
الیحه اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مرکز پژوهش های 
مجلس در حال بررس��ی است و انجمن ها، سندیکاها و تشکل های 
اقتص��ادی بخش خصوصی و در رأس آنها اتاق  بازرگانی، با برگزاری 
نشس��ت هایی در حال شناس��ایی مش��کالت و ارائه پیشنهادهای 

سازنده به نمایندگان مجلس است. 
به گزارش  »فرصت امروز«، س��ی و ششمین نشست کمیسیون 
تس��هیل کس��ب وکار اتاق تهران به بررس��ی نقاط ق��وت و ضعف 
قان��ون مالیات بر ارزش افزوده اختصاص داش��ت و اعضای پارلمان 
بخش خصوص��ی در این نشس��ت به بررس��ی الیحه اص��الح قانون 
مالی��ات بر ارزش افزوده پرداختند و پیش��نهادهای خود را مطرح 

کردند. 
در این نشست، کوروش پرویزیان، عضو کمیسیون تسهیل کسب 
و کار ات��اق تهران با بیان اینکه اکنون رویکرد س��ازمان مالیاتی به 
تولید مثبت است، گفت: اجرای مالیات بر ارزش افزوده یک گام رو 
به جلو بوده که اخذ مالیات را به س��مت مصرف کننده  نهایی سوق 
می دهد. همچنی��ن مالیات بر ارزش افزوده می تواند مصرف برخی 

کاالها را نی��ز تحت کنترل دربی��اورد. برای نمونه 
وقت��ی نرخ مالیاتی روی برخی از کاالها به س��مت 
صف��ر میل می کند، مفهومش این اس��ت که دولت 
یا نظام به صورت هوشمند مردم را تشویق می کنند 

که این نوع کاالها را مصرف کنند. 
حس��ن عابد جعفری، دیگر عضو این کمیسیون 
نیز با اش��اره ب��ه اجرای مالیات ب��ر ارزش افزوده و 
مالی��ات بر مصرف، گفت: برخی نهادها در کش��ور، 
بیشتر و کمتر، گرفتار فساد اداری شده اند و احتماال 
یکی از دس��تگاه هایی که در رتبه های باال از منظر 
فس��اد اداری قرار می گیرد، س��ازمان امور مالیاتی 
اس��ت. بنابراین در انتخاب نوع مالیات س��تانی، اعم 
از مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف، باید 
به این نکته توجه ش��ود که ای��ن روش تا چه حد 
ممکن است بوروکراس��ی  ایجاد کند یا چقدر قادر 
اس��ت زنجیره  فس��اد را دور بزند و ح��ذف کند. با 
این مالحظات، به نظر می رسد کفه ترازو به سمت 

نظام مالیات بر مصرف س��نگینی کند. نظام های مالیاتی که ایجاد 
می ش��ود، عمال بوروکراس��ی را افزایش می ده��د و در عین حال، 
موجب افزایش فس��اد می ش��ود. لذا باید از افزایش بوروکراس��ی و 

گسترش فساد جلوگیری کرد. 
همچنی��ن داریوش مهاج��ر، نماینده کنفدراس��یون صنعت در 
کمیسیون کسب وکار اتاق تهران با اشاره به ریشه های فرار مالیاتی 
گفت: به دلیل ش��کاف تاریخی که از س��ال های بس��یار دور میان 
نهاد دولت و مردم در ایران وجود داش��ته و به دلیل وجود مس��ئله 
بی اعتم��ادی میان این دو رکن، فرار مالیاتی در کش��ور ما ش��کل 
گرفته اس��ت. از طرفی، فس��اد نیز نه تنها در دستگاه اداری که در 
بخش های مختلف وجود دارد. در چنین شرایطی شاید بهتر باشد 
خود را جای س��ازمان ام��ور مالیاتی بگذاری��م و ببینیم چگونه با 

مودیان برخورد می کردیم. 
علیرض��ا میربلوک، دبیر خانه  صنعت و معدن اس��تان تهران نیز 
با اش��اره به اینکه در ستاد تس��هیل امور واحدهای تولیدی بخشی 
از مش��کالت تولیدکنندگان در حوزه اخذ مالیات بر ارزش افزوده 
برطرف می ش��ود، گفت: این مطالبه را به ط��ور جدی مطرح کنیم 
که در کنار آن دس��ته از فع��االن اقتصادی که به صورت ش��فاف 
عمل می کنند و مالیات می پردازند، فعاالنی که تاکنون از پرداخت 

مالیات سر باز زده اند، نیز مالیات بپردازند. 
ش��اهرخ ظهیری، مشاور رئیس اتاق تهران نیز با بیان اینکه همه  
کش��ورهای پیش��رفته از محل مالیات، هزینه های خ��ود را تأمین 

می کنند، گفت: صنعتگران هر ساله اظهارنامه های مالیاتی خود را 
ارائه می کنند و مالی��ات می پردازند. افزون بر این باید نوع دیگری 
از مالی��ات تحت عنوان مالی��ات بر ارزش افزوده را نی��ز بپردازند. 
درحالی که این نوع مالیات مربوط به بخش مصرف اس��ت، بنابراین 
در اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده در وهله اول باید مشخص 

شود، چه کسی این نوع مالیات را باید بپردازد. 
محس��ن رزمخواه، کارشناس این کمیس��یون نیز گفت: به دلیل 
آنکه قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون جدیدی اس��ت، نهادینه 
ش��دن آن در جامعه زمان بر اس��ت. از میان الگوهای متداول اخذ 
مالی��ات بر ارزش افزوده در دنیا، رادیکال تری��ن الگو برای اجرا در 
ایران انتخاب ش��ده که مش��کالت خاص خود را دارد. بنابراین این 
مس��ئله قابل تأمل است که مشکالت س��اختاری مالیات بر ارزش 

افزوده را چگونه می توان برطرف کرد. 
در ادامه این نشست، همچنین پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی 
اتاق تهران با اش��اره به اینکه بخش خصوصی مطالعات بس��یاری را 
در مورد مالیات بر ارزش افزوده به انجام رسانده است، گفت: نظام 

مالیات بر ارزش افزوده نوعی نظام مالیات بر مصرف است، اما یکی 
از تفاوت های آن با مالیات بر مصرف این اس��ت که مالیات برارزش 
اف��زوده، در زنجی��ره  تولید و توزیع، از همان ابت��دا، وصول و تهاتر 
می شود و در نهایت باید به مصرف کننده  نهایی انتقال پیدا کند، اما 
نح��وه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران به نحوی پیش رفت 
که درعمل چنین رویه ای اعمال نشده و در بسیاری مواقع، بخشی 

از این زنجیره، خسارت عدم شفافیت را پرداخته است. 
 دارابیان افزود: یکی از اهدافی که س��ازمان های امور مالیاتی در 
ایران و جه��ان با اجرای مالیات بر ارزش اف��زوده دنبال می کنند، 
رصد ش��فافیت از مرحله تولید تا توزیع اس��ت. هدف دیگر، کسب 

درآمد بوده و سومین هدف نیز کنترل مصرف است. 
 مدیر مالیاتی اتاق تهران با اش��اره به اینکه فرار مالیاتی عده ای، 
فشار مالیاتی را روی کسانی که به صورت شفاف فعالیت می کنند، 
مضاعف کرده اس��ت، افزود: اگر پایه های مالیاتی افزایش پیدا کند، 
از فش��ار مالیاتی فعاالن ش��فاف اقتصادی کاس��ته خواهد شد. اما 
تمام بار شفاف س��ازی را نباید ب��ه بخش خصوصی منتقل کرد. در 
گذش��ته اگر فردی از ارائه اطالعات اقتصادی خود امتناع می کرد، 
این امکان وجود داش��ت که گزارش��ی مبنی ب��ر امتناع آن از ارائه  

اطالعات تنظیم شود. اکنون این امکان سلب شده است. 
به اعتقاد احمدرضا رعنایی، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن 
یک��ی از ایرادات مالیات بر ارزش افزوده این اس��ت که تولیدکننده 
وجه  المصالح��ه  وصول مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته اس��ت و 

تولیدکنندگان هزینه های بسیاری را برای پرداخت این نوع مالیات 
متحمل می شوند. 

او با بیان اینکه وصول مالیات وظیفه سازمان امور مالیاتی است، 
افزود: نرخ مالیات بر ارزش افزوده با شیب تندی باال رفت و ظرف 
چند س��ال به 9درصد رسید، درحالی که این نرخ برای تولید که با 
مش��کالتی چون تحریم و رکود مواجه است، باالست. از این رو به 

نظر می رسد قانون مالیات بر ارزش افزوده باید منعطف تر شود. 
محمد تکلی، نماینده س��ندیکای ش��رکت های ساختمانی ایران 
نیز با اش��اره به ایرادات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: 
هدف این قانون شفافیت اقتصادی و کشف روابط صحیح اقتصادی 
از مبدا تا مقصد تعیین ش��ده، اما ب��ا افزایش نرخ مالیات بر ارزش 
اف��زوده، تولیدکنن��دگان مورد فش��ار قرارگرفتند و ای��ن رویه به 

شکل گیری اقتصاد زیرزمینی کمک کرد. 
 او روی ایرادات قانونی این طرح نیز دست گذاشت و گفت: قانون 
مالیات بر ارزش افزوده باید به مدت پنج س��ال به صورت آزمایشی 
اجرا می ش��د و قوانین از آن جهت آزمایش��ی تعیین می شوند که 
ایرادات آن احصا ش��ود. بخش خصوص��ی بارها در 
مورد نواقص ای��ن قانون نظرات خود را اعالم کرده 
اس��ت، اما چرا کس��ی به این نظرات توجهی نشان 

نمی دهد؟ 
لیل��ی دانش��مندی که ب��ه نمایندگ��ی از کانون 
انجمن سراس��ری مراکز اشتغال کل کشور در این 
نشس��ت حضور یافت��ه بود، خواس��تار توجه حضار 
ب��ه مالیات بر ارزش افزوده صادر کنندگان ش��د. او 
گفت: پیش��نهاد ما این اس��ت که حس��اب جامع و 
متمرکزی در سطح استان ها ایجاد شود تا مطالبات 
صادر کنندگان از طریق این حساب پرداخت شود. 
به ای��ن دلیل که ادارات مالیات��ی کوچک، قادر به 
پرداخت مطالبات صادرکنندگان نیس��تند و وصول 
مطالب��ات صادرکنن��دگان نیز به تعوی��ق می افتد. 
اگر س��از و کاری طراحی ش��ود که تولید کنندگان 
زیرپل��ه ای نیز ب��ه پرداخت مالیات ترغیب ش��وند، 
از فش��ار مالیاتی به تولیدکنندگان رس��می کاسته 

می شود. 
 در ادامه این نشس��ت، س��یمین نجفی اقدم، مدیر دفتر پایش و 
بهب��ود فضای کس��ب وکار وزارت اقتصاد و ام��ور دارایی گفت: در 
هی��أت مقررات زدایی که در دفتر بهبود پایش محیط کس��ب و کار 
وزارت اقتصاد و امور دارایی تش��کیل شده، مقرر شده است بررسی 
آن دس��ته از مجوزهایی که در محیط اقتصادی منشا 80درصد از 
اثرات هس��تند، در اولویت قرار گی��رد. این مجوز ها را نیز اتاق  های 
عضو هیأت باید معرفی کنند. در چنین ش��رایطی انتظار این است 
که پش��ت هر ی��ک از نمایندگان اتاق در هی��ات، گروه عظیمی  از 

مشاورین بخش خصوصی حضور داشته باشند. 
 نجفی اقدم ادامه داد: از طرف اتاق ها سه موضوع به عنوان اولویت 
و فوریت در هیأت مقررات زدایی مطرح شد که یکی از آنها گواهی 
ثبت ن��ام در نظام مالی��ات بر ارزش افزوده اس��ت. پس از برگزاری 
جلسات متعدد، پیش نویس بخشنامه مربوط به گواهی ثبت نام در 
نظام مالیات ب��ر ارزش افزوده، هفته پیش در هیأت مقررات زدایی 
تصویب شد و در حال حاضر به سازمان مالیاتی ابالغ شده تا ادارات 
مالیاتی ابالغ کند. نخستین هدف از بررسی این موضوع آن بود که 
سازمان مالیاتی درخصوص گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده 
همه بخش��نامه های خود را تجمیع کند و س��ایر بخشنامه ها را نیز 
به ص��ورت کاماًل صریح ملغی کند. نظ��ر فعاالن بخش خصوصی در 
جلس��ات هیات، این بود که وجود گواهی بهتر از نبود آن اس��ت و 

گواهی حذف نشد. 

بعد از پیروزی دکتر روحانی در انتخابات ریاس��ت جمهوری، 
موجی از انتظارات، توقعات و توصیه ها از زبان مردم و کارشناسان 
در قالب های مختلف رسانه ای فضای جامعه را در بر گرفته است. 
اساسا این یک امر طبیعی است که در آغاز به کار دولتی جدید 
رسانه ها زبان مردم و کارشناسان می شوند تا به مثابه یک مشاور 
امین در خدمت دولت باش��ند. به ویژه رسانه هایی که در کارزار 

انتخاباتی حامی دولت بودند. 
در روزهای گذش��ته کارشناس��ان و فعاالن اقتصادی هر کدام 
به طور مستقل با خبرگزاری های مختلف به گفت وگو نشستند و 
این اخبار در روزنامه ها و فضای مجازی به دفعات بازنشر شدند، اما 
وقتی در اظهارات مطرح شده عمیق می شویم به مطالبات مشترکی 
می رسیم. گویی اینکه غالب کارشناسان کشور به یک اتفاق نظر 
راجع به اولویت های دولت دوازدهم رسیده اند. این موضوع در نوع 

خودش ارزشمند است و مسیر دولت را روشن می کند. 

اگر بخواهیم به طور خالصه این توصیه های مشترک را بیان 
کنیم به موارد زیر می رسیم: 

تک نرخی ش��دن ارز، اشتغال پایدار، جذب سرمایه گذاری 
خارج��ی، حذف موانع صادرات، توج��ه به بنگاه های کوچک 
و متوس��ط، بهب��ود فض��ای کس��ب و کار، می��دان دادن ب��ه 
بخش خصوص��ی، تعام��ل با دنی��ا، ثبات سیاس��ت ها، وزرای 

چاالک و خالق، فسادزدایی و. . . 
دولت یازدهم مقدم��ات کار را تاکنون به خوبی فراهم کرده 
و حتی گام های مؤثری هم در بخش��ی از این موارد برداش��ته 
است، اما هنوز برنامه های زیادی وجود دارد تا همه موارد مذکور 
به س��رانجام برس��د. امید داریم با یک کابینه هماهنگ به ویژه 
یک تیم اقتصادی شایسته، دولت دوازدهم بتواند گام های بسیار 
ارزش��مندی در زمینه رشد و توس��عه اقتصادی کشور بردارد و 

ایران با شرایط بسیار خوبی قرن جدید شمسی را آغاز کند. 

حضور مردم و رأی 24 میلیونی حسن روحانی، پیام حمایت 
از اقدامات  چهارس��اله دولت را داش��ت. گویی در روزهایی که 
رقبای روحانی اصرار و پافشاری بر ضرورت تغییر شرایط کشور 
داشتند، مردم با رأی خود به هر نوع تغییری رأی منفی دادند، 
آن هم در شرایطی که دولت بسیاری از برنامه های اقتصادی را 
کلید زده و برای به سرانجام رساندن آن، نیاز به تثبیت جایگاه 
رئیس جمهور در پاس��تور داشت. به گزارش خبرآنالین، اگر در 
س��ال 92 مردم خواستار جبران خس��ارت های ناشی از دوران 
هش��ت س��اله احمدی نژاد بودند، این ب��ار مطالبات جدیدتری 
پیش روی حس��ن روحانی و کابینه دومش قرار گرفته است. از 
مطالبات اقتصادی تا برخی درخواست های سیاسی و اجتماعی.  
به تحلیل برخی پیام حماس��ه 29 اردیبهشت 96، انتخاب بین 
جنگ و صلح بود. رأی 24 میلیونی نش��ان داد که مردم طالب 
صلح و آرامش هم در داخل و هم عرصه بین الملل، فروپاش��ی 

دیوار تحریم، داشتن آزادی بیشتر و. . . هستند. 

انتظار رقبا از رئیس جمهور دوازدهم
نخس��تین پیام های تبریک از سوی مصطفی هاشمی طبا و 
س��یدمصطفی میرسلیم به سمت پاس��تور روانه شد. دو رقیب 
از دو خاس��تگاه سیاس��ی متفاوت یکی اصالح طلب و دیگری 
اصولگرا. پیام میرسلیم اما با انتظاراتی از حسن روحانی همراه 
بود؛ آنجا که نوشته بود »امیدوارم رئیس جمهور منتخب بتواند، 
ب��ه فضل خدا در چهار س��ال آینده با عملک��ردی حقگرایانه و 
استفاده از همکاران پاکدست و اتخاذ مدیریت درست، موجب 
افزای��ش اعتماد مردم ب��ه نظام مقدس جمهوری اس��المی و 
یکپارچگی ملی و جبران فرصت های سوخته گذشته و اعتالی 
شأن ایرانیان و پیشرفت میهن اسالمی مان و مقابله با محرومیت 
و فس��اد و ظلم و استکبار شود.« س��یدابراهیم رئیسی، رقیب 
اصلی روحانی نیز در پیام تبریکی به مناسبت انتخابات حماسی 
29 اردیبهش��ت، تلویحا حس��ن روحانی را هم خطاب قرار داد 
و نوش��ت:»امیدوارم اجرای عدالت اجتماعی و رفع دغدغه های 
اقتص��ادی مردم و معیش��تی محروم��ان در اولویت برنامه های 
دولت دوازدهم قرار گیرد.« جبهه مردمی نیروهای انقالب هم 
ک��ه کاندیدایش در این دوره از انتخابات شکس��ت خورده بود 
در پیامی ب��ه رئیس جمهور منتخب مردم، ش��عارهای خود را 

سرمایه ای برای دولت آینده دانست.

کابینه جوان تر می شود؟ 
حس��ن روحانی اما طی روزهای اخیر با سیلی از مطالبات از 
سوی سیاسیون روبه رو شده است. نگاه ها همه به سوی کابینه 
بعدی او دوخته اس��ت. کابینه ای ک��ه انتظار می رود چابک تر و 
جوان تر از کابینه یازدهم باشد. گرچه حسن روحانی در نشست 
خبری با رسانه ها تلویحا به این انتظارات پاسخ داد، اما این را هم 
گفت که قرار گرفتن افرادی با سن باال در کابینه یازدهم از سر 
ضرورت بوده اس��ت و شرایط خاص کشور در آن مقطع زمانی 
وزرایی با تجربه باال را می طلبیده اس��ت. با این وجود انتظارات 
درباره جوان ش��دن کابینه بعدی همچنان وجود دارد. آنچنان 
که رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان همچنین 
درخواس��تی را از رئیس جمه��ور دولت بعدی مطرح کرد.  پیام 
تبری��ک محمدرضا عارف برای روحانی ب��ا چند توصیه همراه 
بود: امیدوارم حضور پرشمار مردم؛ فرصتی را برای جناب عالی 
فراهم سازد که بتوانید ضمن تداوم اهداف و برنامه های قبلی و 
نیز پیگیری تصمیمات موفق دوره یازدهم، نسبت به تسریع در 
امر رونق اقتصادی و اهتمام بیشتر به اشتغال جوانان و معیشت 
م��ردم، اس��تفاده از جوانان و زنان در س��اختار دولت، پیگیری 
لغو تحریم های ظالمانه غیر هسته ای از طریق توسعه و تقویت 
دیپلماسی با رایزنی، اعتمادسازی و حسن استفاده از اختیارات 
قانونی و تجارب گذش��ته توجه ویژه ای بفرمایید.  درخواستی 
که از س��وی فراکس��یون امید مجلس دهم هم مطرح ش��د و 
آنها ضمن تأکید بر پیگیری مطالبات مردم، خواس��تار تشکیل 
کابینه ای همسوتر و پویاتر که گفتمان دولت و مطالبات مردم 
را نمایندگی کنند، شدند.  منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد 
ملی ه��م انتظارش از روحانی را این گونه عن��وان کرد:  »آقای 
روحان��ی در این دوره تالش کند بهترین نیروها را به کار گرفته 
و دولت قوی و منسجم، هماهنگ، کاماًل مردمی و کارآمد روی 
کار بیاورند و به خواسته ها و مطالبات مردم پاسخ مثبت دهند.«

آنچن��ان که مرتضی حاجی نیز در خصوص اولویت های دولت 
دوازدهم با توجه به وعده های اصالح طلبانه روحانی در تبلیغات 
انتخابات��ی گفت: روحانی با توجه به تأکیدات خود تالش خواهد 
کرد کابینه آینده پر انرژی تر و تواناتر باشد. در تحقق برنامه های 
دولت آینده در درجه اول باید افرادی باشند که این برنامه ها را با 
عمق وجود باور داشته باشند.  در سوی دیگر، اصولگرایان مجلس 

شورای اسالمی نیز به حسن روحانی قول همکاری دادند. 

همزمان با مجلس، دولت و پارلمان بخش خصوصی اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده را بررسی می کنند

مالیات بر ارزش افزوده، زیر تیغ
مطالبات مشترک کارشناسان

چراغ سبز روحانی به مطالبات زودهنگام از دولت دوازدهم
کابینه دوازدهم جوان تر می شود؟
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سرمقاله
مطالبات مشترک 

کارشناسان

بعد از پی��روزی دکتر روحانی 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری، 
موج��ی از انتظ��ارات، توقع��ات 
زب��ان م��ردم و  از  و توصیه ه��ا 
کارشناسان در قالب های مختلف 
رس��انه ای فضای جامعه را در بر 
گرفته اس��ت. اساسا این یک امر 
طبیعی اس��ت که در آغاز به کار 
دولتی جدید رسانه ها زبان مردم 
و کارشناس��ان می ش��وند ت��ا به 
مثابه یک مشاور امین در خدمت 
رسانه هایی  به ویژه  باشند.  دولت 
ک��ه در کارزار انتخابات��ی حامی 
دولت بودند.  در روزهای گذشته 
کارشناس��ان و فعاالن اقتصادی 

هر کدام به طور مستقل با...
1

دکتر محمدرضا 
قدیمی

مدیرمسئول و سردبیر



اوپ��ک با ه��دف مقابله با اش��باع 
عرضه در بازار نف��ت تصمیم گرفت 
ک��ه توافق کاهش تولی��د نفت را به 
م��دت ۹ م��اه دیگر تا مارس س��ال 
۲۰۱۸ تمدید کن��د، اما این تصمیم 
اوپک نتوانست از سقوط قیمت نفت 
در بازار های جهانی جلوگیری کند. 

به گزارش »فرصت امروز« تصمیم 
اوپ��ک ب��رای تمدید تواف��ق کاهش 
تولی��د نف��ت از قبل نیز مش��خص 
ب��ود و تنها نقطه ابه��ام درباره مدت 
زم��ان تمدی��د توافق بود. ب��ا اینکه 
روس��یه تمدی��د ۱۲ ماه��ه توافق را 
پیش��نهاد ک��رده بود ام��ا در نهایت 
اعضای س��ازمان اوپ��ک تصمیم به 
تمدید ۹ ماه��ه توافق کاهش تولید 
نفت گرفتند.  براس��اس این گزارش، 
ش��ماری از تولیدکنن��دگان خ��ارج 
از اوپ��ک از جمل��ه روس��یه ک��ه از 
ابتدای ژانویه به همراه این س��ازمان 
تولیدش��ان را مح��دود کرده اند، در 
این کاه��ش تولید س��هیم خواهند 
شد. کاهش تولید اوپک کمک کرده 
است که نفت در سال میالدی جاری 
به باالی ۵۰ دالر در هر بشکه صعود 
کن��د و فاینان��س تولیدکنندگانی را 
که به درآمدهای نفتی اتکای باالیی 

دارند، بهبود بخشیده است. 
نف��ت برنت در واکن��ش به تمدید 
۹ماه��ه توافق کاه��ش تولید اوپک 
۱.۵درصد س��قوط ک��رد و به حدود 
۵۳دالر در ه��ر بش��که رس��ید زیرا 
خری��داران ب��ازار از اینک��ه اوپک با 
کاه��ش بیش��تر تولی��د ی��ا تمدید 
۱۲ماهه توافق موافقت نکرده است، 

مایوس شدند. 
اوپک در دس��امبر برای نخستین 
ب��ار در یک دهه گذش��ته با کاهش 
تولی��د نف��ت موافقت ک��رد و برای 
نخس��تین بار در ۱۵س��ال گذشته، 
روس��یه که عضو این س��ازمان نبود، 
به کاهش تولید پیوس��ت. دو طرف 
تصمی��م گرفتند در نیمه اول س��ال 

می��الدی جاری ح��دود ۱.۸میلیون 
بشکه در روز از بازار حذف کنند که 

معادل ۲درصد تولید جهانی است. 
با وج��ود کاه��ش تولی��د، اوپک 
صادرات در نیمه اول سال ۲۰۱۷ را 
نس��بتا ثابت نگه داشت زیرا اعضای 
ای��ن س��ازمان از ذخایرش��ان نفت 
فروختند.  براس��اس گزارش رویترز، 
این اقدام ذخای��ر جهانی نفت را در 
س��طح باالی��ی نگه داش��ت و اوپک 
ناچار ش��د ابتدا تمدید ش��ش ماهه 
توافق کاهش تولید را پیشنهاد کند 
ام��ا بعداً پیش��نهاد کرد ای��ن توافق 
ب��ه مدت ۹م��اه دیگر تمدید ش��ود، 
درحالی که روس��یه مدت ۱۲ ماه را 

پیشنهاد کرده بود. 

پیش بینی تحلیلگران از بهای نفت
باوج��ود تصمیم اوپ��ک مبنی بر 
تمدید توافق کاه��ش تولید، قیمت 

هر بش��که نفت در بازارهای جهانی 
کاهش یافته اس��ت، اما ش��ماری از 
تحلیلگران اقتصادی به رش��د دوباره 

بهای نفت در بازار امیدوارند. 
اجرایی  مدی��ر  کراف��ت،  حلیم��ه 
مؤسسه مالی کانادا پیش بینی کرده 
است که قیمت نفت در پاییز امسال 

به 6۱ دالر برای هر بشکه برسد. 
کراف��ت گف��ت: اگرچ��ه اکن��ون 
افزایش عرضه متوقف شده است، اما 
دس��تیابی به کاهش عمیق تر سطح 

تولید می تواند یک چالش باشد. 
به گفت��ه وی، ادامه این ش��رایط 
اکن��ون با اولویت های سیاس��ت های 
عربس��تان ک��ه ب��ر تولید ش��رکت 
آرامک��و تمرک��ز کرده و روس��یه که 
رئیس جمهوری این کش��ور به سبب 
انتخابات اس��فندماه در مورد تأمین 
هزینه های راضی نگه داش��تن مردم 
نگران اس��ت، مرتبط می شود. »این 

اولویت ه��ای سیاس��ی  از  ترکیب��ی 
و اقتص��ادی همزم��ان ب��ا تمایل به 
داشتن یک چش��م انداز اساسی فنی 

بهتر برای نفت است.« 
کرافت، ک��ف قیمت نفت در نیمه 
امسال را ۵۰ دالر می داند و میانگین 
وس��ت تگزاس  خ��ام  نف��ت  به��ای 
اینترمدی��ت آمریکا برای س��ه ماهه 
چهارم س��ال جاری می��الدی را 6۱ 

دالر تخمین می زند. 
پژوهش��کده  رئیس  راتمن،  مایک 
نفت مؤسس��ه تحلیلی کرنراس��تون 
نیز معتقد است که با وجود افزایش 
عرضه آمریکا، لیبی و عراق، قیمت ها 
در نهایت باالتر می رود. راتمن گفت: 
هنگامی که ش��ما همه چیز را کنار 
هم بگذارید، واقعیت این اس��ت که 
اوپک از ماه نوامبر گذش��ته )آذرماه 
پارس��ال( یک میلی��ون و ۵۰۰ هزار 
بشکه نفت در روز از عرضه به بازاری 

که حجم آن 4۵ میلیون بش��که در 
ماه اس��ت، کم کرد. به نظر من این 
اقدام ب��ه اندازه کافی تعادل را ایجاد 
کرد و در سال ۲۰۱۷ ما را به سطح 

موجودی بسیار پایین تر می رساند. 

از برکناری دبیرکل اوپک تا 
اضافه شدن عضو تازه

اما ج��دا از تمدی��د توافق کاهش 
تولی��د، تصمیم��ات دیگ��ری نیز در 

نشست اوپک گرفته شد. 
سی ان ب��ی س��ی،  گ��زارش  ب��ه 
نماین��دگان کش��ورهای عضو اوپک 
پش��ت  پنجش��نبه  روز  حال��ی  در 
درهای بس��ته بر س��ر تمدید توافق 
م��اه نوامبر و کاهش ی��ک میلیون و 
۲۰۰ ه��زار بش��که ای تولید نفت در 
بازه زمانی ۹ ماه به توافق رس��یدند 
ک��ه در اوج مذاک��رات ناگهان خبر 
برکناری محم��د بارکیندو، دبیرکل 
اوپک نیز منتش��ر شد. اعضای اوپک 
همچنین کش��ور گینه اس��توایی را 
به عن��وان جدیدتری��ن عض��و اوپک 
تأیی��د کردند تا تع��داد اعضای این 
س��ازمان به ۱4 کش��ور برسد. گینه 
استوایی، سومین تولیدکننده بزرگ 
نف��ت در آفریقاس��ت.  قیم��ت نفت 
در هفته گذش��ته به دلی��ل افزایش 
 تولید ش��یل نفتی آمریکا به کمتر از 
۵۰ دالر رس��یده بود، ام��ا در هفته 
جاری به دلیل نشست اوپک مجددا 

رو به افزایش گذاشت. 
در  ک��ه  معتقدن��د  کارشناس��ان 
هفته ه��ای گذش��ته گمانه زنی هایی 
 ب��رای تمدید توافق اوپ��ک به مدت 
۹ الی ۱۲ م��اه بوده و فعاالن بر این 
ب��اور بودند ک��ه اوپک ب��رای اینکه 
جای��گاه خ��ود را در بازار از دس��ت 
ندهد، حتم��اً نیاز ب��ه تمدید توافق 
خود داش��ته است. اصرار بر سیاست 
کاه��ش تولی��د، بهترین اس��تراتژی 
ب��رای اوپکی ه��ا در مقاب��ل افزایش 

تولید شیل نفتی آمریکاست. 

پیش بینی تحلیلگران از بهای نفت در ماه های پیش رو

تصمیم اوپک برای تمدید ۹ماهه توافق کاهش تولید نفت 

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران 
تالطم ه��ای  از  »یک��ی  می گوی��د: 
اقتصاد ایران عدم تناس��ب ساختار 
بازرگانی کشور با واقعیت این بخش 
اس��ت و همین امر زمینه س��از بروز 

مشکالتی برای کشور شده است.«
 یحیی آل اس��حاق، عض��و هیأت 
نماین��دگان اتاق تهران در گفت وگو 
ب��ا خبرآنالی��ن گفت: »ب��رای رفع 
اس��ت  الزم  کنون��ی  مش��کالت 
برنامه ری��زی برای تفکی��ک دوباره 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در 

دستور کار قرار گیرد.«
 وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران 
به دالیل مختلفی دچار مشکل شده 
و نمی توان��د از آورده ها به درس��تی 
اس��تفاده کند، تصریح کرد: »ایجاد 
چنی��ن وضعیتی دالی��ل متعددی 
و  تحری��م  رک��ود،  جمل��ه  از  دارد 
بدعهدی آمریکا و غرب و... که همه 
اینها سبب شده است اقتصاد ایران 

درگیر این شرایط شود.«
وی با تأکید بر اینکه نگاه عمومی 
به بخش بازرگان��ی پس از پیروزی 

انقالب نگاه درس��تی نب��ود، یادآور 
ش��د: »این نگاه وجود داشته است 
ک��ه بخ��ش بازرگانی مولد نیس��ت 
و همین مس��ئله س��بب شده است 

توجه به این بخش کافی نباشد.«
 آل اس��حاق ادامه داد: »بازرگانی 
تنه��ا تج��ارت نیس��ت و خدم��ات 
حمل و نقل، بیمه، بانک، فناوری های 
نوی��ن و... را نیز درب��ر می گیرد، در 
ضم��ن باید توجه داش��ت بازرگانی 
زنجی��ره قب��ل و بع��د از تولی��د را 
ش��کل می دهد، این در حالی است 
که برخی با اس��تناد ب��ه اینکه این 
بخش مولد نیس��ت و باید از بخش 
مولد حمایت کرد، ب��ه برنامه ریزی 
برای بازرگانی کشور چندان اهمیت 

نمی دهند.«
 او با اش��اره به ریش��ه های ادغام 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت و 
گفت:  کش��ور  بازرگانی  همچنی��ن 
»وقت��ی زنجی��ره قب��ل و بع��د از 
عملی��ات تولی��د، ضد تولی��د تلقی 
ش��ود، طبیعتا تولید امکان رشد را 

نخواهد داشت.«

 وزی��ر اس��بق بازرگان��ی تأکی��د 
کرد: »به ه��ر روی تهیه مواد اولیه، 
حمل و نق��ل، بیمه، عملی��ات بانکی 
و... همه زنجیره ه��ای قبل از تولید 
را ش��کل می دهند، این زنجیره اگر 
بتواند بهتری��ن کیفیت مواد اولیه و 
خدمات را ارائه دهد بدون تردید در 
بهبود وضعیت تولید تأثیری شگرف 

به جا خواهد گذاشت.«
 او گفت: »امس��ال س��ال اقتصاد 
مقاومتی، اش��تغال و تولید اس��ت، 
اش��تغال نیز با تولید پیوستگی الزم 
را داراس��ت و هر چ��ه قدرت رقابت 
بیشتر باشد، زمینه توسعه در کشور 
فراهم ت��ر خواهد بود. پ��س از آنکه 
پروس��ه تولید در کارخانه طی شد، 
بار دیگر این بخش بازرگانی اس��ت 
که باید با حمل کاال، رساندن آن به 
مصرف کننده، بازاریابی در بازارهای 
داخلی و خارجی و... وارد عمل شود 

و این پروسه را تکمیل کند.«
او گف��ت: »ام��روزه در جه��ان   
س��اختارهای تولید نیز تحت تأثیر 
بازرگان��ی ق��رار دارند؛ ب��ه عبارت 

دیگر تولید صرفاً برای تولید محلی 
از اع��راب ن��دارد و اتفاق��ا تولید با 
سفارش مش��تری و شناسایی بازار 

هدف انجام می شود.«

جنگ کاال در بازار
 آل اس��حاق ب��ا اش��اره ب��ه اینکه 
مجموع��ه خدم��ات بع��د از تولید به 
مراتب مهم تر از بخش داخلی اس��ت، 
اضافه ک��رد: »در بازار ام��روز جنگ 
کاال جری��ان دارد؛ ب��رای یافتن بازار 
تازه باید جنگید و نمی توان به تولید 
صرف کاال بس��نده کرد. حاال در این 
وضعیت، وقتی پروسه تولید در میان 
زنجیره بخش مولد کش��ور قرار دارد، 
آیا می توان ساختار کنونی را مناسب 
ارزیابی کرد؟ پاس��خ من به این سوال 

منفی است.«
 وی گف��ت: »در ش��رایط کنون��ی 
یک چه��ارم ی��ا ۲۵درص��د از ت��وان 
تج��ارت  و  مع��دن  وزارت صنع��ت، 
معط��وف به بخ��ش بازرگانی اس��ت 
و بای��د قبول کنیم ای��ن اقدام یعنی 
ادغام وزارتخانه های صنعت، معدن و 

تجارت از همان ابتدا هم مشکل س��از 
بود.«

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: 
»تولید دیگر معنای پیشین خود را از 
دس��ت داده و به تبدیل ماده اولیه به 

محصول، نمی توان تولید لقب داد.«
 او با اش��اره به اینک��ه هنوز برخی 
تج��ارت و بازرگان��ی را ض��د تولی��د 
می دانند، گفت: »واقعا جایگاه بخش 
بازرگان��ی کجاس��ت؟ در حال��ی این 
بخش بدون صاحب رها ش��ده است 
که رش��د بخ��ش تج��ارت در جهان 

سه برابر تولید است.«
 ای��ن عضو هی��أت نمایندگان اتاق 
بازرگان��ی ادامه داد: »ما در ش��رایط 
کنون��ی ک��ه پیگی��ر الگ��وی اقتصاد 
مقاومت��ی هس��تیم، بای��د محصولی 
تولید کنیم که توان صادرات داش��ته 
باشد؛ به عبارت دیگر تولید محصول 
برای بازار جهانی و منطقه ای باید در 
دستور کار قرار گیرد  و این در حالی 
اس��ت که بخ��ش بازرگان��ی با صفت 
»غیر مولد ب��ودن«، مورد بی اعتنایی 

قرار گرفته است.« 

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران از دالیل جدایی وزارت صنعت از بازرگانی می گوید

جدایی صنعت از بازرگانی

صنعت

یادداشت

حساب کشی از اقتصاددان ها

در اقتص��اد ای��ران، ای��ن م��ردم هس��تند که کنش��گر و 
در  ایش��ان  اولویت ه��ای  و  ارزش ه��ا  مصرف کننده ان��د، 
تصمیم گیری ه��ای خرد ظهور می یاب��د و روندهای کالن و 
رویدادهای بزرگ را ش��کل می دهد. اقتصاد در نتیجه آیینه 

رفتار مردم ایران است.
ای��ام انتخاب��ات و تبلیغ��ات انتخابات��ی ب��رای رأی گیری 
روز هایی است که بسیاری از اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی 
می توانند حاصل تالش های خود را برای آموزش عموم مردم 
درباره علم اقتصاد اندازه گیری کنند. چه فعاالن اقتصادی و 
چ��ه تحلیل گران اقتص��ادی از خود می پرس��ند آیا مردم به 
درکی از دانش و واقعیت های اقتصادی رسیده اند که بتوانند 
در هیاه��وی تبلیغ��ات انتخابات��ی ش��عارهای مردم فریبانه، 

غیرعلمی و غیرقابل تحقق را تشخیص بدهند یا نه؟ 
می گوین��د میرزاتقی خان امیرکبی��ر در پایان هر کاری و 
در مواجه��ه با هر ناامیدی و نامالیم��ات می گفت »مملکت 
برای پیشرفت، مردم دانا می خواهد«. این مردِم دانا هستند 
که فریب نمی خورند و ب��ر وعده های زیبای دروغین لبخند 
می زنند. در دهه هایی که گذش��ته است تعداد روزافزونی از 
همین م��ردم که به مطالعه تح��والت اجتماعی و اقتصادی 
روی آورده اند، کوش��یده اند درباره آموخته های خود به زبان 
س��اده با دیگران س��خن بگویند تا س��طح دانش عمومی از 
اقتص��اد و فرآیند رویدادهای اقتص��ادی - اجتماعی افزایش 
پی��دا کند. ای��ام انتخابات ب��رای این افراد روز حس��اب بود 
ت��ا ببینند تالش های ش��ان تا چه حد اثرگذار بوده اس��ت یا 
اگ��ر تاثیری در انتخاب و فرآین��ده مطالبه گری مردم ندارد، 

مشکالت چیست و برای رفع این مشکالت چه باید کرد. 
تک ت��ک اقتصاددان ه��ا مایلن��د بدانند آیا م��ردم تفاوت 
بی��ن اقتصاد به عنوان یک علم و اقتص��اد به عنوان مجموعه 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی را درک می کنن��د؟ اقتصاددان ه��ا 
تردی��دی ندارند ک��ه مردم ای��ران می دانند اقتص��اد یعنی 
مجموع��ه فعالیت ه��ای اقتص��ادی، دادوس��تدها، تخصیص 
منابع، بودجه بندی، پس انداز و سرمایه گذاری. در این مفهوم 
اقتصاد یعنی مردم و آنچه که مردم انجام می دهند. درس��ت 
اس��ت که بخش بزرگی از منابع و بنگاه های اقتصادی کشور 
در دس��ت بنگاه ه��ا و نهادهای دولتی ی��ا نهادهای عمومی 
غیردولتی اس��ت ولی مردم می دانند که اقتصاد ایران چیزی 
نیس��ت که آنها در آن حاضر نباش��ند یا در کره ماه باشد و 
فقط نظاره گر وضع موجود ش��وند. تاکید بر سرمایه انسانی 
کماکان عنصری مهم در اقتصاد توس��عه به شمار می رود و 
تک ت��ک ش��هروندان باید متوجه اهمیت ای��ن نقش و تاثیر 

کنشگری خود بر اقتصاد ایران باشند.
در اقتص��اد ای��ران، ای��ن م��ردم هس��تند که کنش��گر و 
در  ایش��ان  اولویت ه��ای  و  ارزش ه��ا  مصرف کننده ان��د، 
تصمیم گیری ه��ای خرد ظهور می یاب��د و روندهای کالن و 
رویدادهای بزرگ را ش��کل می دهد. اقتصاد در نتیجه آیینه 
رفتار مردم ایران است. هر عالم این علم به شما خواهد گفت 
که مردم همیش��ه هوشمندترین بازیگران اقتصادی هستند. 
ایش��ان اولویت های حاضر خود را بر اساس دانش  به خوبی 
می شناسند و درباره آنها تردید ندارند. آنها همچنین درباره 
واقعیت روندهای اقتصادی و مفهوم ش��ان برای خانوار خود 

دچار خودفریبی نیستند. 

ب��ه عنوان مث��ال م��ردم می دانند که اگر کس��ی وعده از 
چندبرابر ش��دن درآمدها یا تولید ناخالص داخلی بدهد این 
وعده اصوال قابل تحقق نیست. فعالیت های اقتصادی محدود 
به منابع محدود و چارچوب های موجود اس��ت. این درست 
اس��ت که همیشه کس��انی بوده اند که وعده داده اند. اقتصاد 
هم چیزی است مانند درس خواندن و با شب امتحان بیدار 
ماندن می توان نمره خوبی در آن کس��ب ک��رد ولی تجربه 
و دان��ش مردم ای��ران به آنها چیز دیگ��ری را می گوید. آنها 
می دانند تغییر پایدار به تدریج روی می دهد و اقدام ضربتی 
در اقتصاد ممکن نیس��ت. فردای اع��الم برنامه های ضربتی 
مانند وام ه��ای زودبازده، توزیع درآمد نفت و مس��کن مهر 
اقتص��اد ای��ران و بازیگرانش و رفتار ایش��ان همان بوده که 
همیشه بوده اس��ت. اینجاس��ت که تحلیلگران اقتصادی از 
خود می پرس��ند آیا مردم متوجه این واقعیت هستند که در 
اقتصاد ش��یر خفته ای وجود ندارد و این یک نبرد نیست که 
در آن شهس��واران ناگاه شمش��یر از نیام برکشند و اژدهای 
عقب ماندگی را از پای دربیاورند؟ اگر عقب ماندگی در کشور 
هس��ت و اگر کشورهای دیگر تندتر به جلو می تازند بخشی 

از این عقب ماندگی در خود ما است. 
خدایش بیامرزاد آن که می گفت: »اگر ایران خوب اس��ت 
به  خاطر ماس��ت و اگر بد اس��ت باز هم به  خاطر ماس��ت«. 
این ما هس��تیم که بهره وری را در جامعه تعیین و س��رعت 
تحوالت اقتصادی را بازتعریف می کنیم و از میان کنش های 
ما اس��ت ک��ه رش��د اقتصادی ش��کل می گی��رد. اقتصاد نه 
زیبای خفته اس��ت که س��رداری با بوسیدنش بیدارش کند 
و نه اس��بی تازی که به ش��الق تندتر بدود. اقتصاد مجموع 
هم��ه ما اس��ت و آنچه ما در زندگی خ��ود تصمیم به انجام 
آن می گیری��م. در هیاهوه��ای انتخابات��ی و در بحث ه��ای 
پوپولیس��تی باید از خود پرس��ید آیا ما که این س��ال ها در 
حال نوش��تن و صحبت درباره اقتصاد بوده ایم، توانس��ته ایم 
ب��ه مردم ای��ران بیاموزیم ک��ه اقتصاد یعنی خ��ود مردم و 
آنچ��ه مردم می توانن��د انجام بدهند؟  انتخاب��ات و انتخابات 
دوازدهمین دوره ریاس��ت جمهوری در ای��ران میزان اعمال 
کنش��گران، اقتصاددان ها و روش��نگران نیز ب��ود و اینکه آیا 
در عمل به رس��الت خویش موفق بوده اند یا نه؟ اگر آنها به 
وظایف خود درس��ت عمل نکنند چ��ه راهی پیش  رو دارند 
و بای��د و نبایده��ای آنه��ا در این دوره کدام اس��ت؟ باید از 

اقتصاددان ها پرسید.
منبع: آینده نگر

اقتصاد کالن

انتظارات از دولت دوازدهم
هسته سخت تورم و رکود در ایران رانت 

است
یک اقتصاددان می گوید: هسته اصلی تورم و رکود، رانت 

است که باید دولت درصدد از بین بردن آن برآید. 
کمال اطهاری در گفت وگو با ایس��نا، درباره اولویت هایی 
که دول��ت دوازدهم باید در بخش اقتص��ادی مدنظر قرار 
دهد، گفت: مشخص است که رأی مردم به رئیس جمهور 
منتخ��ب به دلیل امیدی بود که اف��راد جامعه برای به کار 

رفتن تدبیر داشتند. 
او افزود: نکته مهم این اس��ت که تدبیر باید تعریف شود 
و به نظرمی رسد در عرصه اقتصاد، به ویژه در حوزه توسعه 
اقتصادی تعریف روش��نی از تدبیر وجود ندارد. برای اثبات 
این موضوع کافی اس��ت به بحث اقتصاد دانش بنیان توجه 
کنی��م. امروز اقتصاد دانش بنیان توس��ط مراجع رس��می 
تعریف نش��ده اس��ت ولی می بینیم که کمیته های متعدد 
و س��ازمان هایی تشکیل ش��ده که در سطح ملی و استانی 
کارکرد و اهداف همه شان، سامان دادن اقتصاد دانش بنیان 
اس��ت، ولی نکته اینجاست که هیچ کدام از آنها تعریفی از 

اقتصاد دانش بنیان ندارند. 
 وی گفت: حتی در س��طوح دانش��گاهی تعریف اقتصاد 
دانش بنیان مطرح نشده اس��ت. متأسفانه مقاالتی در این 
زمینه تدوین ش��ده که بررس��ی آنها مشخص می کند که 
از اس��اس اقتصاد دانش بنیان درست تفهیم نشده و بعضا 
نتایج خنده داری از این مقاالت حاصل ش��ده اس��ت. برای 
مث��ال، در مقاله ای که چندی پیش خواندم متوجه ش��دم 
ک��ه نتیجه گیری این مقاله مخاطب را به این س��و هدایت 
می کند که گویی اس��تان چهارمحال و بختیاری در زمینه 
اقتصاد دانش بنیان از اس��تان فارس پیش��ی گرفته است. 
این در حالی اس��ت که چنین چی��زی وجود ندارد و مثاًل 
دانشگاه شیراز جزو معتبرترین دانشگاه های کشور است و 
نمی توان این استان را بعد از استان چهارمحال و بختیاری 
قرار داد، می خواهم بگویم یک آش��فتگی از لحاظ فکری و 
نظ��ری در بخش اقتصاد دانش بنی��ان در ایران وجود دارد 
که منجر به آن شده که پژوهش های دقیقی در این زمینه 

صورت نگیرد. 
او افزود: اکنون س��وال اینجاس��ت که چرا اینقدر سطح 
گفتمان در ایران پایین اس��ت؛ در وهله اول این کاس��تی 
باید برطرف ش��ود. یکی از بزرگ ترین مشکالتی که وجود 
دارد این است که اقتصاددانان شاخه توسعه که به صورت 
رسمی فعالیت می کنند اغلب تبحر کافی ندارند، بنابراین 
اولویتی که دولت دوازدهم در بخش اقتصادی باید مدنظر 
قرار دهد این اس��ت که بتواند نقش نقص نظری توسعه و 
نهادسازی برای توسعه را برطرف کند که مهم ترین مقدمه 
این اقدامات این اس��ت که اقتصاددانان توس��عه دعوت به 

مشارکت و همفکری شوند. 
او افزود: مدت ها مش��کل تحری��م، اقتصاد ایران را دچار 
مش��کل کرده بود و گفته می ش��د که سیس��تم بانکی ما 
فلج ش��ده، ولی مسئله این اس��ت که ما در دانش تحریم 
نش��ده بودیم و می توانستیم نظریات اقتصاددانان برجسته 
را بررسی و مسیر توسعه کشورهای موفق را مطالعه کنیم 
و ببینیم کدام دس��تگاه نظری را می ش��ود در کش��ور به 
کار بس��ت. ما می توانس��تیم اقتصاددانان نام آور دنیا را به 
کش��ورمان بیاوریم و از بنیه علمی اقتصاددانان غیر رسمی 

داخل کشور هم بهره ببریم. 
ای��ن پژوهش��گر اقتص��ادی گف��ت: امروز معتق��دم اگر 
مش��ارکت همگانی در بحث توس��عه رخ نده��د، موفق به 
پیش��برد امور توسعه در کشور نخواهیم شد. ما اکنون نیاز 
به برنامه و نقش��ه راه معین داریم ولی آنچه اکنون تدوین 
می ش��ود فقط فرمان است. مثاًل معاون اول رئیس جمهور 
برای پیشبرد اقتصاد دانش بنیان دستوراتی را صادر کردند 
که این دس��تورات کافی نیس��ت و امور ما با فرمان پیش 

نمی رود، بلکه با مشارکت قابل پیگیری است. 
او با تأکید بر اینکه به نظر می رسد امروز سطح دانش از 
گذش��ته پایین تر آمده است، گفت: ضربه کاری به اقتصاد 
توسعه در ایران را دولت نهم و دهم زد که سازمان بودجه 
و برنامه ریزی را منحل کرد و دولت یازدهم هم که به س��ر 
کار آمد، این سازمان را احیا کرد ولی افراد گرد آمده در آن 
سازمان، نمی توانند تولید برنامه کنند و در اینجا مهم ترین 
موضوع شایس��ته ساالری اس��ت؛ اگر شایسته ساالری هم 

مدنظر قرار بگیرد، برنامه توسعه تدوین می شود. 
او به موضوع اجرا نش��دن برنامه توس��عه اش��اره کرد و 
گفت: برنامه کارورزی برنامه جامعی بود ولی دولتمردان 
وق��ت گفتن��د ک��ه ب��رای کارورزی باید به برنامه س��وم 
مراجعه کنیم که این موضوع نش��ان می دهد که تدبیری 
در ای��ن زمین��ه وجود ن��دارد. آسیب شناس��ی کارورزی 
نش��ان داده ک��ه یکی از دالیل شکس��ت آن این بوده که 
بخش خصوص��ی در آن در نظر گرفته نش��ده که در عمل 
کارورزی بای��د در آنجا صورت بگی��رد و بخش خصوصی 
مولد نوآوری است. اغلب در آن مدل کارورزی مشکالتی 
ب��رای بخش خصوصی وجود داش��ت به ای��ن ترتیب که 
بخش خصوص��ی نمی توانس��ت تصمیم گی��رد که نیروی 
مورد نظر را استخدام کند یا خیر و باید بخش دولتی در 

این زمینه تصمیم می گرفت. 
به گفته او، بخش خصوص��ی اصال در تدوین برنامه ها به 
حساب نمی آمد، درحالی که این بخش محل افراد نوآوری 
اس��ت که خود کاری ایجاد کرده و ب��دون وام 4درصدی 
ش��رکت تش��کیل داده اند و کار می کنند. ولی با این حال 
می بینیم برای نیروی خود نمی توانند تصمیم بگیرند. این 

موضوع نشان می دهد که شایسته ساالری وجود ندارد. 
او ب��ا تأکید بر اینکه اکنون این موضوع مطرح می ش��ود 
که بخش پیش��ران اقتصاد باید گردش��گری باش��د، گفت: 
م��ن این ط��ور فکر نمی کن��م. اکنون بی��ش از 4۰ درصد 
دانش آموختگان کشور در رشته های کامپیوتر و مهندسی 
درس خوانده ان��د. اینها با بخش گردش��گری چ��کار باید 
بکنند؟ مگر بخش گردش��گری چق��در ظرفیت برای کار 

دارد. 
او به ضرورت حمایت دولت از موسس��ات پژوهشی آزاد 
اشاره و تصریح کرد که باید به این موسسات اجازه فعالیت 
داده ش��ود. همان گونه که به موسس��ات رس��می وام داده 
می شود باید موسسات غیر رس��می هم مورد حمایت قرار 

گیرند تا بتوانند تولید دانش کنند. 
وی ب��ا بیان اینکه نوآوری فقط در نوآوری فنی نیس��ت 
گف��ت: به نظر من اقتصاد کش��ور با پیش��رفت در اقتصاد 
توسعه محقق می شود. در ایران نابغه کم وجود ندارد ولی 
از این ظرفیت اس��تفاده نمی ش��ود. در اقتصاد توسعه این 
موضوع مطرح اس��ت که کمیاب ترین منبع تصمیم گیری 
درس��ت است؛ اگر این منبع به منابع ایران اضافه شود که 
ایران در همه منابع دیگر قوی است، در مسیر توسعه قرار 

خواهد گرفت. 

علی دادپی
 دانشیار اقتصاد مدرسه بازرگانی دانشگاه ایالتی کلیتون
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مع��اون وزیر نفت در ام��ور گاز با بیان اینکه 
اگر ترکمنس��تان قیمت گاز را در آینده پایین 
بیاورد از این کش��ور گاز خری��داری می کنیم، 
اعالم کرد: در صورت موافقت نکردن عشق آباد 
ب��ا درخواس��ت های م��ا، از ترکمنس��تان برای 
قط��ع گاز به دیوان داوری بین المللی ش��کایت 

می کنیم. 
حمیدرضا عراقی در گفت وگو با ایرنا، درباره 
اختالف گازی با ترکمنستان گفت: مقدمات کار 
را ب��رای ارجاع به دیوان داوری آماده می کنیم. 
اگر آنها حاضر به مذاکره شوند و درخواست ما 
را بپذیرن��د، به دی��وان داوری نمی رویم اما اگر 
نپذیرند، موضوع به دی��وان داوری ارجاع داده 
می ش��ود.  مدیرعامل ش��رکت ملی گاز درباره 
دریاف��ت جریم��ه از ترکمنس��تان باب��ت قطع 
یکباره گاز در فصل زمس��تان نیز گفت: ادعای 
خود را در ای��ن باره مطرح کرده ایم. رقم آن را 

اکنون نمی شود اعالم کرد. 
مع��اون وزیر نف��ت یادآور ش��د: البته اکنون 
سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان 

در حال انجام است. 
دی ماه سال گذشته بود که شرکت »ترکمن 
گاز« به یکباره و برخالف قرارداد، صادرات گاز 

را به ای��ران متوقف کرد. می��زان گاز صادراتی 
این کش��ور به ای��ران روزانه ح��دود ۵میلیون 
مترمکعب بوده است. ش��رکت  »ترکمن گاز« 
در حالی خواس��تار طل��ب ۱.۸ میلیارد دالری 
از ش��رکت ملی گاز ای��ران بابت ص��ادرات در 
سال های ۱۳۸6 و ۱۳۸۷ شده که تهران آن را 
قبول ندارد و خواستار ارجاع موضوع به داوری 

بین المللی است. 
در دی س��ال ۱۳۸6 که سرمای زمستان به 
اوج خود رس��ید و بیش از ۲۰ اس��تان کشور با 
افت شدید دمای هوا و یخبندان مواجه شدند، 
»ترکم��ن گاز« با سوءاس��تفاده از این فرصت 
اع��الم کرد قیمت گاز صادرات��ی خود به ایران 
را ۹ برابر باال برده و از 4۰دالر به ازای هر هزار 

مترمکعب به ۳6۰ دالر افزایش می دهد. 
دول��ت وقت ایران، به هر دلیلی در آن مقطع 
زمان��ی با این درخواس��ت موافقت کرد و بدین 
ترتیب براس��اس محاس��بات ترکمن ها، طلبی 
حدود ۱.۸ میلیارد دالر به حساب ایران نوشته 
می ش��ود، البته با گذش��ت زمان و پس از افت 
قیم��ت گاز در بازاره��ای جهان��ی، قیمت گاز 
صادراتی این کشور به ایران کاهش می یابد که 

همچنان ادامه دارد. 

وزیر نیرو از آبرسانی به ۵۲۲۸ روستا در دولت 
یازده��م خبر داد و اعالم ک��رد: تصمیم داریم تا 
پایان دولت دوازدهم روس��تایی بدون سیس��تم 

آبرسانی نوین نداشته باشیم. 
به گزارش ایس��نا، حمید چیت چیان در آیین 
کلنگ زنی س��د مخزنی خرم رود تویسرکان و در 
جمع مردم روس��تای اش��تران گفت: برای آغاز 
پروژه ای که موجب خیر و برکت این سامان است، 
خدا را ش��کر می کنیم.  وی با بیان اینکه وزارت 
نیرو بنا بر وظایفش س��دهای زیادی می س��ازد، 
تصریح کرد: شیرین ترین و ارزشمندترین کاری 
که توس��ط وزارت نیرو انجام ش��ده، آبرسانی به 
روستاها است، چرا که عالوه بر ضرورت استفاده از 
آب در کشاورزی، در آبادانی و فرآیندهای صنعتی 
نی��ز مورد اس��تفاده قرار می گی��رد.  چیت چیان 
مهم تری��ن فاکت��ور اح��داث پروژه س��د مخزنی 
خرم رود را بهره مندی از آب ش��رب سالم عنوان 
کرد و گفت: تأمین آب سالم نخستین گام برای 
سالمتی و بهداشت هر شهر، آبادی و روستایی به 

شمار می آید و مایه حیات است. 
وی با اشاره به نبود ردیف بودجه برای آبرسانی 
روستایی تأکید کرد: در سال ۹۳ با حکم دولت و 
پیشنهاد نمایندگان مجلس، بودجه ۳۰۰ میلیارد 

تومان��ی پیش��نهاد داده ش��د و در س��ال بعد به 
۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. 

وزیر نیرو اختصاص بودجه آبرس��انی روستایی 
از محل صندوق توسعه ملی را بیان کرد و افزود: 
با دریافت مجوز از مقام معظم رهبری این اعتبار 
تخصیص یافت و بودجه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در 
اواخر سال ۹4 در اختیار دولت قرار داده شد و در 

سال ۹۵ مورد استفاده وزارت نیرو قرار گرفت. 
چیت چیان از آبرسانی به ۲۹۵۸ روستا در سال 
۹۵ سخن گفت و بیان کرد: در طول این یک سال 
بیش��تر از ۱۰ س��ال عملکرد دولت های پیش از 
دولت یازدهم پروژه های آبرس��انی به روس��تاها 

انجام شده است. 
او از آبرس��انی ب��ه ۵۲۲۸ روس��تا در دول��ت 
یازدهم خبر داد و گفت: آبرس��انی به روستاها به 
وسیله تانکرهای آبرسانی موضوعی بود که برای 
مسئوالن غیرقابل پذیرش بود و به همین منظور 
تصمیم داریم تا پایان دولت دوازدهم روس��تایی 

بدون سیستم آبرسانی نوین نداشته باشیم. 
وی با اشاره به استفاده روستاها از آب قنوات و 
چشمه ها عنوان کرد: در سال های اخیر این گونه 
منابع خشک ش��ده اند و دسترسی روستاییان به 

آب شرب را با مشکل مواجه کرده است. 

شرط ایران برای از سرگیری واردات گاز از ترکمنستان

معاون وزیر نفت: به دیوان داوری 
بین المللی شکایت می کنیم

تا پایان دولت دوازدهم محقق می شود

تجهیز تمام روستاها به سیستم 
آبرسانی نوین
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ماه رمضان فرا رس��یده است و طبق 
روال هر س��اله، م��ردم انتظار دارند که 
دولت شرایط را برای دسترسی آنها به 
کاالهای مورد نیازش��ان فراهم کند. به 
گزارش خبرآنالی��ن، زمان دوری نبود 
ک��ه در ماه های خ��اص، قیمت ها روند 
افزایش��ی به خود می گرف��ت و برخی 
از کاالها هم با کمبود مواجه می ش��د. 
مانند م��رغ که س��ازمان های مختلف 
برای تأمی��ن آن در ماه مبارک رمضان 
برنامه ری��زی می کردند، ام��ا در نهایت 
مردم در نیمه دوم ماه مبارک رمضان با 
کمبود شدید و رشد قیمت آن روبه رو 
می شدند. سایر محصوالت نیز از چنین 
رویه ای پیروی می کرد. در رابطه با ماه 
رمضان امس��ال نیز از روزهای گذشته 
مقام��ات دولتی ابراز نگران��ی کرده اند. 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت طی 
روزهای گذش��ته با ارس��ال نامه ای به 
س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان در خص��وص افزایش 
قیم��ت گوش��ت، برن��ج و حبوب��ات، 
خواستار ارسال نامه ای جداگانه توسط 
این سازمان به معاون اول رئیس جمهور 
شده بود. عالوه بر این، وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت از س��ازمان حمایت 
درخواس��ت ک��رده تا اگ��ر علت اصلی 
این مس��ئله مشخص شده است، آن را 
منعکس کرده و راهکارهای مربوطه را 

ارائه دهند. 
اما پرس��ش این اس��ت که بازار ماه 
رمضان امس��ال چگونه تنظیم خواهد 
شد و تدابیر دولت در این خصوص چه 

خواهد بود؟ 

آمادگی برای توزیع شبانه روزی 
مرغ و گوشت

علی رض��ا ولی، مدیرعامل ش��رکت 
پش��تیبانی ام��ور دام در این خصوص 
می گوید:  »گوش��ت م��رغ منجمد به 
صورت ش��بانه روزی در فروش��گاه های 
زنجی��ره ای، میادین و نمایش��گاه های 
طرح ضیافت توزیع می ش��ود. گوشت 
قرمز گرم گوس��فندی نی��ز به صورت 
بسته بندی در فروشگاه های زنجیره ای 
ش��هروند و افق با قیمت مصوب ستاد 

تنظیم بازار عرضه می شود.«
وی متذکر ش��د:  »آمادگی داریم در 
ایام ماه مبارک رمضان حتی به صورت 
شبانه روزی گوشت مرغ و گوشت قرمز 
مورد نیاز را در سراس��ر کش��ور تأمین 

کنیم.«

اخبار کاهش موجودی برنج کشور 
صحت ندارد

ی��زدان س��یف، مدیرعامل ش��رکت 

بازرگانی دولتی ایران نیز درباره تنظیم 
بازار ماه رمضان می گوید:  »برای تنظیم 
ب��ازار ماه مبارک رمض��ان و جلوگیری 
از افزای��ش قیمت ها، ب��ه هر میزان که 
نیاز باشد، کاال در سراسر کشور توزیع 

خواهیم کرد.«
وی می افزاید:  »به منظور تنظیم بازار 
و تأمی��ن نیاز مصرفی مردم در ایام ماه 
مبارک رمضان، توزیع کاالهای اساسی 
برنج و ش��کر با قیمت مص��وب از روز 
شنبه 31 اردیبهشت ماه در سراسرکشور 
شروع شده و تا پایان ماه رمضان ادامه 

خواهد داشت.«
سیف عنوان می کند:  »برای تنظیم 
بازار برنج در ایام ماه مبارک رمضان و به 
منظور حفظ ثبات قیمت ها و جلوگیری 
از سوءاستفاده های احتمالی سودجویان 
و دالالن، مق��دار 30 ه��زار تن برنج در 
شبکه توزیع تعاونی ها و فروشگاه های 
زنجی��ره ای با قیمت 2700 تومان برای 
مصرف کنن��دگان، تحت عن��وان طرح 

ضیافت توزیع می کنیم.«
معاون وزیر جهادکش��اورزی متذکر 
می ش��ود:  »براس��اس مصوبه کارگروه 
تنظیم بازار کش��ور مقدار 20 هزار تن 
ش��کر س��فید اعال با توجه به افزایش 
مصرف ش��کر در این ای��ام، به قیمت 
2855 تومان برای مصرف کننده نهایی 
توس��ط این ش��رکت در سراسر کشور 

توزیع می شود.«
وی با اشاره به انتش��ار برخی اخبار 
غیرواقعی در زمین��ه کمبود و کاهش 
موجودی برنج کش��ور، تأکید می کند:  
»در ح��ال حاضر موج��ودی برنج این 
شرکت مناس��ب اس��ت و ما توزیع را 
آغاز کرده ایم، اما در حال حاضر خریدار 
ندارد؛ به ع��الوه اینکه مقدار 100هزار 
ت��ن برنج خریداری ش��ده از خارج هم 
بارگیری ش��ده و ب��ه زودی وارد بنادر 

کشور می شود.«

سیف عنوان کرد:  »با توجه به ذخایر 
مناسب کاالهای اساسی شامل: گندم، 
برنج، ش��کر و روغن در کش��ور، بابت 
می��زان توزیع و تنظیم بازار این کاالها 
در ای��ام ماه مب��ارک رمضان هیچ گونه 

مشکلی نداریم.«

توزیع مرغ، شکر و برنج در 
استان ها

توس��عه  معاون  مهرف��رد،  علی اکبر 
بازرگان��ی و صنایع کش��اورزی وزارت 
جهاد کش��اورزی نیز درب��اره جزییات 
برنام��ه توزیع کاالهای اساس��ی مورد 
نیاز م��ردم در ماه رمض��ان، می گوید:  
»طبق رویه هر سال، طرح ضیافت ماه 
رمضان اجرایی شده و کاالهای اساسی 
نظیر گوشت، مرغ، روغن، شکر و. . . به 

استان ها ارسال شده است.«
وی با اشاره به اینکه اقدامات خوبی 
در کارگروه تنظیم بازار و وزارت جهاد 
کشاورزی در این باره انجام شده است، 
تصری��ح می کند:  »این کاالها ش��امل 
حدود 20 هزار ت��ن مرغ، 20 هزار تن 
ش��کر برای خانوار، 20 هزار تن ش��کر 
ب��رای صنع��ت و 30 ه��زار ت��ن برنج 
خارجی اس��ت که در اس��تان ها توزیع 

می شود.«
مهرف��رد تأکید کرد:  »برنج س��فید 
مرغوب خارجی با قیمت هر کیلوگرم 

3 هزار و 700 تومان توزیع می شود.«

ایجاد میدان عرضه دام در شمال 
تهران

منص��ور پوری��ان، رئی��س ش��ورای 
تأمین  کنن��دگان دام زنده با اش��اره به 
آخرین وضعیت عرض��ه دام می گوید:  
»طی روزهای اخی��ر نرخ هر کیلو دام 
زنده به دنبال افزایش عرضه با کاهش 
3 هزار تومانی روبه رو شد؛ به طوری که 
از 17 هزارتوم��ان به 1۴ ه��زار تومان 

تقلیل یافت.«
وی، عل��ت گران��ی گوش��ت قرمز را 
عرضه مح��دود دام توس��ط قصابی ها 
و اعم��ال عوارض س��نگین از س��وی 
می افزای��د:   و  می دان��د  کش��تارگاه ها 
»براساس توصیه دامپزشکی 2۴ ساعت 
الش��ه در س��ردخانه ها باید نگهداری 
ش��ود و از آنجا که هزینه کشتار الشه 
گوس��اله 1۴0 هزارتومان و گوسفند به 
۴0 هزارتوم��ان رس��یده، از این رو این 
امر تأثیر مستقیمی در نوسانات قیمت 

گوشت در بازار دارد.«
پوریان تصریح می کن��د:  »با عرضه 
مس��تقیم دام به کش��تارگاه و الشه به 
قصابان در کنار عرضه گوش��ت گرم با 
نرخ مص��وب دولتی 31 ه��زار و 500 
تومان در سطح میایدن، انتظار می رود 

که قیمت در بازار به تعادل برسد.«
به گفت��ه وی،  »ایجاد میدان عرضه 
دام در ش��مال تهران از سوی معاونت 
امور دام وزارتخانه و عرضه مستقیم دام 
حذف واسطه ها و تعادل بخشی قیمت 

در بازار را به همراه دارد.«

با تخلفات قیمتی برخورد 
می شود

مس��عود بصی��ری، مدی��رکل دفتر 
برنامه ریزی تأمین، توزیع، تنظیم بازار و 
ذخایر راهبردی وزارت جهادکشاورزی 
با اش��اره ب��ه عرضه 20 ه��زار تن مرغ 
تنظی��م ب��ازاری ب��رای م��اه رمضان، 
می گوی��د:  »در حال حاضر ذخایر مرغ 
با کیفیت به اندازه کافی موجود است و 
ب��ا هر گونه تخلف در خصوص افزایش 

قیمت برخورد می شود.« 
وی قیمت مرغ ه��ای تنظیم بازار را 
5300 تومان اع��الم می کند و متذکر 
می ش��ود:  »با عرض��ه کافی و به موقع 
مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام 
از افزایش قیمت ها جلوگیری می شود.«

شرایط برای تعادل در بازار گوشت 
مهیاست

رئی��س  مالصالح��ی،  محمدرض��ا 
مرکزاصالح ن��ژاد دام و بهبود تولیدات 
دامی نیز درباره تنظیم بازار ماه رمضان 
می گوید:  »در زمینه تولید گوشت در 
حوزه دام سنگین تولید روند مناسبی 
دارد و عرضه آن نیز افزایش پیدا کرده 
است که بدون تغییر با قیمت کیلویی 
12 هزار تا 12 ه��زار و 500 تومان دام 
زنده پروار ش��ده عرضه می شود اما در 
حوزه دام سبک وضعیت قدری متفاوت 

است.«
وی می افزای��د:  »در همه س��نوات 
گذش��ته نیز سابقه داش��ته که عرضه 
دام س��بک در ماه های ابتدایی س��ال 
کاهش نسبی پیدا می کند، اما در اواخر 
اردیبهش��ت ماه و اوایل خردادماه روند 
افزایش��ی عرضه آن آغاز می ش��ود که 
با توجه به فرا رس��یدن ماه رمضان نیز 
می توان پیش بینی کرد افزایش عرضه 
دام س��بک و تولید گوشت گوسفندی 
باعث ایجاد تعادل در بازار شود و قیمت  

آن نیز تعدیل پیدا کند.«
رئیس مرکزاصالح ن��ژاددام و بهبود 
تولیدات دامی عنوان می کند: »گرچه 
به صورت طبیع��ی افزایش عرضه یک 
محص��ول موجب کاهش قیمت آن در 
بازار به نفع مصرف کننده تمام می شود، 
اما براس��اس تجربه ای که طی سنوات 
گذش��ته وجود داش��ته است، سیستم 
داللی و واسطه گری که در بازار گوشت 
قرم��ز وج��ود دارد اج��ازه ای��ن کار را 
نخواهد داد و حتی شاید قیمت گوشت 
قرمز به ویژه گوشت گوسفندی افزایش 

پیدا کند.«
مالصالحی تصریح کرد:  »هم اکنون 
نی��ز قیم��ت دام زنده ک��ه از دامداران 
خریداری می ش��ود با قیمت گوش��تی 
که به دست مصرف کنندگان می رسد، 
تناس��بی ندارد و افزایش قیمتی که به 
دلیل مداخله واسطه گران و دالالن رخ 
می دهد غیرمنصفانه است و از آنجا که 
تمهیدات وزارت جهاد کشاورزی برای 
واردات و تأمین گوشت قرمز مورد نیاز 
از محل تولی��د داخلی از طریق ذخایر 
ش��رکت پش��تیبانی امور دام برای ماه 
مبارک رمضان اندیشیده شده است به 
نظر می رسد شرایط کنونی برای تعادل 
در بازار گوش��ت قرمز کاماًل مهیاست 
و از این حیث از دس��تگاه های نظارتی 
درخواس��ت می کنی��م ب��رای برقراری 
عدالت در بازار گوش��ت قرمز جدی تر 
از گذش��ته به بازار ورود کنند و اجازه 
س��ودجویی ع��ده ای خ��اص را علیه 

مصرف کنندگان ندهند.«

آمادگی برای توزیع شبانه روزی مرغ و گوشت در ماه مبارک رمضان 

آماده باش برای تنظیم بازار
صادرات

۱۱مقصد برای صادرات نهاده های دامی
صادرات خوراک دام به کجا سودآور 

است؟ 
رئی��س انجمن صنایع خوراک دام، طی��ور و آبزیان ایران 
گفت: ام��ارات متح��ده عرب��ی در س��ال 201٦ مهم ترین 
کش��ور صادرات مواد اولیه در صنعت خوراک دام ایران بود. 
کش��ورهای آلمان، هلند و فرانس��ه در رتبه های بعدی قرار 

دارند. 
مجید موافق قدیری، رئی��س انجمن صنایع خوراک دام، 
طی��ور و آبزیان ایران در گفت وگو با خبرآنالین گفت: ایران 
در س��ال 201٦ از ۴1 کش��ور دنیا انواع کنسانتره، مکمل و 
مواد افزودنی خوراک دام وارد و به 11 کش��ور منطقه انواع 

خوراک دام، طیور و آبزیان صادر کرده است. 
عضو هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی ایران با بیان اینکه 
ایران 0.3درصد واردات کنس��انتره و مکمل دامی جهان را 
به خود اختصاص داده اس��ت، گفت: ایران در رتبه ٦٦ دنیا 
در واردات انواع کنس��انتره، مکم��ل و مواد افزودنی خوراک 

دام قرار دارد. 
وی اعالم کرد: حجم کل واردات انواع مکمل، کنس��انتره 
و مواد افزودنی خوراک دام ایران در سال 201٦ حدود 55 
هزار تن و صادرات انواع خوراک دام، طیور و آبزیان بیش از 

200 هزار تن بوده است. 
موافق قدیری ارزش واردات این اقالم را در س��ال 201٦ 
ح��دود ٦5 میلیون دالر عنوان کرد و اظهار داش��ت: ارزش 
این حجم از واردات نس��بت به پنج س��ال گذشته ۴درصد 
رشد داشته و نسبت به س��ال 2015 حدود 1٦درصد رشد 
داشته اس��ت. ضمن اینکه از نظر ظرفیت نیز 8درصد رشد 

را شاهد بودیم. 
این فعال اقتصادی ادام��ه داد: یکی از دالیل این افزایش 
رش��د، رونق نسبی کس��ب و کار و افزایش مناسبات تجاری 
کش��ور با جهان پیرامون نسبت به زمان قبل از برجام بوده 

است. 
رئی��س انجمن صنایع خوراک دام، طی��ور و آبزیان ایران 
اظه��ار کرد: برای افزایش توازن در رش��د اقتصادی صنعت 
خ��وراک دام و در کل اقتصاد دامپروری و کش��اورزی باید 
به گونه ای عمل کرد که همه اهالی کس��ب و کار در صنعت از 

منافع رشد اقتصادی بهره مند شوند. 
وی معتقد اس��ت برای رشد اقتصادی پایدار در کشاورزی 
و صنع��ت دامپ��روری بای��د سیاس��ت های کالن توس��ط 
سیاس��ت گذاران اقتصادی با مشارکت بخش خصوصی وضع 

شود. 
موافق قدیری از جمله مهم ترین این سیاس��ت ها را ایجاد 
و حفظ ثبات اقتصاد کالن، سرمایه گذاری روی سرمایه های 
انسانی و زیرساخت های فیزیکی، ایجاد محیط مناسب برای 
رقابت و تجارت، بهبود و تقویت سیستم مالی و به کارگیری 

تکنولوژی مدرن و افزایش سطح نوآوری دانست.
عض��و هیأت نمایندگان ات��اق بازرگانی ای��ران ادامه داد: 
در س��ال 201٦ کش��ورهای فرانس��ه، آلمان، چین و هلند 
ب��ه ترتیب ب��ا 1٦/5، 1٦/1، 10 و10 درص��د از بزرگ ترین 
صادرکنندگان مواد افزودنی، کنس��انتره و مکمل های دامی 
ب��ه ای��ران بوده اند که این س��طح تعامل باال از نش��انه های 

بین المللی تر شدن صنعت خوراک دام ایران است. 
ای��ن فع��ال اقتصادی اضافه کرد: کش��ورهای اس��لواکی، 
آفریقای جنوبی و کانادا نیز کمترین واردات این محصوالت 

را به کشورمان در سال 201٦ داشته اند. 
موافق قدیری تأکید کرد: باالترین رش��د واردات نس��بت 
به س��ال 2015 با 351درصد مربوط به کش��ور کرواسی و 
بیش��ترین کاهش واردات نسبت به سال 2015 با 75درصد 

کاهش مربوط به کشورهای تایلند و اندونزی بوده است. 

سرمایهگذاری

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران مطرح کرد
۶ مانع مهم داخلی در برابر جذب 

سرمایه گذاری
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران می گوید عواملی مانند 
فساد اقتصادی، احترام نگذاشتن به قوانین، تغییرات مداوم قوانین، 
ناامنی محیط کسب و کار و زد و بند خصولتی ها، مانع جذب سرمایه   
خارجی یا داخلی است. رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران 
در گفت وگ��و با فارس، با تأکید بر اینکه دولت باید قبول کند که 
تاجر خوبی نیست، گفت: دولت به جای رقابت با بخش خصوصی، 
زیرس��اخت های س��رمایه گذاری برای بخش خصوص��ی را فراهم 
کند. فریال مس��توفی در م��ورد وضعیت جذب س��رمایه گذاری 
داخلی و خارجی در کش��ور گفت: برای هر کاری از جمله جذب 
سرمایه گذاری بستر سازی نیاز است و عوامل مانند فساد اقتصادی، 
احترام نگذاشتن به قوانین، تغییرات مداوم قوانین و مقررات، ناامن 
بودن محیط کس��ب و کار و زد و بند در بنگاه های خصولتی باعث 

می شود که سرمایه   خارجی یا داخلی جذب نشود. 
وی با تأکید بر اینکه یکی از موانع جدی در جذب سرمایه گذاری 
خارجی عدم ثبات در نرخ ارز است، گفت: یک سرمایه گذار خارجی 
بای��د بدان��د بعد از ورود س��رمایه  اش با چه نرخی س��رمایه  اش را 
می تواند خارج کند، درحالی که عدم ثبات در نرخ ارز یکی از موانع 

جدی در جذب سرمایه گذاری خارجی است. 
رئیس کمیس��یون س��رمایه گذاری ات��اق ایران با بی��ان اینکه 
زیرساخت های س��رمایه گذاری معموالً در کش��ور فراهم نیست، 
بیان داش��ت: به عنوان مثال یک طرح معدنی برای سرمایه گذاری 
معرفی می ش��ود ام��ا وقتی س��رمایه گذار جوان��ب مختلف برای 
س��رمایه گذاری روی طرح را بررسی می کند برای عملیاتی کردن 
آن طرح با مشکالت زیرساختی از جمله عدم وجود جاده، فرودگاه، 
راه آهن، آب، برق و س��ایر امکانات مواجه می ش��ود که فقدان این 
زیرس��اخت ها طرح را عماًل از توجیه می اندازد. مس��توفی با بیان 
اینکه سرمایه گذار باید از فاینانس و کمک های بانکی بهره مند شود، 
بیان داشت: عدم برقراری ارتباطات کامل بانکی هم از موانع جدی 
سرمایه گذاری است. وی با انتقاد از اینکه 80 درصد اقتصاد ایرانی 
دولتی و ش��به دولتی است، گفت: رقابت دولت با بخش  خصوصی 
انگیزه سرمایه گذاری بخش  خصوصی را کاهش داده است. دولت 
موظف اس��ت زیربنای س��رمایه گذاری را فراهم سازد و اقتصاد را 
ب��ه بخش  خصوصی واگذار کند. وی ادام��ه داد: بنابراین دولت به 
جای اینکه کارخانه فوالد و امثال آن را تأس��یس کند بهتر است 
زیربناه��ا و زیرس��اخت های الزم برای تأس��یس چنین صنایع و 
کارخانه هایی را فراهم کند و بدین ترتیب برای ورود سرمایه  بخش  
خصوصی به صنعت، تولید و تجارت کمک کند. رئیس کمیسیون 
سرمایه گذاری اتاق ایران بیان داشت: بخش  خصوصی و دولتی باید 
با تعامل و تقسیم کار در کنار یکدیگر کار کنند اما متأسفانه دیده 
می شود که در بسیاری مواقع بخش دولتی رقیب بخش  خصوصی 
است و این موضوع رقابت را ناسالم می کند. براساس این گزارش، 
از 11میلیارد و 800 میلیون دالر س��رمایه گذاری خارجی مصوب 
پس از برجام تا پایان س��ال 95 فق��ط 1.5 میلیارد دالر عملیاتی 
شده است. همچنین سرمایه  ایرانی های خارج از کشور بیش از 2 
تریلیون دالر است که به دلیل عدم امنیت سرمایه گذاری در کشور 

حاضر نیستند سرمایه های خود را به ایران منتقل کنند. 

معاون وزیر صنعت اعالم کرد
برنامه ریزی برای ایجاد 500هزار شغل در 

صنایع خرد و کوچک
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه ریزی برای ایجاد 
500هزار ش��غل در حوزه صنایع خرد، کوچک و اصناف در سال 
9٦ خبر داد و گفت: از این تعداد، ایجاد 130هزار ش��غل با فعال  
کردن واحدهای نیمه تعطیل و در حال ساخت و ساز در شهرک های 
صنعتی محقق می شود. علی یزدانی در گفت وگو با ایرنا افزود: به 
این منظور س��ه برنامه در نظر گرفته ش��ده که نخستین آنها در 
چارچ��وب برنامه های ابالغی اقتصاد مقاومتی  )اجرای پنج برنامه 
و همکاری در شش برنامه دیگر( است. به گفته این مقام مسئول، 
مطابق این برنامه پیش بینی ش��ده در داخل شهرک های صنعتی 
ب��ا راه اندازی واحدهای راکد و واحدهای فعال با کمتر از ظرفیت، 
تکمیل طرح های باالی ٦0درصد پیشرفت فیزیکی  )طرح های در 
حال ساخت و س��از(، بیش از 130 هزار شغل محقق شود. یزدانی 
با اش��اره به امض��ای تفاهم نامه ای با معاونت روس��تایی و مناطق 
کمتر توس��عه یافته ریاست جمهوری، خاطرنش��ان کرد: بر مبنای 
این تفاهم نامه قرار اس��ت در نواحی روستایی اقدام های اشتغال زا 
در حوزه های پوش��اک و س��نگ های نیمه قیمتی به انجام برسد؛ 
در این بخش نیز اش��تغال زایی بیش از 12000 پیش بینی ش��ده 
است. معاون وزیر صنعت ادامه داد: طی پیشنهادی به ستاد اقتصاد 
مقاومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نظر داریم س��ازمان 
  SME صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی را به عن��وان یک
)صنایع کوچک و متوسط( در نظر بگیریم که در این صورت امکان 
تحقق 500 هزار ش��غل جدید وجود خواهد داشت. او اضافه کرد: 
در همین راستا منابع مالی و مشوق های مورد نیاز اعالم شده است. 
مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران 
بیان داش��ت: حرکت دادن رو به جل��وی بنگاه های خرد، کوچک 
و متوس��ط مطابق آنچه رهبر معظم انقالب و رئیس جمهوری بر 
آن تأکید دارند، نیازمند تجدیدنظر در نرخ سود تسهیالت بانکی 
و نرخ بیمه تامین اجتماعی اس��ت. یزدانی تصریح کرد: دست کم 
باید برای مناطق کمتر توسعه یافته مشوق های ویژه ای پیش بینی 
ش��ود و در صورت فراهم شدن همه این شرایط، دستیابی به نیم 
میلیون نفر شغل جدید امسال دور از دسترس نخواهد بود. پیشتر 
این مقام مسئول عنوان کرده بود: مطابق برنامه ابالغی وزارتخانه، 
امس��ال افزایش ظرفیت تولید 10 هزار بنگاه در دستور کار است؛ 
در همین راستا رقمی نزدیک به 200هزار میلیارد ریال تسهیالت 

برای خروج از رکود آنها در نظر گرفته شده است. 
به گفته او، امسال همچنین تکمیل و راه اندازی طرح های باالی 
٦0درصد پیشرفت، نوسازی 5 هزار بنگاه صنعتی، افزایش ظرفیت 
تولید، 100هزار بنگاه تولیدی صنفی و رونق معادن کوچک در یک 

برنامه جامع در دستور کار است. 



رئی��س کل بانک مرک��زی از امکان 
ادغام بانک ها و موسسات مجاز سخن 
گفت و با اش��اره ب��ه برنامه های بانک 
مرکزی درباره ادغ��ام بانک های مجاز 
به س��پرده گذاران و مشتریان بانک ها 
اطمین��ان داد ک��ه جای هی��چ گونه 
نگرانی نیس��ت و آنها از این سیاس��ت 

متاثر نخواهند شد. 
به گزارش ایس��نا، ادغام تعاونی های 
اعتباری یا موسسات مالی غیر مجاز در 
موسس��ات و بانک های مجاز سیاستی  
است که طی س��ال های گذشته و در 
جریان س��اماندهی بازار غیر متش��کل 
پول��ی و کنت��رل فعالیت موسس��ات 
غیر مجاز در دس��تور کار بانک مرکزی 
قرار داش��ته و به دنبال آن موسساتی 
موفق ب��ه دریافت مجوز ش��ده اند که 
مجموع��ه ای از تعاونی ه��ای غیر مجاز 
تحت فعالیت  آنها قرار گرفته اند و این 

روند نیز همچنان ادامه دارد. 
در حالی اکنون ح��دود 35 بانک و 
مؤسسه اعتباری مجاز در حال فعالیت 
هس��تند که چندی پیش در اظهارات 
مقامات بانکی اشاره ای به این شده بود 
ک��ه امکان ادغام بانک ها و موسس��ات 
مج��از وج��ود خواه��د داش��ت. این 
موضوع گرچه تاکنون عملیاتی نشده 
اما چندی اس��ت که مخاطبان شبکه 
بانکی با اخباری درباره ادغام بانک های 
بزرگ و کوچک مواجه شدند که به طور 
طبیعی آنها را درباره سرانجام منابع و 

سپرده های شان نگران کرده است. 
 این در حالی است که ولی اهلل سیف، 
رئیس کل بانک مرکزی احتمال ادغام 
بانک ها را تأیید کرده و تأکید دارد که 
ای��ن یکی از روش های نزدیک ش��دن 
صورت های مال��ی بانک های ایرانی به 

استاندارادهای روز دنیاست. 
آن ط��ور که س��یف عن��وان کرده، 
تصمی��م برای ادغ��ام در درجه اول بر 
عهده س��هامداران خ��ود بانک ها قرار 
دارد ولی در مسیری که بانک مرکزی 
برای استاندارد سازی صورت های مالی 
بانک ه��ا در پیش گرفت��ه این موضوع 
وجود داش��ته و خود س��هامداران نیز 

ممکن است از آن استقبال کنند. 
وی توضیح داد: هدف ما این است که 
بتوانیم نسبت های مالی در صورت های 
مالی بانک های ایرانی را به نسبت های 
روز بانکداری دنیا نزدیک کنیم که در 

ای��ن حالت مهم ترین موضوع نس��بت 
کفایت س��رمایه بانک هاس��ت و برای 
تأمین آن چن��د راه وجود دارد؛ اینکه 
س��رمایه آورده خود را افزایش دهند، 
س��هام جدید در بورس عرضه کنند یا 
اینکه تصمیم بگیرند با یکدیگر ادغام 

شوند. 
رئیس ش��ورای پول و اعتبار گفت: 
وقتی بانک ها با یکدیگر ادغام می شوند، 
صرفه جویی قابل توجهی برای آنها به 
هم��راه خواهد داش��ت، چراکه قیمت  
تم��ام ش��ده و هزین��ه خدم��ات آنها 
کاهش می یابد. از س��وی دیگر برخی 
از هزینه های دیگر از جمله هزینه های 
مربوط به ش��عب کاهش می یابد، چرا 
که وقت��ی دو بانک ب��ا یکدیگر ادغام 
می ش��وند، دیگر دلیلی برای وجود دو 
شعبه از آن در یک خیابان وجود ندارد. 
در این حالت می توانند یکی از شعب را 
تعطیل و آن را در جای دیگری توسعه 

دهند. 
سیف، در عین حال به سپرده گذاران 
بانک ها و موسسات مجازی که ممکن 
اس��ت در آینده با یکدیگر ادغام شوند 
اطمین��ان داد که به هی��چ وجه از این 
تصمیم آنها متاثر نخواهند شد، حتی 
اگر دو بانک و شعبه های آنها با یکدیگر 

ادغام شود. 
وی ی��ادآور ش��د: س��پرده گذاران، 
سرمایه گذاران بانک ها هستند و بانک 
مرک��زی هرگز اج��ازه  نخواهد داد که 
منافع سپرده گذاران دچار مشکل شود. 
از سوی دیگر بانک ها در فضای رقابتی 
به هیچ عنوان اقدامی نخواهند کرد که 
مشتریان خود را از دست بدهند؛ از این 
رو جای نگرانی برای آنها وجود ندارد. 

س�ال اس�تثنایی اقتصاد ایران؛ 
رشد دورقمی و تورم تک رقمی

رئی��س کل بانک مرکزی همچنین 
عصر پنجشنبه در جمع مدیران بانک 
ص��ادرات از کمک بیش��تر ب��ه تولید 
و اش��تغال س��خن گفت و با اشاره به 
جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم 
و کاغذی گفت: ماموریت اصلی بانک ها 
و شعب در دوره فعلی، تمرکز بر وصول 
مطالبات غیرج��اری و بازگرداندن آنها 
به چرخه ارائه تسهیالت است تا نظام 
بانکی بتوان��د از حداکثر ظرفیت خود 
برای کمک به تولید و رونق اقتصادی 

استفاده کند. 
به گ��زارش »فرصت امروز« ولی اهلل 
سیف، سال گذشته را سالی استثنایی 
برای اقتصاد ایران خواند و تصریح کرد: 

بر این اساس در سال گذشته توانستیم 
همزمان به رش��د اقتصادی دورقمی و 
ن��رخ تورم تک رقمی دس��ت یابیم که 
این دو برای اقتصاد ایران دس��تاوردی 

استثنایی و مهم تلقی می شود. 
س��یف با بی��ان اینکه نظ��ام بانکی 
نق��ش مهمی در تحق��ق اهداف کالن 
اقتصادی دارد، گفت: بالغ بر ۸۰درصد 
تأمین مال��ی در اقتص��اد بانک محور 
کش��ور، ب��ر دوش نظام بانکی اس��ت. 
در ح��ال حاضر نظام بانک��ی به دلیل 
انباشت تکالیف و مش��کالت ناشی از 
سیاست های نامناس��ب گذشته دچار 
تنگن��ای اعتباری اس��ت. نقش اصلی 
نظام بانکی، واسطه گری وجوه است. به 
بیان بهتر، بانک باید منابعی را تجهیز 
و آن را صرف اعطای تس��هیالت برای 
فعالیت ه��ای مثبت اقتصادی کند، اما 
در ش��رایط کنونی و ب��ا افزایش حجم 
دارایی های منجمد در ترازنامه بانک ها 
قدرت تسهیالت دهی و سرعت گردش 

منابع به شدت محدود شده است. 
سیف تخصیص منابع محدود نظام 
بانکی ب��ه پروژه های اولوی��ت دار را از 
وظایف اصلی نظام بانکی خواند و گفت: 
بانک ها باید تالش کنند منابع محدود 
تسهیالتی نظام بانکی را به پروژه های 

اولویت دار و با بازدهی مناسب که منجر 
به اش��تغال پایدار و نیز رشد اقتصادی 

می شوند، تخصیص دهند. 
رئیس ش��ورای پ��ول و اعتبار بانک 
مرکزی با بیان اینکه از س��ال گذشته 
حرکت به سمت شفاف سازی و اصالح 
صورت ه��ای مالی بانک ها آغاز ش��ده 
اس��ت گفت: ب��رای نمونه شناس��ایی 
س��ودهای موهوم اقدامی خطرآفرین 
برای فعالیت بانک هاس��ت، چراکه این 
سودی است که تنها روی کاغذ ایجاد 
می ش��ود و در عمل وج��ود ندارد. این 
امر عدم تعادل در بانک ها را تش��دید 
می کند. از این رو مس��ئوالن در نظام 
بانکی باید هوش��یارانه عمل کنند و با 
دریافت و ارائه تحلیل های دقیق همراه 
با اس��تراتژی های درآم��دزا از چنین 
مواردی جلوگیری کنند، البته مجامع 
بانک ها نیز نقش مهمی در جلوگیری 
از شناس��ایی س��ودهای موه��وم ایفا 

می کنند. 
رئیس کل بانک مرکزی از همکاری 
وزارت امور اقتصاد و دارایی و س��ازمان 
برنام��ه و بودجه ب��رای تعیین تکلیف 
بده��ی دولت به نظ��ام بانکی خبر داد 
و گف��ت: هدف غایی ما این اس��ت که 
بانکی  نظام  توانمندی های تسهیالتی 
ب��رای رون��ق و رش��د بخش خصوصی 
تخصی��ص یاب��د، چراک��ه اختصاص 
منابع به بخ��ش دولتی، موجب ایجاد 
محدودیت بیشتر در نظام بانکی برای 
حمای��ت و پش��تیبانی از فعالیت های 

اقتصادی بخش خصوصی می شود. 
رئی��س کل بانک مرک��زی بانک را 
بنگاهی اقتصادی، اجتماعی دانست و 
گفت: بانک تنها بنگاه اقتصادی نیست 
و مسئولیت های اجتماعی و اقتصادی 
نی��ز دارد. این بنگاه اقتص��ادی زمانی 
می تواند مس��ئولیت اجتماعی خود را 
به خوبی ایفا کند که بتواند درآمدزا و 

سودده باشد. 
رئیس شورای پول و اعتبار در پایان 
از هم��کاری بانک ص��ادارت در حل و 
فصل مس��ئله مؤسس��ه منحله میزان 
تشکر کرد و گفت: واگذاری ساماندهی 
میزان ب��ه بانک ص��ادرات براس��اس 
تقاضای مدیری��ت وقت بانک صادرات 
و در پ��ی تفاهم به عم��ل آمده میان 
معاونت نظارتی بانک مرکزی و مدیران 

بانک صادرات انجام شده است. 

بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده 
ماه منتهی به اردیبهشت  ماه 1396 
را نس��بت ب��ه دوازده م��اه منتهی 
به اردیبهش��ت  م��اه 1395 معادل 

9.۸ درصد اعالم کرد. 
»فرصت ام��روز«  گ��زارش   ب��ه 
براس��اس اعالم بان��ک مرکزی نرخ 
ت��ورم در دوازده م��اه منته��ی ب��ه 
اردیبهش��ت  ماه 1396 نس��بت به 
دوازده ماه منتهی به اردیبهشت  ماه 

1395 معادل 9.۸ درصد شد. 

بر اس��اس ای��ن گ��زارش، خالصه 
نتای��ج به دس��ت آمده از ش��اخص 
بهای کااله��ا و خدمات مصرفی در 
مناطق ش��هری ایران براساس سال 
پایه 1۰۰=139۰ به این شرح است: 
ش��اخص بهای کااله��ا و خدمات 
مصرف��ی در مناطق ش��هری ایران 
در اردیبهش��ت  م��اه 1396 به عدد 
۲66.1 رسیدکه نس��بت به ماه قبل 
۰.۲ درص��د افزایش یافت. ش��اخص 
اردیبهش��ت ماه 1396  در  مذک��ور 

نس��بت ب��ه ماه مش��ابه س��ال قبل 
معادل 11.۸ درصد افزایش داش��ته 

است. 
براس��اس اع��الم بان��ک مرکزی، 
در اردیبهش��ت ماه امس��ال تورم در 
گروه های خوراکی ها و آشامیدنی ها 
ارتباط��ات ۰.3 درصد و  ۰.5 درصد، 
تفری��ح و امور فرهنگ��ی ۰.۲ درصد 
کاه��ش اما در گروه ه��ای دخانیات 
کف��ش  و  پوش��اک  یک درص��د، 
۰.6 درص��د، مس��کن، آب، برق، گاز 

و سایر س��وخت ها یک درصد، اثاث، 
ل��وازم و خدمات مورد اس��تفاده در 
خانه ۰.5 درصد، بهداش��ت و درمان 
۰.3 درص��د، حمل و نقل ۰.1 درصد، 
تحصی��ل ۰.1 درصد، رس��توران و 
هتل 1.1 درصد و کاالها و خدمات 
متفرقه ۰.7 درصد افزایش داش��ته 

است. 
در تغییرات س��االنه نیز نرخ تورم 
در گروه خوراکی ها و آش��امیدنی ها 
۰.9 درصد،  دخانی��ات  17.6 درصد، 

پوشاک و کفش 6.7 درصد، مسکن، 
آب، ب��رق، گاز و س��ایر س��وخت ها 
9.4 درص��د، اثاث، ل��وازم و خدمات 
7 درص��د،  خان��ه  اس��تفاده  م��ورد 
بهداش��ت و درم��ان 16.3درص��د، 
حمل و نق��ل 6.9 درص��د، ارتباطات 
6.5درص��د، تفری��ح و امور فرهنگی 
7.7 درصد، تحصی��ل 1۰.5 درصد، 
رس��توران و هت��ل 1۰.4 درص��د و 
کاالها و خدمات متفرقه 9.۲ درصد 

افزایش یافته است. 

رئیس کل بانک مرکزی از احتمال ادغام بانک ها و موسسات مجاز خبر داد

ادغام مجازها

رونمایی از تورم 9.8 درصدی اردیبهشت ماه

ساعات کار بانک پاسارگاد در ماه مبارک 
رمضان اعالم شد

بانک پاسارگاد ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک 
رمض��ان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات هم میهنان، س��اعات 
کار س��تاد و ش��عبه های خود را در این ماه مب��ارک اعالم کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، کلیه شعبه های این 
بانک در تهران و شهرس��تان ها، در روزهای شنبه تا چهارشنبه، 
از س��اعت ۸ صبح الی16 بعدازظهر و در روزهای پنجش��نبه از 
س��اعت ۸ صبح الی 1۲:3۰ بعدازظه��ر، کلیه خدمات بانکی را 
اع��م از ریالی و ارزی به مش��تریان عزیز ارائ��ه می دهند. بر این 
اس��اس، ساعات کار شعبه  قشم در روزهای شنبه تا چهارشنبه 
از س��اعت ۸ الی 15:3۰ و در روزهای پنجش��نبه از س��اعت ۸ 
الی 1۲:3۰ خواهد بود و س��اعت کار ش��عبه کیش هماهنگ با 
زمان فعالیت سایر بانک های مستقر در منطقه آزاد کیش است. 
همچنین واحدهای مختلف بانک، در روزهای نوزدهم و بیست 
و س��وم ماه مبارک رمضان، از ساعت 9 صبح آماده پاسخگویی 
و ارائه خدمات به مش��تریان گرامی هستند. واحدهای ستادی 
بانک پاسارگاد مانند س��ابق، در روزهای شنبه تا چهارشنبه از 
ساعت 7:3۰ صبح الی15:3۰ بعدازظهر و در روزهای پنجشنبه 
از ساعت 7:3۰ صبح الی 1۲:3۰ بعدازظهر آماده پاسخگویی به 

مراجعه کنندگان و پشتیبانی از شعبه های بانک هستند. 

ارائه خدمات کارگزاری در شعبه  میدان 
هاشمیه مشهد بانک  پاسارگاد

بان��ک  پاس��ارگاد به منظور رف��اه حال مش��تریان و در ادامه 
پیاده س��ازی طرح موفق ارائه خدمات کارگزاری در ش��عبه ها، 
این خدمت را در ش��عبه میدان هاش��میه مشهد ارائه می دهد. 
به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، در این راستا از تاریخ6 
الی11 خرداد س��ال1396، کارش��ناس شرکت کارگزاری بانک 
 پاسارگاد، در شعبه هاشمیه، ضمن ارائه نام کاربری و رمز عبور 
برای انجام معامالت برخط کارگزاری و سایر خدمات مربوط به 
آن، پاسخگوی سواالت مراجعه کنندگان نیز خواهد  بود. میدان 
هاشمیه مش��هد در مشهد، بلوار هاشمیه، جنب کوی هاشمیه 

۲6 واقع است. 

انعقاد تفاهم نامه میان بانک ملت و 
شرکت های مجموعه گلدیران

 بانک ملت و ش��رکت های مجموعه گلدیران با هدف ارتقای 
س��طح همکاری های متقابل و مراودات بانکی و همچنین ارائه 
خدمات ویژه بانکی، تفاهم نامه همکاری امضا کردند. به گزارش 
روابط عمومی بانک ملت، براساس این تفاهم نامه که به امضای 
هادی اخالقی فیض آثار مدیرعامل بانک ملت و حسین دیلمی 
مدیرعامل و حس��ین تنهایی نایب رئیس هیأت مدیره ش��رکت 
گلدیران رس��یده اس��ت، این بانک انواع خدمات خ��رد و ویژه 
بانک��داری الکترونیک، خدمات اعتباری و خدم��ات ارزی را به 
شرکت گلدیران و شرکت های زیرمجموعه آن ارائه خواهد کرد. 
مدیرعامل بانک ملت در مراسم امضای این تفاهم نامه، مجموعه 
گلدی��ران را از مجموعه ه��ای اقتصادی و فاخر کش��ور خواند و 
گفت: مجموعه گلدیران یک بنگاه اقتصادی حرفه ای است که 
هم استراتژی دارد و هم سبک مدیریت خاص خود را با استفاده 
از روش های روز دنیا داراست و بسی خوشحالی است که ظرفیت 
ارزشمند داخل کشور در این مجموعه عظیم متبلور شده است. 
اخالقی با اش��اره به راه اندازی مجدد ش��عبه سئول بانک ملت، 
اظه��ار امیدواری کرد که این ش��عبه بتواند باعث تقویت روابط 
اقتصادی فیمابین ایران و کره جنوبی و همچنین تسهیل امور 

ارزی فعاالن اقتصادی دو کشور شود. 
وی با تأکید بر این نکته که بانک ملت بیشتر از آنکه به جذب 
سپرده فکر کند در اندیش��ه افزایش پرتفوی خدمات خود است، 
تصریح کرد: کاهش قیمت تمام ش��ده پول در این بانک با هدف 
افزایش توان خدمات دهی به مشتریان انجام شده است. مدیرعامل 
بانک ملت ادامه داد: بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید سودآور 
باشد ولی قسمت اعظم این سودآوری باید از محل خدمات تأمین 
شود نه اعطای تسهیالت و در همین راستا بانک ملت تمرکز خود 
را روی ارائه خدمات کارمزدی قرار داده است. وی با اعالم آمادگی 
نسبت به ارائه انواع خدمات بانکی به مجموعه گلدیران، اضافه کرد: 
بانک ملت در سال جاری حداقل پنج خدمت اعتباری به مشتریان 

ارائه خواهد داد که صرفاً به پول نقد متصل نیست. 
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رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران: 
کاهش تقاضا باعث پایین آمدن نرخ سکه شد

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران به تشریح وضعیت بازار داخلی و 
خارجی طال و سکه پرداخت و تصریح کرد که به دلیل کاهش تقاضا 
و همچنین کاهش نرخ ارز، قیمت س��که در بازار داخلی روند نزولی 
پیدا کرده است. محمد کشتی آرای به ایسنا گفت: در دو هفته قبل 
قیمت جهانی طال روند کاهش��ی پیدا کرده ب��ود اما در هفته ای که 
گذشت برخی تحوالت سیاسی در عرصه بین الملل و همچنین تحول 
در برخی ش��اخص های اقتصادی باعث شد که مجددا قیمت جهانی 
طال به سمت افزایش حرکت کند و در این مدت به طور متوسط طال 
1۰ دالر افزایش قیمت داش��ت به طوری که از 1۲53 دالر به 1۲63 
دالر رسید. وی ادامه داد: نکته قابل توجه اینجاست که افزایش قیمت 
 جهانی طال تأثیر افزایشی روی طال و سکه در بازار داخلی نداشت و
 برخالف جهت صعودی طال در بازار جهانی، قیمت ها در بازار داخلی 
رو ب��ه کاه��ش رفت. رئیس اتحادیه طال و جواهر با اش��اره به دالیل 
کاهشی شدن قیمت طال و سکه در بازار داخلی گفت: در مورد سکه 
کاهش تقاضا باعث ش��د که قیمت آن در هفته ای که گذشت نزولی 
شود و به طور متوسط سکه تمام حدود 16 هزار تومان کاهش قیمت 
پی��دا کرد. از طرفی هم کاهش قیمت ارز و تأثیر آن باعث ش��د که 
برخالف بازار جهانی قیمت ها در بازار داخلی کاهش پیدا کند. کشتی 
آرای اضافه کرد: قیمت سکه به طور متوسط 16 هزار تومان،  نیم سکه 
1۰ هزار تومان و ربع سکه 4۰۰۰ تومان کاهش یافته و قیمت سکه 
گرمی تغییری نداش��ته است. در مجموع کاهش قیمت ارز و کاهش 
تقاض��ا باعث این روند نزولی در بازار داخلی س��که ش��د. وی درباره 
وضعیت بازار سکه و طال در ماه رمضان توضیح داد: اکنون  دادوستدها 
در بازار کاهش پیدا کرده است و با شروع ماه رمضان با یک عدم تقاضا 
روبه رو خواهیم بود و بازار در هفته اول آرام خواهد بود، اما با نزدیک 
ش��دن به نیمه ماه رمضان بازار مجددا رونق خواهد گرفت. بعد از آن 
در ایام شب های قدر دادوستد کاهشی خواهد شد و بعد در اواخر ماه 

رمضان و با فرا ر سیدن تابستان دوباره تقاضا افزایش خواهد یافت. 

افت دسته جمعی قیمت انواع سکه
صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را 3.743 تومان و هر 
قطعه تمام به��ار آزادی طرح جدید را 1.۲۰۲.9۰۰ تومان تعیین 
کردند که نشان دهنده کاهش قیمت دالر و همچنین افت دسته 
جمعی قیمت سکه است. هر یورو در بازار آزاد تهران 4.۲3۸ تومان 
و هر پوند نیز 4.۸79 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 
65۰.۰۰۰ تومان و هر ربع سکه 371.۰۰۰ تومان فروخته شد. هر 
س��که یک گرمی ۲55.۰۰۰ تومان خرید و فروش شد و هر گرم 

طالی 1۸ عیار 114.۸۲۰ تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.743دالر آمریکا

4.۲3۸یورو اروپا

4.۸79پوند انگلیس

1.۰37درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

497.35۰مثقال طال

114.۸۲۰هر گرم طالی 1۸ عیار

1.179.۰۰۰سکه بهار آزادی

1.۲۰۲.9۰۰سکه طرح جدید

65۰.۰۰۰نیم سکه

371.۰۰۰ربع سکه

۲55.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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در نهمین هفته معامالتی امس��ال ش��اخص 
کل ب��ورس ب��ا 802 واح��د افزای��ش معادل 
یک درصد رش��د را در هفته گذش��ته به ثبت 
رس��اند و در ارتفاع 81 هزار و 146 واحد قرار 
گرف��ت. همچنین تع��داد 5 میلی��ارد و 204 
میلی��ون انواع اوراق بهادار به ارزش 17 هزار و 
677 میلی��ارد ریال در بیش از 256 هزار دفعه 
مورد معامله قرار گرفت که در مقایسه با هفته 
قبل خود از نظ��ر حجم و ارزش به ترتیب 46 
و 3.4 درص��د افت و از نظر نوبت های معامالت 
یک درصد رشد را نشان می دهد. همچنین در 
این م��دت تعداد 6 میلی��ون و 400 هزار برگه 
اوراق بده��ی ب��ه ارزش 6280 میلی��ارد ریال 
معامله ش��د. این درحالی اس��ت ک��ه در هفته 
گذشته تعداد 22 میلیون واحد از صندوق های 
س��رمایه گذاری قابل معامل��ه در بورس تهران 
به ارزش کل بی��ش از 234 میلیارد ریال مورد 
معامله قرار گرفت. ش��اخص ب��ازار اول هم در 
این مدت با 227 واحد افزایش به رقم 56010 
واحد و ش��اخص بازار دوم با 3663 واحد رشد 
به عدد 181571 واحد رس��یدند که به ترتیب 
با 0.406 و 2.06 درصد افزایش مواجه شدند. 

جذابیت نمادهای بازار پایه
هر چند هفته گذش��ته شاهد رشد شاخص 
کل در پای��ان معامالت بودیم و دماس��نج بازار 
کماکان در دامنه ارتفاعات 81 هزار واحدی به 
س��ر می برد، اما عمده توجه فعاالن بازار سهام 
معط��وف به بازار پایه اس��ت و از 122 س��هم 
حاضر در این بازار، بیش از 100 س��هم از آن با 
افزایش 4 تا 10 درصدی قیمت س��هام خویش 
مواجه بودن��د. بدین ترتیب پ��ول و نقدینگی 
اندک وارد ش��ده به فضای ب��ورس تهران طی 
چهار ماه اخیر، عمدتا جذب بازار پایه ش��امل 
122س��هم خرد و کوچک ش��ده و ارزش بازار 
این ش��رکت ها از رقم 11 هزار میلیارد تومانی 
در مورخ 30 بهمن م��اه 1395 در حال حاضر 
به بی��ش از 27 ه��زار میلیارد تومان رس��یده 
است. این مهم یعنی نوسان گیران شرکت های 
زیان ده در بازار پایه توانسته اند ظرف سه ماه و 
نیم اخیر بیش از 16 هزار میلیارد تومان س��ود 
و بازدهی به دس��ت بیاورند. از س��وی دیگر در 
حالی که وارد سومین ماه از فصل بهار و فصل 
مجامع شرکت ها شده ایم، ولی هنوز آثار فصل 
مجامع و تقس��یم سود نقدی ش��رکت ها برای 
س��هامداران و فعاالن بازار سهام جذاب نبوده 
و شاهد رونق پایدار در بورس تهران نیستیم. 

مبادالت سبز فرابورس در خردادماه 

مبادالت نخس��تین هفت��ه معامالتی خرداد 
1396 در حال��ی ب��ه پایان رس��یدکه ش��اهد 
افزای��ش چش��مگیر حج��م، ارزش و تع��داد 
دادوستدها در بازارهای فرابورس ایران نسبت 
به هفته گذش��ته بودیم و همچنین آیفکس با 
11 پل��ه صعود عملکرد مثبتی از خود نش��ان 
داد. در هفت��ه منتهی به پنج خردادماه، حجم 
مبادالت فرابورس با 145 درصد رش��د همراه 
شد و در تعداد و ارزش معامالت نیز به ترتیب 
رش��د 23 و 41 درصدی را شاهد بودیم؛ بدین 
ترتیب 2هزار و 764 میلیون ورقه به ارزش 8 
هزار و 463 میلی��ارد ریال در 142 هزار نوبت 
معامالتی در مجموع بازارهای فرابورس ایران 

دادوستد شد.
 هفته گذش��ته در حال��ی که حجم و ارزش 
مب��ادالت در بازار ابزاره��ای نوین مالی و بازار  
SME با کاهش مواجه شد، سه بازار اول، دوم 
و پایه، رش��د باالی 80درصدی حجم و ارزش 
مبادالتی را در مقایسه با هفته پیش به همراه 
داش��ته و عملکرد مثبتی را به ثبت رس��اندند. 
در هفته ای که پشت سر گذاشتیم در مجموع 
بازارهای اول و دوم 620 میلیون سهم به ارزش 
2 هزار و 867 میلیارد ریال دست به دست شد 
و ب��ازار پایه نیز میزب��ان نقل وانتقال 2 هزار و 
125 میلیون س��هم به ارزش 3 ه��زار و 114 

میلیارد ریال بود. خریدوفروش 19 هزار ورقه 
ب��ه ارزش 2 هزار و 478 میلی��ارد ریال، نتیجه 
دادوس��تدهای صورت گرفته در بازار ابزارهای 
نوین مال��ی بود و در این ب��ازار، اوراق بدهی، 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری قاب��ل معامله و 
اوراق گواهی تس��هیالت مس��کن به ترتیب با 
حدود 34 درصد، 3 و ح��دود 4 درصد کاهش 

حجم و ارزش مبادالتی روبه رو شدند. 

صنایع پیشرو فرابورسی
در می��ان صنایع پیش��رو فرابورس��ی، گروه 
فلزات اساس��ی که دو هفته گذش��ته رتبه دوم 
را به لحاظ دارا بودن بیش��ترین سهم از ارزش 
کل معامالت خرد بازار س��هام و اختیار س��هام 
کس��ب کرده بود، در هفته گذش��ته توانست با 
اختصاص 15 درصد از ارزش کل، رتبه نخست 

را به نام خود ثبت کند. 
گروه ه��ای  ب��ه  نی��ز  بع��دی  جایگاه ه��ای 
محص��والت ش��یمیایی؛ محص��والت غذای��ی 
و آش��امیدنی ب��ه جز قند و ش��کر؛ اطالعات و 
ارتباطات و انبوه س��ازی، امالک و مس��تغالت 
تعلق گرفت. در نهایت ش��اخص کل فرابورس 
ای��ران با 11 پله صعود، مع��ادل 1.2 درصد، در 
ارتف��اع 927 واحدی ایس��تاد و مبادالت هفته 

نخست خردادماه را در این نقطه خاتمه داد. 

شاخص کل رشد هفتگی یک درصد را ثبت کرد

بازار سهام به دنبال رونق پایدار

یک کارش��ناس بازار س��رمایه گفت: یکی از 
انتظارات مش��خص معامله گران بورس و البته 
مطالبه اصلی مردم از دولت دوازدهم، بازگشت 
رونق به اقتصاد با پیش ش��رط عدم ایجاد تورم 
اس��ت. منصور کریمی در گفت وگو با تس��نیم 
با اش��اره به اینکه یکی از ابهامات بازار س��هام 
در پی مش��خص شدن نتیجه انتخابات ریاست 

جمه��وری در هفت��ه گذش��ته از می��ان رفت 
گفت: بر این اس��اس معامله گ��ران منتظر ارائه 
برنامه های دولت دوازدهم در خصوص اقتصاد، 
ب��ازار س��رمایه و تعیین تیم اقتص��ادی دولت 
هس��تند. وی گفت: یکی دیگ��ر از موضوعات 
مورد توج��ه درخصوص عملکرد دولت یازدهم 
و تاثی��ر آن ب��ر معام��الت بازار س��رمایه، رفع 

تحریم ه��ا و اج��رای برجام و در پ��ی آن ورود 
س��رمایه خارجی ب��ه اقتصاد و بورس اس��ت، 
بنابرای��ن در صورتی که ادعای ورود س��رمایه 
خارجی به کش��ور در دوران پسابرجام درست 
باش��د، باید رفته رفته شاهد تاثیر این مولفه بر 
اقتصاد و بورس کش��ور باش��یم. وی همچنین 
 در خصوص وضعیت بازار س��هام در هفته های 

پی��ش رو گفت: به ط��ور س��نتی در خرداد و 
تیرم��اه ه��ر س��ال مجامع عمومی ش��رکت ها 
برگزار می شود و در این میان باید منتظر ماند 
و دید گزارش��ات ارائه شده در این مجامع نوید 
روزهای خوب را برای بورس دارد یا نه و بر این 
اس��اس بازار سهام در هفته های پیش رو تحت 

تاثیر فصل مجامع خواهد بود. 

بورس س��ال 96 را از قل��ه 77 هزار واحدی 
شروع کرد و ظرف دو ماه با رشد 5.2 درصدی 
از سایر بازارهای موازی و رقیب خود جلو افتاد. 
به گزارش س��نا، بورس ابتدای هفته گذشته و 
همزم��ان با اع��الم نتیج��ه رقاب��ت انتخابات 
دوازدهمین دوره ریاس��ت جمه��وری پای در 
کان��ال 81 هزار واحدی گذاش��ت و هفته را با 
حفظ این کانال به پایان رس��اند. بدین ترتیب 
در این بازه زمانی بازار س��هام بهترین عملکرد 
را در مقایسه با بازارهای موازی چون بازار سکه 
و ارز و حتی س��ود بانکی به ثبت رس��اند. یکی 
از نکات مثبت بازار س��هام در دو ماه اول سال، 
رشد آهسته اما پیوسته بازار بود به طوری که به 
جز واکنش خیلی مثبت بازار سرمایه به نتیجه 
انتخابات در 30 اردیبهشت در بیشتر روزهای 
معامالتی فروردین و اردیبهشت حرکت به دور 
از هیجان زدگی در بازار خودنمایی می کرد. این 
آرامش همراه با رشد از همان روزهای آغازین 
س��ال نو، نوید بخش روزه��ای بهتر بود. بهنام 
بهزادفر، مدیر امور اعض��ای کانون کارگزاران، 
در ای��ن رابطه ب��ا تاکید بر اینکه امس��ال باید 
تجدیدنظ��ر در س��ود بانکی به س��رعت انجام 

ش��ود، اظهار داش��ت: در ص��ورت کاهش نرخ 
س��ود بانکی یا کاهش اخت��الف بین نرخ تورم 
و نرخ س��ود بانکی می توان انتظار داشت بازار 
س��رمایه امسال به رشد خوبی دست پیدا کند. 
این کارشناس مس��ائل مالی یکی از مهم ترین 
نق��اط قوت ب��ازار س��رمایه را پیش بینی ناپذیر 
بودن آن دانس��ت و گفت: با توجه به اینکه در 
بازار س��رمایه برخالف بازارهای موازی س��قف 
سودآوری سرمایه گذار بسته نیست و هر میزان 
سود از سوی س��رمایه گذار امری طبیعی تلقی 
می ش��ود، بنابراین پیش بینی پذیر نبودن بازار 
س��رمایه یکی از مهم ترین نقاط قوت این بازار 
اس��ت. همان طور که گفته شده با وجود اینکه 
رشدهای اخیر خیره کننده نبوده اما بعد از یک 
ماراتن نفسگیر، ضرورت و لزوم استراحت بیش 
از پیش در بازار احس��اس می ش��ود. به همین 
دلیل نوس��ان منفی نه دور از انتظار است و نه 
بعید. به همین دلیل بازار به اصالح قیمت ها تا 
امروز واکنش هیجانی نشان نداده است. شاهد 
این ادعا هم شاخص اثر گذار بازار سرمایه یعنی 
حف��ظ جریان نقدینگی و قفل نش��دن بازار در 
صف های فروش اس��ت. مصطف��ی امیدقائمی، 

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مهر آیندگان 
با تاکید بر این نکته و اش��اره به اینکه به طور 
کلی مسیر بازار س��رمایه صعودی است، اظهار 
داش��ت: روند بازار س��رمایه رو به بهبود است، 
همچنین اخبار خوب از بازارهای جهانی، رشد 
قیم��ت نف��ت و تثبیت قیمت ه��ا در بازارهای 
جهان��ی می توان��د ش��رایط صنایع ص��ادرات 
محور را بهتر از س��ال گذش��ته بهبود ببخشد. 
وی مشخص شدن سیاس��ت های آینده دولت 
را مهم ترین عامل رش��د با ثبات بازار س��رمایه 
دانس��ت و اف��زود: ب��ا توجه به گش��ایش های 

گذشته وضعیت صنایع رو به بهبود است.
ماه گذش��ته در مجموع ح��دود 16 میلیارد 
و 462 میلیون س��هم ب��ه ارزش حدود 3500 
میلی��ارد توم��ان معامله ش��ده که ب��ا حذف 
معام��الت بلوکی، متوس��ط حج��م معامالت 
روزانه در ای��ن بازه زمانی حدود 780 میلیون 
برگه س��هم بوده اس��ت. بدین ترتیب متوسط 
این دو متغیر نسبت به ماه پایانی سال گذشته 
رشد بیش از 30 درصدی را تجربه کرده است. 
ای��ن آمارها حاکی از این اس��ت ک��ه هرچند 
ب��ورس این روزها هنوز از دوران اوج خود دور 

اس��ت، اما بدون ش��ک فاصله خود را از دوران 
رکود بیشتر کرده و به مثابه یک دونده خود را 
ب��رای حرکت مجدد یا حتی جهش بلند آماده 
می کند. مه��دی طحانی، مدیرعامل ش��رکت 
مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه نیز با اشاره به 
واکنش مثبت بازار س��رمایه به نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری، صعود شاخص به سوی قله 
90 ه��زار واح��دی را پیش بینی کرده اس��ت. 
وی ع��الوه بر تاثیر مثبت انتخاب مجدد دکتر 
روحانی در مسند ریاست جمهوری به اهمیت 
فص��ل برگزاری مجامع اش��اره ک��رد و گفت: 
توجیه رش��د شاخص در ش��رایط فعلی وجود 
دارد؛ مش��روط به اینکه دول��ت و بدنه اجرایی 
به عملیاتی شدن سیاست ها و برنامه ها سرعت 
بدهند. ناگفته روش��ن اس��ت که هن��وز برای 
نتیجه گی��ری نهایی ی��ا پیش بینی درخصوص 
وضعیت بازار تا پایان س��ال زود اس��ت و همه 
چی��ز تا حدود زیادی ب��ه وضعیت آتی اقتصاد 
و س��ایر بازارها گ��ره خورده، ام��ا آنچه امروز 
مبنای قضاوت از آینده اس��ت، امید حاصل از 
رفع ریس��ک های سیستماتیک و گشایش های 

سیاسی و اقتصادی است. 

معامله گران بورس منتظر ارائه برنامه های دولت دوازدهم

رشد آهسته اما پیوسته، نویدبخش روزهای بهتر است

خبر

IFRS  از مالک های سنجش عملکرد 
بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس گفت: اجرای IFRS به افزایش شفافیت، 
کارایی و ارزش گذاری منصفانه در بازار سرمایه کمک می کند و 
یکی از مهم ترین مالک های سنجش عملکرد بازار است. شاپور 
محمدی در پانزدهمین همایش ملی حس��ابداری افزود: پیش 
از آنکه به بحث گزارش��گری مالی بین المللی وارد ش��ویم باید 
به این نکته اش��اره کنم که جایگاه حسابداری و حسابرسی در 
کش��ور از اهمیت بس��زایی برخوردار است. سخنگوی سازمان 
بورس با تاکید بر اینکه حوزه حس��ابداری و حسابرسی همواره 
رو به پیش��رفت بوده، بیان کرد: تاثیر حس��ابداری در توس��عه 
اقتصادی کش��ور مشهود است و شاید بتوان گفت بازار سرمایه 
به عنوان یکی از عمده ترین بخش های اقتصاد ملی، بیش��ترین 
بهره را از دانش حس��ابداری برده اس��ت. محم��دی ادامه داد: 
تصور فعالیت رو به رش��د بازار س��رمایه در مقطع فعلی، بدون 
دانش حس��ابداری و حسابرس��ی امکان پذیر نیست و صرفا با 
تحلی��ل صنعت و اخبار نمی توان انتظار کارای��ی از این بازار را 
داشت. رئیس سازمان بورس به فلسفه دانش حسابداری اشاره 
و تاکید کرد: حسابداری از تئوری های متنوعی برخوردار است، 
ما باید ارزش رشته حس��ابداری و حسابرسی را حفظ کنیم و 
کیفیت تئوری های این ح��وزه را بهبود دهیم. محمدی ادامه 
داد: عالوه بر بازار س��رمایه، اعمال حاکمیت شرکتی و افزایش 
اثر بخش��ی و کارآمدی شرکت ها به دانش حسابداری وابسته و 
حسابدار نگهبان ارزش بنگاه های اقتصادی است. وی ادامه داد: 
گزارش های مالی برای سرمایه گذار، سیاست گذاری های کالن 
دولتی، تس��هیالت دهنده، بیمه ها و بان��ک مرکزی از اهمیت 
بس��زایی برخوردار اس��ت و بدون دسترس��ی به اطالعاتی که 
محصول حوزه حس��ابداری و حسابرسی است، تصمیم گیری 
برای فعاالن اقتصادی حقیقی و حقوقی امکان پذیر نیست. در 
ادامه رئیس سازمان بورس به موضوع انتشار صورت های مالی 
با اس��تانداردهای بین المللی اشاره کرد و گفت: طی سال های 
گذشته در کشور، صاحب نظران حسابداری اقدامات مثبتی برای 
انتشار صورت های مالی با استاندارد های بین المللی انجام داده اند 
و از س��ال 1389 این بحث به س��ازمان بورس وارد شده است. 
سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه از مهم ترین خروجی های 
IFRS، ارزش گذاری منصفانه و افزایش شفافیت است، گفت: 
هنگام درخواست سازمان بورس برای ورود بازار سرمایه کشور 
به آیسکو، انتشار صورت های مالی با استاندارد بین المللی، یکی 
از الزامات بود. وی با اشاره به اینکه زبان مشترک در گزارش های 
مالی از الزمه های جذب سرمایه گذار خارجی و ورود به عرصه 
بین المللی است، گفت: انتشار صورت های مالی با استاندارد ملی 
به معنای عدم ش��فافیت نیست اما برای ارتباط با شرکت های 
مط��رح بین المللی و بانک های معتبر دنیا انتش��ار صورت های 
مالی با اس��تانداردهای بین المللی، گریز ناپذیر است.  محمدی 
ادامه داد: بر همین اساس سال گذشته سازمان بورس و اوراق 
بهادار با مش��ارکت سازمان حسابرسی و بانک مرکزی موضوع 
انتش��ار صورت های مالی با استاندارد بین المللی را بررسی کرد 
و پس از جلسات متعدد نحوه اجرای آن برای سال 96 تعیین 
شد. سخنگوی س��ازمان بورس ادامه داد: طی فراخوانی اعالم 
ش��د عالوه بر بانک ها و بیمه ها شرکت های بزرگ که بیش از 
1000 میلیارد تومان سرمایه دارند باید صورت های مالی خود را 
در قالب IFRS منتشر کنند. وی ادامه داد: قطعا در سال اول 
انتش��ار گزارش های مالی با قالب بین المللی، مشکالتی وجود 
خواهد داش��ت که قابل درک اس��ت و با کمک حس��ابداران و 
حسابرس��ان حل خواهد شد و در جایی که الزم است قوانین، 
رویه ها و نحوه اجرا تغییر کند، قطعا اقدامات الزم انجام می شود. 
رئیس سازمان بورس با بیان اینکه سازمان حسابرسی ترجمه 
نحوه اجرای IFRS را در اختیار عموم قرار داده است، افزود: در 
تارنمای رسمی سازمان بورس، صفحه     IFRS فعال است و با 
مراجعه به آن می توان اقدامات انجام شده و صورت جلسه های 
مربوط به آن را مش��اهده کرد. در پایان رئیس سازمان بورس 
و اوراق به��ادار تاکی��د کرد: اجرایی ش��دن IFRS تنها عامل 
توس��عه بازار سرمایه نیس��ت اما به افزایش شفافیت، کارایی و 
ارزش گذاری منصفانه در بازار سرمایه کمک می کند و یکی از 

مهم ترین مالک های سنجش عملکرد بازار است. 

پول ها به بورس برمی گردد
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که افزایش نرخ های جهانی 
نفت و فلزات اساس��ی در هفته  گذش��ته باعث شد که حجم و 
ارزش معامالت در تاالر شیش��ه ای ب��ورس تهران افزایش پیدا 
کن��د. به گزارش مهر، بهزاد موالیی، کارش��ناس بورس در این 
خصوص گفت: بازار سرمایه هفته خوبی را سپری کرده است و 
با اقبال بازار به اکثر سهم ها در هفته جاری رو به رو بودیم. اکبر 
حامدی، یکی از کارگزاران بورس نیز در پاسخ به این سوال که 
طبق مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار بانک ها ملزم به واگذاری 
صندوق های س��رمایه گذاری ش��دند؛ آیا ای��ن مصوبه تاثیری 
در ب��ازار دارد؟ گفت: با این بخش��نامه امیدواریم پول به بازار 
س��رمایه برگردد و قطعا نقدینگی تازه ای به بازار وارد می شود؛ 
یکی از معضالت اساس��ی بازار س��رمایه در حال حاضر کمبود 
نقدینگی است که امیدواریم بخشی از آن به این صورت جبران 
ش��ود. به گفته وی، ش��رکت های های تک یا با تکنولوژی باال 
پدیده ای نو در بازار س��رمایه هستند که از طرق مختلف مانند 
صندوق های جس��ورانه تامین مالی می شوند. مصطفی محمد 
باقری، کارش��ناس بورس گفت: انتش��ار انواع صک��وک، اوراق 
بهادار با درآمد ثابت و عرضه های عمومی س��هام این شرکت ها 
به س��رمایه گذاران جدید و ورود سرمایه جدید به شرکت ها از 
روش های دیگر تامین مالی شرکت های های تک یا شرکت های 
دانش بنیان است. کیوان شیخی، کارشناس بازار سرمایه نیز در 
خصوص علت مثبت دانستن کارشناسان چشم انداز بازارسرمایه 
درس��ال جاری گفت: نزدیکی به مجامع شرکت های بورسی و 
گزارش های سه ماهه و همچنین بستن صورت های مالی پایان 

سال 95 چشم اندازها را برای سرمایه گذاران مثبت می کند. 

»ولساپا« نخستین EPS سال 96 را 
منتشر کرد

شرکت لیزینگ رایان سایپا نخستین پیش بینی درآمد هر 
س��هم سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 96 )حسابرسی 
نش��ده( اصالحی��ه را منتش��ر ک��رد. ب��ر مبن��ای اطالعات 
دریافتی از ش��رکت لیزینگ رایان س��ایپا پیش بینی درآمد 
هر س��هم برای س��ال منتهی به 29 اسفندماه 96 با سرمایه 
4.520.000 میلی��ون ریال مبل��غ 300 ریال به طور خالص 
پس از کسر مالیات اس��ت. این اطالعیه بدون تغییر نسبت 
به گزارش قبل برای س��ال مالی منتهی به 29 اسفندماه 96 
منتش��ر شده است. شایان ذکر است شرکت در گزارش فوق 
آخرین پیش بینی س��ال مالی منتهی به 30 اسفندماه 95 را 
با 10درصد تعدیل مثبت نس��بت به گزارش قبل به ازای هر 

سهم 316 ریال سود اعالم کرده است. 
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شرکت ها و مجامع

نماگر بازار سهام

از آرزوی یک معامله ساده تا طراحی 
ابزارهای پیشرفته 

کارش��ناس ارشد بازار س��رمایه به روند توسعه و پیشرفت 
بورس کاال طی حدود 14 س��ال اخیر اش��اره کرد و گفت: به 
ی��اد دارم که در اوای��ل دهه 1380 خیلی ه��ا ناموفق بودن 
معامله محصوالت فلزی در بورس فلزات را مطرح می کردند 
اما در آن زمان با حمایت مس��ئوالن ارشد اقتصادی کشور، 
ذوب آهن اصفهان به معامالت بورس ورود پیدا کرد و امروز 
ش��اهد بورسی تاثیرگذار و مفید برای اقتصاد کشور هستیم. 
به گزارش ایلنا، علیرضا عس��گری مارانی اف��زود: آرزوی آن 
زمان مس��ئوالن، رونق معامالت کاالهای مختلف در بورس 
و فاصل��ه گرفتن از روش های س��نتی در روند دادوس��تدها 
ب��ود اما به هم��ت تالش های صورت گرفت��ه و حمایت های 
دول��ت، امروز انواع کااله��ا به همراه مش��تقاتش در بورس 
کاال آن هم با روش های مختلف معامله می ش��ود که عمدتا 
تم��ام کاالهایی که با نیم یا یک درص��د تولید ناخالص ملی 
هس��تند در این ب��ازار مالی دادوس��تد می ش��وند؛ عالوه بر 
این ش��اهد طراحی و به کارگیری ابزارهای مالی پیش��رفته 
همچون قراردادهای آتی و آپش��ن در بورس کاال هس��تیم 
ک��ه ثمرات زیادی را برای بازاره��ای کاالیی و اقتصاد دارد. 
عسگری مارانی که در مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان 
س��هام بورس کاالی ایران در جایگاه ریاست مجمع نشسته 
بود، اظهار داش��ت: وقتی به عملکرد ب��ورس کاالی ایران با 
توجه به عمر حدود 14 س��اله اش در مقایسه با عمر بیش از 
50 س��اله بورس در ایران نگاه می کنی��م و اینکه بورس کاال 
هم اکنون ح��دود 40 درصد گردش مالی کل بازار س��رمایه 
را به خود اختصاص داده اس��ت، ب��ه حجم باالی اقدامات و 
تالش های این نهاد پی می بریم. این کارش��ناس ارش��د بازار 
س��رمایه در پایان عنوان کرد: ادامه فعالیت های بورس کاال 
در حوزه صنعتی و معدنی، پتروشیمی و فرآورده های نفتی، 
کشاورزی و توسعه بازارهای مالی همگی در راستای سالمت 
اقتصادی ب��وده و امید می رود ب��ا حمایت های جدی دولت 
دوازدهم از بورس کاال، ش��اهد ارتقای ش��فافیت اقتصادی و 

جایگاه تولید محصوالت ایرانی باشیم. 

زیرساخت های راه اندازی بازار مشتقه 
ارز در بورس کاال فراهم است

راه ان��دازی بازار مش��تقه ارزی در قال��ب قراردادهای آتی 
و آپش��ن به منظور پوش��ش ریس��ک نوس��انات نرخ ارز از 
برنامه ه��ای اقتصادی دولت دوازدهم ب��وده و در این زمینه 
زیرس��اخت های الزم در ب��ورس کاالی ایران فراهم اس��ت. 
مدیرعام��ل بورس کاالی ای��ران در مجم��ع عمومی عادی 
ساالنه صاحبان سهام این بورس در خصوص راه اندازی بازار 
مشتقه ارزی گفت: بحث پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در 
سیس��تم بانکی به مبادالت بین بانکی ارز و در بازار سرمایه 
به راه اندازی بازار مش��تقه ارزی در قالب قراردادهای آتی و 
آپش��ن مرتبط است که در حوزه پوش��ش ریسک نوسانات 
نرخ ارز در بازار مش��تقه، ب��ورس کاالی ایران از همه لحاظ 
آماده است. حامد سلطانی نژاد اظهار داشت: برای راه اندازی 
بازار آتی ارز، دس��تورالعمل ها تدوین شده، نرم افزارها آماده 
و تس��ت ش��ده و همچنین با توجه به مصوبه راه اندازی این 
بازار در شورای عالی بورس تنها در انتظار اعالم بانک مرکزی 
به عنوان متولی بازار ارز کش��ور هس��تیم. مدیرعامل بورس 
کاالی ایران به مطرح ش��دن بحث پوشش ریسک نوسانات 
ن��رخ ارز در هیأت دولت نیز اش��اره ک��رد و گفت: این مهم 
از برنامه ه��ای اقتصادی دولت دوازدهم اس��ت و با توجه به 
اقدامات انجام ش��ده، در حوزه راه اندازی بازار مش��تقه ارزی 
در قال��ب قراردادهای آتی و آپش��ن، همه زیرس��اخت ها در 
بورس کاالی ایران فراهم است. همچنین در مجمع عمومی 
عادی ساالنه صاحبان سهام بورس کاال، سود 150 ریالی بین 

سهامداران تقسیم شد. 

کاهش شاخص های آسیایی در پی افت 
قیمت نفت

کاهش چش��مگیر قیمت نفت در روزهای گذشته موجب 
افت بسیار ش��دید قیمت سهام ش��رکت های انرژی شد در 
حالی ک��ه بورس های آس��یایی به دلیل افت قیمت س��هام 
این قبیل ش��رکت ها، با نزول دس��ته جمعی مواجه ش��دند. 
اف��ت قیمت نفت در روزهای گذش��ته موج��ب کاهش دالر 
اس��ترالیا و نیوزیلند شد در حالی که پوند انگلیس نیز روند 
نزولی را در پیش گرفت. ش��اخص های اصلی در بورس های 
توکیو، س��یدنی، س��نگاپور با افت ش��دیدی همراه شدند و 
سقوط سهام شرکت های انرژی در این بازارها محسوس بود. 
تصمی��م اوپک مبنی بر محدودیت در میزان تولیدات منجر 
ب��ه کاهش قیمت نفت ش��د و ارزش ای��ن کاال به کمترین 
میزان نس��بت به سه هفته گذشته معامله شد. این در حالی 
اس��ت که قیمت کاالهای اساسی نیز روند نزولی را در پیش 
گرف��ت. پوند انگلیس نیز در پی احتمال پیروزی ترزا می  در 
انتخابات آتی بریتانیا در ماه آینده با روند کاهشی مواجه شد. 
پس از حمله تروریس��تی منچستر که منجر به کشته شدن 
حداقل 22 نفر ش��د، رقابت های انتخابات��ی بریتانیا متوقف 
ش��د و اکنون احزاب سیاسی قصد دارند بار دیگر رقابت های 
انتخاباتی خود را از س��ر بگیرند. انتخابات سراسری بریتانیا 
قرار است هشتم ژوئن برگزار شود و نظرسنجی هایی که قبل 
از وقوع این حمله تروریس��تی انجام ش��ده بود نشان داد که 
حزب کارگر فاصله خود را با محافظه کاران کمتر کرده است 
ولی حزب محافظه کار هنوز ش��انس بیشتری برای پیروزی 
دارد. افت پوند انگلس��تان در پی افزای��ش احتمال پیروزی 
حزب محافظه کار به رهبری ترزا می  پس از حمله منچستر 
رقم خورده اس��ت. در این بین، س��رمایه گذاران در آسیا در 
پی کاهش رش��د اقتصادی بریتانیا در چهار ماه ابتدای سال 
ذخایر پوند خود را به فروش رساندند. در چین، قیمت یوان 
با روند افزایش��ی همراه شده است در حالی که دولت چین 
اعالم داشته که فرمول محاسبات برابری دالر آمریکا با یوان 
چین در حال تغییر و به روز رس��انی اس��ت. بر این اس��اس، 
ش��اخص آتی اس اند پی آمریکا با اف��ت 0.1 درصدی همراه 
ش��د در حالی که ش��اخص تاپیکس ژاپ��ن 0.4 درصد روند 
منف��ی را از خود به جای گذاش��ت. در ای��ن بین، اس اند پی 
اس��ترالیا 0.7 درصد منفی ش��د و قیمت سهام شرکت نفتی 
ب��ی اچ پی اف��ت 2.3 درصدی را به ثبت رس��اند. ش��اخص 
کاس��پی کره جنوبی 0.4 درصد مثبت ش��د و شاخص اصلی 
بورس هنگ کنگ نیز 0.1 درصد افزایش داشت در حالی که 
شانگهای چین با رشد 0.1 درصدی معامالت را خاتمه داد. 

بورس کاال

بورس بین الملل
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بندرعباس- خبرنگار فرصت ام�روز - 
دس��تیار و مش��اور عالی فرمانده کل قوا 
ب��ا همراهی بیش از 50 نفر از اس��اتید و 
دانش��جویان دانش��گاه عالی دفاع ملی  از 
بخش های مختلف بندر ش��هید رجایی 
بازدید ک��رد. به گ��زارش واحد اطالعات 
و اخب��ار روابط عموم��ی اداره کل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان، س��ردار سرلش��کر 
"یحیی رحیم  صفوی" با حضور در دروازه 
طالیی اقتصاد ایران در جریان جدیدترین 
وضعیت عملیاتی بندر ش��هید رجایی در 
دوره پس��ابرجام قرار گرف��ت و با آخرین 
دستاوردهای فعاالن حوزه دریایی و بندری 
کشور آشنا شد .  مشاور عالی فرمانده کل 
قوا ضمن تمجید از ت��الش های صورت 
گرفت��ه و تقدیر از دس��تاوردهای حاصل 
ش��ده، ابراز امیدواری کرد ک��ه در آینده 

ش��اهد تحوالت بزرگی در حوزه اقتصاد 
دری��ا مح��ور باش��یم.  "محمدعلی اصل 
سعیدی پور" معاون امور بندری و منطقه 
ویژه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
در جریان این بازدید به بیان مأموریت های 
تخصصی س��ازمان بن��ادر و دریانوردی و 

حیطه فعالیت آن در صنعت حمل و نقل 
دریایی کش��ور پرداخت. وی ضمن اشاره 
به رش��د آمار عملکرد بزرگترین بندر در 
دوره پس��اتحریم و افزای��ش 33درصدی 
حجم عملیات کانتینری در سال گذشته، 
از پیامدهای مثبت حضور پررنگ خطوط 

کش��تیرانی بین المللی در بندر ش��هید 
رجایی سخن گفت. سعیدی پور در ادامه 
برنامه های کالن سازمان بنادر برای ارتقای 
جای��گاه بندر ش��هید رجای��ی در عرصه 
بین المللی را نیز تشریح کرد و توضیحاتی 
را در خصوص چشم انداز توسعه این بندر 
برای تبدیل شدن به یک بندر کانونی در 
منطقه مطرح نمود.وی خاطرنشان کرد: 
طی آینده ای نه چندان دور شاهد نصب 
تجهیزات استراتژیک جدید در بندر شهید 
رجای��ی خواهیم بود ک��ه تحولی عظیم 
 را در فرآینده��ای عملیات��ی و ارتباطات 
بی��ن المللی این بندر عظی��م تجاری در 
پی خواهد داش��ت. معاون ام��ور بندری 
اداره کل بن��ادر و دریان��وردی هرمزگان 
در پایان به س��واالت مطرح شده از سوی 
دانشجویان در خصوص نقش منطقه ویژه 

 اقتص��ادی بندر ش��هید رجایی در جذب 
س��رمایه گذاری های داخل��ی و خارجی، 
طرح های توسعه و زیرساخت های پدافند 
غیرعامل در این بندر، راهکارهای ارتقای 
جای��گاه این بندر در س��طح بنادر جهان 
و... پاسخ گفت. الزم به ذکر است، سردار 
صفوی دس��تیار و مش��اور عالی فرمانده 
معظم کل قوا در امور نیروهای مس��لح با 
همراهی اس��اتید و دانش��جویان دانشگاه 
عالی دفاع مل��ی در جریان برنامه بازدید 
میدانی از پیش��رفته ترین بندر کانتینری 
ای��ران از بخش های مختلف این مجتمع 
بندری ش��امل بندر نفت��ی خلیج فارس، 
پایانه ه��ای یک و دو کانتین��ری، پایانه 
جنرال کارگو )کاالهای متفرقه و عمومی(، 
اراضی پش��تیبانی  و سرمایه گذاری های 

انجام شده دیدن کرد.

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل 
ش��رکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر گفت: 
بزودی عملیات اجرایی  آب شیرین کن  مجتمع نوار 
ساحلی تنگستان آغاز خواهد شد.   به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر، 
مسعود نصوری در بازدید از محل اجرای این پروژه که 
باحضورمهندس باستی معاون عمرانی استانداربوشهر 
در شهرس��تان تنگستان انجام ش��د اظهار داشت: با 
اح��داث این پروژه آب ش��یرین کن آب ش��رب مورد 
نیاز 36 روس��تای شهرستان تنگس��تان وشهردلوار با 
جمعیتی بالغ بر 36 هزار و 500 نفر تامین خواهد شد. 
وی بیان کرد: این پروژه با 170 میلیارد ریال اعتبار و 
در مدت 18 ماه اجرایی می شود که دوره بهره برداری 
از آن نیز 15 س��ال خواهد بود. نصوری یادآورش��د :با 
بهره برداری از این پروژه ،میزان آب شرب تولیدی به 

7 هزار و 500 میلیون مترمکعب در طول ش��بانه روز 
خواهد رس��ید. وی گفت: در چند سال اخیر با توجه 
به کاهش میزان منابع تامین آب ش��رب روس��تاهای 
استان بوشهر بویژه آب تامین شده از محل خط کوثر 
استان ،احداث پروژه های آب شرین کن برای تامین 
آب پایدار روستاهای استان بوشهر اهمیت قابل توجهی 
پیدا کرده اس��ت.  وی ادامه داد: در این راستا با هدف 
تامین آب شرب پایدار درشهرستان جم وشهرسیراف 
 در س��ال گذش��ته نیز عملی��ات اجرایی پ��روژه آب 
شیرین کن سیراف با حضور وزیر نیرو آغاز شده که این 
پروژه نیز با تدابیر پیش بینی شده هم اکنون درحال 
اجرا می باش��د. نصوری یادآور شد: عالوه  برپروژه های 
یادش��ده جهت تامین آب ش��رب شهرستان عسلویه 
نیز ایجاد آب ش��یرین کن به میزان 5000مترمکعب 
نیزازدیگربرنامه های ش��رکت آب وفاضالب روستایی 

استان بوشهرمی باشد که با تامین اعتبارات الزم عملیات 
اجرایی آن نیز بزودی آغازخواهد گردید. دراین بازدید 
مهندس باستی تامین آب شرب سالم وبهداشتی را از 
مهم تری��ن دغدغه ها ی دولت ومحوري ترین اولویت 
درتامین نیازهای مردم اس��تان درشرایط خشکسالی 
وکم آبی درسال های اخیر عنوان نمود وگفت :درحال 
حاضرباتوجه به ش��رایط خشکس��الی وکمبود منابع 
تامین آب درکشور وازجمله استان بوشهر که متاسفانه 

کمت��راز 10درصد از آب مصرف��ی آن ازمنابع داخلی 
اس��تان وبقیه از منابع خارج ازاستان تامین می شود 
اس��تان برنامه های مختلفی رادردست اقدام دارد که 
ازجمله این اقدامات ایجادآب شیرین کن ها درمناطق 
ساحلی به منظورتامین منابع مطمئن وپایدارآب شرب 
می باش��د . به این منظور درسال گذشته بهره برداری 
ازآب ش��یرین کن 10هزارمترمکعبی کنگان ونیزآب 
شیرین کن 10هزارمترمکعبی شهربوشهر بهره برداری 
به انجام گردید.همچنین درس��ال گذش��ته عملیات 
اجرایی آب ش��یرین کن جهت تامین آب شهرستان 
جم ونیزشهرسیراف آغازگردید ودرتکمیل ظرفیتهای 
موردنیازجهت تامین آب ش��رب شهربوشهر به زودی 
آبش��یرین کن 35هزارمترمکعب��ی این ش��هرنیزآغاز 
خواهدش��دکه ان شاهلل با اتمام این پروژه ها مشکالت 

آب شرب دراین شهرستان هامرتفع خواهدشد. 

ارومی�ه- خبرنگار فرص�ت ام�روز - مدیرکل  
مخابرات استان آذربایجان غربي در این نشست خبري 
با اش��اره به  بحث هاي فني و زیرساختي که در استان 
انجام گرفته است، گفت : در ۴۲ شهر و روستاي استان 
پوشش 3G و ۴G ایجاد شده و۲۲0کیلومتر فیبر نوري 
نیز در سال ۹5 در استان اجرا شده است .  دکتر اسمعیل 
زاده ادامه داد : هم اکنون بعد از دسترسي روستائیان به 
تلفن ثابت ، تالش داریم بس��تر اینترنت را براي روستا 
ه��ا  فراهم نمایی��م و بدین منظور در 108 روس��تا با 

تکنولوژي wifi دسترسي به اینترنت را فراهم کردیم 
و به100روستاي دیگر نیز سرویس adsl واگذار کردیم.  
ایشان در ادامه بحث اینترنت روستاهاي استان گفت : 
در س��ال ۹6 برنامه جامعي براي دسترسي روستاییان 
به اینترنت داریم وتا پایان امسال جشن دسترسي همه 
روستاییان به اینترنت را خواهیم داشت . دکتر اسمعیل 
زاده پهناي باند را یکي از مس��ائل اساسي مخابرات نام 
برد وخاطر نشان کرد هم اکنون ما در واگذاري پهناي 
باندهیچ مش��کلي نداریم ومي توانیم هر پهناي باندي 

را واگ��ذار کنیم . مدیر مخابرات اس��تان افزودند: همه 
تالش هاي مجموعه مخابرات و فناوري اطالعات باید 
در راس��تاي خدمت به مش��تریان و رضایت مشتریان  
باشد و تصریح کرد ارتقاء و پشتیباني سرویس ها یکي از 
موضوعات مهم مخابرات مي باشد . الزم به ذکر است که 
مدیر کل مخابرات استان در این جلسه از تمامی اصحاب 
رسانه در انعکاس و پوشش خبری این مجموعه قدرداني 
نموده و از اصحاب رس��انه به عنوان  پیشتازان عرصه و 

ارتباطات یاد نمودند.

ساری - دهقان - مدیر امور آبفاشهری قائمشهر از 
اجرای 5ه��زار و 160 متر عملیات لوله گذاری فاضالب 
در اقطار۲00، 315، ۴00 و 500 میلی متر در این شهر 
طی یک س��ال گذش��ته خبر داد و گفت: ب��رای اجرای 
طرحهای فاضالب در قائمش��هر ۴70 کیلومتر ش��بکه 
فاضالب  نیاز است. به گزارش خبرنگارمازندران، مهندس 
عبدالرضا س��عیدی، با بیان اینکه بخش��ی از اعتبارات 
اجرای طرحهای فاضالب در قائمشهر از طریق تسهیالت 
بانک توسعه اس��المی تامین خواهد شد، افزود: در حال 
حاضر عملیات لوله گذاری فاضالب در خیابانهای اصلی 
 نیما، بصیرت، بیست متری چشمه، سجاد ، مهمانسرا، 

پیام آوران و کوچه های منشعب آن اجرا شد. وی، ادامه 
داد: در مجموع م��دول اول و دوم تصفیه خانه فاضالب 

حدود 183 هزار نفر در این شهر تحت پوشش طرحهای 
فاضالب قرار می گیرند. مدیر امور آبفاشهری قائمشهر، در 
بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به بهسازی، بازسازی 
و تغییر منصوبات ۴ حلقه چاه طی یک سال اخیر در این 
امور اظهار داشت: با این اقدام 100 لیتر در ثانیه به توان 
تامین آب شرب مشترکین افزوده شد. مهندس سعیدی، 
با بیان اینکه  آب شرب مشترکین این امور در مجموع از 
طریق ۲۲ حلقه چاه با ظرفیت 850 لیتر در ثانیه تامین 
می ش��ود، افزود:  طی س��ال گذشته  3هزار و 6۴۲ متر 
توس��عه شبکه ، 5هزار و 55۲ متر اصالح شبکه  و 367 
مورد استاندارد سازی خطوط آبرسانی انجام و نسبت به 

رفع 3هزار و ۹58 مورد اتفاقات شبکه اقدام شد. مهندس 
سعیدی، تعویض 188۲ کنتور و  ۴00 بازدید دانشجویی 
را از دیگر اقدامات این امور در سال ۹5 عنوان کرد. مدیر 
امور آبفاشهری افزود: در سال جاری اقدامات و برنامه هایی 
همچون بازس��ازی و نوسازی ش��بکه توزیع و توسعه به 
میزان 16 کیلومتر، خرید زمین و تجهیز یک حلقه چاه،  
انتخاب مشاور برای مطالعه و بازنگری شبکه و ایستگاه 
پمپاژ ، مطالعه تله متری و انرژی  وبازس��ازی و نوسازی 
ایس��تگاه پمپاژ ، بهسازی چاه و س��رویس دیزل ژنراتور 
در دس��تور کار قرار دارد. گفتنی اس��ت امور آبفاشهری 

قائمشهر دارای 5۹ هزار و 56۲  مشترک می باشد.

اراک- خبرن�گار فرصت ام�روز - مدیرعامل 
شرکت آلومینیوم ایران)ایرالکو( گفت: کارگاه تولید 50 
هزار تنی بیلت در این ش��رکت به بهره برداری رسید 
که توس��عه و پیش��رفت ایرالکو با این فناوری، شتاب 
بیش��تری می گیرد. بهمن اخوان افزود: س��اخت این 
کارگاه تخصصی از فروردین ماه س��ال ۹۲ با همکاری 
شرکت های N.F.C بخارا فن آوران، مانا و بالد مرکزی 
آغاز شده اس��ت.  وی ادامه داد: این کارگاه با اعتباری 
بالغ بر 70 میلیارد ریال، اعتبار ریالی و همچنین پنج 
میلیون دالر س��اخته شده اس��ت.  مدیرعامل شرکت 
آلومینی��وم ایران)ایرالکو( اظهار کرد: این کارگاه دارای 

۲ کوره چرخش��ی با ظرفیت های 30 و 50 تن است، 
که توان تولید س��الیانه این طرح عظیم، 50 هزار تن 
بیلت یا شمش��ال است.  وی گفت: رفع نقص کیفیت 
بیلت و ارتقای آن تا رس��یدن به س��طح بین المللی و 
قابل عرضه در بازارهای جهانی همواره مورد نظر واحد 
بازرگانی، کیفیت و تولید این شرکت بوده است، که با 
ساخت این کارگاه این مشکل تا حدود زیادی رفع شده 
است.  اخوان تاکید کرد: با ساخت این کارگاه تخصصی 
به جای صادرات محصول یک هزار پوندی که از ارزش 
افزوده ناچیزی برخوردار است، با تولید بیلت با کیفیت 
صادراتی، می توانیم 130 دالر ارزش افزوده ی بیشتر 

در ازای هر تن محصول به دس��ت می آید. وی اضافه 
کرد: در طرح جدید تولید بیلت و عملیات کنترل کیفی 

س��طح مذاب، بدون نیاز به اپرات��ور، به صورت لیزری 
صورت می گیرد و در خصوص گاز زدایی که همیشه 
ب��ه عنوان یکی از معض��الت در امر تولید محصول در 
ایرالکو وجود داشته است و با بهره گیری از طرح جدید، 
پس از اندازه گیری می باید میزان گاز 15 صدم س��ی 
 سی بر 100 گرم مذاب برسد. شرکت آلومینیوم ایران
) ایرالکو( به عنوان صنعت مادرتخصصی در تولید انواع 
شمش های آلومینیوم فعالیت دارد که در سال 1351 
در اراک تاس��یس شده است. این شرکت در مجموعه 
فضای کارگاهی به وس��عت ۲3۲ هکتار در کیلومتر 5 

جاده اراک - تهران واقع شده است.

زنج�ان- خبرن�گار فرصت امروز - رضایي مع��اون تحقیقات و 
منابع انس��اني و رئیس کارگروه مدیریت دانش شرکت توانیر طي نامه 
اي ، این ش��رکت را جزو ش��رکت هاي الگو در زمینه مدیریت دانش 
درصنعت آب وبرق کش��ور و قابل تطبیق با مدل س��ازماني بهره وري 
آسیایي APO و نیز داراي امتیاز قابل قبول در سطح توسعه معرفي 
کرد. آنچه در گذشته باعث برتری سازمان ها نسبت به یکدیگر می شد، 
نیروی انسانی، ماشین آالت و سرمایه  مادی بیشتر بود، در روزگار کنونی 
دیگر سازمان ها نمی توانند انتظار داشته باشند که تولیدات و خدماتی 

که قبالً باعث موفقیت آنها شده بود، در آینده نیز زمینه ساز ادامه حیات 
آنها گردد چرا که عامل اصلی تمایز و مزیت رقابتی سازمان ها در عصر 
ارتباطات و تکنولوژی ، اطالعات و دانش بیش��تر آنها نس��بت به رقبا 
می باشد. شرکت  توزیع نیروي برق استان زنجان ، به منظور جلوگیری 
از به هدر رفتن دانش، تجربه و تخصص های خبرگان این شرکت نسبت 
 به پیاده س��ازی و اس��تقرار مدیریت دانش ، مطابق با مدل س��ازماني 
بهره وري آس��یایي APO اقدام کرده است. چارچوب مدیریت دانش 
APO درک مشترکی از مدیریت دانش در میان کشورهای آسیایی 

فراهم ک��رده و ب��ر ارزش این چارچوب، جهت کس��ب موفقیت های 
سازمانی تأکید می نماید. این چارچوب بر اساس تجربه عملی چندین 
کشور در آس��یا در زمینه مدیریت دانش و بهترین تجارب کشورهای 
آمریکایی، استرالیایی و اروپایی طراحی شده است. چارچوب مدیریت 
دانش APO چارچوبی ساده و جامع است که تمامی عناصر مربوط به 
یک راهکار مدیریت دانش را نشان داده و به عنوان مرجعی برای تمامی 
سازمان ها تلقی می شود. هدف این چارچوب بهبود عملکرد سازمانی با 

استفاده از مدیریت دانش است.

رشت- مهناز نوبری- دهمین مرحله اجراي 
طرح افزایش ایمني موتورس��واران وعابرین پیاده 
دراس��تان گیالن با تحت پوش��ش قرار دادن 50 
روس��تای اس��تان گیالن اجرا گردی��د. مهندس 
نازک کار، مدیرکل راه��داری وحمل ونقل جاده 
ای اس��تان گی��الن ضمن اعالم ای��ن خبر گفت: 
به منظ��ور آش��نایي موتورس��واران ب��ا مقررات 
راهنمای��ي و رانندگ��ي، رعایت ن��کات ایمني در 

هنگام موتورس��واري، افزایش اطالعات ترافیکي و 
پیشگیري از وقوع تصادفات دهمین مرحله طرح 
افزایش ایمنی تردد عابرین پیاده و راکبین موتور 
سیکلت به مرحله اجرا در آمد. مدیرکل راهداری 
وحمل ونقل جاده ای اس��تان گی��الن  افزود: در 
اجرای طرح مذکور 50 روس��تای تحت پوش��ش 
شهرستانهای رشت، سیاهکل، رودبار، صومعه سرا، 
تالش، ش��فت با توجه به تحلیل وضعیت موجود 

وشناسایی مکان های هدف انتخاب شدند. و طی 
5 روز آموزشهاي مربوط به شیوه استفاده صحیح 
و ایمن از موتورس��یکلت را  دریک محیط ش��ادو 
صمیمي فرا گرفتند. وی افزود:آموزشهاي مذکور 
شامل اجراي نمایش، برنامه هاي طنز، فرهنگي و 
مسابقات در یک فضاي شاد بودکه  عالوه بر راکبان 
موتور س��یکلت، خانواده هاي آن��ان هم به عنوان 
عابرین پیاده در این محیط آموزشي حضور یافتند. 

بازدید سرلشکر صفوی و دانشجویان دانشگاه عالی دفاع ملی از بندر شهید رجایی 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر :

عملیات اجرایی آب شیرین کن  مجتمع نوار ساحلی تنگستان به زودی آغاز خواهد شد

مدیرکل مخابرات استان آذربایجان غربي :

سال 96 جشن دسترسي همه روستاییان استان به اینترنت خواهد بود  

طی یک سال گذشته صورت گرفت

اجرای بیش از ۵ هزار متر عملیات لوله گذاری فاضالب در قائمشهر

مدیرعامل شرکت آلومینوم ایران:

کارگاه تولید ۵0 هزار تنی بیلت در ایرالکو به بهره برداری رسید

»APO معرفي توزیع برق استان زنجان به عنوان »شرکت الگو درپیاده سازي مدیریت دانش مطابق با

اجرای دهمین مرحله طرح افزایش ایمنی عابرین و موتورسواران

اخبار

پیام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به مناسبت 
تجلیل از حضور مردم جزیره قشم درانتخابات ۹6

 مردم خردمند و والیتمدار جزیره 
زیباي  قشم!

بندرعب�اس- خبرنگار فرص�ت امروز - 
حض��ور کم نظیر، حماس��ه س��از و ارزش آفرین 
مردم ش��ریف قشم و ملت بزرگ ایران در صحنه 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوري را 
ش��ادباش مي گویم! ش��کوه رویداد بیست و نهم 

اردیبهشت ۹6 آنچنان گسترده و ژرف بود که قلب مهربان مقام معظم 
رهبري را ش��ادمان نمود و بار دیگر جهانیان را به شگفتي واداشت . اگر 
نبود خواس��ت پروردگار آنجا که می فرماید : "إِنََّما أَْمُرُه إَِذا أَرَاَد َشْیًئا أَْن 
یَُق��وَل لَُه ُکْن َفَیُکوُن" ، اگر نبود تدبیر همه خدمتگزاران نظام جمهوري 
اسالمي ایران در هر جایگاه و با هر اندیشه اي  و اگر نبود امیدي که مردم 
نیکو سرشت و دیندار این سرزمین به آینده کشور خویش دارند این شور 
ش��گفتي ساز آفریده نمي شد. مردم قدرشناس و فهیم شهرستان قشم! 
ملت سرافراز ایران  چهار سال دیگر به اعتدال و عقلگرایي "بلي" گفت تا 
تاریخي اندیشمندانه بسازد. مردم خرمند ایران به تعادل و تعامل راي داد تا 
دوستیها را استوارتر کند و از دشمنیها بکاهد. امروز قاطبه مردم ایران نشان 
دادند که به این باور رسیده اند تا ماهی گیری را بیاموزند بجای آنکه طلب 
ماهی کنند. اکنون که دریاي حضور مردم در افق اندیشه و خرد جمعي، 
موج خروشاني از شادي و مهرورزي بر پا داشته است من و همکارانم در 
سازمان منطقه آزاد قشم نیز به عنوان قطره هایي از این دریاي نیلي و ناب، 
دست همه شما خوبان را با هر باور سیاسي که دارید به دوستي مي فشاریم 
 و مي دانیم که با کلید تدبیر مي توان قفل هر در سنگیني را گشود و دشت 
بنفشه زار و گل امید را به تماشا نشست.   مردم نجیب و اندیشمند جزیره 
قشم! از اینکه در گرماي  سوزنده جنوب، ساعت ها در صف راي گیري به 
پا ایستادید تا اینکه به نداي رهبر فرزانه مان، حضرت آیت اهلل خامنه اي 
)مد ظله العالي( لبیک بگویید و در تعیین سرنوشتتان انگشتان جوهري 
خود را چونان درفش کاویاني به نشانه پیروزي برافرازید، از شما سپاسگزارم 
و افتخارمیکنم که خدمتگزار شما عزیزان پرشور و با شعور هستم . زنده باد 
مردم همیشه در صحنه و تاریخ ساز جزیره قشم و زنده باد ایران و ایراني!

 گلبال بانوان و آقایان گلستان در جمع
 4 تیم برتر کشور

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - س��رمربی تیم گلبال اس��تان 
گلستان گفت: در مس��ابقات گلبال قهرمانی کشور، تیم های مردان و 
بانوان گلستان با دو برد و یک شکست به جمع چهار تیم برتر راه پیدا 
کردند.به گزارش روابط عمومی ورزش و جوانان گلستان اسکندری اظهار 
داش��ت: مسابقات گلبال قهرمانی نابینایان و کم بینایان آقایان و بانوان 
کشور در دسته های مختلف ) دسته یک، دسته دو و دسته سه( از ۲5 
اردیبهشت ماه به مدت یک هفته با حضور تیم های ۲6 استان به میزبانی 
بابلسر استان مازندران در اردوگاه شهید عظیمی این شهرستان برگزار 
ش��د.وی افزود که ۲ تیم گلبال بانوان وآقایان گلستان در این رقابت ها 
توانستند با غلبه بر حریفان به جمع ۴ تیم برتر این دوره از مسابقات راه 
یابند.به گفته وی، تیم گلبال مردان استان در دیدار رده بندی با نتیجه 5 
بر ۴ مغلوب قم شد و به مقام چهارم مسابقات رسید و تیم های کرمان 
و اردبیل نیز به ترتیب اول و دوم شدند.وی اضافه کرد: در بخش بانوان 
نیز تیم گلبال استان گلستان پس از یزد، کرمان و زنجان مقام چهارم 
را بدست آورد.اسکندری افزود: با توجه به آغاز اردوهای تیم ملی گلبال 
مردان و زنان کش��ور و اعزام تیم ها در پاییز س��ال جاری به مسابقات 
جهانی، رقابت های قهرمانی کشور بجای فصل پاییز در بهار برگزار شد 
که استعدادهای تیم ملی نیز شناخته شوند و شرایط شرکت در اردوها را 
داشته باشند.وی همچنین؛ نداشتن تمرینات کافی و مصدومیت 'سنتر' 
تیم گلس��تان را در نرسیدن تیم های استان به مدال موثر بیان کرد و 
 ابراز امیدواری نمود که در مس��ابقات لیگ دسته یک کشور با توجه به 
برنامه ریزی های بعمل آمده گلستان جزو تیم های مدعی و گزینه های 

صعود به لیگ برتر باشد.

رونمایی از نخستین ارکستر ویژه 
ایران»لگاتو«درگرگان

گرگان- خبرن�گار فرصت ام�روز - به گ��زارش روابط عمومی 
بهزیستی استان، نخستین ارکستر ویژه ایران»لگاتو« باگروه نوازی 18 
معلول کم توان ذهنی هنرمندازشش استان کشور شامگاه دیروز دوشنبه  
یکم خرداد با حضور مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی،مدیرکل بهزیستی 
ومدیرکل امور اجتماعی وفرهنگی اس��تانداری در مجتمع آموزش��ی و 
رفاهی بهزیستی گلستان در توسکستان گرگان رونمایی شد. نخستین 
گردهمایی اعضای این ارکس��تر ملی که از ش��ش استان کشور استان 
فارس، مازندران، تهران، گیالن، گلستان و خراسان رضوی می باشند با 
حمایت اداره کل بهزیستی گلستان به مدت ۴ روز در اردوگاه آموزشی 
ورفاهی توسکس��تان گرگان با هدف گروه ن��وازی و کارگاه های آموزش 
برگزار شد.مدیرکل بهزیستی استان طی سخنانی دراین مراسم گفت: 
ازجمله سیاستهای بنیادین سازمان بهزیستی کاهش مراکز نگهداری 
معلولین،آم��وزش وبکار گیری همه امکانات جامعه بش��کل مس��اوی 
درراستای توانمندسازی آنان است که طی سالهای اخیر شاهد برچیده 
شدن این مراکز ونگهداری آنان درکنار خانواده ها هستیم.دکتر غفاری 
ابراز امیدواری نمود، نگاه محدودیت به معلوالن در جامعه برداشته شود تا 
بتوانند این عزیزان به راحتی به زندگی خود ادامه دهند زیرا  تنها تفاوت 
ی��ک فرد عادی با کم توان ذهنی تنها در این اس��ت که افراد کم توان 
ذهنی نیاز به تکرار بیش��تر دارند. ایشان درخصوص توانمندی های این 
هنرمندان خاطرنشان ساخت:تا کنون معلوالن تحت پوشش بهزیستی 
استان گلستان در 5 جشنواره تئاتر معلوالن منطقه ای و یک جشنواره 
تئاتر معلوالن کشوری شرکت کردند و توانستند مقام نیز کسب کنند 
ودر راستای این اهداف است که امروز با تالش مرکز بهکوش نخستین 
ارکس��تر ملی ویژه ایران با نام "لگاتو" متشکل از معلوالن سطح کشور 

تشکیل و به ثبت رسیده است..

جلسه شورای مدیران مخابرات منطقه 
گلستان برگزار شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - در این جلس��ه که به مدیریت 
مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان و با حضور معاون ، 
مدیران و روس��ای ادارات ستادی و تابعه برگزار شد درخصوص بررسی 
عملکرد بخشهای مختلف  برنامه ریزی گردیده بود.مهندس شهمرادی 
مدیر مخابرات منطقه گلستان با تاکید بر اینکه   تمامی سطوح سازمان 
در راه تحقق یک هدف  که همان اجرای تکالیف محوله از سوی شرکت 
مخابرات ایران اس��ت حرکت کنند، گفت : همگی  باید درجهت منافع 
سازمانی حرکت کنیم و نسبت به اجرای احسن وظایف متعهد باشیم.وی 
با اشاره به تغییر در نگاه و رویکرد شرکت مخابرات ایران گفت: تکالیف 
محوله به ما بس��یار با اهمیت است وانتظار می رود همراهی و همدلی 
کارکنان موجب تسریع در اجرای این فعالیتها گردد.وی آگاهی مدیران 
از امورات زیرمجموعه ، اولویت بندی در وظایف محوله و مهم دانستن 
برخ��ی از پروژه ها ، تعریف کار و تش��ریح وظایف هرکدام از کارکنان ، 
حرکت نکردن برخالف سیاستهای ش��رکت و رفع عدم تعامالت بین 
حوزه ای را از عوامل تاثیر گذار در اجرای به موقع فرآیندهای و پروژه های 
کاری دانس��ت و افزود: باید با طرح ری��زی حرکتی جدید و رو به جلو 
، در راه تحق��ق هدف های در نظر گرفته تالش نمایی��م. در ادامه این 
جلسه عملکرد بخشهای مختلف ستادی و تابعه بررسی و به منظور حل 

مشکالت ،  راهکارهای الزم ارائه گردید.

اخبار

افزایش پهنای باند اینترنت مخابرات 
منطقه لرستان

خ�رم آب�اد- خبرن�گار فرص�ت امروز 
- مدی��ر مخابرات منطقه لرس��تان از افزایش 
پهنای باند اینترنت مخابرات در اس��تان خبر 
داد و گفت: س��رعت اینترنت در س��ال جاری 
افزایش یافته است. مهندس محمودی با بیان 
اینکه پهنای باند و س��رعت اینترنت مخابرات در لرس��تان افزایش 
یافته اس��ت، اظهار کرد: مخابرات در سال جاری پهنای باند خود را 
افزایش داده به همین دلیل سرعت اینترنت مخابرات نسبت به رقبا 
باالتر اس��ت . وی افزود: محدودیتی در پهنای باند اینترنت استان 
وجود ندارد و سرعت اینترنت مشترکان به خرید بسته درخواستی 
متقاضیان و همچنین فاصله محل استفاده مشترک با مرکز بستگی 
دارد. وی با توجه به اجرای پروژه ftth در استان ، تاکید کرد: برای 
استفاده سازمان ها نیز هیچ محدودیتی نداریم. سازمان ها می توانند 

حجم دلخواه خود را با هزینه ای مناسب بخرند.

توسط راه آهن شمال درحال انجام است
ترانزیت بیش از ۱۱ هزارتن نفت کوره از 

بندر امیرآباد به مقصد امارات
س�اری – دهق�ان - ب��ه گ��زارش خبرنگار 
مازندران،یوس��ف گران پاش��ا با اع��الم این خبر 
گف��ت: ب��ا توجه ب��ه این که حم��ل و نقل ریلي 
مزایایي همچون ایمن��ي حمل،کاهش ترافیک 
جاده ه��ا و کاهش خطر تصادف،کاهش مصرف 
سوخت، صرفه جویي اقتصادي و جلوگیري از آلودگي ها و نزدیک شدن 
به استانداردهاي زیست محیطي می باش��د، این نوع حمل و نقل مورد 
توجه کشورهاي مختلف جهان قرار گرفته است.مدیرکل راه آهن شمال 
افزود: برخورداري از موقعیت مناس��ب جغرافیایي خصوصا توریستي و 
تفریحي و قرار گرفتن در کانون برخي از مهم ترین کریدورهاي حمل و 
نقل ریلي نظیر ترکمنستان - ایران، اتصال ریلي بندر امیرآباد به شبکه 
ریلي راه آهن شمال و امتیازات و ویژگي هاي خاص مازندران سبب شد 
تا کشورهاي همسایه نیز براي ترانزیت بار از ایران به مقاصد مختلف به 
راه آهن توجه کنند.گران پاشا از ترانزیت بیش از 11 هزار تن نفت کوره 
وارده از بندرترکمن باشي در کشور ترکمنستان به بندر امیرآباد، به سمت 
بندرعباس جهت حمل به کشور امارات خبر داد و گفت: این میزان بار 
در دو بازه زماني5 روزه به مقصد حمل می گردد.وي از حمل 5۴76 تن 
نفت کوره دربازده زماني اول توسط 8۴ دستگاه واگن مخزن داربه مقصد 
اطالع دادو افزود: 55۴0 تن دیگر نیز توسط 10۴ دستگاه واگن بارگیري 
ش��ده و پس از انجام تشریفات اداري در چندروز آینده از بندر امیر آباد 
خارج خواهد شد. مدیرکل راه آهن شمال کل محموله قابل حمل در این 

ترانزیت را 100 هزار تن اعالم کرد.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر:
بیش از 7 میلیارد ریال از محل 

کمک های موسسات خیریه به نیازمندان 
کمک شد

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل کمیته امداد استان 
بوش��هر از کمک های نقدی و کاالیی س��ال گذشته  موسسات خیریه 
در حج��م هفت میلیارد و 685 میلیون ری��ال و پرداخت به نیازمندان 
خبر داد. به گزارش س��ایت خبری کمیته امداد، احمد لطفی مدیر کل 
کمیته امداد استان بوشهر در نشست بررسی فعالیت مراکز نیکوکاری، 
با قدردانی از مردم خیر و نیکوکار اس��تان درکمک به نیازمندان اظهار 
 داش��ت: خیران استان بوشهر در رس��یدگی به نیازمندان نقش مهم و 
تاثیر گذاری دارند. لطفی  با اشاره به اینکه مراکز نیکوکاری و موسسات 
خیریه یکی از طرح های مهم در رسیدگی به مستمندان است، تصریح 
کرد: نگاه کمیته امداد به موسسات خیریه به  عنوان یک رقیب نیست؛ 
بلکه به عنوان یک ظرفیت است و این موسسات  با تعامل ، هماهنگی 
و هم��کاری صحی��ح، می توانند نقش موثرتری در خدمات رس��انی به 
محرومان داشته باش��ند. مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر در ادامه 
تصریح کرد: به منظور پیشبرد تعامالت کمیته امداد با موسسات خیریه 
استان، درسال گذشته بالغ بر هفت میلیارد 685 میلیون ریال کمک های 
نقدی و غیرنقدی با همکاری این موسسات وکمیته امداد به مددجویان 
و نیازمندان اس��تان پرداخت شد که نسبت به مشابه سال  گذشته آن 
57 درصد رش��د داش��ته است. وی با اش��اره به فعالیت و همکاری  3۲ 
موسس��ه خیریه با کمیته امداد، خاطر نشان کرد: پرداخت کمک های 
نقدی و غیرنقدی،کمک های فرهنگی و آموزشی، اکرام ایتام ، اشتغال، 
تامین جهیزیه، خدمات درمانی، احداث ،تعمیر مسکن از جمله مساعدت 
های موسسات خیریه به مددجویان نیازمند تحت حمایت این نهاد است. 
لطفی بر ارتباط و تعامل سازنده بین خیران و کمیته امداد تاکید کرد و 
افزود: در صورتیکه فضای تعامل و همکاری بین موسسات خیریه و کمیته 
امداد افزایش یابد،افراد نیازمند بیش��تری از ظرفیت های این موسسات 

استفاده خواهند کرد.

درآمدزایی واحد ایالم از محل برگزاری 
دوره های کوتاه مدت آموزشی

ایالم- خبرنگار فرصت امروز - دبیر هیات امنا و رئیس دانش��گاه 
آزاد اسالمی استان ایالم گفت: واحد ایالم از محل تفاهم نامه همکاری با 
سازمان و نهادهای برون دانشگاهی در سال ۹5 حدود ۲00 میلیون تومان 
درآمدزایی داشت. دکتر شهریار عباسی درباره برنامه های این دانشگاه در 
حوزه طرح های اقتصاد دانش بنیان برای درآمدزایی غیرشهریه اظهار کرد: 
از آنجایی که استان ایالم جزو مناطق محروم محسوب می شود در کل 
اس��تان فقط چهار شرکت دانش بنیان با مجوز معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری وجود دارد. رئیس واحد ایالم ادامه داد: دانشگاه آزاد 
اسالمی در راستای تقویت و راه اندازی شرکت های دانش بنیان 10 واحد 
فناور را در مرکز رشد این واحد مستقر کرده است که اکنون مراحل رشد 
و پیش رش��د را طی می کنند و در آینده تبدیل به ش��رکت دانش بنیان 
خواهند شد تا بتوانیم به اقتصاد دانش بنیان استان و دانشگاه آزاد اسالمی 
کم��ک کنیم. وی درباره اجرای طرح های گلخانه ای گفت: قرار ش��ده با 
حمایت مالی مرکز استان، تاسیسات گلخانه ای را در زمینی به مساحت 
حدود دو هکتار و تمرکز تولید »گل های شاخه بریده« همچون گل های 
زینتی، گل ارکیده، گیاهان دارویی و... ایجاد کنیم. این مسئول دانشگاهی 
درباره پیش بینی تامین 5/1۴ درصد از درآمد واحدها و مراکز دانشگاهی 
از منابع غیر ش��هریه ای در بودجه امسال تصریح کرد: تامین درآمدهای 
غیرشهریه ای کار سختی است و در دوره مدیریت دکتر میرزاده آغاز شده 
است، تحقق این هدف نیاز به زمان و فراهم کردن زیرساخت ها دارد. به 
عنوان نمونه آموزش های کوتاه مدت از سال ۹3 در دانشگاه آزاد اسالمی 
ایالم آغاز شده است و در سال اول درآمد حاصل از این طرح 5 میلیون 
تومان بود، س��ال ۹۴ این عدد به 13 میلیون رس��ید و س��ال ۹5 حدود 
۲00 میلیون تومان از محل این فعالیت ها درآمدزایی داش��تیم. عباسی 
ابراز امیدواری کرد که با فراهم شدن زیرساخت ها، درآمدهای غیرشهریه ای 
واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان ایالم افزایش یابد. رئیس واحد ایالم 
خاطرنش��ان کرد: دانش��گاه آزاد اس��المی ایالم در راستای جلوگیری از 
زیان دهی واحدها و مراکز دانش��گاهی تجمیع مرکز مهران را انجام داد 
و گسترش تحصیالت تکمیلی را در دستور کار قرار داده است. با توجه 
به جمعیت جوان و متقاضی تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلی، برای 
نیل به این ه��دف فراخوان جذب 18 عضو هیات علمی جدید را صادر 

کردیم تا بتوانیم با جذب هیات علمی مجوزهای الزم را اخذ کنیم.
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رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران اتومبیل 
گف��ت: در صورت افزایش قیم��ت کارخانه ای 
خودروه��ا، رکود بازار بیش��تر خواهد ش��د و 
تقاضایی برای خرید خودرو نخواهیم داشت. 

س��عید موتمنی با بیان اینک��ه بازار خودرو 
کش��ش افزایش قیمت را ندارد، اظهار داشت: 
قیمت های فعلی خودرو نیز در س��طح باالیی 
قرار دارند که بای��د در این زمینه تجدید نظر 

شود. 
وی تصری��ح ک��رد: در ش��رایطی ک��ه هیچ 
تغیی��ری در بدن��ه، موتور یا آپش��ن  خودروها 
ایجاد نش��ده، بحث در م��ورد افزایش قیمت 
خودرو درس��ت نیس��ت. وقتی پراید با همان 
بدنه و همان کیفیت و با حداقل اس��تانداردها 
به مش��تری تحمیل می ش��ود، دلیل��ی برای 

افزایش قیمت این خودرو وجود ندارد. 
وی ب��ا بیان اینک��ه خودروس��ازان یک ماه 
پیش قیمت محصوالت شان را چراغ خاموش 
افزایش دادن��د، گفت: پ��ژو 206 صندوق دار 

مدل V8 از 37 میلی��ون و 300 هزار تومان 
به 38 میلی��ون و 800 هزار تومان، پژو 206 
تیپ 2 نیز با افزایش 300 هزار تومانی به 32 
میلی��ون و 800 هزار توم��ان و پژو 405 هم 
با رش��د 500 هزار تومانی ب��ه 29.5 میلیون 

تومان رسید. 
موتمنی ادامه داد: قیمت س��ایپا 111 نیز از 
20 میلیون و 900 هزار تومان به 21 میلیون 
و 100 ه��زار توم��ان رس��ید و ای��ن افزایش 
قیمت ها در حالی صورت گرفت که اگر عرضه 
خ��ودرو افزایش یابد، قیمت خ��ودرو در بازار 

پایین تر از قیمت کارخانه خواهد بود. 
رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران اتومبیل با 
انتقاد از کم کاری سازمان استاندارد در کنترل 
کیفیت خودروهای داخلی، گفت: خودروهایی 
که از کارخانه می گیریم تا به مشتری تحویل 
دهی��م با ای��رادات مختلفی روبه رو اس��ت که 
معموال باید یک دس��ت پولیش روی آنها زده 
ش��ود و پس از رفع برخی ای��رادات، آن را به 

مشتری تحویل دهیم. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت اکثر 
خودروه��ا در بازار نزدیک ب��ه قیمت کارخانه 
اس��ت، گفت: رک��ود بازار باعث ش��ده قیمت 
برخی خودروها در بازار به زیر قیمت کارخانه 

برسد. 
به گفت��ه رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران 
اتومبیل، در حال حاض��ر قیمت پژو 405 در 
کارخانه 29 میلیون و 500 هزار تومان اس��ت 
و در ب��ازار با قیم��ت 29 میلیون و 600 هزار 
توم��ان عرضه می ش��ود. همچنی��ن پژو 206 
تی��پ 2 تا چند روز پیش در کارخانه با قیمت 
32 میلی��ون و 800 هزار تومان و در بازار 32 
میلیون و 900 هزار تومان عرضه می ش��د که 
به دلی��ل کاهش عرضه از طرف ایران خودرو، 
قیمت آن در بازار به 33 میلیون و 100 هزار 

تومان رسیده است. 
وی تاکی��د ک��رد: زمان��ی که خودروس��از 
احس��اس می کند قیمت محصوالتش در بازار 

ب��ه کف قیمت رس��یده اس��ت، عرض��ه آن را 
مح��دود می کند تا قیمت ه��ا در بازار افزایش 
یابد.  وی اظهار داش��ت: قیمت پژو 206 تیپ 
5 نیز در کارخانه 38 میلیون تومان اس��ت که 
ت��ا چند روز پیش در بازار هم با همین قیمت 
خریدوفروش می ش��د اما االن به دلیل کاهش 
عرضه از طرف کارخانه، در بازار به قیمت 38 

میلیون و 200 هزار تومان عرضه می شود. 
موتمن��ی در مورد قیم��ت تندر 90 در بازار 
و اخت��اف آن ب��ا قیمت کارخان��ه نیز گفت: 
قیمت این خ��ودرو در کارخانه 38 میلیون و 
700 هزار تومان است، اما به دلیل محدودیت 
عرض��ه، در بازار به قیم��ت 40 میلیون و 700 

هزار تومان به فروش می رسد. 
وی با اش��اره به قیم��ت 37 میلیون و 800 
ه��زار تومانی پ��ژو پ��ارس TU5 در کارخانه 
گف��ت: عرضه ای��ن خودرو نیز ب��ا محدودیت 
روبه رو است و هم اکنون با قیمت 40 میلیون 

و 800 هزار تومان در بازار معامله می شود. 

تشدیدرکودبازارخودرودرصورتافزایشقیمتها

ای��ران خودرو ب��ا اقدامات انجام  ش��ده در 
راس��تای بهبود کیفیت محصوالت در س��ال 
95 و همچنین پروژه های کان س��رمایه ای، 
عاوه بر پیگیری و نتیجه گیری از پروژه های 
قبل، برنامه هایی را برای س��ال 96 در مسیر 

کیفیت تدارک دیده است. 
اجرای پروژه ه��ای مختلف بهبود در حوزه 
محصوالت ایران  خ��ودرو از زنجیره تامین تا 
فروش و خدمات پس از فروش در سال 95، 
منجر ب��ه افزایش رتبه کیفی��ت محصوالت 

شده است. 
برهمین  اس��اس س��طح کیفی س��وزوکی 
ب��ه چهارس��تاره در س��ال 95 افزایش یافته 
و محص��ول پ��ژو 206 نیز از س��طح کیفی 
دوس��تاره در س��ال 94 به سه ستاره در سال 

95 ارتقا یافته است. 
رانا و دنا نیز که در س��ال 94 یک س��تاره 
کیفیت را کسب کرده بودند، موفق شدند در 
سال 95 سه و دوستاره را از آن خود کنند. 
س��ال 95، در ش��اخص IQS )تعداد ایراد 
اعام شده از سوی مشتریان در 100دستگاه 
خودروی تحویل  شده( بهبود 8 تا 26درصدی 

در تمامی محصوالت محقق شده است. 
در س��ه حوزه محصول، ف��روش و خدمات 
پ��س از ف��روش نیز ع��اوه بر حفظ س��طح 
کیفیت از سال 94، افزایش حدود 2درصدی 
در می��زان رضای��ت از کیفیت محصوالت در 
9 ماهه ابتدایی س��ال 95 ب��ا در نظر گرفتن 
محص��والت پرتی��راژ و همچنی��ن افزای��ش 
5 درص��دی در حوزه ف��روش و خدمات پس 

از فروش حاصل شده است. 

نتایج شاخص های قبل و بعد از تحویل
در سال 95 با اجرای رویکرد عدم مراجعه 

مش��تریان به شبکه خدمات پس از فروش تا 
10  ه��زار کیلومتر پ��س از تحویل محصول، 

بهبود های متعددی کسب شده است. 
کاه��ش ح��دود 19درص��دی ش��اخص 
مراجعات به ش��بکه خدمات پس از فروش 
و کاهش ش��اخص تعویض قطعات در دوره 
گارانت��ی به می��زان بی��ش از 25 درصد در 
بازه 10  هزار کیلومتر نس��بت به س��ال 94 
براس��اس تعداد محصوالت مراجعه  کرده به 
ش��بکه، از جمله نتایج کسب  ش��ده در این 

حوزه است. 
نتایج حاصل از پروژه های مرتبط با کیفیت 
محص��والت، منج��ر به تحق��ق 14درصدی 
بهب��ود کیفیت در ش��اخص آدیت ترکیبی 
سال 95 در تمامی محصوالت تولیدی شده 
اس��ت. این بهبود ماحصل اجرای پروژه های 
متعدد کیفیت در محصوالت رانا، پژو 206، 

 پارس، پژو 405، سمند و دنا است.

 

اقدامات انجام شده برای بهبود کیفیت 
محصوالت

در س��ال 95 با تمرکز بر مش��تری مداری و 
افزای��ش کیفی��ت و دوام قطع��ات، پروژه های 
بهب��ود کیفی��ت محص��والت و مجموعه ه��ای 
به کاررفته در آن تعریف و به اجرا گذاشته شده 
اس��ت. در این س��ال 238 پروژه بهبود کیفیت 
روی محصوالت و 292 پروژه روی مجموعه ها 
ش��امل موتور، گیربکس و سیس��تم الکتریکال 

اجرا شده است. 

پروژه های کالن و سرمایه ای
برنامه ه��ای س��رمایه ای بخ��ش دیگ��ری از 
برنامه های اجراش��ده در س��ال گذش��ته است. 
ارتقای سالن موتورسازی  3 محصوالت جاری، 
ارتقا و بهبود کیفیت س��الن رنگ یک، ارتقای 
تجهیزات و خطوط س��ایت مازندران، بازسازی 

و ارتقای تس��ت پیمایش خودرو )تست جاده(، 
برنامه ارتقای تجهیزات برای تس��ت و بازرسی 
موتورهای تولیدی، تامین تجهیزات الکتریکال 
در هم��ه س��ایت ها، تجهیز و توس��عه PDI یا 
بازرس��ی قبل از تحویل، سرمایه گذاری شرکت 
آلومینی��وم، ریخته گری ابهر و س��رمایه گذاری 
ش��رکت نیرومحرکه از جمله برنامه های کان 

سرمایه ای بوده است. 
در سال 95 حدود 118 برنامه بهبود کیفیت 
در زنجیره ارزش تهیه و تدوین ش��ده اس��ت. 
12 برنام��ه در ح��وزه تامی��ن، 35 برنام��ه در 
ح��وزه تولید، 21 برنام��ه در حوزه فرآیند، 35 
برنامه در حوزه طرح و مهندس��ی، 8 برنامه در 
ح��وزه کیفیت و 5 برنامه نیز در حوزه فروش و 
خدمات پس از فروش تدوین شده است. طبق 
برآوردی که صورت گرفت��ه حدود 53 درصد از 
مجموع برنامه های تدوین ش��ده اجرا و محقق 

شده و سایر آن نیز در حال اجراست.
 

برنامه های سال ٩٦
ایران  خودرو مس��یر کیفیت را بی پایان تصور 
می کن��د و همواره به دنب��ال اجرای برنامه ها و 
پروژه های بهبود کیفیت اس��ت. از این  رو برای 
س��ال 96 نیز عاوه بر پیگیری و نتیجه گیری 
از پروژه ه��ای قبل، برنامه ه��ای متنوع دیگری 
را نیز تدارک دیده اس��ت. ارتقای سطح کیفی 
محص��والت تولی��دی، سیس��تم ها، پروژه های 
ان��واع موت��ور و پروژه ه��ای زیرس��اختاری از 
جمل��ه برنامه های س��ال جاری اس��ت. اجرای 
تمام��ی  تولی��د و کیفی��ت در  سیس��تم های 
فرآیند ها با رویکرد اثربخش��ی شامل مدیریت 
دی��داری، ماتریس تضمین کیفیت، جلس��ات 
مدیریت بر نتایج کیفی نیز از دیگر اولویت های 

ترسیم شده برای تحقق در سال جاری است. 

فروردین ماه امسال تولید برخی سواری های 
دوگانه س��وز کاهش و برخی نیز افزایش یافته 

است. 
در ای��ن م��دت تولید پژو 405 دوگانه س��وز 
ایران خودروی مرکزی با کاهش 100 درصدی 
همراه بوده و از 539 دس��تگاه در فروردین ماه 

سال گذشته به صفر رسید. 
تولید پژو پارس دوگانه س��وز ایران خودروی 
مرکزی ام��ا برخاف پ��ژو 405 صعودی بوده 
و از صفر دس��تگاه در فروردی��ن ماه 1395 به 

418 دس��تگاه افزایش یافت.  اما تولید سمند 
دوگانه س��وز ایران خ��ودروی مرکزی نیز مانند 
پژو 405 متوقف ش��ده و از 2049 دستگاه در 

فروردین ماه سال گذشته به صفر رسید. 
فروردی��ن م��اه امس��ال تولی��د پ��ژو 405 
دوگانه س��وز ایران خودروی خراسان با افزایش 
23.2 درصدی همراه بوده و از 1394 دس��تگاه 
در فروردین ماه سال گذشته به 1718 دستگاه 

افزایش یافت. 
تولید پژو پارس دوگانه س��وز ایران خودروی 

خراس��ان اما متوقف شده و از 754 دستگاه در 
فروردین ماه 1395 به صفر کاهش یافت. 

در این مدت تولید س��مند دوگانه سوز ایران 
خودروی تبریز با رشد 61000 درصدی همراه 
بوده و از چهار دس��تگاه در فروردین ماه سال 

گذشته به 2444 دستگاه افزایش یافت. 
تولی��د پراید دوگانه س��وز پارس خ��ودرو اما 
متوقف شده و از 585 دستگاه در فروردین ماه 

1395 به صفر رسید. 
فروردین ماه امس��ال تولید پراید دوگانه سوز 

سایپا نیز با کاهش 100 درصدی همراه بوده و 
از 494 دس��تگاه در فروردین ماه سال گذشته 

به صفر کاهش یافت. 
تولید نس��یم و صبا دوگانه سوز سایپا کاشان 
ب��ا افزایش هم��راه بوده و از صفر دس��تگاه در 

فروردین ماه 1395 به 335 دستگاه رسید. 
تولی��د تیبا دوگانه س��وز س��ایپا کاش��ان نیز 
5036.7 درصد افزایش یافته و از 30 دس��تگاه 
در فروردین ماه سال گذشته به 1541 دستگاه 

افزایش یافت. 

برنامه های ایران  خودرو برای بهبود کیفیت در سال ٩٦

جدیدترین وضعیت تولید دوگانه سوزها

گزارش2

خبر

آمادگی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای 
خدمات رسانی در ایام ماه مبارک رمضان

مدیر عام��ل و نایب رئی��س هیات مدی��ره ش��رکت واح��د 
اتوبوسرانی شهر تهران ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک 
رمضان گفت: به مناسبت شروع ماه مبارک رمضان از شنبه 
مورخ 96/3/6 ناوگان اتوبوس��رانی ش��هر ته��ران برنامه های 
ویژه ای برای اس��تفاده بهینه و توأم با آرامش ش��هروندان از 
خدمات حمل و نقلی طراحی کرده است. پیمان سنندجی در 
گفت وگو با خبرنگار خبر خودرو افزود: برابر تجربیات سالیان 
قب��ل در ایام م��اه مبارک رمضان پی��ک ترافیک عصر گاهی 
پایتخت از س��اعت چهار بعد از ظهر آغاز و تا س��اعت 9 شب 
ادامه خواه��د یافت، بنابرای��ن برنامه ریزی های الزم صورت 
گرفته تا ناوگان با حداکثر توان پرسنلی و خودرویی در این 

ساعات نسبت به جابجایی مسافران اقدام کنند. 
وی در ادام��ه تصریح کرد: معموال از دو س��اعت مانده به 
اذان مغ��رب ترافی��ک معابر پایتخت س��نگین می ش��ود لذا 
مدیریت س��فر و انتخاب ساعت مناسب برگشت از محل کار 

به منازل می تواند ارائه خدمات بهتر را ممکن سازد. 
وی اظهار داش��ت: طبق برنامه ریزی های ب��ه عمل آمده، 
کلی��ه امکانات س��امانه های تن��درو)BRT( و خطوط فرعی 
به کارگیری خواهد ش��د و با تنظیم سر فاصله های مناسب 
زمان��ی و اج��رای دقیق طرح بیش��ترین خدمت رس��انی به 

روزه داران محترم ارائه می شود. 
وی اذع��ان داش��ت: در ای��ام م��اه مبارک رمض��ان برای 
همکاران ش��رکت واح��د کاس های تاوت ق��رآن کریم در 
س��امانه ها و ادارات مرکزی تشکیل می ش��ود و در اماکن از 
جمل��ه پایانه ها و مبادی خطوط بنر های مناس��ب با ایام این 

ماه نصب خواهد شد. 

خصوصی سازی صنعت خودرو موجب 
کاهش اشتغال زایی می شود

ی��ک کارش��ناس صنعت خودروی کش��ور گف��ت صنعت 
خودروس��ازی از جمل��ه صنایع اش��تغال زا و موث��ر در رونق 

اقتصادی کشور است. 
بهروز مش��هدی در گفت وگو با خبرنگار خبر خودرو افزود: 
خروج از انحصار گرایی در صنعت خودروس��ازی و جهش به 
س��وی خصوصی س��ازی موجب افزایش بهره وری و کاهش 
هزینه های تولید می ش��ود، ولی میزان اشتغال زایی را تقلیل 
می دهد چراکه ش��رکت های خصوصی با ورود به این صنعت 
اق��دام به اس��تفاده از تکنولوژی ها و تجهی��زات نوین تولید 
می کنند و در پی آن نیروهای انس��انی کمتری به کار گرفته 

می شود. 
وی اظهار داش��ت: ورود سرمایه گذاران خارجی و برقراری 
جوین��ت ونچر با طرف های خارج��ی تاثیر چندانی در ایجاد 
تحول در رویه تولید و پیش��رفت ای��ن صنعت ندارد چراکه 
این سرمایه گذاران به دنبال کسب منافع بیشتر از این طریق 
هستند و رشد صنعت خودروسازی ایران را در اولویت فعالیت 
خود ق��رار نمی دهند البت��ه در صورتی که ال��زام 30 درصد 
صادرات در قراردادهای جدید رخ دهد، دس��تیابی به تحول 
در صنعت خودروس��ازی تحق��ق می یابد. وی ابراز داش��ت: 
متاس��فانه صنعت خودروسازی ایران در ش��رایط کنونی به 
مونتاژ خودروهای خارجی بسنده کرده در حالی که می توان 
با س��رمایه گذاری روی بخش های طراحی، تحقیق و توسعه 
و به کار گیری نیروهای انسانی، زمینه را برای خروج از رویه 
کنونی تولید و ورود به بازارهای جهانی خودروس��ازی مهیا 
کرد. مش��هدی در پایان با اشاره به هدف گذاری های صنعت 
خودروس��ازی در سال 96 خاطرنشان کرد: هدف گذاری های 
صنعت خودروس��ازی در س��ال 96 بای��د روی افزایش تیراژ 
تولی��د خودروهای ملی و داخلی باش��د، در غیر  این صورت 
دور باطل تولید در این صنعت همچنان ادامه دار خواهد بود. 

نوسازی خودروهای عمومی در انتظار 
تسهیالت ویژه دولت است

 عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی 
با اشاره به مصوبه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری 
گف��ت که در ش��رایط کنون��ی آلودگی هوای کانش��هرها، 
نوس��ازی ناوگان حمل و نقل عمومی ش��هری امری ضروری 
اس��ت. حجت االسام سیدجواد حس��ینی کیا در گفت وگو با 
خبرنگار خبر خودرو افزود: عدم نوس��ازی ناوگان حمل و نقل 
عمومی ش��هری از نظر می��زان تولید آالیندگ��ی، زیان های 
بسیاری برای کانش��هرها به همراه دارد بنابراین بهتر است 
توجه بیشتری به این مصوبه شود و هر چه سریع تر در دستور 
کار ق��رار گیرد. وی در ادامه تصریح کرد: پروس��ه نوس��ازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی ش��هری، طرحی معقول و زمانبر 
اس��ت و دولت باید جدیت بیش��تری در اجرای آن داش��ته 
باش��د و شهروندان و مس��ئوالن را ترغیب به انجام آن کند. 
وی با بیان اینکه نوس��ازی ناوگان تاثیر بس��زایی در کاهش 
می��زان آالیندگی های ه��وا و بهبود وضعی��ت خدمات دهی 
به ش��هروندان دارد، خاطرنش��ان کرد: البته براساس مصوبه 
مجلس شورای اسامی نوس��ازی ناوگان حمل و نقل عمومی 
ش��هری بر عه��ده وزارت کش��ور و ش��هرداری اس��ت. عضو 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی در پایان 
اظهار داش��ت: با توجه ب��ه اهمیت مصوبه نوس��ازی ناوگان 
حمل و نق��ل عمومی دولت باید تس��هیات وی��ژه ای به این 
طرح اختصاص دهد ولی متاس��فانه به دلیل کمبود بودجه و 
رکود اقتصادی حاکم بر جامعه اعتبارات کافی به این بخش 

اختصاص نیافته است. 
 

مذاکره برای تولید خودروهای تجاری 
بنز در ایران ادامه دارد

 وزیر صنعت و معدن گفت که تولید خودرو در کشور رو به 
افزایش است و در زمینه سرمایه گذاری و تولید خودروهای 
تجاری بنز در حال مذاکره هس��تیم. نعمت زاده در حاش��یه 
جلس��ه هی��أت دول��ت در جم��ع خبرن��گاران در خصوص 
برنامه دولت برای خودرو در س��ال ج��اری گفت: الحمدهلل 
تولی��د خودرو رو به افزایش اس��ت، در عین حال قرارداد با 
شرکت های معتبر در زمینه قطعه سازی در حال انعقاد است 
و در زمینه های سرمایه گذاری و همکاری های فنی به پیش 
هستیم.  وی ادامه داد: در زمینه خودرو سازی نیز مشارکت 
با س��یتروئن و پژو تمام شده و کار اجرایی آغاز شده است و 
با رنو نیز به زودی به سرانجام خواهیم رسید و متعاقب با آن 
درباره تولید بنز نیز در زمینه خودروهای تجاری در مراحل 
نهایی مذاکره هس��تیم. وزیر راه و شهرس��ازی همچنین در 
پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا درباره حضور در کابینه 
دولت بعدی با او صحبتی ش��ده یا خیر، گفت: هنوز خیلی 

مانده و با کسی صحبتی نشده است. 

خبر

واردکنندگان خودرو، سرگردان در 
بخشنامه ها

وضعی��ت واردات خ��ودرو نیز مانند س��ایر بخش های 
اقتص��اد در زم��ان روی کار آمدن دول��ت یازدهم خیلی 
مس��اعد نبود. این دولت در ش��رایطی ب��ازار خودروهای 
واردات��ی را تحویل گرفت ک��ه پرونده های قضایی حاکی 
از این بود که ع��ده ای با ارز دارو اقدام به واردات خودرو 

می کردند.
 واردات بی سرو س��امان و بدون برنامه خودرو منجر به 
س��رگردانی مشتریانی ش��ده بود که به جای خودروهای 
صفر، خودروهای دس��ت کاری شده و فاقد قطعات اصل 

را تحویل می گرفتند. 
از س��وی دیگ��ر واردات خودروهای لوک��س تبدیل به 
چالش��ی برای مجلس نهم ش��ده بود؛ با ای��ن توجیه که 
فاصل��ه طبقات��ی در جامعه ایجاد می ش��ود. از همین رو 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت دولت یازدهم، ناچار به 

اخذ تصمیماتی در زمینه واردات خودرو شد. 
 

خداحافظی با لوکس ها با معیاری نادرست
مهم تری��ن تصمی��م دول��ت یازده��م که بر اثر فش��ار 
مجلس شورای اسامی صورت گرفت، ممنوعیت واردات 
خودروه��ا ب��ا حجم موتور ب��االی 2500 سی س��ی بود؛ 
ممنوعیت��ی که با توجیه جلوگیری از واردات خودروهای 

لوکس صورت گرفت.
 مجل��س نه��م چند ماه پ��س از تحوی��ل کلید وزارت 
صنع��ت ب��ه محمدرضا نعم��ت زاده، ب��ه بهان��ه واردات 
خودروهای لوکس او را به مجلس کش��اند تا پاس��خگوی 
سوال نمایندگان باشد؛ سواالتی که مهم ترین محور آنها 
واردات خودروه��ای لوک��س بود.  چند م��اه بعد، هیأت 
وزیران در مصوب��ه ای واردات خودروهای با حجم موتور 
باالی 2500 سی س��ی را ممنوع ک��رد؛ معیاری که همه 
کارشناس��ان و فعاالن صنعت خودرو آن را نادرست ترین 
معی��ار برای تعریف خودروهای لوک��س می دانند. گرچه 
دول��ت چندی��ن بار ق��ول تغییر ای��ن معی��ار را داد، اما 

همچنان این قانون پابرجاست. 

 دستورالعمل واردات خودرو
  اق��دام واقع��ی و تاثیرگ��ذار دول��ت یازدهم ب��ر بازار 
خودروهای وارداتی، تصویب دس��تورالعمل س��اماندهی 
واردات خ��ودرو بود؛ دس��تورالعملی که ح��ق واردات را 
از اف��راد حقیقی گرفت و به ش��رکت های واردکننده داد 
تا ش��اید بتواند به بازار آش��فته واردات س��امان بخشد.  
براس��اس این دستورالعمل همه ش��رکت های واردکننده 
باید گارانتی و خدمات پس از فروش محصوالت وارداتی 
خ��ود را تامی��ن می کردن��د، از همی��ن رو واردکنندگان 
متفرقه که نمایندگی رس��می یا واسطه ای نداشتند، باید 
ب��ا پرداخت مبلغی از نمایندگان رس��می خدمات پس از 
فروش خریداری می کردند. در این اقدام عمده فعالیت به 
دست انجمن واردکنندگان خودرو به عنوان تشکل بخش 
خصوصی سپرده ش��د، اما همچنان رویه آن مورد انتقاد 

واردکنندگان متفرقه قرار دارد. 
 

پافشاری المبورگینی بر استفاده از 
موتورهای تنفس طبیعی

باتوجه به اینکه موتورهای توربوش��ارژر حجم کمتری 
اش��غال می کنن��د و در ع��وض نیروی بیش��تر و مصرف 
س��وخت و آالیندگی کمتر برای مالک خ��ود به ارمغان 
می آورن��د، در این چند س��ال اخیر ش��رکت های بزرگ 
خودروسازی به استفاده گسترده از این نوع پیشرانه روی 
محصوالت خود روی آورده اند، به طوری که ش��رکت های 
خودروسازی مرسدس بنز، آئودی یا بی.ام.و پیشرانه های 
تنفس طبیعی را تقریباً کنار گذاشته اند و به غیر  از یک یا 
دو مدل، دیگر محصوالت شان را به موتورهای توربوشارژر 

مجهز کرده اند. 
پس با فاکتور گرفتن بازار کش��ور یا کش��ورهای جهان 
س��وم که خود ماش��ین تولید و مونتاژ می کنند و بیشتر 
محصوالت ش��ان از موتوره��ای تنفس طبیعی اس��تفاده 
می کنن��د، دیگر وقت آن رس��یده پیش��رانه های تنفس 
طبیع��ی به ت��االر افتخارات صنعت خودروس��ازی اضافه 
شوند، اما در این میان شرکت خودروسازی المبورگینی 
اعام کرده است بر سنت خود پایبند بوده و تا جایی که 
امکانش وجود داشته باشد از پیشرانه های تنفس طبیعی 
روی محصوالت خود اس��تفاده خواه��د کرد، زیرا معتقد 
اس��ت صدا، ثبات و عملکرد یک پیش��رانه توربوش��ارژر 
هیچ گاه به یک پیش��رانه تنفس طبیعی نمی رس��د، این 
درحالی  اس��ت که شاس��ی بلند جدید این خودروس��از 
ایتالیایی یعنی »اوروس« با یک پیش��رانه توربوش��ارژر و 
یک سیستم محرک پاگین هیبریدی تأیید شده است.

 ب��ا توج��ه ب��ه اظه��ارات المبورگین��ی، ای��ن س��وپر 
اسپورت س��از ایتالیایی تا زمانی که امکانش وجود داشته 
باش��د، استراتژی خود را روی تولید موتورهای 10 و 12 
س��یلندر تنفس طبیعی برای محصوالت اسپورت و سوپر 
اس��پورت خود تعیین کرده اس��ت. این درحالی  است که 
حتی اگر شاس��ی بلند جدی��د المبورگینی اوروس بدون 
پیش��رانه تنفس طبیعی را فاکتور بگیریم، باز هم به یک 
خودروی سوپراس��پورت کامًا الکتریکی خواهیم رسید 
که المبورگینی س��ال گذشته ساخت آن را تأیید کرده و 
قرار اس��ت برمبنای پلتفرم پورشه »ماموریت E« توسعه 
پی��دا کن��د، مگر اینکه پیش��رانه های ذکر ش��ده را روی 
محصوالت تولید انبوه خود همچون المبورگینی اونتادور 
و المبورگین��ی هوراکان و قبل تر از آن روی المبورگینی 

مورسیه الگو و المبورگینی گاالردو به کار ببندد. 

           بی. ام. و سری ۸ معرفی شد!  
بی. ام .و دوباره قدرت خود را به رخ کش��ید و خودرویی 
را ک��ه طرف��داران مدت ه��ا منتظر معرف��ی آن بودند به 
 نمایش گذاش��ت. بی. ام. و کوپه لوکس خود را در همایش 
Concorso d’Eleganza Villa d’Este به  معرض 
نمایش گذاشت تا همه از شدت زیبایی این خودرو دچار 
افت فش��ار شوند. بی. ام. و قصد دارد این خودرو را همانند 
س��ری 6، در س��ه مدل کوپه دو درب، روباز و گرن کوپه 
چه��ار درب تولید کند. در طراحی ظاهری این خودرو از 
زبان طراحی جدید بی. ام .و استفاده شده که این دومین 
خودروی این ش��رکت آلمانی بر همین اساس است. شما 
در نگاه به این محصول، یک خودروی عصبانی را مشاهده 
خواهی��د کرد که بدون ش��ک عملکرد خش��نی دارد. در 
حاشیه برگزاری مراسم نمایش این خودرو، هارالد کروگر 
مدیرعامل بی. ام. و این خودرو را به حاضرین معرفی کرد. 
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نش��ریه فارین پالیسی در گزارش��ی با انتقاد از اظهارات 
اخی��ر رئیس جمه��ور آمریکا نوش��ت: ریش��ه کن کردن 
تروریس��م بدون ایران امکان پذی��ر نخواهد بود. به گزارش 
ایسنا، نشریه فارین پالیسی با اشاره به سفر دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا به عربستان در هفته گذشته نوشت: 
زادگاه ایدئولوژی القاعده و داعش، یعنی عربستان در متن 
سخنرانی ترامپ در ریاض گم شده بود. گرچه لفاظی های 
وی در مورد ایران با واکنش چندانی در تهران روبه رو نشد. 
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین کنفرانس 
خبری پس از پیروزی مجددش در انتخابات گفت که ایران 
تا زمانی که دولت آمریکا به یک ثبات برس��د برای واکنش 
نشان دادن، صبر خواهد کرد. این بدان معنی است که وی 

امیدوار است افراد عاقل تر در واشنگتن سیاست آمریکا در 
قبال ایران را تعیین کنند. انتخابات ریاست جمهوری ایران 
نیز نشان داد که تنها ضرب المثلی که درباره سیاست های 
ای��ران صدق می کند، پیش بینی غیر قابل پیش بینی بودن 
آن اس��ت. مردم ایران در ماه های ابتدایی سال 2017 پس 
از هلند و فرانسه، سومین کشوری بودند که پوپولیسم غلط 
و تفکرات سیاسی افراط گرایانه را که از سوی دونالد ترامپ 
ارائه شد رد کردند. دونالد ترامپ در اظهاراتش در عربستان 
و اسرائیل هیچ اشاره ای به مش��ارکت باالی مردم ایران و 
انتخابات ریاست جمهوری نکرد. با وجود گذشت چهار ماه 
از فعالیت وی به عنوان رئیس جمهور آمریکا هنوز مشخص 

نیست که ترامپ می خواهد چه کاری انجام دهد. 

فارین پالیسی: 
ریشه کن کردن تروریسم در منطقه بدون ایران امکان پذیر نیست

  کمیت�ه رواب�ط خارج�ی مجلس 
س�نای آمریکا روز پنجشنبه الیحه 
تحریم های غیر هسته ای علیه ایران 
را تصوی�ب ک�رد؛ اقدام�ی که پیش 
از ای�ن از طرف دولت ب�اراک اوباما 
رئی�س جمه�وری پیش�ین آمریکا 
خط�ری به عنوان از بین رفتن توافق 

هسته ای از آن یاد شده بود. 
منابع امنیتی مصری اعالم کردند، افراد مسلح ناشناس به اتوبوس حامل 
مسیحیان قبطی هنگام رفتن به یک کلیسا در استان المنیا تیراندازی 

کردند که در جریان آن 25 تن کشته و 25 تن نیز زخمی شدند. 

تیتر اخبار

ه��ر روز 9 نف��ر از ایرانی ها ب��ه خاطر مصرف م��واد مخدر 
می میرند؛ جماعت��ی که به گواه آماره��ای جمعیت مبارزه با 
دخانیات کش��ور، از 17 سالگی مواد مخدر را تجربه می کنند. 
در ای��ن میان، گروهی هم هس��تند که از 12 س��الگی به بعد 
پای مخدرهای صنعتی به زندگی شان باز می شود و روزگارشان 
را با شیش��ه، حشیش، کروکودیل و ماری جوانا سیاه می کنند؛ 
مخدرهایی که یک جمله مش��ترک درباره بیش��تر آنها تکرار 
می ش��ود:»این اعتیادآور نیس��ت.« این جمله، امروز بیشتر از 
همه درباره گل و شیش��ه به گوش می رسد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، کارشناسان هش��دار می دهند هر نوع ماده 
مخدر به ویژه مخدرهای صنعتی که در سراسر جهان به راحتی 
در خیابان ها خریدوفروش می شود، می تواند باعث اعتیاد شدید، 
بروز بیماری های اعصاب و روان و نیز تبدیل شدن به یک فرد 

خطرناک برای خود اطرافیان و جامعه ش��ود. کارشناس��ان بر 
این اساس لیس��تی از مرگبارترین و خطرناکترین مخدرهای 
صنعتی را معرفی کرده و به افراد از هر نژاد، جنس��یت و سنی 
هش��دار می دهند که این مواد آنها را به کام مرگ می کشاند. 
 purple drunk نخستین ماده مخدر صنعتی در این لیست
نام دارد که ماده مخدر غیر معمولی و بس��یار خطرناکی است. 
purple باعث ایجاد توهم و گیجی و نارس��ایی ش��دید قلبی 
در مصرف کننده می ش��د. پس از آن م��اده مخدر کروکودیل، 
ب��ه خاطر تأثیراتی که روی بدن مصرف کننده می گذارد، یکی 
از خطرناک ترین مواد مخدر است. نام کروکودیلKrokdil را 
به این دلیل برای این ماده مخدر انتخاب کردند که مصرف آن 
باعث می شود »پوست بدن« به رنگ سبز درآید. کریستال هم 

یکی از مرگبارترین مخدرهای صنعتی در جهان است. 

خطرناک ترین ماده مخدر موجود چیست؟ 

  نای�ب رئیس انجم�ن  ام اس ایران 

گف�ت: در زم�ان تحریم همیش�ه با 
کمب�ود دارو مواجه بودیم، اما بعد از 
اجرای برجام کمبود داروی بیماران 

خاص از جمله  ام اس مرتفع شد. 
مدیر ارتباطات شرکت بهره برداری 
مت�رو گف�ت: خط 5 مت�رو تهران به 
دلیل انج�ام عملیات های بهس�ازی 
تا پایان ش�هریور س�ال ج�اری در 
روزهای جمعه پذیرش مسافر ندارد. 

طبق گزارش جدید یونیسف، خشونت و جنگ در خاورمیانه و شمال 
آفریقا جان بالغ بر 24میلیون کودک به خصوص در کش�ورهای یمن، 

عراق و سوریه را تهدید می کند. 

تیتر اخبار

روزه��ای طوالنی بهار فرصت مناس��بی برای بهره 
ب��ردن از فض��ای نمایش��گاه های مختلف به دس��ت 
می دهد. به گزارش ایرن��ا، برنامه های گالری های زیر 
تنها بخش��ی از نمایشگاه هایی اس��ت که در روزهای 
پیش رو به امید بازدید عالقه مندان به دیوار بس��یاری 
از نگارخانه ه��ا در ته��ران آویخته می ش��وند. گالری 
س��یحون 1 نمایشگاه نقاشی س��ولماز توحیدلو را به 
نمایش گذاش��ته که این نمایشگاه تا چهارشنبه 10 

خرداد ادامه دارد. 
آثار توحیدلو ش��امل 17 اثر در ابع��اد بین 80 در 
80 و 100 در 100 ب��ا تکنیک اتریلیک و کمپس با 
موضوع فیگورهای زنان و درگیری های ذهنی آنان به 
صورت گل روی چهره زن ها کار شده است. نمایشگاه 
آثار نقاش��ی آزاده س��اعتچی که در قالب نقاش��ی و 

نقاش��ی خط اس��ت تا 11 خرداد بر دیوارهای گالری 
فردا برپا خواهد بود. آزاده ساعتچی دختر استاد اکبر 
س��اعتچی رئیس اس��بق انجمن خوشنویسان ایران 
اس��ت و 30 اث��ر با نگاهی خاص ب��ه طبیعت در این 

نمایشگاه خواهد داشت. 
ترکیب بندی آثار به س��مت نقاش��ی های آبس��تره 
م��ی رود و حت��ی در کارهای��ی که از خ��ط و حروف 
استفاده کرده اس��ت در فضاهای قابل لمس هستند. 
گال��ری اُ اکن��ون میزبان آث��ار الهام یزدانی��ان به نام  
»نوری که از دور می رس��د« است. وی 36 اثر از آثار 
خود را در قالب نقاش��ی و طراحی با تکنیک مرکب و 
مداد روی و رنگ روغن روی کاغذ در این نمایش��گاه 
به دیوار آویخته که تا س��ه ش��نبه 9 خ��رداد میزبان 

عالقه مندان است. 

گالری گردی در روزهای خردادی

  بنیاد مرکز جهانی موس�یقی کره 
جنوب�ی، جای�زه نخس�ت بهتری�ن 
موس�یقیدان سال خود را به حسین 

علیزاده از ایران اهدا کرد. 
  نمایشگاه صنایع دستی ایرانی به 
همراه برنامه های فرهنگی به منظور 
معرفی فرهن�گ غنی و تمدن ایران 
زمین از س�وی س�فارت کش�ورمان 
در نیکاراگوئ�ه در دانش�گاه مل�ی و 
مهندسی این کشور )دانشگاه یونی( 

برگزار شد. 

علیرضا قربانی، خواننده معروف کش�ور به همراه گروه موس�یقی 
»اش�تیاق« عصر پنجش�نبه در جش�نی با عنوان »تکرار امید« به 

اجرای زنده در ورزشگاه کارگران مشهد پرداخت. 

تیتر اخبار

رضا سلطان نژاد با اشاره به قدرت بالمنازع پرورش اندام 
ایران در آس��یا و جهان گفت: ویژگی مهم تیم ملی ایران 
اعزام نفرات متفاوت نسبت به مسابقه های مختلف است. 
رضا سلطان نژاد در گفت وگو با ایسنا، درباره سطح برگزاری 
مس��ابقه های پرورش اندام قهرمانی آس��یا و نیز قهرمانی 
 دوب��اره ایران اظهار ک��رد: تیم ملی ایران موفق ش��د در 
پنجاه و یکمین دوره مسابقه های قهرمانی آسیا که در شهر 
اوالن  باتور مغولستان برگزار شد، دوباره به عنوان قهرمانی 
دس��ت یابد. در این رقابت ها تمام حریفان با نفرات اصلی 
حاضر بودند. از ش��رق آس��یا ژاپن، کره جنوبی و چین به 
همراه هند و بحرین و امارات از غرب آسیا حریفان اصلی 
ایران بودند. در کل 25 کش��ور در مسابقه ها حاضر بودند 

که در مجموع تیم ملی ایران با کس��ب 12 مدال طال، 4 
مدال نقره و 2 مدال برنز با اقتدار قهرمان ش��د. وی افزود: 
در این مسابقه ها موفق شدیم بیشترین تعداد مدال تاریخ 
پرورش اندام ایران در رقابت های آس��یایی را کسب کنیم. 
همچنین برای شش��مین بار متوالی و با اقتدار بر سکوی 
نخست آسیا ایستادیم. مربی تیم ملی پرورش اندام درباره 
نفرات اعزامی و همچنین ش��رایط سنی بازیکنان گفت: 
ویژگ��ی بارز تیم ملی ایران ترکی��ب کاماًل جوانی بود که 
راهی مسابقه ها کرده بودیم. از 19 بازیکن تیم ملی 17 نفر 
برای نخستین بار بود که مسابقه های بین المللی را تجربه 
می کردند. میانگین سنی تیم ایران هم 25سال است که با 

این وجود در هر سه بخش بر بام آسیا ایستادیم. 

مربی تیم ملی پرورش اندام:
برای ششمین بار متوالی قهرمان آسیا شدیم

  س�یروس پورموس�وی، سرمربی 
فصل گذش�ته اس�تقالل خوزستان 
هدایت فوالد خوزس�تان را برعهده 

گرفت. 
  رئی�س فدراس�یون فوتبال حکم 
محرومیت سه ماهه محسن فروزان 
را لغو  کرد و پرونده را برای بررس�ی 

مجدد به استیناف فرستاد. 

حسن بیت سعید مهاجم استقالل خوزستان در پایان مرحله رفت 
رقابت های لیگ قهرمانان آس�یا عنوان ش�وتزن ترین بازیکن این 

رقابت ها را به خود اختصاص داده است. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

 A , B نخستین دور مسابقات کشوری موتورکراس بانوان به مناسبت سالگرد آزاد سازی خرمشهر در پیست موتور کراس شهران برگزار شد. در این مسابقه که در سه کالس 85 و 250 کالس
برگزار شد، شرکت کنندگان از سراسر کشور به رقابت پرداختند. 

وزیر خارجه ایران در یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز 
ب��ا انتقاد از توافق تس��لیحاتی کالن واش��نگتن و ریاض 
نوشت که خرید این تسلیحات پیشرفته برای خاورمیانه 
صلح نخواهد آورد. به گزارش ایلنا، متن کامل یادداش��ت 
محمدجواد ظریف در ش��ماره دیروز نیوی��ورک تایمز با 
عن��وان »تجهیزات نظام��ی زیبا )به قول آق��ای ترامپ( 

خاورمیانه را نجات نخواهد داد! « به شرح زیر است: 
همزمان با امضای توافق های تس��لیحاتی دونالد ترامپ با 
خاندان سلطنتی آل سعود عربستان سعودی، ایران در حال 
برگزاری جش��ن های بعد از یک انتخابات سخت و طوالنی 
بود. در حالی  که آق��ای ترامپ پس از امضای یک قرارداد 
تاریخی تس��لیحاتی، میهمان قصرهای خانواده سلطنتی 
س��عودی بود، م��ردم ایران نتیجه یک انتخاب��ات واقعی و 
چالش��ی را جشن می گرفتند. انتخابات عزم رأی دهندگان 
ایرانی برای ادامه مسیر میانه روی و تعامل سازنده براساس 
احترام متقابل را نش��ان داد؛ مس��یری که توافق هسته ای 
2015 را میسر ساخت. اگر کارایی روش های قبلی مالکی 
برای موفقیت در آینده باشد، 110 میلیارد دالر دیگر برای 
س��الح، نه »بار هزینه ه��ای اضافی را از دوش واش��نگتن 
برخواهد داش��ت« و نه »به امنیت درازمدت عربس��تان« 
-آنگونه که وزارت امور خارجه آمریکا ادعا می کند- کمکی 
خواهد ک��رد. آخرین ب��اری که س��عودی ها چنین مبلغ 
هنگفت��ی را هزینه کردن��د، بیش از 70 میلی��ارد دالر به 
صدام حسین برای تس��لیح وی در تجاوز به ایران در دهه 
80 میالدی پرداخت کردن��د، ولی ببینید نتیجه این کار 
برای دنیا و خود آنها چه بود، بنابراین در خوشبینانه ترین 
حالت، آقای ترامپ مشغول اخاذی و دوشیدن همسایگان 
سعودی ماست، آن هم از پولی که در واقع قادر به پرداخت 
آن نیس��تند. در بدبینانه ترین حالت هم، وی آمریکا را به 
مزدور سعودی ها در خاورمیانه تبدیل خواهد کرد، زشتی 
این حالت زمانی مش��خص تر می شود که بدانیم 15 نفر از 

هواپیماربایان 11سپتامبر از اتباع سعودی بوده اند. آنگونه 
که از سرکوب مردم در عربستان درست قبل از سفر آقای 
ترامپ و همین طور حمله مرگبار رژیم بحرین به اعتراض 
مردمی در این کش��ور بالفاصله بعد از این س��فر مشخص 
می شود، حکام مس��تبد منطقه این حس را پیدا کرده اند 
که یک چک س��فید امضا گرفته اند ت��ا تمامی اعتراضات 
مسالمت آمیز باقی مانده را سرکوب کنند. به عبارت دیگر، 
اتفاقات بسیار بدی در این بخش از جهان در حال رخ دادن 
است. برای جلوگیری از گسترش بیشتر مصیبت تروریسم 
و افراطی گری خشونت بار، رهبران مسئول در پایتخت های 
منطقه و س��ایر کش��ورهای جهان باید ب��ه فوریت اقدام 
کنن��د و گام های جدی برای مقابله با این خطرهای فوری 
بردارن��د. صرف نظر از رقص های شمش��یر و مهمانی های 
تش��ریفاتی، تضادهای بنیادینی در منطقه وجود دارد که 
 باید به آنها رس��یدگی کرد. در یمن، عربستان سعودی به 
ش��به نظامی��ان حوث��ی حمل��ه می کن��د ک��ه خ��ود را 
به عن��وان تواناترین نی��روی مقابله با القاعده ش��به جزیره 
عربس��تان)AQAP( ، مرگبارترین گروه ش��بکه جهانی 
تروریسم در حال حاضر، به اثبات رسانده است. پشتیبانان 
غربی ائتالف تحت رهبری سعودی، انگیزه خود را حمایت 
از »دموکراسی« می خوانند، در حالی که همین مفهوم هم 
در ریاض و هم در نزد سایر متحدان عرب آمریکا طرفداران 
اندکی دارد. تراژدی یمن متأس��فانه در س��وریه نیز تکرار 
می شود. در آنجا هم نیروهایی که در خطوط مقدم مبارزه 
با افراط گرایان وهابی هس��تند، همزمان با سیاس��ت ضد 
تروریسم کشورهای غربی هم تهدید می شوند؛ سیاستی که 
اغلب به صورت س��لیقه ای دوستان و دشمنانش را انتخاب 
می کند. بگذارید واضح تر بگوی��م: آنچه آقای ترامپ»انبوه 
تجهیزات نظامی زیبا« خواند، مردابی را که گنداب تروریسم 
و افراطی گری ستیزه جویانه ایجاد کرده اند، تخلیه نخواهد 
کرد. نه »زنجیرهای طال« و نه »گوی های درخشان« یک 

راه ح��ل جادویی برای چالش ه��ای اجتماعی- اقتصادی و 
سیاسی که منش��ا افراط گرایی هس��تند، ارائه نمی کنند. 
چیزی که مؤثر خواهد بود تالشی واقعی برای ایجاد تعاملی 
فراگیر میان قدرت های منطقه ای مبتنی بر یک سیاس��ت 
همزیستی و پذیرش بی ثمر بودن راه حل های نظامی است. 
در حالی  که عربس��تان س��عودی میلیون ها دالر به صورت 
بی حساب هزینه ترویج ایران هراسی می کند تا اذهان را از 
صادرات جهانی خود یعنی وهابیت - که ایدئولوژی افراطی 
القاع��ده، داعش و هر گروه تروریس��تی ویرانگر دیگری از 
کراچی تا منچستر است – منحرف سازد، ایران به قربانیان 
افراط گرایی در عراق و س��وریه کمک می کند. ایران ضمن 
کمک به حفظ بغداد و دمش��ق از تصرف داعش، فعاالنه از 
راه حل سیاسی برای بحران های هر دو کشور حمایت کرده 
اس��ت. در سال 2013، ایران پیشنهاد یک آتش بس فوری 
و یک طرح برای پایان دادن به جنگ در س��وریه ارائه داد. 
برای بیش از دو سال، عربستان سعودی این واقعیت را که 
درگیری در سوریه راه حل نظامی ندارد رد می کرد، آن هم 
با این توهم که با کشاندن آمریکا به جنگ، دست نشاندگان 
افراط��ی اش به پی��روزی در میدان جنگ دس��ت خواهند 
یافت. پس از قربانی ش��دن جان های بی شمار، باالخره در 
سال 2015 طرح ما درباره سوریه مبنای قطعنامه 2254 
ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد ش��د. به تازگی، ابتکار 
گفت وگویی که توس��ط ایران، ترکیه و روسیه برقرار شد، 
هرچند هنوز ایده آل نیست، توانست یک سازوکار مؤثر برای 
کاهش تنش ها شود. دیپلماسی دومسیره در قبال سوریه، 
که در آن منازعه کاهش یافته و تالش های ضد گس��ترش 
می یابند، یک فرمول معتبر برای حل تعارضات دیگر منطقه 
نیز فراهم می کند. در یمن، از همان روزهای اول از ش��روع 
خصومت ها در بیش از دو سال پیش، ایران یک طرح چهار 
ماده ای برای پایان دادن به جنگی ارائه داد که عربس��تان 
س��عودی با احساس غرور کاذب از یک پیروزی دوهفته ای 

در آن دم می زد. پیش��نهاد ایران شامل تضمین آتش بس 
فوری، ارس��ال فوری کمک های انسان دوستانه، حمایت از 
گفت وگو بین گروه های یمن و کمک به یمنی ها برای ایجاد 
یک دولت فراگیر وحدت ملی با حمایت از همسایگان بود. 
با 7میلیون یمنی که در آس��تانه قحطی ناشی از اقدامات 
بش��ری قرار دارن��د و تقریباً نیمی از جمعیت س��وریه که 
آواره ش��ده اند، بحران بیش از آن فوری است که بخواهیم 
با انگشت سرزنش به سایرین وقت را تلف کنیم. در عوض 
و برای یافتن یک راه حل پایای بلندمدت برای خاتمه دادن 
به این بالیا، قدرت های منطقه ای باید عوامل مؤثری را که 
مش��وق افراطی گری ستیزه جویانه است تشخیص دهند و 
به آن بپردازند. در این راستا، ایاالت متحده و متحدان آن 
امروز دو انتخ��اب دارند؛ آنها می توانند به حمایت مادی و 
معنوی خود و تشویق عامالن جنگ به تشدید تالش های 
جنگی شان ادامه دهند که بی نتیجه بودن آن ثابت شده و 
مرگ و نابودی بیشتری را به ارمغان می آورد و دستیابی به 
یک راه حل پایدار را پیچیده تر می کند یا همانند آنچه ایران 
از روز اول گفته اس��ت، این دولت ه��ا بر ایجاد یک راه حل 
سیاسی فراگیر با مشارکت همه گروه های سیاسی درگیر 
تمرکز کنند. در س��ال 1990، زمانی که من یک دیپلمات 
جوان بودم، شاهد بودم که چگونه در دوران پس از تصمیم 
صدام حسین برای تجاوز به کویت و قربانی کردن حامیان 
مالی عرب خود، وزرای خارجه عربس��تان و متحدان عرب 
آن در پاسخ به پیشنهاد همتای ایرانی شان برای پایه ریزی 
یک س��ازوکار فراگیر برای امنیت منطقه مخالفت کردند. 
بع��د از هدر دادن صدها میلیارد دالر برای خرید س��الح و 
پس از س��ال ها خونریزی بی حد و حساب، ما به خانه اول 
بازگشته ایم. اگر ما این چرخه را نشکنیم، این وظیفه خطیر 
را تنها برای فرزندان و نوادگان خود به جا خواهیم گذاشت. 
ما باید نسلی باشیم که از تاریخ یاد می گیرد و نه نسلی که 

محکوم به تکرار آن است.

باش��گاه العین پس از بازگشت به امارات از حضور 
س��مور سنگی در ورزشگاه آزادی شکایت کرد. به 
گزارش »ورزش سه«، باشگاه العین پس از حضور 
در تهران و شکست برابر استقالل در بازگشت به 
امارات نس��بت به اتفاقاتی ک��ه در تهران رخ داد، 
ش��کایتی را علیه باشگاه اس��تقالل تنظیم کرده 

است. 
العینی ه��ا در نام��ه ای ک��ه برای AFC ارس��ال 
کردند، نخس��تین بن��د از شکایت ش��ان به رفتار 
ه��واداران اس��تقالل مربوط اس��ت. دیگ��ر موارد 
ش��کایت باشگاه العین از اس��تقالل اما به وظایف 
مدیران این باشگاه بر می گردد. العینی ها در متن 
شکایت خود نسبت به عدم فراهم کردن امکانات 
الزم برای اس��تقرار باش��گاه العی��ن و عدم فراهم 
کردن وسیله مناس��ب برای جابه جایی در تهران 
نیز اعتراض داش��تند. همچنین محاصره اتوبوس 
تیم فوتبال العین توس��ط هواداران استقالل دیگر 

اتفاقی اس��ت که از س��وی باش��گاه اماراتی مورد 
انتقاد واقع شده است و این باشگاه نسبت به این 
اتفاق معترض اس��ت. بند جالب اعتراض باش��گاه 
العین اما به حضور سمور سنگی باز می گردد. پس 
از پایان نیمه اول این مس��ابقه یک سمور سنگی 
وارد زمین چمن ورزش��گاه آزادی ش��د و دقایقی 
بع��د با حضور ماموران نیروی انتظامی ورزش��گاه 
را ترک کرد اما با این وجود باش��گاه العین نسبت 
ب��ه این موضوع اعتراضی را به AFC منتقل کرد 
و باید دی��د که کمیته انضباط��ی AFC پس از 
مطالعه گزارش ناظر مسابقه چه تصمیمی در این 
ب��اره خواهد گرفت. برخی رس��انه ها پیش از این 
درباره انتقاد باشگاه العین از عدم اختصاص سکو 
به هواداران این تیم نی��ز اخباری را مطرح کرده 
 AFC ب��ود، اما باش��گاه العین در نام��ه ای که به
ارس��ال کرده اعتراضی نس��بت به ای��ن موضوع 

نداشت. 

حتی اگر دواین جانس��ون دس��ت از س��ر حواش��ی بردارد، این 
حواشی هستند که دست از سر او بر نمی دارند. این بار صحبت 
از رئیس جمهور شدن او است. به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، 
سال گذشته دواین جانسون یکی از 100 چهره تأثیر گذار مجله 
تایم شد. پیتر برگ در انتهای یادداشت بزرگداشتی که برای وی 
نوش��ته بود پیشنهاد رئیس جمهوری او را مطرح کرد. او نوشت: 
»برنامه ویژه من این اس��ت: تا هشت سال آینده دواین فرماندار 
فلوریدا می ش��ود و در 12 س��ال آینده رئیس جمهور. او بهترین 
رئیس جمهوری می شود که ما از زمان رونالد ریگان داشتیم.« حاال 
این بازیگر سرشناس آمریکایی که به  »راک  )صخره(« معروف 
اس��ت، می گوید واقعاً احتمال این موضوع هست که روزی برای 
ریاست جمهوری تالش کند. جالب اینکه جانسون می گوید ایده 
این موضوع سال گذشته وقتی به ذهنش رسیده که در مطبوعات  
از او به عنوان کاندیدای مناس��ب ریاس��ت جمهوری آمریکا یاد 
می کردند. جانس��ون که مش��خص نکرده جمهوریخواه است یا 
دموکرات، به همین بهانه انتقاداتی را علیه سیاس��ت های دونالد 
ترامپ انجام داده است. او می گوید اگر با کسی موافق نباشد، او را 

بیرون نمی کند، بلکه او را هم در کار دخیل می کند. او همین طور 
ادعا می کند که اگر انتقادات علیه او افزایش پیدا کند، به این فکر 
می کند که شاید چیزی هست که ندیده است. بنابراین صحبت 
می کند و از منتقدانش می خواهد که او را روشن کنند. شاید اما 
جالب ترین بخش صحبت های جانسون جایی است که او می گوید 
که از طرف کمپین های انتخاباتی ترامپ و کلینتون تماس گرفته 
شد تا او را در آستانه انتخابات به سمت یکی از احزاب بکشند که 
البته بازیگر مجموعه فیلم های  »سریع و خشن« آن را نپذیرفته 
است. او می گوید: » من احترام زیادی برای پروسه انتخابات قائلم 
و معتقدم اگر چهره سیاس��ی ام را به اشتراک می گذاشتم، چند 
اتفاق رخ می داد. فکر می کردم ممکن اس��ت برخی از مردم را به 
خاطر عقاید سیاسی ام ناراحت کنم و شاید حتی می توانستم نظر 
برخی را تغییر دهم که البته نمی خواستم این کار را انجام دهم.« 
این بازیگر سرشناس آمریکایی که نزدیک به 10 میلیون طرفدار 
در ش��بکه های اجتماعی دارد اخیراً در قسمت هشتم مجموعه 
»سریع و خشن« بازی کرده است؛ فیلمی که تاکنون بیش از یک 

میلیارد دالر در بازار جهانی فروخته است.

یادداشت ظریف در نیویورک تایمز:  
تجهیزات نظامی زیبا خاورمیانه را نجات نخواهد داد

شکایت العین امارات از سمور ورزشگاه آزادی!   احتمال نامزدی دواین جانسون
برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
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تولید کشمش؛  سرمایه گذاری 
جذاب  با درآمد ارزی

13

بازاریابیوفروش

13

چگونه فروشگاه زنجیره ای کوچکی تاسیس کنیم؟

 نوبت کهنه فروشان
در گذشت

در خبرها آمده بود سرپرست معاونت اقتصادی وزیر صنعت گفته فروشگاه های زنجیره ای قیمت اقالم را به طور میانگین 15 درصد 
کاهش داده اند. یداهلل صادقی هجدهم اردیبهشت در گردهمایی اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای به اقبال خوب مصرف کنندگان 
از فروشگاه های زنجیره ای و بهره وری بیشتر آنها نسبت به خرده فروشان اشاره کرد و گفت: به طور میانگین فروشگاه های زنجیره ای 
15 درص��د از قیمت کاال را ب��رای مصرف کنندگان کاهش داده اند. صادقی گفت: اختالف نظر جدی و بارزی در زمینه لزوم توس��عه 
فروشگاه های زنجیره ای بین دولت و اصناف وجود ندارد و وزیر صنعت نیز معتقد به گسترش این صنعت است. معاون وزیر صنعت...

بررسی تیزر تبلیغاتی مؤسسه اعتباری ملل در گفت و گو با دکتر حمیدرضا قاضی مقدم

 پنهان شدن مفاهیم
در پس جمالت پرطمطراق

12

10

 7 سوالی که قبل از شروع کسب و کار
باید از خود بپرسید

16

 مهارت های ضروری
برای یک بازاریاب موفق

11  

 ویژگی های کارمند خوب
 از زبان مدیران گوگل

12 

گزارشی از کسب و کار آموزشگاه های درسی و کنکور 

 درآمد 100 میلیون تومانی
از یک روز سمینار آموزش تست زنی



اخیراً تبلیغی تلویزیونی از مؤسسه اعتباری ملل  )عسکریه سابق( 
در ارتباط با معرفی حس��اب سپرده ویژه زمان پخش شده است که 
در آن ف��رد جوانی ب��ا ظاهری امروزی و در قامت یک بیزینس من، 
در حال عبور از مس��یرهای متعددی نش��ان داده شده و جمالت و 
عبارات��ی در ارتباط با اهمیت زمان و تالش برای حفظ و بهره گیری 
مناسب از زمان از زبان گوینده   متن روی این آگهی پخش می شود. 
در انتهای امر نیز مخاطب درمی یابد تمامی تالش آگهی و نیز هدف 
از نمای��ش این آگهی صرفاً معرفی یک س��رویس جدید مالی بوده 
اس��ت. حال یادآوری این نکته که چرا مؤسسه مالی عسکریه تغییر 

نام داد خالی از لطف نیست.
 به گفته مدیرعامل مؤسس��ه عس��کریه حجت االسالم سیدامین 
جوادی هم به لحاظ معنایی و هم به لحاظ شائبه هایی که در اذهان 
داخل و خارج از کش��ور ایجاد ش��ده بود، وی و همکاران مؤسس��ه 
عسکریه بر آن شدند تا نام جدیدی را به کمک مردم برای مؤسسه 
انتخاب کنند. به گفته مدیرعامل محترم مؤسس��ه عس��کریه سابق، 
بان��ک مرکزی هم هیچ گونه درخواس��ت، نامه ی��ا تذکری مبنی بر 

تغییر این نام به مؤسسه نداد. 
در همین راستا در چند مرحله نظرخواهی عمومی صورت گرفت 
و نام »ملل« بیش��ترین رأی مردمی را به خود اختصاص داد. برای 
بررس��ی بهتر این آگهی گفت و گویی را ب��ا حمیدرضا قاضی مقدم، 

مشاور و مدرس حوزه بازاریابی و تبلیغات داشته ایم. 
زمان را از دست ندهید

قاض��ی مقدم در رابط��ه با تیزر تبلیغاتی مؤسس��ه مالی ملل 
به  »فرصت ام��روز« می گوید: در خصوص این آگهی تلویزیونی 
نکات حائز اهمیتی وج��ود دارد که توجه به آنها می تواند برای 
دستیابی به اثربخشی بیشتر اقدامات اینچنینی کسب و کارها در 

شرایط مشابه مفید باشد. 
نخست اینکه در میان رقابت شدید بانک ها و موسسات مالی 
و اعتب��اری ایرانی که نظیر بس��یاری از صنایع دیگر، همگی از 
سطح نسبتا مشابهی از سرویس ها و خدمات مالی برخوردارند، 
یکی از راه های دس��تیابی به تمایز، تالش برای معرفی جذاب تر 
سرویس ها و خدمات رایجی است که مشابه آن در سبد خدمات 
و فعالیت ه��ای دیگر رقبا نیز وجود دارد. در این میان، توجه به 
نام گذاری س��رویس و نیز به کارگیری تمایز در نوع رسانه یا نوع 
پیام می تواند پتانس��یل باالیی را در اختی��ار این مجموعه قرار 
ده��د درحالی که در آگهی یاد ش��ده نه اث��ری از توجه ویژه به 
نام گذاری سرویس مش��اهده می شود، نه تمایزی در نوع رسانه 
و ن��ه حت��ی جذابیتی در ن��وع پیام. به ویژه آنک��ه به رغم ردیف 
کردن یک س��ری جمالتی به ظاهر س��نگین و پرطمطراق در 
خصوص اهمیت زمان و صرفه جوی��ی در زمان انجام فعالیت ها 
برای رس��یدن به س��ایر فعالیت های مهم و نیز به کارگیری واژه 
زمان برای نام گذاری این سرویس، هیچ ارتباط منطقی بین نام 

سرویس و جمالت یاد شده به چشم نمی خورد و این موضوع به 
ذهن مخاطب متبادر نمی ش��ود که اساساً چگونه افتتاح حساب 
س��پرده ویژه ای با نام زمان در مؤسس��ه اعتباری ملل می تواند 
منجر ب��ه صرفه جویی در زم��ان و بهره ب��رداری بهینه از زمان 

مشتری مورد نظر شود. 

از دست دادن فرصت انتقال پیام
این مش��اور تبلیغ��ات در رابطه ب��ا نقاط ضع��ف این آگهی 
می افزاید: نکته مهم دیگر آنکه آیا این حس��اب سپرده ویژگی 
خاصی نظیر درصد س��ود س��االنه ی��ا میزان تس��هیالت قابل 
دریافت طی یک دوره زمانی مش��خص را ندارد که بتوان آن را 
در اختیار مشتری گذاشت و کارکرد این آگهی تلویزیونی را به 
حدی فراتر از اش��اره صرف به یک نوع سپرده با نام زمان ارتقا 
داد.  این در حالی اس��ت که در عمل، بخش زیادی از اطالعات 
آگهی های خدمات مالی مش��ابه را می توان به تشریح و معرفی 
بهتر س��رویس اختصاص داد و با تکرار مناسبی از نام سرویس، 
بین مزیت های س��رویس یاد ش��ده و نام آن در ذهن مشتری 

ارتباط کافی برقرار کرد. 
جای خالی پرداختن به این موضوع زمانی بیش��تر احس��اس 
می ش��ود که ش��اهد آن هس��تیم در ح��دود نیم��ی از آگهی 
30 ثانیه ای مورد نظر به س��کوت یا بیان گفتار متن بی اهمیت 
اختصاص یافته و عماًل فرصت گرانبهای انتقال پیام به مخاطب  

)آن هم از طریق رس��انه  گرانقیمتی نظیر تلویزیون( از دس��ت 
رفته است. 

تگ الین »با زم��ان، از زمان جلو بزنید« نیز هرچند در نگاه 
اول، بس��یار تأثیرگذار به نظر می رسد، با این حال، کمی تعمق 
در آن مخاطب را به این نتیجه می رس��اند که در انتخاب شعار 
دقت و سلیقه خاصی لحاظ نشده و صرفاً نوعی بازی با کلمات 

در این بخش نیز تکرار شده است. 
همی��ن موض��وع را در خص��وص گفتار متن آگه��ی و توالی 
نامناس��ب جمالت، فرازها و فرودهای نابهنگام و نیز عدم توجه 

کافی به متن آگهی می توان شاهد بود. 

انتقال پیامی گنگ با صدایی شیوا
قاضی مقدم در ارزیابی و بیان نقاط مثبت این آگهی می گوید: 
ب��ا این حال در کنار نکات منفی یاد ش��ده، یک نکته مثبت و 
قابل اش��اره در خص��وص این آگهی را می توان به اس��تفاده از 
گوینده متن/ صداپیش��ه ای آش��نا و با بیانی گرم و شیوا نسبت 
داد که در کنار همه نواقص و کاس��تی های این آگهی، مخاطب 
را ب��ه نوعی به توجه به آگهی و دنب��ال کردن پیام آن ترغیب 
می کند و هم��ان پیام گنگ و کم هیجان آگه��ی را به بهترین 
شیوه ممکن به مخاطب منتقل می سازد؛ پیامی که می توانست 
در ص��ورت توجه به نکات حداقلی فوق، تاثیر متمایز و ویژه ای 

را در ذهن مخاطبان به همراه داشته باشد. 

بررسی تیزر تبلیغاتی مؤسسه اعتباری ملل در گفت و گو با دکتر حمیدرضا قاضی مقدم

پنهان شدن مفاهیم در پس جمالت پرطمطراق
ایده های طالیی

Dell معامله مستقیم، راهکار شرکت

هنگامی ک��ه قصد ن��گارش ای��ده حاضر را داش��تم، مطلب 
جالبی در روزنامه تایمز مش��اهده ک��ردم؛ اگر قرار بود صنعت 
اتومبیل سازی به سرعت صنعت کامپیوتر پیشرفت کند، اکنون 
رول��ز رویس باید ماش��ین هایی به اندازه ی��ک تخت کوچک و 
با مصرف س��وخت  بس��یار پایین تولید می کرد. همچنین این 

ماشین ها باید سرعت صوت را نیز می شکستند. 
پیشرفت س��ریع دنیای تکنولوژی بسیاری از فرصت هایی را 
که در گذش��ته قابل تصور هم نبودند، در دس��ترس افراد قرار 
داده است. ظهور تجارت پرسود شبکه های مجازی و بازاریابی 
آنالین نمونه هایی از این فرصت های نوین اس��ت. در این ایده 
قصد داریم نگاهی به پیش��رفت س��ریع ای��ن صنعت و یکی از 

بزرگ ترین برندهای حاضر در آن بپردازیم. 
در سال 1969 نسل کالسیک کامپیوترها تفاوت چشمگیری 
با نمونه های آش��نای س��ده 21 داش��ت. وزن آنها به اندازه ای 
زی��اد بود که ب��رای جابه جایی نیاز به یک ماش��ین حمل ونقل 
داش��ته و پردازن��ده ای 16 کیلوبایتی برای انجام محاس��بات 
 س��اده روی آن نصب بود. همچنین قیمت آن رقم باورنکردنی 
35000 دالر ب��رآورد می ش��د. چنین امکاناتی در مقایس��ه با 

لپ تاپ های امروزی شبیه یک شوخی کودکانه است. 
برن��د IBM یکی از نخس��تین تولیدکنن��دگان کامپیوتر به 
ش��مار می آید. در اواخر دهه 60 میالدی این ش��رکت هزینه 
نس��بتا باالیی را برای فروش کامپیوتره��ای خود تعیین کرده 
بود. س��وال اصلی در اینجا، خدماتی اس��ت که IBM در قبال 
هزینه گزاف دریافتی از مشتریان به آنها ارائه می کرد. یک تیم 
پش��تیبانی محصول که عمدتا شامل مهندسان بوده به همراه 
یک گروه کوچک از تحلیلگران کس��ب وکار )براساس نوع نیاز 
خری��دار متخصصان این گروه تغیی��ر می کردند( خدماتی بود 
ک��ه در ازای خرید کامپیوتر به افراد ارائه می ش��د. با توجه به 
قیمت باال و کارایی این کامپیوترها مشتریان اصلی را صاحبان 
کس��ب وکارهای ب��زرگ تش��کیل داده بودند. این اف��راد برای 
محاس��بات نسبتا پیچیده از کامپیوتر اس��تفاده می کردند. در 
ای��ن میان IBM با ارائه یک تیم کمکی در حوزه کس��ب وکار 
توانس��ت س��هم زیادی را از ب��ازار نوین کامپیوتره��ا به خود 
اختص��اص دهد. با ظهور کامپیوترهای ش��خصی و پیش��رفت 
س��خت افزارهای به کار رفته در آنها دنیای تکنولوژی تغییرات 
وس��یعی را به خود دید. به منظور ترغیب کاربران معمولی به 
اس��تفاده از این تکنولوژی جدید باید تجدیدنظر اساس��ی در 
مورد قیمت و امکانات کامپیوترهای خانگی لحاظ می ش��د. بر 
همین اساس شاهد رقابت نزدیک شرکت ها در افزایش امکانات 
محصوالت شان از یکسو و کاهش قیمت از سوی دیگر بودیم. 
تحول نهایی در زمینه فروش کامپیوترها توس��ط مایکل دل 
رخ داد. بنیانگ��ذار برند Dell با تمرکز روی ارتباط مس��تقیم 
با خریداران توانس��ت معادالت فروش را بازس��ازی کند. ایده 
مایکل س��اده بود؛ اگر واسطه ها را از جریان فروش محصوالت 
حذف کنیم، کاال در زمان کمتر و با قیمت مناسب تر به دست 
مش��تری رس��یده و این امر مزیتی رقابتی در مقایسه با سایر 
رقب��ا خواهد بود. فروش تلفنی و در عصر حاضر اینترنتی، گام 
دیگری بود که مایکل دل در راس��تای کسب سهم بیشتری از 
بازار فروش به مرحله اجرا گذاش��ت. براساس آمارهای رسمی 
فروش برند Dell  ،31میلیارد دالر در س��ال است. بدون شک 
کس��ب چنین موفقیتی در کسب وکار پرفراز و نشیب کامپیوتر 
حاص��ل اجرای ایده های جاه طلبانه اس��ت. نکته مهم در مورد 
اس��تراتژی این شرکت ماهیت شناور آن است. به عبارت بهتر، 
Dell ب��ه دنب��ال اس��تفاده از همه راه های موج��ود به منظور 
دسترسی به بازارهای جدید است. در این زمینه قطع همکاری 
با ش��رکت هایی ک��ه باعث افزای��ش غیرمتع��ادل محصوالت 
 Dell می ش��وند، جایگاه ویژه ای دارد. به عنوان مثال همکاری
و وال مارت به دلیل س��هم باالیی که این فروشگاه  زنجیره ای از 
فروش محصوالت این شرکت طلب کرد، متوقف شد. همچنین 
سیاس��ت ارتباط مستقیم با مشتریان راهکاری است که نه تنها 
Dell، بلک��ه تمام��ی برندهای معتبر دنی��ا در حال حرکت به 

سوی آن هستند. 

پرسش هایی برای پیشرفت
- واس��طه ها در بس��یاری از کس��ب وکارها بخ��ش غیرقابل 
چشم پوشی هستند. دلیل این امر در ناتوانی بسیاری از برندها 
در برق��راری ارتباط موثر و کمب��ود تجهیزات الزم برای عرضه 
مس��تقیم محصوالت است. با این حال تجربه برند Dell نشان 
داد که راهکارهای نوینی از قبیل فروش اینترنتی برای ارتباط 
مس��تقیم با مشتریان وجود دارد. پرس��ش اصلی در  این میان 

میزان موفقیت شما در راه اندازی بخش فروش آنالین است. 
- بررس��ی دقیق نح��وه عملکرد رقبا یک��ی از ضرورت های 
کس��ب وکار مدرن است. بر همین اساس جا دارد این سوال را 
از خود بپرسید که تا چه حد عملکرد رقبای تان را مورد توجه 
قرار می دهید؟ اطالع از برنامه سایر شرکت ها این فرصت را به 
ش��ما خواهد داد که همگام با وقوع تغییرات رو به جلو حرکت 

کرده و از جریان پیشرفت عقب نمانید. 

لیال شیرزاد
 Leilashirzad69@gmail. com
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آگهی: خودرو Jaguar _  شعار: بلعیدن رقبا با مدل جدید جگوار.

ایستگاه تبلیغات

زباله گران قیمت است

ب��ه گزارش  ام بی ای نیوز، به منظور جلب توجه عموم مردم به 
اهمیت بازیافت و جداس��ازی زباله های  تر و خشک، به شیوه ای 
خالقانه، آژانس تبلیغات��ی EBM Quintoo برزیل از طریق 
طرح ایده »زباله گران قیمت است«، ضمن انجام این کار، قیمت 
نهایی هر محصول در صورت رها ش��دن نادرست در طبیعت را 
نیز نشان می دهد که البته به این ترتیب محیط زیست مسئول 

پرداخت هزینه آن خواهد شد. 
Colégio Nova Dimensão :مشتری

EBM Quintto Comunicação :آژانس تبلیغاتی
کشور: برزیل

دست اندرکاران
مدیر خالقیت: کندی ای شیراسو

مدیر هنری: ویکتور روشا
مدیر هنری: ایونا مارینهو

نویسنده: ماتئوس کاندیدو
مسئول اجرایی امور مشتریان: پائولو ویکتور 

ترجمه: علی آل  علی
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در دنی��ای امروز، ش��رکت ها به این نتیجه 
رس��یده اند که سهم بیشتر س��ود خود را از 
دس��ته کوچکی از مش��تریان فعلی به دست 

آورند. 
براس��اس قان��ون ۸۰-۲۰ پارت��و، معموالً 
۸۰درص��د س��ود ی��ک س��ازمان از طری��ق 
۲۰درص��د مش��تریان آن س��ازمان تأمی��ن 
می ش��ود و از طرفی طبق تحقیقات صورت 
گرفت��ه، هزین��ه حف��ظ مش��تری موج��ود 
یک پنجم جذب مش��تری جدید اس��ت و به 
همی��ن ترتیب احتمال موفقی��ت در فروش 
مجدد به مش��تری کنون��ی ۶۰ تا ۷۰درصد 
اس��ت درحالی ک��ه همی��ن احتم��ال برای 

مشتری جدید ۵ تا ۲۰ درصد است. 
به بیانی دیگر، ام��روزه بر خالف بازاریابی 
سنتی و رایج، ش��رکت ها به جای سهم بازار 
به دنبال س��هم مشتری هستند و دریافته اند 
که بقا و حیات آنان در گرو داشتن مشتریان 
وفادار اس��ت نه صرفاً مش��تری خش��نود و 

راضی.
ب��ا توجه به ش��واهد و یافته ه��ای مذکور، 
برای حفظ و توس��عه رابطه با این مشتریان 
ارزش��مند و وفادارس��ازی آنان باید به دنبال 
راهکارهای مناسب بود که یکی از مؤثرترین 
آنه��ا راه ان��دازی و مدیریت صحیح باش��گاه 

مشتریان است. 
ما در طول س��الیان گذش��ته ب��ا بانک ها، 
ب��زرگ  فروش��گاه های  تولیدکننده ه��ا، 
ک��ه  هس��تیم  مواج��ه  مجموعه های��ی  و 
کارت ه��ای خاصی ارائه می دهند یا بخش��ی 
س��ایت  از  قس��متی  ی��ا  سازمان ش��ان  از 
اینترنتی شان، اختصاص به باشگاه مشتریان 
دارد و حت��ی با یک مس��ئولیت جدید تحت 
عنوان باشگاه مش��تریان نیز مواجه هستیم، 
اما نکته اینجاس��ت که خیلی از س��ازمان ها، 
باش��گاه مش��تریان را در یک کارت تخفیفی 
ی��ا ش��رایطی امتی��ازی و اعتب��اری خالصه 
باش��گاه  از  صحیح��ی  درک  و  می کنن��د 
مشتریان و خدمات و ظرفیت هایی که برای 

مجموعه شان می تواند ایجاد کند، ندارند. 

باشگاه مشتریان چیست؟ 
باشگاه مشتریان ترکیبی است از یک سری 
برنامه، ایده، سازوکار و سیستم که به منظور 
برقراری ارتباط مستقیم و منظم با مشتریان 
و با هدف وفادارس��ازی آنان ایجاد می شود. 
باش��گاه مش��تریان با به کارگی��ری ابزارهای 
س��خت افزاری و نرم افزاری می تواند عالقه و 
وفاداری مشتریان به مجموعه را بیشتر کرده 
و س��همی عمده در تبلیغات و روابط عمومی 

و برندینگ یک کسب و کار ایفا کند. 
هدف اصلی باشگاه، فعال کردن مشتریان 
و افزای��ش وف��اداری آن��ان به وس��یله ارائه 
ارزش های��ی فرات��ر از ارزش هایی اس��ت که 
در حالت عادی به آنها عرضه می ش��ود )که 
در نهای��ت منجر به برق��راری رابطه عاطفی 
مس��تحکم با مشتریان می ش��ود(، به طوری 
ک��ه با وج��ود رقب��ا و تالش آنه��ا در جهت 
تأثیر گ��ذاری روی بازار هدف، در مش��تریان 

سازمان تعهدی عمیق در جهت خرید مجدد 
ی��ا انتخاب محص��ول یا خدم��ات دیگری از 

مجموعه به طور مستمر ایجاد می شود. 
طراحی، اجرا و مدیریت باش��گاه مشتریان 
یک فن و مهارت و سازوکار علمی است. یک 
باشگاه مشتریان حرفه ای و اثرگذار می تواند 
بهتری��ن س��رویس ها را ارائه ک��رده و بازوی 
بخش فروش و مارکتینگ ش��ود، درحالی که 
اگر باش��گاه به خوب��ی ایده پ��ردازی و اجرا 
نشود و نام باش��گاه مشتریان را یدک کشد، 
می توان��د در بلند مدت ب��ه مجموعه ضربه و 

آسیب نیز وارد سازد.
 از این رو توجه به سازوکار ایجاد باشگاه و 
برنامه ری��زی صحیح برای آن، موضوعی مهم 
و غیرقابل چشم پوش��ی است که باید به آن 

توجه کرد. 
بر همین اس��اس من پیشنهاد می کنم اگر 
برنامه ریزی و ایده پردازی و چشم انداز خوبی 
برای باش��گاه مش��تریان ترس��یم نکرده اید، 

هرگز نسبت به راه اندازی آن اقدام نکنید.

اهداف و مزایای ایجاد باشگاه مشتریان
در ی��ک نگاه اجمال��ی راه اندازی باش��گاه 
مشتریان، برای یک کسب و کار می تواند این 

مزیت ها را در پی داشته باشد: 
- افزایش فروش و سود سازمان

- افزایش س��هم از بازار و همچنین تثبیت 
آن

- افزایش ارتباط دوسویه و تعامل سازنده 
بین سازمان و مشتریان

- فعال کردن مش��تریان و تشویق آنها به 
خرید یا سفارش یک محصول

- لذت بخش تر بودن خرید از سازمان شما 
در مقایس��ه با رقبا به سبب امتیازات در نظر 

گرفته شده
- ایج��اد یک حس یا تعل��ق عاطفی میان 

مشتری و سازمان
- ع��دم اولویت رقیب حتی با وجود برتری 
در بُعد مس��افت، بزرگی مجموعه، آش��نایی 

قبلی، تبلیغات و تخفیفات 
- ماندگار کردن مشتری فعلی و جلوگیری 

از کشیده شدن او به سمت رقبا
و  س��الیق  عالقه مندی ه��ا،  ش��ناخت   -
درخواست های مشتریان به سبب جمع آوری 

اطالعات از آنها
- جذب مش��تری جدید از طریق بازاریابی 
ویروس��ی و دهان به دهان توسط مشتریان 

راضی کنونی
- کاه��ش هزینه های تبلیغاتی س��ازمان و 

هدفمندسازی آن
- مقاوم ش��دن س��ازمان در برابر نوسانات 

بازار و حربه های رقبا
- تبدیل مشتری گذری و مردد به مشتری 

دائم و وفادار
- ب��ه دس��ت آوردن آمار دقیق��ی از رفتار 
مش��تریان به کم��ک نرم افزارهای باش��گاه 
مش��تریان و برنامه ری��زی جه��ت مدیریت 

مؤثرتر بازار
- افزایش تعداد دفعات خرید مش��تریان و 
میزان خرید آنه��ا به خصوص در ایام کاهش 

فروش

- افزای��ش درگی��ری ذهن��ی مش��تری و 
ماندگاری نام برند

- لذت بخش کردن تجربه خرید مشتری و 
افزایش رضایت وی به سبب دادن ارزش های 

ویژه به او
- دریافت انتقادات و پیش��نهادات سازنده 
از مش��تریان به سبب احساس تعلق و تملک 

باشگاهی
- امکان نظرسنجی در هر زمان به علت در 

دسترس بودن اعضای وفادار به برند
- تأثی��ر مثبت روی کارمن��دان و مدیران 
داخل��ی مجموع��ه و باالرفت��ن راندم��ان و 

بهره وری سازمان
- دس��تیابی به یک بانک ایده قوی توسط 

اعضای باشگاه و ارتباط مستمر با آنها
- ارائه خدمات سازمان یافته و هدفمند به 

مشتریان خاص
- خدمات رس��انی به مش��تریان براس��اس 

میزان ارزش و سودآوری آنها
- امکان اش��تراک باش��گاه ب��ا واحدهای 
باش��گاهی دیگ��ر، جه��ت ارائ��ه خدم��ات 
متنوع تر و همچنین جذب دوس��ویه اعضای 

باشگاه های طرف قرارداد.

 گام های اجرایی ایجاد باشگاه مشتریان
- ب��رای ایجاد یک باش��گاه حرف��ه ای در 
راس��تای ج��ذب و رضایت مش��تریان، چه 

اقداماتی باید انجام بدهیم؟ 
- تعیین اهداف و اس��تراتژی های سازمان 
در راه اندازی باش��گاه ش��امل افزایش س��ود 
و ف��روش، افزای��ش اعتب��ار برن��د، ارتب��اط 

صمیمی  تر با مشتریان و... 
- تحقیق��ات ب��ازار جهت ش��ناخت رفتار، 
عادات، عالیق و مناف��ع مخاطبان به منظور 
تدوین تاکتیک ها، ایده ه��ا و برنامه هایی که 

برای آنان جذاب خواهد بود 
- طراحی سناریوی باشگاه شامل طراحی 
نح��وه امتیاز گیری مش��تریان، نحوه ارتقای 
کاربران، ش��کل دریافت خدمات یا مزیت ها 

به ازای امتیازات 
- انتخاب ابزار و کانال های ارتباطی باشگاه 
مثاًل کارت اعتباری و امتیازی کارتخوان های 
مربوط��ه، نرم افزار باش��گاه، اپلیکیش��ن های 
موبایل و تبلت، س��امانه پی��ام کوتاه، پورتال 

اختصاصی، شبکه های اجتماعی و... 
- جم��ع آوری کلیه اطالع��ات و دیتاهای 

مربوط به مشتریان به مرور یا یکباره 
- تقسیم بندی مشتریان براساس یک مدل 

استاندارد به رده های مختلف
- اس��تخدام یک نیروی متخصص با روابط 

عمومی باال به عنوان مدیر باشگاه 
مال��ی،  بخش ه��ای  یکپارچه س��ازی   -
ارتباطات، فروش، صندوق و… در سازمان با 
فعالیت های و اقدامات قابل انجام در باشگاه 

مشتریان
- تبلیغ��ات ج��ذاب و گس��ترده جه��ت 
اطالع رس��انی راه اندازی باش��گاه مش��تریان 
س��ازمان در بین مخاطبان هدف و تش��ویق 

آنان جهت عضویت در باشگاه
- پاالیش امتیازات و تقس��یم بندی مجدد 
مشتریان در پایان دوره های زمانی مشخص 

)مثاًل هر شش ماه یا هر سال یک مرتبه(
- طراح��ی س��ایت اختصاص��ی باش��گاه 
مش��تریان، راه اندازی کانال تلگرام و صفحه 
اینستاگرام، اپلیکیشن موبایل جهت معرفی 
باش��گاه، اطالع رس��انی طرح ها و... و ارتباط 
دائم��ی با مخاطب و به روز رس��انی فعالیت ها 

به صورت مداوم. 

شیوه های بخش بندی مشتریان در باشگاه
بخش بندی، تقس��یم بندی و س��طح بندی 
مش��تریان یکی از عوامل بس��یار کلیدی در 
تأس��یس باشگاه مش��تریان اس��ت و جهت 
برقراری ارتباطات، متناس��ب با ویژگی های 
هر مش��تری الزم اس��ت که به این موضوع 
توجه ویژه ش��ود. برای این مهم، الزم است 
ابتدا کلیه مش��تریان شناخته شوند و بعد از 
آن به س��طوح مختلف، تقسیم بندی شده و 
س��پس برای هر دس��ته و بخش، اقدامات و 

فعالیت های مختلف صورت پذیرد. 
این موض��وع که آیا همه مش��تریان عضو 
باشگاه باشند یا بخش خاصی و چه تعدادی 
می توانند عضو باش��گاه ش��وند و دسته بندی 
اعضای باشگاه به چه شکلی است، به بودجه 
سازمان، اراده مدیران و نیز سایز آن سازمان 

نیز ارتباط دارد. 
به هر حال برای تقسیم بندی مشتریان در 
باش��گاه مش��تریان، الگوهای مختلفی وجود 
دارد و یک��ی از کامل تری��ن مدل ه��ا، الگوی 
CIVILFORMD اس��ت که توس��ط تیم 
پژوهش��ی BCR تعریف و بهینه سازی شده 
و در واق��ع مدل��ی برای تخمی��ن ارزش هر 
مشتری اس��ت. در این مدل که در مقاله ای 
جداگان��ه به آن خواه��م پرداخ��ت، به طور 
خالصه تقس��یم بندی مشتریان براساس 1۰ 
آیت��م که ح��روف اول 1۰ کلمه زیر اس��ت، 

صورت می پذیرد. 
مش��ارکت  می��زان   Cooperation  -

مشتری
-   Impression احس��اس مدی��ران به 

مشتری
- Viral marketing بازاریابی ویروسی 

انجام شده توسط مشتری 
-  Incom مجموع سود حاصله از خرید 

مشتری
- Length طول مدت ارتباط مش��تری با 

سازمان
- Frequency  تعداد دفعات خرید

- Opportunity فرصت آفرینی مشتری 
در آینده

-  Recency تازگی خرید مشتری
-  Money مجموع ریالی خرید مشتری 
-  Debt خوش حس��ابی ی��ا بده��کاری 

مشتری.
به هرحال به نظر می رسد باشگاه مشتریان، 
یک��ی از ابع��اد مهم ج��ذب و وفادارس��ازی 
و ایج��اد رضایت در مش��تری اس��ت که در 
سال های آتی جایگزین بسیاری از شیوه های 
س��نتی تبلیغات و بازاریابی و روابط عمومی 

خواهد شد. 
  سایت اینترنتی نویسنده:
www. nazemzade. com 

مناسبت های خرداد ماه برای بازاریابی  بستری جدید برای جذب و رضایت مشتری
کسب وکارها

خرداد از ماه هایی اس��ت که کس��ب وکارها باید بیشتر 
روی فعالیت ه��ای بازاریاب��ی خود تمرکز کنند و س��عی 
بر این داش��ته باش��ند ت��ا بیش از ماه ه��ای دیگر در دید 

مخاطبان هدف خود قرار بگیرند. 
زیرا در این بازه زمانی، اکثر دانش آموزان و دانشجویان 
نیز درگیر امتحانات خود هستند و باید برنامه هایی توسط 
کس��ب وکارها در نظر گرفته شود که این آسیب ها جبران 
شوند. در ادامه به مناس��بت ها و رویدادهایی می پردازیم 
که فرصت خوبی برای بازاریابی خیلی از کس��ب  وکارها به 

حساب می آیند. 

روز جهانی همبرگر – ۷ خرداد
امروزه اکثر رستوران ها، غذای همبرگر را در منوی خود 
قرار داده اند و از این رو، این روز نیز فرصت بس��یار خوبی 
برای برنامه ریزی در راس��تای بازاریابی اکثر رس��توران ها 

است. 
برای نمونه، رس��توران ها می توانن��د روی همبرگر هایی 
که س��فارش داده می شوند نیز تخفیف بدهند یا به جای 
تخفی��ف دادن، غ��ذای کناری م��ورد عالقه مش��تری را 

به صورت رایگان ارائه دهند. 
ب��رای بازگردان��دن مراجعه کنندگان ه��م می توانید از 
کارت ه��ای تخفی��ف اس��تفاده کنید و برای اف��رادی که 
همبرگر س��فارش می دهند، کارت تخفیف ارس��ال کنید 
ک��ه می توانند به صورت تمرکزی هم باش��ند. برای نمونه 
می خواهید یک��ی از غذاهایی که ارائه می دهید، بیش��تر 
مورد توجه قرار بگیرد و برای آن یک کارت تخفیف دهید. 

روز جهانی محیط زیست – 1۵ خرداد

روز جهانی محیط زیس��ت، زمان بس��یار مناسبی برای 
همه کس��ب وکارها اس��ت ت��ا بتوانن��د روی کمپین های 
مس��ئولیت های اجتماع��ی )CSR(  تمرک��ز کنند. برای 
اجرای این مدل کمپین ها، می توانید از نیروی رس��انه ای 
خ��ود، نهایت بهره را برده و در مورد حفظ و بزرگداش��ت 
محیط زیست و آسیب پذیری آن نیز اطال ع رسانی کنید. 

 
روز جهانی اقیانوس ها – 1۸ خرداد

آژانس ه��ای مس��افرتی می توانند از ای��ن موقعیت، در 
راستای بازاریابی کس��ب وکار خود بهره ببرند و تورهایی 
تعریف کنند که در آنها نیز سفر آبی لحاظ شده است. از 
طرفی همین آژانس ها می توانند در راس��تای کمپین های 
مسئولیت های اجتماعی، در مورد آلودگی اقیانوس ها هم 
اطالع رس��انی و یک کمپین به این منظور طراحی و اجرا 

کنند. 
روز جهانی صنایع دستی – ۲۰ خرداد

یکی از صنایع س��ودآور در کش��ور م��ا، همین صنایع 
دس��تی است که اهمیت بس��یار ویژه ای دارد و باید برای 
رونق بیش��تر آن، تمرکز وی��ژه ای روی آن صورت گیرد. 
فروش��گاه های بسیاری در شهرهای ایران وجود دارند که 
می توانن��د روی محصوالت خود تخفی��ف دهند و از این 

طریق به جذب مشتری بپردازند. 
از طرفی شرکت هایی که در زمینه تولید صنایع دستی 
فعالیت می کنند، الزم اس��ت بیشتر در مورد تاثیر صنایع 

دستی روی اقتصاد ایران نیز اطالع رسانی کنند. 

روز جهانی اهدای خون – ۲۴ خرداد

ساالنه برای این روز جهانی یک شعار انتخاب می شود 
که در س��ال جاری ش��عاِر »خون اهدا کنید، همین االن 

اهدا کنید، هر چند یک بکرات اهدا کنید«. 
در این روز بیمارستان ها و مراکز اهدای خون می توانند 
روی اهمی��ت این عمل تمرکز کنن��د و از این طریق به 
ج��ذب اهداکننده بپردازند. اهدای خ��ون در کنار اینکه 
می توان��د نجات دهنده جان افراد بس��یاری باش��د، روی 

سالمتی اهداکننده ها هم تاثیر مثبت می گذارد. 
 

روز ملی گل و گیاه – ۲۵ خرداد
گ���ل فروش��ی ها  و  گ����لخان��ه ه��ا  روز  ای����ن  در 
می توانن��د کمپی����ن های��ی در ج���ه��ت اف���زای��ش 
کنن��د. اج��را  و  طراح��ی  خ��ود  محص��والت   ف��روش 

 از طرفی ش��هرداری ها می توانند از فضای رسانه  ای خود 
اس��تفاده کرده و به این مهم بپردازند که چرا گل و گیاه 
برای ش��هر ما با اهمیت هس��تند و چرا افراد باید در این 

مسیر با آنها همکاری کنند. 

روز جهانی یوگا – ۲۸ خرداد
در این مناسبت جهانی، مجموعه های ورزشی می توانند 
روی دوره های یوگا خود تخفیف دهند یا حتی به منظور 
بازاریاب��ی، مخاطب��ان دوره ه��ای دیگر را به ش��رکت در 
یک جلس��ه یوگا دعوت کنند که به صورت رایگان باشد. 
فراموش نکنید استفاده از راهکارهای تبلیغاتی، می تواند 
افراد بیشتری را به ثبت نام در این دوره جذب کند. حتی 
پلتفرم های تخفیف های گروهی فرصت خوبی هستند تا 

این برنامه، خیلی برجسته تر نمایش داده شود. 

مهارت های ضروری برای یک بازاریاب 
موفق

بازاریابی مهم ترین بخش هر کسب و کاری است. از این رو یک 
بازاریاب موفق کسی است که با شناخت نیازهای مشتریان و بازار 
هدف کاری انجام می دهد که به نفع ش��رکت و مشتری باشد. 
در حقیق��ت می توان گفت یک بازاریاب موفق با هدایت فروش 
یک شرکت میزان درآمد آن را افزایش می دهد. باید بدانید که 
حیطه وظایف بازاریاب بس��یار گسترده است که تبلیغات تنها 
بخشی از آن را تشکیل می دهد. بخش روابط عمومی، پشتیبانی، 
تحقیق��ات بازار و تبلیغات و فروش، بخش های در هم تنیده ای 
هس��تند که با بخش بازاریابی هر ش��رکت ارتباط مس��تقیمی 
دارند. می ت��وان گفت مدیریت برند، طرح برنامه اس��تراتژیک، 
جمع آوری و تجزی��ه و تحلیل داده ها از جمله مهترین وظایف 
یک بازاریاب موفق و حرفه ای است. با توجه به ضرورت بازاریابی 
هر کسب و کار در این مطلب س��عی کرده ایم تمام مهارت های 
ض��روری را که یک بازاریاب موفق باید به یادگیری آنها بپردازد 

جمع آوری کنیم.
 

آموزش الزم برای یک بازاریاب موفق
برخالف تصور بس��یاری از افراد که بازاریابی را کاری تجربی 
می دانند باید بدانید که آموزش آکادمیک یکی از نکات ضروری 
بازاریابی موفق اس��ت، بنابراین یک بازاریاب موفق حداقل باید 
مدرک کارشناسی این رشته را داشته باشد، اما برای اینکه فردی 
بتواند به یکی از بازاریابان حرفه ای تبدیل ش��ود و قادر باشد به 
ش��کلی کاماًل تخصصی بازاریابی یک برند یا شرکت را به عهده 
بگیرد بهتر اس��ت رش��ته MBA را در مقطع کارشناسی ارشد 
انتخ��اب کند. زیرا این رش��ته تمام تخصص های��ی را که یک 
بازاری��اب موفق و حرفه ای ب��ه آن نی��از دارد در اختیار او قرار 

می دهد.

مهارت های مورد نیاز یک بازاریاب موفق
در کنار تحصیالت دانش��گاهی و تجربه الزم اس��ت که یک 
بازاریاب موفق مهارت هایی را نیز بیاموزد که در راستای تحقق 
اهداف خود از آنها اس��تفاده کند. هرچند مهارت های مورد نیاز 
برای موفقیت در بازاریابی و پیشبرد استراتژی آن تمامی ندارد 
و یک بازاریاب موفق و حرفه ای در تالش اس��ت که مهارت های 
خود را روز به روز بهبود و توس��عه بخش��د، اما در ادامه لیستی 
از مهم تری��ن مهارت های مورد نیاز برای بازاریابی موفقیت آمیز 

آورده شده است.
 

ارتباط
بازاریاب��ی در حقیقت برقراری نوعی ارتباط حرفه ای اس��ت 
زیرا در نهایت این تعامل اثربخش با مش��تری و قدرت متقاعد 
کردن مش��تری اس��ت که با ایجاد اعتماد او را تشویق به خرید 
می کن��د، بنابراین یک بازاریاب موفق باید روی مهارت گفتاری 
و لحن بیان خود نیز به ش��کل ویژه ای کار کند. الزمه برقراری 
یک ارتباط اثربخش با مشتری نیز تعمیم روابط و ارتباط با افراد 
مختلفی از اقشار مختلف جامعه است. زیرا هر برخورد و ارتباط 
می تواند یک درس فوق العاده برای شناخت مشتری و درک نیاز 

او بر اساس خواسته هایش باشد.
 

قدرت ارائه
اگر در زمینه بازاریابی فعالیت کرده باش��ید مطمئناً می دانید 
ک��ه قدرت س��خنوری و ارائه یک بازاریاب رابطه مس��تقیمی با 
موفقیت ش��غلی او دارد، بنابراین فردی ک��ه در زمینه بازاریابی 
فعالیت می کند باید بتواند براساس محصول ارائه شده توسط یک 
ش��رکت چشم اندازی از آن را به بهترین شکل ممکن در اختیار 
مشتری قرار دهد. از این رو انتخاب تن صدا و رسانه ارائه مناسب 

یکی دیگر از مهارت های ضروری برای بازاریابان موفق است.
 

تفکر  تحلیلی
بازاریابی ارتب��اط تنگاتنگی با تجزیه و تحلی��ل داده ها دارد. 
در حقیق��ت این تجزیه و تحلیل داده های مختلف هس��تند که 
مشخص می کنند مسیر طی شده صحیح است یا خیر. به عالوه 
تفکر تحلیلی زیرس��اخت اصلی تدوین یک استراتژی بازاریابی 
اثربخش است، بنابراین برای موفق شدن در زمینه بازاریابی الزم 
است تا جای ممکن، روی تفکر تحلیلی و استراتژیک کار کنید.

 
خالقیت

خالقیت بخش جدایی ناپذیر هر کس��ب و کاری اس��ت. برای 
موفقیت در اس��تراتژی بازاریابی و فروش باید ایده های جالب و 
هیجان انگیزی ارائه شوند تا بتواند با ایجاد مزیت رقابتی موفقیت 

یک برند را تضمین کند.
 البته الزم به ذکر است ارائه ایده های خالقانه در ابتدا از مرحله 
طراح��ی و تولید محصول آغاز می ش��ود تا به مرحله بازاریابی و 

فروش برسد.
 

مدیریت استرس
می توان گفت بازاریابی یکی از پراس��ترس ترین کارهای دنیا 
اس��ت، بنابراین کس��ی که به عنوان مدیر بازاریاب��ی یا بازاریاب 
شرکت فعالیت دارد باید با تقویت مهارت های روانشناختی قادر 

به مدیریت و کنترل استرس و فشار روانی ناشی از کار باشد. 

تکنولوژی
آش��نایی با تکنولوژی ه��ا و ابزارهای جدید یک��ی از مهم ترین 
ویژگی های بازاریابان موفق اس��ت. زیرا الزمه داش��تن یک برنامه 
بازاریابی موفق، آشنایی با تکنولوژی های جدید و توانایی استفاده 
از آنها اس��ت. به ویژه در عصر بازاریابی دیجیتال که مدیریت تمام 
پروژه ه��ا از طریق نرم افزاره��ای مدیریت و کنترل پ��روژه انجام 
می گی��رد، بنابرای��ن یک بازاری��اب موفق همواره باید لیس��تی از 
تکنولوژی های جدید پرکاربرد زمینه کاری خود را در ذهن داشته 

باشد و در صورت لزوم از آنها استفاده کند. 
ibazaryabi :منبع

مناسبتکلید
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برای مطالعه 700 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس��خ: این طبیعی اس��ت که افرادی ک��ه مدت ها راه و 
روش��ی را به ش��کل خاصی پیموده اند، ب��ه راحتی در برابر 
تغییرات انعطاف نش��ان ندهند و مقاومت کنند اما تغییر و 
تحوالت همواره در رونق کسب و کارها نقش بسزایی داشته 
و دارد. اینکه شما تصمیم گرفته اید در خودتان تغییر ایجاد 

کنی��د یعنی یک گام جلو تر از بقیه هس��تید. س��عی کنید 
انعطاف بیش��تری از خود نشان بدهید و بیشتر خودتان را 
بشناسید. ش��ناخت عالقه مندی ها، نقش مهمی در انگیزه 
ش��ما دارد. س��عی کنید با توجه ب��ه عالقه مندی های خود 
و مهارت های تان زمینه جدیدی برای کسب و کارتان ایجاد 

کنید.
 در مرحله بعد س��عی کنید اس��تعدادها و توانمندی های 

خود را بشناس��ید ت��ا بفهمید در چ��ه زمینه هایی توانایی 
کاف��ی و الزم را ندارید و به دنبال راه های رس��یدن به آن 
بروید. س��عی کنید محدودیت های خود را بررسی کنید تا 
بتوانی��د بفهمید چه کاری را تا چ��ه اندازه می توانید انجام 
دهید. ش��ناخت فرصت ها می تواند شما را به سمت تغییر و 
تحوالت جدید سوق دهد. در نهایت تالش کنید کسب و کار 

خود را حفظ و راه موفقیت را پیدا کنید. 

تغییر و تحول 

سوال: مدیریت یک خرده فروشی را بر عهده دارم. تاکنون براساس روش های سنتی و روتین گذشته فعالیت می کردم اگرچه ایجاد تغییرات 
برایم بس�یار سخت اس�ت اما احس�اس می کنم دیگر روش های قدیمی بازاریابی و فروش کارایی ندارد. لطفا مرا راهنمایی کنید که چگونه 

می توانم بر خودم غلبه کنم تا بتوانم تغییر و تحوالتی در روش کارم ایجاد کنم؟ 
کلینیک کسب و کار

در خبرها آمده بود سرپرست معاونت 
اقتصادی وزیر صنعت گفته فروشگاه های 
زنجیره ای قیمت اقالم را به طور میانگین 
15 درصد کاهش داده اند. یداهلل صادقی 
هجده��م اردیبهش��ت در گردهمای��ی 
اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای 
ب��ه اقب��ال خ��وب مصرف کنن��دگان از 
فروش��گاه های زنجی��ره ای و به��ره وری 
بیش��تر آنها نس��بت به خرده فروش��ان 
اش��اره ک��رد و گفت: به ط��ور میانگین 
فروش��گاه های زنجی��ره ای 15 درصد از 
قیم��ت کاال را ب��رای مصرف کنندگان 
گف��ت:  صادق��ی  داده ان��د.  کاه��ش 
اختالف نظ��ر جدی و ب��ارزی در زمینه 
لزوم توسعه فروشگاه های زنجیره ای بین 
دولت و اصناف وجود ندارد و وزیر صنعت 
نیز معتقد به گسترش این صنعت است. 
معاون وزیر صنعت رسیدن فروشگاه های 
زنجی��ره ای به جایگاه مناس��ب خود را 
باعث نف��ع تولید کننده، مصرف کننده و 
توزیع کننده دانس��ت و افزود: با وجودی 
که در سال های گذش��ته فروشگاه های 
زنجیره ای رش��د مطلوبی نداش��تند، اما 
در س��ال های اخیر رشد آنها چشمگیر 
ب��وده اس��ت. وی چالش های توس��عه 
فروش��گاه های زنجی��ره ای را مقاوم��ت 
با توس��عه آنها به ویژه در شهرس��تان ها 
عنوان و بیان کرد: فروشگاه های کوچک 
بهره وری کمتری نسبت به فروشگاه های 
زنجیره ای دارند، ل��ذا قیمت نهایی آنها 

برای مصرف کنندگان باال تر است. 
همچنی��ن علی فاضل��ی، رئیس اتاق 
اصن��اف در ادام��ه ای��ن مراس��م گفت: 
متاسفانه مقاومت ها درباره فروشگاه های 
زنجیره ای خیلی علمی نیس��ت. فاضلی 
ب��ا بیان اینکه فروش��گاه های زنجیره ای 
س��هم ناچیزی در زنجیره توزیع کشور 
دارند، افزود: امروز فروش��گاه های بزرگ 
و زنجی��ره ای در جایگاه واقعی خود قرار 
نگرفته اند و در زنجیره توزیع کاال سهم 

باالیی ندارند.
 

ضرورت بررسی چگونگی مدیریت 
فروشگاه های زنجیره ای

عقل سلیم می گوید که برای آموختن 
هر کاری شایس��ته اس��ت که عالوه بر 
مطالع��ه چارچوب علمی آن رش��ته به 
بررسی تجارب و سوابق دست اندر کاران 

آن رشته پرداخته شود. 
آشنایی با اندیش��ه ها، افکار و نظرات 
مدیران فروش��گاه های زنجیره ای به ویژه 
زنجیره ای های کوچک هم برای مدیران 
سازمان های دولتی سودمند است و هم 
برای اف��راد و عالقه مندان به س��اختن 

این گونه فروشگاه ها جنبه آموزشی دارد. 
ب��ه هر حال در این مجموعه نوش��ته ها 
کوشش می شود تا حد امکان به بررسی 
فروش��گاه های زنجی��ره ای ب��ا توجه به 
زنجیره ای های کوچ��ک و نوپا بپردازیم 
و در هر ش��ماره به زنجی��ره ای خاص از 

صنفی خاص خواهیم پرداخت.
 

دو زنجیره ای متفاوت در صنعت 
غذایی

با بررس��ی و مش��اهده در سطح شهر 
می توان با فروشگاه هایی برخورد کرد که 
در ساختاری زنجیره ای سعی در توسعه 
کسب و کار خود داش��ته اند. برای نمونه 
در این ش��ماره قصد داریم به بررس��ی 
دو زنجی��ره ای در صنع��ت مواد غذای��ی 

بپردازیم. 
جه��ت  آن  از  زنجی��ره ای  دو  ای��ن 
دارای جذابیت هس��تند که یکی از این 
دو نخس��تین تولید کننده و فروش��نده 
پیراش��کی با س��ابقه ای بیش از نیم قرن 
اس��ت و دومی زنجیره ای ا ست که تنها 
چند سال از عمرش می گذرد؛ دو برندی 
که یکی را با نام پیراش��کی خس��روی و 
دیگری را با نام فلفل قرمز می شناسند. 

در نام گ��ذاری ص��ورت گرفته هر دو 
س��عی در نزدیکی مخاطب با محصول 
تولید ش��ده دارند و هر دو نامی اس��ت 
ک��ه زیرک��ی و هوش��مندی خوبی در 

انتخاب شان مشاهده می شود. 
مدیریت در زنجیره ای اول همان طور 
که از س��ابقه بیش از 50سال آن معلوم 
است، کس��ب و کاری خانوادگی است که 
نسل سوم س��عی در احیا و رونق دادن 
به آن داشته است و ایده توسعه آن تنها 
چند س��الی اس��ت که به فکر مدیر این 

زنجیره ای رسیده است. 
زمان��ی که از مدیر این برند پرس��یده 
می ش��ود که در اداره این فروشگاه ها به 
چه نکاتی توج��ه می کنید، می گوید: ما 
به مرغوبیت محصول تولید شده خیلی 
توجه داریم و با توجه به ثبات نداش��تن 

مواد اولیه، یکنواختی محصوالت تولید 
شده بس��یار برای مان اهمیت دارد و در 
کنار آن ثابت نگه  داش��تن قیمت است 
که بس��یار برای مان مهم است. هرچند 
ک��ه هزینه های گوناگون تولی��د و اداره 
فروشگاه زیاد است. او در ادامه می گوید: 
زنده نگه داش��تن برند برای مان بس��یار 
اهمی��ت دارد و وقت��ی از او درباره برند 
و اینکه برند چیس��ت پرسش می شود، 
او پاس��خی می دهد که روش��ن می کند 
مفهوم برند برت��ر را فهمیده و موفقیت 
برندش اتفاقی نیس��ت. او درباره تعریف 
برن��د برتر می گوی��د: برن��د برتر یعنی 
مان��دگاری، یعنی ثابت کردن کیفیت و 
وقتی اسمی را می شنوی یاد محصولش 
بیفتی. او درباره راه اندازی شعبات جدید 
می گوید: هزینه های راه اندازی باالست و 
برای افرادی که مایل باشند محصوالت 
ما را بفروشند به این شکل است که اوال 
باید قب��ال مدتی ای��ن کار را انجام داده 
باش��ند و ما برای دو یا س��ه ماه به آنها 
محصوالت را می دهیم تا آزمایش کنند و 
معلوم شود توان فروش شان تا چه اندازه 
است و پس از آن وارد همکاری نزدیک تر 
می شویم. مدیران برند زنجیره ای درباره 
انتخ��اب مکان فروش��گاه می گویند: در 
انتخ��اب خود به تع��داد عاب��ران پیاده 
توجه می کنی��م و مراکز خرید برای مان 
مطلوب تر اس��ت و در کن��ار آن قدرت 
خرید م��ردم هم اهمیت دارد و وقتی از 
او می پرس��یم که دوری یا نزدیکی شما 
به فروش��گاه هایی که به نوعی محصول 
ش��ما را تولی��د می کنند تا چ��ه اندازه 
برای ش��ما اهمیت دارد، می گوید: اتفاقا 
اگر در نزدیکی ما فروش��گاه های همکار 
باش��ند ما اس��تقبال می کنیم چون به 
نفع ما و مصرف کننده می ش��ود. وقتی 
از ایش��ان درباره برند محصوالت جدید 
می پرسیم، این مدیر جوان و خوش فکر 
می گوید: همیش��ه با مقدار کم ش��روع 
می کنیم. اول خودمان مصرف می کنیم 
بعد به ش��کل محدود عرضه و آزمایش 

می کنیم و حتی آن را برای تس��ت مزه 
به شکل مجانی در فروشگاه های مان قرار 
می دهیم تا مردم نظر خود را درباره مزه 
و خوبی ها و بدی های پیراش��کی جدید 
بگوین��د و پس از آن تولی��د و فروش را 

افزایش می دهیم.
 

به نظر این مدیر جوان اگر می خواهید 
در فروشگاه داری موفق باشید، باید: 

1- کیفی��ت کار را باالتر از همکاران 
خود قرار دهید. 

2- قیم��ت را کمتر و منطقی در نظر 
بگیرید و مشتری مدار باشید. 

3- مکان فروش مناس��بی را انتخاب 
کنید. 

4- در کیفیت ثبات داشته باشید. 
5- پشتکار اصل مهمی است.

6- تبلیغات منطقی را فراموش نکنید. 
7- و س��رانجام اینک��ه آرزو می کنم 
س��ال های س��ال بتوانم این کار را انجام 
دهیم و کیفیت را باال نگه دارم چون ما 

کار دیگری بلد نیستیم. 
در مقابل مدیر جوان فلفل قرمز تاکید 
می کنم که من از کارگری کار را ش��روع 
کردم و چون از کودکی عاشق پیشرفت 
ب��ودم دنب��ال کاری بودم ک��ه تعطیلی 
نداشته باشد تا بتوانم انرژی خود را برای 
آن ص��رف کن��م و از کودکی هر وقت از 
کاری تعطیل می ش��دم اذیت می شدم و 
هم اکنون هم این ویژگی را دارم و دنبال 
این ویژگی در میان همکاران خود هستم 
و معتقدم که اس��تاد خوب کسی است 
که هر ک��س برایش کار کرد، بتواند بعد 
از یک س��ال برای خودش یک مغازه باز 
کند. ایش��ان در ادامه به الگو های خوبی 
اش��اره می کند که در دوران کارگری از 
آنها آموخته و معتقد است که انسان های 
ضعیف ه��م می توانند موفق ش��وند. او 
درب��اره نق��ش مطالعه و تاثی��ر کتاب ها 
و مج��الت انگیزاننده معتقد اس��ت که 
آموختن و به کار بستن پند ها و تجارب 
موفق دیگران در موفقیت او تاثیر زیادی 

داش��ته و اگر عالقه مندان ب��ه ادامه کار 
از ای��ن کتاب ها و کتاب ه��ای مدیریتی 
در راس��تای کار خ��ود اس��تفاده کنند 
نتایج خوبی به دس��ت خواهند آورد. به 
گفته مدیر این برند زنجی��ره ای در این 
فروش��گاه ها سود هر شعبه به شکل یک 
سوم برای اداره کننده و فروشده شعبه و 
دو سوم برای مدیر برند است که به نوعی 
انگیزه ای برای کارکنان در شعبات ایجاد 
می شود که بهتر به مشتری خدمات ارائه 
کنند. مدیر ان زنجیره ای درباره کارکنان 
فروشگاه ها می گوید: تا 99 درصد اخراج 
نمی کنیم و س��عی می کنی��م با گفت و 
گ��و و اس��تفاده از انگیزاننده های کافی 
کارکنان را تش��ویق و بهبود را در کار به 
وجود آوریم. کارکنان در واقع یک س��ال 
برای ما کار می کنند و بعد یک عمر برای 
خودش��ان کار می کنن��د. در هر ش��عبه 
چهار یا پنج نفر مش��غول به کار هستند 
ک��ه هرچند ممکن اس��ت ب��رای برخی 
تعداد زی��ادی قلمداد ش��ود و هزینه ها 
را افزای��ش ده��د، اما م��ا معتقدیم که 
رضایت قلبی کارکنان خودش مش��تری 
را به س��وی فروش��گاه های ما می آورد. 
وقتی از ایش��ان درباره مجوزهای قانونی 
برای راه اندازی شعبات پرسش می شود، 
می گوید: نخستین گام اتحادیه و کسب 
مجوزه��ای الزم از آن اس��ت. پس از آن 
اداره اماکن و سپس زیبا سازی شهرداری 
برای تابلوی فروش��گاه ها است و پس از 
آن اداره بهداشت و وزارت کار و سرانجام 
دارایی مطرح می شود که معموال مشکل 
ما زنجیره ای ها درباره پرداخت ها به ویژه 
مالی��ات اس��ت چراکه ما وقت��ی هزینه 
کمت��ری داش��ته باش��یم، ش��عبه های 
بیشتر و در نتیجه اش��تغال بیشتری را 
ایج��اد خواهیم کرد. درب��اره کیفیت ما 
مشتری گرا هس��تیم و همواره تازه ترین 
مواد اولیه را در فروشگاه های خود مصرف 
می کنیم و همواره معتقدیم که راه درازی 
را در پی��ش داریم. کارگر یک س��ال کار 
می کن��د برای من، یک عمر کار می کند 

برای خودش. 

الگوی برتر در اداره فروشگاه های 
زنجیره ای

در دنیا فروشگاه داری و به ویژه توسعه 
آن ام��روزه ب��ه یک مه��ارت و توانایی 
فن��ی برای مدی��ران در آم��ده و وقتی 
ب��ه زنجیره ای های برت��ر در جهان نگاه 
می کنیم وجود چارچوبی حساب شده 
را در آنها مش��اهده می کنی��م. به نظر 
می رسد فروشگاه های زنجیره ای موفق 
از الگوی شش مرحله ای مطابق نمودار 
اس��تفاده می کنند و در کارها سعی در 

بهبود آن به شکل روزانه دارند. 

چگونه فروشگاه زنجیره ای کوچکی تاسیس کنیم؟

نوبت کهنه فروشان در گذشت

کلید

 ویژگی های کارمند خوب
 از زبان مدیران گوگل

در میان شرکت های بزرگ دنیا، اگر شما هم می خواهید از دید 
گوگل یک کارمند نمونه و ایده آل باشید، نکات زیر را بخوانید و به 

آنها فکر کنید. 

مهارت نه آموزش دانشگاهی!
 الزل باک، معاون ارشد رئیس عملیات نیروی انسانی گوگل، در 
مصاحبه ای با نیویورک تایمز در سال 2013، از استراتژی های این 
شرکت در زمینه نیروی انسانی گفت. یکی از مسائل مطرح شده این 
است که گوگل روی توانایی های افراد تأکید دارد نه روی تحصیالت 
آنها. براس��اس گفته وی، اگر یک ف��رد تازه فارغ التحصیل بخواهد 
در گوگل استخدام ش��ود، معدل او مالک عمل نخواهد بود، بلکه 
براساس مهارت های عملی سنجیده می شود. باک همچنین در این 
مصاحبه گفته اس��ت که توانایی یادگیری، یک فاکتور اصلی برای 

گوگل در تصمیم گیری برای استخدام است. 
ش��اید امتیاز باال در یک تست هوش بس��یار عالی باشد اما اگر 

داشتن ظرفیت رشد ثابت نشود، همه چیز عوض خواهد شد.

بداند چه زمانی رهبری کند و چه زمانی پیروی
گوگل به دنبال رهبرانی است که قادر به ترکیب اعتمادبه نفس و 
سازگاری باشند؛ رهبرانی که برای اجرای یک پروژه پیشرو باشند 
و هر موقع الزم شد به عقب برگردند و یک شخص واجد شرایط را 

در میانه میدان بگذارند. 
باک می گوید مهم این اس��ت که یک رهبر بداند چه زمانی باید 

قدرت را واگذار کند یا پابه پای کارمندان خود پیش برود. 

بر کار خود احساس مالکیت داشته باشد
ممکن است شما برای یک شرکت کار کنید اما گوگل می خواهد 
طوری به کار خود متعهد باش��ید که انگار ش��ما تنها سهامدار آن 

شرکت هستید.
 روی ه��ر پروژه ط��وری کار کنید که انگار آب��روی خودتان در 
میان است نه شرکت. بهترین خودتان را در تمام اوقات ارائه کنید. 

 یا بزرگ شود یا به خانه بازگردد! 
عینک گ��وگل، اتومبیل بدون راننده؛ اینها ایده های کوچکی به 
نظر می رسند؟ شاید حوصله گوگل از ایده های کوچک سر می رود 
و همیشه ترجیحش این است که روی ایده های جسورانه و نوآورانه 

کار کند. 

در جست وجوی غیرمنتظره ها باشد
تکنولوژی های بس��یاری که گ��وگل پدی��د آورد، از یک موتور 
جست وجو شروع شد و حاال به خودروی بدون راننده ختم می شود؛ 
چیزهایی که وقتی گوگل آنها را معرفی کرد، بی س��ابقه و غیر قابل 

تصور بودند.
 اشمیت می گوید: »استراتژی کسب و کار ما، رقابت نیست. گوگل 
برای یک تکه پای دعوا نمی کند، گوگل تصمیم می گیرد که چطور 
یک پای جدید بپزد.« اگر می خواهید یک کارمند موفق باشید، به 

دنبال راه های جدید باشید
 

فقط روی پول درآوردن تمرکز نکند
گوگل معتقد اس��ت که اولویت محصول باید خلق ارزش باشد. 
بسیاری از پروژه های گوگل در بدو ساخته شدن، راهی برای درآمد 
نداش��تند اما این موضوع بعد از آنکه گ��وگل محصوالت ضروری 
برای مش��تریان تولید کرد، حل شد.  استرو تلر، از مدیران گوگل، 
در مصاحب��ه ای در بی بی س��ی گفته بود: »امکانات��ی مانند موتور 
جس��ت وجو، مترجم گوگل یا نقش��ه ها برای عم��وم مردم رایگان 
هس��تند؛ اغلب هم تا س��ال ها راهی برای تبلیغات یا جبران مالی 
ندارند. گوگل از اینها پولی درنمی آورد و اصاًل برنامه ای برای کسب 
درآمد از آنها ندارد. گوگل تنها ارزشی برای کاربران ایجاد می کند. 

ما کشف خواهیم کرد که بعدها چطور از آن پول دربیاوریم.«
در یک محیط تجارتی به ش��دت س��نتی، این یک نکته سخت 
اس��ت. اما باید بتوانید اول روی ارزش تمرکز کنید و بعد به عنوان 
یک کارمند خوب کشف کنید که چطور می توانید از خالقیت خود 

پول دربیاورید. 

روی پروژه های دیگر وقت بگذارد 
هر جمعه کارمندان گوگل به شرکت می آیند تا روی پروژه هایی 
که در طول هفته روی آنها کار نمی کنند، کار کنند. این کار منجر 
به نوآوری هایی مانند Gmail شده  است که هویت گوگل را تعریف 
می کنند. استرو به عنوان یکی از ناظران پروژه های جسورانه گوگل 
می گوید: »همیشه مشکلی هست که ما می توانیم آن را شناسایی 
کنیم، اما گاهی سخت تر از آن چیزی است که فکر می کنیم! مهم 
این است که به محض کشف یک مشکل، می توانید آن را حل کنید 

و کارکنان گوگل دراین مورد حرفه ای هستند.«

شکست را یک پله ضروری برای پیروزی بداند
به ازای هر پروژه مانندGmail، دو جین پروژه دیگر وجود دارد 
که به جایی نرس��یده  و فراموش ش��ده اند. حتی عینک گوگل در 
ابتدا یک پروژه در هم شکس��ته جل��وه می کرد. گوگل می داند که 
اش��تباهات بزرگ، آنها را به جایی می رساند که جهش های بزرگ 
داشته باشند. بنابراین از شکست ها نترسید؛ شکست ها می توانند 

پله پیش برنده شما به سمت موفقیت بعدی باشند. 
modiriran :منبع

کارتابل

تیم شرکت را در امور شرکت دهید

همان طور که در 10ایده نخس��ت این سلسله مقاالت 
اش��اره شد، انتقال دیدگاه و اس��تراتژی اصلی شرکت به 
کارمندان و تیم های زیرشاخه اهمیت فراوانی دارد. نکته 
مهمی که در این شماره قصد مطرح ساختنش را داریم، 
در واقع نتیجه انتقال صحیح دیدگاه و استراتژی شرکت 
به کارمندان است. اگر فرآیند چنین انتقال مفاهیمی به 
صورت صحی��ح صورت گیرد، می توان ت��ا حدود زیادی 
نس��بت به کارمندان و تیم های وابس��ته شرکت اعتماد 
داشت. الزم به ذکر است که ارائه استقالل تصمیم گیری 
به بخش های مختلف ش��رکت )ایده 31( تنها بخشی از 
این فرآیند مبتنی بر اعتماد را تش��کیل می دهد. اگرچه 
ای��ن فرآیند بس��یار طوالنی و در برخی م��وارد هزینه بر 
اس��ت، با این حال هرگز به فکر کوتاه کردن آن نباشید. 
در واق��ع بهتر اس��ت به طور کل قید چنی��ن برنامه ای را 
زده یا آن را به طور کامل و با تمام جزییات عملی کنید.

در ادامه به بررس��ی اهمی��ت و چگونگی درگیر کردن 
تیم شرکت در امور مختلف صحبت خواهیم کرد. با این 
حال در مقام ارائه مزایای چنین دخالت و استقاللی برای 
تیم ش��رکت همین بس که در ش��رایط دشوار و بحرانی 
این بخش های خودمختار ش��رکت هستند که بیشترین 

کمک را به شما خواهند کرد.

ایده
دریاساالر هوریشیو نلس��ون، فاتح نبرد ترافالگار، یکی 
از قهرمانان ملی بریتانیاس��ت. این دریاس��االر مشهور در 
زم��ان جنگ انگلس��تان و فرانس��ه )21 اکتبر 1805( با 
پیروزی بر ناوگان فرانس��ه و اس��پانیا برتری کشورش بر 
آبراه ه��ای اروپا را تضمین ک��رد. در بحبوحه نبرد میان 
ناوگان های هماورد، نلسون با بیانی محکم مدعی بود که 
هیچ خطری از جانب ناوگان فرانس��ه متوجه تنگه مانش 
نخواهد بود. ش��اید در نگاه نخس��ت بی��ان چنین نظری 
ب��ا قطعیت کامل به نظر غیر منطقی برس��د. با این حال 
هوریش��یو با اتکا به شیوه مشهور »گروه برادران« موفق 
به پیروزی در این نبرد ش��د. شاید جالب باشد که بدانید 
نام گروه برادران از میان نوش��ته های شکس��پیر اقتباس 
شده اس��ت: »مجموعه ای شجاع و همراه، چنین گروهی 

از برادران، قلب من نگران و در فکر آنهاست.«
ابداع کننده چنین روش جنگی، نلسون بود. با این حال 
خود وی در نبرد ترافالگار کش��ته شد. شیوه عملکرد این 
دریادار در طول تاریخ مورد تقلید بسیاری از فرماندهان 
جنگ��ی و سیاس��تمداران قرار گرفته اس��ت. با این حال 
در اینج��ا قص��د داریم تأثی��ر ایده »گروه ب��رادران« در 
دنیای کس��ب وکار و کارآفرینی را تجزیه و تحلیل کنیم. 
نلس��ون به طور معمول هنگام صرف ش��ام با فرماندهان 
بخش های مختلف ناوگان دریایی انگلس��تان به صحبت 
و تب��ادل نظر می پرداخت. تاکتیک ه��ای جنگی در این 
جلس��ات مرور ش��ده و آمادگی الزم برای دس��ت به کار 
شدن حاصل  می شد. در اختیار داشتن اندکی خالقیت و 
قوه تخیل کافی است تا چنین جریانی را در یک شرکت 
همانندس��ازی کنیم. در واقع گردهمایی روزانه یا ماهانه 
ب��رای بحث و تبادل نظ��ر پیرام��ون موضوعات مختلف 

فرصت بسیار خوبی محسوب می شود.
صرف نظر از تجربه تاریخی دریاساالر هوریشیو نلسون، 
گ��روه ریالینس نی��ز در زمان فعالیت خود با مش��کالت 
عمده ای مواجه ش��ده که توس��ط شیوه مش��ابه »گروه 
برادران« حل وفصل شده است. در واقع براساس خاطرات 
موک��ش، پس��ر بنیانگذار برن��د ریالین��س، هنگامی که 
پسرعموی پدرش که یکی از مدیران اجرایی شرکت بود 
درگذشت، مشکالت ش��رکت به طور غیرقابل پیش بینی 

افزایش یافت. 
ماجرا هنگامی دشوارتر شد که تنها به فاصله چند ماه 
از این حادثه پدر موکش نیز دچار سکته مغزی شده و در 
بیمارستان بستری شد. در این هنگام سیستم باز شرکت 
در زمینه همکاری کارمندان و مدیران میان رده ش��رکت 
بود که توانست گروه ریالینس را از مخمصه های موجود 
نجات داده و به نوعی مانع از س��قوط این برند هندی در 
دام تله بنیانگذار )وابس��تگی برندها به بنیانگذاران شان( 
شود. »شرایط بسیار دش��واری بر شرکت حکمفرما بود. 
به ط��ور معمول ما س��ه نفر مدیریت ش��رکت را بر عهده 
داش��تیم، با این حال در عرض کمتر از پنج ماه تنها من 
باقی مانده بودم. اگرچه شرایط بسیار حساس بود، اما به 
دلیل اس��تفاده از سیس��تم باز کمترین تغییر و احساس 

وحشتی در شرکت مشاهده نشد. 
به عبارت س��اده، اگر قرار بود من به تنهایی بار تمامی 
مشکالت را بر دوش بکشم، نه تنها موفقیت قابل توجهی 
به دس��ت نمی آمد، بلکه احتمال ورشکستگی نیز وجود 
داش��ت. اس��تفاده از نظرات مدیران هر بخش این امکان 
را فراهم س��اخت تا امور به همان شیوه قدیمی پیگیری 

شده و کمبود مدیریتی حس نشود. 

بابک بهی
DBA  با گرایش بازاردانی 

ترجمه: علی آل  علی



13 فرصتکسبوکار www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
شنبه
6 خرداد 1396

شماره 794

در روزگاری ک��ه کتابخوانی دوره س��یاهی را پش��ت س��ر 
می گذارد، هس��تند کتاب هایی که در س��ال ب��ه چاپ دهم 
می رس��ند و بدون هیچ دغدغه در سبد متقاضیان خود قرار 
می گیرن��د. هم��ان کتاب هایی که در موسس��ات کنکوری و 
آموزشی برای ارتقای س��طح دانش آموزان قرار است سیر تا 
پی��از درس خوانی را به دانش آم��وزان تفهیم کند. به گزارش 
پول نیوز، هر روز یک کتاب، فلش کارت، دفتر تمرین، جزوه 
آموزش تس��ت زنی و... در این بازار س��یاه قد علم می کند و 
تمام ت��اش خود را ب��رای به زمین کش��یدن رقیب به کار 
می بندد. در میدان پررقیب آموزش و کس��ب و کارهایی که بر 
بس��تر آن شکل می گیرند باعث جوانه زدن میلیاردرهایی در 
اقتصاد کشور می شوند که گاهی مافیای بزرگ کاغذ، چاپ و 

حتی بازار کتاب را هم در دست می چرخانند. 
بر اس��اس اعام رس��می وزارت آموزش و پ��رورش 998 
مؤسسه غیر انتفاعی و مدرس��ه غیر دولتی در تهران با مجوز 
رس��می فعالیت می کنند، این در حالی  اس��ت که موسسات 
بدون مجوز در این آمار گنجانده نشده اند. این 998 مدرسه 
در 19 منطقه تهران پراکنده شده اند که سهم مناطقی مانند 
یک، دو و سه بیش از سایر مناطق است. تعداد دانش آموزان 
مدارس غیرانتفاعی 180ه��زار نفر از جمعیت یک میلیون و 

500 هزار دانش آموز شهر تهران اعام شده است.
 م��دارس غیر دولتی در کانش��هرها به یک چهارم تهران و 
در شهرس��تان های کوچک شاید به تعداد انگشت های دست 
باش��د اما رویش این کسب و کار که قدمتی کمتر از 10 سال 
دارد نس��ل تازه ای از ثروتمندان را به اقتصاد کش��ور معرفی 

می کند. 
این کس��ب و کار مانن��د تمامی بنگاه ه��ای اقتصادی برای 
ش��روع نیاز به یکس��ری مجوزهایی دارد که بای��د از وزارت 

آموزش و پرورش، اماکن و... اخذ شود.
 آخرین مصوبه مجلس ش��ورای اس��امی ب��رای دریافت 
مجوز راه اندازی یک مؤسسه آموزشی غیر دولتی به سال 87 
بازمی گردد. براس��اس این مصوبه متقاضیان تأسیس مدرسه 
یا مرکز آموزش��ی و پرورش��ی غیردولتی باید واجد ش��رایط 

زیر باشند: 
الف- تابعیت جمهوری اسامی ایران

ب- اعتق��اد و الت��زام عملی ب��ه مبانی و احکام اس��ام و 
برخورداری از حسن شهرت

پ- التزام عملی به قانون اساسی و والیت فقیه
ت- نداشتن وابستگی به رژیم گذشته یا گروه های منحرف 

و غیرقانونی
ث- نداشتن پیشینه کیفری مؤثر

ج - حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن
چ- حداقل 30 سال سن

ح - تأهل برای مردان.
نماین��دگان مجل��س وظایف مؤسس��ان م��دارس و مراکز 
آموزشی و پرورشی غیردولتی را به  شرح زیر مصوب کردند: 
الف- أخذ مجوز رس��می از وزارت آموزش و پرورش جهت 

تأسیس مدرسه یا مرکز
ب- تضمی��ن منابع مال��ی الزم جهت تأمی��ن هزینه های 

مدرسه یا مرکز، حداقل برای یک  سال
پ- تأمین منابع انس��انی، فض��ا و امکانات مورد نیاز طبق 

ضوابط وزارت آموزش و پرورش
ت- تنظیم بودجه و اداره امور مالی مدرسه یا مرکز

ث- پیشنهاد دو فرد واجد شرایط برای مدیریت مدرسه یا 
مرکز به آموزش و پرورش

ج- نظارت بر امور آموزشی، پرورشی، اداری و مالی مدارس 
و مراکز تحت پوشش و پاسخگویی به مراجع ذی ربط.

با تصویب نمایندگان در تبصره 1، وزارت آموزش و پرورش 
مجاز اس��ت از هر متقاضی تأسیس مدرسه یا مرکز موضوع 
ای��ن قانون، 2 میلی��ون  )2/000/000( ری��ال دریافت و به 
حس��اب درآمده��ای اختصاصی - ملی ن��زد خزانه داری کل 

کشور واریز کند. 
مع��ادل وجوه واری��زی از محل اعتبار درآم��د اختصاصی 

مرب��وط، در اختیار س��ازمان مدارس و مراک��ز غیردولتی و 
توس��عه مش��ارکت های مردمی قرار می گیرد تا برای نظارت 
و کمک به توسعه مش��ارکت در مناطق محروم هزینه شود. 

مجوز تأسیس صادرشده حداکثر دو سال اعتبار دارد. 
مجلس��ی ها در تبصره 2 نیز مقرر کردند که وزارت آموزش 
و پرورش مجاز اس��ت متناس��ب با عوامل��ی از قبیل کاهش 
هزینه های دولتی ناش��ی از اصاح س��اختار اداری و کاهش 
نیروی انس��انی و نرخ تورم، هر س��ه  س��ال یک  بار نسبت به 
کاهش ی��ا افزایش مبال��غ ریالی دریافتی اق��دام و آن  را به 

شورای نظارت استان اباغ کند. 
در تبصره 3 تصویب ش��د به منظور شفافیت عملکرد مالی 
مدارس و مراکز موضوع این قانون، مؤسس یا مدیر، گزارش 

مالی ساالنه را به انجمن اولیاء و مربیان ارائه می کند. 
براس��اس ماده 10، بانک های کش��ور موظفند طبق قانون 
عملیات بانکی بدون ربا ب��ا معرفی وزارت آموزش و پرورش 
از 35 ت��ا 50 درص��د از نیاز مالی مؤسس��ان مدارس و مراکز 
آموزش��ی و پرورش��ی غیردولتی را ک��ه از کارکنان دولت و 
دارای س��ابقه آموزشی می باشند جهت تهیه یا توسعه فضای 
آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به 
صورت وام قرض الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع 

اعتبارات بانکی تأمین کنند. 
مجلسی ها به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند مطابق 
قوانین و مقررات، زمین و س��اختمان های مازاد بر نیاز خود 
را به صورت اجاره یا فروش به مؤسس��ان مدارس غیردولتی 

واگذار کند. 
آیین نام��ه نحوه تعیی��ن قیمت فروش و اجاره و ش��رایط 
واگذاری س��اختمان ها و اراضی مذکور ظرف مدت س��ه ماه 
پس از الزم االجرا  ش��دن این قانون توسط وزارت آموزش و 
پ��رورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به 

تصویب هیأت وزیران می رسد.
 واگذاری ها در هر محل مشروط بر آن است که دسترسی 

مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود. 
بیش��ترین مشتریان موسسات آموزش��ی اساتید و معلمان 
بازنشس��ته ای هس��تند که به دنبال درآمد و ثروت بیش��تر 
می گردند. علی حس��ینی، معاون آموزش��ی یک مؤسسه در 
مرکز تهران می گوید: »برای راه اندازی یک مؤسسه آموزشی 
متوس��ط باید بین 100 تا 120 دانش آموز را تخمین زد. در 
غیر  این صورت مدرسه باید در یک منطقه بسیار باالی شهر 

باشد و میزان شهریه دریافتی بین 20 تا 25 میلیون باشد.« 
به گفته وی »یک مؤسس��ه متوس��ط در س��ال بین 7 تا 10 
میلیون تومان از دانش آموزان خود ش��هریه دریافت می کند 
که اگر متوس��ط این مبلغ را ب��رای 100 دانش آموز در نظر 
بگیریم میزان درآمد مؤسس��ه 800 میلیون در س��ال است. 
این در حالی  است که میزان هزینه های موجود این رقم قابل 

ماحظه را تا حدی پایین می کشد.«
برای راه اندازی یک مدرسه با متوسط دانش آموز 100 نفر 
به یک ملک 3 طبقه با متراژ 200 متر در هر طبقه نیاز است 
که هزینه رهن این ملک در مناطق متوسط شهر تا مرز 500 

میلیون در سال هم می رسد.
 البت��ه در صورت اجاره نی��ز باید به فک��ر پرداخت اجاره 
بین 20 تا 30 میلی��ون تومانی در ماه بود. به عبارتی بخش 
اعظمی از درآمد مؤسس��ه توسط هزینه اجاره و رهن بلعیده 
می ش��ود. بخش دیگری از هزینه های یک مؤسسه دستمزد 

اساتید است. 
به طور متوس��ط یک استاد از س��اعتی 100 هزار تومان تا 
س��اعتی 600 هزار تومان برای رش��ته های مختلف دستمزد 

دریافت می کند.
 میانگین دس��تمزد اس��اتید یک مؤسسه در سال به 200 
میلیون تومان هم می رسد اما هزینه نگهداری و ملزومات هم 

بین 50 تا 60 میلیون تومان تخمین زده می شود. 
در ای��ن ص��ورت می توان گفت س��ودی بی��ن 50 تا 100 
میلیون برای مؤسسه آموزش��گاه باقی می ماند که اصًا رقم 

چشمگیری نیست.
 ام��ا به گفته یک��ی از مدیران مدارس غیر دولتی مش��هور 
تهران، عمده درآمد مدارس متوس��ط شهر که توان دریافت 
ش��هریه های باال از اولیا نیستند از محل فروش کتاب و لوازم 
جانبی تأمین می شود. هر مدرسه برای فروش کتاب بین 20 

تا 25 درصد پورسانت دریافت می کند. 
با توجه به اینکه 10رشته مهم در مدارس تدریس می شود 
اگر یک مدرسه با 100 دانش آموز در سال فقط هزار کتاب 
برای رش��ته های تحصیلی به فروش برس��اند از هر کتاب که 
متوسط قیمت آن 15هزار تومان است بین 3 تا 5هزار تومان 
پورسانت دریافت می کند، از سوی دیگر فلش کارت ها، دفاتر 
تمرین، ملزومات آموزش��ی و... موارد دیگری هس��تند که از 
محل فروش آنها به مدیران مدارس پورسانت داده می شود.

 مرتضی کریمی، مدیر یک مؤسس��ه آموزش��ی می گوید: 

»میزان سود خالص از درآمد موسسات مناطق متوسط شهر 
با تعدد دانش آموزان متوسط بین 100 تا 150میلیون تومان 

در ماه تخمین زده می شود. 
این در حالی  اس��ت ک��ه این رقم در مناطق باالی ش��هر، 
ت��ا 10 براب��ر و در مدارس صاحب نام و حتی تیزهوش��ان به 
20 براب��ر ه��م افزایش پی��دا می کند.« به گفت��ه وی »یکی 
از مش��هورترین مدارس تیزهوش��ان در ش��هر تهران ساالنه 
300دانش آموز ج��ذب می کند که این دانش آموزان با توجه 
به رشته و مقطع تحصیلی خود بین 25 تا 30 میلیون تومان 

شهریه در سال پرداخت می کنند.
 یک حس��اب س��ر انگشتی نش��ان می دهد که درآمد این 
مؤسس��ه نزدیک به 900 میلیارد تومان در س��ال اس��ت که 
در بهتری��ن حالت بی��ن 10 تا 12 میلی��ارد به عنوان هزینه 
دستمزد و حقوق، ملزومات اداری، هزینه های جاری، هزینه 

ساختمان و... پرداخت می کند.« 

درآمد میلیاردی موسسات کنکوری معروف
با توجه به اینکه کنکور برای بسیاری از خانواده ها معنی و 
تعبی��ر آینده فرزندان را دارد به هر طریق هزینه های مربوط 

به آن تأمین می شود. 
درحالی که نزدیک به یک میلیون نفر شرکت کننده کنکور 
در کش��ور وجود دارد بازار سیاه کاس کنکور در موسسات 
بس��یار داغ اس��ت. این طور که در کشور ما مرسوم شده این 
است که دانش آموزان برای موفقیت در کنکور باید حتماً در 
کاس های آموزش��ی زبان و تقویتی درس ها ش��رکت کنند 
و ب��رای فهمی��دن رمز و راز کتاب درس��ی ب��ه کتاب کمک 
آموزشی که از سوی مراکز آزاد منتشر می شوند رجوع کنند. 
موسس��ات کنکوری عاوه بر کسب درآمد از محل شهریه 
دانش آموزان و ف��روش محصوالتی مانند کتاب، فلش کارت 
و... به دانش��جویان، از طریق مش��اوران آموزشی هم کسب 

درآمد می کنند. 
چهره ه��ای شناخته ش��ده ای در عرص��ه آم��وزش خود را 
خداوندگار کنکور دانس��ته و رازهای موفقیت در کنکور را به 

صورت لحظه ای به فروش می رسانند.
 به همین دلیل موسس��ات این افراد را به خدمت گرفته و 
با هماهنگی یکدیگر س��مینارها و رویدادهای بزرگی را برای 

درآمدزایی راه اندازی می کنند.
 تحقیقات میدانی نشان می دهد هر دانش آموز برای حضور 
یک روزه در این سمینارها مبالغی نزدیک به 100هزار تومان 

تا یک میلیون تومان را پرداخت می کند. 
به طور متوس��ط هر س��مینار با حضور 100شرکت کننده 
برگزار می ش��ود که میانگی��ن هزینه آن مبلغ��ی نزدیک به 

500هزار تومان است.
 با یک حس��اب سرانگش��تی می توان ب��رآورد کرد که این 
س��مینارها درآمدهای بسیار باالیی برای برگزارکنندگان آن 
دارد. البته این س��مینارها با س��مینارهای آموزشی و علمی 

تفاوت بسیاری دارند.
 برای مثال اگر استادی سمینار جمع بندی یکی از دروس 
کنک��ور در یک م��اه پایانی را برگزار می کند با روش بس��یار 
متفاوت تری نسبت به سمینارهای انرژی درمانی و ذهن برتر 
برگزار می شود. به نظر می رسد که استقبال دانش آموزان از 
این س��مینارها به حدی رسیده که بروشورهای تبلیغاتی آن 

تا مرز مدارس هم رسیده است. 
البته این س��مینارها برای تی��م برگزار کننده با ارزان ترین 
قیمت ممکن انجام می ش��ود. برای مثال دستمزد گران ترین 
س��خنران س��مینارها بین 10 تا 15 میلی��ون برای یک روز 
 س��مینار اس��ت. در این س��مینار باید یک وع��ده غذایی به 
دانش آموزان داده ش��ود که هزینه آن بی��ن 10 تا 12 هزار 
تومان در بهترین حالت تخمین زده می شود،همچنین هزینه 
سالن بین 7 تا 10 میلیون تومان. هزینه های جانبی هم بین 
5 تا 10 میلیون تخمین زده می شودکه مجموع این هزینه ها 
نزدیک به 60 میلیون تومان اس��ت، درحالی که یک سمینار 

ساده نزدیک به 100میلیون تومان درآمد ایجاد می کند. 

گزارشی از کسب و کار آموزشگاه های درسی و کنکور 

درآمد100میلیونتومانیازیکروزسمینارآموزشتستزنی
درآمد ساالنه 900 میلیارد تومانی مدارس خاص

گزارش

 تولید کشمش؛  سرمایه گذاری جذاب
 با درآمد ارزی

فرآوری انگور و تولید کشمش فرصت سرمایه گذاری پررونقی است. با 
تولید این محصول می توانید به جرگه صادرکنندگان بپیوندید و از درآمد 
ارزی برخوردار شوید. تقریبا 70 درصد کشمش تولیدی کشور صادر می 
شود. پس از فرش و پسته، کشمش سومین محصول صادراتی غیرنفتی 
کش��ور اس��ت. به گزارش دریک آناین،  دولت نیز ب��رای افزایش میزان 
صادرات تمهیدات مختلفی از یارانه صادراتی تا اجازه واردات موز با تعرفه 

5 درصد را در نظر گرفته است.

 تولید صنعتی
تهیه و تولی��د مرغوب ترین نوع کش��مش، در کارخانه  های مجهز به 
دستگاه های تمام اتوماتیک مستلزم طی شدن مراحلی از جمله بوجاری 
مقدماتی،  شس��ت و ش��و،گوگرد زنی ، خش��ک کردن، غرب��ال کردن، 
طبقه بندی و س��ورتینگ و بسته بندی اس��ت. در قسمت شست و شو 
کش��مش از نظر آلودگی چس��بندگی و رطوبت بررسی می شود. در این 
مرحله کشمش ها از هرگونه آلودگی، خاک ، برگ و شن پاکیزه می شوند. 
پس از آبگیری و دود زنی که چهار تا پنج ساعت طول می کشد، کشمش ها 
به س��رعت وارد خش��ک کن شده و بس��ته به مدت زمان و بعد مسافت 
محصول صادراتی ، رطوبت آن تنظیم می شود تا بتواند در تمام طول سفر 
رطوبت متعادل خود را حفظ کند. رنگ،  اندازه و شکل کشمش صادراتی 
یکی از ویژگی های مهم کیفی آن است که نقش مهمی در بازار پسندی 
محص��ول دارد. در این واحد فرآوری به کمک دس��تگاه س��ورت لیزری، 
همواره یکنواختی این عوامل به دقت مورد کنترل و بررسی قرار می گیرد. 
بسته به س��فارش مشتری به منظور جا دادن کش��مش و باقی ماندن 
رطوبت، به محصول مقداری روغن زده می شود. سپس کشمش توزین و 
بسته بندی می شود. بهتر است کشمش را در کارتن ها و جعبه های مقوایی 
که سطح داخلی آن از یک الیه کاغذ مومی پوشیده شده بسته بندی کرد. 
در بسته بندی  بهتر است از جعبه هایی با ظرفیت مناسب استفاده کرد. 
قبل از بسته بندی حتما باید مرحله دم گیری انجام شده و کشمش های 
وازده جدا شوند. برای صادرات و حمل و نقل های طوالنی باید از جعبه های 
مناسب و مواد ضدعفونی کننده برای حفظ کیفیت و ماندگاری محصول 

استفاده شود.

 روش های آماده سازی
براس��اس روش هاي آماده سازي، کش��مش ها به انواع مختلف تقسیم 

می شوند که متداول ترین آنها عبارت است از:
 کش�مش آفتاب�ی: در ای��ن روش انگورهاي بی دانه پ��س از چیدن 
بدون هیچ گونه عملیاتی در معرض آفتاب قرار گرفته و خشک می شوند. 
کشمش سبز معمولی )سایه خشک(: در این روش انگورهاي مختلف در 
س��ایه و جریان هواي خنک و با حرارت کمتر آویزان و به تدریج خشک 

می شوند.
روش کالیفرنیایی: در تهیه این نوع کشمش، انگورها به مدت دو تا 
سه ثانیه در محلول جوشان هیدروکسید سدیم با غلظت 0.2 تا 0.3 درصد 
فرو برده شده و پس از یک دوش آب سرد انگورها بررسی می شوند تا کافی 
بودن مدت زمان فروبري مشخص شود. انگورهاي مرطوب در محفظه دود 

به مدت دو تا چهار ساعت در معرض دود سولفور قرار می گیرند.
کشمش تیزابی )استرالیایی(: این روش یکی از رایج ترین شیوه هاي 
کشمش سازي در دنیاست که در آن از مایعات قلیایی استفاده می شود. 
در این روش جهت تسریع عمل خشک کردن سطح خارجی انگورها را به 

مواد شیمیایی آغشته می کنند.

 تولید و صادرات کشمش در ایران
 ایران از جمله صادرکنندگان بزرگ کش��مش در جهان اس��ت. ایران 
در کنار کش��ورهای آمریکا و ترکیه جزو س��ه کشور برتر تولید کننده و 
صادرکننده کش��مش در جهان است. 27درصد از مجموع کشمش های 
صادراتی دنیا، از ایران صادر می ش��ود که س��االنه 250 میلیون دالر عاید 
کش��ور می کند. ای��ران به بیش از 100 کش��ور دنیا از جمله اس��ترالیا، 
بریتانیا، آمریکا، ایتالیا و فرانسه کشمش صادر می کند. برخی از رایج ترین 
کش��مش های تولید شده در ایران عبارتند از کشمش زرد، سلطان، سبز 
و س��یاه. مطابق آمار وزارت جهاد کشاورزی س��االنه حدود 180 تا 200 
هزارتن کشمش در کش��ور تولید می شود. در سال گذشته 114 هزارتن 
کشمش ایرانی به کشورهای روس��یه، اسپانیا، قزاقستان، عراق و امارات 
صادر ش��ده است. تولید کشمش در سال 95 نیز درحدود 230 هزار تن 
برآورد می شود که از این میزان حدود 180 تا 190 هزار تن صادر می شود. 
معموال نیاز ساالنه کشور حدود 40 تا 50 هزار تن بیشتر نیست و مازاد 

تولید به کشورهای هدف صادر می شود.

 انتخاب مواد اولیه و زمان برداشت
 همه ارقام انگور برای تهیه کشمش مناسب نیستند. رقم انگور مورد 

استفاده بر کیفیت کشمش تولیدی بسیار مؤثر است.
 ارقامی که برای تولید کشمش انتخاب می شوند باید دارای بافت نرم ، 
بدون هسته ، گوشت دار ، دارای طعم و مزه مطبوع و شیرین بوده و نباید 
خیلی درشت یا خیلی ریز باش��ند. زودرس بودن و سریع خشک شدن 
حبه از خصوصیات خوب برای ارقام کشمشی  است. درجه رسیدگی در 
زمان برداش��ت  برکیفیت، زمان خشک شدن و اندازه دانه کشمش موثر 
است. بنابراین هنگام برداشت باید انگورها رسیده باشند. کشمش حاصل 
از ارقام مناسب دارای رنگ، بافت، مزه و شکل بهتری بوده و از نظر کمی 

نیز بازده بیشتری دارد.

 مشوق های صادراتی
 دولت برای تش��ویق تولیدکنندگان کشمش به صادرات مشوق های 
مختلفی را به کار گرفته اس��ت. با صادرات هر کیلو کش��مش می توانید 
200 ری��ال پاداش دریافت کنید.  همچنین در صورت هر کیلو صادرات 
کشمش می توانید یک کیلو موز با تعرفه 5 درصد وارد کنید. ساالنه حدود 
500 تا 600 هزار تن موز با تعرفه 26 درصد وارد کشور می شود. بنابراین 
در  صورت صادرات کشمش از درآمد مضاعف واردات موز با تعرفه ارزان 

نیز می توانید استفاده کنید.

 شاخص های اقتصادی
 مطابق تحقیقات دریک آناین ش��ما می توانید با س��رمایه اولیه یک 
میلیارد تومان نیز واحد تولید و بس��ته بندی کشمش را راه اندازی کنید. 
ب��رای این کار به زمینی حدود 2هزار متر مربع نیاز دارید. دس��تگاه ها و 
ماش��ین آالت پیچیده ای نیاز نبوده و به راحتی از بازار داخل قابل تامین 
اس��ت. البته برای تحقق اهداف صادراتی الزم اس��ت از روش های نوین 
و دس��تگاه های پیشرفته اس��تفاده کنید که در این صورت سرمایه اولیه 
باالتری نیاز دارید. بازگش��ت سرمایه کمتر از سه سال بوده و با احتساب 
مشوق های صادراتی نرخ بازدهی طرح حدود  40درصد است. با ایجاد این 
واحد تولیدی در حداقل ظرفیت اقتصادی برای 17 نفر نیز اشتغال زایی 

می کنید.

 ارزیابی نهایی
 با توجه به پتانس��یل ایران در تولید و صادرات کشمش، برخورداری 
از درآمد های ارزی، امکان اس��تفاده از مشوق های صادراتی و وجود بازار 
بزرگ،  فرآوری انگور و تولید و بسته بندی کشمش فرصت سرمایه گذاری 
مناس��بی ارزیابی می شود. البته الزم است با استفاده از روش های نوین و 
دستگاه های مکانیزه و تحقق استانداردهای کشورهای اروپایی و حاشیه 
 خلیج ف��ارس، اهداف صادراتی ط��رح را محقق کرد تا بت��وان از مزایای 

مشوق ها نیز استفاده کرد. 
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تصویب نشدن قانون عوارض، عامل 
نابودی بازی های رایانه ای داخلی

مدیرعامل بنیاد ملی بازی ه��ای رایانه ای با بیان اینکه 
قان��ون عوارض برای واردات بازی های خارجی با توجه به 
ش��یوه های پرداخت این بازی ها س��بب قاچاق نمی شود، 
معتقد اس��ت ب��ه دلیل س��ابقه چندین  س��اله بازی های 
خارجی و س��رمایه گذاری های باال، تصویب نش��دن این 

قانون، لطمه زیادی به تولید داخلی وارد می کند. 
حسن کریمی قدوسی با بیان اینکه بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای ب��ه دنبال آن بحث رگوالت��وری فضای مجازی 
ب��رای بازی ه��ا در ماه های آینده اس��ت، گف��ت: افزایش 
پهنای باند باعث ش��ده مردم بیش��تر بازی کنند، اما این 
صرفا بدان معنا نیس��ت که تمام زمانی که بازی می کنند 

مربوط به بازی ایرانی است.
 م��ا نمی خواهی��م م��ردم را مجبور کنی��م از محصول 
داخلی اس��تفاده کنند، محصول خارجی هم باید در کنار 
محصول داخلی وجود داش��ته باشد، اما باید عدالتی بین 

این دو محصول برقرار شود. 
وی ادام��ه داد: بای��د جلوی عرضه بی روی��ه بازی های 
خارجی گرفته ش��ود که این هدف چند س��ال گذش��ته 

بنیاد هم بوده است. 
اما از آنجایی که زیرس��اخت های الزم را نداش��تیم به 
ای��ن موضوع وارد نش��دیم، چون در ص��ورت ورود باعث 
نارضایتی کاربران و همچنین توس��عه دهندگان و ناشران 

می شد.
 با زیرس��اخت مناس��بی که در حال حاضر تهیه شده 
می توانیم پاس��خ ناشرانی را که می خواهند بازی خارجی 
عرضه کنند بدهیم و برای این بازی ها مجوز ارائه کنیم. 
مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای بحث عوارض را 
دیگر موضوع مهم در خصوص بازی های رایانه ای دانست 
و اف��زود: موضوع بعد بحث گرفتن ع��وارض از بازی های 
خارجی آنالین موبایل است که در کشور توزیع می شود. 
س��ال گذش��ته بنیاد به کرات به دنبال این موضوع بود و 
اسفندماه سال گذشته در صحن علنی مجلس نیز مطرح 
ش��د که متاس��فانه رأی نیاورد. امس��ال هم این موضوع 
را از س��ازمان مدیریت و برنامه ری��زی و مجلس پیگیری 
می کنیم تا این عوارض گرفته شود و به خود بازی سازان 

داخلی داده شود. 
برتری بازی های خارجی به دلیل سابقه طوالنی

کریمی در ادامه خاطرنشان کرد: بازی های خارجی به 
دلیل کیفیت بهتری که نسبت به بازی های ساخت داخل 
دارند و علت آن هم س��ابقه 35ساله کش��ورها در تولید 
بازی و س��رمایه گذاری حداقل چن��د ده میلیون دالری 
اس��ت، وقتی در کشور ما عرضه می ش��وند، جلوی بازی 
داخلی را می گیرد و بازی س��از داخلی هیچ مزیتی نسبت 

به محصولی که وارد می شود ندارد. 

همکاری سازمان نظام صنفی رایانه ای 
با مرکز ملی فضای مجازی

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و مرکز ملی فضای 
مجازی توافق کردند در خصوص رفع موانع کسب و کار و 
شفاف سازی قوانین حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات با 

یکدیگر همکاری کنند. 
نشس��تی با حضور مجتبی جعف��ری، قائم مقام رئیس 
و مع��اون امنی��ت مرکز ملی فضای مج��ازی و ناصرعلی 
س��عادت، رئیس س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کش��ور 

برگزار شد. 
در این نشس��ت موانع و مش��کالت فعالیت در صنعت 
ICT کش��ور مورد بررسی قرار گرفت و طرفین به توافق 
رسیدند در جهت رفع مشکالت و به طور مشخص قوانین 
دس��ت و پا گیر و متناقض در ح��وزه فناوری اطالعات و 

ارتباطات با یکدیگر مشارکت کنند. 
رئیس س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کش��ور با اش��اره 
به اینکه قوانین دس��ت و پاگیر و محدودیت های فراوان، 
بخش خصوصی صنعت ICT کش��ور را دچار مش��کالت 
بسیاری کرده اس��ت، گفت: این وضعیت حتی در برخی 

موارد شرکت ها را به ورشکستگی کشانده است.
 این خطر احس��اس می شود که فعاالن صنعت فناوری 
اطالعات و ارتباطات کش��ور س��رمایه های خود را از این 

عرصه خارج کنند. 
س��عادت خاطرنش��ان کرد: باید برای برون رفت از این 
مس��ائل بخش خصوص��ی و دولت با هم��کاری یکدیگر 
چاره جوی��ی کنن��د تا فضای کس��ب وکار در این حوزه را 
برای ادامه فعالیت، رش��د و توس��عه اقتص��ادی آن مهیا 

سازند. 
قائم مق��ام رئیس و مع��اون امنیت مرک��ز ملی فضای 
مجازی نیز با تاکید بر لزوم رفع مشکالت و موانع صنعت 
ICT کشور، گفت: بر اصالح و شفاف سازی قوانین تاکید 
داری��م. مرکز ملی فضای مجازی نی��ز در جهت رفع این 

موانع آماده همکاری است. 
 

معاون وزیر ارتباطات: اتصال ایران به 
بازار فضایی جهان فرصت مهمی در 

پساتحریم است
 »امیرحس��ین دوایی« عصر چهارش��نبه در س��ومین 
جش��نواره »تجلیل از پژوهش��گران پژوهش��گاه فضایی 
ایران« در محل این پژوهشگاه گفت: فرصت پساتحریم و 
تعامل مثبت با جهانیان می تواند شرکت های دانش بنیان 
فعال در عرصه فناوری فضایی ایران را به بازارهای جهان 

متصل سازد. 
معاون ن��وآوری و فناوری وزیر ارتباط��ات به بازارهای 
تازه ای ک��ه ماهواره های کوچک می توانن��د ایجاد کنند 
اشاره کرد و گفت: امید است کشور ما نیز با ورود به این 
عرصه جایگاه مناسبی در بهره برداری از فضا کسب کند.

ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت ایران در 
مسیر اوج

ضریب نفوذ مش��ترکان اینترنت پرسرعت سیار در حالی 
اکنون به 42درصد رس��یده اس��ت که این ضریب در س��ال 

1392 و ابتدای کار دولت یازدهم تنها 0.8درصد بود. 
 اکنون تعداد مشترکان اینترنت پرسرعت سیار 33میلیون 
نفر است، این میزان در ابتدای کار دولت یازدهم تنها 600 

هزار نفر بود. 
 پ��س از فراهم ش��دن زیرس��اخت ها در دول��ت یازدهم 
روند بهره مندی جمعیت کش��ور از جدید ترین فناوری های 
اطالعات و ارتباطات، ش��دت کم س��ابقه ای گرفت به گونه ای 
که اکنون تعداد مش��ترکان اینترنت پرس��رعت ثابت و سیار 
با رش��د هشت برابری از 5میلیون نفر در سال 1392 به 43 

میلیون مشترک تا پایان سال 1395 رسیده است. 
 افزایش هشت برابری تعداد مشترکان اینترنت پرسرعت 
ثابت و س��یار بیانگر آن اس��ت که اکنون تعداد بیش��تری از 
م��ردم کش��ورمان می توانند ب��دون کمتری��ن محدودیتی 
دسترس��ی آزاد ب��ه اطالعات داش��ته و عالوه ب��ر آن تعداد 
زیادت��ری از ای��ن جمعیت می توانند برای ایجاد اش��تغال با 

استفاده از این امکانات اقدام کنند. 
 اکنون تعداد پورت فعال پهن باند ثابت کشور از 5میلیون 
پورت س��ال 1392 به 10 میلیون پورت رس��یده و این امر 
به معنای آن است که می توان به راحتی آخرین محتواهای 
تولید ش��ده در فضای مجازی را ب��دون کمترین محدودیت 
روی گوشی های هوشمند تلفن همراه دریافت کرد.  اکنون 
و ب��ا فراهم ش��دن این زیرس��اخت هر تولید کنن��ده فیلم و 
سریال می تواند محتوای خود را در اقصی نقاط کشور بدون 

واسطه به دست مخاطب برساند. 
 در حال حاضر رساندن پیام به گروه مخاطبین و دریافت 
بازخ��ورد آن و نیز دریافت پیام از گ��روه مخاطبین به یک 
روند عادی تبدیل شده است و دیگر جریان یک طرفه تولید 

محتوا جایی در میان مخاطبان ندارد. 
 حس��ن روحانی، رئیس جمه��وری در روزهای اخیر و در 
جمع مردم گفته اس��ت با فراهم کردن زیرس��اخت ها کاری 
خواهد کرد که هر گوش��ی تلفن همراه تبدیل به تلویزیونی 

در اختیار جوانان باشد. 
 اکن��ون ب��ه نظ��ر می رس��د وزارت ارتباط��ات و فناوری 
اطالع��ات با فراهم کردن زیرس��اخت ها مقدم��ه تحقق این 
وع��ده رئیس جمهور را کلی��د زده اس��ت و افزایش ضریب 
نفوذ اینترنت پرس��رعت سیار نشان می دهد که این خواسته 
رئیس جمهور درحال تحقق اس��ت و اکنون هر تولید کننده 
محتوای��ی می توان��د بدون نیاز ب��ه منتظر ش��دن درصفی 
ب��رای رس��اندن پیام خود ب��ه مخاطب و از هرج��ا و مکانی 
پی��ام خ��ود را رس��انده و در همان لحظه بازگش��ت پیام را 
بگیرد.  اکنون گرچه وضعیت اینترنت کش��ورمان در قیاس 
با کش��ورهای جهان هنوز جای کار ف��راوان دارد اما فراهم 
ش��دن زیرس��اخت ها در دولت یازدهم نشان دهنده عزم این 
دول��ت برای برخورداری م��ردم از پیش��رفته ترین ابزارهای 

اطالع رسانی است. 

فعالیت تاکسی یاب های آنالین آژانسی 
خالف قوانین است

مدیرکل حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری گفت تقریبا 
20 س��ال از عمر فعالیت تاکس��ی های بی س��یم می گذرد و 
این تاکس��ی ها همزم��ان با پیش��رفت نرم افزارهای نوین در 
قالب اپلیکیش��ن های موبایلی و آنالی��ن فعالیت دارند. امیر 
جعفر پ��ور در گفت وگو ب��ا خبر خودرو افزود: تاکس��ی های 
آنالین از مزایای بس��یاری برخوردارند و مسافر قبل از انجام 
س��فر می تواند به انتخاب راننده و نوع تاکسی بپردازد و این 

موجب افزایش کیفیت حمل و نقل درون شهری می شود. 
وی در ادام��ه تصریح ک��رد: فعالیت تاکس��ی های آنالین 
موجب افزایش بهره وری و درآمد می شود، همچنین کاهش 
نرخ کرایه ها را در پی دارد، چراکه راننده در مس��یر رفت و 
برگش��ت به ارائه خدمات به مسافرین می پردازد. وی اظهار 
داش��ت: البته کاهش آالیندگی ناش��ی از تردد خودروهای 
ش��خصی از دیگر مزایای تاکس��ی های آنالین است، چراکه 
ش��هروندان به دلیل راحتی سفر به اس��تفاده از این وسایل 

نقلیه ترغیب می شوند. 
آژانس��ی  تاکس��ی یاب های  فعالی��ت  خص��وص  در  وی 
خاطرنش��ان کرد: راه اندازی اپلیکیش��ن تاکسی یاب آژانسی 
اقدامی غیر مجاز اس��ت و براس��اس آیین نام��ه راهنمایی و 
رانندگی فعالیت هرگون��ه خودرو غیر  از پالک زرد در قالب 
تاکس��ی آنالین تخلف محس��وب می ش��ود و جریمه 50 تا 
100 ه��زار تومانی مش��مول این وس��ایل نقلیه می ش��ود، 
چراکه تاکسی های آژانسی باید در چارچوب قوانین اتحادیه 

تاکسی های کرایه ای فعالیت کنند. 
 

رونمایی از آخرین مدل گوشی تلفن 
همراه تولید داخل

وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات از آخرین مدل 
گوش��ی تلفن همراه جی ال ایکس س��اخت داخل کشور 
رونمایی کرد. همزمان با س��فر وزی��ر ارتباطات و فناوری 
اطالعات به اس��تان خوزس��تان، سیس��تم وای فای همراه 
اول در مرکز تجاری کادوس 3 ش��هر آبادان افتتاح ش��د.  
همچنین افتتاح هوشمندسازی ساختمان مخابرات مرکز 
امام شهرس��تان آبادان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری 

اطالعات از دیگر طرح های ارتباطی این استان بود. 
 پ��س از آن رونمای��ی از آخری��ن مدل گوش��ی تلفن 
همراه جی ال ایکس س��اخت داخل کش��ور ب��ه نام آریا با 
اس��تانداردهای روز دنیا با حضور دکتر واعظی در شهرک 
صنعتی خرمش��هر انجام ش��د.  همچنین دکتر واعظی در 
سفر خود به استان خوزستان پروژه فیبر نوری اختصاصی 
شهرک صنعتی خرمش��هر در منطقه آزاد اروند را افتتاح 

کرد. 
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مع��اون ام��ور بین المل��ل و تبادل 
علمی وفن��اوری  معاون��ت  فن��اوری 
ریاس��ت جمهوری با بیان اینکه 649 
نفر از متخصصان ایرانی طی دو سال 
گذش��ته به ایران بازگشته و مستقر 
شده اند، گفت: از سوی این محققان 
تاکن��ون 40 ش��رکت دانش بنی��ان 
راه اندازی ش��ده اس��ت که از سوی 
معاونت علمی به مدت یک س��ال از 

آنها حمایت کرده ایم. 
دکت��ر عل��ی بیرن��گ در حاش��یه 
شش��مین نمایش��گاه اینوتک��س در 
گفت وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به 
اجرای طرح همکاری با متخصصان و 
دانشمندان ایرانی مقیم خارج، افزود: 
این طرح از دو سال گذشته اجرایی 
شده که تاکنون دستاوردهای خوبی 

را به همراه داشته است. 
متخص��ص   649 حض��ور  از  وی 
ایران��ی مقیم خارج در کش��ور خبر 
داد و اظه��ار کرد: در طول دو س��ال 
گذش��ته 649 نف��ر از متخصص��ان 
ایرانی مقیم خارج به کشور بازگشته  

و مستقر شده اند. 
بیرن��گ در عی��ن ح��ال ب��ا بیان 
اینکه در س��ال اول اجرای این طرح 
استقبال خوبی از این طرح از سوی 
محققان ایران��ی مقیم خارج صورت 

نگرفت، ادامه داد: متخصصان ایرانی 
مقیم خارج با این طرح آشنا نبودند، 
از این رو اعتمادی به وعده هایی که 
ب��رای حمایت از آنها ارائه می ش��د، 

نداشتند. 
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه رها کردن 
در  موج��ود  تحقیقات��ی  ش��رایط 
بازگش��تن  و  خ��ارج  دانش��گاه های 
به ای��ران تصمیم راحت��ی برای این 
محقق��ان نبود، اضافه کرد: از این رو 
در یک س��ال اول ابهاماتی در زمینه 
فرآیند تایید مدارک، ش��رایط جذب 
و ایج��اد ش��رکت های دانش بنی��ان 
وجود داش��ت. معاون امور بین الملل 
و تب��ادل فناوری معاون��ت علمی و 
فن��اوری ریاس��ت جمهوری در عین 
ح��ال یک��ی از نقاط قوت کش��ور را 
س��رعت تغییرات و تح��والت در آن 
دانس��ت و ادامه داد: 10 سال پیش 
فض��ای کنونی برای اس��تارتاپ ها و 
ش��تاب دهنده ها وجود نداشت، ولی 
در 10 سال اخیر تحوالت زیادی در 

این زمینه رخ داده است. 
بیرنگ یادآور شد: کاری که ما در 
این مدت با اج��رای این طرح انجام 
دادیم، این است که از زمان بازگشت 
متخصصان ایرانی به کشور به مدت 
یک س��ال از آنها حمایت می ش��ود، 

به گونه ای که افرادی که می خواهند 
راه اندازی  دانش بنی��ان  کس��ب و کار 
کنند ی��ا فعالیت ه��ای تحقیقاتی و 
آموزش��ی انجام دهند، مورد حمایت 

ما قرار می گیرند. 
وی با بیان اینک��ه در این طرح 6 
ت��ا 7 مدل همکاری ب��رای محققان 
ایران��ی مقیم خ��ارج در نظر گرفته 
متخصصانی  کرد:  خاطرنش��ان  شد، 
که ب��ه کش��ور بازمی گردن��د، مایل 
هستند کس��ب و کارهای دانش بنیان 
راه ان��دازی کنند تا اینک��ه در جایی 
به عنوان عضو هیأت علمی یا محقق 

استخدام شوند. 
مع��اون ام��ور بین المل��ل و تبادل 
فن��اوری معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری ای��ن رویک��رد را 
بهتری��ن رویکرد در ش��رایط اقتصاد 
مقاومتی توصیف کرد و ادامه داد: بر 
این اساس خروجی اجرای این طرح 
طی دو س��ال، راه اندازی 40 شرکت 
دانش بنی��ان از س��وی متخصص��ان 
ایران��ی مقیم خارج در کش��ور بوده 

است. 
بیرنگ با بیان اینکه در نمایش��گاه 
اینوتک��س 17 ش��رکت از ای��ن 40 
ش��رکت محصوالت خ��ود را عرضه 
کرده اند، اظهار کرد: برخی شرکت ها 

دس��تگاه های پیش��رفته ای را تولید 
کرده اند ک��ه دانش��گاه های مختلف 

تقاضای خرید آنها را داشته اند. 
وی زمینه فعالیت این شرکت ها را 
در حوزه های خودرو و انرژی های نو 
نام برد و یادآور شد: این متخصصان 
تجربیات خوبی را در دانش��گاه های 
خ��ارج از کش��ور کس��ب کرده اند و 
ش��بیه این تجربی��ات را در ایران در 

حال پیاده سازی کردن هستند. 
به گفته وی، عمده این 40 شرکت 
در پارک های فناوری پردیس، مراکز 
نوآوری و زیرس��اخت های ایجادشده 
از س��وی معاون��ت علم��ی مس��تقر 
ش��ده اند. مع��اون ام��ور بین الملل و 
تب��ادل فن��اوری معاون��ت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری با اش��اره 
به برخی فعالیت های این ش��رکت ها 
گف��ت: یکی از این ش��رکت ها اقدام 
به ایج��اد مرکز نوآوری ش��هری در 
منطقه خاک س��فید کرده است. این 
مرکز قرار اس��ت راهکارهای فناورانه 
برای رفع معضالت شهر تهران ارائه 
دهد. بیرنگ با تاکید بر اینکه اولویت 
م��ا در س��ال 96 تقوی��ت این مدل 
کسب و کارها است، اضافه کرد: برای 
این منظور حمایت هایی از ایجاد این 

شرکت ها به عمل خواهد آمد. 

به گفته وی، کم��ک به راه اندازی 
ش��رکت، ثبت ش��رکت، تهیه دفاتر 
کاری، س��اخت نمون��ه اولی��ه، ارائه 
مش��اوره های حقوق��ی و ارتب��اط با 
ش��رکت های مرتبط با ح��وزه کاری 
آنها از جمله خدماتی است که برای 
راه ان��دازی ش��رکت ب��ه متخصصان 

ایرانی مقیم خارج ارائه می شود. 
بیرن��گ، ارائه این خدم��ات را به 
مدت یک س��ال ذکر ک��رد و گفت: 
پس از یک س��ال این شرکت ها قادر 

هستند روی پای خود بایستند. 
مع��اون ام��ور بین المل��ل و تبادل 
فن��اوری معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، دانش بنیان  شدن 
این ش��رکت ها را منوط ب��ه ضوابط 
و مقررات دانس��ت و گفت: صاحبان 
این نوع ش��رکت ها دارای دانش فنی 
هستند که قادرند فناوری های نوین 
را به کش��ور منتقل کنند. بیرنگ با 
بیان اینکه شرکت »تپسی« از جمله 
ش��رکت هایی است که از سوی یکی 
از دانش آموختگان دانش��گاه شریف 
راه اندازی ش��ده اس��ت، خاطرنشان 
ک��رد: وی دوران تحصی��ل خ��ود را 
در دانش��گاه مریلند آمریکا گذرانده 
و بعد از بازگش��ت به کشور شرکت 

»تپسی« را راه اندازی کرده است. 

جزییات حمایت از کسب وکارهای فناورانه

ب��ه نظ��ر می رس��د موفقیت های 
گلکس��ی اس 8 در بازارهای جهانی 
ه��م نتوانس��ته میل سامس��ونگ به 
پیش��رفت را کم کند و این ش��رکت 
زودت��ر از موع��د همیش��گی خود را 
برای تولی��د پرچم دار س��ال آینده، 
گلکس��ی اس 9، آماده می کند. این 
در حالی است که هنوز گلکسی نوت 

8 معرفی نشده است. 
در حال حاضر سامسونگ مشغول 
فروش گلکسی اس 8 و اس 8 پالس 
اس��ت و تا به حال ف��روش خوب و 
رکورده��ای جدی��دی را در س��ری 
کهکش��انی خود ب��ه ثبت رس��انده 
است. اما کمپانی کره ای به این قانع 
نیست و خبرهای منتشر شده اعالم 
می کنن��د ک��ه سامس��ونگ زودتر از 
موعد همیشگی در حال آماده شدن 
برای تولید گلکسی S بعدی یا همان 
اس 9 اس��ت. در حال حاضر پروسه 

توسعه پرچم دار آینده این شرکت با 
اسم رمز Star آغاز شده است. 

اینکه سامس��ونگ از ح��اال فرآیند 
تولی��د اس 9 را آغ��از ک��رده جای 

گوش��ی های  توس��عه  ندارد.  تعجب 
هوش��مند نیاز به زم��ان زیادی دارد 
و اگر از گوش��ی انتظارات بس��یاری 
داشته باشیم، س��ازنده مجبور است 

تالشش را بیشتر کند تا انتظارات را 
برآورده کند. 

س��امی ب��ا تولید گلکس��ی اس 8 
توجهات بس��یاری را ب��ه خود جلب 

کرد و ب��ا توجه ب��ه تاریخچه بخش 
موبایل این ش��رکت، گلکس��ی اس 
بای��د ی��ک  9 در بدتری��ن حال��ت 
به روز رس��انی از اس 8 باش��د. ام��ا 
ش��رکت کره ای برای رقابت با سایر 
شرکت ها و همچنان ثبت رکوردهای 
جدی��د در ف��روش و افزایش درآمد، 
بای��د نماینده ش��گفت انگیز دیگری 
را راه��ی بازار کن��د. در گزارش های 
منتشر ش��ده به این نکته اشاره شد 
که در توسعه گلکسی اس 9 عالوه بر 
اسم رمز Star، اسم رمز Star2 هم 
دیده می شود که انتظار داریم مربوط 
به نسخه گلکسی اس 9 پالس باشد. 
متاس��فانه اطالع��ات بیش��تری از 
پرچ��م دار س��ال آینده سامس��ونگ 
در دسترس نیس��ت و البته در سال 
جاری هنوز پرچ��م دار دیگری برای 
معرفی وجود دارد که همان گلکسی 

نوت 8 است. 

حتما ت��ا به حال نام پ��ورش دیزاین 
به گو ش تان خورده اس��ت؛ محصوالت 
بس��یاری ب��ا اله��ام از طراح��ی خاص 
این خودروس��ازی و تح��ت برند پورش 
دیزاین تولید ش��ده اند که معروف ترین 
آنها گوشی های هوش��مند هستند. اما 
ای��ن بار کمپانی ژاپنی وایو با اس��تفاده 
از المان های الهام گرفته از ش��رکت بنز 
لپ تاپی را معرفی کرده که هنگام بوت 
ش��دن صدای مرسدس بنز را هم تولید 

می کند. 
اتومبیل ها همیش��ه ص��دای خاص 
خ��ود را دارن��د ک��ه از هیچ دس��تگاه 
دیگری شنیده نمی ش��ود، اما از این به 
بعد می توانید این صدا را از لپ تاپ هم 

بشنوید. 
کمپانی وایو به تازگی لپ تاپی را برای 
بازار ژاپن معرفی کرده که نس��خه ویژه 
وایو Z برای مرسدس بنز است و هنگام 
بوت شدن صدای اتومبیل های این برند 

آلمانی را تولید می کند. 
این لپ تاپ که برای عشق ماشین ها 
س��اخته ش��ده، عالوه بر تولید صدای 
مرس��دس بنز از طراحی وی��ژه ای هم 

برخوردار است. 
روی بدنه لپ تاپ تصویری از خودرو 
دیده می ش��ود، لوگوی مرس��دس روی 
ترک پد ق��رار گرفت��ه و چن��د لوگوی 

دیگر از مرس��دس هم در قس��مت های 
مختلف بدنه لپ تاپ پنهان ش��ده است 
که احتم��اال فقط افرادی که قس��مت 
"Tokyo Drift از س��ری فیلم ه��ای 

را    The Fast and the Furious
دیده ان��د، می توانن��د ای��ن عالمت ها را 

بیابند. 
به غیر  از المان های اس��تفاده ش��ده 
که به برند مرسدس مربوط می شوند، 
ای��ن لپ ت��اپ از لح��اظ مش��خصات 
س��خت افزاری مش��ابه لپ ت��اپ قابل 
تبدیل وایو Z Flip اس��ت که س��ال 
گذش��ته معرفی ش��ده بود، اما قیمت 
آن از نس��خه س��ال گذش��ته بس��یار 
 بیشتر است. نسخه مجهز به پردازنده

 Core i7 قیمتی معادل 25هزار ین 
)حدود 2239 دالر( خواهد داشت.

 در ای��ن لپ ت��اپ از دو طراح��ی 
مختلف استفاده شده است؛ نسخه ای 
ک��ه از مدل آینده نگرانه و خودران بنز 
)که در نمایشگاه توکیو ویژن رونمایی 
شده بود( الهام گرفته و نسخه دیگر که 
در طراحی آن از مرس��دس کالسیک 

300SL  استفاده شده است. 

Star سامسونگ با اسم رمز S9 آغاز تولید گلکسی

لپ تاپ جدید وایو و تولید صدای مرسدس بنز! 

فناوری خبر



 محمدباقر سبط الشیخ
 کارشناس ارشد روان شناسی

امضا و تبادل تفاهم نامه همکاری بین 
سازمان مدیریت صنعتی و شرکت 

به سیما

ب��ه منظ��ور همكاری های هدفمن��د، اثربخش، کارآ و 
سازمان یافته، تفاهم نامه همكاری بین سازمان مدیریت 
صنعتی و شرکت به سیما، سه شنبه دوم خردادماه امضا 

و مبادله شد. 
ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان مدیریت صنعتی، 
موض��وع ای��ن تفاهم نامه هم��كاری در ارائ��ه خدمات 
آموزش��ی و پژوهش��ی در ح��وزه مدیریت به اش��خاص 

حقیقی و حقوقی است. 
بن��ا به این گ��زارش، از زمینه های هم��كاری طرفین 
در ح��وزه مدیریت می توان به پاس��خگویی به نیازهای 
آموزش��ی کش��ور؛ طراحی، تولید و پخ��ش برنامه های 
آموزش��ی مجازی مختلف و توسعه برنامه های آموزشی 
تحصیالت تكمیلی در س��طوح کارشناسی و کارشناسی 

ارشد اشاره کرد. 
دیگر زمینه های همكاری طرفی��ن در این تفاهم نامه 
عبارتند از تولید و نش��ر کتاب ه��ای صوتی، برگزاری و 
پوش��ش زنده رویدادهای علمی، پژوهش��ی و آموزشی 
و س��ایر زمینه های مورد توافق در ح��وزه آموزش های 

مجازی مدیریتی. 
این تفاهم نامه به امضای مدیرعامل س��ازمان مدیریت 

صنعتی و مدیرعامل شرکت به سیما رسید. 

هوآوی لپ تاپ خود را راهی بازار کرد

شرکت هوآوی که در گذشته شاهد تلفن های همراه، 
تبلت و س��اعت های هوش��مند آن بودی��م، از طراحی 
لپ تاپ برای نخس��تین بار خبر داد. این ش��رکت از دو 
 Matebook Dو Matebook X لپ تاپ جدید خود

رونمایی کرد. 
لپ ت�اپ Matebook X: این لپ تاپ نخس��تین 
لپ تاپ تاش��وی این ش��رکت اس��ت که ظاهری بسیار 
زیبا دارد و به لپ تاپ 12 اینچی Macbook ش��رکت 
اپ��ل ش��باهت دارد. البته بلندگوی لپ ت��اپ هوآوی از 

Macbook قوی تر است. 
ویژگ��ی ای��ن لپ ت��اپ جمع و ج��ور ب��ه ویژگی های 
Macbook Pro ش��بیه اس��ت. سیس��تم عامل این 
لپ تاپ، ویندوز 10 است و جزو نخستین لپ تاپ هایی 
13 اینچی با پردازشگر سری Intel U به شمار می آید. 
این لپ تاپ با شاس��ی آلومینیومی ب��راق در رنگ های 

نقره ای، طالیی و صورتی راهی بازار می شود. 
قطر این دستگاه 12/5 میلی متر و وزنی برابر با 920 
گ��رم دارد. کلید خاموش و روش��ن این دس��تگاه با اثر 

انگشت فعال می شود. 
این دستگاه جزو نخس��تین لپ تاپ هایی است که به 
سیستم صوتی Dolby’s Atmos مجهز است که در 
باالی کیبورد این دس��تگاه قرار گرفته و به بهینه سازی 

صدای فیلم، موسیقی و بازی کمک می کند.
 نح��وه تولید صوت در این دس��تگاه ب��ه نحوه تولید 
صوت از طریق بلندگو و هدفون ش��باهت دارد که این 
قابلیت با دس��تگاه های دیگر که صوت را تنها از طریق 

هدفون بهینه سازی می کند، متفاوت است. 
دیگ��ر ویژگی ه��ای اصلی ای��ن لپ ت��اپ عبارتند از 
صفحه غیر لمسی با رزولوشن 1440 * 2160 پیكسل، 
پردازش��گر Intel Core i5/ i7، حافظه رم برابر با 8 
گیگابایت، کارت SC برابر با 256 و یا 512 گیگابایت، 
دو پ��ورت USB-C، آداپت��ور چندپورت��ی و می��زان 

استفاده از باتری حدودا 10 ساعت. 
لپ تاپ Matebook D: این لپ تاپ از مدل قبلی 

بزرگ تر و رزولوشن آن هم پایین تر است. 
تف��اوت مثب��ت ای��ن م��دل در مقایس��ه ب��ا م��دل 
 قب��ل در مجه��ز ب��ودن ای��ن سیس��تم به پردازش��گر 
اج��رای  ب��رای   Nvidia  GetForce 930MX
بهتر بازی های گرافیكی اس��ت. برخ��ی از ویژگی های 
ای��ن م��دل عبارتند از صفح��ه غیر لمس��ی 12 اینچی 
 ب��ا رزولوش��ن 1080 * 1920 پیكس��ل، پردازش��گر
 7th gen Intel i5/ i7، می��زان اس��تفاده از بات��ری 
 Dolby 8/5 س��اعت، مجهز بودن به سیس��تم صوتی
Atmos، حافظه هارد برابر با یک ترا بایت و پورت های 

 .HMDI و Full USB, USB-C
cnet :منبع

برای تبدیل ش��دن به ی��ک کارآفرین 
موفق به چ��ه چیزهایی نیاز دارید؟ برای 
پاسخ به این س��وال باید بدانید بحث در 
مورد کارآفرینی س��رگرم کننده اما عمل 
به آن سخت است. با تصور اینكه خودتان 
رئی��س خودتان باش��ید و در زندگی تان 
کس��ب و کاری را که خواهان آن هستید 
راه ان��دازی کنی��د، در نهای��ت می توانید 
ثروت را فراتر از رویا های خود ببینید. هر 
چند شروع کسب و کار جدید سخت ترین 
کاری است که می توانید انجام دهید اما 
باید بدانید برای ش��روع کس��ب و کارتان 
نیاز ب��ه افزایش مهارت های رهبری خود 
دارید. به طور کلی از هر 10 کس��ب و کار 
8 تا از آنها در سال اول با شكست روبه رو 
می شوند و این آمار نشان دهنده دو چیز 
است؛ نخست اینكه راه اندازی شرکت در 
حقیقت دشوار است و مورد دوم این که 
کارآفرینی برای هر کس��ی ساخته نشده 
اس��ت. بنابراین قبل از ش��یرجه زدن در 
دنیای کس��ب وکار از خودتان سوال های 

زیر را حتما بپرسید. 

1- آیا مایل ب�ه ادامه کارتان بدون 
دریاف�ت حقوق یا حقوق بس�یار کم 

هستید؟ 
م��ورد  در  غل��ط  تص��ورات  از  یك��ی 
کارآفرینی این اس��ت؛ اغل��ب مردم فكر 
می کنند که این کار سرمایه زیادی را به 
ارمغان خواهد آورد. هر چند این مسئله 
روزی ب��ه حقیقت بدل می ش��ود که آن 
روز دور نخواه��د بود. اما ضروری اس��ت 
بدانی��د در ابتدا، کس��ب وکارتان ممكن 
اس��ت س��ودی نداش��ته باش��د و اگر در 
شروع کسب و کار تنها هستید و خودتان 
تمام س��رمایه ش��رکت را ماهانه دریافت 
می کنید شما کار خوبی را برای خودتان 
راه ان��دازی کرده اید و باید ب��ه این نكته 
واقف باشید که کارآفرین بودن به معنی 

رشد کردن و توسعه دادن است. 

2- آیا شما با س�رمایه گذاری پول 
خود برای شروع کسب و کار مشکلی 

ندارید؟ 
فض��ای اداری, کارکن��ان, میزبان��ی از 
کارکنان و... با هزینه هایی همراه اس��ت. 
قبل از ش��روع هر چیزی, مطمئن شوید 

ک��ه مایل ب��ه پرداخ��ت برخ��ی از این 
هزینه ها در کس��ب و کارتان هستید. اگر 
شما راه سرمایه گذاری را در پیش دارید 
باید بدانید بس��یاری از س��رمایه گذاران 
تمای��ل دارن��د از میزان س��رمایه ای که 
به عن��وان نش��انه تعه��د وقف ش��رکت 
می کنید آگاهی داشته باشند و اگر مایل 
به سرمایه گذاری در شرکت نیستید پس 
 )VC(   چرا سرمایه گذاری خطر آفرین

را انتخاب کرده اید؟ 

3- آی�ا آمادگ�ی داری�د ک�ه یک 
مناب�ع  رئی�س  وکی�ل،  حس�ابدار، 
انسانی، مسئول خدمات به مشتریان 

و. . . باشید؟ 
ش��ور و اش��تیاق مس��ئله ای است که 
باعث می ش��ود شما کسب وکار جدیدی 
ش��روع کنید. توانایی ش��ما برای انطباق 
ب��ا نقش های جدید موضوعی اس��ت که 
کس��ب و کارتان را زن��ده نگ��ه م��ی دارد. 
شروع کسب وکار به معنی ارائه سرویس 
ومحصوالت به مش��تریان اس��ت که این 
مس��ئله چی��زی اس��ت ک��ه کارآفرینان 
در م��ورد آن ش��ور و اش��تیاق دارن��د و 
می خواهند در این مورد بهترین باش��ند 
و ای��ن کار مانند این اس��ت که در حال 
گذاش��تن چندین کاله بر سرتان باشید 
و متوجه می ش��وید برخی از آنها مناسب 
نیس��ت و احس��اس راحتی با آن ندارید. 
به همین دلیل ش��ما ممكن اس��ت یک 
حس��ابدار, وکیل, رئیس منابع انس��انی, 
مس��ئول خدمات به مش��تریان در کنار 
ارائه محصول خدمات خود به مش��تریان 

باشید. 

4- آی�ا می توانی�د اف�راد را از کار 
اخراج کنید؟ 

بخشی از اداره یک کسب و کار و موانعی 
که به رشد کسب و کارتان ضرر می رساند 
همی��ن موضوع اس��ت.  بای��د بتوانید با 
کارکنان خ��ود در مورد پرداخت حقوق، 
حق��وق صاحب��ان س��هام و در نهایت با 
مس��ئله تقاضای اس��تعفای آنها به طور 

جدی به سخن بپردازید. 

5-  آیا شما صبور هستید؟ 
رش��د یک ش��رکت به زم��ان طوالنی 
نی��از دارد ک��ه صبر و ش��كیبایی تان در 
این م��دت آزموده می ش��ود. برای خود 

م��ن, 18 م��اه طول کش��ید تا توانس��تم 
یک چک از آژانس تبلیغاتی ام به دس��ت 
آورم. پس به این نتیجه می رس��یم هیچ 
ثروتمند  ب��رای  برنام��ه ای درکارآفرینی 
ش��دن ی��ک ش��به وج��ود ن��دارد بلكه 
کارآفرینی موفق به اعتقاد جدی و تعهد 
به یک برنامه طوالنی مدت کس��ب وکار 
در زندگ��ی بس��تگی دارد. بیز اس��تون, 
مهن��دس نرم اف��زار و از بنیانگذاران وب 
 س��ایت توییت��ر در این م��ورد می گوید: 
  » در موفقی��ت به زمانبندی و پش��تكار 
نی��از دارید و به 10 س��ال ت��الش برای 
موفقی��ت مانند یک موفقیت یک ش��به 

نگاه کنید.«

6- آیا شما با انگیزه هستید؟ 
مس��ئول بودن نس��بت به افراد در کار 
نقطه عطفی است که شما را برای شروع 
کارتان در صبح زود و تا دیر وقت، به کار 
پرداختن و نهایت تالش خود را درجهت 
موفقی��ت، هدای��ت می کن��د. همچنین 
در کس��ب و کار باید به خودتان پاسخگو 
باش��ید و اگر انگیزه نداش��ته باشید پس 
قطعا کسب وکارتان عمر کوتاهی خواهد 
داشت. ش��ما به عنوان سوخت در کسب 
وکار هس��تید که باید کارتان را با انگیزه 
از صبح زود آغ��از کنید و تا دیر وقت به 

آن مشغول باشید. 

7- آی�ا تحم�ل وارد ش�دن ضربه به 
زندگی اجتماعی خود را دارید؟ 

اگر شما ساعات تفریح و تماشای فیلم در 
شب را دوس��ت دارید و این کار ها را انجام 
می دهید پس کارآفرینی برای شما مناسب 
نیس��ت. یكی از حقایق در مورد راه اندازی 
کس��ب وکار، وقت گیر بودن آن است. زیرا 
ش��ما روزانه با تصمیماتی رو به رو می شوید 
ومجبورید به مس��ائلی فكر کنید، مسائلی 
مانند اینكه آیا می توانم به مالقات دوستان 
خود در کافه بروم؟ یا در آینده وقتی برای 
این کار دارم؟ دوستان تان ممكن است شما 
را درک نكنند و به ش��ما فشار وارد کنند. 
باید در چنین مواقعی نه گفتن را بیاموزید 
و کارهای ت��ان را انجام دهی��د. اگر با همه 
این مس��ائل برای کارآفرینی مشكل ندارید 
پس دانستن اینكه شما در حال ثبت نام در 
یک معامله سودآور هستید مهم است و در 
مرحله بعد باید گفت تمامی این سختی ها 

به موفق بودن در کارآفرینی می ارزد. 

7 سوالی که قبل از شروع کسب و کار باید از خود بپرسید
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اکثر مردم فكر می کنند کس��انی نزد روان ش��ناس می روند که یا دیوانه باشند یا اینكه دچار یک بیماری 
حاد روانی باشند. این طرز تفكر متأسفانه در قشر تحصیلكرده هم وجود دارد. 

سازمان بهداشت جهانی، بهداشت روانی را این گونه تعریف می کند:»بهداشت روانی در درون مفهوم کلی 
بهداشت قرار دارد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش های روانی و جسمی، بهداشت به معنای 

نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست.« 
 بهداش��ت روان��ی از آن جه��ت که رابطه مس��تقیمی ب��ا »عملكرد ف��ردی – اجتماعی« و آس��یب های 
روانی – اجتماعی« دارد، از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت و این اهمیت باعث تدوین و اجرای برنامه های 

متعدد بهداشت روانی در سه بعد »پیشگیری، درمان و توانبخشی« می شود.
 این سه بعد در برگیرنده تمام اهداف و فعالیت های بهداشت روانی است. 

عوامل مؤثر بر بهداشت روانی 
عوامل��ی همچ��ون عدم برآورده ش��دن نیازهای اولیه، ناکامی، اس��ترس، یادگیری، مس��ائل اجتماعی و 

رسانه های جمعی و. . . از عمده ترین تأثیرگذاران بر بهداشت روانی هستند. 

ابعاد بهداشت روانی 
 )Primary Prevention(  پیشگیری نوع اول

هدف این نوع از بهداشت روانی  با برنامه های آموزش بهداشت روانی  )نظیر آموزش والدین برای تربیت 
ک��ودکان، آم��وزش تأثی��رات مصرف الكل و م��واد و. . .(، برنامه های باال بردن کارایی و ت��وان افراد  )نظیر 
برنامه های تقویتی برای کودکان محروم(، ایجاد سیس��تم های حمایت اجتماعی  )نظیر بیمه های درمانی، 
ایجاد و حمایت از گروه های محلی و اجتماعی حمایت کننده از افراد مبتال( نمونه های پیش��گیری نوع اول 

است. 

 )Secondary Prevention(  پیشگیری نوع دوم
هدف اقدامات این بعد از برنامه بهداش��ت روانی، ش��ناخت به موقع و درمان فوری و مناسب اختالل  )یا 

بیماری( است. 
تم��ام نظریه ها و اقدام��ات درمانی نظیر »دارو درمانی، رفتار درمانی، ش��ناخت درمان��ی، گروه درمانی، 

روانكاوی و. . . « در قالب این بعد از بهداشت روانی قرار می گیرد. 

پیشگیری نوع سوم 
ه��دف ای��ن پیش��گیری، بازگرداندن و حفظ تمام یا قس��متی از توانایی های از دس��ت رفته فرد به علت 
اختالل  )یا بیماری( اس��ت تا فرد بتواند به گونه ای مفید و س��ازنده به زندگی خانوادگی، اجتماعی و شغلی 

خود باز گردد. 
در واق��ع برنامه ه��ای این بعد با توانبخش��ی)Rehabilitation(  افراد و جلوگیری از بازگش��ت مجدد 
اخت��الل یا بیماری )اختالل روانی مرحله ای قبل از بیماری اس��ت، بدی��ن معنی که اختالل روانی را نوعی 
از تغییر در حالت طبیعی کارکرد روان دانس��ته که ممكن اس��ت آنقدر کم باشد که بروز نكند، اما چنانچه 
رسیدگی نشود می تواند خود دلیل بیماری روانی بشود( در فرد و حفظ و پیشبرد سالمت ایجاد شده توسط 

درمان، سروکار داشته و اقدامات قبلی را تكمیل می کند. 

دالیل مراجعه نکردن بعضی از افراد به روان شناس و مشاور
از دالیل مهم در مراجعه نكردن بسیاری از مردم به روان شناس این است که اختالالت روانی را موردی 

برای رسیدگی نمی دانند. 
در برخی موارد افراد اصال اعتقادی به مس��ائل روان شناس��ی ندارند و برای مثال افسردگی ش��ان را نوعی 

تنبلی و بی مسئولیتی می دانند. 
یكی از باور های نادرس��ت دیگر نیز این است که »غیر از بیماری های واگیر تقریبا هیچ بیماری ای وجود 
ندارد که درمان قطعی داشته باشد، درحالی که بیماری هایی همچون میگرن یا فشار خون نیز درمان قطعی 

ندارند، اما قابل پیشگیری و کنترل هستند.
 به بیان دیگر، بسیاری از بیماری ها فقط قابل کنترل هستند و درمان صددرصد ندارند و اختالالت روانی 

هم از این ماجرا مستثنی نیستند. 

مراجعه نکردن به روان شناس چه عواقبی دارد؟ 
 اهمیت دادن به سالمت روان مانند اهمیت دادن به سالمت جسم مهم است. برای مثال، فرد مضطربی 

را در نظر بگیرید.
 فرد مضطرب در هنگام غذا خوردن با سرعت غذا را می بلعد که این نوع غذا خوردن باعث می شود فرد 
دچار انواع بیماری های گوارشی بشود و در پی آن نیاز به مراجعه به پزشک پیدا کند، حال فرد دیگری را 
در نظر بگیرید که مضطرب نیست و به آرامی غذای خود را میل می کند، بدن به درستی اعمالش را انجام 

می دهد و فرد همواره در یک سیكل راحت و درست زندگی می کند. 
لذا با توجه به صنعتی ش��دن و مس��ائل دیگر اجتماعی که گریبانگیر انس��ان قرن 21 است و شیوع انواع 
اخت��الالت روان��ی در جوام��ع در این قرن - که جزو اجتن��اب ناپذیر زندگی در این قرن اس��ت - می توان 
ب��ا مراجعه به موقع به روان ش��ناس برای برط��رف کردن اختالالت روانی گریبانگیر یا مش��كالت روحی و 

استرس ها اقدام کرد. 
اینجاست که اهمیت بهداشت روان مانند اهمیت به بهداشت جسم نمایان می شود. 

 به عبارتی اهمیت روان ش��ناس در س��المت روان به میزان اهمیت پزش��ک در س��المت جس��م اس��ت
 )عقل و روان سالم در بدن سالم و بالعكس(.

عدم مراجعه مردم به روان شناس عالوه بر تشدید اختالالت روانی و بروز بیماری های جسمی )بیماری های 
سایكوسوماتیک( – بیماری های جسمی که منشا روانی دارند مانند بیماری های زخم معده، زخم اثنی عشر 
و. . . که برای درمان این بیماری ها باید همزمان با درمان های جسمانی به درمان های روانی آن هم پرداخت 

و هرکدام از راه های درمانی به تنهایی چاره ساز نیستند-  موجب بروز آسیب های اجتماعی خواهد شد.
 اگر مراجعه به روان شناس در زمینه روان و سالمت روانی در بین جامعه جا نیفتد شهروندان برای حل 

مشكالت شان روبه مواردی می آورند که اساس علمی ندارند مانند مراجعه به دعانویسان و رماالن. 

باید فرهنگ سازی کنیم
 با توجه به آخرین آمار منتشرش��ده از س��وی مراجع قانونی که 21,1 درصد مردم کش��ورمان اختالالت 
روانی دارند بهتر اس��ت هرچه س��ریع تر رسانه ها با اتخاذ تدابیری و با استفاده از نظرات اساتید روان شناس 
و مشاور نسبت به فرهنگ سازی مراجعه مردم به روان شناس )مشاور( اقدام کنند تا این امر به صورت یكی 

از امور مهم زندگی در جامعه نهادینه شود. 
خانواده ها باید همان گونه که به پزش��ک عمومی مراجعه می کنند به روان ش��ناس و مش��اور نیز مراجعه 

کنند. 
البته باید توجه داشت افراد برای مشاوره و رفع مشكالت روان شناختی به روان شناسان یا مشاورین دارای 
مدرک تحصیلی مرتبط و دارای مجوز از سازمان های ذی ربط - منظور از سازمان های مرتبط مانند سازمان 

نظام روان شناسی و مشاوره است - مراجعه کنند. 
اگر فرهنگ مراجعه به روان ش��ناس و مش��اور در جامعه تقویت ش��ود از خیلی از معضالت اجتماعی و 

هزینه های بی سرانجام جلوگیری خواهد شد. 

نیاز به مشاور در مراحل زندگی
ما در همه مراحل چه در انتخاب ش��غل و چه در انتخاب همس��ر و. . . نیازمند مش��اوره و روان شناس��ی 

هستیم. 
 مش��اوره و خدمات روان شناسی فرآیند یاری رس��اندن است که با اهداف زیر در مراحل مختلف زندگی 

انجام می گیرد: 
1-اتخاذ یک تصمیم معقول و مناسب

2- کشف راه حل مناسب  
3- مواجهه با یک بحران. 

 مشاوره، ارتباطی دو طرفه بین یک مراجع  )داوطلب( و یک مشاور است که در آن نیازها، دانش و نگرش 
مراجع  )داوطلب( به تناس��ب موضوع مورد ارزیابی قرار گرفته و مش��اور روان شناس برآن اساس به مراجع  

)داوطلب( در تصمیم گیری صحیح و عمل به آن کمک می کند. 

https: //telegram. me/NFBclinic :ارتباط با نویسنده
    inssaba@gmail. com

با روان شناسان آشتی کنیم 

سبک زندگی
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