
درباره مجری و منتقد س��ابق این برنامه و اینکه تا چه حد 
حاشیه س��ازی ها به آنها مربوط می ش��د، اظهار کرد: ما این 
انعطاف را داش��تیم که مجری و کارشناس برنامه را از بدنه 
سینما انتخاب کردیم، اما بخش��ی از بدنه سینمایی نشان 
داد که به دلی��ل مقاومت هایش نقد منصفانه را برنمی تابد. 
مدیرگروه اجتماعی شبکه 3س��یما تصریح کرد: تلویزیون 
به عنوان ابزار بررس��ی اجرای سیاست های کالن کشور باید 

ب��ه مطالبات عمومی م��ردم بپردازد و س��ینما یکی از این 
مطالبات است. وی در پاسخ به اینکه در سری جدید چقدر 
از حاشیه سازی توسط مجری و کارشناس برنامه جلوگیری 
می ش��ود، توضیح داد: در برنامه»هفت« که به صورت زنده 
روی آنتن می رفت ۸۰درصد از مواضع و سخنان مطالباتی 
بود که در قالب چارچوب ها در اتاق فکر برنامه مطرح می شد، 
اما گاهی هم سخنان دیگری مطرح می شد که به این دلیل 
بود که برخی مهمانان برنامه را به انحراف می کشاندند و از 
بحث اصلی دور می ش��دند. کریمان در پایان درباره س��ری 
جدید»هفت« و منتقدان آن بیان کرد: ما سعی می کنیم این 
بار از منتقدان و کارشناسان حوزه های مختلف بهره بگیریم 

و تنوع حوزه کارشناسی بیشتر شود. 

 »هفت« پس از ماه رمضان می آید

  ب�ا تصمی�م ش�ورای صنف�ی نمای�ش، 
 بلیت س�ینماها در ماه رمضان تا س�اعت
 17 نیم بها شد. زمان آغاز آخرین سئانس 
فیلم ها در طرح ویژه رمضان ساعت 1بامداد 

است. 
انجمن موس�یقی ایران با همکاری مرکز 
موسیقی ملل دانشگاه هیلدسهایم آلمان؛ 
کارگاه تخصصی »شیوه های نوین پژوهشی 
موس�یقی نواحی در روند شهری شدن« را 

برگزار می کند. 

فیلم های مس�تند»خونمردگی« و »بختک« ب�ه کارگردانی محمد 
کارت در چهارمین دوره فس�تیوال ایرانیان کلن از سوم تا هشتم 

خرداد ماه در شهر کلن آلمان روی پرده می روند. 

تیتر اخبار

بارسلونا اللیگا را با قرار گرفتن در جایگاه دوم به اتمام رساند 
و پس از پنج سال، پایین تر از رئال مادرید قرار گرفت. به گزارش 
»ورزش س��ه«، از یکی، دو سال گذشته و طبق قوانین جدید، 
س��رگروه شدن در قرعه کشی لیگ قهرمانان به جایگاه تیم ها 
در رده بندی برترین تیم های اروپایی یوفا ارتباطی ندارد و تنها 
تیم های قهرمان هشت لیگ برتر اروپا می توانند سرگروه شوند. 
به این ترتیب بارسا که شانس قهرمانی در چمپیونزلیگ را هم 
ندارد، با وجود اینکه پس از رئال و بایرن در رده س��وم بهترین 
تیم های اروپایی قرار دارد، در لیگ قهرمانان فصل بعد، در سید 
دوم جای خواهد داش��ت و این به آن معناست که آبی اناری ها 
ممکن است در گروه تیم های خطرناکی چون بایرن، چلسی، 

یوونتوس و موناکو قرار بگیرند. بارسا طبق قوانین نمی تواند با 
رئال مادرید )قهرمان اسپانیا( همگروه شود. بنفیکا، اسپارتاک 
مسکو و ش��اختار اوکراین نیز دیگر سرگروه هایی هستند که 
ممکن است بارسا در گروه آنها قرار بگیرد. بارسا با قرار گرفتن 
در این سید، با دورتموند، پی اس جی، سیتی، پورتو و )قهرمان 
لی��گ اروپا از بین یونایت��د و آژاکس( همگروه نخواهد ش��د. 
تاتنهام، ناپولی و لیورپول )در صورت صعود از دور مقدماتی( که 
در سید سوم قرار خواهند داشت، نیز ممکن است به بارسلونا 
برخورد کنند. رئال مادرید دو س��ال پیش با نایب قهرمانی در 
اللیگا و عدم قهرمانی در چمپیونزلیگ، در سید دو قرار گرفته 

و با پی اس جی همگروه شده بود. 

عواقب تلخ دوم شدن بارسلونا در اللیگا

  تی�م تنی�س روی میز م�ردان ایران 
ب�ا قهرمان�ی در بازی های همبس�تگی 
کشورهای اسالمی، آخرین مدال کاروان 
ایران در این بازی ها را طالیی به نام خود 
ثبت ک�رد. تیم تنی�س روی میز بانوان 
ای�ران نیز با شکس�ت تی�م آذربایجان 
به مقام قهرمانی بازی های همبس�تگی 
کشورهای اسالمی در باکو دست یافت. 

تیم   ملی فوتب�ال جوانان آمریکا با هدایت امید نمازی، نخس�تین 
امتیاز خود را در جام جهانی جوانان کسب کرد. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

منبع: ایرنا  »کریستینا رادی« سفیر جدید اسلوونی در ایران روز دوشنبه رونوشت استوارنامه خود را به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه تقدیم کرد.  

مش��ارکت 73درصدی مردم در انتخاب��ات و نوع انتخاب 
آنان، حاوی پیام روش��نی برای مسئوالن نظام جمهوری 
اسالمی ایران است؛ تداوم راه عقالنیت و اعتدال و اهتمام 
ب��ه دغدغه های اجتماعی و سیاس��ی مردم در کنار بهبود 
بخش��ی به وضعیت اقتصادی از جمله این موارد اس��ت. 
پرونده دوازدهمین انتخابات ریاس��ت جمهوری، ش��نبه 
3۰ اردیبهش��ت ماه با اعالم نتایج نهایی به پایان رس��ید. 
به گ��زارش ایرنا، »حس��ن روحانی«رئی��س جمهوری با 
کس��ب 57درصد آرا، توانس��ت حضور خود را در پاستور 
برای چهار س��ال دیگر تضمین کند. مشارکت بسیاری از 
مردم در این دوره از انتخابات و رأی دوباره آنها به روحانی، 
حاوی پیام های روشن و آشکاری است؛ پیام هایی که مسیر 
حرکت دولت در چهار س��ال آینده را تعیین می کند. ایرنا 
برای واکاوی معنای مش��ارکت م��ردم، نوع انتخاب آنها و 
مس��ئولیت دولت در برابر اعتماد دوباره مردم، با چهار تن 
از کارشناسان سیاسی»حسین بیادی« دبیرکل جمعیت 
آبادگ��ران جوان ایران اس��المی، »محم��د خوش چهره« 
فعال سیاس��ی اصولگرا، »مرتضی مبلغ« معاون سیاس��ی 
وزیر کش��ور دولت اصالحات و  »عب��داهلل ناصری« فعال 
اصالح طل��ب گفت وگ��و کرده اس��ت. در ادام��ه نظر این 

کارشناسان را در مورد مسائل مطرح شده می خوانیم. 

بار مسئولیتی مشارکت گسترده بر دوش دولت 
 »حسن بیادی« دبیرکل  »جمعیت آبادگران جوان ایران 
اس��المی« گفت: مش��ارکت بیش از 7۰درصدی مردم در 
انتخابات حاوی پیام های روشنی است. به گفته این فعال 
سیاسی اصولگرا، این حجم مشارکت مسئولیت سنگینی 
را بر دوش مسئوالن دولت و همین طور سایر قوا گذاشت. 
اینک��ه مردم باوجود مش��کالت متعددی چ��ون بیکاری 
ک��ه در جامعه وجود دارد، پ��ای صندوق های رأی حاضر 
شدند، بار مسئولیت دولت و دیگر مسئوالن را سنگین تر 
می کن��د. دولت جدید باید با تدبیر و برنامه مش��خص در 
راستای تأمین خواسته های مردم حرکت کند. همچنین 
به گفته بیادی، دولت عالوه بر تالش برای رفع چالش های 
اقتصادی موظف به حفظ توجه ویژه به مس��ائل فرهنگی 

است. مسئله دیگری که تالش گسترده دولت را می طلبد 
مبارزه بی امان و آش��تی ناپذیر با فس��اد به ویژه در عرصه 

اقتصادی و اداری است. 

انسجام ملی و اقتدار بین المللی؛ پیام مشارکت 
مردم

 »محمد خوش چهره« فعال سیاس��ی اصولگرا مشارکت 
م��ردم را نمودی از افزایش س��رمایه اجتماعی در جامعه 
دانست. به گفته خوش چهره، مشارکت مردم در انتخابات 
در هر کش��وری یکی از مصادیق سرمایه اجتماعی است. 
واقعیت این اس��ت که جمهوریت نظام جمهوری اسالمی 
ای��ران، تنها از طریق حضور و مش��ارکت م��ردم در همه 
عرصه های سیاس��ی، اقتص��ادی، اجتماع��ی و. . . محقق 
می ش��ود. بر همین اس��اس حضور مردم و مشارکت آنان 
در طول سی و چند سال گذشته به عنوان موتور محرک و 
نیروی پیش برنده در نظام بوده است. پیام اصلی مشارکت 
م��ردم در ای��ن دوره از انتخابات این اس��ت که س��رمایه 
اجتماعی و حضور مردم در صحنه همچنان سرمایه اصلی 
کشور و مهم ترین نیرو محرکه برای تحوالت داخلی است. 
به گفته خوش چه��ره، انتخابات در عرص��ه بین المللی و 
داخلی حاوی پیام های مهمی بود. در شرایطی که ناامنی و 
تشتت در کشورهای منطقه خاورمیانه به اوج رسیده، این 
انتخابات نمایش انسجام و اقتدار ملی ایران برای منطقه و 
جهان بود؛ اقتداری که قدرت چانه زنی و توانمندی کشور 
برای تأمین منافع ملی را افزایش داده است. از نظر داخلی 
ه��م پیام این انتخابات تأیید مجدد مردم بر راهی بود که 
چهار سال پیش انتخاب کرده بودند. خوش چهره در ادامه 
افزود: افزایش رأی روحانی، فرصت طالیی را پیش روی او 
قرار داده که کابینه منسجم تر و کارآمدتری تشکیل دهد. 
آرای بیش��تر روحانی در مقایسه با دوره پیشین انتخابات، 
اس��باب تحوالتی را در راس��تای تحقق بیشینه مطالبات 

مردم در دولت فراهم می آورد. 

رای نه مردم به بازگشت به گذشته
 »مرتض��ی مبل��غ« معاون سیاس��ی وزیر کش��ور دولت 

اصالحات هم با کم نظیر خواندن این حجم از مش��ارکت، 
حضور گسترده مردم را ناشی از چند عامل دانست. مبلغ 
افزود: مردم احساس کردند که برخی جریان ها می خواهند 
به همان روش ها، سیاست ها و منش ها برگردند، بنابراین 
با مش��ارکت خود به این تفکر نه گفتن��د. افزایش میزان 
مشارکت و آرای روحانی، پشتوانه قوی تری برای او ایجاد 
کرده اس��ت؛ پش��توانه ای که با تکیه بر آن بسیار قوی تر 
می تواند در مس��یر تحقق مطالبات مردم گام بردارد. یکی 
از انتقاده��ای جدی جامعه سیاس��ی به دول��ت روحانی 
ای��ن بود که توج��ه دولت به دو محور سیاس��ت خارجی 
و مس��ائل اقتص��ادی او را از اهتمام ب��ه حوزه هایی چون 
سیاس��ت داخلی و مسائل فرهنگی و اجتماعی دور کرده 
است. دولت به دالیل مختلف در سال های گذشته در این 
زمینه چندان قوی عمل نکرد. حتی کابینه روحانی در تراز 
بخش مطالبات مهم جامعه نبود. به جرات می توان گفت 
تیم سیاس��ی روحانی در تراز جامعه سیاس��ی نبود. اینها 
بخش هایی است که دولت دوازدهم باید اهتمام جدی به 
آن داشته باشد. کاستی ها باید جبران شود. مدیران سیاسی 
که می توانند نقش بسیاری مهمی در رضایتمندی جامعه و 
در بستر سازی توسعه و پیشرفت داشته باشند، باید در تراز 
جامعه، مردم و شخص روحانی باشد. بخش دیگر مطالبات 
مردم که دولت جدید باید به آن توجه داش��ته باش��د، به 
نیازهای س��اری و جاری مردم در بخش های اقتصادی و 
معیش��تی باز می گردد. همچنین بحث تعامل بین المللی 
ب��رای مردم از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. دولت باید 
بر حل مش��کالت باقی مانده در ارتباط با مسائل منطقه، 
مسائل جهانی متمرکز ش��ود. رفع بقیه تحریم ها و تداوم 

اجرای برجام از دیگر مطالبات عمومی است. 

رای به رویکرد دولت اعتدال 
 »عبداهلل ناصری« فعال اصالح طلب درک پیام انتخابات را 
به در نظر گرفتن شرایط ویژه کشور منوط دانست. به گفته 
ناصری، دولت یازدهم که میراث دار ویرانی هایی بود که به 
دنبال هشت س��ال سوء مدیریت در کشور ایجاد شده بود، 
بیشترین توان خود را روی حل مسئله هسته ای و برطرف 

کردن موانع تعامل اقتصادی کش��ور ب��ا نظام بین الملل از 
جمله تحریم ها گذاشت. برجام، مهم ترین دستاورد دولت، 
توانس��ت بس��یاری از تنگناهای کالن اقتصادی را برطرف 
کند، اما دس��تاوردهای برجام،  بی��ش از آنکه کوتاه مدت 
باش��د، درازمدت است و در آینده به بار خواهد نشست. از 
س��وی دیگر، تمرکز دولت روی حوزه تورم، افزایش رکود 
را موجب ش��د و از نظر معیشت مردم را در تنگنا قرار داد. 
اگرچه همه اینها میراث گذش��ته بود، اما ضعف دولت در 
فضاس��ازی و افکارسازی عمومی، موجب افزایش مطالبات 
عمومی در حوزه معیشتی شد؛ مسئله ای که رقیب دولت 
در رقابت های انتخاباتی روی آن دست گذاشت. رأی مردم 
به دولت نش��ان داد اگرچه معیش��ت و اقتصاد برای مردم 
مهم اس��ت و نارضایتی هایی در این ح��وزه وجود دارد، اما 
م��ردم دغدغه های دیگ��ری هم دارند که ب��ه نوع رویکرد 
دول��ت به جامعه، ب��از می گردد. رقیب اصل��ی روحانی در 
انتخابات نماینده تفکری تلقی می ش��د که اجازه نمی داد 
کنسرت مجاز در برخی مناطق کشور برگزار شود. بنابراین 
مردم با نوع انتخاب خود نشان دادند خواهان یک رویکرد 
متعادل به انس��ان، جامعه و محیط بین المللی خودش��ان 
هس��تند و از بازگشت به دوره قبل از روحانی هراس دارند. 
آنچ��ه مهم بود اینکه مردم به ادامه روند عقالنیت و تدبیر 
و امیدبخش��ی به جامعه رأی دادند. وظیفه روحانی در این 
دوره بسیار س��نگین تر شده است. او بر همین اساس باید 
توجه به مطالبات اجتماعی و سیاسی مردم و حامیان خود 
را در دس��تور کار قرار دهد. ناصری افزود: وظیفه دولت در 
برابر رأی مردم در این دوره بسیار سنگین تر از پیش شده 
است. رأی قابل توجه رقیب روحانی در انتخابات هم معنای 
مهمی داشت. به نظرم بخش قابل توجهی از کسانی که به  
»سیدابراهیم رئیسی« رأی دادند، آرای شان سلبی و برای 
نه گفتن به روحانی بود، نه آری گفتن به رئیسی. نارضایتی 
از بخش های��ی از عملکرد دولت به ویژه در بخش اقتصادی 
آنها را به سمت رقیب سوق داد. این نشان می دهد روحانی 
باید در دوره دوم ریاس��ت جمهوری خود، بهبود وضعیت 

اقتصادی و معیشتی مردم را در دستور کار قرار دهد. 

پیام مشارکت مردم در انتخابات چه بود؟

هدف ترامپ از سفر به عربستان

دورخیز فراکسیون ها برای انتخابات هیأت رئیسه مجلس
عارف نامزد ریاست می شود؟ 

رئیس شورای روابط خارجی اروپا:  
 آمریکا به دنبال انزوای ایران و اروپا 
خواهان ارتباط بیشتر با ایران است 

رئیس ش��ورای روابط خارجی اروپا با اش��اره به 
اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا گفت: اروپایی ها 
خواهان تعامل با ایران هس��تند. به گزارش ایسنا، 
کارل بیل��دت، رئیس ش��ورای روابط خارجی اروپا 
و وزیر امور خارجه پیش��ین سوئد با انتشار پیامی 

توییت��ر  صفح��ه  در 
خ��ود ب��ه اظه��ارات 
آمریکا  رئیس جمهور 
در جری��ان س��فرش 
به عربس��تان واکنش 
نشان داد. وی در پیام 
خ��ود نوش��ت: ایران 
ب��ه گس��ترش روابط 
ب��ا جه��ان رأی داد، 
ام��ا ترام��پ خواهان 

من��زوی کردن ای��ران در جهان اس��ت. اروپایی ها 
بیشتر خواهان روابط با ایران هستند. دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی در نشست سران 
کشورهای اسالمی در عربس��تان سعودی با تکرار 
ادعاهای واشنگتن علیه تهران گفت: ما دعا می کنیم 
برس��د  روزی 
ایران  که م��ردم 
و  درست  دولتی 
منصف که عمیقا 
آن  شایس��تگی 
دارند داش��ته  را 
از  وی  باش��ند. 
تم��ام کش��ورها 
را  ایران  خواست 

منزوی کنند. 

یک اس��تاد روابط بین الملل درباره هدف 
از س��فر ترامپ به عربستان سعودی گفت: 
مهم ترین هدف برای ترامپ مسئله اقتصادی 
بود. او با توجه به اینکه یک  »بیزینس من« 
اس��ت به دنبال کس��ب درآمد برای ایاالت 
متحده بود و با قرار دادی که در عربس��تان 
امضا ک��رد 1۰9 میلیارد دالر را روانه خزانه 
آمریکا کرد. داود هرمیداس باوند، تحلیلگر 
مسائل بین الملل در گفت وگو با فرارو گفت: 
دیدار ترامپ با پادش��اه عربس��تان و دیگر 
ش��خصیت های برجسته کش��ورهای عرب 
چند عامل مهم و اساسی داشت؛ اول اینکه 

رئیس جمهور آمریکا در عربستان به دنبال 
ایج��اد رضایت میان اع��راب و به خصوص 
پادشاه عربستان بود. او تالش کرد شرایطی 
را ک��ه در دوران اوباما میان اعراب و ایاالت 
متحده آمریکا به وجود آمده بود تغییر دهد 
و ب��ه نوعی اصالح کند. عالوه بر این ترامپ 
به دنبال این بود که از زیر س��ایه اظهارات 
انتخاباتی خود در خصوص اس��الم هراسی 
خارج ش��ود و بگوید که حساب کشورهای 
اس��المی را از تروریست ها جدا می داند. وی 
ادامه داد: اما مهم تری��ن هدف برای ترامپ 
مسئله اقتصادی بود. او با توجه به اینکه یک 

»بیزینس من« است به دنبال کسب درآمد 
ب��رای ایاالت متحده بود و ب��ا قراردادی که 
در عربستان امضا کرد 1۰9 میلیارد دالر را 
روانه خزانه آمریکا کرد. البته این تنها بخشی 
از ماجرا است، زیرا با توجه به پیشرفته بودن 
این تسلیحات، باید کارشناسان و مربی های 
حرفه ای برای آموزش به این کش��ور اعزام 
شوند که در مجموع حدود 3۰۰میلیارد دالر 
برای عربستان این قرارداد هزینه در پی دارد. 
او افزود: از سوی دیگر ترامپ قصد داشت با 
حضور در میان سیاس��تمداران ۴۰ کش��ور 
اسالمی نش��ان دهد که نفوذ کافی در این 

کشورها دارد و افکار عمومی ایاالت متحده 
آمریکا را به این س��مت منعطف کند، زیرا 
به هرحال او حرف هایی در دوران انتخابات 
ریاس��ت جمهوری مطرح کرده بود که االن 
نیاز دارد برای جلب نظر هوادارانش چنین 
اقداماتی انجام دهد. این اس��تاد دانش��گاه 
تصریح کرد: مواضع ترامپ در این س��فر به 
هیچ عنوان تغییر نک��رده بود و همان هایی 
بودند که پیش تر هم مطرح کرده بود. تنها 
اتفاقی که در دیدار با اعراب افتاد، همس��و 
ش��دن این مس��ائل با دیدگاه های پادش��اه 
عربستان و باقی سیاستمداران عرب بود. آنها 

همیشه از نفوذ ایران در عراق، سوریه و یمن 
اب��راز نارضایتی و نگرانی کرده و حتی اعالم 
ک��رده بودند که اگر ایران ب��ه دنبال بهبود 
روابط با کش��ورهای عرب است باید از این 
سه کشور خارج شود. باوند افزود: همچنین 
در این دیدارها، ترامپ به مسئله حماس و 
حزب اهلل نیز اشاره کرد؛ نکاتی که به صورت 
سنتی توسط اسراییلی ها گفته می شود. این 
نش��ان می دهد که او خ��ود را برای دیدار با 
مقامات اس��راییلی هم آماده کرده است از 
همین االن در حال زمینه س��ازی برای این 

دیدارها است. 

یکش��نبه 7 خ��رداد به مناس��بت دومین س��ال آغاز 
ب��ه کار مجلس ده��م مجلس انتخاب��ات اعضای هیأت 
رئیسه پارلمان در دس��تور کار وکالی ملت قرار دارد. به 
گزارش خبرآنالین، عضو هیأت رئیس��ه فراکسیون امید 
مجلس از برگزاری جلس��ات این فراکس��یون برای ورود 

به بح��ث انتخابات 
رئیس��ه  هی��أت 
مجلس خب��ر داد. 
تابش  محمدرض��ا 
بحث های  گف��ت: 
ب��رای  مقدمات��ی 
معرف��ی کاندیدای 
این فراکسیون برای 
هیأت  در  عضویت 
مجل��س  رئیس��ه 

انجام شده است. روز سه شنبه هم جلسه ای برای بررسی 
نحوه ورود فراکسیون امید به انتخاب اعضای هیأت رئیسه 
مجلس برگزار می شود. عضو هیأت رئیسه فراکسیون امید 
در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا محمدرضا عارف برای 
ریاست مجلس کاندیدا خواهد شد یا خیر؟ اظهار داشت: 
تاکنون در فراکسیون 
ب��ه  ورود  درب��اره 
اینک��ه  و  مصادی��ق 
آقای عارف کاندیدای 
ریاس��ت  تص��دی 
بحثی  شود،  مجلس 
در  و  اس��ت  نش��ده 
جلس��ات آتی در این 
تصمیم گیری  زمینه 

می شود. 
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سرمایه گذاری ۴۷ هزار میلیارد 
تومانی دولت در بخش های مختلف

13

بازاریابیوفروش

11

 اثرات اجرای مدل تعالی سازمانی
در شرکت های تولیدی بهداشتی

سازمان ها به واسطه محیط رقابتی و محرک های داخل وخارج از سازمان به سمت تعالی سازمانی و ارتقای عملکرد خود 
پیش می روند. در این میان مدل EFQM به عنوان یکی از معروف ترین رویه های تعالی س��ازمانی نقش بس��زایی در این 
زمینه ایفا کرده اس��ت. مدل های تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب وکار به عنوان ابزاری قوی برای سنجش میزان استقرار 
در س��ازمان های مختلف به کار گرفته می ش��وند. با به کار گیری این مدل ها سازمان ها می توانند از یک سو میزان موفقیت 
خ��ود را در اج��رای برنامه ها بهبود و در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهند و از س��وی دیگر عملکرد خود را با 

سایر سازمان ها به ویژه بهترین آنها مقایسه کنند. 

از واپس زنی مخاطب تا تجربه مشارکت در امور خیر 

برگ های برنده ای
که گاه محکوم به شکستند 

12

10

13

5 موردی که قبل از شروع کسب و کار جدید به آن نیاز دارید
16

به استقبال تغییر و تحوالت در 
بخش بازاریابی و فروش بروید

11  

 عناصر مهم
برای یک داستان

12 

 ممیزی بازاریابی چریکی 
و فروش بیشتر

موانع کسب و کار در ایران



ه��ر معادله چن��د بخش اصل��ی و تع��دادی وج��ه فرعی اما 
تأثیر گذار دارد. قرار نیس��ت در این مطلب به تدریس ریاضیات 
و دیفرانس��یل گسس��ته بپردازیم، اما باید بپذیری��م که به قول 
ش��یفتگان ریاضیات، این رشته در هر بخشی از زندگی ما جاری 
است. وقتی صحبت از تبلیغات می شود، دو طرف اصلی قرارداد 
تجاری را آگهی س��ازان و صاحبان مشاغل تشکیل می دهند، اما 
این معادله را می توان از زوایا ی دیگر هم دید. ابزارهای تبلیغات، 
مخاطبان تبلیغات و بس��یاری از عوامل دیگر نیز در س��اخت و 
دیده ش��دن آگهی های تجاری اثرگذار هستند. متغیرهای  x و  
y ناش��ناخته متعددی هم هستند که گاه کنترل شان در اختیار 
آگهی س��ازان نیست. برای مثال اگر قرار باشد یک آگهی تجاری 
در محیط کویری س��اخته ش��ود و تمام مقدم��ات و هزینه های 
تهیه کنن��ده نیز صرف س��فر ب��ه منطقه ای کویری و برداش��ت 
س��کانس های مقدماتی ش��ده باش��د، اما ناگهان توفانی شدید، 
باعث به تأخیر افتادن روند ساخت آگهی و اضافه شدن بار مالی 

به تیم سازنده شود، معادله بسیار پیچیده خواهد شد. 
حاال به فرضیه اول، این متمم را هم اضافه می کنیم که همین 
گردباد و توفان به س��اکنان محلی آس��یب رس��انده و خبر این 
حادثه نیز از رس��انه های مختلف منتشر شده و بنابراین در حال 
حاض��ر مخاطب عام نس��بت به محیط کویری س��وگیری منفی 
دارد. در نتیجه پیش بینی می ش��ود ساخت این تیزر با استقبال 
چندانی از س��وی مخاطبان روبه رو نشود. همانطور که می بینید، 
برای س��اخت یک آگهی بازرگان��ی، گاه عناصری که برگ برنده 
محس��وب می شوند، می توانند به عوامل شکستی سنگین تبدیل 
ش��وند. در ادامه این مطلب نگاهی داریم به برخی از نمونه های 

مرتبط با این موضوع. 

همذات پنداری مخاطب با محتوای تبلیغات
زرق و ب��رق، ترکیب ه��ای اش��رافی، لباس ه��ای گران قیمت، 
خانه های تجملی و مواردی مش��ابه، به یک��ی از پایه های اصلی 

تبلیغ��ات رس��انه های مختل��ف جه��ان تبدیل ش��ده اند. گرچه 
نمی ت��وان منکر ای��ن موضوع بود ک��ه هر ان��دازه جذابیت های 
دیداری و ش��نیداری یک پیام تبلیغاتی بیش��تر باشد، احتمال 
تأثیرگ��ذاری آن نی��ز افزای��ش خواهد یافت ام��ا نباید فراموش 
ک��رد، افراط در اس��تفاده از این نوع ابزاره��ا، نتیجه ای معکوس 
در پ��ی دارد. متأس��فانه برخی از آگهی س��ازان تبلیغات، به ویژه 
آگهی س��ازان جوان که تصمیم دارن��د تمام ایده های بکر و نوین 
خ��ود را به س��رعت و یکباره در تیزرهای خ��ود پیاده کنند، در 
دام  »واپس زنی مخاطب« قرار می گیرند. این تله روانش��ناختی 
نتیجه افراط در اس��تفاده از روش ه��ای نامرتبط با محتوای پیام 
اس��ت؛ روش هایی که گاه در مرز بین بی ارتباط بودن و بیش از 
حد گران قیمت بودن در نوس��ان هس��تند. برای روشن تر شدن 
ای��ن موضوع و مفهوم واپس زنی مخاطب از یک مثال اس��تفاده 

می کنم؛ 
فرض کنید قرار اس��ت دو تبلیغ را ببینید که یک مداد تراش 
جدی��د را به ش��ما توصی��ه می کنن��د. آگهی اول ب��ا تصاویری 
خاطره انگیز از می��ز و نیمکت های قدیمی و چوبی مدارس آغاز 
می ش��ود و پس از یک مرور کوتاه و س��ریع بر لوازم التحریر آن 
دوره به صحنه صورت مهربان معلمی امروزی و یادداشت برداری 
دانش آم��وزان از س��خنان وی در یک مدرس��ه تمی��ز و مرتب، 
اما ع��ادی و کم تجم��ل کات می خورد. روی می��ز کودکان این 
تبلی��غ مدادتراش جدید ش��رکت س��فارش دهنده آگهی وجود 
دارد. تصاوی��ر با دوربین معمولی و با هزینه ای نس��بتا متوس��ط 

فیلمبرداری و تدوین شده اند. 
در آگهی دوم ش��ما با پس��ر بچه ای روبه رو می ش��وید که در 
یک زمین تنیس مشغول بازی است. این کودک که لباس هایی 
بسیار گران قیمت پوشیده از سوی مادرش برای تکالیف مدرسه 
فراخوان��ده می ش��ود، ام��ا وی ب��ازی را ترجیح می ده��د، انواع 
ترفندهای مادر، از خوراکی های خوش��مزه تا وعده و وعیدهای 
مختل��ف بی فایده اس��ت، تا اینکه پ��در، مدادت��راش فوق الذکر 
را ب��ه فرزندش پیش��نهاد می دهد و ک��ودک دوان دوان از کنار 
اس��تخر خانه گذش��ته و برای انجام تکالیف به طبقه دوم خانه 

دوبلکس ش��ان م��ی رود. تمامی تصاوی��ر با دوربی��ن حرفه ای و 
تدوینی خیره کننده ثبت شده است. 

به رغم جذابیت های تصویری آگهی دوم، تبلیغ نخست برنده 
ای��ن رقابت اس��ت، اما چ��را؟ جمعیت غالب جوام��ع امروزی را 
اقش��اری تش��کیل می دهند که گرچه با تالش و پشتکار در حد 
متوس��ط و مناس��ب معیش��تی قرار دارند، ولی از امکاناتی مثل 
زمی��ن تنی��س، اس��تخر و . . . بی بهره هس��تند. بنابراین زرق و 
برق ه��ای بی جا ام��کان همذات پن��داری کودک و بزرگس��االن 
خان��واده را از بین می برد و آگه��ی را در تله واپس زنی مخاطب 

قرار می دهد. 
از س��وی دیگر، بخ��ش مهمی از همذات پنداری را احس��اس 
تش��ابهی تش��کیل می دهد ک��ه از دل خاطرات دیری��ن و البته 
ش��یرین بر می خیزد، تبلیغ نخس��ت، که بر محور احساس��ات و 
عواطف مخاطب ساخته ش��ده، کمک می کند نوعی پل عاطفی 
بین والدین و کودکان تش��کیل ش��ده و هر دو نس��بت به خرید 

محصول مورد نظر تمایل بیشتری نشان دهند. 
در این میان باید به این موضوع هم توجه داشت که این موارد 
می تواند مصداق بالعکس هم داش��ته باش��د. برای مثال اگر قرار 
بود تبلیغ در مورد راکت تنیس یا چوب اس��کی س��اخته شود، 
نش��ان دادن کوچه پس کوچه های قدیمی یا خانه های س��اده و 
بی آالیش چندان شور و هیجانی برای خرید این نوع محصوالت 
ایج��اد نمی کرد. به عبارتی ش��فاف تر، ابزار ه��ای تبلیغاتی بنا بر 

شرایط و اقتضای زمان و مکان تغییر کاربرد دارند. 
 

تو نیکی می کن و در دجله انداز 
عبارت کلیش��ه ای اما پرمفهوم  »ت��و نیکی می کن و در دجله 
انداز که ایزد در بیابانت دهد باز« برای بس��یاری از ما آشناست؛ 
عبارتی که به اهمیت احس��ان و نیکوکاری اشاره می کند و اتفاقا 
از دی��د اغلب ما مصداق عینی دارد. این موضوعی غیرقابل انکار 
است که وقتی افراد جامعه در یک کار خیر و خداپسندانه سهیم 
می ش��وند، پاداش این فعالیت را در بخشی دیگر از پازل زندگی 

خود خواهند دید. 

اما برخی آگهی س��ازان تلویزیونی نیز با الهام از همین موضوع 
یعنی تمایل ذاتی تماش��اگران آگهی های تجاری به انجام اعمال 
مثب��ت و خیرخواهان��ه، اقدام به س��اخت آگهی های��ی متفاوت 
می کنن��د. راه ان��دازی کمپین های خیریه، ت��الش برای حمایت 
از برخی اف��راد در بند )به ویژه زندانی ه��ای بدهکار( حمایت از 
کودکان بی سرپرست و زنان سرپرست خانوار از نمونه ایده هایی 
اس��ت که از س��وی آگهی سازان به صاحبان کس��ب و کار توصیه 

می شود. 
ایده هایی ک��ه می تواند مخاطبانی میلیونی را به حس��ن نیت 
کارخانه ها و ش��رکت های حامی امر خی��ر مطمئن کند و حتی 
خریداران را به انواع مستقیم و غیر مستقیم در طرح های حمایت 
از نیازمندان ش��رکت دهد، اما این قبی��ل تبلیغات چگونه ذهن 
مخاطب��ان را قان��ع می کنند و به همراهی با خ��ود وا  می دارند؟ 
راز موفقیت این نوع تبلیغات به دو عامل اساسی مرتبط است. 

1- اس��تفاده از ش��اخص های ترغی��ب ب��ه اعم��ال نی��ک و 
خیرخواهان��ه، باعث می ش��ود افراد فارغ از ن��وع کاال و خدمات 
ب��ه منظور مش��ارکت در یک فعالیت مثبت به س��مت تبلیغات 

مذکور جلب شوند. 
2- استفاده از مولفه های خیریه و نیکوکارانه باعث می شود نام 
برندها و موسسات مختلف، با این نوع فعالیت ها گره خورده و در 

نتیجه تداعی کننده حسی مثبت در مخاطب شوند. 
اما هر قرعه شانس��ی، اندکی هم ضری��ب خطا دارد. برخی از 
پروژه های خیرخواهانه، ش��امل س��اخت مدارس، ارائه خدمات 
درمانی و مواردی مشابه می شود، اما در عمل تحقق این شعارها 
و وعده ها با تأخیر یا بدقولی شرکت ها مواجه می شود. در نتیجه، 
مخاطبان، نه تنها با دیدن آگهی های تبلیغاتی ش��رکت ها، جذب 
آنها نمی ش��وند، بلکه نس��بت به فعالیت های آتی این شرکت ها 
دچار س��وگیری شناختی نیز می ش��وند. در واقع در استفاده از 
ترفند خیرخواهانه باید بیش از هر چیز به وفای به عهد و انجام 

وعده های تبلیغاتی تمرکز داشت. 
royapakseresht@ :ارتباط با نویسنده این مطلب 
gmail. com

از واپس زنی مخاطب تا تجربه مشارکت در امور خیر 

برگ های برنده ای که گاه محکوم به شکستند 
ایده های طالیی

اندکی پنیر برای کریسمس

اگ��ر کتاب ها یا مقاالت م��ن در روزنامه های مختلف را 
دنبال کرده باش��ید، به خوبی خواهید دانس��ت که من از 

کلیشه متنفر هستم. 
حض��ور کلیش��ه ها در آگهی ها تنها یک پی��ام را برای 
مخاطب ارسال خواد کرد: »این آگهی نیز مانند بسیاری 
از نمونه های مش��ابه باید به س��طل زباله ریخته ش��ود«. 
اگرچ��ه ام��روزه اغلب طراحان نس��بت ب��ه تأثیر مخرب 
کلیش��ه آگاهی دارند، با ای��ن حال در مقام عمل با وجود 
مرگ نسبی خالقیت میان طراحان استفاده از کلیشه به 

امری رایج بدل شده است. 
اگ��ر اندکی با دق��ت به اطراف نگاه کنید، اس��تثناهای 
بی ش��ماری را در هر زمینه پیدا خواهید کرد. اس��تثنای 
موج��ود در اص��ل تنفر م��ن از کلیش��ه نی��ز مربوط به 

مناسبت های مهم و به خصوص کریسمس است. 
تنه��ا کاری ک��ه ب��رای طراح��ی تبلیغ��ات مربوط به 
کریس��مس الزم اس��ت انجام دهید، کنار هم گذاش��تن 
یک درخت کاج، بابانوئل، تعدادی کودک و البته هدایای 
رنگارنگ اس��ت. درست مانند آنچه همه ما از کودکی مان 
به خاطر داریم. چنین آگهی ای توسط افراد بسیاری دیده 
خواهد شد. بر همین اساس تنها کار مهمی که باید انجام 
دهید، انتخاب یک تیتر مناس��ب برای آگهی تان اس��ت. 
به عنوان مثال اگر در زمینه تولید لوازم گرمایشی فعالیت 
دارید، می توانید یکی از محصوالت  خود را در کنار فضای 

ترسیم شده در سطور باال قرار دهید.
 همچنین به یاد داش��ته باشید که تیتر شما بر خالف 
تصاویر کلیش��ه ای باید دارای اندک��ی خالقیت و تفاوت 

باشد. 

ایده
ایده حاضر براس��اس طرح ش��رکت سودکسو به رشته 
تحری��ر درآمده اس��ت. این برند در زمین��ه ارائه کوپن و 

کارت های خدماتی فعالیت دارد. 
سال گذش��ته برند سودسکو پیش��نهاد طراحی آگهی 
موردنظ��ر خ��ود به منظ��ور تقوی��ت روحی��ه کارمندان 
بخش های مختلفش و همچنین تبریک س��ال نو به تمام 

مردم را ارائه کرد.
 در ابتدا ایده های معمولی مانند استفاده از یک بابانوئل، 
درخت کاج، گوزن های دوست داشتنی و دانه های برف به 
ذهنم رس��ید. این موارد دقیقا همان چیزهایی اس��ت که 
اکثر مردم در این مقطع از سال در موردش فکر می کنند. 
دقیقا یک س��ال پی��ش من اس��تثنایی را بر اصل عدم 
اس��تفاده از کلیش��ه وارد کردم. در واقع آگهی من برای 
سودکسو حاوی یک درخت کاج به عنوان پس زمینه بود.

 روی ای��ن پس زمینه باید متن��ی را درج می کردم که 
به خوبی از زحمات یک س��اله کارمندان شرکت تشکر و 

قدردانی به عمل آورد. متن آگهی به شرح زیر بود: 
»بازهم به مهم ترین مناس��بت س��ال رس��یدیم. بازهم 
دش��واری تش��کر از زحم��ات بی دریغ ش��ما کارمندان. 

نمی دانیم چگونه از شما تشکر کنیم.
 ب��ا این ح��ال تصمی��م گرفته ایم ت��ا قدردانی هرچند 
کوچک با ارائه کارت های هدیه به شما انجام دهیم. الزم 
به ذکر اس��ت که قدردانی از زحمات شما تنها مخصوص 
به کریسمس نیست، اما فکر کردیم شاید این زمان هدیه 

ما بیشتر شما را خوشحال کند.«
نکته ای که در انتهای آگهی به آن اشاره کردم، براساس 
یک احساس مشترک است. در واقع همه ما در کریسمس 

منتظر خبرهای خوش هستیم. 
کودکان در فکر هدیه های س��ال نو و کارمندان نیز در 
انتظار تعطیالتی نش��اط  بخش. در این می��ان ارائه هدیه 
مادی به افراد تا حد زیادی روحیه ش��ان را تقویت خواهد 

کرد. شاید در این میان پرسشی ایجاد شود. 
در واقع مناس��بت های زیادی در فرهنگ های مختلف 
وجود دارد. چرا باید کریس��مس را به عنوان یک مناسبت 

مهم و اصلی تلقی کرد؟ 
پاسخ اندکی پیچیده است.

 در واقع باید توجه داش��ت که در کریسمس، برخالف 
سایر مناسبت ها، همه عوامل دست به دست هم می دهند 
ت��ا مخاط��ب فرصت و حوصله بیش��تری ب��رای توجه به 

تبلیغات داشته باشد.
 به عبارت ساده، در زمان تعطیالت شما دغدغه شغلی 
ندارید. بنابراین فرصت بیش��تری ب��رای توجه به اموری 
که در حالت عادی بی اهمی��ت تلقی می کردید، خواهید 

داشت. 
صرف نظر از اهمیت تعطیالت سال  نو، توجه به محتوای 

تبلیغات نیز مهم است. 
نمی توان تنها با تکیه بر کلیشه هایی مانند درخت کاج 
و دانه ه��ای برف مخاطب را متقاعد ب��ه خرید محصولی 
خاص کرد. بر همین اس��اس وظیفه شما به عنوان طراح 
آگه��ی اس��تفاده از متنی ق��وی و مرتبط با کس��ب وکار 

شرکت است. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- همان ط��ور ک��ه در بخ��ش قبل��ی اش��اره ش��د، در 
مناس��بت هایی نظیر کریس��مس افراد توجه بیشتری به 
تبلیغات خواهند داش��ت. بر همین اس��اس اس��تفاده از 
کلیش��ه های رایج چندان ای��رادی ن��دارد. در واقع افراد 
در کریسمس کمتر نس��بت به محتوای آگهی ها حساس 

هستند. 
- س��ال نو فرصتی طالیی برای آزمایش ایده های جدید 
اس��ت. با این حال توجه داشته باش��ید که چنین عاملی 
مانند تیغی دولبه خواهد بود. تنها ایده های قوی تان را به 

این میدان بفرستید. 
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تبلیغات خالق

آگهی: رستوران مک دونالد

ایستگاه تبلیغات

تتویی که حرف می زند

به زودی می توانید اش��عار مورد عالقه خ��ود را از طریق تتو های 
امواج صوتی بشنوید. هنرمند تتوکار لوس آنجلسی، نیت سیگارد، 
این رؤیا را برای ش��ما محقق می کند. با اس��تفاده از نرم افزار ثبت 
اختراع ش��ده » Skin Motion «، سیگارد از طریق تتو یک نوع 
موسیقی را به زندگی شما هدیه می کند که شما واقعاً می توانید به 
آن گوش فرا  دهید. این ایده وقتی به ذهن سیگارد رسید که دو نفر 
از دوستانش نخستین خط از ترانه » Tiny Dancer« التون جان 
را روی دست خود تاتو کردند. همسر سیگارد این نکته را یادآوری 
کرد که در صورت افزودن قابلیت ش��نیده شدن به این تتو ها، آنها 
جذاب تر خواهند شد. این اظهارنظر ایده طراحی تتوی امواج صوتی 
منحصر به فرد با هدف پخش صدای همس��ر و فرزند س��یگارد را 
در وی به وج��ود آورد. پس از آپلود آن در فیس بوک، این رویکرد 
به س��رعت محبوب شد. کاربران همواره از سیگارد می خواستند تا 
یکی از این تتو های منحصربه فرد را روی بدن ش��ان خالکوبی کند. 
حاال با استفاده از نرم افزار»Skin Motion«، شما می توانید تا مرز 
یک دقیقه صوت را به طرحی برای تتو تبدیل کنید که در مرحله 
بعدی امکان ثبت آن روی پوس��ت با کمک جوهر واقعی توس��ط 
یک هنرمند تتوکار»Skin Motion« تأیید شده به وجود می آید. 

رویا پاک سرشت
کارشناس روانشناسی صنعتی/سازمانی

ترجمه: علی آل  علی
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آش��فتگی در بازاریابی، هم پایه و هم خوان 
با آش��فتگی در بازارهاست. به همین دلیل، 
کس��ب وکارها باید پیوسته هشیار و مواظب 
کارایی و بازده منابع بازاریابی خود باش��ند. 
در همه س��ازمان ها، حج��م بزرگی از منابع 
بازاریابی بدون اس��تفاده مانده یا به صورت 
مح��دود و ناقص ب��ه کار گرفته می ش��وند، 
بنابراین دست اندرکاران حساس و هوشمند 
کس��ب وکارها نیازمند آگاهی درس��ت از آن 
چیزهای��ی هس��تند که در اختی��ار دارند تا 
بتوانند فعالیت های خود را به شایس��تگی با 

آنها هماهنگ کنند. 
ماندگاری درازمدت و رش��د و گس��ترش 
سازمان های امروز، در گرو کسب خشنودی 
Marke t )ششتریان اس��ت. مدیریت بازار 

ing( که متول��ی این امر خطیر قرار گرفته، 
نیازمن��د برخ��ورداری از نگاه��ی فراگیر و 
آگاهی گس��ترده از درون و بیرون س��ازمان 
اس��ت. از ای��ن رو، در مس��یر پیدای��ش و 
گس��ترش مدیری��ت نوی��ن ب��ازار، راهبرد 
 Marketing(     »بازاریاب��ی »ممی��زی 
Audit(  ب��ه وجود آمده که پیوس��ته رو به 
تکامل است. می دانیم که اکنون جهان حکم 
دهکده ای را یافته که سفره بازار یکپارچه اش 
در سراس��ر قاره ه��ا په��ن اس��ت. آش��نایی 
س��نجیده و علم��ی با بازاره��ای گوناگون و 
توانمندی ها و کاستی های هر بنگاه، نیازمند 
»خودشناس��ی« است. باید از نقطه شناخت 
خ��ود حرکت ک��رده و به ش��ناخت و درک 
نیازهای آش��کار و نهان مش��تریان گوناگون 
)فردی/س��ازمانی( در بازارهای مختلف و با 

ویژگی های متفاوت رسید. 
اب��زار پیاده س��ازی ای��ن فرآین��د مهم و 
حس��اس، تا امروز »ممیزی بازاریابی« بوده 
اس��ت که پژوهشی گس��ترده و همه جانبه 
در وضعی��ت کلیه ارکان و فعالیت های بنگاه 
)اقتصادی/غیراقتصادی( را س��امان می دهد. 
در سایه ممیزی بازاریابی، می فهمیم که در 
چه موقعیتی هس��تیم و چگونه می توانیم به 

سمت تعالی حرکت کنیم. 
باوجود گذشت سالیان دراز و پرداختن به 
همه جنبه های دست یافتنی مدیریت بازار، 
به »ممیزی بازاریابی« کمتر پرداخته ش��ده 
یا کمتر کتابی انتش��ار یافته است. مدیریت 
ب��ازار تاکنون هی��چ گاه به تالطم س��خت و 
دگرگونی پرش��تاب مانند امروز دچار نبوده 
اس��ت. ظهور رس��انه ها و فنون نوین به ویژه 
بازاریابی الکترونیکی و موبایلی، مسامحه در 
مورد مقررات و محتوای پیام های ترویجی و 
هدف یابی در ب��ازار و واقعیت های تازه بازار 
جهانی، چالش های عمده ای هس��تند که رو 
در روی روش های سنتی مدیریت بازار قرار 
گرفته ان��د. از این رو، فهرس��ت های تنظیم 
ش��ده که امروزه آنه��ا را در کتابخانه ها یا با 
جس��ت وجوهای س��اده اینترنتی می توانیم 
پیدا کنیم، کاس��تی های مهم��ی دارند. این 
موضوع به ویژه در زمینه گردآوری، مدیریت 
و تحلیل اطالعات چشمگیر است که پایه و 

بنیان بازاریابی دیجیتال است. 
یادآور می ش��ود حجم بزرگی از اطالعات 
که ساالنه در اینترنت ایجاد می شود، پیوسته 
رو به افزایش اس��ت. ای��ن امر موجب حذف 
فعالیت های دش��وار و پرهزینه دسترسی به 
اطالعات شده است. از سوی دیگر، هر چند 
هنوز بررس��ی شایس��ته ای از تأثیر بازاریابی 
دیجیتال ص��ورت نگرفته، ولی این نیز خود 

روش تازه ای است که در اختیار است.
 

ممیزی بازاریابی چریکی
»ممی��زی بازاریاب��ی چریک��ی« مفهومی 
نظری/عملیاتی است که امروزه در شرکت ها 
و کس��ب وکارهای نوین دنیا و به طور کامال 
نامحسوس، در حال پیاده سازی و جایگزینی 
با فرآیند قدیمی »ممیزی بازاریابی« اس��ت. 
این مفهوم و اس��تراتژی اجرایی، هنوز حتی 

به صورت یک مقاله منس��جم منتشر نشده، 
چرا ک��ه فرآیندی کاماًل کارب��ردی و بهینه 

شده برای فرآیندهای کسب وکارهاست. 
از  یک��ی  بازاریاب��ی  برنام��ه  در مطالع��ه 
ش��رکت های دانش بنی��ان در آلم��ان ک��ه 
محوری��ت ص��ادرات را ب��ه محوریت فروش 
داخل��ی اضافه ک��رده بود، به ن��کات مهمی 
برخ��ورد ک��ردم ک��ه یک��ی از مهم تری��ن 
و  نامنظ��م  روش ه��ای  آن،  ش��اخصه های 
بودجه ه��ای  در  هدفمن��د  صرفه جوی��ی 

تبلیغاتی بوده است. 
ش��رکت های اروپای��ی و آمریکایی، امروزه 
بی��ش از ه��ر زم��ان دیگر به ای��ن نکته پی 
برده اند که ممیزی بازاریابی به شکل سنتی 
و در مفهوم قدیمی خود، در کسب وکارهای 
نوین اثربخش��ی ن��دارد، چراکه بس��یاری از 
پرس��ش ها یا اطالعات س��ازنده و کاربردی 
دریافت نمی کنند یا اینکه تحلیل نادرس��تی 
در برنامه ریزی های راهبردی و اس��تراتژیک 

به مدیران می دهند. 
پ��س تنه��ا کنت��رل فرآینده��ا ب��ا چک 
لیس��ت ممیزی بازاریابی )در روش سنتی( 

پاسخگوی نیاز امروز شرکت ها نیست. 

ممیزی بازاریابی چریکی چه مسائلی را 
حل می کند؟ 

سردرگمی ش��رکت ها و کس��ب وکارهای 
نوپ��ا در برنامه ری��زی بازاریاب��ی و ف��روش، 
هدف اصلی ممیزی بازاریابی چریکی است، 
ب��ه همین دلیل اگر از من بپرس��ند ممیزی 
چیست، در پاسخ از مفاهیم نظری و اجرایی 

قدیمی استفاده نخواهم کرد. 
همه م��ا می دانیم تکنیک ه��ای بازاریابی 
و ف��روش بیش از آنکه متک��ی بر مقاله های 
ترجمه ش��ده یا چ��ک لیس��ت های از قبل 
آماده باشند، متکی بر تحلیل درست داده ها 

هستند. 
به عنوان مثال آم��وزش بازاریابی حضوری 
یکی از دغدغه های مهم تمامی شرکت ها در 
کشور ما است و شاید به همین خاطر باشد 
ک��ه آگهی جذب بازاری��اب و مدیر بازاریابی 
و ف��روش هیچ وق��ت از صفح��ه روزنامه ها، 
نیازمندی ها و آگهی های شغلی حذف نشده 

است. 
بهب��ود روش های افزایش فروش به کمک 
ممی��زی بازاریاب��ی چریکی از بازاندیش��ی، 
س��فارش دوباره و بازنویس��ی تکرار مکررات 

جلوگیری می کند. 
ممی��زی بازاریاب��ی چریک��ی مبتن��ی بر 
آگاهی از اندیش��ه و تجربه های متخصصان 
حقیقی توس��عه بازار اس��ت، به همین دلیل 
تکنیک ه��ای فروش تلفن��ی، تحقیقات بازار 

یا روش ه��ای افزایش فروش ک��ه از طریق 
آموزش هایی غیرکاربردی و تبلیغاتی/تجاری 
در کش��ور ما به مدیران و پرسنل شرکت ها 
ارائه می ش��ود، مسائل بزرگ کسب وکارها را 

حل نمی کند. 
ممی��زی بازاریاب��ی چریکی ب��رای تمامی 
جنبه ه��ای جام��ع کس��ب وکارها، برنامه و 
چارچوبی کاماًل کارب��ردی تعیین می کند و 
با کمک این نقشه راه، توسعه بازار به شکل 
مس��تقل از سایر ش��رکت های رقیب صورت 

می پذیرد. 
اگر به طور خالصه بخواهیم ببینیم ممیزی 
بازاریابی چریکی چه مسائلی را حل می کند، 

می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم: 
t1 رفع مس��ئله بودجه و کمبود نقدینگی 
در اجرای��ی ش��دن فرآینده��ای اثربخ��ش 

)به ویژه در تبلیغات(
t2 افزای��ش س��ود حقیقی ش��رکت ها در 

بازه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت
t3 حذف ریسک کپی برداری فرآیندی

t4 تمرکز واقعی بر اصول مشتری مداری
t5 توس��عه ب��ازار همگام با ش��رکت های 

بزرگ و رقبای یک کسب وکار.
توج��ه کنیم ک��ه در موارد ب��اال، افزایش 
س��ود کاماًل متفاوت با اطالع��ات مربوط به 
ف��روش و افزایش ف��روش شرکت هاس��ت. 
به عنوان نمونه، یک شرکت مشاوره مدیریت 
یا ش��رکت مش��اوره بازاریابی و تبلیغات، در 
برنام��ه بازاریابی ارائه ش��ده، مفاهیم فروش 
و س��ود را به ش��کل صحیح و متناس��ب با 
واقعیات بازار )به خصوص در کشور خودمان 
ایران( به کار نمی برد. دلیل این مسئله، عدم 

توجه به ممیزی بازاریابی چریکی است. 
به کارگیری فهرس��ت بازبینی در مدیریت 
ب��ازار، اب��زار قاب��ل اعتم��ادی اس��ت که از 
فراموش شدن موضوعات و پرسش های مهم 

پیشگیری می کند.
 ممی��زی بازاریابی چریک��ی، کارایی این 
فهرس��ت را افزایش می دهد و این افزایش با 

خواسته سازمان ها همسو است. 
بسیاری از سازمان ها و شرکت ها، از میزان 
و کیفیت منابع بازاریابی خود آگاهی درستی 
ندارند. گاهی تنها یک تغییر کوچک، سبب 
آزاد ش��دن منابع ارزش��مند و ناشناخته ای 
در سیس��تم می ش��ود که در روند بهسازی 

وضعیت موجود مؤثر است. 
م��واردی که در باال اش��اره ش��د، به این 
معنی نیس��ت که اهمیت نظام )سیستم( و 
راهبرد )استراتژی( مدیریت بازاریابی نادیده 
گرفت��ه می ش��ود، بلک��ه می خواه��م بر این 
نکته تأکید کنم که کلی��ه داده های مربوط 
ب��ه اجزای مختل��ف بازاریابی ک��ه منجر به 

یافتن روش های فروش کاال می ش��ود، باید 
در چارچ��وب ارتب��اط و همخوان��ی با دیگر 
فعالیت های بازاریابی و غیربازاریابی سازمان 

در نظر گرفته شود. 
ممیزی بازاریابی چریکی از فهرس��ت های 
خوب طراحی ش��ده مبتنی بر تحلیل و اجرا 

و به صورت گام به گام به دست می آید. 
بر عکس تمامی مطالع��ات صورت گرفته 
مرتبط با بنچ مارک در مدیریت، این فرآیند 
به صورت مستقل هم برای شرکت ارزشمند 
ب��وده و هم می توان برنامه ریزی های اجرایی 
آتی توسعه بازار را بر مبنای آن برنامه ریزی 

و پیاده سازی کرد. 

جمع بندی و نتیجه گیری
هر مدیر و هر ش��رکتی، شرایط خاصی را 
در ب��ازار دارد و باید به جنبه های آش��کار و 
نه��ان برنامه بازاریابی هر کس��ب و کار توجه 

ویژه ای داشت. 
ممیزی بازاریابی چریکی، در پی بررس��ی 
میزان رسیدن به هدف ها بر مبنای یکسری 
مقاله ترجمه ش��ده در خص��وص بازاریابی و 
فروش نیس��ت، بلکه نش��ان می ده��د راه و 
مس��یر برگزیده ی��ا برنام��ه بازاریابی تدوین 
ش��ده، تا چه حد مؤثر و س��ودمند اس��ت، 
همچنی��ن نش��ان می دهد که ی��ک فعالیت 
مش��خص بازاریابی را باید تشدید، تعدیل یا 

حذف کرد. 
می کنن��د  تص��ور  مدی��ران  از  بس��یاری 
ش��رکت خ��ود را به خوبی می شناس��ند که 
البت��ه تا حدی صحیح اس��ت، اما این گزاره 
در فضای ب��ازار رقابتی اش��کاالتی دارد که 
به رغم کوچک بودن، ممکن است خسارت و 
آسیب های فراوانی را به کلیه فرآیندها و در 

نهایت فروش سازمان وارد کند. 
ممی��زی بازاریابی چریکی ب��ر چهار رکن 
مرتبط و اثرگذار بر فعالیت های یک شرکت 

استوار است: 
الف( فعالیت های دولتی

ب( دگرگونی های فناوری
ج( دگرگونی های اجتماعی
د( دگرگونی های اقتصادی.

ارکان یا نیروهای اش��اره شده، بر همدیگر 
مؤث��ر هس��تند و از هی��چ یک نی��ز گریزی 
نیس��ت؛ ب��ه همین دلی��ل می ت��وان به این 
جمع بندی نیز رس��ید که چهار رکن اشاره 
شده موارد زیر را تحلیل و هماهنگ می کند: 

t1 استراتژی بازاریابی
t2 ساختار بازاریابی
t3 سیستم بازاریابی

t4 بهره وری بازاریابی.
در ممی��زی بازاریابی به ش��کل س��نتی، 
مواد، کاالهای سرمایه ای، کاالهای مصرفی، 
ت��دارک عملیاتی، کاالهای نیمه س��اخته و 

خدمات در نظر گرفته نشده است.
 ممیزی بازاریابی چریکی با توجه به حوزه 
فعالی��ت، تعدیل های الزم را در اس��تراتژی، 
س��اختار، سیس��تم و بهره وری بازاریابی به 

عمل می آورد. 
به یاد داشته باشیم به عنوان مثال تنها در 
دسته بندی مش��تریان، تفاوت های بسیاری 
در مش��تریان ع��ادی، مش��تریان گ��ذری، 
مشتریان یکباری، مش��تریان رمیده و انواع 

مشتریان احتمالی وجود دارد. 
ممی��زی بازاریابی چریک��ی با بخش بندی 
کام��ل،  و  تحلیل��ی  پوشش��ی  درس��ت، 
فهرس��ت های کنترلی را به نح��وی تنظیم 
می کند که بازاریابی و فروش ش��ما در عین 
مس��تقل بودن، در یک راستا و مرتبط با هم 
حرکت کنند و به فعالیت خود در راس��تای 
 حداکث��ری س��ودآوری و افزای��ش ف��روش 

کاال/خدمات شما ادامه دهند. 
ه��دف نهایی، پی��ش بردن مش��تریان به 
س��مت خرید منطقی و افزایش فروش برای 

شماست. 
madiseh@ :ارتباط با نویسنده
elenoon. ir

افکار یک تبلیغاتچی  ممیزی بازاریابی چریکی و فروش بیشتر
) بخش نهم( 

تبلیغات، حوزه بس��یار پر هیجان و جذابی است که می تواند 
راهگش��ای برون رفت از ان��زوای خیلی از س��ازمان ها و برندها  

باشد. 
تبلیغات در حقیقت می تواند مبدل مشتریان بالقوه به بالفعل 
باشد در صورتی که صحیح و براساس استاندارد و اصول مربوط 
به خود طرح ریزی ش��ود و این استاندارد ها و اصول بر گرفته از 
دانش روز جهانی است که سهم قابل توجهی در رشد و ارتقای 
کس��ب و کار ها دارد و می تواند به عنوان نی��روی محرکه ای برای 
حرکت و جذب مخاطبان به س��مت س��ازمان و برند ها قلمداد 

شود.
 یک��ی از ماموریت های تبلیغات، ایجاد جذابیت اس��ت یعنی 
بتواند فرآیندی خلق و طرح ریزی کند که منتهی به جلب توجه 

و جذب مخاطبان بازار هدف به سمت محصوالت شود.
 در ای��ن بی��ن تصاویر بیش��ترین نقش را در جل��ب توجه بر 
عهده دارند ولی حال این سوال مطرح می شود که چه تصاویری 

بیشترین و باالترین اثرگذاری را برای جلب توجه دارند؟ 
باید افزود تصاویر، طی دهه های اخیر بیش��ترین و مؤثرترین 
نق��ش را در تغیی��رات ح��وزه تبلیغات داش��ته اند و خالقیت و 
نوآوری در ارائه تصاویر توانسته بر اهمیت این حوزه نیز بیفزاید.

 چه ما دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم دنیایی که در 
آن زندگی می کنیم به ش��دت تحت تأثیر ظواهر و رنگ و لعاب 
اس��ت و این تصویر در حوزه های مختلف سیاس��ی، اقتصادی، 
ورزش��ی و هن��ری نقش بس��زایی دارد و تأثیر چش��مگیری بر 

مخاطبان می گذارد. 
ح��ال اگر این تصویر در اختی��ار هنرمندی ماهر و خبره قرار 
گیرد، می تواند وسیله ای قدرتمند برای متقاعد کردن یا انتقال 

صحیح پیام به مخاطبان باشد.
 پژوهش ها و تحقیقات انجام شده طی سال ها نشان می دهد 
تبلیغات��ی که از تصاویر اس��تفاده کرده اند 41 درصد بیش��تر از 

تبلیغات متنی تأثیر گذاری بر مخاطبان داشته است.
 ش��اید بتوان به جرات گف��ت که اغلب اوق��ات، تصویر تنها 

عاملی است که مصرف کننده به آن توجه می کند. 
نتیج��ه تحقیقاتی که توس��ط اس��تارچ انج��ام گرفت قدرت 
تصویر را بیش��تر نمایان می کند؛ به این صورت که 44 درصد از 
مخاطبان به آگهی توجه می کنند، 35درصد می توانند از تبلیغ 
ب��ه برند برس��ند و آن را نام ببرند و تنه��ا 9درصد از آنها بیش 
از نیم��ی از آگه��ی را می خوانند. این تحقیقات نش��ان می دهد 
تأثی��ری که تصوی��ر در نگاه اول بر مخاطبان دارد بس��یار حائز 
اهمیت اس��ت، ح��ال اگر ای��ن تصویر ماهرانه خلق ش��ود، این 

اثرگذاری چند برابر خواهد شد.
 کالد کاس��ت معتقد است که تصویر، دو برتری بر متن دارد؛ 
نخس��ت اینکه مفهوم یک عکس به سرعت نور حرکت می کند، 

درحالی که کلمات با سرعت صدا فهمیده می شوند. 
تصاوی��ر همچنین عوامل نمادین را در کنار هم قرار می دهند 
که مفهوم آنها را به اش��یایی که با آنها مربوط هس��تند انتقال 

می دهند. 
تأثی��ر تصاوی��ر آنق��در در ادوار مختلف مهم ب��وده که حتی 
ناپلئون معتق��د بود اگر می خواهید جماع��ت را جادو کنید، با 

چشمان آنها حرف بزنید.
 ای��ن همان مفه��وم تبلیغ��ات در عصر حاضر اس��ت که در 

سال های دور به صورت های متفاوتی بیان شده است.
 در پای��ان اگر بخواهیم جایگاه تصوی��ر در تبلیغات را به طور 
خیلی س��اده بیان کنیم باید عنوان کرد که استفاده از نماد های 
بص��ری در حقیقت یک ارتباط غیر زبانی را بین فرس��تنده پیام 
و گیرن��ده آن برقرار می کند و موجب می ش��ود در این ارتباط 
غیر زبانی تفکری حاکم ش��ود که عمق این تفکر بس��ته به نوع 
طراح��ی و تصویرگ��ری بس��تگی دارد و می تواند س��رآغاز یک 

عمیق سازی مفهومی ساده یا پیچیده شود. 

اگر بیل گیتس جوان می شد چه 
رشته هایی را می خواند؟ 

موس��س مایکروس��افت در حس��اب کارب��ری توییت��ر خود 
توصیه هایی را اعالم کرد مبنی بر اینکه اگر امروز دانش��جو بود 

چه رشته هایی را پیش می گرفت. 
به گزارش بیزینس اینس��ایدر، بیل گیت��س گفت اگر جوان 
ب��ودم و می خواس��تم انتخ��اب رش��ته کنم رش��ته های هوش 
مصنوعی، انرژی و علوم زیس��تی را برمی گزیدم. این رش��ته ها 
را »رش��ته های امیدبخش« می نامند که می توانند تأثیر بزرگی 
روی دانشجویان بگذارند. متخصصان فناوری و اقتصاد همگی بر 
س��ر این موضوع که در 20 سال آینده شرکت های بزرگ جهان 
با تغییرات قابل توجهی مواجه خواهند شد، توافق نظر دارند. 

موسس��ات تجاری در حال اس��تفاده از هوش مصنوعی برای 
به کارگیری در خودکارس��ازی کارخانه ها، سایت های تولیدی و 

دیگر بخش های شان هستند. 
بی��ل گیتس توضی��ح داد ک��ه عل��وم زمین شناس��ی را نیز 
انتخ��اب می کند، چرا که روبات ها ممکن اس��ت به منابع انرژی 
تجدیدپذیر نیاز داش��ته باشند. به عنوان مثال انرژی خورشیدی 
و بادی می توانند بزرگ ترین کمک به خودکارسازی دنیا باشند. 
وی پیش بینی کرد که بش��ر در 15 سال آینده با یک معجزه 

در زمینه انرژی روبه رو خواهد شد.
 در نتیج��ه ب��ازار بیوتکنول��وژی آمریکا به س��رعت در حال 
توس��عه ای باورنکردنی اس��ت. ظاهراً این توسعه به دلیل تالش 
ش��رکت های خصوصی برای تولید داروه��ای دقیق تر و بهینه تر 
و درمان های پزش��کی برای مقابله با باکتری های مقاوم در برابر 

آنتی بیوتیک است. 
بیل گیت��س افزود: انتخاب و معرفی این رش��ته ها حاصل از 

تجربیات شخصی ام است. 
بنیانگذار مایکروسافت از رؤسای »بنیاد گیتس« نیز است که 
در آن به اخبار دس��ت اول راجع به روند خودکار شدن جهان و 

جایگزینی روبات ها با انسان ها دسترسی دارد. 
حوزه های هوش مصنوعی به ریش��ه کن ش��دن بیماری های 
مختلف و رس��اندن منابع انرژی ه��ای جایگزین به محروم ترین 

مناطق کمک شایانی کرده اند. 
رئیس مایکروس��افت می خواهد دانشجویان به جای ترس از 
حمله قریب الوقوع روبات ها، به فکر بهره بردن از آنها و استفاده 
از هوش مصنوعی برای نفع خودش��ان باش��ند. او برای جوانان 
نخبه یادآوری کرد که زمانی که همس��ن آنان بوده چه کارهایی 
کرده است. مشهورترین مورد، اخراج از دانشگاه هاروارد در سال 

دوم تحصیلش است. 
با این حال وی گفت آرزو داش��تم قبل از ترک دانشگاه چند 
چیز را می دانس��تم؛ یکی از آنها این اس��ت که کاش می دانستم 
ه��وش ش��کل های متفاوت��ی دارد. دوم اینک��ه کاش از درد و 

رنج های دنیا آگاه تر بودم. 
بی��ل گیتس جوانان امروز را به چالش کش��ید که از دانش و 
امتیازات خود در جنگ با نابرابری در هر شکلش استفاده کنند؛ 

جوانانی که امروزه از گذشته وی آگاه تر هستند. 

به استقبال تغییر و تحوالت در بخش 
بازاریابی و فروش بروید

اغلب فروشندگان، به ویژه خرده فروش ها معموالً تمایل 
دارن��د فعالی��ت تجاری و کس��ب و کار خ��ود را مطابق با 
روش های پیش��ین خود و روشی که به آن در بازاریابی و 
فروش ع��ادت کرده اند، پیش ببرند، در حالی که تغییر و 
تحوالت بازاریابی در بسیاری از موارد می تواند کسب و کار 
آنه��ا را از حالت یکنواختی و تکراری خارج کرده و رونق 
تازه ای ب��ه فعالیت و تجارت آنها ببخش��د، بنابراین بهتر 
اس��ت از روش های ت��ازه و تحوالت جدی��د بازاریابی به 
بهترین نحو اس��تفاده کرده و از آن به نفع خود بهره مند 
ش��وید. در میان فروش��ندگان نیز معموالً افرادی که در 
مقابل تغییرات از خود انعطاف نش��ان می دهند، موفق تر 
از افرادی عمل می کنند که در مقابل این تغییرات مقاوم 

هستند. 
یک��ی از مهم تری��ن عواملی ک��ه می تواند ش��ما را در 
کس��ب و کارتان ب��رای تح��والت آین��ده آم��اده کن��د و 
زمینه های انعطاف پذیری ت��ان را باال ببرد، »خودآگاهی« 
در بازارداری است. خودآگاهی یا شناخت کامل خودتان 
یکی از ساده ترین و در عین حال مهم ترین راه های آماده 
ش��دن ش��ما برای تغییر و تحوالت جدید است. می توان 
خودآگاه��ی را به اجزای کوچک تر تقس��یم بندی کرد تا 
ش��ناخت دقیق تر و بهتری بتوان به دست آورد. در ادامه 

به اجزای خود شناسی اشاره می شود.
 

1- شناخت عالیق در بازاریابی
در نخستین مرحله باید بدانید که به چه چیزی عالقه 
داری��د و به چه چیزهایی عالقه ندارید. اگر در یک زمینه 
خاصی عالقه مندی زیادی دارید بهتر اس��ت که در همان 

زمینه سعی کنید فعالیت داشته باشید. 
عالقه من��دی یکی از مولفه های مهم برای رس��یدن به 
موفقیت در هر کاری است. عالقه مندی به یک کسب و کار 
و تجارتی خاص می تواند انگیزه کافی برای ایجاد تغییر و 

تحول در شما ایجاد کند. 

2- شناخت مهارت ها
س��عی کنی��د مهارت ه��ای خ��ود را بشناس��ید. اگ��ر 
مهارت های تان را بشناسید می توانید مطابق با مهارت های 
خودت��ان زمینه های جدیدی برای کس��ب و کارتان ایجاد 

کنید. 

3- شناخت توانمندی ها
در مرحله بعدی، شناخت توانمندی های تان بسیار حائز 
اهمیت اس��ت. توانمندی های تان به شما یک نگاه کلی از 
کارهایی که می توانید انجام بدهید و کارهایی که قادر به 
انجام آن نیستید می دهند. در صورتی که توانایی فعالیت 
و کار خاص��ی را در خود ببینید قطعا ب��ه دنبال راه های 
رس��یدن به آن می روید و از هر گونه تغییر و تحوالت در 

آن مسیر استقبال خواهید کرد. 

4- شناخت محدودیت های فروش و بازاریابی
به همان میزان که ش��ناختن توانمندی ها مهم اس��ت، 
به نظر مش��اوره بازاریابی و فروش این مسئله نیز اهمیت 
دارد که ش��ما محدودیت های خود را نیز بشناسید. یکی 
از بزرگ ترین مزیت های شناخت محدودیت ها این است 
که ش��ما می دانید چ��ه کاری را تا چه اندازه ای می توانید 

انجام دهید. 
در صورتی که شما محدودیت های خود را بشناسید در 
مقاب��ل فرصت ها و تغییر و تحوالت جدیدی هم که پیش 
می آی��د، می توانید تصمیم بگیرید که ت��ا چه حد با این 

تحوالت خودتان را وفق بدهید. 

5- حفظ کسب و کار فعلی
همیش��ه و در همه حال س��عی کنید کسب و کار فعلی 
خود را حفظ کنید. گاهی ممکن اس��ت برخی از افراد به 
محض مواجه ش��دن با شکس��ت یا عدم موفقیت در یک 

کسب و کار دست به تغییر شغل بزنند. 
حف��ظ کس��ب و کار خودت��ان از آن جهت مهم اس��ت 
که ش��ما با آزمودن چندین راهی که منجر به شکس��ت 
ش��ده اس��ت می توانید راه موفقیت را پیدا کنید یا دیگر 
راه های نافرجام گذش��ته را تک��رار نکنید. درحالی که اگر 
به تغییر ش��غل بیندیش��ید دوباره باید در آن مس��یر نیز 
راه ه��ای مختلفی را بیازمایید تا راه را از چاه بشناس��ید. 
به نظ��ر مش��اوره بازاریابی، ناکامی و شکس��ت ها ش��ما 
را برای آزم��ودن راه های جدید آماده ت��ر می کند زیرا از 
شکس��ت های قبلی خ��ود تجربه کس��ب کرده اید و این 
تجربیات در کس��ب و کار بس��یار مهم و ارزنده هس��تند و 
می توانند پایه های کسب و کار ش��ما را مستحکم تر کرده 
و راه ه��ای بهتر و جدیدتری را پیش روی ش��ما بگذارند. 
این موضوع برای بازیابی برند ش��ما نیز بس��یار اثربخش 

خواهد بود. 
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دکترای مدیریت کسب و کار 



عناصر مهم برای یک داستان

داس��تان گویی، درباره س��خن گفتن و حرف زدن نیست، 
بلکه درباره گفتن و خلق داستان به طریقی قانع کننده است. 
داستان س��رایی در واقع یک اس��تعاره مناس��ب و به عبارت 

ساده تر ساختاری است برای گفتن یک داستان. 
کس��ی که داس��تان را می گوید، قسمتی از زندگی را خلق 
می کند، داستانی را تولید می کند که خیلی راحت به خاطر 

آورده شده و برای آن برند خاص منحصربه فرد است. 
هر داس��تانی ی��ک س��اختار دارد. وقتی از یک داس��تان 
به عنوان اس��تراتژی محتوای برندتان اس��تفاده می کنید، به 
پنچ عنصر اساس��ی که برای تولید یک داستان خوب باید به 

خاطر داشته باشید، توجه کنید: 
1- ش��خصیت، بهترین داس��تان ها حداقل دو ش��خصیت 

دارند. 
2- محتوا، به چه کسی، چه چیزی، چه وقت و کجا اشاره 
می کند. داستان در کجا شکل می گیرد، پیرامون چه چیزی 

است و عناصری زمانی و مکانی را در بر می گیرد. 
3- انگی��زه، دلی��ل و دالیلی که ش��خصیت ها به انجام آن 

اقدام می کنند. 
4- تض��اد و کش��مکش، هیجان انگیز تری��ن و جذاب ترین 
بخش داس��تان است، موضوعی اس��ت که باعث درگیری و 

تنش در داستان می شود. 
5- کیفیت، درک کردن، بازنمود و به عمل درآوردن است. 
س��ازگاری، پیوس��تگی و ارتباط کلیه عناصر ب��رای متقاعد 

کردن مخاطبان داستان است. 
از لحاظ س��اختاری، بس��یار مهم اس��ت که چرا باید یک 
تماس در نهایت به اقدام منتهی ش��ود. داس��تان باید منجر 
به نتیجه ای ش��ود که در آن مش��تری با یک دلیل احساسی 
قدم بع��دی را در چرخه فروش ب��ردارد. مخاطب باید خود 
را در متن داس��تان قرار داده و به جای ش��خصیت داستان 

تصمیم بگیرد. 
مدی��ر بازاریاب��ی برند کیچن رز می گفت: بعد از دو س��ال 
مطالع��ه و تحقیق و انجام اقدام��ات اجرایی، محصول تولید 
ش��ده در 23 ش��هریور 1393 وارد انبارهای ش��رکت ش��د. 
براس��اس زمان بندی ص��ورت گرفته دو روز بعد، نخس��تین 
توزی��ع بای��د ص��ورت می گرفت. همان ش��ب یک س��بد از 
محص��والت را به منزل آوردم تا با مهمان هایی که برای این 
شب به خصوص دعوت کرده بودم، استفاده کنیم. با اشتیاق 
چاشنی ساالد را انتخاب کردم تا از نخستین مزه لذت ببریم. 
در لحظه ای که چاش��نی را به ظرف ساالد اضافه می کردم 
نگاه دوس��تانم که با اش��تیاق منتظر بودند ت��ا در این لذت 
همراه��م باش��ند اضطرابی ب��زرگ در من ایج��اد کرده بود. 
چاش��نی را به ظرف س��االد اضافه کردم. همه مهمانانم مثل 
یک کارش��ناس خبره و مزه شناس تیزبین با نگاه های منتظر 
آماده خوردن می شدند. از زیر چشم انتظار دیدن چهره های 
ش��گفت زده و تحسین برانگیزش��ان بی قرارم کرده بود. چند 
لحظه گذش��ت. خبری نبود. کم کم تعدادی از آنها مقداری 
دیگر از چاش��نی به س��االد خود اضافه کردند و من دزدانه 
و بی قرار با زیرچش��می آنه��ا را برانداز می کردم. پرس��یدم 
چطوره؟ آنها غافلگیر شده بودند و نمی دانستند که چه باید 
بگوین��د!!! باالخره یکی از آنها گفت به نظرم خیلی روی مزه 

ساالد تأثیر نداره. طعم خاصی نداره. 
باورم نمی ش��د. خودم دس��ت به کار شدم و انتظار داشتم 
اشتباهی شده باش��د. آنها درست می گفتند. خوشمزه نبود. 
قرار بود هیجان را منتقل کنیم ولی این اتفاق نیفتاده بود. 

مهمان ها رفته بودند و من بودم و حیرت و اینکه چه باید 
ک��رد. یکی از راه ه��ا این بود که محص��ول را در زمان مقرر 
توزیع کنم و در تولید بعدی محصول را خوش��مزه کنم. راه 
دیگر این بود که محصول را به جایی بفرستم که بازار هدفم 
نبود ولی با قیمتی کمت��ر فروش می رفت و در تولید بعدی 

مشکل را حل می کردم. 
درگی��ری ذهنی داش��تم. چط��ور محصول��ی را که خودم 
استفاده نمی کنم به دیگران بدهم؟ ارزش هایی که برای این 
محصول در نظر گرفته ش��ده با اقدامات باال تحت تأثیر قرار 

می گرفت. 
صب��ح با کارخان��ه تماس گرفتم و تمام��ی آن محصول را 
به آنجا ارس��ال کردم و بعد از یک هفته اصالح ش��د. عرضه 
محصول یک هفته به تعویق افتاد ولی در نهایت خوش��مزه 

و سالم عرضه شد. 
ای��ن ارزش و باور س��ازمان بود که اگ��ر محصولی را خود 
اس��تفاده نمی کند، به دیگران توصیه نکند. این داس��تان در 

کل سازمان دهان به دهان چرخید.
 هم��ه درب��اره این اتفاق صحب��ت و درک کردند که هیچ 

چیزی جز مشتری و خوشحال کردن او اهمیت ندارد.
 همه آگاه ش��دند که اگر در درون سازمان مشکلی وجود 

دارد نباید مشتری را با آن درگیر کنند و...
این، یک داس��تان واقعی اس��ت که پراکندن و انتشار آن 
منجر به مفاهمه و تقویت درک کارکنان س��ازمان از مدیران 

و مشتریانش می شود. 
داس��تان ها باید واقعیت یک کس��ب وکار را نشان دهند و 

ارزش ها و باورها را همراه خود داشته باشند. 
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برای مطالعه 697 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ: ای��ن روزها راه ان��دازی یک فروش��گاه اینترنتی 
آس��ان تر از قبل ش��ده، با این حال هر کاری س��ختی ها و 
پی��چ و خم های خود را دارد. برای اینکه بتوانید در این کار 
موفق باش��ید بهتر اس��ت قبل از اینکه محصوالت را عرضه 
کنید آنها را تس��ت کنید. بعض��ی از محصوالت واقعا عالی 
نیستند. سعی کنید از یک ش��رکت تبلیغاتی یا متخصص 

بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجوگر و ... استفاده 
کنی��د زی��را هیچ ک��س به طور تصادفی در س��ایت ش��ما 
متوقف نمی ش��ود. بودجه ای را برای تس��ت بازاریابی کنار 
بگذاری��د و از بانک برای افزایش بودجه اس��تفاده نکنید و 
سعی کنید این بودجه از کسب وکارتان حاصل شود. سعی 
کنی��د صحبت های مش��تریان تان را با دق��ت گوش دهید 
زیرا مش��تریان گاهی به مواردی اش��اره می کنند که شاید 
تاکنون به آنها توجه نکرده باش��ید. س��عی کنید در زمینه 

محصوالت در حوزه ای وارد ش��وید که در آن خوب هستید 
و س��عی نکنید در گام نخست یک برند جدید بسازید. قبل 
از راه اندازی کس��ب وکار خود ی��ک پایه قوی ایجاد کنید و 
سیس��تم سازماندهی و پیگیری مشتریان خود را تا آنجایی 
که می توانید از قبل خودکار کنید و هرگز تس��لیم نشوید و 
سعی کنید زمان کمتری را به انجام کارها اختصاص دهید 
تا بتوانید روی رش��د و توس��عه کس��ب وکارتان نیز تمرکز 

داشته باشید.

راه اندازی فروشگاه اینترنتی

سوال: قصد دارم با کمک یکی از دوستانم یک فروشگاه اینترنتی راه اندازی کنم، اما تجربه ای در این زمینه ندارم. چه توصیه هایی در این 
زمینه برای من دارید تا بتوانم در این کار موفق شوم؟ کلینیک کسب و کار

زهرا فرح آبادی
 رئیس تولید محصوالت بهداشتی و سلولزی

سازمان ها به واسطه محیط رقابتی 
از  وخ��ارج  داخ��ل  محرک ه��ای  و 
سازمان به س��مت تعالی سازمانی و 
ارتقای عملک��رد خود پیش می روند. 
در این میان مدل EFQM به عنوان 
یک��ی از معروف ترین رویه های تعالی 
سازمانی نقش بسزایی در این زمینه 
ایف��ا کرده اس��ت. مدل ه��ای تعالی 
س��ازمانی یا س��رآمدی کس��ب وکار 
به عنوان ابزاری قوی برای س��نجش 
س��ازمان های  در  اس��تقرار  می��زان 
مختلف ب��ه کار گرفته می ش��وند. با 
به کار گی��ری این مدل ها س��ازمان ها 
می توانند از یک س��و میزان موفقیت 
خود را در اجرای برنامه ها بهبود و در 
مقاطع مختلف زمان��ی مورد ارزیابی 
قرار دهند و از س��وی دیگر عملکرد 
خ��ود را با س��ایر س��ازمان ها به ویژه 

بهترین آنها مقایسه کنند. 
 ای��ن مدل معتقد اس��ت که نتایج 
و  کارکن��ان  )مش��تریان،  برت��ری 
جامعه( از طریق رهبری، استراتژی، 
و  مناب��ع  و  مش��ارکت  کارکن��ان، 
فرآیندها حاصل می ش��ود. این مدل 
به طور یکس��ان هم به اقدامات و هم 
به نتای��ج می پردازد. توانمندس��از ها 
عبارتن��د از رهبری، نیروی انس��انی، 
خط مش��ی و اس��تراتژی، مشارکت و 
مناب��ع و فرآیند ه��ا، همچنین نتایج 
عبارتند از نتایج نیروی انسانی، نتایج 
مشتری، نتایج جامعه و نتایج کلیدی 

عملکرد. 
م��دل تعالی س��ازمانی، چارچوبی 
روش��مند ب��رای ارزیاب��ی عملک��رد 
س��ازمان ها در دو ح��وزه فرآیند ها و 
نتای��ج حاصل از این فرآیند هاس��ت. 
مس��ئله ارزیاب��ی عملک��رد س��الیان 
زیادی است که محققان وکاربران را 

به چالش واداشته است. 
 ارزیابی عملکرد در بعد س��ازمانی 
اثربخش��ی  ب��ا  مت��رادف  معم��وال 
فعالیت هاس��ت. منظور از اثربخشی، 
میزان دستیابی به اهداف وبرنامه ها با 
ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات 
اس��ت و براس��اس مدل EFQM از 
طری��ق معیارهای 9 گان��ه این مدل 
صورت می گی��رد. در این مدل نتایج 
برتری مش��تریان، کارکنان و جامعه 
از طریق رهبری، استراتژی، سیاست، 
مشارکت، منابع و فرآیندها  )توانمند 
س��ازها( حاص��ل می ش��ود. برخالف 
ارزیابی  چارچوب ه��ای  از  بس��یاری 
عملک��رد که صرفاً به توانمندس��ازها 
توج��ه می کنن��د، این م��دل به طور 

یکسان هم توانمندسازها و هم نتایج 
را مورد توجه قرار می دهد. 

 ه��ر س��ازمانی به منظ��ور آگاهی 
مرغوبی��ت  و  مطلوبی��ت  می��زان  از 
در  باالخ��ص  خ��ود،  فعالیت ه��ای 
محیط ه��ای پیچیده و پویا نیاز مبرم 
به نظام ارزیابی دارد. از س��وی دیگر 
فقدان وجود نظ��ام ارزیابی و کنترل 
در ی��ک سیس��تم، به معن��ای عدم 
برق��راری ارتباط با محی��ط درون و 
بی��رون س��ازمان تلقی می ش��ود. در 
عصر کنونی تحوالت ش��گرف دانش 
مدیری��ت، وج��ود نظ��ام ارزیابی را 
اجتناب ناپذیر کرده است به گونه ای 
که فق��دان نظ��ام ارزیاب��ی در ابعاد 
مختلف س��ازمان را - اعم از ارزیابی 
در اس��تفاده از مناب��ع و امکان��ات، 
کارکن��ان، اه��داف و اس��تراتژی ها- 
به عنوان یک��ی از عالئم بیماری های 
س��ازمان قلمداد می کنند. ارزیابی و 
اندازه گیری عملکرد، امکان شناسایی 
زمینه هایی را که باید توجه بیشتری 
به آنها ش��ود، میس��ر می س��ازد و به 
و محدودیت ها  شناس��ایی فرصت ها 

کمک می کند. 
عملک��رد  ارزیاب��ی  منظ��ور  ب��ه   
ه��ر س��ازمان باید از ش��اخص هایی 
متناس��ب با اهداف و اس��تراتژی آن 
سازمان استفاده کرد زیرا استفاده از 
معیارها و شاخص هایی که از کارایی 
الزم جهت ارزیابی عملکرد برخوردار 
نیس��تند موج��ب می ش��ود ارزیابی 
درس��تی از سازمان صورت نگیرد، به 
عبارتی س��ازمان براساس معیارهایی 
مورد س��نجش ق��رار می گی��رد که 
در جه��ت تحق��ق اه��داف و اجرای 
استراتژی س��ازمان تأثیری ندارند و 
در نتیجه سنجش درستی از سازمان 
صورت نگرفته اس��ت. از این رو الزم 
است قبل از ش��روع ارزیابی عملکرد 
ابت��دا معیارها و مدل های مناس��ب 
جهت ارزیابی شناس��ایی شوند تا از 
ای��ن طریق بتوان نقاط ضعف و قوت 
س��ازمان ها را به درس��تی شناسایی 
کرد و گامی در جهت رشد روزافزون 

سازمان ها برداشت. 
اس��تفاده از این مدل در شرایطی 
در ایران مطرح می شود که در جهان 
بیش از 70 مدل سرآمدی ملی و 90 
جایزه کیفی��ت وجود دارد که عموماً 
از مدل ه��ای EFQM  و بالدری��ج 
بهره گرفته و به سوی یکدیگر همگرا 

بوده اند. 
کار  ای��ران  در   1379 س��ال  از   
روی م��دل EFQM به طور جدی و 
مشخص آغاز شد و این مدل از سال 

1382 عماًل تحت عنوان جایزه ملی 
ایرانی  ب��ه س��ازمان های  به��ره وری 

معرفی شد. 
طی س��ال های 1378 ت��ا 1381 
دو م��دل اصل��ی مالک��وم بالدریج و 
EFQM و تغییرات��ی ک��ه احیان��اً 
برخ��ی کش��ور های دیگ��ر روی این 
مدل ها ص��ورت داده بودند، توس��ط 
وزارت صنای��ع و معادن و مؤسس��ه 
مطالع��ات بهره وری و منابع انس��انی 
مورد بررس��ی ق��رار گرف��ت. فرآیند 
انتخ��اب نی��ز ب��ا تش��کیل گروهای 
کارشناس��ی و جمع آوری اطالعات و 
انجام ارتباطات با موسس��اتی که این 
مدل ه��ا را دنبال می کردن��د و تهیه 
پیش نویس ه��ای الزم صورت گرفت 
و سپس در تاریخ 1382/3/10 مدل 
EFQM به تصویب رس��ید. پس از 
آن ای��ن م��دل در زیرمجموعه های 
وزارت صنایع و معادن به اجرا درآمد 
و این وزارتخانه و مؤسس��ه مطالعات 
به��ره وری و منابع انس��انی مقدمات 
جایزه به��ره وری و تعالی س��ازمانی 
را پی ری��زی کردن��د و ب��ه دنبال آن 
بس��یاری از س��ازمان ها و شرکت ها 
از طری��ق این مدل ب��ه خودارزیابی 

سازمان شان پرداختند. 
مدل ه��ای تعالی برای تش��خیص 
مدیری��ت  در  تعال��ی  ش��یوه های 
س��ازمان ها و دس��تیابی ب��ه نتای��ج 
طراحی ش��ده اند. چنین شیوه ای در 
طول زم��ان تکامل یافته و تبدیل به 
مدل های مورد اس��تفاده در سراس��ر 

جهان شده است. 
 پرسش های پژوهش براساس مدل 

تحقیق به شرح زیر هستند: 
1- وضعی��ت توانمندس��ازها برای 
اج��رای EFQM در ی��ک ش��رکت 
و  بهداش��تی  محص��والت  تولی��دی 

سلولزی چگونه است؟ 
نتایج ب��رای اجرای  2- وضعی��ت 
تولیدی  ی��ک ش��رکت  EFQMدر 
محص��والت بهداش��تی و س��لولزی 

چگونه است؟ 
3- ک��دام یک از توانمندس��ازها و 

نتایج، وضعیت بهتری دارند؟ 
4- رتب��ه ه��ر ی��ک از عوام��ل و 
شاخص های توانمند سازی و نتایج به 

چه صورت است؟ 
روش انجام تحقیق حاضر بر مبنای 
هدف تحقیق از نوع کاربردی اس��ت، 
زیرا ب��ا به کارگیری نظریه ها و برخی 
عل��وم مدیریت و علوم آم��ار و. . . به 
نتایجی در مورد جامعه آماری دست 
می یاب��د. این تحقی��ق از نظر هدف 
کاربردی و از نظر روش همبستگی و 

توصیفی است. از آنجایی که پژوهش 
حاضر از نوع توصیفی است، همچون 
توصیف��ی  مطالع��ات  از  بس��یاری 
مش��ابه، برای جم��ع آوری اطالعات 
م��ورد نظر از پرسش��نامه اس��تفاده 
ش��ده اس��ت. برای تهیه پرسشنامه 
 EFQM زیرمجموعه ش��اخص های
ک��ه در مق��االت و مناب��ع مختل��ف 
ذکر ش��ده )بانک مقاالت مهندس��ی 
و  -  www. betsa. ir  –  صنای��ع 

  )www. EFQM. org(
طبقه بندی و مطرح ش��ده که جامعه 
آماری با انتخ��اب یکی از گزینه های 
خیل��ی زیاد، زی��اد، متوس��ط، کم و 
خیلی کم نظر خود را اعالم می دارند. 
مقیاس اندازه گیری سواالت، مقیاس 
9 کمیتی ساعتی بوده است. در این 
تحقی��ق حج��م نمونه مش��تریان با 
استفاده از رابطه »کوکران« محاسبه 
ش��ده که تع��داد 130 پرسش��نامه 
توزیع ش��ده ک��ه از ای��ن تعداد120 
مورد برگش��ت داده ش��ده و با 100 
انجام  تحلی��ل  بی نقص  پرسش��نامه 
ش��ده اس��ت که ضریب پایایی برای 
پرسش��نامه، برابر 0/865 محاس��به 
ش��د که بی��ش از 0/7 اس��ت. پس 
از جم��ع آوری داده ه��ا، ب��رای انجام 
آزمون ها و محاسبه اماره های آزمون 
از نرم اف��زار SPSS اس��تفاده ش��ده 

است. 

نتیجه گیری: 
م��دل EFQM در مقاطع زمانی 
بازخورده��ای  براس��اس  مختل��ف 
دریافت��ی از س��ازمان های متقاضی، 
صاحب نظران، اعضا و ارزیابان جهت 
بهب��ود م��ورد بازنگری ق��رار گرفته 
اس��ت. در ارزیابی عملکرد سازمان ها 
ب��ه منظور شناس��ایی نق��اط قوت و 
ضعف و میزان دستیابی سازمان ها به 
کیفیت و عملکرد بهتر، به کارگیری 
مدل های تعالی سازمانی مؤثر است. 
با توجه به نتایج کس��ب شده در این 
تحقیق پیشنهادات زیر ارائه می شود: 
مهم تری��ن پیش��نهاد ب��ه دس��ت 
آم��ده از ای��ن تحقیق این اس��ت که 
ب��ا توج��ه به نتای��ج تحلی��ل آماری 
داده های گردآوری ش��ده از شرکت 
»نوا بهداشت«، این سازمان آمادگی 
الزم را برای اجرا و پیاده سازی مدل 
EFQM  دارا اس��ت زی��را در زمینه 
از  باالت��ر  توانمندس��ازها وضعیت��ی 
حد متوس��ط را داراست و در زمینه 
نتایج نیز تقریبا این گونه اس��ت، لذا 
با توجه به نتایج بررس��ی شاخص ها، 

پیشنهادات زیر ارائه می شود:

 در زمین��ه ش��اخص »رهبری« به 
مدیریت پیشنهاد می شود که منعطف 
ب��وده و به منظور حصول اطمینان از 
موفقیت پای��دار، پیش بینی های الزم 
و واکن��ش مناس��ب و بهنگامی را به 

عمل آورد. 
 در زمین��ه ش��اخص »خط مش��ی 
و اس��تراتژی« به مدیریت پیش��نهاد 
می شود از طریق ایجاد و تدوین یک 
استراتژی متمرکز بر منافع ذی نفعان 
و با در نظرگرفتن بازار و بخش��ی که 
در آن فعالی��ت می کنند، ماموریت و 

آرمان خود را به اجرا درآورند. 
 در زمین��ه ش��اخص »کارکنان« 
پیش��نهاد  س��ازمان  مدیری��ت  ب��ه 
می ش��ود کارکنان خود را ارج نهند و 
فرهنگ��ی را ایجاد کنند که از طریق 
آن دس��تیابی به اهداف س��ازمانی و 
ش��خصی دربردارن��ده منافع طرفین 

میسر باشد. 
 در زمینه ش��اخص »ش��راکت ها 
و مناب��ع« پیش��نهاد می ش��ود ک��ه 
سازمان برای س��مت گیری به سوی 
س��ازمان های متعالی، ش��راکت های 
بیرون��ی، تأمین کنن��دگان و مناب��ع 
داخل��ی را برنامه ری��زی و مدیری��ت 
کنند تا از اس��تراتژی، سیاس��ت ها و 
عملیات اثربخش فرآیندها پشتیبانی 
ش��ود. در زمینه شاخص »فرآیندها« 
پیش��نهاد می ش��ود مدیریت، توسعه 
س��ازمان را در طراح��ی فعالیت ه��ا 
و فرآینده��ا ب��ه منظ��ور اطمین��ان 
مشتریان و ذی نفعان سازمان مدنظر 
قرار دهد و خط مشی ها و راهبردهای 

مرتبط با آنها را تقویت کند.  
در زمینه شاخص »نتایج مشتری«، 
پیشنهاد می شود که مدیریت سازمان 
در ارتباط با مش��تریان خارجی خود 
به ط��ور م��داوم نیازه��ا و انتظ��ارات 
مش��تریان خ��ود را پیش بینی کند و 
س��عی در ارزش آفرینی برای ایش��ان 

داشته باشد. 
 در حوزه »نتایج جامعه« پیش��نهاد 
می ش��ود س��ازمان مبتنی بر نیازها و 
انتظ��ارات ذی نفعان مرتب��ط بیرونی، 
مجموعه ای از شاخص های عملکردی 
و دس��تاوردهای مربوط��ه را به منظور 
تعیین میزان موفقیت در جاری سازی 
اس��تراتژی های مرتب��ط ب��ا جامع��ه، 
محیط زیست و سیاست های پشتیبان 
ایج��اد کرده و بر س��ر آنها توافق کند.  
در ح��وزه »نتایج کلی��دی عملکرد« 
پیشنهاد می شود سازمان به طور فراگیر 
نتایج برجس��ته مرتبط با اجزای اصلی 
خط مش��ی و استراتژی را اندازه گیری 

کرده و به آنها دست یابد. 

 اثرات اجرای مدل تعالی سازمانی
در شرکت های تولیدی بهداشتی

نشانه کارتابل

عنصر خنده و سرگرمی

امروزه اخب��ار و تصاویر متع��ددی از امکانات تفریحی 
و ورزش��ی موجود در برندهای بزرگ دنی��ا مانند نایک، 
اپل، بنز و بس��یاری از ش��رکت های مش��ابه وجود دارد. 
در نگاه نخس��ت اش��تغال در چنین ش��رکت هایی بسیار 
جذاب به نظر می رس��د، با این ح��ال به عنوان یک مدیر 
و رهب��ر تجاری باید اندکی عمیق تر چنین مس��ئله ای را 
م��ورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. در واقع تأثیر فعالیت در 
محیط های ش��اد و مفرح روی عملک��رد کارمندان همان 
نکته ای اس��ت که برندهای بزرگ روی آن سرمایه گذاری 
کرده ان��د. تحقیق��ات نش��ان داده اس��ت ک��ه حضور در 
محیط های ش��اد و خندی��دن در هنگام انج��ام کارهای 
روزان��ه به میزان قابل توجهی اس��ترس را کاهش داده و 

موجب بهبود محسوس عملکرد افراد خواهد شد. 

ایده
دن ن��ای، مدیرعامل س��ایت مش��هور LinkedIn در 
س��ال های 2007 تا 2009 داس��تان جالب��ی را در مورد 
ش��یوه مخصوص ش��رکت در مورد دور هم جمع کردن 
اف��راد جوان و خالق بیان می کند. براس��اس ش��یوه برند 
LinkedIn  اف��راد در کنار هم کار ک��رده و در فضایی 
شاد قادر به سپری کردن ساعات کاری حتی تا نیمه های 

شب هستند.
 در ادامه بخش��ی از سخنان نای را با هم مرور خواهیم 
کرد: »در زمان حضور من در شرکت وجود پلی استیشن 
2، بازی Guitar Hero، میز پینگ پنگ، میز بیلیارد و 
بسیاری از امکانات تفریحی دیگر در شرکت امری معولی 

بود.
 دلیل فراهم ساختن این همه امکانات تفریحی را باید 
در نکات روان شناختی جس��ت وجو کرد که هیأت مدیره 
به ش��دت به آنها پایبند اس��ت. کاهش نگرانی های شغلی 
اف��راد و ام��کان برقراری ارتب��اط دوس��تانه در اتاق های 
س��رگرمی تنها بخشی از اهدافی است که شرکت آن را با 

استفاده از اتاق های سرگرمی پیگیری می کند.«
ع��الوه بر برن��د LinkedIn، جاکلین نوگراتس نیز به 
چنی��ن ش��یوه هایی اعتقاد دارد. نوگراتس ک��ه بنیانگذار 
مؤسس��ه خیری��ه Acumen Fund اس��ت، در حوزه 
کمک های خیریه برای ریشه کن ساختن فقر و رسیدگی 
به امور زنان فعالیت می کند. این مدیر موفق عقیده دارد 
که نکته مه��م در محیط کاری میزان ل��ذت بردن افراد 
از کارش��ان اس��ت و مقدار درآم��د در درجه دوم اهمیت 

قرار دارد. 
بر همین اساس وی در یکی از کنفرانس های خبری اش 
این گونه اظهارنظر کرده اس��ت: »نکته مهمی که من در 
 Acumen    طول دوران تصدی مقام ریاس��ت در برند
Fund به دست آورده ام، اهمیت محیط شاد و المان های 

طنز در محیط کاری است. 
پی ب��ردن به این موضوع که چگونه فضای کاری ش��اد 
ت��وان افزایش بازدهی کارمن��دان را دارد، بدون توجه به 
طبع انس��ان بی فایده است. در واقع همه ما عالقه مند به 

فعالیت تحت شرایط مناسب هستیم.
 در ای��ن میان باید توجه داش��ت که تفس��یر معتبر از 
واژه مناس��ب، تنها شرایط مالی مطلوب نیست. به عبارت 
س��اده، بحث مالی تنها نیمی از راه است، بقیه راه را باید 

باتوجه به عوامل دیگر نظیر عنصر طنز پیمود.« 
آنچ��ه در مورد تجرب��ه برن��د LinkedIn و جاکلین 
نوگراتس مشترک است، توجه به مسائل غیرمادی است. 
بر همین اساس و به عنوان مدیر و رهبر تجاری بهتر است 
از نمونه های مش��ابه الگوبرداری کرده و به این ترتیب بار 

سنگین مالی شرکت تان را اندکی تعدیل کنید. 

آنچه در عمل باید انجام دهیم
-اگ��ر قصد داری تا کارمندان تان از فعالیت روزانه خود 
لذت بیش��تری برده و عملکرد بهتری را بر جای گذارند، 
پیش��نهاد ما توجه به مسائل غیرمادی از قبیل المان های 

طنز است. 
- فراه��م ک��ردن اتاق ه��ای س��رگرمی )ای��ده برن��د 
LinkedIn( عالوه بر کاهش اس��ترس کارمندان، نقش 
مؤثری در ایجاد ارتباط نزدیک میان کارمندان نیز دارد. 
در واق��ع در ابتدای اس��تخدام کارمندان ارتب��اط آنها با 
یکدیگر در سطح بسیار پایینی بوده و اتاق های سرگرمی 
می تواند کمک شایانی در راستای بهبود این ارتباط کند. 
- ش��وخ طبعی باعث خواهد شد تا کامندان تان کمتر به 

فکر ترک شغل شان در برند شما باشند. 
-در ش��رایط دش��وار اگر تقویت روحی و روانی صورت 
نگیرد، افراد زیر بار مش��کالت کاری خرد خواهند ش��د. 
بر همین اس��اس بهترین تصمیم استفاده از تفریحات در 

محیط کار است. 

احمدرضا معماریانترجمه: علی آل  علی
کارشناس ارشد بازاریابی
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موانع کسب و کار اصطالحا به مجموعه عواملی 
اطالق می شود که در راه ایجاد یا استمرار موفق 
یک فعالیت اقتصادی، مانع ایجاد کرده و مانع از 

سهولت انجام آن شود. 
ای��ن مجموع��ه عوامل که ه��م در بعد داخلی 
وجود دارد و ه��م در بعد خارجی، باعث طوالنی 
ش��دن رون��د ی��ک فعالی��ت اقتصادی ش��ده و 
همچنی��ن موجب پرهزینه ش��دن آن برای فعال 
اقتصادی می ش��ود و چه بس��ا مواردی که باعث 
ورشکس��تگی و وارد آم��دن زی��ان هنگف��ت به 

صاحب آن کسب و کار شود. 
در بعد خارجی فضای کس��ب و کار می توان به 
عواملی از قبی��ل، تحریم ها، عدم حضور مؤثر در 
پیمان های اقتصادی منطق��ه ای و جهانی، وضع 
تعرفه های س��نگین دوجانبه با برخی کشورها یا 
بعضی کاالها، مشکالت بانکی و نقل و انتقال پول 
و عدم حضور رایزن های بازرگانی در بس��یاری از 
کشورهای جهان و عدم فعالیت مؤثر آنها نام برد 
که البته بعد از توافق هسته ای گام هایی در جهت 
کاهش و رفع این موانع برداشته شده است، لیکن 
هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم و در این زمینه 
از بس��یاری کش��ورهای منطقه عقب تر هستیم، 
به ط��وری  که در ش��رایط براب��ر از نظر کیفیت و 
قیمت یک کاال، کش��ورهای رقیب ما در منطقه، 
راحت تر و با هزینه کمتری می توانند کاالی خود 
را به بازاره��ای جهانی صادر کنند. مخصوصا که 
برخی از این کش��ورها از تخفیفات تعرفه ای هم 

برای صدور کاالی خود بهره مند هستند. 
تعلل در الحاق کش��ورمان به س��ازمان تجارت 
جهان��ی، اث��رات تخریبی زی��ادی ب��ر اقتصاد و 
بازرگانی خارجی م��ا وارد کرده و یکی از عوامل 
مؤثر در نامناس��ب بودن فضای کسب و کار از بعد 

خارجی در کشور است. 
در س��ال 1392، یکی از برنامه های اعالم شده 
از س��وی وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت 
تدبی��ر و امی��د، تالش در جهت الح��اق ایران به 
س��ازمان تج��ارت جهانی بود که متأس��فانه این 
برنامه طی چهار س��ال دولت یازدهم محقق نشد 
و همچنان کش��ورمان در صف انتظ��ار الحاق به 

این سازمان است. 

ع��دم حضور کش��ورمان در جمع کش��ورهای 
عضو س��ازمان تجارت جهانی، اث��رات نامطلوبی 
بر بازرگانی خارجی و ارتقای کیفیت محصوالت 
داخلی می گذارد و همچن��ان اقتصاد و بازرگانی 
کش��ور را به صورت منفصل از جامعه جهانی نگه 
می دارد. براس��اس گ��زارش بان��ک جهانی، رتبه 
کش��ورمان از نظر س��هولت فضای کسب و کار در 
جهان و در سال 2017 و در بین 190 کشور در 
رده 120 قرار گرفته که هر چند نس��بت به سال 
2015، با 32 پله صعود روبه رو ش��ده است لیکن 
همچن��ان از 119 کش��ور در این ح��وزه عقب تر 
هس��تیم، علی الخصوص که از این حیث در بین 
کشورهای منطقه و حوزه سند چشم انداز نیز در 

جایگاه مناسبی قرار نداریم.
 در ذی��ل ج��داول مرب��وط به عوام��ل مربوط 
به س��هولت فضای کس��ب و کار در کشورمان در 

مقایس��ه با کش��ورهای سند چش��م انداز تقدیم 
می شود. 

در این جداول به خوبی مش��خص می شود که 
چه فاصله معناداری بین کشورمان با کشورهای 
عضو سند چشم انداز وجود داشته و چه راه درازی 
تا رس��یدن به رتبه های مناسب تر در پیش است. 
همان گونه که در جدول مقایسه ای ذیل مشاهده 
می شود، رتبه سهولت کس��ب و کار در کشورمان 
در مقایس��ه با کش��ورهای حوزه سند چشم انداز 
فقط از کشورهایی نظیر افغانستان، یمن، سوریه، 
ع��راق، کرانه باختری و غزه و. . . بهتر اس��ت. در 
ابع��اد داخلی نیز عوامل متع��ددی در عدم رونق 
کسب و کار دخیل است که مهم ترین آن در حال 

حاضر رکود فراگیر در اقتصاد کشور است. 
در چنی��ن مواقع��ی، کارآمدتری��ن حربه برای 
مقابل��ه با رکود، ارائه تس��هیالت و مش��وق های 

صادرات��ی به منظور بس��ط و توس��عه صادرات و 
همچنی��ن ارائه تس��هیالت و تخفیف��ات مالیاتی 
مؤثر به فعاالن اقتصادی است تا بتوان به سالمت 
از این دوران رکود عبور کرد که متأسفانه در این 
دو حوزه نیز عملک��رد دولت موفق نبوده و هنوز 
س��طح صادرات غیر نفتی سال 95 که معادل 44 
میلی��ارد دالر بود به رکورد س��ال 93 که معادل 

50 میلیارد دالر است، نرسیده است. 
در بعد مالیات نیز، دولت از فش��ارهای مالیاتی 
خود بر بنگاه های اقتصادی نکاس��ته و همچنان 
فشار خود را بر مودیان شناخته شده مالیاتی وارد 
می کند و تالشی جدی در راه شناسایی فرارهای 
مالیات��ی که ت��ا 40درصد اقتصاد کش��ور برآورد 

می شود، به عمل نمی آورد. 
ناتوانی سیس��تم بانکی در ارائه تسهیالت مالی 
به متقاضیان کسب و کار که ناشی از وجود حجم 
انبوه��ی از معوقات بانکی بوده نیز از دیگر موانع 
توسعه و رونق کسب و کار در سال های اخیر بوده 

است. 
متأسفانه اجرای توافق نامه برجام نیز تاکنون 
نتوانس��ته گش��ایش جدی در اتصال سیس��تم 
بانکی کش��ور به سیس��تم بانکی جهانی برقرار 
کند و لذا تاکنون نتوانسته ایم به نحو مؤثری از 
تسهیالت بین المللی بانکی از قبیل ریفایناس ها 
و یوزانس ها بهرمند ش��ویم که این می توانست 
تا حدودی مشکالت مربوط به کمبود نقدینگی 
بنگاه ه��ای اقتصادی را برطرف کرده و به رونق 

کسب و کار در داخل کشور کمک کند. 
البته در زم��ان دولت ده��م، قانونی مترقی 
و کارآمد، تح��ت عنوان قانون بهبود مس��تمر 
فضای کس��ب و کار در مجلس شورای اسالمی 
تصویب و به دولت ابالغ ش��د که در آن دولت 
اجرایی نش��د و تدوی��ن آیین نامه های اجرایی 
آن ب��ه دول��ت یازدهم رس��ید. اج��رای دقیق 
ای��ن قانون می توان��د کمک مؤث��ری به بهبود 
فضای کس��ب و کار و ایجاد رون��ق اقتصادی در 
کش��ور کن��د. امید اس��ت با تدوی��ن و تکمیل 
آیین نامه های اجرای��ی مربوطه و اجرای دقیق 
این قانون و اس��تفاده از تمام ظرفیت های آن، 
بتوان گام های مؤثری در ایجاد فضای مناس��ب 
کسب و کار در کشور و ایجاد رونق اقتصادی در 

دولت دوازدهم برداشت. 

موانع کسب و کار در ایران
خبر

عربستان، ناامن برای سرمایه گذاری
با وجود توافق های تجاری که میان آمریکا و عربس��تان امضا 
ش��ده، شرایط تجارت و سرمایه گذاری در این کشور، همچنان 
با مش��کالت زیادی روبه رو است. به گزارش سرویس بین الملل 
صدا و س��یما، روزنامه آمریکایی وال اس��تریت ژورنال نوش��ت: 
عربس��تان و آمریکا اعالم کردند در زمان دیدار دونالد ترامپ، 
رئیس جمه��ور آمریکا از ریاض، در م��ورد بیش از 400 میلیارد 
دالر قرار داد و س��رمایه گذاری های بالقوه توافق ش��ده اس��ت 
بنابراین، این پیام فرس��تاده می ش��ود که درهای عربستان به 

روی تجارت باز است.
 

این بخش آسان کار است 
ناظ��ران می گوین��د عربس��تان همچنان برای ش��رکت های 
خارج��ی، مکانی دش��وار اس��ت. چالش ه��ا از فق��دان قانون 
ورشکس��تگی گرفته تا فرهنگ ارتباط های فردی، متفاوت اند. 
سیاس��ت های دولت، برخ��ی اوقات ناگهان تغیی��ر می کند. به 
س��بب وجود قوانین داخلی، در م��ورد موضوعات حقوقی هم 

شفافیت وجود ندارد.
 

گروه تجارت در ریاض
 کریستوفر جانسون، وکیل مستقر در ریاض و معاون رئیس 
»گروه تجارت آمریکا در ریاض« نهادی که مس��ئول پیش��برد 
منافع تجاری آمریکا در عربستان است، گفت: »با وجود برخی 
تغییرات مثب��ت، نظام فعل��ی همچنان برای س��رمایه گذاران 

خارجی دشواری هایی دارد.«
برخی مقامات عربس��تانی اذعان دارن��د تغییر نیازمند زمان 
و بردباری اس��ت. یک مش��اور اقتصادی دربار عربستان گفت: 
»دولت عربستان، چندان کارآمد نیست. این حوزه ای است که 

ما در آن چندان خوب عمل نمی کنیم.«
در حالی که قیمت های نفت کاهش یافته، ش��رایط تجاری، 
چالش��ی تر ش��ده اس��ت. دولت عربس��تان پرداخ��ت پول به 
شرکت های عظیم ساحتمانی مانند  »گروه سعودی بن الدن« 
را متوقف کرده اس��ت. این وضعیت موج��ب اخراج ده ها هزار 
نفر از کارگران عمدتا آس��یایی و نیز مهندسان و مدیران پروژه 

غربی شده است. 
در ش��اخص س��هولت انجام تجارت که بان��ک جهانی اعالم 
کرده، عربس��تان در میان 190 اقتص��اد جهان، در جایگاه نود 
و چهارم اس��ت. عربس��تان از لحاظ راه اندازی یک تجارت، در 
م��کان صد و چه��ل و هفتم و پایین تر از همس��ایگان خود در 

حوزه خلیج  فارس و ایران قرار دارد. 

سرمایه گذاری بیل گیتس در پروژه 
واکسن زیکا

یک ش��رکت فعال در عرص��ه تولیدات دارویی موفق ش��ده 
س��رمایه بنیاد بیل و میلندا گیتس را برای تولید واکسن زیکا 
جذب کند. به گزارش خیرین و به نقل از  CNBC، »استفانه 
 Moderna رئیس شرکت )Stéphane Bancel( »بنس��ل
Therapeutics اع��الم کرده اس��ت که توانس��ته نظر مثبت 
بیل گیتس را برای س��رمایه گذاری در پروژه واکس��ن بیماری 

زیکا، جلب کند. 
شرکت تولید کننده این واکسن جزو بزرگ ترین شرکت های 
دارویی خصوصی آمریکاست که ارزش آن نزدیک به 5 میلیارد 
دالر اس��ت و توانسته عالوه بر توجه بنیاد خیریه بیل و ملیندا 
گیتس، بس��یاری از ش��رکت های دیگر را نیز به سرمایه گذاری 

در پروژه های خود ترغیب کند. 
ع��الوه بر این مراک��ز خصوصی وزارت بهداش��ت و خدمات 
انسانی آمریکا نیز 125 میلیون دالر در این پروژه سرمایه گذاری 
کرده است. ویروس زیکا  )نام علمی:  )Zika virus( نام یک 
گونه از ویروس فرمانرواست و از پشه به انسان منتقل می شود. 
ابتال به این ویروس بیشتر در نقاطی از آفریقا و آسیای جنوب 

شرقی دیده شده است. 
ویروس زیکا برای نخس��تین بار در سال 1947 در بدن یک 
میم��ون در حوالی جنگل زی��کا  )Zika( در نزدیکی دریاچه 
ویکتوریا در اوگاندا شناس��ایی ش��د. این ویروس به مانند تب 
دنگ��ی، ویروس نی��ل غربی و ت��ب زرد یک بیم��اری منطقه 
گرمس��یری منتقل شونده به  وسیله پشه اس��ت. تغذیه پشه ها 
از خ��ون بیماران ویروس را به آنان منتقل می کند. ویروس در 
پشه ها بیماری ایجاد نمی کند. گزش افراد سالم به وسیله پشه 

ناقل، ویروس بیماری را به آنان منتقل می کند. 
ویروس زیکا توس��ط پشه ای موسوم به حشره مصری منتقل 
می ش��ود که ناقل بیماری های دیگ��ری از جمله تب زرد و تب 
دنگی نیز هس��ت. نخستین ش��یوع ثبت شده در بین مردم در 

سال 2007 در ایاالت فدرال میکرونزی رخ داده است. 
تا ژانوی��ه 201۶، این بیماری در 20منطق��ه از قاره آمریکا 
دیده ش��ده اس��ت. همچنین گزارش هایی از ای��ن بیماری در 
آفریقا، آسیا و اقیانوسیه نیز ارائه شده است. به دلیل شیوع آن 
در سال 2015 که در برزیل آغاز شد، سازمان جهانی بهداشت 
در فوریه 201۶ آن را یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی 

در عرصه بین المللی اعالم کرد. 
این ویروس که اکنون در آمریکای جنوبی به ش��دت ش��یوع 
یافته اس��ت رو به گسترش است. وزارت بهداشت کلمبیا اعالم 
کرد که 20 هزار و 297 مورد تأیید شده ابتال به ویروس زیکا 

از جمله 2 هزار و 11۶ زن باردار در کلمبیا وجود دارد. 
برزی��ل با 3 هزار و 700 مورد کوچکی مغز  )میکروس��فالی( 
بدترین ش��رایط را در بین کش��ورهایی دارد ک��ه ویروس زیکا 
در آنها ش��یوع پیدا کرده است. انتشار گسترده تر ویروس زیکا 
ممکن است به تغییرات اقلیمی مربوط باشد که باعث گسترش 

زیستگاه پشه های ناقل آن شده اند. 
فقط 20 درصد از افراد، عالئم آلوده ش��دن به این ویروس را 
نش��ان می دهند. به همین دلیل، بسیاری از موارد ابتال به این 
ویروس تش��خیص داده نمی ش��وند و در نتیجه دشوار می شود 
ابع��اد واقع��ی آلودگی به آن را مش��خص کرد. بن��ا به گزارش  
»مرک��ز کنترل و پیش��گیری بیماری« در آمری��کا، رایج ترین 
عالئ��م ابتال به این وی��روس تب، جوش های خ��ارش دار، درد 
مفاصل، و التهاب چش��م ها اس��ت. عملکرد این واکسن به این 
صورت است که به سلول ها دستور می دهد پروتیین های مورد 
نیاز برای مقابله با بیماری را تولید کنند. این کار با استفاده از 
RNAهای پیام رسان که اصطالحا mRNA نامیده می شوند 
که دس��تورالعمل های مربوط به تولی��د پروتیین های جدید را 
ب��ا خود دارند. در این پ��روژه محققان قصد دارند با تزریق این 
پیام رس��ان ها که همراه با ویروس زیکا هستند سیستم ایمنی 
ب��دن را در مقابل این بیم��اری تقویت کرده و فرمان های الزم 
ب��رای پروتیین های مقاوم در براب��ر این ویروس را صادر کنند. 
در صورت��ی که نتای��ج این پروژه امیدبخش باش��د می توان از 
آن به عنوان یک گام ب��زرگ در درمان این بیماری نام برد که 
هزینه ها را نیز به میزان چشمگیری کاهش می دهد. این پروژه 
پس از مدتی مس��کوت ماندن به عل��ت پیچیدگی های موجود 
و ع��دم اطمینان از نتیجه، با س��رمایه گذاری های انجام گرفته 

مجددا در برنامه های این شرکت قرار گرفته است. 

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد 
سرمایه گذاری ۴۷ هزار میلیارد 

تومانی دولت در بخش های مختلف 

حمل و نقل
مع��اون برنامه ری��زی و مدیری��ت مناب��ع وزی��ر راه و 
شهرسازی با اعالم رقم س��رمایه گذاری 47 هزار میلیارد 
تومانی دول��ت در بخش های مختلف حمل و نقل خبر داد 
که هم اکنون 15 هزار نفر در پروژه های آزادراهی ش��اغل 
هس��تند و گفت: در حال حاضر پیمانکاران اعتماد کاملی 
به دول��ت برای بازپرداخت مطالب��ات خود بدون معطلی 

دارند.
 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، امیر 
امینی، مع��اون برنامه ریزی و مدیری��ت منابع وزیر راه و 
شهرس��ازی گفت: با وجود مشکالت عمده مالی و کاهش 
درآمد از فروش نفت، س��رمایه گذاری در زیرساخت های 
حمل و نق��ل در دولت یازدهم افزایش یافت و دولت تعهد 
بیشتری نس��بت به پرداخت مطالبات پیمانکاران از خود 

نشان داد.
 

افزایش سرمایه گذاری های دولت با وجود کاهش درآمد
وی ادام��ه داد: عملکرد منابع عمومی دولت در س��ال 
94 براب��ر 1500میلیارد تومان بود که این رقم در س��ال 
95 به 10 هزار و 200 میلیارد تومان رس��یده اس��ت که 
نش��ان دهنده افزایش س��رمایه گذاری های دولت با وجود 
کاهش درآمد اس��ت. معاون وزیر راه و شهرس��ازی ادامه 
داد: سال ۸4 س��رمایه گذاری بخش خصوصی در زیربناها 
29۶ میلیارد تومان بوده است که در سال 94 به 4 هزار 
و 200 میلیارد تومان و در نهایت در س��ال 95 به 7 هزار 

و 100 میلیارد تومان سرمایه گذاری رسیده است. 
امینی با اعالم اینکه از س��ال 92 توانس��تیم با کنترل 
تورم رش��د سرمایه گذاری در کشور را رقم بزنیم، تصریح 
کرد: در فاصله سال های 92 تا 95 دولت 3۶ هزار میلیارد 

تومان در بخش حمل و نقل سرمایه گذاری کرده است.
 

طلب 1۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی پیمانکاران از دولت
وی با بیان اینکه هم اینک طلب پیمانکاران، مش��اوران 
و س��ازندگان از ما 10 هزار و 500 میلیارد تومان اس��ت، 
گفت: رقم فعل��ی مطالبه پیمان��کاران از دولت به همراه 
رق��م س��رمایه گذاری 3۶ ه��زار میلی��ارد تومانی حاکی 
از س��رمایه گذاری 47 ه��زار میلی��ارد تومان��ی دولت در 

بخش های مختلف حمل و نقل است. 
امین��ی ادام��ه داد: وقت��ی دول��ت را تحوی��ل گرفتیم 
پروژه ه��ای آزادراهی ما تعطیل بود و اگر عادالنه قضاوت 
کنند، بیش از پنج پروژه س��نگین آزادراهی در سه سال 
اخیر فعال شده اس��ت. به گفته امینی این دولت آزادراه 
تهران- ش��مال را در حالی  که تعطیل بود تحویل گرفت. 
آزادراه های اصفهان- ش��یراز، قم- گرمس��ار و همچنین 
آزادراه مراغه به ارومیه و هشتگرد نیز در گروه پروژه های 

نیمه تعطیل بود. 

1۵ هزار نفر در پروژه های آزادراهی شاغل هستند
وی ادامه داد: هم اکنون ضمن فعال کردن این کارگاه ها، 
15 هزار نفر در پروژه های آزادراهی شاغل هستند. همین 
حاال فقط در پروژه آزادراه اصفهان- ش��یراز هزار دستگاه 
ماش��ین آالت مشغول کار هس��تند و بیش از 110 جبهه 

کاری در آزادراه تهران- شمال فعالیت می کنند.
 امین��ی خبرداد ۸0 کیلومتر از آزادراه کنارگذر جنوبی 
تهران که به تازگی شروع  شده، امسال آسفالت می شود و 
در س��ال 95، 150 کیلومتر از این آزادراه به بهره برداری 

می رسد. 
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی 
با بیان اینکه مطالبات پیمانکاران با توجه به حجم کاری 
که انجام می شود رو به افزایش است اما پرداخت می شود، 
گفت: بازپرداخ��ت 10هزار و 500 میلیارد تومان مطالبه 
پیمان��کاران در صورت تخصیص بودج��ه و تزریق منابع 
مال��ی 1۸ هزار میلی��ارد تومانی از س��وی دولت که رقم 

بسیار سنگینی است امکان تحقق دارد. 

با ثبت ۶۰میلیارد دالر در سال۲۰1۶ 
سرمایه گذاری مستقیم میان چین و 

آمریکا به باالترین رقم رسید
میزان س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی میان چین و 
آمریکا در س��ال 201۶ میالدی به بیش��ترین میزان در 

تاریخ روابط اقتصادی دو کشور رسید.
 به گزارش مهر، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
میان چین و ایاالت متحده آمریکا در سال 201۶ میالدی 
به بیشترین رقم در تاریخ روابط تجاری دو کشور رسید. 
در همین حال براس��اس گزارش منتش��ر شده از سوی  
»کمیت��ه مل��ی ناظر ب��ر رواب��ط آمریکا-چی��ن«، حجم 
س��رمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی میان دو کش��ور در 
س��ال گذش��ته میالدی ۶0 میلیارد دالر ثبت شده است 
که حاکی از اهمیت س��رمایه گذاری مستقیم خارجی دو 

سویه در روابط اقتصادی دو کشور است. 
همچنی��ن مجموع س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی 
آمریکا در چین از سال 1990میالدی به بعد 240 میلیارد 
دالر گزارش شده که این رقم برای شرکت های چینی در 
همین ب��ازه زمانی 110 میلی��ارد دالر در ایاالت متحده 

ثبت شده است. 
ب��ر پایه این گ��زارش، هرگونه تن��ش در روابط تجاری 
می��ان  »پکن« و  »واش��نگتن« به ض��رر اقتصاد جهانی 
است و شکوفایی روابط اقتصادی چین و آمریکا می تواند 
به صورت مستقیم و غیر مس��تقیم تأثیر مثبت روی روند 

اقتصادی کشورهای مختلف جهان داشته باشد. 

گزارش 2
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رصد آسیب پذیری فضای اینترنت 
کشور از باج گیر سایبری

مرکز مدیری��ت امداد و هماهنگ��ی عملیات رخدادهای 
رایان��ه ای از رص��د فض��ای اینترنت کش��ور و شناس��ایی 
سیس��تم های متعدد آسیب پذیر درخصوص حمله باج افزار 

»واناکرای« خبر داد. 
در پی شیوع گس��ترده حمالت مختلف سایبری مربوط 
به بدافزار باج گیر »واناکرای« که بیش از یک هفته اس��ت 
که بالغ بر ۲۰۰ هزار سیس��تم کامپیوت��ری بیش از ۱۵۰ 
کش��ور جهان را آلوده کرده اس��ت، مرکز مدیریت امداد و 
هماهنگی عملی��ات رخداده��ای رایانه ای)مرکز ماهر( در 
 SMB اطالعیه ای در خصوص آس��یب پذیری های پروتکل

سیستم عامل های ویندوز توضیح داد. 
مرکز ماهر اعالم کرد: باتوجه به شیوع گسترده حمالت 
مختلف سایبری با سوء استفاده از آسیب پذیری های پروتکل 
SMB نظیر باج افزار واناکرای  )WannaCrypt( و سایر 
حمالت مشابه مطرح شده در رسانه های کشور، این مرکز 
اقدام به رصد فضای IPو شناس��ایی سیس��تم های متعدد 

آسیب پذیر در این خصوص کرده است. 
براس��اس اع��الم مرک��ز ماه��ر، اطالع��ات مرب��وط به 
 IP آسیب پذیری های رصد شده مستقیما به اطالع مالکان

آدرس ها در سطح کشور رسیده است. 
پیش از این نیز این مرکز اعالم کرد که بالغ بر ۵۰اپراتور 
ارتباطی و سازمانی به این ویروس رایانه ای آلوده شده اند. 
روز گذش��ته تحلیلگ��ران امنیت س��ایبری موسس��ات 
تحقیقات��ی دنی��ا اع��الم کردن��د ک��ه بی��ش از ۹۷درصد 
رایانه ه��ای مبتال به وی��روس واناکرای از سیس��تم عامل 
وین��دوز ۷ اس��تفاده می کرده اند. به طور متضاد گزارش��ی 
از آلوده ش��دن هیچ ماش��ینی با سیس��تم عام��ل ویندوز 
"XP مش��اهده نش��ده اس��ت. همچنین رایانه ه��ای دارای 
سیس��تم عامل XP مبتال به وی��روس واناکرای نیز به طور 
دستی و توسط مالکان ش��ان)برای آزمایش بدافزار( به آن 

مبتال شدند. 
البته این تحلیل براساس مشاهدات مربوط به رایانه هایی 
اس��ت که از نرم افزار آنتی ویروس کسپراس��کای اس��تفاده 
می کردند. از س��وی دیگر ش��رکت امنیتی BitSight نیز 
در تحقیقات متوجه ش��د ۶۷درصد رایانه های مبتال به این 

بدافزار، از سیستم عامل ویندوز ۷ استفاده می کردند. 
همچنی��ن محقق��ان امنی��ت س��ایبری متوجه ش��دند 
در گس��ترش ای��ن حمل��ه هی��چ ایمی��ل آل��وده ای نقش 
نداش��ته اس��ت، بلکه ای��ن بداف��زار از طریق مکانیس��می 
 منتش��ر ش��ده که در اینترنت رایانه هایی با پورت های باز
 Server Message Block را جست وجو کرده است. 

معرفی لپ تاپ های جدید لنوو برای 
گیمرها و دانشجویان

لپ تاپ های جدید لنوو با هدف گیمرها و دانش��جویان 
معرفی ش��دند. در کنار آنها یک کامپیوت��ر دو کاره به نام 
Flex ۵ نیز معرفی ش��د که در ادامه بیش��تر با آنها آش��نا 

خواهیم شد. 
لنوو ل��پ تاپ های س��ری IdeaPad و Legion خود 
را همراه ب��ا معرفی یک کامپیوت��ر دوکاره خانواده فلکس 
معرف��ی کرد. س��ه مدل آیدی��ا پد جدید معرفی ش��ده به 
نام ه��ای ۷۲۰ اس، 3۲۰ اس و 3۲۰۰ در ماه ژوئن عرضه 
خواهند ش��د. البته آنها در رنگ هایی عرضه می ش��وند که 
کمتر لپ تاپ هایی امروزه شبیه شان هستند، احتماال هدف 
لن��وو از عرضه چنین رنگ هایی، جوان��ان تازه راه یافته به 

دانشگاه بوده است. 
هرچن��د تصوی��ر منتش��ر ش��ده از م��دل ۱۵ اینچ��ی 
IdeaPad 320 در رنگ بنفش قابل مش��اهده است، اما 
این تنها رنگ لپ تاپ جدید لنوو نیست و مدل های قرمز، 
سفید، نقره ای، آبی و مشکی آن نیز قابل عرضه خواهد بود. 
این مدل با شروع قیمت 43۹ دالر به فروش خواهد رسید، 
درحالی که مدل ۱۷ اینچی 3۲۰ با شروع قیمت 48۹ دالر 
روانه بازار می ش��ود. س��خت افزار این مدل نیز می تواند تا 
پردازنده نس��ل هفتمی Core i7 و تا فضای ذخیره سازی 
دو ترابایت��ی HDD همراه ب��ا رم ۱۶۶ گیگابایتی موجود 

باشد. 
گران قیمت ترین مدل از س��ری لپ تاپ های جدید لنوو 
720S ک��ه امروز معرفی ش��د نیز مدل ۱4 اینچ��ی لنوو

ب��ود. کلمه S روی عبارت Slim ی��ا باریک تکیه می کند. 
قیم��ت پایه آن ۹۶۹ دالر اس��ت و قدرتمندترین نس��خه 
 ،Intel Core i۷ آن مجه��ز به پردازنده نس��ل هفتم��ی
فضای ذخیره س��ازی ۵۱۲ گیگابایت��ی، رم ۱۶ گیگابایتی، 
 USB و یک درگاه Full HD یک نمایش��گر فاقد لمسی
ن��وع C همراه با تاندربولت اس��ت. وزن این مدل نیز ۱.۵ 
کیلوگرم س��بک تر از مدل های دیگر ل��پ تاپ های جدید 
لنوو است. متأسفانه این لپ تاپ بر خالف مدل قبلی تنها 
در رنگ های نقره ای یا طالیی به فروش خواهد رس��یدکه 
شاید جوان ترها کمتر آن را بپسندند. اما کیبورد مدل ۱4 
اینچی 720S از طراحی بس��یار خوب��ی برخوردار بوده و 

طراحی کلی این لپ تاپ نیز ساده است. 
همانط��ور ک��ه در تیتر خبر ب��ه آن اش��اره کردیم، این 
کمپانی ی��ک لپ تاپ گیمینگ جدید را به خانواده لژیون  
 )Legion( خ��ود اضاف��ه کرده اس��ت. لن��وو Y۹۲۰ یک 
لپ تاپ آماده واقعیت مجازی شامل نمایشگر فول اچ دی 
۱۷ اینچی، کارت گرافیک Nvidia GTX1070، رم ۱۶ 
گیگابایتی، حافظه داخل��ی ۵۱۲ گیگابایتی، یک پردازنده 
نس��ل هفتمی Core i۷ و ی��ک کیبورد مکانیکی همراه با 
نورهای RGB اس��ت که با قیمت پایه ۲ هزار و ۶۹۹ دالر 

به فروش خواهد رسید. 
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مدیرعامل ش��رکت مخابرات ایران 
در مجم��ع س��االنه صاحبان س��هام 
این ش��رکت، پیش��نهاد افزایش نرخ 
مکالم��ات و تعرفه تلفن ثابت را برای 
س��ال جاری مطرح و اظهار امیدواری 
کرد که دولت با این پیشنهاد موافقت 

کند. 
رسول س��راییان در مجمع عمومی 
عادی س��االنه صاحبان سهام شرکت 
مخابرات ایران با اش��اره به پیش��نهاد 
افزایش تعرفه های تلفن ثابت در سال 

جاری، در پاس��خ به گالیه سهامداران 
فاصله  حقیقی مخاب��رات درخصوص 
قیمتی زیاد تعرفه تلفن ثابت و همراه 
گفت: ان ش��اءاهلل دول��ت کمک کند 
امس��ال نیز بار دیگ��ر تعرفه ها اضافه 

شود. 
وی ب��ا بیان اینکه با توجه به وجود 
رقب��ا و پایدار نب��ودن افزایش درآمد 
مخاب��رات، افزایش تعرفه تنها رویکرد 
اصلی افزایش خدمات است، از افزایش 
۱۵درصدی درآمد عملیاتی مخابرات 

در س��ال ۹۵ خبر داد و گفت: درآمد 
۱4۶میلیارد تومانی مخابرات در سال 
۹4 ب��ه ۶48 میلیارد تومان در س��ال 
۹۵ افزایش یافته اس��ت و با وجودی 
که در س��ال ۹4 تمامی نس��بت های 
س��ودآوری ش��رکت مخاب��رات ایران 
به س��مت نزول بود، اما در س��ال ۹۵ 
مس��یر صعودی را طی کرد. سراییان 
با اش��اره به اینکه در س��ال ۹4 تعداد 
اس��تانی مخابرات زیان ده  ۱۹شرکت 
بودن��د که در س��ال ۹۵ این تعداد به 

یک اس��تان رس��ید، در مورد تدوین 
و تصویب س��ند پنج س��اله نقشه راه 
ش��رکت مخاب��رات ایران، گف��ت: فاز 
اول این سند در سال ۹۵ با یکپارچه 
ش��دن ش��رکت های مخابرات استانی 
آغاز ش��د و طی دو تا سه سال آینده 
همگرایی ثابت و سیار رقم زده خواهد 
شد. وی خاطرنش��ان کرد: هم اکنون 
ارتباطات س��یار، مدرن ترین  ش��بکه 
شبکه دنیا است و در چند سال آینده 
نیز مدرن ترین ش��بکه ارتباطات ثابت 

را خواهیم داش��ت. از سوی دیگر در 
سال ۹۵ به دلیل رشد شبکه موبایل، 
رش��د ترافیک در حوزه ثابت نیز رقم 
خ��ورد. مدیرعامل مخاب��رات با بیان 
اینکه رش��د 3۵درص��دی ترافیک در 
ح��وزه دیتا ب��ا افزای��ش ۲۵درصدی 
درآمد در این حوزه همراه بوده است، 
ادامه داد: در سال ۹4 درآمد مخابرات 
از دیت��ای ثابت ۱۲۰۰ میلیارد تومان 
و در س��ال ۹۵ حدود ۱۶۰۰ میلیارد 

تومان برآورد می شود. 

پیشنهاد مخابرات برای افزایش مجدد نرخ مکالمات تلفن ثابت به دولت

همراه اول به منظور شفاف سازی، 
تغییرات��ی در نام برخ��ی ردیف های 
صورت حس��اب تلفن هم��راه دائمی 

مشترکین خود ایجاد کرد. 
ش��رکت  ارتباط��ات  اداره کل 
ارتباط��ات س��یار ایران اع��الم کرد: 
آیت��م »س��ایرهزینه ها« ک��ه مربوط 
ب��ه خدماتی مانند تغیی��ر نام، تغییر 
و اص��الح آدرس، قط��ع، وص��ل و... 
می شد، به »کارمزد خدمات« تغییر 
نام پیدا کرد، همچنین آیتم جدیدی 
الکترونیک  تح��ت عنوان»خدم��ات 
دولت« برای اس��تفاده از سامانه های 
دولتی مانن��د راهنمایی و رانندگی، 
ش��هرداری، ثبت اح��وال و... اضافه 
ش��ده است. مبالغ این آیتم، پیش از 
این به طور کل��ی در آیتم  »خدمات 
مبتنی برمحتوا« محاسبه می شد. با 
افزودن ای��ن ردیف، مبالغ به صورت 

تفکیک ش��ده و مج��زا نمایش داده 
می ش��وند و بیانگ��ر س��رویس هایی 
هستند که از س��امانه های دولتی به 
درخواست مشترک دریافت می شود. 
ع��الوه ب��ر ای��ن، برخ��ی از موارد 

محاس��باتی آیت��م  »خدمات مبتنی 
بر محت��وا« که ماهی��ت عام المنفعه 
دارن��د، مانن��د کم��ک به س��اخت 
»عتبات عالیات« نی��ز از این ردیف 
جدا و به آیتم »کمک های مردمی« 

منتقل شده است. 
منته��ی  دوره  از  تغیی��رات  ای��ن 
ب��ه ۱3۹۶.3.۱ اجرای��ی ش��ده و در 
جزییات قبوض چاپی و الکترونیکی 
اردیبهش��ت ماه قابل مشاهده است. 

شایان ذکر اس��ت صورتحساب هایی 
که به ص��ورت چاپی ی��ا الکترونیکی 
به ص��ورت دوماهه ارائه می ش��وند، 
دو ستون مجزای ماهانه جهت درج 
مبالغ دارند و مبالغ هر ماه به صورت 

جداگانه ذکر می شود. 
عالوه بر س��رویس های قبلی ارائه 
شده از س��امانه پیامکی ۹۹۰۰۰۹، 
مش��ترکان از این پ��س می توانند با 
ارسال پیامکی حروفKK، جزییات 
س��رویس های خدم��ات مبتن��ی بر 
محت��وا و ح��رف C جزیی��ات آیتم 
کارمزد خدمات  )س��ایر هزینه های 
س��ابق( را دریافت کنن��د. همچنین 
 H هم��راه اولی ه��ا با ارس��ال حرف
به این سرش��ماره پیامکی می توانند 
از س��ایر س��رویس ها مانن��د قبض 
پایان دوره، قبض می��ان دوره و... نیز 

اطالع پیدا کنند. 

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل 
ش��ورای اس��المی ش��هر ته��ران گفت: 
قیمت ه��ای تم��ام ش��ده س��فر ب��رای 
شهروندان با استفاده از اپلیکیشن مجاز 
کارپینو پایین می آید ک��ه این امر خود 

باعث ایجاد رقابت سازنده نیز می شود. 
احم��د دنیامالی، رئیس کمیس��یون 
عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر 
تهران با اشاره به نقش اپلیکیشن کارپینو 
در حمل و نق��ل عمومی، اظهار داش��ت: 
هر پروژه ای که باعث ش��ود ظرفیت های 
خال��ی خود را ب��ا سیس��تم هایی مانند 
کارپینو پر کنیم، می تواند رضایت مردم 
را به دنبال داشته باشد. وی افزود: بدون 
شک قیمت های تمام شده با استفاده از 
این اپلیکیش��ن مجاز پایی��ن می آید که 

این امر خود باعث ایجاد رقابت س��ازنده 
نیز می ش��ود. رئیس کمیسیون عمران و 
حمل و نقل ش��ورای اسالمی شهر تهران 

ب��ا تأکید ب��ر اینکه اپلیکیش��ن کارپینو 
می توان��د در جهت س��رویس دهی بهتر 
به مردم مؤثر باش��د، گفت: با استفاده از 

کارپین��و گردش های خالی تاکس��یرانی 
ه��م به حداقل خواهد رس��ید. دنیامالی 
ادامه داد: با استفاده از این اپلیکیشن در 

زمانی که مسافری درخواست سفر داشته 
باشد، مسافربر بعد از رساندن مسافر اول 
به مقصد می تواند از طریق سیس��تم از 
حضور مس��افر دوم مطلع ش��ود و وی را 
به مقصد خود برس��اند. وی تصریح کرد: 
در خصوص اپلیکیشن کارپینو دو بحث 
اساسی کیفیت و ارائه خدمات در حوزه 
تاکس��یرانی وجود دارد که با رعایت آن 
خدمات رسانی به مردم ارتقا پیدا می کند 
و همچنین س��رعت دادن س��رویس به 
مردم نیز افزایش پیدا خواهد کرد. رئیس 
کمیس��یون عمران و حمل و نقل شورای 
اس��المی ش��هر تهران گفت: اپلیکیشن 
کارپین��و به ظاه��ر رقیبی ب��رای دیگر 
نرم افزارها خواهد بود، اما در کل استفاده 

از آن به نفع مردم است. 

ایرانسل پس از کاهش ۵۰درصدی 
تعرف��ه مص��رف آزاد اینترن��ت برای 
دریاف��ت محت��وای وب س��ایت های 
داخلی، این تخفیف را روی بسته های 
اینترن��ت همراه نیز اعم��ال کرد. به 
گ��زارش رواب��ط عمومی ایرانس��ل، 
از ای��ن پ��س مش��ترکان ایرانس��ل، 
بزرگ تری��ن اپرات��ور دیت��ای ایران، 
می توانن��د روی بس��ته های اینترنت 
همراه نی��ز از تخفی��ف ۵۰درصدی 
ب��رای دریاف��ت محت��وای داخل��ی 
برخوردار ش��وند. ب��ه این صورت که 
بس��ته را با همان قیم��ت خریداری 
می کنند و در عین حال، حجم بسته 
آنها برای دریافت محتوای داخلی دو 
برابر محاس��به خواهد شد. به عنوان 

مثال، مش��ترک با خرید یک بس��ته 
س��ه گیگابایتی، در صورتی که تماما 

از محتوای داخلی منتخب س��ازمان 
تنظی��م مقررات و ارتباطات رادیویی 

بازدی��د کن��د، حجم بس��ته معادل 
بسته ۶ گیگابایتی محاسبه می شود. 

پیش از این، ایرانس��ل در راس��تای 
سیاس��ت های اقتص��اد مقاومت��ی و 
با ه��دف حمای��ت از تولید محتوای 
داخل��ی پ��س از راه ان��دازی فاز دوم 
شبکه ملی اطالعات، تعرفه  »مصرف 
آزاد« اینترنت همراه را برای دریافت 
محتوای ش��ماری از وب س��ایت های 
ایرانی به نصف کاهش داده بود. این 
بار نیز با اعمال تخفیف بر بسته های 
راس��تای  در  و  هم��راه  اینترن��ت 
حمای��ت از محت��وای داخلی، هزینه 
اس��تفاده از اینترنت ب��رای بازدید از 
وب س��ایت های داخلی که فهرس��ت 
در  ایرانس��ل  وب س��ایت  در  آنه��ا 
دسترس اس��ت با ۵۰درصد تخفیف 

به نصف کاهش یافته است. 

برخی آیتم های قبوض تلفن همراه تغییر کرد

پایین آمدن هزینه سفر با اپلیکیشن مجاز کارپینو

تعرفه بسته های اینترنت همراه ایرانسل نصف شد

خبـر خبـر

رشد ۳ برابری فعالیت مشترکان اینترنت در 
شبکه های اجتماعی

نتایج حاصل از طرح آمارگیری دسترسی خانوار و استفاده افراد 
از فناوری اطالعات، نش��ان می دهد فعالی��ت کاربران اینترنت در 
شبکه های اجتماعی درس��ال ۹۵ نسبت به سه سال قبل، به سه 
برابر رسیده است. جامعه آمارگیری در این طرح، همه افراد عضو 
خانوارهای معمولی ساکن، گروهی و مؤسسه ای در مناطق شهری 
و روس��تایی بوده اند که این نتایج از مصاحبه میان ۲۵هزار خانوار 
کشور به دست آمده است. در صورتی که در خانوار موردنظر، یکی 
از اعضای خانوار در سه ماه گذشته از اینترنت استفاده کرده باشد، 
پرسش��نامه برای تکمیل نزد خانوار مان��ده و در مراجعه بعدی از 
خانوار جمع آوری ش��ده است. نتایج این طرح به تفکیک مناطق 
شهری و روس��تایی و به تفکیک سن، جنس، مدرک تحصیلی و 
ش��غل افراد به شکل نشریه ای مس��تقل و به شکل الکترونیکی از 
سوی مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطالعات ایران منتشر شده 

و در درگاه پایش جامعه اطالعاتی در دسترس قرار گرفته است. 
مرک��ز آمار اعالم کرده اس��ت که بالغ ب��ر 3/ 4۵ درصد از افراد 
باالی ش��ش سال از اینترنت اس��تفاده می کنند و نسبت استفاده 
و دسترس��ی کاربران به اینترنت، نسبت به سال ۹۲ که آمارگیری 
انجام ش��ده، بالغ بر ۵۰درصد رش��د داش��ته اس��ت. برآوردها از 
مش��اهدات اولیه در طرح آمارگیری دسترسی خانوارها به فناوری 
اطالعات و ارتباطات نشان می دهد که مهم ترین دلیل عدم استفاده 
و نداشتن دسترسی به اینترنت در میان خانوار ایرانی این است که 
حدود 8۱درصد از افرادی که اینترنت ندارند، نیازی به داشتن این 

سرویس احساس نمی کنند. 
در همین حال مش��خص شده اس��ت از میان افرادی که کاربر 
اینترنت نیستند 3۷درصد شناختی نس��بت به اینترنت ندارند و 
۲۹درصد نیز سطح دانش پایین داشته و مهارت استفاده از اینترنت 

را ندارند. 

اپل واچ می تواند بی نظمی ضربان قلب را با 
دقت باالیی تشخیص دهد

ساعت هوشمند اپل موسوم به اپل واچ از این به بعد با استفاده 
از یک اپلیکیش��ن جدید می تواند ضربان قل��ب کاربر را از طریق 
نب��ض او تحت نظر گرفته و ضربان نامنظم قلب را با دقت باالیی 
تش��خیص دهد. با توجه به نتایجی که هفته پیش در وب س��ایت 
Heart Rhythm Society ارائه شد، اپلیکیشنی برای اپل واچ 
وجود دارد که می تواند بی نظمی های ضربان قلب کاربر را با دقت 
۹۷درصد تش��خیص دهد. این بسیار امیدوارکننده است، چرا که 
اکثر افراد که از این ناهنجاری)با نام فیبریالس��یون دهلیزی( رنج 
می برند، عالئم ظاهری خاصی ندارند و همین تش��خیص بیماری 
را دش��وار می کند. این اپلیکیشن که برای اپل واچ ارائه شده است 
کاردیوگرام نام دارد و به پایش ضربان قلب کاربر می پردازد. برنامه 
مورد بحث توسط دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو تولید شده 
و توس��عه آن از مارس ۲۰۱۶ تا امس��ال زمان برده اس��ت. برای 
توس��عه این اپلیکیشن بیش از ۶۰۰۰ داوطلب مورد آزمایش قرار 
گرفتند. با اینکه اکثر کاربران ضربان قلب نرمالی داشتند، بیش از 
۲۰۰ نفر آنها دارای عارضه فیبریالس��یون دهلیزی یا afib بودند. 
برندون بالینگر، موسس این پروژه می گوید پس از طی این مرحله 
مهندسان کاردیوگرام سعی کردند الگوریتم خاصی را از این داده ها 

برای پیش بینی afib استخراج کنند. 

تنوع شیوه های پرداخت موبایلی، الزمه 
بهبود فضای کسب و کار

تلف��ن همراه ام��روزه نقش فرات��ر و گس��ترده تری از یک ابزار 
ارتباطی برای ارتباطات تلفنی و متنی بازی می کند. این وس��یله 
که در گذش��ته ای نه چن��دان دور یک ابزار لوک��س و فانتزی در 
زندگی شمرده می شد، در حال حاضر به گونه ای خود را در چرخه 
فعالیت های روزمره جای داده اس��ت که بعضا جایگزین مطمئنی 
برای کامپیوترهای شخصی، لپ تاپ و تبلت ها شده است. بدیهی 
است که صاحبان کسب و کار نیز به دلیل استقبال گسترده عموم 
مردم از این وس��یله، سعی بر آن خواهند داشت که خدمات خود 
را جهت سهولت دسترسی و افزایش کارایی، مجهز به راهکارهای 
اس��تفاده از موبای��ل کنند. یک��ی از مهم ترین خدمات��ی که نیاز 
توس��عه ای آن به شدت احساس می شود، ارائه خدمات حوزه بانک 
و پرداخت روی این بس��تر است. با یک بررسی ساده در روندهای 
جهانی این راهکار دارندگان برندهای گوشی تلفن همراه مانند اپل 
و سامس��ونگ از یک طرف، اپراتورهای تلفن همراه از طرف دیگر، 
در کنار توسعه دهندگان خدمات پرداخت و راهکارهای نوین کسب 
وکار، اقدام به ایجاد و ارائه خدمات، مدل ها و ش��یوه های مختلفی 
کرده اند. برخ��ی از این راهکارها صرفا از زیرس��اخت مخابراتی و 
در س��اده ترین حالت آن از طریق اینترن��ت و روی Cloud اقدام 
 به توس��عه خدم��ت کرده اند و برخ��ی با اس��تفاده از فضای امن 
)Secure Element( روی س��یم، ان��واع حافظه ه��ا و حت��ی 
نرم افزاره��ای مختل��ف روی گوش��ی و ب��ا ام��کان بهره گیری از 
قابلیت های NFC در تعامل با پذیرن��دگان و ارتباطات دوطرفه. 
هر یک ازاین متدها، راهکارها و مدل ها در مقایسه با یکدیگر برای 
هدفی، جامعه مخاطبی و نوع رفتاری خاص بسیار مناسب و قطعا 
دارای مزیت ها و معایب مقایسه ای فراوانی در حوزه قیاس هستند. 
طی هفته های گذش��ته اخبار متنوع و نویدهای مس��تمری از 
توس��عه راهکارهای قابل ارائه در این صنعت از طرف شرکت های 
فین تک، شرکت های خدمات پرداخت الکترونیک و بانک مرکزی 
روی صفحات روزنامه ها و فضای مجازی منتشر شد. مهم ترین آنها 
اعالم بانک مرکزی برای توسعه مدل پرداخت با استفاده از راهکار 
HCE و ارائه مستندات اجرایی و فنی آن در حوزه پرداخت بود. 

شیوه مورد نظر بانک مرکزی در مقایسه با شیوه های دیگری که 
برای خدمات پرداخت و توسعه آن در حوزه خدمات دولت همراه 
در ای��ران وجود دارد مانند قیاس در هر یک از راهکارهای اش��اره 
ش��ده، از مزیت ها و کاستی هایی برخوردار است. به عنوان مثال در 
ش��یوه مبتنی بر حافظه امن یا همان Secure Element  انواع 
رمزنگاری و احراز هویت دوطرفه وSecure Messaging مبتنی 
بر کارت های هوشمند وجود دارد که از لحاظ امنیتی بسیار باالتر 
از روش های ایمن س��ازی تراکنش بر مبنای توکنیزیشن است که 
در مدل HCE مورد استفاده قرار می گیرد. از مهم ترین تفاوت های 
NFC Solutions در مدل مبتنی بر حافظه امن)سیم کارت(، 
امکان تراکنش های برون خط)Offline( با بهره مندی از باالترین 
الیه های امنیتی اس��ت. این در حالی است که اکثر تراکنش هایی 
مبتنی بر HCE، آنالین بوده و تنها با شرایط خاص امکان انجام 
تراکنش ه��ای آفالین دارند. همین طور در مدل مبتنی بر حافظه 
امن امکان انجام تراکنش حتی هنگامی که گوشی خاموش است 
وجود دارد، درحالی که در مدل HCE گوش��ی حتما باید روشن 
و دارای ارتباط مطمئن با مرکز صادرکننده باش��د. از طرف دیگر، 
در مدل های تج��اری که نیازی به حافظه امن وجود ندارد، مانند 
شبیه سازی کارت های شتابی بانک ها، پیاده سازی NFC بر مبنای 
HCE از آنجا که با تطبیق پذیری بیشتر و متنوع تری با گوشی ها 

و سیستم های عامل دارد، به راحتی امکان پذیر است. 



گردشگری و پویایی جامعه ارتباط زنجیره ای با هم دارند. هرچه گردشگری در یک جامعه از رونق بیشتری 
برخوردار باشد پویایی آن جامعه بیشتر است. 

جامعه پویا به جامعه ای گفته می ش��ود که همواره در حال خالقیت و دگرگونی باش��د و دس��ت از تالش 
برندارد، به تفکر کلیش��ه ای و همیش��ه در یک قالب رفتار کردن و فکر کردن پایبند نباشد و همیشه مشتاق 

آزمون و خطا و در نهایت عملی کردن آنها و به نتیجه رسیدن در بهترین وضعیت مطلوب است. 
اگر جامعه ای اینچنین نباش��د، در هیچ صنعت و حرفه ای رش��د نخواهد کرد. در جامعه پویا، نوآوری حرف 

اول را می زند و از طرفی نوآوران خود در رأس هرم قرار دارند. 
دگرگونی ها و تغییرات در جامعه امروز به شدت در حال رخ دادن است که مهم ترین دلیل این دگرگونی ها 
انفجار اطالعات در دهه های اخیر اس��ت. در این راس��تا گردش��گری نیز از تغییر در امان نبوده و توانس��ته 

تغییراتی در خود ایجاد و به عنوان یک صنعت جایگاه خود را در میان صنایع دیگر تثبیت کند. 
گردش��گری به معنای تعامل فرهنگ ها، قومیت ها، انس��ان ها و روابط هر چه بیشتر جوامع مختلف و شاید 

ادغام شدن فرهنگ ها و قومیت ها است. 
گردش��گری و پویایی جامعه ارتباط زنجیره ای با هم دارند. به عبارتی هرچه گردش��گری در یک جامعه از 
رونق بیشتری برخوردار باشد پویایی آن جامعه بیشتر است که به معنای جاری بودن زندگی است که خود 

گردش مالی در آن جامعه نیز به دنبال دارد. 
به عنوان مثال کش��ور مالزی در این دو دهه اخیر در حوزه گردش��گری توانسته تحرک باالیی کسب کند و 
خود را در رده کش��ورهای توس��عه یافته قرار دهد. مالزی بدون داشتن منابع طبیعی و ثروت های خدادادی، 
به عنوان کشوری چند قومیتی با مذاهب و فرقه ها و نژاد های گوناگون اعم از مسلمان و غیرمسلمان با انتخاب 
مش��ی مسالمت آمیز، بدون هیچ گونه تنش سیاس��ی با تعامل اجتماعی و فرهنگی که در جامعه شان ایجاد 

کرده به یکی از قطب های گردشگری آسیا تبدیل شده است. 
امیرنش��ین دوبی نیز کم و بیش چنین وضعیتی دارد و مس��ئوالن این امیرنش��ین س��عی کرده  اند با ایجاد 
دفاتر مهم تجاری دنیا از جمله برندهای معروف، جاذبه های توریس��تی برای گردش��گران ایجاد کنند. عالوه 
بر این باید توجه داش��ته باش��یم که جاذبه های گردش��گری دوبی هیچ کدام ارزش تاریخی ندارد و با ایجاد 
زیرس��اخت های گردش��گری مدرن در این امیرنش��ین آن را به مقصدی جذاب برای توریست ها تبدیل کرده 
اس��ت. کش��ور ایران موقعیت های کم نظیری در خود جای داده که کشورهای منطقه غبطه آن موقعیت ها را 
می خورن��د و ب��ا تقویت هر کدام از آنه��ا می توانیم در منطقه حرف اول را بزنیم. کش��ور چهار فصل ایران با 
جاذبه های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و میراث ملموس و ناملموس فرهنگی که دارد قابلیت تبدیل ش��دن به 
مقصد گردش��گری توریس��ت ها در خود را به نمایش گذاشته به این شرط که مدیران این صنعت زمینه های 
س��هولت سرمایه گذاری را فراهم کنند و قوانین دس��ت و پاگیر را برطرف کرده و جذابیت های الزم را ایجاد 

کنند. 
عالوه بر این صنعت گردش��گری به عنوان یک صنعت پاک در حال خودنمایی اس��ت و با سرمایه گذاری که 
دانشگاه های ایران در این بخش به منظور آموزش دانشجویان عالقه مند به صنعت گردشگری انجام داده اند، 
نویدبخش وجود فعاالنی باسواد در این عرصه است که چشم انداز روشنی بر صنعت گردشگری ایران ترسیم 

کرده است. 
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وزیر امور خارجه روسیه مذاکرات خود 
را با ترامپ در خصوص اخراج جیمز 

کومی تکذیب کرد

گزارشات اظهار می کنند که ترامپ در مذاکرات خود 
ب��ا روس ها جیمز کومی را مرد »دیوانه« خوانده اس��ت. 
به گزارش سی.ان.ان. سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه 
روسیه مذاکرات خود را در خصوص اخراج جیمز کومی، 
مدیرعامل س��ابق اف.بی. آی با دونال��د ترامپ در طول 
مالقات شان در کاخ س��فید در اوایل این ماه را تکذیب 
کرده است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، الوروف در 
قب��رس طی یک کنفرانس خبری اظهار داش��ت که در 
مورد موضوع کومی هیچ گونه مذاکره ای نداشته است. 

در ده��م م��اه م��ه روز بع��د از اخراج ش��دن جیمز 
کومی توس��ط ترامپ ، الوروف با ترامپ در کاخ س��فید 
دی��دار کرد. در این دیدار ترامپ به س��رگئی الوروف و 
همراهانش گفته اس��ت من رئی��س اف.بی .آی را اخراج 
ک��ردم چون این مرد واقعاً »دیوانه« بود و فش��ار زیادی 
را به علت روس��یه تحمل می کردم که اکنون تمام شده 

است. 
با توجه به این گزارش، س��خنگوی کاخ سفید تأکید 
کرد با سیاس��ی نش��ان دادن و جلب توج��ه کردن در 
خصوص تحقیقات روسیه، جیمز کومی فشار بی جهتی 
را بر کاخ س��فید و روند مذاکرات آن بر روسیه تحمیل 

کرده است. 
پس از علنی شدن خبر این دیدار، مذاکرات آنها باعث 
تعجب و با نظارت عمومی مواجه ش��د. س��فیر روسیه و 
سرگئی کیسلیاک، مقام اطالعاتی سابق و کنونی ایاالت 
متحده که اظهار کرد جاسوس ارشد روسی است نیز در  

این جلسه حضور داشتند. 
TASS تصاویری را به نمایش گذاش��ت که حاکی از 
این بود که این س��ه نفر باهم در دفتر بیضی ش��کل به 
مذاکره پرداخته اند. همچنین س��وال هایی پیرامون کاخ 
سفید در مورد اخراج جیمز کومی و تحقیقات در مورد 
ادعاهای مربوط به روابط مشکوک بین کمپین ترامپ و 

روسیه به وجود آمده است. 
هیچ یک از رسانه های ایاالت متحده در جلسه ای که 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در اوایل این ماه 
 TASS    خواستار آن بود حضور نداشتند. تنها عکاس
برای بخش کوتاهی از این دیدار در اتاق حضور داش��ت. 
اما به گزارش نیویورک تایم��ز، روز جمعه ترامپ زمانی  
که با مقامات روس به مذاکره نشسته است جیمز کومی 
را یک »دیوانه« نامیده و این ادعا از س��وی کاخ س��فید 

تکذیب نشده است. 

حمله جدید سایبری با خطری 
جدی تر از حمله واناکرای

حمل��ه واناکرای که در طول هفتۀ گذش��ته، اطالعات 
ه��زاران نفر را با ه��دف باج گیری هک ک��رده بود، آن 
قدر ها هم برای سازندگان خود سودی بر جای نگذاشت. 
اما حمله س��ایبری جدید که بسیار دقیق تر و با ابعادی 
بزرگ تر س��اخته شده، با استفاده از لوازم آسیب پذیر در 

سراسر جهان آغاز به باج گیری کرده است. 
طبق گزارشات ش��رکت های امنیتی که حمله جدید 
را شناس��ایی کرده ان��د، این حمله ب��ه جای هک کردن 
اطالعات و اخاذی کردن، به صورت نامحسوسی نرم افزار 

ویروسی را روی رایانه افراد قربانی نصب می کند.
نام ه��ای  ب��ه  اکس��پلویت  دو  از  ای��ن حمل��ه،  در   
EternalBlue  و DoublePulsar اس��تفاده ش��ده 
اس��ت که اخی��راً از حافظه نهان ابزار ه��ای هک کنندۀ 

آژانس امنیت ملی منتشر شده اند. 
ای��ن اکس��پلویت ها ب��ا نص��ب نرم اف��زاری ب��ه ن��ام 
Adylkuzz، کریپت��و کارنس��ی Monero را مخفی 
کرده و به صاحبان آن می فرستد. درحال حاضر، قیمت 

هر Monero برابر با 28/44 دالر است. 
همچنین گزارش ش��ده است که این حمله از هفته ها 
قبل تر از حملۀ واناکرای آغاز شده است و تاکنون بیش 

از هزاران رایانه و سرور جهانی را درگیر کرده است. 
 از آنجا ک��ه این حمله اطالعات اف��راد را رمز گذاری 
نمی کند، میزان تخریب آن در مقایسه با حملۀ واناکرای 

کمتر است.
 در حقیقت، بس��یاری از کارب��ران از وجود آن مطلع 
نخواهند ش��د، اما این بدان معنا نیس��ت که هیچ گونه 
خطری نداش��ته باش��د. این حمله منجر به کند ش��دِن 

هزاران رایانه و شبکه های تجاری می شود. 
ای��ن حمله تنها ب��ه رایانه های��ی ب��ا ورژن قدیمی تر 
صورت می گیرد، کافی اس��ت افراد آنت��ی ویروس های 
خود را به روز کرده تا از خطر این حمله در امان باشند. 
متأسفانه بس��یاری از کاربران از نس��خه های قدیمی یا 
منقضی ش��دۀ ویندوز استفاده می کنند و از آثار مخرب 

این امر بی اطالع اند. 
در پش��ت صحنۀ این حمالت، هکر ه��ا از این طریق 
بس��یار درآمدزایی می کنند و همچن��ان هویت خود را 

نامشخص باقی گذاشته اند. 
حمالت سایبری واناکرای تا االن بالغ بر 80 هزار دالر 

درآمدزایی کرده است. 
در ای��ن حواش��ی، ی��ک گ��روه هک کنن��ده ب��ه نام 
Shadow Broker اخی��راً گنجین��ه ای از ابزار ه��ای 
هک کنن��دۀ آژانس امنیت ملی را منتش��ر ک��رده و در 

اختیار عموم قرار داده است. 
روز چهارش��نبه، این گروه با رد کردِن پیش��نهاد یک 
سرویس اشتراک ماهانۀ اکس��پلویت های امنیتی اعالم 

کردند به کار خود ادامه خواهند داد. 

زمان��ی  ک��ه به س��وی موفقی��ت گام 
بی تجربگی ش��ما مس��ئله  برمی داری��د 

مهمی نیست. 
در اینج��ا ب��ه ش��ما خواهی��م گف��ت 
را  کس��ب و کارتان  می توانی��د  چگون��ه 
ب��دون هی��چ تجرب��ه ای ش��روع کنید. 
ش��بکه اش��تراک گذاری اطالعات که به 
س��وال های متفاوت توس��ط اشخاص با 
بین��ش منحصربه فرد پاس��خ می دهد در 
س��ایت کورا ظاهر شد. الکساندر لسنجر 
کس��ی که کس��ب و کار کوچک��ی را در 
س��ایت کورا اداره می کند، می گوید: در 
مرحله اول، تصمیم گیری ش��ما را برای 
ورود به دنیای هیجان انگیز کس��ب وکار 
تبری��ک می گوی��م و باید بدانید ش��روع 
کار جدی��د بدون هی��چ تجربه ای چیزی 
نیست که از آن بترس��یم، زیرا موفقیت 
کارآفرینان تنها از تجربه آنها به دس��ت 
نمی آید، اما واقعیت این است کسانی که 
کس��ب و کار جدیدی را شروع می کنند با 
انگیزه، پرهیجان و س��ختکوش هستند. 
تا زمانی که شما به س��وی موفقیت گام 
برمی دارید، زمان تان را صرف می کنید و 
ت��الش می کنید، باید بدانید این واقعیت 
که ش��ما تجربه ای ندارید مسئله مهمی 

نخواهد بود. 
 در اینج��ا چند نکته وج��ود دارد که 

برای شروع کسب وکارتان الزم است: 

1- تحقیق کنید
اساس��ی ترین نکته که قبل از ش��روع 
کس��ب وکار جدید باید انجام ش��ود این 
اس��ت: تحقیق کنید و اطمینان حاصل 
کنید برای محصوالت تان خدمات و بازار 
فروش وجود دارد و نیز مطمئن ش��وید 
پس از ش��روع کار ب��رای محصوالت تان 

تقاضا وجود داشته باشد. 
همچنین ش��ما باید به خاطر داش��ته 
باش��ید که ش��رایط بازار در ه��ر لحظه 

چگونه است. 
عرض��ه  ب��رای  مناس��ب  فرص��ت 
محصوالت تان به بازار چه زمانی اس��ت؟ 
ع��الوه بر ای��ن باید رقیبان خ��ود را نیز 

بشناس��ید. بای��د بدانید که آیا ش��ما در 
ح��ال عرضه کاالی انحص��اری یا کاالی 
انحص��اری چندجانب��ه یا دنب��ال رقابت 
کامل در بازار هس��تید ی��ا نه؟ همچنین 
از نق��اط ضع��ف و ق��وت رقیب��ان خود 
آگاهی داش��ته باش��ید، در حقیقت باید 
از نق��اط ضعف و ق��وت محصوالت خود 
آگاهی داش��ته باشید. آیا ایده منحصربه 
فردی برای ف��روش در کس��ب و کارتان 
وجود دارد؟ پاس��خ به این س��وال ها نیاز 
به تحقیقات گسترده بازاریابی به منظور 
اطمینان حاصل کردن از اینکه ایده شما 

می تواند سودآور باشد یا نه، دارد. 

2- انتخاب محل مناسب 
از یک طرف سیاست های ملی در مورد 
کارآفرینی و رویداد های اقتصادی فعلی 
برخی کش��ور ها می تواند بسیار دوستانه 
و صاحبان کس��ب و کار را تشویق کند. از 
س��وی دیگر قانون و روش های مقرراتی 
برخی از کشورها می تواند در زمان کمی 

شرکت را از پا درآورد. 

3- یک ط�رح حرف�ه ای را آماده 
کنید

»ط��رح« کس��ب و کار یک��ی از اجزای 
اساس��ی در هر کس��ب وکاری است. در 
حقیقت مانند یک طرح از پیش ساخته 
ش��ده از آینده کس��ب و کارتان اس��ت و 
آنچ��ه در کس��ب وکارتان الزم اس��ت را 
ارائ��ه می دهد. کارهای زیادی هس��تند 
ک��ه »طرح« کس��ب و کار را ندارند و این 
مس��ئله ای اساسی اس��ت که باید از آن 
جلوگی��ری ش��ود. در حقیق��ت »طرح« 
کس��ب و کار به عنوان یک مسئله ضروری 
در موفقیت کس��ب و کار اس��ت. در ادامه 
کار موف��ق مس��تلزم داش��تن »ط��رح« 

کسب و کار است.

4- انتخ�اب اف�راد مناس�ب برای 
استخدام

خب، پس ش��ما یک ایده بزرگ دارید 
که در م��ورد آن تحقی��ق کرده اید و به 
نتیجه رس��یده اید که بس��یار مؤثر است 
و تقاضای باالیی دارد و س��ودآور اس��ت 

و محل مناس��بی برای آن نی��ز انتخاب 
کرده اید و طرح کسب و کار ثابتی برایش 

در نظر دارید.
 تمام��ی م��وارد ف��وق الزم اس��ت اما 
اگر ش��ما گروهی با افراد آم��اده به کار 
و س��ختکوش ک��ه انرژی ش��ان را برای 
تبدی��ل ایده های تان ب��ه واقعیت صرف 
کنند نداش��ته باش��ید آیا موارد دیگر در 
پیش��رفت تان کمک خواهد ک��رد؟ این 
ام��ری ضروری  اس��ت که برای ش��روع 
اس��تخدام کارکنان مناسب و متناسب با 
ارزش های ش��رکت خود استخدام کنید. 
ه��ر چند روند اس��تخدام ب��رای افرادی 
که هیچ تجربه ای در کس��ب و کار ندارند 
س��خت است پس ش��ما در اینجا نیاز به 
کمک دارید تا با اشتباهات مشترکی که 
س��ایر ش��رکت ها با آن روبه رو می شوند 

مواجه نشوید. 
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ای��ن بخش از ش��روع کس��ب و کارتان 
مانن��د بخش های دیگر مهم و اساس��ی 
اس��ت. قرارداد کار برای کارکنان تان به 
ش��رایط و ضوابط از طرف شما نیاز دارد 
و ضروری اس��ت زمانی که شروع به کار 
می کنید از این قانون پیروی کنید، زیرا 
به عنوان صاح��ب کار قطعاً نمی خواهید 
انرژی و منابع تان را به زمان بعد موکول 

کنید.
 احتم��اال کمک های حقوقی و س��عی 
در نگه��داری اس��ناد و م��دارک مربوط 
کارآفرین��ی مس��تلزم وقت گذاش��تن و 

صرف هزینه است.
 به همین دلیل ما به بررس��ی سالمت 
حقوقی رای��گان می پردازیم. امیدوارم با 
این کمک بتوانید در سرمایه گذاری خود 

موفق باشید.
 این لیس��ت برای ش��روع کسب و کار 
جدی��د مفی��د اس��ت و ع��الوه ب��ر این 
می توانید ش��بکه اش��تراک گذاری را که 
به سواالت متفاوت توسط افراد با بینش 
منحصربه ف��رد پاس��خ می دهد که همان 
س��ایت کورا است در توییتر، فیس بوک، 

google+ دنبال کنید. 

5 موردی که قبل از شروع کسب و کار جدید به آن نیاز دارید

بسیاری از افراد هنگامی که از خواب بیدار می شوند با نخستین نگاه در آینه متوجه یک عالمت غیر طبیعی در خود شده و 
در طول روز درگیر آن خواهند بود. احساس نفخ، پف کردن چشم ها، تغییر رنگ پوست، کبودی زیر چشم ها و... . این عالئم 
برای برخی افراد طبیعی نیست. علل بسیاری در احتباس آب در بدن  )تجمع بیش از حد مایعات در سیستم گردش خون و 

بافت های بدن( وجود دارد، مانند سندروم قبل از قاعدگی، استرس، مصرف زیاد سدیم و... 
نکته حائز اهمیت برای مان تکرار و تداوم این عالئم است که می تواند ناشی از مشکالت جدی گوارشی و کلیوی باشد، حال در 
این گزارش گیاهانی را که می توانند به طور بالقوه و طبیعی از این دسته مشکالت جلوگیری کنند و عالوه بر آن نیز کلیه هایتان 
را تقویت می کنند، معرفی کرده ایم. گلپر: این گیاه مفید عالوه بر کاهش نفخ برای کاهش ناراحتی های هورمونی نیز بس��یار 
سودمند است. این گیاه باعث تسکین نفخ و افزایش ادرار شده، به خصوص در زنانی که در دوره عادت ماهانه دچار این عارضه ها 
می شوند. به طرز شگفت انگیزی این گیاه برای عملکرد صحیح کلیه در مردان مفید است، همچنین باعث ترشح هورمون بیشتر 

در آقایان شده و سالمت جنسی آنان را بهبود می بخشد. زنان باردار و شیر دهنده با مشورت پزشک مصرف کنند. 
زالزالک: این گیاه فوق العاده برای کاهش احتباس آب اضافی و حمایت از عملکرد کلیه ها بهترین انتخاب است. برای هزاران 
سال، مردم نپال و تبت از زالزالک به عنوان یک گیاه مهم و مفید در بهبود عملکرد کلیه ها و بینایی استفاده می کنند. همچنین 
برای داش��تن یک خواب آرام می توانید آن را در چای تان ریخته و میل کنید، افرادی که قند خون پایینی دارند از مقدار کم 

این گیاه استفاده کنند. 
جنسینگ: انرژی زا، ارزش غذایی باال، محافظ کلیه ها و حفظ شرایط سالم بدن همگی در این گیاه خالصه می شود. به گفته 
سازمان بهداشت جهانی، جنسینگ سرشار از مزایای بالقوه برای سالمت بدن بدون حتی یک عارضه جانبی است. این ریشه 
خارق العاده به تنظیم جریان خون، کنترل سطح قندخون، تمرکز اعصاب، افزایش حافظه و از همه مهم تر بهبود در سیستم 
گوارش و کلیه ها کمک شایانی می کند. توصیه می شود افراد مبتال به دیابت نوع 2 از این گیاه استفاده کنند. قاصدک: برای 
کسانی که به دنبال گیاهی مؤثر برای کاهش احتباس آب اضافی بدن شان هستند و عالوه بر آن می خواهند گیاه مورد نظر 
دارای مواد معدنی فراوان باش��د، گیاه قاصدک یکی از کارآمدترین گیاهان در این زمینه اس��ت. قاصدک یک گیاه مؤثر برای 
عملکرد صحیح سیستم گوارش و کلیه ها است. مطالعات نشان داده است افرادی که هنگام بیدار شدن دچار پف می شوند این 

گیاه سریع پف آنان را کاهش می دهد عالوه بر آن برای کاهش قند خون باال بسیار مفید است. 

کلیه های تان را با این گیاهان به طور طبیعی تقویت کنید

قــاب

کیوسـک

دور دنیا

صفحه 16

مدرسه مدیریت

سالمت

درگیری میان شبه نظامیان و نیروهای نظامی در مرز کشمیر هند ادامه دارد.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 791 www.forsatnet.ir

سارا کیومرثی
INC. com :منبع

سارا کیومرثی
BBC :منبع

سارا کیومرثی
mashable :منبع

ترجمه: فاطمه مرادی
Dinero :منبع

شیرین فرزیب 
 کارشناس گردشگری

پویایی در جامعه گردشگری

گردشگــری


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

