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آرامش و امنیت اقتصادی در صدر مطالبات بخش خصوصی

مأموریت اقتصادی 
وزرای سیاسی

وضعیت اقتصادی کش��ور به گونه ای اس��ت که به نظر می رس��د دولت دوازدهم برای بهبود آن، چاره ای جز بسیج 
عمومی دولتمردان در این مسیر ندارد؛ در حقیقت اقتصاد ایران در این برهه از زمان شدیدا به جذب سرمایه گذاری 
نیاز دارد اما پیش زمینه تحقق این مهم، اعتمادس��ازی سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. حسن روحانی، رئیس 
دولت یازدهم در آغاز به کار دولت خود بارها از لزوم یارانه دادن سیاست به اقتصاد سخن گفت و با این مضمون...

 بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد
در جلسه رأی اعتماد کابینه دوازدهم

4 ویژگی تاریخی اقتصاد ایران 
به روایت مسعود کرباسیان
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چالش ها و چشم اندازهای انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی

تخلیه حساب های دولت از بانک ها

به اندازه کافی خوب باشید
نگاهی به رهبری زنان و مقایسه آن با رهبری مردان

قانون هشتاد - بیست  و اصل حاشیه برد
بهبود خدمات به مشتری با چند راهکار ساده

یک روز کاری با فروشندگان موفق 
آنچه ما انجام می دهیم برند ما است

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

تسال جلوتر از ما است

سرمقاله

یادداشت

محمدرضا محمدی
کارشناس اقتصادی 

نقش وزارت راه و شهرسازی 
در احیای بافت های فرسوده

در  شهر س��ازی  و  راه  وزارت 
دولت یازدهم به مسکن نگاهی 
استراتژیک داش��ت، زیرا بر این 
باور بود که با س��نگ و س��یمان 
و آهن نمی توان مفهوم حقیقی 
مسکن را اجرایی کرد. از این رو 
از همان ابتدا با نقد طرح مسکن 
مهر به دنبال راهکارهای اجرایی 
برای احیای بافت های فرس��وده 
شهری بوده اس��ت.   با توجه به 
نب��ود امکان��ات روبنایی و حتی 
زیربنایی در طرح مس��کن مهر، 
وزارت راه و شهر س��ازی قص��د 
داشت از طریق احیای بافت های 

فرسوده راه را کوتاه تر 
کند. بنابراین...

صنعت نفت کش��ور بیشترین 
بهره را از دوران پسابرجام تا این 
زم��ان برده و چنی��ن امر مهمی 

به عن��وان یک موفقیت 
ارزنده نتیجه تالش ها...

بیژن عالی پور
مدیرعامل شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب
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بهره گیری حداکثری صنعت نفت 
از پسابرجام با مدیریت زنگنه
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درحالی کـه وزارت صنعت، معدن و تجارت حسـب وظیفه 
قانونی خود برای ساماندهی واردات خودرو وارد عمل شده 

و ثبت سفارش جدید برای واردات این محصول را 
تا زمان اصالح مقررات متوقف کرده است...

واردکنندگان خودرو وزارت 
صنعت را تهدید کردند

وزارت راه و شهر س��ازی در دولت یازدهم به مسکن 
نگاهی اس��تراتژیک داش��ت، زیرا بر این باور بود که با 
سنگ و سیمان و آهن نمی توان مفهوم حقیقی مسکن 
را اجرای��ی ک��رد. از این رو از همان ابت��دا با نقد طرح 
مس��کن مهر به دنبال راهکارهای اجرایی برای احیای 

بافت های فرسوده شهری بوده است. 
 ب��ا توجه به نبود امکانات روبنایی و حتی زیربنایی در 
طرح مس��کن مهر، وزارت راه و شهر س��ازی قصد داشت 
از طری��ق احیای بافت های فرس��وده راه را کوتاه تر کند. 
بنابرای��ن دغدغه عمده وزارت راه و شهر س��ازی در کنار 
نوسازی بافت فرس��وده، بحث ارتقای کیفیت زندگی در 
این محالت از طریق ارتقای خدمات آموزشی، بهداشتی 

و عمومی بود تا زمینه ساز یک زندگی کارآفرینانه شود. 
در پایان دولت یازدهم می توان طبق آمار نش��ان داد 
که وزارت راه و شهر سازی در احیای بافت های فرسوده 
باوجود تنگناهای مالی بسیار خوب عمل کرده است. 

نخستین اقدام وزارت راه و شهرسازی در حوزه بافت 
فرسوده، تدوین برنامه ها و سیاست گذاری ها در مقیاس 
ملی برای رفع این چالش پیش روی حوزه شهرسازی 
و معماری کشور بود که سند این سیاست گذاری تحت 
عنوان »س��ند ملی بازآفرینی شهری« در سال ۱۳۹۳ 

به تصویب هیأت دولت رسید. 
همچنی��ن برنام��ه ای در م��واد ۵۹، ۶۱ و ۶۲ قانون 
برنامه شش��م توس��عه تدوین ش��د و در این برنامه  به 
صورت روش��ن سیاس��ت های کلی برای ۲۷۰۰ محله 
بافت فرس��وده در کش��ور مشخص ش��د که این اقدام 
وزارت راه و شهرس��ازی گویای حرکت استراتژیک این 
وزارتخانه برای بهبود شرایط زیستی در مناطق شهری 

با حداقل امکانات مالی است. 
 افزایش ردیف اعتبارات برای احیای بافت فرسوده از 
۳۷ میلیارد توم��ان به ۶۴۰میلیارد تومان با در اختیار 
گرفت��ن ۹ ردیف اعتباری از محل بودجه عمرانی یکی 
از اقدام��ات اجرایی وزارت راه و شهرس��ازی در دولت 

یازدهم بوده که قابل تحسین است. 
وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم در همان ابتدا 
اقدام به تشکیل س��تادی تحت عنوان »ستاد بازآفرینی 

شهری« کرد تا در سطح ملی، استانی و شهری بین تمام 
دس��تگاه های مربوطه و درگیر با موضوع بافت فرس��وده 
درب��اره تصمیم گیری ها و اقدامات، اجماعی صورت گیرد 
و از همه آرای افراد صاحب نظر کش��ور در زمینه احیای 
بافت های فرس��وده استفاده ش��ود که طبق آمار موجود 
حدود هزار جلسه تحلیل و بررسی استانی تاکنون برگزار 
شده اس��ت.  همچنین اعطای ۳۰۰هزار فقره تسهیالت 
ارزان قیمت، تأمین منابع ۱۰۰۰میلیارد تومانی از اعتبارات 
بانک مرکزی و افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن در 
بافت فرسوده تا سقف ۵۰میلیون تومان در زمانی که نظام 
بانکی کشور با کسری بودجه مواجه بود بخشی از عملکرد 
موفق و پیگیری های مؤثر وزارت راه وشهرسازی در حوزه 

بافت فرسوده است. 
 وزارت راه و شهرس��ازی در دول��ت یازده��م یک��ی از 
وزارتخانه ه��ای فعال و اجرایی بوده اس��ت ک��ه در کنار 
تصویب طرح های مختلف به اجرایی کردن آنها اقدام کرده 
است. با تالش این وزارتخانه بانک مرکزی از محل منابع 
مس��کن مهر ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیالت در اختیار 
انبوه سازان فعال در حوزه نوسازی بافت فرسوده قرار داده 
اس��ت.   همچنین وزارت راه و شهرس��ازی مصوبه ای از 
هیأت دولت گرفت تا س��االنه ۳۰۰ هزار فقره تسهیالت 
ارزان قیمت به متقاضیان مس��کن در بافت فرسوده ارائه 
شود و در کنار این تسهیالت، صندوق پس انداز یکم برای 
نخستین بار در کش��ور تسهیالت ۱۶۰میلیون تومانی با 
نرخ س��ود ۸درصد به متقاضیان مسکن در بافت فرسوده 
ارائه کرده اس��ت. در کنار این اقدامات، وام ودیعه مسکن 
تعریف شد که اگر فردی نسبت به نوسازی بافت فرسوده 
اقدام کرد بتواند با این تس��هیالت خانه ای را رهن کند و 
برای نخس��تین بار در کشور برای نوسازی بافت فرسوده 

تسهیالت تا سقف ۵۰میلیون تومان افزایش پیدا کرد. 
از اقدام��ات دیگ��ر وزارت راه و شهر س��ازی عملیات 
اجرایی مؤث��ر این مصوبات بود، به طوری که از س��ال 
گذشته تا امروز ۸۶۰ پروژه در ۳۵۲ محله و ۱۶۸ شهر 

در حال اجرا بوده است. 
بی تردید وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم 
ب��ا توجه به اتم��ام عملیات مس��کن مه��ر و اقدامات 
اولیه انجام ش��ده در زمینه احیای بافت های فرسوده، 
می تواند گام ه��ای مؤثرتر و مهم تری بردارد و راهی نو 

برای رشد و رونق صنعت مسکن بگشاید. 

نقش وزارت راه و شهرسازی در احیای بافت های فرسوده اعتماد به تجربه به جای دانش، آری یا خیر؟ 

حاشیه ای بر معرفی تیم اقتصادی دولت
فرصت امروز: دولت بی اقتصاددان، نکته ای اس��ت 
که این روزها با معرفی تیم اقتصادی دولت دوازدهم 
از سوی نخبگان و کارشناسان اقتصادی بسیار درباره 
آن صحبت می ش��ود؛ از جمله فرش��اد مومنی، عضو 
هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی در نشستی که 
اواس��ط هفته با عنوان »سایه روشن های چند انتخاب 
مهم کابینه« در مؤسس��ه »مطالعات دین و اقتصاد« 
برگزار شده بود، از دولت بدون اقتصاددان انتقاد کرد 
و گفت: »در ش��رایطی که ایران یکی از پیچیده ترین 
اوضاع را در تاریخ اقتصادی خود تجربه می کند، برای 
نخس��تین بار ش��اهد معرفی دولتی بدون اقتصاددان 
هستیم.« مومنی جدی ترین مولفه دولت پیشنهادی 
دوازده��م را معرفی کابینه ای ب��دون اقتصاددان بیان 
کرد و برنامه پیش��نهادی ارائه ش��ده از سوی وزرای 
اقتصادی را تنها آمال و آرزوهایی دانست که ردپایی 

از توجه به بحران در آنها دیده نمی شود. 
نکته جالب اینجاست که مسعود کرباسیان، گزینه 
پیش��نهادی وزارت اقتص��اد نیز در این ب��اره گفته 
اس��ت: »اگر بگویید کرباس��یان متخص��ص اقتصاد 
کالن نیست، درست گفته اید، اما اگر بگویید اقتصاد 
نمی فهمد حتما ارزیابی درس��تی از او نداش��ته اید.« 
با این همه احتماال  وزارت اقتصاد به فردی س��پرده 
می ش��ود که اقتصاددان نیس��ت، ولی سابقه اجرایی 
قابل توجهی در این حوزه دارد و این س��ابقه اجرایی 
موجب شده تا ناظران نسبت به هدایت سازمان های 
مهم��ی مثل گمرک، امور مالیاتی، خصوصی س��ازی 
و... خوش بین باش��ند، ولی نس��بت به توفیق وی در 

سیاست گذاری مالی تردید کنند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، بع��د از حاش��یه های فراوان، 
س��رانجام وزیر پیش��نهادی اقتصاد در معرض رأی 
نمایندگان مجلس قرار می گیرد. مسعود کرباسیان 
ک��ه پیش ت��ر مع��اون وزیر اقتص��اد بوده، س��ال ها 
تجربه مدیری��ت امور گمرکی را در کارنامه دارد. او 
همچنین سال ها قبل اداره امور معاونت های وزارت 
نفت و بازرگانی را به عهده داشته و از این منظر به 
زعم بس��یاری شاید بتوان بر پشتوانه تجربه وی در 

امور اجرایی دولت تکیه کرد. 
مدافعان حضور کرباسیان در وزارت اقتصاد عمدتا 

به اجرای طرح جامع گمرکی اش��اره می کنند که در 
زمان حضور وی بر مس��ند ریاست کل گمرک ایران 
محقق شد. آنها می گویند او توانسته با ایجاد گمرک 
الکترونی��ک نقش مؤثری در کاهش آمار قاچاق کاال 
ایفا کند و ب��ه همین ترتیب نقش رئیس کل گمرک 
در کاهش قاچ��اق کاال از ۲۵ هزار میلیارد تومان به 
۱۲ هزار میلی��ارد تومان را پررنگ ارزیابی می کنند. 
این نقطه نظر در سخنان مدافعان حضور کرباسیان 
به عنوان وزیر اقتصاد در مجلس نیز منعکس بود.  با 
این حال یک روی دیگر س��که، تحصیالت مس��عود 
کرباس��یان بوده که در رشته مدیریت است. بسیاری 
از اقتصاد دانان تأکید می کنند که وزیر اقتصاد باید با 
تسلط بر علم اقتصاد، عهده دار سیاست گذاری مالی 
و بخش��ی از سیاس��ت گذاری پولی باشد و به همین 
دلیل در درس��تی اتخ��اذ تصمیم واگ��ذاری وزارت 
اقتص��اد به یک غیر اقتص��اددان به پش��توانه تجربه 
اجرایی ولو موفق آن تردید می کنند. بررس��ی سابقه 
مس��تاجران پیشین وزارت اقتصاد نیز نشان می دهد 
ک��ه این اف��راد قریب به اتفاق از می��ان اقتصاددانان 
انتخ��اب ش��ده اند، از مرح��وم نوربخ��ش گرفته تا 
حتی وزیران دولت احمدی نژاد یعنی ش��مس الدین 

حسینی یا داوود دانش جعفری. 
از این منظر برخ��ی صاحب نظران مطرح کرده اند 
که برای این وزارتخانه کلیدی گزینه هایی مناسب تر 
نیز وجود داشت که می شد در شرایط کنونی اقتصاد 
ایران که هش��دارهایی مبنی بر وضعیت خطیر مالی 
به گوش می رس��د، از آنها به��ره برد و در عوض نیز 
مسعود کرباس��یان با تکیه بر نقاط قوت اجرایی اش 
به حوزه دیگری ورود کند که بتوان به نحو احس��ن 
از تجربی��ات وی اس��تفاده کرد. در همین راس��تا، 
۱۷۲نماین��ده مجل��س نامه ای در حمای��ت از علی 
طیب نی��ا امض��ا ک��رده و در آن از دول��ت دوازدهم 
خواس��ته اند از تجربیات و دانش وزیر اقتصاد دولت 

یازدهم در دولت دوازدهم استفاده کند. 

راه پیش روی وزیر اقتصاد
وزارت اقتص��اد در س��ال های گذش��ته هم��واره با 
چالش ه��ای فراوان��ی در حیط��ه هماهنگی با س��ایر 

دس��تگاه های اقتص��ادی روب��ه رو ب��وده اس��ت. عدم 
هماهنگ��ی و نداش��تن اختی��ار در بس��یاری از ام��ور 
اقتص��ادی موضوعی ب��وده ک��ه از نگاه کارشناس��ان 
هم��واره کار وزیر اقتصاد را دش��وار می کند. اینکه وی 
در ام��ور مهمی مانن��د یارانه ها عمال اختی��اری ندارد 
و سیاس��ت گذاری های مالی را ب��ا توجه به نقش مهم 
بودجه آنگونه که تصمیم  گرفته اس��ت نمی تواند اجرا 
کند، از موان��ع مهم تصمیم گیری ب��رای وزیر اقتصاد 
به حس��اب می آید. ش��اید ب��ه همین دلیل اس��ت که 
بس��یاری از کارشناسان از ضرورت واگذاری فرماندهی 
اقتص��ادی ب��ه وزارت اقتصاد ب��رای جلوگیری از عدم 
هماهنگی های��ی ک��ه در س��ال های گذش��ته رخ داد 
س��خن می گویند.  وحید ش��قاقی در این ب��اره گفته 
اس��ت که دولت باید تصمیم بگیرد ک��ه چه برنامه ای 
برای اقتصاد دارد؟ اگر قرار باشد چند فرمانده تصمیم 
بگیرند اوضاع اقتصادی کش��ور به سامان نخواهد شد 
و البت��ه از نظ��ر این اقتص��اددان، فرماندهی اقتصادی 
ب��ا توجه به وظایف وزی��ر اقتصاد باید ب��ه وی واگذار 
 ش��ود. از این نقطه نظر ش��اید ارائ��ه برنامه ای جامع و 
کارشناسی شده اهمیت بیش��تری پیدا می کند. البته 
پاسخی که کرباسیان به این سوال مجلس داد، نبودن 
وقت برای ارائه برنامه ای مناسب بود. با این حال برخی 
نیز این نکت��ه را مطرح کردند که فرماندهی اقتصادی 

باید توسط یک اقتصاددان نوشته و ارائه شود. 

راهی که کرباسیان می رود
پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت ک��ه رایزنی های 
انجام ش��ده به آن س��مت می رود که به رغم برخی 
انتقادات نس��بت به حض��ور کرباس��یان در وزارت 
اقتصاد در نهایت وی خواهد توانس��ت رأی اعتماد 
از مجل��س بگیرد. به این ترتیب جزو معدود موارد، 
یک وزیر غیر اقتصاددان با تجربه اجرایی قابل توجه 
زمام امور را به عهده خواهد گرفت و در س��ال های 
آتی می توان قضاوت کرد که این چرخش در وزارت 
اقتصاد چ��ه نتیجه ای به دنبال خواهد داش��ت. آیا 
منطب��ق با نظر اقتصاددانان، اعتم��اد به وی با اتکا 
به س��ابقه اجرایی او یک حرکت عقب گرد اس��ت یا 
به زعم مشاوران رئیس جمهور حرکت رو به جلو. 

محمدرضا محمدی
کارشناس اقتصادی 

88936651



بررس��ی وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم 
در صحن مجلس ش��ورای اس��امی همچنان 
ادامه دارد و پس از بررس��ی صاحیت وزیران 
پیش��نهادی آموزش و پ��رورش و ارتباطات و 
فناوری اطاعات، نوبت به بررس��ی صاحیت 
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی رسید. 
مس��عود کرباسیان، ۶۱ س��اله دارای دکترای 
مدیریت بازرگانی اس��ت و پیش از این، معاون 
وزیر اقتصاد، رئیس کل گم��رک، معاون وزیر 
صنایع س��نگین، معاون وزیر بازرگانی، معاون 
وزیر نفت، مشاور عالی و معاون شهردار تهران 
بوده است. وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای 
تصدی وزارت اقتصاد پس از صحبت موافقان و 
مخالفان پشت تریبون مجلس رفت و به دفاع 
از برنامه هایش پرداخت؛ او بارها در سخنانش 
به برنامه شش��م توسعه اس��تناد کرد و چهار 
مش��خصه تاریخی دولتی ب��ودن، نفتی بودن، 
سیاس��ت زدگی و رانتی بودن اقتصاد را ریشه 

تمام مشکات اقتصاد ایران دانست. 
کرباس��یان ب��ا قدردانی از عل��ی طیب نیا، 
وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم، 
رش��د ۱2.5درصدی اقتصاد، تورم تک رقمی 
و کنترل حجم نقدینگی در کنار ساماندهی 
بازاره��ای مال��ی را محصول سیاس��ت های 
خردمندان��ه دولت تدبیر و امید دانس��ت و 
تقویت بخش خصوصی و تعاونی در راستای 
مردمی کردن اقتص��اد را از جمله مهم ترین 
س��رفصل های برنامه اش ب��رای اداره وزارت 

امور اقتصادی و دارایی معرفی کرد. 
او ایج��اد ش��غل ب��رای جوان��ان به وی��ژه 
جوانان تحصیلکرده و افزایش قدرت ملی را 
مولفه های اصلی اقتص��اد مقاومتی و برنامه 
اعامی مقام معظم رهبری خواند و گفت که 
اقتصاد مقاومتی، تجلی تجربه  سیاست های 
ای��ران در آسیب شناس��ی  درازم��دت ملت 
اقتصاد کشور و واکنشی راهبردی و شایسته 
ب��ه اصلی ترین مش��کل اقتصاد ای��ران بوده 
است. کرباسیان اصاح نظام بانکی، مالیاتی 
و اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده 
را م��ورد اش��اره قرار داد و ب��ردن اقتصاد به 
اتاق شیش��ه ای را از اه��م برنامه هایش برای 

اداره وزارت اقتص��اد بی��ان ک��رد. گ��زارش 
از مهم تری��ن س��خنان  ام��روز«  »فرص��ت 
مس��عود کرباس��یان در دف��اع از برنامه های 
پیش��نهادی اش و همچنین سخنان موافقان 

و مخالفان او را در ادامه می خوانید. 

برای افزایش تولید ملی چاره ای جز 
اصالحات ساختاری نیست

وزیر پیش��نهادی امور اقتصادی و دارایی 
گف��ت: معاون��ت نظ��ارت مجل��س، میزان 
هماهنگی برنامه پیشنهادی ام با برنامه ششم 
را ب��ا درج��ه انطباق باالیی تش��خیص داده 
است.  مس��عود کرباسیان با دفاع از عملکرد 
دول��ت یازدهم در حوزه اقتص��اد، صیانت از 
دس��تاوردهای مطرح شده را ضروری خواند 
و گفت: همه ما خواس��تار پیش��رفت ایران و 
افزایش امکانات رفاهی برای مردم هس��تیم. 
همان طور که مش��خص است در چهار سال 
گذش��ته دولت یازدهم توانست با پشتیبانی 
م��ردم و نظام، اقتصاد را از ش��رایط بحرانی 

خ��ارج کرده و در وضعیت باثباتی قرار دهد. 
س��اماندهی بازار مالی و کاهش نرخ تورم و 
رک��ود از تدابیر دولت تدبی��ر و امید بود که 

باید از این دستاورد صیانت کرد. 
او رانت��ی  ب��ودن، سیاس��ت زدگی، نفتی و 
دولتی بودن اقتصاد کش��ور را مورد اش��اره 
قرار داد و افزود: اگر بخواهیم شاهد افزایش 
تولید ملی باش��یم، چاره ای نداریم جز آنکه 
ب��ه اصاحات س��اختاری دس��ت بزنیم. این 
کاری بزرگ و خطیر است. این کار در دولت 
یازدهم آغاز ش��ده و باید با سرعت بیشتری 
ت��داوم یابد.  کرباس��یان ب��ه تجربه حضور 
طوالنی اش در جایگاه سیاس��ت گذار و مدیر 
اجرای��ی اش��اره کرد و گفت: م��ن آمده ام تا 
برنامه هایی را برای گس��ترش تولید داخلی 
و کاهش بیکاری بر پایه سیاس��ت های کلی 
اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم اجرایی کنم 
و این مهم با عزم عمومی و کمک و مشارکت 
شما نماینده های مردم ایران، شدنی است. 

او با اس��تناد به برنامه ششم توسعه افزود: 

برنامه من، اجرای مفاد همین برنامه شش��م 
است که خوشبختانه سند و سیاست های آن 
توس��ط مقام رهبری اباغ شده است. تاشم 
برای تحقق اهداف پیش بینی ش��ده در این 
حوزه برای رش��د 8درصدی اقتص��اد، تورم 
تک رقمی، افزایش بهره وری و سرمایه گذاری 
 در کشور اس��ت و رس��یدن بیکاری به نرخ 
8.8 درصد در سال پایانی برنامه هدف گذاری 
شده است.  وی در توضیح این مطلب ادامه 
داد: برنام��ه کاری من در چهار محور تنظیم 
شده است که مردمی سازی اقتصاد از جمله 
این محورهاست. کرباسیان با تاکید بر اینکه 
ب��رای تحقق ای��ن هدف الزم اس��ت محیط 
کس��ب و کار بهب��ود یابد و بخ��ش خصوصی 
توانمند ش��ود، گفت: در این مس��یر دولت و 
تمامی بخش ه��ای غیرمردمی باید از عرصه 
تصدی گری خارج شده و فضا را برای بخش 

خصوصی و تعاونی باز کنند. 
رئی��س کل گم��رک، مس��ئولیت دولت را 
تصدی امور حاکمیتی خواند و خاطرنش��ان 

کرد: جل��وه بعدی این مح��ور، اجرای کامل 
توزیع س��هام عدالت اس��ت. مشموالن سهام 
عدالت در برنامه تدوین شده از سود بنگاه ها 
بهره مند می ش��وند و ب��رای اصاح و تکمیل 
س��هام عدالت برنامه ای دقیق تدوین ش��ده 
اس��ت تا ع��اوه بر س��ود از حق��وق مالکانه 
نی��ز بهره ببرند.  او با تاکی��د بر اینکه کمک 
می کند تا ش��ورای رقابت تقویت شود، اضافه 
ک��رد: دس��تاوردهای نوین دان��ش اقتصادی 
نش��ان داده ک��ه بهب��ود محیط کس��ب و کار 
اولویت بیشتری نسبت به واگذاری بنگاه های 
اقتصادی دارد. کرباسیان برنامه های مشخص 
خ��ود را ب��رای فع��االن اقتص��ادی بهبود و 
کارآم��دی نظ��ام مالیاتی و تجمی��ع فرآیند 
واردات و صادرات در یک پنجره واحد خواند 
و اضافه کرد: حراس��ت از حقوق مالکیت در 
کش��ور باید کم هزینه ش��ود. ب��ا لغو مقررات 
مخ��ل رونق کس��ب و کار الزم اس��ت تا اخذ 

مجوز برای شروع کسب و کار آسان شود. 
وزیر پیش��نهادی امور اقتصادی و دارایی 
با تاکید بر اینکه برنامه های پیش��نهادی اش 
ش��دنی اس��ت، عن��وان ک��رد: فناوری های 
نوی��ن ارتباط��ات و اطاع��ات راه را برای ما 
باز کرده اس��ت. از مش��کات مزمن اقتصاد، 
ضعف در ش��فافیت اس��ت. به همین منظور 
س��از و کار حاکمیت ش��رکتی در بنگاه های 
بزرگ، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد 
به اطاعات و آم��ار اقتصادی و همکاری در 
اجرای فراگیر س��امانه تدارکات الکترونیکی 
و اج��رای کامل قوانین مبارزه با پولش��ویی 
جه��ت مبارزه با تروریس��م و قاچ��اق را در 

دستور کار قرار می دهم. 
او با تاکید بر اینکه تمام سیاس��ت ها باید 
نتیجه اش را در ایجاد شغل پایدار و معیشت 
عزتمندانه نش��ان ده��د، اضافه ک��رد: رأی 
اعتماد بار سنگین مسئولیت را بر دوش من 
می گذارد. من مش��کات مردم را از نزدیک 
لمس کرده ام و شما نمایندگان نیز به خاطر 
ارتباط مستمر با مردم از مشکات اقتصادی 
آگاهی دارید و خوب می دانید که مش��کات 
در چه حد اس��ت. تاش می کنم در صورت 
اعتماد نمایندگان به این اعتماد ارزش��مند 
پاسخی درخور داده و بار مشکات اقتصادی 

را کاهش دهم. 

بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد در جلسه رأی اعتماد کابینه دوازدهم

4 ویژگی تاریخی اقتصاد ایران به روایت مسعود کرباسیان

پی��ش از س��خنان مس��عود کرباس��یان، 
نماین��دگان مجل��س ش��ورای اس��امی در 
موافقت یا مخالفت با وزیر پیش��نهادی امور 
اقتص��ادی و دارایی س��خن گفتن��د. فریده 
اوالدقباد نماینده م��ردم تهران، کمال الدین 
ش��هریاری نماینده مردم دشتی و تنگستان 
و حجت االس��ام والمس��لمین عبدالحمی��د 
خدری نماینده مردم بوش��هر در مجلس در 
موافقت با مسعود کرباس��یان پشت تریبون 
مجل��س رفتن��د و از گزین��ه پیش��نهادی 
رئیس جمه��ور ب��رای وزارت اقتصاد حمایت 
کردند. همچنین ول��ی ملکی نماینده مردم 
مشکین ش��هر، هادی بهادری نماینده مردم 
ارومی��ه و عضو فراکس��یون امید و رس��ول 
خض��ری نماین��ده پیرانش��هر در مجلس از 
جمله مخالفان کرباسیان بودند که در جلسه 
بررس��ی صاحیت وزی��ر پیش��نهادی امور 
اقتص��ادی و دارایی در مخالفت با او به ایراد 

سخن پرداختند. 
شفافیت اقتصادی از برنامه های خوب 

کرباسیان است
فریده اوالدقب��اد، نماینده مردم تهران در 
مجلس ش��ورای اسامی، شفافیت اقتصادی 
را از برنامه ه��ای خ��وب وزی��ر پیش��نهادی 
اقتص��اد عنوان ک��رد و اصاح نظ��ام بانکی، 
مالیات��ی و گمرکی را مهم تری��ن مطالبه از 

وزیر آینده اقتصاد ذکر کرد. 
اوالدقباد به عنوان موافق وزیر پیش��نهادی 
اقتصاد گفت: باید ببینی��م دولت یازدهم را 
با چه شرایطی از نظر رشد اقتصادی و تورم 
تحوی��ل گرفته ای��م و بدانیم ک��ه این دولت 
بای��د از ثب��ات اقتصادی، ت��ورم تک رقمی و 
افزایش س��هم درآمدهای مالیاتی از بودجه 
بهره برداری کند. در سال 9۱ رشد اقتصادی 
ایران 7 منفی درصد بوده و در س��ال 95، به 
+۱2درصد رسیده است و تورم هم تک رقمی 

شده است. 
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت 

دوازده��م باید اصاحات س��اختاری را در 
دس��تور کار ق��رار دهد، یادآور ش��د: وزیر 
اقتص��اد باید عاوه ب��ر دانش اقتصادی، از 
مدیریت اجرایی قوی، شجاعت و صراحت 
برخوردار باش��د تا ضمن انجام اصاح در 
حوزه بانکی، مالیاتی، مخارج و هزینه های 
دول��ت و فرمانده��ی اقتص��اد را عهده دار 

باشد. 
اوالدقب��اد اضافه کرد: آقای کرباس��یان با 
فضای کسب و کار و معادالت جهانی آشنایی 
کامل دارد و با توجه به س��وابق تدریس��ش 
در دانشکده های اقتصاد و مدیریت از دانش 
روز در خص��وص جدیدترین تئوری های روز 
اقتصاد و مدیریت برخوردار اس��ت. ایشان از 
منظر تجربیات مدیریتی هم 28 سال معاون 
وزیر صنعت، نفت، بازرگانی و اقتصادی بوده 
و چهار س��ال به عنوان معاون آقای طیب نیا 
وزی��ر اقتص��اد موف��ق دول��ت یازدهم نقش 

مثبتی ایفا کرده است. 
کرباسیان دروازه ورود دالرهای 

غیرنفتی را به کشور گشود
همچنین کمال الدین ش��هریاری، نماینده 
م��ردم دش��تی و تنگس��تان با بی��ان اینکه 
کرباس��یان از چهره ه��ای موف��ق در عرصه 
اقتصاد است، گفت: وی توانست دروازه ورود 

دالرهای غیرنفتی را به کشور باز کند. 
ش��هریاری در موافقت با وزیر پیشنهادی 
اقتص��اد ادامه داد: معاون��ت نظارت مجلس 
گزارش��ی را در خصوص تطبیق برنامه های 
وزرای پیش��نهادی دولت دوازدهم با اسناد 
باالدس��تی تهی��ه کرده ک��ه خوش��بختانه 
کمترین انحراف در ای��ن گزارش مربوط به 
خ��ط مش��ی و برنامه های آقای کرباس��یان 

است. 
وی افزود: سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی 
برنامه شش��م توس��عه، بودجه های سنواتی 
وزی��ر  برنامه ه��ای  از  س��ند چش��م انداز  و 
پیشنهادی اقتصاد هستند و چیزی خارج از 

این قرار نیس��ت که در برنامه ایش��ان وجود 
داشته باشد. 

بهادری تصریح کرد: کرباس��یان چهره ای 
اس��ت که اقتصاد را آل��وده به خط و خطوط 
سیاس��ی نکرده و نمی کن��د، در واقع حوزه 
اقتص��اد را از تمام��ی جنبه ه��ا تجربه کرده 
است. ایش��ان نه تنها در دستگاه های دولتی 
بلک��ه در نهاده��ای عموم��ی غیردولتی هم 

خدمت کرده است. 
شفافیت اقتصادی و جذب سرمایه گذاری 

از برنامه های کرباسیان است
عبدالحمی��د  حجت االسام والمس��لمین 
خدری، نماینده مردم بوشهر در مجلس نیز 
با بیان اینکه جذب س��رمایه گذاری خارجی 
و ایجاد ش��فافیت در اقتص��اد از برنامه های 
کرباس��یان اس��ت، گف��ت: اگر گوش��ه ای از 
تج��ارب خ��ود را در وزارت اقتص��اد به کار 

گیرد، موفق می شود. 
خ��دری در موافق��ت با وزیر پیش��نهادی 
اقتص��اد اظه��ار داش��ت: رش��د اقتص��ادی، 
فراهم ساختن ش��رایط توانمندسازی بخش 
خصوصی، تسهیل فضای کسب و کار، تقویت 
رواب��ط اقتصادی خارجی به صورت هدفمند، 
مشارکت در ارتقای بهره وری، ایجاد شفافیت 
در اقتصاد و اصاح نظام بانکی و تاش برای 
جذب س��رمایه گذاری خارجی از برنامه های 

وزیر پیشنهادی اقتصاد است. 
وی افزود: نقطه عطف تجربیات کرباسیان 
را باید در اصاحات چهار س��ال گذشته در 
ساختار گمرک دانست که با ساختار سامانه 
گمرک��ی تحول ایجاد کرده ان��د و امیدواریم 
این سیس��تم را امور مالیاتی و بودجه ای هم 

پیاده کنند. 
با شعار نمی شود به اهداف اقتصادی رسید

اما از جمله نمایندگان مجلس که به عنوان 
مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد سخن گفتند، 
ولی ملکی، نماینده مردم مشکین ش��هر بود 
که گفت: با ش��عار و نظریه پردازی در برنامه 

پیش��نهادی به مجلس نمی ت��وان به اهداف 
اقتصادی رسید. 

ملک��ی به عن��وان مخالف وزیر پیش��نهادی 
امور اقتصادی و دارایی خاطرنش��ان کرد: باید 
مش��خص ش��ود امروز کجا ایس��تاده ایم و به 
کج��ا خواهیم رفت و اه��داف کمی اقتصادی 
به درس��تی تبیین شود، اما من چنین چیزی 
در برنامه ه��ای آقای کرباس��یان ندیده ام. وی 
در خصوص ط��رح موضوع مبارزه با مفاس��د 
اقتصادی در چارچوب برنامه پیشنهادی وزیر 
اقتصاد و دارایی گفت: این همه موسسات مالی 
و اعتباری غیرمجاز از کجا آمده اند؟ هر کسی 
حدود ۱۰۰ میلیارد بودجه آماده کرد توانست 
بانک و موسس��ه مالی و اعتباری تاسیس کند 
و در کشور فساد ایجاد کند.  وزیر پیشنهادی 
بای��د برنامه خود را برای حل این مش��کات 
بگوی��د. همچنین باید بگوید س��ود بانکی در 
چهار س��ال آینده چه وضع��ی پیدا می کند و 
باید به مجلس مس��تمر گزارش بدهد. ملکی 
تاکی��د کرد: با ش��عار و نظریه پ��ردازی وضع 
اقتصاد کشور س��امان نمی یابد، بلکه باید تیم 
اقتصادی دولت هم قسم ش��وند و با همراهی 

مشکات کشور را مرتفع کنند. 
کرباسیان با تشکیل تیم اقتصادی 
هماهنگ، ضعف ها را برطرف کند

هادی بهادری، عضو فراکسیون امید نیز با 
تاکید بر ل��زوم هماهنگی بین تیم اقتصادی 
در دولت دوازدهم گفت: انتظار می رود آقای 
کرباسیان با استفاده از کارشناسان و تشکیل 
تیمی هماهنگ در جهت بهبود شاخص های 

اقتصادی حرکت کند. 
به��ادری در مخالفت با وزیر پیش��نهادی 
اقتص��اد گف��ت: مخالف��ت بن��ده در جهت 
حمای��ت از دول��ت اس��ت. در ح��ال حاضر 
آمارها نش��ان دهنده نامطلوب بودن وضعیت 
اقتصاد کش��ور اس��ت. انتظار می رود اقتصاد 
از زی��ر چرخ های سیاس��ت خارج ش��ود و با 
اج��رای سیاس��ت های اقتصادی مس��تحکم 

ش��اهد بهب��ود ش��اخص های اقتص��ادی در 
آینده باش��یم.  وی رفع مشکات مالیاتی و 
یکسان س��ازی نرخ ارز برای بخش خصوصی 
را به عن��وان اولویت های دیگ��ر وزیر اقتصاد 
دانس��ت و گفت: آق��ای کرباس��یان یکی از 
مدی��ران باس��ابقه و خوش نام اس��ت، اما در 
برنامه اش اهداف کمی نیامده اس��ت. انتظار 
می رود ایش��ان بع��د از کس��ب رأی اعتماد 
ضم��ن برطرف ک��ردن ضعف ها با تش��کیل 
تیمی هماهنگ در جهت بهبود شاخص های 
اقتصادی در چهار سال آینده حرکت کند. 
برنامه کرباسیان برای سپرده گذاران 

موسسات مالی و اعتباری چیست
همچنین رسول خضری، نماینده پیرانشهر 
در مجلس، بهبود وضعیت معیش��تی مردم، 
رف��ع رک��ود و برط��رف ک��ردن مش��کات 
سپرده گذاران موسس��ات مالی و اعتباری را 
به عنوان اولویت های وزیر اقتصاد عنوان کرد 
و گفت: آقای کرباس��یان در صورت کس��ب 
رأی اعتم��اد باید با شفاف س��ازی در جهت 

حل این مشکات تاش کند. 
خضری به عنوان مخالف وزیر پیش��نهادی 
اقتص��اد با بیان اینک��ه ابهامات��ی در برنامه 
کرباسیان وجود دارد، گفت: اکنون وضعیت 
رکود به جایی رسیده که مردم دل شان برای 
تورم تنگ شده ، پس الزم است وزیر اقتصاد 

فکری برای رفع رکود کند. 
این نماینده مجلس با اش��اره به مشکات 
موسس��ات مال��ی و اعتباری گف��ت: انتظار 
م��ی رود آق��ای کرباس��یان ب��رای پیگیری 
مطالب��ات بحق مردم پاس��خ ش��فافی دهد، 
چ��ون نهاده��ای نظارتی پول��ی در این باره 
بسیار ضعیف عمل کرده و مردم گایه مندند. 
خضری توضیح داد: موسسات ثامن الحجج، 
فرش��تگان و کاسپین با تابلوی بانک مرکزی 
س��رمایه های مردم را گرفته و سر آنها کاه 
گذاش��تند. م��ردم از وزی��ر می خواهند که 

وضعیت شان مشخص شود. 

نمایندگان مجلس درباره وزیر پیشنهادی اقتصاد چه گفتند؟ 

موافق خوانی و مخالف خوانی در مجلس

گزارش2

یادداشت

آیا مجلس به تداوم راه آخوندی رأی می دهد؟ 
 شکر و شکایت رئیس جمهور 

از وزیر راه
با وجود تمام حوادث، سوال ها و استیضاح هایی 
که در طول چهار سال گذشته رقم خورد، عباس 
آخوندی توانس��ت تا پایان عمر چهار ساله دولت 
یازدهم بر صندلی ریاست وزارت راه و شهرسازی 
تکی��ه بزند؛ صندلی ای که حاال به نظر می رس��د 
برای چهار سال آینده به نام او رزرو شده است. 

به گزارش ایس��نا، رئیس جمهوری با حضور در 
صحن علنی مجلس ش��ورای اس��امی ۱7 وزیر 
خود را به طور رس��می به نمایندگان معرفی کرد 
تا فرآیند اخذ اعتماد برای کابینه دولت دوازدهم 
کلید بخورد. روحانی برای یکی از گس��ترده ترین 
و ستادی ترین وزارتخانه های اقتصادی خود، رأی 
اعتم��اد دوباره به وزیری داد ک��ه در طول چهار 
س��ال گذشته در ساختمان شهید دادمان حضور 

داشته است. 
آخون��دی ک��ه در طول این چهار س��ال دو بار 
اس��تیضاح ش��د ولی مخالفانش توان به اکثریت 
رسیدن در مجلس را نداش��تند، این بار نیز باید 
ب��رای ب��ار چه��ارم در دولت روحان��ی به صحن 
علنی مجلس ش��ورای اسامی برود تا بار دیگر از 
نمایندگان مردم رأی اعتماد بگیرد؛ موضوعی که 

رئیس جمهوری نیز به آن امیدوار است. 
روحانی روز سه شنبه در صحبت های خود برای 
معرفی عباس آخوندی بدون آنکه تاش بر جعل 
واقعیت کند، هم از اختاف نظرهایش با وزیر راه 
و شهرسازی خود گفت و هم دلیل معرفی دوباره 
آخون��دی به عنوان وزیر راه و شهرس��ازی دولت 
دوازده��م را تش��ریح کرد. همان ط��ور که حوزه 
کاری آخون��دی در دو بخش مس��کن و راه مجزا 
می ش��ود، صحبت های دیگر رئیس جمهور هم دو 
بعد مختلف داش��ت. همان طور که آمارها نش��ان 
می دهد با وجود تمام اقداماتی که دولت یازدهم 
در طول س��ال های گذش��ته انج��ام داده، هنوز 
اوضاع بازار مس��کن ایران به رونق دوباره نزدیک 
نش��ده و این موضوع نه تنها برای اقش��ار مختلف 
مردم که برای کارشناسان و اعضای هیأت دولت 

نیز محسوس است. 
رئیس جمهوری در مجلس ش��ورای اس��امی 
رس��ما اع��ام کرد ک��ه نتوانس��ته با وزی��ر راه و 
شهرس��ازی خ��ود در دول��ت یازده��م در بخش 
مس��کن به توافق نهایی برسد و از این رو انتظار 
دارد آخون��دی توج��ه ب��ه مس��کن را ب��ا عنوان 
نخس��تین موضوع اولویت خ��ود در دولت آینده 

مدنظر قرار دهد. 
طبق گفته رئیس جمهوری، نظر وی بر استفاده 
حداکثری از توان بافت های فرسوده برای مشکات 
بازار بوده است، هر چند وزیر راه و شهرسازی نیز به 
این عرصه بسیار مهم پرداخته اما هنوز امکان آنکه 
ظرفیت های آن به طور حداکثر مورد استفاده قرار 
گی��رد به وجود نیام��ده و از این رو نیاز به پیگیری 
ج��دی در دولت دوازدهم خواه��د بود. در کنار آن 
رئیس جمهوری امیدوار اس��ت ب��ا روی کار آمدن 
ش��هرداری که از نظ��ر فکری به دول��ت دوازدهم 
نزدیک تر خواهد بود، ش��رایط ب��رای همکاری در 

عرصه شهرسازی میان آنها فراهم شود. 
پ��س از اختاف نظره��ا، روحان��ی به تش��ریح 
اصلی ترین دالیلش برای انتخاب دوباره آخوندی 
به این س��مت پرداخت؛ موضوع��ی که در آمارها 
و عملکردهای ثبت ش��ده از سوی این وزارتخانه 
نی��ز ب��ه خوب��ی نمای��ان اس��ت. ش��رایط امروز 
حمل و نق��ل ایران ب��ه خوبی تفاوت های ش��کل 
گرفت��ه در بخش های مختلف را نش��ان می دهد. 
ورود نخس��تین هواپیماهای نو ب��ه ایران پس از 
چند دهه، رس��اندن ش��بکه ریلی به پنج استان 
باقی مانده در طول کمتر از چهار س��ال، بازگشت 
جدی بنادر ایران به عرصه  رقابت های بین المللی 
و دریای��ی منطقه و جهان و همچنین گس��ترش 
عملی��ات اجرایی در راه های اصل��ی، بزرگراه ها و 
آزادراه ه��ا به خوبی نش��ان می دهد که در دولت 
یازدهم اقدامات قاب��ل توجهی صورت گرفته که 
البته بس��یاری از آنها تنه��ا در مرحله مقدماتی 
هس��تند و برای رصد نتایج  شان باید الاقل چهار 

سال دیگر صبر کرد. 
همان ط��ور ک��ه رئیس جمه��وری گفت��ه ب��ا 
وج��ود تم��ام ای��ن محدودیت ه��ا وزارت راه و 
شهرس��ازی توانس��ته اقدامات خوب��ی در حوزه 
ج��ذب س��رمایه های خارج��ی انج��ام دهد که 
فاینانس 85درصدی قراردادهای خرید هواپیما، 
فاینان��س پروژه های بزرگی مانند برقی س��ازی و 
سریع السیر سازی خطوط اصلی ریلی و همچنین 
استفاده از تجهیزات مدرن دریایی بخشی از آنها 

به حساب می آید. 
روحان��ی صحبت های خود در دفاع از آخوندی 
را ب��ا ش��کری از اقدام��ات ص��ورت گرفت��ه در 
حمل و نقل و شکایتی ضمنی از هدف های محقق 
نشده عرصه مسکن به پایان رساند؛ موضوعی که 
حاال توپ را به زمین نمایندگان مجلس ش��ورای 
اسامی می اندازد تا آنها تصمیم بگیرند که حکم 
ب��ه بقای آخوندی در س��اختمان خیابان دادمان 
دهند ی��ا روحانی را ب��ه انتخاب وزی��ری جدید 

برانگیزانند. 
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وضعی��ت اقتص��ادی کش��ور به گونه ای 
اس��ت که به نظر می رسد دولت دوازدهم 
برای بهبود آن، چاره ای جز بسیج عمومی 
دولتمردان در این مسیر ندارد؛ در حقیقت 
اقتصاد ایران در این برهه از زمان ش��دیدا 
به ج��ذب س��رمایه گذاری نی��از دارد اما 
پیش زمینه تحقق این مهم، اعتمادسازی 
س��رمایه گذاران داخلی و خارجی اس��ت. 
حس��ن روحانی، رئیس دولت یازدهم در 
آغاز به کار دولت خود بارها از لزوم یارانه 
دادن سیاس��ت به اقتصاد س��خن گفت و 
ب��ا این مضم��ون که »س��ال ها اقتصاد به 
سیاست یارانه داده است، حاال چند سال 
هم سیاست به اقتصاد یارانه بدهد« کمک 
سیاسی برای شکوفایی اقتصاد را خواستار 
ب��ود. از س��وی دیگ��ر بحث دیپلماس��ی 
اقتص��ادی ازجمل��ه مواردی ب��ود که در 
مسیر سخنان رئیس جمهور مطرح شد و 
آن گونه که اخیرا محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه کش��ورمان خبر داده است با 
تغییراتی در س��اختار وزارت امور خارجه 
و احیای معاونت اقتصادی این وزارتخانه 
در ح��ال پیگیری اس��ت. همچنین وزیر 
کش��ور دولت یازدهم و پیشنهادی دولت 
دوازده��م نی��ز با ایفای نقش در توس��عه 
مت��وازن منطق��ه ای و ارتق��ای جای��گاه 
اس��تانداران در تصمیم گیری ها توانس��ته 
اس��ت برای تحقق بخشی از خواسته های 
بخش خصوصی اقتصاد ایران زمینه سازی 

کند که مورد اس��تقبال ای��ن بخش قرار 
گرفت، به گونه ای که از تداوم ایفای نقش 
عبدالرضا رحمانی فضلی در کس��وت وزیر 
کش��ور دوازدهم استقبال کرد با این امید 
که توسعه متوازن منطقه ای با تعامل بین 
استانداران و مدیران استان ها با اتاق های 
سراس��ر کش��ور و نمایندگان مجلس هر 
اس��تان حاصل ش��ود. مجموع این موارد 
هرگون��ه ش��ک و ش��بهه ای درب��اره نیاز 
اقتصاد به کمک وزارتخانه های سیاسی را 
برطرف می کند؛ در حقیقت اقتصاد ایران 
در زم��ان حاضر بیش از هر زمان دیگری 
برای بالندگی نیازمند همراهی سیاس��ت 
اس��ت که بخش زیادی از آن می تواند در 
چه��ره امنیت و س��امت اقتصادی نمود 

پیدا کند. 

ضرورت امنیت و سالمت اقتصادی
چن��دی پیش، غامحس��ین ش��افعی، 
رئی��س ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معادن 
و کش��اورزی ای��ران ب��ا تاکید ب��ر لزوم 
توجه ب��ه آرامش داخلی گفت: س��رمایه 
مانند یک گنجش��ک ترس��و است که با 
کوچک تری��ن ص��دا و احس��اس ناامنی 
می پرد؛ بر این اساس در شرایط متاطم 
کنونی هیچ چیز به اندازه آرامش نمی تواند 
در مس��ائل اقتصادی تاثیرگذار باشد. به 
گ��زارش پایگاه خبری اتاق ایران، آرامش 
و امنیت اقتصادی ازجمله مس��ائلی بوده 

ک��ه از مدت ها پیش در ص��در مطالبات 
بخش خصوص��ی مطرح ش��ده و به ویژه 
پس از اجرایی ش��دن برجام و باز ش��دن 
ورود س��رمایه ب��ه کش��ور م��ورد تاکید 
قرار گرفته اس��ت؛ مس��ئله ای ک��ه وزیر 
پیش��نهادی اطاعات دولت دوازدهم نیز 
در جلسه علنی مجلس بر آن تاکید کرد. 
وزیر پیشنهادی اطاعات دولت دوازدهم 
با بیان اینکه وزارتخانه متبوعش در چهار 
س��ال آینده و البت��ه در ادامه روند کاری 
خود در عرصه اقتصاد کشور بر دو محور 
»امنیت اقتصادی« و »سامت اقتصادی« 
تکی��ه خواه��د داش��ت، گف��ت: وزارت 
اطاعات بر این باور اس��ت که برای حل 
مشکل اش��تغال و ارتقای امنیت اقتصاد 
کش��ور برای تحق��ق اقتص��اد مقاومتی، 
باید فضای کش��ور برای سرمایه گذاری از 
امنیت برخوردار باش��د، زیرا سرمایه گذار 
هر جا احس��اس خطر کند سریعا از اقدام 
خود منصرف خواهد ش��د. س��یدمحمود 
علوی، در جلسه بررسی صاحیت وزرای 
پیشنهادی در مجلس ادامه داد: در دولت 
یازدهم در تاکتیک و سیاست های وزارت 
اطاعات، حل مسائل اقتصادی و برخورد 
با مفاسد اقتصادی همراه با تدبیری بوده 
اس��ت که باعث وارد ش��دن خدش��ه به 
امنیت اقتصادی نش��ود، به عبارت دیگر نه 
برای سامت اقتصادی، امنیت اقتصادی 
آس��یب ببیند و نه برای امنیت اقتصادی، 

چشم بر سامت اقتصادی پوشانده شود. 
علوی با تاکید بر اینکه در دولت یازدهم 
وزارت اطاع��ات در برخ��ورد با مفاس��د 
به گونه ای اقدام کرده که امنیت اقتصادی 
کشور دچار مشکل نشود و آسیب نبیند، 
تصری��ح ک��رد: تا جای��ی که ب��ه وزارت 
اطاعات مربوط اس��ت در تحکیم امنیت 
اقتصادی گام برداشته ایم زیرا باور داریم 
فع��االن اقتصادی مانند گنجش��ک هایی 
هس��تند که بر درختی نشسته اند که اگر 
به یکی از این گنجش��ک ها شلیک شود، 
س��ایر گنجش��ک ها هم نمی مانن��د. او با 
تاکی��د بر اینکه برخ��ورد انقباضی با یک 
سرمایه گذار، سایر فعال های اقتصادی را 
فراری می دهد، اظهار کرد: بر این اساس 
وزارت اطاعات تاش کرده با هیچ فعال 
اقتصادی برخورد اینچنینی نداشته باشد 
ت��ا باعث فرار فعاالن اقتصادی نش��ود اما 
مسامحه با فساد اقتصادی نیز انجام نداده 
و هزاران میلی��ارد تومان ف��رار مالیاتی، 
هزاران هکت��ار تصرف مناب��ع طبیعی و 
اراضی ملی، ه��زاران میلیارد قاچاق کاال 
و بسیاری از فس��اد بانکی را شناسایی و 
با تدبیر با آنها برخورد کرده اس��ت. وزیر 
پیش��نهادی اطاعات تصری��ح کرد: طی 
چهار س��ال آینده قطعا وزارت اطاعات 
روند مذک��ور را ادامه خواهد داد و دامنه 
این گون��ه اقدام��ات نیز افزای��ش خواهد 

یافت. 

اس��ناد مالکی��ت آث��ار م��وزه هنرهای 
معاص��ر بانک پاس��ارگاد منتش��ر ش��د. 
این اس��ناد بر خ��اف صحبت های رئیس 
فرهنگستان هنر اس��ت و به ظاهر او حق 
توقیف آثار را نداش��ته است.  به گزارش 
تسنیم، چندی پیش علی معلم دامغانی، 
رئیس فرهنگس��تان هن��ر در گفت وگو با 
رس��انه ها مدعی ش��د آثار موزه هنرهای 
معاصر بانک پاس��ارگاد که چندین سال 
در فرهنگس��تان هنر به نمایش گذاشته 
شده  بود، بیت اهلل و حق مردم کشور است 
که بانک پاس��ارگاد و شرکت پارس آرین 
آنها را غصب کرده اند، اما پس از بررس��ی 
خبرگ��زاری تس��نیم، جزئی��ات موضوع 
مش��خص ش��د که در ادام��ه می خوانید. 
اواخر س��ال گذشته ش��رکت پارس آرین 
)یکی از شرکت های بانک پاسارگاد( پس 
از به توافق نرس��یدن بر س��ر مبلغ اجاره 
گالری های موسس��ه فرهنگی هنری صبا 
قصد تخلی��ه مح��ل و جابه جایی آثارش 
را داش��ت که با توقیف آثار مواجه ش��د. 
درواقع ادعا ش��ده بود آثار موزه هنرهای 
معاصر پاس��ارگاد مسروقه هس��تند یا از 
س��ارقان هن��ر خریداری ش��ده اند، بنا  بر 
همین ادعا موسس��ه فرهنگی هنری صبا 
به دستور  هنر  فرهنگس��تان  زیرمجموعه 
مس��تقیم رئیس فرهنگستان هنر دست 
ب��ه توقیف آثار متعلق ب��ه این بانک زد و 
مدعی ش��د این آثار مال اهلل و حق مردم 
هس��تند که او در تاش اس��ت آثار را به 
بیت المال بازگرداند. این ادعا که تاکنون 

بدون سند و مدرک مانده است از طرفی 
به دلی��ل توقی��ف بی دلیل آث��ار از طرف 
رئیس فرهنگس��تان هنر )ک��ه یک نهاد 
قضایی نیس��ت( باعث ش��کایت ش��رکت 
پ��ارس آرین از فرهنگس��تان هنر ش��ده 
است. از طرفی شرکت پارس آرین اقدام 
به انتش��ار اس��نادی در رابطه با موضوع 
کرده اس��ت. قرارداد بین موسسه هنری 
صبا و ش��رکت پ��ارس آرین نخس��تین 
سندی است که این روزها بر سر آن بحث 
وجود دارد و رئیس فرهنگس��تان مدعی 
است که قرارداد ش��رکت پارس آرین به 
قبل از دوره مدیریت او بازمی گردد و او از 
جریانی که خود او آن را غصب آثار خواند 
بی خبر بوده است؛ اما این سند مشخص 
می کند که ق��رارداد جدید در زمان خود 

او منعقد شده اس��ت و به گفته شاهدان، 
شخص رئیس فرهنگستان هم در جریان 
کامل قرارداد بوده اس��ت. از طرف دیگر 
علی معلم دامغانی، رئیس فرهنگس��تان 
هنر مدعی ش��ده بود که تمامی این آثار 
مسروقه هس��تند یا از سارقان خریداری 
ش��ده اند و البت��ه ای��ن ادع��ا صراحتا در 
گ��زارش نماینده ش��ورای ح��ل اختاف 
ثبت شده است. از طرفی آثار اسنادی که 
مسروقه خوانده می شدند به دقت از طرف 
خبرن��گار فرهنگ��ی خبرگزاری تس��نیم 
بازرس��ی و صح��ت آن تایی��د ش��د. این 
سند متعلق به اثر هنرمند مرحوم فریده 
الش��ایی اس��ت که صاحب آن نگارخانه 
ش��مس بوده است. براس��اس این اسناد، 
ادعای رئی��س فرهنگس��تان هنر خاف 

واقع اس��ت و اسناد هم سند دقیق دارند، 
هم از افراد معتبر خریداری شده اند و هم 
شناس��نامه دقیق همراه با تصویر دارند. 
باید اضافه کرد که به دقت در قرارداد ذکر 
شده است که مسئولیت عدم اصالت آثار 
خریداری شده بر عهده فروشنده ها است. 
علی معلم دامغانی در این مدت به عنوان 
رئیس فرهنگس��تان هنر با مصاحبه های 
ش��دیداللحن و با استفاده از کلمات بعضا 
توهین آمیز ش��رکت پارس آرین و حتی 
برخ��ی هنرمندان را به س��رقت و غصب 
اموال بیت المال متهم کرد و همچنین در 
مصاحبه ای برخی هنرمندان را زالوصفت 
خواند؛ »به این وس��یله اعام می کند که 
بیش از 500 تابلو از آثار نقاش��ان ایرانی 
ک��ه با تطمیع تاثیرگ��ذاری در مدیران و 
بعضی از کارمندان به  بهانه نمایش��گاه و 
غیره ، بدون شناس��نامه و س��ند به خزانه 
فرهنگس��تان تحمیل ش��ده اس��ت، در 
اختیار این نهاد فرهنگی اس��ت. شرکت 
»پ��ارس آری��ان« ب��ه  سرپرس��تی آقای 
امین تفرش��ی مدعی مالکیت آن اس��ت 
که ادعاس��ت و باید اثبات ش��ود. عجالتا 
مال، مال اهلل اس��ت و متعل��ق به مردم و 
میهن اسامی است )من آنچه شرط باغ 
است(.الحمدهلل«. این نخستین نامه علی 
معلم دامغان��ی، رئیس فرهنگس��تان در 
ای��ن زمینه بود که ب��ا توجه به تحقیقات 
انجام شده و اسناد موجود در این گزارش 
مخاطبان به راحتی می توانند در این مورد 

به نتیجه برسند و قضاوت کنند. 

انتشار اسناد آثار موزه هنرهای معاصر پاسارگاد 

آیا فرهنگستان هنر حق توقیف آثار را داشته است؟ 

آرامش و امنیت اقتصادی در صدر مطالبات بخش خصوصی

مأموریت اقتصادی وزرای سیاسی
حمل و نقل ریلی

هم زیستی اقتصاد و فرهنگ 
پیش شرط پیشرفت حمل ونقل ریلی

اگر بخواهیم مطالعه کارشناس��انه ای بر روند توسعه 
و پیش��رفت اقتصادی کشورهای توس��عه یافته، بدون 
گرته ب��رداری از فرهن��گ حاکم بر جامعه آنها داش��ته 
باشیم، خواهیم دید که نظام اقتصادی و فرهنگی آنها 
همگام با یکدیگر پیش می رود. به عنوان مثال کشورهای 
توس��عه یافته برای ایجاد یک فضای جدید ش��هری از 
کارشناس��ان مختلفی در رش��ته های جامعه شناس��ی، 
روانشناسی، مهندسی عمران و شهرسازی، کارشناسان 
مسائل ش��هری، مهندس��ان معماری و تاریخ شناسان 
شهری و مسئوالن شهرس��ازی بهره می گیرند تا سازه 
جدید، ه��م با اس��تانداردهای روز مهندس��ی جهانی 
همگام باشد و هم هویت تاریخی شهر را برهم نریزد و 
هم دسترسی محلی و بین شهری را با مشکل رفت وآمد 
روبه رو نکند. آمریکا، کانادا و کره جنوبی، در سال های 
گذشته نیز بعضی از بزرگراه های شان را خراب کردند و 
آن را دوباره به ساختار اولیه خود، یعنی یک کوچه باغ 
زیب��ا برگرداندند. آنها هم زمان با انجام این کار ش��بکه 
حمل ونقل ریلی برون و درون شهری ش��ان را به شکلی 
مویرگی گس��ترش دادند و همچنین هزینه دسترسی 
به اتوبان ها را به خاطر مصرف بیش��تر سوخت در آنجا 
و افزایش تصادفات جاده ای باالت��ر بردند. درواقع آنها 
به تجرب��ه آموخته اند فرهنگ س��ازی مقوله ای اس��ت 
ک��ه برای انجام آن نیاز به اتخاذ ش��یوه های س��لبی و 
ایجابی در برخورد )عمل در س��طح فرهنگی( و رعایت 
استانداردهای تعریف شده ای )عمل در سطح اقتصادی( 
دارند. با ای��ن تعریف، پیش مقدمه فرهنگ س��ازی در 
صنع��ت حمل ونقل به عن��وان حوزه  اقتص��ادی ای که 
برای توس��عه آن الزم اس��ت بخش اقتصاد و فرهنگ 
همگام با یکدیگر پیش روند، س��رمایه گذاری اقتصادی 
و س��رمایه گذاری در تربی��ت نی��روی انس��انِی کافی 
است. س��رمایه گذاری اقتصادی به عنوان شرط پایه ای 
توس��عه این صنعت گران قیمت، خود، مقوله ای اس��ت 
بس��یار تخصصی. به این معنی که متصدیان و فعاالن 
دولت��ی و خصوصِی این صنعت باید متکی به بینش��ی 
وس��یع باشند تا تش��خیص دهند کدام قسمت از این 
صنع��ت نی��از به س��رمایه گذاری بیش��تر ی��ا کمتری 
دارد. در انواع ش��ئون حمل ونقل��ی، تجربه جهانی در 
س��ال های اخیر نش��ان داده که مدل حمل ونقل ریلی 
بهتری��ن نوع حمل ونق��ل به لحاظ حف��ظ بهتر محیط 
زیست و ایجاد امنیت س��فر است. لذا این کشورها در 
این حوزه س��رمایه گذاری های زی��ادی انجام داده اند و 
مردم را نیز با ش��یوه های س��لبی و ایجابی به استفاده 
از وسایط حمل ونقلی ریلی راغب کرده اند. جالب است 
بدانید در آنجا برای اس��تفاده از تونل ها و بزرگراه های 
ش��هری و ج��اده ای بای��د هزین��ه باالی��ی را بپردازید 
و در ع��وض ش��بکه مویرگی و به هم پیوس��ته ریلی با 
 قیمتی ارزان تر و حرکتی س��ریع تر و ایمن تر شما را به 
مقاصدتان- از هر نقطه به هر نقطه کشور که بخواهید 
بروید- می رس��اند. در کش��ور ما در دولت یازدهم و با 
تقسیم کشور به 10 کریدور ریلی، بر توسعه حمل ونقل 
ریلی تاکید شده است، اگرچه به زعم کارشناسان این 
حوزه، آن طور که شایس��ته اس��ت ای��ن صنعت هنوز 
پیش��رفت قابل ماحظه ای نداش��ته اس��ت. هم اکنون 
تمرکز برنامه ششم توس��عه نیز بر توسعه بخش ریلی 
اس��ت. در این برنامه توجه به این بخش به مثابه توجه 
به مناطق محروم در نظر گرفته ش��ده اس��ت. چندی 
پیش نیز وزیر راه وشهرسازی در همین ارتباط گفت: در 
تهران روزانه 2 میلیون سفر انجام می شود و در کشور 
نیز یک میلیارد و 700 میلیون سفر انجام می شود که 
همه روی جاده اس��ت و انتقال 40درصد این سفرها از 
ج��اده به ریل نیازمند روی  دادن اتفاق بس��یار بزرگی 
اس��ت که باید رخ دهد تا نظام حمل ونقل خودرومحور 
به سمت حمل ونقل ریلی حرکت کند. آخوندی توجه 
به حمل ونقل حومه ای برای کانشهرها را هم از رئوس 
برنامه شش��م توسعه عنوان کرده است. اکنون با توجه 
به اینکه طبق سخنان وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی 
در دولت دوازدهم حدود 6هزار واگن ریلی با همکاری 
روس��یه در ایران تولید خواهد شد و قطار سریع السیر 
تهران- قم- اصفهان نی��ز به صورت فاینانس راه اندازی 
می ش��ود، عما راه های توس��عه این صنعت پرخرج و 
کم س��ود در کوتاه مدت و پرس��ود در بلندمدت چه از 
نظر اقتصادی و چه از نظر محیط زیس��تی، چه خواهد 
بود؟ در این زمینه باید منتظر بود تا وزیر پیش��نهادی 
راه وشهرس��ازی رأی اعتماد بگیرد و رئوس برنامه های 

حمل ونقلی خود را نیز اعام کند.
 ناگفته نماند توس��عه زیرس��اختی بخش ریلی و 
نوسازی و بهس��ازی ش��بکه ریلی در دولت یازدهم 
پیشرفت های خوبی داشته است اما در بخش تامین 
ن��اوگان، در بخش اصاح قوانی��ن و بازیگری بخش 
خصوص��ی و ترغیب ای��ن بخش به س��رمایه گذاری 
در ح��وزه ریل��ی به عنوان صنعتی س��ودآور هنوز به 
رشدی مناسب نرسیده ایم و برای رسیدن به توسعه 
این بخش، الزم اس��ت همه ارگان ها و مجموعه های 
دخی��ل در بخ��ش خصوصی و دولتی ب��ا هماهنگی 
بیش��تر با یکدیگر، ایجاد اعتماد و عزم عمومی برای 
اصاح امور بیندیش��ند. به بیان دیگر بخش اقتصاد 
و فرهن��گ در کش��ور ما نیز باید هم��گام با یکدیگر 

رشد کند. 
منبع: تین نیوز

یادداشت

انرژی

صنعت و تجارت

مسکن

بهره گیری حداکثری صنعت نفت از 
پسابرجام با مدیریت زنگنه

صنع��ت نف��ت کش��ور بیش��ترین به��ره را از دوران 
پسابرجام تا این زمان برده و چنین امر مهمی به عنوان 
یک موفقیت ارزنده نتیجه تاش ها و مدیریت مناس��ب 
وزیر نفت اس��ت. وزیر نفت در جری��ان مذاکرات اوپک 
با وجود مخالفت برخی اعضا و ش��رایط ناهموار بازار، با 
اقتدار ظاهر شده و با بهره گیری از روش های دیپلماتیک 
شرایط را به سود ایران تغییر داد. زنگنه با وجود پایبند 
نب��ودن طرف های مقابل به تعه��دات خود در مذاکرات 
برجام توانس��ت ب��ا انعقاد چند تفاهم نامه و نخس��تین 
قرارداد نفتی با کنسرس��یومی از شرکت های صاحب نام 
خارج��ی و داخلی توطئه آمریکایی ه��ا در این زمینه را 
خنثی و سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران را اجرایی 
کند. انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی به معنای آغاز 
فعالیت در آین��ده ای نزدیک و بهبود روز افزون وضعیت 
اش��تغال و توسعه کش��ور خواهد بود. بازگشت ایران به 
بازار جهانی نفت که در نتیجه افزایش زودهنگام تولید 
در ش��رکت ملی مناط��ق نفت خیز جنوب انجام ش��د 
نمایش اقتدار ایران در اجاس اوپک را به دنبال داشت 
که بازگشت به تولید قبل از تحریم ها کار مهمی است. 
زنگنه همواره نگاه ویژه ای به شهرهای همجوار تأسیسات 
صنعت نفت داش��ته و رأی باالی مردم شهرهای نفتی 
کش��ور به دولت دوازدهم بدون ارتباط به حضور مداوم 
ایش��ان در نقاط نفت خیز نبوده است. در شرایط کنونی 
زنگنه، بهترین گزینه برای تصدی وزارت نفت اس��ت و 

پیش بینی می شود با رأی باالیی انتخاب خواهد شد. 

همکاری 7میلیارد دالری ترکیه 
ایران و روسیه در زمینه انرژی

شرکت های انرژی ترکیه، ایران و روسیه برای توسعه 
و تولید انرژی در میدان های نفت و گاز ایران توافقنامه 
سه جانبه امضا کردند. شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه 
اعام کرد که با همراهی ش��رکت روسی زاروبژ نفت و 
ش��رکت ایرانی س��رمایه گذاری غدیر قرارداد 7میلیارد 
دالری برای توس��عه میدان   های نف��ت و گاز ایران را به 
امضا رسانده   اند. این نخستین توافقنامه سه جانبه یک 
شرکت ایرانی با شرکت های خارجی محسوب می شود. 
براساس موافقت نامه طرفین، مجموع ذخیره مورد توافق 
استخراج 10 میلیارد بشکه نفت و گاز در چهار میدان 
نفتی و گازی ایران اس��ت. ش��رکت یونیت اینترنشنال 
همچنین اعام کرده است که این شرکت ها می  توانند 
ب��ا همکاری هم در مناطق دیگر ای��ران نیز نفت و گاز 
استخراج کنند. این شرکت همچنین در اطاعیه خود 
میزان سهم گاز استخراجی ش��رکت ها و درآمد آنها از 
فروش را محرمانه اعام کرده و این موافقت نامه را برای 

آینده منطقه در زمینه انرژی مهم عنوان کرده است. 

 
افزایش 2 درصدی صادرات ایران 

به فرانسه
بررسی ها نش��ان دهنده افزایش 9 میلیون دالری حجم 
صادرات ایران به فرانس��ه در چهار ماهه اول س��ال 1396، 
در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته است. به گزارش 
»فرصت امروز« از سازمان توسعه تجارت ایران، بهروز حسن 
الف��ت، مدیر دفتر اروپا و آمریکا گف��ت: حجم صادرات به 
کشور فرانسه در چهار ماهه سال 1396 به میزان17میلیون 
دالر بوده که در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال 1395، در 
مجموع 9 میلی��ون دالر به حجم صادرات به این کش��ور 
اروپایی افزوده ش��ده است. وی تشریح کرد: افزایش حجم 
صادرات به فرانس��ه شامل اضافه ش��دن حدود 51 ردیف 
کاالی صادراتی جدید به این کش��ور است که عمده ترین 
موارد مرب��وط به کاالهایی از قبیل اج��زا و قطعات کاج، 
فرش و س��وماک و همچنین پاکت های کاغذی و مقوایی، 
پلی اتیلن و گرید فیلم اس��ت. گفتنی است واردات کشور 
فرانسه از جهان در سال 2016 به میزان 560 میلیارد دالر 
بوده و سهم ایران از این میزان، بالغ بر 1.6 میلیارد دالر با 

احتساب نفت و گاز و صادرات غیر نفتی است.
 

 اتمام ساخت مسکن مهر
در ۵۵ شهر

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی گفت در 55 ش��هر 
استان های مختلف کش��ور ساخت واحد های مسکن 
مهر به طور کامل به اتمام رس��یده اس��ت. حمیدرضا 
عظیمیان با اش��اره به اینکه ن��ازک کاری 90 درصد 
واحدهای مسکن مهر در شهرهای باالی 25 هزار نفر 
به اتمام رسیده است، گفت: نازک کاری یک میلیون 
و 86 هزار واحد مس��کن مهر در این شهر تمام شده 
اس��ت. رئیس سازمان ملی زمین و مسکن بیان کرد: 
مابقی پروژه ها در این شهرها رو به اتمام است که در 
ص��ورت تأمین خدمات زیربنای��ی و روبنایی واحد ها 

امکان افتتاح آنها فراهم می شود.

زهرا  ایرانشاهی بیژن عالی پور
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب



حج��م وام ها و س��پرده های دولتی در 
شبکه بانکی با روندی کاهشی پیش رفته 
اس��ت؛ تغییری که ریشه بخشی از آن را 
می توان در اجرایی ش��دن دس��تورالعمل 
تمرکز حساب های دولت در بانک مرکزی 

و خروج آن از بانک ها جست وجو کرد. 
تازه ترین گزارش��ی ک��ه بانک مرکزی 
از دارایی و بدهی سیس��تم بانکی منتشر 
کرده نشان می دهد که در پایان خردادماه 
امسال حجم وام ها و سپرده های دولتی تا 
ح��دود ۵۸ هزار میلی��ارد تومان کاهش 
یافته اس��ت. این رقم در خ��رداد ۱۳۹۴ 
ح��دود ۸۰ هزار میلی��ارد تومان بوده که 
ت��ا ۲۲ هزار میلیارد تومان طی دو س��ال 
کاهش یافته است. همچنین حجم وام ها 
و س��پرده های بخش دولتی در بانک ها و 
موسس��ات اعتباری نزدیک به ۲۳ هزار و 
۶۰۰ میلیارد توم��ان از مجموع ۵۸ هزار 
میلیارد را تش��کیل می دهد که آن نیز با 
روندی کاهشی از حدود ۴۱ هزار میلیارد 
خرداد ۱۳۹۴ نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد 

تومان کاهش دارد. 
وام ه��ا و س��پرده های بخ��ش دولت��ی 
در حال��ی مناب��ع دول��ت در بانک ه��ا و 
موسس��ات اعتباری را تش��کیل می دهد 
که بخش عمده ای از س��پرده های دولت 
نزد ش��بکه های بانکی مرب��وط به مانده 
س��پرده های ذخیره ارزی و س��پرده های 
ریالی صندوق توس��عه ملی اس��ت. روند 
کاهش��ی آن می تواند در بخشی ناشی از 
دس��تورالعملی باش��د که به طور جدی تر 
از حدود یک س��ال گذش��ته ب��ه مرحله 
اج��را درآمده و آن تکلیف ب��رای تمرکز 
حساب های دولتی در بانک مرکزی است. 
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طبق ماده  
)۱۲( قان��ون پولی و بانکی، بانکدار دولت 
ش��ناخته ش��ده و موظف ب��ه نگهداری 
حساب های دولتی و انجام کلیه عملیات 
بانک��ی داخل و خارج از ایران اس��ت اما 
ساختار متمرکز این بانک و فقدان شعبه 
و واحدهای عملیاتی در سراس��ر کشور از 
دهه های گذش��ته موجب شد تا وظایف 
عمده مرب��وط به تکالیف بانکداری دولت 

به وی��ژه نگه��داری حس��اب های دولتی 
به طور موق��ت به بانک های دولتی واگذار 

شود. 
ام��ا در ادامه با توج��ه به وجود رقابت 
بی��ن بانک ه��ای تج��اری و ب��ه منظور 
انحصارزدای��ی و ایج��اد فض��ای رقابتی 
در ش��بکه بانک��ی ب��ود ک��ه در م��اده  
)۱۰( قان��ون برنام��ه چهارم توس��عه به 
س��ازمان های دولتی و دیگ��ر نهادهای 
عموم��ی غیردولتی و ش��هرداری ها این 
مجوز داده شد تا نسبت به انتخاب بانک 
عامل جه��ت افتتاح حس��اب و دریافت 
خدم��ات بانکی اقدام کنن��د که این امر 
خ��ود موجب تن��وع و تع��دد بانک های 
عام��ل نگهدارن��ده حس��اب های دولتی 
ش��د. در نتیجه ای��ن تصمیم ب��ا توجه 
به پراکندگی و گس��تردگی حس��اب ها 
در ش��بکه بانک��ی نوع��ی ع��دم آگاهی 
دول��ت از منابع درآمدی خ��ود ایجاد و 
به عدم ش��فافیت اطالعاتی منتهی شد 
که خود می توانس��ت زمینه فساد باشد 
و در مجموع زمینه س��از سوء استفاده از 
منابع دولتی ش��ده و دولت در تخصیص 
بودجه ه��ای جاری و عمران��ی تا حدی 

دچار مشکل شد. 
در کنار این موضوع مسائل دیگری نیز 
مطرح بود تا موجب برگشت حساب های 
دولتی به بانک مرکزی شود؛ به طوری که 
به دلیل تعدد و پراکندگی حس��اب های 
دولت��ی، ام��کان کنترل صحی��ح و کافی 
در خصوص وجوه دولتی و حس��اب های 
افتتاح ش��ده جهت نگه��داری آنها وجود 
نداش��ت. از س��وی دیگر، ب��ه دلیل عدم 
دسترس��ی به گزارش��ات به موقع و دقیق 
از کلیه حس��اب های دولتی امکان اعمال 
نظارت و کنترل موثر بر امور خزانه داری 
و بانک��داری دول��ت و کنت��رل گ��ردش 
حساب های هزینه ای و درآمدی آن میسر 
نبود و در این شرایط احصای درآمدهای 
دولت��ی با مش��کالت جدی مواجه ش��د. 
همچنین با توجه به رسوب وجوه دولتی 
در حس��اب نهادهای دولت و شرکت های 
تابعه آن در ش��بکه بانکی در بسیاری از 

موارد گ��ردش منابع درآمدی و هزینه ای 
نهاده��ای دولتی با کندی انجام ش��ده و 
ام��کان تخصیص به موقع منابع مورد نیاز 
ب��رای انجام معام��الت ب��رای طرح های 

دولت را سلب می کرد. 
در این ش��رایط با توجه به چالش هایی 
که ایجاد ش��د و از س��وی دیگر، با فراهم 
آمدن شرایط مناسب در حوزه بانکداری 
الکترونی��ک تصمی��م ب��ر ای��ن ش��د تا 
بان��ک مرکزی بار دیگر خ��ود به تنهایی 
مسئولیت حس��اب های دولت را برعهده 
بگیرد. بر این اس��اس، در راستای انتقال 
حس��اب های دولت��ی به بان��ک مرکزی 
و ح��ذف حس��اب های متع��ددی که در 
بانک های عام��ل وجود دارد، »حس��اب 
واحد خزانه« تشکیل شد تا بتواند زمینه 
ایجاد سیستم یکپارچه مالی و محاسباتی 

ب��ا محوریت بانک مرک��زی و خزانه داری 
کل کشور باش��د که این در کنار تمامی 
مزایا می تواند کاهش هزینه های عملیاتی 
ب��ر خزانه داری و افزایش ش��فافیت مالی 
و س��المت اداری بدنه مال��ی دولت را به 

همراه داشته باشد. 
در جریان متمرکز ش��دن حساب های 
دولت��ی به بانک مرک��زی، آخرین آماری 
که در پایان بهمن ماه س��ال گذش��ته از 
س��وی بانک مرکزی اعالم شد، حاکی از 
آن بود که تا آن زمان از حدود ۲۲۰ هزار 
حس��اب پراکنده دولت در شبکه بانکی، 
حدود ۱۵۰ هزار مورد انتقال انجام شده 
و تعداد حس��اب ها به ۷۰ م��ورد کاهش 
یافته بود. از این رو با انتقال حس��اب ها، 
پرداخت ها برای نهادهای دولتی از طریق 

سامانه نسیم انجام می شود. 

چالش ها و چشم اندازهای انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی

تخلیهحسابهایدولتازبانکها  اهدای کتاب نفیس قرآن  طباخ
 به استانداری مرکزی

از سوی بانک پاسارگاد

بان��ک  پاس��ارگاد، در راس��تای ایفای رس��الت های 
اجتماعی خود، یک جل��د کتاب نفیس قرآن طباخ را 
جهت بهره مندی عالقه مندان، پژوهشگران و محققان، 
به اس��تانداری مرکزی و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 

اهدا کرد.  
به گزارش روابط  عمومی بانک  پاس��ارگاد، این کتاب 
نفیس به خط عبداهلل طباخ هروی، از قرآن های نفیس 
و کم نظیر گنجینه آس��تان قدس رضوی است که در 
سال ۱۳۹۴ با حمایت بانک  پاسارگاد چاپ و رونمایی 
شد. بانک  پاسارگاد طرح اهدای کتب نفیس به نهادها، 
دانشگاه ها، مراکز علمی، اس��تادان و فرهیختگان را از 
چندی پیش آغاز کرده  و همچن��ان ادامه خواهد داد.  
در مراسم اهدای این کتاب، محمود زمانی قمی استاندار 
مرکزی از اقدامات مثبت دکتر مجید قاس��می و بانک  
پاس��ارگاد در حمایت و ارتقای فرهنگ و هنر کش��ور 
قدردانی کرد. همچنین حسن بلخاری، رئیس انجمن 
آثار و مفاخر فرهنگی، نگاه ویژه  بانک  پاسارگاد را نسبت 
به فرهنگ و هنر این مرز و بوم ستودنی خواند و آن را 
شایسته تقدیر دانست.  گفتنی است »مصحف شریف 
خراسان« در قطع رحلی سلطانی به جهت نوع تذهیب، 
خوشنویس��ی و کتابت بی نظیر و از بدایع روزگار است؛ 
در این کت��اب چند نوع هنر با هم آمیخته  ش��ده که 

زیبایی و ماندگاری آن را چندین برابر کرده  است. 

ابالغ شیوه نامه برگزاری هشتمین 
مرحله قرعه کشی سپرده های 

قرض الحسنه بانک انصار
براس��اس مجوز بانک مرکزی، هش��تمین مرحله 
قرعه کشی س��پرده های قرض الحسنه بانک انصار در 

مهرماه امسال برگزار می شود.   
به گزارش روابط عمومی بان��ک انصار، جوایز این 
مرحله قرعه کشی سپرده های قرض الحسنه پس انداز 
قری��ب به ۲۰۰ میلی��ارد ریال در نظر گرفته ش��ده 
که ش��امل ۱۰۰ جای��زه هزار میلی��ون ریالی، ۱۰۸ 
کمک هزین��ه خری��د خ��ودروی داخلی ه��ر یک به 
ارزش ۲۵۰ میلیون ری��ال، ۱۱۸ کمک هزینه خرید 
صنایع دس��تی هر یک ب��ه ارزش ۲۰ میلیون ریال، 
۱۲۸ کمک هزینه س��فر به عتبات عالیات هر یک به 
ارزش ۱۰ میلیون ری��ال و ۳۳۷ هزار و ۱۳۸ جایزه 

نقدی۲۰۰ هزار ریالی است. 
این گزارش می افزای��د حداقل مبلغ جهت افتتاح 
سپرده های قرض الحس��نه پس انداز ۲۰۰ هزار ریال 
ب��وده که ب��ه ازای ه��ر ۲۰۰ هزار ری��ال در هر روز 
یک امتیاز به س��پرده تخصیص می یابد و با افزایش 
موج��ودی و ماندگاری در س��پرده، اقبال بیش��تری 
برای صاحبان س��پرده ها جهت برنده ش��دن جوایز 
قرعه کش��ی میسر می ش��ود.  این قرعه کشی شامل 
س��پرده های پس انداز ع��ادی، پس ان��داز اختیاری، 
پس ان��داز همی��اری، پس ان��داز اش��خاص حقوقی، 
پس انداز ارزی، پس انداز تس��ری، پس انداز پرداخت 
حقوق، پس انداز ک��ودک، پس انداز دانش آموز، قلک 
الکترونیک دانش آموزان و کارت شهروندی است که 
واجدین شرایط س��پرده های قرض الحسنه پس انداز 
با رعایت حداقل موج��ودی ۲۰۰هزار ریال در طول 
دوره قرعه کشی و حفظ آن در روز قرعه  کشی در این 

مرحله شرکت داده خواهند شد. 
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شماره 858

خبرنــامه

بانک مرکزی اعالم کرد
میانگین هزینه خانوار شهری ایران 
ماهانه 3 میلیون و 275 هزار تومان

بانک مرک��زی خالصه نتایج بررس��ی بودجه خانوار 
در مناطق ش��هری ایران در سال ۹۵ را منتشر کرد که 
براس��اس آن، هزینه ناخالص آنها ۳۹۳میلیون و ۶هزار 
ری��ال بوده اس��ت.  در این آمارگیری هزین��ه و درآمد 
خانوارهای شهری ایران در سال ۹۵ با مراجعه به حدود 
۱۷هزار و ۶۰۰خانوار نمونه انجام گرفته است. در سال 
مورد بررس��ی متوسط تعداد افراد خانوار ۳.۳۳ نفر بود 
که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. از این میان، 
خانواره��ای »چهارنفری« با ۲۹.۴ درصد بیش��ترین و 
خانوارهای »۱۰ نفر و بیش��تر« با ۰.۱ درصد کمترین 
س��هم را به خود اختصاص داده اند.  همچنین متوسط 
هزینه ناخالص ساالنه یک خانوار بدون احتساب مبالغ 
پرداختی خانوار بابت مالیات و حق بازنشستگی )سهم 
خانوار( حدود ۳۹۳ میلیون و  ۶هزار ریال یعنی ماهانه 

۳میلیون و ۲۷۵هزار تومان بوده است.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۸۲۰دالر آمریکا

۴.۵۵۰یورو اروپا

۴.۹۲۹پوند انگلیس

۱.۰۴۴درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۱۰.۰۰۰مثقال طال

۱۱۷.۷۴۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۱۷۹.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۱۲.۴۰۰سکه طرح جدید

۶۲۷.۰۰۰نیم سکه

۳۶۷.۰۰۰ربع سکه

۲۴۸.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

آگهيفراخوانارزيابيشركتهايپیمانكاريشماره96-170

شرکت ساخت و توسعه زیر بناهاي حمل و نقل کشور در نظر دارد نسبت به شناسایي پیمانکاران 
داراي صالحیت جهت برگزاري مناقصه عملیات اجرایي پروژه با مشخصات ذیل اقدام نماید :  

1- دستگاه مناقصه گزار : شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور به نشانی: تهران - بزرگراه مدرس– خیابان وحید 
دستگردي – خیابان فرید افشار - نبش بلوار آرش.

2- شرح پروژه: عملیات اجرایي احداث ساختمان هاي اصلي، جنبي و محوطه سازي ایستگاه هاي راه آهن کهریز، باباکمال، زاگرس 
و بیستون واقع در محور غرب کشور.

 3-محل دریافت اسناد: مهندسین مشاور پژوهش های ساختمانی ایران به نشاني : تهران – بلوار کریمخان زند – خیابان حافظ 
– پالک ۵۳۳ تلفن هاي تماس: ۵۱- ۸۸۹۲۳۴۴۸ مراجعه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱.

4- محل تحویل پاکات اداره کل امور پیمان ها و رس�یدگي فني: ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهاي حمل و نقل کشور و 
آخرین مهلت ارائه اسناد تکمیل شده روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ مي باشد. 

۵- برآورد بر اساس فهارس بهاي پایه سال ۱۳۹۶ مبلغ  ۵۹۴/۴۲۲/۷۹۴/۵۶۱ ریال مي باشد.

۶- ارس��ال اس��ناد و مدارک تکمیل شده هیچ گونه تعهدي در زمینه دعوت شرکت هاي پیمانکاري به مناقصه براي شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور ایجاد نمي کند . 

ضمنا آگهي مناقصه از طریق پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني http:\\iets.mporg.ir  قابل دسترسي است. 
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در آخری��ن روز معامالت بورس اوراق 
بهادار تهران در این هفته ش��اخص کل 
۴۵واحد رش��د کرد و به رق��م ۸۱هزار 
و ۷۴۱واح��دی رس��ید. در معام��الت 
خدم��ات  نماده��ای  چهارش��نبه  روز 
انفورماتیک، کش��تیرانی ای��ران و گروه 
پتروش��یمی س��رمایه گذاری ایرانیان به 
ترتیب ۳۹، ۱۹ و ۱۵ واحد تأثیر مثبت 
بیش��ترین نقش افزاینده را روی نماگر 
بازار س��هام داش��تند. در ط��رف مقابل 
پاالیش نفت بندرعباس، گسترش نفت 
و گاز پارس��یان و فوالد مبارکه اصفهان 
ب��ا ۱۷، ۹ و ۵ واحد تأثیر منفی، س��عی 
کردند شاخص را به سمت پایین هدایت 
کنند. ارزش معامالت بورس هم افزایش 
یافت و به رقم ۲۷۰میلیارد تومان رسید 
و حجم معامالت عدد ۷۲۵میلیون سهم 
را تجربه ک��رد. آیفکس نی��ز در نهایت 
در کان��ال ۹۱۸واح��دی قرار داش��ت و 
در کل چن��دان تغییری از خود نش��ان 
ن��داد. ارزش معامالت فرابورس ایران به 
رق��م ۷۴ میلیارد تومان رس��ید و حجم 
معام��الت رق��م ۱۷۱ میلیون س��هم را 

تجربه کرد. 

 مثبت و منفی های بورس
در روزهای آتی

روز چهارش��نبه بورس ته��ران در حالی 
همس��و با معامالت پرحجم درون گروهی 
س��هامداران عم��ده در ب��ازار دوم ش��اهد 
تحرک خریداران س��هام اغلب حقیقی بود 
که حمایت برخ��ی حقوقی ها در نمادهای 
شاخص سازی همچون کشتیرانی، خدمات 
انفورماتی��ک، پاالیش نفت تبری��ز و گروه 
پتروشیمی س��رمایه گذاری ایرانیان باعث 
ش��د تا نماگرهای بورس سبزپوش باشند. 
هر چن��د ب��ازار دومی ها نی��ز همچنان با 
اقبال خریداران سهام مواجه هستند. بدین 
ترتی��ب اقبال ب��ار دیگر به فض��ای بورس 
تهران بازگشته است. ادامه افزایش قیمت 
کامودیتی ه��ا در بازارهای جهانی از جمله 
عب��ور قیمت روی از س��طح ۳۰۰۰ دالری 
و م��س از مح��دوده 6۴۵۰ دالری در هر 
ت��ن، کاهش تنش ها میان کره ش��مالی و 
آمریکا بر خالف روزهای گذشته، احتمال 
تأیید کلیه وزرای اعالمی رئیس جمهور به 
مجلس و بازگشت آرامش به فضای سیاسی 
کشور و بازدهی نسبتا مطلوب بورس نسبت 
ب��ه بازارهای موازی و رقیب نظیر بازار طال 
و ارز، خ��ودرو، امالک و مس��تغالت، کاال و 
مواد از جمله عواملی هستند که چشم انداز 
آتی بورس را مثبت کرده اند. ش��اخص کل 

نیز که پیش��تر س��ودای کاهش و خطر از 
دس��ت دادن کانال مهم ۸۱ه��زار واحدی 
را داش��ت، با حمایت های گروه و نمادهای 
کاال محور بازار، جانی تازه یافته و گام های 
آرامی را برای فتح قله ۸۲هزار واحدی طی 
روزهای آینده برداش��ته است. با این حال 
ریسک های متعددی بر اوضاع اقتصادی و 
سیاسی جهانی و همچنین داخلی مترتب 
اس��ت که از جمل��ه می توان ب��ه افزایش 
تنش ها و مناقش��ات کره شمالی و آمریکا، 
 افزای��ش تنش ها بی��ن ای��ران و آمریکا و 
سنگ اندازی های ترامپ در موضوع برجام، 
احتمال رد چند تن از وزیران پیش��نهادی 
رئیس جمهور در مجلس، پافش��اری دولت 
و وزرای فعلی بر سیاس��ت تثبیت نرخ ارز 
و نگرانی ها از تداوم سیاس��ت انقباض مالی 

و تداوم وضعیت رکودی فعلی اشاره کرد. 

با گروه های بازار سهام
در گ��روه خودرو ۷۸ میلیون س��هم به 
ارزش بی��ش از ۱۳ میلیارد تومان معامله 
ش��د. در این گ��روه در اکثر نمادها قیمت 
پایانی حدود یک درصد نوس��ان به سمت 
ب��اال یا پایین داش��ت. در گروه محصوالت 
ش��یمیایی نیز ۵6 میلیون سهم به ارزش 
بیش از ۱۲میلیارد تومان دس��ت به دست 
ش��د و در گروه فلزات اساسی ۴۰میلیون 

س��هم به ارزش ح��دود ۱۲میلیارد تومان 
م��ورد معامله ق��رار گرف��ت. در این گروه 
نماده��ای پرمعامل��ه ای همچ��ون مل��ی 
مس ایران و مس ش��هید باهن��ر کمتر از 
نیم درص��د در قیمت پایانی رش��د کردند 
و در مابقی نمادها نیز نوس��ان محسوسی 
در قیمت پایانی مشهود نبود. در بازار دوم 
بورس تهران که به معامالت درون گروهی 
س��هامداران عمده اختصاص دارد بیش از 
۱6۰ میلیون س��هم کش��تیرانی به ارزش 
کمتر از 6۳میلیارد تومان از سوی سهامدار 
عمده کد به کد شد. در پتروشیمی جم اما 
کمتر از ۱۲۷میلیون سهم به ارزش بیش 
از یکصد میلیارد تومان میان س��هامداران 
عمده این سهم با معامالت انتقالی همراه 
ش��د. همچنین کمتر از ۳۴میلیون سهم 
گ��روه دارویی برک��ت ب��ه ارزش بیش از 
6میلیارد توم��ان با معامالت انتقالی میان 
سهامداران عمده مواجه بود. در بیمه سینا 
نیز کمتر از ۱۵میلیون سهم به ارزش یک و 
نیم میلیارد تومان با معامالت انتقالی میان 
س��هامداران عمده همراه ش��د، همچنین 
۷میلیون سهم گروه صنعتی بارز به ارزش 
بیش از ۲میلیارد تومان کد به کد شد. در 
سرمایه گذاری مس سرچشمه نیز ۵میلیون 
سهم به ارزش بیش از ۲میلیارد تومان کد 

به کد شد. 

حجم و ارزش معامالت افزایش یافت

حضورچشمگیرحقیقیهایبورسدرنمادهایشاخصساز

اقتصاد ایران مش��کالت بس��یاری پیش 
رو دارد و ب��ا وجود این مش��کالت، بورس 
توانس��ته عملکرد خوبی داش��ته باش��د. 
می توان گفت که یک��ی از اهداف اقتصاد 
مقاومت��ی، مردمی کردن اقتصاد کش��ور 
است و در این راس��تا می توان از ظرفیت 
بازار س��رمایه اس��تفاده ک��رد. بورس های 
کاال، اوراق به��ادار، ان��رژی و فرابورس از 
ظرفیت های بازار س��رمایه کشور محسوب 
می ش��وند و صنای��ع مختلف��ی در ب��ازار 

س��رمایه حض��ور دارند؛ به همی��ن دلیل 
تقویت بورس یک��ی از راهکارهای اصالح 
و تقوی��ت هم��ه جانبه نظام مالی کش��ور 
اس��ت و در این راستا باید از لحاظ تأمین 
سرمایه و تس��هیل سرمایه گذاری، شرایط 
را ب��رای آن فراه��م ک��رد. ازطری��ق بازار 
س��رمایه می توان ش��رایط را برای جذب 
نقدینگی های خارجی فراهم کرد. در این 
راستا س��ازمان بورس اقدام به حمایت از 
ش��رکت های دانش بنیان داشته و توجه به 
اینکه اقتصاد دانش بنی��ان از الزامات نیل 
به اهداف سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی 
است، می تواند در رشد اشتغال زایی تأثیر 
جدی داشته باشد. صندوق های جسورانه 

راه��کاری برای حمای��ت از دانش بنیان ها 
در بورس اس��ت و بازار س��رمایه می تواند 
نقش مؤثری در تأمین مالی ش��رکت های 
ب��ا فناوری باال داش��ته باش��د. حمایت از 
ش��رکت های دانش بنی��ان می تواند زمینه 
تجاری س��ازی در ح��وزه فناوری ه��ای نو 
ب��ا ارزش افزوده ب��اال را فراه��م کند. در 
ای��ن زمینه ب��ورس باید نقش خ��ود را پر 
رنگ تر کند و قوی تر ظاهر ش��ود. اقتصاد 
دانش بنی��ان متاث��ر از تولی��د، توزی��ع و 
کاربرد دانش اس��ت و به نوآوری و فناوری 
توجه دارد و اگر ما بتوانیم به وس��یله این 
ش��رکت ها، تولید ث��روت ک��رده؛ یکی از 
راه ه��ای کاهش اتکا به نفت و اقتصاد تک 

محصولی را فراهم می کنیم. نه تنها وظیفه 
سازمان بورس نیس��ت که از شرکت های 
دانش بنی��ان حمای��ت کند؛ بلک��ه تمامی 
س��ازمان هایی که می توانند در این زمینه 
نقشی ایفا کنند الزم است که کار خود را 
به نحو احس��ن انجام دهند. باید شرایطی 
فراهم ش��ود که به خوب��ی از ظرفیت های 
بورس در این زمینه اس��تفاده ش��ود و در 
زمین��ه تبادالت ب��ا کش��ورهای دیگر نیز 
بتوانی��م از این ظرفیت ها اس��تفاده کنیم. 
همچنین الزم است تا زیرساخت های الزم 
برای ارتباط ش��رکت  های مذک��ور با بازار 

تسهیل شود. 
منبع: مهر

نخس��تین چالش��ی ک��ه وزی��ر جدید 
اقتصاد ب��رای سروس��امان دادن به بازار 
س��رمایه با آن مواجه خواهد بود موضوع 
نرخ سپرده های بانکی است. از یک طرف 
بانک مرکزی مورد انتق��اد قرار می گیرد 
که چ��را نظارتی در زمینه س��پرده های 
بانک��ی ن��دارد، اما از س��ویی دیگر اوراق 
بدهی ک��ه عمال بازار متش��کلی در بازار 
بیرون از بورس ندارد و به هر دلیلی برای 
جبران کسری بودجه با هر اسمی به طور 
قانونی منتش��ر می ش��وند که نرخ هایی با 

بیش از ۳۰درصد نرخ بازدهی مؤثر را بر 
جای می گذارند. در تمام دنیا اوراق بدهی 
به دلیل تعهد دولت بدون ریس��ک است. 
ع��دم نقدینگ��ی کافی در ب��ورس باعث 
ش��ده تا بازار س��هام از جذب تمامی این 
اوراق ناتوان باش��د و متأس��فانه وضعیت 
کنون��ی چندان در راس��تای تأمین مالی 
بخش خصوصی از ظرفیت های بازار سهام 
استفاده نشده است. به عبارتی هر اوراقی 
ک��ه تاکن��ون وارد بازار ش��ده در پش��ت 
س��ر آن نهاد عمومی یا وابسته به دولت 
بوده اس��ت. اگر در حوزه بازار س��رمایه، 
وزیر اقتصاد پیش��نهادی، مشابه تعهدات 
س��اختاری را که در گمرک ایجاد ش��ده 
و اکنون اطالعات ش��فافی ب��ه نهادهای 

امنیتی و نظارتی ارس��ال می شود نیز در 
بازار سهام برقرار کند به لحاظ اجرایی با 
موفقیت سرشاری روبه رو خواهد بود. بازار 
س��رمایه با قوانین و مقررات زائد بسیاری 
مواجه است. عدم ضمانت اجرایی مناسب 
برای جرایم ناش��ی از دارندگان اطالعات 
نهانی یا ذی نفعانی که اطالعات مخدوش 
به سهامداران می دهند و همچنین وجود 
قوانی��ن و مقررات دس��ت و پا گیر باعث 
ش��ده تا بازار س��هام به خوب��ی نتواند به 
حرکت خود ادامه بدهد از این رو اولویت 
اصلی وزی��ر اقتص��اد باید تغیی��ر قانون 
بازار س��رمایه باش��د تا نق��ش ذی نفعان 
درست انجام ش��ود. نقدینگی موجود در 
ب��ازار س��رمایه از طری��ق صندوق های با 

درآمد ثاب��ت ب��ا دور زدن بانک مرکزی 
جذب شده اس��ت. از طرفی اوراق بدهی 
منتشر شده از س��وی دولت در زمانی که 
نقدینگی در بازار س��هام الغر شده باعث 
می ش��ود وقتی نرخ بازدهی بدون ریسک 
از ۳۰درص��د فراتر می رود به طور طبیعی 
منابع نقد شونده از جمله سهام در بورس 
فروخته ش��ده و منابع از بازار خارج شود. 
هرچند به نظر می رسد تغییرات کلی در 
تمام ساختارهای مدیریتی تحت نظارت 
وزارت اقتصاد رخ دهد اما در بازار سرمایه 
و اقدام��ات کنون��ی در س��ازمان بورس 
عملکرد مناس��بی صورت گرفته و باید به 

آن توجه کرد. 
منبع: فارس 

نقش پررنگ بازار سرمایه در تأمین مالی دانش بنیان ها

تغییر قانون بازار سرمایه در اولویت باشد

خبر

بزرگ ترین شرکت های بورسی و 
فرابورسی از نظر تعداد سهامدار

ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه  )سمات(، اس��امی بزرگ ترین شرکت های بورسی 
و فرابورس��ی از نظر تعداد س��هامدار را در پایان تیر سال 
۹6 معرف��ی کرد. س��رمایه گذاری توس��عه صنعتی ایران 
ب��ا ۲۴۰هزار و ۱۵ س��هامدار در پایان تی��ر ۹6 در صدر 
بزرگ ترین ش��رکت بورسی از نظر تعداد سهامدار ایستاد 
و ایران خودرو با ۱۴۵هزار و 66۷سهامدار و توسعه معادن 
روی ایران با ۱۲۴هزار و ۵۴۱سهامدار در رتبه های دوم و 
سوم قرار دارند. همچنین شرکت های سرمایه گذاری نور 
کوثر ایرانیان، س��رمایه گذاری صنعت نفت، س��ایپا، بانک 
انصار، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری گروه توسعه 
ملی و س��یمان فارس و خوزس��تان در مکان های سوم تا 
دهم بزرگ ترین شرکت های بورسی از نظر تعداد سهامدار 
هس��تند. براس��اس این گزارش، مؤسس��ه اعتباری کوثر 
مرکزی با ۴۸۳هزار و ۵۲۸س��هامدار در صدر بزرگ ترین 
شرکت های فرابورس��ی از نظر تعداد سهامدار قرار دارد و 
بانک س��رمایه با ۳۰۲هزار و ۷۴۲سهامدار و بانک دی با 
۱۸۱هزار و ۱۰۹سهامدار در رده های بعدی قرار گرفتند. 
بانک مهر اقتصاد، بانک قوامین، س��رمایه گذاری توسعه و 
عمران استان کرمان، سرمایه گذاری کشاورزی ایران، بانک 
حکمت ایرانیان، صنایع پتروش��یمی زنجان، پتروشیمی 
گلستان نیز در مکان های س��وم تا دهم فهرست برترین 

شرکت های فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار ایستادند. 

عرضه 55هزار تن سنگ آهن 
دانه بندی در تاالر صادراتی

بازار فرعی بورس کاالی ایران روز چهارش��نبه ش��اهد 
عرض��ه یک ه��زار و ۱۱۵ت��ن ضایعات فلزی، کنس��انتره 
فسفات، روغن کارکرده لکوموتیو و تراورس چوبی فرسوده 
بود. تاالر صادرات��ی بورس کاالی ایران نیز میزبان عرضه 
۵۵هزار تن س��نگ آهن دانه بندی مجتمع س��نگ آهن 
 Cفالت مرکزی ایران ب��ود. همچنین ۱۰هزار تن تختال
و ۵ هزار تن شمش بلوم شرکت فوالد خوزستان در تاالر 
محصوالت صنعتی و معدنی عرضه شد. این گزارش حاکی 
است، ۳۸هزار و ۸۲۰تن قیر و ۵۰ تن عایق رطوبتی نیز در 
تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه شد. افزون بر این، 
۵هزار تن گندم خوراکی استان کرمانشاه در تاالر صادراتی 
بورس کاالی ایران عرضه ش��د. بر این اساس، ۱۴۹هزار و 
۲۳۹تن قیر، وکیوم باتوم، مواد ش��یمیایی، گوگرد و مواد 
پلیم��ری نیز در ت��االر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی 
عرضه شد. تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران 
نی��ز در این روز میزبان عرضه ۱۷۰هزار قطعه جوجه یک 
روزه، ۲۰۰ت��ن جو دامی، ۱۰۰ت��ن ذرت دانه ای، ۲۰۰تن 
روغن خام، یک هزار و ۵۷۵تن ش��کر س��فید، ۷۵هزار و 
۷۵۰ت��ن گندم خوراکی و ۱۲هزار ت��ن گندم دوروم بود. 
همچنین۸۲هزار و ۷۷۴تن گن��دم خوراکی و 6۹تن جو 
دامی در قالب ط��رح قیمت تضمینی در این تاالر عرضه 

شد. 

 کاهش تنش های ژئوپولیتیک
 بازارهای سهام را آرام کرد

بازارهای سهام آس��یایی در ابتدای ساعات معامالتی روز 
چهارشنبه با روند نوسانی همراه شدند، درحالی که تنش ها 
می��ان کره ش��مالی و آمریکا کمی معتدل ش��ده و تمامی 
توجه ها از مس��ائل ژئوپولیتیک به مسائل اقتصادی معطوف 
ش��ده اس��ت. بدین ترتیب این بازارها پس از گذراندن یک 
بح��ران، با رون��د آرام به مس��یر حرکت خود ادام��ه دادند، 
درحالی که بازار کره جنوبی نیز پس از پش��ت سر گذاشتن 
تعطیالت چند روزه فعالیت خود را از س��ر گرفت. براساس 
این گزارش، آمار اقتصادی منتش��ر ش��ده در آمریکا نشان 
می دهد که نرخ مصرف کننده و هزینه های خدمات تفریحی 
این کشور در ماه جوالی با افزایش همراه بوده است و موجب 
تغییر در قیمت دالر آمریکا در بازار ارز ش��د. اما در س��وی 
دیگر، تایلند به فکر اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی است 
تا بتواند کمی به اقتصاد در حال سقوط خود کمک کند. اما 
در بازارهای جهانی، شاخص تاپیکس ژاپن با تغییرات اندکی 
مواجه شد، درحالی که شاخص اصلی بورس کره جنوبی رشد 
۰.۵ درصدی را به ثبت رس��اند. شاخص هنگ سنگ بورس 
هنگ کنگ با رشد ۰.۱ درصدی همراه شد و بورس سنگاپور 
بدترین عملکرد را در میان دیگر همتایان آس��یایی خود به 

ثبت رساند و کاهش ۱.۱ درصدی را از آن خود کرد. 

تحقق 70درصدی پیش بینی های 
کمباین سازی

ش��رکت کمباین س��ازی ای��ران پیش بینی های س��ه 
ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹6 را حسابرس��ی نش��ده 
و با س��رمایه یک هزار و ۷۲۳میلی��ارد و ۲۷ میلیون ریال 
منتشر کرد. شرکت کمباین سازی ایران پیش بینی درآمد 
هر س��هم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹6 را مبلغ 
۴۳ ریال اعالم کرده اس��ت و طی دوره سه ماهه نخست 
این سال مالی با اختصاص ۳۰ریال سود به ازای هر سهم 
مع��ادل ۷۰درص��د از پیش بینی های��ش را محقق کرد. 
»تکمبا« در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ صفر ریال به 

ازای هر سهم اختصاص داده بود. 

نگاه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
خ��وراک دام پ��ارس در حال��ی عنوان نخس��ت جدول 
بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که سرمایه گذاری 

ساختمان ایران در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۷.۰۱۰۴.۹۷غدام

۲.۸۵۳۴.۸۹وساخت

۴.6۱۵۴.۷۲شنفت

۳.۵۹۴۴.6ختراک

6.۸۰۰۴.۵۸خموتور
۲.۸۲۱۳.۹۸کروي
۱.۱۸۰۳.۹6سپاها

 بیشترین درصد کاهش
س��رمایه گذاری توس��عه صنعتی ایران صدر نشین جدول 
بیش��ترین درصد کاهش شد. صنایع شیمیایی سینا در رده 
دوم این گروه ایس��تاد. صنایع جوش��کاب یزد هم در میان 

سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)۴.۹۵(۱.۵۳6وتوصا
)۴.۸۱(۱۰.6۹۴شسینا

)۴.۷۵(۱۴.۱۸۷بکاب

)۴.۳۵(۴.۲۲۵حپترو

)۴.۲۵(۴.۷۹۳چکارن
)۴.۰۲(۵.۵6۱کپشیر
)۳.۵۷(۲.۹۱۷کسرا

پرمعامله ترین سهم
تولیدی کاش��ی تکس��رام پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
 شناخته شد. ایران خودرو در رده دوم این گروه ایستاد. حق تقدم

 بین المللی توسعه ساختمان هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

۳6.۹۲۵ ۲۷۰۲کترام

۲۰.۱۹۹ ۲۴۴۳خودرو
۱۷.۵۰۰ 6۹ثاختح
۱۵.۸6۱ ۱۲۵۸پترول

۱۵.۳۹۷ ۱۲۹۱ومعادن
۱۵.۰6۳ ۲۸۵۳وساخت
۱۴.۱۰۳ ۱۷۷۵فوالد

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیشترین ارزش معامله را تولیدی کاشی 
تکس��رام به خود اختصاص داد. ایران خودرو رتبه دوم را به 
دس��ت آورد. سرمایه گذاری س��اختمان ایران هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۹۹.۷۸6 ۲۷۰۲کترام
۴۹.۳۵۷ ۲۴۴۳خودرو
۴۲.۹۷۱ ۲۸۵۳وساخت
۳۳.۸۹۵ ۴۵۲۲فارس
۲6.۱۳۱ ۲۴۰6کگل
۲۵.۵۸۴ 6۵۴۴فباهنر
۲۵.۰۳۲ ۱۷۷۵فوالد

بیشترین سهام معامله شده
تولیدی کاشی تکسرام در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که فوالد مبارکه اصفهان در این 

گروه دوم شد و ایران خودرو در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

۲۷۰۲۳۳۵۱کترام
۱۷۷۵۱6۲6فوالد
۲۴۴۳۱۳۷۱خودرو
۲۹۱۷۱۲۵۹کسرا
۱۲۵۸۸۵۴پترول
۲۵۳۳۸۴۲کمنگنز
۹۰۰۸۱۰خپارس

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

۵۱۱۷۱۰۲۳ددام
۱۷۳۰۸6۵کساپا

۲۲۲۰۵۵۵خمحور
۹۱۳۴۵6خکمک
۱۱۴۱۳۸۰خریخت
۴6۹۳۳۳۵خلنت
۱۵۵6۳۱۱قثابت

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

۷۲6۱.۹۴وخارزم
۴۳۱۴۲.۰۵کگاز

۱۴۰۳۲.6۰واعتبار
۱۰۹۸۳.۲۹پردیس
۱۷۱۹۳.۳۱وبانک
۱۰۲۱۳.۴۰ورنا

۱۸۸۸۳.۴۹پارسان

نماگر بازار سهام
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هم��راه ب��ا تن��د ش��دن رقابت ه��ای 
اقتصادی منطقه ای و جهانی، کشورهایی 
ک��ه می خواهند تکانی ب��ه اقتصاد خود 
بدهن��د به دنب��ال کاه��ش هزینه ه��ا و 
تجمیع س��رمایه های خود برای تقویت 
جنبه های تولی��دی اقتصادی به منظور 
رش��د بیش��تر اقتص��ادی هس��تند. در 
صدر هزینه های دس��ت وپاگیر دولت ها 
در ای��ران هزینه ه��ای پرس��نلی ادارات 
ق��رار دارد که به نظر می رس��د با ورود 
فناوری ه��ای نوینی که امکان دورکاری 
را افزایش می دهند دولت بتواند از حجم 

این هزینه ها بکاهد. 
دول��ت الکترونی��ک که چند س��الی 
اس��ت روی زبان ها افتاده است، درواقع 
ب��ه کاه��ش حج��م دس��تگاه عریض و 
طویل بوروکراس��ی اش��اره دارد؛ امری 
که اگر محقق ش��ود حتی روی ترافیک 
خیابان ه��ا و کاهش آلودگ��ی نیز تأثیر 
می  گ��ذارد چراکه مراجع��ه حضوری به 

ادارات و بعضا کاغذبازی های طوالنی را 
غیرضروری می کند. 

فرض کنید کس��ی ک��ه قصد دریافت 
اخ��ذ مجوز س��اخت یک هت��ل را دارد 
چقدر باید در پس��توهای اداری بدود و 
هزینه کن��د تا باالخره موفق به دریافت 
ی��ک برگ��ه به ن��ام مجوز ش��ود. دولت 
الکترونیک و ش��بکه ملی اطالعات اگر 
به طور کامل محقق ش��وند این پروس��ه 
طوالنی را تنه��ا در انجام عملیات روی 
ی��ک صفحه کوچک مانیتور کامپیوتر یا 

صفحه گوشی تان خالصه می کنند. 
تحق��ق کام��ل دول��ت الکترونیک در 
کش��ور ما البته درطوالنی مدت موجب 
تشدید شیوع اپیدمی بیکاری در جامعه 
خواهد ش��د ک��ه دولت باید ب��رای این 
معلول تدریجی تحقق دولت الکترونیک 
در فضاه��ای دیگ��ر اقتص��ادی تدبیری 
بیندیش��د که بحث آن در مجالی دیگر 

موجه خواهد بود. 

ساختمان های  با  ایرانی  بوروکراس��ی 
ب��زرگ و خیل عظیم نیروهای  منفعلش 
جدای از هزینه های پرس��نلی، ترافیک 
و  گرمایش��ی  هزینه ه��ای  و  روزان��ه 
سرمایش��ی را نی��ز ب��ه مناب��ع عمومی 
تحمیل می کند؛ ام��ری که نه تنها مولد 
نیس��ت بلکه برای انجام کسب وکارهای 
اقتصادی دس��ت وپاگیر نیز است. چاره 
ای��ن وضعی��ت در حرک��ت به س��مت 
فناوری های نوینی اس��ت که دورکاری 
حض��ور  ض��رورت  و  داده  افزای��ش  را 
فیزیک��ی ش��هروندان در ادارات را ک��م 
می کند. ش��هروندان به جای کارمندان 
ک��م حوصل��ه، از طریق سیس��تم های 
الکترونیکی ش��بانه روزی ب��ه انجام امور 
اداری ض��روری خ��ود می پردازن��د ت��ا 
کارشان با س��رعت بیشتر درمدت زمان  

کوتاه تری انجام بگیرد. 
رئیس دولت یازدهم در س��ال ۱۳۹۳ 
با امضا و ابالغ مصوبه ای به دستگاه های 

اجرای��ی در خص��وص آم��وزش م��ردم 
و فرهنگ س��ازی در م��ورد اس��تفاده از 
خدم��ات دولت الکترونیک دس��تور داد 
تا با همکاری صداوس��یما، مطبوعات و 
رس��انه های مجازی در این راستا اقدام 
کنن��د. همچنین در س��ال ۱۳۹۶ و در 
جری��ان مناظرات انتخاباتی از راه اندازی 
ش��بکه مل��ی اطالعات و تحق��ق دولت 
الکترونی��ک به عن��وان ابزاره��ای ایجاد 
شفافیت اقتصادی و عملکردی در کشور 

نام برده بود. 
پس از آن معاون اول رئیس جمهور در 
همین خصوص در اردیبهشت ماه سال 
۹۶ ط��ی ابالغیه ای به تمام وزارتخانه ها 
و دس��تگاه های دولت��ی، چه��ار پ��روژه 
اولویت دار دولت را اعالم کرد که اصالح 
نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک 
یک��ی از آنها ب��ود و از اهداف اجرای آن 
بهب��ود اقتصاد کش��ور و تس��ریع روند 

خدمت رسانی به مردم اعالم شده بود.

حال که آیف��ون ۸ با رنگ رزگلد یا صورتی طالیی 
عرض��ه نمی ش��ود، براس��اس تصاویر لو رفت��ه از این 
گوشی، یکی از هشت رنگ معرفی شده مابین مسی 
و طالیی اس��ت که تحلیلگران از آن به عنوان طالیی 
س��رخ یا آیف��ون بالش گول��د  )Blush Gold( یاد 

کرده اند. 
هرچ��ه ب��ه زم��ان رونمای��ی آیف��ون ۸ نزدیک تر 
می شویم، جزییات بیش��تری از پرچمدار اپل منتشر 
می شود. آیفون ۸ به احتمال بسیار زیاد صفحه نمایش 
OLED لب��ه ب��ه لب��ه دارد و خب��ری از دکمه هوم 

فیزیکی در آن نیست. 
در آخرین خبرها و عکس های منتشرش��ده، به این 
نکته اش��اره شد که آیفون ۸ در رنگ صورتی طالیی  
)رزگلد( عرضه نمی ش��ود. با حذف شدن این رنگ و 
عرضه نش��دن مشکی مات و براق، اپل تصمیم گرفته 

تا رنگ جدیدی را به خانواده آیفون ها وارد کند. رنگ 
جدی��دی در نظر گفته ش��ده برای آیفون ۸ مس��ی- 

طالیی یا طبق اظهارات اپل Blush Gold است. 
 اطالع��ات افش��ا ش��ده نش��ان داد ک��ه آیف��ون
 Blush Gold در دو م��دل ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایت��ی 

عرضه می شود. 
گفتنی اس��ت این اطالعات توس��ط کاربری به نام 
اش��تراک  ب��ه  توییت��ر  در   Benjamin Geskin
گذاشته  شد. وی در ادامه دو عکس از پشت و جلوی 

آیفون ۸ با رنگ جدید منتشر کرد. 
براس��اس اطالع��ات به دس��ت آمده، آیف��ون بالش 
گول��د )Blush Gold( تنه��ا در دو م��دل ۶۴ و 
۱۲۸ گیگابایت��ی عرضه می ش��ود و خب��ری از مدل 
۲۵۶ گیگابایتی نیس��ت. اینک��ه اپل پرچمدار خود را 
که دارای یک رنگ جدید اس��ت با ظرفیت باالیی از 

حافظه عرضه نمی کند، عجیب به نظر می رسد. البته 
این اتفاق قبال هم در تاریخ عرضه گوشی های آیفون 
افتاده بود؛ آیفون ۷ و ۷ پالس مشکی مات تنها در دو 
مدل ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی عرضه ش��د و مشتریان 
قادر نبودند این گوش��ی هوش��مند را با ظرفیت های 

حافظه دیگری خریداری کنند. 
از طرفی ش��ایعه ای در بین کاربران رواج پیدا کرده 
که اپل دیگر قصد ندارد گوشی های خود را با ظرفیت 
حافظه کمتر از ۳۲ و ۶۴ گیگابایت عرضه کند. با این 
اقدام قیمت های تلفن های هوش��مند اپل باال خواهد 
رفت و دیگر هر فردی براساس بودجه خود نمی تواند 

گوشی با ظرفیت حافظه پایین انتخاب کند. 
گفتنی است؛ آیفون های 7S و 7S پالس همراه با 
آیفون ۸ در سپتامبر رونمایی می شوند و احتماال از 
طراحی بدنه شیشه ای در آنها استفاده خواهد شد. 

آیفونبالشگولد،جایگزینرزگلدمیشود

دولت الکترونیک؛  مجازی اما  کارساز
اخبار

مردمبهخوبیمیدانندکیفیت
شبکهارتباطاتدر۲سالچهبودهو
امروزبهچهپیشرفتیرسیدهاست

وزی��ر پیش��نهادی ارتباطات و فن��اوری اطالعات 
در دف��اع از برنامه های خود در جلس��ه رأی اعتماد 
ب��ه کابینه دولت دوازدهم، اظه��ار کرد که امروز در 
شرایطی هس��تیم و به ش��کلی در عرصه ارتباطات 
به پیش��رفت رسیدیم که اگر لحظه ای شبکه مختل 
ش��ود به جای اینکه چهار س��ال گذش��ته را به یاد 
بیاوریم تصور می کنیم هزاران س��ال عقب مانده ایم 
و مردم به خوبی می دانند کیفیت ش��بکه ارتباطات 
در دو س��ال پیش به چه ش��کل بوده و امروز به چه 

پیشرفتی رسیده ایم. 
به گزارش ایس��نا، محمدج��واد آذری جهرمی در 
ادام��ه س��خنان خود گف��ت: اگر مس��یر حرکتی ما 
نادرست بود چرا وقتی بنده معرفی شدم سندیکای 
تولید تجهیزات مخابراتی تش��کر می کند از معرفی 

من به عنوان وزیر پیشنهادی؟ 
وی اف��زود: موفقیت ها در س��ال های اخیر کاری 
تیمی بوده که هم��ه بخش های وزارت ارتباطات در 
آن شریک هستند و همه درگیر بودند که پروژه ۱۲ 
سال زمین مانده شبکه ملی اطالعات را اجرا کردند 
و این ظلم است که بگوییم شبکه ملی اطالعات اجرا 
نش��ده است؛ البته ما قبول داریم که در بعد محتوا و 

خدمات کمبود داریم. 
وی تاکید ک��رد: اینها نش��ان دهنده عزم ملت در 
س��ال ۹۲ و وفای عه��د دول��ت و رئیس جمهور در 
پیگیری وعده ای است که به مردم داده شده و بنده 
ه��م به عنوان عض��و کوچکی از ای��ن خانواده تالش 

کردم. 
آذری جهرم��ی تصری��ح ک��رد: در بع��د اقتصادی 
حجم مبادالت مالی بازار آی س��ی تی کش��ور از ۲۱ 
ه��زار میلی��ارد تومان ب��ه ۳۶ هزار میلی��ارد تومان 
رس��ید و ۱۵ هزار میلیارد تومان در این چهار سال 
رشد داش��ت. به لحاظ ش��اخص های پهنای باند به 
ازای هر ش��هروند از یک کیلوبی��ت در ثانیه به ۳۵ 
کیلوبیت در ثانیه رس��یدیم و آنهایی که می فرمایند 
ما نس��بت به تولید محتوای بومی بی تفاوتیم بدانند 
امروز ۴۰درصد ظرفیت پهنای باند به تولید محتوای 

داخلی اختصاص دارد. 
وی تاکید کرد: ب��ا افتخار اعالم می کنیم که بعد 
از چهار سال فعالیت و توسعه زیرساخت های شبکه 
ملی اطالعات در ح��وادث مهم ما یک ثانیه قطعی 
در ش��بکه ها نداری��م و فرهنگ حاک��م در جامعه 
عوض ش��ده، روزی ارتباط تهدی��د امنیتی بود اما 
امروز برقرار نبودن اطالعات تهدید امنیتی اس��ت. 
البت��ه دکترین م��ا در عرصه فض��ای مجازی یک 
دکترین بیش��تر نیس��ت و آن دکترین مقام معظم 
رهبری اس��ت. آذری جهرمی در ادامه صحبت های 
خود با بیان اینکه نگاه ما به ش��بکه های اجتماعی 
ن��گاه فرصت محور اس��ت، گفت: رهب��ری می گوید 
کس��ی موافق بستن نیس��ت چراکه بستن عاقالنه 
نیس��ت؛ البته تهدیدهای فضای مجازی تهدیدهای 
بزرگی است. البته هجوم تهدیدات آنقدر هست که 
ضعف ما ش��اید مشهود باشد اما همدلی و همکاری 
ضعف را جبران می کند و عزیزان قضاوت کنند که 
آی��ا در طول ای��ن مدت هم��کاری کردیم یا چوب 
الی چ��رخ همدیگر گذاش��تیم و آیا با متهم کردن 
یکدیگ��ر می توانیم مقابل این تهدیدات بایس��تیم؟ 
البته یک محتوای مبتذل نیز برای ما زیاد اس��ت، 
ام��ا برای اینکه این فضا را کنترل کنیم نخس��تین 
عملکرد بس��تن اس��ت و آیا ش��بکه های مجازی را 
ببندی��م و م��ردم را مقابل خود ق��رار دهیم امنیت 

ایجاد کرده ایم؟ 

ایرانازنظرسرعتاینترنتدرچه
رتبهایقراردارد؟

 س��ایت Speedtest یک��ی از بهتری��ن ابزار های 
س��نجش سرعت اینترنت اس��ت. در روز هزاران نفر 
به این س��ایت مراجعه و س��رعت اینترن��ت خود را 
اندازه گی��ری می کنند. به وس��یله مراجعات هر فرد، 
این س��ایت اطالعات��ی از قبیل موقعی��ت مکانی و 
سرعت او به دس��ت می آورد و در نتیجه می تواند در 
مورد سرعت اینترنت هر کشور گزارشی ارائه دهد. 

این س��ایت با بررس��ی اطالع��ات کاربران خود 
طی هر ماه کش��ورها را از لحاظ سرعت رتبه بندی 
می کند. طبق مطالعه صورت گرفته در جدیدترین 
آماری که Speedtest در س��ایت خود منتش��ر 
کرده اس��ت، ایران از نظر سرعت اینترنت موبایل 
در رده ۷۴ و از نظر س��رعت اینترنت ثابت در رده 
۱۰۵ جه��ان قرار دارد.براس��اس ای��ن رتبه بندی، 
میانگین س��رعت دانلود کاربران ایرانی به وس��یله 
موبای��ل با س��رعت ۱۵.۲۷ مگابایت ثبت ش��ده و 
همچنین میانگین سرعت دانلود کاربران به وسیله 
اینترنت ثابت ۹.۷۱ مگابایت محاس��به شده است. 
در ماه اخیر ایران از لحاظ س��رعت دانلود اینترنت 
موبایل هشت پله و از لحاظ سرعت اینترنت ثابت 
یک پله صعود داش��ته اس��ت. در آخرین گزارش 
 ۱۵۴.۳۸ س��رعت  ب��ا  س��نگاپور   ،Speedtest
مگابی��ت بر ثانیه و نروژ با ۵۲.۵۹ مگابیت بر ثانیه 
به ترتیب در صدر جدول پرس��رعت ترین اینترنت 
ثابت و پرس��رعت ترین اینترنت موبایل جهان قرار 

گرفته اند. 

اخبار

حلتهدیددامنههایاینترنتی
ایرانیان

تنها راهکار حل تهدید علیه دامنه های اینترنتی ایرانی، 
ایجاد یک ثبت کننده بین المللی دامنه های GTLD ویژه 

ایرانیان است. 
 )Resello( در پی تهدید اخیر و ناگهانی شرکت ریسلو
به عنوان بزرگ ترین ثبت کننده دامنه های اینترنتی ایرانی، 
مبنی بر جلوگیری از ایجاد و ثبت دامنه اینترنتی همچون
org.net.   com  ب��رای کاربران ایرانی، موجی از نگرانی 
در میان فعاالن و ش��رکت های حوزه فض��ای مجازی در 

کشور ایجاد شده است. 
 به گزارش ایس��نا، در همین رابطه مهرداد س��یجانی، 
مس��ئول کمیسیون فضای مجازی س��ازمان نظام صنفی 
رایان��ه ای تهران از تش��کیل کارگروه ویژه ای متش��کل از 
ش��رکت های خصوصی متخصص برای حل این مش��کل 
خبر داد و گفت: راهکار نهایی حل این تهدید که در واقع 
نتیجه تحریم های بین المللی علیه ایران است، ایجاد یک 
ثبت کننده بین المللی دامنه ه��ای GTLD ویژه ایرانیان 

است. 
س��یجانی در این خصوص ادامه داد: متأس��فانه ایران با 
داش��تن سهم بیش از ۴۰۰ هزار دامنه اینترنتی به دالیل 
مختل��ف از جمله تحریم و عدم توجیه اقتصادی، تاکنون 
اقدامی برای ایجاد یک ثبت کننده  )registrar( با ماهیت 
ایرانی انجام نداده اس��ت و همواره شرکت ها خدمات ثبت 
دامنه GTLD خود را از ش��رکت های واس��طه دریافت 

کرده اند. 

تشویشهایبرخیسودجویاندرفضای
داخلی

مسئول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی 
رایانه ای تهران با اش��اره به ارسال نامه تهدیدآمیز شرکت 
ریسلو به مش��ترکان ایرانی توضیح داد: شرکت ریسلو در 
اقدامی غیرحرفه ای نامه ای را با موضوع »عدم امکان ارائه 
خدمت جدید به دامنه های اینترنتی با مالکیت ایرانی« به 
نمایندگان فروش ایرانی ارسال کرده است. این شرکت در 
واقع اعالم کرده است پیرو تغییرات در سیاست کاری اش 
از تاریخ ۱۸جوالی ۲۰۱۷ )۲۷ تیر۱۳۹۶( محدودیت هایی 
برای کارب��ران ایرانی خود در نظر خواهد گرفت که عماًل 
به منزله پایان فعالیت این ش��رکت پس از چهار سال در 
بازار ایران خواهد بود. سیجانی در این رابطه گفت: در این 
ایمیل ریسلو هشدار داده است که از تاریخ مذکور کاربران 
ایرانی دیگ��ر قادر به ایجاد حس��اب کاربری جدید، ثبت 
دامنه جدید و انتقال دامنه به پلتفرم ریسلو نخواهند بود 
و از تاریخ ۱۸ آگوس��ت )۲۷ شهریور( امکان تمدید دامنه 
و سرویس های موجود از کابران ایرانی سلب خواهد شد. 

مسئول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی 
رایانه ای تهران با اش��اره به تشویش های بی اهمیت برخی 
ش��رکت های س��ودجو از این اقدام اخیر در فضای داخلی 
گفت: درحقیقت هدف تعدادی از شرکت ها و سایت ها در 
این ماجرا برای بزرگنمایی بی دلیل موضوع و ایجاد هیجان 
و نگرانی، تنها به منظور جذب س��هم بازار بیشتر و انتقال 
تعدادی دامنه صورت گرفته و هیچ نتیجه دیگری در پی 
ن��دارد. او ادامه داد: اقدام برخی ش��رکت های س��ودجوی 
داخلی در ارس��ال ایمیل به مش��تریان فضای مجازی به 
منظور ایجاد نگرانی و تشویش عمال نتیجه ای جز بدنامی 

برای اقدام کنندگان در پی نداشت. 
ب��ه گفته س��یجانی، موضوع تحریم جدی��د دامنه های 
اینترنتی ایرانی هرچند ب��ه خودی خود مخاطره ای برای 
دامنه ها نیس��ت، اما برای ش��رکت های فعال و معتبر این 
ح��وزه که با وجود محدودیت ها هزینه ه��ای زیادی برای 
ارائه خدمات س��الم به مشتریان ایرانی متحمل می شوند 
ضربه ای است که سرعت رشد و توسعه فناوری اطالعات 

را کند می کند. 

ساعتهوشمندسامسونگشمارا
دراستخریاریمیکند

 سامسونگ ساعت هوش��مند Gear Fit 2 Pro را 
طی هفته های آینده همزمان با رونمایی نوت ۸، معرفی 
می کند که ثبت فعالیت های ورزش��ی حین شنا کردن 

یکی از مهم ترین قابلیت های آن است. 
سامس��ونگ قصد دارد تا نسل بعدی ساعت هوشمند 
Gear Fit 2 تح��ت عن��وان Fit 2 Pro  را کام��ال 
به صورت ضد آب ارائه کند تا کاربران با اس��تفاده از آن 
بتوانند به بررسی فعالیت های خود در حین شنا بپردازند. 
  ATM 5 این س��اعت هوشمند از سیس��تم ضد آب
بهره ب��رده و دارای گواهینامه IP-68 اس��ت. کاربران 
س��اعت هوش��مند Gear Fit 2 Pro ب��ا اس��تفاده از 
اپلیکیش��ن Speedo On می توانند برنامه مشخصی 

برای شنا کردن خود داشته باشند. 
Gear Fit 2 Pro همچنین قابلیت پخش موسیقی 
دارد و کارب��ران می توانن��د آهنگ ه��ای Spotify را 
به صورت آفالین گوش دهن��د. از دیگر قابلیت های این 
ساعت هوش��مند می توان به پشتیبانی از GPS  اشاره 
 Gear کرد. گفتنی اس��ت؛ ساعت هوشمند سامسونگ
و اندروی��د  سیس��تم عامل  دو  ه��ر  ب��ا   Fit 2 Pro"

 iOS سازگار است و مانند سری قبلی از سیستم  عامل 
متن باز Tizen OS پشتیبانی می کند. 

 Gear Fit هنوز خبر قطعی در رابطه با زمان عرضه
Pro 2 منتش��ر نشده اس��ت و براساس منابع مختلف، 
ساعت هوشمند سامسونگ همزمان با نوت ۸ در تاریخ 

۲۳ آگوست رونمایی می شود. 
هفته گذشته وب س��ایت رسمی سامسونگ با انتشار 
عکس��ی از  Gear Fit 2 Pro، عرض��ه ای��ن س��اعت 

هوشمند را به صورت رسمی اعالم کرد. 

تازه های فنــاوری

شیائومیردمینوت5Aدرتنارویتشد.
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درحالی که وزارت صنعت، معدن 
و تجارت حسب وظیفه قانونی خود 
برای ساماندهی واردات خودرو وارد 
عمل ش��ده و ثبت سفارش جدید 
برای واردات این محصول را تا زمان 
اصالح مقررات متوقف کرده است، 
واردکنندگان خ��ودرو مدعی ضرر 
و زیان ش��ده و این وزارتخانه را به 
ش��کایت به مراجع قضایی تهدید 
کردند. به گزارش ایسنا، در سه ماهه 
نخست امسال واردات خودرو رشد 
بیش از ۱۳۰درصدی داشت. رشد 
ش��دید واردات خودرو موجب شد 
تا وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
با هدف ساماندهی واردات خودرو، 
ثبت س��فارش جدید برای واردات 
این محص��والت را تا زمان تصویب 
نهای��ی طرح »س��اماندهی واردات 

خ��ودرو« در هیأت دولت و اجرایی 
شدن آن، متوقف کند. 

ب��ه دنب��ال ای��ن اق��دام وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت ام��ا 
برخ��ی واردکنن��دگان خ��ودرو به 
دلی��ل به خطر افتادن منافع ش��ان 
ب��ه تکاپو افت��اده و ت��الش کردند 
ب��ه این وزارتخانه فش��ار بیاورند تا 
ثبت س��فارش واردات خ��ودرو را 
از س��ر بگیرد به همی��ن دلیل در 
گفت وگوهای��ی عن��وان کردند که 
توقف ثبت سفارش واردات خودرو 
باعث کاهش عرضه و به دنبال آن 
افزای��ش قیمت ها در ب��ازار خودرو 

خواهد شد. 
ب��ا ش��دت گرفت��ن جوس��ازی 
اما مجتبی  واردکنندگان خ��ودرو 
خسروتاج - قائم مقام وزیر صنعت، 

معدن و تج��ارت در امور تجارت - 
ش��خصاً وارد عمل شد و اعالم کرد 
که دستورالعمل ساماندهی واردات 
خودرو برای تصویب نهایی به هیأت 
دول��ت ارس��ال ش��ده و به محض 
تصویب و ابالغ این دستورالعمل و 
اصالح شرایط واردات، ثبت سفارش 
جدید واردات خودرو مجددا برقرار 
خواهد ش��د. وی همچنین تأکید 
کرد که در حال حاضر نیز با وجود 
متوقف شدن ثبت سفارش جدید 
از  ب��رای واردات، واردات خ��ودرو 
محل ثبت س��فارش های پیش��ین 
همچنان ادام��ه دارد ضمن آنکه با 
توجه به افزایش قابل توجه واردات 
خ��ودرو در س��ال ج��اری، قیمت 
خودروهای وارداتی نه افزایش، بلکه 

باید کاهش یابد. 

می رف��ت  انتظ��ار  اگرچ��ه 
صنع��ت،  وزارت  شفاف س��ازی 
مع��دن و تجارت و تأکی��د بر ادامه 
داش��تن واردات خودرو باعث شود 
واردکنن��دگان ای��ن محص��ول از 
التهاب آفرین��ی و ایجاد جو افزایش 
قیمت ه��ا در ب��ازار خودرو دس��ت 
بردارن��د ام��ا عکس ای��ن موضوع 
اتفاق افتاده و این بار رئیس انجمن 
واردکنندگان خ��ودرو در اظهاراتی 
جدی��د وزارت صنع��ت، مع��دن و 
تج��ارت را تهدید کرد که به دلیل 
س��اماندهی و توقف ثبت سفارش 
جدید ب��رای واردات خودرو، به قوه 
قضاییه ش��کایت و ادع��ای ضرر و 

زیان خواهند کرد. 
در این زمینه فرهاد احتشام زاده 
با بیان اینکه خسارت واردکنندگان 

خودرو به دلیل متوقف شدن ثبت 
سفارش واردات خودرو را در مراجع 
قضایی حتم��اً بررس��ی می کنیم، 
اظهار کرد: بس��ته ش��دن س��ایت 
ثبت س��فارش خ��ودرو غیرقانونی 
اس��ت و ما این موضوع را به صورت 
قانون��ی پیگیری قضای��ی خواهیم 
ک��رد. در این ش��رایط باید دید در 
آستانه انتخاب وزیر جدید صنعت، 
مع��دن و تجارت نتیج��ه تهدید و 
شکایت واردکنندگان خودرو از این 
وزارتخانه که حسب وظایف ذاتی و 
قانونی خود نسبت به ساماندهی و 
شفاف سازی ضوابط واردات خودرو 
اقدام کرده است، چه خواهد بود و 
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت 
دوازدهم چه برخوردی با این اقدام 
واردکنندگان خودرو خواهد کرد!؟ 

پ��س از انعقاد ق��رارداد توس��عه فاز ۱۱ 
پارس جنوبی با توتال، مذاکرات ایدرو با رنو 
هم به نتیجه رسید و اکنون این خودروساز 
فرانسوی طی قراردادی با سازمان گسترش 
و نوس��ازی متعهد ش��ده در فاز نخست به 
میزان ۶۶۰ میلی��ون یورو برای تولید۳۰۰ 
هزار دستگاه خودرو در ایران سرمایه گذاری 

کند. 
به گ��زارش گروه اقتصادی آن��ا از روابط 
عموم��ی ات��اق بازرگان��ی ته��ران، مهدی 
پورقاض��ی، رئی��س کمیس��یون صنعت و 
معدن ات��اق تهران، در همی��ن رابطه ابراز 
امی��دواری کرد که ب��ا ورود رنو به صنعت 
خودروی ایران س��ایر خودروسازان مطرح 
نظیر پ��ژو، س��یتروئن و فولکس واگن نیز 
نسبت به سرمایه گذاری مشترک در ایران 

تمایل نشان دهند. 
وی ادام��ه داد: این ق��رارداد در صنعت 
خ��ودرو و قطعه س��ازی ای��ران ب��ه دلیل 

ش��کل گیری مدیری��ت جدی��د و انتق��ال 
دانش و تکنولوژی، تح��ول ایجاد می کند. 
امیدواریم دیگران چوب الی چرخ پیشرفت 
این س��رمایه گذاری نگذارند و اجازه دهند 

این قرارداد به خوبی اجرا شود. 
صنع��ت  کاس��تی های  ب��ه  پورقاض��ی 
خودروی ایران اشاره کرد و گفت: نخستین 
مس��ئله خودروس��ازهای ایرانی آن اس��ت 
که فاقد اس��تراتژی مشخصی برای توسعه 
فعالیت های ش��ان هس��تند و درعین حال، 
از یک س��و، مش��تریان و از س��وی دیگر، 
تأمین کنن��دگان قطع��ات از عملکرد آنها 
ناراض��ی به نظر می رس��ند. خودروس��ازها 
به گروه بزرگ��ی از قطعه س��ازان، چندین 
هزار میلی��ارد تومان بده��ی دارند و البته 
واحده��ای بزرگ��ی ک��ه اکنون ب��ه تولید 
خودرو مش��غول هستند از بهره وری پایین 
کارکنان خود رنج می برند. پورقاضی افزود: 
حضور یک خودروساز بنام و سرمایه گذاری 

مشترک او با خودروسازان ایرانی، می تواند 
این کاس��تی ها را از طریق ایج��اد رقابت، 

بهبود ببخشد. 
او در بخش دیگری از س��خنانش با بیان 
اینکه اکنون همه منتقد ش��رایط اقتصادی 
کش��ور هس��تند، ادامه داد: اراده مشترکی 
برای حل مس��ائل اقتصادی وجود ندارد و 
کس��انی که مس��ئولیتی برعهده دارند، هر 
یک س��از خود را برای پیش��برد توسعه در 
کشور می نوازند. حال آنکه در این شرایط، 
حت��ی نیروهای اقتص��ادی و اجتماعی در 
مقابل یکدیگر ق��رار می گیرند. برای مثال، 
موضوعی مانند تک نرخی شدن ارز در تمام 
دنیا به رس��میت شناخته شده اما در ایران 
به مثابه مسئله ای الینحل می ماند و عده ای 
همچنان در برابر اص��الح نرخ ارز مقاومت 

می کنند. 
رئیس کمیس��یون صنعت و معدن اتاق 
تهران اف��زود: س��رمایه گذاران خارجی در 

ب��دو ورود به ایران با انبوهی از فرآیند های 
بوروکراتیک و فساد اداری مواجه می شوند 
اما همین قدر که شرکت هایی نظیر توتال 
و رن��و برای س��رمایه گذاری در ایران اقدام 
عمل��ی کرده اند، بای��د ورود آنها را غنیمت 
ش��مرد و فضا را برای دیگر سرمایه گذاران 
مهیا ک��رد. پورقاض��ی با بی��ان اینکه این 
بسترس��ازی نیازمند اصالح��ات اقتصادی 
است، افزود: این اصالحات به مثابه جراحی 
با دردهایی همراه خواهد بود و ما باید این 
دردها را به جان بخریم، برای مثال ممکن 
است در مس��یر اعمال اصالحات، تعدادی 
از بنگاه ه��ا نظیر ارج ها یا آزمایش ها از رده 
خارج  شوند اما خروج این بنگاه ها از فضای 
کس��ب وکار، به این معنا نیست که اقتصاد 
رو به افول اس��ت، بلکه نش��ان این اس��ت 
که اقتصاد در حال پوس��ت انداختن است 
و ش��رکت های جدیدی با توانایی های بهتر 

وارد عرصه می شوند. 

دستاوردهای سرمایه گذاری رنو در صنعت خودروی ایران

واردکنندگان خودرو وزارت صنعت را تهدید کردند
اخبار

تا پایان سال 97 داخلی سازی 
2008 به بیش از 40درصد 

می رسد
رئیس انجمن قطعه س��ازان گفت که در جریان 
ق��رارداد همکاری ب��ا پژو تاکنون بی��ش از ۱۰۰ 
قرارداد با قطعه سازان منعقد شده است تا امکات 
تولید قطعات خودروهای جدید در کش��ور فراهم 
ش��ود. رضا رضایی اظهار داش��ت: البته اغلب این 
قراردادها در قالب پیش قرارداد اس��ت اما شرکت 
ای��کاپ به ش��دت در حال پیگیری اس��ت که چه 
زمانی نمونه ها از سوی قطعه سازان داخلی تحویل 

و قطعات تولید انبوه شوند. 
وی همچنین با توجه ب��ه زمان مورد نیاز برای 
آماده س��ازی قالب ه��ا برای تولی��د قطعات جدید 
اظهار داشت: تا پایان سال 97 به باالی 4۰درصد 
داخلی س��ازی در تولید محصول پژو 2۰۰8 دست 
خواهی��م یاف��ت. وی گفت: البته اس��تارت تولید 
پژو2۰۰8 با ۳۰درصد آغاز ش��ده اس��ت که این 
رق��م نیز حداق��ل ۱5 ماه نیز زمان نی��از دارد. به 
گ��زارش خبر خ��ودرو، وی دس��تیابی به حداکثر 
داخلی س��ازی در تولید را بس��ته به فضای تولید 
و جری��ان س��رمایه گذاری برای کس��ب دانش و 
تکنولوژی روز دانس��ت و اظهار داش��ت: هر چند 
دان��ش و تکنولوژی الزم در صنعت قطعه س��ازی 
برای توسعه داخلی سازی تا حدودی فراهم است 
اما برای دستیابی به ۶۰ تا 7۰درصد داخلی سازی 
در محص��ول پ��ژو2۰۰8، بای��د س��رمایه گذاری 
مناس��بی برای تولی��د قطعات ه��ای تک صورت 
گیرد. رئیس انجمن قطعه سازان در ادامه با اشاره 
به حضور پررنگ رنو در ایران، گفت: خوشبختانه 
داخلی س��ازی محصوالت جدی��د رنو با همان 4۰ 

درصد آغاز می شود. 
رضای��ی تأکی��د ک��رد: به ه��ر می��زان درصد 
س��اخت داخل افزایش یابد مس��لما قطعه سازان 
از مش��وق های خودروسازان بیش��تر بهره خواهد 
ب��رد درحالی ک��ه ای��ن مس��ئله نیازمن��د تقویت 
بدنه قطعه س��ازی کش��ور اس��ت. وی با تأکید بر 
اینک��ه امکانات بالقوه قطعه س��ازی کش��ور اجازه 
داخلی س��ازی بیش از شرایط کنونی را نمی دهد، 
افزود: متأس��فانه قطعه سازان کشور طی سال های 
گذشته درون گرا بودند و سخت افزار، ماشین آالت 
و نی��روی انس��انی را صرف��اً برای داخلی س��ازی 

خودروهای داخلی به کار گرفتند.
صنع��ت  زمانی ک��ه  ت��ا  ک��رد:  تصری��ح  وی   
خودروس��ازی و قطعه س��ازی به روز رسانی نشود، 
نمی توانی��م حض��ور مؤثری در بازاره��ای جهانی 

داشته باشیم. 

خودروهای برقی و تاثیر بر 
تقاضا در بازار نفت! 

 طرح ه��ای پیش��نهادی برخی کش��ورها برای 
ممنوعی��ت فروش خودروه��ای بنزینی و دیزلی، 
فشار مضاعفی را بر صنعت نفت جهانی وارد کرده 

است. 
به گزارش کارپرس، اعالم اخیر کشورهایی نظیر 
انگلستان و فرانسه که درصدد ممنوعیت تولید و 
فروش خودروهای بنزینی و دیزلی هس��تند، این 
سوال را در ذهن ایجاد می کند که آیا رشد صنعت 
خودروهای برقی منجر به کاهش تقاضای نفت در 

جهان می شود یا خیر. 
در نخستین س��ال های آغاز به کار صنعت نفت 
در اواخ��ر قرن ۱9 می��الدی، بنزین یک محصول 
بی اس��تفاده به ش��مار می آمد که باید دور ریخته 
می ش��د، اما این باور از زمانی که نخستین سری 
از خودروهای بنزینی به تولید انبوه رس��یدند، از 
بین رفت و دوباره با گذش��ت نزدیک به یک قرن، 
رابطه می��ان صنعت خودرو و محصوالت نفتی رو 

به زوال می رود. 
 طبق گزارش��ی از فایننش��ال تایم��ز، مدیران 
اجرایی غول های نفتی جهان س��عی در پاس��خ به 

این سوال داشته اند. 
به عن��وان مثال، بن ون ب��وردن – مدیر اجرایی 
ش��رکت رویال داچ ش��ل – چال��ش بزرگی را که 
پیش روی غول های نفتی است انکار نکرد و گفت 
این ش��رکت ها بای��د در انتخاب صحیح توس��عه 
میدان های نفتی دقت بیشتری کنند تا برای شان 

مقرون به صرفه و سازنده تر باشد. 
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا خودروهای 
برق��ی تهدی��دی ب��رای تقاضای نف��ت در جهان 
محسوب می شوند نیز گفت: »بله قطعا همین طور 
اس��ت، ام��ا راجع به اینک��ه چه زمان ای��ن اتفاق 
می افتد، هن��وز چیزی نمی دانی��م.« برخی دیگر 
از ش��رکت های نفتی معتقدند این روند طوالنی تر 
خواه��د ب��ود، به عنوان مثال طبق اعالم ش��رکت 
نفتی اکس��ون موبیل، رش��د تقاضای نفت تا سال 
2۰4۰ ادامه خواهد یافت که البته روند آن اندکی 

آهسته تر از االن برآورد می شود.
 برای اتفاق افتادن هر یک از این پیش بینی ها، 
عوام��ل متعدد تاثیرگذاری وج��ود دارد اما به  هر 
ح��ال چیزی که مهم اس��ت، سرنوش��ت و آینده 

صنعت خودرو است. 

اخبار

برگزاری مزایده خودروهای 
لوکس قاچاقچیان در تهران

تعدادی از خودروه��ای قاچاقچیان مواد مخدر 
ش��امل تعدادی  »پورشه«،  »بنز« و  »لکسوس«، 
از طریق مزایده به فروش گذاشته شد. به گزارش 
پرش��ین خودرو، س��تاد مب��ارزه با م��واد مخدر 
اس��تان تهران تع��دادی از خودروه��ای مصادره 
ش��ده قاچاقچیان مواد مخدر را طی مزایده ای به 
فروش رساند. براساس این گزارش در این مزایده 
72 دس��تگاه انواع خودروی س��نگین، س��واری و 
موتورس��یکلت به فروش رس��ید و ای��ن در حالی 
است که در لیس��ت خودروهای مشمول مزایده، 
تع��دادی خودروه��ای لوکس از جمله  »پورش��ه 
»لکس��وس«،    ،  »SLK2۰۰ »بن��ز  پانام��را«، 
»لندکروز« و چندین خودروی چند صد میلیونی 

به چشم می خورد.

  اسمارت نمایندگی هایش را 
از دست داد

پ��س از اینک��ه گ��روه دایمل��ر برنام��ه عرضه 
خودروهای غیربرقی اسمارت را در ایاالت  متحده 
آمری��کا متوقف کرد، بیش از دوس��وم نمایندگان 
ف��روش این خودروس��از تصمی��م گرفتند فروش 
اس��مارت را متوقف کنند و تنه��ا به عرضه دیگر 
محصوالت پرفروش گروه دایملر مثل مرسدس بنز 
بپردازند. به گزارش اخب��ار خودرو  از ابتدای ماه 

آگوست سال 2۰۱7 تنها 27 نماینده برای فروش 
اسمارت های برقی در آمریکا وجود داشته که این 
عدد کمتر از نمایندگی های المبورگینی و لوتوس 
اس��ت. دلیل کاهش تعداد نمایندگان این بود که 
مرس��دس بنز آمریکا ب��ه نمایندگی ه��ای خود تا 
پایان ماه ژوئن فرصت داده بود برای ادامه فروش 
محصوالت اسمارت تصمیم نهایی خود را بگیرند. 
در نهای��ت 58 نمایندگی تصمیم گرفتند که تنها 

به ارائه خدمات به این خودرو بپردازند.

 اعمال نرخ جدید برخی خودروهای 
داخلی از هفته آینده

در پن��ج ماه اخی��ر همواره جری��ان افت تقاضا، 
کاه��ش عرضه و ایجاد حاش��یه قیم��ت در بازار 
داخلی ه��ا از موضوع��ات مط��رح در خبرها بوده 
اس��ت، به ط��وری ک��ه در ای��ن مدت به واس��طه 
مدیریت شرکت ها، شاهد اختالف قیمت هایی گاه 
ت��ا 8 میلیون در برخی خودروه��ا در بازار بودیم، 
این در حالی اس��ت که به گفت��ه رئیس اتحادیه 
نمایش��گاه داران با وج��ود نوس��انات قیمتی طی 
ماه ه��ای اخی��ر، بازار خودرو ط��ی هفته جاری با 
ت��داوم جریان کاهش عرضه در برخی خودروها و 
درصدی افزایش قیمت در تعدادی از خودروهای 
داخلی، روزهای نس��بتا آرام را س��پری می کند و 
ب��ازار خودرو تا حدودی به تعادل قیمت رس��یده 
است. به گزارش خبر خودرو، سعید موتمنی اظهار 
داشت: در روزهای اخیر قیمت برخی خودروهای 
داخلی درصدی افزایش داشته به طوری که قیمت 
پ��ژو پارس معمولی ب��ه ۳7 میلیون و 7۰۰ و پژو 
پارس TU5  که طی هفته گذش��ته با قیمت 4۱ 
میلیون و ۱۰۰ میلیون خریدوفروش می شد، طی 
روز گذشته به 4۱ میلیون و 5۰۰ در بازار رسیده 
است. وی همچنین با اشاره به تأثیر کاهش عرضه 
برخ��ی از خودروها در افزایش قیمت آنها در بازار 
گفت: طی هفته جاری قیمت پراید ۱۱۱ به دلیل 
عدم عرضه، با افزایشی بیش از یک میلیون مواجه 
ش��ده اس��ت به طوری که هم اکنون با قیمت 22 

میلیون و 8۰۰ در بازار خریدوفروش می شود. 
وی در ادامه ب��ا توجه به اعمال نرخ های جدید 
مصوب ش��ورای رقابت توس��ط ش��رکت ها گفت: 
محصوالت ایران خودرو پس از افزایش قیمی که 
در ابتدای س��ال داش��ت، دیگر افزایشی را اعمال 
نکرده اس��ت اما براس��اس اعالم ش��رکت سایپا، 
برخی از محص��والت این ش��رکت همچون انواع 
 پراید، تیبا، س��اینا، س��راتو و آریو از 29 مردادماه 

درصدی افزایش قیمت خواهند داشت. 

تازه های خودرو

خودروی اسپورتی که امارات برای شن نوردی تولید کرد!



یک شرکت نوپای کانادایی، برای تولید نانوذرات پلی ساکاریدی خود اقدام 
به خرید زمین وس��یعی در پارک کسب و کار شهر گلف کرده است تا کارخانه 
خود را در آنجا بنا کند. این شرکت سرمایه خود را به 12 میلیون دالر افزایش 

داده است. 
بیوت���کن���ول��وژی�����ز    میرک���س��وس 
س��ال  در   )Mirexus Biotechnologies(
2010 در ش��هر گلف ایال��ت اونتاری��و کانادا با 
هدف تجاری س��ازی نانوذرات تاس��یس ش��ده 
است. فناوری نانوذراتی که این شرکت به دنبال 
تجاری س��ازی آن اس��ت، به ص��ورت اتفاقی در 

دانشگاه گلف کشف شد. 
میرکس��وس اخیرا اقدام ب��ه خرید زمینی به 
مس��احت 17500 مترمربع در پارک کسب و کار 
هانلون کریک کرده تا فعالیت های خود را رش��د 
دهد. این شرکت توسط جان داتچر، استاد رشته 
فیزیک دانش��گاه گلف، تاسیس شد تا نانوذراتی 

موس��وم به فیتوس��فریکس  )PhytoSpherix( را تجاری س��ازی کند. این 
نان��وذرات در حوزه های مختلف از لوازم آرایش��ی گرفته تا کرم های ضدآفتاب 

و تراشه های کامپیوتری مورد استفاده قرار می گیرند. 

این فناوری جدید با اس��تفاده از نانوذرات پلی س��اکاریدی ساخته شده که 
دارای پتانس��یل استفاده در حوزه های پزشکی، رهاسازی دارو و ایمپلنت های 

مغزی است. 
میرکس��وس در حال حاضر دفتری در شهر 
درایو س��وث گیت دارد و اخیرا اعالم کرده که 
س��رمایه خود را به 12میلیون دالر رس��انده تا 
کارخانه تولید فیتوسفریکس را راه اندازی کند. 
این بودجه می تواند حداقل تا سه سال عملیات 

توسعه ای این شرکت را پوشش دهد. 
مای��ور کام گوتی��ر می گوی��د: »م��ا بس��یار 
خوش��حالیم که میرکسوس کسب و کار خود را 
در گلف توس��عه می دهد. آنه��ا کار خود را در 
اینجا شروع کردند و ارزش افزوده ای برای این 
شهر داش��ته اند. ما بسیار مشتاقیم که این نوع 
فرصت ها در گلف ایجاد ش��ود و صنعت زیست 

فناوری در این منطقه رشد کند.«
دریک تامسون، از مدیران شهر گلف می گوید: »ما از طریق پیشگامی توسعه 
کسب و کار گلف موفق شده ایم شرکت های نوآوری نظیر میرکسوس را جذب و 

به آنها کمک کنیم تا در این شهر رشد کنند.«

 »متولد ایران« عنوان دومین جش��نواره کافه بازار در حمایت از 
تولیدات ایرانی در صنعت موبایل است که از 25 الی ۳1 مردادماه 

برگزار می شود.
ب��ازار  اول  صفح��ه  م��دت  ای��ن  در   
فق��ط ب��ه برنامه ه��ا و بازی ه��ای ایرانی 
اختصاص می یابد و محصوالت ش��ماری 
از توس��عه دهندگان خالق و پرتالش، در 
مع��رض دید ۳۴ میلیون کاربر ایرانی این 

سرویس قرار می گیرد. 
ب��ه گ��زارش دیجیاتو، کافه ب��ازار خبر 
می دهد که در سال گذشته و تجربه اول 
برگزاری این جش��نواره، نصب برنامه های 
ایران��ی ب��ا 15درصد رش��د مواجه ش��د.  
»یاسمن حقیقی خوشخو«، مدیر اجرایی 
جش��نواره  »متولد ایران« می گوید: »اگر 
به تولی��دات ایرانی اعتماد کنیم و از آنها 

بیشتر بهره ببریم، تولید محصول باکیفیت ایرانی رشد شتابان تری 
خواهد گرفت.«

کافه بازار امیدوار اس��ت این اقدام با همراه��ی بیش از 21 هزار 

توس��عه دهنده ایرانی، عالوه بر شناس��اندن محصوالت باکیفیت به 
کاربران و جلب اعتماد آنان، س��بب اقبال بیش��تر ب��ه برنامه ها و 

بازی های داخلی و رونق بیشتر این صنعت در ایران شود. 
مدی��ر اجرای��ی این جش��نواره اظهار 
امی��دواری می کن��د که همه م��ردم به 
این باور برس��ند که بسیاری از تولیدات 
ایران��ی، باکیفیت  هس��تند و با حمایت 
از محص��ول بومی تولیدش��ده توس��ط 
صنع��ت  رش��د  می ت��وان  هموطن��ان، 
اپلیکیش��ن موبایل در ایران را س��رعت 

بخشید. 
محص��والت  از  حمای��ت  هفت��ه  در 
ایرانی، کاربران عالقه مند در شبکه های 
اجتماع��ی می توانن��د ب��رای حمایت از 
تولیدکنندگان اپلیکیشن و بازی ایرانی، 
با هشتگ »#متولدایران« محبوب ترین 
ب��ازی و برنامه ه��ای ایرانی روی موبایل خ��ود را معرفی کنند. در 
پایان، محصوالت محبوب تر در بازار به مخاطبان و کاربران معرفی 

خواهند شد. 

تویوتا از نظر ساختار سازمانی و مدیریتی یکی از متفاوت ترین خودروسازان 
جهان به ش��مار می آید. ش��مار کارکنان این شرکت در س��ال 201۳ بیش از 
۳۳۳ هزار نفر اعالم ش��د و به عنوان بزرگ ترین خودروس��از جهان ش��ناخته 

می ش��ود. در ادام��ه این متن اطالع��ات جالبی 
درخصوص نحوه مدیریت این خودروس��از بیان 
شده است. به گزارش دیجیاتو، به طور میانگین 
در هر س��ال حدود 700,000 پیشنهاد از طرف 
کلیه پرسنل ارائه می ش��ود که ۹۹درصد از این 
پیشنهادات، به اجرا در می  آید. نظام پیشنهادات  
از  یک��ی   ،)Suggestion System ~ SS(
اجزای اصلی و حیاتی سیس��تم مدیریت تویوتا 
است. در نظام پیش��نهادات )SS(، پرسنل برای 

ارائه پیشنهادات مفید، »آموزش« می  بینند. 
در SS، پرس��نل به ازای هر پیش��نهاد مفید و 
اجرایی که بدهند، متناس��ب ب��ا منافع حاصله، 
منفعت می برند و مدی��ران نیز به همین ترتیب 

»عاشق« گرفتن پیشنهادات هستند؛ پیشنهاداتی که بعضا، حتی طرز مدیریت 
آنها را زیر س��وال می برد، اما در نهایت منجر به »مدیر نمونه« ش��دن ایش��ان 
می ش��ود! در SS، تمام پرس��نل، در همه زمینه ها )از تولید و مهندسی گرفته 

تا مواد ش��وینده و حتی نظافت سرویس های بهداش��تی( اجازه مطرح کردن 
پیشنهادات خود را دارند. خصوصا که اغلب این پیشنهادات، از پایین دست ها 
است. دلیل این کار این است که سیستم مدیریت تویوتا باور دارد که ۹7درصد 
از مشکالت و نواقص، تنها توسط پرسنل قابل 
شناسایی هس��تند. سیس��تم مدیریت تویوتا 
معتقد اس��ت که فهم مدیران از مش��کالت و 
معای��ب، در حالت خوش��بینانه، فقط ۳درصد 
اس��ت، به همین دلی��ل به مش��ارکت »تمام 
پرسنل«، اعتقاد و التزام عملی دارند. این اعتقاد 
و التزام، برآمده از یک قاعده س��اده اس��ت که 
می گوید، عقل »من«، کوچک تر-مساوی عقل 
»ما« کارایی دارد. اینکه چرا آنها تویوتا هستند 
و ما نیستیم، با همان قاعده ریاضی که تویوتا به 
آن اعتقاد و »تعهد« دارد، به سادگی مشخص 
می ش��ود. و اما در پایان، بد نیس��ت بدانید که 
700هزار پیشنهاد در »سال«، مساوی است با 
اینکه در هر  »س��اعت« از ش��بانه  روز، ۸0 پیشنهاد تولید و تقدیم شود. فقط 
تصور کنید اگر تویوتا فاقد چنین  »سیستم مدیریتی« بود، این خودروساز تا 

چه میزان در پیشرفت دچار وقفه می شد. 

معاون پژوهش��ی دانش��گاه پیام نور اس��تان زنجان اظهار کرد: بزرگ ترین 
رویداد کارآفرینی )استارتاپ( دانشگاه پیام نور با عنوان »رویداد تولید محتوای 

دیجیتال«، هشتم شهریورماه برگزار می شود. 
حمید سعیدیان در گفت وگو با ایسنا، با اعالم 
این خبر افزود: زمان برگزاری پیش رویداد نیز 6 و 
7 شهریورماه است. وی ادامه داد: کارآفرینی عامل 
مهمی در کاهش فقر، ایجاد فرصت های شغلی و 
تغییرات س��اختاری در جامعه است که از طریق 
نوآوری، ایجاد اش��تغال و تاثیر ب��ر رفاه عمومی 
منجر به توسعه اقتصادی می شود. از همین رو در 
دهه های اخیر در کشورهای مختلف، تالش های 
بس��یاری جهت توس��عه کارآفرینی انجام گرفته 
است. سعیدیان خاطرنشان کرد: یکی از راه هایی 
که برای توس��عه کارآفرینی پیش��نهاد می شود، 
ایج��اد مراکز حمایت از کس��ب و کار اس��ت که 
شتاب دهنده ها یکی از انواع آن محسوب می شود. 

در ادبیات کارآفرینی شتاب دهنده به عنوان یک حامی برای کسب و کارهای جوان 
کارآفرینانه که درصدد رشد هستند، تعریف می شود که به آنها در دستیابی به 
مهارت ها جهت موفقیت در کس��ب و کار و بقا کمک می کند. وی افزود: یکی از 

نهادهای مناس��ب برای ایجاد شتاب دهنده، دانشگاه ها هستند، زیرا از یک سو 
می توانند دانش و فناوری مورد نیاز بنگاه ها و شرکت ها را فراهم کنند و از سوی 
دیگر می توانند نیروهایی را تربیت کنند که منش��أ کارآفرینی باشند. دانشگاه 
پیام نور با برخورداری از 700 هزار نفر دانشجوی 
فعال و ده ها هزار دانشجوی خالق و متخصص، 
بیش از 1۴ هزار نفر اس��تاد، دانشیار، استادیار، 
مربی و کارمند و در مجموع مطابق با متوسط 
سرشماری خانوار ایران با بیش از ۴ میلیون نفر 
جمعیت پتانسیل خوبی در این زمینه دارا است. 
بنابراین شتاب دهنده دانشگاه پیام نور به همین 
منظور ایجاد ش��ده اس��ت که هدف اصلی آن 
جذب طرح ها و ایده های کارآفرینانه دانشجویان، 
دانش آموختگان و س��ایر گروه های عالقه مند و 
کمک به آنان در جهت تجاری سازی این طرح ها 
است. س��عیدیان خاطرنش��ان کرد: محورهای 
رویداد ش��امل محوره��ای فرهنگی اجتماعی 
)آموزش، ایثار و ش��هادت، هنر و معماری، گردشگری(، زیست محیطی  )شهر 
سبز، حمل ونقل، صرفه جویی در انرژی( و سالمت  )سالمت اجتماعی و معنوی، 

جسم و روان، تغذیه، ورزش( است.

یک هفته با اپلیکیشن های ایرانی؛ آغاز جشنواره  »متولد ایران« تاسیس کارخانه ای در پارک کسب وکار برای تولید انبوه نانوذرات بزرگ ترین رویداد کارآفرینی دانشگاه پیام نور برگزار می شودهوشمندی به سبک ژاپنی

رئی��س هیأت مدی��ره گروه dnaunion در نشس��ت خبری بررس��ی 
فرصت ها و تهدیدهای خصوصی س��ازی واقعی عنوان کرد: کش��ورمان به 
ش��رکت های خصوصی ای نیاز دارد که در بازار آزاد توان رقابت کردن را 
داشته باش��ند. در بازار آزاد، برندها بر مشتریان خود متمرکز و با قدرت 
بیشتری حضور دارند. این نشست خبری در مردادماه سال ۹6 با حضور 
خبرنگاران رس��انه های مختلف برگزار ش��د. در این نشس��ت، دکتر ناصر 
پاش��اپور نیکو مدیرعامل گروه dnaunion، دکتر محمد موس��وی عضو 
هیأت مدی��ره و مدیرعامل ش��رکت ارتباط تصویر اش��اره و دکتر گرهارد 
بارکوس عضو هیأت مدیره و مدیرعامل ش��رکت س��رتیوس به س��واالت 

مختلفی پاسخ دادند که مشروح آن را می خوانید. 
به گزارش  ام بی  ای نیوز، ناصر پاشاپورنیکو در این نشست گفت: مبحث 
خصوصی س��ازی در حال حاض��ر یکی از داغ تری��ن موضوعات اقتصادی 
کشور اس��ت؛ مبحثی که در آن همه اقتصاددانان عنوان می کنند دولت 
نباید فقط به نفت تکیه کند و باید وارد بازار فضای رقابتی شده و درآمد 
غیرنفت��ی تولید کن��د؛ درآمدی که منجر به ش��غل آفرینی نه کارآفرینی 
می ش��ود. بر این اساس خصوصی سازی را تنها راه نجات کشور می دانند. 
اکث��ر اف��راد این حوزه عن��وان می کنند عل��ت اصلی ناب��ودی برندهایی 
مانند ایران ناس��یونال واگذاری از بخش خصوص��ی به دولتی بود، اما مگر 
محصوالت��ی مانن��د فرش یا زعف��ران در بخش خصوص��ی تولید و توزیع 
نش��دند، چنین محصوالتی که در دس��ت دولت نبوده ان��د، پس چرا آنها 
دچار تحول نش��ده اند. پس خصوصی سازی تنها راه نجات از اقتصاد نفتی 
نیست. خصوصی سازی زمانی خوب است که کشورمان نیز بستر اجرایی 
شدن آن را داشته باشد. بس��تر برای خصوصی سازی باید باثبات باشد و 
ایجاد ثبات در چنین شرایطی در دست دولت است. پس مهم ترین سوال 
در حال حاضر این نیس��ت که چرا خصوصی سازی اجرا نمی شود، سوال 
این اس��ت که چرا ش��رکت های خصوصی رش��د نمی کنند. البته در این 
میان بخش خصوصی در مقابل بخش خصولتی نیز قرار دارد؛ بخش��ی که 
یکه تاز بازار اس��ت. این موضوعات در حالی مطرح می شود که کشورمان 
با بازار پرهیاهویی مواجه اس��ت که همه برندها به آن چش��م دوخته و از 
آن س��هم می خواهند. بنابراین برندها برای کس��ب س��هم بیشتر از بازار 
ب��ا یکدیگ��ر رقابت می کنند، اما نکته مهم این اس��ت که برندگان رقابت 
کس��انی هستند که می توانند در تولید محصول و برندشان ارزش آفرینی 
کنند. برندها برای ارزش آفرینی باید درک دقیقی از مصرف کننده و بازار 
داش��ته باشند و همین طور باید پاسخ های خالقانه و نوآورانه به مشتریان 
بدهند. چنین برندهایی باید با تمرکز بر مشتریان، تضمین سطح کیفیت 
محص��ول، اس��تمرار در ن��وآوری، ارائه محصوالت به صرف��ه، خلق ارزش 
برتر برای ذی نفعان و پیش��رفت مس��تمر بتوانند با رقبای خارجی رقابت 
کنند. در راس��تای این موضوعات، پیاده س��ازی مارکتینگ صحیح نیز از 
اهمیت زیادی برخوردار است؛ پیاده سازی که نیاز به مطالعات دقیق بازار 
دارد. در مجموع برای اجرای خصوصی س��ازی واقعی موضوعات مختلفی 
تاثیرگذار اس��ت که یکی از آنها پیاده س��ازی مارکتینگ صحیح توس��ط 

شرکت های این حوزه برای برندهای موجود در بازار است. 
دارنده نش��ان عالی رهب��ران کارآفرین در ادامه این نشس��ت افزود: با 
گذش��ت زمان، بازار ایران روز به روز در حال رقابتی تر ش��دن است. این 
روند را از دهه 70 تاکنون به راحتی می توانید، حس کنید. هر چقدر بازار 
رقابتی تر ش��ود، برندها نیز به همان نسبت مباحث مارکتینگ را جدی تر 
می گیرند. بنابراین مارکتینگ معلول بازار رقابتی است. مارکتینگ مانند 

چ��راغ راهنما در بازار رقابتی عم��ل می کند. بارها پیش آمده با صاحبان 
برندها تماس گرفته و به آنها گفته ایم که روند تحقیقاتی نش��ان می دهد 
برندتان در وضعیت متناس��بی نیست؛ موضوعی که برند جدی نگرفته و 
بعد از مدتی از بازار حذف ش��ده است. بازار کشورمان در دهه های اخیر 
شکس��ت های سنگینی را شاهد بوده اس��ت. برای مثال در صنعت لوازم 
خانگی برندهایی مانند پارس، ش��هاب، ارج و … از بازار حذف ش��ده اند. 

باید از شکست آنها درس گرفت. 
رئی��س هیأت مدیره گروه dnaunion با تش��ریح بیش��تر الزمه های 
خصوصی س��ازی واقعی افزود: اش��تغال زایی، ارزآوری و قدرت سیاس��ی 
اقتصادی از مزایای اصلی خصوصی س��ازی واقعی است. همچنین باید در 
نظر گرفت که خصوصی سازی به طور کامل در همه صنایع پیش نمی رود 
و دولت باید پتانس��یل های بازار را شناس��ایی و با س��رمایه گذاری بر آنها 

خصوصی سازی را اجرا کند. 
پاش��اپورنیکو افزود: در کشورمان همیشه بر خودکفایی تاکید می شود، 
اما خودکفایی یک چیدمان تدافعی اس��ت. این در حالی است که دولت 
به جای چیدمان تدافعی، باید تهاجمی عمل کند. باید مانند شرکت های 
مط��رح بتوانی��م محصوالت مان را ص��ادر کنیم. برنده��ای بزرگی مانند 
سامس��ونگ و ال ج��ی فقط برندهای داخلی ما را ضعی��ف نکرده اند آنها 
در مقابل برندهایی مانند سونی نیز ایستاده اند، بنابراین در بازار به جای 

تدافعی باید تهاجمی عمل کرد. 
در ادام��ه این نشس��ت دکتر گره��ارد بارکوس، عض��و هیأت مدیره و 
مدیرعامل ش��رکت سرتیوس درباره س��رمایه گذاری در بازار ایران گفت: 
برخ��ی عنوان می کنند ک��ه س��رمایه گذاری در ایران با ریس��ک باالیی 
همراه اس��ت، این در حالی اس��ت که در ایجاد ریس��ک عوامل مختلفی 
دخیل اس��ت. برخی از ای��ن عوامل قابل کنترل و برخ��ی دیگر غیرقابل 
کنترل هس��تند. مس��ائل سیاس��ی، قانونی و … فاکتورهایی هستند که 
توس��ط بخش خصوصی قابل تغییر نیس��تند، اما می توان به فاکتورهایی 
توجه کرد که ریسک شکس��ت را برای سرمایه گذار کاهش دهد. مسائل 
فرهنگی و عدم ش��ناخت برنده��ا از بازار ایران از موارد مهمی هس��تند 
که باعث شکس��ت سرمایه گذاری می ش��ود و ریسک را باال می برد که در 
این زمینه کمک های زیادی می توان به س��رمایه گذاران برای ش��ناخت 
بازار محل��ی کرد. بارکوس گفت: 25 س��ال پی��ش تولیدکنندگان فقط 
تولی��د می کردند و مش��تریان نی��ز می خریدند، اما یک ده��ه بعد از آن 
بحث فروش و ش��بکه توزیع مطرح ش��د. حال حاضر عصر رقابت اس��ت 
و خالقیت کلید پیروزی اس��ت. دکتر محمد موس��وی، عضو هیأت مدیره 
گ��روه dnaunion و مدیرعامل ش��رکت ارتباط تصویر اش��اره در این 
نشس��ت گفت: سرمایه گذاران هنوز با گام های محتاطانه ای در کشورمان 
قدم برمی دارند. همین نکته باعث ش��ده که سرمایه گذاران سراغ صنایع 
زودب��ازده بروند. مطمئنا ب��ا بهبود روابط خارجی و برجام ش��رایط بهتر 
خواهد شد. وی افزود: در دو سال اخیر برندهای زیادی نسبت به حضور 
در بازار ایران عالقه نش��ان داده اند، اما آنها بای��د بدانند که بازار ایران با 
بازار کشورهای منطقه فرق دارد و نباید با همان نگاه به مشتریان ایرانی 
خدم��ات ارائه کنند. امی��دوارم برندها با نگاهی دقیق ت��ر که برگرفته از 

تحقیقات بازار ایران است، قدم به کشورمان بگذارند. 
الزم به ذکر اس��ت، این نشس��ت بازتاب گس��ترده ای در رس��انه های 
مختلف داش��ت. همچنین در این نشس��ت خبری، از خبرنگاران همانند 

روز خبرنگار تقدیر شد. 

 نتایج منتشرش��ده از پایش ملی محیط کس��ب و کار که از سوی 
اتاق ایران انجام شده، نشان می دهد که شاخص ملی کسب و کار در 
زمستان سال گذش��ته 5,۸۳ بوده که در مقایسه با همین شاخص 
در فصل پاییز 1۳۹5فقط 0,0۳واحد معادل 0,6درصد بهتر ش��ده 

است. 
به گزارش س��ایت الف، ش��اخص محیط کس��ب و کار در حالی با 
حرکت الک پش��تی در مسیر بهبود حرکت می کند که قانون بهبود 
مس��تمر محیط کس��ب و کار از جمله قانون های مطرح در سال های 
اخی��ر بوده و اینک به مهم ترین ماموریت دولت دوازدهم نیز تبدیل 
شده اس��ت تا جایی که حس��ن روحانی، رئیس دولت دوازدهم در 
جلس��ه معرفی وزرای پیشنهادی دولت در مجلس شورای اسالمی، 
بهبود فضای کسب و کار را از مهم ترین مسائل دو وزارتخانه »صنعت، 
معدن و تجارت« و »ام��ور اقتصادی و دارایی« عنوان کرد و گفت: 

انتظار داریم وزیر پیشنهادی 
با  صنعت، مع��دن و تجارت 
سه معاون قبلی خود بتوانند 
به بهبود فضای کس��ب و کار 
و مب��ارزه ج��دی با فس��اد 
بپردازن��د. روحانی همچنین 
ماموریت ه��ای  کن��ار  در 
وزی��ر  ب��رای  تعیین ش��ده 
اقتص��اد، رفع مق��ررات زائد 
برای کس��ب و کار توسط این 
وزیر را خواستار شد. بررسی 
برنامه های ارائه شده از سوی 
دو وزیر پیشنهادی اقتصاد و 
صنعت نیز نشان می دهد که 
آنه��ا حداقل در برنامه کاری 
خود حس��اب وی��ژه ای برای 
بهبود محیط کس��ب و کار باز 

کرده اند. 
مس��عود کرباس��یان، وزیر 
پیش��نهادی ام��ور اقتصادی 
و دارای��ی در برنام��ه خود بر 

اهمیت اس��تفاده همه جانب��ه از ظرفیت های قانون بهبود مس��تمر 
محیط کس��ب وکار برای بهب��ود س��رمایه گذاری از طریق افزایش 
س��رمایه گذاری توس��ط بخش خصوص��ی یا جذب س��رمایه گذاری 
خارج��ی تاکید کرده اس��ت. از س��وی دیگر مس��ئله بهبود فضای 
کسب وکار در برنامه ارائه شده از س��وی محمد شریعتمداری، وزیر 
پیش��نهادی صنعت، معدن و تجارت نیز جایگاه ویژه ای داشته و او 
نیز بهبود فضای کسب وکار از طریق ساده سازی و حذف فرآیندهای 
زائد و دست و پاگیر را جزو برنامه های آتی خود عنوان کرده است. 

بهبود0.6درصدی شاخص کسب و کار
به گزارش همش��هری، در پایش ملی محیط کسب وکار ایران که 
طبق ماده۴ قانون بهبود مس��تمر محیط کس��ب وکار، از سوی اتاق 
ایران انجام می ش��ود، نمره10 بدترین ارزیابی اس��ت و هرچه رقم 

پایین تر باش��د، نش��ان دهنده بهبود محیط کسب وکار است. بر این 
اساس میانگین نمره محیط کسب و کار در فعالیت های مورد بررسی 
در فص��ل زمس��تان ۹5، عدد 5,۸۳ )از 10( بوده که در مقایس��ه با 
وضعیت این ش��اخص در ارزیابی مرکز آم��ار و اطالعات اقتصادی 
ات��اق ایران در پاییز1۳۹5 )با میانگین5,۸6 )از10( فقط 0,0۳واحد 
مع��ادل 0,6درص��د بهبود یافته اس��ت. همچنین این ش��اخص در 
مقایس��ه با ارزیابی مرک��ز پژوهش های مجلس در فصل زمس��تان 
1۳۹۴ )با میانگین 6 از 10( نیز حدود 2,۹1درصد مس��اعدتر شده 

است. 
ارزیابی مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران نشان می دهد که از 
نظر فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در پایش ملی محیط کسب و کار، 
در هر سه  بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، همچنان مهم ترین مانع 
در محیط کس��ب وکار کشور  »دش��واری تامین مالی از بانک ها« بوده 
و در مقابل دسترسی به برق، 
مساعدترین مولفه عنوان شده 
است. دومین مانع کسب و کار 
در بخش صنعت،  »رویه های 
غیرمنصفانه ممیزی و دریافت 
مالیات« ذکر ش��ده و »موانع 
اداری کس��ب و کار« س��ومین 
مان��ع ای��ن بخ��ش و دومین 
مانع کسب و کار در بخش های 
بوده  و خدم��ات  کش��اورزی 
است. همچنین مانع سوم در 
بخش کش��اورزی، »بی ثباتی 
و غیرقاب��ل پیش بین��ی بودن 
قیمت ها« و در بخش خدمات 
غیرمنصفان��ه  »رویه ه��ای 
ممی��زی و دریاف��ت مالیات« 

معرفی شده است. 
وضعیت محیط کسب و کار 
براساس استان و رشته 

فعالیت
نتایج منتشرشده از پایش 
ملی محیط کس��ب و کار حاکی از این است که استان های گلستان، 
اردبی��ل و قم ب��ه ترتیب ب��ا نمره ه��ای 6,۸7، 6,5۹و 6,۳5دارای 
بدترین وضعیت محیط کس��ب وکار هس��تند و استان های همدان، 
آذربایجان ش��رقی و آذربایجان غربی به ترتیب ب��ا نمره های 5,0۳، 
5,0۴و 5,1۳ بهترین وضعیت را نس��بت به س��ایر استان ها به خود 
اختص��اص داده اند. از س��وی دیگر در فصل زمس��تان۹5، وضعیت 
محیط کس��ب وکار در بخش  »کش��اورزی« در مقایسه با دو بخش 

»صنعت« و  »خدمات« نامناسب تر ارزیابی شده است. 
همچنین از بین کل رش��ته فعالیت های اقتصادی بررس��ی شده 
در این پایش رش��ته فعالیت »امالک و مس��تغالت« در مقایس��ه با 
س��ایر رش��ته فعالیت های اقتصادی، بدترین وضعیت را داش��ته و 
رش��ته فعالیت  »آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت های 
تصفیه« بهترین وضعیت محیط کسب وکار را در کشور داشته است. 

به نظر می رسد شرکت فولکس واگن 
در برنامه  خودروهای برقی، از تسال 
عقب افتاده است و خود به این امر 

اعتراف می کند.  حدود یک ماه پیش بود 
که مدیرعامل فولکس واگن، هربرت دیِس، 
اعالم کرد که فولکس واگن به دلیل داشتن 

توانایی های بیشتر، از تسال عقب نخواهد ماند. 
مسلما با نگاهی کوتاه به مقیاس بزرگ فولکس واگن در 

جهان، می توان ادعای دیِس را تا حدودی قبول کرد. محصوالت 
گروه خودروسازی فولکس واگن، بیشترین فروش جهانی را دارند؛ 

به طوری که تولید دو روز فولکس واگن با تولید تسال در یک سال برابر است. 
البته به این معنی نیست که فولکس واگن بی رقیب است، به خصوص در مورد بازار خودروهای برقی، فولکس واگن 

رقبای سرسختی دارد. وقتی که در مورد رقیب اصلی فولکس واگن از هربرت ویِس سوال شد، او جواب داد: اگر 
بخواهم رقبای دنیای قدیمی را بگویم، تویوتا، هیوندای و فرانسوی ها هستند. در دنیای جدید، رقیب ما تسال است.  

تسال توانایی هایی دارد که ما هنوز به آنها دست نیافته ایم و به همین خاطر باید بسیار تالش کنیم. از پس آن 
برخواهیم آمد. ما عمدا خود را با تسال مقایسه می کنیم. هدف ما نه فقط رسیدن به رقبا، بلکه سبقت گرفتن از آنها 

است.  گفته های امروز دیِس خیلی متفاوت هستند. به هر حال هر کدام از این دو شرکت، توانایی هایی دارند که 
دیگری ندارد.  فولکس واگن تجربه بسیار باال و تسال فناوری خودروهای برقی را دارد. فولکس واگن سال گذشته 

۵.۹۸۷.۸00 دستگاه خودرو به فروش رسانده است و تسال فقط ۸۳.۹۲۲ دستگاه. این دو شرکت با مشکالت 
متفاوتی روبه رو هستند. فولکس واگن هنوز تحت تأثیر رسوایی آالیندگی خودروهای خود قرار دارد و تسال با 

مخالفت فروشگاه ها در برابر روش فروش بی واسطه روبه رو است. همچنین تالش اتحادیه ها برای به کنترل گرفتن 
بخش هایی از شرکت و در نظر نگرفتن تسال به عنوان یک شرکت مستقل از جمله مشکالت مهم تسال است. البته 

تسال در اذهان عمومی هنوز هم به عنوان استارتاپی که قابلیت کسب درآمد ندارد شناخته می شود. 
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دکتر رسول زرگرپور در سی و یکمین جلسه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی 
اس��تان اصفهان در خصوص مصوبات ده گانه وزارت کشور در چارچوب اقتصاد 
مقاومت��ی و در راس��تای ظرفیت ها و طرح های کارآفرینی زنان در اس��تان ها، 
اظه��ار داش��ت: وضعیت اش��تغال بانوان در اس��تان اصفهان نس��بت به دیگر 

استان ها بهتر است ولی مفهوم آن وضعیت مطلوب در این بخش نیست. 
رسول زرگرپور با تاکید بر اینکه باید تمام تالش خود را برای توانمند سازی 
و ارتق��ای ظرفیت های زنان قرار دهی��م، افزود: توانمند  س��ازی زنان از ایجاد 
مکان های اختصاصی و تفکیک فعالیت ها از جمله ایجاد مرکز رشد و شتابدهی 
کسب و کار زنان موثرتر خواهد بود چرا که در صورت عدم توانمندسازی ایجاد 

این مراکز نیز با مشکل مواجه خواهد شد. 

 توجه به ارتقای ظرفیت های زنان 
در ایجاد کسب و کار 

با اینکه ش��رکت اسنش��ال هن��وز هیچ محصولی وارد ب��ازار نکرده اس��ت، ارزش آن به 
کمک س��رمایه گذاری فاکس��کان، 1.2 میلیارد دالر تخمین زده می شود. براساس گزارش 
زومیت به نقل از بلومبرگ، شرکت FIH Mobile که یکی از زیرمجموعه های فاکسکان 
محس��وب می شود، مبلغی معادل ۳میلیون دالر در ش��رکت اسنشال سرمایه گذاری کرد. 
FIH Mobile یکی از ش��رکای HMD Global اس��ت؛ شرکتی که امتیاز برند نوکیا 
را در اختیار دارد. با این مش��ارکت، ارزش ش��رکت اسنشال که توسط اندی رابین، یکی از 
سازندگان سیستم عامل اندروید تأسیس شده است، 1.2 میلیارد دالر ارزیابی می شود. در 
سیلیکون ولی به شرکت هایی که ارزش آنها از مرز یک میلیارد دالر عبور کند،  »یونیکورن« 
یا اسب تک شاخ می گویند، بنابراین اسنشال جدیدترین اسب تک شاخ دنیای فناوری است. 

ارزش اسنشال با مشارکت فاکسکان 
هربرت دیِس، مدیرعامل فولکس واگن: به ۱.۲ میلیارد دالر رسید

تسال جلوتر از ما است



با تغیی��ر معن��ای برند و برند س��ازی، 
شرکت های موفق با سهیم کردن مشتریان 
در واقعیت های خود، ارزش های انسانی را 

با روندهای تجاری تلفیق می کنند. 
ب��ه گ��زارش زومی��ت، معن��ای برند و 
برندس��ازی در حال تغییر اس��ت. از سال 
۲۰۰۷، با توس��عه رس��انه های اجتماعی 
به عنوان پایه ای ترین تکنولوژی مؤثر، ایده 
آنچه ما به عنوان برند شخصی می شناختیم 
کم کم به سمت انس��انی شدن مفهوم نام 
تجاری رفت. ح��اال برندها فراتر از کلمات 
و تصاویر، تعریفی از افرادی پیش��رو بودند 
که با توانایی خود ثابت می کردند »آنچه ما 

انجام می دهیم برند ما است.«
در س��ال های اخی��ر، س��یر تکاملی این 
تحول به آنجا رس��یده است که برندسازی 
جهت��ی به س��مت اصالت بش��ر، صداقت، 
ش��فافیت و همدلی دارد. شاید علت اصلی 
ای��ن تغییرات، مش��تریانی هس��تند که از 
شرکت ها، تقاضایی بیش از عرضه محصول 
و خدم��ات دارند. روزهایی ک��ه برندینگ 
فقط به عنوان فعالیت های بازاریابی سودآور 

شناخته می شد، گذشته است. 

زمان آن رسیده که »چرا«های خود 
را به اشتراک بگذارید

امروزه برندینگ مستلزم شفافیت و در 
دسترس بودن است. برندینگ باید داستان 
پس زمین��ه چگونگی س��اخت ش��رکت و 
محصوالت��ی را که تولید می کنید، تعریف 
کند. از زمانی که س��ایمون س��ینک گفت 
»مردم ب��ا افرادی وارد تجارت می ش��وند 
که شیوه کاری و فرآیند تولید آنها را باور 
داش��ته باش��ند«، بنیانگذاران و صاحبان 
کسب وکار،  »چرا«های خود را به روشنی 
در فضاه��ای عمومی اع��ام کردند. از آن 
زم��ان مصرف کنن��دگان ه��م در انتخاب 
برندهایی که می خواهند موردحمایت خود 
قرار دهند، دقت و ریزبینی بیشتری دارند. 
با این مقدمه، می توان گفت تش��خیص 
یک برند از محصوالت و خدمات تولیدی 
کار آسانی نیست؛ حاال برندها همان کاال 
و خدماتی هس��تند که تولید می ش��وند و 

بالعکس. 
ب��رای توضی��ح این روند، ش��رکت های 

تجاری را مثال می زنیم که نش��ان داده اند 
برند آنها از فعالیت های تولیدی ش��ان جدا 
نیس��ت. ش��رکت های پیش��گام، حقیقت 
وجود ش��ان را مص��داق عینی برندش��ان 

می دانند. 

اجازه بدهید هنرتان به زندگی تان 
راه پیدا کند

وقتی الزی والفره، در س��ال ۲۰۱۳ برند 
مد زنان خود را تأسیس کرد، می خواست 
جلوه های هنرش را به زندگی بتاباند. امروز 
هن��ر او در تمام محصوالت و طراحی های 
این شرکت جلوه نمایی می کند. اگر والفره 
در این نقطه متوقف می شد، می توانستیم 
بگوییم او فقط می خواست سبکی متفاوت 
به مش��تریان عرض��ه کند. ولی ش��رکت 
او تا جای��ی پیش رفت ک��ه امروزه حتی 
بزرگ تری��ن طراح��ان مد ه��م لباس ها و 
تزئینات تولیدی او را می پوشند. محصول 
تولیدی او همان هنرش بود یا به عبارتی، 
برن��د و تولیدات زی��ر نفوذ هن��ر او جان 

می گرفتند. 

بگذارید تفکر واقعی تان در 
محصوالت تان دیده شود

آزی آکارو، زنی آمریکایی آفریقایی بود 
که دو دختر کوچک با رنگ پوست مختلف 
داش��ت. او متوجه شد تنوع عروسک های 
تولی��دی کارخانه ها خیلی کم اس��ت. او 
نخستین عروس��ک های Ikuzi  را با این 
هدف س��اخت ک��ه می خواس��ت هرکدام 
از دخترانش عروس��کی ش��بیه خودشان 
داش��ته باش��ند، با همان رنگ پوس��ت و 
همان فرم مو. حقیقت یک شرکت همین 
اس��ت؛ راس��تی خودش را در محصوالت 
نم��ود می ده��د. همانطور ک��ه می بینیم، 
امروزه آکارو نویس��نده و بنیانگذار یکی از 
معروف ترین برندهای محصوالت دخترانه 

دنیا است. 

برندتان باید چرخه تکامل خود را 
طی کند

پزش��کی  کارورز  اکس��تروم،  جس��یکا 
مؤسسه بیماری های خاص بود که پس از 
معاشرت با کودکان سرطانی که به خاطر 

شیمی درمانی موهای خود را ازدست  داده 
بودن��د، به فکر افت��اد هدبندهای متنوعی 
ب��رای روحیه دادن به ای��ن کودکان تهیه 
کند. متأس��فانه چنی��ن محصولی به طور 
خ��اص وجود نداش��ت، پ��س او خودش 
مقدمات تولید این هدبندها را فراهم کرد 
و وارد عمل شد. برند او یک سیکل کامل 
را پش��ت سر گذاشت؛ نیت و انگیزه، ایده، 
فرآیند تولید، فروش و درنهایت رس��یدن 

به هدف اولیه. 

مأموریت شرکت را از محصوالت خود 
جدا نبینید

ش��روع تولید صندل های فیلیپ فاپ، 
در ط��ول دوران جن��گ و ب��رای رف��ع 
نیازهای دوره ای آن زمان بود. امروزه نمود 
نوستالژیک اهداف قدیمی در صندل های 
ای��ن ش��رکت دیده می ش��ود. ش��رکت و 
محص��والت آنچنان جایگاه��ی نزد مردم 
دارند که هرگز با کلمات قابل  بیان نیستند. 
)می توانید سخنرانی متیو گریفین، یکی از 
مؤسس��ان این شرکت را درباره این تجربه 
محص��والت  ببینی��د.(   TED talkدر
این ش��رکت، از صندل گرفت��ه تا لباس و 
پوشاک، در کشورها و توسط مردمی تولید 
می ش��ود که از جنگ و خش��ونت های آن 
آس��یب  دیده اند. ایده اصلی ش��رکت این 
است: »اعتقاد به پایداری، عزت و خاقیت 
مش��تریانی که حتی در تجارت هم در پی 
صلح هستند.« این شرکت، واقعیت خود را 

با دنیا به اشتراک گذاشته است. 

از مرزهایی که دیگر شرکت ها برای 
خودشان تعیین کرده اند فراتر بروید

اگر از این شرکت ها بپرسید چرا برندی 
ساخته اند که فراتر از فعالیت های بازاریابی 
معمول پیش م��ی رود، به ش��ما خواهند 
گفت این کار حقیقت هدف آنها است. آنها 
هم وقتی شرکت خود را تأسیس کرده اند 
حتم��اً ایده ه��ای تبلیغاتی خودش��ان را 
داشته اند، ولی از تجارت به عنوان وسیله ای 
برای نمود نیتی بزرگ تر استفاده کرده اند. 
آنها مرز هدف هایی که س��ایر ش��رکت ها 
دارند یعنی تولید و س��ودآوری را پش��ت 
سر گذاشته اند و درنتیجه به برندی کامل، 

سالم و صادق رسیده اند. 
اگر این مطالب برای شما انگیزه ای است 
تا در طرز فکرتان نس��بت به برند شخصی 
خود بازنگری کنی��د، می توانید از همین 

امروز نکات زیر را به کار بگیرید. 

  »چرا«های خود را پیدا کنید
چرا وارد این عرصه شده اید؟ چرا کارتان 
را ب��ه این روش انج��ام می دهید؟ از کجا 
ش��روع کردید و چه چیزی ش��ما به شما 
انگیزه داد؟ ش��ما می توانید این حقایق را 
همیش��ه پنهان کنید یا برعکس، س��عی 
کنی��د آنها را در خدماتی س��ودمند جلوه 
دهید. به ه��ر صورت ای��ن حقایق درون 
رگ های ش��ما در جریان هس��تند. آیین 
باستانیان می گوید:  روشی که فرد انتخاب 
می کند ت��ا کارش را مطابق ب��ا آن انجام 
دهد، تبدیل به رویکرد او در همه زمینه ها 

می شود. 

ارزش های خود را تعریف کنید و 
بنویسید

چه چیزهایی برای ش��ما از همه مهم تر 
هس��تند؟ چطور آنها را دنبال می کنید و 
چطور با چراهای شما در ارتباط  هستند؟ 
ما زمان مح��دودی در اختیار داریم و این 
بدان معنی است که ما همیشه، خودآگاه 
یا ناخودآگاه، به یک س��ری از امور اولویت 
می دهیم. اگ��ر در تعیین ارزش های خود 
ش��فاف باش��یم، در کس��ب وکار خود به 
اقدامات و عمل هایی دست می زنیم که با 

ارزش های ما هم جهت هستند. 

خوب و بد برندتان را بپذیرید
ش��ما می توانی��د در وب س��ایت خود از 
کلمات زیبا اس��تفاده کنید یا تجربیات بد 
مش��تریان را به نحوی پنهان کنید و روی 
آن یک گرافیک لوکس بگذارید. ولی همه 
این موارد هم جزئی از برند ش��ما هستند. 
ش��ما نباید همیش��ه برندت��ان را کامل و 
بی عیب و نقص نش��ان دهید. مش��تریان 
همیش��ه در پی حقیقت هس��تند و آن را 
پیدا می کنند. صداقت ش��ما ارزشی باالتر 

برای تان به همراه می آورد. 
ENTREPRENEUR  :منبع

فراتر از برند سازی

آنچه ما انجام می دهیم برند ما است
کلید

 استراتژی تبلیغات دارای
 پاسخ مستقیم

اگر ش��ما انتظاراتی که از یک تبلیغات دارای پاسخ 
مستقیم می رود با تبلیغات نوعی برای معرفی محصول 
یا شناس��ایی یک برند را مقایسه کنید، از میزان باالی 
ناکامی ها شگفت زده می شوید. به گزارش هورموند، هر 
آگهی دارای پاس��خ مستقیم باید در همان لحظه و در 
ابتدا آنقدر اشتیاق در افراد ایجاد کند که آنها به سمت 
خرید کشیده شوند. مطمئن شوید که تبلیغات دارای 

پاسخ مستقیم شما، کارهای زیر را انجام می دهد. 
-برای خوانندگان موردنظر جذاب اس��ت. داستانی 
مناسب و ش��خصیتی که آنها مایلند شبیه آن باشند 
و می توانند با او ه��م ذات پنداری کنند. این ویژگی ها 
عناص��ر ج��اودان جذابیت ه��ای حقیقی را تش��کیل 

می دهند. 
- از ادع��ای اصلی تان درب��اره محصول به طور کامل 
پش��تیبانی کنی��د. از آنجا ک��ه یک تبلی��غ، عاوه بر 
ایجاد اش��تیاقی اولیه، باید به فروش نیز منجر ش��ود، 
باید آنقدر با ش��واهد و ادله همراه باش��د که هر ایراد 
منطقی خوانندگان را پاس��خ ده��د. اگر فکر می کنید 
ویژگی های مثبت محصول تان آش��کار اس��ت، آنها را 
در تصاویری بس��ته از محصول به نمایش بگذارید. اگر 
جذابیت ها آنقدر آش��کار نیس��تند از گواهی دیگران، 
داستان های متقاعدکننده یا آمار و ارقام به دست آمده 
از آزمون های عینی آن محصول استفاده کنید. به طور 
خاصه اش��کالی از ش��واهد و ادله از لحاظ عقانی یا 

احساسی یا ترکیبی از هر دو آنها را به کار ببرید. 
- ب��ه زب��ان محاوره ک��ه جنبه ای ش��خصی دارد با 
خوانن��دگان صحبت کنید. تبلیغ ش��ما باید طبیعی 
و راحت باش��د. خیال پردازی نکنید، خوب بنویس��ید، 
متن ت��ان را صیقل دهید و خاصه کنید، اصطاحاتی 
بهتر، جالب تر و ش��فاف تر بیابید اما خش��ک و رسمی 

ننویسید. 
- خوانن��دگان احتمال��ی را هدف بگیری��د. میزان 
خوانده ش��دن تبلیغ شما، ش��دیدا بر میزان پاسخ ها 
تأثیر می گذارد. در واقع تبلیغی واحد که در دو نشریه 
مختلف چاپ ش��ده باشد می تواند تغییراتی در میزان 
پاسخ، در دو سر انتهایی طیف ایجاد کند. پس هرچه 
بهت��ر مصرف کنندگان موردنظرت��ان را تعریف کنید. 
یافتن نشریه های مرتبط به آن مصرف کنندگان برای 

شما راحت تر و عملکرد تبلیغاتی بهتر خواهد بود. 
- راه های آس��انی برای پاسخ دادن فراهم کنید. اگر 
خرید برای خوانندگان آس��ان اس��ت، از آنها همین را 
بخواهید. اگر این کار پیچیده یا دش��وار است صرفا از 
آنها بخواهید که برای اطاعات بیش��تر با شما تماس 
بگیرند و وقتی این کار را کردند، بکوش��ید محصول را 
به آنها بفروش��ید. گاهی اوقات به مرحله ای میانی نیاز 
اس��ت. وقتی در این مورد مطمئن نیستید، دو دسته 
از تبلیغات ت��ان را امتحان کنید؛ یکی از آنها مرحله ای 
میانی دارد و هدفش فروش بی واس��طه اس��ت. سپس 
ببینید ک��ه در بلندمدت کدام یک ب��ه فروش منجر 

می شود. 
کارشناس��ان مارکتین��گ که در کانرز، مرکز نش��ر 
مجات تجاری واقع در بوس��تون هستند؛ از تبلیغات 
دارای پاس��خ مس��تقیم ب��رای کس��ب اطاع��ات از 
تبلیغ کننده های عاقه من��د به خرید فضای تبلیغاتی 
در مجات خود بهره می جویند. آنها از آگهی ها، )مثا 
اخیرا ی��ک آگهی چهارصفح��ه ای در عصر تبلیغات( 
برای دسترس��ی به افرادی اس��تفاده می کنند که در 
تصمیم گیری برای خرید فضای رس��انه ها نقش دارند. 
استراتژی آنها بر امکان انتخاب تأکید دارد. آنها چندین 
امکان تم��اس و انواع تقاضاها را در اختیار خوانندگان 
قرار می دهند. گزینه های متعدد به مشتریان احتمالی 
اجازه می دهد نوع پاس��خی را که می پسندند انتخاب 
کنند و در نتیجه اقدام به عمل را برای گستره وسیعی 
از مشتریان احتمالی تسهیل می کند. شما هم می توانید 

از این استراتژی مناسب بهره ببرید. 
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این آگهی مربوط به روز آلزایمر در بلژیک نیز مفهومی مبتنی بر از دست دادن حافظه دارد. در اینجا در یک صفحه  مجله، حل شدن یا جارو شدِن 
جوهر و حروف چاپی نشان داده می شود، درست مانند حافظه  افراد مبتال به آلزایمر که به تدریج پاک می شود. همراه با این تصویر، این پیام به 

مخاطب منتقل می شود که »امروز، ۸۵ هزار بلژیکی آنچه را که در روزنامه ها می خوانند، به یاد نمی آورند. بیایید از آنها حمایت کنیم.«

ایستگاه تبلیغات

آشنایی با ترفندهای تبلیغاتی
بیش��تر ش��رکت ها در تبلیغ��ات خ��ود از ترفندهای 
تبلیغاتی استفاده می کنند تا مشتریان بیشتری را جذب 

کنند. 
ش��ما هرروز توسط تعداد زیادی ترفندهای تبلیغاتی 
بمباران می ش��وید. اینکه روزانه چ��ه مقدار تبلیغات را 

می بینید، نمی توان دقیق مطرح کرد. 
ولی محققانی که بازار ۳۰س��ال گذش��ته را بررس��ی 
کرده ان��د، می گویند مردم حداکث��ر روزانه ۲هزار تبلیغ 
مشاهده می کنند؛ از تابلو های تبلیغات گرفته تا تلویزیون. 
به گزارش خبرآناین، امروزه این آمار به ۵ هزار تبلیغ 
رس��یده اس��ت، البته این آمار به این معنی نیست که 

متوجه همه آنها می شویم. 
در حال��ی که اکثر ما می دانی��م تبلیغاتچی ها تاش 
س��ختی می کنند تا مردم عادی برای خرید پول خرج 

کنند. 
ش��اید توج��ه نکرده ایم که چگونه و ب��ا چه حقه ها و 

ترفندهای تبلیغاتی ما را به خرید ترغیب می کنند. 
اگ��ر به این تبلیغات توجه بیش��تری کنیم ش��اید از 
خرید هایی که ناگهانی و تحت تأثیر ترفندهای تبلیغاتی 

انجام می شوند، جلوگیری کنیم. 
با در نظ��ر گرفتن این موضوع، هف��ت حقه ای را که 
شرکت ها در تبلیغات خود برای جا کردن در دل مردم 

استفاده می کنند به شما می گوییم. 
 

1- ترفندهای تبلیغاتی با اس�تفاده از خوشایند 
بودن، طمع و بهره از حس

اکثر تبلیغات در تمرکز بر هفت حس ش��یطانی مانند 
هوس، ش��کم پرس��تی، طمع، تنبلی، خشم، حسادت و 

غرور است. 
به نوع ترفندهای تبلیغاتی ش��رکت های خودروسازی 
توجه کنید. به طور مثال همس��ایه ها به خودروی جدید 
شما حسادت می کنند )حسادت( یا اکثر رستوان ها قول 

غذا های زیاد با پول کم را می دهند )شکم پرستی(.
 

۲- ترفندهای تبلیغاتی با استفاده از برانگیختن 
احساسات

 وقتی می بینید برای اس��تفاده یا خرید یک محصول 
هیجان زده یا خوشحال هستید، شاید تأثیر تبلیغات این 

محصول باشد. 
به گفته مایکل هریس، رئیس یک شرکت تبلیغاتی که 
ب��ه تاجران کمک می کند، مردم دکمه جریحه دار کردن 

احساسات دارند که این دکمه ها عبارتند از:
امید: تبلیغاتی مانند خوشگل تر شدن، بهتر شدن، الغر 

شدن و …
اعتماد: معرفی سخنگو های مختلف برای معرفی برند. 
»اگر یک شخص نامدار از این محصول استفاده می کند 

پس حتما خوب است.«
اعتماد و اعتبار تبلیغات را مهم تر جلوه می دهد. 

لذت: ما در عصر لذت های لحظه ای قرار داریم. هرچیزی 
که بتواند زندگی را برای مصرف کننده لذت بخش تر کند، 

راحت تر به فروش می رسد. 
شور: اگر عجله نکنید تمام می شود؛ مطمئن باشید که 
حتماً دلیلی وجود دارد که تبلیغات ش��ما را به عجله در 
خرید تش��ویق می کند. خود به خود مشتری را به سمت 
خری��د می برد و انگیزه برای خری��د و خرید خوب ایجاد 

می کند. 

۳- ترفنده�ای تبلیغات�ی وقتی بقی�ه افراد نیز 
انجام می دهند

ه��ر کس��ی در دوران تحصیل دوس��ت داش��ته بین 
دوستانش باحال باشد. رایج ترین ترفندهای تبلیغاتی این 

است که مشتری فکر کند از چیزی جا مانده است. 

۴- ترفندهای تبلیغاتی با استفاده از هنرپیشه ها 
و مردم جذاب برای تبلیغ

تا به حال دق��ت کرده اید که چرا در تبلیغات غذا ها یا 
شکات و شیرینی از افراد خوش چهره استفاده می کنند؟ 
به ط��ور مثال در تبلیغات لباس ورزش��ی از ورزش��کار 
معروف و خوش چهره و خوش هیکل اس��تفاده می کنند 
ت��ا مردم تحت تأثیر قرار بگیرن��د و فکر کنند مانند این 

ورزشکاران لباس به تن شان می آید. 

۵- با استفاده از استمرار در تبلیغ
شاید به نظر اعصاب خردکن باشد ولی همین تکرار های 

بیش از حد باعث می شود تبلیغ در ذهن بیننده بماند. 
ع��اوه بر این هرچقدر تکرار کنید که به این محصول 
نیاز دارید، به شخص تلقین می شود که به این محصول 

نیاز دارد. 

۶- ترفندهای تبلیغاتی با استفاده از ارزان بودن
ای��ن حداکثر ۱۰ هزار تومان اس��ت؛ حتم��اً خیلی از 
تبلیغ ه��ای این مدلی را دیده اید که در آن خرید، قیمت 
ذکر ش��ده اس��ت. در حالی که بع��د از اینکه محصول را 
تهیه می کنید باید برای نگهداری یا سایر هزینه های آن 

پول بدهید. 

۷- ترفندهای تبلیغاتی با تبلیغ های خنده دار
هنگام��ی که مطلب��ی را می بینید ی��ا می خوانید که 
ناخودآگاه باعث خنده شما می شود، توجه شما را به خود 

بیشتر جلب کرده است. 
ش��اید مش��تری متوجه منظور تبلیغ نش��ود یا حتی 
مقداری هم برای او خنده دار باش��د و باعث جلب توجه 

او شود. 
MSN  :منبع
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می توان گفت جلب مش��تری از اهداف ما 
است و رقیب، مانع رسیدن به این هدف است. 
روزم��ان را ب��ا طرح این دو س��وال و با هدف 
شروع و برای رسیدن به آن برنامه ریزی کنیم. 
مشتری من کیست و چه می خواهد؟ رقیب 

من کیست و چه می کند؟ 
فروش��ندگان حرف��ه ای موفق س��حرخیز 
هس��تند. اگر در هر روز یک ساعت از خواب 
خ��ود را کم کنیم، پنج س��ال ب��ه عمر کاری 
خود اضافه کرده ایم. سحرخیز باشیم و برنامه 
داشته باش��یم. تا آخر عمر در سالم کردن به 
دیگران پیش قدم باش��یم؛ این نشانه بزرگی و 
ادب ما است. ضمن اینکه در بازار و در مواجهه 
با مش��تری حتما  باید ما شروع کننده ارتباط 

باشیم. پس با صدای بلند سالم کنیم. 
یادمان باشد که ما بازاریاب و فروشنده ایم. 
در حرفه و کسب و کار ما دو دسته از انسان ها 
بس��یار اثرگذارتر از بقیه هس��تند؛ یک دسته 
مش��تریان و گروه دیگر رقب��ا. بیاییم خود را 
ش��رطی کنیم و در آغاز روز دو س��وال بسیار 
مهم از خود بپرسیم؛ مشتری من کیست و چه 
می خواهد؟ رقیب من کیست و چه می کند؟ 

- چق��در دی��دن انس��ان های خمیازه کش، 
بی ح��ال، ژولی��ده همراه با بوی ع��رق بدن در 
اول صب��ح برای دیگران دردناک اس��ت. ما که 
نمی خواهیم جزو این افراد باشیم، چون می دانیم 
که برای فروش موفق الزم است ابتدا فروشنده 
در نزد مشتری انسانی شایسته و مقبول به نظر 

بیاید تا مقدمات کسب و کار فراهم شود. 
- رس��یدن به وضعیت ظاه��ری نظیر لباس 
مرت��ب، کفش واکس زده و خوش بویی بس��یار 
حائز اهمیت اس��ت. قبل از خارج شدن از منزل 
در آینه قدی، خ��ود را نظاره کنیم تا نقصی در 
ظاهرمان نباشد. ظاهر ما نشانه باطن ما است. این 
برداشتی است که مشتری خواهد داشت. با ظاهر 

عالی، برداشت او را نسبت به خود شکل دهیم. 
- ب��دون ص��رف صبحانه از من��زل خارج 
نش��ویم. صبحانه مهم ترین وع��ده غذایی ما 
است. صبحانه را مثل پادشاهان، ناهار را مثل 
ش��اهزادگان و ش��ام را مثل گدایان بخوریم. 
محل کار جای خوردن صبحانه نیست. یکی 
از مناظر بد برای مش��تریان این است که اول 

صبح منتظر اتمام صبحانه ما باشند. حتما این 
مش��تری عجله دارد وگرنه بیکار نیس��ت که 
زودتر بیاید و وقتش را صرف انتظار صبحانه ما 
بکند. قهوه خانه که نیست، محل کار است. این 

دو را باهم اشتباه نگیریم. 
- در بین راه به اخبار گوش ندهیم. اخبار بد 
و ناگوار در ذهن و روان ما ایرانیان تأثیر بدی 
می گذارد. اصوال انسان های شرقی، احساسی 
هس��تند. ب��ه احس��اس خ��ود در اول صبح 
خوراک خوب بدهیم، به نوارهای ش��اد گوش 
کنیم، نوارهای غمگین اصال مجاز نیس��تند؛ 
اخالق م��ان را خراب می کنند، حتی بهتر این 
است که هنگام رانندگی به نوارهای آموزشی 
در مورد فروش و بازاریابی و… گوش کنیم. 

- در رانندگی لجبازی نکنیم، در شهر بزرگی 
مثل تهران وضعیت 
اس��فناک  ترافیک 
است  بهتر  اس��ت. 
اندک��ی زودت��ر از 
منزل خارج شویم 
ت��ا اس��یر ترافیک 
نش��ویم، اگ��ر هم 
چنین ش��د صبور 
باشیم، دیگر کاری 
بکنیم.  نمی توانیم 
و  حرص خ��وردن 
ک��م طاقتی دردی 

را دوا نخواهد کرد. بهتر است مسیرهای مناسب 
برای رس��یدن به محل کار را از قبل شناس��ایی 
کنیم، اما در هرحالت عصبانی نش��ویم، لجبازی 
نکنیم. ما قرار اس��ت یک روز سخت کاری را با 

انرژی فراوان پشت سر بگذاریم. 
- باسالم بلند وارد محل کار بشویم و اجازه 

بدهیم ورود ما مترادف با ورود شادی باشد. 
- خواندن روزنامه هایی که حوادث را چاپ 
می کنن��د در اوقات صبح برای تمام همکاران 
ممنوع کنیم. فقط اج��ازه دهیم روزنامه های 
اقتصادی خوانده ش��وند. بازاریاب و فروشنده 
موفق الزم است از اخبار و تحوالت اقتصادی 
مطل��ع باش��د و در گفت وگو با مش��تری این 
موضوع را نش��ان دهد. امتح��ان کنیم، تأثیر 
خوبی در طرف مقاب��ل دارد و ما را جزو افراد 

مطلع به حساب می آورد. 
- میزمان را مرتب نگه داریم. نظم و انضباط 

هم در روحیه خودمان و هم مراجعه کنندگان 
تأثیر مثبتی دارد. 

- برنامه های مان را از شب قبل تنظیم کنیم. 
من فهرست تمام تماس های تلفنی ام را شب 
قبل تهی��ه می کنم و این اقدام وقت اندکی را 
 در تماس ه��ای تلفنی از م��ن می گیرد. برای 
همه چیز حتی تلفن زدن برنامه داشته باشیم. 
- فعالیت های مان را اولویت بندی کنیم. ابتدا 
به 20درصد کارهای مهم بپردازیم که 80درصد 
مشکالت ما از این طریق حل می شوند و منافع 
بیشتری نصیب ما می شود. فعالیت را اول صبح 
آغاز کنیم. مدیران موفق قبل از منشی ها به سر 
کار می رسند، لذا این اوقات، فرصت خوبی برای 

برقراری تماس با آنهاست. 
- فروش��نده موفق برای هر مش��تری یک 
ی��ا  داده  پای��گاه 
درس��ت  پرون��ده 
می کن��د. در ای��ن 
کلی��ه  پرون��ده 
اطالعات��ی را که از 
مش��تری به دست 
ثب��ت  می آوری��م 
کنی��م. این پرونده 
به عنوان یک منبع 
مهم و ب��اارزش در 
ش��رکت ما اس��ت 
که قبل از مالقات 
بعدی با مش��تری به آن مراجعه کنیم. نکات 
مهم را یادداشت برداری کرده تا با آمادگی نزد 
مش��تری برویم. این پرونده به تعامل سازنده 
بی��ن ما و مش��تری و توس��عه ارتباط کمک 

خواهد کرد. 
- تمام قرارها و برنامه ها را یادداشت کنیم. 
فقط به حافظه مان اعتماد نکنیم. قبل از رفتن 
نزد مش��تری پرونده ایشان را مرور کنیم، این 
کار آمادگی م��ا را برای مذاک��ره باال می برد. 
قب��ل از ه��ر قراری با مش��تری ب��ه دفترچه 

یادداشت  مان مراجعه کنیم. 
- اگر مشتری پشت تلفن یک وقت عجیب 
را برای مالقات تعیین کرد )مثال 6 صبح روز 
پنجشنبه( نگوییم  ای آقا اینکه زمان استراحت 
و تعطیلی اس��ت. دو حالت بیشتر نیست؛ یا 
مش��تری که از نظر ما آدم مهمی است واقعا 
وق��ت دیگری ندارد ی��ا اینکه م��ا را امتحان 

می کن��د. در ه��ر دو حالت او رئیس اس��ت، 
بپذیریم و یک ربع زودتر در محل قرار، حاضر 
باشیم. مشتری چنین می پندارد که به سایر 
وعده های ما هم می تواند با اطمینان فکر کند. 
- فروشندگان موفق می دانند که مشتریان 
چه خواسته ای دارند. مشتریان می خواهند که 
ما ای��ن را درک کنیم که آنه��ا خود را طرف 
مهم تر رابط��ه می دانند چون تصمیم گیری با 
آنهاس��ت، پس آنها رئیس هستند. ما باید با 
رفتارم��ان این را نش��ان دهیم که آنها مهم تر 
هستند. با او همانند رئیس خود رفتار کنیم. 
سیگار نکشیم، آدامس نخوریم و مرتب باشیم. 
مش��تریان می خواهند که فروش��نده متوجه 
نیازهای ش��ان باش��د و آن را ب��ا جزییات��ش 
بشناسد و آنها را منحصر به فرد بداند. آگاهی 
از آنچه مش��تریان می خواهند، دقیقاً مبنای 

موفقیت فروش است. 
- با احترام کام��ل کارت ویزیت خود را به 
مشتری  )با دو دست( تقدیم کنیم. اگر کارت 
ویزیت نداریم از مدیرمان بخواهیم تهیه کند. 
کارت ویزیتی زیبا که مش��خصات ش��رکت و 
سمت ما )نماینده فروش( در آن نوشته شده 
باش��د به مش��تری اینطور القا می کند که با 
یک فروش��نده حرفه ای و یک شرکت معتبر 
طرف حساب است. کارت ویزیت مشتری را با 
احترام بگیریم. اگر اسم ایشان را خوب متوجه 
نشدیم، اشکالی ندارد. بهتر است این عبارات 
را ب��ه کار ببریم: مع��ذرت می خواهم آقای؟ و 
سپس ایشان اسمش را تلفظ می کند. )اگر نام 
ایشان را بد تلفظ کنیم، پسندیده نیست و به 
مذاق او خوش نمی آید(. س��پس کارت او را با 
احترام در س��ر جیب کت مان بگذاریم. با این 
عمل به مش��تری القا می کنیم که کارت او را 
روی قلب مان گذاش��ته ایم. باتوجه به پوشش 
خانم های ایرانی که بدون کت بوده و با مانتو، 
پالتو یا چادر در مقابل مش��تری می نشینند، 
بهتر اس��ت کارت ویزیت را در کیف کوچکی 
که داخل کیف شان وجود دارد با احترام قرار 
دهند. اگر دقت کرده باشیم این کیف کوچک 
محل نگهداری اش��یای با ارزش خانم ها نظیر 
طال و پول است. جادادن کارت ویزیت در این 
کیف به ضمیر ناخودآگاه مشتری چنین القا 
خواهد کرد که کارت ایشان را در محلی معتبر 

و در کنار سایر اقالم باارزش قرار داده اند. 

یک روز کاری با فروشندگان موفق 
مشتری من کیست و چه می خواهد؟ رقیب من کیست و چه می کند؟ 

رازهای کسب درآمد بیشتر با 
مشتریان اندک

همه کس��ب و کارها در ح��وزه بازاریابی و فروش 
از همان ابتدا نمی توانند مش��تریان زیادی داشته 

باشند. 
ب��ه گ��زارش پ��ارک بازاریابی ای��ران، برندهای 
بزرگ و شناخته ش��ده همیشه اکثریت مشتریان 
را به خ��ود اختص��اص می دهند، اما بس��یاری از 
کس��ب و کارها و برندهای معمولی نیز هستند که 
می توانند با وجود مشتریان اندکی که دارند سود 
و درآمد زیادی به دس��ت آورند. در اینجا س��عی 
می کنی��م راه های��ی را که یک ش��رکت کوچک و 
کس��ب و کار محدود با مشتریان اندک می تواند به 

درآمد باالیی دست پیدا کند معرفی کنیم. 

1- محاسبات دقیقی داشته باشید
در همه فعالیت ها و اقداماتی که انجام می دهید 
الزم است محاسبات دقیقی داشته باشید. به عنوان 
مثال باید حس��اب کنید که در یک س��ال چقدر 
درآمد دارید. در مرحله بعدی باید حس��اب کنید 
که در کدام یک از ماه های سال، بیشترین درآمد 
را دارید. همچنین در مرحله بعدی باید حس��اب 
کنید که چه تعداد از مش��تریان شما یا کدام یک 
از مش��تریان شما هستند که شما از طریق آنها به 
بیش��ترین درآمد خود دست پیدا می کنید. با این 
محاس��به ها به این نتیجه می رس��ید که در کدام 
قس��مت از کس��ب و کار خود باید انرژی و تمرکز 
بیش��تری را ص��رف کنید ک��ه در نهایت منجر به 
افزایش درآمد س��االنه شما ش��ود. در صورتی که 
بخواهید بدون داشتن حس��اب های دقیق میزان 
ف��روش و درآمد خود در یک س��ال، به کار خود 
ادام��ه دهی��د، احتم��ال اینکه خطاه��ای زیادی 
مرتکب ش��وید وجود دارد زیرا دقیقاً نمی دانید در 
ک��دام بخش ها یا در کدام یک از فصل های س��ال 

باید بیشتر از بقیه تالش کنید. 

۲- خدمات کافی برای مواقع پرفروش
حاال که ش��ما می دانید که در چ��ه زمان هایی 
و توس��ط کدام دس��ته از مش��تریان تان به درآمد 
باالیی دس��ت پی��دا می کنید، می توانی��د بهترین 
برنامه ریزی ها را داش��ته باشید. این برنامه ریزی ها 
باید ش��امل این باشد که شما بیشترین خدمات و 
محص��والت خود را در این زمان ه��ا عرضه کنید. 
می توانید پیش��نهاد خدم��ات جذاب��ی را به آنها 
بدهید و تع��داد این مش��تریان را افزایش دهید. 
همچنی��ن در کنار محص��ول و خدمات اصلی که 
به مش��تریان خود ارائ��ه می دهید، خدمات فرعی 
به آنها پیش��نهاد کنید و رغبت آنها را برای خرید 
و ارتب��اط دائمی با خودتان افزایش دهید. س��عی 
کنید ایده های خالقانه ای برای این خدمات فرعی 

داشته باشید.
 تع��دادی پیش��نهاد ک��ه محدود اس��ت برای 
مش��تری های خود ایجاد کنید. همین محدودیت 
موج��ب ایجاد یک جو رقابتی ش��ده و این رغبت 
را در اف��راد ایج��اد می کند که زودت��ر از دیگران 
به ای��ن خدمات دسترس��ی پیدا کنن��د. از دیگر 
اقداماتی که می توانید انجام دهید این اس��ت که 
ب��ه ازای هر میزان خرید یک جایزه تش��ویقی در 
نظر بگیرید. به عنوان مثال در برخی از فروشگاه ها 
زمانی ک��ه میزان خرید افراد از ۱00 هزار تومان یا 
هر مقداری که اع��الم می کنند افزایش پیدا کند 
می توانند در قرعه کش��ی یک جایزه بزرگ شرکت 
کنند. در برخی از فروش��گاه ها و مراکز خرید نیز 
ممکن اس��ت به ازای مقداری که خرید می کنند 

یک جایزه بدون قرعه کشی دریافت کنند. 

۳- مطال�ب و موضوع�ات ج�ذاب ب�رای 
مشتری ها فراهم کنید

در صورتی که ش��ما می خواهید سایتی را برای 
ش��رکت خود طراح��ی کنید ک��ه از طریق آن با 
مش��تریان ارتباط داشته باش��ید یا روند معرفی و 
فروش کاال را تس��ریع بخش��ید، نباید تنها هدف 
ش��ما فروش کاال و دریافت پول از مشتریان باشد 
بلکه ش��ما بای��د محتوای جذاب��ی را فراهم کنید 
که هر فردی حتی کس��ی که قص��د خرید ندارد 
ب��ه خاطر این محتوای جذاب دقایق بیش��تری را 
در سایت شما س��پری کند. مطالب آموزشی هم 
ج��زو بهترین مطالبی هس��تند ک��ه می توانید در 
س��ایت های خود آپلود کنید و می��زان مخاطبان 

خود را افزایش دهید. 

۴- پیام های یادآوری کننده ارسال کنید
زمانی که ش��ما ی��ک مهلت مح��دودی را برای 
قرعه کش��ی، خریدهای با تخفیف و خدمات ویژه 
اعالم می کنید س��عی کنید از طریق سایت، تلفن 
هم��راه، ایمیل ها و... به مش��تریان خود یادآوری 

کنید. 

۵- همیشه در کنار مشتریان تان باشید
یکی از عواملی ک��ه می تواند در کیفیت ارتباط 
شما با مش��تریان تان تأثیر بس��زایی داشته باشد 
این اس��ت که همیش��ه س��عی کنید در دسترس 
مشتریان تان باشید و ارتباط برقرار کردن با آنها را 

به راحت ترین شکل ممکن تبدیل کنید. 

بهبود خدمات به مشتری با چند 
راهکار ساده

مهم نیست محصول شما چقدر خوب است یا کارکنان 
ش��ما چه اس��تعدادها و مهارت هایی دارند. آن چیزی که 
مش��تریان ش��ما بیش از هر چیزی به ی��اد دارند، تعامل 
مستقیم آنها با شرکت شما است. بنابراین توجه اساسی به 
بهبود خدمات به مشتری از مهم ترین وظایف یک شرکت 
به حس��اب می آید. به گزارش ibazaryabi به عنوان یک 
ش��رکت هوشمند همواره باید از خود بپرسید که خدمات 
به مشتری خوب چیست و چه راهکارهای جدیدی برای 
آن وجود دارد؟ اگر به دنبال فرصتی برای بهبود خدمات با 
مشتری خود هستید، در ادامه چند نکته بسیار مهم را به 

شما یادآوری می کنیم. 
1- تقویت مهارت های تیم خدمات به مشتری

قب��ل از هر چیزی باید مطمئن ش��وید ک��ه تیم خدمات 
به مشتری ش��ما دارای مهارت های مناس��ب برای مدیریت 
نیازهای مشتریان تان است. هیچ نرم افزار و تکنولوژی جدیدی 
نمی تواند جایگزین مهارت های بد تیم خدمات به مش��تری 

شود. اما تیم فروش باید چه مهارت هایی داشته باشد. 
همدل��ی، صبر و انس��جام: برخی از مش��تریان همواره 
خوش��حال هس��تند، برخی دیگر کنجکاو و پر از سوال و 
اضطراب. کارکنان تیم فروش باید بدانند که با هر کدام از 

این مشتریان چگونه رفتار کنند. 
سازگاری: هر مشتری با مش��تری دیگر متفاوت است و 
خلق وخوی خاصی دارد. شما باید بتوانید در ابتدا مشتری را 
درک کنید، سپس دقیقا براساس شرایط او با او رفتار کنید. 
ارتباطات ش��فاف: دقیقا آنچه را که می خواهید بگویید 
به زبان آورید و مش��تری را درگیر کلمات پیچیده نکنید. 
همچنین به یاد داشته باشید که قبل از راضی شدن کامل 

مشتری ارتباط با مشتری را قطع نکنید. 
اخالق کاری: مش��تریان از کس��ی راضی خواهند بود که 
زمان کافی را برای وی اختصاص دهد و مشکلش را به طور 
کامل حل کند. اما ش��ما به عنوان تیم فروش باید مدیریت 
زمان داشته باشید و زمان زیادی را به یک مشتری اختصاص 

ندهید، درحالی که مشتریان دیگر در انتظار هستند. 
دانش: تیم فروش باید اطالعات دقیق و کافی از محصول 
داش��ته باشد، حتی اگر محصول شما بسیار فنی باشد، باید 
افرادی با دانش فنی و فروش استخدام کنید زیرا هر اطالعات 

کم یا اشتباهی در ذهن مشتری تأثیر بدی می گذارد. 
قوی بودن: تیم فروش باید روحیه ای بسیار قوی داشته 
باش��د و از هر بازخورد منفی به نفع خودش استفاده کند. 
آنها باید بتوانند غرور خود را ببلعند و کمک به مشتری را 

اولویت کاری خود قرار دهند. 
۲- به همه ارتباطات با مشتری دقت کنید

تجرب��ه بد مش��تری می  تواند در هر مرحل��ه  از چرخه 
محصول رخ دهد. عالوه بر اینکه سعی می کنید تیم فروش 
بهترین رابطه را با مش��تری برقرار کنند، به بخش دیگری 

که با مشتری در ارتباط هستند نیز توجه کنید. 
۳- تعامل و ارتباط با مشتری را تقویت کنید

حتی اگر تیم فروش شما مهارت های کافی برای ارتباط 
با مش��تری را داشته باشند، این موضوع تضمین نمی کند 
که مش��تریان بهترین تعامالت را با شما خواهند داشت، 

بنابراین موارد زیر را تمرین کنید.
گوش ک��ردن فعاالن��ه: بس��یاری از تیم ه��ای فروش، 
حرف های آم��اده ای دارند و آنها را برای هر کس��ی خرج 
می کنند. با این حال، گوش کردن به مش��تری یک اصل 
اساسی است و تیم های فروش باید به آن دقت کنند، چرا 
که خواسته های مشتری می تواند راهنمایی های بسیاری 

برای رشد آنها فراهم کند. 
اشتباهات خود را بپذیرید: اگر تیم شما اشتباهی را انجام داده 
است، آن را بپذیرید حتی اگر مشتری متوجه اشتباه شما نشده 
است، به او اطالع دهید و مسئولیت آن را بپذیرید. این موضوع 

اعتماد ایجاد می کند و سبب رشد کسب وکار شما می شود. 
پیگیری کنی��د: همانطور که گفتیم نباید قبل از اینکه 
مطمئن شوید مشکل مش��تری حل شده است، ارتباط با 
مش��تری را قطع کنید. عالوه بر این کار، شما باید پیگیر 

مشتری باشید تا مشکل دیگری برایش رخ ندهد. 
۴- استراتژی خدمات به مشتریان خود را توسعه دهید

اس��تراتژی خدمات به مش��تری متفاوت  از مهارت های 
برقراری ارتباط اس��ت. شما در ابتدا باید بتوانید استراتژی 

صحیحی برای خدمات به مشتریان خود تنظیم کنید. 
شخصی س��ازی: شخصی سازی در دنیای کنونی یکی از 
اصول اساس��ی بازاریابی است. مشتری باید احساس کند 
که شما برای شخص او ارزش گذاشته و اهمیت می دهید. 
در دسترس بودن: اگر اطالعات کافی از شما در اختیار 
مش��تری قرار داشته باشد، بیشتر به شما اعتماد خواهند 
کرد. بنابراین به مش��تری این اطمین��ان را بدهید که به 

سادگی می تواند به شما دسترسی داشته باشد. 
احت��رام ب��ه مش��تری: مش��تریان بزرگ تری��ن دارایی 
کسب وکارها هستند، بنابراین مطمئن شوید که به اندازه 

کافی برای آنها اهمیت و احترام قائلید. 
جامع��ه بس��ازید: مردم دوس��ت دارند عض��و گروه ها و 
جامعه ها شوند. برای همین، بس��یار عالی خواهد بود اگر 

بتوانید حس گروه را به آنها القا کنید. 
۵- ب�ه مش�تریان خ�ود راه هایی ب�رای برقراری 

ارتباط بدهید
نخستین گام این است که مشکالت را بیابید. مشتریان 
تنها کسانی هستند که می توانند در این راه به شما کمک 
کنند. با فرم های نظرس��نجی ، صفحه تماس با ما، ایمیل 
و… با مشتری در ارتباط باشید و به آنها انگیزه بدهید تا 

مشکالت خود را با شما در میان بگذارند. 
surveymonkey :منبع

کارگاه بازاریابیباشگاه مشتریان

بازاریابی خالق

رسیدن به وضعیت ظاهری نظیر لباس 
مرتب، کفش واکس زده و خوش بویی 
بسیار حائز اهمیت است. قبل از خارج 

شدن از منزل در آینه قدی، خود را نظاره 
کنیم تا نقصی در ظاهرمان نباشد. ظاهر ما 
نشانه باطن ما است. این برداشتی است 
که مشتری خواهد داشت. با ظاهر عالی، 
برداشت او را نسبت به خود شکل دهیم

امیر قمصری

 مائده همت



به اندازه کافی خوب باشید

مدی��ران باید به دنبال بهترین چیز ها برای خود 
و شرکت ش��ان باش��ند و این امر از اهمیت بسیار 
باالیی برخوردار است، به نحوی که توصیه می شود 
تا زمانی که نس��بت ب��ه توانایی های خود اطمینان 
حاصل نکرده ای��د، اقدام جدیدی نکنید. به همین 
خاطر است که همه شرکت ها چه در زمینه کاری 
و چه در زمین��ه محصوالت خود، آزمایش هایی را 
طراحی می کنند تا نس��بت به درس��تی کار خود 
کس��ب اطمینان کنن��د. برای مثال ش��رکت های 
تولید کننده گوشی های تلفن همراه، محصول خود 
را قبل از ورود به بازار تحت آزمایش های متفاوتی 
قرار می دهند. این امر از این منظر بسیار ضروری 
است که محصول معرفی شده بیانگر شرکت شما 
است و وجود نقص در آن باعث خواهد شد میزان 
اعتماد  به برند و ش��رکت ش��ما، به ط��رز غیرقابل 

باوری کاهش پیدا کند. 
همه م��ا این جمل��ه را بس��یار ش��نیده ایم که  
اعتمادس��ازی، زمان زی��ادی خواه��د گرفت، اما 
خ��راب کردن آن می تواند خیلی زود و یک ش��به 
روی ده��د. به همین خاطر الزم اس��ت همواره به 
اندازه کافی خوب باشید تا بتوانید در بازار بی رحم 
و به شدت رقابتی حال حاضر، حضوری قدرتمند و 

طوالنی داشته باشید. 

ایده
بسیاری از شرکت ها، موقعیت هایی را که ممکن 
اس��ت ب��ا آن رو به رو ش��وند، از قبل شبیه س��ازی 
می کنن��د تا ب��ه این آگاهی برس��ند که ش��انس 
موفقیت  آنها در صورت حضور به چه میزان خواهد 
بود. بدون شک انجام این کار بسیار ضروری بوده 
و هر ش��رکتی بای��د چنی��ن کاری را انجام دهد. 
اهمی��ت این موضوع خصوصاً زمانی بارز می ش��ود 
که قصد رقابت با ش��رکتی دیگ��ر را دارید. تحت 
این شرایط الزم است  قبل از اعالم آن از موفقیت 
ی��ا عدم موفقیت خود اطمین��ان حاصل کنید، در 
غیر این صورت موفقیت شما تضمین نشده خواهد 
بود و ممکن است هر لحظه غافل گیر شوید. با این 
ح��ال این امر به این معنا نیس��ت که با قوی تر از 
خود وارد رقابت نشوید، بلکه منظور این است که 
باید بدانید حرکت رو به جلوی شما چه تأثیری در 
میزان موفقیت ش��رکت خواهد داش��ت. در برخی 
موارد رقابت حتی اگر منجر به شکست شما شود، 
اوضاع شرکت را سروسامان خواهد داد. مثال بارز 
این امر تیم های فوتبال هس��تند. اگرچه ش��انس 
رقابت تیم های کوچ��ک در برابر غول های جهانی 
و بزرگ با جمعی از س��تارگان بس��یار پایین است 
اما همین رقابت اگر با تالش ش��ما همراه باش��د، 
نه تنه��ا خود را به عنوان تیمی تازه نفس و جنگنده 
معرفی خواهید کرد، بلکه پیشنهادات برای خرید 
بازیکنان ش��ما باال خواهد رفت و اسپانسر های به 

مراتب بهتری سراغ تان خواهند آمد.
 تحت این ش��رایط باخت ش��ما دیگر تنها یک 
س��وی قضیه اس��ت و با نگاهی عمیق پی  خواهید 
برد که حتی از شکس��ت خود توانسته اید موفقیت 
زیادی را کس��ب کنید. با این ح��ال برای این امر 
باید از قبل برنامه ریزی مناس��بی ک��رد تا بتوانید 
از فرصتی که به دس��ت آمده، نهایت اس��تفاده را 

به عمل آورید. 
س��رجان هاروی جونز، رئیس اس��بقICI، بیان 
می کند ک��ه بهترین بودن امری مطلق نیس��ت و 
نبای��د برای آن خ��ود را با دیگران مقایس��ه کرد. 
درواقع او بیان می کند که ش��ما در رقابت با هیچ 
کسی قرار ندارید و تصور این امر تنها باعث ایجاد 
فش��ار روی ش��ما و در نهایت کل شرکت خواهد 
شد. تنها رقیب شما خود شما هستید و الزم است 
هم��واره از آنچه بودید بهتر باش��ید. بدون ش��ک 
همی��ن رو به جلو حرکت کردن ش��ما موفقیت را 

به همراه خواهد داشت.
 ب��ا این حال اگر بخواهی��د میزان موفقیت خود 
را دائم با دیگران مقایس��ه کنی��د، در صورتی که 
امکان��ات الزم برای رس��یدن به آن س��طح را در 
اختیار نداشته باش��ید، تنها به خود و افراد حاضر 
در ش��رکت فش��ار بیهوده وارد خواهی��د کرد زیرا 
می��زان موفقی��ت آن ش��رکت با توج��ه به پیش 
نیازهای��ی صورت گرفته اس��ت که آنه��ا در خود 
داش��ته اند و اگر شما فاقد آنها باشید نباید خود را 
مستحق رسیدن به آن س��طح از موفقیت بدانید. 
ای��ن امر منجر به این خواهد ش��د ک��ه خود را از 
فرصت رسیدن به موفقیت های قابل دسترس دور 

سازید و به فردی حریص تبدیل شوید. 
درواقع بهتر است قبل از تالش برای رسیدن به 
موفقیتی، خود را در معرض آزمایش قرار دهید و 
اگر ش��انس کمی برای خود قائل هستید به دنبال 
اهداف دیگری بروید و بعد ها که پیشرفت کردید، 

تالش خود را برای رسیدن به آن انجام دهید.

آنچه در عمل باید انجام دهید
- در معرف��ی محصول دو نکته از اهمیت باالیی 
برخ��وردار اس��ت؛ کیفیت محصول تولید ش��ده و 
زمان معرفی و روانه بازار کردن، که هردو آن باید 
به قدر کافی خوب باشند تا موفقیت را نصیب تان 

کنند. 
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درم��ورد رهب��ری زنان س��ه 
عقیده متداول وجود دارد؛
1- زنان ناتوان هستند

 2- زنان عالقه ای به رهبری 
ندارند

 3- زن��ان ه��م توانمندند و 
هم عالقه مند ب��ه رهبری، ولی 
س��قف های شیش��ه ای، یعن��ی 
موانع نامرئی حرفه ای و شغلی 
از  کلیش��ه ای  تبعیض ه��ای  و 

رشدشان جلوگیری می کند. 
 ،chetorس��ایت گزارش  به 
میهن شیفتگان  )شوونیست ها( 
و محافظه کاران، طرفدار عقیده 
نخست هستند. فمینیست ها از 
عقیده سوم استقبال می کنند و 
میانه روه��ا گزینه دو را ترجیح 
می دهن��د. ام��ا واقعی��ت ام��ر 
چیست؟ کدام بُعد از نظر همه 
این افراد جا مانده اس��ت؟ با ما 
همراه باشید تا رهبری زنان را 
از زوایای مختلف بیشتر و بهتر 

بررسی کنیم. 

دلیل نابرابری جنسیتی 
برای رهبری زنان

نابراب��ری  اصل��ی  دلی��ل 
جنس��یتی در بح��ث مدیریت 
تمایزبخش��ی  در  ناتوانی  زنان، 
و  اعتماد به نف��س  می��ان 
شایس��تگی اس��ت. به طور کلی 
همه ما با اشتباه گرفتن اعتماد  
به  نفس با شایس��تگی و لیاقت، 
اینطور می پنداری��م که مردان 
بهت��ری  رهب��ران  و  مدی��ران 
هس��تند. وقتی بحث توانمندی 
در مدیری��ت و رهب��ری پیش 
کشیده می شود، معموال برتری 
مردان نس��بت به زنان، صرفا در 
غرور و جلوه اعتماد به نفس آنها 

در مدیریت است. 
بعض��ا   ویژگی ه��ا  ای��ن 
ی��ا  »جذابی��ت«  »کاریزم��ا« 
معرفی می ش��ود و این مسئله 
باعث اشتباه  گرفته شدن چنین 
اموری ب��ا ظرفیت های رهبری 
و توانمن��دی واقعی می ش��ود. 
این تفکر اش��تباه و سوءتفاهم 

نه غرب و ش��رق می شناس��د و 
نه اروپا و آس��یا و متأسفانه در 

سراسر دنیا رایج است. 
مطالع��ات نش��ان می دهن��د 
رهبر،  برگزیدن  ب��رای  گروه ها 
انتخاب  ب��ه  گرایش��ی طبیعی 
بااعتم���اد ب��ه نفس،  ف���ردی 
خودش��یفته  و  متکی به خ��ود 
دارند. البته میزان این ویژگی ها 
در زنان و مردان متفاوت است. 
فروید معتقد اس��ت اعضای هر 
گ��روه، به ای��ن دلی��ل فرآیند 
انتخاب رهبر را دنبال می کنند 
خودش��یفتگی  ویژگی های  که 
پنهان درون خ��ود را در رهبر 

منتخب، متجلی می بینند. 
ازاین رو اعض��ای گروه با ابراز 
ش��یفتگی ب��ه رهب��ر برگزیده، 
غیرمستقیم،  به طور  درحقیقت 

نوعی ش��یفتگی به خود 
را ب��روز می دهن��د. این 
معم��وال  ستایش��گران 
ک��ه  هس��تند  کس��انی 
حس خودش��یفتگی در 
آنها زی��اد م��ورد توجه 
ق��رار نگرفت��ه اس��ت و 
به خاطر سعادتمندی، به 
خود،  ایده آل  نمونه های 
غبطه  رهب��ران  یعن��ی 

می خورند. 

رهبری زنان در برابر 
رهبری مردان

واقعی��ت ای��ن اس��ت که در 
این  ب��ر  سراس��ر دنیا م��ردان 
باورن��د ک��ه از زن ه��ا برت��ر و 
باهوش ترن��د. درحقیقت رابطه 
می��ان »اعتمادبه نفس مفرط و 
اس��تبداد« با  »توانایی رهبری، 
یعنی توانای��ی ایجاد و حمایت 
الهام بخش��ی  و  کارا  تیم��ی  از 
کنارگذاش��تن  برای  پیروان  به 
ب��رای  خودخواه��ی و ت��الش 
کسب منافع گروهی« رابطه ای 

معکوس است. 
ی��ا  سیاس��ت  ورزش،  در 
مهم ترین  فروتنی  کس��ب و کار، 
ویژگ��ی مدی��ر و رهب��ر گروه 

تلقی می شود و جالب است که 
بن��ا به طبیعت ی��ا تربیت، این 
ویژگی در زنان بسیار بیشتر از 
مردان است. برای مثال، هوش 
محرکه  موت��ور  که  احساس��ی 
رفتاره��ای فروتنانه اس��ت، در 
زن��ان بیش��تر از م��ردان دیده 

می شود. 
پژوهشی کمی روی 23هزار 
نف��ر ب��ا 2۶ فرهن��گ مختلف 
ب��ا ه��دف بررس��ی تفاوت های 
نشان  در ش��خصیت  جنسیتی 
داد زنان حساس تر، بامالحظه تر 

و فروتن تر از مردان اند. 
این پژوه��ش نتایجی خالف 
تصور عمومی داشته است. سایر 
مطالع��ات نیز نش��ان می دهند 
مردان در نق��اط مختلف دنیا، 
و  خطرپذیرت��ر  مس��تبدتر، 

خودبین تر از زنان هستند. 
درمورد  نی��ز  متناقضی  نکته 
دارد؛  وجود  مردان  ویژگی های 
هم��ان ویژگی های��ی که باعث 
صعود مردان به رده های باالی 
مدیری��ت و رهبری می ش��وند، 
عاملی ب��رای س��قوط آنها نیز 

هستند.
 درحقیق��ت آنچ��ه موج��ب 
رس��یدن ب��ه جای��گاه رهبری 
ب��رای  می ش��ود،  مدیری��ت  و 
حف��ظ آن مفید نخواه��د بود. 
رون��د،  ای��ن  براس��اس  البت��ه 
افراد شایس��ته تر از رسیدن به 
موقعیت های بهتر جا می مانند. 
بااین اوص��اف جای ش��گفتی 

و غافلگیری نیس��ت که تصویر 
افس��انه ای از رهب��ران، تصویر 
ف��ردی اس��ت ب��ا اخت��الالت 
خودشیفتگی  مانند  شخصیتی 
)نمون��ه آن پوتی��ن و اس��تیو 
جاب��ز اس��ت( یا ف��ردی دارای 
)مانن��د  نمایش��گر  ش��خصیت 
ریچارد برانسون یا استیو بالمر( 
ی��ا ویژگی های ماکیاولیس��تی 
مانند رهبران در سطوح فدرال. 
نکته قابل تأمل و ناراحت کننده 
ویژگی ها  ای��ن  که  اینجاس��ت 
نماین��ده ویژگی های الزم برای 
مدیری��ت و رهب��ری نیس��تند 
و وجودش��ان مان��ع موفقی��ت 

مدیران عادی خواهد شد. 
رهب��ران  بیش��تر  درواق��ع 
سیاسی یا اقتصادی محکوم به 

شکست هستند. 
بیشتر ملت ها، شرکت ها 
س��ازمان ها  و  جوام��ع  و 
مدیری��ت  ضع��ف  ب��ا 
ای��ن  رو ب��ه رو هس��تند و 
ضع��ف، در درآم��د آنه��ا، 
مشروعیت ش��ان نزد مردم 
مدیریت شان  مدت زمان  و 
نمود می یابد و شهروندان، 
مردم و وابستگان به حیطه 
رهبری آنها را تحت تأثیر 

قرار می دهد. 
حال با تمام این تفاسیر 
به این نکته دقت کنید؛ در 
شرایطی که وضعیت مدیریت و 
رهبری به دس��ت چنین افرادی 
است و دس��ت زنان از رسیدن 
به چنین جایگاهی کوتاه است، 
چ��ه کس��انی ب��رای رهبری و 
مدیریت، شایس��ته ترند؟ بیشتر 
ویژگی ه��ای رفت��اری  که برای 
رهبری مؤثر مورد نیاز اس��ت، 
در اف��رادی دیده می ش��ود که 
نمی توانند دیگران را با استعداد 
مدیریتی خود تحت تأثیر قرار 
دهن��د. ای��ن مس��ئله در زنان 

بیشتر رخ می دهد. 
نش��ان  مختل��ف  مطالع��ات 
می دهند زنان بیش��تر از مردان 
از اس��تراتژی های رهبری مؤثر 

بررسی های  در  می گیرند.  بهره 
کلی و پژوهش ها مشخص شده 
اس��ت که زنان بیشتر از پیروان 
خ��ود غ��رور و احترام کس��ب 
می کنن��د، دیدگاه ه��ای آنها را 
به طور مؤثر بررس��ی می کنند، 
ب��ر  و  تقوی��ت  را  زیردس��تان 
کارشان نظارت می کنند و حل 
مسئله را به شکلی منعطف تر و 
)تمام  پی��ش می برند.  خالق تر 
این ویژگی ها متعلق به ش��یوه 

رهبری است.(
در مقاب��ل، م��ردان ارتب��اط 
برقرار  زیردس��تان  ب��ا  کمتری 
کمت��ر  را  آنه��ا  و  می کنن��د 
خوب ش��ان  عملکرد  به خاط��ر 
به هرحال  می کنن��د.  تش��ویق 
قطعی��ت  از  مطالع��ات  ای��ن 
صددرصد برخوردار نیس��تند و 
تنها با رسیدن به صحت کامل 

می توان به آنها استناد کرد. 

کالم آخر
ک��ه  اس��ت  ای��ن  واقعی��ت 
از موانع رش��د زنان  بس��یاری 
برداشته شده است، اما مشکل 
بزرگ تر، فقدان س��دها و موانع 
حرف��ه ای برای م��ردان ناالیق 
اس��ت. واقعیت این اس��ت که 
م��ا به دنبال براب��ری رهبری با 
اس��تفاده از اصول روان شناسی 
هس��تیم؛ اصولی که در مقایسه  
میان زن��ان و م��ردان، زنان را 
به خاطر شایستگی های شان نقد 
می کند و به مردان مجال رشد 

و رهبری می دهد.
 درواقع توزیع س��هم رهبری 
و مدیریت نیازمند حفظ برابری 
و عدال��ت در نگاه اس��ت و نباید 
با علم و قان��ون خاصی پیگیری 
و س��نجیده ش��ود. ه��دف باید 
انتخاب افرادی باش��د که تواناتر 
و شایس��ته ترند، یعن��ی نگاهی 
فراجنسیتی که در آن افراد الیق 
ارج نهاده می ش��وند. اگر چنین 
نباش��د، این وض��ع در نهایت به 

ضرر همه تمام خواهد شد. 
hbr. org :برگرفته از 

نگاهی به رهبری زنان و مقایسه آن با رهبری مردان

کارتابل کلید

 قانون هشتاد بیست 
و اصل حاشیه برد

قانون پارتو به قانون هشتاد بیست نیز معروف است. 
به گزارش مکتب نوین، این قانون در تمام زمینه ها از 

جمله فروش صدق می کند. 
قانون هشتاد بیست چه می گوید؟ 

می گوید 20درص��د فروش��ندگان، 80درصد درآمد 
را ب��ه خود اختصاص می دهن��د و 80درصد بعدی تنها 
20درصد درآم��د را ایجاد می کنند. تصمیم بگیرید که 

جزو 20 درصد باشید. 
جالب است بدانید که 20 درصد از 20 درصد درآمد 
باالتر هس��تند یعنی 4درصد از کل فروشندگان بسیار 
ویژه محس��وب می شوند. شما باید تصمیم بگیرید جزو 
4 درصد باش��ید. در این صورت دیگر هرگز نگران پول 

نخواهید بود. شما به اندازه کافی پول خواهید داشت. 
هدف شما باید این باشد که ابتدا در جمع 20درصد 

و سپس 4 درصد باشید. 
اش��خاصی که در 20 درصد اول قرار دارند، 1۶ بار از 
متوس��ط کسانی که در 80 درصد قرار دارند پردرآمد تر 

هستند. 
و طبق همین قانون هش��تاد بیست اشخاصی که در 
4 درص��د باالتر قرار دارند، 1۶ بار از متوس��ط کس��انی 
ک��ه در 20 درصد قرار دارند پر درآمد تر هس��تند؛ این 

حیرت انگیز است.
گاه تفاوت های کوچک و جزئی می تواند تفاوت عظیم 
در نتایج ایجاد کند. به این اصل »اصل حاش��یه برد« یا 

»اصل لبه پیروزی« می گویند. 
تفاوت اف��راد باال و پایین ناش��ی از تفاوت عظیم در 
اس��تعداد و توانمندی آنان نیس��ت، اغلب باید تفاوت را 

در موارد جزئی مشاهده کرد.
آیا اس��بی که در یک مسابقه فقط یک بینی از اسب 
دوم پی��ش می افت��د و 10 برابر جایزه می گی��رد واقعاً 
10برابر سریع تر از اس��ب دوم دویده است؟ نه  فقط به 
 ان��دازه یک بینی! و این تفاوت جزئی اختالف بزرگی را 

موجب شده است. 
آن  یک بینی شغل خود را کشف کنید. 

آیا آن تفاوت جزئی از توانمندی شما ناشی نمی شود؟ 
آیا آن تفاوت جزئی از تالش ش��ما برای بهتر ش��دن 

ناشی نمی شود. 
فراموش نکنید که هیچ کس با توانمندها متولد نشده 

است. 
کافی است اندکی بهتر شوید و در زمینه های کلیدی 
حس��اس تفاوت اندکی ایجاد کنید. همین تفاوت اندک 

است که شما را به سمت بهتر شدن پیش می برد. 
زمانی تصور بر این بود که خانواده مناسب، تحصیالت 
باال، ارتباطات خاص و نمرات خوب در مدرس��ه عوامل 

موفقیت هستند. 
اما پژوهش��گران به این نتیجه رسیدند که افرادی که 
از همه امکانات بی بهره بودند امروز در اوج قرار دارند. 

مه��م این اس��ت که در درون ش��ما چ��ه می گذرد، 
ح��وادث بیرون اهمی��ت چندانی ن��دارد؛ موفقیت یک 

موضوع ذهنی است. 
اگر قرار است ساختمان محکم و بلندی بنا شود الزم 

است پایه ها و ستون هایش گودتر قرار بگیرد. 
هر چه علم و اطالع و دانش و مهارت ش��ما بیش��تر 

باشد زندگی بهتری بنا خواهید کرد. 
اگر کس��ی از شما بهتر اس��ت به این دلیل است که 

بیش از شما از توانمندی خود استفاده کرده است.
راسل می گوید بهترین چیزی که ثابت می کند کاری 
شدنی است این است که کسی دیگر آن را انجام دهد. 
ش��ما می توانید با کمی بهتر بودن رقیبان بی شماری 

را پشت سر بگذارید. 
ش��ما می توانید با اس��تفاده از قانون هشتاد بیست و 
اصل حاش��یه برد به موفقیت ش��غلی برسید و در شغل 

خود حرفی برای گفتن داشته باشید. 

توزیع سهم رهبری و مدیریت 
نیازمند حفظ برابری و عدالت در 
نگاه است و نباید با علم و قانون 
خاصی پیگیری و سنجیده شود. 
هدف باید انتخاب افرادی باشد 
که تواناتر و شایسته ترند، یعنی 

نگاهی فراجنسیتی که در آن 
افراد الیق ارج نهاده می شوند

مترجم: امیرآل علی

کسب وکار خالق

برپایی کالس های سرگرمی - امروزه والدین به دنبال پرورش همه جانبه  فرزندان شان هستند و حاضرند به خاطر آن هزینه کنند. 
این امر منجر به تولد یک ایده  کسب و کار خوب به نام کالس های سرگرمی خواهد شد. بر اساس مهارت هایی که دارید، می توانید 

کالس هایی موسیقی، صنایع دستی و ... برگزار کنید.
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اپ��ل در حال حاضر باارزش ترین کمپانی دنیاس��ت، ام��ا چگونه می تواند به 
شرکتی یک تریلیون دالری تبدیل شود؟ 

چندی پیش اپل نتایج مالی س��ه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ خود را منتشر کرد. 
مثبت بودن گزارش و احتمال موفقیت آیفون جدید، باعث ش��د سهام اپل به 
رکوردی جدید دس��ت پیدا کند. در حال حاض��ر، ارزش بازار اپل بالغ بر ۸۰۰ 
میلیارد دالر برآورد شده و این سهام در سال جاری میالدی ۳۵درصد افزایش 
یافته اس��ت. اگر پیش بینی  اپل درس��ت از آب درآید، آیا ممکن اس��ت اپل به 
شرکتی یک تریلیون دالری تبدیل شود؟ گرچه اپل موفقیت زیادی در عرضه 

عمومی دارد، اما هنوز باید برخی کارها را انجام دهد تا به این ارزش برسد. 
اپل با داش��تن صدها میلیارد دالر ذخیره پولی و احتماال در طول س��ه ماهه 
آینده با معرفی آیفون جدید، ممکن اس��ت زودتر از زمان پیش بینی ش��ده، به 
ارزش ی��ک تریلیون دالر برس��د. در ادامه به برخ��ی از عواملی می پردازیم که 

می توانند به موفقیت اپل در رسیدن به ارزش یک تریلیون دالر کمک کنند. 
عرضه یک آیفون موفق

آیفون هسته اصلی تجارت اپل را تشکیل می دهد. با آیفون می توانید به اینترنت 
متصل شوید، از سرویس های آنالین استفاده کنید و در کل، آیفون کانال ارتباطی 
اصلی شما با همه دنیاست. اما با اینکه تقریباً به مراحل نهایی تکامل گوشی های 
هوشمند نزدیک شده ایم، اپل باید ظاهر و طراحی جدیدی برای آیفون برگزیند. 
اپل کارب��ران سرس��ختی دارد؛ زمانی که ش��رکت های دیگر در ح��ال آزمایش 
تجربه های جدید هستند، اپل باید صبر کند و زمانی که شرکت ها این تجربه ها را 
در گوش��ی های خود استفاده کردند، بهترین ها را در اختیار کاربرانش قرار دهد. 
می توانید اس��تدالل کنید که تا قبل از iOS 7، اپل نیازی نداش��ت که کل رابط 
کاربری را بازطراحی کند، اما مش��تریان انتظار بیشتری داشتند و می خواستند 
رابط کاربری جدیدی تجربه کنند. اپل دیر وارد بازار گوشی های با نمایشگر بزرگ 
شد، اما زمانی که آیفون با نمایشگر بزرگ را عرضه کرد، آن قدر این گوشی مورد 

استقبال قرار گرفت که چندین فصل مالی سودآور برای اپل رقم خورد. 
تبدیل آیفون به یک هاب با گسترش محصوالت جانبی

اپل وارد حوزه هایی به غیر  از گوشی هوشمند شده است و محصوالتی مانند 
اپ��ل واچ و هوم پاد تولید می کند. با عرضه محصوالت جدیدی همچون هوم پاد 
و ایرپاد، اپل قادر خواهد بود کاربران را درون اکوسیس��تم iOS نگه دارد. همه 
این محصوالت وابسته به گوشی هوشمند اپل  )آیفون( هستند و از آنجایی که 
تجربه کاربری محاسباتی در حال انتقال به محیط های غیر متمرکز مانند گجت  
پوشیدنی، دستیار صوتی و... است، اپل می تواند ادعا کند که آیفون قادر است 
به عن��وان مرکزی برای این محصوالت عمل کند. این موضوع باعث می ش��ود 
افراد مجبور باشند هاب  )در اینجا آیفون( را بخرند و در نتیجه آیفون روزبه روز 
قدرتمندتر می شود. در نتیجه، تجربه های کاربری جدید ممکن است به جنبشی 
تبدیل شوند که نحوه تعامل ما را با اینترنت تغییر دهد. بااین حال، آیفون هسته 

اصلی تجارت اپل خواهد بود. 

گسترش محصوالت جانبی حتی اگر مشتریان کمی داشته باشند
اپل همواره در کنار آیفون محصوالت دیگری نیز تولید می کند؛ هر محصول 
جانبی که بتواند سودآور باشد، بر ارزش اپل می افزاید. تغییر جهت یک شرکت  
)به عنوان مثال، تبدیل ش��دن از یک کمپانی تولیدکننده گوش��ی هوشمند به 
ی��ک کمپانی اینترنتی( نیاز به ارزیابی های زی��ادی دارد. به عنوان مثال، گوگل 
برای مدت کوتاهی به پرارزش ترین شرکت دنیا تبدیل شد، اما دوباره به جایگاه 

پیشین خود به عنوان یک شرکت تبلیغاتی برگشت. 
آمازون و گوگل هر کدام س��عی دارند محصوالت جانبی خود را گس��ترش 
دهند. آمازون جایی است که شما خرید می کنید و می توانید این کار را استفاده 
از سرویس الکسای آمازون نیز انجام دهید و حتی شاید اسپیکر هوشمند اکوی 
آمازون را نیز خریداری کنید. در گوگل می توانید جست وجو کنید؛ اگرچه گوگل 
اندروید را توسعه می دهد، اما مانند اپل تولیدکننده گوشی یا اصطالحا سازنده 

س��خت افزار نیست. هر س��رویس یا محصولی که بتواند کاربر را در اکوسیستم 
حفظ کند، می تواند به ارزش آن شرکت بیفزاید. 

سرویس ها می توانند سودآور باشند، اما موفقیت محصول هوم پاد در ازای ارائه 
سرویس های متفاوت است. اپل برای اینکه بتواند کاربران را مجاب به استفاده از 
این محصوالت سخت افزاری کند، باید محتوای زیادی مانند موسیقی خریداری 
کند؛ چون صرفاً وجود یک محصول سخت افزاری باعث نمی شود که کاربران به 
س��مت یک اکوسیستم خاص متمایل شوند. اپل با معیارهای متفاوتی قضاوت 
می شود و همیشه از مجموع بخش هایی که دارد، بزرگ تر است، اما هر کدام از 

این بخش ها می توانند برای اپل ارزش اضافه ایجاد می کند. 
ایجاد بخش سرویس  با ارزش زیاد

اپل در این زمینه برتری زیادی دارد؛ چون محتوای زیادی در اکوسیستمش 
دارد. یکی از مزیت های س��اخت چنین سیستمی این است که می تواند به طور 

سیستماتیک رش��د کند. برخی موارد همچون محتوای انحصاری می تواند به 
استفاده کاربر وابسته باشد، اما اپل قدرت و نفوذی دارد که می تواند این سیستم 
را هدایت کند. همانطور که فیس بوک توانس��ت تنها با هدایت افراد به س��مت 
فیس بوک مسنجر، اکوسیستم پیام رسانی عظیمی ایجاد کند؛ اپل نیز می تواند با 
محصوالتی همچون اپل موزیک، چنین کاری را تکرار کند. ممکن است اپل در 
چند فصل مالی عملکرد خوبی نداشته باشد، اما همیشه درآمدی خواهد داشت 
که می تواند به آن متکی باشد. به عنوان مثال می توانید آمازون را در نظر بگیرید 
که بخش خرده فروش��ی آنالین آن شاید یکی از کمترین حاشیه های سود در 
دنیا را داش��ته باش��د، اما بخش پردازش ابری آن به رشد خود ادامه می دهد و 
در حقیقت، تنها بخشی از آمازون است که سوددهی دارد. آمازون می تواند در 
ارائه گزارش مالی به سرمایه گذاران، به مجموعه کسب وکارهای خود اشاره کند 
که در آینده هر کدام می تواند درآمدی بیش از یک میلیارد دالر داشته باشد. 

اپل دوست دارد بگوید که درآمد بخش سرویس هایش، در آینده به اندازه یکی 
از حاضران در لیس��ت ۱۰۰ شرکت بزرگ مجله فورچن خواهد بود. این حرف 
چندان دور از واقعیت نیست، چون تقریباً هر توسعه دهنده ای، اپلیکیشن خود 
را برای اکوسیستم اپل توسعه می دهد و به عالوه، اپل قادر است سرویس هایی 
همچ��ون اپل موزیک عرضه کند که همیش��ه عملکرد خوب��ی دارند. اگر این 
س��رویس ها بتوانند به رش��د خود ادامه دهند یا حتی عملکرد بهتری داش��ته 

باشند، به طور تدریجی به ارزش اپل افزوده می شود. 
فاصله گرفتن از وال استریت

این نکته بسیار مهم است، چون اپل همیشه هدفی بزرگ برای سرمایه گذاران 
بوده است. بس��یاری از این سرمایه گذاران قادر نیستند استراتژی اپل را تغییر 
دهند، اما سرمایه گذاران فعالی همچون کارل آیکان، در سال ۲۰۱۳ اپل را وادار 
کردند که پول بیشتری به سهامداران پرداخت کنند. اپل برای اینکه به ارزش 
یک تریلیون دالر برسد، باید در همه این موارد برتر باشد. افزودن ۲۰۰ میلیارد 
دالر به ارزش اپل چندان عجیب نیست؛ اما چندان کار آسانی نیز نخواهد بود. 
افزایش ارزش سهام اپل در این هفته ممکن است مقدمه ای برای فصل بعدی 
مالی باشد. اپل یا باید بتواند تجارت های باارزشی به خود اضافه کند؛ یا مجبور 

می شود خود را به عنوان یک شرکت، مورد بازاندیشی و تجدیدنظر قرار دهد. 
در نهایت باید گفت اپل تا رس��یدن به ارزش یک تریلیون دالر فاصله دارد. 
ش��رکت ها ممکن اس��ت به هر دلیلی دچار مشکالت مالی شوند. شاید سال ها 
پیش این سوال مطرح بود که آیا اپل به بزرگ ترین شرکت دنیا تبدیل می شود 
یا نه. اصوالً با توجه ها به افشاگری هایی که تابه حال در مورد آیفون بعدی انجام 
شده اس��ت، تقاضای زیادی برای آن وجود دارد. این تقاضای زیاد به رشد اپل 
کمک زیادی خواهد کرد. اپل به بزرگ ترین شرکت دنیا تبدیل شده و حاال وقت 
پرس��یدن این سوال است که آیا اپل واقعاً به ارزش یک تریلیون دالر می رسد؟ 

شاید جواب این سوال در فصل بعدی مالی نهفته باشد. 
TECHCRUNCH :منبع

اپل چگونه می تواند به شرکتی یک تریلیون دالری تبدیل شود؟ 
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اخبار

 اصفهان – قاس�م اس�د -  به میزبانی ش��ركت پااليش نفت 
اصفهان، حدود 400 ورزش��کار دختر  زير 17 س��ال  از شركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران،  در 6 رش��ته ورزش��ی  به 
رقابت پرداختن��د.  به گزارش روابط عمومی ش��ركت پااليش نفت 
اصفهان  ، فرزندان ورزش��کار  دختر زير 17 س��ال   ش��ركت هاي 
زير مجموعه پااليش و پخش از سراس��ر كشور با حضور در شهرك 
شهید محمد منتظري طي  7 روز در رشته های بدمینتون، شطرنج، 
بسکتبال، والیبال، شنا و تنیس روي میز  به رقابت پرداختند. رئیس 
س��تاد برگزاري مسابقات درخصوص روند مس��ابقات  اظهار كرد: به 
دنبال ابالغ برگزاري مس��ابقات به اين  ش��ركت، پااليشگاه اصفهان  
 ب��ا رويکردي فرهنگ��ي،  در كنار اجراي صحی��ح، دقیق، توجه ويژه

 به  زمان بندي  و موثر مس��ابقات، به منظور اطالع رساني،  كتابچه 
اي كام��ل) ش��امل موضوع��ات فرهنگي، اعتقادي،  معرفي  ش��هر، 
مشاهیر، نقشه اصفهان و پااليشگاه ،  معرفي مختصري از  پااليشگاه 
اصفهان ، معرفي كادر اجرائي مس��ابقات، برنامه و جدول زمانبندي 
مس��ابقات، محل و زمان برگزاري مس��ابقات، محل و زمان برگزاري 
جلسات افتتاحیه و اختتامیه، برنامه غذايي و ساعت سرو غذا، برنامه 
و زمان اجراي برنامه هاي فرهنگي( طراحي  و چاپ نمود و در اختیار 

سرپرستان، مربیان و تمام ورزشکاران و همکاران مرتبط با برنامه ها 
قرار داد. در اين كتابچه همچنین مسابقه اي فرهنگي نیز درج شده 
بود كه در مراس��م اختتامیه ها، به بهترين پاسخ ها جايزه اهداء مي 
گرديد.  جهانگیر زنگنه با اشاره به حجم گسترده و تعداد ورزشکاران 
و میهمانان حاضر در مسابقه تصريح نمود: در جهت  صرفه جويي و 
عمل به شعار "اقتصاد مقاومتي" سعي نموديم  به جاي كرايه هتل 
در اصفهان، با بهره گیري كامل از ظرفیت هاي موجود شهرك شهید 
محمد منتظري و طي برنامه ريزي هاي منظم،  شرايط  را به گونه اي 
مهیا  نمايیم  كه خدمات  میهمانسراهاي شهرك مشابه  خدمات هتل 

هاي  شهر باشد  و با تهمیداتي همچون سرويس اياب و ذهاب و تعبیه 
سه وعده غذايي مطلوب در باشگاه شهرك، رضايت خاطر ورزشکاران، 
تمام مسئولین ،سرپرستان و ...  را فراهم نمايیم. وي از اعطاء  هديه 
به  بانوان ورزشکار با حجاب برتر نیز  خبر داد و اعالم نمود: با هدف 
تش��ويق و  بهره گیري از حجاب برتر)چادر(در اختتامیه مس��ابقات، 
هداياي نفیس  وارزش��مندي به برترين هاي اين دوره از مس��ابقات 
اعطای گرديد. در ضمن براي تمام تیم هاي ورزشي برنامه فرهنگي 
بازديد از آكواريوم اصفهان برنامه ريزي و اجرا گرديد. جهانگیر زنگنه 
با بیان اينکه در اين دوره از مسابقات  تمام  هم ما در جهت  دعوت 
از داوران ملی هیات های ورزش��ی اين رشته ها  و برگزاري  مسابقات 
منطبق بر  استانداردهای فدراسیونهاي ورزشي و دستورالعمل هاي 
وزارت نفت بود، تاكید  كرد:  ورزشکاران  بر اساس جدول زمانبندی 
تقويم ورزشی شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران 
از 16 م��رداد ت��ا 23 مرداد،  میهمان ش��ركت پااليش نفت اصفهان 
بودند. رئیس س��تاد برگزاري مسابقات اذعان نمود: با اتمام هر رشته 
از مسابقات ورزشی ، طي برگزاری مراسم اختتامیه با حضور مسئولین 
تیم ها  و تیم های ورزشی ، در سالن همايش شهرك، ضمن معرفی 

برگزيدگان، به ايشان  جوايزی به رسم يادبود تقديم شد.

تبریز - اس�د فالح- رئیس روابط عمومی ش��ركت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ايران به همراه معاون فنی عملیاتی 
و رئیس روابط عمومی منطقه آذربايجان ش��رقی از انبار نفت 
شهدای پخش تبريز بازديد كرد. به گزارش خبرنگار ما در تبريز 
به نقل از روابط عمومی منطقه آذربايجان شرقی، فاطمه كاهی 
رئیس روابط عمومی ش��ركت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ايران در بازديد از انبار نفت ش��هدای پخش تبريز، در يادمان 
شهدای اين منطقه حضور يافته و ضمن نثار فاتحه به روح مطهر 
شهدای گرانقدر نسبت به مقام واالی اين عزيزان ادای احترام 
نمود. رئیس روابط عمومی ش��ركت ملی پخش فرآورده های 

نفتی ايران در ادامه از واحد های مختلف  انبار نفت ش��هدای 
پخش تبريز بازديد و از نزديک با فضای كاری و كاركنان خدوم 

و زحمتکش اين انبار آشنا گرديد. در پايان بازديد، علی حقدار 
معاون فنی و عملیاتی منطقه نیز طی جلس��ه جمعبندی در 
س��تاد انبار نفت شهدای پخش تبريز با ارائه گزارشی اجمالی 
از عملکرد س��وخت رسانی منطقه آذربايجان شرقی و فرآيند 
سوخترسانی از اين انبار گفت: انبار نفت شهدای پخش تبريز 
از جمله چهار انبار ذخیره سازی سوخت در منطقه آذربايجان 
ش��رقی می باشد كه به لحاظ موقعیت حساس، كوهستانی و 
صعب العبور بودن مناطق روستايی نقش مهمی را در چرخه 
تأمین و توزيع س��وخت در منطقه و شمالغرب كشور برعهده 

دارد.

س�اری - دهقان - مس��ئول روابط عمومی ش��ركت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : كارگاه آموزشی خبر نويسی ، 
اخالق حرفه ای و آشنايی با عملکرد منطقه ساری با حضور خبرنگاران 
و رابطین روابط عمومی منطقه ساری به همت روابط عمومی برگزار شد. 
عباس خلیل پور مسئول روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ساری در شروع آموزش دو روزه خبرنگاران كه به مناسبت 
بزرگداشت روز جهانی خبرنگار در منطقه ساری برگزار شد ، بیان كرد: 
در اي��ن دوره آموزش ، خبرن��گاران با نحوه عملیات ، تامین و توزيع ، 
ايمنی و آتش نشانی در تاسیساتهای نفتی آشنا شدند. وی ادامه داد : 
همچنین روابط عمومی منطقه ساری با دعوت از اساتید دانشگاهی در 
حوزه رس��انه ، خبرنويسی و اخالق حرفه ای را برای خبرنگاران ، مرور 

ك��رد. عباس خلیل پور اذعان كرد : در آينده خبرنگاران با ش��ركت و 
آموزش در اين كالسها و آشنايی با نحوه عملکرد واحدهای عملیاتی با 
انعکاس اخبار اين حوزه همیاران منطقه ساری می شوند . خلیل پور 

هدف از برگزاری اين كالسها را برشمرد و اظهار كرد : منطقه ساری با 
هدف بهره گیری از تجربیات فعاالن حوزه رسانه به منظورانعکاس اخبار 
ش��ركت و آشنايی تخصصی با  نفت اقدام به برگزاری اين دوره نمود . 
مسئول روابط عمومی منطقه ساری خبرنگاران را قاصدان امین خواند 
و اظهار كرد : تجربیات كسب شده در گذشته به ما می آموزد حضور 
پررنگ نمايندگان مردم  از عملکردها نتیجه بخش تر بوده و خبرنگاران 
كه تريبون رسانه ها را در دست دارند می توانند مشکالت و دغدغه های 
مردم واين ش��ركت را به نحوی شايسته به رسانه ها انتقال دهند . در 
پايان دوره ازمديران روزنامه و خبرگزاری ها ، كه با منطقه ساری در امر 
انتشار و انعکاس خبر ، تعامل و همکاری نزديک داشتند با حضور مدير 

منطقه ساری و مدرس دانشگاه تجلیل و هدايايی تقديم شد .

تبریز - اس�د فالح- رئیس س��ازمان جهادكش��اورزی استان 
آذربايجان شرقی گفت: با تدبیردولت يازدهم در كل كشور هر روستا 
يک كارشناس كشاورزی ناظر دولتی دارد. به گزارش خبرنگار ما در 
تبريز به نقل از روابط عمومي سازمان جهادكشاورزي استان، مهندس 
كري��م مهری در ديداری صمیمی و پرش��ور كه با كاركنان مديريت 
جهادكشاورزی شهرستان ويژه مرند كه در محل اين مديريت برگزار 
ش��د، ضمن بیان اين مطلب افزود: ارزيابی عملکرد طرح پهنه بندی 
روستايی با حضور مروجین كشاورزی در حال انجام است و ان شاءاهلل 
در پايان سال 96 گزارش كامل ارزيابی طرح مکتوب به وزارت متبوع 
مديران سازمانی و شهرستانها خواهد رسید. وی گفت: سیاست های 
اقتص��اد مقاومتی در 24 بند س��ال 92 از طرف مقام معظم رهبری 
 ابالغ شد و سازمان جهادكشاورزی در نیمسال اول سال 93 در قالب 
پهنه بندی نقشه راه كشاورزی با توجه به پتانسیل آب و خاك و اقلیم 
شهرستانها تهیه و چاپ و به تمام شهرستانها ابالغ گرديد. مهندس 
مه��ری ادامه داد: امروز با تدبیر دولت يازدهم در بخش كش��اورزی، 

هر روس��تا در اين كشور يک نفر كارشناس كشاورزی دارد و تمامی 
مسائل كشاورزی با توجه به پتانسیل منطقه و دانش و ژنهای بومی هر 
روستا برای امورات كشاورزی برنامه ريزی می شود و طرح پهنه بندی 
روستايی در كش��ور نتايج درخشانی از خود نشان داده است. رئیس 
سازمان جهادكشاورزی استان آذربايجان شرقی در ادامه تاكید كرد: 
با جرات اعالم می كنم نقش كشاورزی در اقتصاد كمتر از صنعت و 
تجارت در اين كشور نیست، محصوالت كشاورزی ايران در دنیا جزو 

اولین هاست و خشکبار و میوه های ايرانی سالم ترين و پرطرفدارترين 
محصوالت هستند. وی گفت: نقش كارشناسان كشاورزی در روستاها 
هدايت راهبردی است و پتانسیل های مثبت را بايد شناسايی و بالفعل 
كنی��م و برای نقاط ضعف و مش��کل دار راه��کار الزم را ارائه نمائیم. 
مهندس مهری افزود: دولت گندم را س��یزده هزار ريال از كش��اورز 
خريداری می كند، آرد را كیلويی 6 هزار و 500 ريال به نانوا می دهد 
يعنی در هر كیلو گندم در سال 96 معادل 6 هزار و 500 ريال يارانه 
می دهد كه از اين يارانه با تدبیر و هدفمندی مناس��ب، تولیدكننده 
و مصرف كننده هر دو نفع می برند. رئیس س��ازمان جهادكشاورزی 
استان اظهار كرد: اقتصاد مقاومتی يعنی تولید و توسعه پايدار در آن 
صورت اشتغال هم پايدار خواهد بود و شاهد خیلی از اين مشکالت 
موجود بیکاری نخواهیم بود. وی در بخش پايانی سخنان خود تصريح 
كرد: در مصرف بهینه آب كش��اورزی با استفاده از سامانه های نوين 
آبی��اری با كش��اورزان نهايت همکاری و همیاری ب��ه عمل آوريم تا 

شیوه های سنتی را مدرن و به روز كنیم.

ارومی�ه- خبرنگار فرص�ت امروز- بابرنامه ريزي ش��ركت 
شهرك هاي صنعتي استان آذربايجان غربي جمعی از خبرنگاران 
اس��تان به مناس��بت 21 مرداد ماه، روز حمايت از صنايع كوچک 
از چندين واحد تولیدی در ش��هركهای صنعتی سلماس و خوی 
بازدي��د كرده و از نزديک در جريان روند فعالیت های اين واحدها 
قرار گرفتند. شهرك صنعتی سلماس با مساحتی بالغ بر ۸0 هکتار، 
ح��دود 55 واحد به بهره برداری رس��یده فع��ال و نیمه فعال در 
زمینه های تولید درب، در و پنجره pvc، كنسانتره دامی، آبمیوه 
 و چس��ب صنعتی، اش��تغال هزار نفر نیروی كار را فراهم كرده و 
پیش بینی می گردد كه با به بهره برداری رسیدن واحدهای درحال 

ساخت و آماده بهره برداری اين رقم به هزارو 200 نفر برسد.
اشتغالزایی 1۰۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم 

در شرکت زرین درب سلماس
اين شركت در سال ۸6 در شهرك صنعتی مستقر و در زمینی 
به مساحت 3هزارو 500 مترمربع و زيربنای 3هزار متری، با تولید 
روزانه 250 عدد درب)ضدس��رقت و داخلی( و اش��تغالزايی 100 
نفر نیروی فعال از همان ابتدای كار تاكنون پیشرفت چشمگیری 
داشته است. مقصود ايمان زاده مدير شركت زرين درب سلماس 
 ه��دف عم��ده اين واحد را توس��عه تولی��د، انتق��ال تکنولوژی و 
بومی س��ازی آن عنوان كرد و گفت: اين شركت با بهره گیری از 

نیروی انسانی جوان، متخصص و تحصیلکرده، در توسعه سهم خود 
در بازار داخلی و جهانی تاثیر بس��زايی داشته است. وی ادامه داد: 
اين ش��ركت در س��ال 95، به دلیل رعايت استانداردهای جهانی، 
خلق طرح های نوين توانسته گواهینامه ايزو 200۸ را دريافت و با 
اشتغالزايی باالی 1000 نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم، عنوان 

كارآفرين برتر منطقه شمالغرب كشور را از آن خود كند.
واحد تولیدی آتار درب سهیم در کاهش ۹5 درصدی 

واردات از خارج
كاظ��م رضايی مدير ش��ركت آتار درب با اش��اره ب��ه صادرات 
15 درصدی محصوالت اين ش��ركت به كش��ورهای افغانستان، 
تركمنستان، آذربايجان و ارمنستان اظهار داشت: تولید روزانه اين 
مجموعه 300 تا 400 درب بوده به گونه ای كه با تولید اين حجم 

محصول، 95 درصد واردات كش��ور كاهش يافته است. وی ادامه 
داد: هم اكنون 320 نفر به صورت مستقیم و يک هزارو 300 نفر 
نیروی فعال به صورت غیر مستقیم در اين واحد مشغول فعالیت 

می باشند.
بیش از ۷5 درصد اشتغال شهرستان در شهرک 
صنعتی خوی به صنایع مبلمان اختصاص یافته است

عادل حس��نلو مدير ش��هرك صنعتی خوی، اين شهرك را يکی 
از فعال ترين ش��هرك ها در آذربايجان غرب��ی خواند و افزود: در اين 
ش��هرك، 119 واحد فعال و 16۸ واحد قراردادی مس��تقر و ظرفیت 
تولید در واحدهای فعال 50 تا ۸0 درصد است. وی ادامه داد: 2 هزارو 
300 نفر نیروی انس��انی در صنايع مبل س��ازی و 700 نفر در ديگر 

صنايع مشغول فعالیت هستند.
تولید سالیانه بیش از 5 هزار تن کنسانتره در شرکت 

کشت و صنعت شه دانه خوی
اين مجموعه در س��ال ۸9 ش��روع به كار كرده و در زمینه صنايع 
تبديلی از جمله تولید پوره انواع میوه ، رب گوجه فرنگی و لواش��ک 
مشغول فعالیت می باشد و محصوالت خود را به كشورهای آذربايجان، 
تركیه، روسیه،ارمنستان، قزاقستان و ايتالیا صادر می كند. شايان ذكر 
است اين واحد برای بیش از 100 نفر در حالت معمولی و فصلی ايجاد 

شغل كرده است.

به میزبانی شرکت پاالیش نفت اصفهان، مرداد ۹6 برگزار شد
 سومين دوره مسابقات سراسري  فرهنگي-ورزشي دختران

 زير 17 سال شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

بازدید رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از انبار نفت شهدای پخش تبریز

مسئول روابط عمومی منطقه ساری خبر داد 
آموزش دو روزه خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار

با تدبیر دولت یازدهم در کل کشور
هر روستا یک کارشناس کشاورزی ناظر دولتی دارد

بازدید یک روزه اصحاب رسانه از شهرک های صنعتی سلماس و خوی در آذربایجان غربی؛

به مناسبت روز »حمایت از صنایع کوچک« انجام پذیرفت

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان گلستان:
 اجرای طرح های نیمه تمام آبرسانی به شهر علی آباد کتول از محل منابع 

داخلی و تبصره 3
گرگان - نادرکرمی- مديرعامل شركت آبفای شهری گلستان گفت پروژه های نیمه تمام آبرسانی 
به ش��هرعلی آباد كتول از محل تبصره 3 در حال اجرا می باش��د.مهندس محمد هادی رحمتی در 
مصاحبه با پايگاه خبری ش��ركت آب وفاضالب اس��تان گلستان افزود: با توجه به افزايش جمعیت و 
رشد بازار شركت آب وفاضالب استان گلستان طی دو سال گذشته برای اجرای طرح های عمرانی 
شهرعلی آباد كتول  با كمبود شديد منابع مالی رو به رو بوده و در اين مدت از محل منابع داخلی و 
درآمدهای تبصره3 توانس��تیم اقدامات خوبی در اين راستا انجام دهیم.وی با اشاره به اينکه از محل 
طرح های عمرانی هیچ رديف اعتباری طی دوسال گذشته برای شهر علی آباد كتول اختصاص نیافته و رديف بودجه آبرسانی فوق 
در بودجه حذف گرديده است خاطرنشان كرد: شهرعلی آباد سال های گذشته با مشکل تامین آب شرب مواجه بود و با توجه به 
عدم تخصیص اعتبارات در اين مدت امکان ادامه اجرای طرح آبرسانی میسر نبوده و با پیگیری  و تالش مجموعه همکاران ستادی و 
امور آب وفاضالب اين شهر از محل منابع داخلی بخشی از اين مشکالت مرتفع گرديده است.مديرعامل شركت آب وفاضالب استان 
گلستان تصريح كرد: مسئله تامین آب شرب شهرعلی آباد كتول يکی از دغدغه های مسئولین استان و اين شهر بوده و مجموعه 
شركت آب وفاضالب شهری برای حل اين مشکل تمام تالش خود را به كار بسته و در اين مدت با اجرای طرح هايی از قبیل احداث 
مخازن،حفر و تجهیز چاه و خط انتقال از محل منابع داخلی تبصره 3 گام های موثری برای تامین پايدار آب در اين منطقه برداشته 
است.مهندس محمد هادی رحمتی حصاركشی و محوطه سازی 5 حلقه چاه آب ، تکمیل مخازن 10 هزارمتر مکعبی زرين گل و 
2 هزار متر مکعبی االزمن ،تکمیل خط انتقال محور زرين گل  جهت آبرسانی از چاه های شماره۸،9 و 10 و تکمیل طرح اضطراری 
خط انتقال  خروجی مخزن به شبکه اصلی شهر با سايز 600 میلیمتر چدن را بخشی از اقدامات شركت آب وفاضالب استان برای رفع 
كمبود آب شرب شهر علی آباد كتول بیان نمود و تاكید كرد: پروژه های مذكور به علت عدم تخصیص اعتبارات عمرانی طی سالهای 

94 و 95 با مشکل تامین اعتبار مواجه بوده اند.

نشست خبری مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق گستان با اصحاب قلم 
و رسانه استان گلستان به مناسبت روز خبرنگار

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- مهندس علی اكبر نصیری در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان اظهار داشت 
30 میلیارد تومان برای پروژه های روستايی و شهری اعتبار داشتیم كه 70 درصد از اين اعتبار جذب شده است.وی با بیان اينکه 
9 میلیارد تومان در بخش كاهش تلفات برق در استان گلستان هزينه كرديم، افزود: از محل كاهش تلفات توانستیم خدمات رسانی 
خوبی در بخش های محروم داشته باشیم و به افزايش ولتاژ و كیفیت آن كمک كنیم.مدير عامل شركت توزيع نیروی برق گستان 
با تاكید بر اينکه رطوبت نسبتا باال در برخی شهرستان ها و گرمای بسیار زياد سبب افزايش بار می شود، افزود: پیک مصرفی ما در 
زمس��تان 370 مگاوات اس��ت و در تابستان اين عدد به بیش از يک هزار و 160 مگاوات می رسد.نصیری با بیان اينکه ۸00 مگاوات 
اضافه بار در فصل تابستان داريم، گفت: در همه ساعات تابستان مشکل نداريم و بیشترين مصرف ما در ساعت 13 تا 17 است كه 
اگر دستگاه های اجرايی و كشاورزان كمک كنند نیاز به سرمايه گذاری جديدی در اين خصوص وجود ندارد.وی تاكید كرد: در سال 
95 مجموع طول شبکه توزيع شركت توزيع برق در استان گلستان 13 هزار و 575 كیلومتر بوده كه اين میزان در سال 1396 به 

14 هزار و 643 كیلومتر رسیده است.

اجرای یک پروژه جدید عام المنفعه توسط نفت و گاز مسجدسلیمان
اهواز - شبنم قجاوند - شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان در يک اقدام عام المنفعه اقدام به تعريف و اجراي يک 
پروژه راه سازي نمود . پروژه تعريض و بهسازي جاده مسجدسلیمان به منطقه تل بزان و بخش جريک از محور ايستگاه قديم سد پروژه  
جديدي است كه توسط اين شركت و در راستاي عمل به مسئولیت هاي اجتماعي وزارت نفت و ارتقاي خدمات دولت به شهروندان 
تعريف و اجرا شده است . اين پروژه كه بخش زيادي از آن با استفاده از توانمندي ها و ماشین آالت راه سازي و ساختماني شركت بهره 
برداري نفت و گاز مسجدسلیمان به طول 17000 متر از محل ايستگاه قديم سد شهید عباسپور در منطقه پشت برج شروع و با گذر 
از منطقه تل بزان به سه راهي كريم آباد و جاده فعلي مسجدسلیمان - انديکا ختم مي شود و براي اجراي آن 13 میلیارد ريال اعتبار 
پیش بیني شده است .   با اجراي اين پروژه ضمن اصالح هندسي قوس هاي مسیر موجود ، عرض 4 متري جاده نیز كه در گذشته 
تنها براي عبور يک خودرو كافي بود به عرض 12 متر ارتقاء مي يابد و بدين طريق ضمن افزايش ايمني موجب كاهش زمان سفر و  
تردد اهالي روستاهاي تل بزان و بخش جريک به مركز شهرستان و انتقال بخشي از ترافیک خیابان مركزي شهر مسجدسلیمان مي 
گردد . اين جاده به نوعي يکي از قديمي ترين جاده هاي مواصالتي كشور نیز محسوب مي شود كه در دهه 40 بمنظور احداث سد 
شهید عباسپور ايجاد گرديد و با گذر زمان و افزايش تعداد خودروها و مسافرت ها هیچگونه اقدام اصالحي روي آن صورت نگرفت و 
علیرغم كوتاهي مسیري كه به نسبت جاده فعلي انديکا به مسجدسلیمان دارد بدلیل پیچ هاي تند و حادثه خیز و شیب هاي غیر 

اصولي در ارجحیت سفر شهروندان قرار نگرفته است . 

انجام پروژه تحقیقاتی امکان سنجی استفاده از منابع تجدید پذیر در شرکت 
گاز استان قزوین  

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- اسماعیل مفرد بوشهری مدير عامل شركت گاز استان قزوين 
اظهار داشت: با توجه به عزم شركت گاز استان قزوين در گازرسانی به روستاهای باالی 20 خانوار كه 
سبب شده است شاهد گازرسانی حداكثری به روستاهای فاقد گاز استان باشیم بر آن شديم تا برای 
روستاهايی كه از نظر موقعیت جغرافیايی و جاده ای جزو روستاهای دور افتاده و سخت گذر محسوب 
می شوند و هزينه گازرسانی به آنها بسیار باال خواهد بود به دنبال راهکارهايی باشیم كه از يک سو 
تأمین انرژی را برای آنها به نحو مطلوبی فراهم كند و از سويی ديگر صرفه اقتصادی و فنی هم داشته 
باشد. وی در ادامه با اشاره به اين موضوع كه يکی از گزينه های مطرح در زمینه تأمین انرژی برای مناطق دور افتاده ، تولید انرژی بر 
پايه منابع تجديد پذير است گفت: در راستای خدمت رسانی هر چه مطلوبتر به مردم عزيز به ويژه روستائیانی كه در مناطق دور افتاده 
و محروم زندگی می كنند و همچنین رعايت صرفه جويی اقتصادی و فنی، پروژه تحقیقاتی امکان سنجی استفاده از سیستم های 
تركیبی تولید انرژی از منابع تجديد پذير به منظور تأمین نیازهای گرمايشی ، سرمايشی و الکتريسیته برای يک دامداری صنعتی و 

سه روستای پنج  بن ، نرمالت و دينه رود واقع در الموت شرقی در سال 95 تعريف شد. 

برگزاری کارگروه اقتصاد مقاومتی در شرکت آب و فاضالب استان ایالم
ایالم- هدی منصوری- جلسه كار گروه اقتصاد مقاومتی شركت آب و فاضالب استان ايالم با حضور مديرعامل، معاونین و مديران 
ستادی به منظور بررسی وضعیت امور آب و فاضالب شهرستان مهران در زمینه تحقق درآمدها، كاهش هزينه ها و خدمات دهی بهینه 
به  مردم و  همچنین رفع موانع و مشکالت تامین و توزيع آب شرب زائرين عتبات عالیات در  اربعین حسینی در محل سالن كنفرانس 
س��تاد ش��ركت آب و فاضالب استان ايالم برگزار شد. در ابتدای اين جلسه »جعفر خاتونی« دبیر كار گروه اقتصاد مقاومتی گزارش 
مبسوطی از فعالیت ها و اقداماتی  كه اين كارگروه در شركت و ادارات امور شهرستان ها انجام داده است بیان داشتند. سپس دادگر، 
معاون خدمات مشتركین و درآمد شركت، به بررسی درآمدهای امور آب و فاضالب شهرستان مهران پرداختند. وی اظهار داشتند: 
73 درصد مشتركین تحت پوشش خدمات فاضالب هستند و امید داريم در آينده اين درصد افزايش پیدا كند. در ادامه مديرعامل 
شركت آبفای ايالم از اجرای  4 كیلومتر شبکه فاضالب و نصب 500 انشعاب با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ريال در شهر مهران خبر 
داد مهندس بیرنوندی از عملیات اجرائی حفر دو حلقه چاه در مرز مهران  و اجرای 13 كیلومتر خط انتقال آب مورد نیاز  آن خبر 
داد تاكید كرد: شركت آب و فاضالب استان برای خدمت رسانی به زائرين عتبات عالیات و تامین آب مورد نیاز مواكب؛ سرويس های 
بهداشتی  و ساير كاربريهای موجود تمام تالش خود را بکار گرفته تالش میشود قبل از اربعین  عمده اين سه پروژه تمام شود. مدير 
عامل آبفای استان ايالم در مورد هزينه مورد نیاز اين پروژه اظهار داشت: برای حفر؛ آزمايش پمپاژ؛ لوله گذاری؛ تهیه و نصب تجهیزات؛ 
نیرو رسانی؛ ساختمان چاه و اجرای خط انتقال اعتباری بالغ بر 30000 میلیون ريال مورد نیاز است.  وی همچنین اظهار داشت:  ديوار 

كشی و حصار كشی محوطه آب شیرين كن صالح آباد از جمله كارهايی است كه بايد صورت گیرد.

مطالبات 2۰۰ میلیارد ریالی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی ازمشترکین
اراک - مینو رس�تمی - به گزارش روابط عمومی ش��ركت آب و فاضالب استان مركزی مهندس عبدالرضا خلیلی مدير عامل 
شركت آب و فاضالب استان مركزی اظهار داشت: بیش 150 میلیارد ريال از اين بستانکاري ها مربوط به مشتركین غیر مسکونی 
اعم از واحد های صنعتی،نیروی انتظامی،فضای س��بز ، بیمارس��تانها و مراكز درمانی دولتی می باشد .  وی در ادامه عنوان كرد: بر 
اساس قانون تشکیل شركتهاي آب و فاضالب استاني مصوب مجلس شوراي اسالمي در سال 1369، شركتهاي آب و فاضالب استاني 
 )ش��هري( بايس��تي مطابق قانون تجارت اداره شوند، لیکن اين شركت نه تنها هیچگونه كمک يا اعتبار هزينه اي از دولت دريافت 
نمي كند،  بلکه موظف به انجام وظايف بسیار خطیر و سنگین تأمین و توزيع آب ، جمع آوري،  انتقال و تصفیه  فاضالب شهرهاي 
استان مي باشد  وي با بیان اينکه هزينه  آب بهاي پرداختي به شركت آب و فاضالب به هیچ وجه جوابگوي هزينه هاي تولید و انتقال 
آب به مشتركان نیست اظهار داشت: هزينه  تولید و انتقال هر متر مکعب آب در سالجاری براي شركت آب و فاضالب استان 7296 
ريال است كه در حدود 3769 ريال از مشتركان خانگی گرفته مي شود.  مدير عامل شركت آب و فاضالب استان مركزي تصريح كرد: 
درآمد حاصل از فروش خدمات آب و فاضالب براي توسعه زيرساختهاي خدماتي اختصاص مي يابد كه انباشته شدن مطالبات و عدم 

واريز آن اين شركت را در اجراي پروژه ها و ارائه خدمات به عموم مردم با مشکالت بزرگي مواجه مي كند.



بس��یاری از ش��رکت ها جهت حمایت از تبلیغ محصول یا 
شرکت و ایجاد وجهه، بیش از پیش رو به سوی روابط عمومی 
مارکتین��گ می آورن��د. همانند روابط عمومی مال��ی و روابط 
عموم��ی اجتماعی، روابط عمومی مارکتینگ به حوزه خاصی 

به نام مارکتینگ، خدمت رسانی می کند. 
به گزارش هورموند، چنانچه قدرت تبلیغات انبوه رو به ضعف 
می گذارد، مدی��ران مارکتینگ جهت ایج��اد آگاهی و دانش 
برندین��گ برای محصوالت قدیمی و جدی��د خود، روبه روابط 
عموم��ی مارکتینگ می آورند. رواب��ط عمومی مارکتینگ در 
فراگیری گروه های محلی و دس��تیابی به گروه های خاص نیز 
تأثیرگذارند و می توانند مقرون به صرفه تر باشند. با این وجود، 
رواب��ط عموم��ی مارکتینگ باید به طور مش��ترک با تبلیغات 
برنامه ریزی شود. نام سابق روابط عمومی مارکتینگ، تبلیغات 
بود که وظیفه تأمین فضای سرمقاله را در رسانه های چاپی و 

تصویری بر عهده داشت تا درباره محصول، ایده، مکان، شخص 
یا سازمانی بزرگنمایی و تبلیغ کند. روابط عمومی مارکتینگ 
فراتر از یک تبلیغ ساده است و نقش مهمی در مسئولیت های 

زیر ایفا می کند: 
- ایجاد یک محصول جدید: موفقیت فوق العاده تبلیغاتی 
اس��باب بازی هایی نظیر لیپ فراگ، آخرین ش��ور و اش��تیاق 

کودکان، بسیار مرهون تبلیغ قدرتمند است. 
- تعیی�ن جایگاه مجدد محصول بالغ: در یکی از موارد 
مطالعاتی کالسیک در روابط عمومی، نیویورک سیتی تا قبل 
از فعالیت ه��ای تبلیغاتی » ای الو نیویورک« پوش��ش خبری 

فوق العاده نامناسبی در دهه ۱۹۷۰ داشت. 
- ایجاد عالقه در یک مجموعه محصول: ش��رکت ها و 
ش��رکای تجاری از روابط عموم��ی مارکتینگ در ایجاد عالقه 
مجدد در اجناس commodities که رو به کاهش گذارده اند 

نظیر تخم مرغ، شیر، گوشت و سیب زمینی و جهت گسترش 
محصوالتی نظیر چای و آب پرتقال طبیعی استفاده می کنند. 
- تحت تأثیر قرار دادن گروه های هدف خاص: شرکت 
مک دونالد از رویدادهای خاص نزدیک خود در آمریکای التین 
و جوام��ع آفریقای��ی آمریکایی جهت ایج��اد اعتبار و رضایت 

حمایت می کند. 
- حمایت از محصوالتی که با مس�ائل عمومی مواجه 
شدند: کارشناس��ان روابط عمومی باید در مدیریت بحران ها 
خبره باشند، نظیر بحران هایی که نام های تجاری با سابقه نظیر 

Tylenol و تویوتا در سال ۲۰۱۰ با آن مواجه شدند. 
- ایج�اد وجه�ه برای ش�رکت به گونه ای ک�ه به نحو 
مطلوب منعکس کننده محصوالت آن باشد: سخنان مهم 
و بس��یار آینده نگرانه استیو جابز در مورد دنیای مک در ایجاد 
یک وجهه نوآورانه و سنت شکن برای شرکت اپل کمک کرد. 

روابط عمومی مارکتینگ

نوشدارو

احتمال معرفی اپل واچ ۳ در کنار آیفون های بعدی تقویت شد

7 راه مقابله با فرسودگی شغلی 
که همه باید بدانند

مقابله با فرس��ودگی ش��غلی یک موضوع ساده 
خودمراقبتی است. شما راه های خوبی برای جدا 
ک��ردن خودت��ان از کار دارید ت��ا بتوانید مجددا 
قوای تان را به دس��ت بیاورید و به تعادل برسید. 
درادامه مطلب که توس��ط سایت بازده ارائه شده 
اس��ت، هفت راه برای مقابله با فرسودگی شغلی 
آمده اس��ت که می توانند در این مس��یر به شما 

کمک کنند. 
۱- ارتباطات دیجیتالی را قطع کنید

قطع ارتباطات دیجیتالی مهم ترین اس��تراتژی 
مقابله با فرس��ودگی در این فهرست است. قطع 
ارتب��اط دیجیتالی به ای��ن دلیل اهمیت دارد که 
اگ��ر نتوانید به ص��ورت الکترونیک از کارتان جدا 
شوید، یعنی هرگز محل کارتان را ترک نکرده اید. 
در دس��ترس بودن به صورت ۲۴ س��اعته و هفت 
روز هفته ش��ما را در معرض یک سلس��له موارد 
استرس زا قرار می دهد که شما را از بازیابی توان 
و تمرکز بر خودتان باز م��ی دارد. اگر نمی توانید 
تم��ام بعدازظهر یا آخر هفته تان را برای خودتان 
بگذارید و ایمیل ها یا پیام های کاری تان را پاسخ 
ندهی��د،  حداقل تالش کنید زمان مش��خصی را 
ب��رای ای��ن کار در نظر بگیرید. به عن��وان مثال، 
در روزه��ای کاری، بع��د از ش��ام ایمیل های تان 
را چ��ک کنید و در آخر هفته ها ش��اید بخواهید 
عصر پنجش��نبه وقتی فرزندان تان در حال بازی 
و تفریح هس��تند ای��ن کار را انجام دهید. چنین 
زمان بندی ای باعث می ش��ود استرس تان کاهش 
یابد، بدون آنکه از میزان در دس��ترس بودن تان 

بکاهید. 
۲- به نشانه های بدن تان دقت کنید 

طبیعی است که فکر کنید سردردتان به خاطر 
کم آبی بدن ت��ان اس��ت، دل درد به خاطر چیزی 
اس��ت که خورده ای��د و گردن دردت��ان به خاطر 
بد خوابیدن تان اس��ت، ولی همیشه هم این گونه 
نیس��ت. غالبا، دردها به خاطر انباشت استرس و 
اضطراب هستند. فرس��ودگی در بدن نمود پیدا 
می کن��د، پس یاد بگیرید به نش��انه های بدن تان 
توجه کنید تا بتوانید فرس��ودگی را از بین ببرید. 
بدن ش��ما همیشه با ش��ما صحبت می کند، ولی 

شما به آن گوش نمی دهید. 
۳- برنامه های خودمراقبتی داشته باشید

برنامه ریزی زمان اس��تراحت ب��ه همان اندازه 
حائز اهمیت است که برنامه ریزی برای کار. حتی 
زمان بندی مطالعه ۳۰ دقیقه در روز نیز می تواند 
به میزان زیادی به ش��ما کمک کند. فعالیت های 
مراقبه ای ه��م در آرامش یافتن به ش��ما کمک 
می کنن��د و ه��م در ادامه دادن به مس��یر کار و 

زندگی تان. 
۴- قرص خواب نخورید

منظور من از قرص های خواب، هرچیزی است 
که برای آرام ش��دن و به خواب رفتن اس��تفاده 
می کنید. این م��واد فرآیند خواب طبیعی مغز را 
به میزان زیادی تحت تأثی��ر قرار می دهد. آیا تا 
به حال به این مس��ئله دقت کرده اید که داروهای 
آرامش بخ��ش تا چه ان��دازه خواب های عجیب و 
غریب برای ت��ان به همراه دارد؟ وقتی می خوابید 
و مغزتان س��موم مخرب را از خود دفع می کند، 
از چندین مرحله عبور می کند، پرش زمانی بین 
خاط��رات روزانه انجام می دهد ی��ا آنها را حذف 
می کند )که این امر باعث می ش��ود رؤیا ببینید(. 
داروهای آرام بخ��ش در این چرخه تداخل ایجاد 
می کنند و فرآیند طبیعی مغز را تغییر می دهند. 
هرچیزی که با فرآیند خواب طبیعی مغز تداخل 
داش��ته  باش��د پیامدهای ش��ومی برای کیفیت 
خواب ت��ان به دنبال دارد و ش��ما برای اجتناب از 
فرس��ودگی به خ��واب با کیفیت و مناس��ب نیاز 

دارید. 
۵- برای مقابله با فرسودگی شغلی منظم 

کار کنید
بیش��ترین می��زان استرس��ی ک��ه در مبنای 
روزانه تجربه می کنیم از کار کردن زیاد نش��أت 
نمی گیرد، بلکه از بی نظم بودن در مدیریت مؤثر 
کارها ناش��ی می ش��ود. وقتی برای س��ازماندهی 
ش��دن وقت بگذاری��د، حجم کاره��ا به نظر قابل 

مدیریت می آیند. 
۶- در ط�ول روز به ص�ورت منظ�م زمان 

استراحت داشته باشید 
از لحاظ فیزیولوژیک، ما در کس��ری از ساعت 
بهت��ر از ی��ک س��اعت و نیم عم��ل می کنیم که 
۱۵دقیقه استراحت همراه دارد. خیلی دیر است 
که صبر کنید خسته شوید و سپس به استراحت 
بپردازید، در این ش��رایط ش��ما از مرز بهره وری 
عب��ور کرده ای��د و بدون هیچ دلیل��ی خودتان را 

خسته کرده اید. 
طبق برنامه پیش رفتن به ش��ما کمک می کند 
ت��ا در بهترین حال��ت بهره وری تان ب��ه فعالیت 
بپردازید و در زمان مناس��ب استراحت کنید، در 

غیر این  صورت بهره ور نخواهید بود. 
7- به سامانه پشتیبانی تان تکیه کنید 

غالبا وقتی دچار اس��ترس هس��تید وسوس��ه 
می ش��وید از دیگ��ران دور ش��وید، ولی حقیقت 
این اس��ت که با کمک دوس��تان و خانواده بهتر 
می توانی��د ب��ه جنگ فرس��ودگی بروی��د. وقت 
گذراندن با دوس��تان و اقوامی که دلس��وز ش��ما 
هستند به ش��ما کمک می کند تا از استرس های 
کاری دور ش��وید، زندگ��ی کنی��د و س��رگرمی 

داشته باشید. 
flipboard :منبع

مدرسهکسبوکار

نام استارتاپ: نانوپ
nanop.ir:وب سایت
سال تاسیس: ۱۳۹۵

موض�وع: درخواس��ت کارواش آنالین در 
محل 

نام صاحب استارتاپ: سید فریبرز حسینی
نانوپ یک س��رویس درخواس��ت آنالین 
کارواش ب��ا محصوالت نانو ب��دون آب در 
محل است که توسط اپلیکیشن وب سایت 
درخواست می ش��ود. تمامی خدمات این 
اس��تارتاپ ب��دون انعام اس��ت و باالترین 
سرویس و پش��تیبانی را می توانید تجربه 

کنید.

درخواست کارواش آنالین در محل 

معرفیاستارتاپ

براساس گزارشات موجود، معرفی آیفون های جدید در 
شهریور ماه امسال تقریبا قطعی شده و به احتمال بسیار 
زیاد ش��اهد رونمایی از س��ه مدل مختل��ف از تلفن های 

هوشمند اپل خواهیم بود. 
ام��ا اخبار دیگ��ری نیز وجود دارد که به نس��ل بعدی 
س��اعت های هوش��مند کمپانی س��اکن کوپرتینو اشاره 
داشته و از احتمال معرفی اپل واچ ۳ در مراسم رونمایی 

از آیفون های جدید خبر می دهد. 

ب��ه گ��زارش دیجیاتو به نق��ل از  »CNBC« اپل واچ 
بعدی نه تنها همراه با آیفون 7S ،۷ و 8 معرفی می شود، 
بلکه نیازی به همگام سازی با دستگاه های دیگر نداشته و 
یک ساعت هوشمند مستقل محسوب می شود. از همین 
رو کاربران��ی ک��ه عالقه یا بودجه کاف��ی برای خرید یک 
دس��تگاه آیفون را ندارند نیز احتماال به خرید اپل واچ ۳ 

وسوسه خواهند شد. 
منب��ع مورد بح��ث در ادامه از وج��ود  »e-SIM« به 

جای س��یم کارت های فیزیکی و همچنین مودم ساخت 
اینتل در اس��مارت واچ اپل خبر داد و اعالم کرد س��اعت 
جدید، امکان استریم موسیقی را نیز برای کاربران فراهم 

می کند. 
البته الزم به ذکر اس��ت که افزودن چنین قابلیت هایی 
مشروط به افزایش ظرفیت باتری دستگاه بوده و باید دید 
که آیا اپل می تواند با حفظ ابعاد در نس��ل س��وم ساعت 
هوشمند خود، عملکرد باتری آن را نیز ارتقا دهد یا خیر.

برای مطالعه 7۶۲ پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: نخس��تین موضوعی که باید به آن توجه 
کنید این اس��ت که راه اندازی دقیق و درست سیستم مدیریت 
ارتباط با مش��تری یا همان CRM یکی از فعالیت های پیچیده 
هر س��ازمانی اس��ت. از آنجایی که CRM یک فرآیند است که 
بخش ه��ای مختلف یک س��ازمان را درگیر می کند، هماهنگی 
و اجرای آن مش��کل است. معموال بخش فروش، روابط عمومی، 
امور مالی، انفورماتیک و مدیریت در این فرآیند درگیر هستند. 

این مدیریت همانند مدیریت های دیگر یک سازمان نیست که 
چند کارمند مستقل داشته باشد و کار مشخصی را انجام دهند. 
در واقع مسئول CRM فرآیندی را در سازمان جاری می کند که 
توس��ط بخش های مختلف اجرا می شوند و همین کار را مشکل 
می کند. پیشنهاد می کنیم در ابتدا یک متخصص باتجربه را در 
این خصوص اس��تخدام و خود شما نیز مطالبی را در این زمینه 
مطالعه کنید. سپس جلس��ه ای با حضور همه واحدهای درگیر 
برگ��زار و تصمیم قاطع خود را برای اجرای CRM در ش��رکت 
بیان و از همه درخواس��ت کنید با فرد یا افراد مسئول همکاری 

کنند. این جلس��ات هماهنگی را به صورت دوره ای برگزار کنید. 
در غیر  این صورت کارها به خوبی پیش نخواهد رفت. می توانید از 
نرم افزارهای موجود در بازار استفاده کنید، اما هر شرکتی مسائل 
خاص خود را دارد و درنهایت اگر می خواهید CRM به خوبی در 
سازمان شما اجرا شود مجبور خواهید شد یک نرم افزار اختصاصی 
برای خود سفارش دهید. نکته آخر اینکه یک اتاق فکر ویژه برای 
این منظور ایجاد کنید. خروجی این اتاق فکر باید این باشد که 
با مشتریان ش��رکت از جهات مختلف چطور رفتار شود. سپس 

تصمیمات تصویب شده برای اجرا به واحد CRM ابالغ شوند. 

راه اندازی مدیریت روابط با مشتریان

پرس�ش: صاحب کسب و کار متوسطی هستم و قصد دارم برای شرکت، واحد مدیریت ارتباط با مشتری راه اندازی کنم. 
چه توصیه ای برای من دارید؟  کلینیککسبوکار

فروشندگی 
فروشندگی نیاز به علم، مهارت و 

تجربه دارد

مهرداد سرویراستار انتشارات بود. بچه با سوادی 
بود و در زمینه بازاریابی و فروش تخصص داشت. 
ویراس��تار کتاب های زیادی در زمین��ه بازایابی و 
ف��روش بود و کلی اطالعات داش��ت. برای همین 
وقتی ازش پرس��یدم: مه��رداد تو فک��ر می کنی 
فروشندگی فروش��گاه های بزرگ با فروشگاه های 
کوچ��ک فرق دارد.  بدون مکث عینک رو از روی 
چش��مانش برداشت و درحالی که به صندلی تکیه 
می کرد گفت: فروش��ندگی نیاز به علم، مهارت و 
تجرب��ه دارد. حرفش رو قطع کردم و گفتم: یعنی 
یک فروشنده باید هم علم داشته باشه هم مهارت 
و ه��م تجربه؟ مه��رداد درحالی که کتاب رو روی 
میز می گذاش��ت، گفت: اگر به دنبال فروش��نده 

حرفه ای هستی باید اینها را داشته باشه. 
 گفتم: یعنی االن فروش��نده های فروشگاه های 
ب��زرگ و زنجی��ره ای ته��ران واقع��ا حرفه ای اند؟ 
مه��رداد لبخندی زد و گفت: ن��ه من این جوری 

فکر نمی کنم.
 ی��ه بخ��ش از بی رونقی کس��ب و کار به همین 

فروشنده ها بر می گرده. 
من ک��ه دلی پ��ر از برخ��ی از فروش��نده های 
فروش��گاه های ب��ه اصطالح زنجیره ای داش��تم با 
عصبانیت گفتم: فالن ش��رکت خارجی اومده در 
تهران ۱۰ تا ش��عبه زده، اما حاضر نیس��ت چهار 
ت��ا صندوقدار حرفه ای اس��تخدام کنه. صندوقدار 
ب��ار کامیون ه��م خالی می کن��ه، گاهی طی هم 
می کش��ه. مهرداد ک��ه عصبانیت من��و دیده بود، 
گفت: مگه چی شده این قدر ناراحتی؟ همین طور 
که داش��تم ناراحتی ام رو پنهان می کردم، گفتم: 

خانم فروشنده بلد نیست حرف بزنه.
 حتی ب��ر می گرده و می گه ت��و باید پول خرد 
داشته باش��ی. گفتم: خانم محترم من، تو نیستم 
بهتره از کلمه شما استفاده کنید. ضمن اینکه چرا 
فکر می کنی مش��تری باید در خدمت شما باشه؟ 
همین ط��ور در حال بحث ک��ردن بودیم که یک 
جوان بلند قامت وارد بحث شد و با بی ادبی گفت: 
آقای محترم شما چرا این قدر غر می زنید، خوب 
اگ��ه ناراضی هس��تید چرا از ما خری��د می کنید. 
نگاه��ی به ق��د و قیافه اش کردم و گفتم: راس��ت 

می گی واقعا اشتباه از من است. 
 مه��رداد که در آرامش به حرف های من گوش 
می ک��رد رو ک��رد ب��ه م��ن و گفت: ببین پارس��ا 
فروش��ندگی عالوه ب��ر اینها یک هنر هم اس��ت. 
فروش��نده خوب یک هنرمند اس��ت. ب��ا تعجب 
گفتم: هنرمند؟! مهرداد روی صندلی جابه جا شد 

و گفت: بله هنرمند. 
بای��د اص��ول  ب��رای اینک��ه ی��ک فروش��نده 
روان شناس��ی و مردم شناس��ی رو بلد باش��ه. باید 
اصول رفتارشناس��ی را بشناس��ه. باید با جامعه و 

شرایط اون آشنا باشه.
عالوه بر ای��ن باید اصول و قواعد فروش��ندگی 
را یاد بگیره. درحالی که لیوان آب در دس��تم بود 
گفتم: به جز یکی دو تا برند، این فروشگاه ها حتی 
اصول اولیه رو بلد نیستند و فکر می کنند اگه دم 
در بایستند و الکی س��الم کنند مردم خوششون 
میاد، درحالی که یه فروشنده باید به نیازهای همه 
جواب بده. خریدار ش��اید یه پیرمرد باشه یا شاید 

یه جوون. هر کس یه جوری رفتار می کنه. 
مهرداد ک��ه خودش هم درگیر ای��ن رفتارهای 
غیر حرف��ه ای بود، رو کرد به من و گفت: چند روز 
قبل رفتم فروشگاه فالن و دنبال یه ادویه بودم. از 
پنج نفر سوال کردم که ادویه شما کجاست؟ هیچ 

کدوم به من جواب درستی ندادند. 
از فرصت اس��تفاده کردم و گفتم: فروشنده باید 
کالس آموزشی بره باید دوره های فروشندگی رو 
طی کنه. باید با آداب فروش��ندگی آش��نا باش��ه. 
نمی شه از پشت میز منشی گری یه باره فروشنده 
بش��ه. فروش��ندگی  ش��أن و منزلت داره. درست 

می گم یا نه؟ 
مه��رداد درحالی ک��ه به س��مت قفس��ه کتاب 
می رفت گفت: االن بهت یک کتاب میدم تا بدونی 
در کشورهای پیشرفته فروشنده ها با مشتری چه 

جوری رفتار می کنن. 
مهرداد کتاب اصول فروشندگی از یک نویسنده 
خارج��ی را بهم داد و گف��ت: این رو بخون تا من 
برگ��ردم. در ح��ال ورق زدن بودم ک��ه مهرداد از 

اتاق خارج شد. 

آدابکسبوکار

پارسا امیری
کارشناس فروش
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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: میرزای شیرازی- نبش کوچه چهارم - پالک 68- واحد 4

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342

روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations
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