
این سخن مش��هور در ایران 
ک��ه »ان��دازه نگه��دار ان��دازه 
نکوس��ت« بدون تردید بر پایه 
ایران��ی  واقعیت ه��ای جامع��ه 
س��اخته ش��ده و سینه به سینه 
نق��ل و ماندگار ش��ده اس��ت. 
ش��وربختانه به دالیل گوناگون 
تاریخ��ی و برپای��ه رخدادهای 
شگفت انگیز در ایران، عادت به 

بزرگ نمای��ی حادثه ها 
با هدف های...

حج��م تجارت خارجی ایران در س��ال  ج��اری تا ابتدای 
مردادماه ۶درصد افزایش داشته است. به گزارش خبرآنالین 
از روابط عمومی گمرک ایران، مجم��وع صادرات و واردات 
ایران در مدت یادش��ده به ۲۹ میلیارد و ۲۷۲ میلیون دالر 
رس��ید که این رقم ۶درصد بیش��تر از مدت مش��ابه سال 
۱۳۹۵ است. مجموع تجارت خارجی ایران در سال گذشته 
۲۷میلیارد و ۶۳۵ میلیون دالر بود. این گزارش می افزاید که 
در چهار ماهه اول سال  جاری تمایل کشورهای صادرکننده 
کاال برای افزایش صادرات به ایران رشد داشته و در نهایت در 
مدت یادشده به میزان ۱۵ میلیارد و ۸۱۳ میلیون دالر انواع 
کاال وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
به میزان ۹۷/۲۳درصد افزایش نش��ان می دهد. عمده ترین 
دالیل افزایش واردات، به خودرو و قطعات منفصله خودرو، 
کاالهای سرمایه ای و برخی کاالهای اساسی مربوط می شود. 
همچنین در مدت یادشده متوسط قیمت کاالهای وارداتی 
کش��ورمان به ازای هر تن به یک هزار و ۳۹۹ دالر افزایش 
یافت که در مقایسه با پارسال ۹درصد افزایش داشته است. 
در این مدت شاهد افزایش صادرات پنج کشور عمده طرف 
معامله با ایران هم بوده ایم. مجموع صادرات غیرنفتی ایران 

در چهار ماهه اول سال  جاری به ۱۳ میلیارد و ۴۵۹ میلیون 
دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 
۵۴/۹ درصد کاهش داشته است. سهم عمده کاهش صادرات 
به س��ایر کاالها با ۹۹/۱۴درصد مربوط می ش��ود و س��هم 
پتروشیمی ۷۲/۳درصد و سهم میعانات گازی ۱۷/۴درصد 
اس��ت. در میان کش��ورها صادرات ایران به امارات متحده 
عربی و هند با افت ش��دیدی همراه بوده اس��ت. همچنین 
متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی نیز در مدت یادشده 
به ۳۵۸ دالر رسید که ۵/۲درصد افزایش داشت و در میان 
کشورهای عمده خریدار کاالهای ایرانی بهترین عملکرد را 
جمهوری کره با مثبت ۱۶درصد و عراق با ۵/۶درصد به خود 

اختصاص داده اند.
عمده ترین کاالهای صادراتی

اقالم عمده صادراتی کشورمان در مدت یادشده به ترتیب 
ش��امل میعانات گازی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۱۵ میلیون 
دالر، س��ایر روغن های س��بک و فرآورده ها به جز بنزین با 
۵۱۲ میلی��ون دالر، پلی اتیلن گری��د فیلم با ۴۸۵ میلیون 
دالر، پروپان مایع شده به ارزش ۴۴۶ میلیون دالر و متانول 

با ۴۲۶ میلیون دالر بوده است.

اقالم عمده وارداتی
اقالم عمده وارداتی در چهار ماهه ابتدای سال  جاری نیز 
به ترتیب ش��امل برنج با ۶۰۳ میلی��ون دالر، ذرت دامی به 
ارزش ۴۸۴ میلیون دالر، وس��ایل نقلی��ه موتوری با حجم 
س��یلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰سی س��ی به ارزش ۴۲۶ میلیون 
دالر، لوبیای س��ویا با ۳۳۸ میلیون دالر و قطعات منفصله 
جهت تولید خودروی سواری با ۳۱۱ میلیون دالر بوده است.

عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی
عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی در چهار ماهه اول سال  
جاری به ترتیب شامل چین به ارزش ۲ میلیارد و ۸۴۱ میلیون 
دالر، عراق با ۲ میلیارد و ۵۲ میلیون دالر، امارات متحده عربی 
ب��ا ۲ میلیارد و ۳۷ میلیون دالر، جمهوری کره با یک میلیارد 

و۴۰۰ میلیون دالر و هند با ۹۲۶ میلیون دالر بوده است.
کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران

کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران در مدت یادشده 
به ترتیب شامل کشورهای چین با ۳میلیارد و ۴۹۵ میلیون 
دالر، امارات متحده عربی با ۲ میلیارد و ۹۹۲ میلیون دالر، 
جمه��وری کره با یک میلی��ارد و ۷۴ میلیون دالر، ترکیه با 

۹۵۸ میلیون دالر و هند با ۸۹۱ میلیون دالر  بوده است. 

وزارت اقتصاد در  دولت یازدهم به دلیل برخی مالحظات 
از جمل��ه نگران��ی از تاثیر منف��ی بر مذاکرات هس��ته ای، 
هیچ گاه به صورت جامع به تش��ریح علن��ی و عمومی این 
موض��وع نپرداخت که در س��ال ۱۳۹۲ کش��ور را به لحاظ 
اقتصادی در چه ش��رایطی تحویل گرفت. به گزارش ایلنا، 
گویا مالحظه کاری علی طیب نیا و وزارت اقتصاد شرایطی را 
رقم زده است که برخی این روزها در حال زیر سوال بردن 
دستاوردهای وزارت اقتصاد در چهار سال گذشته هستند. 
در این خصوص توجه به دو دس��تاورد کالن وزارت اقتصاد 

در کنار سایر دستاوردها شایسته توجه است. 

تورم
عده ای بعضا با استناد به شعارهای عدالت خواهانه، در حالی 
وجود تورم دو رقم��ی در تمامی دولت های پس از جنگ را 
نادی��ده می گیرند که تورم، ناعادالنه تری��ن پدیده اقتصادی 
است. در ش��رایط تورمی، ثروتمندان صرفا به دلیل داشتن 
دارایی و بدون هیچ فعالیت اقتصادی، ثروتمند تر شده و فقرا 
و اقشار کم درآمد بدون هیچ خبط و خطای اقتصادی، ناتوان 
و فقیرتر می شوند. تورم، بهترین و بزرگ ترین رانتی است که 
دولت ه��ا در اختیار ثروتمندان قرار می دهند. به عنوان مثال 
برای دارندگان ملک و زمین و س��ازندگان برج های تجاری 
و مس��کونی، چه هدیه ای از این ارزشمندتر که با برخاستن 
از خواب، خبردار ش��وند ناگهان و ب��دون هیچ تالش مولد، 
ارزش دارایی شان به دلیل تورم دوبرابر شده است؟ برای یک 

بدهکار بزرگ بانکی چه موهبتی از این ارزشمندتر است که 
با وجود تورم ۴۰درصدی در واقع ساالنه ۴۰درصد از ارزش 
بدهی اش کاس��ته شود؟ برای مدیران بانکی چه رویدادی از 
ای��ن بهتر که با وجود ت��ورم، از ارزش واقعی زیان مطالبات 
معوق و مطالبات مشکوک الوصول ناشی از سوء مدیریت شان، 
کاس��ته ش��ود؟ از س��وی دیگر برای کارمندان، کارگران و 
مزدبگی��ران، چه مصیبتی بزرگ تر از ت��ورم باال وجود دارد؟ 
مزدبگیرانی که بدون هیچ خطایی در رفتار اقتصادی، هر روز 
صبح به هنگام برخاستن از خواب متوجه می شوند از قدرت 
خریدشان کاسته شده و فهرست نداشته ها و آرزوهای شان 
بلندباالتر شده است. تورم باال، بهترین رانت برای ثروتمندان 
و ارزش��مندترین هدی��ه به مدی��ران ناکارآمد اس��ت. تورم 
ب��اال و دورقمی، موثرترین پدیده ض��د عدالت اجتماعی در 
دوران م��درن و بهترین آزمون برای راس��تی آزمایی ادعای 
عدالت خواهی است. بسیاری از اعتراض ها به علی طیب نیا و 
وزارت اقتصاد در چهار سال گذشته در قطع رانت تورم، ریشه 
دارد؛ رانتی که سه دهه گذشته بسیاری از سوء مدیریت ها را 
پوشانده بود و صرفا داشتن دارایی را به یک فعالیت اقتصادی 

پرسود تبدیل کرده بود. 

رشد اقتصادی
برخ��ی از معترضان به عملکرد وزارت اقتصاد، با پذیرش 
تک رقمی ش��دن تورم در دوران وزارت علی طیب نیا، علت 
کاه��ش ت��ورم را تحمیل رک��ود عمیق بر اقتصاد کش��ور 

عنوان می کنند. آیا این ادعا درس��ت اس��ت؟ برای پاس��خ 
به این پرس��ش نیازمن��د توجه به دان��ش اقتصاد به جای 
شعارهای توخالی هستیم. رشد اقتصادی دو بال دارد: رشد 
سرمایه گذاری و رش��د بهره وری. این دو بال در بازه زمانی 
۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ و در دولتی که اصولگرایان در آن شراکت 
سیاسی و اقتصادی داشتند، کامال تخریب شد. نرخ تشکیل 
س��رمایه ثابت در دولت تحت ریاست محمود احمدی نژاد 
به تدریج کاهش یافت و س��رانجام در س��ال های ۱۳۹۱ و 
۱۳۹۲ منفی شد. در سال ۱۳۹۱ نرخ تشکیل سرمایه ثابت 
به منفی ۲۳.۸درصد و در س��ال ۱۳۹۲ به منفی ۶.۹درصد 
رسید. اقتصاد ایران در دو سال پایانی دولت احمدی نژاد با 
سقوطی آزاد، رشد منفی را تجربه کرد. رشد منفی به معنی 
کاسته شدن ارزش تولید ناخالص داخلی و کوچک تر شدن 
سفره اقتصاد است. بازسازی اقتصاد ایران در دولت یازدهم 
با بازگش��ت اقتصاد به مدار رش��د آغاز شد. اقتصاد ایران از 
سال ۹۲ تا ۹۵ به صورت مستمر در مسیر رشد قرار گرفت. 
انکار بازگش��ت اقتصاد ایران در مدار رشد، صرفا یک دروغ 
رذیالنه است. صرفا در صورت تداوم روند کنونی رشد، اندازه 
تولید ناخالص داخلی در پایان س��ال ۱۳۹۶ به میزان سال 
۱۳۹۰ بازمی گردد و اثرات مخرب رش��د منفی س��ال های 
۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بازس��ازی می شود. آمار رشد اقتصادی به 
تفکیک بخش های گوناگون، گویای ریل  گذاری مناسب و 
حرکت قطار اقتصاد ایران در مس��یر درست است؛ حرکتی 

که تداوم آن ضرورت انکار ناپذیر کشور است. 

طی چهار س��ال گذشته تعداد مشترکان جدید در 
بخش برق صنعتی افزایش یافته و رشد ۲۱.۶درصدی 
در صدور انشعاب های صنعتی، رونق در بخش تولید 
را نش��ان می دهد. به گزارش ایس��نا، بررس��ی آمارها 
نشانگر آن اس��ت که تعداد کل انشعاب های صنعتی 
کش��ور تا س��ال ۱۳۹۱ به ۱۸۵هزار انشعاب رسیده 
بود که این میزان در طول چهار س��ال فعالیت دولت 
یازدهم به ۲۲۵ هزار فقره انش��عاب صنعتی رس��یده 
اس��ت. این آمار حاکی از آن است که از ابتدای دولت 
یازدهم تا س��ال ۱۳۹۵ در مجموع ۴۰ هزار مشترک 
جدید به تعداد مشترکان صنعتی کشور افزوده شده 
است. بررس��ی تفکیکی آمار مش��ترکان صنعتی نیز 

نشانگر آن است که در س��ال آغازین دولت یازدهم، 
۹۰۰۰ مش��ترک جدی��د صنعتی به آمار مش��ترکان 
پیش��ین اضافه و این میزان به ۱۹۴ هزار مش��ترک 
رس��یده اس��ت. در س��ال ۱۳۹۳ تع��داد مش��ترکان 
صنعتی با افزوده ش��دن ۱۲ هزار انش��عاب جدید به 
۲۰۶ هزار، در س��ال ۱۳۹۴ به ۲۱۷هزار و در س��ال 
۱۳۹۵ نیز به ۲۲۵ هزار انش��عاب افزایش یافته است. 
به لحاظ تعداد انش��عاب ها ساالنه به صورت میانگین 
۱۰ هزار مش��ترک جدید به تعداد مشترکان صنعتی 
کشور افزوده شده است. در مجموع تعداد مشترکان 
صنعتی رش��دی ۲۱.۶درصدی را در طول چهار سال 

نشان می دهد. 

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی می گوی��د س��اخت 
۴۰میلی��ون مترمربع س��اختمان های عمومی از جمله 
فضاهای بهداشتی، درمانی، مذهبی، فرهنگی و ورزشی 

در دستور کار این سازمان در سراسر کشور است. 
محمدجعف��ر علیزاده در گفت وگو ب��ا ایرنا افزود: در 
مجموع هم اکنون ۱۳۰ تا ۱۴۰ پروژه س��اخت بناهای 
عمومی توسط کارشناسان سازمان مجری ساختمان ها 
و تأسیس��ات دولتی در دست ساخت است. معاون وزیر 
راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد سال گذشته سازمان 
مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی یادآور 
ش��د: سال گذش��ته موفق شدیم ۳۱ بیمارس��تان را با 
بیش از ۵ هزار تخت پس از پایان عملیات به بهره بردار 
تحوی��ل دهیم و انتظار داریم این روند در س��ال جاری 
نیز همچنان ادامه پیدا کند. مدیرعامل سازمان مجری 
س��اختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی تصریح کرد: 
در کن��ار س��اخت پروژه های بزرگ ورزش��ی، مذهبی، 
درمانی و فرهنگی، تکمیل مصالی بزرگ امام خمینی 
)ره( برای ما اهمیت زیادی دارد و با ۷۲ درصد پیشرفت 
فیزیک��ی ب��ا توجه به اختص��اص اعتب��ارات به صورت 
اس��ناد خزانه روند تکمیل آن ب��ه خوبی پیش می رود. 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه دولت به 

مقوله س��اخت بیمارستان ها و ساختمان های بهداشتی 
و درمانی در س��طح کش��ور توجه جدی دارد، گفت: با 
توج��ه به تخصی��ص اعتبارات مورد نیاز برای س��اخت 
س��اختمان جدید مجتمع بیمارس��تانی ام��ام خمینی   
)ره( هم اکنون پیش��رفت کار در این ساختمان بیش از 
می��زان اعتبارات آن بوده و رون��د تکمیل آن همچنان 
ادامه دارد. به گزارش ایرنا، سازمان مجری ساختمان ها 
و تأسیس��ات دولت��ی و عمومی، بزرگ ترین س��ازمان 
تخصص��ی در احداث س��اختمان های دولتی و عمومی 
در کش��ور اس��ت که به منظور تمرکز سیاست گذاری، 
مدیریت و هماهنگی توس��عه و بهینه س��ازی، افزایش 
کیفی��ت، کاه��ش زمان اجرا و قیمت تمام ش��ده برای 
تهیه و اجرای طرح های ساختمانی و تأسیساتی دولتی 
و عمومی و عمران ش��هری در سراس��ر کشور، به عنوان 
یکی از س��ازمان های وابسته به وزارت راه و شهرسازی 
فعالیت می کند. سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات 
دولتی و عمومی در سال ۱۳۷۲ پس از تصویب اصالح 
س��اختار و منطقی کردن تش��کیالت وزارت مسکن و 
شهرسازی و حذف تشکیالت غیر ضروری به عنوان یکی 
از س��ازمان های وابس��ته به وزارت مسکن و شهرسازی 

شروع به کار کرد. 

 ساخت 40 میلیون مترمربع ساختمان عمومی و دولتی
در دستور کار

وضعیت تجارت خارجی کشور در سال۹۶

2دستاورد مهم وزارت اقتصاد 

قطع رانت تورم و بازگشت به مدار رشد

دردسر شیرین رونق تولید! 
افزایش 2۱ درصدی مشترکان برق در بخش صنعت
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یک کارشـناس بازار کار گفت بـرای اینکه چاره جویی کنیم 
و از اقتصـاد دولتی جدا شـویم، به یک پـل نیاز داریم و آن 
تعاون اسـت؛ مـا می توانیم از طریق تعاون به سـمت بخش  

خصوصی برویم.  حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو 
با خبرآنالین درباره اولویت های اشتغالی ...

کارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بوته نقد

تنگناهای اشتغالی دولت دوازدهم
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دوشنبه
۹ مرداد

۱3۹۶

حل مشکل موسسات اعتباری غیرمجاز، تغییر مدیریت در بانک مرکزی 
و پرداخت تسهیالت، سه اولویت بانک مرکزی از نگاه فعاالن اقتصادی

یک چاه و دو چاله
فرصـت امـروز: در نظرس��نجی برنامه  »پای��ش« از ۹۰۰ کارآفرین و فعال اقتصادی که چن��دی قبل درباره 
موفق ترین اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم برگزار ش��د، ولی اهلل س��یف رئیس کل بانک مرکزی از میان هفت 
گزینه در رتبه آخر قرار گرفت و همراه با محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان ضعیف ترین 

عضو اقتصادی کابینه یازدهم شناخته شد.  به نظر می رسد علت عمده این ارزیابی ضعیف از سوی فعاالن...
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پیام امنیت اقتصادی دولت به بخش  خصوصی

 با احساس رقابت و عدالت
کارآفرینی کنید

سه راه جذب سرمایه در اکوسیستم کارآفرینی ایران
مارکتینگ   منهای فروش

ضرورت داشتن زندگی شخصی خوب  
۹ گام برای بازگرداندن مشتری از دست رفته

ضرورت حسابدار برای شرکت 
روابط عمومی، ارتباطی دوسویه در فرآیند پیام رسانی

8 تا ۱۶

مدیریتوکسبوکار

 ویتمن از اچ پی
به اوبر می رود؟ 

یادداشت

سیدعبدالوهاب 
سهل آبادی

رئیس هیأت مدیره خانه 
صنعت، معدن وتجارت

3

لزوم همراهی وزیران اقتصادی 
دولت دوازدهم با بخش  خصوصی

بخ��ش  خصوصی انتظار دارد 
در دولت دوازدهم، اش��خاصی 
که به سمت وزیر در بخش های 
می ش��وند  منصوب  اقتص��ادی 
ب��ا این بخش همراهی داش��ته 
باش��ند. بررس��ی و آمار موجود 
حاکی از آن است که واحد های 
تولی��دی اغل��ب ب��ا یک س��وم 
تولی��د می پردازند،  به  ظرفیت 

بنابراین باید در دولت 
دوازدهم مسئله...

حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران

2

تحریم ها را کوچک نمایی یا 
بزرگ نمایی نکنیم

 نارضایتی وزیر اقتصاد از سنگ اندازی
 در روند خصوصی سازی شرکت های دولتی

 فراز و فرود
خصوصی سازی در ایران



امروز: هفته گذش��ته  فرصت 
س��ازمان  رئی��س  ک��ه  ب��ود 
نشس��ت  در  خصوصی س��ازی 
همایش��ی  برگزاری  از  خب��ری 
به مناس��بت پای��ان عمر دولت 
یازده��م خب��ر داده و گفته بود 
ک��ه عملک��رد دول��ت در حوزه 
خصوصی س��ازی و نحوه اجرای 
اصل 44 قانون اساس��ی در این 
همایش تش��ریح می ش��ود. این 
همای��ش روز گذش��ته در مرکز 
س��یما  و  ص��دا  همایش ه��ای 
برگزار شد و علی طیب نیا، وزیر 
اقتص��اد و علی اش��رف عبداهلل 
پوری حس��ینی، رئیس سازمان 
بررس��ی  ب��ه  خصوصی س��ازی 
در  خصوصی س��ازی  کارنام��ه 

دولت یازدهم پرداختند. 
در  اق���ت���ص��اد  وزی�����ر 
عملک��رد  »ارزیاب��ی  همای��ش 
اج��رای  در  خصوصی س��ازی 
 44 اص��ل  سیاس��ت های 
انتق��اد  ب��ا  اساس��ی«  قان��ون 
در  س��نگ ان���دازی ها  از 
ش��رکت های  خصوصی س��ازی 
دولت��ی گفت: به ی��اد ندارم که 
ش��رکتی را از طری��ق مزای��ده 
ب��ه  قان��ون  کام��ل  رعای��ت  و 
بخش خصوص��ی واقع��ی واگذار 
کرده باش��یم و درخواست فسخ 

معامله داده نشده باشد. 
علی طیب نیا با اشاره به بخش 
ایران،  اقتص��اد  ش��به دولتی در 
ادام��ه داد: اگ��ر ما در گذش��ته 
خصوص��ی  و  دولت��ی  بخ��ش 
داشتیم، االن بخش شبه دولتی، 
دولت��ی و خصوص��ی داریم که 
ناکارآمدی  ش��به دولتی،  بخش 
بخش دولتی را دارد ولی نظارت 

بخش دولتی را ندارد. 
او افزود: نمی شود من به عنوان 
یک وزی��ر در تریبون عمومی از 
خصوصی س��ازی حرف بزنم و از 
رقابت اقتصاد س��خن بگویم، اما 
وقتی پشت میز کارم می نشینم 
فق��ط ب��ه دنب��ال مقابل��ه ب��ا 
واگذاری ها باشم و واگذاری های 
قبلی را لغو کنم. نمی ش��ود که 
هر موقع ش��رکتی واگذار ش��د 
نماینده مجلس��ی در آن منطقه 
درخواست فسخ معامله را بدهد. 
در مورد واگذاری ها ما هر بار از 

این دادگاه ب��ه آن دادگاه راهی 
بودیم چ��را که فکر عامه به این 
ص��ورت بود که ش��رکتی که به 
واگذار ش��ده،  بخش خصوص��ی 

نیست و نابود شده است. 
طیب نیا ب��ا بی��ان اینکه این 
نشست فرصت ارزشمندی برای 
شکل گیری گفت وگوی گسترده 
ارزیاب��ی  و  کارشناس��ان  بی��ن 
عملکرد خصوصی س��ازی است، 
گفت: میزان توس��عه یافتگی در 
کش��ورها را بای��د در چگونگی 
مش��کالت جست وجو  با  مقابله 
و  تحلی��ل  چگونگ��ی  ک��رد. 
ارزیابی مش��کل و اجرای برنامه 
برای مقابله با مش��کل می تواند 
معی��اری از توس��عه یافتگی یک 
کش��ور باش��د و ای��ن موض��وع 
بستگی به ظرفیت کشور و نوع 
برخورد مس��ائل آن کش��ور در 

طول زمان های مختلف دارد. 
درب��اره  اقتص��اد  وزی��ر 
سیاس��ت های کلی اصل 44 نیز 
اصل  کلی  گفت: سیاس��ت های 
44 ی��ک انق��الب در چارچوب 
سیاس��ت گذاری کش��ور و نظام 
ب��ود و ای��ن سیاس��ت، درمان 
اقتص��ادی دولتی ایران را دنبال 

می کرد. 
او دولتی ب��ودن و نفتی بودن 
را دو معضل بزرگ اقتصاد ایران 
دانس��ت و گفت: سیاس��ت های 
ابالغی اصل 44 قانون اساس��ی 
ب��رای مقابله با دولت��ی بودن و 

نفت��ی بودن اقتص��اد بود. بدون 
حل این مش��کل نمی ت��وان به 
رش��د مس��تمر و پایدار دس��ت 
یافت. در شرایطی ما می توانیم با 
این مشکل به نحو اصولی مقابله 
کنی��م ک��ه برنامه ه��ا را مرتب 
سیاس��ت گذاری  و  کنیم  پایش 
درست داشته باشیم. باید بدانیم 
که سیاس��ت ها هدف نیستند و 

نباید آنها را مقدس بدانیم. 
طیب نیا توضیح داد: زمانی که 
دول��ت یازده��م روی کار آمد، 
کاس��تی های  کردی��م  س��عی 
اص��ل  سیاس��ت های  اج��رای 
44 را ب��ه حداق��ل برس��انیم و 
مس��یر  در  را  خصوصی س��ازی 
دهی��م.  ق��رار  خ��ود  صحی��ح 
کل  از  می ده��د  نش��ان  آم��ار 
واگذاری هایی که از سال ۱۳۸۰ 
تا پایان سال ۱۳۹۶ انجام شده 
اس��ت، 4۳ هزار میلیارد تومان 
واگذاری ص��ورت گرفته که ۳۰ 
درصد از واگذاری ها سهم دولت 
یازدهم ب��وده ول��ی آنچه مهم 

است، کیفیت واگذاری هاست. 
وی تصری��ح ک��رد: در فاصله 
سال ۱۳۸۰ تا شروع کار دولت 
از  درص��د   ۱۸ تنه��ا  یازده��م 
بخش خصوصی  ب��ه  واگذاری ها 
درص��د   ۵۶ و  ب��وده  واقع��ی 
واگذاری ها ب��ه صورت رد دیون 
بوده اس��ت که آسان ترین روش 
واگذاری اس��ت، چرا ک��ه با دو 
نوش��تن مصوب��ه می توان  خط 

۳۰۰ ش��رکت را واگ��ذار ک��رد. 
اما در دول��ت یازدهم به غیر  از 
دو م��ورد که مربوط به مصوبات 
دولت قبلی بود، هیچ رد دیونی 

از ابتدا صورت نگرفت. 
طیب نی��ا ادام��ه داد: باور من 
این اس��ت که خصوصی س��ازی 
جزی��ی از برنامه  کلی تر اس��ت 
و آن برنام��ه ب��ه مردمی کردن 
اقتصاد و واگذاری سهام محدود 
نمی ش��ود. جزو مهم این برنامه 
اصالح محیط کسب و کار است و 
تنها در یک محیط کس��ب و کار 
اس��ت ک��ه ام��کان مش��ارکت 
بخش خصوص��ی در فعالیت های 
اقتص��ادی مش��اهده می ش��ود. 
م��ا بای��د انحصاره��ا و از جمله 
انحصاره��ای دولت��ی را مه��ار، 

تنظیم و کنترل کنیم. 
او در پایان گفت: وقتی دولت 
ت��وان پرداخ��ت بدهی هایش را 
راه  باشد، س��اده ترین  نداش��ته 
برای خصوصی س��ازی، واگذاری 
از  دولتی  بنگاه ه��ای  مالکی��ت 
طریق رد دیون است، اما هدف 
م��ا افزایش کارایی بود. هدف ما 
توسعه بخش خصوصی بود، ولی 
در عم��ل این واگذاری ها به این 

اهداف نرسید. 

اشتغال و بهره وری، دو معیار 
ارزیابی شرکت های واگذار شده

همچنی��ن رئی��س س��ازمان 
خصوصی سازی در این همایش 

گفت: اف��کار عمومی با مقاومت 
جلوگی��ری  ب��رای  تحری��ک  و 
مواج��ه  خصوصی س��ازی  از 
ب��وده و این در حالی اس��ت که 
در  س��کانداران خصوصی سازی 
دول��ت دوازده��م بای��د تنها به 
سراغ شرکت های کنترلی بروند. 
پ��وری  عب��داهلل  علی اش��رف 
حسینی، انواع واگذاری ها را شامل 
واگذاری کنترلی، مدیریتی و خرد 
دانست و درباره معیارهای ارزیابی 
شرکت های واگذاری شده، گفت: 
هفت معی��ار کلی ب��رای ارزیابی 
ش��رکت ها وجود داش��ت که به 
علت وقت گیر بودن ارزیابی همه 
آنها، دو معیار را اصل قرار دادیم. 
این دو معیار، اشتغال و بهره وری 

است. 
او توضی��ح داد: معم��وال م��ا 
ش��رکت ها را س��ه س��ال بعد از 
واگ��ذاری م��ورد ارزیاب��ی قرار 
می دهیم که حداقل س��ه سال 
از واگذاری آن گذش��ته باش��د، 
در نتیج��ه در ح��ال حاضر تنها 
می توانس��تیم  را  ش��رکت هایی 
بررسی کنیم که تا سال ۱۳۹۲ 

واگذار شده است. 
رئیس سازمان خصوصی سازی 
بن��گاه   ۸۳۷ تاکن��ون  اف��زود: 
مختلف واگذار ش��ده که از این 
تعداد ۶4۰ ش��رکت تا پیش از 
دولت یازدهم و مابقی آن شامل 
۲4 درصد از کل واگذاری ها در 
طول چهار س��ال دول��ت فعلی 

واگذار شده است. 
گفتنی اس��ت در پای��ان این 
همایش، شرکت های نیرو پارس 
در ش��اخص به��ره وری، پت��رو 
در معیار اش��تغال، پتروش��یمی 
اش��تغال،  معی��ار  در  پردی��س 
س��یمان هگمتان در ش��اخص 
اش��تغال، پتروش��یمی رازی در 
کل میعاره��ا، زاین��دآب در کل 
معیارها، پخش سراسری کاالی 
کالب��ر در ش��اخص به��ره وری، 
سیمان زابل در شاخص اشتغال 
و پتروش��یمی تبریز در تمامی 
ش��اخص ها، حائز رتبه های برتر 
در زمینه اجرای سیاس��ت های 
کلی اصل 44 قانون اساس��ی از 
سوی س��ازمان خصوصی سازی 

شدند. 

نارضایتی وزیر اقتصاد از سنگ اندازی  در روند خصوصی سازی شرکت های دولتی

فراز و فرود خصوصی سازی در ایران

سازمان  پیش بینی   براس��اس 
م��ی رود  انتظ��ار  هواشناس��ی، 
دمای هوا تا اواسط هفته به طور 
متوس��ط حدود دو تا سه درجه 
افزایش یاب��د و این بدین معنی 
اس��ت که همزمان ب��ا افزایش 
گرم��ا، ش��اهد افزای��ش پی��ک 
مص��رف برق در ای��ران خواهیم 
بود. این در حالی اس��ت که نیاز 
مصرف برق ایران امسال ۲۸۰۰ 
مگاوات افزایش پیدا کرده که از 
مصرف بس��یاری از کش��ورهای 
منطقه بیش��تر ب��وده و به گفته 
مع��اون وزیر نی��رو در امور برق 
و انرژی، این مس��ئله یک زنگ 

خطر برای کشور است. 
امروز«،  به گزارش »فرص��ت 
اقتص��اد صنع��ت ب��رق ای��ران 
بیم��اری مزمن��ی دارد و هر از 
چند گاهی این مش��کل به ویژه 
در فص��ل گرما خود را به خوبی 
نشان می دهد؛ نکته ای که وزیر 
نیرو نیز به آن باور دارد و معتقد 
اس��ت ک��ه رش��د ۲۰درصدی 
مص��رف برق به هی��چ عنوان با 
دالیل��ی نظی��ر افزای��ش درجه 
حرارت، رش��د اقتصادی و رشد 
جمعیت قابل توجیه نیس��ت و 
این میزان رشد در اقتصاد نوعی 

بیماری است. 

حمید چیت چیان روز گذشته 
در مراس��م افتتاح و بهره برداری 
از ۵۹ پ��روژه و آغ��از عملی��ات 
و  انتق��ال  ۲۹پ��روژه  اجرای��ی 
توزیع ش��رکت ب��رق منطقه ای 
تهران با تأکی��د بر اینکه میزان 
برق  مصرف  رش��د ۲۰درصدی 
به هیچ عنوان ب��ا دالیلی نظیر 
افزای��ش درجه حرارت، رش��د 
قابل  جمعیت  رش��د  اقتصادی، 
توجیه نیس��ت، گف��ت: صنعت 
برق، صنعتی س��رمایه بر است و 
به طور مثال برای تولید هر هزار 
مگاوات ب��رق، نیازمن��د تزریق 

۲ه��زار میلیارد تومان س��رمایه 
هستیم. 

او با گالیه از رواج اجناس سطح 
پایین در بخش خنک کننده ها و 
لوازم منزل تصریح کرد: استفاده 
از کولره��ای گازی بی��ن م��ردم 
رواج یافته اس��ت، اما متاس��فانه 
م��ردم اجن��اس بنج��ل خارجی 
را خری��داری می کنن��د که این 
موجب می شود مصرف برق شان 
نامتعارف و غیراس��تاندارد ش��ود 
و حاضر نیس��تند در ازای هزینه 
بیش��تر، جنس مرغوب با مصرف 

برق کمتر خریداری کنند. 

در همین ارتباط، وزارت نیرو و 
شرکت توانیر اعالم کرده اند که در 
هفته جاری تمامی ش��رکت های 
ب��رق منطق��ه ای و توزیع برق در 
کشور در حال آماده باش خواهند 
بود. همچنین وزارت نیرو از مردم 
درخواست کرده است که نهایت 
هم��کاری را با صنعت برق جهت 
کاه��ش میزان مص��رف خود در 
زمان اوج مصرف بین ساعت های 
۱۲ ت��ا ۱۶ و همچنین ۲۱ تا ۲۳ 
داش��ته باش��ند. این همکاری ها 
می تواند ب��ه صورت ق��رار دادن 
کولره��ای گازی روی درجه ۲۵ 

و کولرهای آب��ی روی دور کند و 
البته عدم استفاده از سایر وسایل 
پرمصرف از جمله لباسش��ویی یا 
ظرفش��ویی و. . . در این ساعت ها 

باشد. 
براس��اس گزارش  وزارت نیرو، 
صنعت برق ۱4 تیرماه امس��ال با 
اوج مص��رف در طول تاریخ خود 
روب��ه رو ش��د و ع��دد ۵۵ هزار و 
4۰۰ مگاوات را ثبت کرد؛ عددی 
که نسبت به رکورد پیک مصرف 
 ۲۷۰۰ ح��دود  گذش��ته  س��ال 
اس��ت.  داش��ته  افزایش  مگاوات 
گفته می ش��ود اگر میزان مصرف 
در ای��ن روز تنه��ا چن��د درصد 
باالتر می رفت ممکن بود صنعت 
برق ایران را با مش��کلی اساسی 
مواج��ه کن��د، به همی��ن دلیل 
وزارت نی��رو بارها ب��ه هموطنان 
توصیه ک��رده که برای رفاه حال 
گرمسیِر  مناطق  هموطنان  سایر 
جن��وب و جنوب ش��رق کش��ور 
در ای��ن روزه��ا با صنع��ت برق 
همکاری کنند. گزارش ها حاکی 
از این اس��ت که حدود یک سوم 
از میزان کل مصرف برق کش��ور 
تنها در حوزه وس��ایل سرمایشی 
صورت می گیرد؛ یعنی در بخش 
غیرمولدی که تنها اتالف سرمایه 

ملی را به دنبال دارد. 

شرکت های توزیع برق کشور تا پایان هفته در حالت آماده باش

وزیر نیرو: رشد مصرف برق یک بیماری است

انرژی

اقتصاد کالن

 کارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در بوته نقد

تنگناهای اشتغالی دولت دوازدهم
ی��ک کارش��ناس ب��ازار کار گف��ت ب��رای اینکه 
چاره جویی کنیم و از اقتصاد دولتی جدا شویم، به 
یک پل نیاز داریم و آن تعاون اس��ت؛ ما می توانیم 

از طریق تعاون به سمت بخش  خصوصی برویم. 
حمید حاج اس��ماعیلی در گفت وگو با خبرآنالین 
درباره اولویت های اش��تغالی دولت دوازدهم گفت: 
شاید بزرگ ترین موانعی که در مسیر دولت یازدهم 
ب��رای اش��تغال زایی وجود داش��ته، به مش��کالتی 
برمی گ��ردد ک��ه از گذش��ته به وجود آمده اس��ت. 
بخش��ی از این مش��کالت، بیرونی و بخشی داخلی 
است. سوءمدیریت هایی که در گذشته اتفاق افتاده 
بود، باعث ش��د دولت یازدهم توفیق چندانی برای 
رونق اقتصادی در کشور نداشته باشد، اما به هرحال 
باید به لحاظ فنی و تخصصی کارنامه وزارت کار را 

در دولت یازدهم مورد نقد قرار دهیم. 
این کارش��ناس بازار کار با اشاره به ادغام وزارت 
تعاون، کار و رف��اه اجتماعی، تصریح کرد: من فکر 
می کنم این وزارتخانه به حدی کارهایش زیاد شده 
که یک وزیر با یک عنوان مش��خص نمی تواند همه 
این کارها را انجام دهد. این یکی از مشکالت جدی 
است که در مسیر فعالیت دولت دوازدهم قرار دارد 

و باید این نقیصه برطرف شود. 
حاج اسماعیلی با بیان اینکه در کشور ما به دالیل 
متع��دد بخش زیادی از مردم از طبقه متوس��ط به 
طبقه پایین سوق پیدا کردند، متذکر شد: در حال 
حاضر این نگرانی وجود دارد که در آینده با بخش 
زی��ادی از جمعیت کش��ور به عنوان فقی��ر روبه رو 
باش��یم. من احس��اس می کنم این موضوع نیازمند 
برنام��ه ای جدی در دولت اس��ت و بای��د آن را به 
صورت جداگانه پیگیری کند. از س��وی دیگر، یکی 
از جدی ترین چالش ها ه��م در حوزه حمایت های 
اجتماعی و هم در حوزه بهداش��ت و درمان است. 
به نظر من این مسائل به ما می گوید که حتماً باید 
یک سازمان و ارگان بسیار جدی و اختصاصی برای 

این کار تعریف کنیم و از وزارت کار جدا شود. 
پیشنهاد تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی
این کارش��ناس ب��ازار کار با بی��ان اینکه به جای 
تفکی��ک بخش ه��ای صنع��ت و مع��دن ی��ا راه و 
شهرسازی، باید وزارت رفاه و تامین اجتماعی شکل 
بگیرد، گفت: مسئولیت های این بخش بیش از یک 
وزارتخانه ها اس��ت. در حال حاضر این ضرورت به 
صورت جدی احس��اس می ش��ود که وزارت رفاه و 
تامین اجتماعی شکل گیرد و از بدنه وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی جدا ش��ود. این نخس��تین 
توصیه ای اس��ت ک��ه من دارم، چون م��ا در دولت 
یازدهم دیدیم وزیر تعاون، کار و رفاه عمدتا درگیر 
این بخش بود، چون اولویت داشت و نسبت به بقیه 

بخش ها حساس تر بود. 
وی تصریح ک��رد: به همین دلی��ل فکر می کنم 
علی ربیعی نتوانس��ت ت��الش الزم را در حوزه کار 
و تعاون انجام دهد. درس��ت است که به بخشی از 
کاره��ا پرداخته، اما آنچه ما در وزارت کار و تعاون 
می شناسیم، روابط کار است. من فکر می کنم آنجا 
یک مس��ئولیت بسیار بزرگی برای هماهنگ کردن 
تمامی ارکان دولت وجود دارد تا مسیر اشتغال در 
کشور هماهنگ شکل بگیرد و بتوانیم از یک روابط 
کار بس��یار پایدار برای رونق اقتص��ادی برخوردار 

باشیم. 
زنجیره هماهنگ ایجاد اشتغال

ای��ن کارش��ناس ب��ازار کار عن��وان کرد: ش��ما 
می دانی��د وقتی ک��ه می گویند رتبه م��ا در حوزه 
فضای کس��ب وکار خوب بود، انگش��ت اشاره ابتدا 
ب��ه س��مت وزارت کار می رود. نه ب��ه این معنا که 
اش��تغال زایی وظیفه وزارت کار است، بلکه به این 
معنا که برنامه ری��زی، هماهنگی و پیگیری وظیفه 
این وزارتخانه اس��ت. اگر وزارت کار نتواند اینها را 
تنظیم کند، نمی توانیم یک زنجیره هماهنگ را در 
کش��ور برای هماهنگی ایجاد اشتغال فراهم کنیم. 
م��ن فکر می کن��م وزارت کار در ای��ن حوزه موفق 

نبود. 
وی ادام��ه داد: انتظ��ار ای��ن ب��ود ک��ه یکی از 
اولویت های جدی وزارت کار، حمایت از بنگاه هایی 
که خاموش ش��ده اند، باشد. از سوی دیگر، شورای 
عالی کار و ش��ورای عالی اشتغال را فعال کند، اما 
این دو ارگان ب��زرگ هیچ گاه فعال نبوده اند. وقتی 
م��ا با خی��ل عظیم بی��کاران مواجه هس��تیم، این 

سازمان ها باید فعال باشند. 
این کارش��ناس بازار کار گف��ت: دولت به حدی 
درگیر هدفمندی یارانه ها و حمایت های اجتماعی 
در ح��وزه فق��را و بیمه ها بود ک��ه فرصت نکرد در 
ح��وزه کار و تعاون تالش کافی انجام دهد. وزیری 
ک��ه می خواهد برای دولت دوازدهم انتخاب ش��ود 
حتم��اً باید تکلیفش در حوزه اش��تغال مش��خص 
باش��د که با این همه بی��کار، چه برنام��ه ای برای 

اشتغال زایی در کشور دارد. 
وی با بیان اینکه راه توزیع منابع از مسیر تعاون 
می گذرد، گفت: تعاون همه را زیر پوشش می گیرد 
و درآمدهایش مبتنی بر مالکیت فردی و خصوصی 
نیس��ت، بلکه بین کل کش��ور و گروه های مختلف 

توزیع می کند. 

یادداشت 

تحریم ها را کوچک نمایی یا 
بزرگ نمایی نکنیم

این سخن مش��هور در ایران که »اندازه نگهدار 
اندازه نکوس��ت« بدون تردید بر پایه واقعیت های 
جامعه ایرانی س��اخته شده و سینه به سینه نقل و 
ماندگار شده است. شوربختانه به دالیل گوناگون 
تاریخ��ی و برپای��ه رخداده��ای ش��گفت انگیز در 
ایران، عادت به بزرگ نمایی حادثه ها با هدف های 
گوناگ��ون مث��ل دادن آدرس اش��تباهی درب��اره 
حادث��ه ای ویژه یا جلب توجه ش��نونده یا خواننده 
یک خبر یا س��ود بردن از بزرگ نمایی آن رخداد 
در میان ایرانیان ریش��ه دارد. از سوی دیگر بسیار 
دیده و ش��نیده ایم اندازه یک رویداد از س��ر عمد 
کوچک انگاری را تجربه و از گس��تردگی و ژرفای 
آن رویداد کاس��ته می شود تا توجه کسی را جلب 
نکند و کنار گذاش��ته ش��ود و صدایش درنیاید و 

کسی از عمق ماجرا خبردار نشود. 
 برخی اوقات شاید مصلحت عمومی ایجاب کند 
برای دوره ای همه ابعاد یک رویداد انتشار نیابد و 
یک رخداد دیگر بزرگ نمایی منطقی ش��ود تا به 
هدف بزرگ تری برس��یم. حتی در این صورت نیز 
یادمان باشد تکرار این رویه و سپس آشکار شدن 
واقعی��ت تمام عی��ار درباره آن رویدادها به س��لب 
اعتماد عمومی منجر می ش��ود. این سلب اعتماد 
عمومی به ویژه اگر شهروندان احساس کنند اخبار 
بزرگ نمایی ش��ده از سوی یک س��ازمان یا گروه 
با هدف آس��یب زدن به گروه دیگر باش��د بسیار 
دیرپاتر بوده و به دس��ت آوردن اعتماد دوباره نظر 
ش��هروندان به کس��انی که بزرگ نمای��ی کرده اند 
س��ال ها به درازا می کش��د. بدتری��ن وضع در این 
بس��تر و زمینه این اس��ت که افراد و سازمان های 
بزرگ نمایی درباره همین رویداد یا رویداد مشابه 

کوچک نمایی کرده اند. 
این روزها داس��تان تلخ رفت��ن ایران به زیر یک 
چتر با روسیه و کره شمالی و تصمیم برای تحریم 
این سه کشور از سوی دو مجلس کنگره و سنای 
آمری��کا به موضوعی داغ در می��ان گروه ها و افراد 
سیاس��ی از طیف های مختلف دو جناح سیاسی و 
به ویژه میان دولت و مخالفان دولت از یک س��و و 
میان طیف های معتدل هر دو جناح تبدیل ش��ده 

است. 
عباس عراقچی، یکی از مذاکره کنندگان ارش��د 
در رسیدن به برجام پس  از آنکه متن مفاد تحریم 
آشکار شد، تحلیل کرد که آنچه در این متن وجود 
دارد عم��ق زیادی ندارد اما ب��ا این  حال، دولت با 
جدیت به دنبال آن اس��ت ک��ه از مجاری حقوقی 
بین المللی علیه این تحریم جدید اعتراض کرده و 
راه اج��رای آن را که پس از امضای رئیس جمهور 
قانونی می ش��ود، مس��دود کنن��د. همچنین علی 
الریجانی، رئیس مجلس قانونگذاری ایران و یکی 
از بانفوذترین سیاس��تمداران جن��اح مقابل دولت 
نیز تصریح کرد که رسانه ها باید درباره گستردگی 
و ژرف��ای تحریم های جدید واقع بین باش��ند و از 
بزرگ نمایییی و اغراق درباره پیامدهای این قانون 
اجتناب کنند. از س��وی دیگر ام��ا گروه هایی قرار 
دارند ک��ه ب��ا بزرگ نمایییی درباره ای��ن تحریم، 
خواس��تار رفتار خارج از عرف بین المللی از طرف 
دولت هستند. این طیف اخیر اصوال مخالف جدی 
پروس��ه برجام بوده و تالش پرحجمی برای باطل 
اعالم کردن برجام انجام داده اند. ش��ماری از این 
اف��راد از جمله افراد و گروه هایی هس��تند که در 
برابر بدترین تحریم های سیستماتیک اعالم و اجرا 
ش��ده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، 
کوچک نمای��ی ک��رده و می گفتند ای��ن تحریم ها 

اقتصاد ایران را تقویت می کند. 
واقعیت را باید پذیرفت و بخشی از این واقعیت 
که حاال از س��وی آمریکایی ها پنهان نگه داش��ته 
نمی ش��ود نیز این اس��ت که این کشور قصد دارد 
ب��ا این تحریم ها راه بیرون رفت��ن اقتصاد ایران از 
روزهای دش��وار را مسدود کند و این چیز تازه ای 
نیس��ت. اما اغراق درب��اره این تحریم ه��ای تازه، 
معنایش افراط درباره آنهاس��ت و واکنشی درست 

برعکس تفریط در تحریم های قبلی است. 
 باید بپذیریم ه��ر تحریم کوچک و بزرگ برای 
اقتصاد ش��کننده ایران، آسیب س��از اس��ت و باید 
قبول کنی��م روش های غیرمنطقی و هیجانی و از 
س��ر احساس آسیب ها را بیش��تر می کند. یادمان 
باش��د برخالف اوایل دهه ۹۰ شمسی که اعضای 
بانفوذ اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا، ژاپن و برخی 
کش��ورهای دیگر با آمریکایی ها متحد شدند، این 
بار حاضر نیس��تند با دونالد ترامپ متحد ش��وند 
و بدون تردید این تحریم ه��ای جدید علیه ایران 
را که هرگز گس��تردگی تحریم های قبلی را ندارد 
در عم��ل کم اثرتر خواهند کرد. به نظر می رس��د 
اف��راد و اح��زاب و گروه های سیاس��ی باید ضمن 
ایس��تادگی تا س��رحد برانداختن رژیم تحریم ها 
از مج��اری حقوقی بین الملل��ی، از افتادن در دام 
رفتارهای��ی که این کار آمریکایی ها را توجیه کند 
و از دس��ت زدن به اعمالی که نهاد دولت را بی اثر 

کند، دوری کنند. 
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حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران
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فرص�ت امروز: جش��ن ملی 
تولید ش��کر به همت مرکز ملی 
و  کشاورزی  راهبردی  مطالعات 
آب اتاق ای��ران با حضور رئیس 
دفت��ر رئیس جمهور، وزیر جهاد 
کش��اورزی، رئیس اتاق ایران و 
جمع��ی از فعاالن ای��ن صنعت 
برگزار شد. در این مراسم ضمن 
ب��ر رش��د 10درصدی  تأکی��د 
بهره وری در تولید شکر، اهمیت 
اعتماد دولت به بخش  خصوصی 
م��ورد تأکی��د قرار گرف��ت و از 
اقدامات وزیر جهاد کش��اورزی 
در دولت یازدهم تقدیر به عمل 
آمد. به گزارش »فرصت امروز«، 
محمد نهاوندی��ان، رئیس دفتر 
رئیس جمهور موفقیت در عرصه 
تولید ش��کر را بیانگر عزم جدی 
بخش  خصوصی در تحقق رشد 
اقتصادی کش��ور عن��وان کرد و 
اف��زود: دولت بسترس��از اس��ت 
و به ط��ور قط��ع با ای��ن میزان 
کاه��ش در درآمده��ای خ��ود 
دیگ��ر به هیچ وجه نبای��د از آن 
انتظار داش��ت که شغل دولتی 
به وج��ود آورد. ب��ا بودجه های 
ش��غل  نمی توان  دولت  عمرانی 
آفرید. باید از دولت بخواهیم که 
فقط وظیف��ه خود را انجام دهد 
تا بخش  خصوصی با احس��اس 
رقاب��ت و عدال��ت، کارآفرین��ی 
کند. ای��ن مقام مس��ئول ادامه 
بای��د  خصوص��ی  بخ��ش   داد: 
بتواند از فناوری ه��ای روز دنیا 
اس��تفاده کن��د، زنجی��ره تولید 
و عرض��ه را در اختی��ار داش��ته 
باش��د و از برنامه های توسعه ای 
خوف نکن��د. در این بین دولت 
باید پی��ام امنی��ت اقتصادی را 

به بخ��ش  خصوص��ی بدهد. در 
این س��ال ها با توقعات اش��تباه 
دچ��ار ناکام��ی ش��دیم. رئیس 
فراه��م  رئیس جمه��ور  دفت��ر 
ش��دن زمینه مراودات تجاری با 
بازاره��ای جدید را وظیفه دیگر 
دول��ت عن��وان کرد و با اش��اره 
به نهایی ش��دن برج��ام، گفت: 
کار بزرگ��ی در برج��ام صورت 
گرف��ت. برجام دی��وار بلندی را 
ک��ه در برابر محص��والت ایرانی 
بود شکست و امکان استفاده از 
فناوری های جدی��د را از طریق 
تعامل با بازارهای نو، ایجاد کرد. 
وی در ادامه رش��د بدون عدالت 
و بهره مندی را ناکارآمد توصیف 
کرد و ادامه داد: اگر قرار باش��د 
رش��د پایدار باش��د باید در آن 
عدال��ت و بهره من��دی نیز دیده 
ش��ود. کش��اورز باید احس��اس 
بهره من��دی کن��د. بای��د فاصله 
بین ده��ک پایی��ن درآمدی با 
مورد  درآمدی  باالی  دهک های 
توج��ه قرار گی��رد. ات��اق ایران 
نی��ز زمانی می توان��د در جامعه 
توفیق داش��ته باش��د که حین 
توسعه  تحقق  برای  برنامه ریزی 
و رش��د، عدالت را نیز در برنامه 

کاری خود قرار دهد. 

افزایش ٥٠ درصدی میزان 
تولید شکر در کشور

در مراسم جشن تولید شکر 
از وزی��ر جه��اد کش��اورزی به 
دلیل شکس��ته ش��دن رکورد 
تولید ش��کر و رس��اندن میزان 
تولی��د به یک میلی��ون و ٦٤٣ 
هزار تن تقدیر شد. وزیر جهاد 
کشاورزی با اش��اره به افزایش 

٥0درصدی میزان تولید ش��کر 
در کش��ور گفت: می��زان تولید 
کش��ور از یک میلی��ون و ص��د 
هزار تن در چهار سال گذشته 
به یک میلی��ون و ٦٤٣هزار تن 
رسیده اس��ت. به گفته محمود 
حجت��ی، در چهار س��ال آینده 
می توانی��م به راحت��ی در تولید 
ش��کر خودکفا ش��ویم. حجتی 
افزود: جدای از تأثیرات مثبت 
ای��ن افزایش تولی��د در ایجاد 
بازاری  ارزش افزوده،  و  اشتغال 
را ک��ه به طور رایگان در اختیار 
کارگران و کشاورزان کشورهای 
دیگر قرار داده بودیم، به کشور 
خ��ود برگرداندی��م. حجتی در 
مورد کش��ت پاییزه چغندرقند 
گف��ت: امس��ال کش��ت پاییزه 
چغندرقن��د از ٧00 ه��زار تن 
گذش��ته اس��ت. حجتی افزود: 
کش��ت پاییزه چغندرقند کلید 
تولید ش��کر در کش��ور است. 
درکش��ت پایی��زه تبخی��ر آب 
بس��یار کمتر است و همچنین 
با توجه به اینکه میزان زیادی 
از بارش ها در بهار و پاییز است، 
می توان تولید چغندرقند را در 
این فصل ه��ا افزایش داد. وزیر 
بر  جهاد کش��اورزی همچنین 
ل��زوم تناوب کش��ت در تولید 
چغندرقن��د هم تأکی��د کرد و 
گف��ت: می ت��وان چغندرقند را 
با تولی��د گندم متن��اوب کرد 
کاه��ش  ضم��ن  این گون��ه  و 
علف های ه��رز، تولی��د را هم 
افزای��ش داد. حجتی با اش��اره 
به برخی سیاس��ت های س��وء 
در دولت ه��ای گذش��ته گفت: 
در س��ال 8٥ ب��ا کاهش تعرفه  

شکر یک باره 2 میلیون و ٥00 
هزار تن ش��کر وارد کشور شد 
درحالی ک��ه میزان نیاز کش��ور 
بی��ش از ٥00 هزار ت��ن نبود. 
به گفت��ه حجت��ی، بخش های 
زی��ادی از کش��اورزان از ای��ن 
غلط  و سیاست  س��وء مدیریت 
آس��یب دیدن��د. حجت��ی ب��ر 
تحلیل  و  آسیب شناس��ی  لزوم 
تجربی��ات و همچنی��ن مدون 
کردن تجربه این افزایش تولید 
تأکی��د کرد. ب��ه گفته حجتی، 
می توان با درس گرفتن از این 
موض��وع، در م��ورد محصوالت 
دیگ��ر مانن��د روغن ه��م این 
افزایش تولید و بعد خودکفایی 
را ایج��اد ک��رد. وزی��ر جه��اد 
کش��اورزی می��زان خودکفایی 
روغ��ن را ٦ ت��ا ٧درصد عنوان 
کرد و گف��ت: به دلیل ضرورت 
کش��ور و نیاز بخش کشاورزی 
بای��د در بخ��ش روغ��ن ه��م 
خودکفا شویم. امروز توانستیم 
تولی��د کل��زا را ت��ا س��ه برابر 
افزود:  افزایش دهی��م. حجتی 
در یک مزرعه 10 هکتاری در 
کرمانشاه توانستیم با حمایت و 
پشتیبانی از تولید و با همکاری  
فرانسوی ها، تولید روغن کلزا را 
به ٤.٥ تن در هکتار برس��انیم 
که توانس��تیم رکوردی در این 
زمینه بزنیم. حجتی خطاب به 
فعاالن اقتصادی و اعضای اتاق 
ای��ران گفت: با کم��ک فعاالن 
بخش خصوص��ی  و  اقتص��ادی 
توانس��ته ایم در  همان گونه که 
بخ��ش ش��کر افزای��ش تولید 
داش��ته باش��یم، می توانیم در 

روغن هم خودکفا شویم. 

موفقیت در صنعت شکر را 
به سایر حوزه ها تسری دهیم

غالمحس��ین ش��افعی، رئیس 
پارلمان بخش خصوصی کش��ور 
در این مراس��م ب��ه نقش تولید 
شکر در راس��تای تحقق اهداف 
کرد.  اش��اره  مقاومتی  اقتص��اد 
براساس اظهارات وی، در حوزه 
تولید شکر موفقیت چشمگیری 
حاصل شده است که در شرایط 
غیرع��ادی اقتصادی کش��ور به 
دست آمد. شافعی تصریح کرد: 
با اعمال سیاس��ت ها و مشارکت 
فع��االن ای��ن عرص��ه، حض��ور 
متخصصان و پژوهشگران مطرح 
کش��ور، روند رش��د تولید شکر 
افزایش پیدا کرد. امروز ش��اهد 
آن هس��تیم که ب��ا مصرف آب 
کمتر، س��طح زیر کش��ت کمتر 
و در مجم��وع ب��ا پیون��د علم و 
عمل این رکورد به ثبت رس��ید. 
بخش  خصوصی  پارلمان  رئیس 
دس��تیابی به این موفقیت را که 
با افزایش تولی��د ثروت، درآمد 
و ایجاد اش��تغال همراه اس��ت، 
اقدامی مهم و اساس��ی دانست 
ک��ه باید آن را به س��ایر صنایع 
نیز تس��ری داد. وی خاطرنشان 
ک��رد: بای��د این حرک��ت مورد 
تجزیه وتحلیل بیشتر قرار بگیرد 
و به راهکاری علمی تبدیل شود 
که در س��ایر حوزه ها نیز قابلیت 
اجرا داش��ته باش��د. رئیس اتاق 
ایران گفت: در سال 81 به ازای 
هر مترمکع��ب آب 81 گرم، در 
س��ال 90 حدود ٤٣٧ گرم و در 
سال 9٥ بالغ بر ٦00 گرم شکر 
تولید ش��ده که موفقیت بزرگی 

است. 

واح��د تولید آهن اس��فنجی 
آگلومراسیون  قائم، در مدیریت 
با تأمین گندله، ششم خردادماه 
مجدد راه اندازی ش��د. مهندس 
بخ��ش  مدی��ر  نواب��ی،  ت��ورج 
آگلومراس��یون با اعالم این خبر 
گفت: درح��ال حاضر این واحد 
با تأمین آهن اس��فنجی کیفی 
مناس��ب  جایگزی��ن  به عن��وان 
بخشی از قراضه مورد نیاز واحد 
فوالدس��ازی در م��دار تولید به 
ش��مار می رود و قادر است آهن 
اس��فنجی م��ورد نی��از کارخانه 
کیف��ی  و  کم��ی  لح��اظ  از  را 
تأمی��ن ک��رده و نق��ش مؤثری 
 HMRضری��ب کاه��ش   در 
و   )Hot Metal Raition(
افزای��ش راندم��ان تولید فوالد 
ایفا کن��د. وی اف��زود: در حال 
حاض��ر تولی��د آهن اس��فنجی 
در ای��ن واح��د س��االنه حدود 
200-180 ه��زار تن ب��ا توجه 

به ش��رایط موجود اس��ت. مدیر 
بخش آگلومراسیون در خصوص 
تکنولوژی تولید آهن اس��فنجی 
در ذوب آه��ن اصفه��ان تصریح 
جدی��دی  تکنول��وژی  ک��رد: 
براساس شکست گاز طبیعی به 
روش اکسیداسیون جزئی با نام 
طرح قائم 2 در این زمینه مورد 
اس��تفاده قرار می گی��رد که در 
اداره ثبت اختراعات نیز به ثبت 
رسیده است اما تکنولوژی تولید 
آهن اس��فنجی در فوالد مبارکه 
براس��اس شکس��ت گاز طبیعی 
به روش کاتالیس��تی با نام طرح 
میدرکس اس��ت. مهندس نوابی 
مزایای استفاده از آهن اسفنجی 
ب��ه ج��ای قراض��ه در کنورتور 
فوالد س��ازی را چنین برشمرد: 
ش��یمیایی  آنالی��ز  تحق��ق   -1
استاندارد محصوالت فوالدی در 
صورت استفاده از آهن اسفنجی 
به دلیل هموژن بودن و ترکیب 

یکنواخت آن، 2- گوگرد و فسفر 
کمتر در آهن اس��فنجی نسبت 
ب��ه آه��ن قراض��ه، ٣- عملیات 
تصفی��ه م��ذاب کمتر ش��ده و 
متالوژیکی  عملی��ات  نتیجه  در 
در داخل ک��وره آس��انتر انجام 
ش��ده و بهره وری باالتر می رود، 
٤- با جایگزینی آهن اس��فنجی 
ب��ه ج��ای قراضه می��زان مس، 
کروم، تنگس��تن، س��رب، قلع و 
روی و س��ایر عناص��ر مزاحم و 
مض��ر در چدن و ف��والد مذاب 
کاهش یافته و کیفیت و خواص 
مکانیکی محصوالت ریخته گری 
افزای��ش می یاب��د،  و ف��والدی 
٥- ب��ه دلیل ان��دازه هماهنگ 
DRI به بهره وری افزوده ش��ده 
و همچنی��ن آه��ن موج��ود به 
صورت اکسید در آهن اسفنجی 
با حم��ام کربن واکنش داده که 
منتهی به جوش��ش مذاب شده 
و موج��ب انتقال بهت��ر گرما و 

شتاب واکنش سرباره / فلز طی 
فوالد سازی می ش��ود. به همین 
دلی��ل همگون��ی حم��ام بهبود 
یافت��ه و منته��ی ب��ه هیدروژن 
و نیت��روژن کمت��ری در فوالد 
می شود و کیفیت فوالد افزایش 
می یابد و ش��مش های باکیفیت 
به مراتب بهتر جهت تولید انواع 
محصوالت دیگر تولید می شود، 
٦- انبار س��ازی، انتقال، شارژ و 
عملی��ات تولید ذوب در صورت 
اس��تفاده از آهن اسفنجی بهتر 
است، ٧- بهبود مصارف، میزان 
آلودگی های  می��زان  و  خطرات 
ایجاد شده در مقایسه با قراضه. 
مدیر بخش آگلومراس��یون بیان 
ک��رد: ط��رح قائ��م 2 در ح��ال 
حاضر ب��ه صورت م��داوم فعال 
اس��ت ولی اهم دلیل توقف این 
واحد س��ه دلیل اساس��ی دارد: 
1- ع��دم تأمین گندله به عنوان 
ماده اولی��ه، 2- عدم تأمین گاز 

طبیعی خصوصاً در فصل س��رما 
٣- استهالک کمپرسور پروسس 
بهره ب��رداری  س��ال   20 ط��ی 
به عن��وان اصلی ترین تجهیز این 
واح��د و عدم تعمیر یا جایگزین 
کردن آن طی سال های گذشته. 
مهندس نواب��ی گفت: در رابطه 
با تعمیر و نگه��داری این واحد 
گ��راف منظم ماهانه و س��االنه 
وجود دارد. ش��ایان ذکر اس��ت 
پ��روژه ب��ه ظرفیت رس��انی این 
طرح نی��ز در حال اجرا اس��ت. 
وی گف��ت: در زم��ان توقف این 
کارگاه بخش زیادی از عملیات 
ظرفیت رسانی  به  پروژه  اجرایی 
نیز انجام ش��د و کلیه معارضات 
جه��ت بهره ب��رداری همزمان با 
اجرای پروژه به ظرفیت رس��انی 
برطرف شده و ش��رایط کارگاه 
ب��رای بهره ب��رداری و تکمی��ل 
پ��روژه به طور همزم��ان مهیا و 

آماده شده است. 

با هدف ارتقای راندمان تولید فوالد صورت گرفت

راه اندازی مجدد واحد تولید آهن اسفنجی قائم

پیام امنیت اقتصادی دولت به بخش  خصوصی

با احساس رقابت و عدالت، کارآفرینی کنید
حمل و نقل ریلی

آمادگی کرواسی برای همکاری در 
صنعت ریلی ایران 

مدیرعامل ش��رکت حم��ل ونقل رجا با اش��اره به 
س��فر هیأت ایرانی به همراه وزی��ر تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی به کرواس��ی گفت: با تفاهم ه��ای اولیه با 
دس��ت اندرکاران ریلی این کش��ور امیدواریم شرایط 
سرمایه گذاری و س��اخت واگن و انتقال فناوری این 
صنعت به کش��ور فراهم ش��ود. به گ��زارش »فرصت 
امروز« از روابط عمومی ش��رکت حم��ل ونقل ریلی 
رجا، »محمد رجبی« بع��د از مذاکرات با نمایندگان 
کش��ور کرواس��ی گف��ت: در ای��ن س��فر مذاک��رات 
متعددی با ش��رکت های س��ازنده واگ��ن و لکوموتیو 
برای س��رمایه گذاری و مشارکت در ساخت و تجهیز 
واگن های مس��افری ایران انجام شد. وی خاطرنشان 
کرد: در این س��فر عالوه بر ش��رکت در نشست های 
دوجانب��ه »علی ربیعی« وزیر تعاون، کار و رفاه ایران 
با وزیران اقتص��اد، کار و انرژی کرواس��ی، مذاکرات 
خوبی برای توس��عه همکاره��ای اقتصادی با چندین 
ش��رکت بزرگ اروپایی مس��تقر در کرواس��ی انجام 
ش��د. مدیرعامل ش��رکت رجا اظهار داشت: بازدید از 
ش��رکت های GREDELI  )سازنده قطار، لکوموتیو 
و واگ��ن(، Atron  )تجهیزات فروش بلیت و کنترل 
الکترونیک��ی(، Industrius  )صنعت جوش��کاری 
دقی��ق در صنای��ع ریل��ی( و توس��عه صنای��ع ریلی 
Westcorp  همچنی��ن مذاک��ره با مدی��ران عالی 
رتبه این ش��رکت ها برای همکاری در تأمین مالی و 
ساخت واگن و تجهیزات حمل و نقل ریلی در ایران از 
دیگر برنامه های این س��فر س��ه روزه به کرواسی بود. 
ب��ه گزارش ایرنا، علی ربیع��ی، وزیر تعاون کار و رفاه 
اجتماعی اول تیرماه امسال در رأس هیأتی اقتصادی 
و اجتماعی به کرواس��ی سفر کرد و در نخستین روز 
کاری خود با خانم مارتینا دالیچ معاون و نخست وزیر 
و وزیر اقتصاد کرواس��ی و آقای مارکو پاویچ وزیر کار 
و امور بازنشس��تگان کرواسی دیدار و گفت وگو کرد. 
در این سفر راهکارهای سرمایه گذاری طرف کراوات 
در صنع��ت ب��رق به وی��ژه توربین های برق��ی، تولید 
واگن های برقی در ایران، واردات کشاورزی از ایران و 
انتقال دانش در حوزه کش��تیرانی و توسعه مناسبات 

اقتصادی بین دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. 

نخستین گردهمایی ایده های نوین در 
بخش ریلی مسافری برگزار خواهد شد

دبیر انجم��ن صنفی ش��رکت های حمل و نقل ریلی 
و خدم��ات وابس��ته از برگزاری نخس��تین گردهمایی 
ایده های نوین در بخش ریلی مسافری در 2٥ مهرماه 
س��ال جاری خبر داد. به گ��زارش »فرصت امروز« به 
نقل از روابط عمومی راه آهن ایران، مجید بابایی گفت: 
جذب ایده های جدید جهت ارتقای خدمات مسافری، 
خالقی��ت و ن��وآوری در بخ��ش مس��افری، همچنین 
تجاری س��ازی ای��ن صنعت از جمله اه��داف برگزاری 
این گردهمایی است. وی با بیان اینکه این گردهمایی 
با مش��ارکت راه آهن برگ��زار خواهد ش��د، ادامه داد: 
ایده های نوین حول شش محور ارتقای کیفی خدمات 
سفر، ارتباط با مشتریان، بهبود فناوری مورد استفاده، 
راهکار های افزایش درآمد، شیوه های فروش و کنترل 
بلی��ت و محصوالت جدی��د در حوزه ریلی مس��افری 
خواهد بود. دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل 
ریلی و خدمات وابسته افزود: بخش مسافری به دلیل 
اینکه ویترین راه آهن اس��ت نس��بت به بخش باری از 
اهمیت بیش��تری برخوردار است و با برنامه ریزی هایی 
که بخ��ش دولتی و خصوصی در تعام��ل با هم انجام 
می دهن��د، انتظار می رود در بخش مس��افری ش��اهد 
وضعیت بهتری نسبت به گذشته باشیم. بابایی با اشاره 
به مزیت های حمل و نقل ریلی از قبیل جابه جایی انبوه، 
صرفه جویی س��وخت و... تصریح کرد: توس��عه بخش 
ریلی در برنامه ششم از جمله اولویت ها بوده و این امر 
با مش��ارکت بخش خصوصی و حمایت دولت در مسیر 
ش��کوفایی و پیشرفت قرار  خواهد گرفت. دبیر انجمن 
صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته 
افزود: انجمن صنفی به منظور توسعه این بخش شش 
سیاس��ت ارتقای کیفی خدمات و سطح رضایتمندی 
مش��تریان، اعتالی جایگاه انجمن در مجامع رسمی، 
افزایش سهم حمل و نقل ریلی از مجموعه حمل و نقل، 
توجه به شرکت های فعال در حوزه، فعال شدن برنامه 
کالن خدمات ریلی و ارتقای تخصصی بنگاه های فعال 
را در دس��تور کار خود قرار داده است. بابایی با اشاره 
ب��ه اینکه ٣0درصد لکوموتیو ن��اوگان ریلی متعلق به 
بخش خصوصی بوده و ٧0درصد باقی مانده متعلق به 
دولت است، تصریح کرد: 2٤ هزار واگن باری و  2 هزار 
واگن مس��افری در ناوگان ریلی کشور وجود دارد که 
در سال 9٥ این تعداد واگن، ٤0 میلیون تن بار و 2٥ 

میلیون مسافر در کشور جابه جا کرده اند. 

3 انتصاب در ذوب آهن اصفهان
ط��ی احکام جداگانه ای از س��وی مهندس صادقی 
مدیرعام��ل ذوب آه��ن اصفهان، دکتر س��ید ابوتراب 
فاض��ل ب��ه س��مت »قائم مق��ام مدیرعام��ل در امور 
اقتص��ادی و مجام��ع«، دکتر محمدعلی عباس��ی به 
س��مت »معاون منابع انس��انی و ام��ور اجتماعی« و 
دکتر علی رس��تمی به سمت »مش��اور عالی مالی و 

اقتصادی« شرکت منصوب شدند. 
 

یادداشت

لزوم همراهی وزیران اقتصادی 
دولت دوازدهم با بخش  خصوصی

بخ��ش  خصوصی انتظ��ار دارد در دولت دوازدهم، 
اشخاصی که به س��مت وزیر در بخش های اقتصادی 
منص��وب می ش��وند با ای��ن بخش همراهی داش��ته 
باش��ند. بررس��ی و آم��ار موجود حاکی از آن اس��ت 
ک��ه واحد های تولیدی اغلب با یک س��وم ظرفیت به 
تولی��د می پردازند، بنابراین بای��د در دولت دوازدهم 
مس��ئله اش��تغال را در برنامه کاری ج��دی قرار داد. 
نوس��ازی ماشین آالت معادن ضمن ارتقای بهره وری، 
هزینه تمام شده معادن را کاهش می دهد و تولیدات 
ب��رای رقاب��ت در بازارهای صادراتی ش��رایط بهتری 
پیدا می کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت ش��مار 
معادن فعال کش��ور را بالغ بر ٥ هزار و ٧00 تا 800 
مع��دن ذکر کرده که س��االنه ح��دود ٤00 میلیون 
ت��ن مواد معدنی از آنها اس��تخراج می ش��ود. یکی از 
خواسته های تولیدکنندگان مس��ئله تفویض اختیار 
ب��ه اداره های صنعت، معدن و تجارت استان هاس��ت 
تا افراد برای مسائل کوچک ناگزیر از طی کردن بعد 
مس��افت از اقصی نقاط کش��ور به پایتخت نباشند و 
کارها با س��رعت الزم در اس��تان ها حل وفصل شود. 
همچنین از دی��د بخش  خصوصی، اش��تباه ادغام با 
جداسازی رفع نمی شود، بنابراین شرایط کنونی باید 
حفظ ش��ود تا بار دیگر آزمون و خطا نداشته باشیم. 
کوچک س��ازی بدن��ه فربه دولت با واگ��ذاری اختیار 
به تش��کل ها می تواند س��اماندهی شود، زیرا دولت ها 
سیاس��تگذارند و نق��ش نظارت��ی دارند و تش��کل ها 

می توانند در بعد اجرایی نقش آفرین باشند. 
منبع: ایرنا

فرصت صنعت گردشگری برای 
اقتصاد ایران

ب��ا نیم نگاهی به کش��ورهای توس��عه یافته دنیا این 
واقعی��ت مبره��ن و هوی��دا می ش��ود که تقریب��اً در 
اکثریت قریب به اتفاق جوامع پیش��رفته از هر فرصت 
و اس��تعدادی که از قابلیت جذب توریس��ت و توسعه 
گردش��گری برخوردار است در راس��تای درآمدزایی و 
ایجاد اش��تغال مضاعف بهره برداری می شود. باید این 
واقعیت را بپذیریم که بس��یاری از جوامع و کش��ورها، 
یک دهم ظرفیت ایران نیز مس��تعد جذب توریس��ت و 
گردش��گر نیس��تند، اما با برنامه ریزی صحیح به مراتب 
قوی ت��ر و اصولی ت��ر از ما اق��دام کرده ان��د و در حال 
حاضر نیز از ثمرات برجس��ته آن بهره مند می ش��وند. 
تقریباً تمامی اس��تان ها و کالنش��هرهای ایران، آکنده 
از فرصت ه��ای متع��دد و متنوع طبیع��ی، جغرافیایی 
و تاریخ��ی اس��ت که هر یک ب��ه تنهایی قادر اس��ت 
خیل عظیمی از مش��تاقان گردش��گری از اقصی نقاط 
جهان را به س��مت و س��وی خود جذب کن��د، اما در 
مق��ام عمل، ضری��ب نتایج و دس��تاوردها ب��ه مراتب 
پایین ت��ر از ظرفیت ه��ا و فرصت ه��ای موجود اس��ت. 
البته در طول س��الیان اخیر تا حدودی تالش ها برای 
جذب توریس��ت و توسعه گردشگری افزایش یافته اما 
همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم و به تعبیری راه 
نپیموده بسیاری را پیش روی خود احساس می کنیم. 
براساس بررسی های انجام شده، ایران از حیث طبیعی 
و جغرافیای��ی در رتبه پنجم و از زاوی��ه جایگاه آثار و 
ابنیه تاریخی و باستانی در رتبه دهم جهان قرار دارد، 
اما یقیناً ضریب جذب گردش��گر و میزان توریسم هایی 
که در طول س��ال وارد ایران می شوند، به هیچ عنوان 
همس��ان و همتراز با این جایگاه و رتبه نیست که اگر 
بود قطعاً امروز ش��اهد ظهور و ب��روز چنین معضالتی 
در عرص��ه اقتصادی نبودیم و اغراق نیس��ت طرح این 
ادع��ا که به تنهایی با اس��تفاده حداکثری از فرصت ها 
و ظرفیت های گردش��گری و جذب توریست، بیش از 
نیمی از مشکالت و معضالت فعلی در عرصه اقتصادی 
کشور رفع می ش��د و این ادعا زمانی به اثبات می رسد 
ک��ه مش��اهده می کنی��م برخ��ی کش��ورها در عرصه 
گردش��گری آن چنان موف��ق عمل کرده ان��د که اصل 
و اس��اس اقتصاد آنها بر این پایه اس��توار ش��ده است. 
گ��ردش مالی موجود در عرصه گردش��گری، توس��عه 
فرصت های ش��غلی و افزای��ش و ارتقای ضریب جذب 
نیرو از میان جویندگان و متقاضیان کار و اش��تغال به 
میزانی است که بنا بر تجارب کسب شده و برآوردهای 
انجام ش��ده در کش��ورهای دیگر، ورود هر گردشگر به 
کش��ور حداقل 10 تا 12 شغل را منتفع می سازد و به 
همی��ن میزان نیز امکان ایجاد ش��غل فراهم و میس��ر 
می شود. ایجاد درآمد برای حمل و نقل هوایی، دریایی و 
زمینی، کسب سود برای اصناف، اقامتگاه ها و هتل های 
گردش��گری، افزایش تقاضا ب��رای دریافت خدمات در 
بخش ه��ای گوناگون اع��م از رس��توران ها و... فعال تر 
شدن صنایع دستی به عنوان سنتی ترین صنعت ایران 
که با س��رمایه حداقلی قادر به خل��ق آثاری گرانبها و 
ذی قیمت اس��ت، تنها نمونه و بخشی از ابعاد و زوایای 
صنعت گردشگری و توفیقات جذب توریست محسوب 

می شود. 
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

سیدعبدالوهاب سهل آبادی
رئیس هیأت مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت

حسن خسروانی پاوه
کارشناس و پژوهشگر اقتصادی



در نظرس��نجی برنام��ه  »پای��ش« از 
900 کارآفری��ن و فع��ال اقتص��ادی که 
چندی قب��ل درب��اره موفق ترین اعضای 
تیم اقتصادی دولت یازدهم برگزار ش��د، 
ولی اهلل س��یف، رئیس کل بانک مرکزی 
از می��ان هفت گزینه در رتب��ه آخر قرار 
گرفت و همراه ب��ا محمدرضا نعمت زاده، 
وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت به عنوان 
ضعیف تری��ن عض��و اقتص��ادی کابین��ه 

یازدهم شناخته شد. 
ب��ه نظ��ر می رس��د عل��ت عم��ده این 
ارزیابی ضعیف از سوی فعاالن اقتصادی، 
ب��ه مدیری��ت نه چن��دان مدبران��ه بانک 
مرکزی در س��اماندهی موسسات مالی و 
اعتباری غیرمج��از برمی گردد. در همین 
زمینه، کارشناس��ان اقتص��ادی و فعاالن 
بخش خصوصی در پاسخ به اینکه اولویت 
بان��ک مرکزی در ش��ش ماهه نخس��ت 
دولت دوازدهم چیس��ت، آن را رسیدگی 
به مسئله مؤسس��ات غیرمجاز دانستند. 
»آینده نگ��ر«  ماهنام��ه  نظرس��نجی  در 
نش��ریه اتاق بازرگانی ته��ران، 80درصد 
س��اماندهی  اقتص��ادی،  کارشناس��ان 
موسس��ات غیرمج��از را اولویت نخس��ت 
بان��ک مرک��زی در ش��ش م��اه پیش رو 
دانس��تند و 10 درصد تغییر مدیریت در 
سیس��تم بانک مرک��زی و 10 درصد نیز 
پرداخت تسهیالت به بنگاه های کوچک و 
متوسط را اولویت نهاد سیاست گذار پولی 

ارزیابی کردند. 
در ادام��ه گزارش حاضر، برآیند نظرات 
کارشناس��ان و فعاالن اقتص��ادی درباره 
اولویت ه��ای بان��ک مرک��زی در دول��ت 
دوازدهم آمده اس��ت. در این نظرسنجی، 
س��یده فاطمه مقیمی عضو هیأت رئیسه 
ات��اق بازرگانی تهران، عباس آرگون عضو 
بازرگانی تهران،  ات��اق  هیأت نمایندگان 
مهدی پورقاضی عض��و هیأت نمایندگان 
اتاق تهران، مجیدرضا حریری نایب رئیس 
ات��اق ایران و چی��ن، رضا پدی��دار عضو 
بازرگانی تهران،  ات��اق  هیأت نمایندگان 
اقتصادی،  کارش��ناس  هادی حق شناس 
مه��دی  اقتص��اددان،  تق��وی  مه��دی 
بهمن  اقتص��ادی،  کارش��ناس  پازوک��ی 
آرم��ان اقتصاددان و محمدقلی یوس��فی 
کارش��ناس اقتصادی ش��رکت ک��رده و 
نظرات خود را درب��اره اولویت های بانک 

مرکزی ارائه داده اند. 
بدتری��ن  مقیم�ی:  فاطم�ه  س�یده 
مس��ئله ای که در حال حاضر در سیستم 
بانک��ی به عنوان سیس��تم حمایت کننده 
بخش ه��ای پول��ی، مال��ی و اعتباری رخ 
داده در مورد مؤسس��ات مالی و اعتباری 
بوده که اخیرا با مش��کل مواجه شدند و 
بانک مرکزی بدون احس��اس مسئولیت 
از کن��ار آن جری��ان گذش��ت. ای��ن در 
حالی اس��ت که مردم اعتماد می کنند و 
اندوخته ای از س��رمایه خ��ود را به اعتبار 
یک بنگاه با مجوز بانک مرکزی س��پرده 
می کنن��د. بانک ها به عنوان اینکه از بانک 
مرکزی مج��وز گرفتند ش��روع به کار و 
س��رمایه گذاری می کنند و به راحتی این 
سرمایه ها به باد می رود و باعث نارضایتی 

سیستم مالی و اقتصادی کشور می شود. 
امیدوار هس��تیم که گامی کامل و دقیق 

در این مسیر برداشته شود. 
عب�اس آرگون: بان��ک مرکزی بحث 
ک��ه  را  مال��ی  مؤسس��ات  س��اماندهی 
باید  بانک مرکزی نیس��تند  زیرمجموعه 
دیگر کنار بگ��ذارد و به قول  معروف باید 
ای��ن دندان خراب را که س��الیان س��ال 
است اقتصاد کش��ور را درگیر خود کرده 
کش��ید. این فرآیند باید جمع بندی شود 
و هم��ه مؤسس��ات تحت پوش��ش بانک 
مرکزی را زیر نظر داشته باشند تا بتوانند 
کنترل ه��ای پولی در آنها انجام دهند. به 
نظر من، بحث بعدی که بسیار مهم است، 
بحث س��اماندهی س��ود نرخ سپرده های 
بانکی اس��ت. در ح��ال حاضر ن��رخ آنها 
باال اس��ت و همه پول ها به سمت بانک ها 
هدایت می ش��ود و کسی مایل نیست در 

حوزه های تولیدی سرمایه گذاری کند. 
مهدی پورقاض�ی: بانک مرکزی باید 
در جهت شفاف س��ازی وضعیت بانک ها 
ق��دم بردارد و مؤسس��ات بانکی ای را که 
ب��دون مجوز کار می کنند یا کس��انی که 
از بخش ه��ای بانک��ی تخط��ی می کنند 
شناس��ایی کن��د و به وضعیت روش��نی 
برس��اند. از طرف دیگ��ر، در اولویت دوم 
باید به طورجدی برنام��ه بگذارد تا ارز را 

تک نرخی کند. 
مجیدرضا حریری: دولت باید تغییر 
مدیری��ت در بانک مرکزی را در اولویت 
قرار دهد. به این دلیل که سیاست های 
بس��یار درس��تی که وزارت اقتصادی و 
دارایی در پی انجامش بوده همیش��ه با 
یک سدی به نام بانک مرکزی و سازمان 
برنامه ریزی برخورد کرده اس��ت. چون 
شخصاً موافق سیاس��ت هایی هستم که 
در وزارت اقتص��اد صورت گرفته و وزیر 
را دارای کارنام��ه قاب��ل قبولی می دانم، 
معتقد هس��تم که تیم اقتصادی دولت 
باید هماهنگ باشد و تیم بانک مرکزی 
کارنامه درخشانی نداشته که باید تغییر 

کند. 
رضا پدی�دار: بانک مرکزی بیش��تر 
بای��د به سیاس��ت گذاری های یکنواخت 
و پای��دار منطب��ق ب��ا برنامه ریزی های 
توسعه ای کشور توجه کند. باید توجه به 
اعطای تس��هیالت به بنگاه های کوچک 
و متوسط برای رقابت پذیری محصوالت 
ایرانی در بازارهای جهانی بیش��تر شود. 
از ط��رف دیگر باید نرخ س��ود بانکی را 

کاهش دهند. 
ه�ادی حق ش�ناس: بان��ک مرکزی 
یک دس��تاورد مهم در دوره اول ریاس��ت 
جمه��وری داش��ت ک��ه آن دس��ت پیدا 
کردن به تورم یک رقم��ی بود. حفظ این 
دستاورد به نظر می رسد مهم ترین اولویت 
بانک مرکزی اس��ت. در ح��ال حاضر به 
نظر می رسد در کنار حفظ این دستاورد، 
س��امان دهی ب��ازار غیرمتش��کل پولی یا 
کنت��رل مؤسس��ات غیرپولی ق��رار دارد. 
اتفاقاتی که امروز در بازار پول برای برخی 
از مؤسس��ات پولی افت��اد، گرچه مربوط 
به دوره های دولت نه��م و دهم بود، ولی 
وظیفه بانک مرکزی است که بازار پول را 

از این بی نظمی نجات دهد. 
مهدی تقوی: بانک مرکزی، مس��ئول 

بخش پولی و ارزی کش��ور است. کنترل 
بانک های تج��اری به عهده بانک مرکزی 
اس��ت. هر زمانی ک��ه این بانک ه��ا دچار 
مش��کل ش��وند، بانک مرکزی وارد عمل 
می ش��ود و کمک می کند. در حال حاضر 
نی��ز ای��ن کار را انجام می ده��د. یکی از 
وظایف دیگ��ر بانک مرک��زی تک نرخی 

کردن ارز است. 
 مه�دی پازوکی: بان��ک مرکزی باید 
اس��تقالل کامل خود را به دس��ت آورد. 
بان��ک مرکزی مس��تقل، بانکی اس��ت 
ک��ه بتواند نظ��ارت خود را بر سیس��تم 
پولی کش��ور بیش  از پی��ش ادامه دهد 
و س��عی کند جل��وی بی نظم��ی پولی 
مؤسس��ات را ک��ه از دولت گذش��ته به 
ارث رس��یده بگیرد و فضا را به س��مت 
ثبات پولی س��وق دهد. به نظر می رسد 
البت��ه تا اندازه ای موفق بوده اس��ت، اما 
باید استقالل بانک مرکزی از گروه های 

پرنفوذ مالی و دولت ها رعایت شود.    
بهم�ن آرمان: در مورد بانک مرکزی 
باید به این واقعیت پی برد که اختیارات 

بان��ک مرک��زی در برخی کارها بس��یار 
محدود اس��ت و عالوه بر آن فش��ارهای 
غیرمنطق��ی گروه های سیاس��ی که به 
بان��ک مرک��زی وارد می کنن��د بس��یار 
را در  نمون��ه آن  مخ��رب اس��ت ک��ه 
مؤسس��ات اعتب��اری ش��اهد بودیم اما 
به هرح��ال بانک مرک��زی نیازمند یک 

اصالح ساختاری است. 
محمدقلی یوسفی: متأسفانه بانک مرکزی 
عملکرد درستی در گذشته نداشته و به وظایف 
اخیر خود که نظارت بر نهادهای پولی و بانکی 
اس��ت به درس��تی عمل نکرده و قصور داشته 
است. حتی اگر قدرت شان هم نمی رسید نیاز 
بود که این مش��کل را سال های قبل به ملت 
توضیح می دادند، نه اینکه اجازه دهند بحران 
ایجاد شود از مس��ئولیت شانه خالی کنند. از 
طرف دیگر، سیاس��ت های غلط پولی و بانکی 
را دولت و بانک مرکزی در خصوص نرخ سود 
بانک��ی دنبال کردند و این موضوع باعث ش��د 

صنایع ما با بحران مواجه شود. 
* یک چاه و دو چاله، نام کتابی از 

جالل آل احمد است. 

حل مشکل موسسات اعتباری غیرمجاز، تغییر مدیریت در بانک مرکزی و پرداخت تسهیالت، سه اولویت بانک مرکزی از نگاه فعاالن اقتصادی

امضای تفاهم نامه همکاری میان  یک چاه و دو چاله
بانک ملت و بیمه البرز

 بانک ملت و ش��رکت بیمه البرز با هدف ارتقای 
س��طح همکاری های متقاب��ل و افزایش مراودات 

بانکی، تفاهم نامه همکاری امضا کردند. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بانک مل��ت، در 
ای��ن تفاهم نام��ه ک��ه ب��ه امض��ای دکت��ر هادی 
و  مل��ت  بان��ک  مدیرعام��ل  اخالقی فیض آث��ار 
سیدرس��ول تاجدار مدیرعامل شرکت بیمه البرز 
رس��یده، ارتق��ای س��طح همکاری ه��ای متقابل 
و م��راودات بانک��ی از طری��ق تمرکز بخش��ی از 
بس��ترهای  گس��ترش  و  ش��رکت  حس��اب های 
مناسب برای ارائه تس��هیالت، خدمات بیمه ای و 
س��رمایه گذاری مش��ترک مورد تأکید قرار گرفته 

است. 
براس��اس این گزارش، بان��ک ملت در قالب این 
تفاهم نامه انواع خدمات بانکی شامل خدمات خرد 
و خدم��ات وی��ژه بانکداری الکترونی��ک، خدمات 
اعتباری، خدمات تأمین س��رمایه و... را به شرکت 
بیمه البرز ارائه خواه��د داد. مدت این تفاهم نامه 
س��ه سال تعیین شده است که با توافق و رضایت 

طرفین قابل تمدید خواهد بود. 
در این مراس��م ک��ه محمدعل��ی خادمی مدیر 
امور ناحیه یک و علیرضا عابدین زاده مدیر ش��عب 
منطق��ه پنج تهران بانک ملت نی��ز در آن حضور 
داش��تند، تمرکز فعالیت ها و خدمات شرکت بیمه 
البرز در شعبه بیمارستان ایرانمهر به عنوان شعبه 

پایلوت، مورد تأکید قرار گرفت. 

 دریافت نشان برترین اعتماد، صداقت 
و امانتداری توسط بانک انصار

نش��ان برتری��ن اعتم��اد، صداق��ت و امانتداری 
در صنع��ت بانک��داری در »ش��انزدهمین اجالس 
سرآمدان اقتصاد ایران« به بانک انصار اهدا شد. 

ب��ه گزارش اداره کل رواب��ط عمومی و تبلیغات 
بانک انص��ار، ش��انزدهمین »اجالس س��رآمدان 
اقتصاد ایران« با هدف توس��عه تولید و اش��تغال 
در مرکز همایش های صدا و س��یما و با اس��تقبال 
فع��االن  و  تولیدکنن��دگان  مدی��ران،  شایس��ته 
بخش های مختلف اقتصاد، صنعت، تولید، خدمات 

و صادرات برگزار شد. 
براس��اس ارزیابی ه��ای انج��ام ش��ده توس��ط 
تی��م کارشناس��ان این اج��الس، بان��ک انصار بر 
مبن��ای اقدام��ات، فعالیت ها و خدمات شایس��ته 
و اعتماد آفری��ن در صنعت بانک��داری و همچنین 
دستاوردهای کسب ش��ده در حوزه رضایتمندی 
مشتریان و پشتوانه اعتماد عمومی واجد دریافت 
نش��ان »اعتماد، صداقت و امانت��داری در صنعت 
بانکداری« تشخیص داده شده و بر همین اساس 

این نشان به بانک انصار اهدا گردید.  
گفتنی اس��ت اعتماد آفرینی برای مش��تریان و 
س��هامداران بخشی از اهداف اصلی بانک انصار در 
عرص��ه فعالیت های پولی و بانک��ی بوده و اعتماد 
مشتریان، س��هامداران و عموم مردم ایران زمین 
ب��ه این بان��ک، افتخاری بزرگ محس��وب ش��ده 
و س��رمایه ای عظی��م و امیدبخش را ب��رای ادامه 
فعالی��ت و خدمت رس��انی در اختی��ار مدی��ران و 

کارکنان این بانک قرار داده است. 
توج��ه ب��ه س��المت اداری و رفت��اری کارکنان، 
توس��عه و بس��ط ارزش ه��ای معنوی در س��ازمان، 
ش��فافیت اطالعات و همکاری صادقانه با نهاد های 
ناظر و مراجع باالدس��تی، کسب جوایز و نشان های 
متعدد در حوزه سالمت اداری و شفافیت اطالعات 
را می ت��وان از مهم تری��ن عوام��ل مؤثر در کس��ب 
نش��ان»برترین اعتم��اد، صداقت و امانت��داری در 

صنعت بانکداری« توسط بانک انصار عنوان کرد. 

پوشش بیمه تکمیلی درمان برای 
مشتریان برتر بانک سامان

بانک س��امان ب��ا هدف ارائه خدم��ات متمایز و 
آسودگی خاطر مش��تریان برتر، خدمت بیمه نامه 

تکمیلی درمان را عرضه می کند. 
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک س��امان، مازیار 
فزونی مدیر بانکداری ویژه و اختصاصی دراین باره 
گفت: با توجه به نیاز و درخواس��ت های مشتریان، 
بیمه نامه درمان تکمیلی را با ش��رایط بهتر نسبت 

به سال های گذشته ارائه خواهیم کرد. 
وی افزود: براساس این بیمه نامه، به درخواست 
مش��تری برتر اعضای خانواده آنها شامل همسر و 
فرزندان نیز تحت پوش��ش درمانی ش��رکت بیمه 

سامان با بیشترین تعهدات قرار می گیرند. 
مدیر بانکداری ویژه و اختصاصی بانک س��امان 
گف��ت: حق بیمه درم��ان تکمیلی به صورت کامل 
توس��ط بانک به ش��رکت بیمه پرداخت می ش��ود 
و هزین��ه ای بابت آن از مش��تریان واجد ش��رایط 

دریافت نخواهد شد. 
مش��تریان می توانند برای دریافت این خدمت و 
س��ایر خدمات مشتریان برتر، به تمام شعب بانک 
س��امان در سراس��ر کش��ور مراجعه کنند یا برای 
دریافت اطالعات بیش��تر با شماره 6422-021 و 

26850098-021 تماس بگیرند. 
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بانکنــامه

صندوق بین المللی پول اعالم کرد
 ضعیف ترین عملکرد دالر

در ۱۵ سال اخیر
صن��دوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود 
اعالم ک��رد که دالر آمریکا در س��ال جاری میالدی 
تاکن��ون بی��ش از 8 درصد ارزش خود را از دس��ت 
داده که این ضعیف ترین عملکرد آن از س��ال 2002 
میالدی به بعد بوده است.  به گزارش رویترز، صندوق 
بین الملل��ی پول اع��الم کرد، ارزش��یابی دالر آمریکا 
بی��ن 10 تا 20 درصد با توجه به ش��رایط اقتصادی 
کوتاه مدت ایاالت متحده، بیش از ارزش واقعی خود 
اس��ت، درحالی که رش��د ارزش یورو، ی��ن و یوآن با 
توجه به زیرس��اخت های اقتصادی آنها صورت گرفته 
اس��ت.  در گزارش بخش خارجی صندوق بین المللی 
پول که به رصد ارزش��یابی ساالنه ارزها می پردازد به 
این نکته اش��اره ش��ده که با توجه به زیرساخت های 
اقتص��ادی آلمان، ارزش��یابی واقع��ی و مؤثر ارز یورو 
بی��ن 10 تا 20 درص��د کمتر صورت گرفته اس��ت. 
همچنین پوند انگلیس هم با توجه به زیرس��اخت ها 
و اصول اقتص��ادی بریتانیا، 15 درصد بیش از ارزش 
واقعی خود اس��ت که این موضوع موجب بالتکلیفی 
ای��ن منطقه به دنبال خ��روج از اتحادیه اروپا و ادامه 

همکاری اقتصادی آن با قاره سبز می شود. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.812دالر آمریکا

4.572یورو اروپا

4.972پوند انگلیس

1.044درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

511.450مثقال طال

118.000هر گرم طالی 18 عیار

1.184.000سکه بهار آزادی

1.220.350سکه طرح جدید

635.000نیم سکه

378.500ربع سکه

251.000سکه گرمی

نرخنــامه

خبرنامه

ایمان ولی پور
ivankaramazof@yahoo.com
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ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار تهران 
در پایان معامالت روز یکش��نبه با 70 واحد 
رش��د به پله 81 هزار و 491 واحدی رسید. 
در معامالت دومی��ن روز هفته، تعداد 547 
هزار و 757 س��هم اوراق بهادار به ارزش 2 
میلی��ارد و 219 میلیون و 45 هزار ریال در 
بیش از 54 هزار نوبت معامالتی دادوس��تد 
شد. بر این اساس ش��اخص آزاد شناور 37 
واحد، ش��اخص بازار اول 82 واحد، شاخص 
قیمت  )وزنی-ارزش��ی( 22 واحد، شاخص 
قیم��ت  )ه��م وزن( 9 واحد، ش��اخص کل  
)هم وزن( 12 واحد رشد و شاخص بازار دوم 
25 واحد کاهش را تجربه کردند. بیشترین 
تأثیر مثبت بر حرکت دماس��نج بازار سهام 
روز یکش��نبه به نام نمادهای پاالیش نفت 
تهران، توسعه معادن و فلزات و لبنیات پاک 
 ثبت ش��د و در مقابل نماده��ای معامالتی

 حق تقدم ایران دارو، س��یمان غرب و پشم 
شیشه ایران بیشترین افت قیمت را داشتند. 

افزایش ریسک های بنیادی در بورس 
تهران

ای��ن روزه��ا ب��ورس تهران هم��گام با 
افزای��ش قابل توجه قیم��ت کامودیتی ها 
در بازاره��ای جهانی و همچنین انتش��ار 
صورت ه��ای مال��ی و عملک��رد مطلوب 
س��ه  ماهه اول ش��رکت های کاال مح��ور، 

ش��اهد ورود نقدینگی در ب��ورس تهران 
و خی��ز بلند نمادهای مربوط��ه از جمله 
گروه ه��ای ف��والدی و معدن��ی و م��س 
اس��ت. بر این اساس ش��رکت های بزرگ 
و شاخص ساز بورسی می توانند همچنان 
م��ورد  توجه فعاالن بازار ق��رار بگیرند. از 
سوی دیگر اما توافقنامه برجام که تا چند 
ماه پیش در نقطه مطلوبی قرار داش��ت و 
شاهد ورود تدریجی سرمایه های خارجی 
به کش��ور بودیم، در آستانه مخاطره قرار 
گرفت��ه و افزایش تنش ه��ا در مورد این 
توافق می توان��د تأثیرات منف��ی بر بازار 
سهام به جا بگذارد. در عین حال همچنان 
کمب��ود نقدینگی، هزینه باالی نرخ بهره، 
اشباع بازار از محصوالت متنوع، مشکالت 
فروش شرکت ها و تداوم وضعیت رکودی 
در فعالیت ه��ای اقتص��ادی را می توان از 
جمل��ه موانع بنیادی رش��د ادامه بورس 
انتظ��ار می رود  بنابراین  قلم��داد ک��رد. 
فعاالن بازار س��هام با احتیاط بیش��تری 

طی روزهای آینده به معامله بپردازند. 

افت 0/44 واحدی آیفکس
نگاهی ب��ه مبادالت صورت گرفته میان 
سهامداران در دومین روز کاری این هفته 
حاکی از دادوس��تد بیش از 137 میلیون 
ورق��ه بهادار به ارزش اف��زون بر یک هزار 
و 190 میلیارد ریال اس��ت که دست به 
دس��ت ش��دن این حجم از مبادالت در 
20ه��زار و 682 نوب��ت معامالتی صورت 

گرف��ت. بازاره��ای اول و دوم بی��ش از 
60درص��د حج��م و حدود یک س��وم از 
ارزش کل دادوس��تدهای فرابورس را به 
خود اختصاص دادند، به طوری که افزون 
بر 88 میلیون سهم به ارزش بالغ بر 356 
میلیارد ریال در ای��ن بازارها نقل وانتقال 
یاف��ت. در ادامه برگ��زاری مجامع تعداد 
زی��ادی از ش��رکت های فرابورس��ی و در 
پ��ی آن گش��ایش نماده��ای مبادالت��ی 
ای��ن ش��رکت ها، روز هش��تم مردادم��اه 
نیز ش��اهد بازگش��ایی 5 نماد معامالتی 
»زنجان«، »بس��اما«،  »پارتا«،  »مارون« 
و  »وگس��تر« پ��س از برگ��زاری مجمع 
عموم��ی عادی س��االنه صاحبان س��هام 
بودی��م. همچنین نم��اد »ثغرب« پس از 
ارائ��ه اطالعات پیش بین��ی و توضیحات 
تکمیل��ی، ب��ا محدودیت دامنه نوس��ان 
قیمت تا سقف 50 درصد بازگشایی شد. 
نماد »اپرداز« که روز شنبه بیشترین اثر 
را در سبزپوش��ی ش��اخص کل فرابورس 
بر جای گذاش��ت عملکرد معکوس��ی از 
خ��ود نش��ان داد و با کمت��ر از نیم واحد 
اثر منفی در اف��ت 44/. واحدی آیفکس 
نقش داش��ت. در مقابل نماد »مارون« با 
بیش از یک واحد اثر مثبت، مانع از افت 
بیشتر آیفکس شد تا این نماگر همچنان 
در پل��ه 920 واحدی بایس��تد. تابلوهای 
ال��ف، ب و ج ب��ازار پای��ه نی��ز میزب��ان 
جابه جای��ی 43 میلی��ون و 890 ه��زار 
س��هم بودند که ارزش این دادوستدها به 

90 میلیارد و 720 میلیون ریال رس��ید. 
همچنین نماد »لکما« در حالی بیشترین 
حج��م معامالتی را در ب��ازار پایه به خود 
اختص��اص داد ک��ه نم��اد  »ف��ن آوا« با 
مبادله بیش از 3 میلیون س��هم به ارزش 
14 میلیارد ریال توانست بیشترین ارزش 

مبادالتی را در این بازار به دست آورد. 

اخزا11 صدرنشین تابلوی اوراق با 
درآمد ثابت

تغییر مالکیت افزون بر 574 هزار ورقه 
به��ادار ب��ه ارزش بی��ش از 564 میلیارد 
ریال حاصل جابه جایی های صورت گرفته 
در بی��ن متقاضیان و فروش��ندگان اوراق 
با درآمد ثابت بود. اس��ناد خزانه اسالمی 
مرحله یازدهم بیش��ترین حجم و ارزش 
معامالت��ی را در تابل��وی اوراق با درآمد 
ثابت در اختیار گرفت. امتیاز تس��هیالت 
مس��کن تیرم��اه96 نیز ب��ا خریدوفروش 
بیش از 43هزار ورقه به ارزش 33میلیارد 
و 710میلی��ون ریال بیش��ترین حجم و 
ارزش مبادالتی را در تابلوی تس��هیالت 
مس��کن ب��ه خ��ود اختص��اص داد و در 
مجموع 100 هزار و 874 ورقه تس��ه به 
ارزش بالغ بر 77 میلیارد ریال در تابلوی 
تسهیالت مسکن دست به دست شد. در 
همین ح��ال 6 میلیون و 800 هزار ورقه 
ب��ه ارزش بالغ ب��ر 102 میلیارد ریال در 
می��ان صندوق های س��رمایه گذاری قابل 

معامله نقل وانتقال یافت. 

با وجود رشد شاخص کل رقم خورد

بازار سهام در فاز احتیاط

معاون ناش��ران و اعضای شرکت بورس 
تهران با اعالم کاهش 25درصدی کارمزد 
سازمان بورس از معامالت، راهکاری برای 
حل توقف طوالنی  مدت نمادها ارائه داد. به 
گزارش بورس پرس، روح اهلل حسینی مقدم 
درب��اره توقف نماد ش��رکت ها ک��ه گاه به 
دالیلی بسیار طوالنی و به ضرر سهامداران 
و بازار می ش��ود، به فارس گفت: س��ازمان 
ب��ورس به دنبال این نیس��ت که نمادها را 
طوالنی م��دت متوق��ف نگ��ه دارد، چرا که 
وقت��ی نمادی توقف طوالنی دارد، کش��ف 
قیمت درس��تی صورت نمی گی��رد و عدم 
شفافیت به وجود می آید، ولی وقتی قیمت 
به درس��تی کشف شود و س��رمایه گذاران 

با اس��تراتژی های مختلف معامله را انجام 
دهند، ش��فافیت بیشتر می ش��ود. وی در 
تش��ریح بازار تحت  نظ��ارت گفت: در بازار 
سهام به دفعات مشاهده شده تا زمانی که 
یک نماد گزارش عملکرد یا شفاف س��ازی 
را ارائ��ه نکند، از بازگش��ایی آن خودداری 
می ش��ود در حالی که در دیگر بورس های 
بین المللی نمادها بازگش��ایی می ش��وند و 
مرحل��ه اخذ گزارش از ناش��ر نیز پیگیری 
می شود. بر همین اس��اس می توان با بازار 
تحت  نظ��ارت میزان توق��ف طوالنی مدت 
نماده��ا را کاهش داد. این مقام مس��ئول 
ادامه داد: پیشنهاد این موضوع به سازمان 
بورس داده شده است. در این برنامه تالش 

می شود زمان توقف نمادها به کمتر از 10 
روز برس��د. ای��ن اتفاق باعث می ش��ود به 
مدیران ش��رکت ها و عامه س��رمایه گذاران 
عالمت داده ش��ود که در تاریخی مشخص 
سهام شرکت در بازار تحت نظارت معامله 
می ش��ود. اگر بازار تحت  نظ��ارت اجرایی 
ش��ود، توقف نمادها به شکل قابل توجهی 
ک��م می ش��ود. حس��ینی مقدم از کاهش 
25درصدی نرخ کارمزد معامالت س��هام و 
اوراق بهادار از س��وی سازمان بورس خبر 
داد و گفت: افزایش نقدش��وندگی در بازار 
به هر روش��ی همواره یکی از دغدغه های 
ذی نفعان بازار سهام بوده، بر همین اساس 
باید به کاهش هزین��ه معامالت در بورس 

ته��ران توجه می ش��د. وی با بی��ان اینکه 
کاهش هزینه معامالت در بورس های دنیا 
به عنوان روشی برای افزایش نقدشوندگی 
سهام به کار گرفته می شود، بر لزوم تحقق 
ای��ن اتفاق در بازار س��رمایه ای��ران تاکید 
کرد و افزود: س��ازمان بورس برای کاهش 
کارمزد معامالت ابتدا از خود ش��روع کرد 
و ب��ه دنب��ال آن ش��رکت بورس و س��ایر 
ارکان نی��ز بای��د از ای��ن موض��وع تبعیت 
کنند تا بت��وان در نهایت کارمزد معامالت 
را کاه��ش داد. عالوه بر ای��ن رایزنی های 
خوبی با س��ازمان امور مالیاتی انجام شده 
تا مالیات معامالت نیز کاهش یابد یا شکل 

مالیات ستانی تغییر پیدا کند. 

راه ان��دازی کلینیک پذی��رش در بورس 
باعث می ش��ود ش��رکت های عالقه مند به 
حضور در بورس در کنار مش��اوران مطلع 
ش��رکت ب��ورس ای��ن مس��یر را راحت تر، 
س��ریع تر و ب��ا خط��ای کمتر ط��ی کنند. 
مقررات مربوط به پذیرش پیچیده اس��ت 
و ممکن است ش��رکت هایی که عالقه مند 
به حضور در بازار س��رمایه هس��تند برای 
ط��ی این رون��د، رعای��ت قان��ون و احراز 
ش��رایط پذیرش ابهاماتی داش��ته باشند. 
ش��رکت ها ب��رای ورود ب��ه بازار س��رمایه 

نیازمند مشاوره پذیرش هستند. به همین 
دلیل س��ازمان بورس برای تسهیل شرایط 
پذیرش شرکت ها، مجوز مشاوران پذیرش 
را ب��ه برخی نهاده��ا مث��ل کارگزاری ها، 
تامین س��رمایه ها و ش��رکت های مشاوره 
راه ان��دازی  ک��رد.  اعط��ا  س��رمایه گذاری 
کلینیک پذیرش در ش��رکت ب��ورس نیز 
در راس��تای تحقق هدف تس��هیل مسیر 
پذیرش ب��رای ش��رکت های عالقه مند به 
حضور در بازار س��رمایه است. با راه اندازی 
این کلینیک کارکنان شرکت بورس که در 
حوزه پذیرش اشراف کامل به قوانین دارند، 
می توانند به ش��رکت ها کمک کنند تا در 
مسیر ورود به بازار سرمایه، ابهام های شان 
برطرف ش��ود ت��ا طی این مس��یر و احراز 

ش��رایط راحت تر و س��ریع تر انجام ش��ود. 
تش��کیل چنین س��ازوکاری مثبت است و 
شرکت ها در ش��رایط راحت تری می توانند 
اق��دام به احراز ش��رایط پذیرش در بورس 
کنند. ش��رکت ها باید ب��رای ورود به بازار 
س��رمایه ترغیب و تش��ویق ش��وند. البته 
بس��یاری از کارشناس��ان معتقدند کاهش 
مق��ررات و راحت تر کردن ش��رایط حضور 
شرکت ها در بازار س��رمایه راهکار ترغیب 
و تش��ویق ش��رکت ها برای ورود ب��ه بازار 
س��رمایه نیس��ت. بای��د مق��ررات درباره 
ش��فافیت اطالعات، حاکمیت ش��رکتی و 
نظارت بر ش��رکت ها با جدیت بیش��تری 
اجرا شود. با افزایش قوانین و استانداردها 
در مس��یر پذی��رش، اعتبار ش��رکت های 

بازار س��رمایه باال م��ی رود. افزایش اعتبار 
ش��رکت های بازار س��رمایه باعث می شود 
مراودات تجاری این ش��رکت ها در شرایط 
بهت��ری انج��ام ش��ود و حتی خری��داران 
محصوالت این ش��رکت ها یا فروشندگان 
مواد اولیه و س��ایر طرف ه��ای تجاری آنها 
ب��ا اعتم��اد به عضوی��ت ش��رکت در بازار 
س��رمایه و شفافیت ناش��ی از این پذیرش 
اعتبار بیشتری برای ش��رکت قائل شوند. 
در صورتی که در این زمینه استانداردهای 
باالت��ری برای پذیرش ش��رکت ها در بازار 
س��رمایه وضع ش��ود و قوانین قوی تر اجرا 
شود، ش��رکت ها برای کسب اعتبار بیشتر 

در بازار سرمایه ترغیب می شوند. 
منبع: سنا

راهکار حل توقف  طوالنی مدت نمادها

ورود آسان و سریع شرکت ها به بورس با راه اندازی کلینیک پذیرش

خبر

انتشار اوراق بهادار از طریق بورس 
بهینه ترین روش تامین مالی

متداول تری��ن و بهینه تری��ن روش تامی��ن مال��ی 
مورد اس��تفاده کش��ورهای دارای اقتصاد پیشرفته، 
انتش��ار اوراق بهادار از طریق بورس است. اسماعیل 
درگاه��ی، مدیر پذیرش ب��ورس اوراق بهادار با بیان 
مطلب فوق گفت: طی س��ال های اخیر تنوع ابزارها 
در بورس تهران گسترده شده و می توان گفت تنوع 
ابزارهای مالی از نظام بانکی پیشی گرفته است. وی 
گفت: س��هم بورس تهران نسبت به کشورهای دیگر 
و حتی کش��ورهای همجوار در تامین مالی پایین تر 
اس��ت که بای��د بگوییم خیلی بهبود پی��دا کردیم و 
سهم تامین مالی نزدیک به 10درصد رسیده و روند 
آن افزایش��ی اس��ت. درگاهی گفت: بورس تهران به 
تامین مالی ش��رکتی با دید بلند مدت کمک می کند 
و نکت��ه ای ک��ه در تامین مالی و س��رمایه گذاری در 
بورس ب��ه آن باید توجه داش��ت ذات بلند مدت آن 

نسبت به بانک است. 

معامالت ثانویه نخستین صندوق 
طال در بورس کاال آغاز شد

معام��الت ثانویه صندوق س��رمایه گذاری لوتوس 
پارس��یان به عنوان نخس��تین صن��دوق کاالیی بازار 
س��رمایه در حال��ی از دیروز در ب��ورس کاالی ایران 
آغاز ش��د که هر واحد این صندوق در نخستین روز 
معامالتی خ��ود، با بازدهی مثبت بیش از 3درصدی 
همراه ش��د. به این ترتیب در حالی معامالت ثانویه 
نخس��تین صندوق سرمایه گذاری طال با نماد »طال« 
در بورس کاالی ایران آغاز ش��د که هر واحد آن در 
باالترین سطح به قیمت 10 هزار و 304 ریال مورد 

معامله قرار گرفت. 

عرضه گندم و جو در قالب طرح 
قیمت تضمینی

در دومی��ن روز هفته 100 تن جو دامی، 200 تن 
ذرت دان��ه ای، 300 تن روغن خام، یک هزار و 725 
تن شکر سفید، 4 هزار تن گندم دوروم و 135 هزار 
تن گن��دم خوراکی در تاالر محصوالت کش��اورزی 
ب��ورس کاالی ایران عرضه ش��د. ت��االر محصوالت 
یکش��نبه روز  ای��ران  کاالی  ب��ورس   کش��اورزی 
 8 مرداد م��اه، میزبان عرض��ه 128 هزار و 198 تن 
گندم خوراکی و یک ه��زار و 254 تن جو دامی در 
قال��ب طرح قیم��ت تضمینی بود. ت��االر محصوالت 
صنعتی و معدنی ب��ورس کاالی ایران میزبان عرضه 
200 ت��ن مس مفت��ول، 600 تن م��س کاتد و 20 
هزار تن م��س کم عیار بود. افزون ب��ر این 140 تن 
س��ولفور مولیبدن و 12 تن کنسانتره فلزات گرانبها 
نیز در این تاالر عرضه ش��د. ت��االر صادراتی بورس 
کاالی ای��ران نیز در این روز ش��اهد عرضه 16 هزار 
و 500 ت��ن قیر و گوگرد پاس��تیلی بود. این گزارش 
حاکی اس��ت 63 هزار و 661 ت��ن انواع قیر، گوگرد، 
ل��وب کات، وکی��وم بات��وم، س��الپس واک��س، مواد 
پلیمری و ش��یمیایی نیز در تاالر فرآورده های نفتی 
و پتروش��یمی عرضه ش��د. بازار فرعی بورس کاالی 
ای��ران نیز در این روز عرضه 70 تن آنیلین و متیلن 

دی فنیل دی ایزوسیانات را تجربه کرد. 

نخستین عرضه CSO در بازار 
فیزیکی 

در جلس��ه معامالت��ی روز یکش��نبه 8 مرداد م��اه  
کاالهای آیزوریس��ایکل، ح��الل 404، حالل 410، 
نفتای سنگین تصفیه نش��ده و بلندینگ نفتا حالل 
410 پاالیش نفت شیراز و سی اس او CSO پاالیش 
نفت ش��ازند در رینگ داخلی و حالل 402 پاالیش 
نف��ت اصفهان در رینگ بین الملل عرضه ش��دند. از 
نکات مه��م عرضه های دیروز می توان به نخس��تین 
عرض��ه CSO پاالیش نفت ش��ازند در بازار فیزیکی 
بورس انرژی ایران اشاره کرد که توسط شرکت ملی 
پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی ای��ران در رینگ داخلی 
عرضه ش��د. حجم عرضه 36 هزار ت��ن و قیمت هر 

کیلوگرم از این فرآورده 10 هزار و 61 ریال بود. 

پیش بینی سود 555 ریالی »شپنا«
ش��رکت پاالیش نفت اصفهان نخستین پیش بینی 
درآمد هر سهم س��ال مالی منتهی به 29 اسفندماه 
96 را ب��ا س��رمایه 20 هزار میلی��ارد ریال به صورت 
حسابرس��ی نشده اعالم کرد. ش��رکت پاالیش نفت 
اصفهان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی 
به 29 اس��فندماه 96 را معادل 555 ریال سود اعالم 
کرده اس��ت که در مقایس��ه با سال مالی 95 معادل 
3درصد کاهش را نش��ان می دهد. یادآوری می شود 
»شپنا« س��ود خالص در س��ال مالی منتهی به 30 
اس��فند 95 را مبلغ 11 هزار و 461 میلیارد و 349 
میلیون ریال و س��ود به ازای هر سهم را 573 ریال 

اعالم کرده بود. 

نگاه

دریچه

بیشترین درصد افزایش
پاالی��ش نف��ت تهران در حال��ی عنوان نخس��ت جدول 
بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که توسعه معادن 

و فلزات در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

2,50610.64شتران

1,2366.74ومعادن

1,7736,55غپاک

5,3714,98خلنت

2,4024,98ثامان

22,1974,97قشرین

2,1004,9شیراز

 بیشترین درصد کاهش
سیمان غرب صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
پش��م شیشه ایران در رده دوم این گروه ایستاد. تولیدی مهرام 
هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.93(3,552سغرب
)4.73(5,260کپشیر
)4,66(28,343غمهرا

)4,36(1,908کساپا

)4,32(5,442فباهنر

)4,26(1,124پترول

)3,8(3,317وبیمه

پرمعامله ترین سهم
ملی صنایع مس ایران پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
شناخته ش��د. توسعه معادن و فلزات در رده دوم این گروه 

ایستاد. نورد آلومینیوم هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

21.645 1851فملي
20,900 1236ومعادن
18,784 1544فنوال
18,528 1662فوالد
17,920 2506شتران
17,857 1683وتوصا
17,733 773خزامیا

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را به پرداخت 
ملت به خود اختصاص داد. پاالیش نفت تهران رتبه دوم را 
به دس��ت آورد. تولیدی کاشی تکسرام هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار  گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

21.645 1851فملي
20,900 1236ومعادن
18,784 1544فنوال
18,528 1662فوالد
17,920 2506شتران
17,857 1683وتوصا
17,733 773خزامیا

بیشترین سهام معامله شده
ب��ه پرداخت ملت در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین 
سهام معامله ش��ده را به دست آورد که نورد آلومینیوم در این 
گروه دوم شد و فوالد مبارکه اصفهان در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
94,542 22365پرداخت
44,902 2506شتران
43,641 3262کترام
42,650 4808شبندر
40,058 1851فملي
39,834 5442فباهنر
30,796 1662فوالد

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

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

223656025پرداخت
15441616فنوال
16621588فوالد
32621504کترام
25061458شتران
48081339شبندر
18511302فملی

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

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

53201064ددام
1908954کساپا

2327582خمحور
942471خکمک
1168389خریخت
5371384خلنت
1681336قثابت

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

دکتر قاسم محسنی
عضو شورای عالی بورس

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع
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شماره 844

معاون دولت الکترونیک سازمان 
فن��اوری اطالع��ات با بی��ان اینکه 
الکترونی��ک  دول��ت  اول  ف��از  در 
زیرساخت ها فراهم می شود، گفت 
که با این کار بهانه دستگاه ها درباره 
عدم اتصال و عدم یکپارچه س��ازی 
حل ش��ده تا دستگاه ها عزم جدی 
خود را در دول��ت دوازدهم بر رفع 
مانع تبادل اطالعات یکپارچه سازی 
قرار دهند.  به گزارش ایسنا، فاز اول 
دولت الکترونیکی با فراز و نشیب ها 
و انتقاداتی که به روند آن وارد بود، 
روز سه ش��نبه افتت��اح می ش��ود و 
افتتاح دولت همراه نیز با تصمیمات 
اتخاذ ش��ده در همین زمان اتفاق 
خواه��د افت��اد.  وزی��ر ارتباطات و 
فناوری اطالعات درباره این تصمیم 
گفت: ابت��دا می خواس��تیم دولت 
الکترونیک��ی را ب��ه ص��ورت مجزا 
افتتاح کنی��م و با تأخیر چندماهه 
دولت همراه نی��ز تکمیل و افتتاح 
ش��ود، اما از آنجاکه امروز با تغییر 
ش��یوه زندگی، م��ردم می خواهند 
ب��دون مراجع��ه به م��کان و زمان 
مش��خصی در هر جایی امور خود 
را انجام دهن��د، تصمیم گرفتیم با 
انجام کارها و هماهنگی های فشرده 
و شبانه روز زیرساخت دولت همراه 
را نیز به افتتاح برس��انیم چراکه به 
نفع مردم است که ارائه خدمات در 
بس��تر، قابل دسترسی تلفن همراه 

در سراسر کشور نیز باشد. 

همزمانی افتتاح دولت 
الکترونیک و همراه

رضا باقری اص��ل، معاون دولت 

فن��اوری  س��ازمان  الکترونی��ک 
اطالعات نیز در گفت وگو با ایس��نا 
با اش��اره به علت به تعویق افتادن 
افتتاح ف��از اول دولت الکترونیکی 
گفت: در جلسه  اخیر با حضور وزیر 
ارتباطات و نمایندگان دس��تگاه ها، 
رایزن��ی و نهای��ی کردن فهرس��ت 
سرویس هایی که حاضر شده مهیا 
و مقرر ش��د سه ش��نبه )۱۰مرداد( 
سرویس ها افتتاح شود. در فاز اول 
دولت الکترونیک، همه سرویس ها 
و زیرساخت هایی که در این دولت 
فراهم شده، اطالع رسانی می شود و 
در نهایت مردم می توانند به صورت 
شفاف نگاهی نسبت به امکاناتی که 
در فاز اول برای ش��ان فراهم ش��ده 
داشته باش��ند.  همانطور که وزیر 
الکترونیک  ارتباطات روند دول��ت 

را مش��ابه ش��بکه مل��ی اطالعات 
دانسته بود، باقری اصل نیز درباره 
فاز اول دول��ت الکترونیکی گفت: 
زیرس��اخت های ف��از ی��ک دولت 
الکترونیکی مانند فاز یک ش��بکه 
ملی اطالعات انجام شده و به حدی 
از بلوغ رسیده که دستگاه ها متصل 
شود و سرویس های خود را بیاورند. 
فاز دو نیز تکمیل سرویس هاس��ت 
که البت��ه هنوز درم��ورد زمان آن 

تصمیم گیری نشده است. 
وی در ادام��ه بی��ان ک��رد: در 
الکترونیک��ی  دول��ت  اول  ف��از 
صورت  ب��ه  که  زیرس��اخت هایی 
یکپارچه بود، کال فراهم می ش��ود 
تا بهانه دس��تگاه ها درب��اره عدم 
اتص��ال و ع��دم یکپارچه س��ازی 
حل شود و دستگاه ها عزم جدی 

خود را در دول��ت دوازدهم برای 
رفع مانع تب��ادل اطالعات و مانع 
س��رویس و یکپارچه س��ازی قرار 

دهند. 
دستگاه ها به مرکز ملی 

تبادل اطالعات متصل شدند
الکترونی��ک  دول��ت  مع��اون 
س��ازمان فناوری اطالعات با بیان 
اینکه دول��ت الکترونیک در چند 
الیه ق��رار دارد، توضیح داد: الیه 
اول زیرساخت ها و شبکه است که 
در حال حاضر اکثر دس��تگاه ها به 
مرکز ملی تبادل اطالعات متصل 

شده اند. 
اس��تانداردها  بحث  بعدی  الیه 
و ضواب��ط حاکم بر آن اس��ت، از 
معماری  مل��ی  جمل��ه چارچوب 
و چارچ��وب تعامل پذی��ری ک��ه 

مهیا ش��ده اس��ت. بخ��ش بعدی 
سرویس هایی است که به صورت 
G2G فراه��م و س��رویس هایی 
که به کس��ب و کارها و مردم داده 

می شود. 
س��رویس های  درب��اره  باق��ری 
مختل��ف دول��ت الکترونیک��ی نیز 
توضی��ح داد: G2G یعن��ی مراکز 
ملی تبادل اطالعات، G2Cدولت 
برای کس��ب وکارها و G2B دولت 
برای شهروندان است. برای هر یک 
از این س��رویس ها زیرساخت های 

جداگانه ای فراهم شده است. 
در ای��ن بس��ترها آنچ��ه فراهم 
ش��ده، س��رویس های الکترونیکی 
است و دستگاه هایی که به صورت 
تراکنش��ی و تعاملی سرویس های 
خ��ود را ارائ��ه کرده ان��د، ام��کان 
را  س��رویس ها  یکپارچه س��ازی 
برای مردم فراه��م کرده اند، یعنی 
استعالمات الکترونیکی خود را قرار 
داده و مسیری فراهم شده تا مردم 
از آن بستر به سرویس خود برسند.  
وی ب��ا بیان اینکه زیرس��اختی که 
مهیا شده محدودیت ارائه سرویس 
ندارد، افزود: اکنون ۱۰۶ س��رویس 
در GSBدول��ت وج��ود دارد. ه��ر 
دس��تگاه اگر به سطحی برسد که 
امکان یکپارچه سازی داشته باشد، 
به این بس��ترها متصل می شود. در 
حال حاضر تمامی ۱۰۸ دس��تگاه 
اتص��ال فیزیکی دارن��د؛ در بخش 
GSB اتصال ۱۰۶ س��رویس از ۱۱ 
دس��تگاه از ۱۰۸ دس��تگاه موجود 
انج��ام ش��ده و در س��امانه دولت 
هوشمند اسم دستگاه ها آمده است. 

انتخابات الکترونی��ک هزینه های جانبی 
مانند چاپ تعرفه و عوامل انس��انی را که تا 
چند روز پس از انتخابات در ش��عبه درگیر 
ش��مارش آرا هس��تند کاهش می دهد، اما 
مهم تری��ن دس��تاورد و ویژگ��ی انتخابات 
الکترونیک، س��رعت، صحت و دقت است و 
از مزایای آن ش��مارش لحظه ای اس��ت که 
می توان در لحظه از آخرین نتایج آگاه شد. 
به گزارش ایس��نا، معاون مرکز توس��عه 
دولت الکترونیک و فناوری اطالعات وزارت 
کشور با اعالم آمادگی بخش آی تی وزارت 
کش��ور برای برگ��زاری انتخاب��ات مجلس 
ش��ورای اس��المی س��ال ۱۳۹۸ به صورت 
تمام الکترونیک��ی، این امر را منوط به نظر 
مثبت شورای نگهبان و حمایت فنی وزارت 

ارتباطات دانسته است. 
فرآین��د انتخابات الکترونی��ک دو بحث 
مهم دارد؛ یکی اح��راز هویت رای دهنده با 
کارت ملی که از طریق سرور وزارت کشور 
به صورت آنالین احراز هویت می ش��وند و 
به آنها تعرفه الکترونی��ک می دهند که در 
صندوق اخ��ذ رأی الکترونیک رأی بدهند 

و دیگ��ری آرای صندوق ها ک��ه به صورت 
الکترونیک شمارش خواهند شد. 

برگزاری انتخابات الکترونیکی همچنین 
باعث کاهش خطاهای ش��مارش، افزایش 
سرعت کار و ایجاد شفافیت می شود. در این 
زمینه علیرضا براتی، معاون مرکز توس��عه 
دولت الکترونیک و فناوری اطالعات وزارت 
کشور در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در 
چند س��ال اخیر ۲۴ فرآین��د از ۲۵ فرآیند 
برگ��زاری انتخاب��ات الکترونیکی تنها یک 
فرآین��د اخذ رأی و ش��مارش آرا به صورت 
دستی انجام می ش��ود، گفت: در انتخابات 
مجلس شورای اسالمی گذشته در ۱۴شهر 
انتخاب��ات را به صورت کام��ال الکترونیک 
برگزار کردیم که پایلوت بسیار موفقی برای 
وزارت کش��ور بود و باعث ش��د به برگزاری 
انتخاب��ات به صورت کام��ال الکترونیک در 

کشور در سال های دیگر ترغیب شویم. 
پیش از این محمود واعظی، وزیر ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات از آمادگ��ی این وزارت 
برای برگزاری انتخابات الکترونیک خبر داده 
و گفته بود: ما زیرساخت ها را برای برگزاری 

انتخاب��ات به ص��ورت الکترونی��ک فراهم 
کردیم و ش��بکه ملی اطالعات بستر بسیار 
خوبی اس��ت و امتحان خ��ود را پس داده 
اس��ت از جمله اینکه سرشماری در کشور 
را در بستر ش��بکه ملی داشتیم. به وزارت 
کش��ور و شورای نگهبان اعالم کردیم که از 
نظر زیرس��اخت برای برگزاری الکترونیکی 
انتخابات مشکلی نداریم به هر حال تصمیم 
با وزارت کش��ور و شورای نگهبان است.  به 
گزارش ایسنا، مصوبه هیأت دولت در جلسه 
۱۰خرداد ۱۳۹۶ به برگ��زاری انتخابات به 
صورت کامال الکترونیک��ی رأی مثبت داد 
و تصوی��ب کرد تا یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری 
به صورت کامال الکترونیکی برگزار ش��ود. 
رئیس جمهور در این جلس��ه اع��الم کرد:  
»موضوع برگ��زاری الکترونیکی انتخابات از 
خیل��ی وقت پیش مطرح بوده و با توجه به 
اجرای آزمایش��ی آن در تعدادی از حوزه ها 
در انتخابات قبلی مجلس شورای اسالمی و 
کسب آمادگی های الزم، اجرای الکترونیکی 
انتخابات مهم است«. اما این نخستین باری 

نیست که دولت تصمیم می گیرد انتخابات 
را در ای��ران به ص��ورت الکترونیکی برگزار 

کند. 
نخستین تالش ها برای برگزاری انتخابات 
الکترونیکی به دولت سازندگی بازمی گردد 
و دور دوم انتخاب مرحوم آیت اهلل هاش��می 
رفس��نجانی به عنوان رئیس جمهور. در آن 
زمان هنوز اینترنت به ش��کل فعلی فراگیر 
نبود از همین رو تصمیم گرفته ش��د ابتدا 
از طریق دستگاه فکس اقدام به خوانش آرا 
کنند اما این روش به دالیل مشکالت فنی 
قابل اجرا نبود و پ��س از آن روش خوانش 

نوری برگه های رأی پیش بینی شد. 
ه��ر چن��د ای��ن روش اجرای��ی و پیروز 
انتخابات اعالم ش��د، اما بنا بر اعالم، میزان 
آرای باطله در این انتخابات زیاد بود و نتیجه 
آن ش��مارش دس��تی آرا در دوره های آتی 
بود. با فراگیرتر ش��دن اینترنت و ابزارهای 
الکترونیکی در دنیا، بحث برگزاری انتخابات 
به ص��ورت الکترونیکی نیز داغ تر ش��د و با 
روی کار آم��دن دولت اصالح��ات دوباره از 

سر گرفته شد. 
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آخرین خبرها از برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی سال ۹۸

اخبار

موبوگرام امن نیست
مدیرعامل تلگ��رام در گفت وگو با دو جوان ایرانی 

در خصوص برنامه موبوگرام توضیحاتی ارائه کرد. 
پاول دوروف، مدیرعامل پیام رس��ان روسی تلگرام 
ط��ی ی��ک توییت و در پاس��خ کارب��ری در رابطه با 
وضعیت موبوگرام از وضعیت امنیتی این پیام رسان 
صحبت کرد.  صحبت ه��ای جدید مدیرعامل تلگرام 
در پی صحبت های قدیمی او مبنی بر عدم اس��تفاده 
از نمونه ه��ای کپی برداری ش��ده، آل��وده و قدیمی 
تلگرام است که ممکن است برخی دولت ها اطالعات 
آن را س��رقت کنند و الزم اس��ت تمامی کاربران از 
نس��خه اصلی تلگرام اس��تفاده کنند. در صورتی که 
از پیام رس��ان تلگ��رام اس��تفاده می کنی��د، توصیه 
کارشناس��ان امنیتی هم��واره برای حف��ظ ایمنی و 
س��هولت بیشتر تنها اس��تفاده از نسخه اصلی تلگرام 
بوده اس��ت و تا پیش از این نیز شرکت های معروف 
امنیت��ی توصی��ه کردند که از نس��خه های غیر اصلی 
تلگرام اس��تفاده نکنید چرا که آنه��ا یک تروجان یا 

سارق اطالعات هستند. 

آیفون ۸ با تاخیر در پاییز عرضه 
خواهد شد

قرار بود گوش��ی آیفون ۸ از شهریور ماه وارد بازار 
ش��ود اما برخی از ش��ایعه ها حکایت از این دارند که 

این گوشی با تأخیر عرضه خواهد شد. 
ب��ه نقل از گیکی گجت��ز، طبق گزارش جدیدی از  
»مک اتاکارا«، گوش��ی های آیفون جدید امس��ال با 
تأخیر در مهرماه یا آبان ماه عرضه خواهند شد. اخیرا 
اخباری در خصوص آغاز تولید نمونه های آزمایش��ی 
آیفون ۸ شنیدیم که بر همین اساس می توان نتیجه 

گرفت آیفون ۸ بدون تأخیر عرضه خواهد شد. 
همچنین در گذش��ته ش��ایعاتی منتش��ر شد که 
آیف��ون ۸ دارای ی��ک دکم��ه پاور بزرگ تر اس��ت و 
احتماالً Touch ID درون آن تعبیه می ش��ود، اما 
اتاکارا اعالم ک��رد چنین اتفاقی روی نخواهد داد. بر 
 Touch ID همین اساس شایعات مربوط به تعبیه
در زیر صفح��ه نمایش یا حذف آن در این گوش��ی 

می تواند صحت داشته باشد. 
گوشی جدید آیفون ۸ مجهز به یک صفحه نمایش 
خمیده )OLED( اس��ت و پردازش آن را پردازنده 
جدید A11 اپل بر عهده دارد. پیش بینی می ش��ود 
این پردازنده حدود ۳۰ درصد عملکرد بهتری نسبت 
به پردازنده های قبلی اپل داش��ته باش��د. این گوشی 
همچنین مجهز به یک باتری جدید L ش��کل است 
که عمر بیش��تری دارد.  این گوشی همچنین مجهز 
به دوربین دوگانه اس��ت که به ص��ورت عمودی در 
پشت دستگاه قرار خواهد گرفت. آیفون جدید اپل با 
طراحی جدیدی ارائه خواهد شد که شامل یک قاب 
استیل ضد زنگ و پنل پشتی شیشه ای است.  انتظار 
می رود همراه با گوش��ی آیفون ۸ دو گوش��ی جدید 
آیفون 7S و 7S Plus نیز رونمایی ش��وند. این دو 
گوشی دارای صفحه نمایش LCD هستند اما دارای 
طراحی جدیدی نسبت به گوشی های آیفون 7 فعلی 
هس��تند.  در حال حاضر مش��خص نیست اپل دقیقا 
چه زمانی گوش��ی های جدید خود را عرضه می کند. 
این گوش��ی ها می توانند طبق س��ال های گذشته در 
ش��هریور ماه یا اواسط پاییز وارد بازار شوند. در حال 
حاضر تنها اپل از تاریخ دقیق این زمان مطلع است. 

مشخصات تاییدشده USB نسخه 3.2 
خبر از دوبرابر شدن سرعت می دهند

طبق اخبار تأییدش��ده توسط گروه توسعه دهندگان 
درگاه USB، س��رعت انتقال داده در نس��خه ۳.۲ این 
درگاه دو برابر خواهد ش��د.  گروهی که روی توس��عه 
درگاه USB کار می کند، روز گذشته مشخصات نسخه

USB 3.2  را تأیی��د کرد. تفاوت اصلی این نس��خه با 
نس��خه قبلی )۳.۱(، اضافه ش��دن عملکرد همزمان و 
جداگانه میزبان و دستگاه است. این عملکرد به معنی دو 
 SuperSpeed برابر شدن پهنای باند روی کابل های
نوع C موجود است. به زبان ساده تر، سرعت این درگاه 
ارتباطی روی کابل های SuperSpeed نوع C موجود 
در ب��ازار تا دو برابر افزایش خواه��د یافت.  پورت های 
USB 3.1 ب��ا هدف اس��تفاده تک کانال��ه از آنها بین 
میزبان و دس��تگاه های دیگر طراحی شده اند. از طرفی 
دیگ��ر، کابل ه��ای SuperSpeed ب��رای ارتباط��ات 
دوکاناله طراحی ش��ده اند. البته تاکنون از این قابلیت 
بهره چندانی برده نش��ده اس��ت چرا که مش��خصات 
سخت افزاری دستگاه های رایج، به آنها امکان پشتیبانی 
از کارکرد دوکاناله را نمی دهد.  مشکل یادشده به زودی 
به لطف قابلیت های جدی��د درگاه USB 3.2 برطرف 
 USB می شود. همه دستگاه های جدیدی که از درگاه
نس��خه ۳.۲ بهره می برند، قرار اس��ت از قابلیت ارتباط 
دو کاناله پشتیبانی کنند و این قابلیت، امکان دستیابی 
ب��ه س��رعت دو برابر در کابل ه��ای موج��ود را فراهم 
می کند.  کابل های USB فعلی که نسل اول کابل های 
SuperSpeed محس��وب  می شوند، قرار است از نرخ 
تبادل داده تا ۱۰ گیگابیت بر ثانیه پشتیبانی کنند که 
پیشرفت قابل توجهی نسبت به نرخ ۵گیگابیت بر ثانیه 
کنونی محسوب می ش��ود و در کابل های نسل ۲، نرخ 
تبادل داده تا مرز ۲۰ گیگابیت بر ثانیه نیز خواهد رسید. 

اخبار

 آغاز فصل تنوع
در سرویس های اینترنتی

ارائه س��رویس های متن��وع بر بس��تر اینترنت در 
ایران ش��روع فصلی تازه در ش��بکه های ارتباطی به 
ش��مار می آید. این فرصت ویژه ب��ه کمک راه اندازی 
شبکه ملی اطالعات و تغییر هزینه های دسترسی به 
اینترنت و توسعه پهنای باند داخلی به وجود آمده و 

بی شک به نفع کاربر تمام خواهد شد. 
نگاه��ی به تاریخچ��ه ارائه این س��رویس های تازه 
نشان می دهد ارائه س��رویس های اینترنتی در میان 
بس��یاری از اپراتوره��ای مخابراتی یک امر مرس��وم 
اس��ت. نزدیک به یک دهه پیش، با شروع مهاجرت 
کاربران اینترنتی از ش��بکه ارتباطی سنتی به شبکه 
م��درن، اپراتوره��ای مخابرات��ی تصمی��م گرفتند با 
ارائه چنین بس��ته هایی همچنان بازار خدمات خود 
را داغ نگ��ه دارند. به عنوان نمون��ه برخی از اپراتورها 
در ام��ارات متحده عربی اعالم کردند کاربرانی که از 
آنان گوش��ی تلفن همراه بلک ب��ری خریداری کنند، 
می توانند ۲ گیگ فضا بر س��رور این اپراتور دریافت 
کنن��د. به این ترتیب کاربر برای تعداد مش��خصی از 
پیامک ها، تماس ه��ا و حتی برخی اپلیکیش��ن های 

ارتباطی هزینه ای پرداخت نمی کرد. 
در این بازی برد- برد عالوه بر س��ود کاربر، اپراتور 
هم مش��تری خ��ود را حفظ می کرد و می توانس��ت 
در ب��ازار رقاب��ت دوام بیاورد. این الگ��و در آمریکا و 
اروپا با گوش��ی های اپل و سایر نشان های مطرح نیز 
دنبال می ش��ود و نتایج مثب��ت زیادی هم برای آنان 
به همراه آورده اس��ت. الزمه ارائ��ه چنین خدماتی، 
توسعه زیرساخت و افزایش پهنای باند کشورهاست 
و در صورت عملی شدن عالوه بر ثروت آفرینی برای 
اپراتورها می تواند به گسترش کسب و کارهای مبتنی 
بر اینترنت و اش��تغال زایی منجر ش��ود. در ایران نیز 
اپراتوره��ای مجازی یا هم��ان MVNO در بخش 
اپرات��ور همراه و برخی اپراتورهای ثابت اقدام به ارائه 
خدمات و س��رویس های مش��ابهی کرده اند و سعی 
دارن��د ب��ه این ترتیب ب��ازار خ��ود را داغ نگه دارند. 
افزای��ش تعداد رقب��ا و تنوع خدمات و س��رویس ها 
می تواند از یک س��و زمینه ساز خروج بازار این حوزه 
از انحصار و رس��یدن به رقابت کامل شود و از سوی 
دیگر ه��م باعث افزایش عالقه من��دی کاربران برای 

استفاده از این خدمات خواهد شد. 

سرورهای تلگرام به ایران منتقل شد
وزی��ر ارتباطات گف��ت در نتیجه جلس��اتی که با 
مدی��ران تلگرام داش��تیم، برخی از س��رورهای این 

شبکه اجتماعی به کشور منتقل شده است. 
محمود واعظی روز گذش��ته در حاش��یه مراس��م 
افتتاح نخس��تین پ��ارک علم و فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات، با اش��اره به برگزاری جلس��ات فش��رده با 
مدیران تلگرام درباره انتقال س��رورهای آن به ایران 
گف��ت: در نتیجه جلس��اتی ک��ه با مدی��ران تلگرام 
داش��تیم، برخی از سرورهای این شبکه اجتماعی به 
کش��ور منتقل شده و قرار است در آینده نزدیک این 
ش��رکت، شبکه توزیع یا انتقال محتوا یا CDNهای 

خود را نیز به ایران منتقل کند. 
واعظ��ی با ب��زرگ توصی��ف کردن موض��وع ورود 
س��رورهای تلگرام به کشور نسبت به ادامه مذاکرات 

با مدیران تلگرام ابراز امیدواری کرد. 
واعظ��ی ب��ا گالی��ه از صحبت ه��ای اخی��ر برخی 
مس��ئوالن درباره انتقال س��رورهای تلگرام به کشور 
گف��ت: برخی با حرف ه��ای غیرتخصصی خود در به 
انجام رس��یدن مذاک��رات ما اختالل ایج��اد کردند. 
اج��ازه بدهید م��ا گام ب��ه گام مذاکرات مان را پیش 

ببریم. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در بخش دیگری 
از س��خنانش با اعالم اینکه فرودگاه پیام، مسافربری 
می شود، گفت: با توجه به مذاکرات و هماهنگی هایی 
که صورت گرفته، مقرر شد که فرودگاه پیام کرج به 
صورت مسافربری تبدیل شود که البته ممکن است 
این اقدام به صورت مرحله به مرحله مثال ابتدا برای 

زوار و سایر استفاده ها در نظر گرفته شود. 
او افزود: امیدواریم مس��افربری شدن فرودگاه پیام 
همراه با رونق اقتصادی و ایجاد اش��تغال در اس��تان 
الب��رز در منطقه ویژه اقتصادی پیام ش��ود که امروز 

همه بسترها برای آن فراهم شده است. 

TeamViewer  دسترسی کاربران 
ایرانی را مسدود کرد

 ،TeamViewer GmbH آلمان��ی  ش��رکت 
توس��عه دهنده نرم اف��زار محبوب کنت��رل، هدایت و 
تعمیر از راه دور کامپیوترها، از روز گذشته دسترسی 
کاربرانی با IP ایرانی را به این نرم افزار مسدود کرده 
اس��ت؛ TeamViewer به آن دسته از کشورهایی 
ک��ه ف��روش محصول یا پش��تیبانی و ارائ��ه هرگونه  
خدم��ات به آنه��ا منجر ب��ه نقض قوانی��ن صادرات 
اتحادی��ه اروپا ی��ا ایاالت متحده آمریکا توس��ط این 
شرکت شود یا به هر نحو ارائه خدمات به آنها مطابق 
قوانین سیاس��ت خارج��ی اتحادیه اروپا ی��ا قوانین 
صادرات آمریکا ممنوع باشد، سرویس دهی نمی کند. 
البت��ه باید خاطرنش��ان کرد که در ح��ال حاضر، 
دسترسی کاربران برخی از ارائه دهندگان اینترنت به 

سرویس TeamViewer امکان پذیر است. 

فنــاوری خالق

کامپیوتر آل این وان پاویلیون جدید اچ پی برای رقابت با سرفیس استودیو معرفی شد.
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 طبق آمار منتشره از سوی گمرک، واردات 
خودرو و قطعه نقش اساسی در تغییر معادالت 
تجارت خارجی طی چهارماهه امس��ال داشته 
اس��ت؛ به طوری  که واردات خ��ودرو و قطعات 
منفصله در کنار دیگر کاالهای مصرفی منجر 
به رش��د 24درصدی کل واردات به کش��ور در 
مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته شده 
اس��ت. بنابراین به صراحت می توان گفت برای 
نخس��تین بار خودرو و قطع��ات منفصله نقش 
مهم و عمده ای در تج��ارت خارجی ایران ایفا 
کرده و روند صعودی واردات به کشور را منجر 
شده است. به گزارش »دنیای اقتصاد«، به این 
ترتیب به دنبال روند صع��ودی واردات، برخی 
کارشناس��ان دلیل بسته ش��دن ثبت سفارش 
واردات خودرو از 20 روز گذش��ته را بی ارتباط 
ب��ا این موضع نمی دانند و تاکی��د دارند که در 
شرایط فعلی، مس��ئوالن صنعتی کشور برای 
توق��ف بی رویه واردات خ��ودرو ظاهرا چاره ای 
جز اقدام مذکور نداش��ته اند، ام��ا به رغم آنکه 
به نظر می رس��د هدف سیاست گذار صنعتی و 
تجاری کش��ور از توقف ثبت س��فارش واردات 
خودرو به ص��ورت مقطعی، اثرگ��ذاری بر آمار 
تجارت خارجی کشور در ماه های آینده است، 
اما آنگونه که مشخص است این اقدام راهکاری 
بنی��ادی و اصول��ی به منظور کنت��رل واردات 

خودرو به کش��ور نمی تواند باشد. بر این اساس 
بسته شدن سایت ثبت س��فارش در شرایطی 
ص��ورت می گیرد که وزارت صنعت از اواس��ط 
سال گذش��ته بحث »دس��تورالعمل و ضوابط 
واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت های 
خودروساز خارجی« را تهیه کرد؛ براساس این 
دستورالعمل، واردات خودرو منوط به تولید و 
سرمایه گذاری خودروسازان خارجی در کشور 
می شود؛ بنابراین در صورتی   که هر خودروساز 
خارجی تمایل دارد محصوالت خود را به بازار 
ایران صادر کند باید در ایران نیز سرمایه گذاری 
کند. به این ترتی��ب در حال��ی وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت قصد کنت��رل واردات خودرو 

از طری��ق این دس��تورالعمل را دارد و به نوعی 
خواهان س��اماندهی واردات خودرو اس��ت که 
آم��ار واردات قطع��ات منفصله به کش��ور نیز 
اگرچه بیانگر روشن بودن موتور تولید است، اما 
نگرانی هایی را نیز ایجاد کرده اس��ت؛ به طوری 
 که عنوان می ش��ود حجم باالی واردات قطعه 
به کش��ور به دلیل افزایش محصوالت تولیدی 
خودروس��ازان داخلی و چینی است حال آنکه 
بررس��ی ها نش��ان دهنده تغییر مس��یر برخی 
واحدهای قطعه سازی از تولید به واردات است، 
بنابراین بخش عمده ای از قطعات وارد شده به 
کشور به نظر می رسد که از ناحیه واردات قطعه 
از سوی قطعه سازان و واحدهای متفرقه صورت 

می گیرد؛ موضوعی که به عقیده کارشناس��ان 
نیازمند بررس��ی بیش��تر از س��وی مسئوالن 

صنعتی کشور است. 
 به گزارش پدال نیوز، در این زمینه می توان 
به آمار تجارت خارجی کش��ور در چهار ماهه 
نخست س��ال  جاری نگاهی انداخت. براساس 
ای��ن آمار »قطع��ات منفصله تولی��د خودرو با 
س��اخت داخل 14درصد« 36/7درصد افزایش 
را نس��بت به مدت مشابه سال گذشته داشته 
اس��ت؛ در این میان واردات »قطعات منفصله 
تولید خودرو با س��اخت داخل 50درصد« نیز 
رشد 102/7درصدی را نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذشته به خود دیده است، اما دو بخش 
موث��ر دیگر بر آم��ار تجارت خارجی کش��ور، 
واردات خودروهای س��واری اس��ت؛ به طوری 
ک��ه واردات خودروهای هیبری��دی 1500 تا 
200 سی سی به کشور با رشد 1855درصدی 
مواجه شده اس��ت؛ پس از این واردات وسایل 
نقلیه موتوری با حجم 1500 تا 2000 سی سی 
نیز رشد 129/9درصدی را به خود دیده است. 
مجموع این موارد موجب ش��ده بخش خودرو 
اثر بس��یاری در آمار تجارت خارجی به کشور 
داش��ته باش��د؛ موضوعی که به نظر می رس��د 
نیازمند بررس��ی جزییات بیش��تر آمار توسط 

کارشناسان است. 

نیسان با وجود قیمت در حال افزایش 
مواد اولیه، تاثیرات منفی بازار ارز و رشد 
کندتر از حد انتظار در بازارهای کلیدی، 
مطاب��ق برنامه مالی مورد نظر خود پیش 

رفته است. 
ژاپ��ن  در  نیس��ان  ف��روش  افزای��ش 
45,6درصد، در ایاالت متحده 1,2درصد 
که بیش��تر از افزایش فروش کل صنعت 
خودرو در ایاالت متحده اس��ت، در چین 
5,3درص��د، در اروپ��ا 1,1درص��د و در 
بازارهای دیگر از جمله آس��یا، اقیانوسیه، 
آمری��کای التین، خاورمیان��ه و آفریقا تا 

1,2درصد است. 
شرکت نیسان موتور روزگذشته نتایج 
مالی س��ه ماه��ه 2017 را اعالم کرد. 
نیس��ان با درآمد خالص 2,76 تریلیون 
ین، موف��ق به کس��ب 153,3 میلیون 
ین س��ود عملیاتی ش��د. این نتایج در 
مجموع همسو با انتظارات شرکت برای 
نخستین دوره سه ماهه بودند و نیسان 
در باقی ماه های س��ال با معرفی منظم 
محصوالت س��ود بیشتری را پیش بینی 

می کند. 
 نکات برجسته نخستین دوره

 سه ماهه سال مالی ۲۰۱7
در ج��دول زی��ر نتای��ج مالی نیس��ان 
در دوره س��ه ماهه منته��ی به 30 ژوئن 
2017 خالص��ه ش��ده اس��ت )در مورد 
چی��ن،  در  مش��ترک  س��رمایه گذاری 
محاس��بات با متد حسابداری ارزش ویژه 
صورت گرفته است(. سود عملیاتی نسبت 
به سال گذشته 12,8درصد کاهش یافته 
اس��ت. این ام��ر عمدتا به دلی��ل عواملی 
نظیر واگذاری س��هام شرکت قطعه سازی 
کالسونیک کنس��ی، افزایش قیمت مواد 
اولی��ه و تاثیرات منفی ب��ازار ارز رخ داده 
اس��ت. درآمد خالص نیس��ان 1,1درصد 
کاهش یاف��ت. با افزودن عملکرد س��هم 
نیس��ان در س��رمایه گذاری مشترک در 
چین، س��ود عملیاتی به 185,7 میلیون 
ین و درآم��د خالص ب��ه 3,03 تریلیون 
می رس��د که این ترکیب، حاش��یه سود 

6,1درصدی را نشان می دهد. 

عملکرد فروش
در  نیس��ان  اول  ماه��ه  س��ه  دوره  در 
مجموع یک میلیون و 351 هزار دس��تگاه 
خودرو به فروش رس��اند که بیانگر 5درصد 

افزایش فروش است. با از سرگیری فروش 
خودروهای کالس Kei، فروش نیسان در 
ژاپن همچنان رو ب��ه  افزایش بوده و تقاضا 
برای خودروه��ای صفر افزای��ش می یابد. 
این خودروه��ا ش��امل خودروهایی مانند 
نیس��ان نوت e-Power و سرنا با فناوری 
رانندگی خودران می شوند. فروش نیسان با 
45,6درصد افزایش به 131 هزار دس��تگاه 
رسید که باعث شد س��هم نیسان در بازار 
با 2,6درصد افزایش به 10,9درصد برسد. 
فروش نیسان در ایاالت متحده با 1,2درصد 
افزایش به 403 هزار دس��تگاه رس��ید که 
مع��ادل 0,4درصد افزایش س��هم ب��ازار و 
رس��یدن آن به 9,1درصد اس��ت. تقاضای 
چش��مگیر برایSUVهایی مانند روگ و 
روگ اسپورت که اخیرا رونمایی شده است، 
همچنان ادامه دارد. فروش نیسان در چین 
که آمار آن بر حسب سال تقویمی منتشر 
می شود با 5,3درصد افزایش به 314 هزار 
دستگاه رس��ید. سهم نیسان در بازار چین 
در این دوره س��ه ماهه همچنان 4,7درصد 
بدون تغیی��ر باقی ماند.  در اروپا )ش��امل 
روس��یه( فروش نیسان در مجموع به 185 
هزار دستگاه رس��ید که بیانگر 1,1درصد 

افزایش فروش اس��ت. ب��ا در نظر نگرفتن 
روسیه، فروش نیس��ان 0,2درصد کاهش 
یافت و به 162 هزار واحد رسید. دلیل این 
امر عمدتا خروج مدل های پیشین و معرفی 
مدل های جدید به بازار اروپا مطابق برنامه 

نیسان است.
 س��هم نیس��ان در بازار اروپ��ا همچنان 
3,6درص��د بدون تغیی��ر باقی مان��د.  در 
بازارهای دیگر از جمله آس��یا، اقیانوس��یه، 
آمریکای التین، خاورمیانه و آفریقا با وجود 
تقاضای ناپایدار در بعض��ی بازارها، فروش 
نیس��ان با 1,2درصد افزایش به 188 هزار 

دستگاه رسید. 

دورنمای آینده
همانطور که در ماه مه گذش��ته اعالم 
شد، شرکت نیسان پیش بینی می کند در 
سال مالی 2017، 5,83 میلیون دستگاه 

خودرو به فروش برساند. 
پیش بینی می ش��ود  مدل های��ی مانند 
روگ اس��پورت، مدل به روزشده قشقایی 
و  ایکس تریل، کیکس، ناوارا و مدل کامال 
جدی��د لیف در مجموع در رش��د فروش 
نیسان در سال 2017 تاثیرگذار باشند. 

نیسان نتایج مالی سه ماهه دوم ۲۰۱7 را اعالم کرد

نقش خودرو در منفی شدن آمار تجارت خارجی
اخبار

وزارت صنعت زودتر تکلیف 
ثبت سفارش خودروهای وارداتی را 

مشخص کند
یک فعال خودرو اعالم کرد که توقف یا ممنوعیت 
واردات خ��ودروی خارج��ی نیازمن��د مصوبه هیات 

وزیران است. 
ب��ه گ��زارش ایلن��ا، وی در خص��وص توقف ثبت 
سفارش خودرو گفت: امیدوارم وزارت صنعت هرچه 
زودت��ر تکلیف واردات خ��ودرو را مش��خص کند یا 

حداقل زمان بازگشایی سایت را اعالم کنند. 
همچنین محمد مرتضایی ادامه داد:  مسئوالن باید 
ای��ن موضوع را در نظر داش��ته باش��ند که خودرو یک 
کاالی خاص اس��ت و قش��ر بزرگی از فعاالن اقتصادی 
با آن س��ر و کار دارد و به طور حت��م این اتفاقات روی 
زندگی و معیش��ت آنه��ا تاثیر خواهد گذاش��ت.  وی 
ادامه داد: با توجه به عدم اطالع رس��انی مناسب در این 
خصوص، بازار خودروهای وارداتی اندکی متزلزل شده، 
همچنین وجود شایعات مختلف باعث شده که فعاالن 
این حوزه احساس نگرانی کنند.  مرتضایی در خصوص 
تاثیر تصمیمات دولت ب��ر واردات خودروی رنو گفت: 
تاکنون خودروهای واردات��ی رنو تحت تاثیر این اتفاق 
ق��رار نگرفته اند، اما در صورت ت��داوم این امر مطمئنا 
شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.  وی در پایان تصریح 
کرد: افزایش قیمت محصوالت رنو به سبب نوسانات ارز 
و باال رفتن قیمت خودرو توسط شرکت مادر بوده است. 

ایرانیان رده نخست اتالف وقت در 
ترافیک را از آن خود کردند

براس��اس آخرین گزارش مؤسس��ه نامبی��و، ایران 
نخس��تین کش��ور و تهران نهمین کالن شهر دنیا در 
زمینه اتالف وقت ش��هروندان در ترافیک ش��ناخته 

شدند. 
ب��ه گزارش زومیت، براس��اس رده بندی مؤسس��ه 
تحقیقات��ی نامبی��و  )Numbeo(، ای��ران در میان 
58 کش��ور مورد بررس��ی، رده نخس��ت اتالف وقت 
ش��هروندان در ترافی��ک را به خ��ود اختصاص داده 
اس��ت. براس��اس آخرین گ��زارش این مؤسس��ه  که 
مربوط به تیرماه سال جاری است، مردم ایران به طور 
متوس��ط برای هر مسیر خود از مبدأ تا مقصد، بیش 
از 50 دقیق��ه زم��ان در ترافیک ه��در می دهند و از 
این بابت در جایگاه نخس��ت جهان ق��رار گرفته اند. 
روس��یه و مصر ب��ه ترتیب با می��زان هدررفت 49.5 
دقیقه و 47.6 دقیقه، در جایگاه های دوم و سوم این 
رده بندی قرار دارند. در انتهای این جدول کشورهای 
اتریش، لیتوانی و اسلوونی قرار دارند که به ترتیب با 
هدررفت 28.86، 28.6 و 27.1 دقیقه از زمان مفید 
روزانه شهروندان، جزو پربازده ترین کشورها در حوزه 

حمل و نقل به شمار می آیند. 
کش��ورهای مهمی مث��ل هند با زم��ان هدر رفت 
46.61 دقیق��ه، چی��ن ب��ا 43.43 دقیق��ه و ایاالت 
متح��ده آمری��کا ب��ا 34.78 دقیق��ه، ب��ه ترتیب در 
جایگاه های پنجم، دهم و س��ی و سوم این رده بندی 
قرار دارن��د. از لحاظ میزان آلودگی ناش��ی از تولید 
گاز دی اکس��یدکربن در مقایس��ه با می��زان ترافیک 
خودروه��ای در ح��ال ت��ردد، کش��ورهای آفریقای 
جنوبی، مصر و قطر در رتبه اول تا س��وم قرار دارند. 
ایران نیز با وجود بیش��ترین هدررفت زمان به واسطه 
ترافیک، از لحاظ تولید گاز CO2، در جایگاه ششم 

قرار گرفته است. 
اما در میان کالن ش��هرهای جهان، شهر کلکته در 
هند که س��اکنانش به طور متوسط 66.88 دقیقه از 
وقت روزانه خ��ود را در ترافیک ه��در می دهند، در 
جایگاه اول است. شهر داکا، پایتخت کشور بنگالدش 
ب��ا زم��ان 59.42 دقیق��ه در جای��گاه دوم و بمبئی 
هندوس��تان با زمان هدررفت 58.98 دقیقه در رده 
س��وم، عنوان دیگر ش��هرهای پرترافیک جهان را به 

خود اختصاص داده اند. 
ش��هر تهران با متوس��ط 55.07 دقیق��ه هدررفت 
زمان ش��هروندان در ترافیک های س��نگین پایتخت، 

جایگاه نهم را به خود اختصاص داده است. 
 

نخستین خودروی الکتریکی تویوتا 
با ویژگی های منحصربه فرد

ظاه��را تویوت��ا در ح��ال برنامه ری��زی ب��رای تولید 
نخس��تین خودروی تم��ام الکتریکی در س��ال 2022 
بوده و برنامه هایی ب��رای ارائه این خودرو با ویژگی های 
منحصربه فرد دارد.  به گزارش تابناک به نقل از روزنامه 
Chunichi Shimbun، محص��ول الکتریکی آینده 
تویوتا از باتری های حالت  جامد پیش��رفته ای اس��تفاده 
خواهد ک��رد و قادر خواه��د بود تنه��ا در چند دقیقه 
شارژ ش��ود. به عالوه گفته شده این خودرو از پلتفرمی 
سفارشی استفاده خواهد کرد و محدوده حرکتی آن در 
ح��د بهترین های کالس خود خواهد بود.  گفته ش��ده 
تویوتا در حال آماده ش��دن ب��رای عرضه این خودرو در 
بازار ژاپن و در س��ال 2022 است. سخنگوی تویوتا در 
مصاحبه با رویترز از ارائه اطالعات در این  باره خودداری 
کرد.  تویوتا سال پیش اعالم کرد که عالوه بر خودروهای 
هیدروژنی، توسعه خودروهای الکتریکی را نیز به دلیل 

روند کنونی صنعت خودرو استارت خواهد زد. 

اخبار

ایران، سکوی جهش پژو شد
 ش��رکت پ��ژو س��یتروئن در تازه تری��ن گزارش 
نیم س��ال 2017، آمارهای قابل  توجهی در مورد 
ف��روش محصوالت این گروه صنعت��ی در ایران و 

دیگر کشورها ارائه کرد. 
به گ��زارش »عصر خودرو«، طبق گزارش��ی که 
به ط��ور آنالین در اختیار س��هامداران قرار گرفته، 
ای��ن ش��رکت در نیمس��ال 2017، مبل��غ 158 
میلیون یورو در ایران س��رمایه گذاری کرده است. 
س��رمایه گذاری این ش��رکت فرانس��وی در قالب 
جوینت ونچ��ر با ایران خودرو در ش��رایطی اس��ت 
که به نظر می رس��د مبلغ یادشده مس��تقیما وارد 
ش��رکت ایکاپ نش��ده و پژو 158 میلیون یورو را 
ب��ا بدهی ایران خودرو بر س��ر ع��دم  پرداخت حق 
لیس��انس در دوران تحریم تهاتر کرده است. دیگر 
نکته قاب��ل اهمیت این گزارش ثبت رکورد جدید 
پژو – س��یتروئن در کس��ب سود خالص از فروش 
محصوالت این گروه صنعتی اس��ت، به طوری  که 
فروش خودروهای این شرکت با رشد 6/3درصدی 
مواجه شده و سود خالص آن نیز به 26/1 میلیارد 
یورو رسیده است. براساس گزارش یادشده درآمد 
این گروه 5 درصد نی��ز افزایش یافته و به 17/29 

میلیارد یورو رسیده است. 
گزارش س��ود خالص و فروش پژو سیتروئن در 
ش��رایطی اعالم شده که این شرکت در بسیاری از 
کشورها قادر به فروش محصوالت خود نبوده و با 
زیان های قابل  توجهی روبه رو شده است، به طوری 
 که در گزارش عملکردی این ش��رکت فرانس��وی 
بسیاری از محصوالت با رشد منفی همراه هستند. 
به عنوان مث��ال نیمه نخس��ت 2017 محصوالتی 
همچ��ون 108، 308، 301، 2008، 208، 408، 
508 در مقایس��ه با نیمسال 2016 با افت فروش 
روب��ه رو بودند و دیگر محصوالت همانند 5008 یا 
3008 با اندک رشدی مواجه شدند، اما آنچه منجر 
به ثبت رکورد جدید سوددهی این شرکت در بازه 
زمانی مذکور شده با نادیده گرفتن رشد تولید دو 
خ��ودروی ون traveler و 4008، مرب��وط به دو 
محصول 206و 405 اس��ت. شرکت پژو در فروش 
خودروی 206 در نیمه نخست سال جاری میالدی 
حدود 1243درصد رش��د را به ثبت رسانده و در 
فروش خودروی 405 نیز رش��دی 1656درصدی 
را تجربه کرده اس��ت. با این حس��اب در شرایطی 
دیگ��ر محصوالت این ش��رکت فرانس��وی با افت 
مواجه ش��ده که فروش دو خودروی 206 و 405 
به تنهای��ی منجر به جهش ناگهانی این ش��رکت 
بر س��کوی پرفروش های خودروسازی جهان شده 
اس��ت؛ بنابراین به تعبیر برخی کارشناسان، ایران 
که م��کان فروش اصلی این دو خودرو فرانس��وی 
اس��ت تاثیر فراوانی در رکوردهای دس��ت نیافتنی 

پژو داشته است. 

مدیرعامل سایپایدک خبر داد
رشد 73درصدی فروش قطعات 
یدکی سایپا در تیر ماه سال جاری

مدیرعامل سایپایدک از رش��د 73درصدی فروش 
قطعات یدکی در تیر ماه سال جاری نسبت به مدت 

مشابه سال قبل خبر داد. 
مهندس علیشاهی اظهار کرد: شرکت سایپایدک در 
چهار ماه سپری ش��ده از سال 96 به منظور تدارک، 
تأمین و توزیع قطعات یدکی در سراسر کشور تالش 
گسترده ای به عمل آورده است. با توجه به اینکه یکی 
از اهداف اصلی شرکت سایپایدک ارائه خدمات پس 
از فروش با کیفیت، سرعت مطلوب و قیمت منصفانه 
به خودروهای س��واری گروه خودروس��ازی س��ایپا و 
همچنین تأمین قطعات یدکی و افزایش س��هم بازار 
این قطعات است، در این راستا با برنامه ریزی منسجم 
و عملکرد خوب زنجیره تأمین از جمله ش��رکت های 
سازه گستر و مگاموتور، شاهد رشد میزان فروش در 
دوره زمانی چهار ماهه سال 96 نسبت به مدت مشابه 

سال 95 هستیم. 
وی با اشاره به اینکه این رشد در نتیجه استفاده از 
طرح های متن��وع فروش و بهبود زنجیره تأمین بوده 
است، گفت: در چهار ماه گذشته میزان فروش قطعات 
یدکی نس��بت به مدت مشابه در س��ال 95 بیش از 

37درصد رشد داشته است. 
مدیرعامل سایپایدک در بخش دیگری از سخنانش 
به کاهش زمان متوس��ط انتظار درخواست تا ارسال 
قطعه به نمایندگی ها اشاره کرد و اظهار داشت: بهبود 
فرآیندهای نگهداری و ارسال قطعات، تغییر ساختار 
بازرگانی و انجام فعالیت های تخصصی در هر مدیریت، 
تعامل بهتر با تأمین کنندگان و تأمین اعتبار برای خرید 
قطعات با کیفیت موجب کاهش زمان انتظار مشتری 
برای دریافت قطعه در نمایندگی ها شده است که بر 
این اساس انتظار می رود شاهد افزایش رضایت بیش از 

پیش مشتریان از خدمات پس از فروش باشیم. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در فصل تابس��تان و افزایش 
س��فرهای تابستانی حجم درخواست ها برای دریافت 
قطعات یدکی افزایش خواهد یاف��ت، ابراز امیدواری 
ک��رد با تالش کارکنان فع��ال در بخش های مختلف 
حوزه بازرگانی، اهداف پیش بینی ش��ده تا پایان سال 

96 محقق شود. 

تازه های خودرو

تویوتا باتری های جامد را تا سال ۲۰۲۰ وارد بازار می کند.



محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس اسبق اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کسی که از او به عنوان گزینه پست وزارت 
امور اقتصادی و دارایی یاد می ش��ود، در جش��ن کلی خودکفایی در تولید 

ش��کر که در اتاق ایران برگزار ش��د، بهره وری 
را کلید و رمز رش��د اقتصادی پایدار در اقتصاد 
ایران برشمرد و افزایش بهره وری در تولید شکر 
را قابل تعمیم به دیگر تولیدات کش��اورزی در 

ایران دانست. 
 به گ��زارش تجارت نی��وز، نهاوندیان گفت: 
»ثبت رکورد در تولید ش��کر نش��ان می دهد 
می توانی��م با تکیه بر مناب��ع موجود محصول 
بیش��تری داشته باشیم و این معجزه بهره وری 
است و البته باید توجه داشته باشیم که ما باید 
برای تولیدات مان بازار پیدا کنیم، چرا که تولید 

بدون بازار به معنای خسران است.«
 نهاوندیان توفیق بزرگ در افزایش بهره وری 

در تولید شکر در کشور را ناشی از بهبود تعامالت تجاری و اقتصادی ایران با 
بازارهای خارجی می داند. وی در ادامه گفت: »کار بزرگی که در برجام انجام 

شد این بود که دیوارهای بلندی که بر سر راه تعامالت ما بود شکست.«

رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین با اش��اره به اینکه بخش کشاورزی 
توانس��ته در تولید چغندر قند و شکر عملکرد بسیار مناسبی داشته باشد، 
گفت: »عملکرد تولید چغندر قند از ۳۱ تن در هکتار در س��ال ۸۷ به ۵۳ 
ت��ن در هر هکت��ار در حال حاضر رس��یده، 
ضمن اینکه تولید شکر نیز از ۴.۳ تن در هر 
هکتار به ۷.۶ تن در هر هکتار رسیده که این 

دستاوردها مایه مباهات است.«
نهاوندیان با اشاره به اینکه یک سوم رشد 
اقتصادی باید از رشد بهره وری حاصل شود، 
گفت: »متاس��فانه هنوز این مس��ئله تحقق 
نیافته است، اما گزارش��اتی که امروز در این 
جلس��ه مطرح شد نشان می دهد که این کار 
ش��دنی است و می شود با اس��تفاده بهینه از 

منابع موجود، بازده کار را باالتر برد.«
نهاوندیان ادام��ه داد: »تکیه دولت باید بر 
بخش خصوصی باشد، وگرنه دولت به تنهایی 
نمی توان��د کاری از پیش ببرد. این موض��وع را می توانیم با توجه به درآمد 
سرانه نفتی ایرانی ها در نظر بگیریم که همین حاال هم کمتر از سال ۱۳۵۸ 

است.«

آمازون که از بزرگ ترین خرده فروش��ی های آنالین است، تأیید 
کرده که س��هام و فروش مواد غذایی خود را در هند به طور بالقوه 
گس��ترش و کسب و کار خود را در اقتصاد رشد می دهد؛ جایی که 

در یک نبرد دش��وار ب��ا رقیب خانگی 
فلیپکارت قرار می گیرد. 

به گزارش ایانا از س��ایت »رویترز«، 
بن��ا به گفته آم��ازون، دول��ت فروش 
برنامه های غذای��ی اش را تأیید کرده، 
ام��ا ای��ن خرده فروش ب��زرگ آنالین، 
در م��ورد جزییات مطلبی اعالم نکرده 

است. 
اما ب��ه گفته منبع��ی در این مورد، 
آم��ازون در نظ��ر دارد ۵۰۰ میلی��ون 
دالر ع��الوه ب��ر ۵میلی��ارد دالری که 
پیش��تر در بخ��ش مواد غذایی در هند 
س��رمایه گذاری کرده بود، در این کار 

هزینه کند. 
البته ناگفته نماند که گوشی های هوشمند ارزان قیمت، افزایش 
نفوذ اینترنت و تخفیف ها باعث افزایش خرید داخلی آنالین برای 

اغلب کاالها از جمله وس��ایل الکترونیکی و لباس ها و مواد غذایی 
در هند شده است. 

در ح��ال حاضر آمازون محصوالت غذای��ی را در هند از طریق 
 Amazon( پنت��ری  آم��ازون 
جای��ی  می ده��د؛  ارائ��ه   )Pantry
ب��ا  جمل��ه  از  خرده فروش��ان  ک��ه 
سرمایه گذاری مشترک شرکت کلود 
محص��والت   )Cloudtail( تی��ل  

مختلفی را به فروش می رسانند.
 همچنین ارائه تحویل مواد غذایی 
روزان��ه در برنام��ه آم��ازون در حال 
حاضر از طریق اتصال با خرده فروشان 
 Big Bazaar, همچ��ون  هن��دی 
 Hypercity و   Star Bazaar

انجام می شود. 
همچنین آم��ازون درباره اینکه آیا 
س��رمایه گذاری های جدی��د روی هر 
 Cloudtail یک از توافقات فعلی یا س��رمایه گذاری مش��ترک با

تأثیر می گذارد یا خیر، اظهار نظری نکرده است. 

به موجب موافقت اعضای ش��ورای اسالمی شهر تهران با بهره گیری 
از تجارت الکترونیک و پیش بینی عوارض برای کسب و کار الکترونیکی 
یکی از منابع درآمدی پایدار شهرداری تهران محقق می شود که عالوه 

بر این امر مدیریت تقاضای س��فر و کاهش 
تردد و آالیندگی را نیز در پی خواهد داشت. 
به گزارش شهرایران، در سیصد و شصت 
و چهارمین جلسه شورا بررسی طرح »الزام 
ش��هرداری تهران به بهره گی��ری از تجارت 
الکترونی��ک به عنوان یک��ی از منابع درآمد 
پایدار ش��هرداری تهران« در دستور جلسه 

قرار گرفت. 
در جریان بررسی این طرح اقبال  شاکری 
گف��ت: این طرح باید ب��ا رعایت مواد ۱2۸، 
۱۳2 و ۱۳۴ برنامه پنج ساله دوم شهرداری 

باشد. 
محس��ن س��رخو نیز گفت: در برنامه پنج 

س��اله دوم بخشی داریم تحت عنوان مدیریت تقاضای سفر که یکی از 
مصادی��ق آن مکانیزه کردن روش های خرید اس��ت و این امر به عنوان 

پایلوت در فروشگاه های شهروند تکلیف شده است. 

وی اف��زود: با خری��د الکترونیک مدیریت تقاضای س��فر امکان پذیر 
خواهد بود. 

محمد حقانی نیز با بیان برخی آمار مربوط به دیگر نقاط جهان گفت: 
در حال حاضر در برخی ش��هرهای جهان 
خرید ه��ای آنالین رواج یافت��ه، به گونه ای 
که ۶۰ درصد خرید کتاب، موزیک، فیلم و 

گیم به صورت آنالین انجام می شود. 
وی ادام��ه داد: ۴۳درص��د خرید رایانه، 
تبل��ت و وس��ایل الکترونیک��ی، ۴۰ درصد 
البس��ه و کفش، ۳9 درصد اسباب بازی ها، 
۳۶ درص��د تجهیزات ورزش��ی، ۳۳ درصد 
لوازم خانگ��ی و ۳۰ درصد مبلمان خانگی 
به صورت آنالین خریداری می ش��ود، لذا 
اجرای ای��ن طرح ضروری اس��ت و اینکه 
می تواند یکی از منابع درآمدی پایدار شهر 

باشد. 
محمدمهدی تندگویان نیز گفت: در حال حاضر تجارت الکترونیک 
در شهر انجام می شود و عوارض این کسب و کار می تواند یکی از منابع 

درآمدی پایدار باشد. 

نخس��تین پارک عل��م و فناوری ارتباطات و اطالع��ات ایران به عنوان 
معتبرترین مرکز توسعه کسب و کار حوزه ICT، با حضور وزیر ارتباطات 

به بهره برداری رسید. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نخستین 
پارک علم و فناوری ایران را افتتاح کرد. این 
پارک معتبرترین مرکز توس��عه کس��ب و کار 
حوزه ICT اس��ت. هدف از ایجاد این پارک، 
اس��تقرار و همکاری ش��رکت های داخلی و 

بین المللی است. 
اطالع��ات  فن��اوری  و  ارتباط��ات  وزارت 
بنیانگ��ذار این پارک اس��ت. ای��ن پارک در 
کیلومتر 2۶ جاده کرج واقع ش��ده و وسعت 
آن 2۴ هکتار اس��ت ک��ه در حال حاضر ۱۸ 
هزار متر مربع س��اختمان قابل بهره برداری 
دارد. مطابق زمان بندی انجام شده، تا خرداد 
س��ال آینده این بناها در ت��راز بنا های فاخر 

اداری بازس��ازی خواهند شد و در اختیار متقاضیان قرار خواهند گرفت. 
پیش بینی می شود تا سال ۱۴۰۰ تعداد شرکت های مستقر در این پارک 
به ۵۴ واحد برسد. روز گذشته نخستین فراخوان عمومی برای متقاضیان 

استقرار در این پارک منتشر شد. 
ش��رکت ها ب��رای ورود به برنامه ه��ا و بهره گیری از مزای��ای آن باید 
فرآیند پذیرش و گزینش را پش��ت س��ر بگذارند و برنا مه های مربوط را 
دنبال کنند. برنامه های این پارک، توس��عه 
ش��رکت های جوان و رس��یدن ب��ه درآمد 
س��االنه ۵ میلیارد تومان برای هر شرکت، 
اج��رای طرح نوآوری باز، تضمین خرید در 
مقابل تضمین کیفیت کاال و خرید خدمات 
ب��ا هدف توس��عه ن��وآوری، شبکه س��ازی 
مراکز رش��د علم و فناوری و مراکز نوآوری 
دانشگاه ها، مهاجرت معکوس استعدادهای 
ایرانی از خارج از کش��ور ب��ه ایران و حفظ 

استعدادهای برتر این حوزه است. 
حج��م بازار فناوری اطالعات ایران از ۱۵ 
هزار میلیارد تومان در س��ال ۱۳92 به ۴۰ 
هزار میلیارد تومان در س��ال ۱۳9۶ رسیده 
اس��ت و پیش بینی می ش��ود با اجرای طرح های اینچنینی طبق برنامه 
شش��م توسعه این، مبلغ تا پایان این برنامه به ۱2۰ هزار میلیارد تومان 

برسد. 

»آمازون« از افزایش سرمایه گذاری در هند خبر داددولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند در صحن شورا به تصویب رسید 

نخستین پارک علم و فناوری ارتباطات و اطالعات ایران افتتاح شدپیش بینی اخذ عوارض خدمات و کسب و کار الکترونیکی

 محی��ط کس��ب و کار طی چند دهه گذش��ته ش��اهد آن اس��ت که 
تکنولوژی و صنایع High-Tech وجه افتراق س��ازمان های موفق و 
پیش��رو بازار هستند. با تغییر پارادایم های صنعت و بازار در اواخر سده 
2۰ و فراگیر شدن دسترسی به صنایع زیرساختی و جریان اطالعات )به 
لطف جهش چش��مگیر صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات(، می توان 
اظهار کرد تمامی س��ازمان ها به یک س��طح از فن��اوری و جریان های 
اطالعات��ی تأثیرگذار در بازار مجهز ش��ده اند. پس کدام عامل می تواند 

تفاوت میان سازمان های موفق در این محیط را توجیه کند؟ 
به تعبیر تونی مارتینز، یکی از موفق ترین کارآفرینان معاصر، تصویر 
ذهن��ی خوب و قاب��ل اعتماد، مهم تری��ن عامل در جذب مش��تری و 
تصمیم گیری وی در فرآیند خرید است. بسیاری از شرکت های بزرگ 

با داشتن سرمایه های میلیاردی 
ب��ه دلیل عدم توج��ه به تصویر 
ذهنی و برندس��ازی مناسب در 
رویارویی با سازمان های جوان و 
فقیر از لحاظ مال��ی اما غنی از 
بعد روابط عمومی و تبلیغات، با 

شکست مواجه شده اند. 
رقاب��ت  در  س��ازمان هایی 
بود  موف��ق خواهند  تنگاتن��گ 
که بتوانند به طور مس��تقیم در 
فرآین��د تصمیم گی��ری خری��د 
مش��تری از طریق ایجاد اعتماد 
و تصویرس��ازی ذهنی مناسب، 
تأثیرگ��ذار باش��ند و ای��ن امر 
محقق نخواهد شد مگر با حضور 
قدرتمند.  روابط عموم��ی  تی��م 
در  روابط عموم��ی  مجموع��ه 
س��ازمان ها ضمن ت��الش برای 
محی��ط  ب��ا  س��ازنده  تعام��ل 
پیرامون��ی و واکن��ش مناس��ب 

نس��بت ب��ه رویدادها هم��واره در پی آن اس��ت تا تصویر مناس��بی از 
چهره س��ازمان ب��ه نهادهای باالدس��تی، هم رده، مش��تریان و جامعه 
ارائه دهد. بنابراین مس��ئولیت اصلی برندس��ازی و خلق تصویر ذهنی 

)Corporate Image( بر عهده روابط عمومی خواهد بود. 
در س��ازمان های س��نتی، عدم کنت��رل تمامی کانال ه��ای ارتباطی 
س��ازمان )مانن��د پوش��ش کارکنان، س��اختمان مرکزی، نح��وه رفتار 
نی��روی ص��ف و. . .( ب��ا محیط پیرامون س��بب بروز مش��کالتی برای 
س��ازمان می ش��ود. یکی از مؤثرترین این کانال های ارتباطی تبلیغات 
اس��ت. یکی از مزیت های اصلی رویکرد بازاریابی و ارتباطات یکپارچه 
ک��ه    )Integrated Marketing and communication(
امروزه به عنوان یک اصل نهادی در س��ازمان های پیش��رو مورد توجه 
قرار می گیرد، به خدمت گیری تمامی ارکان ارتباطی سازمان با محیط 

پیرامون به صورت متحد و هم کالم است. 
مجموعه ابزارهای روابط عمومی عموماً دارای ارتباطات دوس��ویه در 
فرآیند پیام رس��انی هس��تند، به این معنا که کانال های موجود قابلیت 
دریاف��ت بازخورد پیام به صورت لحظه ای و برخ��ط را دارند که نحوه 
تعامل و پاس��خگویی به این بازخوردها از وظایف مهم و تأثیرگذار یک 
تیم روابط عمومی موفق اس��ت. کانال های انتقال پیام در سایر حوزه ها 
نظیر تبلیغات معموال به اش��تباه یک سویه نامیده می شود، در صورتی 
که بازخورد این ابزار به صورت غیرمستقیم و از طریق سایر کانال های 

ارتباطی واحدهای دیگر به سازمان منعکس خواهد شد. 
این بازخورد اغلب تحت تأثیر پارازیت های مختلف محیطی و عوامل 
انس��انی و در ب��ازه زمانی طوالنی ت��ر اتفاق می افتد و ش��اید بازخورد 
نهایی با راندمان پایین تری به س��ازمان منعکس شود. بنابراین در یک 
مجموعه موفق روابط عمومی و بازار تالش بر آن است که با تلفیق این 
حوزه ها و اس��تفاده از کانال های موازی انتقال پی��ام، عالوه بر تقویت 
ارس��ال پیام مورد نظر به مخاطب، کانال ه��ای بازخورد نیز به صورت 

موازی تقویت و پایش شود. 
اجتماع��ی  ش��بکه های 
ارتباط��ی  کانال ه��ای 
چندرسانه ای هستند که نه تنها 
باال و اختصاصی  انتشار  قابلیت 
برای هر مخاطب را دارا هستند، 
بازخوردپذیری  فاکت��ور  بلک��ه 
سریع و کارآمد آن نیز به خوبی 
مشهود اس��ت. اجتماع چندین 
مزیت ارتباطی مناسب )قابلیت 
انتش��ار وس��یع، شخصی سازی 
پی��ام، بازخورد س��ریع، محیط 
چندرس��انه ای ج��ذاب، قیمت 
بس��یار مناس��ب، انعط��اف در 
ای��ن  .(   در   . انتش��ار و.  زم��ان 
کان��ال جدید الورود به مجموعه 
کانال ه��ای ارتباطی و ارس��ال 
پیام روابط عمومی س��بب شده 
بسیاری از شرکت های پیشتاز، 
تبلیغات��ی خود  اس��تراتژی  در 
بازنگری های عیمقی داشته باشند و در مدت بسیار  کوتاه )کمتر از یک 
دهه( بازار ش��اهد انتقال منابع بودجه از رسانه های سنتی و خوشنامی 
مانند نشریات و تبلیغات چاپی به سمت رسانه های دیجیتال و مجازی 
باشد و برآورد می شود تا سال 2۰2۰، ۵۰درصد از کل بودجه تبلیغات 
و روابط عمومی س��ازمان ها در اختیار محیط های مجازی و شبکه های 
اجتماعی قرار گیرد. کوتاه س��خن آنکه اگر سازمانی به دنبال موفقیت 
در بازار رقابتی پرچالش امروزی است، باید با تکیه بر تیم روابط عمومی 
خبره و آگاه به مس��ائل روز خود تصویر ذهنی مناس��بی از سازمان در 
بازار ایجاد کند و بیشترین بهره برداری را از پتانسیل تمامی کانال های 
ارتباط��ی خود به ویژه کانال های ارتباطی نوی��ن دنیای امروزی )نظیر 

شبکه های اجتماعی( حاصل کند. 
منبع: اخبار بانک

یکی از این چالش های مهم در فضای کس��ب و کار ایران، تأمین مالی 
کارآفرینان از طریق س��رمایه گذاران اس��ت. در دنیای کارآفرینی بحث 
جور کردن س��رمایه در پرورش ایده یا تأمین حداقل لوازم کسب و کار 
گریزناپذیر است و مسئله ای که بیشتر دامن مخترعان و صاحبان ایده 

را گرفته، طرز تفکر اشتباه سرمایه گذاران است. 
شکی نیست که سرمایه گذاری مانند هر پدیده غیر قابل پیش بینی ای 
دارای ریس��ک است و این ریسک در بحث سرمایه گذاری خطر پذیر با 
توجه به ذات جدید بودن اختراعات و ایده و حجم سرمایه گذاری بیش 
از دیگر انواع س��رمایه گذاری ها افزایش می یابد. از طرف دیگر شکست 
در هر جنبه ای از س��رمایه گذاری خطر پذیر فقط مختص سرمایه گذار 
نیست و ش��اید بیشتر از س��رمایه گذار دامن مخترع یا صاحب ایده را 

بگیرد. 
فض��ای  در  متأس��فانه 
برخ��الف  م��ا  کس��ب و کار 
ترازوی  کش��ورهای دیگر کفه 
مذاک��ره بی��ن صاح��ب ای��ده 
س��مت  ب��ه  س��رمایه گذار  و 
س��رمایه گذار می چرب��د. ای��ن 
دادوس��تد بیش��تر رنگ و بوی 
فضای خیریه را به خود گرفته 
و سرمایه گذار پس از پیش بینی 
و حساب و کتاب سود و ریسک 
پذی��رش  س��رمایه گذاری اش، 
ریس��ک را به پ��ای مهربانی و 
دلس��وزی اش می گ��ذارد. باید 
دقت داش��ته باش��یم هر کس 
یا ش��رکتی که پ��ول و دارایی 
دارد، می تواند سرمایه گذار چه 
از نوع خطر پذی��ر و چه از نوع 
کم ریسکش باشد ولی صاحب 
ایده یا مخترع کس��ی است که 

دان��ش و تخص��ص دارد که منجر به تولید ارزش و س��اخته ای خواهد 
ش��د. دانش و ایده ای که تبدیل به ارزش ش��ود نزد هر کسی نیست و 
قطعاً از یک س��رمایه راکد قوه بیش��تری برای زایش پول دارد. درباره 
کیفیت فضای دادوس��تد صاحبان ایده و سرمایه گذاران در اکوسیستم 
کارآفرینی کش��ور روزنامه »ایران« با میثم دهقانی منش، مشاور تبادل 
فناوری و عضو هیأت مدیره ش��رکت مدیری��ت و فناوری گپ و گفتی 

کرده است که چکیده اش را در ادامه می خوانید. 

ایده هایی که در فرابورس دیده می شوند
با مرور وضعیت فضای کس��ب وکار در دنیا مجموعه های مختلفی را 
در قالب بازیگران این حوزه مشاهده می کنیم؛ سرمایه گذاران، صاحبان 
ایده یا اس��تارتاپ ها، کارگزاری های تبادل فناوری، ش��تاب دهنده ها و 
صندوق های سرمایه گذاری. در حال حاضر در ایران صاحبان فناوری به 
دو دسته تقسیم می شوند؛ اینها یا اشخاص حقیقی هستند یا اشخاص 
حقوقی. تا چند س��ال گذش��ته افراد حقیقی کارشان برای پیدا کردن 

س��رمایه گذار بسیار سخت بود، چراکه این افراد معموالً به زبان تجارت 
آش��نایی ندارند و طبیعتاً نمی توانستند در جذب سرمایه موفق باشند 
یا در مذاکره با س��رمایه گذار به خوبی عمل کنند. این اشخاص در حال 

حاضر می توانند به سه شیوه دنبال سرمایه گذار باشند: 
۱- خودشان از طریق ارتباطاتی که دارند وارد عمل شوند. 

2- به کارگزارانی که در این حوزه مش��غول فعالیت هستند مراجعه 
کنند. این کارگزاری ها کارش��ان اتصال ایده ها به سرمایه گذاران است. 
همچنین با برگ��زاری همایش ها، فضای ارتباطی میان این دو گروه را 

برقرار می کنند. 
۳- از طری��ق بازار دارایی های فک��ری یعنی فرابورس اقدام به جذب 

سرمایه کنند. 
فرابورس از سال ۱۳9۳ شروع به کار کرده که آنجا پتنت ها در تابلو 
فرابورس عرضه می ش��ود که اگر 
سرمایه گذارانی عالقه مند باشند، 
با مشاهده طرح به صاحبان ایده 
مراجعه می کنند. در حوزه فردی 
معم��والً غیر  از این س��ه حالت 
روش دیگری برای جذب سرمایه 
وج��ود ندارد. اما اگ��ر ایده ها در 
قالب حقوقی باش��ند و صاحبان 
ایده جزو ش��رکت یا س��ازمانی 
باشند، تش��ویق می شوند که به 
صورت دانش بنیان فعالیت ش��ان 
را به ثبت برس��انند. اگر شرایط 
دانش بنی��ان بودن ش��ان اح��راز 
ش��ود تس��هیالتی ب��رای تأمین 
مالی دریاف��ت می کنند. کفه به 
سمت صاحبان ایده و مخترعان 
می چرخ��د، ح��اال در این میان 
نقش س��رمایه گذاران خطر پذیر 
چیست؟ اینها معموالً روی ایده 
و ش��رکت هایی س��رمایه گذاری 
می کنند که محصول ش��ان به مرحله قابل اتکایی رس��یده باشد که ما 

معموالً مرحله نیمه صنعتی را در نظر می گیریم. 
ب��ه تازگ��ی ش��رکت های مختلف��ی در این باره ش��روع ب��ه فعالیت 
کرده اند. همچنین ش��رکت فرابورس وی سی ها را به صورت ساختارمند 
س��اماندهی کرده است و دو ش��رکت به صورت رسمی توانستند مجوز 
فعالی��ت در ای��ن حوزه را بگیرند و پنج ش��رکت دیگر ه��م در مرحله 
دریافت مجوز هستند. در حال حاضر شرایط خیلی بهتر از سابق شده 
و با اش��اعه فرهن��گ کارآفرینی و نوآور بودن ب��ه نوعی آن وزنه ای که 
بیشتر به س��مت س��رمایه گذار بود در حال حرکت به سمت صاحبان 
ای��ده و مخترعان اس��ت. آن زمانی که س��رمایه گذاران ایده ها را جدی 
نمی گرفتند و به نوعی اشل خود را باالتر می دانستند رو به پایان است 
و تعامالت به سمت مذاکرات برد - برد می رود. البته باید گفت در این 
می��ان نقش کارگزاران تبادل فناوری را نباید نادیده گرفت که یکی از 
نقش های اصلی ش��ان ایجاد توازن میان ایده پردازان و س��رمایه گذاران 

است. 

بعد از کناره گیری مگ ویتمن از سمت ریاست هیأت مدیره اچ پی، پیش بینی می شود او به عنوان مدیرعامل 
آینده اوبر انتخاب شود.  مگ ویتمن از سمت ریاست هیأت مدیره اچ پی کناره گیری کرد؛ او از سال ۲۰۱۵ در 

این سمت فعالیت می کرد؛ سالی که بخش کامپیوترهای شخصی و چاپگرهای اچ پی به عنوان شرکتی مستقل با 
نام HP، از بخش سرورها و حافظه های آن با نام HPE  جدا شد. ویتمن پس از جدا شدن از اچ پی، به سرعت 

با چیپ برگ، مدیرعامل شرکت لیوایز جایگزین شد.  به گزارش زومیت به نقل از یواس ای تودی، ویتمن که 
مدیریت شرکت ای بِی و کاندیداتوری شهرداری کالیفرنیا را در رزومه کاری خود دارد، یکی از اصلی ترین 

گزینه های مدیریت عامل اوبر محسوب می شود و جدا شدن او از اچ پی هم این شایعات را بیش از پیش تقویت 
می کند.  طبق گزارش های منتشرشده، ویتمن یکی از معدود کسانی است که از طرف هیأت مدیره اوبر به عنوان 

جایگزین احتمالی مدیرعامل سابق این شرکت تاکسیرانی، تراویس کاالنیک انتخاب شده است. 
ویتمن که در جریان تغییرات سازمانی عظیم اچ پی حضور داشت، در جدیدترین مصاحبه خود اعالم کرده 

است این شرکت در چند ماه آینده پیشرفت زیادی خواهد داشت. 
دیون ویسلر، مدیرعامل اچ پی، در مورد ویتمن می گوید: مگ در تشکیل اچ پی و جدا شدن این شرکت، 

نقشی سازنده داشت. او تجربیات بنیادین و رهبری مداوم را به تیم ما انتقال داد. 
 ویتمن در مصاحبه ای دیگر، در مورد رهبری شرکت اچ پی می گوید: دو سال است که اچ پی به عنوان یک 

شرکت مستقل فعالیت می کند و من واقعًا خوشحالم که باعث شدم این شرکت شروع خوبی داشته باشد. 
 

روابط عمومی، ارتباطی دوسویه در فرآیند پیام رسانی گفت وگو با میثم دهقانی منش، مشاور تبادل فناوری

ویتمنازاچپیسه راه جذب سرمایه در اکوسیستم کارآفرینی ایران
بهاوبرمیرود؟
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یادداشتگفتوگو

هوآوی در چند س��ال گذشته رش��د زیادی در زمینه گوشی های هوشمند 
داش��ته اس��ت، اما به نظر می رس��د که این رش��د کاهش یافته است. شرکت 
هوآوی پیش بینی کرده اس��ت که در س��ال جاری میالدی بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ 
میلیون گوش��ی به فروش خواهد رساند. این میزان فروش که از کاهش رشد 
فروش گوش��ی های این ش��رکت حکایت دارد، نشان می دهد که هوآوی برای 
کس��ب سود بیشتر روی فروش گوشی های پریمیوم تمرکز کرده است. رقابت 
شدید در چین و خارج از چین در بازار گوشی های پایین رده که تخصص اولیه 
هوآوی بود، باعث ش��ده اس��ت هوآوی تمرکز خود را به سمت دیگری از بازار 
تغییر دهد. این میزان فروش افزایش چندانی نس��بت به ۱۳9 میلیون گوشی 

فروخته شده در سال گذشته میالدی نشان نمی دهد. 

کاهش رشد فروش گوشی های 
هوآوی در سال ۲۰۱۷

ش��رکت کی اف س��ی حالل ایرانیان، نماینده رس��می کی اف س��ی حالل 
ترکی��ه، دارای مج��وز از نهادهای قانونی و دولت جمهوری اس��المی ایران در 
نظر دارد جهت بهره برداری از اپلیکیش��ن تهیه غذای خود در ۵۰نقطه تهران 
بزرگ آش��پزخانه های مجهز کی اف سی را راه اندازی کند. در این طرح بزرگ 
تمام��ی مردم تهران )فاز یک طرح( از هر نقطه ای می توانند صرفا با نصب اپ 
کی اف س��ی غذای خود را با کیفیت جهانی و قیمت مناس��ب در سریع ترین 
زمان ممکن تهیه کنند. پیش بینی می شود در این طرح در فاز اول روزانه ۵۰ 
هزار پرس غذا توسط اپلیکیشن پیشرفته کی اف سی در تهران توزیع شود و 

حدود هزار نفر مشغول به کار شوند. 

کی اف سی حالل ترکیه از طرح بزرگ خود در ایران رونمایی کرد 

فراخوان بزرگ ترین و پرسودترین 
سرمایه گذاری کسب و کار غذایی ایران 

حمیدرضا عظیمی
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در ش��ماره های گذشته ویژگی های یک 
شعار تبلیغاتی خوب بیان و شعار معروف 
10 برند مهم دنیا ارائه و بررس��ی شد. در 
این شماره شعار 9شرکت دیگر را که جزو 
بهترین ش��عارهای تبلیغاتی دنیا بوده اند 
ارائه و بررسی می ش��ود. این مقاله توسط 

سایت chetor ارائه شده است. 
 :)McDonald’s(مک دونال�د  -11

عاشقشم! 
کمپی��ن تبلیغات��ی »من عاشقش��م!« 
از س��ال ۲00۳ پ��ا گرفت و هن��وز هم با 
قدرت ادامه دارد. این شعار، مثال و نمونه 
خوبی از ش��عارهایی است که متناسب با 
مخاطب��ان هدف یک برند طراحی ش��ده 
اس��ت. غذاهای مک دونالد ممکن اس��ت 
سالم ترین انتخاب نباشند، اما سالم بودن 
ویژگی ای نیس��ت که مک دونالد قول داده 
باشد. غذای مک  دونالد هر چه باشد قطعا 
لذیذ اس��ت و شما عاش��ق طعم و مزه آن 

خواهید شد. 
1۲- نیویورک تایم�ز: همه اخباری 

که قابل چاپ است
ده��ه 19۸0  اواخ��ر  در  ش��عار  ای��ن 
به عنوان جنبش��ی برای مخالفت با س��ایر 
روزنامه هایی ایجاد شد که به انتشار اخبار 
زرد روی آورده بودن��د. نیویورک تایمز در 
مقاب��ل مس��ائل عاطفی و احساس��ی قرار 
ندارد، بلکه بر حقای��ق مهم تأکید دارد و 
بر مس��ائلی تمرکز می کن��د که چیزی به 
مخاطب��ان بیاموزد و بیفزای��د. معیار قرار 
دادن این شعار باعث شده که این روزنامه 
چیزی فرات��ر از یک مجله خبری س��اده 
باش��د. نیویورک تایمز زمانی که تأس��یس 
ش��د ش��عاری نداش��ت اما با گذر زمان و 
افزایش انتظارات مخاطبان، چنین شعاری 

را برای خود برگزید. 
1۳- جنرال الکتریک: تخیل در کار

ش��اید شعار قبلی جنرال الکتریک را به 
خاط��ر بیاورید؛ »ما چیزه��ای خوبی وارد 
زندگی می کنیم.« این ش��رکت در س��ال 
19۷9 از ای��ن ش��عار برای نخس��تین بار 

اس��تفاده کرد. گرچه این ش��عار به خوبی 
ش��ناخته ش��ده بود، ش��عار جدید یعنی 
»تخی��ل در کار« جایگزی��ن ش��عار قبلی 
ش��د. این تغییر نشان می دهد که فرهنگ 
داخل��ی یک ش��رکت می توان��د تغییرات 
اساس��ی در نحوه دید و اهداف آن شرکت 
داشته باش��د.Tim McCleary ، مدیر 
هویت سازمانی جنرال الکتریک می گوید: 
شعار جدید یعنی تخیل در کار به فرهنگ 
و هدف شرکت تبدیل شد. زمانی که جف 
ایلمت در سال ۲001 به عنوان مدیرعامل 
جنرال الکتریک انتخاب ش��د، اعالم کرد 
ک��ه دوباره به ریش��ه های اصلی ش��رکت 
باز می گردد؛ ش��رکتی که ب��ه خالقیت و 
نوآوری شناخته می شود. این فرهنگ، به 
برندسازی مجدد با شعار جدید منجر شد؛ 
ش��عاری که این ایده را ب��ه خوبی بازتاب 
می دهد؛ تخیل، الهام بخش بشر در نوآوری 
اس��ت، کاری که ش��رکت برای پیشرفت 

خود انجام می دهد. 
ح�اال   :)Verizon(ورای�زن  -1۴

صدامو می شنوی؟ خوبه. 
ورایزن یک ش��رکت مخابرات آمریکایی 
است و شعار این شرکت نمونه خوبی برای 
ش��عارهای تبلیغاتی ای است که همگام با 
نیازها و انتظارات مخاطب، انتخاب ش��ده 
است. این شعار در سال ۲00۲ ایجاد شد 
و زیر چتر ش��عار »ما هرگ��ز از کار کردن 
برای شما دست نمی کشیم« مورد استفاده 
قرار گرفت. زمانی که این ش��رکت در سال 
19۸۳ پایه گ��ذاری ش��د، با ش��رکت های 
مخابرات��ی متعددی رقاب��ت می کرد. مثال 
وT-Mobile؛   AT&T ش��رکت های 
شرکت هایی که هنوز هم از قدرتمندترین 
رقبای ورایزن هستند اما چه عاملی باعث 
می شود که این ش��رکت متمایز از رقبای 
خ��ود عمل کن��د؟ خدمات ش��رکت، هر 
جایی که باش��ید به ش��ما ارائه می ش��ود. 
ش��اید بهترین گزینه ها و خدمات را برای 
پیام کوت��اه و تلفن همراه ت��ان در اختیار 
نداش��ته باشید، اما همیش��ه در دسترس 

خواهید بود. 
 :)State Farm(1۵- اس�تیت فارم
مثل یک همسایه خوب، استیت فارم 

در کنار شماست
ش��رکت بیمه اس��تیت فارم، شعارهای 
متع��ددی دارد؛  »حال تان را بهتر کنید« 
و »هیچ کس بهتر از اس��تیت فارم به شما 
خدمت نمی کند.« اما مش��هورترین شعار 
این شرکت این است؛ »مثل یک همسایه 
خوب، اس��تیت فارم در کنار شماس��ت.« 
این ش��عار با توجه به گزاره ارزش شرکت 
انتخاب ش��ده اس��ت؛ ویژگی ای که آن را 
از سایر ش��رکت های مشابه و بزرگ بیمه 
متمایز می کند؛ رابطه دوس��تانه و نزدیک 
با مش��تریان. در شرایطی که مشتریان به 
خدمات بیمه نیاز پیدا می کنند، اس��تیت 
فارم درس��ت مثل یک همس��ایه خوب با 
رفتار دوستانه ای در کنار مشتریان است. 

 :)Kit Kat(ک�ت کی�ت   -1۶
استراحت کن، کیت کت بخور

این ش��عار با هدف ف��روش محصوالت 
در محیط ه��ای کاری به عنوان میان وعده 
انتخاب ش��د. کیت کت در س��ال 19۳۷ 
به عنوان ش��کالتی معرفی ش��د که افراد 
می توانس��تند با خود به محل کار ببرند و 
در زمان اس��تراحت، مص��رف کنند. کیت 
کت در شعار خود از کلمهBreak استفاده 
 breaktime کرده است؛ کلمه ای که در
به معنی زمان استراحت به کار رفته و هم 
به تنهایی به معنای شکس��تن است و به 
شکس��تن و جدا کردن بخشی از شکالت 
تخت��ه ای برای خوردن اش��اره دارد. البته 
این شعار به یادماندنی از سال 19۵۷ مورد 
استفاده قرار گرفت و اکنون ۶0سال است 
که ش��رکت از این شعار در تبلیغات خود 

استفاده می کند. 
1۷- آویس)Avis(: بیشتر تالش می کنیم

این ش��عار، الهام گرفته از انتخاب شدن 
این ش��رکت به عنوان جایگاه دوم در میان 
ش��رکت های کرایه خودروی آمریکاست. 
ای��ن ش��عار توس��ط ش��رکت تبلیغات��ی 

Doyle Dane Bernbach در س��ال 
19۶۲ انتخاب ش��ده اس��ت. در این سال، 
آوی��س جایگاه دوم را در میان بزرگ ترین 
ش��رکت های کرایه خ��ودرو در آمریکا به 
دس��ت آورد. از دس��ت دادن جایگاه اول، 
الهام بخش این ش��عار بود؛ »بیشتر تالش 
می کنیم.« در نهایت، بعد از پنج دهه، این 
شرکت شعار تبلیغاتی خود را عوض کرد. 
1۸- ویتی�ز)Wheaties(: صبحانه  

قهرمان ها
تبلیغات��ی  آژان��س  را  ش��عار  ای��ن 
در   Blackett-Sample-Gummert
س��ال 19۳۵ انتخاب کرد. از سال 19۳۳، 
ش��رکت ویتیز، تصاوی��ری از قهرمان های 
مشهور ورزش��ی را روی جعبه های غالت 
صبحانه منتش��ر می کرد. طراحی جعبه ها 
و ش��عاری که روی آن نقش بس��ته بود، 
این برند را مترادف با ورزش و ورزشکاران 

حرفه ای قرار داده بود.
 ورزش��کاران زیادی دوست داشتند که 
به عنوان قهرمان معرفی ش��وند. در س��ال 
All-(  19۳9، در بازی آل استار ان بی ای

Star NBA( از ۵1 بازیک��ن، ۴۶ نف��ر از 
این برند حمایت کردند. 

1۹- ژیلت)Gillette(: بهترین تیغ 
برای مردان

این شعار در سال 19۸9 توسط آژانس 
تبلیغات��ی BBDO معرف��ی ش��د. ژیلت 
در نخس��تین س��ال های آغاز به کار خود 
ت��الش می کرد ت��ا در تبلیغات��ش، هم بر 
کیفی��ت محصوالت تأکید کن��د و هم بر 
مردانه بودن محصوالت. ش��عار »بهترین 
تیغ برای مردان«، ه��ر دو این جنبه ها را 
با هم ترکیب کرده اس��ت. این ش��عار به 
1۴ زبان ترجمه شد و برای مدت بیش از 
یک دهه به طور گسترده ای مورد استفاده 
قرار می گرفت. ژیلت تا مدت ها نبض بازار 
محصوالت مرتبط با اص��الح مردان را در 

اختیار داشت. 
 hubspot برگرفته از
referralcandy

جذاب ترین شعارهای تبلیغاتی دنیا )بخش سوم(
کلید

بروشور چگونه باید طراحی شود؟ 

بروش��ورها مانند خالصه هایی هستند که در جریان 
بازاریابی ش��ما به دس��ت مش��تریان و مخاطبان خود 
می دهید و به صورت مختصر به معرفی خود می پردازید. 
بنابراین معرفی کردن خودتان و محصوالت تان توسط 
هر ابزاری، پیچیدگی ه��ای خاص خود را دارد که باید 

مدنظر قرار گیرند. 
ب��ه گزارش پارک بازاریابی ای��ران، نکاتی که باید در 
طراحی ش��کل ظاهری یک بروش��ور از نگاه مش��اوره 

بازاریابی باید به آن توجه کنید موارد زیر هستند. 
1- در نظر گرفتن نوع نگاه و نظر مخاطبان

اول اینکه در صورتی ک��ه می خواهید یک کاتالوگ 
مناس��بی را طراحی کنید خودتان را جای مشتریان و 
مخاطبان تان تص��ور و فکر کنید که چه نوع کاتالوگی 
بیش��تر می تواند ش��ما را جذب کند و انتظار دارید که 
چه ویژگی هایی در یک کاتالوگ وجود داش��ته باشد. 
اگر به این مورد توجه داش��ته باشید یک مسیر روشن 
و مش��خصی برای طراحی بروش��ورهای خود پیش رو 

خواهید داشت. 
۲- رعایت اهمیت مطالب

سعی کنید در طراحی کاتالوگ، اطالعات را به ترتیب 
اهمیت شان قرار دهید. این کار موجب می شود مطالب 
مهمی که تمایل دارید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند به 
بهترین نحو نمایش داده شوند و بیش از سایر مطالب 
بتوانند توجه مشتریان و مخاطبان را خود جلب کنند. 

۳- سادگی مطالب
از نظر مشاوره بازاریابی این خیلی مهم است که سعی 
کنی��د مطالب خود را با یک ادبیات س��اده و قابل فهم 
بیان کنید. در عین حال که س��عی می کنید مطالب را 
واضح و مس��تقیم بیان کنید، سعی کنید مطالب را به 
ش��کل صحیح و دقیق به اطالع آنها برسانید. جمالت 
کوتاه موجب می شود مخاطبان بهتر بتوانند مطلب را 
درک کنند و رغبت بیشتری برای مطالعه ادامه مطالب 

خواهند داشت. 
۴- صفحه اول و آخر کاتالوگ

کاتالوگ یا بروش��وری که شما تهیه می کنید دارای 
ی��ک جلد رویی و یک جل��د انتهایی که بعد از آخرین 
صفحه کاتالوگ قرار می گیرد، است. اگر می خواهید هر 
دو جلد ش��ما یکسان نباشد، باید سعی کنید که با هم 
همخوانی داشته باشند و هدف و زمینه ای که در هر دو 
به تصویر کشیده شده است یکسان و هماهنگ باشد. 

۵- صفحات متعادل
صفحات بروشورها، مطالب، طراحی لوگو و تصاویری 
ک��ه در آنها درج می ش��ود باید حالت قرینه و متعادلی 

داشته باشند. 
۶- دقت در انتخاب عکس ها

به همان میزان که عکس ها می توانند یک کاتالوگ را 
ج��ذاب کنند و خواننده را به مطالعه مطالب آن ترغیب 
کنن��د به همان اندازه انتخاب تصاویر باید با وس��واس و 
دقت بسیاری انجام شود. تصاویری که انتخاب می کنید 
باید با متنی که درج می ش��ود همخوانی داشته باشند و 
متعلق به یک زمینه و موضوع باشند. از آنجا که عکس ها 
نیز می توانن��د گویای مطالب مورد نظر در ذهن ش��ما 
باشند بنابراین دقت در انتخاب عکس ها بسیار مهم است. 

۷- دقت در انتخاب نوع کاغذ
کاغذی که برای کاتالوگ خود انتخاب می کنید باید 
متناس��ب با موضوع کاتالوگ شما باشد. به عنوان مثال 
کاتالوگ های��ی که به معرفی محص��والت گران قیمت 
یا زینت��ی می پردازند حتما باید از کاغذهای مرغوب تر 
و بهتری تهیه ش��وند. نکته مهم دیگ��ر اینکه، هر نوع 
کاغذی که متناس��ب با نوع محصوالت معرفی ش��ده 
انتخاب می کنید باید قابلیت تا خوردن را داشته باشد. 

و در آخ��ر اینکه جزییاتی ک��ه در ابزار های بازاریابی 
به خصوص در کاتالوگ و بروشور وجود دارند، بسته به 

نوع صنعت و بازار بسیار متفاوت هستند. 

تبلیغات خالق

آگهی فولکس واگن – شعار: »یک قطعه  بد، بر کل سیستم اثر می گذارد.«

ایستگاه تبلیغات

طراحی بسته بندی محصول جدید

اگ��ر بی��ش از نیم��ی از تصمیمات نهای��ی مربوط به 
خری��د، در لحظه خرید جایی که مش��تری در تعامل با 
محصول و بس��ته بندی آن ق��رار دارد صورت می گیرد، 
پس بس��ته محص��ول می تواند از هر عنص��ر دیگری در 

برنامه مارکتینگ مهم تر باشد. 
به گ��زارش هورموند، در واقع ش��اید بخواهید توقف 
کنی��د و از خ��ود بپرس��ید که آی��ا می توانی��د با صرف 
نظ��ر از تمام اش��کال دیگر ارتباط��ات مارکتینگ صرفا 
در بس��ته بندی و تبلیغ��ات و عرضه ه��ای لحظه خرید 
سرمایه گذاری کنید. اگر مشتری مورد نظر شما مستعد 
تصمیم گیری در لحظه خرید اس��ت، ای��ن کار افراطی 
دس��ت کم یکی از انتخاب هایی است که می توانید روی 
آن فکر کنید. با متمرکز کردن 90 تا 100درصد توجه 
مارکتینگ تان بر لحظه خری��د می توانید در این زمینه 
بهتر از رقبای کم توجه تان عمل کنید. ش��اید دست کم 
بخواهید در مورد این انتخ��اب فکر کنید، صرفاً به این 
دلیل که ماهیت افراطی آن بدین معناس��ت که احتماال 

رقبای تان به فکر آن نخواهند افتاد. 
در زی��ر راه های��ی برای تضمین ف��روش لحظه خرید 

وجود دارد که بسته بندی شما به فروش منجر شود. 
مش�اهده پذیری بس�ته تان را افزای�ش دهی�د: 
افزایش اندازه مارک محصول، روشنی یا پررنگی رنگ ها 
و طراح��ی یا افزایش اندازه خود بس��ته، آن را بیش��تر 
قابل مش��اهده می کند، همانطور ک��ه هماهنگ کردن 
با فروش��گاه ها برای آنکه آن را به میزانی چش��مگیرتر 

نمایش دهند چنین نتیجه ای دارد. 
رنگ�ی را انتخاب کنید که با محص�والت رقبا در 
تضاد باشد: »نابیسکو« وقتی چند سال پیش کلوچه های 
خوش��مزه اما بی ضرر خود با مارک »اسنک ولز« را عرضه 
می کرد رنگ س��بز را انتخاب کرد. س��بز رنگی نیست که 
معموالً در قفس��ه کلوچه فروشگاه ها دیده شود در نتیجه 

محصوالت آنها واقعا برجسته و متمایز شد. 
اطالعات روی بسته را اصالح کنید: وقتی بحث از 
وضوح اس��ت، هر قدر کمتر بنویسید باز هم زیاد است، 
پ��س هرچق��در می توانید تعداد کلمات مورد اس��تفاده 
را کاه��ش دهید. همچنین از خودتان بپرس��ید که آیا 
اطالعات دیگری هم هس��ت که در تصمیم گیری برای 

خرید به مشتری کمک کند. 
کاری کنید که بسته بندی، فروش های جایگزین 
ه�م انجام دهد: برخی وجوه بس��ته بندی تان را آنقدر 
بادوام درس��ت کنید ک��ه وقتی زمان س��فارش مجدد 
فرا می رسد مصرف کننده را به صفحه اینترنتی یا شماره 

تلفن شما ارجاع دهد. 
بسته یا برچس�ب محصول باید دارای جاذبه های 
عاطفی باش�د: رنگ ه��ای گرم پیامی دوس��تانه، فردی 
لبخند بر لب و عکس��ی از بازی کودکان همه شیوه هایی 
هس��تند که حس و حال خوبی برای محصول تان، وقتی 
کس��ی به آن نگاه می کند به وجود م��ی آورد. خریدها نه 
صرفا به منطق بلکه به احساس��ات هم مربوط می ش��وند، 
پس به بسته بندی تان شخصیتی غالب و تأثیرگذار بدهید. 
کمی هیجان به بس�ته خود اضافه کنید: عالمت 
شیک نایک هیجان آور اس��ت. این عالمت نماد حرکت 
روان و س��ریع است. آیا در جایی از بسته بندی محصول 
ش��ما تح��رک موفقیت ی��ا هیج��ان وج��ود دارد؟ اگر 
نیست سعی کنید بس��ته بندی تان را پویاتر کنید. موج 
هیجان آور اس��ت اما جعبه نه. پس ط��رح موجی روی 

جعبه محصول تان تعبیه کنید. 
موارد کاربرد یا کارایی بس�ته را افزایش دهید: 
آیا می توانید بس��ته بندی تان را طوری درست کنید که 
بهت��ر از محصول حمایت کن��د؟ آیا می توانید باز کردن 
آن را آس��ان تر، نگهداری آن را س��ودمندتر یا بازیافت 
آن را س��اده تر کنید؟ بسته ها نقش��ی کاربردی دارند و 
بهتر کردن موارد به کار رفته به افزایش جاذبه محصول 

کمک می کند. 
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نظریه پ��ردازان  از  بس��یاری 
مدیری��ت و کس��ب و کار همچون 
پیتر دراکر معتقدند که هدف غایی 
مارکتینگ، زائد کردن فروش است 
و مارکتینگ و فروش نه مترادف و 
نه مکمل هم هس��تند و در برخی 
موارد می توان یکی از آنها را مخالف 
دیگ��ری در نظر گرف��ت. بی تردید 
اگ��ر مارکتین��گ به خوب��ی انجام 
شود، فروش به معنای واقعی کلمه 
غیرض��روری خواهد ش��د. درواقع 
فروش محصوالت تولیدشده زمانی 
ض��رورت پی��دا می کند ک��ه برای 
مش��تری  تولیدش��ده  محصوالت 
مشخصی وجود ندارد. درحالی که 
مارکتینگ درست و موفق می تواند 
ش��رکت را از فروش بی نیاز کرده و 
حت��ی برای محصوالت��ی که هنوز 
تولید نش��ده اند یا در ح��ال تولید 
هستند مشتریان و خریداران آماده 
و مشتاقی را دست وپا کند. در ادامه 
مطلب به نقل از سایت هورموند این 
موضوع را بیشتر خواهیم شکافت. 

شاید برای شما هم جالب باشد 
که بدانید برای نخس��تین بار یک 
ژاپن��ی در قرن هفدهم مارکتینگ 
واقعی را ابداع کرد. او بازرگانی بود 
که با هدف متفاوتی از خرده فروشی 
به توکیو آم��د و دیدگاهی انقالبی 
درباره فروش داش��ت. این بازرگان 
از دو نظر با سایر بازرگانان متفاوت 
ب��ود؛ اول اینک��ه یک ن��وع جنس 
نمی فروخت بلکه همه نوع کاالیی 
را به فروش می رس��اند. دوم، آنچه 
را ک��ه می فروخت خ��ودش تولید 

نکرده بود. 
او اجناس��ی را که مورد تقاضای 
مش��تریانش بود از تولیدکنندگان 
مختل��ف می خری��د و به دس��ت 
مشتریان می رساند. درواقع او خود 
را مأم��ور خرید آنچه مش��تریانش 
می خواس��تند می دانست؛ بنابراین 
فعالیت ای��ن خرده فروش، متقاعد 
کردن مشتریان به خرید اجناسی 
که در دست داش��ت و باید آنها را 
می فروخت، نبود، بلکه ابتدا کشف 
نیاز مش��تریانش و سپس برآوردن 

آنها بود. 
بعده��ا ای��ن ایده به ح��دی در 
ژاپن گس��ترش یافت که منجر به 
ادغ��ام ش��رکت ها و مجموعه های 
خرده فروش��ی از این دس��ت شد. 
ظاهرا، مفهومی مش��ابه در همان 
زمان در غرب شکل گرفت که ابتدا 
سبب تشکیل فروشگاه های عمومی 
در ق��رن نوزده��م و تبدیل آنها به 
فروشگاه های زنجیره ای نوین شد. 
اهمی��ت این قضیه آن بود که روند 
فوق فقط فروش نب��ود، چراکه در 
آن یک خرده ف��روش باهوش بازار 
را بررسی می کرد تا محصوالتی را 
خری��داری کند که قب��ل از خرید، 
مصرف کننده مش��تری ب��رای آنها 

وجود داشته است. 

توسعه مارکتینگ
قبل از آنکه این پیش��رفت در بازار 
خرده فروش��ی رخ ده��د، ن��وآوری و 
فناوری منج��ر به در دس��ترس قرار 
گرفتن کاالهای عمدتا نایاب ش��د، از 
این رو این خرده فروشان می توانستند 
طیف وسیعی از محصوالتی را پیشنهاد 
دهند که ب��ه تولید انبوه می رس��ید. 
در غ��رب، فرآیند تولید با بروز انقالب 
صنعتی سرعت چش��مگیری گرفت 
و محصوالتی از همه ن��وع و تا حدی 
نایاب و گران به تولید انبوه رسیدند که 
با قیمت کمتر به فروش رس��یده و در 

دسترس همه قرار می گرفتند. 
اگرچه این موفقی��ت در تولید، 
مسائل دیگری را برای تولیدکننده 
ب��ه دنبال داش��ت از جمل��ه اینکه 
ب��ر  متمرک��ز  تولیدکنن��دگان 
تولی��د محصوالتی می ش��دند که 
کمتری��ن هزینه را دربر داش��ته و 
بتوان��د حداکث��ر مقدار ف��روش را 
داش��ته باش��د. با این روند فروش، 
چش��م اندازهای جدیدی در زمینه 
مزای��ای مالکیت معن��وی و تولید 
برندها ش��کل گرف��ت. نتیجه این 
ش��د که تولیدکنندگان و بازرگانان 
همه ش��روع به تأس��یس بخش های 
فروش کردند که مس��ئولیت فروش 
هر آنچه را که تولید می شد به عهده 
داش��تند. تمرک��ز روی محصوالت و 
ترغیب به خرید و همین طور فروش 
رودررو، تبلیغات، بهبود فروش و سایر 
موارد به جزئی از فرآیند های فروش 
و مارکتین��گ تبدیل ش��دند. آنچه 
نوآوری مطرح ش��ده از س��وی تاجر 

ژاپنی را جالب توجه می کرد این بود 
که در قرن هفدهم برای نخس��تین 
ب��ار، تأکی��د اصلی روی مش��تری و 
نه محص��ول قرار گرف��ت. طبق این 
مفهوم جدید، فروش��نده محصوالتی 
را ارائه می کرد که مورد نیاز مشتری 
ب��ود و درنتیجه نیازی به تالش برای 
فروش محصوالت نبوده و برای کسب 
س��ود تنها نیاز به تحوی��ل کاال بود. 
ب��رای این کار بازرگانان، س��ازندگان 
یا تولیدکنندگان ابتدا باید مشخص 
می کردن��د مش��تری چه چی��زی از 
آنه��ا می خواهد و نیاز کنونی و آینده 
مشتری کدام است. این امر منجر به 
فناوری های جدید و روش های نوین 
تحقیق بازار شد و ابعاد گسترده تری 
به فرآیند مارکتینگ بخش��ید. مهم 
نیست شما چه چیزی را می خواهید 
ب��ه فروش برس��انید، بلک��ه مهم آن 
چیزی اس��ت که مشتری می خواهد 
از شما بخرد. اخیرا پژوهشی در مورد 
علل افت فروش در صنعت موسیقی 
آمریکا انجام شد که به نتیجه جالبی 
منتهی شد؛ قضیه خیلی ساده است، 
استودیوهای موسیقی تالش کرده اند 
آن چیزی را به ب��ازار ارائه دهند که 
خودشان دوس��ت دارند درحالی که 
باید به مردم اجازه تصمیم گیری داد 
و س��پس آنچه را که آنها می خواهند 

به آنها داد. 

 مارکتینگ اساس هر 
کسب و کاری است

بر  اهمی��ت مارکتین��گ زمانی 
همگان آش��کار ش��د که شرکت ها 
در سراسر جهان ش��روع به اضافه 
مارکتین��گ  بخش ه��ای  ک��ردن 

به س��ازمان های خ��ود کردند. به 
هرحال، تجربه نشان داده که گرچه 
بس��یاری از ش��رکت ها با مفهومی 
از مارکتین��گ موافق هس��تند که 
مش��تری و خدمات مرتب��ط با آن 
را مش��خص می کن��د، بااین حال، 
اگر نگویی��م همه، اما بس��یاری از 
ش��رکت ها در عرص��ه عم��ل این 

واقعیت را فراموش می کنند. 
ش��رکت ها به شیوه های مختلف 
مارکتین��گ را در چارچوب ه��ای 
سازمانی خود جای می دهند. برخی 
ش��رکت ها یک بخش مجزا به نام 
مارکتینگ به سیس��تم خود اضافه 
می کنند که مس��ئول تحقیقات و 
یافتن راهکارهای مارکتینگ است، 
اما در واقع آنها به عنوان زیرمجموعه 
تولید  ارش��د، بخش های  مدیریت 
ی��ا بخش مج��زای ف��روش عمل 
می کنن��د، درحال��ی ک��ه س��ایر 
مارکتینگ و  شرکت ها بخش های 
فروش را در همدیگر ادغام کرده اند. 
متأسفانه ش��رکت های کمی برای 
ایده مارکتینگ پایه در کسب و کار 

ارزش قائل هستند. 
تا چن��دی پی��ش بس��یاری از 
ب��ه  هواپیماس��ازی  ش��رکت های 
یک ش��یوه یعنی فروش به دولت، 
را  مارکتینگ ش��ان  فعالیت ه��ای 
انج��ام می دادند. آنه��ا بخش های 
مارکتینگ داش��تند ک��ه کارکنان 
آن هم��ه مهندس بودن��د و در هر 
بخش به عنوان کارمند و زیردست 
مدیر ارش��د پروژه عمل می کردند. 
در حقیق��ت، هم��ه بازاریابان این 
ش��رکت ها، مهندس های حرفه ای 
بودند ن��ه بازاریاب ه��ای حرفه ای. 

ای��ن بخش ه��ای مارکتینگ فقط 
دیدگاه های��ی را درب��اره آنچ��ه که 
مش��تری می خواه��د، ب��ه س��ایر 
بخش ه��ا ارائه می کردن��د و دیگر 
هیچ؛ و این اش��تباه بزرگی بود که 
بس��یاری از ش��رکت ها مرتکب آن 
می ش��دند. درواق��ع مارکتینگ و 
فروش مکمل همدیگر نبوده بلکه 
تقریبا عکس هم هس��تند هرچند 
ای��ن ای��ده، در ظاه��ر غیرمنطقی 
ب��ه نظ��ر می رس��د. ام��روز اکث��ر 
نظریه پردازان در این عرصه فروش 
را زیرمجموعه مارکتینگ می نامند. 
نظریه مارکتینگ که اخیرا پذیرفته 

شده شامل موارد زیر است.
 اس�تراتژی اتحاد ش�رکتی: 
اس��تراتژی ش��رکت در رأس تمام 
امور ش��رکت ق��رار دارد و راهبرد 
مارکتین��گ یک رده پایین تر از آن 
اس��ت و باید از اس��تراتژی شرکت 
حمایت کند. بر این اس��اس، وجود 
هرگون��ه ناهمگون��ی و تفاوت بین 
استراتژی های بخش مارکتینگ و 
اس��تراتژی کالن سازمان و شرکت 
ام��ری م��ردود و غیرقابل پذیرش 
خواهد ب��ود. اس�تراتژی تعیین 
موقعیت در بازار: یک استراتژی 
تعیین کننده  مارکتین��گ،  متمایز 
موقعیت ش��رکت در ب��ازار رقابت 
اس��ت. این به معنای تعیین دلیل 
تفاوت محصول ش��ما در مقایس��ه 
ب��ا محصول رقب��ا در ذهن خریدار 
اس��ت. جگوار، پورش��ه، مرسدس 
بنز، بی ام دبلیو و بس��یاری از دیگر 
همگی  خ��ودرو،  تولیدکنن��دگان 
ماشین های اس��پورت می فروشند 
اما محصوالت هرکدام ش��ان از دید 
مش��تری، متفاوت هس��تند، حتی 
اگر دو مدل قیمت یکس��ان داشته 
باش��ند این به خاطر متفاوت بودن 
هرکدام  مارکتینگ  استراتژی های 
از این ش��رکت ها اس��ت که پس از 
تحلی��ل و تحقی��ق مارکتینگ به 
وسیله آنها ارائه شده و راهی است 
برای متمایز ساختن یک محصول 

از محصوالت رقیب. 
استراتژی مارکتینگ جایگاه 
ویژه: یک مورد دیگر در این زمینه 
عبارت است از تعیین جایگاه ویژه 
ش��رکت در بازار یا تمرکز بر بخش 
کوچکی از کل بازار. این استراتژی 
باید ب��ه وس��یله رده ه��ای پایین 
دستی ش��رکت حمایت شوند. در 
این س��طح از تدوین اس��تراتژی از 
متغیرهای P4 اس��تفاده شده که 
شامل چهار عامل محصول، قیمت، 
توزیع و پیش��برد اس��ت. در اغلب 
موارد، عملکرد خوب در یک سطح 
پایین ت��ر می تواند بر تصمیم گیری 
ضعیف در یک س��طح باالتر غلبه 
کند، یعن��ی تاکتیک ه��ای خوب 
مارکتین��گ می توانند ب��ر راهبرد 

مارکتینگ ضعیف غلبه کنند. 

مارکتینگ منهای فروش
۹ گام برای بازگرداندن مشتری از 

دست رفته
حتی بسیاری از ش��رکت های با تجربه هم دل  خوشی 
از س��ختی های حفظ کس��ب و کار خود ندارن��د. بهترین 
مشتریان شما هم ممکن است در موقعیتی خاص استفاده 
از خدمات و محصوالت شما را متوقف کنند و این الزاما به 
دلیل کوتاهی شرکت و کارکنان آن نیست. با دانستن این 
موضوع، بد نیس��ت که خود را برای چنین موقعیت هایی 
آم��اده کنید. آنچه باید بپذیریم این اس��ت که برای یک 
کارآفرین، پیروزی در تمامی عرصه های رقابت امکان پذیر 
نیست و در هر سطحی امکان از دست دادن منافع و منابع 
ممکن است. اما از دست دادن مشتریان کلیدی می تواند 
بس��یار آزار دهنده باشد، خواه شرکت شما شرکتی بزرگ 
باش��د خواه کوچک. آنچه مهم اس��ت این است که تأثیر 
منفی این اتفاق را به حداقل برس��انید. در این مطلب که 
توسط سایت ایده و خالقیت ارائه شده است به ۹ راهکار 
ساده می پردازیم که با کمک آنها در چنین موقعیت هایی 
می توانید ش��رکت خود را س��رپا نگه دارید و به بازسازی 

کسب و کارتان در کوتاه ترین زمان ممکن بپردازید. 
1- با کارکنان خود منعطف برخورد کنید

ایجاد شیوه های مناسب بهره وری تضمین خواهد کرد 
که شرکت ش��ما دچار ازدیاد منابع انسانی نیست. حتی 
اگر کارکنان شما برای حسابرسی به مشتریان مشخصی 
تخصیص یافته باش��ند، اطمینان حاصل کنید که برنامه 
مناس��بی برای جابه جایی افراد درصورت از دس��ت دادن 
مشتریان مربوط به آنها دارید. تعلیق کارکنان و استخدام 
مجدد منابع انسانی در زمانی که به آنها نیاز دارید محیط 

پرتنشی را ایجاد خواهد کرد. 
۲- فرآیند های فعلی شرکت تان را بازبینی کنید

اگر به طور مستمر از مشتریان درباره روش های بهبود ارائه 
خدمات نظرخواهی کنید، آنها متوجه خواهند شد که شما 
به پیش��رفت و بهینه سازی مداوم کارتان اهمیت می دهید. 
افراد و فرآیند هایی را که نیازمند بهبود هس��تند شناسایی 
و تغییرات ضروری را به موقع اعمال کنید. این کار به شما 

کمک خواهد کرد مشتریان بیشتری را حفظ کنید. 
۳- نتایج کار خود را مرور کنید

زمانی که متوجه ش��دید یکی از مش��تریان ش��ما دیگر 
نمی خواهد از سرویس های ش��ما استفاده کند، پیش از به 
پایان رسیدن رابطه مشتری با شرکت، تا جایی که می توانید 
از مش��تری و تیم خود اطالع��ات بگیرید. اگ��ر نارضایتی 
مش��تری با شیوه ارائه خدمات ش��ما مرتبط نبود مشکلی 
در کار نیست. درغیراین صورت باید دقیقا متوجه شوید که 
ایراد کار از کجا بوده و از اشتباهات خود پند بگیرید. شاید 
مشتری نامناسبی داشته اید، شاید فراتر از توان خود قول 
داده اید و قادر به انجام آن نبوده اید و ش��اید نیاز دارید که 

بخشی از سیستم خود را بهبود بخشید. 
۴- درستش کنید! 

وقتی به درستی پی بردید که مشکل از کجاست، آن را 
به س��رعت برطرف کنید تا به همان دلیل تعداد بیشتری 

ازمشتریان تان را از دست ندهید. 
۵- به پیگیری حساب ها و مشتریان دیگر خود بپردازید

زمانی که با نارضایتی یکی از مشتریان مهم خود روبه رو 
می ش��وید، اطمینان حاصل کنید که سایر مشتری ها از 
اوضاع رضایت دارند و خطر از دست دادن آنها را هم پیش 
رو ندارید. روابط شخص به شخص را با آنها حفظ کنید و 
مطمئن شوید که تیم شما نهایت تالش شان را برای حفظ 

روابط با مشتریان مهم تان می کنند. 
۶- هزینه های تان را کاهش دهید اما به دقت

نخس��تین عکس العمل شما نس��بت به از دست دادن 
مش��تریان تان می توان��د پایی��ن آوردن ش��دید هزینه و 
قیمت ها باش��د. هرچند هر دو این اس��تراتژی ها ضروری 
هس��تند، اما باید آنها را به درس��تی و پشت سرهم انجام 
داد. عکس العمل های س��ریع غیرمنطقی مشکلی را حل 
نخواهن��د کرد. بع��د از تخصیص مج��دد منابع فعلی به 
پروژه ه��ای دیگر، بار دیگر به هزینه های��ی که مربوط به 
پرسنل نیست نگاه کنید. احتماال بدون متوسل شدن به 
تعلیق کارکنان قادر خواهید بود هزینه ها را کاهش دهید. 

۷- آگاهانه بفروشید
بسیاری از افراد در شرایط های اینچنینی به فکر فروش 
شرکت خود می افتند. تیمی داشته باشید که بتواند به طور 
مستقل به بازسازی خود بپردازد و روی ایجاد کسب و کاری 
نو تمرک��ز کند. اگر بتوانید آنچه را که از دس��ت داده اید 
به سرعت با کسب و کار جدیدی جایگزین کنید، مجموعه 
ش��ما از نظر مالی در وضعیت بهتری قرار خواهد داش��ت 
ت��ا اینکه زمان خ��ود را صرف بهبود قس��مت های دیگر 

کسب و کار خود کنید. 
۸- به روحیه تیم خود توجه کنید

از دست دادن حس��اب ها و مشتریان کلیدی می تواند 
تأثیر منفی زیادی بر روحیه افراد داش��ته باش��د. ممکن 
است تیم شما احس��اس کند که شکست خورده و دچار 
ترس شود. مانند همیشه بهترین راه ارتباط برقرار کردن 
با اعضای تیم اس��ت. به آنها کمک کنید تا آنچه رخ داده، 
دالی��ل آن و آنچه را که باید برای پیش��روی مجدد انجام 
دهید بهت��ر درک کنند. زمانی که آنها از برنامه ش��رکت 
اطالع داشته باشند و در نقش خود احساس امنیت کنند، 

زمان باز سازی شرکت کمتر خواهد بود. 
۹- نترسید

ترسیدن مشکلی را حل نخواهد کرد. تمام تالش خود را برای 
نگه داشتن مشتریان و حساب های خود بکنید، اما اگر مشکل به 
آسانی قابل حل نبود، سر خود را باال بگیرید و رو به جلو حرکت 
کنید. هیچ کس دوست ندارد مشتریان خود را از دست دهد اما 
این چیزی اس��ت که ممکن اس��ت برای هر کسب و کاری اتفاق 
بیفتد. برنامه از پیش تعیین شده ای داشته باشید، مثبت نگر باشید 
و حرکت کنید؛ در این صورت هربار آسیب کمتری خواهید دید.

استفاده بهینه از داده های بزرگ برای 
افزایش فروش

 پیش��رفت های جدی��د در عل��م داده ه��ا فرصت ه��ای 
جدی��دی را در اختیار تیم های فروش ق��رار می دهد تا از 
اطالعات و داده ها برای بهب��ود فرآیندها و افزایش فروش 
خ��ود بهره بگیرند. با این حال، تبدی��ل داده های بزرگ به 
داده های قابل استفاده و سودمند چالش بسیار بزرگی برای 
کسب وکارهای امروزی محسوب می شود و باید به شکاف 
موجود در دسترسی به داده ها و سودمندی آنها فکر کرد. 

 ،Hubspot ب��ه نق��ل ازibazaryabi  ب��ه گ��زارش
  Big Data داده های بزرگ که در زبان انگلیس��ی ب��ه آن
گفته می شود، مجموعه ای از داده ها است که یک سازمان 
ب��رای بهبود فرآیندهای مختلف خود همچ��ون بازاریابی، 
فروش، طراحی اس��تراتژی و مواردی مش��ابه آن نیاز دارد. 
در واقع این داده ها هس��تند که بین��ش الزم را در اختیار 
افراد قرار می دهند تا بتوانند تصمیم گیری کنند. بدون داده ، 
تصمیم گیری ها اغلب تصادفی و غیرقابل اطمینان هستند. 
سازمان ها به روش های مختلفی به جمع آوری داده ها از 
مشتریان یا هر منبع دیگری استفاده می کنند؛ CRMها، 
کوکی ها، نظرسنجی ها و بسیاری از روش های دیگر که در 

این مقاله مجال گفتن آنها نیست. 

آیا داده های جمع آوری شده تاکنون مفید واقع شده اند؟ 
با اینکه به نظر می رس��د داده ها نقش بس��یار مثبتی در 
افزایش فروش و بهبود فرآیندهای کس��ب وکارها داش��ته 
باش��ند، اما هنوز که هنوز است اثربخشی داده های بزرگ 

در کسب وکارها پر از چالش و مشکل است. 
در تحقیقات��ی که اخیرا صورت گرفته، چه��ار بازاریاب 
از ه��ر پنج بازاریاب اش��اره کرده اند که نگ��ران حجم زیاد 
داده های ش��ان هس��تند و نمی توانن��د از داده های��ی ک��ه 
جمع آوری کرده اند به اندازه کافی بهره ببرند. در واقع، همه 
داده هایی که آنها جمع آوری کرده اند به دردبخور نیس��ت و 
حجم داده ها به قدری زیاد اس��ت که اصال قادر به تفکیک 

آنها نیستند. 
آیا راه حلی برای اس��تفاده بهینه از داده های بزرگ برای 
افزایش اثربخش��ی فروش وجود دارد؟ اشتباه بزرگی که ما 
مرتکب می ش��ویم این اس��ت که قبل از شروع جمع آوری 
داده ها، اغلب اهداف مش��خصی از جمع آوری آنها نداریم و 
این باعث می ش��ود هر داده ای را که خواستیم جمع آوری 
کنیم. بنابراین بیش��ترین مشکل هنگام جمع آوری داده ها 
در بخ��ش CRM به وجود می آید. بنابراین تعیین اهداف 
قبل از جمع  آوری داده ها ضروری است، چراکه 8۹درصد از 

بازاریابان از بار اطالعات اضافی شاکی هستند. 

مزایای داده های بزرگ در حوزه فروش
بس��یاری از س��ازمان ها برای بهبود اس��تفاده از داده ها، 
تحلیلگرانی را استخدام می کنند تا بتوانند نهایت استفاده را 
از داده ها داش��ته باشند. در ادامه برخی از اهدافی را که آن  
تحلیلگران معتقد بودند باید در نظر گرفته شوند می خوانید. 
اهداف جمع آوری داده ها در رابطه با فروش اغلب به سه 

دلیل است:
 ۱- شناسایی مشتریانی که دارای بیشترین ارزش بالقوه 

برای سازمان هستند
 ۲- شناسایی فرصت های فروش

 ۳- شناسایی بهترین رویکردهای فروش. 
اینها تنها بخشی از اطالعات مفیدی هستند که می توانید 
در رابطه با مش��تریان به دس��ت آورید. اما داده های خوب 
از ابعاد گوناگونی به ش��ما کمک خواهند کرد که در ادامه 

برخی دیگر از آنها را نیز می خوانید. 
- افزایش بهره وری فروش )دس��تیابی به بهترین نتیجه 

در کمترین زمان(
- افزایش تعداد سرنخ های بازاریابی و مشتریان بالقوه

- پیش بینی های دقیق تر
- افزایش درآمد از طریق افزایش فروش

- طراحی سازمانی کارآمدتر از طریق بهبود استراتژی های 
فروش.

بنابراین همانطور که می بینی��د داده های بزرگ مزایای 
مشخص و معقولی دارند و مطمئنا تأثیر بسیاری در افزایش 
فروش کس��ب وکارها خواهند داشت اما این روزها بازدهی 
الزم را ندارند، چرا که سازمان  ها نمی  توانند از آنها به شیوه 
صحیح بهره مند شوند. جمع آوری داده ها بسیار مهم است، 
اما آنچه مهم تر است، جمع آوری داده های صحیح و تحلیل 

آنهاست. 
راه هایی برای استفاده بهینه از داده های بزرگ

بس��یاری از ش��رکت هایی حجم بزرگ��ی از داده های بد 
دارند، زمان بس��یار کمی را صرف فکر کردن در مورد آ نچه 
باید جم��ع آوری کنند و چگونه جمع آوری کنند می کنند 
و ب��ه جای اینکه داده های مفی��دی را صید کنند در میان 

اقیانوسی از داده های بی مصرف غوطه ور می شوند. 
از همین رو انجام فعالیت های زیر توصیه می شود. 

۱- تعیین اهداف جمع آوری داده ها )مثل افزایش فروش(
۲- تعیی��ن داده های��ی که واقعا ارزش��مند هس��تند و 

می توانند در افزایش فروش مؤثر واقع شوند 
۳- انتخ��اب روش مناس��ب برای جم��ع آوری داده  های 

تعیین شده 
۴- تجزی��ه و تحلی��ل داده ها و تبدیل آنه��ا به الگوهای 

اطالعاتی مفید و مؤثر. 
داده های بد منجر به نتایج بدی خواهند شد. آیا از منبع 
و نوع داده هایی که جمع آوری می کنید مطمئن هس��تید؟ 
داده های شما از کجا سرچشمه می گیرند؟ آیا آنها داده های 
صحیحی هستند؟ آیا در راس��تای افزایش فروش به شما 
کمک خواهند کرد؟ اگر پاسخ این سواالت را نمی دانید، به 
عقب برگردید، استراتژی صحیحی برای جمع آوری بزرگ 

داده ها اتخاذ کرده و سپس به جمع آوری آنها اقدام کنید.

مشتریان ابدی کارگاه فروش

بازاریابی خالق

استفاده مجدد از محتوا - اگر محتوای بسیار خوبی تولید کرده اید اما کسی از آن استقبال نمی کند می توانید آن را باهدف دیگری استفاده 
کنید. پست های وبالگ را می توان به صورت یک کتاب الکترونیکی گردآوری کرد یا به ویدئو تبدیل کرد، مقاله مجله می تواند تجدید چاپ شود 

یا آن را به عنوان یک کتابچه توزیع کرد. مطمئن باشید کارهایی که امکان انجام آنها در این زمینه وجود دارد خیلی بیشتر از اینهاست. 
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فرصت امروز: این روزها مدیران 
اجرایی در اطراف خود با چالش های 
بیشماری روبه رو هستند. این افراد 
باید با اتکا ب��ه انتخاب های آگاهانه 
می��ان زندگی ش��غلی و ش��خصی 
خود تع��ادل ایجاد کنن��د. یکی از 
بزرگ ترین دغدغه های شاغالن در 
محی��ط کار به همین امر بس��تگی 
داشته و به راحتی می تواند سالمت 
جسمی و ذهنی آنها را تحت الشعاع 
قرار دهد. باید توجه داشت که انبوه 
مشکالت عدیده ای که در پی اعتیاد 
به کار ایجاد می شوند نه به نوع شغل 
فرد مورد نظر بستگی دارند و نه به 
جنسیت وی. در حقیقت این مشکل 
می تواند برای کلیه اف��رادی که در 
ش��رکت ها و س��ازمان های دولتی 
مشغول به فعالیت هستند یا حتی 
کس��انی که به طور ش��خصی برای 
خود در ه��ر حرفه ای کار می کنند، 
ایجاد ش��ود. همواره ای��ن جمله را 
ش��نیده اید ک��ه فالنی ب��ا کار خود 
ازدواج کرده است. اگرچه این حرف 
تا حدی اغراق آمیز به نظر می رسد، 
با این حال در برخی موارد افرادی را 
مشاهده می کنید که زمانی بیش از 
حد معمول را به کار خود اختصاص 
می دهند. این امر بدون ش��ک مضر 
بوده و باعث ضربه خوردن به زندگی 
شخصی آنها خواهد شد. بدون شک 
جهت موفقیت الزم اس��ت تا تالش 
زیادی را از خود نشان دهید، با این 
حال نبای��د زندگی خ��ود را فدای 
کار خ��ود کنید. اگ��ر از افراد علت 
بپرسید، جواب  را  سختکوشی شان 
غالب آنها این است که برای راحتی 
خانواده خ��ود و تأمین هرچه بهتر 
معاش آنها تا به این اندازه سخت کار 
می کنند. با این حال این یک واقعیت 
است که مسئولیت شما در خانواده 
تنها محدود به این امر نیس��ت. در 
اینجاس��ت که اهمیت برنامه ریزی 
درس��ت نمود پیدا می کند. شما با 

ی��ک برنامه ریزی خ��وب می توانید 
تعادلی مناس��ب بین کار و زندگی 
خ��ود ایجاد کنید ب��ه نحوی که به 
هیچ کدام لطمه ای وارد نشود. بدون 
ش��ک حتی اگر در کسب و کار خود 
به باالترین حد از موفقیت نیز دست 
پیدا کنید اما نتوانید حضور کافی در 
خانه خود داشته باشید، با شکست 
مواج��ه خواهید ش��د و ارزش تمام 
کارهای تان زیر سوال خواهد رفت. 
در همین راس��تا الزم است زندگی 
شخصی خوبی داشته باشید. جالب 
اس��ت بدانید که تحقیقات نش��ان 
می دهد که ع��دم ارتباط اجتماعی 

صمیمی و خان��واده ای خوب، 
باع��ث خواه��د ش��د ت��ا در 
تصمیمات خود دچار اشتباهات 
بیشتری ش��ده و به مدیری به 
مراتب پرخاشگر تبدیل شوید. 

اعتیاد به کار
اعتی��اد انواع مختلفی دارد و 
تنه��ا به اعتیاد ب��ه مواد مخدر 
خت��م نمی ش��ود. اعتیاد حتی 
می تواند به کار باش��د. افرادی 
که هم��ه زندگی ش��ان به کار 

کردن خالصه می ش��ود حتی اگر از 
کار خود لذت ببرند باز هم خودشان 
را از س��ایر لذت های زندگی محروم 
می کنن��د. اطرافی��ان و خانواده این 
افراد هم دچار فرسایش و نارضایتی 
می ش��وند و همین امر آرامش را از 
زندگی هم��ه افراد خانواده س��لب 
می کن��د. خانواده های��ی که نتوانند 
گاهی ی��ک وعده غ��ذا را دور یک 
سفره با هم بخورند، یک روز تعطیل 
از یک سرگرمی مشترک لذت ببرند 
یا س��اعاتی را با هم صحبت کنند و 
شاد باش��ند و در یک کالم به جای 
اینک��ه با ه��م زندگ��ی کنند فقط 
همخانه باشند، چگونه می توانند از 
زندگی لذت ببرند و آرامش داش��ته 
باش��ند؟ بنابراین حتی اگر مجبور 

هستید برای تأمین مخارج زندگی 
زیاد کار کنید، حتماً لحظاتی را برای 
آرامش و ش��ادی در کن��ار خانواده 
اختصاص دهید، حتی اگر این زمان 
به یک وع��ده غذا دور یک س��فره 
همراه با گپ و گفتی شاد و صمیمانه 
ختم شود. اگر یک روز یا نصف روز 
تعطیلی دارید به جای اینکه جلوی 
تلویزی��ون کانال ه��ا را عوض کنید 
همراه خانواده تان ب��ه نزدیک ترین 
پ��ارک محل��ه بروی��د و از همی��ن 
ببرید.  ساعت های محدودتان لذت 
شارون مک داول الرسن، دبیر سابق 
کمیته المپیک آمریکا است که در 

زمینه مدیریت رهبری خالق همواره 
به عنوان الگو نام برده می ش��ود. وی 
بیان می کند که زمانی برای بهبودی 
و خارج ش��دن از خستگی ناشی از 
تمرین ض��روری اس��ت. درواقع او 
معتقد است که نباید افراد را به بهانه 
تمرین از خانواده خود دور کرد زیرا 
این امر در درازمدت روی انگیزه آنها 
تأثیر منفی خواهد گذاشت و باعث 
خواهد شد نتوانند فشار تمرینات را 
تحمل کنند. ب��ا این حال او معتقد 
اس��ت که باید کیفیت زمانی را  که 
با خانواده خود سپری می کنید باال 
ب��رد. برای مثال اگ��ر زمان کمی را 
می توانید در کنار خانواده خود باشید 
بهتر است هر آنچه شما را از آنها دور 
می س��ازد نظیر تلویزی��ون و تلفن 

همراه را از خود دور کنید تا کیفیت 
رابطه تان باالتر رود. تام استرن، یک 
مدیر فیلمبرداری اهل ایاالت متحده 
آمری��کا اس��ت. وی تاکن��ون مدیر 
فیلمب��رداری فیلم های مش��هوری 
همچون تک تیرانداز آمریکایی بوده 
است که نشان از موفقیت و شهرت 
باالی وی دارد. با این حال مشکلی 
ک��ه وی خصوص��ا در ابت��دای راه 
شهرت با آن مواجه بود، سختی های 
کاری را ش��امل نمی شد بلکه عدم 
حضور کافی در کن��ار خانواده خود 
ب��ود. وی خیلی زود ب��ه این نکته 
پی ب��رد که باید وقت بیش��تری را 
ص��رف خانواده خود کند و 
تصمیم گرفت تجربه خود 
را به سایرین نیز که ممکن 
اس��ت به نوعی به کار خود 
معتاد شده باشند، منتقل 
سازد. شاید در گذشته اکثر 
کس��انی که معت��اد به کار 
بودند، خودشان این ویژگی 
را به نوعی لمس می کردند 
اما امروز معتادان زیادی را 
می بینید که ممکن اس��ت 
اصالً به این مس��ئله توجه 
نکرده باشند که در دام اعتیاد به کار 
گرفتار شده اند. فکر نکنید که همه 
معتادان به کار، باید میلیاردر باشند 
و با ماشین های گران قیمت جابه جا 
شوند. حتی فکر نکنید که معتادان 
ب��ه کار همگی حقوق های میلیونی 
می گیرن��د و در رده ه��ای ب��االی 
سازمان ها مشغول به کارند. اعتیاد به 
کار یک الگوی رفتاری است که در 
هر کس��ی و در هر موقعیتی ممکن 
اس��ت روی دهد. ب��ه همین خاطر 
نباید این تصور در شما شکل گیرد 
که چون مدیر شرکت نیستید، دیگر 
سخت کار کردن شما طبیعی و الزم 
است. نتایج تحقیقات نشان می دهد 
که کار زیاد ممکن است حتی زمان 
استراحت شما را به خود اختصاص 

دهد. بدون شک فردی که چند برابر 
س��ایرین کار می کند، ذهنش بیش 
از حد درگیر خواهد ش��د و ممکن 
اس��ت حت��ی در موقع خ��واب نیز 
آرامش الزم را نداش��ته باشد که در 
درازمدت، سالمتی وی را نیز تحت 

تأثیر قرار خواهد داد. 
تام اس��ترن بیان می کند که هر 
فردی در زندگی خود یک همس��ر، 
پدر یا هردو آنها اس��ت و الزم است 
تا مس��ئولیت های الزمه را به خوبی 
انج��ام دهد، در غیر  ای��ن صورت با 
مشکالت زیادی در زندگی شخصی 
خود مواجه خواهد شد که حتی کار 
وی را نیز تحت تأثی��ر قرار خواهد 
داد و باع��ث خواهد ش��د نتواند نه 
به کار خ��ود و نه به خان��واده خود 
برسد. بدون شک این امر یک فاجعه 
محس��وب می ش��ود و بهتر است از 

وقوع آن جلوگیری کنید. 

توصیه های کاربردی
- داش��تن روابط اجتماعی خوب 
الزمه موفقیت اس��ت. درواقع شما 
تنها نیستید و همین روابط می تواند 

بعدها به کار شما بیاید. 
برنام��ه کاری  - س��عی کنی��د 
مشخصی داشته باش��ید تا به یک 
نظ��م و تع��ادل بی��ن کار و زندگی 

شخصی خود دست پیدا کنید. 
- مدیران نیز مانند هر کسی، به 
اس��تراحت و بودن در کنار خانواده 
خود نیاز دارند. به همین خاطر نباید 
به خود بیش از اندازه سخت بگیرید. 
در  را  غی��رکاری  مس��ائل   -
زندگی خود پیدا کنید که ش��ما را 
درگیر و مش��غول کنن��د؛ همچون 
ی��ک س��رگرمی، ورزش ی��ا حتی 
فعالیت های داوطلبانه در گروه های 
خاص. این امر باعث خواهد ش��د به 
این بهانه مجبور باشید زودتر از محل 
کار خود خارج شوید و بیش  از اندازه 

غرق کار خود نشوید. 

 ضرورت داشتن زندگی شخصی خوب 
برای موفقیت در کسب و کار

کارتابل

ضرورت حسابدار برای شرکت 

در دنیای امروز که هر روز ش��کل ت��ازه ای از ارتباطات 
اقتصادی به وجود می آید و افراد و ش��رکت ها و مؤسسات 
با یکدیگ��ر در ارتباط هس��تند و تغییرات مال��ی آنها بر 
یکدیگر تأثی��ر دارد و روز به روز این فعالیت ها پیچیده تر 
می ش��ود، این عوامل باعث می شود که نقش حسابداری 
به عن��وان فراهم کنن��دگان اطالعات مالی با اس��تفاده از 
استانداردهای حس��ابداری برای استفاده کنندگان بیشتر 
مشخص ش��ود. نیاز روزافزون موسس��ات و سازمان ها به 
اطالع��ات صحیح و بهنگام جه��ت به کارگیری در فرآیند 
تصمیم گیری مدیران، مقوله ای اجتناب ناپذیر اس��ت. در 
این راس��تا سیس��تم اطالعات مدیریت، منبع اصلی ارائه 
اطالعات به شمار می آید. سیس��تم اطالعات حسابداری 
به عنوان مهم ترین زیرمجموعه این سیستم، اطالعات مالی 
متنوعی را در اختیار استفاده کنندگان این نوع اطالعات، 
خصوصا »مدیران هر س��ازمان« قرار می دهد. به طور کلی 
اطالعات حس��ابداری باید از ویژگی های خاصی برخوردار 
باش��د تا در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد. 
ویژگی های کیفی این گونه اطالعات نظیر مربوط بودن و 
قابلیت اتکا از جمله خصیصه هایی اس��ت که بر میزان به 
کار گیری اطالعات به موقع تأثیر می گذارد. در هر سازمانی، 
 مدیریت، مسئول پاسخگویی درباره عملکرد سازمان است 
و در برابر طرف های داخلی و خارجی سازمان، مسئولیت 
دارد. برای جوابگویی به تمامی مدعیان داخلی و خارجی، 
مدیران به اطالعات مربوط، ب��ه موقع، دقیق و کافی نیاز 
دارند و هرگونه مسامحه یا بی دقتی در ارائه این اطالعات 
به طرف مقابل، می تواند موجب بروز مشکالتی در امر اداره 
سازمان یا به دردسر افتادن خود مدیران شود. سهامداران، 
دول��ت،  مش��تریان، تأمی��ن کنن��دگان کاال و خدمات و 
حتی کارکنان ش��رکت )به عنوان شخصیت های حقیقی 
مس��تقلی که با س��ازمان قرارداد انجام کار بس��ته اند( در 
خیل استفاده کنندگان خارجی اطالعات سازمان به شمار 
می روند. در داخل سازمان نیز قسمت های مختلف، بسته 
به نوع فعالیت شان، اطالعاتی از مدیران دریافت می کنند. 
ع��الوه بر اطالعاتی که مورد مطالب��ه طرف های داخلی و 
خارجی س��ازمان است،  اطالعات بسیار بیشتری نیز مورد 
نی��از خود مدی��ران برای تصمیم گیری ه��ا و انتخاب های 
درس��ت و آگاهانه اس��ت. نیازهای اطالعاتی مدیران نیز 
به خاطر پیچیده تر ش��دن روز به روز ش��رایط محیطی و 
محاطی شرکت ها و سازمان ها، تنوع و پیچیدگی بیشتری 
یافته و امروزه استفاده کننده اصلی اطالعات یک سازمان، 
خود مدیران هس��تند. نکته حائز اهمیت این است که در 
اکثر سازمان ها، بخش عمده ای از اطالعات مورد بحث در 
قلمرو اطالعات مالی است و به همین دلیل اهمیت و نقش 
برجس��ته این قبیل اطالعات در افزایش توان جوابگویی و 

تصمیم گیری مدیران کامال مشهود است. 
استفاده کنندگان از اطالعات حسابداری شامل دو گروه 

هستند.
 1- استفاده کنندگان داخلی: که این گروه عمدتا افرادی 

هستند که مدیریت موسسه و کسب وکار را برعهده دارند.
 2- اس�تفاده کنندگان خارجی: این گ��روه در بیرون 
از مؤسس��ه و سازمان کس��ب وکار بوده و دارای منافع مالی 
بالفعل یا بالقوه در مؤسس��ه هستند. مانند اعتباردهندگان 
و طلبکاران، گروهی دیگر از عالیق مالی غیرمستقیم )مانند 
س��ازمان ها و نهاد های مالیاتی و س��ازمان تامین اجتماعی( 
برخوردار هستند. مهم ترین شاخه های حسابداری عبارتند 
از: حس��ابداری صنعت��ی، حس��ابداری مالی، حسابرس��ی، 
حس��ابداری دولتی و حس��ابداری مدیریت ک��ه هر یک با 
توجه به نیازها، کاربردهای خاص خود را خواهند داش��ت. 
با این حال حس��ابداری مدیریت از اهمیت بیش��تری برای 
شرکت ها برخوردار است. این شاخه از حسابداری در اواخر 
قرن نوزدهم به عنوان رشته ای خاص توسط فردریک تیلور 
مطرح ش��د. مدیری��ت علمی به طور بس��یار خالصه، روش 
برخورد منظم و منطقی با مسائل سازمان ها به منظور یافتن 
مناس��ب ترین راه برای انجام هر کار است و بر کسب اطالع 
دقی��ق و کامل از آنچه می گذرد و نتایجی که بر اثر هرگونه 
تغییر حاصل می ش��ود تأکید دارد. این نوع از مدیریت نیاز 
زی��ادی به اطالعاتی از قبیل بهای تمام ش��ده محصوالت و 
خدمات، مقدار تولی��د، هزینه اجزای مختلف تولید، قیمت 
فروش محصوالت و خدمات و ظرفیت منابع مختلف نظیر 
ظرفیت تولیدی ماشین آالت و تجزیه و تحلیل این اطالعات 
داش��ت. این جریان، نیاز به اطالعات و به خصوص اطالعات 
مالی را فزونی بخشید. افزایش استفاده مدیران از اطالعات 
مالی موجب شد که روش های هزینه یابی تولیدات، خدمات 
و فعالیت ها بهبود و توس��عه یاب��د و اطالعات مفصل تری از 

جنبه های مختلف مالی فعالیت ها فراهم آید. 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
- یک حسابدار متخصص در آینده می تواند مدیر مالی 
یک سازمان یا شرکت شود یعنی می تواند به مدیریت یک 
ش��رکت ایده بدهد که منابع موجودش را در چه راه هایی 
سرمایه گذاری کند تا استفاده بهینه کند یا اگر شرکت به 
منابع مالی جدید نیاز داشت یک مدیر مالی براساس دانش 
آکادمیک خود می تواند بگوید که از چه طریقی باید تأمین 
مالی کرد. به همین خاطر وجود حداقل یک نفر برای این 
امر حیاتی است و تمامی شرکت ها الزم است نسبت به آن 

توجه الزم را داشته باشند. 
- یکی از وظایف حس��ابدار، پیشنهاد روش های کاهش 
هزینه، افزایش درآمد و بهبود س��ود است که بدون شک 
برای هر شرکتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. با 
توجه به نکات ذکر شده حسابدار از الزامات شرکت است 
و به همین خاطر الزم اس��ت در انتخ��اب آن دقت عمل 

داشته باشید. 

دریچه

معرفی پرسودترین 
کسب و کارهای برتردنیا

مه��ارت در س��ر و کل��ه زدن ب��ا اعداد می توان��د برای 
راه اندازی یک کس��ب و کار پر س��ود بس��یار مفید باش��د. 
حس��ابداری و امور مالیاتی با 18.4درصد س��ود باالترین 
جایگاه را در لیست پرسود ترین کسب و کارها داراست. پس 
از آن مشاوره امالک با 15.3درصد، وکالت با 14.5درصد و 
مطب های پزشکی با 132درصد در این لیست قرار دارند. 
یک مجموعه تحلیلگر مالی حاشیه سود بیش از 16هزار 
کس��ب و کار کوچک را )که درآمدشان کمتر از 1۰میلیون 
دالر اس��ت( در ماه های سپتامبر 2۰14 تا آگوست 2۰14 
بررسی کرده است. میانگین سود این کسب و کار ها در این 
زمان 7.2درصد بوده است. چه چیز موجب سوددهی این 
کس��ب و کارها می ش��ود؟ اول اینکه آنها براساس سرمایه 
sagework  انسانی گردانده می شوند. جنا ویور، تحلیلگر

می گوید: »بس��یار معمول است که سرویس های صنعتی 
در لیس��ت سودده ترین کسب و کار های موجود پیدا شوند 
چراک��ه هزینه غیر تولی��دی و ابتدایی کمی دارند. ش��ما 
می توانید بس��یاری از این کس��ب و کارها را در خانه  خود 
ش��روع کنید.« البته س��ودآوری، مهم تری��ن دغدغه یک 
کارآفرین نیس��ت؛ دیگر دغدغه ها شامل این است که آیا 
کسب و کار با مهارت های وی مطابق است؟ چه تمرینات و 
مجوزهایی برای این کسب و کار الزم است؟ و کسب و کار در 
برابر یک عقب نشینی و پسرفت چگونه عمل خواهد کرد؟ 
تمام اینها برای ش��روع الزم و ضروری است. اینجا لیستی 
از پرسود ترین کسب و کار ها و حاشیه سود آنها را که توسط 

سایت برسام ارائه شده است، برای تان آورده ایم. 
و  کتاب�داری  مالیات�ی،  ام�ور  حس�ابداری،   - 

سرویس های شرکتی 18.4درصد
صنعت حسابداری همواره در صدر جدول ما است. مهم 
نیس��ت وضعیت اقتصادی تا چه حد خراب باشد، همه به 
یک حسابدار نیاز دارند. این صنعت هزینه های غیر تولیدی 

پایین و مشتریان همیشگی دارد.   
- مدیریت شرکت ها و موسسات بازرگانی 15.5درصد

این صنعت تنها به یک دفتر شخصی کوچک وابسته به 
بانک ها و هلدینگ ها احتیاج دارد. چند تا از معروف ترین 
هلدینگ ه��ا عبارتن��د از Berlkshire Hathaway و

. Icahn Enterprises   
- کسب و کار دفاتر مشاوره امالک 15.19درصد

با اینکه بازار کار مشاوران امالک به سالمت اقتصاد جامعه 
بستگی دارد، مشاوران امالک به هزینه راه اندازی پایینی نیاز 
دارند و تمام آنچه ش��ما برای ش��روع کار خود به آن احتیاج 
دارید، چند کارمند مشاوره امالک و یک مجوز کارگزاری است. 

 - اجاره خودرو و تجهیزات سفری 14.55درصد
با اقتصاد در حال رش��د، مردم ممکن اس��ت بیشتر از 
خودرو ه��ای اجاره ای از س��رویس هایی مانند Zipcar و 

Hertz استفاده کنند.  
 - وکالت 14.48درصد

هر کسی که تا به حال یک وکیل استخدام کرده می داند 
که آنها ارزان نیستند. وکالت همانند حسابداری از هزینه 
تولیدی پایینی برخوردار اس��ت. هرچند این کس��ب و کار 
نه تنها وکال بلکه کارمندان اسناد رسمی، افسران توافق و 

برخی از مشاوران امالک را نیز شامل می شود. 
 - دندانپزشکی 14.41درصد

دندانپزشکی همانند پزش��کی از تیمار بیماران سود 
می برد و درحالی که تجهیزات پزش��کی می تواند بسیار 
گران باشد، این مهارت می تواند همزمان به چند بیمار 
در حال خدمات دهی باش��د و همچنین بسیار درآمدزا 

است. 
- تولید، انتقال و پخش برق 14.02درصد

کمپانی های کوچک و خصوصی ای که عالوه بر تأمین 
برق روزانه ش��ما با انرژی هیدروالکتریکی و خورشیدی و 

اتمی هم سروکار دارد. 
- اجاره دهی 14.01درصد

صاحبان امالک نشان داده اند که درآمد حاصل از اجاره 
دادن زمین های مسکونی و غیر مسکونی بیشتر از مخارج 

خرید آنها است. 
- مراکز کاروری های سالمتی 13.3درصد

این مقوله بسیار مشابه پزشکی است. طرح سرشماری  
و  اپتومتری��ک  و  کایروپراکتی��ک  متخصص��ان  می��ان 

بیماری های روانی و پدیاتریس هاست. 
  - مطب های پزشکی 13.01درصد

برای پزش��ک شدن ش��ما به س��ال ها تحصیل و تمرین، 
م��درک و راهی ب��رای پرداخت وام دانش��جویی تان احتیاج 
دارید. هرچند پزشکان نیاز بسیار کمی به هزینه های تولیدی 
دارند و همیشه مشتریان زیادی برای آنها در دسترس است. 

- اجاره تجهیزات صنعتی و تبلیغاتی 12.58درصد
اجاره دادن، کار س��ودده ای اس��ت. این کسب و کار هم 

تماما اجاره تجهیزات تبلیغاتی و صنعتی است.  
- سازمان های خیریه 12.41درصد

به یاد داش��ته باشید که یک س��ازمان غیر سودده لزوما 
هدفش این نیست که سوددهی نداشته باشد، بلکه بسته 
به این اس��ت که درآمد خود را میان چه کس��انی تقسیم 
کند. به جای اینکه س��ود خود را میان سهامداران تقسیم 

کند تمام آن صرف اهداف بشردوستانه خواهد شد.  
  - مدیری�ت و مش�اور خدمات تکنیکی و علمی 

12.5درصد
تعدادی از کس��ب و کار هایی که مش��مول این دس��ته 
می ش��وند عبارتند از: مدیریت ها یا مشاورانی شامل منابع 

انسانی، مشکالت بازاریابی یا زیست محیطی. 
- سرویس های متخصص طراحی 11.4درصد

کس��ب و کار کوچکی که در طراحی داخلی، صنعتی و 
گرافیکی تخصص دارد، چرا که عملکرد کس��ب و کارها با 

طراحی آنها گره خورده است. 

 شما با یک برنامه ریزی خوب 
می توانید تعادلی مناسب بین کار 
و زندگی خود ایجاد کنید به نحوی 
که به هیچ کدام لطمه ای وارد نشود. 
بدون شک حتی اگر در کسب و کار 
خود به باالترین حد از موفقیت نیز 
دست پیدا کنید اما نتوانید حضور 

کافی در خانه خود داشته باشید، با 
شکست مواجه خواهید شد

مترجم: امیرآل علی

کسب وکار خالق

طراح وب گاه- این یک ایده کسب و کار اینترنتی یا آنالین بی نظیر است، هیچ چیز برای یک وب گاه ناخوشایندتر از طراحی ضعیف نیست 
و غالبا، اعتبار یک مجموعه را زیر سوال می برد. اگر اطالعاتی در مورد HTML و سلیقه   خوبی در طراحی دارید، می توانید کسب و کاری 

خدماتی راه بیندازید که در آن برای کسب و کارهای کوچک وب گاه های جذاب و ساده طراحی کنید. مجموعه ای جامع از طرح های تان تهیه 
کنید، و پس از راه اندازی وب گاه تان، آن  مجموعه را جهت نمایش و جذب گروه ثابتی از مشتریان در آن قرار دهید.
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اخبار

اهواز – سید رحمان محمدی-  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خوزستان گفت: خوزستان با مصرف 15 درصد برق تولیدی 
کش��ور دومین مصرف کننده بزرگ انرژی الکتریکی در کشور محسوب می 
شود. محمود دشت بزرگ در کنفرانس خبری با رسانه های گروهی افزود: از 
لحاظ ظرفیت شبکه انتقال و فوق توزیع در بخش پست ها با 28069 مگاولت 
آمپر در رتبه دوم و در بخش خطوط با 8634 کیلومتر مدار رتبه شش��م را 
در بین 16 ش��رکت برق منطقه ای کشور به خود اختصاص داده، همچنین 
ظرفیت پست های انتقال و فوق توزیع دوم و از نظر خطوط شبکه فشار قوی 
رتبه شش��م و ظرفیت منصوبه نیروگاهی رتبه اول را داراست. وی با اشار به 
پیشینه صنعت برق خوزستان اظهارداشت : اولین خط 132 کیلوولت بین 
شهری در ایران از آبادان به اهواز، اولین خط فشار قوی 230 کیلوولت ایران ، 
اولین رینگ 132 و 230 کیلوولت شهری ایران، اولین پست GIS در آبادان 
و اولین گروههای خط گرم فشار قوی در خوزستان بوده اندکه این نشان از 
قدمت و پیشرو بودن این صنعت زیر بنایی در استان خوزستان دارد. دشت 
بزرگ همچنین گفت: این شرکت مسئولیت انتقال نیروی برق در سطح دو 
اس��تان خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد را در مساحتی بیش از 80 هزار 
کیلومتر مربع برعهده دارد که حوزه عملیاتی آن به 9 ناحیه تقسیم گردیده 
اس��ت. وی ادامه داد: پیک بار امسال تاکنون در 28 تیرماه با 8220 مگاوات 
اتفاق افتاده است. دشت بزرگ با بیان اینکه شبکه برق به هم پیوسته است، 
گفت: به دلیل ذات شبکه برق ارتباط الکتریکی با شرکت های برق منطقه 
ای باختر، غرب، اصفهان، فارس و کشور عراق از طریق خطوط 400، 230 و 
132 کیلوولت وجود دارد. وی در بخشی از این کنفرانس خبری به مقایسه 
حداکثر بار ماههای مختلف س��ال های گذشته پرداخت و خاطرنشان کرد: 
پیک بار س��ال 95 ، 29 مرتبه از پیک بار س��ال قبل و پیک بار امس��ال نیز 
تاکنون 15 مرتبه از پیک بار سال گذشته عبور کرده است. رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان ادامه داد: زمانی که دمای هوا از 
48 درجه باالتر می رود به ازای افزایش هردرجه دما 112 مگاوات به مصرف 
انرژی افزوده می شود.وی همچنین با اشاره به برنامه های پیش بینی شده 
جهت کاهش پیک بار اظهار داشت : تغییرساعات کار ادارات تا پایان شهریور 
ماه به ساعت 14:30 ، تعطیلی ادارات در ساعت 13 در دمای باالی 49 درجه 
و کاهش بار صنایع در زمان های اوج مصرف از جمله برنامه هایی بودکه جهت 
کاهش مصرف برق انجام شده است. ضمناً طرح تعطیلی ادارات در ساعت 13 

روزهایی که دمای هوا به 49 درجه رسیده باشد به ابتکار این شرکت از سال 
95 با همکاری استانداری خوزستان صورت گرفته و در سال جاری تاکنون به 
تعداد 21 روز از این ظرفیت استفاده شده است. دشت بزرگ در قسمتی دیگر 
از این کنفرانس خبری درخصوص واحدهای جدید نیروگاهی که از سال 93 
تاکنون به بهره برداری رس��یده اند، گفت: چهار نیروگاه آبادان )واحد بخار(، 
خرمشهر)واحدهای 5 و 6( ، ماهشهر و بهبهان در مجموع به ظرفیت 1620 
مگاوات وارد مدار تولید شده اند. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خوزستان ادامه داد: ارزش سرمایه گذاری پروژه های بهره برداری 
ش��ده در س��ال 95 شامل پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع یک هزار و 
588 میلیارد و 300 میلیون ریال بوده که شامل 792 مگاولت آمپر ظرفیت 

پست و 119 کیلومترمدار طول خط بوده است. 
وی اضافه کرد: همچنین ارزش سرمایه گذاری پست ها و خطوط انتقال 
و ف��وق توزیع در س��ال های 96 تا 98 در بخش پس��ت ه��ا و خطوط 11 
هزارمیلیارد و 554 میلیارد و 200 میلیون ریال اس��ت که ش��امل افزایش 
2646 مگاولت آمپری ظرفیت پس��ت ها و 1175 کیلومتر مدار می باشد. 
دش��ت بزرگ در بخش دیگری به طلبکاری این شرکت از مشترکان اشاره 
کردو اظهار داش��ت : این ش��رکت در مجموع از 25 مشترک بزرگ بیش از 
یک هزار و 233 میلیارد ریال طلبکار اس��ت ک��ه در صورت وصول آنها در 
اجرای طرح های توس��عه برق استان عملیاتی خواهد شد. وی همچنین با 
بیان اینکه گرد و خاک یکی از مواردی اس��ت که به ش��بکه برق خوزستان 
خسارت وارد می کند،گفت: از ابتدای سال 96 تاکنون نظر به محدودیت های 
اعمال خاموش��ی متناسب با ش��رایط پرباری شبکه پنج پست انتقال و 12 
پس��ت فوق توزیع ، همچنین تعداد 396 دکل انتقال و فوق توزیع اولویت 
دار در این مدت شست وشو داده شده است. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان اضافه کرد: پدیده گرد و خاک باعث شده 

که هزینه های مضاعفی به شرکت تحمیل شود از جمله احداث پست های 
برق به صورت سرپوشیده یا GIS ، ضرورت شست وشوی مستمر تجهیزات 
در معرض آلودگی و لزوم بازنگری در استاندارد طراحی ویژه تجهیزات برای 
کار در ش��رایط آب و هوایی ، ضمناً اعتبارات مورد نیاز جهت مقابله با گرد 
و خ��اک در کوت��اه مدت بیش از یک ه��زار و 648 میلیارد و 714 میلیون 
ریال است. وی تصریح کرد: اولویت های شرکت برق منطقه ای خوزستان 
جه��ت مقابله با گردو غبار در صورت تامین اعتبارات الزم ، انجام پوش��ش 
عایقی تجهیزات ، خرید زنجیره مقره سیلیکونی ، دستگاه مقره شوی همراه 
با کشنده و شست وش��وی پست ها و خطوط شبکه است. دشت بزرگ در 
ادامه این کنفرانس خبری فرس��ودگی و عمر ب��االی تجهیزات را نیز یکی 
از معضالت ش��بکه برق خوزستان دانست و گفت: از مجموع 464 دستگاه 
ترانسفورماتور شبکه تعداد101 دستگاه معادل 24 درصد دارای عمر باالی 
30 سال هستند که الزم است تا افق 1404 ساالنه حدود 300 میلیارد ریال 
اعتبار برای نوس��ازی ترانس ها تخصیص یابد، همچنین از مجموع 8634 
کیلومتر مدار خطوط ش��بکه میزان 3374 کیلومتر مدار معادل 39 درصد 
دارای عمرباالی 30 س��ال دارند که الزم اس��ت تا افق 1404 ساالنه حدود 
300 میلیارد ریال اعتبار برای نوسازی خطوط تخصیص یابد.وی همچنین 
با اشاره به مصوبه هیات وزیران در خصوص رفع مشکالت بخش برق استان 
خوزستان اظهار داشت : طبق این مصوبه قرار شده جهت طرح های توسعه 
و پایداری ش��بکه برق خوزس��تان 15000 میلیارد ریال اختصاص یابد که 
س��هم شرکت برق منطقه ای خوزس��تان از این اعتبار 9000 میلیارد ریال 
اس��ت. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خوزستان 
افزود: برنامه س��ه س��اله عملیاتی توس��عه و پایداری این ش��رکت در 13 
 سرفصل به شرکت توانیر ارسال گردیده است. وی خاطرنشان کرد : علیرغم 
پیگی��ری های صورت گرفت��ه تاکنون اعتبارات الزم جهت اجرایی ش��دن 
مصوبه فوق از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به وزارت نیرو ابالغ نشده 
اس��ت. گفتنی است در ادامه این جلس��ه خبرنگاران رسانه های گروهی به 
بیان سواالت خود پرداختند که مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای 
خوزستان به همه سواالت آنان پاسخ داد. همچنین تورج فتاحی سرپرست 
دفت��ر روابط عمومی در ابتدای این کنفرانس خبری در توضیحاتی به بیان 
اهمیت انرژی الکتریکی و نقش مهم رس��انه ها در فرهنگ سازی مدیریت 

مصرف پرداخت.

تبریز - اسد فالح- اعضای شورای فرهنگی و اجتماعی احیای دریاچه 
ارومیه با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی دیدار و گزارشی از اقدامات 
انج��ام یافته برای احیای این دریاچ��ه ارائه کردند. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، معاون عمرانی اس��تاندار آذربایجان ش��رقی در این دیدار با اش��اره به 
تشکیل ستاد ملی احیای دریاچه با دستور رئیس جمهور، گفت: این ستاد 
با دانشگاه ها و مراکز غیردولتی جهت ارائه راهکارهای علمی احیای دریاچه 
ارتباط داشته و در استان نیز در خصوص فرهنگ سازی اقداماتی انجام گرفته 
شده است. مهندس محمدصادق پورمهدی با با بیان اینکه سهم آذربایجان 
شرقی در تامین آب دریاچه ارومیه 10 درصد است، افزود: این در حالی است 
که در صورت خشک شدن دریاچه، سهم آذربایجان شرقی از تبعات ناشی از 
آن 90 درصد خواهد بود. مهندس پورمهدی ادامه داد: در سه سال گذشته 
عملیات تثبیت آب دریاچه انجام شده، اما به دلیل مشکالت مالی دولت، تنها 
30 درصد بودجه مصوب برای این کار تخصیص داده شده است. وی از ائمه 
جمعه، روحانیون و وعاظ اس��تان خواست در منابر، خطابه ها و تریبون های 
نماز جمعه، هشدارهای الزم را به مردم در خصوص استفاده بهینه از نعمت 
آب ارائه کنند.نماینده س��تاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی نیز 

با اش��اره به راهکارهای علمی متعدد از سوی دانشگاهیان برای احیای این 
دریاچه، گفت: مطالعات الزم بعد از جمع آوری راهکارها صورت گرفته و در 
مواقع لزوم حتی از کارشناسان خارجی نیز استفاده شده است.ساعی ضمن 
تاکید بر تدوین نقشه راه برای احیای دریاچه ارومیه، خاطرنشان کرد: تاکنون 
26 مصوبه نسبت به احیای دریاچه ارومیه توسط دولت اجرا شده است.وی با 
اشاره به عوامل خشک شدن دریاچه ارومیه، گفت: تغییرات اقلیمی و استمرار 
خشک سالی، برداشت بیش از حد از رودخانه ها و مصارف نامناسب کشاورزی 
از علل مهم این معضل است. نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی نیز در 

این دیدار با اشاره به اشراف خود به حساسیت موضوع و شرکت در جلسات 
متعدد در این خصوص، اظهار داشت: آقای کالنتری، دبیر ستاد ملی احیای 
دریاچه اذعان داش��ت که اگر تا 10 سال آینده این وضعیت ادامه پیدا کند، 
مناطق وسیعی از آذربایجان شرقی و بخشی از استان های آذربایحان غربی و 
زنجان باید تخلیه شوند. حجت االسالم  دکتر سیدمحمدعلی آل هاشم، حفر 
چاه های غیرمجاز و وجود لجن های خشکیده در اطراف دریاچه ارومیه را خطر 
بزرگی عنوان کرد و افزود: نقش ائمه جمعه در اطالع رس��انی به مردم مهم 
است و حتما اقدامات الزم صورت می گیرد. نماینده ولی فقیه در آذربایجان 
شرقی به نقش مهم صدا و سیما در فرهنگ سازی مصرف بهینه آب اشاره 
کرده و گفت: وظیفه صدا و س��یما در رابطه با این موضوع بیش��تر از س��ایر 
دستگاه ها احساس می شود. وی تاکید کرد: باید به مسئوالن دولتی جهت 
تامین اعتبارات الزم، فش��ار منطقی بیاوریم، چرا که احیای دریاچه ارومیه 
پروژه کوچکی نیس��ت. امام جمعه تبریز به نقش ویژه نمایندگان استان در 
مجلس در این موضوع تاکید و تصریح کرد: نمایندگان مجلس پیگیری این 
موضوع را وظیفه اصلی خود بدانند و همچنین این مسأله باید جزو اولویت 

های کاری تمام مسئولین استان باشد.

س��اری - دهقان - آقای دکت��ر محمد ابراهیم یخکش��ی مدیر عامل آب 
منطقه ای مازندران در جلس��ه کارگروه س��یل و مخاطرات دریایی استان با 
اش��اره به ش��رایط اقلیمی از استان مازندران به عنوان استان سیل خیز یاد و 
گفت : به دلیل سیس��تم س��نتی انتقال آب از جمله 2000 سر دهنه سنتی 
و تخریب آنها بعد از هر س��یل و طغیان رودخانه امکان انتقال آب به اراضی 
کش��اورزی میس��ر نبوده و بعد از هر سیل ما با مش��کل خشکسالی مواجه 
هس��تیم .   یخشکی با بیان اینکه تنوع س��یالب نیز در این استان زیاد بوده 
افزود : در بس��یاری از مواقع بدون آنکه دارای بارندگی زیادی باش��یم شاهد 
وقوع س��یالب در رودخانه هایی که دارای رژیم یخچالی هس��تند بوده و این 
تنوع س��یل موجب تنوع آس��یب نیز می گردد . مدیر عامل آب منطقه ای 

تصریح کرد : برای مدیریت سیالب کارهای انجام نشده زیادی داریم که باید 
ب��ا کمک دیگر اعضاء آن را انجام دهیم . رئیس کارگروه س��یل و مخاطرات 
دریای��ی اس��تان در پایان بر تش��کیل کمیته های تخصصی ذی��ل کارگروه 

 س��یل تأکی��د و آم��وزش و اطالع رس��انی را اولویت اول مدیریت  س��یالب
  بر ش��مرد که باید در برنامه ساالنه مدیریت سیالب استان این مهم  توجه 
بیش��تری صورت گیرد . در ادامه آقای مهندس علی اصغر احمدی مدیر کل 
مدیریت بحران استان از کارگروه سیل به عنوان یکی از کار گروه فعال استان 
یاد کرد و گفت : برخورداری استان از 7000 کیلومتر رودخانه و   وقوع سیالب  
نقش این کارگروه را در بین سایر کارگروه دیگر بر جسته تر می نماید . ایشان 
با بیان اینکه مصوبات شورای هماهنگی مدیریت بحران استان همانند مصوبات 
هیأت وزیران برای  دس��تگاه اجرایی الزم االجرا است تصریح نمود : هر یک 
از دس��تگاه موضوعات  و اولویت های خود را پس از طرح در کارگروه جهت 

تصویب به شورای مذکور ارسال نمایند. 

تبریز - ماهان فالح- با اجرای طرح درجه بندی جایگاه های عرضه سوخت 
که با هدف پایش عملکرد جایگاه ها و ارائه خدمات مطلوب سوخت رسانی و 
رعایت مقررات، الزامات و دستورالعمل های شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران به صورت دوره ای و با تالش و همت کارشناس��ان و مس��ئولین 
مربوطه در منطقه آذربایجان شرقی انجام می شود، 80 درصد جایگاه های 
این منطقه حائز درجه ممتاز و یک شدند. به گزارش  خبرنگار ما در تبریز 
ب��ه نقل از روابط عمومی ش��رکت ملی پخش ف��رآورده های نفتی منطقه 
آذربایجان ش��رقی، ابوالفضل روح اللهی مدیر این منطقه با اشاره به اهمیت 
چرخه تأمین، ذخیره سازی و توزیع مطلوب و به موقع فرآورده های نفتی در 
زندگی روزمره جامعه، گفت: ارائه خدمات مطلوب در عرصه سوخت رسانی 
در گرو تالش و همت مجموعه خدوم صنعت نفت و پایش عملکرد در فرآیند 

سوخت رسانی به ویژه جایگاه های عرضه سوخت می باشد لذا طرح درجه 
بندی جایگاه های عرضه سوخت با هدف پایش عملکرد جایگاه ها و ایجاد 
رقابت در بهبود ارائه خدمات و رعایت مقررات، الزامات و دس��تورالعمل های 

ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به ص��ورت دوره ای با تالش 
 و همت کارشناسان و مس��ئولین مربوطه در منطقه آذربایجان شرقی اجرا 
می گردد. وی در ادامه افزود: با توجه به نتایج به دست آمده از اجرای طرح 
درجه بندی جایگاه های عرضه مواد نفتی در نیمه اول س��ال 96  از تعداد 
154 باب جایگاه عرضه س��وخت، 123 باب ممتاز و درجه یک می باش��د 
 که 80 درصد از جایگاه های مواد نفتی منطقه آذربایجان ش��رقی را شامل 
می شود. الزم به ذکر است طرح درجه بندی جایگاه های عرضه مواد نفتی 
با همکاری واحدهای مهندسی، HSE، سامانه هوشمند سوخت و بازرگانی 
منطقه با تکمیل چک لیست های مربوطه و بررسی مسائل فنی عملیاتی، 
رعایت مقررات و الزامات ایمنی و زیست محیطی و نیز موارد سامانه هوشمند 

سوخت، کنترل و نظارت به اجرا در می آید.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- سرپرست سازمان حمل و نقل 
و ترافیک ش��هرداری بندرعباس از افزایش ایمنی معابر با نصب تابلو  عالئم 
و تجهیزات ترافیکی در معابر س��طح ش��هر بندرعباس با اعتباری بالغ بر 7 
میلیارد ریال خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری بندرعباس ، حسین اخالقی با اشاره به اینکه بندرعباس به عنوان 
یکی از ش��هرهایی اس��ت که با  تراکم مراکز اداری، فرهنگی، گردشگری و 
خدماتی در محدوده های مرکزی ش��هر مواجه می باش��د، گفت: با توجه به 
تحوالت ترافیکی سال های اخیر در مرکز شهر، تغییر موقعیت برخی مسیرها 
و مراک��ز اداری و خدماتی، بازنگری در تابلوهای راهنمایی و رانندگی  را به 
عنوان یکی از ضرورت های عمومی ش��هردر صدر برنامه های شهرداری قرار 
داده است. وی اضافه کرد: رویکرد مدیریت ترافیکی شهر در خصوص  تابلوها 
و عالئم راهنمایی و رانندگی، زمینه ساز ایمنی و روان سازی ترافیک خواهد 

بود که در این خصوص کارشناس��ان ما در س��ازمان حمل و نقل و ترافیک 
ش��هرداری بندرعباس ، طی یک برنامه عملیاتی با بررس��ی های میدانی و 

استانداردس��ازی و ایمن سازی معابر سطح شهر بوسیله نصب تابلوها  را در 
دس��تور کار اقدامات اجرایی خود قرار داده اند. حسین اخالقی خاطرنشان 
س��اخت: عملیات نصب و تعویض تابلوهای راهنمایی در س��ال 96، سرعت 
بیشتری به خود گرفته و حتی بدون توجه به  گرمی هوا در روزهای اخیر، 
به صورت شبانه روزی  در دستور کار اکیپ های اجرایی قراردارد . وی اظهار 
داشت: از ابتدای امسال تاکنون  پس از بررسی های کارشناسی ، مکان یابی ها و 
نیازسنجی های الزم، حدود 5600 عدد تابلو ،عالئم و تجهیزات ترافیکی ؛ 68 
هزار متر طول خط کشی محوری و 5700 مترمربع خط کشی عابرپیاده  با 
اعتباری بالغ بر 7 میلیارد ریال صورت گرفته است. وی در ادامه بیان داشت: 
تالش می شود تا از پراکندگی تابلوها اجتناب گردد و جلوه یکپارچه و زیبایی 
از این المان های مهم در سطح شهر نیز بارز باشد و از طرفی تابلو و تجهیزات 

فرسوده نیز جمع آوری شوند. 

تبریز - لیال پاشائی- دومین جلس��ه شورای انرژی با هدف بررسی 
برنامه ها و راهکارهای اثربخش در زمینه بهینه س��ازی مصرف انرژی با 
حضور مدیریت و مسئولین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
آذربایجان ش��رقی در ستاد این منطقه برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز به نقل از روابط عمومی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه آذربایجان شرقی، ابوالفضل روح اللهی مدیر این منطقه در جلسه 
ش��ورای انرژی با اشاره به اهمیت استفاده بهینه ازمنابع انرژی در حیات 
جوامع انسانی، گفت: برخی از منابع انرژی تجدید ناپذیر و محدود هستند 
درعین اینکه نقش حیاتی در چرخه زیست اجتماعات انسانی دارند.  وی 
در ادامه ضمن تأکید بر آموزش و اطالع رسانی در خصوص بهینه سازی 

مصرف انرژی، افزود: در اثر همین جلسات و پیگیری مسئولین و اقدامات 
انجام ش��ده در زمینه بهینه سازی انرژی، در سال95، شاهد کاهش 12 

درص��دی در مص��رف آب و 4 درصد درمصرف برق در منطقه آذربایجان 
ش��رقی بودیم. وی افزود: ضمن اینکه 15 مصوبه قابل اجرا در س��ه ماهه 
اول س��ال 96 با موضوع بهینه سازی انرژی حاصل هم اندیشی همکاران 
و کارشناس��ان منطقه در این راستا بوده اس��ت. وی در بخش دیگری از 
س��خنان خود اظهار داش��ت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری در 
خص��وص اقتصاد مقاومتی، تولید و اش��تغال، انجام ب��ه موقع پروژه ها و 
اهتمام ویژه به امر بهینه س��ازی مصرف انرژی ضروری می باشد. الزم به 
ذکر اس��ت درادامه جلسه موارد مربوط به اقدامات و مصوبات برنامه های 
بهینه س��ازی مصرف انرژی در س��ال جاری مورد بحث و بررس��ی قرار 

گرفت.  

مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان خبر داد

خوزستاندومینمصرفکنندهبزرگبرقدرکشوراست

اعضای شورای فرهنگی و اجتماعی احیای دریاچه ارومیه با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی دیدار کردند

دکتر یخکشی مدیر عامل آب منطقه ای مازندران : 

بخش کشاورزی مازندران به هنگام وقوع سیالب بسیار آسیب پذیر است

تحقق خدمات مطلوب سوخت رسانی با اجرای طرح درجه بندی جایگاه ها

80 درصد جایگاه های عرضه سوخت آذربایجان شرقی حائز درجه ممتاز و یک شدند

افزایش ایمنی  معابر با نصب تابلو ها و تجهیزات ترافیکی

برگزاری دومین جلسه شورای انرژی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی

انعقاد تفاهم نامه دوجانبه تسهیل و پیشبرد تامین برق متقاضیان انبوه سازی ساختمانی گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- آئین انعقاد تفاهم نامه تسهیل و پیشبرد تامین برق متقاضیان انبوه سازی ساختمانی فی مابین شرکت توزیع 
نیروی برق و انجمن انبوه س��ازان اس��تان گلستان در سالن اجتماعات شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان برگزار شد.مهندس نصیری رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در این باره گفت: یکی از معضالت مهم شرکت های توزیع مواجهه با درخواست 
انشعاب های بزرگی است که بدون امکان سنجی و رعایت استانداردهای الزم کار را به انتها رسانده و در بعضی موارد حتی با مشکل لزوم تغییر در 
معماری بنا نیز روبرو شده اند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان اظهار امیدواری کرد با آگاهی این شرکت از ایجاد منبع مصرف در 
سطح استان، تمهیدات الزم برای توسعه بستر تامین برق این منابع مصرف از قبل فراهم گردد.مهندس پسرک لی، معاون مهندسی و برنامه ریزی 
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان نیز در بخشی از اظهارات خود استفاده از مزایای این تفاهم نامه را منوط به داشتن معرفی نامه از سوی 
انجمن انبوه سازان دانست و با عنایت به تقسیط هزینه انشعاب برابر این تفاهم نامه، از هیات مدیره انجمن انبوه سازان خواست از دادن معرفی نامه به 
پیمانکاران بدحساب خودداری کنند.مرتضوی رئیس انجمن انبوه سازان استان گلستان نیز در سخنانی با جامع خواندن این تفاهم نامه، از گنجاندن 

نقطه نظرات سازندگان و توسعه گران شهری در آن ابراز رضایت کرد.

پخش مسابقه  زنده تلویزیونی " نجات آب، نجات زندگی" از سیمای مرکز گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مسابقه زنده تلویزیونی " نجات آب ،نجات زندگی" به همت شرکت آب منطقه ای گلستان و با هدف ارتقای 
آگاهی های عمومی در زمینه وضعیت چالش های فراروی آب و سیاست های وزارت نیرو در زمینه آب های زیرزمینی از سیمای مرکز گلستان در 
حال پخش می باش��د.به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب منطقه ای گلستان، این برنامه زنده 10  دقیقه ای در قالب مسابقه تلویزیونی همراه با 
 نماهنگ اجرا شده و شامل بخش های مختلفی نظیر جورچین، تکرار تصاویر، سواالت چند گزینه ای، جدول به هم ریخته کلمات و ... می باشد که 
شرکت کنندگان می توانند با کسب حداقل 40 امتیاز از جوایز آن بهره مند شوند. بنابر این گزارش در این برنامه سعی شده است از مجریان با تجربه 
صدا و سیما استفاده شود تا اطالعات و موضوعات آموزشی نیز توسط ایشان از این طریق به مخاطبان انتقال یابد.این مسابقه سه شنبه ها  هر هفته 
راس ساعت19 و به مدت 10 دقیقه و در قالب 10 برنامه از سیمای گلستان پخش می شود و عالقه مندان می توانند جهت شرکت در آن  مشخصات 

خود را به سامانه پیامکی 30000172 ارسال نمایند.

مدیر کل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی : 
حبیب اسدزاده به عنوان سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه خوی منصوب شد

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- مجرد مدیر شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي بهمراه معاون 
مالی و اداری منطقه و رئیس روابط عمومی ضمن بازدید از تاسیس��ات و عملیات ناحیه خوی حبیب 
اسدزاده را به عنوان سرپرست جدید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه خوی معرفی کرد. 
مج��رد مدیر منطقه ارومیه در آیین تودیع و معارفه رئیس ناحی��ه خوی ضمن قدردانی از عملکرد و 
اقدامات موثر عادل عاشرلو رئیس پیشین ناحیه خوی گفت: ناحیه خوی یکی از استراتژی ترین نواحی 
تابعه منطقه بوده و توزیع مطلوب فرآورده های نفتی به کلیه آحاد مصرف از اهمیت بسزایی برخوردار 
است. مجرد خاطرنشان ساخت: اسدزاده یکی از روسای با سابقه نواحی بوده و انتظار میرود با همکاری و تعامل کارکنان ناحیه خوی و مقامات محلی 
در پیشبرد اهداف راهبردی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه نسبت به توزیع مطلوب و بموقع سوخت مصرف کنندگان فرآورده های 

نفتی اقدام نماید.
 

تقدیر نماینده ولی فقیه استان از مدیرعامل آبفای گیالن در نمازجمعه
رشت- زینب قلیپور- در سالروز اولین اقامه نماز جمعه پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران 
به فرمان امام خمینی )ره( ، از مدیران برتر دستگاههای اجرایی در زمینه اقامه نماز جماعت در ادارات تقدیر 
شد. بنا به این گزارش همزمان با سالروز اولین اقامه نماز جمعه پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، که با 
حضور پرشور مردم در مصلی گیالن اقامه شد از سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای 
گیالن و4 نفر از مدیران دستگاههای اجرایی که در زمینه اقامه نمازجماعت در ادارات مربوطه تالش موثر 
داشته اند تقدیر شد. در این لوح آمده است: همدلی و همکاری جنابعالی در مهمترین جبهه فرهنگی کشور 

با هدف اعتالء و ارتقاء معارف دینی و تجلی عبودیت الهی قابل تحسین و تقدیر است.

میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی :
برگزاري دومین جشنواره سفره ایراني فرهنگ و گردشگري 

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- طی مراسمی در پارک ائللر باغی شهر ارومیه ، جشنواره منطقه 2 سفره 
ایرانی – فرهنگ گردش��گری با حضور مقامات اس��تانی و کشوری و مش��ارکت تعداد کثیری از همشهریان و 
گردشگران آغاز بکار کرد . براساس این گزارش در آئین افتتاح این جشنواره ابتدا حسین امامی معاون گردشگری 
استان ضمن خیر مقدم به مهمانان و همشهریان از تعامل و همکاری خوب معاونت های گردشگری استانهای 
شرکت کننده دراین جشنواره قدردانی بعمل آورد . در ادامه این مراسم مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و 
گردشگری استان آذربایجان غربی ، ضمن خیر مقدم ویژه به همه مهمانان و شرکت کنندگان در این جشنواره به 
همکاری خوب و سازنده سازمان مرکزی و ادارات کل میراث فرهنگی شمال غرب کشوراشاره کرد و گفت : ما از سال پیش موضوع میزبانی آذربایجان 
غربی برای اجرای دومین جشنواره منطقه 2 سفره ایرانی و فرهنگ گردشگری را مطرح نمودیم زیرا که  معتقد بوده و هستیم که  این استان در 
زمینه صنعت گردشگری ظرفیتهای باالیی دارد . جلیل جباری افزود : یکی از استعدادهای مهم استان آذربایجان غربی بعد از صنعت و کشاورزی ، 
حوزه گردشگری می باشد که در سالیان گذشته مغفول مانده بود ولی خوشبختانه هم اکنون گفتمان گردشگری به بحث رایج و عمومی تبدیل شده 
و مقامات استانی نیز توجه ویژه ای به این بخش داشته و در شورای برنامه ریزی و توسعه استان جایگاه خاصی برای صنعت گردشگری در نظر گرفته 
شده است که امیدواریم در نهایت با این رویکرد مثبت ؛ شاهد توسعه بیشتر گردشگری در دولت تدبیر و امید باشیم . براساس این گزارش درادامه 
این مراسم مدیرکل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور نیز به ظرفیتهای  زیاد و بالقوه 
کشور در زمینه غذا اشاره کرد و گفت : هدف از برگزاری اینگونه جشنواره ها این است تا این ظرفیت های مغفول مانده را شناسایی و احیاء کنیم و 

غذاهای بومی – محلی در رستورانها و هتل ها برای مشتریان عرضه شود . 

همایش امامزادگان و بقاع متبرکه بوشهر برگزار می شود
بوش�هر – خبرنگار فرصت امروز  -  مدیرکل اوقاف وامور خیریه اس��تان بوشهرگفت: همایش 
امامزادگان و بقاع متبرکه بوش��هردر سراسر اس��تان برگزار می شود.   حجت االسالم محمدیان پس از 
بازدید ازبقاع  متبرکه وموقوفات شهرس��تان دش��تی ضمن عرض تبریک ایام دهه کرامت اظهار کرد: 
 همایش بزرگداشت 9امامزاده شاخص استان بوشهر در پنجم ذی القعده برگزار می گردد. وی با اشاره به 
نام گذاری پنجم ذی القعده به روز تجلیل از امامزادگان وبقاع متبرکه درباره برگزاری همایش امامزادگان 
و بقاع متبرکه گفت: این همایش در سراس��رامامزادگان و بقاع اس��تان پنجم ذیقعده برگزار می شود و 
مراسم شاخص استان در بقعه متبرکه عبدالمهیمن)ع( شهرستان بوشهر می باشد؛ مدیرکل اوقاف و امور خیریه بوشهر افزود:  این مراسم که در روز 
شنبه هفتم مرداد ماه و همزمان با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء برگزار می شود با سخنرانی سخنرانان برتر استان و در ادامه شاهد تالوت کالم 
وحی توسط قاریان ممتاز و بین المللی، اجرای سرود و تواشیح توسط گروه های همخوانی و مولودی خوانی و مدیحه ثرایی توسط مداحان و ذاکران 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع( خواهیم بود. محمدیان بیان کرد: در این همایش از برترین های قرآنی، فعاالن و هیات امناء، خدام ثابت، خادمین 
افتخاری، روحانیون، خیران بقعه ساز، اعضای شورای مراکز فرهنگی و قرآنی و مسئوالن همکاری کننده با امامزادگان و بقاع متبرکه تقدیر می شود. 

اولین جلسه کمیسیون تلفیق در سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین برگزار شد
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین ، اولین جلسه کمیسیون تلفیق با حضور 
روسای کمیسیونها و برخی از اعضای  هیات مدیره سازمان در تاریخ یکشنبه، اول مرداد در سالن جلسات سازمان برگزار گردید. در این مراسم مهندس 
وثیق نیا رئیس سازمان در خصوص تشکیل سازمانهای نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت : سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از سال 1377 
تشکیل و از ابتدای تشکیل این سازمان 7 کمیسیون راه اندازی گردید و شورای مرکزی طی ابالغیه ای از سازمانهای نظام مهندسی خواستار تشکیل 
کمیسیونها شدند. وی در ادامه گفت: به تبع ابالغیه شورای مرکزی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین هم بعد از تاسیس و شروع به 
فعالیت خود نسبت به تشکیل کمیسیونها گردید که در طی این مدت پیشرفت قابل قبولی داشته اند و تعداد اعضای این کمیسیونها در حال حاضر 
افزایش قابل توجهی داشته است. ایشان در خصوص کمیسیون تلفیق هم افزودند: لزوم ایجاد کمیسیون تلفیق از برنامه های ابتدایی هیات مدیره دوره 
جدید بود که این کمیسیون با هدف هم افزایی و ایجاد روحیه همکاری و  توانایی های دیگر کمیسیونها باعث رشد و عملکرد کمیسیونها خواهد شد. 
وی در پایان گفت: جهت ایجاد روحیه همدلی بیشتر در کمیسیونهای سازمان در این دوره انتخاب اعضای کمیسیون به صورت انتخاباتی برگزار گردید.

اجرای عملیات توسعه فاضالب  در شهرستان قدس
شهرقدس- محبوبه ابوالقاسمی - اجرای عملیات لوله گذاری فاضالب به طول 1500 متر در خیابان امارت 
شهرس��تان قدس آغاز ش��ده است. بهزاد رضوانی با اعالم این خبر افزود: با توجه به ضرورت انجام لوله گذاری و 
نصب انشعابات فاضالب جهت ارتقاء سطح بهداشت عمومی، عملیات اجرای توسعه شبکه فاضالب، در کوچه های 
خیابان امارت شهرس��تان قدس در حال انجام اس��ت.  وی ادامه داد: در این عملیات از لوله هایی با س��ایز 200 
میلیمتری استفاده شده است، و نصب حدود 500 فقره انشعاب فاضالب در کوچه های شهید مطهری، شهید 
رجایی، پروین اعتصامی و احمدی دوم به اتمام رسید، که با تقدیر شهروندان از مجموعه امور آبفای شهرستان 
قدس همراه بود. به گفته رضوانی, امور آبفای شهرستان قدس در سال جاری  نصب 3000 رشته انشعاب و 5 کیلومتر توسعه شبکه فاضالب 

را در برنامه کاری خود قرار داده است

داودی نژاد مدیر منطقه 9 :
اتصال خط ورودی 30 اینچ انشعاب پنبه چوله به خط 42 اینچ دامغان کیاسر

س�اری - دهقان - داودی نژاد مدیر منطقه 9 با اعالم اتصال خط ورودی 30 اینچ انش��عاب 
پنپه چوله ساری به خط 42 اینچ دامغان کیاسر، ابراز داشت با لطف خداوند متعال و مساعی همه 
زحمتکشان این پروژه بزرگ ملی، گام به گام به پایان زمستان های سخت گازی در شمال کشور 
نزدیک تر می شویم. داودی نژاد مدیر منطقه 9 با اعالم اتصال خط ورودی 30 اینچ انشعاب پنبه 
چوله س��اری به خط 42 اینچ دامغان کیاس��ر، ابراز داشت با لطف خداوند متعال و مساعی همه 
زحمتکشان این پروژه بزرگ ملی، گام به گام به پایان زمستان های  سخت گازی در شمال کشور 
نزدیک تر می شویم. هر قدم از این پروژه با عزت ملی ما گره زده شده است. این فرصت طالیی که توسط دولت تدبیر و امید به سرانجام 
 رس��یده اس��ت، پایان نگرانی های فراوان برای زمستان های استان های شمالی به خصوص مازندران محسوب می شود. این پروژه فرصت 
زیاده خواهی طرف های خارجی را سلب می کند و نتیجه آن عزت ملی ایران است. هدف ما انتقال پایدار گاز است و خشنودیم که اعالم کنیم 
بیش از پیش برای این شعار ضمانت اجرایی ایجاد شده است. داودی نژاد اعالم داشت، عملیات اجرایی شیرهات تب 30 اینچ انشعاب پنبه 
چوله ساری به خط 42 اینچ دامغان کیاسر به پایان رسیده است از تکمیل این خط و افتتاح آن در هفته جاری خبر داد.



واژه NLP  )برنامه ری��زی عصب��ی کالم��ی(، نتیج��ه 
پژوهش های دو دانشمند با نام های دکتر ریچارد بندلر و 
دکت��ر جان گریندر بود که امروزه در روابط بین خانواده، 
مدارس، س��ازمان ها و به خصوص بازاریاب��ی کاربرد های 

فراوانی دارد. 
همانط��ور که اگر بخواهیم یک پیچ را ببندیم و نتوانیم 
دچار عصبانیت می ش��ویم یا در راه رسیدن به یک هدف 
به دلیل نداشتن ابزار کافی یا مهارت های الزم دچار یاس 
و افسردگی می ش��ویم، بسیاری از ما چون روش صحیح 
ارتب��اط با دیگران را نمی دانی��م و نمی دانیم باید چگونه 
رفت��ار کنیم و به طور کل��ی مهارت های ارتب��اط مؤثر را 
آموزش ندیده ایم دچار عصبانیت و افسردگی می شویم. 

ارتباط مؤثر چیس��ت؟ به زبان س��اده یعنی بچه ای که 

درس نمی خوان��د چکار کنیم درس��ش را بخواند! وقتی 
می خواهیم با پرس��نل خود صحبت کنیم تا یک فعالیت 
یا یک بخش سازمان را جدی بگیرند چکار کنیم این امر 
اتفاق بیفتد! و مهم تر در یک جلس��ه فروش چکار کنیم 
تا مش��تری گوش بدهد و چشم هایش را ببیند تا درک و 

فهم ما بتواند کار خودش را انجام دهد. 
ارتباط مؤثر یعنی: 
1- نفوذ در دیگران

2- متقاعد کردن دیگران 
3- مدیریت مقاومت و اداره کردن مقاومت دیگران

سه گام بهره مندی از ارتباط مؤثر 
1-گام نخس��ت افزای��ش دانش و آگاهی اس��ت که با 

مطالعه نوشدارو برای شما حاصل می شود. 
2- گام دوم هرچه آموختید با دیگران تبادل کنید. 

3- هر تکنیک را وصل کنید به یک اتفاق در گذش��ته 
و ببینی��د ب��ا تکنی��ک جدیدی ک��ه آموختی��د چگونه 

می توانستید با آن مشکل برخورد کنید. 
روش ایجاد ارتباط مؤثر

مهم اس��ت که بدانید همه ما دیگ��ران را با معیار ها و 
دیدگاه  های خود قضاوت می کنیم )استر هاردینگ(. همه 
ما توقع داری��م اطرافیان ما مانند ما رفتار کنند و مهم تر 
اینک��ه توقع داریم همه مانند ورژن خوب ما رفتار کنند، 
ورژن خوب ما عصبی نمی ش��ود، همیشه منطقی است، 
ادب را رعای��ت می کند، به همه احترام می گذارد، قوانین 
را رعای��ت می کند و... این یکی از بزرگ ترین اش��تباهات 
در ارتباط با دیگران اس��ت. در مرحله اول ما باید خود را 
در س��طح دیگران قرار دهیم و از زب��ان آنها برای انتقال 
نظرات مان استفاده کنیم. در سطح دیگران ظاهر شدن و 
از زبان قابل درک آنها صحبت کردن مفید اس��ت و ما را 
به نتیجه دلخواه می رس��اند. فراموش نکنید مردم افرادی 
را که شبیه خودشان هستند بیشتر می پسندند. این یک 

قانون است. 

ارتباط مؤثر

نوشدارو

کاربران فعال روزانه واتس اپ از مرز یک میلیارد نفر گذشت

روش هایی برای حفظ انگیزه
حفظ انگیزه برای انجام کار، گاهی از به دس��ت آوردن آن 
سخت تر است، به خصوص وقتی شرایط دشوار می شود. برای 
این منظور هشت نکته کاربردی به نقل از  inc را که توسط 
زومیت ارائه ش��ده است پیشنهاد می کنیم. اگر کارآفرین یا 
صاحب کسب و کار باشید، قطعا هرروز حجم زیادی از استرس 
را بر خود تحمیل می کنید، چرا که باور دارید در نهایت این 
ش��مایید که برای موفقیت یا شکس��ت کسب و کار مسئول 
هستید. موفقیت شما در کار، نیازمند داشتن انگیزه و حفظ 
آن به طور مدام است؛ چیزی که به شما کمک می کند هرروز 
برای برداش��تن گام های تازه در راه رسیدن به هدف بیشتر 
تالش کنید. انگیزه شخصی به شما کمک می کند بر اهداف 
خود متمرکز بمانید و کارآفرین بهتری باشید، اما برای حفظ 

انگیزه چه باید کرد؟ 
- هرروز جمالت انگیزشی را با خود تکرار کنید

دلیل اینکه بس��یاری از حساب های معروف اینستاگرامی 
روزان��ه یک تا چند بار پس��ت ها و نوش��ته های انگیزش��ی 
می گذارند، چیست؟ گاهی خواندن مدام یک جمله انگیزشی 
می توان��د بر روند تفکر مثبت ذهن ش��ما تأثیرگذار باش��د. 
می توانی��د آنها را چاپ کنید و به دیوار محل کار خود نصب 
کنید. می توانید حساب های انگیزش��ی اینستاگرام را دنبال 
کنی��د یا ایمیل های روزانه حاوی ازاین دس��ت جمالت را در 
صندوق پس��تی خود دریافت کنید. این یک راه ساده است 

برای آنکه از دلسرد شدن شما جلوگیری کند. 
-  برنامه خود را بنویسید

بدون داش��تن نقشه و برنامه، هیچ راهی نیست تا بتوانید 
اه��داف کوچکی را که به ش��ما ب��رای دس��تیابی به هدف 
بزرگ یاری می رس��انند، شناسایی کنید. مثال می گویید من 
می خواهم یک محصول موفق بسازم، اما پیش از دستیابی به 
این هدف بزرگ، باید اهداف و برنامه های کوچک تری داشته 
باشید و یک به یک آنها را به دست آورید تا بتوانید به سوی 
جلو و برای رسیدن به هدف نهایی گام بردارید. نوشتن نقشه 
و برنامه به شما کمک می کند یک تصویر کلی از هدف خود 
ببینید و با دیدن نقشه راه، یک مسیر منطقی برای آن پیدا 

کنید. 
- اطرافیان خود را از کس�انی انتخاب کنید که طرز 

فکر کارآفرینی دارند
توان و انرژی ش��ما را کس��انی که در اطراف شما قرار دارند 
تغذیه می کنن��د. یک فرد منفی نگر کافی اس��ت تا همچون 
سرطان، همه تمرکز و انگیزه شما را از بین ببرد. اگر می خواهید 
برنده باش��ید باید اطراف ش��ما را برنده ها پر کرده باشند، نه 
کسانی که با زندگی و دستاوردهای سطح متوسط خود راضی و 
خشنودند. اگر به دنبال منابع تازه ای برای انگیزه و الهام هستید، 
با ش��رکت در برنامه هایی که افراد را به هم متصل می کنند تا 
اهداف و اندیشه های شان را به اشتراک بگذارند، چنین افرادی 
را پیدا کنید. هر کسی می تواند از چنین شبکه سازی هایی بهره 

ببرد. سعی کنید شما هم از آنها غافل نشوید. 
- همیشه مثبت باقی بمانید

به عنوان یک کارآفرین باید بدانید و بپذیرید که کارها همیشه 
آسان پیش نخواهند رفت و شکست ها و مشکالت سر راه شما 
قرار خواهند گرفت. اگر کارآفرینی آسان بود، همه می توانستند 
آن را انج��ام دهند. یاد بگیرید که چطور به س��ختی ها اجازه 
ندهید روی شانه های شما سنگینی کنند و همچون باری بر 
دوش شما قرار گیرند. انباشته شدن این سختی ها روی هم، در 

نهایت روزی به سقوط شما منتهی خواهد شد. 
- با رسیدن به هر مرحله به خودتان جایزه بدهید

وقتی به یک مرحله خاص از کار و برنامه خود دست  یافتید، 
به خودتان جایزه بدهید. الزم نیست یک هدیه خیلی خاص، 

گران قیمت یا حتی به یادماندنی باشد. 
یک هدیه ساده مانند خوردن ناهار در رستورانی که دوست 
دارید یا خریدن یک جفت کفش تازه یا هر چیز دیگری که 
به شما برای تالش بیشتر، انگیزه و رضایت کافی بدهد. عبور 
ک��ردن از هر مرحله حس خوبی دارد، چراکه می دانید که به 
هدف نهایی نزدیک تر شده اید. هدیه ها و جایزه های کوچک 

مانند سوخت رساندن برای ادامه مسیر هستند. 
- یک روال روزانه داشته باشید

وقتی یک روال و برنامه روزانه مرتب داشته باشید و آن را با 
تمام توانایی های خود دنبال کنید، بازدهی و کارایی بیشتری 
خواهید داش��ت. وقتی بدانید کارهایی را همیشه باید انجام 
دهید، زمان تلف ش��ده کمتری خواهید داشت، زیرا به خوبی 
می دانید گام بعدی که باید بردارید و کار بعدی که باید انجام 
دهید چیست. مثال اگر برنامه خود را چنین تنظیم کنید که 
در روز 3 بار ایمیل های خود را بخوانید و به آنها پاسخ دهید، 
در این صورت وقت های تلف ش��ده دیگری در طول روز برای 
انجام این کار نخواهید داش��ت. حاال می توانید آن زمانی که 
پیش از این برای ایمیل ها تلف می کردید در بخش دیگری از 
کسب و کار خود و به شکلی بهینه تر مورد استفاده قرار دهید. 
- از مرخصی و سفر برای انرژی گرفتن بهره بگیرید

همه جا صحبت از این اس��ت که »ب��رای کار خود وقت 
بگذارید« و حتی اگر الزم است 1۸ ساعت در روز کار کنید. 
البته این درست است و برای موفق بودن، گاهی الزم است 
بیش از اندازه کار و تالش کنید، اما به این معنی نیست که 
همیشه در محل کار خود بمانید و آنجا زندگی کنید. گاهی 
مرخصی بگیرید و از محل کار خود دور شوید. به سفر بروید 
و کامال از فضای کسب و کار و تجارت دور شوید تا فرصتی 
به دس��ت آورید و به تقویت روحیه و انرژی بخش��یدن به 
خودتان بپردازید. بیشتر وقت ها شما با ایده ها و انگیزه های 
بیشتر از س��فر بازمی گردید و قطعا نتایج بهتری به دست 

خواهید آورد. 
-  هرروز زمانی را به خودتان اختصاص دهید

اگر می خواهید هرروز ورزش کنید، برای آن زمان بگذارید. 
برنام��ه کاری و زمانی خود را ط��وری تنظیم کنید که یک 
ساعت قبل یا بعد از کار بتوانید ورزش کنید. یا آن را با ساعت 
ناهار خود هماهنگ کنید. مهم نیست چه زمانی از روز باشد؛ 
باید حتما هرروز  »زمانی برای خودتان« در نظر بگیرید. اگر 
این کار را نکنید، اثر مستقیم آن را بر کار خود خواهید دید؛ 
اثری که قطعا خوشایند نیست. اگر متأهل هستید، خانواده 
و همین طور دوس��تان تان را نیز در این برنامه روزانه شرکت 
دهید. برقراری تعادل بین کار و زندگی کلید موفقیت و حفظ 

انگیزه است. 

مدرسهکسبوکار

  )Shift(نام شرکت: شیفت 
سرمایه گذاری سرمایه گذار خطرپذیر: ۷۴ میلیون دالر 
چه کاری می کند؟ »ش��یفت« یک س��امانه 
خدمات رس��انی اس��ت که تمام خدمات الزم 
برای فروش خودروی دس��ت دوم را در اختیار 
می گذارد؛ از تس��ت گرفتن ت��ا کاغذبازی های 

انتقال سند خودرو.
 چرا قرار اس�ت کارش بگیرد؟ هر کس��ی که 
بخواهد خودروی دست دوم بخرد، نیاز دارد به یک 
فرد خبره که تجربه رانندگی خودروی مورد نظرش 
را صادقانه بگوید. چه چیزی بهتر از یک سامانه که 

خودش همه کارهای الزم را انجام می دهد. 

راهی جدید برای فروش 
خودروهای دست دوم

معرفیاستارتاپ

آخرین آمار، نشان از این دارد که تعداد کاربران فعال روزانه 
واتس اپ از مرز یک میلیارد نفر عبور کرده اس��ت.به گزارش 
زومیت، سازندگان برنامه پیام رسان محبوب واتس اپ، به تازگی 
اعالم کرده اند که تعداد کاربران فعال روزانه این برنامه به یک 
میلیارد نفر رسیده اس��ت. یک میلیارد کاربر فعال روزانه این 
برنامه، نشان از رشد چشمگیر تعداد کاربران برنامه واتس اپ 
دارد، زیرا سال گذشته اعالم شد که تعداد کاربران فعال ماهانه 
واتس اپ، نزدیک به یک میلیارد نفر است. به همراه ارائه تعداد 

کاربران فعال روزانه واتس اپ، آمار دیگری نیز اعالم شده است 
که از افزایش تع��داد کاربران فعال ماهان��ه واتس اپ حکایت 
دارد، همراه با ارائه این آمار، واتس اپ اعالم کرده است که ۵۵ 
میلیارد پیام به صورت روزانه در بستر واتس اپ ارسال می شود؛ 
همچنین کارب��ران، ۴.۵ میلیارد عکس و یک میلیارد فیلم را 
به صورت روزانه با یکدیگر به اشتراک می گذارند. آمار کاربران 
فع��ال ماهانه واتس اپ نیز اکنون به 1.3 میلیارد نفر رس��یده 
است.برای مقایسه و ارزیابی این آمار و ارقام، فیس بوک در ماه 

ژوئن اعالم کرد که در حال حاضر 2 میلیارد کاربر فعال ماهانه 
از فیس بوک اس��تفاده می کنند. تعداد کارب��ران فعال ماهانه 
مس��نجر فیس بوک به 1.2 میلیارد نفر در ماه آوریل رس��ید. 
اینستاگرام به صورت جداگانه در ماه ژوئن، اعالم کرد که اکنون 
نزدیک به 2۵۰ میلیون کاربر به صورت روزانه از این س��رویس 
استفاده می کنند و اسنپ چت در ماه مه، از 1۶۶میلیون کاربر 
روزانه فعال که این س��رویس را برای ارتباط با دوس��تان خود 

مورد استفاده قرار می دهند، پرده برداشت.

برای مطالعه 749 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: به طور قطع هیچ انگیزه ای قوی تر از 
افزایش پورسانت برای یک بازاریاب نیست، اما این کار باید به 
دقت و به صورت پلکانی صورت گیرد، به این ترتیب که افراد 
در حالت عادی یک کف پورسانت دارند و با افزایش فروش و 
رسیدن به سقف های مختلف پورسانت آنها افزایش می یابد. این 

افزایش پورسانت به مازاد فروش تعلق می گیرد نه کل فروش. 
پورسانت باید در سقف های باالتر افزایش یابد به گونه ای که هر 
چقدر فروش بیشتر شود سقف پورسانت هم بیشتر می شود. به 
این ترتیب بازاریاب انگیزه خواهد داشت که بیشتر بفروشد و 
سقف های باالتر را درنوردد. همچنین می توانید برای یک عدد 
بسیار خوب و عالی یک پاداش جداگانه نیز درنظر بگیرید که 
انگیزه بازاریابان مضاعف شود. عالوه بر این می توانید با بازی با 

زمان رقابتی بین بازاریابان ایجاد کنید. به این ترتیب که مثال 
تعیین کنید هر کس بتواند زودتر در x روز y مقدار بفروش��د 
z مقدار پاداش می گیرد. یا هر کس در x روز بیشترین فروش 
را داشت t مقدار پاداش می گیرد. حس رقابت می تواند انگیزه 
زی��ادی را در افراد ایجاد کند و از خ��ود پاداش کمتر اثر گذار 
نیست. به ویژه اگر این رقابت هر ماه برگزار و اسامی بین افراد 

اعالم و رسماً از برندگان تقدیر شود. 

ایجاد انگیزه دربازاریابان

پرس�ش: سرپرس�ت یک تیم بازاریابی هس�تم و قصد دارم ضمن حفظ عدالت و انصاف، برای افراد مجموعه به اشکال 
مختلف انگیزه ایجاد کنم. چه توصیه هایی برای من دارید؟  کلینیککسبوکار

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

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

چاپ: شرکت هم میهن توزیع: نشر گستر امروز
آدرس: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، بعد از مشاهیر، پالک49

دفتر مرکزی: 86073122-86073120

روابط عمومی: 86073118
فکس تحریریه: 86073203

س�ازمان آگهی ها: 88493166  
امور مشترکین: 86073314

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations

دکه مطبوعاتی
چرا دکه ها چیپس و آدامس 

می فروشند؟ 

از تاکس��ی که پیاده شدم چش��مم به کیوسک 
مطبوعات��ی افتاد و طب��ق روال به طرفش رفتم و 
نگاهی به مجالت کردم. در همان نگاه اول متوجه 

تفاوت شدم.
 انگار این کیوسک با بقیه کیوسک ها خیلی فرق 

داشت. 
داخل کیوس��ک جوان بلند قامتی در حال ورق 

زدن مجله بود. 
س��الم کردم و گفتم: ببخش��ید روزنامه فرصت 
امروز دارید؟ لبخندی زد و گفت نخستین روزنامه 
مدیریتی اقتصادی کش��ور. درسته؟ با تعجب سرم 
را به عالمت تأیید تکان دادم و گفتم شما خواننده 
این روزنامه هس��تید؟ سری تکان داد و گفت: من 
مدیریت بازاریابی خوندم و واسه همین خیلی این 
روزنام��ه رو دوس��ت دارم. من ک��ه از خوش بیانی 
جوان ب��ه ذوق اومده بودم گفتم: انگار کیوس��ک 
ش��ما با بقیه کیوسک ها فرق داره؟ لبخندی از سر 
شوق زد و گفت: چطور؟ گفتم: آخه کیوسک های 
مطبوعاتی این روزها شده سوپرمارکت. همه چی 
تو این دکه ها هس��ت به جز روزنامه و مجله. وقتی 
ازشون س��راغ فالن مجله یا روزنامه رو می گیری 
الی چیپس و س��یگار و پف��ک و آدامس دنبالش 
می گردند. اما ش��ما گوی��ا فقط روزنام��ه و مجله 

دارید؟ 
ب��ا تعجب نگاه��ی به من ک��رد و درحالی که به 
مش��تری دیگه هم جواب می داد، گفت: طبعا هر 

چیزی یک تعریفی دارد.
 کیوس��ک مطبوعات��ی کار اصل��ی اش ف��روش 
روزنامه و مجله اس��ت و من هم سعی کردم فقط 

این کار را انجام بدهم.
 بنابرای��ن من هم��ه نوع مجل��ه و روزنامه دارم 
و فض��ای خوبی هم برای معرفی و دیدن درس��ت 

کردم. 
م��ن که از این رفتار او بس��یار خوش��حال بودم 
گفتم یعنی ش��ما االن چیپس و پفک و س��یگار و 

نوشابه ندارید؟
 درحالی که دست هایش را به هم می مالید، منو 
به داخل کیوسک دعوت کرد و با صدای رساتری 
گفت: مش��کل ما اینه که ما برای کارمون تعریف 

نداریم.
 برای همین نمی تونی��م بازاریابی کنیم و باز به 

همین خاطر فروش ما پایین است. 
گفت��م: یعنی با فروش روزنام��ه و مجله دخل و 
خرج ش��ما می خونه؟ درحالی که باقی مانده پول 
مش��تری دیگه ای را م��ی داد، گف��ت: صد درصد 
چ��را که نه. گفتم: پس چط��ور بقیه همکاران این 
کار را نمی کنند و س��عی می کنند با فروش پفک 

فروش شان را جبران کنند.
 به آرامی روی صندلی روبه روی من نشس��ت و 
گفت: به خاطر اینکه از کارش��ان تعریفی ندارند و 
نمی دونند چه کاره اند و کس��ی هم در این زمینه 

اونها را راهنمایی نمی کنه. 
کیوسک مطبوعاتی باید روزنامه و مجله بفروشه 
و اگر داره آدامس و ش��کالت و آب جوش تحویل 
م��ردم م��ی ده کار اش��تباهی می کنه. انگار ش��ما 

پزشک باشید اما ساخت و ساز بکنید.
 وقتی کس��ی میاد و این دک��ه را اجاره می کنه 

باید بدونه چی می تونه تو اون بفروشه. 
ضمنا من روزنامه های قدیمی و مجالت قدیمی 
هم دارم. من آرش��یو خوب��ی از روزنامه و مجالت 
طی این 1۰ سال فعالیت برای خودم درست کردم 
و ه��ر کس بخواد می تونم ب��ا مبلغ ناچیزی بهش 

اجاره بدم. 
خیلی تعجب ک��ردم که من چطور تا به حال با 

این دکه آشنا نبودم.
 از فرصت اس��تفاده کردم و گفتم شما می تونید 
دوره مجله س��خن دکتر خانلری را برای من تهیه 
کنید؟ لیستی را در اختیار من قرار داد و گفت من 
ای��ن روزنامه ها و مجالت را دارم. مجله س��خن رو 

هم دارم. خیلی از مجالت نایاب را دارم.
 عالوه بر همه اینها این کیوسک تقریبا مهم ترین 

و اصلی ترین روزنامه ها و مجالت ایران را دارد. 
 درحالی ک��ه دوس��ت داش��تم ب��ا ای��ن جوان 
مطبوعاتی بیش��تر حرف بزنم، ام��ا به دلیل اینکه 
باید س��ر س��اعت به جلس��ه ام می رس��یدم ازش 
خداحافظی کردم و در مس��یر به این مسئله فکر 
می کردم ک��ه چ��را کیوس��ک های مطبوعاتی ما 

چیپس و آدامس می فروشند؟ 

آدابکسبوکار

مهندس محسن نادری
کارشناس بازاریابی و فروش

پارسا امیری
کارشناس فروش
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