
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات از راه اندازی 
س��امانه اینترنت��ی به منظ��ور اس��تفاده تمامی ش��هروندان برای 

دسترسی آزاد به اطالعات در کشور خبر داد. 
به گزارش ایرنا، حس��ین انتظامی روز گذشته به اقدامات دولت 
در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات اشاره 
کرد و افزود: این س��امانه، کار خود را به صورت آزمایش��ی شروع 
کرده اس��ت و به زودی توس��ط وزرای فرهنگ و ارش��اد اسالمی و 

ارتباطات، رسماً رونمایی می شود. 
وی یادآور شد: مطابق سیاست های عمومی 
دولت، همزم��ان و حتی پیش از ابالغ آخرین 
آیین نامه ای��ن قانون، جهت گیری پورتال های 
دس��تگاه ها به سمت انتش��ار اطالعات تغییر 
کرده است اما پذیرش درخواست »دسترسی 
به اطالعات« عماًل پس از این شروع می شود. 
نماینده مدیران مس��ئول نشریات در هیأت 
نظارت بر مطبوعات همچنین با اشاره به ماده 
یک آیین نامه اجرایی ماده )8( قانون انتش��ار 
و دسترسی آزاد به اطالعات خاطرنشان کرد: 
هر ش��خص حقیقی یا حقوقی ایرانی می تواند 
درخواست خود برای دسترسی به اطالعات را 
به صورت برخط از طری��ق درگاه الکترونیک 
 حقیق��ی ب��ا ثبت ن��ام در س��امانه ب��ه آدرس

 foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، 
ب��ه پیش��خوان دول��ت الکترونیک، پس��ت یا 
مراجع��ه  حض��وری به واح��د اطالع رس��انی 

مؤسسه درخواست شونده، تسلیم کند. 
انتظامی اضافه کرد: کاربر درخواست خود را 
از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون 
انتش��ار و دسترس��ی آزاد به اطالعات رسیده 

است، تکمیل و ارسال می کند. 
وی درعین حال گفت: دس��تگاه ها 10 روز 
مهلت دارند اطالعات مورد نظر ش��هروندان را 
بدهن��د و در صورتی که این زم��ان به تاخیر 
بیفتد، ش��هروندان در همین سامانه، شکایت 
خود را ثبت می کنند تا از طریق کمیس��یون 
انتشار و دسترس��ی آزاد به اطالعات پیگیری 

شود. 
براس��اس اعالم معاون��ت مطبوعات��ی وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی، مطابق آیین نام��ه اجرایی این قانون تمامی پاس��خ های 
دستگاه ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد 

مگر اینکه حاوی اطالعات شخصی باشد. 
به گفته دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، آمار 
رس��می، آیین نامه ها و ضوابط، اطالع��ات قراردادها، آیین نامه های 
مش��ارکت اش��خاص در اجرای اختیارات سازمان، س��ازوکارهای 
ش��کایت ش��هروندان از تصمیم��ات و اقدامات، اه��داف، وظایف، 
سیاست ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد 
دستگاه، اس��ناد و مکاتبات اداری، روش ها و مراحل ارائه خدمات 
سیس��تم به جامع��ه، انواع اطالع��ات نگهداری ش��ده و آیین نامه 
دسترس��ی به آنها از جمله مواردی است که مردم می توانند برای 

دسترسی به آنها درخواست خود را ثبت کنند. 
انتظام��ی تأکید کرد: اکنون و مطابق متن قانون موجود، وظیفه  
دس��تگاه، ارائه اطالعات پردازش شده نیست بلکه ارائه اصل اسناد 
اس��ت. مطابق م��اده 1 آیین نامه اجرایی قانون دسترس��ی آزاد به 
اطالع��ات، تمامی دس��تگاه  ها، س��ازمان ها و نهادهای وابس��ته به 
حکومت به معنای عام که شامل دستگاه های اجرایی موضوع ماده 

5 قان��ون مدیریت خدمات کش��وری، نهاده��ای انقالبی، نیروهای 
مس��لح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات ش��رکت ها، سازمان ها، 
نهادهای وابس��ته به آنها و بنیادها و مؤسس��اتی که زیر نظر مقام 
معظم رهبری اداره می ش��وند و همچنین هر مؤسس��ه، شرکت یا 
نه��ادی که تمام ی��ا بیش از 50درصد س��هام آن متعلق به دولت 
ب��ه معنای عام کلمه و ن��ه فقط قوه  مجریه اس��ت، مکلفند طبق 
قانون، اطالعات درخواستی ش��هروندان را در اختیارشان بگذارند. 

همچنین مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی از قبیل 
بانک ها هم مشمول این قانون هستند. 

مع��اون وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی اظهار داش��ت: مطابق 
آیین نامه اجرایی این قانون، ارائه درخواس��ت به دو شکل مراجعه 
حضوری به دس��تگاه یا از طریق س��امانه الکترونیکی خواهد بود و 
پاس��خ دستگاه به یکی از چهار ش��کل  )مراجعه حضوری، ایمیل، 
پس��ت یا کارپوش��ه ملی ایرانی��ان( به انتخاب متقاضی اس��ت. در 
مرحله بعدی، دفاتر پیش��خوان دولت ه��م به عنوان محل دریافت 
درخواس��ت ها اضافه خواهد شد.  انتظامی افزود: سامانه دسترسی 
به اطالعات به گونه ای طراحی ش��ده که هر دس��تگاه مش��مول به 
آن می پیوندد و آمادگی خ��ود را برای ارائه خدمت اعالم می کند. 
طبعا دستگاه هایی که نام شان در فهرست نیست یا بعداً نباشد، به 
معنای این است که هنوز به این سامانه نپیوسته اند. دبیرخانه هم 
اص��راری ندارد که بیش از این پیگیری کند بلکه معتقدیم فش��ار 
افکار عمومی و پیگیری رس��انه ها بهترین س��ازوکار برای پیوستن 

همه دستگاه های مشمول قانون به این سامانه خواهد بود. 
به گفته وی، هم اکنون فقط به الیه اصلی هر دستگاه، دسترسی 
داده می ش��ود و س��ازمان های تابعه هر وزارتخانه یا دستگاه، فعاًل 
زیر نام اصلی تعریف می ش��وند. به مرور و چنانچه درخواست های 

اطالع��ات از س��ازمان های تابع��ه، به نصاب خاصی برس��د و خود 
دس��تگاه اع��الم آمادگ��ی بکند برای س��ازمان های تابع��ه آن هم 

دسترسی جداگانه تعریف می شود. 
انتظام��ی همچنین ب��ا بیان اینکه حکم اغلب مدیران انتش��ار و 
دسترس��ی آزاد به اطالعات، طی یک س��ال و نیم گذشته توسط 
باالترین مقام دس��تگاه صادر شده است، تأکید کرد: البته به دلیل 
پرهیز از ایجاد ساختارهای جدید، مدیران روابط عمومی یا آمار یا 
برنامه ریزی با حفظ س��مت منصوب و برای 

اجرای رویه های جدید توجیه شده اند. 
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به 
اطالعات در عی��ن حال تصریح کرد: بدیهی 
اس��ت در ابت��دای کار با اش��کاالتی مواجه 
باشیم ولی مهم، سیاست مثبت دولت و عزم 
عمومی اس��ت که به تحق��ق و فراگیری این 

قانون و روح حاکم بر آن بینجامد. 
وی گفت: این چالش ها دامنه وس��یعی را 
شامل می شود؛ از مبانی فرهنگی یعنی حق 
و روحیه مطالبه گری و وظیفه پاسخگویی تا 
مسائل زیرساختی و نبود آرشیوهای جامع، 
اما نباید به بهانه احتمال چنین چالش هایی، 
از حرک��ت به س��مت اجرا و کمال، س��ر باز 

زنیم. 
وی اف��زود: به نظر خیلی از کارشناس��ان، 
خ��ود قانون هم نیاز به اصالح و تکمیل دارد 
تا اوالً دامنه بیش��تری از اطالعات را شامل 
ش��ود، ثانیاً تضامین بیش��تری ایجاد کند و 

ثالثا ترکیب غالب آن غیر دولتی شود. 
مع��اون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی همچنین با اش��اره به پروژه دیگر 
مرتب��ط به این قانون یعنی »کارپوش��ه ملی 
ایرانی��ان« اظهار داش��ت: برمبنای آن، همه 
مردم ایمیلی خواهند داش��ت ک��ه در واقع 
همان کد ملی آنان اس��ت و این کارپوش��ه، 
به تدری��ج در اختیار مردم ق��رار می گیرد. با 
افتتاح س��امانه دسترس��ی آزاد به اطالعات 
عماًل نخس��تین کس��انی که دارای کارپوشه 

می شوند، همین گروه خواهند بود. 
دبیر کمیس��یون انتشار و دسترس��ی آزاد به اطالعات، همه گیر 
ش��دن این قانون را راه مبنایی مبارزه با فساد دانست و گفت: این 
قانون با ایجاد شفافیت، اوالً مانع از ایجاد رانت اطالعاتی می شود و 
ثانیاً با نظارت عمومی، هزینه نظارت عماًل کاهش می یابد و نیازی 

به دستگاه های متعدد نظارتی نخواهد بود. 
ب��ه گفته انتظامی، ش��کل آرمان��ی اجرای این قانون آن اس��ت 
ک��ه عماًل کس��ی نیاز به درخواس��ت اطالعات نداش��ته باش��د و 
درخواست های مقدر در پورتال های دستگاه ها و سامانه دسترسی 
به اطالعات قابل بازیابی و مش��اهده باشد. بدیهی است تا آن نقطه 
آرمانی خیل��ی فاصله داریم و این فرهنگ دوس��ویه مطالبه گری 
– پاس��خگویی باید به قدری رواج یابد تا همسان س��ازی اطالعات 

رخ بدهد. 
نماینده مدیران مس��ئول نشریات در هیأت نظارت بر مطبوعات 
در پای��ان تأکید ک��رد: به همه مردم، کارشناس��ان و همکارانم در 
رس��انه ها توصیه می کنم متن قانون و آیین نامه های اجرایی آن را 
به دقت بخوانند تا با حقوق خود آش��نا ش��وند و کسی نتواند حق 
دسترس��ی آنان به اطالعات را منکر ش��ود یا در راه استیفای آن، 

سنگ اندازی کند. 

تحلیلگران شرکت های »کورنراستون گلوبال آسوشیتس« 
و »اس.وی.ب��ی  ان��رژی« می گویند حس��ن روحانی پس از 
پیروزی مج��دد در انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران، برای 
پیش برد برنامه های جذب س��رمایه گذاران خارجی که برای 
افزایش تولید نفت ضروری است، در موقعیت قدرتمندتری 

قرار دارد. 
به گزارش ایسنا، تالش ایران برای جذب حدود 100میلیارد 
دالر برای توس��عه بیش از 50 میدان نفتی و گاز طبیعی، با 
نزدیک شدن به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
1۹ م��ه برابر با ۲۹ اردیبهش��ت از پیش��رفت بازمان��ده بود. 
اس��تدالل های سیاس��ی روند تأیید مفاد ق��رارداد که دولت 
عرض��ه می کرد را متوقف کرده بود. ب��ا این همه تحریم های 
مالی آمریکا و تهدید محدودیت های بیشتر همچنان بسیاری 

از سرمایه گذاران بین المللی را منصرف می کند. 
روحانی با کسب بیش از 5۷درصد آرا، رقیبانش را شکست 
داد. زمانی که پیروزی روحانی در روز شنبه اعالم شد، دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در عربستان سعودی که رقیب 
منطقه ای ایران است، به سر می برد. ترامپ گفته است توافق 
هسته ای که قدرت های جهانی با ایران امضا کرده اند، یکی از 
بدترین توافق هایی اس��ت که وی دیده و وعده داده است که 

سیاست آمریکا در قبال ایران را بازبینی می کند. 
قانم نوسیبه، موسس شرکت مشاوره مدیریت »کورنراستون 
گلوبال آسوش��یتس« در مصاحبه ای به بلومبرگ گفت: این 
انتخاب به روحانی اختیار می دهد برنامه هایش را پیش ببرد. 
روحانی یا صبر می کند و می بیند ترامپ چه اقدامی خواهد 

کرد یا به پیش حرکت می کند. 
دو برابر شدن صادرات نفت

سال ها تحریم بین المللی، مانع سرمایه گذاری در ایران شده 
ب��ود که زمانی دومین تولیدکننده بزرگ اوپک بود و اقتصاد 
این کش��ور را فلج کرد. تش��دید تحریم ها در س��ال ۲01۲، 
ص��ادرات نفت خ��ام ایران را کاهش داد اما این کش��ور پس 
از برچیده ش��دن محدودیت ها در ژانویه سال ۲01۶، فروش 

نفت را دو برابر کرد. 
بیژن زنگن��ه، وزیر نفت ایران دو هفت��ه پیش اظهار کرد 
ص��ادرات نفت از زمان لغو تحریم ها ب��ه حدود ۲.5 میلیون 
بش��که در روز افزایش یافته اس��ت. زنگنه در حرکت دولت 

ب��رای جذب س��رمایه گذاری خارجی، س��ودمند ب��وده و به 
تنظیم قراردادها برای سرمایه گذاران نفتی جدید و واگذاری 
پروژه ها به ش��رکت های بین المللی کمک کرده است. البته 
رئیس جمهوری ایران هنوز درباره اعضای کابینه در دور دوم 

ریاست جمهوری خود اشاره ای نکرده است. 
پیش از این ایس��نا به نقل از علی کاردر، مدیرکل شرکت 
ملی نفت ای��ران گزارش کرده بود که ای��ران برای برگزاری 
نخس��تین مناقصه بین المللی حق توس��عه نف��ت تا پس از 
انتخابات دس��ت نگه م��ی دارد. ایران برخ��ی از مفاد قرارداد 
سرمایه گذار جدید را در کنفرانسی که نوامبر سال ۲015 در 
تهران برگزار شد، اعالم و امضای نخستین قراردادها در مارس 

یا آوریل سال ۲01۶ را هدف گذاری کرده بود. 
ب��ه گفت��ه پاتری��ک مورف��ی، یکی از ش��رکای ش��رکت 
حقوق��ی »کالید اند کو«، این حقیقت ک��ه روحانی به عنوان 
اصالح طلبی که توافق هس��ته ای را ب��ه ارمغان آورده و وعده 
داده س��رمایه گذاری خارجی را وارد کشور کند، پیروز شده 
است نشان می دهد حمایت برای مواردی مانند قراردادهای 
نفتی وجود دارد.  به گفته س��ارا وخش��وری، رئیس شرکت 
مشاوره »اس.وی.بی  انرژی« در واشنگتن دی سی، مخالفان 
سیاسی روحانی اکنون که وی در دور دوم ریاست جمهوری 
پیروز ش��ده است، عالقه چندانی به بالک کردن قراردادهای 
جدید ندارند. با این همه سرمایه گذاران بین المللی نسبت به 
تحریم های یکجانبه آمریکا و تحریم های آتی که ممکن است 
برنامه موشکی ایران را هدف بگیرند، همچنان نگران هستند.  
بزرگ ترین شرکت های نفتی تاکنون بیش از توافق هایی برای 
مطالعه پروژه های انرژی یا طراحی برنامه های توسعه تعهدی 
نداشته اند. توتال که برای طراحی برنامه هایی برای تولید گاز 
طبیعی فراساحلی و استخراج نفت ساحلی موافقت کرده بود، 

توافق های نهایی برای پروژه ها در ایران امضا نکرده است. 
به گفته نوسیبه، اگر ترامپ توافق هسته ای را برهم زند یا 
تالش کند آن را تغییر دهد، این موضوع س��رمایه گذاران را 
خواهد ترساند. از سوی دیگر اگر روحانی اکنون قراردادهای 
توس��عه نفتی را عرضه کند، عالقه در میان سرمایه گذاران و 
شرکت های اروپایی برای باز نگه داشتن ایران برای تجارت را 
افزایش می دهد و این مسئله مذاکرات مجدد توافق هسته ای 

را برای ترامپ پیچیده تر خواهد کرد. 

مدیرعامل ش��رکت ملی نفتکش ایران از امضای بیش از 
۷0 قرارداد اجاره نفتکش های ایرانی با ش��رکت های بزرگ 
خارج��ی پس از برجام خب��ر داد و گف��ت: در حال حاضر 
برنامه ای برای افزایش ظرفیت ناوگان این ش��رکت نداریم.  
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت نفت، سیروس کیان 
ارثی افزود: شرکت های که با آنها قرارداد اجاره کشتی امضا 
ش��ده اس��ت، به طور عمده اروپایی و آسیایی هستند.  وی 
به تأثیر برجام بر ش��رکت ملی نفتکش ایران اش��اره کرد و 
افزود: اجرای برجام تأثیر کلیدی بر ش��رکت ملی نفتکش 
ایران داش��ته اس��ت و این ش��رکت به خوب��ی این موضوع 
را ح��س می کن��د.  کیان ارث��ی ادامه داد: پ��س از اجرای 
برجام و رف��ع تحریم  ها، نفتکش های ایران��ی به راحتی در 
آب های بین المللی و اروپا تردد می کنند. مدیرعامل و عضو 

هیأت مدیره شرکت ملی نفتکش ایران، حل مشکالت بیمه 
و رده بندی را از دیگر دس��تاوردهای برج��ام عنوان کرد و 
افزود: هم اکنون نفتکش های ایرانی، نفت برخی ش��رکت ها 
از ایتالیا و اس��پانیا را حمل می کنند ضمن اینکه با لهستان 
نیز در حال مذاکره اس��ت.  وی همچنین از نوسازی ناوگان 
این ش��رکت با اس��تفاده از ظرفیت های داخلی خبر داد و 
گفت: برنامه نوس��ازی ناوگان ش��رکت ملی نفتکش ایران 
همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی است.  شرکت ملی 
نفتکش ایران که در س��ال 1334 هجری شمسی تأسیس 
ش��د هم اکنون با در اختیار داشتن ناوگانی با ظرفیت 15.5 
میلیون تن بزرگ ترین ش��رکت نفتکش در جهان به شمار 
می رود؛ این ش��رکت نفت خام و فرآورده های نفتی ایران را 

به بازارهای صادراتی انتقال می دهد. 

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش: 

 ایران در پسابرجام 70 قرارداد اجاره نفتکش
با شرکت های اروپایی و آسیایی امضا کرد

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات: 

سامانه دسترسی آزاد به اطالعات برای عموم راه اندازی شد
پایگاه خبری بلومبرگ تحلیل کرد

قراردادهای نفتی ایران با پیروزی روحانی سرعت می گیرد

8

تقریب��ا از چن��د ماه پی��ش از انتخاب��ات موضوع رفت��ن قالیباف از 
شهرداری مطرح شده بود و حاال با حضور تمامی اعضای لیست امید، 

ش��مارش معکوس آغاز ش��ده اس��ت. اما این تنها موضوعی 
نیست که این روزها درباره آن صحبت می شود. به گزارش...
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آیا کاهش بیشتر نرخ سود بانکی در شرایط کنونی اقتصاد ایران سیاستی مناسب است؟
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یک مشاور و مدرس کسب و کار مطرح کرد

روش های کارآفرینی با سرمایه اندک

مدیریتکسبوکار
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معرف��ی  جش��نواره  یازدهمی��ن 
کارآفرینان برتر س��ال 95 برگزار شد 
و کارآفرین��ان برت��ر کش��ور با حضور 
عل��ی ربیعی، وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی و محم��د نهاوندیان، رئیس 
کار  وزارت  در  رئیس جمه��ور  دفت��ر 

معرفی شدند. 
به گ��زارش »فرص��ت ام��روز« در 
یازدهمین جشنواره معرفی کارآفرینان 
برتر سال 95، از کارآفرینان برتر کشور 
در س��ه ح��وزه صنعت، کش��اورزی و 
خدمات در روز گذش��ته تقدیر ش��د، 
اما این مراس��م جدا از معرفی و تقدیر 
از کارآفرین��ان برت��ر، فرصت��ی بود تا 
مس��ئوالن دولت یازدهم از ترس��یم 
خط مشی دولت آینده بگویند. محمد 
نهاوندیان از پنج وظیفه دولت دوازدهم 
سخن گفت و از رفع فقر مطلق تا سال 
1400 ح��رف زد و همچنی��ن عل��ی 
ربیعی از ارائه گزارش ایجاد اشتغال در 
100روز اول دول��ت دوازدهم صحبت 

کرد. 

رفع فقر مطلق تا سال 1400 در 
دستور کار دولت است

رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان 
اینک��ه مهم ترین پی��ام انتخابات 9٦، 
مش��ارکت، ثبات و امنی��ت بود گفت: 
مح��و فقر مطل��ق تا س��ال 1400 در 

دستور کار دولت دوازدهم است. 
محمد نهاوندیان کلید پیش��رفت را 
مش��ارکت مردم دانس��ت و گفت: اگر 
مردم پای کار تولید ثروت و محو فقر 
از جامعه آمدند، موفق می شویم. باید 
الزمه مشارکت همه آحاد جامعه دیده 
شود و نباید فقط به شعار اکتفا کنیم. 
رئیس دفت��ر رئیس جمهوری اظهار 
داش��ت: الزمه این موض��وع، رویکرد 
مردم مح��ور اس��ت. در اقتصاد آنچه 
باید به حرکت در بیاید مردم هستند 
و دولت موظف است که فضای مناسب 
را ب��رای حضور مش��ارکت اقتصادی 

فراهم سازد. 
وی با اش��اره به پن��ج وظیفه دولت 

گف��ت: فراهم کردن محیط مناس��ب 
به طوری که ن��گاه بدبینانه باید تغییر 
کند و محی��ط مناس��بی در مقررات 

ایجاد شود یکی از این وظایف است. 
نهاوندی��ان ایج��اد زمینه مناس��ب 
در روابط بین الملل��ی را وظیفه دیگر 
دولت ها برش��مرد که با برجام محقق 

شد. 
ب��ه گفته وی، ایجاد زیرس��اخت ها، 
توانمندس��ازی اس��تعدادها، تقوی��ت 
تش��کل های مردمی و رویکرد کمک 
به محروم��ان از دیگ��ر وظایف دولت 

محسوب می شود. 
نهاوندیان یادآور شد در صورتی که 
بخواهیم فقرزدایی کنی��م نباید نگاه 
صدقه ای داش��ته باش��یم، با عزم ملی 
ت��ا 1400 برای محو فقر مطلق تالش 

می کنیم. 
وی افرادی را که توانایی کار کردن 
ندارند، افرادی را که توانایی کار دارند 
ام��ا بیکارن��د و افرادی را ک��ه توانایی 
کار دارند و ش��اغل هم هس��تند، اما 
درآمدهای آنان مکفی نیس��ت، س��ه 
گروهی نام برد که در حوزه فقر تعریف 

می شوند. 
نهاوندیان گفت بای��د تالش کنیم 
تولی��د کاالی ایران��ی را ارتقا دهیم تا 
بتواند جوابگوی کس��انی باشد که در 

فرآیند تولید مشارکت دارند. 
وی تأکید کرد باید انس��جام ملی و 
نشاط ملی حفظ شود تا بتوان گام های 
محکم و استواری به سوی آینده بهتر 

برای همه ایرانیان برداشت.
وی همچنین از عل��ی ربیعی، وزیر 
کار به دلیل رویکرد درس��ت در حوزه 
اش��تغال و رفاه اجتماعی تش��کر کرد 
و گف��ت: وی توانس��ت چنین رویکرد 
ارزش��مندی را در دولت تسری دهد 
و ش��رایط عمل��ی ب��رای رف��ع فقر و 

محرومیت را مهیا کند.
 

ارائه گزارش ایجاد اشتغال در 100 
روز اول دولت دوازدهم

وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 

نی��ز در یازدهمین جش��نواره معرفی 
کارآفرین��ان برتر از تصوی��ب کلیات 
الیحه برداش��ت 1.5 میلی��ارد دالر از 
منابع صندوق توسعه ملی در مجلس 
شورای اس��المی خبر داد و گفت: در 
100 روز آینده گزارش ایجاد اشتغال 
و به بار نشستن طرح های وزارت کار را 

ارائه خواهیم کرد. 
علی ربیعی افزود: خوش��حالیم که 
گفتمان انتخابات، اشتغال بود و مردم 
انتخ��اب کردند که کدام مس��یر برای 
اشتغال درست است. آیا پاشیدن پول 
اش��تغال به ارمغان م��ی آورد یا وعده 
دادن ۲50 هزار تومان پول به مردم؟ 

وی ادام��ه داد: جهت گی��ری برای 
ایجاد اشتغال با کارآفرینی توانمندساز 
را بای��د دنب��ال کنیم. ام��روز بیکاری 
زیادی داریم. دهه شصتی هایی که به 
دهه هش��تاد آمده اند و پاسخ مناسب 
را دریاف��ت نکرده اند و جمعیتی که با 
تأخیر به بازار کار وارد شده اند. از سوی 
دیگر با به��ره وری پایین مواجهیم لذا 
مکلفیم ساالنه 950 هزار شغل ایجاد 
کنیم تا بتوانیم به نیاز جامعه پاس��خ 

مناسب بدهیم. 
وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
ب��ا تأکید ب��ر ج��ذب س��رمایه برای 
محدودی��ت  ایج��اد  و  اش��تغال زایی 
در واردات خاطرنش��ان ک��رد: ب��رای 
بنگاه های راکد و نیمه فعال باید تأمین 
مالی کنیم ولی اگر بخواهیم بنگاه ها را 
به حرکت درآوریم، ایجاد سریع شغل 
باید توسط شرکت هایی صورت گیرد 

که رشد سریع کارآفرینی دارند. 
ربیعی ادامه داد: سال هاست که در 
مورد SMEها در کش��ور می شنویم، 
درحالی ک��ه بیش از چهار دهه اس��ت 
ک��ه در دنیا درباره کارآفرینی صحبت 
می ش��ود و ما یک دهه است که به آن 
پرداخته ایم. امروز در عرصه کارآفرینی 
فردی و س��ازمانی تا ح��دودی موفق 
عمل کرده ای��م هرچند در کارآفرینی 
فردی مشکالتی داشتیم و در جایی که 
به ریسک مرتبط می شود کارآفرینان 

فردی دچار مشکل می شوند. 
وی از اج��رای برنام��ه کارآفرین��ی 
توس��ط وزارت کار خب��ر داد و گفت: 
منظور از کارآفرینی نهادی بنیادهایی 
است که از جنبه های حقوقی و ارزش 
کار به نح��وی ایجاد ش��وند که افراد 
بتوانند با س��هولت بیشتری در فضای 

کارآفرینی کار کنند. 
ب��ه گفته وزی��ر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی بهبود فضای کس��ب وکار از 
طریق شناسایی رس��ته های منتخب 
ش��غلی در استان ها و شهرستان ها که 
بتواند در کوتاه مدت به اشتغال پاسخ 
و رشد و بهره وری را مدنظر قرار دهد، 
بخش��ی از برنام��ه کارآفرینی نهادی 

است. 
ربیعی ابراز امیدواری کرد: در 100 
روز اول دولت دوازدهم نگارش برنامه 
بهبود فضای کسب و کار در رسته های 
منتخب صورت گیرد و خروجی آن در 
قالب مصوبات دولت یا ش��ورای عالی 

اشتغال به تصویب برسد. 
از  دیگ��ری  بخ��ش  در  وی 
توانمند س��ازی  از  خود  صحبت های 
اس��تراتژیک گروه ه��ای کم درآمد و 
دهک ه��ای پایین اجتم��اع به عنوان 
یک��ی از رویکرده��ای وزارت کار نام 
ب��رد و اظه��ار ک��رد: در تالش��یم تا 
کس��انی را که قادر به توانمند شدن 
نیستند، در صفی از حداقل دستمزد 
زندگ��ی  داش��تن  ب��رای  دریافت��ی 
باکرامت قرار دهیم و در این مس��یر 
با همکاری سازمان تامین اجتماعی و 
فن��ی و حرفه ای این افراد را حمایت 
کنیم تا به ش��کل پاره وقت مشغول 
کار ش��وند و بخشی از حقوق شان را 

تأمین می کنیم. 
به اعتق��اد وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی، ایجاد یک ش��غل برای یک 
خانواده از دادن پ��ول به یک خانواده 

ارزشمندتر است. 
ربیعی در پایان ابراز امیدواری کرد: 
با ایجاد جنبش عظیم ایجاد ش��غل و 
جنبش مح��و فقر در کش��ور بتوانیم 

س��هم خود را از بازاره��ای جهانی با 
س��رعت بیش��تری افزای��ش دهیم و 
زندگ��ی با کرامت را ب��رای ایرانیان به 

وجود آوریم. 

معرفی کارآفرینان برتر کشور
همچنین در یازدهمین جش��نواره 
معرف��ی کارآفرینان برتر س��ال 95 از 

کارآفرینان برتر کشور تقدیر شد. 
ام��روز«  »فرص��ت  گ��زارش  ب��ه 
کارآفرین��ان معرفی ش��ده در بخش 
ق��درت  از  عبارتن��د  کش��اورزی 
حاج نوری از استان اردبیل از شرکت 
آرتا جوجه سبالن با فعالیت در حوزه 
زنجی��ره یکپارچه تولی��د و فناوری، 
بیژن قبادی از اس��تان کرمانش��اه از 
بیستون  شرکت مجتمع ش��یمیایی 
کرمانش��اه در ح��وزه تولید س��موم 
کش��اورزی، مس��عود توتونچی��ان از 
استان همدان از شرکت غذایی سحر 
در حوزه صنایع تبدیلی کش��اورزی 
و روح اهلل صاب��ری ریس��ه از اس��تان 
کرم��ان از ش��رکت پرش��ین بنیان 
آری��ا )دانش بنیان( در ح��وزه تولید 

کودهای بیولوژیک و ارگانیک. 
کارآفرینان برت��ر در بخش صنعت 
نیز ش��امل مجید بصرنیا از استان قم 
از شرکت نانو بتون امین  )دانش بنیان( 
در حوزه بتون آماده و محمد نخعی نژاد 
از استان کرمان از شرکت ممتازان در 
حوزه ساخت و نصب انواع ماشین آالت 
و محم��د ضرابی از زنجان از ش��رکت 
تولیدی صادراتی پوشاک مهیار زنجان 
با فعالیت در حوزه تولید انواع پوشاک 

معرفی شدند. 
در بخ��ش خدمات نی��ز رضا خلج 
از اس��تان تهران از ش��رکت امن پرداز 
س��ورونا با فعالیت در حوزه نرم افزار و 
سخت افزار امنیتی، مهدی سنچولی از 
خراس��ان رضوی از شرکت زالپارد در 
حوزه ذخیره سازی فرآورده های نفتی 
و همچنین اصغر نبیل از استان یزد از 
مجموعه مشیر یزد در حوزه مجموعه 

اقامتی پذیرایی معرفی شدند. 

یازدهمین جشنواره معرفی کارآفرینان برتر برگزار شد

از رفع فقر مطلق تا ارائه گزارش ایجاد اشتغال در ۱۰۰ روز اول دولت دوازدهم

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست 
جمه��وری زی��ر س��ایه اقتص��اد در 
حالی به پایان رس��ید که بسیاری از 
ش��عارهای اقتصادی پیش بینی شده 
نتوانس��ت اکثریت آرا را در این دوره 

از آن خود کند. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن، س��ال 
1384 ب��ود که برای نخس��تین بار 
اقتصاد، آن هم در وس��عت خرد، به 
ش��عار انتخاباتی نامزدهای ریاس��ت 

جمهوری تبدیل شد. 
 ح��اال دیگ��ر آوردن نف��ت س��ر 
س��فره های م��ردم ن��ه یک ش��عار 
انتخاباتی که ش��وخی تلخی اس��ت 
ک��ه در برخ��ی محاف��ل اقتصادی و 
سیاس��ی تبدیل ش��ده اس��ت. سال 
1384 ت��ا 139۲ در حالی گذش��ت 
که تاریخ ش��اهد داغ تری��ن اتفاقات 
نفتی بود. قیمت ها به ش��دت افزایش 
یافت��ه ب��ود و درآمد نفت��ی ایران از 
مرز 100میلیارد دالر در یک س��ال 
فرات��ر رفته بود، با ای��ن حال نه تنها  
نفت نصیب س��فره های ایرانی نش��د 
بلکه س��هم ش��هروندان ایران تزریق 
نقدینگی به اقتصادی بود که پیشتر 
نیز از این »مار نفتی« گزیده شده و 
بیماری هلندی را میزبان شده بود. 

وقتی وزیر هامانه، نخس��تین وزیر 
نف��ت دول��ت احمدی ن��ژاد در حال 
خداحافظی از وزارت نفت بود، مورد 
این سوال قرار گرفت که »آیا پس از 
دو سال فعالیت دولت نهم، نفت سر 
س��فره های مردم رفته است؟« پاسخ 
وی ام��ا خال��ی از طنز نب��ود، گفت: 

»فکر می کنم نفت س��ر س��فره های 
مردم رفته باشد، چرا که الیاف سفره 
ایرانی به پالس��تیک تغیی��ر کرده و 
پالستیک مش��تقی از نفت محسوب 

می شود.«
هر چند م��ردی از جن��س مردم 
نتوانس��ت معجزه ای در س��فره های 
ایرانی ایج��اد کند و طعم اش��تغال 
را زی��ر زب��ان بی��کاران بی��اورد، اما 
شعارهای اقتصادی همچنان یکی از 
مهم ترین شعارها باقی ماند تا همین 
دیروِز تاریخ ک��ه نتیجه دوازدهمین 
جمهوری  ریاس��ت  انتخاب��ات  دوره 
رقم خورد. تف��اوت اما در این حوزه 
معن��ادار اس��ت. اگر 1۲س��ال پیش 
شعارهای اقتصادی توانست اکثریت 
آرا را در صندوق ه��ا از آن خود کند، 
ام��ا س��ال 139٦، یعن��ی 1۲س��ال 

بعد، حتی این دس��ته از ش��عارهای 
اغواکننده نتوانست رأی حاضران در 

عرصه را از آن خود کند. 
 آنچه در دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاس��ت جمهوری رقم خورد نش��ان 
اقتص��ادی دیگر  می دهد ش��عارهای 
نمی توان��د توجه رأی دهندگان ایرانی 
را که شمارشان از 5٦ میلیون و 410 
هزار نفر فراتر رفته اس��ت جلب کند. 
اگر چنین نبود جزیی��ات برنامه های 
ارائه شده برای رأی دهندگان اهمیت 
نمی یاف��ت و بیکاران ب��ه امید یافتن 
ماهانه ۲50 هزار تومان و یارانه بگیران 
نیز با انگیزه دریافت یارانه سه برابری 
رأی ش��ان را در س��بد کاندیداهای��ی 
می ریختند که شعارهایی از این دست 

را سر دادند. 
 ب��ا ای��ن ح��ال واکاوی نتیج��ه 

می توان��د   139٦ س��ال  انتخاب��ات 
راهگش��ای برنامه ریزان��ی باش��د که 
فردای بهتر را برای ایران خواستارند. 
تقس��یم بندی  ی��ک  در  اگ��ر 
س��اده بخواهی��م تص��ور کنی��م که 
ش��عارهای  تمامی  به  رأی دهندگان 
نامزدهای ریاس��ت جمه��وری رأی 
داده اند می توان چنین تصور کرد که 
1٦ میلی��ون از رأی دهندگان ایرانی 
دریافت یارانه س��ه براب��ری و کارانه 
ب��رای دوره بیکاری را به رس��میت 
شناخته اند. در این صورت الزم است 
پیام های اقتصادی که از خالل آرای 
ریخته ش��ده در صندوق ها به گوش 
می رس��د، م��ورد واکاوی دقیق قرار 

گیرد. 
 در حال حاضر بیش از 73میلیون 
ایرانی در فهرس��ت یارانه بگیران قرار 

دارند، ب��ه این ترتیب 1٦میلیون نفر 
ب��ه دریافت یارانه س��ه برابری »نه« 
گفتن��د و همی��ن ام��ر خود نش��ان 
می دهد یارانه دیگر نمی تواند ابزاری 

برای جذب رأی باشد. 
ب��ا این حال از می��ان حاضران در 
انتخابات، 1٦ میلیون نفر را می توان 
موافقان احتمال��ی و ضمنی یارانه و 
کارانه تلقی ک��رد. هرچند این افراد 
اکثری��ت جامع��ه ایران را تش��کیل 
نمی دهن��د و می ت��وان همین نکته 
را پیش��رفتی اساس��ی در چهار سال 
گذش��ته دانس��ت ام��ا با ای��ن حال 
برنامه ری��زی برای وص��ول مطالبات 
ای��ن دس��ته از اهمیت��ی قابل توجه 

برخوردار است. 
از سوی دیگر باید در نظر داشت که 
شعارها و وعده های انتخاباتی از دل 
خواسته ها و مطالبات مردمی بیرون 
می آی��د.  از ای��ن رو می توان یکی از 
خواسته های اصلی در شرایط کنونی 
را ایجاد ش��غل در اقتصاد دانس��ت. 
پی��روز انتخاب��ات دوازده��م ب��دون 
خواسته  پیگیری  مس��ئولیت   تردید 
صد درص��د ش��هروندان را عهده دار 
اس��ت. به نظر می رس��د با توجه به 
اینک��ه اکثریت مطل��ق آرا پیگیری 
سیاس��ت های دولت یازده��م را در 
دول��ت دوازده��م مورد تأکی��د قرار 
داده ان��د، نی��از اس��ت برنامه ری��زی 
فق��ر،  رف��ع  ب��رای  گس��ترده ای 
توانمند سازی اقشار کم درآمد جامعه 
و ایجاد ش��غل در دس��تور کار قرار 

گیرد. 

از اولویت اقتصاد تا اولویت اشتغال

مهم ترین خواسته اقتصادی رأی دهندگان چیست؟ 

اشتــغال

خبرنامه

رئیس سازمان مالیاتی: 
۸درصد تولید ناخالص داخلی کشور از 

مالیات تأمین می شود
رئیس س��ازمان امور مالیاتی گف��ت: در حال حاضر 8درصد 
تولید ناخالص داخلی کش��ور از مالیات تأمین می ش��ود که در 
برنامه شش��م این رقم به 11درصد افزایش می یابد.  به گزارش  
»فرصت ام��روز«، کامل تقوی نژاد روز گذش��ته در یازدهمین 
جش��نواره کارآفرینان برتر گفت: در سال 1395 متعهد شدیم 
اف��رادی که مالیات در زنجی��ره ارزش افزوده پرداخت کرده اند 
ظرف یک ماه 13هزار میلیارد ریال آن را مسترد کنیم.  رئیس 
سازمان امور مالیاتی همچنین از شناسایی افرادی خبر داد که 
از مواهب جامعه اس��تفاده می کنن��د و مالیات نمی دهند.  وی 
گفت: س��ال گذشته اتفاقی بین سازمان امور مالیاتی و اصناف 
رخ داد ک��ه ما اعالم کردیم مودیان مالیات س��ال 1394 خود 
را براس��اس قطع��ی 1393 پرداخت کنن��د.  تقوی نژاد ضمن 
اش��اره به افزایش 10درصدی اظهارنامه مالیاتی گفت: از یک 
 میلی��ون و 700 واحد اقتصادی 8 ه��زار و 800 میلیارد ریال
  )880 میلیارد تومان( مالیات دریافت کردیم. همچنین 77 نفر 
که پرونده مالیاتی نداش��تند از تراکنش بانکی آنها توانستیم 9 
هزار و 900 میلیارد ریال  )990 میلیارد تومان( مالیات بگیریم. 

ممنوعیت واردات ۳۶4 قلم کاالی 
خارجی

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات گفت: ممنوعیت 
واردات 3٦4 قل��م کاالی خارج��ی که مش��ابه تولید داخلی 
 هس��تند، جهت اجرا به مراجع ذی صالح ارس��ال شد.  علی 
علی آبادی فراهان��ی گفت: به اس��تناد اح��کام دائمی قانون 
برنامه های توسعه کش��ور  )در ادامه مواد قانونی برنامه های 
س��وم، چه��ارم و پنجم( مبنی بر عدم وض��ع موانع غیرفنی 
و غیرتعرف��ه ای از تولیدات داخلی ب��ا تعیین حقوق ورودی 
مناسب حمایت الزم از تولیدات داخلی به عمل آمده است. 
وی با اشاره به پایش مستمر و هر ساله فهرست اقالم وارداتی 
که دارای تولید داخلی مش��ابه  باش��ند، افزود: توس��ط هیأت 
وزیران مراحل تصویب ممنوعیت ثبت سفارش و محدودیت در 
واردات تصویب و ابالغ شد.  علی آبادی فراهانی تصریح کرد: در 
راستای اجرای ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان،  واردات بسیاری از کاالها با اخذ نمایندگی از 
شرکت خارجی امکان پذیر شده است.  مدیرکل دفتر مقررات 
صادرات و واردات س��ازمان توس��عه تجارت گف��ت: به منظور 
حمای��ت از تولی��دات داخلی و ترویج مص��رف  کاالهای ایرانی 
طی مصوبات هیأت وزی��ران خرید 3٦4 قلم کاالهای خارجی 
دارای تولید مش��ابه داخلی توسط دستگاه های دولتی ممنوع 
شده است و فهرست تکمیلی شامل 115 قلم کاال نیز به هیأت 

دولت پیشنهاد شده است. 

مرکز آمار ایران: 
نرخ تورم اردیبهشت کاهش یافت

مرک��ز آمار ای��ران اعالم کرد نرخ تورم در اردیبهش��ت ماه 
139٦ نسبت به ماه قبل 0.۲ درصد کاهش داشته است. 

از خالص��ه نتایج به دس��ت آمده از قیمت کااله��ا و خدمات 
مصرفی خانوارهای شهری کشور در اردیبهشت ماه سال 139٦ 
براس��اس سال پایه 100=1390، شاخص کل در اردیبهشت ماه 
سال 139٦ عدد ۲44.4 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 
0.۲ درصد کاهش داش��ته است.  افزایش شاخص کل نسبت به 
ماه مش��ابه سال قبل  )تورم نقطه به نقطه( 9.٦ درصد است که 
نسبت به همین اطالع در ماه قبل  )9.4 درصد(، 0.۲ واحد درصد 
افزایش یافته اس��ت.  درصد تغییرات ش��اخص کل  )نرخ تورم 
کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری( در 1۲ماه منتهی به 
اردیبهشت ماه سال 9٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.1درصد 
اس��ت که نس��بت به همین اطالع در فروردین ماه 139٦  )9.٦ 
درصد(، 0.۲ واحد درصد افزایش یافته است. شاخص گروه عمده  
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« در اردیبهشت ماه به رقم 
۲99.1 رسید که نسبت به ماه قبل  )فروردین( 1.3درصد کاهش 
داشته است.  ش��اخص گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« نس��بت به ماه مشابه سال قبل  )اردیبهشت 1395( 
1٦.۲درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در 
1۲ماه منتهی به اردیبهش��ت ماه 139٦ نسبت به دوره مشابه 
س��ال قبل 9.5 درصد است که نسبت به تورم 1۲ماهه منتهی 
به فروردین م��اه 139٦  )8.5 درصد(، 1.0 واحد درصد افزایش 
یافته اس��ت.  ش��اخص گروه اصلی  »خوراکی ه��ا« در ماه مورد 
بررسی  )اردیبهشت( به عدد ۲97.4 رسید که نسبت به ماه قبل  
)فروردین( 1.5 درصد کاهش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی  
»خوراکی ها« نسبت به ماه مشابه سال قبل  )اردیبهشت 1395( 
1٦.7درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم 1۲ماهه این گروه 
9.5 درصد اس��ت.  شاخص گروه عمده  »کاالهای غیر خوراکی 
و خدمات« در اردیبهش��ت ماه 139٦ به رقم ۲۲5.٦ رس��ید که 
نسبت به ماه قبل  )فروردین ماه( 0.3درصد افزایش داشته است.  
میزان افزایش ش��اخص گروه عمده  »کااله��ای غیرخوراکی و 
خدمات« نسبت به ماه مشابه س��ال قبل  )اردیبهشت 1395( 
٦.9 درصد بوده اس��ت و نرخ تورم 1۲ماه منتهی به اردیبهشت 
ماه 139٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ٦.۲ درصد 
 است که نسبت به تورم 1۲ ماهه منتهی به فروردین ماه 139٦ 

 )٦.۲ درصد(، تغییری نداشته است. 

سخنگوی دولت: 
دولت درخواستی برای برداشت از 

صندوق توسعه ملی ندارد
س��خنگوی دولت گفت: دولت هیچ درخواستی برای استفاده 
 از منابع صندوق توس��عه ملی ندارد، بلکه برنامه شش��م توسعه
 770 هزار میلیارد تومان برای رش��د اقتصادی و ایجاد اشتغال 
به دولت تکلیف کرده است.  محمدباقر نوبخت در جلسه علنی 
دیروز مجلس شورای اسالمی گفت: ماده 3 برنامه ششم توسعه، 
دولت را موظف کرده اس��ت نرخ بی��کاری را به 8.٦ دهم درصد 
کاهش دهد.  وی ادامه داد: برای ایجاد 955 هزار فرصت شغلی 
در س��ال و تک رقمی کردن نرخ بیکاری تا پایان برنامه شش��م، 
770 هزار میلیارد تومان مطابق تصویب مجلس باید در اختیار 
دولت قرار بگیرد و الیحه اعطای تسهیالت از محل منابع صندوق 
توس��عه ملی برای ایجاد اشتغال در روس��تاها با اولویت مناطق 
کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی به همین منظور به مجلس 
ارائه ش��ده است.  نوبخت ادامه داد: براساس برنامه ششم توسعه 
ساالنه 71 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی باید برای 
رشد اقتصادی و اشتغال در اختیار دولت گذاشته شود. بنابراین 
دول��ت از مجلس تقاضا نکرده اس��ت ت��ا در قالب الیحه مذکور 
1.5 میلی��ارد دالر از صندوق برداش��ت کند. این مبلغ به عنوان 
تسهیالت برای اشتغال روستاییان و عشایر اختصاص می یابد و 

دولت اصال از صندوق توسعه پولی برداشت نمی کند. 

اقتصاد کالن

انتظارات از دولت دوازدهم چیست
تمرکز بر توسعه صادرات تا سال 1400

مش��اور اقتصادی رئیس پارلم��ان بخش خصوصی معتقد 
اس��ت تعامل با اقتصادهای بزرگ جهان، ارتقای صادرات و 
افزایش س��رمایه گذاری داخلی و خارجی سه محوری است 
که دولت دوازدهم باید حرکت در مس��یر آنها را در دس��تور 
کار خود قرار دهد. حسین سلیمی در گفت وگو با خبرآنالین 
با اش��اره به اولویت ه��ای اقتصادی دول��ت دوازدهم گفت: 
مهمترین محوری که دولت باید در اس��رع وقت در دس��تور 
کار خود قرار دهد، ایجاد اش��تغال است. دولت باید از طریق 
افزایش س��رمایه گذاری، زمینه های اشتغال زایی را در کشور 
فراه��م کند. وی افزود: برای اینکه بتوانیم س��رمایه  خارجی 
جذب کنیم، باید دولت بر بهبود ارتباط با اقتصادهای بزرگ 
و افزای��ش تعامل با دنیا تمرکز کند، کش��ورهای خارجی به 

ایران بیایند و بتوانند سرمایه گذاری کنند.
این عض��و هیات نمایندگان اتاق ته��ران تصریح کرد: ایران 
حتم��ا به دلیل تکنولوژی، افزایش صادرات و س��رمایه نیاز به 
س��رمایه گذاری خارجی دارد. وی عن��وان کرد: از طرف دیگر 
دولت باید به صادرات توجه بیشتری داشته باشد. اگر صادرات 
رونق یابد، به همان نسبت حجم اشتغال در کشور افزایش پیدا 
می کند. سلیمی بیان کرد: اگر این اهدف اجرایی شود، ساختار 
دولت بهبود می یابد. از سوی دیگر انتخاب وزرای توانمند هم به 

بهتر شدن وضعیت کمک می کند.

دولت دوازدهم باید استراتژی اقتصادی 
واحدی داشته باشد

رئیس کمیس��یون صنعت و معدن ات��اق بازرگانی تهران 
با تاکید بر لزوم تهیه اس��تراتژی واح��د اقتصادی در دولت 
دوازده��م گفت: یکی از مطالب��ات بخش خصوصی از دولت 
دوازدهم این اس��ت که دولت قوانین و مقررات اقتصادی را 
با مش��ورت بخش خصوصی به اجرا بگذارد، اما این اقدام در 
دولت یازدهم انجام نش��د و انتظار م��ی رود دولت دوازدهم 
این سیاست را اجرایی کند. مهدی پورقاضی به ایسنا گفت: 
همچنی��ن مطالبه دیگر بخش خصوص��ی از دولت دوازدهم 
تک نرخی ش��دن نرخ ارز اس��ت. سال هاس��ت دولت ها قول 
می دهند ارز را تک نرخ��ی کنند، ولی همچنان در برابر این 
اقدام مقاومت می ش��ود و کسانی که از ارز ارزان قیمت برای 
واردات اس��تفاده می کنند مانع این کار می ش��وند، بنابراین 
یک��ی از مهم تری��ن وظایف دول��ت دوازدهم این اس��ت که 
موضوع تک نرخی ش��دن ارز را در برنامه های خود قرار دهد 
و اج��ازه ندهد بیش از ای��ن ارز ارزان ب��رای واردات صرف 
ش��ود. رئیس کمیس��یون صنعت و معدن ات��اق بازرگانی با 
بی��ان اینکه بای��د در تدوین سیاس��ت های اقتصادی دولت 
همس��ویی وجود داش��ته باش��د، ادامه داد: معموال در میان 
دولتم��ردان ما وفاق در مورد سیاس��ت های اقتصادی وجود 
ن��دارد یعن��ی سیاس��ت های اقتصادی که مس��ئوالن دولت 
مط��رح می کنند با هم متف��اوت اس��ت و در مواقعی حتی 
حرف های ضدونقیض گفته می ش��ود. پورقاضی اضافه کرد: 
ما استراتژی توس��عه اقتصادی و صنعتی نداریم. انتظار این 
اس��ت که دولت دوازدهم برای تدوین این اس��تراتژی اقدام 
کند. مشخص نیس��ت که روند حرکت اقتصادی ما به کدام 
س��مت است. س��ازمان حمایت و قیمت گذاری از یک طرف 
و از طرف��ی دیگر آزاد ک��ردن رقابت در ب��ازار به عنوان دو 
سیاس��ت متفاوت وجود دارد و برای همین به نظر می رسد 

یک سیاست اقتصادی واحد وجود ندارد.

بخش خصوصی؛ کانال ورود سرمایه  
خارجی

عضو هی��ات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اش��اره به 
نقش بخش خصوصی در دستیابی به اهداف اقتصادی دولت 
دوازدهم از رئیس جمهور خواست  با انتخاب درست ترکیب 

تیم اقتصادی از فرصت های موجود استفاده کند.
س��ید حس��ین س��لیمی در گفت وگو با مهر در خصوص 
حساس��یت بخش خصوصی به ترکیب تیم اقتصادی دولت 
دوازده��م گفت: این موض��وع برای ما و سرنوش��ت اقتصاد 
کش��ور بحث بس��یار  مهمی اس��ت. به این دلیل که بعد از 
بحران ه��ای ناش��ی از تحریم ها در کش��ور، تقریبا طی یک 
سال گذش��ته و بعد از برجام ما توانستیم در اقتصاد تنفس 
دوباره داشته و ش��اخص های مثبت ببینیم. وی تاکید کرد: 
برای ادامه روند بهبود اقتصاد و کس��ب رشد 8درصد که در 
برنامه شش��م پیش بینی شده است قطعا ما باید برنامه ریزی 
دقیق و زمان بندی مش��خصی داشته باش��یم. این برنامه ها 
در زمینه ه��ای اقتصادی و اجتماع��ی و داخلی و خارجی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. سلیمی بیان داشت: بنابراین 
افرادی که به عنوان وزرای اقتصادی در کابینه دولت معرفی 
خواهند ش��د، باید خود را با برنامه هایی که دولت در بودجه 
س��االنه و برنامه ششم به تصویب رس��انده تطبیق داده و با 
انگیزه و اطالع از تمام کم و کاست و زیر و بم اقتصاد چهار 
س��ال گذشته، برای دستیابی به چشم انداز چهار سال آینده 

پا به عرصه اقتصاد کشور بگذارند.
این فعال اقتصادی با اش��اره به ناهماهنگی های موجود در 
تی��م اقتصادی دولت یازدهم گفت: در دولت قبل ما ش��اهد 
بودیم برخی از وزرا عالقه مندی و انس��جام به خصوصی برای 
اهداف کالن دولت داش��تند ام��ا برخی از انتخاب های دولت 
در کابینه هماهنگی الزم را نداش��ته و منجر به عقب افتادن 
و کند ش��دن دس��تیابی به اهداف اقتصادی ش��دند. وی به 
سخنان رئیس جمهور در برنامه های تبلیغاتی انتخابات اشاره 
و اظهار کرد: شخص آقای روحانی وعده های بسیار مشخص 
اقتص��ادی در مناظرات دادند و ما عالقه مند هس��تیم دولت 
دوازدهم بر اساس آن وعده ها به شناسایی و انتخاب ترکیب 
کابینه پرداخته و برای ایجاد بس��ترهای رش��د 8درصدی در 
اقتصاد گام بردارد. این فعال اقتصادی بیان داشت: تحریم ها 
به قدری اثرات منفی در بخش خصوصی داشت که متاسفانه 
بخ��ش خصوصی طی آن دوران به ش��دت تضعیف ش��د. از 
س��وی دیگر به دلیل ن��گاه تمرکزگرایانه دول��ت به اقتصاد، 
بخ��ش خصوص��ی تنها ۲0 درصد در اقتصاد کش��ور س��هم 
داشته و نتوانسته اس��ت سهم خود را افزایش دهد، بنابراین 
تمام برنامه های دولت باید به س��متی باش��د که سهم بخش 
خصوص��ی در پای��ان برنامه دوازدهم به 50 درصد برس��د و 
دولت از تمرکز روی بخش های اقتصادی دست برداشته و آن 
را ب��ه خصوصی ها واگذار کن��د. وی افزود: با توجه به این که 
سیگنال های ورود س��رمایه های خارجی بعد از برجام بسیار 
قوی اس��ت، می توان گفت بخش خصوصی تنها مسیر ورود 
این سرمایه هاس��ت، چ��را که س��رمایه گذار خارجی با دولت 
شریک نمی شود، پس نقش اتاق های بازرگانی در این دوران 
را نمی ت��وان نای��ده گرفت و دولت باید با اس��تفاده از همین 

ظرفیت بالقوه بخش خصوصی اهداف خود را محقق کند.
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رئی��س اتاق ای��ران در نشس��ت با 
اعضای کنفدراس��یون صادرات تأکید 
کرد که در  ه��ر حوزه اقتصادی تنها 
به یک پرچم دار نیاز اس��ت و تأسیس 
تشکل یا انجمنی دیگر به طور موازی 
فقط موجب مخدوش ش��دن شرایط 

فعالیت در همان حوزه می شود. 
ب��ه گ��زارش  »فرصت ام��روز« از 
ات��اق ای��ران، اعض��ای هیأت مدی��ره 
کنفدراس��یون ص��ادرات در دیدار با 
رئی��س ات��اق ایران از برخ��ی خبرها 
درباره تأسیس تشکل صادرکنندگان 
اقدام��ی  را  آن  و  انتق��اد  نمون��ه 
غیرمنطق��ی توصیف کردن��د. به باور 
آنها، ایجاد چنین تش��کلی با توجه به 
حضور فعال و پررنگ کنفدراس��یون 
صادرات و کمیس��یون صادرات اتاق 

ایران اقدامی بیهوده خواهد بود. 
محمد الهوتی، رئیس کنفدراسیون 
ص��ادرات ب��ا اش��اره ب��ه ورود ای��ن 
کنفدراس��یون ب��ه مرحله ت��ازه ای از 
فعالیت ه��ای خود و ش��نیده ش��دن 
صدای آن در س��طح کشور از حضور 
نمایندگان کنفدراسیون در مجامع و 
جلس��ات تصمیم گیری مهم خبر داد 
و گفت: توانس��ته ایم براس��اس آنچه 
وظیف��ه داریم عمل ک��رده و جایگاه 
خ��ود را به ح��دی برس��انیم که هم 
دیده ش��ویم و ه��م مورد مش��ورت 
ق��رار بگیری��م.  در ادام��ه محمدرضا 
کنفدراس��یون  نایب رئیس  مرتضوی، 
ص��ادرات بهتری��ن تکی��ه گاه اقتصاد 
کش��ور را ص��ادرات عنوان ک��رد و از 
ای��ن کنفدراس��یون در  تالش ه��ای 
راس��تای توس��عه فعالیت های خود و 
برقراری ارتباط مؤثر با دس��تگاه های 
دولتی و قانون گذاری کش��ور س��خن 
گفت. به باور وی، سقف فعالیت های 
کنفدراسیون باال رفته و اگر آرامشی 

در این حوزه حس می ش��ود ناشی از 
تالش های این بخش است.  جمشید 
نفر، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات 
نی��ز از ارتباط مفید بین کمیس��یون 
ص��ادرات اتاق ایران و کنفدراس��یون 
صادرات س��خن گف��ت و تأکید کرد: 
اگر توانس��تیم در مسیر موفقیت گام 
برداریم، نخستین کلید آن هماهنگی 
ایجاد ش��ده بین کمیسیون صادرات 
ات��اق ایران و کنفدراس��یون صادرات 
ب��ود.  این فعال اقتص��ادی ادامه داد: 
ایجاد تش��کل های م��وازی جز اینکه 
مانعی بر س��ر راه توسعه باشد، تأثیر 
دیگری نخواهد داش��ت. به اعتقاد ما 
بخش خصوص��ی در ه��ر ح��وزه باید 
ب��ا یک مرجع روبه رو باش��د.  وی در 
ادامه از رئیس اتاق ایران درخواس��ت 
کرد ک��ه با اب��الغ دس��توری زمینه 
صادرات  کمیس��یون  نماینده  حضور 
اتاق ایران در جلس��ات کنفدراسیون 
و برعک��س آن را فراه��م کند تا این 
اقدام ب��ه صورت یک روی��ه در همه 
دوره ه��ا اجرایی ش��ود.  غدیر قیافه، 

عضو هیأت مدیره این کنفدراس��یون 
نیز ب��ا تأیی��د س��خنان ارائه ش��ده 
پیش��نهاد تبدیل روز ملی صادرات به 
هفته ملی صادرات را مطرح کرد. وی 
همچنین از اینکه تش��کلی موازی با 
کنفدراسیون ایجاد شود، انتقاد کرد و 
آن را خالف فلسفه وجودی تشکل ها 
دانست. به اعتقاد این فعال اقتصادی 
این کار به معنای عقب گرد اقتصادی 
است.  سعید حسین زاده، عضو دیگر 
هیأت مدیره این کنفدراسیون تشریح 
کرد: در طول فعالیت خود توانستیم 
تشکل های ملی حوزه صادرات را زیر 
یک پرچم ق��رار داده و صدای بخش 
ص��ادرات را بلندتر کنیم. با انس��جام 
شکل گرفته، خواسته ها و انتظارات را 

بهتر از گذشته مطرح کرده ایم. 
وی ادامه داد: هرچه این کنفدراسیون 
و کمیس��یون قوی تر ش��ود یعنی اتاق 
ای��ران و بخ��ش  خصوص��ی بازوهای 

مشورتی قوی تری دارد. 
محمدمه��دی طباطبایی، مش��اور 
صادرات،  کنفدراس��یون  هیأت مدیره 

ب��ه م��اده 5 قان��ون بهبود مس��تمر 
محیط کسب وکار اشاره کرد و از اتاق 
خواس��ت که برای اجرایی شدن این 
وظیف��ه قانونی که بر عه��ده پارلمان 
بخش  خصوصی گذاش��ته شده است، 
اقدامات الزم انجام ش��ود.  در بخش 
پایانی این نشست، غالمحسین شافعی، 
رئیس اتاق ایران از اینکه صدای حوزه 
صادرات کش��ور رس��اتر از گذشته به 
گوش می رس��د و این کنفدراس��یون 
توانس��ته وزن خوبی در اقتصاد کشور 
پیدا کند، ابراز خرس��ندی کرد و ادامه 
داد: ارتب��اط بین کمیس��یون صادرات 
ات��اق ای��ران و کنفدراس��یون صادرات 
امری مبارک اس��ت. همین هماهنگی 
موجب ش��ده اتاق ایران از نظر دریافت 
آس��وده خاطر  صادراتی  مش��اوره های 
باش��د.  وی در ادام��ه از هیأت مدیره 
کنفدراس��یون صادرات خواس��ت که 
در مس��یر آموزش نیروه��ای خبره و 
صادرکنندگان حرفه ای بکوش��ند. به 
اعتقاد رئی��س اتاق ایران، کش��ور از 
نب��ود صادرکنندگانی که به کار خود 

واقف باش��ند، رن��ج می ب��رد. همین 
مسئله ادامه حضور ایران در بازارهای 

هدف را تهدید می کند. 
رئی��س پارلم��ان بخ��ش  خصوصی 
کش��ور در بخش دیگری از س��خنان 
خود با نگاه به بحث های مطرح ش��ده 
از س��وی کارشناس��ان اقتصادی دنیا 
مبنی بر اینکه آین��ده صادرات در مرز 
بین چین و هند رق��م خواهد خورد و 
جاده ابریشم نیز احیا خواهد شد، تأکید 
کرد: نباید نس��بت به ای��ن دو موضوع 
بی توجه بود. کنفدراسیون صادرات قبل 
از اینکه دیر ش��ود و زمان را از دس��ت 
بدهد، با برنامه ریزی دقیق ش��رایط را 
به نفع اقتصاد کش��ور فراهم کند.  وی 
همچنین از تعری��ف رابطه هماهنگ 
بین تولیدکننده و صادرکننده سخن 
گفت و افزود: این دو مکمل هم بوده 
و باید در ارتباط مس��تقیم با یکدیگر 
گام بردارن��د.  رئی��س ات��اق ایران از 
پیشنهاد مطرح ش��ده در مورد هفته 
مل��ی صادرات اس��تقبال کرد و آن را 
منوط ب��ه تصویب مرج��ع ذی صالح 
از  همچنی��ن  ش��افعی  دانس��ت.  
پیگیری های انجام شده از سوی اتاق 
ایران برای برگزاری روز ملی صادرات 
و نمایش��گاه های اقتص��ادی توس��ط 
تش��کل ها خبر داد و اعالم کرد: این 
دو مهم به زودی اجرایی خواهند شد. 
رئی��س پارلمان بخ��ش  خصوصی 
در پایان به مس��ئله تأس��یس تشکل 
صادرکنن��دگان نمونه اش��اره و آن را 
اقدام��ی غیرمنطقی خوان��د و گفت: 
در ی��ک حوزه باید تنها یک پرچم دار 
حضور داش��ته باش��د؛ داش��تن چند 
زمینه ساز سوءاستفاده های  پرچم دار، 
مختلف خواهد شد که مغایر با هدف 
اصلی اقتصاد چه در بخش  خصوصی 

و چه در بخش دولتی است. 

رئیس اتاق ایران درباره تأسیس تشکل صادرکنندگان: 

تأسیس تشکل های موازی مغایر با اهداف بخش  خصوصی است

از ح��دود ۸۱ هزار واحد مس��کن 
مه��ر پردی��س تاکنون ۱5 ه��زار و 
5۰۰ واح��د افتتاح ش��ده و تا میالد 
امام حسن مجتبی)ع( در ماه مبارک 
رمض��ان ۳ هزار واح��د دیگر تحویل 

متقاضیان خواهد شد. 
به گزارش ایس��نا، شرکت عمران 
شهرهای جدید قول داده واحدهای 
بالمعارض مس��کن مه��ر را تا پایان 
دولت یازدهم تحوی��ل دهد. در این 
خص��وص با توج��ه ب��ه افزایش وام 
مس��کن مهر از ۳۰ ب��ه ۴۰ میلیون 
توم��ان که ش��امل تم��ام واحدهای 
مس��کن مهر پردیس نیز شد، پروژه 
به صورت ش��بانه روزی فعال اس��ت 
و پیمان��کاران ب��ه س��رعت در حال 

آماده سازی واحدها هستند. 
گذش��ته  س��ال  آنک��ه  از  بع��د 
 ۸ و   ۱۱ فازه��ای  در  افتتاح های��ی 
ش��هر جدید پردیس صورت گرفت، 
ش��نیده ها حاکی از آن است که در 
آین��ده نزدیک ۱۷۰۰ واح��د در فاز 

پن��ج و ۳۰۰۰ واحد در یکی دیگر از 
فازها بهره برداری می شود. همچنین 
در فاز ۸ ش��اهد افتتاح خواهیم بود. 
البته ب��ا توجه به فعالیت همه جانبه 
در پردیس، امکان افتتاح همزمان در 

بسیاری از فازها وجود دارد. 
با اینک��ه تکمیل تم��ام واحدهای 
مس��کن مهر پردیس تا پایان دولت 
یازدهم کمی بعید به نظر می رس��د، 
به احتمال زیاد تا پایان س��ال شاهد 
ای��ن پ��روژه عظیم  جش��ن اختتام 
خواهیم بود، زیرا مشکالت نقدینگی 
ناشی از تورم و نبود تسهیالت بانکی 
مرتفع ش��ده و ساخت و س��از با روال 

طبیعی خود انجام می شود. 
یک سازنده مس��کن مهر پردیس 
آورده  از  قب��ل،  دول��ت  در  گف��ت: 
متقاضی��ان برای خدم��ات زیربنایی 
و روبنای��ی اس��تفاده ش��ده بود که 
باید به حس��اب مردم برگ��ردد زیرا 
آماده س��ازی بای��د از بودج��ه دولت 
تأمین شود و خدماتی مثل آب، برق، 

مسجد،  کالنتری،  مدرسه،  فاضالب، 
پارک و. . . باید توس��ط شرکت های 
خدمات رسان انجام شود. در گذشته 
چ��ون دول��ت بودجه ای ب��رای این 
کار نداش��ته مقداری از آورده مردم 
اس��تفاده ش��ده که باید س��ر جای 
خودش برگردد.  ای��رج رهبر افزود: 
احتماال تا ش��ش ماهه اول امس��ال 
نیمی از پردیس آماده می ش��ود و تا 
۲۲ بهمن شاهد افتتاح کامل مسکن 
مهر شهر جدید پردیس خواهیم بود. 
ب��ه گفته رهب��ر، قیم��ت در تمام 
و  کارشناس��ی  پردی��س،  فازه��ای 
اعالم ش��ده است. لذا افزایش قیمت 
نخواهیم داشت. مواردی وجود دارد 
ک��ه در برج ه��ای ۱۱ و ۱۴ طبق��ه 
به دلی��ل قفل ضدس��رقت و اطفای 
بیش��تری صورت  هزینه های  حریق 
گرفت��ه اما با توجه به اینکه مس��کن 
مه��ر اج��اره ۹۹ س��اله اس��ت این 
انجام  باید توس��ط دول��ت  هزینه ها 
افزایش  ش��ود. لذا متقاضیان نگران 

قیمت نباش��ند.  بع��د از آنکه اواخر 
س��ال گذش��ته، زنگ زندگی در فاز 
۸ پردی��س با افتتاح ه��زار واحد به 
صدا درآمد و عنوان شد برای تکمیل 
خدم��ات زیربنای��ی و روبنایی ۱۳۰ 
میلی��ارد تومان به پردیس اختصاص 
یافته، انتظار می رفت که با س��رعت 
گرفتن ساخت و س��ازها شاهد افتتاح 
پی در پ��ی فازهای مختل��ف پردیس 
باش��یم و تا پایان دول��ت واحدهای 
بالمع��ارض پردی��س تکمیل ش��ود، 
اما معدودی از س��ازندگان این رویه 
را جدی نگرفتن��د که پس از اخطار 
جدی توسط عمران پردیس و تهدید 
ب��ه ش��کایت از پیمان��کاران خاطی، 
ظاهرا این گروه از سازندگان فعالیت 

خود را آغاز کرده اند. 
در روزه��ای اخیر نی��ز قائم مقام 
وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن 
مهر اظهار ک��رد: برای اتمام پروژه ها 
در پردیس وزارت راه و شهرس��ازی 
تمام قد یاری رس��ان شرکت عمران 

اس��ت تا بتوانی��م این اب��ر پروژه ها 
را به اتمام برس��انیم و ش��ادی را به 
خان��ه مردم ش��ریف بیاوریم.  احمد 
اصغری مهرآب��ادی گفت: تحت هیچ 
ش��رایطی زیر ب��ار افزای��ش قیمت 
نخواهیم رف��ت و نمی گذاریم فرمان 
در دس��ت بعضی ها باشد. ما خود را 
تاب��ع مردم می دانیم و از محل یارانه 
کمک ه��ای خوبی به عمران پردیس 
تا یاری رسان ش��ان ش��ود.   می کنیم 
مهرآبادی همچنین در یک نشس��ت 
خبری اظهار کرد: دولت در ماه های 
اخی��ر ۸۰۰ میلیارد تومان از اس��ناد 
خزانه در اختیار وزارت نیرو قرار داد. 
۲۰۰میلیارد تومان نیز برای تکمیل 
و آماده س��ازی خدم��ات زیربنای��ی 
و روبنای��ی در اختی��ار وزارت راه و 
شهرس��ازی قرار گرف��ت. از این رقم 
۱۳۰ میلی��ارد توم��ان را به پردیس 
اختص��اص دادیم، چ��ون باید به داد 
پردیس می رس��یدیم و قول می دهم 

که پردیس امسال تمام شود. 

آخرین وضعیت مسکن مهر پردیس

مسکن

اصناف

حمل و نقل

رئیس اتاق اصناف مطرح کرد
تالش برای گران نشدن گوشت، برنج و 

روغن در ماه رمضان
رئیس اتاق اصناف کش��ور تأکید کرد: اگرچه مس��ئولیت 
قیمت گذاری برعهده ما نیس��ت اما اتاق اصناف تمام تالش 
خود را به کار خواهد گرفت تا با تنظیم بازار شرایطی ایجاد 
شود که قیمت هیچ یک از کاالهای مورد نیاز مردم حداقل 

در ماه مبارک رمضان افزایش نداشته باشد. 
عل��ی فاضلی در گفت وگو با ایس��نا اظه��ار کرد: در بحث 
کاالهای اساسی و سبد خانوار نخستین بحث ما آن است که 
در ماه مبارک رمضان تأمین این مواد دچار مشکل نشود، بر 
همین اساس نحوه توزیع کاال در بازار به گونه ای خواهد بود 
که مازاد نیاز باش��د.  وی ادام��ه داد: در حوزه قیمت گذاری 
نیز اگرچه مس��ئولیت با سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار 
اس��ت اما ما براس��اس ش��رایط عرضه و تقاضا تالش داریم 
قیمت کاالهایی مانند گوش��ت قرمز و سفید، برنج و روغن 
هیچگونه افزایش��ی نداشته باشد.  رئیس اتاق اصناف تهران 
همچنین متذکر ش��د: با توجه ب��ه برنامه ریزی های صورت 
گرفت��ه به احتمال زیاد ش��اهد هیچگونه افزایش قیمتی در 
ماه رمضان نخواهیم بود و بازرس��ی های ما در سراسر کشور 
در ای��ن مدت افزایش خواهد یاف��ت و تمرکز ما بر تخلفات 

خواهد بود تا مشکلی در حوزه قیمت ها ایجاد نشود. 
فاضلی ادام��ه داد: در مورد کاالهایی ک��ه در ماه مبارک 
رمضان به طور گس��ترده مورد اس��تفاده ق��رار می گیرند نیز 
تاکنون در حوزه زولبیا و بامیه صحبت هایی مطرح شده، اما 
در حوزه های��ی مانند نان هیچگونه افزایش قیمتی نخواهیم 
داشت و افزایش قیمت باید پیش از عملیاتی شدن به اطالع 
اتاق اصناف رس��یده و پس از آن تأیید کمیسیون نظارت را 
کس��ب کرده باش��د. تاکنون نیز در این خصوص اتفاقی رخ 
ن��داده و اگ��ر در حوزه ای تصمیم به افزای��ش قیمت گرفته 
ش��ده، ب��دون مصوبه ات��اق اصناف و کمیس��یون مربوطه و 

غیرقانونی بوده است. 

واگذاری بیش از ۵۰ مرکز سوخت 
هواپیما به بخش خصوصی

مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی ایران 
از برگزاری مناقصه بین ش��رکت های زنجیره ای برای توزیع 
س��وخت هواپیمایی خبر داد و گفت: در این راس��تا بیش از 
5۰ مرکز سوخت هواپیما به بخش خصوصی واگذار می شود. 
منص��ور ریاحی در گفت وگو با ایس��نا، ب��ا تأکید بر اینکه 
دول��ت باید نقش تصدی گ��ری را واگذار کن��د، اظهار کرد: 
۸۰درص��د اقتصاد ای��ران دولتی و ۲۰درص��د آن متعلق به 
بخش خصوص��ی اس��ت. با توجه ب��ه سیاس��ت های ابالغی 
مق��ام معظ��م رهب��ری در اقتص��اد مقاومت��ی و اصل ۴۴، 
دخالت ه��ای دولت باید حاکمیتی باش��د. وی با بیان اینکه 
یک��ی از اقداماتی که در راس��تای کاه��ش تصدی گری های 
دول��ت در ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفت��ی انجام 
می ش��ود، ایجاد خطوط تجاری جدید در بخش برند است، 
تصری��ح کرد: این اقدام منافع زی��ادی برای بخش خصوصی 
دارد. بخش خصوصی با وارد ش��دن در ش��رکت های صاحب 
نشان نقش و س��هم بیشتری در توزیع فرآورده و در نتیجه 
س��ود بیش��تری دارد و خدمات مطلوب ت��ری ارائه می کند. 
مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ادامه داد: 
مراکز سوخت گیری هواپیما در شرکت ملی پخش به هفت 
خوشه تقسیم شده اند. برای این اقدام حدود یک سال است 
کار کارشناسی انجام شده و قرار است در این زمینه مناقصه 
برگزار ش��ود. در این راستا ش��رکت های صاحب صالحیت 
ک��ه می توانند در این قضیه ایفای نقش کنند شناس��ایی و 
ارزیابی خواهند ش��د. در نهایت بیش از 5۰ مرکز س��وخت 
طبق فرآیندی که در آینده اعالم می شود به بخش خصوصی 
واگذار می ش��ود )با فرآیندی که بعدا اعالم می شود.( ریاحی 
از تدوین دس��تورالعمل اجرایی ورود شرکت های زنجیره ای 
توزیع س��وخت هواپیمایی  خبر داد و گفت:  در این راس��تا 
س��ه فراخوان اعالم و معیارهای ارزیابی تعیین ش��ده است. 
همانطور که ذکر ش��د به طور کلی کش��ور به هفت خوش��ه 
برای س��وخت گیری هواپیما تقسیم شده که یک خوشه آن 

در سال جاری به صورت پایلوت وارد مناقصه می شود. 

نفت

وزارت نفت چند قدم تا اجرای نخستین 
تکلیف خود فاصله دارد؟ 

مع��اون اول رئیس جمه��وری و رئیس س��تاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی تکالیف و پروژه های اولویت دار وزارت نفت 
را برای اجرا در سال ۱۳۹۶ ابالغ کرد که افزایش ۱۰۰ هزار 
بش��که ای تولید نفت خام میدان های مشترک غرب کارون 
و رس��یدن به ظرفیت ۳5۰ هزار بش��که در روز یکی از این 

تکالیف بود. 
به گزارش ایس��نا، میادین نفتی آزادگان، یادآوران و یاران 
به دلیل وسعت، ذخیره و اشتراکی که با عراق دارند، همواره 
مورد توجه مس��ئوالن وزارت نفت و توسعه آنها مورد تأکید 
مقامات کش��ور بوده اس��ت، به طوری که اسحاق جهانگیری 
مج��ددا در آخری��ن تکلیفی که برای وزارت نفت در س��ال 
۱۳۹۶ تعیین کرده، بر توسعه و افزایش تولید از این میادین 
تأکی��د کرده اس��ت. طبق آخری��ن اطالعاتی که از س��وی 
سیدنورالدین ش��هنازی زاده، مدیرعامل شرکت مهندسی و 
توسعه نفت  )متن(، ارائه شده، به طور کلی نفت درجای کل 
غرب کارون ۶۷ میلیارد بش��که است که بخش زیادی از آن 

را نفت سنگین تشکیل می دهد. 

میدان نفتی آزادگان
طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی بای بک یا همان 
بیع متقابل با یک شرکت چینی بوده است. فاز یک آزادگان 
ش��مالی در اواسط سال ۱۳۹5 افتتاح ش��د و طبق آخرین 
اخبار در ح��ال حاضر روزانه ۷5 هزار بش��که از این میدان 

تولید می شود. 
برخالف میدان آزادگان ش��مالی، قرارداد میدان آزادگان 
جنوبی بیع متقابل نبود. برای توسعه این میدان ابتدا حدود 
۱۰ سال پیش قراردادی با یک شرکت ژاپنی و بعد اروپایی 
بسته ش��د، اما ادامه پیدا نکرد. در نهایت توسعه این میدان 
توس��ط یک ش��رکت چینی پیگیری شد، اما آن هم متوقف 
ش��د و به واسط منابع داخلی توس��عه این میدان ادامه پیدا 
کرد. طبق آخرین اخبار روزانه ۸۰ هزار بش��که نفت خام از 

میدان آزادگان جنوبی تولید می شود. 

میدان نفتی یادآوران
در حال حاضر روزانه ۱۱5 هزار بشکه نفت خام از میدان 
نفت��ی ی��ادآوران تولید می ش��ود و میزان تولی��د از فاز یک 
می��دان یادآوران ت��ا ۱۳5 هزار بش��که در روز قابل افزایش 
اس��ت. همزمان مدارک فاز دو برای مذاکره با ش��رکت هایی 
که قرار اس��ت با ایران در توسعه این میدان همکاری کنند 
آغاز می ش��ود که توس��عه فاز دو میدان نفت��ی یادآوران در 
قالب قرارداد IPC محقق ش��ود. اگر توسعه فاز دو یادآوران 
در قالب مناقصه صورت بگیرد شرکت هایی که برای توسعه 
میدان نفتی آزادگان اعالم آمادگی کرده اند، از جمله ش��ل، 

توتال، اینپکس، انی و... حضور خواهند داشت. 

میدان نفتی یاران
براساس آخرین اخبار ارائه شده از سوی مسئوالن، تولید 
زودهنگام از میدان یاران جنوبی ظرف دو ماه آینده صورت 
خواه��د گرف��ت و پس از آن ش��اهد تولید ۱۰هزار بش��که 
زودهن��گام از میدان یاران جنوبی خواهیم بود و متعاقب آن 

تولید از این میدان به تولید ۲5 هزار بشکه خواهد رسید. 
 درح��ال حاض��ر روزانه ۳۰ هزار بش��که از می��دان یاران 
 HOA ش��مالی تولید می شود و قرار است در قالب قرارداد
که با ش��رکت صنعت نفت و گاز پرش��یا منعقد شده، یاران 
ش��مالی و جنوبی یکپارچه ش��ده و با یکپارچه سازی آنها و 
اس��تفاده از تکنولوژی های IOR و EOR تولید از یاران در 

مجموع به حدود ۹۰ هزار بشکه در روز برسد. 

جمع بندی
براس��اس این گزارش طبق آخرین اخبار، در حال حاضر 
تولید از میدان نفتی آزادگان شمالی روزانه ۷5 هزار بشکه، 
تولید از میدان نفتی آزادگان جنوبی روزانه ۸۰ هزار بشکه، 
تولی��د از میدان نفتی یادآوران ۱۱5 هزار بش��که و تولید از 
میدان نفتی یاران ش��مالی روزانه ۳۰ هزار بش��که است. به 
عبارت دیگر، به طور کلی حدود ۳۰۰ هزار بش��که از میادین 
مش��ترک غرب کارون تولید می ش��ود که به گفته مسئوالن 
قرار اس��ت تا آخر خرداد ماه تولی��د از این میادین به ۳5۰ 

هزار بشکه در روز برسد. 



36 روز دیگر یعنی هشتم تیرماه، 
یک سال می شود که دولت نرخ سود 
را ب��ه ۱۸درصد کاهش داده اس��ت، 
اگرچ��ه بانک ها به آن چندان پایبند 
نبودند، اکنون هم گویا دوباره فصل 

داغ کاهش نرخ فرا رسیده است. 
به گزارش مهر، پرونده نرخ س��ود 
بانکی باز هم از کارتابل شورای پول 
و اعتبار بیرون آمده تا شاید یک بار 
دیگر، آق��ای رئیس کل و س��ایرین 
دور میز جلسات، به یک جمع بندی 
برس��ند و در نهایت، تصمیمی جدی 
برای ای��ن معضل کنونی نظام بانکی 
ایران و م��ردم بگیرن��د. واقعیت آن 
است که نرخ س��ود بانکی اکنون به 
یک کالف س��ردرگم تبدیل شده که 
نه تنه��ا بانک ها و بان��ک مرکزی به 
دنبال یافتن سرنخی از یک تصمیم 
منطقی در این زمینه هس��تند، بلکه 
م��ردم هم به دنبال آن هس��تند که 
بدانند ای��ن نرخ، چه سرنوش��تی را 
برای ذره ذره پس اندازهای شان رقم 

خواهد زد. 
البت��ه در این میان م��ردم هم دو 
دسته اند؛ یک دسته سپرده گذاران و 
دیگری وام بگیران. گروه اول، قاعدتا 
ب��ا کاهش نرخ س��ود بانک��ی موافق 
نب��وده و هم��ه ت��الش خ��ود را هم 
خواهند کرد تا این نرخ کاهش نیابد، 
البته این تالش بیشتر در رفتارهای 
آنها نمودار شده اس��ت؛ رفتاری که 
ورود و خروج منابع به بانک ها را رقم 
می زند و گاه آنقدر پرنوسان است که 
بانکداران به راحتی نمی توانند با آنها 

کنار بیایند. 
نه تنه��ا  ام��ا،  دوم  دس��ته  در 
خوش بینی نس��بت ب��ه کاهش نرخ 
سود بانکی وجود ندارد، بلکه عموما 
آنه��ا از ت��ه دل راض��ی ب��ه کاهش 
نرخ هس��تند ت��ا در س��ود وام هایی 
ک��ه می گیرند، تغییراتی محس��وس 
حاصل ش��ود. رضایتی ک��ه در مورد 
وام گیرن��دگان ب��زرگ ک��ه بیش��تر 
واحدهای تولیدی و صنعتی هستند، 
بیشتر دیده می شود و البته، بدبینی 
نسبت به کاهش نرخ سود وام ها نیز 

بیشتر است. 

پرداخت وام با نرخ ۲۷درصدی 
از سوی برخی بانک ها

یکی از صنعتگ��ران، در این رابطه 
می گوی��د: وضعیت دریافت س��ود از 
وام های بانکی ب��رای تولیدکنندگان 
و صنعتگران، اکنون اصال در شرایط 
خوب��ی قرار ن��دارد و ه��ر بانکی که 
مراجعه می کنیم، برای پرداخت وام، 
یا مبلغی را س��پرده گیری می کند یا 
اینکه نرخ را آنق��در باال می بندد که 
عم��ال دریاف��ت وام از بانک و برخی 

اش��خاص برای تولیدکنندگان فرقی 
نکند، این طور عمال مردم، تش��ویق 
به حرکت به س��مت منابع غیربانکی 
می ش��وند که عمدتا نرخ سودی باال 
دارد.  او می افزای��د: اکن��ون حت��ی 
برخی بانک ه��ای دولتی ه��م، نرخ 
سود برای اعطای وام را تا ۲۷درصد 
هم اع��الم می کنند و متأس��فانه به 
دلی��ل مش��کالتی که اکن��ون مردم 
با آنه��ا مواجه هس��تند، گاه مجبور 
می ش��وند به بهای پرداخت این نرخ 
س��ود، وام را دریاف��ت کنند. این در 
حالی اس��ت ک��ه باره��ا و بارها این 
موض��وع به بانک مرک��زی گزارش و 
حتی مذاکراتی هم با معاونت نظارت 

هم انجام شده است. 
این تولیدکننده می گوید: نرخ سود 
بانک��ی اکنون به یک��ی از پروژه های 
مهم دول��ت دوازدهم تبدیل ش��ده 
اس��ت؛ این دول��ت موظ��ف و البته 
مکلف اس��ت که طبق وعده هایی که 
رئیس جمه��ور در زم��ان رقابت های 
انتخاباتی داده اس��ت، نرخ س��ود را 
اصالح کند. البته نرخ س��ود یکی از 
پروژه ه��ای مهم اص��الح نظام بانکی 
هم هس��ت که باید هر چه سریع تر 

کلید بخورد. 
او معتقد است که در رابطه با نرخ 
سود، دیگر جای سعی و خطا نیست 
و دولت باید یک بار برای همیش��ه، 
به ص��ورت غیردس��توری و خارج از 
جلسات و شوراهایی که عمال منجر 
به دور زدن مصوبات از سوی بانک ها 
می شود، پرونده نرخ سود را ببندد. 

معرفی بانک های متخلف در نرخ 
سود به هیأت انتظامی

علی نصیری، مدیر نظارت بر بانک ها 
و موسسات اعتباری بانک مرکزی در 
این رابطه به خبرن��گار مهر می گوید: 
بانک ها مکل��ف هس��تند از مصوبات 
شورای پول و اعتبار و تصمیمات بانک 
مرکزی در خصوص نرخ س��ود بانکی 
تبعیت کرده و به درستی آن را اجرایی 
کنند، بر همین اساس با بانک هایی که 
نرخ س��ود را رعایت نمی کنند، به طور 

قطع برخورد خواهد شد. 
وی پیش��تر از ارس��ال اس��امی ۱۰ 
بان��ک و مؤسس��ه اعتباری ب��ه دلیل 
تخطی از نرخ س��ود مصوب به هیأت 
انتظامی خبر داده و اعالم کرده بود که 
موسسات و بانک هایی که از نرخ سود 
مصوب عدول می کنند، حسب قانون 
پولی و بانکی کشور، به هیأت انتظامی 
ارجاع داده می شوند و این هیأت آرای 
خود را در ای��ن باره صادر می کند که 
در همین ارتباط هم، طی س��ه سال 
گذش��ته، پرونده بی��ش از ۲۰ بانک و 
مؤسسه اعتباری با موضوعات مختلف 

به هیأت انتظامی ارجاع شده است. 
نصیری گفت: از این میان ۱۰ بانک 
و مؤسس��ه اعتباری با موضوع تخطی 
از نرخ س��ود بانکی به هیأت انتظامی 
ارجاع و هم اکنون احکام برخی از آنها 
نی��ز در این خصوص ب��رای آنها صادر 

شده است. 
البته ولی اهلل س��یف، رئیس کل بانک 
مرکزی هم در پاس��خ به سوال خبرنگار 
مهر، خبر از بررس��ی کاهش نرخ س��ود 

بانکی در جلسات پیش روی شورای پول 
و اعتبار داده و اعالم کرده بود: گزارشی 
را به ش��ورای پول و اعتبار ارائه خواهیم 
داد که براس��اس آن، ممکن است نرخ 
سود بانکی در سال جاری کاهش یابد، 
ام��ا مهم تر از کاهش نرخ س��ود، تعادل 
در عرضه و تقاض��ای نقدینگی در بازار 
اس��ت که بتواند نرخ سود را پایدار نگاه 
دارد.  وی تصریح کرد: با ایجاد انضباط 
می توان تا حدود زیادی روی نرخ س��ود 
مدیری��ت اعمال ک��رد، در عین حال با 
هماهنگی ه��ای ص��ورت گرفت��ه میان 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار و بانک 
مرکزی روی ب��ازار بده��ی، امیدواریم 
بتوانی��م این موضوع را قابل دس��ترس 
داش��ته باشیم.  س��یف در پاسخ به این 
سوال که بانک ها معتقدند که نرخ تمام 
شده پول باال است، تأکید کرد: بانک ها 

باید این نرخ را کاهش دهند. 

سیر تحوالت نرخ سود از سال 
۸۳ تا ۹۶

آنگون��ه ک��ه آم��ار می گوی��د، طی 
سال های 63 تا 6۸ نرخ سود تسهیالت 
در عقود مبادله ای حداکثر ۱۲درصد و 
حداق��ل ۴درصد بوده اس��ت. گفتنی 
اس��ت در این ایام نرخ سود ۴درصدی 
به منظور پرداخت تسهیالت به بخش 
کش��اورزی از س��وی بان��ک مرکزی 
مصوب ش��ده بود، اما از س��ال 6۹ تا 
۷۱ کف و سقف نرخ سود بانکی تغییر 
کرد، به گونه ای که کف نرخ سود برای 
بخش کشاورزی 6درصد و سقف نرخ 
ب��رای بخ��ش بازرگان��ی و خدمات و 

صادرات ۱۸درصد و باالتر تعیین شد. 
در س��ال های ۷۲ و ۷3 اما نرخ سود 
باز دس��تخوش تغییراتی ش��ده و کف 
نرخ در این دو س��ال ۱۲درصد و سقف 
۲۴درصد تعیین شده بود؛ درحالی که 
ط��ی س��ال های ۷۴ تا ۷۹ نرخ س��ود 
بازهم مدار صعودی را برای بخش های 
مختلف اقتص��ادی در پی��ش گرفت، 
به گونه ای که نرخ س��ود در این سال ها 
حداق��ل ۱۲درصد و حداکثر ۲۵درصد 
تعیین و اعمال ش��ده بود.  در سال ۸۰ 
کف نرخ سود ۱۴درصد و سقف حداقل 
۲3درصد تعیین ش��د، اما س��ال های 
۸۱ ت��ا ۸3 کف نرخ س��ود ۱3 و ۱3.۵ 
درصد و س��قف حداقل ۲۲درصد بود. 
در سال ۸۴ کف نرخ سود ۱۵ و سقف 
۱6درص��د ب��ود، اما در س��ال ۸۵ نرخ 
سود ۱۴درصدی برای تمام بخش های 
اقتصادی تعیین ش��ده بود.  آنگونه که 
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک 
مرکزی اعالم کرده، طی سال های ۸6 
تا ۸۸ ه��م نرخ س��ود ۱۲درصد برای 
تمام بخش های اقتصادی حاکم بود. اما 
سال های ۸۹ و ۹۰ نرخ سود دامنه نرخ 
سود ۱۱درصد و ۱۴ درصد بود. در عین 
حال، سال های ۹۱ و ۹۲ هم نرخ سود 
۱۴ و ۱۵درصدی از سوی شورای پول 
و اعتبار به تصویب رسیده و به بانک ها 
ابالغ شده بود،ولی در سال ۹3 نرخ سود 
از ۱۵درصد به ۲۱ و ۲۲درصد افزایش 
یافت و در س��ال ۹۴ ه��م در مقاطعی 
نرخ سود ۲۱درصد و در ماه های پایانی 
۲۰درصد مصوب شده بود، اما در سال 
۹3 ه��م نرخ س��ود ۲۰درصدی حاکم 
بود.  در همین حال براس��اس مصوبه 
یک هزار و دویست و بیس��تمین جلسه 
ش��ورای پول و اعتبار در مورخ هشتم 
تیر ماه ۹۵ نرخ س��ود تسهیالت عقود 
مش��ارکتی و غیر مش��ارکتی حداکثر 
معادل ۱۸درصد تعیین شد. همچنین 
نرخ س��ود تس��هیالت بانک کشاورزی 
برای تسهیالت س��رمایه گذاری معادل 
۱۵درص��د و برای تس��هیالت معادل 
۱۸درصد اعالم ش��د.  حال پرونده نرخ 
سود بانکی باز هم به همان میز معروف 
ش��ورای پول و اعتبار بازگش��ته است؛ 
ش��ورایی که به نظر می رسد در دولت 
دوازدهم مس��ئولیت س��نگینی هم به 
دوش دارد، به خصوص اینکه مناظرات 
انتخاباتی ای��ن دوره از انتخابات، چند 
محور اساسی داش��ت که یکی از آنها، 
اصالح نظام بانکی و نرخ سود بود. اینجا 
است که دوباره، چش��م ها را به سمت 
س��اختمان بانک مرک��زی در خیابان 
میرداماد می کشاند، اما از همه مهم تر، 
هر تصمیمی در این رابطه، سپرده ها را 
ممکن است به بازارهای سفته بازانه ای 
همچ��ون طال، ارز و ش��اید ه��م بازار 

مسکن بکشاند. 

آیا کاهش بیشتر نرخ سود بانکی در شرایط کنونی اقتصاد ایران سیاستی مناسب است؟

نرخ سود بانکی، تثبیت یا کاهش؟

یک اقتصاددان اولویت های اقتصاد 
ایران را تامی��ن نقدینگی بنگاه های 
اقتص��ادی، مقررات زدای��ی و رف��ع 
حل مس��ئله پیچیدگی بوروکراسی، 
ب��ا  اقتص��ادی  رواب��ط  برق��راری 
کش��ورهای دیگ��ر دنی��ا و تقوی��ت 

بخش خصوصی می داند. 
حمی��د دیهی��م در گفت وگ��و با 
ایس��نا، درباره اولویت های اقتصادی 
دولت دوازدهم، اظه��ار کرد: اکنون 
یکی از مهم ترین مش��کالت اقتصاد 
ای��ران این اس��ت ک��ه بانک ها پول 
کاف��ی ندارند، در حال��ی که صنایع 
نیز به شدت به نقدینگی و تسهیالت 
ارائه شده از سوی بانک ها نیاز دارند. 
وی اف��زود: از طرفی دیگر بانک ها 
نی��ز طلب های ش��ان را نمی توانن��د 
وصول کنند و مطالبات بانکی ارقام 

بزرگی دارد، به این صورت که دولت 
وام ه��ای زیادی پرداخ��ت کرده که 
این وام ها به بانک ها پس داده نشده 
اس��ت، در نتیجه بانک ها با مش��کل 
منابع روبه رو هس��تند. ب��ه هرحال 
بای��د نقدینگی در اختیار واحدهایی 
ق��رار گیرد که زیر ظرفیت های خود 
کار می کنند تا بتوانند تولید خود را 

افزایش دهند.  
ای��ن اقتص��اددان همچنین گفت: 
یک��ی از روش هایی که اکنون وجود 
دارد خری��د دین اس��ت. خرید دین 
در گذش��ته تح��ت عن��وان تنزی��ل 
مج��دد انجام می ش��د. این ش��یوه 
در کش��ورهای پیش��رفته نی��ز اجرا 
می ش��ود. ب��ه این ترتیب اس��ت که 
بانک ه��ا مث��ال وقت��ی وام مس��کن 
می دهن��د و می توانند اس��ناد را به 

بان��ک مرک��زی ببرند و اگ��ر بانک 
مرک��زی متوجه ش��ود ک��ه با روش 
درس��ت و طبق سیاس��ت های بانک 
وام داده ش��ده اس��ت، وام مسکن را 
تنزی��ل می کند و ب��ا بهره کم همان 
مقدار پول را در اختیار بانک ها قرار 
می ده��د و بانک ه��ا می توانن��د وام 

دهند. 
او ادامه داد: با چنین روشی عمال 
همیش��ه پول در اختیار تولیدکننده 
وجود دارد و نرخ ه��ای بهره نیز کم 
اس��ت. قبل از انقالب این سیاس��ت 
وج��ود داش��ت و بانک ه��ا ب��ا بهره 
۴ درص��د ب��ه بخ��ش کش��اورزی با 
بهره ۷تا۸ درص��د در بخش صنایع 
و با بهره ۱۱ ت��ا ۱۲درصد به بخش 
بازرگانی سود پرداخت می کردند. با 
ای��ن روش نقدینگ��ی موجود باعث 

ایج��اد تورم نمی ش��ود و عرضه کل 
نی��ز افزایش می یابد. به نظر من این 
اولویت دولت دوازدهم  باید  موضوع 
قرار گیرد.  این اقتصاددان همچنین 
گف��ت: مس��ئله بع��دی ک��ه دولت 
باید به آن رس��یدگی کند مس��ئله 
بوروکراسی های شدید دولتی است. 
بخش خصوصی هر کاری که بخواهد 
انجام دهد با مش��کل بوروکراس��ی 
رو به رو است که همچنان دامنگیرش 
است. بس��یاری از کشورها با حذف 
مق��ررات خ��ود کاری کرده ان��د که 
مش��کل بوروکراسی حل شده است. 
اکن��ون نی��ز دولت باید س��عی کند 
بخ��ش خصوصی را تقوی��ت کند و 
ب��رای ای��ن کار بای��د کارایی بخش 
دولتی باال ب��رود همچنین مقررات 
زائد را حذف و زمینه را برای فعالیت 

بخش خصوصی فراهم کند. 
دیهیم اظهار کرد: دولت همچنین 
بای��د قویا ب��ه دنبال این باش��د که 
بخ��ش دولت��ی را کوچک ک��رده و 
بخ��ش خصوصی بزرگ تر ش��ود. در 
هر دولتی که اقتصاد در آن متمرکز 
اس��ت زمینه ایج��اد فس��اد و رانت 

فراهم می شود. 
وی ادام��ه داد: همچنی��ن اکنون 
یکی از مهم ترین مسائلی که اقتصاد 
ما به آن نی��از دارد برقراری ارتباط 
اقتصادی با دنیاست. ما نمی خواهیم 
مثل کره ش��مالی باشیم، باید ارتباط 
اقتصادی با کش��ورهای دیگر برقرار 
کنی��م و برقراری ارتباط اقتصادی با 
کش��ورهای دنیا و ورود س��رمایه به 
کشور ما به رش��د و رونق اقتصادی 

کمک خواهد کرد. 

انتظارات از دولت دوازدهم

تامین نقدینگی اولویت نخست دولت دوازدهم باشد

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.irپول و بانـک چهارشنبه4
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خبرنــامه

گزارش2

تغییرات نرخ کارمزد خدمات بانکی به بانک ها ابالغ 
شد

اعالم نرخ جدید برای صدور هر برگ 
دسته چک

کارمزد صدور دس��ته چک پس از شخصی سازی، براساس 
سیستم صیاد هر برگ به مبلغ ۱.۲۰۰ ریال خواهد بود. 

به گزارش »فرصت امروز« بان��ک مرکزی تغییرات جزیی 
درب��اره انواع و میزان حداکثر و حداقل نرخ های قابل وصول 
کارم��زد خدمات بانکی )ریال��ی( را اعمال و به بانک ها ابالغ 

کرد. 
براساس بخشنامه ش��ماره ۲۱۸۵۴6  /۹۵ مورخ ۱۱  /۷  /۹۵ 
موضوع حداکثر نرخ های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی 
)ریالی( و با عنایت به طرح برخی ابهامات از س��وی ش��بکه 

بانکی کشور به این شرح مقرر شد: 
۱- کارم��زد ضمانت نامه های دارای وثایق ترکیبی )ردیف 
ش��ماره ۱۱(، پ��س از کس��ر س��پرده نق��دی از مبل��غ کل 
ضمانت نامه، متناس��ب با س��هم هر یک از وثایق و نرخ های 

متناظرآن، محاسبه می شود. 
۲- ن��وع خدم��ت من��درج در بند ۹  -۱  -6 ردی��ف 66، به 
»چک ه��ای واگ��ذاری عهده س��ایر بانک ها« تغیی��ر یابد و 

کارمزد مربوط متوجه ذی نفع چک خواهد بود. 
3- کارمزد صدور دس��ته چ��ک موضوع ردیف ۱۱  -۱  -66 
پس از ش��خصی سازی، براس��اس سیستم صیاد هر برگ به 

مبلغ ۱.۲۰۰ ریال خواهد بود. 
در ضم��ن مج��ددا تاکید می ش��ود بانک ها و موسس��ات 
اعتب��اری می توانند به منظور رقابت ب��ا یکدیگر، حداکثر تا 
3۰۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابالغی، نرخ های کارمزد 

کمتری را اعمال کنند. 

دالر ۲۲ تومان گران شد
صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را 3.۷۵۷ تومان و هر 
قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را ۱.۲۰۹.۰۰۰ تومان تعیین 
کردند که نش��ان دهنده رش��د قیمت دالر و همچنین نوسان 
قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار آزاد تهران ۴.۲33 تومان 
و هر پوند نیز ۴.۸۷3 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 
6۵۲.۰۰۰ تومان و هر ربع سکه 3۷۱.۰۰۰ تومان فروخته شد. 
هر س��که یک گرمی ۲۵۷.۰۰۰ تومان خرید و فروش شد و هر 

گرم طالی ۱۸ عیار ۱۱۵.۲۰۰ تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.۷۵۷دالر آمریکا

۴.۲33یورو اروپا

۴.۸۷3پوند انگلیس

۱.۰3۸درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۴۹۹.۰۰۰مثقال طال

۱۱۵.۲۰۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۱۸3.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۰۹.۰۰۰سکه طرح جدید

6۵۲.۰۰۰نیم سکه

3۷۱.۰۰۰ربع سکه

۲۵۷.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد
۱۵۰ راهکار بهبود رتبه ایران در 

کسب و کار بانک جهانی
مرک��ز پژوهش های مجلس اقدامات الزم برای بهبود رتبه 
ایران در گزارش س��ال ۲۰۱۸ انجام کسب و کار بانک جهانی 

را تشریح کرد. 
ب��ه گزارش »فرصت امروز« دفتر مطالعات اقتصادی مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس ب��ا بیان این مطلب ک��ه طبق آخرین 
گ��زارش انجام کس��ب و کار بان��ک جهانی در س��ال ۲۰۱۷، 
جمهوری اس��المی ایران در رتبه ۱۲۰ از میان ۱۹۰ کش��ور 
جه��ان و در جایگاه ش��انزدهم در میان ۲۵ کش��ور منطقه 
سند چش��م انداز قرار گرفته است، افزود: مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی با توجه به جایگاه نامطلوب ایران در 
رتبه بندی انجام کسب و کار، مجموعه مطالعات »راهکارهای 
بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کس��ب و کار بانک جهانی« 
را در س��ال های ۱3۹۲-۱3۹3 تهیه و منتشر کرده است. در 
این مطالعات راهکارهایی برای وضع، حذف یا اصالح قوانین، 
مقررات و رویه های اجرایی با هدف دس��تیابی کشور به رتبه 

اول در میان کشورهای سند چشم انداز ارائه شده اند. 
در گ��زارش حاضر نیز در مجموع ۱۵۰ م��ورد از اقدامات 
الزم برای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کس��ب و کار به 
تفکی��ک نهادها و دس��تگاه های اجرایی مس��ئول پس از به 
روز رس��انی راهکارهای پیشنهادی مطالعات گذشته با توجه 
ب��ه اقدامات صورت گرفته در دو س��ال اخیر ارائه ش��ده که 
این مجموعه می تواند مبنایی برای اصالحات س��ال های آتی 
فراهم کند و م��الک ارزیابی عملکرد نهادهای مس��ئول در 

بهبود رتبه ایران قرار گیرد. 

همکاری های بانکی ایران و عمان 
گسترش می یابد

در سفر ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی به عمان، دو 
کشور به منظور گسترش همکاری های دو جانبه به توافقاتی 
دس��ت یافتند که از آن جمله می توان به اتصال ش��بکه های 
پرداخت بانکی دو کش��ور از طریق سیس��تم سوییچ های دو 

طرف اشاره کرد. 
ب��ه گزارش بان��ک مرکزی، در جریان س��فر دکتر ولی اهلل 
س��یف به مسقط که روز دوش��نبه در رأس هیأت عالی رتبه 
بانک��ی و به منظور پیگیری توافق های انجام ش��ده میان دو 
کش��ور در س��فر اخیر رئیس جمهوری انجام ش��د، دو طرف 
به تصمیم مش��ترکی برای تسهیل در روابط بانکی میان دو 

کشور دست یافتند. 
در این دیدار ولی اهلل سیف و حمود سنگور الزجالی، ضمن 
تعیین مس��ئوالن کمیته مشترک از س��وی طرفین، درباره 
اتصال شبکه های پرداخت بانکی دو کشور از طریق سیستم 
سوییچ های طرفین به منظور دسترسی دارندگان کارت های 
بانکی ایران و عمان به خودپردازها و دس��تگاه های پذیرنده 
توافق کردند.  همچنین در این جلس��ه مقرر ش��د به منظور 
بس��ط همکاری دو جانبه میان دو کش��ور، ش��عب بانک های 
صادرات ایران و ملی مستقر در عمان فعال شوند. در همین 
راس��تا و با هدف تس��هیل تجارت دوجانبه میان دو کشور، 
مقرر شد روابط کارگزاری بانکی فی مابین بانک های تجاری 
و اس��تفاده از خدمات بانک های عمان��ی در حوزه اعتبارات 

اسنادی و ضمانت نامه های بانکی توسعه یابد. 
گفتنی اس��ت برگزاری دوره های آموزشی بانکی در زمینه 
بانکداری اس��المی، خزانه داری ارزی و حوزه های نظارتی از 
دیگر دستاوردها و توافقات حاصل شده در این سفر است. 

براس��اس توافق صورت گرفته میان رؤس��ای کل دو بانک 
مرکزی، مقرر شد مسئوالن فنی بانک های مرکزی و تجاری 
دو کش��ور ظرف مدت یک ماه مس��ائل فنی را مورد بحث و 
بررسی قرار داده و پیشنهادهای مناسبی را برای حل و فصل 
م��وارد مدنظر طرفی��ن در پایان م��اه به رؤس��ای کارگروه 
مش��ترک بانکی ارائه کنند.  گفتنی اس��ت در این سفر یک 
روزه، جمع��ی از مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی، 

رئیس کل بانک مرکزی را همراهی کردند. 

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد
تصویب آیین نامه حاکمیت شرکتی در 

موسسات بیمه
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تصویب 
نهای��ی آیین نامه حاکمیت ش��رکتی در موسس��ات بیمه در 
جلس��ه اخیر ش��ورای عالی بیمه خبر داد.  به گزارش ایسنا، 
عبدالناصر همتی با اش��اره به تحول انجام گرفته در ساختار 
صنعت بیمه، افزایش تعداد ش��رکت های بیمه و گس��ترش 
رقابت بین آنها، استقرار حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه 
را یک ضرورت دانست و گفت: وضع شیوه های نوین نظارتی 
و مقررات متناس��ب با س��اختار جدید صنعت بیمه در قالب 
آیین نامه حاکمیت ش��رکتی برای اطمینان از رعایت حقوق 
ذی نفعان صنعت بیمه، خصوص��ا بیمه گذاران اجتناب ناپذیر 
اس��ت.  به گفته رئیس ش��ورای عالی بیمه، موسس��ات بیمه 
از ای��ن پ��س موظ��ف خواهند بود ام��ور خ��ود را از طریق 
هیات مدی��ره و هیأت عامل که وظایف و حدود اختیارات آنها 

در اساسنامه تعیین می شود، اداره کنند. 
رئی��س کل بیمه مرک��زی تاکید کرد: ش��رکت های بیمه 
دارای حداقل پنج عضو در هیات مدیره خواهند بود که همه 
آنها از بین اش��خاص حقیقی انتخاب خواهند شد و اکثریت 
اعض��ای آن نمی توانند در ش��رکت بیمه مش��اغل اجرایی را 
عه��ده دار باش��ند. هیأت عامل نی��ز متش��کل از مدیرعامل، 
قائم مقام و معاونان مدیرعامل خواهند بود که به طور موظف 

و تمام وقت در موسسه بیمه اشتغال خواهند داشت. 
وی اف��زود: موسس��ات بیمه موظف هس��تند حداقل یک 
نفر عضو مس��تقل غیر اجرایی و غیر موظ��ف در هیات مدیره 
خود داشته باش��ند که شرایط عضو مستقل را بیمه مرکزی 
تعیین می کند.  همتی تاکید کرد: بنا به مصوبه ش��ورای عالی 
بیمه، هیات مدیره موسسه موظف است در ساختار سازمانی 
موسس��ه بیم��ه، واحدهای��ی باب��ت » حسابرس��ی و کنترل 
داخلی«، »مدیریت ریسک« و »تطبیق مقررات« تحت نظر 
مدیرعامل موسس��ه ایجاد کند و صالحیت حرفه ای مدیران 

این واحدها به تایید بیمه مرکزی برسد. 
ب��ه گفت��ه وی، هیات مدی��ره همچنی��ن موظف اس��ت، 
کمیته های��ی برای مدیریت ریس��ک، حسابرس��ی و کنترل 
داخلی، جب��ران خدمات کارکنان و تطبی��ق مقررات تحت 

ریاست اعضای غیر اجرایی هیات مدیره ایجاد کند. 
همت��ی در پایان تاکید کرد: آیین نامه حاکمیت ش��رکتی 
در ۲۰ ماده و ۲ تبصره به تصویب ش��ورای عالی بیمه رسیده 
است و موسسات بیمه موظفند حداکثر ظرف شش ماه پس 
از تصوی��ب این آیین نامه اساس��نامه خود را ب��ا مقررات آن 

تطبیق دهند. 
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در چهارمی��ن روز معام��ات ب��ورس تهران 
در این هفته، ش��اخص کل به رغم نوس��اناتش 
در ط��ول معام��ات درنهایت ب��دون تغییر در 
رق��م 81 ه��زار و 124 واحد ق��رار گرفت. در 
دادوس��تدهای روز سه ش��نبه خودرویی ها در 
کان��ال کاهش��ی ق��رار گرفتن��د و قندی ها با 
رش��دی یکدس��ت همراه بودند. در ابتدای باز 
ش��دن معامات ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
روز سه ش��نبه ش��اخص کل در رقم 81 هزار و 
12۵ واحدی قرار داشت و در حدود نیم ساعت 
ابتدای��ی معام��ات به ت��راز 81 ه��زار و 18۳ 
واحدی رس��ید. اما در ادامه با فراز و فرودهایی 
همراه شد و در نهایت در همان تراز 81 هزار و 
124 واحدی به کار خود پایان داد و در نتیجه 
نس��بت به روز گذشته هیچ تغییری نداشت. در 
معامات روز گذش��ته نماد صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس با ۳۵ واحد تأثیر منفی در شاخص 
بیش��ترین نقش را در فراز و فرودهای دماسنج 
بازار داش��ت. در این نماد بیش از ۵2 درصد از 
خریدها مربوط به سهامداران حقوقی و مابقی 
مرب��وط به افراد حقیقی ب��ود. پس از این نماد 
پاالیش نفت بندرعباس، بانک تجارت و آسان 
پرداخت پرشین بیشترین نقش را در نوسانات 

نزولی دماس��نج بازار س��هام داشتند. در طرف 
مقابل نماد کش��تیرانی ایران با 24 واحد تأثیر 
مثبت بر ش��اخص کل س��عی کرد نماگر بازار 
را در ت��راز باالتری ق��رار دهد. پس از این نماد 
س��رمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران، شرکت 
ارتباطات س��یار ای��ران و س��رمایه گذاری آتی 
دماوند بیش��ترین نقش را در نوسانات صعودی 

دماسنج بازار سهام داشتند. 

کاهش نقدینگی در آستانه ماه رمضان
بورس تهران در حالی روزهای کم نوسان و 
کم عمقی را سپری می کند که از ابتدای سال 
با رش��د ۵ هزار واحدی ش��اخص کل همراه 
بوده اس��ت. یکی از دالی��ل کاهش نقدینگی 
در ب��ورس طی روزهای اخی��ر را می توان در 
نزدیکی ب��ه ماه رمضان جس��ت وجو کرد که 
به صورت س��نتی در این ماه ش��اهد کاهش 
حج��م و ارزش معامات هس��تیم. از س��وی 
دیگ��ر در روزه��ای پر ترافیک فص��ل مجامع 
هستیم و بسیاری از نمادهای بورسی در این 
ماه متوقف می شوند. همین مسئله به خروج 
س��هامداران از نمادهای فوق می انجامد و در 
کل ش��اهد غلبه جو فروش س��هام بر خرید 
آن هستیم. بدین ترتیب در عین حال شاهد 
غلبه نگاه کوتاه مدت بر بازار س��هام هستیم و 
براساس آن س��هامداران ترجیح می دهند به 

نوسان گیری بپردازند. در این بین سهم هایی 
با س��رمایه کوچ��ک و برخ��وردار از س��هام 
ش��ناوری پایین بهانه ای برای ماندن در تاالر 

شیشه ای است. 

با گروه های بازار سهام
روز سه شنبه در گروه قند و شکر هم زمان با 
انتظار برای افزایش قیمت شکر، سهم های این 
گروه با ش��کل گیری صف های خرید در برخی 
نمادها و رش��د قیمت س��هام در این گروه بود. 
در عی��ن حال در گروه پتروش��یمی ها نیز بازار 
س��هام ش��اهد معاماتی متعادل بود. در گروه 
غذایی ه��ا نیز همچن��ان انتظار ب��رای افزایش 
قیمت ه��ا باع��ث حض��ور معامله گ��ران اغلب 
حقیقی کم تعداد در تک س��هم های این گروه 
ش��ده است. این در حالی است که شرکت های 
داروس��ازی نیز این روزها با اقبال معامله گران 
حقیقی روبه رو هس��تند. در عین حال نوسانی 
شدن دوباره نرخ سود بین بانکی باعث شده تا 
دوب��اره معامله گران بازار س��هام به بازار بدهی 
روی آورند. در این بازار اس��ناد خزانه در اغلب 
نمادها ش��امل معامات مثبت ب��ا غلبه تقاضا 
ب��ر عرضه ای��ن اوراق بود. همچنی��ن در گروه 
فلزات اساس��ی نمادهایی همچ��ون ذوب آهن 
اصفهان، ملی مس ایران، س��رمایه گذاری توکا 
فوالد، ف��والد هرمزگان جنوب و تعدادی دیگر 

از نماده��ا مقداری اندک در قیمت پایانی افت 
کردن��د و نمادهای��ی همچ��ون ف��رآوری مواد 
معدنی ایران، صنایع فوالد آلیاژی یزد و زرین 
معدن آسیا توانستند بیش از 4درصد در قیمت 
پایانی رشد داش��ته باشند. اما در گروه خودرو 
بار دیگر ش��اهد افت قیمت اکثر نمادها بودیم. 
هر چند تع��داد اندکی از نماده��ای این گروه 
توانس��تند مقداری در قیم��ت پایانی و قیمت 
آخرین معامله رش��د کنند. همچنین در گروه 
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای نیز 

شرایط غالبا کاهشی بود. 

کاهش 2 واحدی شاخص کل فرابورس
روز گذش��ته ش��اخص کل بازار فرا بورس با 
کاه��ش بیش از 2 واحدی ت��ا پله 92۵ واحدی 
افت ک��رد. همچنین در ب��ازار فرا بورس ایران 
تع��داد 2۵4 ه��زار و ۵27 س��هم اوراق بهادار 
ب��ه ارزش 804 میلی��ون و 448 هزار ریال در 
بیش از 29 هزار نوبت معاماتی دادوستد شد. 
در معام��ات بازار فرابورس، کش��ت و صنعت 
ش��هداب ناب خراسان، گروه س��رمایه گذاری 
می��راث فرهنگی ب��ا روند مثب��ت و نمادهای 
س��هامی ذوب آه��ن اصفهان، ریل پرداز س��یر، 
پاالی��ش نف��ت الوان، آتیه داده پ��رداز، گروه 
صنایع کاغذ پارس ب��ا روند منفی به کار خود 

پایان دادند. 

نوسان گیری در گروه های کوچک بازار سهام ادامه یافت 

کم عمقی معامالت بورس در روزهای پرترافیک فصل مجامع

مجمع عمومی عادی ساالنه فرابورس ایران 
ب��رای س��ال مالی منته��ی به ۳0 اس��فندماه 
9۵، اول خردادم��اه در حالی برگزار ش��د که 
س��هامداران عاوه ب��ر تصوی��ب صورت های 
مالی از 72 درصد س��ود قابل تقسیم با تقسیم 
200 ریال به ازای هر سهم موافقت کردند. به 
گزارش فراب��ورس ای��ران، در مجمع عمومی 
عادی ساالنه صاحبان سهام شرکت فرابورس 
ای��ران که ب��ا حض��ور بی��ش از 6۵ درصدی 
سهامداران برگزار شد، مهرداد نعمتی به عنوان 
رئیس مجم��ع، علیرض��ا عس��کری مارانی و 
علی عباس کریمی به عنوان ناظران و ابوالفضل 
متین به عنوان دبیر جلس��ه حضور داش��تند. 
همچنین برای نخس��تین بار در بازار سرمایه 
ای��ن مجمع به ط��ور زنده همزم��ان از طریق 
سایت و اینستاگرام فرابورس ایران پخش شد 
ک��ه به اعتقاد مدیرعامل فراب��ورس ایران این 
مهم گامی در مس��یر برگزاری مجازی مجامع 
در بازار سرمایه و ارتقای نظام سرمایه گذاران 

خواهد بود. 

عملکرد فرابورس ایران در سال مالی 95
امی��ر هامون��ی، مدیرعام��ل فراب��ورس ایران 
در این مجمع همچنین به بررس��ی و تش��ریح 
عملکرد فرابورس در س��ال مال��ی 9۵ پرداخت 
و مهم تری��ن اقدام��ات این رکن بازار س��رمایه 
را ک��ه ش��امل راه اندازی ب��ازار و ابزارهای نوین 
معاماتی بود، برش��مرد. به گفت��ه هامونی اهم 
عملکرد فرابورس ایران در س��ال مالی گذش��ته 
ش��امل راه ان��دازی بازار ش��رکت های کوچک و 
متوسط، رونمایی از صندوق های سرمایه گذاری 
جس��ورانه، پذیره نویسی نخس��تین اوراق رهنی 
بازار س��رمایه، آغ��از عرضه ه��ای اولیه به روش 
ثبت سفارش، تفکیک هسته معاماتی فرابورس 
ای��ران از ب��ورس تهران، طبقه بن��دی و تفکیک 
ناش��ران بازار پایه در س��ه تابلو معاماتی مجزا، 
پذیره نویس��ی اوراق مرابحه گندم و اوراق اجاره 
ماهان و مواردی از این دست است. وی همچنین 
اشاره ای به عملکرد فرابورس ایران از بعد آمار و 
ارقام داشت و در این خصوص گفت: در آخرین 
روز معاماتی سال 9۵ ارزش کل بازار فرابورس 

نس��بت به آخرین روز معاماتی سال 94 رشد 
8 درصدی را تجرب��ه کرد و ارزش کل معامات 
در بازارها نیز با افزایش 2 درصدی روبه رو ش��د. 
مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه در سال 
گذشته شاهد پذیرش 26 ش��رکت در بازارهای 
اول و دوم و 11 ش��رکت در بازار SME بودیم، 
عنوان کرد: سال گذشته از طریق عرضه اولیه و 
گشایش نماد در مجموع 18 شرکت جدید وارد 
تابلوه��ای معاماتی بازارهای فرابورس ش��دند. 
اف��زون بر این مواردی همچون انجام 14 معامله 
یکجا در بازار سوم، پذیره نویسی سهام در دست 
انتشار دو شرکت سهامی عام در شرف تأسیس، 
فروش قطعی س��ه فقره اختراع در بازار دارایی 
فکری، پذیرش هشت فقره اسناد خزانه اسامی 
یک ساله و کوتاه مدت، پذیرش 21 فقره صکوک، 
پذیرش یک صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 
و دو صندوق س��رمایه گذاری جسورانه از دیگر 
سرفصل های عملکردی فرابورس ایران در سال 
9۵ به ش��مار می روند که هامونی به آنها اشاره 
ک��رد. هامونی همچنین به عملکرد فرابورس در 

بعد بین المللی اش��اره کرد و عضویت فرابورس 
ایران در فدراس��یون جهانی بورس ها و کس��ب 
رتب��ه هش��تم این ب��ورس در کس��ب باالترین 
بازده��ی ش��اخص در می��ان س��ایر بورس ها را 
قدم های این رکن بازار سرمایه در مسیر ارتباط 
هرچه بهتر با س��رمایه گذاران بین المللی و سایر 

بورس ها دانست. 

مصوبات مجمع چه بود؟ 
در بخ��ش پایان��ی مجم��ع نیز س��هامداران 
ضم��ن تصویب صورت ه��ای مالی با تقس��یم 
سود 200 ریالی برای هر سهم موافقت کردند. 
به این ترتی��ب مبلغ 140 میلی��ارد ریال یا به 
عب��ارت دیگر 200 ریال به ازای هر س��هم بین 
س��هامداران تقسیم ش��د که 72 درصد از سود 
قابل تقسیم را ش��امل می شود. در این مجمع 
همچنی��ن روزنامه  اطاعات به عن��وان روزنامه 
رس��می و مؤسس��ه حسابرس��ی بیات رای��ان 
به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل این 

شرکت در سال 96 انتخاب شدند. 

هدایت روند بازار سرمایه به سمت اقتصاد 
باز، اتفاق مثبتی اس��ت، اما حرکت به سمت 
چنی��ن اقتصادی، بای��د هم��گام و همراه با 
بازار و به صورت مرحله ای باش��د. س��یدرضا 
علوی، مدیرعام��ل کارگزاری بانک توس��عه 
ص��ادرات در گفت وگ��و با س��نا، در خصوص 
بازنگ��ری در ریزس��اختارهای بازار س��رمایه 
مس��ئوالن  اصاح��ی  تصمیم ه��ای  گف��ت: 
س��ازمان بورس باع��ث حرکت این ب��ازار به 
سمت جلو است. این کارشناس بازار سرمایه 
با اشاره به تغییرات س��اختاری بازار سرمایه 
و بررس��ی برای حذف محدودیت هایی مثل 
حج��م مبنا، تغیی��ر دامنه نوس��ان، بازنگری 
در قوانی��ن بازگش��ایی و توق��ف نماده��ا و 
همچنی��ن اختیاری کردن پیش بینی س��ود، 
اظهار داش��ت: مس��ئوالن س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار با مطالعه و بررس��ی کامل برای 

چنین تغییرات��ی برنامه ریزی کرده اند. وی با 
اش��اره به اینکه این تغیی��رات باعث رضایت 
و خش��نودی س��هامداران می ش��ود، تأکید 
کرد: اما نکته مهمی که در جمع مس��ئوالن 
س��ازمان بورس نیز مطرح کردیم این اس��ت 
ک��ه قوانین و مقررات بای��د به گونه ای تدوین 
ش��ود که اجرای سلیقه ای نداش��ته باشد. به 
گفته علوی، منظور از اجرای س��لیقه ای این 
اس��ت که برخی قوانین معین دست مجری 
را باز گذاش��ته است که بر طبق خواست خود 
عمل کند و قانون در برخی زمینه ها روش��ن 
نیست و س��کوت کرده است. وی با تأکید بر 
اینک��ه در بازنگری قوانین بای��د این موضوع 
در نظر گرفته ش��ود، اظهار داشت: اما حذف 
محدودیت ها و بازنگری قوانین اتفاق بس��یار 
مثب��ت و حرک��ت بزرگی در جهت توس��عه 
بازار س��رمایه اس��ت. مدیرعام��ل کارگزاری 

بان��ک توس��عه صادرات با اش��اره ب��ه اینکه 
تغییرات قانونی باعث افزایش ش��فافیت بازار 
س��رمایه می ش��ود، افزود: رویکردهای جدید 
س��ازمان بورس باعث دلگرمی سهامداران و 
سرمایه گذاران بازار سرمایه می شود و کاهش 
نارضایت��ی س��هامداران در برخی بخش های 
قانون��ی را به هم��راه خواهد داش��ت. وی با 
اش��اره به اینکه در حال حاضر س��هامداران 
در خصوص توقف ه��ای طوالنی مدت برخی 
نمادها اعتراض دارن��د، گفت: تجدید نظر در 
قوانین به کاهش نارضایتی ها کمک می کند. 
ضم��ن اینک��ه س��هامداران اطمین��ان پیدا 
می کنند که پ��س از بازنگری در قوانین، اگر 
س��همی متوقف ش��د، حد و حدود توقف آن 
مش��خص اس��ت و طی زمان مشخصی نماد 
بازگش��ایی می ش��ود. مدیرعام��ل کارگزاری 
بان��ک توس��عه صادرات ب��ا تأکید ب��ر اینکه 

تغییرات یک دفع��ه ای تبعات منفی به همراه 
دارد، گفت: نباید یک شبه همه محدودیت ها 
را ح��ذف ک��رد. به عن��وان مث��ال باید طبق 
برنامه ری��زی و در مدت زمان های مش��خص 
کم کم دامنه نوسان باز شود و در یک بازه دو 
الی س��ه ساله دامنه نوسان مثا به 10 درصد 
برسد. به این ترتیب عاوه بر باز شدن فضای 
ب��ازار، هیجان های کاذب نی��ز از بازار گرفته 
می شود. این کارشناس بازار سرمایه با تاکید 
ب��ر اینکه ح��ذف پله ای و برنامه ریزی ش��ده 
محدویت ها باعث می شود هیجان های کاذب 
از بازار گرفته شود، افزود: بازار سرمایه کشور 
ما هیجانی اس��ت و ممکن است با حذف یک 
مرحل��ه ای محدودیت ها مش��کاتی در بازار 
ایجاد شود اما به طور قطع رفع محدودیت ها 
در یک بازه زمانی مشخص و پله پله واکنش 

بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت. 

تقسیم سود 200 ریالی برای هر سهم فرابورس ایران

حرکت بازار سرمایه رو به جلو است

خبر

تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی 
بورس کاال متنوع شد

ت��االر محصوالت صنعت��ی و معدنی ب��ورس کاالی ایران 
ش��اهد عرضه یک هزار و 220 تن ش��مش ه��زار پوندی و 
200 ت��ن بیلت آلومینیوم ب��ود. تاالر فرآورده ه��ای نفتی و 
پتروش��یمی بورس کاالی ایران روز سه شنبه دوم خردادماه 
میزبان عرضه ۵4 هزار و ۳61 تن مواد پلیمری ش��امل پلی 
وینیل کلراید، پلی پروپیلن، پلی بوتادین رابر، پلی استایرن، 
پلی اتیلن و استایرین بوتادین رابر بود. همچنین در دومین 
روز خ��رداد م��اه، 21 هزار ت��ن وکیوم بات��وم، 17 هزار تن 
ل��وب کات و 2 هزار تن گوگرد نیز در تاالر فرآورده های نفتی 
و پتروش��یمی عرضه ش��د. عاوه بر این، 2۵ هزار تن انواع 
قی��ر در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه ش��د. تاالر 
محصوالت کش��اورزی بورس کاالی ایران در این روز عرضه 
1۳1 ه��زار تن گندم خوراکی، 4 هزار تن گندم دوروم، یک 
هزار و 27۵ تن ش��کر سفید و ۳00 تن روغن خام را تجربه 
ک��رد. همچنین 2 هزار و 197 ت��ن جو دامی در قالب طرح 
قیم��ت تضمینی و ب��ه صورت فیزیکی در ای��ن تاالر عرضه 
شد. همچنین یک هزار تن کنسانتره فسفات، ۳00 تن شیر 
خش��ک، 216 تن پودر نارگیل و ۳۵ هزار قطعه جوجه یک 

روزه در بازار فرعی بورس کاالی ایران عرضه شد. 

معامله 4,159 قرارداد سلف موازی 
استاندارد

در جریان معامات بورس انرژی، در تابلوی س��لف موازی 
اس��تاندارد برای قراردادهای با سررسید یک سال و بیشتر در 
بازار مش��تقه، در نماد س��تاره 961، 4 هزار و 1۵9 قرارداد با 
ارزشی بالغ بر 10میلیارد و 2۳2 میلیون ریال معامله شد. در 
آغاز جلسه معاماتی، نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، 
میان باری روزانه و کم باری روزانه ۳1 خرداد ماه 96 گش��ایش 
یافتند و همچنین نمادهای ب��ار پیک روزانه، بار پایه روزانه، 
می��ان باری روزانه و کم باری روزان��ه پنج خرداد 96 در پایان 
جلسه معاماتی متوقف شده و فرآیند تحویل آنها آغاز شد. 

شاخص سعودی، صعودی شدند
س��فر رئیس جمهور آمریکا به عربس��تان و انعقاد قراردادهای 
مهم تجاری و بازرگانی در این بین، موجب رش��د ش��اخص های 
س��عودی شد. بازار س��عودی بهترین روز معاماتی در دو هفته 
اخیر را تجربه کرد و با رش��د ش��اخص ها و صنایع مواجه ش��د. 
براس��اس این گزارش، روند حرکتی ش��اخص ها در بازار امارات 
نیز در مس��یر نوسانی طی شد درحالی که دیگر بازارهای منطقه 
خاورمیان��ه با افت ش��اخص ها هم��راه بودند. اما در عربس��تان 
سعودی، ش��اخص تداول با رش��د 0.8درصدی همراه شد. این 
رش��د در ش��رایطی اتفاق افتاد که  قراردادهای��ی بین ریاض و 
آمریکا طی ماقات ترامپ و مقامات عربس��تانی به امضا رسید. 
ای��ن در حالی اس��ت که، خوش بینی ها نس��بت ب��ه ورود بازار 
عربس��تان به لیست کش��ورهای نوظهور، موجب رشد شاخص 
) ام اس ای( در ای��ن کش��ور ش��د. نیال خ��ان، مدی��ر معامات 
ش��رکت سرمایه گذاری سعودی فرنس��ی در این خصوص اظهار 
داش��ت: روند رو به رش��د اقتصادی در عربستان سعودی بسیار 
امیدوار کننده است. درحالی که ورود عربستان به جرگه بازارهای 
نوظه��ور نیز خبر بس��یار مثبتی برای س��رمایه گذاران داخلی و 
خارجی قلمداد می ش��ود. بر این اس��اس، بورس دوبی با رش��د 
0.۳ درصدی ش��اخص DFM  همراه ش��د، درحالی که افزایش 
قیمت س��هام شرکت هلدینگ عرب تک بیش��ترین تأثیر را در 
رشد این متغیر بر عهده داشت. در این بین، بانک اسامی دوبی 
با رشد 0.9 درصدی قیمت سهام همراه شد و یکی از مثبت ترین 
روزهای کاری را به نام خود به ثبت رساند. بانک فرست ابوظبی 
و ش��رکت اتصاالت نیز تأثیر بسزایی در ش��اخص اصلی بورس 
ابوظبی داش��تند و به ترتیب با رشد 0.4 درصدی و 0.6 درصدی 
قیمت سهام، معامات را خاتمه دادند. در بورس کویت، شاخص 
اصلی رش��د 0.۵ درصدی را به ثبت رس��اند و در میان بازارهای 

حوزه خلیج فارس، دومین بازار مثبت هفته نامیده شد. 

کسب یک هزار میلیارد ریال سود 
واگذاری های »تاپیکو«

ش��رکت س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروش��یمی تأمین 
ص��ورت وضعی��ت پرتف��وی س��رمایه گذاری ها در دوره یک 
ماهه منتهی به ۳1 اردیبهش��ت ماه 96 را با س��رمایه 4۳ هزار 
و ۵00 میلیارد ریال به صورت حسابرس��ی نشده منتشر کرد. 
ش��رکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین در ماه 
گذش��ته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام 
ش��ده 2۳۳ میلی��ارد و 444 میلیون ریال ب��ه مبلغ یک هزار 
و ۳6۳ میلی��ارد و ۳4۵ میلی��ون ریال واگ��ذار و از این بابت 
مع��ادل یک هزار و 126 میلیارد و 9۳1 میلیون ریال س��ود 
شناسایی کرد. این شرکت در دوره یک ماهه گذشته تعدادی 
از س��هام چند شرکت بورس��ی را با بهای تمام شده یک هزار 
و 27۳ میلی��ارد و 726 میلیون ریال خریداری کرد. »تاپیکو« 
در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ماه سال 
جاری تعدادی از س��هام چند شرکت بورسی را با بهای تمام 
شده 66 هزار و 762 میلیارد و 910میلیون ریال و ارزش بازار 
87 هزار و ۵20 میلیارد و ۳۳2 میلیون ریال در س��بد س��هام 
خود داشت. بهای تمام شده سهام این شرکت در ابتدای دوره 
یک ماهه معادل ی��ک هزار و 40 میلیارد و 282 میلیون ریال 
افزایش یافت و به 67 هزار و 80۳ میلیارد و 192 میلیون ریال 
رس��ید. همچنین ارزش بازار آن نیز با افزایش 2 هزار و 1۵۵ 
میلی��ارد و ۳61 میلیون ریال معادل 89 هزار و 67۵ میلیارد 

و 69۳ میلیون ریال محاسبه شد. 

صورت های مالی 12 ماهه »حریل«
ش��رکت ریل پرداز س��یر اطاعات و صورت های مالی سال 
منتهی به ۳0 اس��فند م��اه 1۳9۵ را با س��رمایه یک هزار و 
960 میلیارد ریال، به صورت حسابرس��ی نشده منتشر کرد. 
ش��رکت ریل پرداز سیر در دوره 12 ماهه سال مالی منتهی به 
۳0 اسفند ماه 1۳9۵، مبلغ 9۳ میلیارد و ۳9۳ میلیون ریال 
س��ود خالص شناسایی کرد و بر این اساس به هر سهم مبلغ 
48ریال س��ود اختصاص داد؛ که نس��بت به دوره مش��ابه در 
سال 94، معادل 26 ریال افزایش را نشان می دهد. »حریل« 
سود انباش��ته پایان دوره را مبلغ 7۵ میلیارد و 782 میلیون 
ریال اعام کرد. یادآور می ش��ود این شرکت در دوره منتهی 
به 29 اسفند ماه 1۳94، سود خالص را مبلغ 4۳ میلیارد و ۵2 
میلیون ریال و سود به ازای هر سهم را 22 ریال اعام کرد. 
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بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
توسعه شهری توس گستر در حالی عنوان نخست جدول 
بیش��ترین درص��د افزای��ش را از آن خود کرد که س��یمان 

ارومیه در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

2.9719.8۳وتوس

2.697۵.06ساروم

1.9۵۳۵کترام

8.806۵کپارس

10.۵72۵کدما

6.4974.99دلقما

4.8804.99فامي

 بیشترین درصد کاهش
صنایع کاغذس��ازی کاوه صدر نش��ین جدول بیش��ترین 
درص��د کاهش ش��د. س��رما آفری��ن در رده دوم این گروه 
ایس��تاد. نیرو ترانس هم در میان س��هم هایی با بیش��ترین 

کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.89(۳.92۵چکاوه
)4.82(4.۵۳9لسرما
)4.82(10.114بنیرو

)4.7۵(۳.107کسرام

)4.۳۵(2.7۵1بالبر

)4.1۳(7.96۵چفیبر

)4.12(2.16۵وپست

پرمعامله ترین سهم
گروه پتروش��یمی س��رمایه گذاری ایرانیان پرمعامله ترین 
سهم بازار بورس شناخته شد. پلی اکریل در رده دوم این گروه 

ایستاد. سرمایه گذاری سایپا هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

44.۵48 1۳00پترول

۳7.767 641شپلي
۳۳.749 10۵1وساپا

۳۳.46۳ 1077خپارس
27.400 176وتوکاح
16.۳8۳ 2270کگل
12.996 1802ولساپا

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را آسان پرداخت پرشین 
به خود اختصاص داد. گروه پتروش��یمی سرمایه گذاری ایرانیان 
رتبه دوم را به دست آورد. سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران 

هم در باالی جدول بیشترین ارزش معامات قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام
69.۵00 2۳07۵آپ

۵7.90۳ 1۳00پترول
۳8.04۵ 40۳1شیران
۳7.190 2270کگل

۳6.049 1077خپارس
۳۵.468 10۵1وساپا

۳۳.089 4821چکارن

بیشترین سهام معامله شده
پارس خودرو در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام 
معامله شده را به دست آورد که گروه پتروشیمی سرمایه گذاری 
ایرانیان در این گروه دوم شد و پلی اکریل در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
107719۵4خپارس
1۳001941پترول
6411872شپلی
10۵11869وساپا
2۳07۵1002آپ

482197۵چکارن
11228۵0سدور

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
داروسازی زاگرس فارمد پارس به دست آورد. سایپا شیشه 

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

6۵891۳18ددام
20۳۳1016کساپا

2۵08627خمحور
1221407خریخت
۳746268فمراد
26122۳7تکنو

2497227خشرق

P/E کمترین نسبت
روز گذشته سرمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول کمترین نسبت 

P/E ایستاد. شیشه و گاز جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

7902.11وخارزم
47722.۳0کگاز

12992.41واعتبار
1121۳.۳6پردیس

11۵2۳.84ورنا
19۳44.1۳پارسیان
21744.18وبانک

نماگر بازار سهام
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شماره 792

زنجان- خبرن�گار فرصت امروز-  
وزير ني��رو از مديرعامل ش��ركت توزيع 

نيروي برق استان زنجان قدرداني كرد.
به گزارش دفترروابط عمومي شركت 
توزيع نيروي برق استان زنجان، با اهداء 
لوح سپاس مهندس حميد چيت چيان 
وزير نيرو به خاط��ر تالش مجدانه براي 
توسعه روس��تاها و برقرساني به تمامي 
روس��تاهاي باالي 10خانوار كه موجب 
تحقق اهداف صنعت برق  كش��ور شد ، 
از مهندس عادل كاظمي مديرعامل اين 

شركت قدرداني كرد.
دوره آموزشي نحوه تست وكنترل 

لوازم اندازه گيري ويژه پرسنل 
جديدالورود وپيمانكاران برگزارشد

همچنين به گزارش دفترروابط عمومي 
شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، 
با هماهنگ��ي معاونت منابع انس��اني و 
معاونت فروش وخدمات مشتركين دوره 
آموزشي نحوه تست وكنترل لوازم اندازه 
گيري بمدت 38 س��اعت ويژه ي 50تن 
از پرس��نل امورهاي اجرايي و پيمانكاران 
مرتبط در محل دانشكده صنعت آب وبرق 
شهيد عباسپور برگزار شد. به منظور باز 
آم��وزي و وحدت رويه در نحوه تس��ت و 
كنترل لوازم اندازه گيري و با بهره گيري 
از مدرس داخلي مهندس مهدي الماسي 

كارشناس ارشد لوازم اندازه گيري درحوزه 
معاونت ف��روش وخدمات مش��تركين ، 
ش��ركت كنندگان در دوره ي ياد شده با 
آيين نامه هاي اجرايي لوازم اندازه گيري 
، روش هاي عيب يابي وكشف دستكاري 
كنتور برق و نحوه مستندسازي اطالعات 
آش��نا ش��دند . باتوجه به وجود بيش از 
400ه��زار كنتور ب��رق و تابلوهاي اندازه 
گيري ميزان مصرف انرژي برق در سطح 
اس��تان ، اهميت صحت س��نجي ودقت 
كار اي��ن تجهيزات دوچندان مي باش��د 
؛ همچني��ن به دليل حساس��يت باالي 

ل��وازم اندازه گيري ديجيتال و جلوگيري 
از هرگونه اش��كال و نقصان در برداشت 
اطالعات ميزان برق مصرفي مشتركين و 
نيز برخي دستكاري ها و استفاده غيرمجاز 
از انش��عاب ب��رق ل��زوم برگ��زاري دوره 
آموزش��ي مزبور ضرورت يافت و موجب 

ارتقاء دانش و مهارت حاضرين شد.
قدرداني مردم از توزيع برق 
خرمدره و تقدير امام جمعه و 

رئيس دانشگاه علوم پزشكي از 
مديربرق شرق زنجان

بنابه اين گزارش با اهداء لوح سپاس از 

سوي حجت االسالم خاتمي نماينده ولي 
فقيه وامام جمعه زنج��ان ، دكتر بيگلري 
رئيس دانش��گاه علوم پزش��كي استان و 
افضلي رئيس هيات امناءموسسه خيريه 
مجتمع پزش��كي وليعصر)عج( زنجان به 
خاطر مساعدت در آغاز اجراي پروژه عظيم 
فاز دوم احداث بيمارستان 420تختخوابي 
شماره 2 وليعصر)عج( زنجان  از مهندس 
عبداهلل نثار مديريت توزيع برق شهرستان 
زنج��ان  قدرداني كردند . گفتني اس��ت 
مردم قدرشناس شهرستان خرمدره نيز با 
نصب بنر در س��طح شهر و درج آگهي در 

نشريات به خاطر تالش هاي شبانه روزي 
در توسعه شهرس��تان و خدمت صادقانه 
به مردم از پرس��نل ومديريت توزيع برق 

خرمدره تقدير كردند.
انتصاب مهندس سهيل معاون 
برنامه ريزي ومهندسي و ساير 

انتصابات شركت
از سويی ديگر مهندس عادل كاظمي 
مديرعامل اين ش��ركت با صدور احكام 
جداگان��ه اي ،رويا قزلباش را به س��مت 
مديردفت��ر رواب��ط عموم��ي درح��وزه 
مديرعامل،  محمد س��تاري را به سمت 
سرپرس��ت امور كاركنان ورفاه ،مرتضي 
داداش��ي را ب��ه عنوان سرپرس��ت دفتر 
س��ازماندهي وطبق��ه بندي مش��اغل و 
مرسل ميرزاخانلو را به سمت سرپرست 
اداره بيم��ه ورفاه در حوزه معاونت منابع 
انس��اني منصوب كرد. گفتني اس��ت به 
استناد تبصره4 ماده 15 آئين نامه اجرايي 
قانون تشكيل سازمان مديريت بحران ، 
مهندس صنعتي منفرد رئيس كارگروه 
تخصصي تامين مسكن مديريت بحران 
اس��تان زنجان با صدور حكمي مهندس 
حس��ين س��هيل معاون برنام��ه ريزي 
ومهندس��ي ش��ركت توزيع نيروي برق 
اس��تان زنجان را به عنوان عضو كارگروه 

تخصصي تامين مسكن منصوب كرد.

اصفهان- قاس�م اس�د- تعميرات اساسي 24 
دس��تگاه كولرهوايي 637 در  كارگاه مركزي شركت 
پااليش نف��ت اصفهان  در حال انجام اس��ت. رئيس 
كارگاه مركزي مكانيك شركت پااليش نفت اصفهان  
افزود: پس از بررس��ي هاي انجام گرفته توسط اداره 
بازرس��ي فني بر روي كولرهاي هواي��ي 637  كه در 
تعميرات اساس��ي واحدهاي آيزوماكس يك و دو از 
سرويس خارج شده بودند ، عمليات بازسازي و تعويض 
تيوپ بر روي 24 دستگاه كولر هوايي در دستور كار 

اين شركت قرار گرفته است. حسين گرشاسبي افزود: 
تعميرات اساسي  مبدل هاي مذكور كه مشتمل  بر 
25 مرحله فعاليت كارگاهي اس��ت، از جمله كارهاي 
ش��اخص و زمانبر تعميراتي  كارگاه مركزي بر روي 
تجهيزات پااليشي  محسوب مي گردد كه باتوجه به 
نوع عمليات  تعميراتي مورد نياز،  تعمير و بازسازي  
برخ��ي از اين تجهيزات صرف وقت تاحدود چهار ماه 
را مي طلبد. وي اذعان داشت:  با در نظر گرفتن همه 
اين شرايط و با توجه به درپيش بودن تعميرات اساسي 

واحد آيزوماكس يك در سال جاري و نياز مبرم واحد 
مذكور به شانزده دس��تگاه  از اين تجهيزات، كارگاه 

مركزي تعمير و تعويض تي��وب اين تجهيزات را در 
اولويت كاري خود قرار داده است. گفتني است با توجه 
به  برنامه ريزي هاي صورت گرفته و   با همكاري ساير 
ادارات از جمله بازرس��ي فني ، جوشكاري و حمل و 
نقل تا قبل از ش��روع تعميرات اساسي واحد مذكور 
)كه در مهرماه سال جاري(اين تعميرات به سرانجام 
مي رس��د.  صرفه اقتصادي اين فعاليت معظم براي 
شركت  پااليش نفت اصفهان معادل 4 ميليارد تومان 

برآورد شده است.

اراک- خبرنگار فرصت امروز - مهندس زماني قمي  استاندار استان 
مركزي در بازديد خود از پااليشگاه امام خميني )ره( شازند، حمايتهاي همه 
جانبه خود را از مهندس جمش��يدي مدير عامل، در جه��ت احداث پروژه 
ETBE  در راس��تاي محقق شدن فرمايشات مقام معظم رهبري “اقتصاد 
مقاومتي، توليد، اشتغال” اعالم نمود. به گزارش روابط عمومي شركت پااليش 
نفت امام خميني )ره( ش��ازند در اين بازديد كه مهندس ميرزايي فرماندار 
شهرس��تان شازند، مهندس جمش��يدي مدير عامل  و تني چند از مديران 

واحدهاي عملياتي و س��تادي، استاندار را همراهي مي كردند از محل پروژه 
مورد نظر در ضلع جنوبي پااليش��گاه  به منظور امكان سنجي و تسريع در 
تخصيص  زمين جهت احداث واحدهاي توليد ETBE و پلي پروپيلن  بازديد 
شد. اين گزارش مي افزايد مهندس  جمشيدي طي توضيحي، هدف از اين 
طرح را تاكيد بر مطالعات و بررس��ي انجام شده پيرامون تبديل بوتان مازاد 
پااليشگاه  دانست كه جهت تسريع در اجرايي شدن اين پروژه و رفع موانع  
امنيتي و مشخص شدن حفظ حريم حراستي شركت اين هماهنگي صورت 

گرفته است و انشااهلل در اولين فرصت شروع كارهاي ساختماني آن به صورت 
رسمي توسط استاندار محترم صورت خواهد پذيرفت. وي افزود هدف از اين 
پروژه كه توسط يك شركت خصوصي احداث خواهد شد استفاده از گاز بوتان 
مازاد پااليشگاه به عنوان خوراك و توليد محصوالتي همچون ETBE  ماده 
اكتان افزا و پلي پروپيلن خواهد بود. در پايان استاندار مركزي ضمن تاكيد بر 
پيگيري  موضوع فوق از زحمات مهندس جمشيدي و كليه دست اندركاران 

شركت تقدير و تشكر نمود.

اهواز - خبرنگار فرصت امروز - عمليات نصب و 
راه اندازي ترانس��هاي 11 كيلوولت شماره 1 و 2 جديد 
جنب پس��ت برق كيلوولت 33 و تعميرات خط هوايی 
شماره 3 از مسی به آلومينيومی بندر صادراتی شركت 
پااليش نفت آبادان در ماهشهر با موفقيت اجرا گرديد. 
در اجرای اين طرح افزون بر بيست و شش ميليارد ريال 
س��وددهی و اهداف زير پياده سازی شد: پايداري برق و 
جلوگيري از تأخير و اختالل در انتقال فرآورده هاي نفتی 

و مصرف برق بهره گيري از پست برق 132 كيلو ولتی 
جديد بندر صادراتی ماهشهر جهت تامين برق 11 كيلو 
ولت مورد نياز ناحيه ساحلی و بكريا رفع عدم اطمينان 
از شبكه برق رسانی پست برق40 مايل به بكريا و ناحيه 
ساحلی و كاهش هزينه هاي تعميراتی ناشی از سرقت 
هاي كابل هاي مسی و نيز فرسودگی شبكه برق رسانی 
چهل مايلی افزايش ضريب اطمينان شبكه برق رسانی 
ب��ه مخازن و تلمبه خانه هاي واق��ع در بكريا در جهت 

افزايش نقل و انتقاالت مواد نفتی و نيز كاهش اختالل 
در اي��ن مورد كاهش تلفات نش��تی عايقی و حرارتی و 
همچنين افزايش ظرفيت توان انتقالی استفاده از حداكثر 
ظرفيت انتقال نفت خام در ايس��تگاه 40 مايل با حذف 
تامين ب��رق بكريا از اين مكان ح��ذف هماهنگی هاي 
زمانبر ب��ا ارگان هاي توزيع برق ماهش��هر و پليس راه 
استان خوزستان ناشی از تالقی خط هوايی 40 مايل به 
بكريا با خطوط توزيع برق ماهشهر و جاده هاي اصلی و 

همچنين رفع موانع ناشی از عدم همكاري موضعی اين 
ارگان ها. بندر مهم صادراتی فرآورده های نفتی شركت 
پااليش نفت آبادان در ماهش��هر با در اختيار داشتن 8 
اسكله و 72 مخزنگاه مواد نفتی و دستگاه های بارگيری 
و مخلوط كننده های نفتی و وس��ايل بارگيری دريايی، 
وسايل كنترل و آزمايشگاه، از سال 1348 تاكنون نقش 
حيات��ی در انتقال و صادرات اين محصول اس��تراتژيك 

داشته است.

مع��اون   س�اری- خبرن�گار فرص�ت ام�روز - 
برنامه ريزی و منابع انسانی آب و فاضالب شهری مازندران 
از طراحی  و راه اندازی اپليكيش��ن جامع مشتركين به 
منظور پرداخ��ت آب بهاء خبر داد و گفت: مش��تركين 
ب��ا مراجعه به  س��ايت ش��ركت و درياف��ت و نصب اين 
اپليكيش��ن بر روی گوشی های همراه خود، به راحتی از 
مي��زان بدهی و آب بهای خود مطلع ش��وند. به گزارش 
شركت آبفاشهری مازندران، رضا جانباز با اعالم خبر باال، 
خدمت رسانی سريع ، آسان و احترام به وقت مشتركين 
را يكی از اولويتهای اين ش��ركت دانست و تصريح كرد: 
ب��ه همين منظ��ور آبفاش��هری اس��تان روش پرداخت 
 از طري��ق اپليكيش��ن موبايل، را به عنوان آس��ان ترين، 

مطمئن تري��ن و ك��م هزينه تري��ن روش پرداخت برای 
مش��تركين پيش��نهاد می نمايد. وی، با بيان اينكه اين 
اپليكيشن توس��ط نيروهای متخصص بومی استان و با 
همكاری ش��ركت عصر داده بر روی تلفن های همراه و 
با توجه به كس��ب رضايتمندی و سليقه عام مشتركين 

طراحی و راه اندازی ش��د، افزود: مش��تركين با پرداخت 
الكترونيكی، ش��ركت آب و فاضالب را در خدمت رسانی 
پوياتر ياری می نمايند. معاون برنامه ريزی و منابع انسانی 
آبفاشهری مازندران، پرداخت آسان، سريع و امن، حساب 
كاربری پكپارچه، دريافت اطالعات قبض به صورت خودكار 
از طريق باركد خوان داخلی و يا وارد نمودن شماره پرونده، 
پشتيبانی از تمامی كارتهای عضو شتاب، استعالم بدهی به 
صورت روزانه يا دوره ای و پرداخت به موقع توسط شبكه 
شتاب بدون كسر كارمزد و ارايه پشتيبانی تلفنی و برخط  
را بخش��ی از مزايای رايگان اين اپليكش��ين عنوان كرد. 
جانباز، ادامه داد: مشتركين با استفاده از اين نرم افزار می 
توانند عملياتی همچون؛ گزارش گيری از تراكنش های 

انجام شده، نگهداری تاريخچه تمامی پرداختها و اطالعات 
قبض در داخل برنامه، پشتيبانی كامل از تمامی قبوض 
را ني��ز به راحتی انجام دهند. معاون برنامه ريزی و منابع 
ناسانی آبفاشهری مازندران از مشتركين خواست نظرات، 
پيشنهادات و انتقادات خود را در خصوص اين اپليكيشن  
به كارشناسان بخش فناوری اطالعات شركت  منعكس 
نمايند تا به اهداف خود در روند خدمت رسانی الكترنيكی 
با كمك مشتركين دست يابيم. گفتنی است مشتركين 
می توانند با مراجعه به س��ايت ش��ركت آب  وفاضالب 

شهری مازندران به آدرس
از     http://www.abfa-mazandaran.ir
خدمات 22 گانه الكترونيكی اين شركت بهره مند شوند.

اروميه- خبرن�گار فرصت امروز -  احس��ان 
ج��وی در ديدار با مديركل ميراث فرهنگی ، صنايع 
دس��تی و گردشگری استان با اش��اره اينكه صنايع 
دس��تی جزء صنايع اشتغال زا محس��وب می شود،  
اظهار كرد : شركت شهركهای صنعتی اين آمادگی 
را دارد كه برای هنرمندان و افراديكه از س��وی اداره 
كل ميراث فرهنگی ، صنايع دس��تی و گردش��گری 
استان آذربايجان غربی معرفی ش��ده و دارای پروانه 
های الزم اش��تغال هستند تسهيالت الزمه را ايجاد 

كند تا با شرايط مس��اعد بتوانند فعاليت خود را در 
ش��هركهای صنعتی انجام دهند . وی با استقبال از 
تجمي��ع كارگاههای صنايع دس��تی افزود : مطمئناً 
چنانچه اين كارگاهها در مكان مشخصی  با نام صنايع 
دستی تجميع شوند، می توانند گردشگر را به خود 
جذب كرده و در توسعه گردشگری استان تاثير گذار 
باش��ند . احس��ان جوی ادامه داد : ما آماده هستيم 
عالوه بر اروميه ؛ درهمه ش��هرهای استان اين محل 
ها و ش��هركها را ايجاد ك��رده و يقيناً تخفيفات ويژه 

ای را باكمك هيات مديره خود برای كاستن هزينه 
ها ی استقرار صنايع دستی دراين مكانها ارائه نمائيم 

. جليل جباری با اشاره به نامگذاری سالجاری بعنوان 
سال اقتصاد مقاومتی ، توليد و اشتغال تصريح كرد : 
استقرار و تجميع هنرمندان هنرهای سنتی و صنايع 
دس��تی در محلی مناسب و در ش��أن آنان موجبات 
افزايش توليد و ايجاد اش��تغال را خواهد نمود . وی 
افزود : هدف ما ايجاد فضايی است كه توليد كنندگان 
صنايع دستی بتوانند بدون هرگونه دغدغه بكار خود 
ادامه داده و در ايجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان 

نقش ايفا نمايند .

زنجان- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش دفترروابط عمومي شركت 
توزيع نيروي برق اس��تان زنجان، كتابچه  خالصه  عملكرد اين ش��ركت در 
س��ال95 و روند فعاليت ش��اخص هاي مهم در تمامي سطوح سازماني طي 
سال هاي اخير بطور تحليلي منتشر و فرآيند كيفيت ارائه خدمت به مردم استان 
طبق استراتژي هاي از پيش تعيين شده تشريح شد. در اين گزارش آمده است 
براي تامين برق بيش از 416هزار مشترك و افزايش قابليت اطمينان نزديك به 
14هزاركيلومتر شبكه هاي توزيع برق در سطح استان اين شركت پنج هدف 
استراتژيك تحت عناوين 1. مهندسي دوباره فرآيندها به منظور بهبود مداوم 
2.استفاده از فناوري هاي نوين تجهزاتي 3.ارتقاء همه جانبه كاركنان سازمان 
4.مديريت بهينه مصرف انرژي ، پيك سايي وكاهش تلفات ودرنهايت5.توسعه 
بهره گيري از فناوري اطالعات وارتباطات را تدوين كرده و براي رسيدن به اين 
اهداف از پيش تعيين شده در سه سال اخير موفق به دريافت سه گواهينامه 

بين المللي ايزو و موفقيت در پروژه هاي تحقيقاتي ودانش بنيان ش��ده است 
همچنين در حوزه فناوري هاي نوين تجهيز اكيپ هاي عملياتي به دستگاه 
راداراينجينيرز به منظور نشت يابي و پيشگيري از آسيب هاي احتمالي به شبكه 
هاي توزيع برق ، دستگاه ترموگرافي و بهره مندي از خودروي مجهز به عيب 
ياب ش��بكه از جمله اقدام هاي موثر در اين بخش بوده است. طبق تحليل و 
بررسي هاي بعمل آمده درزمينه مديريت مصرف وكاهش تلفات نيز با تجهيز 
اكيپ بهره برداري در امورهاي اجرايي به فناوري خط گرم ، نصب 201دستگاه 
كليدسكيونروديزنكتوركنترل از راه دور دربستر راديويي و اجراي ديتا سنتر و 
سيستم قرائت كنتورهاي هوشمند از راه دور در قالب طرح انقالبي وزارت نيرو 
) فهام ( ، اين شركت را جزو شركت پيشروكشور در اين حوزه قرارداده است.
در بخش توس��عه فناوري اطالعات وارتباط نيز اين ش��ركت گام هاي بلندي 
برداش��ته و توانسته است بستر س��ازي الزم در مجازي سازي سرورها ، پياده 

سازي سيستم هوشمندداشبردمديريتي ، سيستم برداشت اطالعات مكاني 
تاسيسات وتجهيزات ش��بكه هاي توزيع برق GIS ، خدمات الكترونيكي از 
طريق وب سايت اينترنتي و استقرارسامانه پرداخت تلفني قبوض برق1521 
بصورت غيرحضوري انجام دهد.گفتني است در اين گزارش 150صفحه اي به 
افتخارات كسب شده سال 95 در ارزيابي هاي استاني وكشوري اشاره شده و 
راه اندازي مركز فوريت هاي برق متمركز ) Contact Center  ( ، اجراي 
سيستم مانيتورينگ شبكه هاي فشار متوسط با قابليت اطالع به هنگام و دقيق 
مركز كنترل ديسپاچينگ توزيع از ميزان بار فيدرهاي  20كيلوولت و وضعيت 
بريكرها و رله هاي حفاظتي پست هاي فوق توزيع و در نتيجه كاهش زمان 
خاموشي ، استقرار ديتا سنترو پايگاه داده ها به منظور بهره برداري شركت هاي 
توزيع برق شمالغرب كشور در اجراي طرح ملي فهام جزو برترين فعاليت هاي 

سه سال اخير توزيع برق استان زنجان  معرفي شده اند .

قدرداني وزير نيرو از مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان 

تعميرات 24 دستگاه كولر هوايي 637 شركت پااليش نفت اصفهان

حمايت استانداری مركزی از اجراي طرح پروژه ETBE پااليشگاه امام خميني )ره( شازند

بهسازی شبکه برق بندر صادراتی پااليشگاه آبادان در ماهشهر

معاون آبفاشهری مازندران خبر داد
اپليکيشن جامع مشتركين به منظور پرداخت قبض آب طراحی و راه اندازی شد

مدير عامل شركت شهرک های صنعتی آذربايجان غربی :
حمايت از صنايع اشتغال محور از وظايف شركت شهرک های صنعتی است

خالصه عملكرد سال95شركت توزيع نيروي برق استان زنجان منتشر شد
رشد مستمر كيفيت ارائه خدمات به 416هزارمشترک برق طي سال هاي اخير

اخبار

ديدار نماينده مردم شهرستان های بندر 
تركمن ، بندرگز و كردكوی در مجلس با 

مديرعامل شركت آبفار گلستان 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - دكتر رامين نورقلی پور نماينده 
مردم مجلس شهرستان های بندرتركمن ، بندرگز ،كردكوی و گميشان 
در مجلس ش��ورای اس��المی با حضور در شركت آبفار استان با رئيس 
هيات مديره و مديرعامل اين شركت ديدار و گفتگو نمودند. به گزارش 
روابط عموم��ی و آموزش همگانی ش��ركت آبفار گلس��تان، مهندس 
ش��كيبافررئيس هيات مديره و مديرعامل ش��ركت در ابتدا مطالبی از 
روند پروژه های آبرس��انی در حال اجرای شهرستان های بندرتركمن ، 
 بندرگز ،كردكوی و گميشان را بيان نمودند ..وی همچنين ضمن تشريح 
برنامه های ش��ركت در راس��تای اهداف اقتصاد مقاومتی وزارت نيرو ، 
خواه��ان گنجاندن وتصويب بهره مندی از صندوق توس��عه ملی برای 
آبرسانی روستايی در سالهای آتی شد.  دكتررامين نور قلی پور نماينده 
مردم شهرس��تان های بندرتركمن ، بندرگز ،كردكوی و گميش��ان در 
مجلس شورای اسالمی ضمن بيان اين كه مسئله آب بايد اولويت اول 
مسئولين در تمام سطوح باشد اظهار داشت: بايد به آب نگاه ملی داشت 
و با همدلی و حمايت وكمك همه جانبه مردم می توان مشكالت اين 

زمينه را برطرف كرد .

جلسه شورای اداری مخابرات منطقه 
گلستان برگزار شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - در اين جلس��ه كه به مديريت 
مهندس شهمرادی مدير مخابرات منطقه گلستان و با حضور معاون ، 
مديران و روس��ای ادارات ستادی و تابعه برگزار شد درخصوص بررسی 
عملكرد بخشهای مختلف  برنامه ريزی گرديده بود.مهندس شهمرادی 
مدير مخابرات منطقه گلستان با تاكيد بر اينكه تمامی سطوح سازمان 
در راه تحقق يك هدف  كه همان اجرای تكاليف محوله از سوی شركت 
مخابرات ايران است گفت : همگی  بايد درجهت منافع سازمانی حركت 
كنيم و نسبت به اجرای احسن وظايف متعهد باشيم.وی با اشاره به تغيير 
در نگاه و رويكرد شركت مخابرات ايران گفت: تكاليف محوله به ما بسيار 
با اهميت است وانتظار ميرود همراهی و همدلی كاركنان موجب تسريع 
در اج��رای اين فعاليتها گردد.وی آگاهی مديران از امورات زيرمجموعه 
، اولوي��ت بندی در وظايف محوله و مهم دانس��تن برخی از پروژه ها ، 
تعريف كار و تشريح وظايف هركدام از كاركنان ، حركت نكردن برخالف 
 سياس��تهای ش��ركت و رفع عدم تعامالت بين ح��وزه ای را از عوامل 
تاثير گذار در اجرای به موقع فرآيندهای و پروژه های كاری دانس��ت و 
افزود: بايد با طرح ريزی حركتی جديد و رو به جلو ، در راه تحقق هدف 

های در نظر گرفته تالش نماييم. 

برای نوزدهمين سال پياپی رخ داد
تمديد اعتبار گواهينامه های فراملی 

سيستم های مديريت پااليشگاه آبادان
اه�واز - خبرن�گار فرصت ام�روز - پااليش��گاه آب��ادان اعتبار 
گواهينامه های فراملی سيستم های مديريت جاری خود را تمديد كرد. 
اي��ن موفقيت در پی تنظيم و اجراي ي��ك برنامه دقيق و يكپارچه در 
محدوده تاسيسات شركت پااليش نفت آبادان و بندر صادراتی ماهشهر 
و با استفاده از توانمندي ها و تجربه كاركنان كوشاي اين مجتمع بزرگ 
صنعتی به دست آمد. به همين منظور پااليشگاه آبادان با انجام بيش 
از 90000 نفر س��اعت كار بی وقفه در رده های مديريتی، سرپرستی، 
كارشناسی و نيروهای اجرايی، مراحل مقدماتی را پشت سر گذارده و 
 DQS س��ازمان خود را برای مميزی نهايی خارجی از سوی شركت
آلم��ان به عنوان صادركننده گواهينامه ها در موعد مقرر و برنامه ريزی 
ش��ده آماده كرد. در مرحله نهايی تمامی ادارات و واحدهای مرتبط از 
23 تا 25 ارديبهش��ت ماه به طور همزم��ان در آبادان و بندر صادراتی 
ماهشهر مورد مميزی دقيق ارزيابان قرار گرفته و سرانجام با گذر از اين 
مرحله، پااليش��گاه آبادان برای نوزدهمين سال پياپی و بندر صادراتی 
ماهشهر برای پنجمين سال به طور كامال مجزا موفق به تمديد اعتبار 
و دريافت گواهينامه های خود در زمينه های مديريت كيفيت 2008: 
 ،ISO 14001: 2004 مديري��ت زيس��ت محيطی ،ISO 9001
مديريت ايمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001:2007، مديريت 
كيفيت در صنايع نفت، گاز و پتروشيمی ISO/TS 2010:29001 و 

مديريت بهداشت، ايمنی و محيط زيست H.S.E-MS شدند.

فرمانده منطقه دوم دريايی سپاه استان بوشهر:
  حماسه سوم خرداد يادآور رشادت ها 
و فداكاری های بی بديل  فرزندان اين 

مرزو بوم است 
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- 
فرمانده منطقه دوم نيروی دريايی سپاه 
اس��تان بوشهربا تبريك سی و پنجمين 
س��الگرد آزاد س��ازی خرمش��هر گفت:  
حماس��ه س��وم خرداد يادآور رشادتها و 

فداكاری های بی بديل  فرزندان اين مرزو بوم اس��ت .  س��ردار رزمجو 
درجمع خبرنگاران با اعالم اين مطلب افزود: حماسه بيت المقدس نگين 
درخشانی از تاريخ تابناك 8 سال دفاع مقدس و جانفشانی آزاد مردانی 
اس��ت كه با رهنمودهای حضرت امام خمين��ی )ره( وحدت و همدلی 
بين نيروهای مس��لح ومردمی اراده خود را به دشمنان تحميل كردندو 
عزت ، ش��كوه و سربلندی را برای مردم و جمهوری اسالمی به ارمغان 
آوردند.  وی اظهارداشت: به يمن بركت و پيروزی باشكوه خداراشاكريم 
كه امروز كشور به ضمانت رهبر عظيم الشأن ومقتدر در جهان در مقابله 
با بيگانگان و رژيم صهيونيستی بخصوص تكفيری ها استوار ايستاده ايم 
.  فرمانده منطقه دوم نيروی دريايی س��پاه استان بوشهر تصريح كرد: 
عمليات بيت المقدس دارای جايگاه خاص و بزرگی است كه در فضای 
6 هزار كيلومتر مربع در 10 فروردين ماه سال 61 در سه مرحله بمدت 
25 روز به طول انجاميدعملياتی كه دستاوردهای ارزنده و برجسته ای 

به ارمغان آورد.  

تاكيد دوباره رياست سازمان حفاظت 
محيط زيست بر غير آالينده بودن 

شركت پتروشيمی شازند
اراک- خبرن�گار فرصت ام�روز- دكتر ابتكار كه در حاش��يه 
برگزاری بيس��ت و دومين نمايش��گاه بين المللی نفت، گاز، پااليش 
و پتروش��يمی در بازديد از غرفه پتروشيمی شازند سخن می گفت، 
بار ديگر پتروش��يمی شازند را يكی از صنايع غيرآالينده و پاك اعالم 
ك��رد. به گ��زارش روابط عمومی و امور بين الملل در س��ومين روز از 
اين رويداد عظيم نفتی، غرفه پتروشيمی شازند ميزبان معصومه ابتكار 
رياس��ت سازمان حفاظت محيط زيست بود. وی در خالل اين بازديد 
گفت: پتروشيمی شازند يكی از صنايع پاك و غيرآالينده فعال كشور 
است و اين موضوع با بازديدهای دوره ای و پايش آنالين اين مجتمع 
كماكان مورد تأييد س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت اس��ت. در اين 
بازديد كه مهندس ش��اهدايی معاون وزير نفت و مدير عامل شركت 
ملی صنايع پتروشيمی ابتكار را همراهی می كرد، مهندس ولدخانی 
مديريت محترم عامل ضمن خير مقدم به بيان فعاليت ها و اقدامات 
زيست محيطی انجام شده توسط شركت پتروشيمی شازند پرداخته و 

از اجرای پروژه جامع آب و پساب در مجتمع سخن گفتند. 

اخبار

مديرعامل شركت گاز مازندران خبر داد
انعقاد قرارداد بيمه خسارت های مالی و جانی 

وارد به مشتركين گازی با بيمه پارسيان
س�اری – دهقان - بر اساس قرارداد جديد 
ش��ركت ملی گاز ايران با ش��ركت سهامی بيمه 
پارس��يان ، كليه مش��تركين خانگی نسبت به 
حوادث ناش��ی از گاز بيمه ش��دند. ب��ه گزارش 
خبرنگار مازندران ، محمد اسماعيل ابراهيم زاده، 
مديرعامل شركت گاز استان با بيان اين مطلب، اظهار داشت: با توجه به 
اينكه هموطنان گرامی در هر زمان بايستی نكات ايمنی را در استفاده 
از وسايل گازسوز رعايت كنند تا حادثه ای رخ ندهد، حق بيمه به ازای 
هر واحد مسكونی مشتركين ماهيانه 1000 ريال بر مبنای قانون بودجه  
عنوان كرد كه اين مبلغ از طريق قبوض گاز مش��تركين محاسبه می 
ش��ود. وی اظهار داشت: بر اين اس��اس، پرداخت غرامت فوت برای هر 
نف��ر در هر حادثه 300 ميليون ريال و همچنين پرداخت غرامت نقص 
عضو و از كار افتادگی دائم و جبران هزينه های پزشكی برای هر نفر در 
هر حادثه، حداكثر تا مبلغ 200 ميليون ريال است. مديرعامل شركت 
گاز استان مازندران خاطرنشان كرد: حداكثر جبران خسارت های مالی 
به واحد مسكونی نيز به ازای هر واحد مسكونی آسيب ديده حداكثر تا 
700 ميليون ريال مقرر شده است. ابراهيم زاده در ادامه، اظهار داشت: 
شركت بيمه گذار هم اكنون شركت سهامی بيمه پارسيان است و اين 
 ش��ركت پس از اعالم حادثه و بررس��ی كارشناس��ی اقدام به پرداخت 
هزينه های مربوطه می كند كه در خس��ارت های فوت، مبلغ غرامت در 
وجه وراث قانونی متوفی بر اساس برگه انحصار وراثت پرداخت خواهد 
ش��د؛ همچنين در خسارت های پزشكی و نقص عضو، مبلغ غرامت در 
وجه مصدوم و يا سرپرست قانونی وی بر اساس اسناد و مدارك مثبته 
پرداخت خواهد شد. وی در پايان، با تشكر از كليه هموطنان و مشتركان 
گرامی گاز طبيعی كه اين شركت را جهت خدمت رسانی هرچه بيشتر به 
هم ميهنان ياری می كنند، گفت: مشتركين محترم گاز طبيعی با صرفه 
جويی در مصرف  اين موهبت الهی و رعايت همه جانبه مسائل ايمنی، 
ضم��ن صيانت از اي��ن ثروت عظيم خدادادی، از ج��ان و مال خود نيز 
مراقبت كامل به عمل آورند. گفتنی است مشتركين محترم می توانند 
در ص��ورت بروز هرگونه حادثه مرتبط ب��ا گاز طبيعی ظرف مدت 10 
روز به نمايندگی های شركت سهامی بيمه پارسيان در استان مازندران 

مراجعه نمايند.

برگزاری دوره آموزشی نقش زنان در توسعه 
دوره آموزشی دو روزه ويژه بانوان 
منطقه با حضور خانم دكتر عبادی 

فرصت  خبرنگار  بندرعباس- 
امروز - نظر به اينكه زنان در توسعه 
جامع��ه امروز نقش بس��زايی دارند ، 
امروزه كه مباحث پيشرفت كشورهای 
جهان مطرح اس��ت ، نق��ش بانوان 
در اين فرآيند بش��دت مورد توجه قرار گرفته است. برگزاری جلسات ، 
سمينارها و كنگره های متعدد در اين زمينه و نقش آنان ، حكايت از اين 
موضوع حياتی دارد. بر كسی پوشيده نيست كه برای رسيدن به تعادل 
، برابری و رفع تبعيضات و در نتيجه توس��عه بهتر و كاملتر ، نياز به آن 
است كه زنان بتوانند در فرآيند تصميم گيری در سطوح مختلف جامعه 
شركت نمايند، بنابراين با توجه به اهميت ارتقاء سطح آگاهی و دانش 
آنان بخصوص بانوان ش��اغل ، دوره آموزشی دو روزه در مباحث نظری 
با همكاری واحد آموزش و مشاور امور بانوان منطقه برای كاركنان اناث 
ش��ركت پخش فرآورده های نفتی هرمزگان در تاري��خ های 25 و 26 

ارديبهشت ماه در منطقه برگزار گرديد.
  

هفتاد درصد انرژي برق استان را بخش 
مولد ) صنعت –كشاورزي( مصرف مي كند

زنجان- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش دفترروابط عمومي 
ش��ركت توزيع نيروي برق اس��تان زنجان، مهندس عادل كاظمي 
رئيس هيات مدي��ره ومديرعامل به همراه مهندس جوادي معاون 
فروش وخدمات مش��تركين ومهندس اسديان مديردفترمديريت 
بهين��ه مصرف انرژي در نشس��ت خبري با خبرگ��زاري ها به ارائه 
عملكرد هاي شاخص اين ش��ركت و وضعيت توزيع انرژي استان 
درمقايسه با ميانگين كش��وري و راهكارهاي مديريت مصرف برق 
مقارن با تابس��تان سالجاري پرداختند. مهندس كاظمي با تبريك 
مناسبت هاي روز ملي صنعت برق ،  روزجهاني كارگر و هفته معلم 
به تالشگران عرصه صنعت برق ، كارگران زحمتكش و معلم هاي 
عزيز س��نگر آموزش وپرورش كشور ، گفت :  اين شركت در سال 
95 توانسته است گام هاي موثر و بلندي در راستاي پيشبرد اهداف 
نظام مقدس جمهوري اس��المي ايران بردارد و بحمداهلل  در بخش 
كاهش تلفات انرژي و هوشمندسازي شبكه هاي توزيع برق كه يكي 
از پ��روژه هاي مهم وزارت نيرو در تحقق بندهاي اقتصاد مقاومتي 
مي باش��ند ، جزو شركت هاي پيش��رو مي باشد . وي تصريح كرد: 
ش��ركت توزيع نيروي برق استان زنجان در حال حاضر تامين برق  
21 ش��هر ، 16 بخش و 46 دهستان را برعهده دارد كه در تاپايان 
سال 1395 با 534 مگاوات پيك بار  و 415374 مشترك و تعداد 
9220 دستگاه پست هوائي و زميني با قدرتي حدود 1443مگاولت 
آمپر و با 8121كيلومتر ش��بكه فشار متوسط هوائي و زميني و با 
5663 كيلومتر شبكه فشار ضعيف هوائي و زميني و 892 روستاي 
برق��دار فعاليت خود را ادامه مي ده��د. وي با بيان اين مطلب كه 
شركت توزيع برق زنجان به عنوان يكي از شركتهای پيشرو در امر 
كاهش تلفات ، هوشمندس��ازي شبكه هاي توزيع برق ، فراسامانه 
هوشمند اندازه گيري و مديريت انرژي مي باشد، خاطرنشان كرد: 
در سال گذشته ، تعداد 3734پروژه  با اعتباری بالغ بر 605ميليارد 
ريال در دستور كار خود قرار داده بود كه از اين تعداد 2883 پروژه  
با صرف هزينه ای بالغ بر 389ميلياردريال خاتمه يافته و مابقی  به 

تعداد 851 در حال اتمام ميباشد . 

گراميداشت روز ملی ارتباطات و روابط 
عمومی در منطقه خليج فارس

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - به مناسبت روز 27 
ارديبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی از واحد مخابرات 
و روابط عمومی منطقه خليج فارس تجليل شد. به گزارش روابط 
عمومی شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران منطقه خليج 
ف��ارس ،مديرمنطقه خليج فارس ضمن تبريك اين روز به واحد 
مخابرات و روابط عمومی گفت :واحد مخابرات هرس��ازمان مثل 
سيس��تم اعصاب و روابط عمومی قلب سازمان می باشد اگر به 
اين دو قسمت خوب توجه شود سازمانی موفق خواهيم داشت. 
مهندس عليرضا عطار ادامه داد : مخابرات و روابط عمومی منطقه 
به لحاظ عملكردی وضعيت مناسبی دارد و با حضور اين نيروهای 
كارآمد و جوان جا برای پيش��رفت بيشتر دارد. وی افزود : روابط 
عمومی پل ارتباطی و انتقال دهنده مشكالت به مديريت و آينه 
تمام نمای سازمان است . مدير منطقه خليج فارس بابيان اينكه 
روابط عمومی برای بهبود وضعيت سيستم بايد تالش كند بيان 
داشت : روابط عمومی می تواند جايگاه ويژه ای در سيستم داشته 
باش��د و با دلس��وزی كاركند تا مجموعه پيشرفت نمايد. يادآور 
می ش��ود : درپايان اين جلسه باحضورمعاونين منطقه از  واحد 

مخابرات و روابط عمومی با لوح تقدير اهدا شد.
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در حالی که ایران خودرو و پژو با تولید مدل 
2008 عم��ًا قرارداد خ��ود را وارد فاز اجرایی 
کرده اند، شایعه ای عجیب و البته مضحک، بازار 
س��رمایه و بورس را کمی به هم ریخت. بر این 
اس��اس، شایعه شده که پژو قصد دارد به دلیل 
فش��ارهای آمریکا، قرارداد خود با ایران خودرو 
را فسخ کند، حال آنکه خودروساز فرانسوی به 

هیچ وجه به دنبال چنین اقدامی نیست. 
ب��ه گ��زارش خودروکارآنط��ور ک��ه از تاالر 
شیش��ه ای خبر می رسد، طی چند روز گذشته 
ش��ایعاتی مبنی بر فس��خ قرارداد ایران خودرو 

و پژو از س��وی فرانس��وی ها منتشر شده و این 
موضوع ب��ورس خودرویی ها را ب��ه هم ریخته 
اس��ت.   این در حالی اس��ت که همین چندی 
پیش با حضور رئیس جمهور در ایران خودرو، 
خط تولید انبوه پژو 2008 به عنوان نخس��تین 
محصول حاصل از قرارداد دو طرف، افتتاح شد 
تا این قرارداد رس��ماً وارد فاز اجرایی شود.   از 
سوی دیگر، هفته گذشته نیز مدیرعامل پژو و 
هیأت همراه به ایران آمدند تا برنامه ریزی های 
الزم را برای پیش فروش پژو 2008 و عرضه آن 

به بازار انجام دهند. 

 ب��ا توجه به این اتفاقات، فس��خ قرارداد پژو 
ب��ا ای��ران خ��ودرو را باید ش��ایعه ای مضحک 
دانس��ت، چه آنکه اص��ًا دلیل خاص��ی برای 
رفتن خودروس��از فرانس��وی از ایران )آن هم 
در شرایطی که هم توافق هسته ای سر جایش 

هست و هم برجام(، وجود ندارد. 
 به نظر می رس��د ریشه این شایعه را باید در 
گزارش هفته گذش��ته رویترز جست وجو کرد، 
چ��ه آنکه در آن گزارش ب��ه نقل قولی از مدیر 
ارشد پژو مبنی بر فشار آمریکا بر این خودروساز 
فرانسوی )بابت سرمایه گذاری در ایران( اشاره 

ش��ده بود. این در حالی است که وی حرفی از 
رفتن پژو نزده و تنه��ا تأکید کرده بود که پژو 
به دلیل حساسیت آمریکایی ها، سرمایه گذاری 
در ایران را بایگانی کرده است. در واقع منظور 
این مدیر پژو این بوده که خودروساز فرانسوی 
نمی خواه��د حضور در ای��ران را چندان بزرگ 
جلوه داده و حساسیت آمریکایی ها را برانگیزد. 
با این حال به نظر می رس��د تفسیرهای اشتباه 
از این اظهارنظر، شایعه فسخ قرارداد پژو را در 
تاالر شیشه ای دهان به دهان چرخانده است. 
خودروکار

قرارداد پژو و شایعه ای که تاالر شیشه ای را لرزاند

باال ب��ودن هزینه های تولید در خودروس��ازی 
ایران در حالی همواره به عنوان یک چالش بزرگ 
مطرح بوده که این موضوع از مسائل مختلفی از 
جمله ضعف بهره وری، سود زیاد تسهیات بانکی 
و همچنین وجود هزینه های مازاد در این صنعت 

سرچشمه می گیرد. 
در کنار این موضوعات اما مسئله مهمی که از 
آن به عنوان اصلی ترین عامل اثرگذار بر باال رفتن 
هزینه های تولید یاد می شود، دولتی بودن صنعت 
خودرو در ایران اس��ت. در واقع ریشه مشکاتی 
مانند پایین بودن به��ره وری و هزینه های مازاد و 
امثال اینها نیز در ساختار دولتی صنعت خودروی 
کشور نهفته بوده و این موضوع در نهایت به باال 
بودن قیمت خودروها و ضعف شدید در صادرات 
انجامیده است.  اگر مقایسه ای کلی میان قیمت 
خودروهای داخلی و خارجی انجام ش��ود، کامًا 
واضح است که قیمت ها در خودروسازی کشور و 
با در نظر گرفتن س��طح کیفی و تکنولوژی آنها، 
بس��یار باالتر از همتایان خارجی شان است و این 
موضوع به طور مستقیم با هزینه های تولید ارتباط 
دارد.  به  عبارت بهتر، هزینه های تولید در صنعت 
خودروی ایران فراتر از استانداردهای بین المللی 
ب��وده و چندان قابل مقایس��ه با خودروس��ازان 

خارجی نیس��ت. از همی��ن رو تولیدات صنعت 
خودروی کش��ور با وجود سطح کیفی نه چندان 
مناس��ب و همچنین قدیمی بودن تکنولوژی به 
کار رفته در بیشتر آنها، با قیمت هایی نامتعارف 
)نسبت به خودروهای تولیدی در سایر کشورهای 
صاح��ب صنعت خودرو( به دس��ت مش��تریان 
می رس��د.  هرچند در ن��گاه اول این گونه به نظر 
می رس��د که رش��د تیراژ خودروهای داخلی نیز 
یک��ی از عوامل اثرگذار بر ب��اال رفتن هزینه های 
س��االنه تولید در صنعت خودروی کشور است، 
با این حال پژوهش های رس��می نشان می دهند 
خودروسازان داخلی حتی با وجود افت تیراژ نیز 

با باال رفتن هزینه های تولید مواجه شده اند. 
به عنوان مثال، در تحقیقی آسیب شناسانه که 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی انجام 
داده، ایران خودرو به عنوان بزرگ ترین خودروساز 
کش��ور، حتی در دوران افت ش��دید تولید نیز با 
صعود هزینه ها روبه رو شده است. بر این اساس، 
اگرچه توازنی ظاهری می��ان ورودی و خروجی 
ای��ران خودرو وج��ود دارد و همچنین تغییراتی 
نیز در تسهیات دریافتی آن به چشم می آید، با 
این حال هزینه های مالی و تولیدی این شرکت 

روندی صعودی را تجربه کرده است. 

یکی از موضوعاتی که در سال 95 نقل مجالس 
خب��ری در حوزه خ��ودرو بود، دس��تورالعمل ها 
و اباغیه های��ی ب��ود ک��ه ش��رایط خودروهای 
واردات��ی را تغیی��ر داده و کم��ی س��خت کرده 
بود.  کوروش مرشد س��لوک، نایب رئیس انجمن 
واردکنندگان خودرو یک��ی از مخالفان تغییرات 
س��خت گیرانه قوانین واردات خ��ودرو بود که در 
تمام گفت وگوهای خود با رسانه ها بر اشتباه بودن 
برخی از بندهای این دستورالعمل تأکید می کرد. 
  وی ضم��ن انتق��اد از قوانین دس��ت و پا گیر 
برای واردات خودرو، اظهار داشت: در حالی الزام 
واردات خودروهای یورو5 به کشور برقرار شده که 
پیش زمینه های س��وخت مصرفی این خودروها 
در کش��ور فراهم نبوده و اس��تفاده این خودروها 
از بنزین ی��ورو۴ موجبات آلودگی ه��وا را ایجاد 

می کند. 
 نایب رئی��س انجم��ن واردکنن��دگان خودرو، 
با بی��ان اینک��ه بنزین ه��ای یورو۴ خیل��ی زود 
خودروهای یورو5 و یورو۶ وارد ش��ده به کشور را 
با مشکل و آلودگی بیشتر مواجه می کند، تصریح 
کرد: از یک طرف به واردکنندگان اجبار می کنیم 
حتماً خودروهای یورو5 و یورو۶ وارد کنند، اما به 
گفته مس��ئوالن هنوز تمام بنزین عرضه شده در 
کشور حتی یورو ۴ هم نیست. ما با استفاده از این 
س��وخت در خودروهای یورو5 و یورو۶ عمًا هم 
آلودگی بیشتری ایجاد می کنیم و هم به مشتریان 

با پرداخت پول بیشتر لطمه وارد کرده ایم. 
 انتقادات صریح مرشد سلوک با واکنش رئیس 
سازمان استاندارد کشور روبه رو شد که این ادعای 
نائب رئیس انجمن واردکنندگان را از پایه رد کرد! 

 خودروهای یورو5 مشکلی برای مصرف بنزین 
با استاندارد پایین تر ندارند

همین تیتر کافی اس��ت تا متوجه شویم سازمان 
اس��تاندارد و دولت مخالف این مطلب هس��تند که 
سوخت مصرفی با استاندارد پایین به خودروهای به 
روز آسیب می رساند. رئیس سازمان ملی استاندارد در 
واکنش به اعتراض واردکنندگان خودرو گفت: مصرف 
بنزین یورو ۴ توس��ط خودروهای با کیفیت و دارای 
اس��تاندارد ی��ورو5 و ۶ آلودگی را تش��دید نمی کند. 
نیره پیروزبخ��ت افزود: تولید بنزین یورو5 در وزارت 
نفت در حال پی گیری و برنامه ریزی است و به زودی 
تولید این بنزین نیز کلید خواهد خورد و قطعاً وزارت 
صنعت در تمام قراردادهای جدید خودرویی خود باید 
به این نکته توجه کند که تمام خودروهای جدید با 
استاندارد یورو 5 و یورو ۶ تولید شوند. وی تأکید کرد: 
در حال حاضر آالیندگ��ی بنزین و خودرو ها کنترل 
شده و استانداردهایی که تدوین شده است مشکات 
آلوده سازی توسط سوخت و خودرو را کاهش می دهد 
و بن��ده فکر می کنم تا زمان واردات خودروهای یورو 
5، بنزین یورو 5 هم در دسترس مردم کشور باشد. 
 خودروهای وارداتی نگران استاندارد بنزین 

مصرفی نباشند
اما معصوم��ه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان محیط زیست نس��بت به نگرانی از افزایش 
 آلودگ��ی خودروه��ای واردات��ی ب��ا مص��رف بنزین 
یورو۴ به پایین واکنش نشان داد و گفت: اینکه گفته 
می ش��ود برای خودروهای واردات��ی با بنزین یورو ۴ 
مشکل ایجاد می شود صحت ندارد و این خودروها با 
همین بنزین فعلی نیز می توانند بدون ایجاد آلودگی 

تردد کنند.  

کیفیت بنزین تولیدی و وارداتی را افزایش دهید

دالیل رشد هزینه تولید در شرکت های خودروساز
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درخواست هیأت مدیره انجمن 
واردکنندگان خودرو از دولت دوازدهم 

واردات خ��ودرو در ای��ن س��ال ها با اما و اگره��ای زیادی 
روب��ه رو ب��وده اس��ت. مخصوص��ا در آخری��ن س��ال دولت 
یازدهم دس��تورالعمل هایی تصویب ش��د و این ح��وزه را با 
 مش��کاتی روبه رو ک��رد. در این چهار س��ال از اعام تعرفه 
یک ه��زار درصدی ب��رای واردات این خودروه��ا در مجلس 
نه��م تا جلوگیری از واردات برای ارتقای کیفیت خودروهای 
داخلی و حتی اعام لوکس بودن خودروهای 2500 سی سی 
به باال، مواردی بود که در بحث واردات خودرو به وجود آمد. 
از دیگر سو، موضوع واردکننده های غیرنماینده که بخش 
اعظم��ی از ب��ازار را تش��کیل می دادند و یک  ش��به جلوی 
فعالیت ش��ان گرفته ش��د نیز از موارد پیش  آمده بر س��ر راه 
واردکنندگان خودرو اس��ت که مورد آخر ثابت مانده اس��ت. 
تعرفه واردات خودرو ثابت کرد این حوزه هنوز با س��ختی از 

دست انداز ها عبور می کند. 
در هفته های اخیر به واس��طه انتخابات ریاس��ت جمهوری، 
ب��ازار خودرو به ویژه بازار خودروه��ای وارداتی با افت فروش 
روبه رو ش��د که این موضوع به دلیل تأثیر بار روانی انتخابات 
بر مصرف کننده نهایی و البته فشار بر واردکننده ها مربوط به 

پیش از عید و تصویب دستورالعمل های مختلف بود. 

تسهیالت کم بهره به دارندگان 
خودروهای فرسوده

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور می گوید: 
براس��اس مصوب��ه الیحه هوای پ��اک، دولت موظف ش��ده 
از مح��ل صرفه جویی حاص��ل از بهب��ود و مدیریت مصرف 
 س��وخت، س��از و کارهایی را فراهم کند تا تسهیاتی با نرخ 
۴ درصد و بازپرداخت 10 ساله جهت جایگزینی خودروها و 

موتورسیکلت های فرسوده اختصاص یابد. 
مهدی نیکدار اظهار داش��ت: بر همین اساس و به منظور 
نوس��ازی ناوگان حمل و نقل عمومی، تعرفه گمرکی و س��ود 
بازرگان��ی واردات خودروهای برق��ی و هیبریدی و همچنین 
موتورسیکلت برقی صفر خواهد شد، که قطعا حرکت بسیار 
خوبی برای کمک به کاهش آلودگی هوا و نوسازی خودروها 

خواهد بود. 
 وی تصری��ح ک��رد: در حال��ی مق��رر ش��ده خودروه��ای 
برقی-بنزینی، موتورسیکلت ها و خودروهای الکتریکی تولید 
داخ��ل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف ش��وند که 
هم اکنون تس��هیات و مش��وق های قانونی برای حمایت از 

خودروهای پاک و عمدتا هیبریدی کافی نیست. 
وی اظهار داشت: خوشبختانه تصمیمات خوبی در جریان 
مصوبات الیحه پاک مطرح اس��ت که امید اس��ت در اجرا با 

مشکاتی مواجه نشود. 
وی همچنین با اشاره به برنامه ریزی ها برای جریان خروج 
خودروهای فرس��وده در س��ال جاری تصری��ح کرد: در حال 
حاضر بزرگ ترین مش��کل در مسیر نوسازی خودروها، عدم 
انگی��زه کافی دارن��دگان خودروهای فرس��وده برای ورود به 

جریان نوسازی است. 
وی ب��ا توجه به کاهش توان مالی به عنوان مش��کل عمده 
اکثر دارندگان خودروهای فرسوده، تأکید کرد: برای تشویق 
مالکان خودروهای فرس��وده باید ش��رایط و تسهیاتی برای 

اسقاط خودروهای شان در نظر گرفته شود. 
 

آخرین وضعیت خودروهای داخلی پس 
از انتخابات

ب��ازار خودروه��ای داخلی این روزها در آرامش مناس��بی 
ق��رار دارد. از این بازار خبر می رس��د ک��ه قیمت تعدادی از 
خودروهای داخلی نسبت به ماه گذشته با کاهش 100 هزار 

تا ۴ میلیون تومانی مواجه شده است. 
بررس��ی های میدانی از نمایش��گاه های خودروی تهران و 
مقایس��ه قیمت ها نس��بت به یک ماه گذشته نشان می دهد 
 در ب��ازار خودروه��ای داخل��ی قیم��ت 11 خ��ودرو کاهش
 100 هزار تومان تا ۴ میلیون تومانی را تجربه کرده اس��ت 
و در مقاب��ل پنج خودرو نیز ب��ا افزایش 300 تا یک میلیون 

تومانی در بازار مواجه شده است. 
بر این اس��اس قیمت تن��در 90، پژو پارس، پژو ۴05 جی 
ال ایک��س، 20۶ تیپ 2، س��ایپا 131، ج��ک اس5 دنده ای 
و اتوماتیک، س��راتوی معمولی و آبشنال س��ایپا و مزدا 3 با 
کاهش قیمت مواجه ش��ده اند و در مقابل نیز سمند معمولی 
و ال ایکس، دنا، س��اندروی اتوماتیک و ساندروی استپ وی 
افزای��ش 300 تا یک میلیون تومانی را در یک ماه گذش��ته 

تجربه کردند. 

تولید 5 مدل وانت متوقف شد
فروردین ماه امس��ال تولید پنج مدل وانت در خودروسازان 

داخلی متوقف شد. 
در این مدت تولید وانت آریس��ان با کاهش 100 درصدی 
همراه بوده و از 128 دس��تگاه در فروردین ماه سال گذشته 

به صفر رسید. 
تولید وانت تندر 90 نیز متوقف ش��ده و از ۷0 دستگاه در 

فروردین ماه 1395 به صفر کاهش یافت. 
 نیز 100 درصد کاهش یافته و Z28ND تولید وانت دیزل

 .از ۴۶55 دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به صفر رسید
 تولی��د وانت درکا هم با کاهش 100 درصدی همراه بوده و

 .از شش دستگاه در فروردین ماه 1395 به صفر کاهش یافت
 در ای��ن م��دت تولید وانت کارا نیز متوقف ش��ده و از یک

 .دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به صفر رسید
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برنامه  وزارت صنعت برای تأمین مالی 
خودروسازان

 وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در برنامه راهبردی خود 
راهکارهای��ی را برای تأمین مال��ی صنعت خودرو پیش بینی 

کرده است. 
 وزارت صنع��ت اخی��راً ویرای��ش دوم »برنام��ه راهبردی 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت« را منتش��ر کرد که در آن 
راهبردهای این وزارتخانه برای توس��عه بخش صنعت کشور 

پیش بینی شده است. 
بخش��ی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع 
مرب��وط به »برنام��ه راهبردی صنعت خودرو« اس��ت که در 
بخش��ی از آن نیز راهکارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برای تأمین مالی شرکت های خودروسازی تعیین شده است. 
در این زمینه در »تنوع بخشی به روش های تأمین مالی«، 
راهکاره��ای زی��ر برای این منظور پیش بینی ش��ده اس��ت: 
»اعطای تس��هیات بانکی مناس��ب جهت ایجاد کارگاه های 
دارای اولویت سرمایه گذاری، اعتبار خرید به سازندگان برای 
خرید تجهی��زات، اعمال بخش��ودگی های مالیاتی به میزان 
هزینه هایی که در فعالیت های پژوهش��ی و نوآوری ها منجر 
به تجاری سازی ش��ده اند، انتشار اوراق مشارکت یا صکوک، 
پذیرش و تسهیل ضمانت انواع دارایی نظیر مالکیت صنعتی، 
اعتب��ار بن��گاه، افزایش س��رمایه ناش��ی از تجدی��د ارزیابی 
دارایی ها، اختصاص سهم تولید از منابع حاصل از هدفمندی 
یارانه ه��ا، ایجاد صندوق حمایت از توس��عه صنایع خودرو با 
تخصیص س��رمایه مناسب، حمایت از ش��رکت ها در جهت 
تأمین مالی، اعطای تس��هیات بانکی برای خرید خودرو )با 

اولویت اعطای تسهیات به خودروهای تجاری( و به منظور 
جایگزینی خودروهای فرس��وده و حمایت از سرمایه گذاری 
خارجی در صنعت خودرو ش��امل حوزه های تأس��یس مرکز 
تحقیق و توس��عه در داخل کشور، ایجاد تراز ارزی صادرات 

و واردات و اولویت تأمین قطعات از شرکت های داخلی«. 
برخ��ی از این برنامه ها همچون افزایش س��رمایه از محل 
تجدی��د ارزیاب��ی دارایی، اعطای تس��هیات خرید خودرو و 
حمایت از س��رمایه گذاری خارجی تاکنون از س��وی صنعت 

خودرو اجرایی شده است. 
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حس��ن روحانی رئیس جمهوری پس از دیدار با حضرت 
آی��ت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب، در حرم مطهر امام 
خمین��ی )ره( حضور یافت. به گزارش ایس��کانیوز، وی در 
جمع خبرن��گاران گف��ت: همه تالش ما عم��ل و تحقق 
بخشیدن به وعده هایی است که به مردم داده ایم. روحانی 
همچنین با یادآوری س��الروز حماسه دوم خرداد 20 سال 
پیش و حضور بسیار تأثیرگذار مردم پای صندوق انتخابات، 
اف��زود: در این انتخابات بیش از 41 میلیون نفر رأی دادند 
و حدود 4 میلیون نفر در صف ها ماندند و نتوانس��تند رأی 
دهند. در انتخابات دوره دوازدهم ریاس��ت جمهوری برای 
نخستین بار در تاریخ ایران، حضور 45میلیونی مردم پای 
صندوق آرا برای تعیین سرنوش��ت و آینده خودشان رقم 
خورد. روحانی خاطرنش��ان کرد: آیت اهلل هاش��می همان 

کس��ی بود که سال گذشته، نخستین بار مرا تشویق کرد 
تا در انتخابات دوره دوازدهم ریاس��ت جمهوری ش��رکت 
کنم. او همان کس��ی بود که اگرچه میان ما نبود، ولی به 
خوبی این روزهای انتخابات را پیش بینی کرد. به من گفت 
که چه کس��انی به صحنه انتخابات خواهند آمد و گوشزد 
ک��رد که ام��روز چه وظیفه بزرگ دین��ی و ملی و انقالبی 
بر عهده توس��ت. رئیس جمهور در ادامه سخنانش اظهار 
داشت: امروز احساس می کنیم حضور، مشارکت، فداکاری 
و نشاط مردم بار مس��ئولیت ما را صدچندان کرده است. 
رئیس جمهور در این مراس��م که با حضور حجت االسالم 
و المسلمین سیدحس��ن خمینی تولیت حرم مطهر امام 
خمینی )ره( برگزار شد، با قرائت فاتحه و اهدای تاج گل، 

یاد و خاطره امام خمینی )ره( را گرامی داشت. 

رئیس جمهوری: 
به خواست مردم در مقام عمل تحقق خواهیم بخشید

  غالمعلی خوشرو، سفیر و نماینده دائم 
جمهوری اس�المی ایران در سازمان ملل، 
از رش�د 5 برابری مشارکت ایرانیان مقیم 
آمریکای ش�مالی در دوازدهمین انتخابات 

ریاست جمهوری خبر داد. 
  بهروز کمالوندی، س�خنگوی س�ازمان 
انرژی اتمی مطالب منتش�ر ش�ده درباره 
توق�ف ص�ادرات اورانی�وم از قزاقس�تان 
به ای�ران را »خبرس�ازی های رس�انه های 
ناشناخته انگلیسی با اهداف خاص« خواند 

و آن را رد کرد. 

انفجار در سالن کنسرت منچستر آرنا در شهر منچستر در هنگام 
اجرای آریانا گرنده، خواننده جوان آمریکایی 22کشته و 59زخمی 
به جا گذاشت. پلیس تأیید کرده که این انفجار یک حمله عمدی از 

پیش برنامه ریزی شده بوده است. 
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مدی��رکل دفت��ر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ش��رکت 
مدیریت منابع آب از ایران به عنوان دهمین کش��ور بالخیز دنیا 
و چهارمین کشور سیل خیز آسیا، یاد کرد و گفت: سیالب یک 
رخداد عجین شده با کشورمان دربین 30 حادثه غیرمترقبه است 
که باالترین میزان خس��ارت را به بار م��ی آورد. به گزارش ایرنا، 
سیف اهلل آقابیگی گفت: از تعداد 10 سیل ویرانگر در ایران، سیل 
گلستان در سال 1380 با به جای گذاشتن 500 کشته و مفقودی 
در رده اول و سیل دربند و تجریش تهران در سال 1366 با بیش 
از 300 کش��ته و مفقودی و سیل نکا در سال 1378 با بیش از 
60 کش��ته در رده های دوم و سوم قرار دارند. وی یادآوری کرد: 
سیل آذربایجان ش��رقی در سال 1396 با 42 کشته و مفقودی 

در رده ششم سیل های ویرانگر ایران قرار دارد. وی با بیان اینکه 
در بروز و تشدید سیالب عوامل اقلیمی، خصوصیات منطقه ای 
و حوضه ای و عوامل انس��انی دخالت دارد، افزود: اقلیم ما نسبت 
به گذش��ته فرق کرده است و باید رفتار خود را در این خصوص 
تغییر دهیم. مدیرکل دفت��ر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
ش��رکت مدیریت منابع آب ایران یادآوری کرد: عوامل اقلیمی و 
خصوصیات منطقه ای قابل کنترل نبوده ولی عوامل انسانی باید 
از طریق آگاه سازی مردم و جلوگیری از تجاوز و تصرف غیرمجاز 
در حریم و بستر رودخانه و مسیرگشایی قابل کنترل است. طبق 
آمارهای ثبت شده بین المللی، پس از کشورهای هند، بنگالدش 

و چین، ایران چهارمین کشور سیل خیز دنیاست. 

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب: 
ایران دهمین کشور بالخیز دنیا و چهارمین کشور سیل خیز آسیاست

  مع�اون وزی�ر آم�وزش و پ�رورش و 

رئی�س س�ازمان نهضت س�واد آموزی 
درصد باس�وادی کش�ور را 94.7درصد 
اعالم کرد و گفت: هم اینک 8.8 میلیون 

بیسواد نیز در کشور وجود دارد. 
  سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد: در 
ایام نوروز امس�ال )25 اسفند 95 تا15 
فروردین 96( 874 تن، به طور متوس�ط 
روزان�ه 41.6 ت�ن در ح�وادث رانندگی 

کشته شده اند.
رئی�س پلیس راهنمایی و رانندگ�ی تهران از کاهش زم�ان تردد در 

محدوده زوج و فرد از ساعت 19 به 17 در ایام ماه رمضان خبر داد. 
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س��ونیا ماتسون، مدیر انتش��ارات بین المللی باوباب در 
سوییس می گوید با ترجمه آثار ایران به زبان های زنده دنیا 
س��عی دارد پنجره ای تازه برای شناسایی ایران حقیقی به 
روی دنیا بگشاید. به گزارش مهر، وی پیش از این مدیریت 
ترجمه و انتش��ار کتاب  »اگر آدم برفی ها آب ش��وند« اثر 
س��یدعلی شجاعی را بر عهده داش��ت و جدای از ترجمه 
این کتاب به زبان های فرانس��ه، آلمان��ی، کره ای و. . . این 
کتاب را وارد فهرست کتابخانه مونیخ آلمان و نیز در زمره 
منابع درس��ی مدارس آلمان قرار داد و باعث ش��د این اثر 
برن��ده جای��زه Monats Buch des آکادمی آلمان در 
بخش کتاب های تصویری و منتخب فستیوال ادبی برلین 
شود. وی می گوید: به باور من هنوز برداشت های اشتباهی 
نس��بت به ایران در دنیا وجود دارد که ناشران خارجی را 

مج��اب نمی کند که بپذیرند کتاب��ی از ایران نیز می تواند 
موفق باشد و بازار به دست بیاورد. این مسئله احتیاط در 
برخورد با این آثار را باال برده اس��ت. ناشر خارجی دوست 
دارد کتابی چاپ کند که در بازارهای جهانی در رفت و آمد 
باشد اما تصویرگری های ایران با وجود زیبایی شان از آنچه 
در بازار اروپا و آمریکا موردپسند واقع می شود فاصله دارد 
و همین مس��ئله باعث ش��ده آثار ایران زیاد مورد ترجمه 
قرار نگیرند.، البته همیش��ه باید امی��دوار بود کما اینکه 
کتاب هایی که ما از ایران ترجمه کرده ایم بسیار موفق بوده 
و به چند زبان دنیا ترجمه شده است. برنامه بعدی مؤسسه 
نش��ر باوباب کتاب هایی تازه نوشته و تصویرگری شده از 
رضا دالوند است که برای نخستین بار در سوییس منتشر 

می شود و در ایران نیز تاکنون منتشر نشده است. 

مدیر انتشارات بین المللی باوباب سوئیس عنوان کرد
کتاب بهترین معرف ایران به دنیاست

  کمپان�ی فرانس�وی فیل�م فس�تیوال 
)filmfestivals(  پخ�ش بین المللی فیلم 
تلویزیونی »فرش�ته« به کارگردانی حسن 

آخوند پور را بر عهده گرفت. 
  رئیس ایکوم )شورای غیر دولتی موزه ها( 
مش�هورترین هنر ملی ایران را در س�طح 
جه�ان، قالی و قالی بافی دانس�ت و گفت: 
مخازن کاخ گلس�تان صاح�ب مهم ترین 

مجموعه های فرش جهان است. 

توماس هاینریش اشموکل، جهانگرد آلمانی که پنج سال است سفر 
خود را با پیام صلح و دوس�تی آغاز کرده، روز دوش�نبه به مشهد 

رسید. 
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مقام��ات امنیت��ی آمری��کا از همتایان اس��پانیایی خود 
خواستند مدیرعامل پیش��ین بارسلونا را هرچه سریع تر به 
دستگاه قضایی آمریکا تحویل دهد. به گزارش فارس، پس 
از بازداشت ساندرو راسل مدیرعامل اسبق باشگاه بارسلونا به 
علت شراکت در پولشویی و اختالس مقامات امنیتی ایاالت 
متحده آمریکا در چند تماس رسمی با همتایان اسپانیایی، 
خواستار استرداد سریع متهم به آمریکا و تحویل او در اسرع 
وقت به دس��تگاه قضایی این کشور ش��دند. گفته می شود 
راسل با تیچیرا، ریاست پیشین کنفدراسیون فوتبال برزیل 
همدس��ت بوده و در پرونده فس��اد مالی نجومی موسوم به 
FIFAGATE دست داشته است. اگر این اتهام در دادگاه 
عالی آمریکا به اثبات برسد، معنی این یک چیز بیشتر نیست 
و آن اینکه فس��اد مالی در باش��گاه بارسلونا زنجیره ای بوده 

و اش��خاصی مانند گاس��پارت و الپورتا  )مدیران اسبق این 
باشگاه( نیز در این رسوایی دامنه دار دست داشته اند. پلیس 
امنیتی اسپانیا در واکنش به درخواست آمریکا در بیانیه ای 
اعالم کرده اس��ت که ت��وان چنین کاری را ن��دارد، چراکه 
بازداش��ت کنندگان راسل، افراد ناشناس��ی بودند که گفته 
می ش��ود از س��وی FBI برای یک مأموریت سریع و شبانه 
انتخاب شده بودند. با چنین رویه ای پلیس مادرید یا نیروهای 
امنیتی و اطالعاتی اسپانیا حتی از محل نگهداری این متهم 
به خوبی اطالع ندارند تا بخواهند او را به فرض وجود چنین 
اراده ای از سوی حکام اسپانیا، به مقامات آمریکایی تحویل 
بدهند. هواداران بارس��لونا در شوکی عمیق به سر می برند 
و نمی خواهند باور کنند مدیران چند نس��ل از باشگاه آنها 

همدست مفسدان مالی در یوفا و فیفا بوده اند.

افشای فساد نجومی مالی در بارسلونا
آمریکا خواستار استرداد راسل به نیویورک شد

  اتحادی�ه فوتب�ال اروپ�ا )یوفا( 
پ�س از حمل�ه تروریس�تی ش�ب 
در  و  منچ���س�تر  در  دوش�نبه 
آس�تانه دیدار چهارشنبه تیم های 
منچس�تریونای��تد و آژاک�س در 
فین�ال لی�گ اروپا اع�الم کرد که 
خطر حمله تروریس�تی این دیدار 

را تهدید نمی کند. 

دروازه بان استقالل با ثبت نخستین کلین شیت خود در آسیا که با 
پیروزی یک بر صفر استقالل مقابل العین همراه شد، به صدر جدول 

بهترین کلین شیت کننده های آسیا رسید. 
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سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

در حال��ی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و س��ران 
و رهبران برخی کشورهای عربی منطقه از جمله عربستان 
سعودی و نیز مقامات رژیم دست راستی اسرائیل از انتخاب 
حسن روحانی میانه رو در ایران ناراحت هستند و در مواضع 
و اظه��ارات چند روز اخیر خود کمترین اش��اره ای به نتایج 
انتخابات با مش��ارکت گس��ترده مردمی در ایران نکرده اند، 
مقامات اروپایی در اظهار نظرهای خود با اش��اره به اهمیت 
انتخاب حس��ن روحانی بر تمایل خود برای توس��عه روابط 
با ایران در دول��ت روحانی تأکید می کنند. به گزارش عصر 
ای��ران، پس از تبریک تلفنی امانوئل ماکرون رئیس جمهور 
جدید فرانسه به روحانی، وزیر امور خارجه فرانسه نیز دیروز 
در اظهار نظری اعالم کرد با انتخاب مجدد حس��ن روحانی 
به عنوان رئیس جمه��ور ایران، این کش��ور نقش مهمی در 

برقراری ثبات در منطقه ایفا خواهد کرد. »ژان ایو لودریان« 
وزیر امور خارجه فرانس��ه با اشاره به اهمیت نقش ایران در 
تأمین صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه بر تمایل کشورش 
برای همکاری با دولت حسن روحانی تأکید کرده است. به 
نظر می رس��د دولت جدید فرانس��ه نگاه و رویکرد متفاوت 
و حتی متض��ادی با هی��أت حاکمه جدید آمری��کا دارد و 
تماس ه��ای تلفنی روحانی و ماک��رون و اظهارات وزیر امور 
خارجه فرانسه نشان از اس��تقبال فرانسه از نتایج انتخابات 
ریاس��ت جمهوری در ایران دارد. برخی دیگر از کشورهای 
اروپایی از جمله بریتانیا نیز البته به صورتی محتاطانه از نتایج 
انتخابات در ایران استقبال کرده و وزیر امور خارجه بریتانیا 
انتخاب مجدد حس��ن روحانی را تبریک گفته است، اما به 
دلی��ل آغاز فرآیند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا  )برگزیت( 

بریتانی��ا دیگر عض��وی محوری در اتحادیه اروپا محس��وب 
نمی ش��ود و محور اصلی این اتحادیه از این پس دو کش��ور 
فرانس��ه و آلمان خواهند بود. پائولو جنتیلونی، نخست وزیر 
ایتالیا روز ش��نبه با انتشار پیامی توییتری از انتخاب مجدد 
حس��ن روحانی در ایران استقبال و با تبریک به روحانی بر 
توس��عه بیش از پیش روابط دوس��تانه دو ملت تأکید کرده 
است. فدریکا موگرینی مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا نیز روز ش��نبه در یک پیام توییت��ری بر آمادگی اروپا 
ب��رای ادامه همکاری ب��ا ایران برای اج��رای برجام، صلح و 
ثب��ات در منطقه و تحقق انتظارهای م��ردم ایران از دولت 
حس��ن روحانی، تأکید کرده اس��ت. این استقبال مقامات و 
کشورهای اروپایی از نتایج انتخابات در ایران در حالی است 
که هیأت حاکمه آمریکا و برخی دیگر از کشورهای هم پیمان 

آمری��کا در منطقه در تکاپوی ایجاد محور و جبهه ای جدید 
علیه جمهوری اسالمی ایران هستند و در این رابطه به نظر 
می رسد دولت ترامپ دنبال بهانه ای است تا با سنگ اندازی 
در مسیر اجرای برجام با منحرف کردن ایران از اجرای این 
مس��یر، گناه لغو این پیمان بین المللی را به گردن مقامات 
ایران بیندازد. مقامات اروپایی، اما دیدگاه متفاوتی با دولت 
جدید آمری��کا دارند و نگاه آنها به برج��ام و دولت روحانی 
بس��یار شبیه رویکرد دولت پیشین آمریکاست. باید دید در 
هفته ها و ماه های آتی این تفاوت رویکرد بین اروپا و آمریکا تا 
چه میزان بر تالش ها در افزایش فشار منطقه ای و بین المللی 
علیه ایران تأثیر گذار خواهد بود. پیش بینی می شود رویکرد 
دولت دوازدهم همانند دولت یازدهم، دیپلماسی محور بوده و 

همچنان بر محور تنش زدایی و تعامل با جهان باشد. 

رئیس ش��ورای روابط خارجی آمریکا با پرداختن به روابط ایران و عربس��تان 
تأکید کرد: عربس��تان و متحدان منطقه ای اش با وجود تس��لیحات جدیدی 
که از آمریکا خریداری کرده اند به س��ختی قادر خواهند بود با ایران به رقابت 
بپردازند. به گزارش ایسنا، ریچارد هاس رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی 
آمریکا در یادداش��تی در روزنامه فاینشنال تایمز به بررسی تأثیر روابط تهران 
� ریاض در منطقه پرداخت و نوش��ت: ریچارد نیکسون  )رئیس جمهور آمریکا 
در س��ال های 1969 تا 1974( و هنری کیس��ینجر مش��اور امنیت ملی اش 
دکترینی را ارائه دادند که براس��اس آن برخی شرکای آمریکا به ابزاری دست 
یافتند تا خود از امنیت ش��ان محافظت و نفوذ شوروی را در مناطق  خودشان 
محدود کنند. واش��نگتن برای ایفای این نقش در حاش��یه خلیج  )فارس( و 

ش��به جزیره عربی به س��راغ تهران و ریاض رفت. ایران و عربس��تان سعودی 
همچنان قوی ترین کشورهای منطقه هستند، اما تهران و ریاض به دو رقیب 
اصلی تبدیل شده اند. در این میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به همراه 
یک هیأت بلندپایه وارد عربستان شد، اما اینکه عربستان تا چه حد می تواند 
برای آمریکا یک شریک و متحد باشد، به ویژه به دلیل قیمت پایین نفت، نرخ 
باالی بیکاری، فس��اد و ناکارآمدی گسترده و جنگ نیابتی عربستان در یمن 
هنوز مشخص نیست. از سوی دیگر شاهدجاه طلبی های محمدبن سلمان برای 
مدرن س��ازی از س��وی نیروهای اجتماعی و سیاسی در نظامی هستیم که به 
لحاظ علمی س��طح پایینی دارد و مرتب بر س��ر جانشین در آن دعواست. در 
این میان حس��ن روحانی توانس��ت روز جمعه در انتخابات ریاست جمهوری 

مجددا پیروز ش��ود. پیروزی وی به دلیل وضعیت اقتصادی بهتر ناشی از رفع 
تحریم ها پس از اجرای توافق هس��ته ای به دست آمد. بسیاری این مسئله را 
این گونه تحلیل می کنند که میانه روها دست باالتر را دارند، اما این ساده انگاری 
است، چرا که اصولگرایان که حدود 40 درصد جامعه هستند، بخش زیادی از 
قدرت را در اختیار دارند. بنابراین ایران کماکان یک نظام سیاسی ترکیبی برای 
آینده قابل پیش بینی باقی می ماند. هاس در ادامه نوشت: عربستان سعودی و 
متحدان سنی اش حتی با وجود تسلیحات جدیدی که از آمریکا خریده اند، به 
سختی می توانند با ایران رقابت کنند. در عین حال هیچ نشانه ای دال بر اینکه 
روابط ایران � عربستان ممکن است بهتر شود، وجود ندارد و حتی این روابط به 

راحتی می تواند وضعیت شکننده منطقه را در حالت فعلی نگه دارد. 

تقریبا از چند ماه پیش از انتخابات موضوع رفتن قالیباف 
از شهرداری مطرح شده بود و حاال با حضور تمامی اعضای 
لیست امید، شمارش معکوس آغاز شده است. اما این تنها 
موضوعی نیست که این روزها درباره آن صحبت می شود. 
به گزارش فرارو، آنچه که بعد از انتخابات تبدیل به دغدغه 
اصلی فعاالن اجتماعی و شهری شده است، مسئله شهردار 
بع��دی پایتخت اس��ت که هر روز نام ه��ای مختلفی برای 
این مسند مهم و تأثیرگذار مطرح می شود. گاهی اسحاق 
جهانگیری به عنوان گزینه احتمالی اعالم می شود و گاهی 
محسن هاشمی. گاهی حس��ین مرعشی و گاهی صفایی 
فراهانی. اما پیش از آنکه به بررس��ی گزینه های احتمالی 
بپردازیم الزم اس��ت نگاهی بیندازیم به آنچه ش��هرداری 
ته��ران را بس��یار حائز اهمیت کرده اس��ت. نخس��تین و 
مهم ترین موضوعی که در مسئله شهرداری و ریاست بر آن 
بسیار حائز اهمیت است، رسانه های گسترده و تأثیرگذاری 
اس��ت که زیر نظر این نهاد شهری منتشر می شوند. البته 
این ظرفیت رس��انه ای در صورتی قابل اس��تفاده است که 
شهردار آینده نگاه مناسبی به رسانه داشته باشد. بانک شهر 
یکی دیگر از مواردی اس��ت که موجب اهمیت شهرداری 
شده است. سهام این بانک بیشتر متعلق به شهرداری های 
شهرها، کالنش��هرها، کارکنان شهرداری و بخشی از مردم 
است. ضمن اینکه ش��هرداری تهران سازمان ها بسیاری را 

در زیر چتر خود قرار داده است. سازمان هایی مانند سازمان 
بازرس��ی ش��هرداری تهران، س��ازمان ورزش و تندرستی، 
سازمان بهش��ت زهرا، سازمان نوس��ازی، سازمان میادین 
میوه و تربار، سازمان امالک و مستغالت شهرداری تهران، 
س��ازمان فرهنگی هنری و... جزو س��ازمان های تحت نظر 
شهرداری تهران هستند. در مجموع شهرداری تهران یکی 
از مهم ترین و اثرگذارترین نهادهای شهری است که سال ها 
در اختی��ار اصولگرایان قرار گرفته اس��ت، اما هنوز گزینه 
اصلی مشخص نیست و همانطور که در ابتدا اشاره شد افراد 
مختلفی برای این سمت در فضای مجازی مطرح شده اند. از 
اسحاق جهانگیری گرفته تا حناچی و مرتضی حاجی که در 
این نوشته نگاهی به این گزینه ها خواهیم انداخت. اسحاق 
جهانگیری یکی از سرشناس ترین گزینه هایی است که این 
روزها برای نشس��تن بر صندلی ش��هردار پایتخت مطرح 
می ش��ود. او که در انتخابات ریاست جمهوری بسیار مورد 
توجه و عالقه حامیان دولت و اصالح طلبان قرار گرفته حاال 
این روزها به عنوان گزینه مطلوب شهرداری تهران مطرح 
می ش��ود. اما به عقیده برخی با توجه به فعالیت در س��تاد 
اقتصاد مقاومت��ی، او در جایگاه معاون اولی رئیس جمهور، 
تأثیرگذارتر خواهد بود. یکی دیگر از گزینه ها که حتی قبل 
از انتخابات هم مطرح شد، محسن هاشمی رفسنجانی بود 
که تا امروز هم در شبکه های اجتماعی و برخی سایت های 

خبری به عنوان گزینه مطلوب برای جایگزینی قالیباف، از او 
نام برده می شود. اما این احتمال هم حاال بعید شده است، 
زیرا دبیر شورای سیاست گذاری اصالح طلبان اعالم کرد که 
از افراد حاضر در شورای شهر هیچ فردی به عنوان شهردار 
انتخاب نخواهد شد. همین مسئله حضور مرتضی الویری 
را هم در شهرداری منتفی کرد. اما یکی از نام هایی که در 
ش��بکه اجتماعی بسیار مورد توجه و استقبال قرار گرفت، 
محس��ن صفایی فراهانی بود. او جزو معدود افرادی اس��ت 
که در سه حوزه سیاست، اقتصاد و ورزش حضور مدیریتی 
داشته است. البته هنوز هم صحبتی از تأیید این خبر وجود 
ندارد. ولی محسن مهرعلیزاده یکی از گزینه های محتمل 
و البته پررنگ تر برای شهرداری تهران است که این روزها 
نامش مطرح شده است. او که در کارنامه کاری خود ایجاد 
منطقه آزاد کیش به عنوان نخس��تین قطب گردش��گری 
کشور، توسعه روابط اقتصادی خراسان با کشورهای مختلف 
جه��ان و منطقه، ایجاد مجتمع تفریحی- ورزش��ی بزرگ 
کیش و برگزاری مسابقات ورزشی، ایجاد صندوق حمایت 
از قهرمانان و پیشکس��وتان ورزش��ی و... را دارد، استاندار 
خراس��ان و معاون رئیس جمهور دولت هش��تم هم بوده 
است. البته مهرعلیزاده تنها گزینه جدی شهرداری تهران 
نیست، زیرا نام حسین مرعشی هم از منابع مختلف مطرح 
ش��ده اس��ت و بنا به گفته آنها احتمال حضور مرعشی در 

شهرداری پایتخت بسیار زیاد است. او که در دوران ریاست 
جمهوری مرحوم هاش��می رفس��نجانی رئیس دفتر وی و 
هشت سال استانداری کرمان بود و در مقطعی به ریاست 
س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری انتخاب شد، یکی 
از گزینه های احتمالی ش��هرداری تهران به شمار می آید. 
عباس آخوندی هم جزو نام هایی است که برای حضور در 
شهرداری مطرح شده اس��ت. وزیر راه و شهرسازی دولت 
س��ازندگی و دولت تدبیر و امید این روزها از سوی برخی 
به عنوان گزینه مطلوب برای شهرداری مطرح شده است، 
اما احتمال حضور وی در ش��هرداری قوت چندانی ندارد. 
البته نام های دیگری مانند مرتض��ی حاجی وزیر تعاون و 
آموزش و پرورش دولت اصالحات، پیروز حناچی نخستین 
رئیس مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرس��ازی و معماری 
ایران و معاون فعلی نظام مهندس��ی و اجرای س��اختمان 
وزارت مس��کن و شهرس��ازی و حبیب اهلل بی طرف رئیس 
سازمان نظام مهندسی اس��تان تهران نیز مطرح شده اند. 
اما با همه این تفاسیر »معمای بهشت« همچنان موضوع 
داغ رسانه ها و ش��بکه های اجتماعی است که بنا به گفته 
مرتضی الویری تا یک ماه دیگر پاسخ آن مشخص می شود. 
با این حال تا امروز افرادی که به آنها اشاره شد از گزینه های 
مطرح شده هستند، اما همچنان این احتمال وجود دارد که 

شهردار آینده از میان این افراد نباشد. 

 
سیاست جدید آمریکا و ماه های نفسگیر دیپلماسی دولت جدید روحانی

ریچارد هاس، رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا:  
پیروزی روحانی به دلیل وضعیت اقتصادی بهتر ناشی از رفع تحریم ها بود

معمای بهشت 
گزینه های احتمالی شهرداری پایتخت

نمایش آخرین فیلم عباس کیارستمی در کن
نمایش آخرین س��اخته عباس کیارستمی با حضور فرزندش احمد 
کیارستمی در سالن اصلی جشنواره کن )لومیر( برگزار شد. به گزارش 
ایس��نا، بهمن فرمان آرا جزو مهمانان ویژه ای بود ک��ه برای او در این 
نمای��ش، صندلی ویژه ای در نظر گرفتند اما به نمایش فیلم نرس��ید. 
پیش از نمایش، دبیر جشنواره کن روی سن حاضر شد و با یاد عباس 
کیارستمی از حاضران خواست احمد کیارستمی را که در سالن حاضر 
بود، تش��ویق کنند. 24 فریم آخرین س��اخته عباس کیارس��تمی روز 
سه ش��نبه 2خرداد ماه در جش��نواره فیلم کن رونمایی شد. در تیتراژ 
آغازین فیلم به نقل از عباس کیارس��تمی نوشته شده است: »همواره 
در ش��گفتم که یک هنرمند تا چه حدی قصد دارد واقعیت را در یک 
صحنه توصیف کند. نقاش ها تنها یک فریم از واقعیت را ثبت می کنند، 

نه هیچ چیز دیگر قبل و پس از آن را.« پس از نمایش فیلم 24 فریم 
که با تشویق حاضران در سالن روبه رو شد، فاطمه معتمدآریا و سیف اهلل 
صمدیان هم به دلیل نبود عباس کیارستمی در این مراسم، تحت تأثیر 
قرار گرفتند و اش��ک ریختند. این فیلم دوس��اعته در نمایش دیگری 
ساعت 14:30 روز چهارشنبه در سالن 60 سالگی به روی پرده می رود. 
فیل��م تجربی »24 فریم« مجموعه ای از فیلم ه��ای کوتاه چهار و نیم 
دقیقه ای با الهام از تصاویر ثابت شامل نقاشی و عکس های گرفته شده 
توسط خود کیارستمی است. کیارستمی پیش از این درباره فیلم  »24 
فریم« گفته بود: در فیلم »24 فریم« تصمیم گرفتم از عکس هایی که 
در طول این سال ها گرفتم، استفاده کنم و چهار و نیم دقیقه را از آنچه 
تصور می کردم پیش و پس از هر عکس رخ داده را نیز در آن قرار داده ام. 

نخستین بار هنگامی که مشغول فکر درباره آثار نقاشان بزرگ پیش از 
اختراع س��ینما بودم، ایده فیلم »24 فریم« شکل گرفت. درباره شوق 
نقاشان آن دوره برای ثبت واقعیت با تمام دقت فکر کردم که این سطح 
از دقت، در آثار نقاشانی چون »شکرچیان در برف« از »پیتر بروگل« و 
»خوشه چین ها« اثر »ژان فرانسوا میله« مشهود است. فیلم »24 فریم« 
با اندیش��ه در نقاشی های تاریخی و درون س��از آغاز شد و عکس هایی 
که خودم در طول  س��ال ها گرفته بودم به تکامل رسید. هر یک از این 
فریم ها در واقع 4 دقیقه و30ثانیه از آن چیزی اس��ت که تصور کردم 
پیش و پس از ثبت هر عکس روی داده است. کیارستمی تنها فیلمساز 
ایرانی است که یک بار با فیلم »طعم گیالس« موفق به دریافت نخل 

طال از این جشنواره شده است. 

آیین آغاز س�اخت فیلم » کوروش کبیر« با حضور مس�عود جعفری جوزانی کارگردان، عوامل فیلم، اهالی فرهنگ و هنر و س�خنگوی وزارت امور خارجه در موزه سینما واقع در باغ فردوس تهران 
برگزار شد. در این مراسم از کتاب فیلمنامه کوروش کبیر نیز رونمایی شد.                عکس: ایسنا
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سرمایه گذاری مناسب دولت یازدهم 
در صنعت لوازم خانگی
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بازاریابیوفروش
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 »نفرت از برند«
و فواید آن!

گفته شده که »نفرت« یک لغت قوی است و احتماال هرگز واقعی تر از آن در دنیای استراتژی برند وجود نداشته 
است. »عشق به برند« یک موضوع بحث برانگیز و هدف استراتژی ای است که از نظر محاوره ای، تداوم در گستره 
وسیعی از معیارها از اولویت تا در نظر گرفتن پیرامون یک برند یا محصوالت آن است.  تصمیم گیرندگان، نوآوران 
و بازاریابان به طور معمول می توانند مشتاقانه کسانی را پوشش دهند که مصرف کننده ایده آل هستند و به همین 
دلیل آنها باید برند خود را دوست داشته باشند. تبلیغ کنندگان ادراک سیرانوس )Cyranos( به روز بودن محل...

گفت وگوی »فرصت امروز« با شهاب فتح اللهی، مدیرعامل شرکت سبزان

کیفیت، رمز ماندگاری است

11
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قیمت گذاری مناسب در شروع کسب و کار 
16

یک بار هم که شده از تجربه های 
دنیا درست استفاده کنیم! 

11  

  مروری بر رویکرد تفکر سیستمی 
در سازمان

12 

نگاهی به تیزر تبلیغاتی بانک شهر با عنوان »شهر در اندیشه نشر«

  ایده ای که
در شعار باقی نماند

نحوه معرفی رویداد ریبرندینگ



نمایش��گاه کتاب امس��ال نیز با تمام اتفاقات خوب و بد به 
کار خود خاتمه داد، اما نکته قابل توجه آن مش��ارکت وسیع 
بانک ش��هر برای انجام مس��ئولیت های اجتماعی اس��ت. این 
دومین سالی است که بانک شهر در رابطه با فروش بن کتاب 
نمایش��گاه کتاب همکاری داش��ته اس��ت، اما این بار عالوه بر 
عملیات فنی در انجام مس��ئولیت اجتماعی نیز به درس��تی 
ورود کرده و همین باعث شده نقشی پررنگ تر در این رویداد 
ب��زرگ فرهنگی ای��ران بازی کند؛ به ویژه ک��ه برخالف اغلب 
آگهی های مس��ئولیت اجتماع��ی ایران ک��ه برندها به جای 
ورود به مسئله تنها نصیحت می کنند، بانک شهر عماًل بحث 

اهدای کتاب را پیش کشیده است.
 ب��رای بررس��ی بهتر این آگه��ی گفت و گوی��ی را با ماکان 
مهرپوی��ا، مدی��ر خالقی��ت و کارگ��ردان باس��ابقه تبلیغات 
تلویزیون��ی و  س��جاد رحیمی مدیس��ه،  کارش��ناس تبلیغات 

داشته ایم که در ادامه می خوانید. 

یک کار کالسیک و قوی
مهرپویا در رابطه با ایده آگهی بانک ش��هر می گوید: آگهی 
اخیر بانک شهر یکی از نمونه های عینی است که می تواند به 
برندهای��ی که به تولید و پخش آگهی های کپی ش��ده عادت 
کرده ان��د بقبوالند که می توان ب��ا در نظر گرفتن توانایی های 
آژانس ه��ای تبلیغات��ی ایرانی، دس��ت به تولی��د آگهی های 

غیرکپی اما خالق زد و ضرر هم نکرد. 
این آگهی جزو معدود آگهی های بانک شهر است که حال 
و هوای ایرانی دارد و مخاطب به جای فرم چشمگیر با مفهوم 

قابل درک آن ارتباط برقرار می کند. 
رابطه پدر و فرزندی و نقش آنها در افزایش س��رانه مطالعه 
به درس��تی در این آگهی دیده می ش��ود و مخاطب نیازی به 

تفکر برای کشف کد ندارد.
 در این آگهی به س��ادگی می ت��وان مفاهیم را درک کرد و 
در عی��ن حال برای به کار بردن توصیه هایی که آگهی در پی 

بیان آن است،  ترغیب شد.
 از نظ��ر من این آگهی یکی از بهترین کارهایی اس��ت که 
نه تنها بانک شهر، بلکه از برندهای ایرانی منتشر شده است. 

این کارگردان باسابقه تبلیغات تلویزیونی در رابطه با تولید 
آگهی می افزاید: کارگردانی کار به ش��دت کالس��یک اس��ت، 
درحالی که مدیوم آگهی تلویزیونی این فرصت را به کارگردان 
می دهد که دس��ت ب��ه انتخاب زوایا و چیدن میزانس��ن های 

متفاوت بزند.
 به نظرم فانتزی کتابخانه با اجرای کالسیک کار همخوانی 
زی��ادی ندارد، البته منظور من این نیس��ت که اش��تباه اجرا 
ش��ده، بلکه به نظرم می توانست خالق تر باشد. این مسئله را 

در طراحی صحنه هم می شود دید.
 طراحی لباس خوب است اما صحنه تخت است و شاید هم 
همین مسئله باعث شده در میزانسن برخی پالن ها خالقیت 
چش��مگیری نبینیم. دقیقا برعکس زمانی که انرژی بیشتری 
در بخش��ی از دکور گذاشته شده، در میزانسن هم با خالقیت 

چشمگیری مواجه هستیم.
 این یعنی هرجایی که س��ایر عوام��ل کار خود را با انرژی 
بیش��تری انجام داده ان��د،  کارگردانی کار هم متبلور ش��ده و 
هرجا کمت��ر انرژی صرف کرده اند، کارگردان هم با ش��رایط 

موجود کنار آمده است.
 نورپ��ردازی نیز آن طور که بای��د در خدمت مفهوم آگهی 
نیس��ت و به جای تزریق فانتزی بیشتر به کار، درچند پالن ، 
تنها فضا را روشن کرده،  گرچه در برخی پالن ها از ظرفیت ها 

به درستی استفاده شده است.
 

مفهوم ایرانی را ایرانی بازگو کنید
وی در رابط��ه با ارزیابی کلی کار اضافه می کند: گاهی اجرا 
از ای��ده عقب می ماند و گاهی همتراز با آن عمل می کند، اما 
در نهایت این آگهی، کار شس��ته رفته ای اس��ت و بهتر است 
بگویی��م اغلب آگهی ها همین من��وال را دارند و زمان ناکافی 
ب��رای تولی��د، عمدتا بیش��ترین ضربه را ب��ه خروجی ها وارد 
می کند. باید توجه داش��ت در آگهی هایی ک��ه تولید آنها به 
عدد پخش تلویزیونی بس��تگی دارد این مشکل رایجی است 

که باید در مورد آن فکر اساسی کرد. 
در ارزیابی کلی این آگهی باید بگویم آگهی بانک ش��هر در 
می��ان جامعه اهل کتاب یا عالقه مند ب��ه کتاب که تلویزیون 
تماش��ا می کنند، دیده ش��ده و تأثیر آنی هم داش��ته است. 
همزمان��ی آگهی های دیجیتال ای��ن کمپین و نیز آگهی های 

محیطی در س��طح ش��هر و تبلیغ��ات در ت��اچ پوینت )خود 
نمایش��گاه کتاب( هم یکپارچگی خوب��ی را پدید آورد که به 
نظ��رم به طور کل��ی تبلیغات موفقی را ش��کل داده و یکی از 
بهترین کمپین های پیرامون کتابخوانی در چند س��ال اخیر 

است. 
مهرپوی��ا در ادامه بیان می کند: امیدوارم برندهای بزرگ به 
خالقیت فعاالن تبلیغات ایرانی اعتماد کنند و اجازه دهند که 

حرف های ایرانی، ایرانی بازگو شود.
 پرهی��ز از اج��رای مج��دد آگهی های خارج��ی به ضرب 
بومی سازی و اس��امی اینچنینی برای برندها امتیاز محسوب 
می ش��ود و برای آژانس های تبلیغاتی ش��رط بق��ا. این روزها 
تقریباً هیچ آژانس تبلیغاتی ای وجود ندارد که تمایل به کپی 

داشته باشد و آن را پیشنهاد کند.
 ای��ن برندها هس��تند که ب��ا تأکید بر ایده پ��ردازی اصیل 
می توانند ه��م نق��ش تعیین کننده ای در پیش��رفت صنعت 

تبلیغات ایران بازی کنند و هم برند خود را ارتقا بخشند.
 در پایان به بانک شهر و آژانس و عوامل اجرای آن تبریک 
می گوی��م و امیدوارم دوباره ش��اهد چنی��ن کارهای خالقی 
باش��یم که صنعت را نه به شکل شعار که به شکل عملی در 

کنار مسائل اجتماعی و فرهنگی می نشانند. 

تبلیغی در جهت رشد فرهنگی جامعه
در ادامه س��جاد رحیمی مدیس��ه در رابط��ه با آگهی بانک 
شهر با عنوان »شهر در اندیشه نشر« می گوید: تبلیغات مؤثر 
در ف��روش پیش از هر چیزی، داس��تان خوبی را برای طیف 
مش��تریان پیرامون خود تعریف می کنن��د و یکی از بهترین 
 داس��تان های هم��ه ما، خاط��رات کودکی و البت��ه همراهی 
پ��ر محبت و عش��ق والدین مان در تمامی طول مس��یر بوده 
اس��ت. به همین دلیل تبلیغات برای کسب و کار بیش از پیش 
از عوامل انسانی بهره می گیرند تا مخاطبان ارتباط بهتری را 

با آن برقرار کنند.
 بانک شهر از این موضوع در یک تبلیغ خوب برای تأکید بر 
حمایت این بانک از کتاب، دانایی و در نتیجه رش��د فرهنگی 

شهر بهره برده است. 
تبلیغ کسب و کار بانک شهر با متمایز نشان دادن تالش های 
کودکی خردسال برای برداش��تن کتاب شروع می شود، زیرا 

جلب توجه مشتریان نخستین قدم بازاریابی است.
 این در حالی است که مادرش نیز نظاره گر تالش فرزندش 
است و پدر خانواده نیز به مادر ملحق می شود و هر دو ادامه 
تقالی پسربچه را به نظاره می نشینند و در نهایت مادر کتاب 
را به فرزند می دهد؛رش��د پس��ر و پیر ش��دن پدرومادری که 
هنوز به فرزندش��ان محبت می کنند و در نهایت بزرگ شدن 
پس��ر و مرور خاطرات کودکی که چط��ور با هر کتابی که به 
کمک پدرومادرش برمی داشت، دریچه ای از نور را به زندگی 

خود باز می کرد. 
وی در رابطه با ایده کار می افزاید: دس��تورالعمل مشخص 
بازاریاب��ی و تحلی��ل موقعیت های این تبلیغ روش��ن اس��ت؛ 
روایت��ی از خانواده و نقش مهم آن در رش��د و بالندگی یک 
جامعه و کش��ور که کتاب سمبل رس��یدن به آن رشد است. 
مش��ارکت مخاطبان در همه س��طوح مورد تأکید و تش��ویق 
قرار گرفته است تا خانواده های فارسی زبان بیش از پیش به 
نقش فراموش ش��ده مطالعه و کتاب در هیاهوی زندگی های 

روزمره توجه کنند.
 

باورناپذیری شکل فیزیکی کتابخانه 
این کارش��ناس تبلیغات ادامه می دهد: ش��اید برخی تصور 
کنند بانکی همانند بانک شهر چون بانکی با قدمت و دیرینه 
بانک های��ی نظیر ملی و ملت نبوده اس��ت، نی��از به تبلیغاتی 
بزرگی ن��دارد و ابتدا باید با تبلیغات کوچک راه های نش��ان 
دادن خود را باز کند، اما بد نیست بدانیم سرمایه  گذاری های 

تبلیغاتی همیشه بزرگ هستند.
 بانک ش��هر با چنین تبلیغاتی که از چاش��نی احساس به 
خوبی اس��تفاده کرده، دس��ت به جایگاه سازی هایی بزرگ در 
فرهنگ و اجتماع زده است تا در فردای پس از این تبلیغات، 

حرف ها و پتانسیل های بیشتری را برای ارائه داشته باشد. 
تنه��ا نقطه ضعف این تبلی��غ، باورناپذیری ش��کل فیزیکی 
کتابخانه اس��ت که حقیقتاً در بس��یاری از منازل امروزی یا 
حداق��ل در عمده خانه ه��ای اجتماع، چنی��ن کتابخانه هایی 
بی��ش از آنک��ه یک فض��ای فرهنگی در هر خانواده باش��ند، 
بیشتر به یک رؤیای نوستالژیک شبیه هستند؛ کتابخانه های 
بزرگی که حتی بزرگ تر یک خانواده برای دسترسی به برخی 

کتاب ها ناچار می شود از چهارپایه کمک بگیرد. 

نگاهی به تیزر تبلیغاتی بانک شهر با عنوان »شهر در اندیشه نشر«

 ایده ای که در شعار باقی نماند
ایده های طالیی

در تبلیغات خود خاص باشید

ابتذال و تکراری بودن در هر کاری انس��ان ها را فراری می دهد 
و تبلیغاتی که به این صفات ش��ناخته ش��وند، هیچ گاه تأثیری 
نخواهند داش��ت. درج کردن عبارات��ی در تبلیغ چون »بهترین 
در دنی��ا« یا »پایین ترین قیمت بازار« در بهترین حالت، ادعایی 
معمولی هس��تند. ولی عموما تأثیر منفی این عبارات بیش��تر از 
تأثیر مثبت آنهاست. عباراتی از این قبیل در ذهن مخاطب تبلیغ، 
بیشتر حالت اغراق، خودخواهی و سستی ادعا را تداعی می سازند. 
این کار اعتبار شرکت و گروه شما را نزد مخاطب کاهش می دهد 

و منجر می شود بقیه ادعاهای شما هم نادیده گرفته شوند. 
مردم دیگر عبارت های تکراری از این دست را بیشتر شعار های 
پوچ و خودخواهانه تلقی می کنند. گفتن عبارت های کلی مانند 
»کیفیت خارق العاده« اگرچه ممکن اس��ت به خودی خود دروغ 
به نظر نرس��د ولی وقتی مخاطب می دان��د که برند دیگری هم 
کیفیتی مش��ابه این را دارد به عنوان یک دروغ و کسانی که این 
ادعاها را در تبلیغ خود می آورند باید انتظار آن را داش��ته باشند 
که این تبلیغات چندان جدی گرفته نشوند. در مقابل، هنگامی 
که در تبلیغ خود یک ادعای مش��خص و خاص دارید، مخاطب 
می تواند قضاوت کند که آیا حقیقت را می گویید یا خیر. از طرفی 
مردم به طور طبیعی انتظار ندارند که ادعای مطرح در یک تبلیغ 
گزافه باشد. آنها پیش خود می گویند؛ هیچ فرد یا شرکتی آنقدر 
بی عقل نیست که میلیون ها تومان هزینه کند تا ادعای دروغین 

چاپ کند. 
می��زان اعتباری که یک آگهی در ن��زد مخاطب پیدا می کند 
به طور مستقیم وابسته به میزان اعتبار و صحت ادعاهای مطرح 
در آن دارد، بنابراین وقتی یک ادعای مشخص را در خود می آورد 
پذیرش آن را برای مخاطب آس��انتر می کن��د. مثاًل اعداد و آمار 
واقع��ی به ندرت مورد تردید واقع می ش��وند. در نظر گرفتن این 
نکته چه در تبلیغات چاپی و چه فروش��ندگی مس��تقیم بسیار 
اهمیت دارد. اهمیت یک ادعا وقتی وزن مناسب پیدا می کند که 
خاص و قابل اندازه گیری باشد. مثاًل گفتن اینکه المپ کم مصرف 
انرژی کمتری از المپ های رشته ای مصرف می کند، جای تردید 
برای کس��ی ن��دارد و هر کس می تواند این دو را مقایس��ه کند. 
یا مثاًل در یک آگهی ممکن اس��ت نوشته شده باشد »قیمت ها 
شکسته شد« ولی اگر نوشته ش��ده بود »تخفیف 20درصد« او 
یک ادعای مش��خص و قابل اندازه گی��ری را در آگهی خود درج 
کرده که توجه را به خود جلب می کند. یک فروش��گاه لباس در 
آمریکا که هدف خود را فروش البس��ه به طبقات محروم و فقیر 
جامعه قرار داده بود، سال ها شعارش این بود؛ »پایین ترین قیمت 
در آمریکا«، اما به تدریج رقبای این فروشگاه این عبارت را کپی 
کردند و پس از مدتی این شعار در تبلیغات تبدیل به یک حرف 
مبتذل و بی هویت شد. این بار مدیر شرکت تصمیم گرفت شعار 
خود را عوض کند. ش��عار جدید این بود؛ »س��ود خالص ما تنها 
3درصد اس��ت«. این یک عبارت مشخص و وزین بود که بسیار 
روی مخاطب تأثیر گذار بود. از طرفی هیچ رقیبی هم نمی توانست 
چنین ادعایی را مطرح کند. س��ال بعد از این تغییر، فروش این 
شرکت افزایش چشمگیری داشت. مثال دیگر مربوط به صنعت 
خودرو س��ازی آمریکا می ش��ود. زمانی بود ک��ه یک باور عمومی 
غلط بین م��ردم آمریکا جا افتاده بود ک��ه قیمت واقعی خودرو 
خیلی کمتر از قیمتی است که به دست مصرف کننده می رسد. 
یک گروه تبلیغاتی باتجربه این ش��عار را برای آگهی این شرکت 
خودروسازی انتخاب کرد؛ »سود ما تنها 9 درصد است!« در ادامه 
آگهی لیس��تی از هزینه های پیدا و پنهان تولید خودرو لیس��ت 
ش��ده بود. به تدریج مردم متوجه شدند هزینه تولید اتومبیل با 
جمع زدن قیمت قطعات آن حاصل نمی ش��ود و حدود نیمی از 
هزینه های خودرو هزینه های پنهان است. این تبلیغ در آن زمان 
بس��یار موفق عمل کرد و باعث تصحی��ح یک باور عمومی غلط 
ش��د. یک نمونه بسیار موفق در تاریخ تبلیغات که با یک ادعای 
در تبلیغات توانست بسیار سود کند مربوط به تبلیغ خمیر ریش 
اس��ت. سال ها این محصول با عبارات تکراری و غیر جذابی چون 
»کف فراوان«، »روی صورت خش��ک نمی ش��ود«، »سریع عمل 
می کند« تبلیغ می شد. با این تبلیغات کلی تبلیغ هیچ شرکتی 
نسبت به رقبایش برتری خاصی نداشت. تا اینکه یک تولیدکننده 
جدید پا به میدان گذاش��ت و رقابت در این رش��ته بسیار دشوار 
ب��ود چون معموالً افراد به ندرت مارک خمیر ریش مصرفی خود 
را تغییر می دهند. ولی راز موفقیت تبلیغات او رعایت همین اصل 
بود: » ادعای مش��خص«. این ش��رکت در تبلیغ خود سه ادعای 
مش��خص و قابل تجرب��ه را آورده بود؛ »در ی��ک دقیقه ریش را 
برای اصالح نرم می کند«، »ب��رای مدت 10 دقیقه روی صورت 
حالت کرمی خود را حفظ می کند و خشک نمی شود« و باالخره 
»حاصل آزمایش و مقایس��ه 160 فرمول مختلف خمیر ریش« 
ش��اید در تاریخ تبلیغات اینقدر سریع و مؤثر نبوده است. همین 
قضیه در مورد تبلیغ ریش تراش هم صدق می کرد. همه می گفتند 
س��ریع اصالح می کند تا اینکه یک شرکت یک عبارت مشخص 
در تبلیغ خود آورد؛ »اصالح صورت در هفتاد و هش��ت ثانیه!« و 
خوب همچون مثال های قبلی این ادعا خاص و قابل تجربه بود. 
نتیجه مش��خص است؛ افزایش فروش باور نکردنی. نتیجه اینکه 
درس��ت است که قرار دادن شعار تبلیغاتی در دو تبلیغ متفاوت 
می تواند فضای یکس��انی را از آگهی ها اشغال کند ولی می تواند 
تأثیر گذاری بس��یار متفاوتی داشته باش��د. تفاوت واقعاً گسترده 
است. اگر احساس می کنید محصول یا فروشگاه شما واقعاً ویژگی 
خاصی دارد که ارزش مطرح شدن را دارد، آن را به تأثیرگذارترین 
ش��کل مطرح کنید. تمام نکاتی که در این مقاله عنوان ش��د را 
برای انتخاب یک ش��عار خ��وب در تبلیغ باید مدنظر قرار دهید. 
تبلیغات چاپی بسیار هزینه بر و گران هستند. اگر یک فروشنده 
در فروشگاه ادعای نابجایی مطرح کند، این اشتباه چندان عظیم 
نیست ولی وقتی قرار است ادعایی را با هزینه گزاف جلوی چشم 
میلیون ها مخاطب بگذارید، قضیه کاماًل متفاوت اس��ت. هیچ گاه 
یک حرف کلی در تبلیغات به چشم نمی آید. آوردن این جمالت 
در تبلی��غ مثل گفتن »حال ش��ما چطوره؟« روزمره اس��ت که 
هم گوینده و هم ش��نونده در واقع عالقه ای به دانستن وضعیت 
سالمتی همدیگر ندارند و فقط محض رفع تکلیف است. در عوض 
ادعاهای خاص وقتی در تبلیغات چاپی مطرح ش��وند باارزش به 

نظر می رسند و توجه مردم را به خود جلب می کنند. 
ideyab :منبع

لیال شیرزاد
gmail. com@Leilashirzad69
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تبلیغات خالق

آگهی : خودرو فورد_ شعار: شهر در دستان شماست.

ایستگاه تبلیغات

 لوگو های شبکه های تلویزیونی
اشیای فیزیکی واقعی

بحث و گفت وگو راجع به لوگو های مدرن شبکه های تلویزیونی، 
این موض��وع را مطرح می کن��د که هر نوع طراح��ی ای می تواند 
پس از خیال پ��ردازی با چند کلیک س��ریع روی صفحه نمایش 
ساخته شود. امروزه، به هر حال تهیه کنندگان باید کمی خالق تر 
 باش��ند. شاید تعجب کنید اگر بفهمید که بس��یاری از لوگو های 
منحصر به فرد ش��بکه های تلویزیونی که در حال حاضر همچنان 
مورد استفاده قرار می گیرند، در گذشته اشیای فیزیکی از مد افتاده 
برای فیلمبرداری بوده اند. ب��ه گزارش  ام بی ای نیوز، معروف ترین 
نمونه از یک »لوگوی زنده« حتما شیری به نام لئو است که رسماً 
ن��زد اس��تودیوی »Metro-Goldwyn-Mayer « به عن��وان 
نماد خوش یمنی ش��ناخته می شد. ش��ما قطعاً این شیر غرنده را 
در ابتدای فیلم های بیش��ماری دیده اید. اس��تودیوی MGM از 
ش��یر های واقعی مختلفی برای ساخت س��کانس آغازین از سال 
1917 میالدی استفاده کرده بود اما آنها در سال 1957 موفق به 
کش��ف یک سوپراستار واقعی یعنی لئو شدند. نمایش لئو در قاب 
طالیی اس��تودیو به مدت 60 سال، حاال او را به باسابقه ترین شیر 

MGM از گذشته تاکنون تبدیل می کند. 



علیرضا جعفری
نویسنده: پژمان پاکدامن 

مشاور استراتژی برندسازی
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گفته ش��ده که »نفرت« ی��ک لغت قوی 
اس��ت و احتم��اال هرگز واقعی ت��ر از آن در 
دنیای اس��تراتژی برند وجود نداشته است. 
»عش��ق به برند« یک موض��وع بحث برانگیز 
و ه��دف اس��تراتژی ای اس��ت ک��ه از نظ��ر 
مح��اوره ای، تداوم در گس��تره وس��یعی از 
معیارها از اولویت تا در نظر گرفتن پیرامون 

یک برند یا محصوالت آن است. 
بازاریابان  و  ن��وآوران  تصمیم گیرن��دگان، 
به طور معمول می توانند مش��تاقانه کس��انی 
را پوش��ش دهند که مصرف کنن��ده ایده آل 
هس��تند و به همی��ن دلیل آنه��ا باید برند 
خود را دوست داشته باشند. تبلیغ کنندگان 
ب��ه روز   )Cyranos( س��یرانوس  ادراک 
بودن محل ب��ازار را رد نمی کنند که نه تنها 
مصرف کنندگان را برای خرید، بلکه»تعهد« 
ی��ا  »تعامل« با یک برن��د و محصول آن را 
جلب می کنند. پ��س از آن »نفرت« به طور 
معمول یک کلمه منفور در اس��تراتژی برند 
اس��ت که به عنوان یک نتیجه نادیده گرفته 
می ش��ود، گمان ش��ده و رفتار می شود تا از 
تمام هزینه ها اجتناب ش��ود تا مبادا کس��ی 
احساس��ات منفی نس��بت به یک برند را در 
خود نگه دارد. این به س��ادگی کسب و کار و 
تجارت خوبی نیس��ت که محدود به خشم و 
عصبانی��ت مردم ش��وید، و تنها اجازه دهید 
که نپذیرفت��ن یک محص��ول افزایش یابد، 
درحالی که این درس��ت است که  »نفرت از 
برند« مس��لماً یکی از مهم ترین محصوالت 
جانبی موضع گیری ها و اس��تراتژی های برند 
موفق اس��ت؛ چی��زی که حضور ف��رد باید 
به عن��وان نش��انه و نوید موفقی��ت در آینده 
مورد اس��تقبال قرار گی��رد. به همین دلیل، 
ما برخ��ی تص��ورات غلط و رای��ج در مورد  

»عشق« و  »نفرت« داریم. 
  »عش��ق« فقط یک احس��اس قدرتمند 
انسان نیست، بلکه بخش��ی از یک ضرورت 
رفتاری اس��ت، به طوری که توس��ط برخی 
یک کار عصبی شیمیایی نامیده می شود که 
تقریب��اً همه جنبه های تجربه انس��انی را در 

برمی گیرد. 
ب��رای اینکه بتوان ادعای عش��ق کرد باید 
تکثیر بیولوژیکی، دستاورد فرهنگی، امنیت 
ف��ردی و ارضا را یافت. یک مفهوم به بزرگی 
عشق به عنوان یک  »بلوک« یکپارچه وجود 
ن��دارد، اما به جای آن همانطور که توس��ط 
افراد مختلف احساس می شود، مقیاس بندی 

شده، تبدیل می شود و تکامل می یابد. 
روان شناس رابرت استرنبرگ نظریه مثلی 
عش��ق را ارائه کرد که پیشنهاد می کند سه 
مؤلفه عشق وجود دارد؛ صمیمیت )احساس 
دلبس��تگی و ارتباط(، شور و هیجان )اعتیاد 
به عشق/ جاذبه جنسی( و تعهد  )برنامه های 
بلند مدت/ حض��ور(. این مؤلفه ها با هم انواع 
مختلفی از عشق بین مردم را ایجاد می کنند  
)اش��تیاق و صمیمیت قوی بدون زمان برای 

تعهد،  »عشق رمانتیک« است(. 
در حالی که خطر نسبت دادن احساسات 
فردی انس��ان به برندها، )به عنوان مثال در 
مد لب��اس( وجود داش��ته، اس��تراتژی های 
برند روش��نی برای تولید مورد انواع مختلف 
»عشق به برند« وجود دارند که از رفتارهای 
رس��انه ها می توانند تعهد را بیشتر از طریق 
حض��ور در زندگ��ی مصرف کنن��ده پرورش 
دهند تا تبلیغ��ات یا CSR که صمیمیت را 
از طریق ارزش های مشترک ایجاد می کنند. 
نه تنه��ا  »عش��ق به برن��د« پیچیده تر از آن 
چیزی است که در نگاه اول به نظر می رسد، 
نتیجه عدم توفی��ق در ایجاد آن متفاوت از 

آن چیزی است که انتظار می رود. 
هنگام��ی که هدف ایجاد یک برند اس��ت 
ک��ه مردم به آن عش��ق می ورزن��د، بدترین 
نتیج��ه ممک��ن این اس��ت که تصور ش��ود 
که مردم نس��بت به آن نف��رت دارند. با این 
حال، در واقع من نویس��نده فکر می کنم که 

بدتری��ن نتیجه ممکن این اس��ت که مردم 
نس��بت به آن بی تفاوت باش��ند. س��اختن و 
ایجاد عش��ق یک بازی انگیزش احساس��ات 
تکان دهنده اس��ت و وجود تنف��ر در برخی 
از مصرف کنندگان نش��ان می دهد که ش��ما 
وارد یک قلمرو عاطفی ش��ده اید. فقدان هر 
چیزی بدان معنی است که شما حتی مورد 
توجه قرار نگرفته اید، برند ش��ما برای ایجاد 
هر چیزی شکس��ت خورده اس��ت که هیچ 
»نوس��ان« عاطف��ی را در مصرف کننده نیز 
ایجاد نکرده است. این بدان معنی نیست که 
نفرت چیزی برای لذت بردن است، اما برای 
تعیین کنندگان اس��تراتژی برن��د، قطعاً این 
موضوع می تواند موردی باش��د که می توان 

روی آن کار کرد. 
آنچ��ه »نفرت از برند« را مفید می س��ازد، 
نی��از به تصدی��ق یک تص��ور غل��ط نهایی 
 اس��ت، همانن��د آن چیزی ک��ه بازاریابان و 
تبلیغ کنندگان م��ا را در آن گیر می اندازند 
ک��ه »ب��ا وجود امیده��ای ما، هی��چ برندی 
وج��ود ندارد ک��ه به صورت جهانی توس��ط 
همه دوس��ت داش��ته شود.« عش��ق جهانی 
مصرف کنن��دگان یک مغالطه اس��ت. قطبی 
ب��ودن ب��ا درج��ات مختلف ی��ک گام برای 

موفقیت است.
 ب��ه مح��ض اینکه ش��ما متوجه ش��وید، 
مهم نیست ش��ما چه کاری انجام می دهید، 
واقعیت محصول ش��ما، فرآین��د تولید، تن 
ص��دا، تبلیغات، بس��ته بندی، قیمت گذاری، 
رقب��ا یا لوگ��و مواردی هس��تند ک��ه باعث 
می ش��وند افرادی ش��ما را دوس��ت نداشته 
باش��د. هر چقدر این فراخوان��ی و انگیزش 
بیش��تر شود، ش��ما شانس بیش��تری برای 
ایجاد عشق به برند خواهید داشت و شانس 
باالتری برای اینکه کس��انی که از برند شما 

تنفر دارند، کاماًل متنفر شوند. 
همانطور که کمپین فوتبال آدیداس برای 
طرفداران فوتبالیس��ت ها ب��ه این عنوان که 
آنها موفق هس��تند ش��ناخته شده است، اما 
افراد متنفر از آدیداس نیز وجود دارند. تنها 
زمانی  این امر وجود نخواهد داشت که شما 

حتی مورد توجه نیز قرار نگیرید. 
با توجه به اینکه نفرت یک بخش طبیعی 
از ایج��اد ی��ک برن��د خاطره انگی��ز و موفق 
اس��ت، تعیین کنندگان استراتژی برند باید 
ارزش��ی را بپذیرند که ایج��اد می کند. فراتر 
از وجود صرف »متنفرهای برند«، که نشان 
می دهد شما شروع به بیرون کشیدن چیزی 
کرده ای��د، یک نقط��ه مقابل غن��ی را برای 
مصرف کنندگان ایده آل، یک منبع بینش یا 
بصیرت از اینکه ش��ما چگونه درک شده اید 
و روش ممک��ن برای برق��راری ارتباطات را 

فراهم می کنند. 
تعیین کنندگان اس��تراتژی بای��د از خود 

بپرس��ند »این برای چه کس��ی نیست؟« به 
همان اندازه آنها باید از خود بپرس��ند »این 
برای چه کس��ی است؟« این تنها یک منبع 
درک نیس��ت، اما یک برند را آزاد می گذارد 
تا با تمرکز بیشتری رفتار کند. هدف برندها 
اغلب خش��نودی و رضایت مصرف کنندگان 
اصلی خود و نرنجاندن دیگران اس��ت، پس 
به عن��وان یک گروه همگن با تمام مخاطبان 
بی تفاوت و مخالف رفتار می کند. این فرصت 
را برای کس��ی که شما می توانید از او امتیاز 
به دس��ت آورید، باید اندازه گیری کنید و به 
جای نادیده گرفتن مخالفان در زمان انجام 
تحقی��ق، تعیین کنن��دگان اس��تراتژی باید 
برخی از گروه های متمرکز خصمانه را مورد 
توجه قرار دهند. هنگامی که ش��ما می دانید 
چه کس��ی عاش��ق یا دوس��ت دار است، چه 
کس��ی بی تفاوت اس��ت و چه کسی از شما 
نفرت دارد، لذت واقعی می تواند شروع شود. 
شما می توانید با درک مصرف کنندگانی که 
در بازی نیس��تند، یک انتخاب گسترده تری 
برای فعالیت های یک برند به دست آورید. 

برند ش��رط بندی اروپایی »قدرت خشم« 
ی��ک مثال کام��ل ای��ن آزادی در ارتباطات 
است. هدف از شناخت مدل بازار شرط بندی 
ک��ه در آن مصرف کنن��دگان موقت به طور 
کل��ی بین نمون��ه کارهای دالالن براس��اس 
پیشنهادات مبادله می کنند، باال نگه داشتن 
آگاه��ی ذهن و میل به برن��د از طریق لحن 
ظالمانه و بازاریابی نمایشی است. روش آنها 
ب��ه برند اجازه می دهد تا دالالن س��نتی در 
بازار را مح��دود )به عنوان مثال ویلیام هیل، 
الدبورکس، ک��ورال( و یک هوی��ت متمایز 
ایج��اد  کنن��د. این حالت در یک ش��رط بند 
ج��وان کمتر س��نتی تش��دید می ش��ود و 
همچنین مشتریان قدیمی تر یا شرط بندها را 
نیز دچار آسیب می کند. با تصدیق مخالفان، 
برن��د یک آهنگ متمایز ص��دا و POV در 
ب��ازار ایجاد کرده اس��ت ک��ه »طرفداران« 
واقعی برند را در یک دسته زودگذر پرورش 
می دهد. برندها باید ش��کاف بین کسانی که 
آنها را دوس��ت دارند و از آنه��ا نفرت دارند 
در نظر بگیرند. گستردگی آن چگونه است؟ 
چه تع��داد از مردم هنوز نس��بت به برندها 
بی تفاوت هس��تند و چرا؟ برای بس��یاری از 
برندهای موفق، ش��کاف موج��ود الهام غنی 
برای برقراری ارتباطات بوده است. تبلیغات 
مش��هور اپل »من یک مک هستم، من یک 
کامپیوت��ر هس��تم« بحث بی��ن دو فرهنگ 
مصرف کنندگان کاماًل مخالف با شناخت اپل 
از نفرت PC و بازی با آن را چارچوب بندی 
FMCG  )Fast- کرده اس��ت. برنده��ای
مانن��د   )moving consumer goods
Whip Ma - )یی��راکل وی��پ مارمای��ت 

mite Miracle  ( در ای��االت متح��ده از 

ماهیت قطبی خود به عنوان اس��اس ارسال 
پیام   »آن را دوس��ت دارم ی��ا از آن 
متنفرم« استفاده کردند که درواقع اذعان به 
نفرت برای برانگیختن عشق است. مارمایت 
از راه ه��ای مختلفی این رویکرد را بررس��ی 
کرده اس��ت، نه تنها از طرف��داران خود دفاع 
می کند، بلکه ارتباط محصول با پویش هایی 
مانن��د »به غفلت مارمای��ت پایان دهید« را 

تقویت می کند. 
ب��ا اینکه ش��ما الزم نیس��ت ب��ه تحریک 
افراد متنف��ر از خود بپردازی��د، آنها ممکن 
است در مورد ش��ما به هر شیوه ای صحبت 
کنند. برندهایی ک��ه فعاالنه نفرت را اذعان 
می کنن��د، فعاالن��ه می توانن��د آن را به یک 

فرصت تبدیل کنند. 
اس��تقبال از ایده های مثب��ت و منفی این 
طور اس��ت که ی��ک برن��د اجتماعی مدرن 
چگونه رفت��ار می کند، اما ب��ا فراتر رفتن از 
اخبار منفی و نظرات انتقادی صرف، یک تن 
صدا که موارد منفی را به چالش می کش��د، 
می تواند تعامل را برقرار و با مشکالت پیش 

رو مقابله کند. 
مانند جیمز بالنت که مخالفان خود را در 
توییتر در نظر گرفته اس��ت، خدمات ارزش 
تلف��ن همراه تس��کو موبایل ی��ک نام برای 
خود در دفاع اجتماعی اش از محصول خود 
ایجاد کرده اس��ت. این برند به ش��وخی به 
ه��ر گونه توهین در مورد ارزانی آن پاس��خ 
م��ی داد و در این فرآیند طرفدار بس��یاری 
پیدا ک��رد، درحالی ک��ه به ط��ور ماهرانه از 
اعتب��ار خود با ی��ک مخاط��ب متمرکز بر 
بودج��ه و جوانی حفاظت ک��رد. در نهایت، 
برندها نباید ش��کاف بین عش��ق و تنفر را 
به صورت ش��خصی در نظ��ر بگیرند. فقط 
همانطور که زوج ها جدا می شوند، دوستان 
از هم جدا شده و نفرت می تواند محو شود 
و روابط جدید همیش��ه ش��کل می گیرند. 
شرایط کس��ب و کار، واقعیت های محصول و 
تغیی��ر فرهنگ، نیاز ب��ه تجدیدنظر در این 
مورد دارد که ش��ما به چه کسی می رسید 
و چه چیزی به دست خواهید آورد. تثبیت 
موقعیت مجدد برندی مانند لینکس/آکس  
)Lynx/Axe ( از ش��ریک جذاب نوجوان 
تا یک فرد بس��یار بزرگ تر می تواند ناش��ی 
از این واقعیت باش��د که چه کس��ی شما را 
دوس��ت دارد و ش��ما چه چیزی باید انجام 
دهید. لینکس، ش��ریک دوس��ت داشتنی 
طوالنی برای نوجوان��ان در همه جا بوده و 
حتی مردان و زنان مس��ن با نفرت بس��یار 
قوی را نیز برمی انگی��زد. نگاهی به تعادل، 
جایی که در آن عش��ق ی��ا نفرت برای برند 
ق��رار دارد و تغیی��رات در فرهنگ در برابر 
طرفداری، تغییر آنها نسبت به موقعیت یابی 
جدید »سحر و جادوی خود را بیاب« برند 
الهام گرفته اند. مس��لماً، این تغییر و میزان 
تبلیغ��ات آن بدون درک روش��نی از اینکه 
چه کسی از آن متنفر است، روشن و واضح 
نیس��ت. به طور کلی، ما بای��د نفرت مان را 
بپذیریم. ای��ن کار می تواند نام های تجاری 
را قوی تر س��ازد. الزم نیس��ت به آن پایبند 
باشیم، نفرت باید همیشه با عشق در بحث 
استراتژی متعادل باشد، اما ما همیشه باید 
در جست وجوی آن باشیم. برندهای موفق 
م��درن تنها نباید ح��رف غیرمخلصانه یا به 
دروغ در م��ورد فرهن��گ مصرف کنندگان 
خ��ود بزنن��د، بلکه باید حرف ه��ای خود را 
ب��ه واقعیت تبدیل کنند. م��ا نمی توانیم در 
زندگی مخاطبان خود گوش��ه گیر باشیم و 
تأثیرگ��ذاری به طور معمول ب��ه این معنی 
نیس��ت که همه ش��ما را دوس��ت خواهند 
داش��ت. یک برند ب��دون تأثیرگ��ذاری که 
هیچ احساسی را تداعی نمی کند، هنوز هم 
به عنوان یک کاال تجارت می ش��ود. »نفرت 
از برن��د« به م��ا کمک می کن��د و ما را در 
جلوگیری از ایجاد بدترین نتیجه برای یک 
برند که اص��اًل مورد توجه ق��رار نمی گیرد 

کمک و همراهی می کند. 

یک بار هم که شده از تجربه های دنیا »نفرت از برند« و فواید آن!
درست استفاده کنیم! 

طراحی یک اس��تراتژی خالقانه بازاریابی برای وفاداری 
مش��تریان یک موضوع است و رساندن احساسی بی نظیر 
از تجرب��ه خوب وفادار بودن به برند برای مش��تریان، آن 
هم در زمانی طوالنی، موضوع دیگری است. ایده پردازی، 
طراح��ی و برنامه ریزی یک مس��ئله اس��ت و اجرای آن، 
مس��ئله ای دیگر! ما به دنبال این هس��تیم که چگونه یک 
اس��تراتژی خالقانه به زندگی مشتریان راه پیدا می کند و 
تصمیم��ات خرید آنها را تحت تأثی��ر خود قرار می دهد؟ 
ب��ه دنبال اینک��ه حرف ها و طرح های زیب��ا چگونه عملی 

می شوند؟ 
اگر شما »تجربه مشتری« را به عوامل اصلی اش تقسیم 
کنید، متوجه می ش��وید که ابتدایی ترین و در عین حال 
مهم ترین بخش آن، »شناس��ایی مش��تری« است. در هر 
برنامه وف��اداری، باالخره راهی برای شناس��ایی تک تک 
مشتریان و وصل کردن آنها به رفتار خریدشان و نمودارها 
وجود دارد. قدیمی ترین این روش ها که حدود 20 س��ال 
از قدم��ت آن می گ��ذرد، اس��تفاده از کارت های عضویت 

تراشه دار یا بارکددار است. 
امروزه، کیف پول مش��تریان از انبوه کارت های عضویت 
و وفاداری مختلف اشباع ش��ده است. مشتریان به دنبال 
راهی بهتر ب��رای مدیریت کارت های خود هس��تند. آنها 
از حمل چنین کیف پول های س��نگینی خس��ته شده اند؛ 

کیف پول هایی که دیگر جایی برای پول ندارند! 
بسیاری از برندها در جس��ت وجوی راهی بهتر هستند 
و خیلی ها هم به نتایجی دس��ت یافته اند. در ابتدا، برخی 
از برندها اس��تفاده از ش��ماره تلفن همراه ی��ا کد ملی را 
جایگزین داش��تن کارت عضویت باش��گاه مشتریان خود 

کردند. 
یک ش��رکت مکانیزم ساده ای در این خصوص در پیش 
گرفته و مشتریان خود را راحت کرده است. تنها کاری که 
الزم است مش��تریان انجام دهند، این است که به هنگام 
مراجعه به فروش��گاه ها، ش��ماره تلفنی را ک��ه از خود به 

سیستم داده اند در اختیار فروشنده قرار دهند. 
آنه��ا به راحتی از خرید خود لذت می برند، امتیاز جمع 

می کنند و هدیه یا تخفیف دریافت می کنند.
 به همین سادگی! البته این روش خالی از اشکال نبوده 
و نیس��ت اما پرداختن به نقاط ضعف آن، ما را از موضوع 
اصل��ی دور خواهد کرد. پس از آن، بازاریابان به فکر پیدا 
کردن راه��ی بهتر افتادن��د، البته ک��ه راه حل های بهتر، 

همیشه وجود دارد. 
راه حل��ی که مبتنی ب��ر تکنولوژی روز باش��د، راه حلی 
که امکان سوءاس��تفاده را کم کند، راه حلی که مشتریان 
را از حم��ل کیف پولی انباش��ته از کارت های برنامه های 
وفاداری راحت کند! راه حلی که تمام کارت های وفاداری 
و عضویت باشگاه های مختلف را تنها در یک کارت جمع 
کن��د؛ کارت��ی چند منظ��وره برای جم��ع آوری اطالعات 

برنامه های وفاداری مختلف. 
مس��ئله اصلی در همان س��ال های گذشته که استفاده 
از کارت ه��ای مغناطیس��ی و بارکددار ب��رای برنامه های 

وفاداری گسترش یافت، ایجاد شده بود. 
در همان زمان که برای نخس��تین بار برای هر مشتری 
مش��خصات کارب��ری آنالین تش��کیل می دادن��د! راه حل 
ام��روزی آنها مبتنی بر همان گذش��ته ب��ود، فقط کمی 
س��اده تر. راه حلی س��اده اما با نتایجی ش��گفت! به جای 
اس��تفاده از کارت های مختلفی که هر کدام لوگوی برند 
خاصی را به همراه داشتند، یک کارت واحد به وجود آمد 
و سیستم های وفاداری مربوط به هر برند در یک زنجیره 
متص��ل قرار گرف��ت و مهم تر از همه مش��تریان به جای 
حمل مثاًل هش��ت کارت عضویت با خود، تنها یک کارت 

در اختیار داشتند. 
و اکن��ون چن��د س��الی اس��ت ک��ه در کنار اس��تفاده 
از کارت ه��ای چن��د منظوره، گوش��ی های هوش��مند و 
اپلیکیش��ن های کارب��ردی آنها نی��ز وارد می��دان رقابت 
ش��ده اند؛ اپلیکیش��ن هایی که روی گوشی های هوشمند 
نص��ب می ش��وند و تمامی امتی��ازات ش��خص دارنده را 
به عنوان یک مشتری در تمام باشگاه های وفاداری از یک 
 Cardstar مرکز مشخص مدیریت می کنند. اپلیکیشن
از این دسته است که به سرعت در صنعت وفاداری مورد 

استقبال قرار گرفت.
 تکام��ل این س��یر )جم��ع آوری کارت ه��ا( را می توان 
Rewardix مش��اهده  و   Chatterfly برنام��ه  دو  در 
کرد. اپلیکیش��ن هایی که عالوه بر ارائ��ه خدمات تمامی 
برنامه ه��ای چند منظوره وف��اداری، ب��ا یکپارچه کردن 
فروش��گاه های محلی )براس��اس موقعیت جغرافیایی( در 
یک ائتالف و امتیاز دادن به مشتریان براساس خریدهای 

روزانه خود از آنها، پا را یک قدم فراتر گذاشته اند. 
تصور کنید برای خریدهای روزانه و هفتگی خود از شیر 
گرفته تا گوشت و تخم مرغ یا حتی خدمات خشکشویی 

به فروشگاه های محل زندگی خود سر می زنید.
 ب��ا ارائه گوش��ی خود به فروش��نده با ثب��ت هر خرید 
امتی��از جمع می کنید. در آخر هفته این پیام به گوش��ی 
ش��ما می آید که تعداد زیادی کوپ��ن خرید رایگان از هر 
فروش��گاهی که بخواهید انتظار ش��ما را می کش��ند! آخر 
هفت��ه جذابی خواهید داش��ت، این طور نیس��ت؟ اجرای 
برنامه های وفاداری از این دست و اپلیکیشن های ساخته 
ش��ده برای آنها در ایران، با وجود جذابیت بسیار در عمل 

با چالش های زیادی روبه رو است. 
زیرس��اخت های  فراهم س��ازی  چ��ون  چالش های��ی 
الکترونیک��ی، متحد کردن فروش��گاه ها، مذاکره و توجیه 
آنها، پذیرفتن یا نپذیرفتن ش��رایط طرح توس��ط برندها، 
وس��عت مناطق جغرافیایی تحت پوش��ش، آش��نا کردن 
افراد با اپلیکیش��ن، جلب اطمینان مش��تریان و صاحبان 
کس��ب وکار و آموزش آنها و. . . همگی از جمله مس��ائلی 
هستند که اجرا کننده طرح در دنیای واقعی با آنها روبه رو 
اس��ت. این مثال ها را مطرح کردیم تا بگوییم چالش های 
گفته ش��ده، تنها بخشی از فاصله میان ایده تا اجرای یک 
برنامه وفاداری خوب است؛ چالش هایی که اجرایی کردن 
برنامه های وف��اداری را از توان مدیران ش��رکت ها خارج 

می کند. 
فراوان��ی این چالش ها این نکته را به صاحبان و مدیران 
ش��رکت ها، کس��ب و کارهای کوچ��ک و برندها گوش��زد 
می کند که ش��ما به اندازه کافی مشغله دارید. توانمندی 
اجرای یک برنام��ه وفاداری خوب فراتر از توان و حوصله 

شماست. کار را به کاردان بسپارید. 
ارتباط با نویسنده: 
me@alirezajafari. com

نحوه معرفی رویداد ریبرندینگ

فرض کنید می خواهید جهش��ی به آینده داش��ته باشید. شما 
ممکن اس��ت یک کسب و کار مس��تقل و کوچک و در عین حال 
تثبیت ش��ده داشته باش��ید که لوگو و دفتر اولیه خود را دارید یا 
مانند بسیاری از کسب و کارهای کوچک، به اندازه کافی رشد کرده 

و تخصص کسب کرده اید. 
صرف نظر از ش��یوه کسب و کار کوچک ش��ما یا اندازه آن، وقتی 
در نهایت می توانید فاصله بین برندی که همیش��ه می خواستید 
و برندی را که می خواهید بس��ازید، کم کنید، روز بزرگی خواهد 
بود. به همین دلیل است که اگر زمان صرف کرده و تالش کنید و 
هزینه کنید تا برند خود را ارتقا بخشید، می خواهید آن را به افراد 
دیگ��ر معرفی کنید. هر چه توجه بیش��تری به ویژه در مورد تمام 

مشتریان رویایی خود داشته باشید بهتر است. 
قبل از اینکه بازسازی برند خود را به دنیا اعالم کنید، بهتر است 

اندکی مکث کنید و کارکنان خود را درجریان بگذارید. 
به روز رسانی برند، تغییرات اساسی یا فقط یک راه اندازی مجدد 
ساده به معنای یک تغییر )حتی یک تغییر مثبت( در برند موجود 
)حتی یک بدنه چندان خوب( است که کارکنان و مشتریان شما 
آن را تجربه کرده اند. به همین دلیل است که قبل از اعالم بازسازی 
برن��د خود به دیگران، باید حلقه درونی خود را در جریان آن قرار 

دهید. 
بنابرای��ن ایده در جری��ان قرار دادن کارکنان تان کار دش��واری 
نیست. بدیهی است دالیل خوبی وجود دارد که ابتدا به نزدیک ترین 
افراد به برند و افرادی که یاری گر شما بوده اند، بازسازی برند خود 

را نشان دهید. 
اما به نظر ما، مهم ترین دلیل آن این اس��ت که مطمئن ش��وید 
بزرگ ترین طرفداران و منتقدان ش��ما )ک��ه می تواند مردم عادی 
باش��د( برند ش��ما را تجربه کنند. ای��ن افراد معم��وال می توانند 
کارکنان یا مشتریان شما باشند. البته می توانند شرکای قدیمی، 
فروش��ندگان و حتی دوس��تان و خانواده شما که در این مسیر به 
شما کمک کرده اند نیز باشند. این افراد در درجه اول حقیقت برند 
شما را تجربه خواهند کرد )حتی اگر موافق آن نباشند( و این افراد 
خوب و بد و زشتی، موارد مثبت و منفی و موارد دیگر برندتان را 
می دانند. بنابراین مطمئن شوید که از برندسازی به ظاهر بی نقص 
شما احساس بیگانگی و یا احساس عدم ارتباط با آن را ندارند. شما 
ای��ن افراد را در جریان برندس��ازی خود قرار می دهید، گویی آنها 

بخش غیر قابل تعویض برندسازی شما هستند. 
بنابراین پیشنهاد می کنیم جش��نی مطابق اندازه و سبک برند 
خود بگیرید. هدف در واقع، ایجاد زمانی برای تجربه برند جدیدتان 
است. زمانی بگذارید تا آنچه بوده اید را نشان دهید. همچنین نشان 
دهید به کجا می روید. کسب و کارهای کوچک می توانند از کارکنان 
خود شروع و همچنین کسب و کارهای کوچک تر هم می توانند از 
دوستان خود، خانواده، همکاران فروشنده و اغلب مشتریان فعلی 
خود شروع کنند. اما با این حال، این شما هستید که حلقه درونی 
خود را تعریف می کنید و مقیاس این جش��ن هر چه باشد، عنصر 

مهم در آن قدردانی است. 

برای کسب و کارهای کوچک: برنامه تقدیر از کارکنان
دعوت به صبحانه برای تمام کارکنان روشی است که می توانید 
مطمئن ش��وید هر کسی می تواند قبل از شروع روز کاری )اما اگر 
گروه کوچک تری هستید، لحظات خوشحالی بهتر خواهد بود( در 
آن حضور پیدا کند. تی��م خود را چند هفته جلوتر از این برنامه، 
مطلع س��ازید. هیجان را چاش��نی برنامه خود قرار دهید. به آنها 
عل��ت تجمع را خاطر نش��ان کنید اما همه چی��ز را نگویید. همه 
چیز را تا جایی که می توانید به صورت سورپرایز نگه دارید. در این 
برنامه، برخی از کارکنان ش��ما تا حدودی در توسعه برند شرکت 
می کنند، اما منظور ما حفظ جلوه نهایی تا لحظه آخر و سورپرایز 
کردن است. به یاد داشته باشید، هدف شما قدردانی و ایجاد یک 

لحظه شاد است. 

چک لیست برنامه
جشن: غذا، موسیقی و دکوراس��یون. همراه با برند جدید شما 
عالی خواهد بود. س��خنرانی: کوتاه و ش��یرین، که توس��ط مدیر 
کسب و کار کوچک شما ارائه شود. بصری: مستندات خالق همراه 
با س��خنرانی کوتاه می تواند ش��امل چند اس��الید یا حتی پوستر 
باش��د که نش��ان می دهد چگونه برند جدیدی خلق کرده اید. این 
 یک روش عالی برای مطلع کردن همه از برندس��ازی شماس��ت. 
همه جانبه فکر کنید، بنابراین اگر هر گونه نقل قول یا تصاویری 
دارید که کارکنان را به این فرآیند می کشاند، قطعا آن را برجسته 
س��ازید. لحظه جادوی��ی: رونمایی از لوگوی جدید، نام، ش��عار یا 
جلوه کلی برندتان می تواند لحظه فوق العاده ای باش��د. اگر بودجه 
یا تجهیزات ساختن ویدئو را دارید )فقط یک تا دو دقیقه( می تواند 
بس��یار مفید واقع ش��ود. ش��ما همیش��ه آن را خواهید داشت و 
می توانید از آن در وب سایت خود یا پس از این برنامه در آینده، در 
ارائه های دیگر کسب و کار خود استفاده کنید. هدیه لوگو: شاید به 
نظر شما چیز مهمی به نظر نرسد، اما اگر بتوانید حداقل یک هدیه 
کوچک که نشانگر روح برند جدید شما باشد، به هر یک از کارکنان 
دهید )مانند تی شرت، یک کار هنری، یک پالستیک( که همراه با 
یک یادداشت )به خصوص به صورت شخصی( بیانگر قدردانی شما 
از آنها به عنوان بزرگ ترین بخش برند شما باشد، این کار می تواند 
احساس ملموس تر و بهتری در مورد برند جدیدتان به آنها بخشد. 

 برای کسب و کارهای کوچک تر: برنامه تقدیر مشتری
اگر ش��ما چند نفر یا فقط یک نفر هس��تید، می توانید از بسیاری 
از ایده های ذکر ش��ده در باال بهره ب��رده و آنها را در قالب یک برنامه 
ش��اد و در یک خانه بزرگ اجرا کنید. ی��ا می توانید برنامه ای بریزید 
ک��ه یک هفته مش��تریان خ��ود را مالقات کنی��د و آنه��ا را از برند 
جدی��د خود باخبر س��ازید. یک هدی��ه بهتر خواهد ب��ود، که در آن 
توضی��ح دهید چرا و چگونه به اینجا رس��یده اید. فراموش نکنید که 
تاکید کنید کمک آنها در رس��یدن ش��ما به این موقعیت موثر بوده 
 و ب��ه آن به عنوان فرصت افزایش ف��روش خود نگاه نکنید. این کار را 
لذت بخش س��ازید. اگر اغلب مشتریان شما از نقاط مختلف کشور یا 
دنیا هستند، یک ایمیل خوب بنویسید و با یک ایمیل یا تماس تلفنی 
کوچک از مشتریان خود تقدیرکنید و یا اگر هزینه کرده و زمان صرف 
کرده اید تا ویدیویی برای برند خود بسازید، آن را به اشتراک بگذارید. 

بیزگپکلید

سامان سنندجی

مشاور برنامه های وفاداری



نویسنده: مرتضی میرمهدی
کارشناس حوزه کسب و کار 

مهال فرازمند

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irمدیریتکسبوکار چهارشنبه12
3 خرداد 1396

شماره 792

برای مطالعه 698 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس��خ: فرآین��د تبدیل به برند ش��دن معم��وال در ذهن 
مخاطبان اتفاق می افتد. شما باید بتوانید به قلب مخاطبان 
نف��وذ کنید، با این ح��ال ایجاد تصویر ه��ای زیبا در ذهن 
مخاطبان اگرچه جذابیت ایجاد می کند اما زمانی می تواند 
مش��تریان را از آن شما کند که در عمل نیز همانطور باشد 

و به تعهدات خود عمل کنید. س��عی کنید مش��تریان تان 
را آم��وزش دهید و به آنه��ا اطالعاتی کلی از محصوالت یا 
برن��د بدهید. صرف نظ��ر از محتوایی که توس��ط یک برند 
تولید می ش��ود، برند قادر است با کمک مشتریان محتوای 
بیش��تری را تولید و در زمان و پول شما صرفه جویی کند. 
اگر می خواهید برندتان با معنا باش��د سعی کنید مطابق با 

واقعیت باشد.

 شما باید حس تعلق را در مشتریان ایجاد کنید. معموال 
افراد دوس��ت دارند تجربیات خود را به دیگران نیز منتقل 
کنند، بنابراین مش��تریانی که نس��بت به برند ش��ما حس 
تعلق داش��ته باش��ند، تنها از نظر استفاده از کاالی شما به 
برندت��ان کم��ک نمی کنند، بلکه آنها برای برند ش��ما معنا 
ایجاد می کنند و اعتماد و عالقه را نسبت به سازمان و برند 

شما به وجود می آورند. 

مزایای برند

سوال: مدیریت یک شرکت تولید مبلمان اداری را بر عهده دارم و سال هاست که در حال فعالیت هستم. لطفا به من بگویید برند شدن چه 
مزایایی دارد و چگونه می توانم برندی موفق داشته باشم؟  کلینیک کسب و کار

ام��روزه س��بک زندگی اف��راد از 
حالت س��نتی گذش��ته به س��بک 
مدرن ام��روزی تغییر یافته و اغلب 
افراد بخش عظیمی از وقت خود را 
در محل کار یا خارج از خانه سپری 
می کنند، از این رو زمان کمتری را 
ص��رف پخت و پ��ز و تهیه غذاهای 
مختلف س��نتی می کنند و گرایش 
اف��راد به س��مت غذاه��ای آماده و 
سریع بیشتر شده است. این تغییر 
و تح��والت فرصتی را برای افرادی 
ک��ه در صنعت تولی��د مواد غذایی 
فعالیت می کنند ایجاد می کند. این 
موضوع بهانه ای شد تا با مدیرعامل 
شرکت س��بز ایران، برند سبزان به 
گفت وگو بنشینیم و با روند فعالیت 

این شرکت بیشتر آشنا شویم. 
مدیرعام��ل ش��رکت س��بزایران 
درباره این شرکت می گوید: شرکت 
سبز ایران از س��ال 1359 فعالیت 
خ��ود را ب��ا محصول ادوی��ه کاری 
و بی��ش از پنج کارگر آغ��از کرده 
و در ح��ال حاض��ر پس از س��ی و 
چن��د س��ال، تع��داد محصوالتش 
به 80 رقم و تع��داد کارگرانش به 
حدود 200 نفر رس��یده است. این 
شرکت تولید کننده انواع ادویه جات 
 و س��بزیجات خش��ک و غذاه��ای 

نیمه آماده است. 
محص��والت این ش��رکت هم در 
داخ��ل کش��ور و هم در خ��ارج از 

کشور توزیع می شود. 
به طوری که ای��ن محصوالت در 
سراس��ر  زنجیره ای  فروش��گاه های 
زنجیره ای  فروش��گاه های  کش��ور، 
و  ته��ران  س��طح  در  خصوص��ی 
و  س��وپرمارکت ها  در  همچنی��ن 
سایر فروشگاه های مرتبط همچون 
آجیل و خشکبار فروشی ها در سایر 

شهرستان ها موجود است. 
ش��یوه های  خص��وص  در  وی 
بازاریابی این ش��رکت می گوید: ما 
با ش��رکت های بخش شهرستان ها 
و تهران قرارداد هایی منعقد کردیم 
و پخش محص��والت را به طور کلی 
به عهده آنها گذاش��ته شده است. 
عالوه بر این سیس��تم پخش، تیم 
تحقیق و توسعه بازار هم داریم که 
از طریق آنها نیز نوگرایی می کنیم 
و محص��والت جدید را چه از لحاظ 
کیفیت��ی و چ��ه از لح��اظ قیمت 

می سنجیم. 
افتخارات و مزیت های رقابتی

ش��هاب فتح الله��ی با اش��اره به 
این ش��رکت می گوید:  افتخ��ارات 
در توس��عه بازار ادعای ما این است 
که در بس��یاری از مسائل در حوزه 
تولیدی نخستین هستیم. به عنوان 
مث��ال گرفت��ن نخس��تین نش��ان 
اس��تاندارد در صنعت س��بزیجات 
خشک و نخستین نشان استاندارد 
در تولید ادویه ج��ات. همچنین ما 
نخستین تولید کننده پاستای نیمه 
آماده در کل ایران هس��تیم. به طور 
کلی می توانم بگویم ش��رکت سبز 
ای��ران به لح��اظ نوآوری ها در این 

زمینه نخستین بوده است. 
وی می افزای��د: وقتی نخس��تین 
باش��یم رقابت سنگین تر و شدیدتر 
می شود. ش��رکت سبز ایران رقابت 
ناس��المی ب��ا رقبا ن��دارد بلکه این 
رقابت، رقابت فروش در بازار است 
و ه��ر کس��ی در هر برندی س��هم 
فروش��ی در ب��ازار دارد. محصوالت 
جدیدی که وارد بازار می ش��ود به 
خودی خ��ود باعث ایج��اد رقابت 
می ش��ود. ما با محصوالت جدیدی 
که وارد ب��ازار می کنیم این رقابت 
را ایج��اد می کنی��م و از این بابت 
خوشحال هس��تیم زیرا این رقابت 

سالم است. 

کیفیت اولویت اول ما است
می گوی��د:  فتح الله��ی  ش��هاب 

افزای��ش س��هم بازار یک ش��رکت 
هم کار س��ختی است و هم آسان. 
آس��ان بودنش از این جهت اس��ت 
که می توانی��م کیفیت را باال ببریم 
و نیاز مش��تری را به لحاظ کیفیت 
پاسخگو باش��یم، اما بخش سخت 
آن به قیمت گذاری مربوط می شود. 
مهم ترین چیزی که در حال حاضر 
در کش��ور م��ا به خاطر مش��کالت 
مال��ی بس��یار اهمیت پی��دا کرده، 
اینکه ما  قیمت محصوالت اس��ت. 
چگون��ه قیمت های م��ان را تنظیم 
حفظ  مش��تری مداری  ت��ا  کنی��م 
ش��ود و بتوانیم کل س��طح جامعه 
را ب��ا کیفیت عالی پوش��ش دهیم 
کار س��ختی اس��ت. اگ��ر بخواهیم 
قیمت محص��والت را کاهش دهیم 
و تخفیفاتی قائل شویم کیفیت مان 
هرگز تغییری نمی کن��د تا بتوانیم 
پاس��خگوی نیازه��ای هم��ه مردم 
جامعه باش��یم درحالی که ش��عار و 
آرم��ان ما این اس��ت که هیچ وقت 
از کیفیت مان کاس��ته نمی ش��ود و 
کیفیت در شرکت سبز ایران حرف 

اول را می زند. 
وی ادام��ه می دهد: م��ا در واحد 
بازاریابی بخش انتقادات و شکایات 
مش��تریان را با یک ش��ماره مجزا 

داری��م. در هر صورت هر ش��رکتی 
انتقادات و شکایاتی دارد اما افتخار 
ما این اس��ت که تعداد تماس ها به 
تعداد انگشتان دو تا دست مان هم 
نمی رسد و این بزرگ ترین امتیازی 
اس��ت که شرکت س��بز ایران دارد 
ک��ه علت آن هم این اس��ت که ما 
همیشه کیفیت را سرلوحه کارمان 
قرار داده ایم. همچنین در فضاهای 
مج��ازی می بینیم که بس��یاری از 
م��ردم از ما تش��کر می کنن��د و از 
کیفیت و قیمت محصوالت رضایت 
دارن��د که این ب��رای ما بس��یار با 
اهمیت اس��ت ت��ا بتوانی��م فروش 
شرکت را پایدار نگه داشته و حتی 

باال ببریم.
 

مشتری مداری و تولید 
محصول

مدیرعام��ل ش��رکت س��بزایران 
بس��ته های  پش��ت  در  می گوی��د: 
تم��ام محصوالت م��ا تلفن صدای 
مش��تریان برای انتقادات و نظرات 
وج��ود دارد و م��ا از ای��ن طری��ق 
ب��ا مش��تریان در ارتباط هس��تیم. 
مختلف  روش ه��ای  ب��ه  همچنین 
نظر س��نجی داری��م. ما ی��ک تیم 
محصوالت مان  ب��رای  س��مپلینگ 

در تهران و همچنین شهرس��تان ها 
داری��م و خصوصاً در ته��ران تمام 
روزهای س��ال و در شهرس��تان ها 
بس��ته به آب و ه��وای مناطق این 
کار را انجام می دهیم. همچنین 15 
سال اس��ت که خردادماه هر سال 
مواد غذای��ی حضور  نمایش��گاه  در 
داریم و به همراه بسته های اهدایی 
فرم نظر س��نجی هم به مردم داده 
می ش��ود و نظر سنجی رو در رو نیز 
داریم که این موضوع تا حد زیادی 

در کار ما تأثیر گذار بوده است. 
وی در خص��وص رون��د تولی��د 
محص��والت می گوید: رون��د تولید 
محص��والت م��ا به ص��ورت فصلی 
اس��ت و از بهار آغاز می ش��ود و تا 
مهر م��اه و آب��ان ماه ادام��ه دارد. 
بالغ بر 50 هزار تن در روز س��بزی 
وارد کارخانه می ش��ود و در پروسه 
شس��ت و ش��و تا تولید، از صفر تا 
ص��د کار بر عهده خودمان اس��ت. 
م��ا کارخانه مادر هس��تیم و تولید 
م��واد تا مش��تقاتش را خودمان بر 
عه��ده داری��م. زمین ه��ای زراعی 
م��ا کفای��ت نمی کن��د، بنابراین با 
کشاورزان زمین های کشاورزی نیز 
بسته به نوع سبزی و هوای استان 
قراردادهایی داریم که به طور ساالنه 

تمدید می ش��ود و تغییر می کند. از 
آنجا که کارخانه ما مکانیزه اس��ت 
و تم��ام کارها از برداش��ت تا تولید 
محصول بر عهده خودمان اس��ت، 
توانستیم نش��ان استاندارد دریافت 
کنی��م زی��را س��بزی آلودگی های 
بس��یاری دارد و م��ا توانس��تیم از 
طریق مکانیزه بودن این آلودگی ها 

را از بین ببریم. 

برنامه ریزی برای توسعه و 
صادرات

ش��هاب فتح الله��ی در خصوص 
توس��عه  برای  برنامه های ش��رکت 
محص��والت می گوید: م��ا ظرفیت 
کار و محصوالت م��ان را س��ال ب��ه 
س��ال افزایش می دهیم و برنامه ای 
که برای توس��عه شرکت مان داریم 
این است که در مجاور شرکت مان 
زمینی را مجددا خریداری کرده ایم 
ک��ه در مرحله س��اخت س��وله آن 
هس��تیم که با این کار سالن جدید 
و در واق��ع کارخان��ه جدی��دی به 
کارخانه س��بز ایران اضافه می شود 
که در آنج��ا ه��م می توانیم باالی 
150 تا 200 نفر را مش��غول به کار 
کنی��م و محص��والت جدیدی ارائه 
دهیم. ح��دودا از یک س��ال پیش 
اس��تارت ای��ن کار را زده ای��م و در 
حال انجام پروسه مجوز و کارهایی 
از ای��ن قبیل هس��تیم و در آینده 
حامل خبرهای خوبی خواهیم بود. 
محص��والت  می افزای��د:  وی 
م��ا ب��ه چند کش��ور ح��وزه خلیج  
ف��ارس صادر می ش��ود. بس��یاری 
از ادویه ج��ات خارجی هس��تند و 
م��ا نمی توانیم وارد ک��رده و آن را 
ف��رآوری کنیم و مج��ددا به خارج 
از کش��ور صادر کنیم زیرا این کار 
از نظر هزینه به صرفه نیس��ت، اما 
س��بزیجات خش��ک این شرکت به 
اروپا، کانادا و آمریکا صادر می شود. 
پی��ش از ای��ن از طری��ق کانال ها 
صادرات می کردی��م اما از چند ماه 
قبل تاکنون بازاری ایجاد کرده ایم 
که خودمان مس��تقیماً آنه��ا را به 

آمریکا صادر کنیم. 

تبلیغات و بسته بندی 
محصوالت

ش��هاب فتح الله��ی در خصوص 
تبلیغ��ات ای��ن ش��رکت می گوید: 
بزرگ تری��ن تبلیغ��ات م��ا کیفیت 
محصوالت مان اس��ت. در کنار آن 
ما هر س��اله تبلیغ��ات محیطی نیز 
داری��م. به ط��وری ک��ه در بیش از 
20 ت��ا 25 پمپ بنزین در س��طح 
ش��هر تهران و شهرستان ها بیلبورد 
تبلیغاتی داریم و سال 94 تبلیغات 
رادیوی��ی داش��تیم و در بس��یاری 
از مج��الت و فض��ای مج��ازی هم 
تبلیغات��ی انج��ام می دهیم. وی در 
محصوالت  بس��ته بندی  خص��وص 
می گوید: ما دستگاه های مان را هر 
س��اله ارتقا می دهیم تا متناسب با 
تکنول��وژی روز دنی��ا بس��ته بندی 
کنیم. برای طراحی بس��ته بندی ها 
نیز تیم طراح��ی ایرانی و خارجی 
داری��م ک��ه در تی��م داخل��ی هم 
طراحان حرفه ای صنعتی هس��تند. 
هیأت مدی��ره  اعض��ای  طرف��ی  از 
شرکت در نمایش��گاه های خارجی 
نیز ش��رکت می کنند و به واس��طه 
خریدهای��ی که انج��ام می دهند با 
ایده های  و  بس��ته بندی ها، طرح ها 
دیگر آشنا می ش��وند و از آنها ایده 
می گیرند. ای��ن موضوع هزینه های 
س��نگینی ب��رای ش��رکت دارد اما 
م��ا ای��ن هزینه ه��ا را می پردازیم. 
همچنین ما نخس��تین برند پاستا 
در ایران هس��تیم که با اس��تاندارد 
جهانی هیچ تفاوت��ی ندارد. از نظر 
بسته بندی، وزن و کیفیت ما پاستا 
را به ایتالیا که مرکز پاس��تا اس��ت 
فرس��تادیم که از نظر آنها نیز تأیید 

شد. 

گفت وگوی »فرصت امروز« با شهاب فتح اللهی، مدیرعامل شرکت سبزان

کیفیت، رمز ماندگاری است

بیز گپ 

  مروری بر رویکرد تفکر سیستمی 
در سازمان 

اگر اکنون از ش��ما بپرس��ند هدف تان از کار کردن چیس��ت 
پاس��خ تان چیس��ت؟ بعد از آن همه درس خواندن ها و تنبیه و 
تش��ویق و افت و خیز که داشتیم، بعد از آن همه انشاهایی که 
نوش��تیم می خواهیم در آینده چه کاره شویم؛ حاال همان آینده 
نس��بی اس��ت که آن موقع تصور می کردیم. هرکسی در حیطه 
عالیق یا با توجه به تعلیمات خودش راهش را می رود و مس��یر 
را برای خود می سازد. حاال که اینجا رسیدید هدف تان چیست؟ 
ش��ما اکنون دان��ش کاری را که انجام می دهی��د دارید اما این 
ناکافی اس��ت، در واقع دانش ش��رط الزم است اما کافی نیست 
چون باید در پس این علم اندوزی هدفی هم باشد. اگر ذهن تان 
پیش اینکه هدف تان در زندگی چیس��ت رفته باید تأکید کنم، 
اکنون می خواهیم راجع به برنامه ریزی و مباحث مش��ابه بحث 
کنی��م. بنابراین صرف��ا می خواهیم راجع به پیش��ه و حرفه مان 
صحب��ت کنیم و اینکه چطور آن را سیس��تماتیک پیش ببریم 
و مدیریتش کنیم. ذهن تان را می برم به حدود 15 س��ال پیش؛ 
وقت��ی که با اینترن��ت دیال آپ باید وصل می ش��دیم به دنیای 
اینترنت و اطالعات و آنقدر می گش��تیم و وقت می گذاشتیم تا 
شاید چیزی که می خواهیم پیدا کنیم. در زمان های دور داشتن 
علم یک هدف بود. در تاریخ خواندیم که دانشمندان برای اینکه 
به علم دسترسی پیدا کنند از این دیار به سرزمین های دیگری 
می رفتن��د ت��ا بتوانند علم و دانش را کش��ف کنند و این در آن 

زمان هدف آنها بود! 
اما حاال، دسترسی به علم و دانش راحت تر شده و با دسترسی 
ب��ه فضاهای مج��ازی و انواع و اقس��ام پایگاه ه��ای اطالعاتی و 
رس��انه های آنالین تقریباً به هر نوع اطالعاتی دسترسی داریم، 
اما ح��اال با این همه اطالعات و علم و دانش باید چه کار کرد؟ 
اینه��ا بُعد نیاز ب��ه آموزش ما را ارضا می کنن��د اما از روزگاران 
گذش��ته ما آموزش را همراه با پرورش به یاد می آوریم. آموزش 
از اس��مش پیداست که به معنی یاد دادن علم است اما پرورش 
ریشه در تغییر و ساختن خلقیات دارد. در کسب و کارمان هم بر 
طبق آموزش هایی که دیدیم بعد اقتصادی و دانش مان را پیش 
می بریم اما این کافی نیس��ت و در کنارش باید بعد پرورشی آن 

مثل قدرت، اخالق و. . . را هم تقویت کنیم. 

رویکرد سیستمی 
رویکرد سیس��تمی یا تفکر سیس��تمی هم به همین موضوع 
می پ��ردازد که مهم ترین چیز بین اجزا و اعضا عنصر یکپارچگی 
و وحدت اس��ت و این وظیفه مدیر اس��ت که چط��ور بین آنها 
یکپارچگی ایجاد کند چراکه ایجاد وحدت باعث همگرا ش��دن 
می ش��ود و به ج��ای منفصل ب��ودن متصل می ش��وند و به فکر 
منافع مشترکی باش��ند که بتوانند برد-برد عمل کنند. رویکرد 
سیستمی را باید از دوران کودکی آموخت و یاد بگیرند به جای 
اینکه جزءگرا باش��ند، کل گرا باش��ند. یک ماش��ین را در نظر 
بگیرید، ویژگی هایش چه می تواند باش��ه؟ نه کل مختار اس��ت 
نه جزءمختار و از خودش اختیاری ندارد. صاحب ماشین مالک 
ماش��ین اس��ت. مدل ماشین یک سیستم بس��ته است و داخل 
ی��ک حصار و محفظه و دور از محیط انج��ام وظایف می کند و 
به محیط پیرامونش کاری ندارد. برای ماش��ین تغییر بد اس��ت 
و در نتیج��ه نس��بت به آن مقاوم اس��ت و اگ��ر تغییری در آن 
رخ بدهد به مکانیکی می بریم تا تعمیر ش��ود، بنابراین می توان 
این گونه اس��تنباط کرد که تغییر، دشمن ماشین است.  بیشتر 
س��ازمان های ما ساختارش��ان به همین شکل است. در قسمت 
دیگ��ر به موجود زنده اش��اره می کنیم و ویژگی های آن را مورد 
بررس��ی ق��رار می دهیم. در موج��ود زنده مدیری��ت از مالکیت 
جدا می ش��ود و بحث اختیار ش��کل می گیرد که باعث می شود 
سیس��تمش را هدایت کند اما در ماش��ین سیستم توسط فرد 
دیگ��ری هدایت می ش��د و نیاز به یک راننده داش��ت درنتیجه 
پیش��رفت باعث ش��د مالکی��ت ناکارآمد ش��ود. موج��ود زنده 
کل مختار اس��ت ام��ا اج��زای آن مختار نیس��تند و مطیع مغز 
هستند و درواقع بقیه سیستم مطیع مدیریت هستند و از خود 
اراده ندارند و اگر هم داش��ته باشند خیلی محدود است. در این 
مدل سیس��تم باید نیمه باز باش��د و راه به بیرون پیدا کند. به 
بیانی واضح تر  بای��د از چهاردیواری بیرون آمد و دید که مردم 
و مش��تری ها چه می گویند چ��ون رقابت به وجود می آید و حاال 
نه تنها باید تولید باشد بلکه بازاریابی هم به وجود می آید.  رقابت 
باع��ث ایجاد تغییر و انعطاف پذیری می ش��ود و از رخوت بیرون 
می آید. موجود زنده باید با دنیای بیرون تعامل داش��ته باشد و 
محیط پیرامونش را مدیریت کند، اما در مدل سیستماتیک در 
سیستم افراد گوناگونی به وجود می آیند که متخصص هستند و 
می خواهند مشارکت داش��ته باشند و حاال مدیر باید یاد بگیرد 
ای��ن مدی��ران و متخصصان را چگون��ه مدیریت کن��د. در این 
سیستم هیچ حصار و دیواری باقی نمی ماند و هیچ حد و مرزی 
نمی توان دور خود کش��ید. راجع به موضوع تفکر سیستمی در 
چهارش��نبه های آت��ی ادامه می دهیم و به ای��ن می پردازیم که 
وقتی این س��ه مدل در دنی��ای حقیقی تغییر کند باید در عالم 
مج��از و جهان بینی ما هم تغییر ایج��اد کند و روش های آن را 

بررسی خواهیم کرد. 
 

کارتابل

متحول کردن تیم شرکت

مدی��ران و رهب��ران کارآم��د، فرآیند تأثیرگ��ذاری روی 
کارمندان ش��ان را از منظر باال ب��ه پایین پیگیری نمی کنند. 
در واقع این مدیران، که اغلب ش��امل رهبران تجاری موفق 
دنیای کسب وکار هستند، به میان کارمندان شان رفته و در 
صورت نیاز با گفت وگوی رو در رو س��عی در متقاعد کردن 
آنها دارند. این ش��یوه نه تنها کارایی بیشتری در زمینه خلق 
تیم کاری یک دس��ت دارد، بلکه به نوع��ی ایجاد کننده یک 

زبان مشترک نیز است. 
اگر ش��یوه ذکر شده را به درس��تی و به طور مداوم انجام 
دهید، پس از مدتی، دیگر نیازی به گوشزد شما نخواهد بود. 
به عبارت س��اده، پس از مدتی انتظارات ش��ما از کارمندان 
تبدی��ل به عرف عمومی برندتان ش��ده و جزو جدایی ناپذیر 

آن می شود. 

ایده
جیمز مک گرگور، نامی آشنا در جامعه علمی آمریکا است. 
وی ع��الوه بر تحقیق��ات مختلف در رش��ته های متعدد، در 
زمین��ه رهبری تجاری نیز پژوهش های مهمی را انجام داده 
است. نظرات جیمز در این زمینه منجر به پایه ریزی تئوری 
مشهور »رهبری تحول« شده است. بر این اساس مک گرگور 
معتقد اس��ت هر مدیری به منظور ایجاد دگرگونی مثبت در 
ش��رکتش باید دس��ت به یک معامله دو طرفه بزند. در واقع 
این فرآیند شامل جایگزین کردن یک ارزش با ارزشی دیگر 
اس��ت. به ای��ن ترتیب قادر خواهیم بود با کمترین ریس��ک 

ممکن بهترین تبادل را رقم بزنیم. 
اگرچه جایگزین کردن ارزش ها در نگاه نخس��ت بس��یار 
ش��بیه مفهوم رهبری تحول است، با این حال در نظر جیمز 
رهبری تحول بسیار متفاوت از تبادل ارزش هاست. در واقع، 
رهبری تحول شامل گردهم جمع شدن کارمندان براساس 
مدیری��ت کل��ی مدیر آن مجموعه اس��ت. ای��ن گردهمایی 
به گونه ای س��ازماندهی خواهد ش��د ک��ه در نهایت منجر به 
ارتق��ای س��طح روحیه و انگی��زش دو طرف درگی��ر ماجرا  
)کارمندان و مش��تریان( می شود. در این فرآیند کارمندان و 
مدیران به یک میزان درگیر شده و تالش مؤثری در راستای 
ارتقای جایگاه ش��رکت، افزایش میزان وفاداری مشتریان و 
به تبع آن سود شرکت خواهند داشت. در اینجا و به منظور 
درک بهتر اهمیت و ش��یوه انجام چنین فعالیتی در شرکت 
از تجربه مدیرعامل برند انگلیس��ی Rok اس��تفاده خواهیم 
کرد. این برند که در زمینه ساخت وساز فعالیت دارد، توسط 
جارویس اس��نوک مدیریت می ش��ود. با این حال اگر گمان 
می کنید که کارنامه کاری اسنوک از ابتدا با برندهای بزرگ 
ش��روع شده، الزم است ش��ما را ناامید کنیم. اسنوک پیش 
از ش��روع به فعالی��ت در برند مطرحRok، ان��دک زمانی را 
در ش��رکت های مختلف به فعالیت پرداخته بود. خاطره وی 
در مورد یکی از این ش��رکت ها بس��یار حیرت آور است: »در 
آن ش��رکت  همه چیز در حداقل ممکن قرار داشت. حقوق 
پرداخت��ی به کارگران پایین ترین مق��داری که در آن زمان 
مرس��وم بود، قلمداد می ش��د. همچنین مدیران ارش��د این 
ش��رکت توجه چندانی به وضعیت کاری کارگران نداشتند. 
نتیج��ه ای��ن امر حض��ور فیزیک��ی کارگران و ع��دم جذب 
روان ش��ان به ش��رکت بود. در واقع هیچ کارگ��ری در آنجا 
سوالی مبنی بر هدف و دیدگاه شرکت مطرح نمی کرد. علت 
این امر نیز وضعیت اسفبار کاری در آنجا محسوب می شد.«

هنگامی که جارویس با چنین شرایطی مواجه شد، سعی 
در تغییر اوضاع داش��ت. بر همین اس��اس ایده اضافه کاری 
و حق��وق بیش��تر را مطرح کرد. ب��ه این ترتی��ب اگر آقای 
جونز  )نام یکی از مش��تریان ش��رکت( اتاق خوابش را برای 
کریسمس نیاز دارد، با اندکی اضافه کاری می توان این هدف 
را محقق کرد. پیشنهاد وی برای کارگران نیز دریافت حقوق 
بسیار بیش��تر در ازای انجام روزانه یک ساعت اضافه کاری 
بود. نتیجه کار ش��گفت انگیز محسوب می ش��ود. در واقع با 
اجرای این طرح روح تازه ای در کالبد کارگران دمیده ش��ده 
و آنان احس��اس ابزار بودن را کنار گذاش��تند. مصاحبه های 
هیأت مدیره شرکت مذکور آشکارا بیانگر این نکته است که 
ایده جارویس تأثیر انکارناپذیری در تقویت روحیه کارگران 

داشته است. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- مدی��ران موفق در ام��ر تأثیرگذاری و متحول س��اختن 
کارمندان از منظر داخلی به این ماجرا ورود پیدا می کنند. به 
این ترتیب قادر به تأثیرگذاری بهتر و راحت تر خواهند بود. 
- رهب��ری تح��ول به ط��ور طبیع��ی نیازمن��د برخ��ی از 
ویژگی های شخصیتی اس��ت. برای مثال وفاداری به طرح و 
ایده مدنظر، تالش  برای کسب احترام و تحسین مشتریان و 
از همه مهم تر اعتماد دیگران از بارزترین خصوصیات مدیران 

موفق در عرصه رهبری تحول است. 
 - رابط��ه می��ان مدیران و کارمندان دو س��ویه اس��ت. به 
هی��چ وجه نباید چنی��ن رابطه ای را سلس��له مراتبی در نظر 

گرفت.

ترجمه: علی آل  علی
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مش��اور و مدرس کس��ب و کار، داشتن انگیزه را 
از ش��اخصه های مهم در ایجاد کس��ب وکار دانست 
و گفت: این گونه نیس��ت که مس��یر موفقیت افراد 
در مس��یر تولید انبوه دیده ش��ود، بلکه می توان با 
سرمایه اندک و تولیدات کم نیز به نقطه ایده آل در 
طول مسیر دست یافت. به گزارش ایلنا، کیا داوود 
اس��فندیاری در نشس��تی با موضوع »راهکارهایی 
ب��رای راه اندازی کس��ب و کار بدون س��رمایه یا با 
س��رمایه اندک«، اظهار داش��ت: فرصت های بسیار 
زیادی پیرامون ما وجود دارد که می توان در جهت 
کس��ب و کار و ایجاد اشتغال از آن بهره گیری کرد.

وی افزود: ایجاد کس��ب وکار صرفا داش��تن منابع 
مالی فراوان نیست بلکه با سرمایه اندک و دستیابی 
به بستر کسب و کار می توان به این مهم دست پیدا 
کرد.مش��اور و مدرس کس��ب و کار با  بیان اینکه 
چنانچه کس��ی بخواهد در ایجاد کسب و کار موفق 
باش��د باید در ابتدای امر اس��تعداد و توانایی خود 
را در زمین��ه فعالی��ت خود شناس��ایی کند، گفت: 
برخی مواقع  می خواهیم به زور افراد را وارد پروسه 
کارآفرینی کنیم  این در حالی اس��ت بس��یاری از 
افراد استعداد و ظرفیت پذیرش آن شغل مورد نظر 
را ندارن��د، بدین ترتیب اتالف منابع اتفاق می افتد.

وی اف��زود: برای راه اندازی و توس��عه کس��ب وکار 
نخس��ت باید الفبای کس��ب وکار و س��ازوکار های 
آن ب��ه خوبی برای افراد تبیین و تعریف ش��ود. در 

بس��یاری از مواق��ع افراد تعریف خاص��ی از الفبای 
کس��ب و کار ندارند .اس��فندیاری داشتن انگیزه را 
از ش��اخصه های مهم در ایجاد کسب و کار دانست 

و گفت: این گونه نیس��ت که مس��یر موفقیت افراد 
در مس��یر تولید انبوه دیده ش��ود، بلکه می توان با 
س��رمایه اندک و تولیدات کم نی��ز به نقطه ایده آل 

در طول مسیر دس��ت یافت.وی افزود: برای ایجاد 
کس��ب وکار تخصص به تنهایی کافی نیست، بلکه 
مه��ارت، انگیزه، فروش و تبلیغات نیز الزم اس��ت، 
بنابرای��ن تجرب��ه و تخصص در کنار ه��م می تواند 
عامل موفقیت و روند رو به رش��د در حوزه کس��ب 
و کار باشد.اس��فندیاری ب��ا اش��اره ب��ه ظرفیت و 
پتانس��یل های موج��ود در مازن��دران، گف��ت: این 
سرزمین سبز با قابلیت های فراوان و منحصربه فرد 
می توان��د محلی برای ایجاد کس��ب وکار و تولید و 
اش��تغال باشد، این در حالی اس��ت که آنچنان که 
شایس��ته و بایسته اس��ت  از این ظرفیت به خوبی 
بهره برداری نمی ش��ود.مجری برنامه پویش با اعالم 
ای��ن مطلب افزود: گاهی موضوعات و ظرفیت هایی 
پیرامون ما وجود دارد که نادیده گرفته می ش��ود، 
چنانچ��ه به پیرام��ون خود به خوب��ی توجه کنیم 
می توانیم راهکارهای مناس��ب و ایده آل برای ایجاد 
کس��ب و کار فراهم کنیم  ضمن اینکه الزم اس��ت 
گاهی در جهت ترغیب و بهبود کس��ب و کار افراد 
ه��م ت��الش کنیم.مش��اور و مدرس کس��ب و کار 
ادامه داد: هر کس��ی باید خودش به تنهایی الگوی 
ش��خصی خ��ود را پیدا و تالش کند در آن مس��یر 
موفق شود. به گفته اسفندیاری، مازندران به لحاظ 
فرصت کس��ب وکار جزو پنج اس��تان کش��ور است 
در حالی ک��ه در مازن��دران از ظرفیت ها به خوبی 

استفاده نشده و انگیزه ها در سطح باالیی نیست.

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت گفت آنچه ما نیاز 
داری��م س��رمایه گذاری با هدف صادرات اس��ت که 
بای��د ب��رای آن برنامه ریزی و تالش ش��ود و زمینه 
ص��ادرات برای کاالهای س��اخت داخ��ل را تقویت 
کنی��م. محمدرضا نعم��ت زاده در مراس��م افتتاح 
دومین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و  صنایع 
فل��زی تهران در ش��هر آفتاب با بی��ان این مطلب 
افزود: در بسیاری از زمینه ها کاالهای ساخته شده 
داخل بس��یار مرغوب است و قابلیت رقابت دارد که 
حجم عمده ای از آن صادر می ش��ود اما در بسیاری 
از زمینه ها به رغم اینکه کیفیت محصوالت تولیدی 
خوب اس��ت اما حجم تولید آنقدر نیست که بتواند 
صادر ش��ود و صرفاً روانه بازار داخلی می ش��ود. به 
گفته نعمت زاده، ما در مورد سیمان ظرفیت سازی 
کرده ای��م، به طوری که در دو س��ال قبل تبدیل به 
بزرگتری��ن صادر کننده این محصول ش��ده ایم که 
در مورد س��رامیک نیز این موضوع صدق می کند.

وی اف��زود: با ظرفیت س��ازی های جدی��دی که در 
صنعت فوالد انجام دادیم خوش��بختانه توانس��تیم 
سال گذشته به حجم ۵ میلیون تن صادرات فوالد 
را انجام داده و در س��ال ج��اری یک الی 2میلیون 
به این رقم اضافه خواهد ش��د.وی با تاکید بر اینکه 
فق��ط به خاطر ص��ادرات بای��د ظرفیت های جدید 
ایجاد کنیم، افزود: صنعت پتروش��یمی در سالیان 
گذشته با س��رمایه گذاری هایی که با هدف توسعه 
صادرات صورت گرفت، توانس��ت بسیاری از صنایع 
پایین دس��تی خود را نیز بهره مند سازد.نعمت زاده 
تاکید کرد: آنچه مس��لم اس��ت نیاز ما به توس��عه 
سرمایه گذاری و افزایش ظرفیت هاست تا به صورت 
رقابت پذی��ر در حوزه های کیفیت و قیمت روی آن 
کار ش��ود. وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: 
در قراردادهای منعقد  ش��ده مشارکت با خارجیان 
تاکید بر این اس��ت که بخشی از تولیدات خود را به 
بازاره��ای خارجی صادر کنند که در زمینه صنعت 

خودرو ما شاهد این مسئله هستیم. وی در توضیح 
این مطلب افزود: بنابراین وقتی سرمایه گذار خارجی 
متعهد می شود بخشی از تولیدات خود را صادر کند 
نشانگر این است که این محصوالت رقابت پذیر است.

مهندس نعمت زاده در خصوص نمایشگاه افتتاح شده 
نیز گفت: خوشحالیم که دو روز پس از انتخابات این 
نمایشگاه  با حضور آلمان، ایتالیا  و ۱۶ کشور اروپایی 
و غیراروپایی برپا شده است. وی افزود: آنچه مسلم 
است  پس از برجام برگزاری نمایشگاه های تخصصی 
صنعتی و غیرصنعتی دوبرابر ش��ده و اشتیاق زیاد 
برای برگزاری این نمایش��گاه چه در داخل کش��ور 
و چ��ه به صورت حضور تولید کنن��دگان داخلی در 
خارج از کش��ور فراهم شده اس��ت. وی در ادامه با 
خبر اینکه در صددیم تا با مشارکت فعاالن اقتصادی 
نمایشگاه عظیمی در کنار فرودگاه بین المللی امام 
خمینی )ره( احداث کنیم، افزود: البته امیدواریم با 
ایجاد نمایشگاه شهر آفتاب ظرفیت نمایشگاه های 

تهران گس��ترش یابد که البته در این میان نواقصی 
وجود دارد که ش��هرداری متعهد به رفع آن اس��ت. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این نمایش��گاه 
بهترین محل برای ارتب��اط مردم و تولید کنندگان 
اس��ت که ضمن آش��نایی با ظرفیت های یکدیگر، 
انعق��اد قراردادهای جدید و تعام��الت الزم صورت 
گیرد. نعمت زاده یادآور شد:  این نمایشگاه در سال 
گذشته به صورت مقدماتی و مختصر برپا شده بود 
که در س��ال جاری بسیار گسترده تر در قالب 2۰۰ 
ش��رکت داخلی و خارجی برپا ش��ده است که قرار 
بر این اس��ت همه س��اله در این ماه از سال چنین 
نمایش��گاهی برپا ش��ود. وی در ادامه گفت: برپایی 
چنین نمایش��گاه هایی پس از برجام زمینه بس��یار 
خوبی برای توسعه همکاری های دو و چندجانبه را با 
شرکت های خارجی فراهم آورده است که می تواند 
در زمینه توسعه صنعتی ، افزایش مهارت منجر به 

یک تعامل بین المللی شود. 

یک مشاور و مدرس کسب و کار مطرح کرد

روش های کارآفرینی با سرمایه اندک
خبر

بزرگ ترین قرارداد تاریخ با یک استارتاپ
 

عربستان س��عودی در ادامه رکوردشکنی های مالی خود، قراردادی 
میلی��ارد دالری ب��ا ی��ک اس��تارتاپ آمریکای��ی بس��ت. ب��ه گزارش 
BusinessWire، سفر رئیس جمهوری آمریکا به عربستان بهانه ای 
ب��ود که میلیارده��ا دالر قراردادهای تجاری رونمایی ش��ود و یکی از 
این قراردادها، همکاری دولت عربس��تان با سافت بانک بود. بر اساس 
قرارداد، دولت عربستان 93میلیارد دالر در طرحی به  نام  »چشم انداز 
تکنولوژی« سرمایه گذاری می کند. این رقم بسیار شگفت انگیز، بخشی 
از برنامه ریزی این اس��تارتاپ برای آینده علم در جهان است. براساس 
هدف گذاری، چشم انداز قرار است تا شش ماه آینده ۱۰۰میلیارد دالر 
برای سرمایه گذاری در پژوهش های علوم انقالبی جمع آوری کند و در 
میان نام هایی که تاکنون حضورشان در این کمپین میلیاردی قطعی 
شده است، اپل، شارپ و کوالکوم نیز دیده می شود. عربستان به تازگی 
هزینه ه��ای کالنی برای س��رمایه گذاری های غیرنفت��ی و تکنولوژی 
اختص��اص داده اس��ت و در ح��وزه انرژی های نو و انتق��ال به اقتصاد 
غیرنفتی فعال بوده است. این استارتاپ نیز یکی از سرگرمی های گران 
سعودی هاست که قرار است در شاخه های گسترده ای از بیوتکنولوژی 
تا حمل و نقل، از طرح ها و علوم انقالبی حمایت کند. خارج از عربستان 
نیز یک بنیاد اماراتی در این قرارداد حضور دارد و س��همی ۱۵میلیارد 
دالری از این 93میلیارد دالر را برعهده گرفته است. شرکت ها و نام های 
بزرگی مانند اپل نیز با وجودی که احتمال به  وجود آمدن رقبای تازه 
در این طرح برایشان وجود دارد، در پروژه بزرگ  »سرمایه گذاری برای 
چشم انداز« حضور یافته اند تا حق استفاده از دانش های آینده را زودتر 

از دیگران برای خود اخذ کنند. 

سرمایه گذاری کالن چین در بخش 
گردشگری

چین درصدد یک سرمایه گذاری بزرگ در بخش گردشگری است 
تا این صنعت را به یکی از موتورهای رشد اقتصادی تبدیل کند. به 
گزارش ایرنا، چین اعالم کرده است که از این پس صنعت خدمات، 
عرضه، تقاضا و تمرکز بر ویژگی های تولیدی به جای سرمایه گذاری 
خارجی مستقیم مسیر رشد اقتصادی را تعیین خواهد کرد. دولت 
چین در پنج سال گذشته به تدریج تالش کرده است صنایع خدمات 
و گردش��گری را به ج��ای صادرات و س��رمایه گذاری به موتورهای 
محرکه رش��د تبدیل کند. براس��اس برنامه ری��زی دولت، چین در 
س��ال 2۰۱۷ میالدی بالغ بر 2۱۸ میلیارد دالر در صنعت خدمات 
گردش��گری سرمایه گذاری خواهد شد. توس��عه تجهیزات و مراکز 
گردشگری، بهبود ساختارهای زیربنایی و همچنین رشد گردشگری 
در مناطق روس��تایی از برنامه های چین است. سازمان گردشگری 
چین روز سه ش��نبه در تارنمای خود آورده است که از هم اکنون تا 
س��ال 2۰۴۰ میالدی صنعت گردش��گری دورانی طالیی را سپری 
خواهد کرد. این گزارش می افزاید که س��رانه رش��د تولید ناخالص 
داخلی کشور از مرز ۸ هزار دالر فراتر رفته است و این کمک زیادی 
می کند تا درآمد خانوارها افزایش یافته و آنها بیشتر برای گردشگری 
هزینه کنند. در س��ال 2۰۱۶ میالدی درآمد گردشگری چین به ۴ 
هزار و ۶9۰ میلیارد یوان  ) هر دالر معادل ۶.۸۰ یوان( رسید که این 
رقم ۱۱درصد از کل رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده است. 
رشد صنعت گردشگری چین در سال 2۰۱۶ میالدی در مقایسه با 

یک سال قبل از آن 29درصد اعالم شده است. 

سرمایه گذاری مناسب دولت یازدهم در 
صنعت لوازم خانگی

دبیرکل و رئیس ستاد برنامه ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم 
خانگی ایران گفت: س��ال ۸۶ مجموع صادرات لوازم خانگی کشور 
به حدود 9۰میلیون دالر می رسید، اما در سال 9۴ این صادرات به 
بیش از 3۵۰ میلیون دالر  )بدون در نظر گرفتن صادرات ظروف( 
افزایش یافته اس��ت. به گزارش ایرنا،  »حبیب اهلل انصاری« افزود: 
طی سال های گذشته در دولت  »تدبیر و امید« توجه خوبی از نظر 
کّمی به صنعت لوازم خانگی شده و سرمایه گذاری مناسبی برای 

افزایش تولید انجام شده است. 
ب��ه گفته این فع��ال بخش  خصوص��ی، در همه ج��ای جهان 
کارخانجات س��عی می کنند توسعه کّمی داشته و بزرگ تر شوند، 
 ،)R&D(  زیرا این امر خود موجب گس��ترش تحقیق و توس��عه
فن��اوری و به کارگیری متخصصان می ش��ود، اما اگر دامنه فروش 
تولیدات کم و محدود باشد، نمی توان چنین امکاناتی را مهیا کرد. 
وی با اشاره به مواجهه صنعت لوازم خانگی با رکود در سال های 
گذش��ته که کماکان در دل این صنعت رخنه کرده، تصریح کرد: 
ب��ا این وجود تولیدکنندگان داخلی از قافله جهانی عقب نمانده و 
با دریافت آخرین فناوری های روز جهان، حتی برای تولید برخی 

برندهای خارجی در داخل کشور سفارشاتی دریافت کرده اند. 
انص��اری ادامه داد: این موض��وع از این جهت که زمینه را برای 
صادرات تولیدات از ایران به سایر کشورها فراهم می کند، مهم است 
و امروز نیازمند انجام سرمایه گذاری مشترک با خارجی ها هستیم. 
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران خاطرنشان کرد: ایران 
با دارا بودن نیروی کار فراوان، انرژی ارزان، واقع ش��دن در کریدور 
شمال- جنوب و همس��ایگی با ۱۵ کشور، از جذابیت های باالیی 

برای خارجی ها و حضورشان در کشور برخوردار است. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه ام��روز تولیدات داخلی ل��وازم خانگی با 
محوریت صادرات انجام می ش��ود، تصریح کرد: در حالی  که سال 
۸۶ مجموع صادرات لوازم خانگی کشور به حدود 9۰ میلیون دالر 
می رس��ید، اما در س��ال 9۴ این صادرات به بیش از 3۵۰ میلیون 
دالر  )بدون در نظر گرفتن صادرات ظروف( افزایش یافته است که 
قطعاً آمار صادرات سال گذشته به مراتب بیشتر از این ارقام است. 
انص��اری اضافه ک��رد: با برنامه ری��زی آقای روحان��ی در دولت 
دوازدهم و رفع مش��کالت بانکی، توسعه صادرات این محصوالت 

بیش از گذشته میسر خواهد شد. 
وی، یک��ی از دغدغه ه��ای فعاالن این بخش را ب��اال بودن نرخ 
تس��هیالت بانکی برش��مرد و گفت: درحالی که رقب��ای ایران در 
ب��ازار لوازم خانگی، محصوالت خود را با بهره مندی از تس��هیالت 
ارزان قیم��ت با س��ودهای ۴ تا ۵درصدی تولی��د می کنند، اما در 
ایران س��ود تس��هیالت بانکی بین 2۰ تا 3۰درصد است که توان 
رقابت پذی��ری آنها را کاهش می ده��د. این فعال بخش  خصوصی 
تأکید کرد: کاهش نرخ س��ود تس��هیالت بانک��ی، به مثابه نوعی 
س��رمایه گذاری برای دولت اس��ت، زیرا در نهایت توسعه صادرات 
کش��ور را به دنبال خواهد داشت. وی همچنین خواستار برخورد 
ریش��ه ای و قاطع با مس��ئله قاچاق و تجدیدنظر در برخی قوانین 
س��رمایه گذاری شد که امروز دیگر متناسب با سرمایه گذاری های 
کشور نیستند. دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با تأکید 
بر اینکه دولت در چهار سال گذشته در راستای توسعه اقتصادی 
و س��رمایه گذاری گام برداشته، خاطرنشان کرد: توسعه اقتصادی 
باید مبتنی بر تولید فرآورده های صنعتی با ارزش افزوده باال باشد. 

گزارش 2
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 کالهبرداری هکرها از یک میلیون 
تلفن همراه! 

وزارت کش��ور روسیه از دس��تگیری 20 هکر حرفه ای در 
این کشور خبر داد. 

سخنگوی وزارت کشور روسیه گفت: این عملیات با کمک 
س��ازمان امنیت روسیه، پلیس و نهادهای نظارتی انجام شد 
ک��ه در پی آن گروه بزرگی از تبهکاران اینترنتی شناس��ایی 

و بازداشت شدند. 
وی افزود: این هکرها که در نقاط مختلف روس��یه ساکن 
بودند با اس��تفاده از یک ویروس پنهان تروجان بیش از یک 

میلیون تلفن های همراه را آلوده کرده اند. 
به گفت��ه وی، این گروه هکری پیامک ه��ای پنهانی را به 
گوشی های همراه ارسال می کردند و سپس با شگرد خاصی 
به برداش��ت پول از حس��اب بانکی و اعتبار س��یم کارت های 

تلفن همراه اقدام می کردند. 
این مقام روس خاطرنشان کرد: بیش از ۵0 میلیون روبل 
با کمک این ویروس هوش��مند از حساب صاحبان تلفن های 

هوشمند در روسیه برداشت شده است. 
ای��ن هکره��ا که بین 2۵ تا ۳0 س��ال س��ن دارند، جهت 
تحقیقات بیش��تر و رسیدگی به پرونده ش��ان در دادگاه، در 

بازداشت پلیس روسیه به سر می برند. 
 

نبود آموزش کافی برای استفاده درست 
از فضای مجازی 

س��یده فاطمه ذوالقدر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
در گفت و گو با شبس��تان در خصوص آسیب ها و تهدیدهای 
فضای مجازی گفت: فض��ای مجازی هم دارای تهدید و هم 
فرصت اس��ت اما استفاده نادرست و کنترل نشده از این فضا 
تهدیدزا اس��ت، لذا می ت��وان گفت مناف��ع و مزایای فضای 

مجازی بسیار بیشتر از تهدید آن است. 
 وی بی��ان کرد: با توجه به اینک��ه در عصر تکنولوژی قرار 
داریم لذا بسیاری از برنامه های اقتصادی، کسب و کار و تولید 
اش��تغال از طریق همی��ن فضای مجازی ص��ورت می گیرد. 
این فضا، فرصت مناس��بی برای اش��تغال زایی جوانان است. 
بنابراین ما باید بیش��تر به جنبه ه��ای مثبت فضای مجازی 
توجه داشته باش��یم که فرصت خوبی را برای جوانان ایجاد 
می کند، مثال مطالعه و اس��تفاده های علمی از جمله مواردی 

است که می توان در فضای مجازی به آن پرداخت. 

آموزش لزوم استفاده درست و کنترل شده از فضای 
مجازی به جوانان

وی بر آموزش جوانان در استفاده صحیح از فضای مجازی 
تاکید کرد و افزود: باید اس��تفاده درس��ت و کنترل شده از 
این فضا به جوانان آموزش داده ش��ود و با این دید به فضای 
مجازی نگاه کنیم که می خواهد ما را به هدف مان برس��اند، 
مثال اگر در زندگی اطالعات ناقصی داریم می توانیم از طریق 
تحقی��ق و پژوه��ش در فضای مجازی ای��ن نقص را برطرف 
کنی��م، همه این موارد از طریق آموزش مرتفع می ش��ود لذا 
امیدواریم با نهادینه ش��دن استفاده درست از این فضا راهی 

برای پیشرفت و ترقی جوانان جامعه باز کنیم. 
 

امضای تفاهم نامه وزارت کار و وزارت فناوری 
و اطالعات برای استفاده درست و بهینه جهت 

اشتغال زایی در فضای مجازی
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به برنامه ها 
و امض��ای قراردادهای وزارت کار، تع��اون و رفاه اجتماعی و 
وزارت فناوری و اطالعات برای اس��تفاده درس��ت و بهینه از 
فضای مجازی جهت اش��تغال زایی تصری��ح کرد: اکنون این 
دو وزارتخانه طرح هایی در زمینه ایجاد کس��ب و کار و تولید 
و اش��تغال ارائه کرده اند و س��فرهایی هم به شهرستان های 
مختلف داش��ته اند و قراردادهای��ی هم در این زمینه به امضا 
رس��اندند که اس��تفاده های خوب و درست از فضای مجازی 

صورت بگیرد. 
 ذوالق��در ب��ا بیان اینکه م��ا در این زمینه از کش��ورهای 
دنیا عقب هس��تیم، اذعان کرد: ش��اید به دلیل این است که 
اینترنت و فضای مجازی نس��بت به کش��ورهای دیگر دیرتر 
وارد کش��ور ما ش��د، ولی اخیرا شاهد هس��تیم که برنامه ها 
و اقدامات خوبی در زمینه های اقتصادی و اش��تغال زایی در 
فضای مجازی در کش��ور ما صورت گرفته است، هرچند دیر 

ولی باز هم خوب است. 
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معاون سازمان فناوری اطالعات 
تمام��ی  ش��دن  الکترونیک��ی  از 
فرآینده��ای مربوط ب��ه معامالت 
دولت��ی مطاب��ق با مصوب��ه هیأت 
دولت ب��رای اجرای پ��روژه دولت 

الکترونیکی در کشور خبر داد. 
رض��ا باقری اص��ل ب��ا اش��اره به 
جزییات این مصوبه اظهار داشت: 
در جهت پیاده س��ازی کامل پروژه 
کش��ور،  در  الکترونی��ک  دول��ت 
ش��ورای اجرایی فناوری اطالعات 
متولی نظارت بر سه پروژه اساسی 
و مهم سالمت الکترونیک، مالیات 
الکترونیک و معامالت الکترونیکی 

دولت شده است. 
وی با بیان اینکه این س��ه پروژه 
ب��زرگ در راس��تای نقش��ه جامع 

دول��ت الکترونیکی تعریف ش��ده 
و در ح��ال اجرا س��ت، گف��ت: در 
این راس��تا، مقرر ش��ده است که 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)س��امانه تاد( با هدف الکترونیکی 
شدن تمامی فرآیندهای معامالت 

دولتی راه اندازی شود. 
باق��ری اصل گفت: مطابق با این 
پ��روژه بای��د س��امانه الکترونیکی 
معام��الت دول��ت، ایج��اد و تمام 
اس��ناد در آن الکترونیک��ی ش��ده 
دریاف��ت  و  پرداخ��ت  قابلی��ت  و 

الکترونیکی نیز ایجاد شود. 
معاون دولت الکترونیک سازمان 
فناوری اطالعات ایران، تاکید کرد: 
برمبن��ای این مصوبه، در معامالت 
بای��د تمامی  الکترونیک��ی دولت، 

اس��نادی که به صورت الکترونیکی 
ارائه می ش��ود و نیز پرداخت هایی 
که به ص��ورت الکترونیک��ی انجام 
می شود به تایید دیوان محاسبات 

و خزانه داری کل کشور برسد. 
باق��ری اصل با اش��اره ب��ه الزام 
ای��ن مصوبه ب��رای تایید معامالت 
نهاده��ای  توس��ط  الکترونیک��ی 
نظارت��ی، اضافه ک��رد: این مصوبه 
با همراهی نهادهای نظارتی مانند 
سازمان بازرسی کل کشور و دیوان 

محاسبات تنظیم شده است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه نزدیک به 
۳0 درصد GDP کش��ور از طریق 
معامالت دولتی به دس��ت می آید، 
تاکی��د ک��رد: تمام��ی هزینه کرد 
بودجه دولت��ی مبتنی بر معامالت 

راه ان��دازی س��امانه  ب��ا  و  اس��ت 
ت��دارکات الکترونیکی دولت )تاد(، 
مناقصه ه��ا   ، مزایده ه��ا  تمام��ی 
به ص��ورت  دولت��ی  و خریده��ای 
الکترونیکی و شفاف انجام خواهد 

شد. 
معاون سازمان فناوری اطالعات 
ادام��ه داد: ای��ن مصوبه از س��وی 
دولت ابالغ ش��ده و مرکز توس��عه 
الکترونیکی وزارت صنعت  تجارت 
و معدن، متولی انجام این س��امانه 
است و بنابر ماده ۶۸ قانون برنامه، 
ش��ورای اجرایی فناوری اطالعات 
نیز ناظر انجام درس��ت این مصوبه 

خواهد بود. 
وی ب��ا تاکید براینک��ه پذیرش 
اسناد به صورت الکترونیکی، باعث 

روان و شفاف شدن معامالت دولت 
ادام��ه داد: درخصوص  می ش��ود، 
پرداخت آنالین نیز زیرساخت ها از 
س��وی بانک مرکزی آماده است و 
مشکلی از بابت زیرساخت ها وجود 

ندارد.
 در این راس��تا بانک مرکزی هم 
باید ش��رایط انتقال حس��اب های 
دولت به بانک مرکزی را با سرعت 

بیشتری دنبال کند. 
باق��ری اصل گفت: با اجرای این 
طرح، آگه��ی مناقصه و مزایده در 
س��امانه »تاد« درج و استعالمات 
و خریداری اس��ناد نی��ز به صورت 
الکترونیکی انجام شده و در نهایت 
مابقی فرآیندهای معامالت دولتی 

نیز الکترونیکی می شود. 

تمامیمعامالتدولتیالکترونیکیمیشود

یک کارش��ناس اقتصادی گفت 
به عنوان  اطالع��ات  فناوری  حوزه 
یکی از حوزه های پر درآمد اس��ت 
ک��ه تا ح��دودی مغف��ول مانده و 
آنطور که باید و شاید نتوانسته ایم 
از ظرفی��ت بخ��ش خصوصی در 
این حوزه اس��تفاده کنیم.  مهدی 
حس��ینی، کارش��ناس اقتصادی و 
مدیری��ت بازرگان��ی در گفت وگو 
ب��ا ک��رج رس��انه گفت: توس��عه 
کار آفرینی به عن��وان مبنا و عامل 
ایجاد کنن��ده توس��عه اقتص��ادی، 
اجتماعی، صنعتی و حتی سیاسی 
هر کش��وری نیازمند وارد ش��دن 
به حوزه های جدید اش��تغال زایی 
اس��ت و از این مقول��ه نباید غافل 
بود و نگاه مس��ئولین کش��وری و 
استانی را به اشتغال باید معطوف 

ک��رد.  وی در ادام��ه گفت: حوزه 
فن��اوری اطالعات به عنوان یکی از 

حوزه های پر در آمد اس��ت که تا 
حدودی مغفول مانده و آنطور که 

باید و شاید نتوانسته ایم از ظرفیت 
بخ��ش خصوص��ی در ای��ن حوزه 

اس��تفاده کنیم. افزای��ش فناوری 
اطالع��ات و ارتباط��ات و توس��عه 
همان طور  الکترونی��ک  خدم��ات 
که در جوامع پیش��رفته شاهد آن 
هس��تیم یک گام موث��ر در خلق 
ث��روت و بهبود فضای اش��تغال و 
کار اس��ت و بخ��ش خصوصی در 
ای��ن امر می تواند نی��روی محرکه 
بس��یار توانمندی باشد.  حسینی 
اف��زود: جالب توجه اس��ت که در 
بی��ن پنج ش��رکت برت��ر دنیا که 
حائ��ز رتبه های نخس��ت به لحاظ 
درآمد زایی هستند سه شرکت در 
حوزه فناوری اطالعات به چش��م 
می خورن��د ک��ه باید م��ورد توجه 
نس��ل جوان قرار گرفت��ه و از این 
ظرفی��ت بهترین بهره ب��رداری را 

کنند. 

ایرانیان نت  اپرات��ور  نینوایی،  نادر 
که از آن با عنوان اپراتور فیبرنوری 
و اپراتور چهارم نیز نام می برند، پنج 
س��الی می ش��ود که قرار است فیبر 
نوری در کش��ور ایج��اد کند، اما به 
جای فیبرن��وری، این اپراتور اکنون 
کلکسیونی از کارت های زرد و قرمز 
از وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم 

مقررات و ارتباطات رادیویی دارد. 
اگرچه برخ��ورد وزارت ارتباطات 
نیز با ای��ن اپراتور برخوردی دوگانه 
ب��وده، روزی ای��ن اپرات��ور را مورد 
انتقاد ق��رار داده و به آن کارت زرد 
و قرم��ز داده و روزی دیگر برای آن 
همایش و افتتاحیه و نشست خبری 

برگزار کرده است. 
نیس��ت  مش��خص  مجم��وع  در 
وزارت  قرم��ز  و  زرد  کارت ه��ای 
ارتباطات نمایشی هستند یا حمایت 
و پش��تیبانی های ای��ن وزارتخانه از 

ایرانیان نت. 
در واپسین روزهای دولت یازدهم 
اما ناگهان خبر رسید که این اپراتور 
در مح��ل کار وزی��ر ارتباط��ات ب��ا 

یک ش��رکت خارجی ق��رارداد امضا 
می کند. 

ش��رکت  اردییهش��ت ماه،   1۸
ایرانیان ن��ت و MTN ب��ا حض��ور 
محم��ود واعظ��ی، وزی��ر ارتباطات 
کش��ور در پش��ت دره��ای بس��ته 
ق��راردادی امض��ا کردند ک��ه گفته 
می ش��ود به موجب آن 7۵0 میلیون 
و  مس��تقیم  س��رمایه گذاری  دالر 
ایجاد ش��بکه  ب��رای  غیرمس��تقیم 
فیبر نوری طی چهار سال در هشت 

کالنشهر انجام می شود. 
فارغ از زمزمه های چندباره تمدید 
انحصار ایرانیان نت،  )که موضوع این 
نوش��تار نیس��ت(، در حالی صحبت 
از تمدی��د ق��رارداد این ش��رکت و 
همکاری آن با سرمایه گذار خارجی 
اعالم ش��د که همچن��ان هیچ گونه 
اطالعات مش��خص و جزیی از چند  
و چون ای��ن قرارداد، نح��وه انتقال 
س��رمایه، زمانبندی اج��رای پروژه، 
تعهدات طرفین قرارداد و بس��یاری 

از جزییات دیگر در دست نیست. 
 9۶ اردیبهش��ت ماه   1۸ روز 

تنها اعالم ش��د یک ق��رارداد میان 
امض��ا  ب��ه   MTN و  ایرانیان ن��ت 
رس��یده و قرار اس��ت یک ش��رکت 
جدید با س��هامداری طرف خارجی 
ایج��اد ش��ود و مبلغی پ��ول به این 
پروژه مه��م، زیرس��اختی و معطل 

تزریق شود. 
به ای��ن ترتیب با توج��ه به خلف 
ایرانیان نت برای  وعده ه��ای قبل��ی 
ایجاد ش��بکه فیبر نوری در کش��ور 
و باتوج��ه به کارت ه��ا و اخطارهای 
متعددی که خ��ود وزارت ارتباطات 
به این ش��رکت داده اس��ت، معلوم 
نیست که این بار نیز چگونه و طبق 
چ��ه تعه��دات جدیدی قرار اس��ت 
پروژه ایجاد فیبر نوری توسط اپراتور 
چهارم در کشور اجرا شود و البته با 
پایان تعهدات و ش��رایط جدید، باز 
هم ام��کان تمدید و تنظیم تعهدات 

جدید وجود دارد یا نه؟ 
به هر ح��ال پرونده ایرانیان نت در 
دولت یازدهم نیز بی نتیجه باقی ماند 
و به دولت دوازدهم به ارث می رسد 
و پاسخ این پرسش و خروجی آنچه 

در تاری��خ مذک��ور به امضا رس��ید 
)اق��دام تبلیغاتی یا عملیاتی( را باید 

از دولت آینده پرسید. 
راس��تای  در  قب��ل  هفت��ه  ام��ا 
مسئولیت رسانه ای خود صرفا اقدام 
به انتشار خبر امضای این تفاهم نامه 
کردی��م و با توجه به نزدیکی به ایام 
انتخاب��ات در مقطع مذک��ور، طرح 
ابهام��ات و پرس��ش ها را ب��ه زمانی 
دیگر موکول کردیم. به همین جهت 
در این شماره نیز به موجب رسالت 
حرفه ای، به بررس��ی برخی ابهام ها 
پیرام��ون اجرای پروژه فیبرنوری در 
کش��ور که سال ها اس��ت روی کاغذ 

باقی مانده می پردازیم. 
 

نگاهی کوتاه به تاریخچه 
ایرانیان نت

ش��اید بد نباش��د در نگاه نخست 
نگاهی دوباره به ترکیب سهامداران 
ایرانیا ن نت داش��ته باش��یم. شرکت 
ارتباطات زیرس��اخت به نمایندگی 
فن��اوری  و  ارتباط��ات  وزارت  از 
اطالع��ات و دولت در ح��ال حاضر 

20 درصد سهام ش��رکت ایرنیان نت 
ش��رکت های  دارد.  اختی��ار  در  را 
گسترش الکترونیک سینا، گسترش 
فناوران  ای��ران،  الکترونی��ک مبین 
توسعه ارتباطات پایوران و صندوق 
بازنشس��تگان کارکنان صنعت نفت 
باقی مانده  نیز صاح��ب ۸0 درص��د 

سهام این شرکت هستند. 
در این میان ش��رکت گس��ترش 
الکترونیک سینا، هلدینگ تخصصی 
ف��اوای بنی��اد مس��تضعفان انقالب 
اس��المی اس��ت. ش��رکت گسترش 
الکترونی��ک مبین ای��ران نیز خود 
یکی از سهامداران شرکت مخابرات 
ایران اس��ت و صندوق بازنشستگان 
کارکنان صنعت نفت هم از سال 79 
توسط ش��رکت نفت راه اندازی شده 
است. به این ترتیب باید گفت اگرچه 
شرکت ایرانیان نت شاید روی کاغذ 
یک ش��رکت نیمه خصوصی قلمداد 
ش��ود اما با توجه به سهامداران آن 
در بهترین حالت یک ش��رکت نیمه 
دولت��ی- نیمه خصولتی محس��وب 

می شود. 

اپراتوری با کلکسیونی از کارت های زرد و قرمز

توسعه خدمات الکترونیک گامی برای تولید ثروت و اشتغال است

خبر خبر

یک توضیح درباره تخفیف در طرح های 
تشویقی تلفن همراه

در مصوب��ه س��ازمان تنظی��م مق��ررات ارتباط��ات که به 
اپراتوره��ای تلفن همراه ابالغ ش��د، عنوان ش��ده که تعرفه 
طرح های تش��ویقی اپراتور با س��هم بازار بیش از 10درصد 
حداکث��ر می تواند 20درصد از کف تعرفه پایین تر باش��د؛ به 
این معن��ا که تا 20درصد قیمت ها می توانند به مش��ترکان 

خود تخفیف دهند. 
طی ماه های گذشته، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 
مصوبه ای داشته که بر اساس آن، اپراتورهای تلفن همراهی 
که سهم بازار آنها کمتر از 10درصد بازار است، مجاز شده اند 
در طرح های تشویقی خود تا حدود ۴0درصد تخفیف برای 
مش��ترکان خود اعمال کنند، اما اپراتورهایی که سهم بازار 
آنها بی��ش از 10درصد اس��ت، تنها ت��ا 20درصد قیمت ها 
می توانند به مش��ترکان خ��ود تخفیف دهن��د. این موضوع 
در نهای��ت موجب می ش��ود یکی از اپراتوره��ا در طرح های 
تش��ویقی خود از شرایط ویژه تری نسبت به دو اپراتور غالب 

برخوردار شود. 
در ای��ن رابطه چندی پیش مدی��ر عامل همراه اول تاکید 
کرد: طبق مصوبات کمیس��یون تنظیم مق��ررات ارتباطات 
برای اپراتورهایی با س��هم بازار کمتر از 10درصد ش��رایطی 
فراهم ش��ده که آنها بتوانند در فضای بازار رقابت بیش��تری 

داشته باشند. 
براس��اس اطالعات نش��ریه ارتباطات، ب��ه گفته صدوقی 
معم��وال برای قوانی��ن حمایتی مدت زم��ان خاصی در نظر 
گرفته می شود. به عنوان مثال دوره انحصار اپراتور سوم قرار 
بود دو سال باشد، اما این مدت به بیش از شش سال رسید. 
مدی��ر عامل اپراتور اول در عین حال به طرح های دیگری 
اشاره کرد و افزود: قرار بود مدت رومینگ ملی هم دو سال 
باش��د، اما اکنون این طرح تا چندی دیگر وارد سومین سال 

خود می شود. 
ام��ا در موارد متعدد طرح ه��ای حمایتی دارای یک بازه 
زمانی هستند که اکنون ش��اید در برخی موارد این مدت 
به س��ر آمده باش��د. در بخش های دیگر مصوبه کمیسیون 
تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد این سازمان در خصوص 
تعیین مقررات برای طرح های تعرفه ای تشویقی ارائه شده 

است. 
مف��اد این مقررات که بنا بر اعالم رگوالتور از تاریخ پنجم 
دی ماه س��ال جاری الزم االجراس��ت بدین قرار است: تعرفه 
تعیین ش��ده توس��ط اپراتور برای هر خدمت ک��ه می تواند 
مس��اوی یا کمتر از س��قف و در صورت تعیی��ن کف تعرفه 
توسط کمیسیون، مساوی یا بیشتر از کف تعیین شده برای 
هر خدمت باش��د و برای مدت زمان حداقل ش��ش ماه ارائه 
ش��ود. در صورت عدم وجود ک��ف تعرفه برای خدمات، یک 

چهاردهم سقف تعرفه،  مالک عمل خواهد بود. 
همچنین در این مصوبه توضیحاتی در خصوص طرح های 
تش��ویقی آمده و عنوان ش��ده طرح تعرف��ه ای اپراتور برای 
خدم��ات موضوع پروانه که از تعرفه ع��ادی اپراتور برای آن 
خدمت کمتر اس��ت، در یک بازه زمانی حداکثر س��ه ماهه، 
ام��کان فروش طرح تش��ویقی و تمدید طرح ب��رای اپراتور 

ممکن است. 
م��دت ارائ��ه طرح ه��ای تش��ویقی نی��ز به م��دت زمان 
 در دس��ترس ب��ودن ط��رح گفت��ه می ش��ود، به عبارتی به 
بازه زمانی ای که اپراتور، امکان فروش طرح تشویقی را دارد. 
ابتدا و انتهای این مدت زمان به ترتیب تاریخ شروع و پایان 
طرح تش��ویقی است. تاکید می شود حدفاصل زمان شروع و 
پایان ارائه طرح تش��ویقی با احتساب تمدید طرح، حداکثر 
س��ه ماه است. بدین ترتیب مدت استفاده مشترکان از طرح 

تشویقی می تواند حداکثر شش ماه باشد. 
در بخ��ش دیگری از ای��ن مصوبه نیز یادآوری ش��ده که 
ساعات کم مصرف ساعت 12 تا ۶ برای صوت و 2 تا ۸ برای 

دیتا محسوب می شود. 
 

 اینستاگرام 
تاثیر منفی بر سالمت روانی دارد

نتایج یک نظرسنجی در انگلیس نشان می دهد کاربران 
جوانی که روزانه بیش از دو ساعت در شبکه های اجتماعی 
وق��ت می گذرانند، در معرض خطر مش��کالت روانی قرار 
دارند و اینستاگرام در مقایسه با دیگر شبکه های اجتماعی 

بدترین تاثیر را بر سالمت روانی جوانان دارد. 
در نظرس��نجی انجمن بهداشت عمومی بریتانیا، 1۴79 
کارب��ر ش��بکه های اجتماعی در س��نین 1۴ تا 2۴ س��ال 
شرکت کردند و از آنها خواسته شد بگویند که شبکه های 
اجتماعی چه تاثیری بر اضطراب، افسردگی و تنهایی آنها 

دارد. 
نتایج این نظرسنجی نشان می دهد این شبکه اجتماعی 
که امکان به اشتراک گذاشتن عکس و ویدیو را به کاریران 
می دهد، بدترین تاثیر را بر سالمت روان جوانان داشته و از 
مظاهر این تاثیر این است که 90 درصد از شرکت کنندگان 
در این نظر سنجی گفتند که از چهره خود راضی نیستند. 
بر اس��اس نتایج تحقیق، اینس��تاگرام اثر مخربی نیز بر 
خ��واب کاربران جوان دارد؛ به ع��الوه، کاربران آن همواره 
ترس دارند از رخدادها بی خبر بمانند و نیاز دارند که مدام 
در تماس باشند تا مبادا اتفاقی بدون حضور و آگاهی آنها 

رخ  دهد. 
انجمن بهداش��ت عمومی بریتانیا می گوید ش��بکه های 
اجتماعی باید به کاربرانی که از این شبکه ها زیاد استفاده 
می کنند، هشدار دهد و کسانی را که دچار مشکالت روانی 

هستند، شناسایی کند. 



هیچ کسی نمی تواند این حقیقت را انکار کند که با افزایش سن، عملکرد مغز هم ضعیف تر می شود. گاهی مطالب ساده را 
فراموش می کنیم و گاهی به هنگام صحبت کردن تمرکز کافی نداریم. اکنون وقت آن رسیده است که با استفاده از فعالیت هایی 
مثل رنگ آمیزی یا س��ودوکو مغز خود را فعال نگه داریم. س��والی که در این حین ایجاد می شود این است که آیا واقعاً انجام 

چنین فعالیت هایی تأثیرگذار ند یا خیر؟ 
پاسخ گاهی مثبت و گاهی منفی است. الیزار کروز اوزه بیو، روان شناس و استاد دانشگاه شیکاگو، این سوال را بحث برانگیز 
می داند. آدام لیپسون، جراح مغز و اعصاب معتقد است که مطالعات انجام شده حاکی از آن هستند که بین این گونه فعالیت ها 
و عملکرد مغز تا حدی رابطه وجود دارد اما هیچ گونه مطالعه ای در خصوص اینکه آیا این فعالیت ها به داشتن مغزی سالم تر 
می انجامد یا خیر، صورت نگرفته است. با این حال، بسیاری از افراد معتقدند که این گونه فعالیت ها بر عملکرد مغز تأثیر مثبتی 
 lumosity می گذارد. برای مثال، بس��یاری از افراد مش��هور برای فعال نگه داشتن مغز خود از فعالیت های موجود در سایت
اس��تفاده می کنند. نحوه پرورش مغز از چه طریقی انجام می ش��ود؟ از طریق ترغیب مغز به ایجاد و حفظ ارتباطات جدید که 
به گفته دانشمندان این توانایی با افزایش سن کمتر می شود. به گفته لوپسین، هیچ شواهدی موجود نیست که نشان دهنده 
تقویت حافظه و هوش افراد باشد، اما همچنان مردم به تأثیر گذاری این فعالیت ها معتقدند. در اینجا به برخی از فعالیت های 

می پردازیم که تأثیر مثبتی روی مغز دارند و دانشمندان نیز امتحان کردن آنها را بی ضرر می دانند.
 

- رنگ آمیزی: این فعالیت تأثیر بسیار مثبتی در تمرکز افراد و خالی کردن ذهن آنان دارد. 
- ش��طرنج: اوزه بیو، ش��طرنج را از فعالیت های به کار گیری حافظه می داند و معتقد است پیش بینی حرکات بعدی و نقشه 

کشیدن در این بازی، عملکرد اجرایی را تقویت می کند.
 این عملکرد مجموعه ای از توانایی های ذهنی همچون تمرکز کردن و کنترل خود اس��ت که در به انجام رس��اندن کار ها 

کمک می کند. 
- سودوکو: در این فعالیت همانند شطرنج نیازمند پیش بینی حرکات بعدی هستیم که این امر بسیار در تقویت ذهن مؤثر 

است. 
- ورزش کردن: انجام حرکات فیزیکی تأثیر بسیار مثبتی بر سالمت ذهن دارد. لیپسون و اوزه بیو معتقدند که ورزش منظم 
در طول شش ماه تا یک سال، عالوه بر تقویت عملکرد ذهن، به افزایش بخش های مختلف مغز مانند هیپوکامپ می انجامد. 

هیپوکامپ مسئول حافظه است که با ورزش منظم تقویت می شود. 
- مدیتیشن: آزمایش ها نشان داده اند افرادی که دوره های مدیتیشن را گذرانده اند پس از گذشت دو هفته، توجه و تمرکزشان 

افزایش یافته است. 
- رژیم غذایی: مارتا کلیر موریس، متخصص تغذیه یک رژیم غذایی  طراحی کرد که احتمال آلزایمر را کاهش می دهد. در 
این رژیم استفاده از انواع توت، زغال اخته، توت فرنگی، سبزیجات، ماهی، مرغ و حبوبات و پرهیز از خوردن گوشت قرمز، پنیر 

و شیرینی به شدت مورد تأکید واقع شده است. 

چرا قطب جنوب خرس قطبی ندارد
ش��اید فکر کنید پنگوئن ه��ا در کنار خرس قطبی در 
قط��ب زندگی می کنند اما این طور نیس��ت؛ خرس های 
قطب��ی در قطب ش��مال و پنگوئن ه��ا در قطب جنوب 
هس��تند. در هیچ جای قطب جنوب، خرس قطبی پیدا 
نمی ش��ود، اگر آنها در قطب جنوب بودند می توانستند 
راح��ت از پنگوئن های��ی که ه��م بزرگ و هم آهس��ته 
هس��تند تغذیه کنن��د. پس چرا در قط��ب جنوب هیچ 

خرس قطبی ای زندگی نمی کند؟ 
برای پاسخ به این سوال باید بدانید که خرس ها زمانی 
روی س��یاره زمین به وجود آمدن��د که قطب جنوب از 
قاره ه��ای دیگر جدا ش��ده بود و بع��د از آن خرس های 
قطب��ی دیگر راهی به س��مت قطب جنوب نداش��تند. 
قطب جنوب حدود ۵۵ میلیون س��ال قبل از اس��ترالیا 
جدا شد، در آن زمان پس��تانداران زیادی در استرالیا و 
قطب جنوب زندگی می کردند، اما بعد از جدا شدن این 
قاره قطب جنوب آنقدر س��رد اس��ت که زندگی گیاهی 
ی��ا حیوانی  زیادی ندارد. جزییات این موضوع همیش��ه 
 مورد بحث دانش��مندان مختلف اس��ت. ما می دانیم که 
۴۰ میلیون س��ال قب��ل پس��تاندارانی در قطب جنوب 
زندگ��ی می کردن��د و زندگی گیاه��ی در قطب جنوب 
ممکن است که ۲میلیون سال قبل شکل گرفته باشد. 

بعد از اینکه قطب جنوب جدا می شود و این سرزمین 
دیگر نمی توانسته محل مناس��بی برای موجودات زنده 
باش��د باید بعض��ی از حیوانات مثل فک ه��ا به اقیانوس 
می رفتند و برخی دیگر به آن شرایط عادت و برای پیدا 

کردن غذا از دریا استفاده می کردند. 
اما این اتفاق نمی افتد، ش��اید چون در دریای نزدیک 
آنجا موجودات زیادی برای غذا پیدا نمی ش��د یا ش��اید 
آن پس��تانداران نمی دانس��تند چگونه باید آنها را شکار 
کنند. بیش��تر حیوانات این قطب که هیچ راه برگشتی 
به س��رزمین های دیگر نداشتند از بین رفتند به همین 
دلیل اس��ت که در قطب جنوب جانور غالبی مثل قطب 
ش��مال زندگی نمی کند و این ب��ه پنگوئن ها اجازه داده 
که به راحت��ی در این قطب زندگی کنن��د. با اینکه در 
قطب ش��مال حیوانات کم کم با آن شرایط سازگار شده 
و ب��ه راحتی زندگی می کنند ام��ا قطب جنوب کاماًل از 
دیگر نقاط جهان جدا ش��ده و گونه های جانوری خیلی 

کمی دارد. 
خرس ه��ای قطبی در قطب ش��مال زندگی می کنند 
چون آنها کاماًل می توانند در دمای یخبندان قطب دوام 
بیاورن��د. ب��دن خرس های قطبی ب��ا الیه هایی از چربی 
عایق بندی ش��ده و دو الیه خز سفید و کلفت هم روی 

آن را پوشانده است. 
سفید بودن خزهای این حیوان باعث می شود که آنها 
توسط شکارچیان دیگر شناسایی نشوند. اگر خرس های 
قطب��ی در قطب جنوب بودند دیگر هی��چ پنگوئنی در 
قطب جنوب زنده نمی مان��د چون خرس های قطبی به 
راحتی می توانند پنگوئن هایی که حتی نمی توانند پرواز 

کنند و بسیار آهسته راه می روند را شکار کنند. 
با اینکه خرس های قطبی در قطب ش��مال در معرض 
خطر هس��تند اما با توجه به به هم خوردن اکوسیستم 
منطق��ه قطب جنوب نمی توان آنه��ا را به قطب جنوب 
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نسخه جدید لپ تاپ های اچ پی در 
رقابت با سرفیس

ش��رکت اچ پ��ی از ارتق��ای لپ تاپ های خ��ود برای 
رقاب��ت با س��رفیس مایکروس��افت خبر داد. نخس��تین 
ارتقای��ی که می خواهی��م درباره آن س��خن بگوییم در 
س��ری های Elite x2 صورت گرفته است. ارتقای دوم 
در لپ تاپ Elite 13 صورت گرفته که نس��خه جدید، 
 لپ تاپی نازک تر خواهد بود که می تواند جایگزینی برای 

مک بوک ایر باشد. 
لپ ت��اپ Elite x2 ک��ه دارای یک تبل��ت به همراه 
صفح��ه کلید جدا ش��دنی ب��ود، در زمان انتش��ار خود 
م��ورد توجه بس��یاری ق��رار گرف��ت. نقطه ضعف بزرگ 
 ای��ن لپ ت��اپ آن ب��ود ک��ه تنه��ا ب��ا پردازش��گر های

 Intel Core m  مطابقت می کرد. این نقطه ضعف باعث 
می شود این لپ تاپ در مقایسه با سرفیس پرو ضعیف تر 
عمل کند و لپ تاپی معمولی در نظر گرفته ش��ود. بدین 
 منظور، ش��رکت اچ پی این دستگاه را به پردازشگر های

 Core i  واقعی مجهز کرد. 
تنها جنبه مثبت این نس��خه این اس��ت که می توان 
با آن عالوه بر جس��ت و جوکردن با مرورگر ها، کار های 
دیگ��ری نیز انج��ام داد. از جنبه های منفی این نس��خه 
می ت��وان به احتمال داغ کردن دس��تگاه ب��ه علت نبود 
خنک کننده و کوتاه تر ش��دن مدت استفاده از باتری از 

1۰ ساعت به 8 ساعت اشاره کرد.
. ضخامت این لپ تاپ جدید در مقایسه با قبل بیشتر 
شده و برداشته ش��دن قاب اطراف، ظاهری بهتر به آن 

داده است. 
از دیگ��ر ویژگی ه��ای جدی��د ای��ن نس��خه، ارتقای 
 SDD ،3۰۰۰*۲۰۰۰ رزولوش��ن از 1۲8۰*19۲۰ به

برابر با 36۰ گیگابایت و دو پورت USB-C است. 
به رغ��م اینک��ه در ای��ن نس��خه هیچ گون��ه تغییری 
برای بهب��ودی اج��رای بازی های کامپیوت��ری صورت 
نگرفت��ه اس��ت، اما همچن��ان همپای س��رفیس پرو به 
 رقاب��ت می پ��ردازد. در ماه ژوئن، ای��ن لپ تاپ با قیمت

 999/99 دالر راهی بازار می شود. 
لپ تاپElite 14، نسخه دیگر منتشر شده با بدنه ای 
فلزی اس��ت که ش��رکت اچ پی در پاس��خ به مک بوک 
ای��ر آن را طراحی کرده اس��ت. ضخامت این لپ تاپ در 
مقایسه با نس��خه قبل 8/. اینچ نازک تر و ۴/. کوچک تر 

شده و ظاهر آن شبیه لپ تاپ دل XPS 13 است. 
 Kaby در ای��ن نس��خه، لپ تاپ ب��ه پردازش��گر های
Lake  مجه��ز ش��ده و باقی ویژگی ها تقریبا با نس��خه 

قبل برابری می کند.
 از دیگ��ر ویژگی ه��ای جدید آن می ت��وان به صفحه 
نمایش��گر 13.3 این��چ ب��ا کیفی��ت 1۰8۰ پیکس��ل، 
SDDبراب��ر ب��ا 1۲8 گیگابایت )در نس��خه قبل برابر با 
۲۵6 گیگابایت( و 1۴ س��اعت اس��تفاده از باتری اشاره 
کرد. همچنین با اضافه ش��دن پ��ورت USB-Cجدید  
)HDMI( ب��ه ای��ن لپ ت��اپ، در مجم��وع دو پ��ورت 
USB-C و دو پورت قدیمی USB 3 در این دس��تگاه 

به کار رفته  است. 
این دستگاه ظاهری زیبا و بدنه ای مقاوم دارد. قیمت 
ای��ن م��دل )Envy 13( که با وین��دوز 1۰ راهی بازار 

می شود برابر با 99.049/1 دالر است. 

یک��ی از س��خت ترین و اساس��ی ترین 
تصمیمات در ش��روع کس��ب و کار جدید 
قیمت گذاری روی محصوالت و خدمات 

آن است. 
قیمت گ��ذاری دقی��ق، کلی��دی برای 
جلب توجه مش��تریان در ب��ازار رقابتی 
کسب و کار است. بسیاری از شرکت های 
جدی��د ب��ا اطالع��ات مح��دود در مورد 
اداره  رقابت��ی  قیمت گذاری  روش ه��ای 
می شوند، همچنین برای پیش بینی این 
مسئله که مشتریان برای کاال یا خدمات 
خاص��ی مایل به پرداخ��ت چه هزینه ای 
هس��تند، تجرب��ه ای ندارن��د. ب��ا کمک 
جدید  کس��ب و کار  صاحب  کارشناسان، 
می توان��د در ابتدای کار خ��ود ارتباطی 

موفق با مشتریان داشته باشد. 
در این مقاله چند تکنیک مثبت برای 
تعیین قیمت گ��ذاری روی محصوالت یا 
خدمات تان را معرفی خواهیم کرد که به 
مشخص ش��دن قیمت محصوالت کمک 

قابل توجهی می کند. 

1- دردسترس بودن را همیشه در 
نظر داشته باشید

 خط��وط هوایی و هتل ه��ا معروف به 
تغیی��ر دادن مداوم و همیش��گی قیمت 
خدمات خود هستند. در دسترس بودن 
ای��ن خدمات بخ��ش بزرگ��ی از تعیین 
قیم��ت در ای��ن صنایع اس��ت. مقامات 
مس��ئول با تغییر م��داوم قیمت گذاری 
ش��کاف های موج��ود را ب��دون به خطر 

انداختن منافع و سود پر می کنند. 
کسب وکار در تمام صنایع می تواند از 
قیمت گذاری مبتنی بر دس��ترس بودن 
اس��تفاده کن��د، به خص��وص در صنعت 
هواپیمای��ی ک��ه در آن قیم��ت بلیت ها 
زمانی که مش��تریان انتظ��ار کاهش آن 
را دارن��د رو به افزایش م��ی رود. یکی از 
مزایای عمده در قیمت گذاری در صنعت 
هواپیمای��ی، آگاه��ی مصرف کنن��دگان 
اس��ت. ب��ا گذش��ت زم��ان، مس��افران 

آموخته ان��د رزرو پرواز ه��ا در  زودترین 
زم��ان ممکن برای ش��ان بهترین معامله 
اس��ت و این موضوع به خط��وط هوایی 
اجازه می دهد که صندلی ها را به سرعت 
پ��ر کنند و پ��س از آن به ف��روش باقی 
مانده صندلی ها به مس��افران در آخرین 
لحظ��ات بپردازند. مش��تریان همچنین 
می دانند با س��فر در روزهای وسط هفته 
یا در طول ماه هایی که مسافرت ها کمتر 
می شود، می توانند معامله بهتری داشته 

باشند.
 در روشی مشابه، کسب و کار می تواند 
به مش��تریان پیش��نهاد معامل��ه مقرون 
به صرف��ه را بدهد. برای مث��ال، خطوط 
هوایی ب��ا کم ک��ردن قیمت ها در طول 
ایام کم فروش سال می توانند مشتریانی 
را که خواس��تار خرید ارزان تر هستند به 
س��مت معامله در فروشگاه یا به صورت 

آنالین بکشانند.

2- تحقیق در بازار
تحقی��ق در بازار و دریاف��ت اطالعات 
کافی برای تعیین قیمت گذاری ضروری 
است. ابزار مقایس��ه قیمت ها، راه بسیار 
خوبی اس��ت برای دنبال ک��ردن قیمت 
محص��والت و خدم��ات رقیب��ان ب��رای 
اقالمی که در حال حاضر در بازار وجود 
دارد، اما اگر ش��ما محص��ول جدیدی را 
به ب��ازار عرضه کنید تحقی��ق تنها ایده 
کلی در مورد نحوه قیمت اقالم مش��ابه 
را می دهد. برای کس��ب و کار سرویس گرا 
س��ایت ها اغلب لیس��ت نرخ ف��روش را 
در گزینه ه��ای مختلف ارائ��ه می دهند. 
موتور جست وجو  بهینه س��ازی  خدمات 
)جس��توجوگرها(، اغلب براس��اس آنچه 
مش��تریان قادر به پرداخت آن هس��تند 
قیمت گذاری ش��ده اند اما افراد حرفه ای 
می توانن��د با گرفتن ای��ده کلی از طریق 
تحقیق در مورد ن��رخ کنونی بازار برای 

آن خدمات قیمت تعیین کنند.
 تحقیقات در مورد ب��ازار می تواند راه 
بس��یار خوبی برای آنچه در ب��ازار دوام 
خواهد آورد پیدا کند و از طریق بررسی 

مشتریان و نظر سنجی آنالین می توانید 
پاسخ به این س��وال که مشتریان حاضر 
ب��ه پرداخ��ت چه مق��دار هزین��ه برای 
محص��ول یا خدمات خاصی هس��تند تا 
آن محصول و خدمات را به دست آورند 
دریابید. این موضوع به ش��ما بازخوردی 
از برنام��ه قیمت گذاری، قبل از ش��روع 

سرمایه گذاری جدید را می دهد.
 .

3- از هزینه ها چشم پوشی نکنید
بس��یاری  ک��ه  اش��تباهاتی  از  یک��ی 
از صاحب��ان کس��ب و کار جدی��د انجام 
قیمت هاست.  اشتباه  محاسبه  می دهند، 
صاحبان کس��ب و کار ممکن است هزینه 
کاالی تولیدی را بدون در نظر داش��تن 
حمل و نقل  ذخیره س��ازی،  حمل و نق��ل، 
مواد، بیم��ه تعه��د و بازاریابی و فروش 
حساب کنند. باید بدانید که هزینه های 
اینچنین��ی نبای��د فرام��وش ش��ود زیرا 
از  حاص��ل  س��ود  می توان��د  به ش��دت 

کسب و کار جدید را کاهش دهد. 
برای گرفتن بهترین نتایج، کارآفرینان 
باید به دقت بودجه را قبل از ش��روع کار 
در نظر داشته باشند و در صورت امکان 
به منظور اطمینان، از یک متخصص در 
زمین��ه هزینه های تولی��د و بازار فروش 

محصوالت کمک بگیرند.
 اغل��ب ی��ک حس��ابدار حرف��ه ای به 
چیزهایی اش��اره می کند که از نظر یک 
کارآفرین در نظر گرفته نش��ده و کسری 
بودجه بس��یار مهم اس��ت زی��را در این 
صورت نیاز به افزایش قیمت محصوالت 

دارید.
 برای هر کسب و کار جدیدی، دست و 
پنجه نرم ک��ردن با تنظیم قیمت گذاری 
برای نخستین بار مشکل به نظر می رسد 
و مس��تلزم تحقیقات در ب��ازار و کمک 

کارشناسان است.
 ب��ا محدود ک��ردن اقدام��ات رقیبان 
و برس��ی آنچ��ه ب��ازار را اداره می کند، 
ب��رای  را  خ��ود  می توان��د  کس��ب و کار 
پاس��خگویی به تقاضای مشتریان آماده 

کند. 

قیمت گذاری مناسب در شروع کسب و کار 

 ارزش پول مجازی بیت کوین بار دیگر رکورد شکن شد و به رقم ۲هزار دالر بابت هر سکه رسید. همانطور که می دانید 
در یک س��ال گذش��ته، ارزش این پول مرتبا روندی صعودی را طی کرده و حاال خبر رسیده که با رسیدن به رقم ۲هزار 
دالر رکورد تازه ای به نام آن ثبت ش��ده اس��ت. به گزارش دیجیاتو، بیت کوین در چند س��ال گذشته مسیری طوالنی را 
طی کرده و نخستین بار در سال ۲۰13 میالدی توانست ارزش هزار دالری را برای خود ثبت کند، اما طولی نکشید که 
ارزش آن سقوط کرد و این مسئله نیز تا حدودی به مسائل به وجود آمده برای Mount Gox مربوط می شد )یکی از 

اصلی ترین کسب و کارهایی که تجارتش را براساس بیت کوین انجام می داد(. 
با این همه، س��ال گذش��ته بیت کوین به ثبات نس��بی خوبی دس��ت پیدا کرد و از آن زمان تاکنون روندی صعودی را 
طی کرد. جدیدترین ارزش ثبت شده برای این پول نه تنها رکورد تازه ای برای آن محسوب می شود بلکه ارزش بازار آن 
)یعنی کل بیت کوین های در گردش دنیا( را به رقم 3۲.9۲ میلیارد دالر می رس��اند که دس��تاوردی بزرگ برای رس��یدن 

آن به ثبات محسوب می شود و چه بسا عرصه برای رقابت بیت کوین با پول های ملی نیز در آینده نزدیک فراخ شود. 
 البته باید اضافه کنیم که اوضاع صرفا برای بیت کوین خوب نشده و بخت با سایر پول های مجازی نیز یار بوده است 

و برخی حتی نرخ افزایش هزار درصدی را تجربه کرده اند. 
بنابراین، بیت کوین از کل ارزش بازار 7۰ میلیارد دالری برای پول های مجازی تنها ۴7 درصد آن را به خود اختصاص 

داده و این در حالی  است که تا همین چند ماه پیش 8۰درصد از این سهم را در اختیار داشت. 
بای��د اضافه کنیم ک��ه این تنزل بیت کوین در ماه های اخیر نیز عمدتا به خاطر افزایش چش��مگیر محبوبیت آن و در 

نتیجه ناتوانی این شبکه در همگام شدن با تقاضای بازار بود. 
هرچند که در حال حاضر بیت کوین س��لطان پول های مجازی در دنیا به ش��مار می رود، با این همه این روند می تواند 
حکایت از آن داش��ته باشد که در آینده پول های دیگری نظیر Ripple و Ethereum  به جایگاهی برابر با بیت کوین 

برسند و حتی آن را پشت سر بگذارند. 

 ارزش بیت کوین برای نخستین بار به 2000 دالر
 بابت هر سکه رسید
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